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 דברפתח

א.
ש ש נשיא ו יקךים קריאים לפניכם נטגן אני אשר אסתר מלת ש נירק "פאהמךרש  

 ש נקראים מדרשים הרבה כ' ויחע , צירן איש נרית אבא : ואארולדהלש
 גם אסתר בילקום טסט מאכרים הרבה והבש , ראשי וסלקום בש הרב . הההלתםשם

 היאסר בסיום ט'ץ אלף ברמו אחת ופעם , טריע" אנבא מצרו וצק , נ"נ רמובשופמים
 נץ ידע 62( טף כן אות )ח"ב רנרהים שם ובש '. מעם כןסקש וברונים נוריק "באבאהביוש

 ולמי ו שם וז"ל , ראוי פנס עיורם סארי בעל והרב . הילקום הבשע טאשר רק ושההכדרש
 יר[ ]כהב קדכק בספר טריק השבא אבכי,ר מדרשי אצל נמצאת כהנא דרב בפמיקתא שראיתיטה

 . פיררתם" אשח פאט איוד יצחק הנדיב בםררששראיהי
 דגדגו החקך רחב ירידי עלם לשר ורוצציו , יר במתב וטמון משן היה היההמדרש

 יר כתב עש , הרי"נ( )לישצינ ח"א רשמררש בבית , יעל*נעק אהרןכעררים
 מאטרים המופר ודילג חיסר הזה בקובץ שלם , 87 גרבץ בהאטבורג הספרים באוצרהנטצא
 דוחקי אשר הוספות איזה נמצא גם . )א( ושבהו ירי עכר" בטית הנא פעמים ורהבה ,שלמים
 נעתק כבקי לא תה * )ג( לננביר רפושת קמשני עלו כן וכסו . )ב( מנילה מנטראהשפר
 Ca~anata דנק-את בביבליאפיגקא ברומי דנמצא אחד יר מנתב היה התדרשלפעני

וראיתי טסותי
 פס . 00 כגגי 636 5כק6 מט13ת 0ס סת6מל נקים כזנת פסס ויטיס גי נ' יף סתורת גלת סתל6סאו)א(

 סע כגנ? 51"5 , ר811מל סייס מסי נ6תת 6נ3 , 69י%ת" חית כסיף סוסש ר,מוי'3 וסרכ , נוון עותרמסל
 וכן 50פניט. גלי נ30יעומ 3גטן חתנך , 50מס 30 עכסך ס63מ:יו סמ6תל כ3 מקל גט מטעו, 3את סעתיזשנגיס
 , ק'9ע פי' כ3ט ק' מן יפושק 6סל , פ'" סמלך ס3מס 50 כק6 ומות עירם גפס פרג זף חיי רוץדלס זניתנדפק
 סכ3טוג6תת

'~ps 
 תתט יעמק 06ל גס6מכולנ 6סל 0נקוכן ספק 61י1 , פ5פניע גוליון 6נ6 מעדל0 וס % 6ת

 נאכלס וימי ני ו' ז5 6% ר.תזלע כג'ת '0ס שי וקו כ7ת. וססת'0 עז 030 17 "קל יע)3'געק זל יגנגעו
 סקיוס מז נזג תלתל פס מדמיע . ויתש 5זיקיס יל16 ס? וט' למ3 30 נגיס *מל יטכס ל' וים יוםאיו

 פד וט' 0קיגן לפוף 5וי 6'י נפיגיו וינו מ' ז1 מס פוז . פיפגיט נכ"י לנכון המ65 , וידממו 75יקיס יל15כגושר
 . '0כ36( 30 )כפגיע בג" 50 נולכן סו6 עי  6מי מקמל ס;מיט פס גס , כניי 30 על13 610 6תס כקג"ב 6%תל
  ר4מ3ות קמלי , רחמיך קופלי 1יקל16 כפקוק y'p כקוף י"6 דף סט עוד1:ן

~sb 
 גט3 ת%צ מסר , pSnD' מורע

 , סקען 610 ורוז סז ט' ל0פ סי6 6מטלו0 ניכר ויסי נ(( )דף כתו )ב( : 30פגיע יד כחני 3כ5 בגטןכ:מ:6
 סת6מל וק , ט' גכ5יגט 13 6תל סמן ויקמל ת'( )זף וכן . היפגים ככ"י %ימfftD 6 י"6 מגיס נמלק תןיקום

 מנתלי כו6 , כא' סצ כפליים ומפולר  מטולס)6מ:יו
 לסיופ ר5ו פס 6'( )וף כמן )נ( : ס"3 י"ג מגילה

 כס6 ליל , ככווך סנגל 6ל ג'( 3וף . לי15ריס 85ל , ליורש רקן *דם  לעס( . 3ר6ט לסיון רעיי מי 5"ל .3ל*ע
 6מרנ 5"3 , 6מלנג6 )0ס( . ניחס נ11 5"3 , כיונייתס )0ס( . ומגזטח ל'5 , למוקיסו ו%נרליס ל0ס( .ככירך
 . 5מטק י0 6נ6 ימ3מ , 0תי ממרץ 6לפ6 יקכ3 זכתיכ לע , 0מס מתרץ 36פ6 5קנ3 6כ6 יכתינ 7'( )זף .כימיס
 ראו3כו" 5ס מ,רס כ05ון וגו' ס'( (qs . סג7'גך מן ל3 , 6גגךוקי מן)סס(

 . י(ת3טס 3ס מולד נ03ון וט ל'3 ,
 ש עיפם ,גוע מ70 30 סופס )זףו( . מ3ר.לגן , סלנו עיז )0ס( . מ"ט כסופג 5'ע כסספןממט,0ס(
 זג'% 0ג6מל 13 15מל סיס מזכל % 'נע 060 )סס( . סממם זפת יי' ס3 5"3 , סל'ס זעת יזי ע3 )0ס( .מקי
 . 65זס 5"3 , 3מז"ס )0ס( - 6מז ותוב:ינ ל3 , 6מז ומוסיף )0ס( . מקפל מן במפק י0 ,ס % , ת3כ6כחלט

 וכניך )0ס( . 1ג1' 5"3 , וכו' 0תיס 'מיו 6ס מ'( )דף . תפלקו 5"5 , מ15דס 5ישפלסי
 תסקסי
, 

 3פ0ריס 5"3 , 36ו3 3מודס נפסול משמס ומ30ס )סס( .  ומפכתי י3 , 5ס0ין %6ס וספכתט)סט(
 , כקמטי יענו כי )0ס( . ותשסע 5"3 , גיזו עיטן ומסוסין ע( )זף . וט' 5"3 וט', פקלניס 561)פס(

 עגכע 5מי,כן געיע כז1% 5"5 , 0ווקין מקיט סונייט עירפס תגסון למיין p'D3 כז1% )סס( . גקת6י כזיענו5"5
 , ותסיס מפיס 1ט6 )0ס( . סטת מלעס מן 5,ל , סוכת סזעס מן 3ך מן3 י'( )דף . 0יוקיס ;wtls קונליןמי?עס
 מגסט '6( )וף . סיכרו וקלף לע , סיכ15 ולסף )0ס( . 36סיי.ס לוס 5"3 56סיסס 6י )0ס( . תסס ויסקסמקד
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 דברפתחח
 לוזצהשו אכרתי , ויתיר בחסר נלקה ולא במאיטיה נמצא הזה דטדרש ט ראיתי * )ה 1* 1*

 המזרה עוד עם ימאית טסטר כל העריתי גם , טווסות וסרחה ותקונים הערות עם , עולםלאור

 , בקצרה תכפתם להניע אחר אחר פה ושפרפם , לרהטינ השתדלתי א*טד אחרים ידכתבי
 ' : הםשלה

 דאב על מספרי חזא , דשם הספרים מארור א4 נשלח אשד מאקספארד יד כתבהאהד
 נחכרו הנ"ל והמטה הספרים כי , טהא0בורג ז"ל מיכל ווים הדמ"ר המנוחהחכם
 חיים אשרות הנקראת שלו ברשמה ונזכי blichael 577 אנ 155 ורפטןלאקספארד,
 דפיפ קל"פ יטהדק ן ר"ל ךן"א בשנה יף על ונכהב , תיגח סי ס' אות רוי"ח(4האמבורנ
 , רדדני" "כנני אכנהו חשעשר , לפני היה אשר סהניעטא דרביעי כ"י ההוא , ההנדשא נםממכיל

 ע"ב קשת בדף ההנהוטא מעם ואחר . לאור בקיוב יצא אשר להטאטא במבוא אורוהעודברתי
 : אקספארר( כ" )ר"ל%ע שכשי א"נ לטדרש עלי בהשיות ואכנת , נוריון אבא מדרש והוא , דטגילהא" ,שדהאטהחיל
 ן רמ"ב ךץדא בשמע נכתב 15402, קובץ בלאגדאן, סמעאום מבריפיש שני כ"י יפני יזהנם

 ההיא ההעהקה את קניוני חשני , שלאסבערנ ליב ארוה נצהר"ר השלם החכםוהעתיק
 בפסוק נסצא הזה ובכ"י . אורוין אבא תם ובסקל , אורוין אבא סררש ~DIW הכ"י על .ממנו
 . ay~1 בליתן הוא ר*חרים יד כתבי ובכל , ארמי בלשון האיגרת נוסח רשלך משרייקיאו
 בסי נוריק אבא במדרש ארמי בלעזן הוה הטסת אתשהבאתי

 ברב"י נטצא נם . הזה הפסוק
 : עליו ורשים אחד טאטר , בגיהנם יש טדורין ז' הטד בטאטה . ודע ומרדכי בפשקדיה

 , הרוקח טבעל ויהוא ספק ואין , ההוא הטאפט לפרש והוא ; ז,א אליעזר טהץרלמשספות

 בהערות אכנהו הזה הכ'" . ט"מ העדה ד' פרוטה שלי בהערות הזה המאמר כלסזשתקתי

 )פ"י ב"מכ"י
 : סתעאים( בהתיש

 בעיר המדרש בבית הנמצא תא השלישיהכא
 לאנרכי
 רג"ל והחכם ; שת"ז בשנת נכתב ,

 טכ"י העתיק אשר בהעתקת בנליוטת והצינם , הזה טכ"י וכהיספות דרסטיםועציא
 : לאנדאן( כא )י? ל'" לש"י בהערת אכנרצ הוה ורפ"י , טושאוםבריפיש

 , בראשיהו והסר , 88 קובץ , בקאמבריטהם דמפרים בשצר תמצא הא היבישהכא
 אבא סררש )זין , הכסא צדי מימני שמיים חלולים זהב של אריות דבלות מןומהחיל

 שטריה הנר פי' עם אסתר סגלת ומלל , שע רועש בענת נכתב הכ"י . פ"א( הערהטדיק
 של זקנו )אבי , האיקייטי דיט שמריה לה"ר מנילה מסס', ראשון פרק ש פה נם ,האיקוימי

 עלמה טוהרתו דגדול הרב ירידי שכתב מה  עיין . נוריק אבא מדרש נם , הנ"ל( שטריהד"
 רעימה והוא , 33 קובץ ברמה בניות בספרו , סינעסמי עדללער דר הטחנה , מיאירבן
 הטדרש ומן . למבין הנכוחות משכלות דהיית עם , בקאמבריפש רמפרים בשצרות אשרמכ"י

אבא
 סיס. פסש מס מ5 יסי', וסיס מס  ינ(  ליף  יומרפייע*. יירעל  6מ סוגר ומהימס כתלין "לנגן וס 5פגי מ"כ tes1Dפ5
 ומנעת מניומ וג5 זס ס5 "מגיוס מ"ר והספי*, ומלפיס nlhD מסע נס ים )פס( . ת*מ 3%ע 5ע 6ימ, %נפ 'נ(3יף
 'ז( )זף . וט' 5'ע , וט' בסמך בקתל ומגתך וט' 6סתל גמכומ יתנשק )מס( . ומספ" ותסטס מסית מסע גגש

 5נלק פ6לנמו ע( )זף . עו' 5"י , וגו' ריתך גמלי הותלו עו( )יף . יגיס יאמ 5'ע , מיג'סשפס
 5"5 , היגיס ג4 קנין )סס( . מוכס ער,גי16 5'ע , סגילגו ובמר פיכית ססני16 )סט( . 5עימ לע ,5י15מ
 5'ע . לפיק ע6 (IOD . וט' נמקוס וט' פפמיס 6'זס יו( )דף . טהומכ קמי ילעס , ומספד קלף ז65 )סס( . ענין3ין
 כמזלע 610 איכרי מזת פ5 , פלס( פ5 )ומסל מנעות ז' פ5 עזלסיס פגי5 סוס סבונן )ד( : סספיק,נפול31מ
 סו6 בסמר מג5מ ופ5 , ו"5 56יסול 3י רוטט מל' עוג 5קח סתיכס סו6 ולות קמת ופ5 . גישת ס5פגיטדגם

 , "1ונדוזא פ5יסס כעוס מנמרק סע*צש ש , witan מנמלק מו"נ מנזת CD תעולנ 5% , עכיון 6ג6סעזלס
 סניי כסיף . רס'"' "פי' פ5יסס ew~1 מ6תכיס גמא הע . משרעף פ5יסס ינוס , עמון מ636 סת6מליסחנ5
 סגה 8מ1119*008( מתי נפשן גוית רה"י )3כ6ס מסגיו פס קפמי '4תק פס"ד ל%מ1 קנימי : גמונ ובמכוןגפף

 קל'דף אענת 64 % עוג 5קמ 5תזכס נפנוף ימקן יס דוק . סנינ 36ן יוסד 6ני , נגען 5פכע (ש)18%8
 pDf 2') תלע 16ט "נ4'תי 5"5 ינס , 0ח80 5188-1878 ליחף ששן סס נכעס וק ,רל"ה

סמזכע
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נ רנר8תח
 , הזה טריתאבא

 דמאי
 שתם ורשם , השינוים כל למעני לממציא , דיה הנדול החכם בחסדו

4npnw פובו בעד חן ותאמ9ת תודה בזה לו טחן מצי רומי. מנ" א4ו שלחתי אשו 
 י0נריםש(: יי ק" "כ"י בהערות אכניע הוה דג"י את .וחסרו

 וכווספות . 563 כךבץ , 4פארמא ראסמי די של הממרים באוצר נמצא אחר יד כהבערך
 מאיר ויים דיר והשלם רווכם דוב ידעו למעני דשצש , שלי כ"י ובין ביטורשינהים

 הפנטיים רשם פזא , סוהמ9ם מבריפיש דנ"י אליו הגלחתי בפארסא, בהיותו ,ויחףץ
 נם . אחר" מבמדרש עליהם רשום אשר מאמרים אעה לפעמים נוספו הזה בכ"י . חופיבעי

 : 8ארמא( כ" אר"ל סנ" .כא שלי בהערות אכנוס הזה הכא . הודה אלף טחן אני וטהלהחכם
44
4ש*

 הרבה מנ12 ושכאש , )ה( , רבה אסתר מררש בעל השחמש כבר טייק אבאבוץכמדרוט
 כדרך לשון וברוחבת הוספה עם שלמים מאמשים בחפניו ואקש ,סאמרים

 אסתר סנילת מדרש המכונה אחר סררש טריון אבא בםדרעט השתטש עור גם . )1( אחרוןמאסף
 בקושטאנמינא שונים ספרים עם ההד בקובץ ראשונה מעם נדפס , רבה( אמהר המדרשמינם
חיים רבי דליהו% רשכם דבב לאור השציא אשר קמנימ מדרשים ביבץ שנית ופעם , רע"טעשת
 נפל  ססתפורר כתו , שיד )יסוייס 'והישן 0ן זגליס ט ונת65 , רימ5עמליס מר4מזלסיס ט6 סוס ממזלת)ה(
 פיגיספעור

"'fe 
 6ס0ר וכפלת ודפלמו  פררכי כליס סיפור כל כי  לסתר  נפדרס כספץ  גרור 0ר6ס ורפס : י,"ל

 גאפ כי , יוסי%ט *סו  טרקלין  גוריון  גן יוסף נס' כמוס ססני6  ספלך ניס נכלר ו0פפוד נפ' פ".(  לפאגר' פוי נלקט שייתי וקן , פג'ל פ"א 4יל פע ליסורש  סיוסיפון  פו נ5ימ 5ומ לוך0 סכל סקוופ  נלסון פססנפירם
 פתת נפל כי וראימי . 6' 6ומ %"ע יסמר מנדרס ופא  ,ס נס , ט' נפתם ג' פפס לקמס ספציפית לשוקסמו
 . רנס קסתי נפוופ נפח 6פו  סיוטיהן  נפם ר,פ6פר כל סני* h"D קפ'י וףשוי

 ססני6 6מס מפס 5ף  נפטך פ65מי %  ו%6 , גפמך פוגך לסמרעיט : סגמכ ו") מיות תוסר"ן )סנ6ון דקורת ג6גכת ורפיתי . ע)) סניפו 1)6 סי)נץע, נע) )וגי סיס ל6 גס ,  ר.פרוךונפל רסיי לפני סיס ל6 ס,ס סודרי
 ס1ודוי

 וסותמו ,ורוץ תסס vnh ס) )סק %יל זניו 06  לאסוריי  ספן ~Y'h 6מד  op  יטיי נכי  6ס0ר נפדרי ס0וס'י"ג כי ,  6'ט זי  גס , פ"נ ל"צ סק נהוס' נו% 6י0ר תדלס רג") י,?נ סס סניה גס . רן,וקפי זנוי מסיתוק  עזך גפפך  סטני פס כי , סוס
 %) גת65 )6 ווס . פ"כ פעת'ס בסס טסי סמזיש 6)6 מור ע6 נקרקפ וכנעו ניגס טנפ סתרך 6חנ'ו136

  ספדימו blh פ71 "ו)6 סתוס' מכתי תסנ'16 סקיו0 רק , ע"נ י"נ תנוגס נגמלנו 610 ריתקתי כ3 רק , המתרגתזכס
 וטתתס , תנעם בם' נ0יס' כתונ וסיס . נגפר6 סכוס' מכפי לפגי כן %ס וצולי ,  סס לימם o~se" מלפסבו%

 ויזליג 706 פרד"ס כ6 ו06"כ , פגילסנפסי60
 כפררי

 נחי, סיס ספדוט ג0מכר סגר6ס כיף וסיס 6ס0ר.
 . ע"1 זף תנ')ס ופוק , לתתן  רננן נ, 6י0 פ"מ  יפי ,  דספןיי  ארגנו כתג פגיה ננ4 גפו6  ספל תמגן)כן
 גי 41ת פיה ונך . פס סו6ג"ינפגילס ,  לפרין  ספן ז' 6יס  סס .  טס נמגי)ס ג"כ 610 , התלין ותתן לנגן 5ותז'סס
 . סס המגייס נ"י סו6 , פתרי תמן י' 16ת פ"י וכן . ק)"ע זף %)'1 ננתר6 ש6 , )רשן מניין המוין זתתןכגגן
  תן  סו6 , ומהרוס  יס מיף 076 תתמוך 64 ע' שת סס שז . כו' זנכיס ממעם 5תר )זיין 6יס גוכיון 6כ6סיס סתדוט סתמ)ס גתג6 ט' 16ת ד6קתל נפתימת6 )1( : ע"6 י'צ דף בלטת גנתל6 שV~nh , 6 תתן "צ ג16תוכן

 . לייוליס ריס ידרס יוורית  קיא יפיס פסל פי פממ נרכיל ל' י' 5ות פס כץי י9 . 6'צמזלה
 6' 5ומ י"כ כפררי

 פכליס  וכליס י"6 6י0  סס , עס ס'1 מזול נזופי עפ6 גל מגיג6 6"ר ונמלח ס' 5ומ פס , מסמיר פסיגךנסר5ותו
פוגש

 מנקי
 6יע כלמן הכטות יגד 6ומ סס . ומעט  פתוס כל כרס , כרס וסספיי "צ 5ומ  פס , פיקס וכפי  כליס

 ff1 י' *ת פס . מסני( י"6 (TD 0תתתס )פרנס סכשנ ל6ס תם רצעכם וסתי גס ע' 16ת פ"נ . סקנ"ס %צוביס
 ל' מרנס ותר פד  לפסופו 6פל י"ג 6ימ  יס . שנסo~s  6ין 6הס ינסס 6"ר י'ש 6וס  טס יימגן. כס"ל 6י וכ' יוון ל' סס עוז . מסגי( 7"6 )טז צנין 67ייל ט' סחיטתנ'ת

~pD' 
 ותתקן י"ד 16ת . וסותין 16כ)ין כייסרן) י"ג 6ות .

  יומגן 6"ר ויקלף ת"ו 6ות .  נספן( נר  טפי6ל וכ' )פז זן ר,קנ"ס 6ין 6נ6 נר סתעון ר'  כס . )1 61מוססלמס
 כ6ס תס 1' 6י0 .  קיפון 6"ר דיו פי ספלך ייתפר 6' 6ות פיד .  ולטייס 6ותס ק) יומגן %י סס עוז . סעסג5ותס
ממוכן

 )קשי
 . קיימם )1 ססימס )6זס מע) 6ות6' פ" . קגשן תס י"ג 16ת פ"1 . 6תול6ין ת)מ6 6תל 'ומנן כ'

  וינ, י' 5ומ u'h. ס'5"ר 015 . 6?ר לוי ר' מ' 6ומ  נגיפיו.  נספר  'ומגן ר' נתפוס וימי  1' 16ת פממ. שיא3ר יוסי ר' 1' 5ית . רננים מלסורי סדכריס 6מר 7"6 נ' 6וח . )ג1)ייר חט) )וי 6"ר סד3ר"ס 6מר ד',ח נ' 6וחטס
 לנבגיי נן יוסי  גן ר"גכמינו

 . ימיי ריא י'צ 6ומ .  ספו כטופר תזי  סר5טין גולדם י"6 6ומ .  דספו srn  טס .
  מתן יפמ* עמס 6'ל טס . נפרדכי ופגפו  פס . m)h  כקוהן  כסנו  וכן , נ6פלפ י'צ 016 .  ?פן מסיס פס כלסס

 ככקף יחצנך ויפתר כ"6 *ת .  קתרין  רניו כ' 6ו0 . כו0כ  6סס נץ)מוק )1 6מל י'" שת . נ6 ג7עס (Ostitכועע
 . ?TD לפסס להר ד' 5ו0 . פ5ס למס ידפיס מיי ל6 יכטות כ' 5ות ע"פ .  סרספיס רפס 6רולי0 ל'נ 16ת .גנימערהש
 : 6יצ תןתזכס )שמש חרס גנסת6תריס . נדלף 15תז'וסתן .  רנתן ואס ד"6 ס' 015 קפ. פסר ד'פ'*6ש

שיימי
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 דברפתחיש
 אהד שקש אקש א'שד יכךם כסו דוס וטה רמדרש . הרמ"א( )בערלין הורוויץ שירחים

 סררש גן תם , עגי ותרום ראשון וסרטם רבה אמהר פדר"א מנילה בנטרא חרלכדגרה
 . בדפדופיו הנ"ל החכם שיהק חיוקעורר , דונה לקם גוריוןאבא

 : ת"ל , י"מ י' NaD בפירוקו והבתי , דיה נרען אבא ראה_המררש ז"ל רש" תלרגשר
 . )1( טריק אבא למררש וטון , אסחר סנילת באגדת מפורש רנסא צורתוכל
 ואת , הזה בסררש הרבה wenwn כ'" אסהר על פוב בלקח ז"ל אקשר ב"ר פוב"רבינו

 אשר רגיל מוב לקח במדרש הקורא יראה כאשר , כלל ראה לא רבה אסהרהמדרש
 בדברות שמברווזי ככ? , לכוה א"נ מדרש מן כולו כמעם כי רמצא , א"נ מדרש שספההי

 . עליו ערכתיאשר
 ומובא , א"נ במחרש דיטת0שה 58-53( צד הש הטדרש בבית )נדפסת הדשאפמימתא

 . אתרע טאקט נן היא עם , יהד כהצרב א"נ ומררש רבה מטררש דבריםבה
 כאשר , לכקור להם והיה . נוריון אבא במדרש wenun )ח( שני וחרטם ראשקרצרגדב!

 רגוררש דברי להבנה המהרנם ירד לא כי המצא ולפעמים . )ם( בהערותיהראה
 : ל( כמשפם שלאומהרנם

 אבא רשם מהם אעה על , גורען אבא מדרש בשם רבים מאמרים הביא דללתם בעלנכל
 כל כגזר סהילקומ לפניכם נוונן אני אשר וברעישה . גלל רשם לא לרוב אבל ,טריון
 : א? המדרש מן שאב מאפרים איזה תסששצ , אסהר לסגלה מפט שאב אשר ומאמרמאמר
 שלמה של כסא "דכצת המכונה גריון אבא מדרש כן אחד מאמר הביא קי"ט סיטן הכלבוגמ

 הטאמר את הדפיס יעללינעק מודגש והרב . גריון אבא מדרש מן לקח ורבא ,הסלך"
 הוא הוציא אעם טריון באבא זה חמר ובאמה , 85-88 צר ח"ב המדרש בבית 0רנלבוהזה
 : לשל שהעירוהי כמו , הרבה וחסר מקומע הוא למעגו נעהק אשר בהאטבורג הכ"י כי ,לשר
 גריעה אבא סראמדרש מאמרים הרבה הביא הקף סנווז בספרו אלקבץ שלפה ר' ריב נםדהתה

 אמרתי ע"כ , בעקום מצא כאשר המאמרים הביא רק , ראוה לא בעצמו הואאולם
לרשום

 . פאכ שיסר תדו: לטס 6ססר  סרגוס 06 פכגס י"ן י' פ"6  רס"י : סכ'16לע מגו כ"6 זף קיץ ry'ws כעט)ז(
ortפזלם כוון ולת"י , 6"נ פדלת תן טנפיס סתלגוס וזבלי , 6'צ גתזלס סו6 סת6תכ תנזל כי , 6יט( fh : 
 וכויר נרפ. פונט פיי  יסרטן 1 י' סי ועלך זוגתך עלך וסעלוך , לנ "'ג תנעכ לפא סוגית לישן תלנוס)ח(
 , עגי ככרטס סט6 תם יוסף רכ תלטס נסס סכ'6 ט"ו ייפיע ,  סייויס פל' ניל לירי פסורל כנר וסיס , ד'ג'
 ר,צקכ כנדו) וסמכט )מז( : יוסף לב מרטם גפם רצודטס 6ת יכסו שפליט תק' וכעץ . נטקמ6 סיטיי0 סוסויה

 י1ני6 כ3תס ס3 סכק6 כמגין סגי כתרגום סלמתק 6'ל סמזלע כי מ"כ 279 גז נז"פ ניכפלו שנן 'מוסריע"3סגפ63
 גי6  6אג כתזלס כי ת"ס תתז , תעע" תוסיף 1נתלגומ נולחן "ג636 תי" 6!ף כרמז ססכי6 סי)קיע ינלי ג"כעם

 כלול , נלמנס טDUIDJ1 6 תעע תזקיף נתלגוט גי , לסיפך ט6 ריטונם כי פגנד , נ0רגוס ט6  פ6סרנלמכס
  נוליון נ6נ4  סרגם גתם סי3יךע כוונת 6ין גס , דלסיתי1 תתנו וס6כ טליון 6כ6 כשדלם ססתמס ר.תלגוסכי

 פכמכ כתו . פסיו תוסיף וכמינוס , נוריון 6נ6 מדרס תן סו6 רצו6תל טליון נ6נ6 סל'ל , תעע מוסיףוכמלנוט
 ססי3)ץע מסכ כי , )(5 5ל )5יל עסוקך 6סתל  מגסת 3תדלס דגל כלמס סולווין תטל מ4ס טסל"ר ר,מכסר,לכ

 ס'3קוע otfnn ותס , נול'ון 6כ6 לתילך טון "תזיס" נמדו מ5יין ותם , גולען 6% תזלס תן סתרתי בגר.פתיק
 תוסיף סני( תאנוס סמטנס hwt לסוגוס 6נל לפ" ונתרגוס ,  גוויוו נ6כ4 יפעם  ס61מ כקנזס פ" ,ג6נ6*טליון

 ס5נ6 ע3 נס יקונ כי , לכיס נלסון "תוקיפיס" )ותל )ו סיס , מוסיף גוליון נ6נ6 נס גי סעקוע טהת 061 .מעע
 לייתר רני נעדרם  ס41פ ס6נזס 6ת ס'3שע  נפו מפסיע פדרפ פ6יוס  פלפך כגי ופוי : ת"ל סומוין  ס"סס0 יסעסי ימס . ולטד 6מד גל הנסיף כשנגיס  גס  נוליך כ6כ6 כי סילקופ כווגת רי , 6יפ  Or ונס . פכ"! ,טליון
 סילקךע כי פפפ  נפלס . כיפע" מור נפרע ל6  ספלך  שלפס פל פנסם  ס6הריס יספדרייס , Dbr0 דס י6נ o~snlל6

 ניון נ3י ו6ף , סיס )ר,תזרס טוגש "תילם" וסיוען , 153ל בפס פ51י6 6יי 6סר  שסריס פייס לחדלם מפיד0יי
 כתו מסהר 3מנ)ת זנריס סלבס מחטמכש

 ר'י פפע" נכסיף  וכסרגוס  גוריון "נ6כ4  טע"ט ונס . ומליס פגים ותדרם כוון אתדלס" כ5ח 51הן סי)שעסניך  6סל סלפס טל כס6  בפגיו  גס . סוס לפדופ סלי נספלו0  לסלו  פסר"
"'DmD

 , נועצן 6% תילס 6) "תדופ" כ3מ סטין לפס טון 1)6 , למכש פניט נתילס סס6 מתי יותל סוסי יפיייי
  3טן סשק6 וגבס  ססונס קפ"ס ר1סלס טעון 6% נתזלס סמל6ס כס )י( : ססני6 מתס 6מל נקנטן כו6 סםכי

 3כן סטל תל% פמול ספי' ומסכ , מטל יין  3סס פוצת הביסס לסוכ 6יצ כתזלס 6סל גתקוס , ארככאשמתלך
 : גי  וימסמרו  למסיר פינק כמץ , ת3טמ פי' פלקי נקשן סמול כי , עלטת יין סטמס וכאתת , hn>hחלנס
 . פ9ט סערם  נסע4מיי  סס ועיין סנוור. לסדן ~D)D פסשס  ספס60 עס נ' שלויס שים נעדרפ  גסופין

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



ג דברפתח
 ובלים ע"ב כ, רף ש לשדם ריפוש ידע למען שם הביא אעם הרם רוטקוטות כל כוהלרשם
 אלף רמו בילקופ פובא , כף אחרי מניה שם דשה הממן כלאסר

 ט-

 שא ע"פ דף . א? בשם
 בו שגה רנה לא זה בטס שותה שהיה סי הילקום במדרש ע"ב ל"נ דף . ע"ג בשם מ"חאלף ברטי ד"א ובררצ, ישראל נדהי ששטם טלמר פפא בר חנינא איר טריק אבא בילקופונק
 שהנשש כיצא אחה מ"פ אלף רמו ובילגךם עשב לגח רף . א"נ הציק וחסר ע1מ בילקום דצאכף,

 רמו ד,ילקום וברשרש ע"ש פ"ם דף . הציון והסף סא"ג הוא ט' רב5 יודעות להיוהטבקשווע

 . בצדו בילקופ נרשם וכן א"נ טן וצא כו' שם היו דברים דווזרי האלה הדברים אחר נ"נא*
 חסכתם של עץ עד נדלו היכן עד עקיבא א"ר ר"ג אלף רטז בילקום אשר במדרש ע"א ע"בדף
 היר,ירנו רביט כחיה סרדבי לדם אטר נ"ר אלף רסו ובילכךם ע"א צעד רף . פא"נ והא ,אסה

 א"ר נ"נ אלף רטז בילקום במדרש בדאיהא ע"ב צנח דף . הציק וחבר מא"ג ודא בו'בתורתו
 אלף רמז בילקופ ד"א כף חנף אדם ממלק- ובילקת( עשב ק"ת דף , סה"נ הוא ט' נפחא בריצחק
 ד"ה נגז אלף רמז בילקום וצא נפחא בר יצחק א"ר בילקום איהא ע"ש קיט רף . א"נ בשםמ"ר
 גדולי WDtW מלסד פפא בר חנינא א"ר ובשקום ע"ב קים דף . מא"ע והווו ההאבלילה
 בלילה בפ' בילקוט ע"ש קיק דף . א"נ בשם ובמלאות בפ' ס"ה אלף רפז בילקוט הח' ,ישראל
 ע"ב nhp דף . מוב דגללך ש זום ,בפ' בא"ג הוא רינן שאמר בערגה אר"ש ג'ז אלף רמודו-וא
 ע-א קליה דף סא'צ. והוא מה אלף רמז בילקופ ד"א ט' יש בזוי עם דילך סופרי ויקפאובילקום
 אלף רטז בילים ע"א קלנו דף . נריון אבא מדברי הילקות שקרםנט

 נ-

 שעה בשתה כתוב

 ודוא , ורש לו ומאסר ד"ה בילקופ והא כו' דועינוקות בראש יושב שהטה לפרדכי ומצאוד*
 לה הע עצה בעלי עם"ה אשתו זרש 6 והאסר דאהשורוש בילקום איהא ש"צ קנ"ו דף .מא"נ
 רבא עליו ונפל מדדו שרבינו בואה ובילקת ענש קנ'ץ דף . א"נ בשם נ"ז אלף ברמו הוא ,כף

 נשמעה טהלי~ה שעות nwa~ בילקוט שם . טא"נ וודא זרש לו והאכר ד"ה נ"ז אלף.ברמז
 שעה באוהה נ"ז אלף רסז בילקומ ע"א קמח דף . מא"ג וד"א DW בילקוטי ד"א כו' , לטרוםבטיתן
 כה גבו על שמד המלאך והיה בילקום במדרש ע"ב קנ"ח דף Y'NO 1 דמע , למלאך הקב"האטר
 . טא"נהוא

~val 
 דברים עליהם ודגיר בילקופ מצא אשר האלה דמאמרים רבאש ח6י מטת

 : אלע הראףמנכווץים

נ.
 ולא , אחרים פנים מדרש ותא לאור מוציא אני אשר אסתר מנילה על העגיהמדרש

 677 2שכ 155 קבץ והוא אקספארד בב"י ומצאתו . היום ער טמנוטרע
~iohael נמצא ואח"כ גרען אבא מדרש כך ואחר דהנחומא נמצא בהתחלתו . למעלה הבאתיאשר 

 אבל . אחרים בפנים גריון אבא סררש ר"ל אחרים" "פניט עליו ורשום אחד טדרשעוד
 בוטן נוליו ולא מזו זו הם נפרדים ובאכיף נחד ':סחאחע ב' הזה במררש נתחבר כיראיוני
 , א' נומח אחרום פנים סררש בשם אכנה הלאשף החלק את . אותם הפררתי לכן . ' ,אחד
 אשר סאמרי,ם בו ונמצא , בכיסת קמן ותא רואיהן . ב' נומח אחרים פנים מררש השניושע
 אחת כלה והעתיק מפדר"א., אחר מאמר גם , מנילה בבלי נמרא מן המסררלקח

 איממרג~
 ם

Dyבכדם בפדרלי שמצא כמו המשת ww הוא אשר בי טמח כן לא . איסמרולופס לתקן 
 תערול החכם הרב . הראשון אל משיחסות לו אין , עצה בפני טררש ודוא , בכטות1גדול

 גמדרש רישרש ק14ן מדרשן 19__24 צר ח"א המדרש בבקע לאור הוציאו יעללינעקמווץר"א
 בערב עד בעבוע דדה עבדי איש הכחוב ע5 ב' פרשה על רק וודא , אסתר" מגלת עלאצך
 עם בקבץ בהאטבונ אשר הספריפ מאוצר נ"ע לטענו נעתק אשר ד"א וזה . באההיא

 סוגךבץ הדפים אעם הזה הקפן המכרש ווגה , למעלה הוכרתי אשר ביתר טרית אבאטדרש
אשר
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 דברפתח~ץ
wwשייצדק בן טסח אתתם פנים הבדרש מן מאמים אעה חסשר העתיק בהשמטרנ 

 בעאיסותו גסצא , )יא( ענידות דובה בו נטצא נם , באמצע טי2כופ , כסדר ל4בסירתץ
 המורט לבית 'בהקדמהו דצ"ל החכם הרב לשחד שרצה כמו %א , ב' אחרים פניםבסררש
 איט ובאסת , ריש בישפנטרש הנדפס אסתר טנלת דמדרש הש דשה ImPn הטדרש כישם
 וויא , בכממאות מאד וישי לפנע ההן לא בקושמערש הנדפס הפדרש כי בעטר כן הצער ,כן

 דןרוהפץ. מאיר רוים ההר דגודע החכם 2נעז פעם דוציאאשר
 , כקו העתיק %א בשטת בהרבה קצר וב' שף אחרים פנים מדרש טן הטפר איהכמערציק

 לפני רלשעיק אעם נריק אבא שבסררש וטבחו , ף . . , עד "כדליל פעם בכלוסים
 % ש שיותי טה תיש ש ערכתי אשר שקי ובקטעת , ישה נסננק נמצא הזהדגמדרש
 נמצא אם כי ושה, דטופר עשה יפה ולא א"נ. בסררש נמצאים מזם ובאיזה השמיפ אשךהשמרים
 2טה2ורווץי כסו ~mr, ובלוקק אושר בסננת הא' במדרש הס, , טריק באבא הזההמאסר
 המררש כי , הזה סדמדרש לקה אשר בסקופ מובאים וכלשונם ככהבם נמצאים כיעליהם
 4דרש", רשם ממט שהבש הטאמ-ם ה% וףלגןט, בעל לפני היה אדיים פנים ע%דשה
 תמצא נם דשה. במררש בסלה סלה נטצאים וסלם כלל, רשם לא פורשים הסבהה%

 והראה אסתר, לטנילת הילקופ ממאמרי ד,גשקור לרעבת רקורדים לפני נחתי אשךברסוסה
 נטצאים לא אוגר טאמריום איזה בו נמצש נם הזה. המדרש מן הטבשם סאמויםאיזה

 ככל ויכתב מ" אלף ברמו : המ ואלה א', אחרים פנים במררש רק ב' אחכים פניםבמדרש
 נ'ש , הכתב בהשגן נש אלף רמו וכן . א' אחרש בפנים דמע , וכר שה ועמן דגל צחהאשר
 ההשתחל וכן . שם נ"ב היא ירע ומרדכי וכן שטם. ג"כ וששו חיגנן ורתחך שם עור .שם

 ג"כ בראשונה דג:אמרים שוהו הדבר קךץב ידעתי שם. ג"כ היתה משברת "שדמלכה
 יגאטעיק בראובן ואח"ם , בהנם לקחם א' ארצים פנים מן הממדר אבל , ב' אחסים פניםבטדרש
 . סיטם זי4 שם אשד ב' אחרים פנים טדרש טן השטיפם א' אחרים בפנים נמצאים כברכי
 כ% , אהלים פנים ממדרש וויא , מררש וצ"ל טריק אבא סיטת 1 ש רשם היליפבש
 נינ אלף ברמו גם מדרש. צ"ל , עדניא סהשגא ודיש ד2"ה כשבת ההם בימים מיה אלףרמו
 . ב, אחרים בפנים וד"א , מדרש דצ"ל , חי"ק אבא מצפין , בימה לו עשה כמש אתישם

 . נעיק אבא וב"ל סררת טשק הסלה סופרי כקיאו על נ"ה אלף רמז להיפך%פעמים
D'~ybSמצויע נדת טהו אפס אץ כדת עיטתכם מ"ח אלף רכן ככצ בטשת גוריון אבא מציע 
 אמתר' "טדרש אחד ציץ ממוכ, כאטר נ"א אלף ברמז וכן ע"א. י"ב כגילה הנ"ל טריקאבא

 ע"ב יגב בטגילה ההן המאטר הנה דיה, הסדתך הביא לא הילקופ כי מלבדבפעית,
 : בטר"ש%א

 , ולפרשם לבארם עליהם זהיר , היליפ בשם מאטיים הרבה הביא הלוי טנא בעלהרב

)
 ארעכם חרזה . ב' בסיטן לעיל שתם הביצעי טריע אבא כררש טן נובעים אשר מהם

 רף_4_ 4 )יב( אחרש פנים מררש סן תובעים טהילקום מאמרים בם הביא איטר רוטקומותכל
 כג* , סתתני סנ*6 630 עז )עם( . סכעייס 6ת 5"3 סעלייס 6ת ועמקן יקע( )דף סתזלפ גנית געו)יא(
 מנקע %וס סקכ"ס 13 6תל פס( )סוד . "3גגיגל' ע3ס חאלס , הקארי מן טגמפקז ג'( )דף . סתנו3 סני6 ט65פז

 ענלעתיו. עגקע כ13ס.0קנ"ס % 5א ,ענמוסע
 קוס רימגז פס( .)עוד עסנעי 5ע3 , 06כצי 3ו 6על כ"א( )וי

 לוסנ 61ג' קמי גן 3י ים נכ* , 16ש 16סנ 61תס גן 3ך ים סם( פעוי . 6מכ %ון 13 ג4ס מעכז בג* , 6מכאזון
1D1h- 1 ועכזתם נעקום פס וכןbe 'Dhltol כתיג גנב תקיר כ' 13 6עכ פ"נ( )ז5 . נען ין וקנעחי עניתי 16ש 
 גכ3סי עת'ך ן'מ'1 גסיכ גנכ עקיר ד' 3ו 6תכ , 1ג5"3 5פג'ט 6סכ נג"' לגטן 1גת65 מסל 8פ ' ישתיןנכלתי
 כתיל[ כגל מ6יכ ל' 6"3 , ישמון % גפ3יס יקועו עחימ סע6 ססגתון 5% , מפכ פוגגי וכנע סקי15יקורנן
 ע3 ספקים קים נן סס( )עוז , סגליות פ3 וגסס עתפג3 סממו עלזכי 1סש מקל לנ( )י9 . ישעיןגגותי
 גקעס מפסס כסעס סקגש ס5 ימרט ססנניס יעיני 6יס ס"ס ננ* יעיגי 6יפ סס( )עוז . קל3 , למכףס7~ו

 , ז6משלום" DS1' אעילמ יכנסו פפס ונכר , פעמים מתוניס סל6 שתל ע3 לנס 'מתילל 6מ )ינ( : סלספ נסמן,
 פזלע כסס 7Dh עוועי btw שאג 7' נזף לק , לגס 6קתל נעזלע נע5שס ט3ס געעו קסכי6וסע6עכיס

לנתי
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ר דברפתח
 ע"א( כץ לרף , ט' מנפש נטופה 6 *צלחה ושר 1"ל טעם אלף רכש ביליפ מצאתי לנ( כ)ז
 nmw ובלעם ע"ש( כס )דף . ט' אש-כוה וח"ו שעתרו "ש משהה והשה בילקמש נמצאוכן

 לחצר ר~ביאם מ"ח אלף רטו בילקום נטצא ע"ב( 4ש )רף . כר להם הראה הוההסטרית
 הרה ולא מ"ח אלף ר0ו בילקום ע"ב( לנ )דף . ט' אילטת נטועה ורזתה דנלך ביץגינת
 של תכסיס ד"ה כך לוי א"ר ט"ו אלף רמז בילוקם ע"ב( ל"ר )דף . כף עציה פעם בהםמשקה
 כשחם -טראל וה כלענן כחוב טים אלף רטז הילכים במדרש ע"ב( לים )דף , כו' פרסאנער
 אחאערוש מים אלף ר0ז בילקום )עם( . כו' ובגמרא ובשענה בטקרא עוסקים ושותיםאכלים
 כר האלה הכברים א"ר רבתי בטדרש ע"א( נץ ידף . כועסני משה אק אסר פפשעשריה
 ' מש אלף רמו שם בילקום ושבא אחרים פנים בפדרש וצא רק , רבהי במדרש ליתאזה

 שיט , רבתי בסררש ודא הזה הכאטר נם כי וחשב אסתר" .מדרש רעמם שלפניווב0א0ה
 . רבתי ממדרש מאמרים כ% הבקש לא והילקום , בפשה וצא אסתר טדרש והציון ,כן
 זה , כו' בשים זה נהן פררנה כמה פקידים הטלך ושקר רבתי בסררש אמרו לש( ניח)דף
 בצרר ומצויין , הטלך יפקר בפ' נ"א אלף רמו בילולם מובא רק , רבתי במדרשליתא

 ע"ב( ס' )רף . רבתי טדרש לרברי כמן כי והשב ב' אהלים פנים טררש ורפא ,סררש"
 ולפופ , פ"נ בפדר.א הוא , ט' וטמעק א"ר ידצדי אנט בפ' מב אלף רמז בילוקםבמדרש
 אומר שמשן ר' הכאטר ועל , פי", שכואל לנשרש וכותתו ,מדרש" ד~פגטר בדועחלתציי!
 אשר פעמים ב' יסה בילקום ובמדרש ע"ב( פסד )דף . שם מפרר"א ודכא , הציקחסר
 אסתר הש בילקים במדרש וכן ע"ב( ס"ה )דף . נ"נ אלף רמו בילקוט אובא כף,דגלה

 אסתר חור ובהגיג במדרש חז"ל דברי ע"א( ע"א )דף . שם בילוקם ג"כ סובא , ט'בטריותה
 פנים 0מררש ווצא , נ"ג אלף רמו בילקום סובא , כו' דבר לעשונן כבקשת אסתר דנתהלא

 ע'ש( ע"ג )רף . ט' ס-יסים עושים זיו כך יצחק א"ר בילודם בכדרה שם( )שם . ב'אחוים
 y'p )דף , כו' כגדולה טן בורח שהיה תניד לא אשר ע4ה צחה טרדכי כי בילקנו רוגלאטרו

 כש זה לקח , כו' אוושה 0קשכ(ות היו בחצר שהיו רגעים כל בפדרש איתאע"ב(
 בילכךם ובמדרש ע"ב( ע"ח )דף . אחרים פנים סדרש 0ן מ-יא הציון וחסר כן שהביאוכלקום
 וחרש בטק קצף למה לוי א"ר בילקום ובמדרש ע"ב( פ"נ )דף , ט' ושהי של איקונין 6יא"ר
 בילקופ ע"ב( פ'ץ )יף . ט' למלך לוטר טררכי אסר ל0ה בילקום במירש ל"ו( פעה )רף .כו'
 . והרש בגתנא שמעו י"א בילקום איהא ועוד )שם( . כו' כררני בשם למלך אמרהעסה
 ספיתו שאתה יודע רצי לו אסרו נ"ך( אלף )ר0ז ביללם אשר הטדרש דברי ע"ב( צ'ט)דף

 נחש י"א לו 0שתחהם היו למה הסלך עבדי וכל איתא בילתה ע"ב( צ"ר )דף . כרבחרב
 נ"ר( אלף )רטז בילקום אסרו ע"א( צ"ה )רף . נץ אלף ר0ו בילקום הוא , כו' בכליואלהיו
 )ר0ו בילקום בהדרש ע"ב( צ"ה )דף . כף לאבותיו שהשתחוו אבוועיך מצינו ורוי לואברו

אלף
 , נדנה גמ65 יי6 ן Swit.~fi ומממיקו , ט' צ'ייס פקסס גגולס 6גי יוזה 6מל יזע השוט ז6תעומעיגת'
 לק , נמדיר )יס6 וגס גו' סזכליס 6מל לגתי כמדלך סניף fa1 h"D זף וגן . ל וכמליס פיס נתזלסוק
 סו8 טופ סת6מל נס ט ומש , לסמל" מזלל ידפיס שפגיו וכמקתל , ל6 6)ף למג ניסקים גן מוג6 כיל5ס

 ממו לס,ס 6סל ס)פגש כקרמל ני)קוע ונס . כ' וכמליס פגים מוכפ ען סו6 לק , כן וחט , יכת'כמדכם
 סגרך ויפקו לגסי כתדלק קמלו ע"6 נ"מ ז5 וכן . ע"נ י"ג עגיהן מגתל6 ט6 גי , נעסומ ט6 6סתל""עולס
 עם ועטיין נ'8 6)ף למג מסי)שע זנליו )קם לק , לנמי נמזלט גמא )6 וס , ט' ערמות כמספעז'ס
  3פפדותיגו ועיין 6מליס פגיס )עילס טון ייפשע לק , כן ולוט , לכסי )מטע סכין ומסל "מזלס"נלו
 מ65מי שסוג : ח') ססט6 פ"6 נ"נ זף סלף גתטס ולקיתי . ול"נ נ"נ מעלס נ' לממס פגיסלתולת
 עוד מגילו סי' כווז6י 16 כי , יז נכמכ ממדרס )פגיו סיס )6 שפמי . יז" גמיזת ?6מסולוס לכתינמזלס
 זף )כעז , פעתיס מלנס סכי% 6סר טסן גן יסוזס לי ישעי מפלס כקיום מוכך גן ל6ס לק , פעעיססלמס
 610 ססכי6 סיס ראו6תל כי גפלע , פוק נן 'טיס סגל ססתיק 6על קצ מזלה פ"נ( קפ"6 וזף , ע"נקוש
 %צ 6ת6י hS 6ת6י גתגווט פכילס )ז3י סגיסס מל ז6מל סוס פמטמ6 מכיי ותפש : ח"ג , סגמד6)פין
 ופעם ננמש סנ6 מיעד סג6 נמחגימ6 , נפסי[ 3ננומ מהגס ]גתז"6 גלעת כס פפלמס פיפס מגיתן 3ליופי
 מנפח 6101 . ע"כ וככש~ן הניסן יע13 פי6 סלחנית 6ת מת6גין סלע זמגיגן ]גריסיך וגג)ס

~StAn 
 4ע ז5
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YIIYדברפתה 
 ארל נ"ר( איף לרמו בילקופ ע"ש( שף* ידף כר. פם9ש מסרני ט לא וצא ענר נ"ר(חלף

 נחתיך קפן הנה בעעע כבז הם84סר בסטם שם שר שרפש )ומה בוזה בן בוזהאקציה
 כתוב נ"ר( אלף )רמו ובילגץפ ע"א( צטט )דף א"נ(. טררש מן !זא , כאד אחה בזהבגתם
 )רף רום. בנבעק שמ'%נרבהף

 ק-
 כה סררכי היה הרעם וכי ועקה יזעק ובלקט ע"א(

 בכיה הקב"ה הפיל בייפ ע"ב( קק )רף ידע. וטררכי ד"ה נק אלף רמו ב'לקופוצא
 לרף נץ. אלף רטו בלגךפ ד"א , כר עישן בתךוערבוביא

 קי-

 בכסו ]הס ובלים ע"א(
 קי"ה )רף . כף שבביתי הגרומאות כץ כקש רצתך אם ארל ונר אלפים חישרת איתא נ"ר[אלף
 נגד[ אלף רמו לרגיחם שוה אק ולמלך כצ"ל אהשרוש למלך הק ףאסר בש ילקוםע"א(
 א* רמז בצ'יפ ע"ב( ק,נ )רף . כ" הכקש דבר ל רעים פניוראה

 בכיה הקב"ה רשל נץ
 לחמא רפואה ירע ומררבי נ"ו אלף רסו בליפ איתא ע"ב( קכ'ב )רף שועת בתךהובוכיא

 משט בעמו ויוצא נכנס דיגך את המן כשראה וי"א בילקופ ובסררש ע"ב( קכ"פ )רף .נ"ו * ברמי הוא כו' טרשי דיה הרעפ וכי גדולה ועקה ויועק בילקיפ ע"ש( קכ"ד )רף .ט'
 שתם הגטצאים מם ביל9ט במדרש ופצחתי ע"ב( קלסר )דף . נק אלף ברמו הוא.כר,
 ענה בילקיפ ע'*( י- )דף . נ"1 אלף רמו בילקופ המא , כה הנוסו הם הסעורהשאכש
 היה בילקום איתא ע"א( קנ"ו )דף . כו' תענית טנלת לבפל יכול איני לאסתר ואטרשירכי
 . גבהי עץ יעעי בפ' , נ"ו אלף ברסו ויא , ט' אסה חטשים על ירה ומבקש סטרהק
 בילקיפ מובא , כף לפנע יש שגה וכי שלם של סלט צגת נדרה בילוקם אטתא ע"ב( קנ,)דף
 )שם( . פנת נשחנו רבתר שישכיר כיק נ, אלף רמז בילקומ שש( קט? )דף נץ אלףרטו

 עעב( קס"ח )רף . המריטה בכל ששק אתי תעשה אל ממך בבקשה הנק אמר )שם(ובילקום
 . כר להקב"ה המייחריס טן שד"א שברים וביט לא לצלבו 4 כערערה נשם( בילשהובמדרש
 אחרים: פנים סטדרש ליקים חם ההם המאסרים נל ב"ח. אלף רמו בילקופד"א

ה
ש ה%י9רמררש  בראית על פוב לקת למדרש בסבוא אסתר. ל טוב לקח מיש 

 ושמצאים טנ4ת חמש על פוב הלקח טן יד כתבי כל רשמתי 60( )צדהצטות
 וחרול החוק* רחב ירייי אלי שלח אשר אהד ויא יד כתבי אלה בע . דומפריםבשצרטז
 לקת המדרש אח לספח אסרתי , טרטן אבא פררש מן לקוחים אסתר על דבריו רובאשר ראיתי כי מען . נ"ב( הערה שי משא )ית , רמ"א דנ"א בע"ח נכתב טללינעק ארדףכשריר
 טרע ובאשר : קצרוה דשנות עם אחרים פנים ימדרש טרית אבא המררש אל אמתר שפוב
 הספרים באוצר נם מגילות תטש ש פוב לקח המררש נמצא כי במבמי( שהבאהי )נסולי

 דער דירעקםאר הנכבד הארון ר,וטתדלות וע"י למחייגו, התאמצתי 77, קובץבסינבען
 אלי נשלח ,Eentrzynski rr ביבליאמעקאטסאלינסקישזק

 הכ-

 , מג( בו להשהסש ס"ה
 טוב לקח למדרש שלי בהערות בולם חיבאתי , בו הנמצאים וההוסשת השעוטםח-וכשתי

 , אסתרעל
וועה

 בכ:%1מ:2ס מש יב " "ש 2 "מ , פשליץ בשנען מט נתנגית ק3ף ס3 גמיי סג* )ינ( : מטנס מ65י סמי נין ססמנלת' מקפות פס וק ,פ"נ
 יימ 2:ן t1'tths :מכ: %יזך נלמי"ני

 סרי 'פקי 6ק סייסי 21, שץ: " היגיע ו:יון%2יג
 ר

DIS'N3כ"ו ולוכן סטים קנין Sh'nt, מגמם גכ"כ ו"3 מטוס ,)כיל סמפט )11ץ10( מפוכ3' ש36וסס 
 מית עילוסס וגס , (Trestevere) ממליסעינילי y'r סמפט יסוים גג"ל , 1"3 סמפט פליגי נכ"ל ,סמפט
 גגמנ זם כ3 6תל : Romano~ (Angeloni לומייגמי.ן 6גיי13גי מ3ימ 51"3 אלופן שלוכי כתראל"ר גם 6תימגת

גלף
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ה דברפתח
 הפלה , )יד( פעמים ל"ר בם2רו והבירי , אסתר על פב הלדץ את ראה ה6י סטת בעל~צה

 , ע"ב סגד , ע"ב לגר , ע"א 4 , שם , לש כ"ט , ע"א כגר רף : שהוכירו המעסותהם
 ע"ב, קא , ע"ב ,קנה ,צ"זעש פ"וע":נ שדה"ב, , שנעגב ע"ב, חיא שחצוב,  ע"בע"ב
 , ע"א קם'י , ע"ב קלש , ע"א קל"ה , ע"א קל"ד , ע"ש קכ"ח , ע"ב שם , ע"א קינח , ע"בק"ח
 , ע"ב ים , עש קנ"ח , ע"ב קנ"ר , ע"ב DW , ע"ש קנ"ב , ע"ב ק"נ , ע"בקם"ה
1~Dpאסחר ש טוב לקח לחריש שלי וברורות . ע"א קפד , ע"ב ק"ע , ע"א קסיו , ע"ב 

 : הביש יי פת בש דוב אעם ומאסר מאמר בכלדעירוועי

ה,
 נסבאים הם אנה :לאסתר הילקוטן טאסרי סכל רשימה הקוראים לפני בזה לרעע ג"כרוקבני

 יחר הצינם וסלקום בעל כי , מנילה ובנטרא , אחרים פנים ובמדרש , גוריוןבאבא
 שאב אשר המעין ואת הישג ומאמר מאסר כל סקור דעת למען , וקשה לא 0קו0ם ואתבערבוביא

 מאטרי כל טחצבת לדעת שנישקים הקוראים בעיני יחשב יהר לשפת לא זה כי אקוה ,משם
 : טוצאם שורש על ולהתחקות ז"לקד0תימ

 מריק אבא מרמז( נסוף )מס : פמ"ב ב"ר 0ן הוא , והזי ר"ה מ"י( 6)ף רם, לסמר)י5קוס
 איוב בילית סובא וק , נריק אבא בסררש וכ"ה , נריק אבא בצרו נרשם , כף ציירןאיש

 : תתק"כר0ז
 אצושצרוש רב[ ]אטר א"ר (oD) ו ב באות שם ודוא , וזל"ז ב"ר מצויק מנס( 6)ף רמו)'093

 יום ד"א )סס( : הצען והסר ע"א י"א טגילה טגמרא רבא , בימי דהי ד"א עד ראש שלאחע
 אחשורחב גיא לעס( : הציון וחסר ב' אחרים פנים במדרש וזא . ינוס באשי זש"הבימי
 ו ג' אחרים פנים במדרש ג"כ והוא , "מדרש" נרשם , כו' ורוזטכרתם נתקייםשבימיו
(cc)ונמשים שבע )סס( : ]ע"א[ י"א טגיו"ץ בצדו נרשם , מעצמו שמלך רב אטר מהודו המולך 
 בטדרש וצא , כר אביו טשום פזי בן ההודה א"ר )סס( : שם מנילה מן מכ הוגש . תדינהיבאה
 טרק אבא בצדו נרוקם , עדנאש מהטנא וויא 1'!הוץ ההם בימים )טס( : ב' אחריםפנים

 ט"ו אלף בררו זה שלאחר דמאטר וער , ב' אחרים פנים ב0ררש והוא , מדרש ת"ל ,בפעות
 באמצע הילקט ום"ם . אחרים פנים טדרש מן והוא , טררש נרשם כשעלו אכרו ההםבימים
 י"א DW שר חק , טריון אבא מדרש 0ן וצא הנביא לנת! ואחר שכווה לנר אחד מאהמאתר
 ובהרנום גוריון באבא שם סיים בם , נוריק אבא 0ן הוא כו' נכהפרעה

 כיס-

 ש ר"ל , מעפ
 כשנתיישבת כשבת מאי רבא אסר )סס( : אחסים פנים מדרש שהחש הזה דבדרשדברן
 שעררו אומרים יש למלכו שלש בשנת )טס( : הציון וחסר ע"ב י"א טנילה טנא-א וצא ,דעתו
 יסב מנילה גמרא מן הוא , וטדי פרס היל )סס( : ב' אחרים פנים סררש הוא , אופרכוהעליו
 שעוה עושר את בהראותו ד"א )סס( : שם כגילה טן הוא . עושר אח בהראותו )סס( :ע"א

- -
 תסבוריה

 פגי 3קכ5 , פעמון 5' יט יום 3כ5 . לות פ" גסוס : ומקיים פ"6( ו' יף )מז לות ק' נלטש נ' 3מתו7מיכף
 , ע"3( כ"ז דף )עי סס פיל פ" וס 6מר ותתמי) : וללז סמים כיסס ס' תעם עזרי , כגכקיס ו3%'מסו ,בוליט
 תספי י56 ט"מ , סטיליס סיר פימה גסלס יקייען לממגר נמך מקייםולס

ot~m , ופסס , ס' עולני סגם כן 
prn6יכס מנסת ותתמי , י" " פ 61 ך " 5 נ ,,כ ותקיים מ"6( מ' דף )פד יסתר תגעמ  פיריי .  ג3רימולס  יני 
 ה"נ יף וכן6ס . 6'גל' פ" "גסוס : ומסייט כ"ג( י6 7ף)כד

~rID 
 ותקנך מון תלמם תשם 6תס בפקוק גתונ

 לניוח המיכל ע31 מ5קמ קסטת פילוס . גדכס תמי יגס פ5תיס 31מי מולס סס 5ך ויתמו כנר6סון 'סיללגרמי
 תיטוס , קסטת פיייט נטיס : מסייס וסס , ע"6( ק"ו דף )פד קסטת פ" Stnnm . (ץ'5 56'עול נרויסוכיס

 משגיס מרכס וגמא . גספוע גלתו 36לסס מסיפו טס נס אדי , )1397( קנ"ז היא מסגת סכיי גכמנגי
 מפס pa' נ,גר כי גחכתי וסס , ,ת"ד וכסברס ב"ו דף עו3 5קמ )ת7לס כמטף ע:,1 )יד( : 3נ5'וגותוסוסות

 : 5תע5ס סלטתתי כמו , מ)ףתומ כאד נוגר ונהמת , מקומות ופסלים 63מיסקי
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 דברפתח1
 , לו ר"ה כוצכן עתר את ברצהשויז )פס( : ב' אחרים פנים מדרש מן רוא , טראה תההממריא

 ו א"נ במדרש וכ'ו: , גרית אבאמצויין
 ר"ה גסס( ]ע"א[: י"ב רף טגילה בצרו נרוים האלה, היסים ובס16ת ע"ה( eb)רכז

 לאמת וצא וכן , טרית אבא בצרו נרשם , פפא בר חנינא א"ר האלה רדמים ובמלאווזד"א
 בחצר )קס( : ב' אחרים פנים מדרש היא , הימים בדהטלימו , האלה הימים ובסלאווז )מס( :שם
 כצשכין שהע החבלים נק ותכלה כרפם ריר )מס( : ]ע"א[ י"ב מנילה בצרו טץ2ם , גיתןגינת

 לכסף דואוי אומר יהורה ר' תני כרפס רצר )סם( : ב' אחרים פנים מדרש ההא , כויהלולאות
 בכלי והשקות )סט( . זה על גם כנסב שלפניו במאסר והציון , שם מנילה כגמרא וזא ,בו'
 וכלים )סס(. : ב' אחרים פנים ממדרש הוא , שנייה פעם בהם אותם משקץ ויה ולאזהב
 פנים מטדרש ג"כ וזא , הטקדש בית כלי כשהוצש אלא ליה מיבעי טעונים עצניםמכלים
 : ע"א י"ב כגילה נטרא מן הילקוט בעל וצסיף ליה" מיבעי .טשתים והסלקת , ב'אחכים
 שרוה טו זהב בכלי ח-רוקות )סס( : שם מנילה כגמרא הוא , קול בת יצאת אטד רבה)סם(
 ו ]ע"א[ י"ב כגילה מצפין , רב אמר רב סלכווז ויין (oc) : נתיון אבא מן דשא , וה בכוסעיריה
 אבס אין כדת ודצותיה )סס( : ב' אחדים פנים טדרש טן ד"א . גדול אדם היה אם)סס(
 היה כך לוי א"י )סס( : ע"א י"ג טגילה וצ"ל , במעות גרית אבא בצדו נרשם , כדתןצ

 ואיש אה2 כרצון לע'שות )פס( ב'. אחרים פנים טדרש סן וזא פרס, אנער עלבבסיס
 א"ע מקום כל כדת אונס אין כדת ושהתהה )סס( : ע"ש י"ב מנילה כק ד"א . רבאאמר
 על המאמר כהתחלת נריון אבא הציון ואפשר , גריון אבא טדרש סן רשף , כר טיגסרכש

 : לכאן ושייך ממקוטו נשטט כדתורצותיה
 נם )סס( : ג' אחתים פנים טררש טן הווו , יצחק א"ר המלבה ועפתי נם מיס( 6*)רמו
 : ע"ש י"ב טגילה טן הוא , מבעי הנעים בית הקלטת בית נשים משתה עשהה המלכההטחי
 ו נריון אבא מן ד"א , היחור יין להם פוזנת שהיתה יוחנן א"ר המלכה ושתי גם)סס(
 כעטרות ישראל ביין רח"ל לב כמזב השביעי ביום )סס( ( בא"ג ג"כ דצא , מלמד ראמלבות בעז)סס(

 הנלה כגמרא דמע , ביץ המלך לג כטוב ד'ש )סס( : ב' אחרים פנים במררני התו ,וככלים
 עימה לו שלחה ושר )טס( י ע"ב י"ב 'מנלה ווצא , חרתי המלכה ותמאן )סס( 4 ע"בי"ב

 : ב' אחרים פנים מדרש מן והוא , מירש בצדו ונרשם ,פפש
 4 ב' אחרים פנים מררש וזא , מלכותך פרימת אמר דניאל כורש לו אמר ג'( 6)ף)רמו

 : ]ע"ב[ י"ב כנילה נרשם , לחכמים המלך ויאמר)סס(
 שלפניו במאמר והציין , ע"ב י"ב כנלה ד"א לוי, א"ר אלע וריטוב ג"6( 6)4לרמז

 וצל , במשת אמהר" .מדרש בדשם , ההן וה סמוכן הניא ממוכן ושמר )סס( : אח ש גםמסב
 פנים מדרש נע הדו , טיינו כשהפך חמת כ'שוך האלה הדברים אחר )סס( : ע"ב י"במנלה
 מררש מן והא , מררש בצדו נרשם , כף מרתות כטה פקידים הטלך יפקד )סס( : ב'טהרים
 1 ]ע"ב[ י"ב פנילה גמרא ק וזא , נחמן רב אסר פקידש הסלך ויפקר )סס( : ב' אהריםפנים

 : ]ע"ב[ י"ב מנילה בצדו נרשם , היה בניאס מובהר נחכע רב אמר יהודי שש)סס(
 4 ע"א יע רף במגילה הוא , אתי קא מבנימין לעולם אמר יוחנ! ר' י"ג( 6)ף)רמו

 שמואל למדרש וכופתו , ,מדרש" בצדו וגדשם , לדבר הגון היה ומי תיטב אשר והנערה)פס(
 המדרש כלעצן הבש הלקיה רק , ד' אות פ"ה רבה אסתר במדרש כן נם נמצא כי השף ,פיט

 1 פ"נ מפרר'וא ד"א , אחד יוהרי היה לא וכי , אומר עשעק ר' )סס( 1שמואל
 איש ד"א )סס( ! רן[ ]אות פ"ל ב"ר בצדו נרשם , היה בו שנאשר מי כל אמר לוי ר'דויה יהודי איש )סס( ב' אחרים פנים מדרש מן ההש , דוד שצפה לפי ד"א נ"נ( 6)ף)למז
 עליו ישרי איש ד"א )סס( : ב' אחרים פנים מררש סן הוא , ויה יהורי משבם וכיידידי
מסמו שמי ג"כ הוא הקב"ה, של שמו שיהור ד"א )סס( שם: ע"כ הא שרוה, מהנארר
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ן רבהפתח
 , מירושלים רגלה אשר )מס( : אחרים פנים במדרש נ"נ הוא ק"ת של בנו וכי שירכי ושמו)מס(
 היקום בעל רצסיף . מי:צט" עקלה רבא ~מר והמלות , ב. אחרים טים מדרש כעהא

 מגילה בצח טיחם , הדסה לה שיי הדסה את אוכן מהי )פס( : ע"א י"ס דף מנילהכסטרא
 המלא , אסתהר שם ש הנונה כוכב אותה קורין השלם אונצת שריו )ושם . ]עש[י"נ

 הנתה""כוכב
 והסי

 שם על אותה קורין השלם אומא שהע וצ"ל , אחר מניה או הילכץפ
 שסה איתקרי שני בהרגום שתראה כמו , אסתהר מלת של הפי והוא הנונה(, )ככבאסתרב
 טענתה הע כך פוב ריוצ שהדס כשם דש )סס( : אימתירא( )יונית טגהא. כוכב בשםאסתר
 מן הוא , היתה ארבעים בת אסר רב המאמר ומן . אחרים פנים מדרש מן ודא ,שובים
 הטאסרש וכן , ב' אחזים פנים ממדרש ועא , יבש אינו שהדס כשם ד"א ומן , ארגמדרש
 ויו כך הנחק אגר כו', DW1 על הכסיס ר"ה וכך כן ט', למלכת משנכנסה אסתרהיא

 אין כי כתיב )0ס( י ב' אחרים פנים מדרש מן וצא כו' באה ושא בערב וכן , סריסיםששת
 , וחטר חן לוי אי הס( : עש י"נ מנילה גמרא מן הא , כאומתו לו נדמית עד , ואם אבלה
 פנים מדרש טן רצע , מבקשה היתה לא תור ובהניע )סס( : ב' אדיים פנים ממדרשובא

 ובכל נסס( : אחרים פנים במדרש ג"כ הוא , תור מד,ו אסתר תור ובהניע ד'ש )ס0( : ב'אחרים
 יש , קנת שפואל בצדו ונרשם , רמז להם שנחן צדיקים כארבע אהד זה מתרמך מרדכיים
להקן

~lisw 
 , אסתר הנידה לא )סס( : המכילתא נשם בחלימות הכאסר סבא דצם , קכ'ץ רגז

 י"נ דף מנילה בגמרא הוא , המלן- אל אסתר ותלקח )סם( : ב' אחרים פנים סדרש כעוצא
 ודיית , "פסיקתא" בצדו ונרשם , בו, שנים שבע אותם בל למלטחו שבע בע"ח )סס( :ע"א
 רהדלת אבל , ההורש פסקא בפסיקתא וד"א , הרגה נעאס שנענש למלך כהטל על. רק החשומה

 כק רפא , רבא אמר אסתר את המלך ויאהב )סס( : ב' אהרים פנים מדרש מן דישהמאטר
 ותשא (oe) : ב' אהרים פנים מדרש מן הוא , חלבו א"ר רוכלך ויאהב )סס( : ע"א י"נכגלה
 הות )סס( 4 עש י"נ מגלה מן הוא , משתה המלך ויעש )סס( הנ"לי מררש מן נ"ר הוא ,חן

 1 שם נסרא , רבא אסר אתו באמנה היהה כאשר )סס( 1 שם מנילה , ירמיה איי מרדכיבאמר
 דמע , לף א"ר ההם בימים )סט( : ב' אחרים פנים סדרש , לף א"ר הנתי תחת ףמליכה)סס(
y'aהקרנף יוחנן א"ר אבא בר רוייא א"ר המאפר באמצע )סס( : ב' אחרים פנים מדרש מן 

 בנר במדרש הא , סומל זה למרדכי הדבר הודע )סס( : ע"ב י"נ מנילה שגמרא החש ,הקב"ה
 , אבדה טצא או עד שלאתרע הסאתיים וכל , סררכי אטר למה ד"א )סס( : י"ב אותפלגם
 1 טרק אבא ממדרש הוא , וחרש בנתן קצף ד"א )סס( י ב' אחרים פנים ממדרשדצא
 4 שם וכיה , גוריון אבא בצדו נרשם , שם היו דברים הרהורי נדל האלה הדברים אחר)סס(
 : ע"ב י"נ דף מנילה בגמרא ד"א , רבא אמר אחר מאי גרל אלה הרברים אתר ד"א)סס(
 , כסא את וישם )סס( : ב' אחרים פנים טדרש מן הוא , לף א"ר נדלו למה נדל ד"א)סס(
 יטע וישם )סס( ב': אהרים פנים במדרש ההחש , ~דרש" זצ"ל טריון" "אבא בצדונרשם

 : נוריון אבא מן הוא זה , לארם משלכסאו
 , פחח חנינא בר עטי ר' להמן ומשהחוים כורעים )סם( : ב' אחרים פנים מדרש מן הוא ,המלך עבדי וכל )סס( : גריון אבא מררש מן נ"כ וצא , משתעי דוה רבי יי( 6נף)5מו

 עבר )סס( גריון: אבא מן נ"כ הוא , המן וירא )סס( : גריון אבא סן הוא , ףום יום אליובאמרם דהי )סס( : ב' אחרים פנים סררש מן הוא , יכרע לא ומרדכי )סס( : גריון אבא במדרשהוא
 ופא , הקב"ה א"ל בשניו כבז )סס( : ב' אחרים פנים מדרש מן הוא , מרדכי ת ולאהמו
 ב"ר ר'ש )סס( : גריון אבא מדרש מן הוא , נחתיך קמן הנה בעיניו ויבו )סס( : שםג"כ
 י"נ סנילה מגברא הוזו , כבז בההלה רבא אמר )סס( : א"נ מן ג"כ הוא , לקשיא בריוסי
 בר סמא "א"ר והמלות , שם מגמרא ג"כ הוא , לו שנפל כיון תאנא פור הפיל )סס( :ע"ב

 המא א"ר הטרל הוא סר הפיל )סס( : שלאחריו ממאסר ונשתרבבו , לסטוק ישחנינא"
בר
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 דברפתת נ11
 ותא אתה חנינאבר

 נור"
 חסמים אמרו )סס( : ב' אחרים פנים מדרש מן הוא , בני על

 אחעארהם למלך התן ויאמר )סס( : ב' אחרים פנים סדרש בק ג"כ החש , היה ארז ש6שהעץ
 ד"א )סס( : שם מנילה , להגיחם שוה אין ולמלך )מס( : ]ע"ב[ י"נ מנילה מצויין , עםישט
 , המצוות 0ן ישנע ישנו ד"א )סס( : ב' אהרימ פנים במדרש הוא , לו ישן אחר עםנטנו

 אבא פפררש הוא , רברבין עגיהם ישנו ד"א )סס( : הנ"ל בסררש ג"כ והוזו "סדרש"טצויק
 מה על לוי א"ר )סס( : ב' אחרים פנים במדרש הוא , להניחם עסה אין ולמלך )סס( :גריון
 כסובא ע"כ דעא , טוב המלך על אם )סס( : גריון אבא ממררש הוא , מקטרנ המןשהיה
 ליה נסף,אסר ככר אלפים ועשרת )סס( : ע"ב י"נ מגילה , לקיש ריש אטר )סס( :נריון
 כהטל כהנא בר אבא א"ר )סס( : ב' אחרים פנים במדרש הוא , הגרוטיות מן כסף רצונךאם

 עדנא היה אחשורוש אמרי רבנין )סס( : ע"א ל"ד דף מנילה בגטרא הוא , והמןאחשורוש
 י"ר מגילה מצויין , טבעתו את המלך ויסר )סס( : נריון אבא מדרש מן הוא , גבראלאת

 אשר ככל ויכתב )סס( : גריון אבא רז"ל , סדרש מצפין , המלך סופרי מקראו )סס( :]ע'ש[
 : בעינויים קצת אסתר במדרש ועיין , א' אתיים פנים מדרש , המןצוה

 במדרש נמצא וגם , א' אחרים פנים מדרש מן הוא , רגתב פתשנן ג'ו( 6)ף)רמו
 א/ אחרים פנים מדרש טן ג"כ דעא , חנינא א"ר לשתות ישבז והמן והמלך )סס( :אסתר

 והעיר )סס( : אסחר במדרשבם
~ulw 

 אחרים פנים במדרש הוא בכהה., הקב"ה הפיל נבוכה
 היה לא והוא כוה נרע דבר לעשרת יכול היה היאך תמהים היו "פי' הוספה נוסף ושם ,ב'

 : והעניות' תשובה ע"י להטא רפואה ידע מרדכי כך , בקל .לעשותו יורע היה כי כללחחטש
 : א' אחרים פנים במררש הוא , הסכה את לרמאות ידע נעשה אשר כל את ידע וטרדכי)סס(
 את טרדכי ויקרע )סס( : ב' אחרים פנים בסררש הוא , אני יורע אמר ירע וטרדכי ד"א)סס(
 לפי אבוא א"ר )סס( : א' אחרים פנים מדרש סן הוא , אושע" ר' בשמ פנחס ר'בנדיו
 ד"א , המן גבה אמר רב אמר מאי )סם( : פס"ד ב"ר מן הוא , השק את יעקב אבינושתפש
 : אטר( חייא בר שימי ורב במקום אמר וששאל הגי' )ושם , ע"א פ"1 רף פגילה גפראפן

 , אמר רב המלכה ותתחלחל נסס( : ב' אחרים פנים במדרש הוא , מרדכי היה הדיוט וכי)סס(
 : א' אחרים פנים סדרש נק הוא , היתה מעוברת וי"א ומן , עש ט"ו דף מנלה גטרא מןועא
 להתך אסתר ותקרא )סס( : אחרים פנים במדרש והוא ימדרגו" מצויין , בנדים ונישלה)סס(
 מררש והא , "מדרש" מצויין , טרדכי לו וינר )מס( : ע"א מש דף מנילה בגמרא הוא , אמררב
 אוכרים ויש );ס( : ע"א ט"ו מגילה כגטרא הוא , למרדכי הגירו )סס( : ב, אחריםפנים

 כ"כ , תחרישי החרש אם כי )סס( : ב' אחרים פנים' מדרש והוא , מדרש מצויין , דגמןכשראה
 : ע"א ט"ו פנילה , אבדתי וכאשר )סס( : אחרים פנים במדרש ג"כ , כנוס לך )עס( :שם
 , אלעזר ר' אטר טרדכי העבור )סס( : ב' אחרים פנים מדרש , לאסתר ואטר מרדכי ענה)סס(
 צם אדם יש וכי עלי וצוטו )סס( : שם פנילה , השלישי ביום ויהי )סס( : ע"א ט"ומנילה
 מדרש , העפר נערה מלכות אסתר ותלבש )סס( : ב"ב מזמור שוחים במררש הוא ,ואוכל
 מררש , פניו את ר6ך אותה שראה כיון אסתר את המלך כראות כהי )סס( : כ' אחריםפנים
 ומה. )סס( : ע"ב ט"ו מנילה , הצלמים לבית שמניעה כיק לוי א"ר )טס( : ב' אחריםפנים

 מוב דגולך על אם אסתר ותאמר (er) : שם מגילה , רבא אמר המלכות חצי עדבקשתך
 מררש והוא , "מדרש" מצכן , המלך כדבר אעשה ומחר )סס( : שם מגילה , רבותינושנו
 , לי עדה איננו זה וכל דבתיב מאי חנינא ר' אמר אלעזר ר' אטר )סס( : ב' אחריםפנים
 המתחיל אחד מאמר , בפרזבוטי בא וזה דמיים אחר בילקוט נפצא ושם . ע"א ט"וכגילה
 נמצא לא זה , כף המדינה לכבוש גייסות בראשי ושנרם סמון המלך להם נתן אחתפעם

 וסקו פפא רב אמר שם בגמרא שנמצא מה וזה , הילקות בעל לפני היה 141לי , שםבגמרא
ליה
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י דברפתח  המן כי בילקום שהובא הרפא בסמדר נמצא וזה , בסלמי דמורבן עברא*ה
 זביי

 נפשיה
 : ע"ב ט"ו דף מגילה בגמרא רפא , בניו רוב כמה בניו ורוב )מס( : דנר5א בטלטאלטרדכי
 פצויין , גבוה עץ יעשו )סס( : בפי"ט ורצא שב"ר" מצויין , נצלב לפיכך הביאה לא אף)סס(

 : ב' אחרים פנים מררש והואגמררש"

 שמעון ר' אמר )סס( : ע"ב ט"ו דף טוילה מנטרא הוא , ההוא בלילה ג"ו( 4,6)ררו
 "אבא לציין נכון ויוהר , "מדרש" מצויין , ישראל את לאבד לאחשווש המן שאמרבעתרת
 אבא מן הוא , כריך הפן והיה )סס( : נריק אבא במררש הלשון לעגנון תהר ק-וב כיגריון"
 שנה נדדה ההוא בלילה ד"א )סס( ! מא"ע ג"כ הוא אנחתו, זרש לו והאמר )סס( יגריון
 שינה בעלי כל אמר גריון בר חטא ר' )סס( : ב' אחרים פנים מדרש 0ן הוא , העולםאכוה
 נשמט ובוודאי , נסני בהרנום ג"כ ונמצא , אחרים פנים במדרש ליתא זה , שינה טעכצלא

 : גריון אבא מן הוא , הפלאך ירד שעה באוהה )סס( : בפנים וועספהירצ אהרים פניםבמדרסם
 בפנים ולא א"נ במדרש נמצא לא זה , אחשורוש של סנקררין היו המן של בניו עשרת)סס(
 הערה ב' אחרים פנים למדרש שלי בהערות המאמר והוספתי . שם נשכת ובוודאי ,אהרים
 , כתוב וימצא )סס( : ב' אחרים פנים מדרש , בחצר מי הטלך יאמר )סס( : ע"שקם"ה

 : ע"ב מ"וסגילה
 פנים מכרש והוא , "מדרש" מצויין , כף פעטימ ארבעה ההוא בלילה ג"ח( 6)ף)רת,

 נ"כ , סימוא של לילה זה ד"א )סס( : שם במררש ע"כ , לילה זה ד"א )סס( : ב'אחרים
 איבא סובא איל המאמר ובאטצע )סס( : ב' אחרים פנים ממדרש ד"א , יחפוץ למי )סס( :שם

 אחרים פנים מדרש מן הוא , נבהל שעה באוהה )סס( : ע"א מ"ו מנילה מגמרא הוא ,ביהוראי
 : ע"א ט"ו כגילה בגמרא נם גוריון, אבא מדרש טן הוא כרדני, שראדצ כיון )סס(ב':
 היהודים מזרע אם )סס( : שם כגילה , המן ויספר )סס( : ע"א ט"ז מגילה , לפניו ויקרא)סס(
 : שם מגילה , הכלך בנזק שוה הצר אין כי )מס( : ב' אחרים פנים במדרש הוא ,פרדכי
 , אלעזר א"ר וארב צר איש )סס( : ב' אחרים פנים מדרש , לעליונים צר וטוייב צר איש)סס(
 : שם כגילה , הרבונא ויאמר )סס( : שם מנילה , הביתן מגנה שב והמלך )סס( : שםטנילה
 חרבונא אף חרבונא ויאמר )סס( : בפ"נ בפדר"א , אליהו בא שעה באותה אומרים 4ש)סס(
 ויהלו )סס( : פ"נ בפדר"א הוא , לחרש עשר בשלשה )סס( : ב' אחרים פנים במררש ,שונאו
 ומא מאשר בשינויים אבל , נריון אבא מדרש מן הוא בתדאי , לעצים הקב"ה קרא המןאה

 זה היה ואולי , המקח- לי נודע לא , לעבדיו רשע אוהו קרא שעה באותה )סס( :לפנינו
 הערה ב' אהרים פנים למררם שלי בהערות המאכר כל והוםפהי , גרית אבא במדרשלפניו
 כהב כי )סם( : ע"א ט"ז דף סכילה , שנהו ונדרה אחשורוש אצל וירד )סס( : שם עייןקפ"ו
 כ"א: סנהררין , ככתבם היהודים ואל )סס( י"ב: הוריות , דיילך בשם נכתבאשר
 ר' )מס( : שם מגילה , אורה היתה ליהורים ע"ב:)סס( ט"ז המלך,מנילה מלפני יצא ומרדכי)סס(
 פרשנדהא ואת )סס( : בפ"נ לנכון שם והוא פדר"א מצויין , ישראל על מלך מרדכי אמרפנתם
 : שם כגילה , שמלאי ר' דרש פפא בר חנינא ר' אמר )סס( : ע"ב ט"ז מנילה , אחאא"ר
 מה )סס( : פצ"ב ב"ר במדרש הוא שבהורה, ק"ו סי' א' זה הרגו הבירה בשושן)סס(

 הנירמא )ושם , ע"ב ט"ו דף מנילה מנברא הוא , נו' אליעזר ר' אמר והעש ;ורבקשתך
 וכל , ע"א ב' דף כגילה בגמרא ג"כ הוא נקראה מנילה רבותינו שנו )סס( : אבהו( ר'אמר
 ן )סו( מפוזרים במקומוה פגיעה כגכרא נלקחים הם סופו עד ~אחריהם ואטריםה

עהה .______.____
 ההק"כ לתו 6ייכ כילקוע וגן. , ג,וליון 6כ6 3סס תפתל 0י)קוכ 0גי6 ת"ג כתו מופעיה לקוס סט סוד)טו(
 כליון" "h:h 11"נ "תורס" ותציין , נורתן 6י6 תזלס תוים 0ת6תל 30'6 , מגף 6ום תתמוך ס:תוככ)
 , נ'. לתלים טיט תזת תן 0ת6תר )קיט , 60כי תמי פוס כמסר ן"ס תקתקו כתו כטס ילקוטוכן

 : ספוןומקל
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 דברפתחי11
 * אמתר מגלת על מפרים שלשה לפניך הבאחי ! יק4 קראעתה

 . אחרים כ"י עפ"י לפני אשר שבכ"י ר,וטגיאות כל ולהבר ~רותודמטתרלתי
 ולפת"מ ולבארם י הנחסר אח ~יסיף גם . העינךית שמחא שולעטור
 ואיה . עליהם ערכתי אשר בדירות תטצא כאשר . עלי הפובה ה'כיד
 עלי % נועם ויהי . הבאתי אשר הזאת המנחה על ישמה זמננו חכמיכ*

 להגדיל המפתם באוצרות הממונים אחרש ספרים עוד לאור להוציאמזכני
 : להאדירה ז"ל קדמונינוהורת

 הרם'" מסו לעמבערג יטתקיייאלבוב
 . באבערשלמה

* פ * ש 4 ש ש 4 -4 -  
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