
ותאמר לו.מלכותותלבש אסתרויהי ביום השלישיא:ה
ותאמר לו..מלכותותלבש אסתרב
ותאמר לו..מלכותותלבש אסתרט
ותאמר לועד'מלכות וגוותלבש אסתרויהי ביום השלישיק
ותאמר לוה
ותאמר לו'וכל זה אינינו שוה לי וגוויתאפק המן ויבא אל ביתוהמן ביום ההוא שמח וטוב לבויצאמלכותותלבש אסתרויהי ביום השלישיל
ותאמר לו:וכל זה אינינו שוה לי:ויתאפק המן ויבא אל ביתוהמן ביום ההוא שמח וטוב לבויבא:מלכותותלבש אסתרויהי ביום השלשיו
ותאמר.מלכותותלבש אסתרויהי ביום השלישיז
ותאמר לור
ותאמר לו.ורוח לבשה את עמשיא"וכהמלכותותלבש אסתרויהי ביום השלישי2א
ותאמר לו..ורוח לבשה את עמסא'וכן הוא אומ.מלכותותלבש אסתרויהי ביום השלישיא
ותאמר לו..ורוח לבשה את עמסאוכן הוא אומר.ותלבש אסתרויהי ביום השלישיפ
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כזרשלא היו יודעיםוכולם,רשעלאותולוהיועיצהבעליוחמשהושישיםמאותשלשחנינאר"אאלעזרר"אזרש אשתו וכל אהביו
לא היו יודעיםוכלםרשעלאותולוהיועצהבעלימאותשלשחנינהר"אאלעזרר"אזרש אשתו וכל אהביו
לא היו יודעיןוכולםרשעלאותולוהיועצהבעליוששיםמאותשלשחנינאר"אאלעזרר"אזרש אשתו וכל אהביו

כזרשלא היו יודעיםוכולםרשעלאותולוהיוצה)י(עבעליוחמשהושישיםמאותשלשחנינאאמר רביאלעזר'ארזרש  אשתו
בזרשלא היו יודעיםוכולםרשעלאותולוהיועיצהבעליוששהוששיםמאותשלשחנינא'ר' אמ'אלעז'ר' אמזרש אשתו

כזרשלא היו יודעיםוכולםרשעלאותולוהיועיצהבעליוששיםמאותשלשחנינא'ר' אמאלעזר'ר' אמ'יעשו עץ וגוזרש אשתו וכל אוהביו
כזרשלא היו יודעיםוכלםרשעלאותוהיועצהבעליחנינא'אמר ריעשו עץ גבוה חמשים אמה       אשתו

כזרשלא היו יודעיםוכולםהרשעלאותולוהיועצהבעליוששיםמאותשלשחנינא'ר' אמאלעזר'ר' אמ
כזרש'לא היו יודעיוכולןרשעלאותוהיועיצהבעליוששיםמאות'ג'חנינר"אמ'אלעזר"אמ

כזרשלא היו יודעיןוכולןשםהיו'חכמיהרבהח"ר'אאליעזרר"אזרש אשתו
כזרשלא היו יודעיןוכולםרשעלאותושםהיועיצהבעליס"שחנינאר"אאליעזרר"אזרש אשתו
כזרשאלא לא היו יודעיןוכולןרשעלאותולוהיועיצהבעלי'ס'שחנינא'ר'אאליעזר'ר'אזרש אשתו
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לותוכללא,מזרע היהודיםאם- אומר שאתהאדם זהלואמרה.אשתו
לותוכללאמרדכימזרע היהודיםאםלואמרהכאשתו
אףהחיותלכלמנצחזהאריהמהלביאאמךמהבכולן'דכתילותוכללא?--?ישראלשבטיב"מי'כלומהואמזרע היהודיםאםאמרדאתגברא דאלואמרהכאשתו
לותוכללוהואמזרע היהודיםאם'אומשאתהאדם זהלואמרהאשתו
לותוכללאמזרע היהודיםאם'אומשאתהאדם זהלואמרהאשתו
לותוכללאמרדכימזרע היהודיםאם'אומשאתהאדם זהלו'אמאשתו
לותוכללאמרדכימזרע היהודיםאם'אומשאתהאדם זהלוואמרהאשתו
לותוכללאמרדכימזרע היהודיםאם'אומשאתהאדם זהלו'אמאשתו
תוכללא'מזרע היהודיאם'אומשאתהאדם זהלו'אמראשתו
לותוכללאהואמזרע   יהודיאםאומרשאתהאדם זהלואמרהאשתו 
לותוכללאהואמזרע היהודיםאםאומרשאתהאדם זהלואמרהאשתו
לותוכללאהוא]היהודים[מזרע אםאומרשאתהאדם זהלואמרהואשתו
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ואם.ועזריהמישאלחנניהמתוכועלוכבר-האש לכבשןתפילהושאם.בחכמהאלא
ואםועזריהמישאלחנניהמתוכועלוהאשבכבשןתפילהושאםבחכמהתבוא עליואם לא

ואםועזריהמישאלחנניהכדרך שעלו אבותיוממנויעלההאשבכבשןתפילהושאםבמה תנצח אותונתחכמה לוהבההעולםכלמנצחיןשבטים
ואםועזריהמישאלחננייאמתוכהיצאוכברהאשבכבשןתפילהושאםבחכמהאלא
ואם'ועז'מישחנניהמתוכועלוכברהאשלכבשןתותפילשאםבחכמהאלא

ועזריהמישאלחננייהמתוכועלוכברהאשלכבשןתפילהושאםבחכמהאם לא
ועזריהמישאלחנניהממנועלוכברהאשבכבשןלהו]י[תפשאםבחכמהאם לא
ועזריהמישאלחנניהמתוכועלוכברהאשלכבשןתפילהושאםבחכמהאם לא

'ועזמישאל'חננימתוכועלוכברהאש'לכבשתפיליהואםבחכמהאלא
ואם'ועזרימשאל'חנניניצלכבר  אשלכבשןתפיל אותושאםבחכמהאלא
ואםועזריהמישאלחנניהממנויצאוכברלאשתפילושאםבחכמהאלא
ואםועזריהמישאלחנניהאברהםהימנויצאוכברלאשתפילהושאםבחכמהאלא
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.יוסףמתוכויצאכבר-תאסרהו האסוריםלביתואם.דניאלמתוכועלהכבר- לגוב אריות 
יוסףמתוכויצאכברר]ה[)ח(הסובביתואםדניאלבועלהכברלגוב אריות

ונעשה מלךמתוכויוסףיצאהאסוריםלביתתתנהוואםדניאלמיניהאישתזיבלגובא דאריותאתשליכהו
ואם ליםיוסף ממנויצאכברתאסרהוהאסוריםלביתואםדניאליצאכברתפילהולגוב אריות
יוסףמתוכויצאכברתאסרהוהסוהרלביתואםדניאלמתוכועלהכברתשליכהולגוב אריות

יוסףמתוכויצאכברתאסרהוהאסוריםלביתאם
יוסףיצאכברתאסרהוהאסוריםלביתאם
יוסףמתוכויצאכברתאסרהוהאסורים[לביתאם
יוסףמתוכויצאכברתאסריהו'האסורי'לביואם

יוסף'  אסורי'לבימשהואם לחרבשםדניאלניצלכברלגוב אריות
יוסףהאיסוריןלביתואםמשהמחרבדניאלממנוניצולכברלגוב אריות
ואם במיםיוסףהאיסוריןלביתואםמשהואם בחרבדניאלהימנוהצילכברלגוב אריות

א:ה
ב
ט
ק
ה
ל
ו
ז
ר
2א
א
פ

,בוורבופרוכבר-תגליניה במדבראואם,מיניהונפקלוונעתרמנשההתחנןכבר-תחתיו תסיקבמולאואם
ורבופרוכברתגלםבמדבראואםלו אלהיוונעתרמנשהנתחנןכברבכבלא דנחושאואם
ורבופרותמןבמדבראתגליניהואםמיניהונפקמשה רבןהתחנןכברבפרזלא דנחשאואם

ורבו פרוכברתגליניהבמדבראואםממנהוניצללוונעתרמנשה מתוכההתחנןכברתחתיותסיקבמולאואם כבר עלה  ישראל מתוכו
בוורבופרוכברתגיליניהבמדבראואםמיניהונפקלוונעתרמנשההתחנןכברתחתיותסיקזלאבמואם
בוורבופרוכברתגלינה'במדברואםממנהונפקלוונעתרמנשההתחנןכברתחתיותסיקואם
בוורבופרוכברנגליניהבמדבראואםממנהונפקונעתרמנשהנתחנןכברתחתיותסיקבמלוהואם
בוורבופרוכברתגליניהבמדבראואםממנהונפקלוונעתרמנשההתחנןכברתחתיותסיקבמולאואם
בו]ורבו[פרוכברתגליניהבמדבראואםממנהונפקלוונעתרמנשההתחנןכברתחתיותסיקבמולאואם
בהורבופרוכברלמדברואםמנשה'בכבלייואם
בוורבופרוכברתגלהולמדברואםמנשהבגוליןואם

בוורבופרוכבר?ן?הגלהלמדברואםמן הים' משה וישר
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,כד עוירשמשוןדקטלסגיאין- תעוורעינוי   ואם
ממה דקטל בחיוהיכד עורשמשוןדקטלסגיאיןתעור'עיניהואם

/ר/כד עוישמשוןדקטילסגיאיןעינוהיתעוורואםדישראלזרעא
יותר משהיה פקחכד עוורשמשוןדקטלסגיאיןתעוורעינוי   ואםישראל

כד עיורשמשוןדקטלסגיאיןתעוירעינוי   ואם
כד עיורשמשוןדקטלסגיאיןתעוורעיניוואם
שמשוןדקטלסגיאיןתעורעינוהיואם
כד עיורשמשוןדקטלסגיאיןתעור]עיניוואם
כדעוירשמשוןדיקטלסגיאיןעיניותעוירואם
כד עויראקטיל בהוןלשמשוןנקרו נגדוכברעינונקרו]ת[)ל( אם
כד עוורשמשוןקטלסגיאוןתעוורעינוהימעוורואי

מנשה}רווח{כברתרמיניה?א?דנחשבצודתאואםכדעוירשמשוןקטלסגיאיןתעוורעיניו   ואם

עמ' 1 אבא גוריון פרק ה



א:ה
ב
ט
ק
ה
ל
ו
ז
ר
2א
א
פ

.העץויעשהמןלפניויטב הדברמיד.מיניהדאישתזיבאשכחןדלאצליבאעליתיהצלובאלא
העץויעשהמןבעיניוייטב הדבר מידמינהדשזיבאשכחנאדלאצליבאעליתיהצלובאלא

העץויעשהמןבעיניויטב  הדברמידמיניהדאישתזיבואשכחןדלאצליבאעליתיהצלובאלא מאי
העץויעשהמןלפניויטב הדברמידמיניהדאישתזיבאשכחןדלאצליבאעלאותוצלובאלא
המןלפניויטב הדברמידמיניהדשיזיב ית אדםאשכחןדלאצלינאעליתיהצלובאלא
'כתויעץהעץויעשהמןלפניויטב הדברמידמינהדשזיבאשכחןדלאצליבאעליתיהצלובאלא
העץויעשהמןבעיניויטב  הדברמידמיניהדשזיבאשכחןלאצליבהעליתיהצלובאלא
'כתיהעץהעץויעשהמןלפניוייטב הדבר מידמינהדשיזבאשכחןדלאצליבאעלאותוצלובאלא
העץ'ויע'המלפני' וייטב הדבמידמיניהדשיזיבאשכחןדלאצליבאעליתיהצלובאלא
העץויעשהמןבעיניויטב  הדברמידניסא'  בי'אשכחנידלא'לצלביאלא
'כתויעץהעץויעשהמןבעיניוייטב הדבר מידביה ניסאאשכחןדלאצלביהאלא

כתיבהעץויעץהעץויעשהמןבעיניויטב  הדברמידביה ניסיןאשכחןדלאצלביהאלאיצחקלשחיטהואםמיניהונפק

הגמוןהיהבנופרשנדתא:ויש אומרים-.אמהשתים עשרהורחבואמהחמישיםארכוהביתןמגינתארזוקיצץהלךיד:ה
הגמוןהיהמבניו'אא"ויאמהשתים עשרהורחבואמהחמשיםארכוהביתןמגנתארזוקצץהלךמה עשהב
הוההגמוןבנופרשנדתאויש אומריםאמהשש עשרהורחבוחמשיםארכוהביתןמגינתארזלווקצץהלךט
הגמוןשהיההביאובנופרשנדתאויש אומריםאמהשתים עשרהורחבוחמישיםארכוהביתןמגינתארזוקיצץהלךק
אגמוןהיהבנופרשנדתא'א'וי,אמותב"יורוחבו,אמה'נאורכו,הביתןמגינתארזוקיצץהלךה
אגמוןהיהבנופרשנדתא'ויש אומאמה'ב'יורחבואמה'נארכוהביתןמגינתארזוקיצץהלךל
אגמוןהיהבנופרשנדתאויש אומריםאמהֵב"יורחבואמה'נֻארכוהביתןמגינתארז גדולוקיצץהלךמה עשהו
אגמוןהיהבנופרשנדתא'ויש אומאמהב"יורחבוחמשיםאמהארכוהביתןמגינתארזוקיצץהלךז
הגמוןהיהבנופרשנדתאא"ויאמהב"יורחבואמה'נארכוהביתןמגינתארזנטלר
הגרזןוהביאבאפרשנדתאא"ויב"יורחבהאמה'חמשיארכו  ביתןמן גינתארזוקיצץהלך2א
הגמוןשל המןבנופרשנדתא' יש אומאמהב"יורחבואמה'נארכוהביתןמן גינתארזוקיצץוהלךא
היגמוןשהיהבנופרשנדתאויש אומריםוזרתאמות'ב'יורחבואמה'נארכוהביתןמן גינתארזוקיצץהלךפ
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,של שחריתקריית שמעבשעת,למחר:ואמר,ביתועל פתחוהכינו וזמרבהללוהוציאו-של נח מתיבתווהביאובקרדוניא
ש"קבעתבבקר'אמביתו   מפתחוהביטשל נחמתיבתווהביאובקדרוס

קריאת שמעבשעת?קר?בבלמחרואמרעל פתחווהעמידווהכינו וזמרהבהללוהביאו לביתווהוציאשל נחמתיבתווהביאובקדרתא
של שחריתקריית שמעבשעתלמחר'ואמביתועל פתחוהכינווזמרבהללמביתווהוציאושל נחמתיבתווהביאובקרדוניא

של שחרית'שמ' קריבשעתלמחר'אומוהיהביתועל פתחוהכינוובזמרלילחבוהוציאושל נחמתיבתווהביאובקרדונייא
שלשחריתש"קבשעתלמחר'ואמביתועל פתחוהכינווזמרבהללוהוציאושלנחמתיבתווהביאובקרדונייא
של שחריתקריאת שמעבשעתלמחר'ואמביתועל פתחוהכינוובזמרבהללוהוציאושלמתיבאתווהביאובקרדוניא

שלשחריתקרית שמעבשעתלמחר'ואמביתועל פתחוהכינוובזמרבהללוהוצאושל נחמיתיבתווהביאוניא?ט?בקרדו
'שלשחרישמע'  קריבשעתלמחר'ואמביתועל פתחוהכינווזמרבהללוהוציאושלנחמתיבתווהביאבקרדוניא
של שחריתש"קבשעתלמחרואמרביתועל פתחוהעמידובשמחהוהוציאשל נחמתיבתווהביאבקרדוניא
של שחריתש"קבשעתלמחר'ואמביתועל פתחוהעמידובשמחהוהוציאושל נחמתיבתווהביאובקרדוניא
של שחריתקרית שמעבשעתלמחרואמרביתועל פתחוהעמידובשמחהוהוציאושל נחמתיבתו הביאובקרדוניא
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לךמתוקן,לך העץנאהואמרה בת קולהשיבתו.עליועצמו מדדשהכינוכיון.עליומרדכיאני תולה
לךמתוקןהעץנאהלךרוח הקדשהשיבתועליועצמו מדדשהביטכיוןעליואותואתלה

לךהואמתוקןלך העץנאה/תו/השיבובת קול עליועצמומודד המןהתחילשהכינוכיוןעליוכי?-- ---?אני תולה
לךומתוקןנאהלך הואואמרה בת קולהשיבתועליוצוארו מדדשהכינווכיוןעליואת מרדכיאני תולה

לךמתוקןלך העץנאה בת קולהשיבתועליהעצמו    מדרשהכינוכיוןעליומרדכיאני אתלה
לךמתוקןלך העץנאה'ואמ בת קולהשיבתועליועצמו מדדשהכינוכיוןעליומרדכיאני תולה
מתוקןלך העץנאהואמר לו בת קולהשיבתועליועצמו מדדשהכינוכיוןעליומרדכיאני תולה
לך העץמתוקןלך העץנאהואמרה בת קולהשיבתועליועצמו מדדשהכינוכיוןעליומרדכיאני תולה

לך העץמתוקןלך העץנאה'ואמ בת קולהשיבתועליועצמו מדדשהכינוכיוןעליומרדכילה?את?
מתוקן לך הואנאהלך הואואמרהעל עצמוומדדלמרדכיאתלה
מתוקןולך הואנאהלך הוארוח הקדשאמרהכנגדועצמו מדדשהכינוכוןעליו למרדכיאתלה
מתוקןולך הואנאהלך הוארוח הקודשאמרהכנגדואת עצמו מדדשהכינוכיוןעליולמרדכיאתלה
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בראשיושבלמרדכיומצאו,לבית המדרשהלךמיד>ב"בבלי חולין קלט ע' ר<.ימי בראשיתמששת
בראשיושבלמרדכיומצאלבית המדרשהלךמידימי בראשיתמששת
כב אלףבראשעומדלמרדכיומצאובבית מדרשו של מרדכיהלךמיד:/ת/ימי בראשימששת
וראשיוראשויושב מצאולמדרשו של מרדכיהמןהשכיםבבוקר.המן העץאלאאל תקרי המין העץאשר צויתיךשנאמר המן העץימי בראשיתמששת
בראשיושב ומרדכי,ומצאו לשםלבית המדרשהלךמיד/'ימי בראשמששת
וראשיושבלמרדכיומצאולבית המדרשהלךמידימי בראשיתמששת
וראשייושבלמרדכיומצאולבית המדרשהלךמידימי בראשיתמששת
וראשיושבלמרדכיומצאולבית המדרשהלךמידימי בראשיתמששת

וראשיושבלמרדכיומצאו לו'  לבית המדרהלךמיד'ימי בראשי'מו
ודורשיושבמרדכיומצאלבית המדרשהלךמיד'ימי בראשתימששת
ודורשיושבלמרדכיומצאלבית המדרשהלךמידימי בראשיתמששת

ודורשיושבלמרדכיומצאלבית המדרשהלךמידימי בראשית'מו
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ונתן.אלףב"כומצאםומנאוםוציוהובוכיםוסופדיןבמותניהםושקיםבאפרמפולשין, התינוקות
ונתןאלף'ארבעיומצאוםומנו אותםוצוהובוכיםוסופדיןבמתניהםושקיםבאפרמפולשות   תנוקות

ונתןאלפיםב"כונמצאוומנאםוצוהומיילליםוסופדיםובוכיםכסותםושקבאפרמפולשין   תינוקות
ונתןאלףעשרים ושניםומצאםמנאםובוכיםשקיםולבושיםבאפרמפולשין   תינוקות
ונתןאלפים'ב'כומנאוהוציוהובוכיםוסופדיםבמתניהםושקיםבעפרמפולשים התינוקות
ונתןאלףב"כומצאםומינו אותםוצוהובוכיןוסופדיןבמתניהןושקיןבאפרמפולשין התינוקות
ונתןאלףעשרים ושניםומצאוםומינו אותםוצוהובוכיםוסופדיןבמותניהםושקיםבאפרמפולשין התינוקות
ונתןאלףעשרים ושניםומצאםומנה אותםוציוהובוכיןוסופדיןבמתניהןושקיןבאפרמפולשין התינוקות
ונתןאלףב"כומצאןומנה אותןוציווה'ובוכיוסופדיןבמתניהםושקיםבמתניהןמפולשין התינוקות

 נתןאלףב"כומצאןומנאםוציוה'ובוכי'וסופדי'במתניה'ושקיבאפרלפניו' יושביותינוקת
ונתןאלףב"כומצאםומנאוםוציוהובוכיןוסופדיןבמתניהןושקיןבאפרמפולשיןוהתינוקות
ונתןאלף'ב'כונמצאוומנאוםוצוהובוכיןוסופדיןבמתניהןושקיןבאפרמפולשיןוהתינוקות
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.את מרדכיאני תולהואחר כךתחילהאני שוחטהללו:ואמר,שומריםעליהםוהפקידברגליהןושלשלאותבצואריהןקולרין
את מרדכי אתלהכ"ואחתחלהאני שוחטהללו'ואמושלשלאותבצואריהםקולרים
על העץרבןאתלהכ"ואחלפני רבןתחלהאני שוחטהללו אמרבצוארםושלשלאותקולרין
למרדכי ואחר כךתחילהאהרוגהללוואמרלשומריםומסרםברגליהןברזלוכבליבצואריהןקולרין
,את מרדכיאני תולהואחרכךתחילהאני שוחטהללו'ואמ,שומריםעליהםוהפקידברגליהםושלשאותבצואריהםקולרין
וכלאת מרדכי אני תולהואחר כךתחילהאני שוחטהללו'ואמשומריםעליהםוהפקידברגליהןושלשלאותצואריהן-ְבקולרין
עליואת מרדכי אני תולהואחר כךתחלהאני שוחטהללוואמרשומריםעליהםוהפקידברגליהםושלשלאותבצואריהםקולרין
את מרדכי אני תולהואחר כךתחלהאני שוחטהללו'ואמשומריםעליהםוהפקידברגליהןושלשלאותבצואריהןקולרין
את מרדכי אני תולהואחר כךתחילהאני שוחטהללו'ואמשומריםעליהםוהפקידברגליהן'ושלשלאובצואריהןקולרין
'והילמרדכי אתלהכ"ואחאשחוטאילוואמרשומרים'עליהוהפקידברגליהוןושלשלאותבצוריהוןקולרין

למרדכי אתלהכ"ואחאשחוטאילו'ואמשומריםעליהםוהפקידברגליהןושלשלאותבצוארןקולר
והיולמרדכי אתלהואחרי כןתחילהאשחוטאילו אמשומריןעליהןוהפקידברגליהםושלשלאותבצואריהםקולר

עמ' 2 אבא גוריון פרק ה
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,בנינו:להםואומרותומיםלחםאימותםלהםומביאות
בנינולהם אמותיהםואומרותומיםלחםאמותיהםלהםומביאות

בנינולהןואומריןושוב שביןוהן חוזרות בפחי נפשולנשחטים מה צורך אוכל להםוהמה משיבין להןמים ומזוןלהם מביאותשל תינוקותואמותיהן
בנינולהםואומרותבוכותואמותם

בנינולהם'ואומומיםלחםאימותםלהםומביאות
להם'ואומומיםלחםלהםמביאותאימותם

בנינולהםואומריםומיםלחםאמותיהםלהםומביאות
בנינולהם'ואמומיםלחםאמותםלהםםומביאי

בנינולהם'ואומומיםלחםאמותםלהםומביאים
להםואמרומיםלחם'לה מביאותאמותם

להם'ואומרוומיםלחםלהן מביאותהיוואמותיהן
בנינוואומרותומיםלחםלהם מביאיםאמותם
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לא,רבינומרדכיבחיי:ונשבעיןספריהםעלידיהםומניחין.שתמותוקודםושתואיכלו
לארבינומרדכיבחייונשבעיןבידיהםספריהםומניחיןשתמותוקודםושתואכלו
שלארבםמרדכיבחייונשבעיןספריהןעלידםמניחיןוהןכי לא כלו רחמיו ירחם עליכם/ם/והאלהיושתואכלו

לאמרדכירבינובחייונשבעיןספריהםעלידיהםומניחיןשתמותוקודםאיכלו
לארבינומרדכיבחייונשבעיןסיפריהםעלידיהםומניחיםשתמותוקודםושתואכלו
לארבינומרדכיבחייונשבעיןספריהןעלידיהןומניחיןשתמותוקודםושתואכלו
ולארבינומרדכיבידונשבעיןסיפריהםעלידיהםומניחיםשתמותוקודםושתואכלו
לארבינומרדכיבחייונשבעיםספריהםעלידיהםומניחיןשתמותוקודםושתואכלו
לא'רבימרדכיבחיי'ונשבעיספריהםעלידיהםומניחיןשתמותוקודםושתואכלו
שלארבהוןמרדכיבחיי'ונשבעיספריהןעלידיהםמניחיןוהיושתמותוקודםושתובנינואכלו
לארבינומרדכיבחייונשבעין'ספריהעל'ידיהמניחיןוהיושתמותוקודםושתובנינואכלו
דלא?ן?רבנמרדכיבחייונשבעוסיפריהןעלידיהןמניחיןוהיושתמותוקודםושתואכלו
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סבורים:ואומריםלרבוומחזירוספרוגוללואחדאחדכלוהיה.עייפים,נמותבתעניתנואלא,נאכל     ולא נשתה
סבורים'ואומלרבוומחזירוספרוגוללהיה'וא'אוכלעייפיםנמות בתעניתנואלאנאכל     ולא נשתה

סבוריםלו? -רי?ואומלמרדכי רבוונותנוספרואתגוללהיהואחדאחדוכלויגעיםעייפיםנמותאנחנוובצומנובתעניתנואלאנטעום כלום
סבוריםואומריםאותם  לרבםומחזירים ספריהםגולליםוהיוכמו שאנונחייהבתעניתנואלאנאכל     ולא נשתה

סבורים'ואומלרבוומחזירוסיפרוגוללואחדאחדכלוהיה,נמותבתעניתינונשתה/ 'נאכל ולא נ
סבורים'ואומלרבוומחזירוספרוגוללואחדאחדכלוהיהעייפיםנמות בתעניתינואלאנאכל     ולא נשתה
סבוריםואומריםלרבוומניחוספרוגוללואחדאחדכלוהיהעיפיםנמות בתעניתינואלאנאכל     ולא נשתה
'סבורי'ואמלרבוומחזירוספרוגוללואחדאחדכלוהיהעייפיםנמות בתעניתנואלאנאכל     ולא נשתה
סבורים'ואומרילרבוונותנוספרוגוללאחדכלוהיהעייפיםנמות בתעניתינואלאנאכל     ולא נשתה
'סבורי'ואומרילרבוונותנהספרוגולל'אוכלנמות בתעניתינואלאנאכל  ושלא נשתה
סבורין'ואומרילרבוונותנוספרוגוללואחדאחדכלוהיהנמות בתעניתנואלאנאכל     ולא נשתה
סבוריןואומריןלרבוונותןספרוגוללואחדאחדכלוהיהנמותבתעניתנואלאנאכל     ולא נשתה
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טול,זכינושלא,ועכשיו.ימיךואורךחייךהיאכי:שנאמרושניםימיםנאריךשבזכות התורההיינו
טוללכךזכינושלאועכשוכי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים'ואומימיךואורךחייךהיאכי'שנימיםנאריךשבזכות התורההיינו
אתטולנזכהשלא עכשיואורך ימים בימינה'וכתיימיךואורךחייךהיאכי'דכתיימיםנאריךשבזכות התורההיינו
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבודואומרימיךואורךחייךהיאכי'שנימיםנאריךכי בזכות התורההיינו
טולזכינושלאועכשיוימיךואורךחייךהיאכי'שנושניםימיםנאריךהזאתשבזכות התורההיינו
טולזכינושלאועכשיוימיךואורךחייךהיאכי'שנושניםימיםנאריךבזכות התורההיינו
טולזכינושלאועכשיוימיךואורךחייךהיאכי'שנושניםימיםנאריךבזכות התורההינו

טולזכינושלאועכשוימיךאורך]חייך[היאכי'שנושניםימיםנאריךבזכות התורההיינו
טולזכינולאועכשיוימיך'ואורחייךהיאכי'שנ'ימינאריך' שבזכות התורהיינו
טולזכינושלאועכשיוימייךואורךחייךהיאכי'שנבעולם'ושניימיםנאריךהזאתשבזכות התורההיינו
טולזכינושלאועכשיוימיךואורךחייךהואכי'שנבעולםושניםימיםנאריךהזאתשבזכות התורההיינו
טולזכינושלאועכשיוימיךואורךחייךהיאכי'שנושניםימיםנאריךהזאתשבזכות התורההיינו
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עד,מבפניםכעגליםובניהם,מבחוץכפרותגועותואימותיהם,ומרהגדולהצעקהכולםצעקומיד.מידינוספרך
עדמבפניםכעגליםובניםמבחוץכפרותגועותואמותיהםבמר נפשכלםצעקומידמידינוספרך

באותה שעהמבפניםכעגליםובניםכפרותוגעותמבחוץאמותיהן'שומעוומרהוגדולהרבהזעקהובוכים בקולכולםצועקיםוהיומידינוספריך
עדמבפניםכעגליםוהבניםמבחוץכפרותגועותאמותיהןוהיוומרהגדולהצעקהכולםצעקומיד

עדמבפניםכעגליםובניהם,מבחוץכפרותגועותואימותיהםמרהצעקהכולםצעקומיד,מידינוספרך
עדמבפניםכעגליםובניהםמבחוץכפרותגועותואימותיהםמרהצעקהכולםצעקומידמידינוספרך
עדמבפניםכעגליםובניהםמבחוץכפרותואמותיהםומרהגדולהצעקהכולםצעקומידמידינוספרך
עדמבפניםכעגליםובניהםמבחוץכפרותגועותואימותיהםומרהגדולהצעקהכולםצעקומידמידינוספרך
עדמבפנים'כעגליובניהםמבחוץכפרות'כפרוגועותואימותיהןומרה'גדולצעקהכולםצעקומידמידינוספרך
עד'מבפני'צועקי'  ובניהמבחוץכפרתגועותואמותומרהגדולהצעקה'אראליצעקומידמידינוספרך
עדמבפניםכגדייםובניהןמבחוץכפרתגועותואימותןומרהגדולהצעקהכולםצעקומידמידינוספרך
עדמבפניםכגדייםובניהםמבחוץכפרותגועותואמותםומרהגדולהצעקהכולןצעקומידמידינוספרך

יד:ה
ב
ט
ק
ה
ל
ו
ז
ר
2א
א
פ

:השרתלמלאכיאמר.ה"הקבלפניבכייתםנשמעהבלילהשעותבשתילמרוםהעולםאבותוצעקתצעקתם שעלתה
השרתלמלאכי'אמ'ה'ב'הלפניבכייתםנשמעבלילהשעותבשתילמרוםהאבותוצעקתצעקתםשעלתה

רומהלמלאכיואמר'ה'ב'הקענהויתרומם' ית'ה'ב'לפני הקהעולםאבותוצעקתצעקתםעלתה
השרתלמלאכי'אמ'הקבהלפנישל לילהשעות בשתיהעולםאבותוצעקתום]ר[)לא(למצעקתםשעלה

השרתלמלאכי'אמ'הקלפניבכייתםנשמעהבלילהשעותבשתילמרוםשעלתההעולםאבותוצעקתצעקתםשעלתה
השרתמלאכיאמרו'הקלפניבכייתםנשמעהבלילהשעותבשתילמרוםהעולםאבותוצעקתצעקתםשעלתה
השרתמלאכיאמרוה'"הקבלפניצעקתםועלהבלילהשעותלשתיהאבותוצעקתצעקתםשעלתה
השרתמלאכיאמרו'ה'ב'הקלפניבכייתםנשמעהבלילהשעות  שתיבסוףלמרוםהעולםאבותוצעקתצעקתםשעלתה
'השרמלאכי'אמ'הקלפניבכייתםנשמעהבלילה'שעו'  בבסוףלמרום'העולאבותוצעקתצעקתםשעלתה

  שרתמלאכיאמרובאותו השעהבלילהשעותלמרוםהעולםאבותוצעקתצעקתםשעלה
השרתמלאכיאמרובאותה  שעה.בלילהשעות'בבלמרוםהעולםאבותוצעקתצעקתםשעלתה

השרתמלאכיאמרובאותה  שעהבלילהשעות'בבלמרוםהעולםאבותוצעקתצעקתםשעלת
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משהעמדשעהבאותה.שומעאניוכבשיםגדייםקול
משההשיבשומעאני'וכבשיגדייםקול

משהעלהשעהבאותהומלאכיו'השרחמיונכמרוזהמהועלזהמהשומעאניוכבשיםגדייםשקולבאזניהזההצאןקולומה
משההשיבשומעאניוכבשיםגדייםקול
משהעמדשעהבאותה,שומעאניוכבשיםאני שומעגדייםקול
משהעמדשעהבאותהשומעיןאנווכבשיםגדייםקול
משהעמדשעהבאותהשומעיןאנווגדיים כבשיםקול
משהעמדשעהבאותהשומעיםאנווכבשיםגדייםקול

משהעמדשעה'באותשומעיםאנו'וכבשיגדייםקול'שלעו' רבו'הקלפני
משהאמרשומעיןאנווכבשיןגדייםכקולע"רבשה"הקבלפני
משהעמדעמך' שומעיאנווכבשיםגדייםכקולע"רבונו ש'הקלפני
משהעמדשומעיןאנווכבשיםגדייםכקול'ה'ב'הקלפני

עמ' 3 אבא גוריון פרק ה
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גדייםקולשלאלפניךוידועגלוי!רבונו של עולם:ואמר,בבכייהה"הקבלפני
כל העולמיםרבון'ואמ

]גדיים[קול)גדיים(שלאלפניךוידועגלוירבונו של עולםלפניו' אמבבכיה'ה'ב'הקלפניה"ע'רבי
כל העולמיםריבוןואמר'זלרבינו

גדייםקולשלאלפניךוידועייגל'של עו'   רבו'ואמבבכייה/'ב'הקלפני
גדייםקולשלאלפניךגלוירבונו שלעולם'ואמבביכייה'הקלפני

גדייםקולשלאלפניךוידועגלוירבונו שלעולםלפניו'ואמה'"הקבלפניבבכיהרועה נאמןרבינו
גדייםקולשלאלפניךוידועגלוישל עולם'   רבולפניו'ואמבבכייה'ה'ב'הקלפני

גדייםקולשלאלפניךוידועגלוי'שלעו'    רבו'ואמה'"הקבלפניבבכיה'רבי
ולא' גדיי לאשאינןלפניךוידועגלויע"רבשה"הקבלפני
ולאגדיים לאשאינןלפניךוידועגלויע"ש'    רבו'ואמבבכייה'הקלפני
ולאגדיים לאשאינןלפניךוידועגלויודיין אלמנותאבי יתומיםכל העולמיםריבון]יכיה?בב?['ה'ב'הקלפני
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,לילות'וגימים'גהיוםבתעניתששרויםישראלעמךקטניקולאלא,הםוכבשים
לילות'וגימים'גושתושלא אכלוהואישראלעמךקטניקול

לילה ויוםימיםשלשתבצום וצרההשרוייןישראלעמךתינוקותקולאלאאתה שומעוכבשים
לילותושלשהימיםשלשהולא שתושלא אכלוהואישראלעמךקטניקול

לילות'וגימים'גבתעניתהיוםששרויים הם'ישרעמךקטניקולאלאהםוכבשים
לילות'וגימים'גהיוםבתעניתים]ו[ששר'ישעמךקטניאלאהםוכבשים

לילות'וגימים'גהיוםבתעניתששרויםישראלעמךקטניקולאלאהם
ימים'גהיוםבתעניתששרוייםישראלעמךקטניאלאהםוכבשים

ימים'גהיום'בתעניששרויים'ישעמךקטניקולאלאהן' וכבשי
לילות'וגימים'גבתענית שרויןוהםבגורלךעל ידישפדיתןישראלביתעמך?)קטני(?אלא'  כבשי

לילות'וגימים'גהיוםבתענית שרוייןוהםבגדלךעל ידישפדיתן'ישרביתעמךקטניאלא כבשים
ימים'גבתעניתהיום שרוייןוהםבגודלךעל ידישפדיתםשפלים'ישרביתעמךקטניאלא כבשים
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,וכבשיםכגדייםלשחיטה עומדיםולמחרובשלשלאותבקולריןואסורין
כגדייםלהשחטועומדיםוכבליםבזיקיםואסורים

וליהרג כלם כאיש אחד מידו של המן הרעלישחט/ם/מדי]ו[ עולמחרנתון בצואריהןשל ברזלוקולרין ומפולשים באפר
וגדייםכעגליםלהשחטועומדיםברזלובכבליבזיקיםואסורים
וכבשיםכגדייםלשחיטה עומדיםולמחרובשלשלאותבקולריןואסורין
וכבשיםכגדיים'בשחיט עומדיםולמחרובשלשלאותבקולריןואסורין
וכגדייםככבשים לשחיטה עומדיםולמחרשל ברזלובשלשלאותבקולרותואסורין

וכבשיםכגדייםבשחיטה עומדיםומחרשל ברזלובשלשלאותבקולריןואסורים
וכבשיםכגדייםבשחיטה עומדיןולמחרשלברזל'ובשלשלאובקולריןואסורין
וטלאים'כגדיילשחיטה'ועומדיובשלשלאותבקולרין'ואסורי

וטלאיםכגדייםלשחיטה'ועומדיושלשלאותבקולריןואסורים
וטלאיםכגדייםלשחיטהועומדיןושלשלאותבקולריןואסורין
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והשיבהרשעהמןעצתוהפררשעקרןוגדעהאיגרותוקרעהחותמותושיברה"של הקברחמיונתגלגלושעהבאותה.שמח עליהםולב אויב
והשיבעצתווהפררשעקרןוגדעהאגרותוקרעהחותמותושבר'ה'ב'של הרחמיונתגלגלושעהבאותהשמח עליהםולב אויב

והשיבהרשעשל המןעצתולוהפירשעיםקרןוגדעהאגרותאתוקרעהחותמותאתוקלקליו'      ירחמינתגלגלוהשעהבאותה:שמח עליהםולבו
והשיבעצתווהפררשעקרןוגדעהאיגרותוקרעהחותמותושיבר'של הקבהרחמיונתגלגלושעהבאותהשמח עליהןואוייב

והשיבהרשעהמןעצתוהפררשעקרןוגדעהאיגרותאתוקרעהחותמותאתושיבר'של הקרחמיונתגלגלושעהבאותה,שמח עליהםולב אויב
והשיבהרשעהמןעצתוהפיררשעקרןוגידעהאגרתאתוקרעהחותמותושיבר'שלהקרחמיונתגלגלושעהבאותהשמח עליהםולב אויב
והשיבהרע   המןעצתוהפיררשעקרןוגידעהאיגרותאתוקרעהחותמותאתושברה'"שלהקברחמיונתגלגלושעהבאותהשמח עליהםולב אויב
והשיבהרשעהמןעצתוהפיררשעקרןוגידעהאיגרותאתוקרעהחותמותאתושיבר'ה'ב'של הקרחמיונתגלגלושעהבאותהשמח עליהםולב אויב

והשיברשעקרןוגידעהאיגרותוקרעהחותמותושיבר'ה'ב'שלה'רחמינתגלגלושעהבאותהשמח עליהם]אויב[ולב 
הרשעקרןוגידעהאגרתאתוקרעהחותמתושיברה"    הקבלפני'רחמינתגלגלשעהבאותו
רשעיםקרןוגידעהאיגרותוקרעהחותמותושיבר'של הקרחמיו נתגלגלושעהבאותו

רשעיםקרניוגידעהאיגרתוקרעהחותמותושיבר'ה'ב'   הקרחמינתגלגלושעהבאותהשמרןולב אויב
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ואף.רבןשל ביתשל תינוקותפיהםבהבלאלאמתקייםהעולםאין:חלבו'אמר ר.ישועהלהםוהצמיחישראלקרןוהריםבראשומחשבתו
ואףרבןשל ביתשל תנוקותפיהםבהבלאלאמתקייםהעולםאיןחלבו'ר' אמישועהלנווהצמיחישראלקרןוהריםבראשומחשבתו
רבן/ת/שבבישל תינוקותפיהםבהבלאלאמתקייםהעולםאיןחלבור"אלפיכךישועה ורחמיםלהם קרןוהריםישראלקרןוהצמיחבראש מחשבתו
ואףרבןשל בית     תינוקותצתפיבהבלאלאמתקייםהעולםאיןחלבו'אמר רישועהלהםוהצמיחישראלקרןוהריםבראשומחשבתו
ואףרבןשל ביתשל תינוקותפיהםבהבלאלאמתקייםהעולםאיןחלבו'ר' אמישועהלהןוהצמיח'ישרקרןוהריםבראשומחשבתו
ואףרבןשלביתשלתינוקותפיהםבהבלאלאמתקייםהעולםאיןחלבו'ר' אמישועהלהםוצמח'ישקרןוהריםבראשומחשבתו
ואףרבןשל ביתשלתינוקותפיהםבהבלאלאמתקיםהעולםאיןחלבו'אמר רהישועהלהםוצמחישראלקרןוהריםבראשומחשבתו
ואףרבןשל ביתשלתינוקותפיהםבהבלאלאמתקייםהעולםאיןחלבו'ר' אמישועהלהםוצמחישראלקרןוהריםבראשוהרעהמחשבתו
ואףרבןשלביתשלתינוקותפיהםבהבלאלאמתקיים'העולאיןחלבור"אמישועהלהםוצמח'ישקרןוהריםבראשו'הרעמחשבתו

ואףרבןשל ביתשל תינוקת'פיהבהבלאלאמתקיים  עולםאיןחלבור"אישראלקרן'והרי
ואףרבןשל ביתשל תינוקותפיהםבהבלאלאמתקייםהעולםאיןחלבור"א'ישרקרןוהרים
ואףרבןשל ביתשל תינוקותפיהםבהבלאלאמתקייםהעולםאיןחלבו'ר'א'ישרקרןוהרים
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שמואלנתנבאועליהם.]אויב ומתנקםלהשביתלמען צורריך[עוזיסדתויונקיםעולליםמפי:שנאמרבשבילםאלאבטלהלאהרשעשל המןמחשבתו
שמואלנתנבאועליהםעזיסדתויונקיםעולליםמפי'שנלמענםאלאבטלהלאהמןמחשבת

ה"הנביא עשמואלתנבאהועליהםאויב ומתנקםלהשביתלמען צורריךעוזיסדתויונקיםעולליםמפי'וכן נאמ
אוייב ומתנקםלהשביתלמען צורריךעוזיסדתויונקיםעולליםמפי'שנבשבילםאלאבטלהלאהרשעמחשבת

שמואלנתנבאועליהם,ויונקיםעולליםפיו'שנ,בשבילהאלאבטלהלאהרשעשל המןמחשבתו
שמואלנתנבאועליהם'וגוויונקיםעולליםמפי'שנבשבילםאלאביטלהלאהרשעשלהמןמחשבתו
'וגועוזיסדתויונקיםעולליםמפי'שנבשבילםאלאביטלהלאהרשעשלהמןמחשבתו
שמואלנתנבאועליהם'וגוויונקיםעולליםמפי'שנבשבילםאלאבטלהלאהרשעשל המןמחשבתו
שמואלנתנבאועליהם'ויונקי'עוללימפי'שנבשבילםאלאביטלהלאהרשעשלהמן?ן?מחשבת

אויב ומתנקםלהשביתלמען צוררךעוזיסדת'ויונקי'עוללימפידכתיבבשבילםאלאנתבטל  לאהרשעשל המןמחשבתו
עוזיסדתויונקיםעולליםמפי'דכתיבשבילןאלאנתבטלהלאהרשעשל המןמחשבתו
עוזיסדתויונקיםעולליםמפי' וכתבשבילןאלא אלאנתבטלהלאהרשעהמןמחשבת
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כל פועלי אוןסורו ממני:ואומר,יתןלעמועוז'יי:שנאמר,תורהאלאעוזואין.באזניהזההצאןקולומה
כל פועלי אוןסורו ממני'ואומיתןלעמועז'יי'שנתורהאלאעזואיןבאזניהזההצאןקולומה

כל פועלי אוןסורו ממני'ונאמבאזניהזההצאןקולומה'ואמ
כל פועלי אוןסורו ממני'ואומיתןלעמועוז'יוי'שנתורהאלאעוזואין

כל פועלי אוןסורו ממני/'ואומיתןלעמועוז'יי'שנ,תורהאלאעוזואיןבאזניהזההצאןקולומה'שנ
כל פעלי  אוןסורו ממני'ואומיתןלעמועוזי'י'שנתורהאלאעוזואיןבאזניהזההצאןקולומה

כל פועלי אוןסורו ממני'ואומיתןלעמועוז'יי'שנתורהאלאעוזואין
כל פועלי אוןסורו ממני'ואמיתןלעמועוזיו'י'שנתורהאלאעוז[ואיןבאזניהזההצאןקולמה?ו?

כל פועלי אוןסורו ממני'ואומיתןלעמועוז'יי'שנתורהאלאעוזואיןבאזניהזההצאןהקולומה
באזניאשרהצאןהקולמהשמואלאמר'ועליהיתןלעמועוז'ה'שנתורהאלאעוזואין
באזניהזההצאןקולומהשמואל'אמ'ועליהןיתןלעמועוז'יי'שנתורהאלאעוזואין
באזנייהזההצאןקולומהשמואלאמרועליהןיתןלעמועוז'יי'שנתורהאלאעוזואין

עמ' 4 אבא גוריון פרק ה
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.והיה העולםשאמרלמיושיבחווהודו,תחתוניםושמחועליוניםוששו]:קול בכייכי שמע יי[
והיה העולם'שאמלמיושבחווהודוהתחתוניםושמחועליוניםוששו

והיה העולםשאמרלמי!והללו וזמיוהודווירונו ישריםועלזו צדיקיםתחתוניםושמחועליוניםשישו:קול בכיייו'כי שמע י
והיה העולםשאמרלמיושיבחווהודושמחוותחתוניםעליוניםוששול בכיי]קו[)כ('כי שמע יוי

,והיה העולם'שאמלמיושיבחווהודו,תחתוניםושמחועליוניםוששו
עולם-והיה ַה'שאמלמיושיבחווהודותחתוניםושמחועליוניםוששו'וגו

והיה העולםשאמרלמיושבחווהודותחתוניםושמחועליוניםוששו
והיה העולם'שאמלמיושבחו]והודותחתוניםושמחועליוניםוששו'וגו

'והיה העול'שאמלמישבחו]ו[והודו'תחתוניושמחו'עליוניוששוקול בכיי'כי שמע יי
וישמחבאותו  שעה נתרווח  לעולם
ושמחבאותה שעה נתרווח העולם
ושמחבאותה שעה נתרווח העולם
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.כולםיודוך עמיםאלהיםעמיםיודך:שנאמר
כולםיודוך עמיםאלהיםעמיםיודוך'ואומי ארץ]כ[)אכ(כל מל' יודוך יי' שנ

כולםיודוך עמים

,,,אלהיםעמיםיורך'שנ
כולםיודוך עמיםאלהיםעמיםיודך'שנ
אלהיםעמיםיודך'שנ
כולםיודך עמיםאלהיםעמיםיודך'שנ
כולם'יודוך עמיאלהיםעמיםיודוך'שנ

כי שמעו אמרי פיךכי ארץ)א(כל מל' יודך   הנאמרעל           שעה 
'וגוכל מלכי      ארץ' יודוך יי'שנעל אותה שעה

כל מלכי      ארץ' יודוך יינאמרעל אותה      

עמ' 5 אבא גוריון פרק ה




