
ב א ר ת םארשע
 אחשוימם הוא אמ'~רוש 3קי ךלןץל א 04 . ומסיום גימ' רת )א(א

 - ' ' י ר- -' ' -"י ' סמנן סיס פוסמלך
 : סט וטד עתמ)ט נרמש 610 . למטווס י6 : כב) גלע ט, %ס סגשס )טף טרםתש

 תמימהחורה
 ננסת טאנשא ביחנו סמורת 1ה דבר , יונתן ל חות'םא לוי א"ר . בשי ייהי )"א

 היכו ויהי ורכותה , צער לשון אלא אינו בינו ויהי שגאטר טקום כלהגדולה
-אחשורוש  . ב'[ " למג'לה המא( הוי 

 דכת'ב הוא היא , ויהי וי אחיארוש בימי י'ה' זל למגילה פתה קרב . אחשורוש בימידלהי
 . א'[ י"א ]שם קונהב( ואין ולשפחות לעברים לאויביה שם ורחםכרחם תבא()פ'
 ישמה צדיקם ברבות נ"ט( למשל. זה בפסוק זו למנילה פתה יצחק רבי . אח*רוש נשיייהי

 ושמחה הדוה - גדולה גומלים שהצדיקים בשעה - עם יאנח רשע ובמשולהעם
- גרולה נוטלים שרוששם ובשעה ,בשלםג(  ה11 הי" , בעולם אף ידון ותנהה !י 

- אחשורש ביטי ויהירכתיב  ו' 
 שמי

 . למ"ר[ ]פח,חתא אחשורושי(
- ראש של אחיו , ראש על גילו ובן ראש של אחיו , רב אמר .אחשורהם  גבוכרנצר של 

 גזלו ובן , רהבאה( די רישא הוא אנה גי( )וכאל שנאסר , ראש שנקראהרשע
 ל( )שיא שנשטר , לדאוויני( ביקש והוא דוי'נ ריא , לדו1נ בוקש זדיא דיג המו ראשיטל

 . אי[ writ ]0ג.לה וירושליפז( 'הורה 'ושב' על שמנה כתש טלכ,הו בתהלת אחשורושובפלכות
- אחשורוש , חנה בר בר תחליפא רב אמר .אחשורוש  אחיו , ראש של אחיו שהיה 

 בטל זה אלא , סריי וזה כשרי זה והלא ויה אחיו ובי , נ13כרנצרשל
 יעיק )טשו. רכתיב הוא חרא , כאחר רכתוב אמתם השוה לחיכך , ההריבו וזה ביהס"קמלאכת

 . ]ם"ו[ נוה%'קח( את שהשחית נבוכרנצר זה , משהית לבעל הוא אח במלאכתו מחרפהגם
- אהשורוש אמר שמואל .אחשורוש  l~nwlnw קררה כשול' בימיו ישראל של פניהם , 

 נעשין שדגל אמר חנינא גר' , לראשינ( אח אוסר allw~1 כל , אמר ייעןה4
 . או[ ."א ]מגינה מם אחשור1ש המלך וישם שנאטם בים'1'(,רשין

 ס'[ 5ות נסעך וט' , וימס 6וי , תטר )טון h(h 5י:ו נימי ויסו דג) מינומטסא(
 )יוסמל לפ"' ומג,"

 "מ'1 ומיס . ורפט רטט ג)ימר ו 1ר6ס 6ה 11 דרסם 6מ סכה1כ 7מיייס 7גי1ן מסעם סמ"רישנהנו
 ט"ו '1רס ";ר niln~he מ '") ר ני6 וגןגר' )ג, 1)5 ר.ס )גזו )ו ctn'o %)1 "הד )"וטכמיס
 ר.ק,,1מות1 נמע)וה'סס 6( כוס: סמ,ס 6מo~o 571' ")" , "מס1ר1ס גמרך גיסי 1כ1)") טורסג5י
cicnר6ס ק) 5מי1 ס6מר1 1011 , ופרשיות גמ7ותי0סג( סיעות מ)" )5 סקנ"ס ימרת , )רה ימי סהס 
 סמי,1:ית1 סמט)כ 1היי:1 ג;נ1נ7;,ר- מנן סכ.סנמס ט) :סמן ג:ר6ס ב( . ג"מסורוס כרטס ת"ס)כן

 י,סד1מס נמד1תיוטרעות "נס fie(1 ני)1:)י6טוגן , כחלסהי :מנרנו 1)סימ1ה )עגריס 1"טסגתוג
 גורסם ק"ן , )סרס גקס 011 הינ סוס):ג1גך1,ר רופס כיו ס)6 5)6 גוס מתרסיס סי1 סינר7מסמט
 ס1שן מקו גן ן נ',1 גן נמ"ס בסי' 'נון ,ס 61)י.סמ1:ס גימי וגמז ג( . 6מר נטמן G1'D 1רט"' 1)ק:וה0
 כג'ת ורוגג) ס'ס7 שוד '( . )מן סיס 5ממ7עת 6'ס ינו' גמ1) רג'ס ih~pl 'סריס 7נת'נ")מס
 כמנוקר cillcnh )סני כורם נימיר.מקיס )'710'0 7גת'ג מריג' וג'מ' , ת":ח1 1תמח נפתממת

 נטור"
/7 

 נפונס "ית ניעם ס1,0 עיט מקו נן :קר5 קנן1( 1רנומ6 כמו )17,ס );1ן גרנות הנפיס , וגו' 15רסטימר
 נסיות 11 ירסס ססס וסיקר 1נ'"מ"ק.('lh1G )קמן וננס ג'ה1, יג י) ע) ו '"ח( ס' )י:'6)ייקרץ
 7)5 מס הו") 7מיייק1 )ומר יהין "תס1ר1ס גססלסייס כיס וי ;שריקון 1.כ' וזים ד( . ס"1 ומ' ע"זג'

)הינויכינ11יסמ)ך6מס1ר1ס,ו)גןס")7ססס6מסור1ט נ7יסס במו 7סגו1ס ע1י רתכן "חסור1ס.גימי
 מס סתו6ר ע'" 'ו)מ 'נ5 1 הו"ל לק י.עלי' "ע51':1 ר,ער מיזג , )ר"פ' 5ה למר יוגרו נ) ,"גסמון
 ג'מי טס'ווכינין

tup 7 ג) 1)ג1 ' מ)1 ס'רט"י ה( . סמן נוירמGh 0ה7רס1מ[ ונימסן ]גין מסהיסי 
vnh(יר1פ מו') רנ')'ן ים וילת . ,ס ה61ר טס כסת יורסיס פירס 1גני6ס . סג") , )ו זומי נסמר ר6ס ס( 
גן

~lCD 
 גיס מוס 1)תג1ו , 6ות,1ת עס)פ 'ותל סס,6 ססגג כי' )6 "סרי , ממס שייו )פר; 5פ;י 57י

 )ס1ן ונסנה סקו7מת 7רסס מעין ה,,;1 ח( .גתו"ת מרט"י "נ) ohJ~ 1 1גגירסס )גוג7נ,ר ס)6"י1
 ג) ") "מ קמר ו'( ),הוקץ) עוכ"ג ט( .וטמן 6מ כ6; "ניר% );:י1 סייס מנ"ר נ' ק"גסיסיהן
 מבסון "מ סמפר"'ס ופרסו , 'סר% ג'ת רטנהחטטנות גסס טס ס7רס1 ונם, , יסע - 6מ ופירט ,וימס
 61ר:חימ, יוסיס מר1ג '( 0'. 15ת ,ע.) וע' 1 ויחס16' מרסון 6מ ]ול"נ 1 )סמ'ס רע - הימרס 6מ%5נ



רשה אאסתר4

 "hStIDSDD1)D סמיי. יטעה זץ?כים p~y נעי-5יש טל41ס~*

 %6 וס כשמריס טס ועד מסרו סמוך כזפ מדפת וסכפ ופסלים מ6ס ט) רמוזך . ונף טסוטו

 תהומהחורה
- אתשורוש , אומר ברכיה י יאחשרוימ  , ובהעניות נצום 'שראל של ראשן שהכחיש 

- אפר לויר'  שגולש אוכה סיפון ב"ר יוירה י' , ולענה ראש אותן שר,שקה 
 . ]מ"י[ ישראל'א( של ביצתןלקעקע

 נקרא ולטה ארתחששתא, וצא אחשורוש אמר, לוי ר' יכנן, 4' ףאחשורוש.
 ועשש שזוכרו מי שכל , אמצי ורבנן , ותשו( מרתיח שהיהארתחששתא

 . ]שס[ ראשו'ג(את
- אחשורוש[ הוא ]טרש . אחשורושדצא  , א[ ."א לממלה סופו'י( ועד טחחלש ברשעו הוא 

- אחשורוש , אפר הר , נחמיה יר' יהורה ר' . "wl~lenד"א  טרגי אשתו את שהרג 
- אהשורש הוא ,אוהה - אחשר-וש , אפר יחר , אשש מפני שהב את שדוג   
 . ]ם"ר[ שיבנהטי( עלס שנזר אחשורוש הא , השקרש בית סלאמסשכפל
- אהשורוש , אסר 'צחק ר' , ורבנן יצחק ר' . אתשורושדיא  INao בימיו, הצרות כל 

 שנאפר , נינוו הפוכות כל שבאו - אחשיוש חיא , ליהודים נרול אבלשנאמר
 הוא , אצלו אסתר נכנסה שלא ער - אה.פורוש , אפרי ורבנן , לייסורים וששוןשכחה

 . ]שס[ נדותט'( בועל היה לא אצלו אבחר פשנכנסהאחשרוש

המי
 , כהייה לפלכא רהשוב אינש וא' דלא - לשבה לה אטר' , טעצמו"( שמלך , רב אפר .

 י 8'[ '"א נמנ'לה וקם יהב יתירא ושהא למלכותא חף הוי רלא - לגנא' להואמרי
 . ]ם"ו[ מלך'ו( לא ועדיין הטלך .המלך
 מסקו מלך כך וכוש הורו על שסלך וכשם , קייפי רצו הררי גבי וכוש הורואמר יי העולם, בטקס ובוש העולם 3מק( הורו אמר, תר ,  ושטתיל ר3 . בוש ועדטהרך

 א'[. יא ]טגילה סופו'פ( ועדהילם
 ועשוים שבע עוד למכהב לי למה כוש ועד מרירו כתיב מכדי . ומאה יעשריםשבע

 ולאכף  עשרם על מלך ולבסרי שבע על מלך בתהלה , לה-שה אלא , מרינהופאה
 . של ]שס מאה עלסלך
 נאסר למה א"כ , נחציין שלט ואהשורוש בעולפנ( אנרכיות רהב . וסאה יעשריםשבע

 לביתי אוית עליה נהה אתה , הקב"ה לו אטר אלא , הן קכ"1 והלא פרינותקכ"1
- גוזמן 'א( . ו' 6ות מסג")ת'  טמורך מלסין עזיו[ ססגימו (~os ג. וט נהו סו1ע ניירת ע"י 1 סימן 
 מסמוס י"5( )מ"ג מוזנת ומתפס גם, .ל' מטמע מהון 6מסורוס ומסרס 1' 6ומ )עו) ממ"כ ~ע' ,רגמן
 . סממ)יס ורע ג) ס6נזס יזי ע) נסוקס סמ)גס ויק,11 המוג ימו ((DID יין ר") 'ב( .טורס
 , מעי ,ryp,, 6 סגו1ס ~יחנן וידך טמורךגימל נגזרסס 'ג( . סגגס סמל ימממ ו סמרך ממתגסך טמורי )סע ?יוק גסטס לקנזס כ6ומ ממ"ג סיין'ח( גמס"ג גססן מק 1)ס , גו נערס ומממן מ"11סמקן
 )6 טייין 61ת סגממ)ס D~lhn 11 טקיס 160fiP3 טמ)ס מ11ה זין 'י( . 1' 16ת מסג") וע' ,דהי)
 נגר 16 סוימה גתיגת ססור1 מגעת סו6טמ~)ד )טסן סעמז מקנותו גחמות יססת1 משוג6מס1ר1ס ומסיי , סומן גוטד למ"כ 6)" מצ'נס r"a1 ק)מקו ינן עמס, ועז ע"1 טמיר, ס)6 וגן ע)סו6
 טנ מ)ן גתמ)ס גסמ~ך מזרוקס מסמע ~גן ,מדן ונמזגות ז' גסור6 כמטפר גשמכן )גחתגיסי")
 6ססר 'ם( . מקס ט) 1)נס11 עסריס ע) 1)נסוףמנע  יסויט ס) מסוס גהנ, mw)n נתהמת~סוית
 , 6מת סזע~ת וסתי , סוגר גממ"ות סיגי 1)")ומר זג,ס) 60 טי( טמן. גמעסט fnhl 1וירוס)יס
 ס'1 )6 מע"ר משוס רק )טזלי סמ1גות  ריורופ סור ונס מקוימות. נזיסות מנ61ר גיסמ"קמאנת
 )ויגזם ס'1 6)6 , טכסיס נזין )11 מוו )כ6'ג41ס , גורס סוnlllcnh1 6 גמזו ?ס") '") ויגסוע)י1

 הס'נ וט ודגן , סניג סניכ ספתומ כלו' מדי)סנג עמו מג) גוס מ' ס6מר 6'( )טורך גמיגחגולס
 חמאס מסיי ו1ס 1 גסזו' יטו , נמ1'"~ת משגסס )המר למלינתו ר") ט~( . 1'ע) עמו ")ג'ו ס'ש'
 llh(D ייך יסדי ו )11 מ11 גוה 6פסר1ת ע"פ '") 'ק . )זס זני ממיס ~סי6 )וו1תס ),קק)6

 ט"תפ גס סיס ממסקם סי6 6סרגי6 ג( . ויגס המקמע 1 סמקן יייור.1  נצי מזיב  פריירפרייף



נ אאפתררשי
 אחעיידש הטלף י נשבת ההם בבימים : מדינה ט6 מ 6ס( )מחש"צו

 '- :-- -"י' 'י4" '-4 -'.ן י' ו'וודסעסעגרסנריומתפסה
 וגי. ששלק סמקן שגח )נ( : ערס פי ממפסמ ריס טט6 כס סנריו עכר בג) רודם טקס כוסוטד

 תמימהוערה
 עליה נותן אם אף ~יעל עטו אליתו יוק עפ סכל נבם פ. 1( )עווא שאפרתמשלך,

 . ט"ו[ בחש3קגא( אתיז מדינה לו שווסתי , טשל' אושהתוספת
 nlep שהן שגע כבש , אוסר 'הורה ר' נחמיה, ור' 'הודה ר' , ומאה יעשרששבע

 כשבע אילסין נטל , אפר נחמיה ור' , כמאה nwp שהן עשרים כבש ,כעשרים
 . "ס[ פאהנג( וכבש נעשרים אוכלסין נטל , עשריםוכבש

 אסר , פינה קכ"ז על למלוך אמסר זכתה כה , עקיבא ר' דרש . פאה ששויםשבע
 קכ"1 על ותשלוך שנה קכק צויתה שרה של בתה גת אמזר תבא ,הקב"ה
 . ]שס[םרינהכנ(

 ]שס[. אפרכיאכי( היא מדינה שנאכר טקום דכל טכאן ,טדינה
 הקב"היה( למני מחקין פררין השרת מלאכי שריו דצוקומות מן אהד זה . ההם ננועים)ב(
)

 פר~'ודןט( ועושה יושב זה ורשע חרב שהמ"ק , רבש"ע , לפניו אוכר'םשהא
 . ]שק בשבתנק גיתות דורכיםבירידה ראיתי ההטה D~a י"ל )נחשת דכת'נ ועא דכא , 'פ'ם כנגד 'פ'ם תנו , להםאמר
 ראת פה היר , ייפזם לאמצן הה , ביבי רב אמר , דהם[כה( נימים ]סי . ""םבימים

 ]01[. ליופכם( הה הצלילו ל'( )'חזקאלאמר
 שישיבת למי , בחשפן בשבתוישראל ,א( )שיפטר אוסר הוא יבישראל . המלרכשבת

 . ]ש0[ ישיבהי( ישראל ישיבת אבל , ישיבה אינהאוה"ע
 - כשבת מאי , רבא אמר , כיצד[ ]הא למלכו שלש קשנת בתריה ייתיב . יפלוכשבת

 נ'[. '"" ]מףיה דעהויא( שנהיישבהלנישי
 ן

- אחשורוש מלך זו במנילה שנאמר מקום כל , 'וחנן ר' אסר אהשורהמ.המל  
at_קורש משסע סתם סלך שנאסר סקום וכל , מדבר הכתוב אהשורוש 
 ט,[. פסיק ]סץחללת(

 מלוס גתי כו( . וגומפיט יי  יין ו לגורס סקנ"ס 5מר גן ר') נ8( .סוגם
-  וגמס"נ , מסתם גתי 

 נימי לסיס 6מר, )ממיס ,ס פשק נו( . מסמס סטם סוסון גמסמשמ )6י, סע4ס pmi מוספת )גןמסוג
 , סקדס גסטק כמנקר 6ועורוט ססוbn~rnmh6 )ו יוסיף )גן ~suf סמו קסיו ס' ימי וגו' גגםמ'

 )גן גסנת ססכיתס ע) יטרק) מעגלו מגדןוי") 6הסורס, מען וקערי 1 שטגון ע) ית,רס 5התמייש
 7)"ון י") נ"( . וסוס גסונס אוה"ע ונחןסגהו 6ג) ן סמפרסי0 סרסו נך . קג"ו ימססי מגווןסרי

 ,נימי. ויס' גהיג נגל זס6 1 נקו מיוהבוט וסיט ג6ה:ורוס ספתי כירטס ניסף ורץסיומק
6("1Dh 1( ר") י( . )י"ס טס גטסריקון פסס ופריטנם( , יגר עיקר ים ~סרי ])גורס[ סקג"ס 
 6ין ואגן גמי), י.))ממס הלי טגגיס שגי'167ס"ע גמיי )מ"7 מגגות 11 ז7רסס )פרס נגון ,והראנן

 )גסו גלום עוקם v(Srn~c יען , ו)ה,מ %)"סים יי6 16ג)וטין נב( . סג) וניהד , 6הטורוט כ61?גורס
 1 נאון סגי )סני l(fcn ו )פסס) סו6 עתוד16 מ6ס כמג 7D(h 714"ק ו יי) )6סי )1 טסיוחוסנים

 מסה"כ 1 סקוס ס)ו"ס 6'ן גפלהס גטהס נסואגן . אספן ר,ס7ל נחג 5)6 , סג"מ גנכונ , וטגעוטסרש
 6( u'p' )סגת וגמ"ט ים,) מן )מערס סם~Shln יינ נגלגות מיס ע"ס סירטט ססס געיקר יהגןבג(
 1 ע)שס מ:נימ גט,מו סקג"ס 6)6 , )'סרsrni (6"'ן סי' ס'מט גתה1ס ו )סרס סרי סס טווי גערן5'

 צמית ס1,התם כויאגן ונס , כטפט )ג) סרס ,סיהס גן להר)16מתס
Pohj 

6( O'~DC) ס' מסרך 
 ר"ג ע) סמל תמרוג6"סולוס

~oslw 
 גסגמ, ג)10ן D'lfilln סטממס 6)ס וסני1"וק6יס[. מחס ונך

 יס.גט 611 'ט'גס ימ'ון ט) רק מורס דגטגת ,גסגת ו מסהר נסרס רק גוס שרין מצוו 1)6 ,"מהל
 סיט סמהה)ס יא( . (nsu מסייג , ומוה1סמ 61מוס כמתוניס קרס דיי f)c גמססר וט מסמיך סלמווט"ו
 סוס סנע'ס 1גסנס)מ1 'יו מה"מ 'טרh%; 151' (6 זו"נ ממס)ט כי( . טפסן "טהר סמ,נס סמ7'1ומנמספר
 . י1* 61 "וג סומר זעתו, 1תיי0נס גג) )נצת למ6 ס"ס יקי 'ע"1 סרגט, ע"רות גטס"ס

 עג מדך ססס )ימ, מקומות6פ0ר "~Ortfi לנ(ר") גנ.גו) פתק6ומ סו1י'ן נמו ר") גה( .ימ:ומ
tOff~t)מלט כקג'ס11גמוסירסונ)י)ססכ61ויןס:)מראול- מרחק, רע גמת6,עיס ססיו ג1ומר



רש"י אאסתר6
 3יח ריפטת ט:חעש : הבירה 4שושז אשר מלכזבו ופאןל
 ס)טונ'ס י"יתשס. 4( ס*ןיקים יילי *כס י נני 3441לדירי, : מגיס נמסית 6ש י .י . ,-ע "עין ru~iג תעמו יסיט טסי לכ4- עטהה זפי עמילי 241,ב הטוהן

 תסיסהתורה
 לשעבר אלא , שלכותו כסא על אומר ואתה הלסכה % ט כתיב . מלכותו כסאל

 . ]סגי[ לשה"עיג( ונהנה מהם נטלה שהטרו וכיק , נישיתן מלכותייהה
 כסא על שבא-לישב לפי , כהים מלמתו כסא על , אומר עזריה רבי . מלכותו כסאעל

 הניראו ולאשלמה
~DP 

 בדכותויי( אשלו כסא לו ועשה
~ae] 
. 

 ושם סד,נתי שם ייחם כורש , הקנסה ליה אטר , הננצל א"ר , הנירה גששןאשר
 פרינתך שם אייחס אני אף , קיהורה  אשר בירושלים אי( )עייא שאסר , של'אפרכיא
 . ]שם[ הבירהלה( בשושן אשר שנאמר , שלך אפרכיאושם

 למלאכת שלש בשנת , אומר יהירה ר' , שלש בשנה לטה . לטלכו שלש בשנת)ג(
 , ביהם"קיו( מלאכת לבטול שלש בקנת , אימר נחמיה ור' , טלאכתה שגמרהנסא

 . ]שם[ כסאל'( ובלא כתר נלא שנים שלש שעשה לפ' , אטר איש נר שטאלור'
 אי , בהרר' אתנ' אתנו" , רבא אמר , ופרס סך' למלכ' כתיב ב'( ל' ולהלן . ומר'מרס

 . אי[ '.ב ]בגילה אמרכייח( מינן מלכ' כנייכו וא' , אפרכ' סנחכו פלכ'פינן
 במדי שכשהמלכות לפ' , בי( ו" לפרם מד' ותעמיס למרי פרס נקרים פעמים . יסריפרס

 . ]טין להיט( טפלה טדי בפרס וכשהמלכות לה, טפלהפרס
- פרם , וסרים( פרם אותן שרק לטה . ימהמרם  נימי אחד , פרומות המלכות את שקבלה 

 להקניה, מורי רהוו - כרי , לבאסא( לעתיר ואחר אררבואן בימי ואחרתרדה

 וומ)ך מקושת גימם רגנן ג)סון כמו 1 )גי טנ, ר") לג( . ושי , מנגס סמלן וממת וגן , :lD(e ס)מנגו
 nob~כ'

 גס6 ע) סמלך גונת גמס"כ לו( . וגיומ0 בלוסי ':ר") ס) גמעסיסס הוי סקנסס ס)
 , מלוגם גס6 11 סיס )onu 6 סי ""ג ן מהגיהו י.ס o~pn ס) רשו סובין גסיסר6) ג6נ7ותוגמ"ח
 כמסך ע) )מלגו וגייס . גהר 6'ן נס6 7ג)6 וט") הי6 )עתיי וגן , וגו' מענה ס) גג" נמרסמונופ.ן
- וגו' )יון גהר 'otp~ce 1;)1יגס'נ  סרי מס "פלגי לח( . מלנוהו סהיס7וה פטרת )0' וסקס 161 
 מזויין ~hlnD ו נמזגות ר6סווכ ס',סניס 0מ)ך מקנותו ג% יחסון סקוסי" גונח יי( .סמ)וגס
 , סקו 7ל,מ)ויסמטמע

"(6 
 ופירטי , ספרהמיס ומרי ;רם יי, נמות 11 דיסה 1 סמבות (hQ ע) ס,)")

 7נ"ומסם
 ן מדי ")) etnn1D סמך , וו") , הקודיך גמונן "נ) , מ)מ0 גגס6 גס6 )ו סעסס )ים,

SD6מיי, 6,) מלגוה סמך ג6ן , ופרס מדי )מזגיוגמינ מי נתנקר 1)6 , ),טנ מייהודו )" ס"ט גס 
 ונהג , ע;") סקוסו געה גע,מס "מ7'1ס וזוכי ו 16ה1 סי")"

 מדייק""
 ]נגעה '") TIDI , 1("נ

 לעס (QID מזי 6ת "מס סרס מ7סק7יס httl~o] )" סלמס ;גנס6 סהמ'ות 3")7ות ונס ו)מל
 ומס , הגרס ג7ד;ס כפילנו (hJe גמ"ר מקוו; "מס )6 זנם , רן,7,נה ~1cfi oltP מגייסנרוסן הו" סגן סעיפו ס)" ו)ס)6 עג"), , )מדיפרס גוה נעוין ח' ג7ו'", לה( . ומע וסויח01ו
 שמר" סמ)ויין ייחס כפורס סס דפנן קמרו וס וע) (te)!uסוסן

 הו6, זוקף )16 ספרהמיס סמ)ס
 יסרס גת"י נס"ס ונעמה , הי6 מיוהרת )סו6ומ ייוס)יס "עיר "ת Ohtt , כורם , hltc )סי ,גן
 מ7.יות סמי סיו ג. לט( סו6. ווגון 11מקס )דין ו)פ,"ו , 63חעורוס גסן מק"ג יס071,הרז
 ג'ו O'"DD3 סיס כמנגוה גיח "ך , Tnf סוה6"יו נע')ס 6סר ' הנירי גס1סnh 1? ס,"מר ג6ן)גרוס
 ק"מ היה ר(עיינס סנ16מס עת וגג) 1 נוו 1)פטמיס )רין ונן . 7דמ6) "סטוק "1,1 ט) וקקי ,סמ7')ס
 ש"ט , )ס סקס ססנ'ס סמ7'וס ס'תס י.מ):ות גיח  מכינתו סס 6.יהס 6ל 5ף קמ7רס ג)ס.ןגנרוס
 סו") ירך גן מ( . סנפתנדרסות עו'ן יי( . גורס ס) ג)ומר ו ס)h')1Dh 1נסס

 )פרוס נע)מ"
 ומסייקו עוד '"נ סרס סס 1)ע:ין . ג711ע , ;מנה , מבנוהו נס6 ע) 17טי) גירסה ע"ן סג%מהגה
 נשי הוגר הורס 7סס "' י' גיומ6 מיס ע"פ יו") ונמזגות , ך' 3עור6 מגוזל 3יר.מ"ק גיטו)ויגל

 סמו וס"מ: נמס ומקרק קרס, ב61 ומ גי' יפמ יסורס קסם ע) פקוס נתנו מננומו גהירת6הסויוס
et)mt~t'ת  ג"י'ן ו וגו(גנת עגוית 3ס ht)b 1 ופדוס0 סירס  מטמן ;ים ימס מא( . פרס )סס 

 ייל  מ)6 מו" )ממן, לרטל סריס :לי  מלין וריי  למלקייך למי  להללי פריס ר"דגירוס)ס.
 5ת  יסנלי ור"ג , מרוסס י"ס וגן ו וירסין וימנך וגש וכרטס סהנו:1ות  %לב.-ילייןרריי

כצלליי



ד אאתחרדקי
 את-עשף בהראלה י : לאיד דשדשתן דשיי )ר(ישסלכיס. D~D:שא

 : 9ם ומאת שמונים רבים ימים גחשתו תפארת ואתחקר מלכירה?בוי
 טרפים אכויגש

 תממההורה
 ורה עטרה אלא עקרם לרקנ"ה ואין זיו תנותח סדי סלם אנא, בר חיש יואטר

 . ]סגר[ אבותיומסי( להםשסמיו
 נק.א המלך שאין , סלך של לגיוטויו רני אלו פרתמים , אוכר אתעור ר' .הפרתטים

 ]ש0[. החלמן( הם אותו שקוראים עדקיסר
 שהמלך ערכאת; כהדי! , אוטר אליעזר ר' , לפניו[מי( דמו וכיצר . לפגיו המרינותישרי

 , אמר נחמני ב'ץ' ששאל ור' , הארץ על לפניו יושבים רשם וכל מלמעלה לריןיושב
 . ]שק[ לפניו פמהם על שמוחים העם וכל בסכנו 'ושב שהטלך נרוקה פלוטןכהדין

 ר' רבי , גדולתו תפארת יקר ואת פלכוהו כבור עושר את בהראותו , יט' בהראתו)י(
 וכראה פותח היה שצרות טעמן , אמר' ntpenעא'

 ור; יומט"(, בכל להם .

 ארץ מעורת אמר סימון ב"ר יהירה ור' , להסט,( הראה יציאות מיני , אמר אבא ברהייא
 . ]שם[ להמט,( הראהישראל

ן תפארת יגך הכא כחיב , כהונה בגרי שלבש מלסר , חנינא בר יומי א"ר . תפארתיקר
 . א,[ '"ב ]0ג.לה ולתפארתמח( לכבור תעיה( )פ' כהונה כבגדי ודה"ב
 --ד טצרים סלך וימת ההם דימם בינום ויה' שמוח( )פ' ורכותה , צער של עדם . רביםים'ם

 . נ0"י[ צערכם, ש5ים'ם
 . ]שם[ ראשוןנ( כלם היה p-na שיום מלסר . 'ום שאתשמונים
 גיהוק יעי) ט7רסס ע"ג טג6ור יהגן מח( . סעויס 1 "תיזנק הסיטת 6)6 , סס'6 נמו ס)מס )6סמ)גות
 סבו עהג6ט וכיס 1 נ,ר.מ'ק 6ת סר,מרינ "קיויוס סו" שגז' י י"ג נחונק גיס הג1נפ סג( .וג7מסרס
 סי טכס )11 סיגת גט,נס גידי 6ת סר6ט ,גנ6,ת1 5)6 ר.ס ניגש עטית שנדי %ו סנרי")גונגים
 מזי שנס זמ"ט ה67ס . ערגם מקר )ג) O'DW טסט סגתט סג6 ו6ף , גהיטט 6טת'טםמעסט
 מן וט 7",ן 1 גוש ופסיי) %גה ס)3סס 7וק6 )"ו ג'ינס שגזים מס סוימי מכנס ונ6 , תמימים פנקיםנעומס
 וגש ן )ג) וטייטס onptci רק 6% , )%גיס סושס צגות, mwnt ו ס"רנ) ס'פ רק 6)5 מגמםעגו7מ
 )רווהס סיוגן )רגע )כרס וקוטי , גי 3מ"ל ססו6 כן )שוס כ,גרח מ;( ס)ר.0. ר,מנרטת ג)חס
 ופתו שם דרסו ס' פסוק )קמן סטוי , )וט ור".ס , eo1 ו6י והסיגומן מררות )טון  מיי  רפרפכיספייס
1CDh(1טנס דס)סון פי( . טייס 'הע ג%, רבד) 1ג aD~m-לטוש גג;7י גג tb~ul 

 )נסס )6 סו"
 גא ;ס סכה;6רס לק 6% , מחוגן להוי ,לוהט nftim , )עיניו ורייס ה,1 "ממניס  סג) מסמס)שיו
 וזרים רגיס. ימים רסון יגור יריפ מס(נסס. 04171 סטר טד י,פניס טיו וסיר  סוסן גלייםב"מ
  גי 46  לרצין נהרגו ט,נץס 6ותס ס) סיערממסגת ססס ע) גוס 7כמץ ט)קוק מנאר מ"( .גויס
 7סכ6 סוטר ועוין נך, ג) רמס סיס )6 הקמהע) יקר מהגיהו גנוי עופל סננ6ן סתו"ריסממות
 געט מתסס גיהמיק גלי )"ס סטל6ס נלקוטמנ61ר ענע' טר16ת עמן גג)) נמי ויהגן . נ17)ה1מפקרה

 )קמן י( . וט ע) מ6י יסר% ו%ססרוססהריט 7סוטן ה' גטי% טמגו6ר תגפי מסם ונרופטגנוי
 סרס בהדסש, 'וס ק"פ סגתוג טעייך ג'גפרסס גמט'ג ע')ס, מן'1ת ט) הנירט עיר ה'6:מרט
 ט קמט , גגסמ'ס otc~n וסיט סמור גפמןק7סש ו6'ת6 , טמ7ינט ostPJ 6סר טג'רס גיוסןסס

 )ימו יג6 וזר'ס , ישם סומן 6ת גצן סעוד)מס (ot~v 'י7ס טרוח נסות קג'ן טסרט ג' מ"עגק17ס'ן
 טנדו)ט גמרן סונט %הרון גיוס סטוטרזנדו,ת ר.מ7ינס נרי ממנע פיס ר"ג , o)tP ;קרטהטסט

 מטיילם טי6סון סגיני סו" וסה"נ , סרדינןג,וט וסנון סי( . גו)ט ע, וטלין , ו)טהפ6ר)טהנ6ות
 טו"מ י.'שס וגרפן ,ס"ס ס,ותר גהוק  טמסתס6ה ויה ' ט'1 שניס  יסיריי1 סריו וסגר ניהגהו61ת
 . ר6טק גיס צהרון 'וס סיס 1ג6ן , ססו,ל ערך וכוצן נלקוט מ'( . טמ7';ס וניצת עטרו נוד) ע)מורס
 hxD1  וס"  זיי נזרסט %ור עזי )טוסכן ויש גזי סמן נטרה טיהס ססטויס הגלית דג)6ית6
  יסתרל יצגן 1  'סד% 6ת)הגסינ

  למגיי
 עסתם סססס ט% כרסוק )שן  (1aDOויופבי )רני גג

,~llPDעלט ישם הק'פ גססן וס-מ קסןו ועז )מרו% טרי") ונמנ ללס,  לפממ כן' ""' ממצגיי 
 טד  פהותס פזסלמ ויבול *רילוז  פלירמסטו7ט סירסו מס ע"ס יקר 61ת ט)סון  סו 13טזסמ.ך
 ור4,') 1 המעלט וקה!הי קסם )סני עטטס)נסול גשורי  גגוזס ",ית  מל , שקרים  לק ינ, tfi(O)מזר

סנפונ



ישע אאסתר8
 )היגיש. : מסתם שיחג המלך ישה, האלה רוי3!ימ ק' כטלאות והיבמ446ץ
 - מת! דלמן"ישח: יןמ למפד"ל וקשייה בש41 מגמצ4ימ%4ס?ם

 הלת. גוס ביתן שנת ?מי לסף ש9?ת שמה אזמד
 שם.

 גנויה
~fks?,נ ש ע מג'סנמנץן 5 בחיי-בגץ ש~, ייך4ןת 8ף שי, ' רמי י 

 תטימהרירה
 , שרו לבני דהח,יס שכאדיס ויה npe סלך , אסר הר , וששאל יב . ,ט' יבמלאות)ה(

 ליה ראבעי היה מפש מלך אסר וחד יפייסמנא(, שירצה שכת כל עירורבני
 . א'[ ."ב ]שלה בהד'נק קייט' הוי הני רכך ניח כידו ראי , ברישא שרו בנ'לן-ב
 שבקה' אטר היד , ושמונים סמאה חוץ  שבעה אמר הד , ושסובל רב . ימים שבעתמשהה

 ]מ"י[. וששנימנג( סאהעם
 ולא בג'נה ,, החויקתן ולא בחצר הושיבן אטר וחר , לביתן - לביתן הראוי ,לגינה - לגינה הראה , לחצר - לחצר רואוי , אמר תר , ושמואל רב . ביתן גנתשהצר

 . אי[ '"ב ]טגילה והחזיקתןני( לניתן שרגניסן ער ,ההזיחן
 לג'נה אחד פתחים., שני להם יפתח בחצר הושיבן תני, במהניתא בימן. גחבחצר

 . שם[ ]שם לביה[נה(ואחר
 נחטיה, גף' , פבפנים וחצר כבחוץ גינה אומר, יהורה ר' , היו כיצר . ניחן גנתבחצר

 כשהיה , שניהם דברי את אני טקיים , שנחס א"ר , טבהוץ וחצר טבפנ.ם ra~Jאומר
 nwlp1- וסילון את קומל יסה רוצה וכשהיה , חצר אוהו nwlyl ויילון את פורש היהרוצה

 , ]ם"ר[ גינהט(איתה
 .. ]שם[ הרבהנ'( ברטים לו שעמדה - הטלך ניתן גינת בחצר אחר רבר . ביתן גנתבחצר

 .. א'[ יב ]ש.לה לרסנט( הציע לבנה מילת אמר ושמואל , הר"ח( רוי אמר רב , רור טוש . חור)ו(
- חר , אטר ילק ר' .חור  . ]פ"י[ לונשיןס( חורין שבני בגרים 
 . א'[ ."ב ]מג.לה פם,טסא( של כרים , חנינא בר יוסי א"ר , כרפס מהי .כרפס
 קלש מק,) 5תס 57"ג מוס קט ליס וסגיני עמס ספמוהיס otN1nbo 5)ס קפוי נס גיוכהרג
 גיי גן )שרפ קלס כ6ן נס 1)פ,,tUIP' . 1 , נסע71ס טר5טוויס ומנגיש סנוו).ס )פג. ימו סקעוזסשרך
 ע4ן גיתן כ" גה( . גסע71ס קו"ט מטע יטש;)5 ע1סר ספונת ע) מורס 011 , סימפון גיוססס'1

 כוילון 5ה פורט גס,סיט ר") נו( . סקנסס געת . ר5;1ן גיוס שהרון 'וט טרנומ5 בסי ,כסע1זס
 1 )גי הסר ס"ס ,h'p "1 פינס חור גין וגיללת קטון ע)  יסמך , ס7לסס גטעס '")הס

 1גטסש,

 ור"ירןמ ס"ממיס I(O'h1 נסיו מוילונות 6ת ונוס) tDpn( נמס מעים סי1 ;נוס 4ס זמ;מע ן ~O)bסימיס
 טלו מוסג כמוך יתינח ס") נו( ניוט. וקרש, 6' ומדעתו )סר' סבר'ס לכן נא( . וניואנסגמע)הס

 ניוי וע) חקר ס) ו אחז 5הי נ) ע) ג1)ס ס') סו5 נב( . ימקיס סוויס ממשמות סס'1וסם,)
 1 גיתן וע)

 הום , סמלך גין גע;ירות מ)1.)יס סטו סגלם גפמר ן מעלמו 7מ)ך ר.מ1)ן סו5 נפסוק לעי) גסו1רסג"ש
 IgSn 610 7י.פ" יגן גח( , סרנס גלמיםכסס סו") 51"כ , סויז סרנם ע"1 ססו)י5 סם עניומט4
 מקוון מר מיס גש( 16רנ. גמע;ס הקבוס"וליס יסכתש נסקי. פ)1נה"ס קעס גג( )מריאל.נהום

 . מ6ן סיקליס למניס מס' כלי ור")מיוי,ממ)ת1גמ)5ות,גיסקרי1נ5%,חוסגתיגונמ)ו5ה,
 . ולנוגים "ייס , סקרן ",י' מ)ם1ן "1ל יריםס( , 1נמ)15ת סקרי פריס Dtpn' מנן סנעס יקמרנמקן
 יתנקר נג)) 11 דרטס 1עעס , מני ;) גייסכא( למר ומקן 1 'מיס 1' סוד עטם טק"פ )5מר7ס'!נו
 סיקוס למון ;ורם סלן o(~r נע4 מן"כעפיי )וי גסרג,ט , 1גמ)51ת סגתיג זרים ק"פ סססנעס
ofn~מ)ו6ק( 

 'מיס טקטי
~cp 

 וגמתהם'ס סמרוגע'ס ו.!נ , "ותאם מנ''ותר ;גחון וי") 'נו',
 ,, 6הר1ת מצוווה סיס 7'( מקמר )סוף סגמ1ליקמר )ג) cncni עטס סגרים 'מנס 1' גסס ס'1 'מיססקנס
 ס7עס סוי6ס וכפ' , מורכג'ס סריס *מריס1יס ,ליעם מקוס טו6 נן(נעס נס1סן. סומ44םסעס
 )סס מ~1 ;גן Yfn 1 נס ק43 ס6מלונטסוסת נימך ז), וי") ~tOt)CS פרוצס יעי'גת עייםנטתן
 נת'נס1 5ה7ות o~sn "רכנת עפ" זרעה וכמטגבס עפ"' וגו' ר.ר"ו' טקויס גס7ויס מט )סיורם4ט

 ג( ג"" )'ונק ספרנו וגמי , וממומסת מרוגלת 5מת סס ימס וגסף וסג מטות 1' פסוק נסמוךטמגו5ן
 גי - "גרך י'5'( שנ"נ ומסוף/ זלת ימסק- )יהג, 4סנ סר6ן' )גסף )כס9 סר5ו' 'YD מזיעת



ה אאאתררש"י
 4 מפות שש ועמודי כסת על-גלילי דארנ16 61וגמן מן כפתירמויקמיס
 111, ,טוש שיתם 1י?של' ?ע 1992ס ;יון מטוס מס: עמויי ת)כסף רדד* אהה!--,,ם,ם רצפת )ז1 ;ף.ע":4וומ ג44 ט) נסס סרס6פ

 ע,'סס ,יסג ערך . וטף01ג
 נמנמה? DSI' . ררותינו פילטו נך סו13ת 36מס ונרמימ ומס 3סע ס! קרקעית . רקפת ען :)סעווט

 של זה כסלון ויו נגללין אטר חד , חלפתא בן שמעון ה4 רנה חייא ר' . כסףאיליץ תמימהוצרה
 . ]ם"י[ כפינהסג( של וו בקלע היו נקפלין , אפר ותרארוןסכ(,
 ,. וראת רושעה למלכות אלא בריה לכל נגלה לא היה הפחצנ לוי: א"ר שש,זעטזדי

 נהין היה שלפה אלא , לרוב w~ff ואבני לש( אי )י"ס בשלנה רכתיבוכע"פ
 ]שפ[. באמצעסט שיש ואבני ובכאן בכאןכרגליות

- זהב לשל והראוי , נקי של - לשלכה רואם , אוכר יהודה רבי . וכטף והבטפות  כסף של הם אלא , בסעודה קנאה פסיל אהה א"כ , נחמיה ר' ליה אסר , והבשל 
 ושכוץ , כנטף שנושקים והל היו והב של , שכר חנה בר בר החליפא ורבי , זהבוציפויין

 . [oe] כנינם"( של והפנימי זהב של רחיצונים הכרע'[אפר'1
 . ]שם[ וכחרת ורר wr1 ברט וסרגליות טונות באבניםרצוף בירי שןץה , הוא כה רשע שתו של שלותו וראה בוא , נחמן רב אסר . וגי רצפתל
 נד אבני פ'( )וכויה אוכר הוא וכן , נעליהן על שמתחשפות אנגים , אג' א"ר .3הט

 ]ע"י[ בעליהסו( על שאהובה סרגלית זז ,ישש , א,[ יב ]טג.4ה ארמתיי( עלמתנוססות
 הושיבה , שמה ודרה הים בכרכי יש סובה אנן , אסר ושכואל , רריכח( ררי אכר רב .ודר

 . rw] ,"ב ]פנ.לחסחורהסם( געלי 4כל רר~ר שקרא , תנא 'שסעאל רן ד3' . כצריים להם ומאיה סעודהבאמצע
- גונז ג'( ע"ס )ססלן  ר"מ וגסי' , מח11ססות ונר 6נמ משסרק יי6." ש) )נרגומ , 1גוין גיין 
 ר116מ סליק מפי )מ)נומ מתיייג 6,)ו ס,מ,5ת מי ג( ע"ס )'ומ6 1 תסס תלי - הכתים 5(ג'6 גנ , ג)ומר ו גע)יטן מהסיכות גש מהניסעות גהר )ע,רוגין , h(v~ עמס סטות ת) - הנסיות 6'(ל

eDD~n-  יסרס 1)סי"ו , 1ג1לייס )סיס געיטן יגן , )ס7י1ס ג'( ס'6 ):יט , יי pD ע) :מ1מ 
')tPg-  

 6ך ג6ן 7יס )ומר יקרונ , סי' מאיר ימיל טא"ס נשקי מרוקמיה טקהמ ס) ספר1סות טמסךסרכזת גחי 51מר , סזגריס ג) וסרוי'ס 7מוקיס ונמס , ישי"ס כמ,ן טיסו כסף דיילי סב( . וט ל) פס,דלים ן יגרי"1ת , מנייח גם, מתמסרת מוסכן סר5,ט טג6 151 , כסס וטרנט , 1111 עיי ס1ע
 מן ור"ג טרפו נסס טסט ג. , 610 וטגפר ,טרק ונסר1,,ס , )קנט מקנט ר.פלוסיס ק)עש חמיןשטיו תחת לג' מחגוטטומ 1"ן מתמ,ססוט גמק,ס גייטע ניע כנ( . )מפך 6, מוש ,,ד ולן מוו)מסרט 4 קומר נמין 1טטמן טנטון יתסוס 1);יס1 ק),ע"ס מ)מסט nfiDO ע) ס:;)4ן מסם נ44 ונקיק ןגסף
 ג,6( )"1 נסייג גסהקיס טי6 גס,ר והתום ,שנסתר טדרס סיקר סי( . דהו ,מקמסין מקסמןטגסירזמו נמו , 1מגריק מקיר 1ע:,:1 , :נס 5גי ,DS סירוס, טסט:ט ס) גק)ע ק,1תשס ומ"גרקמקס4ן
 ]DDl~ 16' תרי ג' קיט וגנ"מ , נם"קי5 610גסים טמקר5 גג) סר6ס1,ס טפס יוט , וט SD )סמךסוט
 ": סס שוי 61"ג , :,מ"מ וסירס"' , 1:7י"גק'ס'[ . גט עז :תנה ), ינ6מת 7רס סגן , סס עמיי,סס
 סנסור ימס תפי" ימס, , ט סס טסזרזף ),ז 61סר ~טכ ס) ס'1 מגית סדי טגרעין ר")כה(
- גע)'טן ע)סמתג1קס1ת 1ר))'טן גסף ס) ין *ת6 יננמ' 1 יקי ס) ס'1סקיי  1 וגפי והצרת מן ,סס ס)1מ:'ן , גזומך ,גט)'סן סג6 5)6 , ימאיס )7יסמ סמגו'ן 1:ז5ס 1 וטנס) ע3 ומ3ליק'ס סמ1ה'ר'כ 
 טסק )ירסס מי") ורפוס , 6מיממום 6נ:י ויעוין )")גון ומקני) , )רססך הן )זיתמשין סיכ מסי גמ' מתמרסת ט' סי( . גק1ורסוסון

 מעטרו סנהוP'tteh~ 3 , קימתו ע) מהוססות )יי 1 וט "4י
 6חסור1ס ס) נסמך, ~תר 1תקר5 ס' סטוק י' סלמס נסמיךוגן

 סקימ"
 nDID ג6ג)יס מר11ף ט"ו

 יסמ שפט "ג) וגנט ו וגנירסס.כק1ימת(tO~h ")סנן ונגדור . )וט יתמת ימס קסג5ןוושעט
 , ונקטין סמולי נסיין סס זרש סק . סיפגימגו6ר r:1DDln 1 ג"נ:יס רופט וטס סעסס פירט"מממפסוח

 . גט 1סס געיס ט) ס5טוגכ וטישו , סטון n(Pc פמקססיס סור" ע" 6)5 5זס חיי נ5 ס)6ג)ומר
 ירור סקרך ר") סט( . סנ,ג סורות סורות סח( גזמש קותן סמ1,*ן עז ~ריסס גע)יססומדוריס
 י'מ'ס 3סמ11 וט ופריס ו מנס ממסקני)סותריס מנ51ר 5י:1 סניגור קלסי לנד ועט . עג') 1'קר,ם

וסנתזת



רש" אאפתר10
:,.ב!_ ונסקות )1( נמס: כן ומקוס מבלש וסלקם זהב בכלי 7השכות י :"הרת

 מ,ס וט ממניס שמס. * סקסן; כין כ4 מ(?זונ ן וישונים יע.גש()טשת: נע, . נ-.4 _:בק יב"..ןי-1.4י .1ג-
 וקן ~hw יץ 61י 5מו ג) חימס סאסקס ~רו ולממיט . סלט . ר3 מנכוח רין : סותמי מסיהסו ורכותיי . סוטה ודהיקסוכן

 הכץמהוצרה
 , ]מ"י[ ררורע( וקראתם כטש"נ , לןירות בעלה את nNtSIDW סרגלית זו , אמר יוחנן ר' .ידר

 .  ]שפ[  למוודע"( שבר במש"נ , פרק:שיא בכל שיוצאת .ווזחרה
 לשתות חותה אדם של נפשו והלא , 'צחק ר' 3שם שנחם א"ר . זהב בכלי וה'פקות)י(

 יפין והם ברם פניהם צל שרואין םשונחים זכוכם; כלי א6 אלא , זהבבשל
 . ]שם[ והבענ( ככל'ויקרין

 , להם ואגרה קול בת יצתה , רבא אטר , ליה טבעי טשונש מכלים . שונים סכליםיכלים
 . או[ יג ]מנ.לה בהפעג( שת'ם ואתם כלים מפנ' כלוראשונים

 השא עילפע"(, משל 'פין שלו נמצאו , ומלמעי( וכל' כליו הביא . שונים מכלים31לים
 שצורתן כלים , אמר תחליפא ור' , טכליו 1'0'ן נאין ונטצאו ביהט"ק וכל'כליו
 , ברם למשתכשין Q,,ao שהן כלים , אכר נחמן נ"ר שמואל ע" קלימעי( לימיםמשהנית

 . ]ם'י[ ביהם'קעו( בכלי המשתטש זה - העולם נץ ביצתו שתתקעקע לבלשאצר גרםס'
 שגרי יין השקוהו ואחר אחר שלכל טלמר רב, אני רב. מלכותליין

 סמנו
 , א,[ '"3 ]טפלהנשניטעח(

 . ]ם"ו[ ר"לךעם( יר כמסת - המלך כיד מרי . המלךכיד
 rb ו' גזעית hn'h וטס סאלטה. 6) "ן ומומ.,'ס )היומת נע)ס 6ת סמוכנה ר") ע(וסוירת.

 יפליך 1 תפנס מהזקק) ,ר.ג ט) גייס ממסומר סטן בסף סנורם ole סו6 ינךותס סעי )פ' 1.כבוטחיו
 D'~e 6,ך יום ק"ו סמסהס סרקכם 67הלי , נוס ומענון מבעגוליו לולין גן ו:עפס פיוסיו ומיקסרג
 ומן גמרך ו6% ותג, גיח '??l_ לזחו 4ל יין והיינץ לקנוס מתריס מגויס גערי ג) י") עא( .נסיו
 ומ"מ 1 מטס (nwc קים oih ס) טפן ט7 נפנס גא 1 )סוהר הוגר מס' הרקס סעס וסו 1 מהרמסגמיים
 נ). ס'1 סבר'ס נתן סוס )מ)ה רקס )סנוף 0)1ר1 מן 5'ן ע נוט ~וקת6נ)

 ישן עג( . יקרש וחג"
 0)י נ4ס מסני נדו סר~ח'ס bw , ("(1~ קדר מקורן התם עב(%סון סוהר. מציון ס"'5וסחרת
 )נ,ס5,ר ניס מי סג6ס נתרסס מ"ט ע) וחמך נ,ווס)מ, ונט , )פפ נוע) ונס, ועמת 1 י"ממרסון
 ג:מ סנ"תמס ע"י )6 ישע מן נירש סתתנךקע fitol הן%ס ערק ג)) :הנקר 1)6 .  7תרומוחפקח
 סנ5ס וגירסת , מפסוק מס Or רלף ,ניי,מ"ק 5%1 1 נהג גן) )טות ]קרט[ "וטס 076 ס)נססו
 ססר6;אש 6מר "ש 1 גשמיה גג)' טוסתמס1hwn . ניולת נמסת5וה וסג גג)' )(תות ',ם גג)מעס'ס
 זג) "( )מ"6 גס)מס ומ':1ונס

~pcni 
 מגק ר") עו( גרסו(תס. מונס וסול ,ס ע) ג)1 וסג, המקך גט

 ;מטר , סוסן ס) מצ'נס ג'תס קסיo~u 6 מד':"ן h'v 1 פע) ססו6 וסטקומ סוסון  ימד"ק )ומרו'הכו
 . סמז':ס גע')ס 5סר המרט נשטן "' גימר) 1 ה"( )פ' 6"ק" גמלן ונס , )6 מסקי:.וזמו

 לתריס קג4ס , סו1,ס מדניס וניס בש' ,טויקח, ,ס ולן ו ס6ויה'ס rh מ;קיס 5:;'ס סס'1ומקמע
 ((of ר") עו( . סקו נ).ו מס:, ]))ריעות6[ מסהוין נג4 והמסתם 15 ויסורס סו)") 6)5 ו ג))כחיוג
 מעס'ס otnu כ' , 6הי'ס מקש תתר מסהנ'ס סירס 5"סורוס ס) הוסרה ושירותו ונבי סרס וט ה1)ת .וסג

~cnc
 ג4 16 דק מוינ ורוס ו פה'הותן ט,' מסה"ת ,ורחם )סתר ורגוע ח'17ס ג) 6'ן סוג סקנס נסוק

 ח"נ. 6וה )סי) מק"ג שין עו( . סמים ע"יr(l(,r )), מ75 מלוי ריר טוס ו והנ בנוסות סוביןסמו
 ;סופו הפי מסוס 1מ7"ק , מ6י י0ן "ן  ר")  עח( יידויי  ייי בל ל, רינינפיין רריי כגן 1 6מ'י6'ס

 טול רם-יי  "ato7 DnC , הריס  פללים ויין הל"ל hifi 1 וי)ג'טיפ n~DI)O ,  סייוען טל לפרטגכ~ס
 ,יך, יממת ר5ה( )מ"פ הכתונ מ)סון  ;ט( . 1ט.ר זגג ס) בכמהין ין ושיוו יום קרפ המהיט5רגס שגי דרג ועוסקך , מסטווי ';ן  ס"ן  ימיי דייתו והרי 1 יסג ס) )"נ ייו , ס"מ"ץ גמז ,כקודק גי'יופי פיס רירייי ריהט רב יפרגהיב  פין נרסיס על  פיס  ליי  סיין גפה  פסויקימ ימיי  יבליפפל
- רקומן גין הדסון גוסומגרס וה'17ס רגוע המת טוי ~ס , סומן נהו מסך)ג)  . ס:1)ן ין שינת 

 וטמרו סמקך, מן :גושה ס:וסה5 במ"רו)פ)י:1 וסס17ת, מסון נס )פי" וידוייק )פרזם,מעסירוה
 1)') מיש  פ"נ נ.  פייי ייל בביותו ממפרסים  סיר  פר'9ימ  גלימר 1 מ;ק'ס י.מסרת'ס פסיו מהוטיסו



ו אאסתררשי
DnD: )השלץ ימד י כי-כן שם אע בדת זר;שתיה ה )סי . כות )ה 
 %;י1ד%כרןידן'גי,'44זי,ם:( 14 1ז41-4ב 6ת מטפין מווזתטש

 ס ש' נט ש ץ ע4?ונייו'ן משיי" ?ק ןע נדו, כ4 ,מהותר.מסיג'ן
 ל ,סטתו 'טן גינווש
 סלי כ) ש . כיתו רב כ) ט) : וטס חקן כן כזומר יסיר רסון . יסר : 6הס 5ין ג5ן %י גקוס'%

 : ר)%י 61מד 5הו )ג, . 61,פ 6'ס כלטן וטסות : ר.מטיס וסר כעגמיס וטל ס6,פיס סלקסשוס
 תמימהשנרוה

- כרת מיי , כדת זו;שרמה)ח(  פשתיה כרובה אכילה תורה של דת מה , תורה של כרת 
 , א'[ י"ב וכגילה משחירף( מרובה אכילה רשע אותו של מעורתואף

- כרת מ;, . כדתזהשת'ה  שיהין ואח"כ שאיכלין טקומות יש , ומקום מקום כל בדת 
 טוסותויש

 ששותיי
- כדת והשתיה , אחר דבר , אוכל'ן ופתע  שמה כל כרת 

 ]ם"ח. מכרימפא( יין להם הביאו בנאדהת הומו מיין שותין שאין כותאי כהנ'ואומה,
 . א,[ ."ב למנילה טד'נתו"ב( יין השקה-י ואחר אחר שכל מלמד , אלעזר א"ר . :נםאין
 ב"י שנס שן . אונםאיו

 כרחו8ת(]ט"ו[ בעל בשתיה שנס אין נסךפי( בין שנס אין , חיוג(

 ועם גניו עם לצחק רשאי ואחר אהד כל שהא פלכות לגדול' לעשות . ביתו רב כלעל
 [Qff]. ביזויי(בנו
 בס שגי שבעולם בנוהג , בתווהי מירי יוצא איני אנו , הקב"ה ליה אסר . ואיש אישנרצון

 לעשות אומר ואתה , לשניהם להנשא היא 'כולה וכי אהה, אשה לישא מבקשיםארפ
 , ואויב צר הריש יהודי איש , ברין אדם בני שני לפניך באים למחי , ואיש זמשכרצק

 . ]שב[ לוה!'( ונעלב לוה כרומם שאהה אלא , קציהם ירי לצאת אתה יכולוכי
 ניה דכתיב , והמן , יהודי איש ניח רכתיב מרדכי , והמן סררכ' ברצון . ואיש אישכרצת

 . א'[ '"ב ]פג'לה ואויניח( צראנש
 1 6תסורוס סגסעוזט ס"סוריס מזגריס ס1ס;ו מסל 3תרנוס מטוס וגן 1 רצע יד נמסת סר,עמקווגם,

 נק- גיין וגססו ט)6 ג6ן זרים דגן ס) גזת סירסרו פ( ?מ)ג6. יז6 גמותאסון
 ,תנקר פה( ,

 גום'), נורתן 6נ6 מזי" נסס טלקסס מפס ע"פ וס)סמ גי ו מסתוינו מיונם מונה וניקהשרט
 1 שם "נטי % ]מוס;[ D(D'D ייס גן , )" 5'ר וגסס . y,)p , "ן טלין מס' 1011 טוסתעסר~;יס
 מיסף ]מין סח)יות nh(otp~ מטיק ניו גיס מטס טיס 61נות ר,מט1ס טיפ ספי נתפרסה שוי)61גנר,6
 "e'D מת ביט 61מי, 6וז )נ) גו מסקים וסיג ומיס ת6נ) גממה גת תולם ס) זרגט סי6ו

 מוסג סיס )6 נ6מסורוט 6נ) , טותטו מס מסתנט וק"ג מזם :מן )6 י)6גי)ס סרי , תפססנמסורס
 %וט OPttD סכונם ס'מס י6ס משק פי( . (ס נס olcn שלטט 'והל מקס ו)יטת' , )פמ'ס)סו

 kn(H וליס, 5יט גרעון סלעיו געו סי' י) ע) סמקן מנס; ע"ס נסעוזהו ט1סנ )ומר ס"ךי)פ'רוסו
o'nllpטקס זיין רג ג) ע) ימ7גתינ , גיתן פגי ג) ע) נפסוק )ש) וגמט6ר , סמק7ס גנית 
 , ונוף קסתו 1 קמן ג'תו 'סיס 'רכס ט6ס סר ג) ע) )פ" מסמ"ג 1 )גייצ;"ק טסיעיס געויניסססה%ר
 וגפי גיהס גוי גמסנת לק סלמס סטממתס 'פ כ' מיס ע"ס גסעוית, :סג מפס מס מונן 6'11דגר"6
 גסממת מ.יגת "סם יצן ג' 1' גריס ונעס"מ סהוס' וט נבון אריי וסנורה 11 ירסס ODV שיקר .1)'ט  וויני , ומחן 5תס  שמהת ר.הויס מרסוןדמסמע , ושר עני מ" ,ש סתווס עג נמתיוע טוסונס:11
 nlllDD 1 ס1סש hm1 מטומן מ"י טסים e""h טהנ גו67, )גן 1 דת גנינו סגתוג פילם 1)6 זגיוןיו6
 ימחז ל(יימ 1טגגל 5:סר סכי משי6ן גיוס ע"" "נד,; c~cipn קנן , גוס 5י,ס נויפ

 ~ס מ:) מגק פז( .  ועו"ס 5.י  גיפף  פייי  טיין  ש*( ירישה.  ישי)וכיס גלטרסי
 טעמן ר5פ"ל 1 )רנותי

 וט onlh ,קרג ספסר טמרי , נסיות לפטר גג)) וט ויגיסו ס)5 גיי , גי סרגי) 'ין ר') פב( .סקוזס
 ו מוונ ט6יוו "ג( . ירווו )פי ")6 '"ה"נונ6

 מימו( יר,  )61ה וט וטס ג'ניסס ס)ו0 ו)ט:וה וט6) זמ,
 1 נגרס )סם 5"ת "סס מוסו5' כקוזס ייי,רייי  ג.נ י% ליוליי ריי י רוח לו נתזי מוינ  גיץכריי
 ניג1תו כש )6 1"פ"ס 1 ט:מ1עות מן גג)) הו5י"ס גסע,יס 5ויי'ר,ס 6ת r~D סהר כפרס"סגמוסנ
 ,הגפר 5ה( . וגימפיס טויסס יזי )61ן 5"סורוסס) , ),ס71'ס  פר( .  לין  גמיי גמגו6ר יי יין)סתות
 .פ%, דגיח נגרל גרעות )מטנו 1 סהרנוסP~D 6' י"ג גמנ,)ס גרפיטי סוס )סורס 7ס")11")
ונרטות מ"מ גויס סוור טנ16ה1 יסרך) נהמייגו מסמפוי

 נגר"
 , חסון ומס יג)

 )טסות סנווס ~ענקי
 er שק ותגס סימות, ס"ל' וגרדן יטר",גריון ת)מיו'ו גועת 1)6 ננוגזן,ר ס) ,%מוסססתחוו

גסס



 אאכתר12
 למלך אשר השלכות בית נשים משפה אשתה המעה ושתי גסט

 תמיכהתורה
 ובסעורת יציאות ובמיני אוצרות בששה הוא מה , רבוי אלא נפ אין . המלכה ישתי ש~(

 . ע"י[ אלהפם( בכל היא אף גדולה כוונה ובבגדי ישראלארץ
 וכסש4נ , לטות , לרירך , להנצר , לגטם ושתי של יגיעוטנה - גם . הטלכה ישתיגם

 . ]שם[ וגו'צ( לאשה גם הזחן מואכל מבטיו ותקה בואשנו()פ'
 של סעודתה לפרסם רכתוב ראה מה קיחה, בן 'הושע א"ר , תני . ר,מלכה ושתי2כ[

 . ]שפ[ נכנמתיא( אם.אי שלוה לאונו להודיע כרי -ושתי
 פתוק,ם טיני , אסר 'צחק רג' , אותן האכילה נבאש מני , חני י נשים משחהעשתה

 . ]שפ[ אות,צג(האסלה
 וויינו , נתכוונו עבירה לדבר שניהם , רבא אמר , ליה טבעי הנשים ניח . הטלכותבית

 או[ ו"ב לעגילה בבוציניצג( ואהתיה בגךי איחו , אינפףדאמרי
 מפמ כרוויהן נכהים אותן ונתנה מלפד אלא , ליה טנעי הנשים נית . "פלכ"3'ת

 בבתים אותן שנתנה - רילכות בית אחר דבר , לקלקלצך( פצויה אשה שלשדרכה
 עגלים מלאכול מצויירין וכבהים סצויירין מבגרים hWN רוצה , אבין ראפרטצתירין,

- המלכות בית אחר דבר ,ממוטמיפצה(  שאם כרי , שלה הפנימים בבתים אותן שנתנה 
 . ]ם"ר[ 'מרורצי( ולא מבפנים גחונה אשתו תהא מהן אחת של בעלהיברור

 lSIC((O גמ)נותו ס;יונ טש דגך מסוס 1 סמ)וכס ניטרק) ס5ומט נלוני סיו סטם וסמן מרזניכנס
 ";י6ס מגין "נ) , סממ)נס גסותי תתערג )6 גפ)יסס ינהיג 6יס Ph סרטון % ,ס וכמיך ,וגעמש
 מסנט 3סטרגת וכגור גנךו)ס שסנה וסתיגנ7ו)ת יגמס"י 1 מסורס סרס דיחס סיגי סו6ומיתר
 ס5סהר מנ"ר סר, , "סתר ג6ס מחמס וע) ,)גוס hih , )יעכי "ים ehPI גסס~ק יהרי לפסגתו"ת
 .ז"ק צב( מטיס. ונטי ונזולן )פ4ס)))מס '"מ גיוסך ro"( ומחסון 1 ווקינוהס מעלתם ע)פש
 מסתם מטמע ;מש מסחם 6)6 ),סיס מסתם גתינ מיש סו6 6יס oc 7סרס מסוס וט6 , נזו) נסן 6שי6'
 'b')bX מ"ר חז ומקלפ , לטיס ומנונות סמ'ומזת יהמ וגן 5'ה[ מתוכסס כו6 מרנה גפת ],ימו'ס
 ]וז"ק חרון )מיך ,טנמע ofniw יש מלגריס 16תן ירקו עמו *ס יפנק נמו 1 מ)"1 ע) נס וטסס
 1 ;6 0נמי"י;י מגבון נמאס מיס ונסן , נם[ חיסון נ"ב . סרגם 1ע1? , נגריך) וס"ט 7'  וגד,'% 1 ס'ט)6ך
 . );סש יוהר מקוג) סוס מתיקם מ'ני מפיס יחקור' ינו' וכרעותו ש ברסוק )סע ;תגירו 6)ט ג)פפ(
 וגו)יני-קהותן ני1)1ת ד)ועע סס קרי ס,יס"'צג( 160 סתור צ( . גסותי גדד נעמן טס מס"סוריין
l)hv16 סיט וגו' וודקתי נהוג סיס S'Dln (ונס יטיס )סר16ת "הנר טו6 עגמו מין גלתוג)ומר טין ע 
 , גט מסתג)ע סטיו :תנוס )נךh'o ט) ר.מסמס נוות ט)ה:4ת גמסמע וילנחסון

'u)p 
. 

~DDI גמסמע טסו( טסים גיר נתיג מיל 11יימס יגת,ב מגיון 6ג) , מסתס 0י6 נט עסיס6הסורוס 
 סמ)גומ1 נית 6)5 , מיופי גנית )עימן מסיס סן'יסו סעטתס rr~nl ' עימו גפי עוין ססו6 מורט ,)ס
hgסרם )השית מסתס thlf~: נקז מקס 1 סנט סמטמס מסגת , nsicnnl מניך ק"' ס" מין מסר"י 

 otwn נוו)'ס ססע)יס נקרי קהו סלן תוס'גסס נס זריו וכמך רמו וש"י , סנירנס סוגרס;סתגג
 מנסים ואייס קע;יס ססע4ס גנו;י:י 61יחת,'16תס ס"6 )סמעית מנמס 6י)ן גמו , וק,,)ס גיתותמבסון
 מעפ" סטות עי נומס 1ג)6יס נתז ~נסיגמ"מ(

 יוהר נסרססי6 מוס טי6 עני , 5)1מל ,16תס ,
 (pnt(ip רניוט וד"וקס )סוסה :סיוסנה צי( .ממנו וטובין ן ט;נממו כחיוניות ירין 6' )"1ולגדורות
 1 מנננד'ס יוהר ot~u סמזמס גח גי עה( .חדות 0ניע יר') , טרגי אוז , סס1פ' עם נומרו ג'נ"נ
 , סמ7מ0 ,גה מקוס 11ה;1ת הס טמ,וייייסוסיגיכם )מזרך )סכור סוסון וגן , נעלס כו.הס יתעקלואט
 נפסוק )ק,) עצן צו( . גיוהר סוס'ס נו ;טוות ולן וסיריגס סגוירס סדה- ו נומך מבסון נס לסחסמיך
 וסיס סויז, ע"' מעגמו סמוך - ספוגן גררסס "' גפ) 61:1 1 )3ור )ררת ,11ט יננן וסכ,נסגג~ר,
 1 )מפרע וטת. ר6הס 011 , הסריס גו ס.מר17 הסס ר"מ, )6יסס נס וההן מן וטרנס , 6מי נע;.ןמלות

 1"ס , 0"1ימיס גגתיס מטרים וסי 5ת סוסינס תגן 1 נעלס מימם נרמס 11 זג;תו;ס גהויס)0מנו5ר
 צ8( .נמנע

  רעולי
 ססעויס נסעת גמילות )מיוי c'~rrn 6הז ירפט ג"כ )ינד סיס )" 11  טוכעס

 גס ונין %D'"'l גגת'ס עסגה ס6סהו ',גור ט;)ק"ט )ומר 6פסר יסיט נטמ)1גס1 "ספרניולת
 . מ)מרוז שנרטן ו,ס 1 ממש (t(6Op!טר גס;כנת מ"ק סנקמס )" "% , )שכ ט )כות לקפ

לריס



י אאסתררשי
 לב-החלף ששב ע הש4 611 * אחשנייש לטתיוו . שמש טס"

 44סגואכ4(א חיביבא בד"א "מיזמז ישי 3מ ב(יט יס.)ענדנה
 4"*רדשז4' שד -*בן טויסס )ס' "וסלנסתעש את- המשרישם המרימים שבעת דברכם זרזך גיי גרעת כס ססרהס)ס'

 ששו;ב:יאגאת--לון
 להראדת מלכהל בכתר המלך לטני הפולכה נסנת מ61כס כקוטקס
 ערימס סחססט ענשנגור

 יאת_גן~ דן4ןי" ך4זן4~
 שראה כ4-נ~בת'

 י19ם ד-mr~1 ?? ישר משעד בדבר רבוא וש"י מסיגה :lkve ו :קיא
 תממהטרה

 יום אותו רבא אכר , בחמרא לבו הסיב לא השתא עד אמו . וגו' כטוב השביש ביום)'(
 ושתי שרזתה מלטד , לו כודדין מורר שארם שבסדה היהיו( שנההשניע'

 צוה לפסך , בשבה מלאכה בהן ועושה ערומות ומפשוטן ישראל בנהז מניאהרושעה
 בו[. ."א ]ממלה ערוסהצח( שתהלהניא

- כמזב אלא כאן כתיב אין בטוב . רעלך לבככדם  שאזעזע לפי טובה, יאינה טובה 
 ישראל זל טובחן אגל , ת4 לרשע יודה לא ומוב ח'( )קהלת דכתיב , nalm להםומן

 . ]טיי[ וגוים( רעובה כל על לב וטוני שטחים לאהל'רם וילכו חי( )לא שנאסר , שלמהשבה
 שטייחו היין ל למאחרים אבה למי אוי לס, נע( )מש* כתיב ביין. רוגלך לבכמוב

 וצשייש כך לחיים טיחה נין פטריש 4ן צפעק טה ישיש, וכצפעוני ישיךכנחש
 , ביק המלך לב כטוב רוטביעי ביום דכתיב הוא הדא , להריגה *שהי אהשורש ביןהיק

 . ]שפ[ והרנה עליה קצף כךשמהוך
 מאי , גתכפוש עיצרה פרבר שניהם , כר ראמר , הואי פריצוהא מכדי , יגר יתמאןלי(

 בכצזניתא , צרעתקא( בה עשרחה מלטד , רנינא ניר יומו א"ר , אתאב לאטעפא
 . ב,[ '"ב ]טג'לה עגקב( לה ועשה גבריאל בא ,תני

 ססמע, דריםצק
-  ימט6 )מטיפוס ספסר יסרק 7נגמ) מסמס מןויעלת יום 6,07 , ווט סמיכי יעניש 

 6'ן סנוף ג) וזה טר1מס, )י.ג.6ס טס הןי1)גן וט מר,מוע)ין *גס ותלי )6 *וס צח( .מסגת
pwn)ג' 16 ו o)nh ייני ואירק )נמו) טיפין 6סר סמל גינה נסמוך סלטן S1'D יופי ע) סניף 
 6יה6 פב"פ ,גפ7ר"6 . 610 מגע, יופי כ. ספוש 1)6 נקריס 41וס ניס סס,הס מורס ר.סריסשגיד

 שיה,י.ס סס.ו גטעויס מדי מלגי ס) מוסנן מססנן ס)ס1ן ע) or סמנו 4161 , סגננן מפוי)הפרסס
 סונחס ,הסרנן צט( . וגו' )פמסס ומרקנותמשקת )סול 610 )ר,ג.6 %טון ג' 1 וסה' 6ת )0ט6טומי
 נך ג) סכרי 567ט1ר1ס, יו ממטס ורקססס1מס )סנ'6ס שר0 1ט6 ס%גס, גט7 ערך )פ')ס

 ממקרע סמכיהו )סריס 1)נג14 ע),1 ס1נ )נוסיס ירסס סנן ו סתנk1 6(Y ")6 , ו,נ1) והיהוהגררך
 )סרם יפטר נס . ס גערם המהן ט טמליס7וסהי ))גת שנס )6 נ71* 161 ער1מס )סנ.6ס")1ס

 רומסך גסגת ס7רסס ג' פסוק )עי) סג6רווט"פ גמני01 7רפ1 נ1ו6 ]וגסי )סמים )1ס %1ןמר)ו)0
 )' 6ות )פויס t~fiD , ייגס כיוס Dt~lhסיסיגת טיני6,:1 מ,מ7 סמן 5ה לסגיי וינכי)1 6'ס"1

 סמפטת. גיח גזרסס 3פסוקס' ק()ע') )נ6ן.וטרף ויגגי)1 נהוג 7)6 מס נסג ימזייק 41)גגס)ס,
 גס ונתיג a'tD ש עיף זגיר1ס1מי שרס"מקא( ,11117 ס)6 ססגי16ס1 מסוי סו6 6)6 )ג6לסמן
 ג' )1"ס גיחכו 1גמינ "'( )ג' ס"ס עור 6טרו6; :)ו ר,מ6ורע "5רי , מסמס 6הר 6ו סטן )16)ט
 s~lDn ]זנן 1רפמ )יפן מס ס' מנית מור מ ג"1( 6סת1 וס"ה 61הר נח, מ,הת 61מי מריגיסס

 )6 גיר1ס)ש ו)פנע1 . סג") ו פרטת ג6ן "ף סס[ OPD ועיקר . סס[ (1hUD וגו' מ% וק) גי61ור.גיו
 טרנס יסר )פויי ני וידוע , 11 ורסס נמרס סור6ס סגפי מסוס י") גן )0600 סוסשגר
 ohs מ"כ וינהר , הי"ס1ויס )פס סריס מ,רוס1מי יס יפיס 6ת ור,סרכ OtnDO נסרקות ,סמפסוק
 למזר שניקז ס"נ17ת מג) ג' , מניס סדו;,שמסי מ)ונ;מ מג6 נ6ס ccr וליס , סדגס נימסעמיר
 . מיוחמי מממס גמעע ola~lnl 6( 63טגנמר6 ננו) ג' s~nlh 16 מ'פ'ס מנות סיועם 'קמרוגוש
 דגר יג) נסריך וימק"א , ית'רס גמר 1)יו,קב( גמ1 ט"י )יפומ1 סיפסר נפריס מהיקר ריס6'ן
 האר יסף גרן )ס1טף 1.ס 1)ג, )קי6 ,תר ססו6 מיק 1)6 גה3 )6 6' י"1 גגמ,טת ]~גמאוטלק



רשי אאמתר14  י.%,ד מסג גן ג, סמיו ,מכן: י ף4.ן כן כי עושקים ע 1 מ שק3(י~ן: וקל י3ריגני:)'ג(מכן -4'י ייד"._יי -"-יי . י: נ-ץי'trn~z 4 סם)חס . השי 3ס3ת: מיגף4מר %: בחרה וחכרך מ4ד המלרני"?ף
 סוכר 6ח ,סוס %פק 3ל כךשנא אייו והמר.ב יי : ודין ?ת נל-ילןילפני

 % ,:4סיג,ןת ה -מימ34ן מרס4מ444 הקשיש '%8שא"ש"י
 הלצמההורה

 אהוריירא בר , ליה שלחה , רבא אמר , האי כול' ביה רלקה גמאי ; וגף המלךיקצף
 , בחמריה אשתמי גברא תזהוא , רוי ולא שתי חמרא אלפא לקבל אבאראוי
 . כ,[ '1ב ]יגלה בוקג( נערה והמהומגד

- הכנדם סאן . ט' לחכמים המלך 1יאמ-לי(  לעבר שיורעין - רשתים יודעי , רבנן 
 ניבא , נעביד היכ. אמרו, , לי דיינה , להו אפר הרשימה(, ולקבועשנים

 במלכותא, טולולא קא שבקה, ליה, ניכא , מינן ובעילה חמרא ליה פסק לחוזר קמלה,ליה,
 וטיוב - גיד היריאה( על כשפרא רוכתייהו על היתני ומואב עסון לגבי ויל ,נפשת, דיני לרון יורעין אגו ואין פסנו עצה נטלה הארצנו וגלינו ביהט"ק שרוב מיום , לואכרו

ן
 שס[. ]שם וגו' שתר כרשנא אליו

 דבר עושה ה'ה שלא האיש כאותו התה םובה סדה , איסי בר שטואל א"ר . המלך דבר כןכי
 . ג'[ פסוק ,]ם"ו 9( ויק יורעי כל לפני הסלך דבר כן כי דוהים יוא ]הדא , שנטלךעד
- כרשנא , נאמרי( ,-בגהה שם על "1 סמוק כל לוי, אץ בז'. שתר כרשנאלי(  אסרו 

 שנה בני כרים לפניך הם הקר'בו כלום , רבש"ע הקב"ה, לפנ' השרתטלאני
- עותר , לפניך 'שראל שדקייבוכדרך - אדטתא , חורין שת' לפניך הקריבו כלום   כלום 
 )פ, בהו דכתיב , כהונה בבגרי לפניך שמשו כלום - הרשיש , ארמה מונה לפניךבנו

(myn 

 נ% סו6 5הר טפין סיתיס יייעת הגמת ויייי 1ויין , ממטר וס61 ופרוף תמורס גס סיין נסרלנהיגת
 ג) i~c)O מנקר 6י:ו הס , ודן ית י7יטממחגמת "ת ס' ויק עסית ג' כ61 געירוגין סימרווגבין
b)~vרוס )" וט ינענין זרים לכן גטו משיויטי, ")" פל)., 5% וזג "מי וחי סר)וף "מר מז 

 סדין, יטו לעיס מ11,6 5)י ומיי פרס טרי "ת)ט4) רסיס סני ומר , נסר ההוגת מסיס סונריןזטמסס
 . יין 1 "ירות "ומות )גם~ס") 1 ,ורר ג) גס סיס 7)6 ס") ומר ופרצוף )ורםנס

 ,11ש סחו6ר גי
 גיס ידעי יטנר ~מגני 7גה.ג (Shlrt ממםסעתיס מירוס)מי, זלסס ס~נ"ס וגסנותג , 11נומגוס
 וגהיג ע"ש )נול "סר 61ת 6'( )ג' טסתיגהיג

 ורווו , יטרף) חכמי ",) sen( זריס )גן ,)טתיס גר'"
 )6 6סי הגמיס 6) גוס ~D* O:D(he h(כפסוק יסתם ע"ס מס ו ור.ט)'ס סטוק "ה ססגמ וילם)ט'(
- סמקך דגר כן ג' יטן , "מ11הומגי . ,:נ יג"ן עמס 16 6ס""ע[ ניקף ")ים ]נמקוס11ג - )דות   (" 
 , ווין דת יוזע, ג) 6) , כומר , ויון ות יויע'כ) וסי.ן , 11 ריסס 1מ)5ס )6 ")פ)י11 ניר~ס)מי~ס1ה
 .ויע סו6 6ך eh , ".?,ס 61מו:ס עט מ6,,סיס.ס טומר 611 6סויייר" 3ר קנ( . הקוים גחתטס"נ
 . hlnf( מכמ' ") ומה )וגון מ)" ונין , 71ין ית ס'( )17,% גו סמפורס )נ)ס")י וגוס ,ססוסיס
 ט) גוס וסמך , נמוויס מסוגן ן ממריו ע) גיץ 9,( "1ת1 וגוסס , יאי גוסס נמו סי'1 ")ף סו) "ןטטהס
גסס

 ומר, )6 ורימו גו טעמו טמ7 גן ט) סנוריו5ן גיס מקס "מ6י סס6)? שקר מנקר "';1~)גייס סו6 וסוקס מנשרת מו"נ סלון מ"" ז'ימיסמפסוק , ~קרס 1נונינ,ר 6,) מסרתו טין )פ' כספייר"
 וט ט) וט מקמר נסמן )6 גמ"ח קי( .יונות חמתו יפסוק סוף ק) 7סמץ ולי) ' )נו6"מכס וזטס ע1ס )1 יתנו מרוכס סמסנת גוס )11ימ11 מ"מ ו סק1ף סגת נגהונ מפרס ים" 1 ס6יגו4
 געס, ניגס ס)5 מנרקיס גן 7מסמע גוגערם

 קנן , וט pl~OD וט )מ17 מ ונ1ר6ם ,סקס,ק ופרץ 1
 )5 גי  )יעה גמום1ר 1וג5)"ז כקן ע ירססקגע)ו טט)תס בנסני , 1ג1 גיהר מגשים גו ינקם ~ס)מס
 1ר6ס קו( . QD((t הספת 06 ג' סו" סמ7רט מכון 1)גן , 61ה מלסוית גוס וסח , וגו' %י"ר5 נר)1

 %)ן,ת גמגו,ר סקג1ס )ס:י יסרו) ט) )סכן טמיו שהה גמם נגש י)" 1 ט נערס והמהו מייסירסס וסמ!6:'ס , פור טמן טספ') טומן m~h ע) זמוסג )טון כוס )פיק ומתוייק , מגדש נו קמתוגטרס
 ה,") סמיו ורמו %סימן , כק ר.מגו6ר נפ' וטעוו תלת יחסון ימייק יעגן קי( . סמקךמקוף
 נמק~ס ס)" סגה~כ "ע"ה ספסוק וט חסון ע) וט ט1ץ .71ע, גחגמיס זסהח )סופו מקני) "יפוטפסוק
otnwoo~fOI גהו1ה מת"כ שיין ג9רסן גירגס סטוין, 1,16 זה הדסי נ) )סי' רשל וגר גן מ 



ח אאפתררש9
 נעקבים ס4לף פי רא; זמרי שמם י שרי שבקת כיסא רוס 6)1 )פמריםזנוי

 16ל%4'ע4שלגה 41י4 שישג! יא"נה ~נם:!י112נג
 דשתי מון . שהם )סו( :)מכיס

~?r עשמה אי י-* 
 מומכן ץאמר סמ הפריסי4: גיד שן4ש א' לז(גיע6ונויג)גסשן: סשד את-ממטי

 משלגה וושטי אותה קודו על-ד4?ן לא והשלים ה34 4ני קריפשכן
 מששף בכל--מדינות אשר 1ול-כל-העלים?41-כל-השרים

 ס4לימד ימב!ות 1י-4ל-מלזים ?בי-סש?ש" ן4 וי4 " :ממקודש
 חמימהחורה

- מרסנא מרס , ישפה ושהםתרשיש  כלום - משכן , ובטנחוהקח( ברם למניד כלום'מרמו 
 בון. '"ב ]טג,לה לפנ,ךקט( שלחןהכינו

 אלא כדת שלא קדושה ולאומה , כרת לחוירתא , יצחק א"ר . לעשות מה כדת)טי(
 . ]מ"י[באכזריותי(

 . ]שם[ ושתיק'א( שאינה במלכה המה כטה אחת על . ושתיבמלגה
- טטוכן שטו נקרא ולטה , הכן וה טטוכן , תני . טשכן זיאמר)טו(  לפורעניותק'נ( שסוכן 

 . בו[ י.כ]מני4
 . שם[ לשם בראשק'ג( קופץ שראדיום טכאן , כהנא רב אמי . מטוכןאאמר
 על אפר תר , אטוראים ל פליג' תהלה, בעצה לקפוץ משכן ראה מה . משכןמאטר

 , הטלכהק'י( ושתי עותה לבדו הטלך על לא שאמר , פניו על במנעלה מסטרתושחיתה

 כ על המלכה דבר יצא כי שאטר , הנשים לסעודת אשתו את הוסינה שלא על אמרוחי
 שאטר. , למלכות להשיאה והיהמבקש בת לו שהיתה אסר ותר בעליהןקטן(, להכוותהנשים

 ]טץ[ סמנהקט~( הטובה לריבתה הטלך יתןומלכותה
 לשלוחיי ]וכי . הטלכה דבר יצא כיל'( -

 . משסן צריכה[ק'י( שיא
 וט יממונן ט)פ:י:ו גירסת ס1) 7)6 )") 1)סי1ו , 5ותס וטרף , ס"7ס ew)h SD ס' ויט נפסוק נל"סיתפ'

 מגוס סיט קען 7:ס ספמס[ )חס ~OUJ השיט סנרן ;נ ישסגסט1ס ")מ" )נס11 "נהו מנס סגתונ ספרי ק'ג( . רמון )פרס 'ס קט( גק7סיס. ענודות מתי קח()ג6ן.
'QP, 

 )6 נומר ק'י( . (Ch1 )עות
 ג) rfi נס "ס גי עיט( סיס טווס גוס סמקן "תרק וסיבורו , קינן נמו מונה קיטי סו" ~Ofie)הס
 וסמפון. , גג)) צחו ונסלסריס במ"ר יעיין . סרס וסימו מערגם גסס גירס:קר6

 פחו ע) מססרהו
 נגזר- מגעו וגן 1 ינויון טפרי ע1י סו" 15)יומועמס סמתמט ס;ו:ס ק'( o~lhJ .11 :וטעות סטויגצן
 , סניו ט) מנט"ן ]סיעו גקורן'קון :tfinDD מ"ט פ' ס") וסתי rh סיון , ",סורוט ט) :פסו רסעותע)

 ט, )י' ספמ טס רגמי ק' ונאייר , )'טר6) , המי והומס , גרת )7ו,ס "'ן)יו7קיס
 . נכ:7)יס ריסי

 1 שסיס נ) ע) סמ)גס יגר י)" ג' כאסון לריסקטי( hlo "י ג)) יקור מני סמן 3קסח ט1ס )יוןרקס
  )ינר עני ,רינות 5ען סם סרי ס:סש כ)6גי ום סימני גמו הז.לת6, )וסהי וקרי )", "וגזת
 % ")6 ו סן16 מס ר"hS~ 1 גי , ופקוזתסתמוגי סרקתן נך , קרה כמפריס נר:)1 הרס סימן)ו
 )6)1 "פיצו ~(otc ג) ס) י51 טמ)כס פוגר)רפו , ):יסות סימן גומר ו נרסיס הרס סימןכ'5
 סג)ט fJrn ג' ויי,ס , מעמי נקותו 5י ס.1ס)6 ר1) קיא( . 6הסורוס טמא נפגר 1)ן רססט)6
 ע) טניס סיד )1 סיס 6) סנה )ההר וסנוור , המהגט מורטק"':ס

 נ)"
 )גן , "סטו 6ה סומי:ס

 6נו" 31גן ס":,רס ונמו קיטס, מנאיסמוך
% oen פריט ,ס קמו( )גו. מיננת מעמן היון 

 ויין סמוקר,ן געה "סר סו6 שמוס מן "ין גי יין הוט "ת קמת ס' ית' ו")5 , גזת )" 6;רסמל
 1 מן ע:'מס ט:י ס,6 נ' 1 גס17נין יחקרו (filrD 7ימ יותר עוי ועמס ספיתם גו"נ 6;ה ס) "1 ')שיו
 ,מוסחי

 וסו"
 1 ג;7וג,ן )7נר ן5,ת 6ין וט גדין ססרוייסומה לעומר ק'ב( . עמס 6ת ע71 יזע )5

 ומקמת, והמירט גהו ע"1 היו )ט סמ~מות מפמh(h כעז סח גס )י.פכוק דייגו ,יתין , תניינסחית
 מנימוסיו 6ת היגף )ילע מג), )והיסק 'גו) )6 )קיק וע' , )עקמו ) מנין )1 סס וירטון )1 סגין6יר
 )6 6ס גי 1ת"מר וסרג )הנס סייע,וסו סריו רגעת ע) קוף וט'וסר. סמ6 ' )1 ט"ו,ר סניי )פרס ים ק'ז( . גימ' "ח סמ)ן סוגר 7)6הל גהר:,סר"טון סרססג'ריס

 )ג) סקיס כגמנ וסתי ה,)'"
o'ao



ישזי אאסתר.16
 טבהס  ומ . מטיס % ש לסלא אקר יאה'ש%וש הטיץ באמים ןבעיניה

 %61טך צ,ה  'ה'4ם  n,~?eo-לשביוו-ףי*4ן4ה:לשריך
 פלס טות המונס )יח( את- אשרשמעןהזההאמרנהישרדתפרס-וקדי

 מקו6 מסומא "מינו * 9ן(וייפ זיבי י-יש2וי שינ קיק י וכשעשן1.*נ "מיג סי' )% . עף ,מד י מצ בן'ד1 וכרי המלי הרי י4% המייפהי4ר
 ו'ס . מג'ון וכו' : קיר מלפניו דני-מלבזת יצא םףב אם-?ל-המלךיט

 3יא רמס סיס 3י3י לא- ,סר ז ישבור ולא אימטמדי 4יא.,ייא4
 יקמט ט' מיטת נייחן לפיממלףא"שויושומלכוועהיתן ושלניתבא

' s h3יח, "כת3 )תיגס: סקס י 9ים ונצו ט * ממנה הטףבה י"יגתה 
יבשי,:

 נספריזצק1מ)סג . סוס1מוי 4זשם נוקטע ב נ י סקוסי יין,]י שי".י ק'י
 ה1ק . יע13ר 1)6 :סמליות

 : )טרנט וגגך . וגהי ח613 )6 6סר : גבס 6ת ס3ווס ,כ, ודת ה,ק וט סיסת מנימאס,ס
 יעמימהיקורה

 , ואת לקציפה הזה הביון כרי , אכר רב , חנינא ור' ושטואל רב . וקצף בויון ונדי)י(
 וביזה רוויון כרא' , אמר חנינא ור' , והק'ח( לבויון רקצף כדי , אטרושמחול
 . ]מ"ר[ עליהק'ט( שקצת לקצף ביהמנו כלי אתאביה

 את טכנש ואני טסיך טוצ'א אתה דבר , הטלך ארונ' , ליה אטר . טלכות דבר יצא)יט(
 . נשר[ נד'סקוכין(ראשה

 יכאיב הוא כ1 ה,( )אהב כתיב , אבהו דר' גריה חנ.נא א"ר naoo, המוכהלרעזרטק
 שמואל לו שאמר מוקנה המלכות שנטלה בלשון - תרפינה רריו ימחץ ,החבש

 וטלכותח דכת'ב הוא הדא , המלוכה לו חורה בלשון בו , סמך הם1ב לרעך ונחנה טז0)שזא
 , ]שק פמנהקכ"( הטובה לרעותה רחלךיתן

 , לטלכות שנכנסה טוו לשמוע עהירים אנו גדול פתגם , אטר לוי ר' . הטלך פתגם זנשנזע)נ(
-פהו - גרול פתגם , אסר יצחק ור' , ליחורים גדול אבל   וששק שסחה 

 . ]שם[ליהוריפקנב(
 גו" גן )" 6)6 , נוס ודי פקו7תס תו61תיסע מגו:" מץ O~pD'1 610 קכ( . DW~(t דגרי 1)" וגן , וט 7נר ,התרסס )6 "1 גט)יסן )סגותמסיס

  :ממך מא גר,וגט oTfi ;) ימו גסענלסין נוו ,
h)hססרש ממיתין ונס , כיסס קרס מיהי נטי" , מערמו זרך גן גי , טינר ו,תסרסס יטמע ממיש נס 
 גלדו סיהקוממו 'מוס ס") ן )1 ממר , יחייג'ן נהו , לע"פ 7נל ג) מ1)תס ו)ס;שע )טמ1עט::'ס
nnhc,6 רק 5 ")6 ' נ,ירת1 לטויך ושוזע'סקי~לס . וט יגר )קרקס )ו,גס סי6 שהסס 1כ(, 
 גי ,ria . )716 זניו סו6 יו6,1 1מי7 מ1ג1ת7נר ,סדן )טטעיס ג16 1ס:יטס , פי' 7)6 מלס ,סק.ח(
 מרסס גמנו"ר סמנך כ16) ממפקת ס,תטעתר גסס "מסירוס )פדי )טסג.ר ממאן סנ6 ססגו1סוט

 1 ממיט 6מי ס)6 מי מ7י'עס קגב( ."גנט 1 געיתו ~rb 'ק) ו% , ~סת' ;ע:תס סניוןנ17)

- ו1סמע6ג) נ,ס סיתט וגורתו 1 טמרך %ס קוף כן סג) 1.1hr:ג1ן  ומפרת' ו מPtC) 1.(6 סיטם מסמס 
 )תנ)יה כיס P~hn 11 עיקר יג) )רמו סגמונזג" הגיון ביי עמר רב ימסרס ו עריס p'p' 'תקררס)6'
 ;הנס זו1סמע וס") ן מסר") נדו) קת:ס ~'DIJC אמו") סגי'ון, מ6י נ17) 6מ:ם ג' , כוס )קוףסוט
 סי6 ,. ממוט טטוגס מותה ע) , ק6י 6)מק)ס נ17) ק1ף מ76 ג67י 6מ)ס כי וס ג)סון סגיון5מר
קיטונו מקרט ומר ן נן1) סת)ס יסמע סגנ1)ס ג),מר , לסהר . מ6ד נ17) יי3(י1ן סגו:ס נסג 1סיי1ו , ג,ס)גויון

 גינו סיס16 ע) גה;ונס סימורו מסקנסס סג1:סשקי המנוצר ע"פ י") , "גיס גסך סיn 6(oc;rומס מיי 7זס 7ס') , ).סו7יס נזו) 36) יר6סוןOJnDO , "1ת1 וניוט ג,טמ"ק שרג 1ג1ג1:7ר ע) מוסג
 )1)ט טסטתהוו נומרץ מעז "ז ])יטת"חס1רוט )6חסויוס סמ"ס )6 סטי גי כרטס ייס כסמוןומ"ר
 מריוס ע"ן "יסוייט מסע71ת סוסנו ,מין ין1)7עת החרינו 6ג1הי ס6מרס ו ג,סמ1ק )גחת רסנן)תת
Ohhtעון כמט שקי )גן , תמס or 1 ';(1 3 ורסס"'[rh מסון כממס טסמ סקהנס מפרס ומר 
 . טמ6,רע מג) סוס תגעה סיס 7,ס)יסו7יס טס סגתוג דגרי וקצף 13יון וגני 7טזגייס )")'61ת



ט. באסתרארשא
 היא רבה כי בכימלכאד אשריעשה ה%ף פש.טסס גביןוכשהתו

9ש ~  )ס,ט6ס 5מ ))מי 
-Iwn;l/r~lI 

 כזען. וצו ק19נוק יל1 קנץ? ,?וו .ועף בן ועץ דקק 5תל: וטון גתי6 ימיד%5(טדיממו* 144זףי4ז יג*ויאג
 ץעש והשרים המלף "יב1 דזף5ך דייפה: כא 6ח . וסתו 6ת זכר )א(ב

 שי- סשף אל-ול-מדינות חרזם משלה כב ן ?מיקז שרורסולד
 שריר ?ל-איש ניצית ילשעי !?ם נמל-עף שקיקה י?ך?הקך?מ

 rUrnl~; ס4? יהףו (וצץ?% "1.גתב

 המשהתורה
 הקרוש המלכיס מלכ' סלך פתנם ונשפע סיפון, ביר יהורה א"ר הסלך. פתנםתשמע

 . ]מ"י[ עמלקוני( וכר אח אמחה טחה כי שאטר , הואברוך
 , אכר והר , חמא לקורין רבה טלכיתא הדא , אטר הר , ושכואל רב . היא רבהגי

 ]שם[. סלכוהאקני( להדין רבהחטא הריי
 משונאיהם נשתייר לא ריאשונות אגרות אלפלא , רבא אטר . בנפתו שרר איש כליג( . 3שם[ בריסקוסקנ"( ראשה להכניס גזר . וגו' הרהר יייבזב4א(

 ומרר איש כל להיות , לן רשרל הא' טא' , אטרי , ופליטותי( שריר  ישראלשל
 . בי[ '"ב ]מג.לה להויקג'ן פררשכא בניהיה ק-חה אפילו , פש.טא ,בביתו

 - אהבי שנפוכר מקום כל , אמרי וטרא בן יוסי ר' טשום רבנן . הרברים אחר )א(ב
 -- אחר ,סמוך

id?,-- ]כ"י[ . 
 אטהר  שנכנסה ער ושתי שנרוגה טשעה השנש אותן כל , 'וחנן א"ר . הטלך חטתכשך

 , להו אפר , הטלך המת כשך והכתיב , ליה אסרו , אחש'רוש של תמהו שמכהלא
 , ג,[ פישה סוף ]שס שכיכהנ( שאינה שכיכה - כשך אלא , כאן כתיב איןבשך

 עזר כך שעשתה DW1 - עליה ננזר אשר ואת עשהה אשר ואח . תי עשתהאשר
 . בו[ י"ג ]כנ'לחונהרגה[ג( - ערופה שתבא עליה נגור לפיכך ערימא ישראל בננות טלאכה עשתה ]היא ,עליה

 הקורמת פרשה לעיל לפנינו עיין . עליה נגזראשר
~1DD 

 הבלכה והבאן בררשה יגב
 . וק"ן יאבאתת

 קימםקנז( . ג! וגר וט פסוק וסוף , לקוית ג*מ מת"נ עייןק"ג(
 סו"

 סתוס' נמס"ג 16סיס ספ)
 והד , קרם טקס ג'( )מ"ג וכיגהיג דגגולות ג0"ס ס)גומ - מקיוטו גן) וסו , שמיס משתטמ)ק
O'"G. )61ת נפקניתו  )ך.) ריש הותו כספסל לע"פ )' 6מי מז י") קני . 
 סגתונ 'גו 1 מע"ס ס) מעמו גזמן לרוק י,) א( , נך ג) )דו) 6'11 )ע"מ! נסלול סהס6 ג')סת,1,
 מסמ"!רט רג ומן מגר סנני %61ס )מורוה ע"ע 1נד1)ס רגם ]סמי'וס[ סומרות מג'ון6נ)
 נזרת וגמגו"י 1 ממתו ג) יגיס )6 גגן סתומת oDDn לנסוס רסיס )גן , הגה p'w D'r)hiשוס
- ס'6 רגם גי ו 6מר יסדוסו  ט) מוסג 

 סקס"
 )טוך דכאון ב( . יעול נסן, 1)6 ג:,ךינה

 1)6 , כלנס ט) ימיין ע) רק מורס שמיון גגה גדש "גה( . ע"ס 1ר,ט1ס ור5ו.ס )ד,) ועקמוססו6
 נפסיק ו' 0ן;ס כנף )וףן וע"ע ו hnS11D הגיגי ע) סירס וירי )י"ס( מסגות יני ')6 גיהק קעי)ממונן
 הייך מס עפן ג( . fnm oc בנכס רומיך וימת ר5סו)וה הנרות 5)מ)6 ר") קני( . ישיךסם,

 נחס ),'( גסס,ק סתימת מרפס )ע.) 11)ירסס סיס ,6 , גומגרס , שמיס )עיני :וסדשחוק
  טאךה ילי בי י ייימ  מס פירס 6,1 , ס ה סט נ16ר~מ ר(ת)ך גינר כקרנס ממשרין פסיוומיס ר ס " ר.מ)'ס ימדיק וירגן . סמוך )ג  נסוגייביטי גריז ;קע[ 1קיס ])פון ,סד6) ס) מ:ונ5.ל.סזסה"ר

 וכין , תמס 61) נסג רק סיס סמק )פ;,)ג6 י)פ, 6)6 , ינויד מוס ממלוין סי 1)6י"מ)סיות
  'סר") גנגס ס מ ס ע ר ס 6 ימ)"גס ע)מקרס ירוי SID סיוגי מקנו וידגמן )סוקס  16ה1שטסט

 דיר? אנתר()הצת



רש* באסתר18
 pg~ ו1דוטיפי,יסכי בכל-שנינות פקילים הפילן שבי"ד :5ך"ה סמור חמקי % : %ט!3 9ס פדבדת בתולות נךות לפלץ ינש4ןוככורתיו
 מן . סמרויסן : סנמדיוחו פדבת את--כל-נערה-בתולה ויקשצזמלכורש
 ","ף יד אי ם הנעו אי-נית הבייה טל-שדשוטרשה

 סמך'מי
)::, 

 י(מטסלין וכממיס D'ne : טמרמיהן ?נתדן הנשים שמר המלץ סריםהנא

 נ?1 ::ךן1:11ך נמת מיןץ ס* תיםבבןיע י אדאה
 טס סנ5 *ק כ) 'טוס ם : כן ויעש הטלך בעיני הדבר 'ףימבהשתי

 'י'י1:"סעג1?ם מלע קך?כי ישפי היייו 56~בעייש עע[ך4ליג
 תמימהתרה

 וככול ברעת יעשה ערום כל 4נ( )טשי, דכתיב מא' , רב אמר . בתולה נערה כל את)נ(
 עבריו לו האסרו א,( )פ"א הכתיב , דור זה ברעת יעשה ערום כל , אולתיפרוש

 שרוש שמיל , ניהליה אויתה ברתא ליה דהוי סאן כל , בתולה גערה הטלך לאדונייבקשו
,-nrS&, איטמרה ברתא ליה דהה פאן כל , וגו' פקירים הטלך ויפקר רכתיב אחשורוש זה 

 , ב'[ ,"ב ]טג.יהמיניהך(
 ביה רכחיב ברורו, כמשה ברורו שקול מרדכי שהיה מלמר - איש . יהודי איש)ה(

 נ,( ל' ביה רכתיב סררני אף עטו בפרץ עפר משה מה , מאר עניו משהוהאיש
 דכתיב מררכי אף לישראל תורה למד סשה וטה , ורעו לכל וצלום ורובר לעכו חובדורש

 . ]ם"ר[ הסכורה( ואל קנה אסח ג"ג( לרשיי וכתיב , ואמת שלום דברי 5'( )ט'ניח
 כל כנגר הקב"ה של שסו שייתר לפי , הוא וטיני והלא יהורי שש נקרא למה . יהודיאיש

- לומר יהורי נקרא לפיכך , עולםבאי  
 . ]ש0[ יתיר"(

 , ימיני איש בדרשה בסמוך שין . יהוריאיש

 . ]שם[לגאולרי( מתוקן היה ופררכי hetD), וועא תהלתו הוא היה בו שנאפר מי כל יוחנן, א"רדמה.

 וילבש אחשל בטררכי, וכן , חדש עולם היהראה בו שנאסר מי כל *יאמר, רביהיה.
 . [aw] וגנט( מלכות בלבוש המלך טלפני יצא - ועכובו , ואפרשק
 ומריכי ולא מירכי ושש הנא שן , לרם קורם שמם הצדיקים מקום בכל . מררכיזשכצ
 סמו ישי ס6 ו( ישן. צרף כיס, 6יס כידון מזם, תני מרס טכס ונור ר 061סיומות
 11רת onttc מסני לרומן ספת"01 ס)6 גוס 610 ססס)חס סמרת י"ס ג' סמרן ממת סקס גוסו"ומ
 )גSD 1 "קוקס טגגש עגוית , גמזהס לעולס , ס)ו"ס רק ס.ס וסח 1 ו6תנימס

~UD) 
 סרסם גיק

 שרם ומס . יכויס , יגרע )6 ומיזגי גססוק סנ6ס , 1טוסס וסת, וגילת 6ת ג6ן סמני מס וגיןוגוס
 משי' גר' מתכף 07י6 מסני ס61 ,חוי, נמוייוזי , סמנן מסיתי )מצמר ג6ן עמן )0ס 6יןס,ג16יס

 פסיק סג6ס נסרסס סיחפו וגמי ו 6"? ממ611סמן סוגרש "ת גצן ונר גי ו ספיר "ת' יניית )פ%6
 ווךonSI 6 יו,6) ים ישי 1 )סחך לסתר 1ה6מיס' וגמ"ר , ימו )ספיגת ססנס סי1 רימס כי יטן ,ט6)ס
 וגן פיוס ק) )"תג,ן מצגות ונלי סג) סחך,סמו נקם ,6 יוד ר") ד( 6חר. %ומן סירסס%ן
h)hרנון מנימוסין )6 0"ג פ"1 סכה גירוס)מ,מפסיס 16)י גהו 6ת )פ5"י1 סרוס 6?ס ג) )פ,גך 6מת 
 שום גסס,ק ק?וסיס פ' מנתקת , )מ' ס' גין)ייוס כנ) 1 נוצן 6ת ,קנ, 011 ו6הי1לוס ו גטיויר,סהיקינ
  נתרסס נסמוך וס' , ,וט זו)מ6ות גמם 0נ116סט,ש ג) %גן 1 יה)) נון 61ת h noh(h ק6 ס)6טיפין
 ר") ק . יסוזי "'ס גסס ירסס עוז 'מ,וי"יס "ת טמן 6מ7 ג) וין 6תס)1, יה)) 6ומ חסם7%
 נ1יקהו סיס ודק סכי סו , סין ,סופותחקתו וט ע) מיוהזיס קקין'ס )ספקן ישן גן וט) ,גתו

 נרססמ1 יו6 ראפ ססו6 ומי טש 1ט1מת")ת1 טעם  "וקת יבלי התירום יייי  יי51%י1סיגופיו
 סקוזס. גסיורס סי) )6 ?יו6 , 11 ?יקםגלוי )עסות נירפס מ' נסוק nn~lpo גסריי תייל5ש פ(נר5י הניס-. גררסס וט' h'p 1' נ116תכמגית תתוקר גפרור מסיב עין "( סינר. סגה)יטר וקדי בוייתו מתחקת ?") ח( . סוסו 1קימההיתר 16)הו "ת קרס ר.מז';ס גג) ססקייש "תסקוזחו

גזרסס



י באסתררשוי
 אשר י : ו"קי איש ואקוש 3?"שס4י יאיר 1:8 מגנ,נלן . י"מ 6'ם :ריס
 ולשהיט פסועו. כןמש

~'ilvr 
s'r.~Ir 

 אשר -ננ-הקלה
 הגל"
- 

 קם י עשקנו אש י יצגכן עם 9'ן4שןנם י ס?2י סולמו: מסדונו
 תמימההורה

 ]ט"ר(' להם'( נודעתי לא ד4 ושמי י"יא( )ז"פ ביה יכתיב , לבוראו שדומין לפי , כן למה ,שם

 . ]שס[ בדורו'א( הצדיקים לכל ראש מירכי א5 המשסים לכל ראש סור טה . מרדכ'ונימו
 דכתיב , 6? אפר , מניין התורה מן לפרדכי רטו , מתנה לרב פפונאי  שאלו . מרדכינשטו

 . בי[ לנט ]חולין רכיא'אי( מירא וסתרגמינן דרור סר 5(נשטות
 אלא וגי, שנא וכאי , 3ניט,ן וליולעד *חמיה , קאת' לפיוסיה א' קאפר, טאי עף. יאירבן

 בן , בתפלתו ישראל של עינירס שהאיר בן - יאיר בן , נקראו שסו על כולן ,כדתגיא
~pow- בן vewwi גי[. "נ ]טללה ללג( ונמההו רחמים שערי ש שדיוש - שש גן , המלתו אל 
 אלפא ימיני ליה ושיי קאתי טיהורה אלטא יחורי ליה י.י , רמי היכי . ימיניאיש

 שם על ירידי ליה קרי ואמאי , קאתי מבנימין לעילם ' ימינן א"ר קאתי,מבנימין
 נו( )ונ,אל כרכתיב , יהורי נקרא כוכבים בעבורת הכופר שכל , כעבים בעבורתקופר

 . א,[ ."ג [Qp 'הוראין'ג( גובריןאיתי
 שס[. [aw טעצטו'י( שגלה רבא, אכר מירושלים.. הגלה אשר)ו(

 1 ;תח,ס גוס מרדג' ס) סמו דטיקר ~o(e(lימני)ס תותו blO סיס ט טו6מר מי דב) סקוזמה[שסב

'pg, *% ט16שת1 );מות נוסס יותר סהו6 )טס ומוז ,גענלית ים סיס %6 , נגיע גנמר6 זרנו סגן , סו,ןוסופו )ומדיי שין נסס כעגרי סמו 06 )מסיריוס קסם6"ג ההקהו סף סו6 גו טנדרר מי רק 
 רמו )ו ש מריי, סם זנם ומסלם 1 מרצןנמו 6,ך קסס 6"ג 6ך ן סוסו ונין תשתו גין סיניגו
 סתרנומ וע"ס נטגרית זרור מר מיון 1כ61 ,גתויס ג%קתו טיס 1)6 זיווי גמריכי 00י0 )ומר"ידך

 מסוי סו6 סמו סוסחוס כינר עטם ושקר ,נמנו% גטוין ייס גו זטסי)וי 7ריט לגן , סוף ועזמתח)ס
 גילסס ~כמק"ג , לגזורי ונפייס י"ס סש6 ג)גוק '61 פיוס ו6;ר ;ק ויקנס 6המונ6חר,
 (pwg ונגיס פ' גתו"ת מט"ב עני ועיין . nmipo ;יווי. ע) כמולס 0י0 סרטון %מ, נ6 ו0 וט) ,מזיוה
 "גן" טסם מוגן יסיט 'ב( . יסתיר טסטר 61:גי וסמו 1 גועו וסמו , 'ס' וטמר 1 נךס וסמו וכןי(

 כקומר , מות נן , ככות כן , 6ונ, גן גמו 6)ס גג) ססס ,גהו יגתוג מזרו סר;עיס כמו 1)6 ,שקוס
 גת,"ת ממ"ג נעיק , גו' D~na '7 גו' סס6יר 6יס נגרי גן מנע , סמו נ3) , 0ש נקית ר קויםסע,מ.
 )גן וסמו ינהיג ג)גן זנס fuh1 ,סמו

 למס ג6ן ונונם , ממות )ירום יי) גירך סלה י"ס , וי,6( )פ,
 וגסק)'ס 1 סמן נירת גרגר תפלתו 6ת סקנ"ס סטמס . גויעות הענגן ו0 עג פייפרפ  ררפס ,ס סתם6ן
 סש נקרש 1)מס , מרזני וט קת"יט 6ית6 מ"6 ס"ס . מסור - גענרית 0כ61 ))ייקיס גנוי סם ,זג"1,א(

 סיר"וח יפי , 111ר0ן גזנריס nfitD סי"ססתתים , מרזכי  י4 )יבוס ;יושלח הירסה געעסוכרקס
 % סנפתם פתחים  סוקרך )פרס 6ססר h)G1k~tO  סיס  יפר nptuv  פייס- ב' י' מיילד  filnD1עסיס
  כלפרי ן סריגי )סס אתוס ויקפהחי0

 ססקיט כ6ן גייריס ר"מיס סער' 7סייוו יסס"מ סעס  3,ס
 עמו סמסרסיס 'ג( . )1 הגהתו רממיס לעליע) ,  מגיורו 10זיקיס )ג) ר6ט ס0ו6 מא' ו ,טת)ס)מס
 )פירסם מנוהת יסק ור06 וי ן 11 ורססגג6ור פ' גהו"ת מסרג וע"ע . גימסרס וט סס ע)וכווטו
 6% 610  ימאי 6יס 4:)6 , שווי 6יס גמ"ריקש) )נ16)ת מוי.ן פ,רס"י 'אי( . זרור מר גססוקת60
 [ons טו)ס %י ג) גונז 0קג'0 ס) סמו סיימי);י ר6ם )'ס וקלי , דגל מירך זמהרנמיקמריגי
 כוכניס עגוזת ט) ))ס  פייסת )סמן ססהמוסh)a ויגריס ו D(~S , כוס"נ ,יוסי )71'קיסנגסמ'ס
  '"נזי )ומר יסוזי וקרן מחיכך )נו[ ט)חקוקט ג' .' דמנעס 07160 ע"ס ווי06 ג16רונליגיס
 כ6ן נס ממין ו6ס ו יעורס 6ר(ת"ט[, 6והיומ]גה)41 שועטן תחת נ"0 7'סט,ס כפסוק SD טסזיר'ס
 סס ט) יסוד )נך6 כונמס נענוית שיופר;כ) וט כיוס 'טקס , סמן ,0 הוע)ון תמה , גרוסיעלט
 וי רדפי ונ"מ מפנ"יי יל פרו סמייפרסניור גספיסר5מ  1De~b סג;מיס )ג) ר6ם סוקלךמר7גי

 וזעת . סוכרת סירוס ע) ושמכת , גיןנקשית ס0)7יקיס ור") . ט"מ ו זגג h1'D י,מתרנמ'נן
 ן מי0וזס קטמו מס'  י710י רמזרי  נזירי מ"יחי והן וריי גסה"ס וכת"נ ע"ס ג;שס (ocמכונים
ד'מ,

  זיי") מסוס 11  נאוסר  יורדן %י לות הזי ר%ה') , ילאט שזדי נ1י'ק' י6ס כ61 ~מלזג' 1
fen)lיימסו סיץ' 1)6 , מסרהב קרוי שנס 6סמססהת . סשזם נ16ת 

 טס סננם 6סר גק,רס %הונ זמו") 'י( .Otip סנמי6 זכות )סרס וי% סיס סירס"י )1)6אך
 ע"י גרהם נע) יגמם OP נט ראפ ירריעוית ינעל יפשו,- לכ' יניס  tanb שעניןרוסנת

נטגזנ1ר
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שת-מדי
 דמ*:עכה הו "ב ?ת "( שי כת--דףד ששי, פח

 9ךרך שק% דשתה אכיס 4994ת סך*ה דקתיפתר%
 המימהתרה

 שם על הדמה שמה נקרא ולפה , שמה אסתר , אומר טאיר ר' , הנ"א . הרמה את)י(
 בן , ההדם'סב,( ב1ן עוטר 1ה1ח א,( )זכר.ה אוטר התו וכן , הרסים שנקראוהצריפים

 בינונית אלא קצרה ולא ארוכה לא שה.תה לפי , הרסה שמה נקיא לפיכך , אוסרעזאי
 . א'[ ."ג ]םג.לה ]כהרסה[ם1י( היתה ירק.וקח אמתר אימר ק-חח בן יהושע ר' ,כהדסה

 וטעטה מתוק ריחה הרסה טה הדסה, שמה נק-א ולמה , שמה אמהר , תניא הרסה.חת
 . ]ם'ר[ להםןס'( ומרה לסררכ' טתוקה אכתר היהה כך ,מר
 שם על אסתר שמה נקרא ולמה , שסה הדמה , אימר יהורה ר' , תניא . אסתרהית

 לפ' , אזמר נהטיה ור' , עסה את מנדת אסהר אין שנאסר , יבריה מסתרתשהיתה
 ]מגלה. אמתהר'1( בשם אותה קורין אוה"עשדףו

 , א'[ ףג

 1ח1ן הפינו 1תום1מ ה,, )אינה ואמרהם בכיתם אתם , לישראל הקב"ה אטר . ואם אב להאיו
 הרא , ואם אב לו 'רנה לא בטר' לכם להעטיד עהיד שאג. דעואל "ע , דד'כס ,אב
 . ]מ"ר[ ואם'ה( אב לה אין כי רכתיבהוא
 ובטות עור ת"ל טה , ואם אב לה שן כי שנאמר סאהר וכי . ואמה אביה1בכ%ת

 מתה )נשנולרה אביה טה אמה דבשעברתה ללמד , אחא א"ר , זב"שהאביה
 . א,[ י"ג למג'להאטה'ס(

 6';ס ונמגר , )ס נסוי - 1)י )ס 6ץ עקרם טף ;ס.ס וגמי ן מעקמו עמרכן ננס כוbh 6 ו)שגידר
- לפ 5ין רורפ ייי  4ין כיפ לנגל, סנ5 י)ר.קיס נ.ן  סו(  מפ1מ,. ננסודמים  )מון 1נ" )ס זיוי 
- ממס )ס 6ין )ו6), ימ1ס,רה גסיסה סמק 10י( קר6. מטמע.וכמפנס  

 610 6נמ 6נ;י )ס, וסו,

 6ף ג6ן סג16ר יס.ס 1);י"1 . סרגם וסוד , מ:ממגס וסג , ג~ כס"ס כן :מ61ה מרוגע מ,* ס:'גץ
- ohl 6נ )ס "ין גי כדגתינ ~oh 6כ וי1ג6 . ע)'ס )1סון מסד ס, "וט )6ע0"נ[מסייס * 1ייס )6 גמדי מכס )ר,עמ'ד סתיד ס6מ רגב) וגנמר6 ו סיסס נסס ODP שסיף סו6 נס גי ,נגון  סף 61ספ": 
 וסק ו ו6ס 6נ גמקום )ס מעמד ש סף גומר ,)ס מקור יסגיר 1סס 1'"ו( מסד מן וה60 גפס1ק)קמן
 6מס  גן 1 לגפ לי פררנ' לרמוז ולפי"י , פרדיי  מיקיר פו( וי.  לרדפי הסיין ומס ריסס)16תס
 יטש d'ch 6ג 61.ן סייגו יתושם סהת11:16 6ע"0 סוג סו6 ס1נ נעמס סו" 5ס סקס UIDn1  פפ4ססו5
 6:י "מ ג' 1כו6 , 5נ (,olpr )נס סיעמוד מי )גס נמירי 1גמ"ס  סו6רע)ג), נסגשרט ~fig 061 ,)כ)
 nml:,o גדרסס סיין 'ם( . o)nhln 6ניגס סו" מתי מוססת סיהס לסהר וכוס P(th סף )6ג'60
 ד6ע"ס )6"מעי,ן ינ6 עוד )סינוף ניס , טס וממ"כ , )סמן מ6? ורפס )מרדכי מ6ן ס1גס סיהס ,סק)11ה
  ]וגמס"כ 01פ)ס ע,1נס כוס כמזג סיהס ~D"D1 D3D גס c'a ו )סדסס ג,ס נימית טסימס גוסומפוט
ג"כ

~tUD 

'rc ס ק)וומ(סיהומיס ,  מדעות ס". גפ"ו סרמג"ס ומרס גריס מת1קס , ;5 oc~) סקס 
 וימי%  וירון נטלי o4~c .5פ"פ  1מ1גס 1רומ0מ"? כמרקס ]ג0' ג)נ;ס, ימס ירח פ.ר0"י ',(גטטס.
 כי.. ויי5 , סם- פפרי יסמיריפרפ

  ענני ט) טגינת1 מטרי הקג"ב 61ין מזן[ ס)יבמיו  גלפיגי1  ללווי
dts~avhJ~ 6"( 1"פ% סירתם יעקג ר1מ והעי גשקנ גמא ר1" גי 15י 5ר6ס 06 מפסוק ע) כ  
 1;תס 6ט"ס , 'עו"ק , גס עד מענו ס;ס)ס ינסיק גתד.0מ ממס רה"י[ ]1נג),ס  יפפרויפ ירמיייל

 ידם ט) סתמכם) גדי רגמת ))דווחלטהר א דס0 כרי , 5סהסר וממי "ין מיזומו ,ננויתס
~DICn ממסבטי( 

"(1 
 .  לייו5ל:ר.4ז ר1פ  )1סיכ מפסק מוגלל וכן , ))נוס

 קנס ),1 סירוס גפי סק1סי6 )ס1ן סומנוו חוגו  סרגה לין סוף  פין , מסרס טל י5י 5.ר  5ר5ז 05ס)ס1ן
 Sh 061 )ס 5ין "כי , גימ' 11סחמ:1 מס)11ן . גסמס "יירי דמק1דס גר' , כקן יקר גיר"ססגיק
  סו6 הוריין  רפפפן 1 )י" )מס , 61מס "ניס 1גמ1ת מעגנ 6נ יסרכן 6ין ג, );ממס גוס 1נ6 .ח("")

 כי.פר יר4רי  דיר. מגוון 6יט )קים 6ן ,  ס;ת1גמסיף 1tDh עש נס סררי (tCD 1נ15)ס כפסמ)עפומ
 נ4.ספפ  5י כלתיג.  וי מיומו הכס , גו'))מ? . טס ומסת סג6ס נדר"ס 1ע"ט , 1)"1)ס )סיסוטסו
 ן  יריוןס61 ופייר לי"  ליפליי"לפפ קשי כ* י'פ כפ"ר פ"י פ"פ  יררפמ ג))  כ11:מ )פרס ,טתם

 עוד )ורך נ) 6ין המס D~sh 1נמא דגתיכ דפתרי ממסי ן )ס סף )ס 6'ן טנ"מר משט ;) )חס"ס
)ומר



יא באסתרהמץ

 ודתו דבר-ה%6 בהשמא ךי6י ח : ירנ לך פססו יסתיט . %ח )ו)"

 שיזך סועות ?-שיין קיים 7"?ייע 194ע nhb ועער". ורי,נקי?1
 הגי אל-יד השלך אל-בית אמרר ושלמח דלגי ידחיס. סוטיה : גגןמס)
 שת- ויב? לפעיו חסד והע"א 9.ץ:יז הוןרה טירךפבי" הנשים:שמר

 לעת-לה קלילת סלעיהן שכע ושת ל" לטת ושת-קנוססט9החיס
 תפיסההורה

 . א'[ ."ג ]סג.לה לביחנ( אלא לכת תקרא אל , מאיר ר' טשום הני , לנתלך
 . שק לשם השבתג"( 'מי בהן מונה שהיתה , רבא אמר . הנערות שבע)ם(
 סכן גנמר6 ר.גי"1 )גיח מן )גת חסון קטורודבר קלמר וגן 1 גטן[ גמ"ר ]וכח :ahl "ג )כ 6'ן כי,ומר

 ,גנוק1 זכוינ מגע וגת "ורש גמם)מ1ע1 )" )כ ?ס )א ינלדה זניכם , 1)מיh~o 11יכגו1ס
 ימו 1כ1י "סו ~)""ג

 ס)"
 מו)רמ ]~רסוס )גיח. 7סי.ע גנת )1 ותרי מסיג כ)), ~ob "ג )ט כי1

 עם פק )סנ'נת ;"נוה ;v'h 'מן שתו);ה ש הגר, )ג6ר סה6ריך ג6ן רם" ל1מ י6ר"ת
 1 ג,0 וקר' גת'ג סו6 )פ1" )6 1נג1) . גת[תקר גל) סוס סג6ור י' , כן ס'רם )6 7נר'1סנר5ס'ת

 ימו 1 מסר,ן ווהנ tk'h' (wnifi %'ט סכן 'טן ;גר% דמן יס' כקטון ג' )טעיי חם - . בו,);ון
 ,ר!ס)ס , 1תתי1ג גמק1ס "מותו ומשג סחות( )פ' 40: כסס ג' 1 ספח )כירסכ מס"ט נ"ניגהונ

כוו"
 גוי גמ)יס כ, הו ס"1( נס' 1נסמ1ס ר וריס)יסגמק,ם געו , 6מו סן' יונק קען ,)7 ננ17) כמס;) ע)
 1 ניגר גמנץס כפר ונלהט ח( )ח' וטסטויו ?)7 "ת י!? וחקם סימק, "ת כ16מhp 1געל
 דרי; נא( . %'מ נלעיס )גת יגה 1"1 , נפט4-טרנס סזיסס ע) נסמך יקריס כפי כ( . )"הונת )וותרן
 סגהרנוס )כירסם 1רומ, , )כ סר"ו'1ת )מוןיתור סס1נ)מ %ו ג"מנס כיהב ג"סר ג' plaeלקמן
 המנוע, מימ' "הי '~ס מסע;ס היחכ נערס סג) )%ס, )ו מסמס  ושע  לררני ;1 גהינן1'ו:נת
 1)11 , כסג1ס מימי "הז ,ום נסס קר"ס %ת 1)נ) 6;ס "ש 'ק0 גי מרסון קרוסין מטנץ )קמ0 נ6ןוזרים

 וכיחס טבת גסס וך"0 כסגת מוס )מוש סטמסס "'(, ג' )קי1סין ק7וסץ ס) קצן סו" זעמםוגמש
 . סגם כolte 14 ס16הו 'שטת יכורטס ס'יועס כירסם סי; )ג'ת גמ1 )נח יר'ס)פ'"1
 ניכ נעיות'ס טמנת ;רטי ריקון גהרנ~ס *ת6ורשה ג' )'1מ6 "סתו 11 נ(1,ג'תו ק"מ )סגת 3'ה גססמגוס
סוסכן, גנוי, מ7רס110 ככנרח ג"1)"ומנ6ר מס 16"'(,

 מקת"
 ס"ת

 נסנה", נמי מהמט"

 גסגת5, גהרץ hntpptl סני17) ע) (1DI:D -1ח )נת ט ומכי לחסוןוה)"
 ננ11'ת"

 גהצת
 רנוטית6 נסיהן, ת1רפית6 נסגת6וגמם; עדןו כ")1 סגתונ 'p(v מע)כ נימן גחוך1.הומכ רזייית" נשה", גירנה )ס1רית6 גסנת6ו ישם כמנד, כ) גץ "ס )ושכירין ובמיס1כחיטך1

 סכגרה "';סומס
 )ס11י"

 כוס )הג.6ס 6מר:1 1"נה)1 , ע"ג ו זסנת6 מומק 1)7רסס מסססס %ת רומנס
 נת6 .ח1 (nee(t תיעבת 6י11 מוס ה)6 161)' 1 ו)נ0% . סז1רסנמן

 , טנ1 סנר"ס ו'ס71 ההלת סס ק) ~pchl]]נוס מזרם 1: )ט1'ן רמו 0ז1רס זמת 1DOואפשר
pw~3"קטוע וב סן ג' ימס,סנ:1)1 טי 4י 1 נהג) 6רן 1הה1)) 1'( והיבש סגחונעיי 'ע)ט )6 סירסו בק' "סר נוס nsD~ יתלל. ליפיה  ריפין פיייים  פדרלי )קיחת  n'Dtp1 5 גרמן[ 

 ט) ניגס טס ס)]נסוייי[ ת"ר ימת סינתז מסוי ייי יפי ניפ יליס"פפ יייי יין נ nscs.  ליי'  פלירי ירייטפ"פ יסבר ופיס, פיי כלפיתיי  פיזי י61 %'ו"ומס
rn~P1t ינבר"י  וע"ס  btu 

 ספירית  oa ענ ]נרג4נ'[ " מ י י גסוס;מ;'. כגהונ כיך'ס )מס hstP נהם 61'ג מרקס,-פח
 ]נממי;י[ " ת י ס רוה נרגשי. ט:ת11סניי)'ס מ"ת 0עתס מס' 2ריג'  ") לי.ספפ סירלנפר
 ט)ס1ן ערן ]נ;ס'[ ח1ר;'ת6 לגמש. קרנוס"ס יים )6 ק"ת סיהס % לי "סר ג")1 מרסס,1,פת
 סק גי ע' ~נסנה7לין , תנון שן סרסגק7מותosno 6 סס %ר רוממך נוה ") מ)ק."מס כמורט", קל %;)י, 60 גהרני ס6 ג'( נ' כמעוית3"י) ,ו כ3ס )י,סמ'ך 1וד יט וכומת )1, )ונךכמיזגי
  כקומר ,ייריפי 1 גן 7"מ:ס זהם וכן . תותי rst ס40וה ים"ו

~D7p 
 טה61 סרסי %ס ה61ל חס ,

 , כסגם עס , סנר'6ס מחג)'מ ס:1ע7 'וטקרס 6,1מ)ס )נמס מרזנ' )וטס ו'פ"מ 'פיתימיכהזה
 ]גסות( רנועית6 . סגת סרג s~lno~גס1ס1ן )כן 1 יחס ישומר ;ילך "ין נת 7)ני1מ ממרי ,ט

 מנוקר. יסס1ץ סגו, 1טמרנ1ס יטנומס סס ע) )"פס. )1 ,נדפס %קתסטג1נ0



רשי באפתר92
 . יטגן שמן תו תימס *ית לידב ואת-נארדתיה נזשנה סמלץמבית
 אסתר ?א-מנידה ' :כשנדם

 יןנ! ית". גנגמדן" ושת- שת-צשי
 b~on סיומיו גד . חנ'י )6 : לא-תניד אשר אייה צוה מרדכי כיהלדתה
 ס%) 1nDCDt, סס,6 עש 4,* "ט עשנ ט"1,=1 :ימו,,משן?עייאזב9/ ס% י'ט)שס גסס ממסוקס - יח ב הסנר י :לפג 4('דב(אמחןה%ד ~41-י111*4ג

 : נס מהדקים מו %ע : בה ומה:יעשה אסתר את-שלום ליעההנשים
 י:.. 4 י ד י---י.4

 וט נס. יעה ),א(ומס יי עי .יי -

 נס סקרי 05 נס י,( 6 )סש6! סג6מר ייר . השיכי הי יצוטט רם, )טס סו'הן !וייס מם),%י
 תדגימהוגחיה

 קדל' שהאכילה אמר שמואל 'הור', טאכל שהאכילה אמר ר3 - חשנה טחו .וישבה
 , וחשו השים גן רטו להם שניתן כאלה אחר הוא סררכ' . וגי מתהלך מררכי"( ' . א,[ ."ג ]מגלה ורעונימנג( להם ונותן בנם פת את נושאהפלייר ההי א,( )ינשל אוכר ייא וכן , האכילה זרעונים , אכר 'הינן ור'ררשירינב(,
 שיארע נרול דבר שעתיר אלא ,  לערל  שהנשא זו לירקת אפשר וכי ,אמי

 כההלך מרדכ' ו'ומ 'ום ובכל רכתש הוא חרא ייה, ש לרגיל ועתירים ישראל%
 . ב"ר[ וגו'גי( חצרלפני

 , ]שם[ נרותהניי ועל כתפה על לשאול , הנעים ביתהצר
 . ]שם[  כשפימט( לה 'עשו שלא . אסתר שלשאת
 לררוש שהשך חייך אחת, נפש שלום  דרשת אתה h"apn, ליה אמר אצהר. שלום%4ע

 שלום ורובר לעמו טוב דורש י'( )" רכהיב ועא הרא שלטה, אומהשלום
 . ]שם[ זרשנ'(לכל

 גכ)) 6% , וט 6ג)ס )5 נקמה סגהגוו )פי 6ג) , "זרת י6ס ע) ס,וממ עסנ פס61 נעורך סי'כב(
 ,ם כ) OD1 גג)) or ונס סומם מ6ג4ס במססוטו . סג6 נצות מסיי עו7 ועיין ו סריס מ6ג)וי61
 . %טון ע) וט וסם,- כי( . ון,"ק ו )6גו) 6וס,ס ," 1מ57' מסוס , 11 מחוקה טמן % )סוס ,סכג(

 , סעהול שגר כו6 מס כסומר 1 נט יעמס ומס טפס 'סוו'ות נתוות טרנט ותקג)י למהר )גיגס
 טרזון 6ח מדורס ימפה והגן . י7ס ש )מעטות גננות עווסס סטהנרגו ספק וין , סמלצתנזירת

 ) pmJ' ונמו , רט'111ס מ()1ך מהפגע מעמןמתילן מ%) שנן טיס (?D(i טמר מיג נן וט) 1ונעטי

 . 1 )סם סתס)ך וגיררה 1 כ5)סש 6ת חווךויהוון . מלגלם ס6ר %ריס עמים )גורו גמז 1 4ס,7שנסר
 מעוין סיייסי , שך )מ )6 וץ )מ"גונ46סע גע,1. מן DhiNl עמס 6ת סנ.7ס )6 6סי לסתר6ך
 נרסיס גוה ה1ר וירים גה( . וג7מפרס , וטגממן מתיק( גה (hp ]וגוס טווס *ן געיני( יסג6יר וגזני מהסג מר?גי ס"ס תר'פ , purtעהסגס סנטים גיס מסוג )6ג1) מרס סנמירס 6מ ותןסני
 י" נוגס וגמעך גתמיס עסון ע) נקיםנלסון וגו/ מו)7הס מנית לממר "ין ר.גתונ מניי ,ס%ר

 נ,

 רימס ס וגו' טת7ר ג5;ס מגשם מסק מ;) (OP שויי מ%) (ow סוקגע )" לגןג)4תר
- )קונ 1,ס)ס מהוסר 6תסהר טסיי וט"ו נססרמס, %לורנס עט )טווה מספי)" רג , נוט סהגמיס %וגהה יסגו ,ט וע)שוא[.  SD דמיייק י') 11 תסס וסעס . ג' פסוק )קמן 11 י7לסט ו ר.מוסרי מסוג 
 1 יטו7ש י0 ע"פ נסרמ%6

 1 מממס )דעת סתיס מדוריס 5הר מקם גו5%1,57 סס,יע מירס וסמול,
 נקשר 1מ)') סרגר, )פל %נהי 6ת סרס )מס61"ג , 7יו.ר, ק47 ומ5 ן גשמריותו עוג מ6ג)כלויס
 נלסון ייס ולגן טכ, יום פ,,מס 6ה )דעה מסתו) סריס )פ' תפסוק ססוי6ה 6'( י" )מולן 5ממ וטסע)

 )hh)pn כי( גןמקרם. )קיר רסון 'SGD ט"ד 7יו6 גהק גה4[ ויו וע' י ג י פ  יל be)n יגרוז4,1?ודן(

 6ותס וסעו גיומר מן ",פ6: ע) 1טגהו)1ת טוס.ם יהר ישק וי' , מ," ,6ג1) 6וסס ט)" לע"פ וי"ו'ר'
 סנונופ ODDS ,הנן גו( . יו)ן ע) יהר )עוג ו סמ6נ) מקוהו טי1)6 סיתרה ע) סוג מו"רמסרס
 ורעו,יס ס5)4 ומג'רי גי1י6) סמ,'1ו , ,ישלםורוס

וסרגו""
 וגס סעגיס עי אתל o~ia 6ת ובזריו

 חום יום סנג) ממגער כ' 1 ג7מפרט סזגס)מס צנרים 6ג,ו "סר נ')ס מנרי ט,ג .והר מר41טסוטיי
 סי5 סים וקרוב ו סנסיס מת ה% )פוי מממן טיס יק47 גטר,ך טפ,. )מס ,חין יון 1,ק'"1 .פהיס
 ו)6כן קסתי טוס )זעה משו מ"מ 6ך גנו17, )סי ), )פרס דטגריחו טינר ופסוע 1 מסג מון fik1זוודם

 נטטוטוו
 1 גגונו עג קפו )6 גס שסם ומס , וט "גסס שסהר יחק 7)6 מטוס

~UDI 
 יגנ ,ס



יב באסתררשץ
 ~iyr? עגים תרים ?ח ?ח 4 ט.קץ יח,ו.יש . וס ':ס עו;:1נד 8ל--השלף י לב"א ךנערה נערה 4 יב%הג ע %% סכון טכס סיר6ת
בש'מז יתיק ישה סךשש שקה מרוחיהן ימי ימלאו 1 פ פי "רש מילט )6 6מל מוומוכן

 ה:(ף..'
 (44י% בבש*ים חרשים "0'8"

 ,%רש
 4ל- 8ת אל-לשלף באה הנעלה ונקזה 'ג :o~ac: ממי סיס )פכך

 *6יא4 יו % יע)יג()יב(
 .אים שית ש" ל4 ז-4=י:י די%,-

 היא ובבקר באה היא בערבו יי : המליונזי-בפן : ומר ומינ' סמוק ג) .תקמר
 D'~D שאנו ג"-1 הלטישוש%ן4."אל12 . סם מטיס ניס 6))יי(
 אהגר לקלסי דף י בת-אביחיל ץר-אקער טו4קהלע בשם:ןןמיאה מש3 בה אם-תפץ פי אל-הסלף  שי לקופא  השירשש שןסלד
 יאקר שת-4שך שם ץ ד4ר ממש% לא ew-ס*?ד לבוא ?סת?ne-יו
 : 4ל-ראיף 4עש 6ן נשאת ש9ט% ותקי סחם שער סרס-משמןהע

 - אמר אבא בר חיש ר' , הטי שק טאי . הש בשטןיק תמיסהחרה
 , אמר הונא ורב , סטכתנח(

 שהוא ~fe בו, סכין ולטה שליש, הביא שלא מתשטן
~'WD 

 השער את
יי( א,[. '"נ ]טגילה הבשרגם( אתוסערן
 ובבלי

 ,WDVD  שלאיית , שבזד למרנו 'vwn  שלויתו כגנותו , עיק "ץ . שנה תא
 ן . שם[ ]שם ביום'(סתתו

 . שם[ ]שם כאוטתויא( לו נרמה ואחר אחר שלכל מלטד 1 אלדר א"ר , ראיה נל בעיני)*(
 ערבה וריא בה טביטין ארם בנ' שאלף הזה כאיקונין , אוטר 'הורה ר' . ראיה כל-'ני

 , ]ח"ו[ כולטיב(על

 1tWQ1 , תחתונים ובשני עלענים בעיניו - רצויה כל בעיני , אמרי רבנן . ראיה כלבשני

 . נש[ ואימיג( אלהים בעיני ale ושכל חן וטצא ג,()טשלי
 נחסד נמן נסוכו גוו סעו)ס 6ה סנן גרסמ"ו 1וסמ . וערגו  גמי, )9 סוס, ק)עס יומס ס"ס )ורועסנר
 להרי ו)פ'"ן ו סיתור אונ' ג) 6ת קנן - ~נרתמים ירנד ס"ת" מעסיק כ6ן וגתרנוס סוג סמן מיןכח(

ne)Dy;, 0נירס6 ג6ן כהרי ונפקוס pnnl~h ש Slnl~D 1'וסוגת ה61ר י"מ פסיתס מע ehnn 6"ג 
 יימס גן '~DOl ר' זרי וט [OD~DI מן )ס,ן וט ט) נסמן ומר ]6סרסמון[ קטנת גפמן 6ס.ר )מרימור יא" )6 י"ג ו )פ,ג גוס ס,גוי~ס יפויס %מת 0)6 מסמן סחיי )ענין 11 גמח)וקת 11"מ כס( .י"ס
 6)3 מן, 6%ס ורק ס'הס ס'רקרקת ט"ו פסיקנסמוך מיס לפ '") גיס וס"נ" ל( . טקט סמ6ט)6
 , ישעו ר"- יריי יום , לשיפתי 5תר לגל שנרפוס )'  ססו9 6' י-יי נפיר  יפיין , יפיך למכי',ייסב%  רדוי צגן , מר%[ ,עוגה 'fi~D טסיתסמשרם olnh וסירס עקץ ומשוס מנחס יגר גסיומס מעוי ס0ססוק קהלי , נוס )'ס ו'מ6 )" סוס)סזורפ פמ6 %ם.ס גג) 11 ממטס (ODD 6' י"וגנזת
  ספ51ס מסני 1ד6' "% ' סי6 6חת מ"ומס רק סטרי ס)6 וקע 1 נ6וש,יוס סכיו טוסת מגוס ריוסיג
 יסנ5יר ,  5רמ רפית אור ס,5  6'9.נץ  יב(  מן. מ"פ מ"פ  גיס mlo לפרת  ,י לא( 11, מיסספיג

 ג) גסגע גו טיסים קטט זד 6יס דמ,מ מ ו סו6 סמנו)  דן 1~ר  יחתך יפ פל  יי י' 9"%  צמוסררין.
 1 6זס ג)  רטן ייסיי 5א  ולין י יסנוטמ סיוגי  טלפוס  ~סגריר "11 מ61 11ה גמט"כ ס' הג'ני חן טס,"6)6

 wlw סנטוס גל גס לנייר טסטר ס*ינ.ן פפ5.ס י גס  סייס  5ין nnho מטל ונר טל  ינוס  מן.דים

 לסהר סא0 ונך , מג) רון מ9, )גן 1  ומנ,פס 5יר ית 1ת1.סי 5' 1'  ננרנ.ס יררסמ כויס גס.ווי
 ויוסי נחן ג6ן ברי )6 1)ס,"1 לג( גג). מרייסס נם6 ס' ונספרי ' פגך ר16י סיט 6ע,ס --6ה,ן
5ל. נמעדת 1ס גי 1 ס%הש וטמרת גו,עמ %6 לואיס נווט וט סי6 .1, ן וגס מחוה ל ק"ן - ף",נךשירעו



יש"י באמתת24
 .. מג'רי כמס )טז( : טרי אל-בית אחשנתש אל-הטלף אמטר נתליתשי

 בהזנח- מבת הוא-חף,י? תמטירי פ41טרולפ4ף
 סניף " יהנס סס:!ף %ס טמ

וךשבעלם
 יש סבי מ3ל- 'ףאת-אסתר ' ו

 נס'כ'. qhn סגש4ת . D'D)t ט4משהולהז ?יחו ה?א!לטשד5הים

 הפלך זיעש 'ח : ושתי מסת מקליפם בראש" שסי-טיכסתטשם
 הממהתורה

oe)אטר ורין עפה ועליל דינרין מאה יחיב אנא אמר רין בלקוטן מהעלה . אסתר ותלגך 
 . ]מ"י[ עכהיג.( ועליל שאוון חרתין 'חיבאנא

 . אין ."ג ]סג.לה רגוף מן גי נהנה שבו ירח . טבת חרשרבא
 שרסהין , רשש באוהו היתה טובה מרה , אים: בר שמואל א"ר . למלכותו UIWכשנון

 . ג'.ן פס51 א' פישה ]פ"ר לולי( ההוגנת אשה שתצא ער שניםר'
 ]מ"ר[ לפניולת( הביאו הנשואות שגם מלמר , חלבו א"ר . דבירם כנכל)',(

'. 

 בחולה טעם לטעום הוקש , רב אמר - הכתילום וסכל הנשים טכל . וגר וגששטבל
 ' . א,[ ."ג ]מגילה טעם בעולה טעם לטעום ביקש ,טעם

 , והסרהן

 חני"
 היה חסר של והוט היהה ירק-קת אסתר , אוסר קרחה בן 'הושע רכי ,

 . שסל ]שם עליהיו(פשוך
 אמפר את שנקא כיון , קיימת ושתי של איחנק וכהה אסתר אח שהמליכו ער . ושתיתחש

 . ]מ1י[ ושחייי( חהת וימליכה דכתיב הוא הרא , אסחר ותיס; ושתי היחות ,אמר
 )ירום ג6ס דסיסס דרסם !6ותכ 1 יפיס משת עצן מדית'נ וכמדייק יתבן 4ג*( . שסיס רזון יפיק!46

 . סיהס ירקרקה י11 6)6 יגס כייס ס)6 רק ד)6 מפסס ס)וךוס גסעס רק ס"ך ,ס ]דנ;קותנקה
 ע"פ סו6 מריס וסוגה יפנה ותערס דגהיכ וס6 כימסגגית סכור 6ג))6עהכ ס', נשוק ססו6עמו

 להיטת ~la1'D p."pr נו61 וגס6' הסו, ס) ריעוע וגס"ר נגס דנת'ג לימו ותגף 1)6גת'נסמקך[
 "ומרים סג)ס )פי' מרקן'ן נסי סם מ"ט ע) "''"1 מרסון ה ק ) ת 1 דלאס קנן ר.מ)ן( -((ihel -יסתת
 רסס נ'ג ס'6 מגוערם 6ס O'DS7 ומסוקס )6: גיס 6ה7 :) )ימר , גגסף( h(h שה: )וין וקמןפקה
 ס! ומס ס6, )ש ;קר, מקוס ג,ס 1",ן גן, )ומר סמלן. 6) )יתם סצנות גטד מ)6 גסף )פ,רמפן

 ערי מסון"סד כירו ונוס , עמס וע') 1") 15)' עמס וע4)וס);!ן
 הסת מרסון ותהדס o'1nlh קין ,

 כוס 7סי!רס '.) תם , (rh ס6'ש 11 6ן נס)ג)1) מתערס frl , גסי:'סס מ"י י'C1p' 6 ג'ביס
 6' "ד גג"ג שיעמיס 16') 1 קולס גן 'ס,סע ד' ו:יוו),ס ;הגגדה ג,ס ומתן hnm ע1י 1ג)יהין
 :מ,5י ו)" גת'נ וג6יוג , סיס "חסורות גימ' 67'וג דר.מ6!רע לר( מ'. פ' גנר"ר עצי נט"ן .6סהל
 (fir )6 )מכ קסם 61"כ , "יו: כגתת יסיח,סיס קינון כ' בע"פ . )מהגותו סלן גסות כוהן ומהיטס

 % לזז *סהר ר5ת  דלם )ק , *זג מגנות 6מת ,'נ , ומש :פילת 6מר שז סקס וסצהו"תטכסיס
 חוע h(h ';ס מיחס )6 געה ג' יפן יפ!הס משי  נפפרפפורסיקותיןטרטגורר'טניס.וטכושסליט.ן

 ומלעס רסון יהיר מדייק ל'( . טניס מסך הסדט) גסס": גהורת רק )סניך סיתר ססקודי כ6 )"טלה(
  מנמת  לפר  oa~1 נימר רריר יתרי וטסי,פפפ  "iDID. סניו לופר יקסי נהולנו לטרי  6זכלויקנס
 מן i':ph חית ס)ס הקורין סבן תריס 1גר6;ס ס'! נתוקת געיות )סניך ססזיס סי"פ )ומרקרוג
 אין )סרם !ים . מוסתי ~נר ג) הס ונוס ,וסתי , ג6מת)6ס)סו6,תסן מסנת!%המסתמסותט)מןגמס
 tffNa  נס ייינן טיפ 1 גג)) י6יק,:ין ו:ת'1תמסרה . ס)סו6!ת נס סם6ו הלזת )גלר יג4 ס,6 ג'וןולגן

 ועוגלות ד.יין מנהי גג) ח)!יס סמלך ס)ס6.קו:.ן ביסס גקעס ]גמו;נר[ )"6 "ות )ע.) 'ttD_ fcnלי(
 יפכייר ספליופ1 יייפת יפר  )6וה נמ7יוס1Ch ע) יויו %ו זה61ריס וחס7' הן מרסון גןט')י4
 כמו ר.מ)!כס  גרגרנה הלק ייתר סליססי ג6!ריפ . י5תס יסד יי:1?  ו5מ לוו רריי 5י:ו יניתיפפל

 הל עז 6ח;ורוס סימר נלסון !גס!ר"ת )6הס!רון rh גיהוק וע') וטע . 'טוס 1 !"סד מן ספן)6
 DD~ סי %סיסס

 , ס)ס עיקומן נס תסיס כיסס מ"כ 1 סמ)נות דירקרקה ישסע זר' גוטה'ס
~ru1 

 יקירפז, יפליט ונייפ גל נם 4ףזר rh ייייי יי"י יפרסו יריקת ירספ ספן ררר'פ 1שמס
 וליסיו- לטפר סל  5-ץרן 5פ לפלוי פקורס  נפן יייים רל יני  סי6רמ סוט סלסו.וי יררפייכפת



יב באסתררעדי
 אמהר משתה את ואבליו לכל-שריק גיל כושהה ותומס )"ו( : קנןינט,)ות
 סנים נסורס עמס.%יסס

 4ו?ןג"
 4* בי"המ( ימת מ ו הת ישה 5מ,דינדת

 * רקמי 3" נ משא י.ות1 י "שן נ נ" ימ' ני.ינישי וימן טעמי,ס: מןר,מס)רוס
 ריווח ס)מ .פסגה

~ 
 יףט)ל בשער- ישב ומרדכי שנית בתולדת 24:המבח יט

 זד-אץ ילד,ה סנדק אום;ץ4 י6:ז נ * עיף 1 )כ( ":",כ
 מררכן ואת--מאמר מרדכי "ליה צ4ה ונאשר6סתומגןת6מפ)ךהט.יסי

 ם אהו'באמנהי4 ")ו DC3" "נצלה
 מ5 ה% בשער יושב ימרדכי ההם נגבתם כא )סיט . 'ו 1ס1מ)כא(

 יע י .מ"מנטתי;,
 בגתגביש,ימ-41ליר"ל,י

 משמריי"ף(-4ב4,,ש(
 הדבר י4דע ככ : אח~שנרדש במלף 4ך בשלח D1IU' %ס,ן 1ש'וינחגס
 -י' -.י-י ;..י :-- -זיי' .'4-י ערגי G'~a ייעדוי6ט

 תמימהתורה
 גליא. ולא כרגא רלי לכריגותן ]והנחה ליה גליא ולא משתה עביר , וגר גרול כשתהלח(

 . א'[ ',ג ]מג'לה ליהיר( גליא ולא פררישנ' שרר - טומאות[ ]יתן ,ליה
 , מטררכילט( עצה שקול אויל אלא , שנית[ בחולות ובהקבץ ]כהי . יגו, ובהקבץצ'ט(

 בתולות קבץ ]לפיכך חבירתה בירך אלא כהקנאת איטה אח ליה,אמר
 אין שנית בחולות ובמקבץ רכתיב היא היא ליה, גליא לא דב' ואפילושנית[,

 QO]. ]שם כולדתל( סגרתאמרי
 ורעו? גרול' כל יעכרו זקנתה כרחל בעצמה שתיקה שתפשה טלטד , טגרת אסתר אין)ב(

 כתיב בנה בן ובשאול ושתקה אאוחה גיר סבלוניתיה ראתה רחל .בשתיקה
 . ]מ"ר[ לו הגיר לא המלוכה דבר ואת ט'1( .ו)ש"א

 . Ar" ]'2 למג'לה לחכמיממא( נדה דם מ-אח שהיתה , ירטיה א"ר . וגר מרדכיטאמר
 ויושבת וטובלת אחשורוש של מחיקו עומדת שהיתה , ליבא בר רבה אטר . אתונאמנה

 . ae] ]שס טררכיט:( שלבחיקו
 לצרייך נס לעטות אד,ניהם על עבדים הקנטה הקציף , יוחנן א"ר . ותיש בגתן יף)נא(

 . שק לשק לטרדנ' הדבר ויורע אכתיב , טרדכומב.(וטנו
- קצפו טה על . החרש בגחןקצף  . ]כ"י[ במקיכהמג( כררכי את והושיב אוחם שהעביר על 

rfiממס עני 1;ס) % ,מקורב סמלן נסער י,סנ מסיס נמס ע) הזר י") יח( . ופחי ס) 6יקו;ין 
 סייגות ניס , [ט )סדן )) 'הדר תריס מא( . ג?מפרס ה14'), 1), מו)7הס ", )ו סהנ)ס גדי )בססשיפיס
 יום ,גג) '"6 פסיק ?)ע,) הירסס טס 11)שסט 6ין )סס,ק סגמוג'ס )סדן עג גס:יגוח נוטומסרס
- שכיס וקת הסר )ס;י מתכנך מר7ג'רוס )גג,יס מסתת סטסס בריס מו)דתס, מנ7מ"סתר  )ס6ונ 
 %1ן 1 1?,הס ,ט) גהמס ע) )סריס יור111ת 1ס)ה ממגיס ס;הס גסוסועמס

 מוכי
 ססמעס )ייוס

 11 דנשס קייט, ר.מסרסיס סב( ,דיי,. נב) 6 מ,)7הס. מנזת כסהר 6ין ")ס ג) וסטנסמם,
 ס7רסס ע"פ גן מיי סמנו וג;ר6ט ו "שותגעשן slns(' הע"ס מ( . )1 סתנ)ס מזגי 'סיג 6'ךלט(
 ):רם לספר nfil(o ו )6סס , גומר , )גיח6)6 ""סויוס )י ומט olnh ס6ס מבג סו6 6ן 'סחני? נגני הקת 6) ו קנה * מיזגי )קרס 1' גס,ק7)על סוס נען וט ופך 1 תגיז p nse(Ot ,וטנע)מ,
 מושגי טס" סטפן %,'ן למנוין 11 ילעס ערןע11 לסהר ך)1ן נס 6% וגוס מוסג ק"ג 6ין ט)66קדמ
 הסם* ס)6 ירי סוגלה ,סיתם סייט עטרת 16%ג) לסחר והרקח וגמס"ג נרהט גע, נ)קהס סי6ספלי
 סמי 6מו ניסינהט16ה1 . קניתי קנותי ג6סר מוסוה ?מטמע ונס' ,וגו'

 . גהיק סשינס גררן ט
 פסנ5ר 5נרתי לנרפי יימסר סגופיך מסררספ ,- " דפדיק י"ל ממררני ט% סלקת סררסי סכםועיקד

 נילי"4  מג( . יוק( ומי. לידין נפ ליסוס ינדי ידינה ספר ט'יגית מי ו  סמלו נסטר יוסיומררנ' סי  9ין סרסי  יגן מבי( . פוש 1 ימסרטיס גסי' סנ'פ נסירות ובמינן  מלזין .פנות ממסך.דרגי
 נסטרפירג'

  ליחפור.פ. 5סזר סומרי 1 ג5רילס ,ט  סיין 1hun ילדן nf)a 1  סנת,לות  קוניך  למנין  סמלי
 סר15,,.2ד סמליים טד.  נדרך OCIP 5,י  5ין לפס מררי' מטיס ייי t)co  פסקיפן וי ריוזדריפ

Ot~lP



רשי ג באסתר26
 טויס וכהות נטנטש מגיר אחר ותאשר המלבה לאסתר פנדלמרדני
 עם הךי,1:פו -מש הך9ר ויבקש מ : בש~מרדכילמך
ז -:ן-י'* ז, זוג "ע 1-ע(עו - " ז  ז - -  יען ~Jvw 'ע'4=7ע*1 

 ספח סטיכם . O'D9 דבק לספר 3י,סב על-אץ שנימהבשף

 יכעס. סע~ס )א(נ:ן נ ס : הם?ו לפנןסעם
) "מ.שו%ש פשלך שבי סקלה ס?9?ם י אקך אב

 ,יוכ ץ וש% שכות
 סי"!'"ימן .')::יירגן את- 11נשלהז41ים קץ4ע קן-משכלא ןאת-הם
 Sh1P ס) )מגתוימנם נכל-עביי ג : 8ת1 אמעך 4-חקקךםבסגדמעל

 תמימהחורה
 שנאפר , לעולם נא~לה טביא אומיו בשם רבר ראומר כל , חנינא א"ר . כררכי בשם4ב(

 . אי[ ט"! ]מג'לה טררכיסד( בשם לפלך אסתרותארר
 א"ר נמצא[, ]כיצר . וימצא הרבר דישדש)כק

~antf 
 והע וצו טרפזים יני וחרש בגתן ,

 , בעינינהן( שנה ראיני לא 1! שבאת מיום ואוברים טורסיט"( בלשוןמספרין
 , לו אסר , שוהכ,( ומשסרחך טשכרתי אין והלא , לו אסר , וסיכות כרי בספל ארס ונמילבא
 ויורע היה וגוית לשכת כיושבי מררכי כ' יורעין היו לא והם , וסשטרהך טשמרתי אשופראני

 . בי[ י"ג ושם בפשכרחסטח( נפצאו שלא - ויכצא הרבר ויבוקש רכתינ וייינן , לואןבשבעים
 ביה רכתינ הקנסה של ספרו לכעיבא , כך ורם בשר של ספרו ופה , לף א"ר . בטפרלנכתב

 . פ"י[ וכההמם( כפה אות על - לפניו זכרון ספר ויכתב וישסע ה, ויקשב ל()סלאכ.
 , למכה רפואה הקב"ה  שברא אחר , רבא אכר , אתרא( מא' . ראלה הרברים אחר )א(נ

 הדלה רפואה להם בחיא א"כ אלא ישראל את מכה הקב"ה אין , לוי ר'שמר
 . ב,[ .'נ ]סנ.לה אפריםב( עק עגלה ליקיאל כרפאי י'( )"יש;שנאגר

 וקבלה  שאויני מלסד , ויאברם לגוים מקניא '"ב( לג'וב כתיב ושוב , ערעי,  להשמרם כתריה כתיב מה וגו' עשב כש רשעים בפרוח ע"ב( )תהלש fib'1 .דינשאיע
 ואחיב השרים כל מעל נסאו את רשם וינשאןי כתיב בתן וכן מבטרלין, הןלמפלתן

 , ]מ"י[ ר,םןג( את~יתלו

--
 סיתת ס6ס 10( . ?רסס ועיין 1 סרנה עמס eecm מא משי נמש ודק 6יס o3~e סס'1עיטש
 וססמ oa )סמור יגו) 6מי סיס גהי ;וט מסמרתן RWIi וטגד)4ו וגמז 4 מנגיש סי' יגר )מסינפט
 גינן 5נ) 1 סס.ס ממעט סברס נסג" )'ע יטנ )*ן 5מר ו %נ5 וממרע ו7מ6י. גום'ג ימ5%ת

 מסמרתי הס6 ג6חז טוי ~מסמרתך מטמרתי סלן 6שם 0ץ ים , 1'0 למיס 1 יטר מרודי 05גשרת
 וירנינו סירס 5ה )סני סבן 160. געת גס)ס מנפז 5ת 0נ%ך ור.עג'ר ו מריג' וטוי וליעןנטר
 plh~ 1 טס סס% סמ161 ,פרס 61'ן סח( . מני וט' מיטס % סעפן (oa" מריעי 5ת וסויגוקיק

 )5 %סתת ו5ת 1aD ססכ סגרה' מוסת וט 57.ן סקס ממס יסתמק )1שן ש עו.ן ימשמע ותמ"ס

 נסטר שינתו טס )ק1י0!ש טעמתי'ט סי מיר ר,מטמיות נסיסת מט6'ג ו 'הי טמסס מבוזי יתרסו ((YQ שד סמל לסטי ימילומרזג'
 0מ)י
 ס) מפיו ומס י"ן מט( . 6תת 3ע,ס כ.1 סס1יסס 6מ)ס .

 למגמר ),גרון גו טנגנס )מי 5נזן 5ין וזס נסר . למר נטמן סק,1 זנר ותריס נ"נ ס'גמשך
 מנסיג , ויו' מוג 1.מ,6 ו' גסרטס , מי7ג' גיסת סמן מפקח נסו(בנס 11 זמס3ססו(

'hstb)s סייג 
bina%יגר י5גי ו,5 נו ימ61 סכל) נו57, , כקרקס ס) ג)) מס') טקסס !מליף . טפסר ש סלי רא 
 . גמת וימ,6 מפסוק ו' פרש מס ~ptp . ממזו . מקן מסוקת גש נקוץ רק bnhll, bkli יגר ג%וט
 קלמר %ין , ע"ג סייג,ח ג) 5'ן ס)5 וגממת , גס 5'ן 5סר )גנן בגר 6.וכ שהגג כע, גממך גי*אר סטי מעוין טס סמן )ודול סייגת טיס זמסמט א( מומיו ננס רא6מר יגר סיע) פיסת, זימונם י')6ג)
 1 סרש6ס - סמל 5) 6סהי סו)קוא סזנריס יד פיסע 6ח כמשמר גע) וגוש . מרלי %רטית4קר

 ופנקס שח"ג ר") כ( . סוק מטפס - ר.מגס ג5ס גס, וחרט יירש ,הגן טה( כ*. שש4רט סטם")"ולס"
 )סי קu'u 6 )ס1ן 5ווק)וס פנס ,ק , כסריס שט %ג )הייחס סרס,ס יהרממ! מניטש מסוייהוירט.
 כרי גרבר  בימם ו'") ג( . 'ק% מס. ק17שס( ,רו 5מע,ס סי' חגן משיזהו, גן סיס ופסן*(
 (IDD מפוסס ~מפ סקג'ס ס) נ7ו4ץ טומר oon~ng מסיי) OtO גי פ,( . נ11 ש0 לגס 'ים גיוא



יד גאסתררשי
 ומשתחוילו ?שים השלך ששר-?שער הילד : שירג מט h')g?ף
 )פינך י 5)העמו

' 
 ולא יתך, לא מש?1?9רדןי ונוון-לי ל*ויי-3י ומרשי

 ג : ישתחוה : ~olrnt וא יגוע%
 אשר-בשער ממלך עבהי ץש"

 ייא ים י ?מ י אי קי כאפרםשישמר"ם ק"'שיוג שיי כ"%' שתו"ע ק9:ד4:נשמו: :מצוח י ר : "י'1 "גח י "% למרדכי ז4:ב,((;" . מררכי וגרי סיעמרו)ר(
 שם"

 די 3 י המ א'
 : ואייי שיי-ס"א ?ס? *יקפיד טרדני דקםמי_ץ9די

 : מקה סטו מי4 ?י 'קישר כש ערסי ?י-שן מקן יראה
 9רדכי את-ום % כי-הגירו לן*1 במרדכי 44 לשלא שסויד ייבזי

 תמימההורה
 אפשורה נשוווה אלא , הפלך גמרת ל ועצר היה קנתרן וכי . יכרע לא למרדכי9(

 לעבורת  שישתחז ונתכוון לבו על כוכנים עבורת רקק , למןלרחתתות
 . ה,( פסוק ל נישה [1SDכוכבייך(

 וישג( )פ' דכתיב הוא הדא , שוה נסן רחל של נניח , לוי ב"ר בנימון א"ר . רים יוםך(
 . ]פ"ר[ וגו'ה( רום יום אליו כאם-ם ויה' כתוב וכאן , ויום יום יוסף אל כדברההח'
 נגש ואחר רכתיב , לוקני השתחוה זקנו הלא , לו הנירו , המן להם אמר . להטןינידו

 ' . ]שם[ בניטיןט נולד לא ועדיין , להו אפר , וישנתי ורחליוקר
 פס יעשה אשר האיש ארור בתיה לנו הזהיר רנננו סשה , לרש אסר . יחיי "אאשר

 . [oe] כוכביסזו עבורה ;1DYY עושה זה ורשעומסכה
 לפי ס'ש( ותהלים מראות רשעים[ ]של עיניהם ההשכנה אינו, א"ר תף. רשן וירא)ה(

 כורע מררכי אין כי הסן וירא וכח"א , לגירים אותם אורירות עיניהםשפראית
 [tae. כלח( לוומשתחוה

 ויבו כחיב וכאן הבכורה את עשו ויבז כחיב להלן , נרוי בן בווי . בעיניו י'נ:ז4(
 . ]שם[בעיניכן(

 . רבנן ומנו פררכי בעם ולבסוף לברו גפררכי בהחלה רבא, אמר . לכלובמרדכי
 ב'[. ."ג ]פילח היהורים'( בכלולבסוף

 ו( . וו:) נס מחפון 1ס61 16 . ,וטקם );פוחת לנערן פאת 5'ס ומחת OD11 6עו גייסרח),
 1CP מס מיעקב D('Or ""עם 5'.ס6מר ייגמ:')ס יתם וממיל יסיתו יינרו סג) גגום נ' ונחיתוסר גמנ61י

 מ% ולח"ג חוסים ',ת טס וססס פסגות יעקנ ג6 6'. יקע מני)ס גנטר6 י( וניטרק). מס'כטז
 סק מימין * מס א געיטל 61ק,ם מיי , בממין 1 טוס עגמו סמן מע"ס מטש ל ק"6וס;ר.דיין

 נעמל" 6ז עסיס סניוסמן וט ורגע ר' פסוק נסמוך סמ"ר מרסון מטמעוכן
 נמעט נילסין וק

 מנע 6ר1ס ונסתוו - ור") 9סף ונס קמל מפסוק ע;.ן )גוץ גיור וכריך 1 נוגגיס מנוזת טושתסס
 . יטקג זג וקמו otnup ס:תגין ס)קמ;ו וט מון עס ומסתוות גג))ום

 ת"י
 ס' פסוק ג' פלסם )ט)

 סין י( 610. ממימין סריגי ס) ינוס, זססת)ס)ות 11") 1, 1)6 ימסמע גוגמס, )עטשסיסתטו
 תמית 71ייס D1W1 1 ד' פית ג' נפסוק )ט) frn גוגניס ססעגוזת וכנרות סמן סרוס סי76סט)ס
 יטי, סו6 6סר סינוס , )רמוס 5יס )נס ממסיע ט6 סיס" גם )ויפרס

 וטקס 'סוים גי ,טן גימר 1
 )טנופת ,ססתקוות 6סור מפס תוית 16 , סיגוייס דת )סרות , )מ ע) כ~גגיס ענוות ppn וט ע)1)16ת
 ו;סהגגז סי קפן6 הוח")ס 11 ומרסיס "( . ג,גנ,ס ר.ע;'מס סני י)פי"1 ו סו5 מי טגגיס fi1UD1 סו6,מ

 ס"ס l~b(O ;ריס ט( . נכעס טוי) עי טענעש מפס )נו ע) ג~גנ'ס ענ71ת ממקק זג,ס ,מגוייס
 סמסמ וסמן נעמו יגו ו סוס) גמומו בטס) ג) מקס ועזרת ספורות ג) עס מ ר") ח( . Dlihעקמו
 סוסון 'מור מזייק ץ . )11)הס גוו )גן גוייס מסיו גע;י;ו בסף ו ג6מוותס נגד נססיו 'וט 09דגרם
 ג' )גת,ג סיס י7' 1 מר7ג' סס את )1 סוידו גי סנדקן נסן זס,סון )ומר ~קרונ . געממומר7ג'
 מדדם עס גג) וזהם , יסוד 610 6:י ם סנ'יו נ;פ'ק לסמור סוס מש סגפ;'סס י") וסען1קמט

מ:1



רעיי גאסתר28  ט,!נרמ שממוס ט!6 דמי 4שך שת-ול-סדהוסם לסיקיד ס*כב"ש
 ט"איימ~4טייא.א4-יא

. 
 ייס'י ני( לעיס: טייית וסיפא י קי: ,; )ש הש 4ס,ל( נ1ט5שקיי ם וכדג סייו 'יר' כ יחין'? 1 * מירי 1?"

 צדבי;משקגנמ0ין ליגן ה5513 לשא פור דפילששך4סץ3ך"2
 0פ,) סני) כזוץ2,כ" יעם-"שר לקלש וטשטש יקם י טן5םססז

 : ם'5)'מ mns העלים ויפמדבין יפזר*אליש:*5(ם-אטד 'ום נ6י,ס נ );ס טוס עשרך ~שן ז",4שר " ס : יערשוא-חדש

 תמימהתורה
 ולא להשטירם אכרתי אג' שבעולם שומה א' , לרסן הקב"ה אמר . להשטיר המןהבקש

 בפרץ עטר ברורו כשה לולא להשמידם וואכר לו( )תהלים שנאסר , כביכוליכו6ה'
 . ]י"ר[ ראשיהם'א( תחת שראשך חייך ,  להשטירם אוסרואתה

 נפל , אכר , גרולה שמחה שכח אדר בחורש פור שגחל כיון , תני . אדר הרש דוא)ז(
 . גי[ י"ג ]סנ.לח טשה נולד בארר שבשבעה יודע היה ולא , סשה שכת נירח פור4

 דלא כאלהיו מכתפינא , ליה אכר , נכלינרי תא ,  לאחעערוש ליה אכר . אחר עם ישם)ה(
 בהון אית ליה, אסר הטצות'ג(, פן ישנו ליה, אטר בקכאי, כדעבד ב'לעניך
 . שם[ ]שם ון'ג( אחר עם , ליה אסררננן,

 אנ' , הקב"ה אמר , טעמיי( לו ישן אחר ה' בו שנאמר אותו ליה, אמר אחר. עם'שנו
 , אנ' 'שן אכרת ואהה 'שראל שומר "שן ולא 'נום לא הנה שנאכר , שינה לפנ'אין
 . ח"י[ ומ'[ רגולך שנה נרדה ההוא בלילה דכת'ב הוא חרא מאבדך אנ' שינה שמתוךיויך
 עונג ואוברים ושותין אוכלין , רברבן שניהון , אחר עם  ישנו ששי רבע . אהד עם-2נו

 , ירחא ריש , שבהא לרם , עילם של בממונו פצת ככניסין שהן , wttf עונגשבת
 רעה עין , ר11ע , הקב"ה ליה אתר , הסכות התג רבא וטומא , שתא ריש , עצרת ,פס,
- טפלחך על אחד סועד להם וטום'פים לפניהם מפילך אני הרי , בסועריהם טטילאתה  . [ge] לו סחתה ככ"ל פי e~f) )כשל, רכתיב הוא הדא , הפורים ימיאלו 
 pa הם טפוורים - בטלכוחך עישה אני קרחה תאסר שטא , *ה אטר . וספררטפזר

 עקה שאינה 11 כלגרירה הם מפורדים - הינייתו הנאה אית תאמי חטא ,הענדם
 . גו[ י"ג ]מגילהפירותי(

 הרה"ק , :קמתס ,oyv fc סמ6 )"וט 41ן פגן , טסן טס גלמי , ,יס טמימ מנסין עס ו7ר'ם , __.tמוו
 140 510 ר") 'ג( . ים גהינ מ6,7 ,ס)1 )סרן גרס סכים ויגן , לנק ז0"11 , מתמגר 6100יו

 71ול בסיין ר"תרי סהס3 משי סהכמימ1 ט)גרוי
  רימירס במפרכס סלייס  l)u'c ס"ס נכס יס סם"

 נ)14ר  מן OP  1Ph 6 ,מסיג ו 1מhun 6(1 "נוי מסוגר )ו olnnan סחנו גוס עוסה  סמר7גי מסמיי
 6ו ת'ח. גרש טחן 1 סס עס רבלון גימדגום סרם 7370 ס")'ס )" נו157 1 סמנך מנות ע)מס
 ט  ג)ומל ו 0מ,ומ ק הני סמן טמררסנתם . מ,ס 0מ6וסו ,סס 00נמ,ס עס התוען hihמע,מו
 אנד ni1(oa סמורות ע)  (olubn 6'ן סוס)מ)61 ו מ6 מר"מ ילו 16 גי 0טנ oinnw י')נס

 והן סררתן ,  יין  ייררמ  סימרו D~P ו0ו6 ,סגירס גי )וזע 1)גכוף , סו6 ה"0 דרך "ך גי מסג~א"נ
  1ססירימ )'0  6מר 1 סוס וגן , געש )ר.גס')סע1ס וטמן רסק ))1'ן ,ס 'א( . לעס ג) זרך נסק
 נמו , ס' קי 6ת )סגור '0ו~ס 0)6 , רסון נסרן",ת 'סרhP"  (6:  סיפנמ ש"פ 1nha , 1ג0ichl~ '1"ן

  ממוגרים 1 סס 6מ7 עס 6") 1 מר7גי סוגיתםונקמת iff1 דגר גי , גזרתך 6תס תריש גסר0ו1ליג'ס
 מן"ק 'י( . מרייסס )טסת ,טמעו 611 ""תODIS מנקמט גי גמח"ט nP(p ממ"ת 737 )טקג'0טו6
  עס ע) מורט (OP tDSP 7ג)סון , 706 יחסון יהר (or 0קג"0 'עמס מ ו6תר' 1 דיו מ17ר גימיק)ס'

 עס ~גמו 1 סקג"0 ט) דמוסנ סכונם ומנ"נ , 706 . וט ?נר נ6 1)רנ)ס סגנ))ס )קי" גוס'מק"ט
 ))ושי , המטס מן יסמם 16 מטתן מסנין ר')'ב(

 ו6ימ onlh תסוג מצמו )1 .סן מריק 1 06ןס)
  ר"ל ט!( . ס.:ס גוססן מסוייר ונס טוי טייטס מפניה גמו יפיס נרטון 6ס ג' )ג גסוס א"ע עק"מעסטן

60י!



בו גאמהררשץ

 מכלכלם שית דדתי4ם ף מלכות מדעות 3ש .%ממט %%%1ע"
צמימז1,גנה'24צ

'r:r-trr 

 "יזנ"ה ניש ערמי 8,מ ס%
 לאודם יפתב שוב אמלמל-סמלך ט להניחם: עמנססויס')ם)1ת%גרס.
 א% ושי-,9ף שלפש י,צשדת טגעהוו 16 סמון תסיל(

 ש עילגי
bwהמלך וימר י : המלך אל-גנזי להביא ך:ון5אכה ס'ם% נדו) רנר ;) ממן 

 שין כהיכר ס)יע מווםר.טגטס
 99עי

 חשי"א 9ו ו ?מא כ4" ט4ן
 תמימהתוה

- טינ"הוטו( פרינתא אסא תאכר שמא אטר, . טל:ותך מדינותבכל  טר'נות בכל 
 . נ'[ יג ]סגלה הצ'טמלכותך
 . ael ~[av לן'ח( מנצני ולא סיגן נסבי ולא פנן א:4 ילא . עגותויהירם
 . שט[ ]שם הי,ם'טן פטם היום כשבת שתא לכולי דטפקי . עש'ם אינם הטלרדתי
 . ]םיר[ טועריךכ( ומבזים סטרנילא ולא קלנדר לא משטרים אין . עשים א.נם הטלרדהי

 אחר של בכוסו זבוב נופל ואשלו , לחוכא 11SDI ושתו ראכל' . להניחם nTw א'1למלך
 בקרקע חובטו פרם אחר של בכומ1 נוגע הסלך אדוני ואם , ושנחוו זורקומהם
 . נ,[ ."ג ]מנ.לה שותההא(ואינו

 שעתיר העולם והיה שאטר ם' לפני וירוע גלוי , לקש ריש אטר . אלפם ועשרת)ס(
 לשקיהמן

 דהנן והיינו , לשקלני שקודרם דקתם לפרך , ישראל ש שקלים
 . שס[ ושם השקלימגב( על טשסיעין באדרבאחר

 זה - לו ינווו בוז באהבה ביתו הון כל rw איש יחן אם דכתיב מא' . אלמיםועוטרת
 ]ט"ו[. ישראלית( את להכחד אלפים עררת שנהלהמן

 בני לשני , דומה הדבר לטה והמן ראהש1רש משל , רבא אמר . וגי הטלך ויכרל(
 ובעל ,ברטים

~  

 בעל ע אמר זה םה נ לימים , בדמים זה ל' יתן סי אפר
 יסר ורכוהה- , ולואי בחנם, אוהה מול לו, אמר , תלך ל' פכי- התל לבעלחתץץ

 . ב,[ י"ר ]ט).לה לרכובי( ויחנה טבעהו אתרעולך
 הו6 נך יג) נטן , וסממםסוס 6'ן נסג , גג))6יס ססס ט'( . 1)י,מד')ה )סמ)1גס of~t)unl מסריססטן
 גריסיי: 'הנסוס, גגונם 'נע ס6ס עז גע'ו'סס)נוס . המקוס 5ות1 מורגן ע) ומס מי'וה נמו ניו)ק'טז
 בהשית יקמר , )יוימס טוס 61,ן סוג")טעמן ויגו )כם )""7לג כסר rnhn טמ6 , )וספר דקי 1 סוס 5'ן קמל מרטון מזייק orl , 'סה1סו1)6 יחנן תן( . גמ5מוס מכר 'סיס )6 הסייס 61"ג"(

 טטסרם גמם 6' ס"1 גמוס' ,עלן כב( .טמז'וס סטר. , )ט.וה כסר 6' וט זני , גמאו ויריוגדר;ו1
 מ'סר% 6הז )ננ סק) חגי עו). יסף בכלdh' 1)6 נף,ן 6ג4 7)6 ו OR'1 ת;)ימ ממוגמרותקים
 סיחן קמר , ממכייס גטי)15 6)ף rlhn מס מסיו 6פפר 5' סוגרים 6)ס "וי וננה, ו ג11מהמהסס
 ס"ס סק) מ"י 1מ"ם , עכ") , ;זיוום נ) )5יסורוט כסויי;יס ר') 'ט( . ומובלע וקמן קירובשתקרע
nllSD)טמ,סה O'QDID נסג,תמ טומן Ol'o 1סו6 1 ל;[ מרית ]ווסתנה טקסס ממסים 1)')סן6 ס6סורש 
 חהסרס ננ( . מסיס ק ט7 ססר'ס מנן סערערן י.מו')ס חווך טמנן יחי );רם פקסס כ( .גמ)"נס
 6ין דוס טוסים,טסן

~)DD 
 נייחס גזמו כק ג) 5ת הפסוק ג6"11 סלוןהמסד ריס )קנ1ט 57ססר

 גנוצס-"*ר.נ ו מחה נבזרט סס ;וזרם ננ" המזיום הונס ,מ)6ומ ~tnuct ו ,י1סר.ס;קיזיס
 ע) ,ס )יינם יסמין ע1י וי") . יסרך) rh סקנסס 61י:ס htns' סנ)כ 7נריס ס) מפרס )גן ,וסמ)גוה
 מ' סטוק 16 ;רמה )ע.) ר,מנו6ל D~p 6יט)סנן נ)נ סו6 דסנווי ו כמועייס גווי כעין גווןויגריס
 ע"ס ,Ph גסס מתי: זטכן , 51'ן "'ס  גלמןהנסוה והגער ), יא( . לנס )1 ומגו ק",( 1' )נ"נגמ;"ג
 "ומן ממס ר") בי( . וגו' 161'נ ור 6'ס סגהוג נקווי , )סו.יס טוס 5'ן ורמסך לשן ~ה מי,מןרסס
 רלר 7ס;ווס)ומר

.  
 hlon 5%1 לנר יטי111 ע) 11סף יקנעם )1 ,"סר1)ומיסס גורע וגר נב

 P,(b ס) מוסם סג5ס ocn7 מעין סו6 ונס , מוס סג ועתך כייסן והגלת והמזינת טמירהגיירי ר"
 )כיסיף ויק . טייי וא', ובענר סירטן ההן )וקח טו6 ;6טר ן גע,מ1 )רימון נס גי , 7עהו 6מלוק

ל"ד



יש"י גאסתר30
 *א::::: תס)והפד,ס. )יג( של: לען הכלן -אמר יא : היהודים צכרהאעי

,-) 

 וי6 6( %ע"1 ערמ'ש %(י* ו4 שיוב 131 942וו ולשם ע Kqסש4ס ססייס*ססר"6 ")ים 1"י פמ11741י4:ג4 14 .,י4: " ייצע-
 06 מ( '6 )טש.ס %ד0 באודשה הראשון בחדרם המלךמפרי

 036.( נ*זס%מס)סמו6) אל ה14 ין(ג4%ן-,מה':2:-.,בבי
 קלשדנד נעם DJO כימיה קדקה יין *ם ל יל-שריהלעה פ"י גט)סט : ניי"י ימיי על-ליקה י 14ר יל:חאיתשמשרך?גי-"שדך

 ה?יוסשרים י3 : משלד בטבעת ונחתם יטב אחשוש השכ?שם
 ית-בל- יטבך להרג ?מפקיך הם?ץ יל-ול-מריעת שדם4ך

 ?קאישה4?י?מיןם שמד לום משים שף מנמר4ער,קןכדהודים
 ייעייע;. ייש'ש.קט " תמימהתורה

 נביאים n~DO יותר וו טבעת הסרת גדולה , כהנא בר אבא א"ר . טבעתו אח הטלראסר
 - טבעת המרה ואלו , למוטב החררום לא עכולם , *שראל להם שנתנבאו נביאות11'.

 . אי[ י"ג ]טג.לה לטומננה(מחוירתן
 , הרשע טהמן וותר ישראל את שכא אהשורוש , אמרי רננ! . טבעתו את רוכלךעטר

 ויסר כפשע , ערבון נותן דגזכר והכא למוכר עורבק נותן לוגמו עילם שלפניתו
 ]מ"י[. וניט( להטן יתנה טכעהו אתרגולך

 . לשק העקכ'( בנמטריא הכסף . לך נתון הכסף)ש(
 ותרי אנחי זה גוו ל"ו( גי )איכה רכתיב מאי , הניא . המן צוה אשר ככללג(

 לא ה,
 ישוב אלא צוה, לא ורקבנה בז', להשטיר צוה רצון צוה, מיצוה,

 , ל"י[ הרעהנח(החשבתו

 ישראל על רעה נעצה מתעסקים שהם רישעים הס ארורים , לוי א"ר . יגשים טף)'ג(
 שאמי פרעה היה שיטה , הרן אושי , פעצתך טובה עצתי איפר מהם אחרוכל

 איני אני "-בותכט( פרות נשואות שהבנות ירע לא וכי , תשליכוהי היאורה הטלר הבןבל

 %.מן pnP ונתן גוס סמם blO ס"ז ונגן מרבנן טמכס alnnh נס סג? חי  יסגונס "ז נמס)63ור
- ספק וט, גסי מס וקמה סיס.ייס 5ת )6גד117  ס) גירסס זרדו נוול ונרוקי 1 ר.מגירס )ר(וויק 
 ריר טיפל ריי בפלסי רפ בי, nffun. פטלם, ירכמ.כ וסדוק , סגע47 -6ת ייתמך ו גסס6ת
 שטון p~vnl ן )1 ומון יכיס סגין טסתן גסי 5ת רומתך 71ושר עפש tr)atn במבוקשסג.

 rno 1 סי p'7D סיס סנסף tloc ' )1 נמרן סגסף 7"1סרת ~plon 6תר ש"מ 1 6מ  וי תגריססגעחו
 סמלן ו,6מר סכנינ נ') שס%שט

 רוכסי
 סט כממט ייעו ולק , )ן 'סיס סגסף 6מר וסו,) י )נון

 rmSl ?_t , רגן וכד ,ט עטר )ו סיותן סדנר חמס) 6ת סמ15 1)גן סנסמו, 6ה סמלך מסר61ת"ג
א %ס %גן ח? שיט, מעט נח( סוס.סומרן  )פרס נח('ס וניס. סם 0%וו'יגסוו ים 
 משל. סט 6טר גג) גהיג ד61 מט 7מיי,ק סנ16ר דמן סקויעת סררפס ע'ק neD גססרם ענוילס
 ע גיבוס עיקר דג) 5' י"ג (oiun מנופר סוס 15 " מ)nnleh 6 בסיס )'כר ססגעמ עת,ט,ס"מ
 laP'D )7' )סמס 06 גי מר.קג"ס ,)5ס )6 לסמן , ט סינוור )ודוג ווקום טד סק: נן 61)6 ,מיו
 , %עם nnes o~bl סווטו )6 5נ) הסקנס י0י% , סוס SiSI נמגנט שונס מלסונט סייס )6י"ג
 ס' נרטן גוס סו5 סמקך מ6מ ס'וש ג) ו1ק 1 ס' a(o. ג)ג תנוגס 1av1 מ76 67)1 נזו) נצח61ת גי מל )ג מש לני ג'6 גמס)י 1מו61ר . יטפס עקם ס*שוווס ~W3Ds טסות D~D סל* ממו,%6
 קמי טיט סנטי  %ן *ן וקנן נטסנ 6' ס, 3גיג4ו מוס ע"ס ס6 סגרירכ~(

 גערתו שר דגר
o)wsaמלס ונק , 61ור )יש"ו טא"ס מפג 61 ומק"מ 111קמ ע)ג מער , )0טל1 מטן מוגר 5בם 
 טס, )6 ס' 1nha ו4א פזי, סס ס, "ז סגמוג ט61 גרי מרגון 5מן סנדקם מוסע %כןטעה,
 cv 5ק נט( . ענק עלס כטף כבהמס לגן סמרר סס,6 6פשינס נמן %1ן , ר,מוגר גו,סור

~OD 06ט%טט  %ל סגטח מפרעם )4 ומנמס גאת 601 ינתר יסר% טנ6 שלשלגו מש נמסיר סירטן 
ח'ס



מז ר נאמתךרש"
 : לבת ושליף אדר היש תא ש31יכו-עשר גיוס . ערל סייס)הדפ

 6100ס)ססעסל)ייוומוס

 י [_ני ,י[רןם.:.42ם_
 -,, - - -י_

 [ : טסנה ומדפי פסרסנש
 י נ! 4כו! , נו 9ן ןניכק ן-ן .ינותן ק[ 1e?o שו;*1יע!

 : הזה לדם עתדש להידור לכל-העטים נלקי %מ' טון . פססגן)'ר(
 נהנה והית .הלפלף יצא(עדשפו~עדל 4ם :י והמ: )מה! - 6(קצי,
 לשתות ישבו והמי והטלר הבירה דשדשי )0נת!מוק סי'*מרסכתנ

4 ,:4ג ג%  
 : 0כ0 0י0ודיס . נ13כ0 סוסן ורדאר . )נך 5ור )הדס עמר כסס 014 עהיריס)שוח

 בער )1)ס 0טסתהוו ופי כך מן riDn(t סטסכשו 4 %ר טח4ס גע) . 'ופ וסררכ' )א(!י
 , עד'פט רער א'נהאלט רערו(

 מ ך
 . ]מ"י[ אחר ביום ונקים טף וקן ועד מנער ולאבד להרג להכפיר אלא , בן עושה.

 ]שם[. דאגרהאי( אנטינרפון - הכתב פתשגן מהו . הכהב פתשנןלי(
 יורעים ואינם הזה ליום עתירים להיות , סחוטה ננואהן אוה"ע , לוי א"ר . עהריםלרדהע

 עת'רש רירירים לייות י"ג( )ח, nW11DD נבואהן ישראל אבל , לירינ אם לרווגאם
 . לשל טאויכיהפי"( להנקם הזהליום

 פאכל' טתוך אחיכם את מכרתם אתם , לשבטים הקב"ה להם אטר . לשתות ישבו4י(
 . ]שס[ לשתות ישבו ורסן והטלך רכתיב הוא הדא , לכם אעשה אני כךומשהה

 ישמח. צר,גףם ביבוה נ"ט( )פשל. מרבא אסתר למגילת לה פתח רבא . נמכה שועקוהעיר
 וששון ושמתה אורה היתה  *הודים תו' מיכול בלבוש  היבלך  מלפני יצא ומיומיכהכליב -  העם ישטה , ואסתר טררג' זה - צדיים כרבות , עם שטה רשע שפש%דתם
 לשתתן ישבו הישן והמלך אומר הוא וכן דומן, זה עם, 'אנח ~vft ובמשולמקריב(,

 ודה . נבוכה שווקוהעיר * א,( י"א ]כג'אז נבךכה שחצןר%יר

 שו-

 'רק של אגודה או נשר סטרא ליקיר לשוק יוצא  מישראל
 נאוצי לפריך ממתך, את ומבזבז ותרנך אני לפושי לו, גאוות חונקו הפרסיהיה
 . ]ם'ו[ נבזכדיג( שווקההעיר

 . .ץ סי, 4 אישה ]מ"י הזריעו"( הגנוא אל'ד1 - ירע 0גא . ייע וטרדכי מ!(ך
 ~hV(t סוגף קרס מקוממת  מרסס )ס' )ג5ור0א( ור") 1 ורנות ~פיות ,טות כננות ונ") מ6הס"ס

 י) סע מס ממגו% )פ' ג' להרי , ייע מנ6 ס%'ת גן נס ,סיס ילוזיס (O)th נססה1סינס
 גי ס") מס יידויה 11") . מ,ס י71שס סטן 'סני, יסרק) גס ע) ס% וכגז )גרי גי תם 1לסרק)
 גייס מממעט סני מקודם סגססוק ,גנגסר,מ)פ 6מ,ד ס' גמ"ח סנירס6 וג"ח לחריט, מהימסכוי
 p'D רשפים גרורט נגסי ייטוס מבוו ה,גו)כ)וחגוך פישתון מעריי טגהנ מעתקות טמע ל( . ג'וסורס
 גמנו6ר , %1.0שה )ס6הסירפניס ג'6 ))) %יסיס לרמון יא( . ]ק5סי6[ סעתקט ג)פו111 ונמורס 1ינית )* גנ,רט ע1ס גי 1") וע"ג , מס יזע 1)6*מ.ס D(O ,ס'6 1 כמיינך עף )% 11ס)ט ממוססרגט

~nhu
 )סימו DD('e יק טיט %) סנף, וסוגר 1גכתוג . מגיהן ,") 161)י , תסריט מג מדיון ג6ן
 4וסo~llnv גרפס גרוע גלם וס61 , ממס ,גולתן07גונס

~ro 1 נ"נ נמגו6ר stos 1 וידגריס 
 סג.5ר נעיר ביערעם מפס ססוימ'סהמהרומס גרגומ מסרם לב( . סיסים קשט וגן 1)סס0.ס
 ,רנ! מנסת ר ,גפר ניודיממנץ

 רגמי
 מי %1 מס e$ ייש )6 גי , יורטט מן לגסמטיס Ahtn )'רמי'

- רנטת ופון .וגן , ענשרנתי  סשודמ נטגש טיק וטשי , ר,6)ס בדגוש,נוו קט וטוח חרס 
- עע מריג' 6ך שטימה( קזוסס הגווןb$(t נגל היעלט גסעט O(eh ומנומס מטגט ע)יא ומ )4ג ~'tWk1 ,ולל מ6 טמא עסנ: טסידה חס ננוגס יכוון מז'יק יג( וגמסונ. עטיי9  ע"י 
- 45לן%וי ספן ~א ג6ט % )ע"ע ס)6 ג6ן שאג ,נ%  סק %m - כציתה ומולס 5ה 
 '1ע1 נמען מ" נק סיגר 6ה ויפריס 1)י ויועק וגו' זרק קנן ו ינוגס s~t)lOI וענב %ר ג"6מטגס
 ש4ס or~1 . תנוגס ~יסדו ~סיס % טנעת סנטוס ג' . וגזמסיס 1 מטגס סתמיות ריפוץי0 ט061לשד



רשי דאצטערש5
 מלבש את-בגדי קייכיוןקרע

 ש~
 דאפרנמ~א

 נטגה~
 מסע1ית וסיריו

 ריי יץ זק:-1,י-.-
 *1 כ' )ב( ~סים. *ארח*רתבדא *244=

 כמזך סעו 5) אל,2ער לבוא אין 3י שער-הסלף לפניעד
 נעו"

 מכי , ני 4מי , יצו ם, דבכק ג . שכן כדש בץהפודן: . ירטו יוריך ונר )ג( -נ4 ,1מד;:מ(*~ןייב,---ן- 4.יחשריק,-:-. : סק
 .ר.טפרש נ1ס5י כססם6ה,ס ם

-@B

 נעיר: תוה יהרס סם שגרס למשלים 3דו9 אבל ~ימ זיתי וסי*השי.ן

 תמימהתורה
 לפיכך , שמלוחם ויקרעו כפש"נ , שמלוחם לקרוע לאחיו גרם בנשין , וגו' כריכ'ויקיע

 , במהניו שק DW'1 רכהיב השק את אבינו יעקב משתפם איבו, א"ר . ואפר שקיילבש ]ש"י[. ג)רעב( ל9-וע לבניו נמרען
 . [ae] מכנ'וג( זו לאשוב

 . א'[ ט"ו ]טג.לה התאהן( ממלכאעילאה מלבא גבר , אטר , אמר ושמואל , סאחשורוש המן גבה , אבר , אכר רב , אפר טאי ,מזעק
 שאין ללטרך , ומרה גרילה ועקה pvltl שנאמר , בשושן לו ונפרע וכרהגריה צעקה מצעק תולדות( )פ' ונאמר , לעשו יעקב הזעיק אחת ,עקה . ולרה גדולהזעקה

 . ]ת"י[ הקכ"הה( לפניותרנות
 מלך ולפני כאים שאינו שק ומה , מק"ו הכית ברר אסור רקיקה . 1ני לבוא אין כי)ב(

 . בי[ ס"ט ]בייית וכמהי( כמה אחת על -הקב"ה ולפני מאוסה שהיא רקיקה , שק בלבוש הסלך שער אל לבא א.ן כי כת'בבו"ר
 האבלים כל שבעולם שבנירג לסי אלא , קטןי.( ואבל נרול אבל יש וכי . גריל אבל,)ג(

 , מהגבר הוא שוילך טה כל , רהטן זה אבל , חורש י"ב ער והילך כהמעטאכלן

 יזמר, )מס ונסס סימר ונעץ , סע1)ס "ימהו י )6 היו" 61ע"ס ב( . וגו' יוק מריגי "ןמשקר( סמן יימר סגך ס,עק ךסג1:ס ולפס ינ' ו O~PDכחי ידע )" )גי 1 וטגס סוסן העיר סגהוגיסימס
 '6:ר1 נמס 'nh? זוד וגן , וגו' ס' ,ג"ח מגית, , 111' , .וסף ע'. נסקו מהן סנג'ע סר,ר' , נוכ משמס6יס
 )ומר ניס . קור ,ה ):ק וג" ו h(ot~O 5יסכלויס )גמ, )סלע )ס"ח'ס נער 'דו ק) מרוהר)), 5D~9Uך
1'PDקג"ב ססתק), החס עלן רמו וט נוסנן גיע11, טוךיעת זס)ין נור )כ,ס'4 1'ס . גוס ,סר:( 
 , הקריסס) ריס נספרי מ"ר ק) יסמך 1 וק- נך יישרי ;,6 סגנריס רקר'עת טמן 15הו מעין ס" דסג6נוסס

 . תסוס ס) )ספונת מעסרס "קד סו6 יועקב 51ההין וג) 6' י"3 גמיעה מזן עפיי 101"
 מם" ז)6 י") ה( , )פלס 6ס גי מר.לייס נ6ס )6 רומן נירהערוך

 6, טסו r~h ,טקג סיער :"ערק
 גהק ו,הכס ס( , )מ"ג מפורס ג'ל וכתיג סעס וירי 1'( )מ"ב גהינ גוו וגייס ' גסיוט) רומסך יה,קיסו o~itipn כן מסמס )5 6:) ,למיס סק וימס ;"6( )5% גה'ג ג6ן"ג וגן ג( .גוויע גיר קו מרינס גיד מוך גנוי יי6 ץ61 1סניה ou~i 1 )(alui רק כיס יוסף גונת סג) כטיסס) )סר )נ" יסור נסק לנס מנקן ומטמע ו( .6הר'1 מקריס ס'הס ונך , "וחס וקער )6י'ס רקינויזג, )נ:,1 נמרס, 71ו)ס גוו וסקס סקג"ס סס)ס סו6 ג)קויןסקריטס סיהס 1)סי"ו . יכוייס )ג)1הס,יולעג כן )hSh 6 , סקג.ס )1 1'הר כצו :ניגס גקנ,1 סגדת )" sh( , הסונט י;ר6) ;יטו 11;רסד:י'וו

 3ות וינ"
 טרנס גין גמ;1רס D~hn 67יט וגין 11") , ס' .זן SD גי , מנויו וו )5 1סנוא . נסיו ט) מסקוריכס

 1', ק' ,1 פ' גוער וגמ"ס )הקג"ס 117. יותר וטסני 1גמ"ס , t(heh: , "מזו ג'עקנ )וסייס כס1סהסונס
 )1 סו6 )61י טנ1ר'ס גנ)יס מסמס 6ס סוסססי'1ט סרטנ הד)  ג' ו 1גי1רס , גי' מפני 5ה5: וכזע גי'ען
fnh, סרן ג' יין נהרייה מגמ"ק olh נ) רס6י ק:ונ"

 סקנ'"
 ס' קר1נ ס61מר סנ1ליס הממיסו ג),

 גפס,ק 1י:)ח ק, המיסר, גהורה, מס הפיןטגהנוי ס,טק y'p 1סמ51) , מיה:4ר,ס .4זר )סימיכניוחה מס ימיין . וים נסי מעי מזרני וט ))מוז 6יןוגן הון 1ס) גך כ) ג' 3ר5ותו 'ה)הס 6:)' ו(cnicrh  שסו כ) ע) מורס סק 1ס)נסת , ר," 1סס)7ג6 ס7נרס ס'נ16 גוה ג)כון )עק ;' ס.) רב.י( ו6ת , )סגר )ג ,ספרה רוח שסיס וגחי ' )3,)סנר, . יערס גי' 3hnh גן גירס )ע1ס 6"ג h(h סק)חנט
 טעים D((h ,גר עמר הקנ"ס געיגגיגו)

 ממ)נ"
 . 1'הו לס"ק לגז 6נ, )סס n1Y?ho ימות יגרש מריס ר,ט"ז ס," יוצג סריי.1מיר1"5 מטייר יעקג יגמיתת olrn ומזייק והין י.( וחס, עסין )ה,קך סו6 )ווי 1סירס"י ,מתיה . 1ט' גנזיו 5ת וסיט גיהוק ,י 1גר"סוסעורו



י? דאסחר
 נןףית 9-י "באה אביאשה י %וים: נשיאע שה 4ס9.ך 4?ש%4ם
 י-יעיצח5חי 5" י34ידי יסרעמיהשסתר

 בנףים יתשלח מאר הם5כ,יץ
. ש% 4להסיר את-מרוכי?האביש 4 -  לדעת 2ל-טיףכי נפצני. ישלם ~yp" ששו משל .סויעישטף אסמר דתקרא ה קבל* ד5א 
 ששך העיר ש5-רקוב אל-שלרש סמך ושא י : ג52-טהעהטףר!ף
 י נשה מכה4 4ל-חקך שה שרומי ננוד-'מ י : קשי-סשוד?%

 תנומהחורה
 . ]ם"ר[ גרולי( אבל גאכר לכר , מחיינו אחר יום 'צא כנר אומרים היו היוצא ,םשכל
 למיההח( לקוחים הכל - כאן אבל אחו; ימיך הארך לו אוכר'ם אשי לו ויהולא האחר, בנך יחיה לו לובןאוסרים כשטה רעלכא שבאבל לפי , אבלנרול יא, גדל.אבל

 , נם"י[ עובריך( -'שרמלה ותהחלחל ט? אסם, רבנן המלכה.הלהל י א,[ ט"ו נפג.לח נדרף( שפרסה , רב איר - התחלחל מהו . המלכהתהחלחל נש*
  שההכויו , אסר רב , רוצך שטו נקרא nDS1 , דניאל זה החך . לרועך אטהר יועקרא)י0

 י  א'[ 1ee ]טסה פיו'ב( על נחתכין מלכות דברי שכל , אכר ושטואל ,מגרולהו'א(
 ישראל כפרו שכא כזאת לצרה באו לא ישראל של כימיהם , לו אכור לך , % אפרה . ונף ,המה

 . ]מ"י[ כתובישג( הם וטה טוה תשא( )פ' בהו רכתיב בלוחות כפרו ושמא , ואנוהו אל'כוה
 הוא ריא עלינו, בא קרהו של בנו בן לה, אצור לך להתך, ליה אמר 9.הו,אשר),(

 ]שנ[. בררך'י( ק.ך אשרדכתיב

 יממו,6 6ומי1ת 1ג) 6מד ממום טסן מיוי גר' ס' מסי ומתנו) טטול נוע- 6ג) כסף וסףק
 גגרג1ת רגמו ג"ו') סרגם מ"י וגן מחח)פות 6חי נזרסס ח( . סג6 נבת וע"ן , ס1ועז )סומן"תקוגותו
 ו גמרות 6)6 גסזרת תקרץ 6) ק1יט נייית ג'ר מגג) , נסיגות נ17) - ניו) 6נ) סוסון פ.רפסק1זמת

 וגננת מדוריס, ס111'ס-גמ1 קדט 6' )"סנסס מנרי , נגמזת - ניו) מפרס וגסןי1סמתננרר

 וגומרך ט( . גימסרס 1 סריססס6יי
 6ימ"

 6) ג,)"ג עוד
 תקר"

 nffo ונגסים נמלט, 616 גס)ט

 מורק וגריס , וטס ממ.1תי' נמו מטס מטיוח זיס61' 6' )"ו גסוסס מיס טיפ ו,הג6ר , וט מעף7ל0ס
 כנסין טס גנמו5 מפי" סרדין ג'ה "r~c 5' ג' סנוף וקני יהקת"1 סקמז כמ"מ" ה"זסזמסנע
 ומתרנמיק סינט סיף 61הס זגהיג כו6  י,הות6 4ס)6 כירת ממוס 11פ) נעיט 6י) 6' ס"1 ג)זסוגמ"ט
 6' 1"ד וט,מ6 1 גמ' מחוטף ס' ופ'רס"י מסנטי61ת מרסון iO)nhhl ויי'ס 1 ג' ג' מוסט ועין 1ים

- ארס ג)זרמו ממז מגפון ותתמזג זזר'ס נ6, מלס,הטקס  מא 5' )"ג מנמנמות מורס ;) 
 דס6י thnm 5, י"6 וגנריהות , תהיסתטיס- ו 'רקיק 6זמיסו גפרות, מלת כנ) ופרוט,יימס
 סריס והססם יגת,ג 610 מסוויי )יסו6ומרפת וט"ו , וירקון תוקף ""ימימוה, תוקףטפ'רוט1
 ס' "ת גגו זרטו ס"6 פ6ס וגע,ט)ע, , כר.ס1ה סגתוג אסק יתפרס or ירד ועג ן ,X_7?D'מוקף

is~ts'1 מהון תוגנה נרגיס 1ג) מלממס סמי לענין 
-  

 סימן סיג 1% סגת 1ג.רוס)מי , מהוון
 1 )'-תבהין 5'-"ד , סדנר.ס 6)ס ממגות))"ע קו) טמע נ' מ"י נסוקס וגטקס ו גמס"ג וכייוו ,עיט
 ק'-תמני" ופירס"י ן ניניו ע) )1 ס1מתין ומיס ממירמסקרות

1 tQO מתמצע )6 וט ס) 1ס"מו , )"ס 
 h~w רגהי 1נפטיקת6 . )ה' ס' גון )דרוס רגנן וסמסרסיס 1 סיר"ט מפס ראש מי ~rr;nlמיס
- ממך 11ה ג) קמה יהט)יס p'~pOזרס1 1 סרנ)'ס וימלטו ס'ה)ו מיס מלגרס נרכס 1ג)שירטו  )סו 
ג) לחרי ו נמדרג h(nnho h קין 1 )מיס יס.1מאסון

"(11 
 גי גפ' נר"סית 1גק' 1 סרגט ועוז , ימן

1bl)D1סרסנו ניס סמון6נ )פרס )11 ואמס סריס, מגע סכן גג"מ OtD ((1ק זנרנוה מיס וט כ 

 ס") י,6 'ב( . מו"ס , ני)וכ ר.ספד טר61ה6' מקוימת נירטט מס"נ ע"ן '( רודולף. מ)',ס.פכי
 יו") 6ה טס),סו )6מס1רום סקוימש זר.מ)גיס זגמו מ)סון 1מתי)מ) זירס' ויתיון . )כ6ן סג16ר ))יף1יס
 ג"כ ויינה ן כ61 נס onP נך ?C07'P נמת ]טגן , למסורם גמי יא( . 5"ו( )קשט ימס נסלגס
 וכמי"ג 6מי ממ6,1 ססן מטוי מ' )ה111 דסהך ס' גמג61ר גולם וגן "נהו סס)'סו 1זריוט ג)י6,רטמרי
 סל. ג16ת מר"ג r'D1 'ג( סקוזס. גגות ג6לוגס מנ17)ה1ן חתגסו 6"ס,לוס וגומרך , י1'6)נס'

 שטד "ימו e~b(t ענו6ר אקזמת 'גזרסס 'י( ג")11 קמך גם! סחך 1זרס ן ענזו)תו כעררןהסומר
עניי גימל אסתר(לווית
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צך4י
 4'ן:

 יזג"
 :"ךל.(ן ,,,י.

 6) דמית'. "סר וכש ט( נתן להשמיי6 בשושן חשר-נ,1למדת שן,"נםי
 נביע ~מ71נמס זליה ישא לה שהגיד 4~סתר-אות

 ,., נען; ך;ןן י, 1sm1 יייילי.. עול, '-יןש'ןיגן נ ן4מל
1' 

teoWD)l 

 ן..,,ל,ין:י%..ןנ,י;,,יי.-
 י,יי.,יי ,טי

S1?: פ, ע~ןפ לוש 
 )%טת nDJO את-שריש המלך ישים-לו מאשי שבדוקושית

- 
 תניעי 6ס

 של-אסחר להרהב מרדכי ץאמר 'ג : אסתר דברי את למרדכי ףגיר4יב י זום שישנים ? אל-סגוד' לבוא קקיאסי לא ואני וחיזהשיהב
 אם* בי יי : מכל:ך;יהודים בית-המלך להשלם ענפייךש5-חרשי
 אחר משקדם ליהודי6 וה4לה:4מדד רם הזאת בעת תחרחרקמכש
 : לטללן כע?? ביאת אם-לעת ילע 4קי חיברו 4בךת-4ביףדע?

 תמימהתורה
 חלם, אשר רילום את לה שהזכיר סלטר , בחלום - קרהו אשר אחר דבר . קרחואשר

 . ]ם"י[שחטי(
 הקלקלהטק על I11'WO שאין מכאן לגביה, אזל לא התך ואלו . למידכי ויגידו0ב(

 סנגוריא ללמד שלא עכשיו תשהק' אם , לה אטי , תחרישי החדש מהו . ההריש' החרשלי( . א'ן ט"ו]כגילה
 . ]סעי[ לבא'ו( לעתיר לשהוק סופך אופתךעל

 . 'Ct1P יל"ס, מהמת )טים רק וב זכים כהל כס ומס מוס נכו ינהיג o(nwl ע) יטר,)טגר1
 גלות מקרס 1ס)6 מקרב קרס )ניו ,1 זרק1.,סמע וינץ טיס 6' קני גס1יזרין מפס D,,p )הנרמתגן גנטי קרס: ncb חסון )יכ זק"ס מיס גן)ורש 1 ט")הס ט) )ס כסיג 61 ולמס ן P('D נ6 קריו") דרדס מתגן , רומן 1נ4רה סדומי נאץ גימר ט1( ג11 גן וט ק) השנס מס נינקר )6 ו)פ1,4 1נתפטם
 צריפו רפידים מ"י גרפ,ויס 'Shlt עם ויחסטמ)ק

ס,"
 קריו 6סר זר.ט לגן , וקרס 6יר וסו)") ,

 וגו'. ")ריס 1.קר 1גמ1 מקיט קטון וי11ח 4)ס גהוי1ן ס).יס ג" ,כ טון זע) כקמר 1נרס"י[. ננמר6ג"פ, סנ4 1ג1"ס מטין טסו6 )ה).ס הקר 6101 סגר, וסמטה, סירס מיס ]גימר , הירס מזנר'עצמן
 הרימס נוסו) )י"ס מה,יו1מ גסע,ניס 7'( )6.,וג , סו, גן ז6מוס גהסוגת1 גרן סחו ג" קרסו") חיסו גמעם )ה1,ם גירס קרס כחסון ממנווגן גוו נן מרזג' גצן חמי ומס י") 1ו,עהט .עמוק
 ט)6. זמס1י ל") סו( . וגו' קרשי פחז h(~ct ע) סנה מ16הס ר") , קרסי ס) גוו גן ג6 כן ע)שסר
 )4 )פכך סמקך 6) )ג6 מייג' גקסמ 1nDhקיש טג6וח1 טיסר6) כנמייך hn~h . 1ג6מת , ו:נ1טג6
 11 מק1)ק)מ תס1גס געגוע מתךכסיג ען חמוס , 6חט'רוס מסעוזת טותו הס16מזול

 ע) ט וסוזשי
 )מנ4 סם סחתן )ך 1"ע ו גלל סרס וגן , עימס מגוער 5ך 1גוגזו,ר ניעי )))ם סססתט1 6'י"ג )סמול גמכ )י יסים )5 גי תקתוק ו6המטסים מניזף גנמר6 6'ה6 ג. ו6ף , גוס כפרו )6גרמה סג ממיס )וין סמנ6 געת ר") 'ק . o~lnhיז' גי 'טן ו הסיג )" גסי גפרו סם" סר6ס1וסט6)הס



יח ה דאסתררשי
 סו : טנאו גס ס6תצנחנם

 דהצאמ-

 יצומו'עלי ןיןןנה54י~י*מ,שםיבשיש שת-[ :יו צהtCb(tb) יב~ ש : אל-מרדכי להשיב אמתר
 וידם לילה ימים שלשת ואל-חשיך ד14ל-רנאכל1 נות )6 5סר הנדסועיור

 גם-אבי יעימיג.עתסר53"0

 ונקלת-

 אל-שלף שווא ויען נן' אצוכ
 נן"בף 'י : אבדתי אבדהי זכאשר לא-כית אשר פסן )יל %tDInוכסו
 * אסיר חליו אשר-עזתה בכי שעש שרל% 235י1 םצי

 מל15ת אמתך ד*בש השלישי בודם ו ייצגי א 1ץ נכעסת גווון ס6מממעכסיו
T~lD)4 -'ן 5פ5שרס טעגיס -  

-  י' -.'-י . " 
 : סססריס נגמכו י"ג כיוססריל' וט" וט"ו כעמן '"ר ססתטנס פסה ט) מסון ט1כ 3'1ס )סהטמת ומ ע) . מלרכ' י'ענר מז( :)ן
 ים( יכ 5 ולמיס סיגרי 6מל ד6ת נמס סקנס רות 4גסתס למרו ור3ותיפ מקטת הר' . טלכח, )א(וו

 תמימהועורה
 היודה כררני שסע סיר , פסח הוא לטה , שבישראל וקן , לו שלחה ,פס, של א' יום בהם והלא לה, nbw בניסן, ים"י 4י, י"ג, ק, א6 ימים, שלשת4,(

 . רס"ר(לרבר'ולח(
 יש יששל ל'ט, =ת לא אמ, אץ כה.חיאר"כה, 4שצ

 . א[ ט, 1סמלה ברצקש( אמ המשובאעם
 שם[. מםךק~שם אמד כך אבא טסת שאברתי כשם . אכרתי אבדתיינאער
 בהעניף"(, פסת של ראשק תם שהעמר , אמר רב תעבו, מת נשריי. ףעברלס

 ש0[. ]שם דםשגב( שיימא שעבר אסר,ושנשל
 יחר בוהה נתוק ישראל ששק לפי , השלישי במם לפה . השישי מש יחי מ(ה

 ט"ץ( מ' אתו הש סף בי וכן , 'פםמשלשה
 חאסי

 שלשת משמר אל אותם
 לזמיר וכן , לילות ושלשה 'מים שלשה הרגה במעי יונה ויה' אומר הוא בגינה 1כ1 ,ימים

 , הקורש רעו מתה , חנינא א"ר , ליה טבע' טעהה בגרי טלכות אסתרהעלבש

 ע) נסמך ג( . גיטן גט 4 סו,.תי pvnt , 46י יון 'ח( . עטית 1)6 נימיך סוגם )ס"ת יגרסס6ת
 , גרבון 1טגטיו גבוס סטיו טד סק71מת ס7רסס "11 וט ע) 6טר סמן נוייח התקיים 05 )1ט6מיכ
ow7ונאנן , )גע)ס שתלם ";15סס '"%7 "טת וע'") עתו סג';חס ומס . )% פסס 6'ן ס)6 6'ג 

 סיריוס ס) ומוסג ו ,ך "וי יסורס 61"ג , וטורס ODh1 ג11הכ סיהס 16)' 1 טג'סי5) ,קן Ocsגי
 הקרם 6) )גת )ו מר7גי )קנס ו' פסוק ג' טגסרסס ,יאת ]סקפטי ג'1"ס ים 1ou )סהעווה שור06

 ג, פ' סוף )ש) ועיין , )6סכ קלמר )ג,מ, 5)6בגת fo~nl ר5ס "גומלם), וקן 6חס סו" 5גנ 1סחענית[
ivul1. כי6 יסורס 61"ג , 6ה1 גינוי גירטס ג'פסוק סיין מן ס)6 6ף לעס ,סורקת ונר )עטות( 
 ,p~v , יע,ס סקסת סקוזכ נפסוק יזעי) גדרסס נא( זנר )עקור הגסס  גיד גה ,ט סיס זקורןוגמיים
 מס ן IDICD )פי כלור )ו סין מרזני ויעטר סוסון . 1' ס' זרע פ' ועי' תהסס 1") נסג סת1רסמן
 ינמות מנמ' זמסמע גפי גיורע

'f'p 
 סכיו )מקוס ימים מסגר נב( סגר. 1)6ן ענר סיס ג'

nDDn'6)ס .מים סנ D'DU1 1 גג) כקטון 1מיו,יק , גט1סן סיס71יס  סם  רריי ייל 1 ופיקס יגסch  
 גנו" ל )וחס  ומ6 יפפר1 פ4י cnfl לג'יפ יפיר רht*h '5 י"י ס" יאזיןיפריע

 גג 06
 סוסון מייק וט ODI . גטוסן סנמ61שס,ס1ייס יערס 1 נ)')ס מפס'קין vo ונין מע)'ע ג'נתט1'1ת
 נתוך ושנרו , גמ'ס מענר ס) ג'1מר  ייייפ ויפיר לרפי ריפים  יי"ל , יר"ם ספ"ק סי"ן ,ס1סגי6
 'ץ ומוס 1 סייין 06 י'עגרו סיס, b ccn'(h ענש 6נ) )היום סרסור לע"ססנמ'

~DD 
 סייסס

 -  ליריפו  etcsh ט)סס ~סיס הר6, ריסגמ"ר ירוסס תעויף )סרן 96)1 טפף  ורסס 1 גינרסננם
 יעפר  לפס  פ5פר מייפ אפייי יפפייס1 לו  מנרפי ריי  ייסרי ייימ nuDnCS  '3 לפייינ  רינון פי'ייי
 גנרלי גכייריייישן . סליו ילי ו פפירי פ"י פ"י ילי DSrt1U' יפגייר 1 גוי פכיפיי

 פרטנר סי' ליי"פ
 סני

 יר5י' א( , יגב
 פהיפ עדפיי 3סל,פי  רגיזת זפ פיסיי

יין , סק1זויס מססם,קיס סקציות נמו מונלהת 6י,ס מע1מ' 6)ך כ)vn~D 6 ר") 'ם( .  ומיס ' 1יפליופ
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 בית-המי

 : עמש 6ה )נסס י" בית מלח הפנימית

3?~oש-ישא יושב ומחד -&tt~Q 0מנכמ: .3מ,: 1~21יהן בשית 
 סר,המ'5 - 0מקזס ניח ט5 הטלך כרקדת מיהי ב : הבית בתה נכחהםלכות

 נץ212)1~11: ש דוחה ושצר אדת ס"ה אמתרשת-
 כיה ט6 גס כמויו טעמו שמב את-שך9ימ לשמר המלך ,שםויעף
 כס ממת תן6), 6ס 16 : משרוים ולאש ש4לנטש 1341"קכביאגר
 , וטה מטפשה שפי גד טה, משגד ל4ביאמ4

 "מלעל-סשלד אסטר ימ(אקר : %ך וינתן מטרגית עי-יקיגקשמך . וי 1:6 עיטת
 תמימההורה

 שנכשה לאסתר מבאן , עמשי את לבשה ומהש ."ב( א' ב"ה רחם וכתיב מלבש הכאכתע
 . ב'[ י"ר ]פג.לההיתחב(

 אניסה בית פלטת שלבשה אלא ליה[ מנעי מלכות ובנדי . מלכות אסתרמעל:נש
 . הן יש" חח פי""ו

 , שכינה ממנה נסתלקה הצלמים לבית שרגיעה כיק , לוי א"ר . וגי הפלך כראות דיהי)ב(
 חן נשאה אמהר את הסלך כראות ויה ]סיר[ עזבהני לטה אלי אליאמרה,
 , ב,[ ט"ו ]טג.לח וגרי(בעיניו

 שרגביה אחר שעה, באותה לה מרמנו השרת מלאכי ל , ייען א"ר בעיניו. חןנשאה
 , ae] ]שם השרניטח( אח שמתח ואחר עליה חמד של חום שמשך ואחר צוארהאת

 שאי , לטלכות שרוצץ דבר ולא רגעכות גל %א הטלטת חצ' עי . העלטת חן עד4(
-גהו  . שם[ ]שס המקרשן( נית בנק 

 0וח וק"ג סננז'ס "ת )נסס )6 טס טד6י זכ6 ,0 6ין ג6ן מש"ג פסיו סמעסיס ו0 מוגרהדסמס

 נקמת 0, ז0גו01 1)1) , תקנס "1 מסנר סגין*)"
 1ת))ס י)ע')[ ]נזרט0 7רטו קנן 1 והעמי ותג"

 סו"גן
 סטמזס ומג'ון , סקנס יוח ט)גסס מלגות לסתר טמני טוס ג6ס זגי;ופס לעוינן י6חיי ,

 סו6 והעשז וסקרון , ,ס יוסרק ממש כסקס גת,ר ,וט וסחין , כמיס 'שמנו הסיטי ג'וס כ' וקוסלנן
 ממרס ספסרך ססנס ומירס , מלית ותעמוי נמו 0מת גנוין 0ס)';ית )סנ"ו01 מס) סכ61סס5סי

 גפט,סות )פרס ים 61מ)ס . 0,)מיס )מם סקנססמקם גמ"ר מנ61ר גג)) 0ס)י;' יום מפחת OPD1 .סט)יסי
 1"1 קראט וירקס'

 דמו"
 נעמיס ));ת )נ מו"ס ;)" רעע למתוג מאסוןכי יממן כסיסי יוס גינות

 )סנט סני:ס ממוס ס1סה,ק0 עפני סו" ונס ,גמור ונס , 6רן זרן מסורסות ג1טר סרוייס ;סעמורס
 6ססל ה( . מרפוק 16הס י"ס ~rnirnh ,ממפרס )פייס מנוה "'וו ב( ro. יגר )סמוע tuhnסין

 6נ) , )רוחקק מלגות סססייגומ
~hynt 

 ;ת"ג ים?)" 1 גפפ,ק )1ס רעו 0זורס זמ,6);יס מ"פ ע"פ
 כמו הן מס"ס דקווס6 רוח 57 מלנות ג' קס"פ טלה פ'גווכר

~hniD) 
h)h ,מט מטמע נטיס 

 ושטר , מהן מ,'6ת )תגרה פטו)lrfb 0 נס טועס'ה מונ'מ פוס גסיי מ וזס . סע'6 מ)נומדסק
 כזרנו גע, ,  ס6זס מי ס) ה.ופ' סעי ס,6 סטהג' ו"הר' , לסתר והסה"נ 7גת'ג מס6 כ'חכ11נ'6ס

 סוס סמ"ר מס 11"רן 717 גמזך) פכ,ס מותגמ7רס ס)6 ינר כקוים גחני ))'יו4 )גמוכ וימןז)"
 "ו סוטרת 1ססס כיתם וסי , 6זם ט) InlhDnlתיו ;גהנס ס"מ 1 "מס סנחיגס מ,הס ור.גתוג3נגו6ס
 גג16י נצמקו סמפרסיס ג( . נט06גרוס

 ן ס,61ר )יומס (1DO , מט,מס כן )עסומ המנסו)6 ירסק
 ממסך 6חן ומאחן , )ופרס וסנניס משך ג6)גן h 1('o גין מלגות י)נסהס ;סוס )ר6ס ומ .11

hlcc1(16ס,) גמנו6ר ס( ג' פרסם re) ;'6 פסוק ג' פרסם לעי, גמ"ז זס") '") חסן פו יזע יסוזי 
 ס) סחוס h(h ,רקרקה "סתר 0ית0 7ממו)וה0 "1 עמלק "נדן 7גר ומסר )160) וגמי ג6סדמק16)

 טוס למטיך מ)6ך גין קריך וסיר , עמס שון מסי סמן "ת )י6גין ,ס רוח "סתר פתם )ג;תסק'
 סיס 1)6 גמור טמזס 16" )והסירוס סמוך ,סוס61 גהר )פוט) כן:'ן ג) (h'iw 0מטהס ") רומן6ת פחזי סמרונ מפני , ססרנ,ט "ה סמהמ 61הד 1וט )נקט )מלך סתם נוסס ממפרת ונמג61ך 1סעמ)קי
 ומתם מ)"1 וג6 , 0סרג'ס נרסס ));ת )0נ"פסר נ;:ס מ;"; גמסרס,6 ושין י( . ריס גןלמת
 1 מן ירסות זממי )ר"0 י( . )ם סמון עןקותו נך, כ) מנ61ר "':1 גייר והעמוז הכאסון , 11ירסס

זום



יפ האסתררשי

"(
 ונמן שונ טן?ז נישן; "41איי * זן "ק'נ4' פתל ר6ס0 מסגולו מה,יאח:ה4ו הרך *י:יי41:4 %, ב,,%גל סוכת שחטעמשרטהש אשר- אל-המשהה הוום והמן המלץ ילק מדב . ,ימו סמוך 'ט6
 ששי"ש"4 "~ש(ףי בקת: גסצ אל- והמן המלן סבא אסתר את-דבר טפשות !ק)"1 כו' רשן 5ת0דמ)ס

-ro" 

 סשף ישי יו :
 נ: .ן.י גוך5ת מטווס כ! .סרס 2ד ?נתז טה-שא"ף עין במשתה לאסמך 5) )ה( טעמיסרגי0:וסוד

 רוחצי י,,;ף,"
 ~??t ' : נעקש נ תקשח י ,אי :י אישי,: י ו.טו : טיקר ספ" סיין טסט) תעו . : ,ט: ות, המלכות'

 ועיני חן אם-מצאתי ח חיקים ימי "" : וכמשתי שאלתי ותאמראסתר
 יאם-%4-4שיבס4ל4

 ייורא את-גקשהך ורשות את-שאלתי ל"
 תמימהתורה

 פצם , אומי אלעזר ר' , המן את שוטנה אסתר ראתה מה , ת"ר . ורטן הטלך יבא)י(
 , אוסר 'הושע ר' . לפח לפניהם שלחנם יה' ס"ט( )תהלים שנאתר , לוטרנה

 נזה( למשל. שנאמר , למרה אביהמבית
 טאיר ר' . וט'ו( להם הא:ילהו שונאך רענ אם '

 . 'הורית שריא בה יכירו שלא בר' , אימר 'הורה ר' . וימרורה( עצה יטול שלא כרי ,אומר
 יומי ר' . רוהטים מן רעתם ויסיחו הסלך בבית לנו אררת 'אסרו שלא כדי , אומר נהגיהר'

 דסקום ירגיש אולי , אוטר טנסיא בן שמעון ר, . עתט( בכל לה מצוי שיהיה כרי ,אוכר
 י והיא'א( הוא שיריג כדי פנים לו אסביר , אמרה , אוסר קרחה בן יועשע ר' . נם'( לנורעשה
 קנאתו במלך קנאתו , אומר השרעי אלעור ר' היה"ב(. הפכפך סלך , אומר גמליאלרבן

 , תרווייהו דאסרי ורבא אביי . גאוךי( שבר לפני %'ו( )משל' רכתיב , אטר רבה ,בשיים'ג(
 , לאליהו אטה בר רנה אשכתיה , תוטי( משתיהם את אשית בחומס ג"פ( )יוטיהדכהיב
 וככולתו הנאי ככולהו - ליה אמר , הכי ועברה אסתר חז'א כמאן , ליהאמר

 . שם[ ]שםאמוראיסי(
 סמל ט,ס6 'א( . ט)י0 וירחץ )לוע )סהו'1 !ייגע ו7רס0 , סמ)נומ ג) esl י.מ)גות ")י עד "מתייסף
 )6טמס

 1'מ"
 נ,יי דני וק"") ו סו'סס "מ ו'סרונ ממפו יוסדת ס"וק'ס )פ' כ' 'ען , גן )ייוט )0

 )העמת ניירה" )ס נסק מיויי0ו יז ,מית ניירה" "י גגיחו סורר "'" ג) קניות מיגל 6ה;ורוססקגע
 והמרס , מסר ניגור, 719 0ס,ט יב( . 6'(גיס מ4 דניס קנן , 1,0))ומ נהק נס 006 סתוג60ססר
 מנומן יטיס נ6 061 )סורנו עלו )סת,מו "1ג)6ו% ",-6 סיט טסמ"ק  נוין רפ6 וגדמפרס מ%!סמחסון

 'ג(ד"נ' גו. ויאגד מסער, העגור סע0ג"1ה0 "חסורת מגות ונהיקת ד' געוריממווו,גמס"י
 סס)יגתנו

 סריקתן ס0 ומנקר , 1,רון)י0 י0וי0 יוסט ע)
 'ק)"

 tlorln , כמלך מהוגתו טסי" 013 "והו
  ס% מסריס יתר גו 'ק)"1  וגן 1  יחלך  טס צימר 5יס. rh 1 )גון otcn ני0מ"ק נוין )נס) ס'הסד0סעפ0
 ת)ממ .15לי 15תו סונ"יס ג.ל0 "ס'1 6.ת0  וט,מזי ס'י'י מ"י  המלמס ט) סמךתסת a1)DCn טלי61יימו
)elc'נטת קטנים, (1 נס ימרדו סנוי"י "דמה0 ע crnסועף' . )יהר נמעט !הנפיס. ר,תס הכן 'ר 
 יס'טסינימר  פ,(טלןלס5!ר  ס,נ5סנוי. גדינגוסת זס מעין )גי 6חסורוס ג6ן רם, ים ו6) .יעו"ס
ס סייי וגזרם רריוס טס ס)!ח0 סמלתמ0  מן גסי03" . יחלן % ,וס נמלגיסו יהון ס6ססר שרפ"קרגוז
  וסמיי

 טפש  מי, יימס  53ית. 3לי5!ר  יבלוס  ג3ל טל!ר.ס  יחלי יי'  Irfi1 טל מיתי 5תי  וסים מ 04
 1 וסרג  ס14ס .5153י 1וססגרו לימית .'סי.~O'O'D מוסס יימסקס  התקיל גולרי כי סיין ייפ'ריט ולך
 )ר4תרנס רימסתם הוDJDn 0 כי '") ,)0 . ע)י0סג"0  מהו ירסן-ל. וס'  לך  st(o יי, רמסרן זיז) . רטט4 ס.רטנייי רססים טל  המימסתייס ימרס יסתרוקף מטפיס י'סמר לריו.  פ,רסיס )תלוז (Oh כפרשי4
 ס)1)ך יהב ס6ו4  ו"סגס )לונ11 "1 )רהמיסו)סהסע) )60ן')1( סרניך וס' נמו , לרמיה  מיון ייי6 1)ך
 . סיס כן גלמת ג"סר סמן ט) ;יתרנ, 16ט)י0 , )ן,מס ),ס ot)cn1 6' 0' וכהאנס i':nSrh 1ו0'
 -tP~D סנוט ר")טל , גסעור0 !הקרית  סר!תס  ח"ר,ל ירים.וט71

 . ריעות ")0 ג) מקטטת
 לחטוין סגיו)ס יי") ימעת' מ11ענ6 ס)ר"6ובשם גן גין טמ6 מתהת דסטתי0 סגין יר06ט0ית0
 תיג) "ווי פ( . נמזגותימרוד

~stc)t) 
 מיס  6תד ,סרג 0י6 ודתך ת")ת  oe נרי 5ימ  לי. מסיי ג!כרי י9ג"פ סיריי רזל ט  כמלך.לפי' דמומי סרי 3. יני h~'p '6  3ססתימשמרו יכר נסוס

ו"0



רשו האסתר88

 כיכר 5עטס יהר )ח( לים אעשה אשר אל-.hme~c והפןהמלך
4 4 4 44:-:2.. .44*.: 

 י2.2ם-
 ממני סגמסת מס . סמקו :: 24-1ון'-'.4-: *:-

 . 1,ה6פק )י( - טית, ,6ת את-מרדכי המי נרקדת לב ומדב שמהסהזא
 ושת. 3)6 )טקס 'ו6 סיס סא eDxt- 4)92~1 וק" ?4[ !קת י(ש(1:*11ן( לי יעי ט'  ופייי  יפסין המו וימצא כומזו י4,ג111ן-11ז 7:צ(ער4,,,,.4

 : ו( כע"י חת"ק.5קעניץ אל-ביתד עבדא המז ויתאפס ' : חמהעל-כורדכי
 5שמ . )%בנן : 4ש"ו ואת-זרש שת-יאהביו .כקאכקולח

 מסיס רטסינו 5מח עו'. בניו ורב עשרו את-כבוד המו להם דיירש
 הטי הנבדי ץד-"??ים נטיעי אשר 7את הקלך נדלו כל-אקטרואת

: 
 אל-סט'קתה עם,מלך מטלות אספי א4,א-6ויטה ראמף"4:ב

 4לnnarS-4ג : עם-המלך הרוא-לה אני ובם-ליקר סם-אותי כיאשר-עשתה
 "להולי אח,9ךדקן ר'אח 4ל ששר %ל-עת' לי שלף

 ' ~IY)DP 'י"( תמימהתורה

 מחורין ועיורה נהלו ועשרה סתו עשרה , שלשים , אמר רב , הם וכמה . בניו הך3לא(
 הכתיב , הוו שבעים הפתחים על שמתזרים אוחם - אסרי ,רבנן , הפסחיםעל

 , אמר אבא בר ירטי , ,ן?ץ'ם אלא ?4ןים הקרא אל , נשכרו בלוום שבעים ב,()ש"א
 . בי[ ט"ו [nStiD ר"ח'ו( בנ,טטריא - ורב דכתיב , הוו ושמונה מאתיםכולם

 . ]מיד[ באף.ח( ואבדו באף שפהוקו טאלה אתר הוא רשן . הביאה לא אף).ב(
 ובשעה , לבו על וזקוקין רשע אוהו של גנויו שכל טלמר - זה[ וכל ]מהו . זה וכל).ג(

 בן. פק ל"ם(]מג.לה שוה איננו וה וכל , אטר המלך בשער יושב מירכי אתשרואה
 כלזהאיננו אמר, הטלך כררכייושבבשער את המן שראה בשעה , חנינא .א"ר והוגףוכל

 1 )ט"תיס גרפס נמה )ע"ס כוס ומרמו 1 נס וגלן , נ,וייס מרינס )ערס ס'6 ויחס סוף061
 ortJpo ס) 6פו re סם עורר 5ף גנתון ומ57ער ס7רסו לגמו פרסייג7ס מ?7סעט%סנ5ינעסישס

 נסמסך גמנו6ר וקוף ונחמס ג16 ענן לנן כנינת , יתקנס[ והחה)5, מסו; 1' פסוק מקודמתנפיסס
 ן נ6ף ספתם י)לפ סס u-~h ינן סנ6ס.סירוס ים ייגס גס 16 גס 051 ו גינ'סס )סתמ)עוכיו;ס
 5מר ג'DW' , 95(Ch וו לרסס ?וך 'ו(גנ . )גק)סגילסמקוה

~O)h 
 . גמ)ומ' 5;. 96 1 ה"1;'ס וסר .

 . וגו' ויגס ה)נ 'נס 5יז ") )6 5ף , 51ג'רסופתן ומתו ט:רס ט) 'הר גויל )1 סס'ו מרומושפס
 "%1 דוסון נה)מוז גג"מ כמנ"ר ע"ס 'תגזר'ב( ימספר מסוס '") ג' ו6ף , הקתייס ע)וסמהו'ר'ן
 נסוף גמי ו ג15גע 7נר שוה ט) הכוי": ע)מורס 'ס ו)רג'ס , מוס ס'ס;רו טן כ"כ סרנם u)'hעטרם
 )71יק,ס מחו) )עסות הקנ"ס עה,7 , 6' )"5תצמת )ומר ויחנן . 3קר6 )וט רמו זריך 3ג"ו , מוס'והר
D"Dושט ספסר 6ין נ' סעד גפמהיס מ"ט hih 'טסינו הנס וקמל סו6מר נסנט עמו מרקס 5היוג) גנ 
 סהי6ס יכריס )ס"ס ')'ף "' כ"ס ונמוטת ,,ס 7סעס oc ומתגלי , "דם נוי nI(afn מסיס ט)כהות
 ינהיג "וה" ממסון גכווייהס )ממס טקג"ס5ו;ס ופיו 1 מוך ספרת עם גרוג דגה,נ מסוםסיגר
 7רסז ס'" פ'" סוסה ונירוס)מ' . יפויס ,גגוננו 1 ס)סיס מט) פיות )5 ירה נרונ 7ג);וןמטע
 ג5,נע סטרך מ)מ7 דמי( )פ' )מסריס וט גג7"נ) )רנ )יס מטמע כניו ורונ סג6 7גת.נ ממוןועג
 , ,עקג ;) ירוווע) דיהר לריס מסרס רק והל 1מ517 1 סיסייסכיו

 ונמג')ה"
 עמס ש גענוי נ5 נ'

 סמ1ס נסעה ")6 "מהי )6 וט גרגור דרה )יס' גסתה,ס, ע) מהדר.ס ומכס מתו מכססע;ייס
 לסרנה  ועול , ג5,גע ע).הס ל:ויומ ג";ירסיסיה גר ורמ' שגק 1 סם,[ נב נויו ע, מק"י "ססרג, גיי hnDp וכיינו , ס;1)חן ע) );נין נוונמ.סומרור ]ט"ב לסכיו נ)חס סגעיס מפסוק ע) נ"נ גוסוסמיך
 קורס מסמס וט וג) מ57מר כנ5 ו6ף ,מקומות מ76, רנס סיהס סמן ס) יניו)הו ילסו%6
 ושסו , פיס דגר ~IGIQI orl , נ15נט יגר טוסע) 1 מקוד סנגור גערן נ"נ 3נ', נמספר )שיוטוסמנו
 b'nitun 16 כממר 1 )ט ,ג מקבן סין נמיו;גג "ער מזע סייוק קעס 'ח( . סוקס גימו,ס,7ר;ו

מקורסים



כ ו האפתרדש".
 8ש~ו 4ש % וטאמר יי : הפלך בשער ידלגו: תמו סמכי סעו 6"י%
 ו ויזקר אמה הטיים :ens י-%עיזייץ נ9ל?ךן(יי מון ניי010 רוסי:סנתמט
 קטיני כיתדו 0(נ: 1 שקע[ טקקותוי ש', וואקף מס *מליס וים טס.:ס כפני היבר הימם ,אמה tben-ן4-ג4~תה ריתוך. ס:0 גררה )א(ז אם- ובא אליו את-מרדכי ויתלו לשלך אמף : 5תת נמסמסהק

 ס : חח מהש ן והכו 6ק 5סהר ס,מ:ס ע) )גו06
 אנלילהס"אןדדד,?ןףדילוזיאמרלק4א ן : םז סמ5סמן

 גקיא.ם בהיי היטרם דברי הזכרנות את-שפך ר4ץ)כ'ם 7וןזיגחטת.
 'י ..'י-.גי' -ז' ".ג . -.י ...י ז 15מו,ס :ורותשסעפן
 51סתל סמן ע))גו שהן מהוך 6מר1 ורגותיט . O~'iD וזורת סס:הס עד 1טימ1ת מסקס)פיכס
 עוכס 6וס )יטסם םמ5 51מי ומ,ר )' ויניס ט)תס 6וה3, ססו5 5יס ידח מ)5 5ססר 6י6מר

 5,1מי )סיכך )י עור מ1ססין ורן נע)ת,1ו)5
 : סוגר1ט0 ספל 06 )סגיך

 ועמימהיזורה
rnoב'[ א' ס,1 ומג'לי בטלמוכ( דפזרבן עבדא ליה וקרו , כפרוובוטי וזה בפרוובולי בא זה , לי . 
- המלך שנת נררה , אומר הנחום רב' הסלך.  שגה נו-רה )א(ך  , עילם של מלכו שנת 

 . ב'[ שס ]שט חרהונים"( נררו עלונים גררו - אמריורבנן
 דום.נהיה דקסן מאי , אטר , ברעת'ה מילתא ליה נפל - נדרה למה . המלך שנתגרדה

 הרר , למקטלי שקלי קא עצה דלסא , להטןאסתר
 אע-
 דרחים נברא הוי לא וכי ,

 טש1ם , פרעתיו ולא טיבותא בי דעבר אינש איבא רלמא , אמר ריר , ל' ט1רע דהוי.לי
 . Qe] ]שב הארונות ספר את להביא ויאמר - פיר , לי מגלו ולא אינוס מטנעיהכי
 ונבהל להרגו סייף נוטל חטן את בחלוטו עיאה לפי - נדדה לטה . הטלך שנתנדרה

 . ]ם"ד[ טשנה1נ(והקיץ
 . ב'[ טזו ]טנ.לה טאל'המג( שנקראו מלסר . נקראיםיהד
 נ)סון 1"קי)1 סייס גיקג'ה ס"1 י)5 6ע'ס 1ס1ס וג) חמר ג5,נע )נ1 ט) סמרור וסריס ,טפורסיס

 "ד , 6הי OD '110 נפ' ה'( );' )ע,) 1גמס"ג מהי . יץ )מ"ג hWS7 ס1)מ6 תרגזי )הס כנר ב( .וט
 טגו:ס "( גר;ט לויס נ6ן ממ"ר סמהג"רגפי fcn)t ע;'רוה מנסו, ג61 ט6 6' נ'1 גניסיןועיין
 )מסיה וט-)1 1 גיסן גנ.נו) טרמו סקנסססעוסס ")1 וורד 1 עווגס נחן 6ה וסגרתי גהקתיג0'

nlhh]וגטי , סגיכו7ס ]ע;יריס -  ס', כיסן ,,Tp ס"ק( )ע"ה והסחיט וגמחה ,יעת ו עויה מרסון 
 זרמי 1לג1ן גיסן. כתלים סומן "נהו לעזספיר1ם1 גססת ג6 מרזני כפיווט)י, ג" וט טפיוגטן
 טסיו , 11710 מנת ומפרס , "חירום ע) ק",זימון טין "ת סקנס נ"נ17ת טמג1"ר hlol D~Dעמל
 גפו ן )1 ושמריס "1ה1 מנסיכןסמ)5נ.ס ננגר עגמו סמנר סממי ע11י נמשת ג6 סמן)עג7

 , סוני
)"ס

"10 
 סרי:ט נמו וט יגר יגס ,ז) ב( . נ,ס פיר1סיס . )פויט ספקותו 6ת ט מנג'ר מגוס )ו מסתרס61י11 עוי ניס ו )מררתן[ ]רמו סטי"ל )מי קונס סרט טמנך סעי )פי' 'וסג פעם גג) )ר15הו נום

 )סגי" ;,וט העוין מימסו לריססקוךמת )תן 6חה סעס 1 י1 מיירט טנת מנ51רוגי)9ע
 סיר "ת

 p,(finl )' זענ'ן "'1ס h'(h 15)' ;6מר ט,נרו:1ת "ת )ננוס נ"סוח ני"ס' וסירס ממון )טסגמי

 , ו":)1 ט)1 ממון סמן 1ם)סמי'ני
 )1 וטה"ר 1)"

 . רגמן מחסנת עתם )' מנסס 6'ן וקנן פרעתי 1)"
 , מ"ומסמג0ס1

 )סו)'" וכסג"
 , "מר ,גה,ר ו ג'17 סממ1ן הק' סמה מריג' 5ג) , כ"ס ג'יוס'ט עומי רימן ט)0 )1 סומרו וג'ון עוד מנוקיונמיר )" מהמס עמ:' ע)

 נ6 )5 1 גי11מ' סר"'ה' יינר סו"
 נהגן ג( . וט עמן נג) טסס 6(ר "ת )עסותסה6ס וקג) , )'  )ענר עגמך תמנ1ר "'ג ")5 מקוך"ו. גן וע) ו גיינו סיעד רוז( וב'תס , )סיט hlh,ס 5'ן )'ס 5מר , סנ'זך מממון ה)וונ' רחמן ט%1ר
spאיפסון , סמקן )פ:י ויקר6וס )ומר זיו") דמז"ק ענ67 מי קרו 11 מקורע וע) , כן )ו 1גתנ שמו 

 גג)) ויועצי, . גרסן ס,6 לה מסיע :זן*ס ויטו סזיסס ונגס חרום[. ]ננגן גק)מ5 ,סשסזיונן
 ,ק' יכי 1 נ,ס') כ5ן פצי נהר)וס מל"ג ע"פ'הג"י . מנן"רתס)פ:ע1

 נקט פרינו יה מ"ש טוי ותל; גנתן ע)מר7כ'סנ"מרגמנ')סיזכני-onp-גמ)ןסקנ'ומיגל, זחני מה יה מסמון[ ג16ת ע' ן ]זמ)ג6 כפרססמם. זגזמ )ן') נמ"י ס7יסס ק, סמן תוהוסרג,א(
מוריס



 ואסתר40
%?ד יעי למרש %ל-ידשא כי סגיכ9ןר, 414 9שב בויש?א ג מ*ל%9

 מ9י
 : חמ?3ןהם פ2%ף 1 י4יס יקעו 9ש9טק9ף4שר

 שרי י'אמרו %ל-זה ימרפק ו4דו5ה וקר טה-ששה הטלף מאמרג
 זס%ן ?כצג ש ס% סיטר ק : דקר ?9י ?איןיז.%ה כשרמץך9:ד
 על- את-%ררסי 9לולתמת לאמי שליצרנה קית-המלך למקר9א
 הטלי נערי יאמרו ה : קר 4?שר-משןסאץ

 בחצר ע'ער סטן הגה אגליו
 בקיש מה-שלשדת הסלף לו כאמר ס9ן יבביא : ה9יך:בואףאמר
 לעשזת סולף ייין ?יי ?לש מ9ו עא9י קימט סטו משוששו

 חפץ ממדף יער 4'ש מ1%ד שי סעו יעא9י * טשי יעינמי
 שיאפיס אח-הש מטחא,

 תמיכהתורה
 . ב'[ ~ff' ]מגילה כותבי( וגבריאל טוחק ששטש' סלטר אלא , ליה טבעי כתב . כתוב ימצא)ג(

 ישראל של שלזכותן שלטטה כתב ומה , תמרהא כפר איש שילא רני דרש . כתוביינפצא
 . א,[ ט"oe] 1 כשיכה( לא שלפעלה כחב , נמחקאינו

 בו עושה שהיה מי שכל , האיש באותו דיהה טובה סרה , פנחס א"ר . ונר כתובוימצא
 . ק פ' א, פרשה ]ט"י סררכ' הגיר אשר כהוב ויפצא רכתיב הוא הדא בוהנה, היהטובה

 אק ששונאין ספני אלא טררכי אח שאוהנין מפני לא , רבא אטר . דבר עסי נעשה לא4(
 . א'[ ס"' ]טנ'לההם,י(

 נצע טות כלי הכין ולו נארר ועליי , רבין לו הנא לו(, חיל ]מה לו. הכין אשר)ר(
 . ]מ"י[ יפעל נשחת ויפול ויחפרוי כרה נור , 'פעללדצים

 נבל אטר כלבו, עקץ ויאמר וכן , לנם ברשות הרשעים , תניא . בלנו הפן ויאמרמ(
 כישותם לבם הצריקים אבל , ."ג( )מ"א בלבו ירבעם ויאטר ל"י( לההליםבלבו

 ימד )ומר ג6ן סו", נ"נ , נשר ויגתנ וימ;"ג מן filD1 טוי ו ,מיקרי ,גי סו. 1)6 ייסרקהרסיס[
 גהוכ 6נ, , סכתנ מערגת 1,16 ס1מ61 ג)ומר , 9סב מהקרין תוו ממסן ק,מי" ו";נו))ו ע)ממ מריקדם
 h~ntie osp ט פןמל6

 ,1)ג"
 ע', ,

 1גג7ס גמ6ורע יפגן )6 ווט , נעלמך ריסוסממט *ן וגמוע 1
 ד:ס , (O)PD קסג6נו נהוג כרסון ממס וננו .גוו גן שרן י"תר:,ם 16 ו 11 ייגס גוש ס"סספק
 . ר."וווס WD גגהיגח6ייי' ניס מתמס גרסו ס)6 ש ור4מפיסש . יו דרשלסין
 נהגי ימשוך ונגר") וט יגר שחק סטמס'וכריש 6י"6 1קר6'ח ]הרך ונטיוך . ניו) גיותקסירסו
 עימי ר5מלכ,ס טוהר כו5 וטרי 1מחדן ועין ן סמן נג' פיו שריו וק,ר6' סמיךמוסרי
 גורס גתנ י( . ס' מסוק י' ;רסס )קמן גוסמסיג

 וסוו"
 ונעיז , ו' h~DJ וכמר"ג סיס 'סר6)

 וטק מגמ"ק, ננץ ע) גהגסקנס נימי6ת;,רו; 1נן סנת,נ מסמע וגת,נ , מגנל גתונ סגו:מטמע
 י)) מנופר ".11 6נ) , טרס,י גן 1מפיס

 נמ)4' 11 גת'נס ססמגו "%ס סקוימ. נפותש"ג זס"
 ס"'ז 'הוקץ) נס' ג'ק נו פרימר f'u 'הגןנגר'") . טוקיו חסון מ;;ס );' סו6 גתוג 1'מ,"סוסון
  "(ימיין גיסתי. כתופר 9פזימר י  h)P, יי5  פתרי סגהונ מסמס זגזוג סגהנ מסעם

 נ'  גפייפ לטמן בפק-5 כוס  כליין  מסותן  רןייוון ירפי  ליילמ'י
 וסייר יללי בסיר. ייכיב נררטי בז  פסיי

 סונ6יס סיו ohni ספק נ) סין cht ,ס, עמן מרו111 6יס: נצר , י"1( ק' ))חמ'ס גהויס נתיג ~'IfiiD 1';;'ס
 גן קמלו גי , נגתוג מלומה שפס 6ך סינורנפויגי ו516 . גסנס ורוגם ס'( )607) ממס גמותנת,נ
 ר.)" )סמן מקו"תס מ ס,6,' ]גג"1 ;פב וימר קומר 7סו") ג)4סי6גונת

 )ומר 1";;ר , סימה )הנין עמירן
 סמט;כ:דננחן להיי תגף הנקמח , גן סי6 דצווס כעס ס)סונ גסו מענין ונאר , oitp]וגהרו
 ן גסומגי ונדופן .קר )ו ועסה  6ט 1 נפן ;")וטמרן , 6מ1ס נחג , הסייס יספר  וירין  יפקיריפסירכ'מ יפוייי 1 וי סל 1  יפלך  בזפ ן מדיגי 6ת סניוותר; נכנ7ס D~lhn פיוס גמקיס גי , סעיינסכשפסי
 );סיב וס.") , סמן ע"י ),"ח"ג מסקנסס ג7מוגה פישטשקאל,  6ו טקטי יטמיס ג)סוווהו1קר6

 ע11 נסס 1 וסניורה סיקר עני ל נעטי )" ג' )רשל מחסגתס י)וזע "חד ותר; מגנתן המקורע  גטםוס;י
UCnD6ת כסרניו מ;,1 ונס  ג))1 דגר ספ. )טפס % כ. לוי,  יילז גהנ ,סרן גוילי סמנך  טל 



כא 1אפתררש-י
 ש לל sr-:t~ % 4 .4ן 4 *ד %:גמ לבש-% אשר סקלות לנא יעי* ח : בימת וסטמט) ס!3ט ונפן)ט(
~ ומלבוש ונתון ט : בראשך ומלכות 1,110 ר.כר,ל טיהנ, ס6מל SDלטס t ? - a  

 וף4' .*ת48 ה4* 4ל 4%יש הנמוומ. 0%:)ע(ט% על-
 וגירשו בעיי סרהב על-ספום התינהי י~י ספץ סקלך חשרס*יש 8ת-

 וי,קכא סער ברכוב ושייקהו 8ת-מרדכי ניזקי את-השוסקשיש שת- המן ויכץת דןךת:ש "שו סןל ךןר של-מקל דיילך ששןרסיידים הכהודי לירדכי וץשה-כן ערת פאשר נאת-השם את-הלקושמסריח ?מש השלד י2'אמר ויוי: סעף ף%ו ששר 4יש 41קנה .קוה?4לו
 לט- מראלי עשב ש : קיברו חפת הפרף 4שר ?4יש יאשה פכה?פנז

 תמימההורה
 דור ו1אמ- א'( וליאל לבו על דניאל וישם , לבה על טרברת היא רעה א'( )ש"אכטש"נ

 ם-אשיה( )%ן שנאמי לנ1ראן ורוטין ב"ו( )ש"א לבואל
 ויאסר'

 . [ ]טרד. לבוו( אל ה'
 , לין למה סימני הני כל , הטלך בשער היושב היהורי ]לסרדכ' . תו' היהודי למרדני)'(

 אם-אלא
 , דירידי , ליה אמ- , מירכי מנו , ליה אמר , למרדכי כן ,nffp ליה

 . אי[ f'b ]טגילה הפלךח( בשער היושב - ליה אטר , ביהודאי אשא מרדכי סובא , ליהאטר
 ליה, אמי נרואט(, בחר נטי אי ריסי-הא בהר ליה סגי דשן, ליה אמר דבר. הפלאל

 הלכות לה1 ומהוי קמיה רבנן ריהוט אשכחיה , רפררכי לגביה אזל . 1נה הטן וימתוא( . שם[ ]שם דברת אשר טבל רבו תפל אל דכתיב הוא חרא , ליה הב נטיהא
 סאן , קיים היה שביהט"ק בזנץ , ליה אמרו , עסקיהו במאי לחו אמי ,קמיצהק

 קמחא קוטצא מלי אחא , להו אמר , ליה ומכפר רסולחא NYD1p מל' גדיהא טנחהדפנדב
 . ae], ]שס דירי'א( ככפא ככרי אלפי עשרה ורחידירכו

 טקץ(, )ט' כתיב התם , שוה גדולתן רחל של בניה , לוי בר בגיטין א"ר . וגה לפניוויקרא
 הלבוש ונחת כתיב וכאן , אברר לפניו ויק-או לו אשר רפשנה במרכבת אותומרכב
 . זו[ מישה ]מ"י וגי'ב( לאיש יעשה ככה לפגיו ויקרא וגיוהסוס

 א,[. ט", ]כגילה ולתעניתו'ג( לשקו ששב , ששת רב אטר . וא' כרדכי לישב)ש(

 )ים %ר ציגתו 1Ch )י: 6מר ו )6מ1 יחיו נוס נימו סרק גמ)1גס מנסיני ר6ס ע) סמקן)ג
 רי3 ט( . .)חק 6ת )1 ט"מר ט7 , )י 6ס.מס כיסס גנהיוה "ויו , רומצן ?גל טיק1יס עת נב))סמור
 )ו 4חן וסני ימסך סוס ט1 1)סרג'נו מלגוה ג)נ1ט מס)5המ 6)6  16ת1( ייייימ ייי לילי מררייהייים לסקסו יי 5ר,% פררכי רשי  ילין למלך פיפר ל% כ' וריס סיוף  ומשמסמס , לרייססנטי
 5ל % יטע וט ג) 5ה7ן )סר מגס 15 6ה7גפר ג' נוס, וסחבק קסס:ר6 נה5"נ. וע.,)ימן,
 טימרת ומס גר5;ו1ס :פרת מס ג'ן הו' ?גרהם) סרסיר ייulT~ 61 וסוג 1 טליתך  מייל )גססרסעיס
 טומר גס)ב1ה נירסיי '( . )'ס סב יי)ג""ר1וס 'נונס טוס 1)נן ס"ס( קי6  גרנות  לרוס1מ'יענ'יס
 יסניוי פ,מל'מטל סם  ייריוימ תיל  לימי  ה;1. ע))מהנגר

 גסמסך גמג51ר , נניסן ייי ייי סקו  ר,.פ,
 51מ)ס י"ג[. 16ת נסמוך ]יעיין מקודמה סירוס )6 )1.)076 1ימ6 טפן ?גר חיכי (ao.הטי
 יגק1מן uncn וגו' מ1הס  רפירב  מ1%  ילחיןיופיי 1 ננוהס ינין )6 116י )1 ,)ומס , )יתמין גוק,ימ111
 ג1 )סי" סגרירי כנרכס 6ך ן יי6 מ)הסלס"ס כס6מר ג"גיכס נ'( ק"מ )סנסילין ?רטן נונך1גס6'
 , געיתי ?מהססק'  מטרם 5,הי דגמיר;פוס r'h לסנה ";ר יהיין 6ח גוך 6ת נ6 ק" סקנ"ס4

 ס' ;ס1ק נ' ירמס  (stu פי"י  יפי'ן ."( .  יקש יי  )ו יגס6מר  'ע, ו )י )מס סימני כוי כ)ינסק
 קרססה'גפן )קמירת 'ג(וע"ט h(~ct. ועמרה 1'סמט,)[, ]'וחק )' 'ס גויס טס 4ס 1Dhגלי

 ומט , כוס (mtwn נ' יג(,1ס וגו'. ייי יפררי' לימו יסגר וי %סו יפר 'סולן, "ת ריס,5מי
סקלת



רשץ 1אםתר41

 דאPF$ :s~wit (% 4 ודפזי אבל של-3י4ו נדחף והש הפלדשער
 אלבש יים4ץ :-1ראש

 לק5:א5-נ" יאשתי
 ש 4%:מ:ךומ '

 י%-י %וט ' . וגו' ננס, סמקת ש ר ז ד הכמע לר ניאמרו הרהו כל--8שראת

 )גיכ3'ם נמס4 'י on~h הח4ית אקטר מרדמי א4-4:י,ן:4תייי"

 שבס lDi('D )יי,יסכס עי : 5פניו ס9ל כי-נפול ל1 לא-תוכלליונל

 : י'טגג'ס 'סי ויקיע סי 'הני1זו המקי ומרימי -שסף מדמרימ ,,,דםל
 כבעז כיפוף :ן ,יי "מן קנ?ל'ם קלףן

 : טקטי טשי-עלמה %-מששמה שת--סשז נקפיאמ?מ4
 דרהה*

 תמימהתרה
 דהה צרתיה ח~יתיה , המן דבי בשנילא מררכי עם ואויל נקים הוי כי . ראש "פויאבל

 , כררני - קם'ה דמסגא והא' הוא אבוהא ררכיב האי , היא סברה , אא.נראקאים
 נפלת , הוא ראבוהא וחזיא עינה רלי , דאבוה ארישיה ושריהיה רביהכ"ם עצ,צאשקלא
 בתו על אבל , ראש וחפוי אבל ביתו אל נדחף והסן רכתיב והחנו , ונתה לארעאמאיגרא

 . א'[ ט"ו למגילה לו'ר( שא.רע מה על ראשוחפו'
 חכפה רבר האומר כל , יוחנן א"ר , חכטיו לחו זקרי אההביו לחו קר' . חכמיו לו ויאסרו)ע(

 . שם[ ]שם חכמטי( נקרא כוכג'ם בעובריאפילו
 משבט ואם , ליה 'כלת מרדכ' קאתא שבטימ סעאר אי , ליה אמרו . היתד'ם טורעאם

- 'הורה , ל'ה יכלת לא וכנשה ואפרים ובנים'ןיהורה  , " ]שם גבורתךמי( את עוררה ומנשה ובנים'ן אפרים לפני פ,( )חדל.ם בהודכהיב - אינך , אויביך בעורף ידך דכתיב 
 11 אומה , לו אמרו למה, הלל. נפילות  שתי , אלעא' נ"ר 'הידה ר' ררש . תפול)נפול

 lelv עולין וכשהן לעפר עד יורד'ן יוררין כשהם , לכוכבים ומשולה לעפרפשולה
 . שם[ ]שם לכוכבים'י(ער
 , שם[ ]שם בבהלה'ח( שהבשוהי סלמי .זיבהלו

 ססט1ין ן כ61 פ)6 ו1ג6ורס ו נ13לה1 סקנ"ס יטור ניגס 1ימ ג7נה'נ ס)יס' "תמו) )יום ס:תעטוך6
'rer~מסגות טהר ותנגס -  סטגסש 6)ס ורק 67ך ~1he ס1;ני11 )"ניס סתר )סי11מ סרסי י"ס 
 . DDI(en נזו)הס מפמ כקב"ה ט) גע,ר1 מ1גסתיס נרצה מרוכי ובג מלסין ככרטס וטעס . סיסר.ללס
- סוו,)ס 6ת וסס,נ סזרסס ומטן , 11למקורע חמיי ינתש 6ין ס"נסיס ב"ר ג6ן 7סנ11סוצ"ל ק71ס גו סייס סמ,ג' 6) מטמע ססנס י);,ןמטוס  ע) יסרך טגרו ג711ע גי , ס' ~'nDIC )נעום כעין 
 ס' יסיכ )6 גיתו oithn)t , 6הט1רוס ג'מי ההוית בתיג 1נהעמת גסקו הית מ; ימק71ס צמיי ןטגונ
 כ6יגסס tsh מט6,כ , )יכ ינ)מ 6הס ו6"כ )ס0 )עור ע) "נ) 7יייס "?Ir 'י( . ": ססנ מג61רויסג
 6יוס "ס ו6;ע1 ס' ניס1עמ toih גג) D'nlDJ סנט.ס נימי, גסגת גיתי ") , 6נ) ג,ת1 ", 71מף מוסתןגס1
 נקלו: )שתי וס דיך מט 3"ור ,ריו 'ק .גטי 1 יטו"ס , שמיס ג'ת 1", ח16) 6) ג,6( ש"נוכמ1
 )ט"ממ ממס המפיקס יערך 7ג1והס זל) ,דהמן ונר - ישן 1מ. , 3קרונ.ס ")6 6נ) 6ין גיונס

 1 ר6ס )מעך מסיט מדיני Sc ססט).ס רגמו ,הע"ס . נמון עו7 )הה1,סמס יגו) הסס )6 ג' ,כע6,4
 1 ס1פי)ס מיינת 110 ס7 ההיס סמן ס) ו;י)ה1נך נתרסס המנוצר סטין ה61 ס6מר1 מגמם 1סדנרפו(
- הפו) נ;)1סי'1ו מנ"ר 67'11 , קוס 11 7יסה קטת פז(.י4ט  'ח( . 1;י)ס סוף 

 מן-

 מ1)6
 נס );1ן הו6 )"נ'6 יסטון ו )ג6 )סמן ~ינסקו;חיג מר"ג., סייו7יס ;ch ulrn סרק ג);1ן ס6מלן מסכ%
 )ג6 ;ס3ה')1ס1 מס' hlh 1 מנונת 6'" מרן1פ' ס'סו7'ס 1;1; ונס , מר7ג' Dr1 גהוצת (l?trnס6ס
 טהס סל )l$ic 6 מ"מ (or לכסנן , נר,fi)r111 כיס71'ס, מזיע 06 7ר:ו וגן מנ61ר1 6'11 כ'1'עסגר'

 מרים טס כ)1 גמ16רע צחרי , cnncl מסתר "הל . וג7מפרס ו סמ,1ייויססיה71יס
 געין frni .ושין ן 61,הג'1 6סת1 וכנוצת גמ1ומיתת )פוי , ג6ן תסוגף נפסוק גתס)יס גריסי-ועי'ן

 פיסם סו,) ho(t בתי 6ת נסטן גיבון ג,סז,וק l'o'r1 וו"), גיי;, ומוש, ונמשוטיס
 נ6 גי ויחנן . הסגירו[ גיס נ7יסס " ;סוק6' נטרתן טוררט גי6י uh o~hn"( )תסוטהן1רגיס
 . סתם )נ6 גכ)וס1 "ס ג' ממטמע ") קר6ו;ו O'D3C );"י זגס"ג מזנר'1 ושמע . S~:P ,)יס



כב זאסתררשץ

 'אהעשש נ:1:7:וו;י(ג'::
 לך ושנתן המלכה אמהר כוה-שאלתף עויין )י 'ימן ועמי.ותידרו:
 % ן: "עש ;ם%4ל עד-מ) "ה-והשקד. י? בלביןווד
נפשועל-הפין הםק " (י בעיניף וו חם-מצאתי ותאסר אמתרהמלפה : גו' יצתי %%%ש
 ועפו אני נמכרנו כי י : בבמשתי ועמי נ:שאלאי רגמך 5מר רוף הייור1ע
 וליחששת לץ9ךים ושלו קריג'וילאןו קס?ק4ין enlh %ספמ,ץי)עגדס
 ם הסיף: pvs,a?i; עפה סצר אץ כי הח.שן נמטרנו )סיוה וימס סי' שכממת
 eD1~t: %-1ג(לום

 ה:~ל4 גועתי
:opg'&'c 

 המלכה %45קר(אסתר
 הוא ואי-זה ז5 הוא כוי ג) . ירוכס )סהרר5מר

?,,v-אשר 
 ד,רן "יראשלן1,4"מן 'ר 'וי ק*' "מ "יע_צ לעיסת לבו

 רסמ:לכה:יוהמלך המלך מלפני סבאתן ן והמ דתיה מס כתמ,)ס וט ט)טיכסו
 ס4יקגן של-עגנת ריח ממפתה -בחמתו ,קם טתמכפהס סיוע:כם,ו
D')iD6י(בפח כי הממה מאסתר על-נפעל לבמש טפך ן דניכן טתס זכר סי 

"D1?-המלףן מאת הרעה אליומ 
 סט סזפה י של-שת סויקק מגנת יב דסשלך " :"יגקמס

 תמימהרירה
 בושתי בה איקני , פלך של כנזק שוה א'נו זה צר , לו אמהה . ונף ש", הצר אין )הן
 שנע'111%."1"1שז"נ%!ניי(

 . שם[ ]שם המלכה לאסתר ויאמר סיר , קאתינאשאול
 ירה וטפר סלאך ובא אחשורוש כלמי נששה ישןיהה הלכד אלעזר, א"ר הוה. הרע לקטן),(

 , שם[ ]שס הפיקכלפי
 בחיטה יטה טה , לימה עמבה תיש , בחמתו קט ורצוד כתיב ולמחלה . שב חיילך)ח(

 וקא כגברי ליה אדמו דקורת למלאכי ואשכח ראול בחימה, שיבהאף

י4(
 סלטיי

 . וצי 6ט )סרוג יען 1*6 , סמן יט61 ,ממוכן וכדיוק . חסי סויגו סירוסו סוס סדר 6ט
 6ים 13מר וטו"מ , ס"ס פרע ריסן )פון יהיר מדחקב( כי ו סמייגס 6ו סמ)וככ כג,ק כהיכ מדםסו6
 רתמן )ומר דנריס 6ת כשסיקס ימס סוס 161ינ 5רלע סמ),ככ כ6ו5ר גס תגערם יכיף כוס רב עםקנין
 קמרי טמן מס 6ט כ3) סויירו )מס וגס , ואססרע חסרון ק)קת מ"ט יגיס וגס סננסתס פעילעא

 ס3)כס דמסמ דרים וככן ן מסוס" נכגוי עטודמרג"ס תוק דכהיכ וקמוץ ח כמונן סגודינט 3יי ומתןנתסס
 3ססכיס 1טג6הו סר,והו ע3 6חסורוס ע3 כועסהסיתם סגונע התיוחם למק ע) )ו דרתה מפתע ,סתרך
 5ר 6'ס ניגררי 3גס ons חפ1ט ס,תס סמן,)ג,ירמ דיגו ]ר") מוט 6י:ו וט )ר דרים ולכן )ניי, )תזךרק
 ידסג)סי ,מסר מ)5ך נ6 6ך 5מסון,ס, ע) )רנוו61-נ 3'ס תיגפי )6 כי סמלך, )מק יסווי[ ערד סיסנוחן
 נסייט וממרט חמס סננם 6ת מכירם וט יעיי ,סמן ph:' ו11157, נססו צוה )מ)6 סו6.רק כונתו וב)כוס
ושקרט ידי 6ת וכעס כ"י בס"ס וכיס . טזט נרעסמן צמר 6' כפרסם מדרסם וגסמךענ וכו'. נגסתיגס



רשע ה זאסתר44 ו4, 1 יא" *ל   %ה צ5ו - יצ א % סו ג" ש% 
 ע)י(%עס5םי%סרט)'ס. בברה טסי את-המקה הכבחםד%מ

 יגה כמעות .ננ' סי )ק פרגני יסו: קען קע הש(.,: סש אץקסוקר

 ע %:,נטע י,: ה4ה- נף העלן לפני מן-הפריסש אהדכשבדנה
 מהכמס- יסרדןי"שריוי-קיב 0פ .י?-44המא

 "תהימס"י6
 גמי נמיקס Ql)hS עג" אמה חמשים [נ5ה ה14 בכיח 'על-המליפמד

 . סטן ייס נס )ט( : פיז 1ל- את-ה4ן -תלל י : "%י מלחו התעשךהאסר
 מון ט) חנו פן)ת4ת שככי,.ס ויי4"יי,שען: 'ןכעדכ:' ) י[יצן טמע ס"ס mnh יעי גס ה . "צבה החיי וחמל אשר-הביו'%מררביה11ע
 : רימות מטס סמנך 6מ טסך) לאסתר אחשניוש הסלף נתן ההוא ביףם אח

 60 6,ד . פ 60 טה )א( ח י' יהיר היהודיים ציר המן את-ביתחפושי

 הללו בנסי : היאולף מה שימר וי-הניה משקד ל%9 באומרדיי
 תמשהחורה

 . אק ט'1 ]סנ.יה ר"ג( רפקרען , 4ה אמרו , עוברייכו טור להו האמר , רבוסתנא לאילנ'עקרי
 . וק ]שם עכול( והפילו סלאך שנא טלמד , אלעזר א1ר , ליה טבעי נפל . נפ9והק
 שלא שראה וכיון , היוי( עצה באותה רשע היבונה אף , אלעג- א"ר . ורגונה יאמר4(

 'חמול ולא עליו וישלך ג"ו( )א.וב רכתיב והיינו , גרת סיר עצתונתייפה
 [שם יברח( בריחסירו

 שסי
. 

 של ותווה עולס של טלכו של אועת למה, הללו  שכיכות שה' שככה. דולךזחלת
W1%W~N, 'ושהיו( של ואוי, איהר של אחת לה ואמר 

'ae] 
 . שס[

 התם , שוה גדולתן רחל של בניה , לף בר בנימין א"ר . טנעהו אח הסלך יסר מ(ה
 וכאן יוקי יד על אותה ויחן 'דו מעל טבעתו את פרעה ויסר מקו( )פ'כרוב

 . אי[ פסוק ג' פרשה ]710 לס-רכיא( ויהנה מהסן העניר  אשר מבעהו את המלך ויפיכתיב
 ס"ס רסוק נעכרת טנוגט ערך צין יגפרפ 1 גד6' ") %;ון '"ור מזעיק ג( . כוס מדע טמן61מרס
 w~Dn מסיס טסתו גן ג,יונ טס פורסיי י( . גוס קט ורקמתו )ש) דנתיג מון ז% 1 סיין מסתתגיח

 גס)nDC3 111 .דו מעוור ג)~מר שדו יגר" והיסס , סג והמל 6)5 כ6ן 6מר 0') )5 הייןממ"תס
 ,מרנו1ס 1 כסננו נסעת ייו מטור נר" נרה-מיו 5ף גועתו קס ~רימתך גוכהיכ נועמס '1'6ת1מס גי סוסון כ" וסו' ' עג") )ימן "לגו,ט "עכס ימו מסס )י)י5:ו טמסתס )נים ט'גס דמיוט י"סוכן
 6' נתרסס )ע') ס1[כריס ר.סריסיס ממנעה 6הדייט וט טכס סגיהן מנמת עוד ומיגהיב , גהימס"יגהו
 ~"גרו סמן טסט ממונן ס)ורטו פסיעתן זטנ וכיון 1 גסס ef'n נס,נ כגר 1ס6מיוחל

~pTJ 
 "זנת ע)

 נ'כס,ך פרמט נסוף טמנו5ר ט) כסמו ז(מרוני. סיז ס"ס נ"מ: טסטינס ירים %ן סג,זמ"ס
 , כטוך 5)5 ג5ן כתיג לין גסן 6'( )נ' סמקך"מת גסור6ת ימנ1ח טמ1ס 6פ51 ]ויסיט ו טג'תן נמתטמן
 נטופן המהו ס"ס ו6.מח, טיכס ס6,נט"גיס כמע"ס גנני, - יג([ )הסיט טיס מסד גמדג"ג')
 כמלך ~חמת סונן 5ה ו'ה)ו זיה'ג ס,6 כי6 ,טמן גי , סיין מסמס ג'ת 5) מנף ;נ גג'הן גנותטוסטס
 כריופ 6הר )סגן סימנס סחימס 5וה: כומר 1סכגט טס )ו וסף ועוי המתו )סכן ר.מק~ס or מ51)6

 . סמן ע) מלמתו ס;ג'גס עם ט"ד קתס שמיסית' מס) י( . ספפיע ולתן י סלטה. המיי )י,וז')דגי
 גהיג מז)5 ימזייק '") 1 )מס ס))1 "יינות טח'ומיס )וקוף ר"ה , הומי ,1;) , ונ"ך 11צ )טוןמטמע
1h)a5הק-)גי5טקו מסוגחמת 5סר סגס,גמוסי1"מתר.מ,ך , למריכי רקען דראמת גסס רץ ה( . מפין 
 %.מורש סכקו4ס ס;מדס מ[ ססי5 "כגס וגת,נ ג'ו( ,מיייק , ומ' עז 'ע;ן ומ' תגמיו 6 יקמרוולמק"ג
 , ג6ס ד)סורומ מטמע ו 11"1קס[ ססש)ס גפ) ס) )רב גננתו מהניק טלפנן יגע )ע"ן י5)"ס מסוסא

olcnnonb 1 דמפרט ונמן גפו)ס ס'תס סטג'גס נס כ' כב') )6 )גד ססמועס ע"; רק י5ס . 
וסיין י גי  בנימין ממלי תוררמ ל גפרסס ~hVD( א( Pcntl מפק  "יגד 6ין ס*י למי  571י גליון,ס



כג חאסתררשע
 גוכי9ף סצ: %-ית 94מיית-9רר9ן נים "'ע"ע: :tmh:2 ליריצ מין" "ס;ז ס4יי "שר שת-טפ"י 25 "ן2 "כ
 % 4לנהי"%ייא4המן * %ט",יי רגלע לפני ו"% מסלף לפני נ"דבר אסתר 0ג) סעתס . וגו'צן
 ew%ו

( 
 יוץשט : ים 2ל-ס'ה4" סשה "שי %ף?י"5 גאת 1 %ע

 ש% 1מ5 %% שך,ק י ?ץ* סש?ד כסוג רמוים 2מנך
 חם הנתאפר * מ19ף י4נ ""ה יבב שנ2%:

 מייד 'עלי
 לשנן 4%ף 4שך לפתו מן ו4מ-49אתי %ב 22ץ ךלט( 2ע4סגל

 אתי להשיב ך4מ4 ועשו אל ומזבה העלך 60 . לסוט : לס%%ת
 שת- יאשי קשב חשר האחי 4-מלשמא מען קן*4תמ%9ים
 ברעה וראיתי אוכל אייקד ? י מ9?3: ב9ל-מדיתת אשר%הולים

 זיקתך ם : אךקץ 4י%ז ןלאןיחי אנסי ןשך?גה את-2קיאשר-ןמנא
 קעע-?.f מ4ה כיהלי 4ליךדקן hq- קץ9מר %מדעי*מצץ

 : " "י קשדיים ?י ds--שט ש %-* תל4 ואתל לקמרנתתי
 פטוב 2ל-הישרים פתבג ואתםח

 בעיניכ"
 ?פבעת דססי4 הללך בשם

 שץ 'המיד יטגעת הקימים 4קם-מ9ל3 %שר-נ"ב קייטבסש?ד
שש היא- משליצי מהלש ונעץ-"סיא יקרי-משלן בוךמ4 ט :?עקיב
 בשלוש" ס"

 מהדו י אשר הפדיית ושרי ומשוית האחשיך4נים ואלהיהיים יי- 9רדי פכל-אשי-ישף שהכתב ועציים
 1"%וסע4*לס4מאחיילה-'

 מרץ בשם י?)ב י : שלשונם פכמ4ף ילל-הישייםבשלשנו ועם 43ל קרי4ה4לך?"
 תחימהחורה

 לארם ב'( )קהית טהכא אכהר למגילת לה פתח כהנא נר אבא רני . ונף אמררהעשש
- ושטחה ורעת חבטה נתן לפניושמזב  לאסוף ענין נתן ולחוטא , הצדיק פררכי זה 

 אסקר ותנש דכתיב , ואפתר טררבי אלו - ראלהים לפני לטוב לחת . המן זה -ולכנוס
 אי[. " [nSuD הטיב( בעו על טררכיאת

 כל נשהנה לא עברי 'כתב , אוסר אלעזר בן שמעון רב' , תנש . יכלשונם ככתבם)ם(
 אף נשתנה לא לשונם טה , וכלשונם ככתבם היוצרים ואל שנאסר ,עיק-
 או[. ב"ג נסנהדרין נשתנהג( לאכתבם

 ז)6 ס") ,סו6 סוטר, סנר גוי ;! נהג 610 עגר' גמנו6ר מסרסיכן סים מיינ. ב( גני.vsi וגהי לסירי, )גמנ ענר )מג 1סמ1ס ע,ר6 וגעי ויקלק נדרסס י"6 פסוק ו' ;רסס )עו!ועיין
 נכ,ג 610 מתסיס מכיס סנמנ סכנות 6% ' כ61 גן ידו וע) נמגמס פט'ץ ריס י6'י 1 ג' ג'זגמשת
 טנץ ומן ,hv,ni ו ('o~la' onctl -Shlt%ס

~Wh) ספר' ג) מסרי שמנס % )סוס זגמו , סיסעי 
 מסיס וט ס,6 כגמנ נך ולס"ק גת,ניס ס.מ,סוגר, ספ,גס וסוף ו סטרו נגוד 6מ גמס"כ סמן וטושנוס
 גרניט גמגוו ,ס ,p'p למג וגנ6ול . OtD1 )עו)מ'ס ד"מל ממקן )"דוק' 63 ג( . ותהתל  לעריסג%

המימת



יש" האסתר46  %ל0. טל ),( : יי'3י ספ-ים ונקלח הטלי בפבעת ףחהשיהש~ש

 קרקסים?ן
 ?פ*~

 ךיצ צב האחשיים דון"ויש יבבי
 1ס))ם )'א( : )רון סממכויס אשר ל'ה4דים' המלך נרע א;טר ש : הרטביםבני

 רסס נעה 610 %) טסר5ו )7יו5 מיה תסקס ט'"1 "מג ג"' ש"ססלת 'ום 5ת כסט מ הסכמם %-?49 )לגערני יחמך"'ל תר"

 : יען%סעגס"ס טס קף אתם מלכים וקדמה ונם ארג-בל,יל4ל14בד
 מסרס )טסות עומס ממסיס בכל-מדינות אחד טום 'ב : לבוז ושללםתשים

 גרב בשף עלם- לקש תוי יז ו*ושמשו
 . נ!7 ימיי'ו )טי( )כט3'יס: ן להנת הכתב שתשנן 'ג : אדר הזא-חרש4שר

 סטסף עימ טן מעטס לב(-קעעים ולוי ומדיגה ווי--9דיטךמ

 אי"%)ן היל.: ובזי'.','דן:.-'קוצת
 ץי.-

 דה5-לרעעה השך יךק4ודויקים
 ?שאי

 ' :?מ וקרדכי קטי : היידה
 זהב וונמרת וקור תכילת טיבו, אייש מחךסל%

 נדוי
 ותבריך

 טעמה ליהודים ט : ושמחה צהלה שישו נסעיי נשד4מז?יץ
 תמימההורה

 וכלשונמן( שנאסר , יצא לא לשון בבל או תרגום רגעילה את "קייא .דכלשום
 . הגא[ פ"ב טג.לה]'יושלמ,

 ובטשול עם ישבה עריקים ברבות , סהכא אטהר למגילת פתח רבא . תו' ליהודים)ט0
 עם ישטח , ואסתר מררכ' 1ה צריקים ברבות כ"ט( למשל. עם יאנחרשע

 ארה היתה ליהודים , וגף תכלת טלכות בלבוש הטלך סלפני יצא וטירכיכרכתיב
 ישנו ורגק שלולך שסר הס וכן , הכן זה עם יאנח רשע 31טויל , חק-"( וששקושמחה

 . אי[ ."א "גרה נבוכה שושן והעירלשתות
 השחר אילת וחוו בררך טריכין היו חלפתא בר שמעון ורבי רבה חייא רבי . תףלידררים

 ישראל של גד!להן יףא כך , שמעון לר' הייא י' ליה אמר , אורהשבקעה
 כי ל( )ס.גה דכתיב , טעםא מא' , והולכת רבה היא שהולכת מה וכל , קימעאקימעא
 הפיאת רקח ואח"י הם4ך בשער 'ושב ימררכי נתחלה כך ליי( אור % בחושךאשב
 תו' טלכות בלבוש רגולך מלפנ' 'צא 4טררכ' כך ואווי תו' DIDn ואתהלבוש

 געת ]6סר[ רשל 1elG' ג)ס!ן מרגנו חסכמל, מטס 6ת % !גח3 גסס!ק הפסיס פ'ממימס
 . כס קו פכי! ")ס )6 זהרים ctlelj כ)%,ר , ~h'o . ס"תס"ורס

 פי' יגס 1 ומט1גם קטוע סוסון ג'ר1ס)מ. )פמ11י( געת רימון סאלי !יקרץ! ,כ פסוק נלסון)ד"ק1.ש
 סונל'ס נ! נס 1גור6ס ג)) מטלר גזתי ע7סטקינן 1 כוhD'C~1 6 שומר סכים נסת 7ס1סו; וססי6

 !מגלת קסמן ה61!מ נפ. סעתקט !D)lDn, 116(ct יס'ס 6סר סס!יס 6) 1נ6ת נומרץ גכ"מ ס7.יק1ונמר
olnucro 1 קור6 סס!5 כבסאן 16ת! מג.ן סטן 61יר. ,ר.מכוון 6סר )ססופע סיון יסתך ע) מסק !גי 
 ]סמיונר )פ!:ס כש ג)::1ס ס1פ1ן מטמע דנן ,גו )פ. וי") 1 6'[ גיס י"ס ]ע"ן כסס נימש קש)6

גיניכס[ כסופרי כעריך 3סס 16 פי !' פרדס )ע')מס'כ
~'DtlGG 

 נרטת !מפרס ה( 16הו. ומ3ינ.ס.
 רג כ) ע) כמזך, רט נמו ונ7ו)כ, גגםמבסון 67מר נ6ן סנה!נ ו6סמט,נן סמן, נם סי!כמזך
 קורס, !סנ"1)ס כהשך סוטתסו6 ג%מר י(גיסו. טןדי מסקיצת גוק סרסרו סמן ממ"ת 11מתירס

!גסס



כר- ם חאסתררשץ
 4*9?י4ג 'ז : זין 11 מכמהה %רה . מת'סויס )'ז( :נסתעעף

 א"ורירבר-המלי. ממדם 4ר 4בב11-5יר1י,זן5114ווי :מתגתריס
 ודם' קשב י:הייים ושעי, ?9מה 3(גימ דיישן נרכי )טסות ממוניםסיו
 : עלהם עתד-ה:הזגךם בי-נפל מתיהרים האר, מעטי גרוים?וב
 4ש? ימ.בו ע?ך צילוקה 4יר הש-?ש %ש "*, 4בקני6 אמ

 תהולים ":% שורי ישר סים לי;?,א ג"%ךכר-משד
 4?ר ה1א חסד?סם

 לקלי
 : ?יוציא עקה קזה4לים

 יקק" שהקורוש ס* בקל-מרינות ?~י5ם היחורים נקה*ב
 נד

 *?לםןל-?לנעשקים: 2מך וי ייגיסם יא-"סך ג"יש כופםומבק'טן
 והפסדת ךהאסשדרפנים הםד*דת רכל-שליג

 ו1ש-

 חשיי המלאכה
 קיץדיל י : עלי? פחד-מרדכי 3י214ל את-היה4רים מנשאיםל4ד
 חידקך י-מיש ?ול:ר(קדי?ות שכך :שקיו ?%ת-4?רך?'
 :"שד מחיים ריף סול" זריז י : ?ן"2ף קימושטי4 ]ט?דן4ך והרג טשת-חרב קלל-":כי*ם היהירים ד4ב4 ה : וגדיל ףהול
 : 4*1ש %ין ""י וגדף 60ויו, סירה נעין )ג~תנס זעך גסותו גשרת ס9 ע% יש מאדתממש

 ט-ש בלנו'דנ-א
 תמימהתזרה

 . היא[ ר"ח כרכות םיישימי ויקרו( וששון ושטרה אורה היתה ליוצריםואח"כ
 זה שסחה , אור ותורה 1,( )טשלי אומר הוא וכן , תורה זו אורה , יהירה א"ר . וגף ושמתהאוה

 אנכי שש 9"ט( )תתגיס אוסר הוא וכן מילה ,ה ששון , בחגך ושטחת אומר הוא וכן ,יו"ט
על

 אטרהך-

 נקרא ה' שם כי הארץ tDP כל ויאו הבא( )פ' אופר הנא וכן תפלין אלו ויקר ,
 . ק ט, פגייה שבראשט( הוזלין א* אוכר הגדול אלעזר רבי , ותניא מטך, 11-אועליך
 6ין 61"ג , 1ג1' נדיהן סי6 ק. כמיס ו קשב וממרגט ,:ול מעע מעט ג5 גסה סס6ווועם
 סנ"1)ות. סקרי י) לסחר )נקורת גוס 'הרון כמהרע ז(מפיס עת. גכ) 'is1C ס) נסוגתןכך

 נזג1ר 1)6 גמ6מר סניתוס מיקס 6מרת111 פירסויח( גנתן ממ"סגת ומסוועו סמקן נמעל מר7גימימינת
 גריתי 6ת החס o13h ") עסיס 1D&'lס:"ער י,ס , ושתנקע ג")ס ס"ך מסמל )5י)ת ג7מ,וןותרס
 ר1מלמן )נות ג6 גססי 1'( (o~lrn ססמיוית ע) דמית סו6 סטיר גל",ג מריג' "ת 1DOמלעכרה )מג)" סירס 51מר D')D יוד ט"מ" ימ1'11 1מסמור סמ6,רט וסוג ן ינ6 רסיטל סרס61ם ההתס'תס
 מ"ת ג)6 טלר עגמו ורע :מריג' ס6 וסוג , en'1lo תמנת 7ס,6 עמי)עתית

 הפין נ)" "מס ג)"
- מ))~ת גרגור כמזן מ)פמע6  מ"ט 11 ד"מרהן ,ס ופירס . סמם גמ')ס סוגר כ'ון המט ל,'6ת ימ'ון 
- הורס ס'תס 'מיוד'ס 'י'מס, 110 סס'6 ברזע)  זגמס סו6, ימק גמת - ג6מ'יס כמתרסע"פ 

 )~מי ,ne'fi . כוס. %סנן ותם מנותונמס . סבר'ס cnco "ור מוקףס'6
 מסוס,

 סג) געור כ' , סמנת )ג) byn מות דומת67':1 ע) )מו"מ גתסמס יסמזמור נ' ק"ו גמנ')סועיין
 רג ס)) )מ1), 7מ'ון וט וסו' ן )פופ מונוס כגי6והס )מס ס,לס כסו'ם דרסו 6' נ'ש ולומ6 , ג'[pW מו,* סו" Q1h0 גסותנו, מקס מות יגס)סקנס ס' פרע ר'ס )ע') ]הוגף עוגתם רמס ")'6). ומעכס ענוים מתון 6% הדס ט נ6ומ 6'ןסמטת קם ונת'ג  מיס , עתי 6מלש עמר6עת
 ור ]מ11ס[ 6מירס ,מזססוז , 1'מעס עם) ג)6 )ופ% )עס )סטוי ו'ס . 'ש"ט , ססמל )6')ת 6פהרימסמס
 . מקס מטת SD וט )ירום סמך )גן רנ ס)))מעת געת ,סר") ס'סועת סגג6ן ס7יסס P"D ריסןנ5

h'tOש קס ~סרן , וד"ת סין , ססס י,כ גסס סכה,גט( ~י) , סנ6ל:1 ,כט רס"ר "יכת נערן ס'תס 
 ק'מע6 1 ססמר (ffi(n יינן סנ16)ות ג) יגג))מע"ס

:קר"
 . וט נקניק תג6 פ' גתו"ת מסיג וסיין / עמן

"רי"



רש"י םאסתר6*
 טע. טשחכוי ף( לל: : אספתא ךשתי דלתן ואתו פישברהא ואתוי
 ןאףי"

 יג O)W11QS בצ שרידתא: וכקהי אדליא ואת: פדר"מ'י
 עוות נסיר גמס1כ יייק5ס 1 ואת ארידי י ואת אריסי י ואת פרמשתא 1 ראתפ

 1 *4יזר!%1
 "111יין.

 olwa מט אטי גר"" ע! ליען" *ו לאו .צ %,4:3 י *1:"א ונשרוט ו(יגמ)טת (hND נייר (פו-המדתא' ;ד1י,1 111
 . ויריס)יס יכווס עסוי SD ביום ש : את-ידם שלחג לא וביזה הרנוהיחרים
 יעז4י%1

 דחוי הבירה 'י"11"!י .דוווריניח רוס"ר
 )נט)סש)'ס כלננס ס" ימס

 ורוטש חכית 06 )שת ישושן המלתה לאמפר הסלף ניאמר ע :יוזלף םסתמ,% טרם נ,ש ע"ס סו קי2 ' 3( סק *ש'%ן יעף ק!4 טקא בא ייא3'ו

 כהקניעבצ צש *יש r"rr מקש ךשבד סרהורים קהןשולה
 b)c ינ ה? יס"יס6ן מה הסלד מדינותי ושאר בני-ה4ן ?שרתואת
 שקסמיקיסבנ:ן ע" " ןייי ,., :- י" : ;י4_,..![-~י'1.ין.י.
 )סלי 6מסורוס גסס הזז קו קן(ונף י יט, ?1' ן.2זנ ?שסק: ' וסי514
 ש%4: ג) )ו בג יעעףתבדת ?שהלן איפר לןהוךים נם-מטרואז וקנ2 : ס"י!3ט)ן ט3י מףב אם-על-המלך אסתר ךתאמך ינ :זת?ש
 )'ג(%1טסרתנלסמן'ת% * 41-ה"ט ית4 י11-הח1 נזילים ואחהית
 ;לה*.:!;ונלי..-ג

 לסיני. 6יהן ען.ר"וז * ייין !;, -י,.;י יבשו ,"
 אשר-בשושן " 'תיר מדהיניים שי44 : %ו ?נן-מפן משרתך"ת ט" יניי . ית יתי" )'י( ושיענו "שו"עע ין להפקדת השו מעקייי

 ו, . זע.יא שאן . ז;.ךאת'
 רבת'

 . וע.רא וו,
 המימההורה

 אריח נכתבות השירות כל תמרתא, בפר אנש מלא ר' דרש . וגו' פישנרתא ואת )0ם
 ע"ג ארית שהם כנען ומלכי זו משירה חוץ , אריח גבי על לכינה , לבינה גב'על

 . בי[ ט", ומג'לה לפפלת,בז תקומה תהא שלא נרי , טעסא מאי , לבינהא( ע"ג ולבינהאריח
 פעפא, מאי דוברות, כםורריא בזקיפא למטתחיה צריך דויזתא ו' יחען, א"ר . ית"אזאת

 . שס[ ]שם א'ורקיפוג( וקיפא גהרכולאו
 בנוקטה לפטרינהו צריך ועשרת חטן בני עשרת , 'פו רטן אחא א"ר . המן בניעשרת

 . שס[ לשם נשמת'יה,י( נפק, הררי בהרי כיהו , טעטא מאיאחת
 . שס[ ]שס פיוט על שפרו טלאר שבא םלםר , אבהו ר' אמר , שאלתר וטהלב(
 גו סתומים מען הו6 ~מורוים שסר סם )קרותג( זניתנו נ' )"נ ג.,ס )~ע' )גרס ים מ66רמש(

 3,ומ6 נמ1ור6 6רמ6 )ס 1ס) חייליר'
_(h)p 

 גטן ז~יוימ6 1' )ממת" סחיך סי' וערוךכסקירתן
 דוי,ת6 , מען לטובין ומיס גוקיס6 61ווךקוס קורס )סורס 6רימ כמס.)1 כנהג ),גרתוגסס6,ס
 , גהרתי גמסורס כסו" נען מגוסן )מטכס:מ)כ וס,רת c7o ביית הכהורס גמי tlh(o );ורבוכגיוס
 נמיו "רוך 6הי rp~n , )מסק ilrnh לרונהוכו' )הוגות ספרות זג) ולמר , כ'( )סוסט'סיטר"
 עד וט ה"ה or )מקס ממריו ויומי )מע"ס וגויס גוען ומסג' 11 מסייס מון )נגס ע"נ כריחגמז"
 מסט )כקר,- סליך סינריו ניס , קמרוןסרס,יה6 ע"נ וינופט ntrh )ג' ע) "רימ סנגתגו י,ג(מוסע
 ר") י( . טנק 73רסס יקע . ימעוף 1)6גקרי6;ו ן מוו ~(DD(t 11 ק,רומ סורות 61ת 61ת וס.י:1 ו)3י;ס
 נ~)ס גי )1רמ1.ן )טמוהייס עזרת כמקגסמ,גות :(PD(O וי נ"נ נסס 6רוגיט סכן )ימות קורלולמ"כ
orn, ("% ססמ",) ה( . מקנזס ג6ומ וע"ע ו גמזי)116סממן , ~גי' 1גמגות ססירומ ג) ממר  דמם 
 ע) סמור ממס ממנסר זנן , גסס ולנון )7נר נקמת "ג) , ולנוגס 6רימ גכן סוס מירות ג)גפי'
 וסל 1 סמן גר' הית וט) נססן ר.סרו,יס ממר ע"נ 11 יסר ליונות וסורות טקט סייט סייתס)6
 זנ~ר גדי הל ונג"1 )ן, די )ן, גרןנ,סרג ג6ומר נמו הקומם )יגס ס".ן כו6 רפי בזר").1.

 כמו וסייף 1 שי ס6)הך מס רגם %פון )7נלכס) . תמהם יסג מקוס 5(ס *ן כפירת גגמגסימ~מיסס
סג6



כה םאסתררשי
 ב.שזשן ויהרם אלר לחדש 4שף ארבעה בי"ם נ"מ . -,o'IID לט( : רומזןמ6ת

 .יתמכם: שיץ לא 4שה 21.ש י טץ4ג שעיף ,:~ן:מצ2:::
 ... )1ן 3ן יסחט שמוטסיסים ' גקס? המלך במדינות אשר היהודים ושאר כז )ריך וט 1סיקף (iCtCגטו

 ג,י,4.*411יו .ינב.....:ייזגף,.=יי4. ב.י:.[_.נזב_
 וגישו)א[ים ,ו )נוייקאב[,פו[ נשקם עי ןץ9ן : רצותינו וזמנו ירטונך

 : את-גם לאשלס4 4בב7ה אלף ארבעים וקמשה מסמר נמו יגר מס .מס)"
 :ינ-rri?. יי:צףד)"'ץבל!וכ,7:

: ,ז..:4י ז, .; : 4.,יס.,יו4,,ע ישראלה למח אדר לה-יש ץשו 4 ז :  זזי :-י - 
 אסו . משה, % %שף : גסי" גמום ס"תסמנעס

, 
 : ושמחה ישתה 11ם

 יבארבעה בד %שך בשלדגגה שהלך אשך-ששעלן " יהיר דהיהוכייםיח

 : נשמחה משמה :ום אתו משה בי 4שי קמישה 7מס %יעשי
 עשים הפרזלת בערי מישבם קרי הפרוים סירוקם מדה4כיפ עלב*ןש
 ומשלוח מדב ולם נמשתה שמחה איר לחרש 4ש. ארבעה לםאת
 ספרים וישלה היאלח את-הדברים מרדכי ףכלב כ : לרעתם אישמלות

 הקרובים אחשור"ש המלך בכל-מדיגו, אשראו--פל--היהודים
 זזן : זזי :ז * ז-זש זן :-. 1 :** רזינע : ושנה בכל--שנה בד עשר 'ום--חלשה ואת אייחרש * ארבעה ים שת עשי *ת % % כס"ק-םגמרהי"ים5

 תמימהתורה
 בט"ו הכגילה אה קור.ן נון בן יהושע כימיה הוטה המוקפץ כרכין . המרוים היהודיםלט(

 לחויש עשר ארבעה י1כ את עועים הפרז.ם היהודים כן על דכהיבבאדר,
- 3,"ד סדפרוים ,ארר  )כיח( קרא אמר , כנלןו( זכירה , עש.ה אשכחן , בט"ו מוקפים 

 פרף פיו' אהי נון, בן יהושע 3ימ1ת דהל' שגלן יעש.ה. וכירה איהקש ונעשים,נזכרים
 יהושע מיפף; הכא אף נון בן יהושע טיםוה החם טה יבר.ב( )פ' הגרז' סערי לברמן

 . ב'[ ב' ]טפה ני[ז(בן
 להזור עה'ר אם , לע'רח( עהלך כרך ובן לכרך שהלך עיר בן . הפרוות בעי'הישפים

 כן על דכה,ב , י"ר בליל לחוור שעתיר והוא רבא, אטר . כמקוטו קוראלמקובו
c~llnwוטדפרוז , פרזו נקרא יוטו בן דפרוז , קל'ל הא , הפרווה כער' 7יושבימ הפרגים 

 . א'[ ."ס ]שט סוקףס( נקרא יוכו בן טיקף פרוו נקרא יומיבן
 כסוסן 16 סמ1קסח סיר סג) )תקן ר)1 נגן 6הס1רוס . )י,1:ו סנ5 46 ינות סינגר פ'1 ט) וסטר מבןסג6
 הנגיס טייס ג) 5[ גביו 'hla( )5רן יכיס )כנור 7גקי , כו6 ,ס גערן [1 נסרסס ס3"וה7רס1ה )" 11 הקנס סע,י ג:ר6ו וסוג געת, גס יקר15 ונ"ר גטכן ג) ו(ג'6ור כמפיקס. קרץ; ייןו(

 6'י יפינה מעת סמוקגיס סג) תקנן לגן , ונומשס 61:ר נסומן 5סר סיס71ש סרס ן 11 ממ:י)ססמהג6ר
 גס1סן חס1גין נ"1רנ)ס טסן ימר ן גסם'קר16 ס;פר[יס , מ1ס6הי מ6ויגיסס נהו )6 ססרוותנטרי
 סר5ס1ן )1ן גן 'מוסע וממיס , גהס6רהן יירוה1ג5ר מ5).סס ועסו , )ח71ס גסיו ניו (rG~C 61סר גייר;,1
 6ת 1מנ3י) ומסור סמן )מספמה ר6ס נעמ)קס)5ס גסק3ש )פיגר , 1:מהס מטהס 1111היו ג'יס 5ח7גג

 ממוז ע) ItPP'"ti [מן קגש )גן 1 1עייי ""תהווו' . 13 סו5 ניומ 5חי )נ) קנע1סו )ורות יו"טטקסס
o)nhl1,נמקי )וט רמןימ)16 );ס גימם סעו)ס 3ג) טקט ונר )טעו ר C"lD נומסרס " פיני גרוי . 
 סוסו סר" שר 3; ייןח( ימס ג' סעפו סגיינס שיר ס45 גיוסן";עגם

 לשר סכי נוי )קרו"
 . hDil~O גגדרטס ו נסק קורין ססס הומסמוקפה וקויו 1)5 ק"ו גיס מסם מ;והס )כס כ"סג6וימסס
oaotJtlh~ , ע) היסיג , ;):1ן נ' ס)גס 410 ס"נ 1ג'רוט)וף ט( מימי הוו)ס מפקסה "1:ן 1מיסיהס 

 ג~ חולירע אסתר()הרת



 םאסתר60
 ט*ינ-טם 0יהודי6 בהם עקרלדש 43מיםכב

 וה"
 י% 4ד*ד קשר

 נשימה טעתה דמי *סם לאשית שוב לעם ומשעל קלפטהמיןון
 תרדמההורה

 א"ר , טילי הג' כנא , בטש'( , בי"ד , בי"ג , בייב , נירא נק-את הגילה . כימיםמב(
 יקו לרבות - כימים , תי ניע אשר כימים , קרא אגר , נחמני ברשכואל

 ט"ו 1איטא לרבו,י'א(, צריך ולא היא לכל קהלה ונץ יע - ויע י"ב לרבות וא'כאע"ב,
-וי"1'ב(  אבל מקרשי(בק, ולא מאהרין  בשבה'י( להיוון שהל פיים סעורת . יגף אוחםישות . אי[ בו ]יגלה נ.ודג( סי' כהום יעבור ולא 

- ושכהה כשהה יפי אוהם לעשוה רכהיב , טעמא מאי , בשבת אוהה עושיןאין  
 . הזר[ פ"א מג'לה ]'יישלם' שטיסט'( נירי תלויה ששמחהו וה יצא , דין בבית הלויה ששמוחואת

 דכהיב , מעפא מאי , הפנילרלי( לקייאת כשר ההורש כל , נתן ר' בשם הני . תו'והחדש
 יעבר ולא טע:א מאי , בו עשר חפשה ער ובלבד ונקח( לרם נחפר אשרוהחורש
 . היא[ פ"א שם ]שב ג"י('ם( )פסוקכחיב

 למאן ]אפילו , יומי א"ר . ושמחה משחהישי
 דאם-

 בפורים , לבב[ כולו או לרי כו4 או ביו"ם
 . ב'[ סיח ]פסח:ם בהונ( נתיב ושסחה משהה ימי , מעמא מאי , לכם ננד דבשנן מידיםהכל
 אגל , ניסעד שאסור פלטר - שטחה , בתאנית שאסר טלמר - משהה . ושזההמשתה

 ב'[ ד' ]מנ.לה עלייה1גא( קבלו לא יו"ט , טעטא כא' , כיתרבסלעה

 !:מרג  6,הס סק,געין י,כר וקין 3"ר ק.ייס  ב6"נ וגונת , טעם נ15ת1 היה  סרו , "~o'rl סיסוזיסגן
 כוס החון ענוג ODDI . ה61 פממי .וט סג!6"ס 53רר 3'"6 !סטמ.ס  '(ר"ל סי5. לתתיל:.1,ת
 ימי 6והס )עסה חסון ,ה1ר 7מדיק י") )נ"י YPI7 מור:כ ומהנ"ר זגגי וגו', גי"ננ,שיעמיס

 , ובו, סמוקס1ה עיירות וכג' היייו קורין שרזות טריגגי
 דם"

 עועים להיות סקורם גסס1ק כתיב כבר
 , כמהל יחי 6והס )עמה זרי: תגן , וגו' י1ס"ת מ;7ש'ן ;'ג'ו הנקריס )גט כ;הס וסקו ן געתיומס
 ג:ו0 וסף יגס 'tCD ג'ז 7סי.נו )עדות נגי17מ,  פיוס סיסריס  סיני )פי וכייס , סנו.סס 4וס,קרות
 סו6 סנ"ד מטסם י64 הסנה  'וט  .61 ,)סמהס , סטיר מנו, 6ח7 וכס 1קור6 גקרי6סגק'4ס

 . ממחטי1ס עימן סנה 3סי ימסמס ונתמיתי גסנינסמתכגס'ן
 נמחט  עם 3ירי רסגי פסורמ  פי*ן  מיסטוהנה כיוס נו קלר6ין 31כן , טורק כהקנת ונתמימימסג'
 ד1קר6ה ס,ונ מלה ])נד חמה; ומיניב ]וקמן ח"ן (hl~p 1)ג6 )יגור 6,הס מסייהין61,ן
 כמצויר  סי דגר'ס יוי ,:פופ lDS(J , טיו)  לייט , וט[ לגמם )מס סמלו מיין 7ר0ס הנ6 כ""כשק
 סיטרו 1!6 גוס סקרו P)nnhot  נין סיג מסגת כסייס גסגת גריסי 6ו גיידי ייר הל 6סוליק
 3ר6פיס ס' נסויי 13י סעור יריביי יונהגו 1  פ%ן ייס  פייי כסבת לכני ר"! 1  ס3ויסי  014פורימין
 . יעכס , ה:3יע' .וט rh רסיס ונרך נככ1ק גרניעי[ י.7 ]גלה) י"ג 15 גס)'ס,[ לוי."ן]גסה)
 מו.למ פו61 וקיוי יסיירי  1פ'.61 ממסרי  יזין'י( 3י3ת תיייי לייס  מקר.מין  נפריס 6' שוסוכסחן
 ליספוירמ

 תיור 5צי!ס לי  )ידמן fnh 06 יפיתי  טסי,  לסיב.ל 5"ל '"ו ר"ל  .א( יש. י"מ סס.,
 מסג וכו' ופתירי  pcll  ס"ל  'חי 3,.ר. ויירק סגי 13 כיס סדם מטפר לקרבי  רביי hotc,רטט
 'ם( סקיי"ס. ע) ונס מתרסס עמן ג)ט) מוי11ה. גפ6ר גין נססן נ'ן מ15,נ'הס ):1קם)וך)ו

 , ס.1 הרפפה מ' נטויי ח"ן . ,ינ  16ח לטילפן"IVDI 3 י"ר קירס פידימין  סגסרין מיי  יבןלימיב( ע"י
 )כ1),ר מנ.)ס מ611 11,61 נסייר6 1סיי)6 3.ס סמפטם ר") 'ג( . ו)י"1 )ס"1 ק"ו )"הר 'l~rh מי"ג)י"6
 6' וי0 , גרכפ  3לי 1."6 גיס 6י גוי י,'%וי ICD פ5סרן וי.ן יופו 6ת  מעג.רין 6ין סוג סקו)6הר
 06י)ו סשר6 י"6 כ))1 ימים עי להמתין"סרר ג6ס נ7רסס'נ,מ;,סס )"6 סמק )קמן ח"ןקותי.
 ויו). ורלי גז-פי6 ,ס סל וכסג , cilno מפהלת 'D~P  פסרסיו oc~1 גע,ת 'י( . ,ס 3ע1ין ירפסעון

 פלוי  ס6'וו  ופו,ן 3ר3ר פשו סק- ;b)r וי  נלסון וקן יוי"1  6יי ו כסגת י"ר 'ומ  סוטול עייר סייסריס
 . 6' טמן ר'ס )'יו  נסיך  .פין ~tOVDItיווי"כ . בגס יסרג יימרס 'סו! רעי  olcn 5יסר1*
 4מ?ר5  .סיהס פטתס הזי  כימין כל ~(?D מס  כ( 36ל רנת יפרכ ימוילי 05  רסיריץ ש"ס י")ט(

O~woגתינ מסהס ,מי ,') נסתת 6נ) , כ61 סנה1נ י):1ן טוס גוס שעעס 1..נ , גיד נו שדן  6'ן , 
 :מיה גיג גייס 1ס הסרי י ריס ייןדי!ופמפהס 'ין!1 %  סגפ )ער3 גיכטורי !ס3ססרין'35!.
iDhn)י3מ ליל הסמורן  ?tb'l  06סר ס:מחס  ומין לכ'.  יונו 7ס") מי י10גג"1 מגנוז סהייות  13י 
  סתורי  ילפיר פוסס  סמתס 7;י6 )ומר זמת גנ'1 הליס ס:מחה1 6ת ל") ט,, ,):גת

 פ' יטגידת
 ,י וטיס יא( )נ. מממחי 'סריס ס' סקוי' גמם"כ סנת ל6 נו, גייר a'9s 1"ייס 6ור רקהקנעו



כו םאסתר .רשייי
 )אמ ינקית 4ר-מף?4. ען עתיים לקוש ע ליעישם לאמשים: ומהעת לר*ה4 איש ממת ז13שלא סמיה5.לסכ גן1עד(כ'סמן
 בן-הס?סא המן נדכי : אליהם מרדכי אשר-נתב סמוך 5מו . הספו עטיי
 .לז?4ין; ג" ספרים %הוכ ,5סג"

4; 
 ך.

 .'.'יי
 5---יד,זזי ,י' .,

 45.444י ' מ5ת.נקנעו רעליהינו, : 4לאנדם קח4 מגד-ל הוא פור והפל לאבדם כ) ע) גן ע, )כי( :גר5סו
-r.ta ' .י.ז' 

 י"י* טשו' "א טיש אששן: כשע כ"זנ:בץרי כתנם וסכן ה5)ססייס י:-יי
 %11-1% מ ש%-ה11ץ'* דאה-פניו 1,41יען :ע.,4י כ5)ס ~o1cDn טוסיותו. על- על-עהידים א'טך-ח'טב הרעה והחבקן ומס : סכ5'ס ךילות)יעת
 על-4 השר 4י-שם פורי% האלה לימים ?אcllnc)~ 4 6הסוווס ו5סמס

 : אטי4 הע2 וקת עי-שוה 4יה-כץ4 סז4,י*ין m~wnעל-של-??ס
 תמימהתורה

 , אחד ישש טנית שהו - לרעהו איש מנוה ומשלוה , ישף רב תנא . עי שיתלמשלח
 , א'[ ו' ]סג.לה אנשיפכי( לשני טחנות י4ת' - לאביוניםוסחנה-,

 שתתוב מה בפה יאמר לו אטנה , 'והנן א"ר , ליה מבע' אסרה . הספר עם אמרמ"(
 . :va] ם"oe] 1בספרכג(

- ראו וטה מח . וגר ראו ישה4י(  , ביהם"קני( של בכלים שנשתמש אחשורוש ראה טה 

 6ת שיסיג )1 והתהמן ס' "' קעי) גמגו6ר ,"סהר ומהות נתיג or סגססוק מה ומרן יידק ):וקים
ot:v)h), וגטים ג6ן סו)") ע"כ וע', המן מחסנתר.ססי'ס מן מפרס הסר י"ע נפסוק )עי) מסתפג 
 הוגןכסגת עס ]ג)ומר הספי עס קמרי המל);:י גחיה יסוך נפרוק הנס 6ך ושמומס,ומהזות
 ירט ודק , מממנתו[ יסוג 0:י1ו הוגן כיה.ההספר'ס ODDn1 ג' ט"ו נני1ס וקח") סוג 1.וס ומסחטסמהס
 רועמן דנך נספר נהוג ס ספנן )5מסורוס )1 ס"מרס וסוהר גשרה כ7גת,ג )ענ"ס מות )ס)וה ,חןיו"ט
 פס. גע, נס יה ימי עוי המן ומליגת סספריס מהטת ומטות )פרס )ר,- מש )6 וגן , )1 :נון 'rh'שות

 יה,ור 710 סם" מהסקס מהי ו orJ גיהה .סיהס 5161 ו ג.1"ע סו)ריס 7נ)6'ס ניון מוריס יגעני),6ניו:יס
 ');ן ו יימן ומ, מנפטו עהס ;הר ימו fi$מנתני, עליהו קגיט י)cicn 5 .י"ס גתיכ 1)6 כ6ןמסה"כ
 , 0ס גט) נס 7נר'1 סי:מיע ע". הדגר גהוקר)הס נפני) )%'ומס ומהנות מפרט )הוסיף )רץסיס

ot~lO, סיס גו ומהוך ק' תמאיס נהורס מכ"כ עוין נב( . וירק, Ocp 1( לריס ונגריס . דנוור b~pw 
- 1ספורp'Q~ tOr 1 סו6 קדר ויק- ו3ס'  גה:ופ תעלס צהרן וננט 0pccsמט  כמא' !פמ וננזק: 

 מקרצות וכמר . הספר עם ]כע"פ[ לקמר לו,מרי . נאוויכם שהורס 6ה סקרינסנדי
p'y,פ' המימם גהורי הרגה סהנ",1 נמו נמקר6 '(ק,ריס גמס)וה הייגה 6סס סוס תריס ס"ס גמ"ח 

 וביס . 1;1"ע1"ט 6וה, התעו ב"ר :(O'lpiDD'דיר, ס)5 גיי )6'; ולפס בפס *; יטפח ונ5תנוט
 . וגו' נקה יימר ממן ננקום )ו צמרה ' 0נירס6גת"י , קירין pcQ סי' ויגלו )5)מ:ס )סדו" 6'סיג6
 11 הרסה ופירס יו, "מיי ס1ס.ן מחק ג6ןורש"' סתומת l~rc טעמיו ס"  .יירו סמ:י16וגתנ

 נקלות גפם ס'5מר (rm סג6 , ג% 5חרגע..ן "י11 מט"ג )ס' כסטיר וים . עכ") , )קיוסקוווססין
 מהוך טמנ')ס "ה קורין ס'היו גימר , הספר OD ומטתם מ6נ) גמימ הוטסין 6ין 7)סנ)וטתפוסקים
 ייצג) 6ץ המנר סהמוה ו)נ7 , טס נס) 1)6המנ.)ס )טס 61ה מקג)ת O:th )0"ק)ק) 7עתי7'ןשיון

 ממו" "פנקסה גב', ס"ס וגירסת 1 )וקמרה , קע'6[ סולט ממרייק הסוית ונ"מ גוה ס"6ס"ע גס,-סי ה:" 16 1 ננ)) השוק )סוד בסן 6ח יםפרין יצק מסריקם 3ס1"ת ]כמניקר , וקרוסיןסנ)תומ
 )פירנסו הר:" קסם ונס . );ולוס11 מ6יממישת ו oncnl מ6ג) נמי:י ורק 6ן h)o תוהומכהה
 קה"ת סכור )שין "' יה 11:3ר6 יקף )6נמס :ל06 5ס מגבי למרס סקוסי6 גהור גג( .1)"ע
 . ו1פ"נ , ג"ח[ פ' )הצן 1ע' מגתן פס IDSסמני)ס ונף כרעם מהסגהו יסוג סרטון סרן" , )יהדוףס
 יקר נ7רט0 7' פסוק 5' פרסם ,ש) גמט"רגי( onbt "מר גו6 טסר' ו סססר עס רומצך %) "מר)6
 ;ויס. מגלם סיט גירסה 1' ונפסוקתספורת ,ה0ו6מ)פון 1):1ן ע)סיסו7יסגקוגנע';יכס,גתגי

סגת%ת



רשף םאסתר%2

 ")':ס סג"מ ומס סקוסו גג), 4%1 1 ז2ליחמ ףףהזדים קוי יקנלו רקבל מימןבז
~rtlYfיף, ):"_4. ' .~ם.] ; 

 *י4(1י4ג
 :"נ :-

 1.נ,נ._
 וט,-נ גיניסס ירקו סטן טג6

 סג'ע ומס גמווג' נתק:" ככתבם האלה הימים את-שני עשיםלהיףר2
 -י. י-י -,י 4 ."יג

 יגיע ג,5 י6סמייכ' מס ליששיי "'ונלקים ו9לי': 9אי ?9"וס~טשף גיי- י"ת דהי ס"ק דיי 2.:[נ .נ:.ני- ח
 ר6הס ומט יסהטס1)6

 י.מג',ס סהס" . גגהגס : )סהנ'"ו המה'ויס גריס . טליית סו)ויס )כז( : )ס)~ן ס~ימ)סלסהר
 תמיסההורה

 יקטל - אליהם הגיע ומה , א'פיק'ג"( ולא שנון שבע.ס רחעדב משט ככה-על
 , א'[ .'ם ]נג'זהושמני(

 כג'ג'הן ההר ככפיית התויה את ישרש קבלו שכהחלה ]אע"פ רבא אמר . וקבלו ק1מז)גו(
 , א'[ ""ה ]שיתכברכו( שקדי מה קיכו - וקבלו קיטו רכתיב , אחשורוש בים. קבלוה הרר הניאפילו

 קיטו - וקבלו קים יכתיב , נאסרה הקורש ברוח אסתר , שכיאל אסר . והבלוקיטו
 א'[. ו, ]מג'לה למטהנך( שקבלו פהלפעלה

 מח"ד כ,ירוין אין הכ' אשלו , הסמלה לקריאת בשר ה-ורש שכל אע"פ , ]הני . יעברולא
 . הזק פ-א מנילה ו'יושלם. א' גו ]מג.לה כהיב[נט( 'עבר ולא טעסא כא' ,בו
 . א'[ '.ט ]ם;.לה אשוריה[ל( כתובה לריוה צרתה פירים שמגלה ]כלטי .בנתכם
 כהיקרא( ככהונם טעטא, כא. 'צא, לא פה על הטוילה את הקיראככתבם.

 , היא[ פ'ב מג'לה]יושלמ'

 ככהבם יכתיב , טעמא טא. . 'צא לא לטפרע המנילה את ]הקורא . DJo~llככוכבם

ו
 , שס[ [Qe לא[יג( לזפ-ע כחבם אף לא למפרע ומנם מה ' יכ,מנם

 ונהעברה דיאשון באדר דחלילה את קראי , אטי שליאל בן שמעון רבן . נשנה שנהבכל
 ענה כל כה ושנה, שנה בכל רכהיב , טעטא מאי , השני בארר אותה קוריןהשנה

 הסחרך ארר ושנה שנה כל מה ואימא , לניסן הסמיך ארר כאן אף לניסן הסטיך אררושנה
 .  ג'[  יי ]טילה לגאולהלג( גאולה טמט:ינן , מפהברא , לשבט הסמוך ארר כא: אףלשבט
 והיטים קרא ראפר , רהטה שהנץ ער אלא הם;'לה את קורין אין . האלה להיטים)כח(

 . א'[ נ' ]ש: לא בלילה אין ביום נזכריםהאלה
 ש:[ )[ew נו:ריסיי( האלה והימים קיא דאבי , הכגולה לק-יאה כשר היום כל האלה.זה'טים

 ונס , תורס )והן nDC3 גגה 5ק%, וש דמוC'T7 ':ר,) ,י* ים" ש"נ סיס מלכותו סגתח)מגה(
 נח( סנפי. ירמי לעס 1ס,ר6: סוס מנעים סוס)מו כסחי וח"כ טענ171מוחת

~t)r? 
~DDn 6 :ונ 6מר ונ6)1 ~)6 גג))נות( ~)hP . קטו 7סו,") ס;ו7ס נ16ת כמסיג ייוז'יקיכריס גוס ועעס 

 ג) אקסון ניסית גהקן לריס )גן , מו"ס 1 וקימו כיס ונקמה יירט) סנף נתת "סיס משיסמסנ
 נגכוק )ש) גענינס גפו)ס 11 כט(7רטי כסרר. 65חר מוט מי"" כייוו 'רוס)יס מיורנן )55ג)1

 )קנ"רס 051 , 1טחו7: ו73רסס גימיס ג7ר:סג"3 וגמ:"כ ו סע,ר rh וסרפ1 )7קיט1 נוח נעהסטות
 , סקיזס 31)סון לסורי נכחג ל(ר,) )ינן. די ירוס1ם )חיננה )ן)"וה  ג'( )סו גיד")מסריס
 וג1:ווס. גירסת מ' מסוק ה' סיח )עי, ועיין י)קמן כסיריה ס') טוס סירס כו( סוס.סגקזס
- הוקף כ) "ן ומררני לסהר והנהוג ג"פפסוק  "ריח מזרח וט יקף 6' י"מ u)c ונימרק 4א( 
 11 נירמס ).ס ויד י), 1'") סימנן[ נפסיק ]הונק הקפו ננהנס סנ1-6 3וס ושר: "לסירוס ט)תקפו
 , נך נ) )וונרהת כיסס "ין יממן מסוס מירוס)מ' )בה' 5סרנ ע". ס)6ו)ס וס.גה ור,ב.ה "ה:ויוסס)
 611 כמונס ססי6 גפי ס7ר ע) ק"' 7ננהנס וי") 7מ7ייק ,תגן גו( . לסהר 6ק סרקה וסהגנ נןסם"
 ~מנס מס ר") יג( . כמוקום ומקהך סמליך )סקזיס וכילך )") ססנ'ין  7)ס' , )קנ), ק,מו סוסוןקרמות
 מהגס יי '"י קוים ט"ו ס"ס, "פרר 67' ' נ6 )מפרע , ct1?~na קוים )ק"מ 6ס:ר "י מסרי , וקימוקג,ו
 ס)" , )" להניע מהעת גבעת סימרו 5:1מע )עסס ס65:~ר גשןוסל

 . "והרה סו ספרסס ק11ס )קרוץ

 ע"פ יי( . סבר'ס )נזוקה מוריס נזוקת ר") לג( ולכן , );')מס קרס נו7". כ'הס קנזס נ,ונ')סוס:"
גנז



בז םאמררוש'י
 משפחה ?4ור בכל-מר ונעשים . נזירים : 6ס1ריתכ"גגסוס
 ו1ניר' בניר ;ומרינה 4מדינה ן:ן;,מ4ה' 3קוי6ת . מגוש):ח(

 י"י
 הרהורים סיף יעפה לא השלה כשזכים (11שגס)הה1מ1ות:חחי

 -י ' 4 . ; -'- י י..י '4 - הבפחס.ומהמה:מספהס
 : 'טכני )6 ר.פ1ריס סמי טניסס קג)ו יכך ימו 1ט,היס 151ג)יס ,הרמה"ססין

 תמידהוקורה
 , ובירה ,כירה אתיא , רבא אמר , טנין , יצא לא פה 3על המנ.לה את קרא .נוברים

 , בספר זכרון זאת כתוב בשלח( )ס'.פ התם וכהיב נוכרים האלה וה.ם'ם הפאכחיב
 להלןטה

 בטפ-
 בטפילה( ?אן אף

 . אי[ ."ח ]מג'ל"
 האלה והיטים קרא דאטר , יצא לא לכפרעלי( הכגילה אח הקורא . ונעשיםבזכרים

 וכירה אף לא, למפרע עויה טה , לעשיה וכירה איהקש ונען'ם,נוכרים
 '"ו לשם לאי'(לפשר;

w~r . רישלם' בסעורהיח( ונעשים בקריאה נוברים , ונעשים נזכר.ם טהו . ינעש'םנזכרים י'[ 
 . היא[ פ"אמג.לה

 . הפרוים היתרים נררשה י"ס נפכ1ק לעיל הובא . ינעקוםנזנריס
 ולויה כהינה ם.טפהוה על שסר . טשפחהטשפחה

 שבבטליי
 לשסוע ובאים עבודתן

 א'[, ג' ]מג.לה כגילהיט(בקרא
 14ם הכגילה לקריאת מקדיטין שהכפיים לוטר הכשם 1CO כלבאן יפשפחה.טשפחה

 . א'[ העגה סוף פ"א טנ.לה ]'יישלט.הכניסה[ט(-
 כיבי חומה לסוקפין נון בן 'הושע nlC'D חיטה הט'קפין הערים בין לחל; וטרינהמדינה

 . ג'[ ב' ]טללהאחשורושמא(
 שב[. ~: שיר1הכב( לשאר שונק י נ לחלק . ועירלר
 האלה הפורים וינן פנאטי , נאסרה הקורש ברוח אכתר , יוכף רב אכר . וגי ,עברולא

 יסק: לא וזכרם , כהכא י.מר יצחק נר נחרן ורב , היו"דים טתוך יעברולא
 . א,[ ז, [amם~רעטכג(

 לא רפויים יט' אבל במלים יהר הסוערים כל אם שאפילו מלמר . וגל יעברולא
 . משל'[ לתיישיבטל1מי(

 סיגת "ה (ricu ימי", גגי וסמרו סכס1קחס6 . פיוס ג) נסר ניס סמכותו ונר ג)יג))
נמוג, ג:סוק 7)ע') מסירוס וט קמן ')יף 5)6 1"עלה(

 ר') לט( . סם המימם נהורס )ס1י;ו ומגדי
 . מ)י)כ מקי" מכם נדחיה r~JD o~rnט6;')ו (rnre סגתי3 מס 3פס יקמר מספך טס ,ר "ג'ו

 ג7רסס 7"ג וגהוק )ע') וט יין גג"1ר 1,;"כ ע4ן מ( , קיי6ס שעת )פרכס גהונס סי'): :הס6,יתק
 )"וסייעו

 7י:ס קרש ננקור ו' "זה כקרוס כיס.ז,סגזר:ס . מ3 שח )ע') ממ"ג כסן לו( .ימ16הר1ת "י נפסיק )סי) מסיג כא(ט"ן י'. 6ות ג'מ.ס ספו:י1ה טסק7'ס לו( פ:. גע)
 הכיק )ט.) כמהנצר 7גס' זמ"פ מבקר") .11 7מ. ), זס6 , 3ג)) ס7מ'1ן 11נ61ר 6111,6ע:?
 גכ"ו גי6 כתות סגכע hh' r'~s D"Dh נ'"7קורים ינני ו 1ר"סס מסוכם )קי6 כמזר סחכסג~הבו, הומס י1קכ4: נ"י:ן שוות 7טר,ס ו'( )6ותי"ס צמיגן ,גירס שני , יו:,רס ,מגרע 7:י;יי)מכרע
 תטפס מסוס סקעס מכרס כצן ונומ' . געה גסקורין ס:י:ס י") ו"1). . סומן נסק7כ רק כו6 סמונןעסיס
 )צחות כמהרה גרס נס )כס ס;,הן וסייט , C:Oגס .הגן )6 כסייס r:,ct נסמר ), )מקלע טניסמס

 )6 גרכן וע, 'מיס סי' lni(or~h ):יו) ה')כ גיח 3הה)ת )6מ) נשרע הנ"נ)'ס סיר גהשחישה
 דס)סין מג( . )דותה קג:וכ ינן 1 ק.1 עז יתו )כיפך וכן ססעו7ס גס.ף )6נו) סוסיי מיססעוזס
lffnill  יכיס סגך ס,דטס סכר מ:1,ע , יסוף )" , ':נרו )" 1:ר;רת ;ס:1זכ ק,7ס סגד סרסרה גנרלית
 גי' טי( . נרוס"ק )6 6ס יס.ס סנך יזמיוממין )6 סקר'"ס נקמך 1 כוג.רס גן כסעו7ס[:)6הר
 "יגר1ן פכיי גוי מנסס כגגות סוף 5רמג"סימסמע סיך ס)" ?ממייק פסס לה( . רכסיי (lDO-יכיס
 , ן ע '~גרו ב)" גע)'ס 'ט.1 ר,מוע7יכ מ;)סילתה לליס יען ו הפיסט נו כפין Olto שוף טסכם):זן
 כמן וגרון 6ג) , rti~rhu סגלנה נטגנו גיכ1,ס"1 )ק"מ כעכס כיער סייס ו ס'1כ i"PD ונר נוכיעס.
 1 וקגנ כי" קנ): י6ס קיים, ידר )טווסג'רי: ס' hrY1ul דרסו thr?~ 6;11 , 1סמחס מתהםשי



רש"י פאטהר54
 )6: : מגע קוית . חכרס אקחרץ אכאב נט ס : ובזרעם לא-יסוףווכרמ

 הכינס כק אי; ידויו[ ומורכי אב,חיק בינהסיע", יהום ב) 0יטס ' את-כ4-"'טף --נ.4י 4:-..14.-עיי-.---1~11--י
 ט_

 רכף סי ת,ס
 הססו מן טו( 'ט )גר"ט'ח -...י-. -י." .זיי י ,-..*ז,, מנ,רת !ס'וה !ימי ,י5 : השנית הזאת הפרים את-אגרת למזםתמת
 מנס . כסגיה : לסהר 1ס) מרדכיום, המן 1ס) "חסויות ס) נס כ) וסקסו . תקףג, 05 )כס( : מורטם rc~t )5 )נהוג )1 טיס כןכ6ס 5הר ייס 5ססה טהר "( גו " )סמו"!ומגורה

 מויו והנמס.
 לקטומהקורה

 . הגק פ"א כגילה ]'רושפי הבטלנה( לא לעילם אסחר שבנלה מלסר . 'סיף לאחכרם
 , ונדיו הספר על כתובה שתהא עד בה יוצאים אין פורים מנילה . אסחר זועכ,עוכיט( 111 הלכח סוף ט"ב ]שס ססכתטי( הכסיס לה קבעו בכאן . יסוף ל"וזכרם

 ל"ו( )'יט'ה .~Dri וכהיב אמהר ותכתוב הפא כהת , כהתה כהיבה אתיא ,כגלן
 הספר על כוהב ואני האלה הרירים כל את אלי יקרא סכיו ברוך להםויאמר

 . א,[ %ם למג'להבריומ'(
 . cw] ]שפ אק,וורושמח( של הק"ו - הוקף איזה . הרף כלאת

 שלשוי בה הטיל שאם , לוסר , איגרת נקיאת פירים כגעת , רב אמר . הפריםאגרת
 . שס[ ]שם טשולשימנ( שיהיו וכלנר , נחסן רב אכר , כשרריט( נידיןחומי

 , השניתן הזאה הנורים אנרת רכהיב ומא' 'הירה כר ששאל א"ר וט'. רחייםאגרת
 אק. ,' ]שס העולפנא( גבל ולבמיף בשושן קבעוה שבתהלהטלטד
 שני עלירום לק.ים להגולה ואמור מידכ' שכששלחו לפ' , בה כחוב היה טה .הישנית

 שדהם אלא עלינו הבאוה הצרות רננו לא , להם שלחו , שנה בכל ה4ו'מום
 אתם טוה אם , עוניה באגרת להם וכתבו חורו , הםןנב( של צרתו עלינו להום'ףרוצים

 ~וסרחי הסיס ט)6 גי' o~lnh 7היס )ה תסיכועמוס הי6 ?הגורס )פרן סמטהי גניק"6 מקרי 6נ16מפ'
 נמו )6 יניס עטוי סרגם )ה וסוס'פו גן, ג) ')'6ת המוען'ס, :6ר מוס' סורים וט הצקמנוס
 מתסיס מתח וו)הס מינו )6 גי ונס , ההנוגס[ נסס ינעו7 , נסיח גנון וטונ' הורס מהן 1נפייס
 6ך 1 סנגתכ נהורס עיקרם נ6 ס), )וסוסמיוהית פורים וס טוה , נהם ):סהסק כקין לויס :נזרס.ו

 יסק; hlr' 6(1( ג)ג )ססהיס עסיס סיוס.9גווען עו.11 ג) היה גן "עיף ס' מ"ק היס סהנ)5ע"ן

 ע3 סו( . ימס ע) מיוה7ס מסגת )ה קגעווגרת 'גו) 0' מ"ש:ת הצק כצנו ;מי )15ן; הטגעגירן
-הספר (cg נס 06 סלמי 1011 1 כמגע נכרך סג))פרס  סמהייס יהורס - וגייו , סק,ף ע) ר") 
 ג"1 פסוק !ע') מסרג שין כח( . סק)ף עגסחרוחו ה:מוסיס :D'D 6נ) ו נפסקו סמוע7ש גג) גמזנ,ו"ס
 סנריך מס"ת וש )עמן סקלה ר') מט( . ג"1 5ות 711 גג) סיריוס וגפי 'נס4 )6 )עלס מפגעג7רג'
 פירפ"' נ( )מעלס. מסמסה גסס תעורס סהס6 יסרך) וגחיי גג)) עולס ג:4גות המסהנ)ציור
 גממ1ר סניי תקירח מקוס עי ההסר מר05 ט':6 0ס;ג'6'ס גירו10מי 6'ה6 מוס )מע"ס מה(גירס.
 JCO~ ומן 1 :סגי ה:י7 1ע7 מהמטס דגן )ג6 מעתים )מנס, עהיייןוינהוג'ס

 נגון (fc~xn );ט;,
 , הריסון כהפר שקוס הנם) 1)6 . עגי) ,תתפר לרוגמות 6)6 פציכן זניו מסוס , "ורם[המסי
 סג' מהו!קין כיכיו נפס,קוה )פרס יט וגייו(hIO )הוגחס, יקטרגו 1)6 ס' rh 'דש גורס1)עה.י
 1 סייס )י)קיס היריעה נשרך נידין ג"ג ג71ריס )ת"ס סרעיק גג)) מגוון 017]1;ר6ס

 נ611 וגא,
 תמסס נריה.ס ועבית ג'ו( )ניו הרומס גקיסס פירם"י האס 5)6 )הס :יחן סיס ,sfinit 6 מסי hSn)hג'

 ייט ))) טנפ,ח בהי )תיגן )סג1ס 1 ינו' )קטי 6י' 0) 7ערגס  otgn לני ינוטע ושר הורסהנמסי
 6הר חקק סקיס נוגה ס) hu)h עטר גהרן O'C~ltD נשגבת טייטס ה'1 ק,4 , ס;,גן (o~OI לג חסבו"

 סתחהונ0 מן 5חן ולק 1)מע)ה סע4ווס המגעת מן 7מנ')ת , גיס 61מו , הס16[ ס)6 גיןה:גי5יס
 ו*4 'גי', הקיט 6,לן רניע כו6 הצק ו;)1)מסס , יום ערן נוי) מסוס תנע) )6 )שנס6קהר

 סבר מרקס fanl , גוה ניג ג6; ר0"' ג11חנס מסגת י") טו( סורעס. יק91 )מזיפממטיהס"זון
 נסב סס)הס סס;'ת 1011 נא( . "עמוד מר";ענית לע"ס 1 עצמה נפוי סם )ס ס'היס , עגמהגפני
 1 )מפיהן סמה.ן 1160 ס16מות ס,6מיו נב( .סג,ס מטע מסני ]וגלמת התגס 7ימ וגמי מועןמשזר גירתי וע"ע 1 ר,4)ס גג) )17רות חוג" )קנוסתמס מסנת ג5ווכ )ג)ג)ס 6פ0ר וסיס מרוגיס רייסכין

מסתיט



כת י םאפתררש"י
 אל-שסע אל--כל--שהולים משרים וישלה ל ס1ריס: ט'טסו מסריסזט!מו
 דברי אחשירוש שכית מדינה ימאה ולנשרים ק.ס 5סהו ,מנמי)לב(
 הששק שפיים את-:טי לקים לא : 141כ1רן שי31ט 1)גרי3 )רי_ע2 מזורמכמ'
 הלהודן מריכי עליהם קים כאשל ננ1כ1ניהם רגסוגיס ס4ו טס הטו

 בסכר: %1הכ1011
-2:-

? - 
 -: -* ז:: ,' :-.. .1- ק._..

 21י- קי-4שם קן9י וקץשר משקשהזץ9~י -
 D':tO דרכי קנם י,ייר(ר יקלטר פ חלמים: מצ91ות י???%

 ם : שופר נגכתבהאלה
 דיש"א* י ..י - זי י , י י."יז . י9

 סים: ואיי י--הארץ DD קר' "חשורוש אחשרש הפלד
 הפורף גדלו אשר מרדכי גדלה ופרשת עבירהר תקש וכל-מעש,ב

 'סברי 2ל--מפף כתוביםהל'וא-הם
 דימים. :

 : יופרס מדן ?שלכי
 זזו ז-ע ו-י-4 -ז. :י-נ י-י ש- - :--4.-

 המימתהורה
 . ה"ה[ פ"א סגרה מיישימ' ופרמני( סרי למלכ' היסיםרבר' מפי על כהובילי הם הלא רכהיב הוא הרא , שלע בארכיות כתובה הש ררימהיירים
 . ג[ ט"ו ]מללה הורהנך( של כאמהה שרטהפי שצריכה אסרו לטג'לה כלכד , אסי ר' אסר לה ואטרי הניעם א"ר . זאבת שלים דברי)י(

 כאמתה שהיא אטהר לכג'לה כלמד , קנה אכה כ"ג( )משל' כחיב ובהורה . ואטת שלוםדברי
 , ח"א[ פ"א טג'לד ]'יושלם. להררשנה( נתנה היא אף להדרש נתנה תורה פה , תורהשל

 , כילי הג' כנא , מאדר בפך , נל"ד , ניע , ניגב , בי"א נקראת פילח . בזטניהםי)יא(
 ט"1 ואיבא , תככים להם הקנו הרבה ושים - בוטניהם קראדאטר
-ה'ז  . אי[ כ, ]בגילה נקויו( )פטק כתיב יעבר ולא 

- קים אסתר ומאטר ליה וממך . ו~עקהם הצוטטה דברי)לנ(  דברי , אין אסתר מאכר 
 . בי[ ט", נשב לאגז(הצוטות

 פשהן 3חו0' תפרה שאם לומר , כפר נקראה פורים טגילת רב, אטר . בספר31כרנב
 . א'[ ."ט לשםפסולהנח(

 1הג5י ~טס שד *ן 61"כ י") גג( . כמן גליה פעוייוייתזזו
 ר") נו( . )ג6ן ~,רף ,עו"ד , )רט כ)

 יתטררו TIDI 1)6 )ג 'דימו )5 וסוג 1 )ר.ט מיססוגר
 טויי

 קניו )6 ס;)ו. ג5~הס 5ו ס,מ1 ,מיס נ' ס))ס
 י"ג יום )מהטוות ,ונין ),גרון ורק , )יורות ענייה גקי)~ר or מוין נ6 6' 1' מני)ס גנג). ~עיין ,ע"נ
 יננ)) 67עיס הענ'ה ימ)')מ דק"") מע"פ . גזיר . סגננתי ;)תון יתג,י סטרוס)מי וט וגוססן ,נמלן
 נע)11 )6 מוריס קוונט 6נ, תעו'ה מנקתנסוס . סג") , עומס גססת הולס ס) ג6מתס t~aleגד(

 , ~)הריכס )ריסס )ס גהמ'ה )ג6,רס5ס,ר'סY'h1 11 שרסס ובס המת 6נ) ו 53ור מהוסיווי
 לסור שון )),סגן 7)6 ס51מר ונג"מ יקיי")נמן ;"6 גיר~ס)מי גס)מוהי ;סי5 נמו ו,") , ג6ןמסוס
 1 גי"נ )מהעוות )ותניס 5ק"ס , 1)5הריסס )פויססגס גתורס ובמר 51מת ")וט זניי ג5ן במר ,ס"6
 גנ1ף הטס ענש )עין סייגו נסך י)6 י;6מפס , הפס ס) למחט ס'6 סרי קוס 5מת גינ()מס4
 6ג) , עלמן eol ),טסי 71)6 )סתע)5ס י)6סימיס ו)ס'"ו , סרטוס )ריגם 11 6ף cip~c )רינס 11מס

- תורס ס) נ6מתס ס'6 גל' כרסון גונתטוי  ג'. י.ה העו'מ גת~ס' ~ע"ן גסני, ס);),;ס נייחס 
 rnnfi סוקרותגסת1רס

 יהר סוג ניוין ",ן ch 61מוס גו'1'ן1 נח(יק 7כהיג סססק ג15מ1 ר,,
 ילין , הסורס 3)ת, )סויהס מלסר גפפן ,הסרס )ווט ס)5 ר") נה( . ~נ;;רן"' , קוס 6מתגיס

 גרע ;ס"ק )מעב ס7ר;1 )מס סותרת 11 7רסס גמו. גס )יקיק זרום fin)D) 5(5 יגריסנספור
 ירה יסתוו;: th~lth וקרקס ;וליס זמנ,)מ 11)מגס (onIh סמס)מי ושיני מהורס,נונף
 טג6'נרמ מעקת )ס :ים ןס'י:1 ו ווך6ת 601 . סק71מת גךרפס Or ג6 ~גנר 1ג1' 11 5יסרס~ע
 . סנסורר !מעלת ג'מ'ם נזיסס ג'נ פסוק נע') יפו) 11 ייחס )r1Pט(

ס,רס"'



רשי יאםתר56
 )ל ע6 . "ח 4עג )נ( שהשמוש לטלץ קשנה היהו"י מרדכי 1 3ינ

 ממט חייכי מרמי ""יי ;יער ]" 44;'י נחיי 4יג 4.,,1 "4ע4יחי1;4

 3ע, 1כ,ס ,מלגוהק"ג : לכל-זראו שלוםודנר
 מ,ס3 . ורה )ג) : מה)מ111 י -: י ' י י -'י

 אכהר כג.לההכלת גן ו וו : עע, ,יע )ג, עם, עי כה 1יץ

 ,הען ,יצ.ה פיי.ם האלה ליפ"כ[ קוש כן על והסיטן ושבעה וששים מאה אסתי סג.לת tpl~eסתם

 . נך בא והסימן עשיה ופיק.ה הכשח. גב 11ה כנד וט הכשה ובדצ'ה . יתאכיאסתי
 ape סכנו שפרשו נלטד , אחיו לכל ולא אה.ו לרוב . אחיו ליגב ירצוי מ(י

 ב,[. כ"י ]מג.להכנהרריןא(
 . אסתר שלום את לרעה 3ררשה י"א פכוק ב' פרשה לשל עיין . לעטו טובדרש
 מס ,נ6ר "פטר ~ה ענין ,ע"ס . מעוגי ;:111ירעמן ו )סירס ו:;)ס כהורס מן סגו) )פ'פילפ"יא(

 )יפיח גן יר,:)יט נוו). CO הסיג פ"1 נקס"רסמ),11 הסעכ י")1 , 1נ:ס tceno 11117117 1,") .עכ")
 נהג" ,נן מן'ון נן ונק7'שןסגקת 7נfilnts (17 עין ו),נו6י . fig קייה י)6טמ,נוה

V1JC נלק'ן ו' 
 6ת והם'ג 1rh] ])טחן "לי יפית )"כ הייי 5' 1"י  פיירס י6'1 1 ;פסות מהלה 'נהי תניסההמוז
 ננמר* "ך , עטם ויריך , )יהרוס" ייית  !.1ית נן נקס,ק )הסג טיס 3הורין עוסק ),ריג']כמסיט
 י,) והכי"ח , )נררוה סנג:ס 17;ריכי גערן,ס"11 1 יררג'  י;.טותמיימר'ירטלימ  טמורוננליירני. רופי, )ויל.  נין PID(n נס?1 סטיהם מנייט: סס ישג יקו סמ,ט, 6ינעט )"חך )ל(יסירי
- וסננ,ר6 ריליו ל  ;יריייכ:ס Irlh תסיררגי,ררן .פיייס וי  כינילי  מר7ג' ס) עניו נ) )6הרהנסוף  
 מהסנו וגטין , נזיה וסיטם )171)ה ס1ננס)6הר ינהיג ימסססמות )6יר 1הסנ מת"ת וג,ע)נסררס
 ימנ.יר.  סי.י'י  מוג ע"ס מרןג' 6ה סגה1נ'ס ע,ריס מהמיט יסוע ייונג) עם סנ"'ס ו()נןמיס

1 1 4 4 4 4 ף ל א 4 ד=-ז ן4 ש. ה  


