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מדרש אבאגוריון
פרשה א

י שיקרא,
מ) אבאגוריון אישצדין (ב) אמר חמשה דברים( ,נ)מדטניאו דיינ
מניאומהדישיכךא,מדמניאו(ד)דלפוריא(ה)מניאוממוניהןדנוברין
חפופין,מדמניאו (ו)אפייא חציפתא( ,ז)איתנמלאיקרא מני אנשא( ,ח) סדאמר
)מבני אינשא(,יא)מדארניוובנ"א
זעיראלרבא אנארבמינך ,איתקמעו(ם)שנייאגי
חביבאקדםאבוהןושמיא(,יב)העמידעליהםמלךהנף,,ואיזהוזה אחשורוש ,שנאמר
ממלוך אדם הנףממוקשיעם (6י1כ(ו()( ,ע)ולמה נקראובמו הנף,לפי שהרג(יד)[את
אשתומפני אוהבו ,והרנ אוהבו בשביל אשתו ,הרב]ושהי בשבילהטן ,ואתהמן
י,
בשביל אסתר( ,מו)[ישלך חנף גדול מזה]( ,מז)וכיון שמלך ,ציותו הכלוויוו

י

ויהי בימי

אהשורוש:

הערות ותקונים

[א](א) %6גוריון  c'bנדיין .נגיסת (ניח ר,מדרם ח"6 )6נ6ו:ור'1ן '6סחזן .וסמ6מר סוס
*
כ6
ו3
ן .ונכ"' ב"סוגכ"י ל'מ6
ך6סתר ר3ס 16ח ע'  ealסנ'רס6 h~h6וריין rthכזי
יי
ת
גוריוןc'bכ
תיוככ"י פ' ונכ"י h~h %גוריון וסמכות "6יס 5יי7ן' ('ה ,6ונכ"' ק' חסר כסתח(ס,
ןמ,
סי
5י
 1lhnrסוס3סס
ומתח'( נ6מ5ע סנו6מרמןrt'1hס(זסנח(ו('ס SPJI .סי(קוע לסהררם(6 ,ף ת"ד
מירס 6נ6גריון ,וגורםכמו l:f;e) 6100נכ"י רומ'h~hגריון6יט5די'ן.וכן סכל נסענ
(יס'(יןםעוז כסעס
'6וכרנתחחק"כוסס גורס.6ס מזן,וסס 6נ6גריון נוכרנמס:סק'דיסיןס"3ע"6 6נ6גוריין '6םלדיין קומר
6ctcnנ6גוריון (6יקווודכנמ6רדקס 6תננו כ .'1ונמס:ס סכמ':0ות כתוב'6ס "5דן .ונמגר שסריס מט"ומ"י
ן 0(16 ,ננמ' 'רוס(מי מס,
6נ6נוריון cthשיון.
'רוס(מיקיזוטין ס"ד 3גוס:ס h~hגריון6ים5ייז
(ס(כס'5636)6ור"ן 5r'hיי7ן161,ריין סו(6סי hc~nס( עסי ירוס('ס 1סו6כמוגוריין .ו(דעת' 0ני'6יט
י5יידג ,6ר"ל מעיר 7'5ון( :ב)6מרחמסס
7"5ןיותרגכוגס ,כ';קר6כןע( סס עירלידן,וכן ג:ו 65ר''ימ
זנר.ס .נמדרטלעתרפנס 00גופף"מסוסלנןנמסים("(:נ)מזסגי6וזייניסיקרה,נכ"יא'מיסונ'16נגרי
פיקרין( :ר)י(טור'.6נכ"י ב"מונכ"' א'ד(טורין ,וככ"' פ'זי(טורין,וככ"י ל'ד'(טור'6ס ,סי'כנ"ר
'ל'ונכ"י א'וככ"י.פ',וכןסו63
delaturaרכיכות( :ה)0גי16ממוגיסון7גוכריןהט01ין.כ"סנכ"יב"מינכ"
נינקיע,וננוסססניסלילונו3ריןחעופין("5,כמו סכ61י(פגיו.ונ(וךר0לסתרחגוןממו:סון7נריית6מהנום,
סי'ממ"כ מסרט סמ(סי:יס כהרכו 0ממו:ס ס( סנריוה מהנור וזמיר ס(,:כ1ה( :ו)  h"Dhמ5יסת.6
"י
( :ז).6ה:ט(,יקרץזנני'6גס.6
נ6
וכ"מנכ"יא',ונכ"יביםונכ"יל' ,h'tctln h"~bונכ"'פ'  6'06ח'5סת
נכ"' בים ונכ"' ל' ונג7פסוני(קוט '6תגס(ח יקרץ מנרייח ,6ונכ"י א' 6יהנע(תיקרץ דונגי :'6ס("5 5
6יחגט(ת ,ונכ"' פ' 6ית:ס('תיקרץדונגי'6גס ,6ונגזרת '6 1rahת:סינסודקוסדררויקררמןכרייתה:
(ח)מז,:6ר,טירף .חסר כנ,זרט 06תר ,וסתה נחמסס וסייע גחרנע,ויד (תקן עס"יוידרס 6נ6גריון,
ופי' מס6מר סקען (גד6 (1גי גךו( ממך:תקירו אוהחיי:3יסיום(:בו
 .h":C,כ"סככ"יב"מ 31כ"י א'
מ3ן'  .hS:'hככ"יבים ואדפסינעסוע דאי:'6ט,6
ונכ"י פ' .וננדסםונכשל'ונילית בגי'סניסון:
גס'3לקיע ,ונמדרג1neh
וגכ"י פ'חסרים סמלות "ר(:"hc:,h ':3יא)מד6רגימ3י" ,הכיכטה,כן
טסבגי'מןד5כטסין3י'5ח3יג5טונריכוןקרס35וסוןדנסמ' ,6ס"מ:סכמ
וכיסניםכתנינים5ת מטסיסס
טי,ס
יחמל? דנסמי 5מסרנכ"יפ':
י
לסני ect~hס3טמיס .וככ"י פ' ונכש א' מר5רנ.זוניי
ןוהפגריעטיןממקןמ"י6,כווכסןוןנמזרח לסתר ot~hעליסןתלכ,
(יב)סעמי 7ע(יססמגך חוף.נכ"יל' 7;31ס 0ס"ס "
חמן,ויתפרטחיסון31 .ל:קיס"ופייסי"כתוםנכ"י א'וכ"יפ'"ומייו5י?"(:יג) ולמסיקר,סמו תגף.
נכ"י בים  OD7UIונ'לקוע גומרל,':0ס למס סטמ'ך עליססיולךחוף בוניל מ1קסי סט ,והסרנ"ב 3כשל'
ויכש )ו'ונכ"י פ'51.יו פסק סססמיט ?מטתיק מסלמס טד למס( :יר) 5ת קטתו .כיססח' כמו סט6
טס5והע' במקמרסלם:יו,ובן3י"וןטס
ר ר3ס
נידפסונכ"יל,וכןמוניליכי כמדרסיסת
יש 3ך הנף .מוססתי כמו סס;3 6כ" ב'עש
ן"מונס"* א'ונכ"יפ'ב:פתי
ו3תרגוסטיי ,וחסר"..
כנכ"י ב
ת)
חו
(ס
ן סמלך .נכ"יב"אוגכ"יל' ונגדפפ
ונכ"יל' ולן 3גדסםו3עקיע,וחסרגסלכ"י א'ונכ"י פ'ן (טו)וכי
וסכל '11ו
סו"וכיון סרקו סכלסמלך5ת:ירוט סתחילו5וותיןוויוו',ינכ"י פ'ומכי' א'וכיון סמלךנייח
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אנאגוריון פרשה א

צ

בימיאחשוחש] .ר'ברכיהפתחמיפשיעשהקרא הדורותמראש('0יסמ6י),
נדקת
ת)בויהיה לראש בכלדור ודור(,ים) אדם
יכוועחלועברייתושלעולםגזר הקב"ה(י
ראשליצורים ,כון ראשלדצרגים' ,הבל ראשלנהרגים ,נח ראשלנטלמים ,אברהם
ב ראשלתמימים( ,כ)יהורה ראשלשבמים,
ראש לנמולים,יצחק ראשלנעקדים,יעק
(כא)יוסף ראשלחסידים ,אהרן ראשלמהנים ,כהנה ראש לנביאים ,יהושע ראש
,

"9

לכובשים( ,כב)עתניאלראשלמחלקים שסואל"אשלמושחים ,שאל ראשלנטשהים
דוד ראשלמנגנים ,שלמה (כנ) ראשלבונים ,נבוכדנצר ראש למחריבים ,אחשורוש
ראשלמוכרים ,המן(כד)ראשלקונים ,כיון שראו הכל שאחשורוש מוכר(כה)והמן
יבימי אחשורוש:
לוקח,התחילו דבלצווהיןוויווי ,ויה
ם ההם כשבת(,כו)בשעה שבקש אהשורושלישב(כז)על כסא שלמה ,אמרה
בימי
כנסתישריאללפני הקב"ה( ,כח)רבש"ע(כם)אל תנבל כמאכבודך~ ,ל)והאיך
(,לא')באועלהשישקמלךמצרים( ,לב)ונמלה
באלידו הכסא( ,לא) אחרמירעןשלמה
בכתובת בתו( ,לנ)דכתיבויהי בשנה'החמישיתלמלך רחבעם (לד)עלה שישק מלך
טצריםעלירושלימ (וס'כ 'נס) ,בא סנחריב ונמלה כמצרים( ,לה)והניא עמו לארץ

הערות ותקונים

(יו)ר' נרכיססתת .פנ 6נמדרס 6סהרנסתיחת6 6ות" ,וכקוהממדרס "6נס(סגיגו .ונגדפטונכ"ל'
נוסף(פזי זס :קורץ כ! מזורות ( 6ג6מר 6(6 ,קורץ סרורוח .ו3כ" ננ"ם קורץ דורות ( 6נקמר 656
סדורות .ונס ססמיס ר,מעחיק,וכן חסר כמדרסלסתר סם,וכן ('ת3 6כ" א'ו3כ"' פ'( :יח)מי 'סיס
5ר5ס 3כ 3דור ודור(3 .דסס מקהוהכרייתו ס( עורס נוזר'סקנסס ע( כ( נריוהיו מסר6ס(ציות 3ר6ס,
 s~tsמ' ר16י (ציוח 3ר6ס .ונמדרס 5סתר עםמתקין סקנסס 6 515חז 61הז מס סרטי ( .1ונכשב"מ
ו3כ"'ל' מתחקת3רייחוס( עו(טגור:סקנ"ס ע(כ( נרפסונרי6סמ'ר16י(סיות ר .06ונכ"' א' וככהפ'
ר ודור" ('ה 6סס(:יט)6דסר6ס(יגורים .נ:ךפסוככ"י א' נסטת
סוס כמו(ס:':ו ,רק כמקוה.נב(יו
ר6ס ('סריס ,ומן לוחיות צוגעסית ש ,המש(נטן נכתנ' יד6ךךיס ונס נמדרפ לסתר 0ס(:כ)יסודם
ן 3כ(סטכסיס,סס"דוימי סמקרינגיוססר6סוןןrb
ר6ס(מכעיס ,געת מקמת סמסכן סו6סקריכריסו
קרכגוגחכוןכן עמיגךכימס
ס יסורס (כמזכרז'נ)( :כא)יוסף ר6ס (חסיד'ס .וכ"מ ככחנייד 6חריס
ס( :כב)עחנימ( ר(06מח(קיס610 .
%ס נמזרס לסחר ,ונ:דסס ר6ס(6מרימים (חק ("50ר6ס(חסייי
סיס סר06וןומלהמס 6חר' מות 'סולע,ועייןנחדופי מרד"( כמזרם לסתרסס(:כג)ר6ס (נוגש.ככ"י
ב"מ ר6ס (גטגיס מ( (נוגיס( :כד)ר6ס (קו:יס .ות"ס ננ 3כתנ' 'ד ונמדרס כסהר(16 ,סהכ"יל'
ובנדפס (( 067וקחיס ,וקיןספר נימאס( :כה)וסמן (וקח.נכויי באםונכ"י פ' וסמן קרס ,ו3מירס
שסחר מסר 1ס( :כו)נסעם סנקס
י5מסורוס.נכ"יב"ם נכעס סמלך6ה0ורוס נק(0י0כ ע( כס 6סלמס,
וממזרם סוסס6נ סהרגוס לסחר נס סת"ם ססומונףננוסס רמו (6ף מש ,וסנר נחח(ס מלמר מנדרס
 ot:Oלחריטנ' ,וג6מ5ע סנים"וי"ל סרעס :כס מכס 6והס מירוס(יס" סו 6מל"ג,וכן ס6כ ~ spמפרס
לן
מנקהיסתר 6סר ס1ג'6( 8ור'ז'ז' כר 3סחכס מכרח"ססורווין,וכגריס (קחממסיר סוס 6ת מקמרמ
;
מדרס פגים 6חריס  ,'6ו(פגי; 1ק3ר ממעתיק ,ע"ס( :כז)ע(גם 6ס(מס .כגדפםוככ"י ב"כ!וככ"י
פסף6הר וס"סכחוכ נוויסג ס(מס ע(גס 6ס' (דס" 6כס כ,5):וכן  610כמדרס ס:יס6חריס נוסח :'6
(כה)רנס'ע.וכיסנכ"'א',וריי
ס e(DDלנמאססשנג,ף קרסיסג רסע".ונזקי ב"םוגכ"יל'"נמקוס
ס"י פ',נתערס סרס 6חריס  '6רסנ"ע גס6יססבתות 13כס
 ,ס',
רסיס ס(מסיוסגיסג ר0עוס" .מכ
רסעיס3עליו ,עכס למטן סמך :לבם)*ל תשלכם*כבויך.סי 6סכהוב ירמיהי"ר כ".6ובידסס
חסרימלת"כס(:",ל)וסחך 63לירזרכס*:3 .דפססג"קמרי תכריס סליך(מ%5כס* זס גידו.ינכ"י
צנ"םונכ"'ל'ולמרו S~rnסבך גמ 65כס6וסניזו .וגס 3כ"'א' ו3כ"'פ' סמלון "ולמרו תו"(" ('ת ,6רק
סג" וסבך '( 83דו .וכמדרס מנקת לסהר פ %'510לקור מהכס סורווין וסליך :מ 65וס סכס* צמדי :
כ"י ב"נו
(לא)ל6חר מיה? סלמס .ככ"י פ' וכ"י א' 6תרממתסלמס( :לא') 63וטלססיפק ,נגדפסונ
וכ*ל'מלס ס'סק מלך מלריס טל 'רוסליס ומ rh 65סכסך ונפלו 3כתו3ת3הויסורידו למוריס31 .כ"י פ'
וכ* א'  610כמולמגעי( :לב)ויפלס ככתונת 3תו.טיין מדרפ לסחר ס"5 6ותי"6 3רסנ"נ  hlOכיסס
סו %סרטס כו' פרעי מפל קותו 3כתו3ת 3תי1,וע"פ סרתכת רנריס3זס .וט"ן כהרמס 6ס?ר נס'נימים
סיס( :לל)רכחינ .כ"ס בכ* פ' .וננר3סכ'ס4סי
יב"מונכ"י ל'סכןכחוג ,ונכס א' ס%:מר:
ך"מנ?י,3ירכי
ב
ללר) סימקמגרמ5רימטל'ריפליס .ו
ג
י
ת
י
ו
"
ת
6
ח
ק
י
ו
ת
6
1
ת
ו
ר
5
1
%
'
ס
516ח?
ת
'
3
ף
ס
מ
3יתסמלך
6ת סכטללילקח(סס פס פ)מסו 6תסכללקת ,ופסילו סב .%וחסרגסנכ"יל'וכ"יפ'וכ' 4א'(:לה)ויני%
.
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ב
אבאגוית פרשה א
,
ישראל( ,לו)בשעלה להלחםבירושלים( ,לו)ואורחת שעה שנפלסנחריב נפלהחזירו
והצליח
(לח) [בכל מלכוהו] ,שנאסר (לם)ויצליח חזקיהו בכל טעשהו ),)( % YW1
(ם)בשלמה כתיב וכלמלכי הארץ פבקשים raפני שלעה ~Y'olעיג) ,ובחזקיהכתיב
ורבים מביאים מנחהלה' ומנדנותלתזקיהו (דלכ (גכג) ,בשלמה כתיבוכלמלכי הארץ
מבקשים אתפני שלמה(ילכעכג),רבחויהוכתיב בעת ההואשלח מרודךונריו"
ככיג),
שש מעלת לכסא,
וכשראה חקיהו את הכמא אמר (מא) מה ראה שלמהאבי
(מב)אלאכנגד ששהבנים (סנ)שעתידים לצאת (מד)מזרעו
שידוד (מה)שיהיובהם
של
לעש
ששהמדותואלוהן שלמהיאשיהודניאלחנניה מישאלועזריה ,וברוחהידש עשאו
כנגד ששה מלכיםשעתידיןלישבעליו ,ואלוהן(סו)שלמה ,רחבעם ,חזקיה,אסון,
ה,
מנשה,יאשיהו( ,מז)ועלה פרעה נכה ונלחם ביאשיהו( ,מח)ונמלהלישבעלי
(סם)ולאהיהיודע (טנהגו)[מנגנו] ,והבהוהאריעלירבו(,נ)והיהצולע( ,נא)ונקרא

הערות ותקונים

עמו (6ר' 7סר .(6נכ"' פ' וסחורו (6רן 'סר( :(6לווכסע(ס (מחס '3רוס('ס3 .גזסס ונכ"' ל'ונ6
(מחס מרוס(יס ("5 ,כס( 63ס(הס .ונכויי פ' חסר,ס סמלת כסע(ס (ס(חס ג'רוס(יס( :לז)ו6והס
סעססיס( ס:חרי .3כגדססונכרי ב"מ ונכ"י ל' נ6וה 1מסרק נס( סוחרים וי 165יסרק( וכווו ממתו וגס13
6חסכסך ושמיגוקותו (מקומוויסגעגיו חוקיסו וגע( סכטד שסיסניזס(מסוס35יה נכ(מפכותו.וככ"יפ'
631ות 1מפרק ניקט (ס(מס ניסרך( וספקוסקסתםועכו יסרק(ונווו כ( 6סר (ו  SDitחוקיסו 6ת 0כס,16סכ
ע(יו סס"דויק
חיחוקיסו נכ( מעסיסו.ונכ"י 6קסס6רדהסריס מוססורות( :לה)נכ( מ(כותו.סוסיותי,
ח 'מוקיסו:
וכ"מ נגיסס ונכ"' ב"מונכ"יל' ,וניתק נס נכ" פ'( :לט)וי'(5ח הוקיסו .נוך6ויק
(ם)נס(מס כתיג וכ( (ו(כ' 6רן .נמי ב"מכהונ(501יח נכ( מ(כותו כס(מס ,נסתמת כהינוסרוס oth1)n
6יס מגחתוכא' כסףוכאי  JOrוסמלות [דס"כ סכז
ן( ,נקרץ כת"נ "ו0ס"וכן *וס(מות")ונתוקיסוכתינ
ורניס מני(*6'6ו מחס כ'רו(:יס ווונדטות (חוקיסו71ס"נ (נ כג]( ,כקרץכתינ ורניס מני'6ס מ;הס (ס'
('רוט(יסומגיפות(יח,קיסו) ,כסקנס כת"נ וכ(נוסכי סקרן מנרקיס 3ר16ה 6תפג' ס(מסנדס"נ עכג],
ת'(nlh1Sח,6וכן נבק פ'וככ"'ל'חסרם (ראוה),ונהוקיסו
(נקרךכהיכ מהקביס 6הסגיס(מס,וגוי
ןמאך ספרים ומוחס !6הזקתו [מ"גכ'נ] ,ות"סנודפס,
ז
6
כתינ נטה סס 61נדודך6(3דןכןני
רק מס נטעות ומגד(יס  ("51ומנזנות,וכןנמקים לכו'" !ריך (תקן ו(כתונ*וגו'" e51h .כ( ס;וסח6ותסס
מוסעות כ' הכהום וכ(מפכי סקרן מנרקיסr~bפגי פ(מס ט 61מוקזס (פגי סכהונומס:וני6יס rhמ:חהו.
ו(דעה' מדורס סניך רק סהח(ת 0כחינ ,וג ("5נק(מס כתינ וכ( מ(כיסקרן גונקטיס  rhס;' ס(:וס וסס
'6 G'b'~aס מ;חהו וגו' (דס"נ ס'כ"גת"ד) ונחוקיסו כת"כ ורניס מכי'6ס גונחת (ס' ('רוט('ס ומגדרת
('חוקיס( 1דס"נ"3נ כ'נ) 1נ 6מוסר  1rhוסנט כתוב 6חר ונחוקיסו כתיב געת רובוט ס(מ מרוזךוגו':
י א' מסר6סוקג'( :סב) 6(6כ:גד סטם כגס .כנדפס סייס636
(כא)מסר6ס ט((:ס 6כי.ככ"יפ'יכ"
כ:גד'ס6 :ר5וה31 ,וס גטקס טססמ6מר ,ומהחי( 6מר וס וסטת:ס כזה,וקין מסק356י ס3כ"' סוס נ6ו5ר
0סטריס נס6מנורנ 6סר :זסק מנרושנית סמדרט סיס מסר דף סקס וגסוס נעת סט ,ומוסיף ס:ועתיק
 16סרג נע 3סמו"( נט5מו מאת 6,ר5וה"כמוסריס3מזרס לסחר ס"66יתי"ג ססכגגי סססרקיעיםסס
כעד סט6ר5ות6רן 6דמ6 0רק6ני56יס גסיםתג(.ועיין פסיקה 6סגק6ויס'גיוס כאחגוססכערס ק("ח.
 0316כמו ס0ו( 6מיגונג"' רומ'כן סו( 6נכון .נס נכ'" ב"ם ונכ"יל' וג:זכסחסרמלמר ס(סונמ65נכ(
כתכי יד ,ומבהיו ;רסס נכית ממדרס ח"נ5ז  83נסס מדרסימות כס 6ס( ט(מס סמלךע"ס 6סר נעתק
טכס מןס' כלנו סי'  ,D",pוכאדות (קח סכלנו 6תכ( 0מ6מר מן מדרס 6נ6גריון ס(פ':גו ,רק כסטר
כהגת' כ' נכ"' ס,ס סיס חסר דף .וראיתי נמזרח מנאת לסתר ס6(6'5,0ור סרס"ח כור1וין 63גדת
גריון והסר 6363
לנדות 03ערס כ"ז h'JOמקמר 6חד מן דמות כס Sc 6ס(מס וסייס ' '(161סדו
מ~6רק הסר נ:דסס:
גוריוןס:דסס ,ונקמתכן 610כיכ( סמ6מר נד(ווח כס (0 6ס(מס  h1Vכ"6נסיפ:יגו
(כנ)סעשדיס (65ח .נכ"' ב"מ וכ"י ל'סכיועומדין (65ת( :מד) מגרעו ס( דוד .כ"ס נסגכ"' ב"מ
3סס .נכ"יב"מ
ן ceמידות( :מה)
וכח ל'31 .כ"' פ'ס5סססיס נג'סעהיד'ן (65ת ממגוסמןיו
וכ"יל'ססיו נסס( :מו) ס(מס רמכעס מוקיסואנוון פסס3 .כ(כתני 'דסני' מגסס6פן( :מז)ועכס
פרעם.ככ"יננ"כווכ"יל'סני'ונימייתסיסועכס סרעס6 ,נ(גכ"' א'ושכ"יפ'סו6כמו(סגינו( :טו)וגסוס
('סכ ערס .כדש ב"מונס( 6ת סכסך 1נ'(( 4יסגע(יו .ונכ"י פ' כמלחונט(6ת סכסך ('ת.6ונכ"י א'
פ מבסיסווסיקס ) Jcfע('( :1כס) 6%סיס יודעמגסנו .כ"ס נס ככ"' ב"מ וכתל' וכ"פ'
סנירס6י:ס
וכ"י א' ונס נגזסס (ח"ג 5ד ל )8ונכונו ,.וסוף כעעות  ("51מנתו ,כמו סתקגהי נסרס.עיין ססיקה6
ס:ד4לחרי מות מערסו' ,יגסקח 6ססק6וימי כס!מ שערסכ"ש .המ( 65נכוןכת"ס ( 6סוסיי
י
עז
י ב"ם וכש
כמנגניומוו.כלקין (יס( :נ)וסיס(15ע .ככ"' א'וכ"' פ'*וגעסס *(ע( :נא)וגקר 6סמו.ככ"

טיח

3כי

מיה

;

סיס
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שמו(נאי)פרעה נכה( ,נב)המחרנמינן פרעהחנירא(,נג) וכשבאנבוכדנצרלמצרים
ו ברבלה,
(נד)וטצא הכמאוהוליכהלבבל וביקשלישבעליה( ,נה)ולדון אתצדיה
(נו)אמרה כנמתישראל(נו)לפני הקבילה[רבש"ע]יתומיםבנו הכחובואויביםפעלים
(זכהס(ג( ,)6אף הוא לאהיהיודע (נח) מנהנו של מננמן( ,נם) והכהוהאריעל צר
שמאלו ונפלממנה( ,ם)ועליו הכתוב אומראיך נפלהטשמיםהיללבן שחר('יטיס'דיג),
ע'ל כסאה'(דס"6כעכי),
(מא)ו
י משמים נפל אלא פכסא מל ,שנאסרבווישבשלמה ,
כךדריושוהחריב לבבלנמלווהוליכו לעילם אשר
ר
"
ח
ה
וכשמל
י
ת
מ
ש
ו
י
ד
מ
ב
י
א
ס
כ
בעילם ('ימ'ס מע (ה)(,מב)ואעפ"כ לאישבעליו(,סג)וכשעלהאהשורוש בם(,סד)הביא
חכטים (מה)לעשות כמותו ,ולאיכלולעשונו כמווצ( ,סו)ובאיזה צד היהעשוי,
(מז
,היה טכובש באבנים מובותומרגליות( ,סח)כמוהו לאנעשהלכל מלך( ,סם)ושש
מעלותהיולו ,ומשש מעלותהיה עולה בו ,וששדרכיםהיהלו ,ועלכל דרך שש
הערות ותקונים
 4ונבסס (סיכר גקר 6ס ,%ונם" פ' (גן ;קר 6נכס( :נא')פרעס נכס .סו 6נמ"נ כ"ג ("נ:
וכטנק
,

;

(נב)ומתרמיגן סרעס חניר .6כן סו 6נתלגוס (סגינו נמ"נ מס( :נב)
נטכך;5ר (מקריס ,אדפס
(כדמותכס 6ס(ס(מס) וכסע3סגנוכדג5ר(מקריס,ובכ"יב"מוכסג' וכסכינם(טכדג5ר 6תמקריס .וככ"'פ'
ולכה א'נ6גנוכדג5ר כרסתוגס 13שמוריסוסורגו (ננ3ונגף 6ף סו'3 6סנעניו( :נד)ומ 65ככסףוסו(יכס
(ככ(.וכן ככ'" ב"מוכ"י ל' מ 65סס 6תסכס 6וסו(יכו עמו(ננ( .ונודפס סס (נדמ1ה כס 30 6ס(מס)
כסעוהוגטנווסוסינוגנננ( ,וע"ןיפקוס רמו(6ף ט"ו ולגורו כסע(סגגוכדגנר סרסעוסחריכ rbניח סמקדט
סנ(ס 6ת 5דקיסו ו6ת יסרק( (ננ( ,וסול ממדרס פרס 6חריס נוסח נ'( :נה)31ךון 6ת 5דקיסו נרנ(ס.
וכעסנג( כהניידס(ס6 .':ו3ס נהנו ונס נגדסס (ימות כס6ס( סלמס) נסעות 1731ן 6ח 5דק'ס בבלה
 ("51כרבלה .ולעיר~ nhrסונף 75קשו מלך יסורס מ6ת חי( סכסדיס 6סר תססוסו 3ערטחיריחו(מ"כ
כ"ס ו' ,ירמיס("עס') ,וכן ני(קוס סניף גסס מדרס ,וס 61מזרם 6 e':Dחריס נוסח  ,'3וכטסנ(וסו
גכוכד5:ר ר5ס(יסגע(יו לדון6חנרקיסו נרכ(ח.6וכן נת"סו6ייהו יתבן (רנ(סזינ6רע חמה(:נו)למרס
כגסת 'טר .(6כגיפס וככ(כחני יד 6סר(סני סמרויסר(:36נז)(סגי סקנ"ס .מגות (6ס הסריס נכ"י א'
ע שסגוס( כס ,6ונכ"' ב"ש ( 6סיס יודע מנסנו
וכ"' פ'( :נח)מיסגו ס(נוגגגון .נ:דסס ( 6סיסיוי
סירך סו6חוורנתוך מגוןסגו,ונכ"י ל' נהגךמזנויןס(ו ונכ"י א' וכיק פ'6(1סיסיודע מגסג סמ;גגון,
ס,
6( ("51סיס 'ודע מנגו ,כמו סכתנחי)stuמערס מ"ת.וכןתריסכי(קוסלסחררנו  qSbמ"וגטםאדי
61?1מדרס סריס ~ofinגוסח נ'6(1 ,סיסיודע מ;ג:ון( :נם)וסכתו סקרי ע( 5ן סממו .נכ"'ב"מוכ"'
 4וסכסו סקרי ק(,Shnrוכן נתדפס וסכם  alhס6ר'ס 3ססמ ,(6וכן נכ"י פ'וכ"י א' וסכסו8רי ס(
טמ 38ונס( מטווסיס מ5טער ט ען 'וס מותו ,וכן נאפס O"Dכן וסיס מ5סערמיגו עדיום מוחו:
(ס)ועמו סכהונ מומר .גכ"יפ' וכ"יא' סס"ו 6יך גפרה וגו'( :מא)וכי  ofccnנס 6(6 3מכסף .נכי
ב"מוכ"' ל' וכי(סייס ערס וגפך ,מןססמיס חסוסרוס ,רסע כן רסענן כגו ס( נמרוד סרסע ע(ס
(סמים 6(6 ,גפ 3מכסף ס(מס ,סנ6מר כו ויסג ס(מס ע( גס 6ס' (מקר ,ונכ"י ל' ( o~tPכר ג6מר
6יך גססת כבמיס .ואתססוכי (סשסע(ס לותו רסעכן רסעמ,רע גמרוד סרסע6(6 ,כיועןזי
סריס(יסכ
ע 3כס 6ס(מסס:חן (ומן ססמיס ;פ( מן סכס( 6כך ג6מר 6יך נפקח מסמים .ונכ"י פ'וכ"י א'סוסון
3ק5רס כמו מסיגו( :סב)61עס"כ ( 6שנ ע(יו ,וכ"מ נג( כהני 'ד ,י;3זסס ו6עס"כ ( 6יסג 6ךס סס
(עורס( :סג)וכטעמן 6חסול1ס .נג"י ב"מוכ"י פ'וכ"י א' וכשעמרלחסורות ,ונגדסס וכטמנך לחסורות:
(סד) סניףחכמים ככ"י ונ"מ מ(6כס:ירי6ס ונערן עלס ,ונכ"י א'וכ"י ז' הסר,ס,ונכ"' פ' סניף
חכמיס מיסרך(מ(6כס:דרי6ס ס( מסריס,וסמכותונוסרןע"ס ('ת 6סס,ונס(; נ"6נכיון סר6ס6הסורוס
כקט3יסכ עלו ע 6יכו( סרחוסניך 5ומ;ין מגור (6((1כס:ירי( :6סה)(עסות כמוהו .ככ"י ב"ם ונגדפס
 ,וע"י ב"מנוסף וסט O')lPג' סיס ,וכן תמ(65סנן (פויסו וסטס;יס:עסקוכו(:סו) וג6יוס
יעסוי.ככ"י ב"םוכעדסיס,וכג"'פ'וכ"י א' וכי 75געסס ,ונגדסס (דמות כס 6ס( ט(מס)כתן
תס
וי
דמס
כז
5
ך
ס
כ
ס
ך
כ
ו
כ
מ
63כ;'סטונות .ככ"י ב"מ הנ" קמרו
:
סיז;)סיס
ס
מ
(
ס
ך
נ
מ
כ
ס
מ
ע
ס
"
נ
ק
ס
ו
(
ו
ת
מ
כ
ח
כ
(
ן
ה
מ
הו"( מכוכססיס ;363יסטוסות6 ,כלככ"י ס(פ ':סנ כמו (תעו.ודיסקוס רמו(6ףמ"ומו63כ( וסק5ת
ס6חריסנוסח  '3סת~(6סנן( :סח)כמוסו ( 6געסס (כ(
3סנ:ון 6חרומנויין"מכים",וסוף ממפרםסיי
על3.כ" ב"ם וכנוסו (6כסס מגך31 ,כ"' ל' וכמוסו ( onp 6מ(ך וטסים ,וככ"' פ' וכמוסו ( 6געסס
(כ( מ(ך וסקס,זכג"י א גסנוס זס ,ונגדפס טכטתו (6סיסיכו( (עסות סטך ס(מסוטניסים(תקן ס3"3
(6סיס 'כו( (עסות ג(:ךוסריס ,וכים (:כון ככסנו( :סם)ומס מעקתסיס (ו .נכ"י ב"םוכ"י פ'וכ"'
ו ,וע( כ( דרך ודרךסס מע(ות,
א' rrtמעקותסיו ט ,ומסמס מקומות סיס עו3ס ט גססילכיססיוג

.

.
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ז שהמלך חרפ
מעלזת,הלכלמעלהשני ארעת( ,ע)ובםננקהיהעולה( ,עא)וכי
(עב) הס האריות ששפין אתיריהן זה מזה וזה מזה ,והיה כתב מורשם בידיהמ,
פנהלימינו וזראלאתכירופנים במשפפ ,פנה לשמשו והיה קורא לא תקח שוחד,
(עג) וכן ב%י"ב אחות ,כת"ב בהן כגוןאלו הפסוקם( ,עד)וכל מעלה היה
מכובשתבאבנים מובות( ,עה) מהז לבאתומהן ירוקות אדמדמת( ,עו) ואבני
קריסמלינון( ,עז)ואילני תמרים מקיפין לכסא ,מכורכין בבגדישוום( ,עחזומווסין
של שן מוננין( ,עפ) כנגד כנפי הנשרים(,פ) ושני עמודים ש
ול שישעל ראשי
האריית( ,פא)ושניאריות של זהב תלולים משניצדי הכסא,והי מלאים מכלמיה
בששם (פב)ושתי קתדראות( ,פג)היועומדיןכנטני צדי הכסא( ,פד) אהד,
הערות ותקונים

ן

ונגזפססני' ו' מעלותסיו (כס 6ומ16תן סמע(1תסיסעולסלכי
בובגיס ע0רצריות י 0ם ע 3כ( מעלס
ומעלסי0נו סניציות,ושין נתרנוט 0מ .ונכ"' ל סו 6כסנכ"' ב"ס6 ,ך הסריס מס סמלות "וע3
כ( דרך ודרך ס 0מעטת"( :ע)ונמגטןסיסעולס,וכ"מ נכת ב"ם.ובכ"יל'ונכ"' א' ונמגנטן,ונכ"י
פ'וסמ:ג:ון 5"5וסמנג:ון,ועיין (עי 3מערס מ"ע,ונ:יסס חסרים סמ(וה"ונמג:ון סיס (:"OSIDעא)וכיון
בסמור דורס,יכ"ס ככ"י ל'וכ"י א',וככ"י ב"םסגי'וכען ססמ(ךע31ס ,וכגרפס וככ"' פ' כסטותוכיון
0סמ3ך זורם 3"51 ,דורס ,וסוף מעוןיריסת סרג( ,וכ"סלזכיןנכלנו( :עב) סיוסטריות סו0עין hb
ידיסן.נכויי ב"ם סניוכיון 0סמ3ך עלס נמע3ס ר06ונססיו סי0ט'
ס יז'סס ומקנ3יס סמלך זס ,orn
ונב") ל'וכ",פ' חסריס סממת "ר6טוגס"וכן"ומקנ(יס סמלך" .ואדפסגי' צהרת כילדכיוןלסמקך שמס
זורם (ע3וח כמעלסO:lCh1סיוצריות 0נו ( nic~wמעלסיייסס.ונכ"'פ'וכ"י א' סני' וכ0י4מ3ךדורם[("5
ן ומר6ין(1כתג רסוסכיזיסון(:עג)וכןנכ3י"ג קריותכ,חונ
דורס]נלעיסספריות פי0עות'ריסןמכבןומכיכ
כסן מון  1(6ספסהן'ס .ונכ"י ב"מ וכ"י ל' וכן נג 5י"נ קריות כתוניס ספסוקיס ס36ו .וננדפס
סנ;'וכן נכ 3סבריות סיס כתוכ נסן מעג':יס (6ו  SDממסע כגון ור( ( 6חסור כרינו וכ' 651נו
ן גנון 1(6
עיכ .ונכ"' א' וכ"י פ' סני' ו' פס,קיס מסוק 3כ: 3וע(ס ומע3סוי"כ קריות כתוכעסיס
ן ססיקת 6סטק 6פסי גיוס כ3ק 0;:ס זף ו' ע"נ( :עד) וכ(
סכסוקיס ,פס ק5ר ממעתיק ,עיי
מע(ס .נכ"' ב"מ וכ"י ל' וכ( מע3ס ויעכס מיחס מגויסת כלמניס מונות ומרגלות ,ובז סו6
ן ירוקות 6דנוזמות.נכ"' ב"ם וכ" ל' מגס ירוקות
נמיר6Ot:D 0הריס טסח נ'( :עה)ממן (מותימג
(נגוה 6ד:וזמוח ,ונכ"יפ'וכ"' א'הסרסמ3ת מירסונמקוס 6זמזמותסג" ססופדויות,ונגזסס סג" ו'0
גסן  o'uhיקרות (כנותמכורכמות ,וכ"ס נכלנו ,וץג" נו0וגסח ,ומן'רקות גע0סיקרותונון 6דמזמית
ע אסתר סס סנר נסס מירר ,וסוט מדך 0מיס  cl~nhנוסח נ' ,מכונטז
גע0ס מכורכמות ,וגטניקו
כ6נגיס עונות ומרנטות ומס [("5ננסכ] 3נגות ירקרקת ומדמדמות( :עו)ופנוי קריסע'3גון .נכ"י ב"מ
וכ"'ל'ו6נגי קרוסעמן,ונכ"י א'ו6כגי קריסעימן (.5קריסע(יגין .וג:דסס וגכ3כו וי 0כסן וכונית (גן
וסוכם .סטמיס כמעתיק סמלותושכגי נךיסע(י;ון'וסיי
ג חמורתס "וכובית (כן וטונס" .וניקלע סס גסס
מזרם וסוף מזרם טיס 6הריס נוסח נ' וי 0גסס תוכית טונס קריסע36י,וידועכי סמ(ס יופתורומית
 Crustallusשסגגוטזשטקא ו6ו '3סמ(ות ,טסית מוכס  610ספ su ',קריסע36י( :עו) ו6י3נ' תמריס
מקיסין כו' .וכ"מ כב(כהכי 'ר ,וכ:דסס  ')S'blחמריס מיפות 6ת
מכס ,.ימרוקמות בנגדי ס .%וכי3קוע
גסס מזרע וסוףמירר מגיס ctnnhג' ('61ג' תמריםסיומקיסין 3כס,מכוסיןגכנדי ס(0כן( :עת)ועוותן
0 30ן.נכ"י ב"ס כטעית וסווס.ן  (0ס 0מוכ:יס 3כס0(0 ("51 ,6ן( :עט):גגדכגס' ס0:ריס .ככ"י
א' כשן שסריס ,ומגת כגפי (יה ,6וני(קוס נסם מזרך וס 61מדרם מיס  at~nhנ' מנוגסי:סרים:
(פ) ושיעמידיםס3סיח ע( ר6סי סבריות ,וס 3ית6נכ"' פ' וכ"י א' ,עשי,
סכחוגנכויב"מ rhQhl
כ 3וסכ 6טומיס ע3כ:3וע3ס ,ונכ"' ל' ע 3גוע3ס סר05ו:ס ,ובח"ו כתוב והגי ע:ווזיס  (0סיס ע(ר06י
סוריות( :פא) ומי וריוח  (0זסנ  ofilinמסי5די סכס .6נכ"י כ"מ וכתל'וכ"' א'כח,נ עומךיס
מ5':0די ככסף.ונכ"י פ' נפקוס עומזיט סג" ססעותרן .וכ;זפס נטעותוהגי הנגיס(0וסכ סיוע(0ג'
5זי סכס ,6וכן כילקוט 6ית:01 6י סריות  30וסג ח'313ס(1 ,ס:י וסמונף כלוקס סט ובי גס;'ס 30ו?נ
סכס6ימ5י3ות ע 3רהטי סע;:ודיס ,ומן סמכות טלריות ס 3וסג
נכ"י
עומדותמטי
י5סדסיסך'ס נק:6ונר'עם כי חסר נר6סיתו( :פב)ופתי קחיר6ות .נכ"'ק'ח3וו3נ'יס"3קוסמנתטח
ט
ס:מ65נ6ו5ר
ימזרת
ס:יס מהריס ואי קקזר6ות .ומדפסוככ"'  '8וכחג' א'וג'3קיס גסםמזרע וסוף ממזרח 6 ot:eחריס
טסף "ס3וסג".וכן נח"ל ותרןמוחכ:ין דזסכ .6מוס (ר6סמסיס נסקפויו סגי'" 30וסכ" ,וסמ3סקחזר6
סי 6יסית ורומית 2 Cathedraק5שז2א (קטהמדטר) מ'; (6יס ח0וכ( :פג)סיו עומדים.ככ"י
ב"מוכ"י ל'וכ"י ק' וכה א'וכ"י פ' חספס סץ(ס ~עו:נדיס"  cciiilחסרס גס סמ3ס"סיו"( :פד)6מד

כסי
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(מה)לנד אחוזה ,ואחד לנתןהנביא ,לפסושבעים קתדראות מק4פ1ן (פ 0לסמא
לשבעים זקנים( ,פח) ועל כל דרה ודרה שני אריות ושני נשרים עומדים על
על מעלה הראשונה,
רנליהמ ,זה כנגד זה( ,פם) וכשהמלך עולה לכסא נוותן
רגללי
ןד ;,והנשר (צב)בפו
(צ)החר הגלגלבתוההמגנון',והארי( ,צא)פושם אתידו ש
י
ממ
יע
של שמאל ,והמלך נשעןעליהם(,צב)ועולהלמעלההשנייה ,על המעלה,וגלגל
חוזר ,והגשר פושלםבל(.צר)גפו של ימין ,והאריידו של שמאל והמלך נשען עליהם
ועולה( ,צח)ובן מעלהומעלה( ,צו)והיהמוום של לסףמעןבסגנוןלמלך ומושיבו
על הכסא( ,צז) והנשריםפורמיםבפיהם( ,צח)והיו עולים במבנון( ,צם)וממבכים
למעלה מראשו( ,ק)ויונהשל והב( ,קא)יורדתמן העמור,ובמתהת אתהארון,וגומלת
אתהתורה( ,קב) ונוהנה אותהע4ברכיו,לקיים מה שנאמר והיתה עמו וק"א בו כל
י 'ע)( ,קנ)וארי פושם ידו ,ונומל העם"ה ונותנה ע? ראשו,
יטיחייו (יני"'
/

הערות 1תק1נימ

(גד .כ"סנס נכ"' ב"מ וכ"' ל' וכ"' א'6 ,כ 5נכ"' ק' וכ"' פ' 6תת (נד( :פה)(גו סחוס ולחד
(גתן ס:נ'3 .6כ"' ק' סג" ~( rrגתן ס;נ'( nrhl 6נד ~ ,rrirsונתקיע סנה  CC3מדרס 7;: hlolר0
סרס 6חריס 6 ,'3קד (כסן נזו( ופחז (סנן ,וסייס "נ"6 6ק(7נד סחוס ;( irhlתן ס:כי."6וכוון 3מס
ן (ס5ן נמדרט  G':Dלסריס ג' מערס כ"ן .וכן במדרס כס(0 6
0סני, 6נ"( "6מזרם 636גריין .ועיי
סלמס (כ"ת סמדר 0ח"ס 5ך  )86סני' 6חד (גן סתווס :( 1rhlתן ס:כ' .6ור.6תי כת"ס סכי 6כמו0סו6
כי5קוס  CC3מדרס (מדרת סרס 6חריס)"ותרין מותנגין 7יסכ 6חד (כס 6:רנ 6וחד 5סנן כ?:י;"6
(פו)ותכעיס קתדרלות ,נס מס נ:זפס סג?, (0" ',נ"( :פז) מקיפין (כס cr 1 6חסר נ:זסס ,וססיוס
סט"ויו'30ן כסן" סו 6נויותר ,ונכס ק' סגירס ,מק'פות5כק, ,ונכויי פ' :ויקס'ח (כס( :6פח)וע( כ(
דרך ודרך .כ"סכב( כתב .יד .ו:3דסס סג" ו30עיס קתזר!6ת  (0ו?נ , o~sJciקרסויוחסין ?3ן 1ע 3כ(
ן ע5רג(יסן( :פם)וכ(:0ו(ך עו(?
5קכקסז,רס וקתדרס ס;' קריות ו; ':0מריס ומכעיס6חי כנגד 6חזועימדי
 .כ"ס 3כ( כחג' 'ן ונס ני(קוע .וכ;ךסססגי
' וכ0ס:ו(ך עומד ע( סכק( :6צ) חו,ך סג(ג( נתוך
סמגנון,ככ"י ק'וכ'" פ' וכ"' א' ומור סג5ג5מתוך סמ:ג:ון ,וכי5ק,ע(וסולנון מדרם פגים 6חריס) מוגר
(("51.,
יעי
(;כוןככ"י א',
,
ג5ג( 50נואו; c~lh ,אדפסוסיס סג(ג(חו,ר ,ומת
מא:ין(צכאק)רתכיומס 6ח ידו(וס(:ג':וןמין,ו
וככ"י פ' נטעות מנגון נתחברו 6ותיותנו  t'CD)lמ
"קוט נטעות ע3
5,
מ'
3:
יעין  50 ("51יעין ,וכב כחכי יזונס מוסס מגת "6ת" '5ת ,6ונכ"י פ'וכ"י א' סג" פורע ידימין:
(צב)נסו 050נו ,(6נמסק כנסו  (0פמ( :(6צב)ועורס (מעכסס';0סעמד ע( סמע5סוסנ(נ5חו"ל.וכ"מ
ר סג(ג .5והדפס סגי' וע5
מכ"י ק' ,וככ"יננ"מוכ"י ל' סני'ועורס :5וע(ס סריס ע5ס :5וע(ס פיסחי,
מעם ':0ס סג5ג 5חור ,והסריס במטוח ועלס (מעכס סט':ס ונכ"יפ'ונכ"י א' ועלס (:ועץ ';0ס שוור
ן .נססס אדפס סגי' מפו '(0מין( :צה)וכן(כ(:וע(סומעכס.כן סו6נסככ"'
סגפך( :צר)נפו (0ימי
ב"סונכ"י ל' ,ונכ"י ק' סג"וע( 5כ( 5וט(סומעלס כך ,ומדפסולכ"י א'ונכ"י פ' ועלס למעלס ס5י0ית
וכן (כ 5מבס ומע(?( :צו)וסיס טויס  (0כסףעעןכמגזין (מגך .ככ"י ק' וסיס0ס מין (0כסף מועז
ף:5ו(ך  ,וכ"מ ככ"' ל'
כמ:ג:ון וטפף סמ;;נון (מ(ך .וככ"י ב"מ וסיס 0ס תנין ס 5כסף סוטןנ:וג:וןוניק
ן (מ(ך ס(מ? ,
רק כמקוסיויק
ףכתיג 0סיטפףCrT:3t .סנ"תנין  (0גסף סיס עתן ג(ג(ס(כס~6גופי
" .זכן כ:ו7ר 0כס(0 6
כמקוס "סוטן נמ:נ:ון" סיג "עוען ג(ג( 30
ח"ס 5ד )36
ס
ו
נ
י
ס
,
ס
כ
(סנקיעסחכי
ן ,ונכ"' פ'
'6ח 6רן הנן ס( כסף כמגון .גס כר"ם סנט ומן כן סוס ת;' 6:רג: 6ו
יניו
יו
וככ"' א' סג"  cilrlס 5כסף ע,ען כמגגון וכוסף סמנפת
י (ס ':סמ5ך( :צז) וסבר'ס .CC'DJ ctn~tp
ון
נכ"' ק' וסנ0ריס פ!רטין כ:ס'?ס .ונכ"' ב"מ וסבר'ספירכס גפיסס .ונכ"' ל' תסרס טס(?"גפ'סס".
ונ:דססוגויד פוסטין ס:סריס 6תכ:פיסס .ונכ"י פ' וכ"י א' וס:טריס ע5ו נמ:נ:ון ופירכס גסיססי(:
סמנך( :צח) ופיו עומס נמג:ון ,נכ"י ק' ועו(יס התעגון  ,מכ"י ב"מוכ"י ל'וכיע
ס כמתון:31 ,דפס
גס פס סבר'ס סמ5ס סורסומ"ג 6 pfr")cו סמזפיס ועונין 3גע 5פ( כס( :6צם) ומסככ'ס (מע(ס
 .tch~nכ"ס 3כ( כתכייד(16 ,םככ"י ק' 3עשח ומסוננים ,גס אדפס כטעות וסיו מוס3ין (מע(ס
מרקנו  ,וסגי' ס:כוגססי 6ומסככים  ilcSnס,ככיס 3כ:פיסס(ציוות כ"ס כ) עיינו כסוי,וכן 3ת"0ומון
קריון :1יסרין ס5קיןנמ;נ:ון ומט(ין ע( רסיס מ(כ 6שמס ,הקרגוס סכות 5ר '06טבח קריטי,וכן ('3קוע
0ס וזיו מכפין :5וע5ס ע( ר06ו ס( מ(ך( :ק) וימס ס, 5סנ יורדת מן סטמוד ,וכ"ל נכ 5כתני ין
וכי5קוס  ,וכן ויונסדי דסנ 6סוס hrr::מ; עמודך(,6 .ם נ:דפס ויום  (0ו?נטיפס עומדתכין
י ס:ו:נ:ון" ,ונס ככ"י פ' 'ורדת מן סעמון
סעמודיס( :קא)vrJיו~רדתנוןמעמוד .ככ"י ק';יסף "ע5יי
ו -בכ"יפ'וכ"י א'סנ" :1ות:ס
גמ:ג;ון .ונכ"' ב"ם וכי,ל'וכ"' א'(ית( :,קב) ו:ות:ס 6ות? ע(ניבי
ככ( סכתניידוגס כנדס:0
' סלעידו 5"5 .וערי0נ 0מ 56סלע 'זו ,כמ!
בחיקו( :קנ)ו6י

.

'

~lrr
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'"?יש:וגנטני 14מבוש
"
ן::ןןלגןהעי,':עיםי;ג:ל:,ג:גג
שעמימה
משיבת נפש (הסריסיעמ) ,בשניה עדותה'נאמנהטהכימתפתי(:ם ש),בעה4שית
פקודיה'ישרים משסחילב (מס סס ס),ברביעית מצות ול ברה מאירתעינים ) Osסס),
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(קף) וסעומך'ס סס .סטפת'מרה "סס"  '"DUכ"'
וכ"י
פ'וכ"' וחסר גס 3כ"
*
'ור
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ה נכסך ח!ייס 0יו 3ע(י קרג"ס
וחלים 3ע(י סריסות וסינון  66ננמר3 1(61 6סרסס(?) 6%מקקס
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וס כתוב סס א61ף גטכדגנר רפלקס  304ע(ע גסנרכנסר כתנת" וס 61מיותר ומוססת סמעתג .ונכשי

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

8

אבאנויל פרשה א

יים

אחשוחש ,ביקשלישבעלוולאיכול ,שלח ~ח)והביאאומניןמצורוטאלכסנדריא,
מה
(קים)ולא עשו כמותו( ,כף) ועשה בטא ורטבעליו ,ושלששנים,עסקובו,
:
שנאמרבימיםההם כשבתהמלך אחשוושעלכסא
יהשתהלקלשריו
[ובשנת שלשלמלכו] .ובשנת שלשישב על אותו כסא ,ומעלשכהו
תכ
ועבדיו( ,קכא) ולמה עשה משתה,יש אומרים(קכב)איפרכיות(קכנ)עמדר
עליו וכבשם,וישאומרים(קכד)יום -N~DUUשלווי
ה ,ושלח אגרותלכלשריהמדיטת,
ו
(קבה) לבא לעשותלפניו שמחה( ,,קבו) באולפני
ם
י
ר
ש
ע
ו
ה
ע
ב
ט
ה
מאה
ם
י
ל
ד
נ
בני
ם,טןכח"זמדינותשדגהשלים בהם,וכולםעמופים(קבז) אצפלאותשללבן,ובאו
מיכי
(קכח)והיומסוביןעל ממות של זהב ושל כסף:
בהששתו את עושר~ .קכם)ומהיכן היה לו ,הששר הזה ,אמר ר' חגהומא
נבוכדנצר (קל)עינו צרההיה במבום.,וכיון שנמה למות אפ4וקלא) כל
הטמון הזהאיני מניוו לאוילמיודךבני( ,קלב) עשהספיגת נחשז ומילאן זהג,
הערות ותקונים
ב"א וכק סר6 Ctllttfi ?6ת ?כס tll~r?) ,מ0נ ע(ע( :קיא) וסלת*ממן מטר 1מ(6כס:דרי.6ומףי

י 6תריכין מן (6כס;ךרי:6
פ'וכ"י א' וכניט חכמיס  o':tlbמ(6כס:ירי 6ס( מסריס .ונתרנוסויניית
(קים) !(6
.נכ"י פ'וכ"י א'  ttrriכמוחו  6(1עסו כמותו  6(6עסו(.ו כס 6ו 1?0כע0ייחו
יסגעסועטוכ
ת:
וC
מ)
נ'מניסו
י ,rfatirc Cוכן 3תרגוס  l~Dtr?blכיס תריןבין ו03ת 6ת(יח?6ימ(כותיס יתיכ
ע(ו' ?ש 6כ!רסיס .ונכ"י ק' סג" ו(' 6כ(ו (עסות וענדו (עסותו 0תי :0ט ונסוס סס(י0ית כיף
עסייחו .וגופי ב"סוכ"  6(1 4יכל (עשת כצמוחוועמיו (עזותו נ' ביס ?:031ס(0י0יתכגווסס('מו
עסי
ן 3גךפס ,לוס:סגם 3ניר,ץ"ן סםדמות
,יתו ועץ? נוסתם (כ(רריויכחינ עם? מסחס (כ( רריו,ועיי
כ
ס (0 30מ?( :קכ) !עם?
 ,נישם ס"ס נ 6;6גריון ונתרנוס מיסיף מעע:גקכא) תמס ע?0
ס
כ0
מסח? ,ז? חסך נ:דסס 3מזר
"6נ6גריון (3ית סמזר 0ח" ,)2 6כ06ר סעירותי'(עי( חסר 0ס
5
(0ס עדוססח.ס כדת ,ומו3 63ימזע לסתר סם וחסרסיון מד
ירס ,וסולממזרי סיט 6חריס 5,'3ף
ס
י
ר
ת
:0מנ 6נס כ6כ 6גריון %6 ,סי(זע סכ'6כנסיןמירט  G';Dל
'
3
,
ס
ו
י
ס
ס
ס
ג
ח
פ
ט
6
י
נ
ס
0
Drl'1
 0'1מסות  (0כסף (ית"63 6נ רק נמורססייס שחרס :וכן ג3 65~:הרנוסרונסוןניסת
ר  itvr/1מס
ןענוי ?6לכי Srht6וכלסזון ולתר ד6ככט:ון 6ת 6ועניד מסקי'61 ,6ת
עתיד % htpcnת 67מריןזמריי
ד6מר יומך ד6יד? 6וס (יםופיר ~)( hmכלק מדיגתך (מיתי (מעתדקדנווי חדותך(:קבב).6פרכיות.
מטס יורת ,וס" מחוית( :קכנ) עמדועטיו ולנסס .לכ"י פ' וכ* א' מרדו 13וכנסן( :קבר) עס
ני:וס'(0 6י ?יס ,לכ"י פ' וכה א' יום  IrctJJסי? rh~lol ,ניג,ס' 6יוס ס('דס ,וכמקס יוכיח:
(קבה) (נ(! 6עסות (סגיו  .cntcכא' פ' ול"י א' (ית ,6רק ואח לגרות (כ(
ס:ודינות
ג"
0יכו6ו ואו כלס ,וכמדרס 6 G';Cחר.ס כ' ?ו 6כרו (ס( :1:':קבו) ( 163פיומי?סריועסריס ומנק
.
ע?
בכ"י ק' ( !63ספומן מ! ?6עסריס וסכע  rl:finנדו(וח מלכיס נדפיס כני מלכים.כו(ס עסופיס56ע(6ות
י פ' וכה א'
וכטת,וככ"י ב"מ ונקו (פסו מכ( קכ"ו מזיעתכגי מ(כ'ס עסופ'ס 543סמות ((0כן,ינכ"
גימ
ר רק ונקו כנס עעוסי (':3ס ,ונידרס סרס  c'1rhנ' ( 163סלו קכ"ו נדו(יס כגי שנכיס מן קג"ו
6רטת ?0יס  p~scנחן( :קבז)!6ט("ות ס( (גן ,וכ"מ 3מדר0פי
ס  G'1rhנ' ,וכא' ק' 56ע(!6ת
וננוח ,ונכ"י ב"א נ56ע(י!ח ( 30גן,ונכ"' ל' נטעות 6גט('!ת !נ"( 56ע(יות ,וש"ס נסני(קוע'rP1il,
 (0 rlf5Dib ("5נ!'3ת ,וכן נת"צ נפתק כ:0ת תרגס  it'rrנ5%ס(וון דקירת ,ע"ן ערוך 1מוספי
ומתירגמן ערך מקת ססי' !:5ר ;קי ,ורוזי ;סמעס רק ?מ(? "מינק" וסיס כתונ  (0מישת (3ן  ,כמו
ת (גג?( :קבת) וטו מלצנין ע(
60מלוחי"( )) tsf:lי"ג ע" )6חזר כרפס מ'6תיר0מי"36מרמ"
מטוח ?, (0נ ו (0כסף .נכ" א'ושסינן ,ונכ"' פ' ?1ס'ט ,וני(ק!ן נוסף ו?ו 6זון מזרםסנים לחריט
?0 '3ג,תי (סלן ,ו?ו:6יסמטית  (0כסףיס
( וס6(6 3כפתיןטסיו  (0 ltrrnכסף וט( ז?כ ?יוכו':
ן סיס (ו סעוסר ,גס ו? חסר :3דסס ,וזווגך כילקוט
ף
י
ס
י (6ףס"ו נסס h~hגריון,וגן
ג(סק:ב?ס)נגמידסירכס לסתר ס"6 3וח ,'6ולזח ממדרת 6כ6גריון(:קל)עינור
מ5רס סי? 3מ:ט;ו ,נכ" ק' עטו
ס.ה? .וניקוט ונכ"' פ' וכ"' א' סיס 5רטין גמדון:
(5רקסלאנ)ימכו(ט?ס(:ימסון? ,וונ?כ"6עבי"מונעי'ח:ו 1ר(ע?6ועכעממריוי
דך נ;'  ,ני(ק,ט סם )6 crנ6גריון כ(מממין סוס '6מ
מסח
ס(6
6קר 3ממ!,':ונכ"' פ'וכ"י א' כ(מממון ~6crי:ו מרחתחרי 30
זכמדרס6הר0 rrc'bאסככנ
6.וינתכ"כ'סו כמQתיכfי
(f
ן ו?(6( 3"5 ,('!6ו'( מרודך
ין :0ע? (מות 6מר מ? ';6ח כ3יומו
יו
ממו6 ':נ' מטח ("ו'(מעודך נג'( :קלב): rl;fr~ rcuמוסת .נכ"' ק' סנ" מ :עט? סנף מסיטת30
גחנת ומ'( 6בתן ו:כוחסר נקרן  cit)sclעטך ע('?ן .rr~ ';:ונ '":ב"םוג"' ל'גו? tl;'CD thutt

יף

a
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(יג)

"מיק בארץ ,והפך פרתעליק,
וכשעמד כורשלבנות בית המקדש ,הפך
ס
'
ט
'
(
אוצתת
ס
מ
ם
י
י
ת
ס
)
ג
ך
ש
ח
פארמתררמ'תקועומצאן(,יד
ך
ל
1
ומממוני
) שנאמווטועי
י(קלה) ששהתוסווריותמלאין כסף וזהבהיהמראהלהםאחשוכוש בכל עם
*תן שמנים וסאתיום ,שנאמר בהראותו את עושר כבודמלכותו(קלו)[ואת
רום,באו
יקר תפארתנדולתוהרי ששה](,קלו) וישראלהיו שם( ,לח)וכשהיו ישראלרואים
כלי ביתהמקיש שם ,לא רוצש להרגעמהם ,ועשהלהםמסיבהלעצמם:
יפלהלכל העםוא'.
) אמרר' חנינא בר פפא
דבמלאתהייםהאי
ה'עשה
ם
י
(
הה
אמר
ר
ו
ד
ה
~מד (קט)כששמעו
ברחו( ,קמא) ר' שמעון בן
י
ל
ו
ד
ג
י
א
ח
ו
י
מכאן שאבלו בשולי מים בעל ברחם( ,קסב) אמר ר' חנינא בר עימל

הערוה והקונים
ט3נסיסת ומא 6והס וסג והסר נברןוסעעיגס ותך גפרפרתעזיכם ,ובמדרס לסתר
16הן ממון
וחסר וכעמינס נסרהוססך סרת עלסן,וממסרסען יוסף סנה כססכ3יינןוו" :3וססך סרתע3יסוןנקמרו
ן סלך סרת פור ומפזר
וססך עלסן סרת גראס מסר הון n4DSוססך ע'3סס סרת ,גמא ס"סנג'וס
ס %במקומו ,ומקס וסעמינ 0נסרת ס"ט ע( סם מוש סקנסס דרך סם(מי סרת עכ"ל .וניעלסיסוס
סגג 6נסעות וסחך  otlPעוכרת,מןמי פרת געסית סמ3ס עופרה .ורצתי נהרגוס רמון ע 3לסתר
תרגום ע"פ ס6גזס סאת ,ונתר ז6כ(ו ,סתו ו6תסנש6חו' (מון 'ח עתריסדי 'סתורנידיסמן כ:רס
מדרס ~ qhכורז 6סכח ססו 6ע"סנ3ז6ותס זנב( חסר נמסרסרת ו6סכחתמן סיח מ6ס ותמגן6חמיתין
ן דסג עג ,ע"כ .סמ(וחסית מ6סותמנן כס מיוהרותוים (מחקם; (קלג) וכמעמד טרם
י7כ;:חוס6מיי
ח כיחסמקדס מסך סרת מערסן ו~6ן3 .כ"' ק'ונכי ב"בוב"ל' נתובוכ.ון סעמז כורה cpu1
ינט
ת נותסמכים ססך סרת מעמסן ונתנ( 13ו ,ונכ"' ב"פ חסרים סמ(וח "ססך סרתמעמסן" ,ונכ*
ן( :קלך) סג6מר ונתתי ל 6ו5רות
פ'וכ"י א' וכסגיהן סרט 3כטתנ.ה סמקדס מפך פרתמעסיסןומגי
חסה.נכ"' ק' ס"ס  631סססיקכורסוהיות עד סנ6 6חסורוס ו(קחט P11S'jl ,ס"סוממסירסלותומטן:
סת'ס,וריוח.גכ'"ק'תמנריותי:ןכמדרספויס6חריסכ'הסכריוה,וסמקויפית טסקט2נךזcnl1'DI
(קלה)סי
בוגר ס(חסניט.וניצי ב"מססמיעממעתיקס"ס סורסוס'5נסס3נוריס.וככ"יפ'וכ"י א מות
י(ית,6
ט
ס
.
וסני' %רט' תסנריות מקיםכסף וסג,וסמ6מר סוסמז%נלקטccנמרמרסיסקוסמתחי6"7 3נסל6ותו
ססס המנוריות ,וסו 6למדרס סרס 6חר
יסכ' כיסוסון ססכי 6סו 6כמון 6סר סו 6נם-,רם סנ" ,3ערן
(סרן .וכת"ס ס'ח6גיגנזי כוס מהו'(סון .ככ(יומך מ6טותמגין 'ומ'ןכי
' .וכמדרס  1tDhפ"נ נסרלצחו
מטסג'סין מש סותת ומרקס(מן גכ ("5,c,? 3טססג'סין ,פ"*קרית  ,כמו פס 61נסמירס"סונפנף
נמוסס' ערך נס( :קלו) ו6ת'קר .עדסרי סקס סוססת' כמו סהו 6ככ( כתכ' 'ד ונ'(עעוכן כת"ס
מכמהו ו6היקר תספרת גזו3תו ס 6סיה ,6ונכ" ק' וכ"י ב"בוכ"י פ' וכש א'
זכהיכ
הסרם עסובטורתכ"נסורי'( :"oncקלו) lh1C'1סיו סס .ככ"י ב"םיכ
ת ל'וקות מיסרך(כמסיו רומס
" א'וסין
גיחסמקיס סס (6סיו רופס 3סיסנ עמסם .ושק ק'סיוניסרך( מוומג'ס סס .ונכ"י פ',כ
סט מיסרך(( :קלח)וכמסיו יסרך( רו6יס כ(' כיס"מ ( 6סיו רוורס (ססנ עמסם .ונכ"י פ' וכהא' 16
רט (?סב סס .ונכ"' ק' (6כיו רוסס 3ססקכ( גס;'סס ,נמקוס "3ססנ עמסס" .וטווס וסו 6ממדרס
טיס 6חר,ס כ' וכסררו 'סר 36כ(' רס"מ (6סיו רג'ס 3ססכ (פעו סמרו (ו6ין כיסודים רוורס (סיסנ
נסג'( ססס ר'61סכלי ניס'ש ועסו 3סס מסוס (ממסוכסניך כסס מקרין (סיכך 'שם רמס'.מיסס5 3ער
ע"; .וכן תרסס כן נת"ס וכזתמון תמן 'סר (6מ6נ' זמת מקיסם ( 6מוו גנת (מגג' *) ק7מוי וקמרו
ן סמכך חורפך
3יס(מ3כ5% 6נ"ן יסוד'6ןימנני מסוךזח,יין מצי זנית מקיש  1theגלכ 6ענ'זולסי
(גרמ'סון ע"כ .סמתורנמן ואחריו סמוסס' סנ' 16סהרגוס סוס נערך סמך וכתנו ס" סעו7ס  ,וסמסכיר
כתב סע7,ס סכועד וסומך  rfiסגוף ע"כ 0(16 .סמהרגס הרנסכן ע 3מסינס כ'כן גקר 6סקשדס
כמו סמנו 6חד מנרך (כגס' ,עןכיס'ו  olarl1נעה סבכיכםנססיכ':עסמכ'ס ע(  %סמ(6ס,וגסטתרגס
סמכך .ור'6תיככ"י ב"םנמרס ועמס (ססמסינס (עמסכחוגססועטו (סס סעוזסועלמן(:קלם)"6מ
ר מ"כ 8ות ס'
חגיגת נר  .hwמונךניצוע רמו (6ף מ"ח נסס h~hגריון.יכן;ס:ס נמדרסכיככסו
תק,
הגיגך נר סס6נזליסיורסיו סס וכרמו (ep) :כססמטגיורי סדור כרחו.
ט
מ
ס
ס
ן
נ
י
כ
נמלי
מזור ברחו,ונכ"י ב"ם ססמעונדוריסדור וברחו,ונכ"י פ' וכס א' מגמד ססמעו
י יטרק( ונרום
מ
י
נ
(קטא) לרסנה .מונךכריקוע סס .עיח 6נמדרס לסהר( :קטב)"6רחגיגת נר עינו( .נכס ב"םגן
עני(,ונכ"י ק' 3ר מם(1 ,נעקוע הסר סט סימר ,ונמדר :לסהר סס נר עע(, ,ע"ס קלת סי"1:ס
ונונע ממזרם 6נ6גריון ,ונכ"' פ' וב* א' חסר סס ס6ומר ,וסנca ',וסיו 6ומריס ('טר' 36כו( ס61
*) כמט rh,1מפיסתיו:ם1 ,ט(6תי %סיייז' סרס ~sts:וסנוטן סג;(6די' קרקוע,פיוכסטסיק(י,6
ן סו 6ממס לכס;:
rwכי ( hwטןערכי גג'נעפי"סיעןע 3דנה מ anlehaca :צט51ינ
כמי

מיס

כיי

.6ר
,
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"פ)אמרולישראליכףאלהיכם לעשותלכם(קפד) כסקודהזא"
זלעתידלבא,
יי
(קטה)נאותה סעודהשעתיד הקכ"הלעשווזלצד
אר
םלעתיד לבא ,ע4ה נאמ
ב]ויעין
סו

לו

לא רומזה אלהים זולתךיעשה למחכהלו('סעי ג) ,אם ששה לפנוה אע אומרח
(קמו) כבר אכלנו כטותה ש"פ אחשויוש:
12הצרננתביתןהמלך( ,קטו) היו נטועםאילני פירותובשמים ועשויהכיפיםער
חצי האילמת ,ורצופהאבנים מובותומרגליות ,וההלנותמצילותעליהן:
חךך כרפם ותכלת ( ,קמה) די
ו יריעות של בוץ וארגמן וטבעות של שסף
(קסם)סכךשרותבחבליבוץ ,והיה ארנטן פרוש (קנ) תחת רנ 4המשמשים,
ומרקדין לפני הממוכין:
ההשכותבכלי זהב וכלים סכלים שונים( .קנא)מי שהיה שויזה בטס חץ
(קנב) לא היה שונה ושותה בו ,אלא מכנית ומוציא אחר :דבר אחר
(קע)/
הביא כליו (קנד) וכ 4גל העולם ,כליונאיםמכלי העולם,
י
ל
כ
ו
שבוינתיםהמקדש ,כלי בית המקדשנאים מכליו( ,קנה) משל למטרונה ש-,זיתכהל
ימבפת
בשפחתה ,ככל זמן שהיא מבמת בשפחתה] פניה משתנות( ,קמ) כך כלזמן
הערות ותקונים
( o)'tlbעסוה (כססעויס כוו (עת'ז 3נ( :6קמג)ימר
ו ('סר ,%נכ'" ק' וכת ב"מ 6מר~יס
6תס1רוס(יסרג(( :קטך) כסעודם ו6ת.נכ'" ק' כעולס כמח ,ונכת ב"מ סעו7סכזו ,וסמ(וח (עתיר
זעכידכק(טן יותר מכן("5 ,יכ%
(נ( 6יח6נכ" ב"מ .ונמ7רס 6מר(וןגותי רסע'כו(מסיטן
( :קמה
י ע"פ ק''(1 ,ת 6נס נכש בקם
''
תה
עט
) סחם סעודנו .טס
(5ס'כון יענך(כון 'נחר מכ
ןר(6עכת('
י כמוחס ע(
ו ס( 6חסורוס .ככ"' ק' ככר לכרטס ע( סלק ס(
נ
ח
י
ס
נ
וכ"' פ'וכ"' א'( :קבו) כ
גו
6חסור,ס,וס"ס נמזרם לסחר ,ונכש ב"ם כנר הכלגו כמוסנסעויס 6Scחסירוס,וככ"י פ' וכ ,א'

*

ש

*

' 6חסורום( :קמז) כע געוע'ס (,6ג' סירותונסמ'ס.וכ"סככ"י פ'וכ" א' .ו3כ* ק'
6כ(גו כוו(סי
סג" ג'גת כבן ס'חס גטועס  ':('6נסרס
כווין כיפ'ס עד ח '5ס('6מת ור5וסח לנג'ס סונומ
ר1
חC
DI
יtס~נ' וסיתם גסועס  nl;S'hונסמ'ס
ומרנטות  ,וכן נ'(קוס וסוג ממדרס סרס 6
כ'ס'ן ח5י
ס('6טת ומחוסם נ6כג'ס עובות ומרנטות 1ס:('6ות מ('5ות ע('0ס .ונכש ב"מוכ"'לlCP'1ג''~גח מכיחןס"ס

כני

עי

גסועסנ6י(גי סירותוסיתס "(ODlnבכ"י ל' ור5וסס) בהכניס טונות ומרנ'3וח וסאונות מ(5(5ין ע('סס,
 ("5מטפתעסיסן.וע,ס כתרמם ר6מון דמות ג5ינ3'66גיןענדיןבריןונוכו:ין כניסן ט(גותסון דסכ
סגום(ימו נ6ס(מת6נןענ6ומסביןעמיסון .וני(קוטמס מונק(פג'וס ונמולות otntcעכי
טסונו'נסס('מו
סימיס סעסס מסתס (כ( סמדיגוח 6מר  ':6עורס מסתס(נזי מסומי  ohlarlלתלל גיכת גיתן .ונס סו6
מן מדרפ6 e':Dחריס גוסם כ' .וכן נהרנוס סגי תרנס  elnnalיומין ס('6ין 6מר h)Sn
6עטד
תיע(נחכר
טר
סמ
מסק'(6נגילתריי ט' וענדכימין( :קטח) היו 'ריעות ס( כון .נפקוס 6חר ססני 6סמ6
ניגח מניחןרנ וסמול( כו'01י6
נוג'(סי"ג ,סנר 6ח"כ ("11.חור כרסס מן סחנ('ס מסיומוסכין
מנמ
רה
סס
ע מס סיו סמ5עות
כקודות 6תיוי
ינ'3ס ס( נון ולרנגון וסט  o~xipnנטנעח  (0כסף וו?נ 61רגמן
סרוס תחת רנה סמסמסיס 1ס,ו מרקדן ע 3ר55ת לנג'ס טונות 1מרנלטת לא' סמסובין .יסוףלרוהמן
מררפ סגים לתריס ( :'3קים) מקיסרותנתנלי 3ון .ככ* ק' וכ* ב"םוכ"י ל' פי'נתפלי מילת,
ו3כ* פ'וכ" א'נחנליהילחין :לקנ) תחתרגלי סמסמטים.ככ"יב"םוכ"י ל' סרוסתתירגלישמפנין
ו0מסמטיס מרקדיןלסגיסמסי3ין,ובכ"י פ' וכ* א' ו6רנמ פרוס עלסריס וסמסמסיןמלאייס טקסס
עןיפ ימסר כאון,יכן מו 63כמררםיסתר
לסגי סמסו3ין :לקנא)מי מסיס מוחסנכוס 1ס.מינע3
י :לקנב) ל6סיססיסיסווחכחף3 .13כ"' ק' חסרימלח
גססיקוכליסוסםמכלסניים'ס6ילג6יםס,יסוכן מו63ותרמוסמי
6הר .ונכ"' פ'
א' ( 6סותם וסו:ס
ומגיור %63ר
א
ייו6ת(ס'6מ,כניסווסיףס( :6קנגמ)כניססני
יףכליו .מן כלץ
"%כליו סל6הריו חסר 3כ* ק'מ"יסמ
"גגתיימטתיס,
מר
וס
נו
וככ"י פ'וכיקא'סמלותד"6סריסלית ,6ושתתילומסווכלסמכליססוגיםסיני6
יוכלי עילס( :קבר)וכלי
לי
כליטילם,וכ"סנםכמדרס
כלסעולס כלת גבסמכליסטולס.נכלכתנייד סג"ס3י6י כלסוכליטילם,כOtP) 14כמ
 ,3וכן 'סלתקן גס לפרט( :קנון) מכל (מערהס .נמדרס לסתר (מסרהס
בסתר,ות"ס ומדרס לקחעי
סס'חס (ס תפחס 'סס כל זמן סממית נספחתנוסיו פרס מדתיות( :קנו) כךכלותן.וכ"יב"ם וכ*ל'
סג" קי כל~מן סכל' כיח סמקוס גרטיס טסכליו  ,כליו סל אתו רסעמשתיין,וככ"י פ' וכ"י א'כך
ומן ס:ר6יןכליו עםכלי ניח סמקרפ מסת:ין ונטפן כטומרת,י3ילקוט וסוףמן "6ג נלותן פמר6יס
כ(
כליו טס כלי 3י
.ת כמקרס מסתגין וכטסו כמיסרת OIDI ,נ31ע דגרי סתרטסתמןסוו מחלסין דתותסוןסי
(מ6ט דנית מקדפס03 utrnlוןסיטן
ן קרס מגי 3ית מקוס66סתג* .וכן נת"ס סזון
כ36רימ

סי

יר

מסקיי

6ומ6
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שכלי בית המקדש רואין כ* אותו רשע ,כהטתנים וקנו) ונעשים כעופרת:
ךהשתהץ כדת( .קנח) כדתכל אומה ואומה( ,קנפ)אילין מרא* לא שוצ מזניא
ארמוןמן נרבא :בדתבלמקום ומקום( ,קם) אית אתרדבעילמיכלופתר
כןמשתייא ,ואיתדבעי למשתיא ובתר כן למיכל:
איז אונס( .קמאנ)דוףאמר רבי לוי בך היה (קסב) טכסיס של אנשי פרם ,היו
משקין בכוס (קסנ) מחוק (ר"השמימות) [ד' ה' שמיניהז] (קמר) עקרא
פתקא( ,קמה) ואפלו מת או משתנע(כהו) לא היה מחזירו עד ששתזיהו,
הערות והקונים

6ימ 6ע3מ 6סוסמהחג'זיופן( :קנז) ו:עסיס כעוסרח .וכ"מ כמדרס הסהר סם וק 3סדר"6ס"מ וס3י6
כב'ניחסמקיס וכי ניהו סיו מסת:יס מעסיס כטומרת( :קנח) והשתיס כדת גדת ג( onlhואומס.
מכאן  Sfrnnנגדסס('3ת ממדרס ח"5 6ר ,)2ט,ין S'DSכערס מ"כססטירההיכיהס נגדכםדףמלס.
ור4מ6מר סוס מונא נס נמ7רס בסהר nwSIמן  h)bגוריון( :קנט) אילין מדקי (6
יסחו מוג'6קרסון
מן גרנ . 6בכ"י פ'וב"י א' 67י(ין מ67יי ( 6כתו מויקי' 6קרסון מנרכס .ונכה
ק
מ
"
ב
י
"
כ
ו
סג"
'(.6ן ( *hTnכב" ב"מ נו,7י 6( )6סחו ( bt~ptrnנכ"י ב"ממן  6(6 (h'pt,מן גרגר) גגק ב"מ
גרנדה) .ונכ"' ל' הסר כ( סמ6מר מן (.6ן מזי' 6עז ונתרסכי מיגס .וידיתי סרג מחוקרסגדו(
מסרגך יט((י:עק סניף כגיססות (?קדמהו כי כג"י שעתק ממגו נערו כתוכ :מ( 6מדים ( 6סחו
מו'ק
ריךי , 6לרסון ווגינרי .ונתערס אסקר (פיט '(6ןכיח 6(7 '6סאתן המלאדנויקץ "6תי (מון
חמ 7קו(יסמד.י'6ולסי(6נסיתרוסחמזיקמימיךדרם ססמיס נ6נ 6גריו
ן סגדסס סמלות " IID1hוונדנס"
6ייהי (?ון דקי(יי8 ,6ו(ס סמ(ס וונדנס ססני 6גפתנסס נמקוס
ותיקן אילין
המרבא ססנ6קימכ"יפ' וכ"' א' וגעס'ת ע"' מגנח ממעתיק וזגרבה( ,שת מיפרי
ס וגעסיה ת
ן סמוגח ומסתמר
ומן 6ות רנססיהד) .ורעתי כמ"כ נמדרס מס סי' ד 63מכהן רמר6דנויקין,יי
נכז(יקין נמרית[("5נגידית]ו?נ" (?סיןרס"מ(ו:ח ומבחמר כקו(ייסמין כלי מעון קעת 6כנרו"(כייס
ן מוונ מע,רכ עסיגריס מרוקחיסמבסון סמקר36 6
חרס ,ו(יעת' 'ותרנכון לגרוס מו.ג" 6יי
יהמר סמונ (ס?"ג(ס ו' ,)'7ביתו(ון מן גרנ ,6סני6ו (?סמן גג(וגבי ,תרגוס כ 3גנ 3ימם יין
(ירסיס יג ינ) גרנ התמקי המר ,וסמ(ס ברסון קסם ל63רס ,ונכויי ק' וכ"י ב"ם נכתנ נמקומס
אלאסי .ו6ץ אסק ס?יתססני' סר6סתס מלהן סחרנס ע( כי  16 06ע 3מלת גלתי :וראתי גמ"ע ס(
י6דת''7ס:סוסרחנ6ססחמכסםונססנתרו(ול5סר"טןלתבסר'כ"י(וו)c(:c:קםר)6ס6וי:תס 753תר )107סלטמנייכםל6.תנכ7ל3רי סמ7ידרטונסגוי?פסודחקיתקן
יצעי
כתני
י
תר
טר
ממ
סנ
יסתר סס סג" '6ת 5תרריט' שגסינחרכן '61 ,h'tt~cnת רגט'  httncnונתר כן מגיס ,יו
'ק
כמל?"מעם"וסוייגסי' כמלס"למיכל".
ן6יסוליסגמ65סמ"רר
ווג'לקוס כס'לסטותכריי
מoכc"rיoרnומnיtnסSי
יס
ממ
וו
יריס כרת כרת כל מקים 6ית דנע'ליכ
למיגס ,ס3יrl~rnD '3 6יחד ,ורנריולקוחים
ן( :קמא) "6רלוי.
נילקיט סלח נסטון 6תר וס 61ממררם סרס 6הריס ,'3
כס ממדרס גריי
ווטסלוסמ:6ור6
נפ
סל
י:ע וססתיס כדת6ין 6ו:סממו6נ'יכי
ח "6ר ענן כדת ס( הורס ,נרסס 6נ6גריוןנטעות,
ף,מנמרקמגרסי"כ ע"6י ו?נו6מר~rrמונף גס נח"ם( :קסב) עכסיס מל  'c:hפרס נת"םמפול
רכס ר:'6סי סרסרן ,יפ לתקן מטולטכס 'c;'hT ,סרסר?. ,ונכ"י א'וכ"י פ' ?גי' טל מלכי פרס,
גס 3מקןס סיו מנקין סני' כס סמסקין( :קשג)מהייך ר"הס:ו'טוח.תקיהי ד' ס' סמיכיות3 .כ"' ק'
מהזיק ברנטס חמטס בלגין ,בע"י ב"םמהזיק המס סמי:יות .ובכ"י ל' מחזיק ר"ס ממירוח ,ונכ"י פ'
וכ"י א' מחזיק  '7ס' סמי:יוח .ונ'(קוט וסוף ממדרס 6 Ot:Dחריס '3מהצק 6רכטיס סמ5יוח("5סמ'גיות
כמו ס?ו ?D' 6כמדרך ~6 Of:הרים'רק כמקוס לרננים סגי' סס מלסיס סמויוה ,ונה"ס רסוס לכיך
ברנטס וחמססכמייון ,וסיבגי' יסרס .וסי' נלסוןירי ורומימין מרס ה '5כסין ומונף נמוססי סרך
סמע ,6ודרור מן6רנע המם? ?5ע ?מטתיק ד' ס'61 ,ח"כנעסיקניטות ר"ה ,ואדפס מחזיק בוץ
סמיג'ח'61,ן ססקסנכ"יסיס כקינ ד' ה' וכמעתיק חבב על r~thר' ס?'6י' ונפקוסי
' ה' סלם ם"ו,
ונכ"י ב"ם כ6:ר מלת המם וחסרה מלח 6רנט:
ובקרל .ככ"י ק'וסיו קור5ין5ית
וסתס,6
קכי
רh
מl
קp
(:
וכן נת"ס וסוסמתקייך במיס ,hpntnונידפס~ ,
יסיחתן,
כ"י פ' פסקס31 ,כ"י א' פתתק,6
פתו
ס( ,ע"ן סרעמ7ספר6כ(יכע רטדע:ס,רסען (?הכס
ונפקוס סוסק?( ,6ורקת סמ(סנאון סרס' כי6כי
ממסו(( מסר" 6נרע 5ז  ,)50וסמתורנמן כערך סתק 6כחג ( 6ידעתי נותו ומערוך ( 6ס 16'3עב"(,
ן 3נס( 6פיכך6י 0:16 1נפקת' ,6ס (חקן ס("5
יר6יחי נמדרס תסתר 6ין :16ס נסתקסלסוס 7ה:וןסליה
גסתק( :6קסה)ולפינו זוח : 16אתנע .נגסי ב"םוכ"י ל'ולסיגו  06סיס מת  ,p:rrn 16ונכ"י ק'
ונמדרס סרס 6חריס ולפצו סו 6גזת ולפיסו סו 6גוסהגע( :קמו) ( 6סיס מחוירו .וכ"מנג"י ב"ם
וכ"' ל' ונודפס .יגכ"יקך  hSסיסיכול מחוירו ,וככ"י פ' וכ"' א''6ן מחוירו טד סס1תסו כקו:
וכרי

.
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חם) חצףהטשים שלהם הע מתעשרים מאאןהמשבין עלא
אחשוהש (קמח)לא הבמס אותו הטס לתוך סעודהו דכתיבאין אמס:
ו משט
לעשקםכיציזאישיאיש * חסם)אמי דקב" רשע אתהיעשש
מישאן אעדה אחת ,שמא יכולל
איש ואיש ,שנ אנשים מבקשיםןל
יתימפיטת אעא) משרשות (קעב)לים הנדל ,אחת
א לשמהם' ,חק
ינש
אענ) מבקקת(קעד)רוחדרשומית ,ואחת רסבקשת] חח צפונית(,קיל") שמאיכולה
רות אחד לנהונ אפזשתיהן ,שני בני אדם באים אצלך למחר ,לקעו)אישיהודי
י שניהם כאהד( ,קעז) אלא לרומם לאחד
וא צרואויב ,יכול אהה לצאת
ילשוב את אחד ומייכול לעשותכריצדון איש ואיש ,הקטיה( ,קעה)דכתיב ביה
ולצ
(קעם) רצוןיראיו יעשה (תסרס קמה יע)( ,קפ)ר' הונייא בעזם ר' 4י אמר בעוה"ז
כשרוחדרומית מנשבתאין רוח צפנית מנשבת ,אבל (קפא) לעתיד לבא הקב"ה
טביא רוח (קפב) אנרסמס בעולם( ,קפג)ומנהינ את שתיהן כאחד ,שנאמר אומר
ן אל תכלאי הביאי בם טרהוקובנותי מקצההארץ ('לעיס מג ו) :
לצתןתני ויתימ
נמ ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות( .קפד) אמר ר' יצחק

ה"

י

ישי

אאם בו,חבל

ינוי

ן

הערות ותקונים

(קמו) 1טר'  o'pnmפקסס ס' 1מתעסריס 6'30 09('3 .כב" חגי ססו 6סר סמסקיססיו גזו4
סרס מעסרין כותו ,ססגזו4ס ס( מסו.3ו רומויס (1עותגין ( 1כמסדיגרין זסכ ס(( 6סביבתו
ס 6הריס מס ק5ר ממעתיק וט5ינ וכו'
 ,13וסם (נום מן מדרס סרס כמריס נ' ,רק נמדלססיי
כישעי( ע"ס61 ,גי מוססתי 6ת סגחסר  (6מקומו ,ועיין נס כת"ס( :קמח) ( 6סכג'ס .וכןהכ"י
ב"ס ונפי  4וגגדפס (36 ,ככ"י ק' ( 6ס ,6'51וכת"ס ( 6יעגון ,ובכ"י פ' וכ"י א' סג" סיו
נו נ ttllcna 6ונסנו דכהיכ '6ן בגס( :קסם) 6מר ( 1סק"3ס.
מתעסרין מן סמסונין ס( 6יסחו
מונק נילעס סוף רמו (6ף מ"ח ,ועיון 3מ6מר  lt:Diaמוסב גס ע( זס .וכ"ס 3מזרס בסתר
3קגת סיגו"ס כדרך מדרסי מ6ומריס( :קע) (ינסך .ככ"י ק' וכ"י ב"מוכ"י ל' (סגס ,6וככ"יפ'
וכ"י א' סמ 6חוכ( (ססי6ס (ס':ריס( :קעא) מפורסוה .וכ'ק :ככ"י א' .ונכ"י ק' וכ" פ'סוריות.
וכגדפם מתפרטות( :קעב) (יס כניו(3 .י(קוס ניס סנדו(31 ,גזפס מסרס מקת מגזו( :
(ק.גג) מפקסת .וכ"ס ניזקות ונכ"' בים ונכ"י ק' וכ"י 31 ,4גדפס סנ" 5ריכס( :קעד) רוח
א' גס נגדסס ,ונכ"' ב"םוכ"'ל'
תרומית ועמת מגקסת רוח 5סיכת1 ,כ"ס 3כק ק' וכ"' פ'
6חת מנקמת רוח ופגית 1ס6מרת לוח 7רומיח( :קעה) פומכ"6ייכונס רוח 6מד (נסוג 6ת סקסן.
נטפס ונכ"י ב"ם וכ"י ל' וכ"' פ' ונ"'  %סמ' 6טקס רוח 6חת (סגסינ 6ת סריסן ,ונכ"' ק'
ולרקוע סמ 6יכ( (גסונ סת'סן( :קעו) '6סיסודי 5 S'btר61ויכ .וכ"סנ:יסס,ונכ"י ב"בוכ"יל'
'6סיסוזי וס6מר6יפ 5רו6ייכ .ומכ"י פ'וכ"י א' למחרסגיגגי 6דס נחס (56ך מרדכ'וסמן
ססלמח6יהוכ( (65ת ,די סג'סס כסחת 6א (רומס ס6חד 31(5(1סיחר( :קעז)  6(6ללויס 63חד כו'.
3כ"' כך (רומס 6חד ו(5ונ 6מ ,7ונכ"י ב"ם וכ"י פ' וכ"' א' (רומס למד 1מטנ ס6חל :
ן יר 1'6יעמס,
(קעח) יכתיב3 ,כ"' ק' סכהוכ נו ,ומכ"י ב"ם וכ"י ל' סג6מר(bpp) :י15
' .א' מונק סכתו 3וממניעs)sמי רטן (תס(יס קמ"ס ( :)1"0קפ) ר' סוגרך
9('3פ י3כ"' פף ול
3סס ר' 3 .'4כ '4פ' וב" א' ו' נה1מ 6נסס ר' נ;6ס,ונג"' כן ר' סוגך נסס ר' נטיך ג"כ(וי,
ן 3ר'
ונכש ב"ם ונכ"י  4ר 3כוג 6גסס ר' 3ג6סגן (וי .ונמדרע לסחר ר' סוגל 3סס ר' הנימי
6מר ט'"ר ס"ס נסס סנר ר' יוס' נסס ר' הנימין 3ר (וי ,ים (חק ס("5
3וי ,וגסגס סמ
ר' סונף נמקוס ל' עסי .ונגדסס "ר' 4י 6מר" (נד( :קפא)(עהיד (נ .6נכ* פ' נשנס סנ:6
(קפב)6נרסעס .וקבכ"י ב"ם וכ"י 6 4גריסעיס1 ,ג"( 6רגס0ס ,וכ"א(נכון ננדססינו'"ר,ונכ"יק'
6ירגעיסג"כ נסעות ,וניטווס לסתר סס ונכ"י שוכ"י א' 6רגט'ן,נ"כ כעעות6("51 ,רנסעיס,וסי6
ססנ' 6סמסטר מוי"רוסיס
%סיונית )ץיסשןקם וע' לוס עערטתאומת.וררתךשירון ערך
%נסעשס(36 ,כנ" כופה מבנסת.
6סר סמתט (סיס ספסר
ס"6 6נרסעו ,0וסם כנירפהמכ"ירומי
בסרטק6שסערך 6רגסעוס( :קפנ)ומגסינ6ת סתיסט כלחד.
יסרגסניו(מוסר"לח"'
ועיין נערוך סס(ס(יייי
ככ"י ק' אגסיג (סתיסס כ6מ ,7ונ:זסס ומ:סינ 6ותס כקהת,ונכ"י פ'וכ"יא' חטנסינ 6ת טת'סן כלחח,
סגיסס כלחד,ושמירס 6סתר רנס וכנוזרךוי"ר סס ססומ רומות מסמסת( :קפד) %ל
ונלטש
י ב"ם ל' וכת פ' ונגזסס e51h ,נכ"'ק' כהוכ"6ר 36יעור,ונכ"י אונ'(קו 0מונק
י
גס
מס
ו"
תחק .כ
כויי ת"'
נ
"6ר י5חפ
וס נסס ר'יוחנן וחסר סס ס5יון 6נ6נריון ,וניסקות ססנסתיפת סע6מר מוגך מקמר
י
ח
6
(פ'

סי
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מדרשאבאטריון פרשהא
שח .,וזנתלהםי
קאפזר .מהראההכתובלפרמםסעודה שלושתי( ,קש)אמר

ז

יירושעבןקיחהלהודיץךלאיזה שלוה אסתר נכנסת ,אטרר'טאירלקיז) אםכןשזן
ר
הקב"הלם.כעיסיו ,לעושהרצו%על אחת כמה וכמה:
בית הםלפע )(Kepנלמד שנתנהאותן בבתים מצויירים טקום שהמלךישן ,דאמר
ר'אבין (קפם)רוצה אשהשהיא מבפתבצירות גאות מליכלענפות פשממות:
ביוםהשביקי ככובלב הצלךביין( .קצ) אמרר' אבהו כשישראל אוכליןהשותין
ן בדברי תורה (קצא) ובתשבחות לפני הקב"ה ,אבל אושת העולם
מתהילי
כשאוכליןושותיןםתחילין לקצב)נבדברי] ותפלות,אצנ)הללואומרים מדיות נאות,
והללואוכריםפרסיותנאות ,אמרלהם אהשורושכליש משתמשבולאמדאי ולא
פרםאי (קצד) אלא כשדאי ,ואין כיוצא ט בעלם,
אניאטר להם מבלשים אתם
ר
"
א
.
לראותה ,אסרולוהן(קצה)ובלבדערומה :ד"א כמוב
ב
ל
)
ו
צ
ק
(
ך
ל
מ
ה
ן
י
י
ב
לוי
הערות ותקונים
(ש שסיתרו;ס6תושזין משר ט'עי (6לגו (כסגנמסגס ,סו( 6שםמ! מזלהסיי
סמחריט ל ,קמיט
ן סטור .וגנתי ב"סוכ"יל' כתוב"ן
נשי סט סטחס גע0כחכסןיעסחור( :קפה)פסיתס(ע,גת (מסיי
ך כמנךסדכק(סחיורויסתחון (ך,ועייןרס"יירטת ג" 1ע"6
מחוור ,וס""ן  Saמלכות ,ומוסענדמי
מספרי(ךפרס SP31 .'5ת"ס (6סגין טסת סמ(ס והרנסוסוס (h)rnסין ימרץ אוכפא ,וחסנסס" סחור
מרקס סהור ,וכגר סע'רות' ע"ג
הגס( :...קש)6מר ר' 'כוססגן קרחם .גפגס גס ג6ססר
רנס ס"נ 16ת ע' ,וכן שנ 6נסושקמסגייסס רמו (6ף %ע,ונסיי
ט ס '%כ( כך למס? (10ד'עך כו
י*
ונ'3שסכג" (ומר (6שס סרוס גכגסס לסתר .ונכ"' ק'חסר "6ר 'סולע נן קרחס עד 6מר ר'מקיר,
rסקנ"ס(מכעיסיו.נכ"' ק'וכ"י,פ'ת"יא'ונמדרס
סס0מיט כמעתיקמן 6מר עד 6מר( :קפז)
06גוכעןr~1
כ(
ב"ס ל' 6ט כך
ר3וגו
ר ,
(מגע.ס.ו סכן כעוסי

ק"ו (שסירגוגו.כןוכי(ר4ע3מכעיסוכן ק"וכעוסיר(וגו( :קפח)וכמ"גימד סגחנסקותן נסנתקיסס"מטייריםכוי.
06הר סני 05

גחן

ונכ"'

(עוגר'

גטגס כמדרס לסתר ס"נסי'י' ונ'(קוע סס והפר סלון ,ונמדרס 05הר הסריס סמכות שמקוס מסמל
ימן" .ומוס נתרטוס 16ףוסתי וכו'עניך מסתם גנית מהטחן 6הל עטון ניחהויךרילפלכי.
ונגפי ק' גמ( 63סג' וס שו מקמר 5חדוכך סניגטסי
ס ג'ל סמוכות
0גחגסטוחן ג'ת סכ( 6ס6ס
יוייריסכו' ,וסמ6מר~Oroמ(6
מ'קסמ%
 6"7 .סגתנס לוחן 3נת
6הד מנע('סןמבחון תס 6לסחומכס%ס
ינמסר
ימ7רס 06תר סס ,ד" 6כיח סמ(כות גתגס לותן ננית '6סס('ד 6טרם (ומר ס6ס 'מרוע כעלס ס(
ננ
 .וממעתיקנכיק' ססמיע סמ(ס 3ית6ססמי 6ססי6יומת
6חת הס 6לסחו מנג'ס גהוגס ו63
ו
ימ
יסכ( ,"6וג'(שע סס ניח סינטת (מס עסחס ננית סמ(כות
רת
ט
(המע) ,סרג סגלות "
גסגרמאו"
כע6ס
ot~:on 65מנגלות(סיות'ויעות סכ(סכגיסס
ממוס טסמ(ךיסן וסיתם קומרת (מןזו
5ת
ן)5
מסנס כ( מלך כ6ן סו'6מןג6ן 15 610כ( כ6ן סו 6סוהס6101 ,ממזרם סריס6היסג) .ומוס60ננע(
סת"ם סהרגס וסוטן מטלפן(ם סיך זמיך מ( %ומוותמהוית(מון( ,מס גס' נען זי7עין כ(מיז' וסות
ל רמץ .וים ) bbnנמקוס מ:ג' 6דמלכ("36טגניא
למריןלסין מנגס 7מ(נ( ,6כ6 6כ'( ו(כ 6פתיויכ
ש
כ
נ
ן (ע'(
.
:
ס
ס
6
ס
ל
ו
ר
ם
"
ב
ח
"
ו
ק
ס
ר
ט
ס
)
ם
פ
ק
(
ונגיפם
דמ(כ ,6וסם הרנוס ס(מטכס ס( מלך,עיי
רולס 6סס סתס 6מגסת כ(ורוח גלות משכו( עננת סעומהש,וגכ"י ק' 0תס 6מלסת בורות נטות יוסר
 Stlh)nעג('ס מסוס(ויל .ונמזרח לסמררולס 6סס סחס 6נכחיס מטייריןונגריס מהקרין מ(6כ (1ענ('ס
מסועשס .ונכ"' פ' וכ"י א' רו5 ?5סס (מניס נ15רות " SehSסעומות( :קצ)"6ר 6נמ כסיסר6ו(נהכותכמן
ק'
ולנתין .נג"' ב"מכתונ 5מררני ,וגכ"'ק'וכ"י פ'וכ"'  %וכגוסססני'כמו (סרט "6רהנסו,
טסף "כ0י0ר(6עוס'ן ר3וגו  (0מקוסו6וכ('ןוסותין"וסיף נ" " .ta)lDומהמר (on~sוסגמ 63גסגגמר6
מגיס דףי"כע"נ סיכרה( 1'S)lhוסותין מההי(יןניגריתורסושכרי ת0נחות .ונעקוםסגיך כמוססו6
כמדרס סגיס 6הריס וחסר ספון .וכג"' פ' וכיק א' כסיסר (6סניעיס עתחעיס נ7נרי הורס ונסרות:
(קצא)וכהזנחות .גכ"יק' ונוף'ב"םונועיל' סגי' וסירותותסנוית ,ונגדס0גימ
ר ונם'רות ושמע
מליח 1נחסנח:ת,וכן נכ"י פ' וכת א' (יה( 6מלת "ונחסנחו( :%קצב)נדנרי חיסמת .נכ"יק' נוסף
"1נינר' עריוח"'( :קצב) כ((16 1מריס .גג"י פ'וג"' ש ישחיק
(סם 6חסורוס מייוח גלות:
כסי' כו ,6ונ(כו"מ
שף 6(5
'יפ'  6(6כספח:
(קצד) .fh~r) 6(6נכש ק'וא' ב"ם
)
ה
צ
ק
(
י
נ6
גו
ננ
ות
ערומה .כ"ס גס 3כ"' פ'וכ"י א' ,ונכושכ"ב"מונגיפת ונדנד סחס 6ערומס,ונכ"י ק' ונגנז ס
)"6ר(וי .כ"ס ככ 3כחני 'דוכגיסם6 ,נ3נכ"' ק' נוסף (סג' וס6( ,טנ(ניס גחמר'ס
ערומס(:קצו
עז יוםססנת'(סי ס(0חסוסחי סרסעס וסירוסמכייס נגוח 'סר %ערומות ושמס 3סן משכס נסכת
(סיכך נגור ע('ס סתס6ערומס נסנהוסייט זכתינ (וכרקת)[וכר 6ת] וסתי 61ת 5סר  on~uו5ה 6סר

יחן

;נור
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מרפש אבאטריון פרשה א
מאין5תםתובה,בטובלבהכלךאיןכתיבכאן,א5אכפוב[לבהצלך],
),(typאונותהעי
י"
6מ :

'
(אקבצלת)השארמארלו[מכתשימביהבדהרםי]יוויחלנכןו(לקאצהםל)יהכםלשמסקוודםםשונמאובמירלבבמכלתאטפ)תר ר'יודן ור'*
אחשורוש
סלה

יהמלכים
באחהשכוהרסובשמ1ד)ברהכ,תוכבפומבדבלבר,המולבךכלביימקום שנאמרמלךסתם (רא)במלךחיכ
ן ,כתוב לט של הקב"הביינה שלרירה:
.מיקווו מלאך(רב)התמונהעלהחימה ,בזתא (רנ)זוביזה,חרבונה
אמר
לעד) אחר בא ,בנתא ואבגתא(רה)א"ר יצחק(רו) אמר הקב"ה מצחק אם
שעם נאנגתיים מאחוריהקוריום:
 Nunbאתחסתי המלנה בכהרמלכות(,רח)אמרר'אבא (ר)%שלאיהיהעלגהכלוס
הערות ותקונים
ננזר עמס %סר עסתסכן גנורעסיס ,וסוף
מכיוס דף '"כ ע"כ ומוכל גסכ'(קוס וחסר ספון
גמיכי
מ
תרגוסוכיומך סניע6סיסוס סנת 6כו' ע(עיסקדמות
כן
ולסקוססני' "6ר6נ6ונגמעה סו 6נסס רנ,6ו
מס(ה'6ת כגתךדיסר36ערפיכן( :קצו)60"16ין (סם מונס .נמדרסתסתר שכ,6
ס כסס ר'יוחק עס
קפת סוססות ,מו"ס'6ן (סס סונס,דכת'כועוכ (היסים(רסע (קסדתחיג) 6יתיכון וסגתינכסוג5כסמלך
ג"ן(% ,נסוג6יןכת"נכ6ן 6(6כעוג ,סונס'61גסטונס כו' .ונכ"' מ'ואיא' סני' '60"16ן(ססמוכס

יסיק
יז)

( :קצת)ר'יודןור' ט' סמרו מסמיםדרייוחנן ,וכ"כנכ"יב"מוכ"י ל'ונניפס ונמךרסלסתר
י
ן ור'(וי ~ orר' טמשן( :קצם) כ(  opnטג6מר כמגלתלסחר .נכ"יק'
מ6
סנ
פ"
פ
יותי'ס.כחווגנכ'"נמנ1סר',עי
(
כ
(
כ
מ
"
ב
ר
מ
5
ג
ס
ס
י
ק
מ
,
נמאס ונמדרס לסתר מני
כ( מקוס
ס טכהונ
ונכ'" וכ"י 4
ככתוב מדגל חסר נכ"י ק' סססמיס ממעתיק מן מדגר
גמנ(ס( :11ר)טכתוגמיגר.מכ
יןק כו(ע
מדנר,וככ"י א'וככ"יפ' ג6מר ר
ימלס סנ6מר נמני(סמנך סתס נמסך
יסמ(כיס סכהונמדנר,
"
מ
ם  ,ר"3
וסס6ר (ש( :6רא) מסכי סמ(כיס סקתונ מזנר .נמדרם לסחר ססכתונ :מסמסקי
סעעיס" anCקורס נופמעלמיס תו(,ועיין 3גמר 6עג'(ס דףע"וע"( :3רב)סממוגס ע( סחימעס(ו.ת"
וכן סו6
בכ"י ב"מוכ"י ל'וכ"יפ'וכ"י א' וכמדרס 06חרסיג 6ותי"כ .ונגדפס וסמשך סממוגס כמנומס,
ן מסומן דמהמני ע( מסומת.6ונכ"י ק'סג" ע( סמסומס וע( המיחס .ונמדרגלסתר
וכן נחרנוסריסו
סעף 5ותי"ג טסף"6ר יוחק ג~5תססעיד גך 6סקנסס(6(%ן סעמוגס ע 3סמימס ,וזורטטעריקון (ע(6ך
חימס נחי(וף ס"6נחי"ת .ורציתי 3חדוטי זרד"( טכתכ נכון (גרוס ע( סמסומס וגסתנסו 3כהוכ sp
סחימס ע"כ( :רנ)זו ניגס .נכ"י ק' טזכיוס ,נכ"' ב"בוכ"'ל'  ,h"3aנגדסס ניזניית,6המירס
לתר 5סרזנריו טנעיסמןa~hנווגותים ,וגתלגוסלכסון סו ניתק ,ונכ"' שולי א'מתייע(סטו:
(רד) 6מר  .%וכ"ס נכ"י ק' ,ונכ"' ב"ם וכ"י ל' 6חרנ ,6מקס 6חה .ונגלפס 6חרננ ,6ונמדרס
6סתר 6מריכניתך ,וכהרגוס ר5טון 6הר גיס5 ("$1 ,הרני ,0מ(ס 6הת,וכן כמקוס6חרינכיחף5"5
6מרינת.6ונכ"י פ'וכ"י א' מרנוגס ע( מחרג( :רה)"6רילהק .נגוזרט 06תר סני' "6ר מנושןנ"ר
יג6י( :רו) 6מר סקנסס מלמק:6י ע'3כס .נכ"י פ'וכ"י א' ונגדסס 6מר סקנסס ממחק 6ניע3יסס:
וככ"י 2נ"ם חספס סמ(וח "6מר סקנסס"ונס סס סגי' מסחק6ני ע('סס ,ונס נמדרג 06חר מסהק6ני
ע(יסון( :רו) כ6גנת"סמצמורי סקוריוס .נכ"י ק'ונגדסס כ6נגתייסטחולי סקוריש ,וככ"י ב"םוכ"יל'
כ6ננתייס מצחרי סקורייס,ונכ"י פ'וכ"י  %כ6ננת"סמטפריסקורייס ,ונמורסלסתר רכס 6ל6גתיות
מצחוריסקורייס ,וכ(סנירס6ית ססנסעות6 ("51 ,מרסקכ"ס מסחק6ג'ע('סון כנחיותמטהוריסקורייך,
וסוסו סוס ג
6ף סנתיות מצהורי מקורש [מ(סקוריסץסיו  :'D)lDנס ,וס" qh
מי5ת 6נמדרס כ"ר
ן,כינלק
'
P
D
"ן ערני,ומוס סנ' 6מערוךס"6 6נפיס ("5
.
ס
י
ג
נ
ס
ס
6
ס
ת
6
ר
ו
ס
סנסש
ך
ר
ע
נ
ו
ר
ק
ו
פ
צ
ל
*
י,
נ)
סס
סנ" 6ף סנס'ס.וסי' מצחורי סקורים ,מצמורי חוע סערם (מקטטר דפר םגוררע דפס ו]בערטטויע
סי 6יטיח,עיע ססיקה 6קסקט וימי נסלח מערס ר"י) ,וסי' סיס שנסין גס ,סיו
(כי
מוחקות ,03מנס סור6ת% 0חק .וסע6גור Oroמנ"ר שנ6נערוך ערךנחיות וגערך קר ח'הטסנעעות
שסגות ו ("$שגעות.ורציתי גהרטס%סין (נסתר סתרנס ננתק ו6נגת6עתיי מריע(מ91 6שהיתיוון
כנגר ז%רעיגנוי נט5רת ,6הרנסכן ע"פמירס 6נ6גריון ,והסכ  n)lecסמסטר כך  610עתידסר6"4
קסיסכ כשקי גת סזולסס 6תר;%צגיס
שחק 5ותס ) o"mתשריסקולות ,ר"3יזעך ע(יססויתחלקמי
קמורי קורות ניח סנר .וסורקת עס 6סי 6נ6רמיח דריכם ורמיסס (פרפמטען ,טרפטסן) ,ותרגומו ס(
ממלסי
גת ע$רת .6והסגכי מלת (פהק סי6נסי"ןימנית מרסון
ק ,העלס ממט כוונתדהרי
ממזלת( :רה)"6ל  .%6וגסס נלי ז .ובל"י  b"aוולס'הרלה' יתודפס מסריס סעידת
:"636
לרם) ס%יסיס  WSDכלס  6%5שחר וערומת.גכ"י ב"מ ס(6יסיס ע(יס כלוס  6(6ערומס,ונכ"י ל*
וגכ" פ' 31כ"' א' ס(6ימי עמסכ(וס636מכתר ,ונקלסכ' גשי רומי שסלט סלכיכ נ'טכנאותימי
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אלא הכתר וערומה( ,רי)ר' שמעון בר נחמני בשםר' יונתן אמראין הרשעים
נדוניםבגיהנם אלאערומים ,שנאמדה'בעי
ר צלמם תבזה )cfirrסגכ)(,ריא) ולמה
בר נחמם בשם רו
ק
ר
נ
ו
י
ם
י
מ
ו
ג
ל
ה
ש
ם
ו
ק
מ
ח
פ
ק
פ
בשי(,ריב) אמר ר' שמשן
)
ג
י
ר
(
תמן
נצל
ב(.איד) אמרר'יונהן אף המצריים לאנידונו אלאערומים ,שנאמר וברוח אפך
נערמומים (מות שמ):
ן"%כ"(.ימי
)שיחהלודברים שנוגעים בלב ,אמרה (רמז)כסועפשך
ותמא
,
,
ה
ר
ו
ע
כ
אתה
ה
נ
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ת
מ
)
ח
י
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(
ם
י
א
ו
ר
ם
א
ו
ן
( 1רק) אםרואי
)
מ
"
ר
(
י
ת
ו
א
י
ב
י
ר
ה
י
ת
ו
א
יפה(,רכ)יתנועיניהםלהרוגהאיש ההוא( ,רכא)ומקלקליןבי( ,רכב)[רמזתולאנרם,
עוקצתולאנעקץ]( ,רכנ) שלחהלואי חפשיצאלבךמיינך( ,רכד)דעשאני בת בתו
של נבוכדנצר ,לרכה)שהיומלכיס ורחנימעשויים מרססלפניו ,ולע היה(רכו)האיש

*

הערות ותקונים

,נחרנוס רכסו; וגור מ(כ 5וכו' ל'5ה ?5ית וסתי מלכחך ערסילת 5ט' נרםכלילק דמלכוח 6ט( ריק?:
)ר' כמעון נר גחמג' נסס ר' 'מהן ,בכ"י פ'וכ"י א' ר' ממשן כמ"ר יונתן,וככ"י ק' DD1)JIר'
לרי
ממעין כר ר'נהמן נס"ר 'וגתן ,וככ"י ב":םוכ"י ל' ר' ממעון ב"ר נחמן נס"ריוחנן ,ונ:ודרט 6סחל
פ"נ 15ת י"ג ר' סמעון נר 6 636מר גס"רי1ה:ן( :ריא)וימ
סנעיר .מדרס לסתר פס ולקוס תסלם
רמו תת"ח נסס ?ת;הומ ,6וסוף נתנחונו 5הטוס ס" י"6ונה:הימ 6כ"י חרס 6וה ו'( :ריב)6רסנ":
נסם ר''וגתן ,ככ"'ב"ס וכ"' א' "6ר סמוך( כר נהמן 3ס"ר'ונתן3"31 ,ר' סמעין ,וכע(:כוןככ"יל'
וכן נמדרג בסתר1 ,נכ"י ק' "6ר סמעון נר גושן ,וכגזפס  f'bסמעון ,והסריס סמכות "כרגחמנ'":
(ריג)תמן גמנ .נ:דססהמןמג(נ ,וככ"י תוון :פט(נ,ונכויי ב"סוכ"י ל' מקס0ס(יסעיס"~etnD
מס מ5ט3נין ,ונכ"' פ'וכ"י א' נעתר (7יסטיס מקפח תמן :ו''(5נ( :ריר)"6ריונתן .וכ"סככ"יל'
ואיפק,ונבעי פ' ולמרר'יונקן,ונכ"י א'ולמרר' יובן(16 ,סככ"' ב"ס (ית 6סמ(ות ""6ריונ
תן"כי
כנר6מןר (מעם נסמו( :טרסטםו ).ס!חס (ו .מדרס 6קתרמ"ג 16ת '"ד ,ונפקוסרמו (6ף מיס מונךנסם
מדרס ועור ס(חס (וסוס? כי
' מלמרגדוע מןמדרס פרט 6חריסנ'כמו סהר6ס(?(ן ,וטיןכהרנוס
וט
'( :חר
סי
) מס:מסך .נ' מעותס(6ס הסריסככ"'ק'( :ריו)6םרוחין חתיכעורם .נכ"יפ'וכ"יא' ob
זי
תי
רוחין
(ג '6:סרי r~hמהסס ע('?ס( :ריח)סר' 6תס מתגגסכי.ני(קוס טס ס5ם:6י:כנסת '61ני
ג6סיחוורו סמלך סקרן סו 6101 ,6ממירם מגיס מהריס( :ריט) 16תי יפ? .ואס ככ"י ב"מ ,ונכ"י ק'
ונ:זססונמירס לסתר רכס'6ס רומס 6וח' ג6ס ,ונכ"' פ' וכ"י א'  06רומן ( tr~lhפכח( :רכ)יהט
ט':יסס (?רונס,יס ס? .61נכ"י ב"מוכ"י פ'.וכ"י א' ונ:דסס גוה:יס עי:יסס (?ר"ג מתו ?6יס,ובכ"'
מחקג6ין ו;ותניס עיגיסס מ(סר1נ  1:16סקס( :רכא) ומק!ק(יןגי .ופס ככ"י פ'וכ"י א',ונכ"י
ם ומעמיסני ,ונתפס ומטת:וסיס כי ,וכן כנוזרם : 1rnhוהפן עינ'?ס (?טחמס כ' וסורניסקוהך,
ונת"ם
יהךונסנין'חי )( :hrJ1hרכב)lr-rn1כו'.סוססחי כמו  61?0גכ 3כתני וכ;דסס ונמזרס
6ס:ר( :רכג)ס(הס( .1וכ"ס ככ( כהניין ו3גדסס ("51 ,ועוד ס(הס ( ,1וכלקוט סס נססמדרס 6101
נמירספג'ס 6הר'ס ושד שחס ( 1סוט? עמס 6ס נשך'נ3 6נך,וכן 'ס
גס(ס:':ו טפס  cfiניצנך
'( 65נך .וכג"' ב"מ ס(תס (ו '6טפס 6ח? ( 6!'0נך כ"נך( :רכד)דע סבי כח כתו ס( גנוכיג5ר.
וככ"י ב"םוכ"יל' דעכי בכי כתו ס 3גכוכד!:ר ,ג"כ כטעות ("51 ,כת כנו,ונכ"י פ'וכ"' א' דט
נתו ט3כיסורנט ס(רותו רצעמסיס מהקוקסנמעטת,ויפ"כים (תקןס ("5דע סעי נחננו (0ננוכז;3ל.
וני(ק1ס (וס 61ממדרספיי
ס  (C'1rhוכן נגדסס(3ווי6י נתקעפ"'סי3קוס)דעסעי כתו ט(כנסער כס 30
נטכד,:ר .ונחרנוס רקבוןריס לסתרכנין עטיתך דוסח' נרתיס ד6וע
3ר גנוכד5:ר'61 ,ן ספק
סל6ס נ6נ6גריון;6י גתכנו ס(גניכדגנר
?מקוח "('167מר71י"יתעמתכמו 0מ3ו6ר(שיגוסיתם
ר~6כ( 6ק('3
ע
ס
נ
כ
חוורך סחו 6%תסעוית'ס ממרך?11 ,
נת (3ס5ר .וגס fri3כפסיקותמתן 0נ''elcl 6
(יגב( ס,)6וכן כגמרךמנ'(סדף'"נע"כ ס(חbסcs
('
~ 3קנ(60(6חמר*מתיכו'.תנוקר
356
טס
(ת
ני
נס
 t~DSס
ית) פ(נוסער .וכת"ס שד סס נס' סוס 6ג6סי 6וסת' מנכחךכרת  ('16מרודך 3רת'סדכריס
(
נ
נ
ד
ך
ת
כ
ז
מ
6
כ
(
מ
6
:
6
"
ר
גטכד5
ס
י
ר
ס
כתה
,
ק
פ
ס
וסה'
נרתיסיכרי
'6ן 356י
ס גכוכדג3ר" 61חדמוסיף
,כרת6וי( מרוכך" כמו 0ר6ס כהרנוס  ,itCh1ונס 16י( מרודךסיס נג 1ס( גנוכד5:ר ,ע"ן רס"'י:י(6
ס' ( :'6רבה) 0סע ממכיס ורוו:יסעסוייס מרמס(פגיו .ככ"י ב"םוכ"י ל' רסיס
נמסמסורווגיס
עסוייסרחוק(ס,1':וככ"' כךססיס מתקלסכמטיסורוז':סמתמתכין (פרו6:0מר וס61כמ(כיס
ורוז':ס
0סחק ( 6מנקוק 6י
) ,וג:דסטוכי(קוס ורוורס עסוים מרומס (1':0נ" 3מרמס(פגיו( :רכו)סריס 6100
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מחריכאבתו(,רכז)ימי
ם אימתכליאות של בית אבא( ,רכם)וספין בקורסין לרו*ן
י
נא
פי
לר
שלאבאלאנידונוערומים( ,רל)דבתיבבאדיין (-רלא)נוב

)5,וסין.ןש'4(":י

(רכם)קמידיכךן

ומח!

:ץ~:ע"

('יי1:2,:41~,:ןאד

התסינה

(רלו)כלאותן שבעשנים (רלז)משנהרנה ושתי עדשניב המןהיתה חמתו בוערת
( .רלח)מתיכיהאכתיבכתיך (4אצג ,)6כשוךולאשוך (רלם)שכיכהולאשכיכה,
בו
וכיון שנצלבהמן  rcn1המלך שככה:
שליששכר
" לחכמים'ידשהעתים.
אמרתירם'(סוייט"ו6ן'נ(ר(סקא):והשבפי
%אדמרומבבי יששכריורעיבינה לע
שנ
מהקרוב נרשנאשתי אדמתא,כרשנאמן(רמב)אפריקי ,שתרטן(רמנ)אנדיקיאה,
אלי
הערות ותקונים
גג3כתני יר ומד"ס קותו סקס( :רכז) קומוס'6סתנ(ישת .כ"' א' קומוס '6ססגמות ,ונס* ב"ס
למיס 3'6ענ(*ת 3"1ששם ,ונמזרס לסתר גשוחמם סמ3כס פחסי6מרס ( 1קושם '6סענ(6עי סלטית
%נ %סייספי' ,ומונף נמוססי ערך קמים וכהנ סי' ;("ר Comes 81~5111נגיד ע( לרוות סשסיס:
כ,נקורסין לרון (סגי מרככתו .וס חסרנכ"י ב"מ ,ככ"י  4וספק נקורסוןשגי מרכנתו.
ין
סנ
(רכת)%וסו
פ'וספוןנקיכון (רון (סגי מרכנהו ,ונכהק'ספין (דהן נקור3ין נססמרכנתו ,וסיףג"

יאמר

יט)

ונכ"
מסוכסת ,ונגדססו6סי3וכקוסרר(רין3פ ':מרכנתו6 elel,טר חיקן סרג סמו" '"DD 3ס'(שס מסססני6
נססמירס ו( 6סיית כשסדורירו
ן (פגי מרגנת 6גי ,ור.מ5מר ססגי 6סו 6ממדרס מגיס 6חריס נ',
ו(פ;י;ו כעזרם טס (כמוסבר'סלסלן) ו %נירפדלווןלשי מרכנת סל%גי:לרכבו) קע'7יק'ן סל
ר'י
 .hahבכ"י בסטזג"ל' כהד'ק',ונכ" ק
י%6ידיקי ,ונגוסת נס שדרס לסתר %גריהייי ,וכ"' פ'
קעריק' ,נרסס סם "ש' שגס נאון'זן"  .YtDוסגי'קעדיקי נכונס ,ע"ן עלוך ערך קסך'ק וס" כע4
עוגם( :רל)דכתי 3שדיין .וכקם 3ג( כחג''ז וגמדרס לסתר(16 ,סטויסס ססמיסו סכתונ  r~oוסלנו
ן סםריי5לס'  ,'%וסולניטות,
7כתי6 3נ3 6ק (3ל 603חמרך סחי  6(1רוס ו6ת רוית כחמרך ,ומזויי
גי6ין וס (טון סכמו,3ונדגיש סס כהונ ו(ק36 (3ס 6חמרך סהס ,נק גסתנס סמ6מרויתוסף מנמרך
גניוסי"ג ע"ב6 ,מר רנ 6ס3חס(ים נר6סורייריס 67נ8 ,6נ( 6קנ(36פ 6חמרךגתי ע6רויhlool ,
ננר6 6סתסי נחמריס ,מיןוחמתו נערסכו .וגס נתרס 6נ( 6קב'( 60(6חמרךסחי 6(1תסעי יהיסממרך
כמיער ש3ק 5(7כמרין טחך(:רלא)טנליי'3'66ן .ע"ס נכלכתבייר ,ונזרקכהינ 6י(ך( :רלב) שד
וחמתו נערס כו .ככ"י ק' .נוסף :פנקס ס6נו 6ערומס ובג'ו שד וחמהו נערס כו(:רלנ)"6ר מנעך.
וכ"מ גב( כחנ''דוג:זסס(16 .סנמדרס שהר כני "6ריומגן( :רלר)רמו סקנ" .0נגדפסרוםמלויס
קר( 6ממך,ונמירסיסת
ר 6מר סקנ"ס (ממך( :רלה) 3"6חות ומתחקיסימי (ורוקגסןכ6תונ3.6כ"'
ק' הות '1ק 6ומהתקיסומ(6ורוק גופר כ6תונ.6וכן כגוססחות hp'tהסח קיעמ6וזרוק גוסרת,hltths 6
וזרוקנסןנ6תוג ,6וכפקפ'וכ"'א'
ונכת ב"מ מח זיקךוזרוק נ6הה ,6וככ"י ל'חותזיקך ומתח
חותויקץ ומתחנדעוגי ונריקגסן נ6חוג ,6ונעדרם לסהר מקוי
ת
י ויקץ בכרסת ונסח הנעמיס וזרוק
סח
סוס
ע0רית 6נ6תוג'ס ,סה"ככחג(:פי מס טמ65הי נלוה 6מת גר8סלסייס חוח סח,יק16( "Dh) 6נכרטס)
ס" נכסנו וגפתכו' ,וס" וגסח רוחנססיווגסח כלפרו וזרק גפרית כחגורו1 ,כ( וסמס(ליגדילמחמס
%כ6 .עס'ס (הקן וכ("3רי
מוח (h~'rפ" רוח חוק) ומחם נף'מ( 6ס" פיח מכנסן) וזרוקנוסר כ6הוג6
(
כ
ורוק.גסרית נתטרו) וס
:
ס
מ
ה
מ
ת
ר
ע
נ
כ
(
3
ס
מ
3
ג
.
ס
"
ב
ס
"
ת
ו
ע
נ
מ
(רלו) נתן סג'ס
נכי וב"מ'
ו(כס"'" א',ונכ"' ק' תסענג'ס ,ונמורם לסתר כ 3קוהן ססג'ם( :רלו) מסגסרגס וסתי עד ס33:נסמן.
כמדרס לסחר מכעס סגסרנסוסתי עד ס:כגססלסתר( :רלת)מתיכי  60כתיג.וס"סנמדרג לסתר6יתיגין
וס:חיכ6 ,תסכ:דססנעעות 6מר וס 6כתינ6("31 ,יתינ
"
רייןס סומס(6וחכתיסנכי:כם(1ר6ליגםס)פסככייםכ:ס(1,ו6ככ"ס'כ2י'כסו.כ"'נכ
ק' וכ"ל'ונג7פטטכ'כס  c)'htטכילס ,וככ"יב"מ"ס
א'
 601כתינכסוךכסוך ת 6סך ט( 6סככם מסכ(( :רם)6מר ר' סימון .נטי ב"מ וכ"י א'"6ר ממעון,
ק ולמרמלב*(חג'יםנגזימן'טסכר,
וגל" פ' 610כמו3טטג( :1רמא)Orסנטוסל'סיכר.וכןבשיגוםריס
וכן מוכם כלסתר רכס ריס  ,ועיין מנעס דףי"נ %נ ופסיקהש ססק6וימי גיוס כלת ממס5דו'
ונסערס סס ,וכמסורח ממדרלס"י
סווי(
ככקג6ליין לעיין מס סכתוכ 03ערוח והקוגיס כססיקת 6דר 3כסגם,
יפו
נמדרס סגיס 6חריס נ4
'
ק
.
גוון יסערותסגי( :רטב)לסריכן
אסריקי6ס( :רמנ):6ךיק'6ס.וכן
6גדיקו31 ,כ"י ב"ם נעעותמן 6רק',ונגיסס כטעות 6גקלוק'6 3"51 ,גד'קי ,וסים '6גד'ען ,וניוגיח
מן b17h
י4או5לן וסמ"6רסוס  himנת"ס כרסאגז6סריקי סתר מן tptiwנ ("3סגדיק']
~nmhיס
מלע
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ימה

מדרש אבאנויןפרשהאב

מ

אדום,תרעישמן (רמה)קרשון ,חרס מרמנא מנוכןמןירושליםנ
אדמתא ק
כדרך מה  *nwp5למהעלגהלה כך,לפי (רטז) שלא~ותה מנחתלאתשורושלבטוז
בית המקדש (רמז)ואומרת לו מה שהחריבואבותי (רמח) אתה רוצהלבנות:
רמטוכז *(ימפ)מהוראהטסוכןלקפוץעל העצה,פליני בהתרין אמוראץ ,חד
די4פכפ
אמרספני(רנ)עלאזימנתולסעודה ,וחד אמרמפני קנא) שסיפרתועל
פני
(רנב)וישאומרים בתהיתהלווהיה %בקש להוציאהלמלכות:
ב
י
ע
ה
ומלכותהיונן המלך לרעותה הסובה ממנה
ו
ה
ב
א
לי
.רפ(ירלננה)(6א'ימכרי:ר'ח,נינבאלשבורן זה(רנד)נימכ
ת
ת
הואינאיב ויחבשימחץ
ידויב מסך (ס"6עיכמי
)
ול
המלנות מקנה ,שנאמר ונתנה לרעך ה
"( ,רנה)ובו בלשוןתזרים
לה המלכות ,שנאמר ומלנותהיתן המלך לרעותה הפובה פמנה:

.

"איה

פרקנה ב

נשוך חסת
מ)אהרהיביים
( .ב)נשתפךמיינו (נ)ביקש אותה( ,ד)אמרו
לו אתה הרנת אותה ,אמר להם למה( ,ה)אמרו לו שאמרת שתבא
י עצהלהרגה,
לפניך ערומהולא באה ,אמר 5הם(ו)לאיפהעשטזי( ,ז)ומינתןל
אמרו לו שבעת שרי פרם ומדי( ,ח)מיד הרגן( ,מ) ולפיכך לאהזכירן עוד,
הערות ותקונים
מוססמן %דים .וגל"ע סתר ק 6גסוע6ס,וחג'"ש נטשתסתר
ע ,ל3
1 ,נמז6
ד
י
מ
(יכוןנכ"' פ' מן ( :'p's)hרכד) .017%נכ"'כך געשת 6מס,ומן 6ות'ות דוגעסיתמח
:
די(
ירמה)מן
לג
נספון.נכ"י כך ונגדפסמן תרסיס ,ונכף בדםמן מרסיס,ונכ"י 4מן סרפין ,ו3ח"ס תרסיסמן
%ריס ,וניפגענרפיתי' ז'תרגם הרסיסערסם ,ונס גכ* פ'וכי" א' ג6מר(;כון תרסיס מערסוס,
וכןוננמכזררס מלס 6חריס הרסיסמן תרסוס; (רמו)ס 63סיתס מגוה פמסורוס (3טתניח סמקזס.נכרי
פ' א'(סי סעיכנסנ;'ןביתר.מקדס ,ומוס ס5נ.לתרגום רשנוסתר וע(  6(7קנרף (מנמיתניח
5להנזרעלס (6תקס83ערעי3
ת( :8רפז)וקומרתט .ולו.פס.ובכ"יקךוכ"י פ'וכ*א'וליחס
מיריס
'3
( mnlhו ,גכ" בנם 6(6תומרח( .רכח)6תסרוים (נטתו.כ
"כ(נ.חני 'ך 31גיסס 6חסמפקס %טתנ
(רכוש)מסר5ס .מו %נמדרפ ממתלס"ן 6ות 3'1סיגויש וסיסמות( :רנ)ס( 6ממנחו (סטוךס.
מגכירוי
מס ס63סומיגס 6ת שתו mtpniכסיס( :רנא)ססיסרחו ע(סגיו .ו3כ"'ביםנעעותססרסרעתונ
,
גס
ונכ"ל' וגותי פ'ונכ"י א'גימ
ר ע"כ כמו ססו(6סגיט מסערתו ,ו3מ7רס סס נוסף ססיתס מסערתו
ת
ג
6
ס
נ
.
:
ת
ת
י
ס
ס
י
ל
מ
ו
6
.
ס
"
כ
ס
ס
ל
י
ו
)
ב
נ
ר
(
ר
ת
ס
ל
ע
ר
י
מ
ב
ן
הכלדנדןע"סע3פגיו (כ!6וסכי
ונכ"י
ב"בוכ"'ל'וכ"י פ'וכ"' 4מ וננדסס סו 6מקמרנסג' עקמו6( ,ע 3סמקךאיו'ס 6ומריס ,ונכ"ינך
5חרסמ6מרמפגי ססיערתו ע(פגיוכייס סג6מר (6ע( סמ(ך (נדו עוחט וסתי סמ(כסיט
'( :רנג)"6ר
חג'ג"3 6רקנסו.נגלססחסריסרומזות.נ
ר6נר( :"%רנד)גיס(ססמ'זכוח.o)prnנכויי ק'גיט(ססמבות
מוקיגס '(1ס(ס(זוד ,ונכ*פ' וכת א' סנ(סוןס,ס גיע(סמנוכס o:~prnסלי(דכהינ וגחגס (רעך סעוכ
ן 3ט לסחר סג5מרומ(כותסוגו',
ממך( :רנה)זנובסון טורס(ס סמ%וח.נכ"י ק' חורםסמוכות (גתג
וכנכססוגו'נחסון  03 w~fnסמ(כוח1 ("5 ,ג1נלסון ,ומסת מו' חיגו) מוסגת (מעכס ,ושק א'וכ"י פ'
:
וגו
%ףנג("ס6וןמותנוקרסמ5קסמלססמ(דווכמסטקי
[ב] (א)6הרסינליס('3.שסרמו
ץו0ו6מןמירס סג'ס5חריס וחסר
ן;וגעיסמן סמזרססוס( :ב);בססך מ"גו .וכיס נגדסס31י(קיט,
ו
ס
סטן ,וי3ר' omnaרי
וגכ"י ביםוכ4ל' כסגספך מ"גו3 ,ג* קי כססס'נ 6תייט,
,פ' וכ"י א' כסמפטיינו ,וסיף ני'
י
"
כ
נ
גכוגס,וע'3:,מירסמגיס6חריס ,ותרגוםמסירי 6ת'יגךמעניךס
ם תמיני 'ת חמרךגו"גך ,סיין ערקי
)ניקט פוחס .נכ"יק' ניקר 6ותס ממססיכןוסתי":;3 ,י בנם וגקל' וכרוניקר 4הס:
ערךגנ(:נ
(ד)תערו (ו' 6תס מלנת לעמלי.צ'יפס ונכ( כפס לת3 6ע3ת "6ת( :%ה)לעלו מסי ס5מרת
סחג6טרומתול6נ6ס ,גג'4פי וכ"י א' ג6מרנחתומו יספרו כלסמ6ורט" :לו)ל6יפסטסיתי ,נכ4
קך כ3י' וימס טסתס סל 6כ6ת,ונכ"י ב"סוכ* ל' 1ל6יפס עסחס? ו *%פ'וכ* 4ף 6מריפטעטתס:
(ו)ומי גחן(י %ס (סרנס .וכ"ס נלי פ' וכשא' ,ונכ"' ק'וכ"י נ":םונכ"יל' ונגדססומיגתן ס%ס
יסרנן .כג7ססנסעית מיד סרנו,ונכ"י ק' ונכק פ' וכש א'מיד5וסופירנוס,וכן
נ(תסרחננוס*רח6סס:ק()חנז)רמ
יכמסוימינן סנע 0רנרכג' 6ע(5 3יג6ועיין 3ח"ס( :מ)נסיכוךכהסוכירסעוד.נכ"נך
(סיכך6ין (ע,ר ומשיר16תס ,ונגדסס(סיכך6ין מיכיל 6ותס עוד,ונכ*פ' א' סל' תדעסקרי

יי *

*

מכה
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מדרשאבאניוון פרוטה ב

 )9ושאומרם שאת עצהרא)לבמלבניןבית המקדש,לפיכך נגזרקריהם בסחה:
לשמן ,נבל שמו (ס" 6גס כס)4( ,ג) נלטש קומר
ולשמדמרדכי (יב)הרשעים
ן להם,
ש %ת"ככ  ,)6אבל הצדיקים שמן קודיה
(מסיוס ,שבעבן
י
י
מ
ד
ו
ק
י
ר
כ
ב
6
4
(
דשן
ו
מ
ש
ו
,
)
נ
ייכ) ,דשמו אלקנה
ע
)
) ושמו מטח (טכסיס'ג 3
,
ל
ו
א
ש
(יד
ישי
ס
(
ו
מ
ש
ד
כ
נסס ,)66ושכן בועזליגל
)
6
,
"( .פו)דומיןלבוראן'דכתיב ושסיה'לא
מרדכי

.

*

נודעתי להם (חשת  1נ):
רב אסר(יז) בתארבלם שנה היתה ,ושמואל
דיכויאומן הדסההיאאסתר.
את)בתשבעים היתה ,לפ)ורבנן אמרו (כ)בתשבעים וחמש שנים.
אטר(יח
(נא)ר'ברכיה בשםרבנן דתמן אמרו ,אמר הקב"ה לאברהם ,אתיצאת מביתאביך
ךבכדי,
(כב)כשהייתהבןע"השנים,והיךאףהגואל(כנ)שעתידלעמודממךעלבניי
יה
לא תהא אלא בת ע"ה שנה,מנין הדסנה:כיאין לה אב ואם( ,כד) אמרר'ברכ
בשםר'לוי אסר הקב"הלישראל אתם בכיתם יתומיםהיינו ואין אב"'כס סג) ,אף
המאלשאניעתידשלעמיד(נח)עליכם
אב,ו(אכום)]א:יןלו לא אב ולא אם[ ,הה"דני
במדי
אין לה
אסתר נושאתחן(.כז)ר'נחמיהאסר (כח)העמידמדיותמכאן ,ופרסיותמכאן,
],
(כם)ואמחאיפה מכולן .ר'לוי אמר נשאתחן מעונהחן(.ל)[יהגרכיוסף

(ם"

דוקרי

הערות ותקונים

"עד

'6ןמזכירם ,ובכ"י ב"סונכתל'(סיכך '6ט מוכירסעוד ,ונמלתםפגים 6חריסומו363י(9ע
מנק
בגי''ס6ומריס ססורוןסכן 6תסמוג 6ס'6גסנוכריסעוד h)hוישרו גפרי 0מ(ךממרחיו)'(:ו'"6סגתנו
(ועגם .נכ"' ק'ו'" 6מפג' סגתגו ע3ס,ונכ"י פ'וכ* א'וי"ל  136גתנו (ו עלס(:יא)(נס( בגץ ניח
סמקזס ,כגזסס נסרס מקת "נג'ן" ,ונמדרס לסתר6 d'Dות  '3מס ע(תס (0נך(ס' ס( 6ס"תס מגהת
ת (ו מס ססחלינו 6 tnishת 0מנקף (נגוח ,וגס כחוג (ס':גו
(6חסורוס(יתןרסוח (נגוח p~not1וכיומר
ן(,סמן .מזרה הסתר פקו 6ותנ' ,רותר3ס  ,גנזת
י
מ
י
נ
ב
יע
עט(מאס(כהוסנ"6כ,זחכממ"סר)tפn.tr*bו:נכ("י'ב)פ'סרוכס"ע'יסא' חסרוס ,ומססג" Phיסוייוימס גקר 6סמויסוס
י ר3ס
י
היסטתמפשית ט(*תו רסע ,וסט נמצרת סגים המריס( :יג) גהות סמו .חסר נמזרס( :יד) וסמו
ן(טרקן .וס"ס נגזמת,ונכ"יכךסיוגנין (נורא,ונכ"י
מגהת .עז וסמומליכ' חסרנכ"י ק'(:טו)יומי
צנפםסגזיקיס זומיס (נור6ס( :טז)רנ 6מר.נכ"י ק'טסף(סגי וס מקמר 5מז וסו 6מנמרק מנ'("'0נ
י ( 0סזס 0וקרי (סלסתרר"מ 6ומל לסתר ממס עמסגקל6טמעסיסתוכו'
h"Dויס'קומן6תסיסתגט
61ח"כ מתמ'(6 .מר רכגת מ' אגס(:ט)נח 6רנשסמגס 0יתס .סמסטר סוס גסג0ננ"ר ש"ס ע(סכת31
חוס ס( מסד
וארסס 3ןטנעי
סגמומלמךט טג ,0ושנף 9('3ס תסתר סס ע(וי
סדיירםקומסןגיס6תלמסרישס,ס,ולעותע
ירנ נת6רנטיס
מסוך עלט סו
 6מ מנעם,ומן כססמסיס 610מן
ןקורין 3ת % 6(6ת 6רנעיס סגס:ליח)נת
סקץס סו 6עסק מלמרסרוח פנס "6ז נפ' ותקמר רות
*
טנעיססיתם.זמירםנ"רולעיסיג נת פמונ'ס סיתס(:ים)ורננן 6מת.נכ"י ב"מוכ"יל'וריגן
" .ונכס ק' נת %נע והנעלטניס,וכןסו 6נמדרג פססההכיס
זורע קמרי(:כ)כת טנעיס וחמס פלס
 .וגס נמירס "3ר סס ג6מר (נכון סנעיס וממם ,וגס
נ',וכןניטווס ינתטכעין 61ר
ן
סננענסימעגי סד
סמפרסיס( :בא)ר'
*ר4ת'גס  610ט 03ע"ס ,כש
םס
ונ
טס"סכמגיןסיס"ס רע3סימנ
*
'
נ
י
ת
כ
ס
גרכיס נסס רננן זתמן .וכעסבכ"יפ' וכמזרם גפר ,וכבססר'כרכיס 6מרוחסריםסמכות ,נססרכנן
ןטמרו ,וחסריםסמבות "ר'כרכיס
זתמן" ,ונעקוםסס ר'כרכיסגססר'גחמיס 6מר ,ונכס ק'רבנןיתמ
כס,4ונכ"יב"ש ר'גרכיסנססר'יוחנן,ונכ"יל'וכ"א' ר'נרכיס נססרכנן( :כב)כססייח0כן ע"ס
סגיס3 .כ" ק' נמשת כן ע"זפגיס( :כג)סעתיז (עמוז ממך .נכ"י ק'סני' מעתיד (עמוד ע(נגייך
( 6ת3 6(6 60תע"ס מגשכמגין סוס"ס ,ונכת
ט6מ עתץ
(נגיך גמזי ,ונכ"י
בזם"ס6ףס"ססגוכ*
י"6ר נרבים נסס ר'
י)
מד
עכ
(:מ(
ש 6ף 0מ %ס6ט מעזיזענגיך כמוגן תסיס גת ע
מגין
"פ"נ 6וח י"( :6כה)ע(יכס.
'ר
סה
יס
(וי .ונכתכךו3כ"  D~aר' נרכיס נסס ר'(וי 6מר ,ומובל 3מזרטסל
א'6ף סנוף(סרגי מעמידגמזי( :כו)'6ןפ (6 6נ .06 6(1בנ"י ק' (6
ו'
סססב" %ס ,נכת פ
ו,
נכ
(כס נמזי ינוס (6 6נ 6 6(1ס( :כז) ר'
נכפ
"' ת"י א'6ףShllo
יסים (ו (66נ ,oht
י
ג
ר
ס
יגסותמןעז O)WDחןוכ 3סמ6מרמר' גח"ט
מר
כבמיס 6מר .מונ 6כמדרס סס 6ותי"ג,ונג',ב"םחס
ין
עממ
זל' (ו'1 ,גמג6ולכוןגס נכת ל' וכך פ' וכ"י א'( :כח):ר,עמיז.גכ" ק'סעמייו( :כם)ולסתרימס
.מפרת'  '"DPכק פ'כןט(9ע
מטקס.המווט*סתרונכח הדתםלסהר 'ODמכעס(:ל)'ותלמיוש

מי6
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ע
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מדרש אבאגריון פרשוה ב

אסתר נשאתחןי

ביוסףכתיב (לא) הםאליו חמר(ניבית(עכ6ו)ה,סדברם הכ:אכתיבותהי
לפניו
ותשא חן
ו,
ד'אהב המלר אתאמתי( ,לב) א"ר חלבו מלמר גראף הנשואות (לנ)הניאו לפני
(לד) דכתיב מכלהנשים ומכל הבתולות:
י (לו)איקונין של ושתי היה מעל ממתו,
ריב8ליכה תחתושתי( .לה) אמר ר'לו
(לז)וכשהנשים נכנסות היה טסתכל בהן ובאיסומן שלושתי(לה)ולאהיה
כסות ושתי,
[וכשנכנסה אסתר](ם)מרדאיקונין של ושתיוהעמיד של אטתר:
ן אמתר טנדת מולדתה ואת עמה( ,מא) אטר ר' יהודה ברסימון בשם רישול
אי
היה שואלה ואמר בתמי את( ,מב)והיא אומרתלובןמי אתה ,אמר
להאני סלךבן מלך ,והיא אומרתלוואני הלכה בת מלכים ,אמרהלו (מג) הלא
מתוךדבריךהרנת אתושתי ,אמר לה (מד)לא מדעתי ,אלא מ
דלעת שרי פרםומדי
הרנתיה,
ע
י דעת סרוחה,
אמרהלו (מה)המלכים הראשונים לאהיו מתנהגים (סו) יד
(מז) אלא על
יהנביאים ,נבוכדנצר מהכתיב ביה ,אדין אריוך (מח)בהתבהלא
ד
י
הנעל לדניאל קדם מלבא(י(":נ כס) ,בלשצר 0ה כתיבביה ,באדיין דניאל הווקל
קדם מלכא (סם כ 'ג)( ,סם) אמר לה ואית הכא מן ההוא קירצא מבא ,אמרהלו
,

ים)

(נ)בלוש ותשכח:

הערות ותקונים

"6ר
מקמר מנמרק מגיוס'"ג ע" 6ס"ס "6ר (ו'הןוהסד 'ותרמעסף ,ניוסףכת"נויס(6יו מסד
חוסףסמסינ
חס
" עלו6נ( ע סעו:סחן וחסו סג5נור וקס6תו וחסד ,וס% 61ן "6ג( :לא)ויעעמו .Tcnנכ"י
ב"ססייס פ? מון scחסו מתוהתלע,י3ירסס טופ? חסד ?יס עליו"5 ,לייסזסל פסך ,וכ"?ככ"י
פ'וכ"יא',וכןככ"י ק' ס'פ? 5תת סל הסד :ללב)"6ר תלנו .יד
רנסןDh,וrטס?1רגינ'ס6סףס:ט'6ית~י
י
ומו?נ
*o't
":
h
יו
נילקופ סס ,וסוטמן תדרס Ot:Dיתריס ,וככ"יב"מ ופטום",ר'ולס
מנסין ((:1לג) סג'.16וכןנירפס ,וכב( כתנ' 'ז סג" סני6ו( :לר) דכת' .3ככ"י ק' (כך ג6מר:
(לה)"6רט' .:שע סס ,וקפת 6 ilc~aהר ,וסול (קות סס מן מדרס סרס 6הריס ,ע"ן (סלן:
Saוסת'סיס ש(מעתו.נכ"יק'סיטחקיקסע( ,Ir~pnוהדפס הלס מע(מעחו:ללז)וכטס:סיס
(לו)'6קוגין
גכגסות3 .כקק' וכססץ ~otr:
( :לה)ו( 6סיס כמוח וסתי.וכן כגדפם ,ולע"י ב"ס כמו וטחי,
ונכ"יק' 6(1סיו (16ת כמו וסתי( :לט)וכסגכ:סס לסקר .ס,ספתיעס"'כ"יק',וכןככ"י ב"ם rh~cu
לסתר ,ונגדפסכיון סנכ:סס לסחר מיחס ג6ס 'והרמ'6קיגין ס( וסוו' ,וגס גסמס ממקומו ,ורפוי(?יות
ן נתרגוסר6טון ועררמן טית
ה~מרכיי?כימתקת כמוהיווססתייף( ,:ם)סגרבסרס .תרגוווו סל סירוסיסילוח,וכי
5ק:1ין
וככ"י
"ומ-סוריר ,ונעכ"ריןפ'וכ"י א' ומעמיסךלמסו(ן ,וכך6יח 6סס "6ר%י
6סהר( :מא)"6ריסודט
6יקי:ין זולתי סיתם מע( מסחו וכסגכ;סס לסתר 6יק,ג'ס דוהתי
נרסימון נסס ר'כ"( .מדפס ר' יסורס נר סימון 6מר ,וסמכות "ננס ריב"(" הסריס סס,ונכ"י ב"מ
וכ"'ל' ר' יסודט נססר' יסולע במר,ונכ"י א' "6רטיעון כסס ר' 'תוסעגן(וי ,ונכ"י פ' הסריס
כוד'6פיוס רסיס,כינוכסן סלוק6ין 6סתרמנית עד ססוקוינומטעיו ל6ס51י,לי סר 3סתכסמירח"ס
י ב"מ( :סג) סל 6מתוך
סורווין %ת ?סעוייס( :מב)ו?י 6קומרת .עד % h'olומרח סמי מסרני"
כרריך .ונרססומכ"י ק'?ל%מתיך סו3ריס סללו ,וככ"יב"ב! סמ 6משוך?דוריס ס6ל? ,וככ"יא'
' ומתת-
6ל1סרכריס( :מר)ל %מדעתי  r?D7Dכו' .סמל?"מדעתי" תסרס :3רפסוצן3כ'י ב"םוכ"יק  ,ונזס
ס6חרון חסרסגסמי
לך
6כ
ת " ,"6(6ו
יסני' סס 6נור(ס ,163מדעתסרי סרסומדיסרנחיס ,וכןסוךככ"יא'
רק מלק "ל6ו" לית 6סס( :מה) המלכעי(ס ?ר6סוניס .ככ"י ק' ונגדסס לפ' ס?מלכיס  ,o':lnbloונכ"י
ב"מ(פיכך סמ(כיסמסיו (פצך( :מו) יר' זעת סרוחה .ככ"' ל' ע( דעת סרוחס ,ונכ"י א' בזעת
יסגנ'6יס.נכ"'ק'
סרוחס,ונכ"י ב"ם ע( עימן,וג:ךפס געעותע(יי
י זעתסריס(:כי) 6(6ע(יז
א 63ע('ז' ךעחנג'סגנ''6ס( :מח) נסתנס( .6נקררנסתנט(ס ,וט~דסס חסרה c)wסז6ח( :טם)6מר
(ס '61ת סכ( ,6פגי וס ג~ 6גוק) נ 636גריון סגדפס בבית ובמדרס "ס6סיגע לו סדרר סיסיומ
ר לו
סי6מררגיל נחרט מלכך" ,וגסליתם בכלסכתניידסלפ:יcrl .סוס'ףסמעחיקמ?ילנץפעל ?כהווהיניס
 ,c~oוס 61לקוח מן מדרס 6 Ot:Dחריס"11,ל:כפ:כ:ססיסתר למלכוהימר
ס לתמסורות למס'6ן 6תס
עוסט כסס ססיו ס:ולכ'ס סר6סורס טוסיםססיו מוסי3יס 6רס לדיק יסוד'יס 3בסער סמלך ,גנוכד5:ר
)*לכןמוס
סוטינ דנאל על פסתוסיסיגיעלו ר3ר ?יסיומרלו,סניטר רגי5ל נחרטמלכ(6רדיקל 3מי
חר,ס ס?וסיף סמעתית על סעררס 63%נרנןסמלית "ס6םיגעט סדנרסיסקומר(ו סג6מר דגי(6נתרע
ע3כ(:"6נ)כלוס ותעכח .כגדפס slenותסכת,ונכ"י בקטוכ"יא' מיד ומרזכ''וסככסער סמלך,ונכ"י

סי

נתייר

ייי

יידין
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מירש אבאגוריון'פרשה בג
ף ננתן ותגש( .נא) ומה הקצתןהיה שם( ,נב)מעמידשנים ומהריב אחד,ןלנד)ומושיב הגרברי הזה:
י מעטידשני (ננ)יוסנטרו

פרשה ג

אחרהרנרים האלה גדל המלך אחשורוש raהמן( .א) לא נתגדלהמןאלאלרעתו.
(ב) אמר ר'יהושע בןלוי משל (ג)לגולייר שקללבנו של סלך ,אמר הסלך
(ד) אםאני הורנויאמרו הכלנליור הרג( ,ה) אמר הסלך אגדלנו ואחר~ך אהרנע,
עשהאיע(ו) מריכונום ,ואחרכך עשה אותו הגמון ,ואחר כךהתיז את ראשו,
ו,
כך אמר הקב"ה אםיהרנהקן (ז)שיעץ לבפלבנין בית המקדש (ה)אין מייורע
אלא (ם)יתגדל ואהר כךיתלה:
דישם את כסאו( ,י) לאדם  w~wלו (יא) סייחה והכורתא והזירתא ,והיה עתן
לחמורתאולמייהה במדה ,ולחזירתא שלא במדה'( ,ב) אמרה חכצרת*אלסיחה
אנושעושין מלאכה לבעלהביתנותן לנו במדה( ,ינ)ולהוירוואשאין עושה מלאכה
הערות ותקונים

ק' סני' למרס(ו ננוס ותסכחמיי (3ס ו6טכח (מרוכי ו6ותכיס כחרעמ(כ* סג6מרומרדכייט
 3כסער
ן גרססס,
סמקך( :מנסא)ומ:ס סק(סוןסיסמס .נכ" ק' ומס קלפן סיספס,ונכ"י ב"סוכ"י א'ומסקירי
(נב)מעמיד מגיסומ,קיכ 6הד .קנזסס געעות ומוסיף  ,וסמ6מר סוסמונךנמזרס
וננדסס ק5ף
6ח
יד6סתר
תרין ע16קמ6
לסהרסיף מרסס;1וטססני'מעכירטייס ומוטם6מי,וכן נהרנוסריטון
חד,וכןכרקיע סכ'6סמ6מר סוסq~p6"7,נגתן ותרס למרו
סגי ק(וסטרין ומוסיכ כנרנרי 6חז,
מןע.
יכ"' ב"מק(וססערון ג" 3ק(וסגערון,
נינ
וסניו; 6נ6גריוןנמסמר ס(6תריו מוסג ע(,ס( :נג)ק(וסנסרו
וככב א' ק(ו:סגסרין ("5ק(וס;ערין ,כמדרס לסתרק(סר,קין ,מפקועק3וסערין ,ונהרנוס ססק(וסגתרין,
וכהכ ממוססי נערךק(סריקון 1ו".: 3נמורס לסהר מעכיר סג' ק(סריקיןס" נק"ל ק(סרין 6גסש otn~th
תכנף 6ד6 ,7נ( נתרגוס נסתר כתונ ק(וסגתרין ש' קנו ג(" וסג"מ ס1נ'ס,ס"אירין כקסת רומ'
16 senatoresס' ע5ס ללבריסולגר) ומוסת סכלנר'סוס.נגיפם גס סס נעעותומוסיף כמקוסומויכ
ונהרגוס  ht~lhllחדנכין ("5 '(16.,מ3ם 6התכ3ר3רין .וסורקתסמ(ס 'Barbarenרועעי:
[נ](א) ( 6גתנו(סמן .נכ"י ב"מ כהונ (סני וס וס"ס נסמח רסעיס כמו עסכ 1עי 15כ(סעדי 116
(ססמיס עד' עז ( ,ית6נכ"י ל'וכ"' ק'וכ"י  %וגס ננדסס (יה ,6ו6ית 6גס נמדרסבסתר
6 r"Dוה נ' וס"ס כפרוה רסע'ס כמו עס 3ו'נ'נ 1כ( פעלי6ון מס כת"נ נשף קר"ס(סס:ויס עדי ,
וכן סו 6כמורס פגים 6חריס ג' ע"ס( :ב) 6מר רי ("3מס(ופלייר .נמדרס נסחר סס "6ר(וי,וכן
סו 6נמ7רס סג'ס ההריס נ' ומונך כפקוע אוו (6ף נ"נ 3סס ר' (ו' (גד( :ג)גודייר.עיין כערוך
סס(ס( :ד) 6 06גי סרגו'ימלו סכ( .ככ"י ק' 506גי סורנו עשיו סכ('ימרון ונכח א' 6סנתרגע
עכסו '6נ,רו סמה סורג נו(יירין ,ונודפסמלסין משיגס :6 06י כורנו כך 16מריס סכ(נו(ייר 6חד
גסרנ( :ה) 6מר סמרך 6גד(גו .וכ"מ גנ7פס ,ונכ"י ב"מוכ"י ק'וכ"י א' חסרים סמ(וח "6מר סמקך"
וגנל 6 6(6ג;(7ו(:ו)עריכו,:ס .וכ"ס:3וזרסבסתר,ונכ"יק'וכ"יל' טר'3וטס,ונכ"י ב"מסער'6כוס,
ננכ"י 4ף כונריגוק ,ונגדססטריק,ג,ס ,ונמדרס פרס 6חריס ומגנך נ'(ק,ע 6רטיניס ,וסג" טרינוטס
סי 6סג ',סגכוגס,וכן כ3י 6סמיסס' נערךסר3וטס .מקמר ס;:דרט לסתר וגורס ער3,וג'ס ,וכהל ס""(3ל
 Tribunusסר (6ף .וג'רסתנידרס סג'ס 6חריס 6רט'גוס מ6 3סערט'מס(:ז)סיען  .וכ"ס נכ"'ל'.
ונכ"' ב"מ ונכ"' ק' ונ:זסס ס'רד ,ונכ"' א' כך 5מר סקנ"ס סרסע סוס '3ע(מיןגיתי ,ו3מ7רס
כארז 6( T Dהס,רוס (3ט 3כגין 3ית סמקןס( :ה)6יןמייודעו.
בסתר כך 6מר כקג"ב  1('6ג?רג סדק
1
נכ"' כן וכ"' ב"מוכ"'ל'מי ' tDTIנקי מקת"6ין" ;31 ,דסס'6ן '6ס 'וזעו ,ו3מ7רס נסתר ( 6טיס
מי יודעו( :ט)יהגו( .נכ"' ק' 6גז(:ו(:י) (6דס( r'cו מייחס .נכ"י ק' (6דס מסיס(ו ס"חס ,ונכ"י
ב"מ מס( (6זססירס (ו ) , hntrונ;ךפס נעעות (ממ"ד נ"(63זס ll:bnol ,סוסגוונכן נידרס לסתר ס0
3מ6מרסופגיו נוס( 63יס ססיס (,r""D 1וכן יענף נ'(ק1ט סס1 ,סל1ן 6ג 6גריון 'ס (סרג ע(ס:ו:6ור
סוסוימס 6תכסלומס((6זס ,כ'סמ"רר ~csiסו6מ(:דרט פרס6חליס(:יא)
וחמורתהוח',רת.6
~nffD
' ,יתדפסחמירסוסייחת והוירס:
א' ונ'(9ס ס"ח h~lnrt 6והו.רס
ק'
(יג)תמרס המורהם
ס ס"הס (ח:וורתס:
נ(כס"''.חס.וכו"כ'"ס ננדכס ,ונכ"' ק' וכ"' בים וכ"' ל' וכ"' א' ונס נ'(9עימר
)ו(חוירתס",ק'5ן ערס :ע6כסטח;  ":3ס(6נמיית .סמכות סרסמת' ('ת6
ב"סונכ"' ל'
(ינ

יסלים

עי

נכ""
ונך'י

