
 גוריון אבאמדרש
 אפרשה

 דנוברין ממוניהן מניאו )ה( דלפוריא )ד( מדמניאו , שיכךא מהדי מניאוי , שיקרא דייני מדטניאו )נ( , דברים חמשה אמר )ב( צדין איש גוריון אבאמ(
 סדאמר )ח( , אנשא מני יקרא איתנמלא )ז( , חציפתא אפייא )ו( מדמניאוחפופין,
 בנ"א מדארניוו )יא( , אינשא מבני גי( שנייא )ם( איתקמעו , מינך רב אנא לרבאזעירא
 שנאמר , אחשורוש זה ואיזהו ,, הנף מלך עליהם העמיד )יב( , ושמיא אבוהן קדםחביבא
 ]את )יד( שהרג לפי , הנף ובמו נקרא ולמה )ע( , )( )ו )6י1כ עם ממוקשי הנף אדםממלוך
 המן ואת , הטן בשביל ושהי הרב[ , אשתו בשביל אוהבו והרנ , אוהבו מפניאשתו
 , ווי ווי הכל ציותו , שמלך וכיון )מז( , מזה[ גדול חנף לך ]יש )מו( , אסתרבשביל

 : אהשורוש בימיויהי

 ותקוניםהערות
 מוכ* סוס וסמ6מר . חזן 6'ס ו:ור'1ן 6נ6 ח"6( ר,מדרם )ניח נגיסת . נדיין c'b גוריון %6 )א(]א[

 636 ל' וגכ"י ב"ס ונכ"' . כזין rth 6וריין h~h סנ'רסeal 6 ע' 16ח ר3ס ך6סתרכסתימתי
 , כסתח)ס חסר ק' ונכ"' , )'ה6 5יי7ן' "6יס וסמכות גוריון h~h % ונכ"י פ' וככ"י , 5ייין c'bגוריון
 3סס סוס 1lhnr סני ת"ד 6)ף רם, לסהר סי)קוע SPJI . ח)ו)'ס זסנ ס) rt'1h מן סנו6מר נ6מ5עומתח')
 כסעס עוז ס')יןם נע) סכל וכן . 5די'ן 6יט גריון h~h רומ' נכ"י (l:f;e 6100 כמו וגורם , גריון 6נ6מירס
 קומר לדיין 6'ם גוריין 6נ6 ע"6 ס"3 ק'דיסין נמס:ס נוכר גריון 6נ6 וסס , מזן 6.ס גורס וסס חחק"כ רנת6'וכ
ctcn6מ"י מט"ו שסריס ונמגר . 5"דן 6'ס כתוב סכמ0:'ות ונמס:ס . כ1' ננו 6ת 6דס יקווד )6 גוריון 6נ 
 מס, 'רוס)מי ננמ' 16)0 , 5ייזן 6ים גריון h~h 3גוס:ס ס"ד קיזוטין 'רוס)מי וכנמרק . שיון cth נוריון6נ6
 6יט 0ני' ו)דעת' . גוריין כמו 1סו6 ירוס)'ס עסי ס) hc~n )סי סו6 161ריין , 5יי7ן r'h 5ור"ן 636 '6()ס)כס
 חמסס 6מר )ב( : 5'7ון מעיר ר"ל , 5יידג6 'ימי ר' ג:ו65 וכן , לידן עיר סס ע) כן ;קר6 כ' , גכוגס יותר5"7ן
 נגרי מיסונ'16 א' נכ"י , סיקרה זייני מזסגי6ו )נ( : נמסים)" לנן "מסוס גופף 00 פנס לעתר נמדרט .זנר.ס
 כנ"ר סי' , ד')טור'6ס ל' וככ"י , זי)טורין פ' וככ"' , ד)טורין א' ונכ"' ב"מ נכ"י . י)טור'6 )ר( :פיקרין

delaturaסו63 וכן , וככ"י.פ' א' ונכ"י ל' ינכ"' ב"מ נכ"י כ"ס הט01ין. 7גוכרין ממוגיסון 0גי16 )ה( : רכיכות 
 , מהנום 7נריית6 ממו:סון חגון לסתר ונ)וךר0 )פגיו. סכ61י כמו 5") חעופין, נו3רין סלילו סני וננוססנינקיע,
 . מ5יסתh"Dh 6 )ו( : ס:,)כ1ה נ"י וזמיר מהנור סנריוה ס) 0ממו:ס כהרכו סמ)סי:יס מסרט ממ"כסי'
 . 6'גס6 זנני יקרץ 6.ה:ט), )ז( : ח5'סת6 06'6 פ' ונכ"' , h"~b h'tctln ל' ונכ"י בים ונכ"י , א' נכ"יוכ"מ
 5") 6':ס5 דונגי יקרץ 6יהנע)ת א' ונכ"י , מנרייח6 יקרץ 6'תגס)ח וני)קוט ונג7פס ל' ונכ"' ביםנכ"'

 : כרייתה מן ויקרר וסדרר סודק 6'ת:סינ 1rah ונגזרת , 6'גס6 דונגי יקרץ 6ית:ס)'ת פ' ונכ"' ,6יחגט)ת
 , גריון 6נ6 וידרס עס"י )תקן ויד , גחרנע וסייע נחמסס וסתה , 06תר כנ,זרט חסר . ,טירף מז6:,ר)ח(
 א' 31כ"י ב"מ ככ"י כ"ס . h":C  )בו, : סיום 3:י חיי אוה  :תקירו ממך גךו) 6גי )גד1) סקען מס6מרופי'
 :  סניסון בגי'  ונילית ל' ונכש וננדסם . פ'ונכ"י

"( 
 , 6':ט6 דאי ינעסוע ואדפס בים ככ"י . hS:'h מ3ן'

 1neh ונמדרג , 3'לקיע  גס מוכי  כן , הכיכטה 3י", מד6רגימ )יא( : hc:,h" "ר3:' סמלות  חסרים פ'וגכ"י
 מטסיסס 5ת כתנינים סנים מ:סכטיסי ס" , דנסמ'6  35וסון  קרס  טונריכון ח3יג5 3י'5  ד5כטסין  מן בגי'טס
 : פ' נכ"י מסר דנסמי5 יחמל? ,  6כוסון קמי  הגיטין ניין מר5רנ.זו א' ונכש פ' וככ"י . ס3טמיס  ect~hלסני
 תלכ, עליסן  ot~h  לסתר נמזרח וכן , ממן" "ופרע ס"ס 31;7ס0 ל' נכ"י . חוף מגך ע)יסס סעמי7)יב(
 .  תגף סמו יקר, ולמס )יג( : י?" יו5 "ומי פ' וכ"י א' נכ"י כתום "ופייסי" 31ל:קיס .  חיסון ויתפרטחמן,
 ל' 3כש נ"ב והסר , סט מ1קסי בוניל חוף יולך עליסס סטמ'ך למס ,ס ל0:' גומר ונ'לקוע OD7UI ביםנכ"י
 סט6 כמו כיססח' . קטתו 5ת )יר( : למס טד  מסלמס ?מטתיק סססמיט פסק 51יו פ'. ונכ"י (ו'ויכש
 ר3ס יסתר כמדרס  ליכין מוני  וכן , ל ונכ"ינידפס

 בפתיחתי
 טס 3י"ון  ובן , סלם:יו  במקמר ע' 5וה טס

 ב'עש 3כ"  סס;6 כמו מוססתי . הנף 3ך ש )סו( : פ' ונכ"י א' ונס"* ב"מ נכ"י .."כ וחסר , טייו3תרגוס
 ונגדפפ ל' וגכ"י ב"א נכ"י .  סמלך וכין  )טו( ן פ' ונכ"י א' לכ"י גס וחסר ,  ו3עקיע 3גדסם  ולן ל'ונכ"י

 ו 11' סכל נייחו סמלך  וכיון א' ומכי' פ' ינכ"י , וו' ווי  5וותין סתחילו 5ת:ירוט  סמלך סכל סרקוסו"וכיון
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 א פרשה גוריוןאנאצ
 י(, מ6 )'0יס מראש הדורות קרא יעשה פש מי פתח ברכיה ר' 9" . אחשוחש[ בימינדקתי

 אדם )ים( , ודור דור בכל לראש יהיה בו )ית( הקב"ה גזר עולם של ברייתוכוועחלוע
 אברהם , לנטלמים ראש נח , לנהרגים ראש 'הבל , לדצרגים ראש כון , ליצוריםראש
 , לשבמים ראש יהורה )כ( , לתמימים ראש יעקב , לנעקדים ראש יצחק , לנמוליםראש
 ראש יהושע , לנביאים ראש כהנה , למהנים ראש אהרן , לחסידים ראש יוסף)כא(

 , לנטשהים ראש שאל , למושחים שסואל"אש למחלקים ראש עתניאל )כב( ,לכובשים
 אחשורוש , למחריבים ראש נבוכדנצר , לבונים ראש )כנ( שלמה , למנגנים ראשדוד
 והמן )כה( מוכר שאחשורוש הכל שראו כיון , לקונים ראש )כד( המן , למוכריםראש

 : אחשורוש בימי ויהי , ווי ווי צווהין דבל התחילו ,לוקח

 אמרה , שלמה כסא על )כז( לישב אהשורוש שבקש בשעה )כו( , כשבת ההםבימים
 והאיך ~ל( , כבודך כמא תנבל אל )כם( רבש"ע )כח( , הקב"ה לפני ישריאלכנסת

 ונמלה )לב( , מצרים מלך שישק ועלה בא )לא'( , שלמה מירען אחר )לא( , הכסא לידובא
 מלך שישק עלה )לד( רחבעם למלך החמישית בשנה' ויהי דכתיב )לנ( , בתובכתובת
 לארץ  עמו והניא )לה( , כמצרים ונמלה סנחריב בא , ס( 'נ )וס'כ ירושלימ עלטצרים

 ותקוניםהערות
 ל' ונכ" ונגדפט . ס)סגיגו 6"נ ממדרס וכקוה , " 6ות נסתיחת6 6סהר נמדרס פנ6 . סתת נרכיס ר')יו(
 656 נקמר )6 דורות קורץ ננ"ם ו3כ" . סרורוח קורץ 6)6 , ג6מר )6 מזורות כ! קורץ : זס )פזינוסף

 'סיס מי )יח( : פ' ו3כ"' א' 3כ" )'ת6 וכן , סם לסתר כמדרס חסר וכן , ר,מעחיק ססמיס ונס .סדורות
 , 3ר6ס )ציות ר6ס מס נריוהיו כ) ע) 'סקנסס נוזר עורס ס) כרייתו מקהוה 3)דסס . ודור דור 3כ53ר5ס
s~ts'ב"מ ונכש . )1 סרטי מס 61הז 6חז 515 סקנסס מתקין עם 5סתר ונמדרס . 3ר6ס )ציוח ר16י מ 
 פ' וככה א' ונכ"' . ר06 )סיות ר16י מ' ונרי6ס נרפס כ) ע) גור:סקנ"ס עו)ט ס) 3רייחו מתחקת ל'ו3כ"'
 נסטת א' וככ"י נ:ךפס . )יגורים ר6ס 6דס )יט( : סס )'ה6 ודור" יור .נב) כמקוה רק , )ס:':ו כמוסוס
 יסודם )כ( : 0ס לסתר נמדרפ ונס 6ךךיס יד נכתנ' )נטן המש , ש געסית צו לוחיות ומן , )'סריסר6ס
 rb סר6סוןן גיוס סמקרינ וימי סס"ד , סטכסיס 3כ) ריסון סקריכ סו6 סמסכן מקמת געת , )מכעיסר6ס
 6חריס יד ככחני וכ"מ . )חסיד'ס ר6ס יוסף )כא( : 'נ( ז )כמזכר יסורס ימסס עמיגךכ כן גחכוןקרכגו
 610 . )מח)קיס ר06 עחנימ) )כב( : )חסיייס ר6ס 50") )חק ים )6מרימ ר6ס ונ:דסס , לסחר נמזרס%ס
 ככ"י . )נוגש ר6ס )כג( : סס לסתר כמזרם מרד") נחדופי ועיין , 'סולע מות 6חר' ומלהמס סר06וןסיס
 ל' הכ"י 16)ס , כסהר ונמדרס 'ד כתנ' ננ3 ות"ס . )קו:יס ר6ס )כד( : )נוגיס מ) )גטגיס ר6סב"מ
 ו3מירס , קרס וסמן פ' ונכ"י באם נכויי . )וקח וסמן )כה( : נימאס ספרי וקין , ))וקחיס 067ובנדפס
 , סלמס כס6 ע) )י0כ נק0 6ה0ורוס סמלך נכעס ב"ם נכ"י . 5מסורוס סנקס נסעם )כו( : 1ס מסרשסחר
 מנדרס מלמר נחח)ס וסנר , מש 6)ף רמו ננוסס ומונף סס סת"ם נס לסחר סהרגוס ס6נ סוסוממזרם
ot:Oס6כ וכן , מל"ג סו6 מירוס)יס" 6והס מכס :כס סרעס "וי"ל סנים וג6מ5ע , נ' לחריט sp~ מפרס 
 מן מקמר 6ת סוס ממסיר )קח וכגריס , סורווין מכרח"ס סחכס כר3 'ז'ז' )6ור ס1ג'8 6סר יסתרמנקה
 ל; וככ"י ב"כ! וככ"י כגדפם . ס)מס גם6 ע) )כז( : ע"ס , ממעתיק . ק3ר ו)פגי;1 , 6' 6חריס פגיםמדרס
 : 6' נוסח 6חריס ס:יס כמדרס 610 וכן , כ:(5 כס )דס"6 ס' גס6 ע) ס)מס ויסג נו "סכחוכ וס 6הרפסף
 "נמקוס ל' וגכ"י ב"ם ונזקי . רסע" יסג קרס ג,ף סשנ לנמאס e(DD ורייסס , א' נכ"' וכיס . רנס'ע)כה(
 , ס' כס, 13 סבתות  יס גס6 רסנ"ע 6' 6חריס סרס ,נתערס פ' מכ"י . וס" ר0ע יסג יוסג ס)מסרסיס
 ובידסס . כ"6 י"ר ירמיה סכהוב  ליין סי6 .  כבויך כם* תשל *ל לבם( : סמך  למטן עכס , עליו יס3רסע
 ינכ"י . גידו זס כס* )מ%5 סליך תכריס קמרי סג" 3:דפס . רכס* לירז 63  וסחך )ל( : "כס," מלתחסרי
 רק , )'ת6 תו")" "ולמרו סמלון פ' ו3כ"' א' 3כ"' וגס . ניזו וס כס6 גמ65 סבך S~rn ולמרו ל' ונכ"'צנ"ם
 : צמדי סכס* וס :מ65  וסליך סורווין  מהכס לקור  פ510'% לסהר מנקת וכמדרס . )'דו 83 וסבךסג"
 ב"נו ונכ"י נגדפס , סיפק וטלס 63 )לא'( : סלמס ממת 6תר א' וכ"י פ' ככ"י . סלמס מיה? ל6חר)לא(
 פ' 31כ"י . למוריס יסורידו 3הו 3כתו3ת ונפלו סכסך rh ומ65 'רוסליס טל מלריס מלך ס'סק מלס ל'וכ*
 כיסס hlO 6רסנ"נ י"3 5ות ס"6 לסחר מדרפ  טיין . 3תו ככתונת ויפלס )לב( : למגעי כמו 610 א'וכ*
 ס:%מר: א' ונכס , כחוג סכן ל' ונכ"י ב"מ ירכיי , נ?י3  סיך וננרסס . פ' בכ* כ"ס .  רכחינ )לל(סיס:  נימים נס' 6ס?ר כהרמס  וט"ן . 3זס רנריס סרתכת וע"פ ,1 3תי 3כתו3ת קותו מפל פרעי כו' סרטססו%
 סמלך 3ית 516ח? 61ת ס' 3'ת 51%רות 6ת ויקח "ויתיג מסף וב"מ 3כ'4 . 'ריפליס טל מ5רימ מגר סימק טליללר(
 ויני% א':)לה( פ'וכ'4 וכ"י ל'  גסנכ"י וחסר סב%. ופסילו לקת, סכל 6ת מסו  פ( פס )סס לקח סכל6ת

טיל
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ב א פרשה גויתאבא
 חזירו נפלה , סנחריב שנפל שעה ואורחת )לו( , בירושלים להלחם בשעלה )לו( ,ישראל
 , )( % (YW1 טעשהו בכל חזקיהו ויצליח )לם( שנאסר , מלכוהו[ ]בכל )לח(והצליח
 כתיב ובחזקיה , יג( ע ~Y'ol שלעה פני ra פבקשים הארץ מלכי וכל כתיב בשלמה)ם(
 , יג( כ יו"כ ונר מרודך שלח ההוא בעת כתיב רבחויהו , כג( ע )ילכ שלמה פני אתמבקשים הארץ מלכי וכל כתיב בשלמה , כג( )ג )דלכ לתזקיהו ומנדנות לה' מנחה מביאיםורבים

 , לכסא מעלת שש לעששי אבי שלמה ראה מה )מא( אמר הכמא את חקיהווכשראה
 בהם שיהיו )מה( דוד של מזרעו )מד( לצאת שעתידים )סנ( בנים ששה כנגד אלא)מב(
 עשאו הידש וברוח , ועזריה מישאל חנניה דניאל יאשיהו שלמה הן ואלו מדותששה
 , אסון , חזקיה , רחבעם , שלמה )סו( הן ואלו , עליו לישב שעתידין מלכים ששהכנגד
 , עליה לישב ונמלה )מח( , ביאשיהו ונלחם נכה פרעה ועלה )מז( , יאשיהו ,מנשה
 ונקרא )נא( , צולע והיה )נ( , ירבו על הארי והבהו , ]מנגנו[ )טנהגו( יודע היה ולא)סם(

 ותקוניםהערות
 ונ6 ל' ונכ"' 3גזסס . 3'רוס)'ס )מחס )לווכסע)ס : 'סר6) )6רן וסחורו פ' נכ"' . 'סר6) )6ר7עמו

 ו6והס )לז( ג'רוס)יס: )ס)חס כסע)ס סמלת  חסר,ס פ' ונכויי . )ס)הס כס63 5") , מרוס)יס)מחס
 וגס13 ממתו וכווו יסרק) וי165 סוחרים נס) מסרק נ6וה1 ל' ונכ"י ב"מ ונכרי כגדסס . ס:חרי3 סיס)סעס
 פ' וככ"י . מפכותו נכ) וס35יה ס)מס ניז שסיס סכטד וגע) חוקיסו עגיו ויסג )מקומו קותו ושמיגו סכסך6ח

 1,סכ 0כס6 6ת חוקיסו SDit )ו 6סר כ) ונווו יסרק) ועכו סקסתם וספקו ניסרך) )ס)מס ניקט מפרק631ות1
 , סוסיותי . מ)כותו נכ) )לה( : סורות מוס הסריס 6קסס6רד ונכ"י . מעסיסו נכ) יחוקיסו ויקח סס"דע)יו
 'מוקיסו: ויקח נוך6 . הוקיסו וי5)'ח )לט( : פ' נכ" נס וניתק , ל' ונכ"י ב"מ ונכ"' נגיססוכ"מ
 n(oth1 וסרוס כהינ נסתמת , כס)מס מ)כותו נכ) 501)יח כהונ ב"מ נמי . 6רן )ו)כ' וכ) כתיג נס)מס)ם(
 כתינ ונתוקיסו *וס)מות"( וכן "ו0ס" כת"נ )נקרץ , ן כז ס ]דס"כ וסמלות JOr וכאי כסף כא' מגחתו6יס
 )ס' מ;הס מני6'ס ורניס כתינ )כקרץ , כג[ )נ 71ס"נ )חוקיסו ווונדטות כ'רו:)יס מחס )ו מני6'6*ורניס

 , כג[ ע נדס"נ ס)מס פג' 6ת 3ר16ה מנרקיס סקרן נוסכי וכ) כת"נ כסקנס , )יח,קיסו( ומגיפות)'רוט)יס
 ונהוקיסו , )ראוה( מיה חסרם ל' וככ"' פ' נבק וכן , )'חnlh1S 6 וגוית , ס)מס סגי 6ה מהקביס כהיכ)נקרך
 , נודפס ות"ס , 'נ[ כ ]מ"ג הזקתו 6! ומוחס ספרים 3כי מאך ני6זן כן 3)6דן נדודך טיח סס61 נטהכתינ
 סס ס;וסח6ות כ) e51h . *וגו'" ו)כתונ )תקן !ריך לכו'" נמקים וכן , ומנזנות 51") ומגד)יס נטעות מסרק

 . מ:חהו rh :וני6יס ומס סכהונ )פגי מוקזס ט61 פ)מס פגי r~b מנרקיס סקרן מפכי וכ) הכהום כ'מוסעות
 וסס ס):וס ס;' rh גונקטיס סקרן מ)כי וכ) כתינ נק)מס וג5") , 0כחינ סהח)ת רק סניך מדורסו)דעה'
G'b'~aומגדרת )'רוט)'ס )ס' גונחת מכי6'ס ורניס כת"כ ונחוקיסו ת"ד( כ"ג ס' )דס"נ וגו' מ;חהו 6'ס 
 : וגו' מרוזך ס)מ רובוט געת כתיב ונחוקיסו 6חר כתוב וסנט 1rh מוסר 1נ6 ; כ'נ( 3"נ )דס"נ)'חוקיס1
 636 סייס כנדפס . כגס סטם כ:גד 6)6 )סב( : וקג' ר6ס מס א' יכ"י פ' ככ"י . 6כי ט)):ס ר6ס מס)כא(

 נ6ו5ר סוס ס3כ"' 356י מסק וקין , כזה וסטת:ס וס 6מר ומהחי) , סמ6מר טס גטקס 31וס , 6ר5והכ:גד'ס:
 ס:ועתיק ומוסיף , סט נעת וגסוס סקס דף מסר סיס סמדרט שנית מנרו :זסק 6סר נס6מנורנ0סטריס

 סס רקיעים ססס כגגי סס י"ג  6ית ס"6 לסחר 3מזרס סריס כמו ,6ר5וה" מאת נט5מו סמו") נע3 סרג16
 . ק)"ח כערס גוסס כאח גיוס ויס' סגק6 פסיקה6 ועיין . תג) גסים 5יס ני6 6רק6 6דמ0 6רן 6ר5ות סטכעד
 נכ) ונמ65 ס)ס מלמר  חסר וג:זכס ל' ונכ"י ב"ם נכ'" נס . )נכון סו6 כן רומ' נג"' )מיגו ס0ו6 כמו0316
 נעתק 6סר ע"ס סמלך ט)מס ס) כס6 ימות מדרס נסס 83 5ז ח"נ ממדרס נכית ;רסס ומבהיו , ידכתכי
 כסטר רק , ס)פ:'גו גריון 6נ6 מדרס מן 0מ6מר כ) 6ת סכלנו )קח וכאדות , D",p סי' כלנו ס' מןטכס
 63גדת כור1וין סרס"ח )6ור ס5,0'6 לסתר מנאת נמזרח וראיתי . סיס דף חסר סיס ס,ס נכ"' כ'כהגת'
 'סדו 161)' וסייס ס)מס Sc כס6 דמות מן 6חד מקמר h'JO כ"ז 03ערסלנדות

 מ6~
 6363 והסר גריון

 : נ:דסס הסר רק סיפ:יגו כ6"נ h1V ס)מס 0) כס6 נד)ווח סמ6מר כ) כי 610 כן ונקמת , ס:דססגוריון
 ב"מ גכ"' נס כ"ס . דוד ס) מגרעו )מד( : )65ת עומדין סכיו ל' וכ"י ב"מ נכ"' . )65ח סעשדיס)כנ(
 ב"מ נכ"י . 3סס סיסי )מה( : מידות ce יון סמן ממגו )65ת עהיד'ן נג'ס סיס ס5סס פ' 31כ"' . ל'וכח
 ועכס )מז( : 6פן מגסס סני' 'ד כתני 3כ) . פסס אנוון מוקיסו רמכעס ס)מס )מו( : נסס ססיו ל'וכ"י
 וגסוס )טו( : )סגינו כמו סו6 פ' ושכ"י א' גכ"' 6נ) , סרעס עכס יתסיסו ונימי סני' ל' וכ"י ננ"כו ככ"י .פרעם
 א' ונכ"י . )'ת6 סכסך 6ת ונט) כמלח פ' ונכ"י . ע)יו )יסג 1נ')4 סכסך 6ת ונס) ב"מ כדש . ערס)'סכ

 פ' וכ" ל' וכת ב"מ ככ"' נס כ"ס . מגסנו יודע סיס 6% )כס( : ע)'Jcf) 1 וסיקס מבסיסו י:ספסנירס6
 ססיקה6 עיין . נסרס סתקגהי כמו , מנתו 51") כעעות וסוף ונכונו., ל8( 5ד )ח"ג נגזסס ונס א'וכ"י
 זי ייע סוס )6 כת"ס )נכון המ65 . כ"ש שערס כס!מ וימי ססק6 קח6 יגס , ו' מערס מות לחריס:ד4
 וכש ב"ם ככ"י . סמו וגקר6 )נא( : *)ע פ'*וגעסס וכ"' א' ככ"' . 15)ע וסיס )נ( : )יס .כלקין מווכמנגניו
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 א פרשה שריוןאבא*
 , למצרים נבוכדנצר וכשבא )נג( , חנירא פרעה המחרנמינן )נב( , נכה פרעה )נאי(שמו

 , ברבלה צדיהו את ולדון )נה( , עליה לישב וביקש לבבל והוליכה הכמא וטצא)נד(
 פעלים ואויבים הכחוב בנו יתומים ]רבש"ע[ הקבילה לפני )נו( ישראל כנמת אמרה)נו(
 צר על הארי והכהו )נם( , מננמן של מנהנו )נח( יודע היה לא הוא אף , )6( )ג)זכהס
 , יג( 'ד )'יטיס שחר בן הילל טשמים נפלה איך אומר הכתוב ועליו )ם( , ממנה ונפלשמאלו
 , כי( כע )דס"6 ה' כסא על שלמה וישב בו שנאסר , מל פכסא אלא ; נפל משמים וכי)מא(

 במדי אשר לעילם והוליכו נמלו לבבל והחריב דריושוכשמלך
 הביא )סד( , בם אהשורוש וכשעלה )סג( , עליו ישב לא ואעפ"כ )מב( , )ה( מע )'ימ'סבעילם כסאי ושמתי הח"ר ,'

 ושש )סם( , מלך לכל נעשה לא כמוהו )סח( , מובותומרגליות באבנים טכובש היה)מז, , עשוי היה צד זה ובאי )סו( , כמווצ לעשונו יכלו ולא , כמותו לעשות )מה(חכטים
 שש דרך כל ועל , לו היה דרכים ושש , בו עולה היה מעלות ומשש , לו היומעלות

 ותקוניםהערות
 : )"נ כ"ג נמ"נ סו6 . נכס פרעס )נא'( : נכס ;קר6 )גן פ' ונם" , ס% גקר6 )סיכר ונבסס4

 אדפס , )מקריס נטכך;5ר וכטנק )נב( : מס נמ"נ )סגינו נתלגוס סו6 כן . חניר6 סרעס ומתרמיגן)נב(
 פ' וככ"' . מקריס 6ת )טכדג5ר וכסכינם ג' וכס ב"מ ובכ"י , )מקריס גנוכדג5ר וכסע3ס ס)מס( ס) כס6)כדמות
 וסו)יכס ככסף ומ65 )נד( : עניו 3'סנ סו6 6ף ונגף )ננ3 וסורגו שמוריס וגס13 כרסת גנוכדג5ר נ6 א'ולכה
 ס)מס( 30 כס6 )נדמ1ה סס ונודפס . )ננ) עמו וסו)יכו סכס6 6ת סס מ65 ל' וכ"י ב"מ ככ'" וכן .)ככ)
 סמקדט ניח rb וסחריכ סרסע גגוכדגנר כסע)ס ולגורו ט"ו 6)ף רמו יפקוס וע"ן , גנננ) וסוסינו וגטנוכסעוה
 . נרנ)ס 5דקיסו 6ת 31ךון )נה( : נ' נוסח 6חריס פרס ממדרס וסול , )ננ) יסרק) ו6ת 5דקיסו 6תסנ)ס
 בבלה 5דק'ס 6ח 1731ן נסעות סלמס( ס) כס6 )ימות נגדסס ונס נהנו 6ו3ס . ס)ס:' יד כהני נג)וכעס
 )מ"כ יריחו 3ערטח תססוסו 6סר סכסדיס חי) מ6ת יסורס מלך 75קשו סונף ~nhr ולעיר . כרבלה51")
 וכטסנ)וסו , 3' נוסח 6חריס e':D מזרם וס61 , מדרס גסס סניף ני)קוס וכן ס'(, )"ע ירמיס ו',כ"ס

 למרס )נו( : חמה נ6רע זי )רנ)ס יתבן ו6ייהו נת"ס וכן . נרכ)ח6 נרקיסו 6ח לדון ע)יו )יסג ר5סגכוכד:5ר
 א' נכ"י הסריס 6)ס מגות . סקנ"ס )סגי )נז( : יסר36 סמרו )סני 6סר יד כחני וככ) כגיפס . 'טר6)כגסת
 מנסנו יודע סיס )6 ב"ש ונכ"' , כס6 ס) שסגו יויע סיס )6 נ:דסס . נוגגגון ס) מיסגו )נח( : פ'וכ"'
 , סמ;גגון מגסג יודע סיס 1)6 פ' וכיק א' ונכ"י . ס)ו מזנוין נהגך ל' ונכ"י , סגו מגון נתוך חוור סו6סירך
 , אדיס גטם מ"ו qSb רנו לסחר כי)קוס תריס וכן . מ"ת מערס (stu סכתנחי כמו , מנגו 'ודע סיס )516")
 וכ"' ב"מ נכ"' . סממו 5ן ע) סקרי וסכתו )נם( : מ;ג:ון יודע סיס 1)6 , נ' גוסח ~ofin סריס מדרס1?61
 ס) 8רי וסכסו א' וכ"י פ' נכ"י וכן , ססמ6) ס3 ס6ר' alh וסכם נתדפס וכן , Shnr ק) סקרי וסכסו4

 : מוחו יום עד מיגו מ5סער וסיס כן O"D נאפס וכן , מותו 'וס ען ט מ5טער וסיס מטו ונס)טמ38
 נכי . מכסף 6)6 נסofccn 3 וכי )מא( : וגו' גפרה 6יך סס"ו א' וכ"י פ' גכ"י . מומר סכהונ ועמו)ס(
 ע)ס סרסע נמרוד ס) כגו נן רסע כן רסע , וסרוס חס ססמיס מן , וגפך ערס )סייס וכי ל' וכ"'ב"מ
 ג6מר )כר עזי o~tP ל' ונכ"י , )מקר ס' גס6 ע) ס)מס ויסג כו סנ6מר , ס)מס מכסף גפ3 6)6 ,)סמים
 )יסכ סריס כיון 6)6 , סרסע גמרוד מ,רע רסע כן רסע לותו ע)ס )סשס וכי ואתסס . כבמיס גססת6יך
 סוסון א' וכ"י פ' ונכ"י . מסמים נפקח 6יך ג6מר )כך סכס6 מן ;פ) ססמיס מן )ו ס:חן ס)מס כס6ע3

 סס 6ךס יסג )6 ו6עס"כ י3;זסס , 'ד כהני נג) וכ"מ , ע)יו שנ )6 61עס"כ )סב( : מסיגו כמו3ק5רס
 : לחסורות וכטמנך ונגדסס , לחסורות וכשעמר א' וכ"י פ' וכ"י ב"מ נג"י . 6חסול1ס וכטעמן )סג( :)עורס
 סניף פ' ונכ"' , ,ס הסר ז' וכ"י א' ונכ"י , עלס ונערן מ6)כס:ירי6ס ונ"מ ככ"י . חכמים סניף)סד(
 6הסורוס סר6ס כיון נ6"נ ונס); , סס )'ת6 ע"ס ונוסרן וסמכות , מסריס ס) מ6)כס:דרי6ס מיסרך)חכמיס
 ונגדפס ב"ם ככ"י . כמוהו )עסות )סה( : 1))6)כס:ירי6 מגור 5ומ;ין וסניך סרח יכו) ע6 עלו 3יסככקט

 וג6יוס )סו( : כו עסקו ס;יס: וסט )פויסו )סנן תמ65 וכן , סיס ג' O')lP וסט נוסף ב"מ וע"י ,כדמותי
 כתן ט)מס( ס) כס6 )דמות ונגדסס , געסס וכי75 א' וכ"י פ' וכג"' , סיס וכעד ב"ם ככ"י . עסוי סיס5ז
 קמרו הנ" ב"מ ככ"י . טונות 63כ;'ס מכוכך סיס )סז( : סקנ"ס )ו מהן כחכמתו סכסך ס)מס כמנךעמס
 ק5ת וס כ) מו63 מ"ו 6)ף רמו ודיסקוס . )תעו כמו סני; ס)פ:' ככ"י 6כל , טוסות 363;יס סיס מכוכסהו")
 )כ) געסס )6 כמוסו )סח( : )סנן סת~6 3' נוסח 6חריס סייס ממפרם וסוף , "מכים" ומנויין 6חר3סנ:ון
 געסס )6 וכמוסו פ' וככ"' , וטסים מ)ך onp )6 וכמוסו ל' 31כ"' , מגך כסס )6 וכנוסו ב"ם 3כ" .על
 ס3"3 )תקן ים וטניס ס)מס סטך )עסות יכו) סיס )6 טכטתו ונגדפס , זס גסנוס א זכג"י , וסקס מ)ך)כ)
 וכ"' פ' וכ"י ב"ם נכ"י . )ו סיס מעקת ומס )סם( : ככסנו ):כון וכים , וסריס ג:)ך )עסות 'כו) סיס)6
 , מע)ות סס ודרך דרך כ) וע) , גו סיו ילכיס גסס ט עו3ס סיס מקומות ומסמס , ט סיו מעקות rrtא'

ינגיפס

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



נ א פרשה גוריוןאבא
 חרפ שהמלך וכיז )עא( עולה, היה ובםננק )ע( ארעת, שני מעלה כל הלמעלזת,
 , בידיהמ מורשם כתב והיה , מזה וזה מזה זה יריהן את ששפין האריות הס)עב(
 , שוחד תקח לא קורא והיה לשמשו פנה , במשפפ פנים תכירו לא וזרא לימינופנה
 היה מעלה וכל )עד( הפסוקם, אלו כגון בהן כת"ב אחות, י"ב ב% וכן)עג(

 ואבני )עו( , אדמדמת ירוקות ומהן לבאת מהז )עה( , מובות באבניםמכובשת
 ומווסין )עחז , שוום בבגדי מכורכין , לכסא מקיפין תמרים ואילני )עז( ,קריסמלינון

 מיה מכל מלאים והיו , הכסא צדי משני תלולים זהב של אריות ושני )פא( ,האריית ראשי על שיש של עמודים ושני )פ( , הנשרים כנפי כנגד )עפ( , מוננין שןשל
 , אהד )פד( , הכסא צדי כנטני עומדין היו )פג( , קתדראות ושתי )פב( ןבששם

 ותקוניםהערות
 מעלס כ) ע3 ם י0 צריות ע0ר ובגיס לכיב עולס סיס סמע)1ת ומ16תן )כס6 סיו מעלות ו' סני'ונגזפס
 "וע3 סמלות מס הסריס 6ך , ב"ס נכ"' כס סו6 ל ונכ"' . 0מ נתרנוט ושין , ציות סני נו י0ומעלס
 ונכ"י , ונמגנטן א' ונכ"' ל' ובכ"י . ב"ם נכת וכ"מ , עולס סיס ונמגטן )ע( : מעטת" ס0 ודרך דרךכ)
 וכיון )עא( : OSID" סיס "ונמג:ון סמ)וה חסרים ונ:יסס , מ"ע מערס )עי3 ועיין , וסמנג:ון 5"5 וסמ:ג:וןפ'

 וכיון כסטות פ' וככ"' וכגרפס , ע31ס ססמ)ך וכען סגי' ב"ם וככ"י א', וכ"י ל' ככ"י יכ"ס , דורסבסמור
 hb סו0עין  סטריות סיו )עב( : נכלנו  לזכין וכ"ס , סרג) יריסת מעון וסוף , דורס 51"3 , זורם0סמ3ך
 , orn זס סמלך ומקנ3יס יז'סס סי0ט'ס סיו ר06ונס נמע3ס עלס 0סמ3ך וכיון סני ב"ם נכויי .ידיסן
 שמס לסמקך כיון כילד צהרת גי' ואדפס . סמלך" "ומקנ)יס וכן "ר6טוגס" סממת חסריס פ' וכ", ל'ונב"(
 ]5") דורם וכ0י4מ3ך סני' א' וכ"י פ' ונכ"' . יייסס )מעלס nic~w 0נו צריות סיו O:lCh1 כמעלס )ע3וחזורם
 כ,חונ קריות י"ג נכ3 וכן )עג( : כיזיסון רסוס כתג )1 ומר6ין ומכיכן מכבן 'ריסן פי0עות ספריות נלעיסדורס[
 וננדפס . ס36ו ספסוקיס כתוניס קריות י"נ נג5 וכן ל' וכ"י ב"מ ונכ"י . ספסהן'ס 6)1 מוןכסן
 נו וכ'651 כרינו חסור )6 ור) כגון ממסע SD 6)ו מעג':יס נסן כתוכ סיס סבריות נכ3 וכןסנ;'
 6)1 גנון עסיסן כתוכ קריות וי"כ ומע3ס :וע)ס 3כ3 מסוק פס,קיס ו' סני' פ' וכ"י א' ונכ"' .עיכ

 וכ) )עד( : ע"נ ו' זף :;0ס כ3ק גיוס פסי סטק6 ססיקת6 עיין , ממעתיק ק5ר פס ,סכסוקיס
 סו6 ובז ומרגלות, מונות כלמניס מגויסת מיחס ויעכס מע3ס וכ) ל' וכ"י ב"מ נכ"' .מע)ס
 ירוקות מגס ל' וכ" ב"ם נכ"' . 6דנוזמות ירוקות ימגן )מות ממן )עה( : נ' טסח 6הריס Ot:Dנמיר0
 ו'0 סג" ונגזסס , ופדויות סס סג" 6זמזמות ונמקוס מירס מ3ת הסרס א' וכ"' פ' ונכ"י , 6ד:וזמוח)נגוה
 6דמזמית ונון יקרות גע0ס 'רקות ומן , נו0וגסח ג" וץ , נכלנו וכ"ס , מכורכמות )כנות יקרות o'uhגסן
 מכונטז , נ' נוסח cl~nh מיס מדך0 וסוט , מירר נסס סנר סס אסתר ניקוע וגט , מכורכמותגע0ס
 ב"מ נכ"י . קריסע3'גון ופנוי )עו( : ומדמדמות ירקרקת 3נגות ננסכ[ ]5") ומס ומרנטות עונותכ6נגיס
 )גן וכונית כסן וי0 וגכ3כו וג:דסס . קריסע)יגין 5.) קריסעימן ו6כגי א' ונכ"י , קרוסעמן ו6נגי ל'וכ"'
 גסס סס וניקלע . וטונס" )כן "וכובית חמורתס 'וסייג נךיסע)י;ון ושכגי סמלות כמעתיק סטמיס .וסוכם
 ורומית יופת סמ)ס כי וידוע , קריסע36י טונס תוכית גסס וי0 נ' נוסח 6הריס טיס מזרם וסוףמזרם

Crustallusות ו6ו3' שסגגוטזשטקא(ספ,' 610 מוכס ,טסית סמ su קריסע36י : )תמריס ו6י3נ' )עו 
 וכי3קוע . ס% בנגדי ימרוקמות מכס., 6ת מיפות חמריס S'bl(' וכ:דסס , 'ר כהכי כב) וכ"מ . כו'מקיסין
 ועוותן )עת( : )כן ס0 גכנדי מכוסין 3כס, מקיסין סיו תמרים 61')ג' ג' ctnnh מגיס מירר וסוף מזרעגסס
 ככ"י . ס:0ריס כגס' )עט(:גגד : 0ן 0) 51") , 3כס6 מוכ:יס ס0 0) וסווס.ן כטעית ב"ס נכ"י . 0ן30
 : :סרים גסי מנו נ' at~nh מיס מדרם וס61 מזרך נסם וני)קוס , )יה6 כגפי ומגת , שסריס כשןא'
 rhQhl ב"מ נכוי  כחוג ,ס עשי , א' וכ"י פ' נכ"' 3ית6 וס , סבריות ר6סי ע) סיח ס3 עמידים ושי)פ(
 ר06י ע) סיס 0) ע:ווזיס והגי כתוב ובח"ו , סר05ו:ס גוע3ס ע3 ל' ונכ"' , :וע3ס כ3 ע3 6טומיס וסככ3

 עומךיס כח,נ א' וכ"' ל' וכת כ"מ נכ"י . סכס6 5די מסי ofilin זסנ 0) וריוח ומי )פא( :סוריות
 0ג' ע) סיו וסכ 0) הנגיס והגי נטעות וכ;זפס . עותרן סס סג" עומזיט נפקוס פ' ונכ"י . ככסף 5דימ0:'
 ו?נ 30 גס;'ס ובי סט כלוקס מונף וס 1)ס:י , ח313'ס וסג 30 סריות 01:י 6ית6 כילקוט וכן , סכס56זי

 נכ"י מתחי ח3ו3'ס" וסג ס3 טלריות סמכות ומן , סע:;ודיס רהטי ע3 ימ5י3ות סכס6 5די מטייעומדות
 מזרת נטט וני3קוס ק' נכ"' . קחיר6ות ופתי )פב( : נר6סיתו חסר כי נק6:ונר'עם סססך'ס נ6ו5רס:מ65
 6חריס ot:e ממזרח וסוף מזרע גסם וג'3קיס א' וכחג' 8' וככ"' ומדפס . קקזר6ות ואי מהריסס:יס
 קחזר6 וסמ3ס , וסכ" "30 סגי' קפויו נס מסיס )ר6ס מוס . דזסכ6 מוחכ:ין ותרן נח"ל וכן וסג". "ס3טסף
 ככ"י עומדים. סיו )פג( : ח0וכ )6יס כסי מ'; )קטהמדטר( 2ק5שז2א Cathedra  ורומית יסיתסי6
 )פד(6מד : "סיו" סמ3ס גס חסרס cciiil ~עו:נדיס" סץ)ס חספס פ' וכ"י א' וכה ק' וכ"י ל' וכ"יב"מ
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 א פרשה נורתןאבא6
 לסמא )פ0 מק4פ1ן קתדראות ושבעים לפס , הנביא לנתן ואחד אחוזה, לנד)מה(

 על עומדים נשרים ושני אריות שני ודרה דרה כל ועל )פח( , זקניםלשבעים
 , הראשונה מעלה על רגלי נוותן לכסא עולה וכשהמלך )פם( , זה כנגד זה ,רנליהמ
 המגנון בתוה הגלגל החר)צ(

', 
 בפו )צב( והנשר , ימין של ידו את פושם )צא( , והארי

 , השנייה למעלה ועולה )צב( , עליהם נשען והמלך , שמאלשל
 עמד;

 וגלגל , המעלה על
 עליהם נשען והמלך / שמאל של ידו והארי , ימין של גפו )צר( פושם והגשר ,חוזר
 ובן )צח( ,ועולה

 לבל.
 ומושיבו למלך בסגנון מען לסף של מוום והיה )צו( , ומעלה מעלה

 וממבכים )צם( , במבנון עולים והיו )צח( , בפיהם פורמים והנשרים )צז( , הכסאעל
 וגומלת , הארון את ובמתהת , העמור מן יורדת )קא( , והב של ויונה )ק( , מראשולמעלה
 כל בו וק"א עמו והיתה שנאמר מה לקיים , ברכיו ע4 אותה ונוהנה )קב( , התורהאת
 ראשו, ע? ונותנה העם"ה ונומל ידו, פושם וארי )קנ( 'ע(, 'י )יני" חייויטי

 1תק1נימהערות
 ולחד סחוס )גו )פה( : )נד 6תת פ' וכ"' ק' נכ"' 6כ5 , א' וכ"' ל' וכ"' ב"מ נכ"' נס כ"ס)גד.
 :;7רhlol 0 מדרס CC3 סנה ונתקיע , ~rrirs )נד nrhl ס;נ'6 )גתן ~rr סג" ק' 3כ"' . ס:נ'6)גתן
 3מס וכוון ס:כי6". );תן irhl סחוס )נד 6ק7 "נ"6 וסייס , )סנן ופחז נזו) )כסן 6קד , 3' 6חריססרס
 0) כס6 במדרס וכן . כ"ן מערס ג' לסריס G':D נמדרט )ס5ן ועיין . גריין 636 )מזרם ,נ"6"0סני6
 0סו6 כמו סכי6 כת"ס ור6.תי . ס:כ'6 ):תן 1rhl סתווס )גן 6חד סני' 86( 5ך ח"ס סמדר0 )כ"תסלמס
 ; כ?:י6" 5סנן וחד רנ6 )כס:6 חד 7יסכ6 מותנגין "ותרין 6חריס( סרס )מדרת מדרס CC3כי5קוס
 וססיוס , נ:זסס חסר cr 1 )כס6 מקיפין )פז( : ,?נ" "0) סג,' נ:זפס מס נס , קתדרלות ותכעיס)פו(
 כ) וע) )פח( : )כס6 :ויקס'ח פ' ונכויי , 5כק, מק'פות סגירס, ק' ונכס , נויותר סו6 כסן" "ויו30'ןסט
 כ) 1ע3 3?ן ויוחסין ,קרס o~sJci ו?נ 0) קתזר6!ת ו30עיס סג" ו3:דסס . יד כתב. כב) כ"ס . ודרךדרך

 נתוך סג)ג) חו,ך )צ( : סכק6 ע) עומד וכ0ס:ו)ך סגי' וכ;ךסס . ני)קוע ונס 'ן כחג' 3כ) כ"ס .5כס, עו)? וכ0:)ו)ך )פם( : רג)יסן ע5 ועימדין 6חז כנגד 6חי ומכעיס ;מריס ו0:' קריות ס;' וקתדרסקקזרס
 מוגר 6חריס( פגים מדרם נון )וסול וכי5ק,ע , סמ:ג:ון מתוך סג5ג5 ומור א' וכ"' פ' וכ'" ק' ככ"י ,סמגנון
 , א' ככ"י );כון ו:מ," , )ו:ג:ון .51") , יעי) כקרתי מאין ומת , חו,ר סג)ג) וסיס אדפס c~lh , נואו; 50ג5ג)
 ע3 נטעות 3'5קוט , 'מין ס) ידו 6ח כומס )צא( מ: t'CD)l נו 6ותיות נתחברו מנגון נטעות פ'וככ"י
 : ימין יד פורע סג" א' וכ"י פ' ונכ"י , 5'ת6 "6ת" מגת מוסס ונס יז כחכי וכב , יעין 50 51")יעין
 וכ"מ . חו"ל וסנ)נ5 סמע5ס ע) עמד ס0;'ס )מעכס ועורס )צב( : פמ6) 0) כנסו נמסק , 0נו6) 50 נסו)צב(
 וע5 סגי' והדפס . סג)ג5 חי,ר פיס 5:וע)ס ע5ס סריס 5:וע)ס ועורס סני' ל' וכ"י ננ"מ וככ"י , ק'מכ"י
 שוור 0;'ס ):ועץ ועלס א' ונכ"י פ' ונכ"י . סט:'ס )מעכס ועלס במטוח והסריס , חור סג5ג5 0:'סמעם
 נסככ"' סו6 כן . ומעכס :וע)ס )כ) וכן )צה( : 'מין 0) מפו סגי' אדפס סס נס . ימין 0) )צר(נפו :סגפך
 ס5י0ית למעלס ועלס פ' ונכ"י א' ולכ"י ומדפס , כך ומעלס )וט)ס )כ5 ' וע5 סג" ק' ונכ"י , ל' ונכ"יב"ס
 מועז כסף 0) מין 0ס וסיס ק' ככ"י . )מגך כמגזין עען כסף 0) טויס וסיס )צו( : ומע)? מבס )כ5וכן

 ל' ככ"' וכ"מ , 5:ו)ך וניקף נ:וג:ון סוטן כסף ס5 תנין 0ס וסיס ב"מ וככ"י . )מ)ך סמ;;נון וטפףכמ:ג:ון
 , ס)מ? )מ)ך ~גופין כס6 ס) ג)ג) עתן סיס גסף 0) תנין סנ" CrT:3t . יטפף 0ס כתיג יויקף כמקוסרק

 36( 5ד ח"ס )ניסחיי סינוס 0) כס6 כ:ו7ר0 זכן . כס," 30 ג)ג) "עוען סיג נמ:נ:ון" "סוטןכמקוס
 פ' ונכ"' , כיוניון :וסקע רג6 ת;':6 סוס כן נתי ומן סנט כר"ם גס . כמגון כסף ס) הנן רן6'ח6
 . ctn~tp CC'DJ וסבר'ס )צז( : סמ5ך )ס:' סמפון וכוסף כמגגון ע,ען כסף סcilrl 5 סג" א'וככ"'
 "גפ'סס". טס)? תסרס ל' ונכ"' . גפיסס פירכס וסבר'ס ב"מ ונכ"' . כ:ס'?ס פ!רטין וסנ0ריס ק'נכ"'

 י:) גסיסס ופירכס נמ:נ:ון ע5ו וס:טריס א' וכ"י פ' ונכ"י . כ:פיסס 6ת ס:סריס פוסטין וגוידונ:דסס
 31:דפס , כמתון וכיעס ל' וכ"י ב"מ מכ"י , התעגון ועו)יס ק' נכ"י , נמג:ון עומס ופיו )צח( :סמנך
 )מע)ס ומסככ'ס )צם( : כס6 פ) 3גע5 ועונין סמזפיס 6ו pfr")c ומ"ג סורס סמ5ס סבר'ס פסגס

tch~n. מע)ס מוס3ין וסיו כטעות אדפס גס , ומסוננים 3עשח ק' ככ"י 16)ם , יד כתכי 3כ) כ"ס( 
 ומון 3ת"0 וכן , כסוי עיינו כ( כ"ס )ציוות 3כ:פיסס ס,ככיס ilcSn ומסככים סי6 ס:כוגס וסגי' ,מרקנו
 3')קוע וכן , קריטי טבח 5ר06' סכות הקרגוס , שמס מ)כ6 רסיס ע) ומט)ין נמ;נ:ון ס5קין 1:יסריןקריון
 ין כתני נכ5 וכ"ל , סטמוד מן יורדת ,סנ ס5 וימס )ק( : מ)ך ס) ר06ו ע) 5:וע5ס מכפין וזיו0ס

 וכן ,וכי5קוס
~vrJ 

 כין עומדת טיפס ו?נ 0) ויום נ:דפס 6,)ם . עמודך מ; ::hrr סוס דסנ6 די ויונס
 סעמון מן 'ורדת פ' ככ"י ונס ס:ו:נ:ון", ייי "ע5 ;יסף ק' ככ"י . מעמוד נון יורדת )קא(סעמודיס:
 1:ות:ס סנ" א' וכ"י פ' בכ"י - ניביו ע) 6ות? ו:ות:ס )קב( : )ית, א' וכ"' ל' וכי, ב"ם ונכ"' .גמ:ג;ון
 כמ! , 'זו סלע 0מ56 0נ וערי 5"5 . ידו סלע ו6י' )קנ( :בחיקו

~lrr 
 : כנדס0 וגס יד סכתני ככ)

otinits~i
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ד א פרשנה טריוןאבא

 גןהעי:',עיםי;ג:ל,:ג:גג ןןל"ן:: י מבוש פי יש:וגנטני14'"?
 בעה4שית , ש( ):ם פתי טהכימת נאמנה ה' עדות בשניה , מ( יע )הסריס נפש משיבתשעמימה
 , סס( (Os עינים מאירת ברה ול מצות ברביעית , ס( סס )מס לב משסחי ישרים ה'פקודי

שצינ~,מן":'ל'י
r~lpnh זיה:.יישה,י4 ים14יי14ז%ג,ט4טג:י4"ילע י;1נ1%ם5 ; ' ,(ס 

 כ"' DU"' "סס" מרה סטפת' סס. וסעומך'ס)קף(

 ק'"
 * וכ"י בקם 3כ" גס וחסר א', וכ"' פ'

 סיחר מנד סמ6 חיות מש 1 וכ"י ש נל"' , סכור כגנז טמ6 חעת סג' 0'ו ל' וכ"י ב"מ 3כ"' .סנאיות

 קרג"ס 3ע)י 0יו ח!ייס נכסך ה נסיו וסנסשת מחיות 6)1 למר לעור ר' : כך hnth 85(5י
 מקקס 6% )?( 3סרסס 61)1 ננמר6 66 וסינון יי סריסות 3ע)יוחלים

 סקל"
 שיללות 636 ס)מס ס) 3כס6

"5
 גרעסז ס) סירתי נמכ"ע פער)עס מסר'ק ככל) ריכס סרס"נ ידידי היקן וק , פרסות 46 ממלל תק ו

 נסר חמיסית )קת( : 6ר' וכגנדו סור נ6' סס והג" , כר6סוגס ס הע מש 0יש י ימע"
 תסית , ]יונס ענד גפר 3חמיסיח 51") , תעות וסו6 , סור כענד גשר כשמיסית כ0ונ כגוסס , 'וגסוכגניו

 ס)סג'גו ויד" , קענגנו
 ןסנ גכוגסעק

 ב"ם נכ'י , ניניכן clSn עו)ס':נומן ה" ק( : יד כחפי 3כ)

 נין 'חג ססו6 מפג' ניניסס o15c :חן סי*י6 י )סוז'עעיכס
 6פס)בש

 ומע"ס דע) יומר ספחת ע) , 0נ"נ2 וי3כ"'1ב"ט) ' '4ף יכ"' .פי 3כ'" '1'1כ"ס 06י משק) "ע3י ::ע % ל רוה הו היק

 ל :)שיב)מ:
 סכש3 . דוסו16

)anvt  
 כט

 :עקם
 :3 רס)מס 'סג ולמ"כ בגי' וסכ'3קאף גה נכ* 6ע

 סודוז3ר )צ6ו) :)מססמלך
 :סירק

 :דן !מסמ6)ו נגיססמ'מק )חנירו נ6'סני,שס
 ו ני)

 לנתג:'וז:כ"ס
קשהי  סנ" קלס יכנ " סיץ עמי יי:'ו ומשעגי ק3יעמ'מייו שי חנ" סיע יייקה 3מ) 

 :')יט ש'טת%'::צ'ע וכה מכד צבועןם:1: ,]ןע,1:ןל:ן'ענ:ג 'ג:מ?9)ן,: ב"ע:::';)סק' :ט)::יי'ן%ןן::יי':(%:ן:ח
 שנתן ממיי:% )ה21

 ל וקן נ': ,וו" מ: יי,;:,', ן ווו". ן:);מן :;1:וןגו,;יין,;1ןיין:;

 )הש61 מדרס כסס כיילו יכי ' מיץ 6פ::ןללןק:ן:21%,
 ctlnh) סרס ומירסו

1 
 יכף

 ס'י

בי"-
 ב"מ

 כי'1
 ט% 'כז'::::יד:ן)4 )3סס:ט והסוף י' י3כ" ' סתמת ייטייוז י"(יייס)3ס
 יני:ן קשןכם)ן4נ טקס ו: קר6,נודריוס וכעז )קיז( ס'ז:דעיסף:1'ו"חסורון?26)16:ך':סןס3')

 ונכשי סמעתג. ומוססת מיותר וס61 כתנת" כנסר גסנר ע)ע 304 רפלקס גטכדגנר א61ף סס כתובוס
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 א פרשה נוילאבא8
 , וטאלכסנדריא מצור אומנין והביא ~ח( שלח , יכול ולא עלו לישב ביקש ,אחשוחש
 מה יים , בו ,עסקו שנים ושלש , עליו ורטב בטא ועשה )כף( , כמותו עשו ולא)קים(

 כסא על אחשווש המלך כשבת ההם בימיםשנאמר
 מלכותי
: 

 שריו לקל כהשתה ועשה , כסא אותו על ישב שלש ובשנת . למלכו[ שלש]ובשנת
 עמדר )קכנ( איפרכיות )קכב( אומרים יש ,  משתה עשה ולמה )קכא( ,ועבדיו

 , המדיטת שרי לכל אגרות ושלח , ויה שלו N~DUU- יום )קכד( אומרים ויש , וכבשםעליו
 ובאו לבן, של אצפלאות )קבז( עמופים וכולם , בהם שלים שדגה מדינות כח"ז טן ,מיכים בני נדלים הטבעה ועשרים מאה לפניו באו )קבו( ,, שמחה לפניו לעשות לבא)קבה(

 : כסף ושל זהב של ממות על מסובין והיו)קכח(
 חגהומא ר' אמר , הזה הששר לו, היה ומהיכן ~קכם( . עושר אתבהששתו

 כל וקלא( אפ4 למות שנמה .וכיון , במבום היה צרה עינו )קל(נבוכדנצר
 , זהג ומילאן נחשז ספיגת עשה )קלב( , בני מיודך לאויל מניוו איני הזההטמון

 ותקוניםהערות
 ומףי . 1מ6)כס:דרי6 מטר *ממן וסלת )קיא( : ע)ע מ0נ (?tll~r ?כס, 6ת Ctllttfi סר6? וכקב"א
 : 6)כס;ךרי6 מן 6תריכין וינייתי ונתרנוס . מסריס ס) מ6)כס:יריo':tlb 6 חכמיס וכניט א' וכ"יפ'

 כע0ייחו ו0?1 כס6 )ו עסו. 6)6 כמותו עסו 1)6 כמוחו ttrri א' וכ"י פ' נכ"י . כמותי עסו !)6)קים(
 יתיכ ימ)כותיס ת)יח6? ו03ת6 בין תרין כיס l~Dtr?bl 3תרגוס וכן , C:C) rfatirc עטו ויסג מניסנ'
 כיף סס)י0ית ונסוס 0:ט 0תי )עסותו וענדו )עסות 'כ)ו ו)6 סג" ק' ונכ"י . כ!רסיס ?ש6ע)ו'

 וסס)'מו כגו ס0)י0ית 031:? ביס נ' )עזותו ועמיו כצמוחו )עשת יכל 1)6 4 וכ" ב"ס וגופי .עסייחו
 ע0? תמס גקכא( : מעע מיסיף ונתרנוס גריון נ6;6 ס"ס נישם , כס" !עם? )קכ( : 0)מ? 30כס, דמות סם 3ניר,ץ"ן :סגם לוס , 3גךפס ועיין , רריו )כ) מסחס עם? יכחינ רריו )כ) נוסתם ועץ?עסייתו
 יף 0ס חסר )עי) סעירותי' כ06ר , 2( 5י ח"6 סמזר0 )3ית גריון 6נ6 3מזר0 נ:דסס חסך ז? ,מסח?
 5ף , 3' 6חריס סיט ממזרי וסול , מדרס סיון וחסר סם לסתר 3ימזע ומו63 , כדת וססח.ס עד0)ס
 Drl'1 0סני6 ססיוס גס , 3' טפח לתריס G';D מירט כנסין סכ'6 סי)זע %6 , גריון כ6כ6 נס0:מנ6
 מס itvr/1 ניסתר רונסון 3הרנוס ג:~65 וכן שחרס: סייס נמורס רק 63"נ )ית6 כסף 0) מסות1'0
 61'ת , מסקי6 ועניד 6ת6 ד6ככט:ון ולתר וכלסזון Srht 6?לכי6 ענוי זמריין 67מרין %ת htpcnעתיד
 . 6.פרכיות )קבב( : חדותך קדנווי )מעתד )מיתי מדיגתך )כלק ~(hm ופיר )ים ?וס ד6יד6 יומךד6מר
 עס )קבר( : וכנסן 13 מרדו א' וכ* פ' לכ"י . ולנסס עטיו עמדו )קכנ( : מחוית וס" , יורתמטס

 : יוכיח וכמקס , ס)'דס יוס ניג,ס'rh~lol 6 , סי? IrctJJ יום א' וכה פ' לכ"י , ?יס 0)יני:וס'6
 . ומנע? ועסריס מי? )פיו 163 )קבו( : )ס:':1 כרו ?ו6 כ' 6חר.ס G';C וכמדרס , כלס ואו0יכו6ו קג" ס:ודינות סרי )כ) לגרות ואח רק , )ית6 א' ול"י פ' כא' . cntc )סגיו !)עסות )נ6)קבה(
 56ע)6ות עסופיס .כו)ס מלכים כני נדפיס מלכיס נדו)וח rl:fin וסכע !עסריס מ6? מן )ספו 63! ק'בכ"י
 א' וכה פ' ינכ"י , )כן 0) 543סמות עסופ'ס מ)כ'ס כגי מזיעת קכ"ו מכ) )פסו ונקו ב"מ וככ"י ,וכטת
 קג"ו מן שנכיס כגי נדו)יס קכ"ו )סלו 163 נ' c'1rh סרס ונידרס , )3:'ס עעוסי כנס ונקו רקגימר
 56ע)6!ת ק' וכא' , נ' G'1rh פיס 3מדר0 וכ"מ , )גן ס) 6!ט)"ות )קבז( : נחן p~sc 0?יס6רטת
 1מוספי ערוך ע"ן דקירת, נ5%ס)וון it'rr תרגס כ0:ת נפתק נת"צ וכן , נ!'3ת rP1il ("5rlf5Dib (0' , ני)קוע נס וש"ס , 56ע)יות !נ") 6גט)'!ת נטעות ל' ונכ"' , )גן 30 נ56ע)י!ח ב"א ונכ"י ,וננוח

 כמו , )3ן מישת 0) כתונ וסיס "מינק" ?מ)? רק ;סמעס ורוזי ;קי, 5:!ר ססי' מקת ערךומתירגמן
 ע) מלצנין וטו )קבת( : )גג? מ"ת "מר 0מי36 תיר מ6' כרפס חזר ע"6( י"ג ((tsf:l חי")60מלו
 לחריט סנים מזרם זון ו?ו6 נוסף וני)ק!ן , 1?ס'ט פ' ונכ"' , ושסינן א' נכ" . כסף ו0) ,?נ 0)מטוח
 : כו' ?יו ז?כ וט) כסף ltrrn (0 טסיו כפתין 6)6 וס3 יס) כסף 0) מטית יס : ו?ו6 , )סלן 0?ג,תי3'

 וגן , גריון h~h נסס ס"ו 6)ף רמי סיף כילקוט וזווגך , 3:דסס חסר ו? גס , סעוסר )ו סיס גיסיכן)קבס(
 עטו ק' נכ" , 3מ:ט;ו סי? 5רס עינו )קל( : גריון 6כ6 ממדרת ולזח , 6' 6וח ס"3 לסתר נמדרסגס:?
 : גמדון טין 5ר סיס א' וכ"' פ' ונכ"' וניקוט . ס.ה? כעמיי רע? ע':1 ב"מ ונכ" , סיס נימוט5רס

 6'מ סוס מממין כ) גריון 6נ6 (cr סם ני)ק,ט , נ;' מרודך )6וע וניחו 6עי ?ו? ?:)מון כ))קלא(
 כ) Qffa ונכ"' . מרודך )6ו') 5"3 , )6!') ו? יומון כ3 6;'ח מ? 6מר )מות 0:ע? כיון 0ס rrcbזכמדרס י כמתי יתכסו 630 תחרי מרח 6י:ו ~cr מממון כ) א' וכ"י פ' ונכ"' , 3ממ!:' 6קר אכני ס)6 6הר'מסח
 30 מסיטת סנף עט? מ: סנ" ק' נכ"' . :מוסת ~rcu rl;fr )קלב( : נג' מעודך )"ו') מטח 6נ'ממו:'
 thutt tl;'CD גו? ל' וג"' ב"ם ונ:"' . ~rr :;' ע)'?ן עטך scl(cit נקרן וחסר ו:כ בתן ומ')6גחנת
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ה א פרשה גוריון אבאמדרש
 הפך , המקדש בית לבנות כורש וכשעמד )יג( , עליק פרת והפך , בארץ"מיק
 1 ג( מס )'ט'ס סתיים ומממוני חשך אוצתת לך וטועי שנאמו )יד( , ומצאן מתקועפרת
 עם בכל אחשוכוש להם מראה היה וזהב כסף מלאין תוסווריות ששה )קלה( *י ר'אמר
 ]ואת )קלו( מלכותו כבוד עושר את בהראותו שנאמר , יום וסאת שמנים באותן ,רום
 רואים ישראל וכשהיו )לח( , שם היו וישראל )קלו( , ששה[ הרי נדולתו תפארתיקר

 : לעצמם מסיבה להם ועשה , עמהם להרג רוצש הי לא , שם המקיש ביתכלי
 פפא בר חנינא ר' אמר )ים( . וא' העם לכל הפלה 'עשה האיה הייםדבמלאת

 יוחאי בן שמעון ר' אמר )קמא( , ברחו הדור גדולי כששמעו )קט(~מד
 עימל בר חנינא ר' אמר )קסב( , ברחם בעל מים בשולי שאבלומכאן

 והקוניםהערוה
 ממון 16הן מיס לסתר ובמדרס , עזיכם פרת גפר ותך וסעעיגס נברן והסר וסג 6והס ומא נסיסתט3

 נקמרו ע3יסון סרת וססך : וו"3 ינן כ3י כסס סנה יוסף ען וממסרס , עלסן סרת וססך נסרה וכעמינסוחסר
 ומפזר פור סרת סלך נג'וסן ס"ס גמא , סרת ע3'סס וססך n4DS הון מסר גראס סרת עלסןוססך
 יסוס וניעלס . עכ"ל סרת )מי סם דרך סקנסס מוש סם ע) ס"ט נסרת וסעמינ0 ומקס , במקומוס%
 לסתר ע3 רמון נהרגוס ורצתי . עופרה סמ3ס געסית פרת מי מן , עוכרת otlP וסחך נסעותסגג6
 כ:רס מן נידיס 'סתור די עתריס 'ח )מון 6חו' ו6תסנש ,סתו ז6כ)ו ונתר , סאת ס6גזס ע"פתרגום
 6חמיתין ותמגן מ6ס סיח תמן ו6סכח סרת נמסר חסר זנב) נ3ז6ותס ע"ס ססו6 6סכח כורז ~qhמדרס
 טרם וכמעמד )קלג( ; )מחקם וים מיוהרות כס ותמנן מ6ס סית סמ)וח . ע"כ , עג דסג מיין7;חס6
 cpu1 כורה סעמז וכ.ון נתוב ל' וב" ב"ב ונכי ק' 3כ"' . ו~6ן מערסן סרת מסך סמקדס כיחיכ:וח
 ונכ* , מעמסן" סרת "ססך סמ)וח חסרים ב"פ ונכ"' , )ו ונתנ13 מעמסן סרת ססך סמכים נותינטת
 6ו5רות ל ונתתי סג6מר )קלך( : ומגין מעסיסן פרת מפך סמקדס נ.ה 3כטת סרט וכסגיהן א' וכ"יפ'
 : מטן לותו ירס וממס ס"ס P11S'jl , ו)קחט 6חסורוס סנ6 עד והיות כורס סססיק 631 ס"ס ק' נכ"' .חסה

 cnl1'DI טסקט2נךז יפית וסמקו הסכריוה, כ' 6חריס פויס כמדרס תמנריותי:ן ק' ת'ס,וריוח.גכ'" סיס)קלה(
 , )ית6 .סטי מות א וכ"י פ' וככ"י . 3נוריס סס וס5'נ סורס ס"ס ממעתיק ססמיע ב"מ וניצי . חסניט ס)בוגר
 נסל6ותו 7"6 סמתחי3 סיסקו נמרמר cc נלקט מז% סוס וסמ6מר , וסג כסף מקים תסנריות ט' %רוסני'
 ערן , סנ"3 נם,-רם סו6 6סר כמון סו6 ססכי6 סוסון כי כ' 6חריס סרס למדרס וסו6 , המנוריותססס
 מהו' כוס גנזי גי ס'ח6 וכת"ס .)סרן

 נסרלצחו פ"נ 1tDh וכמדרס . כי' 'ומ'ן ותמגין מ6ט יומך ככ) )סון.
 ונפנף ס"ס נסמיר פס61 כמו , *קרית פ" , ג'סין טסס c,? , ("5 גכ3 )מן ומרקס סותת מש ג'סיןמטס

 כת"ס וכן ונ')עע 'ד כתכ' ככ) סהו6 כמו סוססת' סקס סרי עד . 'קר ו6ת )קלו( : נס ערךנמוסס'
 א' וכש פ' וכ"י ב"ב וכ"י ק' ונכ" , סיה6 ס6 גזו3תו תספרת יקר ו6ה מכמהו כנוי עוטרזכהיכ
 כיי רומס כמסיו מיסרך) וקות ל' יכת ב"ם ככ"י . סס סיו lh1C'1 )קלו( : onc" "סר' סבותהסרם
 וסין א' ,כ" פ' ונכ"י . סס מוומג'ס ניסרך) סיו ק' ושק . עמסם 3סיסנ רופס סיו )6 סס סמקיסגיח
 16 א' וכה פ' ונכ"י . עמסם )ססנ רוורס סיו )6 כיס"מ כ)' רו6יס יסרך) וכמסיו )קלח( : מיסרך)סט
 ממדרס וסו6 וטווס . עמסס" "3ססנ נמקוס , גס;'סס 3ססקכ) רוסס כיו )6 ק' ונכ"' . סס )?סברט
 )סיסנ רוורס כיסודים 6ין )ו סמרו )פעו 3ססכ רג'ס סיו )6 רס"מ כ)' 'סר36 וכסררו כ' 6חר,סטיס
 5ער ס3 .'מיס רמס 'שם )סיכך מקרין כסס וכסניך )ממס מסוס 3סס ועסו ניס'ש כלי ר61'ס סססנסג')
 וקמרו ק7מוי *( )מגג' גנת מוו )6 מקיסם זמת מ6נ' 'סר6) תמן תמון וכז נת"ס כן תרסס וכן .ע";
 חורפך סמכך לסין ענ'זו גלכ1the 6 מקיש זנית מצי זח,יין מסוך ימנני יסוד6'ן 5נ"ן % )מ3כ36יס

 וסמסכיר , סעו7ס ס" וכתנו סמך נערך סוס סהרגוס סנ'16 סמוסס' ואחריו סמתורנמן . ע"כ)גרמ'סון
 סקשדס גקר6 כן כ' מסינס ע3 כן הרנס סמהרגס 16)0 . ע"כ סגוף rfi וסומך סכועד סע,7סכתב
 טתרגס וגס , סמ6)ס % ע) עסמכ'ס נססיכ': סבכיכם נעה olarl1 ס'ו כי 'ען , )כגס מנרך 6חד סמנוכמו
 6"מ )קלם( : ועלמן סעוזס )סס ועטו סס כחוג )עמס מסינס )סס ועמס נמרס ב"ם ככ"י ור6'תי .סמכך
 6.ר ס' 8ות מ"כ יכותר נמדרס ;ס:ס יכן . גריון h~h נסס מ"ח 6)ף רמו ניצוע מונך . hw נרחגיגת
 נמלי ססמט כינן ק, ככס . כרחו סדור גיורי כססמט (ep) : וכרמו סס סיו סיור נזלי סס6 נרהגיגך
 , ונרום יטרק) נימי ססמעו מגמד א' וכס פ' ונכ"י , וברחו סדור נדורי ססמעו ב"ם ונכ"י , ברחומזור
 גן ב"ם נכס . עינו) נר חגיגת 6"ר )קטב( : לסהר נמדרס עיח6 . סס כריקוע מונך . לרסנה)קטא(
 סי:1"ס קלת ,ע"ס , עע) נר סס לסהר ונמדר: , סימר סט הסר 1נעקוע , מם) 3ר ק' ונכ"י ,עני)
_ ס61 'כו) )'טר36 6ומריס וסיו ca וסנ,' , ס6ומר סס חסר א' וב* פ' ונכ"' , גריון 6נ6 ממזרםונונע _

 פיכס
 6, )י וסטיק , קרקוע די' סג;)6 וסנוטן ~:sts סרס ייז' סי % 1ט6)תי , סתיו:ם מפי נעי rh,1 כמט*(

rwכי hw מ: דנה ע3 סיען פ" גג' ערכי )טן anlehaca 51לכס; כמי ממס סו6 ינן צט : 
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 א פרשה גויוןאבא10
 לו אבוי , לבא לעתיד זא"ז כסקודה )קפד( לכם לעשות אלהיכם יכף לישראל אמרו"פ(
 עין נאמר[ ע4ה , לבא לעתיד לצדיים לעשווז הקכ"ה שעתיד סעודה נאותה)קטה(
 אומרח אע נוה לפ ששה אם , ג( סו )'סעי לו למחכה יעשה זולתך אלהים רומזהלא

 : אחשויוש * ש"פ ש כטותה אכלנו כבר )קמו(*
 ער כיפים ועשויה ובשמים פירות אילני נטועם היו )קטו( , המלך ביתן ננת12הצר

 : עליהן מצילות וההלנות , ומרגליות מובות אבנים ורצופה , האילמתחצי
 שסף של וטבעות וארגמן בוץ של יריעות דיו )קמה( , ותכלת כרפםחךך

 , המשמשים רנ4 תחת )קנ( פרוש ארנטן והיה , בוץ בחבלי סכךשרות)קסם(
 : הממוכין לפניומרקדין
 חץ בטס שויזה שהיה מי )קנא( . שונים סכלים וכלים זהב בכליההשכות

 אחר דבר : אחר ומוציא מכנית אלא , בו ושותה שונה היה לא)קנב(
שונים

 )קע(/
 מבפת ש,-זיתה למטרונה משל )קנה( , מכליו נאים המקדש בית כלי , המקדשבית וכלי כלי , העולם מכלי נאים כליו , העולם גל וכ4 )קנד( כליו הביא

 זמן כל כך )קמ( משתנות, פניה בשפחתה[ מבמת שהיא זמן ככל ,בשפחתה
 ותקוניםהערות

o)'tlbיס 6מר ב"מ וכת ק' נכ'" , )'סר% ימרו )קמג( : 3נ6 )עת'ז כוו סעויס )כס )עסוה~ 
 )עתיר וסמ)וח , כזו סעו7ס ב"מ ונכת , כמח כעולס ק' נכ'" . ו6ת כסעודם )קטך( : )יסרג)6תס1רוס

 יכ% 5") , מכן יותר )טן זעכיד עת'י מסיטן 'כו) רסע גותי )ון 6מר ונמ7רס . ב"מ נכ" )יח6)נ6
 בקם נכש נס 1)'ת6 , ק' כק ע"פ טסטה' . סעודנו סחם )קמה( : )עת'י מכן 'נחר )כון יענך5)ס'כון
 ס) סלק ע) לכרטס ככר ק' ככ"' . 6חסורוס ס) סיחנו ע) כמוחס 6כ)גו כנר )קבו( : א' וכ"' פ'וכ"'

 א' וכ, פ' וככ"י , 6חסירוס Sc נסעויס כמוס הכלגו כנר ב"ם ונכש , לסחר נמזרם וס"ס ,6חסור,ס

 ק' ו3כ* . א' וכ" פ' ככ"י וכ"ס . ונסמ'ס סירות 6,)ג' געוע'ס כע )קמז( : 6חסורום )סי' כוו 6כ)גוכני
 נסרס 6'):' גטועס ס'חס כבן ג'גתסג"

~t1CDI 
 סונומ לנג'ס ור5וסח ס6')מת ח5' עד כיפ'ס כווין

 ונסמ'ס nl;S'h גסועס וסיתם נ' 6חריס סרס ממדרס וסוג נ')קוס וכן ,ומרנטות
~'lCP1 

 ח5י עי כ'ס'ן
 ס"ס מכיחן ג'גח ל' וכ"' ב"מ ונכש . ע)'0ס מ5')ות 1ס6'):ות ומרנטות עובות נ6כג'ס ומחוסםס6')טת
 , ע)'סס מ5)5)ין וסאונות ומרנ3'וח טונות בהכניס ור5וסס( ל' )בכ"י "ODln וסיתס סירות נ6י)גיגסועס
 דסכ ט)גותסון עי כניסן ונוכו:ין ברין ענדין 6'3גין ג5ינ6  דמות ר6מון כתרמם וע,ס . עסיסן מטפת5")
 נסס)'מו ונו' כטס otntc ונמולות וס )פג' מונק מס וני)קוט . עמיסון ומסבין ענ6 6נן נ6ס)מת ום)ימוסג

 סו6 ונס  גיתן. גיכת לתלל  ohlarl  מסומי  )נזי מסתס עורס 6:' 6מר סמדיגוח )כ) מסתס סעסססימיס
 6עטד סטתי Sn(h 6מר ס6')ין יומין elnnal תרנס סגי נהרנוס וכן . כ' גוסם 6חריס e':D מדרפמן

 נחכר ע) סמ6מר ססני6 6חר נפקוס . כון ס) 'ריעות היו )קטח( : כימין וענד ט' לתריי )נגימסק'6
 01י6 כו' וסמול) רנ מניחןניגח

 מוסכין מסיו סחנ)'ס מן כרסס חור 6ח"כ.11") סנר , י"ג נוג')ס מנמרי
 61רגמן וו?נ כסף 0) נטנעח o~xipn וסט ולרנגון נון ס) ססהנ3'ס סמ5עות סיו מס יויע 6תכקודות
 מן לרוה יסוף . סמסובין לא'  1מרנלטת טונות לנג'ס ר55ת ע3 מרקדן 1ס,ו סמסמסיס רנה תחתסרוס
 , מילת נתפלי פי' ל' וכ"י ב"ם וכ* ק' ככ* . 3ון נתנלי  מקיסרות )קים( : 3'  לתריס  סגיםמררפ
 שמפנין רגלי תתי סרוס ל' וכ"י ב"ם ככ"י . סמסמטים רגלי תחת  לקנ( :  הילחין נחנלי א' וכ" פ'ו3כ*

 טקסס מלאייס  וסמסמסין סריס על פרוס ו6רנמן א' וכ* פ' ובכ"י , סמסי3ין לסגי  מרקדיןו0מסמטיס
 יסתר כמררם מו63 יכן , כאון ימסר  סי 3עיפ מינע . 1ס נכוס מוחס מסיס מי  לקנא( :  סמסו3יןלסגי
 ימלח חסר ק' 3כ"' . 13 יסוחח סיס סיס ל6  לקנב( : מיי ותרמוס מו63  וכן ,  סיגים  מכלים  וכליסגססיק
 %63ר ומגיור מכניסי סיס 6ל6 סני' וסם ,אייותס'

 ומ%"
 וסו:ס סותם ס" )6 א' וכף פ' ונכ"' . 6הר

 , יימטתיס מגגת מ"י ק' 3כ* חסר סל6הריו כליו סר  כלץ מן . כליו סניף )קנג( : ס6 וסיף מכניסו 6)6נו
 וכלי )קבר( : עילס וכלי כליי סיני6 סוגים מכליס וכלס ומסו ושתתיל , לית6 סריס ד"6 סמלות א' וכיק פ'וככ"י
 כמדרס נם וכ"ס , טילם מכלי (OtP כ14 ,  טילם וכלי כלס ס3י6י סג" יד כתני נכל . סטולס מכלי גבס כלת סעולסכל

 )מסרהס לסתר נמדרס .  )מערהס מכל  )קנון( :  לפרט  גס לתקן 'ס  וכן , עי3 לקח ומדרס ות"ס ,בסתר
 ל' וכ* ב"ם וכ"י .  ותן כל  כך )קנו( : מדתיות פרס סיו נספחתנו סממית  זמן  כל 'סס תפחס )ססס'חס
  כך א' וכ"י פ' וככ"י ,  משתיין רסע  אתו סל כליו , כליו טס גרטיס סמקוס כיח סכל'  ~מן כל קיסג"
 פמר6יס  ותן נל 6"ג מן וסוף י3ילקוט , כטומרת  ונטפן  מסת:ין סמקרפ ניח כלי עם כליו  ס:ר6ין ומןכ)
 סי  דתותסון מחלסין סוו תמן סתרטס דגרי נ31ע OIDI , כמיסרת וכטסו  מסתגין כמקרס 3ית כלי  טסכליו
 סזון יר נת"ס וכן . 6סתג* מקוס6 3ית מגי . קרס ימןכ36ר

 מסקיי
  סיטן  03ון utrnl  מקדפס דנית  )מ6ט

6ומ6
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ו א פרשה גוריוןאבא
 : כעופרת ונעשים וקנו( כהטתנים , רשע אותו כ* רואין המקדש ביתשכלי

 מזניא שוצ לא מרא* אילין )קנפ( , ואומה אומה כל כדת )קנח( . כדתךהשתהץ
 ופתר למיכל דבעי אתר אית )קם( , ומקום מקום בל בדת : נרבא מןארמון
 : למיכל כן ובתר  למשתיא דבעי ואית , משתייאכן

 היו , פרם אנשי של טכסיס )קסב( היה בך לוי רבי אמר )קמא( . אונסאיז
 עקרא )קמר( שמיניהז[ ה' ]ד' שמימות( )ר"ה מחוק )קסנ( נדוף בכוסמשקין

 , ששתזיהו עד מחזירו היה לא )כהו( משתנע או מת ואפלו )קמה( ,פתקא
 והקוניםהערות

 וס3י6 ס"מ 3סדר"6 וק סם הסהר כמדרס וכ"מ . כעוסרח ו:עסיס )קנז( : זיופן מהחג' סוס ע3מ66ימ6
 . ואומס onlh ג) גדת כדת והשתיס )קנח( : כטומרת מעסיס מסת:יס סיו ניהו וכי סמקיס ניחכב'
 . מלס דף נגדכם הסי כי ססטירההי מ"כ כערס S'DS ט,ין , 2( 5ר ח"6 ממדרס )3'ת נגדסס Sfrnnמכאן

 קרסון מוג'6 סחו )6 מדקי אילין )קנט( : גוריון h)b מן nwSI בסהר נמ7רס נס מונא סוסור4מ6מר
 סג" ב"מ וכ"י ק ונכה . מנרכס קרסון מויקי'6 כתו )6 מ67יי 67י)ין א' וב"י פ' בכ"י . גרנ6מן

 ב"מ גגק גרגר( מן 6)h'pt, 6) מן ב"מ )נכ"י bt~ptrn סחו )6 נו7,י6( ב"מ )כב" hTn*6.)'ן
 סגדו) מחוקר סרג וידיתי . מיגס סכי ונתר עז מזי'6 6.)ן מן סמ6מר כ) הסר ל' ונכ"' .גרנדה(
 סחו )6 מדים מ)6 : כתוכ נערו ממגו שעתק כג"י כי )?קדמהו כגיססות סניף יט))י:עקמסרגך
 וונדנס" "IID1h סמלות סגדסס גריון נ6נ6 ססמיס ממדרם נירסח ולסי . 7קו)יסחמרך )מון 6"תי דנויקץ המלא סאתן 7)6 כיח6' 6)'ן )פיט אסקר ונתערס . ווגינרי לרסון ,מו'קיי6
 נמקוס גפתנסס ססני6 וונדנס סמ)ס 8ו)ס , דקי)יי6 )?ון 6ייהי מזיקייך סתו )6 מדי'6 איליןותיקן

 ת וגעסיה יפריס מ )שת , וזגרבה ממעתיק מגנח ע"' וגעס'ת א' וכ"' פ' מכ"י ססנ6קיהמרבא
 ומסתמר סמוגח יין , דנויקין רמר6 מכהן ד63 סי' מס נמדרס כמ"כ ורעתי . ד( נססיה ר 6ותומן

 ו?נ" נגידית[ ]5") נמריתנזיקין
 כייס כנרו") קעת6 מעון כלי מין כקו)ייס ומבחמר סמו:ח ין )?ס

 36 סמקר6 מבסון מרוקחיס יגריס עס מע,רכ מוונ יין ר") מו.ג"6 לגרוס נכון 'ותר ו)יעת' , חרסכ)
 יין ימם גנ3 כ3 תרגוס , וגבי גג) מן )?ס סני6ו , גרנ6 מן )ון ביתו , 7'( ו' )ס?"ס סמוניהמר
 נמקומס נכתנ ב"ם וכ"י ק' ונכויי , ל63רס קסם ברסון וסמ)ס המר, התמקי גרנ ג) ינ( יג)ירסיס
 ס) גמ"ע וראתי : גלתי מלת ע3 16 06 כי ע) סחרנס מלהן סר6סתס סני' ס?יתס אסק ו6ץ . סיאלא
 יתקן ודחק סו? סמ7רט 37רי 6ת סטנים 1( 07 73 ר6סו:ס (c:c בר'") סר"ן סנרו) סחכם סרניד'7'
 יסמטת'ק , מגיס  כן ונתר httncn רגט' 61'ת , h'tt~cn  כן ינחר שגס ריט' 5תר 6'ת סג" ססיסתר ונמררי ונגיפס יד כתני נכל למיכל. יצעי 5תר 6ית )קם( : כיוו טלתס ול5 סמסונסת  ס:וסח66ת
 סמ"רר גמ65 וליס 6יס  כריין לסטות כס' וג'לקוס . "למיכל" כמלס סי' וסוייג "מעם" כמל? סיומיי רומימכ"י
croStnnno 3' ס3י6 מיגס, ליכול דנע' 6ית מקים כל כרת כרת ומסריס rl~rnD ,לקוחים  ורנריו יחד 
 , 3' 6הריס סרס ממררם וס61 6תר  נסטון סלח נילקיט מוני .  לוי 6"ר )קמא( :  גריין 6ני ממדרסכס
 , נטעות גריון 6נ6 נרסס , הורס ס) כדת ענן 6"ר כיח מ6' 6ו:ס  6ין כדת וססתיס סלפ:ע סמ6:ורוטל
 , פרס מלכי טל ?גי' פ' וכ"י א' .ונכ"י , סרסר? c;'hT' טכס, מטול  לתקן יפ , סרסרן ר6':סירכס, מפול נת"ם . פרס c:h'  מל עכסיס  )קסב( : נח"ם  גס מונף ~rr ו?נו6מר י ע"6 י"כ מגרס מנמרקוסוף
 ק' 3כ"' . סמיכיות ס' ד' תקיהי . ס:ו'טוח ר"ה מהייך  )קשג( :  סמסקין כס סני'  מנקין סיו 3מקןסגס

 פ' ונכ"י , ממירוח ר"ס מחזיק ל' ובכ"י . סמי:יות המס מהזיק ב"ם בע"י ,  בלגין חמטס ברנטסמהזיק
 סמ'גיות 5") סמ5יוח 6רכטיס מהצק 3' 6חריס Ot:D ממדרס וסוף ונ')קוט . סמי:יוח ס' 7' מחזיק א'וכ"י
 לכיך רסוס ונה"ס , סמויוה מלסיס סס סגי' לרננים כמקוס  6הרים'רק ~:Of כמדרך  'D?  ס?ו6כמו

  סרך נמוססי ומונף  כסין ה5' מרס מין ורומי ירי נלסון וסי' . יסרס גי' וסיב , כמייון וחמססברנטס
 בוץ מחזיק ואדפס , ר"ה  ניטות נעסיק 61ח"כ , ס' ד' ?מטתיק ?5ע המם? 6רנע מן ודרור ,סמע6
 , ם"ו סלם ה' י' ונפקוס י' ס?'6 ר' r~th על  חבב וכמעתיק ה' ד' כקינ סיס סנכ"י ססק 61'ן ,סמיג'ח
 : 6רנט מלח וחסרה המם מלת כ:6ר ב"םונכ"י

 )קמרי
 , סתס6 5יתו  קור5ין וסיו ק' ככ"י . פתקי ובקרל

 , פתתק6 א' 31כ"י , פסקס פ' וככ"י , סיחתן  ~:hlp , ונידפס , hpntn במיס  מתקייך וסוס נת"סוכן
 )?הכס רטדע:ס,רסען סרעמ7ספר6כ)יכע )ע"ן , כיס כי6 סרס' נאון סמ)ס )?ורקת , סוסק6ונפקוס
 , עב") ס3'16 )6 ומערוך נותו ידעתי )6 כחג סתק6 כערך וסמתורנמן , 50( 5ז נרע מסר"6ממסו))
 ס5") )חקן 'ס , נפקת6 0:16 6י1 )פיכך 3נס6 סליהן 7ה:ון לסוס נסתקס 16:ס  6ין  תסתר נמדרסיר6יחי
 ק' ונכ"י , p:rrn 16 מת סיס 06 ולסיגו ל' וכ"י ב"ם נגסי . :אתנע 16 זוח ולפינו )קסה( :גסתק6
 ב"ם נג"י וכ"מ . מחוירו סיס )6 )קמו( : גוסהגע סו6 ולפיסו גזת סו6 ולפצו 6חריס סרסונמדרס
 : כקו סס1תסו טד מחוירו  6'ן א' וכ"' פ' וככ"י , מחוירו יכול סיס hS קך יגכ"י .  ונודפס ל'וכ"'

וכרי
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 א פרשה שרית אבאמדרש12
 עלא המשבין מאאן מתעשרים הע שלהם הטשים חצףחם(

 ישי
 חבל , בו אאם

 אמס: אין דכתיב סעודהו לתוך הטס אותו הבמס לא )קמח(אחשוהש

 משט יעששו אתה ינוי רשע דקב"מ יי אמי חסם( * יאיש איש כיציזלעשקם
 יכולל שמא , אחת אעדה ן לישא ן מבקשים אנשים שני , ואישאיש

 אחת , הנדל לים )קעב(  משרשות אעא( מפיטת שתי 'חק , לשמהם ינשאה"
 יכולה שמא )קיל"( , צפונית חח רסבקשת[ ואחת , דרומית רוח )קעד( מבקקתאענ(
 יהודי איש לקעו( למחר, אצלך באים אדם בני שני שתיהן, אפז לנהונ אחדרות
 לאחד לרומם אלא )קעז( , כאהד שניהם ידי לצאת אהה יכול , ואויב צרואיש
 ביה דכתיב )קעה( , הקטיה , ואיש איש כרצון לעשות יכול ומי ן אחד אתולצלוב
 בעוה"ז אמר 4י ר' בעזם הונייא ר' )קפ( , יע( קמה )תסרס יעשה יראיו רצון)קעם(
 הקב"ה לבא לעתיד )קפא( אבל מנשבת, צפנית רוח אין מנשבת דרומיתכשרוח
 אומר שנאמר , כאחד שתיהן את ומנהינ )קפג( , בעולם אנרסמס )קפב( רוחטביא
 : ו( מג )'לעיס הארץ מקצה ובנותי טרהוק בם הביאי תכלאי אל ויתימן תנילצתן

 יצחק ר' אמר )קפד( . המלכות בית נשים משתה עשתה המלכה ושתינמ
 ותקוניםהערות

 גזו4 סיו סמסקיס סר ססו6 חגי כב" 30'6 3')09 מתעסריס. ס'1 פקסס o'pnm 1טר')קמו(
 )סביבתו ס)6 זסכ סי דיגרין כמס )1 עותגין )1 רומויס מסו3.ו ס) ססגזו4ס , כותו מעסריןסרס
 וכו' וט5ינ ממעתיק ק5ר מס 6הריס סייס נמדלס רק , נ' כמריס סרס מדרס מן )נום וסם13,

 הכ"י וכן סכג'ס. )6 )קמח( : כת"ס נס ועיין מקומו, 6) סגחסר 6ת מוססתי 61גי ע"ס,כישעי)
 סיו סג" א' וכ"י פ' ובכ"י , יעגון )6 וכת"ס , ס51'6 )6 ק' ככ"י 36) וגגדפס, 4 ונפיב"ס

 . סק3"ס )1 6מר )קסם( : בגס 6'ן דכהיכ ונסנו ttllcna נ6 נו יסחו ס)6 סמסונין מןמתעסרין
 בסתר 3מזרס וכ"ס . זס ע) גס מוסב lt:Dia 3מ6מר ועיון , מ"ח 6)ף רמו סוף נילעסמונק
 פ' וככ"י , )סגס6 ל' וכ"י ב"מ וכ"י ק' ככ"י . )ינסך )קע( : מ6ומריס מדרסי כדרך סיגו"ס3קגת
 . סוריות פ' וכ" ק' ונכ"י . א' ככ"י וכ'ק: . מפורסוה )קעא( : )ס:'ריס )ססי6ס חוכ) סמ6 א'וכ"י

 : מגזו) מקת מסרס 31גזפס , סנדו) ניס 3י)קוס . כניו) )יס )קעב( : מתפרטותוכגדפם
 רוח )קעד( : 5ריכס סנ" 31גדפס 4, וכ"י ק' ונכ"י בים ונכ"' ניזקות וכ"ס . מפקסת)ק.גג(
 ל' וכ"' ב"ם ונכ"' , נגדסס גס א' וכ"י פ' וכ"' ק' 3כק 1כ"ס , 5סיכת רוח מגקסת ועמתתרומית
 . סקסן 6ת )נסוג 6מד רוח יכונס פמ6 )קעה( : 7רומיח לוח 1ס6מרת ופגית רוח מנקמת6חת
 ק' ונכ"' , סריסן 6ת )סגסינ 6חת רוח 'טקס סמ6 % ונ"' פ' וכ"' ל' וכ"י ב"ם ונכ"ינטפס
 ל' וכ"י ב"ב ונכ"י , נ:יסס וכ"ס . 61ויכ 5ר S'bt יסודי 6'ס )קעו( : סת'סן )גסונ יכ) סמ6ולרקוע

 וסמן מרדכ' 56)ך נחס 6דס גגי סגי למחר א' וכ"י פ' ומכ"י . ו6ייכ 5ר 6יפ וס6מר יסוזי 6'ססלחי
 . כו' 63חד ללויס 6)6 )קעז( : סיחר 1)5)31 ס6חד )רומס 6א כסחת סג'סס ,די )65ת הוכ)סמ6
 : ס6חל 1מטנ למד )רומס א' וכ"' פ' וכ"י ב"ם ונכ"י , 6מ7 ו5)ונ 6חד )רומס כך3כ"'

 , יעמס יר6'1 י15ן (bpp) : סג6מר ל' וכ"י ב"ם ומכ"י , נו סכהוכ ק' 3כ"' , יכתיב)קעח(
 סוגרך ר' )קפ( : 0"1( קמ"ס )תס)יס רטן מי s(s וממניע סכתו3 מונק .א' ול' פף י3כ"'3')9פ
 , )וי ג"כ נטיך ר' נסס סוגך ר' כן ונג"' , נ;6ס ר' נסס נה1מ6 ו' א' וב" פ' 3כ4' . 4' ר'3סס
 3ר' הנימין ר' 3סס סוגל ר' לסחר ונמדרע . )וי גן 3ג6ס ר' גסס כוג6 ר3 4 ונכ"י ב"םונכש
 ס5") )חק ים , )וי 3ר הנימין ר' נסס יוס' ר' סנר נסס ס"ס ט'"ר סמ6מר וגסגס3וי,
 : סנ6 נשנס פ' נכ* . )נ6 )קפא()עהיד : )נד 6מר" 4י "ר' ונגדסס עסי. ל' נמקוס סונףר'

 ק' ונכ"י , ינו'"ר ננדסס )נכון וכ"א , 6רגס0ס 1ג") , 6גריסעיס 4 וכ"י ב"ם בכ"י וק . 6נרסעס)קפב(
 וסי6 , 6רנסעיס 51") , כעעות נ"כ , 6רגט'ן א' וכ"י ש ונכ"י סס לסתר וניטווס , נסעות ג"כ6ירגעיס
 וסיס מוי"ר סמסטר ססנ'6 %נסעשס ערך שירון וררתך אומת. עערטת לוס וע' (ץיסשןקם יונית%ס
 . מבנסת כופה כנ" 36) , ספסר )סיס סמתט 6סר בסרט רומי מכ"י כנירפה וסם , 6נרסעו0ס"6
 . כלחד סתיסט 6ת ומגסינ )קפנ( : 6רגסעוס ערך ק6שס ח"' מוסר"ל סניו) סרג )ייייי סס)ס נערוךועיין
 , כלחח טת'סן 6ת חטנסינ א' וכ"י פ' ונכ"י , כקהת 6ותס ומ:סינ ונ:זסס , כ6מ7 )סתיסס אגסיג ק'ככ"י

 %ל )קפד( : מסמסת רומות ססומ סס וי"ר וכנוזרך רנס 6סתר ושמירס , כלחד סגיסס ומגסייונלטש
 מונק ונ')קו0 א ונכ"י , 36יעור 6"ר כהוכ ק' נכ"' e51h , ונגזסס פ' וכת ל' ת"' ב"ם נכויי כ"ס .תחק
 י5חפ 6"ר 6חי מקמר מוגך סע6מר נסתיפת סס וניסקות , נריון 6נ6 ס5יון סס וחסר יוחנן ר' נססוס

)פ'
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ז א פרשה טריון אבאמדרש  אמר )קש( ושתי, של סעודה הכתובלפרמם מהראה אפזר. יק להם ,.וזנת שחי"
 שזן כן אם ר'טאירלקיז( אטר נכנסת, אסתר שלוה קיחהלהודיץךלאיזה בן ירושערי

 : וכמה כמה אחת על רצו% לעושה , לם.כעיסיוהקב"ה
 דאמר , ישן שהמלך טקום מצויירים בבתים אותן שנתנה נלמד (Kep) הםלפעבית

 : פשממות ענפות מליכל גאות בצירות מבפת שהיא אשה רוצה )קפם( אביןר'
 השותין אוכלין כשישראל אבהו ר' אמר )קצ( . ביין הצלך לב ככוב השביקיביום

 העולם אושת אבל , הקב"ה לפני ובתשבחות )קצא( תורה בדברימתהילין
 , נאות מדיות אומרים הללו אצנ( , ותפלות נבדברי[ לקצב( םתחילין ושותיןכשאוכלין
 ולא מדאי לא בו משתמש שאני כלי אהשורוש להם אמר , נאות פרסיות אוכריםוהללו
 אתם מבלשים להם אטר בעלם, ט כיוצא ואין כשדאי, אלא )קצד(פרםאי
 לוי א"ר )קצו( . ביין המלך לב כמוב ד"א : ערומה ובלבד )קצה( הן לו אסרו ,לראותה

 ותקוניםהערות
 קמיט , ל מחריט סייס מזלה מ! )שם סו6 , נמסגס )כסג לגו )6 עי ט' משר ושזין ;ס6ת שסיתרו)ש
 "ן כתוב ל' וכ"י ב"ס וגנתי . סטור יין )מס )ע,גת פסיתס )קפה( : סחור יע כסן גע0כח סטחס סטנשי
 ע"6 ג"1 ירטת רס"י ועיין , )ך ויסתחון )סחיור סדכק כמנך מיך ענד ומוס , מלכות Sa "ן וס" ,מחוור
 סחור סס" וחסנ , אוכפא ימרץ )סין rn(h וסוס והרנס סמ)ס טסת סגין )6 ת"ס SP31 . פרס5' )ךמספרי
 ג6ססר גס גפגס . קרחם גן 'כוסס ר' 6מר )קש( : . . . הגס שמגיי ע"ג סע'רות' וכגר , סהורמרקס
 * כוי )10ד'עך ? למס כך כ) ס%' ונסייט , %ע 6)ף רמו סס נסוקס שנ6 וכן , ע' 16ת ס"נרנס

 מקיר, ר' 6מר עד קרחס נן 'סולע 6"ר חסר ק' ונכ"' . לסתר גכגסס סרוס )6שס )ומר כג"ונ'3שס
 ונמדרס א' ת"י ,פ' וכ"י ק' נכ"' . )מכעיסיו סקנ"ס rr~1 כן 06 )קפז( : 6מר עד 6מר מן כמעתיקסס0מיט
 ר3וגו )עוגר' סקס" גחן כך 6ט ל' וכ"י ב"ס ונכ"' , רגוע כעוסי סכן כ) )מגע.ס.ו כן 05 סני06הר
 . כוי מטיירים ננתיס קותן סגחנס מגמד )קפח( : ר)וגו כעוסי ק"ו כן 3מכעיסו וכי)ר4ע . רגוגו )שסיק"ו
 מסמל שמקוס סמכות הסריס 05הר ונמדרס , סלון והפר סס ונ')קוע י' סי' ס"נ לסתר כמדרסגטגס
  לפלכי. רי  הויך ניח עטון 6הל מהטחן גנית גטי מסתם עניך וכו' וסתי 16ף נתרטוס ומוס .ימן"
 ס6ס סכ)6 ג'ת טוחן 0גחגס מקמי סמוכות ג'ל סס סני וכך 5חד מקמר שו וס )סג' גמ63 ק'ונגפי

 ~מ)Oro 6 וסמ6מר , כו' %וייריס 3נת'ס לוחן סגתנס 7"6 . מכס%ס לסחו תס6 מבחון מנע)'סן 6הדימרני
 ס) כעלס 'מרוע ס6ס )ומר טרם 6'סס)'ד6 ננית לותן גתגס סמ)כות כיח ד"6 , סס 06תר נמ7רסנס
 יומת ססי6 6ססמי6 3ית סמ)ס ססמיע ק' נכי וממעתיק . ימרוי ו63 גהוגס מנג'ס לסחו הס66חת

 סמ)כות ננית עסחס )מס סינטת ניח סס וג')שע , סכ)6" "טת סגלות ,סרג )המע(עס(5גגרא"
 זו )מן קומרת וסיתם יסן טסמ)ך ממוס יחן סכגיסס סכ) 'ויעות )סיות מנגלות ot~:on מו65 5תסכ6ן
 נע) 60נ ומוס . ג( 6היס סריס ממזרם 6101 , סוהס סו6 כ6ן 15כ) 610 ג6ן 'מן סו6 כ6ן מלך כ)מסנס
 וסות מיז' כ) זי7עין נען גס' )מס , )מון מהוית ומוות מ)% זמיך סיך )ם מטלפן וסוטן סהרגססת"ם
 טגניא 3") דמלכ6 מ:ג'6 נמקוס (bbn וים . רמץ ויכל פתי ו)כ6 6כ') )כ6 , 7מ)נ6 מנגס לסיןלמרין
 ונגיפם ב"ם נכש . 6סס רולס )קפם( : קו"ח סטרס )ע') עיין , מלך ס) מטכס ס) הרנוס וסם ,דמ)כ6
 יוסר נטות בורות מלסת 0תס6 ק' וגכ"י , סעומהש עננת משכו) גלות כ)ורוח מגסת סתס6 6ססרולס

Stlh)nענ)'ס מ)6כ1) מהקרין ונגריס מטיירין נכחיס סחס6 6סס רולס לסמר ונמזרח מסוס)ויל. עג)'ס 
 הוכמן כסיסר6) 6נמ 6"ר )קצ( : סעומות "SehS נ15רות )מניס 5סס רו5? א' וכ"י פ' ונכ"' .מסועשס
 ק' ונכת , הנסו 6"ר )סרט כמו סני' וכגוסס % וכ"' פ' וכ"י ק' וגכ"' , רני 5מר כתונ ב"מ נג"' .ולנתין
 גגמר6 גס גמ63 )וס on~s ומהמר . "lD(ta נ" וסיף וסותין" ו6וכ)'ן מקוס 0) ר3וגו עוס'ן "כ0י0ר6)טסף
 ססו6 כמו סגיך ונעקום . ת0נחות ושכרי תורס ניגרי מההי)ין וסותין lh(S'1 סיכרה) ע"נ י"כ דףמגיס
 : רות ונס הורס נ7נרי עתחעיס סניעיס כסיסר6) א' וכיק פ' וכג"' . ספון וחסר 6הריס סגיסכמדרס
 ושמע ונם'רות גימר ונגדס0 , ותסנוית וסירות סגי' ל' ונועי ב"ם ונוף' ק' גכ"י . וכהזנחות)קצא(
 נוסף ק' נכ"י . חיסמת נדנרי )קצב( : "ונחסנחו% )מלת )יה6 א' וכת פ' נכ"י וכן , 1נחסנח:תמליח

 ישחיק ש וג"' פ' גג"י . 16מריס כ))1 )קצב( עריוח"':"1נינר'
 : גלות מייוח 6חסורוס )סם )ומי

 סתנו6 ונגנז ק' ונכ"י , ערומס סחס6 ונדנד ונגיפת ב"מ ונכש , א' וכ"י פ' 3כ"' גס כ"סערומה. ונגני )קצה( : כספח 6)6 פ' ונכ"' כו6, כסי' 5)6 שף וכ" ב"ם וא' ק' נכש . (fh~r 6)6)קצד(
 גחמר'ס )ניס טנ )6 , וס )סג' נוסף ק' נכ"' 6נ3 , וכגיסם 'ד כחני ככ3 כ"ס . )וי 6"ר )קצו( :ערומס
 ססנת' יוםעז

 נסכת משכס 3סן ושמס ערומות 'סר% נגוח מכייס וסירוס סרסעס וסחי ס0)חס )סי
 6סר ו5ה on~u 5סר 61ת וסתי 6ת[ ]וכר )וכרקת( זכתינ וסייט נסנה ערומס סתס6 ע)'ס נגור)סיכך

;נור
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 א פרשה טריון אבאמרפש14
,(typ)הצלך[, כפוב]לב א5א , כאן כתיב אין הכלך לב בטוב תובה, 5תם אין העימ אונות 
 *' ור' יודן ר' : ט( מ י"6 לב ומובי שסודם לאהליהם וילכו בהם[ ]כתיב השראלאבל
 אחשורוש סלה אפתר במכלת שנאמר מקום כל )קצם( יוחנן דרי משמיה אמרו)קצת(

 המלכים חיכי במלך )רא( סתם מלך שנאמר מקום ובכל , מדבר הכתוב 1(באחשורוש
 : רירה של ביינה הקב"ה של לט כתוב , ביין המלך לב כפוב , מדברהכהסב
 חרבונה , ביזה זו )רנ( בזתא , החימה על התמונה )רב( מלאך ווו מיק . יסיקאמר

 אם מצחק הקב"ה אמר )רו( יצחק א"ר )רה( ואבגתא בנתא , בא אחרלעד(
 : הקוריום מאחורי נאנגתיים יז(שעם
Nunbכלוס עלגה יהיה שלא )ר%( אבא ר' אמר )רח( , מלכות בכהר המלנה חסתי את 

 ותקוניםהערות
 ספון וחסר כ')קוס גס ומוכל ע"כ '"כ דף מכיוס מגמיי וסוף , עסיס גנור כן עסתס %סר עמסננזר

 דמות עיסק ע) כו' סנת6 יסוס סניע6ס וכיומך כתרגוס וכן , רנ6 נסס סו6 ונגמעה 6נ6 6"ר סני'ולסקוס
 עס יוחק ר' כסס ,ס שכ6 תסתר נמדרס . מונס )סם 6ין 16"0 )קצו( : ערפיכן דיסר36 כגתך 'תמס)ה6
 סמלך 5כ כסוג וסגתינ 6יתיכון יג( ח )קסדת )רסע יסים )ה ועוכ ,דכת'כ סונס )סס 6'ן מו"ס , סוססותקפת
 מוכס )סס 6'ן 16"0 סני' א' ואי מ' ונכ"' . כו' טונס 61'גס סונס , כעוג 6)6 כ6ן כת"נ 6ין נסוג %) ,ג"ן

 לסתר ונמךרס ונניפס ל' וכ"י ב"מ נכ"י וכ"כ , יוחנן דרי מסמים סמרו ט' ור' יודן ר' )קצת( :פסימי
 ק' נכ"י . לסחר כמגלת טג6מר opn כ) )קצם( : טמשן ר' ~or )וי ור' עין ר' ע וגכ'" . י' 6ותפ"נ
 טכהונ מניס כ) לסתר ונמדרס , נמאס סג5מר מקיס כ) 4 וכ"י ב"מ ונכ'" , נמנ1ס סכחונ מקוסכ)

 , מדנר סכהונ סמ)כיס מ"י נמסך סתס מנך נמני)ס סנ6מר מלס כ) רק ג6מר פ' וככ"י א' וככ"י ,מדנר עי מדגר מן ממעתיק סססמיס ק' נכ"י חסר מדגל ככתוב ועי מכין . מיגר טכתוג )ר( : 11גמנ)ס
 קים מסמס : כתונ סס לסחר נמדרם . מזנר סקתונ סמ)כיס מסכי נמל )רא( : )ש6וסס6ר

 ות"
 ר"3 ,

 סו6 וכן . סחימס ע) סממוגס )רב( : ע"3 ע"ו דף עג')ס 3גמר6 ועיין , תו) ופעמיס קורס "anCסעעיס
 , כמנומס ע) סממוגס משך וס ונגדפס . י"כ 6ות סיג 06חר וכמדרס א' וכ"י פ' וכ"י ל' וכ"י ב"מבכ"י
 לסתר ונמדרג . המיחס וע) סמסומס ע) סג" ק' ונכ"י . מסומת6 ע) דמהמני מסומן ריסון נחרנוסוכן
 )ע)6ך טעריקון וזורט , סמימס ע3 סעמוגס )%)6ן סקנסס גך6 סעיד ג5~תס יוחק 6"ר טסף י"ג 5ותסעף
 sp 3כהוכ וגסתנסו סמסומס ע) )גרוס נכון טכתכ זרד") 3חדוטי ורציתי . נחי"ת ס"6 נחי)וףחימס
 המירס , ניזניית6 נגדסס , h"3a ל' וכ"' ב"ב נכ"' , כיוס טז ק' נכ"י . ניגס זו )רנ( : ע"כסחימס
 : סטו ע) מתיי א' ולי ש ונכ"' , ניתק סו לכסון וגתלגוס , גותים נוו a~h מן טנעיס זנריו 5סרלתר
 ונמדרס , 6חרננ6 ונגלפס . 6חה מקס , 6חרנ6 ל' וכ"י ב"ם ונכ"' , ק' נכ"י וכ"ס . % 6מר)רד(
 5"5 כיחף 6חרינ כמקוס וכן , 6הת מ)ס , 5הרני0 $1") , גיס 6הר ר5טון וכהרגוס , ניתך 6מריכ6סתר

 נ"ר מנושן 6"ר סני' 06תר נגוזרט . ילהק 6"ר )רה( : מחרג ע) מרנוגס א' וכ"י פ' ונכ"י .6מרינת6
 : ע3יסס 6ני ממחק סקנסס 6מר ונגדסס א' וכ"י פ' נכ"י . ע3'כס 6:י מלמק סקנסס 6מר )רו( :יג6י
 6ני מסהק 06חר נמדרג ונס , ע)'סס 6ני מסחק סגי' סס ונס סקנסס" "6מר סמ)וח חספס 2נ"םוככ"י
 ל' וכ"י ב"ם וככ"י , סקוריש טחולי כ6נגתייס ונגדסס ק' נכ"י . סקוריוס מצמורי כ6גנת"ס )רו( :ע)יסון

 גתיות 6ל6 רכס לסתר ונמורס , סקורייס מטפרי כ6ננת"ס % וכ"י פ' ונכ"י , סקורייס מצחריכ6ננתייס
 , סקורייך מטהורי כנחיות ע)'סון 6ג' מסחק סקכ"ס 6מר 51") , נסעות סס סנירס6ית וכ) , סקורייסמצחורי
 qh וס" , נס lD(D': סיו סקוריסץ ]מ) מקורש מצהורי סנתיות 6ף PD'" כ"ר נמדרס גמ65 סוסוסוסון
 סני* קר ונערך . נגיס 5") 6נפיס ס"6 מערוך סנ'6 ומוס , ערני לצפון 6סס סור6תס נלקית כי ,סנסש
 , ו[בערטטויעס( דפס םגוררע דפר )מקטטר סערם חוע מצמורי , סקורים מצחורי וסי' . סנס'ס 6ףסנ"
 סיו , גס שנסין סיס וסי' , ר"י( מערס נסלח וימי קסקט ססיקה6 עיע , יטיח סי6 ירום סמי)כי

 נעעות הטס ח' קר וגערך נחיות ערך נערוך שנ6 מנ"ר Oro וסע6גור . %חק סור6ת0 מנס , 03מוחקות
 יתיוון 91שה ע)מ6 מרי עתיי ו6נגת6 ננתק סתרנס )נסתר %סין גהרטס ורציתי . שגעות ו$")שסגות
 סר4"6 עתיד 610 כך סמסטר n)lec והסכ , גריון 6נ6 מירס ע"פ כן הרנס , נט5רת6 עיגנוי ז%רכנגר
 ר%;צגיס 6ת סזולסס גת כשקי סיסכ מיק ויתחלק ע)יסס יזעך ר"3 , סקולות תשרי (o"m 5ותסשחק
 ס) ותרגומו , טרפטסן( , )פרפמטען ורמיסס דריכם נ6רמיח סי6 עס6 וסורקת . סנר ניח קורותקמורי
 דהרי כוונת ממט העלס , סיק ממל וסהרה מרסון ימנית נסי"ן סי6 )פהק מלת כי והסג . ע$רת6גת

 : 636" שלי סעידת מסריס יתודפס ל' ול' b"a ובל"י . ז נלי וגסס . %6 6"ל )רה( :ממזלת
 ל* ונכ"י , ערומס 6)6 כלוס ע)יס יסיס ס)6 ב"מ גכ"י . וערומת שחר 6%5 כלס WSD יסיס ס%לרם(
eult~l ימי טכנאות נ' סלכיכ שסלט רומי גשי כ' ונקלס , מכתר 636 כ)וס עמס ימי ס)6 א' 31כ"' פ'וגכ"
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ח א פרשה גוריון אבאמדרש
 הרשעים אין אמר יונתן ר' בשם נחמני בר שמעון ר' )רי( , וערומה הכתראלא
 ולמה )ריא( , כ( סג (cfirr תבזה צלמם בעיר ה' שנאמד , ערומים אלא בגיהנםנדונים
 תמן )ריג( פקפח שהלגומים מקום יונרק רו בשם נחמם בר שמשן ר' אמר )ריב( ,בשי
 אפך וברוח שנאמר , ערומים אלא נידונו לא המצריים אף יונהן ר' אמר )איד( .נצלב

 מ(: ש )מות מיםנערמו

 עפשך כסו )רמז( * אמרה , בלב שנוגעים דברים לו שיחה )ימי( . "%כ"ותמאן
 נרם, לא ]רמזתו )רכב( , בי ומקלקלין )רכא( , ההוא האיש להרוג עיניהם יתנו )רכ( ,יפה אותי )ר"מ( רואים ואם , בי מתגנה אתה הרי )ריח( , כעורה אותי רואין אם )רק(1
 בתו בת שאני דע )רכד( , מיינך לבך יצא חפש אי לו שלחה )רכנ( , נעקץ[ לאעוקצתו
 האיש )רכו( היה ולע , לפניו מרסס עשויים ורחנימ מלכיס שהיו לרכה( , נבוכדנצרשל

 ותקוניםהערות
 : ריק? ט) דמלכוח6 כלילק נרם ט' ערסילת5 מלכחך וסתי ית ל5'ה5? וכו' מ)כ5  וגור רכסו;,נחרנוס
 ר' DD1)JI ק' וככ"י , יונתן כמ"ר ממשן ר' א' וכ"י פ' בכ"י , 'מהן ר' נסס גחמג' נר כמעון ר'לרי(
 6סחל ונ:ודרט , יוחנן נס"ר נחמן ב"ר ממעון ר' ל' וכ"י ב:"ם וככ"י , 'וגתן נס"ר נהמן ר' כרממעין
 תסלם ולקוס פס לסתר מדרס . נעיר וימס )ריא( : י1ה:ן גס"ר 6מר 636 נר סמעון ר' י"ג 15תפ"נ
 6רסנ": )ריב( : ו' 6וה חרס כ"י ונה:הימ6 י"6 ס" הטוס נתנחונו5 וסוף , ?ת;הומ6 נסס תת"חרמו
 ל' ככ"י ):כון וכע , סמעין ר' 31"3 , 'ונתן 3ס"ר נהמן כר סמוך) 6"ר א' וכ"' ב"ס ככ"' , 'וגתן ר'נסם
 : גחמנ'" "כר סמכות והסריס , סמעון f'b וכגזפס , גושן נר סמעון 6"ר ק' 1נכ"י , בסתר נמדרגוכן

 "~etnD 0ס)יסעיס מקס ל' וכ"י ב"ס ונכויי , :פט)נ תוון ע וככ"י , מג)נ המן נ:דסס . גמנ תמן)ריג(
 ל' ככ"י וכ"ס . יונתן 6"ר )ריר( : :ו'5)'נ תמן מקפח 7)יסטיס נעתר א' וכ"י פ' ונכ"' , מ5ט3ניןמס

 כי יונתן" "6"ר סמ)ות )ית6 ב"ס ככ"' 16)ס , יובן ר' ולמר א' ונכ"י , יונקן ר' ולמר פ' ונבעי ,ואיפק
 נסם מונך מיס 6)ף רמו ונפקוס , '"ד 16ת מ"ג 6קתר מדרס . )ו ס!חס )רטו( : נסמו )מעם 6מןרכנר
 סוס? )ו ס)חס ועורמדרס

 כהרנוס וטין , )?)ן סהר6ס כמו נ' 6חריס פרט מדרס מן גדוע מלמר כי' טסם.
 ob א' וכ"י פ' נכ"י . כעורם חתי רוחין 6ם )ריו( : ק' ככ"' הסריס ס6)ס מעות נ' . :מסך מס )רטז( :סי'
 61'ני :כנסת 6:י ס5ם טס ני)קוס . כי מתגגס 6תס סר' )ריח( : ע)'?ס מהסס r~h סרי )ג:6' חותיירוחין
 ק' ונכ"י , ב"מ ככ"י ואס . יפ? 16תי )ריט( : מהריס מגיס ממירם 6101 , סו6 סקרן סמלך יחוורוג6ס

 יהט )רכ( : )פכח tr~lh רומן 06 א' וכ"י פ' ונכ"' , ג6ס 6וח' רומס '6ס רכס לסתר ונמירסונ:זסס
 ונכ"י , א' וכ"י פ' ככ"י ופס . גי ומק!ק)ין )רכא( : סקס 1:16 )סר1נ מ עיגיסס ו;ותניס מחקג6ין4סן ובכ"' , ?6יס מתו )?ר"ג עי:יסס גוה:יס ונ:דסס א' וכ"י פ'. וכ"י ב"מ נכ"י . ס?61 ס,יס )?רונט':יסס
 , קוהך וסורניס כ' )?טחמס עינ'?ס :והפן 1rnh כנוזרם וכן , כי ומטת:וסיס ונתפס , ני ומעמיסם
ונת"ם

 קסמיי
 ונמזרס וכ;דסס יי כתני גכ3 0?61 כמו סוססחי . כו' lr-rn1 )רכב( : (hrJ1h 'חי ונסנין יהך

 6101 מדרס נסס סס וכלקוט , )1 ס)הס ועוד 51") , ו3גדסס ין כהני ככ) וכ"ס . )1 ס)הס )רכג( :6ס:ר
 'ס וכן , 3נך 'נ6 נשך 6ס עמס סוט? )1 שחס ושד 6הר'ס פג'סנמירס

 )קקי
 ניצנך cfi טפס )ס:':ו גס

 . גנוכיג5ר ס) כתו כח סבי דע )רכד( : כ"נך )נך 0'!6 6ח? טפס 6' )ו ס)תס ב"מ וכג"' . )נך'65
 טיני דט א' וכ"' פ' ונכ"י , כנו כת 51") , כטעות ג"כ , גכוכד:!ר ס3 כתו בכי כי דע ל' וכ"י ב"םוככ"י
 . ננוכז;3ל 0) ננו נח סעי דע ס5") )תקן ים ויפ"כ , נמעטת מהקוקס מסיס רצע רותו ס) נט כיסור ט3נתו

 30 כס כנסער ט) כתו סעי דע סי3קוס( עפ"' נתק )3ווי6י נגדסס וכן C'1rh) פייס ממדרס )וס61וני)ק1ס
 ספק 61'ן , גנוכד:5ר 3ר מיניר ד6וע נרתיס דוסח' עטיתך כנין לסתר ריס רקבון ונחרנוס .נטכד:,ר
 גניכדגנר ס) כנו גת 6;י גריון נ6נ6סל6ס

~'elcl 
 סיתם )שיגו 0מ3ו6ר כמו יתעמת מר71י" "167') ?מקוח

 )ק3') 6כ6 כנסער 0נ'6 ותמתן כפסיק fri3 וגס . 3)ס5רנת
~csb 

 ננ)ט56יגימר 11? , ממרך ית'ס תסעו 6% סחו חוורך
 תנוקר . כו' מתי חמר* 6)60 3קנ) 6כי, )' ס)חס ע"כ '"נ דף מנ')ס כגמרך וכן , 6( ס )יגב)

t~DSדכריס 3רת'ס מרודך 16') כרת מנכחך וסת' סי6 6ג6 סוס נס' סס שד וכת"ס . נוסער פ) 3ת( ססיתס 
 מוסיף 61חד גכוכדג3ר" יכריס נרתיס מזכתך וסה' "6:6 כתה סריס 356י ספק 6'ן , דננ) מ)כ6גטכד5ר
  י:י6) רס"' ע"ן , גנוכד:5ר ס) נג1 סיס מרודך 16י) ונס , itCh1 כהרנוס 0ר6ס כמו מרוכך" 6וי),כרת
 ורווגיס נמסמס מיס רסיס ל' וכ"י ב"ם ככ"י . )פגיו מרמס עסוייס ורוו:יס ממכיס 0סע )רבה( : 6'ס'

 ורוז:'ס יחיס כמ)כיס וס61 6:0מר )פרו מתמתכין ורוז:'ס כמטיס מתקלס ססיס כך וככ"' , )ס:'1 רחוקעסוייס
 . 6100 סריס )רכו( : )פגיו מרמס נ"3 )0:'1 מרומס עסוים ורוורס וכי)קוס וג:דסט , י( 6 )מנקוק 06סחק

גכ3
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 א פרשה גויון אבאמדרש16
 לפני לרו*ן בקורסין וספין )רכם( , אבא בית של אימתכליאות ימים )רכז(חיא

 נובריא )-רלא( באדיין דבתיב )רל( , ערומים נידונו לא אבא של קמידיכךן )רכם( ,מרכבתו

ומח!
 :ץ:~ע"

 התסינה )'יי:,~41:,1:2ןאד ,5(וסין.ןש:")4'י

 בוערת חמתו היתה המן שניב עד ושתי משנהרנה )רלז( שנים שבע אותן כל)רלו(
 , שכיכה ולא שכיכה )רלם( שוך ולא כשוך , 6( ג )4אצ כתיך כתיב הא מתיכי )רלח( .בו

 : שככה המלך rcn1 המן שנצלבוכיון
 יששכר של שבפי  וה )רסא( סיטון ר' אמר יט( . העתים 'ידש לחכמים "%דיאמר

 : )ק 'נ )וי"6 לעתים בינה  יורעי  יששכר  ומבבישנאמר
 אנדיקיאה, )רמנ( טן שתר )רמב(אפריקי, מן כרשנא אדמתא, שתי נרשנא אלימהקרוב

 ותקוניםהערות
 ב"ס ונס* , 6'ססגמות קומוס א' כ"' . 6'סתנ)ישת קומוס )רכז( : סקס קותו ומד"ס  יר כתניגג3
 טית  סל 6'סענ)6עי קושם )1 י6מרס פחס סמ3כס וחמם גש לסתר ונמזרס , ששם 1"3 6'3ענ)*תלמיס
 : סשסיס לרוות ע) נגיד Comes 5111~81 ;)"ר סי' וכהנ קמים ערך נמוססי ומונף פי', סייס%נ%

 . מרכנתו שגי נקורסון וספק 4  ככ"י , ב"מ נכ"י חסר וס . מרככתו )סגי לרון נקורסין וססין)רכת(
 ג" וסיף , מרכנתו נסס נקור3ין )דהן ספין ק' ונכה , מרכנהו )סגי )רון נקיכון וספון פ' ונכ, %ונכ"

 ססני6 מס ס')שס DD"' סמו"3 סרג חיקן 6טר elel , מרכנתו 3פ:' )רין כקוסרר ו6סי3ו ונגדסס ,מסוכסת
 , נ' 6חריס מגיס ממדרס סו6  ססגי6 ור.מ5מר , 6גי מרגנת )פגי ירון כשסדור סיית ו)6 מירסנסס
  סל  קע'7יק'ן  לרכבו( : %גי סל מרכנת לשי לוון נירפד ריי ו%  לסלן(  סבר'ס )כמו טס כעזרםו)פ;י;ו
.hahפ' וכ"'  %גריהייי, לסתר שדרס נס ונגוסת , %6ידיקי ק' ונכ" , כהד'ק' ל' זג" בסט בכ"י 
 כע4 וס" קסך'ק ערך עלוך ע"ן , נכונס קעדיקי וסגי' . YtD 'זן" נאון שגס "ש' סם נרסס ,קעריק'
 וסלנו r~o סכתונ ססמיסו טויסס 16)ס , לסתר וגמדרס 'ז כחג' 3ג) וכקם . שדיין דכתי3 )רל( :עוגם
 ,  ניטות וסול %', ריי5לס'  סם ומזויין , כחמרך רוית ו6ת רוס 1)6 סחי חמרך ל603 3ק3) 6נ76כתי3
 מנמרך ויתוסף סמ6מר גסתנס נק , סהס חמרך 36ס6 ו)ק3) כהונ סס ונדגיש , סכמו3 )טון וס  6יןגי

 hlool , רוי ע6 גתי חמרך 36פ6 )קנ) 8נ6 , 67נ6 6סורייריס נר )ים ס3חס רנ6 6מר , ע"ב י"גגניוס
 ממרך יהיס תסעי 1)6 סחי חמרך 6)60 )קב') 6נ6 נתרס וגס . כו נערס וחמתו מין , נחמריס 6סתסיננר6
 שד )רלב( :  6י)ך כהינ ונזרק , יר כתבי  נכל ע"ס . 6'3'ן טנליי6 )רלא( : טחך  כמרין  7)5 ש3קכמיער
 . מנעך 6"ר )רלנ( : כו נערס וחמהו שד ובג'ו ערומס ס6נו6 פנקס : נוסף ק' ככ"י . כו נערסוחמתו
 מלויס רום נגדפס . סקנ"0 רמו )רלר( : יומגן 6"ר כני שהר נמדרס 16)ס . . וג:זסס 'ד כחנ' גב)וכ"מ
 3כ"' . כ6תונ6 גסן )ורוק קיסימי ומתח חות 6"3 )רלה( : )ממך סקנ"ס 6מר יסתר ונמירס , )ממךקר6
 , hltths גוסרת6 וזרוק קיעמ6 הסח hp't חות כגוסס וכן . כ6תונ6 גופר )ורוק קיסומ6 ומהת 1'ק6 הותק'

 ומתח זיקך חות ל' וככ"י , נ6הה6 וזרוק זיקך מח ב"מונכת
 קיסוסי

 א' וכ"' פ' וכפק , נ6תוג6 נסן וזרוק
 וזרוק הנעמיס ונסח בכרסת ויקץ סח מות לסהר ונעדרם ,  נ6חוג6 גסן ונריק נדעוגי ומתח ויקץחות

 נכרטס( )16 (Dh" ,יק6 סח חוח לסייס גר8ס 6מת נלוה טמ65הי מס )פי : כחג סה"כ , נ6תוג'סע0רית6
  מחמס  ליגדיל מס) וס 1כ) , כחגורו גפרית וזרק כלפרו וגסח נססיו רוח וגסח רי וס" , כו' וגפת נכסנוס"
 כ6הוג6 נוסר וזרוק מכנסן( פיח )ס" נף'מ6 ומחם חוק( רוח )פ" h~'r מוח וכ3") )הקן 'ס 6עס .%כ
 מ' וב" ב"ס נכי ות"ס . סג'ס מנע נתן ג3 )רלו( : מהמס )כנערת מס3 וסכ) נתטרו( גסרית ורוק.)ס"
 . סמן ס:33נ עד וסתי מסגסרגס )רלו( : ססג'ם קוהן כ3 לסתר ונמורם , נג'ס תסע ק' ונכ"' , א'וכ"'

 6יתיגין לסתר נמדרג וס"ס . כתיג 60 מתיכי )רלת( : לסתר ס:כגסס  עד וסתי סגסרנס מכעס לסחרכמדרס
 א' וכ"' 2' וככ"' , סכיכס 61יגס סכיכם סמ)וח "סריס ב"מ וככ"י ,  טכילס ht'(c טכ'כס ונג7פט ל' וכ"ק' נכ" . סכיכס 1)6  פכים: )רלם( : כתינ וס6 6יתינין 31") , כתינ וס6 6מר נעעות כ:דסס 6תס ,וס:חיכ
 , ממעון 6"ר א' וכ"י ב"מ נטי . סימון ר' 6מר )רם( : מסכ) סככם ט)6 סך ת6 כסוך כסוך כתינ601
 , מן'טסכר נגזי )חג'ים  מלב* ולמר  ריסק  בשיגום  וכן . 'סיכר סל  סנטו Or )רמא( : 3טטג1 כמו 610 פ'וגל"
 ו' 5ד ממס כלת גיוס וימי ססק6 ופסיקהש %נ י"נ דף מנעס ועיין , ל"י ריס רכס כלסתר מוכםוכן

 כסגם, דר3 כססיקת6 והקוגיס 03ערוח סכתוכ מס לעיין ליין ווי)ג6 יפוס ממדרס וכמסורח , ססונסערס
 נ4 6חריס סגיס נמדרס וכן . 6:ךיק'6ס )רמנ( : אסריקי6ס ק' ככק . לסריכן )רטב( : סגי יסערותגוון

 וניוגיח , 6'גד'ען וסים , 6גד'קי 51"3 , 6גקלוק' כטעות ונגיסס , 6רק' מן נעעות ב"ם 31כ"י ,6גדיקו
 סגדיק'[ נtptiw ("3 מן סתר  6סריקי גז כרסא נת"ס him סוס וסמ6"רי4או5לן

~nmh 
 b17h מן
מלעיס
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מ ב א פרשה נוין אבאמדרש
 נ ירושלים מן מנוכן מרמנא חרס , קרשון )רמה( מן תרעיש , אדום ימה קאדמתא
 לבטוז לאתשורוש מנחת ~ותה שלא )רטז( לפי , כך לה עלגה למה * nwp5 מהכדרך

 : לבנות רוצה אתה )רמח( אבותי שהחריבו מה לו ואומרת )רמז( המקדשבית
 חד , אמוראץ תרין בה פליני , העצה על לקפוץ טסוכן מהוראה )ימפ( * מטוכזדי4פכפר

 : למלכות להוציאה %בקש והיה לו היתה בת אומרים ויש)רנב( . פני על שסיפרתו קנא( מפני אמר וחד , לסעודה זימנתו עלא )רנ( ספניאמר
 נימלת )רנד( זה בלשון , י" י: )6'יכ תרפינה וידי ימחץ ויחבש ינאיבהוא כי העיב אבהו בר חנינא ר' אמר )רלנ( . ממנה הסובה לרעותה המלך יונןומלכותה
 תזרים בלשון ובו )רנה( , כמ( עי )ס"6 מסך הלוב לרעך ונתנה שנאמר , מקנההמלנות

 : פמנה הפובה לרעותה המלך יתן ומלנותה שנאמר , המלכותלה

 בפרקנה
 אמרו )ד( , אותה ביקש )נ( מיינו נשתפך )ב( . חסת נשוך "איה היביים אהרמ(

 שתבא שאמרת לו אמרו )ה( , למה להם אמר , אותה הרנת אתהלו
 , להרגה עצה לי נתן ומי )ז( , עשטזי יפה לא )ו( 5הם אמר , באה ולא ערומהלפניך
 , עוד הזכירן לא ולפיכך )מ( הרגן, מיד )ח( ומדי, פרם שרי שבעת לואמרו

 ותקוניםהערות
 ל3 , מידע סתר נטשת ש וחג'" , 6גסוע6ס ק סתר ע וגל" . %דים מןמוסס

 מלגדיי
 1נמז6 ,

 מן )רמה( : ח געסית דו 6ות'ות ומן , 6מס געשת כך נכ"' . 017% )רכד( : h(p's' מן פ' נכ"')יכון
 מן תרסיס ו3ח"ס , סרפין מן 4 ונכ"י , מרסיס מן בדם ונכף , תרסיס מן ונגדפס כך נכ"י .נספון
 , מערסוס תרסיס );כון ג6מר א' וכי" פ' גכ* ונס , ערסם הרסיס תרגם ז' י' נרפית וניפגע ,%ריס
 נכרי . סמקזס ניח )3טת פמסורוס מגוה סיתס ס63 )רמו( ; תרסוס מן הרסיס 6חריס מלס נמזרסוכן
 ניח ית )מנמ קנרף 7)6 וע) נוסתר רש .לתרגום ס5נ ומוס , ר.מקדס בית נ;'ן סעיכנס )סי א' ונכרפ'

 וכ'" . ט וקומרת )רפז( : ערעי3ת8 )6תקס83 עלס להנזרמיריס5
 וליחס א' וכ* פ' וכ"י קך ובכ"י  ולו.פס.

mnlhנ %טת מפקס 6חס 31גיסס 'ך נ.חני 3כ) . )נטת רוים 6תס )רכח( . תומרח 6)6 בנם גכ" , )ו 
 . )סטוךס ממנחו ס)6 )רנ( : וסיסמות 3סיגויש 1' 6ות ס"ן ממתל נמדרפ מו% . ר5ס מס)רכוש(

 , גסגיו ססרסרעתו נעעות בים ו3כ"' . סגיו ע) ססיסרחו )רנא( : כסיס mtpni שתו 6ת סומיגס ס63מס נמכרי
 מסערתו ססיתס נוסף סס ו3מ7רס , מסערתו )סגיט ססו6 כמו ע"כ גימר א' ונכ"י פ' וגותי ל'ונכ"

 ונכ"י . סס לסתר במירע נס כ"ס . 6 סיתת גת 6ומליס ויל )רנב( : וסכין )כ6! פגיו ע3 ע"סהכלדנדן
 נך ונכ"י , 6ומריס 'ס איו סמקך ע3 )6 , עקמו נסג' מקמר סו6 וננדסס 4מ וכ"' פ' וכ"י ל' וכ"'ב"ב
 6"ר )רנג( : יט' סמ)כס וסתי עוחט )נדו סמ)ך ע) )6 סג6מר כייס פגיו ע) ססיערתו מפגי סמ6מר5חר
 סמבות גיט)ס ק' נכויי . prn(o סמ'זכוח גיס)ס )רנד( : 6נר%" .נר רומזות חסריס נגלסס . קנסו 3"רחג'ג6
 סעוכ )רעך וגחגס דכהינ סלי) o:~prn מנוכס גיע)ס ס,ס סנ)סון א' וכת פ' ונכ* , )זוד 1)'ס)סמוקיגס
 , וגו' ומ)כותס סג5מר לסחר 3ט גן )גת סמוכות חורם ק' נכ"י . סמ%וח )ס טורס בסון זנו )רנה( :ממך

 פ' וכ"י א' ושק , )מעכס מוסגת חיגו( מו' ומסת , נלסון 1ג1 5") , סמ)כוח w~fn 03 נחסון וגו'וכנכסס
 : סמ)וכס 5ס תורס נ)סוןוגו

 וחסר 5חריס סג'ס מירס מן ו0ו6 קיץ סדומט מקמל מונק ג"6 %ף רמו 3')שס . סינליס 6הר )א(]ב[
 , 31י)קיט נגדסס וכיס . מ"גו ;בססך )ב( : סוס סמזרס מן ;וגעיס ריסון omna וי3ר' ,סטן

 ני' וסיף , יינו כסמפט א' וכ"י פ' נכ"י , ייט 6ת כססס'נ קי 3ג* , מ"גו כסגספך ל' וכ4 ביםוגכ"י
 ערקי סיין , גו"גך חמרך 'ת תמיני סם, מעניך 'יגך 6ת מסירי ותרגום , 6חריס מגיס 3מירס וע',: ,גכוגס
 : 4הס וניקר וכר ל' וגק בנם 3;:"י , וסתי סיכן ממס 6ותס ניקר ק' נכ"י . פוחס ניקט )נ( : גנערך
  ס5מרת מסי * לעלו )ה( : "6ת% 3ע3ת לת6 יי כפס ונכ) צ'יפס . לעמלי מלנת 6תס )ו' תערו)ד(
 נכ4 , טסיתי יפס ל6  לו( : סמ6ורט" כל *  יספרו נחתומו ג6מר א' וכ"י פי גג'4 , נ6ס ול6 טרומתסחג6
 : יפטעטתס 6מר 4ף וכ* פ' ו%* ? עסחס יפס 1ל6 ל' ב"סוכ* ונכ"י כ6ת, סל6 טסתס וימס כ3י'קך
 ס%ס גתן ומי ונגדסס ל' ונכ"י נ:"ם וכ"י ק' ונכ"' , א' וכש פ' נלי וכ"ס . )סרנס %ס )י גחן ומי)ו(

 וכן , ופירנוס 5וס מיד א' וכש פ' ונכק ק' ונכ"י , סרנו מיד נסעית כג7סס . סרנן מיי )ח( : *חס)סחנ
 נך נכ" . עוד סוכירס נסיכך )מ( : 3ח"ס ועיין 5)יג6 ע3 רנרכג'6 סנע0 מינן כמסוי (נזר ר6סקנתרנוס
 סקרי תדע סל' א' וכה פ' ונכ* , עוד 6ותס מיכיל 6ין )סיכך ונגדסס , 16תס ומשיר )ע,ר 6ין)סיכך

מכה
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 ב פרוטה ניוון אבאמדרש8ש
 : בסחה קריהם נגזר לפיכך , המקדש בית בנין לבמל רא( עצה * שאת ושאומרם9(

 הרשעים )יב( . מרדכיולשמד
 קודמיי

 קומר נלטש )4ג( , כס( גס )ס"6 שמו נבל , לשמן
 , להם קודיהן שמן הצדיקים אבל , 6( כ ת"כ ש% בכרי בן שבע , ס יו)מס

 אלקנה דשמו , יכ( 'י )64 ישי ושמו , נ( ע )ס" שאול דשן , 3( 'ג )טכסיס מטח ושמו)יד(
 לא ה' ושסי דכתיב לבוראן דומין )פו( . מרדכי דשמו , 6( כ ליגל בועז ושכן , 6( 6נסס

 : נ( 1 )חשת להםנודעתי

 . אסתר היא הדסה את אומןדיכוי
 )ם"

 ושמואל , היתה שנה ארבלם בת )יז( אסר רב
 . שנים וחמש שבעים בת )כ( אמרו ורבנן לפ( , היתה שבעים בת )יח(אטר

 אביך מבית יצאת את , לאברהם הקב"ה אמר , אמרו דתמן רבנן בשם ברכיה ר')נא(
 , בכדי בנייך על ממך לעמוד שעתיד )כנ( הגואל אף והיך , שנים ע"ה בן כשהייתה)כב(
 ברכיה ר' אמר )כד( , ואם אב לה אין כי : הדסנה מנין , שנה ע"ה בת אלא תהאלא
 אף , ג( ס "'כס אב ואין היינו יתומים בכיתם אתם לישראל הקב"ה אסר לוי ר'בשם
 : ואם[ אב להאין ני ]הה"ד , אם ולא אב לא לו אין )כו( , במדי עליכם )נח( שלעמיד עתיד שאניהמאל

דוקרי
 , מכאן ופרסיות , מכאן מדיות העמיד )כח( אסר נחמיה ר' )כז( . חן נושאת אסתר
 , כיוסף[ ]יהגר )ל( חן. מעונה חן נשאת אמר לוי ר' . מכולן יפה ואמחא)כם(

 ותקוניםהערות
 3י)9ע ומו63 6חריס פגים ונמלתם , עוד מוכירס 6'ט )סיכך ל' ונכת ב"ס ובכ"י , מזכירם 6'ן "עדמנק
 סגתנו ו'"6 )'( : ממרחיו 0מ)ך גפרי וישרו h)h עוד נוכריס ס6'גס מוג6 6תס סכן ססורון 6ומריס 'סבגי'
 ניח בגץ )נס) )יא( : עלס )ו גתנו 136 וי"ל א' וכ* פ' ונכ"י , ע3ס סגתגו מפג' ו'"6 ק' נכ"' . עגם)ו

 מגהת ס"תס ס)6 )ס' נך )0 ע)תס מס 3' 6ות d'D לסתר ונמדרס , "נג'ן" מקת נסרס כגזסס ,סמקזס
 )ס:'גו כחוג וגס , )נגוח מנקף 6תtnish 0 ססחלינו מס )ו וכיומרת p~not1 )נגוח רסוח )יתן)6חסורוס

 גנזת , סעי ר3ס רות , נ' 6ות פקו הסתר מזרה . ,)סמן בנימין סרסעיס )יב( : (ntrbt מס כזח סכהונע)
 ר3ס מי6 יסויי סמו גקר6 וימס יסויי Ph סג" ומס , וס חסר א' וכ"' פ' ונכ"' . פ* כמ"ר , ס"6טמא)
 וסמו )יד( : נמזרס חסר . סמו גהות )יג( : המריס סגים נמצרת וסט , רסע *תו ט) מפשיתהיסטת
 ונכ"י , )נורא סיוגנין כך ונכ"י , נגזמת וס"ס . )טרקן יומין )טו( : ק' נכ"י חסר מליכ' וסמו עז .מגהת
 '"נ מנ')0 מנמרק וסו6 5מז מקמר וס )סגי טסף ק' נכ"י . 6מר רנ )טז( : )נור6ס זומיס סגזיקיסצנפם
h"D'וכו' סיסת טמע גקל6 עמס ממס לסתר 6ומל ר"מ לסתר )ס וקרי סזס0 )0 גטי סיסת 6ת קומן ויס 
61ח"כ

 מתמ').
 סכת31 ע) ש"ס ננ"ר גסג0 סוס סמסטר . 0יתס מגס 6רנשס נח )ט( : אגס מ' גת רכ 6מר

 מסד ס) חוס ועי , סיסס 6ת קומן וידי ע) סס תסתר 3')9ס ושנף , טג0 וממט טנעיס 3ןוארסס
 6רנטיס נת רנ ולעת , למרש סגיס סירם מן 610 מסיס כסס יא ומן , מנעם מגמלך סו6 עלטמסוך
 נת ליח( : סגס 6רנעיס %ת 6)6 3ת קורין *ן רות ותקמר נפ' 6"ז פנס רוח מלמרס עסק סו6סקץס
 וריגן ל' וכ"י ב"מ נכ"י . 6מת ורננן )ים( : סיתס פמונ'ס נת יג" ולעיס נ"ר זמירם . סיתםטנעיס
 ההכיס פסס נמדרג סו6 וכן , טניס והנעל %נע נת ק' ונכס . פלס וחמס טנעיס כת )כ( : קמריזורע
 וגס , וממם סנעיס )נכון ג6מר סס 3"ר נמירס וגס . סדם* מגין 61רנעס טכעין ינת ניטווס וכן ,נ'

 ר' )בא( : סמפרסיס סכתי כש , ע"ס ט03 610 ר4ת'גס ונס נ'* נניע סימנס רע3 סיס"ס כמגיןטס"ס
 רכנן ,נסס סמכות וחסרים 6מר כרכיס ר' וכבסס , גפר וכמזרם פ' בכ"י וכעס . זתמן רננן נססגרכיס
 כרכיס "ר' סמבות וחסרים , טמרו יתמן רבנן ק' ונכס , 6מר גחמיס ר' גסס כרכיס ר' סס ונעקום ,זתמן"
 ע"ס כן כססייח0 )כב( : רכנן נסס נרכיס ר' א' וכ" ל' ונכ"י , יוחנן ר' נסס גרכיס ר' ב"ש ונכ"י ,כס4
 נגייך ע) )עמוד מעתיד סני' ק' נכ"י . ממך )עמוז סעתיז )כג( : פגיס ע"ז כן נמשת ק' 3כ" .סגיס
 ונכ"י , גמזי )נגיך )מעמיי עתץ ט6מ סגו* 6ף בזם ונכת , סוס"ס כמגין מגש ע"ס 3ת 6)6 ת60)6
 ר' נסס נרבים 6"ר )כד( : סיס'" כמגין ס"ס ע"ס גת תסיס גן כמו ענגיך מעזיז ס6ט 0מ% 6ףש

 . ע)יכס )כה( : י"6 6וח פ"נ לסהר 3מזרט ומובל , 6מר )וי ר' נסס נרכיס ר' D~a ו3כ" כך ונכת .)וי
 )6 ק' בנ"י . 06 1)6 6נ )6 פ 6'ן )כו( : גמזי מעמיד סרגי סנוף) 6ף א' ונכ" פ' נכת , %ס סב"סס
 ר' )כז( : 6ס 1)6 6נ )6 ינוס נמזי )כס מעמיי סרגי Shllo 6ף א' ת"י פ' ונכ, , oht 6נ )6 )ויסים
 גח"ט מר' סמ6מר וכ3 חן O)WD עז מן גסות מן חסר ב"ם ונג', , י"ג 6ות סס כמדרס מונ6 . 6מרכבמיס
 ימס ולסתר )כם( : סעמייו ק' גכ" . )כח(:ר,עמיז : א' וכ"י פ' וכך ל' נכת גס ולכון 1גמג6 , )ו'זל'

 ט)9ע כן פ' כק DP"' מפרת' . מיוש 'ותל )ל( : מכעס 'OD לסהר הדתם ע ונכח *סתר  המווט .מטקס
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י ב פרשוה גריון אבאמדרש
 , חן נשאת אסתר ותהי כתיב הכא ברם , כ6( )ע )ניבית חמר אליו הם )לא( כתיבביוסף

 : לפניו והסד חןותשא
 , לפניו הניאו )לנ( הנשואות גראף מלמר חלבו א"ר )לב( , אמתי את המלרד'אהב

 : הבתולות ומכל הנשים מכל דכתיב)לד(
 , ממתו מעל היה ושתי של איקונין )לו( לוי ר' אמר )לה( . ושתי תחתריב8ליכה

 היה ולא )לה( ושתי של ובאיסומן בהן טסתכל היה נכנסות וכשהנשים)לז(
 : אטתר של והעמיד ושתי של איקונין מרד )ם( אסתר[ ]וכשנכנסה ים( , ושתיכסות
 רישול בשם סימון בר יהודה ר' אטר )מא( , עמה ואת מולדתה טנדת אמתראין

 אמר , אתה מי בן לו אומרת והיא )מב( , את מי בת ואמר שואלההיה
 הלא )מג( לו אמרה , מלכים בת הלכה ואני לו אומרת והיא , מלך בן סלך אנילה

 , סרוחה דעת ידי על )סו( מתנהגים היו לא הראשונים המלכים )מה( לו אמרה ,הרנתיה ומדי פרם שרי מדעת אלא , מדעתי לא )מד( לה אמר , ושתי את הרנת דבריךמתוך
 בהתבהלא )מח( אריוך אדין , ביה כתיב מה נבוכדנצר , הנביאים ידי על אלא)מז(
 הווקל דניאל באדיין , ביה כתיב 0ה בלשצר , כס( נ )י:") מלבא קדם לדניאלהנעל
 לו אמרה , מבא קירצא ההוא מן הכא ואית לה אמר )סם( , 'ג( כ )סם מלכאקדם

 : ותשכח בלוש)נ(

 ותקוניםהערות
 ססנ"6"ר

 מסד 6)יו ויס כת"נ ניוסף , מעסף 'ותר והסד הן )ו' 6"ר ס"ס ע"6 '"ג מגיוס מנמרק מקמר
 נכ"י . Tcn עמו ויע  )לא( : 6"ג %ן  וס61 , וחסד  תו וקס6  סג5נור וחסו חן סעו:ס ע 6נ) עלו מיחסחוסף
 ככ"י וכ"? פסך, סל ייסז 5"ל  עליו, ?יס חסד סי טופ? י3ירסס תלע, מתוה חסו sc מון פ? סייסב"ס
 ?יו ~o't:h :ט' 6ף ?גי'  וטס ,  'ולסנן ,"ר ופטום ב"מ וככ"י , יתריס Ot:D  תדרס מן וסוט , ססנילקופ ומוני י"* 6ית סס רנס 1rDh ידרס תלנו. 6"ר ללב( הסד: סל 5תת ס'פ? ק' ככ"י  וכן , א' וכ"יפ'

 : ג6מר )כך ק' ככ"י . דכת'3 )לר( : סני6ו סג" 'ז כתנ' וכב) , נירפס וכן . סג'16 )לג( : )1מנסין
 : )סלן ע"ן 6הריס, סרס מדרס מן סס )קות וסול 6הר, ilc~a וקפת סס, 'שע ט:.)לה(6"ר

 וכטס:סיס ללז( : מעחו מע) הלס והדפס , Ir~pn ע) חקיקס סיט ק' נכ"י . מעתו ש) סיס וסת' Sa 6'קוגין)לו(
 ~:otr וכססץ ק' 3כק .גכגסות

 גססו-

 , וטחי כמו ב"ס ולע"י , כגדפם וכן . וסתי כמוח סיס ו)6 )לה( :
 rh~cu ב"ם ככ"י וכן , ק' כ"י עס"' ס,ספתי . לסקר וכסגכ:סס )לט( : וסתי כמו )16ת סיו 1)6 ק'ונכ"י
 )?יות ורפוי , ממקומו גסמס וגס , וסוו' ס) מ6'קיגין 'והר ג6ס מיחס לסחר סנכ:סס כיון ונגדפס ,לסתר
 טית  יידין  מן וערר  ר6טון נתרגוס וכין , יסילוח סירוס סל  תרגוווו . סרר )ם( : וסתי כמוה כמקת~רי
 %י 6"ר סס 6יח6 וכך , סלמון נתייר א' וכ"י פ' ונכ"י סוריר, ב"מ וככ"י , יוסיף 5ק1:ין יתהמכי?
 יסודט 6"ר )מא( : 6סהר ס) ומעמיך דוהתי 6יק,ג'ס ערן לסתר וכסגכ;סס מסחו מע) סיתם זולתי6יקי:ין
 ב"מ ונכ"י , סס הסריס ריב")" "ננס וסמכות , 6מר סימון נר יסורס ר' מדפס . ר'כ") נסס סימוןנר
 הסריס פ' ונכ"י , )וי גן 'תוסע ר' כסס טיעון 6"ר א' ונכ"י , במר יסולע ר' נסס יסודט ר' ל'וכ"'
 מירח"ס סתכס סר3 לי ס51י, ל6 מטעיו וינו ססוק עד מנית 6סתר 6ין סלוק נוכסן כי , רסיס פיוסכוד6'
  מתוך סל6  )סג( : ב"מ ני"י מסר סמי %ומרח h'ol עד . קומרת ו?י6  )מב( : ?סעוייס %תסורווין
 ונזס , ק' וכ"י ב"ם 3כ'י  וצן 3:רפס תסרס "מדעתי" סמל? . כו' r?D7D 6לי מדעתי ל% )מר( :  סרכריס6ל1 ומתת- א' וככ"י , ס6ל? ?דוריס משוך סמ6 ב"ב! וככ"י , סללו סו3ריס מתיך ?ל% ק' ומכ"י ונרסס .כרריך
 א' ככ"י סוך  וכן , סרנחיס ומדי סרס סרי  מדעת , 163 )ס 6נור סס סני' וכך , "6)6" מית גס חסרסס6חרון
 בזעת א' ונכ"י , סרוחס דעת ע) ל' ככ"' . סרוחה זעת יר' ע) )מו( : )פצך מסיו סמ)כיס )פיכךב"מ ונכ"י , o':lnblo ס?מלכיס לפ' ונגדסס ק' ככ"י .  ?ר6סוניס המלכיס  )מה( : סס לית6 "ל6ו" מלקרק

 ק' נכ"' . סגנ'6יס יזי ע) 6)6 )כי( : סריס זעת ייי ע) געעות וג:ךפס , עימן ייי ע) ב"ם ונכ"י ,סרוחס
 6מר )טם( : סז6ח w(c חסרה וט~דסס , נסתנט)ס נקרר . נסתנס)6 )מח( : סגנ'6'ס נג' ךעח 'ז' ע)א63
 לו יומר סיס סדרר לו יגע "ס6ס ובמדרס בבית סגדפס גריון נ636  גוק( ג~6 וס )פגי , סכ6 61'ת)ס

 היניס ?כהוו על מ?ילנץפ סמעחיק  סוס'ף crl . סלפ:י יד סכתני בכל ליתם וגס , מלכך" נחרט רגילסי6מר
c~o, 61מדרס מן לקוח וס Ot:D 6תס  6'ן למס לתמסורות ימרס למלכוה יסתר כפ:כ:סס : 11"ל ,  6חריס 
 גנוכד:5ר ,  סמלך בסער יס3 יסוד' לדיק 6רס מוסי3יס ססיו טוסים  סר6סורס ס:ולכ'ס  ססיו כססעוסט
 מוס  לכן * מי( 3 )רדיקל מלכ6 נחרט רגי5ל סניטר , לו יומר ?יס ר3ר לו יגיע סיס פסתו על דנאלסוטינ
 נתרע דגי6) סג6מר )ו קומר סיס סדנר ט יגע  "ס6ם סמלית  נרנן 63% סעררס על סמעתית ס?וסיףחר,ס
 ונכ"י , סמלך כסער 'וסכ ומרזכ' מיד א' וכ"י בקט ונכ"י , ותסכת slen כגדפס . ותעכח כלוס )נ( :ע3כ6"
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 ג ב פרשה גוריון' אבאמירש20
 : הזה הגרברי ומושיב לנד( יוסנטרון )ננ( שני מעטידי , אחד ומהריב שנים מעמיד )נב( , שם היה הקצתן ומה )נא( . ותגש ננתן-ף

 גפרשה
 . לרעתו אלא המן נתגדל לא )א( . המן ra אחשורוש המלך גדל האלה הרנריםאחר

 הסלך אמר , סלך של בנו שקלל לגולייר )ג( משל לוי בן יהושע ר' אמר)ב(
 , אהרנע ~ך ואחר אגדלנו הסלך אמר )ה( , הרג נליור הכל יאמרו הורנו אני אם)ד(
 , ראשו את התיז כך ואחר הגמון, אותו עשה כך ואחר , מריכונום )ו( איעעשה
 , יורעו מי אין )ה( המקדש בית בנין לבפל שיעץ )ז( הקן יהרנ אם הקב"ה אמרכך

 : יתלה כך ואהר יתגדל )ם(אלא

 עתן והיה והזירתא, והכורתא סייחה )יא( לו w~w לאדם )י( כסאו, אתדישם
 לסיחה חכצרת*א אמרה )'ב( , במדה שלא ולחזירתא , במדה ולמייההלחמורתא

 מלאכה עושה שאין ולהוירווא )ינ( , במדה לנו נותן הבית לבעל מלאכה שעושיןאנו

 ותקוניםהערות
 כסער יט3 ומרדכי סג6מר מ)כ* כחרע ו6ותכיס )מרוכי ו6טכח 3)ס מיי ותסכח ננוס )ו למרס סני'ק'

 , סס גרס קירין ומס א' וכ"י ב"ס ונכ"י , פס סיס קלפן ומס ק' נכ" . מס סיס סק)סון ומס )נא( :סמקך
 נמזרס מונך סוס וסמ6מר , 6חי ומוסיף געעות קנזסס . 6הד ומ,קיכ מגיס מעמיד )נב( : ק5ף מסוננדסס
 ע16קמ6 תרין יסלים ד6סתר ריטון נהרנוס וכן , 6מי ומוטם טייס מעכיר סני' וטס 1; מרסס סיףלסהר
 , 6חז כנרנרי ומוסיכ ק)וסטרין סגי מעניי למרו ותרס נגתן q~p 7"6 , סוס סמ6מר סכ'6 כרקיע וכן ,חד
 , ק)וסגערון ג"3 ק)וססערון ב"מ נכ"' . ק)וסנסרון )נג( : ,ס ע) מוסג ס)6תריו נמסמר גריון 6נ6וסניו;
 , ק)וסגתרין סס ונהרנוס , ק3וסערין מפקוע , ק)סר,קין לסתר כמדרס , ק)וס;ערין 5") ק)ו:סגסרין א'וככב
 otn~th 6גסש ק)סרין נק"ל ס" ק)סריקין סג' מעכיר לסהר :.נמורס 1ו"3 ק)סריקון נערך ממוססיוכהכ
 רומ' כקסת אירין ס" , ס1נ'ס וסג"מ ג)" קנו ש' ק)וסגתרין כתונ נסתר נתרגוס 6נ) , 6ד7תכנף

senatores'ומויכ כמקוס ומוסיף נעעות סס גס נגיפם . סוס סכלנר' ומוסת  לגר( ו  ללבריס ע5ס 16ס 
 : 'רועעי Barbaren סמ)ס וסורקת . כ3ר3רין 6הת מ3ם 5") .16)' , נכין חד ht~lhllונהרגוס

 בסתר נמדרס גס ו6ית6 , )יה6 ננדסס וגס % וכ"י ק' וכ"' ל' נכ"י )ית6 , עז עד')ססמיס 116 סעדי כ) 1עי15 עסכ כמו רסעיס נסמח וס"ס וס )סני כהונ ב"מ נכ"י . סמן גתנו) )6 )א(]נ[
r"Dעי עדי )סס:ויס קר"ס נשף כת"נ מס 6ון פעלי כ) ו'נ'נ1 עס3 כמו רסע'ס כפרוה וס"ס נ' 6וה , 
 וכן , )וי 6"ר סס נסחר נמדרס . ופלייר מס) רי3") 6מר )ב( : ע"ס ג' 6חריס פגים כמורס סו6וכן
 כערוך עיין . גודייר )ג( : )גד )ו' ר' 3סס נ"נ 6)ף אוו כפקוע ומונך נ' ההריס סג'ס נמ7רססו6
 נתרגע 6ס א' ונכח ן 'ימרו סכ) עשיו סורנו 5גי 06 ק' ככ"י . סכ) 'ימלו סרגו 6גי 06 )ד( :סס)ס
 6חד נו)ייר סכ) 16מריס כך כורנו 6:י 06 משיגס מלסין ונודפס , נו)יירין סורג סמה '6נ,רו ועכס
 סמקך" "6מר סמ)וח חסרים א' וכ"י ק' וכ"י ב"מ ונכ"י , גנ7פס וכ"מ . 6גד)גו סמרך 6מר )ה( :גסרנ
 , סער'6כוס ב"מ ונכ"י , טר'3וטס ל' וכ"י ק' ונכ"י , בסתר 3:וזרס וכ"ס . עריכו:,ס )ו( : 6ג7);ו 6)6וגנל
 טרינוטס וסג" 6רטיניס, נ')ק,ע ומגנך 6חריס פרס ונמדרס , טריק,ג,ס ונגדסס , כונריגוק 4ףננכ"י
 3)"ל ס" וכהל , ער,3וג'ס וגורס לסתר ס:;דרט מקמר סר3וטס. נערך סמיסס' כ3י6 וכן , סגכוגס סג,'סי6

Tribunusל' נכ"' וכ"ס . סיען )ז( : 6סערט'מס מ3 6רט'גוס 6חריס סג'ס נידרס וג'רסת . 6)ף סר . 
 ו3מ7רס , גיתי מין 3'ע) סוס סרסע סקנ"ס 5מר כך א' ונכ"' , ס'רד ונ:זסס ק' ונכ"' ב"מונכ"'
T כארז סדק ג?רג 6')1 כקג"ב 6מר כךבסתר D 1  . יודעו מי 6ין )ה( : סמקןס 3ית כגין )3ט3 )6הס,רוס 
 טיס )6 נסתר ו3מ7רס , 'וזעו 6'ס 6'ן 31;דסס , "6ין" מקת נקי 'tDTI מי ל' וכ"' ב"מ וכ"' כןנכ"'
 ונכ"י , ס"חס )ו מסיס )6דס ק' נכ"י . מייחס )ו r'c )6דס )י( : 6גז):ו ק' נכ"' . יהגו) )ט( : יודעומי

 ס0 לסתר נידרס גוונכן סוס ll:bnol , 63זס נ") )ממ"ד נעעות ונ;ךפס , (hntr )ו סירס )6זס מס)ב"מ
 ס:ו6:ור ע) )סרג 'ס גריון 6ג6 1סל1ן , סס נ')ק1ט יענף וכן , r""D )1 ססיס 63יס נוס) סופגיו3מ6מר
 )יא( : 6חליס פרס מ:)דרט סוcsi 6~' סמ"רר כ' , )6זס מס) כסלו 6ת וימססוס

~nffD 
 . וח,'רת6 וחמורתה

 המורהם תמרס )יג( : והוירס וסייחת חמירס יתדפס , והו.רס h~lnrt ס"ח6 ונ')9ס א' וכ"' ק'נכ"'
 : )ח:וורתס ס"הס ימרס נ')9ע ונס א' וכ"' ל' וכ"' בים וכ"' ק' ונכ"' ננדכס, וכ"ס)ס.'חס.
 ל' ונכ"' ב"ס נכ"" )'ת6 סרסמת' סמכות . נמיית ס)6 3:" טח; :ע6כס ערס "ק5'ן ,  ו)חוירתס)ינ(

 'יונך
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