
פגע,אחריוהמלךשריוכלבידוואיגרותשל מלךמפלטיןיוצא המןהיה.נעשהאת כל אשרידעומרדכיא:ד
פגע.אחריוהמלךשריוכלבידוואגרותשל מלךמפלטיןיוצאהיה המןנעשהאת כל אשרידעומרדכיב
פגעאחריוהמלךשריוכלבידוהללוואיגרותשל מלךמפלטיןיוצאהיהוהמןויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפרנעשהאת כל אשרידעומרדכיט
פגעאחריוהמלךשריוכלבידווהאיגרותשל מלךיוצא המןהיה.נעשהאת כל אשרידעומרדכיק
פגעאחריוהמלךשריוכל,בידוואיגרותשל מלךמפלטיןיוצא המןהיהידעומרדכיה
פגע.אחריוהמלךשריוכלבידוואיגרותשלמלךמפלטיןיוצא המןהיה.נעשהאת כל אשרידעומרדכיל
פגעאחריוהמלךשריוכלבידוואיגרותשלמלךמפלטיןיוצא המןהיה..נעשהאת כל אשרידעומרדכיו
פגעאחריוהמלךשריוכלבידוואיגרותשל מלךמפלטיןיוצא המןהיהומרדכיז
פגעאחריוהמלךשריוכלבידו'ואיגרושל מלךמפלטיןיוצא המןהיה.ומרדכיר
פגע.אחריוהמלךשריוכלבידוואגרותשלמלךמפלטיןיוצא המןהיה.נעשהאת כל אשרידעומרדכי2ז
פגעאחריוהמלךשריוכלבידוואגרתשל מלךמפלטין המן כשיצהאת כלידעומרדכי2א
פגעאחריוהמלךשריוכלבידוואגרותשל מלךמפלטין המןוכשיצאנעשהאת כל אשרידעומרדכיא
פגע.אחריוהמלךשריוכלבידוואיגרותשל המלךמפלטין המן כשיצא.נעשהאת כל אשרידעומרדכיפ
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.פתאוםמפחדתיראאל:ואמר  ראשוןפתח.פסוקיכםליאמרו:מרדכילהםאמר.רבןמביתיוצאיןתינוקותשלש ראה.בהם מרדכי
.פתאוםמפחדתיראאל'ואמ    חדפתחפסוקייכוליאמרומרדכילהם'אמרבןמביתיוצאיןתנוקות'ג ראהבהם מרדכי
:פתאוםמפחדתיראאל'ואמהאחד מהםפתחפסוקיכןליפסוקובנימרדכילהם'אמתינוקותשלשהלופגעו]ש[ ראה בהם מרדכי
ומשואתפתאוםמפחדתיראאל'ואמ  ראשוןפתחפסוקיכםליאמרומרדכילהם'אמהספרמביתיוצאיןתינוקות'ג ראהבהם מרדכי
,פתאוםתיראאל/'ואמ  ראשוןפתחפסוקיכםליאמרומרדכילהם'אמרבןמביתיוצאיןתינוקותשלש ראהבהן מרדכי
.פתאוםמפחדתיראאל'ואמ  ראשוןפתחפסוקיכןליאמרומרדכילהם'אמ.רבןמביתיוצאיןתינוקותשלש ראה.בהן מרדכי

.פתאוםמפחדתראאלואמר  ראשוןפתח.פסוקיכםליאמרומרדכילהםאמררבןמביתיוצאותתינוקותשלש ראהבהם מרדכי
.פתאוםמפחדתיראאל'ואמ  ראשוןפתחפסוקיכםליאמרומרדכילהן'אמ.רבןמביתיוצאיןתינוקותשלש ראהבהן מרדכי
.'פתאו]'מפח[תיראאל'ואמ'  ראשופתח.פסוקכםליאמרו)אמל(מרדכילהם'אמ.רבןמביתיוצאיןתינוקותשלש ראהבהם מרדכי
.פתאוםמפחדתיראאלואמר  ראשוןפתחפסוקיכםליאמרומרדכילהםאמר.רבןמביתיוצאיןתינוקותשלש ראה.בהן מרדכי

משואתפתאוםמפחדתיראאל'וא  ראשוןפתחפסוקכםליפסקולהםל"ארבן  ביתשלתינוקת'ג ראה     במרדכי
'וגופתאוםמפחדתיראלא'ואמ  ראשוןפתחפסוקיכםקראולהם'אמרבןמביתיוצאיןתינוקו'גוראהבהן מרדכי
ומשואתפתאוםמפחדתיראאלואמ.  ראשוןפתח.פסוקיכםליקראולהןאמ.רבןמביתיוצאין'גתינוקות  ראהבהן מרדכי
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.אני הואועד זקנה:ואמר  שלישיפתח.ותופרעוצו עצה:ואמר  שניפתח
.אני הואועד  זקנה'ואמאדךפתח
.אני הואעד  זקנהוגם'ואמהשלישיפתח:ותופרעוצו עצהואמרהשניפתח

'וגואני אסבול]ה[)א(ועד שיבאני הואועד זיקנה'ואמ  שלישיפתח.כי עמנואלולא יקוםדברו דברותופרעוצו עצה'ואמ  שניפתח.תבואכירשעים
,אני הואועד זיקנה'ואמ  שלישיפתח,ותופרעוצו עיצה'ואמ  שיניפתח
אני הואעד  זקנה'ואמ  שלישיפתח.ותופרעוצו עצה'ואמ  שניפתח
.אני הואעד  זקנהואמר  שלשיפתח.ותופרעוצו עצה'ואמ  שניפתח
.אני הואעד  זקנה'ואמ  שלישיפתח.ותופרעוצו עצה'ואמ  שניפתח
.אני הואועד זיקנה'ואמ  שלישיפתח.'ותופ'עוצו עיצ'ואמ  שיניפתח
.אני הואעד  זקנה'ואמ  שלישיפתח.ולא יקוםדברו דברותופרעוצו עצהואמר  שניפתח

אני אסבולועד שיבהאני הואעד זקינה  שלישי.כי עמנו אלולא יקוםותופרעוצו עיצה  שניתבאכיצר
'וגואני הואעד  זקנה' אמ  שלישי.'וגוותופרעוצו עיצה' אמ  שיני

אני עשיתיאני אסבולועד שיבהאני הואעד  זקנה  שלישי..כי עמנו אל.ולא יקוםדברו דברותופרעוצו עצה  שיני..תבואכירשעים

א:ד
ב
ט
ק
ה
ל
ו
ז
ר
2ז
2א
א
פ

הללו  תינוקותלךאמרומה:המןאמר לו.מרדכיצחקמיד
הללו'  תנוקולךאמרומההמןלו'  אמ.מרדכיצחקמיד.עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום' פתח אדך ואמ

אלה/ת/  תינוקולךאמרומהכמהתללמרדכיהמןל"א.מרדכיצחקמיד
הנעריםלךאמרומההמןלו'  ואממרדכישחקמיד
הללו  תינוקותלךאמרומההמןלו'  אממרדכיצחקמיד
הללו  תינוקותלךאמרומההמןלו'  אמ.מרדכיצחקמיד
הללוהתינוקותלךאמרומההמןאמר לו.מרדכיצחקמיד
הללו  תינוקותלךאמרומההמןל"א.מרדכיצחקמיד
'התינוקואלולךאמרומההמןלו'  אמ.מרדכיצחקמיד
>מעבר דף<הללו  תינוקותלךאמרומההמןלו'  אמ.מרדכיצחקמיד

הללו  תינוקתלךאמרמההמןל"ואמרדכישחק
הללו  תינוקותלךאמרומההמןל" אמרדכיצחק

הללו  תינוקותלךאמרומההמןאמ   לו.מרדכיצחק. ואמלטאסבולאני ואני אשא
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.הללובתינוקותאלאתחלהשולח ידאיני:ואמר,בלבוהמןכעסמיד.בישרוניטובותבשורות:אמר לו?וצחקת
.הללובתנוקותאלאתחלהשולח ידיאיני'ואמבלבוהמןכעסמיד.בשרוניטובותבשורותאמר לווצחקת

:התינוקותבאלואלאתחלהשולח ידאיני' אמחימההמן נתמלאמידבשרוניטובותבשורותלו'  אמששחקת
הללובתינוקותאלאתחלהשולח ידאינילו'ואמבליבוהמןכעסמיד.בישרוניטובותבשורותלו'  אמ]ושחקת[

הללובתינוקותאלאתחילהשולח ידאיני'ואמבליבוהמןכעסמיד,בישרוניטובותבשורותלו'  אמ,וצחקת
.הללובתינוקותאלאתחילהשולח ידאיני'ואמבלבוהמןכעסמיד.בישרוניטובות בשורותלו'  אמ.וצחקתה

.הללובתינוקותאלאתחלהשולח ידאיניבלבוואמרהמןכעסמיד.בשרוניטובותרות]ו[בשלו'  אמ.וצחקת
.הללובתינוקותאלאתחלהשולח ידאיני'ואמבלבוהמןכעסמידבשרוניטובותבשורותלו'  אמ.ושחקת
.הללו'בתינוקואלאתחילהשולח ידאיני' אמבליבוהמןכעסמיד.בישרוני'טובו'בשורולו'  אמ.וצחקת
.הללובתינוקותאלאתחלהשולח ידאיני'ואמבלבוהמןכעסמיד.בשרוניטובותבשורותאמר לו.ושחקת

.באילואלאתחילהשולח ידאיניואמרבליבוהמןכעסמידבשרניטובהבשורהל"אששחקת
.באילואלאתחילהשולח ידאיני'ואמבלבוהמןכעסמידבשרוניטובהבשורהל"אשצחקת

..באילואלא}רווח{שולח ידאיניואמ.בלבוהמןכעסמיד.טובהבשורהבישרוניאמ   לו.שכך צחקת

ישראלאלא עם אין.הנמצאיםלכל העםהמלךעשההאלההימיםובמלאתשנאמר. ישראלעלהמןבאגדולהבעלילה:נפחאיצחק'אמר רא:ד
ישראלאלא עםואיןלכל העםהמלךעשההאלההימיםובמלאת'שנאמישראלעלהמןבאגדולהבעלילהחנינהיצחק ברר"אב
.ישראלאלא עםואין.הנמצאיםלכל העםמשתהעשההאלההימיםובמלאתשנאמרישראלעלהמןבאגדולהבעלילהנפחאיצחקר"אט
האלה'הימיובמלאת'שנישראלעלהמןבאגדולהבעלילהנפחאיצחק'ארק
'ישראלא עם אין,לכל העםהמלךעשההאלההימיםובמלאות'שנ'ישרעלהמןבאגדולהבעלילה'נפחיצחק'ר'  אמה
'ישאלא עם אין.הנמצאיםלכל העםהמלךעשההאלההימיםובמלאת'שנ'ישעלהמןבאגדולהבעלילהנפחאיצחק'אמר רל
ישראלאלא עם אין.הנמצאיםלכל העםהמלךעשההאלההימיםובמלאת'שנישראלעלהמןבאגדולה  עלילהנפחהיצחק'אמר רו
ישראלאלא עם אין.הנמצאיםלכל העםהמלךעשההאלההימיםובמלאת'שנישראלעלהמןבאגדולהבעלילהנפחאיצחק'ר'  אמז
'ישראלא עם אין.'הבי' בשוש'הנמצ'לכל הע'המלעשההאלו'הימיובמלאת'שנ'ישעלהמןבאגדולהבעלילהנפחהיצחקר"אמר
ישראלאלא עם אין.'הנמצלכל העם'המעשההאלההימיםובמלאות'שנישראלעלהמןבאגדולהבעלילהנפחאיצחק'אמר ר2ז
ישראלעלהמןבאגדולהבעלילהנפחאיצחק'אר2א
'ישרעלהמןבאגדולהבעלילהנפחאיצחקר"אא
ישרעלהמןבאגדולהבעלילהנפחאיצחק'ר'אפ
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זימהשונאשל אילואלהיהם:לאחשורושהמןלואמר .עמים הר יקראושנאמר
זימהשונאשל אלואלהיהםלאחשורושהמן'אמ.עמים הר יקראו'שנאמ

זימהשונאשל אלואלהיהםבא ונתחכם להם בעצהלאחשורושהמן'אמ.עמים הר יקראו'שנ
אזימשונאשל ישראלאלהיהןלאחשורושהמן'אמ

זימה]א[)ה(שונשל אילואלהיהםלאחשורושהמןלו' אמ,עמים הר יקראו'כנ
זימהשונאשלאילואלהיהםלאחשורושהמןלו' אמ.שם יזבחועמים הר יקראו'שנ
זימהשונאשלאלואלהיהםלאחשורושהמןלו' אמ.זבחי צדקשם יזבחועמים הר יקראו'שנ
זמהשונאשל אלואלהיהםלאחשורושהמןל"א.שם יזבחועמים הר יקראו'שנ
זימהשונאשלאלואלהיהם'לאחשורוהמןלו' אמ.צדק'   זב'שם יזבעמים הר יקראו'שנ
זמהשונאֵשְל שלאילואלהיהם'לאחשהמןלו' אמ.זבחי צדקשם יזבחועמים הר יקראו'שנ

זימהשונאשל אילובוראן)'אלהי(לאחשורושהמן'ליאמר שכךרשעאותומסעודתשנהנולפי
זימהשונאשל אילובוראןלאחשורושהמןלו' אמשכךרשעאותומסעודתשנהנולפי
.זימהשונאשל אילובוראןלאחשורושהמןלואמרשעאותומסעודתושנהנולפי

עמ' 1 אבא גוריון פרק ד
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,יבואלבואשירצהומי,ואישאישכרצוןלעשות'שנ,כרצונםויעשווישתוויאכלושיבואועליהםוגזורמשתהלהםועשהזונות  להםהעמד.הוא
.כרצונםויעשווישתוויאכלושיבאועליהםוגזורמשתהלהםועשהזונות  להםהעמדהוא
יבאלבאשירצהומיואישאישכרצוןלעשות'דכתירצונם]כ[ויעשווישתוויאכלושיבואועליהםוגזורמשתהלהםועשהזונות  להםהעמדהוא
ואישאישכרצוןלעשות'שנכרצונםויעשווישתוויאכלוזונות  להןוהעמדסעודהעשה להןהוא
,יבואלבוארוצהשומי,ואישאישכרצוןלעשות'שנכרצונםויעשווישתוויאכלושיבואועליהםוגזורמשתהלהםועשהזונות  להםהעמיד,הוא
.יבואלבואשירצהומי.ואישאישכרצוןלעשותכרצונםויעשווישתוויאכלושיבואועליהםוגזורמשתהלהםועשהזונות  להןהעמדאלאהוא
.יבאלבאשירצהומי.ואישאישכרצוןלעשות'שנ.כרצונםויעשווישתוויאכלושיבואועליהםוחזורמשתהלהםועשהזונה  להםהעמדאלא.הוא
.יבואלבאשירצהומיואישאישכרצוןלעשות'שנכרצונםויעשווישתוויאכלושיבאועליהםוגזורמשתהלהםועשהזונות]  להםהעמדאלא,הוא
.יבואשירצהומי.ואישאיש'כרצו'לעשו'שנכרצונםוישתוויאכלושיבואועליהםוגזורמשתהלהםועשהזונותעליהםהעמדאלאהוא
.יבאלבאשירצהומי.ואישאישכרצוןלעשות'שנכרצונםויעשווישתוויאכלושיבאועליהםוגזורמשתהלהםועשהזונות  להםהעמדאלא.הוא
יביאלהביאשירצה מיואשאישכרצוןלעשותדכתיב  רצונםויעשווישתוויאכלושיבואו'עליהוהכריזמשתהלהםועשהזונות'  לההעמידהוא
יבאלבאשירצהומיואישאישכרצוןלעשות'שנכרצונםויעשווישתוויאכלושיבואועליהןוהכרזמשתהלהןועשהזונות  להןהעמידהוא
.יבאלבאשירצהומי.ואישאישכרצוןלעשות'שנ.כרצונםויעשווישתושיבאועליהםוהכריזמשתהלהןועשהזונות  להןשעמדהמן

א:ד
ב
ט
ק
ה
ל
ו
ז
ר
2ז
2א
א
פ

:ואמרעליהםוהכריזמרדכיעמדמיד.כך   המלךגזר.הביאוםכרחםעללומרפהפתחוןלהםיהאשלאכדי.יבואלאלבואירצהשלאומי
'ואמעליהםוהכריזמרדכיעמדמיד.כךגזרוהמלךהביאנוכרחינועל'לומפהפתחוןלהםיהאשלאיבאלאלבאירצהשלאומי
ואמרעליהםוהכריזמרדכיעמד[מיד]:של מלךמגזרתו   באנוכרחינועל'לומפהפתחוןלהםיהאשלאיבאלארוצהשאינוומי

' אמכן   המלךגזר  באוכרחןשעלפהפיתחוןלהןיהאשלאעל כרחןיבואושלא
'ואמעליהםוהכריזמרדכיעמדמיד,כןגזר,הביאוםכורחםעל'לומפהפתחוןלהםיהיהשלאכדייבואלאלבואירצהשלאומי
'ואמוהכריזמרדכיעמדמיד.כך   המלךגזר.הביאוםכרחםעל'לומפהפתחוןלהןיהאשלאכדי.יבאלאירצהשלאומי
'ואמוהכריזמרדכיעמדמיד..כך   המלךגזרהביאניכורחםעל'לומפהפתחוןלהםיהיהשלאכדייבאלבאלבאירצהשלאומי
'ואמוהכריזמרדכיעמדמידכך   המלךגזרהביאוםכרחםעל'לומפהפתחון]להםיהאשלאכדי.יבואלאירצהשלאומי
'ואמוהכריזמרדכיעמדמיד.כך   המלךגזר.הביאוםכרחםעל'לומפה'פתחולהםיהאשלאכדי.יבואלאירצהשלאומי
ואמרריז?והכמרדכי?עמדמיד.כך   המלךגזר.הביאוםכרחםעללומרפהפתחוןלהםיהיהשלאכדי.יבאלאירצהשלאומי
ואמרמרדכיעמדמידהיינו'שאנוסילומרפהפתחוןלהם'יהישלאכדייבואלאירצהשלאומי
'ואממרדכיעמדמיד.היינו  אנוסיןלומרפהפתחוןלהןיהאשלאכדייבאאללבאירצהשלאומי
ואממרדכיעמדמיד.היינו  אנוסיםלומרפהפיתחוןלהםיהיהשלאכדי.יבאלאלבאירצהשלאומי
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דברי מרדכיהניחו.עליכםלשטןפהפתחוןיהאשלא,תלכואל -ולרצונכםהואיל,בניי
דברי מרדכיהניחו.עליכםפתחון פהלשטןיהאשלאתלכואלהוא'ולרצונכהואילבניי

דברי מרדכיהניחו.ותתחייבוהמקוםלפניעליכםלקטרגלשטן פהפתחוןיהאשלאתלכואלתמנעועומד הענייןוברצונכםהואילבנילהם
אלא ולא שמעו עליכםפתחון פהלשטןפהפתחוןיהאשלאתלכואלוברצוניכםהואילבניימרדכי להן

דברי מרדכיהניחו,עליכםלשטןפהפתחוןיהיה לכםשלאתלכואלדלרצונכםוהואילבניי
דברי מרדכיהניחו.עליכםלשטןפתחוןיהאשלא.תלכואלולרצונכםהואילבניי
דברי מרדכייהניח.עליכםלשטןפהפתחוןיהיהשלאתלכואלולרצונכםהואילבני

דברי מרדכיהניחו.עליכםלסטןפהפתחוןיהיהשלאתלכואלולרצונכםהואילבניי
דברי מרדכיהניחו.עליכםלשטןפה'פתחויהאשלאתלכואלהואולרצונכםהואילבני
דברי מרדכיהניחו.עליכםלשטן?פה?פתחוןיהיהשלא.תלכואלולרצונכםהואילבני
דברי מרדכיהניחועליכםלשטןפהפתחוןיהאשלאתלכואלהואוברצונכםהואילבני

דברי מרדכיהניחועליכםלשטןפהפתחוןיהאשלאתלכואלהואולרצונםהואילבניילהן
דברי מרדכיהניחו.עליכםלשטןפהפתחוןיהאשלאכדיתלכואלהואולרצונכםהואילבניילהן
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.המשתהלביתהלכווחמש מאותאלףשמנה עשרישמעאל'אמר ר.וקלקלוונשתכרוושתוואכלולבית המשתהוהלכו
'המשתלביתהלכווחמש מאותאלףשמנה עשרישמעאלר"א..וקלקלוונשתכרוושתוואכלולבית המשתהוהלכו
.המשתהבביתהלכווחמש מאותאלףח"יישמעאל(יהושע)ר"א:מעשיהןוקלקלוונשתכרוושתוואכלולבית המשתהוהלכו
המשתהלביתהלכואנשים מישראל'ותקאלף'יחישמעאל'ארוקלקלוושתוואכלו  הלכו
ושתו ואכלוהמשתהלביתהלכוותשע מאותאלף'ח'י'ישמע'ר' אמ,וקילקלוברוונשת,ושתוואכלולבית המשתהוהלכו
.לבית המשתהוהלכו
.לבית המשתהוהלכו
.לבית המשתהוהלכו
.לבית המשתהוהלכו
.לבית המשתהוהלכו
לבית המשתהוהלכו
לבית המשתהוהלכו
ושתו  משתהלאותוהלכואלףשמנה עשריוחנן'ר'א..לבית המשתהוהלכו
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.לפניךמכעיסיןשהןבאומה זותדבקעד מתי, רבונו של עולם:ואמר,ה"הקבלפניוהשטיןהשטןעמדמיד
.לפניךמכעיסיםשהםבאומה זותדבקעד מתישל עולם'   רבו'ואמ'ה'ב'הלפניוהשטיןהשטןעמדמיד
לפניךמכעיסיןשהןבאומה זואתה מדבקעד מתירבונו של עולםלפניו'ואמ'ה'ב'הקלפניוקטרגהשטןעמדמיד
לפניךשמכעיסיןבאומה זולא תימאסעד מתי'ריבון כל העולמי'ואמהשטןעמדמיד

לפניךמכעיסיןשהןבאומה זותידבקעד מתי'של עו'      רב'ואמ'הקלפניוהשטיןשטןעמדמידוקילקלו 
לפניךמכעיסיןשהןבאומה זותדבקעד מתירבונו   שלעולם'ואמ'הקלפניאותםהשטיןהשטןבאמיד
לפניךמכעיסיןשהםבאומה זותדבקעד מתירבונו  שלעולםלפניו'  אמה'"הקבלפניוהשטיןהשטןבאמיד
.לפניךמכעיסיןשהןבאומה זותדבקעד מתירבונו של עולם'ואמ'ה'ב'הקלפניאותם הסטיןהסטןמיד

.לפניך'מכעיסישהםבאומה זותדבקעד מתי'שלעו'    רבולפניו'ואמ.'הקלפניאותם השטיןוהשטן
??סין?מכעישהןבאומה זותדבקעד מתיש"ר'ואמ'ית' השלפניאותם השטיןהשטןמיד פניך?ל .
לפניך'מכעיסישהיאבאומה זותבדקעד מתיואמרה"הקבלפניהשטןעמדמיד
לפניךמכעסתשהיאבאומה זותדבקעד מתי'ואמ'הקלפני  שטןעמדמיד

שנתקיים'פ'ע'א.לפניךמכעסתשהיאבאומה זותדבקעד מתי'ה'ב'הקלפני'ואמהשטןעמדמיד.וקילקלוונשתכרו
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:אמר לפניו?עליהמה תהאתורה:אמר לו.מן העולםאומה זו  אבד,אם רצונך
לו' אמ.עליהמה תהאתורהל"אמן העולםאומה זו  אבדאם רצונך
רבונו של עולםלפניו' אמ.עליהמה תהאתורהלשטן' ה'ב'קל"א.מן העולםאומה זו  אבדאם רצונך

לפניו' אמעליהמה תהאתורה'הקבה'אלבכל יום
לו' אמ,עליהמה תהאתורהלו' אמ,מן העולםאומה זולאבדרצונך
לפניו' אמ.עליהמה תהאתורהלו' אמ.מן העולםאומה זו  אבדאם רצונך
לפניו' אמ.עליהמה תהאתורהלו' אמ.מן העולםאומה זו  אבדאם רצונך
רבונו של עולםלפניו' אמ.עליהמה תהאתורהלו' אממן העולםאומה זו  אבדאם רצונך
לפניו' אמ.עליהמה תהאתורהלו' אמ.מן העולםאומה זו  אבדאם רצונך
ש"רלפניו' אמ.עליהמה תהאתורהלו' אמ.מן העולםאומה זו  אבדאם רצונך
ל"א'עליהמה תהאתורהל"אמן העולםתאבדםאם רצונך
ל"אעליהמה תהאותורהל"אמן העולםתאבדהאם רצונך

אמ לו.עליהמה תהאותורה.אמ  לו.מן העולםתאבדנהאם רצונך .בתשובהחוזריןאיכן .בגויםאזרהואתכםבהן
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אמרתי.בכל יוםאנחותירבושבשבילהזואומהלילמה:ה"הקבאמר שעהבאותה.לכךדעתוהשוהה"הקבאף.בעליוניםתסתפק
אמרתיבכל יוםאנחותירבושבשבילהזואומהלילמה'ה'ב'ה'אמשעהבאותה..לכךדעתוהסכימה'ה'ב'האף.בעליוניםתסתפק
אמרתיבכל יוםאנחותירבושבשבילהזואומהלילמה'ה'ב'הק'אמשעה  אותה.לכךדעתו'ה'ב'הקאף.בעליוניםתסתפק
 כמה כעסיםרבו עלישבשבילהזואומהלילמה'הקבה'אממיד'בעליוניתסתפק
אמרתיבכל יוםאנחותרבושבשבילהזואומהלילמה'הק'אמשעהבאותה,לכךדעתוהישוה'הקאף,בעליוניםתסתפק
אמרתי.בכל יוםאנחותיירבושבשבילהזואומהלילמה'הק'אמשעהבאותה.לכךדעתוהשווה'הקאף.בעליוניםתסתפק
אמרתיבכל יוםאנחותירבושבשבילהזואומהלילמהה'"הקב'אמ.שעהבאותההשוהלכך דעתוה'"הקבאף.בעליוניםתסתפק
אמרתיבכל יוםאנחותירבושבשבילהזואומהלילמה'ה'ב'הק'אמשעהבאותה.לכךדעתוהשוה'ה'ב'הקאף.בעליוניםתסתפק
אמרתיבכל יוםאנחותיירבושבשבילהזו' אומלילמה'ה'ב'ה'אמשעה'באות.לכךדעתוהשוה'הקאף.'בעליוניתסתפק
אמרתי.בכל יוםאנחותירבושבשבילהזואומהלילמה'ית' הש'אמשעהבאותה.לכךדעתוהשוה'ית' השאף.בעליוניםתסתפק
אמרתי'שנבכל יוםאנחותירבושבשבילוזולאומהלימהל"ואה"הקבלווהודובעליונים נסתפק
אמרתי'שנבכל יוםאנחותירבושבשבילהזולאומהלימהלו' אמ'הקלווהודהבעליוניםתסתפק
אמרתי'שנבכל יוםאונחותירבושבשבילה.זובאומהלימה'ואו'ה'ב'הקלווהודה.העיליוניםתסתפק

עמ' 2 אבא גוריון פרק ד
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.וחתמווכתבומגילותוהביאהשטןהלך.כליהעליהןוכתבואיגרותליהביאו.זכרםמאנושאשביתהאפאיהם
וחתםוכתבמגלותוהביאהשטןהלך.כלייהעליהםוכתבואגרותליהביאו.זכרםמאנושאשביתהאפאיהם
וחתם'וכתמגילותוהביאהשטןהלך.כליהעליהןוכתבאגרותלוהביאו.זכרםמאנושאשביתהאפאיהם

מגילותוהביאהשטןהלךכלייהבהןוכתבאיגרותהביא
וחתמו כתבןמגילותוהביאשטןהלך,כלייהעליהם כתבואיגרותליהביאו,אפאיהם
.וחתמווכתבומגילותוהביאהשטןהלךמיד.כלייהעליהןוכתבואיגרתלוהביאו.זכרםמאנושאשביתהאפאיהם
.וחתמווכתבומגילותוהביאוהשטןהלךמיד.כליהעליהםוכתבואיגרותהביאו.זכרםמאנושאשביתהאפאיהם
וחתמווכתבומגלותוהביאהסטןהלךמיד.כלייהעליהםוכתבואגרותלוהביאו.זכרםמאנושאשביתהאפאיהם
.וחתמווכתבו'איגרווהביאהשטןהלךמיד.כליהעליהםוכתבואיגרותליהביאו.זכרם'מאנו'אשביאפאיהם
.וחתמווכתבומגילותוהביאהשטןהלךמיד.כלייהעליהםוכתבואגרותלוהביאו.זכרם'מאנו'אשביאפאיהם
וחתמווכתבו'כלי'עליהוחתםאגרתהשטןהביאמידזכרםמאנושאשביתםאפאיהם
וחתמהוכתבהכליהעליהןלכתובאיגרתהשטןהביאמיד.זכרםמאנוש'אשביתאפאיהם
.וחתומה כתובה.כלייהעליהןאיגרותהשטןהביאמיד.זכרםמאנושאשביתה.אפאיהם

השרתמלאכיצעקובכייתהולקול,בבכיקולהונתנהאלמנותבבגדייצאהכךתורהכיון שראתהא:ד
השרתמלאכיצעקוובכייתהייללתהולקול.בבכיקולהונתנהאלמנותבבגדייצאתכךתורהכיון שראתהב
ובכוהשרתמלאכיזעקוובכייתהיללתהולקולבבכיקולהונתנה/ת/אלמנובבגדייצאהכךהתורהכיון שראתהט
 בכושמיםמלאכיוגםגדולהבביכייהקולהונתנה'ועמדה לפני הקבהאלמנותבבגדי ובאה התורהק
השרתמלאכיצעקו,בכיתהולקול,בבכיקולהונתנה,אלמנותבבגדייצתהכךהתורהכיון שראתהה
שרתמלאכיצעקובכייתהולקול.בבכיקולהונתנהאלמנותבבגדייצאהכךתורהכיון שראתהל
השרתמלאכיבכובכייתהולקולבבכיקולהונתנהאלמנותהבבגדייצאהכךתורהכיון שראתהו
שרתמלאכיצעקובכיתהולקולבבכיקולהונתנהאלמנותהבבגדייצאהכךתורהכיון שראתהז
השרתמלאכיצעקובכייתהולקול.בבכיקולהונתנהאלמנותיהבבגדייצאתכךתורהכיון שראתר
השרתמלאכיצעקובכייתהולקולבבכיקולהונתנהאלמנותהבבגדייצאהכךתורהכיון שראתה2ז
'מלאכישבכועדבבכיקולהונתנהונתנה אפר על ראשהאלמנתבבגדייצאתהכךהתורהכיון שראה2א
השרתמלאכילקולהשבכועדבבכיקולהונתנהאלמנותבבגדייצאהכךהתורהכיון שראתהא
השרתמלאכילקולםשבכועדבבכיקולהונתנה.אלמנותבביגדייצאהכךהתורהכיון שראתהפ
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ימיםלשמונהדםשמטיפיןיאבדוישראלאם:ואמרו
.ימיםלשמנהבריתדםמבניהם'שמטיפייאבדוישראל אםואמרו
ימיםלשמנה/ת/הברידםמבניהםשמטיפיןיאבדוישראלאםרבונו של עולםואמרו

ימיםלשמונהביניהןדםשמטיפיןיאבדוישראלואמרונפשבמר
'כ'אימים'לחבניהםדםשמטיפיןיאבדו'ישרהםואמרו

.יאבדוימיםלשמונהבריתדםשמטיפין'ישאם'ואמ
לשמנהדםשמטיפיןיאבדוישראלאםואמרו

ימיםלשמונהדםשמטיפיןישראלאם'ואמ
ימים'לחדםשמטיפין'ישאם'ואמ

כךימיםלשמנהדםשמטיפיןישראלאםואמרו
לשמונהדםשמטיפיןישראלאםואמרומלאכי שלום מר יבכון צעקו חוצה'הן אראלידכתיב

לשמונהדםשמטיפין'ישראיןאםואמרו'וגוצעקו חוצההן אראלים'דכת
לשמנהדםשמטיפין'ישראיןאםואמרו.צעקו חוצההן אראלים'דכת
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.הבט לברית,חוצהצעקוהן אראלם' שנבעולםצריכיםאנו מהאנו
.הבט לברית'וכתי.מר יבכיוןמלאכי שלום חוצהצעקוהן אראלם'שנלעולםצריכיםאנו מהאנו
.הבט לברית.מר יבכיוןמלאכי שלום חוצהצעקוהן אראלם'דכתיבעולםצריכיםאנו מהאנו

.הבט לברית כי מלאו מחשכי ארץמר יבכיוןמלאכי שלום חוצהצעקוהן אראלם'שנ
הבט לברית,,,חוצהצעקוהן אראלם'שנ,בעולםצריכיםאנו מה

.הבט לברית.חוצהצעקוהן אראלם'שנ.בעולםצריכין מהאנו
.הבט לברית.חוצהצעקוהן אראלם'שנ.בעולםצריכיםמה מהאנו
הבט לבריתחוצהצעקוהן אראלם'שנבעולםצריכים מהאנו
.הבט לבריתחוצהצעקוצעקוהן אראלם'שנ.'בעולצריכין מהאנו
.הבט לברית'חוצצעקוהן אראלם'שנבעולםצריכין מהאנו
חוקי.יומם ולילהבריתי אם לאדכתיבהבט לבריתלעולםצריכן מהאנו
חוקות.יומם ולילהבריתי אם לא'דכתיהבט לבריתלעולם'צריכי מהאנו
..יומם ולילהבריתי אם לא'דכת.הבט לבריתלעולםצריכין מהאנו
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וארץושמים.קדרווירחשמש'שנבבכיקולםונתנושקיםחגרוולבנהחמהששמעוכיון
וארץושמים.קדרווירחשמש'שנבבכיקולםונתנושקיםחגרוולבנהחמהששמעוכיון
וארץושמים.קדרווירחשמש'שנבבכיקולםונתנושקיםחגרוכךומזלותולבנה חמהששמעוכיון
וארץושמיםנוגהםאספווכוכביםקדרווירחשמש'שנשקיםחגרוולבנהחמהוגם
וארץ שמיםקדרוויריחשמש'שנבבכיקולםונתנושקיםחגרוולבנהחמהשששמכיון
וארץושמים.קדרווירחשמש'שנבבכיקולםונתנושקיםחגרוכךולבנהחמהששמעוכיון
וארץ שמיםששמעוכיון
וארץושמיםקדרווירחשמש'שנבבכיקולםונתנושקיםחגרוכךולבנהחמהששמעוכיון
'ואר'ושמי.נגהםאספו'וכוכביקדרו'וירשמש'שנ.בבכיקולםונתנו'שקיחגרוכךולבנהחמהששמעהכיון
וארץ'ושמיקדרווירחשמש'שנבבכיקולםונתנושקיםחגרוכךולבנהחמהששמעוכיון

'פניהקדרווירחשמשדכתיבמן הצער חשךולבנהחמהואף.לא שמתישמים וארץ
ושמיםקדרווירחשמש'דכתימהצער אורםחשךולבנהחמה אף.לא שמתישמים וארץ

וארץושמים.קדרוויריחשמש'דכת.מן הצעראורםחשךולבנהחמה אף
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.ושק אשים כסותםקדרותשמיםאלביש'שננתאבלו
.ושק אשים כסותםקדרותשמיםאלביש'שנהתאבלו

:ושק אשים כסותם/ת/קדרושמיםאלביש'דכתי]תי מלאכי רומה?שר?כל מ[לבשו שק ובכו לקולם כמו כן
.ושק אשים כסותםקדרותשמיםאלביש'שננתאבלו
,קדרותשמיםאלביש'שננתאבלו
.קדרותשמיםאלביש'שננתאבלו
.קדרותשמיםאלביש'שננתאבלו
]ושק אשים כסותם[קדרותשמיםאלביש'שנ.נתאבלו
.קדרות'שמיאלביש'שנ.נתאבלו
.קדרות'שמיאלביש'שננתאבלו

בראשיתוכל   סדרי
מתאבליןבראשיתוסדרי
' יבטלו ישררבונו של עולם.ואומריןמתאבליןבראשיתוכל מעשה
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:להםואמרונביאים הראשוניםוצדיקי עולםהעולםאבותאצלבבהלהאליהורץמיד
להם'ואמונביאים הראשוניםוצדיקיםאבותאצלבבהלהזכור לטובאליהורץמיד
רועילהםואמרהעולםאבותאצלבריצה וזריזותזכור לטובאליהובאמיד
להם'ואמ'ונביאים הראשוניוצדיקיםהעולםאבותאצל'זלאליהורץמיד
להם'ואמ,ונביאים הראשונים/'ונוצדיקי עולםאבותאצלבבהלהאליהורץמיד
להם'ואמונביאים הראשניםוצדיקי עולםהעולםאבותאצלבבהלהאליהורץמיד
להם'ואמ.ונביאים הראשוניםוצדיקי עולםהעולםאבותאצלבבהלהאליהורץמיד
להם'ואמונביאים הראשוניםוצדיקי עולםהעולםאבותאצלבבהלהאליהו?רץ?מיד
להם'ואמ'הראשוני'   ונביאיוצדיקי עולם'העולאבותאצלבבהלהאליהורץמיד
להם'ואמונביאים הראשוניםוצדיקי עולםהעולםאבותאצלבבהלהאליהורץמיד

להםואמר'הראשוני'   ונביאיוצדיקי עולםהעולםהאבותאצלאליהו]בא[ו
להם'ואמונביאים הראשוניםוצדיקי עולםהעולםאבותאצלאליהורץמיד

להןואמר.ונביאים הראשונים.וצדיקי עולםהעולםאבותאלאליהורץמיד.שהולכין ומחזרין על הפתחים כדי שילמדו תורה ומצות

עמ' 3 אבא גוריון פרק ד
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וכלנפשבמרבוכיםמרוםוצבאוארץשמים
וכלנפשבמרבוכיםהשמיםוצבאשמים

וכל והשמש נלקהוירח קדרוככבים אספו נגהםבוכיםוארץשמיםכי]מתרדמתכםועורו[מתנומתכםהקיצו'ישר
בוכיםמרוםוצבאוארץושמיםקדרווירחשמש

וכלנפשבמרבוכיםמרוםוצבאוארץשמים
וכל.נפשבמרבוכיםמרוםוצבאוארץשמים
וכלנפשבמרבוכיםמרוםוצבאוארץשמים
וכלנפשבמרבוכיםמרוםוצבאוארץשמים
וכלנפשבמרבוכים'מרווצבאוארץשמים
וכל.נפשבמרבוכיםמרוםוצבאוארץשמים

גדולבצערבראשיתסדריוכלוארץ'שמי
גדולבצערבראשיתוסדרישמים
.במרהובוכיןגדולבצערבראשיתוסידריוארץשמים
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?במנוחהשוכביםואתםכיולדהאחזתו חילהעולם
.במנוחהשוכביםואתםכיולדהאחזתו חילהעולם

ואבדןלהרגכולםשעומדיםבניכםעל/ם/רחמיובקשוהשמיםאלהילפניבתפלהועמדומתרדמתכםעורובמנוחהישניםואתםנאנחים ובוכיםצבא מרום
בנחתישיניםואתם

,במנוחהשוכביםואתםכיולדהאחזתו חילהעולם
.בהנחהשוכביםואתם.כיולידהאחזתו חילכולוהעולם
.בהנחהשוכביםואתםכיולדהאחזתו חילכולוהעולם
ה?ח?באהנשוכביםואתםכיולדהאחזתו חילכולוהעולם
בהנחה'שוכביואתםכיולדהאחזתו חילהעולם

.הנחה?ב?שוכביםואתם/רפאינו/כיולדה אחזתו חילכולו' העו
אשות הן'? ב?זה שמנה ? ם?ע' בכאן חסרו כמה עניני'שוכביואתן

שוכביןואתם
.שוכביןואתם
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מסעודתושנהנומפני:אמר להם?למה:אמרו לו.כלייהישראלעל שונאישנגזרמפני:אמר להם?על מה:אמרו לו
מסעודתושנהנומפנילהם' אמולמהלו'   אמ..כלייהשל ישראלעל שונאיהםגזרה' שנגזרמפנילהם'  אמעל מהאמרו לו

מסעודתושנהנועללהם' אמכךועל מההאבות לאליהואמרו לומן השמיםכלייהעליהםוכבר נגזראחדכאיש
]מסעודתו[שנהנומפנילהן' אמועל מהאמרו לוכלייה   ישראלעל שונאישנגזרעללהם'  אמעל מהאמרו לו
מסעודתושנהנולמהכלייה'של ישרעל שונאיהםשנגזרלהם'  אמעל מהאמרו לו
בסעודהשנהגומפנילמה'אמ.כלייה'     ישעל שונאישנגזרמפנילהם'  אמ.על מהאמרו לו
מן הסעודהשנהנומפנילהם' אמ.למהאמרו.כליהשלישראלעל שונאיהםשנגזרמפנילהם'  אמעל מהאמרו לו
בסעודהשנהנומפנילמהכלייה   ישראלעל שונאישנגזרמפנילהם'  אמעל מהאמרו לו

'בסעודשנהנומפני.למה.כליה'     ישעל שונאישנגזרמפנילהם'  אמ.על מהלו'   אמ
בסעודהשנהנומפנילמהכלייה'שלישעל שונאיהםשנגזרמפניאמר להם.על מהאמרו לו

מסעודתשנהנול"אלמהל"א.לעולםכליהשנגזרל"אלמהל      "א
מסעודתשנהנוליולא.לעולםכלייהשניגזרלפי.אמ להםלמהואמרו לו
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יש אדם:אמר  לו?הדורבאותוכשראדםישכלום:לאליהואמר,כךמשהששמעכיון.של אחשורוש
יש אדםלו'   אמ.הדורבאותוכשראדםישכלוםלאליהולו'   אמכךמשהששמעכיון.של אחשורוש

יש אדםאיןאמר  לו  דורבאותוכשראדםישכלוםלאליהואמר  לו.כך'ה'ע'ר'מששמעכיון.ושתו משקיוואכלו מזבחו של אחשורוש
יש אדםאמרו לוהדורבאותוטובאדםישלהם' אמכךמשהששמעכיוןשל אחשורוש
יש אדםלו'   אמ,בדורכשראדםישכלוםלאליהו'אמכךמשהששמעכיון,של אחשורוש

יש אדםלו'   אמ.הדורבאותוכשראדםישכלוםלאליהו'אמ.כךמשהששמעכיוןשלאחשורוש
יש אדםםאמר לה.אדם כשרהדורבאותוישכלוםלאליהואמרוכיון ששמעו כך.כךששמעכיוןשלאחשורוש
יש אדםל"א.הדורבאותוכשראדםישכלוםלאליהו'אמכךמשהששמעכיוןשל אחשורוש

יש אדםלו'   אמ.הדורבאותוכשראדםישכלוםלאליהו'אמ.כךמשהששמעכיון.'שלאשורו
יש אדםאמר לו.הדורבאותוכשראדםישכלוםלאליהואמרכךה"משה רבינו עששמעכיון.   'שלאחש

כןאלהדורבאותוכשראדםישכלוםל"אכךששמעוכיון     אחשורוש
ישלהן' אמ.הדורבאותוכשראדםישכלוםאמרו לוכךששמעוכיון.       אחשורו
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כתבוכבר,נאמןרועה:אמר לו.מיכןואנומשםהואויעמוד,והודיעולך:אמר לו. מרדכי שמו,אחד
כתבוכבר.נאמןרועהרועה ישראלל"א.מכאןואנומשםהואויעמודותודיע לולךל   לו"א.ומרדכי שמואחד

נכתבכברנאמןרועהלמשהאליהולו' אממכאןואנחנומשםהואויעמודוהודיענולךלו'   אמ.משבט בנימן מרדכיושמו כשר
כברנאמןרועהלו' אממיכאןואנומשםהואויתפללאמורלךו לואמר מרדכיושמו 

כתבוכברנאמןרועהלו' אמ,מיכןואנחנומשםהואויעמודוהודיעולךלו'    אמ מרדכי שמו אחד
כתבוכברנאמןרועהלו' אמ.מיכןואנומשםהואויעמד.והודיעולךלו'    אמ. מרדכי שמואחד
פתחוכברנאמןרועהלו' אמ.מכאןואנומשםהואויעמודוהודיעולךו לואמר.ומרדכי שמואחד
כתבוכברנאמןרועהל"אמיכאןואנווםמשהואויעמדוהודיעולךל"א. מרדכי שמואחד
כתבוכברנאמןרועהל"א.מכאןואנומשםהואויעמודוהודיעולךלו'  אמ.ומרדכי שמואחד
כתבוכבררועהלו' אמ.מכאןואנומשםהואויעמודוהודיעולךאמר לו. מרדכי שמואחד

כתבוכברנאמןרועה'אממכאןואנומשםהואויעמוד הודיעולךאל מרדכיושמו 
כברנאמןרועהלמשהאבות העולםאמרו לו.מיכאןואנומשםהואויעמדוהודיעולךאמרו לו. מרדכיושמו אחד
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,נשמעיםרחמינו- חתומהבטיטאם:העולםלאבותאמר להן!חתומהוכברצאנךעלכלייה
.נשמעיםרחמינוחתומהבטיטאםלאבותלהם' אמהיאוכברצאנךעלכלייה
נשמעתותפלתנו/ם/נשמעיורחמינו]תקוה[עדיין יש חתומההיאבטיטאםהעולםלאבותלהם' אמ.היאוחתומהצאנךעלכלייה

נשמעיםרחמינו הםחתומהבטיטאםלך וראה]ך[לו' אמהשטרותונחתמוצאנךעלגזירהנגזרה
נשמעיןרחמינוחתומהבטיטאםהעולםלאבותלהן/ 'אמחתומהוכברצאנךעלכלייה
.נשמעיםרחמינוחתומהבטיטאםהעולםלאבותלהן' אמ.חתומהוכברצאנךעלכלייה
.נשמעיםרחמינוחתומהבטיטאםהעולם  אבותאמרו לו.חתמוהוכבר.צאנךעלכליה
נשמעיםרחמינוחתומהבטיטאםהעולםלאבותלהן' אמחתומהוכברצאנךעלכלייה

.'נשמעירחמינוחתומהבטיט)אי(אם'העול'לאבולהם' אמ.וחתמוצאנךעלכלייהמ"ב
.נשמעיםרחמינוחתומהבטיטאםהעולםלאבותלו' אמ.חתומהוכבר.צאנךעלכלייה

נשמעתתפילתינוחתומההיאבטיטאםהעולםלאבותאלצאנךעלכלייהוחתמו
.נשמעתתפילתוחתומיןהיאבטיטאם משהאמ   להן.צאנךעלכליילהחתמו
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עכשיוועד.את כל אשר נעשהידעומרדכי'שנ,והודיעומרדכיאצלבא אליהומיד .היהשהיהמה-חתומהבדםואם
עכשווכי עדידעומרדכי'שנוהודיעומרדכיאצלבא אליהומיד היהשהיהמהחתומההיאבדםואם

עכשיווכי עד.את כל אשר נעשהידעומרדכי'שנוהודיעומרדכיאצלבא אליהומיד .היהשהיהמהחתומההיאבדםואם.בעד תפלתנוותתבטל גזרתו'ה'ב'לפני ק
עתהועדאת כל אשר נעשהידעומרדכי'שנוהודיעומרדכיאצל'זלבא אליהומיד היהשהיהמה'חתומיהםבדם ואם
עכשיורוע,את כל אשר נעשהידעומרדכי' שנ,והודיעומרדכיאצלבא אליהומיד ,היהשהיהמהחתומהבדםואם
עכשיוועדאת כל אשר נעשהידעומרדכי'שנוהודיעומרדכיאצלבא אליהו.היהשהיהמהחתומהבדםואם
עכשיוועד.את כל אשר נעשהידעומרדכי'שנוהודיעומרדכיאצלבא אליהו.היהשהיהמהחתומהבדםואם
עכשוועדאת כל אשר נעשהידעומרדכי'שנוהודיעומרדכיאצלבא אליהו.היהשהיהמהחתומהבדםואם
עכשוועד.'וכוידעומרדכי'שנוהודיעומרדכיאצלבא אליהו.היהשהיהמהחתומהבדםואם
עכשיוועד.את כל אשר נעשהידעומרדכי'שנוהודיעומרדכיאצלבא אליהו.היהשהיהמהחתומהבדםואם

ומתחילהאת כל אשר נעשהידעומרדכי'שנ הודיעומרדכיאצלבא אליהוהיהשהיהמהחתומהבדםואם
מתחילה.את כל אשר נעשהידעומרדכי.והודיעומרדכיאצלבא אליהו.הואשהואמהבדם אם
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אליהושבאעדמתייראהיהלאאלא?יודעהיהלא
אליהושבאעדמתיראהיהולאהיה יודעאלאידעלא
אחשורושבסעודתשקלקלו'ישרעלשטןמקטרוגהשמיםמןההסכמהעלתהשכברוהודיעואליהושבאכשעהנתייראלאמעולםאלא.ידע מרדכיהוהלא
אליהושבאעדנתייראולאיודעהיהלא
אליהושבאעדמתייראהיהלאאלאיודעהיהלא
אליהושבאעד.מתייראשהיהלא-דאלא.יודעהיהלא
והודיעואליהושבאעדמתיראהיה  לאאלא.יודעהיהלא
אליהושבאעדמתייראהיהדלאאלאיודעהיהלא
והודיעואליהושבאעדמתייראהיהדלאאלאיודעהיהלא

אליהושבאעדמתיראהיהדלאאלא.?יודעהיהא?ל

וכיוןמתיראהיהשלאאלאידע
וכיוןמתייראהיהשלאאלאיודעהיה
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.ויקרע מרדכי את בגדיומיד.מלמעלה  הסכימו:ואמר
ויקרע מרדכי את בגדיומיד  למעלהשהסכימולווהגיד
.ויצא בתוך העירוילבש שק ואפר מרדכי את בגדיוויקרעמיד כתיבמן השמיםחייבין כלייהלו לאמר דע שבניך ישראלוהגיד

ויקרע מרדכי את בגדיומידלהשמיד כל ישראלמלמעלה  הסכימולו ידוע לך כי'ואמ
ויקרע מרדכי את בגדיומידמלמעלה  הסכימו'ואמ
ויקרע            את בגדיומיד  למעלהשהסכימו'ואמ
.ויקרע מרדכי את בגדיומיד  למעלהשהסכימולו'ואמ
ויקרע            את בגדיומיד  למעלהשהסכימו'ואמ

.ויקרע מרדכי את בגדיומיד.  למעלהשהסכימומה
.ויקרע מרדכי את בגדיומיד.'  למעשהסכימוואמר

.ויקרע מרדכי את בגדיומידהסכימומלמעלהלו'שאמ
.ויקרע מרדכי את בגדיומידמלמעלה  הסכימולושאמר

האפרעלוהושיבןשקיםוהלבישןוממיםמלחםועינה אותםרבןשל ביתתינוקותכלקיבץ?מה עשהא :ד
האפרעלוהושיבםשקיםוהלבישםוממיםמלחםוענה אותםרבןשל ביתהתנוקותכל קבץמה עשהב
תינוקוכלבברכיהןספריהםונתןהאפרעלוהושיבןשקוהלבישםוממיםמלחםועינה אותםרבןשל ביתתינוקותכל קבץמה עשהט
באפרוהושיבןשקיםוהלבישןולשתותמלאכולומנעןרבןשל ביתהתינוקותכלוקיבץק
האפרעלוהושיבןשקיםוהלבישן/'וה,במיםובלחםועינה אותם,רבןשל ביתתינוקותכלקיבץמה עשהה
שקיםוהלבישןוממיםמלחםועינה אותםרבןשלביתתינוקותכלקיבץמה עשהל
עליהםשקיםוהלבישןוממיםמלחםועינה אותםרבןשל ביתהתינוקותכלאת קבץמידו
עליהםשקיםוהלבישןוממיםמלחםועינה אותםרבןשל ביתתינוקותכלקיבץמה עשהז
עליהםשקיםוהלבישוממיםמלחםועינה אותםרבןשלבית'  תינוקוכלקיבץמה עשהר
שקיםוהלבישןומיםמלחםוענה אותםרבןשלביתתינוקותכל קבץמה עשה2ז
האפרעלשקיםוהלבישןבתעניתועינןרבןשל ביתתינוקותכלקיבץמידא
האפרעלשקיןוהלבישובתעניתועינןרבןשל ביתתינוקותריבץמידפ
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רבונו:ה"לפני הקבכנסת ישראלאמרהבאותה שעה. וביללהבבכייהצועקיםוהיו
'רבו'ה'ב'לפני הכנסת ישראלאמרהבאותה שעהה]ל[)ד(בהלה וייל?ד?וצועקיםבוכיםוהיו

רבונו'ה'ב'לפני הקכנסת ישראלאמרה:ובהלה בקול יללה בוכיםוהמהובתעניתה"קבלפניואנחהבבכייהוהםלפניופתוחספרוהיהותינוק
רבונו'לפני הקבהכנסת ישראלאמרהבאותה שעהבוכיןוהיו
'רבו'לפני הק'כנסת ישראמרהבאותה שעה,לליהובבבכייהצועקיםוהיו
רבונו'לפני הק'כנסת ישאמרהבאותה שעהוביללהבביכייהצועקיןוהיו
רבונוה'"לפני הקבכנסת ישראלאמרהבאותה שעהובכיהביללה צועקיםוהיו
רבונו'ה'ב'לפני הקכנסת ישראלאמרהבאותה שעהוביללה בבכיהצועקיםוהיו
'רבוה'"לפני הב'יש'  כנס'אמר'שע'   באותוביללהבבכיה'צועקיוהיו
'רבו'ית' לפני הש'כנסת ישראמרהבאותה שעהוביללהבבכייהצועקיםוהיו
רבונו'לפני הק'כנסת ישר'אמרבאותה שעהכל אותו הלילה בבכייהצועקיןוהיו
רבונו'ה'ב'לפני הקכנסת ישראמרהבאותה שעהכל אותו הלילהבביכיהצועקיםוהיו
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.קומת ארזיוואכרותשנאמר,מן העולםאותילכלותאלאולא זהבלא כסףממנימבקשיןאיןעליעומדיםהעולםשאומותכל זמן!של עולם
קומת ארזיוואכרות'שנמן העולםלכלותינואלאולא זהבלא כסףממנומבקשיםאינםעלינועומדיםהעולםשאומותכל זמןשל עולם
:קומת ארזיוואכרות'דכתימן העולםולאבד אותנולכלותינו אלאולא זהבלא כסףממנומבקשיןאיןעלינועומדיןהעולםשאומותכל זמןשל עולם
מן העולםלכלותםאלאולא זהבלא כסףמבקשיםאינםעל  ישראלעומדיןהעולםשאומותכל זמןשל עולם

קומת ארזיובדותוא'שנמן העולםאותילכלותאלאולא זהבלא כסףממנימבקשיםאיןעליעומדיםהעולםשאומותכל זמן'של עו
קומת ארזיוואכרות'שנמן העולםאותילכלותאלאולא זהבלא כסףממנימבקשיןאיןעליעומדיןהעולםשאומותכל זמןשלעולם
קומת ארזיוואכרות'שנמן העולםאותילכלותאלאולא זהבלא כסףממנימבקשיןאיןעליעומדיןהעולםשאומותכל זמןשלעולם
קומת ארזיוואכרות'שנמן העולםאותילכלותאלאולא זהבלא כסףממנומבקשיןאיןעלייעומדיןהעולםשאומותכל זמןשלעולם
קומת ארזיוואכרות'שנ'  מהעוללכלותינואלאולא זהבלא כסףממנימבקשיןאינןעליעומדים'העושאומותכל זמןשלעולם

קומת ארזיוואכרות'שנ'מן העולכלותיאלאולא זהבלא כסףממנימבקשיןאיןעליעומדין'העו'שאומו?זמן?כל 'שלעו
קומת ארזיוואכרות'שנמן העולםלכלותיאלאולא זהבלא כסףממני'מבקשיאיןעלי'עומדיהעולםשאומותכל זמןשל עולם
קומת ארזיםואכרות'דכתמן העולםלכלותןאלאולא זהבלא כסףממנימבקשיןלאעליעומדיןהעולםשאומותכל זמןשל עולם
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.בבלמלךנבוכדנצרהממניאכלנישנאמר,לכלות אותיוביקשנבוכדנצרעליעמד
הממניאכלני'שנמן העולםלכלותיובקשנבוכד נצרעליעמד
הרשעפרעהעליעמדבתחילהבבלמלךנבוכד נצרהממניאכלני'שנמן העולםלכלותנוובקשהרשענבוכד נצרעליהםעמד

בבלמלךנבוכדנצרהממניאכלני
כלבמלך/'נצ' נבו,הממנילבניא'שנלכלות אותיוביקשנצר' נבועליעמד

בבלמלךנבוכדנצרהממניאכלני'שנלכלותיוביקשהרשענבוכדנצרעליעמד
לכלותיוביקשהרשענבוכדנצרעליעמד
בבלמלךנבוכדנאצרהממניאכלני'שנמן העולםלכלות אותוובקשהרשענבוכדנאצרעליעמד
בבלמלךהממני'שנמלך בבל'נבוכדנעליעמד
בבלמלך'נבוכדנהממניאכלני'שנ'מן העולכלות אותיובקשהרשע'נבוכדעליעמד

לכלותיבקשהרשענבוכד נצרוכן מבחר ברושיו
לכלותיבקשנבוכד נצרוכןומבחר ברושיו
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ובאאותילכלותוביקשהרשענבוכדנצרעליקם'ועוואהבהוישראלנערכי'שאומכמונערכשהייתימנעורייצררונירבת'שנאמכמועליחסוולאבקטנותיכשהייתיעולועליוהכביד
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:ואמרלפניהםודן אותימלכיםשבעיםעליקיבץ  צלםשהעמידבשעה?הממניאימתי
מישאל ועזריהלחנניה'אמ והשתחוומלכיותשבעיםוקבץקם  צלםשהעמידבשעה

ואמרלפניהםודננימלכיותשבעיםעליוקבץקםהצלםשהעמידבשעהוהשיאתניוערמהעקימאבכלעלי
ליואמרלפניהםודן אותימלכיותשבעיםעליקבץהצלםשהעמיד אתבשעההממניאימתו

'ואמלפניהםודן אותימלכים'עעליקיבץ  צלםשהעמידבשעההממניומתיא
'ואמלפניהםודן אותימלכים'עעליקיבץ  צלםשהעמידבשעההממניאימתי
ואמרלפניהםודן אותימלכיםשבעיםעליקיבץ  צלםשהעמידבשעההממניאמתי

'ואמלפניהםודן אותימלכיםשבעיםעליקיבץבהיכל  צלםשהעמידבשעההממניאימתי
לי'ואמלפניהםודן אותי'מלכי'עעליקיבץבהיכל  צלםשהמידבשעההממניאימתי
'ואמהם--לפודן אותימלכיםשבעיםעליקבץבהיכל  צלםשהעמידבשעההממניאימתי

'ואמלפניהםודנםמלכים'עעליוקיבץהצלםשעשהבשעה
ואמלפניהםודננימלכים'עעליוקיבץהצלםשהעמידבשעה
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:אמר להםמשתחוויםאין אנו:ועזריהמישאלחנניהאמרו   לו.לצלםהשתחוו
להם' אמלאאמרו   לוהשתחוו
להן' אמ[אנחנא פלחיןליתולאלהךסגדיןלית אנחנא לצלמך  ועזריהמישאלחנניההשיבו לוזה שהקימותי כדרך שהשתחוו כל חכימי בבללצלםהשתחוו

להם' אממשתחוויםאין אנוועזריהמישאלחנניהואמרו  לוגדולים' וגזר בי דינים משונים ושפטילצלמי השתחווי
להם' אממשתחויםאין אנו'ועזמישאלחנניהלו'     אמ,לצלםהשתחוו
להם' אממשתחוויםאין אנוועזריהמישאלחננייהלו'     אמלצלםהשתחוו
להם' אממשתחויםאין אנוועזריהשאל]י[מחנניהאמרו   לולצלםהשתחו

ל"אמשתחויםאין אנוועזריהמישאלחנניהלו'     אמלצלםהשתחוו
להם' אממשתחויםאין אנוועזריהמישאלחנניהלו'     אמלצלםהשתחוו

להם' אממשתחויםאין אנו'ועזר'מיש'חנניאמרו   לולצלם?חוו?השת
להם' אממשתחויםאין אנוועזריהמישאלחנניהל"אלצלםהשתחוו
אמ  להםלצלםמשתחוים אין אנוועזריהמישאלחנניהאמרו   לולצלםהשתחוו
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.על פניאחריםאלהיםיהיה לךלאלנושאמר.מגזירותיךגדוליםה"של הקבשגזירותיולפי:אמרו לו?מפני מה
על פניאחריםאלהיםיהיה לךלאלנו'שאממגזרותיךקשים'ה'ב'של השגזרותיומפניאמרו לוולמה
]וכתיב[על פני/ם/אחריאלהיםיהיה לךלאבתורתו הקדושהעלינו וכבר גזרויראתו קדושה מיראתךמגזרותיךקשין הן'ה'ב'של הקשגזרותיומפנילו'   אמ] למה

על פנייאחריםאלהיםיהיהלאלנושאמרמגזירותיךגדולים'של הקבהשגזירותיולפיאמרו לומפני מה
,יהיה לךלאלנו'שאממגזירותיךגדולים'של הקשגזירותיולפיאמרו לומפני מה
על פניאחריםאלהיםיהיה לךלאוהוא צונוגזרותיך-ִמטובים'שלהקשגזרותיומפנילו'   אממפני מה
על פניאחריםאלהיםיהיה לךלאלנו'שאממגזירותיךטוביםה'"שלהקבשגזירותיולו'   אממפני מה
על פניאחריםאלהיםיהיה לךלאלנו'שאממגזרותיךטוביםשל הקבהשגזרותיולפיל"אמפני מה
על פני'אחרי'אלהייהיה לךלאלנו'שאממגזירותיךטוביםה'"שלהבשגזירותיומפנילו'   אממפני מה
על פני'אחרי'איהיה לךלאלנושאמרמגזירותיךטובים'ית' שלהששגזירותיומפניאמרו לומפני מה
אחרלאלתשתחוהכי לא' והוא אממגזירותיךקשים'של הקשגזירותיולפילו'   אמ למה
אחרלאלתשתחוהכי לאוהדיןמגזירותיךקשין'ה'ב'של הקשגזירותיולפיאמרו לו למה

א :ד
ב
ט
ק
ה
ל
ו
ז
ר
2ז
א
פ

.לידךבאנולפיכך:אמרו לו?בומרדתםולמה:אמר להם
לידךבאנונול'  אמבימרדתםלהם'  אמ

לידךבאנולפיכךאמרו לובו ולא שמעתן לקולומרדתםולמהלהן'  אמ'לא  תעשה פסל וכל תמונה וגו
ליידיךבאנוולכךאמרו לובומרדתםולמהאמר להם

,לידךבאנולפיכךאמרו לו,בומרדתםולמהלהם'  אמ
לידךבאנולפיכךלו'   אמבומרדתםולמהלהם'  אמ
לידיךבאנולפיכךאמרו לובומרדתםולמהלהם'  אמ

לידיךבאנולפיכךל"אבומרדתםולמהל"א
לידךבאנו לכךלו'   אמבומרדתם למהלהם'  אמ
לידיךבאנולפיכךאמרו לובומרדתםולמהלהם'  אמ
לידךבאנולפיכךל"א'באלהיכמרדתםולמהלהם'  אמ
לידךבאנולפיכךאמרו לובומרדתםולמהלהם'  אמ

ישאשותששוהלא?ה"מאשו  של הקבקשהאש שלךוכי:אמרו לו?שליהאשמכבשןמתייראיןאתםואין:אמר להםא:ד
אשות ששוהלא'ה'ב'מאשו  של הקשהאישךוכילו'   אמשליהאשמכבשן  יראיםאתםואיןלהם'  אמב
אשותששהולוכי לך אש אחתלהן למה' אמהרבהמאשךקשה'ה'ב'אש של הקאמרו לושליהאשמכבשןמתייראיןאתםואיןלהם'  אמט
ישאישותששוהלא'מאישו של הקבהקשהאש שלךוכיאמרו לושליהאשמן כבשןמתייראיןאתםואיןאמר להםק
ישאשותששוהלא'מאשו  של הקקשהאש שלךוכיאמרו לו,שליהאשמכבשןמתייריןאתםואיןלהם'  אמה
ישאשותכמהוהלא'מאשו  שלהקקשהאש שלךוכילו'   אמשליהאשמכבשןמתייראיןאתםואיןלהם'  אמל
_ה'"להקבמאישו שקשהאש שלךוכיאמרו לושליהאשמכבשןמתיראיםאתםואיןלהם'  אמו
יש  לואשותששוהלא'ה'ב'מאשו  של הקקשהאש שלךוכיאמרו לושליהאשמכבשןמתייראיןאתםואיןל"אז
לו' ישאישותאשוהלא'מאשו  שלהקקשהאש שלךוכילו'   אמשליהאשמכבשןמתייראיןאתם איןלהן'   אמר
היו לואישותאשוהלא'יתע' משלהשקשהאש שלךוכיאמרו לושליהאשמכבשן יריאיןאתםואיןלהם'  אמ2ז
אשות2א
אשותששהולא עוד אלאמשלךקשה'אשו דשל הקל"אשליהאשמכבשןמתייראיןאתםולאל"אא
אשותששולא עוד אלאמשלךקשה'ה'ב'אשו של הקאמרו לושליהאשמכבשןמתיראיןאתםואיןלהם'  אמפ
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שבשעה,ה"של הקבמאשושמתיראויש אש.השרתשל מלאכיאשןשהיא אוכלתה"של הקבאישוזו- אש אוכלהיש  אש:ה"להקב
שבשעהמן האש'שמתייראויש אשהשרתשל מלאכיאשןשהיא אוכלת'ה'ב'של האשוזואשאוכלתיש  אשהן

שבשעהמאש ומתייראמכבה אשויש אש:השרתשל מלאכיאשןשאוכלתבעצמו'ה'ב'של הקאשווזואשאוכלתיש  אש
שבשעהשל מלאכי השרתמאששמתייראהויש אשהשרתשל מלאכיאישןשהיא אוכלת'של הקבהאישוזואשאוכלהיש  אש'להקבה

שבשעה'של הקמאשושמתיראויש אש,השרתמלאכי/ 'של מאשןשהיא אכלת'של הקאשוזואשאוכלהיש  אש'להק
שבשעה'שלהקמאשושמתייראויש אשהשרתשלמלאכיאשןשהיא אוכלת'שלהקאשוזהאשאוכלתיש  אש'להק

שבשעהה'"של הקבמאשו  מתיראויש אשהשרתשלמלאכיאששהיא אוכלתה'"שלהקבאשוזואשאוכלתיש  אש
שבשעה'ה'ב'של הקמאשושמתייראויש אשהשרתשל מלאכיאששהיא אוכלת'ה'ב'של הקאשוזהאשאוכלתיש  אש'ה'ב'להק
שבשעהבה""שלהקמאשושמתייראויש אש'השרשלמלאכיגוששהיא אוכלתבה'"שלהקאישוזהאשאוכלתיש  אשה'"להב
שבשעה'ית' שלהשמאשושמתייראויש אשהשרתשלמלאכיאששהיא אוכלת'ית' שלהשאשוזהאשאוכלתיש  אש'ית' להש

הן
הן
הן

א:ד
ב
ט
ק
ה
ל
ו
ז
ר
2ז
2א
א
פ

.להבעירלכבשןרשותהיהולאאת האשוצינןגבריאלירדהאשלכבשןועזריהמישאלחנניהשירדו
להבעירלכבשןרשותהיהולא     האשוצנןגבריאלירדהאשלכבשןועזריהמישאלחנניהשירדו
אשוישר/להבעילכבשןרשותהיה לוולאולא שלטה בהן כללאת האשוצינן'ה'ב'גבריאל המלאך מפי קירדשל אשבתוך הכבשןועזריהמישאלחנניהשירדו
להבעיריכולההיתהולאאותהוצינןגבריאלירדהאשלכבשןועזריהמישאלחנניהשירדו
,להבעירלכבשןרשותהיהולאאת האשוצינןגבריאלירד/ 'האלכבשן'ועז'מיש'חננישירדו
להבעירהאשלכבשןרשותהיהולאאת האשוצינןגבריאלירדהאשלכבשןועזריהמישאלחנניהשירדו
להבעירלכבשןרשותהיהולאאת האשוצינןגבריאלירדהאשלכבשןועזריהמישאלחנניהשירדו
להבעירהאשלכבשןרשותהיהולאאת האשוצינןגבריאלירדהאשלכבשןועזריהמישאלחנניהשירדו
להבעיררשותהאשלכבשןהיהולאאת האשוצינןגבריאלירדהאשלכבשן'ועזרמישאל'חננישהפיל
להבעירהאשלכבשןרשותהיהולאאת האשוצננןגבריאלירדהאשלכבשן'ועזר'מיש'חננישירדו

עמ' 6 אבא גוריון פרק ד
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אשר בתעלהואת המים'שנ,של אליהואשוזו-           אוכלת ושותהאשויש
הנביאשל אליהואשוזו          אוכלתאשויש

אשר בתעלהוכל?י?דכתיהנביאשל אליהואשוהיא       שאוכלת ושותהאשאוכלתואינהשותהאשויש]ושותהאוכלתאשויש[ושותהאוכלת
אשר בתעלהואת המים'שנשל אליהואישוזו          אוכלת ושותהאשויש
אשר בתעלהואת המים'שנשל אליהואשוזו ,         אכלת   ושותהאשויש
אשר בתעלהואת המים'שנשלאליהואשוזה       שאוכלת ושותהאשויש
אשר בתעלהואת המים'שנשל אליהואישוזהשהיא אוכלת ושותהאשויש
אשר בתעלהואת המים'שנשל אליהואשוזה       שאוכלת ושותהאשויש
אשר בתעלהואת המים'שנשלאליהואשוזה       שאוכלת ושותהאשויש
'אשר בתעואת המים'שנשלאליהואשוזה       שאוכלת ושותהאשויש

דאליהואשוכגון  אוכלת לחין ויבשים יש
דאליהואשוכולן  אוכלת לחין כיבישין יש
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לאאשויש.שלנואשזו- שותה ואינהאוכלתאשויש.של חמהאשוזו- אוכלת ואינהשותהויש אש.ליחכה
לאאשויששלנואשזושותהואינהאוכלתאשויששל חמהאשהזואוכלתואינהשותהויש אש

לאאשויש:החוליםאשהיאאוכלתואינהשותהואשהיא זו האש שלנו }!{ואש שאוכלת ושותהלחכה
לאאשויששלנוהאשזושותהואינהאוכלתאשויששל חוליםאשןזואוכלתואינהששותהויש אשליחכה
לאאשויש,שלנואשזושותהואינהאוכלתאשויששל חמהאשוזואכלתואינהשותהויש אש,ליחכה
לאאשויששלנואשזהשותהואינהאוכלתאשויששלחמהאשוזהאוכלתואינהששותהויש אשליחכה
שאינהאשויששלנואשזהשותהואינהאוכלתאשויששל חמהאשוזהאוכלתואינהשותהויש אשלחכה

לאאשויששלנואשזהשותהואינהאוכלתאשויששלחמהאשוזהאוכלתואינהשותהויש אשליחכה
לאאשויששלנואשזהשותהואינואוכלאשויששל חמקאישוזהאוכלוואינשותהויש אשליחכה
ואינאש)אינו(ויששלנואשזהשותהואינואוכלתאשוישלחכה

לא ישדחוליןאוכלתואינהשותהויש
לא ישדחוליםאוכלתואינהשותהויש
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,השרתשל מלאכיאשןזו- שותהולאאוכלת
של מלאכיםאישןזושותהולאאוכלת
ולא היה מדברשהן כולן אש ואילו היתה שותה או אוכלת לא היה אדם רואה מלאך ומתקיים שלא ישרפהו/ת/השרשל מלאכי אשןוהיאשותהולאאוכלת
השרתשל מלאכיאישןהיאזושותהולאאוכלת
,השרתשל מלאכיאשזושותהולאאוכלת
השרתשלמלאכיאשןזהשותהולאאוכלת

השרתשל מלאכיאשןזהאוכלתואינהשותה
השרתשל מלאכישן?י?אזהשותהולאאוכלת

השרתשלמלאכיאשזהשותהולאאוכל
השרתשלמלאכיאשזהשותהוואינאוכל

יש אוכלת ואינה שותה אש שלנוהשרתדמלאכישותהולאאוכלת
יש אוכלת ולא    שותה       שלנוהשרתדמלאכישותהולאאוכלת
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ה"של הקבאשואבל,  שעהלפיאלאאינהשאש שלךאלאולא עוד
'ה'ב'של האשואבל  שעהלפיאלאאינהשאשך      אלאולא עוד

אין לה הפסק   'ה'ב'של הקואשו  שעהלפיאלאאינהשהאש שלךועוד ..עמו שמא ישרפהו בהבל פיו
'של הקבהאישואבל  שעהלפישאש שלךאלא'ולא עו

'של הקאשואבל,  שעהלפיאלאאינהשאש שלךאלאולא עוד
'שלהקאשואבל  שעהלפיאלאאינהשאש שלךאלאולא עוד

ה'"שלהקבאשואבל  שעהלפיאלאאינהוהאש שלך
'ה'ב'של הקאשואבל  שעהלפיאלאאינהשאש שלךאלאולא עוד
'שלהקאישואבל  שעהלפיאלאאינהשאש שלךאלאולא עוד
'ית' שלהשאשואבל  שעהלפיאלאאינהאש שלךאלאולא עוד

ה"של הקבאש אבל
'של הקאבללשעהאלאאינוואש שלך'של הקאש אוכלת אשדמיכאליש אש דוחה אש
'ה'ב'של הקאבללשעה קלהאינהואש שלך'ה'ב'של הקויש אש אוכלת אשדמיכאל יש אש דוחה אש
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אבללצאתנשמתומניחין   איןועוד.עולמיםולעולמילעולםבהנכווהאדם
אלאנשמתולצאתמניחיןשאיןאלאולא  עודעולמיםולעולמילעולםבהנכנסאדם

אלאלצאתהחוטאנשמתאתמניחיןואיןנשמתן נשרפת בתוכוועודלעולםאינו יוצא ממנהבהשיכנסמי 
אלאלצאתנשמתואתמניחין   איןועודעולמיםולעולמילעולםבה  נכווהאדם
אבללצאתנשמתומניחין   איןועוד,עולמיםולעולמילעולםבה  נכווהאדם
אבללצאתשלבני אדםנשמתןמניחין   איןועודעולמים לעולמיבה  נכוהאדם
אלאלצאתנשמתומניחיןאינם'ועועולמיםלעולמיבו  נכוהאדם
אבללצאתנשמתומניחים   איןועודעולמיםלעולמיבה  נכוהאדם
אלאלצאתנשמתומניחין   איןועוד'עולמילעולמיבה  נכוהאדם
אבללצאתנשמתומניחין   איןועודעולמיםלעולמיבה  נכוהאדם
הואמתחייבכשאדםאלאעולמיולעולמילעולםבו  נכוהאדם
הואמתחייבכשאדםאלאולא עודעולמיםולעולמילעולםנידוןבההנכוהאדם
מתחייבכשאדםאלאולא עודעולמיםולעולמילעולםאדם
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.בהנכווהפרסאותושלושיםמאותארבעממנהמרחיקוכשאדם.בתוכומיטרפת
בהנכוהפרסהושלשיםמאותארבעממנהעצמומרחיקוכשאדםבתוכונשרפת
נכוההוא'ז'כ'ע מיל ושלשים פרסהמאותארבעההרבה עדממנהמתרחק ואפילו אדם/?-?בתו/נשרפת

מאהועודבהנכווהפרסאותושלושיםמאותארבעממנהמרחוקוכשאדםבתוכומטרפת
בהנכווהפרסאותושלשיםאמותארבעממנהמרחיקוכשאדם,בתוכומיטרפת
בונכווהפרסאותושלשיםאמותארבעממנומרחיקוכשאדםבתוכומיטרפת
בהנכוהפרסאותושלשיםאמותארבעממנהמרחיקוכשאדםבתוכומטרפת

פרסאותושלשיםמאותארבעממנהמרחוקוכשאדםבתוכומוטרפת
פרסאות'ולמאות'דממנומרחיקוכשאדםבתוכומיטרפת
פרסאותושלשיםמאותארבעממנהמרחיקוכשאדםבתוכוִמטרפת

בונכוההואפראסותל"תממנו  רחוקוכשאדםבתוכוומצטרפתבגופונשמתו?----?
בהנכוההואפרסאותל"תממנה  רחוקוכשאדםבתוכוומטרפיןכגופונפשומתחייב

בהכבדההואפראסותושלשיםמאותארבעממנה  רחוקוכשאדםבתוכונשמתוהיא משההומיטרפהבגופו
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:כי ההולך אחר תאוות הנפש הבהמית המתאוה תדון שם.'ש'פ'נ'ד/ ה/ר ברכיה הכוונה בזה דחשבניה דהדין כחשבני"וא
פרסאותריבוא

עמ' 7 אבא גוריון פרק ד



והוא,שמוארקאשבהםוהתחתוןפרסאותריבואשבעורחבופרסאותריבואמאהעומקווכל מדור ומדור,בגהינםישמדוריןשבעה:ועודא:ד
והואשמוארקאשבהםוהתחתון.פרסאות'זורחבו.פרסאותריבוא'קעמקווכל מדור ומדורלגהנםיש'מדוריארבעהועודב
והואשמוארקאשבהםוהתחתוןפרסהמאותשבעורחבופרסאותרבואמאהעומקווכל מדור ומדורבגהינםישמדוריםארבעהושובט
והואשמוארקאשבהםוהתחתוןפרסאותריבואשבעהורוחבופרסאותריבואמאהעומקווכל מדור ומדורבגהינםישמדוריןשבעהשהריק
והואשמוארקאשבהםוהתחתוןפרסאותריבוא'זורחבו,פרסאותריבואמאהשמקווכל מדור ומדורבגהינםישמדורין'זועודה
והואשמוארקאשבהןוהתחתוןפרסאותריבואשבעורוחבופרסאותריבואמאהעומקווכל מדור ומדורבגיהנםישמדוריםשבעהועודל
והואשמוארקאשבהםוהתחתוןפרסאותרבואשבעורחבופרסאותרבאמאהעומק יש בווכל מדור ומדורבגיהנםישמדורי אששבעהועודו
והואשמוארקאשבהםוהתחתוןז
והואשמוארקאשבהםוהתחתוןר
והואשמוארקא?ם/ן?שבהוהתחתון2ז
שמוארקאשבהן  ותחתיותפרסאותריבואוכל מדור ומדור'בגיהניש'מדורושבעהועוד2א
שמוארקאשבהן  ותחתוןפרסאותריבוא'קעומקווכל מדור ומדורבגהינםיש'מדורי'זועודא
שמויןארקשבהן  ותחתוןפרסאותריבוא'קעומקווכל מדור ומדורבגיהנםישמדורין'זועודפ
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יש בו,אחרתמידהועוד.לאשומברדלברדמאשאותומוציאיןלרשעבווכשדנין,ברדוחציואשחציו
יש בוכיאחרתמדהיש בוועודלאשומברדלברדמאשאותומוציאיןלרשעוכשדניןוחציו אשברדחציו
יש בואחרתמדהועודלאשומברדלברדמאשאותומוציאיןהרשעאתוכשדניןוחציו אשברדחציו
יש בהאחרתמדהועודלאשומברדלברדמאשאותומוציאיןהרשעהאדםאתבווכשדניןברדוחציואשחציו
יש בו,אחרתמידהועוד,לאשומברד,לברדמאשאותומוציאיןלרשעבווכשדנין,ברדוחציואשחציו
יש בואחרתמידהועודלאשומברדלברדמאשאותומוציאיןהרשעאתבווכשדניםברדוחציואשחצי
יש בואחרתמדהועודלאשומברדלברדמאשאותומוצאיןהרשעאתבווכשדניןברדוחציואשחצי
יש בואחרתמדהועודלאשומברדלברדמאשאותומוציאיןהרשעאתבווכשדניןברדוחציואשחצי

יש בואחרתמידהועודלאשומברדלברדמאשאותומוציאיןהרשעבווכשדניםברדוחציואשחציו
יש בואחרתמדה)מ(ועודלאשומברדלברדמאשמוציאיןהרשעאתבווכשדניםברדוחציואשחציו

ויש בוומאש לברדלאשמברד?מטרידין?נידונן'וכשרשעיברד'וחציאש'  וחצי
וכןלאשומברדלברדמאשאותומטרפינידונין בווכשהרשעיםברדוחציואשוחציו  
וכןלאשומברדלברדמאשאותומטרפיןנידונין בווכשהרשעיםברדוחציואשוחציו  
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וכל.של דםחביותותשעותשעיםתשע מאותבהישוחוליאחוליאוכל,חוליותותשעותשעיםתשע מאותויש בואחדעקרב
וכלשל דםחביותותשעותשעיםתשע מאותבוישוחוליאחוליאוכלחוליותותשעותשעיםתשע מאותויש בואחדעקרב
וכלשל דםחוליותותשעותשעיםתשע מאותבהישוחוליאחוליאוכלחוליותותשע/ם/ותשעיתשע מאותובובוישאחדעקרב
וכלמחמת תניניםחביותותשעהותישעיםתשע מאותבהישוחוליאליה]ו[חוכלחוליותותשעיםתשע מאותויש בובתוכהישאחדעקרב
ותשעהותשעיםתשע מאותבהישוחוליאחוליאוכלחליותותשעהותשעיםתשע מאותויש לואחדעקרב

וכלשלדםחביותותשעותשעיםתשע מאותבהישוחולייאחולייאוכלחוליותותשעתשע מאותויש לואחדעקרביש
וכלשל דםחביותותשעתשע מאותבוישוחליאחליאוכלחליותותשעותשעיםתשע מאותויש בואחדעקרביש
וכלשלדםחביותותשעותשעיםתשע מאותבהישוחולייאחולייאוכלחוליותותשעתשע מאותויש לואחדעקרביש
וכלשלדםחביותט"וצתשע מאותלוישוחוליאחוליאועל כלחוליות'וטמאות'     טשיש לואחדעקרביש

וכלשלדםחביותותשעותשעיםתשע מאותויש לואחדעקרב
וכלשל דםחביות'לטבוישוחוליאחוליאוכל' חוליומאות'     טויש בואחת]?ר?א עקר"נ[אקרב 
וכלשל דםחביותט"צבוישוחוליאחוליאועל כלחוליות'וטמאות'     טויש בואחדעקרב
וכלשל דםחביות'ט'צבוישוחוליאחוליאועל כלחליותמאת'     טויש בואחדעקרב
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נשתחוההיאך,ואנו.בכולםאותודניןלצלםומשתחוהה"בהקבשכופרואדם. לוגיןותשעים ותשעהתשע מאותיש בווחביתחבית
נשתחוההיאךואנובכולםאותודניןלצלםומשתחוה'ה'ב'בהקשכופרואדםלוגיןותשעים ותשעהתשע מאותיש בווחביתחבית
משתחויםאנוהיאךואנובכולםאותודניןלצלםומשתחוה'ה'ב'בהקשכופרואדםלוגיןט"וצתשע מאותיש בווחביתחבית
נשתחווהוהיאךבכולןאותודניןלצלםומשתחוה'בהקבהשכופרואדםשל מרהלוגין ותשעים ותשעהתשע מאותיש בהוחביתחבית

נשתחוההיאךואנו,בכולםאותודניןלצלםומשתחוה'בהקשכופרואדםלוגין 
נשתחוההיאךואנובכולםאותודניןאל הצלםומשתחוה'בהקשכופרואדםלוגין'ט'צ'ק'ת'תיש בווחביתחבית
נשתחוההיאךואנובכלםאותודניןלצלםומשתחוהה'"בהקבשכופרואדםלוגיןותשעים ותשעהתשע מאותיש בווחביתחבית
נשתחוההיאךואנובכולםאותודיןלצלםומשתחוהבהקבהשכופרואדםלוגיןותשעים ותשעתשע מאות?בו?יש וחביתחבית
נשתחוההיאךואנובכולםאותודניםלצלםומשתחווהה'"בהבשכופרואדםלוגיןט"וצמאות'     טבויש בווחביתחבית
'נשתחוהיאךואנובכולןאותודניןלצלםומשתחוה'ית' בהששכפרואדםלוגיןותשעים ותשעתשע מאותיש בווחביתחבית

נשתחוהאיךואנובכולןאותודניןלצלםומשתחוהה"בהקבשכופרוכל אדםלוגין ט"תתקצישוחביותחביות
נשתחוההיאךואנובכולןאותודניןלצלםוהשתחוה'בהקשכפרואדםשל מרהלוגין ט"וצמאות'     טיש בהוחביתחבית
נשתחוההיאךואנובכולןאותודניןלצלםומשתחוה'ה'ב'בהקשכופרואדםלוגין'ט'וצמאות'     טיש בהוחביתחבית
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.מן העולםאבדנוכבראת שמך  קידשולאואילמלי!דדהבאלצלמא
מן העולםאבדנוכבראת שמך  קדשולאואילודידךדדהבאלצלמא
הכלנאבדיםכבר היו' את השישראל/שו/  קדלאשאלמלאואמרולצלמך

הזהמן העולםנאבדיןכבר היינואת שמך  קדשולאואילמלאדידהבאלצלמאאנן
,מן העולםרהואבככראת שמך  קידשולאואילמלי,דדהבאלצילמא

מן העולםנאבדתיכבראת שמך  קידשושחננייה מישאל ועזריהואילמלידדהבלצלם
מן העולםאבדתיכבראת שמךשקדשוואילולילנבוכדנצר הרשעכל זה אמרו  דהבאלצלם
מן העולם?תי?איבדכבראת שמךשקידשוואלמלידי דהבאלצלם
  מהעולםאיבדנוכבראת שמךשקידשוואילמלאדי דהואלצלם
מן העולםנאבדתיכברשמךשקדשוואילמלאדי דהבאלצלם

בעולםשמךשקידשו'אותן צדיקי?א?         ללצלמך
מן העולםאבדנוכברשמךשקידשואותן צדיקיםואילולילצלמך
מן העולםאבדנוכברשקדשואותן צדיקיםואילולילצלמך
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גזרולא,הגפןאתלעקורובקשהרשעהמןעליעמדועכשיו
גזרשלאהגפןאתלעקורובקשהרשעהמןעלינועמדועכשיו
חשב כי לאהיינו דכתיב גפן ממצרים תסיעמשורשו ועיקרוהגפןלעקורובקשז לכרוע ולהשתחוות לו"שם עצמו עוהצר הזההרעהמןעלינועמדועכשיו

גזרולאהגפןאתלעקורוביקשהרשעהמןעליעמדועכשיוומן העולם הבא
הגפןאתלעקורוביקש,המןעליעמדועכשיו
גזרולאכולההגפןאתלעקורוביקשהרשעהמןעליעמדועכשיו
רצהולאהגפןאתלעקורובקשהרשעהמןעליעמדועכשיו
גזרולאהגפןאתלעקורובקשהרשעהמןעליעמדועכשיו
גזרולאהגפןאתלעקורוביקשהרשעהמןעליעמדועכשו

גזרולאהגפןאתלעקורובקשהרשעהמןעליעמדועכשיו
הגפןבקש)מ(להרשעהמןיעמוד עכשיו
הגפן'לעקורומבקשהרשעהמןעלינועמד עכשיו
הגפןלעקורומבקשהרשעהמןעלינועמדועכשיו
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.]היהודיםאת כל[ולאבדלהרוגלהשמידשנאמר.כולההגפןאתאלארביעאושלישאומחצהולהניחמחצהעל
היהודים מנער ועד זקןאת כלולאבדלהרוגלהשמיד'שנכולההגפןאלארביעאושלישאומחצהולהניחמחצהעל

עם ומדינהאת כלולאבדלהרוגלהשמידדכתיבגזרכולםעלאלאלהשאיררביעולאשלישולאמחצהולהשאירמחצהלעקור
ולאבדלהרוגלהשמיד'שנכולההגפןאתאלאלהשמידרביעאושלישאומחצהולהניחמחצהעל

,,,ולאבדלהרוגלהשמיד'שנכולה??
ולאבדלהרוגלהשמיד'שנהכלאתלהשמידאלארביעאושלישאומחצהלהניח
ולאבדלהרוגלהשמיד'שנכלההגפןאתאלארביעאושלישאומחצהלהניח
ולאבדלהרוגלהשמיד'שנכולההגפןאתאלארביעאושלישאומחצהלהניח
'וכולהרוגלהשמיד'שנכולההגפןאתאלארביעאושלישאומחצהלהניח

'וגו'       היהודיאת כל'ולאבלהרוג'להשמי'שנכולההגפןאלארביעאושלישאו'מחצלהעמיד
היהודהודיםאת כלולאבדולהרוגלהשמידדכתיבכולה
ולאבדלהרוגלהשמיד'דכתיכולה
'היהודים      וגואת כלולאבדלהרוגלהשמיד'דכתכולה

עמ' 8 אבא גוריון פרק ד



מלאועל כןוכן הוא אומר, והפילהמעוברת היתהיש אומריםהמלכה מאדותתחלחללהויגידווסריסיהאסתרנערותותבואנהד:ד
מלאועל כן'וכן הוא אומוהפילהמעוברת היתהא"יהמלכה מאדותתחלחלב
כלמלאווכן הכתוב אומרוהפילהמעוברת היתהא"י'וגוהמלכה מאדותתחלחלט
על כן'שכן הוא אומוהפילהמעוברת הייתה 'יש אומרי'וכוהמלכה מאדותחלחללהויגידוה]י[וסריסאסתרנערותותבואנהק
מלאועל כן'וכן הוא אומוהפילהמעוברת הייתה'יש אומ,המלכהותתחלל,אסתרנערותותבואנהה
והפילהמעוברת היתה'יש אומותתחלחללהויגידווסריסיהאסתרנערותותבאנהל
מלאועל כןוכן הוא אומרוהפילהמעוברת היתה'יש אומהמלכה  מאדותתחלחללהויגידווסריסיהאסתרנערותותבאנהו
מלאועל כן'אומ ]הוא[וכן והפילהמעוברת היתהא"ילהויגידווסריסיהאסתרנערותותבואנהז
מלאועל כן'מ]ו[וכן הוא אוהפילהמעוברת היתה'יש אומר
//:וסריסיהאסתרנערותותבאנה2ז
מלאיעל כןוכן הוא אומרנידהשפירשהא" יוהפילהמעוברת היתהא"יהמלכה מאודותתחלחלותבואנה2א
מלאועל כן'וכן הוא אומנידה  פירסה'ויש אומוהפילהמעוברת הייתה'יש אומהמלכה מאודותחלחל להויגידווסריסיהאסתרנערותותבואנהא
מלאועל כן'א'ה'וכנידה   פירשהויש אומריםוהפילהמעוברת היתהיש אומרת'וגוותחלחל להויגידווסריסיהאסתרנערותותבאנהפ
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.]צירים אחזוני כצירי יולדה[.חלחלהמתני
'חלחלמתני

חלחלהמותני
רסה נידה]י[שפ' ויש אומצירים אחזוני כצירי יולדהחלחלהמתניי מלאו

,חלחלהמתני

חלחלהמתני
חלחלהמותני
חלחלהמתני

חלחלהמתני
'וגוחלחלה מתני

חלחלהמתניי

אשר קרךבושכתובעמלקמגזעשהואהמןעללהדברברמז.קרהוכל אשראתויגד לו מרדכי]...[להתך אסתרותקראה:ד
אשר קרךביהדכתיבעמלקמזרעשבאהמןעללהרמזקרהוכל אשראתב
קרךאשר בושכתובעמלקמזרעשבאהמןעלהכתוברמזקרהוכל אשראתויגד לו מרדכילהתךאסתרותקראט

אשר קרךביה'שכתילק]מ[)ל(עמגזעשהואהמןעללהדברבו בדברקרהוכל אשראתויגד לו מרדכי'וכל הפרש'  להתך מסר המלך וגואסתרותקראק
אשר קרךבו'שכתעמלקגדע?מ?/'משהואהמןעללהדברברמזקראוכל אשראתויגיד לו מרדכילהתךאסתרותקראה
אשר קרךבושכתובעמלקמגזעשהואהמןעללהדיבררמז-ְבקרהוכל אשראתויגד לו מרדכי'להתך וגואסתרותקראל
אשר קרךבושכתובעמלקמגזעשהואהמןעללההגידברמזקרהוכל אשראתויגד לו מרדכי'להתך וגואסתרותקראו
אשר קרךבו'שכתעמלקמגזעשהואהמןעללהדיברברמזקרהוכל אשראתויגד לו מרדכיז
אשר קרךבו'שכתועמלקמגזעשהואהמןעללהדיברברמזקרהוכל אשראתויגד'ויצא התך אל מרדכי וכור
אשר קרךבושכתובמזרעשבאאותועללה?דיבר?ברמזקרהוכל אשראתלהתךאסתרותקרא2א
אשר קרךבו'שנמאותו רשעשבאהמןעללהדברברמזקרהוכל אשראתויגד לו מרדכילהתךאסתרותקראא
אשר קרךבו'שנמאותו רשעשבאהמןעללהלדבריכי מודיםקרהוכל אשראתויגד לו מרדכילהתךאסתרותקראפ
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.עודמזכירואיןלפיכך,והרגובעטוויוצאנכנסהמן להתךכשראה]...[התך ויבא.בדרך
עודמזכירואינו'לפיוהרגובעט בוויוצאנכנסהמן להתךכשראההתךויבאבדרך
עודמזכירואין הכתובלפיכךוהרגובעט בובעט בו והרגוויוצאנכנסהמן להתךוכשראה'התך כוויבאבדרך
עודמזכירואינולפיכך הרגומאת מרדכיויוצאנכנסהמן להתךכשראה'התך וגוויבואבדרך
עודמזכירושאיןלפיוהרגובעטואעויסבנכהמן להתךכשראההתךויבאבדרך

עודמזכירואיןלפיכךוהרגובעטוויוצאנכנסהמן להתךכשראה'התך וגוויבא
עודמזכירואיןלפיכךוהרגובעטוויוצאנכנסהמן להתךכשראה'התך וגוויצאבדרך

עודמזכירואיןלפיכךוהרגו?'?בעויוצאנכנסהמן להתךכשראה'התך וגוויבא
עודמזכירואין'לפיכוהרגובעטוויוצאנכנסהמן להתךכשראהוהתךויבא.'ואת פתשגן כתב הדת וכובדרך
מזכירואיןכ"דאחשכן הוא? י?תידעוהרגובעט בוויוצאנכנס בואותו רשעכיון שראה התךויבאבדרך
מזכירואינודשובתדע        שכן הואוהרגובעטוויוצאנכנסאותו רשעכיון שראהוהתךויבאבדרך
מזכירואינושהרי שובתדע        שכן הואו)י(ואינמבעטוויוצאנכנסאותו רשעכיון שראהוהתךויבאבדרך
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.להשיב אל אסתרויאמר מרדכי:שנאמר,ביניהםמשמשתתהאהקודשרוחוכך נהיההואיל:ה"הקבאמר
'שנאמבהםמשמשתהקדשרוחתהאונהרגהואיל'ה'ב'ה'אמ

היינו דכתיב?ניהן?בימשמשתהקדשרוחתהאונהרגהואיל'ה'ב'הקאמר
להשיב אל אסתרויאמר מרדכי'שנבומשתמשיןיהיוהקדשברוחאם כןהדברוכן היההואיל'הקבה'אמ
להשיב אל אסתרויאמר מרדכי'שנביניהםמשמשתתהאהקודשרוחוכך ניהיוהואיל/'ב'הק'אמ
להשיב אל אסתרויאמר מרדכי'שנבהםמשמשתתהאהקודשרוחוכך נהיההואיל'הק'אמ
להשיב אל אסתרויאמר מרדכי'שנביניהםמשמשתתהאהקדשרוחוכך נהיההואילה'"הקב'אמ
להשיב אל אסתרויאמר מרדכי'שנבהםמשמשתתהאהקודשרוחוכך נהיההואיל'ה'ב'הק'אמ
להשיב אלמרדכי'  ויאמ'שנבהםמשמשתתהא'הקודרוחוכך נהיההואיל'ה'ב'ה'אמ

להשיב אל אסתרויאמר מרדכי'דכתביניהן?ת?משרהקודשרוחתהאוכן הואהואל'הקאמר
להשיב אל אסתרויאמר מרדכי'דכתיביניהןמשמשתהקדשרוחתהאוכן הואהואיל'הק'אמ
להשיב אל אסתרויאמר מרדכי'דכתביניהםמשמשתהקודשרוחתהאוכן הואהואיל'ה'ב'הקאמ

עמ' 9 אבא גוריון פרק ד




