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

פרשה ג

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

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

יסלים

עי

נכ""
ונך'י
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נוק לה שלא בסדה( ,יד) אסרהטייחהלחמורתא תבא השעה הנראה,כית שבא
נמלוהחזירתא (טז)ונחתה ,הף אוטר לאהמאכלגורם אלא הבטלה,לכך
(נסאומ)ר'אחרהדברים האלהנידר ,ואחרכךויתלוא"עהמןוגל העץ(:יז)כתיבאםיעלה
לשמיםשיאו וראשו לעביניע כגללו לנצח יאבד(י,
נכ ,)1מההנכליםרעלומזוהםיןכך
הוא מדהם ,רואיו יאמרואיו (סם),חמיין 4הולאחכימין להגהיכןהוא המן והיכן
שלותו ,מה כתיב למשהמןהענין,ויתלו שמהםעל העץ ,אףסופושל אותו האיש
לעלותולשלוב(,יח)רבי[פנהמ]הוימשתעיהדיןעובדא(ים)אריא עביד סעודתאלכל
הייתאובזמרא ,ועבד להוןגנונאמןמלכידאריותא,כיון דאכלו(כ)אמרומאןיימר
י למאן דאימא,
זמירא ,תלו עיניהון (כא) בתעלא( ,כב) אמר להועי"נין אתוןל
(כנ) אמרוליה אין ,דלי עניה (כד) כלפי משני מעלויהון ואמר מאן דחמיןלן
ה לט
(כה) מעלאי,יחמילן מתתאי ,כךמי שהראהלןבשובן של בגתן ותרשיריא
בצליבא של המן ,ומי שפרעמן הראשונים הואיפרע מןהאחרונים:
.הרהורי דבריםהיה שם ,מי הרהר ,ר'יהודה אומר
אחר הדבריםהאלה
(כו)
ן יהודאההיא,
ד"א המן הרהר ,אטר הדא אסתר (כו)אי
אובבתליהיא מן אבי
כך
עשו דכתיב הלא אחעשוליעקב (מ61כי ,)36ואין משאר'עסמיןהי העממיןקרובין
אלו לאלוראויאני למול (כח)פרוכךפי מתהתידה ,ור'נחמי
ה אמר אחשורוש הרהר 1
י חושבלו צובה והוא ישב כאן ומבלוט לבנתו בית המקדש,
לאבמנרותומרדכ זהאנ
יי אפשר ( ,כס) להחזירואי אפשר ,חלא הריני מגרה בו [את] המן
א) זה בונה וזה סותר ,וחכמים אומרים הקב"ה הרהר ,אמר מרדכיזהצדיק
ויהיה (ל
נמור הוא ~א) אם אמלפרוגךפייבאהמןויסגלמטוןויבאמדרכיליחולטמנוויבנה
בית המקדש:
הערות ותקונים
ונכ"' א'ונגזפס ,ונעקוםסני' ו(חוירס סריגו טוסם כנוס( :יד) ערס ( W"Dחמורתך.וס"ס כגדפם,
וקמ"י ונקפי %ונכ"' ב"מונכ"' ל  DtpbU1במרס ממורס(ס"ח( :6פו)קפיס.מכ"י ב"מוכ"'ל'
עכ'ו; סנ 6ק(;דס פסס ,וג'6שס הנ" ק(ד 6ס(סס 1נ"(ק(גיס ,יע"ן ערוך ערךק(גי:6
וגסי א'
(פז) וגמרוס .וכ"מניקוט ו3כ"' א' ,וככ"' ב"מ וכ"י ל' כתות וי:רנוס( :יז
) כחיב 06יעלט (0מש
לסתר סס 6יתנ'! ,עם 6ם 'עלסלסייס  16'0וריס
ו (עכ'ניע (עגגס,
וסכיןעו61.0מנונגע7פסנמ!7רסטט נפקוס (רוגםסג" (רומוסג",ועיןמונכךיסס עוף( :י(חר)ומרי3י ס:הס סווסוסך מסהע'.
3מ7רס לסהר סט 16ת ד',
סוססת' מקת  DniDכמו ססו 6בכ"י ב"ם!נגיסת ,וכן
(קותמן

ינדס

*

מירס"6ג ,וגס טס סנ" ר' ס:הס ,וחמוס רמו  q)hג"ג כ 61כמו (סיט לט סוס מ0הע',
ובכ"י א' סנר ר'יסורסמסיועי'6 ,.ן מסק תסיסכתוב ר3י וחטט סמגנתיק  btcnר"ת ר' יסורס ,וש' ר'
DnlDסיסמשסר סמעסססאת( :ים) 6ר' 6ענו סעודתךכו' .כ"סגס נלקוט(15 ,ס נמדרסלסתרמעתיק
ממסירמבסוןלרמי(i'cMענרי6,רי טפסכעכס (נכמס ולמיסוסיכך ע(גנןעורות ס(קריותושניס nva
ן דמ7וון .ונגדפסמן('מ6
רעות( :ב) קמרומ6ןיימר ומירה.נכ"יב"ם 6מר 6ית(ןמ6ן ד6נ:ר(ןמגי
(ןזמירג("5מ( :6ן,מיר( :6כא) 3חע( .6ככ"י ק' וגק א' נאזין ת,6(1וככ"י ב"םוכ"י ל' כסדין
ת"נ( :6כב) 8ימי
ר
מי(סו ט'ג'ן 6תוןן(' (מ6ןי'6מ .6נכ"יכך מ6ן7שנ6 6מר ,ונכ"' ברט,נכ"יל'
:
6
:
6
ד
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ס
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'
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,
ס
ס
ד
ג
נ
ו
ס
י
1
ו
ר
מ
ל
6
ג
)
ג
ב
(
עניון לתון ('
6ין.
עויין 6חק מס  67תמיר ונכ"'
ונכ"' א' סמרו (יסמן ,וגס הסרנג"י ב"ם וכ"' ל'ונכ"י ק' ונגד!,ס :ו(מכגדק)כנפי מסכימע(ויסון.
ככ"י ק' ע(!יסון,ונכ"י ב"םונכ"'ל' כ(ס' מסכי ד6ריות 6דמעי(!יסון,
א' כ(פי מסכל
:
(כה)מעטי.כג";'ב"ם !כ"י ל'וכ"י א' וכגדסס נעירתימ:ונ(קכו) ד"6 6מר סדנריס  .C)boמונתכנידרס
י ר'יסודס (36 ,דהרי ר' כממיס
סס 6ות ס' וכי(קוס רמו נ"נומליין 636נריק,ו3מירס רקדיר
ורננן סטמ'ס ממסדר( :כו)6ין יס!ד6ס סי3 .6כ"' ק' '6ן יס,דיהו ט' ,6וככ"י א'6י לסהר סד6
יסודיתסי( :6כח) סר!-סי.ככ"י ב"מ נטעות פויוקופי ,וכמקס יוניה  xpoxoxsס" נדרס וכנוד,
נמירס מסמרססמסרסס'וס ,רם(תקנו D"Dמדרס 636גריון( :כס)(סמ,ירו6י 6ססר,.
ט גסמ
סכנחכ"י
ל' ,וגמ 65נג"י ב"ם!כ"י ק'(:ל) וסנוגס וגס סוחר ,נגדססונכ"י קונכ"י ב"מונכ"יל'ונ א'
יס6דיןנ!גסוזיןסיתר( :לא)  06גוסס פרו-ס' גו' .נגזסס  sc~l)06סרוקופיויני(ס
מוןו(וינק מרדכי
ויסוף ממנו ותגס ג'ל שמקדט,י3כ"י ב"םוכ"יל'  Qb")oג!ט( סדוקוסי[נ"(סורוקוסי]נ 6תסנריות
6(6ינ6כמןויט!( סו7וקוס!' [ ("1ס!רוקוס'] ויקנ( ממון מריכי ויסנט וינגסגיס
 ,וני(קוע

י

יי

עיטי

י%
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כלעבדי המלך( .לב) ר'יוסי ב"רחנינא פתח ,פסנו גאים פח הסקס קמ ,0
ר
 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע(4נ) פרשולי אומות העולם פחי
ל
אומריםלי עבודע"ז( ,לד) לדימוע להם(להלאני נענשתלפניך ,שלא לשכיע להם
הורניםאותי ,א"ר חנינא(לו) לזאב שפרסולו מצודהעלפי הבאר ,אםירד לשהות
נ יורד(לז) ימות בצמא:
באמרםאליו יוםניוציוודם ,ו(אלםח)א
יר'
יבנייה בשם ר'לוי אמר (למ) בניה של רחל
רידו
י (ם)ניסן שוהוגדולתן שוה ,,נימן שוה לשםויהי כדברה אליוסףיום יום
(נואיה (ט') ,ךכאןויהי באמרםאליריוםיום ,וגדולתן שוה ביוסף כתיב וימר פרעה
את מבעתו הס מ 6מב) ,ובמררכי כתיב ויסר המלך את מבעתו ,ביוסף כתיב וישם
רביד הזהב (מס מס) (וכאן כתיב ועמרת זהב גדולה
הט( ,),מא)ביוסףכתיבוירכב
אותו במרכבת המשנה (גו6סיח מ 6מג) ,ךכאן כתיב('6סוהיירכיבהועל השם ברחובהעיר
ג6סחר ( :)9 1מב) ר'לוי בשםר' המא ב"רחנינא אמר ,אמר להם מרדכי סשה רבינו
הזהירנו בתורה ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה(יגרס כ ,סו) ,זזה הרשע (מנ) שם
עצמוע"ז ,ועודישעיההנביא
אסע הדלו לכםסו האדבז' אשר נשמה באפו (מד)כי
בסה נחשב הוא ל:ע.סג ככ) ,נלא
יוד אלא שאני(מה)יליד ביתאימגינמורין שלמלך,
ומשוזחוהלהדיות (סו) ,הדא הוא דכתיב (ו)תפשן השפחותוגו' ותגש נם לאהוילדיהן
ד,
ואחר נגשיוסף ורחלונו' (גואיה ו),ועדייןזקניבנימין לא ניל

*

:

הערית ותקינים

כב' זהכ"6כקיטס סלסל 63,כס
 ,ונין הסע ו75יקינכס ובח"כ י %מרככי '1ס(ססיווגו וינגס ט כ"ת
סגוקדט ,ונכ"' א' הג" 6ס נוט(פרוקיסי ( 6סכיק (ניר"ס כקוס  b)hי 63סמןויטוסויכין רפע 751יק
יכר חגיג 6פחח .נוונך כמדרם %תר
'3נס ולח"כ ינ6נורדכי ('סו(סיווגו ו':3סג'ת סמקדס( :לב) ר'.וס
6 r~Dותי' ,ונתסס סגי' ר' 'וסי פתחוחסרים סגלות "כר חגיג ,"6ונוונך ני(קוס רשו(6ף ג" 7ורמזר
ספון( :לג) פרסו ('  0"16סח .נכ"' ק' וכ"י ב"מוכ"י ל'וכ"י א' ונגדפס כתיב מ5ודס ) opnסח:
(לן) (ס .11::נכ"' ק' וכ"' א' 6ס 6סמע (מס( :לה)6גי גטם (היך .כע"י ק' סגי'6גי גטגס (סניך
מיחס ס6:מר 311ח o't)biיחרם(:לו)(ו .3,נכ'" ב"מ מס( (ו6נ( :לז) ימוח 53מ.6ככ"י ק' סייס
"כךעומין(י קומות( : o)lrcלה) ר' ':3ס 3סס ר' ( .'1נכ"' ק' כני' ר' 'כודס גסס ר' סימון,
ונכ"י בקםוכ"יל'וכ"י א' ר' 'סודם 3סם ר' אימין ,ו(3ו7רס נ"ר  r"ODר'י71ן 3קס ר' 3ג'מין ,וכן
סו(6סנן כמסרס ס"ס 6חריס .ו3מ7רם לסחר ס"6 1ות ח' סני' ר' 'וחנן נסס ר' כגימין 3רר' (,'1
" ,וסני' ר' יוחנן 3סס ר' נג'מין .ונגךסס
וכן מו 63נ'(קוערנ!(6 ,ףג"ד וחסר סס ספון " 636גריון
כוונ ר' 'סורס צנור נג'סס( רח( כו' עד ירצו 75יקיס ויסמהו ע"כ ,ק5ר ממעתיקמסוגו וי365מ(השכו'"
ידי הוזתו ,וכוסתו עד ירקו  Gt~tTiויסיחו סס61סיום סמ6מר( :לם) מיס Saרה( .וסיוסף ומרדכי
סנ 6י!נ':מ:ן( :מ) גיסן סוס .וטס נמ7רסנ"ר ואסתר ר3ס ,סמ"גסי' גס ס(סס6 ,ו(ס סנירס 6ס:כוגס
כי6בכ"י ב"ם,גר
' ל'וגסיוגס סוס,כי יוסף ( 6סמע %ק 6ף ס7נרס שיו '1סי"ס,וכן רבתיכי
סש"ה סירס כן,
ןסוס ג!(סוןנסיון( :מא) ניוסף כתא וירככ בוהו נגורכנת סמס:ס  .נכ"י ק'נוסף
מ
י
י
טוך ניוסףכהיכוירכס קותו 3ג7י סס (כר6סיחגו6מנ) ונכלןכתיםומרדכי מלטויכמלך 3ל3וטטלכות
ז  TtPכמדרס "3ר ולסתר רנה 1'5ס סעוייס( :כב) ר' ( '1כסס ר' חמ 6נר חגיגת3 .מ7רס
פי',יזי
סס כחוגר' (וילנור ,וסגולת "נסס ר' המ 6כר חגיגת"הסריס סס ,וני(קוס הסר סס ס6ומר,
בנס
ירס סס מתחי( כך ,מס מור (סם י,רדכ' (מי ס6ומר ( 1מדוע 6חס עוכר 6ה מצות סמלך:
תד
::
ו
(כנ) סס עמוע"ז .ככ"י ב"מ סס ע!:5ו מוס ,זנכ"' א' טסס עצמו ע"ז( :מד) בנמס גהס 3סו,6
בכ"י ק' ) sheplהקרי נמס ? 6(6קה ,וסול סוססס מנמרק נרכוחדףי"ר( :מה)יקיזניח6יסניגסורין
ס( מצך,ככ"י ב"םס6ג' '('ד בית 5'6טגסיטור ס 3מ(ך,ונכ"'ל' ססמיט סמעחיק סמ(ס סורס ,ונכ"'
ק':6יג'ג'עון ,וננודרס לסתר 6יסג:עיריןo~no ,רונוית ( Signatorius Signatusמויסנט(ייכ:סטט),
וסנ!(ות "עיד ג'ת" מן סוססס  crtbnמפרס 6(1 ,גמג(3 6ו7רס לסחר גס ( 6כי(קוס 6סר 37ריו
(קוהים שבדרס  b:hגריון .ונסתרס לסחר סס כתב ממ"כ  6(6סמי 6יסנגעירין גרס"(1 ,ס' מסגין
פירורו'(יד ניח ומיוחס עכ"( ,ונמדרס לסתר סס גוסף סכ( ססנטיסגולדו צחון (6ר7ו,קגיגונז נ6ר7
יסרך( ,וכן נכ"' ק' כתיכ"ס:ו(דנג'מין נקרן יסר( :"36מו) סס"ך והנדן .ע"ן כמדרס לסתר סםסאון
מסרס כנרך מברסיס מפולריס ,וניענוע ססמיט כ( זס ,ונכ"' א' כני' גסתגסק5ת 6 6(6מרמרבכירסע
וס נסס עקמו ע"ז ספומווסרין'ע(יכונכמס מזמות 6(6 6(1 ,סכ( ססנעיס ססתחוו מקט ו6מ 63
עוי
ס:תפ'%

י5י
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ןמרדכיכורעופהטועחוה ( * %מז)אמרר"אבא תחשבנהעיניהם מראשן
ויראהמןכאי
יסעכך),לפ4שטראיתזניהםשלרשעיםמורידים אהדםלניהנם,שנאמרויראו
)ot)rn
י טובותהנהוט' (ג"סט 1ג)( ,מח)וירא עש (0:כחממ),
את
ם
ד
א
ה
בטת
ם
בני האלהי
כ
וירא בלק(כמזכלככ כ),וירא בלעם מסכי ,)6דירא המן"סתו ג ,)0לפיכך הםמתביישע
במראותעיניהם ,שנאמריראוגויםויבושו (יכ( / )61 0סם) אבל מראיתדניהם של
צדיקים(נ) מעלהאותם ,שנאמרוישאעיניווירא והנהשלשהאנשיםנצבים(גויסתיםג),
א פנחס (כמוסר כס ו),וירא והנה המנה (
לירא ךהבה בארבונדה הסכ  ,)3ויר
סמ1יתע)ג *)3
יאיתעיניהם ,שנאמריראוצדיקיםוישמחו (6י1כככ :
(נא)ולפיכך שמהים במר
( .נב) אמרו מהעשההמן כשעבר(נג)ולאעמדמרדכי ממקומו ולא
המן חמה
ו מצד אחר ועשה עצמוכאילו שאלמרדכי בשלומו,
שאל בשלומו ,באל
יעליך שלום ,אמרליה מרדכיאין שלום אמר ה'לרשעיםמרייסג; ג,)6
ואמרליהמי
מיד וימלא המן חמה:
י לעוףשקינןעל שפתורם ועלההיםוהציף את
ריכוזבעיניווגו'(.נח) אמר ר'ל
ותחיל מכלאפיו סיםונותנו בחול ,וטםלאפיו חול
קט ,מה עשה(נו) עמד וה
ומתנו בים ,בא תבירו ואזל מה אתה עושה הנתיגע ,אמרלואיןזז מכאן (נז) עד
דאנאעכידהדין ימאחול ,איל שומה שבעולם(נח) כטה תסתופף ,קךייבקש המן
להשמיד אתכל היהודים ,א"ל הקב"ה שופה[שבעולם]אני בקשתי להשטידם ולא
יכלתי ,שנאמר ויאמר להשמידם לולי משה בתירו (תס(' 0קו כג) ,ואתה מבקש
( .ס) ש"טו'אל נמשלולצורים ,שנאמר
להשמי4ם( ,נפ) סוף שהוא טפל בידם
הערות ותקונים
ותגסן סספמוח ונו' ותגס נס (6ס ונו' בחר גנך 'וסף ולח(
כטתמוית' סעדתן ( 6נמד 3ג'מין
ס"סי
'1סתחוו( :מז)חגר 6ג .6גמזרססל
תר "6ל 6יט ,ונעקוע נטעות 6מררני6 ("5 ,מר ר'איבו,
ונע" ל' ונק א' ונמזרס מטס 6מריס "6ר 3"6ו ,ונמקי ב"מ "6ר(וי( :טח) חר 6עסו .נכס ק'
נוסף ו'ר16 6תס סכם ,וכמדרס לסהר טסף וירק חס6ני כנען( :מם) 6נ( מרקותטיניים פ( 5דיקיס
מעי 6ותס ,גמזרם 6סתרס(סין מטוגס ק5תכירךמירשםמ6וחריס6 ,נ( מבית שגשתס(גד'יט
ת6ר(פי המרקית עיגיסס ס(לזיקים מערס 6ותס (מער
3כקס סע'3וגס( :נ) מערס 6וה! ,ננ"'כן גוש
"ומענהתן"( :נא) (סיכךממחין כמרקח עיניכס.
ק' (סיכך מטתנחי 0וסמחיס( :נב) קמרו
ש
כ
נ
'
ק
.
:
6
3
6
ע
.
6
(
ו
ו
(
ז
מ
ע
ז
ז
)
מכלן מתח'( נ~זסס 6חרססממיע מקמרסרס( :נג
)
ד
נ
(
נשי
בו
הסרמן נקומו עז כסכומו סססמיעי.מעת'ק( :נה) "6ל(ו' (שף ,וס"סכגיפסוגסנמירס %אעל 6ות
'"נ (מס"ז (עוף סעסס.קןכ '1נקזת  vlth ,offt)fnבנקוט סג"מס36( 3רג'תקיע ע(  nDCס'ס ,ונרסס
נגדוס"  ,q'pונט( ערוך סס(ס('דירי סר 3סגדו( מסרמ"'פקסוס כהנס" בסון סרס' סרך זרךמיס

ויימלא

ינד)

וכנזפסם(ק5ר סמעחיק שטוגו ,וכך כח 31טס"6 ,ר (( '1עוף סופגןספקוט' טל 6מר פ

(וומסטלמקגטי),
סקנסס 6ח0סו6גורכן נטי ,ססו 6סייס 01nbwנ"( 6ציט נג"  SDסנתונ
של( :ט)עמז
וסחבי( ממקס,ומיס תוהת 3חו( וממש ס' 1תו( וטחנו 3יס3 ,כ"' פ' וכ"י א' סתת (.ממש סיג מש
וס1סכו (ח(1
פיו מו( ונורש ('ס ,ונמדרס לסתרסוסון נרח 03ק5ת ,מס עמס נוע( מיס מן מש
יפ
פסיו וסוסך (m
nסSס~וגוע( עפרמן סי3מ 0ומציך (ים ,וקרקוע ס(סון נ;ס31ט ,וכס"(" Strn,ממש מיסו
ההתן (תוך  Slnoוחוור וממש סירו [ח( וג:חט 3יס] ,וככ"י ק' סג" וסתח'( ממשסיומן סמו( וגותט
'3ס( :נז) עד ד 6:6עניד סד'ן ימ6הו( .ולנס 3כ"'ל'וכ"יפ'וכ"י א' o)th ,נגעיק' 31עק1טעד
י"
ס
6מ
ענידסדין נץ( ימ6וסדין '(ו*חו(,וכןנכ"י ב"ס טדס6מטוסס ו0סיס ש( וזססחףיס( :נח)דכ
חסהוסף .וב"ס3כ'4ל',ונילעסטנ"פףכמסתוסיף ,ו3מזרס  06סוףטףנמס 6חיכול,וככ"יב"םנ6רל
גמלימוכגסךסנתזיטס3נווגענעל3ג"' ק'סנ" נמסתינע  631חוש(נצרמכסס(6יסטסך(6חעדס:סטף
"י
0
וככ"י פ' מוסס הנעומססוף סוף כמס  q'pinוסכתיכ 6סל ממחי מי( גכע (יס תו' ונכת ססס 0קכ
6ת 0יכ( (סלקו( :נפ)  6100 q1Dגוס( נידם3 .כ* ק' סוף סחיסו( ע(ידם ,וככ* כנ"מ ונכ"' ל'
י מטס
טסך ס6תס גוס(כידם ,ככ"י פ' 6גי 4(3תי (%וחס ' 6(1סלחי הכתיוייקמר 4טטמידס(ינ
נחירו וגו' יחס חנגות (כ(1תס סוף ס6חס טפ(ניס ,ונפקוס סמ6מר ממוסע6 ("11,מר סקנדלרסס
6גי נקמתי  6(1יכלתי 6'1מר (ססמידס ((1י מסםנחירו ו6תס מנקם וינקך סמן.ועייןבמדרס הסתרפ"נ
סקו סי'"( :ס)סיסקו יטרף( (בוריס גכ"' ק' 3גנריס,ובכ"י ב'ש ויטרף( כשריס געספ ,ונמדרע
ן וטסנו יסרק(טיס ,ומקשט
הסתר 16תי' מתמי(ר' ממעון גןיוסינן (טט6 6מר )hnbסיי
 1Whסם סו 6כס ק(ס;יגו גמדרס  ,(6חס טסימו 63נססכ"ס לווייום נר (ק1גי% ,6ן pD~ 1,6

פ"

.

סריס
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להרס ,שנאמר
(מא)כי מיאש צירים אראנו ונמוגר כנ ס) ,ועובדיאלילים
יקדרה ,נפל קדרה
ה
כל
מיע
ושברה כשברנבליוצרים ('טע'ס(יו)(,סב)נפלכיפהעל קדר נ
וו
עלכיפהווילקדרה ,כך כל (סנ) שבא ומזדוונ להם לישראל 6( ,ד)נומךאת ש%
מתחתידיהם:
הפיל פור דכא הגורל
( .מה) אסר רב חמא בר חנינא ארל הקב"ה את הא
(ש)גורלן של ישראל:
( .סו) ארז"ל כשאמר המן להפיל נורלות (סח) [ותזחיל
ב)ירמליום וממודש יפורש
( .סם) עלהיוםא'לפני הקב"ה ואמר
להפילנורלות]לימים שנאסרמיום ליום
י
לפנסלרטבסשה"עגם נבראו שמים וארץ ,ואסרת אםימדושמים ממעלהויחקרומוסי
ביאני אמאס בכלזרע ישראל('יין ((6י) ,ורשעזה מבקשלאבדן ,עקור
ארץ
שמים וארץ ,ואח"כ כלה איתם .באלויום ב'לפני הקבעו ואמר רבש"עבי נברא
רקיע והבדלת בין מים ;;עליונים למים ונתחזונים ',ובניך הבדלת (ע) מבין
האומות ,עכךררקיע ואח"ם כלה אותם .באלויוםנ' עלהלרקיע אמרלפניו רבש"ע
(עא)בי נבראו אפנות ובניך מקופין ארעך בהן ,שנאטרולפוזזם לכםביום הראשון
פריעץ הדרונו' ('1קו6בג מ) ,קדר אילמת ואח"כ נלה אותם :בא לויום ד' עלה
לרקיע ואמרלפניו רבש"ע בי נבראו [טמורות] שטש וירח וכוכבים ומזלות וישראל
מאורות ואה"כ כלה
' (נוסית (וע),
נמשלו בהם ,שנאמר והנה השמש והירחוגו
י נבראו (עב) בהטות ועוטות,
אאם :באלויום ה' עלהלרקיע אמרלפניו רבש"עב
ומקריביןלפניך קרבן(,עג)עקור בהמהועוף ואב"כ כלה אותם :בא לויום ו'עלה
לרקיע ,אמר (עד)בי נבראו אדם ורוה ,וישראלקרויין אדם ,שנאסר ואתנה צאמ

כי

.

עיר

הערות ותקונים

ק (ס;'1נמיוט "6נ וטמע( :טא)כ' מרש דוריס 6ר:6ו .ככ"ינךוכ"י ב"מ ונמדרט לסתר
טס
"עודמגיעו  715 %חו5נתס(יכעיס ג,)66ונכ"י ל'וכ"י פ'וב"י א' הסרג"כ( :סב)גס3כיסס.
ש (מוזווג ,.ונכה ל'
נגו"ספףנמדרס לסתונרכת ,בונ"ימ(נןכס(סבון משס,ע( :סג)פ'סנו6כnt4אati'rג( .נכ"' ק'טי
נ,
סינט ומויוו
מי סנ( 6סידווג( :סד) ג,ע6 3תסגו
מי ס.זדווג וכצי
מתחת יד'סס .כ"ס נסנכ"י ק' וכ"יל'  ,ונכת ב"מ סני' ג( מ' סיודווג ניטרף( טש ססהושס' פקו
מתחתידיסס6,ין מסקפ ("5גוע( ספרושסי ס(ו מתחחיייס
ס ר"3כנודס*,סיין ערוךערךפרק,ס':
(סה) 6מר ר3 hen 3ר מ;ע .6מונסנתגי
ס מס נשלכותיכריס 31סנ:ון 6חרולין ספק סט3ע ממזרם
שגיס 6חריס ,ופססת'כמירס סס נתגיס,כי (פ':גו ק3ר הכמעתיק  6(1מעתיק כו ,6ע"ס ,ונב( סכ"'
סו 6כמו (סרגו( :סו) נורק ס( יסר .36ונס( כתנ'ידובילקוטגירוי
ן טל מיי:לכוו) )"rlhכו' ,מכלן
מתחיל סמסטר :3דסס ,כי גיטרהי"? סכ'רותי כי הסר משמר מלס טד Ct'Dהימסמרכלפניו 6תי6%.
רנהזיע ,ונכה א'
גורלןסליסרבל .ו3כ 4ק' ,וכ"י פ' ,וכ"י
בקםיכ,הזוכק"י5תל,',גסוסכגמדתטחסי(,סאגית'נהס
למרו רנותינו ,וכן גבס נמדרס לסתר פ"נ ג6ר
יוגמ 65כלקוט נסגגון
י סו 6כמידרס סיס לפריס (rD) :ונתחי( (ספי( גור(וח .סוספת'
6חר כמו מסעירותי (ע'( ,וכוודוי
סס61נכ"יל' וכ"י ב"ם ונגדסס.ונכיר פ'וכ"י א' סגי' כסבך סמן (מסי( גורזות נתקלס מסי( פור
(ימים דכת,נ מיוס ('וס( :מם)עכס 'וט  .'6נמדרס בסתר כתונ נכ 3סימ'ס "עמד סלו (פגי סקנ"ס":
(ע)מנין ס6ושת .נכ"י ק' נוסף ומוס'ריס כנוסור3כ'מקרקיע( :עא)גי גכר6ו ('6גות .נכ"י ק' נוסף
סו 3סני' "וסרי ס6ךגוס",
פ' וכ 4א' טסף"וגן  ,"l?Pוכמדרס בסקרסני'
איעסכיכ ,"1ונס
רסר
קי
 13גנר6ו ורע'ט ו
יק( מסריסין מירס חרוסות ומיוסרות וכן כנהקו*(נוח רסר %מר94ן (צ'ך,ונ:זפס
ים (חק מקרשן המקוס מוקסין( :עב) נסמות ועיסו  ,גכ"י ק' שס1ח ונסמות,ה3.
ת נקסמות"יס
יפ' וכ"' א' 3י גנרלי (חתן וניזמות וגז סד'
(מפוק ל נ3ר6ו  cluסססי ,וכן כגזסס ('ת .6ונכ"י
ש'סר 35עת'ד'ן (ספוח נפן (פרך כתהם כגס בח"כ 6תכונס ,וכחג' פ' מונף 6חר זס "ובמדרס 6חר
יוס ס' 6מר(פי' סקנסס רנס"ע נ' גנרל עופות ודג'ס ויסרס( מאוימןמן סעשממן סקורומן גגי
פנס ,נט( סקרניות תחי(ס ו6ק"כ נרך" ע"כ  ,וכמדרס סיס 6חריס לממיטי גנרלויו סדי ,וכמדרס
(קח סוגני גנר 16וניסורועען וסע ממיל ('סר , (5ועור  13גכר3 6סמות ועוסות( :ענ) עקר נסמם
ף1 ,כ"ס גכ"'ל' ,ו3כ"' ק' וכ"' ב"מונגיסטכנינט 3סקרנן( :עד)נינגר* 6דסוחוס.נודפס
1ע.
;נכ"י ב"םוכת ש וכ4
נ' גכר5ו65ן ,וש"יבו סנ" ני נכרזו 6זססר6ס.ן ,וס"סלמילד 6סתר,וכ

כמ.
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מררש אבאגוריוןפרשהג
ע
צאןמריתיארם אתם('ש"( (ד ( ,)%עה)דבפל כלבסאדםואל"ככלה אותם] :בא
לו יוםז' עלהלרקיע אמר כתיבביניוביןבניישראל אות הוא לעולם (שצת (6י.),
עכור אורצ ואה"ככלה אותם ,כיון שראה שלאהיהיבל*מ
ם ,בא לו לחדשים,
ילאייר(עז) זכתהסי
ן זכותהפסח,
ן,
שנאמר ומחודש לחודש (מהו ג ו)(,ען) דשהלניס
למיון(עת)זכות מתן תורה ,לתשז(עם) זכות הארץ( ,פ)לאבוהפכתי אבלםלששון
('למס ('6ג),לאלולזכיין ההדסה( ,פא) דכתיב ותשלם הרומה בעשרים והמשהלאליל
) וטת הרנלימ ,לחשוון (פג) וכות שרה( ,פד)לכסליו ופבת
(יעמיס עז),ליושרי(8י_
באדר
1

שמח ,אמד
זכות חנוכה( ,פה) לשבם זכות אנשי כנסת הגדולה( ,פו)
(פז) אבדוק המזלות( ,פח) מלהויקוצ להםאיש שה (ושתינג)( ,פס) עדר ,שוראו
כשב חיוגכנ גו) ,תאומים פרץ וזרח( ,צ) שנאמר והנה תאומים בבמנה(גוליית (ח כו),
(צא) סימן זכוהיונה ( ,צבזאריה זכותדניאל ,בתולה (צג) זכותחנניה מישאל
הערוה ותקונים
פ' נשג נ' :נר66יס ,וכן סו 6נזקתס,נ( :עח) נס( כ( ננ' %ס .סוס4ת'  D"Dכקכן ,וחסר
ננוסס גס נ;"' בים וב" ל' וכ" פ'וכ"י שו ,וכן נמדרג לסתר
3כקמס ס"ס ו6ס 6תס מנקל לעקרן
ס ומח"כ 'ט(וס 3סס( :עו)עמס(גיסן וכות פסק.
פ' נגהן ע(ס וכות פסה נהר
עקור כ(סרי
זכות מן וכן ננוגס סג"נעת נ'( :עז) זכות מ ,4נכ"' ק' טסף ומסח ס;' ,גסנמילסשסתר(סגינו
גבירזכית ספח קמן וזכות סמןמגיתן (ריס (יסר %והגוסס טמר 31 ,13כ"' פ' פסף"ונמירס שחר
נ,6יר צות פסחסי'"( :עת) וכותמתן תורס .נ"י ק' וכותעיר
ת ומתן תורס( :עט),כותסדרן ,
נכת ב"ס נוסף חכות יסוסע וכ(נ ,וע"ן נח7וסי סלך"( נמ7רס לסתר ססססני3 6פי'
ן
נ
6
י*
ז
יע
מ(
'ס
סכיך נתנוו וטת מ(וע:ח יסוסעננכעין מסיס כתקיסת תמוז  fit'hllנסרר עולם פ'"1 ,6לפ' ט
עורך
מסריס וכוח ~7 rlhס"גו זכות
עצתסט:יע (וכנת(1עפית(6יר)ןענ"זתמו'ווסוככדדמיוכקחי'נקךר6הרודןכשסכני)פDכtן(1 h(lגעפ)ר%סחרי
ת
(הדס סחמיס' נ36 6ירוס(יס ,וכיון
"6כ כט"ויום קונס 6חד נ6גסו 6מענר  hlrDוגנותו 6ת :סרסי
ח :1כגס (6רן 'סר (6נעורתו מננ3
דסיי:ונחויל  ,firnור6ית' בסי' (וסרוו"ו סכתנ נתמח,כות סטן סכסכו סמרנ3יס (דור 6ת סקרן
ומסר כ(כ ) tcrוכרה מרס ומורסולכי( עגניס ,וגססיס נתמוו ,כמ"פ נמדרס רנס סס"ז טף ס"
ף( :פ) (6נ וספכה' 6נ(ס(סכון .וס חסר3מירס לסתר רכס ,ולס נמ65סוססס
י"ג ,ועיין מפסעי
"יעוד (מס ע(ס סגור( כתמוז ו6נ ס6מרו (פ ':מקלס לנס"ע דייגוסירע:ות ע'6רע31גו(כניך לתמוז
המס? ,נ6נ המש ,ור"ג  rwnJחמםס (סהנרוסתוויתונמל ר,זמ'ן וסמלוצן סטקךופרף %ולטשם6ן
סתורם שיעמד (5סנסיכ(631 ,נ חרוסת נגור ע(6נותיגו ס(' 6נגש (6ר 7וחרס הית נר6טוגסונסגיס
ותכיס ניהר וגחרסס סע'ר",ונ:דססוספכתס 6נ(ס (שון3"5ומפכתיוסוך(מון סכהונ (ירשם ( 6ע):
(פא)7כתינ ותסרס מחמס נעסריס ומפסס ( .(1(6כגזעךהטעית ותסרססחופה .נעס1רללידס("5,(136
נעטרים והמטס ( ,31(6ונמזרח כסחר ג!סף ונס  rl)fמעמר מסמס כססו 6רשען פתן53מד463לר"ס
(כערר נסמם,וסיף (קוה ג,מזרס פיס הריס,
(ספן( :פב) וכות סרנ(יס ,ממדרס הסתר זכות
ת
ו
כ
ו
ינסופר סוס כטור ורוכס ו(ו(נ( :פג)וכות סרס.
אסרמסיר ורג'3ס .מכ"י פ' וכוח סרנ(יס ע"
נמדרס לסתר גוסף ,עות סרס 6מ:ו ס:ו מפס .ור"( סמתס מנער כסורחסעקיס,ועייןנפי' מסרה
וכחליס' מרז"(( .:פר) (כסרו וסנה וכוןוינוגס ,כ"ס נכ( נתני 'ד ,ונגיסס סני' כס(' 1וכות חעכס
וטנת וכות עור ,6וגס נתק  D"Dמדרס ,סתר ,ומס ססנ' 11 6וטת מטכס ר" 3מעתיד (סיות ,ועיין
3חדיטי סרן"( ,וני(קוס (ןסו6מןמירס פגים 6 (o~lnhיח 6כס 1'3חטכם ו:גמרס שללכת ממסכן ,ומס
ססכי 6אדפס מנת ,כות עורל עין 3מזרס סס סרניך רפסמן סכתו( :3פה) (סנע,כותהס'כגסת
סגדו(ס .ע"ןניסקר ר3ס  o~tDaסס  O'XD3וסוקס  13גתקכ5ו  13כ( ימרט( ע( ט(גט בנכעס וע((,ס
מיכס ,וסול(סון סנרייה 6נמג'(ה חבית( :פו) נ6ןר ממח,וכן 610בגיס
ט תם נמדרס שסתר גיס
ר"ח 6דר ו( 6מ 65נו סוס וכות סתה'( סרסר (במוח .ונכ"י ב"ם ונכ"י ק' טסף נשדרסמם 6מרנו
ג:ח מס? רנס' 631 ,ועכי נו גלל וש מח ,ונכ"' ל' ('ן6וס) ,גמךרס בסתר גמ 65וס6חרר~מ*מר
סניק סמבות ,וס 61מגמרך מגבסי"נ ל'נ( :פז) 6מר 6ניוק סמו(וח .גס זס סו 6כמדרס שסהרסס
נ6ריכותיגריס כדרך סמדרס.ס סמ6והריס( :פח) ויקחו (סס חית סס ,נמדרס טס ע(ס וכות פסח
סס"7ויקחו 6יט סס( :פט) סור  16כסג .כמירט סס סור גמ 65זכות ' qDIסגקר 6סור ולס"ד נטר
סוט סור ( 1וזנות קרנן סג6מר סור  16כסנ( :צ)סכ6מר וטס תסורס כנסגס .וס נסמס נגדסס:
(צא)סרס; וכות יחס ,וס חסר 3מךרס לסתר ס;סמס ע"י סמעקיקיסוים (מוסיף ממס( :צב)לריס
וטתד;י .(6כמדרס שסתר גוסףמסיס ממנע יסודם סגקל(:o'1h 6צנ),טתמגגיס מיס1(6עורש,עיין

(י

נמזרח

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

26

מדרש אבאגוריוןפרעוהנ

במאזני צדק (*ע  ,)18עקיב זכות
לעזיי
ך,מאזניםזכותאיוב שנאמר (צד)
),קשים זכותיוסף ,שמאמר ותשב
כי
'חזקאל ,שנאמרואלעקיביםרעעהיושב
יהעזים(סס בז"),
באותן קשתו(נאיתמי ט) ,נד זכות השקנ ,שנאמרואת עורותגדי
ילה דלהלנו)p(mtס.ט~תכ 'ע) ,דנים לא מצא להם זכות ,אטר
דלי וכות כרשה ,שנאמר ונם ד
י כהדאנונא,
ה) כשםשהדגיםנבלעים ,כך שונאישראלנבלעים,רגפושימ הם
(צ
ד
י
ב
אקל הקב"הלית אימן בידך אלא את בידיהון ,מה הדג הזהפעמים בולעופעמים
נבלע ,אף את נבלעבידיהן:
(צו)ךיאמך המןלמלך אחשורושישנו עם אחד מפוזר ומשרדביןהעמיםבכלמדינות
מלכותך ודתיהם שונחז מכלעם( .צז) כד אנןבעין (צח)לםיזבן מנהון
מיד %נריםעלינושוקים( ,צם) ומשהקים עלינוומכנימין הפרד בממוננו( ,ק) חדא

ישני

ןרישירחא(,ק') בניסןפסחא(.,קא)בסיוןעצרתא,
לשבעהיומין שבתא ,לתלתיןיומי
(קב) ואית להון ירהאומפסידין בו ממונו שלעולם ,ריש שתא ויומא רבא וחנא
ד5טללא תמניאיומין ,כליומאאכלין הפתין ורוויןונפקיןויתבין (קג)ומבזי 4ה
למלכא ,א"ל הקב"ה רשעיאותזנית (קד) אלא מה הנאה דלא מניתאינון תרין

הערות ותקונים

ן ככתו(ס ~ hSירט שיט %1י אטלס ס* מס ( 6סיגו o~'tih
נמיכם נסתר סרס גורף טסן זויי
וזמותיי*ס וסמזיקוגיסודתן( :צד) יסק(ג' נמ6וגי 5דק ,כ"ס נס כג"' ק'וכ"' בצםוכ"י ל' ונטפס.
elthכמירס 6ס~ר סכיך סכתונ ( 1מז(' spnכעס' ('6וכ 1נ)( :צה) כסס ססדניס ננ(עיס כךסוגף
'סר .etulJ) (6כ"סנט נגדסס .ונכ"' ק' ,ופס חסרוכ 3"5גע 0ססזנ,ס [נוכבס כך;6י טמע cnlh
י א'
 3"6סקנ"ס כססססיניס] גנ(עיס כך סוג' '6סר (6גנ(עיס .ונכ"יכ
ךסונכרי ל' וככ"י פ' ונכד
ןג';6 6מר
סגוסח;6יניס 61מ 65וכוח 6מר כסס ססינ'ס ) o'Dbכך סס גכ(ע' מ'י' וחסוס'ןכסיי
3יס סקנסס ('תבטןנינך  rb 6%נ'וסון מססרגסוס מעמיסנונע פעמ'ס גנ(ע 6ף 6ח:כלעניד'סון.
י,
וסב נ"יסרס .וכגרפס נ"כס3סון מסונט ,נס'ס (תע ססוחסוס'ןבנון ג'ד' ("5ותפוסיןייזו
ןניד
ך5ע (יתקיטןנידך( :צו)  1Dh'tסמן( .סגי זס גמ65נגיסס כוספס6'1,מר סמן
נס כמקוסליגוןניי
(מ(ך 6חסורוס 6ג 1( 1גכ(ג'סו 6מר (ים מסתפיגסו מ36ססון כו' ,גס ע 3מפוזר ומסורר כפרידה סגו
ל ע"נ,
ס6יגסעוטם פרי '61ן ~ cb:ממגס כך ממס'6ן  ,oh)oכ( וס סוס'ף סמעהיק מנמרץ Osts1י"
ן  ,בכ"י ב"ם כל :6ן כעינן ,ונטפי ק'וכ"י '14כן נעיכן ,
'(1ת 6גכ 3סכתנייד( :צז) כד:6ןכירי
סס
ונבסס כ;67ו נעיק( :צח) (מונן בסון מיד סוגרים ע(יגו 6ח ססוקיס ,ככ"י ב"ם"51י ל'
,ונכ"י ק' וכ"' א' וכ" פ' סגי' כו נעיק (מיונן בסון -מכעס סו(ליס ע(יט ספוקיםע,י
י ר"(
יו
רב
גס
כ
י etSDnלקטתיג
ר מס סגריס  l)'SDססוקיס ,ונגדסססגי' מנוכסת ,כדאו כעב (מיוון אסון
ש
מחוקרסניו
מירעם סוג'7ס עלגו  .ctpttnוסרגסמו"(
( מסי"-6יע((':עק סרג סעע סס36ס,
י
ר
ס
ונצמת ("5כ?:6ןכעינן (מינכן מ:סוןמייעס טנריס עלגו סווקיס 3"516 ,סססונרים וכו' .ומזג טכע
י
מס ססכי6י.תרגוס סט ויומק,:67ן 5נ"ן (מ,נן מ;ג66מר'ן (ג' 6ומ 6מ
סרב
יסו ,6ו'ומ5hn)b '7 ,נ";
ןיומק h1'Dhסו(:6צט)ומסחקיס ע"ע,נב"ק'ומסחק,ס
למונןמגפוןשרין[9?("5רת]עתןסוק'ןולמריןיו
כגו ו6ועריס (ט  GVסגת סו3 6סנעסיומין ,ונכ"' ב"ם ו:וסחקיסנוו ומ3עיגיס צותנו ו6ומריס %ו
סייס ,P.~rסיום ר"ח,סי,ס סיום לסור סו ,6ומכ;יסין ספסרנממיג:ו.ונכ"י א'וכ"' פ' ומטמקיס
( 6סנעס יומין .מונף כמחרט
עמיכגיסין סססד כממתו ס( עורס( :ק)חי
ע(יגו ג6ומריס 'וס לסול ט6שו
לסתרפ"ז סי'י"ר ומנע מ6נ6גריון( :ק") נססן ססח .6נכש ב"ם גוסףנצייר ספחפי
' ,ונכ(כתכי
'ך מת( :6קא)נסיון "~3 .hmכ"' ק'
וס(ק'ן ('6נר 6וורק'ןחוור'ןוהוור'ן ומ(קע'ן צותןולמרין
גס
סכמן  I1D~SVtכג'סון דט 6':'6:מניטל .ו
"מ65ת' גס כה"ר ס:ונעמיס סמ7רס וו"( :מרחסיון תך'ן
D
D
'ומיןענין ענד'ןוסנק'ן (בגר בית 36ססון וסרחן חוור' תטוחיס ומנקמן 'תמון ולמרין סך נוס דמ(קסין
ח,ור' סכזי'תקוטו נגיסו; מן ניעץ ע"כ .וטס גרורכי  o~noתסוחיס פספס (סרס ע3תחוירי ,עיין
ערוך ערך חור( :קב)וציה(הון חז ירחץ .כג"' ק' גוסףסס 7יחנין ומנ,ין (מ( :6%קג)ומנוי bts
ן '3קוע רמו (6ף":ס סרניך DC3
(מ(כ .6נטי ק' מסף ו6ומריסומלכוהודון מסרס
ותכנר,ועיי
ייס סמעיסר 36וסה"כ סומרים נתפ(תס ומסיע
מר
ו
ת6
מדרס תמלך6ין סוס (סגיחס efnnteנתי כ:סיות ו
ל
ע
 6מגית.נכ"י א'
וטניקס,וסולכמדרסס:יס6חריסט( לסתר כמותתריס%3ן(:קר)  6(6מס סנ6סי(
מוד
ן(מיחס(3מס(תן)[3("5מס3הך] כדכפכ (סיות עוט'ם
רי'67גוןעתייי
מי
פ'סגי'6אלכתי (6מגיתסניי

ייייי
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יימק דאנאעתידלמיוק בהון שמחה במפלתו של אוהו רשע( ,קה)כדכתיבמליות
ס עס):
עושים אתשניהימים האלה
"הי
למלךאין שוה להמהם(,כן) אמרר'לוי כל מהש
יההמן טקטרגישראל מלסמה,
פניה
~reטיכאל(קו) מלמדוכות מלמעלה ,אמרלפניו רבש"ענלויוידוע ל
שאין מק5רנין שעבדו ,f~rולאעלשגילו עריות ,ולאעל ששפכודמים ,אלא
שעימר,ם נצרתך ,אזל הקב"החייך לאשבקינון ולא אשבקינק ,דכתיבכי לאימוש
ה' אתעמו ) h'rע כנ):
אם המלך אוב .אמרליה (קח) [וכסהאינון ,איל] (קם) הסן השתא אין אנא
יודעמניימהון כסהאימן ,אלא(קי) כד נפקו ממצו-יםהוו לדג שית סאהאלפי
גברא ,על כל חד והדיהיבנאלך(קיא) מאהזוזי( ,קיב) להודקולמוס אתיהיב ,אגל
אחשוחש(ינ
) אף אני רוצה מאבדן  ,אלא מה אעשה שאלהיהם נדול הוא,
(קיד)והואאויי
ב אותם ביותר( ,קשו) וכל העומדעליהם הוא מפילו תחת בפת
רגדיהמ( ,קמז)וישלנו ללמוד מפרעה שמלך מסוף העולם ועד סופו( ,קה) ובשביל
ומהעבידבישראל ,שפפםבנגעיםגדולים ,והוציאם ברכוש ,וקרע להם אתהים ,מה
שלא עשה לאומה אחרת ,ורדף אחריהם בשש מאווו אלף ,ומבעובים סוףהואוכל
חי (,קיה) בא עמלקזכינ
ךעליהם בארבע מאות אלף איש נבורים ,וכלם מסרן
*יהןבידיהושעבןנון והרגם ,שנאמרויחלושיהושעאת
ואתעמו מפת'ז'ג),
אלה
(קים) באסיסראעליהם בארבעים אלףראשיגייסות,וכל אהדהיה עמו סאה אלף
איש( ,קב) וכלם הטסם ,וצוה לכוכבים ושרפום ,שנאמר מן שמים נלחמו הככבים

עי

עי

התרוה והקונים

עם"

6ת סג' סימיסוגו'( :קה) כדכת'ננסיותטוסיס .כ"סככ( כחג'  ,ונכחק'מונךסכהונ(פיות טוסט
6תיום 6רנע0עמר (חרס 6דרו6תיוס חמססעסר ט (6סתר ס'כ ,)6ובמדרס 6סתרסוסון מנוגסכירך
מדרדס מ6וחריס ("6 ,סקכ"ס רסע 6הסמפ'(עין רעם כמועזיסס ס(0ססרי6גיממילךיסבסד ומוסיפיט
(0סמועד 5חדע3מפלחך ז0ימיספוריס סס"דסי כסי( מחחס (ו( :קו) "6ר(וי.גסגס נסבמדרס אסתר
ת"ו 6ותי"רכס מס 60ומר ,ומוכך ג"כ כ'(קוס רמו (6ף ג" 0נסס ר'(וי ,ונפקוס סס נרסס הדו
שמזרפ" ומטוריו 3מ6מר ס?ו 6מ6מריס מ6נ6גריון וממדרס פג'ס 6חריס נס מגמרךמגיס.ובכ"יב'לז
גוס(
6 Saחד
(ו
ונכוץ א'ונכ"' פ' נוסף (ס,':ס
מ0ס"מ6ומנרעו עi'c(hר.tרווכקועכ" .ו,כסכוההסיף מעתיקנו6בטחזזומרגקמרותסומחסלוג,סו"6גסעת"דנוי
:
0מ(ך נוגע ננוסר ס( 6חז
(קו) מלמד ,כות מלמטלס3 .כלכתבייר סני' כגעורי ,6וכן נם 3גרסס וכתירס לסתר ,וכקן ססמיס
סמסתיס סמלת ~rhrוס5יג תחתיסמלת"וכות" :לקח)וכחס סטן0 .וספחי וכ"א(נכון נכ"י א'ונכ*פ':
(קם)  ("6ססת'66ן  6:6יודע מג"גסון .סמ6מר ס 0,גמ 65כמזרם תסחר ס"ו 6וחי"ס ,רק ממסדר
מפך 0סזר ,ויימ6מר סס כסינוט ,.כי "1ל המדרס מם ,ל" 06 6סמלך מו 3יכתב ל35רס 6מר 4
קולטם 6ת כותב 6מרלו ועמרת קלסית ככר כסף לסקול טל'ר' טוסיסמל*כס["5ל 6מרלוקולמיס*תר
6ת 0כוהךועטרת ~ D'Dlכו' '6ל וכמס 6י:ו6 ]:מרליס ססת 6לית 6ג 6ידע מ:יגיסו :כו' .ור,מ6מרסוס
גמ 65נס נת"ס וטל כל חדיתךת:סון 6ג5יי:י
0' ("5[3ינ](ך מ06וווי לסטם 6נח0ון כד:סקו ממ5ריס
סוו סיח מ(6 06סינכרי ומגוס סיח מלס .telhויויעוין עתרת 6לסין ככרין דכסף לתור ךל"ללתירן
לתקול :כד נסקו ממקריס.
ב"סנוסף 6נל
כד )tpe
6היס3לי
ף .נמדרמ(קתיס)תר ס"ס "דסיעו חמסיםגןס"קיליס",ועייןבמ"כ,ורוודיכ
קולמוס
יי
כספ
:ת
רי3
וס
י( :קיא)מ5
ייס'מנילס
ממסמס
תי
ט"וט"* כ"סורחי טפרסקלפיככרי כססת סכתנווו"ל :ממטתי סטסרסקלפי ככרכסף טולין חלי סול
כל סד'ו:ס ודוק ותפכח טכ"ל:
לכל6חר מיסר6ל פסיו ת"ר 6לף כס' 155ממקריס וקמרסיחן
וי
(קים)לסורקולמוס.ונילקוטססקולמוס5תסכותרוטסרח5לסיסכלר
ור6
תסטיל,ו3כ"יפ'שנלילחורקולמוס,
סף
הס
ל*כ
וככ"יב"ם0ני''61ן:6ירוש ממך (6(6חודקולמוס(:קינ)6ף6ג' רוש(לנדן,ככ"יפ'ונג"יא'6ף;6יסוגרן
3יוחר(:קיר)*סג 6ותטניותר.נב" ב"ם 161סנ  cnthסר(:03קמו) וכ( 0ש5ךע('סס,נכ"י ק' 6StDnlת
6ויניסס(פג'סס(:קטו)ויה ללמוד
כו :גכ*
ליחאך'ונוריפ'סלמון נק5רסויםלניללתוד מסרטתלסי
סנסהטנך נסן סיסכסוסו ,ט"במ,פרועכילספיר סס :לקיו)ו3ס3יל ססעניר 3סס3 .כ'יב"ם
)" qaר6ס מס קירע לו"( :קיוו) 63עולקסיגך .נסבכי
ןבכיי א' ונכ*פ' סלמון 3ק5רסינ6טליסן
עמלקוקינך 63ר3טמלית 6לףנינורין וכלן מסרן סקנ"ס כיד יסוסט ט"כ( :קעו)  63סיסר6מליחס.
3ילקוע פופעיס רמו6לף מע 3סס h~hגריון:לקב)וכלס סממםולוסלכיכ3ים ומרפוס .נכ"יב"םוכילם
סמיתס ~וס נס לכוכגיס ונלחכו על ידם וסרסם ,וכנדסס וכולס  ct'~lhמסרס (כוככיס שחמו עמרים
:מרסוס

'י

עי

5י*

מי

ליי
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ו עם ניסמא הכעיס ס כ)( ,קכא)ולסיסרא עצת מה עשו כמו שספרו
ממטלתםיהמ
לנואבותינו ,לאהיה נבורכמוהו,ובןעישים שנההיה ,וכבשכלהעלם בכחו,ולא
היה כרך שלא הפילהומותיובכולו (קכב) ואפילוחיה בורדה כיון שטעןקולועליה
)ועלו
ממקומה( ,קכנ) אמרועליופעם אהדירד לנחלקישוןלשתותמים",כד
לזאקנזוזהכמהדנים( ,קכה) וככוהיה יורר למלחמה,היונושאין אותו תשעמאותסוסים
ב
במרכבה ,ובהזירתו (קכו) לא דרה אחד מהם יוצא מתחתיו בנהים( ,קכז)שהיה
מסרו אלהיהםביד אשה( ,קכח) ועשאוהו חרפהולון
חותכן כב לצמר,
לרםז,ל(קכם) ומוללכביסםוףרביםוגדוליםממנועמדועליהם( ,קל) וכלטהפילםוביולם
לכל העו
והיו חרפה לדורות; ואנוש אחת כמה וכמה( ,קלב) חדל לך
טן העלם,
מהרקה הזאת ,ואעפ"כ היה ממריחו בכל ( ,קלג) אסרלו אהשורושהואיל וכן
אומה,ולשון ,איל מה אתםאומרים,
נימלך בחכמים ובחרמומים,מיד קיבץ כלהכ
מימכל הבריהם ,אמדולו (קלד)מיזה
רצונכם שנאבד אומה זאת שמעשיה משונים
ם,
שרוצה להכשילך במכשול גדולכוה ,אםישראל יאבדו ,אין השלםיכוו להתקיי
ם אלא בשביל החורה שהוגין בה יומם
אפילו טעה אחת,לפ שאין העולםמתיי
(נ ט),
י בריונייומם ולילה חקות שמים וארץלא שמתו
ולילה ,שנאמר אם לא
י
ש
י
'
(
ןנכרים  ,שנאמר וגם אתהנכרי (מ" 6מ
ן
ולא עוד אלא שכליצמותהעולם
י
י
ו
ר
ק
"נע
מו
וישראלקרויין בנים ,שנאסרבניםיצעםלה'אלהיכם (יכויסי  ,)6הש איםשנ
יות ונשמותוהוא משפיל
בבנתשל הקב"ה שהוא מלהבעליונים ובתהתונימ ובידו רור
לה)וינקה מהם( ,קלו)איל המן אלהיהם שעשה להם כל
ומרומם מטית ומהיה( ,ק
הערות ותקונים
/

/

(יא)

ים

וטרשם ,ונכף פ' וט5ס כסממוונוום (כוגניס (ס'(חס עמו( :קכא) (1סיסר6
סגי'סיסר6גן שסיססגם סיס ,וסס6ר הסר,ונכ'" א'וככ'" פ' 6יח6כך :הכמעגועליו ע(מיסרךס(6
סיסכמוסונטרכזורווגןס(סיסס:ס וכנסכ( סעורם נכחו(:קכב)לפיסומיסנבלסכיוןסגתן(ן(ו3 .כ*ק'
ו6פ'(וחים נסרסססומעתקוקו (6עומדם המקורס(:קכנ)  1746ע(' 1וכמסיס( ,מ(המ0חסרכגרפס,
יו
ומתחע.סעס 6חת"3 .כ* א'ונכ"י פ'
ימרו כמסיסיורד 3נח3
ר6
וככת ק'מסריססטיות "למרו
ס ,נכ"' ב"ס הש6
קיסון (סחות (16רחון( :קכד)ועעללוץ"נזקנו כמססדגנ4יס .נכ"' ק' וע(וכונרוריבויגי
נוהגו ס(סס ~ D'DSרט 6דבש(16 ,סגכ"' ל וע(ו נוקט סרכם דג'ס ,וני(קוס סוססיס סם קמרו
כמסיס (רחון כ"מ( קיסון סיס עלס גהקנו כמס מ6כ( נג' 6דס דג'ס .נטי א' ונגפי פ' סיס עולס
נוקט מי6ו
ר(
כ
י כמס נג' 6דס ,דניס .גרור ס ("5נטן נס  DtpltJוסיס עולם נופודניס מ6כ( כמס3גי
%ס( :קכה) וכססיס'ורד (שממססיוגוס6ין לוחו צפע מלוה  D'nlDנמרכנס .כ"ס כגדסס1נג"יב"פ,
6כןנכ"י ק' סנרוסיומוטנין מרכנהו תסע מלות סוסיס ,וסט6ר חסר .ונכ*פ' ונץ* א' תיו טפ6יס
ע' מלותכרסיס נס-,ככס( :קכו) ונחוירחו (6סיס 6חדיו 65מתחתיו בסקוס.נכ"י א'וכ"יפ'ונחורם(6
סיס 6מד ממסחיור סרס( :קכז) ססי 0חומכן כנרת (5מר .ננךססמסיס חותכין 3נרוג כהמר,יע (תקן
כמו סר( 61סגינו ,ונכ"י ק' סג" וכססיס יורן מסס סיוכוסס מתים וגס( 3יד 6ססוממכיסרניס ספי5
5פגיסס ,וחסרזף ס(ס עד ו,קר6ו סופרי כמלך .וכ"' א' ונכשפ' ונסוף נמסר כיד 6סס ,וסמלות טניס
ן כנרץ 5מר ('ח( :oa 6קכח) ועס6וסו הרססוקלון (כ( סעו(ס .וככ* פ' ונכ"י א'ינעסס מרסס
וו
ח
תס
קל
כו(כ( סעעס( :קכם) ומלכים רכים וגדו'5ס ממט עמדו ע(י0ס.נכ"י פ' וכ" א' וסגחרנסכינתכנ
סעו(ס:
וכקן
סעו(סכולו ומלכיס נדו(,סוע5ומיס כעמדו ע(יו ספין סקנססמפגיססו
abtניסתכסןרימטןנכ"י א'ונכשפ'ן
סס'(ן .נ'מלותסמ(ס ממסוכ:דסס( :קלא)וסיו חרסת(דחדות .רומבת
נ.נדסס חד( (ך מן סדעס ספת:
(קלב) חד( (ך ממכעס ספח .נכף ב"מחי
וז
((ך מןממרפס ט61ת,רמ
תתרג"ו כס' כ(4ס  6100תרסס
(קלג) 6מר ( 1תמסורות סוני( וכן נמלך  ,o~nsש63נירטט
כלדו מדרס וסוךמן מדרס 4 Ot:Dחריס  '6וקות נסגגון 6חר ,וכן גמ 65כמדרס לסתר ס"ו 6ותי"ג
3ס,ט"ס ~נסוספת גזרך מדרסים סע6וחריס,נג"י פ' וג"' ש סנירס1"C)bt 6סיסמלימו נ%יום
טלר(ו 6הסורוססוטי(וכן סו 6גמלך 3חכמיס כו'( :לד) מ' זס סרוסם (ככססך כמכסו( נדוף כזע.
 1דועקק5ת ט' ,וכלסר
נמדרט 6ג~תרכעעוח ורפס(סס('ך 5א (סכסכך ,ונעלמ'ע ~תגורוסס ?S1'5ccS
Iסני' ויגקס(מי סעורה
תשור נכון סו( :6קלה)ויגקס מטס .סמלות ס56ס גסמסונימוס,ונכ" ל'
(0ס לעסונכ"יפ'ונכ"י א' סג"ויט 6דס סגוגעננניגו ס( סק"3ס ויגקס ,וגג סס6ר חסר(:קלו)'6ע
סמן 56סיסס סעעס (סס כ(כגריס.ופיפס סגי גסתגס 6 ,מר 003סמןכ 5סדנריס ק6מרחס %3פ
יק'
שמו מסעסו כו'.נכ"

עי

(י)

גין

עי

*ח

סי6
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פו

 fftanשבםורשתי צע מהםואיט מפתכל בהם ,שהרי נבוכדנצר ע".וה והיציב
ביתו הצרףואבלו( ,קלו) %א עמדכנגדו ,שנאמרויאמרולאיראה ההוגו'(זי4ס 5די
),
עניון שאמר לקםכעניין וה,מיד קיבלו ממת ועמדו חוסכיכם עמו ,אטר להם
רוש[נפול טרלות] אםיעלה הכסףבידי והעםבידך ,הרי הם סכורים לך ,השם
י והכסף בידך אינם ספריםלך 740 ,הפלו נוהקת ,ורות הכלרש
יעלה העםביד
צווחת ונצמרת ואלעטיידונורל (י (61ד ג) ,דעך %העם בגורלו שלהמן( ,קלם) נוד
צרהלו צרה גדולה
לועל  ,מידויסר
 ,ראה אחעץרהצ (קם)

ש

ושאירע
הכסף
הכסף
הפלך את מבעתו וא':
י מבקש לא משכרן ולא כהפסדן,
ר5אבפר המלךלהמן הכסף lUUלך( .קמא)אינ
העיבה רוה הלקדש ואמרהלו (קמב) הכסף נתוןלך ,העין'נתון לך,
דההצבניהדדין כחשבניהדדין:
הכלך את פבעהו( ,קמג)רבנן אמרין אההצורושהיה שונא 4עע ישראל יוער
כרהטן ,מנהגו של עולםדרכו שללוקחלודע ערבון לכוכר ,ברם הכא ויסר
ו:
הכ %אחפניית
,
ה
מ
ריקראוסופי הסלך.
ב
י
ה
כ
א
י
נ
ש
ל
ו
ל
כ
א
י
מ
ו
א
א
י
מ
מ
ע
)
ד
מ
ק
(
)
ה
מ
ק
(
ן
ו
ה
ב
די
א
י בכל ארעא]שלמכון שגא( ,קמו)ידועלכוןכי אדם אהד (קטז)קב
י דארין
לפרט ,לא כארצנוולא סאהטתיצ ,אלא מזרע עמלק( ,קאה)בןנדולים הוא ,והמן
שסו( ,קסם) ושאלסמני שאלה קפנה (קנ) וקלה( ,קנא) אסר עם אחדיש בינית
ובזוימכל הענבם( ,קנב) טכשול בכלזמן(,קנג)ודוכים כמשונעים,וחפציםברעתיצ,

ייכמר

הערות ותקונים

ס' 6נססקנ"ם ר5ף נסס וכמסיטניחסמריס ע"ס6נ( ענפו 6יס(6סיסמסעסס(סםניכנס מרוכיסעיכס

וססת'ר פ.1':ממיס'61ע מסתכ( נסס .ועזן נמורס לסהר סס רכ נ0יגוייס .ונכ"' א' וכ"י פ' סג"6מל
(סס %6סס ס6תס  ot~nthכ3ר עזנס ומפתיר סגיו ממסוקיוו מהניח נסס( :קלו)  6%עמד כגנדו
ס כו' .נכשא' וכס
3ססנעניין,
ככ"י א'וכ"'פ' טסף 16 ,כמ6ס,קין '61ט'כו(( :קלח)כיון
פ' אוןססמעו כך מידקיפוסימו והסכימו עמו:
( )4מיד 5רס(51רסגדו(ס ע(מכסף .נ:יססוככ"י
בקםסייס 6מר טכסיו6גי סוק(כ 3סכסף סוס ,וככת ל' הסרנ"נ( :קם)כמירע (ו ע(סככף3.גזסס
50רס (ו ע( ככסף,וכ"' פ'וכ"' א' ס?'5ר(ו ע( סכסף( :קמא)עגי מנקט ( 6מסכרן 6%מסססדן.

סימר

.

ויסר סמקך  r~hמנעתו 6מרקיני מנקם א מסמסו-ן  6%מסכרן:
ו(סקמחבס)רסנכגסדףס:סה,וןו(3ךכ"'סטןב":םתוןמי(י
ך חסנניס דד'ן כמסכג'סזדין.מונך נמזרח לסתרס"ו6ות כ" 6סכסף
3גימערי 6קס"ס כמו כען הוסכ:יסדיין כהוסנרס דדין ורעתי נתוס' מני(סי"ג %נ ד"ססגסף ססני6
וו"( סכסףנתון ג'מטר' 6ךסכסף עולס מען ,רמו (ו סקת(ס עלו ,עכ"( .וךכריססנוכלס ממדרט
"6נ,ו:ט:ס נסניסתררנס( :קטנ) רננן למרין מנסע ס( ערס.
נס נמדרס לסתרס"ז 6וחכ'
הונע מ"6נ,וכן מ 631נס ('3זטרמו (6ף ג"ס( :קםד) ומ? כחגנרוסווטן* .מכלן מהחץבכ"יק',עיין
(מע(? מערסקכ"ו סס53תי כ' הסר דף  .וסני סס ומס כתוב 3ססריס ,וכגדסס מס כהוכמצן 3"5
כמון(:קכה) ו(:0י[6דיד6ריןנכ( (0[hU1hנוכוןיסגף .סו0(6ון סכתונ ד(6':ג' ,6"3וכןו' ,וכגזסס
(:מ.5גסי ג"( ס(:וכון 'סנ( :5קמו)'רוע(כס.כן 610נכ(כתנ' 'ד,וכן נגדסס ג(ע 6ססהה(ס 'זוע (כס
6חד נ% 6( 1:'36 6ר:'5ו  6(1מ6רמתי:ו  6(6מורע עמוק ע"כ ,ונס גבס 0ס סטר0ס,וסחי
ר מסר,
כי5-ח גמ65
כיגסמע סקס ,ומהח'( ס"ס ומרוכ' ידע .ופס סמ6מר סוס6סי סו( 6סרט בסון עכר
ס
י
ק
'
לכ"י ב"ם נבון קרמי ,וקין מסקסכן סיס ) ciuור6סהסנמדרג "6ג ולח"כ סעהיקוסו סמעת ((סק
ענרי  ,וס5גת' נפרס גס גירסת סג*ב"ם בסון לרמי .נמדרס לסהר ס"ו 6ותי"ג גמ 65סמ6מר סוס
נקםסי:וייס,וכן נמ 65לוקוס רמז (6ףג"ס ונרסס נקדו "מדרס"6 ("51נ 6נריק( :קמו) נ( 6סגיט.
גפי ק' ג'(56 6גו מ '6'0:סקרן( :קפח)גןנדפיססו,6נכ"י גןכיןנים גמ(ס סו,6ונתילל 6סתל
 6(6מורע סמ(וכס סו 6ומגרעו  (0עמ(ק ומנדבי סדור סו ,6וכן )6 hst:הרח נ(סון 6רמ' כהוננין
ר3רכין ע(מ ,610 6ותלווחי 3 3"50יר ר3רגן  hn5Dסו( :6קכם) ו (60ממגי .נכ" ק' ובמדרס לסהר
ןלרמי,וגמ 65נס נמזרסלסתר:
ובכ"י א' ממת( :קנ)וקלס .סמ(ס סאת ('ת3 6כ"ק'1 ,ק ('ת6ניגו
(קנא)ולמר עם 6חדיםסיגינו .מכלן מהחי( נעקום סס עםגווייסניגפו דומים כמסוגעיס חספס
3רעתיט ,והסר מס סורס  ,entSnרם (תקן ע"פ ממדרן 6נ6גריון( :קנב) מכסו( ככ(ומן3 .כק ק'
מכסף סו 6בירט 3כ( ומן,ווס(ית3 ,מזרסונקריס31 ,כ"י א' מר ?3מכס3 %כ(ומן:וננ)ומיס
כמלואיס

י

יף

סיס

.ש
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מז

(קסג)ולאהועל להםכשפיהן ,מהם הרם ,מהםהשליךבקולרך ובשלשלת של ברזל,
והביאומבינינו ,ואעפ"כ לאשינו מעשיהם המכוערים ,ומשחקיםעלינו בכליו
ם,
ומתלוצציםומלעיניםעלינוועל יראתם ,ותועבה אנובעיניהם( ,קסד) בנותינו אינם
לוקחים ,ובנותיהם אינם נותנימלנו ,לחטנו אינם אוכלים ,ומשקנו אינם עבתים
ואלילו מלכנו דומה בעיניהם כאסא; נדה( ,קמה) הללו המדות מנונהע באומהוו ,
ועוד מהשאין אנוישליםלמפר( ,קמו) ועכשיו חשבנווהפי
טחוגדורשל,ותוענלפלשהנניורםל]עשעי
ל
י ה
הדעך שנה ,ונפלהגורל [על חדש אדר ,והפלנו ~לימ
שלשה עשריום להתש,ועכשיו בזמן וכאיגרותהללו באותלידיכם ,השחיתו והשמידו
לא תשאירו מהם פלימה:

.

נוסח אהרבלשוןארמי ששכ"יב"מ.

ויקראו מופרי הסלד בחדש הראשון .מהכתיבבהון( :כלז[לכל] עממיא אומיא
ולשנייא[דידארין בכל ארעא] שלמכון ישנא.ידועלכון ד%ברא חד אתא
,ותנא ,לא מדילנא ולא מארענא,אילהןמזרעאדעמלק(,בין)[ביר]רברביןעלמאהוא,
והחןשמיה,ושאילמיננא שאלתאזעירתא ,ואמר עמא הד איתביננא,דבזיזאמכל עמא,
דזטנין לתק~אול"ולא,ומשתניןבגאותא,יודעןבבישותנאואחמורנאילמיןאינוןלמלכא
י
ולמוודא דמלכאתדירא בפומהון ,וכדלמויתהון אמרין ה' מלכותיאקאים לעלםולעלמ
עלמיא אבדובני עממיא מאתריה .ותו אינון אסריןלמיעבד פורענותא בעממיא,
וכפריןאינון בטיבותא כלימיהון ,מה עבדו לפרעה מלבא דמצראי נחתו לארעיה
בעדן כפנא ערמלאין אינון נעדהון ומפליהון ,וקבלינון במברפנים יפות בהדוון,
ואותבינון בטובארעיה,וזנינון ומרעם לא חמרו,פלמורין הוהליהלמיבני ,ואמרלהון
למבנייה ,ושרו למיבנייהבתרעמנותא ,ועד כאןמתבני ולאשלים ,אתועלוהיכולהון
ביעסקופימילין ,ואמרוליה מהלך תלתא יומין נהך ונדבת קדם ה' אלהנא ונהדר
וניתוב,בסמימנך הבלןמנין דכמףומנין דדהבאיצמלוון ולבושין ,ושאלינון ופענו
יתבעיריהוןכל אחד תשעיםחמורים,ורוקינו ית מצראי ,ולא חזרולהון קדלאזל
בתריהון פרעה כדהזינוןערקין לשזבאיתנכמיה ,כדממנון עלימא ,הוהביניהם
נבר רב(תרשיא)[חרשיא]דאיתרביבכיתיה,
שניוקמשהבן עמרםשטיה ,ורמאיתחומרי
י פרעהושפרבברוהיומשרייתה,
עלימאובזייה ,ואעברית משריתיהבימאו
כ
י
ת
ר
ואליהון דנהבמעדהון ,כלערן דאיתךקיימיןאורייתה לא שבק חדלמיקם קדמהון,
ואף בלעם נניא הד דהוהביננא קט* בתרבא  ,וכדון עבדו לסיופן ולעוג מלכלא
תקיפיא דארעאדכנען וקטלו ותרכינון מן ארעיהוןואחמינו יתה ,ואף מלכא רבא
יקירא דעמלקשציאואיתןמלכיהוןונביאהון ,ובתרכן קם מלנא אנזראה דודשמיה,
וקמיל בפלישתאיאדוסאיעמונאןומואבאי ולא קם חדהלמודע ,ובתרגן קם שלמה
בריהגבר חכיםוסוכלתן ,ובנא להון ביתא בירושלם דלא ~4עבדרון לכא שכא ,וכד
סגיאו בארעא חבו קדםאלהיהון,וטמרינון ביד נבוכדנצרמלבא,ואזלינון לבבל ,ועד
כעןדאינון תחוח ידנא נחנא 5לא השיבן קדמיהון ) ודתיהון וניטומיהון משנין סכל
עמא,ולא מתחתנין בנא ,וית אלהנא לאמגדין ,ולא חשחיןליקרותנא ,ולאמיסגד
הערות ותקונים

(קסג)  5(1סעע (מסנססיהן טסס סרג ממס סס('ך גק~רין .הס חסרהמירס מסתר31 .כ"י ק' 651
ן 1 03כ3ס כ( כשכיסס וסתר כל 3ג'גיר~ס 1סרנס (3יחמוס וסס'3כסוקורין,
ס1עי(ס כססטמס ססי1טחציי
1ס;ג סט(1ת ו3ס(ס(מ ס( כרו(סי 6סוססס (סרסט(ת.נקו(רין ,וממק גס נ'(ק1ע1 ,נכ 14 4גלמו ל"ג
ט0ס י:ס('ך כקארין 1נס(ס(16ת( :קסד) נג1חיט ( o)'hוקחיס .נטי א' 31י((ץס61יןמשמתגיסעמנו:
(קסה) טמ1ס:,י1ת טגוטת
טס טסן ' 1:6טיס (סכר3 .כ"'נך1כקשי' כ(  1(6מעסיס
נעמס6יעןו
י( Otsl)tססר (סס טעסיסס סמכ1ערין.
ש1
:6
סריס 1סמנ1טסעג 16תס 1'1 11תר
3כק א' ס( 6משריסס
טס %6 i'hD
(ססר( :קמו)ופכסיוחפנט.
ק' ועכשץסיסנ ססס
סמנ1מן ס(*טס 11
י
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:
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קימנא ,כבשאוילאעביר עמדתם,יפיקודנא לא צמחו ,בכן אאכנש קרכצא
אאיסר ורשום כדתמדיופרס ד5א
רבריא טגניאפהייתאהשעיבנא זפק ופעםויימנ
ל
כ
כדנדי 5שציוחוצן מדרי עלמא ,ושלחנא איגרתא ב
ה
נ
י
ר
ט
ה
א
מ
ו
ם
י
ר
ש
ע
ו
ע
ב
ש
י
ד
ןבנידצן נשיהן ופפלידצן ,וגבר לא ישתייר מתחוחידכון,
לקולאיחסי

בסלכותאי
ארתחששתן קדמאי דאנשתוון אערתאדי שלח אליכק
ונכסידצןיוי
ןליזבזבכן תשכחקרחכון
מרכא דמדיופרס:
ביום תלתא עשרדירהא באדר ,כמא דעבדו לאבהתנא ,ובמהדהשיבולמיעבד לנא,

פרשה ר

נעשה וכשיצא זעק מפלפץ שלמלךהשינרות בפץ
ע את כל
ה)
יי
שיאחריו .פנע (ב) בהם מרדכי ,ראה שלוטהתימקוז
אך
דמררכי וכלשרי המל
ןמביתרבן ,אמר 5תםמרדכי אמרול פסוקיכם ,פתחראשון ואמר אלתירא
יוצי*י
ינ גס) ,פתחשני ואסר שצו עצהותיפר
מבהד פתאום ומשואת רשעימ
י תבא %4י
נ
דברו דברולאיקוםכי עטנו אל (יטיס מס ,ם~עח'ש*עף ואטר ועד זקנה אני הוא
ועד שיבהאני אסבולאניעשיתיואני אשאואני אסנדל ואמלפ(י 0ש ו) ,מיד צרק
ת בשרות,
טריני ,אסלחטן מה אמרולךדטזינוכו1הללו שצחקת ,בשורותפובי
כעס הצק [לבו ,אמראיני יד תחלה אלא בתנועת הללו(,נ) ר'יצחק
מיד בעלילהגדולה בא המןשוליישראל ,שנאמר ובטלאים דומיםאטהי
אלהעוטה
לבל העםהנמצאים בשושן הבירה( ,)06ואין עם אלאישראל(,ה)שנאמר
הריקרתן שם יזבחוו צדק (ועש
את(ינ ' ,)9אע המן לאחשורווט(ו) אלהיהם
לבאחיהעמד עליהםזונות ועשה להם משתה וגזור עליהם
אלו שקא זמה ףךא ,א
שיבואוויאכלווישתו כרצונם ,שנאמר לעשותכרצוןאישואיש( ,ז)ונו שירצהלבוא
יבא,ופי שלאירצה לבוא לאיבא ,כדי שלאירטו להם פתחון פה(מ) לומהש
כרחםהביאום( ,מ)נזר המלך כך,סיד עמדמרדכיוהכריז ואמרבניידצאילמרצונכם
הוא אל תלכו ,שלאיהא פתחוןפה לשמן שיכם ,הניתדברי מרדכיוהלנולבית
המשתה ,א"רישמעאל ל)שמונה עשר אלף ותשע מאותהלכולבית המשתה ואכלו
ושתווקלקלו ,והשפןהשמין אותםלפני הקב"ה ואמר לפניו רבש"עעדמתי תדבק
באומהזופא) שהםמכעיסיםלפניך ,אם רצונך תאבדאומה?ונק העולם ,אזלרירה
1

י(ד)
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ש
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הערות ותקונים
[ך](א) ומרזם'ים .מכלן מתה 3.ננדסס 6חר תחסר מס דף סוס( :ב) סנט כססמרדג' ,נמירס
לסתר ס"ו 16ת יג
עערמסווסוהןתרמצננווגס(:כגז)רך"6מרזריס'חסקגמס6ח61ח.רסכ"סססוסיפו ואת'קנו סופס'ת,,ווכקלסמנוסג*ינרי
מורס h)hגרעןנ'(י
במירע
וע'
גג"י
1rsbוכגרפס ,וניקרס רמו תתרג"ו ר' '5תק נר גסח6 ,6נ( נעי בצם"6ר י5חק נ"ר מניגס:
ר,
(ר)נעמים גזו(ס נ6סמן ע( יסו%סג6מל וכמ(16תונו'וטין עם 6%קר(6גו'.ת"ס נמורטיסת

S)hנכ"' א'וכ" פ'ני' 6הרח נעמס גד31ס haסמן ט3יסרך( (ס' סנסט מסטדתקותו רסע 6מר (ו
סמן (6מסורוס נורצן ס hilc 1(6 3וימס( :ה)סג6מר עמיםסריקרבו.כמדרםבסתרמוגך 0כחוכלסריך
'0ר36מי כמוכר עס טמע נס'(יגריס 3נ כע)( :ו)36סי0ס(6 30ו .ככ* %וכ'" פ' טרפןס( :66
(ז)ומי סיר 05ינ 6ט' טד גור סמוךכן חסר נמורס 6סתל 1גמ 65גס
( :ח) (ומר ע( כרמס
ן ,ונכ"י ב"ש 0מ'
סני6וס.נכ"י א'וכ"י פ'(ומר  ohel:bסייט( :ט)גור סמקך כך .נטסס נזלכ
וסמנךנ,
ר כך ,ו(ווסנ (מעכס ר"( ס 63יס 6פתחון סס (ומר ט( כרחם סמ6זסונזירת סמקך ס', 6
ונ'(קוס וכך א'וג"'פ' חסר ו(:0י)סמוגס עמר 6ל
רם,ותסע שוח ,וכיס כגדסס ,ונומנךגרןסלסתרונכ"י
ונ"טול"י פ' סמהס ענר (6ף והמס מלות ,וני5קוט תחריפו יזח (6ף ותאג"ד,
א'"סר1ס,
'61ן סרק סנג:סח6 6חת סיס כתוכ תת"ק ונ 6י.מטת'ק '501ג מסע מ16ת ,ונכח 6חר ג0מס 16ת ת'
ונסקר ת"ק וס'5נ ממס מ15ח .ונס (צ' ס'(קוס 0יתס 0טסה 6ותסק ,רק 6הר וסכתום עמד סססן
 , I~DW1כווז6יסיתם 0גוסמ 6מ'ז עמזמסעןו0ססין ,וגעס'ח נסטת תנף"ד6 ,מר'כתכי ו6תמ65תי.כי
זנר' 0עזסמתפיס נמנות ס3ו' ?ף "5ח מ"כ,ור5ית'כי סנף כש סתקגתי וממחתי( :יא) ס0ט

נימוס

מכטיסיס
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ןפרשהר
מדרשאבאגוריו

מה תהא ע4ה ,לב) אמרלפניו תסתפקבעלונים,מנ)אף דקנ"ההשוהדעתולכך,

באוהב שעה אמר הקב"ה למהלי אומהזו (יד)שבשביקה רבואטיתיי בגל יום,
אגרותוכתנו
אפאיהם אשמהה סאטש וכרםויפיס(נ ט) ,הנט4 %
שנאמר
הת,ימיד הביא השפןאינרות וכתב וחתם,כית שראתה תורה כך' ,צאה
יר
מ
א
י
ק
כ
עליהם
בכייתהצעקך מלאכידהירת,
בבגדיאלמנותיה(,פו) ונתנה קולהבבכי (,פז)
שנאמרהן אראלמ צעקו חוצה וט' ('שיס (ג 4 )1ואמרו אם אין ישראלשמעפיפין דם
לשמונה אט טהצריכיםלעולם ,דכהי 3אםלאבריתיימם
חוקותשמיםהארץ
י טלאומחשכיארץוט' (תס('ס עדכ
)ן
לא שמתי('יגש (ג כס),יכתיבהבפ(יז)לבריתכ
ששפעה חמהולבנהכך(,יח) חגרושקים ונתטכולםבבכי,פפ) שנאמר שמש
כיו
ןח קדרווככבים אספו ננהם )'Shtני),ושמיםהשרץנתאבלו ,שטשראלביששמים
ויר
קדרות ושק אשים כסותם ('סיסג ג)( ,כ)מיד רץ אלהיו בבהלה אש אבהוהעולם
יאים הראשונים( ,כא) ואמר להםשמים וארץ וצבאמרונהבוכיםבסר
וצדי עולםונב
שקיוכלהשלם.אחזתוחילכיולדה ,ואתם שוכבים במנוחה ,אסרולועל מה ,אסר
נפ
להם (כב) מפני שנגזר עלשונאיישראל כלחה ,למה ,מפני שנהה במעודה של
אחשורוש( ,כנ)כיון ששסע משה כך אמרלאליהו כלוםיש אדם כשר באותוהדור,
אזליש אדם אחד ושמומרדכי ,אגללךוהודיע4 ,היעפר תא משםואנומכאן,
(כה) בבר כתבוכלייהעלצאנך (כ0וכבר חתומה ,אמר להםלאבודו
9%רועה נאמ
ן .
העולם אם.במיה חתומה(כז) רחמינונשסעים,ואם בדם תהומה(כח) מהשהיההיה,
באאליהו אצל מרדכ*והודיעו ן שנאמרומרדכיידעוע'( ,כפ) ועד עכשיו לאההר
יודע(,ל) אלא דלאהיה טתיירא עד שבאאליהו(לא)והודיעומהשהסכימו למלה,
הערות ותקונים
מנעיסיסנפיר  06רנ1גרוכו' .נכת פ' סג" ס0ס מכעיסים(פגיךלע"סטגתקייסנסןו6תכססרסנטש
קינן ש,ליס נתס031ס(ימף(סיכך 6סיצגך ח6נדנסמן סט(ס(:יב) 6מר(סגיותסתמקנעמוג'ס.נמדתם
לסחרמסים(חקןס3סון ע"ססמררם סוס'(:ג) 6ף סקנ"ס מסוס זעתו %ך נ16תס סעס 6מר סזך"ס
3מס3י כומס  .11נטיפ' סג" וסוזס  13סקנ"ס 61מר מס63 '3ומסזו(:יד) נסנעס רטועוותיי נ%
יקוהותי ותוסחי(כ( סקנסס
יוס.נכוייק' סנסני(ס רנוע '3כמס כעסש
3כקונמדרס לסתר סנסכ%סרביעית

ויל

תילה

:

.

ק' נוסף ועמדס (סגי סקנסס וגתגס קלס ננכיס~:Osls
( OOtsPרעם(:סו)וגתגסשלסבנכי
(מז) (1ק %נכייתס 3ענץ מ63כ' סתרת ,נכה ק'בגי' oalמשכי ססרתנכו כמר נפל(:ין)וכתיג ס3ע
הגריתכימ63ומחסכי6רן .זכ חסר גמדרס לסתר31 ,גזפססניף
הגימרסן 6ר(6ס 3ע 9ועש
תנ
:י(ית)הגרו טקיס ונתט קלט
כ)
סנט (נריח' ,סלתקן סם( ונתובמנס(נרית ו53ייןג"כ (תס3יס עדסכ
ננכ'.ככ"י א' וכ"י .פ' סני' 6ף חמס ושגסחסך קורס מסוער דכתיכ ממטוירך ( :ע 0ס;6מר
ן עז סג6מרסגי ,וכך יסנתקן סס,
סמם וירחקדר ,כמירט 6סתר ססמיס סמעת'ק מן סג6מררשיו
יס ולננס כך 6סש ננסס [סג6מר סמם ךרמ קדרז וככבש פססו גנסס (י(61נ ') ופמים
כיון ססמעו חמ
61רן גת6נ(ו] סג6מרשניס סמים קיתת31 .כ"י א'סני' וממיסוסדרי כר6סעתמת6ג(ין,וככ" פןול3
יסינתזו תורס
מעסם נר6סית מת6נמימדן  otla~1רנס"ע 'נעלו יסרן( ססו(כין ומחורין ע 3ספתחיסכי
ו נטר (עוג נכס6 %6 03טת יעורס .נכ 4א'וכ"י פ' מיםרן
ומטח ,ע"כ( :כ) רןימס
ע~
ל'
וS
6 %6טחסש(ס ,שקנעירס לסתרסלמוןמנוגסוכמיוחסת זנל'ס כדלך מזלסש ע6וחליס( :כא)h
ר
" ולמר
(סס פסיס ולרן ו3נ6מרוס נוכש נמרגססוכ(סעיס לחותו ח'( ,נכ"י א' ונכ" פ'יג
o~sסמיםוסדרי 3ר6סיתנגער גדול 61חססוככין( :כב)מפגיסנגור ע(סוג6ייסר 36כליס,נב"" בקם
מפניט:נורו נגרס טל סו'6:ססס( 'סר36כניס h1ol ,נדרך סני גמור,וככר פ' וכ* אן( 3"6מס 3"6
(פ' ס:ג,ר כלס 3ט(ס oith ,נמדרס לסתרסני' מסגי מס 6מר (סס מסגי סגסגו יסרך( מסעיזחו ס3
5ח;'ורוס ונעבור וס גנזרס נפרס (כפוחס מן סט(ס 6%נד 6תוכלס( :כג)מון ססמע
תפמלס .נס1e?3
סנ" סת;ית נמדרס לסתר( :כר)יעמוד ט 6מסם 61גומכלן.נכ"' ק'(ך ולמורוי
ף סו 6מסס ו6פ
מכלן ,יגס נמדרפ לסחר 6מר (3 1ך ומודיעו כדישיתפירסו 6מסס נתפרס 61מ מכק וננקט רחמים
כנר גגזר 0גוירס( :כו)וכנר התומס .נכ*נך תחתמו
סקנסס( :מה)כנר כחנו %ש.
(כסמגסירוח(:כז) רחמ'יו גסמעיס .נכ"'נאכ'"יוכף פ' ונמזרסיסתרחט(חיט גסמעת(:כוה מספסייסיס.
'3ת6
גגדסס נסעותמסמסיס יפיס( :כם) ועד עכסי 6( 1סיס 'ודע ,כ 3וס עד ותתח(ח( סמ%ס
מ16
' 63דע 6(6סיס יוזע
י 63סיס
נמזרס לסתר( :ל)  6(6ד( 6סיס מתיעל ,נכ"י בישוכי
עככ"סייק' ו6מרp'f 13ג" לייסכיסן
מחירךסד סנ36 6יפכו'( :לא)וסודית מס סססמטומעכס,
נ
(מבס

רירו

כייס

ע

בי
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ש3
ןפו"פאץ ך
מאישאבא
ד
י
ר
י
ג
מידויקו,מרדכי את בנדו ,מה עשה קבץ כלתינוקךת של ביתרבן ,ףב) ועינה
אותם ~חםוממים ,ףנ)והלביש שקיםקליהם( ,לדץוהי
וצועקיםבבכיה וגיללה,
באותה שעה אמרה כנמתישראל לפס הקב"ה רבש"עכלנטן שאומותהעולם שמהם
עלי ,אינם מבקשיםממני לא כסף ולא 'אב ,אלא לכלותיה ק הטלם ,שנאמר
ואכרות קומתארזיו (ימס (ז כו))4 ,עמדעלי נבוכדנצרמלך בבל ובקשלכלותימן
העולם,ףו)שנאמר אכלם הממם נמכדנצרמלך בבל"שוס"(ו)( ,לז)איטתי הממני
ישבעיםמלכיםודןאהדילפניהם ,ףח) ואמר
בשעהשהעמיר צלם בהיכל,קיבץץל
ן אנו משתחוים ,אמר להםמפני מה,
ליהשתחוו לצלם ,אעלחנניה מישאלועזריהאי
אמרולומפניטץוו41.ווזיושל הקב"ה ףם) קשיםמנזירותיך ,שאמרלנו לאיהיהלך
ך,
אלהים אחריםעלפני (סטתג נ) ,אמר להם ולמהמרדתםבו ,אמרולולכך באתלידי
אטר להםאין אתםמתייראיןמננשן האששלי(,מ) אמתלווכיאש שכךקוטה טאעד
של הקב"ה ,והלא שש אשוחיט לו לתקב"ה ,יש אש אוכלת אש ,טז אעו של
הובישי ,שהיא אובר אש של מחושכי השרת( ,מא)ויש אש שמתירא מאשו של
הקב"ה ,שבשעה (מב)שהפילחנניה מישאלועזריהלכבשן האשירדנבריאלוצינןאת
האש( ,מנ) ולאהיה לכבשן האש רשות להבעיר ,ויש אש שאוכלת ושותה ,זה
אשו של'אליהו ,שנאמר ואת המים אשר בתעלה לחכה (מ" 6יח (מ) ,ויש אש שותה
דאינה אוכלת ,זה אישו של חמה ,ויש אש אוכלתואינו שותהזה אששלנו ,ויש
אש לא אוכלתולא שדתה ,זה אש של מלאכי השרת ,ולאעוד אלא שאששלך
אינה אלאלפיקרעה ,אבל אשו שלהקב"ה אדםנכוה בהלעולמיעולסים ,ולאעוד
שאיןמניחין נשטתו לצאת (מד) אלא מפרפתבחוכו( ,מה) וכשאדם מרחיק פסנו
ש בגיהנם,
ארבע מאותושלשים פרסאות הוא נכוה בה ( ,סו)ועוד ו' מדורים י
(מז)וכל מדורומדורעומקומאהריבוא פרסאות,והתחתון שבהם ארקא שמו ,ודוא
חציו אשוחציו ברד,וכשדניםבו הרשע,מוציאין אותו מאש לברד ומברדלאש,

הערות ותקונים

ימסיס

(ס0מ'ד כ( 'סר ,(6ולכ"י בסם שניד  6סססכימו (מע"ס,וטויסס 61מר תסכימומגמעים:
(לב)וטיגס 6ותס מנמס וממיס,נגיפם נפחס ונמש ,ונזקי ק' ומוען מ(6כעומעותות,ונג"י '8וכ"י פ'
ועיגן נתענית(:לנ) 1ס!3ש 0קיס ט3יריס ,נכסי '8וב" פ'  otp~ K3Seע(סיפ
ר ,ונגדססוס(3י0ן
0ק'סוסו0ינן ע(ס6סר( :לד) וסיו 5ועקיסננכיס ונעלס,כ"לגסנגיסס ,ונב" 4ףוגני פ' וסחטעקין
גנכיס ג( 16ת 1ס(י(ס( :לה)עמדעלי גנוכד%ר.ש"י ק' טסף נתח(ס עמדע3י מרפססרסעוסככידטלי
וטלוושסייחי נרף2ות'  6(1הםע3י כמו פג6מר רנתנררוג' מגעורי(מסקס קרע ,)6ושסייתיגער ,כמו
60מרכי גער י0ר 36ו6ס3סו )~DCי ,)6 6ועוד קם ג13כיג3רר.ר0ע וניקח(כנוח 1 'rlhנ6עמ' 3כ5
טקימ 6וערמםכו'( :לו) סג6מרבכוני סממני ,נגדפס חסר וס ,ו 6310סכהוכ ג 6נטכלג3ר מוך ככ(
(ת"נכףי,)6וכ06ר ( 610סג'גו ותג(כתני סו6ורכון(:לו)עימתי סממם ,סמקת ס36סמסריסנגיפס
וככ" ב"ם :ףח)"מר(' ססתשו (~ס .נכ"י ק' טסף תורגי דינים מטוגיס ו0סס,ס נדפיס:
לם) ק'0ס טנורותיך .וכ"ט ככת ב"מ וכ* א' וכ"' פ'6 ,נ( נכ" ק' סני' גךו('ס מנזרותז:
(ם) למרו 6וכי  06ס3ך ק0ס מ06ו ס( ס(ן"ס  hhtפס 6סומ '( 0ס(ץ"סי 06 0לוכוח  06תו'.
ככ"י א'ול"י פ'  610נסטון 6הר ,למרו (06 1ו  50סקנ"ס מסלך 6(1 ,עוד06 000 h)hותמן,י0
ישורי
ן(חיןויכמין ,כטן6סו ז(6יסו ,ך 0סותס וקיטמוכסתיחו('ס6( 0' ,מ0ו(כסת  6(1תותשימ(6כי
סתרת0' ,חוכי
ת 0 6(1ותס :(006ו',ם 06דוחס 06דמיכ,36ויפ  06לוכדת  06סל"4ס 061 ,סלo:'h
( 636סעס 6 ,כ( (0סקנ"ס 6וםס:כווסנםנידון (עורס ולעוקמי ט(מיס 6(1 ,טד ) olhtמתה"נס61
מתהייכ נסס כנופו ומסרפין כתוכו oibn)1רחוקממגםת"(
ס.נסכרקס6ותסו6נכמסכס ,ע"יומק וף כ"6ע"כ
וי3קוסמלכיסרמורס"ו(:סא)וי06 0סמחייר6מקפו (0סקנ"
ק'סי'מ06וס 3משלססרת(:סב)0כסעס
ן  060רוזתואנעיל.ככ"ק'
סססע.נכ"י ק'ונכ"' ב"םונכ*' ונגדפססג"ליריו( :םנ) 631סיס(כני
ר( :פד)  6(6מסרסת נפט .נגדפס מ5סרסת כחוכו,ונכדי ב"סנגרסת כתוכו:
 6(1סיתת ירינעי
SD
'ז
(סה) וכ60
ס~מרחיק ממגס 6רנע מפח ו0(0יס סרס6ות .כ"ס נכ 3כחכי  ,וכגרפס כמעות 6רכע
קמות~ 3"1,נע מעת( :פו) ועוז ו' מדומן ' 0נמסגס .נכח ב"ם
6רנעסמדורין1 ,נכ3כתנ'
יד ממרוככון 0נעס,תסגי למעתיקסיס כח1נ ו'מדורין ,וח0נ ססינ
6
תו
סע6
ית ר' וס3ינ 6רנע :מדורין:
גמז)  %1פדור וממר עומקו ע6סריטב סרסרת.כ"ס נג3כחנייל.
'
י
נ
י
ס
ו
ק
מ
נ
ס
ס
ד
:
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ו
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5
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מדרשאבאגוריון פרשה ר
ועוד מדה אחרתישבו,י
ש עקיב אחד שאשבו תשע מאות ותשעים אשע ה4ה,

סק

גל מ4אויטליאיש תשע מאותוצ"ם חביות (טח) של דם ,וכלהכית וחבית
ן ,ואדם שכופר בהקב"ה ומשתחוחהלצלם הנק אהלו
יש בו תשע מאות וצ"עסגי
בכולם( ,מם)ואנוהיאך נשתחוה לצלמא דדהבא( ,נ) ואילולי אותןצדקים שקדשן
את שמך( ,נא) כבר אבדת(נב) מהערם ,ועכשיו עבדעליטהמןהושע,ענג)וביקש
נען הנפן ,ולא נזרלהניח מחצהאו שלנט אורביע ,אלא אתהנפן כולס,
 ~WJhשנאמרלהשמידלהרונ ולאבדיצןכלהידידי
ם מנער ועדזקן:
,
(נד)דרזב:אנה נערכן אסתר ומרשיה וינידולה ורעעחלחל המלכה מאד (נה)יש
אוסרים מעוברתהיתה והפילה,
דהולכלןעיסהכו6אנ)א:ומר על כן מלאו מתני
חלחלה צירשאחזוניכצירייול
הערות ותקונים
וכןגודףסםורמנו ו'לינוק סרסרות.ונמ7רפ "6כ זל' ערךנ( 6גדססנכיסמ"יח"נ)  6'30נ28 75מלמד
S~aניסנסוניס:סס3ם מקותלרכו וסקס מקות רהבו ועביו 36ף סרסם!6 Ipnutף פרסס .ונכפי בתםסני'
ורחט ו' פרסמת'1 3"5 ,רינה פרטות ,וכן מונק נמדרס (קח סוג( :סח)ס(י
ס .נטיק'סגי'
מחמת חגיגיס ,ונג7פס הסר סורס סלמס 1כ3"5וכ 3מיניק וחוסיך ים כס תסע מבת והסעיס ותסע

הי

*

י
ו[חתנסיעו.תוסנ3כ"י7סק' ונכתחגאי'תסונח"ל(תונייןסס (13מרס:מק(וכחס)וה1ס6עגוים'6וךתסגעס]תמ(ווגסיןnSSS,וbספמדירטסנסהמ.עחניכק"ימןאיותוסכ"ע'ע
פי
סני'6יך גסתמוס(35מך ,ונכ"יבסם (%מ 6י7סנ5יינך .גס גוסף 3כ* ב"ם מקמר 6חד ורסוסעדיו
י '61 "("1ן מסק ססו 6תוספות מלרוקח ,ו6מרה' 3סעתיק  Phסדנריס 6פר
ע
,טהסוססוסתנגגו6ףןכמכר"יי",לוש
כך
י6" :610מר שטור וצוד  )1ד' מדורין 'ס (גסגס ,גרגרו נוסכי יסגן עדן
וכ(

pcn

(מע3ס הס 61ססכ 3וכ63פר ועשקו ו(מסס ממט 'וג 6סו 6מעלן פורז  '71 ,Oi~tlsמדוריס
ממגו
קD
נD
דקרך )
ר עומק גו6ס רינונן סרס6וה,
סחחתון כו 6עכורמן סע('ון ,וכ( מתרימרו
ע~36 ,ף
יt
שסין יסמסוגיס(3גריר ליגור)(זגי36ז') :ורחט  )2ו'פרסניות ,סכיוגס וןג3ג(s
~מהחתון מנסס 6רק6
ס;cו
מש ,וסב ח1'3ניז וח5י ,ah 1יכס7ג'ן (רסע כו'ככוו:ס גוס  hp~hס' 6סקרן מגומר(כזיג
,וג)[כיגרי]
יסמיך]
תימהוןרסון (hoShיסמיק)[י
(6עניו ('רמיסיי ,)6מגיו 6סוחגיונריסח כקוקסמן
סעסר 6סר פנעס כךויכס וסו 6( oneס מ5ד לקורסיונס 0רוככ עסו ,וטוומסו מ5ו 6דסרח סגזכק
ט6סר סו6מימייקרוקח ,וסלפעמון כוס ונוס כקמרו כ6ט כ6ס ( ~'DSIתס(יס סינ) :ועתיסמיס
ה',סעלוכ 6הדוכו' סטונם בהסעלינ ט6סמ(ין הטס ,סו6
יהר
ס'ל(~15יטר61 ,מרו נסרקנמסמלריקין
ויס (6זס תחק"5ע %מזיחוגםו6חז
ע
פ
י
(סגת"3נע")6
וכות ג סג6מר  06ש  1'SDמ(6ך מקן
6חז מג' (6ף שניד (' 076סרו וימגגו ו':6ור ס7עסו גורמדקהמי
פחת 6%תי כופר ('6וכ3נ כג כד) ,סר'
חהק5ג"תסו(חו(עה ,ר' '36עור נט ס( ר' עסיכג(ע' קומר 6ס'(והתק"5ס נ16ה1מינ
ך לננס 61חד מלן
וטה סג6מר מקן Tnhחג'36ף ,סר'
הכית ,ונסיותע"1סימורךמסתר סטלירוחתתמור
י
סותסכ5ס"יייטגתיגו  %כמקמר סוס קמען נעיגי ')u)aנoפוג
5סת  9"500לעיס נכלהבית ,סנ0פירוע
6%
חסרנו מ %סכתונ נמסר6 .~SDחת .וגסונ (עג%לט ,עוד טמר ,מספריםסס6 ,חדיסעסרוחמקות,
ס' כאף ) '5 ,oflnbטף 3עסרות ,חש"ק טף 3מ6ות ,רירי תהק"5ס כ( 3כ 3סחסטנות ,וס36ף ר6ס
יכונ
ס ,וסוף מקן 6מדמגי  Stpnn q~hכגנד ככס ,ו
מש(6מסימן עתק ,ע"כ (מון תוספת"( :נ)'la'h1
קותן'%עםסי7סו 6תסמך .נכ"' ש"ט 661חגגיס
ועוריס ( 6שסו 6תסמך( :נא) כנר6נזט
מסש(ס .וכ"'נך ככלסייגוג6ני'ןמן סעו(ס .ונג7סס נעעות כנריגרס
ו 6 3"5נדט( :נב)מסעו(ס,
נכ"י ק' כנר.היגוג6ני'ןמן סשצס סוסונון סעו(ס סג( :6ננ) וננץ (עקור 6ת סגפן טקס .וסמכות
ס 16רניע 6 6(6ה מנסן ט3ס" '3ת 6נכס א'וכ"י פ' גס  63נג7סס:
" 6%נור 03מח מטם 16סיי
(נד) ותנ:6ס גערות לסתר .נגדפס ותנ6גס גערות לסהר וכו' הכתחוח( סמ(כס מ6ז .נמקוס שוט'"
3"5ונו'( :נה)'פ שמריס סונרח סיה 0וסקנס .נמדרפ %הר ב"ח 6ות נ' 6ית 6ותח3ח 3סמ3כס לנק
ןזתמן' ע(משמרס
זהמןשמרין מסרסייגדם,ורכנן דסכ6שמריןסס'(ס עונלס(,רעתי טוגתהקירס"ינג
מכעסק"ו ע" 6ג7ס ע"'6ע" .6וסכווגס עונגןיסכך" SPדירי סמזוס 6%גריון ,ושד ק (מעיר
ננודנד 6סשר פסס" ,טף 6ותי"ניימנ
ת "מסו ותתח3ח(מ(מי כפרסםגיס"סו 6סוספסחיוורתססוסי4
והתחקה(
3
מ
(
ה
ת
ת
ו
ו
כ
מ
ס
פ
ר
ס
6
ו
מ
א
ו
נ
,
,
e
s
ח
כ
מ
ה
6חד 6הרי
סוס'ף
 16ר6ס
'6ן
סיינםמשמך'7תס"ח 16תנס'מ(סכססנ6מת6
יונדרך 6ננ
זכרי כמדרס
כי נמדלס פס 16ת '1ותקרין לסתר (סחך
י

61יי

סיס

"

יינן

~'uh
ימק
,
מ
 )2נס פסגר%י 6כטסהכשילים'1יסר%צה כמקס(סגינוכ:דססויוחגוו' ריכול סרסל1ס,סאןלעי(מערס :
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86
מדרש אבאנעיוןפרשהר ה
ר*מתיכי חתכל קררי( .נו) ברמו דבר להעלהמןשמיאמנזעעמלק,
וינ שכתוב  %אשרכךאךשי
בדרך (ד%ש כמים):
ן נטעךי(נו) כשראהו המן להתך נכנס ויוצא בעמו התרנו ,לפיכךאין מזכירר
ריננת
נהיה,
אמר
רוח הקודש חטא משטשת בהם,

עוד,
(נח)
הקב"השאיל וכך
שנאמרויאמר מרדכילהשיב אל אסוזר:

פרשה ה

רתאמר 6זרש אשתו( .א) אמרר' אלעזר אמר ר'חנינא(ב)שלש מאותוששים
בעלי עצההיו לולאותו רשע ,וכולם 5אהיויודעים כזרש אשתו ,אמרה
שאתה שמר אם מזרעהיהודים הוא לאהוכל לו ,אלא בהבטה ,אם
לו אדםזה
לכבשן האש( ,ג) כברעלו מחוכו חנניה מישאל ועזריה( ,ד) ואםלבית
פסיוטרי
ים תאסרהו( ,ה) כבר יצא מתוכויוסף( ,ו) ואם במולאתסיק תחתיו ,כבר
תא
ה
התחנן מנשה ונעתרלו הקב"ה ונפק ממנה ,ואם במדבראתני*נהה( ,ח) כבר פרו

("

הערות ותקונים

רנ 1:רתמן למרין , iroס יג' 36ו3ס' סחתכוסו מנדו(הו גקר 6כחך חתך ,ורננן 7סכ 6למרין סתתך
 rfiסדנריס .ונס מסכווגתס רננןמהמן ע( מלמרסגנני מני(סט"ו ע" ollh ,6סמכות רכנן 7סכ6ה61
כן 6ין זכר מוס גמדרס 6נ6גריון ,ס( 6סס דנר' ס(וו (6כגמרך סס ,וסט6 %מר סכ3
מדרכעאעיותמ,הפטלחצי
גמתכ'ן ע( שו ,רק 'ס 3חקן סג"( '61כ67 6מר מהתך 6ת ס7כר'ס ,וסוף
.selnnn
6
מ6
.ו
ור'6ת' ני3קוע לסחררם(5 ,ף ג" 1טסני 6דנר' סגמר6מניס,,נמוסס וסש6 36מר רס
מh
י'h1דבררי
נע
סכ( שטת גחתכין ע( סיו( :נו) נרמז דגר (ס .בתם סג'רס 6רמו (ס
ס
י( סמן ,ונכ" ק'
 13נדזננררי7נר (ס ע(סמן ,ונמירס לסחר פ"ח ס" ס'הכו"עיר לו מרדכי ש 5ןרזרי
ו*מר לסתך
קמור (סגן נזו  30קרסו נ6עיכס ,סס"6 7סר קרך כדרך,ע"כ .ע( וס כתג סמ"ר 3ן כ %ס 3קר%
סו 6עמ3ק ונמסכתמניס סגירס' 6ותרמתיקגתוכןסנ'16סי3ק,ע עכ"(0(16.סעס נמס טכתכ גמס'מניקם
טמ' יותר מהוקגת,כי ( 6גמ 65סמן דנר מוס כנמרק מגבס ט"ו ע" ,6רק חסנ ביכזיון נ'(נךע
עמני(ס ע"ז" ע( סמ6מר ותקרך (סתך מוסג גס ע( וס ,ונקמת ע 3סמ6מר 6סר סנט 3ע( ס'(עע ע3
סכתונ 6ת כ6 3סר קרסומזוייןנעיו מפרט ,וסוך ממצרע סג'ס 6חריס.עית(סי
ן( :נז) כסרק %סמן
(סחך נססויונגן .מונךנ'(זס סס נמ6מר '1ס 6ומריס כברקס סמן (סתך ,ושוגתו (מפרס סגים6חריס:
חס 6מסמסת נסס .נכ"' ק' בג" 6מר סקנ"ס סו('6וכן סיס סדנר 06כן רוחסקודה
ה ).רום
(מנ
יו
י
מסתמסין נו .ונכ" *הוכי פ' :6ור סקנסססו('6וכן סו 6תס 6רומ סקו7ס מסמסתכיגיססדכתינ
ס
כ
נ
א' וכ"' פ'ויס' גיוססס(יסי ותונס לסתר מוכוחוכס"ט
רמריכי (ססינ  36לסתר .גס טסף
ויימ
וריח (נחס  rthעמט:6
"6ר חנ'ג .6נס-,רם לסתר ב"ס 6ותנ' נקדת ס'טייס ומסר ססס,6ער ,וטופ
(א)
ט  ,1nrhוחסר סטיון 6נ6גריון ,וסני'טס"6ר
%ר
ימז6(6ע(,ףיט"ו נמ6מר ממתחי( ותסמרפיר
נירקע
פעור"6ר 'סולעבן(וי( :ב) סוס מגות ומסיס .וכן סו 6נכ" ל' נכ'" *מככ"י פ' ס"סכעלי %ס,
סמפות וססיס
זמדטס נ' פות  ofrctפסס ,ונכ' ב"מסרס עקות ,ובכ"י ק'ונמריט ונירקעס"
" סח(וס:לג)כנר ע( 1מחוכו .כ"ס כ'(כץט ונ:דסס,וכ"י ק'וכש
 ,ocnntונמדרג סס טסף כמגן 'מות
ש וכתפ' כנרי65ו מחוכם,ונמירס כסהרכנר סגףחגניסוחניריו ,ונכ"י פ' כנרי 163סימם 6נלסס
חגגיס מיטב(ועזריס( :ד)(061כיחס6טריס.נכ"'ק'וכ"' ב"םוגל" א'ונכ"י פ'ונגיפםנמורס 06תר
וניכעס גמ( 65ס ':וס  061פוג ס5ריוח  mltDnככרי'1 ,(6%7 65ס טסח6ות כנר גע( סימנו זגים(,
31כ"יל' חסר נ"ך( :ה) כגר י 65מתוכו 'וסף.נכדי ק' גוכףו6ס(ים כנר עפ 'סר (6מתוכו,וככ"יפ'
מסם ו6ס בכיחס6סורין יוסף ו6ס (מדנר חנ(וסו ככרסרו ורט ם( :ו) 061
וכת א' סנ" ו6ס
ריפקוע חסר וס עד ו6ס 3מינר6חג('גיס ,וגמ65ג"כ נמדרס בסהר טס ,ו6ס
כח.
נמיש מסיק תחתיו
ף קס"כע" )6וי6סרוסו נגחוסתיס מס
כשא' תסיק תחתיו .וסכווגס olnhn D"Pנססיקת 6ססק7 6טונס(י
3נחוטתיס %ר  '13עמס ( 1כמין מולי ט(גחוסת16 onptתו גקניסגקניסהתגו (תוכווסתתי( "p'Dתחחי,
וע"ס כמערס מסססעירות' .ונג"'ב"ם כ 61ו6ס 3כנ(6י:חוסת 6ונתרסס לסחר 6טנסיר:7 6חס6גרמי
יחיס כנר נועיס מנסס ונסק מגיס( :ו) ונסקהמגס .נגדסס וגססמיג'ס("3וגסק מיג'ס( :ח)כנ 4סרו
ירי ט .כ"ס 3י3זעושנדרס בסהר טטף גנלסרוורט 136ת'ו נמדנר וכמסגסיוטת גחנכןווגנלכוווןעמיי

יר

סייס

ט"]
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מדרש אבאטריון פרשה,ה

ש

יצובו ,חשםתעויר לנע(,ם)ססנננההש.ן.דמקיפדל שמשוןהכדדברעטר ,אדללאקצו*יבעשיתהההעץש
.
צורבא דלא אשכחן(י) ושיזיב
רייבפב
ני
לפ
שרה אמה ,לב) הש
לא)נמל ארו טמנת הביוק ארש חטטכם אמה ורחש שתים ע
אומרים פרשנדתא ב%היה(יג) הנמוןבמוחמאוהבח
בשעתשקטותייאבתתושמשעל שנלח,ש(יחד)יתחיאשתתלי
ה
בהלל וזמרוהנינו "חניחו ,ואטד למחר
שהכי %ספד עצטועליו ,השיבהו בתקךלואבירה נאהלךהעץ,
מריביע*ו,וכין ש
י בראשית( ,מז)סיד הלךלבית המדרש ומצאו לד
מששת
(סו)כתושלךהעץ
מיעכךן טשלשק באפר ויסכוםבמהניהם(יח) וסופתם
יז
ושב(,יזן וראפרדע
למרדכ י
)כנבאלף ,ושקומלויןבצתייוץ (כ)ושלעלות
םי,וציוה וטנה אותם ומצאם
ם
י
נ
)ואחר
ובברוגכלייהן( ,כא)והפקידעליהםשומרים ,ואמר"ל*(כב) אס שוחם חושה,,כנ
ו מביאות להםלאםוטים ,האומרות להם במש
נךאני חולה את  ,ואמותןוי
י מרדכירבינו,
ושתו קודם שמתרסדוכתיו,ומניחים תיהםשספריהם ,ונשבעים
אכלו
י
ח
ב
לא נאכל %א נשתה ,אלא בתעניתינו נכות שיפים ,והיה כל אחדטלל ספרו
(כד) ונותנולרבו,ואוצריםסבוריםהיי %שבזכות התורהנאריךיסים ,שנ
טא,סמרי(דכה)כי
היאהייך ואורךימיך (יגרס  3כ)( ,כו)ועכשיושלאוכי%מול ספרךטידי

צעי

הערות
ותקוניםמו חתר סףפמשןדיק
ילו( :ם) סמלן קס 3סממן מערר .נמאס %אר  ohlש
 ,תן נלי ב-ם טסף "ממס ק4ל
חסח 6מלסח*כי טל .גכ" טסף יחר מסיספי"
ז'"0נ 'ת6י
ק'
ס נלעס' .ס
ז(6

י

נמס 1שס

(תקן
נחלוס'"(:י)זס"'נ.נמירס וגכ"' 67סת"נ,ונגזסס 6סכחץ
סל 3ד6 63סכחץ 'ת  076דס"ינ מילס .ונמ7רס 6 631 1rDbסכשק חד מן עמף  a'ing'hlמטס..
ק'
 .בים
ומנסכריעפר'סוסכ"ליך או'קלןסג"6רו6(,7וכןלספנח;ןדסנסי,סגניכס"יןי:א(''או)כ"ניס3פ'6רוהגמ"נינסת3ך6 in'arרנוכ"',רק סלותנוכת"'"מסתDחCח~י
"
חסרים(:יב)ויה 16מריס סרסגזת 6נט סניפו .נכ* ב"מ סניוי"6 6חדמכניו סיססנמון ,וסמ6מר
ס כאף רמו,6ףגש ונרסס נפזו "מדרס" :sttr1 ,יעמסען נסס חמסים 6מסוסיס
סוס סכ' 6נטסיאנ
סמן הוגר פנקס קורבס3ג'6מסו63מ hib 63קרס ססיחס נתוך ציתו 3ש תסיס גגו סרסגדת 6מגשן
נרידוגי 6וגס( גמר 6ה 7מתיטת 6ס3גת ססיס לרכו  30גסר חמיסיס 6מס כו' .וסטיון "מדרס" שוגתו
(מזרך פ;יס תקריס(:ינ)סרחון נקל7וגי,.6כ"סבג א'וכ-י ש ותק ל,וגל" בקם נמשחסיססנמון
"ררע ע 3עור'קריו ונחינ"ע ע 3עוור' דק7רון 3"5
נקרדוסג" 3כקר ,17ותרנוס ותגח סתינס ע 3סר' 6
ךקרדון  ,וניקר סה"נ סור'קרי'ג(:'6יר) וס 16'%נסם וגמר וסטנו ע 3סתתניחו .נכ"' א' וכ"' פ'
סומקו גסמהסוי.עמ'זו ע( פתחכיתו .ומוס נהרגוס לסהרונגו'יסמן '51'7ןוחד'ן וגרס '6גתת'סמגנם
נכ:רין( :סו)מהוקן 3ך מען מנסת 'מ' נר6ס'ת,נכ"'ק' נוסף ס;6מל סמן 06 TP'1רפיתיך  36ה'קר'
סמן סען 6(6קמן סען,וכול :וגע מנמרקד'(%ן דף קאם ,וכן נמדרג לסתר ס"ס 6ות נ' '6ה6כיון
ססנ'3 16פ 1':סכתו ע neD 3אתו וגורד עשו עלו nlblo) ,ענז'ו סיפך 'ח3ס מרךכ' ע 1'3נסכתו כת
קו 3נ6ס (ך סען מהוקן (ך סען nccnית' נר6סיתרננן רחמןלמריןמג"ןקיימן מן סחורס ס;6מרסמן
סען מריס ('ס סמן ~ .Tpוכוונחס נסמ3ות רנגן כתמן ) olnhnנננ3י חולין 0סנ6ח',וכן נחרנוס קם
ה ('ס (ך  '6,סמן ר0יע 6ו3ך 0סר
סמן רסיע'33 btp:n) 6נ6נשמת'ס נסקת נח קו 3מסמ' מרומץ,ימר
י 16%יוסג,
נר סמזת(:6מז)מיד ס(ךפנית סמ7רס .נכ"' ק' סנ" כנקר ססכיס סמן למדרסו ט3מריכ
וסמ6מר סוסגסים נמ7רס לסתר ס"ס 6ות ד' (6הר סעסס ען ס3ך  (36מרדכי ומ ot.~c165יוסנ נכות
י יוסנ נרפס ,וכ'(נ4ע ומ163
ר.מ7רס(:יז),רפסי סת'גוג4תמשנסין ננסר DD~U .נבי ב"ב,מריכ
מר7כ' ססיסיוסנ נרפס סת';וקה ,ונמזרס 6סהר וסחינוקת יומנת (איו,ונכ" פ'וכ"'א' ומ(65מרדכי
עפנ וסורס וסתי:וקת מסו(ס'ן כבסר'( :ח) וסופ'7ס ונוכיס .נכ"'  %ונווהין ונוכין(:ים) כ"ג (6ף.
בכ"י ב"ם6רנעיס (6ף ,ובכ"יל' וכ"' א'וכ"' פ' סני' כמו 3סגיט כ"כ  ,וגס נמדרג 06חר 0ס
ו ,כנק נרע נרנ3יסס .ונמזרס
6Sh
~סהל 0ס'3ך עמסם סלסלת
כ"ג (6ף( :כ)  nlc~ctגרגלהון .נלמ'ב
ש
כ
נ
ע'3סס סומרים .נכ"' ק' ומסרס 3סומריס( :כב)6ני 0והסחחי3ס.
ק'
 50כרע( :כא)
קי
פמ
וסנ
6כרונ תח3ס וכנס
דירס לסתר(:כנ) ולח"כ 6נ' תסס 6תמרדכי.נכוייק'ובח"כ 3מרזכי(:כד)ונותנן
ירבו.בכ"י ב"םונג7ססומחוירולרנו,ונכ"י ק' ומחויריס 6ותס 3רנס (כה)כיסי6חייך 61וק'-מיך.
ר כ'גי 'רנו'מיך '1וסיסו 3ך עות ת"ס  ,ונכ"י ל' חסרג"כ ונג"' ק'כסף וקומר
גכ"יב"ם גוסףויומ
( 1כו) וענפיוס63וכיס עג 0סרך ע''7ט ,וס מסרככ"י ק':
קורךימיסכמיחס נסמ36ס עופר
וכנוי
3עקס

וין

ן
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כקם0מ) צעקה נהלה וסרה ,ואמותיהןגועותכפרוע מבחוץ( ,כה)ובניהם כענ*מ
מבפנים ,עד שעלתה צעקתם וצעוקן אבות העולם למתם( ,כט) בסוףנ' שעות
בקלה נשמעהבכייתםלפניהקברה )% ,אמרומלאכי השית לפני הקב"ה רבש"ע ק%

יל

גדייםוכבשיםאנו שומעין( ,לא) באותה שעה עמד משהרבינו בבכיהלפני הקבלה
ואמר ,רבש"ע(לב)נלויוידועלפניךשלא נדיים וכבשים הם ,אלאקולקמני עמך
ם( ,לד)ואסוריןבקולריןובשלשלת שלברזל,
ישראל(לנ)ששרוייןבתעניתיהיוםנ'ימי
(לה)ולמחרעומדיןכשהיטה(לו)כגדיים וכבשים ,ולבאויב שמחעליהם ,באותה שעה
,
רחמים של הקב"ה ,ושיבר החותמות
האיגרות( ,לז)
נותהגשליגבלי(לח) מהשבתו הרעה בראשו(,לט)והורקיםרעקרן ישראל והצסוגייהדעלהקםרןירשושעעה.
(מ) אמר ר' הלבואין העולםמתקיים אלא בהבל פיהם שלתינוקת שלביתסבן ,ואף
מהשבתו של הטן הרשע לא בימלה אלא בשבילם  ,שנאמרמפיעולליםויונקיםיסדת
ושיהב נתנבא שמואל ומה קול הצאן הזהבאזני ) h~rט 'י),
עוז מסמס ח נ),
ואיןעוזאלאתורה ,שנאמרה'עוזלעטויתן (תסרסכע ' ,)6ואומך סורומטני כל
פועלי
אוןכ שמע ה'קולבכיי (מס ' ע) ,וששו שעמם ושמחו תחתונים ,והודוושבהולמי
יוהיה השלם( ,מב) שנאסר יודוך עםימאלהיםיודוך עמים שלם (גט סג ו):
שאמר

"א)

בפילה

פרשהו

ההואנדדה שנת המלך( .א) באותה שעהירדגבריאל אש אחשורושוהיה
פרד שנתומעיניו ,וחובמו בק-קע (ב) שט"ו פעמים ,ואמרלוכפוי טובה
שלם מצבהלבעליו ,מיד נור להרוג כיתות שלנחתומיםושל מבחים ושל משקים,
י לאבדני מןהעולם( ,ג) אמרולו אדונינו המלך ממאכל
ואמר להמ סם מות נתתם
אסתר וחסן אכלת ומטשקהלששהו שתטע(,ד) אםהם במדהזו הרגנו ,ואם לאו לטה
הערות ותקונים

(כן) 5עקסנ(17ס ומרס .ננוסס חסר מזת גדו(ס31 ,כ"י ב"ס מיד 5עגץכגס נמר גסס( :כה)ונניסס
כעגכם מ3ס':ס.ככ"יאונספי פס'נהסג" ונמסס כנן"סמנסגיס( :כס) לסוףג' סעוחנכ"ב"ס וכ4 4
ככ"יכך ונגופםממדרס תסתר גסתי משת (3י(ס ,ונכ" א'וכ"י פ' עז סערת געקחסוזעקתלכות
סעו(ס (מרוס 3נ'פעות ('(3ס,כ6ותססעס קמ
ר(ו.משכי מסרח(סני סקנסס כקו(נטיסוכרסיס6גוסומעין:
קו
(ל)6מר 1משט מסרח  tlDSסקנ"ס ר3ס"ע נזייסוככביס3 .ג7פס 6מר((ותכי ספרת קו( גדיים:6י
שומע( :לא) נ6ותס כעס עמד מכס .נכ" ק'  '%1ב"ם סס'נ גוסס( :לב)בייךי~
ע (סרךס(6
גריסוכפסיס סס  .bihזס חסרככ"י ב"מוכ"' ק' ,וגמ 65נס ככ"י ל'ונגדפס ,וכ* א' וככ* פ'
נ(ו' זיוע (סטך 6( l)'hDנ7ייס 6(1פ;'נס'ס6י 6גץמ עמךניס )hlctמסיית ע('י
י נגן(ך(:לנ)ססרו"ן
גתעג'תסיום נ'יניס .ונס* א'וכ"י ונגזסס ונע7רסהינת
ר טסף ונ' טות ,נכ'" ב"םבכ"י ק' ס(6
6כ 13וסתו נ'ימים ת' ('(ות( :לד) וקטרין 3קו(רין ונס(ם(ות  30נ
רו( .בכ"י א' וככ"י פ' 1נגדסס
 of~ttJוגכנ('כקכרו( ,ו5ק ב"ם o'1lnhtגויקיסוכטניס,
חסרים סמכות ס( נרע ,וככ"י כך
ור
ונמדרס מסתר מסר וס( :לה) הממ
יין 3סחיסס .א'ונכ"י פ' ונגדפס(סחיסס,ונכ"י ב"ם
ימ
רו
וע
י
ס
י
וכ"' ק'וכ"'ל'ועומריןיססהס(:לו) כנד"ס וכפסיס.וככ"י ק'כעג(יסוכגדיים ,ונכ"' פ'וכ"י א'כנדייס
וס(6יס(:לז)וגזעקרן רסע3 .כ"' ב"םבכ"י ק' וכ"י  4נוסף ומסר ע5חו1 ,נגדסס וססר %ח סמן
סרסע,ונכ"י א'וכ" פ' (ית( :6לח) מחטנחו סרעס .נג7סס ו3כ*ק'וכ"י ב"םוכ"י ל' חסרמ(ת
סרעס( :לם) וסריסקרןיסרק( .כגךסס שריס קרן 'סר( :(6ם) "6ר חקנו3 .גמר 6ס3ת קי"ס ע"3
מונך 3ססריס(קיס ס6מרolrnר' 'סקס גס'6ס(:מא)וטויססנחג %סש ,(6עז %וגי .חסר 3כקק':
(סב) סג6מריתוךעמיס שסיס .כעש ב"םסגי'פרימר '171ך ס' כ( מפלכי6רןונומריוזוךעמיסתסיס
'ודוך עמיס כפס.ונכת ק' חסר ססעס כוץ מסכתוכ ,ו '";3א'וכ"י פ' סגי' ועלסן 6מר סמם(ומס
קו( ס65ן סוס 63עי ,נ16מס סעסגחרווח סט(ס וממח וע(6ותס סעסגימ
ריודוך ס' כ(מלכי6ר:Y'D7
[ך] (א) 63ותס סעסירדנכריך( .גהרנוס סו6משך מיכל( ,וכן במדרססיי
ס 6חריס סגי' ירדמיכ,56
ו3י(קועDeרnו'ח(:6oףג"ז 63ותס סעסירד סמוקך ("5יריסמליך ננרי( :(6ב)סס"ופעעיס.ניכעס
סס מס"ס
ב"ם למרו(ו 6דוג'ט רידמך 6תס וטמן בסתר
(נ) קמרו (וליונים 0מ(ך כו'.בכ"י
6כ5חסניחד ,ס(מ (56סוסיויסגשכירכם 6%עיר(:ד)6ס סס 3מדסט סורגיפ.נכ"ק'סג"S:
1 eיר16

י(

(לסתר
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ב

ימובס
אנונהרנין ,הלכווראואסתרוהמןולאשאין להםצע:ר,כנחדזר המלך ואמרסי עשהל
שלמתי
דיאמר להביא את ספר הזכרונות( ,ה) אמרר'יחנן שכהני בן הטןהיה קורא,
וכשהיהמניע לזכותמרדכי היה טלל והדפיןעלליןמאליהן( .ו)ויש אומרים
האותיותזעכןמעצמן ואמרו
אשריםהלנפינדי מהרסדלכךי :מיד בגתנאותיש ,שנאמרויהי
נקרא
ריאמרונחלד מה תשהיקרוגדולהלמרדכי עלזה ךויאמרונערי המלך משרתיו לזד
 .כית שהזכיתלפניו מרדכי בא מעםשינה ,וראת
נעורה עמו דבר]
בחשכו המן שסד (ן)והמיקעבידו להורנו ,ונבעת המלך ,ונדדה שנתו ,ויאמר
סי בהצר :
נערי המלך אליו הנה המן עוטד בחצר ,אמר בל כה שראיתי
אמת הוא:
דיאמר המלריבא
 .א"ליודעאני בך שבל עסה אתה וגלהיועץבך אינו נכשל,
מה לעשותבאיש אשר המלך חפץביקרו ,מידויאסר המן בלבולמייחפוץ.
המלך לעשות יקייותרממני ,כסבורהיה המן שאין המלך רוצה לכבד יותר ממש,
לכן אמרלויביאו לבוש מלכות:
ו לבוש מלכות( .ח) שארגתו לברק לילות( ,מ) [ועוד אתר איצפבינ שמו
י21יא
שהביאו לדריוש ממדינת הים](,י) ועורכלי אחרשהביאו לכורשירוקשמו,
י:
(יא) ואחר שתרונ שמושפיראוקורין לו ונחש מוביכידינ
דאשר נתז  ~raמלכות בראשו ,ואהדסנדולימלכותיכריזלפניו ויאמרכלמישאיש
כורע ומשתחוהלזה ,הוא להרעהוביתוינתןלו,כיון שהזכירלפני
ו הכתר ,
נשתנופניו של אההטורוש ,אמר זה הואהלומי ,כיון שראההמן שנשתנה פניו ש5
אחשורוש ,שוב לא הזכיר הכתר ,אלאונתין הלבוש והמוס תו':
אאמר המלךלהמן מהר קח את הלבוש וגו'( ,יב)ועשהכן למרדכי היהודי ,א"ל
אדוני המלך הלאאני ואתהכתבני להשמידולהרונ לוולכל זרעו ,א"ל אל

*

ש

שיי

ייאמרו

בחיי

הערות ותקונים

(לסתר ורומן  06מס נמרס ע סורג'ט ,ונג7סס '3כו (6ססר וסמן 06חייסנמים  11סרגיגו 06 ("5 ,סס
נמדס ( :11ה) "6ר 'וחגן טמסיגן סמןסיס סר .6גכ"' א' וכ"' פ'וכ"י ק' סמס' בןסמןסופר סמלך
סיסוכטסים ממע(וכות ס( מרדכי סיס גע ,6ונכ'" ק' נוסף ומוייף ס6ות'ות! ,סמ(והוסדסין גנ((ין
מנג'סן ('ת 6סס
 .וגס נת"םמתרגס וקמר (ממטי ססר .6ו3נמר 6מנידף ע"ז  TDln h"uמסמסי שחק
וננר'(6כותב,ועיצםנרס"י סמס' כצמר כמצךסונריסרר(סיסומימותדורססיסכו' .וגגדפססג"סרסגית6
מניאן
בן סמן סיס מוסר( :ו)וי"ל ס6ותיות זעקו מעגמן .ט6
נייוכמ(6סומררנסו.בכ"יספ"'(1עוס"ף3ווינמנירוי(6גקרס6ייססמצמי
סגקר6יס מלניסן,ונציגס7:פסilc)oמסוכם(:ז)ומסייף
מעמס
(1כימות סמן ו:נעח מטגנו( :ח) שרנתו (נרק ('(ות.נכויי ב"מ ס6רגמו(6זס סר6סון(יצותכהפך,
וככ"יל'ונכיפ'וככ"י א' DDT731ס6רגתו (סרק ('('ת סחטך,וכ"' ק'ס6רנחו(יפת(ניקבחסך(:מ)
י
וו
6מר 5'6עכיג סמוי כ"סככ"' פ' וכ"ל 3גןפם ,ו3כק ב"מסני' 6י5סמ6סמו ,וכה* א' 6עסנ' סמ
ש,
י סלנ סגל מכרם נרי(מגס
5ד קנאס6 ("5יססכין 616י5ס3רנסי' נגדמפי:
ושק נמכ"ע(יייז
(י) ועודכב'  706ססני6ו (סורס 'לוק סמו .ה1לilC'hא~'וכ"י ק' ושדכצי ' 706רוק סמוסרניך( ,כולס,
ובכ"י.ב"מוכ"י פ'ו:3דסס וטור 6חרגצי 'רוק סמו סס16'3יכור
ס (3גדפסכמקוס (דרדס ( ("5כורסכמו
' סראנג 0ג'ע נמצע
ססו 6נכ( סכתנ' ' ,)7ו6ע' כ(' 'רוקים (סהג'רס ו(עסותס מגס 8הת .וזרעת'ייד
סקו ססים (תקןג(יגי'7ן ,וסע סת(ס י)5)0לסג( :1יא) ו6חר סתרונ פס! פסיר6וקורין  6ונמס
עוכ'כידיג' .נגדססותחר סג'רט סמו ססיר 6קורבן (ו חחס עו 3וכרינו3 ,כק ק' ו6ח 7סחרנו סשר6
קורין 6וגסס עוגוכרוס ,נכ"' ב"מ ותחר סטרנן סמו סס'ר 6וגהת ס1נ 'נרצו ,נכ"' פ' ! 706פערנו
סמי וססירטקורין וגחם ס!נ וכרש,ונכ"' א'ויחן  ~JIDCסמו h1'Dmסר'ן(וויחס סוג מכוהו,ו~נ
סנוס!60ת סמ6מר מוקלט וקסס (נקרו,וגס סרגגי(גמכ"ע ס(6( 1ע"
סג'י! (נ61%סהרון,וע"כח"ח:
י 6מר (בוס
י6 ,מר
(יב) ועמסכן (מר7כ'סיסו .'7נכ"' פ' מסףוכך '6ת 6סס ועססכן
כ
י
ר
מ
(
כ
י
ר
מ
15סימתי6 ,מר ( 1סוכך מרדכי 6יכ 6כיסוי6 ,'6מר (ו סתסנ ננער סמל .ולח"כ מתמ'( כס! (סג'נ
6מלו
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מדרםאבאנויוןפרשהד

ט

הפל רבר מכל אשר דברת( ,ע)באוהה שעה NLT-אהשורו,טלחרטנאולשהש
שלכו עסו ,אסר 5הםהיהרו ש5א תמל דבר מ %אשר דבר ,והקו עמו,
י
י
י
צ
טו
יר
1ס
"1
פ,
שראיה מרדכי ההזב ואמר כםדוסה אני שרוצעזוג בא (פו) לרוססניבסוסו(ע
שלאונכוה בנחלתי ,אברר (פו)בץ לחייםבין למות עמךא.-%
לת
מהעשהדי
למידיובר
נתעמףבם*הו ועתד בתפלה ,אדהכי קרב
י .,רשע כתיב *ה,נמ
)
(ח
רו
אע
תלמידיו ,אמר במהאוזן עטקץ( ,יח) אמת במצא ה
ימר (ש) שהע "ואל
מקריבין ,אמר להם (ב) במההוה דכספא או דדהבא ,אגלדשערין ,אע(כא).עכמה
ןמנץ(כב) בעשרהמעי,
דצךטיסיה דיריה ,בעשרה אובעשריםקונמירין ,אגלמני
איל קוטדנציגעשיהמעידידכון לעשרת אלפאכיעראכסףדידי(,כנ)מןדמצליא"צ
סך %וש הדין לבושא דמלכותא ,איל מה את מבזה מלכותא,אית בר נש לבהם
לבושאדמלכותא (כד) %אסחי,אוילבעי(כה) בלנא ולאאשכח ,טהעביר(בו)אסר
וירחיה ואסתוה,כיוןדעל איל לבושהדיןכליא ,א'לואית בר נש דלבהטכלילא ולא
י מאנ דספרא
מספר,אזיל בעי ספרא הקש אשכהיה ,מהעביד לביתיהואינת
אימדעביד
וספרליה( ,כז)שרי מדגה ,איל מרדכימאיהאי ,איל לההרס נבר
(כח) קוםיס פנמון כדזמוקלפוראיתעבד וספר ,איל(כם) ווסת אנאחכים לאבני
דהאי גברא ,דהוה וספר .)%בכפרקורינוסכמהשנין% ,א)ואילץ הוהסאני ספרא

ב"

*
*

ב*

ב*

אזי יי

הע.רות ותקונים

למרוט6יוג' סמנך ( ':6 6ת(ניומן וסרק כהבט כססכמס ( rnhכממידו 61ת כ 3עמו ,וזסונוסף
מסמסתיקע"ס מלמרס מנעס ע",6ונכ"' ק'נוסףנחסון סנמר(:6ינ) נ16הס 0עס קר6 6חסורופ.
עו"
ן 0ר5ס מר7כ' חסר ננ
סס ,ו0ס כתוכ נמקומו :אגטעח(סגיו כבכיס וקמר ננקססממך 76וני 36
עזכיי
ן סנתנכרת גזירת
סעסגיסח!קנמדיגס ,מיד פ6נ ע(' 1רקמתךכלריס 61מר (6חס( דגר".וכיס נכה ק'גי
סמ(ך ע1'3מיד (nDGסגי נככיסניג
ס 61מר (מגך ננק0ס ממך Sbחעסני ספוק נמ7ינםמיד60גע('1
כלריס ולמר (ו  Shחס(יכ
ר ,וכיס נס נכ" ב"מ( :יד)כית 0ר6טו מרדכיסכ6וכסוסגידו .ננגס
וחי"ר מכ"ח וס'0קת 6ססק6מעומרדףע" 6ע" ,6ונסס'קה 6רנתי ומדרס לסתר מסוק מסר קחוניישפ
06תר רמו (6ףג"ח ,ועל ,מנעס ע"( :h"s 1סו) (רומסני כסוסי .נססיקת 6ס6ין רסעזס נ6% 6
3רירגג',
עם סס!ס נ( :6מו)נין (חייםגין (מות עמך 6ט .נמדרס לסהר
ב"ם(רומס':
 06תמוחובגכמ"וית עמך ,ונסס'וקחחס6רננייןימותנין 3חייס ( 5גסטק 'תן(:יו) מסעמס גתעסף נסלתו.
גחס3ס !נסטר מתוך סתס(ם( :יח)'6ענמסות סעומר.ונגמר6
מננמיוזרםסלסתר סם6ו36מרשס(סכסמה06מכת!ניגע
תניו קמיוהמוי (סוזיכו
ת קמי5ס %נגן-,ונמדרס לנתר נס' מסר
רנ
עס
"(ט
קח 6תפס
'"חס(ק !(5תסוןיתנעועשוין נס(כוח מטת סעומר ססר' לותוסיום סטם עבר נג'ס!סיס
ולטתו סרססיו
ן שמלנומןמנית סמקדס ק"ס6 ,ת6סמן(נניסון6 ,מר 6ן 3מסבתוןעסקין,
י
נ
י
י
ז
מ
במרו( 1נמלת סעומר סס"ן ו6ס חקרינונ!' ,תמן במרי ,סבכות קמ'נס6רצ'(( 1ס)[(סו] .וסעי תמן
כמרע כ!וגחו 3נמר 6נגזי מגעם 0ס ,וע"ס סססייף 6יסדססייען (מעריג (עסגי  (rDDמ( ממוריס
קומן ססניע 5פג ,0:ס" מרדכי ססניע ומספיק (פגזן לזכות קמעםנ('י.ססח(:ים)פסיויפרך(מקרינין.
3סכדקח 6איו יסרב( מבלינץ ני!ס א נניח סמקדס( :כ) כמס סוס .נסס'קת 6ומססדין עומרכן:
(כא) נכמסעימיס .סי 6מקסי1גיח 4ק)ז !שיגס מחירוערך סתר( :כב)נעסרס מעי,טיירונססיקת6
געסרס מלן,ונג7סס נסע!ח נעסרס מיג"! ,ננץ
כנ)מן (%7י .גפסיקת6כיון דחס(
(,
:יון
!סני'נע:רסשסרק"כ
דסמעת לסתר ק 6סקת כרוז;כ(
מןמעי .וטי"ר סג"מ וגן כעק!ס קמור ותפתר סם י 0סו0סס
ולמרס (6יסחח נרגס הטחגנו סוקל ,כ( עמ 6יסקון (מון פלע' 7יסו67י כע' (מגעיל".
תנ
זי
י לסחר
ננע
מו
ן 6גנסי6("5 'se,סגסי ור" 3כ( עמ6יסקון 63סגעי( ,קררת ,כי סמ(סיונית,
יםס" פרת'(סיסימום( וסס('ס ,וסםיתוק( :כד)  6(1סח'.ס" ג 6רמן נסרוסגני
יסמרר
מים( :כה) נ(ג.6
ס" ניוג' נע( ממרחן( :כו) 6סר וירת'ס ו6סחיס .גכ"י ק' 6סר צ,תיס  ('161ו6תת'ת'ס ,נכ* ב"ם
א'
6סר חר'5ס וע( !0ח'
ת'(6ססו16ככמכו"'(פג'טוכ",יוט"פן' 0מ1ס6מכסמעויר(ופת':יגו,ססוכגכדמפעםרסספסמ"'וע0כ5מ"(עת,יעקגנ1תס''5סנוסר"קחמנסורעסכי
ע(6סח'ס,ו3ססיי
:
(כז)טרי מתגח .ס" סח( (סת6גח( :כח) קומ,ססגעון קוזמ!ק(סור .ע"ןנססיריע 6סס מערס ע':
(כס) וקת6ג 6חכים (6ט'  tho1גנרל .סי'וכי6ין 6ג' מטר (6כיו פ( 16תו סקס רסיס נע 3מרחן
ומנכחק:רט(סל ),נכמר קוהגוס .ננמר 6מנעס דף ס"ז ע" 6ע6מסר ס(כסר קרקססייח תג 6סמן כסר ס3
נסר
סיסכ"כ תגס ,וי 0לתקן 0ס0ג" 3קריג.ס ,עיין נססיקז 6סס סערסע"נ61 )%( :עין
מש

ע
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כא

מחוש אבאנוחון פרשהדז
דאנא נברטיב ,אזל
רכובעלהוין פרא(,לב) אזל*
תב
 ,את גרמת לנפשך ,אזל קום
ריכיב( ,לנ) ואנאמימיך

ים

כח.,

"י
כיון

דהיה ,א'9
ואנאנסינבר
ב
י
ס
ודרוםעליוסליקורנוב,לקייםמה שנאמר ואתה  %במותיסותדרוך(יכריס(גכע),
ליתלפניו,וד"א כהטבה טהקב',ץ
שרכב על הסוסהיומימין לפניו ,ואבוכותדו
שמחתאויבי ,א'אלדרשועתיאליךותיפאני ה' העלית
ארוממך ה'כידליתני ולא
יכנר),וזלמידיו אמרו זמרולה'חסידיוחיולו
בור(הרן'ס(
ל,
טן שאול נפשיהייתני
פרודי
מי
ן בכיולבוקר רנה (סם סם ס ו),
היים ברצוע ,בערב
י
ל
י
לותר קדשו ,בירגע בא
(לד) אותו רשע טה אוסרואני אסרת בשלוי בל אמום לעולם ,ה' ברצונך העמדתה
ים 0ס 1מ) ,אסתר אוסרתאליךה' אקיאואל ה'
ו נבהל(ס
מהר עוז ר,נצזרת הייה
רנין ,טה בצע פניךברדתי אל שוזוזהיודך עפר היניד אמתד (ש :ס עי) ,ישראל
אעזח
בנד
אמרו שסעה'
יביה'היה שור  ,הפכת מספדי למחוללי פוזהתשקיותאזרני
נ
ח
ו
שמחה ) Ocסט י ,)3ר' פנחס אטר (לה)בקשישןניסע היהעסוק%,ו) ולא הספיק
"()6למעןיוטרך כבודולאידוחה'אלהי לעולםאודך)oeפיינ):
לגמור ,אל שער הסלך% .ם) אלמד ששב לשכןולתעע.יחו( ,ם,
ר
ס
א
ר'
מרדכ
ישלובש שקומתענהאינומעבירומעליו עדשנעשה בקשתו:
%פ כל
י
ו ארבע מלאנותבלנאי וספר נליורוכורז:
דהמוניחף מניחו.יביד
ריסי החלךדגיעו ,אמרה אסתר (מא) דיברורין הוא ובניו
במ
עקדם מדברים ע
וינות
מד
מ .שמאיטרדו:
אזל

*

"%ףינ

י
א
איפרכון

פרשהז

(א) שתלד את הטןעל *rp2מהעץהיה ,אמרו חכמים (ב) בשעה שבאלהכינו,
קרא הקב"ה לעבוט ואמרשהם(נ)סי יחן נפשוויתלה רשע זהערו,
הערות והקונים
ס(:לב) 3("6יתני כח.עיןכססיוך61
סוסמ6נ' ססר6ידם ,כסגלתך 61ת מהכח מ6נ' ססר6זייי
ט"רן %ר)*תו ר0ע מס
5
ז
"
י
ס
פ
כמערס ע"ג%:נ) 6;61
פשךע"קסד,(%:לפהי)' 6ס('0עסריפסי,עסוסיקי.ןשנין נפסיקי)ע6ר
יסערסע( :,לו) 631כמסיק
טומר,עיץ נסס.קז6יערס
"יפ'וב"רונססי,ת 6סנ"ו63סססיק( :לז) קמען'ומרך.
'כ"
פשר .כ"ס נסנכ"' 4ף6 ,ו3סנכ"י ב"נ
סקו
ע"נ ובמדרס הסתר גוסס  mnhרוח סוץדס מס תיחס הומרח (מען 'ומרך ככור ' 6(1דוס
ך(.פגי,ס גמ 65כגדפם נס נג"י בקםוכ"י ל'
הש'ין36פסיסי(קעתוריס עדך( :לח) וקנמריכ' 5לסערסמי
4
כ
נ
א'
' סק מו"ס נרתיס ט'כמוססו 6ננמר6מגיוסס"ס ע"%6 ,6
וכ4כךכי סוס 6וע נסני63ינ
 .ונמזר6 0סתל 6ית 6כך נתו פלסמן גטקעס מן סאון 3ר6ות
וכ 4פ' (ית 6ט כ' 6מוססת סמטתיק
נ(5ינ 6וכיק סר6תס מרדכ' רוכנ ובניס מכריו שטו ככס יעכס  0%ס'(0כס ט5מס63רן ומתם:
(לס) ססנ 03קו ו3תעגיתו .גגמר0 6ספמ*ת "וחיגו וכת"כ" סס מיותרות ("5 16 ,ס"גויכתיב

קמי
 hhוהסמ
ר6ס ,גס נזמרר סס מונא 3פמ ר 3סמר( :מ) %ר ח3נו כ"ס נס נמךר 0אסחר ,ונס
ו'
ס etaונגיו 6יפרכי,6
חכרכנמרססס( :,טא)7נירורין סו6ונמןשיסרטן .נאופסבמרסבסתרסמןיוכ
ר (סס וימררו טול ,ונב" ק' סמן וס כדוניץ610
נב* ב"מ רגמן הכס סו 6ונמו 6יפרוטסיסטיספיש
וסוףגון ממרס ס:יס 6מריס ,למרס לסתר
ונגיו 6יסרכין ,ונכס א' וגצי פ'סו 6כמולפגעו,
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ק"
לס
יי
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סמן וכס' 65מ0ססיס כגק מסמפוט
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מנתוןווי מנסג'ס,גגךמומך סגס'שתנתון נתוךסנ! ו6תס גופן נמעס  30לסתר %ו' (ך סמטטסכך,
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ונכ"'
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תאינה אמרה אם אתן את נפסד שממניםביאיןניסרים ,לאעוד אלא שבו נטשלה
ישראל ,שנאמד בביכורה בהאנה בראשטזה ראיתי אבותיכם ('צש 9י) (ד)נפן אמר
צגי שזןנפערשבי נבאשה ישראל ,שנאסר נפן ממצריםתסיעוריעש ס ,)9רימון אמר
אס שזןנפשישבי נמשלה ישראל ,שנאסר כפלח הרמון רקוזך (סרס 1ז) ,אגוז אמר
 ,אתרוג אמר
אגי אתןנפשישבי נמשלהישראל ,שנאמר אל גנת אנוזירדתי (מס)"1
אני אתןנפשי (ה) שמסני נופלן ישראל למצוה ,שנאסרפרי עץ הדר'(ייון ג 2מ),
הדס אמראני אתן אתנפרד ,שבי נכשלה ישראל ,שנאפרוהואעומדבין ההדמים
סיס 6מ),זית אמראני אתן אתפשישנ נמשלה ישראל ,שנאסרזית רעק יפה
ןיאתנפשישבי נמשלה ישראל ,שנאמר
פרי הואר(י"ס י) ,תצח אמראני את
י אתן את נפשושבי נמשלהישראל,
אמר
(ו) תחת התשחעוררגיר (ס"ס מס),
נ
א
שנאטרז*צןקוכצזך דמתה לתמר ( , ,%ערבה אמראני אתן אתנפשישבינסשלה
ישראל ,שנאמר כערבים שיב 4מ4ם(ישים-מדי) ,ארז אמראני אתן אתנפשישבי
נחשלהויאשטרראל ,שנאמר כארזבלבתן ישנה( ,תפיס ' %ג) ,באורטל שעה באקוץ לפני
הקב"ה לפניו רבש"עאיןלפניך(ז) ל
פמאאזהטשאפניםולא מקח שוחד אסשאיןבי
י( מידקנלסמנו ,באותה שעהגזר
זכותלרצזלווזאני אתן אפזנפשי ויתלה ש
אותו רשעלעבדיו לעשותעץ נבוזו חמשים אמה ,אמרכדי מהראה בכל המדינה,
אמרולווהיכן נמצא בזה(ה) אלא בדירה שלך)4( ,ישאומריםההריב אכסדרהשלו
הקב'א
ונמלו משםוהכינו ,והשיב הקב"הטילו בראשו ,ונתלהההשובניו,כן
מחשבותאיבינומעלית וערלםעלכל ישראל אמן:
(י)אמר יההטעבןלףבאוראהכסהגדוליםנמוכירוחשבזמןשביתהמקדשכויםאדם
הבידו ,סנההשכרמנחהבידו,ועכשיו %קישדעהו
שפלה מקףיב עמ שכריל
הקייב כל קרבנות שבעולם שנאמרזבחי אלהיםרוחנשברה(היניס ג6יט),
ה נמאסת שנאמר לב נשבר ונדכהאלהים לא תבזה מס) ,
ולאעוכדאי
לל
א
יא שתפלקואינ
ונתיב קרוב הןלנשברי לב ואתדכאי רוהיושיע (ט(ז ק):
הערות ותקונים
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סר6
י 65נהרס
 ,מס עמס קהו רסע סהר ג 3ס6כסדרס ס(וכו'( :י) 6מרר''פוסע גן  .'6ס"כגסס ט'פ"3
,ס:סדרין מ"נ ע"(3' ,3ןסהס"ס רמז תססתן:

לי
.

6י

סי

---ע*4פ--44

פי,

