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יסים וַי ְּק ֹ֤צף הַ ֶמלֶ ְך֙ ְּמ ֶּ֔אד וַחֲ ָׁמ ֶׁ֖תֹו בָׁ ע ָׁ ֲָ֥רה ֽבֹו׃
ו ְַּת ָׁמ ֵ֞אן הַ ַמ ְּלכָׁ ָּ֣ה ו ְַּש ִּ֗תי לָׁ בֹוא֙ ב ְּד ַ ָּ֣בר הַ ֶּ֔ ֶמלֶ ְך אֲ ֶ ֶׁ֖שר ְּביַ ָּ֣ד הַ סָׁ ר ִ֑

אמר הַ ֶּ֔ ֶמלֶ ְך לַ חֲ כ ֶָׁׁ֖מים י ְּד ָּ֣עי ָׁ ֽהע ִ֑תים
ָּ֣וַי ֶ
יסים׃
כְּ ָׁדת֙ ַ ֽמה־לַ ע ֲֶּ֔שֹות בַ מַ ְּלכָׁ ֶׁ֖ה ו ְַּש ִ֑תי ַ ָּ֣על אֲ ֶ ָּ֣שר ֽלא־עָׁ ְּש ִּ֗ ָׁתה ֶ ֽאת־מַ אֲ ַמר֙ הַ ֶ ָּ֣מלֶ ְך אֲ חַ ְּשורֶּ֔ ֹוש ְּביַ ֶׁ֖ד הַ סָׁ ר ֽ

ׇּל־העַ ֶּ֔מים אֲ ֶֶׁ֕שר
ְּתה ו ְַּש ָּ֣תי הַ ַמ ְּלכָׁ ִ֑ה ֹ֤כי עַ ל־כׇּל־הַ ָׁשרים֙ וְּעַ ל־כ ָׁ ָּ֣
אמר מומכן ְּממּו ִָּׁ֗כן ל ְּפנֹ֤י הַ ֶמלֶ ְך֙ וְּהַ ָׁש ֶּ֔רים ֹ֤לא עַ ל־הַ מֶ לֶ ְך֙ לְּ בַ ֶּ֔דֹו עָׁ ו ָׁ ֶׁ֖
ָּ֣וַי ֶ
מלֶ ְך אֲ חַ ְּשו ֡רֹוש אָׁ ֵ֞ ַמר
יהן ְּבאׇּ ְּמ ָׁ ִּ֗רם הַ ֶ ָּ֣֙
יהן ְּבעינ ֶ ִ֑
ׇּל־מד ֶׁ֖ינֹות הַ ֶ ָ֥מלֶ ְך אֲ חַ ְּשו ֽרֹוש׃ ֽכי־י ֹ֤צא ְּדבַ ר־הַ ַמ ְּלכָׁה֙ עַ ל־כׇּל־הַ נ ֶָּׁ֔שים ְּלהַ ְּב ָ֥זֹות בַ עְּ ל ֶ ֶׁ֖
ְּבכ ְּ
א־באָׁ ה׃
ְּלהָׁ ִ֨ביא אֶ ת־ו ְַּש ִּ֧תי הַ ַמ ְּלכָׁ ָּ֛ה ְּלפָׁ נָׁ ֶׁ֖יו וְּל ָׁ ֽ

ת־ד ַ ָּ֣בר הַ ַמ ְּל ֶָּׁ֔כה ְּל ֶׁ֖כל ָׁש ָּ֣רי הַ ֶ ִ֑מלֶ ְך ּוכְּ ַ ֶׁ֖די ב ָ֥זָׁ יֹון ו ָׁ ָֽׁקצֶ ף׃
ס־ּומ ִַּ֗די אֲ ֶ ֹ֤שר ָׁ ֽש ְּמעּו֙ אֶ ְּ
ָׁ
אמ ְּרנָׁה ׀ ָׁש ָּ֣רֹות ָׁ ֽפ ַר
ְּ ֽוהַ יִ֨ ֹום הַ זֶֶּ֜ ה ת ַ ָּ֣
א־ת ֶּ֜בֹוא ו ְַּש ִּ֗תי ל ְּפני֙ הַ ֶ ָּ֣מלֶ ְך אֲ חַ ְּשו ֶּ֔רֹוש
ס־ּומ ַ ֶׁ֖די ו ְָּּ֣לא ַיע ֲִ֑בֹור אֲ ִֶ֨שר ֽל ָׁ
ָׁ
אם־עַ ל־הַ ֶ ָּ֣מלֶ ְך ִּ֗טֹוב י ֹ֤צא ְּדבַ ר־מַ ְּלכּות֙ מ ְּלפָׁ ֶָּׁ֔ניו וְּיכ ָָּׁ֛תב ְּב ָׁד ָ֥תי ָׁ ֽפ ַר
כּותֹו ָ֥כי ַר ָׁ ֶׁ֖בה ִ֑היא ְּוכׇּל־הַ נ ִָּׁ֗שים י ְּת ֹ֤נּו י ְָּׁקר֙
ׇּל־מ ְּל ֶּ֔
ֲשה֙ ְּבכ ַ
ּטֹובה מ ֶ ֽמנָׁה׃ וְּנ ְּש ַמע֙ פ ְּת ִָׁ֨גם הַ ֶ ֹ֤מלֶ ְך אֲ ֶ ֽשר־ ַיע ֶ
עּותה הַ ָׁ ָ֥
כּותה֙ י ָּ֣תן הַ ֶּ֔ ֶמלֶ ְך ל ְּר ָׁ ֶׁ֖
ּומ ְּל ָׁ
ַ
ד־ק ָׁ ֽטן׃
יהן ְּלמג ֶָׁׁ֖דֹול וְּעַ ָׁ
ְּלבַ ְּעל ֶּ֔ ֶ

ּומדינָׁה֙ ככְּ ָׁת ֶּ֔ ָׁבה
ל־מדינָׁ ֹ֤ה ְּ
ׇּל־מד ָּ֣ינֹות הַ ֶּ֔ ֶמלֶ ְך אֶ ְּ
מּוכן׃ וַי ְּש ַלֹ֤ח ְּספָׁ רים֙ אֶ ל־כ ְּ
וַייטַ ב֙ הַ ָׁד ֶּ֔ ָׁבר ְּבע֙ינָ֥י הַ ֶ ֶׁ֖מלֶ ְך וְּהַ ָׁש ִ֑רים וַיַ ָ֥עַ ש הַ ֶ ֶׁ֖מלֶ ְך כ ְּד ַ ָ֥בר ְּמ ָׁ ֽ
ּומ ַד ֶׁ֖בר כלְּ֙ ָ֥שֹון עַ ֽמֹו׃
יתֹו ְּ
שֹונֹו ל ְּ ֹ֤היֹות כׇּל־איש֙ ש ָּ֣רר ְּבב ֶּ֔
ל־עם ו ָׁ ֶָׁׁ֖עם כ ְּל ִ֑
וְּאֶ ַ ָ֥

יסים וַי ְּק ֹ֤צף הַ ֶמלֶ ְך֙ ְּמ ֶּ֔אד וַחֲ ָׁמ ֶׁ֖תֹו בָׁ ע ָׁ ֲָ֥רה ֽבֹו׃
ו ְַּת ָׁמ ֵ֞אן הַ ַמ ְּלכָׁ ָּ֣ה ו ְַּש ִּ֗תי לָׁ בֹוא֙ ב ְּד ַ ָּ֣בר הַ ֶּ֔ ֶמלֶ ְך אֲ ֶ ֶׁ֖שר ְּביַ ָּ֣ד הַ סָׁ ר ִ֑

אֹותָך וְּאם
ְּהֹורגים ְּ
נֹותנין עיניהֶ ם לְּ ה ְּש ַתמש בי ו ְּ
ָׁש ְּלחָׁ ה וְּאָׁ ְּמ ָׁרה לֹו ְּדבָׁ רים ֶשהן נֹוגְּ עין ְּבלבֹו אָׁ ְּמ ָׁרה לֹו אם רֹואין אֹותי נָׁאָׁ ה הן ְּ
יסטַ ְּבלָׁ אטי ֶשל בית אַ בָׁ א הָׁ ייתָׁ֙
ת מ ְּת ַגנֶה בי ְּר ָׁמזַתּו וְּלא נ ְּר ָׁמז ֲע ָׁקצַ תּו וְּלא ֶנ ֱע ָׁקץ ָׁש ְּלחָׁ ה וְּאָׁ ְּמ ָׁרה לֹו קֹומיס א ְּ
עּורה אַ ְּ֙
רֹואין אֹותי כְּ ָׁ
קּולָך ְּר ָׁמזַתּו וְּלא נ ְּר ָׁמז ע ֲָׁקצַתּו וְּלא
ת לַ ַמ ְּלכּות לא חָׁ ז ְַּרתָׁ֙ מקלְּ ְּ
וְּהָׁ ייתָׁ֙ לָׁ מּוד ל ְּהיֹות ַמכְּ ניס ְּלפָׁ נֶיָך נָׁשים זֹונֹות עֲרֻ מֹות וְּעַ כְּ ָׁשיו ֶשנכְּ נ ְַּס ָׁ֙
אדין ג ְֻּב ַריָׁא אלְך כְּ פתּו
ֶנ ֱע ָׁקץ ָׁש ְּלחָׁ ה וְּאָׁ ְּמ ָׁרה אֲ פלּו אַ נְּדתיקּוס ֶשל בית אַ בָׁ א לא נדֹונּו עֲרֻ מים הֲ ָׁדא הּוא דכְּ תיב דניאל ג כא ב ַ
מֹוקסיהֹון ַרבי ש ְּמעֹון בַ ר אַ בָׁ א אָׁ ַמר ְּבשם ַרבי יֹוחָׁ נָׁן אין הַ ָׁקדֹוש
יּודן אָׁ ַמר ְּבגּוליהֹון ו ְַּרבי הּונָׁא אָׁ ַמר ְּב ְּ
ְּבסַ ְּרבָׁ ליהֹון פַ ְּּטשיהֹון ַרבי ָׁ
ּומה ּטַ עַ ם דכְּ תיב תהלים עג כ
בָׁ רּוְך הּוא ָׁדן אֶ ת הָׁ ְּר ָׁשעים בַ גיהנם אֶ לָׁ א עֲרֻ מים ַ

יָׁבא הַ מֶ֙לֶ ְך וְּהָׁ ָׁמן אֶ ל הַ מ ְּש ֶתה

ימנָׁה אֶ ת הָׁ ָׁמן
ָׁתנּו ַרבָׁ נַן ָׁמה ָׁראֲ ָׁתה אֶ ְּסתר ֶשז ְּ
ַרבי אֶ ְּלעָׁ זָׁר אֹומ֙ר פַ חים טָׁ ְּמנָׁה לֹו ֶשנֶאֱ ַמר ״יְּהי שֻ ְּלחָׁ נָׁם ל ְּפניהֶ ם ְּלפָׁ ח

ַרבי יְּהֹושֻ עַ֙ אֹומר מבית אָׁ ביהָׁ֙ לָׁ ְּמ ָׁדה ֶשנֶאֱ ַמר ״אם ָׁרעב שֹונַאֲ ָך הַ אֲ כילהּו לֶ חֶ ם וְּגֹו׳״
ַרבי מאיר אֹומר כְּ די שֶ֙לא יּטֹול עצָׁ ה וְּי ְּמרֹוד

ַרבי יְּהֹושֻ עַ֙ בֶ ן ׇּק ְּרחָׁ ה אֹומר אַ ְּסביר לֹו פָׁ נים כְּ די ֶשיהָׁ רג הּוא וְּהיא
ַרבָׁ ן ג ְַּמליאל אֹומר מֶ לֶ ְך הֲ פַ כְּ ְּפכָׁן הָׁ יָׁה
מֹודעי אֹומר קנְּ אַ תּו בַ ֶמלֶ ְך קנְּ אַ תּו בַ ָׁשרים
מֹודעי ְּד ַתנְּ יָׁא ַרבי אֱ ליעֶ זֶר הַ ָׁ
אָׁ ַמר ַרבי ג ְַּמליאל ע ֲַדיין צְּ ריכין אָׁ נּו לַ ָׁ
ḥ

