
 אחרים פניםמדרש
 . %נוסח

 (ן:הם א"מד
"%,:'% 

 יניר: %ג ע :בזקני
 : 6( ' לגססו האיץעל

 : סופו יעד מחילתו בנשערי היא מ( * אהשיישרו*%
 , ונאי לה ואמרי , כוותיה למלכותא דחשיב איניש דצה דלא , לשבהלהי אמרי ז, לנמרי לה ואסרי 1 לשבח %ה אמדי )ה( ן מעצמי שאלד ינא אטי )י( ,המולך

 : וקם יתירא ממונא דיהיב אלא , למלכותא תשיב דצהדלא
 בפף וטש העולם בפף הודו אסר הד , ושגיאל ינ )ו( י כוש ועד מהודוהמדל
 כך , עלייהו שמלך נשם , גןימו הדדי בהדי וכוש הודו אסר והד העולם1

 א: ,ו( , מלטה, נצא צ אחשי,ש חק ;שנת ההדוימים
 הני

 נסונן
 עייו ישב , ה' כסא בו שכתוב נסא ינש"ע הקב"ת לפני ישראל אמרו , בג( פ)י0ע
 , בסדי א כמא נמצא והיאך , כבודך כסא תנבל ואל , שמך למען עשה , רשעאותו
 בשנה וידף הה"ד , בתו בכתובת ונקלו מציים %ך שישק שה שלבתי של כיהוצלאחר

 בשנה עד )כדלעיל )ח( 0( ינ )יינ ירושלים על מצרים מלך שישק עלההחמישים
 : וגו'( למלבו שלש בשנת הה"ד , ועבדיו שריו לכל משתה ועשה עליו ישבהשלישית
אקב

 ' י חקך" ו' ח
 שבאמן , שבסנה - ניס

 'יא'י'טן,",
 אנ, , "

 , רפואה להם בורא כך ואחר , תחלה אותם מכה אלא , כן אינו העולםלאומות
 כתיב מה , להם ברא רפאה איזה , כנ( יע )'פיס ורפוא עוף מצרים את ה' ונגףשנאבר

 : תו' יושב ומרדני ההם בימים , הענין מןלמעלה

 ותקוניםהערות
 , נימיו רסין סג) וגטנו כו' 6מר s~lcnt )ב( : וסי %1 רנ 6מר ע"6 י"6 מג'וק נמרק . סיס 11' 6מל רב)א(

 רסין פסי מסג) 6מר חג'נ6 ור' , קדרס כסוזי ניפע יסרך) 30 סגיסס סיפסרו 6מר ופש% מסננמר6
 : רכ 6מר ננמר6 . רנ6 6מר )ד( : סס וצ'נס . כרססה סו6 )נ( : יחד ממקריס 3' סרח ופס ,נשיו
 : נרען %6 במדרס כוהתו . מכמיס בפרו )ז( : פס מנעס . וסמו% רנ )ו( : סס נמ' . )פכח 03 בפרי)ה(
 5מע5ס פכמוכ כפ שוגתו . . . . סד כד)ע'5 ביין סמעת'ק ק5ר פס ' . סם)'סית נסגס עי ג7)ע'3)ת(

 . %)ס שיגרס 6מר מ* )מ( : sp'1 'סג ססמסית נסגס a"DDt יתאמר סוף עז נריץ 6נ6נמזרס
ostmסכעון 67'י )י( : ע"נ יע . 

 נגמרי
 ק ממשן ר' יחר שי' ססימס פסק 6ין , ר"5 67מר , סס

~'ps 
, 

נגמר
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כד א נוסח אהבם פניםמדרש
 ועונע כל וכן , אוכלו של שיניו טקהה , הול קומצו מלוא בה והשיך אוכליןקדירה

 האנני המק שנתב אגרת תוהי )כב( , הנע צוה אשר ככל ויכתב . המלך שפרי.יסליאו ג(: 3 )יימס יאשמו אוכליו כל שנאמר , שיניו תקהינהבישראל
 : ישראל כל ולאבד להרונ , העולם אומות גדולי ולכל , הארץ משנכוה לכלושלח

 , המלמת שבגדולי ומובחר , לסריסים ובגביעי למגנים ראש , לו ושני החלך גדול אניכתבתי

 קדם בני מלכי וכל , וסגנים ופחות הסלך שרי וכל ]אפרכין[ )אפריסין( וכל אניהסכמתי
 אהד, ולשון אחד ובדבור אהד בפה אחת, בעצה כולנו הוסכמת ,והאהשדרפנים

 , הגדול הנשר עסק על להשיב שלא , בטבעתו ותתמה , אחשורוש ההלך מרשותכתבנו
 , בפניו לעמוד יכוין ווניה בהקה שף היה ולא , כולו העולם כל על פרושים כנפיושהיה
 , אגפיה ונמרסו , כנפיה ונשברו , גדולה מכה הנשר את והכה הנדול הארי שבאעד

 עד מקינה שנדדה מיום , והשקט בשלוה בנחת כולו העולם כל ונעשה , רנליהונתקצצו
 לכסות ורוצה , ואגפיה נוצה ולפרוה לגדל רוצה שהיא רואים אנו וענשיו , הזההיום
 , לפנינו שהיו הראשונים אבותינו את ושיטה שכיסה כדרך , כולו העולם כל ואתאותנו
 להיות לכם וכתבנו , אהעוורוש המלך מרשות ופרס מדי מלכי נדולי כל נקבצולכן
 , קינה אל ותחזור , כחה ש,יגדל קודם ללוכדה זו לגשר פחים להכין , אהת בעצהנולנו
 , ביציה ולבקע , השמים לעוף בשרה ולהאכיל , כנפיה ולשבור , אנפיה למרטוראינו
 על שנזר , פרעה כעצת ;צתינו תהא ולא , העולם טן זכרה ולעקור , אפרוחיהולפצוע
 יעקב את ואהרנה אבי אבל ימי יקרבו שאמר כעשו ולא , הנקיבות את והניח ,הזכרים
 , ישראל אחר שרדף כעמלק ולא , לעבדים לי להיות בניו את ואניה , מ5( :ו )גו6ס'תאחי
 בכסא והושיבם והניחם שהגלם כנבוכדנצר ולא , גיבוריהם והניח , שבהם נחשליםוהרנ

 להרנ , ברורה ברוה הסכמנו אלא , כארצם ארין אל שהנלם כננהריב ולא ,מלכותו
 , בעולם זרע ולא שם ולא זכר לא להם יהיה ולא , זקן ועד מנער היהודים כל אתולאבד
 מי שכל , לפנינו שהיו ובגדולינו ובאבותינו בזקינינו ומנשו כדרך בנו יעשושלא
 שעשה העני מפרעה ללמוד לנו וראוי , רעה אלא נמלוהו לא , סובה עמהםשעשה

 : העץ ויעש המן לפני הדבר וייטב עד כדלעיל )כג( מובות כמהעמהם
 רחמיו משגלגלו מיד עד כדלעיל )כה( וכו' בעלילה נפחא א"ר )כד( . תו' הכתבולתשנו
 עצתו והפר , האגרות את וקו.ע , החותמות את ושיבי , שניהם הקב"ה של'

 כל שנאמר מה לכןים , ולאסהר ולמרדכי לישראל ישועה והצמ"ה , ומחשבותיו המןשל
 : "( ע? etSrrj צדיק קרנות תרוממנה אגדע רשעיםקרני

לנלי"
 וקרא , עולם של מלכו שנת נדדה יוחנן א"ר )כו( . המלך שנת נדדה ההוא
 מפני רבש"ע לפניו אמרו , כלייה נתחייבו בניכם להם ואמר , העולםלאבות

 שאין כמו ועשאוני , הרשע נבוכדנצר בימי שמי את כןדשו שלא מפני להם אטר ,מה
 שראה כין , מהם עשה שתרצה מה כל עולמ של רבונו לפניו אמרו , להציל כחבי

 פמליא כל ואמרה , רחטים כסא על וישב , דין סנסא עמד , הדין סידת שגברההקב"ה
 והכל , לישראל שנרעד תורה בשביל אלא העולם בראת לא עולם של רבונו , לפניושלו
 לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם שנאמר , ישראל של בזכותןעומד
 יפה לא להם אסר , עלינו תהא מה אנו , מאבד אתה זו אומה אם , סם( )ג )יוטסשמתי
 מיד , הזה הדבר את עשו שמיראה לפניך וידוע גלוי רבש"ע לפניו . אחרו , לפניעשו

 מי להן אסר , בראשית עצי לכל וקרא שלח )כז( , ישראל על רחמים הקב"הנתמלא
 וממני , עלי לתלותו נפשי 4;ת אחן אני אמרה תאינה רשע, עליו 'לתלות נפשויתן

 ותקוניםהערות
 636 ומורס גמ65 63 וס . ס"ק ססחנ פגרת 1ו1סי )כב( : ס':1ייס נקלת 3עיג'1 ר3ז הס' 6"גפמירר
 . גפח6 6"ר )כד( : סמלך ס1סר' 1'קר16 3ס' y'h נמ7רס 113גח1 . ס7נר 1ייס3 עו )כנ(גי)ע') :3רי1ן

 1"ס3 ס' נ6"נ 610 . גהנ)ג)1 מיל עי כי)ע') 1ג1' )כח( : :hnp 3ר יוחק 6"ר רנהי 1נ6סחר 6"גנמורס
 :077 מגועם 6"ר כע"נ ס"1 מגיוס ננמר6 . עלס ס) מ)כ1 סגת גובס יוחנן 6"ר )כו( : סמן )סגיסדנר
 רמז 1')ק1ע רנס 61סתר , ס"ז fh נמדרס hto . נר6סית ט5י 555 1קר6 סלח )כו( : עתס ס3 מיססגם

6)ף
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 א נוסח אדוים פניםמראש8*
 כביכורה שנאמר , ישראל נמש* שבי עוד ולא , המקדש לבית ישראל ביכורםמביאין
 בבית יין מנסכין שממני , נפיצי את אוע אני אמר נפן , '( ע )טמע וגו' בראשיתהבתאינה
 )ס1סצי6(, ישראל בוקק גפן שנאמר ישראל, נטשים שבי אלא עוד ולאהטקדש,

 ואמר , בראשית עצי כל הקב"ה השתלק כלץ עליו שקיבל וכיון , כדלעיל וכו')כחן
 , עליך יתלה , בניי ישראל בני לאבד שרצה , זה רשע עליך לתלויו נפשך ונתתהואיל
 לתלות אמה חמשם נבוח עץ לי עשי , 4הם ואטר לחכמיו רשע אותו קרא שעהבאותה
 אמה הטשים נבוה עין נמצא אין לו אסרו , המדינות כל אותו שיראו כדי , ץליוטררכי
 קוץ ונמל )ל( , שלו אכסדרה כל סתר , רשע אותו עשה מה שלך, בדירה אלא)כס(
 ולעצטך העץ נאה לך לו ואסר גבריאל השיבו סיר , מודדו עליו ונפל והכיתמביתו
 ורבא )לב( , תחתונים ונדדו עליונים נדדו אמרו ורבנן )*א( : מתוש בראשית ימימששת
 להמן אמאס דזמינתה האי מאי ואמר בדעתיה מילתכן נפלה , ממש אחשורוש שנתאסר
 מוכו לי דעביד איניש א:כא דילסא ואמר הזר , לי מודע דהוה שי דרתים איניש הוילא הכי הוי אי אמר הדר , למיקמ4,יה גברא דהדוא עוליה מיעצי קא עצה דילמא ,בהדאי
 , חכמים אמרו ועוד )לנ( , לי ומנלי אתו ולא אינשי מימנעי הכי משום , פרעתיהולא
 ונדד , אחשורוש אצל מיכאל ירד)לד(

. 

 , פעטים שסגו בקרקע וחבמו הלילה בל שבהו
 : לו שאירע סמה ראש וחפוי מבהר אבל , בירי אל; נדחף והטן עד כדלעיל כוי)לה(
 לו ויאמרו , אשתו לזרש המז ושפר : ולתעניתו לשקו ששב מלטד , מרדכי דיעות)6(

 האומר כל יוחנן א"ר )לז( , ונו' מרדכי היהודים מזרע אם אשתו וזרשחכמיו
 יכלית קאת שבמים משאר אם לו אסרו , חכם נכךא העולם מאוסות אפילו חכטהדבר
 בעורף ידך כתיב יהודה , ליה יכלת לא ומנשה אפרים ]ובנימין[ יהודה פשבפ ואם ,ליה

 עוררה ומנשה ובניטין אפרים לפני כתיב ומנשה ובנימין באפרים , ה( מע )כוס"אויביך
 : ג( פ הי" נבורתך]את[

 לו אמרו , למה הללו נפילות שתי אלעאי בר' יוידה ר' דרש )לח( , לפניו תפול נפייכי
 וכשהן , לעפר עד יורדין יורדין כשהן , ככוכבים ומשולה , כעפר משולה זואומה
 * : לשמים עד עוייןעולין

 : המן את והעלו עד וכו' )לס( , עסו מדבריםעדדמ
 , עולם של מלכו של אחת , למה הללו שכיכות שתי )ם( . שככה המלךדדתמרצ

 : אחשורוש שלואחת
 , מהכא פרשתא להאי פיתחא לה פתח יצהק ר' )מא( . ושסחה אורה היתהליהרריכן

 ולא אדם , כ( 6 קכד )שמס אדם עלינו בכךם לנו שהיה ה' לולי המעלותשיר
 מאפתים[ לא , מי( י1 )1'ז6 לכלותם נאלתים ]ולא סאסתים לא אמר ושמואל , )מב( ,מלך
 מהמן שפרע מי )מה( , ומנונ נוג בימי אלהינם ה' אני כי , רומיים בימי )מד(אתם בריתי להפר , המן נימי לכלותם , קיסר אספמיינומ בימי )מנ( נעלתים לא , יוניםבימי

 ותקוניםהערות
 ס"ס כת"נ )ע') עיין . סגך נד'רס 6)6 )כס( . מס נ6"נ סו6 . כרעי) וכו' )כח( : סי;1ייס קנת וים :"ע6)ף
 רמו כלקוס ע"ן . 1מויד1 ע)'SD:t 1 וסכינו מניתו וקן וגס) )ל( : סל גנירס גוסת6ות 'ס סכ6ת' ח'מערס
 ;מ65 )6 וגס , כו' כו o'~di סיו סיכן Oh11 3ו6 כו' 6מס חמיסיס מס ומסגי 6חד מלמר סס 1סכי6 נ"ע6)ף
 : סס61 כיעס ס' 5יע סו6 . חכמים ימרו ועוד )לנ( : סס מנעה . 6מר רנ6 )לב( : ע"כ י"זמניזף - ע)י1ג'ס גדז1 6מר1 ורנק )לא( : ת"ס ועיין , סס גסמס 1נ11י6' נ' 6הריס מיס כמזרי 1)6 6"נ במדרס)6

 . נ'תו 6) גדהף וסמן עי כז)ע'3 כו' )לה( : 6' נסערס חצ"ס , גנרל) 'רז (Yh . מ'כ6) 'רי)לר(
 . 'וחגן 6"ר )לז( : ע"נ ע"1 מנמס מנכי Y'b . ')העגים )סט ססכ ג:5מד מריכ' 1יסנ )לו( : סס כי"גסו6
 כורתו . סמן 6ת ויחם עז וכו' )לס( : פס מנמס . 6)ע6י גר' 'סוזס ר' זרם )לח( : ע"6 ע"גמגיוס

 , ע"6 י"6 מגיוס . ספח '5חק ר' )מא( : סס מגיוס . )מס ס)6 סניטת סרי )ם( 1 סס מנקטומלמרס
 0נ6 קיסר. 6סססייגוס נשי )מנ( סס: מג'וק . 6מר Shlnrl )מב( : ימק גר גממן רב סג"ומס

Vespasianusכימי )מד( : גג1כזג!ר נימי ג6)וזס )6 לחרת טסח6 סס ננץ 31נמר6 . המי קיסר 
 610 . 0רסמ מסמן קסרע מי )מה( : סרסייס ניגר 1ס5יגו רומיים נומי סממת ססמיעו נגמלה .רומ"ס

סעס
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כה א נוסח אחרים פניםמדרש
 והראה , בראשו נמולו והשיב , מחשבהו את וקלקל הזה ובזמן ההם בימיםאתשע
 הקמים כל את ויכניע ו'ישפיל וישחית , מפלתם ויראנו , שונאינו מכל יפרע הוא ,מפלתו
 כל קיבין , הארי עשה מה , לחיות הארי שאמר כמו , המן בנבקת מהם ויראנו ,עלינו
 כשהן , המרף מעור סוכות להם ועשה , סעודה להם ועשה , ההיות כל וזימן ,מרט
משבין

 אוכליי
 אהמי בעילאי חסיתי כד והמר עליהם עמד , מר לן לישרי לארי אמרו ,

 מקרא לנו ויקיים , בבתראי לן יחמי , בקדמאי לן יחמי הוא הקב"ה יעשה כך ,בתתאי
 כנפות מארבע נפוצותינו ויקבץ , 'ד( ס )':ט'ס וגו' מעניך בני שחוח אליך והלכושנהוב
 ועתיד , חוזיו ידי על שהבטיחנו כמו , עולמים לבית ויוליכנו , מהרה ויגאלנו ,הארץ
 , עמו ישראל את לפייס אברהם את הקב"ה ישגר לבא לעתיד , ישראל את לפייסהקבוע
 חמתה שלא פיוסין אקבל ממך לו אומרת , המקום מלפני פימין קבלי בתי להםואזמר
 אמרה , המקום מלפני פיומין קבלי בתי לה אומר , יצחק לה ישנר ועוד , יחידך בנךעל
 , היכלו את ושרף ביתו את שהחריב , הרשע עשו את שברכת פיוסין אקבל ממךלי

 פיומין קבלי בתי לה ואומר יעקב לה ישנר ועוד , העולם אומות לבין קניו אתוהנלה
 בתורה שכתוב מה על ועברת אחיות שתי שנשאת אפיים ממך לו אמרה , המקוםמלפני
 והיא , הנביאים כל הקב"ה לה לישגר , יה( יה ליקים לצרור תקח לא אחותה ' אלואשה
 אמרה , למה זה כעס כל בתי לה ויאמר , אצלה הקב"ה ילך סיד , תוכחות להםמערבה

 קדירה, כשולי פני שנעשה עד האומות, לבין והנל'תני שקיללתני , אכעומ יפה לאלו
 שלא מתיירא שאני אלא עוד ולא , לנשמע נעשה שהקדמתי , סיני מעשה זכרתו5א

 , לך הוא חובה , לך הוא זכות מינו מעשה בתי הקב"ה א"ל , הראשון לבושתיתחזירני

 ]ורצה ורצוח( )הננוב בך כתוב ומה ,  תגנוב לא תנאף לא תרצת לא בתורתוהתבתי
 ואם אב בך כתיב ומה , אמך ואח, אביך את כבד בתורה כתיב , נ( י ה,ט ונאוףוננוב[
 ואת בך כתיב ומה , לקדשו השברז יום את זכור בתורה .כתיב , ו( סShr~nt) 3 בךהקלו

 , ראשונה כגאולה זו נאולה תהיה שלא לפיומין תנחומין אבל , "( ט )" הללתשלתותי
 : ד( :ד )'טיס עוד ונזכרי לא אלמנותיר וחרפת תשכחי עלומיך בושה ]כי[ תחפירילא כי תכלמי ]ואל[ )ולא( תבושי לא כי תיראי אל שנאמר , עולמית הפסק לה תהיה לאזו

 שוה נימן רחל של בניה בנימין ר' בשם יודן ר' אמר )סו( . ויום יום אליו באמרםדיך8ל
 איל , הנינת, בר המא ר' בשם אמר לוי ר' )מח( , כדלעיל וכו' )מז( , שוהוגדולתן

 יהושע רי , סו( סו )וגויס וממכה פסל יעשה אשר האיש ארור בתורתו הזהירנומשה
 במה כי באפו נשמה אשר האדם מן לכם חדלו בנבואהו הזהירנו ישעיה להן אמראטר
 והנידו להון אמי , ולאבד להרוג להשמיד לזה תאמר להון אמרין , כנ( ג )'ט" הואנחשב
 מלך של איסנינמירין וכי , בנימין הוא הקב"ה של איסנינטירין )מס( עוד ולא ,ליה

 לאה נם ותגש ותשתהוין וילדיהן הנה השפחות והדשן ]הח"ד[ )נ( , להדיוממשתחוה
 השתחוה לא זקתי אמר , ו( 1 )ג )גורסיו וישתחוו ורחל יוסף )נם( נגש ואחר וישתחווולדיה
 : ליה והגידו ליה ואמרין להון אם:ר , להון ואטר ליה ואטרין , בנימ~ן טלד לא ועדייןלקינך
 , נו( מש )תסרס מראות עיניהם תחשכנה אייבו ר' אמר )נא( . מרדכי אין כי ?lbויר14

 : כדלעיל וכו' )נב( לגיהנמ מורידן רשעים של עינים שראייתלפי
 בו שכתוב אותו , מהם אהד לו ישד )נג( . אחד עם ישנו אחשורוש למלך המןויאמר

 שנקן ךאןזה , ד( קג6 )תסקס ישראל שומר ישן ולא ינום לא הנה דכתיב , תנומהולא טרשי לא לפני אין אני הקב"ה 15 אמר אלעזר בש'ד ברכיה ר' אמר , אהדה'
 ומטנו האיט אחזו ש אעורר אני שינה שמתוך חייך , לפני שינה יש ואמרת ,אותי

 1 סם( עת נסס ה' כישן וייקץ שנאמר העלםמן

 ותקוניםהערות
 5"ח סערס ג' מרסס גריון 636 נידרס 5עי5 פיז . כגיטין ר' 3סס יוין ר' 6טר )10( : מדגפט'ס כדורססיוט

 . חגיגה נר חט6 נס"ר 6מר 5ף ר' )מח( : גריון 636 ומדרס כתתו . כד5עי5 וכו' )סו( : סוגותנירס6וח
 Y'h3 5ע'5 עיין . סססושח סס"י-בנסן )נ( : מ"מ סערס סס נ6"ג עיין . 6,סנגעירין )כס( : סס נרים6ג6
 : סס נ6"נ סייט . כד3ע'3 וא' )נב( : ט"ו 3סערס סס ועיין , סס 6"ג . ליינו 6"ר )נא( : ס"וסערס

יפי
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 א נדמה אתרקם פניםמדרש50
 מבקש ואתה הם ישנים אהשורוש אזל ; המצוהל מן הם ישנים . אחד עם ישב רקע)נד(

 אם , עלק את להיכן איל , אנא ערק להון יכיל אנא לית אשל , עליךלעוררן
 כמו , שלך המממונות על סביאין שהם נביאים כמה להם יש חדרים בהדרי נתוןאת

 : הן ומפורד מפוזר איל , ט( ג )ים" אבוסיה פתחו טקץ לה באו הח"ד , לבבלשעשו
 מה , ספורה איל , עלך ואתקן מתכנשין דאינון שכן כל והא , הכא וי' הכא ה')נה(
 כתב שכן , המולם לאומות וזוכה קולס מהם אחד אין כך , זרע קולסת אינה זופרדה

 : ג( י )ונרים בם המהתן לא מעיהלהן
 , עולם של בממות פיקה מכנימיז שהן , רברבין שיניהון א"ל )נו( , אהד עם ישנוד"א

 כדלדל: ונו' )נו( כשבריא יומא לשבתאהדא
 היה , מלסמה מקמרנ המן שהיה מה כל לוי ר' אמר )נה( . להניחם שוה איןדלמלד

 , לך נתון הכסף עד כדלעיל וכו' )נט( , מלמעלה מניניריא עליהם מלמדמיכאל

 , :נ( 6 )סמ" פרעה ויצו כתיב )ס( . תמן[ צ-וה אשר ככל ]ויכתב הי מופרידיי14ד
 , צוה לא והקב"ה , )כס( הילוד הבן כל צווו פרעה , צוה לא והקב"ה צוה פרעהי
 , צוה לא ה/ ותהי אמר ,ה מי , בידך מה , צוה לא וה' , ולאבד להרונ להשמיד צוההמן
 , העץ על בניו ואת אותו ותלו , ליה הות וכן , וגו' הרעה מהשבתו ישוב צוהומה
 כל , ישראל על רעות עצות מתעמקין )מב( שהן הרשעים הן ארורין לוי ר' אמר)מא(
 ולא , אביו בהיי הבל שהרג קין היה שומה אמר עשו , מעצתך יפה עצתי אומראחד
 אלא , כן עושה אין אני , שת והוליד אמו אצל נכנס שהוא , ורבה פרה שאביו יודעהיה
 שאמר עשו היה שוטה אמר פרעה . אחי יעקב את ואהרגה אבי אבל ימייקרבו
 אבל , אביו בהיי ורבה פרה שאחיו יודע היה ולא , מ6( כ, )נידכית אבי אבל ימייקרבו
 הדא , להון משנק )30( אנא אימההון תהות דקוקין דאינון עד אלא , כן עושה איןאני
 הבן כל שאמר פרעה היה שומה אאר המן , גג( 6 )כשח וגו' הילוד הבן כל דכתיבהוא
 להשמיד אלא , כן עושה אין אני , ורבות ופרות נושאות שהבנות יודע היה ולא ,הילוד
 שהיו הראשונים היו שומים , כן לומר עתיד ומגוג גונ אף לוי א"ר , ולאבדלהרוג

 עושה אין אני , בשמים פמרון להן שיש יודעין היו ולא , ישראל על בעצהמתעמקים
 , מלהמה עמהם ועושה הוזר אני כך ואחר , תחילה פמרונם על מזדווג הריני אדא ,כן

 לי הקב"ה אמר , ג( 3 );?)ט משיחו ועל ה' על יחד נוסדו ורוזנים ארץ מלכי יתיצבוהה"ד
 כמה , לפני יש שרפים כמה , לפני יש נדודים כמה , מלהמה עמי ולעשות להזדוונבאת

 , מלחמה עמך ועושה ארד בעצמי אני אלא , לפני יש ברקים וכמה , לפני ישמלאכים
 בעה , יג( מ3 )'סע" יצא כגיבור ה' וכתיב , נ( 'י )':ו" ההם ,בגוים ונלחם ה' ויצאשנאסר

 הארין כל על למלך ה' והיה , וזמןכיריב
~tt?r) ט( יי : 

 משל )מה( . ליהרנ ואם להרוג אם יודעין ואינן , סתומה נביאתז העולם אומות' לוי א"ר , ומדינה מדינה בכל דת להנתן : דאיגרתא אנמינרפון )מד( . הכתבמלהשגן
 הוי הלואי אמר , ליה(]קרמוליה[ )קם איתמבע ]דאורהא[ דודקא מן בדרך מחלד שהיהלאחד
r הדי; ארכיב סב א"ל , חמרתיה דילדית רומאי הד עלוי עבר , חמר חדלי t t n L  הא א"ל , 
 לאדם משל , בך למרכבה או למרכב או כהונן שאילת לא אנא ברם דאישתמעית צלולא

 הדין ליה קם אי אמר , בים למבעו ובקש גדול סער עליו עבר , הנדול לים מפרששהיה
 ותקוניםהערות

 ?מוגמר סתה)ק , )כ:'הס סוס 6'ן ):לך ltnrnc נט6מר ג"ד 6!ף רזו 3'גק1ע מ1נ6 . טכס 6חן )1 יתן)נג(
 עמדרס" גלדו וירכס סם וילקוט מו53 . ?מ115ת מן סןיסי:'ס 6קי טס 'כנו ד"6  )נר( : סלסימ  מו1דרס 610 6חז עם יסר ד"6 ומן , ע"3 י"ג מג'וב מגמרך hto כס3')ק1ט

 . סכ, 1" סגי ס' ( )נוה : t:t;c!r סמדר; 5101
 53"ג יסו:? . כד1ט.ל יכי' )נו( : 5"ג ממדרי סי5 .  ר3ר3ין כי:יסוז 6"ל  )נו( : יכ, וי' ?כ5 " סםשלקוט
 מ1ג6 . סרעס וי15 כת'ג )ס( : סס 63"ג סיעו כד!כע. וגו' לנט( : יס 3,"ג )"כ סו5 ל.' 5"ר לנח(סס:
 נמורס 1:ס:? , סם 3י)ק.ע נ6311 . )וי 6"ר )מא( : סמן 5וס 6:ך ככ) הכהב נס' :"ס 6יף רמו3י)ק1ט
 3י)ק1ע . )נהטמקין )סב( : ע"נ( ט"ב )יף כסג 16 כור כמק" 1כטס'קק6 , סמוך סיכוי 1יקר16 נט'לסתר

 : מתק ונ')ק.ט נסם'קת6 . מס:ק )סג( : 5"ג ?סרס כס וכין , :::סכנויס יכסס'קק5 ,מעמיק'ס
 פי' a1*tt'tapto~A ססגעיס תרגום כעתיק1ס1 וכן , 1rnh נמזרכ ס:6 וכן . ד5'גרה6 6:סינרכ1ן)סד(

 : כס ני3ק1ס ומ1נ, סס כמזרם )'ת6 ו? . )6חד ג,כ3 )מה( : )קממיכ( סכתגמב:?
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כן א נופח אחרים פניםמהרש
 , כלום ההא אתרתע לא אמר , נוחפש 4ה דקם כין , עגל חד * מקךיב אנא ,נתפלא

 אם להרונ אם ידעין השינן השו *ום עתיים להיות , אלהים עובדי של נבואתן הןכן
 מאויביהם: שצקם הנץ לים עתידים להיות מפרסמות, נבואתן ישראל אבלליהרנ,
 , מיעיה בני יוותרת וותרן הקב"ה דאסי מאן תנין א"ר )פ( . יחידים יצאיהפצים

 אחיכם את סכרתם אתם , לשבטים הקבלה א"ל , דיליה וגבי רוחיה מאריךאלא
 עהשתעירוש חיכם , כס( )ו תוניס לחם[ לאלול וישבו ]שנאמר , משתה ומתוך מאכלטתוך
 סיעג4אל אחד וההר , לשתות ישבו והטן והמלך ההרד , ומשתה מאכל מדעך בניכםמובר
 , לחנקו בא פרסי פתה , ירק של אגודה או בשר של לימרא ליקח ומבקךש , לשוקיוצא
 מי אם ומה מנדי דכפר יששכר א"ר )מז( . מכונך את ומבזבז הונקך אני לסחרואמר
 , מתוקנת ההא דיכן עד צפה ., ח( פס )יידפס וגו' הנה אותי שלודעם אתם לא ואמרשמחל

 : עא*ט"כ מוחל שאינו מי)סח(
 חמא מאיזה ידע , המנה את לרפאות ידע )סם( . נעשה אשר כל את מרכמרדכי

 מלך, של איקונק שריקם )עא( ללבדיון )ע( גוים, בישולי שאכלו עללקו,
 לאביהם גרמו שבמים אסר אושעיא ר' בשם פנחס ר' )עב( . בגדיו את מרדכייכעכע : כקו צפע רטפליא יושב, והוא , בו דוםסתנלין[ מתכנשין הכלוהיו
 , להן נפרע הויכן , יו( )ו )מתיה שכלותיו יעקב ויקרע )ענ( שנאמר ,ליקרע

 הצהר , נחלית נקרעה לפיכך , ליקרע לשבמימ נרם מנשה , 'ג( מי מעוסית שמלותםויקרעו
 , לו ופרע בנו בן עמד , ליקרע לשכמים גרם בנימין , כנען בארץ וחציה , הירדןבעבר

 :: וגו' מרדכי ויקרעשנאמר

 , לע4.ובייוש בייא דמיעבד לטלכא בייא רבה חנינא ר' אסר )עד( , ומרה גדולה ~h)yךזי
 ויצעק אביו דברי את עבד כשסוע שנאמר , יעקב מפני עשו צעק אחת צעקה'
 : ומרה נדיה זעקה ויזעק , כאן , לבניו פרע והיכן , )י( ס )ני6ס'ת ומרה תיולהצעקה

 ב"ר יהודה ר' )עו( , ילדה לא שוב שהפילה ומשעה , עוברהשהפילה אמרי דהכא ורבנן , נדה פירסה אמרי דתסן רבנן )עה( . מאד המלנההתתהלחל
 היה האחרון דריוש סימון ב"ר יהודה ר' אמר )עז( , משמשת היותה במוך אומרסימון

 : מאביו ומפא מאסומהור
 ותקוניםהערות

 לסתר כמדרס וכ"מ מגז'. זכסר 'מסכר ר' 6מר )סז( : לנותר נמזרס גמע וגן מס, נתסס מונק . חזן 6"ר)סו(
 : )מחוק 'ס *עכו" ההות , מכד' נ),שס מגז' ס3"): )תקן 'ס , מכז' עכו דכסר '3חק 6"ר כלקוס 16)ס ,סס

 ספי3 גנוכס ספן ומעיר ע3 6ה7 מצמר וס *תר גמ61 טס נצטט . וכמס כמס 6חת ע3 מוהל ס6ינ1 ש)סח(
 המסיס סיו ס" רימית ומן , )0)06 סחר6ס כמו פג' טסח לסריס Otle ממדרס 0ו6 וערטניס נכיס0קנ"ס
 . ממכס 6ת )רס16ת ידע )סם( : סוסית 0י6 16 , מיגפסיס סינאט נע) דגרי 0ס וחעגית תפנס ע"'עז
 ידר 1ל5 6חד  מעהיק ,נ6 , סקיר,ס t?fi )רתוח ידע נהח')ס גתזנ מסיס גרור ושעתי . cc ניפקע גסמו%
 כוס  סיירותי פס  ביין , "כמכס"  מלת תתסיס  וסליי  כפיס  סירוס סמלי ססי5 ותסג , קיויס מלןסורקה

 וס)מ"ד ,  קריון 51"ל ,  ללנריון  כילסוי .  ללנדיון  לע, : סי"1 יטרם מפי כ%  ניומ ויפי פסקךגססיקה6
  ועיין ,  מלך  סל  צילומן רוס ט'  לפריון מסל Y'D נסמ"ר פמ55  וכן , מיוהרת  סי6סר6סוגם

  ככרוי
 ססלס

 מונק  h'r~lh. ר'  נסס פויס ר'  לעב(  פס: נילזופ  ליבון וטס סרעס, ל"ל . הרקס  לעא( :  גריוןמרך
 1ס לטי פוב5  סס ובילקץפ ,  סלפ:י:ו מדרי  פן  ויי5  יםגילקופ

~ffi" 

 5?ר יסרי 5סר  כל 5? ירט יפרדכי
 מדרס )ק וס81 , יחרם" )6)0יס יכת  שגיפר ושכדולר סל לקלפו הלרכו פיס כליס  עליים דווור 5וייורט
  61ין נגדי, י? יטיב ויירט  נפטו?  מיבב סס ניצבט .  ספלוניו יעקנ P1rl )עג( : נ' נוכח ot~nhסרס
 ננס 8מר רב 8מר מ6י סי)זט סניף סת6מר ונסוף , טס נלקט מונק . חגינ6 6"ר )עד( : סכחונ )מון,ס
 מסקוס 6מר וסמול) סגי' וגגמר6 , ס3י1ן והסר ע"6 ס"1 מגיוס גמרך מן hg , הת6ס מם)% עד סמןמן

 שמריס סייס ממדרס סו6 , מריכי 0,ס סחוס וכ' סס ני)קוס וסמ6מר , 6מר חי'8 נר סימל ורנ סיקוסגירסת
 6נ6 )מדרס כזוגתו , צמרי דסכ6 ורפן ט"6, ע"ו  טילי לגמרי  כומהו . עפרי  רפפן  לעיו(רנ:ן ב':לוטת
 וים סניך אח"כ , ע"6 ס"1 דף שתגייס מלמרס סניך 0עקוס ונט) , לסתר כמדרס כן נס מונף וכן ,גריון

 ~onf  נמוך 5מר  סימון גר' 'סורס ר' )עו( : גריון 6כ6 כמדרס )מלמרס כווגתו , סיתם מעונרת6ומריס
 . מחמו סרור סיס ס6הרון מריוס סימון נר' יסוים 6"ר )עז( : וסוכות ד"ס ע"נ י"ג מני)ס הוס' עיין .מסייסת

 : ס'ל 6סריר ס3 *ננס טסף רנ0 ונ6סתר ס' 6וה ס'"ננו'"ר
413גשהלי,א44

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




