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 : 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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 שבא כית , הנראה השעה תבא לחמורתא טייחה אסרה )יד( , בסדה שלא להנוק
 לכך , הבטלה אלא גורם המאכל לא אוטר הף , ונחתה )טז( החזירתא נמלו ינדס)סו(

 יעלה אם כתיב )יז( : העץ וגל המן א"ע ויתלו כך ואחר , נידר האלה הדברים אחרנאמר'
 כך מזוהםין רעלו הנכלים מה , 1( כ )י,נ יאבד לנצח כגללו יניע לעב וראשו שיאולשמים
 והיכן המן הוא היכן להג חכימין ולא 4ה חמיין , )סם( איו יאמרו רואיו , מדהםהוא

 האיש אותו של סופו אף , העץ על שמהם ויתלו , הענין מן למשה כתיב מה ,שלותו
 לכל סעודתא עביד אריא )ים( עובדא הדין משתעי הוי ]פנהמ[ רבי )יח( , ולשלובלעלות
 , דאימא למאן לי אתון עי"נין להו אמר )כב( , בתעלא )כא( עיניהון תלו ,זמירא * יימר מאן אמרו )כ( דאכלו כיון , דאריותא מלכי מן גנונא להון ועבד , ובזמראהייתא
 לן דחמין מאן ואמר מעלויהון משני כלפי )כד( עניה דלי , אין ליה אמרו)כנ(
 לט יריאה ותרש בגתן של בשובן לן שהראה מי כך , מתתאי לן יחמי , מעלאי)כה(

 : האחרונים מן יפרע הוא הראשונים מן שפרע ומי , המן שלבצליבא
 אומר יהודה ר' , הרהר מי , שם היה דברים הרהורי . האלה הדברים אחר ד"א)כו(

 אבי מן היא כךובתי , היא יהודאה אין )כו( אסתר הדא אטר , הרהרהמן
 קרובין העממין בל היא 'עסמין משאר ואין , 3( 6 )מ61כי ליעקב עשו אח הלא דכתיבעשו
 1 הרהר אחשורוש אמר נחמיה ור' , ידה מתהת פרוכךפי )כח( למול אני ראוי לאלואלו

 , המקדש בית לבנתו ומבלוט כאן ישב והוא צובה לו חושב אני זה מרדכיאמר
 המן ]את[ בו מגרה הריני חלא , אפשר אי להחזירו )כס( , אפשר אילבנותו
 צדיק זה מרדכי אמר , הרהר הקב"ה אומרים וחכמים , סותר וזה בונה זה )ל(ויהיה
 ויבנה  טמנו  ליחול מדרכי ויבא  מטון  ויסגל המן יבא פרוגךפי אמל אם ~א( הואנמור

 : המקדשבית

 ותקוניםהערות
 , כגדפם וס"ס . )חמורתך W"D ערס )יד( : כנוס טוסם סריגו ו)חוירס סני' ונעקום , ונגזפס א'ונכ"'
 ל' וכ"' ב"מ מכ"י . קפיס )פו( : )ס"ח6 ממורס במרס DtpbU1 ל ונכ"' ב"מ ונכ"' % ונקפי עוקמ"י
 ק)גי6: ערך ערוך יע"ן ק)גיס, 1נ") ס)סס ק)ד6 הנ" וג'6שס , פסס ק);דס סנ6 כ'ו; א'וגסי
 )0מש יעלט 06 כחיב )יז( : וי:רנוס כתות ל' וכ"י ב"מ וככ"' , א' ו3כ"' ניקוט וכ"מ . וגמרוס)פז(
 , )עגגס 'ניע )עכ וריסו )רומי 0'16 לסייס 'עלס 6ם סג" !עם , נ' 6ית סס לסתר נמ7רט מונע .סיעו
 . מסהע' סוס ס:הס ר3י )יח( : עוף כיסס ועין , )רומו סג" )רוגם נפקוס !סט נג7פס 610וכן

 מן )קות וסוך , ד' 16ת סט לסהר 3מ7רס מונך וכן , !נגיסת ב"ם בכ"י ססו6 כמו DniD מקתסוססת'
 , מ0הע' סוס לט )סיט כמו כ61 ג"ג q)h רמו וחמוס , ס:הס ר' סנ" טס וגס , 6"גמירס
 ר' וש' , יסורס ר' ר"ת btcn סמגנתיק וחטט ר3י כתוב תסיס מסק 6'ן מסיועי., יסורס ר' סנר א'ובכ"י
DnlDמעתיק לסתר נמדרס 15)ס , נלקוט גס כ"ס . כו' סעודתך ענו 6ר'6 )ים( : סאת סמעסס משסר סיס 
 nva  ושניס קריות ס) עורות גנן ע) וסיכך ולמיס )נכמס כעכס טפס 6רי , ענרי )i'cM לרמי מבסוןממסיר
 )'מ6 מן ונגדפס . דמ7וון מגין )ן ד6נ:ר מ6ן )ן 6ית 6מר ב"ם נכ"י . ומירה י יימר מ6ן  קמרו )ב( :רעות
 ל' ,נכ"י ברט ונכ"' , 6מר 7שנ6 מ6ן כך נכ"י . י6'מ6 )מ6ן 6תוןן)' ט'ג'ן )סו 8מר )כב( :ת"נ6 כסדין ל' וכ"י ב"ם וככ"י , ת1)6 נאזין א' וגק ק' ככ"י . 3חע)6 )כא( : ,מיר6 )ן יימי מ6: זמירג5"))ן

 . 6ין 1יס למרו )בג( : 6מר ד6:6 מס )' לתון עניון ונגדסס א' ונכ"' , תמיר 67ג6 מס 6חקעויין
 . מע)ויסון מסכי כנפי )כד( : ונגד,!ס ק' ונכ"י ל' וכ"' ב"ם נג"י הסר וגס , מן )יס סמרו א'ונכ"'
 : עיטי מסכל כ)פי א' ומגק , דמעי)!יסון ד6ריות6 מסכי כ)ס' ל' ונכ"' ב"ם ונכ"י , ע)!יסון יי ק'ככ"י
 כנידרס מונת . bo(C סדנריס 6מר ד"6 )כו( : נעירתי וכגדסס א' וכ"י ל' !כ"י 'ב"ם כג"; . מעטי)כה(
 כממיס ר' דהרי 36) , יסודס ר' דירי רק מונק ו3מירס , נריק 636 ומליין נ"נ רמו וכי)קוס ס' 6ותסס
 סד6 לסהר 6י א' וככ"י , ט'6 יס,דיהו 6'ן ק' 3כ"' . סי6 יס!ד6ס 6ין )כו( : ממסדר סטמ'סורננן
 , וכנוד נדרס ס" xpoxoxs יוניה וכמקס , פויוקופי נטעות ב"מ ככ"י . סר!-סי )כח( : סי6יסודית
 נכ"י גסמס ,ט . 6ססר 6י )סמ,ירו )כס( : גריון 636 מדרס D"D )תקנו רם , סס'וס מסר סס מסמרנמירס
 א' ונכח ל' ונכ"י ב"מ ונכ"י ק ונכ"י נגדסס , סוחר וגס נוגס וס )ל( : ק' !כ"י ב"ם נג"י וגמ65 ,ל'
 סנריות 6ת נוו) סורוקוסי[ ]נ") סדוקוסי ג!ט) o("Qb ל' וכ"י ב"ם י3כ"י , שמקדט ג'ל ותגס ממנוויסוף מרדכי וינק סמן ויני) סרוקופי (sc~l 06 נגזסס . גו' פרו-ס' גוסס 06 )לא( : סיתר וזין נ!גס דיןיס6
 וני)קוע , "מקיא גיס וינגס ויסנט מריכי י% ממון ויקנ) ס!רוקוס'[ ]1") סו7וקוס!' ויט!) כמן ינ66)6

סג"
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 להם לשכיע שלא , לפניך נענשת אני )להל להם לדימוע )לד( , ע"ז עבוד ליאומרים לי פח העולם אומות לי פרשו )4נ( רבש"ע הקב"ה לפני ישראל כנסת אמרה- , 0 קמ הסקס * פח גאים פסנו , פתח חנינא ב"ר יוסי ר' )לב( . המלך עבדירכל
 לשהות ירד אם , הבאר פי על מצודה לו שפרסו לזאב )לו( חנינא א"ר , אותיהורנים

 : בצמא ימות )לז( יורד איני ואם ,ניצוד
 רחל של בניה )למ( אמר לוי ר' בשם בנייה ר' )לח( : ויום יום אליו באמרםרידוי

 יום יום יוסף אל כדברה ויהי לשם שוה נימן , , שוה וגדולתן שוה ניסן)ם(
 פרעה וימר כתיב ביוסף שוה וגדולתן , יום יום אליר באמרם ויהי ךכאן , '( )ט)נואיה
 וישם כתיב ביוסף , מבעתו את המלך ויסר כתיב ובמררכי , מב( מ6 הס מבעתואת
 גדולה זהב ועמרת כתיב וכאן ) מס( )מס הזהברביד

 )6סהי
 וירכב כתיב ביוסף )מא( , ט,( ה

 העיר ברחוב השם על 'וירכיבהו כתיב ךכאן , מג( מ6 )גו6סיח המשנה במרכבתאותו
 רבינו סשה מרדכי להם אמר , אמר חנינא ב"ר המא ר' בשם לוי ר' )מב( : 9( 1ג6סחר

 שם )מנ( הרשע זזה , סו( כ, )יגרס ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור בתורההזהירנו
 מלך, של אימגינמורין בית יליד )מה( שאני אלא עוד נלא , ככ( ג ל:ע.ס הוא נחשבבסה כי )מד( באפו נשמה אשר האדבז' סו לכם הדלו אסי הנביא ישעיה ועוד , ע"זעצמו

 וילדיהן לאה נם ותגש וגו' השפחות ותפשן דכתיב הוא הדא , )סו( להדיותומשוזחוה
 , נילד לא בנימין זקני ועדיין , ו( )( )גואיה ונו' ורחל יוסף נגשואחר

 ותקיניםהערית
 כ"ת ט וינגס סיווגו 1'ס)ס מרככי י% ובח"כ ינכס ו75יק הסע ונין כס, ,63 סלסל כקיטס זהכ"6כב'

 751יק רפע ויכין ויטוס סמן יh 63(b כקוס )ניר"ס סכיק )6 פרוקיסי נוט) 6ס הג" א' ונכ"' ,סגוקדט
 %תר כמדרם נוונך . פחח חגיג6 כר .וסי ר' )לב( : סמקדס ג'ת ו'3:ס סיווגו )'סו) נורדכי ינ6 ולח"כ'3נס
r~Dורמזר ג"7 6)ף רשו ני)קוס ונוונך חגיג6", "כר סגלות וחסרים פתח 'וסי ר' סגי' ונתסס , י' 6ות 
 : סח (opn מ5ודס כתיב ונגדפס א' וכ"י ל' וכ"י ב"מ וכ"י ק' נכ"' . סח 16"0 )' פרסו )לג( :ספון
 )סניך גטגס 6גי סגי' ק' כע"י . )היך גטם 6גי )לה( : )מס 6סמע 6ס א' וכ"' ק' נכ"' )ס::11.)לן(
 סייס ק' ככ"י . 53מ6 ימוח )לז( : )ו6נ מס) ב"מ נכ'" . )ו,3 )לו( : יחרם o't)bi 311ח ס:6מרמיחס
 סימון, ר' גסס 'כודס ר' כני' ק' נכ"' . )1' ר' 3סס 3:'ס ר' )לה( : lrc(o קומות )י עומין"כך
 וכן , 3ג'מין ר' 3קס י71ן ר' r"OD נ"ר ו3)ו7רס , אימין ר' 3סם 'סודם ר' א' וכ"י ל' וכ"י בקםונכ"י
 , )1' ר' 3ר כגימין ר' נסס 'וחנן ר' סני' ח' 6ות ס"1 לסחר ו3מ7רם . 6חריס ס"ס כמסרס )סנןסו6
 ונגךסס . נג'מין ר' 3סס יוחנן ר' וסני' , גריון" "636 ספון סס וחסר ג"ד 6)ף רנ!, נ')קוע מו63וכן
 שכו'" 3מ)ה וי65 מסוגו ממעתיק ק5ר , ע"כ ויסמהו 75יקיס ירצו עד כו' רח) ס) נג'ס צנור 'סורס ר'כוונ
 ומרדכי יוסף וס . רה) Sa מיס )לם( : סמ6מר סיום סס61 ויסיחו Gt~tTi ירקו עד וכוסתו , הוזתוידי
 ס:כוגס סנירס6 6ו)ס , ס)סס גס סי' סמ"ג , ר3ס ואסתר נ"ר נמ7רס וטס . סוס גיסן )מ( : י!נ:'מ:ןסנ6
 כי רבתי וכן , י"ס '1ס שיו ס7נרס 6ף %ק סמע )6 יוסף כי , סוס וגסיוגס ל' ,גר' ב"ם בכ"יכי6

 נוסף ק' נכ"י . סמס:ס נגורכנת בוהו וירככ כתא ניוסף )מא( : נסיון ג!)סון סוס יימן , כן סירססש"ה
 טלכות 3ל3וט  כמלך מלטוי י5י ומרדכי  כתים ונכלן מנ( גו6 )כר6סיח סס 3ג7י קותו וירכס כהיכ ניוסףטוך
 3מ7רס . חגיגת נר חמ6 ר' כסס )1' ר' )כב( :  סעוייס 5'1ס רנה ולסתר 3"ר כמדרס TtP יזיז ,פי'

 , ס6ומר סס הסר וני)קוס , סס הסריס חגיגת" כר המ6 ר' "נסס וסגולת , לנור )וי ר' כחוג ססבסתי
 : סמלך מצות 6ה עוכר 6חס מדוע )1 ס6ומר )מי י,רדכ' )סם מור מס , כך מתחי) ססונ::דרס
 , סו6 גהס3 בנמס )מד( : ע"ז עצמו טסס א' זנכ"' מוס, ע5:!ו סס ב"מ ככ"י . ע"ז עמו סס)כנ(
 6יסניגסורין ניח יקיז )מה( : י"ר דף נרכוח מנמרק סוססס וסול ?קה, 6)6 נמס הקרי epl) sh ק'בכ"י
 ונכ"' , סורס סמ)ס סמעחיק ססמיט ל' ונכ"' , מ)ך ס3 6'5טגסיטור בית ')'ד ס6ג' ב"ם ככ"י , מצךס)
 , )מויסנט)ייכ:סטט( Signatus Signatorius רונוית o~no , 6יסג:עירין לסתר וננודרס , 6:יג'ג'עוןק'

 37ריו 6סר כי)קוס )6 גס לסחר 3)ו7רס גמג6 1)6 , מפרס crtbn סוססס מן ג'ת" "עידוסנ!)ות
 מסגין 1)ס' , גרס" 6יסנגעירין סמי 6)6 ממ"כ כתב סס לסחר ונסתרס . גריון b:h שבדרס)קוהים
 נ6ר7 גונז ו,קגי )6ר7 צחון גולדו ססנטיס סכ) גוסף סס לסתר ונמדרס , עכ") ומיוחס ניח ')ידפירורו
 סאון סם לסתר כמדרס ע"ן . והנדן סס"ך )מו( : יסר36" נקרן נג'מין "ס:ו)ד כתיכ ק' נכ"' וכן ,יסרך)
 רסע מרבכי 6מר 6)6 ק5ת גסתגס כני' א' ונכ"' , זס כ) ססמיט וניענוע , מפולריס מברסיס כנרךמסרס
 63 ו6מ מקט ססתחוו ססנעיס סכ) 6)6 עוי 1)6 , מזמות ונכמס ע)יכ מווסרין' ספו ע"ז עקמו נססוס

ס:תפ'%
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יב ג פרענה גוריון אבאמדרש
 מראשן עיניהם תחשבנה אבא ר" אמר )מז( * % ופהטועחוה כורע מרדכי אין כי המןוירא

ot)rn)ויראו שנאמר לניהנם, אהדם מורידים רשעים של זניהם שטראית לפ4 כך(, סע 
 ממ(, כח ):0 עש וירא )מח( , ג( 1 )ג"סט וט' הנה טובות כי האדם בטת את האלהיםבני
 מתביישע הם לפיכך , 0( ג "סתו המן דירא , 6( כי מס בלעם וירא , כ( ככ )כמזכל בלקוירא

 של דניהם מראית אבל )סם( / 61( )יכ0 ויבושו גוים יראו שנאמר , עיניהםבמראות
 , ג( ים )גויסת נצבים אנשים שלשה והנה וירא עיניו וישא שנאמר , אותם מעלה )נ(צדיקים
 * 3( ג )סמ1ת המנה והנה וירא , ו( כס )כמוסר פנחס וירא , 3( כי הס בונדה באר ךהבהלירא

 : יע( ככ )6י1כ וישמחו צדיקים יראו שנאמר , עיניהם במראית שמהים ולפיכך)נא(
  ולא ממקומו מרדכי עמד ולא )נג( כשעבר המן עשה מה אמרו )נב( . חמה המןויימלא

 , בשלומו מרדכי שאל כאילו עצמו ועשה אחר מצד לו בא ינד( , בשלומושאל
 , ג6( ג; מרייס לרשעים ה' אמר שלום אין מרדכי ליה אמר , שלום עליך מיי ליהואמר

 : חמה המן וימלאמיד
 את והציף הים ועלה ורם שפת על שקינן לעוף לוי ר' אמר )נח( . וגו' בעיניוריכוז

 חול פיו וטםלא , בחול ונותנו סים פיו מכלא והתחיל עמד )נו( עשה מה ,קט
 עד )נז( מכאן זז אין לו אמר , הנתיגע עושה אתה מה ואזל תבירו בא , ביםומתנו
 המן ייבקש קך , תסתופף כטה )נח( שבעולם שומה איל , חול ימא הדין עכידדאנא

 ולא להשטידם בקשתי אני ]שבעולם[ שופה הקב"ה א"ל , היהודים כל אתלהשמיד
 מבקש ואתה , כג( קו )תס)'0 בתירו משה לולי להשמידם ויאמר שנאמר ,יכלתי

 שנאמר לצורים, נמשלו ש"טו'אל )ס( . בידם טפל שהוא סוף )נפ( ,להשמי4ם

 ותקוניםהערות
 ולח) 'וסף גנך בחר ונו' )6ס נס ותגס ונו' סספמוח ותגסן סס"י 3ג'מין נמד )6 סעדתןכטתמוית'
 , איבו ר' 6מר 5") , רני 6מר נטעות ונעקוע , 6יט 6"ל לסתר גמזרס . 6ג6 חגר )מז( :1'סתחוו
 ק' נכס . עסו חר6 )טח( : )וי 6"ר ב"מ ונמקי , 6"3ו 6"ר 6מריס מטס ונמזרס א' ונק ל'ונע"
 5דיקיס פ) טיניים מרקות 6נ) )מם( : כנען 6ני חס וירק טסף לסהר וכמדרס , סכם 16תס ו'ר6נוסף
 גד'יט ס) שגשת מבית 6נ) , מ6וחריס מירשם כירך ק5ת מטוגס ס)סין 6סתר גמזרם , 6ותסמעי
 גוש כן ננ"' , 6וה! מערס )נ( : סע3'וגס )מערס 6ותס מערס לזיקים ס) עיגיסס המרקית )פית6ר

 קמרו )נב( וסמחיס: מטתנחי0 )סיכך ק' 3כק . עיניכס כמרקח ממחין )סיכך )נא( :"ומענהתן"
 בו נכש . )ו 63 )נד( : זז ו)6 ק' נשי . עמז ע6 )נג( : סרס מקמר ססממיע 6חר נ~זסס מתח')מכלן
 6ות %אעל נמירס וגס כגיפס וס"ס , )שף )ו' 6"ל )נה( : י.מעת'ק סססמיע כסכומו עז נקומו מןהסר
 ונרסס , ס'ס nDC ע) תקיע )36רג' מס3 סג" בנקוט fn , vlth(offt נקזת כ1' קן סעסס. )עוף )מס"ז'"נ
 מיס זרך סרך סרס' בסון ס" כהנ פקסוס מסרמ"' סגדו) סר3 )'דירי סס)ס ערוך ונט) , q'p ס"נגדו

 פ 6מר טל וט' סופגן )עוף )1' 6"ר , טס כח31 וכך , שטוגו סמעחיק ק5ר וכנזפם)וומסטלמקגטי(,
 עמז )ט( : של ספק סנתונ SD נג" )ציט 0נ"1nbw 6 סייס ססו6 , נטי ס) גורכן סו6 6ח0סקנסס
 מש סיג ממש סתת.) א' וכ"י פ' 3כ"' , 3יס וטחנו תו) ס'1 וממש 3חו) תוהת מיס ס,ו ממקוסחבי)
 )ח1)וס1סכו

~Snm 
 מש מן מיס נוע) עמס מס , ק5ת נרח03 סוסון לסתר ונמדרס , )'ס ונורש מו) פיו

 מיסו ממש ",Strn וכס") , נ;ס31ט ס)סון וקרקוע , )ים ומציך סי3מ0 מן עפר וגוע) )יפסס וסוסךפסיו
 וגותט סמו) מן סיו ממש וסתח') סג" ק' וככ"י , 3יס[ וג:חט ]ח) סירו וממש וחוור Slno )תוךההתן
 כמס )נח( : יס סחף וזס ש) סיס ו0 טוסס ס6מ טד ב"ס נכ"י וכן , חו) ')ו* וסדין ימ6 נץ) סדיןעניד ד6י" עד 31עק1ט ק' נגעי th(o , א' וכ"י פ' וכ"י ל' 3כ"' ולנס . הו) ימ6 סד'ן עניד ד6:6 עד )נז( :3'ס

 נ6רל ב"ם וככ"י , יכול 6ח נמס טף סוף 06 ו3מזרס , תוסיף כמס פף טנ" ונילעס ל', 3כ'4 וב"ס .חסהוסף
 0קכ"0 ססס ונכת תו' )יס גכע מי) ממחי 6סל וסכתיכ q'pin כמס סוף סוף הנעומס מוסס פ'וככ"י י ס:סטף עד ח )6 יסטסך ס)6 מכס נצר חוש) 631 תינע נמס סנ" ק' וגענעל3ג"' נו טס3 סנתזי כגסךגמלימו
 ל' ונכ"' כנ"מ וככ* , ידם ע) סחיסו) סוף ק' 3כ* . נידם גוס) q1D 6100 )נפ( : )סלקו יכ)6ת0
 מטס )יני 4טטמידס ייקמר הכתיו  'סלחי 1)6 %)וחס 3)4תי 6גי פ' ככ"י , כידם גוס) ס6תסטסך
 רסס סקנדל 6מר 11") , ממוסע סמ6מר ונפקוס , ניס טפ) ס6חס סוף )כ)1תס חנגות יחס וגו'נחירו
 פ"נ הסתר  במדרס ועיין . סמן וינקך מנקם ו6תס נחירו מסם )1)י )ססמידס 1'6מר יכלתי 1)6 נקמתי6גי
 ונמדרע , געספ כשריס ויטרף) ב'ש ובכ"י , 3גנריס ק' גכ"' . )בוריס יטרף) סיסקו )ס( : " סי'סקו
 ומקשט , )טיס יסרק וטסנו סיין (hnb 6מר )טט6 נן יוסי גן ממעון ר' מתמי) י' 16ת פ"הסתר
1Wh1,6 %ן , )ק1גי6 נר יום לווי כ"ס נסס ימו63 טס חס , 6) גמדרס ק)ס;יגו כס סו6 סם pD~ 

סריס
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 ג פרעוה מריון אבאמדרש24
 אלילים ועובדי , ס( כנ ונמוגר אראנו צירים מיאש כי)מא(

 נמעכי
 שנאמר , להרס

 קדרה נפל , לקדרה ווי קדרה על כיפה נפל )סב( , יו( ) )'טע'ס יוצרים נבל כשברושברה
 ש% את נומך )6ד( , לישראל להם ומזדוונ שבא )סנ( כי כל כך , לקדרה ווי כיפהעל

 : ידיהםמתחת
 הא את הקב"ה ארל חנינא בר חמא רב אסר )מה( . הגורל דכא פורהפיל

 : ישראל של גורלן)ש(

 ]ותזחיל )סח( נורלות להפיל המן כשאמר ארז"ל )סו( . יפורש וממודש ליוםב(ירמ
 ואמר הקב"ה לפני א' יום עלה )סם( . ליום מיום שנאסר לימים נורלות[להפיל

 מוסיי ויחקרו ממעלה שמים ימדו אם ואסרת , וארץ שמים נבראו בי רבש"עלפנס
 עקור , לאבדן מבקש זה ורשע , )י( )6 )'יין ישראל זרע בכל אמאס אני גם לטסהארץ
 נברא בי  רבש"ע ואמר הקבעו לפני ב' יום לו בא . איתם כלה ואח"כ , וארץשמים
 מבין )ע( הבדלת ובניך ,' ונתחזונים למים ;עליונים ; מים בין והבדלתרקיע

 רבש"ע לפניו אמר לרקיע עלה נ' יום לו בא . אותם כלה ואח"ם רקיע עכךר ,האומות
 הראשון ביום לכם ולפוזזם שנאטר , בהן ארעך מקופין ובניך אפנות נבראו בי)עא(
 עלה ד' יום לו בא : אותם נלה ואח"כ . אילמת קדר , מ( בג )1'קו6 ונו' הדר עץפרי
 וישראל ומזלות וכוכבים וירח שטש ]טמורות[ נבראו בי רבש"ע לפניו ואמרלרקיע
 כלה ואה"כ מאורות עיר , ע( )ו )נוסית וגו' והירח השמש והנה שנאמר , בהםנמשלו
 , ועוטות בהטות )עב( נבראו בי רבש"ע לפניו אמר לרקיע עלה ה' יום לו בא :אאם

 עלה ו' יום לו בא : אותם כלה ואב"כ ועוף בהמה עקור )עג( , קרבן לפניךומקריבין
 צאמ ואתנה שנאסר , אדם קרויין וישראל , ורוה אדם נבראו בי )עד( אמר ,לרקיע

 ותקוניםהערות
 לסתר ונמדרט ב"מ וכ"י נך ככ"י . 6ר6:ו דוריס מרש כ' )טא( : וטמע 6"נ נמיוט )ס;'1 קטס"
 . כיסס גס3 )סב( : ג"כ הסר א' וב"י פ' וכ"י ל' ונכ"י , 6( ג6 )יכעיס חו5נתס 715 % מגיעו עודנוסף
 ל' ונכה )מוזווג., טיש ק' נכ"' . atirnt סנ6 )סג( משסע: סבון וני)נןס , לסתר נמדרסג"פ
 סגו 6ת ג,ע3 )סד( : )סידווג סנ6 מי ג) א' וכ4 פ' וכצי , ס.זדווג מי כ) ב"מ ונכת , ומויוונסינט
 פקו ססהושס' טש ניטרף) סיודווג מ' ג) סני' ב"מ ונכת , ל' וכ"י ק' נכ"י נס כ"ס . יד'ססמתחת
 : פרק,ס' ערך ערוך סיין , ס* כנוד ר"3 יייסס מתחח ס)ו ספרושסי גוע) פ5") מסק 6ין , ידיססמתחת
 ממזרם סט3ע ספק ולין 6חר 31סנ:ון יכריס נשלכות מס נתגיס מונס . מ;ע6 3ר hen ר3 6מר)סה(
 סכ"' ונב) , ע"ס , כו6 מעתיק 1)6 הכמעתיק ק3ר )פ:'גו כי , נתגיס סס כמירס ופססת' , 6חריסשגיס
 מכלן , כו' rlh"( לכוו( : מיי טל  גירוין ובילקוט יד  כתנ' ונס) . יסר36 ס) נורק )סו( : )סרגו כמוסו6

 6תי.6% כלפניו הימסמר  Ct'D טד מלס משמר הסר כי סכ'רותי י"? גיטרה כי , 3:דסס סמסטרמתחיל
 א' ונכה , רנהזיע סי סגי' , וכגדטס , ל' וכ"י , בקם וכ"י , פ' וכ"י , ק' ו3כ4 . יסרבל סלגורלן
 נסגגון כלקוט וגמ65 אתנה מתחי) גסס , ק5ת ג6ריכהז פ"נ לסתר נמדרס גבס וכן , רנותינולמרו
 כמ. סוספת' . גור)וח )ספי) ונתחי) (rD) : לפריס  סיס כמידרס סו6 וכוודויי , )ע') מסעירותי כמו6חר
 פור מסי) נתקלס גורזות )מסי) סמן כסבך סגי' א' וכ"י פ' ונכיר . ונגדסס ב"ם וכ"י ל' נכ"יסס61
 : סקנ"ס" )פגי סלו "עמד סימ'ס נכ3 כתונ בסתר נמדרס . 6' 'וט עכס )מם( : )'וס מיוס דכת,נ)ימים
 נוסף ק' נכ"י . 6')גות גכר6ו גי )עא( : מרקיע כנוסר ומוס'ריס נוסף ק' נכ"י . ס6ושת מנין)ע(

 ונסאיעסכיכ1",
 קרי

 סני' בסקר וכמדרס , l?P" "וגן טסף א' וכ4 פ' ו3כ'ק , ס6ךגוס" "וסרי סני' סו3
 ונ:זפס , )צ'ך מר94ן רסר% *)נוח כנהקו וכן ומיוסרות חרוסות מירס מסריסין ויסרק) ורע'ט גנר6ו13
 יס נקסמות" ה.3ת , ונסמות שס1ח ק' גכ"י , ועיסוי נסמות )עב( : מוקסין המקוס מקרשן )חקים

 סד' וגז וניזמות )חתן גנרלי 3י א' וכ"' פ' ונכ"י . )'ת6 כגזסס וכן , סססי clu נ3ר6ו ל)מפוק
 6חר "ובמדרס זס 6חר מונף פ' וכחג' , כונס 6ת בח"כ כגס כתהם )פרך נפן )ספוח עת'ד'ןש'סר35
 גגי ומן סקור מן סעשמ מן מאוימן ויסרס) ודג'ס עופות גנרל נ' רנס"ע סקנסס )פי' 6מר ס'יוס
 וכמדרס , סדי ויו גנרל לממיטי 6חריס סיס וכמדרס , ע"כ נרך" ו6ק"כ תחי)ס סקרניות נט) ,פנס
 נסמם עקר )ענ( : ועוסות 3סמות גכר6 13 ועור , )'סר5) ממיל וסע ורועען וניס גנר16 ני סוג)קח
 נודפס . וחוס 6דס נגר* ני )עד( : סקרנן נט3 כני ונגיסט ב"מ וכ"' ק' ו3כ"' , ל' גכ"' 1כ"ס ,1ע.ף
 וכ4 ש וכת ב"ם נכ"י וכ; , 6סתר למילד וס"ס , סר6ס.ן 6זס נכרזו ני סנ" בו וש"י , 65ן גכר5ונ'
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ע ג פרשה גוריון אבאמררש
 בא : אותם[ כלה ואל"כ אדם בס כל דבפל )עה( , %( )ד )'ש") אתם ארם מריתיצאן
 . י,( )6 )שצת לעולם הוא אות ישראל בני ובין ביני כתיב אמר לרקיע עלה ז' יוםלו

 , לחדשים לו בא , *מים יבל היה שלא שראה כיון , אותם כלה ואה"כ אורצעכור
 , סין זכתה )עז( לאייר , הפסח זכות לניסן דשה )ען( , ו( ג )מהו לחודש ומחודששנאמר
 לששון אבלם והפכתי לאב )פ( , הארץ זכות )עם( לתשז , תורה מתן זכות )עת(למיון
 לאליל והמשה בעשרים הרומה ותשלם דכתיב )פא( , ההדסה זכיין לאלול , 'ג( )6)'למס
 ופבת לכסליו )פד( , שרה וכות )פג( לחשוון , הרנלימ וטת )8י_( ליושרי , עז( 1)יעמיס
 אמד שמח, באדר )פו( הגדולה, כנסת אנשי זכות לשבם )פה( חנוכה,זכות
 או שור , עדר )פס( , ג( ינ )ושת שה איש להם ויקוצ מלה )פח( , המזלות אבדוק)פז(
 , כו( )ח )גוליית בבמנה תאומים והנה שנאמר )צ( , וזרח פרץ תאומים , גו( כנ חיוגכשב
 מישאל חנניה זכות )צג( בתולה , דניאל זכות אריה )צבז , יונה זכוה סימן)צא(

 ותקוניםהערוה
 וחסר , כן כק D"D סוס4ת' . %ס ננ' כ) נס) )עח( : ס,נ נזקת סו6 וכן , 6יס :נר6 נ' נשגפ'

 לעקרן מנקל 6תס ו6ס ס"ס מס לסתר נמדרג וכן , שו וכ"י פ' וכ" ל' וב" בים נ;"' גסננוסס
 נהר פסה וכות ע)ס נגהן פ' 3כק . פסק וכות )גיסן עמס )עו( : 3סס 'ט)וס ומח"כ סריס כ)עקור
 )סגינו שסתר נמילס גס , ס;' ומסח טסף ק' נכ"' , מ4 זכות )עז( : נ' נעת סג" ננוגס וכן מןזכות
 שחר "ונמירס פסף פ' 31כ"' , 13 טמר והגוסס )יסר% )ריס מגיתן סמן וזכות קמן ספח זכיתגביר
 , סדרן ,כות )עט( : תורס ומתן עירת וכות ק' נ"י . תורס מתן וכות )עת( : סי'" פסח צותנ6,יר
 טס)עז 1לפ' , פ'"6 עולם נסרר fit'hll תמוז כתקיסת מסיס ננכעין יסוסע  מ)וע:ח וטת נתנווסכיך 'מיי* 6נן 3פי' ססני6 סס לסתר נמ7רס סלך") נח7וסי וע"ן , וכ)נ יסוסע חכות נוסף ב"סנכת
 סרת )גפר סניפכן) הרון קינך כדי 'וס ע"ז י( )כתעית סט:יע וכיון , ירוס)יס 36 נ6 סחמיס')הדס %חי ע( 1 (hltD דכשכ קר6 וכדמוכח' נתמוו )6רן ונ)1פ עורך עצת זכות 7ס"גו ~rlh וכוחמסריס
 מננ3 נעורתו 'סר6) )6רן 1:כגס סיח :סר 6ת וגנותו hlrD מענר סו6 נ6ג 6חד קונס יום כט"ו6"כ
 סקרן 6ת )דור סמרנ3יס סכסכו סטן ,כות נתמח סכתנ )וסרוו"ו בסי' ור6ית' , firn נחוילדסיי:ו
 ס" טף סס"ז רנס נמדרס כמ"פ , נתמוו סיס וגס , עגניס ולכי) ומורס מרס וכרה (tcr כ)כומסר
 סוססס נמ65 ולס , רכס לסתר 3מירס חסר וס . )סכון 6נ)ס וספכה' )6נ )פ( : עיף מפס ועיין ,י"ג
 לתמוז )כניך 3גו ע6'רע1 סירע:ות דייגו לנס"ע מקלס )פ:' ס6מרו ו6נ כתמוז סגור) ע)ס )י )מס"יעוד
 6ן %ולטשם ופרף סטקך וסמלוצן ר,זמ'ן ונמל סתווית )סהנרו חמםס  rwnJ ור"ג , המש ,נ6נהמס?
 ונסגיס נר6טוגס הית וחרס )6ר7 'נגש ס)6 6נותיגו ע) נגור חרוסת 631נ , נסיכ) 5)ס שיעמדסתורם
 : ע( )6 )ירשם סכהונ )מון וסוך ומפכתי 5"3 )שון 6נ)ס וספכתס ונ:דסס , סע'ר" וגחרסס ניהרותכיס
 5") , 136) ללידס נעס1ר סחופה. ותסרס הטעית כגזעך . )6)1) ומפסס נעסריס מחמס ותסרס 7כתינ)פא(
  ר"ס 463ל 53מד  פתן  רשען כססו6 מסמס מעמר f(rl ונס ג!סף כסחר ונמזרח , )6)31 והמטסנעטרים
 הריס, פיס ג,מזרס )קוה וסיף , נסמם)כערר

  זכות הסתר ממדרס סרנ)יס, וכות )פב( : )ספן ע"י
 . סרס וכות )פג( : ו)ו)נ ורוכס כטור סוס נסופר וכות סרנ)יס וכוח פ' מכ"י . ורג3'ס מסיראסר
 מסרה נפי' ועיין , סעקיס כסורח מנער סמתס ור") . מפס :ו ס 6מ:ו סרס ,עות גוסף לסתרנמדרס
 חעכס וכות כס)'1 סני' ונגיסס , 'ד נתני נכ) כ"ס , וינוגס וכון וסנה )כסרו )פר( :. מרז")וכחליס'
 ועיין )סיות, מעתיד ר"3 מטכס וטת 11 ססנ'6 ומס , ,סתר מדרס D"D נתק וגס , עור6 וכותוטנת
 ומס , ממסכן שללכת ו:גמרס חטכם כס3'1 6יחo~lnh 6) פגים מירס מן )ןסו6 וני)קוס , סרן")3חדיטי
 כגסת הס' ,כות )סנע )פה( : סכתו3 מן רפס סרניך סס 3מזרס עין עורל ,כות מנת אדפסססכי6
 ,)ס וע) בנכעס ט)גט ע) ימרט) כ) 13 גתקכ5ו 13 וסוקס O'XD3 סס o~tDa ר3ס ניסקר ע"ן .סגדו)ס
 גיס שסתר נמדרס תם בגיסט 610 וכן , ממח נ6ןר )פו( : חבית נמג')ה סנרייה6 )סון וסול ,מיכס
 נו 6מר סמם נשדר טסף ק' ונכ"י ב"ם ונכ"י . )במוח סרסר סתה') וכות סוס נו מ65 ו)6 6דרר"ח
 ר~מ*מר 6חר וס גמ65 בסתר (גמךרס , וס )'ן6 ל' ונכ"' , מח וש גלל נו כי 'וע 631 , רנס מס?ג:ח
 סס שסהר כמדרס סו6 זס גס . סמו)וח 6ניוק 6מר )פז( : ל'נ י"נ מגבס מגמרך וס61 , סמבותסניק

 פסח וכות ע)ס טס נמדרס , סס חית )סס ויקחו )פח( : סמ6והריס סמדרס.ס כדרך יגריסנ6ריכות
 נטר ולס"ד סור סגקרqDI' 6 זכות גמ65 סור סס כמירט . כסג 16 סור )פט( : סס 6יט ויקחוסס"7
 : נגדסס נסמס וס . כנסגס תסורס וטס סכ6מר )צ( כסנ: 16 סור סג6מר קרנן וזנות )1 סורסוט
 לריס )צב( : ממס )מוסיף וים סמעקיקיס ע"י ס;סמס לסתר 3מךרס חסר וס , יחס וכות סרס;)צא(
 עיין , מיס6)1עורש מגגיס ,טת )צנ( : o'1h סגקל6 יסודם ממנע מסיס גוסף שסתר כמדרס . ד;י6)וטת

נמזרח
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 נ פרעוה גוריון אבאמדרש26
 זכות עקיב , 1( 8 )*ע צדק במאזני ישני )צד( שנאמר איוב זכות מאזנים ,לעזייך
 יושב רעעה עקיבים ואל שנאמר ,'חזקאל

~.pmt) 

 ותשב שמאמר , יוסף זכות קשים , י( כ
 , "( בז )סס העזים גדיי עורות ואת שנאמר , השקנ זכות נדי , ט( מי )נאית קשתובאותן

 אטר , זכות להם מצא לא דנים , 'ע( כ )סטת לנו דלה דלה ונם שנאמר , כרשה וכותדלי
 , נונא כהדא בידי הם רגפושימ , נבלעים ישראל שונא כך , נבלעים שהדגים כשם)צה(
 ופעמים בולע פעמים הזה הדג מה , בידיהון את אלא בידך אימן לית הקב"האקל

 : בידיהן נבלע את אף ,נבלע
 מדינות בכל העמים בין ומשרד מפוזר אחד עם ישנו אחשורוש למלך המן ךיאמך)צו(

 מנהון לםיזבן )צח( בעין אנן כד )צז( . עם מכל שונחז ודתיהםמלכותך
 חדא )ק( , בממוננו הפרד ומכנימין עלינו ומשהקים )צם( , שוקים עלינו %נריםמיד

 , עצרתא בסיון )קא( ,. פסחא בניסן )ק'( ירחא, ריש יומין לתלתין , שבתא יומיןלשבעה
 וחנא רבא ויומא שתא ריש , עולם של ממונו בו ומפסידין ירהא להון ואית)קב(

 4ה ומבזי )קג( ויתבין ונפקין ורווין הפתין אכלין יומא כל , יומין תמניאד5טללא
 תרין אינון מנית דלא הנאה מה אלא )קד( זנית יאות רשע הקב"ה א"ל ,למלכא

 ותקוניםהערות
 o~'tih סיגו )6 מס ס*  אטלס %1י  שיט  ירט ~hS ככתו)ס זויין טסן גורף סרס נסתרנמיכם

 . ונטפס ל' וכ"י בצם  וכ"' ק'  כג"' נס כ"ס , 5דק נמ6וגי יסק)ג' )צד( : גיסודתן וסמזיקווזמותיי*ס
elth1 סכתונ סכיך 6ס~ר כמירס( (מז spn' 'נ( 1 )6'וכ כעס : )סוגף כך ננ)עיס ססדניס כסס )צה 
 cnlh טמע 6;י כך ]נוכבס ססזנ,ס גע0 וכ5"3 חסר ופס , ק' ונכ"' . נגדסס נט כ"ס . (etulJ'סר6)
 א' ונכדי פ' וככ"י ל' ונכרי כך ונכ"י . גנ)עיס 'סר6) סוג6' כך גנ)עיס ססיניס[ כסס סקנ"ס6"3

 6מר ג';6 כסיין וחסוס'ן מ'י' גכ)ע'ס סס כך (o'Db ססינ'ס כסס 6מר וכוח מ65 61 יניס ;סגוסח6
 . ניד'סון :כלע 6ח 6ף גנ)ע פעמ'ס נונע מעמיס סוס סרג מס נ'וסון rb 6% נינך בטן )'ת סקנסס3יס
 , נידי ייזון ותפוסין 5") ג'ד' בנון וחסוס'ן סס )תע 'ס נס , מסונט ס3סון נ"כ וכגרפס . יסרס נ"וסב
 סמן 1'6מר , כוספס נגיסס גמ65 זס )סגי . סמן 1Dh't )צו( : נידך קיטן )ית 5ע נייך ליגון כמקוסנס
 סגו כפרידה ומסורר מפוזר ע3 גס , כו' מ36ססון מסתפיגסו )ים 6מר גכ)ג'סו )1 6ג1 6חסורוס)מ)ך
 , ע"נ י"ל Osts 1 מנמרץ סמעהיק סוס'ף וס כ) , oh)o 6'ן ממס כך ממגס ~:cb 61'ן פרי עוטםס6יגס
 , נעיכן כן 14' וכ"י ק' ונטפי , כעינן 6:ן כל ב"ם בכ"י , כירין 6:ן כד )צז( : יד סכתני גכ13)'ת6
 סס עיי ל' 51"י ב"ם ככ"י , ססוקיס 6ח ע)יגו סוגרים מיד בסון )מונן )צח( : נעיק כ67;וונבסס

שגריי
 ר") , ספוקים ע)יט סו)ליס -מכעס בסון )מיונן נעיק כו סגי' פ' וכ" א' וכ"' ק' ונכ"י ,
 אסון )מיוון כעב כדאו , מנוכסת סגי' ונגדסס , ססוקיס l)'SD סגריס מס יגר לקטת etSDnכסבו
 , סס36ס סעע סרג מסי"6-יע))':עק סניו) מחוקר סרי ייייי סמו") וסרג . ctpttn עלגו סוג7'סמירעם
 טכע ומזג . וכו' סונרים סס מיי 5"3 16 , סווקיס עלגו טנריס מייעס מ:סון )מינכן כעינן 6:ן כ? 5")ונצמת
 5נ"; b(hn 7' ו'ומ, , סו6 סרב 'ומ6 )ג6 6מר'ן מ;ג6 )מ,נן 5נ"ן 67:,ן ויומק סט י.תרגוס ססכי6מס
 ומסחק,ס ק' נב" , ע"ע ומסחקיס )צט( סוh1'Dh :6 יומק יון ולמרין סוק'ן עתן ?9רת[ ]5") שרין מגפוןלמונן
 %ו ו6ומריס צותנו ומ3עיגיס נוו ו:וסחקיס ב"ם ונכ"' , יומין 3סנעס סו6 סגת GV )ט ו6ועריסכגו
 ומטמקיס פ' וכ"' א' ונכ"י . נממיג:ו ספסר ומכ;יסין , סו6 לסור סיום שעי סי,ס , ר"ח סיום , P.~rסייס
 כמחרט מונף . יומין )סנעס חי6 )ק( : עורס ס) כממתו סססד ומכגיסין ט6 לסול 'וס ג6ומריסע)יגו
 כתכי ונכ) , פי' ספח נצייר גוסף ב"ם נכש . ססח6 נססן )ק"( : גריון מ6נ6 ומנע י"ר סי' פ"זלסתר
 ק' 3כ"' . "~hm נסיון )קא( מת6:'ך

"DD 
 ולמרין צותן ומ)קע'ן והוור'ן חוור'ן וורק'ן )6'נר6 וס)ק'ן

 תך'ן סיון מרח : וו") סמ7רס מיס ס:ונע כה"ר גס מ65ת' וגס . מניטל דט:6':'6 כג'סון I1D~SVtסכמן
 דמ)קסין נוס סך ולמרין 'תמון ומנקמן תטוחיס חוור' וסרחן 36ססון בית )בגר וסנק'ן ענד'ן ענין'ומין
 עיין , חוירי ע3ת )סרס פספס תסוחיס o~no כי גרור וטס . ע"כ ניעץ מן נגיסו; 'תקוטו סכזיח,ור'
 bts ומנוי )קג( : )מ6% ומנ,ין 7יחנין סס גוסף ק' כג"' . ירחץ חז )הון וציה )קב( : חור ערךערוך
 מסרס ודון ומלכוה ו6ומריס מסף ק' נטי .)מ)כ6

 תעלי
 DC3 סרניך :"ס 6)ף רמו '3קוע ועיין , ותכנר

 ומסיע נתפ)תס סומרים וסה"כ יסר36 סמע ו6ומריס כ:סיות נתי efnnte )סגיחס סוס 6ין תמלךמדרס
 ט) 6חריס ס:יס כמדרס וסול ,טיס

 א' נכ"י . מגית י)6 סנ6ס מס 6)6 )קר( : %3ן תתריס כמו לסתר מדרי
 עוט'ם )סיות כדכפכ 3מס3הך[ ]5") )3מס)תן( )מיחס עתייין 67'גון יומי סני מגית )6 לכתי 6א סגי' פ'ונק
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יד נ פרשה גורזן אבאמהדש
 מליות כדכתיב )קה( , רשע אוהו של במפלתו שמחה בהון למיוק עתיד דאנאיימק

 : ס( ע "סי האלה הימים שני אתעושים
 , מלסמה ישראל טקטרג המן שהיה מה כל לוי ר' אמר )כן( , להמהם שוה איןלמלך

re~שעבדו מק5רניןשאין לפניה וידוע נלוי רבש"ע לפניו אמר , מלמעלה וכות מלמד )קו( טיכאל f~r , ימוש לא כי דכתיב , אשבקינק ולא שבקינון לא חייך הקב"ה אזל , נצרתךשעימר,ם עי אלא , דמים ששפכו על ולא , עריות שגילו על ולא 
 כנ(: ע (h'r עמו אתה'

 אנא אין השתא הסן )קם( איל[ , אינון ]וכסה )קח( ליה אמר . אוב המלך עיאם
 אגל יהיב, את קולמוס להוד )קיב( זוזי, מאה )קיא( לך יהיבנא והד חד כל עלגברא, אלפי סאה שית לדג הוו ממצו-ים נפקו כד )קי( אלא , אימן כסה מניימהוןיודע
 , הוא נדול שאלהיהם אעשה מה אלא , מאבדן רוצה אני אף )ינ(אחשוחש
 בפת תחת מפילו הוא עליהם העומד וכל )קשו( , ביותר אותם אוייב והוא)קיד(
 ובשביל )קה( , סופו ועד העולם מסוף שמלך מפרעה ללמוד לנו ויש )קמז( ,רגדיהמ
 מה , הים את להם וקרע , ברכוש והוציאם , גדולים בנגעים שפפם , בישראלומהעביד
 וכל הוא סוף בים ומבעו , אלף מאווו בשש אחריהם ורדף , אחרת לאומה עשהשלא
 מסרן וכלם , נבורים איש אלף מאות בארבע עליהם זכינך עמלק בא )קיה( ,חי*

 את יהושע ויחלוש שנאמר , והרגם נון בן יהושע בידאלהיהן
 עם"

 , 'ג( 'ז מפת עמו ואת
 אלף סאה עמו היה אהד וכל , גייסות ראשי אלף בארבעים עליהם סיסרא בא)קים(
 הככבים נלחמו שמים מן שנאמר , ושרפום לכוכבים וצוה , הטסם וכלם )קב( ,איש

 והקוניםהתרוה
 טוסט )פיות סכהונ מונך ק' ונכח , 'י כחג' ככ) כ"ס . טוסיס נסיות כדכת'נ )קה( : וגו' סימיס סג'6ת
 כירך מנוגס סוסון 6סתר ובמדרס , ס'כ6( )6סתר ט עסר חמסס יוס ו6ת 6דר )חרס עמר 6רנע0 יום6ת

 ומוסיפיט יסבסד ממילך 6גי סרי ס)0ס כמועזיסס רעם עין מפ') 6הס רסע סקכ"ס 6") , מ6וחריסמדרדס
 אסתר במדרס נס גסגס . )וי 6"ר )קו( : )ו מחחס כסי) סי סס"ד ספוריס ימי ז0 מפלחך ע3 5חד מועד)0ס
 הדו נרסס סס ונפקוס , )וי ר' נסס ג"0 6)ף רמו כ')קוס ג"כ ומוכך , 60ומר מס כס י"ר 6ותת"ו

 ב'לז ובכ"י . מגיס מגמרך נס 6חריס פג'ס וממדרס גריון מ6נ6 מ6מריס ס?ו6 3מ6מר ומטוריושמזרפ"
 : ע"נ "ג מלגס מגמרת 6חז מעתיק הסיף ו,ס . ר.רוקע" ע) מונעו מ0ס 6חז ס) ננוסר נוגע0מ)ך תדוי ו6ס , וסוחסו זורק נובט 6חד Sa ככוה גוס) וכוכ ti'ch )ו "6מר ,ס )ס:' נוסף פ' ונכ"' א'ונכוץ
 ססמיס  וכקן לסתר, וכתירס 3גרסס נם  וכן כגעורי6, סני' יר כתבי 3כל  מלמטלס.  ,כות מלמד)קו(

 : פ' ונכ* א' נכ"י )נכון וכ"א 0וספחי .  סטן וכחס  לקח( : "וכות" מלת תחתיס וס5יג ~rhr סמלתסמסתיס
 ממסדר רק , י"ס 6וח ס"ו תסחר כמזרם גמ65 ס,0 סמ6מר . מג"גסון יודע 6:6 6'ן ססת6 6"))קם(
 4 6מר ל35רס יכתב מו3  סמלך  עי  06 ל"6 , מם המדרס 1"ל כי כסינוט.,  סס ויימ6מר , 0סזרמפך

 *תר קולמיס לו 6מר  ]5"ל סמל*כס טוסי 'ר' טל לסקול כסף ככר קלסית ועמרת לו 6מר כותב 6תקולטם
 סוס ור,מ6מר . כו' מ:יגיסו: ידע 6ג6 לית ססת6 ליס 6מר 6י:ו:[ וכמס 6'ל כו' ~D'Dl ועטרת כוהך6ת0
 ממ5ריס :סקו כד 6נח0ון לסטם וווי מ06 )ך '0ינ[ ]5") יי:י3 6ג5  ת:סון יתך חד כל וטל נת"ס נסגמ65
  לתירן ךל"ל לתור דכסף  ככרין  6לסין עתרת עוין .ויוי telh מלס  סיח ומגוס נכרי 6)סי מ06 סיחסוו

קולמוסי
 (tpe כד דכרי:י 5י* 6נל  נוסף ב"ס גן"י . ממקריס נסקו כד )קי( : לתקול וכספי לי 6היס3

 מנילס 3תיס' ורוויתי , במ"כ  ועיין , סקליס"  חמסים "דסיעו ס"ס תסתר נמדרמ . יף מ5ס )קיא( :ממסמס
 סול חלי  טולין  כסף ככר קלפי סטסרס  ממטתי : וו"ל סכתנו כססת ככרי קלפי טפרס ורחי כ"ס ט"*ט"ו
 : טכ"ל ותפכח ודוק  סד'ו:ס כל ל*הסורוי  סיחן וקמר ממקריס כס'155 6לף ת"ר פסיו מיסר6ל 6חרלכל

  קולמוס, לחור לי שנ פ' טיל,ו3כ"י 6תס  כסף כלר 5לסיס וטסרח  כותר 5תס קולמוס סס קולמוס.ונילקוט לסור)קים(
 סוגרן 6;י 6ף א' ונג"י פ' ככ"י )לנדן, רוש 6ג' 6ף )קינ( קולמוס: )חוד 6)6 ממך רוש 6:י 61'ן 0ני' ב"םוככ"י

 6ת StDnl ק' נכ"י ע)'סס, 0ש5ך וכ) )קמו( סרcnth :03 161סנ ב"ם נב" ניותר. 6ותט *סג3יוחר:)קיר(
 לסי מסרטת ללתוד לני וים נק5רס  סלמון פ' ונורי א' גכ*  כו: מפרעי ללמוד ליי ויה )קטו( )פג'סס:6ויניסס
 ב"ם 3כ'י . 3סס ססעניר ו3ס3יל  לקיו( :  סס ליחך ספיר וכל , ט"ב , כסוסו סיס מי  נסןסנסהטנך

qa)טליסן ינ6 3ק5רס סלמון פ' ונכ* א' בכיי בכין נס .  סיגך עולק 63 )קיוו( : לו" קירע מס "ר6ס  
 מליחס. סיסר6 63 )קעו( : ט"כ יסוסט כיד סקנ"ס  מסרן  וכלן  נינורין 6לף מלית 63ר3ט וקינךעמלק
 וכילם ב"ם נכ"י . ומרפוס לכיכ3ים ולוס סממם וכלס לקב( :  גריון h~h 3סס מע 6לף רמו פופעיס3ילקוע
 עמרים שחמו )כוככיס מסרס ct'~lh וכולס וכנדסס וסרסם,  ידם על ונלחכו  לכוכגיס נס ~וססמיתס

:מרסוס

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



 פרשהינ, טריון אבאמדרש28
 שספרו כמו עשו מה עצת ולסיסרא )קכא( , כ( ס הכעיס ניסמא עם יהמוממטלתם

 ולא , בכחו העלם כל וכבש , היה שנה עישים ובן , כמוהו נבור היה לא , אבותינולנו
 עליה קולו שטען כיון / בורדה חיה ואפילו )קכב( / בכולו הומותיו הפיל שלא כרךהיה
 ועלו "כד( , מים לשתות קישון לנחל ירד אהד פעם עליו אמרו )קכנ( , ממקומה זזהלא

 סוסים מאות תשע אותו נושאין היו , למלחמה יורר וככוהיה )קכה( , דנים כמהבזקנו
 שהיה )קכז( בנהים, מתחתיו יוצא מהם אחד דרה לא )קכו( ובהזירתובמרכבה,
 ולון חרפה ועשאוהו )קכח( , אשה ביד אלהיהם מסרו ולבסוף , לצמר כברזלחותכן
 וביולם הפילם וכלט )קל( , עליהם עמדו ממנו וגדולים רבים ומלכים )קכם( , העולםלכל
 לך חדל )קלב( וכמה, כמה אחת ש ואנו לדורות; חרפה והיו )יא( העלם,טן

 וכן הואיל אהשורוש לו אסר )קלג( , ים בכל ממריחו היה ואעפ"כ , הזאתמהרקה
 , אומרים אתם מה איל , ולשון , אומה הכמי כל קיבץ מיד , ובחרמומים בחכמיםנימלך
 זה מי )קלד( לו אמדו , הבריהם מכל משונים שמעשיה זאת אומה שנאבדרצונכם
 , להתקיים יכוו השלם אין , יאבדו ישראל אם , כוה גדול במכשול להכשילךשרוצה
 יומם בה שהוגין החורה בשביל אלא מתיים העולם שאין לפי אחת, טעהאפילו
 , ט( )נ )'ישי שמתו לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריוני לא אם שנאמר ,ולילה
 מ )מ"6 הנכרי את וגם שנאמר , נכרים קרויין העולם יצמות שכל אלא עודולא

 ן מ"

 שנונע אים הש 6(, יי )יכויס אלהיכם לה' יצעם בנים שנאסר , בנים קרוייןוישראל
 משפיל והוא ונשמות רורות ובידו ובתהתונימ בעליונים מלה שהוא הקב"ה שלבבנת
 כל להם שעשה אלהיהם המן איל )קלו( , מהם וינקה )קלה( , ומהיה מטיתומרומם

 ותקוניםהערות
 ק' נכ"י . כו' עסו מס שמו 1)סיסר6 )קכא( : עמו )ס')חס )כוגניס ונוום כסממו וט5ס פ' ונכף ,וטרשם

 ס)6 מיסרך ע) עליו הכמעגו : כך 6יח6 פ' וככ'" א' ונכ'" , הסר וסס6ר , סיס סגם שסיס גן סיסר6סגי'
 ק' 3כ* . )ן)ו סגתן כיון נבלס מיס לפיסו )קכב( נכחו: סעורם כ) וכנס ס:ס ס)סיס וגן כזורו נטר כמוסוסיס

 , כגרפס חסר )מ)המ0 יורי וכמסיס, עי ע)'1 1746 )קכנ( : המקורס עומדם )6 קוקו ססומעת נסרס חיםו6פ')ו
 3נח3 יורד כמסיס 6מרו פ' ונכ"י א' 3כ* . 6חת" .סעס ומתחע עלץ" "למרו סטיות מסריס ק'וככת
 הש6 ב"ס נכ"' , יגיס ריבו כונרו וע)ו ק' נכ"' . דניס כמס נזקנו ועלו )קכד( : )רחון 16 )סחותקיסון
 קמרו סם סוססיס וני)קוס , דג'ס סרכם נוקט וע)ו סג4 ל גכ"' 16)ס , דבש רטD'DS~ 6 ס)ססנוהגו
 עולס סיס פ' ונגפי א' נטי . דג'ס 6דס נג' מ6כ) כמס גהקנו עלס סיס קיסון כ"מ) )רחון יוריכמסיס
 3גי כמס מ6כ) דניס נופו עולם וסיס DtpltJ נס נטן ס5") גרור . דניס , 6דס נג' כמס מ6כ)נוקט
 , ב"פ 1נג"י כגדסס כ"ס . נמרכנס D'nlD מלוה צפע לוחו גוס6ין סיו )שממס 'ורד וכססיס )קכה( :%ס
 טפ6יס תיו א' ונץ* פ' ונכ* . חסר וסט6ר , סוסיס מלות תסע מרכנהו מוטנין וסיו סנר ק' נכ"י6כן
 )6 ונחורם פ' וכ"י א' נכ"י . בסקוס מתחתיו יו65 6חד סיס )6 ונחוירחו )קכו( : נס,-ככס כרסיס מלותע'
 )תקן יע , כהמר 3נרוג חותכין מסיס ננךסס . )5מר כנרת חומכן ססי0 )קכז( : סרס חיור ממס 6מדסיס
 ספי5 רניס וממכיס 6סס 3יד וגס) מתים כוסס סיו מסס יורן וכססיס סג" ק' ונכ"י , )סגינו סר61כמו

 טניס וסמלות , 6סס כיד נמסר ונסוף פ' ונכש א' וכ"' . כמלך סופרי ו,קר6ו עד ס)ס זף וחסר ,5פגיסס
 כנ סכינת וסגחרנ א' וכ" פ' נכ"י . ע)י0ס עמדו ממט וגדו5'ס רכים ומלכים )קכם( : סעעס )כ)וקלסו מרסס ינעסס א' ונכ"י פ' וככ* . סעו)ס )כ) וקלון הרסס ועס6וסו )קכח( : oa )'ח6 5מר כנרץחותכן
 וכקן )י( : סעו)ס מן וניסכן מפגיסס סקנסס ספין גין ע)יו כעמדו וע5ומיס נדו),ס ומלכיס כולוסעו)ס
 ן פ' ונכש א' נכ"י תסריט abt רומבת . )דחדות חרסת וסיו )קלא( : כ:דסס ממסו סמ)ס מלות נ' .סס')ן
 : ספת סדעס מן )ך חד) וננדסס , ט61ת ממרפס מן )ך חי) ב"מ נכף . ספח ממכעס )ך חד))קלב(
 רמז. נירטט שo~ns , 63 נמלך וכן סוני) תמסורות )1 6מר)קלג(

 תרסס 6100 כ4)ס כס' תתרג"ו
 י"ג 6ות ס"ו לסתר כמדרס גמ65 וכן , 6חר נסגגון וקות 6' 4חריס Ot:D מדרס מן וסוך מדרסכלדו

 כזע. נדוף כמכסו) )ככססך סרוסם זס מ' )לד( : כו' 3חכמיס גמלך סו6 וכן סוטי) 6הסורוס )וטלר עי יום נ% מלימו סיס C)bt"1 סנירס6 ש וג"' פ' נג"י , סע6וחריס מדרסים גזרך ~נסוספת3ס,ט"ס
 וכלסר , ט' ק5ת דועק 5ccS I1?S'1 ורוסס ~תג מ'ע ונעל , )סכסכך 5א )סס)'ך ורפס כעעוח 6ג~תרנמדרט
 סעורה )מי ויגקס סני' ל' ונכ" , נימוס גסמסו ס56ס סמלות . מטס ויגקס )קלה( : סו6 נכוןתשור
 6'ע חסר:)קלו( סס6ר וגג ויגקס, סק3"ס ס) ננניגו סגוגע 6דס ויט סג" א' ונכ"י פ' ונכ"י לעס)0ס
 %3פ ק6מרחס סדנריס כ5 סמן 003 6מר , *ח גסתגס סגי ופיפס . כגריס כ) )סס סעעס 56סיסססמן

סי6
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פו ג פרשה גריון אבאמדרש
fftanוהיציב ע".וה נבוכדנצר שהרי , בהם מפתכל ואיט מהם צע ורשתי שבם 
 להם אטר , עמו חוסכיכם ועמדו ממת קיבלו מיד , וה כעניין לקם שאמרעניון , י( 5ד )זי4ס וגו' הה יראה לא ויאמרו שנאמר , כנגדו עמד %א )קלו( , ואבלו הצרףביתו

 השם לך, סכורים הם הרי , בידך והעם בידי הכסף יעלה אם טרלות[ ]נפולרוש
 הכלרש ורות , נוהקת הפלו 740 , לך ספרים אינם בידך והכסף בידי העםיעלה
 נוד )קלם( , המן של בגורלו העם דעך% , ג( ד )י61) נורל ידו עטי ואל ונצמרתצווחת
 ויסר מיד , הכסף על לו ושאירע )קם( אחעץרהצ ראה , הכסף ש גדולה צרה לוצרה

 : וא' מבעתו אתהפלך
 , כהפסדן ולא משכרן לא מבקש איני )קמא( . לך lUU הכסף להמן המלךר5אבפר

 , לך נתון ' העין , לך נתון הכסף )קמב( לו ואמרה הלקדש רוההעיבה
 : דדין כחשבניה דדיןדההצבניה

 יוער ישראל 4עע שונא היה אההצורוש אמרין רבנן )קמג( , פבעהו את הכלךייכמר
 ויסר הכא ברם , לכוכר ערבון לודע לוקח של דרכו עולם של מנהגו ,כרהטן
 : פנייתו אחהכ%
 בא )קטז( אהד אדם כי לכון ידוע )קמו( , שגא שלמכון ארעא[ בכל דאריןי קדי ולשניא )קמה( אומיא עממיא כל , בהון כהיב מה )קמד( . הסלך סופייריקראו
 והמן , הוא נדולים בן )קאה( , עמלק מזרע אלא , סאהטתיצ ולא כארצנו לא ,לפרט
 בינית יש אחד עם אסר )קנא( , וקלה )קנ( קפנה שאלה סמני ושאל )קסם( ,שסו
 , ברעתיצ וחפצים , כמשונעים ודוכים )קנג( , זמן בכל טכשול )קנב( , הענבם מכלובזוי

 ותקוניםהערות
 עיכס מרוכיס ניכנס )סם סעסס 6)סיסמ 6יס ענפו 6נ) ע"ס סמריס ניח וכמסיט נסס ר5ף נססקנ"םס'6

 6מל סג" פ' וכ"י א' ונכ"' . נ0יגוייס רכ סס לסהר נמורס ועזן . נסס מסתכ) 61'ע .ממיס פ:'1וססת'ר
 . כגנדו עמד 6% )קלו( : נסס מהניח וקיוו ממס סגיו ומפתיר עזנס כ3ר ot~nth ס6תס %6סס)סס
 וכס א' נכש . כו' ,ס נעניין 3סס סימר כיון )קלח( : 'כו) 61'ט ס,קין כמ6 16 , טסף פ' וכ"' א'ככ"י
 וככ"י נ:יסס . מכסף ע) גדו)ס 5רס )1 5רס מיד )4( : עמו והסכימו סימו קיפו מיד כך ססמעו אוןפ'

 3גזסס . סככף ע) )ו כמירע )קם( : נ"נ הסר ל' וככת , סוס סכסף כ3 סוק) 6גי טכסיו 6מר סייסבקם
 . מסססדן 6% מסכרן )6 מנקט עגי )קמא( : סכסף ע) )ו ס?'5ר א' וכ"' פ' וכ"' , ככסף ע) )ו50רס
 : מסכרן 6% מסמסו-ן א מנקם קיני 6מר מנעתו r~h סמקך ויסר מיי ב"ם ו3כ"' , נגדסס חסרוס

 סכסף כ"6 6ות ס"ו לסתר נמזרח מונך . זדין כמסכג'ס דד'ן חסנניס )ך :תון סטן )ך :הון סכסף)קמב(
 ססני6 סגסף ד"ס %נ י"ג מני)ס נתוס' ורעתי דדין כהוסנרס דיין הוסכ:יס כען כמו קס"ס3גימערי6

 ממדרט נוכלס וךכריסס . עכ") , עלו סקת)ס )ו רמו מען, עולס ךסכסף ג'מטר'6 י נתון סכסףוו")
 כ' 6וח ס"ז לסתר נמדרס נס נווט* . ערס ס) מנסע למרין רננן )קטנ( : רנס ניסתר נס ו:ט:ס ,6"נ
 עיין , ק' בכ"י מהחץ מכלן . רסון כחג ומ? )קםד( : ג"ס 6)ף רמו 3')זט נס מ631 וכן , מ6"נהונע
 5"3 מצן כהוכ מס וכגדסס , 3ססריס כתוב ומס סס וסני . סיס דף הסר כ' סס53תי קכ"ו מערס)מע)?
 ו' וכן , 3"6 ג' ד:'6) סכתונ )0ון סו6 יסגף. 0)נוכון hU1h] נכ) ד6רין ]די ו)0:י6 )קכה( :כמון

 כ-

 וכגזסס ,
 )כס 'זוע ססהה)ס ג)ע6 נגדסס וכן , 'ד כתנ' נכ) 610 כן . )כס 'רוע )קמו( : 'סנ5 ס):וכון ג") .גסי:)מ5
 , מסר וסחיר , סטר0ס 0ס גבס ונס , ע"כ עמוק מורע 6)6 מ6רמתי:ו 1)6 %ר5':ו )6 36':1 נ66חד
 גמ65 5ח עכרי בסון )סרט סו6 6סי סוס סמ6מר ופס . ידע ומרוכ' ס"ס ומהח') , סקס יף גסמעכי
 ))סק סמעת'קיס סעהיקוסו ולח"כ 6"ג נמדרג ור6סהס (ciu סיס סכן מסק וקין , קרמי נבון ב"םלכ"י
 סוס סמ6מר גמ65 י"ג 6ות ס"ו לסהר נמדרס . לרמי בסון ב"ם סג* גירסת גס נפרס וס5גת' ,ענרי
 . )סגיט נ6 )קמו( : נריק 6נ6 51") "מדרס" נקדו ונרסס ג"ס 6)ף רמז לוקוס נמ65 וכן , סי:וייסנקם
 6סתל ונתילל , סו6 גמ)ס נים כין גן נכ"י , סו6 נדפיס גן )קפח( : סקרן מ:0'6' 56)'גו ג6 ק'גפי
 נין כהונ 6רמ' נ)סון 6הרח (:hst וכן , סו6 סדור ומנדבי עמ)ק 0) ומגרעו סו6 סמ)וכס מורע6)6

 לסהר ובמדרס ק' נכ" . ממגי ו60) )קכם( : סוhn5D 6 ר3רגן 3יר 50"3 ותלווחי , 610 ע)מ6ר3רכין
 : לסתר נמזרס נס וגמ65 , לרמי ניגון )'ת6 1ק , ק' 3כ" )'ת6 סאת סמ)ס . וקלס )קנ( : ממת א'ובכ"י
 חספס כמסוגעיס דומים ניגפו יס גווי עם סס נעקום מהחי) מכלן . סיגינו ים 6חד עם ולמר)קנא(
 ק' 3כק . ומן ככ) מכסו) )קנב( : גריון 6נ6 ממדרן ע"פ )תקן רם , entSn סורס מס והסר ,3רעתיט
 ומיס וננ( : ומן 3כ) מכס% מר3? א' 31כ"י , ונקריס 3מזרס )ית, ווס , ומן 3כ) בירט סו6מכסף

כמלואיס
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 נ פרשה נויון אבאמדרש30
1:nDa :ג.,זס'ם:יז.' בנס ,ביעכה~א::: .ש גנגע:צ:וו"' (rtx 

 :1'~ת
 ןנ: l~'ff ;ייך לק

 .מש(א. םיתגא2 י, ןן ף"ן 'ה
 ,עמקי ,גלי רה

 עתעננ, דים . אותם י,1 ג , ק:: נן:ן:ן;ן גקגך:ע:י:עג משאלים , ,סו;,,,תי.נ,ך וננגס והנ ,:., גנף :.י .לצ,הא',מא;חמ'חיוי,

 a-cyIineD,ט
 ":געג :ועב ,וו מגין :4.טג:1:ב:-%, גי:גי.:"גז י:: ג, %ג'ג:1 י:; ,

 מארן :-,סנר, איי , נא כך,נן 4מ( , ן, ,ך,:ן .עאן.,שנאמו

 ,,'גש
yw~n 

 אף נ בונ ית,,,ק שהן ,2. , להם .נ...ה בי,י נ. א.ן , הינ,ש,הםי,א
 ון; א;ש,ם,א.י לט נהי nWD * מסי %אקזמות, עוף טן, גן """מ
 שראמי , היעים ,12הס עם., עם,ק עם ש, ז,הס שרני ;ר mnb הו נחיי;

 ,,א סרנים י"א יא.נר , אי יזם.) DS1yn סו או:ינ.ארץ

 ,,ן " י יאשה ש.שמושי ליבמיחם ,אהאוינת
 גי י" 'יש.ש'נ'.ם נ"ה ונעיי"" מהומשילי

 ,",ם"גץיעינע':ןש11ימעש זךיע:י17' גע שיי" ציה טינהגיי
owatan). י 11* סי ot~ns 2וה"פוי'1": "אזי( יט%.ז "שי. ביעיתייע.ני::ot,~"r'mcnt"elhttl ',ב" ל "":4 מע :יי 
 :ין4(ן::בזקף,0:ע

,l'de, .י"שיג ;1 עיין"ק ץ: % '.וףר:;ק ב':ג:ט. 
 ;מ:ך'ו:;'נ:":'י":הג;

 :וגיי:'",י"נגןי:לן;"%,;ן5"יץ י'
 עםץנה"נע"םה 1נ51ון~1 םו51 שזנו%::בה

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



מז ג פרשה גוריון אבאטדרש
 , ברזל של ובשלשלת בקולרך השליך מהם , הרם מהם , כשפיהן להם הועל ולא)קסג(

 , יום בכל עלינו ומשחקים , המכוערים מעשיהם שינו לא ואעפ"כ , בינינווהביאומ
 אינם בנותינו )קסד( , בעיניהם אנו ותועבה , יראתם ועל עלינו ומלעיניםומתלוצצים
 . עבתים אינם ומשקנו , אוכלים אינם לחטנו , לנו נותנימ אינם ובנותיהם ,לוקחים
 , וו באומה מנונהע המדות הללו )קמה( , נדה כאסא; בעיניהם דומה מלכנוואלילו
 על הנורל[ ונפל , החודש ימי ~ל והפלנו , אדר חדש ]על הגורל ונפל , שנההדעך עשי שנים על גורלות והפיט חשבנו ועכשיו )קמו( , למפר ישלים אנו שאין מהועוד
 והשמידו השחיתו , לידיכם באות הללו וכאיגרות בזמן ועכשיו , להתש יום עשרשלשה

 : פלימה מהם תשאירולא

 . ב"מ כ"י שש ארמי בלשון אהרנוסח
 אומיא עממיא ]לכל[ )כלז : בהון כתיב מה . הראשון בחדש הסלד מופריויקראו

 אתא חד ד%ברא לכון ידוע . ישנא שלמכון ארעא[ בכל דארין ]דיולשנייא
 הוא, עלמא רברבין ]ביר[ )בין( , דעמלק מזרעא אילהן מארענא, ולא מדילנא לא,ותנא,
 עמא, מכל דבזיזא ביננא, אית הד עמא ואמר , זעירתא שאלתא מיננא ושאיל שמיה,והחן
 למלכא אינון ואחמורנאילמין בבישותנא יודען בגאותא, ומשתנין ול"ולא, לתק~אדזטנין
 , בעממיא פורענותא למיעבד אסרין אינון ותו . מאתריה עממיא בני אבדועלמיא ולעלמי לעלם קאים מלכותיא ה' אמרין למויתהון וכד , בפומהון תדירא דמלכאולמוודא
 לארעיה נחתו דמצראי מלבא לפרעה עבדו מה , ימיהון כל בטיבותא אינוןוכפרין
 , בהדוון יפות פנים במבר וקבלינון , ומפליהון נעדהון אינון ערמלאין כפנאבעדן

 להון ואמר , למיבני ליה הוה פלמורין , חמרו לא ומרעם וזנינון , ארעיה בטובואותבינון
 כולהון עלוהי אתו , שלים ולא מתבני כאן ועד , בתרעמנותא למיבנייה ושרו ,למבנייה
 ונהדר אלהנא ה' קדם ונדבת נהך יומין תלתא מהלך ליה ואמרו , מיליןביעסקופי
 ופענו ושאלינון , ולבושין איצמלוון דדהב ומנין דכמף מנין לן הב מנך בסמי ,וניתוב
 אזל קדל להון חזרו ולא , מצראי ית ורוקינו , חמורים תשעים אחד כל בעיריהוןית

 ביניהם הוה , ימא על ממנון כד , נכמיה ית לשזבא ערקין הזינון כד פרעהבתריהון
 , ומשרייתה בברוהי ושפר פרעה רתיכי ושניק בימא משריתיה ית ואעבר , ובזייה ימאעל חומרי ית ורמא , שטיה עמרם בן ומשה , בכיתיה דאיתרבי ]חרשיא[ )תרשיא( רבנבר

 , קדמהון למיקם חד שבק לא אורייתה קיימין דאיתך ערן כל , במעדהון דנהואליהון
 מלכלא ולעוג לסיופן עבדו וכדון , בתרבא קט* ביננא דהוה הד נניא בלעםואף

 רבא מלכא ואף , יתה ואחמינו ארעיהון מן ותרכינון וקטלו דכנען דארעאתקיפיא
 , שמיה דוד אנזראה מלנא קם כן ובתר , ונביאהון מלכיהון איתן שציאו דעמלקיקירא
 שלמה קם גן ובתר , הלמודע חד קם ולא ומואבאי עמונאן אדוסאי בפלישתאיוקמיל
 וכד , שכא לכא 4~עבדרון דלא בירושלם ביתא להון ובנא , וסוכלתן חכים גברבריה
 ועד , לבבל ואזלינון , מלבא נבוכדנצר ביד וטמרינון , אלהיהון קדם חבו בארעאסגיאו
 סכל משנין וניטומיהון ודתיהון ( קדמיהון השיבן 5לא נחנא ידנא תחוח דאינוןכען
 מיסגד ולא , ליקרותנא חשחין ולא , מגדין לא אלהנא וית , בנא מתחתנין ולא ,עמא

 ותקוניםהערות
 651 ק' 31כ"י . מסתר המירס חסר הס . גק~רין סס)'ך ממס סרג טסס נססיהן )מס סעע 1)5)קסג(
 , וקורין וסס3'כס חמוס 3)י 1סרנס 3ג'גיר~ס כל וסתר כשכיסס כ) 1כ3ס 03 טחציין ססי1 כססטמסס1עי)ס
 ל"ג גלמו 14 1נכ4 , נ')ק1ע גס וממק , נקו)רין ט)ת. )סרס סוססס סי6 כרו) ס) ו3ס)ס)מ סט)1ת1ס;ג
 : עמנו משמתגיס 61ין 31י))ץס א' נטי . )וקחיס h'(o נג1חיט )קסד( : 1נס)ס)16ת כקארין י:ס)'ךט0ס

 מעסיס 6)1 כ) שי' נך 3כ"' . )סכר 'טיס 1:6 טסן טס ושי ע נעמס טגוטת ס,:י1ת טמ1)קסה(
 משריסס ס)6 א' 1כק . סמכ1ערין טעסיסס )סס )ססר Otsl)t 1:6 6ין 1'1תר 11 16תס עג 1סמנ1טססריס
 ססס סיסנ ועכשץ ק' 3כק חפנט. ופכסיו )קמו( )ססר: יכויץ i'hD %6 טס ושי 11 *טס ס)סמנ1מן

 מצר1כ' : )כלסט טש וחסג% 6חסוהס סעל)לדוג'%
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 ר נ פרשה גוריון אבאמרעש82
 קרכצא אאכנש בכן צמחו, לא יפיקודנא , עמדתם עביר לא אוי כבש ,קימנא
 ד5א ופרס מדי כדת ורשום איסר ויימנא ופעם זפק השעיבנא פהייתא טגניארבריא
 די טרינה ומאה ועשרים שבע בכל איגרתא ושלחנא , עלמא מדרי 5שציוחוצןכדנדי

 , ידכון מתחוח ישתייר לא וגבר , ופפלידצן נשיהן בנידצן יחסין לקולאבסלכותאי
 , לנא למיעבד דהשיבו ובמה , לאבהתנא דעבדו כמא , באדר דירהא עשר תלתאביום

 : ופרס דמדי מרכאארתחששתן אליכק שלח די אערתא נשתוון דא קדמאי רחכון תשכחק בכן ליזבז יויןונכסידצן

 רפרשה
 בפץ השינרות מלך של מפלפץ זעק וכשיצא 1 נעשה אשי כל את ייע דמררכיה(

 תימקוז שלוטה ראה , מרדכי בהם )ב( פנע . אחריו המלך שריוכל
 תירא אל ואמר ראשון פתח , פסוקיכם לי אמרו מרדכי 5תם אמר , רבן מביתיוצי*ין
 ותיפר עצה שצו ואסר שני פתח , גס( נ %4י תבא ני רשעימ ומשואת פתאוםמבהד
 הוא אני זקנה ועד ואטר ם~עח'ש*עף ס, מ )יטיס אל עטנו כי יקום ולא דברדברו
 צרק מיד , ו( ש )י0 ואמלפ אסנדל ואני אשא ואני עשיתי אני אסבול אני שיבהועד
 , בשרות פובית בשורות א'י , שצחקת הללו דטזינוכו1 לך אמרו מה חטן אסל ,טריני
 עוטה האלה דומים ובטלאים שנאמר , ישראל ש המן בא גדולה בעלילהי)ד( יצחק ר' אטי )נ( , הללו בתנועת אלא תחלה יד שולי איני אמר , ]לבו הצק כעסמיד

 אלהיהם )ו( לאחשורווט המן אע , '9( )נ )ועש צדק ובחי יזבחו שם יקרתן הרים שנאמר )ה( , ישראל אלא עם ואין , 0( 6 )אתי הבירה בשושן הנמצאים העםלבל
 עליהם וגזור משתה להם ועשה זונות עליהם העמד אלא , ףךא זמה שקאאלו
 לבוא שירצה ונו )ז( , ואיש איש כרצון לעשות שנאמר , כרצונם וישתו ויאכלושיבואו
 ש לומה )מ( פה פתחון להם ירטו שלא כדי , יבא לא לבוא ירצה שלא ופי ,יבא
 מרצונכם דצאיל בניי ואמר והכריז מרדכי עמד סיד , כך המלך נזר )מ( , הביאוםכרחם
 לבית והלנו מרדכי דברי הנית , שיכם לשמן פה פתחון יהא שלא , תלכו אלהוא

 ואכלו המשתה לבית הלכו מאות ותשע אלף עשר שמונה ל( ישמעאל א"ר ,המשתה
 תדבק מתי עד רבש"ע לפניו ואמר הקב"ה לפני אותם השמין והשפן , וקלקלוושתו
 רירה אזל , העולם נק ?ו אומה תאבד רצונך אם , לפניך מכעיסים שהם פא( זובאומה

 ותקוניםהערות
 נמירס , מרדג' כסס סנט )ב( : סוס דף מס תחסר 6חר ננדסס מתה.3 מכלן . 'ים ומרזם )א(]ך[

 ינרי מוג* וק , סוסת ותקנו ססוסיפו מ16חרס מזרס'ס כזרך מנוגס סוסון יגע 16ת ס"ולסתר
 במירע נס וכלס , פ' וע' א' גג"י כ"ס . גסח6 יחק 6"ר )ג( : התרצנו רמו נ')יע גרען h)hמורס
1rsbמניגס נ"ר י5חק 6"ר בצם נעי 6נ) , גסח6 נר '5תק ר' תתרג"ו רמו וניקרס , וכגרפס : 
 , יסתר נמורט ת"ס . גו' קר6) 6% עם וטין ונו' וכמ)16ת סג6מל יסו% ע) סמן נ6 גזו)ס נעמים)ר(
S)h'"גד31ס נעמס 6הרח ני' פ' וכ" א' נכ ha ו 6מר רסע קותו מסטדת סנסט )ס' יסרך) ט3 סמן( 
 לסריך 0כחוכ מוגך בסתר כמדרם . יקרבו סר עמים סג6מר )ה( : וימס hilc 6)1 ס3 נורצן )6מסורוססמן

 : 66 ס) טרפן פ' וכ'" % ככ* . 6)ו 30 36סי0ס )ו( : כע( 3נ )יגריס נס' טמע עס כמוכר מי'0ר36
 כרמס ע) )ומר )ח( : נימוס גס 1גמ65 6סתל נמורס חסר כן סמוך גור טד ט' ינ6 סיר05 ומי)ז(

 0מ' ב"ש ונכ"י , כן נזל נטסס . כך סמקך גור )ט( : סייט ohel:b )ומר פ' וכ"י א' נכ"י .סני6וס
 , ס'6 סמקך ונזירת סמ6זס כרחם ט) )ומר סס פתחון יס6 ס63 ר") )מעכס ו)ווסנ , כך נ,רוסמנך
 ,  1ס "סר א' ונגן , ותאג"ד 6)ף יזח תחריפו רם, וני5קוט , מלות והמס 6)ף ענר סמהס פ' ול"יונ"ט ונכ"י לסתר ונמךרס , כגדסס וכיס , שוח ותסע 6ל עמר סמוגס )י( : ו0 חסר פ' וג"' א' וכךונ')קוס
 ת' 16ת ג0מס 6חר ונכח , מ16ת מסע 501'ג י.מטת'ק ונ6 תת"ק כתוכ סיס 6חת סנג:סח6 סרק61'ן

 סססן עמד כתום וס 6הר רק , ותסק 0טסה6 0יתס ס')קוס )צ' ונס . מ15ח ממס וס5'נ ת"קונסקר
I~DW1, מ65תי.כי ו6ת כתכי 6מר' , תנף"ד נסטת וגעס'ח , ו0ססין מסען עמז מ'ז 0גוסמ6 סיתם כווז6י 
 ס0ט )יא( : וממחתי סתקגתי כש סנף כי ור5ית' , מ"כ 5"ח ?ף ס3ו' נמנות מתפיס 0עזסזנר'
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יז ר פרשה גוריון אבאמדרש
 , לכך דעתו השוה דקנ"ה אף מנ( , בעלונים תסתפק לפניו אמר לב( , ע4ה תהאמה

 , יום בגל אטיתיי רבו שבשביקה )יד( זו אומה לי למה הקב"ה אמר שעהבאוהב
 וכתנו אגרות 4 הנט% , ט( )נ ויפיס וכרם סאטש אשמהה אפאיהם אמרתישנאמר
 'צאה , כך תורה שראתה כית , וחתם וכתב אינרות השפן הביא מיד , כקייהעליהם
 , דהירת מלאכי צעקך בכייתה ויל )פז( , בבכי קולה ונתנה )פו( , אלמנותיהבבגדי
 דם שמעפיפין ישראל אין אם ואמרו 4 1( )ג )'שיס וט' חוצה צעקו אראלמ הןשנאמר
 הארץ שמים חוקות תילה ימם בריתי לא אם דכהי3 , לעולם צריכים טה אטלשמונה

 ן כ( עד )תס)'ס וט' ארץ מחשכי טלאו כי לברית )יז( הבפ יכתיב , כס( )ג )'יגש שמתילא

 שמש שנאמר פפ( , בבכי כולם ונתט שקים חגרו )יח( , כך ולבנה חמה ששפעהכיון
 שמים אלביש שטשר , נתאבלו השרץ ושמים , י( נ ('Sht ננהם אספו וככבים קדרווירח

 העולם אבהו אש בבהלה אלהיו רץ מיד )כ( ג(, ג )'סיס כסותם אשים ושקקדרות
 בסר בוכים מרונה וצבא וארץ שמים להם ואמר )כא( , הראשונים ונביאים עולםוצדיקי
 אסר , מה על לו אסרו , במנוחה שוכבים ואתם , כיולדה חיל אחזתו השלם. וכל :נפש
 של במעודה שנהה מפני , למה , כלחה ישראל שונאי על שנגזר מפני )כב(להם

 , הדור באותו כשר אדם יש כלום לאליהו אמר כך משה ששסע כיון )כנ( ,אחשורוש
 , מכאן ואנו משם תא יעפר 4ה , והודיע לך אגל , מרדכי ושמו אחד אדם ישאזל
 לאבודו להם אמר , חתומה וכבר )כ0 צאנך על כלייה כתבו בבר )כה( נאמן רועה9%

 .במיה אםהעולם
. 

 היה, שהיה מה )כח( תהומה בדם ואם , נשסעים רחמינו )כז( חתומה
 ההר לא עכשיו ועד )כפ( , וע' ידע ומרדכי שנאמר ן והודיעו מרדכ* אצל אליהובא
 , למלה שהסכימו מה והודיעו )לא( אליהו שבא עד טתיירא היה דלא אלא )ל( ,יודע

 ותקוניםהערות
 נטש סרס ו6תכס נסן טגתקייס לע"ס )פגיך מכעיסים ס0ס סג" פ' נכת . וכו' רנ1גר 06 נפירמנעיסיס
 נמדתם . נעמוג'ס תסתמק )סגיו 6מר )יב( : סט)ס מן ח6נדנס יצגך 6ס )סיכך ס)ימף נתס031 ש,ליסקינן
 סזך"ס 6מר סעס נ16תס %ך זעתו מסוס סקנ"ס 6ף )'ג( : סוס סמררם ע"ס ס3סון )חקן ים מסלסחר
 נ% ועוותיי רט נסנעס )יד( : זו 63ומס 3' מס 61מר סקנ"ס 13 וסוזס סג" פ' נטי . 11 כומס 3י3מס
 סקנסס )כ) ותוסחי קוהותי רביעיתי סנסכ%ס לסתר ונמדרס כעסש כמס ע3' רנו סנסני)ס ק' נכויי .יוס

OOtsPננכיס קלס וגתגס סקנסס )סגי ועמדס נוסף ק' 3כק . בנכי שלס וגתגס )סו( : )רעם Osls~ : 
 ס3ע וכתיג )ין( : נפל כמר נכו ססרת משכי oal בגי' ק' נכה , סתרת מ63כ' 3ענץ נכייתס 1)ק%)מז(
 סניף 31גזפס , לסתר גמדרס חסר זכ . 6רן מחסכי מ63ו כיהגרית

 ועש 3ע9 6ר6)ס סן הגימר סכתני
 קלט ונתט טקיס הגרו )ית( : כ( עד )תס3יס ג"כ ו53יין )נרית מנס ונתוב סם) לתקן 'ס , )נריחסנט
 ס;6מר )ע0 : רירו וירך ממט דכתיכ מסוער קורס חסך ושגס חמס 6ף סני' פ' וכ"י. א' ככ"י .ננכ'
 , סס נתקן יס וכך , סגי סג6מר עז רשיון סג6מר מן סמעת'ק ססמיס 6סתר כמירט , קדרי וירחסמם
 ופמים '( נ )י61) גנסס פססו וככבש  קדרז ךרמ סמם ]סג6מר ננסס 6סש כך ולננס חמס ססמעוכיון
 ול3 פן וככ" , מת6ג)ין כר6סעת וסדרי וממיס סני' א' 31כ"י . קיתת סמים שניס סג6מר גת6נ)ו[61רן
 תורס סינתזו כיי ספתחיס ע3 ומחורין ססו)כין יסרן) 'נעלו רנס"ע otla~1 מת6נמן נר6סיתמעסם
 רן מים פ' וכ"י א' נכ4 . יעורס 6טת %6 נכס03 )עוג נטר ימסו רן מיד )כ( : ע"כ ,ומטח

~'Sh %6ולער )כא( : ע6וחליס מזלסש כדלך זנל'ס וכמיוחסת  מנוגס  סלמון לסתר נעירס שק , סש)ס  6טח 
 ולמר יג" פ' ונכ" א' נכ"י , כייס ח') לחותו סעיס וכ) גסס נמר נוכש מרוס ו3נ6 ולרן פסיס)סס
o~sבקם נב"" , כליס יסר36 סוג6י ע) סנגור מפגי )כב( : סוככין 61חס גדול נגער 3ר6סית וסדרי סמים 
 6"3 )מס 6"3 אן וכ* פ' וככר , גמור סני נדרך h1ol , כניס 'סר36 ס) סו:6'סס  טל נגרס ט:נורומפני
 ס3 מסעיזחו יסרך) סגסגו מסגי )סס 6מר מס מסגי סני' לסתר נמדרס oith 3ט)ס, כלס ס:ג,ר)פ'

 1e?3 נס . מלס ססמע מון )כג( : וכלס 6ת 6%נד סט)ס מן )כפוחס נפרס גנזרס וס ונעבור5ח;'ורוס
 ו6פ מסס סו6 ויתפף ולמור )ך ק' נכ"' . מכלן 61גו מסם ט6 יעמוד )כר( : לסתר נמדרס סת;יתסנ"
 רחמים וננקט מכק 61מ נתפרס מסס סו6  שיתפיר כדי ומודיעו 3ך )1 6מר לסחר נמדרפ יגס ,מכלן
 תחתמו נך נכ* . התומס וכנר )כו( : גוירס גגזר0 כנר ע נכ"י . %ש כחנו כנר )מה( : סקנסס)סגי

 . סיס פסיי מס )כוה : גסמעת חט)חיט יסתר ונמזרס פ' וכף א' נכ"' . גסמעיס רחמ'יו )כז( :כמסרוח
 3'ת6 מ6י סמ%ס ותתח)ח) עד וס כ3 , 'ודע סיס )6 עכסי1 ועד )כם( : יפיס מסיס מס נסעותגגדסס
 סיס 631 יוזע סיס 6)6 'דע 63 עכסי בי וכי ביש נכ"י , מתיעל סיס ד)6 6)6 )ל( : לסתרנמזרס
 ייסכיסן ל ג" p'f 13 ו6מר ק' נכ"י , ומעכס סססמט מס וסודית )לא( : כו' 36יפ סנ6 סדמחירך

)מבס
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 ך פו"פאץ גירידן אבאמאישש3
 ועינה ףב( רבן, בית של תינוקךת כל קבץ עשה מה בנדו, את מרדכי ויקו,מיד
 , וגיללה בבכיה צועקים והיו )לדץ , קליהם שקים והלביש ףנ( , וממים ~חםאותם
 שמהם העולם שאומות נטן כל רבש"ע הקב"ה לפס ישראל כנמת אמרה שעהבאותה
 שנאמר , הטלם ק לכלותיה אלא , 'אב ולא כסף לא ממני מבקשים אינם ,עלי

 מן לכלותי ובקש בבל מלך נבוכדנצר עלי עמד 4( , כו( )ז )ימס ארזיו קומתואכרות
 ואמר ףח( , לפניהם אהדי ודן מלכים שבעים ץלי קיבץ , בהיכל צלם שהעמירבשעה  הממני איטתי  )לז( ,  )ו( " "שוס בבל מלך נמכדנצר הממם אכלם שנאמר ףו( ,העולם
 , מה מפני להם אמר , משתחוים אנו אין ועזריה מישאל חנניה אעל , לצלם השתחוולי

 לך יהיה לא לנו שאמר , מנזירותיך קשים ףם( הקב"ה  של  טץוו.41ווזיו מפני לואמרו
 , לידיך באת לכך לו אמרו , בו מרדתם ולמה להם אמר , נ( ג )סטת פני על אחריםאלהים
 טאעד קוטה שכך אש וכי לו אמת )מ( , שלי האש מננשן מתייראין אתם אין להםאטר
 של אעו טז , אש אוכלת אש יש ,  לתקב"ה לו  יט אשוח שש  והלא , הקב"השל

 של מאשו שמתירא אש ויש )מא( , השרת מחושכי של אש  אובר  שהיאהובישי,
 את וצינן נבריאל ירד האש לכבשן ועזריה מישאל חנניה שהפיל )מב( שבשעה ,הקב"ה
 זה , ושותה שאוכלת אש ויש , להבעיר רשות האש לכבשן היה ולא )מנ( ,האש
 שותה אש ויש , )מ( יח )מ"6 לחכה בתעלה אשר המים ואת שנאמר , 'אליהו שלאשו
 ויש , שלנו אש זה שותה ואינו אוכלת אש ויש , חמה של אישו זה , אוכלתדאינה
 שלך שאש אלא עוד ולא , השרת מלאכי של אש זה , שדתה ולא אוכלת לאאש
 עוד ולא , עולסים לעולמי בה נכוה אדם הקב"ה של אשו אבל , קרעה לפי אלאאינה
 פסנו מרחיק וכשאדם )מה( , בחוכו מפרפת אלא )מד( לצאת נשטתו מניחיןשאין
 , בגיהנם יש מדורים ו' ועוד )סו( , בה נכוה הוא פרסאות ושלשים מאותארבע
 ודוא , שמו ארקא שבהם והתחתון , פרסאות ריבוא מאה עומקו ומדור מדור וכל)מז(
 , לאש ומברד לברד מאש אותו מוציאין , הרשע בו וכשדנים , ברד וחציו אשחציו

 : מגמעים תסכימו 61מר וטויסס , )מע"ס סססכימו 6 שניד בסם ולכ"י , 'סר6) כ) )ס0מ'דימסיס ותקוניםהערות
 פ' וכ"י 8' ונג"י , ומעותות מ)6כע ומוען ק' ונזקי , ונמש נפחס נגיפם , וממיס מנמס 6ותס וטיגס)לב(
 וס)3י0ן ונגדסס , סיפר ע) ~K3Se otp פ' וב" 8' נכסי , ט3יריס 0קיס 1ס!3ש )לנ( : נתעניתועיגן
 טעקין וסח פ' וגני 4ף ונב" , נגיסס גס כ"ל , ונעלס ננכיס 5ועקיס וסיו )לד( : ס6סר ע) וסו0ינן0ק'ס
 טלי וסככיד סרסע מרפס ע3י עמד נתח)ס טסף ק' ש"י . גנוכד%ר עלי עמד )לה( : ס)י)ס 16ת1 ג)גנכיס
 כמו , גער ושסייתי , 6( קרע )מסקס מגעורי נררוג' רנת פג6מר כמו ע3י הם 1)6 נרף2ות' ושסייחיוטלו
 3כ5 עמ' 1נrlh 6' )כנוח וניקח ר.ר0ע ג13כיג3ר קם ועוד , 6( יDC~) 6 ו6ס3סו י0ר36 גער כי60מר
 ככ) מוך נטכלג3ר ג6 סכהוכ ו6310 , וס חסר נגדפס , סממני בכוני סג6מר )לו( : כו' וערמםטקימ6
 נגיפס מסריס ס36ס סמקת , סממם עימתי )לו( : ורכון סו6 יי כתני ותג) )סג'גו 610 וכ06ר , 6( כףי)ת"נ
 : נדפיס ו0סס,ס מטוגיס דינים גי תור טסף ק' נכ"י . )~ס ססתשו )' "מר ףח( : ב"םוככ"
 : מנזרותז גךו)'ס סני' ק' נכ" 6נ) , פ' וכ"' א' וכ* ב"מ ככת וכ"ט . טנורותיך ק0'סלם(
 . תו' 06 לוכוח 06 י0 )ס)ץ"ס '0 6סומ פס hht ס)ן"ס ס) מ06ו ק0ס ס3ך 06 וכי 6 למרו)ם(
 י0 , מן 06ות h 000(h עוד 1)6 , מסלך סקנ"ס 50 06ו )1 למרו , 6הר נסטון 610 פ' ול"י א'ככ"י
 ימ)6כי תותש 1)6 מוכסת )6 '0 , יחו)'ס מוכסת וקיט סותס ך0 , ז6)יסו 6סו כטן , ויכמין )חיןישורין
 o:'h סל 061 סל4"ס, 0) 06 לוכדת 06 ויפ דמיכ36, 06 דוחס 06 'ם , 0):ו 06 0ותס 1)6 חוכית '0 ,סתרת
 ס61 מתה"נ (olht טד 1)6 , ט)מיס ולעוקמי )עורס נידון נם ס:כווס 6ום סקנ"ס 0) 6כ) , ים )סעס636

 ע"כ כ"6 וף יומק ע" , כס נכמס סו6 סרס6ות ת") ממגם רחוק oibn)1 כתוכו ומסרפין כנופו נססמתהייכ
 0כסעס ססרת:)סב( משל ס3 מ06ו סי' ק' סקנ"ס.נכק 0) מקפו סמחייר6 06 וי0 רס"ו:)סא( רמו מלכיסוי3קוס
 ק' ככ" . ואנעיל רוזת 060 )כנין סיס 631 )םנ( : ליריו סג" ונגדפס י ונכ*' ב"ם ונכ"' ק' נכ"יסססע.
 סיתת1)6

~SD' 
 : כתוכו נגרסת ב"ס ונכדי , כחוכו מ5סרסת נגדפס . נפט מסרסת 6)6 )פד( : ירינעיר

 6רכע כמעות וכגרפס , 'י כחכי נכ3 כ"ס . סרס6ות ו0)0יס מפח 6רנע ממגס מרחיק וכ60זס)סה(
 כתנ' 1נכ3 , מדורין 6רנעס נסעתי ב"ם נכח . נמסגס '0 מדומן ו' ועוז )פו( : מעת ~נע 1"3 ,קמות
 : מדורין 6רנע: וס3ינ ר' 6ות ססי6 וח0נ , מדורין ו' כח1נ סיס למעתיק תסגי , 0נעס וככון ממריד
 י טמ9 נמקוס 5רט יני' וכ:דסס . יל  כחני נג3 כ"ס . סרסרת ריטב ע6ס עומקו וממר פדור %1גמז(
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סק ר פרשה גוריון אבאמדרש
 , ה4ה אשע ותשעים מאות תשע בו שאש אחד עקיב יש , בו יש אחרת מדהועוד

 וחבית הכית וכל , דם של )טח( חביות וצ"ם מאות תשע * יש ויטליא מ4א גלהי
 אהלו הנק לצלם ומשתחוחה בהקב"ה שכופר ואדם , סגין וצ"ע מאות תשע בויש

 שקדשן צדקים אותן ואילולי )נ( , דדהבא לצלמא נשתחוה היאך ואנו )מם( ,בכולם
 וביקש ענג( , הושע המן עליט עבד ועכשיו , מהערם )נב( אבדת כבר )נא( , שמךאת
~WJh

 , כולס הנפן את אלא , רביע או שלנט או מחצה להניח נזר ולא , הנפן נען
 : זקן ועד מנער הידידים כל יצן ולאבד להרונ להשמידשנאמר

 יש )נה( , מאד המלכה ורעעחלחל לה וינידו ומרשיה אסתר נערכן דרזב:אנה)נד(
 : נ( כ6 ללעיס יולדה כצירי אחזוני צירשחלחלה מתני מלאו כן על אומר הוא וכן , והפילה היתה מעוברתאוסרים

 ותקוניםהערות
 מלמד 28 נ75 30'6 ח"נ( נכיסמ"י )גדסס ערךנ6 זל' 6"כ ונמ7רפ . סרסרות לינוק ו' ורמנו סם גודףוכן
S~aסרסם 36ף ועביו רהבו מקות וסקס לרכו מקות ס3ם וניס:ס ניסנס Ipnut סני' בתם ונכפי . פרסס 6!ף 
 סגי' ק' נטי . יס ס) )סח( : סוג )קח נמדרס מונק וכן , פרטות רינה 1' 5"3 , פרסמת ו'ורחט
 ותסע והסעיס מבת תסע כס ים וחוסיך מיניק וכ3 1כ5"3 סלמס סורס הסר ונג7פס , חגיגיסמחמת
 פי וכ"' אי נכ"י . דרסנה bnSSS גסתמוס 6'ך 61גו )כס( : מרס ס) )ונין סנ" א' ונכת ק' ונכ"י .ותסע עי ותסע מן סמעחיק וספמיט , )וגין ותסע[ והסעים מקוח pcn 13 יס וחלת חגית וכ) 7ס ס3]חניות
 עדיו ורסוס 6חד מקמר ב"ם 3כ* גוסף גס . יינך י7סנ5 )%מ6 בסם ונכ"י , )35מך גסתמוס 6יךסני'

 6פר סדנריס Ph 3סעתיק ו6מרה' , מלרוקח תוספות ססו6 מסק 61'ן 1")" שעיי מרי"ל ג6ן,הוססת
 עדן גן יס כי נוס גרגרו )גסגס, 'ס מדורין ד' 1( וצוד שטור "6מר 610: וכך ככ"י, נגוףטססו
 מדוריס Oi~tls , '71 פורז מעלן סו6 'וג6 ממט ו)מסס ועשקו 6פר וכ3 ססכ3 הס61)מע3ס

~DD) 
 ממגו

 , סרס6וה רינונן גו6ס עומק ימרור מתר וכ) , סע)'ון מן עכור כו6סחחתון
~;cts 

 36ף , נקע דקרך
 6רק6 מנסס ומהחתון ג3ג)יס ון סכיוגס , פרסניות ו' 2( ורחט : '( ז )זגי36 ליגור( )3גריר יסמסוגיסשסין
 ]כיגרי[ )כזיגוג( מגומר סקרן ס'hp~h 6 גוס ככוו:ס כו' )רסע יכס7ג'ן , ah וח5י1 ניז ח3'1 וסב ,מש

 סמיך[ ]יי )יסמיק( hoSh רסוןתימהון
 61יי

 נרי וחגיו 6ס מגיו , י6( י )'רמיס עניו )6
 מן כקוקס סח,

 סגזכק סרח 6ד מ5ו ומסו וטו , עסו 0רוככ סיונס לקור מ5ד )6ס one וסו ויכס כך פנעס 6סרסעסר
 כ6ס כ6ט כקמרו ונוס כוס מון וסלפע , וקח קר מימיי סו6 6סרט

~'DSI 
 מלריקין נמס נסרק 61מרו , סל~יטר סו6 , הטס סמ)ין ט6 סעלינ בה סטונם וכו' 6הד עלוכ 'ס ,יהרה מיס יס ועת : ינ( ס )תס)יס

 מקן מ)6ך SD'1 ש 06 סג6מר ג'15) וכות מקמי ו6חז חוגם %מזי תחק5"ע )6זס יס יפעו ע"6( 3"נ)סגת
 סר' , כד( כג 3נ )6'וכ כופר 6%תי פחת גורדה ס7עסו ו'6:ור וימגגו 'סרו )076 שניד 6)ף מג'6חז

 מלן 61חד לננס מינך נ16ה1 התק5"ס 6ס')ו קומר כג)ע' עסי ר' ס) נט 36'עור ר' , חו)עהחהק5"ס
 u)a 6%('o נעיגי יינן קמען סוס כמקמר %  יטגתיגו כסי פירועו סנ0 הבית, נכל לעיס 500"59סת נפוגי תתמור סטלירוח מסתר  סימורך ע"1  ונסיות , הכית  סתס5"י סר' , 36ף חג' Tnh מקן סג6מר גתו)וטה
 , מקות עסרוח 6חדיס , סס מספרים סיס , טמר עוד , )עג%לט וגסונ . 6חת SD~. נמסר סכתונ מ%חסרנו
 la'h1' )נ( : תוספת" )מון ע"כ , עתק ומסימן , ככס כגנד q~h Stpnn מגי 6מד מקן וסוף ,יכונס ר6ס וס36ף , סחסטנות כ3 כ)3 תהק5"ס רירי , 3מ6ות טף חש"ק , 3עסרות טף oflnb) , '5 כאףס'
 6נזט כנר )נא( : סמך 6ת שסו )6 ועוריס מש6) חגגיס 661 ש"ט נכ"' . סמך 6ת סי7סו %'עםקותן

 , מסעו)ס )נב( : 6נדט 5"3 יגרסו כנר נעעות ונג7סס . סעו)ס מן ג6ני'ן סייגו ככל נך וכ"' .מסש)ס
 וסמכות . טקס סגפן 6ת )עקור וננץ )ננ( : סג6 סעו)ס ונון סוס סשצס מן ג6ני'ן היגו כנר. ק'נכ"י
 : נג7סס 63 גס פ' וכ"י א' נכס 3'ת6 ט3ס" מנסן 6ה 6)6 רניע 16 סייס 16 מטם 03מח נור"6%
 שוט'" נמקוס . מ6ז סמ)כס הכתחוח) וכו' לסהר גערות ותנ6גס נגדפס . לסתר גערות ותנ6:ס)נד(
 לנק סמ3כס ותח3ח3 6ית6 נ' 6ות ב"ח %הר נמדרפ . וסקנס סיה0 סונרח שמריס 'פ )נה( : ונו'5"3
 משמרס ע) זתמן' "ינגן הקירס טוגת )רעתי , עונלס סס')ס שמרין דסכ6 ורכנן , גדם מסרסיי שמריןזהמן
 )מעיר ק ושד , גריון 6%  סמזוס דירי SP יסכך" עונגן וסכווגס . ע"6'ע"6 ג7ס ע"6 ק"ומכעס
 ססוסי4 חיוורת סוספס סו6 גיס" כפרסם מ)מי ותתח3ח) "מסו יימנת י"נ 6ות טף ס", פס 6סשרננודנד
 ר6ס es 16 המכח , נואמו פס 6'ן 6סר ותתה)מ3 מכו סוס'ף , מ6י סמ)כס והתחקה) מ'7 יסיים 6הר6חד
 6ננ ונדרך ססנ6תי נ' 16ת תס"ח נמשך כמדרסזכרי

~'uh 
 )סחך לסתר ותקרין 1' 16ת פס נמדלס כי

- -  ימק"
 : מ, מערס לעי) סאן , סרסל1ס ריכול ו' ויוחגו כ:דסס )סגינו כמקס 1'יסר%צה כשילים כטסה פסגר%י6 נס2(
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 ה ר פרשה נעיון אבאמדרש86
 עמלק, מנזע שמיא המן על לה דבר ברמו )נו( קררי. אשי כל חת מתיכי *וינר

 : ים( כמ )ד%ש בדרך כךך אשר %שכתוב
 מזכירר אין לפיכך , התרנו בעמו ויוצא נכנס להתך המן כשראהו )נו( י נטעךריננתן

 , בהם משטשת חטא הקודש רוח )נח( , נהיה וכך שאיל הקב"ה אמר ,עוד
 : אסוזר אל להשיב מרדכי ויאמרשנאמר

 הפרשה
 וששים מאות שלש )ב( חנינא ר' אמר אלעזר ר' אמר )א( . אשתו זרש 6רתאמר

 אמרה , אשתו כזרש יודעים היו 5א וכולם , רשע לאותו לו היו עצהבעלי
 אם , בהבטה אלא , לו הוכל לא הוא היהודים מזרע אם שמר שאתה זה אדםלו

 לבית ואם )ד( , ועזריה מישאל חנניה מחוכו עלו כבר )ג( , האש לכבשןתפיטי
 כבר , תחתיו תסיק במולא ואם )ו( , יוסף מתוכו יצא כבר )ה( , תאסרהוהאסורים
 הקב"ה לו ונעתר מנשההתחנן

 פרו כבר )ח( , תני*נהה במדברא ואם , ממנה ונפק )"

 ותקוניםהערות
 סתתך למרין 7סכ6 ורננן , חתך כחך גקר6 מנדו)הו סחתכוסו ו3ס' יג'36 ,ס iro למרין רתמןרנ:1
rfiע"6 ט"ו מני)ס גנני מלמרס ע) מהמן רננן כווגתס מס ונס . סדנריס , ollh ה61 7סכ6 רכנן סמכות 

 סכ3 6מר וסט% , סס כגמרך ס)וו6) דנר' סס ס)6 , גריון 6נ6 גמדרס מוס זכר 6ין  כן פלצימרעעות,
 וסוף , ס7כר'ס 6ת מהתך 67מר 61'כ6 סג") 3חקן 'ס רק , שו ע) גמתכ'ן מהטחדכאי

 . selnnn ר.מ6מי
 דבררי h1'h סו6 סני 6מר וסש36 ,נמוסס , מניס סגמר6 דנר' טסני6 ג"1 5)ף רם, לסחר ני3קועור6'ת'
 ק' ונכ" , סמן ע) )ס רמו סג'רס6 בתם הכ"י )ס. דגר נרמז )נו( : סיו ע) גחתכין שטת זנריסכ)
 יר לסתך *מר זריו  5ןר ש מרדכי לו  וער ס' ס" פ"ח לסחר ונמירס , סמן ע) )ס 7נר נדנר13

 קר% ס3 כ% 3ן סמ"ר כתג וס ע) . ע"כ , כדרך קרך 6סר סס"7 , עיכס נ6 קרסו 30 נזו גן )סקמור
 מניקם גמס' טכתכ נמס סעס 16)0 . עכ") סי3ק,ע סנ'16 וכן מתיקגת 'ותר סגירס6 מניס ונמסכת עמ3קסו6
 נ')נךע כזיון בי חסנ רק , ע"6 ט"ו מגבס כנמרק מוס דנר סמן גמ65 )6 כי , מהוקגת יותרטמ'

 ע3 ס')עע 3ע) סנט 6סר סמ6מר ע3 ונקמת , וס ע) גס מוסג )סתך ותקרך סמ6מר ע) ע"ז"עמני)ס
 סמן כסרק% )נז( : )סין עית . 6חריס סג'ס ממצרע וסוך , מפרט נעיו מזויין קרסו 6סר כ3 6תסכתונ
 : 6חריס סגים )מפרס ושוגתו , )סתך סמן כברקס 6ומריס 1'ס נמ6מר סס נ')זס מונך . ויונגן נסס)סחך
ימיו. סקודה רוח כן 06 סדנר סיס וכן סו6') סקנ"ס 6מר בג" ק' נכ"' . נסס מסמסת חס6 סייס רום)נה(

 דכתינ כיגיסס מסמסת סקו7ס רומ תס6 סו6 וכן סו6') סקנסס 6:ור פ' וכי *ה ונכ" . נו מסתמסין
 וכס"ט מוכוח לסתר ותונס סס)יסי גיוס ויס' פ' וכ"' א' נכס טסף גס . לסתר 36 )ססינ מריכיויימר

 וטופ , ס6,ער סס ומסר ס'טייס נקדת נ' 6ות ב"ס לסתר נס,-רם . חנ'ג6 6"ר 6)ע,י %י )א(ט"[ : עמטrth 6 )נחסוריח
 6"ר טס וסני' , גריון 6נ6 סטיון וחסר , 1nrh ירט פ ותסמר ממתחי) נמ6מר ט"ו 6)ף רמזנירקע

 , %ס כעלי ס"ס פ' ככ"י *מ נכ'" ל' נכ" סו6 וכן . ומסיס מגות סוס )ב( : )וי בן 'סולע 6"רפעור
 וססיס מפות ס"ס ונירקע ונמריט ק' ובכ"י , עקות סרס ב"מ ונכ'" , פסס ofrct פות נ'זמדטס
ocnnt, וכש ק' וכ"י , ונ:דסס כ')כץט כ"ס . מחוכו ע)1 כנר לג( : סח)וס 'מות כמגן טסף סס ונמדרג 
 6נלסס סימם י163 כנר פ' ונכ"י , וחניריו חגניס סגף כנר כסהר ונמירס , מחוכם י65ו כנר פ' וכתש

 06תר נמורס ונגיפם פ' ונכ"י א' וגל" ב"ם וכ"' ק' נכ"' . ס6טריס )כיח 061 )ד( : ועזריס מיטב)חגגיס
 , זגים) סימנו גע) כנר טסח6ות 1'ס , 6%7) י65 ככר mltDn ס5ריוח פוג 061 וס )ס:' גמ65וניכעס
 פ' וככ"י , מתוכו 'סר6) עפ כנר )ים ו6ס גוכף ק' נכדי . 'וסף מתוכו י65 כגר )ה( : נ"ך חסר ל'31כ"י
 061 )ו( : ם ורט סרו ככר חנ)וסו )מדנר ו6ס יוסף ס6סורין בכיח ו6ס מסם כחרי ו6ס סנ" א'וכת
 ו6ס , טס בסהר נמדרס ג"כ וגמ65 , חג)'גיס 3מינר6 ו6ס עד וס חסר פקוע . תחתיו מסיקנמיש
 מס נגחוסתיס וי6סרוסו ע"6( קס"כ )יף 7טונס ססק6 נססיקתD"P olnhn 6 וסכווגס . תחתיו תסיקכשא'

 , תחחי "p'D וסתתי) )תוכו התגו גקניס גקניס 16תו onpt גחוסת ט) מולי כמין )1 עמס 13' %ר3נחוטתיס
 גרמי 7:חס6 נסיר6 6ט לסחר ונתרסס י:חוסת6 3כנ)6 ו6ס כ61 ב"ם ונג"' . ססעירות' מס כמערסוע"ס
 סרו כנ4 )ח( : מיג'ס וגסק 3") מיג'ס וגסס נגדסס . המגס ונסק )ו( : מגיס ונסק מנסס נועיס כנריחיס
 עמיי ונכוון גחנכן גסיוטת וכמס נמדנר 136ת'ו ורט סרו גנל טטף בסהר ושנדרס 3י3זע כ"ס . טירי

וגלו
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ש פרשה,ה טריון אבאמדרש
 ש יתהה צ*ב אלא , עטר כד שמשון דקפל סנהשן )ם( , לנע תעויר חשם , בויצו
 . העץ ויעש דלק לפני הדבר רייבפב מיד .. סננה ושיזיב )י( אשכחן דלאצורבא
 הש לב( , אמה עשרה שתים ורחש אמה חטטכם ארש הביוק טמנת ארו נמללא(

 אתלה שחית של שמע קויאת בשעת למחר ואטד , ניחו "ח ש והנינו וזמרבהלל חישתי )יד( , נח של טתיבתו והבחש במוחמא הנמון )יג( היה ב% פרשנדתאאומרים
 , העץ לך נאה ואבירה קךל בת השיבהו , עליו עצטו ספד שהכי% וכין , ע*ומריבי
 לד ומצאו המדרש לבית הלך סיד )מז( , בראשית ימי מששת העץ לך כתוש)סו(

 וסופתם )יח( במהניהם ויסכום באפר טשלשק דעזיעכךן וראפר )יזן , יושבלמרדכי
 ושלעלות )כ( בצתייוץ ומלוין ושק , אלף כנב נים( ומצאם אותם וטנה וציוה ,ובוכים
 ואחר ,כנ( , חושה שוחם אס )כב( "ל* ואמר , שומרים עליהם והפקיד )כא( ,ברגליהן

 במש להם האומרות , וטים לאם להם מביאות ויו ואמותן , מרדכי את חולה אנינך
 , רבינו מרדכי בחיי ונשבעים , ספריהם ש תיהם ומניחים , שתסותו קודם ושתואכלו
 ספרו טלל אחד כל והיה , שיפים נכות בתעניתינו אלא , נשתה %א נאכללא
 כי )כה( שנאסר , יסים נאריך התורה שבזכות היי% סבורים ואוצרים , לרבו ונותנו)כד(
 מיד , טידיט ספרך מול וכי% שלא ועכשיו )כו( , כ( 3 )יגרס ימיך ואורך הייךהיא

 צעי
 ותקוניםהערות

 1שס נמס דיק פמשן סף חתר שמו ohl %אר נמאס מערר. סממן קס3 סמלן )ם(ילו:
 ק4ל "ממס טסף ב-ם נלי תן פי", מסיס יחר טסף י גכ" טל. כי מלסח*חסח6
 )תקן 'ס . נלעס 6יס 'ת ז0"'נ 6סכחץ ז)6 ונגזסס , 67סת"נ ק' וגכ"' נמירס . זס"'נ )י( :נחלוס'"
 מטס.. a'ing'hl עמף מן חד 6סכשק 1rDb 631 ונמ7רס . מילס דס"ינ 076 'ת 6סכחץ ד63סל3
 CD~" "מס סלתות רק , 6רו וין ס3ך הג" פ' וכ"י א' נכ"י , נ;דסס וכן , 6רו וקלן סלך ערסמס תחחי ק' ונכ"' בים נכ'" . in'ar מנינת 6רו נס3 )'א( : גיסין ניס לספחן 7)6 סג" א' וכ"י פ'ונכרי
 וסמ6מר , סנמון סיס מכניו 6חד וי"6 סני ב"מ נכ* . סניפו נט סרסגזת6 16מריס ויה )יב( :חסרים
 וסיס 6מס חמסים נסס ען יעמס : sttr1 , "מדרס" נפזו ונרסס גש 6,ף רמו כאף סיאנס נט סכ'6סוס
 מגשן סרסגדת6 גגו תסיס 3ש ציתו נתוך ססיחס קרס hib מ63 ו63 6מס ג' ס3 קורב פנקס הוגרסמן

 שוגתו "מדרס" וסטיון . כו' 6מס חמיסיס גסר 30 לרכו ססיס גת ס3 מתיטת6 6ה7 גמר וגס)נרידוגי6
 סנמון סיס נמשח בקם וגל" , ל ותק ש וכ-י א' בג" ,כ"ס . נקל7וגי6 סרחון )ינ( : תקריס פ;יס)מזרך
 5"3 דק7רון עוור' ע3 ונחינ"ע קריו עור' ע3 6ררע סר' ע3 סתינס ותגח ותרנוס , כקר17 ג"3נקרדוס
 פ' וכ"' א' נכ"' . ניחו סתת ע3 וסטנו וגמר נסם וס%'16 )יר( : קרי'ג6' סור' סה"נ וניקר ,ךקרדון
 מגנם 6'גתת'ס וגרס וחד'ן 7'51'ן יסמן ונגו' לסהר נהרגוס ומוס . כיתו פתח ע) וי.עמ'זו גסמהססומקו
 ה'קר' 36 פיתיך 06ר TP'1 סמן ס;6מל נוסף ק' נכ"' , נר6ס'ת 'מ' מנסת מען 3ך מהוקן )סו( :נכ:רין
 כיון 6'ה6 נ' 6ות ס"ס לסתר נמדרג וכן , קאם דף ד%)'ן מנמרק :וגע וכול , סען קמן 6)6 סעןסמן

 כת נסכתו ע3'1 מרךכ' 'ח3ס סיפך ענז'ו (nlblo , עלו עשו וגורד אתו neD ע3 סכתו 3פ:'1ססנ'16
 סמן ס;6מר סחורס מן קיימן מג"ן למרין רחמן רננן נר6סית ית' nccn סען )ך מהוקן סען )ך נ6סקו3
 קם נחרנוס וכן , 0סנ6ח' חולין נננ3י (olnhn כתמן רנגן נסמ3ות וכוונחס . ~Tp סמן )'ס מריססען
 0סר ו3ך ר0יע6 סמן ,6' )ך )'ס ,ימרה מרומץ מסמ' קו3 נח נסקת נשמת'ס 33'נbtp:n) 6 רסיע6סמן
 , יוסג 16% מריכי ט3 למדרסו סמן ססכיס כנקר סנ" ק' נכ"' . סמ7רס פנית ס)ך מיד )מז( : סמזת6נר

 נכות יוסנ ot.~c ומ165 מרדכי 36) ס3ך ען סעסס )6הר ד' 6ות ס"ס לסתר נמ7רס גסים סוסוסמ6מר
 ומ163 וכ')נ4ע , נרפס יוסנ ,מריכי ב"ב נבי DD~U . ננסר משנסין  סת'גוג4ת ,רפסי )יז( :ר.מ7רס
 )מרדכי ומ65 א' וכ"' פ' ונכ" , )איו יומנת וסחינוקת 6סהר ונמזרס , סת';וקה נרפס יוסנ ססיסמר7כ'
 . 6)ף כ"ג )ים( : ונוכין ונווהין % נכ"' . ונוכיס וסופ7'ס )'ח( : כבסר מסו)ס'ן וסתי:וקת וסורסעפנ
 כ"כ 3סגיט כמו סני' פ' וכ"' א' וכ"' ל' ובכ"י , 6)ף 6רנעיס ב"םבכ"י

~Sh 
 0ס 06חר נמדרג וגס ,

 סלסלת עמסם 0ס3'ך 6סהל ונמזרס . נרנ3יסס נרע ,כנק בו נלמ' . גרגלהון nlc~ct )כ( : 6)ףכ"ג
 ק' נכש . חחי3ס 0והס 6ני )כב( : 3סומריס ומסרס ק' נכ"' . סומרים ע3'סס וספקיי )כא( : כרע50

 ונותנן )כד( : 3מרזכי ובח"כ ק' נכויי . מרדכי 6ת תסס 6נ' ולח"כ )כנ( : לסתר נמדרס וכנס תח3ס6כרונ
 . 'מיך 61וק- חייך סי6 כי )כה( ן 3רנס 6ותס ומחויריס ק' ונכ"י , לרנו ומחוירו ונג7סס ב"ם בכ"י .ירבו
 וקומר כסף ק' ונג"' ג"כ חסר ל' ונכ"י , ת"ס עות 3ך 1'וסיסו 'מיך 'רנו גי כ' ויומר גוסף ב"םגכ"י
 ק': ככ"י מסר וס , ע'7'ט 0סרך עג וכיס ס63 וענפיו )כו( 1 וכנוי עופר נסמ36ס כמיחס ימיסקורך

3עקס
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 ו ה פרשה גוהק אבאמדרש88
 כענ*מ ובניהם )כה( , מבחוץ כפרוע גועות ואמותיהן , וסרה נהלה צעקה 0מ(כקם

 שעות נ' בסוף )כט( , למתם העולם אבות וצעוקן צעקתם שעלתה עד ,מבפנים
 ק% רבש"ע הקב"ה לפני השית מלאכי אמרו %( , הקברה לפני בכייתם נשמעהבקלה
 הקבלה לפני בבכיה רבינו משה עמד שעה באותה )לא( , שומעין אנו וכבשיםגדיים
 עמך קמני קול אלא , הם וכבשים נדיים יל שלא לפניך וידוע נלוי )לב( רבש"ע ,ואמר
 , ברזל של ובשלשלת בקולרין ואסורין )לד( , ימים נ' יהיום בתענית ששרויין )לנ(ישראל
 שעה באותה , עליהם שמח אויב ולב , וכבשים כגדיים )לו( כשהיטה עומדין ולמחר)לה(

 , רשע קרן וגידע )לז( , האיגרות וקרע החותמות ושיבר , הקב"ה של רחמיםנתגלגלי
 . ישועה להם והצסיה ישראל קרן והרים )לט( , בראשו הרעה מהשבתו )לח(והשיב
 ואף , סבן בית של תינוקת של פיהם בהבל אלא מתקיים העולם אין הלבו ר' אמר)מ(

 יסדת ויונקים עוללים מפי שנאמר , בשבילם אלא בימלה לא הרשע הטן שלמהשבתו
 , 'י( ט (h~r באזני הזה הצאן קול ומה שמואל נתנבא ושיהב "א( , נ( ח מסמסעוז
 פועלי כל מטני סורו ואומך , '6( כע )תסרס יתן לעטו עוז ה' שנאמר , תורה אלא עוזואין
 למי ושבהו והודו , תחתונים ושמחו שעמם וששו , ע( ' )מס בכיי קול ה' שמע כיאון

 : ו( סג )גט שלם עמים יודוך אלהים עםימ יודוך שנאסר )מב( , השלם והיהשאמר

 ופרשה
 והיה אחשורוש אש גבריאל ירד שעה באותה )א( . המלך שנת נדדה ההואבפילה

 טובה כפוי לו ואמר , פעמים שט"ו )ב( בק-קע וחובמו , מעיניו שנתופרד
 , משקים ושל מבחים ושל נחתומים של כיתות להרוג נור מיד , לבעליו מצבהשלם
 ממאכל המלך אדונינו לו אמרו )ג( , העולם מן לאבדני לי נתתם מות סם להמואמר
 לטה לאו ואם , הרגנו זו במדה הם אם )ד( , שתטע ששהו ומטשקה אכלת וחסןאסתר

 ותקוניםהערות
 ונניסס )כה( : גסס נמר כגס 5עגץ מיד ב"ס 31כ"י , גדו)ס מזת חסר ננוסס . ומרס נ17)ס 5עקס)כן(
 4 וכ4 ב"ס נכ" סעוח ג' לסוף )כס( : מנסגיס כנן"ס ונמסס סג" פ' ונספי א ככ"י . מ3ס:'סכעגכם
 לכות וזעקת געקחס סערת עז פ' וכ"י א' ונכ" , 3)י)ס משת גסתי סנה תסתר ממדרס ונגופם כךככ"י
 : סומעין 6גו וכרסיס נטיס כקו) סקנסס )סני מסרח משכי קמרו סעס כ6ותס , 3)')ס פעות 3נ' )מרוססעו)ס
 6:י גדיים קו) ספרת ))ותכי 6מר 3ג7פס . וככביס נזייס קו). ר3ס"ע סקנ"ס tlDS מסרח משט 6מר1)ל(

 י) ס)6 )סרך ךי~ע ביי )לב( גוסס: סס'נ ב"ם %1' ק' נכ" . מכס עמד כעס נ6ותס )לא(שומע:
 פ' וככ* א' וכ* , ונגדפס ל' ככ"י נס וגמ65 , ק' וכ"' ב"מ ככ"י חסר זס . bih סס וכפסיסגריס
 ססרו"ן )לנ( : נגן)ך 'יי ע) מסיית hlct( ניס עמך גץמ 6י6 ;נס'ס 1)6 נ7ייס )hD 6'(l )סטך זיוענ)ו'

 ס)6 ק' בכ"י ב"ם נכ'" , טות ונ' טסף הינתר ונע7רס ונגזסס פ' וכ"י א' ונס* . יניס נ' סיוםגתעג'ת
 1נגדסס פ' וככ"י א' בכ"י . נרו) 30 ונס)ם)ות 3קו)רין וקטרין )לד( : )')ות ת' ימים נ' וסתו6כ13
 כך וככ"י , נרע ס) סמכותחסרים

 ויסוריי
of~ttJ '(ב"ם ו5ק , כרו) וגכנ o'1lnht וכטניס גויקיס , 

 ב"ם ונכ"י , )סחיסס ונגדפס פ' ונכ"י א' כק . 3סחיסס עומיין הממר )לה( : וס מסר מסתרונמדרס
 כנדייס א' וכ"י פ' ונכ"' , וכגדיים כעג)יס ק' וככ"י . וכפסיס כנד"ס )לו( : יססהס ועומרין ל' וכ"' ק'וכ"'

 סמן %ח וססר 1נגדסס , ע5חו ומסר נוסף 4 וכ"י ק' בכ"י ב"ם 3כ"' . רסע קרן וגזע )לז( :וס)6יס
 מ)ת חסר ל' וכ"י ב"ם וכ"י ק' ו3כ* נג7סס . סרעס מחטנחו )לח( : )ית6 פ' וכ" א' ונכ"י ,סרסע
 ע"3 קי"ס ס3ת 3גמר6 . חקנו 6"ר )ם( : 'סר6) קרן שריס כגךסס . יסרק) קרן וסריס )לם( :סרעס
 : ק' 3כק חסר . %וגי עז , סש6) נחג% וטויסס )מא( : גס'6ס 'סקס ר' olrn ס6מר )קיס ריס 3ססמונך
 תסיס עמיס יוזוך ונומר 6רן מפלכי כ) ס' '171ך פרימר סגי' ב"ם כעש . שסיס עמיס יתוך סג6מר)סב(
 ומס סמם) 6מר ועלסן סגי' פ' וכ"י א' ו3;"' , מסכתוכ כוץ ססעס חסר ק' ונכת . כפס עמיס'ודוך
 : Y'D 6ר7 מלכי כ) ס' יודוך גימר סעס 6ותס וע) וממח סט)ס גחרווח סעס נ16מס , 63עי סוס ס65ןקו)
 , מיכ56 ירד סגי' 6חריס סייס במדרס וכן , מיכל) משך סו6 גהרנוס . נכריך) ירד סעס 63ותס )א(]ך[

 ניכעס . פעעיס סס"ו )ב( : ננרי6) סמליך ירי 5") סמוקך ירד סעס 63ותס ג"ז 6)ף רוחו3י)קוע
 בסתר וטמן 6תס רידמך 6דוג'ט )ו למרו ב"ם בכ"י . כו' 0מ)ך ליונים )ו קמרו )נ( : o'nDe מס"ססס

 1ירeS: 16 סג" ק' נכ" . סורגיפ ט 3מדס סס 6ס )ד( : עיר 6% כירכם יסגש וסיו 56)ס ס)מ , ניחד6כ5חס
)לסתר
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ב ו פרוטה גוריון אבאמדרש
 מובס לי עשה סי ואמר המלך חזר , צער להם שאין והמן אסתר וראו הלכו , נהרניןאנו

 כנד : * שלמתיולא
 , קורא היה הטן בן שכהני יחנן ר' אמר )ה( , הזכרונות ספר את להביאדיאמר

 אומרים ויש )ו( . מאליהן עללין והדפין טלל היה מרדכי לזכות מניעוכשהיה
 מיד : הסלך לפנינקראים ויהי שנאמר , ותיש בגתנא ש מרדכי הניד אשר ואמרו מעצמן זעכןהאותיות
 לזד משרתיו המלך נערי ךויאמרו זה על למרדכי וגדולה יקר תשה מה ונחלדריאמר

 וראת , שינה מעם שיי בא מרדכי לפניו שהזכית כית . דבר[ עמונעורה
 ויאמר , שנתו ונדדה , המלך ונבעת , להורנו בידו והמיקע )ן( שסד המןבחשכו

 : בהצרסי
 : הואאמת בחיי שראיתי כה בל אמר , בחצר עוטד המן הנה אליו המלך נעריייאמרו
 , נכשל אינו בך היועץ וגל אתה עסה שבל בך אני יודע א"ל . יבא המלרדיאמר

 יחפוץ. למי בלבו המן ויאסר מיד , ביקרו חפץ המלך אשר באיש לעשותמה
 , ממש יותר לכבד רוצה המלך שאין המן היה כסבור , ממני יותר יקי לעשותהמלך

 : מלכות לבוש יביאו לו אמרלכן
 שמו איצפבינ אתר ]ועוד )מ( , לילות לברק שארגתו )ח( . מלכות לבושי21יאו

 , שמו ירוק לכורש שהביאו אחר כלי ועור )י( , הים[ ממדינת לדריוששהביאו
 : יכידיני מוב ונחש לו וקורין שפירא שמו שתרונ ואחר)יא(

 שאיש מי כל ויאמר לפניו יכריז מלכות סנדולי ואהד , בראשו מלכות ra~ נתזדאשר
 , הכתר לפניו שהזכיר כיון , לו ינתן וביתו להרעה הוא , לזה ומשתחוהכורע

 ש5 פניו שנשתנה המן שראה כיון , הלומי הוא זה אמר , אההטורוש של פניונשתנו
 : תו' והמוס הלבוש ונתין אלא , הכתר הזכיר לא שוב ,אחשורוש

 א"ל , היהודי למרדכי כן ועשה )יב( , וגו' הלבוש את קח מהר להמן המלךאאמר
 אל א"ל , זרעו ולכל לו ולהרונ להשמיד כתבני ואתה אני הלא המלךאדוני

 ותקוניםהערות
 סס 06 5") , סרגיגו 11 נמים חייס 06 וסמן )6ססר '3כו ונג7סס , סורג'ט ע נמרס מס 06 ורומן)לסתר
 סמלך סופר סמן בן סמס' ק' וכ"י פ' וכ"' א' גכ"' . סר6 סיס סמן גן טמסי 'וחגן 6"ר )ה( : 11נמדס
 גנ))ין וסדסין !סמ)וה , ס6ות'ות ומוייף נוסף ק' ונכ'" , גע6 סיס מרדכי ס) )וכות ממע וכטסיםסיס

 שחק מסמסי h"u TDln ע"ז מנידף ו3נמר6 . ססר6 )ממטי וקמר מתרגס נת"ם וגס . סס )'ת6מנג'סן
 סרסגית6 סג" וגגדפס . כו' סיס דורס ומימות סיס יסרר) סונר כמצך כצמר סמס' נרס"י ועיצם , כותבוננר'6)
 מעמס סיס וננרי6) )וסף פ' בכ"י . )סורנו נייו ומסייף )ז( : מסוכם o(ilc ס:7פס ונציג , מלניסןסגקר6יס מצמי גקר6יס וימיו ע"3 ס"1 מניאן כמ6מרס ט6 . מעגמן זעקו ס6ותיות וי"ל )ו( : מוסר סיס סמןבן
 , כהפך )יצות סר6סון )6זס ס6רגמו ב"מ נכויי . )')ות )נרק שרנתו )ח( : מטגנו ו:נעח סמן כימות)1

 , סמו 6עסנ' א' וכה* , סמו 6י5סמ6 סני' ב"מ ו3כק , 3גןפם וכ"ל פ' ככ"' כ"ס י סמו 6'5עכיג6מר ושי )מ( : בחסך )ניק )יפת ס6רנחו ק' וכ"' , סחטך )')'ת )סרק ס6רגתו DDT731 א' וככ"י פ' ונכי ל'וככ"י
 מגס נרי) מכרם סגל סלנ )יייזי נמכ"עושק

~ilCh1 
 : מפי נגד סי' 6י5ס3רנ 16 6יססכין ס5") קנא 5ד

 , )כולס סרניך, סמו 'רוק 706 כצי ושד ק' וכ"י א' הל' . סמו 'לוק )סורס ססני6ו 706 כב' ועוד)י(
 כמו )כורס 5") )דרדס כמקוס )3גדפס יכורס סס3'16 סמו 'רוק גצי 6חר וטור ו3:דסס פ' וכ"י ב"מובכ"י.
 נמצע 0ג'ע סראנג 'ייד' וזרעת . 8הת מגס ו)עסותס )סהג'רס ים 'רוק כ)' ו6ע' , '7( סכתנ' נכ)ססו6
 ונמס 6 וקורין פסיר6 פס! סתרונ ו6חר )יא( : י0(5(לסג1 סת)ס וסע , ג)יגי7'ן )תקן ים סססקו
 סשר6 סחרנו ו6ח7 ק' 3כק , וכרינו עו3 חחס )ו קורבן ססיר6 סמו סג'רט ותחר נגדסס . 'כידיג'עוכ
 פערנו !706 פ' נכ"' , 'נרצו ס1נ וגהת סס'ר6 סמו סטרנן ותחר ב"מ נכ"' , וכרוס עוג וגסס 6קורין

 ו~נ , מכוהו סוג ויחס )ו סר'ן h1'Dm סמו JIDC~ ויחן א' ונכ"' , וכרש ס!נ וגחם קורין וססירטסמי
 : כח"ח וע" , סהרון )נ61% ג'י! ע"ס )6 ס)1 גמכ"ע גי) סרג וגס , )נקרו וקסס מוקלט סמ6מרסנוס60!ת
 6מר , מריכי )בוס 6מר )מריכי כן ועסס סס 6'ת6 וכך מסף פ' נכ"' . סיסו7' )מר7כ' כן ועמס)יב(
 )סג'נ כס! מתמ') ולח"כ . סמל ננער סתסנ )ו 6מר , כיסוי6' 6יכ6 מרדכי סוכך )1 6מר , סימתי15

6מלו
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 ד פרשה נויון אבאמדרםט
 ולשהש לחרטנא אהשורו,ט -NLT שעה באוהה )ע( דברת, אשר מכל רברהפל

 ע-,1"1סיר בסוסו לרוססני )פו( בא זוג שרוצע אני כםדוסה ואמר ההזב מרדכישראיה ב" )יט עמו, והקו , דבר אשר מ% דבר תמל ש5א היהרו 5הם אסר עסו,שלכו פוציי
 א%-. עמך למות בין לחיים בץ )פו( * אברר בנחלתי, ונכוה שלא ברדילתלמידיו

 *ה,נמ כתיב רשע אריי קרב אדהכי בתפלה, ועתד בם*הו נתעמף מהעשה)ח(
 "ואל שהע )ש( ,. העומר במצא * אמת )יח( עטקץ, אוזן במה אמרתלמידיו,
 )כא(.עכמה אע דשערין, אגל , דדהבא או דכספא הוה במה )ב( להם אמרמקריבין,

 , מעי בעשרה )כב( מנץ מנין אגל , קונמירין בעשרים או בעשרה , דיריה טיסיהדצך
 א"צ דמצלי מן )כנ( , דידי כסף כיערא אלפא לעשרת דידכון מעי עשיה דנציג קוטאיל
 לבהם נש בר אית מלכותא, מבזה את מה איל , דמלכותא לבושא הדין %ושסך

 אסר )בו( עביר טה , אשכח ולא בלנא )כה( בעי אויל , סחי %א )כד( דמלכותאלבושא
 ולא כלילא דלבהט נש בר ואית א'ל כליא, הדין לבוש איל דעל כיון , ואסתוהוירחיה
 דספרא מאני ואינתי לביתיה אזי עביד מה , אשכהיה הקש ספרא בעי אזיל ,מספר
 מדעביד נברא לההרס יי איל , האי מאי מרדכי איל , מדגה שרי )כז( , ליהוספר
 לאבני חכים אנא ווסת )כם( איל , וספר ב* איתעבד כדזמוקלפור פנמון קוםיס)כח(
 ספרא סאני הוה ואילץ %א( , שנין כמה קורינוס .בכפר %( וספר ב* דהוה , גבראדהאי

 ותקוניםהע.רות
 נוסף וזסו , עמו כ3 61ת )כממידו rnh כססכמס כהבט וסרק ניומן ת) 6:' )6 סמנך 6יוג' טלמרו

 . 6חסורופ קר6 0עס נ16הס )ינ( : סנמר6 נחסון נוסף ק' ונכ"' , ע"6 ע" מנעס מלמרס ע"סמסמסתיק
 36 76וני ממך ננקסס וקמר כבכיס )סגיו אגטעח : נמקומו כתוכ ו0ס , ננוסס חסר מר7כ' 0ר5ס כייןעז

 גזירת סנתנכרת גין ק' נכה וכיס . דגר" חס) 6) 61מר כלריס רקמתך ע)'1 פ6נ מיד , נמדיגס סח!קסעסגי
 ע)'1 60ג מיד נמ7ינם ספוק חעסני Sb ממך ננק0ס )מגך 61מר ניגס נככיס )סגי nDG מיד ע3'1סמ)ך
 ננגס . גידו וכסוס סכ6 מרדכי 0ר6טו כית )יד( : ב"מ נכ" נס וכיס , יכר חס) Sh )ו ולמרכלריס
 וניישפ קח מסר מסוק לסתר ומדרס רנתי ונסס'קה6 , ע"6 ע"6 דף מעומר ססק6 וס0'קת6 מכ"חוחי"ר
 6% נ6 זס רסע ס6ין נססיקת6 . כסוסי )רומסני )סו( : h"s ע"1 ,מנעס ועל , ג"ח 6)ף רמו06תר
 לסהר נמדרס . 6ט עמך )מות גין )חיים נין )מו( : נ6 סס!ס עם וחסרני )רומס:' ב"ם ובכ"י ,3רירגג'
 . נסלתו גתעסף עמס מס )יו( : 'תן גסטק )5 3חייס נין ימות נין ונסס'קח6 , עמך גמות תמוח06

 ונגמר6 . סעומר נמסות )יח('6ע : סתס)ם מתוך !נסטר גחס3ס געתי כ! 06 )סס 6מר סם לסתרנמורס
 מסר נס' לנתר -ונמדרס , %נגן קמי5ס זיכות )סו והמוי קמי רננו מתני שסכמה 6ו3 ע'" פ"מניזם
 סיס נג'ס! עבר סטם סיום לותו ססר' סעומר מטת נס)כוח ועשוין יתנע 5)!תסון חס)ק ס)טס 6תקח

 , עסקין בתון 3מס 6ן 6מר , )נניסון סמן 6ת6 , ק"ס סמקדס מנית נומן שמל מזיינין סיו סרסולטתו
 תמן וסעי . ])סו[ ))'ס( 6רצ1 קמ'נס ,סבכות במרי תמן , ונ!' חקרינ ו6ס סס"ן סעומר נמלת )1במרו
 ממוריס מ) rDD) סגי )ע )מעריג ססייען יסד סססייף6 וע"ס , 0ס מגעם נגזי 3נמר6 כ!וגחוכמרע
 . מקרינין יפרך) פסיו )ים( : נ)'י.ססח קמעם לזכות )פגזן ומספיק ססניע מרדכי ס" , 5פג:0 ססניעקומן

 עומרכן: סדין ומס נסס'קת6 סוס. כמס )כ( סמקדס: נניח א ני!ס מבלינץ יסרב) איו3סכדקח6
 ונססיקת6 טייר , מעי נעסרס )כב( : סתר וערך מחיר !שיגס 4ק(ז י1גיח מקס סי6 . עימיס נכמס)כא(
 דחס) כיון גפסיקת6 %7)י. מן )כנ( שסרק: נע:רס !סני' !ננץ , מיג" נעסרס נסע!ח מלן,ונג7ססגעסרס
 כ) ; כרוז 6סקת ק לסתר דסמעת "כיון, סו0סס י0 סם ותפתר קמור כעק!ס וגן סג"מ וטי"ר . מעימן

 . )מגעיל" כע' 7יסו67י פלע' )מון יסקון עמ6 כ) , סוקל גנו הטח גס נר יסחח )6 ולמרסמזינתני
 , יונית סמ)ס כי , סגי )קררת , 63סגעי יסקון עמ6 כ) ור"3 6סגסי se ("5' , 6גנסי )סיין לסחרונעים
 . נ)ג6 )כה( : נמים נסרו רמן ג6 ס" . סח' 1)6 )כד( : יתוק וסם , וסס)'ס סמום) פרת' ס"יסמרר
 ב"ם נכ* , ו6תת'ת'ס 161') צ,תיס 6סר ק' גכ"י . ו6סחיס וירת'ס 6סר )כו( : ממרחן נע) ניוג'ס"
 : חנורס וס" ,עגנת'ס 50") ס"ו כמערס סס מסעירותי מס וט"ן , )פג'ט כמו סו6 ו3ססיית6 , 6סח'סע) עכי מס רק 1ס5'נ כמעתיק ספמ'ע וכגדפם , )פ:'גו כמו 610 פ' וכ"י א' 1ככ"' ע )'ס !0ח' וע) חר5'ס6סר
 : ע' מערס סס נססיריע6 ע"ן . קוזמ!ק)סור סגעון קומ,ס )כח( : )סת6גח סח) ס" . מתגח טרי)כז(
 מרחן נע3 רסיס סקס 16תו פ) )6כיו מטר 6ג' 6ין וכי סי' . גנרל tho1 )6ט' חכים 6ג6 וקת)כס(
 ס3 כסר סמן תג6 סייח קרקס כסר ס) מסר ע6 ע"6 ס"ז דף מנעס ננמר6 . קוהגוס נכמר )ל( :ומנכח
נסר

 קרטס,
 61עין )%( : ע"נ סערס סס נססיקז6 עיין קריג.ס, 0ג"3 0ס לתקן וי0 תגס, כ"כ סיס

מש
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כא ז ד פרשה נוחון אבאמחוש
 אזל , טיב נבר דאנא ,. כח בי *ת אזל )לב( , פרא הוין על רכוב ים א'9 ,דהיה
 "י מימיך ואנא )לנ( , רכיב קום אזל , לנפשך גרמת את אזל , סיב נבר נסיואנא
 כיון , כע( )ג )יכריס תדרוך במותיסו % ואתה שנאמר מה לקיים , ורנוב וסליק עליודרום
 טהקב',ץ כהטבה וד"א , לפניו דולית ואבוכות , לפניו מימין היו הסוס עלשרכב
 העלית ה' ותיפאני אליך שועתי אלדר א' , לי אויבי שמחת ולא דליתני כי ה'ארוממך

 חיולו חסידיו לה' זמרו אמרו וזלמידיו ,  ר( נ כ , ) )הרן'ס בור מירדי הייתני נפשי שאולטן
 , ו( ס סם )סם רנה ולבוקר בכי ילין בערב , ברצוע היים באפו רגע בי  קדשו,לותר
 העמדתה ברצונך ה' , לעולם אמום בל בשלוי אסרתי ואני אוסר טה רשע אותו)לד(
 ה' ואל אקיא ה' אליך אוסרת אסתר , מ( 1 0ס )סם נבהל הייהו פניך ר,נצזרת עוזמהררי
 ישראל , י( ע :ס )ש אמתד היניד עפר היודך שוזוז אל ברדתי בדבי בצע טה ,אעזחנן
 ותאזרני שקי פוזהת לי למחול מספדי הפכת , * שור היה ה' וחנני ה' שסעאמרו
 הספיק ולא %ו( , עסוק היה ניסע בקשישן )לה( אטר פנחס ר' , י3( " סט (Ocשמחה

 :  ינ(  פי (oe אודך לעולם אלהי ה' ידוח ולא כבוד יוטרך למען )6( ,לגמור

 ר' אסר )ם, , ולתעע.יחו לשכן ששב אלמד %ם( . הסלך שער אל מרדכי ףינ%"
 : בקשתו שנעשה עד מעליו מעבירו אינו ומתענה שק שלובש מי כל%פ
 : וכורז נליור וספר בלנאי מלאנות ארבע יבידו . ניחו אי  ניחףדהמו

 ובניו הוא דיברורין )מא( אסתר אמרה , דגיעו החלך ומריסי עמו מדבריםעקדם
 : יטרדו שמא במדינות.איפרכון

 זפרשה
 , להכינו שבא בשעה )ב( חכמים אמרו היה, עץ מה * rp2 על הטן את שתלד)א(

 , ערו זה רשע ויתלה נפשו יחן סי )נ( שהם ואמר לעבוט הקב"הקרא

 והקוניםהערות
 כססיוך61 עין . כח ני 3ית 6") )לב( : זיייס ססר6 מ6נ' מהכח 61ת כסגלתך , ידם ססר6 מ6נ'סוס

 מס ר0ע *תו  %ר( ן ט"ר יערי נפסי"ז5  סיין ,  ערפי 6ס0') פי' , קד% פשך 61;6 %נ( : ע"גכמערס
 )לה( : ע"ס יערס נסס.קז6 עיץ ,טומר

 נק'"
 כמסיק 631 )לו( : ע, סערס נפסיק(6 שין . עסוק סיס

 . 'ומרך קמען )לז( : סססיק ו63 סנ" ונססי,ת6 וב"ר פ' וכ"י ב"ס נכ"י 6ו3ס , 4ף נכ"' נס כ"ס .פשר
 פסיקתישין

 'דוס 1)6 ככור 'ומרך )מען הומרח תיחס מס סוץדס רוח mnh גוסס הסתר ובמדרס ע"נ
 ל' וכ"י בקם נג"י נס כגדפם גמ65 ,ס )פגי . סמיך סער  5ל מריכ' וקנ )לח( : עדך )עורס 36סיה'
 א' נכ4 %6 , ע"6 ס"ס מגיוס ננמר6 ססו6 כמו ט' נרתיס מו"ס סק ינ' נסני63 6וע סוס כי כךוכ4
 3ר6ות סאון מן גטקעס סמן  פל נתו כך 6ית6 6סתל ונמזר0 . סמטתיק מוססת כ'6 ט )ית6 פ'וכ4

 : ומתם 63רן ט5מס ס0)'כס 0% יעכס  ככס שטו מכריו ובניס רוכנ מרדכ' סר6תס וכיקנ5)ינ6
 יכתיב ס"גו 5") 16 , מיותרות סס וכת"כ"  "וחיגו  פמ*ת 0ס גגמר6 . ו3תעגיתו 03קו ססנ מקמי)לס(
hh'ונס , אסחר נמךר0 נס כ"ס ח3נו %ר  )מ( : סמר ר3  3פמ  וי מונא סס נזמרר גס , ר6ס והסו 
 , 6יפרכי6 ונגיו eta יוכס סמן בסתר במרס נאופס . שיסרטן ונמן סו6 7נירורין )טא( ,: סס כנמרסחכר
 610 כדוניץ וס סמן ק' ונב" , טול וימררו )סס  פישר טיס 6יפרוטסיס ונמו סו6 הכס רגמן ב"מנב*
 לסתר למרס , 6מריס ס:יס ממרס גון וסוף  ובילקיי ,  לפגעו כמו סו6 פ' וגצי א' ונכס , 6יסרכיןונגיו

 ונגיו ססו6 6גייודעת
 רוכסיי

 : ו6ססרע3יעין[ ]5'ע ו6יס"סין
 קם וכמלך סטם כעס גס )לסתר סמלך ויימר ק' נכ9  פופפס  למל*  וי 3שי . סמן 6ת ויהלו )א(]ן[

 מנוי כלהד נציגיו תרמס וסג0ישת סקיצות 6ת חותך וסיס מ63ך 'רי מכיתן מגגת סכ וסמקךתמהו
 טל  וספליכן מלקר וב5 סמלך וע הפיפס למטניר  כדי ימלכס  אסהו מסמפוט כגק סיס מ0ס וכס'65סמן
 וו' כנית DD' יימ3כס 6ת לכנוס מנס )ו 6מר התו ורקס סניפן מן סמנך 0כ ע3יס לסתר 6סררימסס
 , כך סמטטס )ך %ו' לסתר 30 נמעס גופן ו6תס סנ! נתוך נתון סגס'שת מומך גגך , מנסג'ס ווימנתון
 סכין 6סר סטן סגס גס 3מ3ך וקמר מס0ריסיס "חד חרנוגס עגם 16 , חסו רגמן  וסגי סמלך מסי 'נ6סינר
 פ' וכ"י א' נכ"י . לסכינו סנ6 נכעס )ב( : ע"6 פ"נ מנעם מנמרק )קום וגס . ע"כ וגו' למרדכיסמן
 גב'" בים גכ4 . גססו יתן מ' )נ( : ר0ע קומו מסלתכ0עת

 א' ונכ"י , וס  ריפ 'תגס מ' ע3 3סס יגמר ק;
ונכ"'
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 ז פרשה טריון אבאמדרש42
 נטשלה שבו אלא עוד לא , ניסרים םביאין שממני נפסד את אתן אם אמרהתאינה
 אמר נפן )ד( / י( 9 )'צש אבותיכם ראיתי בראשטזה בהאנה בביכורה שנאמד ,ישראל
 אמר רימון , 9( ס וריעש תסיע ממצרים נפן שנאסר , ישראל נבאשה שבי נפער שזןצגי
 אמר אגוז , ז( 1 )סרס רקוזך הרמון כפלח שנאסר , ישראל נמשלה שבי נפשי שזןאס
 אמר אתרוג , "( 1 )מס ירדתי אנוז גנת אל שנאמר , ישראל נמשלה שבי נפשי אתןאגי
 , מ( ג2 )ייון הדר' עץ פרי שנאסר , למצוה ישראל נופלן שמסני )ה( נפשי אתןאני
 ההדמים בין עומד והוא שנאפר , ישראל נכשלה שבי , נפרד את אתן אני אמרהדס
 יפה רעק זית שנאסר , ישראל נמשלה שני פשי את אתן אני אמר זית , מ( 6סיס
 שנאמר , ישראל נמשלה שבי נפשי את אתן אני אמר תצח , י( " )י"ס הוארפרי
 , ישראל נמשלה שבי נפשו את אתן אני אמר י , ס( מ )ס"ס עוררגיר התשח תחת)ו(

 נסשלה שבי נפשי את אתן אני אמר ערבה , " , )% לתמר דמתה קוכצזך ז*צןשנאטר
 שבי נפשי את אתן אני אמר ארז , י( מד )ישים- מ4ם יב4 ש כערבים שנאמר ,ישראל
 לפני קוץ בא שעה באורטל , 'ג( % )תפיס , ישנה בלבתן כארז שנאמר ,  ישראלנחשלה
 בי שאין אס שוחד מקח ולא פנים טשא לא )ז( לפניך אין רבש"ע לפניו ואטרהקב"ה
 גזר שעה באותה , סמנו קנל מיד ) שי זה פמא ויתלה נפשי אפז אתן אני לרצזלווזזכות
 , המדינה בכל מהראה כדי אמר אמה, חמשים נבוזו עץ לעשות לעבדיו רשעאותו
 שלו אכסדרה ההריב אומרים יש )4( , שלך בדירה אלא )ה( בזה נמצא והיכן לואמרו
 הקב'א י* כן , ובניו ההש ונתלה , בראשו טילו הקב"ה והשיב , והכינו משםונמלו

 : אמן ישראל כל על וערלם מעלית איבינומחשבות
 אדם כוים המקדש שבית שבזמן רוח נמוכי גדולים כסה וראה בא לף בן יההטע יי אמר)י(

 שדעהו קי % ועכשיו , בידו מנחה שכר סנהה , בידו ילה שכר עממקףיב
 , יט( ג6 )היניס נשברה רוח אלהים זבחי שנאמר שבעולם קרבנות כל הקייב כאילישפלה
 , מס( תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב שנאמר נמאסת אינה שתפלקו אלא עודולא

 : ק( )ז )ט יושיע רוה דכאי ואת לב לנשברי הן קרובונתיב

 ותקוניםהערות
 נק"מרט פ' 3כ" . 6מר ~rD )ר( : ע5ש 'חז מ' וגטקס , גזיו רצע *תו סית3ס נכס י16י מי31כק1
 ממ5ריס גפן וכתיכ 6( י )מופע יסרpp'1 36 נסן סימר יסר56 נמס15 וכי סמקיס 35ית יין מגסכםמסג'
 ו6ת סג6מר shlnt עמטט וע' המריס גסות לזמר תמר סס ofw נס , מזר TP סי סו6טון 3י1סיכס גיףתס עג6מר D"VOS .'פל% ערגסין ג' 6מל 6חרונ פ' ככ"י . כמטס יעל36 טעמן סעממ )ה( :תכרע
 )כס"ס כתטמיס 6סך וריס סכתונ מונף ק' ככ"י . עוררהיך מתפוח המת סג6מר )1( : )תמר דמחסקומתך

 3ר6ת וכנודך העלמך סברית מס וכ5 טסף פ' וכ"י א' גכ"' . סומז מקם ע6 מגיס מס61 ל6 )י( : ס(ז
 )סבך סס סהרון 6% וטת )י ס6ץ געעמך 6:י למס 61גי , גכר16 )חגס ס65 וטח 5סס מ165 טגן461
 מסרסות עמים גסיו יכהינ שט %6 עין '% rlP גן )ד5ן יח5ס עלס, מלך געיגיך סינר גסי 6%06
 סקנסס קי53 מיד , 1'( נ"נ )ס"נ כולסס מוני כלן ו53ש) 61ומר , י"3( )'ל )יסעיס ונו' כסוחים ע"ססיד
 1'חסרסו כרס 3ור וחומר , ח'( י' )קס5ת 'ש) ט נומן חופר סקנ"ס ט וקיים 1 ועגיו סו6 ע5'1 וגתתךממט
 ונס , יסרבל על וסקס ס6מרו:'ס מן לי יסרע סר6סתיס קן מפרע ועי , r~D) 1 )תסקס יפעל נססתויסף
 פ' וכ"י א' בב*  סלך. ניירש 6ל6  לח( : לחדר מסר 3סלסס נפ' נ"ע 6י רמו 6ססר ניתקי נ"לנמ65
 וכלידס ונגדסס פי, כד'רס סנ" ק' נכ"' ונס . וכו'" רסע  16ת1 .נזר מעס "נ6חזס סע6מר ימ65ל6
 6כסיר6 סחרי מיי סנ" נגדסס . ושך סגו 6כסדרס סחרינ 16מריס וים )מ( : פל כתירס 656סנ"
 נהרס 656 6מס ממסיס נסס ען גמ65 6'ן )ו צמרו שריס סגיס נכו,-רם ונס , ניפלס סו6 וכן ,ס4

 פ"3 ט' כגסס ס" . 6' גן 'פוסע ר' 6מר )י( : כו' ס)ו ס6כסדרס ג3 סהר רסע קהו עמס מס ,סי
 : תססתן רמז הס"ס '3)ןס , ע"3 מ"נ,ס:סדרין

---ע4*פ44--
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