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פרק א
Jewish Children in the Imperial Palace of Galus
)א( ִבּ ְשׁנַ ת ָשׁלוֹשׁ ְל ַמ ְלכוּת יְ הוֹיָ ִקים ֶמ ֶלך
רוּשׁ ַלם וַ יָּ ַצר
בוּכ ְדנֶ אצַּ ר ֶמ ֶלך ָבּ ֶבל יְ ָ
יְ ה ָוּדה ָבּא נְ ַ
יה.
עָ ֶל ָ
הוּדה
)ב( וַ יִּ ֵתּן ֲאדֹנָ י ְבּיָ דוֹ ֶאת יְ הוֹיָ ִקים ֶמ ֶלך יְ ָ
יאם ֶא ֶרץ ִשׁנְ עָ ר
וּמ ְקצָ ת כְּ ֵלי ֵבית ָה ֱאל ִֹהים וַ יְ ִב ֵ
ִ
אוֹצר
ַ
ֵבּית ֱאל ָֹהיו וְ ֶאת ַה ֵכּ ִלים ֵה ִביא ֵבּית
ֱאל ָֹהיו.

ֹאשׁי
יל ֶכם וְ ִחיַּ ְב ֶתּם ֶאת ר ִ
ִמן ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר כְּ גִ ְ
ַל ֶמּ ֶלך.
ֹאמר ָדּנִ יֵּ אל ֶאל ַה ֶמּ ְלצַ ר ֲא ֶשׁר ִמנָּ ה ַשׂר
)יא( וַ יּ ֶ
ישׁ ֵאל וַ ﬠֲ זַ ְריָ ה.
יסים עַ ל ָדּנִ יֵּ אל ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
ַה ָסּ ִר ִ
)יב( נַ ס נָ א ֶאת ﬠֲ ָב ֶדיך יָ ִמים ﬠֲ ָשׂ ָרה וְ יִ ְתּנוּ ָלנוּ
וּמיִ ם ְונִ ְשׁ ֶתּה.
ִמן ַהזֵּ ר ִֹעים וְ נ ֹאכְ ָלה ַ

יסיו ְל ָה ִביא
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלך ְל ַא ְשׁ ְפּנַ ז ַרב ָס ִר ָ
)ג( וַ יּ ֶ
וּמן ַה ַפּ ְר ְתּ ִמים.
וּמזֶּ ַרע ַה ְמּלוּכָ ה ִ
ִמ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ

)יג( ְויֵ ָראוּ ְל ָפנֶ יך ַמ ְר ֵאינוּ וּ ַמ ְר ֵאה ַהיְ ָל ִדים
ָהאֹכְ ִלים ֵאת ַפּ ְת ַבּג ַה ֶמּ ֶלך וְ כַ ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֵאה
ﬠֲ ֵשׂה עִ ם ﬠֲ ָב ֶדיך.

)ד( יְ ָל ִדים ֲא ֶשׁר ֵאין ָבּ ֶהם כָּ ל מאום ]מוּם[
ילים ְבּכָ ל ָחכְ ָמה ְוי ְֹד ֵעי
וּמ ְשׂכִּ ִ
טוֹבי ַמ ְר ֶאה ַ
וְ ֵ
וּמ ִבינֵ י ַמ ָדּע וַ ֲא ֶשׁר כּ ַֹח ָבּ ֶהם ַלﬠֲ מֹד
ַדעַ ת ְ
וּלשׁוֹן כַּ ְשׂ ִדּים.
ְבּ ֵהיכַ ל ַה ֶמּ ֶלך וּלֲ ַל ְמּ ָדם ֵס ֶפר ְ

)יד( וַ יִּ ְשׁ ַמע ָל ֶהם ַל ָדּ ָבר ַהזֶּ ה וַ יְ נַ ֵסּם יָ ִמים
ֲﬠ ָשׂ ָרה.

)ה( ַויְ ַמן ָל ֶהם ַה ֶמּ ֶלך ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ ִמ ַפּת ַבּג
וּלגַ ְדּ ָלם ָשׁנִ ים ָשׁלוֹשׁ
וּמיֵּ ין ִמ ְשׁ ָתּיו ְ
ַה ֶמּ ֶלך ִ
וּמ ְק ָצ ָתם יַ ַע ְמדוּ ִל ְפנֵ י ַה ֶמּ ֶלך.
ִ
הוּדה ָדּנִ יֵּ אל ֲחנַ נְ יָ ה
)ו( וַ יְ ִהי ָב ֶהם ִמ ְבּנֵ י יְ ָ
ישׁ ֵאל וַ ﬠֲ זַ ְריָ ה.
ִמ ָ
יסים ֵשׁמוֹת וַ יָּ ֶשׂם
)ז( וַ יָּ ֶשׂם ָל ֶהם ַשׂר ַה ָסּ ִר ִ
ישׁ ֵאל
וּל ִמ ָ
ְל ָדנִ יֵּ אל ֵבּ ְל ְט ַשׁאצַּ ר וְ ַל ֲחנַ נְ יָ ה ַשׁ ְד ַרך ְ
ישׁך וְ ַלﬠֲ זַ ְריָ ה ﬠֲ ֵבד נְ גוֹ.
ֵמ ַ
)ח( ַויָּ ֶשׂם ָדּנִ יֵּ אל עַ ל ִלבּוֹ ֲא ֶשׁר ל ֹא יִ ְתגָּ ַאל
וּביֵ ין ִמ ְשׁ ָתּיו וַ יְ ַב ֵקּשׁ ִמ ַשּׂר
ְבּ ַפ ְת ַבּג ַה ֶמּ ֶלך ְ
יסים ֲא ֶשׁר ל ֹא יִ ְתגָּ ָאל.
ַה ָסּ ִר ִ
וּל ַר ֲח ִמים
)ט( וַ יִּ ֵתּן ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ָדּנִ יֵּ אל ְל ֶח ֶסד ְ
יסים.
ִל ְפנֵ י ַשׂר ַה ָסּ ִר ִ
יסים ְל ָדנִ יֵּ אל יָ ֵרא ֲאנִ י ֶאת
ֹאמר ַשׂר ַה ָסּ ִר ִ
)י( וַ יּ ֶ
ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶלך ֲא ֶשׁר ִמנָּ ה ֶאת ַמ ֲאכַ ְלכֶ ם וְ ֶאת
ִמ ְשׁ ֵתּיכֶ ם ֲא ֶשׁר ָל ָמּה יִ ְר ֶאה ֶאת ְפּנֵ יכֶ ם זֹﬠֲ ִפים

יהם טוֹב
וּמ ְקצָ ת יָ ִמים ﬠֲ ָשׂ ָרה נִ ְר ָאה ַמ ְר ֵא ֶ
)טו( ִ
יאי ָבּ ָשׂר ִמן כָּ ל ַהיְ ָל ִדים ָהאֹכְ ִלים ֵאת
וּב ִר ֵ
ְ
ַפּ ְת ַבּג ַה ֶמּ ֶלך.
)טז( וַ יְ ִהי ַה ֶמּ ְלצַ ר נֹ ֵשׂא ֶאת ַפּ ְת ָבּגָ ם וְ יֵ ין
יהם וְ נֹ ֵתן ָל ֶהם זֵ ְרעֹנִ ים.
ִמ ְשׁ ֵתּ ֶ
)יז( וְ ַהיְ ָל ִדים ָה ֵא ֶלּה ַא ְר ַבּעְ ָתּם נָ ַתן ָל ֶהם
ָה ֱאל ִֹהים ַמ ָדּע וְ ַה ְשׂכֵּ ל ְבּכָ ל ֵס ֶפר ְו ָחכְ ָמה
וְ ָדנִ יֵּ אל ֵה ִבין ְבּכָ ל ָחזוֹן וַ ֲחלֹמוֹת.
וּל ִמ ְקצָ ת ַהיָּ ִמים ֲא ֶשׁר ָא ַמר ַה ֶמּ ֶלך
)יח( ְ
יסים ִל ְפנֵ י נְ ֻבכַ ְדנֶ צַּ ר.
יאם ַשׂר ַה ָסּ ִר ִ
יאם וַ יְ ִב ֵ
ַל ֲה ִב ָ
)יט( וַ יְ ַד ֵבּר ִא ָתּם ַה ֶמּ ֶלך וְ ל ֹא נִ ְמצָ א ִמכֻּ ָלּם
ישׁ ֵאל ַוﬠֲ זַ ְריָ ה וַ יַּ ַע ְמדוּ ִל ְפנֵ י
כְּ ָדנִ יֵּ אל ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
ַה ֶמּ ֶלך.
)כ( וְ כֹל ְדּ ַבר ָחכְ ַמת ִבּינָ ה ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ֶהם
ַה ֶמּ ֶלך ַויִּ ְמצָ ֵאם עֶ ֶשׂר יָ דוֹת עַ ל כָּ ל ַה ַח ְר ֻט ִמּים
ָה ַא ָשּׁ ִפים ֲא ֶשׁר ְבּכָ ל ַמ ְלכוּתוֹ.
כוֹרשׁ ַה ֶמּ ֶלך.
)כא( וַ יְ ִהי ָדּנִ יֵּ אל עַ ד ְשׁנַ ת ַא ַחת ְל ֶ

