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תהלים
פרק א
א .טּוביּה דגבר דלא הליְך במלכת רשיעין ּובאֹורחת חיבין לא קם ּובסיעת ממקני לא
אסתחר.
ב .אלהן בנימּוסא דיי רעּותיּה ּובאֹוריתיּה מרנן ימם ולילי.
ג .ויהי כאילן חיי דנציב על טיפי מֹוי די אנביּה מבשל בעדניּה וַאטרפֹוי לא נתרין וכל
לבלבֹוי דמלבלב מגרגר ּומצלח.
ד .לא מטּול היכנא רשיעי אלהן כמֹוזא די תשקפניּה עלעֹולא.
ה .מטּול היכנא לא יזכּון רשיעי ביֹומא רבא וחיבין בסיעת צדיקיא.
ו .מטּול דגלי קדם יי אֹורח צדיקיא ואֹורחתהֹון דרשיעי תהֹובד.

פרק ב
א .למה מתרגשין עממיא ואּומיא מרננין סריקּותא.
ב .קימין מלכי ַארעא ושלטֹוניא יתחברּון כחדא למרדא קדם יי ּולמנצי על משיחיּה.
ג .נתרע ית אסרתיהֹון ונטלֹוק מננא שלשלותהֹון.
ד .דיתיב בשמיא יגחְך מימרא דיי ידהְך להֹון.
ה .חידין ימלל להֹון בתּוקפיּה ּוברּוגזיּה יבהלאנּון.
ו .ואנא רביתי מלכי ּומניתיּה על טּור מקדשי.
ז .אשתעי קימא דיי אמר חביב כבר לאבא לי ַאנת זכָאה כאלּו יֹומא דין בריתְך.
ח .בעי מני ואתן נכסי עממיא ַאחסנתְך ואחּודתְך שלטֹוני סיפי ַארעא.
ט .תתברנּון היְך בחּוטרא דפרזלא היְך מאן דפחר תתרענּון.
יּ .וכדין מלכיא ַאשכלּו קבילּו מרדּותא נגידי ַארעא.
יא .פלחּו קדם יי בדחלא וצלּו ברתיתא.
יב .קבילּו אּולפנא דלמא ירגיז ּותהֹובדּון אּורחא מטּול דייחֹור כזער רּוגזיּה טּוביּה לכל
דסברין במימריּה.

פרק ג
א .תשבחתא לדוד במערקיּה מן קדם ַאבשלֹום בריּה.
ב .יי כמה סגיאין מעיקי סגיאין דקימין עלי.
ג .סגיאין ָאמרין לנפשי לית פּורקנא ליּה באלהא לעלמין.
ד .וַאנת יי תריס עלי יקרי ּומרים רישי.
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ה .קלי קדם יי אצלי יקבל צלֹותי מן טּור בית מקדשיּה לעלמין.
ו .אנא שכיבית ּודמכית אתערית מטּול דיי סמיְך יתי.
ז .לא תדחל ממצּותא דעם דחזֹור חזֹור אתכנשּו עלי.
ח .קּום יי פרֹוק יתי אלהי ארּום מחית כל בעלי דבבי על ליסתהֹון ככי רשיעי תברת.
ט .מן קדם יי פּורקנא על עמְך ברכתְך לעלמין.

פרק ד
א .לשבחא על חנגיתא תּושבחתא לדוד.
ב .בעדן צלֹותי קבל מני אלֹוּה צדקֹותי בעידן עקתא ַאפתיתא לי חּוס עלי וקבל צלֹותי.
ג .בני נשא מטּול מה ַאיקרי לאתכנעּותא תרחמין סרקּותא תבעּון כדיבּותא לעלמין.
ד .וידעּון ארּום פריש יי זכָאה ליּה יי יקבל צלֹותיּה דדוד במקרי לותיּה.
ה .זעּו מניּה ולא תחטּון אמרי בעּותכֹון בפּומכֹון ושילתכֹון בלבבכֹון וצלּו על שוּויכֹון ואדכרּו
יֹום מיתּותא לעלמין.
ו .כבשּו יצרכֹון ויתחשיב לכֹון כנכסת צדקא וסברּו על יי.
ז .סגיאין דָאמרין מן יחמיננא טבא נשא עלנא נהֹור סבר אפְך יי.
ח .יהבתא חדותא בלבי מן עדן דעבּורהֹון וחמרהֹון סגיאּו.
ט .בשלמא כחדא אשכֹוב ואדמֹוְך מן בגלל דַאנת הּוא יי בלחֹודֹוי בסברא תֹותבנני.

פרק ה
א .לשבחא על חנגין תּושבחתא לדוד.
ב .מימרי ַאצית יי אתבין רגּוגי.
ג .צית לקל בעּותי מלכי ואלהי ארּום קדמְך אצלי.
ד .יי בצפרא שמע קלי בצפרא אסדר קדמְך ואסתכי.
ה .מטּול דלא אלהא רעי רשעא ַאנת לא אתֹותב עמְך בישא.
ו .לא יתעתדּון מתלעבין קבל עינְך סניתא כל עֹובדי שקר.
ז .תאבד ממללי כדבּותא אנש שדי דם זכי ונכלא ירחק יי.
ח .ואנא בסגיאי טּובְך אעּול לביתְך אסגֹוד להיכלא דקּודשְך בדחלתְך.
ט .יי דבר יתי בצדקתְך מן בגלל תּושבחי תקין קדמי אֹורחתְך.
י .מטּול דלית בפּומהֹון דרשיעי כיונתא גּופיהֹון מלין אתרגּושתא היְך שיֹול פתיח גרֹונהֹון
לישנהֹון משעעין.
יא .חיב להֹון אלהא יתבטלּון ממלכתהֹון בסגעא מרדהֹון ַאתקל להֹון ארּום מרדּו במימרְך.
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יב .ויחדּון כל מסברּון במימרְך לעלם ישבחּון ותטל עלויֹון ויבדחּון בְך רחמי שמְך.
יג .מטּול די ַאנת תברְך לצדיקיא יי היְך תריסא רעוא טבא תכללניּה.

פרק ו
א .לשבחא בנגינתא על כנרא דתמניא נימיא תּושבחתא לדוד.
ב .יי לא ברּוגזְך תכניעני ולא ברתחְך תרדי יתי.
ג .חּוס עלי יי מטּול דחלש אנא ַאסי יתי יי מטּול דאתבהילּו גרמי.
ד .ונפשי אתבהילת לחדא וַאנת יי עד אימתי רוח לי.
ה .תּוב יי פצי נפשי פרק לי בגלל טּובְך.
ו .מטּול דלית במֹותא דכרנְך בשאֹול מן יֹודי לְך.
ז .אשתלהית בתנחתי אמלל בצערי בכל ליליא על שוּויי בדמעתי דרגשי ַאטמש.
ח .חשכת מן רּוגזי עייני אתבליַאת בכל מעיקי.
ט .זּורּו מיני כל עבדי שקר ארּום שמיע קדם יי קל בכּותי.
י .שמיע קדם יי בעּותי יי צלֹותי יקבל.
יא .יבהתּון ויתבהלּון לחדא כּולהֹון בעלי דבבי יתּובּון יבהתֹון כשעא.

פרק ז
א .תרגּומא דאֹודיתא לדוד די שבח קדם יי מטּול די אמר שירתא על תבירא דשאּול בר
קיש דמן שבט בנימן.
ב .יי אלהי במימרְך סברית פרֹוק יתי מכל רדפי ּופצא יתי.
ג .דלמא יתבר היְך ַאריותא נפשי יפשח ולית דיפצי.
ד .יי אלהי אין עבדית שירתא הדא בכוונתא בישא אין אית טלּומא בידי.
ה .אין פרעית לבעיל שלמי ביש ּודחקית מעיקי מגן.
ו .יהי רדף בעל דבבא נפשי וידבק ויכבֹוש לַארעא חיי ויקרי לעפרא ישרי לעלמין.
ז .קּום יי בתּוקפְך אתנטל ברּוגזא על מעיקי וסרהיב לי דינא די פקדתא.
חּ .וכנישת אמיא תחזרינְך וַאמטלתהא לבי שכנתְך תּוב.
ט .מימרא דיי ידין עממיא דֹון יתי יי כזכּותי ּוכשלמּותי פרע עלי.
י .ישתצי כען בישא דרשיעי וישתכללּון צדיקי ּובחן לבבי וכלין אלהא זכָאה.
יא .תריסי על אלהא פריק תריצי לבא.
יב .אלהא דינא זכָאה ּובתקֹוף רגיז על רשיעי כל יֹומא.
יג .אם לא יתּוב לדחלתיּה סיפיּה שחיז קשתיּה מתיחא ּוסדירא.
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ידּ .ומטּולתיּה תקין זיני מֹותא גירֹוי לדלקי צדיקיא יעביד.
טו .הא יצטער לשקר ויעדי עמלא ויליד שקרא.
טז .שּוח חפר ונמציּה ּונפל בשּוחתא די עבד.
יז .יתּוב לעּותיּה ברישיּה ועל מֹוקדיּה חטֹופיּה יחֹות.
יח .אשבח יי בצדקתיּה ואשכח שּום אלהא עלָאה.

פרק ח
א .לשבחא על כנֹורא דַאיתי מגת תּושבחתא לדוד.
ב .יי אלהא רבֹוננא כמא תליל שמְך ּומשבח בכֹולא ַארעא דיהבתא זוְך עיל מן שמיא.
ג .מפּום עּולמיא ויֹונקיא אשתסתא עֹושנא מן בגלל מעיקיְך לבטלא בעיל דבבא וגזֹומא.
ד .מטּול דאחמי שמיְך עֹובדי אצבעתְך סיהרא וככביא די ַאתקינתא.
ה .מה בר נשא מטּול תדכר עֹובדֹוי ּובר נשא מטּול תסער עלֹוי.
ו .וחסרתא יתיּה קליל ממלאכיא וַאיקרא ושבהֹורא תכללניּה.
ז .אשלטתיּה בעֹובדי ידְך כֹולא שויתא תחֹות רגלֹוי.
ח .עאן ותֹורי כּולהֹון ּולחֹוד בעירי חקלא.
ט .צפרי שמיא ונּוני ימא ולויתן דחליף אסרטי ימא.
י .יי אלהא רבֹוננא כמה תליל ּומשבח שמְך בכּולא ַארעא.

פרק ט
א .לשבחא על מיתֹותא דגברא די נפק מבני משריתא תּושבחתא לדוד.
ב .אשבח קדם יי בכל לבי אשתעי כּולהֹון פרישותְך.
ג .אחדי ואבדח במימרְך אשבח שמְך עלָאה.
ד .בדיתּוב בעל דבבי לאחֹורא יתקלּון ויהֹובדּון מן קדמְך.
ה .מטּול דעבדתא פּורענּותי ודיני יתבתא על כּורסי דינא זכָאה.
ו .נזפתא עממי דפלשתאי הֹובדתא גלית רשיעא שּומהֹון מחיתא לעלמי עלמין.
ז .וכד נפל בעל דבבא אשתציּו חלותיּה ּוכרכיהֹון אצתדיּו לעלמא וקרויהֹון צדיתא הֹובדתא
דכרנהֹון מנהֹון.
חּ .ומימרא דיי לעלמין מֹותביּה בשמי מרֹומא תקין לדינא כּורסיּה.
ט .והּוא ידין עמא דַארעא בזכּותא ידין עממיא בתריצּותא.
י .ויהי מימרא דיי תקֹוף למסכנא תקֹוף בעדני עקתא.
יא .ויסתכלּון בסברּותְך ידעי שמְך מטּול דלא שבקתא תבעיְך יי.
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יב .שבחּו קדם יי דאשרי שכנתיּה בציֹון תניאּו בעממיא עֹובדֹוי.
יג .מטּול דתביע דמא דזכָאה ית צדיקיא דכיר ולא שלי קבלת ענותנין.
יד .חּוס עלי יי חמי סגּופי מבעלי דבבי מרֹומם לי ממעלני מֹותא.
טו .מן בגלל דאשתעי לכּולהֹון שבחתְך במעלני תרעי כנישת ציֹון ַאדּוץ בפּורקנְך.
טז .טבעּו עממיא בשּוחתא דעבדּו במצדתא דנא כמנּו אתאחדת רגליהֹון.
יז .גלי קדם יי דין דעבד בעֹובדי ַאידֹוי אתקל רשיעא ירננּון צדיקיא לעלמין.
יח .יתּובּון רשיעי לשיֹול כּולהֹון עממיא דאשליּו דחלתא דיי.
יט .מטּול דלא לעלמיא משתלי חשֹוכא סֹוברא דענותני לא תהֹובד לעלמא.
כ .קּום יי לא יתעשן בר נשא רשיעא יתדנּון עממיא קדמְך.
כא .שוי יי דחלתא להֹון ינדעּון עממיא דבר נש הינּון לעלמין.

פרק י
א .למה יי תקּום ברחיק תטמר במדֹור קדישין לעדני עקתא.
ב .בגסֹות רשיעא ידלק עניא יתַאחדּון בנכלּותא דנא די חשבּו למעבד.
ג .מטּול דאשתבח רשיעא על רגרּוג נפשיּה דמברְך גברא טלֹומא מרחק מימרא דיי.
ד .רשיעא בגסּות רּוחיּה לא יתבר אלהא ויימר בלביּה דלא גלין קדם יי כּולהֹון מחשבתֹוי.
ה .מצלחין אֹורחתיּה בכל עדן רחיקין דינְך מן קבליּה בכל מעיקֹוי יזעֹוף בהֹון.
ו .יימר בלבביּה לא ָאזּוע מדר לדר מלמעבד ביש.
ז .לּוטין פּומיּה מלי נכלי ורמיֹותא תחֹות לישניּה לאֹות ּושקר.
ח .יתיב בכמני דדרתיא בטּומריא יקטֹול זכָאה עינֹוי למסכניא יטשּון.
ט .יכמֹון בטּומריא היְך ַאריא במטלליּה יכמֹון למתפש עניא יתפש עניא במגריּה
במצדתיּה.
י .ידכדְך וישּוח ויפל בתקֹוף במנֹוי עניא.
יא .יימר בלביּה אתנשי אלהא טמר אפֹוי לא חמי לעלמין.
יב .קּום יי קים שבּועת ידְך לא תנשי ענותני.
יג .מטּול מה רחיק רשיעא אלהא יימר בלביּה לא תתבעי.
יד .גלי קדמְך מטּול דַאנת לאֹות ּורגיז על רשיעא תסער אסתכל למשלם ַאגרא טב
לצדיקיא בידְך עלְך יסֹוברּון עניְך יתם ַאנת הוית סעיד.
טו .תבר אדרעיהֹון דרשיעי ּובישי יתבעּון רשעתהֹון לא ישכחּו.
טז .יי מליְך לעלמי עלמיא אבדּו עממי מַארעיּה.
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יז .ריגתא דענותני שמיע קדמְך יי תתקין לבהֹון תצלי אּודנְך.
יח .למדן יתם ועניא לא יֹוסיף עֹוד תּוב בני נשא לאתורא מן קדם רשיעי ַארעא.

פרק יא
א .תּושבחתא לדוד במימרא דיי סברית הכדין אתּון ָאמרין לנפשי אטלטלי לטּורא היְך
צפרא.
ב .ארּום הא רשיעי נגדין קשתא מתקנין גירהֹון על נימא למרמי בקבלא עלוי תקיני לבא.
ג .מטּול דאין אשיתא יתרעּון זכָאה מטּולא עבד טּובא.
ד .יי בהיכלא דקּודשיּה אלהא בשמי מרֹומא כּורסיּה עינֹוי חמין תמֹורֹוי מבחנן בני נשא.
ה .אלהא צדיקיא בחין ורשיעיא ורחמי חטּופין סנַאת נפשיּה.
ו .יחית מטרין דפּורענּו על רשיעי מפחין דאשתא וכבריתא וזעפא עלעֹולא יהבת כלידהֹון.
ז .מטּול דצדיקא יי צדקּותא רחים תקניא יחמֹון סבר אפֹוי.

פרק יב
א .לשבחא על כנרא דתמניא נימי תּושבחתא לדוד.
ב .פרֹוק יי מטּול דגמירּו טביא ארּום ספּו מהימניא מן בני נשא.
ג .שקרא ממללין אנש עם חבריּה ספותא שעיָאן בלבבהֹון מנבלין ּובלבא שקרא ממללין.
ד .ישיצי יי מן עלמא כל ספון שעיעין לישנא דמללא רברבנּותא.
ה .מן דכפרין בעקרא דָאמרין בלישננא נתגבר ספותנא עמנא מן רבֹון דלנא.
ו .מאּונסא דעניי מן צוחת חשיכי השתא אקּום אמר יי אשוי פּורקן ּולרשיעי ַאסחיר
בישּותא להֹון.
ז .מלין דיי מליא דכין סימא סנינא בכּורא על ַארעא זקיק שבעתי זמנין.
חַ .אנת יי תנטרנּון לצדיקיא תנצרנּון מן דרא בישא הדין לעלמין.
ט .חזֹור חזֹור רשיעיא מהלכין כעלּוקא דמצצא דמיהֹון דבני נשא.

פרק יג
א .לשבחא תּושבחתא לדוד.
ב .עד ָאן יי תשלינני לעלמין עד ָאן תטמֹור זיו אפְך מני.
ג .עד ָאן אשוי מלכא בנפשי דונא בלבבי ימם עד ָאן יתרם בעל דבבי עלי.
ד .אסתכל וקבל צלֹותי יי אלהי ַאנהיר עיני באֹוריתְך דלמא אחֹוב ואדמּוְך עם חיבי מֹותא.
ה .דלמא יימר יצרא בישא אשלטתיּה מעיקי ירננּון מטּול אסטי מָארחתְך.
ו .ואנא בטּובְך אתרחצית ירנן לבבי בפּורקנְך אשבח קדם יי מטּול דפריע עלי טבתא.
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פרק יד
א .לשבחא ברּוח נבּוָאה על דוד אמר שטיא בלבביּה לית שּולטנא דאלהא בַארעא חבילּו
עֹובדיהֹון רחקּו טבתא ואשכחּו עלא לית דעבד טב.
ב .יי משמיא אֹודיק על בני נשא למחמי אין אית משכיל תבע אּולפן מן קדם יי.
ג .כּולהֹון זרּו לאחֹורא כחדא אתרשלּו לית דעבד טב אפילּו לית חד.
ד .הלא ידעּו כל עבדי שקר סעדי עמי סעדּו לחמא שמא דיי לא בריכּו.
ה .תמן דחלּו דחלא מטּול דמימרא דיי בדרא דצדיקי.
ו .מלכת עניא תבהתּון מטּול דשוי ביי סבריּה.
ז .מן ירחיש מציֹון פּורקנא דישראל כד יתיב יי גלּות עמיּה ירנן יעקב יחדי ישראל.

פרק טו
א .תּושבחתא לדוד יי מן חמי למידר במשכנְך מן חמי למשרי בטּור בית מקדשְך.
ב .דמהליְך בשלימתא ועבד צדקתא ּוממלל קּושטא בלבביּה.
ג .לא אכל קּורצין בלישניּה לא עבד לחבריּה בישּותא וכסֹופא לא סֹובר על קריביּה.
ד .דשט בַאנפֹוי ּובסיר וית דחליא דיי מֹוקיר דיֹומי לַאבאשא לגרמיּה ולא משלחף.
ה .סימיּה לא יהב בחבּוליא ושֹוחדא על זכָאה לא קבל דעביד אלין לא יזּוע לעלמא.

פרק טז
א .גליפא תריצא לדוד נטר יתי אלהא מטּול דסברית במימרְך.
ב .מלילת ַאנת נפשי קדם יי אלהי ַאנת ברם טיבתי לא מתיהיבא בר מנְך.
ג .לקדישיא די בַארעא הנּון הֹודעּו כח גבּורתי מן שרּויא וגותנין בעֹובדיהֹון טביא כל רעּותי
טב בהּו.
ד .מסגן צלמניהֹון מן בתר כן מֹוחן לקרבא קּורבניהֹון לא אקבל ברעוא נסּוכהֹון ודם
קּורבניהֹון ולא אדכר שּומהֹון על ספותי.
ה .יי מֹוהבית כלידי וחּולקי ַאנת תסֹובר עדבי.
ו .עדבין נפלּו לי בבסימתא אּוף ַאחסנתא שפירא עלי.
ז .אברְך ית יי דמלכינני אּוף בליליא דדָאן לי כּוליתי.
ח .שויתי יי לקּובלי תדירא מטּול דשכנתיּה שריא עלי לא ַאזּוע.
ט .בגין חדא לבי ורנן ַאיקרי אֹוף בשרי ישרי לרֹוחצן.
י .מטּול דלא תשבֹוק נפשי לשיֹול לא תמסֹור זכאְך למחמי בשחיּותא.
יא .תהֹודע לי אֹורחא דחיי סֹובעא דחדותא קדם אפְך בסימתא בימינְך לעלמין.
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פרק יז
א .צלֹותא לדוד קבל יי פגיעתי בצדקה אצית שבּוחי תצלי אּודנְך לצלֹותי בדלא ספותי
נכלא.
ב .מן קדמְך דיני יפֹוק עינְך תהוין חמין תריצּותא.
ג .בחנתא לבבי ַאסערתא עלי בליליא סננתא לי לא אשכחתא שחיתא חשבית בישּותא
לא עבר פּומי.
ד .ברם ַאכסנתא על עֹובדיהֹון דבני נשא במימר ספותְך אנא נטרית ָארחֹות חציפא.
ה .סעד אסתורי בהליכתְך דלא יזּועּון רגלי.
ו .אנא קריתי יתְך מטּול תקבל צלֹותי אלהא צלי אּודנְך קבל צלֹותי.
ז .פריש טבותְך פריקהֹון דסברי מן מן דקימין עליהֹון בַאידא דימינְך.
ח .נטר יתי כגלגּול די במציעּות עינא בטּולא דשכנתְך תטמֹור יתי.
ט .מן קדם רשיעיא אלין דמחבלין יתי בעלי דבבי ברעּות נפשיהֹון מחזרן עלי.
י .עתרהֹון סגא שֹומניהֹון כסיאּו פּומהֹון מללּו ברברבּותא.
יא .אסתורנא השתא חזרּו לנא עיניהֹון משון למפשט בַארעא.
יב .דמּותיּה היְך ַאריא דמרגג למתבר ּוכשחלא דיתיב בטּומריא.
יג .קּום יי ַאקדם אפֹוי חמטיּה פצא נפשי מן רשיעא דאתחייב קטֹול בסיפְך.
יד .וצדיקיא דמסרין נפשיהֹון מטּולתְך יי למיתּותא בַארעא חּולקהֹון בחיי עלמא וטשיּותְך
טבא יתמלין כריסיהֹון יסבעּון בנין וישבקּון שיּורהֹון לטליהֹון.
טו .אנא בקּושטא אחמי סבר אפְך אשבע בעדן דאתער מן ַאיקר פרצּופְך.

פרק יח
א .לשבחא על נסיא דאתרחישּו לעבדא דיי לדוד דשבח בנבּוָאה קדם יי ית פתגמי
שירתא הדא על כל יֹומיא דשזביּה יי מן ידא דכל בעלי דבבֹוי ּומחרבא דשאּול.
ב .ואמר אחבבנְך יי תּוקפי.
ג .יי תּוקפי ורחצני ּומשזיב יתי אלהא דאתרעי בי קרבני לדחלתיּה תריסי דמן קדמֹוי
אתיהב לי תקֹוף ּופּורקן על בעלי דבבי רחצני.
ד .אמר דוד בתּושבחתא אנא מצלי קדם יי ּומן בעלי דבבי פריק יתי.
הַ .אקפתני עקא כאתא דיתבא על מתברא וחיל לית לּה למילד והיא מסכנא לממת וסיעת
טלֹומיא בעתת יתי.
ו .משרית חיבין ַאקפּוני ַאקדּומי יתי דמזינין במני קטֹול.
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ז .בדעיקא לי אנא מצלי קדם יי ּוקדם אלהי אנא מתחנן ּומקבל צלֹותי מן היכליּה ּובעּותי
קדמֹוי מתקבלא באּודנֹוי ּומתעבדא.
ח .ואתרגיפת ואתרגישת ַארעא ואשית טּוריא זעּו ואתרטישּו מטּול דתקיף ליּה.
ט .סליק זדֹוניּה דפרעה היְך קּוטרא דבכן שלח רּוגזיּה כאשא בערא דמן קדמֹוי משתציא
מזֹופיתיּה כגּומרין די נּור דלקא ממימריּה.
י .וַארכן שמיא ואתגלי יקריּה וענן אמטתא כבש קדמֹוי.
יא .ואתגלי בגבּורתיּה על כרּובין קלילין ּודבר בתקֹוף על גדפי זעפא.
יב .ואשרי שכינתיּה בערפלא ואתחזר בענני יקריּה היְך מטללתא וַאחית מטרין דרעוא על
עמיּה ּומין תקיפין מן רכפת עננין דקבלא על רשיעיא מן רּומיּה דעלמא.
יג .מן זהֹור יקריּה ענני שמיא עברּו במזֹופיתא בגּומרין דנּור ברדא דלקא מן מימריּה.
יד .וַאכלי מן שמיא יי ועלָאה ארים מימריּה רמא ברדא וגּומרין די נּור.
טו .ושדר מימריּה היְך גירין ּוברדין ּוברקין סגיאין ישגשגּון.
טז .ואתחמיאּו עמקי מיא ואתגליאּו שתאסיא דתבל ממזֹופיתא מן קדם יי ממימר תקֹוף
רּוגזְך.
יז .שלח נביֹוהי מלְך תקיף דיתיב בתקֹוף רּומא דברני שזבני מעממין סגיאין.
יח .שזבני מן סנַאי ארּום עשינין הינּון ּומן בעלי דבבי ארּום אתגברּו עלי.
יטַ .אקדימּו לי ביֹום טלטּולי והוה מימרא דיי סמיְך לי.
כ .ואפק יתי לרוחא שזבני מטּול דאתרעי בי.
כא .יגמלנני יי כזכּותי כברירּות ידי יתיב לי.
כב .מטּול דנטרית אֹורחן דתקנן קדם יי ולא הלכית ברשע קדם יי.
כג .מטּול דכל דינֹו גלֹוי לקבלי למעבדהֹון ּוקימֹוי לא ַאעדי מני.
כד .והויתי שלים בדחלתיּה והויתי נטיר נפשי מחֹובין.
כהּ .ופרע יי לי היְך זכּותי כברירּות ַאידי קדם מימריּה.
כו .עם ַאברהם דאשתכח חסיד קדמְך ַאסגיתא למעבד חסדא עם זרעיּה דיצחק דהוה
שלים בדחלתְך אשלמתא מימר רעּותְך עמיּה.
כז .עם יעקב דהוה בריר קדמְך בחרתא בנֹוי מן כל עממיא וַאפרשתא זרעיּה מן כל פסילא
ועם פרעה וזרעיּה ּומצראי דחשיבּו מחשבן בישן על עמְך בלבלתנּון במחשבתהֹון.
כח .מטּול דַאנת ית עמא בית ישראל דחשיכין ביני עממיא בגלּותא ַאנת עתיד למפרק
ּובמימרְך אּומיא תקיפיא דמתגברין עליהֹון תמאיְך.
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כט .מטּול דַאנת תנהר שרגא דישראל דמטפיא בגלּותא דַאנת הּוא מריּה דנהֹורא
דישראל יי אלהי יפקנני מחשכא לנהֹור יחמנני בניחמּותי דעלמא דעתיד למיתי לצדיקיא.
ל .מטּול דבמימרְך ַאסגי משרין ּובמימר אלהי אכבֹוש כרכין תקיפין.
לא .אלהא דכונן ָארחתיּה אֹורייתא דיי בחירא תריס הּוא לכל דמתרחצין עלֹוי.
לב .ארּום נסא ּופּורקנא דתעביד למשיחְך ּולשיּורי עמְך דישתארּון יֹודּון כל עממיא אּומיא
ולשניא ויימרּון לית אלהא אלא יי ארּום לית בר מנְך ועמְך יימרּון לית דתקיף אלא אלהנא.
לג .אלהא דמזרז לי קמּור בחילא ּומתקן שלים ָארחי.
לד .דמשוי רגלי קלילין היְך ַאילתא ועל בית תּוקפי יקימנני.
לה .מליף ַאידי למעבד קרבא ּומתקיף היְך קשת כרכֹומא דרעי.
לו .ויהבת לי תקֹוף ּופּורקן וימינְך תסייעני ּובמימרְך ַאסגעתני.
לזַ .אפתית פסיעתי בַאתרי ולא אזדעזא רכּובתי.
לח .ארדֹוף סנַאי ושציתנּון ולא שבּות עד דגמרתנּון.
לט .אגמרנּון ולא יכילּו למקם ּונפלּו קטילין תחֹות פרסת רגלי.
מ .וזרזתא לי חילא היְך קמֹור למעבד קרבא תברתא עממין דקימין לַאבאשא לי תחֹותי.
מאּ .ובעלי דבבי תברת קדמי יהבתנּון מחזרי קדל וסנַאי אשיצנּון.
מב .בען סעיד ולית להֹון פריק מצלן קדם יי ולא מקבל צלֹותהֹון.
מג .ודֹוששתינּון היְך גרגשתא דַארעא על ַאנפי זעפא והיְך סין אשקקי בעטית אנּון.
מד .תשזבנני מפלגת עממיא תנטרינני במיזרי מזין בריש עממיא עמא דלא חכימת
יפלחּונני.
מה .לשמע אידין ישתמעּון לי בני עממיא יכדבּון קדמי.
מו .בני עממיא יסּופּון ויטלטלּון מברניתהֹון.
מז .קים הּוא יי ּובריְך תקיפא דמן קדמֹוהי מתיהב לי תקֹוף ּופּורקן ּומרֹומם אלהא תקֹוף
פּורקני.
מח .אלהא דעבד פּורענּותא לי ּומתבר עממיא דקימין לַאבאשא לי תחֹותי.
מט .משזבי מבעלי דבבי לחֹוד על דקיימין לַאבאשא לי תגברנני מן גֹוג ּומשרית עממין
דחטֹופין עמהֹון תשזבנני.
נ .מטּול היכנא אֹודה קדמְך ביני עממיא יי ולשמְך אזמר תּושבחתא.
נא .מסגי למעבד פרקן עם מלכיּה ועבד טיבּו למשיחיּה לדוד ּולזרעיּה עד עלמא.

פרק יט
א .לשבחא תּושבחתא לדוד.
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ב .דמסתכלין בשמיא משתעין יקרא דיי ועֹובדי ידֹוי מחוין דמדיקין בַאוירא.
ג .יֹומא ליֹומא מֹוסיף ּומביע מימרא וליליא לליליא פתית ּומחוי מנדעא.
ד .לית מימר דתּורעמתא ולית מלי דשגּושא דלא משתמע קלהֹון.
ה .בכֹולא ַארעא נפק מתח ענינהֹון ּובסיפי תבל מליהֹון לשמשא שוי משרוי זיהרא בהֹון.
ו .והּוא בצפרא במפקיּה יפֹוק היְך חתנא דנפק מגנּוניּה ּובטיהרא יחדי היְך גברא למרהט
בָארחא.
ז .מסיפי שמיא מפקניּה ותּוקפיּה על סטריהֹון ולית דמטמר מן רתחיּה.
ח .אֹורייתא דיי שלמתא מתיבא נפש סהדּותא דיי מהימנא מחכמא שברא.
ט .פקּודיא דיי תריצין מחדין לבא פקּודא דיי ברירא מגהרא עינין.
י .דחלתא דיי דכיא קימא לעלמין דיניא דיי הימנּותא זכיאּו כחדא.
יא .דרגיגין מדהבא ּומן אֹובריזין סגי ּובסימין יתיר מן דבשא וכבריתא חליאתא.
יב .ברם עבדְך אזדהר בהֹון בדנטירין חלּופי היכנא אתעביד טבהֹון דישראל.
יג .שלויתא מן יחכם ּומטמירתא זכי יתי.
יד .ברם מן זידניא פצא עבדְך דלא ישלטּון בי הדין אהי בלא מּום ואהי זכי מחֹובא רבא.
טו .יהֹון לרעוא מימרי פּומי ורגגת רעיֹוני קדמְך יי תּוקפי ּופריקי.

פרק כ
א .לשבחא תּושבחתא לדוד.
ב .יקבל צלֹותְך יי ביֹומא דעקא ישגבינְך שמא דאלהא דיעקב.
ג .ישדר סעדְך מן בית מּוקדשּה ּומצּיֹון יסיענְך.
ד .ידכר כּולהֹון דֹורֹוניתְך ועלותְך ידהן לעלמין.
ה .יתן לְך כרעיֹונְך וכל מלכנְך ישלם.
ו .יימרּון עמְך נשבח בפּורקנְך ּובשּום אלהנא נטקס ישלים יי כּולהֹון שילתְך.
ז .השתא ידעית ארּום פריק יי משיחיּה קביל צלֹותיּה ממֹותבי דשמיא קדישיּה בגבּורן
פּורקן ימיניּה.
ח .אלין ברתיכין ואלין בסּוסון ואנחנא בשּום יי אלהנא נדכר.
ט .אנּון גחנּו ּונפלּו ואנחנא אזדקפנא ואתחילנא.
י .יי פרֹוק לן מלְך תקיף קבל צלֹותן ביֹום מקרינא.

פרק כא
א .לשבחא תּושבחתא לדוד.
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ב .יי בעשנְך יחדי מלְך משיחא ּובפּורקנְך כמא ירנן לחדא.
ג .רגגת נפשיּה יהבת ליּה ּופרּוש ספותיּה לא כליתא לעלמין.
ד .ארּום תקדמניּה ברכן טבן תשוי על רישיּה כליל דהב סנינא.
ה .חיי עלמא שַאל מנְך יהבת ליּה נגדא דיֹומיא לעלמי עלמין.
ו .סגי יקריּה בפּורקנְך תּושבחתא ושבהֹורא תשוי עלֹוי.
ז .מטּול די תשוניּה ברכן לעלמין תחדניּה בחדותא די מן קדמְך.
ח .מטּול דמלְך משיחא סביר ביי ּובחסדא דעלָאה לא יזּוע.
ט .תדבק מחת ַאיידְך לכל בעלי דבבְך פּורענּות ימינְך תשכח לכל סנאְך.
י .תשוינּון היְך אתּון נּורא לעדני רּוגזְך יי ברגזיּה יסלעמנּון ותיכלנּון בעּור גיהנם.
יא .בניהֹון מַארעא תהֹובד וזרעיתהֹון מבני נשא.
יב .מטּול דחשילּו עלְך בישתא חשיבּו מחשבן בישין ולא יכלּונְך.
יג .מטּול דשויתנּון לעמְך כתף חד בַאטּוני משכנְך תתקן אֹורחהֹון קדמיהֹון.
יד .אזדקף יי בעּושנְך נשבחא ּונדּוץ בגבּורתְך.

פרק כב
א .לשבחא על תקֹוף קּורבן תדירא דקרצתא תּושבחתא לדוד.
ב .אלי אלי מטּול מה שבקתני רחיק מן פּורקני מלי ַאכליּותי.
ג .אלהי אנא קרי ביממא ולא תקבל ּובליליא לא שתיקּותא לי.
ד .וַאנת קדיש דמיתב עלמא על תּושבחן ישראל.
ה .עלְך סברּו ַאבהתנא סברּו במימרְך ושזבתנּון.
ו .קדמְך צלּו ואשתזיבּו ועלְך אתרחיצּו ולא בהיתּו.
ז .ואנא זחיל חלש ולא גבר סכל חסּודי בני נשא ּומתרמרמּותא דעממי.
ח .כל דחמין לי ידהכּון עלי מתגרדין בספותהֹון יטלטלּון ברישיהֹון.
ט .שבח קדם יי ושזביּה פצא יתיּה מטּול דאתרעי ביּה.
י .מטּול דאת ַאפקתני מכריסא ַאסברתני על תדיי אמי.
יא .בסעדְך אטלקית ממעינא מכריסת אמי אלי את.
יב .לא תתרחיק מני מטּול דעקתא קריבא ארּום לית פריק.
יגַ .אחזרּו עלי פלחי כֹוכביא דמתילין לתֹורין סגיאין רברבני מתנן ַאקפּוני.
יד .פתחּו עלי פּומהֹון היְך כַאריא מכלי ותבר.
טו .היְך כמיא אשתדת ואתפרפרן כּולהֹון גרמי הוה לבי מתמסי היְך שעוה בגֹו מעי.
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טז .יבש היְך פחר חילי ולישני אדביק למֹוריגי ּולבית קבּורתא ַאמטיתני.
יז .מטּול דַאחזרּו עלי רשיעי דמתילין לכלביא סגיעין כנישת מבאישין ַאקפּוני נכתין היְך
כַאריא ַאידי ורגלי.
יח .אחוי כל הלבשּושי גרמי אנּון מסתכלין מבזן לי.
יט .מפלגין לבּושי ועלוי פתני ירמֹון עדבין.
כ .וַאנת יי לא תתרחיק תּוקפי לסיֹועי אֹוחי.
כא .פצי מקטלין בחרבא נפשי מן ַאידא דכלבא רּוחא דגּושמי.
כב .פרֹוקני מפּום ַאריא ּומגבריא דתקיפין ורמין כרימנא קבלתא צלֹותי.
כג .אחוי גבּורת שמְך לאחי במצע כנשתא אשבחנְך.
כד .דחליא דיי שבחּו קדמֹוי כל זרעא דיעקב הבּו ליּה יקר ואזדעזעּו מניּה כל זרעא
דישראל.
כה .מטּול דלא בסר ולא שַאט צלֹותהֹון דעניי ולא סליק שכינתיּה מביניהֹון ּובצלאיהֹון
קדמֹוהי מקבל.
כו .מנְך תּושבחתי בכנישת סגיעת עמא נדרי אשלם קביל דחלֹוי.
כז .ייכלּון ענותני וישבעּון ישבחּו קדם יי דתבעין ליּה ישרי רּוח נבּוָאה ברעיֹוני לבכֹון
לעלמין.
כח .ידכרּון נסֹוי ויתּובּון קדם יי כל סיפי ַארעא ויסגדּו קדמְך כל גניסת עממיא.
כט .מטּול דמן קדם יי מלכּותא ושליט בעממיא.
ל .סעּודּו ּוסגידּו כל דהיני ַארעא קדמֹוי יגחנּון כל נחתין בי קבּורתא ּונפש רשיעא לא יחיי.
לא .זרעיּה דַאברהם יפלחּון קדמֹוי ויחוּון כח גבּורתא דיי לדרא בתרָאה.
לב .יתּובּון בניהֹון ויתנּון צדקתיּה לעמיּה דעתיד למילד פרישן דעבד.

פרק כג
א .תּושבחתא לדוד יי זן ית עמי במדברא לא חסרּו כֹולא.
ב .באתר ציחתא בהנית דתאין ישרינני על מי ניחיא דברני.
ג .נפשי יתיב דברני בהלכת צדקא מטּול שמיּה.
ד .ברם כד אזל בגלּותא במישר טּולא דמֹותא לא אדחל מבישתא מטּול דמימרְך בסעדי
תנדְך תריצא ואֹורייתְך הנּון ינחמּונני.
ה .סדרת קדמי פתֹור קביל מעיקי דהנתא במשח רבּותא ריש כהני כלידי רויחא.
ו .ברם טבתא וחסדא ירדפּונני כל יֹומי חיי כד אתב בבית מקדשא דיי לנגדא דיֹומנא.

פרק כד
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א .לדוד תּושבחתא ליי הא ַארעא ּובריתהא תבל ּודיתבין בּה.
ב .מטּול די הּוא על ימיא שוי שתסהא ועל נהרותא ַאתקנָאה.
ג .מן יסק לטּור בית מקדשא דיי ּומן יקּום באתר קּודשיא.
ד .דכי ַאידיא ּובריר רעיֹונא דלא אֹומי על שקרא לחיבא נפשיּה ולא קאם לנכלא.
ה .יקבל ברכתא מן קדם יי וצדקתא מאלהא דפּורקניּה.
ו .דנן דרא דתבעין ליּה דבעין סבר אפֹוי יעקב לעלמין.
ז .זקפּו תרעי בית מקדשא רישיכֹון ואזדקפּו מעלני עלמא ויעּול מלְך יקירא.
ח .מן הּוא דיכי מלכא יקירא יי עשין וגבר יי מרי גבּורתא ועבד קרבא.
ט .זקּופּו תרעי גנתא דעדן רישיכֹון ואזדקפּו מעלני עלמא ויעּול מלכא יקירא.
י .מן הּוא דיכי מלכא יקירא יי צבאֹות הּוא מלכא יקירא לעלמין.

פרק כה
א .לדוד קדמְך יי נפשי אטֹול בצלֹו.
ב .אלהי בְך אתרחצית לא אבהת לא יחדּון בעלי דבבי עלי.
ג .ברם כל דסברין לְך לא יבהתּון יבהתּון בזֹוזין ּוסריקיא.
ד .אּורחתְך יי אֹודע יתי הלכתְך ַאליף יתי.
ה .דברני בזכּותְך וַאלפנני ארּום את הּוא אלהא דפּורקני יתְך סברית כל יֹומא.
ו .אדכר רחמְך יי וטבותְך ארּום מן עלמא הנּון.
ז .חֹובי טליּותי ּומרדי לא תדכר כטּובְך אדכר לי ַאנת מטּול טיבּותְך יי.
ח .טב ּותריץ יי בגין כן מליף חיביא באּורחא.
ט .מדריְך ענותני בדינא ּומליף ענותני אּורחיּה.
י .כל הלכתיּה דיי טיבּו ּוקשֹוט לנטרי קימיּה ּוסהדותיּה.
יא .מן בגלל שמְך יי ותשבֹוק לחֹובי ארּום סגי הּוא.
יב .מן הּוא דין גברא דדחיל מן קדם יי ילפניּה באּורחא דאתרעי.
יג .נפשיּה בטיבּותא תבית ּובנֹוי יחסנּון ַארעא.
יד .רזא דיי גליא לדחלֹוי ּוקימיּה לאֹודעּותהֹון.
טו .עיני מסתכלין תדירא קדם יי ארּום הּוא יפיק ממצדתא רגלי.
טז .אסתכי לותי וחּוס עלי מטּול דיחידי ועניא אנא.
יז .עקתין דלבבי פתין משנּוקי אפק יתי.
יח .חמי סגּופי וטרחי ּושבֹוק לכּולהֹון חֹובי.
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יט .חמי בעלי דבבי ארּום סגיעּו וסנאתה דחטֹופין סנֹו יתי.
כ .טּור נפשי ושזיב יתי לא אבהת מטּול דסברית לְך.
כא .שלימּותא ּותריצּותא יטרּונני ארּום סברית במימרְך.
כב .פרֹוק יי ית ישראל מכל עקתֹוי.

פרק כו
א .לדוד דּון יתי יי ארּום בשלמּותי אנא הלכית ּוביי סברית לא אזדעזע.
ב .בחֹון יתי יי ונסי יתי סנין כליתי ורעיֹוני.
ג .מטּול דטּובְך קביל עיני והלכת בקּושטְך.
ד .לא אסתחרית עם גברי שקרא ועם מטמרין לַאבאשא לא אעֹול.
ה .סניתי כנישת מבאישין ועם רשיעיא לא אסתחר.
וַ .אקדיש בזכּותא ַאידי וַאחזרית ית מדבחְך יי.
ז .לאשמעא בקל שבחא ּולאשתעא כל פרישּותְך.
ח .יי רחימית מדֹור בית מקדשְך ואתר משכן יקרְך.
ט .לא תכנֹוש עם חיביא נפשי ועם ַאנשי שדין דמא חיי.
י .די בידיהֹון עצת חטאין וימינהֹון מלין שֹוחדא.
יא .ואנא בשלימּותי אזיל פרֹוק יתי וחּוס עלי.
יב .רגלי קם בתרצא בכנישת צדיקין אברְך יי.

פרק כז
א .לדוד יי נהֹורי ּופּורקני ממן אדחל יי עּושנא דחיי ממן אדחל.
ב .כד יתקרבּון עלי מבאשין לגרמא ית בסרי מעיקי ּובעלי דבבי הנּון אתקלּו ּונפלּו.
ג .אין תשרי עלי משרית רשיעי לא אדחל לבבי אין תקּום עלי קרבא בדא אנא סביר.
ד .חדא בעיתי מן קדם יי יתּה אתבע דאתב בבית מקדשא דיי כל יֹומי חיי למחמי
בבסימּותא דיי ּולבקרא בהיכליּה.
ה .ארּום יטשנני בטלליּה ביֹום בישתא יטמרנני בטמּור משכניּה בכרְך תקיף ירֹורם יתי.
ו .והשתא יתרֹורם רישי על בעלי דבבי חזֹור חזֹור ואכֹוס במשכניּה נכסי רעוא אשבח
ואביע קדם יי.
ז .קבל יי צלֹותי במקראי וחּוס עלי ּורחם יתי.
ח .לְך אמר לבי בעי אפי ית סבר אפְך יי אתבע.
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ט .לא תסלק שכנתְך מני לא תצלי ברּוגזא לעבדְך סיּועי הויתא לא תטלטל יתי ולא
תשבקנני אלהא דפּורקני.
י .מטּול דאבא ואמא ישבקּו יתי יי יכנֹוש לי.
יאַ .אלפני יי אּורחתְך ּודברני בהלכתא תריצא מטּול תּושבחתי.
יב .לא תמסרנני ברעּות מעיקי ארּום קמּו עלי סהדי שקרא ּוממללי חטֹופא.
יג .אלּולי די הימנית למחמי בטּובא דיי בַארעא דחיי עלמא.
יד .סבֹור על יי תקֹוף ועלם לבְך ּוסבֹור על יי.

פרק כח
א .לדוד לותְך יי אנא אקרי תקיפי לא תשתֹוק מני דלמא תשתֹוק מני ואתמתלית עם נחתי
גּובא.
ב .קבל בקל בעּותי במצליי לותְך כד אפרֹוש ידי בצלֹו קדם היכל קדשְך.
ג .לא תנגדינני עם רשיעיא ועם עבדי עולא די ממללין שלמא עם חבריהֹון ּובישתא
בלבהֹון.
ד .הב להֹון כעֹובדיהֹון ּוכבישּות עֹובדיהֹון כעֹובדי ידיהֹון פרע להֹון אתיב פּורענּותהֹון להֹון.
ה .מטּול דלא מתבינין לאֹורייתא דיי ּולעֹובדי ַאידֹוי יפגרנּון ולא יבננּון.
ו .בריְך יי ארּום קבל קל צלֹותי.
ז .יי עּושני ּותריסי ביּה סבר לבי וסעדני ודאיץ לבי ּומתּושבחתי אֹודה קדמֹוי.
ח .יי תקֹוף להֹון ועּושנא פּורקנּות משיחיּה הּוא.
ט .פרֹוק ית עמְך ּוברְך ית ַאחסנתְך זּון להֹון וסֹובר יתהֹון עד עלמא.

פרק כט
א .תּושבחתא לדוד הבּון קדם יי תּושבחתא כתי מלאכיא בני אלים הבּון קדם יי ַאיקר
ועשנא.
ב .הבּון קדם יי ַאיקר שמיּה סגידּו קדם יי בשבהֹורת קּודשא.
ג .קלא דיי שמיע על מיא בתקֹוף ַאיקריּה ַאכלי יי על מיין סגיאין.
ד .קלא דיי שמיע בחילא קלא דיי שמיע בשבהֹורא.
ה .קלא דיי מתבר ַארזיא ותבר מימרא דיי ית ַארזי לבנֹון.
ו .ושורנּון היְך עגל לבנן וטּור מסרי פרוי היְך בר רמיא.
ז .קלא דיי מנסר שלהֹובין די נּור.
ח .קלא דיי מרטש מדברא מרטש מימרא דיי מדברא דרקם.
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ט .קלא דיי מכטין ַאילתא ּומזליח חות חּורשא ּובמקדשיּה דלעיל כּולהֹון שמשֹוי ָאמרין
ַאיקר קדמֹוי.
י .יי בדר טּופנא יתיב על כּורסי דדינא למתפרע מנהֹון ויתיב יי על כּורסי רחמּותא ושזיב
ית נח ּומלְך על בנֹוי לעלמי עלמין.
יא .יי אֹוריתא לעמיּה יהב יי יברְך ית עמיּה בשלם.

פרק ל
א .תּושבחת שירתא על חנּוכת בית מקדשא לדוד.
ב .אשבחנְך יי ארּום ַאזקפתני ולא ַאחדיתא בעלי דבבי עלי.
ג .יי אלהי צליתי קדמְך ואסתני.
ד .יי ַאסקתא מן שיֹול נפשי קימתני מן למחת לגּובא.
ה .שבחּו קדם יי חסידֹוי ואֹודּו ַאדכרּות קדשיּה.
ו .מטּול דשעתא רּוגזּה חיי עלמא ברעּותיּה טבא ברמשא מבית בבכּותא ּולצפרא מקים
בתשבחתא.
ז .ואנא אמרית במתבי ברֹוחצנא דלא ַאזּוע לעלמא.
ח .יי ברעּותְך אתעתדתא לטּוריא עשיניא סליקתא שכינתְך הויתי מתבהל.
ט .קדמְך יי אקרי ּולותְך אלהי אצלי.
י .מה ממֹון אית בדמי במחתי לבי קבּורתא אפשר לשבחּונְך נחתי עפרא החויתּון
הימנּותְך.
יא .קבל יי צלֹותי וחּוס עלי יי הוי סעיד לי.
יב .אפכתא אליי לחנגין לי שריתא סקי ּוזרזתני חדוא.
יג .מן בגלל דישבחּון יקירי עלמא ולא ישתקּון יי אלהי לעלמא אשבחנְך.

פרק לא
א .לשבחא תּושבחתא לדוד.
ב .במימרְך יי סברת לא אבהת לעלמא בצדקתְך שזיב יתי.
גַ .אצלי לותי אּודנְך בסרהֹוביא פצי יתי הוי לי לכרְך עשין לחּוסנא כריכא למפרק יתי.
ד .מטּול דתּוקפי ורֹוחצני את ּובגלל שמְך דבר יתי וזּון יתי.
ה .אפיק יתי ממצדא דנן דפרסין לי ארּום ַאנת עּושני.
ו .בַאידְך אמני רּוחי פרֹוקתא יתי יי אלהא קשיטא.
ז .שנאתי דנטרין עֹובדין דדמין ללמא ּולשקרא ואנא על יי כליתי.
ח .אבּוע ואחדי בטיבּותְך די חמיתא ית סגּופי ידעתא בעקתין דנפשי.
18
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ט .ולא מסרתני בַאידא דבעיל דבבא ַאקימתא לרוחא רגלי.
י .חּוס עלי יי ארּום עיק לי בלָאת מרּוגזא עיני אתעק נפשי ּוכריסי.
יא .ארּום שציאּו בדונא חיי ּושני בתנחתא תקל בחֹובי חילי ואברי חשכּו.
יב .מן כל מעיקי הותי כסּופא ּולשבבי לחדא ּודלֹוחא לידעין לי דחמין לי בשּוקא ערקין מן
קדמי.
יג .אתנשיתי היְך שכיבא מן רעיֹונא הויתי כמן דפחר תביר.
יד .מטּול די שמעית טיב ביש דָאמרין עלי עממין סגיאין רתיתא מחזֹור חזֹור באתכנשיהֹון
כחדא עלי למסב נפשי חשיבּו.
טו .ואנא עלְך רחיצית יי ַאמרית אלהי ַאנת.
טז .בַאידְך זמני פּורקני פצי יתי מן יד בעלי דבבי ּומרדפי.
יזַ .אנהר סבר אפְך על עבדְך פרֹוקני בטּובְך.
יח .יי לא אבהת ארּום קריתְך יבהתּון רשיעי ישתקּון ויחתּון לשיֹול.
יט .תתפקקן ספות שקרא דמללן על צדיקיא גדּופין בגיותנּותא ּובסרנּותא.
כ .כמא סגי טּובְך דַאטשיתא לדחלין מנְך עבדתא לסברין עלְך למפרע להֹון אגר טב קביל
בני נשא.
כא .תטמרינּון בטּומרא בעדן רּוגזְך מגדּודי גבריא תטשנּון כד במטללתא מתגרת לישניא.
כב .בריְך יי ארּום פרש טיבּותיּה לי בקרתא כריכתא.
כג .ואנא אמרית באתבעּותי למערֹוק אשתציתי מקביל יקרְך בקּושטא שמעת קל צלֹותי
באתחננּותי לותְך.
כד .רחּומּו ית יי כל חסידֹוי מהימניא נטיר מן ביש יי ּופרע על דֹורבני דעבדין גיותנּותא.
כה .תקּופּו ויתעלם רעיֹונכֹון כל דכלין למימרא דיי.

פרק לב
א .לדוד שכלא טבא אמר דוד טּובֹוי דמן דשבקין ליּה מרֹודֹוי חפין על חטאֹוי.
ב .טּובֹוי דבר נשא דלא חשיב יי ליּה עוין ּודלא ברּוחיּה נכלא.
ג .מטּול דשתקית מן פתגמי אֹוריתא בלין גרמי כנהמּותי כֹולא יֹומא.
ד .ארּום יימם ולילי תקיפת עלי מחתְך אתהפְך רּוטבי היְך שרבא דקיטא לעלמא.
ה .חֹובתי אֹודענְך ועויתי לא חפית אמרית אֹודי על מרֹודי קדם יי ואת שבקתא עוית חֹובי
לעלמין.
ו .מטּול דא יצלי כל חסידא קדמְך לעידן רעּותיּה לחֹוד דייתּון עממין סגיאין היְך מיא לותיּה
לא ימטּון למבאשא.
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ז .את הּוא יי טמֹור לי ממעיקא תנטרנני ביעת שזבּותא תחזרנני לעלמא.
חַ .אשכלינְך וַאלפינְך באּורחא דנן תהְך אמלכנְך ואשוי עלְך לטבא עיני.
ט .לא תהוּון כסּוסיא והיְך כּודנא דלית להֹון ביֹונא בזממא ּובפרּומביא תקּוניּה לאתחסמא
כחדא לא יתקרב לותְך.
י .סגיאין כיבין לרשיעא ּודכלי ביי טיבּותא יחזרינּה.
יא .חדּו במימרא דיי ּובעּו צדיקיא ושבחּו כל תריצי לבא.

פרק לג
א .שבחּו צדיקיא קדם יי לתריצי יאי שבחתא.
ב .אֹודיאּו קדם יי בכנרא בנבלא דעסרתי נימין שבחּו ליּה.
ג .שבחּו קדם יי שירתא חדתא אֹוטיבּו לשבחא ביבבא.
ד .מטּול דתקין פתגמא דיי וכל עֹובדֹוי בהימנּותא.
ה .רחם צדקתא ודינא טּובא דיי מליא ַארעא.
ו .במלא דיי שמיא אתעבידּו ּוברּוחא דפּומיּה כל חילהֹון.
ז .דמכניס היְך זיקא מֹוי דימא יהבנּון באפֹותיקי תהֹומיא.
ח .וידחלּון מן קדם יי כל יתבי ַארעא מניּה ירתתּון כל דירי תבל.
ט .מטּול דהּוא אמר והוי הּוא פקיד ואתקים.
י .יי תבר מלכת עממיא בטל מחשבת אּומיא.
יא .מלכתא דיי לעלמא קימא מחשבת לביּה לדרי דריא.
יב .טּובֹוי דגברא דיי אלהיּה עמא די בחר לַאחסנא ליּה.
יג .מן שמיא אסתכל יי חמא ית כל בני נשא.
יד .ממדֹור בית מֹותביּה אֹודיק לות כל יתבי ַארעא.
טו .די ברא יתהֹון מכון כחדא לבהֹון ּומתבֹונן לכל עֹובדיהֹון.
טז .לית מלכא מתפרק בסגעי חילותּה גברא לא מתפצי בסגעי חיליּה.
יז .שקרא סּוסא לפּורקנא ּובסגעי תּוקפיּה לא משתזיב.
יח .הא עינא דיי מסתכל לדחלין מניּה לסברין לטיבּותיּה.
יט .למפצי ממֹותא נפשיהֹון ּולקימּותהֹון באּולצנא.
כ .נפשנא מסתכיא לפּורקנא דיי סעּודנא ּותריסנא הּוא.
כא .ארּום במימריּה יחדי לבנא מטּול דבשּום קּודשיּה אתרחצנא.
כב .יהא טּובְך יי עלנא היכמא דסברינן עלְך.
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פרק לד
א .לדוד כד שני ית מדעיּה קדם אבימלְך ּופטריּה ואזל.
ב .אבריְך ית יי בכל עדן תדירא תּושבחתיּה בפּומי.
ג .במימרא דיי תּושבחת נפשי ישמעּון ענותניא ויחדּון.
ד .הבּו רבּותא קדם יי עמי ּונרֹומם שמיּה כחדא.
ה .תבעית אּולפן מן קדם יי וענני ּומכל דחלתי פצי יתי.
ו .אסתכלּו לותיּה ואתנהרּו ואפיהֹון לא עצבּו.
ז .דין עניא צלי קדם יי שמיע ּומכל עקתֹוי פרקיּה.
ח .שרי מלאכא דיי חזֹור חזֹור לדחלין מניּה ושזיב הנּון.
ט .אשתמֹודעּון וחמֹון ארּום טב יי טּובֹוי לגבר דאתרחיץ במימריּה.
י .דחילּו מן קדם יי קדישֹוי ארּום לית חּוסרנא לדחלֹוי.
יא .בני ַאריון אתמסכנּו ּוכפנּו ותבעי אּולפנא דיי לא חסרין כל טּובא.
יב .אזילּו בניא קבילּו מני דחלתא דיי ַאליף יתכֹון.
יג .מן גברא דבעי חיי רחם יֹומיא למחמי טבא.
יד .טֹור לישנְך מביש וספותְך מלמללא נכלא.
טו .זֹור מביש ועבד טב בעי שלמא ּורדף בתרֹוהי.
טז .עינֹוי דיי לות צדיקיא ואּודנֹוי לקבלא צלֹותהֹון.
יז .פרצּופא דיי רגיז בעבדי בישא לשצָאה מן ַארעא דכרנהֹון.
יח .צלין צדיקיא ּוקדם יי שמיע ּומכל עקתהֹון פצנּון.
יט .קריב יי לתבירי לבא וית מכיכי רּוחא יפרֹוק.
כ .סגיאין בישן מערען לצדיקא ּומן כּולהֹון פצא ליּה יי.
כא .נטר לכּולהֹון אברֹוי חדא מנהֹון לא מתברא.
כב .מיתֹותא דרשיעא בישא וסנאי צדיקא יתחיבּון.
כג .פרֹוק יי נפשא דעבדֹוי ולא מתחיבין כל דסברין במימריּה.

פרק לה
א .לדוד אתגר יי במרי תגרתי סדר קרב קבל בעלי קרבתי.
בַ .אתקיף תריס ועגיל וקּום בסעדי.
גּ .ושלֹוף מּורגיתא ּוטרֹוק לאּורעּות רדפי אמר לנפשי פריקְך אנא.
ד .יבהתּון ויכספּון תבעי נפשי ירתעּון לאחֹורא ויתכנעּון חשלי בישּותי.
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ה .יהוין היְך מֹוזא קדם זעפא ּומלאכא דיי דחי.
ו .יהי אֹורחתהֹון חשֹוכא וחסירא ּומלאכא דיי רדיף להֹון.
ז .ארּום מגן פרסּו לותי שיח מצדהֹון מגן כמנּו לנפשי.
ח .תיתיּה שליא לא יתחכם ּומצדתיּה די פרס תצידיּה בשליא יפֹול בּה.
ט .ונפשי תחדי במימרא דיי תדּוץ בפּורקניּה.
י .כּולהֹון אברי תהוין ָאמרין יי מן כותְך פצי עניא מן תקיף מניּה ועניא וחשיכא מן ַאנסיּה.
יא .קימין סהדי חטֹופין מן דלא חכימית שילין לי.
יב .פרעין לי בישתא חלף טבתא בען למתכל לנפשי.
יג .ואנא בעדן מרעּותהֹון לבישת סקא סגפית בצֹומא נפשי ּוצלֹותי על עּובי תתּוב.
יד .היְך חברא והיְך אחא דילי הלכית היְך אבילא דמתאבל על אמיּה חכיר שחית.
טוּ .ובתברי חדּו ואתכנשּו מתכנשין עלי רשיעיא דמככין לי במלהֹון ולא חכימית אלּו
מבזעין משכי ולא מפקין דמא.
טז .במלי שעיעּותא ּומרהביא ּוממקניא מעסן עלי ככיהֹון.
יז .יי כמה את חמי אתיב נפשי משליתהֹון מבני ַאריויא גּושמי.
יח .אֹודי קדמְך בכנשתא רבא בעמא תקיפא אשבחנְך.
יט .לא יחדּון עלי בעלי דבבי שקרא סנַאי מגן רמזין בעיניהֹון.
כ .ארּום לא שלמא ממללין ועל צדיקי ַארעא דניחין בעלמא ההּוא מלי נכלין מחשלין.
כא .ואפתיאּו עלי פמהֹון אמרּו חדוא חדוא חמת עיננא.
כב .חמיתא יי לא תשתֹוק יי לא תתרחיק מני.
כג .אתער ותקיץ לדיני אלהי ּומרי נצחני יי לתגרתי.
כד .דּון יתי כצדקתְך יי אלהי ולא יחדּון עלי.
כה .לא יימרּון בלבהֹון חדיָאת נפשנא דלמא יימרּון גמרנא יתיּה.
כו .יבהתּון ויתכנעֹון כחדא דחדין על בישתי ילבשּון בהתא וכסּופא דמתרברבן עלי.
כז .יבּועּון ויחדּון תבעי צדקי ויימרּון תדירא יסגי יקרא דיי דצבי שלמא דעבדיּה.
כח .ולישני תרנן צדקתְך כּולי יֹומא תּושבחתְך.

פרק לו
א .לשבחא לעבדא דיי לדוד.
ב .אמר מרדא לחיבא במציעּות לבבי לית דחלתא דיי לקביל עינֹוי.
ג .ארּום שעיא ליּה בעינֹוי למשכח חֹובין למסגי אּולפנא.
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ד .מלי פּומיּה רישעא ּונכילּו פסק למשכל לאֹוטבא.
ה .רשעא חשיל על שויּה יתעתד על אֹורח דלא טב ביש לא ירחק.
ו .יי בשמי שמיא טּובְך הימנּותְך עד שחקי.
ז .צדקּותְך רמא היְך טּוריא תקיפא דינְך עמיקין היְך תהֹומא רבא בני נשא ּובעירא תפרֹוק
יי.
ח .כמה יקיר טּובְך יי ּובני נשא בטלל שכנתְך ישרּון לרֹוחצן.
ט .יתרויּון בדהן ברכתא דביתְך ּומבּוע בסימּותְך תשקנּון.
י .ארּום עמְך טיבי מין חיין בזיו יקרְך נחמי נהֹורא.
יא .נגֹוד טּובְך על ידעְך וצדקתְך על תריצי לבא.
יב .לא תערענני רגלא דגיותנא וידיהֹון דרשיעיא לא תטלטלנני.
יג .תמן נפלּו עבדי שקר ידחין ולא יֹוסיפּון למקם.

פרק לז
א .לדוד לא תגרג במבאשין למהוי דכותהֹון ולא תטנין בעבדי טלּומא למזדוג עמהֹון.
ב .מטּול דסֹופיהֹון היְך עסבא בסרהֹוביא יתמֹוללּו והיְך ירֹוק דתָאה ינתרּון.
ג .רחיץ במימרא דיי ועבד טב שרי ַארעא וחסן בהימנּותא.
ד .ותתפנק על יי ויתן לְך משילי לבְך.
ה .גלי על יי ָארחתְך ּוסבֹור על מימריּה והּוא יעבד.
ו .ויפֹוק היְך נהֹורא צדקְך ודינְך היְך טיהרא.
ז .שתֹוק קדם יי ואֹוריְך ליּה לא תגרג ברשיעא דמצלח אֹורחיּה בגברא דעביד עיצת
חטאין.
ח .אֹוריְך מרגז ּושבֹוק רתחא לא תגרג ברם לַאבאשא.
ט .מטּול דמבאשין ישתיצּון ּודסברין במימרא דיי הנּון יירתּון ַארעא.
י .ותּוב בזעיר ולית רשיעא ותתבין על ַאתריּה וליתֹוי.
יא .וענותנין ירתּון ַארעא ויתפנקּון על סגיעּות שלמא.
יב .חשב רשיעא ביש על צדיקא ּומעסי עלֹוי ככֹוי.
יג .יי יגחְך עלֹוי ארּום חמא ארּום על יֹומא דתביריּה.
יד .חרבא שליפּו רשיעיא ּומתחּו קשותהֹון למקטֹול עניי וחשיכי למכֹוס תריצי אּורחא.
טו .סיפהֹון תעֹול בלבהֹון וקשותהֹון יתברּון.
טז .טב קדם יי זערּות צדיקיא מרכפת רשיעין סגיעין.
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יז .ארּום דרֹועי דרשיעיא יתברּון ותמיְך צדיקיא מימרא דיי.
יח .ידיעין קדם יי יֹומיהֹון דשלמין וַאחסנתהֹון לעלם תהי.
יט .לא יבהתּון בעדן בישתא ּוביֹומי אּולצנא סבעין.
כ .ארּום רשיעיא ייבדּון ּובעלי דבביא דיי היְך יקר פלגיסין דמין ַאולא מתפטמין וסֹופיהֹון
מתנכסין היכנא רשיעי יסּופּון ּובתנן גהנם יגמרּון.
כא .מֹוזיף רשיעא ולא פרע וצדיק מחיס ויהב.
כב .מטּול דמתברכין במימרא ירתּון ַארעא ּודמתלטטין במֹותא ישתצּון.
כג .מן קדם יי פסיעתֹו דגברא מתקנן ואֹורחתיּה יתרעי.
כד .ארּום יפֹול מרע לא ימּות מטּול דיי סעיד בידיּה.
כה .טלי הוית ברם סיבית ולא חמית צדיקא שביקא ּובנֹוי תבעין לחמא מחּוסרנא.
כו .מן בגלל דכל יֹומא חיס ּומֹוזיף ודרעיּה לברכתא.
כז .סטי מביש ועבד טיבּו ּושרי לחיי עלמא.
כח .ארּום יי רחם דינא ולא ישבֹוק ית חסידֹוי לעלם מנטרין ּובניהֹון דרשיעיא ישתצּון.
כט .צדיקיא יחסנּון ַארעא וישרּון לעלמין עלּה.
ל .פּומא דצדיקיא רנן חּוכמתא ולישניּה ממללא דינא.
לא .נימּוסא דאלהיּה בלביּה לא מזדעזעין אסתורֹוי.
לב .מסתכי רשיעא לצדיקא ּובעי למקטליּה.
לג .יי לא ישבקניּה בידיּה ולא יחיבניּה במדיניּה.
לד .סבר במימריּה דיי וטר ָארחיּה וירֹוממנְך למחסן ַארעא באשתציּות רשיעיא תחמי.
לה .חמיתי רשיעא תקיפא וחסין היְך אילן יציב ועבּוף.
לוּ .ופסק מן עלמא והא ליתֹוי ּובעית יתיּה ולא אשתכח.
לז .נטר שלימּותא וחמי תריצּותא ארּום דסֹוף בר נשא שלמא.
לחּ .ומרֹודין ישתיצּון כחדא סֹופיהֹון דרשיעיא שיציא.
לטּ .ופּורקנא דצדיקיא מן קדם יי עּושנהֹון בעדן עקתא.
מ .וסיעינּון יי ושזיב יתהֹון שזיב יתהֹון מן חיביא ויפרקנּון מטּול דאתרחיצּו במימריּה.

פרק לח
א .תשבחתא לדוד דכרנא טבא על ישראל.
ב .יי לא ברּוגזְך תכסן יתי ולא ברתחְך תרדי יתי.
ג .מטּול דגירְך אתחתן עלי ּושרת עלי מחת ידְך.
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ד .לית ָאסּו בגּושמי מן קדם רּוגזְך לית שלם באברי מן קדם חֹובי.
ה .ארּום חֹובי עברּו רישי היְך מטּול יקיר יקרּו מני.
ו .סריאּו מאיסּו הלבשּושי מן קדם טפשּותי.
ז .עקימית שחית עד לחדא כל יֹומא חכיר הלכית.
ח .ארּום כסלי אתמלין קדיחתא ולית ָאסּו בגּושמי.
ט .פגית ואתמכית עד לחדא רגישית מנהמּותא דלבי.
י .יי לקבלְך כל רגיגתי ותנחתי מנְך לא מטמרא.
יא .לבבי צמרמר שבקני חילי ּונהֹור עיני ברם הנּון ליתיהֹון עמי.
יב .רחימי וחברי מקבל מכתשי קמּו ּוקריבי מרחיק קימין.
יג .ועבדּו פחין תבעי נפשי ּובעי בישּותי מלילּו שקרא ונכלא כל יֹומא מרננין.
יד .ואנא היְך חרשא לא אשמע והיְך אלמנא דלא פתח פּומיּה.
טו .והויתי כגבר דלא שמע מעלמא ולא אית בפּומיּה מכסניתא.
טז .ארּום קדמְך יי צליתי ַאנת תקבל יי אלהי.
יז .ארּום אמרית דלמא יחדּון עלי באזדעזעּות רגלי עלי איתרברבּו.
יח .ארּום אנא לתבירא מעתד וכיבי לקבלי תדירא.
יט .ארּום חֹובי ַאתני אתיצף מן חטאי.
כּ .ובעלי דבבי חיי אלימּו וסגיאין סנַאי על שקרא.
כאּ .ופרעין בישתא חלף טבתא מסטנן לי חלּופי דרדפית טב.
כב .לא תשבקינני יי אלהי לא תרחיק מיני.
כג .זריז לסיּועי יי פּורקני.

פרק לט
א .לשבחא על מטרת בית מקדשא על פמיּה דידּותּון תשבחתא לדוד.
ב .אמרית אנטֹור אֹורחי מלמחטי בלישני אנטֹור לפּומי זממא בדאית רשיעא לקבלי.
ג .אתַאלמית שתקית בטלית מן פתגמי אֹוריתא מטּול היכנא כיבי ממרטיט.
ד .רתח בי בגּושמי ברינני תדלק אשתא מללית בלישני.
ה .אֹודע יי לי אֹורח סֹופי ּומשחתא דיֹומי מנא אינּון אידע אימתי אפסּוק מן עלמא.
ו .קלילין סדרתא יֹומי וגּושמי כלמא לקבלְך ברם כֹולא ללמא חשיבין ברם כּולהֹון צדיקיא
קימין לחיי עלמא.
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ז .ברם בדיֹוקנא דיי יתהלְך גברא ברם ללמא משתגשין כניש ולא חכים מטּול מנא מן
כנשנּון.
חּ .וכדּון מנא סברית יי אֹוריכּותי לותְך היא.
ט .מן כּולהֹון מרדי פצי יתי חסּודי סכלא לא תשוי עלי.
י .אתַאלמית ולא אפתח פּומי מטּול די ַאנת עבדת.
יאַ .אעדי מעלי מכתשְך ממחת גבּורת ידְך אנא שציתי.
יב .במכסנּותא על חֹובא יתרדי בר נשא ּומסית היְך עמר דאתגרדם גּושמיּה ברם למא כל
בר נשא לעלמא.
יג .קבל צלֹותי יי ּובעּותי אצית ּולדמעתי לא תשתֹוק ארּום היְך גיֹורא אנא גבְך תֹותבא היְך
כּולהֹון אבהתי.
יד .אשלי מני ואזיל עד לא אהְך ולא איתי.

פרק מ
א .לשבחא לדוד תּושבחתא.
ב .מסברא סברית יי ּוצלא לותי וקביל בעּותי.
ג .וַאסקני מגֹוב אתרגּושתא מסיין טשטּושא ואקים על כיפא רגלי תקין ַאתּורי.
ד .וסדר בפּומי שבח חדתא תהי תּושבחתא קדם אלהנא יחמּון סגיאין וידחלּון ויסברּון
במימרא דיי.
ה .טּובֹוי דגברא דשוי יי רּוחצניּה ולא אסתכי לות סּורבניא ּוממללי כדיבּותא.
ו .סגיאי נסיא דעבדתא את יי אלהי פרישותְך ּורעּותְך לותנא לית אפשר לסדרא לותְך
תּושבחתְך ַאתני ואמלל תקיפּו מן לחוָאה.
ז .נכסא ודֹורֹונא לא צביתא אּודנין לַאצתא פּורקנְך כריתא לי עלתא וקרבן חטאתי לא
שילתא.
ח .הידין אמרית הא עלית לחיי עלמא כד אעסֹוק במגלת ספרא דאֹורייתא דאכתיב
ַאמטלתי.
ט .למעבד רעּותְך אלהי רעיתי ואֹוריתְך כלילא במצע מעיני.
י .בשרית צדקא בכנישתא רבא הא ספותי לא אמנע יי אלהי את חכימת.
יא .צדקתְך לא טמרית בגֹו לבי קּושטְך ּופּורקנְך אמרית לא כסיתי טיבּותְך והימנּותְך
בקהלא רבא.
יב .בגלל כן את יי לא תמנע רחמְך מני טּובְך וקּושטְך תדירא ינטרּונני.
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יג .ארּום תקיפין עלי בישין עד דלית מנין ַאדביקּו יתי חֹובי ולא יכלית למחמי תקפּו מן
בינתי רישי ורעיֹוני שבקּוני.
יד .אתרעי יי לשזבּותני יי דסיּועי זריז.
טו .יבהתּון ויתחסדּון כחדא תבעי נפשי למגמרּה יזּורּון לאחֹורא ויכספּון דצבין בישתי.
טז .יתבירּון מטּול בהתיהֹון דָאמרין לי חדינא על תבריּה חדוא על סגּופיּה.
יז .יחדּון וידּוצּון במימרְך כל בעיְך וימרּון תדירא יסגי חילא דיי די רחמין פּורקנְך.
יח .ואנא עניא וחשֹוכא יי יחשב טב לי עלי סיּועי ושזבּותי את אלהי לא תֹוחר.

פרק מא
א .לשבחא תּושבחתא לדוד.
ב .טּובֹוי דמשכיל לעניי מסכנא לרחמּותיּה ביֹום בישּותא ישזביניּה יי.
ג .יי ינטרניּה ויחיניּה ויֹוטביניּה בַארעא ולא תמסריניּה ברעּות בעלי דבבֹוי.
ד .מימרא דיי יסיעניּה בחיֹוהי ויתגלי ליּה על שוּוי מרעיּה לאחיּותיּה כל משכביּה אפכתא
בעדן מרעיּה וַאכסנתיּה.
ה .אנא אמרית יי חּוס עלי אסי נפשי מטּול דחבית קדמְך.
ו .בעלי דבבי יימרּון ביש עלי אימתי ימּות ויֹובד שמיּה.
ז .ואין אתא למקבל אפי שקרא ימליל ברעיֹוניּה יכנֹוף עולא ליּה יפֹוק לשּוקא ימליל.
ח .כחדא עלי ממללין בחשי כל סנַאי עלי חשלין בישתא לי.
ט .ממלל טלּומא יתיְך ביּה ויימר דין דמרע לא יֹוסיף למיקם.
י .אֹוף גבר דתבע שלֹומי דאתרחצית עלֹוי מברי סעּודתי אתרברב עלי לחכמא.
יא .וַאנת יי חּוס עלי ואקימני ממרע ואפרע להֹון.
יב .בהדא ידעית ארּום אתרעית בי ארּום לא אתגבר עלי בעלי דבבי לַאבאשא.
יג .ואנא בשלמּותי סעדת בי ואֹוקמתני קדמְך לעלמא.
יד .בריְך שמיּה דיי אלהא דישראל מן עלמא הדין ועד עלמא דָאתי יימרּון צדיקיא ָאמן
וָאמן.

פרק מב
א .לשבחא בשכלא טבא על ידיהֹון דבני קרח.
ב .היְך ַאילא די מרגג על פצידי מיא היכנא נפשי מרגגא לותְך יי.
ג .צחת לְך נפשי לאלהא תקיפא חיא וקימא אמתי אעּול ואחמי זיו שכינתא דיי.
ד .הות לי דמעתי למברי יימם ולילי בדיימר לי סנָאה כל יֹומא ָאן הּוא אלהְך.
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ה .אלין ניסיא אנא דכיר ואשֹוד על רעיֹוני נפשי כד ַאעבר טללא בלחֹודי אתחיל במשרין
דצדיקי עד בית מּוקדשא דיי בקל בעּותא ותּושבחתא אתרגּושת עממין דָאתין למחג
לירּושלם.
ו .מה תתמככין נפשי ותרגשי עלי אֹוריכי לאלהא ארּום תּוב אשבחניּה בפּורקנא דמן
קדמֹוי.
ז .אלהי עלי נפשי תתמכְך בגין כן ידכרּונְך יתבי להלָאה בארע ירדנא ויתבי טּורי חרמֹוני
ועמא דקבילּו אֹורייתא בטּורא דסיני דמכיְך ּוזעיר.
ח .תהֹומא עלָאה לתהֹומא ַארעָאה קרי לקל זלחי מרזביְך היכנא כּולהֹון מתבריְך וגלליְך
עלי עברּו.
ט .יימם יפקֹוד יי טּוביּה ּובליליא תּושבחתיּה עמי צלֹותא לאל די נטיר חיי.
י .אימר לאלהא רּוחצני למא אשליתני למא בקבלא אזיל בדחּוק בעיל דבבא.
יא .בדקטלין גרמי בזמן דמחרפין יתי מעיקי כד ָאמרין לי כל יֹומא ָאן הּוא אלהְך.
יב .מה תתמככין נפשי ּומה תרגשי עלי אֹוריכי לאלהא ארּום תּוב אשבחינּה בפּורקניּה
דמן קדמֹוי די הּוא אלהי.

פרק מג
א .דֹון יתי יי בדין קשֹוט ועלְך למנצי מצּותי מן עמא דלא זכאי מן גבר נכיל ּוטלּומא
תשזבנני.
ב .ארּום ַאנת הּוא אלהא עּושני למה שבקתני למה חקיר איזיל בדחֹוק בעיל דבבא.
ג .שדר נהֹורְך והמנּותְך הנּון ידברּונני יעלּון יתי לטּור בית מּוקדשא ּומדרשי בית שכינתְך.
ד .ואעּול לקרבא קּורבניּה למדבח דיי לאלהא די מניּה חדות בעּותא ואֹודי קדמְך בכנרא יי
אלהי.
ה .מה תתמככין נפשי ּומה תרגשי עלי אֹוריכי לאלהא ארּום תּוב אשבחניּה בפּורקניּה דמן
קדמֹוי די הּוא אלהי.

פרק מד
א .לשבחא לדוד על ידיהֹון דבני קרח שכלא טבא.
ב .יי באּודננא שמענא אבהתנא אשתעיּו לנא עֹובדא דעבדתא בימיהֹון ביֹומיא די
מלקדמין.
גַ .אנת בידא דגבּורתְך עמיא כנענאי תרכתא ּונצבתנּון לבית ישראל בַארעהֹון תברת
עמיא ּופסדתנּון.
ד .ארּום לא בגבּורת סיפהֹון יריתּו ַארעא ּותקֹוף אדרעיהֹון לא פרקת להֹון ארּום ימינְך
ואדרע גבּורתְך ּונהֹור זיו יקרְך ארּום כל זמן דעסיקּו באֹוריתא אתרעיתא בהֹון.
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הַ .אנת הּוא מלכי אלהא בעדנא הדא פקד פּורקנּות דבית יעקב.
ו .במימרְך מעיקנא ננגח בשמְך נכבֹוש כל דקימין עלנא.
ז .ארּום לא בקשתי אנא רחיץ וסיפי לא תפרֹוק יתי.
ח .ארּום פרקתנא ממעיקנא ּומשנָאנא ַאיתיתא עלויהֹון בהתא.
ט .במימרא דיי אנן משבחין כל יֹומא ּושמְך נֹודי לעלמי עלמין.
י .לחֹוד אשליתא וַאכספתנא ולא תשרי שכנתְך בחלונא.
יאַ .אחזרתנא קדל קדם מעיקא ּומשנָאנא כבשּו לנא.
יב .מסרתנא היְך ענא למיכלא ּוביני עממיא בדרתא יתנא.
יג .זבנתא עמְך מגן דלא ממֹונא ולא ַאסגיתא קנינא בפרּוגיהֹון.
יד .שויתנא קלנא לשיבבנא ממקנּותא ותּורפיתא לחזרנּותנא.
טו .שויתנא למתלא בעממיא טלטּול רישא באּומיא.
טז .כל יֹומא כסּופי לקבלי ּובהתת אפי חפתני.
יז .מן קלא דמחסד ּומגדף מן קדם בעל דבבא ונקים נקמתא.
יח .כל דא ערעת יתנא ולא אשלנְך ולא שקרנא בקימְך.
יט .לא זר פליג ּוזחֹוחית לבנא ואת ַאסטיתא אסתורנא מן תריצת ָארחתְך.
כ .ארֹום ַאמכתנא באתר ירּודין וחפיתא עלנא בטּולא דמֹותא.
כא .אין אשלינא שּום אלהנא ּופרישנא בצלֹו ידנא לטעּותא דפלחי כֹוכביא.
כב .הלא אלהא יבשקר דא ארּום הּוא חכים טמירי לבא.
כג .ארּום מטּולתְך אתקטלנא כל יֹומא אתחשבנא כענא דמסירא לנכסא.
כד .אתגבר למה תהי כגבר דמיְך יי אתער אלהנא לא תתנשי לעלמא.
כה .למה שכינת יקרְך תסלק תשלי סגּופנא ודֹוחקנא.
כו .ארּום שיחא לעפרא נפשנא דבקת לַארעית גּובא מעיננא.
כז .קּום סיע לנא ּופרֹוק יתנא מטּול טּובְך.

פרק מה
א .לשבחא על יתבי סנהדרין דמשה דאתאמר בנבּוָאה על ידיהֹון דבני קרח שכלא טבא
ותשבחתא ואֹודאתא.
ב .בעי לבי ממלל טב אימר אני עֹובדי למלכא ממלל לישני מֹוחי היְך קֹולמֹוס ספרא רגיל.
ג .שֹופרְך מלכא משיחא עדיף מבני נשא אתיהיב רּוח נבּוָאה בספותְך מטּול כן ברכנְך יי
לעלמא.
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ד .זרז סיפְך על ירכְך גברא למקטל מלכין עם שלטֹונין הֹודְך ושיבהֹורְך.
ה .ושיבהֹורְך סגי בגין כן תצלח למרכב על סּוסי מלכּותא על עסק המנּותא ּוקשֹוט
וענותנּותא וצדקתא וילפנְך יי למעבד דחילן ביד ימינְך.
ו .גררְך שליפין עממין תחֹותְך יפלּון ּובני קשתְך ישתלחּון בלב סנאי מלכא.
ז .כּורסי יקרְך יי קיים לעלמי עלמין חּוטרא תרצתא חּוטרא דמלכּותְך.
ח .מטּול די רחמת צדקתא ּוסניתא רשעא מטּול היכנא רביְך יי אלהְך משחא דחדוא יתיר
מן חברְך.
ט .מירא דכיא וַאקסיל אלֹואין ּוקציעתא מתגמרין כל לבּושיְך מן היכליא דמכבשין בשין
דפיל מארע מני יחדּונְך.
י .פלכי מלכותא ָאתין למקבל אפְך ּוליקרּותְך בזמן דמעתד ספר אֹורייתא בסטר ימינְך
ּומתכתבא באֹובריזין דמן אֹופיר.
יא .שמעי כנישתא דישראל אֹורית פּומיּה וחמי פרישת עֹובדֹוי ותצלי אּודנְך לפתגמי
אֹורייתא ותתנשי עֹובדין בישין דרשיעי עמְך ּובית טעות דפלחת בית אבּויְך.
יבּ .ובכן ירגג מלכא שּופרְך ארּום הּוא רבֹוניְך ותסגדּון ליּה.
יג .ויתבי כרכא דצּור בתקרּובתא ייתֹון ואפיְך ישחרּון לבית מקדשיְך עתירי עממיא.
יד .כל שפר ארג נכסי פלכי אֹוצרי מלכיא דמטמרן מלגיו יקרבּון לכהניא דמרמצין בדהבא
סנינא לבּושיהֹון.
טו .בלבּושי ציּורין יקרבּון קּורבניהֹון קדם מלכא דעלמא ּושָאר חבריהֹון די מתבדרין ביני
עממיא יתיתין בחדוא לותְך לירּושלם.
טז .יתיתין בחדון ותּושבחתא ויעלּון בהיכלא דמלְך עלמין.
יז .באתר ַאבהתְך יהוין צדיקיא בנְך תמננּון לרברביא בכל ַארעא.
יח .בעידנא ההיא תימרּון נדכר שמְך בכל דר ודר מטּול היכנא עממיא דמתגירין יהֹודּון
שמְך לעלם ּולעלמי עלמין.

פרק מו
א .לשבחא על ידיהֹון דבני קרח ברּוח נבּוָאה בזמן דאתכסי אבּוהֹון מנהֹון והנּון אשתזבּו
ואמרּו שירתא.
ב .אלהא לנא רּוחצנא ועּושנא סיעתא בעקתא נשתכח לחדא.
ג .מטּול היכנא לא נדחל בעדן דאשתלחיפּו אבהן מן ַארעא כד מתמֹוטטין טּוריא בפלגּוס
דימא רבא.
ד .מתרגשין מטשטשין מֹוהי מן עפרהֹון מתרגפין טּוריא בגיותנּותְך לעלמין.
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ה .עמין היְך נהרין ּומבּועיהֹון ָאתין ּומחדין קרתא דיי ּומצלין בבית מקדשיּה דיי משכניּה
דעלָאה.
ו .שכנתא דיי בגוּה לא תזּוע יסיענּה יי בזכּותיּה דַאברהם דצלי עלה לעדני צפרא.
ז .במתן אֹוריתא לעמיּה אתרגשּו עמיא אזדעזעּו מלכותא כד ארים קליּה וכד יהב אֹוריתא
לעמיּה אתמֹוגגּו יתבי ַארעא.
ח .מימרא דיי צבאֹות בסעדנא תקֹוף לנא אלהא דיעקב לעלמין.
ט .אזילּון חמֹון עֹובדיא דיי דשוי צדין ברשעי ַארעא.
י .יבטל קרבא עד סיפי ַארעא קשתא יתבר ויתרע מּורניתא תריסיא עגילין יֹוקיד בנּורא.
יא .פסקּו מן קרבא וידעּון ארּום אנא יי רמא בעמיא רמא על יתבי ַארעא.
יב .מימרא דיי צבאֹות בסעדנא תקֹוף לנא אלהא דיעקב לעלמין.

פרק מז
א .לשבחא על ידיהֹון דבני קרח תּושבחתא.
ב .כל עמיא תקעּו ידא בחדוא יביבּו קדם יי בקל תּושבחתא.
ג .ארּום יי עלָאה דחילא מלְך רב על כל ַארעא.
ד .יקטל עמיא במֹותנא חלּופנא ואּומיא יכבֹוש תחֹות רגלנא.
ה .ירעי לנא למירת ית ַאחסנתנא ית בית מקדשא דיעקב דרחם לעלמין.
ו .יתעלי יי ביבבא יי בקל שֹופרא.
ז .שבחּו קדם יי שבחּו שבחּו למלכנא שבחּו.
ח .ארּום מלְך כל יתבי ַארעא יי שבחּו קדמֹוי בשכלא טבא.
ט .מלְך יי על עמיא יי יתיב על כּורסיּה דקּודשיּה.
י .רבני עממיא אתכנשּו עממיא די מהמנין לאלהא דַאברהם ארּום קדם יי תריסי ַארעא
לחדא אתעלא.

פרק מח
א .שירתא ותּושבחתא על ידיהֹון דבני קרח.
ב .רב יי ּומשבח לחדא בירּושלם קרתא דאלהנא ּובטּור בית מקדשיּה.
ג .שפיר היְך חתנא חדות כל יתבי ַארעא טּורא דציֹון שידא דצפּונא קריתא דמלכא רבא.
ד .יי בבּורניתהא אתידע לתקֹוף.
ה .ארּום הא מלכיא אתחברּו עברּו כחדא.
ו .הינּון חמֹון היכנא תמהּו על ניסיא ּופרּושתא אתבהילּו אּוף ערקּו.
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ז .זעיא אחדתינּון תמן רתיתא היְך אתא ילדה.
ח .בקידּום תקיף כאשא דמן קדם יי תתבר אלפיא דטרסיס.
ט .יימרּון בני ישראל היְך מה די שמענא היכנא חמינא בקרתא דיי צבאֹות בקרתא
דאלהנא יי ישכללינּה עד עלמי עלמין.
י .אשוינּו יי טּובְך במציעּות היכלְך.
יא .היְך כשמְך יי היכדין תּושבחתְך על סיפי ַארעא צדקתא מליא ימינְך.
יב .יחדי טּור ציֹון יבּוען בתּושבחן כנישתא דבית יהּודה מטּול דינְך.
יגַ .אקיפּו ציֹון יבּועּון וחזרּו עלּה מנּו מגדלהא.
יד .שוּו ליבכֹון לאֹוכלּוסהא דמן לעיל ברניתהא מטּול דתשתעּון לדר אֹוחרן.
טו .ארּום דין יי הּוא אלהנא שכנתיּה בגוּה ּומדֹוריּה בשמיא לעלמי עלמין הּוא ידבריננא
כיֹומי טליּותנא.

פרק מט
א .לשבחא על ידיהֹון דבני קרח תּושבחתא.
ב .שמעּו ַאחויתא דא כל עממיא ַאציתּו כל דירי ַארעא.
ג .אּוף בני ָאדם קדמָאה אּוף בנֹוי דיעקב כחדא זכָאה וחיבא.
ד .פּומי ימלל חּוכמתא ורנגת לבא בינא.
הַ .אצלי למתלא אּודני אשרי למפתח בכנרא אּוחדתי.
ו .מטּול אדחל ביֹום ַאסערּות בישא אלהן דחֹובת סּורחני בסֹופי יחזרנני.
ז .לחיביא די מתרחצין על נכסהֹון ּובסגיאּות עתריהֹון משתבחין.
ח .אחּוהי דאשתבא לא מפרק יפרֹוק גבר מנכסֹוי ולא יהב לאלהא פּורקניּה.
ט .ויהי יקיר פּורקניּה ויפסֹוק בישּותיּה ּופּורענּותא לעלם.
י .ויחי תּוב לחיי עלמא לא יחמי דין גהנם.
יא .ארּום יחמּון חכימיא רשיעיא בגהנם יתדנּון כחדא כסיליא ושטיא ייבדּון וישבקּון
לצדיקיא ממֹונהֹון.
יב .בבית קבּורתהֹון ישרֹון לעלם ולא יקּומּון ממשכניהֹון לדרי דריא מטּול דאתרברבּו ּוקנֹו
שּום ביש עלוי ַארעא.
יג .וגברא חיבא ביקרא לא יבית עם צדיקיא ַאמתיל היְך בעירא אשתוא ללמא.
יד .דין ָארחתהֹון גרם שטּותא להֹון ּובסֹופהֹון בפּומהֹון יתנּון סּורחנּותהֹון לעלמא דָאתי.
טו .היְך ענא צדיקיא שוּו למֹותא ּוקטלּון ותברּו צדיקיא ּופלחי אֹוריתא ּותריציא ַאלקּו מטּול
הכי גּופיהֹון יהֹון בלין בגהנם מן בגלל דאֹושיטּו ידיהֹון וחבילּו בית מדֹור שכנתיּה דיליּה.
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טז .אמר דוד ברּוח נבּוָאה ברם אלהא יפרֹוק נפשי מן דין גהנם ארּום ילפנני אֹוריתיּה
לעלמין.
יז( .על קרח וסיעתיּה אתנבי ואמר) לא תדחל (משה) ארּום אתעתר (קרח) גברא
(דמצּותא) ארּום יסגי ַאיקר ביתיּה.
יח .ארּום לא במֹותיּה יסב כֹולא לא יחֹות בתרֹוי ַאיקריּה.
יט .ארּום נפשיּה (דמשה) בחיֹוהי יברְך לְך ויֹודּונְך צדיקיא ארּום תיטיב לפלחין קדמְך.
כ .תעּול דּוכרנהֹון דצדיקיא עד דר ַאבהתהֹון ורשיעיא לעלמי עלמיא לא יחמּון נהֹורא.
כא .גברא חיבא בזמן דאיתֹוהי ביקרא לא יתבין ּובאסתלקּות יקריּה מניּה אמתיל לבעירא
ואשתוי ללמא.

פרק נ
א .תּושבחתא על ידֹוי דָאסף תקיפא אלהא יי מלל מן בראשית שירתא ּוגזר למעבד ַארעא
ממדנח שמשא עד מעלניּה.
ב .ושרּוי ברית עלמא מציֹון ּומן תמן גמיר שּופריּה אלהא יתגלי.
ג .יימרּון צדיקיא ביֹום דינא רבא ייתי אלהנא ולא ישתֹוק למעבד פּורענּות עמיּה אשתא
קדמֹוי תצלהב וחזּור חזּור ליּה תזעֹוף עלעֹולא לחדא.
ד .יקרא לַאנגלי מרֹומא מלעיל ּולצדיקי ַארעא מלרע למימתח דין על עמיּה.
ה .כנּושּו לותי חסידי די גזרּו קיימי וקיימּו אֹוריתא ואתעסקּו בצלּותא דאמתילא לקּורבנא.
ו .ויתנּון ַאנגלי מרֹומא זכּותיּה ארּום אלהא דינא הּוא לעלמא.
ז .שמע עמי ואמלל ישראל וַאסהיד בְך אלהא אלהְך אנא.
ח .לא מטּול דבחְך דלא קרבת קדמי בגלּותא אנא מֹוכח לְך ארּום עלותְך דקריבּו אבהתְך
לקבלי תדירא.
ט .לא קבלית מן אידְך תֹורא מן עדרְך ברחי.
י .ארּום דילי כל חות חּורשא (ועתדת לצדיקיא בגן עדן) בעיריא דכין (ותֹור בר דרעי בכל
יֹומא) בטּורין ַאלפא.
יא .גלין קדמי כל מיני עֹופא דפרחין בַאויר שמיא ותרנגֹול ברא (דקרצּוליּה שרין בַארעא
ורישיּה מטי בשמיא) מרנן קדמי.
יב .אין ימטי זמן קּורבנא תדירא דקריצתא לא אימר לְך ארּום דילי ַארעא ּומליתּה.
יג .לא קבלית בשר נכסת פטימיא ּודמא דברחי לא זריקּו כהניא קדמי.
יד .כבֹוש יצרא בישא ויתחשב קדם יי כנכסת תֹודתא ושלם לעלָאה נדריְך.
טו .וצלי קדמי ביֹומא דעקתא אשזבנְך ארּום תיקרינני.
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טזּ .ולרשיעא דלא עבד תתּובא ּומצלי במרֹומא אמר יי מה לְך למשתעי קימי ותימי בשמי
ותדכר קימי עלי פּומְך.
יז .וַאנת סניתא מכסנּותא דחכימיא ּוטלקתא פתגמי בתרְך.
יח .אין חמיתא גנבא ּורהטתא בתרֹוי ועם גיּופי שויתא חּולקְך.
יט .פּומְך שלחתא למשתעי לישנא בישא ולישנְך מדבקא למללא נכלא.
כ .תתיב באחְך תמליל כדבּותא בבר אמְך תשוי דפיא.
כא .אלין עֹובדין בישין עבדתא ואֹורכית דתתּוב חשבתא למהוי עד עלמין שלים אמרת
בלבבְך אהוי תקיף היכמְך אֹוכחינְך בעלמא הדין ואסדר דין גהנם בעלמא דָאתי קדמְך.
כב .אתבֹוננּו כדּון דא רשיעיא דשלין אלהא דלמא אתבר תּוקפכֹון ולית משזיב.
כג .דדבח יצרא בישא היְך קּורבן תֹודתא יתחשב ליּה ּומֹוקיר לי ודי יעדי אֹורחא בישא
ַאחמי ליּה בפּורקנא דיי.

פרק נא
א .לשבחא תשבחתא לדוד.
ב .כד אתא לותיּה נתן נביא כד שמש עם בת שבע.
ג .חּוס עלי יי היְך טיבּותְך היְך סגיאּות רחמְך שבֹוק מרֹודי.
ד .סּוגעא תחורנני מן עויתי ּומן חֹובי תדכי יתי.
ה .ארּום מרֹודי קדמי גלין וחֹובי לקבלי תדירא.
ו .קדמְך בלחֹודְך חבית ּודביש קדמְך עבדית מן בגלל דתזכי יתי במללּותְך תברֹור יתי כד
תדין.
ז .הא בעויא אתילידית ּובחֹובא עברת מני אמי.
ח .הא קּושטא רעיתא בכּולין ּובטמּור לבא חּוכמתא תהֹודענני.
ט .תדי עלי היְך כהנא דמדי באזֹובא על מסאבא מֹוי אדיּותא מן קטם תֹורתא ואדכי
תסחנני ּומן תלגא אתחור.
י .תבשרנני חדוא ואדיצּותא תביען תּושבחתא איבריא רשפיתא.
יא .סליק אפְך מן חֹובי וכל עויתי מחי.
יב .לב בריר ברי לי אלהא ורּוח מכון בדחלתְך חדית בגוי.
יג .לא תטלֹוק יתי מן קדמְך ורּוח נבּוַאת קּודשְך לא תסלק מני.
יד .אתיב לי אֹוריתְך למדּוץ בפּורקנְך ורּוח נבּוָאה תסמכנני.
טוַ .אאלף למרֹודיא ָארחתְך וחיביא קדמְך יתּובּון.
טז .פצי יתי מדין קטֹול יי אלהי פּורקני תביע לישני צדקתְך.

34

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

35

יז .יי ספותי פתח באֹוריתא ּופּומי יתני תּושבחתְך.
יח .ארּום לא תצבי נכסת קּודשא ואתן עלתא לא תתרעי.
יט .נכסת קּודשא דאלהא נפשא מתברא לב תביר ושפי אלהא לא תבסֹור.
כ .אֹוטיב ברעותְך ית ציֹון תשכלל שּורי ירּושלם.
כא .בכן תצבי דבחין דצדקתא עלתא ּוגמיר הבכן יסקּון כהניא על מדבחא תֹורין.

פרק נב
א .לשבחא שכלא טבא על ידֹוי דדוד.
ב .כד אתי דֹואג אדֹומָאה ותני לשאּול ואמר ליּה אתא דוד לבית אחימלְך.
ג .מה תשתבח בלישנא בישא גבר למשדי אדם זכָאה חסדא דאלהא כל יֹומא.
ד .אתרגּושתא תחשב בליבבְך לישנְך היְך אזמל חריף עביד מלי מלשינּותא.
ה .רחימתא ביש מן טב שקרא מלמללא צדקתא לעלמין.
ו .רחמתא כל מלי סלעמיתא לישנא דנכילּו.
ז .לחֹוד אלהא יתרעינְך לעלמין יתברינְך ויטלטלינְך מלמיתב במשכנא ויתלשינְך מן ארע
חייא לעלמין.
ח .ויחמּון צדיקיא בפּורענּותא דרשיעיא וידחלּו מן קדם יי וַאמטּולתיּה יגחכּון.
ט .ויימרּון הא גברא דלא שוי מימרא דיי עּושניּה סבר בעתריּה עשין בממֹוניּה.
י .ואנא היְך אילן זיתא עבּוף בבית מקדש אלהא סברת בחסדא דאלהא לעלמי עלמין.
יא .אֹודי קדמְך לעלם ארּום עבדת פּורענּות דיני וַאמתין שמְך ארּום טב קבל חסידיְך.

פרק נג
א .לשבחא על פּורענּות דרשיעיא די מפסין שמא דקיריס שכלא טבא על יד דוד.
ב .אמר נבל בלביּה לית אלהא פרע מיניּה מטּול היכנא חבילּו רשיעיא אּורחתהֹון רחיקּו
מן טבא דאשתכח בהֹון עלא לית דעביד טב.
ג .ברם אלהא משמיא אֹודיק על בני אנשא למחמי האית די ישכיל באֹוריתא תבע אּולפן
מן קדם יי.
ד .כּולהֹון זרּו כחדא אטנפּו לית דעביד טב לית אפילּו חד.
ה .הלא ידעּון כל עבדי שקרא דמן קדמֹוי מתיהיב מזֹונא ּומה דין ָאכלי עמי סעדין לחמא
שמא דיי לא ברכּו.
ו .תמן דלחּו דלֹוחא מן פסיליהֹון דלית בהֹון צרֹוְך למדלח ארּום אלהא מבדר תקֹוף משרית
חיביא בהתתא ארּום מימרא דיי לא רחקינּון.
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ז .מן הּוא דיהב מן ציֹון פּורקניא דישראל אלהין יי כד יחזיר מימרא דיי גלּות דעמיּה ירנן
דבית יעקב יחדי דבית ישראל.

פרק נד
א .לשבחא על תּושבחתא שכלא טבא על יד דוד.
ב .כד אתֹוי אנשי זיף ואמרּו לשאּול הלא דוד מטמר גבן.
ג .אלהא בשמְך פרֹוק יתי ּובכח גבּורתְך דּון יתי.
ד .יי קבל צלֹותי אצית למימר פּומי.
ה .ארּום זדֹונין קמּו עלי ועלימין תבעּו נפשי לא שוּו אלהא לקבליהֹון לעלמין.
ו .הא יי סעיר לי יי בסמכי נפשי.
ז .יתּוב בישא למעיקי בהמנּותְך ַאמאְך יתהֹון.
ח .בנכסתא אדבח קדמְך אֹודי שמְך יי ארּום טב.
ט .ארּום מכל עקא פצי יתי ּובבעלי דבבי חמת עיני נקמתא.

פרק נה
א .לשבחא על מלי תּושבחתא שכלא טבא על יד דוד.
ב .אצית אלהא לצלֹותי ולא תתכסי מן צלֹותי.
ג .אצית למימרי וקבל מני אתרעם במלי וארגֹוש.
ד .מקל בעל דבבא מן קדם עקת רשיעא ארּום יגרּון עלי שקרא ּוברּוגזא ינטרּון לי לדבבּו.
ה .לבי ירתת בגוי ודחלתא דמֹותא נפלּו עלי.
ו .דחלתא ּורתיתא ַאתין לי וחפי יתי תבירא.
ז .ואמרית מה יתן לי כנפא היְך יֹונתא ָאטֹוס ואשרי.
ח .הא ַארחיק אתר למנדד אבית במדברא לעלמין.
טַ .ארחיש שזבּותא לי מן זעפא נטלא מעלעֹולא.
י .סלעם יי עצתהֹון פלג לישנהֹון ארּום חמית חטֹוף ּומצּו בקרתא.
יא .יימם ולילי יחזרּונּה עלוי שּורהא ולאּות ּושקר במצעּה.
יב .אתרגּושיא במצעּה ולא עדי מן פלטיּותּה שקר ּונכילּו.
יג .ארּום לא בעיל דבבא יקל יתי ואסֹובר לא מסנַאי עלי אתרברב ואטמר מן קדמֹוי.
יד .וַאנת אחיתֹופל גברא דדמי לי רב דאליפת לי ּומהֹודע חּוכמתא לי.
טו .די כחדא נתרץ רזא בבית מקדשא דאלהא נלְך בסרהֹוביא.
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טז .יחיבנּון דין קטֹול ויגזֹור עליהֹון בישן לדֹואג ואחיתֹופל יחתּון לשיֹול כד הנּון חיין ארּום
בישן במדֹוריהֹון בגּופיהֹון.
יז .אנא קדם אלהא אצלי ּומימרא דיי יפרֹוק יתי.
יח .ברמשא ּובצפרא ּובטהרא אצלי וַארגיש ּושמע קלי.
יט .פרק בשלם נפשי דלא למקרב ביש לי ארּום בסגיען עקן הוה מימריּה בסעדי.
כ .ישמע אל ויקבל מנהֹון ויתיב שמיא מלקדמין לעלמין ורשיעי (דלא מלקדמין) דלא
מהשנין אֹורחתהֹון בישיא ולא דחלּון מן קדם אלהא.
כא .אֹושיט ידֹוי באנשיּה שלמיּה אפס קימיּה.
כב .שעיען יתיר מן שמן דגּובנין מילי פּומיּה והיְך זיני קרבא לביּה רכיכן מלֹוי יתיר מן
משח ואינּון מּורנין דקטֹול.
כג .טלֹוק על יי סברְך והּוא יזּון יתְך לא יתן לעלמא חּוסרנא לצדיקיא.
כד .וַאנת אלהא במימרְך תֹוחית יתהֹון לגהנם עמיקא גברי מרי קטֹול ּונכילּו לא יחמּון
פלגּות יֹומיהֹון ואנא אתרחיץ במימרְך.

פרק נו
א .לשבחא על כנשתא דישראל דמתילא ליֹונה שתֹוקא בעדן די מתרחקין מן קרויהֹון
וחזרין ּומשבחין למרי עלמא היְך דוד מכיר ּושלים כד אחדּו יתיּה פלשתאי בגת.
ב .חּוס עלי יי אלהא ארּום שפיני תחֹותֹוי ישבי גבר חיב כל יֹומא מגיחא ידחקנני.
ג .שפין גרמי מעיקי כל יֹומא ארּום סגיאין מעיקין מגיחין לי אלהא עלאּה די כּורסיּה
במרֹומא.
ד .יֹומא דאדחל אנא עלְך אתרחץ.
ה .במדת דינא דאלהא אשבח במימריּה באלהא אתרחץ לא אדחל מה יעביד ביסרא לי.
ו .כל יֹומא מטּולתי טרחן עלי כל מחשבתהֹון לביש.
ז .יכנשּון ויטשּון בכמנא הנּון אסתורי יטמרּון היכמא דמתינּו עבדּו לנפשי.
ח .על שקרא די בידיהֹון רֹוקן יתהֹון ברגיז עמיא תמסכן אלהא.
ט .יֹומי טלטּולי מניתא ַאנת שוי דמעתי בזיקְך יי הלא בחּושבנְך.
י .הבכן יתּובּון בעלי דבבי מחזרי קדל יֹומא דאצלי די ידעית ארּום אלהא בסעדי.
יא .במדת דינא דאלהא אשבח במימריּה במדת רחמין דיי אשבח במימריּה.
יב .במימרא דאלהא סברת לא אדחל מה יעביד בר נשא לי.
יג .עלי קבלית אלהא נדריְך אשלם קּורבני תֹודן קדמְך.
יד .ארּום פציתא נפשי מקטֹול הלא רגלי מן נקיפא למהלכא קדם יי בנהֹור חייא.
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פרק נז
א .לשבחא על עקתא בזמן די אמר דוד לא תחבל אתאמר על יד דדוד מכיְך ּושלים
במערקיּה מן קדם שאּול באספלידא.
ב .חּוס עלי אלהא חּוס עלי ארּום במימרְך אתרחצת נפשי ּובטלל שכנתְך אהי רחיץ עד
דיעבר אתרגּושתא.
ג .אצלי קדם אלהא עלאּה תקיפא די פקיד לעכֹוביתא דיגמר באספלידא עזלא ַאמטּולתי.
ד .ישדר מלאכיּה משמי מרֹומא ויפרקנני חסד שיפי לעלמין ישדר אלהא טּוביּה וקּושטיּה.
ה .נפשי חידא כד במצע שלהֹובין אדמֹוְך ביני גּומרין די מלהטין בני נשא דכביהֹון היְך
מּורניתא וגררין ולישנהֹון היְך סיפא חריפא.
ו .אתרֹורם על מלאכי שמיא אלהא על כל יתבי ַארעא ַאיקרְך.
ז .מצדתא ַאתקינּו לאסתורי כיף נפשי כרּו קדמי שיחא נפלּו במצעּה לעלמין.
ח .מכון לבי לאֹוריתְך יי מכון לבי לדחלתְך אשבח ואזמר.
ט .אתער יקרי אתער לשבחא על פּום נבלא וכנרא אתער לצלֹותא דקריץ.
י .אֹודי קדמְך בעמיא יי אשבחינְך באּומיא.
יא .ארּום רב עד צית שמיא טּובְך ועד שחקים קּושטְך.
יב .אתרֹורם יי על מלאכי שמיא אלהא על כל יתבי ַארעא ַאיקרְך.

פרק נח
א .לשבחא על עקתא בזמן די אמר דוד לא תחבל על יד דוד מכיְך ּושלים.
ב .הברם בקּושטא שתקין צדיקי בעדן מצּו חמי לכֹון דצדקתא מתמללין תריצּותא תדינּון
בני נשא.
ג .ברם רשיעי מה דין בלבא עילא תעבדּון בַארעא חטֹוף ַאידיכֹון יתקנּון.
ד .אתעבידּו נּוכראין רשיעיא מן מען תען מן כריסא ממללי כדבּותא.
ה .ארסא להֹון כגון ארסא דחויא היְך חּורמנא חרשא דמטמטם אדניּה.
ו .די לא יקבל מילי חרשיא ָאסרי נחשיא ּומן רטני רטן הּוא חכים.
ז .אלהא תרע ככיהֹון בפּומהֹון וניבי בני ַאריון תתרע יי.
ח .יתמסּון בחֹוביהֹון היְך מיא יזלּון להֹון ונגיד גדרֹוי ַאמטלהֹון ויהֹון מתגֹוררין.
ט .היְך זחיל תיבללא די מאס אֹורחיּה היְך נפּולא ואשּותא די סמין ולא חמּון שמשא.
י .עד לא יתעבדּון רשיעיא רכיכי ַאקשּון היְך ַאטדא עד דהינּון רטיבין כבּוסרא כעלעֹולא
ישצינּון.
יא .יחדי צדיקא ארּום חמא פּורענּותא מנהֹון ַאסתורין ישזֹוג באדם רשיעא.
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יב .ויימרּון בני נשא ברם אית ַאגר טב לצדיקיא ברם אית אלהא דדינֹוי מתיחן בַארעא.

פרק נט
א .לשבחא על עקתא בזמן די אמר דוד לא תחבל על יד דוד מכיְך ּושלים כד שדר שאּול
ּונטרּו ית ביתא למקטליּה.
ב .פצי יתי מבעלי דבבי אלהי מן קימין עלי תשזבנני.
ג .פצי יתי מעבדי שקר מן גּוברין קטֹולין פרֹוק יתי.
ד .ארּום הא כמנּו לנפשי מתכנשין עלי עשינין לא על סּורחני ולא על חֹובי יי.
ה .על לא עוין רהטין ּומסדרין קרבא אתגבר לקדמּותא וחמי.
ו .וַאנת יי אלהים צבאֹות אלהא דישראל אתער למסער על כל עממיא לא תחֹוס כל שליטי
שקר לעלמין.
ז .יתּובּון לרמשא מתרגשין היְך ככלב ויחזרּון קרתא.
ח .הא יביעּון בפּומהֹון מליא דשנינן היְך סיפא בספותהֹון ָאמרין נתגבר ארּום מן הּוא די
שמע ויתפרע.
ט .וַאנת יי תגחְך להֹון תתלעב לכל עממיא.
י .עּושנֹוי לְך אנטֹור ארּום אלהא שזבּותי.
יא .אלהא טּובי יקדמנני אלהנא יחמנני נקמתא במעיקי.
יב .לא תקטלינּון מן יד דלמא יתנשּון עמי טלטל יתהֹון מן בתיהֹון בתּוקפְך ּותמסכן יתהֹון
מן ממֹוניהֹון תריסנא יי.
יג .מטּול חֹובת פּומהֹון ּוממלל ספותהֹון יתַאחדן בגיותנּותהֹון ארּום מן מֹומתא ּומן שקרא
ישתעין.
יד .שצי יתהֹון בכלּו שצי יתהֹון עד די ליתנּון וינדעּון ארּום אלהא שליט ביעקב לסיפי ַארעא
לעלמא.
טו .ויתּובּון לרמשא יתרגשּון היְך ככלב ויחזרּון קרתא.
טז .הנּון יטלטלּון למבז בזתא למיכל ולא יניחּון עד די יסבעּון ויביתּון.
יז .ואנא אשבח עּושנְך ואבּוע לעדן צפרא טּובְך ארּום הויתא משזיב לי ורֹוחצני ביֹומא
דעיק לי.
יח .עּושני לותְך אשבח ארּום אלהא שזבּותי אלהא טּובי.

פרק ס
א .לשבחא על עתיק סהדּותא די בני יעקב ולבן פרשגן על יד דוד לַאלפא.
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ב .כד כנש דוד משרין ועבר על ַאיגר סהדּותא ואגיח עם ארם די עם צֹובא ּומן בתר כן תב
יֹוָאב ּומחא ית אדֹומאי במישֹור מלחא ּונפלּו מן חיליהֹון דדוד ויֹוָאב תריסר ַאלפין.
ג .אמר דוד אלהא שבקתנא תקפתא עלנא תקֹוף רּוגזא תּוב ביקרְך לנא.
דַ .ארגישתא ַארעא דישראל זעזעתא ּוסדקתא יתּה ַאסי תבריהא ארּום אתמֹוטטת.
הַ .אחמיתא עמְך קשיא אשקיתא לנא חמר דלוט.
ו .יהבתא לדחליְך נסא לאתנסאּה ביּה מן בגלל קּושטיּה דַאברהם לעלמין.
ז .מן בגלל זכּותיּה דיצחק יתפצין רחימיְך פרֹוק מטּול חסידּותא דיעקב וקבל צלֹותי.
ח .אלהא ממלל בבית מקדשיּה אבּוע ארּום יתגברּון דבית ישראל אפליג בזתא עם בני
יֹוסף דיתבין בשכם ּובמישר סּוכֹות אמשח מישחתא ואפלג עדָאה.
ט .עמי הוּון דבית גלעד ועמי הוּון דבית מנשה וגיברין דבית אפרים עֹושנא דרישי ּומדבית
יהּודה ספריא דבית אּולפני.
י .בעטית מֹואבאי אטמשּו רגלי בארם גבריהֹון היְך דּוד שזּוני על פרקת קדל גברי אדֹום
טלקית מסני עלוי פלשתאי יביבּו כנשתא דישראל.
יא .מן הּוא דיֹוביל יתי לקרתא חרֹובא דצֹור מן הּוא דדברני עד אדֹום.
יב .הלא את הּוא יי שבקתנא ולא תפֹוק אלהא עם חילותנא.
יג .הב לן סעדא ממעיקא ּומגן הּוא פּורקנא דבר נשא.
יד .במימרא דיי נעבד חילא והּוא יכבֹוש מעיקנא.

פרק סא
א .לשבחא על תּושבחן לדוד.
ב .קבל יי בעּותי אצית צלֹותי.
ג .מן סיפי ַארעא קדמְך אצלי באשתלהיֹות לבי בכרְך תקיף דמתבני על טנר רם מני דבר
יתי.
ד .ארּום הויתא רחיץ לי קּוסטל דעשּונא מן קדם בעיל דבבא.
ה .אדּור במשכנְך לעלמיא אתרחץ בטלל שכנתְך לעלמין.
ו .ארּום ַאנת יי שמעתא נדרי יהבתא ירּותא לדחלי שמְך.
ז .יֹומין על יֹומי מלכא משיחא תֹוסיף שנֹוי היְך דרי עלמא הדין ודרי עלמא דָאתי.
ח .יתיב לעלמין קדם יי טיבּו ּוקשֹוט מן מרי עלמא ינטרּון ליּה.
ט .בכן אשבח שמְך לעלמיא כד אשלים נדרי ביֹום פּורקנא דישראל ּוביֹום דיתרבי מלכא
משיחא למהוי מליְך.

פרק סב
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א .לשבחא על ידֹוי דידּותּון תשבחתא לדוד.
ב .ברם לאלהא שתקא נפשי מניּה פּורקני.
ג .ברם הּוא תּוקפי ּופּורקני משזבי לא אזּוע ביֹום עקא רבא.
ד .עד ָאן אתּון מתרגשין על גבר חסיד תתעבדּון קטֹולין כּולכּון היְך שּור דסטי היְך גּודא
רעיעתא.
ה .ברם כד יֹומּון לאֹוטבא מתמלכין למנדח יחזּון כדבּותא בפּומהֹון יברכּון ּובלבהֹון ילטטּון
לעלמין.
ו .ברם לאלהא שתּוקי נפשי ארּום מניּה סברי.
ז .ברם הּוא תּוקפי ּופּורקני משזבי לא אזדעזע.
ח .על אלהא פּורקני ויקרי תקֹוף עּושני סִברי באלהא.
ט .סברּו במימריּה בכל עדן עמא דבית ישראל שרֹו קדמֹוי זחֹוחי לבכֹון אמרּו אלהא סבר
לנא לעלמין.
י .ברם למא בני נשא כדיבא בני גבר כד יסבּון בני נשא במסחתא יתקלּון מזלהֹון הנּון
גרמיהֹון מן למא הוון כחדא.
יא .לא תכלּון בטלימא ּובאֹונסא לא תהבלּון ממֹונא ארּום ישבח לא תשוּון לבא.
יב .אֹורייתא חדא ממלל אלהא ותרתין זמנין דנן שמעית מן פּום משה ספרא רבא ארּום
עּושנא קדם אלהא.
יג .ולְך אלהא למעבד טּובי לצדיקיא ארּום את משלם לאנש היְך עֹובדֹוי.

פרק סג
א .תּושבחתא לדוד בעדן מהוי במדברא די בתחּום שבט יהּודה.
ב .אלהא תּוקפי ַאנת אקּום בצפרא קדמְך צחית לְך נפשי רגיג לְך בסרי בַארעא צדיא
ּומשלהי מדלית מֹוי.
ג .היכנא באתר קּודשא חמיתְך זכי יתי למחמי עּושנְך ויקרְך.
ד .ארּום טב הּוא חסדְך דתעבד לצדיקיא לעלמא דָאתי מן חיי דיהבתא לרשיעיא בעלמא
הדין בגין כן ספותי ישבחּונְך.
ה .היכנא אברכנְך בחיי בעלמא הדין בשּום מימרְך אפרֹוס ידי בצלֹו לעלמא דָאתי.
ו .היְך תרב ּודהן תסבע נפשי וספון דתּושבחן ישבח פּומי.
ז .אין אדכרתיְך על דרגשי במטרת ארנן במימרְך.
ח .ארּום הויתא סעיד לי ּובטלל שכנתְך אבּוע.
ט .אדבקת נפשי בתר אֹורייתְך בי סעדת ימינְך.
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י .והנּון לקבּורתא יתבעּון נפשי יעלּון בַארעית ַארעא.
יא .ידחלּוניּה מטּול מחת סיפא מֹוהבית תעליא יהוּון.
יבּ .ומלכא יחדי במימר אלהא ישבח כל די מקיים במימריּה ארּום יסרנק פּומהֹון כל דמללי
שקרא.

פרק סד
א .לשבחא תּושבחתא לדוד.
ב .שמע אלהא קלי בעדן צלֹותי מדלּוחא דבעל דבבי תנטֹור חיי.
ג .תטמרנני מרזהֹון דמבאשין מאתרגּושת עבדי שקר.
ד .די שנינּו היְך סיפא לישנהֹון נגדּו קשתהֹון משחּו גרריהֹון סמא דקטֹול ּומריר.
ה .לגרָאה בטּומריא דלא מּום בתכף יגרּון ליּה ולא ידחלּון.
ו .יתקפּון להֹון פתגם ביש ישתעּון למכמן תקלין ָאמרין מן חמי להֹון.
ז .יבלשּון למשכח עילין לשיצָאה זכאין בלּושא דמתבלש בגּוף בר נשא והרהּורי לבא
עמיקא.
ח .ויגרי עלויהֹון אלהא גררא בתכף ויתנּון על מחתיהֹון.
ט .ויתקלּון להֹון לישנהֹון יטלטלּון כל דחמי בהֹון.
י .וידחלּון כל בני נשא ויחוּון עֹובדא דיי אלהים ועֹובדיּה יהוּון מתבינין.
יא .יחדי צדיקא ביי ויתרחץ במימריּה וישתבחּון כל תריצי לבא.

פרק סה
א .לשבחא תּושבחתא לדוד שירתא.
ב .קדמְך מתחשבא היְך שתיקּותא תּושבחתא אלהא די שכנתיּה בציֹון ולְך ישתלמּון
נדריא.
ג .מקבל צלֹותא לותְך כל בני בסרא ייתּון.
ד .פתגמי עוין תקפּו מני סּורחננא ַאנת תכפרנּון.
ה .טּובֹוי דתבחר ּותקרב ישרי דרתְך יימרּון צדיקי נשבע בטּוב ביתְך קּודשא דהיכלְך.
ו .דחילן בצדקתא תקבל צלֹותהֹון אלהא פּורקנא סברא דכל סיפי ַארעא ונגות ימא
דרחיקין מן יבשתא.
ז .דַאתקן מזֹוניא ליעלי טּוריא בכח גבּורתיּה מזרז קמּור בגבּורתיּה.
ח .ממאְך רגּוש ימיא ורגּוש גליהֹון ורכפת אּומיא.
טּ .ודחילּו יתבי סיפין מַאתותְך מפקני צפר ּורמש תסדר בפּומהֹון שבחא.
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יַ .אדכרתא ַארעא ואשקיתּה סּוגי עללתא תעתרנה מן קּובתא דאלהא די בשמיא מליא
מטרא תתקן עבּורהֹון ארּום היכנא תשכללנּה.
יא .מרביני צמחהא רוי אשדיְך גיסהא צמחהא תברְך.
יב .הכללתא שנת טּוב ברכתְך וכבשי אֹורחְך יבסמּון דיהנא.
יג .יבסמּון תּושבחת מדברא ודיצא גלמתא תקמרן להֹון.
יד .יעלּון דכריא עלוי ענא ּומישריא יתחפין עבּורא יתיבבּון ברם ישבחּון.

פרק סו
א .לשבחא שירא תּושבחתא יביבּו קדם יי כל יתבי ַארעא.
ב .שבחּו ַאיקר שמיּה שוּו ַאיקר תּושבחתיּה.
ג .אמרּו קדם אלהא מה דחילין הנּון עֹובדְך בסגיעי עּושנְך יכדבּון לְך בעלי דבבְך.
ד .כל יתבי ַארעא יסגדּון קדמְך וישבחּון לְך ישבחּון שמְך לעלמין.
ה .אזילּו וחמֹון עֹובדי אלהא דחיל מרי תסקֹופין על בני נשא.
ו .הפְך ימא דסֹוף ליבשתא בנהר יֹורדנא עברּו בני ישראל ברגליהֹון אֹוביל יתהֹון לטּור
קּודשיּה תמן נחדי במימריּה.
ז .דשליט בכח גבּורתיּה על עלמא עינֹוי בעממיא מסתכלין מסרהבין לא יתרמֹון להֹון
לעלמין.
ח .בריכּו עממיא אלהים ואשמיעּו קל תּושבחתיּה.
ט .דמני נפשנא בחיי דעלמא דָאתי ולא מסר לאזדעזעא רגלנא.
י .ארּום בחנתנא אלהא אתכתנא היְך קנָאה דמתְך סימא.
יא .אעלתנא במצדתא שויתא שֹושילתא בחרצנא.
יבַ .אמאכתנא ַארכבתא מרי מזֹופיתא על רישנא דנתא יתנא כדי בנּורא ּובמֹוי ואפקתנא
לרוחתא.
יג .אעּול לביתְך בעלון אשלם לְך נדרי.
יד .ודי פתחּו ספותי ּומליל פּומי בדעק לי.
טו .עלון שמנין ַאסיק קדמְך עם קטֹורת בּוסמין קרבן דכרין ַאעבד תֹורין עם ברחיא
לעלמין.
טז .אזילּו שמעּו ואשתעי כל דחליא דאלהא מה דעבד לנפשי.
יז .לותיּה בפּומי קריתי ותּושבחתיּה תחֹות לישני.
יח .שקר אין חמיתי בלבי האפשר די לא ישמע יי.
יט .בקּושטא שמע אלהא אצית בקל צלֹותי.
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כ .בריְך אלהא דלא ַאעדי צלֹותי וטּוביּה מני.

פרק סז
א .לשבחא בנגינתא תּושבחתא ושירתא.
ב .אלהא יחּוס עלנא ויברכננא ינהר זיו ַאנפֹוי עמנא לעלמין.
ג .להֹודעא בַארעא אֹורחתְך בכל עממיא פּורקנְך.
ד .יֹודּון קדמְך עממיא אלהא יֹודּון קדמְך עממיא כּולהֹון.
ה .יחדּון וידּוצּון אּומיא ארּום תדין עמיא בתירּוצא ואּומיא בַארעא תדברינּון לעלמין.
ו .יֹודּון קדמְך עמיא אלהא יֹודּון קדמְך עמיא כּולהֹון.
זַ .ארעא יהבת אבּה יברְך יתן אלהא אלהנא.
ח .יברְך יתן אלהא וידחלּון יתיּה כל סיפי ַארעא.

פרק סח
א .לשבחא לדוד תּושבחא ושירא.
ב .יקּום אלהא יתבדרּון בעלי דבבֹוי ויערקּון סנאֹוי מן קדמֹוי.
ג .היכמא דשקיף תננא ישקפּון היכמא די יתמסי שעוא מן קדם אשא יהֹובדּון רשיעיא מן
קדם אלהא.
ד .וצדיקיא יחדּון וידּוצּון קדם יי ויחדּון בחדוא.
ה .שבחּו קדם אלהא שבחּו שּום יקריּה קלסּון ליתב על כּורסיּה יקריּה בערבֹות יּה שמיּה
ּוביעּו קדמֹוי.
ו .אבּוהֹון דיתמי ודינהֹון דַארמלן אלהא במדֹור בית שכינת קּודשיּה.
ז .אלהא די מזוג זּוגים יחידאין לבר זּוגא כחדא דאפיק בית ישראל דהוֹון אסירין במצרים
על עֹובדיהֹון דאבהתהֹון כשרין בפּומבי ברם פרעה ּומשריתיּה דסרבּו לשלחּותהֹון שרֹון
צחיחין.
ח .אלהא כד נפקתא בעמּודא דעננא ּובעמּודא דאשתא קדם עמְך כד טילתא במדברא
דישימֹון לעלמין כד יהבתא אֹוריתא לעמְך.
טַ .ארעא אתרגישת לחֹוד שמיא ַאטיפּו טלא מן קדם יי דין סיני סליק תנניּה כתננא
דאתּונא מן קדם דאתגלי עלֹוי יי אלהא דישראל.
י .כד שמעּו בית ישראל ית קל גבּורתְך פרחּו נפשיהֹון מן יד ַאחתתא עלויהֹון טלין
דתחיּותא ּומטרין דרעוא ארימתא אלהא על ַאחסנתְך ּוכנשתא דאשתלהית את ַאתקינתא.
יא .חיתְך ַאתיבתא בּה אתקנתא משרית מלאכיא לאֹוטבא לענייא דאלהא.
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יב .יי יהב פתגמי אֹוריתא לעמיּה ברם משה וַאהרן מכשרין מימר אלהא לחלות רבא
דישראל.
יג .מלכותא עם חיליהֹון אטלטלּו מן פלטריהֹון וחכימיא אטלטלּו מן מדעהֹון ּוכנשתא
דישראל מפלגא עדאּה מן שמיא.
יד .אין אתּון רשיעיא שכבין ביני קלקלתא כנשתא דישראל דדמיא ליֹונתא מטללא בענני
יקרא מפלגא בזת מצראי סימא דזקיק וטסבריהא מלין אֹובריזין סנין.
טו .כד פרסת ַאידהא על ימא בצלֹו שדי ַאמאְך מלכון וַאמטּולתּה ענן גיהנם היְך תלגא
פצא יתּה מטּולא דמֹותא.
טז .טּור מֹוריה אתר די פלחּו אבהת עלמא קדם יי אתבחר לבנין בית מקדשא וטּור סיני
למֹוהבית אֹוריתא טּור מתנן טּור תבֹור וכרמל אתפסילּו אתעבד להֹון גבבא היְך טּור מתנן.
יז .אמר אלהא למה אתּון טפזין טּוריא לית רעותי למתן אֹוריתא על טּוריא גיותנין
מבסרניא הא טּור סיני דמכיְך רגג מימרא דיי לאשרָאה עלֹוי שכינתיּה לחֹוד בשמי שמיא יי
ישרי לעלמא.
יחַ .ארתיכין דאלהא תרין רבבן דנּור דליק תרין ַאלפין דַאנגליא מדברין להֹון שכנתא דיי
שרת עליהֹון על טּורא דסיני בקדּושה.
יט .סלקתא לרקיע (משה נביא) שביתא שביתא (ַאלפתא פתגמי אֹוריתא) יהבתא להֹון
מתנן לבני נשא ּוברם סרבניא די מתגיירין ותיבין בתתּובא שרת עליהֹון שכינת יקרא דיי
אלהים.
כ .בריְך יי על כל יֹומא ויֹומא טען לנא מֹוסיף פקּודיא עלוי פקּודיא תקיפא די הּוא פרקננא
ּוסעידנא לעלמין.
כא .אלהא לנא תקֹוף ּופּורקן ּומן קדם יי מתגרין ברשיעיא מֹותא ּומפקנּות נשמתא
בסרנֹוקא.
כב .ברם אלהא יתבר ריש בעלי דבבֹוי ינתר שער גבר די מתהלְך בחֹובֹו.
כג .צדיקיא דמיתּו ואתאכלּו מן חיות ברא אמר יי מכּותנן אתיב אתיב צדיקיא די ישתניקּו
במצּולתיּה דימא.
כד .מן בגלל דיחמּון פּורענּות רשיעא יטמשּון רגליהֹון בדם קטילין לישן חיות ברא מן
תרביהֹון ידהנּון מן בעלי דבבא מנהֹון יסבעּון.
כה .חמֹון בית ישראל הליכֹות שכינתְך על ימא אלהא ָאמרין הליכת אלהא מלְך כל עלמא
בקדּושא.
כוַ .אקדימּו ואמרּו שירתא בתר משה וַאהרן דמנגנין קדמיהֹון במצע נשיא צדיקתא די עם
מרים מתֹופפין.
כז .ביני כנישיא בריכּו אלהא רֹוממּו יי עֹובריא במעי אמהֹון זרעא דישראל.
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כח .תמן בנימין זעיר בשבטיא דמן שירּויא נחת לימא מטּול היכנא קבל מלכּותא מן
שירּויא ּובתריהֹון נחתּו רברבי יהּודה רגמּו יתהֹון שבטיא ַאבנין וקבילּו רבנּותא בתריהֹון
רבני זבּולן הוֹון תגריהֹון רבני נפתלי הוֹון גברהֹון.
כט .פקד אלהא עּושנְך אתעשן אלהא שרי בבית מקדשא דנן דעבדת לנא.
ל .מן היכלְך תקבל קּורבניא על ירּושלם שכנתְך שריא מפנקטיהֹון לְך ייתּון מלכיא
קּורבניא.
לא .נזֹוף במשרית חיבין תרע יתהֹון היְך קניא כנישת גברין דמתרחצין בעגליא טעות
עמיא רעּותיּה בעמא די מתעסקין ברעּותא באֹוריתא דזקיקא מן סימא בדר עמיא דלַאגחא
קרבא צבין.
לב .ייתּון בנֹוי דחם חּוסמניא ממצרים לאתגירא בנֹוי דכּוש ירהטּון למפרש ידיהֹון בצלֹו
קדם אלהא.
לג .מלכות ַארעא שבחּו קדם יי שבחּו יי לעלמין.
לד .ליתב על כּורסיּה בשמי שמיא מן לקדמין הּוא במימריּה יהב בקליּה קל רּוח נבּואתא
לנבייא.
לה .הבּו יקר עּושנא לאלהא די על ישראל גיותנּותיּה ועּושניּה בשמיא.
לו .דחיל אלהא מן בית מקדשְך תקיפא דישראל הּוא יהב עּושנא ותּוקפא לעמיּה בריְך
אלהא.

פרק סט
 .לשבחא על גלּות סנהדרין על יד דוד.
ב .פרֹוק יתי אלהא ארּום מטּו משרית חיבין עד די אעיקין לי היְך מיא דמטֹו עד נפשא.
ג .טמעית בגלּותא היְך במיא דמצּולתא ולית אתר למקּום מטית בעמקי תקֹוף סיעת
רשיעיא ּונבּוזראדן ַאגלי יתי.
ד .אשתלהית במקרי אתחרחר ענקי כלּו עיני מלאֹורכא לאלהי.
ה .סגיעין מן סערן דרישי סנַאי מגן תקפּו מקניטי בעלי דבבי סהדי שקרא דלא ַאנסית על
סהדּותכֹון הבכן אשלם.
ו .אלהא את ידעתא לטפשּותי וסּורחנּותי מן קדמְך לא אתכסיאּו.
ז .לא יבהתּון בי דסברין עלְך לא יכספּון בי דתבעין אּולפן מנְך אלהא דישראל.
ח .ארּום ַאמטּולתְך סֹוברית חסּודא חפת כסּופא אפי.
ט .נּוכרי אתחשיבית לאחי והיְך בר עמין לבני אמי.
י .ארּום טננא דבית מקדשא גמרת יתי וחסּודי רשיעיא דמחסדין לְך במשתפהֹון טעותהֹון
לַאיקרְך נפלּו עלי.
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יאּ .ובכית בצֹומא דנפשי והות חסּודתי לקלנא לי.
יב .ויהבית תחֹות כסּותי סקא והוית להֹון למתלא.
יג .ימללּון עלי יתבי תרעא בית קרנתא וזמריהֹון דָאזלין למשתי מרות בבית קרקסון.
יד .ואנא צלֹותי קדמְך יי בעדן רעות אלהא בסגיעי טּובְך עני יתי בקשֹוט פּורקנְך.
טו .פצי יתי מן טינא ולא אטמֹוע אתפצי מן סנַאי דדמין לעּומקי מֹוי.
טז .לא יגלי יתי עם תקיף ולא יסלעם למחפי עלי מצּולתא חסין ולא תפתח עלי גהנם
פּומּה.
יז .עני יתי יי ארּום טב חסדְך היְך כסגיעּות רחמְך תסתכל לותי.
יח .וַאל תסתלק שכנתְך מעבדְך ארּום עיק לי סרהב עני יתי.
יט .קרב לות נפשי פרֹוק יתּה מטּול דלא אתרברבּו עלי בעלי דבבי פרֹוק יתי.
כ .את ידעתא קלני ּובהתי ּוכסּופי לקבלְך קיימין כל מעיקי.
כא .קלנא תברת לבי והא היא תקיפא וַאמתנית למרי מספדיא וליתיהֹון ּולמרי תנחּומין
ולא אשכחית.
כב .ויהבּו בסעּודתי מרירת רישי חּורמני ּולצחּותי אשקיאּו יתי חלא.
כג .יהי פתֹורהֹון דסדרּו קדמי בָאכלי קדמיהֹון לקּולא ונכסתהֹון לתקלא.
כד .יתחשכן עיניהֹון מן למחמי וחרציהֹון תדירא תזעזע.
כה .שדי עלויהֹון רּוגזְך ּותקֹוף רּוגזְך ידבקנּון.
כו .תהי משכנּותהֹון צדיא במשכניהֹון לא יהי יתיב.
כז .ארּום די ַאנת מחיתא רדפּו ּומן דכאיב על קטֹולְך ישתעין.
כח .הב עוית על עויתהֹון ולא ידכּון למעל בכנישת צדיקיְך.
כט .יתמחּון מספר דכרן חייא ועם צדיקיא לא יתכתבּון.
ל .ואנא עניא ּוכאבא פּורקנְך אלהא תשזבנני.
לא .אשבח שּום אלהא בשירא וארבניּה בתֹודתא.
לב .ותשפר צלֹותי קדם יי מן תֹור פטים ּובחיר דקריב ָאדם קדמי דקדימּו קרנֹוי לטלפֹוהי.
לג .חמּון ענותניא ויחדּון תבעי אּולפן מן קדם אלהא ויחי לבכֹון.
לד .ארּום מקבל צלֹותהֹון דחשיכי יי ולאסירֹוי לא בסר.
לה .ישבחּוניּה מלאכי שמיא ויתבי ַארעא ימיא וכל דרחשין בהֹון.
לו .ארּום אלהא יפרֹוק ציֹון וישכלל קרוין דיהּודה ויתּובּון תמן וירתּונּה.
לזּ .ובני עבדֹוי יחסנּון יתּה ורחמי שמיּה ישרֹון בגוּה.
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פרק ע
א .לשבחא על יד דוד למדכר על צרֹוְך לבֹונתא.
ב .אלהא לפצָאה יתי יי לצעדי זריז.
ג .יבהתּון ויתחסדּון תבעי נפשי יזּורּון לאחֹורא ויכספּון דצבין בשתי.
ד .יתּובּון לאחֹורא מטּול די כמנּו עלי יתפרעּון היְך בהיתהֹון דָאמרין עלי חדינא חדינא.
ה .יחדּון וידּוצּון במימרְך כל תבעי אּולפן מנְך ויימרּון תדירא יסגי יקריּה דיי רחמי פּורקנְך.
ו .ואנא עניא וחשיכא אלהא זריז לי סעדי ושזבּותי את הּוא יי לא תֹוחר.

פרק עא
א .במימרְך יי רחיצית לא אבהת לעלם.
ב .בצדקתְך פצי יתי ושזבנני ַאצלי לותי אּודנְך ּופרֹוק יתי.
ג .הוי לי לטינר תקיף עשין למעל תדירא פקדת למפרק יתי ארי תּוקפי ּוכרְך חּוסני את.
ד .אלהי שזיב יתי מן יד רשיעא מן ידא דמרי עילא וחטֹוף.
ה .ארּו את הּוא סֹוברי יי אלהי רּוחצני מן טליּותי.
ו .עליְך סמכית מן כריסא מן מעיא דאמי ַאנת מפקי במימרְך תּושבחתי תדירא.
ז .היְך תמהא הויתי לסגיעין וַאנת רּוחצני ועּושנא דילי.
ח .יתמלי פּומי תּושבחתְך כל יֹומא שבהֹורְך.
ט .לא תטלֹוק יתי לעדן סיבּו כד יפסֹוק חילי לא תשבקנני.
י .ארּום אמרּו בעלי דבבי עלי ביש ונטרי נפשי יתמליכּו כחדא.
יא .למימר אלהא שבקיּה רדּופּו ואחידּו יתיּה ארּום לית דפצי.
יב .אלהא לא תרחיק מני אלהי לסעדי זריז.
יג .יבהתּון ישתיצּון סטני נפשי יתעטפּון קלנא וכיסּופא תבעי בישּותי.
יד .ואנא תדירא אֹוריְך ואֹוסיף על כל תּושבחתְך.
טו .פּומי ישתעי צדקּותְך כל יֹומא פּורקנְך ארּום לא ידעית מנינהֹון.
טז .אעּול בגבּורתא דיי אלהים אדכר צדקּותְך בלחֹודְך.
יז .אלהא ַאליפתני בנסיא מן טליּותי ועד העדנא אשני פרישתְך.
יחּ .ולחֹוד עד זקנא וסיבּותא אלהא לא תשבֹוק יתי עד דאתני תקֹוף אדרעְך לדר דרי לכל
די ייתי כח גבּורתְך.
יט .וצדקתְך אלהא עד שמי מרֹומא די עבדת רברבן אלהא מן כותְך.
כ .די אחמתני עקן סגיעין ּובישין תתּוב תחיי יתנא ּומתהֹומה ַארעיתא תתיב תסק יתנא.
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כא .תסגי רביּותי ותחזֹור תנחמנני.
כב .לחֹוד אנא אֹודי קדמְך בזיני זמר ונבלא אתני קּושטְך אלהי אשבח קדמְך בכנרא
קדישא ישראל.
כג .תבּוען ספותי ארּום אשבח קדמְך ונפשי די פרקתא.
כד .לחֹוד לישני כל יֹומא תרנן צדקתְך ארּום בהיתּו ארּום איתחסדּו תבעי בישּותי.

פרק עב
א .על ידֹוי דשלמה אתאמר בנבּוָאה אלהא הילכֹות דינְך למלכא משיחא הב וצדקתְך
לבריּה דדוד מלכא.
ב .ידין עמְך בצדקא ועניְך בהלכת דינא.
ג .יטלּון יתבי טּוריא שלמא לבית ישראל וגלמתא בזכּותא.
ד .ידין עניי עמא יפרֹוק לבני חשיכא וישֹוף גברא טלֹומא.
ה .ידחלּון מנְך עם מסק שמשא ויצלּון קדמְך קדם מנהר סיהרא דרי דריא.
ו .יחֹות היְך מטרא דרעוא על עסבא דגזיז מן גֹובאי היְך רסיסי מלקֹושא דנטפין על עסבא
דַארעא.
ז .יסגּון ביֹומֹוהי צדיקיא ּוסגיעי שלמא עד די ישתיצּון פלחי סהרא.
ח .וישלֹוט מן סטר ימא רבא לסטר ימא רבא ּומן פרת עד סיפי ַארעא.
ט .קדמֹוי יגחנּון איפרכיא ּובעלי דבבֹוי עפרא ילחכּון.
י .מלכיא דטרסיס וגיסי ימא דאֹוקינּוס תקרבתא יתיבּון מלכיא דשבא ּוסבא דֹורֹון יקרבּון.
יא .ויסגדּון ליּה כל מלכיא כל עממיא ישתעבדּון ליּה.
יב .ארּום יפצי חשיכא דבעי מטּו ועניא ולית סעיד ליּה.
יג .יחֹוס על מסכנא וחשּוכא ונפשת חשיכיא יפרֹוק.
יד .מאּונסא ּומחטֹופין יפרֹוק נפשיהֹון ויהי יקיר ַאדמהֹון קדמֹוי.
טו .ויחי ויתן ליּה מזהב דַאיתיאּו ליּה משבא ויצלי מטּולתיּה תדירא כל יֹומא יברכניּה.
טז .יהי סעיד לחמא בַארעא בריש טּוריא ירגיש היְך כלבנן אביּה וינצצּון מן קרתא
דירּושלם היְך עסבא דַארעא.
יז .יהי שמיּה מדכר לעלם ּוקדם מהוי שמשא מזמן הוה שמיּה ויתברכּון בזכּותיּה כל עמיא
וימרּון טב ליּה.
יח .בריְך יי אלהים אלהא דישראל דעביד פרישן רברבן בלחֹודֹוהי.
יטּ .ובריְך שּום יקריּה לעלמא ויתמלי מזיו יקריּה כל ַארעא ָאמן וָאמן.
כ .גמירין צלֹותיא דדוד בר ישי.
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פרק עג
א .תּושבחתא על ידי דָאסף ברם טב לישראל אלהא לברירי לבא.
ב .ואנא כזעיר אתמֹוטטא רגלי כלמא דאזדעזעא אסתורי.
ג .ארּום טננית במתלעביא בעדן די שלם רשיעיא אחמי.
ד .ארּום ליתיהֹון תוהין ּומצטערין מטּול יֹום מיתתהֹון אתבעין מחשבתהֹון ּופטים וַאלים
לבהֹון.
ה .בליעּות גברין דמתעסקין באֹוריתא ליתיהֹון לעין ועם בני נשא צדיקי דסכלין יסּורי לא
מתכתשין.
ו .לכְך כן עטרתנּון גיותנּותא כלילא דמשוין ברישיהֹון היא מן חטֹוף דילהֹון.
ז .שנא מן שּומנא פרצּופיהֹון עברּו חֹוטביהֹון חפּורת לבא.
ח .יתמקמקּון מן פטמא וימללּון לַאבאשא ולטלּומא מן רּום לבהֹון ימללּון.
ט .שויאּו בקדישי שמיא פּומהֹון ולישנהֹון מצלהבה בקדישי ַארעא.
י .בכן תבּו על עמיא דיי לַאלקיּותהֹון וימחֹונּון במרזֹופין ודמעין סגיעין מחתין להֹון.
יא .ויימרּון הכדין ידע אלהא ואית מנדעא בעלָאה.
יב .הא אלין רשיעיא דיתבין בשלותא בעלמא הדין ַאדביקּו נכסין קנּו חילא.
יג .ברם לסריקּותא זכות לבבי ושזבית בברירּו ידי.
יד .והויתי כתיש כל יֹומא ּומכסנּותי לצפרירי.
טו .אין אמרית אשתעי דכמתהֹון הא על דר בניְך ַארשעית.
טז .וחשיבית למדע ית דא לעּות הּוא בעיני.
יז .עד זמן פּורקנא דאיתי לות מקדשי אלהא אתבין לסֹופהֹון.
יח .ברם בקבליא שויתא להֹון דמיתנּון לשהותא.
יט .הכדין הוֹו לצדֹו כשעתא כלּו אשתיצּון מן אתרגשין.
כ .היְך חלמא מן גבר דמתער יי ליֹום דינא רבא באתער יתהֹון מן בית קבּורתהֹון ברגז
דמּותהֹון תבסר.
כא .ארּום יחּוש לבי וכּוליתי בערן כאשא.
כב .ואנא שטיא לא אידע היְך בעירי אתחשבית גבְך.
כג .ואנא תדירא עמְך אֹוחדתא ביד ימיני.
כד .במלכתְך תדברנני ּובתר דשלים ַאיקרא דאמרתא עלי לַאיתָאה תסבנני.
כה .מן כותְך דילי בשמיא אלא את ועמְך חברא לא צביתי בַארעא.
כו .אשתיצא גּושמי ולבבי תקיפא דבחין לבבי וחּולקי אלהא לעלמא.
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כז .ארּום הא רשיעיא די מתרחקין מנְך יאבדּון שיציתא כל דטעי מן בתר דחלתְך.
כח .ואנא למקרב ביי לי טב שוית ביי אלהים רּוחצני לאשתעיא לצדיקיא כּולהֹון פקּודי
שליחּותְך.

פרק עד
א .שכלא טבא על ידֹוי דָאסף למה אלהא רחקתא לעלמין יתקף רּוגזְך בעאן רעיתְך.
ב .אדכר כנשתְך דקניתא מלקדמין פרקת ממצרים שבטי ַאחסנתְך טּור דציֹון דנן די
שריתא שכנתְך ביּה.
ג .ארים אסתורְך למשוק אּומיא לעלמין דבכל חיליּה ַאבאיש בעל דבבא בקּודשא.
דָ .אכלין מעיקְך במצע זמניְך שוֹון ַאתותהֹון ָאתיא.
ה .יצלף בקּורנסא היְך גבר דמרים ידי בסביְך קיסיא למקטע בכּולביא.
וּ .וכדין גליפיהא גררין כחדא בקּופיץ ּובמפסלת דיּוסטר מחין במרזֹופין.
זַ .אדליקּו בנּורא בית מקדשא לַארעא אפיסּו משכן דאתקרי ביּה שמְך.
ח .אמרּו בלבהֹון בניהֹון כחדא אֹוקידּו אבהתהֹון כל מערעיא אלהא בַארעא.
טָ .אתונא דיהבּו לנא נבייא לא חמינא לית תּוב נביא ולית עמנא דידע עד אימתי.
י .עד אימתי אלהא יחסד מעיקא ירחיק בעיל דבבא שמְך לעלמא.
יא .למא תתיב ידְך וימינְך למפרֹוק מן גֹו עטפְך אפיק ושיצי עקתא.
יב .ואלהא מלכא דשכינת קּודשיּה מלקדמין עביד פּורקנא בגֹו ַארעא.
יגַ .אנת גזרתא בעּושנְך מֹוי דימא ַאנת תברתא רישי תניניא ושנקת מצראי על ימא.
ידַ .אנת תרעתא רישי גברי פרעה יהבתנּון לגמרא לעם בית ישראל וגּושמיהֹון לירֹודי.
טוַ .אנת בזעתא מעינא מן כיפא והוי לנחלא ַאנת יבשתא מגיזת נחלי ַארנֹונא ּומגיזת
יּובקא ויֹורדנא דהֹון תקיפין.
טז .די לְך יממא לחֹוד די לְך ליליא ַאנת ַאתקנתא סיהרא ושמשא.
יזַ .אנת ַאקמתא כל תחּומא דַארעא קיטא וסתוא ַאנת בראתנּון.
יח .אדכר דא בעיל דבבא מגדף יי ועמא טפשא דרחיקּו שמְך.
יט .לא תמסֹור לפלחי מזריא דמתילין לחיות ברא נפשת מַאלפי אֹוריתְך חייהֹון דעניְך לא
תתנשי לעלמין.
כ .אסתכל לקימא דגזרתא לאבהתן ארּום אתמליאּו בניהֹון חשֹוכא פריס על ַארעא
ואֹוניאּותא וחטֹופין.
כא .לא יתּוב מסכן מכסיף עניא וחשֹוכא ישבחּון שמְך.
כב .קּום אלהא נצי מצּותְך אדכר קלנא דעמְך מן מלכא טפשא כל יֹומא.
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כג .לא תתנשי קל מעיקְך אתרגּושא דקימין לקבלְך דסלקא תדירא.

פרק עה
א .לשבחא בזמן די אמר דוד לא תחבל עמְך תּושבחתא על ידֹוי דָאסף שירא.
ב .אֹודינא לְך יי אֹודינא וקריב שמְך אשתעיּו פרישותְך.
ג .ארּום אידע זמנא אנא תריצן אדּון.
ד .מתמססין דירי ַארעא וכל יתבהא אנא ַאתקנית עמּודהא לעלמין.
ה .אמרית למתלעבּון לא תתלעבּון ורשיעיא לא תרימּון ַאיקר.
ו .לא תרימּון למרֹומא ַאיקרכֹון אתּון די ממללין בתּוקפא ּובגדּופין.
ז .ארּום לית בר מני ממדנחא ועד מערבא ולא מן צפּונא דמדבריא ּומן דרֹומא אתר
טּוריא.
ח .ארּום אלהא דין זכי דנן ימאיְך ּודנן ירֹומם.
ט .ארּום כס דלוט ביד יי וחמר עשין מלי מזיגת מררתא לטלטלא מערת די רשיעיא ּומה
דשרי מניּה קשי מן דין קדמאין ברם דּורדיהא ּופקטיהא ימצצּון ישתּון כל רשיעי ַארעא.
י .ואנא אתני לעלם נסיא אשבח לאלהא דיעקב.
יא .וכל תקֹוף רּום רשיעיא ַאמאיְך אתלשינּון מתּוקפיהֹון יתרֹומם תקֹוף רּומהֹון דצדיקיא.

פרק עו
א .לשבחא בתּושבחתא תּושבחא על ידא דָאסף שירא.
ב .אתידע בדבית יהּודה אלהא בדבית ישראל רב שמיּה.
ג .והוה בירּושלם בית מקדשיּה ּומדֹור בית שכינת קּודשיּה בציֹון.
ד .כד עבדּו בית ישראל רעּותיּה אשרי שכנתיּה ביניהֹון תמן תבר גררין וקשתין דעמיא
מגיחי קרבא תריסא וסדרי קרבא בטל לעלמין.
ה .נהיר דחיל את אלהא משבח מן בית מקדשְך יזּועּון מן קדמְך מלכיא דיתבין בכרכי
טּוריא אתר בית כנישּות בזתהֹון.
ו .אשלחּון מעלויהֹון זיני קרבא גברי לבא אתנמנמּו בשנתהֹון ולא ספיקּו כל גברי חילא
למחד זיניהֹון בידיהֹון.
ז .ממזּופתְך אלהא דיעקב דמכּון ַארתיכין ּופרשין אתעקרּו.
חַ .אנת דחיל ַאנת הּוא אלהא ּומן יקּום קדמְך מעדן דיתקֹוף רּוגזְך.
ט .מן שמיא אשמעתא דין ַארעא דעממי דחילת ַארעא דישראל שדֹוכת.
י .אמרין צדיקיא יקּום לדינא עם רשיעיא אלהא למפרק מן ידיהֹון כל ענותני ַארעא לעלמין.
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יא .כד ַאנת רגז על עמְך ַאנת מרחם עליהֹון והנּון יֹודין לשמְך ּושָארא דרתחא דאשתַאר
לְך מן רּוגזא די רגזתא( .ת"א ארּום כד יתקֹוף רּוגזְך על עמְך יתּובּון ויֹודּון לשמְך.
יב .נדרּו נדרין ושלימּו קדם יי אלהכֹון כל דיתבין חזֹור חזֹור למקדשיּה ייתּון קּורבניא לבית
מקדש דחיל.
יג .יזער גסֹות רּוחהֹון דרברבניא דחילא על כל מלכי ַארעא.

פרק עז
א .לשבחא על יד ידּותּון לָאסף תּושבחא.
ב .קלי קדם יי ואקבל קלי קדם אלהא וַאצית מימרי.
ג .ביֹום עקתי אּולפן מן קדם יי תבעית שרת עלי נבּוָאה בליליא זלגת עיני דמעתא ולא
ספּוג סריבת לאתנחמא נפשי.
ד .אדכר אלהא וארגּוש קדם יי אמלל ותשתלהי רּוחי לעלמין.
ה .אחדתא תימֹורתא דעיני אטרפית ולא אמלל.
ו .מניתי יֹומין טבין דמן לקדמין שניא טביא דמן עלמין.
ז .אדכר תּושבחתי בליליא עם הרהּורי לבבי אמלל ויבלש נסיא מנדע דרּוחי.
ח .האפשר די לעלמין ירחק יי ולא יֹוסיף לאתרעיא תּוב.
ט .האפשר די פסק לעלמין טּוביּה שלים פתגם דביש על כל דר ודר.
י .האפשר דאתנשי לחיסא אלהא אין סליק ברּוגזי מן למכמר רחמֹוי לעלמין.
יא .ואמרית מרעּותי הּוא אשתניּו גבּורת ימין עלָאה (ואמרית בעּותי הּוא שנין דקץ מימין).
יב .אדכר עֹובדי אלהא ארּום אדכר מן לקדמין פרשותְך.
יגּ .ורננית בכל עֹובדְך טביא ּובתסקֹופי נסְך אמלל.
יד .אלהא דקדישין אֹורחתְך מן אלהא רבא כאלהא דישראל.
טוַ .אנת הּוא אלהא עביד פרישן הֹודעת בעמיא עּושנְך.
טז .פרקתא בגבּורת אדרעְך עמְך בניא דאֹוליד יעקב וזן יֹוסף לעלמין.
יז .חמֹון שכנתְך בגֹו ימא אלהא חמֹון גבּורתְך על ימא רתתּון עמיא לחֹוד אתרגזּון
תהֹומיא.
יחָ .אחיתּו מיא ענני שמיא קלין יהבּו שחקי לחֹוד כפי גררְך ָאזלין ּומשתלהבין.
יט .קל ַאכליּותְך בגלגלא אשתמע ַאנהירּו ברקין תבל רגזת ואתרגיפת ַארעא.
כ .בימא דסּוף אֹורחְך וכבשְך במין סגיעין ורּושמת פסיעתְך לא אתידעּו.
כא .דברת היְך ענא עמְך ביד משה וַאהרן.

פרק עח
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א .שכלא דרּוח קדשא על ידֹוי דָאסף אצית עמי אֹוריתי ַאצלּון אּודניכֹון למימרי פּומי.
ב .אפתח במתל פּומי אביע חדון דמן לקדמין.
ג .די שמענן וידענן להֹון ואבהתן תניאּו לנא.
ד .לא נכסי מבניהֹון לדר בתרי משתעין תשבחתא דיי ועשניּה ּופרישותיּה די עבד.
ה .ואקים סהדּותא בדבית יעקב ואֹוריתא גזר דבית ישראל די פקד לאבהתן להֹודעּותהֹון
לבניהֹון.
ו .מן בגלל די ידעּון דר בתרי בנין דמתילדין יקּומּון ויתנּון לבניהֹון.
ז .וישוּון באלהא סבריהֹון ולא יתנשּון עֹובדי אלהא ּופקּודֹוי ינטרּון.
ח .ולא יהוּון היְך אבהתהֹון דר מסרבן ּומרגיז דר דלא מתקן לביּה למריּה ולא הות
מהימנא באלהא רּוחיּה.
ט .כד הוּו יתבין במצרים אתרברבּו בני אפרים מנּו קצא ּוטעּו ּונפקּו תלתין שנין קדם קצא
בזיני קרבא וגברא נטלי קשתא אפיכּו קדל ואתקטלּו ביֹום סדרי קרבא.
י .מטֹול דלא נטרּו קים אלהא ּובאֹוריתיּה סרבּו להלכא.
יא .ואתנשיאּו עֹובדֹוי עמא בית ישראל ּופרישותיּה די ַאחמי יתהֹון.
יב .קבל ַאברהם יצחק ויעקב ושבטיא דאבהתהֹון עבד פרישן בַארעא דמצרים חקל
טאניס.
יג .בזע ימא בחּוטרא דמשה רבהֹון וַאעברנּון ואֹוקים מיא צרירין היְך זיקא.
יד .ודברינּון בעננא ביממא וכל ליליא בנהֹור אשא.
טו .בזע טּורין בחּוטריּה דמשה רבהֹון במדברא ואשקי כד בתהֹומיא רברבן.
טז .ואפיק נֹוזלא דמיא מן כיפא ואֹוחית היְך נהרין דנגדין מיא.
יז .ואֹוסיפּו תּוב למחטי קדמֹוי למרגז קדם עלָאה במדברא צחי.
יח .ונסיאּו אלהא בלבהֹון למשַאל אֹוכלא לנפשיהֹון.
יט .ואתרעמּו קדם יי אמרּו האית יּוכלא קדם אלהא לסדרא פתֹורא במדברא.
כ .הא כבר מחא בטינר ודיבּו מיא ונחליא הלחֹוד לחמא יכיל למתן אם יתקן מזֹונא לעמיּה.
כא .בכן שמיע קדם אלהא ּורגיז ואשתא אתסקת בדבית יעקב ּולחֹוד תקֹוף רּוגזא סליק
בישראל.
כב .ארּום לא הימינּו באלהא ולא אתרחיצּו בפּורקניּה.
כגּ .ופקיד שחקי מלעיל ודשי שמיא פתח.
כד .וָאחית עליהֹון מנא למיכל ועבּור שמיא יהב להֹון.
כה .מזֹון דנחת ממדֹור מלאכיא אכלּו בני נשא זודין שלח להֹון לשבעה.
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כוַ .אטיל רּוח קדּומא בשמיא ודבר בעּושניּה רּוח דרֹומא.
כז .וָאחית עליהֹון היְך כעפרא בסרא והיְך חלא דימא עֹופא דפרח.
כח .ואפיל במצע משריתיּה חזֹור חזֹור למשכנֹוי.
כט .ואכלּו ּושבעּו לחדא ורגּוגיהֹון ַאיתי להֹון.
ל .זרּו מן רגּוגיהֹון עד כדין מיכלהֹון בפּומהֹון.
לא .ורּוגזא דאלהא סליקת בהֹון ּוקטיל בגבריהֹון ועּולימי ישראל ַאחמיט.
לב .בכל דא חבּו תּוב ולא הימינּו בפרישותֹוי.
לג .ושיצי בלמא יֹומיהֹון ּושנתיהֹון בבהּולתא.
לד .בזמן דקטלנּון תיבין ּותבעּו יתיּה ויתּובּון ויצלּון קדם אלהא.
לה .ואדכרּו ארּום אלהא תקיפהֹון ואלהא עלָאה פרקינּון.
לו .ושרגינּון ליּה בפּומהֹון ּובלישנהֹון מכדבין ליּה.
לז .מטּול דלבהֹון לא מהימן עמיּה ולא הימינּו בקימיּה.
לח .והּוא רחמנא מכפר עויתהֹון ולא מחבל יתהֹון ּומסגי למתב מן רּוגזיּה ולא יֹוחי בהֹון
כל חמתיּה.
לטּ .ודכיר ארּום בני בסרא הנּון רּוחא דָאזיל ולא תאב.
מ .כמה יסרבּון ליּה במדברא ירגזּון קדמֹוי באתר צדיא.
מא .ותבּו ונסיאּו אלהא וקדישא דישראל ַאתוּו תוהא.
מב .לא אדכרּו ית נסא דידיּה ויֹומא דפרקנּון מן מעיקא.
מג .דשוי במצרים אתֹוהי ותמהֹוי בחקל טאניס.
מד .והפְך לדמא אריתיהֹון ונֹוזליֹון לא שתן מנהֹון.
מה .יגרי בהֹון ערבּובי חיות ברא וגמר יתהֹון ועּורדעניא ויחבל יתהֹון.
מו .ויהב ּומסר לזחלא עבּורהֹון ולעּותהֹון לגֹובאי.
מז .וקלף בברדא גּופניהֹון ושקמתהֹון בכרזּובא.
מחּ .ומסר לברדא בעירהֹון וגיתהֹון לרשפין די נּור.
מט .יגרי בהֹון מאתן וחמשין מחן בתקֹוף רּוגזיּה ברתחא ּובתריכּותא ּובעקא דמשתלחן
בעדן בידיהֹון דאזגדין בישין.
נ .יטיל בכביש תּוקפיּה לא מנע ממֹותא נפשיהֹון ּובעיריהֹון לממֹותא מסר.
נאּ .וקטל כל בּוכרא במצרים שרּו צעריהֹון במשכנהֹון דחם.
נב .וַאטיל היְך ענא עמי ודברנּון היְך ענא עדרא במדברא.
נג .ואשרנּון לרֹוחצן ולא דחלין וית בעלי דבביהֹון חפא ימא.
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נד .וַאעלנּו לתחּום אתר בית מקדשיּה טּור דין קנת ימיניּה.
נה .ותרְך מן קדמיהֹון עמיא ואשרי יתהֹון בעדב ַאחסנתיּה ואשרי במשכנהֹון שבטיא
דישראל.
נו .וַאנסיאּו וַארגיזּו קדם אלהא עלָאה וסהדותיּה לא נטרּו.
נז .וזּורּו וַארשיעּו היְך אבהתהֹון אתהפיכּו היְך קשתא דרמיא גררין.
נח .וַארגיזּו קדמֹוי בנסכיהֹון ּובפסליהֹון ּובצלמניהֹון ַאקנּון יתיּה.
נט .שמיע קדם אלהא ּורגז ורחקת נפשיּה לחדא בישראל.
סּ .ושבק משכנא דשילֹו משכן די שרת תמן שכנתיּה בגֹו נשא.
סאּ .ומסר לקטלין בחרבא עמיּה ּובַאחסנתיּה ַארגיז.
סבּ .ומסר לשביתא אֹוריתיּה ושבהֹוריּה לקטלין בחרבא עמיּה ּובַאחסנתיּה ַארגין.
סג .עּולימֹוהי ָאכלת אשתא ּובתּולתיּה לא אשתבחן.
סד .כהנֹוי בקטלא דחרבא יפלּון וַארמלתֹוי לא ספיקן דתבכין (ת"א בעדן דשבּו פלשתאי
ארֹונא דיי בחרבא נפלּו כהני שילֹו חפני ּופנחס ּובעדן דבשרּו נשֹוהי לא בכין ארּום מיתּו
אּוף אנּון בהדא יֹומא).
סה .ואתער היְך דמיְך יי היְך גברא דמתפקח מן חמרא.
סוּ .ומחא מעיקֹוי בטחֹוריא באחֹוריהֹון קלנא דעלמא יהב להֹון.
סז .ורחיק במשכנא דפרס על תחּומיּה דיֹוסף ּובשבט אפרים לא רעא.
סח .ואתרעי ית שבט יהּודה ית טּורא דציֹון די רחים.
סטּ .ובנא היְך קרנא דרימנא מקדשיּה מעתד היְך ַארעא דיסדּה לעלמי עלמין.
ע .ואתרעי בדוד עבדיּה ודבריּה מן עדרי דענא.
עאּ .ומן בתר מינקן ַאיתיּה למשלט ביעקב עמיּה ּובישראל ַאחסנתיּה.
עבּ .ומלְך עליהֹון בשלימּות לבביּה ּובסּוכלתנּות ַאידֹוי ידברנּון.

פרק עט
א .תּושבחא על ידֹוי דָאסף על חּורבן בית מקדשא אמר ברּוח נבּוָאה אלהים אתֹו עמיא
בַאחסנתְך סאיבּו ית היכל קדשְך שויאּו ית ירּושלם לצדּו.
ב .יהבּו ית גּושמי עבדְך למיכלא לעֹופא דשמיא בסר חסידְך לחיות ַארעא.
ג .שדֹון ַאדמהֹון היְך מיא חזרנּות דירּושלם ולית דקבר.
ד .הוינא קלנא לשכננא תֹולעבא וגֹוחכא לחזרנּותנא.
ה .עד אימתי יי תתקֹוף לעלמין תבער היְך אשא טננּותְך.
ו .שדי חמתְך על פלחי כֹוכביא דלא חכימּו יתְך ועל מלכותא דכשדאי די בשמְך לא צליאּו.
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ז .ארּום גמרּו בית יעקב וית בית מקדשיּה ַאצדיאּו.
ח .לא תדכר לנא עוין דמן שרּויא בסרהֹוביא יקדמּו לְך טבותְך ארּום אתמסכננא לחדא.
ט .סעד יתנא אלהא פּורקננא מטּול ַאיקר שמְך ּופרֹוק יתנא וכפר על חֹובנא בגלל שמְך.
י .למה יימרּון עמיא ָאן אלההֹון יתגלי בעמיא למחמינא פּורענּות אדם עבדְך דאשתפְך.
יא .תעֹול קדמְך אנקתא דאסירי היְך סגי תקֹוף אדרעְך שרי בניא דמתמסרין למיתּותא.
יב .ואתיב לשכננא על חד שבעה גּומלא על פּורענּות קימהֹון וחסּודן די חסדּו יתְך יי.
יג .ואנחנא עמְך ועאן רעיתְך נֹודי קדמְך לעלם דרי לדרי דריא נתני תּושבחתְך.

פרק פ
א .לשבחא על יתבי סנהדרין די מתעסקין בסהדּות אֹוריתא על ידֹוי דָאסף תּושבחתא.
ב .פרנסא דישראל ָאצית דמדבר היְך ענא ארֹונא דיֹוסף דשכינתיּה שריא ביני כרּוביא
הֹופע.
ג .קדם אפרים ּובנימין ּומנשה עֹורר ית כח גבּורתְך עלנא ועלְך מן דינא למפרֹוק לנא.
ד .אלהא אתיב יתנא מגלּותנא וַאנהר זיו סבר אפְך עלנא ונתפרק.
ה .יי אלהים צבאֹות עד אימתי לא קבלתא צלֹותא דעמְך.
ו .אֹוכלתא להֹון לחם טמיש בדמעתא ואשקיתן חמר דמעא תלתי.
ז .שויתנא למדנא לשיבבנא ּובעלי דבבנא יתלעבּון להֹון.
ח .אלהים צבאֹות אתיב יתנא מגלּותנא וַאנהר זיו סבר אפְך עלנא ונתפרק.
ט .בית ישראל דמתילין לגּופנא ממצרים אטלתא תרכתא עמיא מַארעא דישראל
ּונצבתנּון.
י .פניתא מן קדמיהֹון כנענאי ושרשתא שֹורשיהֹון ּומלַאת ַארעא.
יא .חפין טּוריא דירּושלם טּול בית מקדשא ּובתי מדרשיא רבנין ָאמרין אלימין דמתילין
לַארזין תקיפין.
יב .שבשת שבשין (שדרת תלמידהא) עד ימא רבא ולנהר פרת יניקהא.
יג .למא תקפתא גּודרהא ּומכסחין יתּה כל עברי אֹורחא.
יד .ינּוברנּה חזיר דמן חּורשא ותרנגֹול ברא יתפרנס מנּה.
טו .אלהים צבאֹות תּוב כדּון אסתכל מן שמיא וחמי ואדכר ברחמי גּופנא הדא.
טז .ועֹוברא די נציבת ימינְך ועל מלכא משיחא דחילתא לְך.
יז .מתֹוקדא בנּורא ּומפרכא ממזֹופיתא דמן קדמְך ייבדּון.
יח .תהי ַאידְך על גבר דקיימתא ליּה ביד ימינְך על בר נש דחילתא לְך.
יט .לא נזֹור מבתר דחלתְך תקימננא ּובשמְך נקרי.
57

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

58

כ .יי אלהים צבאֹות ָאתיב יתנא מגלּותא ַאנהר זיו סבר אפְך עלנא ונתפרק.

פרק פא
א .לשבחא על כנרא דָאתיא מן גת על ידא דָאסף.
ב .שבחּו קדם אלהים עּושננא יבבּו קדם אלהא דיעקב.
ג .ארימּו קלא בתּושבחתא וסדרּו תּופיא כנרא דקליּה בסים עם נבלין.
ד .תקעּו בירחא דתשרי שֹופרא בירחא דמתכסי יֹומי חגיא דילנא.
ה .ארּום קים גזר ישראל הּוא הלכת דינא לאלהא דיעקב.
ו .סהדּותא על יהֹוסף שויּה דלא קרב לאתת רבֹוניּה ביּה ביֹומא נפק מבית ַאסירי ושליט
בכל ַארעא דמצרים ספתא דלא חכימת אליפית שמעית.
זַ .אעדיתי משעבּודא כתפיּה ַאידֹוי מן למרמי טינא לקדרא אסתלקן.
ח .בעדן עקתא דמצרים קרית ּופצית יתְך ענית יתְך באתר טמיר בית שכנתי דָאכלין
קדמֹוי גלגלין די נּור בחנתְך על מי מצּותא לעלמין.
ט .שמעּו עמי וַאסהיד בכֹון ישראל אם תקבל למימרי.
י .לא יהי ביניכֹון פלחי טעותא נּוכרָאה ולא תסגדּון לטעות חילֹוני.
יא .אנא יי אלהְך דַאסקית יתכֹון מַארעא דמצרים ַאפתי פּומְך בפתגמי אֹוריתא ואמלי יתּה
מכל טבתא.
יב .ולא קבילּו עמי לקלי וישראל לא צבּו למימרי.
יג .ותרכתיּה בהרהּורי לבהֹון אזלּו במלכת רשיעיהֹון.
יד .הלואי עמי שמע לי ישראל באֹורחתי יהלכּון.
טו .כזער בעלי דבביהֹון ַאמאְך ועל בעלי דבביהֹון אתיב מחת גבּורתי.
טז .סנאי יי יכדבּון ליּה ויהי תּוקפיהֹון לעלם.
יז .ויאכלניּה מן טּוב לחם חטין ּומן טינרא דּובשא ַאשבענְך.

פרק פב
א .תּושבחתא על ידא דָאסף אלהים שכנתיּה שריא בכנישת צדיקין דתקיפין באֹוריתא
במצע דינין דקשֹוט ידן.
ב .עד אימתי רשיעיא תדּונּון שקר ואפי רשיעיא תסבּון לעלמין.
ג .דּונּו מסכנא ַאצדיקּו.
ד .שזיבּו מסכן ויתמא עניא ּומסכנא וחשֹוכא מן ידיהֹון דרשיעיא פצּו יתהֹון.
ה .לא חכימּו לאֹוטבא ולא אתבינן באֹוריתא בחשֹוכא מהלכין מטּול היכנא מתמֹוטטין
רגליהֹון די בסיסי ַארעא.
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ו .אנא אמרית הי כמלאכיא אתּון חשיבין והיְך ַאנגלי מרֹומא כּולכֹון.
ז .ברם בקּושטא היְך בני נשא תמּותּון והיְך חד מן רברבניא תפלּון.
ח .קּום יי דּון ית כל יתבי ַארעא ארּום את תחסין בכל עממיא.

פרק פג
א .שיר ּושבחא על ידא דָאסף.
ב .אלהים לא תשתֹוק לְך לא תתרשל ולא תשדֹוְך אלהא.
ג .ארּום הא בעלי דבבְך מתרגשין וסנאְך זקיפּו רישא.
ד .על עמְך נכילּו רזא ּומתמלכין על דמתטשין באֹוצריְך.
הָ .אמרין אתֹו ונכנסּון מלמהוי עם ולא אדכר שמא דישראל תּוב.
ו .ארּום אתמלכּון בכל לבא עלְך כחדא וַאמטּולתְך קימא גזרין.
ז .משכני אדֹומאי וערבאי מֹואבאי והּונגראי.
ח .גּובלאי ועמֹונאי ועמלקאי פלשתאי עם יתבי צֹור.
ט .לחֹוד סנחריב מלכא דאתּור אתחבר עמהֹון הוֹון לסעיד לבני לֹוט לעלמין.
י .עבד להֹון היְך עבדתא למדין ּולסיסרא והיְך עבדתא ליבין בנחל דקישֹון.
יא .אשתציּו בעינא דדאר הוֹון היְך רעי דרמיס לַארעא.
יב .שוי יתהֹון ורבניהֹון היְך עֹורב והיְך זאב והיְך זבח והיְך צלמּונע כל מלכיהֹון.
יג .די אמרּו נירת לנא ית כל עידית אלהים.
יד .אלהי שוי יתהֹון היְך גלגלא דמתגלגל וָאזל ולא ניח במדרֹון והיְך קשא קדם זעפא.
טו .היְך אשא דבערא בחּורשא והיְך שלהֹוביתא דמצלהבא זרזי טּוריא.
טז .הכנא תרדפנּון בעלעֹולְך ּובזעפְך תבהלנּון.
יז .מליא אפיהֹון קלנא ויבעּון שמְך יי.
יח .יבהתּון ויבהלּון לעלמי עלמין ויתחסדּון ויהֹובדּון.
יט .וידעּו ארּום את שמְך יי בלחֹוד עלָאה על כל יתבי ַארעא.

פרק פד
א .לשבחא על כנרא דָאתיא מגת על ידיהֹון דבני קרח תּושבחתא.
ב .מה הנּון רחימין משכניְך יי צבאֹות.
ג .רגגת ּולחֹוד תאיבת נפשי לדרת יי לבי ּובסרי מרננן לאלהא קים.
ד .לחֹוד יֹונתא אשכחת ביתא ושפנינא שרכפא ליּה די כשרין גֹוזליה לאתקרבא על
מדבחתְך יי צבאֹות מלכי ואלהא.
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ה .טּוביהֹון דצדיקין דיתבין בבית מקדשְך תּוב ישבחּונְך לעלמין.
ו .טּוביּה דגבר דעּושנא ליּה במימרְך רּוחצנּותא בלבביהֹון.
ז .רשיעיא דעברין עם עֹומקי גהנם בכין בכיתא היְך מעינא ישוניּה לחֹוד ברכן יעטֹוף
לדתיבין לאּולפן אֹוריתיּה.
חָ .אזלין צדיקיא מן בית מקדשא לבית מדרשא יתחמי לעּות אֹוריתא דילהֹון קדם יי
דשכנתיּה שריא בציֹון.
ט .אמר דוד יי אלהים צבאֹות קבל צלֹותי אצית אלהא דיעקב לעלמין.
י .זכות אבהתנא חמי אלהים ואסתכל ַאנפי משיחְך.
יא .ארּום טב למתב יֹומא חד בדרת מקדשְך מן ָאלף בגלּותא בחרת לאדבקא בבית
מקדש אלהא מן למדר במשכני רשיעא.
יב .ארּום היְך שּור רם ּותריס תקיף יי אלהים חנא ויקרא יתן יי לא יכסי טבא מן דָאזלין
בשלימּותא.
יג .יי צבאֹות טב לבר נשא דמתרחץ במימרְך.

פרק פה
א .לשבחא על ידיהֹון דבני קרח תּושבחא.
ב .רעיתא יי ַארעְך ַאתבת שביתא דבית יעקב.
ג .שבקתא חֹוביהֹון דעמְך כסיתא כל חטאיהֹון לעלמין.
ד .כנשתא כל רּוגזְך תבתא מן תקֹוף רּוגזְך.
ה .תּוב לותנא אלהא פּורקנא ּובטל רּוגזְך עמנא.
ו .האפשר די לעלמיא תתקֹוף בנא תנגיד תּוקפְך לדר ודר.
ז .הלא את תתּוב תחיי יתנא ועמְך ייחדּון במימרְך.
חַ .אחמי יתנא יי טּובְך ּופּורקנְך תתיהב לנא.
ט .אשמע מה ימלל אלהא יי ארּום ימלל שלם לעמיּה ולחסידֹוי ולא יחזרּון לסכלא.
י .ברם קריב לדחלין מניּה פּורקניּה לאשרָאה יקרא בַארענא.
יא .טבון ּוקשֹוט ָארעין צדקא ּושלמא אדבקּו.
יב .קשֹוט מן ַארעא ַארבית וצדקא מן שמיא אֹודיק.
יג .לחֹוד יי יתן טבא וַארענא תתן אבּה.
יד .צדקא קדמֹוי יהלְך ושוי לאֹורח טב אסתורֹוי.

פרק פו
א .צלֹותא דצלי דוד ַאצלי יי אּודנְך עני יתי ארּום עניא וחשיכא אנא.
60

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

61

ב .נטֹור נפשי ארּום חסידא אנא פרֹוק עבדְך את אלהי די אנא מתרחץ עלְך.
ג .חּוס עלי יי ארּום קדמְך אצלי כל יֹומא.
דַ .אחדי נפשא דעבדְך ארּום לותְך יי נפשי אזקֹוף בצלֹו.
ה .ארּום את הּוא יי טב לצדיקיא ּושבק לדתיבין לאֹוריתיּה ּומסגי טיבּו לכל דמצלין קדמְך.
ו .אצית יי צלֹותי וקבל לקל תחנּוני.
ז .ביֹומא דעקתי אקרי לותְך ארּום את עני יתי.
ח .לית בר מינְך בַאנגלי מרֹומא יי ולית כעֹובדְך.
ט .כל עממיא די עבדת ייתּון ויסגדּון קדמְך יי ויתנּון ַאיקר לשמְך.
י .ארּום רבא את אלהא ועבד פרישן את הּוא אלהא בלחֹודְך.
יאַ .אלף יתי יי אֹורחתְך אתהלְך בקּושטְך יחד לבבי למדחל שמְך.
יב .אֹודי קדמְך יי אלהי בכל לבבי וַאיקר שמְך לעלם.
יג .ארּום טּובְך רב עלי ּופציתא נפשי משיֹול ַארעיתא.
יד .אלהא זדֹונין קמּו עלי ותקיפין תבעּו נפשי ולא שויאּו יתְך לקבלהֹון.
טו .ואת יי אלהא רחמנא וחננא מרחק רגז ּומסגי למעבד טבון ּוקשֹוט.
טז .אתפני לותי וחּוס עלי הב עֹושנְך לעבדְך ּופרֹוק לבר ַאמתְך.
יז .עבד עמי ָאת לטבא בזמן דעיל שלמה ברי ית ארֹונא בבית מקדשא יתפתחן תרעיא
ַאמטּולתי ויחמּו סנַאי ארּום שבקתא לי ויבהתּון וידּון ארּום את יי סיעתני ונחמתני.

פרק פז
א .על ידיהֹון דבני קרח אתַאמר שירתא דמתיסד על פּום ַאבהתא דמן לקדמין.
ב .רחם יי מעלני בתי מדרשיא דקביען בציֹון מכל בתי כנישיא דבית יעקב.
ג .מלין דיקר אתמלל עלְך קרתא דאלהא לעלמין.
ד .אדכרּו תּושבחתְך מצראי ּובבלאי לידעי יתְך הא פלשתאי וצֹוראי עם כּושאי דין מליְך
אתרבא תמן.
הּ .ולצּיֹון יתאמר דוד מלכא ּושלמה בריּה אתרבא בגוּה ואלהא הּוא ישכללנּה לעילא.
ו .יי על ספרא די מכתבין ביּה חּושבן כל עלמיא דין מליְך אתרבא תמן לעלמין.
ז .וָאמרי שירין על חנגיא כל מיני תּושבחן על קּורבנא מתַאמרין בגוְך.

פרק פח
א .שירא ותּושבחתא על ידיהֹון דבני קרח על צלֹותא לשבחא שכלא טבא על ידֹוי דהימן
יציבא.
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ב .יי אלהא פּורקניּה יימם קבלית בליליא צלֹותי לקבלְך.
ג .תעֹול קדמְך צלֹותי ַאצלי אּודנְך לבעּותי( .ת"א ייתי קדמְך צלֹותי על עמְך בית ישראל
והט אּודנְך לתּושבחתי דשבחת ליקרְך).
ד .ארּום שבעת בבישן נפשי וחיי לשיֹול מטּו.
ה .אתחשבית עם נחתי בית אסירי הויתי היְך בר נש דלית ליּה חילא.
ו .היְך רשיעיא דמיתּו ולא תבּו יתעבדּו בני חֹורין מן מצּותא היְך קטילין דחרבא שכבי בית
קבּורתא דלא דכרתנּון תּוב והנּון מאפי שכנתְך אתפלגּון.
ז .שויתא יתי בגלּותא דמתילא לגּובא ַארעיתא בחשֹוכיא במצּולתא.
ח .עלי סמכת חמתְך וכל גזירן בישן תברּו יתי סגפתא לעלמין.
טַ .ארחקתא מיּודעי מני שויתא יתי ריחּוקין להֹון כלּוא בבית אסירי ולא אפֹוק.
י .עיני זלגת דמעין מן עניתא קריתְך יי בכל יֹומא פרסית לותְך בצלֹו ידי.
יא .האפשר די למיתיא תעביד פרישן אין גּושמיא דאתמסיאּו בעפרא יקּומּון יֹודּון קדמְך
לעלמין.
יב .האפשר די יתחֹוי בבית קבּורתא טּובְך קּושטא בבית ָאבדנא.
יג .האפשר די תודעּו בחשְך גהנם פרישותְך וצדקתְך דצחּותא וצדיא.
יד .ואנא קדמְך יי צליתי ּובצפרא צלֹותי תקדמינְך.
טו .למה יי שבקתא נפשי תעלים אפְך מני דלא אחמי בנהֹורְך נהֹורא.
טז .עניא אנא ּונגיד מן טליא סֹוברית רחימתְך טעינא עלי.
יז .עלי עברּו רּוגזיְך בעתיְך שיציאּו יתי.
יחַ .אחזרּו יתי היְך מֹוי כל יֹומא ַאקיפּון עלי כחדא.
יטַ .ארחקתא מני רחימא וחברא ּולידעי חשיְך אנא בפּומהֹון.

פרק פט
א .שכלא טבא דאתַאמר על ידא דַאברהם דאתא מן מדינחָאה.
ב .חסדא דיי לעלם אשבח לדר ודר אהֹודע קּושטְך בפּומי.
ג .ארֹום אמרית עלמא בחסדא יתבני שמיא תתקן קּושטְך בהֹון.
ד .גזרית קים לַאברהם בחירי קימית לדוד עבדי.
ה .עד עלמא ַאתקין בניְך ואבני לדר ודר כּורסי מלכּותְך לעלמין.
ו .ויֹודּון שמיא פרשותְך יי לחֹוד קּושטְך בכנישת קדישין.
ז .ארּום מן הּוא בשחקי דמשתוי ליי דדמי ליי באֹוכלֹוסי מלאכיא.
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ח .אלהא תקיפא ברזיהֹון דקדישין יתיב על כּורסי יקרא ורבא ּודחיל על כל מלאכיא
דקימין חזֹור חזֹור ליּה.
ט .יי אלהא על כל חילי מרֹומא מן דכותְך חסינא יי וקּושטְך חזֹור לְך.
י .את שליט בגיותנּותא דימא כד מתרבא מתנטלין גלֹוי ַאנת תמאיכנּון.
יא .את שפיתא היְך קטיל דחרבא רהבא הּוא פרעה רשיעא בתקֹוף אדרע עּושנְך בדרא
בעלי דבבְך.
יב .די לְך שמיא לחֹוד די לְך ַארעא תבל ּומליא את יסדתנּון.
יג .מדבריא די בצפּונא ויתבין די בדרֹומא וחרמֹון די במדינחא בשמְך משבחין.
יד .די לְך אדרעא עם גבּורתא תעשן ידְך למפרק עמְך תרּום ימינְך לשכללא בית מקדשְך.
טו .צדקתא ודינא מדֹור כּורסי יקרְך טיבּו ּוקשֹוט מקדמין אפְך.
טז .טּוביהֹון דעמא דידעין לרצּויי בריהֹון ביבבא יי בנהֹור זיו אפְך יהלכּון ויזכּון בדינא.
יז .בשמְך ירננּון כל יֹומא ּובצדקתְך יתרֹוממּון.
יח .ארּום שבהֹור עּושנהֹון את ּוברעּותְך תרים קרנהֹון.
יט .ארּום דיי הנּון תריסנא ודיי קדיש ישראל מלכנא.
כ .בהדין מללתא בחזונא לחסידיְך ואמרת שויתי סעיד לעמי על ידיּה דמתגבר באֹוריתא
ַאפרשית עּולים מן ביני עמא.
כא .אשכחית דוד עבדי במשח קּודשא רביתי יתיּה.
כב .די ַאידי מתקנן בסעדיּה ברם אדרעי תחילניּה.
כג .לא יטעי בעל דבבא ביּה ּובר רשיעא לא יסגפניּה.
כד .ואשֹוף מן קדמהי מעיקֹוי ּומסנאֹוי אגֹוף.
כהּ .וקּושטי וטּובי עמיּה ּובשּום מימרי תרֹומם יקריּה.
כו .ואשוי במחֹוזי ימא שּולטניּה ּוביתבי על נהרותא גבּורת ימיניּה.
כז .הּוא יקרי לי אבא את אלהי ּותקיף פּורקני.
כח .לחֹוד אנא בּוכרא למלכיא דבית יהּודה אתנניּה עלָאה על מלכי ַארעא.
כט .לעלם אטֹור ליּה טּובי ּוקימי מהימנא ליּה.
ל .ואשוי לעלמין בנֹוי וכּורסיּה כיֹומיא דיקּומּון שמיא.
לא .אין ישבקּון בנֹוי אֹוריתי ּובדיני לא יהלכּון.
לב .אין קימי יפסּו ּופקּודי לא ינטרּון.
לג .וַאסער על ידיהֹון דשבטא דרשיעין מרדיהֹון ּובמזיקיא במכתשין להֹון עויתהֹון.
לד .וטּובי לא אבטל מניּה ולא אשקר בהמנּותי.
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לה .לא אפיס קימי ּומפקנּות ספותי לא אשני.
לו .חדא זמנא קימית בשּום קּודשי אם לדוד אכדיב.
לז .בנֹוי לעלם יהוֹון וכּורסיּה נהיר היְך שמשא לקבלי.
לח .היְך סיהרא דמתקן לָאת לעלם וסהיד בשחקא מהימן לעלמין.
לט .ואת שבקתא ּורחקתא ַארגזתא עם משיחְך.
מ .אשניתא קים דעם עבדְך אפסתא לַארעא כליליּה.
מא .תקפתא כל כרכֹוי שויתא פציחֹוי תבירא.
מב .רמסין יתיּה כל עברי אֹורחא הוה קלנא לשבבי.
מג .ארמתא ימינא דמעיקֹוי אחֹודתא כל בעלי דבבֹוי.
מד .לחֹוד תתיב לאחֹורא סיפיּה ולא ַאקמתא יתיּה בקרבא.
מה .בטלתא כהניא דמדין על מדבחא ּומדכין עמיּה וכּורסי מלכּותיּה לַארעא מגרתה.
מו .קצרתא יֹומי עלימֹוי עטפתא עלֹוי בהתא וכסּופא לעלמין.
מז .עד אימתי יי תסליק שכנתְך לעלמין תדליק היְך אשתא חמתְך.
מח .אדכר די אנא אתבריתי מן עפרא מטּול מה לבטלא בריתא כל בני נשא.
מט .מן הּוא גברא דיחי ולא יחמי מלאכא דמֹותא ושזיב נפשיּה מן ידיּה ולא ייחֹות לבית
קבּורתיּה לעלמין.
נָ .אן הנּון טבותְך דמן שרּויא יי דקימתא לדוד בהימנּותְך.
נא .אדכר יי חסּודא דעבדְך סֹוברית בעטפי כל גדּופיהֹון דסגיעּון עממין.
נב .די חסידּו בעלי דבבְך יי די חסידּו איחֹור רּושמת רגלי משיחְך יי.
נג .בריְך שמא דיי בעלמא הדין ָאמן וָאמן בריְך שמא דיי לעלמא דָאתי ָאמן וָאמן.

פרק צ
א .צלֹותא דצלי משה נביא דיי כד חבּו עמא בית ישראל במדברא עני וכן ָאמר יי דמדֹור
בית שכנתְך בשמיא את הויתא לנא סעיד בכל דר ודר.
ב .כד אתגלי קדמְך דעמְך עתידין למחֹוב ַאתקנתא תתּובא עד דלא טּוריא אתנטלּו
ואתבריַאת ַארעא ויתבי תבל מן עלמא הדין עד עלמא דָאתי את הּוא אלהא.
ג .תתיב בר נש על חֹוביּה עד מֹותא ואמרת תּובּו בני נשא.
ד .ארּום אלף שנין בעינְך מתחשבין קדמְך היְך יֹומא דאתמלי ארּום יעבר והיְך מטרת
ליליא.
ה .ואין לא תיבין תיתי עליהֹון מֹותא היְך דמכין יהֹון ּולעלמא דָאתי היְך עסבא דמתפרכא
יתחלפּון.
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ו .דמין עֹובדיהֹון היְך עסבא די בצפרא יניץ ויסגי לרמשא מתמֹולל ּומתיבש מן חּורבא.
ז .ארּום אשתיצנא מן תּוקפְך ּומן רּוגזְך אתבהלנא.
ח .שויתא חֹובנא לקבלְך עוית טליּותנא קבל נהֹור אפְך.
ט .ארּום כל יֹומנא אתפניאּו קדמְך ברּוגזְך שצינא יֹומי חינא היְך הבל פּומא דסתוא.
י .יֹומי שנֹותנא בעלמא הדין שּובעין שנין מתַאלמין ואין בגבּורתא תמנן שנין וסּוגעיהֹון
ליאּות ּושקר לחיביא ארּום עדּו בסרהֹוביא וטיסין לצפרא.
יא .מן הּוא דידע לַאתבא עּושנא דתּוקפְך אלהין צדיקיא דדחלין מנְך משדכין רּוגזְך.
יב .לממני יֹומנא כן יתכון להֹודע ברם נביא דלביּה מבע חּוכמתא.
יג .תּוב יי עד אימתי תסגפננא ותּוב מן בישתא די מללתא למעבד לעבדְך.
יד .שבע יתנא לעלמא דמתיל לצפרא טּובְך ּונרנן ונחדי בכּולהֹון יֹומנא.
טו .שמח יתנא היְך יֹומין דסגפתנא היְך שניא דחמינא בישתא.
טז .יתחמי לעבדְך עֹובדי נסְך ושבהֹורְך על בניהֹון.
יז .ויהי בסימּותא דגן עדן מן קדם יי עלנא ועֹובדי ידינא מניּה יתקנּון.

פרק צא
א .דאשרי שכנתיּה ברזא עלָאה בטלל ענני יקרא דשדי יבית.
ב .אמר דוד אימר ליי רּוחצני ּוכרְך תּוקפי אלהי ָאכלי במימריּה.
ג .ארּום הּוא יפצנְך שלמה ברי מפחא ותקלא ממֹותא ואתרגּושתא.
ד .בטלל שכנתיּה יטלל עלְך ּותחֹות טלל יקריּה תתרחץ תריסא ועגילא הימנּותיּה.
ה .לא תדחל מן דלּוחא דמזיקי דָאזלין בליליא מן גררא דמלאְך מֹותא דשדי ביממא.
ו .מן מּותא די בקבלא מהלְך מסיעת שידין דמחבלין בטיהרא.
ז .תדכר שמא דקּודשא יפלּון מן סטר שמאלְך ַאלפא ורבבּותא מן ימינְך לותְך לא יקרבּון
למנזק.
ח .לחֹוד בעינְך תהי מסתכל והיְך מתגמרין רשיעי תחמי.
ט .עני שלמה וכן אמר ארּום ַאנת הּוא יי רּוחצני במדֹור עלָאה שויתא בית שכנתְך.
י .אתיב מרי עלמא וכן אמר לא תָארע לְך בישתא ּומכתשא ּומזיקיא לא יקרבּון במשכניְך.
יא .ארּום מלאכֹוי יפקד עלְך למטרינְך בכל אֹורחתְך.
יב .על תּוקפיהֹון יטלּונְך דלמא תתקל ביצרא בישא דמתיל לַאבני רגלְך.
יג .על גּור בר ַארוין ּופתנא תבעֹוט תרמֹוס ַאריא וחּורמנא.
יד .מטּול די במימרי אתרעי ואשזבניּה אשגבניּה מטּול דידע שמי.
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טו .יצלי קדמי ואנא עני יתיּה עמיּה אנא בעקתא אפצניּה ואיקרניּה.
טז .אֹוריכּות יֹומין ַאסבעניּה וַאחמניּה בפּורקני.

פרק צב
א .שבחא ושירא די אמר ָאדם קדמָאה על יֹומא דשבתא.
ב .טב לאֹודָאה קדם יי ּולשבחא שמְך עלָאה.
ג .לתנָאה בצפרא טּובְך וקּושטְך בלילון.
ד .על פּום כנרא דעשרתי נימין ועל פּום נבלא עלי רננת כנריא.
ה .ארּום ַאחדיתני יי בעֹובדְך בעֹובדי ַאידְך אבּוע.
ו .כמה רברבין עֹובדְך יי לחדא עמיקין מחשבתיְך.
ז .בר נש שטיא לא ידע ּוכסילא לא יתבין ית דא.
ח .כד מתלבלבין רשיעיא היְך עסבא ונצצין כל עבדי שקר ועתיד דישצינּון אלהא עד
עלמא.
ט .ואת רמא ועלָאה בעלמא הדין יי ואת רמא ועלָאה לעלמא דָאתי.
י .ארּום הא בעלי דבבְך יי ארּום הא בעלי דבבְך יהֹובדּון לעלמא דָאתי מתפרשין מן
סיעתהֹון דצדיקיא כל עבדי שקר.
יא .וזקפתא היְך רימנא תּוקפי רביתא יתי במשח רבּותא רטיבא דזית עבּוף.
יב .ואסתכלת עיני באּובדנא דמעיקי בקימין עלי לַאבאשא שמען אּודני קל תבירהֹון.
יג .צדיקא היְך דקלא ילבלב פרין היְך ַארזא בלבנן יסגא ויעביד שרשין.
יד .בנֹוי יהוֹון שתילין בבית מקדשא דיי בדרת בית אלהנא ילבלבּון.
טו .תּוב כאבהתהֹון יעבדּון בנין בשיבּו דהנין ורטיבין יהֹון.
טז .מטּול דיחוּון דירי ַארעא ארּום תריץ יי תקפי ולית עולתה ביּה.

פרק צג
א .יי מליְך גיותנּותא ַאלבש ַאלבש יי עּושנא ואזדרז לחֹוד תקיף תבל דלא תזדעזע.
ב .מתקן כּורסיְך מן לקדמין מן עלמא את אלהא.
ג .זקיפין נהרותא יי זקיפין נהרותא קלהֹון בשירתא יקבלּון נהרותא אגר שבחיהֹון.
ד .מן קלן דמיין סגיעין ממשבחיא תבירי ימא רבא משבח בשמי מרֹומא דיי.
ה .סהדותְך קשיטין לחדא לבית מקדשְך יאין וקדישין יי לאֹוריכּות יֹומין.

פרק צד
א .אלהא מרי פּורענּותא יי אלהא מרי פּורענּותא הֹופע.

66

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

67

ב .אתנטל דין ַארעא אתיב גּומלא בישא על גיותניא.
ג .עד אימתי רשיעיא יי עד אימתי רשיעיא יתבּון בשלותא.
ד .יבּועּון וימללּון גדּופין ָאמרין מלין דקלנא כל עבדי שקר.
ה .עמְך יי ישּופּון וַאחסנתְך ימסכנּון.
וַ .ארמלתא וגיֹורא יקטלּון ויתמי ירצחּון.
ז .ואמרּו לא יחמי יּה ולא יתבין אלהא דיעקב.
ח .התבֹוננּו דשטין בעמא ּוכסיליא אימתי תשכילּון.
ט .האפשר די נציב אּודנא הלא שמיע אּולפנא אין אפשר די ברא עינא ולא אסתכל
באֹוריתא.
י .האפשר דיהב אֹוריתא לעמיּה וכד יחֹובּון הלא יתוכחּון הלא יי ַאליף לָאדם קדמי מנדעא.
יא .קדם יי ידיען מחשבת בני נשא ארּום הנּון למא.
יב .טב לגברא די תכסנניּה יּה ּומן אֹוריתְך תַאלפניּה.
יג .לשדכא ליּה מן יֹומי בישא עד דיתברי לרשיעיא שּוחה.
יד .ארּום לא ינטֹוש יי עמיּה וַאחסנתיּה לא ישבֹוק.
טו .ארּום עד צדקתא יתּוב דינא ּובתרֹוי יתפרקּון כל תריצי לבא.
טז .מן יקּום לי לַאגחא קרבא עם מבאשין מן יתעתד לי למנצי עם עבדי שקר.
יז .אלּולי יי סעיד לי כזער שרת בשתיקּותא נפשי.
יח .אין אמרית אתמֹוטטא רגלי טּובְך יי יסעיד יתי.
יט .בסגעי מחשבתא בגוי ניחּומתְך יפרקנּון נפשי.
כ .האפשר דיתחבר עמְך כּורסי שקרא ברית לעּותא היתעתד עלי קים.
כא .יכנשּון בישן על נפשא דצדיקא וַאדמא זכי יחיבּון דין דקטֹול.
כב .ויהי יי לי לסעיד ואלהי לתקֹוף רּוחצני.
כג .ואתיב עליהֹון ית שקריהֹון ּובבישתהֹון יגמרינּון יגמרינּון יי אלהנא.

פרק צה
א .אתּון נשבח קדם יי ניבב קדם תקיף פּורקנא.
ב .נקדם אפֹוי בתֹודתא בתּושבחיא ניבב קדמֹוי.
ג .ארּום אלהא רבא יי ּומלכא רבא על כל אלהא.
ד .די בידיּה תלין פשפּושין דַארעא ותּוקפי רּום טּוריא די ליּה.
ה .די ליּה ימא והּוא עבד יתיּה ויבשתא ַאידֹו בריאּו.
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ו .אתּון נסגֹוד ונגחן נחמֹוט קדם יי דעביד יתנא.
ז .ארּום הּוא אלהנא ואנחנא עמיּה ועָאן רעית ַאידיּה יֹומא דין אם במימריּה תקבלּון.
ח .לא תקשּון לבכֹון היְך במצּותא היְך יֹומא דנסיתּון אלהא במדברא.
ט .די נסיאּו יתי אבהתכֹון בחנּו יתי לחֹוד חמֹון עֹובדי.
יַ .ארבעין שנין מַאסית בדרא במדברא ואמרית עמא דטעותא בלבהֹון הנּון ואנּון לא ידעּו
ָארחי.
יא .דקימית בתקֹוף רּוגזי אם יעלּון לניח בית מקדשי.

פרק צו
א .שבחּו קדם יי תּושבחתא חדתא שבחּו ַאנגלי מרֹומא שבחּו קדם יי כל צדיקי ַארעא.
ב .שבחּו קדם יי בריכּו שמיּה בשרּון מיֹומא ליֹומא פּורקניּה.
ג .אשתעיּו בעממיא ַאיקריּה בכל עמיא פרישותיּה.
ד .ארּום רב יי ּומשבח לחדא דדחיל הּוא על כל אלהיא.
ה .ארּום כל דחלת עממיא טעותא ויי שמיא עבד.
ו .שבחא ושבהֹורא קדמֹוי עּושנא ותּושבחא בבית מקדשיּה.
ז .הבּו זמר קדם יי יחּוסי עמיא הבּו קדם יי ַאיקר ועּושנא.
ח .הבּו קדם יי ַאיקר ורֹוממּו שמיּה אֹובילּו וסֹוברּו תקרּובתא ועּולּו לקדמֹוי לדרתֹוי.
ט .סגּודּו קדם יי בשבהֹורת קּודשא רתיתּו מן קדמֹוי כל יתבי ַארעא.
י .אמרּו בעמיא יי מלְך לחֹוד תקין תבל דלא תתמֹוטט ידין עמיא בתירּוצא.
יא .יחדּון חילי דשמיא וידּוצּון צדיקי ַארעא יכלי ימא ּומליּה.
יב .יבּוע תּושבחא חקל וכל די ביּה הבכן ישבחּון כל אילני חּורשא.
יג .קדם יי ארּום אתא למדן ַארעא ידּון תבל בצדקתא ועמיא בהימנּותא.

פרק צז
א .יי מלְך תדּוץ ַארעא יחדּון נגון סגיעין.
ב .ענני יקרא ואמטתא חזֹור חזֹור די ליּה צדקתא ודינא אתר די מכון כּורסיּה.
ג .אשא קדמֹוי תהלְך ּומצלהבא חזֹור חזֹור מעיקֹוי.
ד .מנהרין ברקי תבל חמת ואתחלחלת ַארעא.
ה .טּוריא היְך שעוא יתמסּון מן קדם יי מן קדם רבֹון כל ַארעא.
ו .יתנּון ַאנגלי מרֹומא צדקתיּה ויחמּון כל עמיא ַאיקריּה.
ז .יבהתּון כל פלחי פסלא דמשתבחין בטעותא ויסגדּון קדמֹוי כל עמיא פלחי טעותא.
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ח .שמעת וחדת כנשתא דציֹון ודצין בנתא דבית יהּודה מן בגלל דנייְך יי.
ט .ארּום את הּוא יי עלָאה על כל יתבי ַארעא לחדא אתעלית על כל דחליא.
י .רחמיא דיי סנּו ביש מטּול דקיריס נטיר נפשת חסידֹוי מן ַאידיהֹון דרשיעי יפצי אנּון.
יא .נהֹור דנח ּומטמר לצדיקיא ולתריצי לבא חדוא.
יב .חדּון צדיקיא במימרא דיי ואֹודּון לדכרן שּום קּודשיּה.

פרק צח
א .תּושבחת נבּוָאה שבחּו קדם יי שבח חדת ארּום פרישן עבד פריקת ליּה ימיניּה ואדרע
שכינת קּודשיּה.
ב .הֹודע יי פּורקניּה למחמיהֹון דעמיא גלי צדקתיּה.
ג .דכר טּוביּה וקּושטיּה לבית ישראל וחמּון כל סיפי ַארעא ית פּורקא דאלהנא.
ד .יביבּו קדם יי כל יתבי ַארעא בּועּו ושבחּו וזמרּו.
ה .זמרּו קדם יי בכנרין בכנרין וקל זמריא.
ו .בחצֹוצרתא וקל שֹופרא יביבּו קדם מלכא יי.
ז .יכלי ימא ּומליּה תבל וכל דירין עלּה.
ח .נהרותא ימחֹון כפיא כחדא טּוריא ירננּון.
ט .קדם יי ארּום אתא למדן ַארעא ידּון תבל בצדקתא ועמיא בתרּוצתא.

פרק צט
א .יי מלְך יזּועּון עמיא די שכנתיּה שריא ביני כרּוביא יזעזע ַארעא.
ב .יי בציֹון רבא ורמא הּוא על כל עממיא.
ג .יהֹודּון שמְך רבא ּודחילא קדישא הּוא.
ד .ועֹושניּה דמלכא דדינא רחים את ַאתקינתא תריצּותא דינא וצדקתא ביעקב את עבדת.
ה .שבחּו קדם יי אלהנא ּוסגידּו לבית מקדשיּה קדיש הּוא.
ו .משה וַאהרן בכהנֹוי דמסרּו נפשיהֹון מטּול עמא דיי ּושמּואל ַאמטּולהֹון צלי קדם יי היְך
אבהת עלמא דצלּו בשמיּה מצלין קדם יי והּוא עני יתהֹון.
ז .בעמּוד ענני יקרא ממלל עמהֹון נטרּו סהדותיּה ּוקים דיהב להֹון.
ח .יי אלהנא את ענית יתהֹון אלהא שביק הויתא לעמְך ַאמטּולהֹון ּומתפרע על עֹובדיהֹון.
ט .שבחּו קדם יי אלהנא ּוסגידּו לטּור בית מקדשיּה ארּום קדיש יי אלהנא.

פרק ק
א .שבחא על קּורבן תֹודתא יביבּו קדם יי כל יתבי ַארעא.
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ב .פלחּו קדם יי בחדוה אתּו קדמֹוי בתּושבחתא.
ג .אֹודיעּו ארּום יי הּוא אלהא הּוא עבד יתנא ודיליּה אנחנא עמיּה ועאן רעיתיּה.
ד .עּולּו בתרעֹוי באֹודּותא דרתֹוי בתּושבחתא אֹודּון קדמֹוי בריכּו שמיּה.
ה .ארּום טב יי לעלם טּוביּה ועד דר ודר הימנּותיּה.

פרק קא
א .על יד דוד תּושבחתא אין חסדא את גמל עמי אין דינא את עבד עמי על כֹולא אשבח
קדמְך יי אזמר.
בַ .אשכלנְך באֹורח שלים אימתי תעּול לותי אתהלְך בשלימּות לבבי בגֹו בית אּולפני.
ג .לא אשוי ללבי מלתא דרשיעא עבדי בישין ושטין מן פקּודיא סניתי לא ידבקּון בי.
ד .לבא עּוקמנא יעדי מני יצרא בישא לא אדע.
ה .דמשתעי לישן תליתי על חבריּה יתיּה ַאמגר (וילקי בצרעתא) דָאזיל בגסּות עינין עמיּה
לא אדּור בעלמא.
ו .עיני בקשיטי ַארעא למתב במחיצת צדיקי דָאזל באּורחא שלים הּוא יקּום עם שמשי.
ז .לא יתב במצע בית מּוקדשי עבד נכילּו די ממלל שקרין לית ליּה רשּו לאתכונא קבל
עיני.
ח .לעלמא דָאתי דאמתיל לנהֹור צפרא אמגר כל רשיעי ַארעא לשיצָאה מן ירּושלם קרתא
דיי כל עבדי שקר.

פרק קב
א .צלֹותא על מסכנא ארּום משתלהי ּוקדם יי יימר צלֹותיּה.
ב .יי קבל צלֹותי ּופגינּותי לקדמְך תעּול.
ג .לא תסלק שכנתְך מני ביֹום עקתי ַאצלי לותי אּודנְך ביֹומא דאקרי סרהיב עני יתי.
ד .ארּום אשתציאּו היְך תננא יֹומי ואברי היְך תפיא חררן.
ה .לקא היְך עסבא לבי ארּום אתנשיתי אֹורית אּולפני.
ו .מן קל תנחתי אדבק גרמי לבסרי.
ז .אדמית לקָאתא דמדברא הוית היְך קפּופא די בַארעא נגּובתא.
ח .שקדית כל ליליא והויתי היְך צפר דפרח וניד בלחֹודיּה על אגרא.
ט .כל יֹומא יחסדּון לי בעלי דבבי מתלעבי במימרי קימּו מגן.
י .ארּום ַאפרא היְך מזֹונא סעדית ושקיּותי בבכּותא מזגית.
יא .מן קדם רּוגזְך וקצפְך ארּום נטלתני ּוטלקתני.
יב .יֹומי היְך טּולא דיצלי ואנא היְך עסבא איבש.
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יג .ואת יי מדֹורְך לעלם בשמיא תתב ודכרנְך לדר ודר.
יד .את תקּום תרחם ציֹון ארּום עדן למחּוס עלּה ארּום אתא זמנא.
טו .ארּום רעּו עבדְך ית אבנהא וית עפרהא יחיסּון.
טז .וידחלּון עמיא ית שמא דיי וכל מלכיא דַארעא ית יקרְך.
יז .ארּום אתבני במימרא דיי קרתא דציֹון אתגלי ביקריּה.
יח .אתפני לות צלֹותיּה דמצטדין ולא בסר ית צלֹותהֹון.
יט .תתכתב צלֹותא דא לדר בתרי ועמא דעתיד לאתברָאה ישבח יּה.
כ .ארּום אֹודיק משמי מרֹומא דקּודשיּה יי מן שמיא לַארעא אסתכל.
כא .למשמע ַאניקּותא דאסיריא למשרי בניא דמסירין למיתּותא.
כב .למשתעי בציֹון שמא דיי ותּושבחיּה בירּושלם.
כג .באתכנשּות עמין כחדא ּומלכותא למפלח קדם יי.
כד .אסתגיף מן טֹורח דאֹורח גלּותא חילי אתקצרּון יֹומי.
כה .אימר קדם אלהי לא תסלקנני מן עלמא בפלגּות יֹומי ַאיתי יתי לעלמא דָאתי מטּול די
בדרי דריא שנתְך.
כו .מן שרּויא דאתברי כל בריתא ַארעא יסדתא ועֹובדי ידְך שמיא.
כז .הנּון יהֹובדּון ואת תקּום וכּולהֹון היְך לבּושא יתבלין היְך אצטלי תחלפינּון ויתחלפּון.
כח .ואת הּוא די בריתנּון ּושנתְך לא משתלמן.
כט .בני עבדְך ישרֹון בַארעא וזרעיתהֹון קדמְך יתקנּון.

פרק קג
א .על יד דוד אתַאמר בנבּוָאה בריכי נפשי ית שמא דיי וכל בני גוי ית שמא דקּודשיּה.
ב .בריכי נפשי ית שמא דיי ולא תתנשי ית כל חסּולֹוי.
ג .דשבק לכל עוייכי דמסי לכל מרעיכי.
ד .דפרק מגהנם חייכי דַאכלל יתיכי חסדא ורחמי.
ה .דמסבע בטּובא יֹומי סבותיכי ּולעלמא דָאתי תחדת היְך נשרא טליּותיכי.
ו .עבד צדקתא יי ודינין לכל טלֹומין.
ז .גלי ָארחתיּה למשה לבני ישראל עֹובדֹוי.
ח .רחמנא וחננא יי מרחיק רגז ּומסגי למעבד טבון ּוקשֹוט.
ט .לא לעלמין ינצי ולא לעלם ינטֹור דבבֹו.
י .לא כחֹובנא עבד לנא ולא כעויתנא שלם לנא.
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יא .ארּום היְך גביהין שמיא מעלוי ַארעא הכדין גבר טּוביּה על דחלֹוי.
יב .היְך דרחיק מדנחא מן מערבא הכדין ַארחיק מננא ית סּורחננא.
יג .היְך די רחם אבא על בניא הכדין רחם יי על דחלֹוי.
יד .ארּום הּוא ידע יצרנא בישא דמחטי יתנא דכיר קדמֹוי ארּום מן עפרא אנחנא.
טו .בר נש היְך עסבא יֹומיּה היְך נצא דחקלא הכדין יניץ.
טז .ארּום זעפא נתבת ביּה וליתֹוי ולא אשתמֹודעיּה תּוב ַאתריּה.
יז .וחסדא דיי מן עלמא הדין ועד עלמא דָאתי על דחלֹוי וצדקתיּה לבני בנין.
יח .לנטרי קימיּה ּולדכרי פקּודֹוי למעבדהֹון.
יט .יי בשמי מרֹומא ַאתקין כּורסיּה ּומלכּותיּה בכּולא שלטא.
כ .בריכּו שמא דיי מלאכֹוי דמתגברין בחילא עבדי מלּוליּה למשמע קל מלּוליּה.
כא .בריכּו שמא דיי כל חילֹוי משמשנֹוי דעבדי רעּותיּה.
כב .בריכּו שמא דיי כל עֹובדֹוי בכל אתר שּולטניּה בריכי נפשי ית שמא דיי.

פרק קד
א .בריכי נפשי ית שמא דיי יי אלהי אתגדלתא לחדא שבחא ושבהֹורא ַאלבישתא.
ב .דמתעטף נהֹורא היְך סדינא דמתח שמיא היְך יריעתא.
ג .דטלל במיא היְך בנינא דכשּורי ַאכסדרֹוי דשוי עננין ַארתיכיּה על עננין קלילין היְך כנפי
נשרא.
ד .דעבד אזגדֹו סרהֹובין היְך רּוחא שמשֹוי תקיפין היְך אשא מצלהבא.
ה .די מיסד ַארעא עלוי בסיסּה דלא תזּוע לעלמי עלמין.
ו .תהֹומא כד בלבּושא חפיתּה ּומבזעין על טּוריא וקימין מיא.
ז .מן מזֹופיתְך יערקּון למגד מן קל ַאכליּותְך יתבהלּון למשפְך.
ח .יסלקּון מן תהֹומא לטּוריא ונחתין בבקעתא לאתר דנן דיסדתא להֹון.
ט .תחּום שויתא לגללי ימא די לא יעברּון די לא יתּובּון למחפי ַארעא.
י .די משלח מעיני בנהרּותא ביני טּוריא מהלכין.
יא .משקין כל חיות ברא יתברּון ערֹודיא צחּותהֹון.
יב .עלויהֹון צפרי שמיא ישרּון מביני זַאזיא יתנּו קל זמר.
יג .דמשקי טּוריא מן בית גנזי עלאי די ליּה מן עֹובדיְך תשבע ַארעא.
יד .דמרכי עסבא לבעירי וירקי לפּולחנא דבר נשא למפק לחמא מן ַארעא.
טו .וחמרא דמחדי לבא דבר נשא לַאנהרא אפיא מן משחא ולחמא לבא דבר נשא יסעד.
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טז .שבעין אילניא די ברא יי ַארזי לבנן די נציב.
יז .די תמן צפריא עבדין שרכפין וותא בראתי בית מדֹורה.
יח .טּוריא רמיא ליעלי כיפי רּוחצן לטפזיא.
יט .עבד סיהרא למימני ביּה זמניא שמשא ידע עידן טמֹועיּה.
כ .תשוי חשֹוְך והוי ליליא ביּה רחשין כל חיות חּורשא.
כא .בני ַאריון ָאכלין למשכח מזֹונא ּולמבעי מן אלהא מיכלהֹון.
כב .תדנח שמשא מתכנשין ּולבית מדֹורהֹון רבעין.
כג .יפֹוק בר נשא לעֹובדיּה ּולפּולחניּה עד ערּובי רמשא.
כד .מה סגיעין הנּון עֹובדְך יי כּולהֹון בחּוכמתא עבדתא מליא ַארעא קנינְך.
כה .דנן ימא רבא ּופתי תחּומֹון תמן ריחשא ולית מנין חיותא זעירתא עם רברבתא.
כו .תמן אלפיא ָאזלין לויתן דין בריתא למגחְך ביּה לצדיקיא בסעּודת בית מדֹוריּה.
כז .כּולהֹון עלְך סבירין למתן מזֹונהֹון בזמניּה.
כח .תתן להֹון וכנשין תפתח ַאידְך ושבעין טבא.
כט .תסלק שכנתְך מתבהלין תכנֹוש רּוחהֹון מתנגדין ּולות עפרהֹון תיבין.
ל .תשלח רּוח קּודשְך מתברין ּותחדת אפי ַארעא.
לא .יהי ַאיקר יי לעלם יחדי יי בעֹובדֹוי.
לב .דמסתכל לַארעא ּומתרגפא מקרב בטּוריא ּומסקין תננא.
לג .אשבח קדם יי בחיי אזמר לאלהי בעֹוד איתי.
לד .יבסם קדמֹוי שּותי אנא אחדי במימרא דיי.
לה .ישתיצּון חטַאיא מן ַארעא ּורשיעיא תּוב ליתיהֹון בריכי נפשי ית שמא דיי הללּויּה.

פרק קה
א .שבחּו קדם יי קרֹו בשמיּה הֹודעּון בעממיא עֹובדֹוי.
ב .שבחּו קדמֹוי זמרּו קדמֹוי מלילּו בכל פרישותיּה.
ג .שבחּו בשּום קּודשיּה יחדי לבהֹון דתבעי אּולפן מן קדם יי.
ד .תבעּו אּולפנא דיי ואֹוריתּה ַאקבילּו אפֹוי תדירא.
ה .אדכרּו פרישותיּה די עבד תמהֹוי ודיני פּומיּה.
ו .זרעא דַאברהם עבדיּה בני יעקב בחירֹוי.
ז .הּוא יי אלהנא בכל ַארעא מתיחין דינֹוי.
ח .דכיר לעלם קימיּה פתגם פקד לַאלפי דרין.
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ט .די גזר עם ַאברהם ּוקימיּה ליצחק.
י .וקימנּה ליעקב לגזירא לישראל קים עלם.
יא .למימר לְך אתן ית ַארעא דכנען עדב ַאחסנתכֹון.
יב .כד הויתּון עם דמנין כזעירין ויתבין בּה.
יג .והליכּו מן עמא לעמא ממלכּותא לעמא אחֹורן.
יד .לא שבק אנש לטלֹומהֹון ואֹוכח בגינהֹון מלכיא.
טו .לא תקרבּון במשיחי ּובנביַאי לא תבאישּון.
טז .וָאכלי כפנא על ַארעא כל סעיד לחמא תבר.
יז .שדר קדמיהֹון גבר חכים לעבדא אזדבן יֹוסף.
יח .עניאּו בשֹושלתא רגלֹוי שיד דפרזל עלת בנפשיּה.
יט .עד עידן דאתא פתגמיּה מימרא דיי סנן יתיּה.
כ .שדר מלְך ושריּה שּולטן בעמיא ּופתח ליּה.
כא .שויּה רבֹון על ביתיּה ושליט בכל קניניּה.
כב .למיסר רברבנֹוי היְך בנפשיּה ּומן סבֹוי אתחכם.
כג .ואתא ישראל למצרים ויעקב דר בַארעא דחם.
כד .ואפיש ית עמיּה לחדא וַאתקפיּה מן מעיקֹוי.
כה .אתהפיְך לבהֹון למסגי עמיּה לחשבא בישן על עבדֹוי.
כו .שלח משה עבדיּה ַאהרן דאתרעי ביּה.
כז .שוּו בהֹון פתגמי ַאתותֹוהי ותמהֹוי בַארעא דחם.
כח .שדר חשֹוכא וחשכינּון ולא סריבּו על פתגמיּה.
כט .הפְך לַאדמא מימיהֹון וקטל כל נּוניהֹון.
ל .רחיש ַארעתהֹון עּורדעניא בקטֹוני מלכיהֹון.
לא .אמר וַאיתי ערבּובין קלמתא בכל תחּומיהֹון.
לב .יהב מטרהֹון ברדא אשא מצלהבא בַארעהֹון.
לגּ .ומחא גּופניהֹון ותיניהֹון ּותבר אילני תחּומיהֹון.
לד .אמר וַאיתי גֹובאי ּורשֹונא לית מנין.
לה .וגמר כל עסבא בַארעהֹון ואכל פרי ַארעהֹון.
לוּ .ומחא כל בּוכרא במצרים שרּוי לכל תּוקפיהֹון.
לז .וַאפקינּון בסימא ּובדהבא ולא אתדנּו עם מצראי למתקלא.
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לח .חדּון מצראי במפקהֹון ארּום נפל דחלהֹון עליהֹון.
לט .פרסי לענני היְך וילתא ואשתא לַאנהרא בליליא.
מ .שאילּו בסרא וַאיתי פסיֹונין ולחמא דשמיא ישבעינּון.
מא .פתח טינרא ּודאיבּו מיא הליכּו בצחותא היְך נהרא.
מב .ארּום דכר ית ממלל קּודשיּה די עם ַאברהם עבדיּה.
מג .ואפיק עמיּה בחדוא בתּושבחתא ית בחירֹוי.
מד .יהב להֹון ַארעת עממין ולעּות אּומיא ירתּון.
מה .מן בגלל דיטרֹון קימֹוי ואֹוריתיּה ינטרּון הללּויּה.

פרק קו
א .הללּויּה אֹודּו קדם יי ארּום טב ארּום לעלם טּוביּה.
ב .מן ייכֹול למללא גבּורתא דיי ירשי לאשמעא לכּולהֹון תּושבחתיּה.
ג .טּוביהֹון דנטרי דינא עבדי צדקתא בכל עדן.
ד .דכר יתי יי ברעוא טבא עם עמא אדכר לי בפּורקנְך.
ה .למחמי בטּובת בחיריְך למחדי בחדות עמְך לאשתבחא עם ַאחסנתְך.
ו .חבנא עם ַאבהתנא ַאעוינא ַארשענא.
זַ .אבהתנא במצרים לא ַאשכילּו פרשותְך לא דכרּו ית סּוגעי טּובְך וסריבּו על מימרְך על
ימא בימא דסּוף.
חּ .ופרקנּון בגלל שמיּה לאֹודעא ית גבּורתיּה.
טּ .ונזף בימא דסּוף ואתנגיב והלכנּון בתדֹומיא היְך כבמדברא.
יּ .ופרקנּון מיד סנָאה ּופרק יתהֹון מן יד בעלי דבבא.
יא .וחפּון מיא מעיקיהֹון חד מנהֹון לא אשתַאר.
יב .והימינּו בשּום מימריּה שבחּו תּושבחתיּה.
יג .סרהיבּו אתנשיאּו עֹובדֹוי לא אסתברּו למלכתיּה.
יד .ושיילּו שאלתא במדברא ונסיאּו אלהא באתר צדּו.
טו .ויהב להֹון שילּותהֹון ושדר פתרנּותא בנפשיהֹון.
טזּ .וטננּו למשה במשריתא לַאהרן קדישא דיי.
יז .אתפתחת ַארעא ּובלעת דתן וחפת על סיעת אבירם.
יח .ודלקת אשתא בסיעתהֹון להבּותא תשלהב רשיעיא.
יט .עבדּו עגלא בחֹורב ּוסגידּו למתכא.
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כּ .ופדנּון ית ַאיקר רבֹונהֹון בדמּות תֹור דאכיל עסבא ּומזדהם.
כא .אתנשיאּו אלהא פרקהֹון דעבד רברבן במצרים.
כב .פרישן בַארעא דחם דחילן על ימא דסּוף.
כג .ואמר במימריּה לשציּותהֹון אלמלי משה בחיריּה דקם ואתקף בצלֹו קדמֹוי לאתבא
חמתי מלחבלא.
כד .ואתרחיקת נפשהֹון בַארעא רגינא לא המינּו בפתגמיּה.
כה .ואתרעמּו במשכנהֹון לא קבילּו במימרא דיי.
כו .וארים ידיּה בשבּועה מטּולהֹון למרמי יתהֹון קטילין במדברא.
כזּ .ולַאגלָאה זרעהֹון בעמיא ּולבדרּותהֹון בַארעתא.
כח .וַאדביקּו בטעות פעֹור ואכלּו נכסי מיתיא.
כט .וַארגיזּו קדמֹוי בעֹובדיהֹון ותקפת בהֹון מֹותנא.
ל .וקם פינחס וצלי ואתכלית מֹותנא.
לא .ואתחשבת ליּה לזכּו לדר ודר עד עלמא.
לב .וַארגיזּו על מי מצּותא ּובאיש למשה בגללהֹון.
לג .ארּום סריבּו על רּוח קּודשיּה ּופריש בספותיּה.
לד .לא שיציאּו ית עמא די אמר יי להֹון.
לה .ואתערביבּו בעמיא וַאליפּו ית עֹובדיהֹון.
לוּ .ופלחּו ית טעותהֹון והוּו להֹון לתקלא.
לז .ודבחּו ית בניהֹון וית בנתיהֹון למזיקיא.
לחּ .ושדּו אדם זכי דמי בניהֹון ּובנתיהֹון די דבחּו לטעות דכנענאי ואטנפת ַארעא בחֹובין
דקטֹול.
לטּ .וטמיאּו בעֹובדיהֹון ּוטעּו במעלליהֹון.
מּ .ותקיף רּוגזא דיי בעמיּה ורחק ית ַאחסתיּה.
מאּ .ומסרינּון ביד עמיא ושליטּו בהֹון סנאיהֹון.
מב .ודחקינּון בעלי דבביהֹון ואתכניעּו תחֹות ידיהֹון.
מג .זמנין סגיעין יפציאנּון והנּון יסרבּון ליּה במלכתהֹון ואתמכיאּו בחֹוביהֹון.
מד .וחמא כד עיק להֹון כד שמע ית צלֹותהֹון.
מהּ .ודכיר להֹון קימיּה ותב מן רּוגזיּה כסּוגעי חסדֹוי.
מו .ויהב יתהֹון לרחמין בַאנפי כל דשבי יתהֹון.
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מז .פרֹוק יתנא יי אלהנא ּוכנֹוש יתנא מביני עממיא לאֹודעה בשּום קּודשְך לאשתבחא
בתּושבחתְך.
מח .בריְך שמא דיי אלהא דישראל מן עלמא ועד עלמא דָאתי ויימר כל עמא הדין ָאמן
הללּויּה.

פרק קז
א .שבחּו קדם יי ארּום טב ארּום לעלם טּוביּה.
ב .יימרּון פריקיא דיי די פרקינּון מן יד מעיקא.
גּ .ומַארעתא כנשינּון ממדנחא ּוממערבא מצפּונא ּומן ימא דרֹומא.
ד .על עמא דבית ישראל אתנבי ואמר עמא בית ישראל טעּו במדברא בצדי ָארחא קרתא
דמיתבא לא אשכחּו.
ה .כפנים לחֹוד צחין נפשתהֹון תשתלהיא.
ו .וצלּו קדם יי כד עיק להֹון ממעקתהֹון פצא יתהֹון.
ז .ודברינּון באֹורח תריצתא למיזל לירּושלם קרתא דמיתבא.
ח .יהֹודּון קדם יי מטּול חסדיּה ּומשתען פרישותיּה לבני נשא.
ט .ארּום ַאשבע נפש סריקא ונפשא כפינא מלי טּובא.
י .על צדקיהּו ורברבני ישראל אתנבי ואמר צדקיהּו ורברבני ישראל דגלּו בבבל ויתיבּו
בחשֹוכא וטּולא דמֹותא והוֹו אסירין בסגּוף שרי פרזלא.
יא .ארּום סריבּו על מימריּה דאלהא ּומלכת עלָאה רחיקּו.
יב .ותבר בלעּותא לבהֹון ַאתקילּו ולית דסעיד.
יג .וצלּו קדם יי בדעיק להֹון ממעיקתהֹון פרקנּון.
ידַ .אפקנּון מחשֹוכא וטּולא דמֹותא ושלשלותהֹון יתרע.
טו .יהֹודּון קדם יי מטּול חסדיּה ּומשתען פרשותיּה לבני נשא.
טז .ארּום תבר דשי נחשא ועברי פרזלא קצץ.
יז .שטין מאֹורח מרדיהֹון ּומעויתיהֹון מסתגפין.
יח .כל מיכלא תרחיק נפשהֹון ּומטין עד מעלני מֹותא.
יט .וצלּו קדם יי כד עיק להֹון ממעיקתהֹון יפרקנּון.
כ .ישדר פתגמי ַאסּותיּה ויסי יתהֹון וישיזיב מלחבלּותהֹון.
כא .יהֹודּון קדם יי מטּול חסדיּה ּומשתען פרישותיּה לבני נשא.
כב .ויכסּון נכסי תֹודתא וישתעּון עֹובדֹוי בדצתא.
כג .מלחיא נחֹותי ימא באלפיא עבדי פּולחנא במיין סגיעין.
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כד .הנּון חמֹון עֹובדיא דיי ּופרישותיּה במצּולתא.
כה .ואמר במימריּה ואקים זעפא ועלעֹולא ואתרֹוממּו גללֹוי.
כו .סלקין צית שמיא נחתין עמקי תהֹומיא נפשתהֹון בבישא תתמֹוגג.
כז .ירתתּון ינּועּון היְך רויא דחמר וכל חּוכמתהֹון מסתלעמא.
כח .וצלּו קדם יי כד עיק להֹון ּוממעיקתהֹון יפק יתהֹון.
כט .יקים עלעֹולא לשתיקּותא וישתקּון גלליהֹון.
ל .וחדּון ארּום שתקין ודברנּון למחֹוז רעיתהֹון.
לא .יהֹודּון קדם יי מטּול חסדיּה ּומשתען פרישותיּה לבני נשא.
לבּ .ומרֹוממין יתיּה בכנישת עמא בית ישראל ּובסנהדרין דחכימיא ישבחּון יתיּה.
לג .שוי נהרותא היְך מדברא ּומפקנּות מיא היְך צחּותא.
לדַ .ארעא דישראל דעבדא פרי צדא היְך סדֹום דאתהפכת מן בישּות יתבין בּה.
לה .כד תבּו לאֹוריתא שוי מדברא היְך אריתא דמיא וארע ציחיא למפקנּות מיא.
לו .ואשרי תמן כפנים וַאתקינּו קרתא מיתבא.
לזּ .וזרע חקלין ּונציבּו כרמיא ועבדּו פרי אבא.
לחּ .וברכינּון ויסגּון לחדא ּובעיריהֹון לא יזער.
לט .וכד חבּו ַאזערּו ואתמסכנּו מן אניק בישתא ודוֹונא.
מ .שדי בסרנּותא על רברבניא וַאטעיאּונּון בלמא דלא אֹורחא.
מא .וכד תבּו לאֹוריתא שגב חשיכא ממסכינּותא ושוי היְך עאני גניסיא.
מב .חמֹון תריציא ויחדּון וכל מרי שקרא שור פּומא ואתחסם.
מג .מן חכימא וינטֹור אלין ויתבֹוננּו חסדיא דיי.

פרק קח
א .שירא ּושבחא על ידא דדוד.
ב .תקין לבי אלהים אשבח ואזמר לחֹוד ַאיקרי.
ג .שבח נבלא וכנרא אשבח בקרצתא.
ד .אֹודי קדמְך בעמיא יי ואשבחינְך באּומיא.
ה .ארּום רב מעלוי שמיא טּובְך ועד שחקי מטי קּושטְך.
ו .אתרֹומם עלוי שמיא אלהים ועל כל יתבי ַארעא ַאיקרְך.
ז .מן בגלל דישתזבּון רחימְך פרֹוק ימינְך ועני יתי.
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ח .אלהא ממלל מאתר בית שכנתיּה אבּוע אפלג בזתא עם יתבי שכם ועם יתבי מישר
סכֹות אמשח תחּומא.
ט .דילי גלעד דילי מנשה גברין דבית אפרים עּושנא דרישי ּומדבית יהּודה ספרי.
י .דֹוששית מֹוָאבאי היְך דּודי שזּוגי על מלכּות אדֹום אטלֹוק סנדלי על מלכּות פלשתאי
אתיבב.
יאּ .וכדּון מן אֹוביל יתי עד כרכא תקיפא מן דברני עד אדֹום.
יב .הלא על דחבנא קדם יי שבקתנא ולא נפקא שכנתיּה בחלותנא.
יג .הב לן סעדא מן מעיקא דמגן פּורקנא דבר נשא.
יד .באלהא נעביד חילא והּוא ידֹושש מעיקנא.

פרק קט
א .לשבחא על יד דוד תּושבחא אלהים שבחתי לא תשתֹוק.
ב .ארּום פּומא דרשיעא ּופּומא דנכלא עלי פתחין מלילּו עמי לישן דשקר.
גּ .וממללי סנּותא חזרּו יתי וַאגיחּו עמי מגן.
ד .חלף די רחמית סטנּו לי ואנא אצלי.
ה .ושוּון עלי בישתא חלף טבא וסנאתא חלף דרחימית.
וַ .אסער עלֹוי רשיעא וסיטנא יקּום על ימיניּה.
ז .באדיניּה יפֹוק חיב ּוצלֹותיּה תהי לחֹובתא.
ח .יהֹון יֹומֹוי קלילין מנין שנֹוי יירת אֹוחרן.
ט .יהֹון בנֹוי יתמי ואתתיּה ַארמלתא.
י .ואטלטלא יטלטלּון בנֹוי ושאלּון ותבעּון מדהות צרתהֹון.
יא .יגבב מזֹופא לכל דיליּה ויבזּון נכראין ליעּותיּה.
יב .לא יהי ליּה נגיד חסדא ולא יהי ליּה חיס על יתמֹוי.
יג .יהי סֹופיּה לאשתציא בדר אֹוחרן יתמחי שמהֹון.
יד .ידכר עוית אבהתֹוי קדם יי וחֹובת אמיּה לא תתמחי.
טו .יהוין קביל מימרא דיי תדירא וישיצי מַארעא דכרנהֹון.
טז .מטּול דלא אדכר למעבד טיבּו ורדיף גבר עניא וחשיכא ּומכיְך לבא לאתקטלא.
יז .ורחים לוטיא וַאתית ליּה ולא אתרעי בברכתא ואתרחקת מניּה.
יחּ .ולבש לוטא היְך לבּושא ועלת היְך מיא בגּושמיּה והיְך משחא באברֹוי.
יט .תהוי ליּה היְך לבּוש יתעטף ּולקמֹור תדירא יזרזנה.
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כ .דא עֹובדא דשטני מן יי ּודמללין בישתא על נפשי.
כא .ואת אלהים יי עבד עמי מן בגלל שמְך היְך טּובְך וחסדְך פצי יתי.
כב .ארּום עניא וחשיכא אנא ולבי שפי בגוי.
כג .היְך טּולא בצליּותיּה אתגמרית אטלטלית היְך גֹובאי.
כד .רכּובי אתקלּו מצֹומא ּובסרי פתרן מלהוי פטים.
כה .ואנא הויתי קלנא להֹון יחמּון יתי יטלטלּון רישיהֹון.
כו .סעֹוד לי יי אלהי פרֹוק יתי היְך חסדְך.
כז .וידעּון ארּום מחתְך דא ַאנת יי עבדתּה.
כח .ילטטּון הנּון ואת תברְך יקּומּון ויבהתּון ועבדְך יחדי.
כט .ילבשּון סטני כסּופא ויעטפּון היְך מעילא בהתהֹון.
ל .אֹודי יי לחדא בפּומי ּובמצע חכימיא אשבחניּה.
לא .ארּום יקּום מן ימינא דחשיכא למפרק ממדיני נפשיּה.

פרק קי
א .על יד דוד תּושבחא אמר יי במימריּה לשוָאה יתי רבֹון על כל ישראל ברם אמר לי תּוב
ואֹורְך לשאּול דמן שבטא דבנימין עד דימּות ארּום לית מלכּותא מקרבא אחברתּה ּובתר כן
אשוי בעלי דבבְך כביש לרגלְך .אמר יי במימריּה למתן לי רבנּותא חלף דיתבית לאּולפן
אֹוריתא דימיני אֹורְך עד דאשוי בעל דבבְך כביש לרגלְך.
ב .חּומרא דעּושנְך ישדר יי מציֹון ּותהי רדי במצע בעלי דבבְך.
ג .עמְך דבית ישראל דמתנדבין לאֹוריתא ביֹום ַאגחּותא קרבא תסתיע בשבהֹורי קּודשא
רחמין דאלהא יסתרהבּון לְך היְך נחתת טלא לרֹוחצן תֹולדתְך.
ד .קים יי ולא יתּוב דַאנת מתמני לרבא לעלמא דָאתי בגין זכּותא דהויתא מלְך זכי.
ה .שכנתא דיי על ימינְך מחא ביֹום רּוגזיּה מלכיא.
ו .אתמנא לדין על עממיא מלי ַארעא גּושמי רשיעין קטילין מחא רישא על ַארעא סגיעא
לחדא.
ז .מפּום נביא באֹורחא אּולפן יקבל מטּול היכנא יזקֹוף רישא.
פרק קיא
א .הללּויּה אשבח קדם יי בכל לבא ברזהֹון דתריציא ּוכנשתא.
ב .רברבין עֹובדיא דיי מתבעין לכל דצבין להֹון.
ג .שבחא ושבהֹורא עֹובדיּה ּוזכּותיּה קימא לעלמין.
ד .דכרן טב עבד לפרשותיּה חננא ורחמנא יי.
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ה .מזֹונא יהב לדחלֹוי ידכר לעלם קימיּה.
ו .חיל עֹובדֹוי חוי לעמיּה למתן להֹון ַאחסנת עממיא.
ז .עֹובדי ידֹוי קּושטא ודינא מהימנין על פקּודֹוי.
ח .סמּוכין לעלמי עלמא מתעבדין בקּושטא ותירּוצא.
ט .פּורקנא שלח לעמיּה פקד לעלם קימיּה קדישא ּודחילא שמיּה.
י .שרּוי חּוכמתא דחלתא דיי סכלא טבא לכל עֹובדיהֹון תּושבחתיּה קימא לעלמין.

פרק קיב
א .הללּויּה טּוביּה דגברא דחל ית יי בפקּודֹוהי צבי לחדא.
ב .גבר באֹוריתא יהוין בנֹוי בדר תריציא יתברְך.
ג .מזלא ועּותרא בביתיּה ּוזכּותיּה קימא לעלמין.
ד .דנח בחשֹוכא נהֹור לתריציא חננא ורחמנא וצדיקא.
ה .גברא טבא חיס על עניי ּומֹוזיף יסֹובר מלֹוי בהלכתא.
ו .ארּום לעלם לא יזּוע לדכרן עלם יהי זכי.
ז .משמּועתא בישא לא ידחל תכין לביּה רחץ במימרא דיי.
ח .סמיְך לביּה לא ידחל עד דיחמי פּורקנא בעקתא.
ט .בדר ממֹוניּה יהב לחשיכי זכּותיּה קימא לעלמא תּוקפיּה תרּום בַאיקרא.
י .רשיעא יחמי ויכעֹוס עלֹוי שנֹוי יעסי ואתמסא רגּוג רשיעי תיביד.

פרק קיג
א .הללּויּה שבחּו עבדיא דיי שבחּו ית שמא דיי.
ב .יהוי שמא דיי מברְך מהשתא ועד עלמא.
ג .ממדנח שמשא עד מטמעיּה משבח שמא דיי.
ד .רמא על כל עמיא יי עלוי שמיא ַאיקריּה.
ה .מן כותיּה דיי אלהנא דגביּה מֹותביּה למתב.
ו .דממיְך עיניּה למחמי בשמיא ּובַארעא.
ז .מקים מעפרא מסכנא מקלקלתא ירים חשיכא.
ח .לאֹותבא עם רברביא עם רברבי עמיּה.
ט .מיתב כנשתא דישראל דמתילא לעקרא דיתבא מֹוריקא לאנשי ביתּה מליא אֹוכלֹוסין
היְך אמא די על בניא חדיא הללּויּה.

פרק קיד
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א .במפק ישראל ממצרים בית יעקב מעמי ברבראי.
ב .הות כנשתא דבית יהּודה אחידא לקּודשיּה ישראל לשליטֹוי.
ג .ימא אסתכל ואפְך יֹורדנא חזר לָאחֹור.
ד .טּוריא טפזּו היְך דכרין גלמתא היְך בנין דעאן.
ה .מה לְך ימא ארּום תאפְך יֹורדנא תחזֹור לאחֹורא.
ו .טּוריא טפזּו היְך דכרין גלמתא היְך בנין דעאן.
ז .מן קדם קיריס אתחלחלי ַארעא מן קדם אלהא דיעקב.
ח .דהפְך טינרא לאריתא דמיא שמיר למעין דמיין.

פרק קטו
א .לא מטּולתנא יי לא מטּול זכותנא ארּום לשמְך הב ַאיקרא מטּול טּובְך ּומטּול קּושטְך.
ב .למא יימרּון עממיא ָאן השתא אלההֹון.
ג .ואלהנא מדֹוריּה בשמיא כל די יצבי עבד.
ד .טעותהֹון דכספא ודהבא עֹובד ידֹוי בר נש.
ה .פּומא להֹון ולא ממללין עינין להֹון ולא חמין.
ו .אּודנין להֹון ולא שמעין נחירי להֹון ולא מריחין.
ז .ידיהֹון ולא ממשמשין רגלהֹון ולא מהלכין לא מרננין בענקהֹון.
ח .דכמתהֹון יהֹון עֹובדיהֹון כל די מתרחץ עליהֹון.
ט .ישראל רחץ במימרא דיי סעדהֹון ּותריסהֹון הּוא.
י .דבית ַאהרן רחיצּו במימרא דיי סעדהֹון ּותריסהֹון הּוא.
יא .דחליא דיי רחיצּו במימרא דיי סעדהֹון ּותריסהֹון הּוא.
יב .מימרא דיי דכר יתנא לטב יברְך יברְך ית בית ישראל יברְך ית בית ַאהרן.
יג .יברְך דחליא דיי זעיריא עם רברביא.
יד .יֹוסף מימרא דיי עלויכֹון עלויכֹון ועלוי בניכֹון.
טו .בריכין אתּון מן קדם יי עבד שמיא וַארעא.
טז .שמי שמיא לשכינת יקרא דיי וַארעא יהב לבני נשא.
יז .לא מתיא משבחין שמא דיי ולא כל נחתי בית קבּורת ַאדמתא.
יח .ואנחנא נברְך יּה מן השתא ועד עלמא הללּויּה.

פרק קטז
א .רחימת ארּום שמע יי ית קלי בעּותי.
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ב .ארּום ַאצלי אּודניּה לי ּוביֹומי אנא קרי.
גַ .אקיפּו יתי מרעי מֹותא ועיקתין דשיֹול אשכחּוני עיקתא ודבֹונא אשכח.
דּ .ובשמא דיי אקרי בבעּו יי שזיב נפשי.
ה .חננא יי וזכָאה ואלהנא מרחם.
ו .נטר שרגּוגיא יי אתמסכנית ולי חמי למפרֹוק.
ז .תּובי נפשי לבית מנחיכי ארּום מימרא דיי גמל טּובא עליכי.
ח .ארּום פציתא נפשי מקטֹול ית עיני מן דמעתא ית רגלי מן לאדחיא.
ט .אתהלְך קדם יי בַארעת חייא.
י .הימנית ארּום אמלל בכנישת צדיקי אנא שבחית לחדא.
יא .אנא אמרית במערקי כל בני נשא מכדבין.
יב .מה אתיב קדם יי כל גמּולן טבן דיליּה גמילין חנּון עלי.
יג .כסא דפּורקניא אסֹובר לעלמא דָאתי ּובשמא דיי אקרי.
יד .נדרי קדם יי אשלם אתני כדֹון נסֹוי לכל עמיּה.
טו .יקיר קדם יי מיתּותא דמשתלחא לחסידֹוי.
טז .בבעּו יי ארּום אנא עבדְך אנא עבדְך בר ַאמתְך שריתא לשּולשלותי.
יז .לְך אדבח דבח נכסתא ּובשמא דיי אקרי.
יח .נדרי קדם יי אשלם אתני כדּון נסֹוי לכל עמיּה.
יט .בדרתא די בבית מקדש אלהנא במצעיכי ירּושלם הללּויּה.

פרק קיז
א .שבחּו ית יי כל עמיא שבחּו ליּה כל אּומיא.
ב .ארּום ַאגבר עלנא טּוביּה וקּושטיּה דיי לעלמא הללּויּה.

פרק קיח
א .שבחּו קדם יי ארּום טב ארּום לעלם טּוביּה.
ב .יימרּון כדּון ישראל ארּום לעלם טּוביּה.
ג .יימרּון כדּון בית ַאהרן ארּום לעלם טּוביּה.
ד .יימרּון כדּון דחליא דיי ארּום לעלם טּוביּה.
ה .מן עקתא קריתי יּה קבל צלֹותי בפתיא יּה.
ו .מימרא דיי בסעדי לא אדחל מא יעביד לי בר נש.
ז .מימרא דיי למסעדא יתי ואנא אחמי פּורענּותא בסנָאי.
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ח .טב למתרחצא במימרא דיי מן למרחץ בבר נש.
ט .טב למתרחצא במימרא דיי מן למרחץ ברברביא.
י .כל עממיא חזרּו יתי בשּום מימרא דיי רחצית ארּום אתשנּון.
יאַ .אקיפין לי ַאף חזרּו יתי בשּום מימרא דיי רחצית ארּום אתשנּון.
יבַ .אקיפּון לי היְך זבּוריתא דלקין היְך אשתא בכּובין בשּום מימרא דיי רחצית ארּום
אתשנּון.
יג .מדחי דחיתא יתי למנפל ּומימרא דיי סיעני.
יד .תּוקפי ותּושבחתי דחיל על כל עלמא יי אמר במימריּה והוה לי לפריק.
טו .קל תּושבחתא ּופּורקנא במשכנהֹון דצדיקי ימינא דיי עבדת חילא.
טז .ימינא דיי מרממא ימינא דיי עבדת חילא.
יז .לא אמּות ארּום אחי ואשתעי עֹובדי אלהא.
יח .מכסנא ַאכסנני יּה ּולמֹותא לא מסר יתי.
יט .פתחּו לי מעלני קרתא דצדקא אעֹול בהֹון אשבח יּה.
כ .דין מעלנא דבית מקדשא דיי צדיקיא יעלּון ביּה.
כא .אהֹודי קדמְך ארּום קבלתא צלֹותי והויתא לי לפריק.
כב .טליא שביקּו ַארדיכליא הוה בני בניא דישי וזכָאה לאתמנָאה למליְך ושּולטן.
כג .מן קדם יי הות דא אמרּו ַארדיכליא היא פרישא קדמנא אמרּו בנֹוי דישי.
כד .דין יֹומא עבד יי אמרּו ַארדיכליא נדּוץ ונחדי ביּה אמרּו בנֹוי דישי.
כה .בבעּו מנְך יי כדּון אמרּו ַארדיכליא בבעּו מנְך יי ַאצלח כדּון אמרּו ישי ואנתתיּה.
כו .בריְך דָאתי בשּום מימרא דיי אמרּו ַארדיכלי יברכּון יתכֹון מן בית מקדשא דיי אמר
דוד.
כז .אלהא יי ַאנהר לנא אמרּו שבטיא דבית יהּודה כפיתּו טליא לנכסת חגא בשלשלון עד
די תקרבּוניּה ותשדּון ַאדמיּה בקרנת מדבחא אמר שמּואל נביא.
כח .אלהי את ואֹודי קדמְך אלהי אשבחינְך אמר דוד.
כט .מתיב שמּואל ואמר שבחּו כנשתא דישראל אֹודּו קדם יי ארּום טב ארּום לעלם
טּוביּה.

פרק קיט
א .טּוביהֹון דשלמי אֹורחיּה דמהלכין באֹוריתא דיי.
ב .טּוביהֹון דנטרי סהדותיּה בכל לבא יתבעּון אּולפניּה.
ג .ברם לא עבדּו שקרא באֹורחתיּה תקניא הליכּו.

84

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

85

דַ .אנת פקדתא פקּודְך למטר לחדא.
ה .טב לי דתקנן אֹורחתי למטר גזרתְך.
ו .הדין לא אבהית באסתכלּותי לכל פקּודְך.
ז .אֹודי קדמְך בתריצּות לבא במלפי דיני זכותְך.
ח .ית גזרתְך אטר לא תשבֹוק יתי עד לחדא.
ט .במא ידכי טליא ית אֹורחתיּה למטר היְך דבריְך.
י .בכל לבי תבעית אּולפנְך לא תשלנני מפקּודיְך.
יא .בלבי אטישית מימרְך מן בגלל דלא אחֹוב קדמְך.
יב .בריְך את יי ַאלף יתי גזרתְך.
יג .בספותי אשתעיתי כל דיני פּומְך.
יד .באֹורח סהדותְך חדיתי כעלוי כל מזלא.
טו .בפּוקּודיְך אמלל ואסתכל אֹורחתְך.
טז .בגזרתְך אתפרנק לא אתנשי דבּוריְך.
יז .שלם טב על עבדְך אחי ואטר דבּוריְך.
יח .גלי עיני ואסתכל פרישן מאֹוריתְך.
יט .דיר אנא בַארעא לא תסלק מני פקּודיְך.
כ .רגגת נפשי לרגגתא לפקּודיְך בכל עדן.
כא .נזפתא זדֹונין ליטין דאשתליּו מפקּודיְך.
כבַ .אעדי מעלי קלנא ּובּוזתא ארּום סהדותְך נטרית.
כג .ארּום יתבין רברבין מני ממללין עבדְך עסק בַאחוית גזרתְך.
כד .לחֹוד סהדותְך פרנּוקי מרי עצתי.
כה .אדבקת לעפרא נפשי ַאסי יתי כדבריְך.
כו .אֹורחי מניתי וקבלתא צלֹותי ַאלף יתי גזרתְך.
כז .אֹורח פקּודיְך תבינני ואמלל בפרישותְך.
כחַ .אגמת נפשי מדבֹונא קים יתי כדבריְך.
כט .אֹורח דשקרא ַאעדי מני ואֹוריתְך חיס לי.
ל .אֹורח הימנּותא בחרית דיניְך שוית.
לא .אדבקית בסהדותְך יי לא תבהתנני.
לב .אֹורח פקּודיְך ארהֹוט ארּום תפתי לבי.
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לגַ .אלף יתי יי אֹורח גזרתְך ואנטרינּה עד גמירא.
לד .תבינני ואנטֹור אֹוריתְך יי ואנטרינּה בכל לבא.
לה .תדרכנני בשביל פקּודיְך ארּום ביּה צביתי.
לוַ .אצלי לבי לסהדותְך ולא לות ממֹונא.
לזַ .אעבר עיני מלמחמי שקרא בדבריְך ַאסי יתי.
לח .אקים לעבדְך מימרְך די לדחלתְך.
לטַ .אעבר חסּודי די דחילת ארּום דיניְך תבין.
מ .הא רגגית לפקּודיְך בצדקתְך ַאסי יתי.
מא .וייתּון עלי חסדיְך יי פּורקנְך היְך מימרְך.
מב .ואתיב מחסדי פתגם ארּום סברית בדבריְך.
מג .ולא תסלק מפּומי פתגם דקשֹוט עד לחדא ארּום לדינְך אֹורכית.
מד .ואטֹור אֹוריתְך תדירא לעלמי עלמין.
מה .ואִהְך בפתיּות אֹוריתְך ארּום פקּודיְך תבעית.
מו .ואמלל בסהדותְך קבל מלכיא ולא אבהית.
מז .ואתפרנק בפקּודיְך די רחימת.
מח .ואזקֹוף ידי לפקּודיְך דרחימת ואמלל בגזרתְך.
מט .אדכר פתגמא לעבדְך די אֹורכתני.
נ .דא היא תנחּומתי בסגּופי ארּום מימרְך קיים יתי.
נא .זדֹונין ממיקנין לי עד לחדא מאֹוריתְך לא ַאצליתי.
נב .אדכרית דיניְך מן עלמא יי ואתנחמית.
נג .רתיתא ַאחידת יתי מרשיעי דשבקין אֹוריתְך.
נד .תּושבחן הוּו לי גזרתְך בבית מדֹורי.
נה .אדכרית בליליא שמְך יי ּונטרית אֹוריתְך.
נו .דא הות לי לזכּותא ארּום פקּודיְך נטרית.
נז .חּולקי יי אמרית למטר דבריְך.
נח .צליתי קדמְך בכל לבא חּוס עלי היְך מימרְך.
נט .חשיבית לאֹוטבא אֹורחי ואתיב רגלי לסהדותְך.
ס .זרזית ולא אתעכבית למטר פקּודיְך.
סא .סיעת רשיעיא אתכנשּו עלי אֹוריתְך לא אתנשיתי.
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סב .בפלגּות ליליא אקּום לשבחא קדמְך מטּול דיני צדקְך.
סג .חברא אנא לכל דדחלין מנְך ּולנטרי פקּודיְך.
סד .טּובְך יי מליא ַארעא גזרתְך ַאלף יתי.
סה .טבא עבדתא עם עבדְך יי היְך דבּורְך.
סו .שפיר טעם ּומנדעא ַאלף יתי ארּום בפקּודיְך הימנית.
סז .עד לא אסתגיף אנא שלי ּוכדּון מימרְך נטרית.
סח .טב את ּומטיב ַאליף יתי גזרתְך.
סט .חברּו עלי שקרא זידֹונין אנא בכל לבא אטֹור פקּודיְך.
ע .אטפש היְך תרב יצרא דלבהֹון אנא אֹוריתְך פרנּוקי.
עא .טב לי ארּום אתעניית מן בגלל דאילף גזרתְך.
עב .טב לי אֹורית פּומְך מן אלף ככרין דהב וסימא.
עגַ .אידְך עבדּו יתי וַאתקינּו יתי תבינני ואיליף פקּודיְך.
עד .דחליְך יחמּון יתי ויחדּון ארּום לפגמְך אֹוריכית.
עה .ידעית יי ארּום זכאין דיניְך ּובקּושטא סגפתני.
עו .יהי כדּון חסדְך לנחמּותי היְך מימרְך לעבדְך.
עז .ייתּון עלי רחמְך ואחי ארּום אֹוריתְך פרנּוקי.
עח .יבהתּון זדֹונין ארּום על שקרא עויתּו יתי אנא אמלל בפקּודיְך.
עט .יתּובּון לאּולפני דחליְך וידעין סהדותְך.
פ .יהי לבי דלא מּום בגזרתְך מן בגלל דלא אבהת.
פא .רגיגת לפּורקנְך נפשי לפתגמְך אֹוריכית.
פב .ספּו עיני למימרְך למימר אימתי תנחם יתי.
פג .ארּום הויתי היְך זרנּוקא דתלי בקטרא גזרתְך לא אתנשיתי.
פד .כמה יֹומי עבדְך אימתי תעביד ברֹודפי דינא.
פה .כרּו לי זדֹונין שּוחן דלא פקדתנּון באֹוריתְך.
פו .כל פקּודיְך קּושטא על שקרא רדפּו יתי סעדני.
פז .כזעיר שציאּו יתי בַארעא ואנא לא שבקית פקּודיְך.
פח .היְך חסדְך קים יתי ואטֹור סהדּות פּומְך.
פט .לעלמא יי פתגמְך קים בשמיא.
צ .לדר ודר הימנּותְך ַאתקנתא ַארעא וקימא.
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צא .לדיניְך קמּו יֹומנא ארּום כּולהֹון עבדְך.
צב .אלּולי אֹוריתְך פרנּוקי הידין אֹובדית בסגּופי.
צג .לעלם לא אתנשי פקּודיְך ארּום בהֹון קימתני.
צד .די לְך אנא פרֹוק יתי ארּום פקּודיְך תבעית.
צה .לותי ַאמתינּו רשיעיא להֹובדא יתי סהדותְך אתבין.
צו .לכל מה דאשתדל ואשתכל חמיתי סיפא פתיא תפקדתְך לחדא.
צז .מה רחימית אֹוריתְך כל יֹומא היא שּותי.
צח .יתיר מבעלי דבבי מחכמא יתי פקּודיְך ארּום לעלם היא פקּודיְך ארּום לעלם היא דילי.
צט .מכל מַאלפי ַאסכלית ארּום סהדותְך שּותא לי.
ק .מן חכימיא אתבין ארּום פקּודיְך נטרית.
קא .מכל אֹורח בישא מנעית רגלי מן בגלל אטֹור דבריְך.
קב .מן דיניְך לא עדית ארּום את ַאלפתני.
קג .מה חלין למֹוריגי מימרְך בסימן יתיר מן דּובשא לפּומי.
קד .מפקּודיְך אתבין מטּול היכנא סגיתי כל בר נש דמשקר.
קה .היְך שרגא די מנהרא לרגלי דבריְך ּונהֹורא לכבשי.
קו .אֹומיתי וקימית למטר פקּודי זכותְך.
קז .אסתגפית עד לחדא יי ַאסי יתי היְך דברְך.
קח .נכסתא דפּומי אתרעי כדּון יי ודינְך ַאלף יתי.
קט .נפשי מסתכנא על גב ידי תדירא ואֹוריתְך לא אתנשיתי.
קי .סדרּו רשיעיא פחא לי ּומפקּודיְך לא תעיתי.
קיאַ .אחסנית סהדותְך לעלם ארּום חדות לבי הנּון.
קיבַ .אצלית לבי למעבד גזרתְך לעלם עד סֹופא.
קיג .דחשבין מחשבן סריקין סניתי ואֹוריתְך רחימית.
קיד .טּומרי ּותריסי את לפתגמְך אֹורכית.
קטו .זֹורּו מני מבאשין ואטֹור פקּודי אלהי.
קטז .סמֹוף יתי במימרְך ואחי ולא תבהת יתי מן כליּותי.
קיז .סעֹוד יתי ואתפרק ואגעגע באֹוריתְך תדירא.
קיח .כבשתא כל דשלין מגזרתְך ארּום שקרא נכלהֹון.
קיט .סּוליא פסקתא בטלתא כל רשיעי ַארעא מטּול היכנא רחימית סהדותְך.
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קכ .מצלהב מדחלְך בסרי ּומדיניְך דחלית.
קכא .עבדית דינא וצדקתא לא תשבקנני לטלֹומי.
קכב .בסים עבדְך לטבא לא יטלמּון יתי זידֹונין.
קכג .עיני סברּו לפּורקנְך ּולמימר צדקְך.
קכד .עבד עם עבדְך היְך חסדְך ּוגזרתְך ַאלף יתי.
קכה .עבדְך אנא תבין יתי ואידע סהדותְך.
קכו .עידן למעבד רעּותא דיי אפיסּו תלמדיא אֹוריתְך.
קכז .מטּול היכנא רחימת פקּודיְך מדהבא ּומן אֹובריזא.
קכח .מטּול היכנא כל פקּודיא כּולהֹון תרצתנּון כל אֹורח שקרא סניתי.
קכט .פרישן סהדותְך מטּול היכנא נטרתנּון נפשי.
קל .גליף דבריְך ינהר חשיכיא יתבין שרגיגי.
קלא .פּומי פתחית וָאלפית ארּום לפקּודיְך צביתי.
קלב .איתפני לותי וחּוס עלי כהלכתא לרחימי שמְך.
קלג .אסתורי ַאתקין במימרְך ולא תשליט בי כל שקר.
קלד .פרֹוק יתי מטלּומא דבר נשא ואטֹור פקּודיְך.
קלה .זיו אפְך ַאנהר בעבדְך וַאלפני ית גזרתְך.
קלו .טיפי מיא יחתּון עיני על מטּול דלא נטרּו אֹוריתְך.
קלז .זכי את יי ּותריצין דינְך.
קלח .פקדתא צדקתא דסהדותְך והימנּותא לחדא.
קלט .מגרת יתי טננתי ארּום אתנשיאּו דבריְך מעיקי.
קמ .סנינא מימרְך לחדא ועבדְך רחמּה.
קמא .זּוטר אנא ּובסיר פקּודיְך לא אתנשיתי.
קמב .צדקתְך צדקא לעלמא ואֹוריתְך קשֹוט.
קמג .עקא מעיקא ערעּו יתי פקּודיְך פרנּוקי.
קמד .צדקתא דסהדותְך לעלם תבינני ואתקים.
קמה .קריתי בכל לבא עני יתי יי גזרתְך אנטֹור סהדותְך.
קמו .קריתיְך פרֹוק יתי ואנטר סהדותְך.
קמזַ .אקדימית בשפרפרא וצליתי לפתגמְך אֹורכית.
קמחַ .אקדימּו עיני מטרתא דצפר ּורמש למללא במימרְך.
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קמט .קלי שמע היְך חסדְך יי היְך דינְך קים יתי.
קנ .קריבּו רדפי זנּו מאֹוריתְך אתרחקּו.
קנא .קריב את יי וכל פקּודיְך קשֹוט.
קנב .מן לקדמין חכימית מן סהדותְך ארּום לעלם יסדתינּון.
קנג .חמי סגּופי ּופצי יתי ארּום אֹוריתְך לא אתנשיתי.
קנד .נצי מצּותי ּופרֹוק יתי למימרְך ַאסי יתי.
קנה .רחיק מן רשיעי פּורקנא ארּום גזרתְך לא תבעּו.
קנו .רחמְך סגיעין יי היְך דיניְך ַאסי יתי.
קנז .סגיעין רדפי ּומעיקי מסהדותְך לא ַאצליתי.
קנח .חמיתי בזֹוזי ואדינית עמהֹון די מימרְך לא נטרּו.
קנט .חמי ארּום פקּודיְך רחימית יי היְך חסדְך ַאסי יתי.
קס .שירּוי פתגמְך קשֹוט ּולעלם כל דיני צדקתְך.
קסא .רברבין רדפּו יתי מגן ּומפתגמְך דלח לבי.
קסב .חדי אנא על מימרְך היְך גבר דמשכח עדי סגי.
קסג .שקרא סניתי ּורחיקית אֹוריתְך רחימית.
קסד .שבע זמנין ביֹומא שבחית יתְך מטּול דיני צדקְך.
קסה .שלם סגי לרחמי אֹוריתְך בעלמא הדין ולית להֹון תקלא לעלמא דָאתי.
קסו .סברית לפּורקנְך יי ּופקּודיְך עבדית.
קסז .נטרת נפשי סהדותְך ורחמינּון לחדא.
קסח .נטרית פקּודיְך וסהדותְך ארּום כל אֹורחתי לקבלְך.
קסט .תתקרב צלֹותי קדמְך יי היְך פתגמְך תביננני.
קע .תיתי צלֹותי קדמְך היְך מימרְך פצי יתי.
קעא .תבעין ספותי תּושבחתא ארּום תלפנני גזירתְך.
קעב .תתיב לישני מימרְך ארּום כל דיניְך צדקתא.
קעג .תהא ידְך לסיעּותי ארּום פקּודיְך רעיתי.
קעד .רגגית לפּורקנְך יי ואֹוריתְך פרנּוקי.
קעה .תחי נפשי ּותשבחינְך ודינְך יסיעּוני.
קעו .טעיתי היְך עאן דמתבד בעי עבדְך ארּום פקּודיְך לא אתנשיתי.

פרק קכ
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א .שירא דאתַאמר על מסּוקין דתהֹומא קדם יי כד עיק לי צליתי וקבל צלֹותי.
ב .יי פצי נפשי מספותא דשקרא מן לישנא נכילתא.
ג .מא יהיב לְך מלשינא ּומא יֹוסיף לְך ָאכיל קּורצי לישנא נכילתא.
ד .גררין דגברא שנּונין היְך ברקין מלעיל עם גּומרי רתמין דדלקין בגהנם מלרע.
ה .וי לי ַארּום אתֹותבית עם אֹוסאי שרית עם משכניהֹון דערבאי.
ו .יתיר מנהֹון שרת נפשי עם אדֹום סני שלם.
ז .אנא שלם וארּום אצלי הנּון לקרבא.

פרק קכא
א .שירא דאתַאמר על מסּוקין דתהֹומא אזקֹוף עיני לטּוריא מן האן ייתי סעדי.
ב .סעדי מן קדם יי דעבד שמיא וַארעא.
ג .לא יתן לאתמֹוטטא רגלְך לא נים נטרְך.
ד .הא לא נים ולא ידמּוְך נטר ישראל.
ה .יי ינטרנְך יי יטלל עלְך על סטר ימינְך.
ו .יימם כד שליט שמשא לא ימחּונְך צפרירי ולילי כד שליט סיהרא בליליא.
ז .מימרא דיי ינטרנְך מכל ביש ינטֹור ית נפשְך.
ח .יי ינטֹור מפקְך לפרגמטיא ּומעלְך למעסק באֹוריתא מן השתא ועד עלמא.

פרק קכב
א .שירא דאתאמר על מסּוקין דתהֹומא חדיתי בָאמרין לי בית מקדשא דיי ניזיל.
ב .קימין הוָאה רגלנא בתרעיְך ירּושלם.
ג .ירּושלם דמתבניא ברקיעא היְך קרתא לאתחברא לּה כחדא בַארעא.
ד .דתמן סליקּו שבטיא שבטין דיי מסהיד לישראל די שכינתיּה שריא ביניהֹון במיזליהֹון
לאֹודָאה לשמא דיי.
ה .ארּום תמן מתיתבין כּורסון בירּושלם כּורסון בבית מקדשא למלכיא דבית דוד.
ו .שאילּו בשלמא דירּושלם יתבּון בשלותא רחימיְך.
ז .יהי שלם בחיליְך שלותא בברניתְך.
ח .מן בגלל ַאחי וחברי אמלל כדּון שלם בְך.
ט .מטּול בית מקדש דיי אלהנא אתבע לאֹוטבא לְך.

פרק קכג
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א .שירא דאתַאמר על מסּוקין דתהֹומא קדמְך זקפית ית עיני דיתיב על כּורסי יקרא
בשמיא.
ב .הא כמא דמֹודיקן עיני עבדין מידיא דרבֹוניהֹון והיכמא דמֹודיקן עיני ַאמתא מידיא
דרבֹונתהא הכדין מדיקן עיננא קדם יי אלהנא עד די יחּוס עלנא.
ג .חּוס עלנא יי חּוס עלנא ארּום סגי שבענא בסירּותא.
ד .סּוגעת שבעת לּה נפשנא תלעּובא דשלוין מבסרניא וגיותניא.

פרק קכד
א .שירא דאתאמר על מסּוקין דתהֹומא על יד דוד אלּולי יי דהוה בסעדנא יימרּון כדּון
ישראל.
ב .אלּולי מימרא דיי דהוה בסעדנא כד קם עלנא בר נש.
ג .הא בכן כד חיין בלעּו יתנא כד תקיף רּוגזהֹון בנא.
ד .הא בכן מיא שטפּו יתנא מרעית עברא על נפשנא.
ה .הא בכן עבר על נפשנא מלכא דמתיל למֹוי זידֹוניא דימא.
ו .בריְך שמא דיי דלא מסרנא היְך תבירא לשניהֹון.
ז .נפשנא היְך כצפרא אשתיזבת מפחי תקליא פחא אתבר ואנן אשתזבנא.
ח .סעדנא בשּום מימרא דיי דעבד שמיא וַארעא.

פרק קכה
א .שירא דאתאמר על מסּוקין דתהֹומא צדיקיא דמתרחצין במימרא דיי היְך טּורא דציֹון
לא יזדעזע לעלם יתיתב.
ב .ירּושלם טּוריא חזֹור חזֹור די לּה ּומימרא דיי חזֹור חזֹור לעמיּה מן השתא ועד עלמא.
ג .ארּום לא ינּוח שבט רשעא על פצתא דצדיקיא מן בגלל דלא יֹושיטּון צדיקיא בשקרא
ַאידיהֹון.
ד .אֹוטיב יי לטבין ולתריצין בלבבהֹון.
הּ .ודסטין בתר עּוקמנּותהֹון יֹוליכנּון בגהנם חּולקהֹון עם עבדי שקר שלמא על ישראל.

פרק קכו
א .שירא דאתַאמר על מסּוקין דתהֹומא כד יתּוב יי ית גלות ציֹון הוינא היְך מרעיא דאתסין.
ב .היכדין יתמלי פּומנא חֹוכא ולישננא תּושבחא הידין יימרּון בעמיא ַאסגי יי למעבד טבא
עם אלין.
גַ .אסגי יי למעבד טבא עמנא הוינא חדין.
ד .אתיב יי ית גלותן היְך דמיתבא ַארעא כד נבעין מפקני מיא בבצֹורתא.
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ה .דזרעין בדמעתא בשבחתא יחצדּון.
ו .מהלכא יהלֹוְך בבכּותא מסֹובר נגדא דבר זרעא מיתא ייתי בתּושבחא כד יסֹובר
אסרתֹוי.

פרק קכז
א .שירא דאתאמר על מסּוקין דתהֹומא על יד שלמה אין מימרא דיי לא יבני קרתא מגן
לען ַארדיכלֹוי ביּה אין מימרא דיי לא נטר קרתא דירּושלם מגן אתער נטיר.
ב .על מגן תטלחּון לכֹון דתקדמּון בצפרא למעבד לכֹון חטֹוף די מַאחרן ותתבּון למעבד זנּו
דָאכלין מזֹוני דמסכנין דלעּו בהֹון על יאּות וכיון יתן יי לרחמיּה דמכא.
ג .הא ַאחסנת יי בנין כשרין אגר עֹובדין טבין ולדי מעא.
ד .כגירין בַאידא דגיברא כן בנין דעּולימא.
ה .טב ליּה לגבר דימלי בית מדרשיּה מנהֹון לא יבהתּון ארּום ינצּון עם בעלי דבביהֹון
בתרע בית דינא.

פרק קכח
א .שירא דאתַאמר על מסּוקין דתהֹומא טּוביהֹון דכל דחליא דיי דָאזלין באֹורחתיּה.
ב .לעּות ַאידְך ארּום תיכּול טּובְך בעלמא הדין וטב לְך לעלמא דָאתי.
ג .אתתְך היְך גּופנא דעבדת פרין על שדא דביתְך בנְך היְך שתיליא דזיתיא חזֹור חזֹור
לפתֹורְך.
ד .הא ארּום היכנא מתברְך גברא דחל מן קדם יי.
ה .יברכנְך יי מציֹון ותחמי בטּובא דירּושלם כל יֹומי חייְך.
ו .ותחמי בנין לבניְך שלמא על ישראל.

פרק קכט
א .שירא דאתַאמר על מסּוקין דתהֹומא סגיעין דאעיקּו לי מן טליּותי יימר כדּון ישראל.
ב .סגיעין דאעיקּו לי מן טליּותי ברם לא יכילּו לַאבאשא לי.
ג .על גּושמי רדּו רדיא אֹוריכי למּורדניתהֹון.
ד .יי זכָאה קצץ שּולשלי רשיעיא.
ה .יבהתּון ויזֹורּון לאחֹורא כל סנאי דציֹון.
ו .יהוּון כחציר אגריא דמן קדם דיציץ ָאתי רּוח קידּומא נתק ביּה ואתיבש.
ז .דלא מלי ַאידיּה חצד וכתפיּה מעמר.
ח .ולא אמרּו דעברין מתמן ברכתא דיי עליכֹון ולא יתיבּון להֹון ברכנא יתכֹון בשמא דיי.
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פרק קל
א .שיר דאתאמר על מסּוקין דתהֹומא מן עּומקיא קריתְך יי.
ב .יי קבל צלֹותי תהוין אּודניְך ציתין לקל צלֹותי.
ג .אין עוין תטֹור יּה יי מן יקּום.
ד .ארּום גבְך שביקּותא מן בגלל דתתחמי.
הַ .אמתינית יי מתינת נפשי ּולַאיקריּה אֹוריכית.
ו .נפשי אֹוריכא ליי מן נטרי מטרת לצפרא דנטרין לקרבא קּורבן צפרא.
ז .מֹוריְך ישראל ליי ארּום גבי יי חסדא וסגי עמיּה פּורקן.
ח .והּוא יפרֹוק ית ישראל מכל עויתיּה.

פרק קלא
א .שירא דאתַאמר על מסּוקין דתהֹומא יי לא גבּה לבי ולא אתרֹוממּו עיני ולא הלכית
ברברבין ּובפרישין מני.
ב .אין לא שוית ַאידא לפּום ושתקית נפשי עד דצית פתגמי אֹוריתא היְך חסילא על תדיי
אמיּה אתגברית באֹוריתא היְך חסילא עלוי נפשי.
ג .יֹוריְך ישראל ליי מן השתא ועד עלמא.

פרק קלב
א .שירא דאתַאמר על מסּוקין דתהֹומא אדכר יי לדוד ית כל סגּופיּה.
ב .די קים קדם יי נדר לתקיפא דיעקב.
ג .אין אעּול על אתתי אין ַאסיק על דרגש מצעי.
ד .אין אתן דּומכא לעיני לתימֹורי ניּומתא.
ה .עד דאשכח אתר למבני בית מקדשא דיי משכניא לתקיפא דיעקב.
ו .הא שמענא יתּה באפרת אשכחנּוהא בחקל חּורשי לבנן אתר דצליאּו אבהת עלמא.
ז .נעּול למשכנֹוי נסגֹוד לכבשא דרגלֹוי.
ח .קּום יי שרי בבית מישרי ניחְך את וארֹון די ביּה אֹוריתְך.
ט .כהניְך ילבשּון לבּושין דזכּו ולואי חסידיְך ישבחּון על קּורבניא.
י .מטּול זכּותיּה דדוד עבדְך במעל ארֹונא במצע תרעיא לא תתיב אפי שלמה משיחְך.
יא .קים לדוד בקּושטא לא יתּוב מנּה מן ולדא דמעְך אשוי מלְך על כּורסי די לְך.
יב .אין נטרין בנְך קימי וסהדותי דנן דַאלפנּון ַאף בניהֹון לעלמין יתבּון על כּורסי די לְך.
יג .ארּום אתרעי יי בציֹון רגג יתּה למֹותב די ליּה.
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יד .דא ניח שכנתי עד עלמא כא אתיב ארּום רגגתּה.
טו .זודּה מברכא אברְך וחשיכהא יסבעּון לחמא.
טז .וכהנהא ַאלביש לבּושי פּורקן וחסידהא משבחא ישבחּון.
יז .תמן ַאצמח מלְך יקיר לבית דוד סדרית שרגא למשיחי.
יח .בעלי דבבֹוי ַאלביש לבּושין דבהתא ועלֹוי יניץ כליליּה.

פרק קלג
א .שירא דאתאמר על מסּוקין דתהֹומא הא כמא טב ּוכמא בסים למטב ציֹון וירּושלם
כתרין ַאחין ברם כחדא.
ב .כמשח טב דמתרק על רישא נחת על דקנא דקניּה דַאהרן דנחת על אמרא דלבּושֹוי.
ג .היְך כטלא דחרמֹון דנחת על טּורי דציֹון ארּום תמן פקד יי ית ברכתא חיי עד עלמא.

פרק קלד
א .שירא דאתאמר על מסּוקין דתהֹומא הא בריכּו ית יי כל עבדיא דיי דקימין על בית
מטרת בית מקדשא דיי ּומשבחין בלילון.
ב .טּולּו ידיכֹון קּודשא כהניא על דּוכן קּודשא ּובריכּו ית יי.
ג .יברכנְך יי מציֹון דעבד שמיא וַארעא.

פרק קלה
א .הללּויּה שבחּו ית שמא דיי שבחּו עבדיא דיי.
ב .דקימין בבית מקדשא דיי בדרת בית אלהנא.
ג .הללּויּה ארּום טב יי זמרּו לשמיּה ארּום בסים.
ד .ארּום דבית יעקב בחר ליּה יי ישראל לחבּוביּה.
ה .ארּום אנא ידעית ארּום רב יי ורבֹוננא על כל אלהים.
ו .כל די יתרעי יי עבד בשמיא ּובַארעא ביממיא וכל תהֹומיא.
ז .דמסיק עננין מסיפי ַארעא ברקין למחת מטרא עבד דמפק זעפא מן טּוסבריא דיליּה.
ח .די קטל בּוכריא דמצראי מאנשא עד בעירא.
ט .שדר ָאתין ותמהין במציעיְך מצרים בפרעה ּובכל עבדֹוי.
י .די מחא עממין סגיעין ּוקטל מלכין תקיפין.
יא .לסיחֹון מלכא אמֹורהא ּולעֹוג מלכא דמתנן ּולכל מלכות כנען.
יב .ויהב ַארעהֹון ַאחסנא ַאחסנא לישראל עמיּה.
יג .יי שמְך לעלם יי דכרנְך לדר ודר.
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יד .ארּום ידין יי במימריּה דינא דעמיּה ועל עבדֹוי צדיקיא יתּוב ברחמֹוי.
טו .טעון דעממיא סימא ודהבא עֹובד ַאידי בר נש.
טז .פּום להֹון ולא ממללין עינין להֹון ולא חמין.
יז .אּודנין להֹון ולא ציתין נחירי ולא אית רּוחא דחיי בפּומהֹון.
יח .די כמתהֹון יהֹון עֹובדיהֹון כל דמתרחץ עליהֹון.
יט .דבית ישראל בריכּו ית יי דבית ַאהרן בריכּו ית יי.
כ .דבית לואי בריכּו ית יי דחליא דיי בריכּו ית יי.
כא .בריְך יי מציֹון דאשרי שכנתיּה בירּושלם הללּויּה.

פרק קלו
א .שבחּו קדם יי ארּום טב ארּום לעלם טּוביּה.
ב .שבחּו לאלהי אלהיא ארּום לעלם טּוביּה.
ג .שבחּו למרי מריא ארּום לעלם טּוביּה.
ד .לעבד פרישן רברבן בלחֹודיּה ארּום לעלם טּוביּה.
ה .לעבד שמיא בסּוכלתנּו ארּום לעלם טּוביּה.
ו .לרדיד ַארעא עלוי דמיא ארּום לעלם טּוביּה.
ז .לעבד נהֹורין רברבין ארּום לעלם טּוביּה.
ח .ית שמשא למשלט ביממא ארּום לעלם טּוביּה.
ט .ית סיהרא וכֹוכביא למשלט בליליא ארּום לעלם טּוביּה.
י .למחי מצראי במכתשין קטל ארּום לעלם טּוביּה.
יא .ואפיק ישראל פריקין מביניהֹון ארּום לעלם טּוביּה.
יב .בַאידא תקיפא ּובדרע מרממא ארּום לעלם טּוביּה.
יג .לצלח ימא דסּוף לצלּוחא ארּום לעלם טּוביּה.
יד .וַאעבר ישראל במציעיּה ארּום לעלם טּוביּה.
טו .ושנק פרעה וחילותיּה בימא דסּוף ארּום לעלם טּוביּה.
טז .למהלְך עמיּה במדברא ארּום לעלם טּוביּה.
יז .למחי מלכין רברבין ארּום לעלם טּוביּה.
יחּ .וקטל מלכין גיותנין ארּום לעלם טּוביּה.
יט .לסיחֹון מלכא אמֹורָאה ארּום לעלם טּוביּה.
כּ .ולעֹוג מלכא דמתנן ארּום לעלם טּוביּה.
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כא .ויהב ַארעהֹון לַאחסנא ארּום לעלם טּוביּה.
כבַ .אחסנתא לישראל עבדיּה ארּום לעלם טּוביּה.
כג .באתמככּותנא דכר לנא קימיּה ארּום לעלם טּוביּה.
כדּ .ופריקנא מן מעיקנא ארּום לעלם טּוביּה.
כה .דיהב מזֹוניּה לכל בסרא ארּום לעלם טּוביּה.
כו .שבחּו לאלהא שמיא ארּום לעלם טּוביּה.

פרק קלז
א .על נהרותא דבבל תמן יתיבנא לחֹוד בכינא כד הוינא דכרין ית ציֹון.
ב .על ערבין במציעתא תלינן כנרנא.
ג .ארּום תמן שילּו יתנא בבלאי דשבֹוי יתנא למימר מלין דשיריא ּובזזנא על עסק חדוא
ָאמרין שבחּו לנא מן שירתא דהויתּון ָאמרין בציֹון.
ד .מן יד לואי ָאמרין היכדין נשבח ית תּושבחא דיי על ַארעא חילֹוניתא.
ה .מתיבא קל רּוחא דקּודשא וָאמרא דאין מנשינא ליְך ירּושלם ַאנשיה לימיני.
ו .תדבק לישני למֹוריגי אין לא אדכר יתיכי אין לא ַאסיק דכרן ירּושלם על שרּוי חדות בית
שמשי.
זָ .אמר מיכאל רבא דירּושלם אדכר יי לעלמא לאדֹומא דַאחריבּו ירּושלם דָאמרין צדּו צדּו
עד דשתאסא בּה.
ח .אמר גבריאל רבא דציֹון לאּומא בבליתא בזּוזיתא טב ליּה דישלם לְך ית גּומליְך ביש די
גמלתא לנא.
ט .טב ליּה דָאחד ּומרטש ית טלייְך על כיפא.

פרק קלח
א .על יד דוד אֹודי קדמְך יי בכל לבי קבל דיניא אזמרנְך.
ב .אסגֹוד קדם היכלא דקּודשְך ואֹודי ית שמְך מטּול טּובְך ּומטּול קּושטְך ארּום ַאסגיתא
על כל שמְך מימרי תּושבחתְך.
ג .ביֹומא די קרית עני יתי ַאסגעתני בנפשי עּושנא.
ד .יֹודּון קדמְך יי כל מלכי ַארעא ארּום שמעּו מימרי תּושבחתְך.
ה .וישבחּון על כבישי יי ארּום רב ַאיקרא דיי.
ו .ארּום רמא יי ּומכיְך יחמי לטב וגיותנא מן שמיא רחיקין ימאיְך.
ז .אין אהלְך במצע עקתא תחינני על נחירא בעלי דבבי תֹושיט ַאידְך לחבלּותהֹון ותפרקנני
ימינְך.
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ח .יי ישלים בישא עלויהֹון ַאמטּולתי יי טּובְך לעלם עֹובדי ַאידְך לא תשבֹוק.

פרק קלט
א .לשבחא על יד דוד תּושבחתא יי פשפשתני וידעתא.
ב .את קדמְך גלי אֹותבּותי למעסק באֹוריתא ואֹוקימּותי למזל בקרבא אתבינתא לחברּותי
בכנשתְך מן עם רחיק.
ג .כדּון בהליכּותא באֹורחא ּוברבעּותי למעסק באֹוריתא אתעבדתא חילֹוני וכל ָארחתי
ַאסכנתא.
ד .וכד לית ממלל בלישני הא יי ידעתא מחשבת לבי כֹולא.
ה .מאחֹורי ּומאפי ַאעקתא יתי וגרית עלי מחתא דידְך.
ו .מכסיא למידע מני אתקפת לא אכּול לּה.
זָ .אן איזל מן קדם זעפְך וָאן מן קדמְך אפֹוְך.
ח .אין אסק לשמיא תמן ַאנת ואמּוְך לשיֹול הא תמן מימרְך.
ט .אזקֹוף ציצין דקריץ אשרי בסֹופי ימא.
י .לחֹוד תמן ַאידְך תדבר יתי ותחדנני ימינְך.
יא .ואמרית ברם חֹושְך מחברבר עלי וליליא קבל ַאמטּולתי.
יב .לחֹוד חשֹוכא לא יחשיְך מן מימרְך וליליא היְך יֹומא ינהר היְך חשֹוכא היְך נהֹורא שוין.
יג .ארּום ַאנת קניתא כּוליתי אשתית לי בכריסא דאמי.
יד .אֹודינְך מטּול דדחילן פרישת פרישן עֹובדיְך ונפשי חכמא לחדא.
טו .לא אתכסא גרמי מנְך די אתעבידת בטּומרא אצטירית בכריסא דאמא.
טז .גשמי חמין עינְך ועל ספר דכרנְך כּולהֹון יֹומי מכתבין ביֹומא דאתברי עלמא מן שרּויא
אתבריאּו כּולהֹון בריתא ולית כחד חד ביניהֹון.
יז .ולי כמא יקירין רחמיְך צדיקיא אלהא כמא אתחילּו רבניהֹון.
יח .אמננּון בעלמא הדין יתיר מן חלא יסגעּון אתערית בעלמא דָאתי ועד כדּון אנא גבְך.
יט .אין תקטֹול אלהא לרשיעא וגברין דחיבין דין דקטֹול יזּורּון מני.
כ .די יימּון בשמְך על נכלא משתבעין על מגן בעלי דבבְך.
כא .הלא מסנאְך יי אנא סני וכד קימין לקבלְך אנא מגרג.
כב .עד שציאית סניתא סניתינּון לבעלי דבבין הוֹון לי.
כג .חקרני אלהא וידע רעיֹוני בחֹון יתי וידע הרהּורי.
כד .וחמי אין אֹורח דטעין בי דבר יתי באֹורח תריצי עלמא.

98

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

99

פרק קמ
א .לשבחא תּושבחתא על יד דוד.
ב .פצי יתי יי מבר נש ביש מגבר חטֹופין תנטֹור יתי.
ג .די חשילּו בישן בלבא כל יֹומא מגרגין קרביא.
ד .מתנין בלישנהֹון היְך חויא ארסא דעכּוביתא תחֹות ספותהֹון לעלמין.
ה .נטֹור יתי יי מן יד דרשיעיא מן גבר חטּופין תנטֹור יתי די חשילּו למנקֹוף אסתורי.
ו .כמּנּו גיותנּון פחא לי ואשליא פרסין מצדתא לסטר אֹורחא תקלין שון לי תדירא.
ז .אמרית ליי אלהי ַאנת אצית יי לקל בעּותי.
ח .אלהים יי עּושנא דפּורקני טללתא על רישי ביֹום קרבא.
ט .לא תתן יי רגּוני דֹואג רשיעא מחשבתיּה לא תספק יסתלקּון לעלמין.
י .אחיתֹופל ריש סנהדרי תלמידי לעּות מלשינּותא דספותהֹון יחפינּון.
יא .ימטּון עלויהֹון גּומרין מן שמיא בנּורא דגיהנם יפלינּון בגיצין דמחמרין דלא יקּומּון לחיי
עלמא.
יב .גבר דמשתעי לישן תליתי לא אפשר דיתכן בַארעא דחיי גבר חטֹופא ביש יצּודיניּה
מלאְך דמֹותא ינקפניּה בגהנם.
יג .הבכן גלי קדמי ארּום יעבד יי דינהֹון דעניי דינא דחשיכי.
יד .ברם צדיקיא יהֹודּון לשמְך יתבּון תריצי לצלָאה קדמְך.

פרק קמא
א .תּושבחתא לדוד יי קריתְך חיש לי אצית קלי במקרי לְך.
ב .תתכון צלֹותי היְך קטֹורת בּוסמין קדמְך זקפּות ידי בצלֹו היְך דֹורֹון בסים דמתקרב
ברמש.
ג .שוי יי מטרא לפּומי נטר על זקֹוף ספותי.
ד .לא תצלי לבי לפתגם ביש למחשב מחשבן ברשעא עם גברי עבדי שקר ולא אסעֹוד
בזמר בית משתיהֹון.
ה .יטפחנני צדיקא מטּול חסדא ויכסנני משח רבּות קּודשא לא יבטל מן רישי ארּום עד
כדּון צלֹותי מסתדרא בבישתהֹון.
ו .אשתמיטּו מבית מדרשא על ידי תקֹוף דיניהֹון תיבין ושמעין מימרי ארּום בסימּו.
ז .די כמא גבר דפלח ּומבזע במרדיא בַארעא הכדין אתבדרּו ַאברנא על פּום קבּורתא.
ח .מטּול היכנא לותְך אלהים יי עיני מֹודיקן במימרְך סברית לא תרֹוקן נפשי.
ט .נטֹור יתי מן ַאידי פחא דַאתקילּו לי ותקלן עבדי שקר.
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י .יפלּון במצּודתֹוי רשיעי כחדא אנא עד זמן די אעבר.

פרק קמב
א .שכלא טב על ידי דוד במהוי בַאספלידא צלֹותא.
ב .קלי קדם יי אקבל קלי קדם יי אצלי.
ג .אשֹוד קדמֹוי שּותי עקתי קדמֹוי אתני.
ד .באשתלהיּות עלי רּוחי ואת ידעת שבילי בכבישא דנן דאהלְך כמנּו פחא לי.
ה .אסתכלית על ימינא וחמית ולית לי משתמֹודע הֹובד שזיבּו מני ולית תבע לנפשי.
ו .קבלית לותְך יי אמרית ַאנת משזבי חּולקי בארע חייא.
ז .אצית לצלֹותי ארּום אתמסכנית לחדא פצי יתי מרדפי ארּום אתחילּו מני.
ח .הנפיק מן מסגירא נפשי לאֹודָאה ית שמְך ַאמטּולתי יעבדּון לְך כליל דשבח צדיקיא
ארּום תשלם גּומלא טבא עלי.

פרק קמג
א .שבחא לדוד יי שמע צלֹותי אצית לתחנּוני בקּושטְך עני יתי בצדקתְך.
ב .ולא תעּול לבית דינא עם עבדְך ארּום לא יזכי קדמְך כל דחי.
ג .ארּום רדף בעל דבבא נפשי דכדְך לַארעא חיתי אֹותבני בחשֹוכיא היְך שכיבי עלמא
הדין.
ד .באשתלהיֹות עלי רּוחי בגּושמי ישתעמם לבי.
ה .אדכרית יֹומין מלקדמין רננית בכּולהֹון עֹובדְך בעֹובדי ַאידְך אמלל.
ו .פריסית ַאידי בצלֹו קדמְך נפשי היְך ַארעא דצחיא למיא מֹודיקא לְך לעלמין.
ז .סרהב עני יתי יי רגיגת לְך רּוחי לא תסלק שכנתְך מני ואתמתילית עם נחתי גֹוב בית
קבּורתא.
ח .אשמיע יתי בצפר טּובְך ארּום במימרְך סברית אֹודע יתי אֹורח דנן דאהלְך ארּום לותְך
זקפית נפשי בצלֹו.
ט .פצי יתי מבעלי דבבי יי מימרְך מניתי לפריק.
יַ .אלף יתי למעבד רעּותְך ארּום ַאנת אלהי רּוח קּודשְך טבא תדבר יתי בַארעא תריץ.
יא .מן בגלל שמְך יי תקימנני בצדקְך אפק מן עקתא נפשי.
יבּ .ובחסדְך תמגר בעלי דבבי ּותהֹובד כל מעיקי נפשי ארּום אנא עבדְך.

פרק קמד
א .על יד דוד בריְך יי תּוקפי דמַאלף ַאידי לסדרי קרב אצבעתי לַאגחא קרבא.
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ב .עבד טיבּו ּוכרְך תקיפי תּוקפי ּומשזב יתי תריסי ּובמימריּה סברית די מרדד עמין
תחֹותי.
ג .יי מה הּוא בר נש דחכימתיּה בני אנשא וחשבתיּה.
ד .בר נש ללמא אדמא יֹומֹוי היְך טּולא דעבר.
ה .יי ַארכין שמיא ותתגלי קרב בטּוריא ּומסקין תננא.
וַ .אבריק ברקא ּובדרנּון שדר גרריְך ּותשגשינּון.
ז .אֹושיט ידְך מן שמי מרֹומא פצי יתי ושיזיב יתי מאּוכלֹוסין דמתילין למיין סגיעין מן ידהֹון
דבני נּוכראין.
ח .די פּומהֹון ממלל מֹומתא דמגן ואֹוריתהֹון אֹורית שקרא.
ט .אלהים שבח חדת אשבח קדמְך בנבלא עסרתי נימין אזמר קדמְך.
י .דיהב פּורקן למלכיא דפצי ית דוד עבדיּה מחרבא בישא דגלית.
יא .פצי יתי ושיזיב יתי מידיהֹון דבני נּוכראין די פּומהֹון מלל מֹומתא דמגן ואֹוריתהֹון אֹורית
שקרא.
יב .דבננא כנציבין דדקלין באּולפן אֹוריתא רבין מן טליּותהֹון בנתנא זותנין ּוכשרין לכהניא
דמשמשין במצע היכלא.
יג .תסורנא מלין מספקן מן שתא לשתא עאננא מילדן ַאלפיא מפשן רבותא באשקקנא.
יד .תֹורינא מרי מטּול לית תקֹוף ולא מפקא בישא ולית צוחת בכיתא בפלטיתנא.
טו .טּובֹוי דעמא דהכדין ליּה טּובֹוי דעמא דיי אלהיּה.

פרק קמה
א .תּושבחתא לדוד ארֹוממנְך אלהי מלכא ואברְך שמְך לעלמי עלמין.
ב .בכל יֹומא אברכנְך ואשבח שמְך לעלמי עלמין.
ג .רב יי ּומשבח לחדא ולרבּותיּה לית סֹוף.
ד .דרא לדרא ישבח עֹובדְך ּוגבּורתְך יתנּון.
ה .שבהֹור ַאיקר זיוְך ּומלי פרישותְך אמלל.
ו .ועּושנא דחלתְך יימרּון ורבנּותְך ישתעּון.
ז .דכרן סגיעי טּובְך יביעּון וצדקתְך ישבחּון.
ח .חננא ורחמנא יי מרחיק רגז ּומסגי למעבד טבון.
ט .טב יי לכֹולא ורחמֹוי על כּולהֹון עֹובדֹוי.
י .יהֹודּונְך יי כּולהֹון עֹובדְך וחסידיְך יברכינְך.
יאַ .איקר מלכּותְך יימרּון ּוגבּורתְך ימללּון.
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יב .להֹודעא לבני נשא גבּורתֹוי וַאיקר שיבהֹור מלכּותיּה.
יג .מלכּותְך מלכּותא דכל עלמיא ושּולטנּותְך בכל דר ודר.
יד .סעיד יי לכל נפילין וזקיף לכּולהֹון כפיפין.
טו .עיניהֹון דכֹולא לותְך סבירן ואת יהב להֹון ית מיכלהֹון בזמניּה.
טז .פֹותח ית ַאידְך ּומסבע לכּולהֹון חיי רעּותהֹון.
יז .זכי יי בכל אֹורחתיּה וחסידא בכל עֹובדֹוי.
יח .קרב יי לכל דקרין ליּה לכּולהֹון דקרין יתיּה בקשֹוט.
יט .רעּות דחלֹוי יעבד וית בעּותהֹון ישמע ויפרקנּון.
כ .נטר יי ית כל רחימֹוי וית כל רשיעי ישיצי.
כא .שבחא דיי ימלל פּומי ויברכּון כל בני בסרא שּום קּודשיּה לעלמי עלמין.

פרק קמו
א .הללּויּה שבחי נפשי ית שמא דיי.
ב .אשבח יי בחיי אזמר לאלהי בדאיתי.
ג .לא תתרחצּון ברברביא בבר נש דלית ליּה פּורקנא.
ד .תפֹוק רּוחיּה יתּוב לעפריּה ביֹומא ההּוא הֹובדּו זמיֹונֹוי.
ה .טּוביּה דאלהא יעקב בסעדיּה סבריּה על יי אלהיּה.
ו .דעבד שמיא וַארעא ית ימא וית כל די בהֹון די נטר קשֹוט לעלם.
ז .די עבד דינא לטלֹומין יהב מזֹון לכפינין יי דשרי אסיריא.
ח .יי פקח לסמין יי זקף כפיפין יי רחם צדיקיא.
ט .יי נטר ית גיֹורא יתם וַארמלא יסֹובר ואֹורחא דרשיעי יטלטל.
י .ימלֹוְך יי לעלם אלהיְך ציֹון לדר ודר הללּויּה.

פרק קמז
א .הללּויּה ארּום טב לזמרא קדם אלהנא ארּום בסים יאיא תּושבחתא.
ב .בני ירּושלם יי גלות ישראל יכנס.
ג .דמסי לתבירי לבא ּומסיק ַארכא לצעריהֹון.
ד .מני סכֹום לכֹוכביא לכּולהֹון בשמא קרי.
ה .רב מרנא וסגי חילא לסּוכלתנּותיּה לית סכּום.
ו .מסֹובר ענותניא יי מכיְך רשיעיא עדי ַארעא.
ז .שבחּו קדם יי בתֹודתא זמרּו קדם אלהנא בכנרא.
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ח .דחפי שמיא בעננא דמתקן לַארעא מטרא דמרבי טּוריא עסבי.
ט .יהב לבעירא מזֹונא לבני עּורבא דקרן.
י .לא בגבּורתא דרכיבין על סּוסי יצבי לא בשֹוקי גּוברין רחמנין יצבי.
יא .רעי יי ית דחלֹוי ית דמֹוריכין לטּוביּה.
יב .שבחי ירּושלם ית יי שבחי אלהיְך ציֹון.
יג .ארּום תקף נגרי תרעיְך בריְך בניכי במצעיְך.
יד .דשוי תחּומְך שלם שמן חנטיא יסבענְך.
טו .דמשדר מימריּה לַארעא עד סרהֹובא ירהּוט מלּוליּה.
טז .דיהב תלגא חור היְך עמר גליד היְך קטם יבדר.
יז .מטלק קרחיּה פליג היְך רסּוקין דמן קדם קֹוריּה מן אפשר ליּה למקם.
יח .ישדר קדּום חמתיּה וימסנּון ינתב רּוחיּה זלחין מיא.
יט .דתני דבריא דאֹוריתא ליעקב קימֹוי ודינֹוי לישראל.
כ .לא עבד היכנא לכל עמא ודינין לא הֹודעינּון הללּויּה.

פרק קמח
א .הללּויּה שבחּו ית יי בריתא קדישיא מן שמיא שבחּו יתיּה כל חילי ַאנגלי מרֹומא.
ב .שבחּו יתיּה כל מלָאכיא די משמשין קדמֹוי שבחּו יתיּה כל חלותיּה.
ג .שבחּו יתיּה שמשא וסיהרא שבחּו יתיּה כל כֹוכבי נהֹורא.
ד .שבחּו יתיּה שמי שמיא ּומיא דתלין במימרא מעלוי שמיא.
ה .ישבחּון ית שמא דיי ארּום הּוא פקיד ואתבריאּו.
ו .והקימנּון לעלמי עלמין גזירתא יהב ולא יעבר.
ז .שבחּו ית יי מן ַארעא תניניא וכל תהֹומיא.
ח .אשא ּוברדא תלגא וקטרא רּוח עלעּולא עבדא פתגמיּה.
ט .טּוריא וכל גלמתא אילן דעבד פרין וכל ַארזין.
י .חיתא וכל בעירא ריחשא וצפר גדפא דפרח.
יא .מלכיא דַארעא וכל אּומיא רברבניא וכל דיני ַארעא.
יב .עּולימא ּולחֹוד בתּולן סביא עם טליא.
יג .ישבחּון ית שמא דיי ארּום תקיף שמיּה בלחֹודֹוי תּושבחתיּה על ַארעא ּושמיא.
ידּ .וזקף ַאיקר לעמיּה שבחא לכל חסידֹוי לבני ישראל עמא דקרֹובין ליּה שבחּו ית יי.

פרק קמט
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א .שבחּו קדם יי שבח חדת תּושבחתיּה בקהלא דחסידי.
ב .יחדּון דבית ישראל בעֹובדיהֹון בני ציֹון ידּוצּון במלכהֹון.
ג .ישבחּון שמיּה בחנגין בתּופין וכנרין יזמרּון ליּה.
ד .ארּום רעּותא דיי בעמיּה ישבחּון ענותניא בפּורקנא.
ה .יבּועּון חסידי ביקרא ירננּון על דמכיהֹון.
ו .תּושבחן דאלהא בעּונקהֹון והיְך סיפא דיּוסטרא בַאידיהֹון.
ז .למעבד נקמתא בעמיא מכסנּותא באּומיא.
ח .למיסר מלכיהֹון בשירין ויקיריהֹון בכבלי דפרזלא.
ט .למעבד בהֹון דין דכתיב באֹוריתא שבהֹורא הּוא לכל חסידֹוי הללּויּה.

פרק קנ
א .הללּויּה שבחּו אלהא בבית מקדשיּה שבחּו יתיּה ברקיעא דעּושניּה.
ב .שבחּו יתיּה בגבּורתיּה שבחּו יתיּה היְך סּוגעי רבּותיּה.
ג .שבחּו יתיּה בתקיעּותא דשֹופרא שבחּו יתי בנבלין וכינרין.
ד .שבחּו יתיּה בתּופין ּובחנגין שבחּו יתיּה בחלילין ואבּובין.
ה .שבחּו יתיּה בצלצלון דשמעין בלחֹודיהֹון שבחּו יתיּה בצלצלון דמשמעין ביבבא.
ו .כל נשמתא תשבח יּה הללּויּה.

משלי
פרק א
א .מתלֹוי דשלמה בר דוד מלכא דישראל.
ב .למדע חכמתא ּומרדּותא לאתבין אמרי ביּונתא.
ג .למקבלא מרדּותא דשּוכלא וצדקתא ודינא ּותריצּותא.
ד .למתן לשברי ערימּותא ולטלאי ידיעתא ותרעיתא.
ה .ישמע חכימא ויֹוסיף מדעא וסּוכלתנא מדברנּותא יקני.
ו .למתבינא מתלָאה ּופלאתא ּומילי דחכימי ואֹוחדתהֹון.
ז .ריש חכמתא דחלתא דיי וחכמתא ּומרדּותא סיכלי שיטין.
ח .שמע ברי מרדּותא דאבּוְך ולא תטעי מנימֹוסא דאמְך.
ט .מּטּול דיאּותא וחסדא אנּון לרישְך והמניכא לצורְך.
י .ברי אין נשדלּו לְך חטאי לא תתפיס.
יא .אין יימרּון אתא עמנא נכמֹון לדמא נטשי לזכי מגן.
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יב .נבלענּון כשיֹול לחיי ולדלא מּום היְך נחתי גּובא.
יג .כל עּותרא ויקרא נשכח ּונמלי בתנא בזתא.
יד .פיסְך ַארמי בינתנא כיסא חד יהוי לכּולנא.
טו .ברי לא תיזיל בָארחא עמהֹון מנע רגלְך מן שביליהֹון.
טז .מטּול דרגליהֹון לבישתא רהטן ּומסתרהבין למשפְך דמא.
יז .מטּול דמגן פריסא מצּודתא על פרחתא דגפא.
יח .והנּון לדמהֹון כמנן ּומטשין לנפשתהֹון.
יט .היכדין אנּון ָארחתא דכל דעבדין עילא נפשתא דמריהֹון נסבין.
כ .חכמתא בשּוקא משתבחא ּומשקקי יהבא קלּה.
כא .בריש בירתא מכרזא ּובמעלנא דתרעי בכרכי מלהא ָאמרה.
כב .עד אימת שברי רחמין שברּותא ּוממקני ממקנּותא רגיגּו להֹון וסכלי סנין ידיעתא.
כג .תתפנּון למכסנּותי אבע לכֹון רּוחי ואֹודעינּון מלי.
כד .על דקרית ולא הימנתּון ארימית ַאידי ולא אציּותּון.
כה .ושנתּון כל תרעיתי ּומכסנּותא לא אביתּון.
כוַ .אף אנא בתברכֹון אגחְך ואדחְך כד ייתי דלּוחיא עליכֹון.
כז .כד ייתי בשליא דלּוחיכֹון ּותברכֹון כעלעֹולא ייתי כד תיתא עליכֹון עקתא ושנֹוקא.
כח .הידין יקרּוני ולא אענה נקרין ולא תשכחנני.
כט .על דסנֹוי ידיעתא ּודחלתיּה דאלהא לא אתרעּו.
ל .לא צבּו בתרעיתי ואשליאּו לי כל מכסנּותי.
לא .ואכלּו מן פרי דָארחתהֹון ּוממלכיהֹון יסבעּון.
לב .מטּול דנהפכנּותא דשברי תקטֹול אנּון וטּועי דסכלי תֹובדנּון.
לג .מן דשמע לי נשרי בסברא ונשרא מן דלּוחא דבישתא.

פרק ב
א .ברי אין תקבל מלי ּופּוקדני תטשי גביְך.
ב .ותצלי אדנְך לחכמתא ותפני לבא לביּונא.
ג .ואמא לביּוננּותא תקרא ולביּונא תתן קלְך.
ד .ותבעי היְך סימא היְך סימתא תצביּה.
ה .הידין תתבין דחלתיּה דאלהא וידיעתא מן קדם אלהא תשכח.
ו .מטּול דאלהא יהב חכמתא מן פּומיּה ידיעתא ּוביּונא.
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ז .יטשי לתריצי שבהֹור ּומסיע לאילן דמהלכין בלא מּום.
ח .למנטֹור ָארחתא דדינא וָארחתא דצדיקין ננטר.
ט .הידין תתבין צדקתא ודינא ּותריצּותא דכל שבלי שפירי.
י .ארי תעֹול חכמתא ללבְך וידיעתא לנפשְך יבסם.
יא .תרעיתא תנטֹור עלְך ביּונתא תנצרְך.
יב .די תתפצי מן ָארחא בישא ּומן גברא דממלל מפרכיתא.
יג .דשבקין ָארחתא תריצתא וָאזלין בָארחתא דחשֹוכא.
יד .דחדין למעבד ביש ודיצין בהֹופכא דבישתא.
טו .דָארחתהֹון מעקמן ּומפתלין שביליהֹון.
טז .דתתפצי מן אתתא חילֹוניתא מנּוכריתא דמלהא חלין.
יז .דשבקה מרביתא דטליּותהא ּוקימא דאלהא טעת.
יח .דבעמקא דמֹותא ביתּה ּולגבריא הלכתא דשבילהא.
יט .כל דעילן לא חזרין בשלם ולא צידין ָארחתא דחיי.
כ .בדיל הלְך בָארחתא דטבי ּושבילי דצדיקי תנטֹור.
כא .מטּול דתריצי עמדין בַארעא ואלין דלא מּום משתֹותרין בּה.
כב .ורשיעיא מן ַארעא נסּופּון ּובזֹוזי נתעקרּון מנּה.

פרק ג
א .ברי נימֹוסי לא תנשי ּופּוקדני ינטר לבְך.
ב .מטּול דנּוגדא דיֹומתא ּושניא דחיי ּושלמא נֹוספּון לְך.
ג .טיבּותא וקּושטא לא נשבקּונְך קטֹורנּון בצורְך ּוכתֹוב אנּון על לּוח דלבְך.
ד .ותשכח חסדא ושכלא וטיבּותא קדם אלהא וקדם בני אנשא.
ה .סביר באלהא מן כלי לבְך ועל ביּונתא דלבְך לא תסתמיְך.
ו .בכל ָארחתְך דעהּו והּוא יתרץ שבילְך.
ז .לא תהי חכים באפְך דחיל מן אלהא ּוסטא מן בישתא.
חַ .אסיּותא תהוי לכּונשרְך ודּוהנא לגרמיְך.
ט .יקר לאלהְך מן ממֹונְך ּומריש כלהֹון עללתְך.
יּ .ומתמלין אֹוצרְך שבענא ּומעצרתְך חמרא נשפען.
יא .ברי מרדּותא דאלהא לא תסלא ולא תמריק במכסנּותיּה.
יב .מטּול דלמן דרחם ליּה אלהא רדיּה ליּה והיְך אבא דרדי לבריּה.
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יג .טּובֹוהי לבר נשא דאשכח חכמתא ּובר נשא דמביע ביּונתא.
יד .מטּול דטבא תגרּותּה מן תגרּותא דסימא ּומן דהבא סנינא עללתּה.
טו .יקירא היא מן כיפי טבתא וכל מדעם לא פחים ליּה.
טז .נּוגדא דיֹומתא בימינּה ּובשמאלּה עּותרא ויקרא.
יזָ .ארחתהא ָארחתא דבּוסמא וכלהֹון הליכתהא שלמא.
יח .אילנא דחיי היא לאלין דמתחזקין בה ואלין דמתעסקין בּה טּוביהֹון.
יט .אלהא בחכמתא שתַאסיא ַארעא וַאתקין שמיא בביּונה.
כ .בדעתיּה תהֹומי אתבזיעּו ּושמיא צעי מטליא.
כא .ברי לא נזל בעינְך נטר מדעא ותרעיתא.
כב .ויהוֹון חיי לנפשְך וחסדא לצורְך.
כג .הידין תיזל בסברא בָארחתְך ורגלְך לא תתקל.
כד .אם תשכֹוב ותדמּוְך לא תדחל ותשכב ותבסם שנתְך.
כה .לא תדחל מן דחליא ּומן שליא ּומן חיסא דרשיעי כד ייתי.
כו .מטּול דאלהא יהי בסעדְך וינטר רגלְך ולא תתציד.
כז .לא תתכלי למעבד שפיר כד אית חילא בידְך למעבד.
כח .לא תימר לחברְך אזל ותּוב ולמחר אתן ואית גבְך.
כט .לא תחשב על חברְך בישתא והּוא יתב עמְך בשלוה.
ל .לא תנצי עם בר נשא מגן אם לא עבד לְך בישא.
לא .לא תטן בגברא חטּופא ולא תצבי בכלהֹון ָארחתיּה.
לב .מטֹול דמרחק עותא מן קדם יי ועם תריציא שּועיתיּה.
לג .לוטתא דאלהא בבתיהֹון דרשיעי ּומעמדהֹון דצדיקי יברְך.
לד .ולממקני נסחֹוף ּולענוני יתן חסדא.
לה .יקרא חכימי נחסנן וסכלי נקבלן צערא.

פרק ד
א .שמעּו בניא מרדּותא דָאב וַאציתּו למדע ביּונא.
ב .מטּול דיּולפנא טבא יהבית לכֹון ונימֹוסי לא תשבקּון.
ג .מטּול דברא הוית לאבא מפנק ויחידא קדם אמי.
ד .וַאלפני ואמר לי (יי) יקמט מלי לבְך נטר פקּודי וחיה.
ה .קנה חכמתא קנה ביּונא לא תנשי ולא תסטי מן מאמרי פּומי.
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ו .ולא תשבקיה ותנטריְך רחמּה דתגביְך.
ז .ריש חכמתא קנה חכמתא ּובכל קנינְך קנה ביּונא.
ח .חבביּה די תרֹוממנְך וחבקיּה דתיקרְך.
טּ .ותשים ברישְך יאיּותא דחסדא כלילא דשבהֹורא עלְך.
י .שמע ברי וקבל מני ונסגיּון שניא דחיְך.
יאָ .ארחתא דחכמתא אלפתְך והלכתְך בשבילי תריצי.
יב .כד תיזל לא תתעּוק ָארחְך ואין תרהט לא תתקל.
יג .תתחזק במרדּותא ולא תרפא נטריה מטּול דהיא חיְך.
יד .בָארחא דרשיעי לא תיזל ולא תטן בָארחא דבישין.
טו .אריש ולא תעבר עמהֹון סטי ועבר מנהֹון.
טז .לא דמכין עד מה דמבאשין ּופרידא שנתהֹון עד מה דעבדין תקלא.
יז .דמיכלתהֹון מיכלתא דרשיעי וחמרא דחטֹופיא שתין.
יח .וָארחא דצדיקי כנהֹורא דמזהר וָאזל נהריּה עד מה דתקין יֹומא.
יט .וָארחא דרשיעי חכירא ולא ידעין במנא מתתקלין.
כ .ברי למלי אצית ּולמאמרי צלי אּודנְך.
כא .לא נזלן מעינְך נטרנּון בגויּה דלבְך.
כב .מטּול דחיי אנּון למן דמשכח להֹון ּולכּולא בשריּה מאסי.
כג .מכל זהּורא נטר לבְך מטּול דמניּה הּוא מפקנא דחיי.
כדַ .אעבר מנְך עּקּומא דפּומא ועַאתא דשפותא ַארחק מנְך.
כה .עינְך בתריצּותא נאֹורן ותמריְך נתרצּון לקּובלְך.
כוַ .אעבר רגלְך משבילי בישי וכּולהֹון ָארחתְך מתקנן.
כז .לא תסטי לימינא ולשמאלא ַאעבר רגלְך מן בישתא.

פרק ה
א .ברי לחּוכמתי צית לביּוני צלי ָאדנְך.
ב .דתזדהר בתרעיתא ודעתא שפותְך ננטרן.
ג .מטּול דכבריתא מנטפן שפותא דנּוכריתא ּושעיע מן משחא חכּה.
ד .וַאחריתּה מרירא היְך גירא חריפא מן סיפא דתרין פּומין.
ה .רגלּה נחתן למֹותא שיֹול הלכתהא מסמכן.
ו .בָארחא דחיי לא דרכא מטלטלין שבילהא ולא ידעה.
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ז .והשתא בניא שמעּון לי ולא תסטּון מן מימרי דפּומי.
חַ .ארחק מנּה ָארחְך ולא תקרב לתרעא דביתּה.
ט .דלא תתן לַאחרני חילְך ּושניְך לנּוכראין.
י .דלא נשבעּון נּוכראי חילְך ולעּותְך תעל לביתא דַאחריני.
יא .ותנהֹום בסֹופְך עד מה דיגמר בשרְך וגּושמְך.
יב .ותימר היכנא סנית מרדּותא ּומכסנּותא אשלי לבי.
יג .ולא שמעית קלא דמרותי ּולמלפני לא צלית ָאדני.
יד .על כליל הוית לי בכל בישין בגֹו כנשתא ועדתא.
טו .אשתי מיא מן גּובְך ּורדיא מן בירְך.
טז .נשפעּון מעינְך לברא ּובפתיי טיפי דמיא.
יז .יהוּון לְך לחֹודְך ונּוכראי לא נשתתפּון עמְך.
יח .יהוי מבּועְך בריְך וחדי מן אתת טליּותְך.
יטַ .אילתא דרחמּותא ודיצתא דחסדא תדונא אלף בכל זמן ּוברחמּותּה תגרס תדירא.
כּ .ולמה תשרגג ברי בנּוכריתא אֹוף לא תחבק עּובא (ג"ע חּובא) דַאחריתא.
כא .מטּול דקדם עינֹוי דאלהא אנּון ָארחתיּה דגברא וכּולהֹון שבילֹוי גלן קדמֹוי.
כב .חֹובֹוי דרשיעא קמטין ליּה ּובחבלי דחטֹוי נתפכר.
כג .הּוא ימּות בלא מרדּותא ּובסּוגאי דשטיּותיּה נטעי.

פרק ו
א .ברי אין ערבתא לחברְך אשלימתא לנּוכרָאה ידְך.
בַ .אתצידתא במאמרא דפּומְך אתאחדתא במאמרא דפּומְך.
ג .עביד היכנא בני ואתפצא מטּול דנפלתא ביד דחברְך אזל גרג חביל חברְך.
ד .לא תתן שנתא לעינְך ונימתא לגביניְך.
ה .דתתפצי היְך טביא מן נשבא והיְך צפרא מן פּוחא.
ו .אתרמי לשּומשמנא עטלא חמי ָארחתהֹון ואתחכם.
ז .דלית לּה חצדא היְך ַאף לא סרכא ושליטא.
ח .מתקנא בקיטא לחמּה וגבשא בחצדא מיכלּה.
ט .עד מה לאימת ַאנת דמיְך ַאנת עטלא ּולאימת קימת מן שנתְך.
י .קליל שנתא קליל נּומתא קליל תחבק ידְך למדמכא.
יא .ותיתי ותדרֹוְך מסכנּותְך וחּוסרנְך היְך גברא כשרא.
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יב .בר נש טלֹומא גברא עולא מהלְך בעקימּות פּומיּה.
יג .רמז בעינֹוי ותכס ברגלֹוי ורמז באצבעתיּה.
ידּ .ומתהפְך בלביּה וחשל בישתא בכל זמן תגרי רמי.
טו .מטּול הכנא מן שליא ניתי תבריּה ּומן שליא נתבר ולא תהוי ליּה ַאסיּותא.
טז .שית אינּון דסני אלהא ּובשבע ַאסדית נפשיּה.
יז .עיני רמתא ולישנא דשקרא וידי דשפכן דמא זכי.
יח .לבא דחשל מחשבתא רעתא ורגלי דמסתרהבן למרהט לבישתא.
יט .סהדא דשקרא דמלל כדבּותא ּומן דרמי תגרי בין ַאחי.
כ .טּור ברי פּוקדנא דאבּוְך ולא תטעי מנימֹוסא דאמְך.
כא .קטֹורנּון בלבְך תדירא ּוכרּוְך אנּון בצורְך.
כב .במיזלְך תתדבר עמְך במדמכְך תתנטר עלְך ותתער היא תהוי רציְך.
כג .מטּול שרגא הּוא פּוקדנא ונימֹוסא נֹוהרא ואֹורחא דחיי ּומכסנּותא ּומרדּותא.
כד .דתנטרְך מן אתתא בישתא ּומן שעיעּותא דלישנא דנּוכריתא.
כה .לא תרּוג שּופרּה בלבבְך ולא תשרגננְך בגבינתהא.
כו .מטּול דדמיא מלתא דזניתא היְך גרצתא דלחמא ואתת גברא נפשא יקירתא צידא.
כז .דלמא סים בר נשא נּורא בעּוביּה (בחּוביּה) ּולבּושיּה לא יקיד.
כח .אי דלמא מהלְך גברא עלוי גּומרי ורגלֹוי לא מתכוין.
כט .היכנא מה דעאל על אתת חבריּה למגּור עמּה לא נזכי כל מן דקריב בּה.
ל .לא למתרמרּו לגנבא דגנב דתשבע נפשיּה מטּול דכפן.
לאּ .ומן דמשתכח פריע חד בשבעה וכּוליּה מזלא דביתיּה יהיב.
לב .מן דגיר באתתא חסיר דרעינא ּומן דבעי די יחבל נפשיּה הּוא עבד לּה.
לג .מכתשי וצערי יארע וחסּודיּה לא מטעי.
לד .מטּול דטננא חמתא דגברא ולא חיס ביֹומא דפּורענא.
לה .ולא נסב באפיּה דכל דיהב ליּה מֹוהבא ולא מתפס כד תסגא שֹוחדא.

פרק ז
א .ברי נטר מימרי ּופקּודי תטשי גבְך.
ב .נטר פקּודי וחיּה ונימּוסי היְך בבתא דעינא.
ג .קטֹור אנּון על אצבעתְך כתּוב אנּון על לּוח דלבְך.
ד .אמר לחכמתא אחתי ַאנת ּומֹודעתא קרי לביּונתא.
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ה .דננטרְך מן אתתא חילֹוניתא ּומן נּוכריתא דשעיען מלהא.
ו .מטּול דמן כויא זערתא דביתי ַאדקת ּומן חרכין דדירא.
ז .וחזית בשברי ואסתכלית בטלאי ּותמהית בחסיר רעיֹונא.
ח .עבר בשּוקא לקבל פנתּה ּובָארחא דביתּה מהלְך.
ט .ברמשא במערב יֹומא בחשֹוכא דליליא ּובחבירה.
י .והא אתתא לעּורעיּה בַאסכמא דזניתא דמפרדא לבא דעלימי.
יאּ .ומרדתא היא ּופרדתא בביתא לא שכנן רגלהא.
יב .בעדנא בשּוקי בעדנא בשקקי ולקבל כל פנתא דיַאיא כמנא.
יג .וַאתּקפת ביּה ּונשקתיּה וַאחצפת אפהא ואמרת ליּה.
יד .דבחי דקרבני עלי יֹומנא שלמית נדרי.
טו .מטּול היכנא נפקית לאּורעְך דמפכא הוית לרגשא ואמרת אדברנְך.
טז .בתשויתא שוית ערסי ּובקרמא קרמתא מצרָאה.
יז .רסית על ערסי מֹורא וכּורקמא וקּונמא.
יח .תא נתבסם ברחמתא עד צפרא ונעסק חד לחד ברגאגתא.
יט .דגברא לית הּוא בביתא אזיל באֹורח רחיקא.
כ .צררא דכספא נסב בידיּה ּוליֹומא דעדא ָאתי לביתיּה.
כא .וַאטעי יתיּה בסּוגיא דמלהא ּובשעיעּותא דספותהא תפתיּה.
כב .והּוא ָאזל בתרָאה שליאית היְך תּורא דָאזיל לות טבחא והיְך כלבא לאסּורא.
כג .והיְך ַאילא דמפריח גירא בכבדיּה ּומסתרהב היְך צפרא לות פּוחא ולא ידע דלמֹותא
דנפשיּה ָאזיל.
כד .והשתא בניא שמעּון לי ואציתּו למימרי דפּומי.
כה .לא יסטי לבְך לָארחתהא ולא תטעי בשבילהא.
כו .מטּול דסגיעי קטיליא אפלת ועשינין כּולהֹון קטיליא.
כזָ .ארחתא דשיֹול ביתּה נחתן לקיטֹוני דקברא.

פרק ח
א .מטּול היכנא חכמתא תקרא ּוביּונא תרמי קלא.
ב .בריש רמתא על ָארחא איתא ּובינת שבילי קימא.
ג .ועל תרעי בפּומא דקריא ּובמעלנא דתרעי משתבחא וָאמרה.
ד .לכֹון גברי קרינא וקלי על בני נשא.
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ה .אתבינּו שברי ערימּותא ושטיי נסתכלּון בלבהֹון.
ו .שמעּו מטּול דשרירּותא ממללא אנא ּוממלל פּומי תריצּותא.
ז .מטּול דקּושטא רנא פּומי וריחּוקא דשפותי רשעא.
חּ .ובצדקּותא אנּון כל מימרי פּומי ולית בהֹון פתּולא ועקּומא.
ט .וכּולן גלין לאנש דמתבין ּותריצין לאלין דצבאין בידיעתא.
י .קבילּו מרדּותא ולא כספא ּוגבּו לכֹון ידיעתא מן דהבא סנינא.
יא .מטּול דטבא חכמתא מן כיפי טבתא וכל מדעם לא פחים לּה.
יב .אנא חכמתא דרית ערימּותא ידיעתא ותרעיתא משכחא אנא.
יג .דחלתא דיי סניא בישתא גאּותא ורמּותא וָארחא בישתא ּופּומא הפיכא סניא אנא.
יד .די לי היא תרעיתא ּומלכנא ּוביּונא וגברּותא.
טו .מטּול אנא מלכי מלכין ושליטי אנא משחא בצדקּותא.
טז .מטּול אנא רברבני מתרברבין וסרכי כלהֹון דיני דתריצּותא.
יז .אנא רחמא רחמי ואלין דמקדמין לי ישכחנני.
יח .עתרא ויקרא דילי ממֹונא ּומזלא וצדקתא.
יט .טבין פריי מן דהבא סּנינא ּומן דהבא אֹובריזין ועללתי מן סניא גביא.
כ .בָארחתא דצדקתא מהלכא אנא בגֹו שבילי דדינא.
כא .דאֹורית לרחמי שניא סגיָאתא וסימתהֹון אמלא.
כב .אלהא בראני בריש בריתיּה ּומן קדם עֹובדֹוי מן ריש.
כגּ .ומן קדם עלמא אתתקנית מן רישיּה ּומן קדם דתהוי ַארעא.
כד .עד לא נהוֹון תהֹומי אתילידית ועד דלא נהוֹון מעיני עשּוני דמיא.
כה .קדים עד לא נטבעּון טּורי ּוקדם רמתא אתבנית.
כו .עד לא עבד ַארעא ונחלי וריש עפרא דתבל.
כז .כד ַאתקין שמיא תמן הוית ועד חג חּוגתא על אפי תהֹומא.
כח .וכד ַאגרים ענני מלעיל וכד ַאעשין מעיני תהּומא.
כט .וכד שם לימא תחּומיּה ּומיא לא עברין ליּה (וכד) שם שתַאסיא דַארעא.
ל .והוית בצדֹוי מהימנתא וכדשבּוחין הוית כל יֹומא ויֹומא חדיא אנא קדמֹוי בכל זמן.
לא .חדיא הוית בתבל ַארעיּה ושבּוחי בבני נשא.
לב .והשתא בניא שמעּון לי וטּובֹוי למן דנטר אֹורחתי.
לג .שמעּו מרדּותא ואתחכמּו ולא תדישּון.
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לד .טּובֹוי לבר נשא דשמע לי ונשקֹוד על ַאסקּופתי בכל יֹומא ויֹומא למנטר ספי דתרעא.
לה .מטּול מן דמשכח לי משכח חיי ותהוי ליּה רעּותא מן קדם אלהא.
לוּ .ומן דחטי עלי מחבל נפשיּה וכּולהֹון שנַאי רחמי למֹותא.

פרק ט
א .חכמתא בנת ביתּה ועתדת ביּה שבעא עמּודין.
בּ .ונכסת נכסתא ּומזגת חמרּה וסדרת פתֹורתּה.
ג .ושדרת טליתהא דתקרין על גיב רמתא עשינתא דנצירן.
ד .מן דשבר נאתא לותי וחסיר רעינא אמרת ליּה.
ה .אתּו אכּולּו לחמי ואשתּו חמרא דמזגית.
ו .שבּוקּו מנכֹון חסירּות רעיֹונכֹון וחיּו והליכּו בָארחא דביּונא.
ז .דרדי ממיקנא נסיב ליּה צערא ּומכסנּותא לרשיעא מּומא הּוא ליּה.
ח .לא תכּוס לממקנא דלא נסניְך אכיס לחכימא דנרחמְך.
ט .אליף לחכימא ויתחכם תּוב אֹודע לצדיקא ויֹוסף מנדעא.
י .שירּוי דחכמתא דחלתיּה דאלהא וידיעתא דקדישי ביּונא.
יא .מטּול דבּה נסגין יֹומתְך ויֹוספּון לְך שניא דחיי.
יב .אין חכימתא לנפשְך חכימתא ואם תהוי ממיק בלחֹודיְך תטען.
יג .אתתא סכלתא ּופרידתא שברתה ולא ידעה טבתא.
יד .ויתבה על תרע ביתּה על כּורסיא רמא ועשינא.
טו .וקריא לעברי ָארחא דתריצי אֹורחתהֹון.
טז .מטּול מן דשבר נאתא לותּה וחסיר רעינא וָאמרה ליּה.
יז .מיא גנּוביא חלין ולחמא דטימּורא בסימא.
יח .ולא ידע דגּוברי אפלת תמן ּובעמקי דשיֹול כל דמזמנין לּה.

פרק י
א .מתלֹוי דשלמה בר חכימא נחדי אבּוי ּוברא סכלא מחמץ לאמיּה.
ב .לא מותרין אֹוצרי דרשיעא וצדקתא מפציא מן מֹותא בישא.
ג .לא מכפן אלהא נפשיּה דצדיקא וקנינא דרשיעי נסחֹוף.
ד .מסכנּותא ממככא לגברא רמיא וידא דכשרא מעתרה להֹון.
ה .דפליח בקיטא ברא סּוכלתנא הּוא ּודדמיְך בחצדא ברא הּוא מבהתנא.
ו .ברכתא תהוין על רישי דצדיקיא ּובפּומהֹון דרשיעי נכסי חטֹופא.
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ז .דּוכרנא דצדיקי ברכתא ּושמא דרשיעי נדעְך.
ח .דחכים לביּה יקבל פּוקדנא וסכלא בשפותיּה מתאחד.
ט .דמהלְך בתמימּותא ניזל בסעדא ודמעקמן אֹורחתיּה נתידע.
י .דרמז בעינֹוהי יהב כאבא וסליף בשפותיּה מתאחד.
יא .מבּועא דחּיי פּומא דצדיקי ּופּומהֹון דרשיעי נכסא חטֹופא.
יב .סניאתא תגרג תגרי ועל כלהֹון סּורחני מכסא רחמּותא.
יג .בשפותי דסּוכלתנא תשכח חכמתא ושבטא לפגרא דחסר רעינא.
יד .חכימי נטשּון ידיעתא ּופּומיּה דשטיא שציא קריב.
טו .קנינא דעתירא כרכא דעּושניּה ושציא דמסכנא צריכּותהֹון.
טז .עֹובדי דצדיקא לחיי עללתיּה דרשיעא לחטּותא.
יז .אֹורח דחיי נטרי מרדּותא ּודשבק מכסנּותא תעי.
יח .מכמין בעל דבבא ספותא דשקרא ּומפיק טבא הּוא סכלא.
יט .בסּוגָאה דמלי לא פסק חֹובא ּודחשְך שפותיּה שּוכלתנא.
כ .סאמא גביא לשניּה דצדיקא ולבא דרשיעי מחתא.
כא .שפותא דצדיקי רעין סגיאי ושטיי בחסירּות רעינא ימּותּון.
כב .ברכתא דאלהא היא מעתרא ולא נֹוסף כיבא עמּה.
כג .כד גחְך סכלא עבד עבידתא וחכמתא לגברא דמתבין.
כד .חריצּותא דרשיעא היא ָאתיא ליּה ורגגתא דצדיקיא תתיהב להֹון.
כה .היְך דיעבר עלעֹולא היכנא נעבר רשיעא וצדיקא שתאסיא בעלמא.
כו .היְך חּומצא לשני וכתננא לעיני היכנא שליחא עטלא למשלחֹוי.
כז .דחלתיּה דאלהא תֹוסף יֹומתא ּושני דרשיעי נזערן.
כח .סברהֹון דצדיקי חדותא וסברא דרשיעי נאבד.
כט .מעשנא לתמימי אֹורחיּה דאלהא ושציא נהוי לאלין דעבדין עותא.
ל .צדיק לעלם לא נזּוע ורשיעי לא יתועדּון בַארעא.
לא .פּומיּה דצדיקא מבעא חכמתא ולישנא דהפיכּו נתפסק.
לב .שפותיּה דצדיקא ידעּון צביֹונא ּופּומהֹון דרשיעי מהפְך.

פרק יא
א .מסחתא דנכלא מרחקתיּה דאלהא ּובמתקלא תריצא צביֹוניּה.
ב .היְך דעלא זידֹונתא עלל צערא ּולאלין דצניעין חכמתא.
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ג .תמימּותא דתריצי תדבר אנּון ּונטלטלּון בזֹוזי ונדכנּון.
ד .לא מהני שקרא ביֹומא דרּוגזא וצדקתא מפלטא מן מֹותא בישא.
ה .צדקתא דתריצי תפצי אנּון ּובזֹוזי בשלּומהֹון מתַאחדין.
ו .צדקתהֹון דתמימי תתרץ אֹורחתיּה ּוברשעיּה נפל רשיעא.
ז .כד מית גברא רשיעא יֹוביד סבריּה וסבּורהֹון דאלין דעבדין עאתא ייבד.
ח .צדיקא מן עקתא אשתיזב ועל ביש תחֹותֹוהי.
ט .נכלא בפּומיּה מחבל חבריּה וצדיקי בידיעתהֹון משתיזבין.
י .בטבתהֹון דצדיקי תדּוץ קריתהֹון ּוביּובדנא דרשיעי חדותא.
יא .בברכתהֹון דצדיקי תתרֹומם מדנתא ּובפּומהֹון דרשיעי תתעקר.
יב .דשט לחבריּה חסיר רעינא הּוא וגברא דמתבין שתיק.
יגָ .אכל קרצא גלי רזא ודמהמן ברּוחיּה מכסי מלתא.
יד .בַאתרא דלית מדברא נפל עמא ּופּורקנא ייתי בסּוגעה דמלכתנּותא.
טו .בישא מבאש בצדיקא מטּול דהּוא ערב חילֹוני וסני לאלין דסימין סברהֹון באלהא.
טז .אתתא חסידתא פלגא ַאיקרא ועשיני רהטין בתר עּותרא.
יז .פריע טבתא לנפשיּה גברא חסידא ּודמֹובד גּושמיּה נכזריא.
יח .רשיעא עבד עֹובדא דשקרא ּודזרע לצדקתא קּושטיּה הּוא ַאגריּה.
יט .היכנא מן דעבד צדקתא לחיי נטיר ּודרדף בישתא נטיר למֹותא.
כ .מרחק אלהא לעקימי לבא וצבי באלין דתמימין.
כא .דמֹושיט ַאידא על חבריּה לא מזדכי מן בישתא וזרעא דצדיקי מתפרק.
כב .קדשי דדהבא בנחירי דחזירתא היכנא אתתא דשפירי וסרי טעמא.
כג .רגתא דצדיקי בטבתא וסבּורא דרשיעי ברּוגזא.
כד .אית דפרד ּומֹוסיף תּוב וחשיְך מן תריצּותא חּוסרנא ליּה.
כה .נפשא דברכתא תדהן ּומן דמַאלף ַאף הּוא יליף.
כו .מן דכלא עבּורא באּולצנא נשבקּוניּה לבעל דבבֹוי ּוברכתא תהוי לאנא דמזבן.
כז .דמקדים טבתא בעי צבינא ותבע בישתא ָאתיא עלֹוי.
כח .דמסבר בעּותריּה הּוא נפל ואיְך טרפא צדיקי מפרחין.
כט .עכר ביתיּה ירית פחתא וסכלא יהוי עבדא לחכים לבא.
ל .פרֹוי דצדיקא אילנא דחיי ּומקבלנּותא דנפשי חכמתא.
לא .הן צדיקא בַארעא מתחסן ורשיעי וחטאי סיפין מן ַארעא.
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פרק יב
א .מן דרחים מרדּותא רחם ידיעתא וסני מכסנּותא בּורא הּוא.
ב .טב מן דקבל רעּותיּה דאלהא וגברא רשיעא רעיעא תרעיתיּה.
ג .לא נתקן בר נשא ברשעא ועקרהֹון דצדיקי לא נזּוע.
ד .אתתא כשרתא כלילא לבעלּה ואנתתא בישתא היְך מלטיתא בקיסא היכנא מיבדא
גרמֹוי דגברּה.
ה .מחשבתהֹון דצדיקי דינא מדברנּותא דרשיעי רמיּותא.
ו .מלי דרשיעי כמנין לדמא ּופּומהֹון דתריצי מפצי להֹון.
ז .נתהפכּון רשיעי ולא נשתכחּון ּוביתהֹון דצדיקי יקּום.
ח .גברא משתבח בפּומא דסּוכלתנּותיּה וחסיר רעינא יהוי לשטּותא.
ט .טב הּוא זלילא ועבדי אית ליּה מן הּוא דמתיקר וחסיר לחמא.
י .ידיע צדיקא נפשא דבעיריּה ורחמיהֹון דרשיעי נכזריּותא.
יא .דפלח בַארעיּה יסבע לחמא ּודרדף בתר סריקּותא חסר רעינא הּוא.
יב .ראג רשיעא מצּודתא בישתא ועקרהֹון דצדיקי נתקים.
יג .בחֹובא דשפותא מתקל בישא ּופליט צדיקא מן עקתא.
יד .גברא מן פרי פּומיּה ישבע טבתא וכל בר נש היְך עֹובד ַאידֹו מתפריע.
טוָ .ארחיּה דסכלא תריצא באפֹוי ּודשמע לעיצתא חכימא הּוא.
טז .שטיא כד יֹומיּה מֹודע רּוגזיּה וערים מכסי צעריּה.
יז .מן דמסהיד הימנּותא נתני צדיקּותא וסהד דשקרא רמָאה הּוא.
יח .אית דאמריּה ספסירא רגשא ולישנא דחכימי מאסיא.
יט .שפתא דקשטא תתקן לעלם וסהדא מסתרהב כלישנא דשקרא.
כ .רמיּותא בלבהֹון דחשלין בשתא ּולאלין דיעצין שלמא חדותא תהוי.
כא .לא שפיר לצדיקא כל מדעם דעאתא ורשיעי מלין בישתא.
כב .מרחקתיּה דאלהא ספותי דשקרא ּובאלין דעבדין הימנּותא מתרעי.
כג .בר נש ערימא מכסה ידיעתא ולבהֹון דסכלי סני ידיעתא.
כדַ .אידא דתקיפי תשלט ורמאי יהֹון למיסא.
כה .מלתא דחילתא בלביּה דגברא מדחלא ּומליא טביא מחדין ליּה.
כו .טב מן חבריּה צדיקא וָארחהֹון דרשיעי מתעי להֹון.
כז .לא נסתקבל צידא לגברא נכילא ּומזליּה דבר אנש דהבא יקירא.

116

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

117

כח .בָארחא דצדקא חיי ואֹורח דעותנא למֹותא.

פרק יג
א .בר חכימא מקבל מרדּותא דאבא ּוברא ממקנא לא מקבל בעתא.
ב .גברא מן פרי פּומי נסבע טבתא ונפשהֹון דבזֹוזי תתחטף.
ג .דנטר פּומיּה מזדהר בנפשיּה ּופתיח שפותיּה סינּו שציא אית ליּה.
ד .מתרגרגא נפשיּה דעטלא מדעם ולא מיתי לּה ונפשהֹון דתקיפי תדהן.
ה .מלתא דשקרא סני צדיקא ורשיעא נבהת ונחפר.
ו .צדקתא תנטֹור לאלין דתמימין בָארחתהֹון ורשיעא מטלטל בחטֹוהי.
ז .אית דמעתר נפשיּה ולית כל מדעם ּוממסכן נפשיּה ּומזליּה סגיָאה.
ח .אית ליּה פּורקנא דנפשיּה דגברא עּותריּה ּומסכנא לא מקבל בעתא.
ט .נּוהרי דצדיקי נרוז ּושרגא דרשיעי נדעְך.
י .לחֹוד בזדנּותא ָאתיא מצּותא ואלין דמתמלכין חכימי אנּון.
יא .מזלא מן עולא דמריּה יזער ּודמכנש ויהב למסכנא יסני ממֹוניּה.
יב .מן דמשדי למעדריּה טב מן דתלי בסברא ואילנא דחיי רגתא מיתא.
יג .דבזי על מלתא נתחבל מנּה ּודדחל מפּוקדנא משתלם טבתא.
יד .נימֹוסא דחכימא מבּוע דחיי למסטי מן פחא דמֹותא.
טו .שכלא טבא יהב חסדא וָארחא תקיפא דבזֹוזי תיבד.
טז .כל ערימא עבידתיּה מדעתא וסכלא פרס ליּה לשטיּותא.
יז .שליחא בישא יפל בבישתא ואזגדא מהימנא ָאסיא הּוא.
יח .מסכנא ּומן ליּה צערא מרש מרדּותא ּודמזדהר במכסנּותא מתיקר.
יט .רגתא דיאיא תבסם נפשא ּומרחקתא דסכלי פריקא מן ידיעתא.
כ .דמהלְך עם חכימי נתחכם ודמחבר לסכלי נבאש ליּה.
כא .לחטאי תרדף בישתא וצדיקי ישתלמּון טבתא.
כב .גברא טבא מֹורית לבני בנֹוהי ּומתנטר לצדיקא עּותריּה דחטאּה.
כג .רבא ָאכיל ארע למסכנא ואית גברא מתנגד בלא דינא.
כד .דחשְך שבטיּה סני ברי ּודרחם ליּה מקדם ליּה מרדּותא.
כה .צדיקא ָאכל ושבעא נפשיּה ּוכריסא דרשיעי תחסר.

פרק יד
א .חכימתא דנשיא בניא ביתּה ושטיתא בידהא עקרא לּה.
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ב .דמהלְך בתריצּותא דחל מן קדם אלהא ודעשיק באֹורחתיּה שַאט ליּה.
ג .בפּומיּה דשטיא זקתא דצערא ושפותהֹון דחכימי ננטרן אנּון.
ד .אתר דלית תֹורא דכין אּורותא וסּוגעא דעללתא בחיליּה דתֹורא.
ה .סהדא מהימנא לא מכזב ודממלל כדבּותא סהדא רגלא הּוא.
ו .בעי ממיקנא חכמתא ולית וידיעתא למן דמתבין זלילא.
ז .אזל בָארחא ַאחריתא מן קדם סכלא דלית בשפותיּה ידיעתא.
ח .חכמתא דערימא ביּונא דָארחא ּובשטיּותא דסכלי רמיּותא.
ט .כסילי מתלין בחטָאה ּובינת תריצי רעּותא.
י .לבא ידיע מרירּותא דנפשיּה ּובחדותיּה לא מתערב נּוכרָאה.
יא .ביתא דרשיעי ישתיצי ּומשכנא דתריצי מפריח.
יב .אית אֹורחא דסברין בני נשא דתריצא היא וסֹופּה אֹורחא דמֹותא.
יגַ .אף בגּוחכא נכַאב לבא וסֹופא דחדותא חמּוצא.
יד .מן אֹורחתיּה נסבע מן דמדיח לביּה וגברא טבא נסבע מן דחלתיּה.
טו .שברא מהימן לכל מלי וערימא מתבין לטבתיּה.
טז .חכימא דחל ּומסטא מן בישתא וסכלא מתחלט בסכלּותא ּומסביר בּה.
יז .מן דכריא רּוחיּה מתחשיב שטיא וסניא לגברא דאריכא תרעיתיּה.
יח .ירתּון שברי שטיּותא ּוכלילהֹון דערימאי ידיעתא.
יט .נפלּו בישי קדם טבי ורשיעי נתדּון בתרעיא דצדיקי.
כַ .אף לחבריּה סני מסכנא ורחמי דעתירא סגיעין.
כא .חטיא שאט לחבריּה ּומן דיהב למסכנא טּובֹוהי.
כב .הלא תעין דחשלין בישתא וחסדא ּוקשֹוט חשלין טבי.
כג .בכל מן דַאצפא לְך יהוי לְך יּותרנא וספותא יתירתא לחּוסרנא.
כד .כלילא דחכימי עּותרהֹון ושבהֹורהֹון דסכלי שטיּותהֹון.
כה .מפצא נפשא סהדא דקּושטא ּודמלל כדבּותא רמיא הּוא.
כו .דחלתיּה דאלהא סברא דעשנא ולבנֹוי נהוי תּוכלן.
כז .דחלתא דאלהא מבּוע דחיי לדמסטי מן פחא דמֹותא.
כח .בסּוגעא דעמא הדריּה דמלכא והיְך דבציר עמא מתתבר פרנסיּה.
כט .מן דנגידא רּוחיּה סגיעא ביּוניּה ּומן דכריא רּוחיּה מסגי שטיּותא.
ל .דמפליג חמתא דלביּה ָאסיא הּוא דביסריּה והיְך מלטיתא בקיסא הכן קנאתא בגרמיּה.
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לא .דעשק למסכנא חסּודא עביד לבריה ודמרחם עליבא יקריּה.
לב .בבישּותיּה מסתחף רשיעא ּודתכל דמאת צדיקא הּוא.
לג .בלבא דמתבין תשרי חכמתא ּובגויהֹון דסכלי שטיּותא תתידע.
לד .צדקתא תרֹורם אּומא וחסּודא דעמי חטאי.
לה .רעּותיּה דמלכא בעבדא סּוכלתנא ּובסּורחניּה יבהתּון.

פרק טו
א .מלתא רככתא מהפכא חמתא ּומלתא דעזיזא מסקא רּוגזא.
ב .לישנא דחכימי משפר ידיעתא ּופּומהֹון דסכלי נביע שטיּותא.
ג .בכל אתר עינֹוי דיי חמין בבישי ּובטבי.
דַ .אסיּותא דלישנא אילנא דחיי הּוא ּודָאכל מן פרֹוהי נשבע.
ה .שטיא מסלי מרדּותא דאבּוי ּודמזדהר במכסנּותא ערימא הּוא.
ו .בביתא דצדיקי סגי חילא ועללתהֹון דרשיעי תתעכר.
ז .שפותיּה דחכימי מֹודעין מנדעא ולבהֹון דסכלי לא כן.
ח .דבחהֹון דרשיעי מרחקתיּה דאלהא ּובצלֹותהֹון דתריצי מתרעי.
ט .מרחק אלהא אֹורחיּה דרשיעא ּודרדף צדקתא נתרחם.
י .מרדּותא דבישא מטעיא אֹורחיּה ּומן דסני מכסנּותא ימּות.
יא .שיֹול ואּובדנא קדם אלהא ַאף לבי בר נשא.
יב .לא רחם ממיקנא למן דמכסן ליּה ּולות חכימי לא ָאזל.
יג .לבא חדיא משפיר אפי ּובכיבא דלבא רּוחא ממכתא.
יד .לבא דמתבין בעי ידיעתא ּופּומהֹון דסכלי שטיּותא.
טו .כל יֹומי דמסכנא בישין ּומן דטב לביּה משקיא תדירא.
טז .טב קליל בדחלתיּה דאלהא מן סימתא רברבתא ועאתא בהן.
יז .טבא שרּותא דירקא ורחמּותא תמן מן תֹורי מפטמי בסגיאתא.
יח .גברא חמתנא מגרא תגרא ּונגיד רּוחא מדעְך חרתא.
יט .אֹורחיהֹון דעטלי קרצּובי וכּובי ואֹורחא דתאיצי שפיא.
כ .ברא חכימא יחדי לאבּוי ּוברא סכלא משיט אמיּה.
כא .שטיּותא חדותא היא לחסיר לבא וגברא דמתבין תריצּות מהלְך.
כב .בטּולא דמחשבתא היְך דלית רזא ּובסּוגעא דאלין דמתמלכין עצתא תקּום.
כג .חדותא לגברא במלתא דפּומיּה ּומלתא בעדנא סגּו טבא.
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כדָ .ארחא דחיי מעליא לסּוכלתנא דנסטא מן שיֹול תחתיתא.
כה .ביתא דגיותנא נסתר אלהא ויעתד תחּומא דַארמלתא.
כו .מרחקתיּה דאלהא מחשבתא דבישתא ודכין מלי בסימתא.
כז .מֹוביד ביתיּה מכנש ממֹון דשקר ּודסני מֹוהביתא דמגן יחי.
כח .לבא דצדיקא רנן בהימנּותא ּופּומהֹון דרשיעי מביע בשתא.
כט .רחיק הּוא אלהא מרשיעי ּוצלֹותהֹון דצדיקי ישמע.
ל .נהֹורא דעיני מחרי לבא שּומעתא טבא מדהנא גרמא.
לא .אּודנא דשמעא מכסנּותא דחיי בינת דחכימי תבּות.
לב .מריש מרדּותא מסלי נפשיּה ודשמיע מכסנּותא דחיי קני חּוכמתא.
לג .דחלתיּה דיי מרדּותא דחּוכמתא ּומן דמתיקר יהוי ענון.

פרק טז
א .מן בר נש תרעיתא דלבא ּומן יי ממללא דלישנא.
ב .כלהֹון ָארחתיּה דגברא דכין אנּון בעינֹוי ואלהא מתקן ָארחתיּה.
ג .גלי לאלהא עֹובדְך ּומתקנן מחשבתְך.
ד .כלהֹון עֹובדין דאלהא לאלין דמשתמעין ליּה ורשיעא ליֹומא בישא.
ה .מרחקתיּה דאלהא כל דרם בלביּה מן בישתא לא נדכי.
ו .בטיבּותא וקּושטא מתכפר סּורחנא ּודחלתיּה דאלהא מסטי מן בישתא.
ז .כד אתרעי אלהא בָארחתיּה דגברא ַאף לבעלי דבבֹוי נשלים ליּה.
ח .טב קליל בצדקתא מן סגיעא דעללתא דלא בדינא.
ט .לביּה דבר נשא מחשב ָארחתיּה ואלהא מתקן הלכתיּה.
י .קסמא על שפותיּה דמלכא ּובדינא לא נדגּול פּומיּה.
יא .רגיא ּומסחא דתריצּותא מן קדם אלהא ועֹובדֹוי כּולהֹון מתקלי דקּושטא.
יב .מרחקתיּה דמלכין דעבדין רשעא מטּול דבצדקּותא תקין כּורסיא.
יג .רעּותיּה דמלכא שפותא דצדקתא ּומלתא דתרצי רחם.
יד .חמתיּה דמלכא מלאכי דמֹותא אנּון וגברא חכימא נדעכניּה.
טו .בנהֹורא דפרצֹופיּה דמלכא חיי וצביֹוניּה היְך עננא בברירּותא.
טז .דקני חכמתא טבא ליּה מן דהבא סנינא ּודקני ביּונא טב מן סניא גביא.
יז .שבילא דתריצי מסטי מן בישתא ּודמזהר נפשיּה נטר ָארחיּה.
יח .קדם תברא גותנּותא וקדם תקלא רמת רּוחא.
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יט .טב הּוא שפל רּוח וענונא מן הּוא דמפליג עדיתא עם גיותני.
כ .דמסתכל במלתא ישכח טבתא ודמסבר באלהא טּובֹוהי.
כא .חכים לבא יתקרי סּוכלתנא ּודחלין ספותיּה מֹוסיף אּולפנא.
כב .מבּוע דחיי סּוכלא דמריּה ּומרדּותיּה דשטיי שטיּותא.
כג .לבא דחכימא מסתכל פּומיּה ּובשפותֹוהי מֹוסיף אּולפנא.
כד .כבריתא דדּובשא מאמרא דבּוסמא חליּותא דנפשא וַאסּותא לגרמי.
כה .אית ָארחא דמתחזיא בעניי בני נשא דתריצא היא וסֹופה ָארחתא דמֹותא אנּון.
כו .נפש דלעיא לעּותה תסֹובר דמן פּומא ָאתי לּה כיפא.
כז .גברא טלֹומא חפר בישתא ּובשפותיּה נּורא יהבא זליקי.
כח .גברא מהפכנא יגרי תגרי וחרתנא מעריק רחמיּה.
כט .גברא חטֹופא משרגג חבריּה מֹוביל ליּה בָארחא דלא שפירא.
ל .רמז בעינֹוי וחשב הפכתא גזים בשפותיּה וגמר בישתא.
לא .כלילא דשבהירא סיבּותא בָארחא דצדקתא משתכחא.
לב .טב נגיד אפי רּוחא מן גברא ּודמכביש נפשיּה טב מן הּוא דָאחד מדינתא.
לג .בעּובא דעצתא נפלא פצתא ּומן אלהא נפק דיניּה.

פרק יז
א .טבא היא לחמא שרבתא ושלותא בּה מן ביתא דמלי דבחי דדינא.
ב .עבדא סּוכלתנא ישתלט בברא מבהתנא ּובינת אחי נפלג ירּותתא.
ג .צרפא נקי לסאמא וכּורא לדהבא ואלהא בדיק לביא.
ד .גברא בישא צית לספותא דעאתא שקרא ורגלּותא על לישנא דעאתא.
ה .דמצדי למסכנא מרגז לבריּה ּודחדי לתברא דחבריּה לא מזדכי.
ו .כלילא דסבי בני בניא ושבהֹורהֹון דבניא אבהתהֹון.
ז .לא יאי לטפשא שפתא יתירתא ַאף לא לשליטא שפתא דשקרא.
ח .כיפא דשֹוחדא חסידא היא באפי מאן דשקל לּה לכל אתר דמתפני שכּולא.
ט .דמכסי חֹובה בעי רחמּותא ּודשני מלתא מפרק רחמא.
י .עלא בעתא במן דמתבין טב מן דלממחי לסכלא מָאה חּוטרין.
יא .ברם גברא מרידא בעי בישתא ּומלאכא נּוכזריא ישתדר עליּה.
יב .פגיע דֹוב ּורתיתא בגברא חכימא לא מתזיע וסכלא בשטיּותיּה נפל.
יג .דפריע בישתא חלף טבתא לא תפסֹוק בישתא מן ביתיּה.
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יד .אשד דמא היְך מיא מגרי תגרי ּוקדם אצטדיא ַאטעי דינא.
טו .דמזכי לרשיעא ּומחיב לצדיקא מרחקתיּה דאלהא ַאף תרויהֹון.
טז .למא דין ָאזלא ליּה תגרּותא לסכלא דלית ליּה לבא וחכמתא.
יז .בכל עדן גברא רחים הּוא וַאחא לעקתא מתיליד.
יח .בר נש חסיר רעינא משלם ידיּה וערב ערבּותא על חבריּה.
יט .דרחם חֹובא רחם מצּותא ּומרים תרעיּה בעי תברא.
כ .מן דעקים לביּה לא משכח טבתא ּודמתהפְך בלשניּה נפל בבישתא.
כא .דמֹוליד סכלא חמּוצא דיליּה ולא חדי אבּוי דטפשא.
כב .לבא חדיא משפיר גּופא ורּוחא רכיכתא מיבשא גרמא.
כג .שּוחדא מן עּובא יסב רשיעא למצלי ָארחא דדינא.
כד .אפֹוי דסּוכלתנא חדין בחכמתא ועינֹוי דסכלא בעּומקא דַארעא.
כה .ברא סכלא מכביד אבּוי ּוממרמיר לאמיּה.
כו .למתְך לצדיקא לא שפיר ַאף לא לממחי צדיקיא דָאמרין תריצּותא.
כז .דחשְך מלֹוי ידיע ידיעתא ודמכיכא רּוחיּה גברא דמתבין.
כח .וַאף שטיא דשתק חכימא הּוא מתחשב ּודכלי שפותיּה מתבין.

פרק יח
א .רגתא בעי פחיה ּובכל מלכנא מצטדי.
ב .לא צבי סכלא בסּוכלתנא אלא בשטיּותא פחי לביּה.
ג .כד ָאתי רשיעא בשטיּותא ייתי ּובצערא ּובחסּודא.
ד .מיא עמיקי פּומיּה דגברא נחלא דנביע מבּוע דחכמתא.
ה .למסב אפי לרשיעא לא שפיר ַאף לא למצלי דינא לצדיקא.
ו .ספותיּה דסכלא מיתן ליּה לדינא ּופּומיּה מסטי ליּה לחרתא.
ז .פּומיּה דסכלא שציא הּוא ליּה ושפותיּה פחא אנּון לנפשיּה.
ח .מלֹוי דשגּושא מרכנן ליּה ּומחתן ליּה לעֹומק דשיֹול.
ט .וַאף דמתרפה בעבדתיּה חברא הּוא לגברא מחבלנא.
י .מגדלא דעּושנא שמיּה דאלהא ּוביּה נרהט צדיקא ונתרים ביּה.
יא .מזליּה דעתירא קריתא דעּושניּה ּוכשּורא ירּום משריּה.
יב .קדם תברא יתרֹורם לביּה דגברא ּוקדם יקרא ענותנּותא.
יג .מחזיר פתגמא עד לא שמיע שטיּותא ליּה ּובהתתא.
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יד .רּוחיּה דגברא תסֹובר כרהניּה ורּוחא מככתא מן נטעיניּה.
טו .לבא דמתבין נקנא ידיעתא ואדנא דחכימי תבעי מנדעא.
טז .מֹוהבתיּה דבר נשא מרוחא ליּה ּוקדם רברבי מקימא ליּה.
יז .זכי הוה קדמָאה בדיניּה ואתא חבריּה ּונציח ליּה.
יח .תגרי מבטלא פצתא ּובינת תקיפי פרשא.
יט .אחא דמתעוי מן אחּוי היְך קריתא עשנתא וַאחרא היְך סֹוכרא דחּוסנא.
כ .מן פרי פּומיּה דגברא תסבע כריסיּה ּומן עללתא דשפותיּה נסבע.
כא .מֹותא וחיי בידא דלישנא ּודרחם ליּה ניכּול מן פרֹוי.
כב .דמשכח אתתא טבָאתא משכח ּומקבל רעּותיּה מן אלהא.
כג .תחנּוני נמלל מסכנא ועתירא נמלל עשינתא.
כד .אית חברי דמתחברין ואית רחמא דבק מן ָאח.

פרק יט
א .טב מסכינא דמהלְך בתמימּותא מן הּוא דמעקמן ָארחתיּה והּוא סכל.
ב .מן דלא ידיע נפשיּה לא שפיר ליּה ּודקליל ברגלֹוי לבישתא חטיא הּוא.
ג .שטיּותא דבר נשא מטלטלא ָארחתיּה ועל אלהא מתרעם לביּה.
ד .מזלא מֹוסיף חברי סגיעי ּומסכנא פריש חבריּה מניּה.
ה .סהדא דשקרא לא נזדכי ּודמועי כדבּותא לא נתמלט.
ו .סגיעי דמשמשין קדם רבא ודלבישין יהיב מּוהבתא.
ז .כּולהֹון רחמֹוי דמסכנא סנין ליּה וַאף חברֹוי רחקין מניּה איכא דטרְך במלֹוי לא שריר.
ח .קני לבא טבא רחם נפשיּה נטר ביּונה משכח טבתא.
ט .סהדא דשקרא לא נזדכא ּודמועי כדבּותא נאבד.
י .לא יאי לסכלא פנּוקא ַאף לא לעבדא דנשתלט ברברבנין.
יא .שכליּה דבר נשא נגידּות אּורחיּה ושבהֹוריּה דנעבר על חֹובא.
יב .נהם היְך ַאריא זעפיּה דמלכא והיְך טלא על עסבא רעּותיּה.
יג .בר סכלא קשיּה הּוא לאבּוי היְך קרסי והיְך דלפא דדלף תגרי דאתתא.
יד .ביתא ּומזלא וירּותתא הּוא דאבהן ּומן אלהא מתמסרא אתתא לגברא.
טו .עטלּותא יהבא שנתא ונפשא רמיתא תכפן.
טז .דנטר פּוקדנא נטר נפשיּה ּודמשיט אֹורחתיּה ימּות.
יז .מן דבעי דנזיף לאלהא מתרחם על מסכנא ּופּורענּותא טבתא משלם ליּה.
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יח .רדי ברְך מטּול דאית סכויא ּולמיתּותיּה לא תרים נפשְך.
יט .גברא חמתנא מקבל תכא ּוכמה דמתעלי על טּועניּה מֹוסיף.
כ .שמע עצתא וקבל מרדּותא מטּול דתתחכם בסֹופְך.
כא .סגיען מחשבתא בלביּה דגברא ועצתא דאלהא היא תקּום.
כב .רגתיּה דבר נשא חסדיּה וטב מסכנא מן גברא כדבא.
כג .דחלתיּה דאלהא לחיי ּומן דשביע מּניּה נבּות ולא נפקֹוד בישתא.
כד .עטלא דמטשי ידיּה בשחתיּה ַאף לא לפּומיּה מקרב ליּה.
כה .לממקנא תמחי ושברא מתערם ואכיס לסּוכלתן דנתביין ידיעתא.
כו .דביז לאבּוי ּומעריק לאמיּה ברא הּוא מבהתנא ּומחפרנא.
כז .פרש ברי ּושמע מרדּותא ולא תשגא מן מאמרי דפּומי.
כח .סהדא רגלָאה ממיק בדיניּה ּופּומהֹון דרשיעי מפיק עאתא.
כט .מתקנין לממקני דיני ּומחתא לגשמיהֹון דסכלי.

פרק כ
א .ממקנא הּוא חמרא ורויתא שכרא וכל דשגי ביּה לא נתחכם.
ב .נהם היְך ַאריא אימתא דמלכא ּומן דמחמית ליּה חטי על נפשיּה.
ג .יקרא הּוא לגברא דיתב דלא דינא וכל דשטי מצטדי.
ד .מתחסד עטלא לא שתיק ושאל בחצדא ולית.
ה .מיא עמיקי עצתא בלבא דגברא וגברא דמתבין נדלינּה.
ו .סּוגעא דבני נשא מתקרין גברי מרחמני וגברא מהימנא מנּו משכח.
ז .דמהלְך בתמימּותיּה צדיקא הּוא וטּוביהֹון לבנֹוהי בתרֹוהי.
ח .מלכא דיתב על כּורסיא דדינא מפזר מן קדמֹוהי כלהֹון בישתא.
ט .מן דיימר זכי הּוא לבי ואדכיית מחֹובתי.
י .מתקלא ּומתקלא כילא וכילא מרחקין אנּון קדם אלהא ַאף תרויהֹון.
יא .אּוף בעֹובדֹוהי מתידע טליא אין דכי ואין תריצן עֹובדֹוהי.
יב .אדנא דשמעא ועינא דחזיא אלהא אברי תרויהֹון.
יג .לא תרחם שנתא דלמא תתמסכן פתח עינְך ּושבע לחמא.
יד .חברא לחבריּה נאמר דקנית והידין נשתבח ונימר.
טו .דאית דהבא וסּוגעא דכיפי טבתא ּומני דיקרא שפותא דידיעתא.
טז .נסיב לבּושיּה מטּול דעריב לחליֹוני ולא אפי נּוכריתא משכניּה.
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יז .עריב לגברא בלחמא רגלא ּובתא הידין נתמלא פּומיּה חצצא.
יח .מחשבתא בעצתא תתקן ּובמדברנּותא מתעביד קרבא.
יט .דגלי רזא ָאכל קּורצא ּולמן דמשרגג בשפותיּה לא תתחלט.
כ .דליט לאבּוי ּולאמיּה נדעְך שרגיּה איְך אתּונא דחשֹוכא.
כא .ירּותתא דמסרהבא בקדמתא ּובסֹופא לא תתבריְך.
כב .לא תימר אשלם בישתא סכא לאלהְך ויפרקנְך.
כג .מרחקין אנּון קדם אלהא מתקלא ּומתקלא ּומשחתא דרמיּותא לא שפיר קדמֹוי.
כד .מן קדם יי הלכתיּה דגברא ּובר נשא לא מתבין ָארחתיּה.
כה .פחא הּוא לגברא דנדר לקּודשא ּובתר הכי חדיא ליּה נפשיּה.
כו .מבדר לרשיעי מלכא חכימא ּומהפְך עליהֹון גלגלא.
כז .שרגא דאלהא נשמתא דבני נשא ּובציא כּולהֹון גויא דכריסא.
כח .חסדא וקּושטא ינטרּו למלכא ּומתקן כּורסיּה בחסדא.
כט .שבהֹורא דעּולימיא תּוקפיהֹון ּושבחא דסבי סיבתא.
ל .שּוחני ּופּודעתא פגעּו בבישא ּומחיתא בגוּה דכריסא.

פרק כא
א .היְך טיפי דמיא לביּה דמלכא בַאידֹוי דאלהא ולאתר דצבי נרכן ליּה.
ב .כלהֹון ָארחתיּה דגברא תריצן אינּון באפֹוי ואלהא מתקן לביּה.
ג .מן דעבד צדקתא ודינא מתרעי ביּה אלהא מן דבחא.
ד .רמּות עיני ּובעי לבא ּושרגא דרשיעי לחטָאה.
ה .מחשבתא דגבין ליּותרגא ורגלא דמסרהבא לחּוסרנא.
ו .מעבדנּותא דסימתא בלשנא דשקרא ויתחבלּון וינתרּון אלין דבעין למֹותא.
ז .דכּונא דרשיעי יעלנּון ולא צבין דיעבדּון דינא.
ח .דהפְך ָארחיּה דגברא הּוא נּוכרָאה ודדכי תריצן עֹובדֹוהי.
ט .טב למיתב על קרנא דאגרא מן אתתא תגרניתא ּוביתא טרקא.
י .נפשיּה דרשיעא ריגא בישתא ולא מתרחם בעינֹוי חבריּה.
יא .בתכיּה דממקנא נחכם שברא ּובסּוכלתנּותיּה דחכימא יסב ידיעתא.
יב .מתתכל צדיקא בביתיּה דרשיעא ּומטלטל רשיעיא בבישתא.
יג .דמסכר אדניּה דלא נשמע לצוחתיּה דמסכנא ַאף נקרא לאלהא ולא נתעני.
יד .מּוהבא בטישא מדעכא רּוגזא ושּוחדא עּובא חמתא עשינתא.
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טו .חדותא דצדיקא למעבד דינא ושציא לאילן דעבדין עאתא.
טז .בר נשא דתעי מן אֹורחא דסכּולא עם בני ַארעא נתתנח.
יז .גברא די חסר ליּה ורחם חדותא ורחם חמרא ּובסמא לא נעתר.
יח .שלחֹופיּה דצדיקא רשיעא ושלחֹופי דתריצי בזֹוזי.
יט .טב למתב בארע מדברא מן אתתא תגרניתא ּומרגזניתא.
כ .סימתא רגנתא ּומשחא בדריּה דחכימא וסכלא דבני נשא נבלענּון.
כא .דרדף צדקתא וחסדא ישכח חיי וצדקתא ויקרא.
כב .למדנתא דגברי סליק חכימא וָאחת עּושנא דסברא.
כג .דנטר פּומיּה ולישניּה נטר מן עקתא נפשיּה.
כד .ממיקנא מריחא זידנא שמיּה עבד חרינא בזידנּותיּה.
כה .רגתא דעטלא ממיתא ליּה דלא צבין ַאידין דעבדין עבדתא.
כו .כל יֹומא ראג רגתא וצדיקא יהב ולא מחשְך.
כז .דבחא דרשיעי מרחק הּוא מטּול דבעברתא מיתי ליּה.
כח .סהדא דכדבּותא יאבד וגברא שמֹועא שריראית ממלל.
כט .מחציף אפֹוי גברא רשיעא ּותריצא הּוא מתקן אֹורחיּה.
ל .לית חכמתא ולית ביּונא ולית עצתא היְך דאלהא.
לא .סּוסיא מתקן ליֹומא דקרבא ולאלהא הּוא פּורקנא.

פרק כב
א .שמא טבא אתבחר מן עּותרא סגיעא ּומכספא ּומן דהבא שפיר חסדא.
ב .עתירא ּומסכנא פגען חד בחד ותרויהֹון אלהא ברא אינּון.
ג .ערימא חזי בישתא ּומטשי ושברי עבדין וחסרין אנּון.
ד .עקבא דענותנּותא דחלתא דיי עּותרא ויקרא וחיי.
ה .נשבא בָארחא עקימתא ּומן דנטר נפשיּה ירחק מנהֹון.
וַ .אדרכא לטליא לקבל אֹורחיּה דלא כד נסּוב נסטי מניּה.
ז .עתירא במסכני נשתלט ועבדא יֹוזיף לגברא מֹוזפנא.
ח .דזריע עולא נחצד עָאתא ושבטא דחריניּה נגמֹור.
ט .מן דטבא הּוא עיניּה הּוא נתברְך מטּול דיהיב מן לחמיּה למסכינא.
י .תרְך לממקנא ואפיק לתגרנא ויבטל דינא וצערא.
יא .רחם אלהא דכי לבא ּובחסדא דשפותיּה יתחבר למלכא.
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יב .עינֹוי דאלהא נטרן ידיעתא ּומטלטל מליהֹון דבזֹוזי.
יג .אמר עטלא בחכיננּותיּה ַאריא אית לברא ּובינת שוקי מתקטלנא.
יד .גּומצא עמקתא פּומא דנּוכריתא ּומן דמרגז קדם אלהא נפל תמן.
טו .שטיּותא קטירא בלביּה דטליא שבטא דמרדּותא נרחקיּה מניּה.
טז .דעשק למסכנא מסגי ליּה בישתא ּודיהב לעתירא חּוסרנא הּוא ליּה.
יז .ברי צלי ָאדנְך ּושמע מלי דחכימי ולבְך שים לידיעתי.
יח .מטּול דבסימין נטר אינּון בכרסְך ונתקנּון איְך חדא על שפותְך.
יט .דנהוי באלהא סברְך ואֹודעתְך יֹומנא הדא ַאף ַאנת.
כ .והא כתבת אנּון לְך על תלתא זמנין בעצתא וידיעתא.
כא .לאֹודענְך קּושטא ּומלי דתריצּותא דתהפיְך מלתא דקּושטא למשדריְך.
כב .לא תגזֹול למסכנא מטּול דמסכינא הּוא ולא תמכיְך עניא בתרעא.
כג .מטּול דאלהא דאן דינהֹון ּומתפרע פּורענּותהֹון דנפשהֹון.
כד .לא תתחבר עם מרי מרירּותא ועם גברא חמתנא לא תעֹול.
כה .דלא תילף ָארחתיּה ותשכח פחא לנפשְך.
כו .לא תהוי משלם ַאידְך בערבּותא על חברְך.
כז .אם לית לְך דפריע נסבין תשויתְך מתחתיְך.
כח .לא תשני תחּומא דמן עלמא דעבדּו אבתְך.
כט .אין חזיתא גברא דמוהי בעבדתיּה קדם מלכי נקּום ולא נקּום קדם חשֹוכי.

פרק כג
א .אין יתיבתא למיכל עם שליטי אתבין כמֹו רשים קדמיְך.
בּ .ותשים סכינא בלֹועְך אין מרא דנפשְך את.
ג .לא תתרגג לבישּולֹוי והנּון מיכּולתא דכדבּותא.
ד .לא תקרב לעתירא אלא בביּונתְך פרק מניּה.
ה .אין תצר עינְך ביּה לא מתחזי לְך מטּול דמעבד עבד ליּה גפתא היְך נשרא דטיס
בשמיא.
ו .לא תיכּול עם גברא דבישא עיניּה ולא תתרגג לבישּולֹוי.
ז .מטּול דאיְך תרעא רמא הכן הּוא רם בנפשיּה אכיל ואשתי אמר לְך ולביּה נכיל צדְך.
ח .ולחמא דאכלתא מתיבת ליּה ּומחבלת מלְך דבסימן.
ט .באדני דסכלא לא תמלל מטּול דשיט לסכּולא דמליְך.
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י .לא תשני תחּומא דמן עלמא ּובחלקא דיתמי לא תעֹול.
יא .מטּול די פרֹוקהֹון תקיף והּוא נדּון ית דנהֹון עמְך.
יבָ .אעּול לבְך למרדּותא ואּודנְך למימרי דידיעתא.
יג .לא תמנע מן טליא מרדּותא מטּול דאין מחית ליּה בשבטא לא מאת.
ידַ .אנת בשבטא מחית ליּה ונפשיּה מפלטת מן שיֹול.
טו .ברי אם חכים לבְך ַאף אנא חדי אנא בלבי.
טז .ונרוזן כליֹותי כד ימללּון ספותיְך תריצתא.
יז .לא נטן לבְך בחטאי אלא בדחלתא דאלהא כל יֹומא.
יח .מטּול דתהוי לְך ַאחריתא טבתא וסכּויְך לא נגמר.
יט .שמע את ברי ואתחכם ותרץ לבְך לָארחא.
כ .לא תהוי באלין דאסיטּון בבישרא ּובאלין דרוין חמרא.
כא .מטּול דרוי וָאסיט מתמסכן ּובזעתא נלבש ניּומא.
כב .קבל מן אבּוְך דין ילדְך ולא תשּוט מטּול דסיבת אמְך.
כג .קּושטא קני ולא תזבין חכמתא ּומרדּותא ּוביּונא.
כד .מדּוץ נדּוץ אבּוי דצדיקא ּומן דמֹוליד חכימא נחדי ביּה.
כה .יחדי אבּוְך ואמְך ותדּוץ תּולדתְך.
כו .הב לי ברי לבְך ועינְך תנטרן ָארחתי.
כז .מטּול דגּומצא עמיקא זניתא ּובירא דעקא נּוכריתא.
כח .והיְך מטרף עינהא כמנא וצאר ַאבנא שברי.
כט .למן וי למן דיוא ּולמן תגרי ּולמן שּוחא ּולמן פּודעתא מגן ּולמן סּומקנֹות עינֹוי.
ל .להלין דמוחרין על חמרא וָאזלין ּומעקבי בית מזגא.
לא .לא תחמי חמרא דסימֹוק ויהב בכסא עיניּה ּומהלְך תריצאית.
לב .וַאחריתא היְך חויא נכת ּוכחּורמנא דפריח.
לג .ויחורּון עינְך בנכריתא ולבְך ימלל תהפּוכתא.
לד .ותהוי היְך דשכב בלביּה דימא והיְך מלחא דדמְך באלפא.
לה .ותימר מחּונני ולא אכרהית ּובזּונני ולא ידעית לאימת אתעיר ואֹוסיף אבעיניּה עֹוד.

פרק כד
א .לא תטן במרי בישתא ולא תתרגרג למהוי עמהֹון.
ב .מטּול דרבּונא רגן לבהֹון ועולא שפותהֹון ממללן.
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ג .בחכמתא מתבני ביתא ּובביּונא מתקן.
דּ .ובידיעתא קיטֹוני מתמלין כל מזלא יקירא ּובסימא.
ה .טב גבר חכימא מן עשינא וגברא דידיעתא מן הּוא דזריז בחיליּה.
ו .מטּול במדברנּותא תעבד לְך קרבא ּופּורקנא בסּוגעא דמלכנא.
ז .מתרעם שטיא בחכמתא ּובתרעי לא פתח פּומיּה.
ח .מן דחשב למבאשא נקרּון ליּה מרי תרעיתא בישתא.
ט .תרעיתא דשטיא חטָאה ּומרחקתא דבר נשא חכימא ממקנּותא.
י .אין תתרפי ביֹומא דעקתא מתתעיק חילְך.
יא .פצא לאלין דמתנסבין למֹותא ּומתדברין לקטלא חסֹוְך.
יב .ואין תימר דלא ידענא דא הלא תרעיתא דלבא אלהא בצי ּודנטר נפשְך הּוא ידע ּופרע
לבר נשא היְך עֹובדֹוי.
יג .ברי אכֹול דּובשא מטּול דטב וכבריתא דחילא על חכְך.
יד .היכנא אתחכם בנפשְך דאין משכחת קדמיתא ָאתיא ַאחריתא דטבא מנּה וסכּויְך לא
נגמר.
טו .לא תכמן רשיעא לדיריּה דצדיקא ולא תרכין בית משריּה.
טז .מטּול דשּובעא זמנין נפל צדיקא וקאי ורשיעי מתתקלין בבישתא.
יז .במפלּותיּה דבעיל דבבְך לא תחדי וכד יתקל בבישתא לא ידּוץ לבְך.
יח .דלא יבאש באפֹוי דאלהא כד יחזה ויהפְך רּוגזיּה מניּה.
יט .לא תתחסם בבישיא ולא תטן ברשיעיא.
כ .מטּול דלא הויא ַאחריתא טבא לבישי ּושרגהֹון דרשיעי נדעְך.
כא .דחל מן אלהא ברי ּומן מלכא ועם שטיי לא תתחלט.
כב .מטּול דבשליא ָאתי תברהֹון וסֹופא דשניהֹון מן ידיע.
כגַ .אף הלין לחכימי אמרנא למסב אפי בדינא לא שפיר.
כד .דיימר לרשיעא צדיק ַאנת יליטּוניּה עממי ויברּוניּה אּומתא.
כהּ .ולמכסני יבסם ועליהֹון תיתא ברכתא טבתא.
כו .שפותהֹון ננשקּו דאלין דמהפכין מלי תריצתא.
כזַ .אתקן לברא עבידתְך ועתדה לְך בחקלא ּובתר כן בני ביתְך.
כח .לא תהוי סהדא רגלא בחברְך ּותשרגג בשפותְך.
כט .לא תימר היְך דעבד לי כן אעבד ליּה וַאהפְך ליּה היְך עֹובדֹוי.
ל .על חקלי דגברא עטלא עברית ועל כרמי דבר נשא חסר רעינא.
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לא .והא סליק כליּה יערי וכסיּו אפֹוי חּורלי וסיגא דכיפֹוי אתעקר.
לב .וחזית אנא ושמית לבי וחמית וקבלית מרדּותא.
לג .קליל תנּום קליל תדמּוְך קליל תשים ידיְך על חדיְך ותדמּוְך.
לד .ותיתי ותדרכְך מסכנּותְך ּוצריכּותְך היְך גברא טבלרא.

פרק כה
אַ .אף אלין מתלֹוי דשלמה עמיקי דכתבּו רחמֹוי דחזקיה מלכא דיהּודה.
ב .יקרא דאלהא מן דמטשי מלתא ויקרא דמלכי מן דבצי מלתא.
ג .שמיא רמין וַארעא עמיקא ולבא דמלכי לא מתבצי.
ד .גבּו סּולָאנא מן סּומא דנפּוק מאן מן צרפא.
ה .נתטריד רשיעא מן קדם מלכא ויתקן בצדקתא כּורסיּה.
ו .לא תשתבהר קדם מלכא ּובדּוכתא דרברבי לא תקּום.
ז .מטּול דטב דנימר לְך סּוק הכא מן דמשפילְך קדם שליטא מן דחזין עינְך.
ח .לא תפּוק בדינא מסרהבאית דלא תדּון בַאחריתּה כד יחמיץ יתְך חברְך.
ט .דינְך דּון עם חברְך (בַאחריתא) ורזא אֹוחרנא לא תגלי.
י .דלא נחסדְך מן דשמע וטיבְך לא הפיְך.
יא .חזּורי דדהבא בנגֹודי דסמא מלתא דמלל פסיאית.
יב .קדשי דדהבא ּומני דזמרגדא מכסנּותא דחכימא על אּודנא דשמעא.
יג .איְך קרירּותא דתלגא ביֹומא דחצדא היכנא אזגדא מהימנא למשדרֹוי ונפשיּה דמריּה
מהפְך.
יד .ליֹומא דענני ורּוחא דמטרא לאית מדמי גברא דמשתבהר במהּובתא דשקרא.
טו .בנגדּותא דרּוחא משתרגג רשאנא ּומלתא רכיכתא תברא גרמא.
טז .דבשא משכחת אכֹול סּופקנְך דלא תשבע ּותתיביניּה.
יז .כלא רגלְך מן ביתיּה דרחמְך דלא נסבעְך ּומסניְך.
יח .איְך פריעא וסיפא נגידא שנינא גברא דמסהד על חבריּה סהדּותא דשקרא.
יט .איְך שינא בישתא ורגלא מּועדא היכנא סבריּה דבזֹוזא ביֹומא דעקתא.
כ .דשקל מרטּוטא מן חבריּה ביֹום דקרתא היְך הּוא דרמי חילא על נתרא ּומצרף ללבא
כיכא היְך ססא למנא ואיְך מלטיתא בקיתא היכנא בריּותא מחדא לביּה דגברא.
כא .אין כפן סנאְך אֹוכליּה לחמא ואין צחי אשקיּה מיא.
כב .מטּול דגּומרי דנּורא חתי ַאנת על רישיּה ואלהא נשלמיּה לְך.
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כג .רּוחא גרביתא בטנא מטרא היכנא אפי בניסתא ולישנא מטשיא.
כד .טב למיתב על קרנא דאגרא מן דלמעמד עם אתתא תגרניתא ּוביתא טרקא.
כה .מיא קרירי על נפשא משלהתא היכנא שמּועתא טבתא מן ַארעא רחיקתא.
כו .היְך דסכיר אניש מעינא ּומבּועא מחבל צדיקא דנפל קדם רשיעא.
כז .למיכל דּובשא סגי לא שפיר ַאף לא למבציא מלי מיקרתא.
כח .היְך קרתא דתריעא ולא אית לּה שּורא היכנא גברא דלא מצער רּוחיּה.

פרק כו
א .איְך תלגא בקיטא והיְך מטרא בחצדא היכנא לא יאי לסכלא יקרא.
ב .היְך צפרא דטאס והיְך פרחתא דפרחא היכנא לוטתא דמגן לא תעֹול.
ג .שוטא לסּוסא ּומגלבא לחמרא ושּובטא לגּושמיהֹון דסכלי.
ד .לא תתל פתגמא לסכלא היְך שטיּותא דלא תדמי ליּה ַאף ַאנת.
ה .אלא מלל עם שטיא בחכימּותְך דלא נסבר בנפשיּה דחכימא הּוא.
ו .מן דרהטא ברגלֹוי שתי חטֹופא מן דמשדר מלי ביד סכלא.
ז .אין תתל הלכתא לחגירא תקבל מלתא מן פּומיּה דסכלא.
ח .היְך נקצא דטסא בקלעא היכנא מן דעבד יקרא לסכלא.
ט .כּובא סלק בידא דרויא ושטיּותא בפּומיּה דסכלא.
י .סגי חיש בשריּה דסכלא ורויא עבר ימא.
יא .היְך כלבא דהפְך על תיּוביּה היכנא סכלא דתני בסכלּותיּה.
יב .אין חזיתא גברא דחכים בעיני נפשיּה סכלא טב מניּה.
יג .אמר עטלא שחלא בָארחא ַאריא בינת שוקי.
יד .היְך תרעא דמכרְך על צירתּה היכנא עטלא על ערסיּה.
טו .עטלא מטשי ַאידיּה בשחתא לעי דנהפכי לפּומיּה.
טז .עטלא חכים בעינֹוי טב מן שּובעא יהבי טעמא.
יז .דלכד באדנֹוי דכלבא נצי ּומתנצי על דינא דלא דיליּה.
יח .איְך הּוא דמתחת דפשט גירי שניני דמֹותא.
יט .היכנא גברא דמרמי בחבריּה ואמר מגחְך גחכית.
כ .היכנא דלית קיסי דעכא נּורא והיכנא דלית שגּושא ישתק תגרא.
כא .טרטקל לגּומרי וקיסי לנּורא וגברא תגרנא מחרה בהּותא.
כב .מלֹוי דשגּושא מרכנן ליּה והנּון נחתן לגוּה דכרסא.
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כג .היְך כספא מסליא דקרים על חספא היכנא שפותא דדלקן וליבא בישא.
כד .מן שפותיּה מתידע סנָאה ּובגויּה סאם רמיּותא.
כה .ואין מחנן בקליּה לא תהימין ביּה מטּול דשבע בישתא אית בלביּה.
כו .דמכסה סנּואתא במּורסתא תתגלי בישתיּה בכנשתא.
כז .דחפר גּומצא ביּה נפּול ודמערגל כיפא עלֹוי הפכא.
כח .לישנא דשקרא סני ָארחתא דקּושטא ּופּומא דפליג עביד תרכּונתא.

פרק כז
א .לא תשתבהר ביֹומא דלמחר דלא ידעת מנא יליד יֹומא.
ב .נשבחנְך חילֹוני ולא פּומְך נּוכרָאה ולא שפותְך.
ג .יקרא כיפא ּונטּול חלא ורּוגזיּה דשטיא יקיר מן תרויהֹון.
ד .נכזריּותא היא חימתא וחיפא היא רּוגזא ּומנּו קאם קדם קנאתא.
ה .טבתא מכסנּותא דמגליא מן רחמּותא דמטשיא.
ו .שפירן אנּון פּודעתיּה דרחמא ּובישן נּושקתא דסנָאה.
ז .נפשא דשבעא דישא כבריתא ונפשא דכפנא כל מידם דמריר חלי לּה.
ח .היְך צפרא דמשנא מן קנּה היכנא הּוא גברא דמשני דּוכתיּה.
ט .משחא ּובּוסמא דמחדין לבא היכנא גברא דמבסים לחברי בתרעיתא דנפשיּה.
י .חברְך וחבריּה דאבּוְך לא תשבֹוק ּובביתא דאחּוְך לא תעֹול ביֹומא דתברְך טב שכנא
קריב מָאח רחיק.
יא .אתחכם ברי וחדי לבי וַאחזר מלתא לאלין דמחסדין לי.
יב .ערימא חזא בישתא ּומטשי ושברי עברין עלּה וחסרין.
יג .מתנסיב מרטּוטי דמן דעריב לנּוכרָאה ועל אפי נּוכריא משכניּה.
יד .דמברְך לחבריּה בקלא רמא בצפרא בקידּומא לוטתא תתחשיב ליּה.
טו .איְך דלפא דנטף ביֹומא דסגרירא היכנא אתתא תגרנּותא דנציא.
טז .רּוחא גרביתא קשיא ּובשמא דימינא מתקריא.
יז .פרזלא בפרזלא לטיש וגברא לטיש אפיּה דחבריּה.
יח .דנטר תינתא ָאכיל פריהא ּודזהיר במריּה נתיקר.
יט .היְך מיא והיְך פרצּופי דלא דמין חד לחד היכנא לביהֹון דבני נשא לא דמין חד לחד.
כ .שיֹול וָאבדנא לא סבען ועיני דגברא לא סבען.
כא .צרפא לכספא וכּורא לדהבא וגברא מן פּומא דמשבחנֹוי.
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כב .אין מחית ליּה לשטיא במכתשי בגֹו סיעתא ּובאּודרְך לא תעביר מניּה שטיּותיּה.
כג .מה דדעי ַאנת דע אפי ענְך ושים לבְך על קוטין.
כד .מטּול דלא לעלם היא ַאחסנא ַאף שלם דרא לדרא.
כה .שבח עמירא ואתחמי דתָאה ואתכנש עשבא דטּורי.
כו .אמרי ללבּושְך וגדיא לתגרּותְך.
כז .וסּופקנא דחלבא דעזי למיכּולתְך ּולמיכּולתא דביתְך וחיי לטליתְך.

פרק כח
א .ערקין רשיעי בדלית דרדף להֹון וצדיקי היְך ַאריא דמסתכי למיכּולתיּה מסברין
לחכמתא.
ב .בחֹוביהא דַארעא סגיעין רברבנהא ּובני נשא דמתבינין מידיעתא נגדּון.
ג .גברא דעשק למסכני איְך מטרא חביטא דלית ביּה יתרן.
ד .דשבקין נמֹוסא משתבחין ברשעא ואלין דנטרין אֹוריתא מתגרין בהֹון דיתּובּון.
ה .בני נשא בישי לא מתבינין דינא ּודבעי מן קדם יי מתבינין כּולהֹון טבתא.
ו .טב מסכינא דמהלְך בתמימּותיּה מן הּוא דמעקמן ָארחתיּה והּוא עתיר.
ז .דנטר אֹוריתא ברא הּוא דמתבין ּודמתחבר לזלילי מחמץ אבּוי.
ח .דמסגיע מזליּה בנכתתא ּוברביתא למן דמרחם על מסכני מכנשיּה.
ט .דמסכיר אּודניּה דלא נשמע אֹוריתא ַאף צלֹותיּה מרחקא היא.
י .דמשגי תריצי בָארחא בישתא בגמּוצא הּוא נפל ּושלימי ּותמימי נרתּון טבתא.
יא .גברא עתירא חכים הּוא בעינֹוי ּומסכנא סּוכלתנא בסר ליּה.
יב .כד יחדּון צדיקיא סגיעא שבהֹורא ּובקּומא דרשיעי מבצי בר נשא.
יג .דמכסה חֹובֹוי לא נצלח ּודמֹודי חטֹוי ושבק נרחם עלֹוי אלהא.
יד .טּובֹוהי דבר נשא דמדליח לביּה תדירא ּומן דמקשי לביּה נפל בבישתא.
טוַ .אריא נהם ודּובא מצריח על רשיעא דמשתליט על עמא מסכנא.
טז .שליטא חסיר הוינא סגיען עֹושקֹוי ואנא דשני טּולמיא נגדּון יֹומֹוי.
יז .בר נשא דחשש בדמא דנפשא עד גּובא נערֹוק לא נצּורּוניּה.
יח .דמהלְך בתמימּותא נתפרק ודמעקמן ָארחתיּה נפּול בחדא.
יט .דפלח בַארעיּה נסבע לחמא ּודרדף סריקּותא נסבע מסכנּותא.
כ .גברא מהימנא סגיען ברכתיּה ּודרהט בעולא דנעתר לא מזדכי.
כא .מסב באפי לא טב ועל פתחא דלחמא נחּוב גברא.

133

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

134

כב .דמסתרהב למזלא גברא דביש עיניּה ולא ידע דחּוסרנא ָאתי עלֹוי.
כג .דמכס לבר נשא קדמֹוי חסדא נשכח טב מן הּוא דמפליג בלישן.
כד .דגזל לאבּוי ּולאמיּה ואמר לית חֹובא חברא הּוא לגברא מחבלנא.
כה .גברא רחב מגרג תגרי ודמסבר באלהא נדהֹון.
כו .דתכל על לביּה סכלא הּוא ודמהלְך בחכימּותא נתחמי מן ביש.
כז .דיהב למסכנא לא נחסר ליּה ּודמחמי עיניּה מן מסכנא סגיעין לוטתיּה.
כח .בקּומא דרשיעי מתטשי בר נשא ּובָאבדיהֹון נסגּון צדיקי.

פרק כט
א .גברא דלא מקבל מכסנּותא ּומקשי קדליּה בעגלא נתתבר ולא תהוי ליּה ָאסּו.
ב .בסּוגעא דצדיקי חדי עמא ּובשּולטנא דרשיעי נתאנח עמא.
ג .גברא דרחם חכמתא נחדי אבּוי ּודמתחבר בזניּותא מֹוביד מזליּה.
ד .מלכא בדינא נֹוקים ַארעא וגברא עולא עקר לּה.
ה .גברא דמתפלג על חבריּה מצּודתא פרס על הלכתיּה.
ו .גברא בישא בחֹוביּה מתציד וצדיקא דיץ וחדי.
ז .ידע צדיקא דנהֹון דמסכני ורשיעי לא מתבינין ידיעתא.
ח .גברא ממקני ממללין כדבא וחכימי מהפכין רּוגזא.
ט .גברא חכימא דין עם גברא שטיא ורגז וחאְך ולא מתתבר.
י .גברי דאשדין דמא סנין תמימּותא ּותריצי בעין לּה.
יא .כֹולא חּומתיּה מפיק סכלא וחכימא ברעינא מאכה.
יב .שליטא דצאת מלי דשקרא כלהֹון משמשנֹוי רשיעי.
יג .מסכנא וגברא מצעיא פגיעּו חד בחד ואלהא מנהיר עינֹוי דתרויהֹון.
יד .מלכא דדאן בקּושטא למסכני כּורסיּה לעלם תקין.
טו .שבטא ּומכסנּותא יהבין חכמתא וטליא דלא מקבל בעא מבהית אמיּה.
טז .בסּוגעא דרשיעי חֹובא נסגי וצדיקיא יחמּון במפלתהֹון.
יז .רדי בברְך ויניחְך ויתן תפנּוקי לנפשְך.
יח .בסּוגעא דעולאי מתתרע עמא ּודנטר אֹוריתא טּובֹוהי.
יט .במלי לא מתרדי עבדא דידע גיר ולא בליע.
כ .אין חזיתא גברא דמערקלין מלֹוי סכּויא דטב הּוא סכלא מניּה.
כא .מתפנק מן טליּותיּה לעבדא נהוי ּובַאחריתיּה יהי מנסה.
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כב .גברא רגזנא מגרג תיגרי וגברא חמתנא סגיעין חֹובֹוי.
כג .רמּותא דבר נשא תשפלניּה ּומן דמכיכא רּוחיּה נפלג יקרא.
כד .דפלג עם גנבא סני נפשיּה נפסק מֹומתא ולא מֹודה.
כה .טלֹומיא דבר נשא עבדא ליּה תקּולתא ּודמסבר באלהא נעשן.
כו .סגיעי דבעין אפי דשליטא ּומן קדם אלהא דיניּה דגברא.
כז .מרחקתא דצדיקי גברא עולא ּומרחקתא דרשיעי גברא דתריצי ָארחתיּה.

פרק ל
א .מלֹוי דָאגּור בר יקה דקבל נביּותא וָאמר גברא לאיתיאל לאיתיאל ואּוכל.
ב .מטּול דבּורא דבני נשא אנא דלא אית בי ביּונא דבני נשא.
ג .ולא יליפית חכמתא ולא ידעית ידיעתא דקדישי.
ד .מן סלק לשמיא ּונחת מן אחד רּוחא בחפנֹוי ּומן צר מיא בשּושיפא ּומן אקים בריתא
דַארעא מן שמיּה ּומן שּום בריּה אין ידעת.
ה .כּולהֹון מימרֹוי דאלהא צריפן ּומסיע לאלין דמתרחצין ביּה.
ו .לא תֹוסף על מלֹוי דלא יכסנְך ותתכדב.
ז .תרתין שאילת מנְך לא תכלי מני עד לא אמּות.
ח .רגלתא ּומלתא כדבּותא ַארחיק מני מסכנּותא ועּותרא לא תתן לי זּוני לחמא מסתי.
ט .דלא אשבע ואכפר ואימר מנּו אלהא ּודלא אתמסכן ואגנֹוב ואחליל שמיּה דאלהא.
י .לא תלשן עבדא למריּה דלא נצערינְך ותתחיב.
יא .דרא דאבּוהי נצער ּולאמיּה לא נברְך.
יב .דרא דדכי בעינֹוי ּומצאתיּה לא אשתזג.
יג .דרא דרמּו עינֹוי ּוגבינֹוי מנטלין.
יד .דרא דספסרי אינּון שינֹוי וחריפי אנּון ניבֹוי למיכל מסכני מַארעא ולעליבי מן בני נשא.
טו .לעלּוקא תרתין בנין הב הב תלת אינּון דלא שבען וַארבע דלא ָאמרן מסתא.
טז .שיֹול וַאחדת רחמי וַארעא לא שבעא מיא ונּורא לא ָאמרה מסתא.
יז .עינא דמצריא לָאב ושיטא קשישּותא דאמא נחצּוניּה עּורבי דנחלא ויסמּון יתיּה בני
נשרא.
יח .תלת אינּון דגניזן מני וַארבע דלא ידעית אינּון.
יטָ .ארחא דנשרא בשמיא ואֹורחיּה דחויא על שּועא ואֹורחא דאלפא בלבי דימא וָארחא
דגברא בעּולמתא.
כ .היכנא ָארחא דאתתא גירתא ָאכלא ּומכפרה פּומּה וָאמרה לא עבדית מדעם רעתא.
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כא .תחֹות תלת רּוגזא ַארעא ּותחֹות ַארבע לא יכלא למסברא.
כב .תחֹות עבדא כד נמלֹוְך וטפשא דישבע לחמא.
כג .תחֹות שנּואתא דהויא לגברא וַאמתא די ירתא לרבֹונתּה.
כדַ .ארבעא אנּון דזעירין בַארעא והנּון חכימין ּומחכמין.
כה .שֹומשמני לא עשין עמהֹון ּומתקנין בקיטא מיכלהֹון.
כו .וחנסי דעמהֹון לא תקיף ועבדין להֹון ביתא בקתרין.
כז .וקמצי דמלכא לית להֹון ּומתכנשין כלהֹון כחדא.
כח .וַאקמתא דמסככא בידהא ועמדא בביתא דמלכי.
כט .תלתא אנּון דשפירן הליכתהֹון וַארבעא דשפיר מהלכין.
לַ .אריא גבר בבעירא ולא הפיְך מן כל מדעם.
לא .ואככא דמזדרז בינת תרנגֹולי ּותישא דָאזל בית גיֹורא ּומלכא דקאם ּוממלל בית
עממיּה.
לב .לא תתרֹורם דלא תטפש ולא תֹושיט ַאידְך לפּומְך.
לג .דמן דמיצא חלבא נפקא חמָאתא ּומן כבּושא דרּוגזא נפּוק דמא ּומן חרינא דאפי נפּוק
דינא.

פרק לא
א .מלֹוהי דלמּואל מלכא נביּותא ּומרדּותא דרדתיּה אמיּה ואמרת ליּה.
ב .וי ברי ּווי בר כרסי ּווי בר נדרי.
ג .לא תתן לנשי חילְך וָארחתְך לבנת מלכין.
ד .אזדהר מן מלכי למֹואל מן מלכי דשתין חמרא ּומן שלטֹוני דשתין שכרא.
ה .לא תשתי ותטעי הונְך ּותשנא דינהֹון דכּולהֹון בני עניי.
ו .הבּון שכרא לאבלי וחמרא למרירי נפשא.
ז .ונשתּון ונטעּון מסכינתהֹון ושחקיהֹון לא נזכרּון תּוב.
ח .פתח פּומְך להלין דלא מסטֹו דין ודּון לכּולהֹון בני עולי.
ט .פתח פּומְך ודּון צדקתא ודּון לעניי ולעליבי.
י .אתתא כשרתא מנּו ישכח יקירא היא מן כיפי טבתא טימהא.
יא .דתכל עלּה לביּה דבעלּה ולא מתבזא ולא חסרא.
יב .פרעתיּה טבתא ולא בישתא כל יֹומי חיהא.
יג .תבעת עמרא וכתנא ועבדת היְך צבינא דַאידּה.
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יד .והות היְך אלפת דתגרא דמן רחיק מיתיא מכלּותא.
טו .וקמת בליליא ויהבת מזֹונא לביתּה ּופּולחנא לטליתהא.
טז .ואתחשבת בתרעיתא ּונסבת חקלא ּומן פרי דידהא נצבת כרמא.
יז .ואסרת בעּושנא חרצהא ּוזרזת דרעהא.
יחּ .וטעמת מטּול דטבתא תגרּותּה ולא דעְך בליליא שרגּה.
יט .ידהא פשטא בכּונשרא וידהא לבכין מעזלא.
כ .ידּה פשטא לעניא ּודרעיה מֹושיטא לעליבי.
כא .לא ידחלּון בני ביתּה מן תלגא מטּול דכּולהֹון בני ביתּה לבישין הוֹו זהֹוריתא.
כב .תשויתא עבדת לּה בּוצא וַארגונא לבּושּה.
כג .ידיע הוה בינת מדינתא בעלה כד יתיב הּוא עם סבי ַארעא.
כד .פתגא עבדת ּוזבנת וזּונארא יהבית לכנענָאה.
כה .עּושנא והדרא לבּושּה וגחכא ביֹומא ַאחריתא.
כו .פּומּה פתחת בחכמתא ונימּוסא דחסדא על לישנּה.
כז .וגלין ָארחתא דביתּה ולחמא חכיננּות לא ָאכלא.
כח .קמּו בנהא ויהבּון לּה טּובא בעלּה ּומשבחּה.
כט .סגיען בנתא דקניי עתרא ואת עברת על כלהֹון.
ל .מטּול דשקרא הּוא חנא ּוסריק הּוא שּופרא אתתא דחלתיּה דאלהא היא משתבחא.
לא .הבּו לּה מן פרי דידהא ּונשבחּונא עֹובדהא בתרעי.

איוב
פרק א
א .גבר הוה בַארעא דעּוץ איֹוב שמיּה והוה גברא ההּוא שלים ּותריץ דחל מן קדם יי ועדי
מן ביש.
ב .ואתילידּו ליּה שבע בנין ּותלת בנן.
ג .והוה גיתי שבעא ַאלפין דען מן ַאלפא לכל ברא ּותלתא ַאלפין דגמליא מן ַאלפא לכל
ברתא וחמש מָאה פדנין דתֹורין לגרמיּה וחמש מָאה ַאתנן לגרם אתתיּה ּופּולחנא סגיָאה
לחדא והוה גברא ההּוא רב בנכסין מכל בני מדנחא.
ד .וָאזלין בנֹוי ועבדין שירּותא בית גבר יֹומיּה עד משלם יֹומי שבעא ּומשדרין ּומזמנין
לתלת ַאחיתהֹון למיכל ּולמשתי עמהֹון.
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ה .והוה כד שלימּו יֹומי שירּותא ּושדר איֹוב וזמננּון ּומקדים בצפרא ּומסק עלון סכֹומי
כֹולהֹון ארּום אמר איֹוב דלמא חבּון בני וַארגיזּו קדם יי ברעינהֹון הכדין יעבד איֹוב כל
יֹומיא.
ו .והוה ביֹומא דדינא בריש שתא ואתֹו כתי מלָאכיא למקּום בדינא קדם יי וָאתי לחֹוד סטנא
במציעהֹון.
ז .ואמר יי לסטנא מנן את ָאתי ואתיב סטנא קדם יי ואמר מן שּוט בַארעא למבדק בעֹובדי
בני אנשא ּומן מהלכא בּה.
ח .ואמר יי לסטנא אפשר דשויתא לבְך בעבדי איֹוב ארּום לית דכמיּה בַארעא דעממי גבר
שלים ּותריץ דחל מן קדם יי ועדי מן ביש.
ט .ואתיב סטנא קדם יי ואמר האפשר די למגן איֹוב דחל קדם יי.
י .הלא מימרְך טללתא ַאמטּולתיּה וַאמטּול ביתיּה וַאמטּול כל די ליּה מן חזֹור חזֹור עֹובדי
ידֹוי ברכתא וגיתֹוי תקיפּו בַארעא.
יאּ .וברם אֹושיט כדּון מחת ידְך ּוקריב בכל די ליּה אין לא בַאנפי מימרְך ירגזנְך.
יב .ואמר יי לסיטנא הא כל דאית ליּה מסיר בידְך לחֹוד לותיּה לא תֹושיט ידְך ּונפק סטנא
בהרמנא מן קדם יי.
יג .והוה ַאתחֹולי יֹומא שבּועתא ּובנֹוי ּובנתיּה ָאכלין ושתין חמרא בבית אחּוהֹון בֹוכרא.
יד .ואזגד אתא לות איֹוב ואמר תֹוריא הוָאה רדין ואתנן רען על סטריהֹון.
טוּ .ונפלת בתכיף לילית מלכת זמרגד ּודברתנּון וית עּולמיא קטלּו אּוכלּוסהא לפתגם
דחרב ואשתיזבית לחֹוד אנא לבלחֹודי לחוָאה לְך.
טז .עד כדּון דין ממליל ודין אתא ואמר אשתא מן קדם יי נפלת מן שמיא ואֹוקידת בענא
ּובעּולמיא ּוגמרתינּון ואשתזבית לחֹוד אנא לבלחֹודי לחוָאה לְך.
יז .עד כדּון דין ממלל ודין אתא ואמר כסדאי מניאּו תלתא רישי אֹוכלֹוסין ואתפשטּו על
גמליא ודברנּון וית עּולמיא קטלּו לפתגם דחרב ואשתזבית לחֹוד אנא לבלחֹודי לחוָאה לְך.
יח .עד כדּון דין ממלל ודין אתא ואמר בנְך ּובנתְך ָאכלין ושתין חמר בבית אחּוהֹון בּוכרא.
יט .והא זעפא רבתא ָאתיא מסטרי מדברא וקריב בַארבע זוין דביתא ּונפל על עּולמיא
ּומיתּו ואשתזבית לחֹוד אנא לבלחֹודי לחוָאה לְך.
כ .וקם איֹוב ּובזע ית מעיליּה וספר ית רישיּה ּונפל על ַארעא ּוסגיד.
כא .ואמר ערטילי נפקית מן כרסא דאמי וערטילי אתּוב לבית קבּורתא מימרא דיי יהב
ּומימרא דיי ּובית דיניּה נסיב יהי שמא דיי מברְך.
כב .בכל דא לא חב איֹוב ולא מסדר מלי מחטי קדם יי.

פרק ב
138

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

139

א .והוה יֹום דינא רבא יֹום שבֹוק סרחניא ואתֹו כתי מלאכיא למקּום בדינא קדם יי ואתא
לחֹוד סטנא במציעיהֹון למקּום בדינא קדם יי.
ב .ואמר יי לסטנא מנן את ָאתי ואתיב סטנא קדם יי ואמר מן למשּוט בַארעא למבדק
בעֹובדי בני נשא ּומן מהלכא בּה.
ג .ואמר יי לסטנא אפשר דשויתא לבְך בעבדי איֹוב ארּום לית דכמֹוהי בַארעא דעממי גבר
שלים ּותריץ דחיל מן קדם יי ועדי מן ביש ועֹוד כדּון הּוא מתקף בשלימּותיּה וגריתא מימרי
ביּה לסלעמּותיּה מגן.
ד .ואתיב סטנא קדם יי ואמר אברא ַאמטֹול אברא וכל די לבר נש ימסֹור ַאמטּול נפשיּה.
ה .ברם אֹושיט כדּון מחת ידְך ּוקריב לגרמיּה ּולבסריּה אין לא בַאנפי מימרְך ירגזינְך.
ו .ואמר יי לסטנא הא מסיר בידְך לחֹוד ית נפשיּה נטר.
זּ .ונפק סטנא בהרמנא מן קדם יי ּומחא ית איֹוב בשיחנא בישא מפרסת רגליּה ועד
מֹוקדיּה.
חּ .ונסיב ליּה פחד לאתקרצפא ביּה והּוא יתיב באמצע קטמא.
ט .ואמרת ליּה דינה אתתיּה עד כדּון את מתקף בשלימּותְך בריְך מימרא דיי ּומית.
י .ואמר לּה היכמא די ממללן חדא מן נשיא דעבדין קלנא בבית אבהתהֹון הכדין את
ממללא לחֹוד ית טבא נקבל מן קדם יי וית בישא לא נקבל בכל דא לא חב איֹוב בספותֹוהי
ברם ברעיניּה הרהר במלין.
יאּ .ושמעּו תלתא חברי איֹוב ית כל בישתא הדא דאתת עלֹוהי (כד חמּול ית אילני
פרדסיהֹון די יבישּו ּולחם סעּודתהֹון אתהפְך לביסרא חיא וחמר משתיהֹון אתהפְך לדמא)
ואתֹו גבר מַאתריּה (ּובהא זכּותא אתפציּו מן אתר מזּומן להֹון בגהנם) אליפז די מן תימן
ּובלדד די מן שּוח וצֹופר די מן נעמה ואתחברּו כחדא למיתי למגד ליּה ּולנחמּותיּה.
יבּ .וזקפּו ית עיניהֹון מן רחיק ולא אשתמֹודעּוהי וארימּו קלהֹון ּובכֹו ּובזעּו גבר מעיליּה
ּודרקּון עפרא על רישיהֹון לצית שמיא.
יג .ויתיבּו עמיּה לַארעא שבעא יֹומין ושבעא לילון ולית די ממלל עמיּה פתגם ארּום דחמּון
ארּום סגא כיבא לחדא.

פרק ג
א .מן בתר כדין פתח איֹוב ית פּומיּה ולטט ית יֹומיּה.
ב .ואתיב איֹוב ואמר.
ג .יהֹובד יֹומא דאתילידית ביּה (ּומלאכא די ממני על עבּור) וליליא די אמר אתברא גבר.
ד .יֹומא ההּוא יהי קבלא לא יתבעיניּה אלהא מן לעלא ולא תפע עלֹוי שפרפרא.
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ה .יטננּון יתיּה חשֹוכא וטּולי מֹותא תשרי עלֹוי עננא יבעתּון יתיּה היְך מרירי יֹומא (צערא
דאצטער ירמיה על חּורבן בית מקדשא ויֹונה בַאטלקּותיּה בימא דטּורסיס).
ו .ליליא ההּוא ידברניּה קבלא לא יתיחד עם יֹומין טבין דשתא במנין רישי ירחיא לא יעֹול.
ז .הא ליליא ההּוא יהי צערא לא תעּול רננא דתרנגֹול ברא למקלסא ביּה.
ח .ילטטּוניּה נבייא די לטטין יֹומא דפּורענּותא דאיטימֹוסא לַאדכר בַאתערּותהֹון ַאליּותהֹון.
ט .יתחשכּון כֹוכבי נשף שיריּה יסתכי לַאנהרא ולא יחמי בתימֹורי קרצתא.
י .ארּום לא אחד פאתי דלתתי דהנּון דשי כרסי וטמר עמלא מן עיני.
יא .למא לא מן רחמא אמּות מכרסא כד נפקית ואתנגד.
יב .מה דין ַאקדימּו יתי רכּוביא ּומה חדיא ארּום איניק.
יג .ארּום השתא שכיבית ואשדֹוְך דמכית בכן ינּוח לי.
יד .עם מלכיא ויעטי ַארעא דמשכללין צדין להֹון.
טו .אֹו עם רברביא דדהב להֹון דממלין קֹורטֹוריהֹון סימא.
טז .אֹו היְך נפלא דטמיע במעינא לית אפשר דאהי היְך טליא דלא חמֹון נהֹור אֹוריתא.
יז .תמן רשיעיא דעבדּו תתּובא פסקּו רֹוגז גהנם ותמן ינּוחּון תלמידיא דאשתלהי חילהֹון
באֹוריתא.
יח .כחדא אסירי מדרשיא שליאּו לא שמעּו ינקי בית רבא קל אמֹורָאה.
יט .יעקב דאתקרי דרדק וַאברהם דאתקרי קשיש תמן הּוא ויצחק עבדא דיי דנפק בר
חֹורין מן כּופתא מן קיריס דידיּה.
כ .למא יהיב ללעי נהֹורא וחיי למרירי נפש.
כא .דאֹורכין למֹותא וליתֹוי וחפסין ליּה מן טּומעיא.
כב .דהוֹו חדין לדיצא השתא יחדּון ארּום ישכחּון בית קבּורתא.
כג .כל אלין מרירתא לגבר די אֹורחיּה מטמרא וטלל אלהא ַאמטּולתיּה.
כד .ארּום קדם סעּודתי תנחתי תעּול ונתזן היְך מֹוי ַאכליּותי.
כה .ארּום דחּולא דחלית וָאתת לותי ּומה דדלחית ייתי לי.
כו .לא שליית מבסֹורתא דתֹורי וַאתנן ולא שדֹוכית מן בסֹורתא דיקדתא ולא ניחית
מבסֹורתא דגמליא ואתא רּוגזא על בסֹורתא די בניא.

פרק ד
א .ואתיב אליפז דמן תימן ואמר.
ב .העל נסיֹון פתגמא דמטא לותְך תשתלהי ולמעכבא במליא מן יכּול.
ג .הא כסנתא סגיעין וידיא חלשיא תקפתא.
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ד .דתקל בחֹובא יקימּון מליְך וַארכּוביא דחמטן בעבירא תחיל.
ה .ארּום כדּון תיתי לותְך ותשתלהי תמטי גבְך וַאתבהלתא.
ו .הלא דחלתְך סכּויְך סברְך ושלמּות אֹורחתְך.
ז .אדכר כדּון מן דזכי כַאברהם הֹובד והאן תריצין כיצחק ויעקב אתכחדּו.
ח .היכמה די חמיתי דרא דטּובענא עבדי שקרא ּופלחי לעּות ישתלמין כמניּה.
ט .מן מימר אלהא יהֹובדּון ּומן זעפא דנחיריּה ישתיצּון.
יַ .אכליֹות דשעיר דמתיל לַאריא טרפא וקלא דליּה דמתיל לשחלא מרתיחין כדביא
בחטֹופיהֹון ורברבנֹוי דמתילין לליתא מתפרשין למבז בזתא.
יא .היכמה דַאריא יהֹובד מדלית עדָאה היכדין יהֹובד ישמעאל מדלית זכּותא ּובנֹוי לסטיא
אתפרשּו מן אֹורחין תריצין .ישמעאל דמתיל לַאריון יהֹובד מדלית זכּותא ּובגֹוי דלֹוט
דמתיל לליתא יתפרשּון מקהלא.
יב .לותי פתגם אתאמר בנטיר ואליפת אּודני קצת דאתמצי מניּה.
יג .במחשבתא דמן חזּותא בליליא כד נפלת שנתא על בני נשא.
יד .דחּולא ערעני ּורתיתא וסּוגעי אברי דחיל.
טו .וזיקא על אפי יעבר מצלהבא עלעֹולא בסרי.
טז .יקּום ולא אשתמֹודע חזויּה דמּו לקבל עיני חשש וקל סּוגעין אשמע.
יזַ .אכרז ואמר אפשר דבר נש מאלהא יזכי אם מן דעבדיּה ידכי גבר.
יח .הא בעבדֹוי נבייא לא יימין ּובאזגדֹוי ישוי עילא.
יט .כל דכין רשיעיא דשרין בקבּורת טנא די בעפרא שיתאסיהֹון ידככנּון קדם זחלא.
כ .מצפר לרמש משתפפין מן דלית משוי להֹון ַארכא לעלמא יהֹובדּון.
כא .הלא מדלית זכּותא להֹון אנטל סעיד מנהֹון ימּותּון ולא בחכמתא.

פרק ה
א .קרי כדּון האית עני לְך ּולמן מן קדישיא תתפני.
ב .ארּום לשטיא יקטֹול רּוגזיּה דקיריס ּושבירא תמית טננא דבריתא.
ג .אנא חמית שטיא דמתנציב ולטטית מדֹוריּה בתכיף.
ד .מתרחקין בנֹוי מפּורקנא לעלמא דָאתי וישתפפּון במעלנא דגהנם ביֹום דינא רבא ולית
דפצי.
ה .די חצדיּה כפיני ייכלּון ּופּולמֹוסין במני זינא ידברּוניּה ויבזּון לסטיסין נכסיהֹון.
ו .ארּום לא נפיק מעפרא שקר ּומן ַאדמתא לא ירבי לעֹות.
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ז .ארּום בר נש למלעי באֹוריתא אתברי ּובני מזיקי בגּובהא יטּוסּון .ארּום בר נש לליעּות
אתיליד וסֹופֹוהי היְך נצין דנתרין מן גּומריא ּומתגבהין היכדין יעּוף.
ח .ברם אנא אתבע אּולפן מן תקיפא ולאלהא אשוי מלתי.
ט .עבד רברבן ולית סכֹום פרישן עד דלית מנין.
י .דיהב מטרא על אפי ַארעא דישראל ּומשדר מיא על אפי מחֹוזי עממיא.
יא .מטֹול לשוָאה מכיכי אּולצנא לרּומא ואּוכמי מסכינּותא תקפּו פּורקנא.
יב .דבטל מחשבתהֹון דמצראי דחכימּו לַאבאשא לישראל ולא עבדא ַאידיהֹון מלכת
חכמתהֹון.
יג .מַאחד חכימי פרעה בחכימּותהֹון ּומלכת אסטגנינֹוהי עּוקמניא אֹוחית עליהֹון.
יד .בימם יערעּון חשֹוְך והיְך ליליא ימשמשּון בטיהרא.
טוּ .ופרק עמיּה מן קטילא דפּומהֹון ּומן יד מלְך תקיף עמא חשיכא.
טז .והות למסכנא סברא ּונכלתא דרשיעי טפית פּומּה.
יז .הא טּוביּה דַאברהם גברא חסידא דיכסנניּה אלהא וַאנת ישראל מרדּותא דשדי לא
תרחיק.
יח .ארּום הּוא מיתי כיבא ּומעל סמתירא ימחי וידֹוי מסין.
יט .בשית עקתין יפצנְך ּובשביעתא לא יקריב ביְך ביש.
כ .בכפן דמצרים פרקְך ממֹותא ּובקרבא דעמלק מקטֹול סיפא.
כא .בנזקא דלישן דבלעם תטמר ביני ענניא ולא תדחל מן חבל מדינאי כד ייתי.
כב .לחבל סיחֹון ּולאּולצן מדברא תגחְך ּומן משרית עֹוג דמתיל לחיות ברא דַארעא לא
תדחל.
כג .ארּום עם לּוחי ַאבנא דאתיהיבּו בפּומבי בחקלא קימְך ּוכנענאי דמתילין לחיות ברא
אשלימּו עמְך.
כד .ותנדע ארּום שלם בית אּולפנְך תזמין מדּור בית משכנְך ולא תנזיק.
כה .ותנדע ארּום סגיעין בנְך ּובני בנְך היְך עסבא דחקלא.
כו .תעּול בשלימּות שניְך בכֹוכא לקבּורתא היְך מסק גדישא בעדניּה.
כז .הא דא פשפשנא יתּה הכדין היא קבלנּה וַאנת דע לְך.

פרק ו
א .ואתיב איֹוב ואמר.
ב .מאים מתקל יתקל רּוגזי ואתרגּושתי במסחתא יטלּון כחדא.
ג .ארּום כדּון יתיר מחלא דימא יתיקר בגין כן מלי משתלהין.
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ד .ארּום גירי שדי בהדי די ארסהֹון שתית רּוחי ביעּותא דמן קדם אלהא יסדרּון לקבלי.
ה .האפשר דמבריס מרֹודא עלוי דתָאה היְך יגעי תֹורא על ַאספסתיּה.
ו .האפשר דמתאכל תבשילא מדלית מלחא אין אית טעם בחלבֹון בעתא וחלמֹונא .כמה
דלא מתאכל מידי בשש בלא מלחא הכדין לית טעמא ברירא דחלמֹונא.
ז .סריבת למקרב נפשי הנּון מתחשבין היְך דוּותא לסעּודתי .סריבת למקרב נפשי הנּון
עבדין יתי אסתניס והות מסתיא לסעּודתי.
ח .מן יהיב ותיתי שילתי וסברי יתן אלהא.
טּ .ושרי אלהא לממסכן יתי יתיר ידיּה ויעתיר יתי.
יּ .ותהי דא תנחּומתי ואבּוע ברתיתא ולא יחֹוס על רשיעיא ארּום לא כסיתי מלי קדישא.
יא .מה חילי ארּום אֹוריְך ּומה סֹופי ארּום נגדנא נפשי.
יב .אין חילא היְך אבניא חילי אין בסרי קרים כנחשא.
יג .המדלית סיּועי בי וחּוכמתא אתברחת מני.
יד .לגברא דמנע מן חבריּה חסדא ודחלת שדי ישבֹוק.
טוַ .אחי בזזּו היְך נגּוד נחלא היְך מפקנּות פצדי נחליא עברין.
טז .דשחימין מן צנתא עליהֹון יתחיל תלגא.
יז .בעדן דחבּו דר טּובענא אשתרבבּו אתמגרּו ברתחיּה אתמחיאּו מן ַאתריהֹון.
יח .מטּול דמקלקלין אסרטי אֹורחיּהֹון סלקין ללמא ויהֹובדּון.
יט .אסתכּו אסרטי תימא הליכתא דזמרגד סברּו להֹון.
כ .בהיתּו ארּום אתרחיצּו בטעותהֹון אתֹו לגבּה ואתכסיפּו.
כא .ארּום כדּון הויתּון כלא הויתּון חמיתּון תברא ואתבהלתּון.
כב .הבקּושטא אמרית הבּו לי ּומן נכסיכֹון שחדּו ַאמטּולתי.
כג .ושזבּוני מן יד מעיקא ּומן ידיהֹון דתקיפי פרּוקּו יתי.
כד .אליפּו יתי ואנא אשתֹוק ּומה דשליתי ַאסכילּו לי.
כה .מה בסימין הנּון מלין תריצין ּומן דכשר לכסנא יכסן מנכֹון.
כו .אפשר דלכסנא במיליא אתּון חשבין ּולקבלא ַאמתילּו מלי יאּושא.
כז .רגיז על יתם תשדּון ותחשלּון על חבריכֹון.
כחּ .וכדּון שרּו אסתכלּו בי ּוקדמיכֹון אם אכזב.
כט .תּובּו כדּון לא תהי רשיעא ותּובּו תּוב לזכאּותי בּה.
ל .האית בלישני רשעא אין מֹוריגי לא יתבין רגּושתא.
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פרק ז
א .הלא חילא לבר נש עלוי ַארעא והיְך יֹומי אגירא יֹומֹוי.
ב .היְך עבדא דשאף טּולא והיְך אגירא דמֹודיק סטריּה.
ג .היכדין אתחסנית לי ירחין דמגן ולילון דלעּות חשיבּו לי.
ד .אין שכיבית ואמרית אימתי אקּום ּונדדית ברמשא ּושבעית נדדת ברמשא ּושבעית
נדדת שנתא עד עדן שפרפרא.
ה .לבש בסרי מּורגי וגרגשתא דעפרא משכי רטט ואתמסי.
ו .יֹומי קלילּו מן גרדית מחי ּופסקּו מדלית סברא.
ז .אדכר ארּום היְך רּוחא חיי לא תתּוב עיני למחמי טב.
ח .לא תסכי יתי עינא דחמיא יתי עינְך במימרי ולא איתי.
ט .הכמא דפסק תננא וָאזל הכדין דנחית לבי קבּורתא לא יסק.
י .לא יתּוב תּוב לביתיּה ולא אשתמֹודעיּה תּוב ַאתריּה.
יא .לחֹוד אנא לא אמנע פּומי אמלל בעקת רּוחי ַאשיח במריר נפשי.
יב .הכמצראי דאתחיבּו למטבע בימא דסּוף אתחיבית אנא אין כפרעה דאשתניק
במצּועיּה בחֹוביּה ארּום תמני עלי מטרא .הכימא רבא אנא דמתרגף לקציא אין לויתן
דַאטימֹוס לאתחדא ארּום תשוי עלי נטירא.
יג .ארּום אמרית תנחמנני דרגשי יסֹובר במלי בית משכבי.
ידּ .ותברתני בחלמיא ּומחזוניא תבעת יתי.
טוּ .ובחרת שרנּוקא נפשי מֹותא מן קיּום גרמי.
טז .רחיקית דלא לעלם אחי פסק מני ארּום למא יֹומי.
יז .מה בר נש ארּום תרבניּה וארּום תשוי לותיּה לבְך.
יח .ותסערניּה לצפריא לשעתא תבחנניּה.
יט .כמא לא תשבֹוק מני לא תשלנני עד דאבלע רקי.
כ .חבית מה אעבד לְך נטריּה דבר נשא למא שויתני למָארע לְך והויתי עלי למטּול.
כאּ .ומא דין לא תשבֹוק מרֹודי ותעבר ית עויתי ארּום כדּון לעפרא אשכּוב ותתבענני ולא
ַאיתי.

פרק ח
א .ואתיב בלדר דמן שּוח ואמר.
ב .עד אימתי תמלל כאלין וזעפא רבא מימרי פּומְך.
ג .אפשר דאלהא יעקם דינא ואם שדי יקלקל צדקא.
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ד .אין בניְך חבּו קדמֹוי ושדרינּון באתר מרדיהֹון.
ה .אין את תקדם בצלֹו קדם אלהא ּולות שדי תצלי.
ו .אין בריר ּותריץ את ארּום כדּון יתגבר עלְך וישלם יאית צדקְך.
ז .והוה שירּותְך זער וסֹופְך יסגא לחדא.
ח .ארּום שַאל כדּון לדר קדמי וכוין לפשפּוש אבהתהֹון.
ט .ארּום מאתמלי אנחנא ולא נדע ארּום היְך טּולא יֹומנא עלוי ַארעא.
י .הלא אנּון ילפּונְך וימרּון לְך ּומרעּותהֹון ּומרעיֹונהֹון יפקּון מילין.
יא .האפשר דאתגאי גֹומא בלא בצא יסגא ערקא בלא מיא.
יב .עד די הּוא בגיּותיּה לא אתליש ּוקדם כל עסבא ייבש.
יג .היכדין אסרט כל דשלין אלהא ּוסבר מדילטֹור תהֹובד.
יד .די תזּוח סבריּה והיְך בי מטויאתא רֹוחצניּה.
טו .מסתמיְך על ביתיּה ולא יקּום ותתקף ביּה ולא יתקיים.
טז .רטיב הּוא קדם מדנח שמשא ועל פריֹוניּה ינקּותיּה תפֹוק.
יז .די על ַאיגר שרשֹוי חרשין בית ַאבניא יעֹוין.
יח .אם יסלעמניּה מן ַאתריּה ּומכדב ביּה לא חמית יתְך.
יט .הא הּוא חדות אֹורחיּה ּומן עפרא אֹוחרן ילבלבּון.
כ .הא אלהא לא ירחיק שלים ולא יתקיף ביד מבאשין.
כא .עד די מלא חֹובא פּומְך וספותְך היְך יבבא.
כב .סנאְך ילבשּון בהתא ּומשכנא דרשיעי ליתֹוהי.

פרק ט
א .ואתיב איֹוב ואמר.
ב .ברם בקּושטא ידעית ארּום היכנא ּומה ידכי בר נש עם אלהא.
ג .אם יצבי למנצי עמיּה לא יתיביניּה חדא מן ָאלף.
ד .חכימא לבא וַאלים חילא מן ַאקשי לותיּה ואשלם.
ה .דמסלק תקיפין היְך טּוריא ולא ידעּו ארּום הפיכנּון ברּוגזיּה.
ו .דמרגיז ַארעא מַאתרּה ועמּודהא מתרפפין.
ז .דאמר לשמשא ולא ידנח וַאמטּול כֹוכביא יחתֹום בענני.
ח .דמתח שמיא לבלחֹודיּה ּומטיל על רּום תקֹוף ימא.
ט .דעבד עש נפלא וכימא ואדרֹוני שטרי מזליא בסטר דרֹומא.
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י .דעבד רברבן עד דלית סֹוף ּופרישן עד דלית מנין.
יא .הא יעבר עלי בשמי מרֹומא ולא אחמי ויחלֹוף ולא אתבין ליּה.
יב .הא יחטֹוף אנש בעלמא ּומן יתיבניּה מן יימר ליּה מה את עביד.
יג .אלהא לא יתיב רּוגזיּה תחֹותֹוי שיחן רשיעיא יתברּון גיותניא דמסיעין בסּוגעא.
ידַ .אף כל דכן ארּום אנא אתיבניּה אבחר פתגמי עמיּה.
טו .דאין זכית לא אתיב למן דדין יתי אצלי.
טז .אין קרית ואתיב יתי לא אימין ארּום יצית לקלי.
יז .דעד חּוטי בינתא מדקדק עמי וַאסגי הלבשּושי מגן.
יח .לא ישבקנני לאתבא רּוחי ארּום ישבענני מריריא.
יט .אם לחילא אלים הא הּוא ואין לדינא מן יסהיד עלי.
כ .אין זכי אנא פּומי יחיבינני שלים אנא ּומקלקל יתי.
כא .שלים אנא לא אנדע נפשי ַארחיק חיי.
כב .חדא מכילא היא בגין כן אמרית שלים וחיב הּוא משיצי.
כג .אין ברֹוגז ימּות בתקיף כד מתמסמסין זכאין ידחְך.
כדַ .ארעא אתמסרת ביד חיבא מן קדם יי דינהא יחפי זכּותא אין לא דיכי מן הּוא.
כה .יֹומי קלילּו יתיר מן טּול עֹופא דרהט ערקּו לא חמּון טבתא.
כו .חלפין עם אלפיא דטעינין מגדיא היְך נשרא דטיס על מיכלא.
כז .אין אימר אתנשי מלי אשבק רּוגזי ואתגבד.
כח .כנשית כּולהֹון צערי ידעת ארּום לא תזכי יתי.
כט .אנא אתחיב למא דין ללמא אלעי.
ל .אין ַאסחיית במי תלגא ודכאית בַאהלא ידי.
לא .היכדין בשחּותא תטמשנני ּומרחקין יתי כסּותי.
לב .ארּום לא בר נש דכמי אתיבניּה נעּול כחדא בדינא.
לג .לא אית ביננא מכסין ישוי ידיּה על תרויננא.
לד .יעדי מעלי מחתיּה ּודחלתיּה לא תבעית יתי.
לה .אמלל ולא אדחל מניּה ארּום לא הכנא אנא בהדי.

פרק י
א .אתגזרת נפשי בחיי אשבֹוק עלי מלי אמלל במרירּות נפשי.
ב .אימר לאלהא לא תחיבנני אֹודע יתי מטּול מּה תנצי עמי.
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ג .התקין קדמְך ארּום תטלֹום ארּום תרחק לעּות ידְך ועל מלכת דרשיעי אֹופעת.
ד .העינין כבר בשרא לְך אין כמחמי בר נש תחמי.
ה .הכיֹומי בר נש יֹומיְך אין שניְך היְך יֹומי גברא.
ו .ארּום תבעי לעויתי ּולחֹובי תתבע.
ז .על מנדעְך ארּום לא אתחיב ולית מן ידְך פצי.
ח .ידְך צירּוני ועבדּו יתי כחדא חזֹור חזֹור וסלעמתא יתי.
ט .אדכר כדּון ארּום איְך טנא עבדתני ּולעפרא תתיבנני.
י .הלא היְך חלבא סננתא יתי והיְך גּובנין קדשתא יתי.
יא .משכא ּובסרא ַאלבשתני ּובגרמיא וגדיא אשתיתני.
יב .חיי וחסדא עבדתא עמי ודכרנְך נטרת רּוחי.
יג .ואלין אטישתא בלבְך ידעית ארּום דא גבְך.
יד .אין חבית ּונטרתני ּומן חֹובי לא תזכנני.
טו .אין חבית חבל עלי מן דינא רבא ּוזכיתי לא אזקֹוף רישי מן קדם חיביא דאסבע חסּודא
ואחמי סגּופי.
טז .וארים ידיּה היְך ַאריא תצּור יתי ּותתּוב תדין בי.
יז .תחדת סהדיְך לקבלי ותסגי רּוגזְך בהדי מתחלפן מחותא מתחילין גבי.
יחּ .ולמא מן רחמא ַאפקתני אתנגיד ועינא לא תסכנני.
יט .היכמה דלא הויתי אהי מן כריסא לבי קבּורתא אתעל.
כ .הלא קלילין יֹומי ּופסקן ושוי עלי ואנּוח זעיר.
כא .עד דלא איזל ולא אתּוב לַארעא חשֹוכא וטּולא דמֹותא.
כבַ .ארעא דתימֹורהא היְך קבל טּולי מֹותא ולא סדרי יתּוב בני נשא ּומפעפעא היְך קבל.

פרק יא
א .ואתיב צֹופר דמן נעמה ואמר.
ב .אפשר דמסגי מליא לא יתֹותב ואין בר נש מרי שפון יזכי.
ג .כדבּוביְך גּובריא משתקין ּודחבתא ולית דמכסף.
ד .ותימר דכי אּולפני ּובריר הויתי בעינְך.
הּ .וברם מן יתן אלהא ממלל ויפתח שפותֹוהי עמְך.
ו .ויחוי לְך כסּוין דחּוכמתא ארּום כּופלא לחּוכמתא ודע ארּום ַאנשי לְך אלהא מעוינְך.
ז .אפשר דפשפּוש אלהא תשכח אין עד סיפי שדי תשכח.
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ח .בגבהי שמיא מה את עבד באֹוריתא דעמיקא מן שיֹול מה את ידע.
ט .דנגידא יתיר מן ַארעא משחתּה ּופתיּה יתיר מן ימא.
י .אין יחלֹוף וייחֹוד שמיא בענני ויכנֹוש משרין מן יתיבניּה.
יא .ארּום הּוא חכים גברי שקרא ואפשר דחמי שקר ולא אתבין.
יבּ .וגבר חריף יתחכם לביּה ועילא דמרֹודא היְך בר נש אתילידּ .ובר נש מפלפל ידיק
ועּולם מסרבן דאתבן גברא רבא מתעבד.
יג .אין את כונתא לבְך ותפרֹוס לותיּה בצלֹו ידיְך.
יד .אין שקר בידְך רחק יתיּה ולא תשרי במשכנְך עולא.
טו .ארּום הידין תזקֹוף אפיְך דלא מּום ותהוי סנין מחבּולא ולא תדחל.
טז .ארּום את לעּות תתנשי היְך מֹוי דעברּו תדכר.
יזּ .ומטהר יֹומיְך יקּום גּושמְך דהלְך בגרגּושתא דפעפּועא דקבלא היְך צפרא תהוי.
יח .ותתרחיץ ארּום אית סבר ותתקין בי קבּורתא לרֹוחצן תשכּוב.
יט .ותרבע ולא דמניד וישחרּון אפְך סגיעין.
כ .ועינין דרשיעיא תשתיצּון ושזבּותא הֹובד מנהֹון ּוסברתהֹון מפח נפש.

פרק יב
א .ואתיב איֹוב ואמר.
ב .בקּושטא ארּום אתּון חבריא ועמכֹון תסּוף חּוכמתא.
ג .לחֹוד לי לבא דכמתכֹון לא פריש אנא מנכֹון ועם מן לית דכמת אילין.
ד .חֹוכא לחבריּה אהי דקרי לאלהא ועני יתיּה חיְך לזכָאה שלימא.
ה .אּודא דבסיר לרשיעא מן מחשכא שלו מכון להרפתקי זמנא .בֹוערא בסיר לעשו דמן
מחשבתא רחיץ שלו ברם הּוא מעתד לאזדעזעת רגלא.
וּ .ובני עשו דשלוין במשכניהֹון יתמסרּון לבזֹוזין ּובני ישמעאל דרחיצין יתמסרין לשָאר
אּומיא דמרגיזין אלהא דכמתהֹון דזמן אלהא בידיּהּ .ובני ישמעאל דשלוין במשכניהֹון
יתמסרּון לבזֹוזין ועמֹונאי ּומֹואבאי דשרין לרחצן יתמסרּון ביד רשיעיא דמרגזין אלֹוּה היְך
פרעה דַאיתיּה אלֹוּה עלֹוהי מחתא בידיּה.
זּ .וברם שיל כדּון בעירי וילפּונְך ועֹופא דשמיא ויחוי לְך.
ח .אֹו מלל לַארעא ותלפנְך וישתעּון לְך נּוני ימא.
ט .מן לא ידע בכל אלין ארּום מחת ידא דיי עבדת דא.
י .די בידיּה נפשתא דכל חי ורּוחא דכל בסר גבר.
יא .הלא אּודנא מלין תבחן ּומֹוריגא מיכלא יטעם ליּה.
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יב .בקשישיא חכמתא ונּוגדי יֹומין בינתא.
יג .עמיּה חּוכמתא ּוגבּורתא דיליּה מלכא ּובינתא.
יד .הא יצדי ולא יתבני יסגֹור על גבר בקבּורתא ולא יתפתח.
טו .הא אחד במיא ּומתיבשין וכד ישלחנּון מתהפכין בַארעא.
טז .גביּה עּושנא וחּוכמתא די ליּה שלי ּומשלי.
יז .דמֹוביל מרי מלכיא כד משתלשלין ּונגֹודיא יתעלב.
יח .שּושילתא דמלכיא משרי וָאסר קמּור בחרציהֹון.
יט .דמֹוליְך רברבניא בבזתא ותקיפיא מקלקל.
כ .מעדי קשֹוט ספותא ממהימנין ּוטעם סביא יסלק.
כא .שדי בסרנּותא על סרכיא ּותקֹוף תקיפיא מחלש.
כב .מגלי עמיקתא מן חשֹוכא ּומפק לנהֹורא טּולי מֹותא.
כג .מפיש לעממיא ּומאבדנּון משטח מצּודתא לאּומיא ודברנּון.
כד .מעדי חכמת לבא דרישי עמא דַארעא ּומתענּון בלמא דלית אֹורחא.
כה .ימשמשּון חשֹוְך ולא נהֹורא ּומתענּון היְך רוי.

פרק יג
א .הא כֹולא חמת עיני שמעת אּודני ואתבינת לּה.
ב .היְך מנדעכֹון ידעית אּוף אנא לית פריש אנא מנכֹון.
ג .ברם אנא לות שדי אמלל ּומכסנא עם אלֹוּה אצבי.
דּ .וברם אתּון מחברי שקר כמאסי אליל ּומֹודרקא דפלטיּה סכינא הכדין כּולכֹון.
ה .לוי דמשתק תשתקּון ּותהי לכֹון לחּוכמתא.
ו .שמעּו כדּון מכסנּותי ּומצּות ספותי אציתּו.
ז .הלאלהא אתּון ממללין שקר ּולותיּה תמללּון נכלתא.
ח .האפֹוי תסבּון אין לאלהא תנצּון.
ט .התקין ארּום יפשפש יתבֹון אין היְך דמתלעבא בבר נש תתלעבּון ביּה.
י .מכסנא יכסן יתכֹון אין בטּומרא אפֹוי תסבּון.
יא .הלא באזדקפּותיּה על כּורסי דינא רתיתיּה תבעת יתכֹון ּורתיתיּה יפֹול עליכֹון.
יב .דכרנכֹון מתיל לקטמא לגב טנא גביכֹון.
יג .שתקּו מני ואמלל אנא ויעבר עלי מדעם.
יד .מטּול מה אטּול בסרי בככי ונפשי אשוי כד על גב ידֹוי.
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טו .הא אין יקטלנני קדמֹוי אצלי ברם אֹורחתי קדמֹוי ַאכסן.
טז .לחֹוד הּוא לי לפּורקנא ארּום לא קדמֹוי דילטֹור יעֹול.
יז .שמעּו וקבילּו מלתי ותנּויי באּודניכֹון.
יח .הא כדּון סדרית דינא ידעית ארּום אנא אזכי.
יט .מן הּוא דינצי בהדי ארּום השתא אשתּוקּו ואתנגיד.
כ .לחֹוד תרתין לא תעבד עמי הידין מן קדמְך לא אטמר.
כא .ידְך מעלוי ַארחק ּודחלתְך לא תבעית יתי.
כב .ותקרי ואנא ָאתיב אֹו אמלל ּותתיבנני.
כג .כמה לי עוין וחֹובין מרֹודי וסּורחני אֹודע יתי.
כד .למה שכנתְך תסלק ותחשבנני לבעל דבבא לְך.
כה .הטרפא דשקיף תתבר וית גלא יבש תרדֹוף.
כו .ארּום תכתֹוב עלי מרירתא ותרתנני עוית טליּותי.
כזּ .ותשוי כד בשיע רגלי ותנטֹור כּולהֹון אסרטי על סמיֹוני רגלי תרשֹום.
כח .והּוא היְך רקבּובית יתבלי היְך לבֹוש דגמריּה זחיל.

פרק יד
א .בר נש דאתיליד מן אתתא גּוץ יֹומין ּושבע רּוגזא.
ב .היְך ניצא נפק ואתמֹולל וערק היְך טּולא ולא יקּום.
ג .לחֹוד על דין פקחתא עינְך ויתי תעל לדינא עמְך.
ד .מה יתן דכי מן גבר דאסתאב בחֹובין אלּולפן אלהא די הּוא חד די ישבֹוק ליּה.
ה .אין לא יתּוב סרינין יֹומֹוי מנין ירחֹוי גבְך גזרתֹו עבדת ולא יעבר.
ו .פסיק מינּה ויפסֹוק מחתיּה עד דיקבל סּוטריּה היְך כאגירא ביֹומיּה.
ז .ארּום אית לאילנא סבר אין יתקץ תּוב ישבשב וינקּותיּה לא תפסֹוק.
ח .אין מתסב בַארעא שֹורשיּה ּובעפרא יסּוף נצביּה.
ט .מן הנית מֹוי ילבלב ויעבד זאזא היְך נצבא.
י .וגברא ימּות ויתמקמק אתנגיד בר נש וָאן הּוא.
יא .אזלּו מֹוי מן ימא דסּוף והדרּו לבית כנשתהֹון ויּורדנא אתנגיב ויתיבש קדם ארֹונא דיי
והדרּו על בית פרצידיהֹון.
יבּ .ובר נש שכיב ולא יקּום עד דלית שמיא לא יתערּון רשיעיא ולא מתערין מבית דמכהֹון.
יג .לוי בבית קבּורתא תטשנני תטמרנני עד דיתּוב רּוגזְך תשוי לי גזירא ותדכרנני.
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יד .אין ימּות גברא רשיעא אפשר דיחי מטּול היכנא כל יֹומי חילי אֹוריְך עד דיתי חלּופי
חיי.
טו .תהי קרי ואנא אתיב לְך לעֹובדי אידְך תרגרג.
טז .ארּום כדּון פסיעתי תמני לא תנטֹור על סּורחני.
יז .חתים בספר דכרניא מרֹודי ּותחבר על עויתי.
יחּ .וברם טּור נפל יתר וטינר מסתלק מן ַאתריּהּ .וברם לֹוט דאתפרש מַאברהם דמתיל
לטּור רם נתר ותקיפא סליק ַאיקר שכנתיּה מסדֹום דהּוא ַאתריּה.
יטַ .אבניא שיפא מיא שטפא כתהא עפרא דַארעא ּוסבר בר נש הֹובדתא.
כ .תשלמיניּה לעלמא ויזיל מתני קלסתריּה ּותשדרניּה.
כא .שרין ביקר בנֹוי ולא יידע ּומצטערי ולא יתבין להֹון.
כב .ברם בסריּה מן רחשא עלֹוי כאב ונפשיּה בבית דינא עלֹוי מתאבלא .ברם בסריּה עד
לא יסתתם גֹוללא עלֹוהי כאב ונפשא שבעתא יֹומי אבלא עלֹוי מתאבלא בבית קבּורתא.

פרק טו
א .ואתיב אליפז דמן תימן ואמר.
ב .האפשר דחכימא יתיב דעתא דדמי לזעפא וימלי היְך רּוח קדּומא כריסיּה.
ג .דמכסן במלין ולא יליף ּומליא דלית מששא בהֹון.
ד .לחֹוד את אין תפש דחלתא ותבצֹור מלתא קדם אלהא.
ה .ארּום יַאלף סּורחנְך פּומְך ּותהי בחר לישנא דחכימיא.
ו .יחיבנְך פּומְך ולא אנא וספותְך יסהדּון בְך.
ז .הא כקדמאי ָאדם בלא אבא ואמא אתילדת ּוקדם גלמתא אתבריתא.
ח .אפשר דברז אלהא תשמע וַאטפת לותְך חּוכמתא.
ט .מה ידעת ולא נדע תתבין ולא גבנא הּוא.
י .לחֹוד סיב וקשיש בנא ּודרב מאבּוְך יֹומיא .לחֹוד אליפז דסיב ּובלדר דקשיש בהדנא
וצֹופר דרב מאבּוְך יֹומין.
יא .הזעיר מנְך נחמתא דאלהא ּומללא בניח חזי למללא גבְך.
יב .מה ילפנְך רעיֹונְך ּומה מרמזין עינְך.
יג .ארּום תתיב לאלהא רּוחְך ּותהנפק מפּומְך מליא.
יד .מה בר נש ארּום יזכי וארּום יזדכי ילּוד אתתא.
טו .הא בקדישי עלאי לא יהמין וַאנגלי מרֹומא לא זכאין קדמֹוי.
טז .כל דכן מרחק ּומסאב בר נש שתי היְך מֹוי עילתא.
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יז .אחוי לְך קבל מני ודין דחמתי ואשתעי.
יח .די חכימיא יחוּון ולא מכדבין מן מסֹורתא דאבתהֹון .דשבטֹוי דיעקב חכימיא יתּובּון ולא
יכסּו ממה דַאלפּונּון אבהתהֹון.
יט .להֹון בלחֹודיהֹון אתיהיבת ַארעא ולא עבר חילֹוני במציעיהֹון.
כ .כל יֹומי רשיעא הּוא מתפס ּומנין שניא אתטישּו לתקיפא .כל ימי דעשו רשיעא מֹורנין
ליּה דיעבד תתּובא ולא תב מנין שניא אטמרּו לישמעאל תקיפא.
כא .קל דלֹוחיא בגהנם באּודניּה כד שרין צדיקי בשלמא בחיי עלמא בזזֹותיּה ייתינּה.
כב .לא יהימין בחיֹוי למתב מן חשֹוכא ואטימֹוס הּוא לקטלין בחרבא.
כג .מנדד הּוא למזֹונא האן הּוא ידע ארּום מעתד בידיּה יֹום חשֹוכא.
כד .יבעתּוניּה עקא ּומעיקא יחזרּוניּה היְך מליְך דאיטימֹוס לגלּוגדקא.
כה .מטּול דאֹושיט לאלהא ידיּה ּולות שדי יתגבר.
כו .ירהֹוט לותיּה בתּוקפא בקֹושי רּום תרסֹוי.
כז .ארּום חפא אפֹוי בשּומניּה ועבד רּוטבא עלֹוי כפלא.
כח .ועבד שכּונן בקרוין צדין יתיב בבתיא דלא יתבּון להֹון די אתעתדּו ליגֹורין.
כט .לא יתעתד ולא יתקים עתריּה דקרח ולא יתמחת לַארעא מנהֹון ּומהלין טבתא דדתן
ואבירם.
ל .לא יעדי מן חשֹוכא שבשיּה תיבש שלהֹוביתא ויעדי בזעפא דפּומיּה דאלהא.
לא .לא יהימין בבר נש דבשקרא תעי ארּום שקרא תהי פרּוגיּה.
לב .בלא יֹומיּה תתמלי קבּורתא ועֹוביּה לא תהי עבּופיא .עד לא יֹומי תתמלי סבתיּה
וכלתיּה לא תהי גננא.
לג .יתר היְך גּופנא בּוסריּה ויטלֹוק היְך זיתא לבלביּה.
לד .ארּום סיעת דילטֹור לצערא ואשתא גמרת משכני שֹוחדא.
לה .דחשלין לעּות ּוממללין שקר ורעיֹוני כרסהֹון מתכנין נכלא.

פרק טז
א .ואתיב איֹוב ואמר.
ב .שמעת כאלין סגעיתא מנחמין דלעּות כּולכֹון.
ג .האית סֹוף למלי זיקא אֹו מּה יבסמינְך ארּום תתיב.
ד .לחֹוד אנא כותכֹון אמליל לוי דאית נפשכֹון חלּופי נפשי אחבר עליכֹון במליא ואטלטל
עליכֹון במֹו רישי.
הַ .אחילכֹון במֹו פּומי וטלטּול ספותי יתמנע.
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ו .אין אמליל לא יפסֹוק כיבי ואפסֹוק מה מני ייזל.
ז .לחֹוד כדּון שלהיני צדיתא כל סיעתי.
חּ .ונקפתני לסהיד הוה ואקים לַאסהדא עלי כדבּובי על אפי.
ט .רּוגזיּה תבר ּונטר לי דבבּו עסי עלי בככֹוי מעיקי היְך אזמל חריף עינֹוי לי.
י .פתחין עלי פּומהֹון בחסּודא מהּו ליסתי כחדא עלי בנסא מתמלאין.
יא .ימסרנני אלהא לות מרי זדֹונא ועל ידי דרשיעּון ממרטט יתי.
יב .שליוא הויתי ודעדקנני ואחד בקדלי ותברנני ואֹוקמנני ליּה לפלגיסא.
יג .יחזרּון עלי גררֹו יקטע כּוליתי ולא יחּוס ישדי לַארעא מרירתי.
יד .יתקפנני תקֹוף על אפי תקֹוף ירהּוט עלי היְך גברא.
טו .סקא חיטית עלוי משכי ּופלפלית בעפרא ַאיקרי.
טז .אפי מטשטשין מן בכֹותא ועל תימֹורי טּולי מֹותא.
יז .על דלית חטֹופא בידי ּוצלֹותי דכיא.
יחַ .ארעא לא תחפין ַאדמי ולא יהא אתר לקבלתי.
יט .לחֹוד כדּון דאית בשמיא מסהדי ּומסהיד עלי במרֹומיא.
כ .פרקליטי חברי קדם אלהא זלנת עיני.
כא .אפשר דמכסן בר נש עם אלהא והיְך אנש עם חבריּה.
כב .מטּול דשני מנין ָאתין ואסרטא דלא אתּוב איזל.

פרק יז
א .נפשי מתחבלא יֹומי דעיכּו קבּורן מתקנן לי.
ב .אין לא מתלעבין בהדי ּובפרּוגיהֹון תבית עיני.
ג .שוי כדּון ערב יתי עמְך מן הּוא לידי יקים.
ד .ארּום לבהֹון אטשתא מסכלתנּו מטּול היכנא לא תרֹומם להֹום.
ה .למפלג על ַאחוית חבריא ועיני בנֹוי תשתיצּון.
ו .ועתדני למתלין בעמיא וגהנם מן לגיו אהי.
זּ .וכהית מן רגיז עיני ּוקלסתֹורי היְך טּולא כּולהֹון.
ח .ישתקּון תריצי על דא ודכי על דילטֹור יתגבר.
ט .ויֹוחד צדיקא אֹורחיּה ּודכי ַאידי יֹוסיף אתחילּותא.
יּ .וברם כּולהֹון תתּובּון אתּו כדּון ולא אשכח בכֹון חכם.
יא .יֹומי עברּו רעיֹוני אתבטילּו לּוחי לבבי.
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יב .ליליא היְך יממא ישוּון נהֹורא קריב מסלקין מן קדם חשֹוכא.
יג .אין אנא סבר דבי קבּורתא ביתי בחשֹוכא מאכית שוּויי.
יד .לשחתא קריתי אבא ַאנת אמי ואחתי לרחשא.
טו .והאן דיכי סברי ּומתינתי מן יסכנּה.
טז .טנדֹו לבי קבּורתא תחתן אין כחדא על עפר שרן.

פרק יח
א .ואתיב בלדד דמן שּוח ואמר.
ב .עד אימת תשוּון הרפתקי למליא תתבינין ּומבתר כן נמלל.
ג .מא דין אתחשבנא היְך בעירא טמענא במחמיכֹון.
ד .דמצער נפשיּה ברּוגזיּה אפשר דַאמטּולְך תשתבק ַארעא וטינר יסתלק מן ַאתריּה.
דטריד נפשיּה לגרמיּה אפשר דמטּולתְך תתנשי ַארעא מן למתב ותקיפא יסתלק מן
ַאתריּה.
ה .לחֹוד נהֹור רשיעי יטפי ולא ינהר גיּה נֹוריּה.
ו .נהֹור חשְך במשכניּה ּושרגיּה ַאמטּולתיּה יטפי.
ז .יתעיקן פסיעת תּוקפיּה ותטלֹוקניּה מלכתיּה.
ח .מטּול דאשתדר במצדתא ברגלֹוי ועלוי סרגתא יטיל.
ט .יאחֹוד בתקלא דפחא יתקֹופּו עלֹוי גבריא.
י .טמיע בַארעא אשליּה ואֹוחדתיּה עלוי שבילא.
יא .חזֹור חזֹור יבעתּוניּה אתרגּושין ּומבדרין יתיּה לרגלֹוי.
יב .יהי כפן ביר בּוכריּה וצערא מכון לאנתתיּה .יהי כפן באנינּותיּה וצערא מזּומן לסטריּה.
יג .ייכּול בּוצנין דחפין למשכיּה יגמר בנֹוי מלאְך מֹותא .ייכּול בסרא תקֹוף משכיּה יגמר
בנֹוהי שרּוי מֹותא.
יד .יתגזר ממשכניּה רֹוחצניּה ותֹובלניּה למלְך רגּושתא.
טו .תשרי אנתתיּה במשבניּה מדלית ליּה ויבדר על מדֹוריּה גּופריתא.
טז .מַארעא בנֹוי ישתיצּון ּומשמיא יתגזר אּובדניּה .מלרע שרשֹוהי יתיבשּון ּומן לעיל
יתמֹולל זאזיּה.
יז .דכרניּה הֹובד מני ַארעא ולא שמא ליּה על ַאנפי אשקקֹו.
יח .יהדפּוניּה מנהֹורא לחשֹוכא ּומתבל יגלּוניּה.
יט .לא ביר ליּה ולא ביר ברא בעמיּה ולית משיזיב ביתּוביּה.
כ .מטּול יֹומיּה אצטדיאּו בתראי וקדמֹונאי אחדּו עלעֹולא.
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כא .ויימרּון לחֹוד אלין משרית עולא ודין אתר דמן דלא ידע אלהא.

פרק יט
א .ואתיב איֹוב ואמר.
ב .עד אימת תנקטּון נפשי ּותשפפּונני במליא.
ג .דנן עסר זמנין תכספּונני לא תבהתּון תשתמֹודעּון לי.
דּ .וברם בקּושטא שליתי גבי תבית שלּותי.
ה .אין בקּושטא עלי תתרברבּון ּותכסנּון עלי חסּודי.
ו .ידעּו השתא ארּום אלהא תקפני ּוסריגיּה עלי ַאחזר.
ז .הא אקבל מן קדם חטֹוף ולא אתֹותב אצלי ולית דינא.
ח .אסרטי חטר ולא אעבר ועל שבילי חשֹוְך ישוי.
טַ .איקרי מעלוי אשלח וַאעדי כלילי דרישי.
י .יצדנני חזֹור חזֹור ואיזיל וַאטל היְך קסא סברי.
יאּ .ותקף עלי רּוגזיּה ותחשבנני ליּה היְך מעיקֹוהי.
יב .כחדא ייתּון אֹוכלֹוסֹוהי ּוכבשּו עלי ָארחתהֹון ּושרּון חזֹור חזֹור למשכני.
יגַ .אחי מעלוי ַארחיק וידעי אתעבידּו חילֹונאי מני.
יד .פסקּו קריבי ּומידעי ַאנשיּוני.
טו .דירי ביתי ּולחינתי לחילֹוני יחשבּונני היְך בר עממין הויתי במחמיהֹון.
טז .לעבדי קריתי ולא יתיב בפּומי אבעא מניּה.
יז .רּוחי נּוכריתא לאנתתי ואתחננית לבר מעי.
יח .לחֹוד ינקיא רחקּו מימרי אקּום ּוממללין מני.
יט .רחקּו יתי כל אנשי רזי ודין די רחמית אתהפכּו בי.
כ .במשכי ּובבסרי דבקת גרמי ואשתתרית במשְך ככי.
כא .חּוסּו עלי חּוסּו עלי אתּון חברי ארּום מחתא דיי קריבת בי.
כב .למא תרדפּונני דכמת אלהא ּומבסרי לא תסבעּון.
כג .מן יהב יתי ויכתבּון מלי מן יהב בפתקא ויתרשמּון.
כד .בקֹולמֹוס דפרזלא וכרכמישא לעלמא בטינרא יתפסלן.
כה .ואנא ידעית דפריקי קים ּומן בתר כדין פּורקניּה על עפרא יקּום.
כוּ .ומן בתר דאתפח משכי תהי דא ּומבסרי אחמי תּוב אלהא.
כז .די אנא אחמי לי ועיני יחמּון ולא חילֹוני שלימּו כליתי בעּובי.
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כח .ארּום תמרּון מה נרדף ליּה ועקר מלתא נשכח ביּה.
כט .דחּולּו לכֹון מן קדם חרבא ארּום בדרגיז אלהא על סּורחנותא מגרי קטֹולין דחרבא מן
בגלל דתנדעּון דדין קשֹוט הּוא מרי דינא.

פרק כ
א .ואתיב צֹופר דמן נעמה ואמר.
ב .מטּול דרעיֹוני מתיבן לי ּומטּול דרגישתי בי.
ג .מרדּותא דכסּופי אשמע והיְך פּוחא מן ביּונתי יתיבינני.
ד .הדא ידעתא מן ַאולא מן עדן דאשתוי בר נש עלוי ַארעא.
ה .ארּום בּועת רשיעי שצית בעגל וחדות דילטֹור עד שעתא.
ו .אין יסק לצית שמיא זּוקפיּה ורישיּה לעננא ימטי.
ז .היְך רעיּה לעלמא יהֹובד חמֹוי יימרּון האן הּוא.
ח .היְך חלמא יטּוס ולא ישכחּוניּה יגלי היְך חזּותא דליליא.
ט .עינא סקרתיּה ולא תֹוסיף ולא תּוב תסכניּה ַאתריּה.
י .בנֹוי ירעעּון מסכנין וידֹוי משלמן תקֹוף צעריּה.
יא .גרמֹוי אתמליאּו חיליּה ּובהדיּה על עפרא תשכּוב.
יב .אין מתבסמא בפּומיּה בישתא יכדבנּה תחֹות לישניּה.
יג .יחּוס עלה ולא ישבקנּה ויכסנה במצע מֹוריגיּה.
יד .מיכליּה במעֹוי אתהפיְך ַארסא דחּורמנין בגויּה.
טו .נכסין דסלעם יפלט יתיּה מכרסיּה יתרכניּה אלהא.
טז .רישי חּורמניא יינק תקטלניּה לשן חויא.
יז .לא יזכי למחמי בטיפי נהרות נחליא דמן דּובשא ּולוי (ּולואי).
יח .מתיב לאּות חּורנא ולא יגמר כדעתריּה מתיהב שלחּופיּה ולא ידֹוץ.
יט .ארּום רעע עסקא דמסכנין ביתא אנס ולא בנא יתיּה.
כ .ארּום לא ידע דיהי שליו בכרסיּה בגּושמיּה לא ישתזב.
כא .לית משזב למכליּה מטּול היכנא לא יֹוריְך טּוביּה.
כב .תתמלי סאתיּה יתפרע מניּה כל ַאידא דלעי תיתניּה.
כג .יהי לממלי כרסיּה יגרי ביּה תקֹוף רּוגזיּה ויחת עלֹוי מטרין בשלדיּה.
כד .יערֹוק מן זיני פרזלא תשלחפניּה קשתא דכרכֹומא.
כה .שלף ּונפק מתיקּה ּוברקא ממרירתיּה יהלֹוְך עלֹוי דחיליא.
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כו .כל חשֹוכא טמיע לטשיּותיּה תגמרניּה נּור דגהנם דלא נפיח ישרי משזב במשכניּה.
כז .יפרסמּון ַאנגלי מרֹומא סּורחניּה ודירי ַארעא יקּומּון למבאשא ליּה.
כח .יטלטל עבּור ביתיּה משחיּה וחמריּה מזדלפן ביֹומא דרּוגזיּה.
כט .דין חּולק בר נש רשיעא מן קדם יי וַאחסנת מימריּה מן קדם אלהא.

פרק כא
א .ואתיב איֹוב ואמר.
ב .שמעּו וקבילּו מלתי ּותהי דא תנחמתכֹון.
ג .סבּולּו יתי ואנא אמלל ּומן בתר דמללית תדחְך.
ד .אפשר דאנא לבר נש מלתי ואין מדין לא תתעיק רּוחי.
ה .אתפנּו לותי ּושתּוקּו ושוּון ַאידא על פּומא.
ו .ואין דכרית ואתבהלית ואחד בסרי רתיתא.
ז .מדין רשיעיא יחֹון ַאתקיפּו לחֹוד קנֹוי נכסין.
ח .בניהֹון מכוין קדמיהֹון עמהֹון ּובני בניהֹון למחמיהֹון.
ט .בתיהֹון שלם דלית דלּוחא ולית מחת אלהא עלויהֹון.
י .תֹוריּה מבטין ולא יפלט תשזב תֹורתיּה ולא תתכל.
יא .ישדרּון היְך ענא טליהֹון ורֹוביהֹון יטפזּון.
יב .יטלּון בתפין וכנרין ויחדּון לקל אבּובא.
יג .יגמרּון בטבא יֹומיהֹון ּובמרגֹועא לבי קבּורתא נחתין.
יד .ואמרּו לאלהא זּור מננא ּולמחכם אֹורחתְך לא צבינא.
טו .מה שדי ארּום נפלחניּה ּומה צרֹוְך אית ביּה ארּום נצלי במימריה.
טז .הא לא ישתתר בידיהֹון טּוביהֹון מלכת רשיעי רחקת מני.
יז .כמא שרגא דרשיעי יטפי וייתי עליהֹון תבריהֹון עדבין יפלג ברּוגזיּה.
יח .יהֹון היְך תבנא קדם זעפא ּוכמֹוזא דיטלטלניּה עלעֹולא.
יט .אלהא יטשי לבנֹוי צעריּה יפרע לותיּה וידע.
כ .יחמּון עינֹוי תביריּה ּומן רּוגזיּה דשדי ישתי.
כא .ארּום מה רעּותיּה בביתיּה בתרֹוי ּומנין ירחֹוי אתפליגּו.
כב .האפשר דלאלהא ילף מנדעא והּוא שמי מרֹומא דאן.
כג .דין ימּות בתקֹוף שלימּותיּה כּוליּה שדיְך ּושליו.
כד ביזֹוי אתמליאּו חלבא ּומֹוקרא דגרמֹוי פטים.
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כה .ודין ימּות בנפשא מרירא ולא אכל בטבתא.
כו .כחדא על עפרא שכבין וריחשא תחפי עליהֹון.
כז .הן גלין קדמי מחשבתכֹון וזמיֹונין דעלי תחשלּון.
כח .ארּום תימרּון האן בית ַארכֹונא והאן פרסא דמשכני דרשיעיא.
כט .הלא שילתּון עדי אֹורחא וסמניהֹון לא תשתמֹודעּון.
ל .ארּום ליֹום תבירא יתמנע ביש ליֹום רגיזתא יתעלּון.
לא .מן יחוי קדמֹוי אֹורחיּה והּוא עבד מן ישלם ליּה.
לב .והּוא לקבּורן יתעל ועל גדישין יעיר.
לג .בסימן ליּה גרגשתא דנחלא ּובתרֹוי כל בר נש ינגֹוד ּוקדמֹוי לית מנין.
לד .והיְך תנחמּונני למא ּותיּובתכֹון אשתתר בהֹון שקר.

פרק כב
א .ואתיב אליפז דמן תימן ואמר.
ב .אפשר דלאלהא יַאלף גבר וכד ילף אפשר דעליהֹון משגח.
ג .העסקא אית לשדי ארּום תזכי ואין ממֹון ארּום תשלם אֹורחתְך.
ד .המדדחל מנְך יכסנְך ייתי עמְך בדינא.
ה .הלא על בישתְך דסגיעא ולית סֹוף לעויתְך.
ו .ארּום תמשכן אחּוְך מגן ּולבּושין דערטילאין תשלח.
ז .לא מיא למשלהי תשקי ּומן כפן תמנע לחמא.
חּ .וגבר נצחן ליּה ַארעא ּוסביר אפין יתיב בה.
טַ .ארמלתא שדרתא סריקתא ואדרעת יתֹומי תשפְך.
י .מטּול היכנא חזרנּותְך פּוחין ויבהלנְך דלּוחא בתכף.
יא .אֹו בחשֹוכא תשרי ולא תחמי וסּוגעת מיא תחפנְך.
יב .הלא אלהא בגֹובהי שמיא וחמי ריש כֹוכביא ארּום זקיפּו.
יג .ותימר מה ידע אלהא האפשר דלהלא לאמיטתא ידין.
יד .ענניא טמיר ליּה ולא יחמי ּותקיף רּומא דשמיא יטיל.
טו .האֹורחא דהוה מן עלמא תנטֹור די טילּו אנשי שקרא.
טז .דאתבטילּו מן ַארעא בלא עדנהֹון בַארעית נהרא אתיְך גּופהֹון.
יז .דָאמרין לאלהא זּור מננא ּומא יעבד שדי להֹון.
יח .והּוא מלי בתיהֹון טּובא ּומלכתהֹון דרשיעי רחקת מני.
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יט .יחמּון צדיקיא ויחדּון וזכָאה ידחְך להֹון.
כ .אין לא אתמניעּו מלמקּום ּומֹותרהֹון גמרת אשתא.
כא .אלף כדּון עמיּה ותשתלם בהֹון עללתְך טּובא.
כב .גמר כדּון מפּומיּה אֹוריתא ושוי מימרֹוי בלבבְך.
כג .אין תתּוב עד שדי תתבני תרחק עולתא ממשכנְך.
כד .ושוי על עפרא כרְך תקיף והיְך טינרא דנחליא דהבא דאֹופיר.
כה .ויהי שדי כרְך תּוקפְך ּומן כסף תקֹוף רּומא דילְך.
כו .ארּום היכדין על שדי תתפרנק ותזקֹוף קדם אלהא אפיְך.
כז .תצלי קדמֹוי ויקבל מנְך ונדריְך תשלם.
כח .ותגזר מימרא ויקּום לְך ועל אֹורחתְך יזהר נהֹורא.
כט .ארּום דרא דַאמאְך יתעבד גיותן ושוח בסּורחנא תפרֹוק.
ל .ישזב גבר דליתֹוי זכאי בזכותְך ואשתזב בברירּות ידְך.

פרק כג
א .ואתיב איֹוב ואמר.
ב .לחֹוד יֹומנא מריר מימרי מחתי תקפת על תּונחתי.
ג .מן יגזֹור אנדע ואשכחיניּה איתי עד מדֹור בית מּוקדשיּה.
ד .אסדר קדמֹוי דין ּופּומי אמליל מכסנּותא.
ה .אנדע מליא דיתיבנני ואתבין מה יימר לי.
ו .הבסּוגעי חילא ינצי עמי לא ברם הּוא ישוי תגרא בי.
ז .תמן תריצא ותקין עמי ואשתזיב לעלמא מדדאין יתי.
ח .הא למדנחא אהלֹוְך וליתֹוי ּולמערבא ולא אתבין ליּה.
ט .בצפּונא במעבדיּה ולא אחמי כד מכבן דרֹומא ולא אסכי.
י .ארּום גלי קדמֹוי אֹורחא דעמי בחן יתי היְך דהבא אפיק.
יא .באסתוריּה אחדת רגלי אֹורחתיּה נטרית ולא צלית.
יב .פּוקדנא דספותֹוי ולא אעדי מגזרתי אטישית מימרי פּומֹוי.
יג .ואין הּוא יחידאי ּומן יתיבניּה ונפשיּה רגגת ועבדת.
יד .ארּום ישלם היְך בקדמיתא גזרתי ודכמתהֹון סגיעין עמיּה.
טו .מטּול דהיכנא מן קדמֹוי אתבהל אתבין ואדחל מניּה.
טז .ואלהה רכְך לבבי ושדי בהלנני.
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יז .ארּום לא אתגמרת מן קדם חשֹוְך ּומן קדמי טמר קבלא.

פרק כד
א .מדין משדי לא אתטישּו עדניא ּודחכימין יתי לא חמין יֹומֹוי.
ב .תחּומיא ישנּון עדרא אנסּון ּורעּון.
ג .חמרא דיתמי ידברּון ימשכנּון תֹור ַארמלא.
ד .יצלּון חשיכי מן אֹורחא כחדא אטמרּו מסכני ַארעא.
ה .היְך דין כמרֹודיא במדברא נפקּו לעֹובדיהֹון בישיא מקדמין לבזא במשרא ָאנס ליּה
מזֹונא לטליּה.
ו .בחקלא מדלא דלהֹון חצדין וכרמא דרשיעי יכסחּון.
ז .ערטלי יביתּו דלית כסּותא ּודלית להֹון חֹופָאה בקֹורא.
ח .מקלּוחיא דטּוריא מטמשין ּומדלית משרֹוי גפפּו טינרא.
ט .יַאנסּון מבזת יתם ועל עניא ממשכנין.
י .ערטלי אֹוליכּו מדלית כסּו וכפנין נטלּו מנהֹון עּומרא.
יא .ביני אשותהֹון יעצרּון משח מעצרתא עצרּו ּומריהֹון ַאצחיאּו.
יב .מקרתא בני גשא נהקין ונפשת קטֹולין בחרבא תצלי ואלהא לא ישוי חֹובא.
יג .הנּון הון במרדין באֹוריתא לא אשתמֹודעּון אֹורחתיּה ולא אתיתבּו בשבילֹוי.
יד .לאֹורתא יקּום קטֹולא יקטֹול עניא וחשיכא ּובליליא יהי היְך גנבא.
טו .ועינא דגיפא נטרת נשף ליליא למימר לא תסכנני עינא וטמּור אפיא ישוי כלפי לעיל.
טז .חאק בחשֹוכא בתיא ביממא מחתמין להֹון בגנזיא לא ידעּו נהֹורא.
יז .ארּום כחדא צפרא דמי להֹון היְך טּולא דמֹותא ארּום אשתמֹודע פּורענּות טּולא
דמֹותא.
יח .קליל הּוא למישט על אפי מיא תהי ליט אֹורחא שעיעתהֹון בַארעא לא יסכי שביל
כרמיא.
יט .צחיא ּולחֹוד חּומתא ָאנסין מימי תלגא וליתיהֹון היכדין לשיֹול אתנשיאּו דאתחיבּו .היְך
צחּותא וחּומא ָאנסין מימי תלגא וליתיהֹון היכדין לשיֹול אתנשיאּו דאתחיבּו.
כַ .אכזראין דנשיאּו לרחמא מסכנין אתבסימּו לרחשא תּוב לא ידכר ותתבר היְך קיסא
עילתא .מטּול דבטילּו ַאפרשּותא דמעשר דאתפקדּו בעדן חּומא דקיטא אתמנעּו מנהֹון
מימי מטרא ותלגא לבית קבּורתא אתחיבּו.
כא .דמרע עקרא דלא תילד וַארמלתא לא יֹוטיב.
כב .ונגיד גבריא בחיליּה יקּום ולא יהמין בחיי.
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כג .יהיב ליּה תיּובתא לרחיץ ויסתמיְך ועינֹוי על אֹורחיהֹון.
כד .אֹוריכּו כזעיר פֹון וליתֹוי רשיעא ואתמכיאּו ככל מה יתקטעּון ּוכריש שבֹולא יתקטפּון.
כה .ואין לא קשֹוט דכי ָאן הּוא מן דיכדבנני וישוי כדלא הות עקר מלתי.

פרק כה
א .ואתיב בלדד דמן שּוח ואמר.
ב .שּולטנא ּודלּוחא גביּה עבד שלם בשמי מרֹומא .מיכאל מן ימינא והּוא דאשא וגבריאל
מסמאליּה והּוא דמיא ּובריתא קדישתא פתכין אשתא ּומיא ּובשלטנּותיּה ּובדחלתיּה עבד
שלמא בשמי שמיא דיליּה.
ג .האית סכֹום לאֹוכלֹוסֹוי ועל מן לא יקּום נהֹוריּה.
דּ .ומה יזכי בר נש עם אלהא ּומה יזכי יליד אנתתא.
ה .הא עד דפגמא סיהרא בסטר מדינחא לא ינהר שמשא וכֹוכביא לא אתברירּו קדמֹוי.
וַ .אף כל דכן בר נש דבחיֹו ריחשא ּובר נש דבמֹותֹוי מּורני.

פרק כו
א .ואתיב איֹוב ואמר.
ב .מה סיעתא מדלית חילא פרקתא באדרע דלא עשין.
ג .מה מלכתא מדלית חּוכמתא ודמי לְך דחּוכמתא לסּוגעא אֹודעתא.
ד .ית מן הויתא מליא ונשמתא דמן נפקת מנְך.
ה .אפשר דגבריא דמתמזמזין יתברין ואנּון מלרע למיא ּומשריתהֹון.
ו .ערטילא מפרסם שיֹול לקּובליּה ולית חֹופָאה לבית ַאבדנא.
ז .דמתח צפּונא על למא זקף ַארעא עלוי מיא מדלית מדעם דסמיְך לּה.
ח .דצרר מי מטרא בעננֹוי ולא אתבזע עננא תחֹותֹוי.
ט .מַאחד באממתא דמן כּורסיּה מן בגלל דלא יחמּוניּה מלָאכיא פרס היְך פרגֹודא עלוי
עננא דיקריּה.
י .גזר למשרי רקיע על ַאנפי מיא עד סֹוף נהֹורא עם חשֹוכא.
יא .עמּודין דשמיא מזדעזעין ורתתין מן מזֹופיתיּה.
יב .בחיליּה גזר ימא ּובסּוכלתניּה מחא גבריא.
יג .ברּוח פּומיּה אפי שמיא אשתבהרּו ברת ידיּה לויתן דמתיל לחויא טריק.
יד .הא אלין סיפי אֹורחתֹוי ּומה די אתמצי מן קצת מלתיּה נשמענא מניּה ורכפת גבּורתֹו
מן יתבין.
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פרק כז
א .ואֹוסיף איֹוב למטל מתליּה ואמר.
ב .קים אלהא ַאעדי הלכת דיני ושדי ַאמרר נפשי.
ג .ארּום פסק תּוב נשמתי במימרי ורּוחא דאלהא בנחירי.
ד .אין ממללן ספותי שקרא ולישני אין מרנן נכלא.
ה .חס לי אין אזכי יתכֹון עד דאתנגיד לא ַאעדי שלמּותי מני.
ו .בזכותי תקיפית ולא אשבקינּה לא יחסד לבבי מן יֹומי.
ז .יהא היְך חיבא בעל דבבי ּודקאם עלי היְך רשיעא.
ח .ארּום מן סבר דילטֹור ארּום יכנֹוש ממֹון דשקר ארּום ינתר אלהא נפשיּה.
ט .אפשר דקבלתיּה יקבל אלהא ארּום תיתי עלֹוי עקא.
י .אין על שדי יתפרנק יהוי קרי אלהא בכל עדן.
יאַ .אליף יתכֹון בנבּוַאת אלהא די עם שדי לא אכסי.
יב .הא אתּון כּולכֹון חמיתּון ּולמא דין הבלא תהבלּון.
יג .דין חּולק בר נש חיבא מלות אלהא ועדב תקיפין משדי יקבלּון פּורעּנּותהֹון.
יד .אין יסגעּון בנֹוי מטּול דקטלין בחרבא ּובני בנֹוי לא יסבעּון לחמא.
טו .משיזבֹוי במֹותא יהֹון קבירין וַארמלתֹוי לא תבכין.
טז .אין יכנֹוש היְך עפרא סימא והיְך טינא יתכין לבּושא.
יז .יתקין וצדיקא יהי לביש וסימא זכי יפליג.
יח .בנא היְך רקבּוביתא ביתיּה והיְך מטללתא דעביד נטר פרי.
יט .עתיר ידמּוְך ולא יתכנש עינֹוי פקח וליתֹוי.
כ .תדבקניּה היְך מיא רגשתא ליליא טלטלניּה זיקא.
כא .יטלניּה רּוח קדּומא ויזל ויעלעלניּה מן ַאתריּה.
כב .ויטלּוק עלֹוי ולא יחּוס מן ידיּה מערק יערֹוק.
כג .ישפֹוק עלויהֹון ידיהֹון וישרֹוק עלֹוי מן ַאתריּה.

פרק כח
א .ארּום אית לסימא מפקנא ואתר לדהבא מסננין.
ב .פרזלא מעפרא יתנסיב וַאבנא יתיְך כרכֹומא.
ג .סֹוף שוי לחשֹוכא ּולכל סֹופא הּוא מפשפש ַאבנין מפּולמן דמתמן נפק חשֹוְך וטֹולי
מֹותא.
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ד .תקיף נחלא מן ַאתרא די מזדלח מרזביא דמתנשין מן למעבר רגלא אזדקפּו מבני נשא
אטלטלּו.
הַ .ארעא דמנּה נפק מזֹונא ּולרע מנּה גהנם דצנת תלגיּה מתהפכא דכמת אשתא.
ו .וגינתא דעדן די אתר דשבזיזא ַאבנהא ועפרּורין דדהבא ליּה.
ז .אֹורחא דלא חכמיּה עֹופא ולא סקרתיּה עין טרפיתא .שביל אילן חיי דלא חכמיּה סמאל
דפרח היְך עֹופא ולא סקרתיּה עינא דחוה.
ח .לא טיילּו בּה בני ַאריון לא זיַאר עלֹוי ליתא .לא הליכּו בּה בני ָאדם ולא סטא עלֹוהי
חויא.
ט .בשמיר אֹושיט ידיּה הפְך מן עקריהֹון טּוריא.
י .בטינרין נהרין בזע וכל ַאיקרא חמת עיניּה.
יא .מן קלילי נהריא זרז ּומחרכא דתעלּומא יפיק נהֹורא.
יב .וחּוכמתא מָאן האן תשתכח והאן דין אתר ביּונתא.
יג .לא ידע בר נש עלּויה ולא תשכח בַארעא דזנין דמחטין בחייהֹון.
יד .תהֹומא אמר לא גבי היא וימא אמר לית בהדי.
טו .לא יתיהב דהב סגין חלּופהא ולא יתקל סימא פרּוגּה.
טז .לא תשתלחף בפטלון דמן אֹופיר בבירּולין יקר ושבזיזא.
יז .לא יעלינּה דהבא ַאספקלרא ּופרּוגּה מאני אֹובריזין .לא יסדרנּה גבר עתיר בדהב
ּוזכּוכיתא לא יהב חלּופּה מאני דדהבא סנינא.
יח .סנדלכין ּובירּולין לא ידכר ונגדא דחּוכמתא מן מרגלין .לית אפשר דתשתכח בקילּותא
אלהין ביֹוקרא היְך דהבא ּומן דלא ינטרּונּה ָאזלא ּומתברא היְך זגּוגיתא ּופרּוג ַאגרּה
לעלמא דָאתי מני פזֹוזיא.
יט .לא יעלינּה מרגלא ירקא דָאתי מן כּוש בפטלון דכי לא תשתלחף.
כ .וחּוכמתא מן האן תיתי והאל דין אתר ביּונתא.
כא .וכסיא ממחמיהֹון דכל חי ּומעֹופא דשמיא ממטרא.
כב .בי ַאבדנא ּומלאְך מֹותא אמרּו באתיהבא לישראל במשמענּה שמענה שמּועתא.
כג .אלהא אתבין אֹורחּה והּוא ידע ית ַאתרּה.
כד .ארּום הּוא לסיפי ַארעא יסתכל תחֹות כל שמיא יחמי.
כה .למעבד לרּוחא מתקלא ּומיא ַאתקין במשחתא.
כו .במעבדיּה למטרא קימא גזרתא ּומהלְך לחזיזי דרהטין בקליא.
כז .הידין חמיּה ואשתעיּה עם מלאכי שירּותא ַאתקנּה לחֹוד פשפש יתּה.
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כח .ואמר לבר נש הא דחלתא דיי היא חּוכמתא ּולמעדי מן בישתא היא ביּונתא.

פרק כט
א .ואֹוסיף איֹוב למטל מתליּה ואמר.
ב .מן יסדרנני היְך ירחין דקדמין יֹומיא די אלהא יטרנני.
ג .בַאנהרּותיּה שרגיּה עלי רישי לנהֹוריּה איזל חשֹוכא.
ד .היכמא דהויתי ביֹומי חריפּותי בזמן דרז אלהא עלי משכני.
ה .בעֹוד כדּון דהוה מימר שדי בסעדי חזֹור חזֹור דילי עּולימי.
ו .במשזֹוג אסתורי בלואי וטינרא יזלף עמי טיפי משח.
ז .במפקי תרעא על קרתא בפתָאה ַאתקין מֹותבי.
ח .חמּו יתי עּולימיא ואטמרּו וקשישיא יקּומּון זקפּו.
ט .נגידיא כנישּו במליא וַאידא ישוּון לפּומהֹון.
י .קל ָארכֹונין אטמרּו ולישנהֹון למֹוריגיהֹון ַאדבקת.
יא .ארּום אּודנא שמעה אמרת טב לי ועינא דחמת וַאסהדת עלי.
יב .ארּום אשזיב עניא דבעי ויתם ולא סעיד ליּה.
יג .ברכתא דאֹובדא עלי תיתי ולבא דַארמלתא אמלי תּושבחתא.
יד .זכּותא לבישית וַאלבשנני היְך מעילא ּומצנפתא דיני.
טו .נהֹור עינין הויתי לסמיא וטיּול לחגירא אנא .תיר הויתי למסכנא דדמי לסמיא וטיל
לקצֹור ערסא דמתיל לחגרא אנא.
טז .אבא אנא לחשיכיא ותגרא דלא ידעית ַאפשפשיניּה.
יזּ .ותברית ניבי מקלקל ּומככֹוי רמיתי עדָאה.
יח .ואמרית עם תּוקפי בשרכפי אתנגיד והיְך חלא ַאסגי יֹומיא.
יט .עקרי פתיח למבּועי מיא וטלא יבית בחצדי.
כ .יקרי חדת גבי וקשתי בידי משתלחפא.
כא .מני קבילּו ואֹוריכּו ּושתיקּו למלכתי.
כב .בתר פתגמי לא יתנּון ועליהֹון תשפר מלתי.
כג .ואֹוריכּו היְך מטרא לותי והיְך אריסיא דפּומהֹון פתחּו למלקֹושא.
כד .אגחְך ַאמטּולהֹון ולא יהמנּון ּוקלסתֹור אפי לא אסתכלּון.
כה .אבחר אֹורחהֹון ואתיב ברישיהֹון היְך חתנא ואשרי כמלכא בחילא היְך כמן דאבילין
מנחם.
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פרק ל
אּ .וכדּון מגחכין עלי דעדקין מני ליֹומין די רחיקית אבהתהֹון לשוָאה עם כלביא נטרי עני.
ב .אֹוף חיל ידיהֹון למה לי עלויהֹון הֹוביד כּוְך .לחֹוד חיל ידיהֹון למה לי לקבלּותיּה שֹוחדא
אין אתגזר להֹון להֹובדא בכּוְך קבּורתא.
ג .בחּוסרנא ּובאּולצנא דלא ולד הון ערקין רשיעיא בַארעא צחיא חשֹוכא היְך רּומשא אתר
שּוחא ּורגּושתא.
ד .דתלשין חֹובי חֹולף עסבי מיכלא ועקרין רתימין מזֹוניהֹון .דשבקין פתגמי אֹוריתא מן
לּוח לבהֹון מטּול מלי דעלמא עקרי רּותמיא מתֹוקדין ּומתעבדין גּומרין למזֹוניהֹון.
ה .מן שלהיא מתרכין מיבבין עליהֹון היְך גנבא.
ו .בתקֹוף פצידי נחליא למשרי בנקירתא דעפרא וַאבניא.
ז .ביני אילניא נהקין תחֹות היגי מתחברין.
ח .בניא דנבל עם בני הדיֹוטין ישתפפּון מן ַארעא.
טּ .וכדּון זמרהֹון הויתי והויתי להֹון לשּותא.
י .רחקּונני רחיקּו מני ּומן קדמי לא מנעּו רֹוקא.
יא .ארּום שֹושלתי ונימי אטּוני שרא וסגפני ּוזממא מן קדמי פטרּו.
יב .על ימינא בחּוצפא בניהֹון קימין רגלי שדרּו וכבשּו עלי אסרטי תברהֹון.
יג .צדיאּו שבלי לפּורענּותי מהנין לית דסעיד להֹון.
יד .כתקֹוף פלטיּות גללי ימא ָאתין תחֹות רגּושא מתגלגלין.
טו .אתהפְך עלי רגּושתא תרדֹוף כזעפא רבנּותי והיְך עבא עברת פּורקני.
טזּ .וכדּון עלי מצטערא נפשי ייחדּונני ימי עניּותא.
יז .ליליא גרמי מתפקפקין מני ודמעסן יתי לא שכבין.
יח .בסּוגעי חילא יתבלש לבּושי אגב כתּוני יזרזנני.
יט .אשוּו יתי לטינא ואתמתיל כעפרא ּוקטםַ .אקשּו יתי לָאדם דאתברא מן טינא ואמתיל
לַאברהם דאדמי לעפר ּוקטם.
כ .אבעי מנְך ולא תעני יתי קמת ותתבין במימרי.
כא .תתהפְך לַאכזרָאה לי בַאלימּות ַאידְך תנזמנני.
כב .תטלנני לפּוחא תרכבנני ותמסנני בתשיתא.
כג .ארּום גלי קדמי דלמֹותא תתיב לי ּובית קבּורתא מזמן לכל דחי.
כד .לחֹוד לא ברתחא ישדר מחתיּה אין בעדן צעריּה יקבל צלֹותהֹון .ברם לא לגרמיּה יגרג
מחתיּה אין בחטטי ישוי להֹון אספלעיתא.
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כה .אין לא בכית לקשי יֹומא עגמת נפשי לחשיכא.
כו .ארּום טב סברית ואתא ביש ואֹוריכת לנהֹורא ואתא קבלא.
כז .מעי חמרּו ולית בהֹון חזּו דמא ַאקדימּו יתי יֹומי עניּותא.
כח .אּוכם ַאזלית מדלית שמשא קמת בקהלא אבעי.
כט .אחא הויתי לירּודין וחברא לברת נעמיתא.
ל .משכי שחם מעלוי וגרמי חרְך מן נּוגבא.
לא .והוה לאבלא כנרי ואבּובי אמתיל לקל בכין.

פרק לא
א .קים גזרית לעיני ּומה אסתכל על בתּולתא.
בּ .ומה חּולק טב יהיב אלהא מלעלא וַאחסנת שדי משמי מרֹומא.
ג .הלא צערא לזידֹונא ּותבירא לעבדי שקר.
ד .הלא הּוא יחמי אֹורחתי וכל פסיעתי ימנה.
ה .אין הלכית עם שקרא ּוזריזת על נכילּות רגלי.
ו .יתקלנני במשחתא דצדקא וידע אלהא שלימּותי.
ז .אין תצלי אסתורי מן אֹורחא ּובתר עיני הלְך לבי ּובידי ַאדביק מדעם חבּולא.
ח .אזרע וחֹורן ייכּול ולבלבי נצרי יתלשּון.
ט .אין אשתרגג לבבי על אתת גבר ועל תרע חברי כמנית.
י .תשמש עם חֹורן אנתתי ועלּה יחמטּון חֹורנין.
יא .ארּום היא זנּו והּוא סּורחן פריש.
יב .ארּום אשא היא עד בי ַאבדנא תגמר ּובכל אנבי תלשא.
יג .אין רחקית דין עבדי וַאמהתי כד אית להֹון תגרא בהדי.
ידּ .ומה ַאעבד כד יקּום אלהא וארּום יסער מה אתיבנּה.
טו .הלא בכריסא עבדני מן דעבדיּה וַאתקן יתנא במעיא חד.
טז .אין אתמנע מלשלמא צבאּות מסכינא ועיני ַארמלתא אשיצי.
יז .ואכלית טּולמי בלחֹודי ולא אכל יתם מנּה.
יח .מטּול דמטליּותי ַאסגיעני היְך כאבא ּומכריסא דאמי דברני בניחּותא.
יט .אין אחמי ערטילי מדלית כסּותא ולית חֹופָאה לחשיכא.
כ .אין לא בריכּו יתי חרצֹוי ּומגזתא דאמרי ישתחן.
כא .אין ארימית על יתם ידי ארּום אחמי בתרעא סיּועי.
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כב .כתפי מן שכמה תפֹול ואדרעי מן קנה תתבר.
כג .ארּום דליח לותי תבר אלהא ּומן מספייּה לא אסֹובר.
כד .אין שויתי על דהב סכּויי ּולפטלון אמרית רּוחצני.
כה .אין אחדי ארּום סגא עתרי וארּום בסּוגעא אשכחת ידי.
כו .אין אחמי אסתהר ארּום יגהר וסהרא זיותן מהלְך.
כז .ושרגג בטּומרא לבי ּונשקת ידי לפּומי.
כח .לחֹוד הּוא סּורחן פריש ארּום כדבית לאלהא מלעלא.
כט .אין אחדי בצערא דסנאי ויבבית ארּום ַארעיּה ביש.
ל .ולא שבקית למחטי מֹוריגי למשיל במֹומתא נפשיּה.
לא .אין לא אמרּו אנשי משכני מן יגזֹור מבסריּה לא נסבע.
לב .בשֹוקא לא יבית גיֹורא דשי לַאכסניא פתחית.
לג .אין חפית כָאדם קדמֹו מרדי למטמע בעטפי סּורחני.
לד .ארּום אתגבר רכפת גיותניא ּובסיר גניסתא יתברנני ּושתקית לא אפֹוק מעלנא.
לה .מן יגזֹור עלי דיקבל מני הא רגּוני דשדי עני יתי ּופטקא דכתב אנש תגרי.
לו .אין לא על כתפי אסֹוברניּה ַארכבניּה כלילן לי.
לז .מנין פסיעתי אחוניּה דכמת ַארכֹונא דכמת ַארכֹונא אקרבניּה.
לח .אין עלי ַארעא תקבֹול וכחדא תלמיהא בכין.
לט .אין חילּה גמירית בלא כסף ּונפש דמרהא ַאפחית.
מ .חלף חנטיא יפקּון סלוי וחלף סערתא חזמי שלימּו פתגמי איֹוב.

פרק לב
אּ .ופסקּו תלתא גבריא האלין מלאתבא ית איֹוב מטּול דהּוא זכי בעינֹוי.
בּ .ותקף רּוגזא דאליהּוא בר ברכאל בּוזָאה מן גניסת ַאברהם באיֹוב תקיף רּוגזיּה מטּול
זכאּותיּה נפשיּה מן אלהא.
גּ .ובתלת חברֹוי תקף רּוגזיּה מטּול דלא אשכחּו תיּובתא וחייבּו ית איֹוב.
ד .ואליהּוא מתן ית איֹוב במליא ארּום סבין הנּון מניּה ליֹומיא.
ה .וחמא אליהּו ארּום לית תיּובתא בפּום תלת גּובריא ּותקיף רּוגזיּה.
ו .ואתיב אליהּו בר ברכאל בּוזָאה ואמר זּוטר אנא ליֹומיא ואתּון קשישין מטּול היכנא
אסתפיתי ּודחילית מלחוָאה מנדעא יתכֹון.
ז .אמרית יֹומיא ימללּון ּוסגיעי שניא יֹודיעּון חּוכמתא.
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ח .בקּושטא רּוח נבּואתא היא בבר נש ּומימר שדי תביננּון.
ט .לא רברבני חכימין וסביא יבינּון דינא.
י .בגין כן אמרית קבל מני ַאחוי מנדעי ברם אנא.
יא .הא אֹוריכית לפתגמיכֹון אצית עד ביּונתכֹון עד דפשפשּון מליא.
יב .יגביכֹון אתבין והא לית לאיֹוב מכסן מתיב מימרֹוי מנכֹון.
יג .דלמא תימרּון אשכחנא חּוכמתא אלהא ישקפניּה לא גבר.
יד .ולא סדר לותי מלין ּובמימריכֹון לא אתיבניּה.
טו .אתברּו לא אתיבּו תּוב אסתלקּו מנהֹון מליא.
טז .ואֹוריכית ארּום לא ימללּון שתקּו ולא אתיבּו תּוב.
יז .אתיב לחֹוד אנא חּולקי אחוי מנדעי אּוף אנא.
יח .ארּום מליתי מליא עקתני רּוח דכריסי.
יט .הא כריסי היְך חמר חדת דלא יתפתח לגינן חדתין יתבזע.
כ .אמליל וירוח לגרמי אפתח ספותי ואתיב.
כא .לא כדּון אסב אפי גבר ּולבר נש לא אשתמֹודע.
כב .ארּום לא ידעית לאשתמֹודעא כזעיר פֹון יסֹובר לי ַאפין דעביד יתי.

פרק לג
אּ .וברם שמע כדּון איֹוב מלי וכל פתגמי אצית.
ב .הא כדּון פתחית פּומי מלילת לישני במֹוריגי.
ג .תריצּות לבכי ממרי ּומנדע ספותי בריר מלילּו.
ד .רּוח דאלהא עבדת יתי ּומימר שדי תקימנני.
ה .אין תּוכל תתיבנני סדר קדמי אתעתד.
ו .הא אנא דכמתְך לאלהא מן טינא אתלשית לחֹוד אנא.
ז .הא אימתי לא תבעתינְך וטּוני עלְך לא ייקר.
ח .ברם אמרת באּודני וקל מליא אשמע.
ט .זכי אנא מדלית מרד שזיג אנא ולא סּורחנא לי.
י .הא תרעּומתא עלי ישכח יחשבנני לבעל דבבא ליּה.
יא .ישוי בשיע רגלי ינטר כל שבילי.
יב .הא דא לא זכיתא אתיבנְך ארּום יתרברב אלהא מן בר נש.
יג .מא דין לותיּה נציתא ארּום כל פתגמֹוי לא יתיב.
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יד .ארּום בחדא שּותא ימלל אלהא ּובתיניתא לא ַאצטריְך למסכיּה.
טו .בחלמא מן חזונא דליליא כד נפלת שינתא עמקתא על בני נשא בניּומתא על בי
מדמכא.
טז .היכדין יגלי אּודנא בני נשא ּובמרדּותהֹון יחתֹום.
יז .לַאעדָאה בר נש מן עֹובדא בישא וגיותנּותא מגברא יכסי.
יח .ימנע נפשיּה מן שּוחתא וחיֹו מן למעבר בשלחא.
יטּ .ומתמכסין בכיבא על בי מדמכיּה וסּוגעי איברֹוי תקיפין.
כּ .ומתּונבא דנקיט ליּה מרחיקא נפשיּה מזֹונא ונפשיּה מיכלא רגינא.
כא .ישתצי בסריּה מן רוּו ושפין גרמֹוי לא אתחמּו.
כבּ .וקריבת לשּוחתא נפשיּה ונשמתיּה למיתּותא.
כג .אין אית עלֹוי זכּותא מזדמן מלאכא חדא פרקליטא מן בני ָאלף קטיגֹוריא לחוָאה לבני
נש תריצּותיּה.
כד .וחס עלֹוי ואמר פרֹוק יתיּה מלחמת בשּוחתא אשכחית פּורקנא.
כה .אתחליש בסריּה יתיר מן רבּותא יתּוב ליֹומי טליּותיּה.
כו .וצלי קדם אלהא ורעניּה וחמא אפֹוי ברעוא ויתיב לאנש כצדקתיּה.
כז .יתריץ לבני נשא ויימר חבית ּותריץ קלקילית ולא הוה שוי לי.
כח .פרֹוק נפשיּה מלמעבר בשּוחתא ונשמתיּה בנהֹורא מעליא תחמי.
כט .הא כל אלין יעבד אלהא תרי זמנין ּותלת עם בר נש.
ל .מטּול לאתבא נפש מן שּוחא לַאנהרא בנהֹור חייא.
לא .אצית איֹוב קבל מני שתיק ואנא אמלל.
לב .אין אית מלין אתיב יתי מלל ארּום צביתי לזכאּותְך.
לג .אין לא את קבל מני שתיק וַאלפּונְך חּוכמתא.

פרק לד
א .ואתיב אליהּוא ואמר.
ב .שמעּו חכימיא מלי וידעיא אציתּו למימרי.
ג .ארּום אּודנא מליא בחנא ּומֹוריגא טעמא למיכל.
ד .דין נתרעי לנא נדע ביננא מה טב.
ה .ארּום אמר איֹוב זכאית ואלהא ַאעדי דיני.
ו .על דיני אכדב בר נש דשדי גירי מדלית סּורחנא.
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ז .מן גברא היְך איֹוב דשתי דֹוחכא היְך מיא.
ח .ואזל לאתחברא עם עבדי שקר ּולהלכא עם אנשי רשעא.
ט .ארּום אמר לא יַאלף גברא במצביּה עם אלהא .ארּום אמר לא יסתכן בר נש במרהטיּה
עם אלהא.
י .בגין כן אנשי חכימי קבילּו מיני חס לאלהא מן רשעא ושדי מן שקרא.
יא .ארּום עֹובדי בר נש ישלם ליּה ּוכאֹורחא דגברא יערעניּה.
יב .ברם בקּושטא אלהא לא יחיב ושדי לא יקלקל דינא.
יג .מן פקד עלֹוי למעבד ַארעא ּומן שוי תבל כּולּה.
יד .אין ישוי עלֹוי לביּה רּוחיּה ונשמתיּה לגביּה יכנֹוש.
טו .יתנגיד כל בסרא כחדא ּובר נש על עפרא יתּוב.
טז .ואין תתבין שמע דא אצית לקל מלי.
יז .הברם סני דינא יסתמר ואין צדיק זכי יחיב.
יח .הכשר למימר למלכא רשיעא חיבא לַארכֹונין.
יט .דלא נסיב אפין לרברבנן ולא אשתמֹודע שֹועא קדם מסכנא ארּום עֹובדי ַאידֹוי כּולהֹון.
כ .בשעתא ימּותּון סדֹומאי ּופלגּות ליליא מתרגפין מצראי ויעברּון ויעדּון דֹורבני לא בחיל
ידא.
כא .מטֹול דעינֹוי על אֹורחי בני נשא וכּולהֹון פסיעתי יחמי.
כב .לית חשֹוְך ולית טּולא דמֹותא לאטמרא תמן עבדי שקר.
כג .ארּום לא על גבר ישוי עֹוד למיזל לות אלהא בדינא.
כד .יתבר גללי ימא דסגיעין בגֹו מיא ואקים חֹורֹונין בתריהֹון.
כה .בגין כן הֹודע מעבדיהֹון והפְך ליליא ּומדככין.
כו .חלף רשיעי ספקינּון באתר דחמין .באתר רשיעיא פּורענּותהֹון בתר דיחמּון צדיקיא
ויזכּון בדינא.
כז .דמטּול היכנא זרּו מבתרֹוהי וכל אֹורחתיּה לא ַאשכילּו.
כח .לַאיתָאה עלֹוי קבלתא דמסכנא וצעקתהֹון דעניי ישמע.
כט .והּוא ישדיְך ּומן יחיב ויסלק שכנתא ּומן יסכניּה ּומסער חֹובא על עמא ועל בר נש
כחדא.
ל .ממני מלכא בר נש דילטֹור מטֹול תקליא די בעמא.
לא .ארּום לאלהא אפשר דאתאמר סֹוברית לא אחבֹול.
לב .בר ממה דאחמיּה ַאנת ַאלפנני אין שקרא עבדית לא אֹוסיף.
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לג .אפשר די מעמְך ישלמנּה ארּום רחקת ארּום ַאנת תתרעי ולא אנא ּומה דידעת מלל.
לד .אנשי חכימי לבא יימרּון לי וגברא חכימא יקבל מני.
לה .איֹוב לא במנדעא ימלל ּופתגמֹוי לא בשכלא.
לו .צבינא דיתבחר איֹוב עד עלמין מטּול תיּובתא באנשי שקרא.
לז .ארּום יֹוסיף על סּורחניּה מרד ביננא מספק ּומסגי מימרֹוי קדם אלהא.

פרק לה
א .ואתיב אליהּו ואמר.
ב .הדא חשבתא לדינא מללתא דכיית מן אלהא.
ג .ארּום תימר מה יהני לְך מה צרֹוְך אית מן סּורחני.
ד .אנא אתבינְך מליא וית חבריְך עמְך.
ה .אסתכל לשמיא וחמי ואסתכי שחקיא דאתגבהּו מנְך.
ו .אין חבתא מה תעביד ביּה ּוסגיעי מרֹודְך מה תעביד ליּה.
ז .אין זכית מה תיהב ליּה אֹו מה מן ַאידְך יקבל.
ח .לגבר דרשיעא דכמְך חיּובְך ּולבר נש דכיא צדקתְך.
ט .מסּוגעי טלֹומין מקבלין יבעּון מתקֹוף אדרע דּורבניא.
י .ולא אמר האן אלהא דעברני דמסדרין ַאנגלי מרֹומא קדמֹוי תּושבחן בליליא.
יא .דמַאלף יתנא מבעירי ַארעא ּומעֹופא דשמיא יחכמננא.
יב .תמן יקבלּון ולא ַאעני מן קדם גיותנּותא דבישיא.
יג .ברם שקרא לא ישמע אלהא ושדי לא יסכנּה.
יד .לחֹוד ארּום תימר לא יסכנּה אדין קדמֹוי ותֹוריְך ליּה.
טוּ .וכדּון ארּום כאלּו לא הוה ַאסער רּוגזיּה ולא ידע לאפּושי לחדא.
טז .ואיֹוב למה פצי פּומיּה מדלית מנדעא מליא יסגי.

פרק לו
א .ואֹוסיף אליהּוא ואמר.
בַ .אמתן לי צבחר וַאחוינְך ארּום תּוב לאלהא מליא.
ג .אטֹול מנדעי מן רחיק ּולעבד יתי אתן צדקתא.
ד .ארּום בקּושטא לא שקרא מלי שלים מנדעתא עמְך.
ה .הא אלהא רבא לא ירחק צדיקא מטּול דהּוא רב חילא וחכים לבא.
ו .לא יחיי חיבא ודין עניי יהב.
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ז .לא ימנע מצדיקיא עיניּה ועם מלכיא תקניא למיתב על כּורסי מלכּותא ויֹותיבנּון לעלמא
ּומתגבהין.
ח .ואין אסירין רשיעיא בשּולשון מתַאחדן באשלי סגּופא.
ט .ויחוי להֹון עֹובדיהֹון ּומרדיהֹון ארּום אתגברּו.
י .וגלי משמעהֹון למרדּותא ואמר דיתּובּון מן עֹובדיהֹון בישיא דדמין ללמא.
יא .אין ישמעּון ּופלחין ליּה ישלמּון יֹומיהֹון בטב ּושניהֹון במזמּוטין.
יב .ואין לא שמעין בזיני קרבא יעברּון ויתנגדּון מדלית מנדעא.
יגּ .וזהּוהי לבא ישוּון רּוגזא לא יבעּון רחמיּה ארּום כפתנּון.
יד .תמּות בטליּות נפשהֹון וחיתהֹון היְך מרי זנּו.
טו .יפצי עניא בסגּופיּה ּומפרסם בדֹוחקא משמעהֹון.
טז .וַאף פצענְך מפּום מעיקא ַאפתי דלא יתעק בַאתרה ּובניח פתֹורְך מלא דיהנא.
יז .ודין דחיבא אשלמתא דין והלכתא סעדין.
יח .ארּום ירגז דלמא ַאטעינְך במסת מזלא ּוסגי פּורקנא דעתרא לא יצלנְך.
יט .האפשר דמסתדר בעּותְך וכל דמתַאלמין משכחין חילא .האפשר דמסדר צלֹותְך לא
בעקתא וכל מה דמתקפין כח מדבקין חילא.
כ .לא תדחֹוק בליליא לַאסקא עממיא בַאתריהֹון .לא תגיר אתת חברְך בלליא לסלקא
עממיא חלּופיהֹון.
כא .אסתמר לא תתפני לשקרא ארּום על דא בחרתא מסגּופא.
כב .הא בלחֹודֹוי אלהא תקיף בחיליּה מן דכמיּה מלף תריצּותא.
כג .מן יסער עלֹוי אֹורחיּה ּומן יימר עבדתא עיליתא.
כד .אדכר ארּום תפיש עֹובדיּה די שבחּו גּוברין צדיקין.
כה .כל בני נשא חמּון ביּה אנש אסתכל מרחיק.
כו .הא אלהא סגיא ולא נדע סכּום שנֹוי ולית סֹוף.
כז .ארּום ימנע טיֹופי מיא יזלפּון מטרא לענניּה.
כח .דזלחין שחקיא דָאתי מטּול צלֹותא דבר נש רב.
כט .לחֹוד אין אתבין פרישּותא דעיבא רכפת ענניּה טלליּה.
ל .הא פרס עלֹוי מטרא ועקרי ימא חפא.
לא .ארּום בהֹון דאן עממיא יהב מיכלא לסּוגעא.
לב .מטּול חטֹוף ידא מנע מטרא ּופקיד עלֹוי למחת מטּול מצלי.
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לג .דיחוי לישן תליתי בחבריּה קנאתא ורּוגזא עלֹוי יסק .יחוּון באֹוריתא חד עם חבריּה
מטננין ברּוגזא ּומסלקין ליּה לעילא .יחוי עלֹוהי זכּותא דחבריּה קנאתא ורּוגזא מעלֹוהי
יסלק.

פרק לז
א .ברם לדא יתוּה לבי ויתפז מן ַאתריּה .על בנֹוי דַאהרן אתנבי ואמר לחֹוד לחדא לבי תוּה
ושור מן ַאתריּה.
ב .שמעּו משמע ברּוגזא קליּה והגא היְך אשא מפּומיּה נפק.
ג .תחֹות כל שמיא תריצּותיּה ּונהֹוריּה יקּום על סיפי ַארעא.
ד .בתרֹוי מכלי קל ַאכליּותיּה בקל גותנּותיּה ולא יעכבנּון ארּום ישמע קליּה.
ה .כד ַאכלי אלהא בקליּה על פרישן דעתיד למעבד עבד רברבן ולא נדע.
ו .ארּום לתלגא יימר הוי בַארעא ּומטרא בתר מטרא בקיטא למבשלא פרי ּומטרא בתר
מטרא למצמח עסבא בסתוא בעּושניּה.
ז .בידא דכל אנשא ירשֹום למידע כל בני נשא עֹובדֹוי.
ח .ותיתי חיתא בכמנא ּובמדֹורהא תשרי.
ט .מן אדנֹון עילא תיתי זיעא ּומכות מזרים קֹורא.
י .ממימר אלהא יתיהב קרחא ּופלטיּות מיא באתכּותא.
יא .ברם בברירּותא מטרח עיבא מבדר ענן מטריּה.
יב .והּוא תּוסקפתא מהפְך בחּוכמתיּה לַאצלחא פלחי בַארעא בעֹובדיהֹון ונחתין בכל אתר
די פקדינּון על אפי ַארעא .והּוא ברחמֹוהי מיא טמיעתא מהפְך באפֹותקֹוהי לעֹובדיהֹון דבני
נשא מגלי יתּה ּומשדר יתהֹון לכל דפקדנּון על אפי תבל ַארעא.
יג .אין מטרא דפּורענּותא בעממיא ּובמדבריא אין מטרא רזיא לאילני טּוריא וגלמתא אין
מטרא ניחא דחסדא לחקלי דפרי וכרמי יספקניּה.
יד .אצית דא איֹוב קּום ואתבין פרישּותא דאלהא.
טו .הידעתא כד ישוי אלהא גזירתא עליהֹון ואֹופע ענניּה מטריּה.
טז .הידעתא על מבשקרני עבא פרשותא דשלים מנדעא.
יז .די לבּושיְך משחנין כד משדיְך ַארעא מן דרֹומא.
יח .תרקע עמיּה לשחקיא תקיפין דחזותהֹון כאספקלריא סנינא.
יט .אֹודע יתנא מה נימר ליּה לא נסדר למחמי קדם חשֹוכא.
כ .אפשר דישתעי ליּה ארּום אמליל אין ימלל בר נש ארּום יקטרג.
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כאּ .וכדּון לא חמּון מטרא בֹוטט הּוא בשחקי ורּוחא עברת ודכית יתהֹון .והשתא לא
אסתכלּו באֹוריתא אתעבידּו שמיא בהירי מן לאחתא טלא ּומטרא ורּוח עברת ודכאינּון.
כב .מצפּונא דהבא ייתי קדם אלהא דחיל שבהֹורא .מן צפּונא אסתגיא ייתי וינהר עלמא
קדם אלהא דחיל יֹודּון עללי עלמא.
כג .שדי לא אשכחּונְך דַאנת מדבר עם עללי עלמא בסּוגי חילא ודינא וסּוגי צדקתא לא
יסגף .שדי לא ספקנא למשתעי סּוגעי חילא ודינא וסּוגעי צדקתא לא יסגף.
כד .בגין כן דחלּו מניּה גּובריא לא ידחל כל חכימי לבא .מטֹול דדחילּו מניּה גּובריא לא
יחמי מבנֹוהי היְך כל חכימי לבא.

פרק לח
א .ואתיב יי ית איֹוב מן עלעֹולא דצערא ואמר.
ב .מן הּוא דין כמחשיְך מלכא במליא מדלית מנדעא.
ג .זרז כדּון היְך גברא חרצְך ואבעינְך ּותהֹודענני.
ד .האן הויתא במשתתי ַארעא חוי אין ידעתא ביּונתא.
ה .מן שוי משחתהא ארּום תנדע אֹו מן מחת עלּה מתקֹולתא.
ו .על מה סמכיהא טמיען אֹו מן שדא אבן זויתּה.
ז .בזמן דמשבחין כחדא כֹוכבי צפר ּומיבבין כל כתי מלאכיא.
ח .ואגיף בדשיא ימא במגחיּה מן תהֹומא דמן רחמא יפֹוק.
ט .כד שויתי עננא כסּותיּה ואמטתא לפּופיּה.
יּ .ופסקית עלֹוי גזרתי ושויתי פריריא היְך נגרין ודשין.
יא .ואמרית עד כא תיתי ולא תֹוסיף וכא תשוי בגיותנּות גלליְך.
יב .המן יֹומְך פקדתא צפר ידעת לקרצתא ַאתריּה .הביֹומי בראשית הויתא ּופקדתא למהוי
צפר ידעת קריץ האן ַאתריּה.
יג .למיחד בגדפי ַארעא ויטלטלּון חיביא מנּה .למיחד בסטרא דַארעא דישראל ואטלטלּו
דרא דרשיעיא מנה.
יד .מתהפכא היְך טינא חֹותמא דילהֹון ואתעתדּון היְך כסּו זהים .אתהפכת היְך טינא
חֹותמא דלהֹון ולא אתבריאּו כמֹו גּושמהֹון בלא נשמתהֹון היְך כסּו סריק.
טו .ואתכסי מן רשיעיא נהֹורהֹון ואדרע מרממא תתבר.
טז .אפשר דעלתא עד מערבלי סגֹור ימא ּובפשפּוש תהֹומא הלכת.
יז .אפשר דאתגליאּו לְך מעלני מֹותא ּומעלני טּולא מֹותא דגהנם תחמי.
יח .אתבינת עד פתיי ַארעא דגנתא דעדן חוי אין ידעתא כֹולא.
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יט .אידין אֹורחא ישרי נהֹורא וחשֹוכא הידין ַאתריּה.
כ .ארּום תדברניּה לתחּומיּה וארּום תתבין שבילי ביתיּה.
כא .הידעתא ארּום בכן תתיליד ּומנין יֹומְך סגיעין.
כב .אפשר דעלתא לקּורטֹורי תלגי ואפֹותיקי דברדא תחמי.
כג .די גנזית תלגא לעדן עקתא בגהנם ּוברדא ליֹום קרבא דפרעה וַאגחּותא דמצראי.
כד .הידין אֹורחא יתפליג נהֹורא יבדר רּוח קדּומא על ַארעא.
כה .מן טיף לשטפא קּובתא ואסרטא לענני קליא .מן טַאף לשטפא דתהֹומא חריצי מיא
ּוקצתהֹון דלא לעילא ואֹורחא לענני דמחתין מתמן מיא בקליא .מן עבד שטפא למרזיבא
דמיא ּולעילא ָארחא דענני דמחת מטרא בקלין.
כו .לַאחתא מטרא על ַארעא דלית בּה גבר מדברא דלא בר נש ביּה.
כז .למסבע רגּושא ואתרגּושתא ּולמרביא מפקנּות דתָאה.
כח .האית למטרא אבא אֹו מן אֹוליד רסיסי טלא.
כט .מכריסא דמן נפק קרחא ּוגלידא דשמיא מן יליד יתיּה.
ל .היְך ַאבנא מֹוי קרישין ּומטמרין ואפי תהֹומא מן קֹורא מתַאחדין.
לא .התקטֹור שירי כימתא אֹו אשלי דנגדין נפלא תשרי.
לב .התפק שטרי מזליא בזמניּה וזגתא על אפרחהא תדברנּון.
לג .הידעתא גזירתא דשמיא אין תשוי שטרי גלגליּה בַארעא.
לד .אפשר דתרים לעבא קלְך ורכפת מיא תחפנְך.
לה .אפשר דתשדר ברקין ויהכּון ויימרּון לְך הא אנן.
לו .מן שוי בכלין חּוכמתא אֹו מן יהב ללבא בינתא .לתרנגֹול ברא ביּונתא למקלסא למריּה.
לז .מן ימני שבעתי שמיא בחּוכמתא וכילות שמיא מן ישרי .מן ימני כֹוכבי שמיא
בחּוכמתא וענני דמתילין לזיקיא דשמיא מן ישכיב.
לח .כד אשתַאם עפרא לשתָאסה וגרגשתא אדבקּו.
לט .התצּוד לליתא מזֹונא ּופרנסּותא דַאריותא תספק.
מ .ארּום שחין במדֹורתא יתבּון במטללתא מטּול לכמנא.
מא .מן יתקן לעּורבא מזֹוניּה ארּום בנֹוי לאלהא יבעּון תעון מדלית מיכלא.

פרק לט
א .אפשר דידעתא עדן מילדיהֹון דיעלי טינרא כד מצטערין ַאילתא תנטֹור.
ב .תמני ירחיא דשלמן ותנדע עדני מלדיהֹון.
ג .חמטן בניהֹון מתפלחן צעריהֹון משדרין.
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ד .מתחילן בניהֹון יסגּון בעבּורא יפקּון ולא תיבין להֹון.
ה .מן פטר מרֹודא בר חֹורי ושּושלי ערֹודא מן שרי.
ו .די שויתי מישרא ביתיּה ּומשכנֹוי ַארעא צדיא.
ז .יגחְך לרגּוש קריתא אתרגּושתא דרדי לא ישמע.
ח .יַאלל טּוריא מרעיּה ּובתר כל ירֹוקא יבעי.
ט .אפשר דיצבי רימנא למפלחְך אין יבית על ארותְך.
י .אפשר דתקטֹור רימגא בתלמא באשליּה אין ישדד גלמתא בתרְך.
יא .אפשר דתתרחיץ ביּה ארּום סגי חיליּה ותשבֹוק לותיּה לעּותְך.
יב .אפשר דתימין ביּה ארּום יתיב זרעְך וַאדרְך יכנֹוש.
יג .גדפא דתרנגֹול ברא דמשבחא ּומקלסא אין אברא דחוריתא ונֹוציציתא.
יד .ארּום תשבֹוק לַארעא ביעהא ועל ַארעא תדגר.
טו .ושליא ארּום רגלא תבדרנּה וחיות ברא תדֹוששנּה.
טז .שחנא על בניא דלא דילּה לסריקּותא לעּותּה מדלית דלֹוחא.
יז .ארּום ַאנשיּה אלהא חּוכמתא ולא פליג לּה בביּונתא.
יח .כעדן במרֹומא טיסא מגחכא לסּוסא ּולרכביּה.
יט .האפשר דתתן לסּוסא גבּורתא אפשר דתלביש צוריּה תּוקפא.
כ .התרגשניּה היְך גֹובי שבהֹור לשלּושתא דנחיריּה אימתא.
כא .מחפרין בגלימא ויחדי בחילא יפֹוק לקדמּות קרבא.
כב .יחדי לדלּותא ולא יתבר ולא יתּוב מן קדם סיפא.
כג .עלֹוי תשרי זינא חרבא שננא מּורניתא ורֹומחא.
כד .ברגיז ורּוגזא יעבד גּומתא בַארעא ולא יהימין ארּום קל שֹופרא.
כה .במסת שֹופרא יימר חדוא ּומן רחיק יריח קרבא ַאכליּותא דרברבי ויבבא.
כו .אפשר דמביּונתְך יתאבר בר נצא פריש גדפא לדרֹומא.
כז .אין על מימרְך יתגבּה נשרא וארּום ירּום שרכפיּה.
כח .כיפא ישרי ויבית על כרְך טיגר ּומצדתא.
כט .מתמן חפר מיכלא למרחיק עינֹוי מסתכלן.
ל .ואפרֹוחֹוי גמען אדמא ּובאתר דתמן קטיליא תמן הּוא.

פרק מ
א .ואתיב יי ית איֹוב ואמר.
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ב .אפשר דנצי עם שדי יתרדי מכסן אלהא יתיבניּה.
ג .ואתיב איֹוב ית יי ואמר.
ד .הא אזדלזלית מה אתיבנְך ַאידי שוית לפּומי.
ה .חדא זמנא מללית ולא אתיב ותניניתא ולא אֹוסיף.
ו .ואתיב יי ית איֹוב מן עלעֹוליתא דצערא ואמר.
ז .זרז כדּון היְך גברא חרציְך אשאלנְך ּותהֹודענני.
ח .הברם תשני דיני תחיבינני מן בגלל דתזכי.
ט .ואין אדרע היְך אלהא לְך ּובקל דכמתיּה תכלי.
י .אתקין כדּון גותנּותא וגֹובהא וזיוא ושבהֹורא תלבש.
יא .בדר רּוגזתא דנחיריְך וחמי כל גיותן ּומככניּה.
יב .חמי כל גיותן ותברניּה ודעדק חיביא בַאתריהֹון.
יג .טמענּון בעפרא כחדא אפיהֹון כבֹוש בטּומעא.
ידּ .ולחֹוד אנא אֹודינְך ארּום תפרֹוק לְך ימינְך.
טו .הא כדּון בעיריא די עבדית עמְך עסבא היְך תֹורי ייכֹול.
טז .הא כדּון לויתן דחיליּה בחרצֹוי ותּוקפיּה בפרת דכרסיּה.
יז .כפף דּונביּה היְך כַארזא ותניא דפחדֹוי משבשין.
יח .אברֹוי תקיפין היְך פצידי נחשא גרמֹוי היְך מטלנא דפרזלא.
יט .הּוא שרּויא אֹורחתיּה דאלהא דעבדיּה יקרב סיפיּה.
כ .ארּום עלל טּוריא יסֹוברּון לּה וכל חיות ברא יגחכּון תמן.
כא .תמן טלליא יגני בטמּור קניא וערקא.
כב .יטללּוניּה טלליא גנּוניּה יחזרּוניּה ערבין דנחל.
כג .הא יטלֹום נהרא ולא אתבהל יתרחץ ארּום נגיד ירדנא לפּומיּה.
כד .בעינֹוי יסבניּה בתּוקליא ינקֹוב נחיריּה.
כה .תנגיד לויתן בחכתא ּובאשלא תקדח לישניּה.
כו .אפשר דתשוי אּונקלא בנחיריּה ּובסלוא תנקֹוב ליסתיּה.
כז .אפשר דיסגי לותְך בעּותין אין ימלל לותְך רכיכן.
כח .אפשר דיגזֹור קים עמְך תזבנניּה לעבד פלח לעלם.
כט .אפשר דתגחְך ביּה היְך צפרא ותקטֹורניּה לטליתְך.
ל .יעבדּון עלֹוי חכימיא שירּותא יפלגּוניּה בין תגריא.
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לא .אפשר דתמלא במטללתא משכיּה ּובגנּונא דנּוניא רישיּה.
לב .שוי עלֹוי ַאידְך אדכר קרב לא תֹוסיף.

פרק מא
א .הא אֹוריכּותיּה מכדבא הברם למחמי יטלֹוק.
ב .לא ַאכזרָאה ארּום יעירניּה ּומן הּוא קדמֹוי יתעתד.
ג .מן ַאקדימנני בעֹובדי בראשית ואשלם הלא כל תחֹותי שמיא דילי הּוא.
ד .לא אשתֹוק כדבּוביּה ּומימר גבּורתא ּובעּותא דעלויּה.
ה .מן גלי אפי לבּושיּה בכפלא דפרּומביּה מן יעּול.
ו .דשי אפֹוי מן שרי חזרנֹות ככֹוי אימתא.
ז .גותנּות פצידיא תריסין ליּה אחיד בחֹותם ציר.
ח .חד עם חד מקרבין ניבֹוי ורּוח לא יעּול במצעהֹון.
ט .חד עם חבריּה מתַאדקין מתַאחדין ולא מתפרדין.
י .זרירֹוי תנהר נהֹורא ועינֹוי כתמרי קרצתא.
יא .מפּומיּה בעּוריא יהלכּון גּוצין דנּור משתזבין.
יב .מאפּותיּה יפֹוק קטרא היְך דּודא נפיח דעבד כיפא.
יג .נפשיּה גּומרין תצלהב ושלהֹוביתא מפּומיּה נפק.
יד .בצוריּה יבית עּושנא ולקדמֹוי תדיץ דאבֹונא.
טו .שלדי בסריּה מַאדקין יתיסד עלֹוי דלא תזּוע.
טז .לביּה מתיסד היְך ַאבנא ואתיְך היְך פלחא ַארעיתא.
יז .ממספייּה ידחלּון תקיפיא מן תבריא ידּון עלויהֹון.
יח .ידבקניּה חרבא ולא תקּום מּורגיתא וקלעא דמטלא ַאבנא ושרינא.
יט .יחשיב לתבנא פרזלא לקיסא בּולטיתא כרכֹומא.
כ .לא יערקניּה גררא קשתא לגילי אתחשיבּו ליּה ַאבני קלעא.
כא .היְך גילי אתחשיבּו ליּה נרגיא יגחְך לרגֹוש רּומחא.
כב .תחֹותֹוי פרירין דחדדין היְך חספא ימיְך דהבא סגינא עלוי סאן.
כג .מרתח היְך דּודא מצּולתא ימא ישוי היְך מתכלא.
כד .בתרֹוי ינהר שבילא יחשֹוב תהֹומא לשיבּותא.
כה .אין על עפרא שּולטניּה דעבדיּה דלא יתבר.
כו .ית כל גּובהא יחמי הּוא מליְך על כל בני כורי.
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פרק מב
א .ואתיב איֹוב ית יי ואמר.
ב .ידעית ארּום כֹולא תסֹובר ולא יתמנע מנְך מחשבתא.
ג .מן דין דמכסי מלכתא בלא מנדעא מטּול דהיכנא חויתי ולא אתביין פרישן מני ולא
אנדע.
ד .שמע כדּון ואנא אמלל אשאלינְך ּותהֹודענני.
ה .למשמע אּודנא שמעית יתְך ּוכדּון עיני חמית יתְך.
ו .מטּול דהיכנא עתרי ואתנחמית מבני דהנּון עפרא ּוקטם.
ז .והוה בתר דמלל יי ית פתגמיא האלין עם איֹוב ואמר יי לאליפז דמן תימן תקֹוף רּוגזי
בְך ּובתרין חבריְך ארּום לא מללתּון לותי כונתא כעבדי איֹוב.
חּ .וכדּון סיבּו לכֹון שבעא תֹורין ושבעא דכרין ואזלּו לות עבדי איֹוב ותסקּון עלתא
ַאמטּולכֹון ועבדי איֹוב יצלי עליכֹון ארּום אלהן אפֹוי אסב מן בגלל דלא למעבד עמכֹון קלנא
ארּום לא מללתּון לותי כיונא כעבדי איֹוב.
ט .ואזלּו אליפז דמן תימן ּובלדד דמן שּוח צֹופר דמן נעמה ועבדּו היְך דמלל להֹום מימרא
דיי ּונסיב מימרא דיי ית אפי איֹוב.
יּ .ומימרא דיי אתיב ית גלות איֹוב בצלאּותיּה מטּול דחברֹוי ואֹוסיף מימרא דיי ית כל די
לאיֹוב בכּופלא.
יא .ואתֹו לותיּה כל אחֹוי וכל ַאחותיּה וכל חכימֹוי מן קדמת דנא ואכלּו עמיּה לחמא בביתיּה
ונידֹוי ליּה ונחתּו יתיּה על כל בישתא דַאיתי יי עלֹוי ויהבּו ליּה גבר חּורפא חדא ואנש
קדשא דדהבא חד.
יבּ .ומימרא דיי ברְך ית סֹופא דאיֹוב מן קדמּותיּה והוֹו ליּה ַארבסר ַאלפין דען ושית ַאלפין
דגמלין ואלף פדנין דתֹורין ואלף ַאתנן.
יג .והוֹו ליּה ַארבסר בנין ּותלת בנן.
ידּ .וקרא שמה דחדא ימימא ושּום תניתא קציעא ושּום תליתתא קרן הפּוְך ימימא הוה
קרי לּה דהוה שּופרהא כיממא קציעה הוה קרי לּה דהוה יקרא כעין קציעתא קרן הפּוְך
הוה קרי לּה דהות סגי זיו יקר אפהא היְך אזמרגדא.
טו .ולא אשתכח נשיא שפירתא היְך בנתא דאיֹוב בכל ַארעא ויהב להֹום אבּוהֹום ַאחסנא
במצע אחּוהֹון.
טז .וחיא איֹוב בתר דנא מָאה וַארבעין שנין וחמא ית בנֹוי וית בני בנֹוי ַארבעה דרין.
יזּ .ומית איֹוב סיב ּושבע יֹומיא.
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פרק א
א .שירין ותּושבחן די אמר שלמה נבּיא מלכא דישראל ברּוח נבּוָאה קדם רבֹון כל עלמא
יי .עסרתי שירתא אתאמרּו בעלמא הדין שירא דין משּובח מן כּולהֹון .שירתא קמיתא אמר
ָאדם בזמן דאשתביק ליּה חֹובתיּה ואתא יֹומא דשבתא ואגין עלֹוי פתח פּומיּה ואמר מזמֹור
שיר ליֹומא דשבתא .שירתא תנייתא אמר משה עם בנֹוי דישראל בזמן דבזע להֹון מרי
עלמא ית ימא דסּוף פתחּו כּולהֹון כחדא ואמרּו שירתא דהכדין כתיב בכן שבח משה ּובני
ישראל .שירתא תליתיתא אמרּו בנֹוי דישראל בזמן דאתיהיבת להֹון בירא דמרים דהכדין
כתיב בכן שבח ישראל .שירתא רביעיתא אמר משה נבּיא כד אתא זמניּה למפטר מן
עלמא ואֹוכח בּה ית עמא בית ישראל דהכדין כתיב אציתּו שמּיא ואמליל .שירתא
חמישיתא אמר יהֹושע בר נּון כד אגח קרבא בגבעֹון וקמּו ליּה שמשא וסיהרא תלתין ושית
שעין ּופסקּו מלמימר שירתא פתח פּומיּה איהּו ואמר שירתא דהכדין כתיב בכן ישבח
יהֹושע קדם יי .שירתא שתיתיתא אמר ברק ּודבֹורה ביֹומא דמסר יי ית סיסרא וית
משריתיּה ביד בנֹוי דישראל דהכדין כתיב ושבחת דבֹורה ּוברק בר אבינֹועם .שירתא
שביעיתא אמרת חּנה בזמן דאתיהיב לּה בר מן קדם יי דהכדין כתיב וצליַאת חּנה ברּוח
נבּוָאה ואמרת .שירתא תמיניתא אמר דוד מלכא דישראל על כל נסּיא דעבד ליּה יי פתח
פּומיּה ואמר שירתא דהכדין כתיב ושבח דוד בנבּוָאה קדם יי .שירתא תשיעיתא אמר
שלמה מלכא דישראל ברּוח קּודשא קדם רבֹון כל עלמא יי .ושירתא עשריתא עתידין
למימר יתּה בני גלותא בעדן דיפקּון מן גלּותא דהכדין כתיב ּומפרש על ידֹוי דישעיה נבּיא
דהכדין כתיב שירא הדין יהי לכֹון לחדוא כליל אתקדשּות חגא דפסחא וחדות לבא כעמא
דָאזלין לאתחזָאה קדם יי תלת זמנין בשתא במיני זמר וקל טבלא למיעל לטּורא דיי
ּולמפלח קדם יי תּקיפא דישראל.
ב .אמר שלמה נבּיא בריְך שמיּה דיי דיהב לן אֹוריתא על ידֹוהי דמשה ספרא רבא כתיבא
על תרין לּוחי ַאבנּיא ושיתא סדרי משנה ותלמּודא בגרסא והוה מתמלל עמן אפין באפין
כגבר דנשיק לחבריּה מן סגיאּות חבתא דחביב לן יתיר משבעין עממּיא.
ג .לקל ניסְך ּוגבּורתְך דעבדתא לעמְך בית ישראל זעּו כל עממּיא דשמעּו ית שימע
גבּורתְך וָאתותְך טבּיא ּושמְך קדישא אשתמע בכל ַארעא דהוא בחיר ממשח רבּותא דהוה
מתרבי על רישי מלכין וכהנין ּובגין כן רחימּו צדיקּיא למהְך בתר אֹורח טּובְך בדיל דיחסנּון
עלמא הדין ועלמא דָאתי.
ד .כד נפקּו עמא בית ישראל ממצרים הות מדברא שכינת מרי עלמא קדמיהֹון בעמּודא
דעננא ביממא ּובעמּודא דאשתא בליליא אמרּו צדיקי דרא ההּוא רבֹון כל עלמא נגידנא
בתרְך ּונהי רהטין בתר אֹורח טּובְך וקריב יתן בשפֹולי טּורא דסיני והב לן ית אֹורייתְך מן
בית גנזְך דרקיעא ונחדי ונבדח בעשרין ותרתין ָאתון דמכתבא בהֹון ּונהי דכרין יתהֹון
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ונרחם ית אלהּותְך ּונהי מתרחקין מבתר טעות עממּיא וכל צדיקּיא דעבדין דתקין קדמְך
יהֹון דחלין מּנְך ורחמין ית פּקֹודְך.
ה .כד עבדּו בית ישראל ית עגלא אתקדרּו אפיהֹון כבנֹוי דכּוש דשרין במשכני קדר וכד
תבּו בתיּובתא ואשתביק להֹון סגא זיו יקר אפיהֹון כמלאכּיא על דעבדּו יריעתא למשכנא
ּושרת ביניהֹון שכינתא דיי ּומשה רבהֹון סליק לרקיעא ויהב שלם ביניהֹון ּובין מלכהֹון.
ו .אמרת כנשתא דישראל כל קבל עממּיא לא תבזֹון יתי על דאנא קדריתא מּנכֹון על
דעבדית כעּובדיכֹון ּוסגידית לשמשא וסהרא דנביאי שקרא אּנּון גרמּו לאסתּקפא תקֹוף
רּוגזא דיי עלי ואלפּוני למפלח לטעותכֹון ּולהלכא בנמֹוסיכֹון ּולמרי עלמא דהּוא אלהי לא
פלחית ולא אזלית בנמֹוסיּה ולא נטרית ית פּקֹודֹוי וית אֹוריתיּה.
ז .כד מטא זמניּה דמשה נבּיא למפטר מן עלמא אמר קדם יי גלי קדמְך דעמא הדין
עתידין למחב ּולהלכא בגלּותא כען חּוי קדמי איכדין יתפרנסּון וישרֹון ביני עממּיא דקשין
גזירתהֹון כחמתא ּוכשרבי שמשא דטיהרא בתקּופת תמּוז ּולמא דין יהֹון מטּולטלין ביני
עדרי בנֹוי דעשו וישמעאל דמשתפין לְך טעותהֹון לחברּיא.
ח .אמר קּודשא בריְך הּוא למשה נבּיא אבעיא להֹון למהוי בגלּותא כנשתא דישראל
דמתילא לריבא שפירתא ונפשי תהא רחים לּה תהא מהלכא באֹורחיהֹון דצדיקּיא ּותהא
מסדרא צלֹותא על פּום ברזלהא ּומדברי דרהא ּותהא מאלפא לבנהא דמתילין לגדיי עזין
למהְך לבי כנשתא ּולבי מדרשא ּובההיא זכּותא יהוין מתפרנסין בגלּותא עד זמן דאשלח
מלכא משיחא ויהי מדבר יתהֹון בניח על משכניהֹון הּוא בית מקדשא דיבני להֹון דוד
ּושלמה רעיא דישראל.
ט .כד נפקּו ישראל ממצרים רדפּו פרעה ּומשריתיּה בתריהֹון ברתיכין ּובפרשין והות
אֹורחא סגירא להֹון מַארבע סטריהֹון מן ימינא ּושמאלא הוֹו מדברּיא דמלין חיוון קלן
ועקרבין ּומן בתריהֹון הוה פרעה רשיעא ּומשריתיּה ּומן קדמיהֹון הוה ימא דסּוף מה עבד
קּודשא בריְך הּוא אתגלי בכח גבּורתיּה על ימא ונגב ית מּיא וית טינא לא נגב אמרּו
רשיעּיא וערבלאין ונּוכראין די ביניהֹון ית מֹוי דימא יכיל לנגבא וית טינא לא יכיל לנגבא
בההיא שעתא תקף רּוגזא דיי עליהֹון ּובעא לשּנקּותהֹון במֹוי דימא היכמא דאשתּנקּו
פרעה וחילֹותֹוהי רתיכֹוהי ּופרשֹוהי וסּוסותֹוי אלּולי משה נבּיא דפרש ידֹוי בצלֹו קדם יי
ואתיב רּוגזא דיי מּנהֹון ּופתח איהּו וצדיקי דרא ההּוא ית פּומהֹון ואמרּו שירתא ועברּו בגֹו
ימא דסּוף ביבשתא בגין זכּותא דַאברהם יצחק ויעקב רחימּיא דיי.
י .כד נפקּו למדברא אמר יי למשה כמה יאי עמא הדין לאתיהבא להֹון פתגמי אֹוריתא ויהֹון
כזממין בליסתהֹון דלא יעדּון מן אֹורחא טבא היכמא דלא עדי סּוסיא דזממא בליסתיּה
וכמה יאי קדלהֹון לסֹוברא ניר פּקֹודי ויהֹון עלויהֹון כנירא על קדל תֹורא דהּוא חריש בחקלא
ּומפרניס יתיּה וית מריּה.
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יא .בכן אתאמר למשה סק לרקיעא ואתין לְך ית תרין לּוחי ַאבנין חציבין מספיר כּורסי
יקרי בהיקן כדהב טב מסּודרן בשּטין כתיבן באצבעי גליף בהֹון עשרתי דברּיא זקיקין יתיר
מן כספא דמזּוּקק שבע זמנין שבעא דסכֹום ענינין דמתפרשין בהֹון ַארבעין ּותשע אפין
ואתננּון על ידְך לעמא בית ישראל.
יב .ועד דהוה משה רבהֹון ברקיעא לקבלא ית תרין לּוחי ַאבנּיא ואֹוריתא ותפקידתא קמּו
רשיעי דרא ההּוא ועירברבין דביניהֹון ועבדּו עגל דדהב וַאסריאּו עּובדיהֹון ּונפק להֹון שּום
ביש בעלמא דמקדמת דנא הוה ריחיהֹון נדיף בעלמא ּובתר כן סריאּו כנרדא דריחיּה ביש
לחדא ּונחת מכתש סגירּו על בסרהֹון.
יג .בההיא זמנא אמר יי למשה איזיל חּות ארּום חבילּו עמְך פסק מּני ואשיצנּון בכן תב
משה ּובעא רחמין מן קדם יי ּודכר יי להֹון עקידת יצחק דכפתיּה אבּוי בטּור מֹורּיה על
מדבחא ותב יי מן רּוגזיּה ואשרי שכינתיּה ביניהֹון כמלקדמין.
יד .הא בכן נחת משה ּותרין לּוחי ַאבנין בידֹוי ּובגין חֹובי ישראל אתיּקרּו ידֹוי ּונפלּו ואתברּו
בכן אזל משה ושף ית עגלא ּובדר ית עפריּה לנחלא ואשקי ית בני ישראל ּוקטל ית כל מן
דאתחּיב קטֹול ּוסלק זמנא תניתא לרקיעא וצלי קדם יי וכפר על בני ישראל בכן אתפּקד
למעבד משכנא וארֹונא בההּוא זמנא אֹוחי משה ועבד ית משכנא וית כל מנֹוהי וית ארֹונא
ושּוי בארֹונא ית תרין לּוחין ָאחרנין ּומּני ית בנֹוי דַאהרֹון כהנא לקרבא קּורבנא על מדבחא
ּולנסכא ית חמרא על קּורבנא ּומנין הוה להֹון חמרא לנסכא הלא אּנּון במדברא לא אתר
כשר לבית דרע וַאף לא תינין וגּופנין ורמֹונין אלא הוֹו ָאזלין לכרמי עין גדי ונסבין מתמן
ַאתכלין דענבין ועצרין מּנהֹון חמרא ּומנסכין יתיּה על מדבחא רבעּות הינא לאמרא חד.
טו .כד עבדּו בית ישראל רעּותא דמלכהֹון הּוא במימריּה משבח יתהֹון בפמליא דמלאכּיא
קדישּיא וכן אמר כמה יאון עּובדיְך ברתי חביבתי כנשתא דישראל בזמן דאת עבדא רעּותי
ועסקא בפתגמי אֹוריתי וכמה תקנן עּובדיְך ועניניְך כגֹוזלין בני יֹונתא דמתכשרן לאתקרבא
על מדבחא.
טז .אתיבת כנשתא דישראל קדם רבֹון עלמא וכן אמרת כמה יאי שכינת קּודשְך בעדן די
את שרי ביננא ּומקביל ברעוא צלֹותנא ּובעדן די את משרי בפּורינא חבתא ּובננא סגין על
ַארעא ואנחנא פישין וסגין כאילן דנציב על עינא דמּיא די עפיּה שפיר ואנביּה סגי.
יז .אמר שלמה נבּיא כמה יאי בית מקדשא דיי דאתבני על ידי מן קיסי גּולמיש אבל יתיר
יהי יאי בית מּוקדשא דעתיד לאתבנָאה ביֹומי מלכא משיחא דכשֹורֹוהי יהוין מן ַארזין
דגּנתא דעדן ושירֹותֹוהי יהוין מן ברתי ושני ושּורבני.

פרק ב
א .אמרת כנשתא דישראל בעדן דמשרי מרי עלמא שכינתיּה ביני אנא מתילא לכרקֹום
רּטיב מגּנתא דעדן ועֹובדי יאין כורדא דבמישר גנּוניתא דעדן.
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בּ .ובעדן דאנא סטיא מן אֹורחא דתקנא קדמֹוי ואיהּו מסליק שכינת קּודשיּה מּני אנא
מתילא לורדא דמלבלבא ביני סלוּיא דנעיצן עפיהא ּובזיען הכדין אנא נעיצא ּובזיעא מגזירן
בישן בגלּותא ביני מלכי עממּיא.
ג .היכמא דיאי ּומשּובח אתרֹוגא ביני אילני סרק וכּולי עלמא מֹודעין יתיּה כן רבֹון כל עלמא
הוה משבח ביני מלאכּיא בעדן דאתגלי על טּורא דסיני בזמן דיהב אֹוריתא לעמיּה בההיא
שעתא בטלל שכינתיּה רגיגית למתב ּופתגמי אֹוריתיּה בסימן על מֹוריגי ּושכר פּקֹודֹוי
נטירין לי לעלמא דָאתי.
ד .אמרת כנשתא דישראל ַאעיל יתי יי לבית מתיבת מדרשא דסיני למילף אֹוריתא מפּום
משה ספרא רבא וטיקס פּקֹודֹוי קבילית עלי בחבתא ואמרית כל דפּקיד יי ַאעביד ואשמע.
הּ .ובעידן די שמעית ית קליּה די מתמלל מגֹו שלהֹובית אישתא זעית ּורתעית בתרי מן
רתיתא בכן קריבית לות משה וַאהרן ואמרית להֹון קבילּו אתּון קל פתגמי דיי מגֹו אשתא
וַאעילּו יתי לבי מדרשא וסעידּו יתי בפתגמי אֹוריתא דעליהֹון אתבסם עלמא והבּו רדידין
על צוארי מפשר מלּיא קדישּיא דמתיקן על מֹוריגי כתפּוחי גּנתא דעדן ואיהי עסקא בהֹון
מאים אתסי בהֹון ארּום מרעת חבתא בהֹון אנא.
ו .כד הוֹו עמא בית ישראל ָאזלין במדברא הוֹו ענני יקרא מסחרן להֹון ַארבעה מַארבע
רּוחי עלמא בגין דלא ישלֹוט בהֹון עינא בישא וחד מן עלויהֹון בגין דלא ישלֹוט בהֹון שרבא
ושמשא וַאף לא מטרא ּוברדא וחד מלרע להֹון די הוה מסֹובר יתהֹון היכמא דמסֹובר
תּורבינא ית ינקא בעטפיּה וחד הוה רהיט קדמיהֹון מהלְך תלתא יֹומין למככא טּורּיא
ּולמדלי מישרּיא וקטל כל חיון קלן ועקרבין די במדברא והוה מאליל להֹון אתר כשר למבת
בגין דהוֹו עסקין באּולפן אֹוריתא דאתיהיבת להֹון ביד ימינא דיי.
ז .בתר כן אתאמר למשה בנבּוָאה מן קדם יי למשלח אזגדין לאללא ית ַארעא וכד תבּו
מלאללא אפיקּו שּום ביש על ַארעא דישראל ואתעכבּו ַארבעין שנין במדברא פתח משה
בפּומיּה וכן אמר אשבעית יתכֹון כנשתא דישראל ביי צבאֹות ּובתּקיפי ַארעא דישראל דלא
תזידּון למסק לַארעא דכנען עד דיהי רעוא מן קדם יי ויסּופּון כל דרא אנשי קרבא לממת
מגֹו משריתא היכמא דזדּו אחיכֹון בני אפרים דנפקּו תלתין שנין ממצרים עד לא מטא קצא
ּונפלּו ביד פלשתאי דיתבין בגת ּוקטלּו יתהֹון אלהן אֹוריכּו עד זמן ַארבעין שנין ּובתר כן
יעלּון בניכֹון ויחסנּון יתּה.
ח .אמר שלמה מלכא בעדן דהוֹו יתבין עמא בית ישראל במצרים סליקת קבילתהֹון לשמי
מרֹומא הא בכן אתגלי יקרא דיי למשה על טּורא דחֹורב ושדר יתיּה למצרים למפרק יתהֹון
ּולאפקא יתהֹון מגֹו דחֹוק מרות מצראי ּוטפן על קצא בגין זכּותא דאבהתהֹון דמתילין
לטּורּיא ושור על זמן שעבּודא מָאה ותשעין שנין על צדקתא דַאמהתן דמתילן לגלמתא.
ט .אמרת כנשתא דישראל בזמן דאתגלי יקרא דיי במצרים בליליא דפסחא ּוקטל כל
בּוכרא רכב על חזיזא קלילא ּורהט כטביא ּוכאּורזילא דאּילא ואגין על בתּיא די ַאנן תמן
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ואתעתד בתר אשותנא ואשגח מן כּותא ואסתכל מן חרכּיא וחזא דמא דנכסא דפסחא
ּודמא דגזירת מהּולתא דחקיק על תרענא וחש מן שמי מרֹומא וחמא לעמיּה דָאכלין ית
נכסת חגא דפסחא טוי נּור על תמכא ועּולשין ּופּטיר וחס עלן ולא יהב רשּותא למלאְך
מחביל לחבלא בן.
יּ .ובעדן צפרא אתיב רחימי ואמר לי קּומי לְך כנשתא דישראל רחימתי די מלקדמין
ושפירת עֹובדין איזילי נפקי מן שעבּוד מצראי.
יא .ארּום הא זמן שעבּודא דדמי לסתוא פסק ּושנּיא דאמרית לַאברהם ביני פלגּיא
אתקטעּו ּומרות מצראי דמתיל למטרא טרידא חלף ואזל ולא תיספּון למחזיהֹון עֹוד עד
עלמא.
יבּ .ומשה וַאהרן דמתילין ללּולבי דתמר אתחזּו למעבד נסין בַארעא דמצרים ועדן קטֹוף
בּוכרּיא מטא וקל רּוחא דקּודשא דפּורקנא דאמרית לַאברהם אבּוכֹון כבר שמעתּון מה
דאמרית ליּה וַאף ית עמא די ישתעבדּון בהֹון דאין אנא ּובתר כן יפקּון בקנינא סגי ּוכען
צביתי למעבד מא דקּימית ליּה במימרי.
יג .כנשתא דישראל דמתילא לבכּורי תינין פתחת פּומּה ואמרת שירתא על ימא דסּוף וַאף
עּולימּיא וינקּיא שבחּו למרי עלמא בלישנהֹון מן יד אמר להֹון מרי עלמא קּומי לְך כנשתא
דישראל רחימתי ושפירתי איזילי מכא לַארעא דקּימית לאבהתיְך.
יד .וכד רדף פרעה רשיעא בתר עמא דישראל הות מתילא כנשתא דישראל ליֹונתא
דסגירא בחגוי טּנרא וחויא מעיק לּה מגיו ונצא מעיק לּה מברא הכדין הות כנשתא דישראל
סגירא מַארבע סטרי עלמא דמן קדמיהֹון ימא ּומן בתריהֹון רדיף סנָאה ּומן תרין סטריהֹון
מדברּיא דמלין חיון קלן דנכתין וקטלין באריסיהֹון ית בני נשא ּומן יד פתחת פּומּה בצלֹו
קדם יי ּונפקת ברת קלא מן שמי מרֹומא וכן אמרת ַאנת כנשתא דישראל דמתילא ליֹונתא
דכיתא ּומּטמרא בסגֹור חגוי טּנרא ּובחביֹוני דרגיתא ַאחזיני ית חזויְך וית עּובדיְך דתקנן
אשמעיני ית קליְך ארּום קליְך עריב בצלֹותא בבית מקדש זעיר וחזויְך שפיר בעּובדין טבין.
טו .בתר דעברּו ית ימא אתרעמּו על מּיא ואתא עליהֹון עמלק רשיעא דנטר להֹון דבבּו על
עיסק בכירּותא ּוברכתא דשקל יעקב אבּונא מן עשו ואתא לָאגחא קרבא בישראל על
דבּטילּו פתגמי אֹוריתא והוה עמלק רשיעא גניב מתחֹות גדפי ענני יקרא נפשתא משבטֹוי
דדן ּומקּטיל יתהֹון על דהוה בידיהֹון פסליּה דמיכה בההיא שעתא אתחּיבּו בית ישראל
דמתילין לכרמא לאתחבלא אלּולי צדיקי דרא ההּוא דמתילין לבֹוסם טב.
טז .בההיא שעתא הדרּו בתיּובתא בכן אתעתד משה נבּיא וצלי קדם יי ויהֹושע משמשניּה
אזדרז ּונפק מתחֹות גדפי ענני יקרא דיי ועמיּה גּוברין צדיקין דדמין בעּובדיהֹון לורדא
ואגיחּו קרבא בעמלק ותברּו ית עמלק וית עמיּה בשמתא דיי וקטלא ּותבירא בפתגם
דחרב.
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יזּ .ובזעירּות יֹומּיא עבדּו בני ישראל ית עגלא דדהבא ואסתלקּו ענני יקרא די מטללין
עלויהֹון ואשתַארּו מפּורסמין ואתרֹוקנּו ית תּקּון זיניהֹון דחקיק ביּה שמא רבא מפרש
בשבעין שמהן ּובעא יי להֹובדא יתהֹון מן עלמא אלּולי דאדכר קדמֹוי קים דקּים במימריּה
לַאברהם ליצחק ּוליעקב דהוֹו קלילין בפּולחניּה כטביא ּוכאּורזילא דאּילא ותקרּובתא
דקריב ַאברהם ית יצחק בריּה בטּור מֹורּיה ּומן קדמת דנא קריב תמן ית קּורבניּה ּופליג
יתהֹון בשוי.

פרק ג
א .וכד חזֹו עמא בית ישראל דאסתלקּו ענני יקרא מעלויהֹון ּוכלילא דקּודשא דאתיהיב
להֹון בסיני אתנטיל מּנהֹון ואשתַארּו חשיכין כליליא ּובעֹו ית כלילא דקּודשא דאסתלק
מּנהֹון ולא אשכחּוהי.
בָ .אמרין בני ישראל אלין לאלין נקּום וניזיל ּונסחר למשכן זמנא דפרסיּה משה מברא
למשריתא ונתבע אּולפן מן קדם יי ּושכינת קּודשיּה דאסתלקת מּננא וחזרּו בקרוין
ּובפלטּיא ּובפתון ולא אשכחּו.
ג .אמרת כנשתא דישראל אשכחּו יתי משה וַאהרן וליואי נטרי מּטרת מימרא דמשכן
זמנא די מסחרן יתיּה חזֹור חזֹור ּושאלית להֹון על עיסק שכינת יקרא דיי דאסתלקת מּני
אתיב משה ספרא רבא דישראל וכן אמר אסק לשמי מרֹומא ואצלי קדם יי מאם יכפר על
חֹוביכֹון וישרי שכינתיּה ביניכֹון כמלקדמין.
ד .כזעיר צבחר הוה ותב יי מתקֹוף רּוגזיּה ּופּקיד למשה נבּיא למעבד משכן זמנא וארֹונא
ואשרי שכינתיּה בגּויּה ועמא בית ישראל הוֹו מקרבין קּורבניהֹון ועסקין בפתגמי אֹוריתא
באדרֹון בית מדרשא דמשה רבהֹון ּובקיטּונא דיהֹושע בר נּון משמשניּה.
ה .כד שמעּו שבעא אּומּיא דבני ישראל עתידין למחסן ית ארעהֹון קמּו כחדא וקציצּו ית
אילנּיא וסתימּו ית מבּועי מּיא וצדיאּו ית קרויהֹון וערקּו אמר קּודשא בריְך הּוא למשה נבּיא
אנא קּימית לאבהתהֹון דאלין לַאעלא ית בניהֹון לַאחסנא ארע עבדא חלב ּודבש ואיכדין
אנא מעיל ית בניהֹון לארע צדיא וריקניא כען אנא מעכיב יתהֹון ַארבעין שנין במדברא ּותהי
אֹוריתי מתערבא בגּופיהֹון ּומבתר כן אּנּון עממין רשיעין יבנֹון מה דצדיאּו בכן אמר משה
לבני ישראל אשבעית לכֹון כנשתא דישראל ביי צבאֹות ּובתּקיפי ַארעא דישראל דלא
תזידּון למסק לארע כנענאי עד משלם ַארבעין שנין ויהי רעוא מן קדם יי לממסר יתבי
ַארעא בידיכֹון ותעברּון ית ירדנא ּותהי ַארעא כבישא קדמיכֹון.
ו .כד סליקּו ישראל מן מדברא ועברּו ית ירדנא עם יהֹושע בר נּון אמרּו עממי ַארעא מה
היא דא אּומא בחרתא דסלקא מן מדברא ּומתגמרא מן קטרת בּוסמין ּוסעידא בזכּותיּה
דַאברהם דפלח וצלי קדם יי בטּור מֹורּיה ּומתמרקא משח רבּותא בצדקתיּה דיצחק
דאתעקד באתר בית מקדשא דמתקרי טּור דלבֹונתא ּומתעבדין לּה נסין בחסידּותיּה
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דיעקב דאשתדל עמיּה מלאכא עד מסק קריצתא ואתגבר מּניּה ואשתיזב הּוא ּותרי עסר
שבטֹוי.
ז .כד בנא שלמה מלכא דישראל ית בית מקדשא דיי בירּושלם אמר יי במימריּה כמה יאי
בית מּוקדשא הדין דאתבני לי על ידֹוי דמלכא שלמה בר דוד וכמה יאין כהנּיא בעדן
דפרסין ידיהֹון וקימין על דּוכניהֹון ּומברכין לעמא בית ישראל בשתין ָאתין דמסירין למשה
רבהֹון וההיא ברכתא מסחרא להֹון כשּור רם ותּקיף ּובּה מתגברין ּומצלחין כל גברי
ישראל.
ח .וכהנּיא וליואי וכל שבטּיא דישראל כּולהֹון אחידין בפתגמי אֹוריתא דמתילין לחרבא
ושקלן וטרן בהֹון כגברין מאלפי קרבא וכל חד וחד מּנהֹון חתימת מילה על בסריּה היכמא
דאתחתימת בבסריּה דַאברהם ּומתגברין בּה כגבר דחרבא חגירא על ירכיּה ּובגין כן לא
דחלין מן מזיקּיא ּוטלני דָאזלין בליליא.
ט .היכל קּודשא בנא ליּה שלמה מלכא מן אילני זנגבילא ושאני ושּורבני דָאתי מן לבנֹון
וחפא יתיּה דהב דכי.
יּ .ובתר דאשלים יתיּה שּוי בגּויּה ית ארֹונא דסהדּותא דהּוא עמּודא דעלמא ּובגּויּה תרין
לּוחי ַאבנּיא דַאצנע תמן משה בחֹורב דיּקירין מן כסף מזּוּקק ושפירין מן דהב טב ּופרש
וטליל מן עלויּה ית פרּוכתא דתכלא וַארגונא ּוביני כרּובּיא די עלוי כפּורתא הות שריא
שכינתא דיי דשכין שמיּה בירּושלם מן כל כרכי ַארעא דישראל.
יא .כד אתא שלמה מלכא למעבד ית חנכת בית מקדשא כרֹוזא נפק בחיל וכן אמר פּוקּו
וחזֹו יתבי פלכּיא דַארעא דישראל ועמא דצּיֹון בתגא ּובכלילא דכלילּו עמא בית ישראל ית
מלכא שלמה ביֹום חנכת בית מקדשא וחדֹו בחדות חגא דמטללתא דעבד שלמה מלכא
בעדנא ההּוא ית חגא דמטללתא ַארבעת עסר יֹומין.

פרק ד
אּ .ובההּוא יֹומא קריב מלכא שלמה אלף עלון על מדבחא ואתקבל ברעוא קּורבניּה קדם
יי נפקת ברת קלא מן שמּיא וכן אמרת כמה יאיא ַאנת כנשתא דישראל וכמה יאין אּנּון
רברבי כנשתא וחכימּיא יתבי סנהדרין דאּנּון מנהרין לעלמא לעמא בית ישראל ודמין
לגֹוזלין בני יֹונתא ואפילּו שָאר בני כנשתְך ועמא דַארעא אּנּון צדיקין כבנֹוי דיעקב דלקטּו
ַאבנין ועבדּו גלשֹושיתא בטּורא דגלעד.
ב .כמה יאין כהנּיא וליואי דמקרבין ית קּורבניְך וָאכלין בסר קּודשא ּומעשרא וַאפרשּותא
ודכין מכל אּונסא וגזילא היכמא דהוֹו דכין עדרי ענא דיעקב בעדן דהוֹו גזיזין וסלקן מן
נחלא דיּובקא דלא הות בהֹון אניסּותא וגזילא וכּולהֹון דמין דא לדא וילדן תיֹומין בכל עדן
ועקרא ּומתכלא לא הות בהֹון.
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ג .ושפתֹוי דכהנא רבא הוֹו בעין צלֹותא ביֹומא דכפּורי קדם יי ּומלֹוי הוֹו מהפכין חֹוביהֹון
דישראל דדמין לחּוט זהֹוריתא ּומחּורן יתהֹון כעמר נקי ּומלכא דהּוא רישהֹון מלי פּקֹודּיא
כרמֹונא בר מן אמרכלּיא וַארכֹונין דאּנּון קריבין למלכא דאּנּון צדיקין ולית בהֹון מדעם ביש.
ד .וריש מתיבתא דהּוא רב די ליְך חסין בזכּותא ורב בעּובדין טבין כדוד מלכא דישראל
ועל מימר פּומיּה הוה מתבני עלמא ּובאּולפן אֹוריתא דהוה עסיק רחיצין עמא בית ישראל
ּומנצחין בקרבא כאלּו ָאחדין בידיהֹון כל מני זינין דגברין.
ה .תרין פריקיְך דעתידין למפרקיְך משיח בר דוד ּומשיח בר אפרים דמין למשה וַאהרן בני
יֹוכבד דאמתילּו לתרין אּורזלין תיֹומי טביא והוֹו רען לעמא בית ישראל בזכּותהֹון ַארבעין
שנין במדברא במּנא ּובעֹופין פּטימין ּומי בירא דמרים.
ו .וכל זמן דהוֹו בית ישראל ָאחדין בידיהֹון אּומנּות אבהתהֹון צדיקּיא הוֹו ערקין מזיקי
ּוטלני וצפרירי וטיהרי מביניהֹון על דהות שכינת יקרא דיי שריא בבית מקדשא דהוה
מתבני בטּור מֹורּיה וכל מזיקּיא ּומחבלּיא הוֹו ערקין מריח קטֹורת בּוסמין.
זּ .ובזמן דעמא בית ישראל עבדין רעּותיּה דמרי עלמא הּוא מקליס יתהֹון בשמי מרֹומא וכן
אמר כליְך שפירתא כנשתא דישראל ּומחתא לית ביְך.
ח .אמר יי במימריּה עמי תהי יתבא כנשתא דישראל דדמיא לננפי דהיא צניעא ועמי
תיעלין לבית מקדשא ויהֹון מקרבין ליְך דֹורֹון רישי עמא דיתבין על נהר אמנה ודירי דיתבין
בריש טּור תלגא ואּומּיא דבחרמֹון מסקין ליְך מסין יתבי כרכין תּקיפין דאּנּון גיברין כַאריון
תקרּובתא מן קרוי טּורּיא דחסינין מן נמרין.
ט .קביע על לּוח לבי רחימתיְך אחתי כנשתא דישראל דמתילא לננפי דהיא צניעא קביע
על לּוח לבי חבת זּוטר רבניְך דהּוא צדיקא כחד מן רבני סנהדרין ּוכחד מן מלכּיא דבית
יהּודה דהות יהיבא כלילא דמלכּותא על צוריּה.
י .כמה שפירן עלי חבתיְך אחתי כנשתא דישראל דמתילא לננפי דהיא צניעא כמה טבן
עלי חבתיְך יתיר משבעין אּומּיא ושּום טב דצדיקיְך נדיף מכל בּוסמנין.
יאּ .ובעדן דמצלן כהנּיא בעזרתא דקּודשא זלחן ספותהֹון יערת דּובשא ולישנְך ננפי צניעא
במללּותְך שירין ותּושבחן מתיקין כחלב ּודבש וריח לבּושי כהניְך כריח אּולבנין.
יבּ .ונשיְך דמתנסבן לגּוברין צניען כננפי צניעא ּוכגּנתא דעדן דלית רשּו לגבר למיעל לגּוּה
אלהין צדיקּיא דנפשתהֹון משתלחין לגּוּה על יד מלאכּיא ּובתּולֹותיְך טמירן ּוגניזן בַאנפלין
וחתימן בכן כמבּוע דמין חּין דנפיק מתחֹות אילנא ּומתפרש לַארבעה רישי נהרין ואלמלא
דהּוא חתים בשמא רבא וקדישא הוה נפיק ּומבע ושטיף כל עלמא.
יג .ועּולימיְך מלין פּקֹודין הכרימֹונין ורחמין לנשיהֹון וילדן בנין צדיקין כותהֹון וריחיהֹון מתיל
הכי כבּוסמנין טבין דגּנתא דעדן כפֹורין עם רשקין.
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יד .רשק ּומֹוריקא ּוקני בּוסמא וקּנמֹון עם כל קיסי לבֹונתא מירא דכיא וַאקסיל אלוָאן תן
אלּואוז עם כל מיני בּוסמנין.
טוּ .ומּיא דשילֹוח מדברין בניח עם מֹותר מין דנגדין מן לבנֹון לאשקָאה ית ַארעא דישראל
בגין דאּנּון עסקין בפתגמי אֹוריתא דמתילין לבירא דמין חּין ּובזכּותא דנסּוְך מּיא דמנסכין
על מדבחא בבית מקדשא דמתבני בירּושלם דמתקרי לבנֹון.
טז .ועל סטר ציפּונא הוה פתּורא ועלֹוהי תרי עסר לחמין דאפין ועל סטר דרֹומא הות
בֹוצינא לַאנהרא ועל מדבחא הוֹו כהנּיא מסקין קטֹורת בּוסמין כנשתא דישראל אמרת ייעֹול
אלהי רחימי לבית מקדשא ויקבל ברעוא קּורבנהֹון דעמיּה.

פרק ה
א .אמר קּודשא בריְך הּוא לעמיּה בית ישראל עלית לבית מקדשי דבנית לי אחתי כנשתא
דישראל דמתילא לננפי דהיא צניעא אשריתי שכינתי ביניְך וקבילית ברעוא ית קטֹורת
בּוסמיְך דעבדת לשמי שלחית אישתא מן שמּיא ואכלת ית עלון וית נכסת קּודשין אתקבל
ברעוא קדמי נסּוְך חמר סּומק וחמר חּור דנסיכּו כהנּיא על מדבחי כען איתֹו כהנּיא רחמי
פּקֹודי אכּולּו מא דמשתַאר מן קּורבנּיא ואתפנקּו מן טּובא דאתעתד לכֹון.
ב .בתר כל פתגמּיא האלין חבּו עמא בית ישראל ּומסר יי יתהֹון ביד נבּוכדנצר מלכא
דבבל ואֹוביל יתהֹון בגלּותא והוֹו דמין בגלּותא כגבר דמיְך דלא יכיל לאתערא משינתיּה
וקל רּוחא דקּודשא מזהרא להֹון על יד נבּיּיא והות עירא יתהֹון מדמּוְך לבהֹון עני רבֹון כל
עלמא וכן אמר הדרי בתיּובתא פתחי פּומיְך ּובּועי ושבחי לי אחתי רחימתי כנשתא
דישראל דמתילא ליֹונתא בשלימּות עּובדיְך ארּום שער רישי אתמלי מן דמעתיְך כגבר
דשער רישיּה מצטבע מּטלא דשמּיא וציצית נזרי אתמלי מן טפי עיניְך כגבר דציצית נזרֹוהי
מלין מּטפי מטרא דנחתין בליליא.
ג .ענת כנשתא דישראל כל קבל נבּיּיא הא כבר ַאעדיתי מּני ניר פּקֹודֹוי ּופלחית לטעות
עממּיא ואיכדין יהוין לי אפין למהדר לותיּה אתיב להֹון מרי עלמא על יד נבּיּיא וַאף אנא הא
כבר סליקית שכינתי מביניְך ואיכדין ַאהדר ואת עבדת עּובדין בישין ואנא קדישית ית רגלי
מסאֹובתיְך ואיכדין אטּניפּנּון ביני עממּיא בעּובדיְך בישּיא.
ד .כד אתגלי קדם יי דעמא בית ישראל לא צבן למחרט ולמתב לותיּה אֹושיט מחת
גבּורתיּה על שבטא דראּובן וגד ּופלגּות שבטא דמנשה דמעברא לירדנא ּומסר יתהֹון ביד
סנחריב מלכא דאתּור וַאגלי יתהֹון ללחלח ּולחבֹור נהרי גֹוזן וקרוי מדי ּודבר מּידהֹון עגל
מתכא דשּוי ירבעם חּיבא בלשם דן דמתקריא פמיָאס ביֹומי פקח בר רמליהּו וכד שמעת
אנא רחמי אתגֹוללּו עליהֹון.
ה .וכד תקיפת עלי מחת גבּורתא דיי תהית על עֹובדי וכהנּיא קריבּו קּורבנא ואסיקּו
קטֹורת בּוסמין ולא אתקבל ברעוא ארּום מרי עלמא אחד דשי תיּובתא בַאנפי.
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ו .אמרת כנשתא דישראל צביתי למתבע אּולפן מן קדם יי ואיהּו סליק שכינתיּה מביני
ונפשי תאיבא לקל מלֹוי תבעית שכינת יקריּה ולא אשכחית צליתי קדמֹוהי ואיהּו טליל
שמּיא בענני ולא קביל צלֹותי.
זַ .אדביקּו לי כשדאי דנטרין אֹורחתא ּומעיקין חזֹור חזֹור על קרתא דירּושלם מּני קטלּו
בחרבא ּומּני אֹובילּו בשביא נטלּו תגא דמלכּותא מעל צוריּה דצדקּיהּו מלכא דיהּודה
ואֹובילּו יתיּה לרבלה וסמיאּו ית עינֹוהי עמא דבבל דמעיקין על קרתא ונטרין ית שּורּיא.
ח .אמרת כנשתא דישראל אשבעית לכֹון נבּיּיא בגזירת מימרא דיי מאם יתגלי עליכֹון
רחימי חּויאּו קדמֹוהי דמרעיתא מן חבת רחמֹוהי אנא.
ט .ענֹו נבּיּיא ואמרּו לבית ישראל אידין אלהא ַאנת בעיא למפלח כנשתא דישראל
שפירתא מכל עממּיא לאידין ַאנת צביא למדחל דהכדין קּימת עלנא.
י .בכן שריַאת כנשתא דישראל למשתעי בשבחא דמרי עלמא וכן אמרת לההּוא אלהא
רעּותי למפלח דעטיף ביממא באצטלא חּור כתלגא ועסיק בעשרין וַארבעה ספרין
דאֹוריתא ּופתגמי נבּוָאה ּוכתיבי ּובליליא הּוא עסיק בשתא סדרי משנה וזיו יקרא דַאנפֹוהי
זהרין כנּורא מסגיאּות חכמתא ּוסברא דהּוא מחדית שמֹועין חדתין בכל יֹומא ועתיד
לפרסֹומּנּון לעמיּה ביֹומא רבא וטקסיּה על רבֹוא רבון מלאכין דמשמשין קדמֹוי.
יא .אֹוריתיּה דהיא רגיגא מדהב טב ּופירּוש מלּיא דבהֹון דגֹורין דגֹורין טעמין ּופּקֹודין למן
דנטרין להֹון חּורין כתלגא ּודלא נטרין יתהֹון אּוכמין כאגפי עֹורבא.
יב .עינֹוהי מסתכלן תדירא על ירּושלם לאֹוטבא לּה ּולברכא לּה מרישּה דשתא ועד סֹופּה
דשתא כיֹונין דקימין ּומסתכלין על מפקנּות מּיא בגין זכּותא דיתבי סנהדרין דעסקין
באֹוריתא ּומנהרין ית דינא למהוי שעיע כחלב ויתבין בבית מדרשא ּומתינין בדינא עד
דגמרין לזכָאה ּולחּיבא.
יג .תרין לּוחי ַאבנין דיהב לעמיּה כתיבן בעשר שּטין דמין לשּטי גּנת בּוסמא מרבין
דקדּוקין וטעמין היכמא דגּנתא מרביא בּוסמין ושפותי חכימֹוי דעסקין באֹוריתא זלחין
טעמין בכל סטר ּומימר פּומהֹון כמירא בחירא.
יד .תרי עסר שבטין דיעקב עבדיּה גלילן על ציץ כלילא דדהבא דקּודשא גליפן על תרי
עסר מרגליתא עם תלתא אבהת עלמא ַאברהם יצחק ויעקב ראּובן גליף על ַאחמר שמעֹון
גליף על עקיק לוי גליף על ברקן ועפרן יהּודה גליף על כּוחלי יששכר גליף על אזמֹורד
זבּולּון גליף על גיהר דן גליף על בּורלא נפתלי גליף על אספֹור גד גליף על טבָאג אשר
גליף על פרּוזיג יֹוסף גליף על מריבג בנימין גליף על אפנטֹור דמין לתרי עסר מזלּיא נהירין
כעששית צחיחין בעֹובדיהֹון כשן דפיל ּובהיקין כשבזיזין.
טו .וצדיקּיא אּנּון עמּודי עלמא בסיסן על סמכין דדהב טב אּנּון פתגמי אֹוריתא דעסקין
בהֹון ּומֹוכחין ית עמא בית ישראל למעבד רעּותיּה ואיהּו מתמלי רחמין עליהֹון כסבא
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ּומחּור חֹוביהֹון דבית ישראל כתלג ּומתעתד למעבד נצחן קרבא בעממּיא דעברין על
מימריּה כעּולם גבר וחסין כגּולמישין.
טז .מלי מֹוריגֹוי מתיקן כדּובשא וכל פּקֹודֹוי רגיגן על חכימֹוי מדהב ּוכסף דין הּוא
תּושבחתיּה דאלהי רחימי ודין הּוא תקֹוף חּוסניּה דמרי חביבי נבּיּיא דמתנבאין בירּושלם.

פרק ו
א .אתיבּו נבּיּיא כד שמעּו תּושבחתא דיי מפּום כנשתא דישראל וכן אמרּו על אידין חֹובא
אסתלקת מביניְך שכינתא דיי את דשפירן עּובדיְך מכל אּומּיא ּולָאן אתר אתפני רחימיְך
באסתלקּותיּה ממקדשיְך אמרת כנשתא דישראל על חֹובין ּומרֹודין ואשתדּור די אשתכחּו
בי ָאמרין נבּיּיא כען הדרי בתיּובתא ּונקּום ַאנת ואּנן ּונצלי קדמֹוהי ונבעי רחמין עמיְך.
בּ .ומרי עלמא קביל צלֹותהֹון ברעוא ּונחת לבבל לסנהדרין דחכימּיא ויהב רוחא לעמיּה
ואסקּנּון מגלּותהֹון על יד כֹורש ועזרא ּונחמיה ּוזרּובבל בר שַאלתיאל וסבי יהּודאי ּובנֹו ית
בית מקדשא ּומּניאּו כהנּיא על קּורבנּיא וליואי על מּטרת מימרא דקּודשא ּושלח אשתא מן
שמּיא וקביל ברעוא ית קּורבנא וית קטֹורת בּוסמין וכגבר דמפרניס ית בריּה רחימיּה
בתפנּוּקין כן פּניקּנּון וכגבר דמגביב ורדין מן מישרא כן כּנישּנּון מן בבל.
גּ .ובההּוא יֹומא אנא אפלח למרי עלמא רחימי ּורחימי אשרי שכינת קּודשיּה ביני וזן יתי
בתפנּוּקין.
ד .אמר יי במימריּה כמה יאיא את חביבתי בזמן דצבּותיְך למעבד רעּותי שפיר בית
מקדשא דבנית לי כמקדש קדמי דבנא לי שלמה מלכא בירּושלם ואימתיְך על כל עממּיא
כיֹומא דהליכּו ַארבעת טקסיְך במדברא.
הַ .אסחרי רבניְך חכימי כנשתא רבתא חזֹור חזֹור לקבלי דאּנּון ַאמלכּוני בגלּותא וקבעי
מדרשא לאּולפן אֹוריתי ּושָאר זעטּוטיְך ועמא דַארעא ַאצדיקּו במימר פּומהֹון כבנֹוי דיעקב
דלקטּו ַאבנין ועבדּו גלשֹושיתא בטּורא דגלעד.
וּ .וכהנּיא וליואי ָאכלי קּורבניְך ּומעשר קּודשא וַאפרשּותא דכין מכל אּונסא וגזילא היכמא
דהוֹו דכין עדרי ענא דיעקב בזמן דסלקן מן נחלא דיּובקא דלא הות בהֹון אניסא וגזילא
וכּולהֹון דמין דא לדא וילדן תיֹומין בכל עדן ּומתכלא ועקרא לא הות בהֹון.
זּ .ומלכּות בית חשמֹונאי כּולהֹון מלין פּקֹודּיא כרמֹונא בר מן מתתיה כהנא רבא ּובנֹוהי
דאּנּון צדיקין מכּולהֹון ּומקּימין פּקֹודּיא ּופתגמי אֹוריתא בצחּותא.
ח .באדין קמּו יונאי ּוכנשּו שתין מלכין מבנֹוי דעשו מלּובשין שריֹונין רכבין על סּוסון ּופרשין
ּותמנין דּוכסין מבנֹוי דישמעאל רכבין על פילּיא בר מן שָאר עממּיא ולישנּיא דלית להֹון
מנין ּומּניאּו ַאנטיּוכס מלכא עליהֹון לרישא ואתֹו לָאגחא קרבא בירּושלם.
טּ .ובעדנא ההּוא הות כנשתא דישראל דמתילא ליֹונתא שלימתא פלחא בלב חד למרהא
וָאחדא לאֹוריתא ועסקא בפתגמי אֹוריתא בלב שלים ּוברירן זכותהא כיֹומא דנפקת
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ממצרים הא בכן נפקּו בני חשמֹונאי ּומתתיה וכל עמא דישראל ואגיחּו בהֹון קרבא ּומסר יי
יתהֹון בידהֹון וכד חזֹו יתבי פלכּיא אשרּו יתהֹון ּומלכות ַארעא ושלטֹונּיא וקליסּו להֹון.
י .אמרּו אּומּיא כמה זיותנין עֹובדי עמא הדין כקריצתא שפירן עּולימהא כסיהרא ּוברירן
זכותהא כשמשא ואימתהא על כל יתבי ַארעא כזמן דהליכּו ַארבעת טקסהא במדברא.
יא .אמר מרי עלמא לבית מקדש תנין דאתבני על ידֹוהי דכֹורש אשריתי שכינתי למחמי
עּובדין טבין דעמי ּולמחמי אלּולי פשן וסגן חכימּיא דמתילין לגּופנא ולבלּוביהֹון מלין עּובדין
טבין הכרמֹונין.
יב .וכדּו אתגלי קדם יי דאּנּון צדיקין ועסקין באֹוריתא אמר יי במימריּה לא אֹוסף למבכּנּון
וַאף לא ַאעביד עמהֹון גמירא אלהין אמליְך בנפשי לאֹוטבּותהֹון ּולשּוָאה יתהֹון גיותנין
ברתכי מלכין בגין זכּותא דצדיקי דרא דדמין בעּובדיהֹון לַאברהם אבּוהֹון.

פרק ז
א .תּובי לותי כנשתא דישראל תּובי לירּושלם תּובי לבית אּולפן אֹוריתא תּובי לקבלא
נבּוָאה מן נבּיּיא דמתנבאין בשּום מימרא דיי ּומה טיבכֹון נביאי שקרא למטעי עמא
דירּושלם בנבּוַאתכֹון דאתּון ממללין סטיא על מימרא דיי ּולַאחלא משרית ישראל ויהּודה.
ב .אמר שלמה ברּוח נבּוָאה מן קדם יי כמה שפירן רגליהֹון דישראל כד סלקן לאתחזָאה
קדם יי תלת זמנין בשתא בסנדלין דססגֹונא ּומקרבין ית נדריהֹון וית נדבתהֹון ּובניהֹון נפקי
ירכיהֹון יאין כיּוחרין דקביען על כלילא דקּודשא דעבד בצלאל אּומנא לַאהרן כהנא.
ג .וריש מתיבתְך די בזכּותיּה מתפרנסין כל עלמא היכמא דעּוברא מתפרניס מן פרתיּה
במעיא דאמיּה בהיק באֹוריתא כאּוגנא דסיהרא במיתיּה לדכָאה ּולסָאבא לזכָאה ּולחּיבא
ולא חסרין פתגמי אֹוריתא תדירא מפּומיּה היכמא דלא חסרין מֹוי דנהרא רבא דנפיק מעדן
ושבעין חכימין מסחרין יתיּה כאדר סגלגל ואֹוצריהֹון מלין מן מעשר קּודשא ונדרא ּונדבתא
דסּייגּו להֹון עזרא כהנא ּוזרּובבל וישּוע ּונחמיה ּומרדכי בלשן אנשי כנשתא רבתא דמתילין
לורדין בגין דיהי להֹון חילא למעסק באֹוריתא יימם ולילי.
ד .תרין פריקיְך דעתידין למפרקיְך משיח בר דוד ּומשיח בר אפרים דמין למשה וַאהרן בני
יֹוכבד דמתילין לתרין אּורזילין תיֹומי טביא.
ה .וָאב בית דינא דדאין דיניְך חסין על עמא לכפתא יתהֹון ּולמנגד מן דאתחּיב בדינא
לנגדא כשלמה מלכא דעבד מגדלא דשן דפיל ּוכבש ית עמא בית ישראל וַאהדר יתהֹון
למרי עלמא וספריְך מלין חכמתא כפרקטינין דמּיא וידעין לממני חּושבני עבּורין ּומעברין
שנין וקבעין רישי ירחין ורישי שנין בתרע בית סנהדרין רבא ורב בית בא לבית יהּודה דמי
לדוד מלכא דבנא מצדתא דצּיֹון דמתקרי מגדלא דלבנן דכל מן דיקּום עלֹוהי יכיל לממני כל
מגדלין די בדמשק.
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ו .מלכא דאתמּני עלְך רישא צדיקא כאלּיהּו נבּיא דקּני קנאתא למרי שמּיא ּוקטל ית נביאי
שקרא בטּור כרמלא ואתיב ית עמא בית ישראל לדחלתא דיי ודלת עמא דָאזלין ברישא
מכא על דאּנּון מסכינין עתידין למלבש ַארגונא היכמא דלבש דנּיאל בקרתא דבבל ּומרדכי
בשּושן בגין זכּותא דַאברהם דַאמליְך מן קדמת דנא למרי עלמא ּובצדקתא דיצחק
דכפתיּה אבּוהי למקרביּה ּובחסידּותיּה דיעקב דקליף על חּוטרּיא ברהטיא.
ז .אמר מלכא שלמה כמה יָאה ַאנת כנשתא דישראל בזמן דתסבלי עלְך ית ניר מלכּותי
בעדן דאנא מֹוכח יתיְך ביסּורין על חֹוביְך וַאנת מקבלא יתהֹון ברחים דמין בַאנפיְך
כתפנּוּקין.
חּ .ובעדן דפרסין כהנּיא ידיהֹון בצלֹו ּומברכין לאחיהֹון בית ישראל דדמין ַארבעת ידיהֹון
מתפרשין כלּולבי דתמר וקֹומתהֹון כדקלא ּוקהליְך קימין אפין באפין כל קביל כהנּיא
ואפיהֹון כבישין לַארעא כַאתכלין דענבין.
ט .אמר יי במימריּה אסק ואנסי לדנּיאל וַאחזי אי כהיל למיקם בנסיֹונא חדא היכמא דקם
ַאברהם דדמי ללֹולבא דתמר בעסרא נסיֹונין ּובחין אנא ַאף לחנניה מישאל ועזריה אי
כהלין למיקם בנסיֹונהֹון אפרֹוק בדיל זכּותהֹון לעמא בית ישראל דמתילין לַאתכלין דענבין
ושֹומהֹון דדנּיאל חנניה מישאל ועזריה אשתמע בכל ַארעא וריחיהֹון יהי נדיף כריח תפּוחין
דגּנתא דעדן.
י .אמר דנּיאל וחברֹוהי קבלא נקביל עלנא גזירת מימרא דיי היכמא דקביל עליּה ַאברהם
אבּונא דמתיל לחמר עתיק ּונהְך באֹורחן דתקנן קדמֹוהי היכמא דאזלּו אלּיהּו ואלישע
נבּיּיא די בזכּותהֹון קמּו מיתּיא דדמין לגבר דדמיְך וכיחזקאל בר בּוזי כהנא דמּנבּוַאת
פּומיּה אתערּו דמכי מיתּיא דבבקעת דּורא.
יא .אמרת ירּושלם כל זמן דאנא מהלכא באֹורחא דמרי עלמא משרי שכינתיּה ביני ועלי
מתוּה ּובעדן דאנא סטיא מן אֹורחתיּה מסליק שכינתיּה מביני ּומטלטיל יתי ביני עממּיא
ואּנּון שלטין בי כגבר דשליט באנתתיּה.
יב .כד חבּו עמא בית ישראל ַאגלי יי יתהֹון בַארעא דשעיר חקלי אדֹום אמרת כנשתא
דישראל בבעּו מּנְך רבֹון כל עלמא קביל צלֹותי דאנא מצליא קדמְך בקרוי גלּותא ּובפלכי
עממּיא.
יגָ .אמרין בני ישראל אלין לאלין נקדים בצפרא ּונהְך לבית כנשתא ּולבית מדרשא ּונבּקר
בספרא דאֹוריתא ונחמי אי מטא זמן פּורקנא דעמא בית ישראל דמתילין לגּופנא
לאתפרקא מגלּותהֹון ונשַאל לחכימּיא אי אתגלי קדם יי זכּותא דצדיקּיא דמלין פּקֹודּיא
כרמֹונא אי מטא קצא למסק לירּושלם למתן תמן שבח לאלהא דשמּיא ּולמקרב עלון
ונכסת קּודשּיא.
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יד .וכד יהי רעוא מן קדם יי למפרק ית עמיּה מן גלּותא יתַאמר למלכא משיחא כבר שלים
קץ גלּותא וזכות צדיקּיא אתבסם קדמי כריח בלסמֹון וחכימי דרּיא קביען על תרעי מדרשא
עסקין בפתגמי ספרּיא ּופתגמי אֹוריתא כען קּום קביל מלכּותא די גנזית לְך.

פרק ח
אּ .ובההּוא זמנא יתגלי מלכא משיחא לכנשתא דישראל וימרּון ליּה בני ישראל אתא תהי
עמנא לָאח ונסק לירּושלם ּונהי ינקין עמְך טעמי אֹוריתא היכמא דיניק ינקא בחדיא דאמיּה
דכל זמן דהויתי מטּולטלא לבר מן ַארעי כד הויתי דכרא ית שּום אלהא רבא ּומסרה נפשי
על אלהּותיּה ַאף עממי ַארעא לא הוֹו מבזין לי.
ב .אדברּנְך מלכא משיחא וַאעליּנְך לבית מקדשי ּותאליף יתי למדחל מן קדם יי ולמהְך
באֹורחתיּה ותמן נסעֹוד סעֹודתא דלויתן ונשתי חמר עתיק דאצטנע בענבֹוהי מן יֹומא
דאתברי עלמא ּומרמֹוני פירי דאתעתדּו לצדיקּיא בגּנתא דעדן.
ג .אמרת כנשתא דישראל אנא בחירתא מכל עממּיא דאנא קטרא תפילין ביד שמאלי
ּוברישי ּוקבעא מזּוזתא בסטר ימינא דדשי תּולתא לקביל תּקי דלית רשּו למזיקּיא לחבלא
בי.
ד .יימר מלכא משיחא משבע אנא עליכֹון עמי בית ישראל מא דין אתּון מתגרן בעממי
ַארעא למפק מן גלּותא ּומה דין אתּון מרדין בחילּותיּה דגֹוג ּומגֹוג אתעכבּו פֹון זעיר עד
דישתיצֹון עממּיא דעלּו לָאגחא קרבא בירּושלם ּובתר כן ידכר לכֹון מרי עלמא רחמי
צדיקּיא ויהי רעוא מן קדמֹוהי למפרקכֹון.
ה .אמר שלמה נבּיא כד ייחֹון מיתּיא עתיד לאתבזעא טּור משחא וכל מיתּיא דישראל
עתידין למפק מתחֹותֹוהי וַאפילּו צדיקּיא דמיתּו בגלּותא עתידין למיתי אֹורח כּוכּיא מלרע
לַארעא ונפקין מתחֹות טּור משחא ורשיעּיא דמיתּו ואתקברּו בַארעא דישראל עתידין
למהויהֹון רמין היכמא דרמי גבר ַאבנא באלא בכן יימרּון כל דירי ַארעא מא היא זכּותא
דעמא הדין דסלקא מן ַארעא רבֹוא רבון כיֹומא דסליקת מן מדברא לַארעא דישראל
ּומתפּנקא על רחמי מרהא כיֹומא דאתחמת תחֹות טּורא דסיני לקבלא ית אֹוריתא ּובההיא
שעתא עתידא צּיֹון דהיא אמהֹון דישראל למילד ית בנהא וירּושלם לקבלא ית בני גלּותא.
וָ .אמרין בני ישראל ביֹומא ההּוא לרבֹונהֹון בבעּו מּנְך שּוי יתן כגלף דעזקא על לבְך כגלף
דעזקא על אדרעְך דלא נֹוסיף עֹוד למהוי גלין ארּום תּקיפא כמֹותא ַאהבת אלהּותְך וחסינא
כגיהּנם קנאתא דעממּיא מקּנאין לן ּודבבּו דנטרין לן דמיא לגּומרין דאשא דגיהּנם דברא
יתיּה יי ביֹומא תנינא לבריַאת עלמא לאֹוקדא ביּה פלחי פּולחנא נּוכרָאה.
ז .אמר מרי עלמא לעמיּה בית ישראל אלּולי מתכנשין כל עממּיא דמתילין למֹוי דימא
דאּנּון סגיאין לא יכלין למטפי ית רחמי מּניְך ואי מתכּנפין כל מלכי ַארעא דמתילין למֹוי
דנהרא דנגיד בתקֹוף לא יכלין לממחי יתיְך מעלמא ואלּולי יהיב גבר כל ממֹון ביתיּה למקני
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חכמתא בגלּותא אנא מהדר ליּה כפיל לעלמא דָאתי וכל בזתא דיבזּון מן משריתיּה דגֹוג
יהי דיליּה.
ח .בעדנא ההּוא יימרּון מלאכי שמּיא אלין לאלין אּומא חדא אית לן בַארעא וקלילן
זכותהא ּומלכין ושלטֹונין לית לּה למפק לָאגחא קרבא עם משריתיּה דגֹוג מה נעביד
לַאחתנא ביֹומא דמלילּו אּומּיא למסק עלּה לקרבא.
ט .יימר מיכאל רבהֹון דישראל אם היא מתעתדא כאשא ביני עממּיא ויהבא כספא למקני
ייחּוד שמיּה דמרי עלמא נהי אנא ואתּון עם ספריהֹון סחרין לּה כנדבכין דכספא ולית רשּו
לעממּיא למשלט בּה היכמא דלית רשּו לזחלא למשלט בכספא וַאפילּו אי מסכינא היא מן
פּקֹודּיא נבעי רחמין עלּה קדם יי וידכר לּה זכּות אֹוריתא דעסקין בּה ינקּיא דכתיבא על
לּוחא דלבא ּומתעתדא לקביל אּומּיא כַארזא.
י .מתיבא כנשתא דישראל ואמרת אנא תּקיפא בפתגמי אֹוריתא כשּורא ּובני חסינין
כמגדלא ּובההּוא זמנא תהא כנשתא דישראל משכחא רחמין בעיני מרהא ויהֹון שאלין
בשלמּה כל דיירי ַארעא.
יא .אּומא חדא סליקת בעדביּה דמרי עלמא דשלמא דיליּה דהיא מתילא לכרמא אֹותיב
יתּה בירּושלם ּומסר יתּה ביד מלכּיא דבית דוד דיהֹון נטרין יתּה היכמא דָאריסא נטיר
לכרמא בתר דמית שלמה מלכא דישראל אשתַארת בידֹוי רחבעם בריּה ואתא ירבעם בר
נבט ּופלג עמיּה מלכּותא ּודבר מן ידֹוי עשרתי שבטין על מימר פּומיּה דאחּיה דמן שילה
דהּוא גּוברא רבא.
יב .כד שמע שלמה מלכא דישראל נבּואתיּה דאחּיה דמן שילה בעא למקטליּה וערק
ירבעם מן קדם שלמה ואזל למצרים ּובההיא שעתא אתאמר בנבּוָאה למלכא שלמה
למהוי איהּו שליט בעסר שבטין כל יֹומֹוהי ּובתר מֹותיּה יהי שליט בהֹון ירבעם בר נבט
ּותרין שבטין יהּודה ּובנימין יהי שליט בהֹון רחבעם בר שלמה.
יג .אמר שלמה בסֹוף נבּואתיּה עתיד מרי עלמא למימר לכנשתא דישראל בסֹוף יֹומּיא
ַאנת כנשתא דישראל דמתילא לגּנתא קלילא ביני אּומּיא ויתבא בבית מדרשא עם חבירי
סנהדרין ּושָאר עמא דציתין לקל ריש מתיבתא וָאלפין מפּומיּה פתגמי אֹוריתא אשמיעיני
קל מליְך בעדן דאת יתבא לזכָאה ּולחּיבא ואיהי מסכים לכל מה דאת עבדא.
יד .בההיא שעתא יימרּון סבי כנשתא דישראל ערֹוק לְך רחימי מרי עלמא מַארעא הדא
מסַאבתא ותשרי שכינתְך בשמי מרֹומא ּובעדן עקתן דאנחנא מצלן קדמְך תהי דמי לטביא
דבעדן דדמיְך עינא חדא קמיץ ועינא חדא פתיח אֹו כאּורזילא דאּילא דבעדן דעריק
מסתכל בתריּה כן ַאנת תהי משגח בן ּומסתכל בצערן ּובסגּופן משמי מרֹומא עד זמן
דתתרעי בן ותפרֹוק יתן ותעיל יתן על טּורא דירּושלם ותמן יסקּון כהנּיא קדמְך קטֹורת
בּוסמנין.
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פרק א
א .והוה ביֹומי נגיד נגידּיא והוה כפן תּקיף בַארעא דישראל עשרתי כפנין תּקיפין אתגזרּו
מן שמּיא למהוי בעלמא מן יֹומא דאתברי עלמא עד דייתי מלכא משיחא לאֹוכחא בהֹון דירי
ַארעא כפן קדמאי ביֹומי ָאדם כפן תנין ביֹומי למְך כפן תליתאי ביֹומי ַאברהם כפן רביעאי
ביֹומי יצחק כפן חמישאי ביֹומי יעקב כפן שתיתאי ביֹומי בֹועז דמתקרי אבצן צדיקא דמן
בית לחם יהּודה כפן שביעאי ביֹומי דוד מלכא דישראל כפן תמינאי ביֹומי אלּיהּו נבּיא כפן
תשיעאי ביֹומי אלישע בשֹומרֹון כפן עשיראי עתיד למהוי לא כפן למיכל לחמא ולא צהּותא
למשתי מּיא אלהין למשמע פתגם נבּוָאה מן קדם יי וכד הוה כפנא הדין תּקיף בַארעא
דישראל נפק גברא רבא מן בית לחם יהּודה ואזל לדּור בחקלא דמֹוָאב הּוא ואתתיּה ּותרין
בנֹוהי.
ב .ושּום גברא אלימלְך ושּום אתתיּה נעמי ושּום תרין בנֹוהי מחלֹון וכליֹון אפרתין רבנין מן
בית לחם יהּודה ואתֹו עד חקל מֹוָאב והוֹו תמן רֹופילין.
גּ .ומית אלימלְך בעלּה דנעמי ואשתַארת היא ַארמלא ּותרין בנהא יתמין.
ד .ועברּו על גזירת מימרא דיי ּונסיבּו להֹון נשין נּוכראין מן בנת מֹוָאב שֹום חדא ערפה
ושֹום תנייתא רּות בת עגלֹון מלכא דמֹוָאב ויתיבּו תמן כזמן עשר שנין.
ה .ועל דעברּו על גזירת מימרא דיי ואתחתנּו בעממין נּוכראין אתקטעּו יֹומיהֹון ּומיתּו ַאף
תרויהֹון מחלֹון וכליֹון בַארעא מסַאבתא ואשתַארת אתתא מתכלא מתרין בנהא וַארמלא
מבעלּה.
ו .וקמת היא וכלתהא ותבת מחקל מֹוָאב ארּום אתבשרת בחקל מֹוָאב על פּום מלאכא
ארּום דכר יי ית עמיּה בית ישראל למתן להֹון לחמא בגין זכּותיּה דַאבצן נגידא ּובצלֹותיּה
דצלי קדם יי הּוא בֹועז חסידא.
זּ .ונפקת מן ַאתרא דהות תמן ותרתין כלתהא עמּה ּומהלכן באֹורחא למתב לארע יהּודה.
ח .ואמרת נעמי לתרתין כלתהא איזילנא תבנא אתתא לבית אמּה יעביד יי עמכֹון טיבּו
כמא דעבדתּון עם בעליכֹון שכיבּיא דסריבתּון למסב גּוברּיא בתר מֹותיהֹון ועמי דזנתּון
וסֹוברתּון יתי.
ט .יתן יי לכֹון אגר שלים על טיבּותא דעבדתּון לי ּובההּוא אגר תשכחּון ניחא כל חדא
וחדא לבית בעלּה ונשיקת להֹון ּונטלא קליהֹון ּובכיָאן.
י .ואמרנא לּה לא נתּוב לעמנא ּולדחלתנא ארּום אלהין עמְך נתּוב לעמְך לאתגיירא.
יא .ואמרת נעמי תבנא ברתי למא תיזלין עמי העֹוד כען אית לי ולדא במעי ויהֹון לכֹון
לגּוברין.
יב .תּובנא ברתי מבתרי אזילנא לעמכֹון ארים סבית מלמהוי מבעלא לגבר ארּום אמרית
אלּו אנא ריבא אית לי סבר ברם הויתי מבעלא בלליא לגבר ּוברם הויתי ילדא בנין.
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יג .דלמא להֹון אתּון מתינן עד די ירבֹון כאתתא דנטרא ליבם קליל למסבּה לאנתּו
הבדילהֹון אתּון יתבן עגימן בדיל דלא למהוי מתנסבן לגבר בבעּו ברתי לא תמררּון נפשי
ארּום מריר לי יתיר מּנכֹון ארּום נפקת בי מחא מן קדם יי.
ידּ .ונטלא קליהֹון ּובכיָאן עֹוד זמנא אּוחרנא ונשיקת ערפה לחמתּה ורּות אתדבקת בּה.
טו .ואמרת הא תבת יבמתְך לות עמּה ּולות דחלתּה תּובי בתר יבמתְך לעמְך ּולדחלתיְך.
טז .ואמרת רּות לא תקניטי בי למשבקיְך למתב מבתריְך ארּום תאיבא אנא לאתגּירא
אמרת נעמי אתפּקדנא למּטר שבּיא ויֹומי טבא בדיל דלא להלכא בר מתרין ַאלפין אמין
אמרת רּות לכל מן די את ָאזלא איזיל אמרת נעמי אתפּקדנא דלא למבת כחדא עם
(גּוברּיא) עממיא אמרת רּות בכל אתר די תביתי אבית אמרת נעמי אתפּקדנא למנטר
שית מָאה ּותלת עסר פּקֹודּיא אמרת רּות מה דנטרין עמיְך אהא נטרא אנא כאלּו הוֹו עמי
מּקדמת דנא אמרת נעמי אתפּקדנא דלא למפלח פּולחנא נּוכרָאה אמרת רּות אלהיְך הּוא
אלהי.
יז .אמרת נעמי אית לנא ַארבע דיני מֹותא לחּיבּיא רגימת ַאבנא ויקידת נּורא ּוקטילת
סיפא ּוצליבת קיסא אמרת רּות בכל מה דתמּותי אמּות אמרת נעמי אית לנא בית
קבּורתא אמרת רּות ותמן אהא קבירא ולא תֹוסיפי עֹוד למללא כדנן יעביד יי לי וכדנן יֹוסיף
עלי ארּום מֹותא יהי מפריש ביני ּובינְך.
יח .וחזת ארּום מאּולמא היא למהְך עמּה ּופסקת מלמללא לּה.
יט .ואזלן תרויהֹון עד דעלן בית לחם והוה כד עלן לבית לחם וַארגישּו כל יתבי קרתא
עליהֹון ואמרן הדא נעמי.
כ .ואמרת להֹון לא תהוין קרן לי נעמי קרֹו לי מרירת נפשא ארּום ַאמריר שדי לי לחדא.
כא .אנא מליא אזלית מבעלי ּומבני ורקניא אתיבני יי מּנהֹון למא דין אתּון קרן לי נעמי ּומן
קדם יי אתסהד בי חֹובתי ושדי ַאבאיש לי.
כב .ותבת נעמי ורּות מֹואביתא כלתּה עמּה דתבת מחקל מֹוָאב ואיּנּון אתֹו בית לחם
במעלי יֹומא דפסחא ּובההּוא יֹומא שריאּו בני ישראל למחצד ית עּומרא דארמּותא דהוה
מן שערין.

פרק ב
אּ .ולנעמי אשתמֹודע לגּוברּה גבר גבר תּקיף באֹוריתא מן יחּוס אלימלְך ּושמיּה בֹועז.
ב .ואמרת רּות מֹואביתא לנעמי איזיל כען לחקלא ואכנֹוש בשבֹולין בתר דאשכח רחמין
בעינֹוי ואמרת לּה איזילי ברתי.
ג .ואזלת ועלת ּוכנשת בחקלא בתר חצֹודּיא ואירע ארעהא ַאחסנת חקלא דהוה לבֹועז
דמן יחּוס אלימלְך.
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ד .והא בֹועז אתא מבית לחם ואמר לחצֹודּיא יהי מימרא דיי בסעדכֹון ואמרּו ליּה יברכיּנְך
יי.
ה .ואמר בֹועז לעּולימיּה דמּני רב על חצֹודּיא לאידין אּומה ריבא הדא.
ו .ואתיב עּולימא דאתמּנא רב על חצֹודּיא ואמר ריבא מן עמא דמֹוָאב היא דתבת
ואתגּירת עם נעמי מחקל מֹוָאב.
ז .ואמרת אצבֹור כען ואכנֹוש שּובלין באלּומּיא מה דמשתַאר בתר חצֹודּיא ואתת וקמת
ואתעכבית כען מּקדם צפרא ועד כען פֹון זעיר דין דיתבא בביתא צבחר.
ח .ואמר בֹועז לרּות הלא קבילי מּני ברתי לא תהכין למצבר שּובלין בחקל ָאחרן וַאף לא
תעברי מכא למיזל לאּומה ָאחרא והכא תתֹוספין עם עּולימתי.
ט .תהא מסתכלא בחקלא דיחצדּון ּותהכין בתריהֹון הלא פּקידית ית עּולימּיא דלא יקרבּון
ביְך ּובעדן דאת צהיא למּיא איזילי למנּיא ּותהא שתיא מּיא מֹוי די מליין עּולימּיא.
יּ .ונפלת על אפהא ּוסגידת על ַארעא ואמרת ליּה מה דין אשכחית רחמין בעינְך
לאשתמֹודעּותני ואנא מעמא נּוכרָאה מבנתהֹון דמֹוָאב ּומעמא דלא אדכי למיעל בקהלא
דיי.
יא .ואתיב בֹועז ואמר לּה אתחּוָאה אתחּוא לי על מימר חכימּיא דכד גזר יי לא גזר על
נּוקבּיא אלהין על גּוברּיא ואתאמר עלי בנבּוָאה דעתידין למפק מינְך מלכין ּונביאין בגין
טיבּותא דעבדת עם חמתיְך דפרנסת יתּה בתר דמית בעליְך ּושבקת דחלתיְך ועמיְך אבּוְך
ואמיְך וארע ילדּותיְך ואזלת לאתגּירא ּולמתב בין עם דלא אשתמֹודע ליְך מאתמלי
ּומדקמֹוהי.
יב .יגמֹול יי ליְך גמּול טב בעלמא הדין על עֹובדְך טב ויהי ַאגריְך שלים לעלמא דָאתי מן
קדם יי אלהא דישראל דאתת לאתגּירא ּולאתחבָאה תחֹות טלל שכינת יקריּה ּובההיא
זכּותא תשתיזבי מן דין גיהּנם למהוי חּולקיְך עם שרה ורבקה ורחל ולָאה.
יג .ואמרת אשכח רחמין בעינְך רבֹוני ארּום ניחמתני לַאכשרּותני למדכי למיעל בקהלא דיי
וארּום מלילתא תנחּומין על לבא דַאמתְך דַאבטחתני למחסן עלמא דָאתי הי כצדיקתא
ואנא לית לי זכּו למהוי לי חּולקא לעלמא דָאתי ַאפילּו עם חדא מן ַאמהתְך.
יד .ואמר לּה בֹועז לעדן סעּודתא קריבי הלכא ותיכלין מן לחמא ּוטמישי סעדיְך בתבשילא
דאתבשל בחלא ויתיבת מסטר חצֹודּיא ואֹושיט לּה קמח קלי ואכלת ּושבעת ואשַארת.
טו .וקמת למצבר שּובלין ּופּקיד בֹועז ית עּולימֹוי למימר ַאף ביני אלּומּיא תהא צברא ולא
תכספּוּנּה.
טז .וַאף מתר תתירּון לּה מן אסירּיא ותשבקּון למהוי צברא ולא תנזפּון בּה.
יזּ .וצברת שּובלין בחקלא עד רמשא ודשת ית שּובלין דצברת והוה שיעּורהֹון כתלת סאין
סעֹורין.
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יח .וסֹוברת ועלת לקרתא וחזת חמֹותּה ית מה דכנשת ואפיקת מן תרמילא ויהבת לּה ית
מזֹונא דאשתַאר לּה משבעּה.
יט .ואמרת לּה חמֹותּה לָאן צברת יֹומא דין ּולָאן אשתדלת למעבד יהי גּוברא דאשתמֹודע
ליְך מברְך וחּויַאת לחמתּה ית דאשתדלת למעבד עמיּה ואמרת שּום גברא דאשתדלית
למעבד עמיּה יֹומא דין מתקרי בֹועז.
כ .ואמרת נעמי לכלתּה מבֹורְך הּוא מפּום קּודשא דיי דלא שבק טיבּותיּה עם חיּיא ועם
מתּיא ואמרת לּה נעמי קריב לנא גּוברא מפריקנא הּוא.
כא .ואמרת רּות מֹואביתא ַאף ארּום אמר לי עם רביא דילי תתֹוספין עד זמן דכדי ישיצֹון
ית כל חצדא דילי.
כב .ואמרת נעמי לרּות כלתּה שפיר ברתי ארּום תפקין עם עּולימתֹוי ולא יערעּון ביְך
בחקל ָאחרן.
כג .ואדבקת בעּולימתֹוי דבֹועז למצבר עד דשיצי חצד סעֹורין וחצד חּטין ויתיבת עם
חמתּה.

פרק ג
א .ואמרת לּה נעמי חמֹותּה ברתי בשבּועה לא ָאניח עד דַאתבע ליְך ניחא בגין דייטב ליְך.
בּ .וכען הלא בֹועז דאשתמֹודע לנא דהוית בחקלא עם עּולימתֹוי הא הּוא מבדר ית אדר
סעֹורין ברּוחא די בליליא.
גּ .ותחלילי במּיא ּותסּוכי בּוסמנין ּותשּויאי תכשיטיְך עלְך ותיחתין לאדרא לא תתפרסמי
לגּוברא עד שיציּותיּה למיכל ּולמשתי.
ד .ויהי בעדן משכבי דמכיּה ותדעין ית ַאתרא דידמּוְך תמן ותיעלין ּותגליאי ית רגלֹוי
ותדמּוכי ּותהא שאלה מּניּה עיטא והּוא יחּוי ליְך בחכמתיּה ית די תעבדּון.
ה .ואמרת לּה כל דתימרין לי ַאעביד.
וּ .ונחתת לאדרא ועבדת ככל די פקדת חמֹות.
ז .ואכל בֹועז ּושתי ואֹוטיב לביּה ּובריְך שמא דיי דקביל צלֹותיּה וַאעדי כפנא מן ַארעא
דישראל ואתא לדמכא בסטר ערימתא ועלת רּות ברז וגליַאת רגלֹוי ּודמיכת.
ח .והוה בפלגּות ליליא ּותוּה גּוברא ּורתית ואתרכיְך כלפתא

בשריּה מן רתיתא וחזא

אתתא דמכא לקבל רגלֹוי ּוכבש יצריּה ולא קריב לותּה היכמא דעבד יֹוסף צדיקא דסריב
למקרב לות מצריתא אתת רבֹוניּה והיכמא דעבד פלטיאל בר ליש חסידא דנעץ סיפא בין
מימריּה ּובין מיכל בת שאּול אתת דוד דסריב למקרב לותּה.
ט .ואמר מן את ואמרת אנא רּות ַאמתְך ויתקרי שמְך על ַאמתְך למסבי לאנתּו ארּום פריק
ַאנת.
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י .ואמר בריכא ַאנת מן קדם יי ברתי אֹוטיבת טיבּותיְך בתרא מן קדמָאה קדמָאה
דאתגּירת ּובתרָאה דעבדת גרמיְך כאתתא דנטרא ליבם קליל עד זמן דירבי בגין דלא
למהְך בתר רבין למעבד זנּו עמהֹון אם מסכין ואם עתיר.
יאּ .וכען ברתי לא תדחלין כל דתימרין לי ַאעביד ליְך ארּום גלי קדם כל יתבי תרע
סנהדרין רבא דעמי ארּום אתתא צדיקתא ַאנת ואית ביְך חילא לסֹוברא ניר פּקֹודּיא דיי.
יבּ .וכען ארּום בקּושטא ארּום פריק אנא וַאף אית פריק ָאחרן דחזי ליּה למפרק יתיר מּני.
יג .ביתי בליליא ויהי בצפרא אם יפרקיְך גּוברא דחזי ליּה למפרקיְך מן ִאֹוריתא הרי טב
ויפרֹוק לחיי ואם לא יצבי למפרקיְך ואפרֹוקּניְך אנא אמרית בשבּועה קדם יי כמא דמלילית
ליְך כדין ַאעביד דמּוכי עד עדן צפרא.
ידּ .ודמכית לקביל רגלֹוי עד צפרא וקמת בקריצתא עד לא אשתמֹודע גבר ית חבריּה מן
קדם חשֹוכא ואמר לעּולימֹוי לא ישתמֹודע לגבר ארּום ָאתת אתתא לאדרא.
טו .ואמר הבי סּודרא דעלְך ואחידי ביּה ואחידת ביּה וכל שית סאין דסעֹורין ושּוי עלהא
ואתיהב לּה כח מן קדם יי לסֹוברּותהֹון ּומן יד אתאמר בנבּוָאה דעתידין למפק מּנּה שתא
צדיקי עלמא דכל חד וחד עתיד למהוי מתברְך בשית ברכן דוד ודנּיאל וחברֹוהי ּומלכא
משיחא ועל בֹועז לקרתא.
טז .ואתת לות חמֹותה בקריצתא ואמרת מן את ברתי וחּויַאת לּה ית כל מה דעבד לּה
גּוברא על פּום מימר מן קדם יי ברּוח נבּוָאה דאתגליַאת ליּה עבד לּה.
יז .ואמרת שית סאין דסעֹורין האלין יהב לי גּוברא ארּום אמר לי לא תהכין ריקניא לות
חמתיְך.
יח .ואמרת תיבי ברתי עמי בביתא עד זמן דתדעין איכדין יתגזר מן שמּיא ואיכדין יתפרש
פתגם ארּום לא ינּוח גּוברא ארּום אלהין ישיצי לטב פתגמא יֹומא דין.

פרק ד
אּ .ובֹועז סליק לתרע בית דינא דסנהדרין ויתיב תמן עם סבּיא והא פריקא חלף דמליל
בֹועז לרּות ואמר סטי תיב הכא גבר דצניען אֹורחתיּה ּוסטא ויתיב.
בּ .ודבר עשרתי גּוברין מסבי קרתא ואמר תיבּו הכא ויתיבּו.
ג .ואמר לפריקא ַאחסנת חקלא דלאחּונא לאלימלְך זבינת נעמי דתבת מחקל מֹוָאב.
ד .ואנא אמרית ַאגלי אּודנְך למימר קני כל קביל יתבי תרעא דבית דינא דסנהדרין וכל
קביל סבּיא דעמי אם אית רעּותְך למפרק פרֹוק ואם לא אית רעּותְך חּוי לי ואנדע ארּום לא
אית בר מּנְך דהּוא רשאי למפרק קדמְך ּודהּוא קריב למתב כותְך ואנא ארע מּנְך ּופריקא
אהא בתרְך ואמר אנא אפרֹוק.
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ה .ואמר בֹועז ביֹום זבנּותְך ית חקלא מן ידא דנעמי ּומן ידא דרּות מֹואביתא אתת מיתא
חּיב את למפרק ּובעי ליבמא יתּה למסבּה לאנתּו מן בגלל לָאקמא שּום מיתא על
ַאחסנתיּה.
ו .ואמר פריקא כי האי גונא לית אנא יכיל למפרק לי על דאית לי אתתא לית לי רשּו למסב
אֹוחרניתא עלהא דלמא תהי למצּו בביתי ואיהי מחביל ית ַאחסנתי פרֹוק לְך את ארּום לית
לְך אתתא ארּום לית אנא יכיל למפרק.
זּ .וכהדא מנהגא בעדנא דמלקדמין מתנהגא בישראל בזמן דשקלן וטרן ּופרקן ּומחלפן
חד מן חבריּה ּומקּימין כל מדעם ּוטלע גבר נרתיק יד ימיניּה ואֹושיט ביּה קנין לחבריּה
והכין נהגין בית ישראל למקני חד מן חבריּה קדם סהדּיא.
ח .ואמר פריקא לבֹועז אֹושיט ידְך לקנינא ּוקני לְך ּוטלע בֹועז ית נרתיק יד ימיניּה ּוקנא
ליּה.
ט .ואמר בֹועז לסבּיא ּולכל עמא הוֹו סהדין אתּון עלי יֹומא דין ארּום קניתי ית כל מה
דהוה לאלימלְך וית כל מה דהוה לכליֹון ּומחלֹון מן ידא דנעמי.
י .וַאף ית רּות מֹואביתא אתת מחלֹון קניתי לי לאנתּו בגין לָאקמא שּום שכיבא על
ַאחסנתיּה ולא ישתיצי שּום שכיבא מלות אחֹוהי ּומתרע סנהדרין דבַאתריּה סהדין אתּון
עלי יֹומא דין.
יא .ואמרּו כל עמא דבתרע סנהדרין וסבּיא סהדין אנחנא יתן יי ית אתתא הדא דָאתיא
לביתְך כרחל ּוכלָאה דבנֹו תרויהֹון ית בית ישראל אבּונא בתרי עסר שבטין ועביד חילא
באפרת ּותהי קרי שמא בבית לחם.
יב .ויהי מצלח ביתְך כבית פרץ דילידת תמר ליהּודה מן זרעא דיתן יי לְך מן ריבא הדא.
יגּ .ונסיב בֹועז ית רּות והות ליּה לאנתּו ועל לותּה ויהב יי לּה עדּוי וילדת בר.
יד .וָאמרן נשּיא לנעמי בריְך שמיּה דיי דלא פסק ליְך פריקא יֹומא דין ויתקרי שמיּה מן
צדיקי ישראל.
טו .ויהי ליְך למקּים נפש ּולכלכלא ית סיבתיְך בתפנּוּקין ארּום כלתְך די רחימית יתיְך
ילדתיּה דהיא הות טבתא ליְך בעדן ַארמלּותיְך מסגיאין בנין.
טזּ .ונסיבת נעמי ית רביא ושּויַאת יתיּה בעטפּה והות ליּה לתּורבינתא.
יזּ .וקרָאן ליּה שיבבתן שּום למימר אתיליד בר לנעמי והוֹו קרן שמיּה עֹובד הּוא אבּוי דישי
אבּוי דדוד.
יח .ואלין תֹולדת פרץ פרץ אֹוליד ית חצרֹון.
יט .וחצרֹון אֹוליד ית רם ורם אֹוליד ית עמינדב.
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כ .ועמינדב אֹוליד ית נחשֹון ונחשֹון רב בית אבא לבית יהּודה ונחשֹון אֹוליד ית סלמא
צדיקא הּוא סלמא מן בית לחם ונטֹופה דבּטילּו בנֹוהי פרּוזבין דאֹותיב ירבעם חּיבא על
אֹורחי והוָאן עֹובדי ָאב ּובנין יאין כנטֹופא.
כא .ושלמֹון אֹוליד ית אבצן נגידא הּוא בֹועז צדיקא דעל זכּותיּה אשתיזבּו עמא בית
ישראל מּיד בעלי דבביהֹון ּובגין צלֹותיּה עדא כפנא מַארעא דישראל ּובֹועז אֹוליד ית עֹובד
דפלח למרי עלמא בלב שלים.
כב .ועֹובד אֹוליד ית ישי דמתקרי נחש בגין דלא אשתכחת ביּה עלה ּושחיתה לאתמסרא
בידֹוי דמלאכא דמֹותא למסב ית נפשיּה מּניּה וחיא יֹומין סגיאין עד דאדכר קדם יי עיטא
דיהב חויא לחּוה אתת ָאדם למיכל מן אילנא דָאכלי פירֹוהי חכימין לידע בין טב לביש ועל
ההּוא עיטא אתחּיבּו מֹותא כל דירי ַארעא ּובההיא עילה שכיב ישי צדיקא הּוא ישי דאֹוליד
ית דוד מלכא דישראל.

איכה
פרק א
אָ .אמר ירמיהּו נבּיא וכהנא רבא איכדין יתגזר על ירּושלם ועל עמהא לאתדנא בתירּוכין
ּולמספד עלויהֹון איכה היכמא דאתדנּו ָאדם וחוה דאיתרכּו מגינתא דעדן וַאספיד מרי
עלמא עלויהֹון איכה ענת מדת דינא וכן אמרת על סגיאּות חֹובָאה אשתדּוד די בגוהא ּובגין
כן תהי יתבה בלחֹודהא כגבר דמכתש סגירּו על בסריּה די בלחֹודיּה יתיב וקרתא הות
מליא אֹוכלֹוסין ועממין סגיאין אתרֹוקינת מנהֹון והות דמיא כַארמלא ודי מתרברבא
בעממּיא ושליטּיא בַאפרכּיא והוֹו מסקין לּה מסין הדרת למהוי מכיכא ּולמתן כרגא להֹון
בתר דנא.
ב .כד שלח משה נבּיא אזגדין לאללא ית ַארעא ותבּו אזגדּיא ואפיקּו שּום ביש על ַארעא
דישראל וההיא ליליא תשע יֹומין בָאב הוה וכד שמעּו עמא בית ישראל ית בשֹורתא בישא
הדא דאתבשרּו על ַארעא דישראל נטלּו עמא ית קליהֹון ּובכּו בליליא ההּוא מן יד תקיף
רּוגזא דיי בהֹון ּוגזר למהוי בכן בליליא הדא לדריהֹון על חּורבן בית מּוקדשא ּוכדֹו אתאמר
בנבּוָאה לירמיהּו כהנא רבא למהוי חריבא ירּושלם על ידֹוי דנבּוכדנצר רשיעא אין לא
תיבין בתיּובתא .מן יד עאל ואֹוכח ית עמא בית ישראל וסריבּו לקבלא במימריּה בכן עאל
נבּוכדנצר רשיעא וצרא ית ירּושלם ּובית מקדשא אֹוקיד בנּורא בתשע יֹומין בירחא דָאב
ּוביּה בכיהא כנשתא דישראל בכּותא ודמעהא זליג על ליסתהא ולית די ימליל תנחּומין על
לבהא מן כל טעותא די רחמתא למיזל בתריהֹון ּובגין כן כל חברהא ַארשיעּו בּה אתהפיכּו
למהוי לּה לבעלי דבבין.
ג .איזילּו בית יהּודה בגלּותא על דהוֹו מעּנין יתמין וַארמלן ועל סגיאּות פּולחנא דהוֹו
מפלחין באחּוהֹון בני ישראל דאזדבנּו להֹון ולא קרּו חירּותה לעבדיהֹון וַאמהתהֹון דהוֹו
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מזרעית ישראל ּובגין כן ַאף אּנּון אתמסרּו ביד עממּיא ּוכנשתא דבית יהּודה יתבא בגֹו
עממּיא ולא אשכחּו ניחא מפּולחנא קשיא דשעבידּו יתה וכל דהוה רדיף יתּה ַאדביקּו יתּה
כד היא מתחבָאה בין תחּומּיא וָאעיקּו לּה.
ד .כל זמן דהוה ירּושלם מתבניא סריבּו ישראל למיסק לירּושלם לאתחזָאה קדם יי תלת
זמנין בשתא ועל חֹוביהֹון דישראל איצטדיַאת ירּושלם ואתעבידּו שבילי צּיֹון אבילן מדלית
עאיל בּה בזמן מֹועדּיא כל תרעהא צדיין וכהנהא ָאנחין על די בטילּו קּורבנּיא בתּולתהא
ספדן על די פסקּו למיפק בחמשא עשר יֹומין בָאב ּוביֹומא דכפּורּיא די הּוא בעסרא יֹומין
בתשרי לחינגא בחינּוגין ַאף איהי מריר לבא לחדא.
ה .הוּו מעיקהא מתמּנן עלהא לרישין ּובעלי דבבהא הוּו יתבין בשלוה ארּום יי תבר יתּה
על סגיַאת מרֹודהא רביהא ָאזלּו בשביתא קדם מעיקהא.
וּ .ונפק מן כנשתא דצּיֹון כל זיוהא הוּו רברבנהא מסתחרן על מיכלא היכמא דמסחרן
אּילּיא במדברא ולא אשכחּו אתר כשר למרעהֹון ואזלּו בתשּות כחא ולא הוה להֹון חילא
למערֹוק לאשתזבא קדם רדף.
ז .הות דכירא ירּושלם יֹומין קדמאין די הות מדֹורא בכרכּיא ּובפציחין תּקיפין ּומרדא
ושלטה בכל עלמא וכל ריגּוגהא דהוּו לּה עלמא וכל ריגּוגהא דהוּו לּה מן יֹומין קדמאין ועל
חֹובא נפל עמּה בידֹוי דנבּוכדנצר רשיעא וָאעיק להֹון ולית דסּיע לּה חזּוהא מעיקּיא דָאזלא
בשביתא חיכּו על טֹובהא די פסק מבינהא.
ח .חֹובא רבא חבת ירּושלם בגין כן בטלטּול הות כל עממּיא דהוּו מיקרין לּה מלקדמין
נהגּו בּה זילּותא ארּום חזֹו בדקהא ברם היא מתַאנחא ּורתיעת לאחֹורא.
ט .סֹואבּות דם ריחּוקהא בשיפּולהא לא אידכיַאת מּנּה ולא תהת על חֹובָאה ולא דכירת
מה דעתיד למיתי עלהא בסֹוף יֹומּיא ּונחתת ּונפלת והות פרישן ולית דמליל תנחּומין לּה
חזי יי ּותהי מסתכל ארּום אתרברב עלי בעל דבבא.
י .ידיּה אֹושיט נבּוכדנצר רשיעא ושלף סיפא ּוקטע כל ריגּוגּה ַאף כנשתא דישראל שריַאת
ליללא ארּום חזת עממין נּוכראין עלּו לבית מּוקדשּה די פּקדת על ידֹוי דמשה נבּיא על
עמֹון ּומֹוָאב דלא ידכּון למיעל בקהלא די לְך.
יא .כל עמהא דירּושלם אניחן מכפנא ותבעין לחמא למיכל יהבּו ריגּוגיהֹון בסעיד לחמא
לקיימא נפש חזי יי ּותהי מסתכל ארּום הויתי גרגרניתא.
יב .אשבעית לכֹון כל דעברין באֹורחא זּורּו הכא אסתכלּו וחזּו אין אית כיבא ככיבי
דאסתקיף לי דתבר יי יתי ביֹום תקֹוף רּוגזיּה.
יג .מן שמּיא שלח אשתא בכרכי תּקיפין ּוכבש יתהֹון פרש מצדתא לרגלי ארתיעּני קדל
בעלי דבבי יהיבּני למהוי צדיא כל יֹומא מרחקא וחלישא.
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יד .אתיּקר ניר מרֹודי בידיּה אתיבשּו כשיבשין דגּופנא סלקּו על צוורי אתקל חילי מסר יי
יתי בידֹוי מן דלית יכין אנא למיקם.
טו .כנש כל תּקיפי יי ביני ארע זמן עלי לתבירא חיל עּולימי ועלּו עממּיא על גזירת מימרא
דיי וסאיבּו בתּולתא דבית יהּודה די הוה דמהֹון דבתּולתהֹון מיתשד היְך כחמר מן
מעצרתא בעידן דגבר מבעיט ית ענבין חמר עינבֹוהי שדיין.
טז .על טפלּיא דאתרטשּו ועל נשּיא מעדיתא דאתבקעּו כריסיהֹון אמרת כנשתא דישראל
אנא בכיא ּותרין עיני זלגין דמעתא היְך מבּועא דמיא ארּום אתרחק מיני מנחם דמקּים יתי
ּומליל תנחּומין על נפשי הוֹו בני צדיין ארּום אתגבר עליהֹון בעיל דבבא.
יז .פרסת צּיֹון ידהא מן עקתא היכמא דמפרסא איתתא על מתברא בגינת ולית דמליל
תנחּומין על לבּה פּקד יי לבית יעקב פיקּודּיא ואֹורייתא למינטר והינּון עברּו על גזירת
מימריּה בגין כן אסתחרּו חזֹור חזֹור ליעקב מעיקֹוהי הות ירּושלם דמיא לאתתא מרחקא
ביניהֹון.
יחָ .אמר יי במימריּה לעמא בית ישראל דלא יעבר קטלין בחרבא בַארעהֹון ָאזל יאשּיהּו
מלכא שלף סייפא על פרעה חגירא בבקעת מגדֹו מה דלא אתפקד ולא תבע אּולפן מן
קדם יי בגין כן רגמּו רגֹומּיא גירין למלכא יאשּיהּו ּומית תמן עד דלא נפקת נשמתיּה הוה
רחיש בספותיּה וכן אמר זכאי הּוא יי ארּום על מימריּה עברית שמעּו כען כל עמּיא
הספידא דַאספיד ירמיהּו על יאשּיהּו וחזּו כיבי די ערעּני בתר מֹותיּה בתּולֹותי ורביי אזלּו
בשביתא.
יט .אמרת ירּושלם כד איתמסרת בידֹוי דנבּוכדנצר קרית למרחמי ביני עממּיא דקּיימית
עמהֹון קיים די יסייעּוני ואּנּון חכימּו מיני ואתהפכּו לחבלא יתי הינּון דעלּו עם טיטֹוס
וַאספסיינֹוס ּובנֹו כרכֹומין על ירּושלם כהני וסבי בגֹו קרתא אתנגידּו ארּום תבעּו סעיד
לחמא להֹון למיכל ויקיימין ית נפשיהֹון.
כ .חזי ארּום ָאעיק לי בגין כן מעי איתגרּו איתהפְך לבבי בגוי ארּום מעבר עברית על
גזירת מימרא דיי ּומן בגלל הכי מן ברא תכלי חרבא ּומלגיו חרגת כפנא כמלָאכא מחבלא
די ממנא על מֹותא.
כא .שמעּו אּומּיא ארּום מתאּנחא אנא ולית דמנחם לי כל בעלי דבבי שמעּו בישתא די
מטת עלי בדחּו ארּום את הּוא יי דעבדת ַאייתיתא עלי יֹום פּורענּותא ערעיתא עלי מערע
לצדיאּותני כדין תערא עלויהֹון ויהֹון צדיאן כותי.
כב .תיעּול ליֹום דינא רבא כל בישתהֹון די ַאבאישּו לי קדמְך ותסתקף להֹון היכמא
דאסתקפתא עלי על כל סגיאּות מרֹודי ארּום סגיאּו ַאנחתי ולבי חליש.

פרק ב
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א .איכדין יקּוץ יי בתקֹוף רּוגזיּה ית כנשתא דצּיֹון טלק משמּיא לַארעא תּושבחתא דישראל
ולא דכיר בית מּוקדשא דהוה גלּונדקא דרגלֹוהי ולא חס עלֹוהי ביֹום תקֹוף רּוגזיּה.
ב .שיצי יי ולא חס ית כל עידית יעקב פגר ברּוגזיּה כרכי כנשתא דבית יהּודה ַאמטי
לַארעא אפיס מלכּותהא ורברבנהא.
ג .קצץ בתקֹוף רגז ית כל יקריּה דישראל ַארתע לָאחֹורא יד ימיניּה ולא סּיע לעמיּה מן
קדם בעיל דבבא וַאדליק בבית יעקב כאשתא דמשלהבא אכלת חזֹור חזֹור.
ד .מתח קשתיּה ּורגם עלי גירין כבעיל דבבא אתעתד על יד ימיניּה דנבּוכדנצר וסיעיּה
כאלּו הוה מעיק לעמיּה ישראל ּוקטל כל עּולים וכל דמרגגין לחזֹו עינא במשכן כנשתא
דצּיֹון שדא כביעּור אשא רּוגזיּה.
ה .הוה יי דמי כבעיל דבבא שיצי ישראל שיצי כל ברניתהא חביל כל קירוי פציחהא וַאסגי
בכנישתא דבית יהּודה אבילּותא ואנינּותא.
ו .ושרש כגינתא בית מּוקדשיּה חבל אתר מזּומן לכפרא על עמיּה אינשי יי בצּיֹון חדות
יֹומא טבא ושבתא ּושנא בתקֹוף רּוגזיּה מלכא וכהנא רבא.
ז .אשלי יי מדבחיּה בעט מקדשיּה מסר ביד בעיל דבבא שּורי בירניתהא קלא יהבּו בבית
מּוקדשא דיי כקל עמא בית ישראל דמצליין בגויּה ביֹומא דפסחא.
ח .חשב יי לחבלא שּור כנשתא דצּיֹון סאט משקֹולתא ולא ָאתיב ידיּה מלשיצָאה ואביל
מקפנא ושּורא כחדא אתפגרּו.
ט .טמעּו בַארעא תרעהא (על די נכסּו חזירא ואֹובילּו מן דמיּה עלויהֹון) הֹוביד ּותבר
מזּוזתהא מלכהא ורברבנהא גלּו ביני עממּיא על דלא נטרּו פתגמי אֹורייתא כאלּו לא
קבילּו יתּה בטּורא דסיני ַאף נביָאהא אתמנע מנהֹון רּוח נבּוַאת קּודשא ולא אתאמר להֹון
פתגם נבּואתא מן קדם יי.
י .יתבין על ַארעא שתקין סבי כנשתא דצּיֹון אסיקּו עפר מקלה על רישיהֹון קמרּו סּקין על
בסרהֹון ָאחיתּו לעפרא דַארעא רישיהֹון בתּולתיא דירּושלם.
יא .ספקּו בדמען עיני אידגארן מעי אתשד לַארעא כבדי על תביר כנשתא דעמי כדֹו דצחּו
עּולמּיא וינקּיא בפתאּות קרתא.
יב .לאמהֹון ָאמרין רּובּיא דישראל ָאן עיבּור וחמר כד הוּו צחיין כקטל דחרבא מן צחּותא
בפתַאות קריתא כד אתשד נפשהֹון מן כפנא לגֹו עטיף אמהֹון.
יג .מה ַאסעיד בְך ּומה אהא מדמי לְך כנישתא דירּושלם מה ַאחביר לְך ואהי מנחם ליְך
בתּולתא דכנישתא דצּיֹון ארּום סגיא תבריְך כסגיאּות תביר גללי ימא רבא בעידן נחשּוליּה
ּומן הּוא ַאסיא די יסי יתיְך מן מרעיְך.
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יד .נביאי די בינְך הינּון איתנביאּו ליְך שיקרא ולית משש לנבּוַאתהֹון ולא פרסימּו ית
פּורענּותא דעתיד למיתי עליְך בגלל חֹוביְך לַאהדרּותְך בתיּובתא אלהן נבאּו ליְך נבּוַאת
מגן ּומלי טעותא.
טו .שפקּו עליְך ידיהֹון כל עֹוברי אֹורחא שריקּו בספותהֹון וטלטילּו ברישיהֹון על כנישתא
דירּושלם אמרּו בפּומהֹון הדא היא קרתא דהוּו ָאמרין ַאבהתן דמלקדמין דהיא גמירת נֹואי
ּושּופרא חדוה לכל יתבי ַארעא.
טז .פתחּו עליְך פּומהֹון כל בעלי דבביְך שרקּו בספותהֹון ועסיאּו בשניהֹון ואמרּו שיצינא
ברם דין יֹומא דהוינא מתינן אשכחנא חזינא.
יז .עבד יי מה דחשיב גמר מימר פּומיּה די פּקיד למשה נבּיא מן יֹומין קדמאין דאי לא
נטרין בני ישראל ית פקּודּיא דיי עתיד לאתפרע מנהֹון פגר ולא חס וַאחדי עליְך בעיל
דבבא ארים יקר מעיקיְך.
יח .צוח לבהֹון קדם יי דרחים עליהֹון שּורא יקרא דצּיֹון זילגי כנחלא דמעין ימם וליליא לא
תתנין תנחּומין לצעריָך לפיגא צלֹותא די לְך ולא תשתֹוק עינְך מלמדמע.
יט .קּומי כנשתא דישראל דשריא בגלּותא עסֹוקי במשנה בליליא ארּום שכינתא דיי שריא
לקבליְך ּובפתגמי אֹורייתא כשירּוי שפרפרא שדיא היְך מּיא עקמּומית לביְך והדרי
בתיּובתא וצלאי בבית כנשתא כל קבל אפי יי טּולי לותיּה בצלֹו ידיְך על נפשת עּולמיְך
דצחין בכפנא בריש כל מחֹוזין.
כ .חזי יי ּותהי מסתכל מן שמּיא למן איסתקיפתא כדנן אם חזי לבנתא דישראל למיכל
פירי בטניהֹון עּולמּיא רגיגתא דהוּו מלפפין בסדינין דמלתיּה ענת מדת דינא וכן אמרת אם
חזי למקטל בבית מּוקדשא דיי כהנא ּונבּיא כמה דקטלתּון ית זכריה בר עידֹו כהנא רבא
ּונבּיא מהימן בבית מּוקדשא דיי ביֹומא דכפּורּיא על דאֹוכח יתכֹון דלא תעבדּון דביש קדם
יי.
כא .דמכּו על ַארעא במחֹוזין עּולימּיא וסבּיא דהוּו רגילין למשכֹוב על כרין דמילת ועל
ערסין דשן דפיל בתּולתי ורּובי נפלּו קטילין בחרבא קטלתא ביֹום רּוגזְך נכיסתא ולא
חסתא.
כב .תהי קרי חירּותא לעמְך בית ישראל על יד משיחא היכמא דעבדת על יד משה וַאהרן
ביֹומא דפסחא דאתכנשין עּולימי חזֹור חזֹור מן כל ָאתר דאתבדרּו תמן ביֹומא תקיף רּוגזְך
יי ולא הוה בהֹון שיזבא ּושָארא דלפיפית בסדינין ודרביתי בתפנּוקי מלכין בעלי דבבי
שיציאּונּון.

פרק ג
א .אנא גברא דחזא עניי בחּוטרא דרדי ברּוגזיּה.
ב .יתי דבר ואֹוביל חשֹוכא ולא לַאנהרא.
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ג .ברם בי יתֹוב יגלגל עלי מחתיּה כל יֹומא.
ד .עתק בסרי ממכתשין ּומשכי מן מחתא תבר גרמי.
ה .בנה עלי כרכֹומין ואּקף קרתא ועקר רישי עממּיא ושלהי אּנּון.
ו .בבית יסּורין דחשֹוכא אֹותבּני כמיתין דָאזלין לעלמא אֹוחרן.
ז .סגר בתרי בגין דלא אפֹוק מן טריקא יקר על רגלי כבלין דנחשא.
חַ .אף ארּום אצוח ואצלי אסתתים בית צלֹותי.
ט .סגר אֹורחי במרמירין פסילן שבילי סרְך.
י .דּובא מכמן הּוא לי ַאריא דמיטמר בכבישא.
יא .אֹורחי סרְך ושסעּני שויני צדּו.
יב .מתח קשתיּה ועתדני היְך פלגליסא לגירא.
יגָ .אעיל בכליתי גירי תיקיּה.
יד .הויתי חֹוכא לכל פריצי עמי ּומזמרן עלי כל יֹומא.
טוַ .אשביעּני מרירת חיון ַארוני גידא.
טז .ורצץ בפרידן שיני כנע יתי בקטמא.
יז .וקצת מלמשַאל שלם נפשי ַאנשיתי טיבּותא.
יח .ואמרית אֹובד תּוקפי וטּובא דהויתי אֹוריְך מן קדם יי.
יט .אדכר עּנּוי נפשי ּומה דַאמרידּו בי סנַאי ואשקין יתי גידין ורישי חיון.
כ .מדכר תדכר ותצלי עלי נפשי על סיגּופא.
כא .דא נחמתא ָאתיב על לבי בגין כן אֹוריְך.
כב .טיבּותא דיי ארּום לא פסקּו ארּום לא אתמניעּו רחמֹוהי.
כג .ניסין חדתין מרחיש בצפרּיא סגיָאה היא הימנּותְך.
כד .חּולקי יי אמרית נפשי בגין כן אֹוריְך ליּה.
כה .טב יי לסֹוברין לפּורקניּה לנפשא דתבע אּולפניּה.
כו .טב לאֹורכא ּולמשתק עד דמטי פּורקנא דיי.
כז .טב הּוא לגברא ארּום יאלף נפשיּה לסֹוברא ניר פּקּודּיא בטליּותיּה.
כח .יתיב בלחֹודֹוהי וישתֹוק ויסבֹול יסּורין דָאתין עלֹוהי בגין יחּודא דשמא דיי דמשתלחין
לאתפרע מיניּה על חֹובא קלילא דחב בעלמא הדין עד כד יחּוס עלֹוהי ויטלינּון מּניּה ויקבל
אפי שלים לעלמא דָאתי.
כטּ .יתן בעפרא פּומיּה וישתּטח קדם רבֹוניּה מאים אית סבר.
ל .יֹושיט למחיּה ליּה ליסתא בגין דחלתא דיי יסבע קלנא.
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לא .ארּום לא ישלי יי לעֹובדֹוי לעלם לממסרינּון בידא דסנאיהֹון.
לב .ארּום אלהן ברישא יתבר ּובתר כן יתּוב וירחּום לצדיקּיא בסגיאּות טיבּותיּה.
לג .ארּום מן בגלל דלא עּני גבר ית נפשיּה וַאעדי זחּוחה מלביּה בגין כן גרם לאסתקפא
תבירא בבני אנשא.
לד .למככא ּולכבשא תחֹות רגלֹוי כל אסירי ַארעא.
לה .למצלי דין דגבר מסכן כל קביל אפי עילָאה.
לו .לסרכא אנש מסכן במצּותיּה אפשר דמן קדם יי לא יתגלי.
לז .מן הּוא אינש דאמר והוה בישתא מתעבדא בעלמא אלהן מן בגלל דעבדּו מה דלא
אתפקדּו מן פּומא דיי.
לח .מפי אלהא לא תיפֹוק בישתא אלהן על ברת קלא רמיזא בגין חטּופין דאתמליַאת
ַארעא ּובעידן דבעי למגזר טּובא בעלמא מן פּום קּודשא נפקא.
לט .מה ממֹון ישכח אנש דיחֹוב על יֹומי חּיֹוהי גברא רשיעא על חֹובֹוהי.
מ .נבלֹוש אֹורחנא ּונבּקר ּונתּוב בתיּובתא קדם יי.
מא .נטּול לבבנא בריר ונרמי חטֹוף ּוגזילן מן ידנא ּונתּוב קדם יי אלהנא דשכינתיּה בשמי
מרֹומא.
מב .נחנא מרדנא סרבנא ּומן בגלל דלא הדרנא לותְך ַאנת לא שבקת.
מג .טללתא עלנא ברגז ּורדפתנא בגלּותא קטלתא ולא חסתא.
מד .טללתא שמּיא בענני יקרי דילְך מן בגלל דלא תעבר לותְך צלֹותנא.
מה .טלטּולין ּורטּושין שויתא יתנא ביני עממּיא.
מו .פתחּו עלנא פּומהֹון כל בעלי דבבנא למגזר עלנא גזירין בישין.
מז .אימתא וזיעא הוה לנא מנהֹון רתיתא ּותבירא.
מח .היְך יבלין דמּיא זלגת עיני דמען על תבירא דכנישת עמי.
מט .עיני זלגת דמען ולא תשתֹוק מלמבכי מדלית פאיג עתקי ּוממלל תנחּומין לי.
נ .כדֹו דיסתכי ויחזי עּולבני יי מן שמּיא.
נא .בכּותא דעיני אסתקפת למרע נפשי על חּורבן פילכי דעמי ונוּול בנתא דירּושלם קרתי.
נב .כמנא כמּנּו לי היְך כצפרא בעלי דבבי על מגן.
נג .עברּו בגּובא חּיי ּורגימּו ַאבנא בי.
נד .שטּו מּיא על רישי אמרית במימרי אתגזרית מן עלמא.
נה .צליתי לשמּך יי מן גֹוב ַארעיתא.
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נו .צלֹותי קבילתא בזימנא ההיא ּוכען לא תכסי אּודנְך מלקבלא צלֹותי לַארוחּותני בגין
בעּותי.
נז .קריבתא מלָאכא לשזבּותני ביֹומא דצליתי לְך ָאמרת במימרְך לא תדחל.
נח .נציתא יי לעבדין מצּותא לנפשי פריקתא מן ידיהֹון חּיי.
נט .חזיתא יי סרֹול דסריכּו לי דּון דיני.
ס .גלי קדמְך כל נקמתהֹון כל מזימתהֹון עלי.
סא .שמיע קדמְך כסּופיהֹון יי כל מזימתהֹון עלי.
סב .ספות קמין עלי והגיֹונהֹון עלי כל יֹומא.
סג .מֹותביהֹון ּוזקפתהֹון אסתכל אנא זמרהֹון.
סד .תתיב להֹון גמּולא בישא יי כעֹובדי ידיהֹון.
סה .תתן להֹון תבירּות לבא ושלאהּותְך שלהי להֹון.
סו .תדלקינּון ברּוגזא ּותשצינּון מתחֹות שמי מרֹומא דיי.

פרק ד
א .איכדין (כהה) עמא דהב בית מּוקדשא אשתּני זיו פלטין בחיר משתדין מרגלאון קדישין
בריש כל מחֹוזין.
ב .בני צּיֹון יּקירין דמתילין איקּוניהֹון לדהב טב איכדין הוּו עממין מסאבין מחתין יתנֹון
מלקביל (ס"א בליקביל) ערסיהֹון ּומסתכלין בהֹון בגין דילדּון נשיהֹון בנין שפרּיא כשּופריהֹון
ואתחשבּו ללגינין דחסף עֹובדי ידי פחרא.
גַ .אף בנתא דישראל מפנקתא לבני עממּיא דדמּין לחּורמנא טלען תדיהן ורבי כנשתא
דעמי מסירין לַאכזראין ואמהֹון ספדן עליהֹון כנעמּיא במדברא.
דַ .אדביק לשן עּולימא למֹוריגּה בצחּותא טליא תבעּו לחמא מֹושיט לית להֹון.
ה .דהוֹו רגילין למיכל תפנּוקין אשתממּו במחֹוזין דאתרביאּו על צבע זהרין גפיפּו קקלאתן.
וּ .וסגּית חֹובת כנשתא דעמי מן חֹובת סדֹום דאתהפכת כשעתא ולא שריאּו בּה נביאּיא
לאתנבָאה לַאהדרּותּה בתיּובתא.
ז .הוּו ברירן נזירהא יתיר מתלגא שעעּו יתיר מן חלבא סמיקּו חיזּו יתיר מן יֹוהרין (ס"א
מזהֹורין) ּוכשבזיזא פרצּופיהֹון.
ח .חשְך מן אּוכמתא דגלּותא ריוהֹון לא אשתמֹודעּו במחֹוזין אדק משכיהֹון על גרמיהֹון
פריְך הוה כקיסא.
ט .מעלי הוֹו קטילי סייפא יתיר מן קטילי כפן דקטילי סייפא דייבין כד אינּון מבזעין
כריסיהֹון מן מה דאכלּו מעלל חקלא ּונפיחי כפנא פריק כריסיהֹון מן מיכלא.
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י .ידי נשּיא דהון מרחמין על מסכנין בשילּו עּולימיהֹון הוֹו למסעד להֹון ביֹום תבר כפנא די
אתברת כנשתא דעמי.
יא .סף יי ית חימתיּה שדא על ירּושלם ית תקֹוף רּוגזיּה ואסיק באּור לפיד אשתא בצּיֹון
וַאכלת אשותהא.
יב .לא הוֹו מהימנין מלכות ַארעא וכל דיירי תבל ארּום יעּול נבּוכדנצר רשיעא ּונבּוזראדן
בעיל דבבא לנכסא עמא בית ישראל בתרעּיא דירּושלם.
יג .ענת מדת הדין וכן אמרת לא הות כל דא אלהן מחֹובת נביָאהא דמנבָאן לּה נביאּות
שיקרא ּומעוית כהנהא דאסיקּו קטֹורת בּוסמין לטעותא ואינּון גרמּו לאתשד בגוּה דם
זכאין.
יד .איתטלטלּו עורין במחֹוזין אּטנפּו בדם קטֹולין בחרבא ועל דלא הוֹו יכלין למחמי קריבּו
בלבּושיהֹון.
טו .זּורּו ממסאבא קרּו עממּיא זּורּו זּורּו לא תקרבּו בהֹון ארּום אתקֹוטטּו ַאף אתטלטלּו
אמרּו במהויהֹון בשלותהֹון דביני עממּיא לא יֹוסיפּון למידר.
טז .מן קדם אפי יי אתפליגּו לא יֹוסיף לאסתכלא בהֹון בגין כן אּומּיא רשיעּיא אפי כהנּיא
לא סברּו ועלוי סבּיא לא חסּו.
יז .עֹוד ספָאן עיננא לאסתכלא לסייענא דהוינא מתינן לנּוכראי דאתהפיְך לנא לחבלּו
בסכּותנא דאסתכינא לנּוכראי דאּנּון עמא דלא יפרֹוק.
יח .הינּון צדין שבילנא מלמיהְך לרֹוחצן בפלטייתנא ָאמרנא קרב סֹופנא אתמליאּו יֹומנא
ארּום מטא סֹופנא.
יט .קלילין הוּו רדפנא יתיר מּנשרי שמּיא על טּורּיא ַאדליקּו יתנא במדברא כמנּו לנא.
כ .מלכא יאשּיהּו דהוה חביב לנא כנשמת רּוח חּיין דבאפנא והוה מתרבי במשח רבּותא
דיי אתחד במיצד חבּוליהֹון דמצראי דהוינא ָאמרין עלֹוהי בטלל זכּותיּה נחי ביני עממּיא.
כא .חדיאי ּובדיחי ברתא דאדֹום דיתבא בַארעא דעּוץ (בת"ק הגירסא חדיאי ּובדֹוחי
קרתא דמתבניא בַארע ַארמניָאה) בסגיאין אֹוכלֹוסין דמן עמא נּוכראי אֹוף עליְך עתיד
למיתי פּורענּותא ויצדיין יתיְך פרסי ּותעבר עליְך כס דלווט תרוי ותתרֹוקני.
כבּ .ובתר כן ישלם עויתְך כנשתא דצּיֹון ותתפרקין על ידי דמלכא משיחא ואלּיהּו כהנא
רבא ולא יֹוסף יי תּוב לַאגלּותְך ּובההיא זימנא ַאסער עויתְך ברתא דאדֹום דמתבניא
דמלָאה אֹוכלֹוסין וייתּון פרסאי ויעקּון לְך ויצדּון יתְך ארּום אתפרסם קדם יי על חֹובֹותיְך.

פרק ה
א .הוי דכיר יי מה דאתגזר למהוי לנא אסתכל מן שמּיא וחזי ית כסּופנא.
בַ .אחסנתנא אתהפכת לחלֹונאי ביתנא לעמין נּוכראין.
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ג .הוינן מתילין ליתמין דלית להֹון אבא אמהתנא כַארמלן דאזלּו גבריהֹון בקרוי ימא
ּומספקא להֹון אם אינּון קּיימין.
ד .מימנא בכספא שתינא קיסנא בדמין ייתּון.
ה .על פירקת צוורנא אטעננא כד הוינא ָאזלין בשביתא חמא נבּוכדנצר רשיעא סרכּיא
דבני ישראל דָאזלין ריקנין פּקיד לחייטא ספרי אֹוריתא ּולמעבד מנהֹון גֹוַאלקן ּומליאּו יתהֹון
מן פרידא די על ספר פרת ּוטען יתהֹון על צווריהֹון ּובי היא זימנא לעינא ולא הות ניחא
לנא.
ו .מצריים יהבנא סטר (בת"ק סעד) לאתפרנסא תמן ּולָאתּור למסבע לחמא.
זַ .אבהתנא חבּו וליתהֹון בעלמא ונחנא בתריהֹון עוייתהֹון סֹוברנא.
ח .בנֹוי דחם דאתיהיבּו עבדין לבנֹוי דשם אינּון שליטּו בנא פריק לית מּידהֹון.
ט .בסכנת נפשנא נייתא לחם פרנסּותנא מן קדם קטֹול דחרבא דָאתי מן סטר מדברא.
י .משכנא היְך תּנּורא אתקדרּו מן קדם מפח כפנא.
יא .נשּיא דהוּו נסיבן לגבר בצּיֹון אתעּניאּו מן ארמאי ּובתּולתיא בקירוי יהּודה מן כשדאי.
יב .רברבנין בדיהֹול אצטליבּו אפי סבּיא לא סברּו.
יג .רֹובין ריחּיא נטלּו וטלּיא בצליבת קיסא תקלּו.
יד .סבּיא מתרע סנהדרין אתבטלּו ורֹובין מן בית זמריהֹון.
טו .בטילת חדות לבבנא איתהפיְך לאבלא חינּוגנא.
טז .נפלת כלילא דרישנא ווי לנא ארּום חבנא.
יז .על דין בית מּוקדשא דאצתדי הוה חליש לבבנא ועל אלין עמא בית ישראל דָאזלּו
בגלּותא מתמן הוּו חשיכן עיננא.
יח .על טּורא דצּיֹון דהּוא צדי תעלין הליכּו ביּה.
יט .את הּוא יי לעלם בית מֹותבְך בשמי מרֹומא כּורסי יקרְך לדרי דרּיא.
כ .למה לעלמין תשליננא תשבקיננא לאֹוריכּות יֹומין.
כאָ .אתיב יי יתנא לותְך וניתּוב בתיּובתא שלימתא תחדת יֹומנא לטב כזמן יֹומּיא טבּיא
דהוֹו מלקדמין.
כב .ארּום אלהן מיקץ תיקּוץ בנא רגיזתא עלנא עד לחדא.

קהלת
פרק א
א .פתגמי נבּוָאה דאתנבא קהלת הּוא שלמה בר דוד מלכא דהוה בירּושלם.
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ב .כד חזא שלמה מלכא דישראל ברּוח נבּוָאה ית מלכּות רחבעם בריּה דעתיד לאתפלגא
עם ירבעם בר נבט וית ירּושלם ּובית מּוקדשא דאינּון עתידין למחרב וית בני עמא בית
ישראל די אינּון עתידין למגלי ָאמר במימריּה הבל הבליא עלמא הדין הבל הבליא כל מה
דטרחית אנא ודוד אבא כּוליה הבלּו.
ג .מה מֹותר אית לאנש בתר די ימּות מן כל טֹורחי דהּוא טרח תחֹות שמשא בעלמא הדין
אלהן למעסק באֹורייתא לקבלא אגיר שלים לעלמא דָאתי קדם מרי עלמא.
דָ .אמר שלמה מלכא ברּוח נבּוָאה דרא טבא דצדיקיא דאזיל מן עלמא בגין חֹובי דרא
בישא דרשיעא דעתידין למיתי בתריהֹון וַארעא לעלמי עלמין קימא לסֹוברא פּורענּותא
דָאתי על עלמא בגין חֹוביהֹון דבני אנשא.
ה .וידנח שמשא ביממא מן סטר מדינחא וָאעיל שמשא לסטר מערבא בליליא ּולַאתריּה
שחיף וָאזל אֹורח תהֹומא ּודנח למחר מן ָאתר דהּוא נח תמן מאתמלי.
וָ .אזיל כל סטר דרֹומא ביממא ּומחזיר לסטר צפּונא בליליא אֹורח תהֹומא מחזר מחזר
וָאזיל לרּוח עיבר דרֹומא בתקּופת ניסן ותמּוז ועל סחרנֹוהי תייב לרּוח עיבר צפּונא
בתקּופת תשרי וטבת נפיק מחרכי מדינחא בצפרא וָאעיל לחרכי מערבא ברמשא.
ז .כל נחלּיא ּומבּועי מּיא ָאזלין ונגדין למי אֹוקיינּוס דמסחר לעלמא כגּושפנקא ואֹוקיינּוס
ליתֹוהי מתמלי ולאתר דנחלּיא ָאזלין ונגדין תמן אינּון תייבין למיזל מצּנֹורי תהֹומא.
ח .כל פתגמּיא דעתידין למהוי בעלמא אשתלהיאּו בהֹון נבּיּיא קדמאין ולא יכילּו למשכח
סֹופיהֹון ברם הכי לית ליּה רשּו לגבר למללא מה דעתיד למיתי בתרֹוהי ולא יכילא עינא
למחזי כל מה דעתיד למהוי בעלמא ולא יכילא אּודנא לאתמלָאה מלמשמע [כל] פתגמי
דכל דיירי ַארעא.
ט .מה דהות מן קדמתא הּוא עתיד למהוי בתר כן ּומה דאתעביד מן קדמת דנא הּוא
עתיד לאתעֹובדא עד סֹוף כל דרי עלמא ולית כלּום פתגם חדת בעלמא הדין תחֹות
שמשא.
י .אית פתגם דיימר אינש חזי דין פתגם חדת הּוא הא כבר הוה לעלמין ביֹומי דרּיא די הוֹו
לקדמנא.
יא .לית דכרנא לדרּיא קדמאין וַאף לבתראין דעתידין למהוי לא יהי להֹון דכרנא עם דרּיא
דיהֹון ביֹומי מלכא משיחא.
יב .כד הוה שלמה מלכא יתיב על כּורסי מלכּותיּה אתגבּה לביּה לחדא על עתריה ועבר
על גזירת מימרא דיי ּוכנש סּוסוון ּורתיכין ּופרשין סגיאין ּוצבר כספא ודהבא לחדא ואתחתן
בעממין נּוכראין מן יד תקיף רּוגזא דיי עלֹוהי ושדר לותיּה אשמדאי מלכא דשידי ּוטרד
יתיּה מן כּורסי מלכּותיּה ּונטל גּושפנקיה מן ידיּה בגין דיהְך מטלטל ּוגלי בעלמא
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לאֹוכיחֹותיה והוה מחזר על כרכי פלכי וכרכי ַארעא דישראל בכא ּופגן ואמר אנא קהלת
דהוה שמיה שלמה מתקרי מן קדמת דנא הויתי מלכא על ישראל בירּושלם.
יגּ .ומסרית ית לבי למתבע אּולפן מן קדם יי בזמן דאתגלי לי בגבעֹון לאללּותי ּולמשַאל
יתי מה אנא צבי מּניה ואנא לא תבעית מּניה אלהין חּוכמתא למדע בין טב לביש וסּוכלתנּו
על כל מה דאתעביד תחֹות שמשא בעלמא הדין וחזית כל עֹובדי בני אנשא חייבא גוון ביש
די יהב יי לבני אנשא לאסתגפא ביּה.
יד .חזיתי ית כל עֹובדי בני אנשא דאתעבידּו תחֹות שמשא בעלמא הדין והא כֹולא הבלּו
ּותבירּות רּוחא.
טו .גבר דסריכן אֹורחתיּה בעלמא הדין ּומית בהֹון ולא הדר בתיּובתא לית ליּה רשּו
לאיתקנא בתר מֹותיּה ּוגבר חסר מן אֹוריתא ּופקּודּיא בחּיֹוהי בתר מֹותיּה לית ליּה רשּו
לאיתמנָאה עם צדיקּיא בגּנתא דעדן.
טז .מלילית אנא בהרהּור לבי למימר אנא הא ַאסגיתי ואֹוסיפית חּוכמתא על כל חכימּיא
די הוּו קדמי בירּושלם ולבי חזא סגיאּות חּוכמתא ּומנדעא.
יז .ויהבית לבבי למדע חּוכמתא וחּולחלתא דמלכּותא ּומנדעא וסּוכלתנּו בחנית למדע
דַאף דין הּוא תבירּות רּוחא לגבר דמשתדל למשכח יתהֹון.
יח .ארּום גבר דמסגי חכמתא כד ייחֹוב ולא ייתב בתיּובתא מסגי רגיז קדם יי ּודמֹוסיף
מנדעא וימּות בטליּותיּה מֹוסיף כאיב לבא לקריבֹוי.

פרק ב
א .אמרית אנא בלבי איזיל כען הכא וַאבחין בחדוא ואחזי בטֹוב עלמא הדין ּוכדֹו מטא עלי
צערא וסיגּופא אמרית במימרי הא ַאף דין הּוא הבלּו.
ב .לחֹוכא אמרית בעדן צערא ליצנֹותא הּוא ּולחדוא מה הנָאה אית לגבר די עבדינה.
ג .אללית בלבי לנגדא בבית משתיא דחמרא ית בסרי ולבי דבר בחּוכמתא ּולַאחדא
בשטּות עּולימּיא עד די בחנית וחזית אידין מּנהֹון טב לבני אנשא דיעבדּון עד דאּנּון קיימין
בעלמא הדין תחֹות שמּיא מניין יֹומי חּייהֹון.
דַ .אסגיתי עֹובדין טבין דירּושלם בניתי לי בתין בית מּוקדשא לכפרא על ישראל ּובית
מקירת מלכא ואידרֹון [פסיל לבי מדרשא דרבנן] ואּולם ּובית דינא ַאבנין פסילן דתמן יתבין
חכימּיא ודיינין ית דינא עבדית כּורסיא דשן דפילא למֹותב מלכּותא ַאנציבית לי כרמין
ביבנה כל קבל כרמין דענבא למשתי מּנהֹון חמרא אנא ורבני סנהדרין וַאף לנסכא חמר
חדת ועתיק על מדבחא.
ה .עבדית לי גּנת שקין ּופרדיסין ּודרעית תמן כל מיני עסבין מּנהֹון לצרֹוְך מיכלא ּומּנהֹון
לצרֹוְך משתיא ּומּנהֹון לצרֹוְך ָאסּותא וכל מיני עסבי בּוסמין נציבית בהֹון אילני סרק וכל
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אילני בּוסמין דַאיתין לותי טלני ּומזיקי מן הנדקא וכל אילן דעביד פירין ּותחּומיּה מן שּור
קרתא דבירּושלם עד כיף מּיא דשילֹוח.
ו .בחנית בית משקיא דמּיא אידין חזי לאשקָאה אילנּיא ואידין חזי לאשקָאה עסבין ועבדית
לי פרקטנין דמּיא לאשקָאה מּנהֹון אפילּו חּורשא די מרבי קיסין לאסקא.
ז .קניתי עבדין וַאמהן מבניהֹון דחם ּושַאר עממין נּוכראין וגזברין די ממנן על מזֹונא דביתי
הוּו לי לפרנסא יתי נית אינשי ביתי תרי עסר ירחי שתא וחד לפרנסּותי בירחא דעיבּורא
ַאף קנין תֹורין וענין הוה לי יתיר מכל דרּיא די הוּו קדמי בירּושלם.
ח .כנשית לי ַאף אֹוצרין דכסף ּודהב דאפילּו מתקלין ּומֹוַאדנין דקשֹוט עבדית מן דהב טב
וטסברי מלכין ּופלכין אתיהיבּו לי לכרגא עבדית לבית מּוקדשא זייני זמרא לזמרא בהֹון
ליואי על קּורבנּיא וקתרֹוסין ואבּובין לזמרא בהֹון זמרּיא וזמרייתא בבית משתיא דחמרא
ותפנּוּקי בני אינשא ודימסיא ּובי בנין מרזיבין דשרין מּיא פשֹורי ּומרזבין דשרין מּיא חמימי.
ט .וַאסגיתי טּובא ואֹוסיפית עתרא מן כל דרּיא די הוּו קדמי בירּושלם ברם חכמתי קמת לי
והיא סייעא יתי.
י .וכל מה דבעּו מיני רבני סנהדרין לדכָאה ּולסָאבא לזכָאה ּולחּיבא לא כליתי מּנהֹון פשר
מלּיא ולא מנעית ית לבבי מן כל חדות אֹורייתא ארּום הוה לי פנאי די לבבי בדח בחכמתא
די אתיהיבת לי מן קדם יי מן כל אנשא וחדית בה יתיר מכל טרחּותי ודין הוה חּולקי טב
דאזדמן לי לקבלא עלֹוהי אגר שלים לעלמא דָאתי מכל טרחּותי.
יא .ואסתכלית אנא בכל עֹובדי די עבדּו ידי ּובטּורחתי די טרחית למעבד והא כֹולא הבלּו
ּותבירּות רּוחא ולית מֹותר בהֹון תחֹות שמשא בעלמא הדין אלהין אית לי אגר שלים על
עֹובדא טבא לעלמא דָאתי.
יב .ואסתכלית אנא למחזי חּוכמתא וחלחּולתא דמלכּותא וסּוכלתנּו ארּום מה הנָאה אית
לגבר לצלָאה בתר גזירת מלכא ּובתר פּורענּותא דהא כבר אתגזרת עלֹוהי ואתעבידת
ליּה.
יג .וחזית אנא ברּוח נבּוָאה דאית מֹותר לחּוכמתא מן שטּותא יתיר כמֹותר נהֹור יממא מן
חשֹוְך ליליא.
יד .חכימא מסתכל ברישא מה דעתיד למהוי בסֹוף ּומצלי ּומבּטיל גזירתא בישתא מן
עלמא ושטיא בחשֹוכא ָאזיל וידעית ַאף אנא דאי לא מצלי חכימא ּומבּטיל גזירתא בישתא
מן עלמא כד ייתי פּורענּותא בעלמא ארעּון חד יארע ית כּולהֹון.
טו .ואמרית אנא בלבבי כארעּון שאּול בר קיש מלכא דסט בסטּותיה ולא נטר תפקידתא
דאתפּקד על עמלק ואתנטלת מּניּה מלכּותא ַאף אנא יערעּנני ולמא דין חכימית אנא בכין
יתיר מּניּה ּומלילית אנא בלבי דַאף דין הבלּו ולית אלהין גזירת מימרא דיי.
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טז .ארּום לית דכרנא לחכימא עם שטיא לעלמא דָאתי ּובתר מיתת גברא מה דהוה כבר
ביֹומֹוהי כד ייתּון יֹומּיא דעתידין למהוי בתרֹוהי כֹולא אשתכח ואיכדין יימרּון בני אנשא
דהיא סֹופא דצדיקּיא כסֹופא דחייבא.
יזּ .וסניתי אנא ית כל חּיין בישין ארּום ביש עלי עֹובדא בישא די אתעביד על בני אנשא
תחֹות שמשא בעלמא הדין ארּום כֹולא הבלּו ּותבירּות רּוחא.
יח .וסניתי אנא ית כל טרחֹותי די טרחית תחֹות שמשא בעלמא הדין בגין דאשבקיּניּה
לרחבעם ברי דָאתי בתרי וייתי ירבעם עבדיּה ויסב מן ידֹוי עשרתי שבטּיא ויחסין פלגּות
מלכּותא.
יטּ .ומן ידע החכים יהא אֹו טפש מלכא דעתיד למהוי בתרי וישלט בכל טרחֹותי די טרחית
בעלמא הדין ּובכל מה דַאתקנית בחּוכמתי תחֹות שמשא בעלמא הדין ותהית בלבי ותבית
למימר ַאף [ית] דין הבלּו.
כ .וחזרית אנא ליאשא ית לבי על כל טֹורחא די טרחית למקני ּודחכימית לתּקנא תחֹות
שמשא בעלמא הדין.
כא .ארּום אית גבר די טּורחיה בחּוכמתא ּובסּוכלתנּו ּובצדקּו וימּות בלא ולד ולגבר דלא
טרח ביּה יתנּניּה למהוי חּולקיּה ַאף דין הבלּו ּובשתא רבתא.
כב .ארּום מה הנָאה אית ליּה לגבר בכל טֹורחיּה ּובתבירּות לביּה די הּוא טרח תחֹות
שמשא בעלמא הדין.
כג .ארּום כל יֹומֹוהי כאיבין ותקיף רּוגזיה גוניה ַאף בליליא לא דמיְך מן הרהּורי לביּה ַאף
דין הבלּו הּוא.
כד .לית דשפיר באנשא אלהין די ייכּול וישתיה ויחזי ית נפשיּה טב קדם בני אנשא
למעבד ית פּקּודיא דיי למהְך באֹורחן דתקנן קדמֹוהי בגין דיֹוטיב ליּה מן טֹורחיה ַאף דין
חזית אנא דגבר דמצלח בעלמא הדין מן ידא דיי הּוא דאתגזר למהוי עלֹוהי.
כה .ארּום מן הּוא די עסֹוק בפתגמי אֹוריתא ּומן הּוא גברא דאית ליּה חששא מן יֹום דינא
רבא דעתיד למיתי בר מּני.
כו .ארּום לאנש דתקנן עֹובדֹוהי קדם יי יהב חּוכמתא ּומנדעא בעלמא הדין וחדוא עם
צדיקּיא לעלמא דָאתי ּולגברא חּיבא יהב גוון ביש למכנש ממֹון ּולמצבר קנין סגי למהוי
מתנסיב מּניּה ּולמהוי מתיהיב לגבר דשפיר קדם יי ַאף דין הבלּו הּוא לחּייבא ּותבירּות
רּוחא.

פרק ג
א .לכל גבר ייתי זמנא ועדנא לכל עסקא תחֹות שמּיא.
ב .עדן בחיר למילד בנין ועדן בחיר לקּטלא בנין מסרבין ּומרגזין לקּטלּותהֹון בַאבנין על
מימר דּינּיא עדן בחיר למנצב אילן ועדן בחיר לשרשא אילן נציב.
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ג .עדן בחיר לקּטלא בקרבא ועדן בחיר לאסָאה שכיב מרע עדן בחיר לפרכא בנינא ועדן
בחיר למבני חּורבנא.
ד .עדן למבכי על שכיבא עדן בחיר למחדי בחֹוכא ועדן בחיר למספדא על קטילא ועדן
בחיר לטפזא בהלּולא.
ה .עדן בחיר לפּקחא דגֹור ַאבנין ועדן בחיר למצבר ַאבנין לבנינא עדן בחיר לגפפא אתתא
ועדן בחיר לרחקא מגפפא בשבעת יֹומי אבלא.
ו .עדן בחיר למתבע נכסּיא ועדן בחיר למיבד נכסּיא עדן בחיר למנטר עסקא ועדן בחיר
למשדי עסקא בימא בעדן נחשֹולא רבא.
ז .עדן בחיר למבזע לבּושא על שכיבא ועדן בחיר לַאחָאה בזיעא עדן בחיר למשתק
מלנצָאה ועדן בחיר למללא פתגמי מצּותא.
ח .עדן בחיר למרחם חד לחבריּה ועדן בחיר למסני לגבר חּיבא עדן בחיר לָאגחא קרבא
ועדן בחיר למעבד שלמא.
ט .מה מֹותר אית לגבר פלח די הּוא טרח למעבד אֹוצרין ּולמכנש ממֹון אלּולי מסתּיע
במזלא דלעילא.
י .חזית ית גון יסּורין ּופּורענּותא די יהב יי לבני אנשא די אינּון רשיעין לסגפּותהֹון ביּה.
יא .אמר שלמה מלכא ברּוח נבּוָאה ית כֹולא עבד יי שפיר בעדניּה דחזיא [הות] מצּותא
דהות ביֹומי ירבעם בר נבט למהוי ביֹומי שבע בר בכרי ואתעכבת והוַאת ביֹומי ירבעם בר
נבט דאלּו הות ביֹומי שבע בר בכרי לא הות מתבני בית מּוקדשא על עסק עגלין דדהב
דעבד ירבעם חּיבא ושּוינּון חד בבית אל וחד בדן ּומּני פרזדון על שבילא ּופסקּו עֹולי
רגלאין ּובגין כן אתעכבת עד זמן דיתבני בית מּוקדשא בגין דלא יעכבּון ישראל למבני
יתיּה ַאף ית שמא רבא דהות כתיב ּומפרש על אבן שתיא כסי מּנהֹון דאשתמֹודע קדמֹוהי
יצרא בישא די בלבהֹון דאלּו הוה מסיר ביד אנש הוה אינשי משמש ביּה ּומשכח בגוּה מה
דעתיד למהוי בסֹוף יֹומּיא עד עלמי עלמּיא וַאף יֹום מֹותא כסי מּנהֹון בדיל דלא יהֹודע לגבר
מן רישא מה דעתיד למיתי בסֹופא.
יבָ .אמר שלמה מלכא ברּוח נביא ידעית ארּום לית טב בהֹון בבני אנשא ארּום אלהין
למחדי בחדות אֹוריתא ּולמעבד טב ביֹומי חּיֹוהי.
יג .ואֹוף כל אינש דייכֹול וישתי ויחזי טב ביֹומֹוי ויחסין לבנֹוי בעדן מֹותיּה כל טרחּותיּה
מתנן דאתיהיבת ליּה מן קדם יי הּוא.
יד .ידעית ברּוח נבּוָאה ארּום כל דיעביד יי בעלמא בין טב לביש מדאתגזר מפּומיּה הּוא
יהא לעלם עלֹוהי לית רשּו לגבר לאֹוספא ּומּניּה לית רשּו לגבר לבצרא ּובעדן דייתי
פּורענּותא בעלמא יי הּוא דעבד בגין די ידחלּון בני אנשא מן קדמֹוהי.
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טו .מא דהות מן קדמת דנא הא כבר הּוא דָאתי מה דעתיד למהוי בסֹוף יֹומּיא הא כבר
הוה ּוליֹום דינא רבא דעתיד יי למתבע חשֹוכא ּומסכינא מן ידֹוהי דרשיעא דרדיף ליּה.
טז .ועֹוד חזית תחֹות שמשא בעלמא הדין אתר בית דינא דדייני שקרא תמן יחֹובּון לזכָאה
למפק חּייבא בדיניּה ואתר דמשתכח תמן גבר זכאי תמן משתכח גברא חּייבא למשלט
ביּה בגין חֹובי דרא בישא.
יז .אמרית אנא בלבי ית זכָאה וית חּיבא ידין יי ביֹום דינא רבא ארּום עדן מתעביד לכל
עסקא ועל כל עֹובדא דעבדּו בעלמא הדין אתדֹונּון תמן.
יח .אמרית אנא בלבי על עיסק בני אנשא דייתי עליהֹון מכתשין ּומרעין בישין בגין
לנסֹואיהֹון ּובגין למבחנהֹון עבד יי למחזי אין תיבין בתיּובתא ישתביק להֹון ויתסּון ורשיעּיא
די אינּון כבעירא לא תיבין בגין כן אּנּון מתוכחין בהֹון לַאבאשא להֹון.
יט .ארּום ארעּון אנשא חּיבא וארעּון בעירא מסאבא ארעּון חד לכּולהֹון והיכמא דתמּות
בעירא מסאבא כן ימּות דין דלא תאיב בתיּובתא קדם מֹותיּה ונשמת רּוח תרויהֹון כחדא
אתדן לכל גוון ּושָארּות גברא חּיבא מן בעירא מסאבא מדעם בין תרויהֹון אלהין בית
קבּורתא ארּום כֹולא הבלּו.
כ .כֹולא ָאזלין לאתר חד כל דירי ַארעא אתבריאּו מן עפרא וכד ימּותּון כּולהֹון עתידין
למתּוב לעפרא.
כא .מן הּוא חכימא דידע אין רּוח נשמתא בני אנשא הסלקא היא לעילא לרקיעא ורּוח
נשמתא דבעירא הנחתא היא לרע לַארעא.
כב .וחזית ארּום לית טב בעלמא הדין מדיחדי אנש בעֹובדֹוי טבין וייכֹול וישתי ויֹוטיב לביּה
ארּום הּוא חּולקיּה טב בעלמא הדין למקני ביּה עלמא דָאתי דלא יימר אנש בלביּה למה
דין אנא מבזביז ממֹונא למעבד צדקתא טב לי דאשבקיּניּה לברי בתרי אֹו אתזן מּניּה בעדן
סיבתי ארּום מן הּוא דיעלּניּה למחזי מה דעתיד למהוי בתרֹוי.

פרק ד
אּ .ותבית אנא וחזית ית כל אניסין דאתעבידּו לצדיקּיא [וארדּו] בעלמא הדין תחֹות שמשא
מן יד דֹוחקיהֹון ולית די מליל להֹון תנחּומין ולית למפרקהֹון מן יד דאֹונסיהֹון בתקֹוף ידא
ּובחילא ולית די ינחים להֹון.
ב .ושבחּות אנא ית שכיבא דהא כבר מיתּו ולא חזי פּורענּותא דָאתי בעלמא בתר מֹותיהֹון
יתיר מן חיּיא דאּנּון קימין בעלמא הדין בעקא עד כען.
ג .ושפיר מן תרויהֹון ית דעֹוד כען לא הוה ולא אתברי בעלמא די לא חזא ית עֹובדא בישא
דאתעבדא בעלמא הדין תחֹות שמשא.
ד .וחזית אנא ית כל טֹורחא וית כל אֹוטבּות עֹובדא דעבדין בני אנשא ארּום היא קנאתא
דקּני גבר לחבריּה למעבד כותיּה דמקּני ליּה למעבד טבא כותיּה מימרא דשמּיא יֹוטיב ליּה
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ודמקּני ליּה לביש למעבד כבשתיה מימרא דשמּיא יבאיש ליּה וַאף דין הבלּו לחּיבא
ּותבירּות רּוחא.
ה .שטיא ָאזיל ּומגפיף ית ידֹוי בקייטא ולא צבי למטרח ּובסתוא ייכֹול ית כל מה דאית ליּה
וַאפילּו כסּו מעל משְך בסריּה.
ו .טב לגבר מלי חפני מיכלא בהנית נפש ּובלא גזילא וחטֹופין מן תרין חפנין מלין מיכלא
בגזילא וחטֹופין ועתיד לשלמה בדינא בטֹורחא ּובתבירּות רּוחא.
זּ .ותבית אנא וחזית הבלּו דאתגזר למהוי בעלמא הדין תחֹות שמשא.
ח .אית גבר יחידי ולית תנין בר מּניּה ַאף ברא וַאף אחא לית ליּה למירת ית נכסֹוי ולית
סֹוף לכל טֹורחיּה וַאף עיניּה לא תיכֹול למסבע עתריה ולא יימר בלביּה למא דנן אנא טרח
ּומחסר ית נפשי מטיבּותא אקּום כען וַאעביד מּניּה צדקתא ואחדי בעלמא הדין עם בני
אנשא ּולעלמא דָאתי עם צדיקּיא ַאף דין הבלּו וגוון ביש הּוא.
ט .טבין תרין צדיקּיא בדרא יתיר מן חדא ואּנּון די דברין במזלא ּומשתמעין מליהֹון דאית
להֹון אגר טב לעלמא דָאתי בטֹורחיהֹון די טרחּו לסֹוברא ית דריהֹון.
י .ארּום אלהין אין יפֹול חד מּנהֹון על ערסא וישכּוב מרע חדא יקים ית חבריּה בצלֹותיּה
דאלּו חד דהּוא זכאי בלחֹודֹוהי בדריּה בעדן די יפֹול על ערסיּה וישכּוב מרע לית ליּה
בדריּה חבר תנין לצלָאה עלֹוהי אלהין בזכּותיּה יקּום ממרעיּה.
יאַ .אף אין דמכן תרין גבר ואתתיה ושחין להֹון בסתוא ּולחד איכדין ישחן.
יב .ואין יקּום גבר רשיעא ּותּקיפא בדרא ועֹובדֹוהי מקלקלין ּומסתקפין לַאיתָאה פּורענּותא
בעלמא קימין תרין צדיקּיא לקבליּה ּומבּטלין פּורענּותא בזכּותיהֹון וכמה יאוון תלתא
צדיקּיא דאּנּון בדרא ּושלם ביניהֹון כתיבא דמגדלא תלת תלת נימין דלא בבהילּו אתנתק.
יג .טב הּוא ַאברהם די הּוא רביא מסכן והות ביּה רּוח נבּוָאה מן קדם יי ואשתמֹודע ליּה
מריּה במהויה בר תלת שנין ולא צבי למפלח לטעותא יתיר מן נמרֹוד רשיעא דהוה מלכא
סיב וטפש ּומן בגלל דלא צבי ַאברהם למפלח לטעותא רמֹוהי לגֹוי אתּון נּורא יקידתא
ואתרחיש ליּה נסא מן רבֹוני עלמא ושיזביּה מתמן וַאפילּו מן בתר הכי לא הות מנדעא
בנמרֹוד לאזדהרא עֹוד בדיל דלא למפלח לטעותא דהּוא פלח מן לקדמין.
יד .ארּום מן גניסת פלחי טעותא נפק ַאברהם ּומלְך על ַארעא דכנענאי ארּום ַאף ביֹומי
מלכּותיּה דַאברהם אתעביד נמרֹוד מסכינא בעלמא.
טו .אמר שלמה מלכא ברּוח נבּוָאה מן קדם יי חזית ית כל חיּיא דָאזלין בטפשּותהֹון
לסרבא על רחבעם ברי תחֹות שמיא ּומפלגין ליּה ית מלכּותא לאתיהבא לירבעם בר נבט
ברם שבטא דבנימין ויהּודה הוה לבהֹון שלים עם רביא הּוא רחבעם ברי דהוה תנין
למלכּותי דיקּום וימלֹוְך באתר ַאחסנתיּה בירּושלם.
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טז .לית סֹוף לכל עמא בית ישראל לכל צדיקּיא דהוה מדבר קדמיהֹון ברם אּנּון יעטּוהי
בחּוכמתא למיקל נירא מעלויהֹון ּובטפשּותיּה אזל ואתיעט עם עּולימא ואּנּון יעטּוהי
בטפשּותא ליּקרא ניר מלכּותא על עמא בית ישראל ּושבק מלכת סבּיא ואזל במלכת
בתראי ברם אּנּון בתראי תוהּו בתר כן לא חדּו ביּה ואּנּון גרמּו עלֹוהי לאסתּקפא למהוי
מתפלגין מּניּה עשרתי שבטּיא ּומלֹוְך עלויהֹון ירבעם חּיבא אמרית ַאף דין הבלּו לרחבעם
ברי ּותבירּות רּוחא לדיליה.
יזַ .אנת בר נשא טר רגלְך בעדן דתיזיל לבית מּוקדשא דיי לצלָאה דלא תהְך תמן מלא
חֹובין עד לא תתּוב ּותהי מקריב אּודנְך לקבלא אּולפן אֹוריתא מן כהנּיא וחכימּיא ולא תהי
כטפשּיא דמקרבין קּורבנא על חֹוביהֹון ולא תיבין מן עֹובדיהֹון בישּיא דאחידין בידיהֹון
וליתֹוהי מקבל ברעוא ארּום ליתיהֹון ידעין למעבד [בהֹון] בין טב לביש.

פרק ה
א .לא תבהיל על מימרְך לשבשא ית מלי פּומְך ולבְך לא יֹוחי לאפקא ממלל בעדן דאת
מצלי [מן] קדם יי ארּום יי שליט על כל עלמא ויתיב על כּורסי יקריּה בשמיה מרֹומא וַאנת
יתיב על ַארעא בגין כן יהֹון מלי פּומְך קלילין.
ב .ארּום היכמא דָאתי חלמא על הרהּורי לבא בסגיאּות [גוונן] קל שטיא [כדין] בסגיאּות
פתגמין בטילין.
ג .בעדן דתדר נדרא קדם יי לא תעכב לשלמּותיּה ארּום בגין כן לית רעוא קדם יי בטפשּיא
מן בגלל דמעכבין נדריהֹון ולא משלמין וַאנת ית דתנדר שלים.
ד .טב לְך דלא תנדר מן דן תנדר ולא תשלם.
ה .לא תנביל ית מימר דפּומְך למגרם דין גיהּנם עלי בסרְך ּוביֹום דינא רבא לא תיכּול
למימר קדם מלאכא ַאכזרא דרדי בְך ארּום שלּותא היא למא דין יתקף רּוגזא דיי על קל
מימרְך דאתאמר בגנּותא ויחביל ית עֹובדי ידְך.
ו .ארּום בסגיאּות חלמין דנביאי שקרא והבלין דבעלי חרשין ּומלין סגיאין דרשיעּיא לא
תהימין ארּום חכימּיא צדיקּיא תהי משמיש ּומּנהֹון תתבע אּולפן ּומן קדם יי תהי דחיל.
ז .אין אניסּות מסכינין ּוגזילתא ודין וצדקתא תחמי בקרתא לא תתמּה בלבְך למימר
איכדין רעּותא דיי על כל אלין ארּום על [אל ַאדיר] שמי מרֹומא נטיר עֹובדי בני אנשא בין
טב לבישתא ּומן קדמֹוי משתלחין גּוברין גוותנין ותּקיפין למרדי ברשיעּיא ּולמהויהֹון מתמּנן
רבנין עלויהֹון.
חּ .ומֹותר שבח פּולחנּות ַארעא על כֹולא היא דבעדן דמרֹודין בני מלכּותא ּומלכא מתיהיב
בפצחיהֹון מן קדמיהֹון אין לית ליּה עיבּור למיכל ההּוא מלכא לגבר פלח בחקלא מתעביד
עבד משתעבד.
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ט .גבר תגר די רחים למקני כסף ּומרי פרגמטיא לא ישבע למצבֹור כסף ּומן די רחים
למכנֹוש ממֹון יתיר לית ליּה שבח בעלמא דָאתי אין לא יעביד מּניּה צדקתא בגין דלית ליּה
אגר עלל למיכל ַאף דין הבלּו.
י .בזמן דסגי טבוותא בעלמא סגיָאן אּוף בני אנשא דייכלּונּה ּומה הנָאה אית למרהא
דיצברּנּה אין לא יעביד מּנּה טיבּותא בגין די יחזי בעלמא דָאתי יהבית ַאגרהא בעינֹוי.
יא .בסימת דמיכת גברא דפלח למרי עלמא בלב שלים ואית ליּה ניחא על בית קבּורתיּה
אין זעירּות שנין ייחי אין סגיאּות שנין בתר דפלח למרי עלמא בעלמא הדין לעלמא דָאתי
אגר עֹובדי ידֹוי יחסין וחּוכמת אֹוריתא דיי לגבר דעתיר בחּוכמתא היכמא דמעסק בּה
בעלמא הדין ואשתדל באּולפנא כדין תנּוח עלֹוהי על בית קבּורתיּה ולא תשבקּניּה
בלחֹודֹוהי היכמא דלא שבקת אתתא לגּוברּה בלחֹודֹוהי לדמכא.
יב .אית בישּותא מרעיתא חמית בעלמא הדין תחֹות שמשא ולית ליה ָאסּו גבר דיכנֹוש
עתרא ולא עביד מּניּה טב לסֹוף יֹומּיא ההּוא עתרא נטיר ליּה לַאבאשא ליּה לעלמא דָאתי.
יג .וההּוא עתרא די ישבק לבריּה בתר מֹותיּה יהֹובד על די קנא ליּה בגוון ביש ולא יתקים
ביד בריּה די יֹוליד ולא אשתאר ליּה בידֹוי מדעם.
יד .היכמא דנפק ממעי אמיּה ערטילי בלא כסּו ּובלא מדעם טב כדין יתּוב למיזל לבית
קבּורתיּה חסיר מן זכּותא היכמא די ָאתא בעלמא הדין ּומדעם אגר טב לא יקביל בטֹורחיּה
לסֹוברא עמיּה לעלמא דהּוא ָאזיל למהוי לזכּו בידיּה.
טו .ואּוף דא בשתא מרעיתא ולית לּה ָאסּו דכל קביל דָאתא לעלמא הדין חסיר מן זכּותא
כדין ייזיל לעלמא ההּוא ומה מֹותר הוה ליּה די טרח לקבלת רּוחיּה.
טז .אּוף כל ימֹוהי בחשֹוכא שרא בדיל דלחמֹוהי בלחֹודֹוהי טעים ּובנסיס סגי חזי ּובמרעין
ּורגיז הוֹו חּיֹוהי.
יז .והא די חזית אנא טבא הּוא לבני אנשא ּודשפיר להֹון למעבד בעלמא הדין דייכלּון
וישתּון מן טּורחּותהֹון בדיל דלא לאֹושטא ידא באנּוסא וחטּוף למּטר פתגמי אֹוריתא
ּולמיחן ענּיי נכסא מן בגלל דיחזּון טבתא בכל טּורחּותהֹון די טרחּו בעלמא הדין תחֹות
שמשא מנין יֹומי חּיֹוהי דגבר די יהב ליּה יי במזליּה ארּום הּוא חּולקיּה לית אחֹורן בר
מּניּה.
יח .אּוף כל אנש דיהב ליּה יי עֹותר ונכסין ואשלטיּה [יי] למיכל מּניּה בעלמא הדין ּולמעבד
מּניּה צדקתא ּולקבלא אגר שלים בעלמא דָאתי ּולמבדח בטּורחיּה עם צדיקּיא הא דא
מתנא דאתיהיבת ליּה במזליּה מן קדם יי הּוא.
יט .ארּום לא יֹומין סגיאין חיי אנש די ידכר ית יֹומי חּיֹוהי כמה מּנהֹון עתידין למהוי טבוון
ּוכמה מּנהֹון עתידין למהוי בישין מטּול דלא אתמסרּו לבני אנשא ארּום מן קדם יי אתגזר
עלֹוהי כמה יֹומין יסתגיף וכמה יֹומין יהי בחדות לביּה.
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פרק ו
א .אית בשתא דחזית בעלמא הדין תחֹות שמשא ורבתא היא על בני אנשא.
ב .גבר די הב ליּה יי במזליּה עֹותר ונכסין וליתֹוהי מחסר לנפשיּה מכל די יתרעי ולא
אשלטיּה יי על עּותריּה למטעם מּניּה אלהין ימּות בלא ולד ולא חס על קריביּה לַאחסנּותיּה
ליּה ארּום אנתתיּה תהא מתנסבא לגבר חילֹונאי ויחסניּניּה ויכליּניּה כל דין גרמּו ליּה
חֹובֹוהי דלא עבד מּניּה מדעם טב ואתהפיְך עתריּה למהוי ליּה להבלּו ּולמרעא בישא.
ג .אין יֹוליד גבר מָאה בנין ּושנין סגיאין ייחי ּובשלטנּותא ורבנּותא הּוא די יהֹון יֹומי שנֹוהי
ונפשיּה לא שבעת מן טבתא דהות ליּה על די רחים על עתריּה ולא קנא מּניּה שמא טבא
ַאף בית קבּורתא לא הות מזמנא ליּה אמרית אנא במימרי דטב מּניּה שלילא דלא חזא
עלמא הדין.
ד .ארּום בהבלּותא אתא בעלמא הדין ּובחשֹוכא יזיל לעלמא ההּוא ּובחשֹוכא שמיּה
מתחפי מן בגלל דלית ליּה זכּותא ושּום טב לא קנא למהוי מדכר.
ה .וַאף נהֹור אֹוריתא לא חמא ולא ידע בין טב לביש למבחן בין עלמא הדין לעלמא דָאתי.
ו .ואלּולי הוֹו יֹומי חּיֹוהי דגברא תרין ַאלפין שנין ּובאֹוריתא לא עסיק ודינא וצדקתא לא
עבד בשבּועת מימרא דיי דביֹום מֹותיּה נחתא נפשא לגיהּנם לאתר חד דכל חייבא ָאזלין
תמן.
ז .כל טֹורח דגברא בדיל מזֹון פּומיּה הּוא טרח ועל מימר פּומא דיי מתזן וַאף נפשא דאנש
לא תשבע מיכלא ּומשתיא.
ח .ארּום מה מֹותרא אית לחכימא בעלמא הדין יתיר מן שטיא בגין דרא בישא דלא
מתקבל עלויהֹון ּומה אית לההּוא גברא עניא למעבד אלהין למעסק באֹוריתא דיי בגין די
ינדע היכדין עתיד למהְך לכל קביל צדיקּיא בגּנתא דעדן.
ט .טב לגברא למחדי על מה דאית ליּה ּולמעבד צדקתא ּולמחמי אגר טב על עֹובדֹוי ליֹום
דינא רבא מן די יזיל לעלמא ההּוא בסגּוף נפש ברם דין לגברא חּיבא הבלּו ּותבירּות
רּוחא.
י .מה דהוה בעלמא הא כבר אתקרי שמיּה ואשתמֹודע לבני אנשא מן יֹומא דהוה ָאדם
קדמָאה וכֹולא גזירת מימרא דיי היא ולית רשּו לגברא למיקם בדינא עם מרי עלמא דתּקיף
מּניּה.
יא .ארּום אית פתגמין סגיאין דמסגן הבלּו בעלמא מה מֹותר אית לגבר דמתעסק בהֹון.
יב .ארּום מן הּוא די ינדע מה יֹוטיב לאנשא בעלמא הדין אלהין למעסק באֹוריתא די אּנּון
חיי עלמא וכל מנין יֹומי חּיי הבלֹו די יחי בעדן מֹותיּה אּנּון חשיבין בעינֹוי כטללא דמן הּוא די
יחוי לאנשא מה דעתיד למהוי באפֹוהי [בתרֹוהי] בעלמא הדין תחֹות שמשא.
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א .טב שמא טבא דיקנּון צדיקּיא בעלמא הדין יתיר ממשחא דרבּותא דהוה מתרבי על
ריש מלכיא וכהניא ויֹומא דישכּוב גבר ּומפטר לבית קבּורתא בשּום טב ּובזכּותא מן יֹומא
דאתיליד רשיעא בעלמא.
ב .טב למיזל לגבר ָאבילא לנחמּותיּה מלמיזל לבית משתיא דחמרא דמתלעבין [תמן די]
בבית ָאבילא תמן הּוא סֹוף כל אנשא למיזל דעל כּולהֹון אתגזרת גזירת מֹותנא ּומן בגלל
דיהְך לבית ָאבילא גברא צדיקא יתיב ויתין ללביּה מלי דמֹותא ואין אית בידיּה מדעם ביש
ישבקיּניּה ויתב בתיּובתא קדם מרי עלמא.
ג .טב רגז דרגז מרי עלמא על צדיקּיא בעלמא הדין מן חֹוכא די הּוא מחיְך עם רשיעּיא
ארּום בַאבאשּות אפי שכינתא ָאתי בצּורתא ּופּורענּותא בעלמא בגין לאֹוטבא לב צדיקּיא
ויצלן קדם מרי עלמא דהּוא מרחים עלויהֹון.
ד .לבהֹון דחכימּיא ָאנן על חרבן בית מּוקדשא ועציב על גלּות בית ישראל ולב שטיא
בחדות בית ליצנּותהֹון ָאכלין ושתן ּומתפּנקין ולא יתבּון על לבהֹון סגּוף אחיהֹון.
ה .טב למתב במדרש בית אּולפנא ּולמשמע נזֹוף גבר חכימא באֹוריתא מגבר דָאזיל
למשמע קל טבלא דשטין.
ו .ארּום כקל קיבלת כּובין דמתֹוקדין תחֹות דּודא כדין קל חֹוכא דשטיא אֹוף דין הבלּו.
ז .ארּום ָאניסא יהתיל בחכימא בגין דלא ָאזיל באֹורחתיּה ּומהֹובד במלֹוי בישּיא ית חּוכמת
לב חכימיא דאיתיהיבת ליּה במתנא מן שמּיא.
ח .טב סֹוף עסקא מן שירּויּה דבשירּויּה לא אשתמֹודע לגבר מה דעתיד למהוי בסֹופיּה
אלהין סֹוף מלתא טב אשתמֹודע לגבר דטב הּוא וטב [מן] קדם יי גבר די שליט ברּוחיּה
ּומחבש יצריּה מגבר דָאזיל בגסּות רּוחיּה.
טּ .ובעדן דתיתי עלְך אֹוכחתא מן שמּיא לא תבהיל בנפשְך למרתח ּולמימר פתגמי
סרבנּותא כלפי שמּיא ארּום אין ַאנת סביל ישתביק לְך (חֹובְך) ואין את מסריב ּומרתח דע
ארּום רתחא בעטף שטין ינּוח עד כדּון די הֹובד יתהֹון.
יּ .ובעדן עקתְך לא תימר מה דהות קדמת דנא טב בעלמא דיֹומין קדמאין הוֹו טביין ואנשי
דרא ההּוא הוֹו שפירי עֹובדא יתיר מן אלין בגין כן טבא הוה מטי להֹון וַאנת לא על
חּוכמתא שַאלת על דנא.
יא .טבתא חּוכמתא דאֹוריתא עם ַאחסנת ממֹונא ויתיר לגבר למהוי מדבר בענותנּותא עם
גּוברין דיירי ַארעא דחזן טב ּוביש תחֹות שמשא בעלמא הדין.
יב .ארּום היכמא דמסתתר גברא בטלל חּוכמתא היכדין מסתתר בטלל כספא בעדן די
עביד מּניּה צדקתא ּומֹותר מנדעא בחּוכמתא דאֹוריתא תחי ית מרהא מבית קבּורתא
לעלמא דָאתי.
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יג .הוי מסתכל ית עֹובדא דיי ּוגבּורתיּה די עבד ית סמיא וית גבינא וית חגירא למהויהֹון
פרישן בעלמא ארּום מן הּוא חכימא די יכיל לתּקנא ית חד מּנהֹון אלהין מרי עלמא די
עותיה.
יד .ביֹום דיֹוטיב לְך יי תהי ַאף ַאנת בטיבּותא ותטב לכל עלמא בגין דלא ייתי עלְך יֹומא
בישא חזי ואסתכל וַאף ית דין כל קביל דין עבד יי בגין לאֹוכחא אנשי עלמא מן בגלל דלא
ישכח אנש בתרֹוהי מדעם ביש לעלמא ההּוא.
טו .ית כֹולא חזית ביֹומי הבלֹותי דמן קדם יי מתגזרין טב ּוביש למהוי בעלמא על עסק
מזלּיא דאתבריאּו בהֹון בני אנשא דאית גבר זכאי ָאבד בצדקּותיּה בעלמא הדין ּוזכּותיּה
מּנטרא ליּה לעלמא דָאתי ואית גבר חּיב דמאריך יֹומין בחֹובֹוהי וחּושבן עֹובדֹוהי בישּיא
נטירין ליּה לעלמא דָאתי לאתפרע מּניּה ביֹום דינא רבא.
טז .לא תהי זכאי יתיר בעדן דאתחיב חּיבא קטֹול בבית דינְך בדיל לחייסא עלֹוהי דלא
למקטליּה ולא תתחכם בכין יתיר חּוכמת רשיעּיא דקימין בדרְך ולא תַאליף אֹורחתהֹון למא
דין תצדי ית אֹורחתְך.
יז .לא תהְך בתר הרהּור לבְך לאתחּיבא סגי ולא תרחק אֹורחְך מן בית אּולפן אֹוריתא דיי
למהוי שטיא למא דין ַאנת גרים מֹותא לנפשְך ויתקצרּון שני חּיְך לממת עד דלא מטא
זמנְך לממת.
יח .טב דאיתָאחיד בעסקי עלמא הדין לגמֹול טֹובא לנפשְך באֹורח תגרּיא וַאף מדין ספר
אֹוריתא לא תשבֹוק חּולקְך ארּום גבר דחיל מן קדם יי נפק ית [די] חֹובת כּולהֹון.
יט .וחּוכמת יֹוסף בר יעקב אסתּיעא עלֹוהי לחכמּותיּה כל קביל עשרתי אחֹוהי צדיקּיא
דשלטין בדחלתא דיי ולא שלט בהֹון יצרא בישא בעדן דהוֹו יהיבין בקרתא דמצרים ולא
קטלּו ית יֹוסף אחּוהֹון דהוה מצער להֹון בזמנא ההּוא בקל מלֹוי.
כ .ארּום לית גבר זכאי בַארעא די יעביד טב כל יֹומֹוהי ולא ייחֹוב קדם יי אבל גברא די
ייחֹוב קדם יי חמי ליּה למהדר בתיּובתא עד דלא ימּות.
כא .אּוף כל מלּיא דימללּון לְך רשיעא לא תמסר לבְך לקבלּותהֹון דלא ייתּון יֹומין די תשמע
ית עבדְך די ילֹוט לְך ולית לְך חילא לאשתיזבא מן ידֹוי.
כב .ארּום חזי לְך למצדק ית דינא בזמן די ילֹוט לְך גבר דלית דכותְך דַאף זמנין סגיאין
ידע לבְך דַאף ַאנת הויתא לטי גּוברין אֹוחראין.
כג .כל די [אמרית] בחנית בחּוכמתא אמרית במימרי אחכֹום ַאף כל חּוכמת אֹוריתא והיא
רחקת מּני.
כד .הא כבר אתרחק מבני נשא למדע כל מה דהוה מן יֹומי עלמא ורז יֹום מֹותא ורז יֹום
דייתי מלכא משיחא מן הּוא דישכחיּניּה בחּוכמתא.
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כה .חזרית אנא לחשבא בלבי ּולמידע ּולאללא ּולמתבע חּוכמתא וחּושבן אגר עֹובדֹוי
צדיקּיא ּולמדע פּורענּותא חֹובא דשטיא וסּוכלתנּו חּולחּולתא דמלכּותא.
כו .ואשכחית אנא פתגם דמריד על אנש יתיר מן מריר יֹום מֹותא ית אתתא דהיא עבדת
עקין סגיאין לבעלּה ּומצדתן ותקלן בלבּה כפיתן ידהא בדיל דלא למפלח בהֹון תקין קדם יי
גבר די יפטיר יתּה בגט פּטּורין ּומשתזיב מּנּה וחּיבא קדם יי גבר דיסבּנּה ואתלכד
בזנּותהא.
כז .חזי דין עֹובדא דאשכחית ַאמרה קהלת דמתקרי שלמה מלכא דישראל כּונית מזלּיא
חדא עם חברתא למשכח חשבֹון בני אנשא מה יהא בסֹופיהֹון.
כח .אית פתגם אֹוחרן דעֹוד תבעת נפשי ולא אשכחית גבר שלים וזכאי בלא חיבּולא מן
יֹומי דָאדם קדמָאה עד די אתיליד ַאברהם צדיקא די אשתכח מהימן וזכאי בין אלף מלכין
דאתכּנשּו למעבד מגדלא בבבל ואתתא בכל אלין נשיהֹון דמלכּיא כשרה לא אשכחית.
כט .לחֹוד חזי דין אשכחית די עבד יי ית ָאדם קדמָאה תקין קדמֹוי וזכאי וחויא וחּוה
[אינהּו] ַאטעיּו למיכל מן פיריא דאילנא דָאכלין פירֹוי חכימין למדע בין טב לביש וגרמּו
לאסתּקפא עלֹוהי יֹום מֹותא ּולכל דרי עלמא ואּנּון תבעּו למשכח חשבֹונין סגיאין בגין
לַאיתָאה מחתא על דיירי ַארעא.

פרק ח
א .מאן הּוא חכימא דיכיל למיקם קביל חּוכמתא דיי ּולמדע פשר מלּיא בנביאּיא חּוכמתא
דגבר חכים תנהר זיו אפֹוהי ביני צדיקּיא וחציף אפין מתחלפן כל אֹורחתיּה מּטב לביש.
ב .הוי זהיר ית פּומְך על גזירת מלכא למיּטר מה די פקדנך ועל עיסק מּומהא דיי אזדהר
דלא תימי בשּום מימריּה על מגן.
גּ .ובעדן רּוגזא דיי לא תנּוח לצלָאה קדמֹוהי אתבהיל קדמֹוהי איזיל וצלי ותבעי רחמין
מּניּה בגין דלא תקּום בפתגם ביש ארּום רבֹון כל עלמיא יי כל דיצבי יעביד.
ד .בָאתר דאית גזירת מימרא דמלכא דשליט על כל עלמא מתעבדא בבהילּו ּומן הּוא
גברא דמחי בידיּה ויימר ליּה מה עבדתא.
ה .גבר די נטיר פקּודּיא דיי לא ינדע מדעם ביש לעלמא דָאתי ועדן צלֹותא ודין ּוקשֹוט
אשתמֹודע בלב חכימיא.
ו .ארּום לכל עסקא אית עדן טב ּוביש ועל דין ּוקשֹוט אתדן כל עלמא וכד אתגזר מן קדם יי
למהוי פּורענּותא בעלמא על חֹובת אנשין עבדי בישא דסגיאין עלויהֹון.
ז .ארּום ליתֹוי חכים מה דעתיד למהוי בסֹופיּה עלֹוהי ארּום בעדן די יהי רעוא מן קדם יי
לַאבאשא ליּה מאן הּוא די יחוי ליּה.
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ח .לית אנש דישלֹוט ברּוח נשמתא לממנע ית נשמתא דחיי בגין דלא יפסֹוק מן גּופא
דאנשא ולית שלטֹונא ביֹום מֹותא לשיזבא גבר לחבריּה ולית מני זינא מסּיען בקרבא ולא
ישיזיב חֹוב ית מרֹוהי ביֹום דינא רבא.
ט .ית כל דין חזית די הוה בעלמא ויהבית ית לבבי למדע ית כל עֹובדא דאתעביד בעלמא
תחֹות שמשא בעדן די ישלֹוט אנש באנש לַאבאשא ליּה.
יּ .ובקּושטא חזית חּיבּיא דאתקברּו ואשתיציאּו מעלמא מאתר קדיש דצדיקּיא שרין תמן
ואזלּו לאתֹוקדא בגיהּנם ואתנשין מבין יתבי קרתא והיכמא דעבדּו אתעביד להֹון ַאף דין
הבלּו.
יאּ .ומן בגלל דלית מתעביד פתגם ביש פּורענּות רשיעא בפריע על עֹובדיהֹון בישּיא בגין
כן אתמלי לבא דבני אנשא בהֹון למעבד ביש בעלמא הדין.
יבּ .ובזמן דחּיבא יעביד ביש מָאה שנין ּומן קדם יי אתיהיבת ליּה ַארכא בגין דיתּוב ארּום
אתגלי ליה ברּוח קּודשא וידעית אנא דיהי טב לעלמא דָאתי לדחלּיא דיי דדחלין מן
קדמֹוהי ועבדין רעּותיּה.
יג .וטב לא יהי לרשיעא ולא יהי ליּה ַארכא לעלמא דָאתי ּובעלמא הדין אתקטעּון יֹומי
חּיֹוהי ויערקּון ויחלפּון כטללא בגין דליתֹוהי דחיל מן קדם יי.
יד .אית הבלּו דאתגזר למהוי מתעביד על אפי ַארעא דאית צדיקּיא דמטי להֹון ביש כאלּו
אּנּון עבדין כעֹובדי חּיבּיא ואית חּיבין דמטי להֹון טב כאילּו אּנּון עבדין כעֹובדי צדיקּיא
וחזית ברּוח קּודשא דבישא דמטי לצדיקּיא בעלמא הדין לא על חֹוביהֹון אלהן למגבי מּנהֹון
חֹובא קלילא למהוי ַאגריהֹון שלים לעלמא דָאתי וטב דמטי לחּיבּיא בעלמא הדין לא על
זכּותיהֹון אלא למפרע להֹון ַאגרא על זכּותיא קלילא דעבדּו למהויהֹון ָאכלין ַאגריהֹון
בעלמא הדין ּולהֹובדא חּולקיהֹון לעלמא דָאתי אמרית במימרי דַאף דין הבלּו.
טו .ושבחית אנא ית חדות אֹוריתא ארּום לית טב לאנש בעלמא הדין תחֹות שמשא ארּום
אלהין למיכל ּולמשתי ּולמחדי בטֹורחיּה ּובחּולקיּה דאתיהיב ליּה מן שמּיא ולא יֹושיט ידיּה
בחטּופין ואניסא והּוא ילויניה לשלם לעלמא ההּוא ויקביל אגר שלים על טֹורחיּה די טרח
בשלמּותא כל יֹומי חּיֹוהי דיהב ליּה יי בעלמא הדין תחֹות שמשא.
טז .כמא די יהבית ית לבבי למנדע חּוכמת אֹוריתא ּולמחזי ית גוון דאתעביד על ַארעא
ארּום ַאף חכימא דיצבי למעסק באֹוריתא ּולאשכחא חּוכמתא טֹורחא הוה ליּה ארּום ַאף
ביממא לא ינּוח ּובליליא שינתא בעינֹוהי לא חזי.
יז .וחזית אנא ית כל עֹובד גבּורתא דיי ארּום דחילא הּוא ולית ליּה רשּו לאנש לאשכחא ית
עֹובד גבּורתא דיי דאתעביד בעלמא הדין תחֹות שמשא כד יטרח אנש למתבע מה דעתיד
למהוי ולא ישכח וַאף אם יימר גבר חכים במימריּה למנדע מה דעתיד למהוי בסֹוף יֹומּיא
לית ליּה רשּו למשכח.
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פרק ט
א .ארּום ית כל דין יהבית על לבי ּולמבלֹוש ית כל דין די צדיקיא וחכימּיא ותלמידיהֹון
דמשתעבדין להֹון על עיסק אּולפן אֹוריתא ּומסירין בידא דיי ּומּניּה אתגזר על כל עלמא כל
מה דיהי ביֹומיהֹון ַאף רחימתא די רחמינּון ַאף סניאתא דסנינּון גבר לית נבּיא בעלמא די
ינדע מה דיהי באנשא כֹולא במזליא יי אתגזר למהוי קדמיהֹון.
ב .כֹולא במזליא תליא מן שמּיא אתגזר מה דעתיד למהוי לכֹולא ארעּון חד לזכָאה
ּולחּיבא לדתקנן אֹורחתיּה ולמדכי נפשיּה ולמסאיב נפשיּה ּולמקריב נכסת קּודשּיא
ולדליתֹוהי מקריב נכסת קּודשין כטבא כחּיבא כגבר דיֹומי לשקרא כגבר דמֹומתא דחיל.
ג .דין מזל ביש בכל עלמא די יתעביד תחֹות שמשא ארּום ארעּון חד לכֹולא לכל דיירי
עלמא וַאף לבא דבני אנשא אתמלי ביש על דא וחּולחּולתא בלבביהֹון כל יֹומי חּיהֹון ּובתר
סֹופֹוהי דאנשא נטיר ליּה לאתוכחא עם מתּיא בדין חּיבּיא.
ד .ארּום מן גברא די אתחבר לכל פתגמי אֹוריתא ּולמקני חיי עלמא דָאתי אית ליּה סבר
ארּום כלבא חיא הּוא טב מן ַאריא די הּוא מית.
ה .ארּום צדיקּיא ידעין דאין יחֹובּון עתידין למהויהֹון חשיבין כמתּיא לעלמא דָאתי בגין כן
נטרין אֹורחיהֹון ולא חייבין ואין יחֹובּון תיבין בתיּובתא וחּיבּיא ליתיהֹון ידעין מדעם טב על
דלא אֹוטיבּו עֹובדיהֹון בחּיהֹון וליתיהֹון ידעין מדעם טב לעלמא דָאתי ולית להֹון אגר טב
בתר מֹותיהֹון ארּום אתנשי דכרניהֹון מבני צדיקּיא.
ו .בתר מֹותיהֹון דרשיעּיא לית בהֹון צרֹוְך ַאף רחימתהֹון ַאף סנַאתהֹון ַאף קנַאתהֹון היא
כבר הֹובדֹון מן עלמא וחּולק טב לית להֹון עֹוד עם צדיקּיא לעלמא דָאתי ולית להֹון הנייא מן
כל מה דאתעביד בעלמא הדין תחֹות שמשא.
ז .אמר שלמה ברּוח נבּוָאה מן קדם יי עתיד מרי עלמא למימר לכל צדיקּיא בַאנפי נפשיּה
אזיל טעֹום בחדוא לחמְך דאתֹוסף לְך על לחמְך די יהיבתא לעניא ולחשיכא דהוֹו כפין
ושתי בלב טב חמרא דאצטנע לְך בגן עדן חלף חמרְך דמזגתא לעניא וחשיכא דהוֹו צחי
ארּום הא כבר אתרעית [קדם] יי עֹובדְך טבא.
ח .בכל עדן יהויין כסּותְך חיורין מן כל סֹואבֹות חֹובתא ּושמא טבא דמתיל למשח רבּותא
קני בגין די ימטּון ברכן על רישְך וטיבּותְך ַאל יחסר.
ט .חזי חיין טבין עם אתתא דרחימתא כל יֹומי חּיי הבלּותְך די יהב יי לְך במזלא בעלמא
הדין תחֹות שמשא ארּום הּוא חּולקְך בחיין ּובטֹורחּותְך די ַאנת טרחתא בעלמא הדין
תחֹות שמשא.
י .כל די מספקא ידְך למעבד טיבּו ּוצדקתא עם מסכינא בכל חילְך עביד ארּום בתר מֹותא
לית לגבר עֹובדא וחּושבנא ּומנדעא וחּוכמתא בבית קבּורתא דאת ָאזיל תמן ולא יסּיעּון לְך
אלהין עֹובדין טבין ּוצדקתא לחֹודיהֹון.
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יא .אמר שלמה מלכא כד הויתי יתיב על כּורסי מלכּותי אסתכלית וחזית בעלמא הדין
תחֹות שמשא ארּום לא גּוברין דאּנּון קלילין כנשרין מסתּייען למרהט לאשתיזבא מן מֹותא
בקרבא ולא גברּיא מסתּיעין באגחּותהֹון קרבא בגבּורתיהֹון וַאף לא חכימּיא מסתּיעין
בחּוכמתהֹון למסבע לחמא בעדן כפנא וַאף לא סּוכלתנין מסתּיעין בסּוכלתנּותהֹון למכנֹוש
עתרא וַאף לא ידעי בינה מסתּיעין במנדעּותהֹון למשכח רחמין בעיני מלכא ארּום עדן
וערעיתא במזליהֹון יערע ית כּולהֹון.
יב .ארּום ַאף לא אשתמֹודע לגבר ית זמניּה בין טב לביש מן מה דעתיד למהוי בעלמא
ּולמיתי עלֹוי כנּוני ימא דמתַאחדין בחכה ּוכצפרי שמּיא דמתַאחדין בתקּולא כותהֹון
מּותקלין בני אנשא לזמן בישתא דאתעתדת למהוי נפלא עלויהֹון רגעא חדא משמּיא.
יגַ .אף דין חזיתי דהיא חּוכמתא בעלמא הדין תחֹות שמשא ורבתא היא לותי.
יד .גּוף בר נשא דמתיל לקרתא זעירתא וגברין גברי חילא זעיר בגּוּה היכמא דקלילין
זכּותיּה בגֹו לבא דאנשא ויעּול לות גּופא יצרא בישא דמתיל למלְך רב ותּקיף לאתכנעא
וַאסחר יתיה למטעי יתיּה ּובנא עלֹוהי אתר למיתב על די יצבי לַאסטיּותיּה מן אֹורחן דתקנן
קדם יי לַאחדא יתיּה במצֹודין רברבין דגיהּנם לַאדלקּותיּה שבע זמנין על חֹובֹוהי.
טו .ואשתכח בגֹו גּוף יצרא טבא מכיְך וחכים ואתגבר עלֹוהי ּוכבש יתיּה בחּוכמתיּה ושיזיב
ית גּופא מן דינא דגיהּנם בתּוקפיּה ּובחּוכמתיּה היכמא דגברא עביד לקרבא ּומשיזיב ית
יתבי קרתא בחּוכמת לבביה ואנש לא דכר בתר כן ליצרא טבא דשיזביּה אלהין יימר
בלבביה זכָאה אנא היכמא דיתבי קרתא ההיא לא דכירּו ית עניא ההּוא דשיזיב יתהֹון.
טז .ואמרית אנא במימרי טבא חכמת צדיקיא מכח גבּורת רשיעיא דחּוכמת צדיקיא
ּוזכּותיּה משיזבא ליּה ולאנשי דריּה ּותקֹוף רשיעא דקאים בתּוקפיה דלביּה בדיל דלא
למהדר בתיּובתא מחבלא ליּה בלחֹודֹוהי וחּוכמת צדיקא עניא מזדלדלא בעיני רשיעי דריּה
ּובעדן דיֹוכח יתהֹון על עֹובדיהֹון בישּיא ּופתגמיה אֹוכחתיה ליתּנּון מתקבלין.
יז .מלי דצלֹותא דחכימּיא בחשאי מתקבלין קדם מרי עלמא יתיר מקבלת גברא רשיעא
דהּוא שליט על שטין דפגין ולית מקביל.
יח .טבא חּוכמת חכימיא בעדן עקתא יתיר מן מני קרבא בעדן ַאגיחּות קרבא וגברא חּיבא
חד דאיתיּה בדרא גרים להֹובדא טבתא רבתא מן עלמא.

פרק י
א .ויצרא בישא דשכין על תרעי לבא הי כדבּובא וגרים מֹותא בעלמא על דמסרי חכימא
בעדן דחטי ּומחביל שמא טבא דהוה דמי מן קדמת דנא למשח רבּותא דמבסם בבּוסמנין
וכמה יאי ויּקיר יתיר מן חּוכמתא חכימין ועֹותר עתירין גבר דטפשּותיּה זעיר וקליל.
ב .לבא דחכימיא למקני אֹוריתא דאתיהיבת ביד ימינא דיי ולבא דשטיא למקני נכסין
דכסף ּודהב.
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ג .וַאף באֹורחא סריכא בעדן דשטיא ָאזיל לביּה חסיר מן חּוכמתא ועביד מלין דלא תקנין
לאתעֹובדא וכֹולא ָאמרין דשטיא הּוא.
ד .אין רּוחא דיצרא בישא מתל בְך ּומתגבר למסק עלְך ַאתרְך טב די הויתא נהיג למיקם
ביּה לא תשבק ארּום פתגמי אֹוריתא אתבריאּו ָאסּו בעלמא למשבק ּולמנשי מן קדם יי
חֹובין רברבין.
ה .אית בישתא דחזית בעלמא הדין תחֹות שמשא ּומה נזקא עלמא בפתגמא דשלּותא
דנפקא מהחצפא על גברא ּומן קדם שּולטן.
ו .יהב יי ית מלכא רשיעא ושטיא למהוי בריא במזליּה ּומשמיש בַאצלחּותא מן שמיה
מרֹומא וחילּותֹוהי גיותנין וסגיאין ועמְך בית ישראל משתעבדין תחֹותֹוהי בגלּותא ּומן
סגיאּות חֹוביהֹון עתירי נכסין מתמסכנין ּובמכיכּותא יתבין ביני עממּיא.
זָ .אמר שלמה מלכא ברּוח נבּוָאה חזית עממּיא דהוֹו משתעבדין מן קדמת דנא לעמא
בית ישראל מתגברין ורֹוכבין על סּוסון בַארכּונין ועמא בית ישראל ורברבניהֹון ָאזלין הי
כעבדין על ַארעא.
ח .ענת מדת דינא וכן אמרת אּנּון גרמּו להֹון כל דא היכמא דגבר דכרי שּוחא בפרשת
אֹורחא בּה אתחיב למפל ואּומא די עברת על גזירת מימרא דיי [ּותקיפּו גּודא] דעלמא
נפלּו ביד מלכא רשיעא דנכית להֹון כחויא.
ט .אמר שלמה מלכא נבּיא גלי קדמי דמנשה בר חזקּיהּו עתיד למיחב ּולמסגד לצלמיא
דַאבנין בגין כן אתמסר ביד מלכא דָאתּור ויכפתּניּה בזממין על דַאבּטיל פתגמי אֹוריתא
דכתיבין בלּוחי ַאבנין מן עיקריהֹון בגין כן יצטער בהֹון ורבשקה אחֹוהי עתיד למסגד
לצלמיא דקיסין ּולמשבק פתגמי אֹוריתא דאתיהיבן בארֹונא קיסי דשטי בגין כן עתיד
לאתֹוקדא בנּורא על יד מלאכא דיי.
י .וכד יחֹובּון עמא בית ישראל ויתעבדּון שמּיא תּקיפין כפרזלא מלַאחתא מטרא וההּוא
דרא לא צלֹו קדם יי בגין כן אתקלקל כל עלמא בכפנא ּוכדֹו תיבין ּומתכּנשין אֹוכלֹוסין
ּומתגברין על יצריהֹון ּוממּנן ברזליהֹון למבעי רחמין קדם אלּהי שמּיא אית בהֹון רעוא על
מֹותר ַאכשרּות חּוכמתהֹון.
יא .כד מתגרן חיוון קלן לטרָאקא ּולנזקא בעלמא על חֹוביהֹון דבית ישראל דלא עסיקּו
בפתגמי אֹוריתא בחשאי וַאף לית מֹותר לגבר ָאכיל קּורצין דמשתעי לישן תליתי ארּום
באישתא דגהינם עתיד לאתֹוקדא.
יב .מלי פּום גבר חכים דאשתכח בדרא כד ָאתי פּורענּותא לעלמא מצלי ּומעדי ית
פּורענּותא ּומשכח רחמין קדם יי וספותיּה דגברא שטיא מלין דנזיפּותא ּובגין כן כּולי עלמא
מתגמרין.
יג .שירּוי מלי פּומיּה שטּותא וסּוף מימר פּומיּה חּולחלתא בישא.
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יד .ושטיא מסגי פתגמין סריקין דלית בהֹון צרֹוְך עד דלא ינדע אנש מה דעתיד למהוי
ביֹומֹוהי ּומה דעתיד למהוי בסייפיה מן יחּוי ליּה.
טו .טרחּות שטיא דטרח בשטּותא איהּו משלהי ליּה על דלא אליף למיזל לקרתא
דחכימיא שרי בגּוּה למתבע מּניּה אּולפנא.
טז .וי לְך ַארעא דישראל בזמן די ימלֹוְך עלְך ירבעם חּיבא ויבטיל מינְך תקרֹובתא דצחרא
ורברבניְך עד דלא יקרבּון תמידא דצפרא ייכלּון לחמא.
יז .טב ליְך ַארעא דישראל בעדן די ימלֹוְך עלְך חזקּיהּו בר ָאחז די הּוא מן ייחּוס בית דוד
מלכא דישראל די הּוא גבר תּקיף באֹוריתא ונפיק ידי חֹובת פקּודּיא ורברבניְך בתר
דמקרבין תמידא ָאכלין לחמא בזמן ַארבע שעין מן עמל ידיהֹון בגבּורת אֹוריתא ולא
בחלשּות ּובסמיּות עינא.
יח .בחלשּות עיסק אֹוריתא ּופקּודּיא מתמסכין גבר מבנין ּובמכיכיּות תפקידתא
דאתפּקדת אתתא למנּטר מן ריחּוק סֹואבּות דמא ולא נטרא מתעבדא דותא בגֹו ביתּה.
יט .לחֹוכא עבדין צדיקּיא לחים לפרנסא ענין כפינין וחמרא דמזגין לדצחין יהי להֹון לחדוא
לעלמא דָאתי ּוכסף פּורקנהֹון יסהיד עליהֹון זכּותא לעלמא דָאתי בַאנפי כֹולא.
כַ .אף במנדעְך בחביֹוני לבְך מלכא לא תלּוט ּובאדרֹון בית משכבְך לא תלּוט חכימא ארּום
רזיאל מלאכא מכריז בכל יֹומא מן שמּיא על טּורא דחֹורב ּומהליְך קליּה בכל עלמא ואלּיהּו
כהנא רבא ָאזיל ּופרח בַאויר שמּיא כנשרא מרי גפין ּומחּוי מלין דמתעבדין בטמּורתא לכל
דיירי ַארעא.

פרק יא
א .אֹושיט לחם פרנסּותְך לעניי דָאזלין בספינן על אפי מּיא ארּום בתר עדן יֹומין סגיאין
תמן תשכח ַאגרא לעלמא דָאתי.
ב .הב חּולק טב מן זרעא לחקלְך בתשרי ולא תתמנע מלמזרע ַאף בכסלו ארּום לא תנדע
מה יהי בישא עלוי ַארעא אי חרפי נצחן אי אפילי.
ג .אין מתמלין עננּיא מטרא על ַארעא מערן ית מייהֹון בגין זכּותא דצדיקּיא ואין לית זכּו
בדרא ההּוא בימא ּובמדברא נחתן דלא יתהנּון מּנהֹון בני אנשא ואי אתגזר מן שמּיא
למנפל מלכא ויעטֹוהי מן שררּותהֹון מן קדם מימרא דשמּיא הוי ואי סֹובעא וכפנא בדרֹומא
אֹו בציפּונא ַאתר דאתגזר למתקיימא ההיא עיטא תמן משתלחא למהוי.
ד .גבר דנטיר חרשין וקֹוסמין לא יעביד טב לעלם ּודמסתכל במזלּיא לא מגבי אגר ארּום
חרשין מתילן לרּוחא דלא מתפס בידֹוי דבר נש ּומזלּיא מתילן לענני שמּיא דאזלּו ולא
תיבין.
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ה .היכמא דליתְך ידע איכדין יהליְך רּוח נשמתא דחיי בגּוף עּולימא שלילא דשרי במעינא
דאמיּה מעברא והיכמא דלא תנדע אי דכר אֹו נּוקבא עד זמן דאתיליד הכדין ליתְך ידע ית
עֹובדא דיי דעבד בחּוכמתא ית כֹולא.
ו .ביֹומי עּולימתְך תסב אתתא דתֹוליד בנין ּולעדן סיבּותְך לא תשבֹוק אתת חּולקְך
מלמילד בנין ארּום לא אשתמֹודע לְך אידין מּנהֹון אתבחר למהוי טב הדין אידין אֹו תרויהֹון
כחדא טביין.
זּ .ובסים נהֹורא דאֹוריתא וטב לַאנהרא עינין חשיכין למחזי יקר אפי שכינתא דעתיד
לַאנהרא אפי צדיקּיא מן זיו שכינתא ּולמהוי שּופריהֹון כשמשא.
ח .ארּום אם יֹומין סגיאין חיי אנשא בכּולהֹון חזי ליּה למחדי ּולמעסק באֹוריתא דיי יהי
דכיר ית יֹומי חשֹוכא דמֹותא ולא ייחֹוב ארּום סגיאין אּנּון יֹומּיא דישכֹוב שכיבא בבית
קבּורתא [דחמי ליה] לקבלא דינא מן שמּיא בחּיֹוהי די רחים כל זמן דייתי עלֹוהי פּורענּותא
על הבלּותא די עבד.
ט .חדי עּולימא ביֹומי עּולימתְך ויהי לבְך טב עלְך ביֹומי רביּותְך ואיזיל בענותנּותא עם
אֹורחי לבְך ּותהי זהיר בחזיֹוני עינְך ולא תסתכל בביש ואשתמֹודע לְך ארּום על כל אלין
עתיד יי לַאעלּותְך בדינא.
י .ותעדי רגיז מלבבְך ולא תגרֹום ביש על בסרְך ארּום עּולימּות ויֹומי אֹוכמּות שער הבלּו.

פרק יב
אּ .ותהי דכיר ית בריְך ליקרּותיּה ביֹומי רביּותְך עד דלא ייתּון לותְך יֹומי בישּות וימטֹון עלְך
שנין דתימר לית לי בהֹון רעוא.
ב .עד דלא ישתּני זיו יקרא אפְך דמתיל לשמשא ּונהֹורא דעינְך עד דלא יסתמּון והדר
ליסתְך

עד דלא יתקדרּון ּובבי עינְך דמתילין לכֹוכבּיא עד דלא יתעממּון ריסי עינְך יהֹון

זלגין דמעֹות כעננין בתר מטרא.
ג .ביֹומא דיזּועּון ַארכּובתְך ויתנקשּון אדרעְך ויתבּטלּון ככי פּומְך עד לא יכלין למלעס
מיכלא ויתעממּון עינְך דמסתכלן בחרכי רישְך.
ד .ויהֹון ריגלְך כבילן מלמפק בשּוקא ויעדי מּנְך רעּות מיכלא ּותהי מתער משינתְך על
עיסק קל עֹופא כאלּו על גּנבּיא דָאזלין בליליא ויתרפסּון ספותְך מלמימר שירתא.
הַ .אף מן עֹובדין דהוֹו מן קדמת דנא תהי דחיל למדכר יתהֹון וגבשּושיתא קלילא מתילא
בַאנפי נפשְך לטּור רם בעדן מהלכְך באֹורחא ותפיץ ריש שזרתְך מן כחישּותא כשגדא
ויתנפחּון אסתוורי רגלְך ותתמנע משכנא ארּום אתפני אנשא למהְך לבית קבּורתיּה
ויסחרּון מלאכּיא תבעי דינְך כספדּיא דמסחרין בשּוקא למכתב דין חּושבנְך.
ו .עד די לא יתאלם לישנְך מלמללא ּותהי רעיעא מֹוקרא דרישְך ותתבר מרירתְך על כבדְך
וירהט גּופְך בגֹו קברְך.
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ז .ויתּוב בסרְך דאתברי מן עפרא עלוי ַארעא היכמא דהוה מלקדמין ורּוח נשמתְך תתּוב
למיקם בדינא קדם יי דיהבּה לְך.
ח .כד אסתכל שלמה מלכא דישראל בהבלּו דעלמא הדין ּובהבלין דעבדין בני אנשא ָאמר
קהלת במימריּה כֹולא הבלּו.
ט .ויֹותר מן כל בני אנשא הוה שלמה די מתקרי קהלת חכים ותּוב הוה מאליף מנדעא ית
עמא בית ישראל ואצית לקל חכימּיא ּובלש בספרי חּוכמתא ּוברּוח נבּוָאה מן קדם יי תקין
ספרי חּוכמתא ּומתלין דסכלתנּו סגיאין לחדא.
י .בעא שלמה מלכא דמתקרי קהלת בחּוכמתיּה למידן דינין על הרהּורי לבא דאנשא ּובלא
סהדי בכן אתאמר ליּה ברּוח נבּוָאה מן קדם יי הא כבר אכתיב בספר אֹוריתא על ידֹוהי
דמשה רבהֹון דישראל תקנין פתגמין ּומהימנין על מימר סהדּיא יקּום פתגם.
יא .פתגמי חכימין מתילין לזּקתין ּולקלשֹונין דאציתין דָאנצין לאלפא חּוכמתא לסריקי
מנדעא היכמא דמאליף זיקת לתֹורתא ורבני סנהדרין מרי הלכתין ּומדרשין דאתיהיבּו על
ידֹוי דמשה נבּיא דרעא בלחֹודֹוהי ית עמא בית ישראל במדברא במּנא ּובריגּוגין.
יב .ויתיר מּנהֹון בני הזהר למעבד ספרי חּוכמתא סגי עד לית סֹוף ּולמעסק בפתגמי
אֹוריתא ּולאסתכלא בליאֹות בשרא.
יג .סֹוף פתגם דאתעביד בעלמא בצנעא כֹולא עתיד לאתפרסמא ּולאשתמעא לכל בני
אנשא בגין כן ית מימרא דיי הוי דחיל וית פקּודֹוי הוי נטיר דלא למחב בסתרא ואין תחֹוב
הוי זהיר למתב ארּום כדין חזי למהוי אֹורח כל אינש.
יד .ארּום ית כל עֹובדא דיי ייעיל ליֹום דינא רבא ועתיד לפרסמא על פתגם דאתכסי מן בני
אנשא אין טב ואין ביש.

אסתר
פרק א
א .והוה ביֹומי אחשורֹוש הּוא אחשורֹוש דביֹומֹוהי בטילת עבידת בית אלהנא רבא והוה
בטילא עד שנת תרתין לדריוש בגין עטיתא דושתי חיבתא ברתיּה דאויל מרֹודְך בר
נבּוכדנצר ועל דלא שבקת למבני ית בית מּוקדשא אתגזר עלה לאתקטלא עממיא אּומיא
ולשניא וַאפרכיא כבישן תחֹות ידֹוי ּוכען לא אשתעבדּו ליּה מן בגלל הכי ּובתר כדֹון אתגלי
קדם יי דעתידא ושתי לאתקטלא ועתיד הּוא למסב ית אסתר דהיא מבנת שרה דחית
מָאה ועשרין ּושבע שנין אתיהבת ליּה ַארכא ּומלְך מן הנדיא רבא ועד כּוש מן מדינחא
דהנדיא רבא ועד מערבא דכּוש מָאה ועשרין ּושבע פילחין) .תוספתא(חמשה כתיב בהֹון
ויהי לישנא דוי ואלּו אינּון ויהי בימי ַאמרפל דאתכנשּו מלכין ולא הוה ריבא וחרבא בעלמא
עד דָאתא ַאמרפל ויהי בימי שפֹוט השֹופטים וכל וי הוה ביֹומיהֹון ּומן וי הוה מטּול דהוה
כפנה בַארעא דכתיב ויהי רעב בָארץ ויהי בימי ָאחז וי הוה ביֹומֹוי ּומן וי הוה דכתיב עלה
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רצין מלְך ארם ּומה כתיב בתריּה נעלה ביהּודה ּונקיצנה מכאן אתה למד כּולהֹון דכתיב
ויהי בימי לישנא דוי והוה מן יֹומי עלמא מן שנין קדמיתא כד הוֹו עקן ַאתיין על בית ישראל
הון מצלן קדם אבּוהֹון דבשמיא ועני יתהֹון דכתיב ויהי עד לא יקרּון אנא עני עד לא ימללּון
אנא אשמע.
ב .ביֹומיא האנּון כד בעא מלכא אחשורֹוש למיתב על כּורסי מלכּותא דשלמה דאשתבא מן
ירּושלם על יהֹודי דשישק מלכא דמצרים ּוממצרים אשתבא על ידֹוי דסנחריב ּומן ידֹוי
דסנחריב אשתבא על ידֹוי דחזקיה ותב לירּושלם ותּוב מן ירּושלם אשתבא על ידֹוי דפרעה
חגירא מלכא דמצרים ּוממצרים אשתבא על ידֹוי דנבּוכדנצר ּונחת לבבל וכד צדא כֹורש
מדָאה ית בבל ַאחתיּה לעילם ּובתר כן מלְך אחשורֹוש ּובעא למיתב עלֹוהי ולא הוה יכיל
ושדר וַאייתי ַארדיכלין מן ַאלכסנדריא למעבד כותיּה ולא יכילּו ועבדּו אֹוחרן ארע מיניּה
ואתעסקּו ביּה תרין שנין ּובשתא תליתָאה דמלכּותיּה יתיב עלוי ההּוא כּורסי מלכּותיּה
דעבדּו ליּה ַארדיכלין בשּושן בירנתא.
ג .בשתא דתלת למלכּותיּה דאחשורֹוש עבד משקיא ּומטּול מה עבד משקיא אית דָאמרין
דמרדין עלֹוהי אפרכיא ואזל וכבשנּון ּובתר דאכבשינּון ָאתא ועבד משקיא ואית דָאמר יֹומא
דאידא הוה ליּה ּושדר אגרתא לכּולהן מדינתא למיתי למעבד קדמֹוי חדותא שלח וזמן כל
רברבני מדינתא דייתּון ויחדּון עמיּה ואתּו קדמֹוי מָאה ועסרין ּושבע מלכין מן מָאה ועסרין
ּושבע מדינן וכּולהֹון קטירי תגי ברישיהֹון והון סמיכין ליּה על גנזי מילתא וָאכלין וחדיין קדם
מלכא והון פרתּונאי ורברבני מדינתא קדמֹוי ּומן רברבני ישראל הוּו תמן מטּול דחזּו תמן
מאני בית מקדשא הון בכין ּומספדן תמן.
דּ .ובתר דאכלּו ושתּו ואתפנקּו ַאחזי להֹון ית עתריּה די ישתַאר בידיּה מן כֹורש מדָאה
ואּוף כֹורש אשכח ההּוא עתרא בצדאּותיּה דבבל חפר בספר פרת ואשכח תמן שית מָאה
ותמנן ַאחמיתין דנחשא מליין דהב טב יֹוהרין ּובּורלין וסנדלכין ּובההּוא עתרא תקף יקריּה
יֹומין סגיאין ּומשתיא לרברבנֹוי מָאה ּותמנין יֹומין.
הּ .ובאשלמּות יֹומי משתיא האלין עבד מלכא לכל עמא בית ישראל דאשתכחּו חיביא
בשּושן בירנתא דאתמניאּו עם ערלאין דירי ַארעא למן רבא ועד זעירא משתיא שבעא יֹומין
בדרת גנתא גוָאה דמלכא דהות נציבא אילנין עבדין פירין ּובּוסמנין כבישן עד פלגּותהֹון
דהב טב ּושלימּו באשלמּות אבן טבא ּומטללין עלויהֹון ברם מרדכי צדיקא וסיעתיּה לא הוּו
תמן.
וּ .ומן אילנא לאילנא הוּו פריסן יריען דבּוץ גון חיור בספירין ּוכרתנין ותיכלא אחידן באשלי
מטכסין צביען בַארגונא דלין עלוי אּונקלון דכסף ּודשרין סגלגלין דכסף כפיסן עלוי עמּודי
מרמרין סמקין ירקין ּוברקין ּומרֹוקין וחורין אֹותיב יתהֹון עלוי ערסן דמילתין דמתחן על
דרגשין דנקלטיהֹון דדהב טב וכרעיהֹון דכסף שרין על סטיו כביש קרּוסטליגין ּומרמרין
ודּורא דכרכי ימא רבא ואטּונין מצירין מקפין להֹון חזּור חזּור.
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זּ .ופקיד לאשקָאה יתהֹון במני דהבא דבית מקדשא דַאייתי נבּוכדנצר רשיעא מן ירּושלם
ּומניא אֹוחרניתא דהוּו ליּה למלכא אחשורֹוש תמן הוּו מחלפין דמּותיהֹון היכאבר ּומן קדם
מני בית מקדשא אישתניאּו והוּו שתן חמר עסיס דיאי למשתי מלכא דסגי ריחיּה ּובסיס
טעמיּה ולא בחסרנא אלהן כמיסת ידא דמלכא.
ח .ושקּותא כהלכתא מנהג גּופא ולית דאניס ארּום כן שם טעם מלכא על כל דאתמנא
אפיטרֹופֹוס על ביתיּה למעבד כרעּות גברא בר ישראל וכרעּות גבר מן כל אּומא ולישן.
ט .אּוף ושתי מלכתא רשיעתא עבדא משתא נשיא בבית מלכּותא אתר קיטֹון בית דמּוְך
די למלכא אחשורֹוש.
יּ .ומרדכי צדיקא צלי קדם יי מן יֹומא קדמָאה דמשתיא עד יֹומא שביעָאה די הּוא שבתא
לחמא לא אכל ּומֹוי לא שתא ּוביֹומא שביעָאה דהוה שבתא עלת קבלתיּה וקבלת סנהדרין
קדם יי וכד שפר לבא דמלכא בחמרא גרי ביּה יי מלָאכא דשגישתא משתהֹון בכן ָאמר
למהּומן בזתא חרבֹונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס מהּומן דמתמני על מהּומתא בזתא בּוז
ביתא חרבֹונא אחר ביּה בגתא ואבגתא עתיד מרי עלמא לעסָאה יתהֹון כגבר דעצר ענבֹוי
בעצרתא תרין זימנין ועתיד לצדאּותהֹון ּולשפאּותהֹון להני שבעא רבניא דשמשין באלין
שבעא יֹומין קדם אפי מלכא אחשורֹוש.
יאּ .וגזר מלכא על אלין שבעא רבניא לַאיתָאה ית ושתי מלכתא ערטילתא על עיסק דהות
מפלחא ית בנתא דישראל ערטילן ּומנפסן עמר וכתן ביֹומא דשבתא ּובגין כן אתגזר עלּה
לַאיתי ערטילתא ברם כלילא דמלכּותא על רישּה בגין זכּותא דַאלביש נבּוכדנצר אבּוי
דאבא ית דניאל ַארגונא ּובגין כן גזר למהוי ַאתיא קדמֹוי בכלילא דמלכּותא לַאחזָאה
לעממיא ורברבניא ארּום שפירת חיזּו היא.
יב .וסריבת מלכתא ושתי למיעל בגזרת מימר מלכא דאתפקדת ביד רברבניא ּורגיז מלכא
לחדא וחמתיּה רתחת ביּה.
יג .ואמר מלכא לחכימיא בנֹוי דיששכר דחכימין מנדעא בעידניא וזמניא בספר אֹורייתא
וחּושבן עלמא ארּום היכדין יָאה למהוי מתמלל פתגם מלכא קדם כל חכים וידעי אֹורייתא
ודינא.
יד .וסריבּו בנֹוי דיששכר למידן ית דינא ההּוא ברם צלּו קדם יי וכן אמרּו רבֹון דעלמא
ערבל ית משתהֹון והוי דכיר ית צדיקיא דקריבּו קדמְך בבית מקדשְך אמרין בני שנא ּותרין
בני יֹונה שפנינן על מדבחא ַאדמתא עד ידא דכהנא רבה דהוה לביש חּושנא די ביּה כרּום
ימא ורּובי כהנא הוּו מרסן ּובחשן ית דמא ּומסדרין קדמְך לחם אפיא וכן אסתחר מלכא
ותב ושַאל עטיתא לרברבנֹוי דקריבין לותיּה ואלין שמהתהֹון כרשנא שתר ַאדמתא תרשיש
מרס מרסנא ממּוכן שבעא רברבני פרסאי ּומדאי חזי אפי מלכא דיתבין בדרגא קדמָאה
דבכּורסי מלכּותא.
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טו .כאֹוריתא מה לאתעבדא ממלכתא ושתי בגין די לא עבדת ית מימר מלכא אחשורֹוש
דגזר עלּה ביד רברבניא.
טז .ואמר ממּוכן הּוא המן בר בריּה דאגג רשיעא קדם מלכא ורברבניא לא על עלוי
דמלכא בלחֹודֹוי סרחת ושתי מלכתא ארּום עלוי כל רבברניא ועלוי כל עממיא די בכל
פלכיא די שליט בהֹון מלכא אחשורֹוש.
יז .ארּום יפֹוק פתגם גזרת מלכתא על כל נשיא לאתלגלגא מריהֹון קדמיהֹון במללּותהֹון
חדא עם חברתא ברם בקּושטא מלכא אחשורֹוש אמר לַאיתָאה ית ושתי מלכתא קדמֹוי
ולא עלת.
יח .ויֹומא הדין תהוין ָאמרן רבנתא דפרסאי ּומדאי למעבד לגּובריהֹון היכמא די קבילּו ית
פתגם דעבדת ושתי מלכתא ּומתמלכין למעבד כדין לכל רברבני מלכא ּומן יכּול לסֹוברא
כמיסת חֹוְך דין ּורגיז.
יט .אין קדם מלכא שפיר יפֹוק פתגם גזירת מלכּותא מן קדמֹוי ויתכתב בגזרין דפרסאי
ּומדאי ולא יתבטל הדא גזירתא די לא תעּול ושתי קדם מלכא ּומן בתר דתיתי קדם מלכא
יגזֹור מלכא ויעדי ית רישּה ּומלכּותּה יתן מלכא לחברתּה דשפירא מנּה.
כ .וישתמע פתגם גזירת מלכא די יעביד מלכּותיּה ארּום גזרתא רבא היא ּומן בתר כן כל
נשיא יתנּון רבּו ויקר למריהֹון למן רבא ועד זעירא.
כאּ .ושפר פתגמא קדם מלכא ורברבניא ועבד מלכא כפתגם ממּוכן.
כבּ .ושלח פיטקין כתיבן וחתימן בעזקתיּה לכל פלכי מלכא לפלְך ּופלְך כמכתב רּושמיּה
ּולות עמא ועמא כממלל לישניּה קרי וכן אמר אתּון עמיא אּומיא ולישניא די דירין בכל
ממשלתי אזדהרּו למהוי כל גבר מסרבן על אתתיּה וכפי לּה למהוי ממללא בלישן גברא
ּוכממלל עמיּה.

פרק ב
א .בתר פתגמיא האלין כד פח ואשתדְך מרוית חמריּה וכד נח תקֹוף רּוגזיּה דמלכא
אחשורֹוש למדכר ית ושתי מתיבן רברבנֹוי וכן ָאמרין הלא את הּוא דחיבת עלּה דין דקטֹול
על מה דעבדת ָאמר להֹון מלכא אנא לא גזרית למקטלּה אלהן די תעּול קדמי ולא עלת
ּופקדית למעדי מנּה מלכּותא ָאמרּו ליּה לא הכי אלהן דין דקטֹול גזרת עלּה בעטת שבע
רברבניא מן יד תקֹוף רּוגזיּה וגזרי למהוי צליבן שבעא רברבניא על צליבא.
ב .ואמרּו עּולמי דמלכא משּומשנֹוי יבעּון לצרֹוְך מלכא עלמן בתּולתן שפירן דחיזּו.
ג .וימני מלכא ַאפיטרֹופין בכל פלכי מלכּותיּה ויכנשּון ית כל עּולימתא בתּולתא שפירת חזּו
לשּושן בירנתא לבית נשיא די תמן דימּוסן ּובנאין די תמן מתמני הגא רב סריס דמלכא
נטר נשיא ויתגזר למהוי יהב סמתר משחהֹון.
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ד .ועּולמתא די תשפר קדם מלכא תעּול למחסן מלכּותא חלף ושתי ּושפר פתגמא קדם
מלכא ועבד הכי.
ה .גבר חסידא ּומֹודה ּומצלי קדם אלהא על עמיּה הוה בשּושן בירנתא ּושמיּה מרדכי
אתקרי על דהוה מתיל למירא דכיא בר יאיר בר שמעי בר גרא בר קיש גברא דמן שבט
בנימין הּוא שמעי דַאקל ית דוד ּובעא יֹוָאב למקטליּה ולא שבקיּה על דאסתכל ביּה ברּוח
נבּוָאה וחמא דאטמּוסי מרדכי ואסתר למיפק מניּה ּוכדֹו פסק שמעי מלמילד פקד דוד
לשלמה בריּה למקטל יתיּה.
ו .די אזל בגלּותא מן ירּושלם עם גלוותא די ַאגליַאת עם יכניה מלכא דיהּודה די ַאגלי
נבּוכדנצר מלכא דבבל וכד צרא כֹורש ודריוש ית בבל נפק מרדכי מן בבל עם דניאל וכל
כנישתא דישראל די הוּו תמן בבבל נפקּו מן תמן ועלּו עם כֹורש מלכא למידר בשּושן
בירנתא.
ז .והוה מרבי ית הדסה היא אסתר ברת ַאחבֹוי וַאמאי הוּו קרין לּה הדסה על די הות
צדקתא וצדיקיא דמתילּו לַאסא אסתר הוּו קרין לּה על די הות צניעא בביתא דמרדכי
שבעין וחמיש שנין ולא חזת אפי גבר אלהן אפי מרדכי דאתעבידת לּה לתּורבינא ארּום
לית לּה אבא ואמא עּולמתא שפירת ריוּו ושפירת חיזּו ּובעידן דמית ָאבּוהא אשתארת
במעין דאמּה וכד ילידת יתּה מיתת אמּה ונסבּה מרדכי ליּה בביתיּה והוה קרי לּה ברת.
ח .והוה כד אשתמע פתגם כרֹוז מלכא ּוגזרתיּה ּובאיתכנשּות עּולימן סגיָאן לשּושן
בירנתא ליד הגי ואדברת אסתר באֹונסא ואיתעלת לבית מלכא לידא דהגי נטיר נשיא.
טּ .ושפרת עּולמתא בעינֹוי ואטענת חסדא קדמֹוי ּופקיד לאתבהלא ית סמתר רבּותהא וית
מתנתהא המניכין ּולבּושי מלכּותא למהוי יהיבין לּה וית שבע עּולימתא לשמשּותא שבע
יֹומא דשבתא חֹולתא הות משמשא קדמָאה בחד בשבתא רֹוקעיתא בתרין בשבתא
גנּוניתא בתלת בשבתא נהֹוריתא בַארבע בשבתא רֹוחשיתא בחמש בשבתא חּורפיתא
בשתא בשבתא רגֹועיתא ביֹומא דשבתא כּולהן צדיקתא וחזין למתן לּה מיכלא ּומשתיא על
ידיהן מן ביתא דמלכּותא ושני יתּה וית עּולמתהא לאֹוטבא להֹון ּולפנקּותהֹון בבית נשיא.
י .לא חותא אסתר ית עמּה ותלדּותּה מטּול דמרדכי פקדּה דלא תחוי ּומטּול מה פקדּה
דלא תחוי מטּול דחשב בלביּה מרדכי ושתי דעבדת יקרא לנפשּה ולא צבית דייתי למחמי
שּופרא למלכא ּולשליטיא דן יתּה דינין בישין וקטיל יתּה ולמה לא חויַאת אסתר עמּה
דתלדּותּה דלמא רגיז עלּה מלכא וקטיל לּה ּומשיצי עמא די היא מניּה לכן פקיד יתּה דלא
תחוי עמּה ותלדּותּה.
יאּ .ובכל יֹומא ויֹומא מרדכי הוה מצלי ואזל קדם דרתא די בבית נשיא למידע ית שלמא
דאסתר ּומה אתעבד בּה.
יב .וכד מטא סדּור עּולמתא ועּולמתא למיעל קדם מלכא אחשורֹוש מסֹוף דיהוי לּה
כהלכת נשיא דמתינן בתפנּוקיהֹון תרי עשר ירחי שתא ארּום כדין שלמין יֹומי סמתֹוריהֹון
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שתא ירחין בטכסת וַאנפקינּון דמנתר ית סערא ּומפנק ית בסרא ושתא ירחין בבּוסמיא
ּובסמתֹורי נשיא.
יגּ .ובהדין זמן בתר דשלמין תרי עסר ירחי שתא עּולמתא עילא לות מלכא ית כל רב
וסרכן די צביא למימר מן יד יתיהב לּה למיעל עמּה מבית נשיא עד בית מלכא.
יד .בעדן רמשא הות עילא לשמֹושיּה ית מלכא ּובעדן צפרא הות תיבא לבית נשיא תניין
לידא דשעשגז רבא דמלכא נטיר מטרֹוניתא ּומכַאן ואילְך לא תיעּול תּוב לות מלכא ארּום
אלהן ההיא דיתרעי בּה מלכא וקרי לּה בשמא מפרש ּוכתיב.
טו .וכד מטא סידּור אסתר ברת אביחיל ַאחבּוי דמרדכי די נסבּה ליּה לברת למיעל לות
מלכא לא תבעת צרֹוְך לכל מדעם ארּום אלהן ית מן דיימר הגי רבא די למלכא נטר נשיא
והות אסתר טעינת טיבּו ּומשכחא רחמין בעיני כל חזהא.
טז .ואדברת אסתר לות מלכא אחשורֹוש לאתתא וָאעל יתּה לבית אדרֹון בית מלכּותיּה
בירחא עשירָאה הּוא ירחא דטבת בשתא שביעתא למלכּותיּה.
יזּ .ורחם מלכא ית אסתר מכל נשיא דהוּו מתנסבן ואטענת רחמין וטיבּו קדמֹוי מכל
בתּולתא ושוי מניכא דדהבא על רישּה ּוטרד מן קיטֹון בית דמכיּה ית איקֹונין דושתי ואֹוקים
תמן ית איקֹונין דאסתר ואֹותיב יתּה על כּורסי תנין וַאמליְך יתּה חלף ושתי.
יח .ועבד מלכא משתיא רבא לכל רברבנֹוי ועבדֹוי והוה קרי ליּה משתיא דאסתר והנית
שבֹוק כרגא לפלכיא עבד ויהב ליּה מתנן וחּולק כמסת ידא דמלכא.
יטּ .ובאתכנשּות בתּולתא זמנא תנינא ּומרדכי מצלי ואזל ויתיב בתרע מלכא.
כ .בזמנא הדא הוה שַאל לּה מלכא מאידן אּומא את ולא הות אסתר מחויא ילדּותּה וית
עמּה כמא דפקיד עלה מרדכי וית מאמר מרדכי הות אסתר עבדת שביא ּומֹועדיא הות
נטרת ביֹומי ריחּוקּה הות מזדהרא תבשילין וחמרא דעממין נּוכראין לא הות טעמא וכל
פקּודיא דאתחייבן בהֹון נשיא דבית ישראל הות נטרא על פּום מרדכי היכמא דהות נטרת
כד הות מתרביא עמיּה.
כא .ביֹומיא האנּון ּומרדכי יתיב בסנהדרין דתקינת ליּה אסתר בתרע מלכא וכד חזּו תרין
רברבניא כדין כנסּו ּוקצפּו ואמרּו דין לדין הלא מלכתא בפתגם מלכא בעיא לסלקא יתן
ּולאֹוקמא ית מרדכי לית רבּותא לסלקא תרין קלֹוסנתרין ּולאֹוקמא חד בכן אתיעטּו
בלישנהֹון בגתן ותרש טרסאי תרין רברבני מלכא מנטרי פלטירא ואמרּו לאשקָאה סמא
דמֹותא דמטּול לאסתר מלכתא ּולאֹושיטא ידא במלכא אחשורֹוש למקטליּה בסיפא בבית
דמּוכיּה.
כב .ואשתמֹודע פתגמא למרדכי על דהוה חכים למללא בשבעין לישנין וחוי לאסתר
מלכתא ואמרת אסתר למלכא ואתכתיב על שּום מרדכי.
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כג .ואתבע פתגמא ואשתכח קשֹוט ואצטליבּו תרויהֹון על קיסא ואתכתיב בספרא דכרניא
דמתקרי תדירא קדם מלכא.

פרק ג
א .בתר פתגמיא האלין עלת מדת דינא קדם רבֹון כל עלמא וכן אמרת הלא המן רשיעא
נחת מן שּושן לירּושלם לבטלא בנין בית מּוקדשְך והא כען רבי מלכא אחשורֹוש ית המן
בר המדתא די מזרעית אגג בר עמלק רשיעא ּומניּה רב על כֹולא ותקנין ית כּורסיּה מעלֹוי
כל רברבניא די עמיּה עני מרי עלמא עד כדֹו לא אשתמֹודע בעלמא פסיקּו מני עד די
יתרברב וישתמֹודע לכל עממיא ּומן בתר כן אתפרע מניּה על כל עקתין די יעביד איהּו
וַאבהתֹוי לעמא בית ישראל.
ב .וכל עבדי מלכא די בתרע בית מלכא גחנין לַאנדרטא די הקים בהדיּה וסגדין ליּה להמן
ארּום כן פקיד עלֹוהי מלכא ּומרדכי לא הוה גחין לַאנדרטא ולא הוה סגיד להמן על די הוה
ליּה עבד פלח ואזדבן ליּה בטּולמא דלחם.
ג .ואמרּו עבדי מלכא די בתרע פלטרין דמלכא למרדכי מה דין את עבר ית תפקדתא
דמלכא.
ד .והוה במללּותהֹון לותיּה יֹומא ויֹומא ולא קבל מנהֹון וחויאּו להמן למחזי היתקימּון
פתגמי מרדכי כל קביל פתגמי דהמן ארּום חוי להֹון די להמן לא הוה סגיד על דהוה עבדיּה
דאזדבן ליּה בטּולמת לחם ּולַאנדרטא די הקים בהדיּה לא הוה גחין על דהוה יהּודי
ויהּודאי לא פלחין ולא גחנין ליּה.
ה .וחזא המן ארּום לית מרדכי גחין לַאנדרטא ולא הוה סגיד ליּה ואתמלי המן עלוי
דמרדכי רתחא.
ו .והוה חֹוְך קדמֹוי לאֹושטא ידֹוי למקטֹול ית מרדכי בלחֹודֹוהי ארּום חויאּו ליּה דמרדכי ָאתי
מן יעקב דשקל מן עשו אבא דָאבּוי דהמן ית בכּורתא וית ברכתא ויהּודאי אינּון עמא
דמרדכי ּובעא המן לשיצָאה ית כל יהּודאי די בכל מלכות אחשורֹוש עמא דמרדכי.
ז .בירחא קדמָאה דהּוא ירח ניסן בשתא תרתי עשרי למלכא אחשורֹוש אפל פּורא הּוא
עדבא קדם המן מן יֹומא ליֹומא ּומן ירחא לירחא תרי עסר דהּוא ירח אדר.
ח .ואמר המן למלכא אחשורֹוש איתי עמא חדא מבדר ּומתפרש ביני עממיא ואּומיא
ולישניא ּומקצת מנהֹון דירין בכל פלכי מלכּותא ּוגזרת אֹוריתהֹון שנין מכל עמא לחמנא
ותבשילנא ליתהֹון טעמין חמרנא ליתהֹון שתן יֹומי גנּוסיא די לנא ליתיהֹון נטרין ונימּוסנא
לא מקיימין וית גזירת דיני מלכא ליתיהֹון עבדין ּולמלכא לית ליּה טימי מנהֹון ּומה הנָאה
אית ליּה בהֹון אין ישבקינּון על אפי ַארעא.
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ט .אין על מלכא שפר יכתב כתבא לאֹובדא יתהֹון ועשרת ַאלפין ככרין דכסף אתקֹול על
ידֹוי עבדי עבידתא למיתי לבית גנזֹוי דמלכא ּומן יכיל מני שתין רבבן דסלקן אבהתהֹון מן
שעבּודהֹון דמצראי.
י .וַאעדי מלכא ית גּושפנקיּה מעלוי ידיּה ויהבא להמן בר המדתא דמזרעית אגג מעיקא
דיהּודאי.
יא .ואמר מלכא להמן כספא יהא מתיהב לְך ועמא יהוין מסירין בידְך למעבד מה דיֹוטיב
קדמְך.
יב .ואתקריאּו לבלרין דמלכא בירחא קדמָאה בתלת עסר יֹומין ביּה ואתכתיב ככל די פקד
המן לות אסטרטילֹוסי מלכא ּולות הפרכין דמתמנן ַארכֹונין על כל פלכיא ּופלכיא ּולות
רברבני עמא ועמא פלכיא ּופלכיא כרֹושם כתבהֹון ועמא ועמא כממלל לישניּה בשּום מלכא
אחשורֹוש כתיב ּומפרש ּומתחתם בגּושפנקא דמלכא.
יגּ .ולשדרא פטקין בידא דריהטּונין לכל פלכי מלכא לשיצָאה ּולקטלא ּולהֹובדא ית כל
יהּודאי מן עּולימא ועד סבא טפליא ּונשיא ביֹומא חדא בתלת עסר יֹומין לירח תרי עסר
הּוא ירחא דאדר ּושלליהֹון לעדָאה.
יד .דיטגמא דכתבא למהוי מתיהיבא בכל גזרתיּה בכל פלכא ּופלכא מפרסם לכל עממיא
למהויהֹון זמינין ליֹומא הדין.
טו .ריהּוטנין נפקּו זריזין בפתגמא דמלכא ּוגזרתא אתיהיבת בשּושן בירנתא ּומלכא והמן
הוּו יתבין למשתי חמרא וקרתא דשּושן מתערבלא בחדות עממין נּוכראין ּובקל בכיתא
דעמא בית ישראל.

פרק ד
אּ .ומרדכי ידע על ידא דאליהּו כהנא רבא ית כל מה דאתעבד בשמי מרֹומא ּומה
דאתחיבּו עמא בית ישראל לשתיצָאה מגֹו עלמא והיכמא דאתכתיב ואתחתים להֹובדּותהֹון
מן עלוי ַארעא היכדין אתכתיב ואתחתים בשמי מרֹומא על עיסק דאתהניאּו מן סעּודתיּה
דאחשורֹוש רשיעא ברם חֹותמא הוה חתין מן טינא ּושדר מרי עלמא ית אליהּו כהנא רבא
לחוָאה למרדכי דיקּום ויצלי קדם מרי עלמא על עמיּה וכד ידע מרדכי בזע ית לבּושֹוי
וַאלבש לבּושא דשק על בסריּה ושוי קיטמא על רישיּה ּוקבל קבלתא רבתא ּובכא במרירּות
נפשא בקל עצב.
ב .ואתא עד קדם תרע פלטירא דמלכא ארּום לית רשּו לגבר למיעל לתרע פלטירא
דמלכא כד לביש לבּושא דשק.
גּ .ובכל פלכא ּופלכא ּובכל קריא וקריא ָאתר דפתגם מלכא ּוגזירת דיניּה מטי אבלא רבא
ליהּודאי וצּומא ּובכּותא ּומספדא ּולבּוש שק וקטמא הוה מתשם עלוי צדיקיא סגיאין.
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ד .ועלן עּולימן דאסתר ורבנהא וחויאּו לּה ואזדעזעת מלכתא לחדא ושדרת לבּושי
מלכּותא למלבש ית מרדכי ּולמעדי ית שקיּה מעלויּה ולא קבל.
הּ .וקרַאת אסתר לדניאל דמתקרי התְך די על מימר פּומיּה מתחתכן פתגמי מלכּותא
ּופקדת ליּה על מרדכי למדע מה דין קל בכּותא די הּוא בכי ועל מה דין לא קבל לבּושי
מלכּותא דשדרת ליּה.
וּ .ונפק התְך למללא לות מרדכי לפתָאה דקרתא די לקדם תרע פלטרין דמלכא.
ז .וחוי ליּה מרדכי ית כל די ערעיּה על עיסק דלא סגיד להמן ולא גחן לַאנדרטיּה וית דררא
דממֹון כסף עסר ַאלפין ככרין די אמר המן למתקל על ידיהֹון דגבאין דממנן על בית גנזי
מלכא בגין יהּודאי להֹובדּותהֹון.
ח .וית דיטגמא כתב גזירתא דאתיהיב בשּושן לשציּותהֹון יהב ליּה לַאחזָאה ית אסתר
ּולחוָאה לּה מה דחשב המן רשיעא על עמא דיהּודאי ּולפקדא עלּה למיעל לות מלכא
לפייסא ליּה ּולמבעי רחמין על עמּה.
ט .ועל התְך וחוי לאסתר ית פתגמי מרדכי.
י .ואמרת אסתר להתְך למיזל ּולמללא למרדכי ּופקידת ליּה על עיסק מרדכי דלא יגרי עם
המן מצּותא ארּום דבבּו דביני יעקב ועשו הוה נטר ליּה.
יא .ושויַאת אסתר מלין בפּום התְך ואמרת ליּה כדנא תימר למרדכי הלא המן רשיעא גזר
על מימר אחשורֹוש דלא למיעל לות מלכא לדרתא גוָאה בלא רשּו ּוכען כל עבדי מלכא
ועמין דדירין בפלכי מלכא ידעין די כל גבר ואנתתא די יעּול לות מלכא לדרתא גוָאה די לא
מתקרי על פּומיּה דהמן חדא היא גזירת דיניּה לממת לבר ממן די יֹושיט ליּה מלכא ית
תגדא דדהבא ויחי ואנא לא אתקריתי למיעל לות מלכא דין זמן תלתין יֹומין.
יב .וכד חזא המן רשיעא ית התְך דשמיּה דניאל ָאעיל ונפק לות אסתר ּותקיף רּוגזיּה ביּה
וקטליּה ואזדמנּו תמן מיכאל וגבריאל מלָאכיא וחויאּו למרדכי ית פתגמי אסתר.
יג .ואמר מרדכי למיכאל ּולגבריאל לאתבא לות אסתר כדנא תמרּון לּה לא תחשבי
בנפשייכי למהְך לאשתיזבא בבית מלכא מן כל יהּודאי.
יד .ארּום אם משתק שתֹוקי בעידנא הדא ולא תפגיעי על יהּודאי רוחא ושזבּותא יקּום
ליהּודאי מן אתר אֹוחרן בגין זכּות אבהת עלמא וישזיב יתהֹון מרי עלמא מן יד בעלי
דבביהֹון וַאנת ּוגניסת בית ַאבהתְך תֹובדין על ההיא חֹובתא ּומן הּוא חכימא די ינדע אין
לשתא דַאתיא בעידנא הדא את מטיא למחסן מלכּותא.
טו .ואמרת אסתר למיכאל וגבריאל לאתבא לות מרדכי.
טז .אזיל כנֹוס ית כל יהּודאי די אשתכחּון בשּושן וצּומּו עלי לא תיכלּון ולא תשתּון תלתא
יֹומין וצלּו קדם מרי עלמא בליליא ּוביממא ואּוף אנא ועּולמתי נצּום היכדין ּובתר כן איעּול
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לות מלכא דלא כדינא והיכמא דהֹובדית מן בית נשי ואידברית מנְך באֹונסא כדין אֹובד מן
חיי עלמא הדין בגין פּורקן עמא בית ישראל.
יזּ .ונסס ּוכנס מרדכי ועבר על חדות חגא דפסחא וצֹומא גזר ויתב על קטמא ועבד ככל די
פקדת עלֹוי אסתר.

פרק ה
א .והוה ביֹומא תליתהא דפסחא ּולבשת אסתר לבּושי מלכּותא ּושרת עלּה רּוח קּודשא
וקמת וצליַאת בדרת דבית מלכא גוָאה דמתבני לקבל בית מלכא די בירּושלם ּומלכא הוה
יתיב על כּורסי מלכּותיּה בבית מלכּותא ּומסתכל כל קבל תרע ביתיא ענת אסתר וכן
אמרת רבֹון דעלמא לא תמסרנני ביד ערלא הדין ולא תעבד רעּות המן רשיעא מני היכמא
די עבד מן ושתי דשם טעם על מלכא ּופקיד למקטלּה בגין דהוה צבי למסב ית ברתיּה וכד
אתכנשּו עּולמתא לידֹוי דהגי הות תמן ברתיּה דהמן והות צבית מן שמיא דכל יֹומא ויֹומא
הות מקלקלא בריעא עצּוצא ּובמֹוי דרגלן ּופּומּה הוה סרי לחדא ואפיקּו יתּה בבהילּו ּומינּה
אסתקף עלי הדא לאתנסבא ליּה ּוכען שוי יתי לרחמין בעינֹוי דלא יקטלינני דיעביד צבּותי
ּובעּותי די אנא בעיא מניּה ואֹוף ַאנת ברחמְך סגיאין חּוס על עמְך ולא תמסר בנֹוי דיעקב
בידֹוי דהמן בר המדתא בר עדא בר בזנאי בר ַאפליטּוס בר דיֹוסֹוס בר פרֹוס בר חמדן בר
תליֹון בר ַאתניסֹומּוס בר חרּום בר חרסּום בר שגר בר גנר בר פרמשתא בר ויזתא בר ַאגג
בר סּומקר בר עמלק בר אליפז בר עשו רשיעיא.
ב .והוה כד חזא מלכא ית אסתר מלכתא קימא כד נסיסא בדרתא ותרתין עינהא זלגן
דמעין ּומסתכלא כלפי שמיא מן יד ַאטעינת רחמין בעינֹוי ואֹושיט מלכא לאסתר ית תגדא
דדהבא דהוה נקט בידיּה ּוקריבת אסתר ּומטת לידא ואחידת ברישא דתגדא.
ג .ואמר לּה מלכא מה צרֹוְך אית ליְך אסתר מלכתא ּומה בעּותיְך אפילּו אם ַאנת בעיא
לפלגּות מלכּותי אתנינּה ליְך לחֹוד למבני בית מּוקדשא דאיהּו קאם בתחּום פלגּות מלכּותי
לא אתן ליְך דהכדין קימית בשבּועה לגשם ערבָאה וסנבלט חֹורֹונָאה וטּוביה עבדא
עמֹונָאה דלא למשבק למבני יתיּה דדחל אנא מן יהּודאי דלמא ימרדּון בי הדא בעּותא לא
ַאעבד ליְך מלתא ַאחריתי די ַאנת בעיא מני אגזֹור ותתעבד בבהילּו ּורעּותיְך אתיהב ליְך.
ד .ואמרת אסתר אין על מלכא שפיר ייתי מלכא והמן יֹומא דין לשירּותא דעבדת לכֹון.
ה .ואמר מלכא אֹוחיאּו ית המן למעבד ית פתגם גזירת אסתר ועל מלכא והמן למשתיא
די עבדת אסתר.
ו .ואמר מלכא לאסתר במשתיא דחמרא מה שַאלתיְך אסתר מלכתא ּומה בעּותיְך אפילּו
אין ַאנת בעיא עד פלגּות מלכּותי תתעבד בעּותיְך לחֹוד למבני בית מּוקדשא דאיהּו קאים
בתחּום פלגּות מלכּותי לא אתן ליְך דהכדין קימית בשבּועה לגשם ערבָאה וסנבלט
חֹורנָאה וטֹוביה עבדא עמֹונָאה דלא למשבק למבני יתיּה דלמא ימרדּון בי יהּודאי.
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ז .ואתיבת אסתר ואמרית לית אנא בעיא פלגּות מלכּותא בשאלתי ולא בנין בית מּוקדשא
בבעּותי.
ח .אין אשכחית רחמין בעיני מלכא ואין על מלכא ישפר ית למתן ית שאלתי ּולמעבד ית
בעּותי ייעּול מלכא והמן למשתיא די ַאעבד להֹון ברמשא ּולמחר אנא עבדא כפתגם גזירת
מלכא.
טּ .ונפק המן מלות מלכא ביֹומא ההּוא חדי ּובדח לבא וכד חזא המן ית מרדכי וית טפליא
דעסיקין בפתגמי אֹוריתא בסנהדרין דעבדת להֹון אסתר בתרע מלכא ּומרדכי לא קם מן
קדם ַאנדרטיּה ולא רתת מניּה אלהן פשט ית רגליּה ימיניּה ואחוי ליּה שטר זבינתא
דאזדבן ליּה בטּולמא דלחם דמכתבא באסטרקליליּה כל קבל ַארכּובתיּה מן יד תקיף
רּוגזיּה ואתמלי המן עלוי מרדכי רּותחא.
י .ואזדריז המן ועל לביתיּה ּושדר ּוקרא ית רחימֹוי וית זרש רשיעתא אנתתיּה ברת תתני
פחת עבר נהרא.
יא .ואשתעי להֹון המן ית יקר עתריּה והיְך אתמני עם דּוכסי מלכא והיְך רהטין קדמֹוי
סגיאּות בנֹוי דסכֹומהֹון מאתן ּותמניא בר מן עסרתי אֹוחרנין דאנּון פּולמרכין על פלכיא ּובר
מן שמשי דהּוא ספרנא דמלכא וית מה די רבי יתיּה מלכא וית דזקפיּה עלוי כל רברבנֹוי
ועבדֹוי דמלכא.
יב .ואמר המן ברם לא הנעלת אסתר מלכתא עם מלכא למשתיא די עבדת אלהן יתי ואּוף
עדן מחר אנא מזּומן לותּה למסעֹוד עם מלכא.
יג .וכל דא ליתיּה טימי לותי בכל עדן די אנא חזי ית מרדכי יהּודָאה דיתיב בסנהדרין עם
עּולימיא בתרע פלטרין דמלכא.
יד .ואמרת ליּה זרש אנתתיּה וכל רחימֹוי אין שפיר בעינְך נימר קדמְך מלתא חדא מה
דנעביד ליּה למרדכי יהּודָאה אם הּוא חד מן צדיקיא דאתבריאּו בעלמא אין בחרבא נקטֹול
יתיּה כבר אתהפְך חרבא ותתרמי עלנא ניהב יתיּה לרגּומא כבר רנס דוד גלית פלשתָאה
ואם בתרא דנחשא נרמי יתיּה כבר בזעיּה מנשה ּונפק מניּה נזרֹוק יתיּה לימא רבא כבר
בזעּוניּה בני ישראל ועברּו בגוּה נרמי יתיּה לגֹו אתּון נּורא יקידתא כבר דעקרֹוהי חנניה
מישאל ועזריה ּונפקּו מן גויּה נתרמי יתיּה לגֹוב ַאריותא כבר לא חבילּו ַאריותא בדניאל כד
חי נתרמי יתיּה קדם כלבין כבר אסתתם פּום כלבין בַארעא דמצרים על בני ישראל
למדברא נגלי יתיּה כבר במדברא נפישּו ּוסגיאּו מה עֹוד קטלא נקטֹול יתיּה והידא מיתא
תתעבד ליּה נרמי יתיּה לבית אסירי כבר מן בית אסירי ַאמליכּו ליֹוסף סכינא נתרמי על
צואריּה כבר הוה אתהפכת סכינא מעלוי דיצחק עיניּה נעור ונשבֹוק יתיּה יקטל בנא כמא
דקטל שמשֹון פּורענּותיּה דגברא הדין לא ידעינן מה נעביד אלא צליבא רבא אתעבד ליּה
ועל בבא דבייתיּה דמיּה ישתפְך קֹומתיּה תתרמי על צליבא ויחזּון יתיּה כל יהּודאי וכל
חברֹוי ּורחימֹוי שמיא וַארעא כחדא ציתין על צליבא דַאתקין המן למרדכי תוה לצפרא ועל
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קדם מלכא ּושַאל מניּה על צליבא הדין בשעתא ההיא לא שלח מנֹוי ולא שכב המן בר
המדתא עד דאזל וַאיתי ית נגריא ית קיצאי נגריא דעבדין צליבא וקיצאי דמתקנן סכין
דפרזל ּובנֹוי דהמן דיצין וחדין וזרש אתתּה מנגנא בכנרין עם המן רשיעא ואמר ַאגרא
לנגרי אנא יהב ּולקיצאי אנא מתקן שירּותא על צליבא הדין בשעתא קם המן רשיעא
למנסיא צליבא בקֹומתיּה נפקת בת קל משמי מרֹומא ואמרת ליּה יאי המן רשיעא ולְך
שפר בר המדתא ּושפר פתגמא קדם המן ועבד צליבא לגרמיּה דהוה מן יֹומא דזמנת
אסתר ית המן לשירּותא אתעקּו בני ישראל וָאמרין דין לדין הדין מסנינן בכל יֹומא ויֹומא
דתבעי אסתר מן מלכא דנקטליּה והיא מזמנא ליּה לשירּותא בהא שעתא שפכּו דבית
יעקב כּולהֹון לבהֹון ואתרחיצּו על אבּוהּון די בשמיא וכן ָאמרין קדמֹוי עני יתן עני כל
מעיקיא היְך דתלין עיני עבדֹוי למריהֹון והיְך עיני ַאמתא לרבֹונתּה כדין תלין עיננא עלְך עד
עדן דתתגלי ותפרֹוק יתנא דהא סנָאה ּובעל דבבא מגדף וָאמר מן אינּון יהּודאי בכן שמע
בקל צלֹותהֹון ועבד בעּותהֹון ביּה בליליא מטּול די בכל זמנא די פרק יתהֹון מן בעלי
דבביהֹון בליליא פריק יתהֹון מפרעה ּומסנחריב מן כל דקמּו עליהֹון.

פרק ו
א .ביּה בליליא ההּוא נדת שינתא דמלכא ביּה בליליא ההּוא נפק פּורקנא ליהּודאי .ביּה
בליליא אדברת שרה לביתיּה דאבימלְך .ביּה בליליא אתקטלּו כל בּוכרי דמצראי .ביּה
בליליא ההּוא אתגליין נבּוָאן לנביָאן וחלמין לחלמי חזויא ביּה בליליא ההּוא אתרגיש עלמא
כּוליּה מדינן וכל דירהֹון אבלא רבא בכל כרכיא מספדא ויללא בכל מדינתא עּולמין אסירין
בסקין סבין וסבן שקפין על לבהֹון וכּולֹון צוחין במרר ּובקל רב מיללין וָאמרין וי דחזינן עקא
על עקא ּותבירא על תבירא ּומתברנא קדמָאה לא אתסינן ּומחתנא לא אתיהיבת ָאסּו
ּוממדונא לא אתנחמנא וכיבי לבנא לא עברּו מננא דקרית ַאבהתנא רטישא על ַארעא
ּומקדשא סגר סנָאה ועזרתנא דשישּו בעלי דבבנא ּופרעה ּומצראי לא עצּו עלנא כהדא
עצתא ּומלכי עממיא לא חשיבּו עלנא כמחשבתא הדא למהוי עתידין ליֹומא הדין
לשציּותנא מעל אפי ַארעא גלי רזין גלא ליּה רזא דנא למרדכי די גזרת מֹותנא אתגזרת על
דבית ישראל ואּוף לעבדין ּולַאמהן לא זבינּו יתנא .ביּה בליליא ההּוא נדת שנתיּה דקּודשא
בריְך הּוא ממרֹומא ואין לא כתיב הדין קרא לא הות אפשר למימריּה דכתיב עּורה למה
תישן יי חס ושלֹום לית קדמֹוי שנה אלא כד חטין בית ישראל עבד גרמיּה דכות דמיְך ברם
כד עבדין רעּותיּה לא נאם ולא דמיְך נטר ישראל .ביּה בליליא ההּוא נדת שנתיּה דמרדכי
צדיקא דהוה שהיד ולא שכיב והוה שכיב ולא דמיְך דהון בית ישראל מתכנשין ויתבין
קדמֹוי וָאמרין ליּה את גרמת לנא ית כל בישתא הדא ואין את קמתא מן קדם המן רשיעא
וכרעת ּוסגדתא ליּה לא אתת עלנא כל עקתא הדא מתיב מרדכי וָאמר לֹון לבּושא דיהוה
לבש המן רשיעא ציירין עלֹוי תרין צלמין חד מן קדמֹוי וחד מן בתרֹוי ואין קמית ּוסגידית
ליּה אשתכחית דאפלח לטעותא ואתּון ידעין מן דפלח לטעותא יאבד מן עלמא הדין ּומטרד
מן עלמא דָאתי ּושתקּון מניּה כּולֹון .ביּה בליליא נדת שינתא דהמן רשיעא דהוה שהיד ולא
241

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

242

שכיב והוה שכיב ולא דמיְך מחימת דהוה מתקן ית צליבא למצלב ית מרדכי עלֹוי ולא הוה
ידע די לנפשיּה הוה מתקן יתיּה .ביּה בליליא ההּוא נדת שינתא דאסתר צדקתא דהות
עבדת לחמא לַאעלא ית המן בשירּותא עם מלכא אחשורֹוש .ביּה בליליא ההּוא נדת
שנתיּה דמלכא אחשורֹוש טפשא דהוה שהיד ולא שכיב והוה שכיב ולא דמיְך די נקט יתיּה
רּוחא דנקטא למלכי וחבטת יתיּה כּולי ליליא עני וכן ָאמר לכל רברבנֹוי מה דאכלית לא
הנָאה לי ּומה דשתית לא אתקבל עלי שמיא רעמין עלי ּושמי שמיא מרימין בקליהֹון הידא
מתנן אמרית למשבק למדינתא ולא שבקית לֹון אֹו אסתר והמן מכונין למקטל יתי דלא
ָאעלת אסתר לשירּותא עמי אלא המן בלחֹודֹוי .ביּה בליליא ההּוא על דכרן ַאברהם יצחק
ויעקב קדם אִבּוהּון די בשמיא דאשתלח מן מרֹומא מלָאכא הּוא מיכאל רב חילא דישראל
ויתיב ברישיּה דמלכא ּונדד ית שנתא מניּה כּולי ליליא עד די ָאמר לָאעלא קדמֹוי ית ספר
דכרניא מלי דיֹומא והון קרין ביּה קדם מלכא עבדי דיניהֹון דמלכי קדמאי דהון מן קדמֹוי
ויתיב לעיל מן עינֹוי דמלכא והוה מסתכל מלכא וחזי כדמּות גבר עני וָאמר ליּה למלכא המן
בעי דנקטלְך ונמליְך יתיּה חלּופְך והא מקדים בצפרא ּובעי למשַאל מנְך גברא דפרקְך מן
מֹותא ּובעי למקטליּה אלא אמר ליּה להמן מה למעבד לגברא דמלכא צבי ביקריּה ותחזי
דלא שאל מנְך אלא לבּושין דמלכא וכתרא דמלכּותא וסּוסיא די רכיב עלֹוי מלכא.
ב .ואשתכח כתּוב בספרא די חוי מרדכי על בגתנא ותרש תרין רבני מלכא די נטרי
פלטרין די בעּו לאֹושטא ידא לקטלא ית מלכא אחשורֹוש בבית דמכיּה.
ג .ואמר מלכא מה אתעביד יקרא ּורבּותא למרדכי על דין וָאמרּו עּולימי מלכא משּומשנֹוי
לא אתעביד עד כדּון עמיּה שּום מדעם.
ד .וָאמר מלכא מן גברא דקאם בדרתא והמן על לדרתא די בבית מלכא בריתא למימר
למלכא למצלב ית מרדכי על קיסא דזמין ליּה.
ה .ואמרּו עּולימי מלכא לותיּה הא המן קאם בדרתא ואמר מלכא יעּול.
ו .ועל המן ואמר ליּה מלכא מה חזי לאתעבדא לגבר די מלכא צבי ביקריּה וחשיב המן
בלביּה וָאמר מן יצבי מלכא למעבד יקרא יתיר מני.
ז .ואמר המן לות מלכא גבר די מלכא צבי ביקריּה.
ח .ישים מלכא טעם ייתּון לבּוש ַארגונא די לבישּו ביּה ית מלכא ביֹומא די על למלכּותא
וסּוסא די רכב עלֹוי מלכא ביֹומא דעל למלכּותא ודי אתיהב כלילא דמלכּותא ברישיּה.
ט .ויהי מתיהב לבּוש ַארגונא וסּוסא על ידא דגברא רבא מרברבי דמלכא אסטרטיגין
וילבשּון תּורביני מלכא ית גברא דמלכא צבי ביקריּה וירכיבינֹוהי עלוי סּוסא בפתָאה
דקרתא ויקלסּון קדמֹוי כדנא יתעביד לגברא דמלכא צבי ביקריּה.
י .ואמר מלכא להמן אֹוחי סב ית לבּוש ַארגונא וית סּוסיא כמא די מלילתא ועבד כן
למרדכי יהּודָאה ָאמר ליּה המן לאידין מרדכי ָאתיב ליּה מלכא למרדכי יהּודָאה ָאמר ליּה
המן סגיאין מרדכי יהּודאי אית בשּושן ָאתיב ליּה מלכא לההּוא דסדרת אסתר ליּה
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סנהדרין בתרע פלטרין דמלכא ָאמר ליּה המן בבעּו מנְך קטֹול יתי ולא תגזֹור עלי כפתגמא
הדין ָאמר ליּה מלכא אֹוחי ולא תמנע מדעם מן כל מה דמלילתא.
יאּ .ודבר המן ית לבּוש ַארגונא וית סּוסא וַאלביש ית מרדכי וַארכיביניּה בפתָאה דקרתא
וקלס קדמֹוי כדין יתעבד לגברא די מלכא צבי ביקריּה.
יב .ותב מרדכי לסנהדרין די בתרע פלטרין דמלכא ואשלח ית לבּוש ַארגונא מעלֹוהי ּולבש
סקא ויתיב על קטמא והוה מֹודה ּומצלי עד רמשא והמן אתבהל וָאזל לביתיּה ָאבל על
ברתיּה ּומתעטף על רישיּה כאבלא על ברתיּה וכסּופיּה.
יג .ואשתעי המן לזרש אנתתיּה ּולכל רחימֹוי ית כל די ערעיּה ואמרּו ליּה חכימּו וזרש
אנתתיּה אין מזרעא דצדיקיא מרדכי דשריתא למפל קדמֹוי היכמא די נפלּו מלכיא קדם
ַאברהם במישר חקליא אבימלְך קדם יצחק ויעקב נצח מלָאכא ועל ידֹוי דמשה וַאהרן טבעּו
פרעה וכל משריתיּה בימא דסּוף וכל מלכיא ושלטֹוניא דַאבאישּו להֹון מסר יתהֹון אלההֹון
בידיהֹון וַאף ַאנת לא תיכּול לַאבאשא ליּה ארּום מפל תפֹול קדמֹוי.
יד .עֹוד כען אינּון ממללין עמיּה ורבני מלכא מטּו ואֹוחּו להנעלא ית המן למשתיא דעבדת
אסתר.

פרק ז
א .ועל מלכא והמן למשתי עם אסתר מלכתא.
ב .ואמר מלכא לאסתר אּוף ביֹומא תנינא במשתיא דחמרא מה שאלתְך אסתר מלכתא
ויתיהב ליְך ּומה בעּותיְך אפילּו עד פלגּות מלכּותא אתננּה ליְך לחֹוד למבני בית מּוקדשא
דקאים בפלגּות תחּום מלכּותי לא אתן ליְך דהיכדין קימית בשבּועה לגשם ּולטֹוביה
ּולסנבלט ברם אֹוריכי עד דירבי דריוש בריְך ויחסן מלכּותא ותתעבד.
גּ .וזקפת אסתר ית עינהא כלפי שמיא ואתיבת אסתר מלכתא ואמרת אין אשכחית רחמין
קדמְך מלכא רמא ואין קדם מלכא דַארעא שפיר תתיהב לי שזיב נפשי מן ידֹוי דסנָאה
בשאלתי ּופּורקן עמי מן ידֹוי דבעל דבביּה בבעּותי.
ד .ארּום אזדבננא מגן אנא ועמי בית ישראל לאשתצָאה לאתקטלא ּולהֹובדא ואלּולי
לעבדין ּולַאמהן אזדבננא שתקית ארּום לית מעיקא טימין ּורוחא בַאנזיקא דמלכא.
ה .ואמר מלכא אחשורֹוש ואמר לאסתר מלכתא מן הּוא דין ּובאידין אתר הּוא גברא
חציפא וחיבא ּומרֹודא די ַאמלכיניּה לבביּה למעבד כדין.
ו .ואמרת גברא מעיקא ּובעל דבבא דבעא למקטלְך ברמשא בבית דמכְך ויֹומא דין בעא
למלבש אסטלא דמלכּותא ּולמרכב על סּוסא די לְך ּולַאחתא מניכא דדהבא על רישיּה
ּולמרדא בְך ּולמסב מנְך מלכּותא ואתתקפת מלתא מן שמיא ואתעביד ההּוא יקרא
למרדכי צדיקא אחֹוי דאבא בר יאיר בר שמעי בר שמידע בר בענה בר אלה בר מיכה בר
מפיבֹושת בר יהֹונתן בר שאּול מלכא בר קיש בר אביאל בר צרֹור בר בכֹורת בר אפיה בר
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שחרים בר עזיה בר ששֹון בר מיכאל בר אליאל בר עמיהּוד בר שפטיה בר פנּואל בר
פיתח בר מלֹוְך בר ירּובעל בר ירּוחם בר חנניא בר זבדי בר אלפעל בר שמרי בר זבדיה
בר רמּות בר חשּום בר שחֹורא בר עזא בר גּוזא בר גרא בר בנימין בר יעקב בר יצחק בר
ַאברהם גברא מעיקא ּובעל דבבא המן ביש הדין בעא למצלביּה והמן אשתעמים מן קדם
מלכא ּומלכתא.
זּ .ומלכא זקף ית עינֹוי וחזא והא עסרתי מלָאכין דמין לעסרתי בנֹוי דהמן קטיעין אלניא די
בגנתא גוָאה בכן קם ברתחיּה ממשתיּה דחמרא ואזל לגנתא גוָאה למחמי מה הּוא דין
והמן קם למתבע חיסא על נפשיּה מאסתר מלכתא ארּום חזא ארּום אסתקפת עלֹוהי
בישתא מלות מלכא.
חּ .ומלכא תב ברתחיּה מגנתא גוָאה לבית משתיא דחמרא והא גבריאל מלָאכא דחף ית
המן רשיעא וחמא מלכא והמן גחין עלי דרגשא די אסתר עלּה ּותוה מלכא ואמר הא ברם
בקּושטא לא ָאתא המן אלהן למשכּוב עם מלכתא כד אנא שרי בביתא כען כל עממיא
ואּומיא ולישניא דנּו מה אית למעבד ביּה פתגמא נפק מפּומיּה דמלכא ואפֹוי דהמן
אתחפיאּו בהתא.
ט .ואמר חרבֹונא חד מן רבניא קדם מלכא ברם הא קיסא די זמן המן למצלב ית מרדכי
דמלל טבא בגין מלכא ועל ידֹוי אשתזיב מקטֹול והא קיסא קאם בבית המן כען אין על
מלכא שפיר יתנסח ָאע מן ביתיּה ּוזקיף יתמחי עלֹוהי רּומיּה חמשין ַאמין ואמר מלכא
אזילּו צליבּו יתיּה עלֹוהי.
יּ .וצליבּו ית המן על קיסא די זמן למרדכי ורתחא דמלכא אשתדיכת.

פרק ח
א .ביֹומא ההּוא מסר מלכא אחשורֹוש לאסתר מלכתא ית ביתא דהמן מעיק יהּודאי וית
אנשי ביתיּה וית כל עתריּה ּומרדכי על קדם מלכא ארּום חויַאת ליּה אסתר מן הּוא לּה.
ב .וַאעדי מלכא ית סטּומתא דעזקתא די ַאעביר מהמן ויהבּה למרדכי ושויַאת אסתר ית
מרדכי רב וסרכן על גניסיּה דהמן.
ג .ואֹוסיפת אסתר ּומללת קדם מלכא ּונפלת קדם רגלֹוי ּובכיַאת ּופייסת ליּה לבטלא ית
בישת המן דמן יחּוס דאגג וית זמיֹוניּה די חשיב על יהּודאין.
ד .ואֹושיט מלכא לאסתר ית תיגדא דדהבא ואזדקפת אסתר וקמת קדם מלכא.
ה .ואמרת אין על מלכא שפיר ואין אשכחית רחמין קדמֹוהי ותקין פתגמא קדם מלכא
וטבתא אנא קדמֹוי בעינֹוי יפקד מלכא וישים טעם למכתב למהוי תיבין פטקיא זמיֹוני דהמן
בר המדתא דמן יחּוס אגג די כתב להֹובדא ית כל יהּודאין די בכל פלכי מלכא.
ו .ארּום איכדין אכּול לסֹוברא ּולמחמי בבישתא די תתדן ית עמי והיכדין אכּול למתעתדא
ּולמחמי בעידן דיֹובדּון גניסת ילדּותי.

244

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

245

ז .ואמר מלכא אחשורֹוש לאסתר מלכתא ּולמרדכי יהּודאי הא בית המן יהבית לאסתר
ויתיּה צליבּו על קיסא בגין די אֹושיט ידיּה ביהּודאי.
ח .ואתּון סרהיבּו כתּובּו בגין יהּודאין כד שפיר בעיניכֹון בשּום מימרא דמלכא ּוסטימּו
בעזקתא דסיטּומתא דמלכא ארּום פטקא דמתכתיב בשּום מימרא דמלכא ּומסתתם
בעזקתא דסטּומתא דמלכא לא יתּוב ריקנּו.
ט .ואתקריאּו לבלרין דמלכא בעידנא ההּוא בירחי תליתי הּוא ירח סיון בעסרין ּותלתא
יֹומין ביּה ואכתיב ככל די פקיד מרדכי לות יהּודאין ּולות אסטרטילֹוסין והפרכין ורברבנין
דמתמנן ַארכּונין על פלכיא דמן הנדיא רבא ועד כּוש למָאה ועסרין ּושבע פלכין פלכא
ּופלכא כרֹושם כתבהא ועמא ועמא כממלל לישניּה ּולות יהּודאין כרֹושם כתביהֹון ּוכממלל
לישנהֹון.
י .ואכתב בשּום מימרא דמלכא אחשורֹוש ואסתתם בעזקת סטּומתא דמלכא ּושלח פטקין
בידא דרהטנין רהטי סּוסון ורכבי רכסא ערטּוליני רמכין דאתנטילּו טחֹוליהֹון ואתקדרּו פסת
כף רגליהֹון.
יא .דיהב מלכא ליהּודאי לסיעא די בכל קרוא וקרוא לאתכנשא ּולקימא ית נפשיהֹון
לשיצָאה ּולקטלא ּולהֹובדא ית כל חילות עמא ּופלכא דמעיקין יתהֹון טפלין ּונשין ּושלליהֹון
לעדָאה.
יב .ביֹומא חד בכל פלכא דמלכא אחשורֹוש בתלת עסר יֹומין לירח תרי עסר הּוא ירחא
דאדר.
יג .דיטגמא דכתבא לאתיהבא גזרת דינא בכל פלכא ּופלכא בריר לכל עממיא דיהֹון
יהּודאי ַאטמֹוסין ליֹומא הדין לאתפרע מבעלי דבביהֹון.
יד .רהטנין דרכיבין על רכסא ערטּוליני נפקּו זריזין ּוסחיפין בפתגמא דמלכא ּוגזירת דינא
אתיהיבת בשּושן בירנתא.
טוּ .ומרדכי נפק מן קדם מלכא בלבּושא דמלכּותא דתכלא כד חדי ושפיר לביּה ביקרא סגי
ּוברבּו יתירא לביש לבּושא דמלכּותא מילא כרפסא ּותכלתא שיר בדהב טב דאֹופיר
ּומקבעין ביּה מרגלין וַאבנין טבן לגֹו מן סרבלא לביש מינקא דכרּום ימא מערבא לגֹו מניּה
לבּושא כתּונא דַארגון דצירין עלּה כל צפר גדפא ועֹופי שמיא והון דמיּה דכתּונא ַארבע
מָאה ועסרין ככרי דדהבא והמינא מחית בחרציּה די מקבעין בַארכֹוהי ַאבני בּורלא מּוקי
פרתיאין רמי ברגליּה מחתין במֹוקדֹונין דדהבא ּומתחתמין בזמרגדין וספסרא מדָאה תלי
בחרציּה מחית בחּולת חֹולית דדהבא וציר עלּה קרתא דירּושלם ועל ידיּה דספסרא ציר
עלּה גדא דמחֹוזא חידא מדָאה מחית ברישיּה דציר בצבעֹונין ועביד לעילא מניּה כלילא
רבא דדהבא מּוקדֹונא ּולעילא מן כלילא טֹוטפן דמקבעין בדהבא דידעין כל עממיא אּומיא
ולישניא די הּוא מרדכי יהּודי למקימא קריא דכתיב ויחזּון כל עמא דַארעא ארּום שמא דיי
אתקרי עלְך ּובמפקיּה מרדכי מן תרעא דמלכא שּוקיא בַאסיא מכיבין ודרתא בַארגונא נגיד
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טּולא בחבלי בּוצא עּולמן מחתן ברישיהֹון כלילן וכהניא נקטין בידיהֹון חצֹוצרתא ּומכריזין
וָאמרין כל דלא יתּון לשלמא למרדכי ולשלמא ליהּודאי הדמין יתעבד ּוביתיּה נולי ישתוה
ועסרא בני המן פכירין ידיהֹון וָאזלין וזמרין קדם מרדכי צדיקא וָאמרין ּומשבחין למן דיהב
ַאגרא ליהּודאי ּומשלם ַאגרהֹון דרשיעיא ברישיהֹון והדין המן ָאבּונא טפשא דאתרחיץ
בעתריּה ועל יקריּה .מרדכי ענותנא תברּה בצֹומיּה ּובצלֹותּה ואסתר צדיקתא מדיקא מן
חרכא דלית אפשר למלכתא למהלכא עם בני נשא בשּוקא חזר מרדכי עינֹוהי וחזא יתּה
ואמר לּה ברּוְך יי שלא נתננּו טרף לשניהם מתיבא אסתר ואמרת ליּה עזרי מעם יי עֹושה
שמים וָארץ סגיאין מבני נשא הוּו חדין על מפלתיּה דהמן רשיעא ּומֹודין ּומשבחין על
פּורקנא דהוה לֹון ליהּודאי ּומשבחין על פּורקנא ויקרא דהוה ליּה למרדכי צדיקא בזמנא
ההיא דהכן כתיב ּומרדכי צדיקא נפק מן קדם מלכא בלבּושא דמלכּותא תכלא ּומילא ּוכליל
דדהבא רבא מכריְך בּוצא וַארגונא וקרתא דשּושן צהלה וחדיא.
טז .ליהּודאי הות רשּותא למעסק באֹוריתא ּולמיטר שביא ּומֹועדיא ּולמגזר עּורלת בניהֹון
ּולַאחתא תפילין על ידיהֹון ועל רישיהֹון.
יזּ .ובכל פילכא ּופילכא ּובכל קרוא וקרוא אתר די פתגם מלכא ּוגזירת דיניּה מטי חדות
ּובדיחת לבא ליהּודאין ּומשתיא ויֹומא טבא וסגיאין מעמא דַארעא מתגיירין ארּום נפל
פחדא דיהּודאי עלויהֹון.

פרק ט
אּ .ובתרי עסר ירחין הּוא ירח אדר בתלת עסר יֹומין ביּה דמטא פתגם מלכא ּוגזירת דיניּה
לאתעבדא ביֹומא דחשיבּו בעלי דבבין דיהּודאין למשלֹוט בהֹון ואתהפיְך מן שמיא בגין
זכּותא דַאבהתא די ישלטּון יהּודאין אינּון בסנאיהֹון.
ב .אתכנשּו יהּודאין בקירויהֹון בכל פלכי דמלכא אחשורֹוש לאֹושטא ידא בכל דתבעין
בישתהֹון ּוגבר לא קם באפיהֹון ארּום נפל פחדיהֹון על כל עממיא.
ג .וכל רבני פלכיא ואסטרטילּוסין והיפרכין ועבדי עבידתא די למלכא ממנן עלויהֹון ית
יהּודאין ארּום נפל פחדא דמרדכי עלויהֹון.
ד .ארּום אפֹוטרֹופֹוס ורב וסרכן מרדכי בבית מלכא ּומטבעיּה נפק בכל פלכיא ארּום גברא
מרדכי רב בית אבא למלכא ואזיל ּומתרברב.
הּ .ומחּו יהּודאין בכל בעלי דבביהֹון מחת קטילת סיפא ּוקטילת גֹולמין גלפין והֹובד
נפשתא ועבדּו בסנאיהֹון כרעּותהֹון.
וּ .ובשּושן בירנתא קטלּו יהּודאין והֹובידּו חמש מָאה גּוברין כּולהֹון רּופילין מדבית עמלק.
ז .וית פרשנדתא וית דלפֹון וית ַאספתא.
ח .וית פֹורתא וית אדליא וית ארידתא.
ט .וית פרמשתא וית אריסי וית ארידי וית ויזתא.
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י .עשרתי בנֹוי דהמן בר המדתא מעיקא דיהּודאין קטלּו ּובעדָאה לא אֹושיטּו ית ידיהֹון.
יא .ביֹומא ההּוא עלא מנין קטילין בשּושן ברנתא קדם מלכא.
יב .ואמר מלכא לאסתר מלכתא בשּושן בירנתא קטילּו יהּודאין והּובדּו חמש מָאה גּובריא
רֹופילין דמזרעית עמלק וית עשרתי בנֹוי דהמן במשַאר פלכי מלכא מה עבדּו ּומה שאלתְך
ותתיהב לְך ּומה בעּותיְך עֹוד ותתעבד ( .ואמר מלכא לאסתר מלכתא בשּושן בירנתא
קטילּו יהּודאי ּוגמרּו חמש מָאה גּוברין וית עשרתי בנֹוי דהמן בשַאר מדינתי דמלכא מה
עבדּו ּומה שאילתיְך ויתיהב לְך ּומה בעּותְך תּוב ותתעביד).
יג .ואמרת אסתר אין על מלכא שפיר יתיהב רשּו אּוף מחר ליהּודאין די בשּושן למעבד
יֹומא טבא וחדיא כד חזי למעבד על יֹומא דניסא וית עסרתי בנֹוי דהמן יזדפקּון על קיסא( .
ואמרת אסתר אין על מלכא שפיר יתיהיב אּוף למחר ליהּודאי דאית בשּושן למעבד היְך
גזירת יֹומא דין וית עסרתי בנֹוי דהמן יזקפּון על צליבא).
יד .ואמר מלכא לאתעבדא כדין ואתיהיבת גזירת דינא בשּושן וית עשרתי בנֹוי דהמן
צליבּו .ודין סדּור צליבתהֹון דאצטליבּו עם המן אבּוהֹון על קיסא דזמן למרדכי רּומיּה
חמשין ַאמין תלת ַאמין הוה נעיץ בַארעא וַארבע ַאמין ּופלגא הוה רחיק פרשנדתא מן
ַארעא ּופרשנדתא הוה צליב בתלת ַאמין והוה רחיק מן דלפֹון פלגּות ַאמתא .דלפֹון הוה
צליב בתלת ַאמין והוה רחיק מן ַאספתא פלגּות ַאמתאַ .אספתא הוה צליב בתלת ַאמין
והוה רחיק מן פֹורתא פלגּות ַאמתא .פֹורתא הוה צליב בתלת ַאמין והוה רחיק מן אדליא
פלגּות ַאמתא .אדליא הוה צליב בתלת ַאמין והוה רחיק מן ארידתא פלגּות ַאמתא.
ארידתא הוה צליב בתלת ַאמין והוה רחיק מן פרמשתא פלגּות ַאמתא .פרמשתא הוה
צליב בתלת ַאמין והוה רחיק מן אריסי פלגּות ַאמתא .אריסי הוה צליב בתלת ַאמין והוה
רחיק מן ארידי פלגּות ַאמתא .ארידי הוה צליב בתלת ַאמין והוה רחיק מן ויזתא פלגּות
ַאמתא .ויזתא הוה צליב בתלת ַאמין והוה רחיק מן המן פלגּות ַאמתא .המן הוה צליב
בתלת ַאמין והוה רחיק על רישיּה תלת ַאמין בגין דלא ייכּול מניּה עֹופא וזרש ערקת עם
שבעין בנין דאישתארּו להמן דהוּו הדרין על תרעיא ּומתפרנסין ושמשי ספרא אתקטיל
בסייפא ּומָאה ותמניא מיתּו עם חמש מָאה גּוברין דאיתקטילּו בשּושן דהוּו איתמנן על
אשקקי מלכא.
טו .ואיתכנשּו יהּודאין די בשּושן אּוף ביֹומא ַארבע עסר לירח אדר ּוקטלּו בשּושן תלת
מָאה גּוברין מדבית עמלק ּובעדָאה לא אֹושיטּו ית ידיהֹון.
טזּ .ושַאר יהּודאין די בפלכי דמלכא אתכנשּו וקימּו ית נפשיהֹון ואשכחּו ניחא מבעלי
דבביהֹון ּוקטלּו בסנאיהֹון שבעין וחמשא ַאלפין מדבית עמלק ּובעדָאה לא אֹושיטּו ית
ידיהֹון.
יז .ביֹום תלת עסרי לירח אדר הוה קטֹול בזרעית דעמלק ּונייחא הוה לישראל בַארבע
עשר ביּה ּומעבד יתיּה יֹום משתיא וחדוא.
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יח .ויהּודאין די בשּושן אתכנשּו לשיצָאה ית בנֹוי דעמלק בתלת עשר ביּה ּובַארבע עשר
ביּה ונחּו בחמשא עשר ביּה ּומעבד יתיּה יֹום משתיא וחדוא.
יט .בגין כן יהּודאין פציחאי דיתבין בקרוי פציחיא עבדין ית יֹום ַארבע עשר לירח אדר
חדותא ּומשקיא ויֹומא טבא ּומשדרין דֹורֹון גבר לחבריּה.
כּ .וכתב מרדכי ית פתגמיא האלין ּושדר פטקין לות כל יהּודאין די בכל פילכי דמלכא
אחשורֹוש דקריבין ודרחיקין.
כא .לקיימא גזירת דינא עילויהֹון למהוי עבדין ית יֹום ַארבע עשר לירח אדר וית חמשא
עשר ביּה בכל שתא ושתא.
כב .כזמן יֹומיא די נחּו בהֹון יהּודאין מבעלי דבביהֹון ּובירחא די אתהפְך להֹון מדונא
לחדוא ּומאבלא ליֹומא טבא למעבד יתהֹון יֹום משתיא וחדוא ּולשדרא דֹורֹון אנש לחבריּה
ּומעהא דצדקתא מתנן דחשיכי.
כג .וקבילּו עלויהֹון כּולהֹון יהּודאין כחדא ית די שריאּו למעבד וית די גזר כתב מרדכי
בגינהֹון.
כד .ארּום המן בר המדתא דמן יחּוס דאגג מעיק כל יהּודאין חשיב על יהּודאין
להֹובדּותהֹון צבע פיסא איהּו הּוא עדבא לשגּושיהֹון ּולהֹובדיהֹון.
כה .וכד עלת אסתר קדם מלכא ָאמר לּה מלכא יתּוב זמיֹוניּה בישא דחשיב למעבד
למרדכי וליהּודאין על רישיּה ויצלבּון יתיּה וית בנֹוי על קיסא.
כו .בגין כן קרּו ליֹומיא האלין פּוריא על שּום פיסא בגין כן נטרין ליּה זמן שתא בשתא בגין
כן דיפרסמּון יֹומי נסיא ּופתגמי מגלתא הדא לאשתמעא לכל עמא בית ישראל למהויהֹון
ידעין מה חזּו למקבע יֹומי פּוריא האלין בגין כן דאתעביד בהֹון נסא למרדכי ואסתר וידעּון
פּורקנא דמטת להֹון.
כז .קימּו וקבילּו יהּודאין קימא עלויהֹון ועלוי בניהֹון ועלוי כל דירי דמתֹוספין עליהֹון ולא
יעבר קימא די יהֹון עבדין ית תרין יֹומיא האלין למקרי ית מגלתא במכתב רֹושם עבראי
בבית כנישתהֹון בחד עסר ּותרי עסר ּותלת עסר וַארבע עסר ּובחמשא עסר בגֹו פציחיא
ּולחיתא דפלכיא בקרויא כפּום זמניהֹון.
כח .ויֹומיא האלין אתחיבּו למהוי להֹון דכרנא ּולאתעבדא בהֹון משתיא בכל דרא ודרא
יחּוסא דכהני וליואי ויחּוסא דכל בית ישראל דשרין בכל פלכא ּופלכא ודירין בכל קרתא
וקרתא ויֹומי פּוריא האלין לא יעברּון מגֹו יהּודאין ודכרנהֹון לא ישתיצי מבניהֹון.
כטּ .וכתבת אסתר מלכתא בת אביחיל ּומרדכי היהּודי ית כל מגלתא הדא ית תקפא
דנסא לקימא ית אגרתא דפּוריא הדא תניינּותא.
לּ .ושדר פטקין לות כל יהּודאין למָאה ועסרין ּושבע פילכין מלכּות אחשורֹוש פתגמי
שלמא והימנּותא.
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לא .לקימא ית יֹומי פּוריא האלין באדר בתרָאה בזמן עבּורא היכמא דקים עליהֹון מרדכי
יהּודאי ואסתר מלכתא והיכמא דקימּו יהּודאי על נפשהֹון ועל בניהֹון למהויהֹון דכירין
פתגמי צֹומיא ּוצלּותהֹון.
לב .ועל מימר אסתר אתקימּו פתגמי פּוריא האלין ועל ידֹוי דמרדכי אתכתבת מגלתא
בפטקא.

פרק י
א .ושוי מלכא אחשורֹוש כרגא על ַארעא והפרכי ימא.
ב .וכל עֹובדא דתּוקפיּה ּוגבּורתיּה ּופירּוש רבּות מרדכי די רבייּה מלכא הלא אנּון כתיבין
על ספר פתגמי יֹומיא למלכי מדאי ּופרסאי.
ג .מטּול מרדכי יהּודָאה פתשגר דמלכא אחשורֹוש גזברא וסבא דיהּודאי רב על כל
עממיא ּומסֹוף עלמא ועד סֹופיּה אשתמע ליּה שמעיּה וכל מלכיא דחילּו מקמיּה וכד מדכרין
ליּה מזדעזעין מניּה הּוא מרדכי דמי לכֹוכב נֹוגהא דמזהר ביני כֹוכביא ודמי לשפרפרא די
נפק בעדן צפרא והּוא רבהֹון דיהּודאי ורעי בסגיאּותהֹון דאחֹוי ותבע טבתא לעמיּה ּוממלל
שלמא לכל זרעיתיּה.

דברי הימים א
פרק א
אָ .אדם שת אנֹוש.
ב .קינן מהללאל ירד.
ג .חנֹוְך מתּושלח למְך.
ד .נח שם חם ויפת.
ה .בנֹוי דיפת גמר ּומגֹוג ּומדי ויון ותּובל ּומשְך ותירס ושּום (ס"א ַאפרכּותהֹון ַאפריקא
וגרמיא וחמדאי ּומֹוקדֹוניא ויתיניא ואֹוסיא ותרקיא) ַאפרכויתהֹון ַאפקיקי וגרמניא והמדאי
ּומֹוקדֹוניא ויתיניא ּומֹוסיא ותרקי( .ס"א גרמניא גתיה והמרן ואֹוביסּוס ויתניה ּומֹוסיה
ותרקי).
וּ .ובנֹוי דגמר אשכנז ודיפת ותֹוגרמה ושּום (ס"א ַאפרכּותהֹון ַאסיא ּופרכוי) ַאפרכויתהֹון
ָאסיא ּופרסווי ּוברבריא.
זּ .ובנֹוי דמֹוקדֹון ַאלסּו וטרסּוס איטליֹון ודרדניא( .ס"א ּובנֹוי דיון אלישא אלס תרסס ַאכזויה
ודרדניא רדֹום וחמין וַאנטיּוְך.
חּ .ובנֹוי דחם ערב ּומצריי וַאלייחרק ּוכנען.
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טּ .ובנֹוי דערב סינידאי והינדקאי ּוסמדאי ולֹובאי וזיננאי ּובנֹוי דמוריאטינֹוס (ס"א זמרגד)
דמרגד ּומזג.
י .וערב אֹוליד ית נמרֹוד הּוא שרי למהוי גבר בחטָאה שדי אדם זכאי ּומרֹוד קדם יי.
יאּ .ומצרים אֹוליד ית ניוטאי וית מריֹוטאי וית ליוקאי וית פנטסכינאי.
יב .וית פנטפּוליטאי וית ניסיֹוטאי דנפקּו מנהֹון פלשתאי וית קפּוטקאי.
יגּ .וכנען אֹוליד ית (ס"א כֹותניָאם) בֹותניָאס הּוא דבנא ית צידֹון הּוא בּוכריּה דכנען וית
חת.
יד .וית יבּוסאי וית אמֹוראי וית גרגשאי.
טו .וית חּואי וית ערקאי וית ַאנתּוסאי.
טז .וית לֹוטסאי וית חּומצי וית ַאנטיּוכאי.
יז .בנֹוי דשם עלמאי ואתּוראי וַארפסדאי ולּודאי וַארמאי וַארמציאי וחּולאי וגיתראי
ּומשכאי.
יח .וַארפסדאי אֹוליד ית שלח ושלח אֹוליד ית עבר.
יטּ .ולעבר אתילידּו תרין בנין שּום חד פלג ארּום ביֹומֹוי אתפליגּו דירי ַארעא ללשנהֹון
ושּום אחֹוי יקטן מטּול דביֹומֹו שריאּו שניהֹון דבני נשא לאתקטעא מן בגלל חֹוביהֹון.
כ .ויקטן אֹוליד ית ַאלמֹודד דמשח (ס"א ּופליג ית ַארעא) ּופלגּות ַארעא באּושליא וית שלף
דשלף ית נהרותא לתחּומיא וית חצרמות דַאתקין אתר כמניא לקטלא עדי ארחא וית ירח
דַאתקן פּונדֹוקין והוה כל דעליל למיכל ּולמישתי הוה (ס"א מֹוביל) מֹוכיל ליּה סמא דקטֹול
ּונסיב כל מה דהוה בידֹוי.
כא .וית הדֹורם וית אּוזל וית דקלה.
כב .וית עיבל וית אבימאל וית שבא.
כג .וית אֹופיר אתר מפקנּות דהבא וית חוילה אתר מפקנּות מרגליתא וית יֹובב כל אלין
בנֹוי דיקטן.
כד .שם כהנה ַארפסדיי שלח.
כה .עבר פלג רעּו.
כו .שרּוג נחֹור תרח.
כזַ .אברם איהּוא ַאברהם.
כח .בנֹוי דַאברהם יצחק וישמעאל.
כט .אלין תּולדתהֹון בּוכרא דישמעאל נבט וערב וַאדבאל ּומבשם.
ל .וציתא ּושתֹוקא ּומסֹוברא חריפא וַאדרֹומא.
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לא .יטּור נפיש וקדּומא אלין הנֹון בנֹוי דישמעאל.
לבּ .ובניא דקטּורא פלקתא דַאברהם (ס"א אֹולידת זמרן) זמרן יקשן מדן מדין ישבק שּוח
ּובנֹוי דיקשן זמרגד ּומזג.
לגּ .ובנֹוי דמדין חולד ועפר וחנֹוְך ואבידע ואלדעה כל אלין בני קטּורה.
לד .ואֹוליד ַאברהם ית יצחק בני יצחק עשו וישראל.
לה .בנֹוי דעשו אליפז רעּואל ויעּוש ויעלם וקֹורח.
לו .בנֹוי דאליפז תימן אֹומר צפי וגעתם ּוקנז ותמנע ועמלק.
לז .בנֹוי דרעּואל נחת זרח שמה ּומזה.
לחּ .ובנֹוי דגבל לֹוטאי ושֹובלאי וצבעֹון וענה ודישֹון ואצר ודישן.
לטּ .ובנֹוי דלֹוטן חֹורי והֹומם ואחֹות לֹוטן תמנע.
מ .בנֹוי דשֹובל עלין ּומנחת ועיבל שפי ואֹונם ּובנֹוי דצבעֹון ַאיה וענה.
מא .בנֹוי דענה דישֹון ּובנֹוי דדישֹון חמרן ואשבן ויתרן ּוכרן.
מב .בנֹוי דאצר בלהן וזעון יעקן בנֹוי דדישֹון ַארמניּוס וארן.
מג .ואלין מלכיא די מלכּו בַארעא דאדֹום קדם עד דלא מלְך מלכא לבני ישראל בלעם בר
בעֹור רשיעא הּוא לבן ארמָאה דאתחבר עם בנֹוי דעשו מטּול למחבלא ית יעקב וית בנֹוי
ּובעא להֹובדא יתהֹון ּומלְך על אדֹום ושּום קרתא דבית מלכּותיּה דנהבה דאתיהיבת ליּה
מגן.
מדּ .ומית בלע דקטליּה פנחס במדברא ּומליְך תחֹותֹוי יֹובב בר זרח מן בוטרה.
מהּ .ומית יֹובב ּומליְך תחֹותֹוי חּושם דמן ַארעא דרֹומא.
מוּ .ומית חּושם ּומליְך תחֹותֹוי הדד בר בדד דקטל ית מדינאי בחקלי מֹוָאבאי בעדן דסדרּו
קרבא עמהֹון ושּום קרתא דבית מלכּותיּה עוית.
מזּ .ומית הדד ּומליְך תחֹותֹוי שמלה דמן משרקה.
מחּ .ומית שמלה ּומליְך תחֹותֹוי שאּול דמן פלטיּותא קרתא רבתא דמתבניא על כיף פרת.
מטּ .ומית שאּול ּומליְך תחֹותֹוי בעל חנן בר עכבֹור.
נּ .ומית בעל חנן ּומליְך תחֹותֹוי הדד ושּום קרתא דבית מלכּותיּה פעי ושּום אנתתיּה
מהיטבאל ברת מטרד דהות לעי במטרדּותא ּובסרדּותא ּומן דעתר ּוקנא נכסין הוה
מתגָאה והדר למימר מה הּוא כספא ּומה הּוא דהבא.
נאּ .ומית הדד ּופסקת מנהֹון מלכּותא ארּום אתכבישת ַארעא קדם בנֹוי דעשו והוֹוי רברבי
אדֹומאי שלטין בַארעא דגבלא רבא תמנע רבא עלוה רבא יתת.
נב .רבא ָאהליבמה רבא אלה רבא פינֹון.
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נג .רבא קנז רבא תימן רבא מבצר.
נד .רבא מגדיאל רבא עירם אלין רברבני אדֹומאי.

פרק ב
א .אלין בני ישראל ראּובן שמעֹון לוי ויהּודה יששכר ּוזבלּון.
ב .דן יֹוסף ּובנימין נפתלי גד ואשר.
ג .בני יהּודה ער ואֹונן ושלה תלתיהֹון אתילידּו ליּה מן בת שּוע פרקמטיתא והוֹון ער ואֹונן
עבדין דביש קדם יי ּוקטלנּון על דהוֹון מחבלין ית ָארחתהֹון.
ד .ותמר כלתיּה ילידת ליּה ית פרץ וית זרח כלהֹון בני יהּודה חמשא.
ה .בנֹוי דפרץ חצרֹון וחמּול.
וּ .ובנֹוי דזרח זמרי ואיתן והימן וכלכֹול ודרדע כלהֹון אמרכֹולין דרּוח נבּוָאה שרית עליהֹון
והנּון חמשא.
זּ .ובנֹוי דכרמי הּוא זמרי עכר הּוא עכן די עכר ישראל כד אפכּו ּונפלּו קדם ַאנשי עי מטּול
דשקר בחרמא.
חּ .ובנֹוי דאיתן עזריה.
טּ .ובנֹוי דחצרֹון די אתילידּו ליּה בתמנת ית ירחמאל וית רם וית כלּובי.
י .ורם אֹוליד ית עמינדב ועמינדב אֹוליד ית נחשֹון רב בית אבא לבני יהּודה.
יא .ונחשֹון אֹוליד ית שלמא ושלמא אֹוליד ית בעז.
יבּ .ובעז אֹוליד ית עֹובד ועֹובד אֹוליד ית ישי.
יג .וישי אֹוליד ית בוכריּה ית אליָאב ואבינדב תנין ושמעא תליתאי.
יד .נתנאל רביעאי רדי חמשאי.
טו .אצם שתיתאי דויד שביעאי.
טז .וַאחותהֹון צרּויה ואביגיל ּובני צרּויה אבישי ויֹוָאב ועשאל תלתיהֹון גּוברין.
יז .ואביגיל ילידת ית עמשא ואבא דעמשא יתר ישראלא והוֹו צוחין ליּה יתר ישמעאלא
מטּול דזריז ית חרצֹוי בסיפא למסיעא ית דוד בערכָאה כד בעא ַאבנר למרחקא ית דוד וכל
נגיסת ישי דלא ידכּון למיעל בקהלא דיי על עיסק רּות מֹואביתא.
יח .וכלב בר חצרֹון אֹוליד מן עזּובה אנתתיּה ּומאי צוחין לּה עזּובה מן בגלל דהות עקרה
ּובזיּותא וגלי קדם יי עּולבנּה ואתרוחת ואשתבחרת בחכמתא והות עזלא בחכמתא ית
מעזי על גויתהֹון דעזיא כדלא גזיל מטּול יריעת משכנא ואלין בניהא ישר ושֹובב וַארדֹון.
יטּ .ומיתת עזּובה ּונסיב ליּה כלב ית מרים דמתקריא ית אפרת וילדת ליּה ית חּור.
כ .וחּור אֹוליד ית אּורי ואּורי אֹוליד ית בצלאל.
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כאּ .ומן בתר כדין שרגיג חצרֹון בתּולתא ית ברת מכיר אבא דגלעד והּוא נסבּה לאנתּו
והּוא הוה בר שתין שנין כד ילידת ליּה ית שגּוב.
כבּ .ושגּוב אֹוליד ית יאיר והוֹו ליּה עשרים ּותלת קרוין בַארעא דגלעד.
כגּ .ודברּו גשּוראי ואמראי ית כפרני יאיר מנהֹון ית קנת וית כפרנהא שתין קרוין כל אלין
הוֹון דמכיר אבא דגלעד.
כדּ .ומן בתר כדין מית חצרֹון בבית כלב בריּה באפרת ואתת חצרֹון אביה ברת מכיר
אשתירת מעברא וילידת ליּה בתר מֹותיּה ית אשחֹור רבהֹון דתקֹועאי.
כה .והוֹון בני ירחמאל בּוכרא דחצרֹון בּוכרא רם ּובּונה ואֹורן ואצם ואחיה.
כו .והות אתתא חֹורניתא לירחמאל ּושמּה עטרה היא אמיּה דאֹונם.
כז .והוּו בני רם בּוכרא דירחמאל מעץ וימין ועקר.
כח .והוּו בני אֹונם שמי וידע ּובני שמי נדב ואבישּור.
כט .ושּום אתת אבישּור אביחיל וילידת ליּה ית ַאחבן וית מֹוליד.
לּ .ובני נדב סלד ואפים ּומית סלד בלא בנין.
לאּ .ובני אפים ישעי ּובני ישעי ששן ּובני ששן ַאחלי.
לבּ .ובני ידע אחֹוי דשמי יתר ויֹונתן ּומית יתר בלא בנין.
לגּ .ובני יֹונתן פלת וזזא אלין הוֹון בני ירחמאל.
לד .ולא הוֹון לששן בנין אלהין בנתא ּולששן עבדא מצרָאה ּושמיּה ירחע.
לה .ושחרר יתיּה ויהב ששן ית ברתיּה לירחע עבדיּה לאתּו וילידת ליּה ית עתי.
לו .ועתי אֹוליד ית נתן ונתן אֹוליד ית זבד.
לז .וזבד אֹוליד ית אפלל ואפלל אֹוליד ית עֹובד.
לח .ועֹובד אֹוליד ית יהּוא ויהּוא אֹוליד ית עזריה.
לט .ועזריה אֹוליד ית חלץ וחלץ אֹוליד ית אלעשה.
מ .ואלעשה אֹוליד ית ססמי וססמי אֹוליד ית שלּום.
מא .ושלּום אֹוליד ית יקמיה ויקמיה אֹוליד ית אלישמע.
מבּ .ובני כלב אחֹוי דירחמאל משע בּוכריּה הּוא רבהֹון דזיפאי ּובני מרישה אבא דחברֹון.
מגּ .ובני חברֹון קרח ותפּוח ורקם ושמע.
מד .ושמע אֹוליד ית רחם אבא דירקעם ורקם אֹוליד ית שמי.
מהּ .ובריּה דשמי מעֹון ּומעֹון אבא דבית צּור.
מו .ועיפה פלקתיּה דכלב ילידת ית חרן וית מֹוצא וית גזז וחרן אֹוליד ית גזז.
מזּ .ובני יהדי רגם ויֹותם וגישן ופלט ועיפה ושעף.
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מח .פלקתיּה דכלב מעכה ילידת ית שבר וית תרחנה.
מט .ויֹולידת שעף ית אבא דמדמנה וית שבא אבא דמכבנא ואבא דגבעא ּוברתיּה דכלב
עכסא.
נ .אלין הוֹו בנֹוי דכלב בר חּור בּוכרא דאפרת שֹובל רבהֹון דקרית יערים.
נא .שלמא רבהֹון דבית לחם חרף רבהֹון דבית גדר.
נב .והוֹון בנין לשֹובל רב קרית יערים תלמידיא וכהניא דחזין לפלגא קרבניא.
נגּ .וגניסיא דיתבין בקרית יערים בני משה די ילידת ליּה צפרה יתראי פּותאי ושּומתאי
ּומשרעאי מאלין נפקּו תלמידי נביא דצרעה ואשתאֹול.
נד .בנֹוי דשלמא דמן בית לחם צדיקיא דשּומהֹון טב היכנטֹופא דבטילּו פרֹוזדֹואון דאֹותיב
ירבעם בָארחא דלא יעלּון בכּוריא לירּושלם והוֹון בנֹוי דשלמא מעטרין פירי בכּוריא בצניא
ּומֹובלין בצינעא לירּושלם וצלחין קיסיא ועבדין סּולמיא ּומסקין לירּושלם לסדֹור בית מֹוקדא
לקרבניא הנּון אתֹו מזרעית יֹוָאב בר צרּויה ּומנהֹון כהניא דמפלגין מֹותר קרבניא בירּושלם
ותלמידי נביא דמן צרעה.
נהּ .וגניסת רחביה בר אליעזר בר משה תלמידיא דיעבץ הּוא עתניאל בר קנן יעבץ הוֹון
צוחין ליּה דאקים בעיצתיּה תרביצא לתלמידיא תרעתים הוֹון צוחין להֹון דהוה קלהֹון
במשבחיהֹון (ס"א חי כיבבא) היכיבבא שמעתים דהוֹון מסברין אפין בשמעתתא סֹוכתים
דהוֹון מטללין ברּוח נבּוָאה הנּון שלמאי בני צפֹורה דמתיחסין עם גניסת לואי דַאתין
מזרעית משה רבהֹון דטב להֹון זכּותיּה לפרשין וַארתיכין (ס"א מפרשין וַארתכין).

פרק ג
א .ואלין הוֹו בני דויד דאתילידּו ליּה בחברֹון בּוכרא ַאמנֹון לאחינֹועם דמן יזרעאל תנינא
דניאל הּוא כלָאב דדמיה כליּה לאבא דיליּה לאביגיל דמן כרמלא.
ב .תליתי ַאבשלֹום (תליתאי) בר מעכה ברת תלמי מלכא דגשּור רביעָאה אדניה בר
חגית.
ג .חמישָאה שפטיה לאביטל שתיתָאה יתרעם לעגלה אנתתיּה היא מיכל ברת שאּול.
ד .אשתה אתילידּו ליּה בחברֹון ּומלְך תמן שבע שנין ואשתה ירחין ּותלתין ּותלת שנין
מלְך בירּושלם.
ה .ואלין אתילידּו ליּה בירּושלם שמעא ושֹובב ונתן ּושלמה ַארבעתהֹון לבת שּוע היא בת
שבע ברת עמיאל.
ו .ויבחר ואלישמע ואליפלט.
ז .ונגּה ונפג ויפיע.
ח .ואלישמע ואלידע ואליפלט תשעא.

254

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

255

ט .כלהֹון בני דויד בר מן בני פלגתין ותמר אחתהֹון.
יּ .ובריּה דשלמה רחבעם אביה בריּה ָאסא בריּה יהֹושפט בריּה.
יא .יֹורם בריּה אחזיהּו בריּה יֹואש בריּה.
יב .אמציהּו בריּה עזריה בריּה יֹותם בריּה.
יגָ .אחז בריּה חזקיהּו בריּה מנשה בריּה.
ידָ .אמֹון בריּה יאשיהּו בריּה.
טוּ .ובני יאשיהּו בּוכרא יֹוחנן תנינא יהֹויקים תליתָאה צדקיהּו רביעָאה שלּום דשלימת
מלכּותא דבית דוד ביֹומֹוי.
טזּ .ובני יהֹויקים יכניה בריּה צדקיה בריּה.
יזּ .ובני יכניה ַאסר שַאלתיאל בריּה.
יחּ .ומלכירם ּופדיה ושנַאצר יקמיה הֹושמע ּונדביה.
יטּ .ובני פדיה זרבבל ושמעי ּובר זרבבל משלם וחנניה ּושלמית אחתהֹון.
כ .וחשּובה ואהל ּוברכיה וחסריה יּושב חסד חמש.
כאּ .ובני חנניה פלטיה וישעיה ּובני רפיה בני ַארנן בני עֹובדיה בני שכניה.
כבּ .ובני שכניה שמעיה ּובני שמעיה חטּוש ויגָאל ּובריח ּונעריה ושפט אשתה.
כגּ .ובני נעריה אליֹועיני וחזקיה ועזריקם תלתא.
כדּ .ובני אליֹועיני הֹודויהּו ואלישיב ּופליה ועקּוב ויֹוחנן ּודליה וענני הּוא מלכא משיחא
דעתיד לאתגלָאה כלהֹון שבעא.

פרק ד
א .בני יהּודה פרץ חצרֹון וכרמי וחּור ושֹובל.
בּ .ורָאיה בר שֹובל אֹוליד ית יחת ויחת אֹוליד ית אחּומי וית להד אלין זרעית יהּודה דיתבין
בצרעה.
ג .ואלין רבניא דיתבין בעיטם יזרעאל וישמא וידבש ושּום אחתהֹון הצללפֹוני.
דּ .ופנּואל אבא דגדֹור ועזר אבא דחּושה אלין בני חּור בּוכרא דאפרת היא מרים ואתמנא
רבא בבית לחם.
הּ .ולאשחּור רבא דתקֹוע הוֹון תרתין נשין חלָאה ונערה.
ו .וילידת ליּה נערה ית ַאחזם וית חפר וית תימני וית אחשתרי אלין בני נערה.
זּ .ובני חלָאה צרת וצֹוחר ואתנן וקֹוץ.
ח .וקֹוץ אֹוליד ית ענּוב וית צֹובבה ּוגניסת אחרחל הּוא חּור בּוכרא דמרים.
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ט .והוה יעבץ הּוא עתניאל יקיר וחכים באֹוריתא יתיר מן אחֹוהי ואמיּה קרת שמיּה יעבץ
ארּום בצערא ילידתיּה.
י .וצלי יעבץ לאלהא דישראל למימר אין ברכא תברכנני בבניא ותסגי ית תחּומי בתלמידיא
ּותהי ידְך עמי במשקל ּומטרא ותעביד לי חבריא דכמתי מן בגלל דלא ירגזנני יצרא בישא
וַאיתי יי ית מה דשאיל.
יאּ .וכלּוב אחֹוי דשּוחא אֹוליד ית פירּוג הּוא אבא דאשתֹון.
יב .ואשתֹון אֹוליד ית בית רפא וית פסח וית תחנה אבי עיר נחש אלין אנשי סנהדרין
רבתא.
יגּ .ובני קנז עתניאל הּוא יעבץ ּושריה ּובני עתניאל חתת.
ידּ .ומעֹונֹותי אֹוליד ית עפרה ּושריה אֹוליד ית מֹוָאב רב חילא דאּומניא ארּום (ס"א
אּומניא) אּומנוא הוֹו.
טוּ .ובני כלב בר יפנה הּוא חצרֹון והוֹו צוחין ליּה כלב בר יפנה מטּול דפני לביּה מן עיטת
מַאלליא ואלין בנֹוי עירּו אלה ונעם ּובני אלה קנז.
טזּ .ובני יהללאל זיף וזיפה תריא ואשראל.
יזּ .ובריּה דעזרה יתר ומרד ועפר וילֹון וַאעדיַאת מניּה מרים היא אפרת ית שמי וית ישבח
אבא דאשתמֹוע.
יח .ואנתתיּה יהּודיתא רביַאת ית משה כד שחלתיּה מן מיא ּוקרת שמיּה ירד דאֹוחית מנא
לישראל רבא דגדֹור דבנא חּורבנהֹון דישראל וית חבר דחביר (ית) ישראל לאבּוהֹון די
בשמיא רבא דסֹוכֹו דטליל על בית ישראל בזכּותיּה וית יקּותיאל דַאמתינּו ישראל לאלהא
דבשמיא ביֹומֹוי ַארבעין שנין במדברא רבא זנֹוח דשבק אלהא על חֹובי ישראל ַאמטּולתיּה
אלין שמהן קרת ליּה בתיה ברת פרעה ברּוח נבּוָאה ואתגירת ונסבּה ליּה מרד לאנתֹו הּוא
כלב די מרד במלכת מַאלליא.
יטּ .ובני אתת הֹודיה אחתיּה דצעת רבא דקעילה דמן גרם ואשתמֹוע דמן מעכה.
כּ .ובני שימֹון ַאמנֹון ורנה בר חנן ותילֹון ּובני ישעי זֹוחת ּובר זֹוחת.
כא .בני שלה בר יהּודה ער (ס"א אבא) אבי לכה ולעדה רבא דמרישה ּוגניסת בית עבידת
בּוצא דלבּושי מלכיא וכהניא מסירא לבית אשבע.
כבּ .ונביא וספריא דנפקּו מזרעא דיהֹושע וגבעֹונאי דמתיהבין לעבדין בבית מקדשא מטּול
דכדבּו לרברביא דישראל ויֹואש הּוא מחלֹון ושרף הּוא כליֹון די נסיבּו נשין מבנת מֹוָאב
ּובעז רב חכמיא דמתיבת בית לחם דמתעסקין (ס"א בפתגמי עתיק יֹומין) עתיק יֹומין.
כג .הנּון תלמידי אֹוריתא דַאמטּולהֹון אתברי עלמא דיתבין על דינא ּומיצבין ית עלמא
(ס"א ּובנֹו) ּובנן ּומשכללין ית חרבני בית ישראל עם שכינת מלכא דעלמא בפּולחן אֹוריתא
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ּובעבּור ירחין ּוקביעּות רישי שניא ּומֹועדיא אתיתבּו תמן וסמכין מן שמיא על דעתהֹון ביֹומי
רּות אמא דמלכותא עד יֹומי שלמה מלכא.
כדּ .ובני שמעֹון נמּואל וימין יריב זרח שאּול הּוא זמרי (ל"א) שאּול (ס"א דאשאיל) שאיל
גּופיּה לפּורענּותא.
כה .שלּום בריּה מבשם בריּה משמע בריּה.
כוּ .ובני משמע חמּואל בריּה זכּור בריּה שמעי בריה.
כזּ .ולשמעי בנין אשתסר ּובנן אשתה ולאחֹוהי לא הוֹו בנין סגיאין וכל גניסתהֹון לא
ַאסגיאּו בנין עד בני יהּודה.
כח .ויתיבּו בבארה דשבע ּומֹולדה וחצר תעלא.
כטּ .ובבלהה ּובעצם ּובתֹולד.
לּ .ובבתּואל ּובחרמה ּובצקלג.
לאּ .ובאֹוריות ַארתכיא ּובדרת סּוסיא ּובבית בראי ּובשערים אלין קרויהֹון עד דמליְך דויד.
לבּ .וכסתרותכֹון (ס"א וקסטרותהֹון) עיטם ועין רמֹון ותֹוכן ועשן קרוין חמש.
לג .וכל קסתרותהֹון דבחֹוזרניהֹון קרויא האלין עד בעל דא מתבניהֹון והתיחסן להֹון.
לדּ .ומשֹובב וימלְך ויֹושה בר אמציה.
לה .ויֹואל ויהּוא בר יֹושביה בר שריה בר עשיאל.
לו .ואליֹועני ויעקבה וישֹוחיה ועשיה ועדיאל וישמאל ּובניה.
לז .וזיזא בר שפעי בר ַאלֹון בר ידיה בר שמרי בר שמעיה.
לח .אלין דַאתין מפרשין בשמהן ַאמרכֹולין בגניסת בית אבהתהֹון תקיפּו לסגעי.
לט .ואזלּו למעלני גדֹור עד למדינחא דחילתא למתבע אתר כשר למרעיתא לענהֹון.
מ .ואשכחּו אתר כשר למרעיתא שמן ושפיר וַארעא פטימתא ּופתית תחּומין ושדֹוכא
ּושליותא ארּום מן בניהֹון הוֹון (ס"א דחם הוֹון) עמא דיתיבּו תמן מן לקדמין.
מא .ואתֹו אלין דאתפרשּו בשמהן ביֹומי יחזקיהּו מלְך שבטא דיהּודה ּומחֹו ית משכניהֹון
וית מרֹודי דאשכחּו תמן וגמרּונּון עד יֹומא הדין ויתיבּו בַאתריהֹון ארּום אתר כשר למרעית
ענהֹון תמן.
מבּ .ומנהֹון מן בני שמעֹון אזלּו לטּורא דנבלא גּוברין חמש מָאה ּופלטיה ּונעריה ּורפיה
ועזיאל בני ישעי אתמנּו לרבני חילא ברישיהֹון.
מגּ .ומחֹו ית שַאר שיזבתא לדבית עמלק ויתיבּו תמן עד יֹומא הדין.

פרק ה
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אּ .ובני ראּובן בּוכרא דישראל ארּום בּוכרא הּוא ּובַאפסּותיּה קדּושתיּה כד סליק לדרגשא
דאבֹוי אשתקילת מניּה ואתיהיבת בכירּותיּה לבנֹוי דיֹוסף בר ישראל דלא לאתיחסא בנֹוי
דראּובן לבכירּותא.
ב .מטּול דיהּודה אתגבר באחֹוי אשתקילת ברם מלכּותא מן ראּובן ואתיהיבת ליהּודה
דהּוא גברא ּומלכּותא מניּה אֹוף לוי הוה חסידא ולא חבּו בעגלא ואישתקילת כהּונתא
רבתא מבנֹוי דראּובן ּומטּולתהֹון מכלהֹון בּוכריא ואתיהיבת לַאהרן ּובנֹוי ּומטרת קּודשא
לליואי ּובכֹורּותא ליֹוסף.
ג .בני ראּובן בּוכרא דישראל חנֹוְך ּופלּוא חצרֹון וכרמי.
דּ .ובני יֹואל שמעיה בריּה גֹוג בריּה שמעי בריּה.
ה .מיכה בריּה רָאיה בריּה בעל בריּה.
ו .בארה בריּה הּוא בארה נביא דאֹוביל בגלּותא תלגת פלנאסר מלכא דאתּור והּוא הוה
אמרכֹול לשבטא דראּובן.
ז .ואחֹוהי לגנסתהֹון לאתיחסא לגניסתהֹון די ממנן עליהֹון לרישא יעיאל ּוזכריהּו.
חּ .ובלע בר עזז בר שמע בר יֹואל הּוא יתיב בערֹוער ועד נבֹו ועד מישר מעֹון.
טּ .ולמדינחא יתיב עד מעלנא למדברא ּומן נהר פרת ארּום גיתיהֹון סגיעּו בַארעא דגלעד.
יּ .וביֹומי שאּול עבדּו קרבא עם הֹונגראי ּונפלּו בידיהֹון ויתיבּו במשכניהֹון על כל אפי מדנח
גלעד.
יאּ .ובני גד לקבליהֹון יתיבּו בַארעא מתנן עד סלוכיה.
יב .יֹואל ריש סנהדרין ושפם רב בית אּולפנא ויעני ושפט דיני במתנן.
יג .ואחּוהֹון לבית אבהתהֹון מיכאל ּומשלם ושבע ויֹורי ויעכן וזיע ועבר שבעתיהֹון נגֹודיא.
יד .אלין בני אביחיל בר חּורי בר ירֹוח בר גלעד בר מיכאל בר ישישי בר יחדֹו בר בּוז.
טו .אחי בר עבדיאל בר גּוני מתמנא לרישא לבית אבהתהֹון.
טז .ויתיבּו בגלעד במתנן ּובכפרנהא ּובכל פרוילי מישרא על מפקניהֹון.
יז .כלהֹון אתיחסּו ביֹומי יֹותם מלְך שבטא דבית יהּודה ּוביֹומי ירבעם מלכא דישראל.
יח .בני ראּובן וגד ּופלגּות שבטא דמנשה מן גברי חילא גּוברין נטלי תריסין ּומזרזי סיפין
ונגדי קשתא ּומאּולפי קרבא ַארבעין וַארבעא ַאלפין ּושבע מָאה ואשתין נפקי חילא.
יט .ועבדּו קרבא עם הֹונגרָאיי ויטּור ונפיש ונֹודב.
כ .וסיעּו עליהֹון אחיהֹון בית ישראל ואתמסרּו בידיהֹון הֹונגרָאיי וכל דעמהֹון ארּום קדם יי
צלּו בקרבא וקבל צלֹותהֹון ארּום התרחיצּו בממריּה.
כאּ .ושבֹו גיתיהֹון ּוגמליהֹון חמשין ַאלפין ועאן מאתן וחמשין ַאלפין וחמרין תרין ַאלפין
ונפשין דבני נשא מָאה ַאלפין.
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כב .ארּום קטילין סגיעין נפלּו ארּום מן (ס"א מן קדם מימרא) מימרא דיי קרבא ויתיבּו
בַאתריהֹון עד זמן גלּותא דסנחריב מלכא דָאתּור.
כגּ .ובני פלגּות שבטא דמנשה יתיבּו בַארעא מן מתנן עד מישר חרמֹון וטּור מסריפרוי
(ס"א מישרי פרזי) וטּור חרמֹון הנּון סגיעּו.
כד .ואלין רישי בית אבהתהֹון עפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והֹודויה ויחדיאל גּוברין
גברי חילא ַאנשי שמהן מתמנן רישין לבית אבהתהֹון.
כה .ושקרּו באלהי אבהתהֹון וטעּו בתר טעות עמי (ס"א עממיא דַארעא) ַארעא דשיצי יי
מן קדמיהֹון.
כו .וגרי מימרא דאלהא דישראל ית תגרָאת פּול מלכא דארם וית תגרָאת תלגת פלגסר
מלכא דָאתּור וַאגלנּון לשבטא דראּובן ּולשבטא דגד ּולפלגּות שבטא דמנשה וַאיתיאנּון
לחלח וחבֹור טּורי קבלא ּונהר גֹוזן עד יֹומא הדין.
כז .בני לוי גרשֹון קהת מררי.
כחּ .ובני קהת עמרם ויצהר וחברֹון ועזיאל.
כטּ .ובני עמרם ַאהרן ּומשה ּומרים ּובני ַאהרן נדב ואביהּוא אלעזר ואיתמר.
ל .אלעזר אֹוליד ית פינחס פינחס אֹוליד ית אבישּוע.
לא .ואבישּוע אֹוליד ית בקי ּובקי אֹוליד ית עזי.
לב .ועזי אֹוליד ית זרחיה ּוזרחיה אֹוליד ית מריֹות.
לגּ .ומריֹות אֹוליד ית אמריה ואמריה אֹוליד ית אחיטּוב.
לד .ואחיטּוב אֹוליד ית צדֹוק וצדֹוק אֹוליד ית אחימעץ.
לה .ואחימעץ אֹוליד ית עזריה ועזריה אֹוליד ית יֹוחנן.
לו .ויֹוחנן אֹוליד ית עזריה הּוא דאתמנא לכהן בביתא די בנא שלמה בירּושלם.
לז .ואֹוליד עזריה ית אמריה ואמריה אֹוליד ית אחיטֹוב.
לח .ואחיטֹוב אֹוליד ית צדֹוק וצדֹוק אֹוליד ית שלּום.
לט .ושלּום אֹוליד ית חלקיה וחלקיה אֹוליד ית עזריה.
מ .ועזריה אֹוליד ית שריה ּושריה אֹוליד ית יהֹוצדק.
מא .ויהֹוצדק אזל בגלּותא כד ַאגלי יי ית אנשי יהּודה ויתבי ירּושלם ביד נבּוכדנצר.

פרק ו
אּ .ובני לוי גרשֹום קהת ּומררי.
ב .ואלין שמהת בני גרשֹום לבני ושמעי.
גּ .ובני קהת עמרם ויצהר וחברֹון ועזיאל.
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ד .בני מררי מחלי ּומשי ואלין זרעית ליואי לאבהתהֹון.
ה .לגרשֹום לבני בריּה יחת בריּה זמה בריּה.
ו .יֹוָאח בריּה עדֹו בריּה זרח בריּה יַאתרי בריּה.
ז .בני קהת עמינדב בריּה קרח בריּה ַאסיר בריּה.
ח .אלקנה בריּה ואביסף בריּה וַאסיר בריּה.
ט .תחת בריּה אּוריאל בריּה עזיה בריּה ושאּול בריּה.
יּ .ובני אלקנה עמשי ואחימֹות.
יא .אלקנה בריּה אלקנה צֹופי בריּה ונחת בריּה.
יב .אליָאב בריּה ירֹוחם בריּה אלקנה בריּה.
יגּ .ובני (אלקנה) שמּואל בּוכרא ושני ואביה.
יד .בני מררי מחלי לבני בריּה שמעי בריּה עזה בריּה.
טו .שמעא בריּה חגיה בריּה עשיה בריּה.
טז .ואלין דאֹוקים דויד על ידי שיר בית מקדשא (ס"א מּוקדשא) (ל"א) משכנא דיי בזמן
דאתחת ביּה ארֹונא.
יז .והוֹו משמשין קדם משכנא משכן זמנא בשירתא עד זמן דבנא שלמה ית בית מקדשא
דיי בירּושלם וקמּו כד חזי להֹון על פּולחנהֹון.
יח .ואלין דקימין אנּון ּובניהֹון מבני קהת הימן משבחא בר יֹואל בר שמּואל.
יט .בר אלקנה בר ירֹוחם בר אליאל בר תֹוח.
כ .בר צּוף בר אלקנה בר מחת בר עמשי.
כא .בר אלקנה בר יֹואל בר עזריה בר צפניה.
כב .בר תחת בר ַאסיר בר אביסף בר קרח.
כג .בר יצהר בר קהת בר לוי בר ישראל.
כד .ואחֹוהי ָאסף דאקים על ימינּה הּוא ָאסף בר ברכיהּו בר שמעא.
כה .בר מיכאל בר בעשיה בר מלכיה.
כו .בר אתני בר זרח בר עדיה.
כז .בר איתן בר זמה בר שמעי.
כח .בר יחת בר גרשם בר לוי.
כטּ .ובני מררי אחיהֹון על שמאלא איתן בר קישי בר עבדי בר מלּוְך.
ל .בר חשביה בר אמציה בר חלקיה.
לא .בר ַאמצי בר בני בר שמר.
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לב .בר מחלי בר מּושי בר מררי בר לוי.
לג .ואחיהֹון ליואי ממנן לכל עבידת משכן בית מקדשא דיי.
לד .וַאהרן ּובנֹוי מסקין קטֹורת בּוסמין על מדבח דעלתא ועל מדבח דקטּורתא לכל פּולחן
קּודשא דקּודשיא לכפרא על ישראל ככל מה דפקיד משה עבדא דיי.
לה .ואלין בני ַאהרן אלעזר בריּה פינחס בריּה אבישּוע בריּה.
לו .בקי בריּה עזי בריּה זרחיה בריּה.
לז .מריֹות בריּה אמריה בריּה אחיטּוב בריּה.
לח .צדֹוק בריּה אחימעץ בריּה.
לט .ואלין מֹותבניהֹון לכפרניהֹון בתחּומיהֹון לבני ַאהרן לגניסת קהת ארּום להֹון הוה עדב
פיצתא.
מ .ויהבּו להֹון ית חברֹון בַארעא דבית יהּודה וית פרוילהא חזרנּותהא( .ס"א סחֹור
חזרּונתהא).
מא .וית חקלי קרתא וית פצחיתא (ס"א פצחיהא) יהיבּו לכלב בר יפנה.
מב .ולבני ַאהרן יהבּו ית קרוי שזבּותא ית חברֹון וית לבנה וית פרוילהא וית יתיר וית
אשתמֹוע וית פרוילהא.
מג .וית חלין וית פרוילהא ית דביר וית פרוילהא.
מד .וית עשן וית פרוילהא וית בית שמש וית פרוילהא.
מהּ .ומשבטא דבנימין ית גבע וית פרוילהא וית עלמֹות וית פרוילהא וית ענתֹות וית
פרוילהא כל קרויהֹון תליסרי קרויא בגניסתהֹון.
מו .ולבני קהת דאשתירּו מגניסת שבטא מפלגּות שבטא דמנשה בעדב פיצתא קרוין
עסרא.
מז .ולבני גרשֹום לגניסתהֹון משבטא דיששכר ּומשבטא דאשר ּומשבטא דנפתלי
ּומשבטא דמנשה במתנן קרוין תליסרי.
מח .לבני מררי לגניסתהֹון משבטא דראּובן ּומשבטא דגד ּומשבטא דזבּולן בעדב פיצתא
קרוין תריסרי.
מט .ויהבּו בני ישראל לליואי ית קרויא וית פרויליהֹון.
נ .ויהבּו בעדב פיצתא משבטא דבני יהּודה ּומשבטא דבני שמעֹון ּומשבטא דבני בנימין ית
קרויא האלין דקרֹו יתהֹון בשמהן.
נאּ .ומגניסת בני קהת והוה קרוי תחּומיהֹון משבטא אפרים.
נב .ויהבּו להֹון ית קרוי שיזבּותא ית שכם וית פרוילהא בטּורא דבית אפרים וית גזר וית
פרוילהא.
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נג .וית יקמעם וית פרוילהא וית בית חֹורֹון וית פרוילהא.
נד .וית ַאילֹון וית פרוילהא וית גת רמֹון וית פרוילהא.
נהּ .ומפלגּות שבטא דמנשה ית ענר וית פרוילהא וית בלעם (ס"א יבלעם) וית פרוילהא
לגניסת בני קהת דאשתירּו.
נו .לבני גרשֹום מגניסת פלגּות מנשה ית גֹולן במתנן וית פרוילהא וית עשתרֹות וית
פרוילהא.
נזּ .ומשבטא דיששכר ית קדש וית פרוילהא ית דברת וית פרוילהא.
נח .וית ראמֹות וית פרוילהא וית ענם וית פרוילהא.
נטּ .ומשבטא דאשר ית משל וית פרוילהא וית עבדֹון וית פרוילהא.
ס .וית חּוקק וית פרוילהא ית רחֹוב וית פרוילהא.
סאּ .ומשבטא דנפתלי ית קדש בגלילא וית פרוילהא וית חמֹון וית פרוילהא וית קריתים
וית פרוילהא.
סב .לבני מררי דאשתירּו משבטא דזבלּון ית רמֹונֹו וית פרוילהא ית תבֹור וית פרוילהא.
סגּ .ומעברא לירדנא דיריחֹו למדנח ירדנא משבטא דראּובן ית בצר במדברא וית פרוילהא
וית יהצה וית פרוילהא.
סד .וית קדמֹות וית פרוילהא וית מיפעת וית פרוילהא.
סהּ .ומשבטא דגד ית ראמֹות בגלעדא וית פרוילהא וית מחנים וית פרוילהא.
סו .וית חּושבנא וית פרוילהא וית יעזר וית פרוילהא.

פרק ז
א .ולבני יששכר תֹולע ּופּוָאה ויֹוב ושמרֹון ַארבעה.
בּ .ובני תֹולע עזי ּורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ּושמּואל ממנן לרישין על בית אבהתהֹון
מתקרין על שּום תֹולע רבהֹון גברי חילא לזרעיתהֹון מנינהֹון ביֹומי דויד עשרין ּותרין ַאלפין
ואשתה מָאה.
גּ .ובני עזי יזרחיה ּובני יזרחיה מיכאל ועֹובדיה ויֹואל ישיה חמשתיהֹון ממנן לרישין כלהֹון.
ד .ועלויהֹון מתמנן לזרעיתהֹון חילי חילא לקרבא תלתין ואשתה ַאלפין ארּום ַאסגיעּו נשיא
ּובניא.
ה .ואחּוהֹון לכל גניסת יששכר גברי חילא תמנין ושבעה ַאלפין והתיחסּון (ס"א ואתיחסּון)
כלהֹון.
ו .בני בנימין בלע ובכר וידיעאל תלתא.
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זּ .ובני בלע אצבֹון ועזי ועזיאל וירימֹות ועירי חמשתיהֹון רישי בית אבהן (ס"א אבהתהֹון)
ממנן על גברי חילא ּומתיחסין על עשרין ּותרין ַאלפין ּותלתין וַארבעא.
חּ .ובני בכר זמירה ויֹועש ואליעזר ואליֹועיני ועמרי וירמֹות ואביה וענתֹות ועלמת כל אלין
בני בכר.
טּ .ומתיחסין לגניסתהֹון רישי בית אבהתהֹון גברי חילא עשרין ַאלפין ּומאתן.
יּ .ובני ידיעאל בלהן ּובני בלהן יעּוש ּובנימין ואהּוד ּוכנענה ודיתן ותרשיש ואחישחר.
יא .כל אלין בני ידיעאל לרישי אבהתהֹון גברי חילא שבסר ַאלפין ּומאתן נפקי חילא
לקרבא.
יב .ושפם וחפם יתבי קריה חשים בני ַאחר.
יג .בני נפתלי יחציאל וגני ויצר ושלּום בני בלהה.
יד .בני מנשה ַאשריאל דילידת פלקתיּה ארמּותא (ס"א ארמיתא) ילידת ית מכיר אבּוהֹון
דגלעדאי.
טוּ .ומכיר נסיב אתתא מן חּופאי וחּושאי ושּום אחתהֹון מעכה ושּום תנין צלפחד והוֹו
לצלפחד בנן.
טז .וילידת מעכה אתת מכיר בר ּוקרת שמיּה פרש ושּום אחּוהי שרש ּובנֹוי (ס"א ּובנֹוהי)
אּולם ורקם.
יזּ .ובני אּולם בדן אלין בני גלעד בר מכיר בר מנשה.
יח .ואחתיּה די מלכת ילידת ית אישהֹוד וית אביעזר וית מחלה.
יט .והוֹו בני שמידע ַאחין ושכם ולקחי ואניעם.
כּ .ובני אפרים שּותלח ּוברד בריּה ותחת בריּה ואלעדה בריּה ותחת בריּה.
כא .וזבד בריּה ושּותלח בריּה ועזר ואלעד הנּון הוֹו אמרכליא לבית אפרים ּומנֹו ית קצא
מן שעתא דהות דבירא דמרי עלמא מתמללא עם ַאברהם ביני פסּוגיא וטעּו דהוה חמי
להֹון לממני מן יֹומא דאתיליד יצחק ּונפקּו ממצרים תלתין שנין קדם קצא ארּום תלתין שנין
מן קדם דאתיליד יצחק הות דבירא דמרי עלמא מתמללא עם ַאברהם ביני פסּוגיא
ּובמפקהֹון ממצרים הוֹון עמהֹון מאתן ַאלפין גברין במאני זינא משבטא דאפרים ּוקטלּונּון
אנשי גת דאתילידּו בַארעא דפלשתאי ארּום נחתּו למבת (ס"א למבר) גיתיהֹון.
כב .ואתאבל עליהֹון אפרים אבּוהֹון יֹומין סגיעין ואתֹו כל אחֹוהי לנחמּותיּה.
כג .ועל לות אתתיּה ועדיַאת וילידת בר ּוקרת שמיּה בריעה ארּום בבישתא דהות
בביתיּה.
כדּ .וברתיּה שארה דאשתירת מן קטיליא ּובנת ית בית חֹורֹון ַארעיה וית בית חֹורֹון עלָאה
וית אזן דשארה.
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כה .ורפח בריּה ורשף ותלח בריּה ותחן בריּה.
כו .לעדן בריּה עמיהּוד בריּה אלישמע בריּה.
כז .נֹון בריּה יהֹושע בריּה.
כח .וַאחסנתהֹון ּובית מֹותבנהֹון (ס"א מֹותבניהֹון) בית אל וכפרנהא ּולמדינחא נערן
ּולמערבא גזר וכפרנהא ּושכם וכפרנהא עד עזה וכפרנהא.
כט .ועל תחּומא דבני מנשה בית שָאן וכפרנהא תענְך וכפרנהא מגדֹו וכפרנהא דֹור
וכפרנהא באלין יתיבּו בני יֹוסף בר ישראל.
ל .בני אשר ימנה וישוה וישוי ּובריעה וסרח אחתהֹון.
לאּ .ובני בריעה חבר ּומלכיאל הּוא אבא דברזיה.
לב .וחבר אֹוליד ית יפלט וית שֹומר וית חֹותם וית שּועא אחתהֹון.
לגּ .ובני יפלט פסְך ּובמהל ועשות אלין בני יפלט.
לדּ .ובני שמר אחי ורהגה וחבה וארם.
להּ .ובר חלם אחּוהי צֹופח וימנע ושלש ועמל.
לו .בני צֹופח סּוח וחרנפר ושּועל ּוברי וימרה.
לז .בצר והֹוד ושמה ושלשה ויתרן ּובארא.
לחּ .ובני יתר יפנה ּופספה וארא.
לטּ .ובני עלא ָארח וחניאל ורציא.
מ .כל אלין בני אשר רישי בית אבהת בחיריא גברי חילא רישי אמרכליא ואתיחסּון בחילא
בקרבא סכֹומהֹון גברין עשרין ואשתה ַאלפין.

פרק ח
אּ .ובנימין אֹוליד ית בלע בּוכריּה אשבל תנין ַאחרח תליתאי.
ב .נֹוחה רביעאי ורפא חמישאי.
ג .והוֹו בנין לבלע ַאדר וגרא ואביהּוד.
ד .ואבישּוע ונעמן ואחֹוח.
ה .וגרא ּושפּופם וחּורם.
ו .ואלין בני אחּוד אלין הנּון רישי אבהן דיתבי גבעתא וַאגליאּונּון (ס"א וַאגלינּון) למנחת
לַארעא דבית עשו.
ז .ונעמן ואחיה וגרא הנּון ַאגליאּונּון ואֹוליד ית עזה וית אחיחּוד.
ח .ושחרים אֹוליד בחקלי מֹוָאב מן בתר דיפטר (ס"א דיפטר) יתהֹון ותב ּונסיבנּון ית
חּושים וית בערא נשֹוהי.
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ט .ואֹוליד מן בערא היא חדשה אתתיּה דאתחדתא בנישּוָאה ית יֹוָאב וית צביה וית מישא
וית מלכם.
י .וית יעּוץ וית שביה וית מרמה אלין בנֹוי רישי בית אבהן.
יאּ .ומן חשים אתתיּה אֹוליד ית אביטּוב וית אלפעל.
יבּ .ובני אלפעל עבר ּומשעם ושמר הּוא אלפעל דבנה (ס"א דבנא) ית אֹונֹו וית לֹוד
וכפרנהא דצדיאי (ס"א דצדיאּו) בני ישראל ואֹוקדֹונּון בנּורא כד אגחּו קרבא בגבעתא עם
שבטא דבנימין.
יגּ .ובריעה ושמע הנּון רישי אבהן דיתבי ַאילֹון הנּון גבריא אפיכּו בקרבא ית יתבי גת.
יד .וַאחיֹו ששק וירמֹות.
טוּ .וזבדיה וערד ועדר.
טזּ .ומיכאל וישפה ויֹוחא בני בריעה.
יזּ .וזבדיה ּומשלם וחזקי וחבר.
יח .וישמרי ויזליָאה ויֹובב בני אלפעל.
יט .ויקים וזכרי וזבדי.
כ .ואליעיני וצלתי ואליאל.
כא .ועדיה ּוברָאה ושמרת בני שמעי.
כב .וישפן ועבר ואליאל.
כג .ועבדֹון וזכרי וחנן.
כד .וחנניה ועילם וענתֹותיה.
כה .ויפדיה ּופנּואל בני ששק.
כו .ושמשרי ּושחריה ועתליה.
כז .ויערשיה ואליה וזכרי בני ירֹוחם.
כח .אלין רישי אבהת לגניסתהֹון רישין אלין יתיבּו בירּושלם.
כטּ .ובגבעֹון יתיבּו רבני דגבעֹון ושּום אנתתיּה דגבעֹון מעכה.
לּ .ובריּה בּוכרא עבדֹון וצּור וקיש ּובעל ונדב.
לאּ .וגדֹור וַאחיו וזכר.
לבּ .ומקלֹות אֹוליד ית שמָאה ּוברם אנּון קבל אחּוהֹון יתיבּו בירּושלם עם אחּוהֹון.
לג .ונר (ס"א ונר דמתקרי אביאל אֹוליד ית קיש והוֹו צוחין ליּה נר מטּול דהוה מדליק
שרגיא בבית מדרשיא ּובבתי כנשתא והּוא זכּותא גרמת לשאּול בר בריּה למהוי מלכא
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ארּום מלכּותא ַאמתיל ליּה לשרגא וקיש וכו') אֹוליד ית קיש וקיש אֹוליד ית שאּול ושאּול
אֹוליד ית יהֹונתן וית מלכישּוע וית אבינדב וית אשבעל.
לדּ .ובר יהֹונתן מריב בעל ּומריב בעל אֹוליד ית מיכה.
להּ .ובני מיכה פיתֹון ומלְך ותארע וָאחז.
לו .וָאחז אֹוליד ית יהֹועדה ויהֹועדה אֹוליד ית עלמת וית עזמות וית זמרי וזמרי אֹוליד ית
מֹוצא.
לזּ .ומֹוצא אֹוליד ית בנעא רפה בריּה אלעשה בריּה ָאצל בריּה.
לחּ .ולָאצל אשתה בנין ואלין שמהתהֹון עזריקם בּוכריּה וישמעאל ּושעריה ועֹובדיה וחנן
כל אלין בני ָאצל.
לטּ .ובני עשק אחּוהי אּולם בּוכריּה יעּוש תנין ואליפלט תליתָאה.
מ .והוֹו בני אּולם גברין גברי חילא כבשין יצריהֹון (ס"א היְך גברא דנגיד) היכגברא דנגיד
בקשתא בחכמתא בגין כן הוֹו מסגין בנין ּובני בנין נגיסתהֹון מָאה וחמשין כל אלין מבני
דשבטא בנימין.

פרק ט
א .וכלהֹון ישראל אתיחסּו והא אנּון כתיבין על ספר מלכיא דבית ישראל ּומלכיא דבית
יהּודה ואזלּו בגלּותא לבבל מטּול שקריהֹון.
ב .ודהוֹו יתבין קדמאין די בַאחסנתהֹון בקרויהֹון ישראל כהניא ולואי ּונתינאי.
גּ .ובירּושלם יתיבּו מן בני דיהּודה ּומן בני בנימין ּומן בני אפרים ּומן בני מנשה.
ד .עּותי בר עמיהּוד בר עמרי (בר אמרי) בר בני מן בני פרץ בר יהּודה.
הּ .ומן שבטא שילה עשיה בּוכריּה ּובנֹוהי.
וּ .ומן בני זרח יעּואל ואחיהֹון שית מָאה ותשעים.
זּ .ומן בני בנימין סלּוא בר משלם בר הֹודויה בר הסנָאה.
ח .ויבניה בר ירחם ואלה בר עזי בר מכרי ּומשלם בר שפטיה בר רעּואל בר יבניה.
ט .ואחיהֹון לזרעיתהֹון תשע מָאה חמשים ואשתה כל אלין גבריא רישי בית אבהן לבית
אבהתהֹון.
יּ .ומן כהניא ידעיה ויהֹויריב ויכין.
יא .ועזריה בר חלקיה בר משלם בר צדֹוק בר מריֹות בר אחיטּוב סרכן על בית מקדשא
דיי.
יב .ועדיה בר ירחם בר פשחּור בר מלכיה ּומעשי בר עדיאל בר יחזרה בר משלם בר
משלמית בר אמר.
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יג .ואחיהֹון ממנן לרישין לבית אבהתהֹון ַאלפא ּושבע מָאה ואשתין גברי חילא ממנן על
עבידת פּולחן בית מקדשא דיי.
ידּ .ומן ליואי שמעיה בר חשּוב בר עזריקם בר חשביה מן בני מררי.
טוּ .ובקבקר חרש וגלל ּומתניה בר מיכא בר זכרי בר ָאסף.
טז .ועֹובדיה בר שמעיה בר גלל בר ידּותּון ּוברכיה בר ַאסא בר אלקנה דיתיב בקרוי
נטֹופתאי.
יז .ותרעיא שלּום ועקּוב וטלמֹון ואחימן ואחּוהֹון שלּום דממנן ברישא.
יח .ועד הכא בתרע פלטירין דמלכא מדינחא הנּון תרעיא למשרית בני לוי.
יט .ושלּום בר קֹורא בר אביָאסף בר קרח ואחּוהי לבית אבֹוהי קרחיא על עבידת פּולחן
נטרי שקֹופיה למשכנא ואבהתהֹון ממנן על משריתא דיי נטרי מעלנא.
כּ .ופינחס בר אלעזר סרכן הוה עליהֹון מלקדמין מן יֹומא דאתֹוקם משכן זמנא במדברא
ּומימרא דיי הוה בסעדיּה.
כא .זכריה בר משלמיה ממנא על תרע משכן זמנא.
כב .כלהֹון אתבחרּו לתרעיא בשקֹופיא מאתן ּותריסר הנּון בקרויהֹון ואתיחסּותהֹון הנּון
עשרין וַארבע מטרתא דתקינּו דוד ּושמּואל נביא בהימנּותהֹון.
כג .והנּון ּובניהֹון ממנן על תרעיא לבית מקדשא דיי ּולבית מקדשא למטרתא.
כד .לַארבעתי (ס"א לַארבעת טריגֹונין הוֹון) טריגֹונין יהוֹון ממנן על תרעיא מדינחא אשתה
מטרתא מערבא אשתה מטרא צפּונא אשתה מטרתא דרֹומא אשתה מטרתא.
כה .ואחיהֹון בקרויהֹון למיעל לשבעת יֹומין מזמן לזמן עם אלין.
כו .ארּום בהימנּותא עלֹוי הנּון עבדין ַארבעתי גבריא תרעיא הנּון ליואי והוֹון ממנן על
לשכתא ועל תסבריא בבית מקדשא דיי.
כז .וחזרנּות בית מקדשא דיי יביתּון ארּום עלויהֹון מטרתא והנּון ממנן על ַאקלידיא למיחד
ּולמפתח בעדן צפר בצפר.
כחּ .ומנהֹון ממנן על מאני פּולחנא מטּול (ס"א ארּום במנין יעלּונּון ּובמנין יפקּונּון)
דבמנינא מעילין להֹון ּובמנינא מפקין להֹון.
כטּ .ומנהֹון ממנן על מאניא ועל מאני קּודשא ועל סלתא דמנחתא וחמר נסּוכא ּולבֹונת
ַאדכרתא ּובּושמיא דקטרתא.
לּ .ומן בני כהניא הוֹון אמנין (ס"א אּומנון בעבֹודת בֹושם בשמנין לבשמין) בעבידת קטֹורת
מבשם בשמנין לבשמיא.
לאּ .ומתתיה מן ליואי הּוא בּוכרא לשלּום מן זרעית קרח ממנן בהימנּותא על עֹובד מנחת
מסריתא (ס"א מסריתא).
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לבּ .ומן בני קהת ּומן אחּוהֹון ממנן על לחם סדּורא לתקנא על פתֹורא שבא בשבא.
לג .ואלין משבחיא רישי אבהתא לליואי בלשכתא (ס"א בלשכת אטּונין) דפטּורין ארּום
יימם ולילי עלויהֹון בעיבידתא.
לד .אלין רישי אבהתא לליואי לזרעיתהֹון רישיא אלין יתיבּו בירּושלם.
להּ .ובגבעֹון יתיבּו אבהתהֹון דגבעֹונאי יעיאל ושּום אתתיּה מעכה.
לוּ .ובריּה בּוכרא עבדֹון וצּוד וקיש ּובעל ונר ונדב.
לזּ .וגדֹור וַאחיֹו ּוזכריה ּומקלֹות.
לחּ .ומקלֹות אֹוליד ית שמָאם ּוברם אנּון קבל אחּוהֹון יתיבּו בירּושלם עם אחּוהֹון.
לט .וגר אֹוליד ית קיש וקיש אֹוליד ית שאּול ושאּול אֹוליד ית יהֹונתן וית מלכישּוע וית
אבינדב וית אשבעל.
מּ .ובר יהֹונתן מריב בעל ּומריב בעל אֹוליד ית מיכה.
מאּ .ובני מיכה פיתֹון ומלְך ותחרע וָאחז.
מב .וָאחז אֹוליד ית יערה ויערה אֹוליד ית עלמת וית עזמות וית זמרי וזמרי אֹוליד ית
מֹוצא.
מגּ .ומֹוצא אֹוליד ית בנעא ּורפיה בנֹו אלעשה בנֹו ָאצל בנֹו.
מדּ .ולָאצל אשתה בנין ואלין שמהתהֹון עזריקם בּוכריּה וישמעאל ּושעריה ועֹובדיה וחנן
אלין בני ָאצל.

פרק י
אּ .ופלשתאי ַאגחּו קרבא בישראל ואפכּו אנש ישראל מן (ס"א מן קדם) פלשתאי ּונפלּו
קטילין בחרבא בטּורא דגלבֹוע.
ב .וַאדביקּו פלשתאי ית יֹונתן וית אבינדב וית מלכישּוע בני שאּול.
גּ .ותקיפּו עבדי קרבא על שאּול ואשכחֹוהי קשתיא דאּומנין מיגר בקשתא ּודחיל מן
קשתיא.
ד .ואמר שאּול לנטיל זינֹוי שלֹוף סיפְך ּוקטֹולני בּה דלמא ייתּון ערליא אלין ויתלעבּון (ס"א
ויתעלבּון) בי ולא צבא נטיל זיניּה ארּום הוה דחיל לחדא ּונסיב שאּול ית סיפא ואתרמא
עלּה.
ה .וחמא נטיל זיניּה ארּום מית שאּול ואתרמא אֹוף הּוא על סיפא ּומית.
וּ .ומית שאּול ּותלת בנֹוי וכל אנש ביתיּה דהוֹו תמן כחדא מיתּו.
ז .וחמּון כל אנש ישראל די במישרא ארּום אפכּו וארּום מיתּו שאּול ּובנֹוי ּושבקּו קרויהֹון
ואפכּו ואתֹו פלשתאי ויתיבּו בהֹון.
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ח .והוה ביֹומא חרן ואתֹו פלשתאי לערסילא ית קטיליא ואשכחּו ית שאּול וית תלת בנֹוי
קטילין רמן על טּורא דגלבֹוע.
ט .וחלצּוהּו ואתיזּו ית רישיּה וית זינֹוי ּושדּו (ס"א ּושדרּו) בַארעא פלשתאי חזּור חזּור
למבשרא ית בית טעותהֹון וית עמא.
י .ושויאּו ית זינֹוי בית טעותהֹון וית גלגלתיּה זקפּו על זיקפא קבל טעות דגֹון.
יאּ .ושמעּו כל אנשי יבש גלעד ית כל מה דעבדּו פלשתאי לשאּול.
יב .וקמּו כל גבר גבר ּונטלּו ית גּושמא דשאּול וית גּושמי בנֹוי וַאיתיאנּון ליבש ּוקברּו ית
גרמיהֹון תחֹות בּוטמא דביבש וצמּו שבעא יֹומין.
יגּ .ומית שאּול מטּול שקריּה דשקר במימרא דיי מטּול פתגמא דיי דלא נטר באגחּותיּה
קרבא בדבית עמלק ואֹוף דשאיל בבדין למתבע מנהֹון אּולפנא.
יד .ולא תבע אּולפנא מן קדם יי באּוריּה (ס"א באּוריא ותּומיא) ותּומיּה על דקטל כהניא די
בנֹוב וקטליּה יי ּוסקף ית מלכּותא לדוד בר ישי.

פרק יא
א .ואתכנישּו כל ישראל לות דוד לחברֹון למימר הא קריביְך ּובשרְך אנחנא.
ב .אֹוף מאתמלי אֹוף מדקדמֹוי אֹוף כד הוה שאּול מלכא את הויתא מפק יתנא לקרבא
ּומעיל יתנא לבית מדרשא ּומליף ית ישראל ואמר יי אלהְך לְך ַאנת תהא סרכן ותשלֹוט על
עמי ּותפרנס ית ישראל וַאנת תהא ַארכֹון על עמי ישראל.
ג .ואתֹו כל סבי ישראל לות מלכא לחברֹון ּוגזר להֹון דוד קים בחברֹון קדם יי ורביּו יתיּה
למלכא על ישראל הי כפתגמא דיי דמליל על ידֹוי דשמּואל.
ד .ואזל דויד וכל ישראל ירּושלם היא יבּוס ותמן עד ההיא שעתא יבּוסאי יתבי ַארעא.
ה .ואמרּו יתבי יבּוס לדויד לא תיעֹול הלכא ּוכבש דוד ית חקרא דציֹון היא קרתא דדויד.
ו .ואמר דויד כל דיקטֹול יבּוסָאה ויכבֹוש ית קרתא יתמני לרב חילא ּולריש אֹוכלֹון (ס"א
אּוכלֹוזא) ּוסליק בקדמיתא יֹוָאב בר צרּויה והוה לריש חילא.
ז .ויתיב דויד בחקרא בגין כן צוחין ליּה קרתא דדויד.
חּ .ובנא קרתא חזּור (ס"א חזֹור מן מליתא) חזּור מן מלתיּה ועד חזרנּותא ויֹוָאב מפרנס
ית שיּור קרתא.
ט .ואזל דוד ָאזיל וסגי ויי צבאֹות הוה בסעדיּה.
י .ואלין רישי גבריא דהוֹו עם דוד דמתקפין עמיּה במלכּותיּה עם ישראל לַאמלכּותיּה הי
כפתגמא דיי על ישראל.
יא .ואלין סכֹומי גבריא דהוֹו עם דוד גברא ריש משריתא יתיב על כרסי דינא וכל נביא
וחכימיא מקפין (ס"א מפקין) ליּה מרבי במשח קּודשא כד הוה נפק לקרבא הוה מסתיע
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מלעלא ּובמתביּה לאּולפן אֹוריתא הות סלקת שמעתא אליביּה בחיר ּומפנק שפיר בריויּה
ויאה בחזויּה בקי בחכמתא וסכלתן בעצתא גבר בגבּורתא ריש מתיבתא בסים בקלא ורבן
בשירתא וסרכן על כל גבריא והּוא מתקן במאני זינא ונטיל מּורניתיּה דביּה תלי ָאתא
דטקס משרית יהּודה ונפיק על פם קל רּוחא דקּודשא ּונצח בקרבא ּומתביב על ידא
דמּורניתא תלת מָאה קטילין בזמנא חדא.
יבּ .ובתרֹוי אלעזר בר דֹודֹו (ל"א) ַאחבֹוי בר אחּוהי בתלתא גבריא.
יג .הּוא הוה עם דוד בפס דמים ּופלשתאי אתכנישּו תמן לסדרי קרבא והות ַאחסנת חקלא
מליא עללתא פלגא טלֹופחין ּופלגא סערין ועמא אפכּו מן קדם פלשתאי.
יד .ואתעתדּו במצעא ַאחסנתא ושיזבּוהא ּוקטלּו ית פלשתאי ּופרק יי על ידיהֹון פּורקנא
רבא.
טוּ .ונחתּו תלתא גבריא מן גברי רישי משריתא על טנרא לות דוד למערת עדלם ּומשרית
פלשתאי שריא במישר גבריא.
טז .ודוד בכין הוה בחקרא ואיסטריג (ל"א) ואיסטרטיג פלשתאי בכין בבית לחם.
יז .וחמידת נפשא דדוד ואמר מאן ישקנני מיא מגּובא דבית לחם די בתרעא.
יח .ואתגברּו תלתא גבריא וצלחּו להֹון ָארחא במשרית פלשתאי ּומלּו מיא מגּובא דבית
לחם די בתרעא ּונטלּו ּונסיבּו ואתֹו לות דוד ולא צבא דוד למשתי יתהֹון ואמר לנסכא יתהֹון
קדם יי.
יט .ואמר חס לי מן קדם יי מלמעבד דא אפשר כאלּו ַאדמא דגבריא אלין אנא שתי דאזלּו
בסכנת נפשהֹון ארּום חּולף נפשהֹון ַאיתיאּונּון ולא צבא למשתי יתהֹון אלין גבּורתא עבדּו
תלתא גבריא.
כ .וַאבשי אחֹוי דיֹוָאב הּוא (ס"א הּוא הוה) ריש גבריא והּוא מתביב ית מֹורניתיּה על תלת
מָאה קטילין וליּה שּום בתלתא גבריא.
כא .מן תלתא אגב תרין הוה יקיר והוה להֹון לרבנא ולתלת גבּורן לא מטא.
כב .בניה בר יהֹוידע בר גבר דחיל חטאין וליּה עֹובדין טבין מן קבצאל הּוא קטל ית תרין
רברבי מֹוָאב דהוֹון דמין לתרין ַאריון תקיפין הּוא נחת ּוקטל ית ַאריוא במצע גּובא ביֹומא
דתלגא הּוא הוה צדיקא רבא דלא הוה דיכמה לא במקדשא (ס"א במקדשא קדמָאה ולא
במקדשא תנינא) תנינא יֹומא חדא דחקת רגליּה בחדרֹונא דמית ּונחת לשילֹוח ּותבר גזיזא
דברדא ּוטבל ּוסליק ּותנא ספרא דבי רב הּוא ספרא דאּורית כהניא ביֹומא זֹוטא דסתוא
בעשרא יֹומין בירחא דטבת.
כג .והּוא קטל גברא מצרָאה אנש דמשחתא חמשא ַאמין בַאמת מלְך ּובידא דמצרָאה
מּורניתא דסּומכיּה כַאכסן דגרדאין ּונחת לותיּה בחּוטרא ותקפיּה ואנס ית מּורניתא מן ידא
דמצרָאה וקטליּה במּורניתיּה.
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כד .אלין גבּורתא עבד בניהּו בר יהֹוידע וליּה שּום בתלתא גבריא.
כה .מן גבריא תלתא ַאגב תרין הא הּוא יקיר ולתלת (ס"א ולתלת גבריא) לא מטא ּומני
יתיּה דוד ריש מתיבתא על תלמידֹוי.
כו .וגברי עבדי קרבא עשהאל אחֹוי דיֹוָאב אלחנן בר דֹודֹו דמן בית לחם.
כז .שמֹות דמן הרר חלץ דמן פלן.
כח .עירא בר עקש דמן תקֹוע אביעזר דמן ענתֹות.
כט .סבכי דמן חשת עילי מדבית אחֹוח.
ל .מהרי דמן נטֹופת חלד בר בענה דמן נטֹופת.
לא .אתי בר ריבי דמן גבעת בנימן בניה דמן פרעתֹון.
לב .חּוריה דמן נחליא דגעש אביאל דמן ערבת.
לג .עזמות דמן בחרּום אליחבא דמן שעלבֹון.
לד .בני השם דמן גיזֹון יֹונתן בר שגה דמן הרר.
לה .אחיָאם בר שכר דמן הרר אליפל בר אּור.
לו .חפר דמן מכרת אחיה דמן פלֹון.
לז .חצרֹו דמן כרמלא נערי בר אזבי.
לח .יֹואל אחֹוי דנתן מבחר בר הגרא.
לט .צלק דמן בני עמֹון נחרי דמן בארֹות נטלי (ס"א נטיל) זיני דיֹוָאב בר צרּויה.
מ .עירא דמן יתר גרב דמן יתר.
מא .אּוריה חתָאה זבד בר ַאחלי.
מב .עזיבא בר שיזא דמן (ס"א דמן שבט) שבטא ראּובן ריש שבטא דראּובן ועמיּה תלתין
גברין.
מג .חנן בר מעכה ויֹושפט דמן מתן.
מד .עזיא דמן עשתרֹות שמע ויעיאל בני חֹותם דמן ערֹוער.
מה .ידיעאל בר שמרי ויֹוחא אחֹוי דמן תיץ.
מו .אליאל דמן מחוא ויריבי ויֹושויה בני אלנעם ויתמה דמן בני מֹוָאב.
מז .אליאל ועֹובד ויעשיאל דמן מצֹוביה.

פרק יב
א .ואלין דאתֹו לות דוד לצקלג עֹוד הוה כבּוש מן קדם שאּול בר קיש והנּון בגבריא
דמסיעין ליּה בקרבא.
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ב .אּומנין למיגר בקשתא ראמן גיררין מן ימינהֹון ּומן שמאליהֹון רגמין בַאבניא ּומגיחין
קרבא בגיררין ּובקשתא מקריבי שאּול משבטא דבנימין.
ג .דממנא לרישא אחיעזר ויֹואש בני שמעא דמן גבעתא ויזיאל ופלט בני עזמות ּוברכה
ויהּוא דמן ענתֹות.
ד .וישמעיה דמן גבעֹון גבר בגבריא ּומטא לגבּורת גברין.
ה .וירמיה ויחזיאל ויֹוחנן ויֹוזבד דמן גדרה אלעּוזי וירימֹות ּובעליה ּושמריהּו ּושפטיהּו דמן
חרּוף.
ו .אלקנה וישיהּו ואזראל ויֹועזר וישבעם דמן זרעית קרח.
ז .ויֹועאלה ּוזבדיה בני ירֹוחם מן גדּור.
חּ .ומן שבטא דגד איתפרשּו לדוד בחקרא במדברא גברי חילא אנשי חילא לקרבא מסדרי
תריסין ונטלי מּורניתא ּודמּות ַאריוא דמּותהֹון בקרבא והי כטביא על טּוריא רהטין
לאֹוחָאה.
ט .עזר רישא עֹובדיה תנינא אליָאב תליתָאה.
י .משמנה רביעָאה ירמיה חמישָאה.
יא .עתי אשתָאה אליאל שביעָאה.
יב .יֹוחנן תמינָאה אלזבד תשיעָאה.
יג .ירמיהּו עשירָאה מכבני חד סרָאה.
יד .אלין מבני גד רישי חיליא דכל חד וחד הוה מסדר קרבא עם ַאלפא (ל"א) זעירא דבהֹון
עם מָאה ורבא עם ַאלפא( .ס"א מסדר עם מָאה והּוא מן זּוטריא ברם רבהא דבהֹון הוה
מסדר קרבא עם ַאלפא.
טו .אלין הינּון דעברּו ית ירדנא בירחא קדמָאה והּוא מתמלי על כל פצידֹוהי ואפכּו כל
יתבי מישריא למדינחא ּולמערבא.
טז .ואתֹו מן בני בנימן ויהּודה עד לחקרא לות דוד.
יזּ .ונפק דוד לקדמיהֹון ואמר להֹון אין לשלם אתיתּון לותי לסיעּותי יהי לי עליכֹון שלם
לבבא כחדא ואין לנכלא יתי לָאעקּותי בלא חטּופין בידי יתגלא קדם אלהא דאבהתנא
ויתפרע.
יח .ורּוח גבּורה לבשת ית עמשי ריש גבריא ואתיב ַאמטּולתְך דוד ָאתינא ּולמהוי עמְך בר
ישי שלמא ביממא ּושלמא בליליא לְך ּושלמא לדמסיעין לְך ארּום בסעדְך מימר אלהְך
וקבלנּון דוד ּומננּון ברישי מזרזי חילא.
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יטּ .ומשבטא מנשה שרֹו עם דוד כד אתא עם פלשתאי על שאּול לאגחא קרבא ולא
סעדּונּון ארּום בעיטתא פטרּו יתיּה אסטרטיגי פלשתאי למימר ברישנא למקטלא יתּוב לות
רבֹוניּה שאּול.
כ .כד אזל לצקלג שרֹו עלֹוהי ואתחברּו עמיּה משבטא מנשה עדנח ויֹוזבד וידיעאל ּומיכאל
ויֹוזבד ואליהּוא וצלתי רישי גבריא דמן שבטא מנשה.
כא .והנּון סיעּו עם דוד על מזרזי חילא מטּול דגברי חילא הוֹו כלהֹון והוֹו מתמנן רבני
חילא.
כב .ארּום לזמן יֹומא ביֹומא ַאתין לות דוד לסיעּותיּה עד דהוֹו למשריי אּוכלֹוזין סגיעין
כדמּות משריי מלָאכיא דיי.
כג .ואלין סכֹומי רישי חילא דמזרזין לחילא דאתֹו לות דוד לחברֹון לַאחזרא מלכּותא
דשאּול לותיּה בגזרת מימרא דיי.
כד .בני יהּודה נטלי תריסין ּומּורנין אשתא ַאלפין ותמני מָאה מזרזי חילא.
כה .מן בני שמעֹון גברי חילא לחילא שבעא ַאלפין ּומָאה.
כו .מן בני ליואי ַארבעת ַאלפין ושית מָאה.
כז .ויהֹוידע אמרכֹול לבית ַאהרן ועמיּה תלתא ַאלפין ּושבע מָאה.
כח .וצדֹוק טלי גבר חילא ּובית אבֹוי רבנין עשרין ּותרין.
כטּ .ומן בני בנימן קריבֹו דשאּול תלתא ַאלפין ועד כדֹון בניהֹון נטרין מטרת שאּול.
לּ .ומן בני אפרים עשרין ַאלפין ותמני מָאה גברי חילא אנשי שמהן לבית אבהתהֹון.
לאּ .ומפלגּות שבטא דמנשה תמניסר ַאלפין דאתפרשּו בשמהן למיעל לַאמלכא ית דוד.
לבּ .ומן בני יששכר ידעי סּוכלתנּו לעדניא חכימין למקבע רישי שגין ורישי ירחין ּולעברא
ירחיא ּושניא סֹופיסטין במֹולדא דסיהרא למקבע מֹועדיא בעדנהֹון בקיאין בתקּופתא
דשמשא אצרֹולֹוגין (ס"א אצטרֹולֹוגין) במזליא וכֹוכביא למידע מה כשרין למעבד בית
ישראל רבניהֹון רישי סנדריא מאתן כל אחּוהֹון עבדין פתגמי אֹוריתא וחכימין על מימר
פּומהֹון.
לגּ .ומשבטא זבלּון נפקי חילא מסדרי קרבא בכל זיני קרבא חמשין ַאלפין ּולמעסק בלא
לבא ולבא.
לדּ .ומשבטא נפתלי רבנין ַאלפא ועמהֹון בתריסין ּומּורנין תלתין ושבעא ַאלפין.
להּ .ומן שבטא דן מסדרי קרבא עשרין ותמני ַאלפין ושית מָאה.
לוּ .ומשבטא אשר נפקא חילא לסדרא קרבא ַארבעין ַאלפין.
לזּ .ומעברא לירדנא משבטא ראּובן ּומשבטא גד ּומפלגּות שבטא דמנשה מזרזין בכל
זינין לחילא מָאה ועשרין ַאלפין.
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לח .כל אלין ַאנשי קרבא מסדרי סדרא בלב שלים אתֹו לחברֹון לַאמלכא ית דוד על כל
ישראל ואֹוף כל שָארא דישראל לבא חד לַאמלכא ית דוד.
לט .והוֹו תמן עם דוד יֹומין תלתא ָאכלין ושאתין (ס"א ושתאן) ארּום זמינּו להֹון אחּוהֹון.
מ .ואֹוף דקריבין להֹון עד יששכר ּוזבּולן ונפתלי מיתין להֹון לחמא בחמרין ּובגמלין
ּובכּודנין ּובתֹורין מזֹונא ּומנן דדיבלין ואתכלין דענבין וחמר ּומשח ותֹורין ועאן לסגעי מטּול
דחדוה הות בישראל.

פרק יג
א .ואתיעט דוד עם רבני ַאלפיא ּומאותא לכל סרכן.
ב .ואמר דוד לכל קהלא דישראל אין קדמיכֹון שפיר ּומן קדם יי אלהנא אית רעוא נתקף
ונשדר מטּול אחנא דאשתירּון בכל ַארעתא דישראל ועמהֹון כהניא ולואי בקרוי פרויליהֹון
ויתכנשּון לותנא.
ג .ונחזּור ית ארֹונא דאלהנא לותנא ארּום לא תבענא יתיּה ביֹומי דשאּול.
ד .ואמרּו כל קהלא למעבד כדין ארּום תקין פתגמא קדם כל עמא.
הּ .וכנש (ס"א וַאכנש) דוד ית כל ישראל מן נילֹוס דמצרים עד מעלן לַאנטֹוכיא לַאעלָאה ית
ארֹונא דיי מן קרית יערים.
וּ .וסליק דוד וכל ישראל לבעלה (ס"א בעלתה לקרית יערים די ליהּודה) לקרית יערים
לַאעלָאה ית ארֹונא דיי הּוא יי די שכנתיּה שרא לעיל מן כרּוביא דאתקרי שמיּה עלֹוהי.
ז .ואחיתּו ית ארֹונא בעגלתא חדתא מן בית אבינדב ועזא וַאחיֹו מדברין בעגלתא.
ח .ודוד וכל ישראל משבחין קדם יי בכל תּוקפא בשירין ּובכנרין ּובנבלין ּובתפין ּובצלצלין
ּובחצֹוצרתא.
ט .ואתֹו עד אתר מתקן ואֹושיט עזא ית ידיּה למיחד ית ארֹונא ארּום מרגּוהי תֹוריא.
יּ .ותקיף רּוגזא דיי בעזא ּומחהי מטּול דאֹושיט ידיּה על ארֹונא ּומית תמן קדם יי.
יאּ .ותקיף לדוד ארּום תרע יי תרעתא בעזא ּוקרא לַאתרא ההּוא אתר דמית ביּה עזא עד
יֹומא הדין.
יבּ .ודחיל דוד מן קדם יי ביֹומא ההּוא למימר איכדין ָאעיל לותי ית ארֹונא דיי.
יג .ולא ַאפני דוד ית ארֹונא לותיּה לקרתא דדוד ואפניּה לבית עֹובד אדֹום גתָאה.
יד .ואשתהי ארֹונא דיי לות עֹובד אדֹום בביתיּה תלתא ירחין ּובריְך מימרא דיי ית עֹובד
אדֹום בבנין ּובני בנין דאתעברת אתתיּה ּותמניא כלתיּה וילידן תמניא תמניא בכריסא חד
עד דאשתכחּו ביני אבהן ּובנין ביֹום חד תמנין וחד וית כל דיליּה בריְך וַאסגי עד לחדא.

פרק יד
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א .ושדר חּורם מלכא דצֹור אזגדין לות דוד וקיסי ַארזין וַארדכלין דאּומנין לבנין כֹותלא
ונגרין דחכימין למקבֹוע (ס"א למקטע) קיסין בעדנא דלא שלטא בהֹון מלטיתא ולא
מתבזעין מן שרבא מטּול למבני ליּה היכלא.
ב .וידע דוד ארּום ַאתקניּה מימרא דיי מלכא על ישראל וארּום אתנטלת איקריּה לעלא
ּומלכּותיּה מן בגלל לאֹוטבא לעמיּה ישראל.
גּ .ונסיב דוד תּוב נשין בירּושלם ואֹוליד דויד תּוב בנין ּובנן.
ד .ואלין שמהת דאתילידּו דהוֹון מתרבין בירּושלם שמּוע ושֹובב ונתן ּושלמה.
ה .ויבחר ואלישּוע ואלפלט.
ו .ונֹוגּה ונפג ויפיע.
ז .ואלישמע ּובעלידע ואליפלט.
חּ .ושמעּו פלשתאי ארּום אתרבא דוד למלכא על כל ישראל ּוסליקּו כל פלשתאי למתבע
ית דוד לקרבא ּושמע דוד ּונפק קדמיהֹון.
טּ .ופלשתאי אתֹו ואתרטישּו במישר גבריא.
יּ .ושאיל דוד במימרא דיי למימר האיסק על פלשתאי ותמסרנּון בידי ואמר יי ליּה סק
ואמסרנּון בידְך.
יאּ .וסליקּו במישר פרציא (ס"א פרצים) ּומחנּון תמן דוד ואמר דוד תבר יי ית בעלי דבבֹוי
(ס"א דבבי בידי כתבּור) דדוד כתבּור מאן דפחר דמלי מיין בגין כן שמא דַאתרא ההּוא
מישר פרצים עד יֹומא הדין.
יבּ .ושבקּו תמן ית טעותהֹון ואמר דוד ואתֹוקדּו בנּורא.
יג .ואֹוסיפּו תּוב פלשתאי ואתרטישּו במישרא.
יד .ושיל תּוב דוד במימרא דיי ואמר ליּה יי לא תסק בתריהֹון אסתחר מעלויהֹון ּותהְך להֹון
מקבל אלניא.
טו .ויהי כמשמעְך ית קל מלאכיא דַאתין לסיעּותְך בכין תפּוק לקרבא ארּום נפק מלאְך
שליח מן קדם יי לַאצלחא קדמְך למקטֹול ית משרית פלשתאי.
טז .ועבד דוד היכה דפקדיּה יי ּומחֹו ית משרית פלשתאי מגבעֹון ועד גזרה.
יזּ .ונפק שמא דדוד בכל ַארעתא ּומימרא דיי רמא דחלתיּה על כל עממיא.

פרק טו
א .ועבד ליּה בתין בקרתא דדוד וַאתקין ַאתרא לארֹונא דיי ּופרס ליּה משכנא.
ב .הא בכין אמר דוד דלא כשרין למיטל ית ארֹונא דיי אלהן ליואי ארּום בהֹון אתרעי יי
למיטל ית ארֹונא דיי ּולשמשא יתיּה עד עלמא.
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גּ .וכנש (ס"א וַאכנש) דוד ית כל ישראל לירּושלם לַאסקא ית ארֹונא דיי לַאתריּה דזמין
ליּה.
דּ .וכנש דוד ית בני ַאהרן וית ליואי.
ה .לבני קהת אּוריאל רבנא ואחּוהי מָאה ועשרין.
ו .לבני מררי עשיה רבנא ואחּוהי מאתן ועשרין.
ז .לבני גרשֹום יֹואל רבנא ואחּוהי מָאה ּותלתין.
ח .לבני אליצפן שמעיה רבנא ואחּוהי מאתן.
ט .לבני חברֹון אליאל רבנא ואחּוהי תמנן.
י .לבני עזיאל עמינדב רבנא ואחּוהי מָאה ּותריסר.
יאּ .וקרא דוד לצדֹוק ּולאביתר כהניא ּולליואי לאּוריאל עשיה ויֹואל ּושמעיה ואליאל
ועמינדב.
יב .ואמר להֹון אתּון רישי אבהת לליואי אזדמנּו אתּון ואחּוכֹון ותסקּון ית ארֹונא דיי אלהא
דישראל לַאתרא דזמנית ליּה.
יג .ארּום בקדמיתא עד לא הויתּון אתּון תרע יי אלהנא בנא ארּום לא תבענֹוהי כזחזי.
יד .ואזדמנּו כהניא וליואי לַאסקא ית ארֹונא דיי אלהא דישראל.
טוּ .ונטלּו ליואי (ס"א בני ליואי) ית ארֹונא דיי היכמא די פקיד משה הי כפתגמא דיי על
כתפיהֹון באסלון (ס"א בַאסלון עליהֹון) עלויהֹון.
טז .ואמר דוד לרברבני (ס"א לרבני) ליואי לַאסקא ית אחּוהֹון דמשבחיא במאני תשבחתא
בנבלין וכנרין וצלצלין משמעין לארמא בקלא לחדוא.
יז .ואֹוקימּו ליואי ית הימן בר יֹואל ּומן קריבֹוהי ָאסף בר ברכיהּו ּומן בני מררי קריביהֹון
איתן בר קּושיהּו.
יח .ועמהֹון אחּוהֹון בתנינּות זכריהּו בר (ס"א בן) ויעזיאל ּושמירמֹות ויחיאל ועני אליָאב
ּובניהּו ּומעשיהּו ּומתתיהּו ואליפלהּו ּומקניהּו ועֹובד אדֹום ויעיאל תרעיא.
יטּ .ומשבחיא הימן ָאסף ואיתן בצלצלין דנחשא לאשמעא.
כּ .וזכריה ועזיאל ּושמירמֹות ויחיאל ועני ואליָאב ּומעשיהּו ּובניהּו בנבלים על בסימּות
קלפֹונין די שבחא.
כאּ .ומתתיהּו ואליפלהּו ּומקניהּו ועֹובד אדֹום ויעיאל ועזזיהּו בכנרין על תמניתא
למשבחא.
כבּ .וכנניהּו רב ליואי במטּול מתרברב על נטלי מטּולא ארּום סּוכלתן הּוא.
כגּ .וברכיה ואלקנה תרעיא לפרסא דתמן ארֹונא.
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כדּ .ושבניהּו ויֹושפט ּונתנאל ועמשי ּוזכריהּו ּובניהּו ואליעזר כהניא מחצצרין בחצֹוצרתא
קדם ארֹונא דיי ועֹובד אדֹום ויחיה תרעיא לפרסא דתמן ארֹונא.
כה .והוה דוד וסבי ישראל ורבני ַאלפין דָאזלין לַאסקא ית ארֹון קימא דיי מן בית עֹובד
אדֹום בחדוא.
כו .והוה כד סעיד יי ית ליואי נטלי ארֹון קימא דיי ודבחּו שבעה תֹורין ושבעא אמרין.
כז .ודוד הוה מתעטף במנטר דבּוץ וכל ליואי נטלין ית ארֹונא ּומשבחיא ּוכנניה רב נטלי
מטּולא ועל דוד כרדּוט דבּוץ.
כח .וכל ישראל מסקין ית ארֹונא קימא דיי ביבבא ּובקֹול שֹופרא ּובחצֹוצרתא ּובמצלצלין
דמשמיעין בנבלין וכנרין.
כט .והוה ארֹונא קימא דיי ָאתי עד קרתא דדוד ּומיכל ברת שאּול אֹודיקת מן חרכא (ס"א
חרכא) וחמת ית מלכא מטפז ּומשבח ּובסרת עלֹוי בלבבּה.

פרק טז
א .וַאיתיאּו ית ארֹונא דיי ואקימּו יתיּה במצע משכנא די פרס ליּה דוד וקריבּו עלון ונכסת
קּודשין קדם יי.
בּ .ופסק דוד מן למסק עלתא ונכסת קּודשין ּובריְך ית עמא בשּום מימרא דיי.
גּ .ופלג לכל אנש ישראל מגבר ועל אתא לכל חד טּולמא דלחמא חדא ּופלּוג חד מן
אשתא בתֹורא ּומנא חד מן אשתה בהינא דחמרא.
דּ .ומני קדם ארֹונא דיי מן ליואי משבחיא ּולַאדכרה ּולאֹודֹוי ּולשבחּו קדם יי אלהא
דישראל.
הָ .אסף ברישא ותניניּה זכריה ויעיאל ּושמירמֹות ויחיאל ּומתתיה ואליָאב ּובניהּו ועֹובד
אדֹום ויעיאל בזיני זמר ּובכנרין וָאסף בצלצלין לאשמעא (ס"א משבח).
וּ .ובניהּו ויחזיאל כהניא בחצֹוצרתא תדירא קדם ארֹונא קימא דיי.
ז .ביֹומא ההּוא הא בכין אתמנא (ס"א אתמנא) דוד ברישא לשבחא קדם יי בידא דָאסף
ואחֹוהי.
ח .שבחּו קדם יי קרֹו בשמיּה הֹודעּו בעממיא עֹובדֹוי (ס"א עֹובדֹוהי).
ט .שבחּו קדמֹוי זמרּו קדמּו מלילּו כלהֹון פרשותיּה.
י .אשתבחּון בשּום קּודשיּה יחדי לבהֹון דתבעי מימרא דיי.
יא .תבעּו מימרא דיי ותקפיּה קבילּו אפֹוהי (ס"א אפֹוי) תדירא.
יב .אדכרּו פרשותיּה די עבד תימהֹוהי ודיני פּומיּה.
יג .זרעא דישראל עבדיּה בני יעקב דיתרעי בהֹון.
יד .הּוא יי אלהנא בכּולא ַארעא דינֹוהי.
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טו .אדכרּו לעלם קימא (ס"א קימיּה) פתגמא דפקיד לַאלפין דרין.
טז .די גזר עם ַאברהם ּוקימיּה ליצחק.
יז .ואֹוקימיּה (ס"א ואֹוקמּה) ליעקב לגזירא ּולישראל קים עלם.
יח .למימר לכֹון אתן ית ַארעא דכנען עדב ַאחסנתכֹון.
יט .כד הויתּון עם דמנין קלילין ויתבין בּה.
כ .והליכּו מן עמא לות עמא ּומן מלכּו לעמא חֹורן.
כא .לא ירשי (ס"א ַארשי) גבר לטלמא (ס"א לטלּומהֹון) להֹון ואֹוכח ַאמטּולהֹון מלכיא.
כב .לא תנזקּון בקדשי (ס"א בקדישי) דרביתנּון בשּום טב ּובנביי לא תבאשּון.
כג .שבחּו קדם יי כל יתבי ַארעא בשרּו מיֹומא ליֹומא פּורקניּה.
כד .אשתעּו (ס"א אשמעּו) בעממיא ית יקריּה בכלהֹון אּומיא פרשותיּה.
כה .מטּול דרב יי ּומשבח לחדא ודחיל הּוא על כלהֹון מלאכיא.
כו .מטּול דכלהֹון טעות עממיא דחלן דלית בהֹון צרֹוְך ויי שמיא עבד.
כז .זיוא ושבהֹורא קדמֹוי תקפא ודיצּותא בַאתריּה.
כח .הבּו קדם יי גניסת דעממיא הבּו קדם יי איקרא ותּוקפא.
כט .הבּו קדם יי איקר שמיּה טּולּו תקרֹובתא ועּולּו קדמֹוהי סגּודּו קדם יי בשבהֹורי
קּודשא.
ל .אזדעזעּו מן קדמֹוי כל יתבי ַארעא ברם ַאתקין ַארעא דלא תזדעזע.
לא .יחדּון ַאנגלי מרֹומא ויבּועּון יתבי ַארעא ויימרּון בעמיא יי מלְך.
לב .יכלי ימא ּומלאיּה יבּועּון אלני חקלא וכל עשבע די ביּה.
לג .הא בכין ירננּו אילני חּורשא מן קדם יי ארּום אתגלי למדן כל יתבי ַארעא.
לד .אֹודּו קדם יי ארּום טב מטּול די לעלם טּוביּה.
לה .ואמרּו פרֹוק יתנא אלהא פּורקננא ּוכנֹוש יתנא ושזיב יתנא מן עממיא לאֹודֹויי לשּום
קדשְך לאשתבחא בתשבחתְך.
לו .בריְך יי אלהא דישראל מן עלמא הדין ועד עלמא דָאתי ואמרּו כל עמא ָאמן שבחא
(ס"א ושבחא) קדם יי.
לזּ .ושבק תמן קדם ארֹונא קימא דיי לָאסף ולאחּוהי לשמשא קדם ארֹונא תדירא פתגם
יֹום ביֹומיּה.
לח .ועֹובד אדֹום ואחיהֹון אשתין ּותמניא ועֹובד אדֹום בר ידּותּון וחֹוסה לתרעיא.
לט .וית צדֹוק כהנא ואחּוהי כהניא קדם משכנא דיי בבית כנשתא דבגבעֹון.
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מ .לַאסקא עלון קדם יי על מדבח עלתא תדירא לצפרא ּולרמשא ּולכל מה דכתיב
באֹוריתא דיי דפקיד על ישראל.
מא .ועמהֹון הימן וידּותּון ּושיר בחיריא דאתפרשּו בשמהן לאֹודֹויי קדם יי מטּול די לעלם
טֹוביּה.
מב .ועמהֹון הימן וידּותּון בחצֹוצרתא וצלצלין למשמעיא וזיני תּושבחא קדם יי ּובני ידּותּון
ממנן על תרעיא.
מג .ואזלּו כל עמא אנש לביתיּה וחזר דוד לברכא ית עמא.

פרק יז
א .והוה כד יתיב מלכא (ס"א מלכא דויד) בביתיּה ואמר דוד לנתן נביא הא אנא יתיב
בביתא דמטלל בכיֹורי ַארזיא וארֹונא קימא דיי שרי במשכנא בגֹו יריעתא.
ב .ואמר נתן לדוד כל דבלבְך עבד ארּום מימרא דיי בסעדְך.
ג .והוה בליליא ההּוא והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם נתן למימר.
ד .אזיל ותימר לות דוד עבדי כדנן אמר יי לא תבנה קדמי ביתא לאשרָאה שכנתי ביּה.
ה .ארּום לא אשריתי שכנתי בביתא למן יֹומא דַאסקית עמי ית ישראל ממצרים עד יֹומא
הדין והויתי משרי שכנתי ממשכן זמנא לנֹוב ּומנֹוב לשילה ּומשילה למשכן גבעֹון.
ו .בכל אתר דאשריתי שכנתי בכל מה דמהלכא שכנתי בבני ישראל האפשר דמללא
מלילית עם חד מן נגֹודיא דישראל די פקדית לפרנסא ית עמי למימר למה לא בניתֹון קדמי
ביתא דמטלל בכיֹורי ַארזיא.
ז .וכדֹון כדנן תימר לעבדי לדוד כדנן אמר יי צבאֹות אנא דברתְך מן דירא מן בתר ענא
למהוי מלכא על עמי ישראל.
ח .והוה מימרי בסעדְך בכל אתר דהליכתא ושיציתי ית כל בעלי דבבְך מן קדמְך ועבדית
לְך שּום טב כשּום אבהת עלמא רברביא דהוֹון בַארעא.
ט .ואשוי אתר מתקן לעמי ואקימנּון וישרּון בַאתריהֹון ולא יזּועּון תּוב ולא יֹוספּון בני רשעא
למלעי יתהֹון כמא דסגפנּון בקדמיתא.
יּ .ולמן יֹומא די פקידית נגֹודיא על עמי ישראל ותברית ית כל בעלי דבבְך וחויתי לְך ארּום
מלכּו יקים לְך יי.
יא .ויהי ארּום ישלמּון יֹומיְך למיהְך עם אבהתְך ואקים ית בנְך בתרְך בר דתֹוליד וַאתקין
ית מלכּותיּה.
יב .הּוא יבנה לי בית מקדשא לשמי וַאתקין ית כּורסי מלכּותיּה עד עלמא.
יג .אנא אחבב יתיּה כאבא לבריּה והּוא יהא חביב קדמי כברא לאבא וטּובי לא ַאעדי מניּה
היכמא דעדיתי מן שאּול דהוה מליְך מקדמְך.
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יד .ואקימניּה מהימן בעמי בבית מקדשי ּובמלכּותי עד עלמא וכּורסי מלכּותיּה יהא מתקן
עד עלמא.
טו .הי ככל פתגמיא האלין והי ככל נבּואתא הדא מלל נתן עם דוד.
טז .ואתא דוד (ס"א מלכא דוד) ואשתהי בצלֹותא קדם יי ואמר לית אנא כמיסת יי אלהים
ּומן ביתי ארּום ַאמטיתני עד הלכא למחסן מלכּותא.
יז .והות קלילא דא קדמְך יי אלהים ּומללתא על בית עבדְך לעלמא דָאתי וַאחזיתני למיקם
בסדר (ס"א כסדר גבריא) גבריא יי אלהים.
יח .מה יֹוסיף תּוב דוד למללא קדמְך ואת עבדתא בעּותא דעבדְך (ס"א דעבדת ליקרא
יתי) ליקרא יתיּה וַאנת ית עבדְך ידעתא.
יט .יי בגין עבדְך (ס"א וכרעּותְך) ּוברעּותְך עבדתא ית כל רבּותא הדא להֹודעא ית עבדְך
ית כל רברבתא.
כ .יי לית דכותְך ולית אלהא בר מנְך בכל די שמענא ואמרּו קדמנא.
כאּ .ומן כות עמְך ישראל עמא יחידאי ּובחיר בַארעא דאתגלי מלאְך שליח מן קדם יי
למפרק ליּה עם ּולשוָאה ליּה שּום ּולמעבד להֹון רברבן וחסינן לתרכא מן קדם עמְך
דפרקתא ממצרים עממיא.
כב .ואתקנתא ית עמְך ישראל לְך לעם עד עלמא ואת הויתא להֹון לאלהא.
כגּ .וכדֹון יי פתגמא די מללתא על עבדְך ועל ביתיּה יהא מהימן עד עלמא ועביד היכלא
(ס"א היכמה) די מלילתא.
כד .ויהא מהימן ויתרבי שמְך עד עלמא יי מרי חילותא יי אלהא דישראל הּוא אלהא
לישראל ּובית דוד עבדְך יהא מתקן קדמְך.
כה .ארּום את יי חויתא לעבדְך למימר מלכּו אקים לְך בגין כן אשכח עבדְך פתחא דפּומא
לצלָאה קדמְך.
כוּ .וכדֹון יי את הּוא אלהא דמללתא על עבדְך ית טבתא הדא.
כזּ .וכדֹון שריתא לברכא ית בית עבדְך למהוי קים לעלמא קדמְך ארּום את יי ברכתא
ּומברְך יהי לעלמא.

פרק יח
א .והוה מן בתר כדין (ס"א כן) ּומחא דוד ית פלשתאי וַאכניעֹונין (ס"א ותברנּון) ּודבר ית
גת וית כפרנהא מן יד פלשתאי.
בּ .ומחא ית מֹואבאי והוֹו מֹואבאי לעבדין לדוד נטלי פרס מקרבי דֹורֹון.
גּ .ומחא דוד ית הדרעזר מלכא דצֹובה בחמת כד אזל לאקמא (ל"א לאשנָאה) תחּומיּה
בנהר פרת.
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ד .ואחד דוד מניּה אלף רתיכין ושבעת ַאלפין פרשין ועשרין ַאלפין גּוברין רגלאין ועקר דוד
ית כל רתיכיא ושיר מנהֹון מָאה רתיכין.
ה .ואתֹוי אנשי ארם דרמשק לסיעה להדרעזר מלכא דצֹובה ּוקטל דוד בארמאי עשרין
ּותרין ַאלפין גּוברין.
וּ .ומני דוד אסטרדיֹוטין (ס"א אסטרטיֹוטין) בארם דרמשק והוֹו ארמאי לדוד עבדין נטלי
פרס מסקי מסין ּופרק יי לדוד בכל אתר די הליְך.
זּ .ונסיב דוד ית תריסי דהבא דהוֹו על עבדי הדרעזר וַאיתיאֹונּון לירּושלם.
חּ .ומן טבחת ּומן כּון קרוי הדרעזר נסיב דוד נחשא סגי לחדא מניּה עבד שלמה ית ימא
דנחשא וית עמּודיא וית מאני דנחשא.
טּ .ושמע תֹועּו מלכא דַאנטּוכיא (ס"א דַאנטיּוכא) ארּום קטל דוד ית כל משרית מלכא
דצֹובה.
י .ושדר ית הדֹורם בריּה לות מלכא דוד למשיל ליּה בשלם ּולברכּותיּה מן בגלל דאגיח
קרבא בהדרעזר וקטליּה ארּום גבר עביד קרבין עם תֹועּו הוה הדרעזר וכל מאני דהבא
וכספא ּונחשא דשדר ליּה.
יא .אֹוף הנּון ַאקדיש מלכא דוד קדם יי עם כספא ודהבא די שבא מכל עממיא מן אדֹום ּומן
מֹוָאב ּומבני עמֹון ּומן פלשתאי ּומעמלקאי.
יב .ואבישי בר צרּויה קטל ית אדֹומאי בחילת מלח תמניסר ַאלפין.
יגּ .ומני באדֹום אסטרטיֹוטין והוֹו כל אדֹומאי עבדין לדוד ּופרק יי ית דוד בכל אתר די
הליְך.
ידּ .ומלְך דוד על כל ישראל והוה (דוד) עבד דין ּוקשֹוט לכל עמיּה.
טו .ויֹוָאב בר צרּויה ממנא על חילא ויהֹושפט בר אחילּוד ממנא (ס"א דממנא על דּוכרנא)
דכרניּה.
טז .וצדֹוק בר אחיטּוב ואחימלְך בר אביתר סגני כהּונתא רבתא ושושא ספרא.
יזּ .ובניהּו בר יהֹוידע ממנא על סנדרי רבתא ועל סנדרי זֹוטא והוה שאיל באּוריא ותמיא
ועל מימר פּומיּה הוֹון קשתיא וקלעיא לקרבא ּובני דוד יתבין בקדמיתא למטרא דמלכא.

פרק יט
א .והוה מן בתר כדין ּומית נחש מלכא דבני עמֹון ּומליְך בריּה תחֹותֹוהי.
ב .ואמר דוד ַאעביד טיבּו עם חנּון בר נחש מטּול דעבד אבּוהי עמי טיבּו ּושלח (ס"א
ושדר) דוד אזגדין לנחמּותיּה על אבּוהי ואתֹו עבדי דוד לַארעא בני עמֹון לות חנּון
לנחמּותיּה.
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ג .ואמרּו רברבי בני עמֹון לחנּון האפשר די מיקר דוד ית אבּוְך קדמְך ארּום שדר לְך
מנחמין הלא מן בגלל למחקר ּולהפכא ּולַאללא ית ַארעא אתֹו עבדֹוהי לותְך.
דּ .ודבר חנּון ית עבדי דוד ּוגרענּון ּופסיק ית לבּושיהֹון מן פלגיהֹון עד בית בהתתהֹון
ּופטרנּון.
ה .ואזלּו וחויאּו על עיסק גבריא (ס"א וגבריא) ושדר לקדמּותהֹון ארּום הוֹון גבריא
מתכלמין לחדא ואמר מלכא תיבּו ביריחֹו עד זמן די ירבי דקניכֹון ּותתּובּון.
ו .וחמֹון בני עמֹון ארּום אתגריאּו בדוד ושדר חנּון ּובני עמֹון אלף קנטירין דכסף למיגר להֹון
מן ארם דעל פרת ּומן ארם דעל מעכה ּומצֹובה ַארתכין ּופרשן.
ז .ואגרּו להֹון תלתין ּותרין ַאלפין ַארתכין וית מלְך מעכה וית עמיּה ואתֹו ּושרֹו קדם מידבא
ּובני עמֹון אתכנישּו מקרויהֹון ואתֹו לאגחא קרבא.
חּ .ושמע דוד ושדר ית יֹוָאב וית כל רישי חילא ואֹוכלֹוסי גבריא.
טּ .ונפקּו בני עמֹון וסדרּו קרבא במעלנא דקרתא ּומלכיא דאתֹו בלחֹודיהֹון בחקלא.
י .וחמא יֹוָאב ארּום תקיפּו עבדי קרבא עלֹוי מן קדמֹוי ּומן בתרֹוהי ּובחר מכל עּולימי
ישראל ּושדר (ס"א וסדר) קרבא לקדמּות ארם.
יא .וית שיר עמא מני ביד אבישי אחּוהי וסדרּו קרבא לקדמּות בני עמֹון.
יב .ואמר אין מתקפין מני ארמאי ּותהי לי לפריק ואין בני עמֹון יתקפּון מנְך ואפרקנְך.
יג .אתקף ונתקפה מטּול עמנא ּומטּול קרוי אלהנא ויי דתקן קדמֹוהי יעביד.
ידּ .וקריב יֹוָאב ועמא די עמיּה קדם ארם לקרבא ואפכּו מן קדמֹוהי.
טוּ .ובני עמֹון חמֹון ארּום אפכּו אנש ארם ואפכּו ברם אנּון מן קדם אבישי אחּוהי ועלֹו
לקרתא ואתא יֹוָאב לירּושלם.
טז .וחמֹון אנש ארם ארּום אתברּו קדם ישראל ושדרּו אזגדין ואפיקּו ית ארם די בעיבר
פרת ושֹופְך רב חילא דהדרעזר קדמיהֹון.
יז .ואתחוא לדוד ּוכנש ית כל ישראל ועבר ית ירדנא ואתא לותהֹון וסדר לקבליהֹון וסדר
דוד לקדמּות ארם קרבא ואגיחּו עמיּה.
יח .ואפכּו אנש ארם מן קדם ישראל ּוקטל דוד מאנשי ארם שבעת ַאלפין ַארתכין וַארבעין
ַאלפין גּוברין רגלאין וית שֹופְך רב חליה קטל.
יט .וחמֹון עבדי הדרעזר ארּום אתברּו קדם ישראל ואשלמּו עם דוד ּופלחּו ליּה ולא צבֹו
אנשי ארם למפרק ית בני עמֹון תּוב.

פרק כ
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א .והוה לזמן סֹופא דשתא לעדן דנפקין מלכיא מן בית מלכּותהֹון ביֹומי ירח ניסן ּודבר
יֹוָאב ית משרית אֹוכלסא וחביל ית ַארעא בני עמֹון ואתא וָאעיק על רבה ודוד הוה יתיב
בירּושלם ּומחא יֹוָאב ית רבה וחבלּה.
בּ .ונסיב דוד ית כליל מלכהֹון מעל ראשיּה ואשכחא מתקל קנטינר (ס"א קנטר) דדהבא
סנינא ּובּה קביעא אבן טבא דהות טימין דידּה קנטינר דדהבא סנינא היא הות ַאבנא
שאבתא דסֹוברא ית רמּוץ דהבא באוירא והות על ריש דוד ועדי קרתא אפיק סגי לחדא.
ג .וית עמא דבּה ַאגלי ּומסַאריתהֹון (ס"א ּומסר יתהֹון במסרין כו' סמפֹורין) במסארין
ּובמֹוריגי סיפֹורין דפרזלא והיכדין עבד דוד לכל קרוי בני עמֹון ותב דוד וכל עמא לירּושלם.
ד .והות מן בתר כדין וקמת קרבא בגזר עם פלשתאי בכין קטל סבכי דמן חּושת ית סיפי
מבני ערפה דמן בני גבריא ואתברּו.
ה .והות תּוב קרבא עם פלשתאי ּוקטל דוד בר ישי הּוא גברא חסידא דהוה מתער
משנתיּה בפלגּות ליליא לשבחא קדם יי ית לחמי אחּוהי דגלית ביֹומא דקטל ית גלית דמן
גת וָאעא דמּורניתיּה הי כַאכסן דגרדאין.
ו .והות תּוב קרבא בגת והוה תמן גבר דמכילתא ואצבעתיּה אשתה בכל ידא ואשתה בכל
רגלא סכֹומהֹון עשרין וַארבעא ואֹוף הּוא אתיליד לערפה מן גבריא.
ז .וחסד ית ישראל ּוקטל יתיּה יהֹונתן בר שמעא אחּוהי דדוד.
ח .אלין אתילידּו לערפה בגת ואתמסרּו בידֹוי דדויד ּובידֹוי דעבדֹוהי.

פרק כא
א .ואקים יי סטנא על ישראל ואתגרי בדוד לממני ית ישראל.
ב .ואמר דוד ליֹוָאב ּולרבני עמא אזילּו מנּו ית ישראל מבירא דשבע ועד פמיַאס (ס"א
פמיַאס) וַאיתיאּו לותי ואדע ית סכּומהֹון וית מנינהֹון.
ג .ואמר יֹוָאב יֹוסף יי על עמיּה הי (ס"א היְך) כאלין מָאה זימנין הלא רבֹוני מלכא שליט
עליהֹון וכלהֹון לרבֹוני לעבדין למה יבעי הדא פתגמא רבֹוני ּולמה יהא לחֹובא על ישראל.
דּ .ופתגמא דמלכא תקיף על יֹוָאב ּונפק יֹוָאב וטיל בכל ישראל ותב לירּושלם.
הּ .ומסר יֹוָאב ית חּושבן מנין עמא לדוד והוֹו כלהֹון ישראל אלף ַאלפין ּומָאה ַאלפין גבר
שלפי סיפא ואנש יהּודה ַארבעה מָאה ושבעין ַאלפין גבר שלפן (ס"א שלפי) סיפא.
ו .ושבטא לוי ושבטא בנימין לא מנא ארּום מרחקא פתגמא דמלכא על יֹוָאב.
זּ .ובאיש קדם יי על פתגמא הדין ּומחא יי ית ישראל.
ח .ואמר דוד קדם יי חבית לחדא על די עבדית ית פתגמא הדין וכדּון שבֹוק כדּון ית חֹובא
דעבדְך ארּום אטפשית עד לחדא.
טּ .ומלל יי עם גד נביא דדוד למימר.
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י .אזיל ּותמליל לדוד למימר כדנן אמר יי חדא מן תלת אנא רמי עלְך בחר (ס"א ברֹור) לָך
חדא מנהֹון וַאעביד לְך.
יא .ואתא גד לדוד ואמר ליּה כדנן אמר יי קבל עלְך.
יב .אין תלת שנין כפנא ואין תלת ירחין מפְך ושלחי קדם סנאְך ּוסיפא דבעיל דבבְך תהא
לְך למדבקא ואין תלתא יֹומין קטלין דחרבא מן קדם יי ּומֹותנא בַארעא מחבל בכל תחּומא
דישראל וכדּון חמי מה אתיב למשדר יתי פתגמא.
יג .ואמר דוד לגד אין אנא בריר ית כפנא יימרּון דבית ישראל אּוריאיא דדוד מלין עיבּורא
ולא אכפת ליּה אין ימּותּון עמא בית ישראל בכפנא ואין אנא בריר ית קרבא ּולמפְך מן קדם
סנָאה (ס"א סנַאי) יימרּון דבית ישראל דוד גברא ּומרי קרבא ולא אכפת ליּה אין יפלּון עמא
בית ישראל קטילין בחרבא הא עיק לי לחדא אתמסר כדֹון ביד מימרא דיי ארּום סגיעין
רחמֹוהי ּוביד בני אנשא לא אתמסר.
יד .ויהב יי מֹותנא בישראל ּונפלּו מישראל שבעין ַאלפין גּוברין.
טו .ושדר מימרא דיי מלאכא דמֹותא לירּושלם לחבלּותּה ּובחבלּותיּה אסתכל באפרא
דעקדתא דיצחק (די) ביסֹודא דמדבחא ואדכר קימיּה דעם ַאברהם דקים בטור פּולחנא
ּובית מקדשא דלעיל דתמן נפשת צדיקיא ואֹוקֹונין דיעקב דקביע בכּורסי יקרא ותב
במימריּה על בישתא דאמר למעבד ואמר למלאכא מחבלא משתיְך מסתיְך) כדּון טֹול
אבישי רבהֹון מביניהֹון ּופסֹוק מחתְך (ס"א מחתְך) מן שיר עמא ּומלאְך שליח מן קדם יי
הוה קאם בבית אדרי דַארון (ס"א דָארנן) יבּוסָאה.
טזּ .וזקף דוד ית עינֹוהי וחמא ית מלאכא דיי קאם ותליל באוירא בין ַארעא ּובין שמיא
ּוסיפיּה שליפא בידיּה רכינא על ירּושלם ּונפל דוד וספריא וסביא דאסירין ּומזרזין בשקיה
ואתרכינּו על אפיהֹון.
יז .ואמר דוד קדם יי הלא אנא הּוא דאמרית לממני ית עמא ואנא הּוא דחבית וַאבאשא
ַאבאישית ואלין עמא דאנּון הי כענא ביד רעיא מה עבדּו יי אלהי תהי כדּון מחתְך (ס"א
מחתְך) בי ּובבית אבא ּובעמְך לא תהא למֹותנא.
יחּ .ומלאְך שליח מן קדם יי אמר לגד למימר לדוד די יסק דוד לאקמא מדבחא קדם יי
בבית אדרי דַארון יבּוסָאה.
יטּ .וסליק דוד בפתגמא (ס"א כפתגמא) דגד דמלל בשמא דיי.
כ .ותב ַארון וחמא ית מלאכא וַארבעתי בנֹוי עמיּה מטמרן מן קדם מלאכא וַארון חביט
חטיא.
כא .ואתא דוד עד ַארון ואסתכי ַארון וחמא ית דוד ּונפק מן אדרא ּוסגיד למלכא על אפֹוהי
על ַארעא.
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כב .ואמר דוד לַארון הב לי ית אתר בית אדרא ואבנּה ביּה מדבחא קדם יי בכסף שלים
הב יתיּה לי ותתכלי מֹותנא מעל עמא.
כג .ואמר ַארון לדוד סב לְך ויעבד רבֹוני מלכא דכשר קדמֹוהי חמי יהבית תֹוריא לעלתא
וקּורקסותא (ס"א וקּורקסותא) לצלחא לקיסי סדּורא וחנטיא למנחתא כֹולא יהבית.
כד .ואמר מלכא דוד לַארון לא ארּום מזבן ַאזבּון בכסף שלים ארּום לא אסב מן דילְך
לשמא דיי לַאסקא עלתא למגן.
כה .ויהב דוד לַארון דמין על ַאתרא סלעין דדהב מתקל שית מָאה.
כוּ .ובנא תמן דוד מדבחא לשמא דיי וַאסיק עלון ונכסת קּודשין וצלי קדם יי וקביל צלֹותיּה
באשא דנחתת מן שמיא על מדבחא עלתא.
כז .ואמר יי למלאכא לחבלא (ס"א מחבלא) מסתיְך ואתיב סיפיּה ללידנּה (לי"ן) לתיקּה.
כח .בעדנא ההיא כד חמא דוד ארּום קביל יי צלֹותיּה באדרי ַארון יבּוסאי ודבח תמן.
כטּ .ומשכנא דיי דעבד משה במדברא ּומדבחא דעלתא בעדנא ההיא במקדשא דבגבעֹון.
ל .ולא ספיק דוד למיזל קדמֹוהי למתבע אּולפן מן קדם יי ארּום אתבהיל מן קדם סיפא
דמלאְך שליח מן קדם יי.

פרק כב
א .ואמר דוד דין הּוא ַאתרא דכשר למתבנָאה תמן בית מקדשא דיי ודין מדבחא דכשר
לעלתא לדבית ישראל.
ב .ואמר דוד למכנש ית גיֹוריא די בַארעא דישראל ואקים פסלין למפסל ַאבנין פסילן
למבני בית מקדשא דיי.
גּ .ופרזלא סגי למסמרין לדשי תרעיא ללפפא (ס"א ללפפי) ַאתקן דוד ּונחשא לסּוגעא עד
דלא אפשר למתקל.
ד .וקיסי ארזיא עד דלית מנין ארּום ַאיתיאּו ציֹודנאי וצֹוראי קיסי ארזיא לסּוגעא לדוד.
ה .ואמר דוד שלמה ברי רֹובי ורכיְך ּובית מקדשא למבני לשמא דיי חסין לַאסגָאה לעלא
לשמא דיי ּולתשבחא לכל ַארעתא איתקן (ס"א ַאתקן) כדּון ליּה ותקין דוד לסּוגעא קדם
מֹותיּה.
וּ .וקרא לשלמה בריּה ּופקדיּה למבני בית מקדשא לשמא דיי אלהא דישראל.
ז .ואמר דוד לשלמה ברי אנא הוה עם לבבי למבני בית מקדשא לשמא דיי אלהי.
ח .והוה עלי פתגם נבּוָאה מן קדם יי למימר ַאדמא לסּוגעא אשדיתא ּוקרבין רברבן
עבדתא לא אפשר לְך למבני בית מקדשא לשמי ארּום ַאדמין סגיעין אשדיתא על ַארעא
קדמי.
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ט .הא בר אתיליד לְך הּוא יהא גברא (ס"א גבר) ניחא ואניח ליּה מכל בעלי דבבֹוי מן חזֹור
חזֹור ארּום שלמה יהי שמיּה ּושלמא ושדּוכא אתן על ישראל ביֹומֹוהי.
י .הּוא יבני בית מקדשא לשמי והּוא יהי חביב קדמי כברא ואנא ארחים ליּה הי כאבא
וַאתקן כּורסי מלכּותיּה על ישראל עד עלמא.
יא .וכדּון ברי יהי מימרא דיי בסעדְך ותצלח ותבני בית מקדשא דיי אלהְך היכמה די מלל
עלְך.
יב .ברך יתן לְך יי סכלתנא ּוביֹונתא וימנינְך למלכא על ישראל ּולמנטר ית אֹוריתא דיי
אלהְך.
יג .הא בכין תצלח אין תינטר (ס"א תטר) למעבד ית קימא דיי וית דיניא די פקיד יי ית
משה על ישראל תקף ואלם לא תדחל ולא תתבר.
יד .והא בסגּופי ּובצֹומי ַאתקנית לבית מקדשא דיי דהבא קנטרין מָאה ַאלפין וכספא אלף
ַאלפין קנטרין ולנחשא ּולפרזלא לית מתקל ארּום לסגעא הוה וקיסין וַאבנין ַאתקנית
ועלויהֹון תֹוסיף.
טו .ועמְך לסּוגי עבדי עבידתא פסֹוליא ונגרי ַאבנא וקיסא וכל חכימא בכל עבידתא.
טז .לדהבא לכספא לנחשא ּולפרזלא לית סכֹום ּומנין קּום ועביד ויהא מימרא דיי בסעדְך.
יזּ .ופקיד דוד לכל סרכי ישראל לסיעא לשלמה בריּה.
יח .הלא מימרא דיי אלהכֹון בסעדכֹון ויניח לכֹון מן חזֹור חזֹור ארּום מסר בידי ית כל יתבי
ַארעא ואתכבישת ַארעא קדם יי ּוקדם עמיּה.
יט .כדּון הבּו לבכֹון ונפשכֹון למתבע מן קדם יי אלהכֹון וקּומּו ּובנּו ית בית מקדשא דיי
אלהכֹון לָאעלא ית ארֹון קימא דיי ּומאני קּודשא דיי לביתא דמתבני לשמא דיי.

פרק כג
א .ודוד סיב ּושבע יֹומין וַאמליְך ית שלמה בריּה על ישראל.
בּ .וכנש ית כל רברבי ישראל וכהנא וליואי.
גּ .ומנֹו (ס"א ואתמניאּו) ליואי מבר תלתין שנין ּולעילא והוה מנינהֹון לגלגלתהֹון לגּובריא
תמני ּותלתין ַאלפין.
ד .מן אלין ממנן רבנין על עבידת בית מקדשא דיי ַארבעה ועשרין ַאלפין וסרכיא ודיניא
אשתה ַאלפין.
ה .וַארבעה ַאלפין תרעיא וַארבעה ַאלפין משבחיא קדם יי בזיני זמר די עבדית לשבחא
(ס"א קדם יי לשבחא).
וּ .ופלגנּון דוד פלגּותא לבני לוי לגרשֹון קהת ּומררי.
ז .לגרשֹון לעדן ושמעי.

286

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

287

ח .בני לעדן דמתמנא לרישא יחיאל זיתם ויֹואל תלתא.
ט .בני שמעי שלֹומית וחזיאל והרן תלתא אלין רישי אבהתא לבית לעדן.
יּ .ובני שמעי יחת זינא ויעּוש ּובריעה אלין בני שמעי ַארבעה.
יא .והוה יחת ממנא לרישא וזיזא תנינא ויעּוש ּובריעה לא ַאסגיעּו בנין והוֹו לבית אבא
ממנן למטרתא חדא.
יב .בני קהת עמרם ויצהר חברֹון ועזיאל ַארבעה.
יג .בני עמרם ַאהרן ּומשה ואתפרש ַאהרן לקדשּותיּה קֹודש קּודשין הּוא ּובנֹוהי עד עלמא
לַאסקא קטֹורת בּוסמין קדם יי לשמשּותיּה ּולברכא בשמיּה עד עלמא.
ידּ .ומשה נביא דיי ּובנֹוהי אתקרּון על שבטא דלוי.
טו .בני משה גרשֹום ואליעזר.
טז .בני גרשֹום שבּואל ממנא לרישא הּוא יהֹונתן דאתמנא נביא שקרא ּובסיבּותיּה עבד
תתּובא ּומני יתיּה דוד לרישא על אֹוצריא.
יז .והוֹו בני אליעזר רחביה ממנא לרישא ולא הוֹו לאליעזר בנין חֹורנין ּובגין זכותיּה דמשה
רבֹו בני רחביה וסגיעּו לעיל מן שיתין ריבבן.
יח .בני יצהר שלֹומית ממנא לרישא.
יט .בני חברֹון יריהּו ממנא לרישא אמריה תנינא יחזיאל תליתָאה ויקמעם רביעָאה.
כ .בני עזיאל מיכה ממנא לרישא וישיה תנינא.
כא .בני מררי מחלי ּומּושי בני מחלי אלעזר וקיש.
כבּ .ומית אלעזר ולא הוֹו ליּה בנין אלהן בנן ּונסיבנּון בני קיש אחא דאבּוהֹון.
כג .בני מּושי מחלי ועדר וירמֹות תלתא.
כד .אלין בני לוי לבית אבהתהֹון רישי אבהן למנינהֹון במנין שמהן לגּולגלתהֹון עבדי
עבידתא לפלחן בית מקדשא דיי מבר עשרין שנין ּולעלא.
כה .ארּום אמר דוד ַאניח מימרא דיי אלהא דישראל לעמיּה ואשרי שכנתיּה בירּושלם עד
לעלמא.
כוּ .ולחֹוד ַאף לליואי לא כשר למיטל ית משכנא דיי וית כל מנֹוהי לפּולחניּה.
כז .ארּום בפתגמי דוד דאתנבי ואמר בחֹורניתא הנּון מנין בני לוי מבר עשרין שנין ּולעלא.
כח .ארּום אתר משרֹויהֹון בסטר בני ַאהרן לפּולחן בית מקדשא דיי על דרתיא ועל לשכיא
ועל דכותא לכל קּודשא ועבידת פּולחן בית מקדשא דיי.
כט .וללחם סדּורא ּולסּולתא ּולמנחתא ּולַאספֹוגין פטירין ּולמסריתא ולרביבא ּולכל
מכילתא ּומשחתא.
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לּ .ולמקם בצפר בצפר לאֹודֹויי ּולשבחֹוי קדם יי וכדנן לרמשא.
לאּ .ולכל עדן דמתסקן עלון קדם יי ליֹומי שביא ּולרישי ירחיא ּולמֹועדיא במניניא כד חמי
להֹון תדירא קדם יי.
לב .ויטרּון ית מטרת משכן זמנא וית מטרת קּודשא ּומטרת בני ַאהרן אחּוהֹון לעבידת
בית מקדשא דיי.

פרק כד
א .ולבני ַאהרן פלגּותהֹון בני ַאהרן נדב ואביהּוא אלעזר ואיתמר.
בּ .ומית נדב ואביהּוא על אפי אבּוהֹון ּובנין דכרין לא הוֹו להֹון ושמישּו אלעזר ואיתמר.
גּ .ופליגנּון דוד וצדֹוק מן בני אלעזר ואחימלְך מן בני איתמר למנינהֹון בפּולחנהֹון.
ד .ואשתכחּו בני אלעזר סגיעין לרישי גבריא (ס"א גבריא) מן בני איתמר ּופלגנּון לבני
אלעזר רישין לבית אבהן אשתה עשרה ולבני איתמר תמניא (ס"א לבית אבהתהֹון תמנין).
הּ .ופלגנּון בעדבין אלין עם אלין ארּום הוֹו רבנין קדשין ורבנין משמשין קדם יי מבני
אלעזר ּומבני איתמר.
ו .וכתבנּון משה ספרא רבא דמתקרי שמעיה בר נתנאל מן שבטא לוי והוה מתקרי כתבא
קדם מלכא ורברביא וצדֹוק כהנא ואחימלְך בר אביתר ורישי אבהתא לכהניא בית אבא חד
מתַאחד אשתה עשרי למטרת אלעזר ּודמתַאחד מתַאחד תמניא למטרת איתמר.
זּ .ונפק עדבא קדמָאה ליהֹויריב לידעיה תנינא.
ח .לחרים תליתָאה לשעֹורים רביעָאה.
ט .למלכיה חמישָאה למימין שתיתָאה.
י .להקֹוץ שביעָאה לאביה תמינָאה.
יא .לישּוע תשיעָאה לשכניהּו עשירָאה.
יב .לאלישיב חד סרָאה ליקים תריסרָאה.
יג .לחפה תליסרָאה לישבָאב ַארבסרָאה.
יד .לבלגה חמיסרָאה לאמר שיסרָאה.
טו .לחזיר שבסרָאה להפצץ תמנסרָאה.
טז .לפתחיה תשיסרָאה ליחזקאל עשרין.
יז .ליכין עשרין וחד לגמּול עשרין ּותרין.
יח .לדליהּו עשרין וַארבעה.
יט .אלין מניניהֹון לפּולחנהֹון למיעל לבית מקדשא דיי כד חמי להֹון ביד ַאהרן אבּוהֹון
היכמה די פקדיּה יי אלהא דישראל.
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כ .ולבני לוי דאשתירּו לבני עמרם שּובאל לבני שּובאל יחדיה.
כא .לרחביה לבני רחביה רישא ישיה.
כב .ליצהר שלֹומית לבני שלֹומית יחת.
כגּ .ובני יריהּו אמריהּו תנינא יחזיאל תליתָאה יקמעם רביעָאה.
כד .בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמיר.
כה .אחֹוי דמיכה ישיה לבני ישיה זכריהּו.
כו .בני מררי מחלי ּומּושי בני יעזיהּו בנֹו.
כז .בני מררי ליעזיהּו בנֹו ושֹוהם וזכּור ועברי.
כח .למחלי אלעזר ולא הוֹו ליּה בנין.
כט .לקיש בני קיש ירחמאל.
לּ .ובני מּושי מחלי ועדר וירימֹות אלין בני ליואי לבית אבהתהֹון.
לאּ .ורמֹו אֹוף הנּון עדבין כל קבל אחּוהֹון בני ַאהרן קדם דוד מלכא וצדֹוק ואחימלְך ורישי
אבהת לכהניא ּולויואי אבהת רישא קבל אחּוהי זעירא.

פרק כה
א .וַאפריש דוד ורבני חילא לפּולחנא לבני ָאסף והימן וידּותּון דמתנבאין בכנרין בנבלין
ּובצלצלין והוה מנינהֹון גברי עבדי פּולחנא לפּולחנהֹון.
ב .לבני ָאסף זכּור ויֹוסף ּונתניה ואשראלה בני ָאסף על ידֹוי דָאסף דאתנבי ברּוח קּודשא
ּומתמנא לרישא על ידא דמלכא.
ג .לידּותּון בני ידּותּון גדליהּו ּוצרי וישעיהּו חשביא ּומתתיהּו אשתה על ידא דאבּוהֹון
ידּותּון בכנרא דאתנבי על אֹודאּותא ותּושבחתא קדם יי.
ד .להימן בני הימן בקיהּו מתניהּו עזיאל שבּואל וירימֹות חנניה חנני אליָאתה גדלתי
ורממתי עזר ישבקשה מלֹותי הֹותיר מחזיאת.
ה .כל אלין בני להימן נביא דמלכא בפתגמי נבּוָאה מן קדם יי למתקע בשֹופרא ויהב יי
להימן בנין ַארביסר ּובנן תלתא.
ו .כל אלין ממנן על ידא דאבּוהֹון בשירין בבית מקדשא דיי בצלצלין ּובנבלין ּובכנרין
לעבידת בית מקדשא דיי על ידֹוי דמלכא וָאסף וידּותּון והימן.
ז .והוה מניניהֹון עם אחּוהֹון מַאלפין לשבחא קדם יי כל סּוכלתן מאתן ותמנן ּותמניא.
חּ .ורמֹו עדבין מטרתא כל קבל מטרתא כזעירא כן רבא ספרא עם תלמידא.
טּ .ונפק עדבא קדמָאה לָאסף ליֹוסף גדליהּו תנינא הּוא ואחֹוהי ּובנֹוהי תריסר.
י .תליתָאה זכּור בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
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יא .רביעָאה ליצר בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
יב .חמישָאה נתניה בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
יג .שתיתָאה בקיהּו בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
יד .שביעָאה ישראלה בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
טו .תמינָאה ישעיהּו בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
טז .תשיעָאה מתניהּו בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
יז .עשירָאה שמעי בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
יח .חדסרָאה עזראל בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
יט .תריסרָאה לחשביה בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כ .לתלתסר שּובאל בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כא .לַארבסר מתתיהּו בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כב .לחמיסר לירימֹות בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כג .לשתסר לחנניה בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כד .לשבסר לישבקשה בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כה .לתמניסר לחנני בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כו .לתשיסרי למלֹותי בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כז .לעשרין לאליתה בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כח .לעשרין וחד להֹותיר בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
כט .לעשרין ּותרין לגדלתי בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
ל .לעשרין ּותלתא למחזיאֹות בנֹוי ואחֹוהי תריסר.
לא .לעשרין וַארבעה לרֹוממתי עזר בנֹוי ואחֹוהי תריסר.

פרק כו
א .לפלגּותא לתרעיא לבני קרח משלמיהּו בר קֹורא מן בני ָאסף.
ב .ולמשלמיהּו בנין זכריהּו בּוכרא ידיעאל תנינא זבדיהּו תליתָאה יתניאל רביעָאה.
ג .עילם חמישָאה יהֹוחנן שתיתָאה אליהֹועיני שביעָאה.
דּ .ולעבד אדֹום בנין שמעיה בּוכרא יהֹוזבד תנינא יֹוָאח תליתָאה ושכר רביעָאה ּונתנאל
חמישָאה.

290

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

291

ה .עמיאל שתיתָאה יששכר שביעָאה פעּולתי תמינָאה ארּום בריְך יתיּה יי על עיסק ארֹונא
דיי דהוה בביתיּה כד ַאיתיֹוהי וַאעניעֹוהי בביתיּה ּופליג ליּה איקרא וחמא מבנֹוי (ס"א
מבנֹוהי) ּומבני בנֹוי תמנין ּותרין רבני ליואי.
ו .ולשמעיה בריּה אתילידּו בנין שליטין לבית אבהתהֹון ארּום רבנין גברי חילא אנּון.
ז .בני שמעיה עתני ּורפאל ועֹובד אדֹום אלזבד אחֹוי רבני חילא אליהּו ּוסמכיהּו.
ח .כל אלין מבני עֹובד אדֹום אנּון ּובניהֹון ואחיהֹון גברי חילא בחילא (ס"א בחילא)
לפּולחנא שתין ּותרין לעֹובד אדֹום.
ט .ולמשלמיהּו בנין ואחין גברי חילא תמניסר.
יּ .ולחסה מן בני מררי בנין שמרי רישא ארּום לא הוה בּוכרא ּומניּה אבֹוי לרישא.
יא .חלקיהּו תנינא טבליהּו תליתָאה זכריהּו רביעָאה כל בנין וַאחין די לחֹוסה תליתסר.
יב .לאלין פלגּות תרעיא לרישי גבריא מטרתא כל קבל אחּוהֹון לשמשא בבית מקדשא
דיי.
יגּ .ורמֹו עדבין כזעירא כרבא לבית אבהתהֹון לתרעא ותרעא.
ידּ .ונפל עדבא למדינחא לשלמיהּו ּוזכריהּו בריּה יֹועץ מליְך בסכלתנא רמֹו עדבין ּונפק
עדביּה לצפּונא.
טו .לעֹובד אדֹום דרֹומא ולבנֹוי בית שקפיא.
טז .לשפים ּולחֹוסה למערבא עם תרעא דמתרמא בכיבשא דסלקא כל קבל בית מקדשא
מטרא כל קבל מטרא.
יז .למדינחא ליואי (ס"א לליואי) אשתה לצפּונא ליֹומא ַארבעה לדרֹומא ליֹומא ַארבעה
ּולבית שקפיא תרין (ס"א תריסר) תרין.
יח .כלפי ברא למערבא ַארבעה לכיבשא תרין כלפי ברא.
יט .אלין פלגּות תרעיא לבני קרח ולבני מררי.
כ .וליואי אחיה על תסברי בית מקדשא דיי ּולתסברי קּודשיא.
כא .בני לעדן בני גרשֹון ללעדן רישי אבהתא ללעדן מבני גרשֹון יחיאל.
כב .בני יחיאל זיתם ויֹואל אחֹוי על אּורירי בית מקדשא דיי.
כג .לעמרם ליצהר לחברֹון לעזיאל.
כדּ .ושבּואל הּוא יֹונתן בר גרשֹום בר משה תב לדחלתא דיי וכד חמא דוד דהוה מתבהיל
על ממֹונא מניּה נגֹודא על תסבריא.
כה .ואחֹוי לאליעזר רחביהּו בריּה ישעיהּו בריּה ויֹורם בריּה וזכרי בריּה ּושלֹומית בריּה.
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כו .הּוא שלֹומית ואחֹוי ממנן על כל תסברי קּודשיא דַאקדיש דוד מלכא ורישי אבהתא
לרבני ַאלפין ּומאותא ורבני חילא.
כז .מן קרביא ּומן עדָאה ַאקדישּו לתקפא לבית מקדשא דיי.
כח .וכל הקדישא דַאקדיש שמּואל סכֹוָאה ושאּול בר קיש וַאבנר בר נר ויֹוָאב בר צרּויה כל
הקדישא הוה על ידא דשלֹומית ואחֹוי.
כט .לזרעית יצהר בריתא על ישראל לסרכיא ּולדיניא.
ל .לחברֹון חשביהּו ואחֹוי גברי חילא ַאלפא ּושבע מָאה על ַאסערּות ישראל מעיברא
לירדנא מערבא לכל עבידתא דיי ולעבידת מלכא.
לא .לזרעית חברֹון יריה מתמנא לרישא לזרעית חברֹון לגנסֹוי לאבהתא בשנת ַארבעין
למלכּות דוד אתבעּו ואשתכח בהֹון גברי חילא ביעזר גלעד.
לב .ואחֹוי גברי חילא תרין ַאלפין ּושבע מָאה רישי אבהתא ּומנינּון דוד (ס"א דוד מלכא)
על שבט ראּובן ושבט גד ּופלגּות שבטא דמנשה לכל פתגמא דיי ּופתגם דמלכא.

פרק כז
אּ .ובני ישראל למנינהֹון רישי אבהן ורבני ַאלפין ּומאותא וסרכיהֹון דמשמשין ית מלכא
לכל עיסק פלגותא דעילא ּודנפקא ירח בירח לכלהֹון ירחי שתא פלגּותא חדא עשרין
וַארבעה ַאלפין.
ב .על פלגּותא קדמיתא לירחא דניסן ישבעם בר זבדיאל ועל פלּוגתיּה עשרין וַארבעה
ַאלפין.
ג .מן בני פרץ ממנא לרישא לכל רבני חילותא לירחא קדמָאה.
ד .ועל פלגּותא דירחא תנינא דאייר דֹודי מזרעית אחֹוח ּופלּוגתיּה מקלֹות נגֹודא ועל
פלּוגתיּה עשרין וַארבעה ַאלפין.
ה .רב חילא תליתָאה לירחא דסיון בניהּו בר יהֹוידע כהנא ממנא לרישא ועל פלּוגתיּה
עשרין וַארבעה ַאלפין.
ו .הּוא בניהּו גברא כל קבל תלתין ּולעיל מתלתין ּופלּוגתיּה עמיזבד בריּה.
ז .רביעָאה לירחא דתמּוז עשהאל אחֹוי דיֹוָאב ּוזבדיה בריּה אתמנא בתרֹוי ועל פלּוגתיּה
עשרין וַארבעה ַאלפין.
ח .חמשָאה לירחא דָאב רבא שמהּות דמן זרעית יזרח ועל פלּוגתיּה עשרין וַארבעה
ַאלפין.
ט .אשתָאה לירחא דאלּול עירא בר עקש דמן תקֹוע ועל פלּוגתיּה עשרין וַארבעה ַאלפין.
י .שביעָאה לירחא דתשרי חלץ דמן זרעית פלן מן בני אפרים ועל פלּוגתיּה עשרין
וַארבעה ַאלפין.
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יא .תמינָאה לירחא דמרחשון סבכי דמן זרעית חּושי לבית זרח ועל פלּוגתיּה עשרין
וַארבעה ַאלפין.
יב .תשיעָאה לירחא דכסליו אביעזר דמן ענתֹות לשבט בנימן ועל פלּוגתיּה עשרין
וַארבעה ַאלפין.
יג .עשירָאה לירחא דטבת מהרי דמן נטֹופה לזרעית זרח ועל פלּוגתיּה עשרין וַארבעה
ַאלפין.
יד .חדסירָאה לחדסר ירחא דשבט בניה דמן פרעתֹון מן בני אפרים ועל פלּוגתיּה עשרין
וַארבעה ַאלפין.
טו .תריסרָאה לתריסר ירחא דאדר חלדי דמן נטֹופה לזרעית עתניאל ועל פלּוגתיּה עשרין
וַארבעה ַאלפין.
טז .ועל שבטיא דישראל לשבט דראּובן נגֹודא אליעזר בר זכרי לשבט שמעֹון שפטיהּו בר
מעכה.
יז .לשבט לוי חשביה בר קמּואל לבית ַאהרן צדֹוק.
יח .לשבט יהּודה אליהּו מאחי דוד לשבט יששכר עמרי בר מיכאל.
יט .לשבט זבּולן ישמעיהּו בר עֹובדיהּו לשבט נפתלי ירימֹות בר עזריאל.
כ .לבני אפרים הֹושע בר עזזיהּו לפלגּות שבטא דמנשה יֹואל בר פדיהּו.
כא .לפלגּות שבטא דמנשה דבגלעד ידֹו בר זכריהּו לשבט בנימין יעשיאל בר ַאבנר.
כב .לשבט דן עזראל בר ירֹוחם אלין רברביא שבטיא דישראל.
כג .ולא קבל דוד חּושבנהֹון למבר עשרין שנין ּולרע ארּום אמר יי לַאסגָאה ית ישראל הי
ככֹוכבי שמיא.
כד .יֹוָאב בר צרּויה שרי לממני ית ישראל ולא ספק לממני עד דהוה על דא רּוגזא על
ישראל ּומיתּו במֹותנא ולא סליק ממנינא (ס"א מנינא במנין) הי במנין פתגמי יֹומנא
דלמלכא דוד.
כה .ועל תסברי מלכא עזמות בר עדיאל ועל אֹוריריא דבחקלא בקריתא ּובכּופרניא
ּובמגדלית יהֹונתן בר עזיהּו.
כו .ועל עבדי עבידתא בחקלא לפּולחנא דַארעא עזרי בר כלּוב.
כז .ועל כרמיא שמעי דמן רמתא ועל עִבידתא דבכרמיא למרתפיא דחמרא זבדי דמן
שפם.
כח .ועל זיתיא ושקמיא די בשפלתא בעל חנן דמן גדר ועל משחא יֹועש.
כט .ועל תֹורי דרען במישרא שרטי דמן שרֹו ועל תֹורי דבעמקיא שפט בר עדלי.
ל .ועל גמליא אֹוביל ערבָאה ועל ַאתנן יחדיהּו דמן מרֹון.
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לא .ועל ענא יזיז הגרָאה כל אלין רבני קנינא די למלכא דוד.
לב .ויהֹונתן ַאחבֹוי דדוד מליְך גבר סכלתן וספרא הּוא ויחיאל בר חכמֹוני עם בני מלכא.
לג .ואחיתֹופל מליְך למלכא וחּושי ַארכָאה שֹושבינא (ס"א חברא) דמלכא.
לד .וכד הוֹו צריכין למפק בקרבא מתמלכין באחיתֹופל הוֹו שאלין באּוריא ותמיא מן יהֹוידע
בר בניהּו ריש סנהדרין אמרכלא דכהניא ּומן אביתר כהנא רבא ּומן דשאלין באּוריא ותמיא
נפקין לקרבא מזרזי חילא קשתיא וקלעיא וקלעיא ועליהֹון רב חילא די למלכא יֹוָאב.

פרק כח
אּ .וכנש (ס"א וַאכנש) דוד ית כל רבני ישראל רבני שבטיא ורבני פלּוגותא די משמשין ית
מלכא ורבני ַאלפין ורבני מאותא ורבני כל קנינא וגיתא די למלכא ולבנֹוהי עם רבניא
וגבריא ּולכל (ס"א לכל גבר חילא) גברא בירּושלם.
ב .וקם דוד מלכא על רגלֹוי ואמר קבילּו מני ַאחי ועמי ַאחי כל בית ישראל ועמי גיֹוריא די
בקרויהֹון אנא הוה עם לבבי למבני בית משרי לארֹון קימא דיי ולכבש כרסי יקרא דיי
וַאתקנית למבני.
גּ .ומימרא דיי אמר לי לא תבנה בית מקדשא לשמי ארּום גבר עבד קרביא את וַאדמין
שדיתא.
ד .ואתרעי יי אלהא דישראל בי מכל בית אבא למהוי מלכא על ישראל לעלם ארּום בשבט
יהּודה אתרעי לנגֹודא ּובבית יהּודה ביתיּה דאבא ּובבני אבא בי אתרעי למהוי מלכא על
ישראל.
הּ .ומן כלהֹון בני ארּום בנין סגיעין יהב לי יי ואתרעי בשלמה ברי למתב על כּורסי
מלכּותא דיי לאתמנָאה על ישראל.
ו .ואמר לי שלמה ברְך הּוא יבני בית מקדשי ודרתי מטּול דאתרעיתי ביּה למרחם יתיּה
למהוי קדמי חביב הי כברא ואנא אהוי ליּה הי כאבא.
ז .וַאתקן ית מלכּותיּה עד לעלם אין יתקף למעבד פקּודי ודיני הי כיֹומא הדין.
ח .וכדּון קדם כל ישראל קהלא דיי וקדם מימרא דיי נטרּו ּותבעּו כל פקּודיא דיי אלהכֹון מן
בגלל דתרתּון ית ַארעא טבתא ותחסנּון לבניכֹון מן בתריכֹון עד עלמא.
ט .וַאנת שלמה ברי דע ית אלהא דאבּוְך ּופלח קדמֹוי בלב שלים ּובנפשא רעיתא ארּום
כלהֹון יצריא דלבא תבע יי וכלהֹון הרהֹורי מחשבתא מבין אין תתבעניּה ישתכח לְך בעדן
דתתבע דחלתיּה ותתבעניּה ואין תשבקניּה ירחקנְך לעלמא.
י .חמי כדין ארּום מימרא דיי אתרעי בְך למבני ביתא למקדשא אתֹוקף ועבד.
יאּ .ומסר דוד לשלמה בריּה ית צּורת אּולמא וית בתֹוהי וקּורטֹורֹוהי ּומסקֹונֹוהי וקטֹונֹוהי
גואין ּובית כפֹורי.
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יב .וצּורת כל די הוה צריְך ברּוח נבּוָאה דעמיּה לדרת בית מקדשא דיי ּולכלהֹון לשכתא
חזֹור חזֹור לתסברי בית מקדשא דיי ּולתסברי קּודשיא.
יגּ .ולפלגות כהניא וליואי ּולכל עבידת פּולחנא לבית מקדשא דיי ּולכל מאני עבידת בית
מקדשא דיי.
יד .לדהבא במתקלא לדהבא ּולכל מאני פּולחנא ּופּולחנא לכל מאני דכספא במתקלא לכל
מאני פּולחנא ּופּולחנא.
טוּ .ומתקלא למנֹורת דהבא ּובֹוציניהֹון דהבא במתקלא מנרתא ּומנרתא ּובֹוצינהא
ולמנֹורת כספא במתקלא למנרתא ּובֹוצינהא הי כעבידת מנרתא ּומנרתא.
טז .וית דהבא מתקל לפתֹוריא דסדּוריא לפתֹורא ּופתֹורא וכספא לפתֹוריא דכספא.
יזּ .ומשליתא ּומזרקיא וקסותא דדהב דכי ולכפֹורי דהבא במתקלא לכפֹורא ּוכפֹורא
ולכפֹורי כספא במתקלא לכפֹורא ּוכפֹורא.
יחּ .ולמדבח קטרת בּוסמיא דדהבא סנינא במתקלא ּולצּורת רתיכא הי כצּורת כפֹורתא
דתמן צּורת כרּובין דדהב דפרשין גדפיהֹון ּומטלן על ארֹון קימא דיי.
יט .כֹולא בכתבא מידא דיי הוה עלי לאסתכלא בכל עבידת צּורתא.
כ .ואמר דוד לשלמה בריּה תקף ועלם ועביד לא תדחל ולא תתבר ארּום מימרא דיי אלהי
בסעדְך לא ישבקנְך ולא ירחקנְך עד זמן למשלם כל עבידת פּולחן בית מקדשא דיי.
כא .והא פלּוגת כהניא וליואי לכל פּולחן בית מקדשא דיי ועמְך בכל עבידתא לכל דאתרעי
בחכמתא לכל פּולחנא ורברביא וכל עמא בסעדְך לכלהֹון עסקְך.

פרק כט
א .ואמר דוד מלכא לכל קהלא שלמה ברי חד ואתרעי ביּה יי טלי רכיְך ּופלחנא סגיעא
ארּום לא לשּום בר נשא פלטירא ארּום לשּום מימרא דיי אלהים.
בּ .ובכל חילי ַאתקנית לבית מקדשא אלהי דהבא לעֹובדא דדהבא וכספא לעֹובדא דכספא
ּונחשא לעֹובדא דנחשא ּופרזלא לעֹובדא דפרזלא וקיסין לעֹובדא דקיסיא ַאבני בּורלא
ואשלמּותא ַאזמרגזין וציּורין וכל מרגליתא יקרתא וַאבני מרמֹוריא לסּוגי.
ג .ותּוב כד אתרעיתי בבית מקדשא אלהי אית לי אֹוצרי דהבא וכספא יהבית לבית מקדש
אלהי על כל מה דַאתקינית לבית קּודשא.
ד .תלתא ַאלפין קנטרין דדהב מן דהב אֹופיר ושבעא ַאלפין קנטרין כספא סנינא למשּוע
כֹותלי ביתיא.
ה .לדהבא לדהבא וכספא לכספא ּולכל עבידתא ביד נגריא ּומאן די יצבי לקרבא קּורבניּה
יֹומא דין יקריב קדם יי.
ו .ואתרעיּו רבני אבהתא ורישי שבטא דישראל ורבני ַאלפין ּומאותא ּולרבני עבידת מלכא.
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ז .ויהבּו לעבידת בית מקדשא דיי דהבא קנטנרין חמשא ַאלפין וזּוזין (ס"א ּוזודין) עשרא
ַאלפין וכספא קנטנרין עשרא ַאלפין ּונחשא רבבתא ּותמניא ַאלפין קנטנרין ּופרזלא מָאה
ַאלפין קנטנרין.
חּ .ודאשתכח גביּה מרגליתא יהבּו לקֹורטֹור בית מקדשא דיי על יד יחיאל מזרעית גרשֹון.
טּ .ושמחּו (ל"א וחדֹו) עמא מטּול דאתנדבּו ארּום בלב שלים אתנדבּו קדם יי ואֹוף דוד
מלכא חדה חדוה רבתא.
יּ .ובריְך דוד ית יי למחמיהֹון דכל קהלא ואמר ִדוד בריְך ַאנת יי אלהא דישראל אבּונן מן
עלמא הדין ועד עלמא דָאתי.
יא .דילְך יי רבּותא דברתא עלמא בגבּורתא רבתא ּוגבּורתא דאפקתא אבהתנא ממצרים
בגבּורן רברבן וַאעברתנּון ית ימא ואתגליתא על טּורא דסיני בשבהֹורא עם כתי מלָאכיא
למיתן אֹוריתא לעמְך ועבדתא נצחנין בעמלק ּובסיחֹון ּובעֹוג ּובמלכי כנענאי ּובזיו יקרְך
אקימתא שמשא בגבעֹון וסהרא במשר ַאילֹון עד דאתפרעּו עמא בית ישראל מן סנאיהֹון
ארּום כלהֹון עֹובדי ידְך בשמיא ּובַארעא ואת שליט עליהֹון וסביל כל מה די בשמיא וכל מה
די בַארעא דילְך יי מלכּותא ברקיעא ּומתנטל על כלהֹון מלָאכיא דבשמיא ועל כל דמתמנן
לרישא (ס"א לרישין) בַארעא.
יב .ועתרא דעתיריא ויקרא דמלכיא ושליטיא מן קדמְך מתיהב להֹון וַאנת שליט בכֹולא
ּובידְך אית יכלתא לרבָאה ּולתקפא לכלא.
יג .וכדּון אלהנא מֹודין אנן לְך ּומשבחין לשּום תּושבחתְך.
יד .וארּום מא אנא ּומה עמי דנסגי חילא לאתנדבא כדא ארּום מן קדמְך מתיהב כֹולא ּומן
ברכת ידְך יהבנא לְך.
טו .ארּום דירין אנן גבְך ותֹותבין הי ככלהֹון אבהתנא הי כטּולא דעֹופא דפרח באויר שמיא
הכדין יֹומנא על ַארעא ולית סיבּור לבר נשא דיחי עד עלמא.
טז .יי אלהנא בכל נכסין סגיאין האלין דַאתקיננא למבני לשּום יקרְך בית מקדשא לשבחא
ביּה שּום קּודשְך מן ידְך היא ודילְך כֹולא.
יז .וידעית אלהי ארּום בחין לבא את ועֹובדין כשרין את רעי אנא בקשיטּות לבבי אתנדבית
כל אלין וכדּון עמְך אנחנא דאשתכחּו הכא חמית מטּול בחדוה אתֹו לאתנדבא לְך.
יח .יי אלהא דַאברהם יצחק וישראל ַאבהתנא נטר נדבתא דא לזכּותא לעלם לקשטא יצר
הרהּורי לבבא דעמְך וַאתקין לבהֹון למדחל לותְך.
יט .ולשלמה ברי הב לבא שלים למנטר פקּודיְך סהדותְך ּוקימְך ּולמעבד כֹולא ּולמבני
פלטירין דַאתקנית.
כ .ואמר דוד לכל קהלא בריכּו כדּון ית יי אלהכֹון ּובריכּו כל קהלא קדם יי אלהא
דאבהתהֹון ּוגחינּו ּוסגידּו קדם יי וקדם מלכא.
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כא .ודבחּו קדם יי נכסת קּודשין וַאסיקּו עלון קדם יי לבתר יֹומא ההּוא תֹורין ַאלפא דכרין
ַאלפא אמרין ַאלפא ונסכיהֹון (ַאלפא) ונכסין לסגי לכל ישראל.
כב .ואכלּו ּושתיאּו קדם יי ביֹומא ההּוא בחדוה רבתא וַאמליכּו תנינּות ית שלמה בר דוד
ּומשחּוהי קדם יי למלכא ּולצדֹוק לכהנא רבא.
כג .ויתב שלמה על כּורסי מלכּותא על פּום מימרא דיי למלכא באתר דוד אבּוהי וַאצלח
וקבילּו מניּה כל ישראל.
כד .וכל רברביא וגבריא ואֹוף כל בני מלכא דוד יהבּו ידא תחֹות שלמה מלכא לסיעא יתיּה
ּולתקפּותיּה בכל מלכּותיּה.
כה .ורבי יי ית שלמה לעילא קדם כל ישראל ויהב עלֹוי זיו מלכּותא ושבהֹורא רבא דלא
הוה דכמיּה על כל מלכא קֹומֹוי על ישראל.
כו .ודוד בר ישי מלְך על כלהֹון בית ישראל.
כז .ויֹומיא די מליְך דוד על ישראל ַארבעין שנין בחברֹון מלְך שבע שנין ּובירּושלם מלְך
תלתין ּותלת שנין.
כחּ .ומית דוד בשיבּו טבתא סבע יֹומין בעתרא דיקרא וַאמליְך שלמה בריּה בַאתרֹוהי
(ס"א תחֹותהי).
כטּ .ופתגמי דוד מלכא קדמאי ּובתראי הא אנּון כתיבין על פתגמי שמּואל חזֹונא ועל
פתגמי נתן נביא ועל פתגמי גד סכֹוָאה.
ל .עם כל מלכּותיּה ּוגבּורתיּה ועבידתיּה ועדניא דעברּו עלֹוהי ועל ישראל ועל כלהֹון
מלכות ַארעתא.

דברי הימים ב
פרק א
א .וַאתקף שלמה בר דוד על מלכּותיּה ּומימרא דיי הוה בסעדיּה ורביּה לעלא.
ב .ואמר שלמה לכל ישראל לרבני ַאלפין ּומאותא ּולדיניא ּולכל רבא לכל ישראל רישי
אבהתא.
ג .ואזלּו שלמה וכל קהלא עמיּה לרמתא דגבעֹון ארּום תמן הוה משכן זמנא דיי דעבד
משה עבדא דיי במדברא.
ד .ברם ארֹונא דיי ַאסיק דוד מקרית יערים כד (ס"א בדַאתקין) ַאתקין ליּה דוד ארּום פרש
ליּה משכנא בירּושלם.
הּ .ומדבחא דנחשא דעבד בצלאל בר אּורי בר חּור שּוי קדם משכנא דיי ותבעיּה שלמה
ּוקהלא.
ו .וַאסיק שלמה תמן על מדבחא דנחשא קדם יי די במשכן זמנא וַאסיק עלויּה עלון ַאלפא.
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ז .בליליא ההּוא אתגלי יי לשלמה ואמר ליּה תבעי (ס"א תבע) מה אתן לְך.
ח .ואמר שלמה קדם יי את עבדתא עם דוד אבא טבתא רבתא וַאמלכתא יתי בַאתרֹוהי.
ט .כדּון יי אלהים יהי מהימן פתגמְך דמללתא עם דוד אבא ארּום ַאנת ַאמלכתני על
ישראל עם סגי הי כעפרא דַארעא.
י .כדּון חכמתא ּומנדעא הב לי ואפֹוק קדם עמא הדין ואעֹול ארּום מן יספיק למידן ית עמא
רבא הדין.
יא .ואמר יי לשלמה חלף דהות דא מחשבתא עם לבבְך ולא תבעתא עּותר נכסין ויקרא
וית נפשַאת סנאְך ואֹוף יֹומין סגיעין לא שילתא ּושילתא לְך חכמתא ּומנדעא די תספיק
למדן ית עמי דַאמלכתְך עלֹוהי.
יב .חכמתא ּומנדעא יהיבין לְך ועתרא ונכסין ויקר אתן לְך דלא הוה היכנא למלכיא די
קדמְך ּומן בתרְך לא יהי כן.
יג .ואתא שלמה לרמתא דבגבעֹון ּומתמן לירּושלם לקדם משכן זמנא ּומלְך על ישראל.
ידּ .וכנש שלמה ַארתכין ּופרשין והוֹו ליּה ַאלפא וַארבע מָאה ַארתכין ּותריסר ַאלפין פרשין
ואשרינּון בקרוי רתיכיא בר מן מה דהוֹו עם מלכא בירּושלם.
טו .ויהב מלכא שלמה ית כספא וית דהבא מזלזלין בירּושלם הי כַאבניא וית ַארזיא יהב
הי כשקמיא די בשפלתא לסֹוגי.
טזּ .ומפקנּות סּוסיתא די לשלמה ממצרים ּומזֹון דזבנין תגרי מלכא לית אפשר די יזבנּון
מזֹון אלהן מן מלכא בדמי.
יזּ .ומסקין ּומפקין ממצרים רתיכא בשית מָאה סלעין דכסף וסּוסא במָאה וחמשין והכדין
לכלהֹון מלכי חתאי ּומלכי ארם על ידיהֹון מפקין.
יח .ואמר שלמה למבני דיי ּוביתא למלכּותיּה.

פרק ב
אּ .ומנא שלמה שבעין ַאלפין גּוברין גברין נטלי טֹוענא ותמנין ַאלפין דפסלין בטּורא
ושליטין ממנן עליהֹון תלתא ַאלפין ושית מָאה.
ב .ושדר שלמה לות חּורם מלכא דצֹור למימר היכמה דעבדתא עם אבא ּושדרתא ליּה
ַארזין למבני ליּה ביתא למתב ביּה.
ג .הא אנא בני בית מקדשא לשמא דיי אלהי לאתקדשא ליּה למהוי אתר מזמן לַאסקא
קדמֹוהי קטֹורת בּוסמין וסדּורא די לחם תדירא ועלון לצפרא ּולרמשא ּוליֹומי שבתיא
ּולירחיא ּולזמניא דיי אלהנא לעלמא תפקֹודתא הדא על ישראל.
דּ .ובית מקדשא די אנא בני רב ארּום רבא אלהנא מכּולהֹון דחליא דעממיא.

298

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

299

הּ .ומן יסֹובר חילא למבני ליּה בית מקדשא ארּום שמיא ַארעיתא ּושמיא מציעיתא ּושמיא
עלא לית אפשר די יסֹוברּון יתיּה מטּול דהּוא סביל כלא בדרע גבּורתיּה שמיא כרסי יקריּה
וַארעא כבש קדמֹוי ּותהֹומין וכל עלמא מסתֹוברין ברּוח מימריּה ּומן אנא דאבני ליּה ביתא
אלהן לַאסקא בּוסמין קדמֹוהי.
ו .וכדּון שדר לי גבר חכים למעבד עבידתא בדהבא ּובכספא ּובנחשא ּובפרזלא ּובַארגונא
ּובזהֹוריתא ותכלא וידע למגלף כתב (ס"א שטר) מפרש גליפן עם חכימיא דעמי ביהּודה
ּובירּושלם דַאתקין דוד אבא.
זּ .ושדר לי קיסי ַארזין ברתין וַאלגּומיא מן לבנן ארּום קדמי גלי דעבדְך ידען למיקץ קיסין
מן לבנן והא עבדי עם עבדְך.
חּ .ולַאתקנא לי קיסין לסֹוגי ארּום ביתא די אנא בני רבא ּופרישא.
ט .והא לקטעיא ולמקטעי קיסין יהבית חטין פרנּוס לעבדְך כֹורין עשרין ַאלפא ושערין כֹורין
עשרין ַאלפא וחמרא בתין עשרין ַאלפא.
י .ואמר חירם מלכא דצֹור בכתבא דשדר לשלמה בדרחים יי ית עמיּה מניתְך (ס"א מני
יתְך) עליהֹון למלכא.
יא .ואמר חירם בריְך יי אלהא דישראל דעבד ית שמיא וית ַארעא די יהב לדוד מלכא בר
חכים ידע סּוכלתנא ּוביֹונתא די יבנה בית מקדשא לשמא דיי ּוביתא למלכּותיּה.
יב .וכדּון שדרית גבר חכים ידע ביֹונתא לחירם אבא.
יג .בר אתתא מבנת דן ואבּוהא דאתתא משבט נפתלי ואתנסיבת לגבר דמן צֹור ואבּוהי
דחירם צֹורָאה ידע למעבד עבידתא בדהבא ּובכספא ּובנחשא בפרזלא בַאבנא ּובקיסיא
בַארגונא בתכלא ּובבּוצא ּובזהֹוריתא ּולמגלף כתב מפרש וגליף ּולַאלפא כל אּומנון דיתיהב
ליּה עם חכימיְך ועם חכימי רבֹוני דוד ָאבּוְך.
יד .וכדּון חטין וסערין ּומשחא וחמרא דאמר רבֹוני ישדר לעבדֹוהי.
טו .ואנחנא ניקֹוץ קיסין מן לבנן הי ככל צרכְך וניתנּון לְך תּורגמין לימא דיפֹו וַאנת תסיק
יתהֹון לירּושלם.
טזּ .ומני שלמה ית כל תֹותביא דדירין בַארעא דישראל מן בתר מניניא דמנינּון דוד אבּוהי
ואשתכחּו מָאה וחמשין ושית מָאה.
יז .ועבד מנהֹון חבֹורן (ס"א גּוברין) שבעין ַאלפין דמסֹוברין בכתפא ותמנין ַאלפין דפסלין
בטּורא ּותלתא ַאלפין ושית מָאה דשליטין מטּול לַאפלחא ית עמא.

פרק ג
אּ .ושרי שלמה למבני ית בית מקדשא דיי בירּושלם בטּור מֹוריה באתר דפלח וצלי
ַאברהם תמן בשמא דיי הּוא אתר ארע פּולחנא דתמן פלחין קדם יי כל דריא ותמן ַאסיק

299

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

300

ַאברהם ית יצחק בריּה לעלתא ושזביּה מימרא דיי ואתמני דכרא חלּופיּה תמן צלי יעקב
במערקיּה מן קדם עשו אחֹוי תמן אתגלי מלָאכא דיי לדוד בזמן דַאתקין מדבחא בַאתרא
דיזבן מן ַארון בבית אדרי דַארון יבּוסאי.
בּ .ושרי למבני יתיּה בירחא דאיר הּוא ירחא תנינא בתרין יֹומין לירחא בשנת ַארבע
למלכּותיּה.
ג .ואלין משחתא דבסים יתיּה שלמה כד שרי למבני ית בית מקדשא דיי אּורכא במשחתא
קדמיתא עתיקתא ַאמין שתין ּופּותיא ַאמין עשרין.
ד .ואּולמא דעל אפי אּורכא על אפי פּותיא דביתא ַאמין עשרין ורּומא מָאה ועשרין וחפהי
מן לגיו דהב דכי.
ה .וית ביתא רבא חפא נסרין דברתין וחפהי דהב טב וַאסיק עלֹוהי צּורת דקלין ותכיא.
ו .וחפא ית ביתא אבן טבא לתשבחתא מרמצא בדהבא דהב פרוים.
ז .וחפא ית ביתא לרישיא ּוסקּופיא וכֹותלֹוהי ודשֹוהי דהבא ּוגלף צּורת כרּובין על כֹותליא.
ח .ועבד ית בית קֹודש קּודשיא אּורכיּה על אפי פּותיא דביתא ַאמין עשרין ּופּותיּה ַאמין
עשרין וחפהי דהב טב לקנטנרין שית מָאה.
טּ .ומתקל למסמריא לתקלין חמשין דהבא ועליתא חפא דהבא.
י .ועבד בבית קֹודש קּודשיא כרּובין תרין עֹובד שֹושנין וחפֹו יתהֹון דהבא.
יא .וגדפי כרּוביא אּורכהֹון ַאמין עשרין גדפא חד לַאמין חמש מטיא לכֹותל ביתא וגדפא
חֹורניתא ַאמין חמש מטי לגדפא דכרּובא חד (ס"א חֹורנא).
יב .וגדפא דכרּובא חד ַאמין חמש מטי לכֹותל ביתא וגדפא חֹורניתא ַאמין חמש מדבקא
לגדפא די כרּובא חד.
יג .גדפי כרּוביא האלין פרישן ַאמין עשרין והנּון קימין על רגליהֹון ואפיהֹון לגיו.
יד .ועבד ית פרגֹודא תכלא וַארגונא ּוזהֹוריתא ּובּוצא וַאסיק עלֹוהי צּורת כרּובין.
טו .ועבד קדם ביתא עמּודין תרין ַאמין תלתין וחמשא אּורכא וקרֹונתא הי כדמּות שרגא
דעל רישיּה ַאמין חמשא.
טז .ועבד תכין בבית כפֹורי ויהב על ריש עמּודיא ועבד רמֹונין מָאה ויהב בתכיא.
יז .ואקים ית עמּודיא על אפי היכלא חד מן ימינא וחד מן שמאלא ּוקרא שּום ימינָאה יכין
על שּום דאתקנת מלכּותא דבית דוד ושּום סמאלא בֹועז על שּום בֹועז רב בית אבא לבית
יהּודה דמניּה נפקּו כל מלכיא דבית יהּודה.

פרק ד
א .ועבד ית מדבחא דנחשא עשרין ַאמין אּורכיּה ועשרין ַאמין פּותיה ועשרא ַאמין רּומיּה.
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ב .ועבד ית ימא מתְך עשר ַאמין מן שפתיּה לשפתיּה סגלגל חזֹור חזֹור וחמש ַאמין רּומיּה
וחּוט משח תלתין ַאמין מקף ליּה חזֹור חזֹור.
ג .וצּורת תֹורין מלרע ליּה חזֹור חזֹור מקפין יתיּה עשר ַאמין מקפין ית ימא חזֹור חזֹור תרין
סדרין דתֹורי מתכין באתכּותיּה.
ד .קאם על תריסר תֹורין תלתא אפיהֹון לצפּונא ּותלתא אפיהֹון למערבא ּותלתא אפיהֹון
לדרֹומא ּותלתא אפיהֹון למדינחא וימא מתקן עליהֹון מלעלא וכל אחֹוריהֹון לגיו.
ה .וסּומכיּה פּושכא וספתיּה הי כעֹובד כליד סגלגל לקיט כשֹושנהא נקיט תלתא ַאלפין
בתין ביֹובש תרין ַאלפין בתין ברּוטבא מחסיל.
ו .ועבד כיֹורין עשרא ויהב חמשא מן ימינא דכיֹורא די עבד בצלאל וחמשא מן שמאליּה
למחלל בהֹון ית עֹובד עלתא מריחין בהֹון וכירא דבצלאל לקדּוש כהנא רבא וימא לקדּוש
כהנא ביּה.
ז .ועבד מנרתא דדהבא עשרתי כד חמי להֹון ויהב בהיכלא חמשא מן ימינא למנרתא
דעבד בצלאל וחמשא מן שמאלא.
ח .ועבד פתֹורין עשרא ואגח בהיכלא חמשא מן ימינא לפתֹורא דעבד בצלאל וחמשא מן
שמאלא ועבד פילי דהב מָאה.
ט .ועבד דרתא דכהניא ודרתא רבתא ודשין לדרתא ודשיהֹון חפא נחשא.
י .וית ימא יהב מן עיבר ימינא לרּוח קדּומא מדינחא מקביל דרֹומא.
יא .ועבד חירם ית כיֹוריא וית מגרֹופיתא וית פיליא וחסל חירם למעבד ית עבידתא די
עבד למלכא שלמה בבית מקדשא דיי.
יב .עמּודיא תרין וַאגנין ּוקרּונתון על ריש עמּודיא תרתין וסרגיא תרתין לכסָאה ית תרתין
אגני קרּונתון די על ריש עמּודיא.
יג .וית רמֹוניא ַארבע מָאה לתרתין סרגית תרין סדרין דרמֹונין לסרגתא חדא לכסָאה ית
ַאגני קרּונתון דעל אפי עמּודיא.
יד .וית בסיסיא עבד וית כיֹוריא עבד על בסיסיא.
טו .וית ימא חד וית תֹורי תריסר תחֹותֹוהי.
טז .וית דּודיא וית מגרֹופיתא וית צנֹוריתא וית כל מניהֹון עבד חירם אביּה (ס"א אבּוהי)
למלכא שלמה לבית מקדשא נחש מצהב.
יז .במשרי ירדנא אתיכנּון מלכא בעֹובי גרגישתא בין סּוכֹות ּובין צרדת.
יח .ועבד שלמה כל מניא האלין לסֹוגי לחדא ארּום לית סֹוף למתקל נחשא.
יט .ועבד שלמה ית כל מניא די בבית מקדשא דיי וית מדבחא דדהבא וית פתֹוריא
דעליהֹון לחם אפיא.
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כ .וית מנרתא ּובֹוציניהֹון לַאדלקּותהֹון כד חמי קדם בית כפֹורי דהב טב.
כא .ושֹושנהא (ס"א ושֹושנתא) ּובֹוציניא וצבתיא דהב דכי הּוא גמיר כֹולא דדהב.
כבּ .ומזמריא ּומזרקיא ּובזיכיא ּומחתיתא דהב טב ּותרע ביתא דשֹוהי גויתא לקֹודש
קּודשיא ודשי ביתא להיכלא דהבא.

פרק ה
אּ .ושלימת כל עבידתא דעבד שלמה לבית מקדשא דיי וַאיתי שלמה ית קדשי דוד אבּוהי
וית כספא וית דהבא וית כל מניא יהב באֹוצרי בית מקדשא דיי.
ב .הא בכין כנש שלמה ית סבי ישראל וית כל רישי שבטיא רברבי אבהתא לבני ישראל
לירּושלם לַאסקא ית ארֹון קימא דיי מן קרתא דדוד היא ציֹון.
ג .ואתכנשּו לות מלכא שלמה כל אנש ישראל בחגא דמטליא דהּוא בירחא שביעָאה.
ד .ואתֹו כל סבי ישראל ּונטלּו ליואי (ס"א כהניא) ית ארֹונא.
ה .וַאסיקּו ית ארֹונא וית משכן זמנא וית כל מאני קּודשא די במשכנא וַאסיקּו (ס"א ַאסיקּו)
יתהֹון כהניא וליואי.
וּ .ומלכא שלמה וכל כנשתא דישראל דאזדמנּו עלֹוהי קדם ארֹונא מנכסין ודבחין עאן
ותֹורין דלית להֹון סכֹומא ולא יתמנּון מן סּוגעי.
ז .וָאעילּו כהניא ית ארֹונא קימא דיי לַאתריּה לבית כפֹורי דמתקן ליּה כמצע ביתא לקֹודש
קּודשיא לתחֹות גדפי כרּוביא.
ח .והוֹו כרּוביא פרישן (ס"א פריסן) גדפיהֹון לעלא על אתר ארֹונא ּומטללין כרּוביא על
ארֹונא ועל נגרֹוהי מלעילא.
ט .ואריכּו נגריא (ס"א נגריא) והוֹון בליטין ּומתחזן (ס"א ּומתחזרין) רישי נגריא מן ארֹונא
הי כתרתין תדין על אפי בית כפֹורי ולא מתחזן לברא מן פרגֹודא והוָאן תמן עד יֹומא הדין.
י .לית מדעם מיחת בארֹונא לחֹוד תרין לּוחיא די יהב תמן משה כד אתברּו על עיסר עגלא
דעבדּו בחֹורב ּותרין לּוחיא חֹורניתא שריריא דעליהֹון חקיק כתב מפרש עשרתי דבריא
הנּון לּוחי קימא דגזר יי עם בני ישראל במפקהֹון ממצרים.
יא .והוה כד נפקּו כהניא מן קּודשא ארּום כל כהניא דישתכחּו (ס"א דאשתכחּו) תמן
בקּודשא אתקדשּו לית להֹון עסקא במטרת ביתא לפלּוגת ליואי.
יב .וליואי משבחיא לכלהֹון גניסיא לָאסף להימן לידּותּון ולבניהֹון ולאחּוהֹון לבשין לבּושין
דבּוץ משבחין בצלצלין בנבלין ּובכנרין קימין ממדנחא (ס"א ממדבח) למדבחא ועמהֹון
כהניא עד מָאה ועשרין מחצצרין בחצֹוצרתא.
יג .והוה (ס"א והוֹון) כחדא מכונין למחצריא ולמשבחיא לאשמעא קל חד לשבֹוחֹוי ּולאֹודֹוי
לשמא דיי ּובארמֹות קלא בחצֹוצרתא ּובצלצלין ּובזיני זמר (ס"א זמרא) ּובתּושבחא קדם יי
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ארּום טב ארּום לעלם טּוביּה ּובית מקדשא אתמלי (ס"א יתמלי) ענן אמיטתא בבית
מקדשא דיי.
יד .ולא יכילּו כהניא למקם לשמשא מן קדם עננא (ס"א ענן) יקרא ארּום אתמלי יקרא דיי
ית בית מקדשא דיי.

פרק ו
א .הא בכין אמר שלמה יי אתרעי לאשרָאה שכינתיּה בקרתא דירּושלם בבית מקדשא די
בניתי לשּום מימריּה וענן אמיטתא כבש קדמֹוי.
ב .ואנא בניתי בית מקדשא קדמְך אתר מתקן לבית שכינתְך ּומכון כל קבל כּורסי בית
מֹותבְך דבשמיא לעלמין (ס"א לעלמיא).
ג .וַאחזר מלכא ית אפֹוהי ּובריְך ית כל קהלא דיי (ס"א דישראל) וכל קהלא דישראל קימין.
ד .ואמר בריְך שמא דיי אלהא דישראל די גזר במימריּה עם דוד אבא ּוברעּותיּה קים
למימר.
ה .מן יֹומא די (ס"א דאפקית) ַאפיקית ית עמי ישראל מַארעא דמצרים לא אתרעיתי
בקרתא מכל שבטיא דישראל לאשרָאה שכנתי תמן ולא אתרעיתי בגבר למהוי מלכא על
עמי ישראל.
ו .ואתרעיתי בירּושלם לאשרָאה שכנתי תמן ואתרעיתי בדוד למהוי מלכא על עמי ישראל.
ז .והוה בלבא דדוד אבא למבני ביתא לשמא דיי אלהא דישראל.
ח .ואמר יי לדוד אבא חלף די הוה עם לבבְך למבני ביתא לשמי ַאתקנתא ארּום הוה עם
לבבְך.
ט .לחֹוד את לא תבני ביתא ארּום בר דתֹוליד הּוא יבני ביתא לשמי.
י .וקים (ס"א ואקים) יי ית פתגמיּה די מליל וקמית בַאתריּה דדוד אבא ויתיבית על כּורסי
מלכּותא דישראל היכמה די מלל יי ּובניתי בית מקדשא לשּום מימרא דיי אלהא דישראל.
יא .ושויתי תמן ית ארֹונא דתמן לּוחי קימא דיי די גזר עם בני ישראל.
יב .וקם קדם מדבחא דיי כל קבל כל קהלא דישראל ּופרש ידֹוי בצלֹו.
יג .ארּום עבד שלמה כיֹורא דנחשא ויהביּה במצע דרתא בעזרת קּודשא חמש ַאמין
אּורכיּה וחמש ַאמין פּותיּה ּותלת ַאמין רּומיּה וקם עלֹוי ּוכרע על ברכֹוי כל קבל כל קהלא
דישראל ּופרש ידֹוי בצלֹו לצית שמיא.
יד .ואמר (די) יי אלהא דישראל לא אית בר מנְך את הּוא אלהא די שכנתְך שרא בשמיא
מלעילא ושליט על ַארעא מלרע נטיר קימא וטיבּו לעבדְך די מהלכין בָארחתְך ּופלחין
קדמְך בכל רעות (ס"א רעּות) נפשהֹון ּובכל יצרא דלבהֹון.
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טו .די נטרתא לעבדְך דוד אבא ית דמללתא ליּה ּוגזרתא במימרְך ּוברעּותְך קימתא הי
בזמן (ס"א כזמן) יֹומא הדין.
טזּ .וכדֹון יי אלהא דישראל טר לעבדְך דוד אבא ית די מללתא ליּה למימר לא יפסק לְך
גבר מן קדמי יתיב על כּורסי מלכּותא דישראל לחֹוד אין ינטרּון בנְך ית ָארחתהֹון להלכא
באֹוריתא היכמה דהלכתא קדמי.
יזּ .וכדֹון יי אלהא דישראל יתקימּון פתגמיְך די מללתא לעבדְך לדוד.
יח .ארּום מן יסֹובר ּומאן ידמי די בקּושטא אתרעי יי לאשרָאה שכנתיּה בגֹו בני נשא
דדירין על ַארעא הא שמיא עלאי ּושמיא מצעאי ּושמיא תתאי לית אפשר להֹון די יסֹוברּון
יקר שכנתְך ארּום את הּוא אלהא סביל כֹולא שמיא וַארעא ּותהֹומיא וכל מה דאית בהֹון
ַאף אלהן ביתא הדין די בניתי.
יט .ותתפני לצלֹותא דעבדְך ּולבעּותיּה יי אלהי לקבלא בעּותא ּוצלֹותא די עבדְך מצלי
קדמְך.
כ .למהוי רעוא קדמְך לַאגנא על ביתא הדין יימם ולילי לַאתרא דאמרת לאשרָאה שכנתְך
תמן לקבלא צלֹותא די צלי (ס"א יצלי) עבדְך על ַאתרא הדין.
כאּ .ותקבל בעּותא דעבדְך ועמְך ישראל די יצלּון לאפי ַאתרא הדין ואת תקבל מאתר בית
שכנתְך מן שמיא ּותקבל צלֹותהֹון ותשבק לחֹוביהֹון.
כב .אין יסרח גבר על חבריּה וירשי ביּה מּומי לאֹומיּותיּה ויתי ויֹומיניּה קדם מדבחְך
בביתא הדין.
כג .ואת תקבל מן שמיא ותעביד ותדין ית עבדְך לאתבא גּומלא לחיבא למתן ָארחיּה
ברישיּה ּולזכָאה זכאי למתן ליּה הי כזכּותיּה.
כד .ואין כד יתברּון עמְך ישראל קדם בעלי דבביהֹון ארּום יחֹובּון קדמְך ויתּובּון לפּולחנְך
ויֹודּון ית שמְך ויצלּון (ס"א ויצלּון) ויבעּון מנְך בביתא הדין.
כה .ואת תקבל מן שמיא ותשבֹוק לחֹובי עמְך ישראל ּותתבנּון לַארעא די יהבתא להֹון
ולאבהתהֹון.
כו .כד מתכלין שמיא מלָאחתא מטרא ארּום יחֹובּון קדמְך ויצלּון לאפי ַאתרא הדין ויֹודּון ית
שמְך ּומחֹוביהֹון יתּובּון ארּום תקבל צלֹותהֹון.
כז .ואת תקבל מן שמיא ותשבֹוק לחֹובי דעבדְך ועמְך ישראל ארּום תליפנּון ית אֹורח
תקנא דיהכּון בּה ותתן מטרא על ַארעְך די יהבתא לעמְך לַאחסנא.
כח .אּולצן כפנא כד יהא בַארעא מֹותנא כד יהי שּודפנא ויּורקנא גֹובאי ּושמֹוטא כד יהי
ארּום יעיקּון להֹון בעלי דבביהֹון בארע קרויהֹון כל מכתש וכל מרע.
כט .כל צלֹותא כל בעּותא די תהא בפני (ס"א בפם) כל אנש מכל עמְך ישראל די ינדעּון
אנש מכתשיּה וכיביּה ויפרֹוש ידֹוי בצלֹו לאפי ביתא הדין.
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ל .ואת תקבל מן שמיא מאתר בית שכנתְך ותשבֹוק לחֹוביהֹון ותתן לכל גבר (הי) ככל
ָארחתיּה די יפרסם (ס"א יתפרסם) קדמְך לביּה ארּום את הּוא ולית בר מנְך ּולחֹוד קדמְך
גלין לבביא דבני נשא.
לא .מן בגלל דידחלּון מן קדמְך למהְך בָארחן דתקנן קדמְך כל יֹומיא דאנּון קימין על אפי
ַארעא די יהבתא לאבהתנא.
לב .ואֹוף מן בר עממין דלא מעמְך ישראל הּוא ויתי מַארע רחיקא מטּול שמְך רבא ואידְך
תקיפא ואדרעְך מרמם וייתּון ויצלּון לאפי ביתא הדין.
לג .ואת תקבל מן שמיא מאתר בית שכנתְך ותעביד הי ככל מה די יצלי קדמְך בר עממין
מן בגלל די ינדעּון כל עממי ַארעא ית שמְך ּולמדחל מן קדמְך הי כעמְך ישראל ּולמדע
ארּום שמְך אתקרי על ביתא הדין די בניתי.
לד .כד (ס"א ַארּום) יפקּון עמְך לאגחא קרבא על בעלי דבביהֹון בָארחא די תשלחנּון
ּומצלין (ס"א ויצלּון) קדמְך כל קבל אֹורח אפי קרתא הדא דאתרעיתא בּה ּובית מקדשא די
בניתי לשמְך.
להּ .ותקבל מן שמיא ית צלֹותהֹון וית בעּותהֹון ותתפרע עּולבנהֹון.
לו .כד יחֹובּון קדמְך ארּום לית בר נש דלא חטי ויחּול רגזְך בהֹון ותמסרנּון קדם בעלי
דבביהֹון וישבֹונּון שביהֹון ויגלּנּון לַארעא רחיקא אֹו קריבא.
לז .ויתּובּון ללבהֹון דחלתְך בַארעא דאשתביּו תמן ויתּובּון ויבעּון מנְך בארע שביהֹון
למימר חבנא ואטפשנא (ס"א ואתפשנא) ּוסרחנא.
לח .ויתּובּון לפּולחנְך בכל לבהֹון ּובכל נפשהֹון בארע שביהֹון דשבֹו יתהֹון ויצלּון קדמְך
ויכונּון לבהֹון לאפי אֹורח ַארעהֹון די יהבתא לאבהתהֹון וקרתא דאתרעיתא ּולבית מקדשא
די בניתי לשמְך.
לטּ .ותקבל מן שמיא מן מדֹור בית שכנתְך ית צלֹותהֹון וית בעּותהֹון ותתפרע עּולבנהֹון
ותשבֹוק לעמְך די חבּו קדמְך.
מ .כדּון אלהי יהי רעוא מן קדמְך וציתי ָאדנְך לקבלא צלֹותהֹון דאנּון מכונין לבהֹון לצלָאה
כל קבל ַאתרא הדין.
מא .וכדּון קּום יי אלהים אל שדי ביקרְך את וארֹון יקר תּוקפְך כהניְך יי אלהים ילבשּון
לבּושין דיקר בפּורקנְך (ס"א בפּורקנא) וחסידיְך יחדּון בטבתא.
מב .יי אלהים לא תתיב אפי משיחְך ריקנּו אדכר לחסדי דוד עבדְך.

פרק ז
א .וכד פסק שלמה מלצלָאה ואשתא נחתת ואשתרבבת מן שמיא עלוי מדבחא וגמרת
עלתא ונכסת קּודשיא ואיקר שכנתיּה דיי אתמלי ית ביתא.
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ב .ולא יכילּו כהניא למיעל לבית מקדשא דיי ארּום אתמלי איקר שכנתא דיי ית בית
מקדשא דיי.
ג .וכל בני ישראל חמין כד נחתת ואשתרבבת אשתא על ביתא ואיקר שכנתא דיי שרא על
ביתא ּוגחנּו (ס"א וגחכּו) על אפיהֹון על ַארעא על רֹובדא וסגדן ּומֹודן קדם יי ארּום טב
ארּום לעלם טּוביּה.
דּ .ומלכא וכל עמא דבחין דבחא קדם יי.
הּ .ודבח שלמה מלכא ית דבחא תֹורין עשרין ּותרין ַאלפין ועאן מָאה ועשרין ַאלפין וחנכּו
ית בית מקדשא דיי מלכא וכל עמא.
ו .וכהניא על מטרתהֹון קימין וליואי על דּוכנהֹון בזיני זמר ּומשבחין קדם יי דקריב ית דוד
למנָאה יתיּה מלכא ואשרי עלֹוי (ס"א עלויּה) רּוח קּודשא לאֹודָאה קדם יי ארּום לעלם
טּוביּה וכהניא תקעין בחצֹוצריא לקבליהֹון וכל ישראל קימין.
ז .וקדיש שלמה ית מציעּות דרתא די קדם בית מקדשא דיי ארּום עבד תמן ית עלותא וית
תרבי נכסת קּודשיא מטּול דמדבחא דנחשא די עבד שלמה דחיק ולא יכיל לסֹוברא ית
עלתא וית מנחתא וית תרביא.
ח .ועבד שלמה ית חגא בעדנא (ס"א בעדנא ההיא שבעתי) שבעתי יֹומין מן בתר דעבד
שבעתי יֹומין דחנכת ביתא וכלהֹון ישראל עמיּה קהלא רבא לחדא מן מעלנא דַאנטּוכיא עד
נילֹוס דמצרים.
ט .ועבדּו ביֹומא תמינָאה כניש קדם יי ארּום חנכת מדבחא עבדּו שבעתי יֹומין וחגא
דמטליא שבעתי יֹומין.
יּ .וביֹום עשרין ּותלתא לירחא שביעָאה פטר ית עמא למשכניהֹון ואזלּו לקרויהֹון חדן
ושפירי לבא על כל טבתא דעבד יי לדוד עבדיּה דאתפתחן תרעי בית מקדשא מטּול
זכּותיּה ולשלמה בריּה דקביל יי צלֹותיּה ּושרת שכנתא דיי בבית מקדשא ּולישראל עמיּה
דאתקבלּו ברעוא קרבניהֹון ּונחתת אשתא מן שמיא ואשתרבבת על מדבחא וגמרת
נכסיהֹון.
יאּ .ופסק שלמה ית בית מקדשא דיי וית בית מלכּותא וחסל (ס"א וחסיל) ית כל מה
דמסליק (ס"א דסליק) על לבא דשלמה למעבד בבית מקדשא דיי ּובביתיּה עבד וַאצלח.
יב .ואתגלי מימרא דיי לשלמה בליליא ואמר ליּה שמיעא קדמי צלֹותְך ואתרעיתי בַאתרא
הדין למהוי לי לבית דבח קּורבניא.
יג .הא כד ַאכלי שמיא מלָאחתא מטרא והא כד ַאפקד על גֹובאי לאכּול (ס"א למיכל) פירי
ַארעא וכד אגרי מלאְך דמֹותא על חֹוביהֹון דעמי.
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ידּ .ומתכנעין עמי דאתקרי שמי עליהֹון ויעבדּון תתּובתא (ס"א תתּובא ויצלּון) ויצלּון ויבעּון
מן קדמי ויתּובּון מן ָארחתהֹון בישיא ואנא אקבל מן שמיא תתּובתהֹון ואשרי ואשבֹוק
לחֹוביהֹון וָאעיל ַאסותא (ס"א ַאסּותא) לַארעהֹון.
טו .כדּון יהי רעוא מן קדם מימרי דַאצלי אּודני לקבלא צלֹותא דמצלין עמי בַאנפי ַאתרא
הדין.
טז .וכדּון אתרעיתי במימרי וקדישית ית ביתא הדין לאשרָאה שכנתי תמן עד עלם ויהי
רעּותי לאֹוטבא תמן כל יֹומיא.
יז .ואת (ס"א ואת פלח) אין תפלח קדמי ּותהְך בָארחן דתקנן קדמי היכמה דהליְך דוד
אבּוְך ּולמעבד היכמה די פקדתְך ּוקימי ודיני תטר.
יח .וָאקים ית כּורסי מלכּותְך היכמה דגזרית עם דוד אבּוְך למימר לא יפסֹוק לְך גבר יתיב
על כּורסי מלכּותי ושליט על ישראל.
יט .ואין תיבין אתּון ותשבקּון קימי ּופקּודי די יהבית קדמיכֹון ּותהכּון ותפלחּון לטעות
עממין נכראין ותסגדּון להֹון.
כ .ואטלטלנּון מעלוי ַארעאי די יהבית להֹון וית ביתא הדין דקדישית לאשרָאה ביּה שכינתי
ארחק מן קדמי ואתנניּה למתלין ּולשּועי בכל עממיא.
כאּ .וביתא הדין די הוה עלָאה יהי חרֹוב כל מאן די יעבר עלֹוי יכלי וימר מטּול מה עבד יי
הכדין לַארעא הדא ּולביתא הדין.
כב .וימרּון מן בגלל דשבקּו ית פּולחנא דיי אלהא דאבהתהֹון דאפקנּון מַארעא דמצרים
וַאתקיפּו בטעות עממיא ּוסגידּו להֹון ּופלחּונּון מטּול היכנא ַאיתי עליהֹון ית כל בישתא
הדא.

פרק ח
א .והוה מסֹוף עשרין שנין דבנא שלמה ית בית מקדשא דיי וית ביתיּה.
ב .וקרויא דיהב חירם לשלמה בנא (ס"א בנא שלמה) יתהֹון ואֹותיב תמן ית בני ישראל.
ג .ואזל שלמה לחמתא דצֹובה וַאתקיף צירא עלּה.
דּ .ובנא ית תדמֹור במדברא וית כל קרוי בית אֹוצריא דבנא שלמה בחמתא.
הּ .ובנא ית בית חֹורֹון עלָאה וית בית חֹורֹון ַארעָאה קרוין כריכן מקפן שּורן דשין ועברין.
ו .וית בעלת וית כל קרוי בית אֹוצריא דהוֹו לשלמה וית כל קרוי פרשיא וית כל רעּות לביּה
(ס"א לבית) דשלמה די צבא למעבד ּולמבני בירּושלם ּובלבני (ס"א ּובלבנֹון) ּובכל ארע
שּולטניּה.
ז .כל עמא דאשתיר מן חתאי ואמֹוראי ּופרזאי וחואי ויבּוסאי דלא מישראל אנּון.
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ח .מן בניהֹון דאשתירּו בתריהֹון בַארעא די לא שיצנּון בני ישראל ויהבנּון שלמה למסקי
מסין עד יֹומא הדין.
טּ .ומן בני ישראל די לא יהב שלמה למהוי פלחין לעבידתיּה ארּום אנּון גברי מגיחי קרבא
ורבני גברֹוי ורבני ַארתכֹוהי (ס"א ַארתכֹוי) ּופרשֹוהי.
י .ואלין רבני אסטרטיגיא די למלכא שלמה מאתן וחמשין די מכבשין בעמא.
יא .וית בתיה ברתיּה דפרעה ַאסיק שלמה מקרתא דדוד לפלטירין דבנא לּה ארּום אמר
לא אפשר דתשלט לי אתתא בבית דוד מלכא דישראל ארּום קּודשא אנּון ולא כשר דתתיב
תמן אתתא מן בתר דעל לותהֹון ארֹונא דיי.
יב .הא בכין ַאסיק שלמה עלון קדם יי על מדבחא דיי דבנא קדם אּולמא.
יגּ .ובמסת יֹומא ביֹומיּה לַאסקא קרבן תדירא הי כתפקדתא דמשה לשבתיא ּומּוספיא
לרישי ירחיא ּולמֹועדיא תלת זמנין בשתא בחגא דפטיריא ּובחגא דמטליא.
יד .ואקים היכמה די פקיד דוד אבֹוי ית פלּוגת כהניא על עבידתהֹון וליואי על מטרתהֹון
לשבחא ּולשמשא כל קבל כהניא כמסת יֹומא ביֹומיּה ּולתרעיא בפלּוגתהֹון לכל תרעא
ותרעא ארּום היכנא (ס"א היכמא) תפקדתא דדוד נביא דיי.
טו .ולא עדּו תפקדתא דמלכא על כהניא וליואי לכל פתגמיא ּולאֹוצריא.
טז .ואתקנת כל עבידת שלמה מן יֹומא דאתיסד בית מקדשא דיי עד יֹומא דאשתיצי
ּושלים בית מקדשא דיי.
יז .הא בכן הליְך שלמה לכרְך תרנגֹולא ּולאילֹות דעל כיף ימא בַארעא דאדֹום.
יחּ .ושדר ליּה חּורם בידא דעבדֹוי אלפיא ועבדין חכימין בימא ואתֹו עם עבדי שלמה
לאֹופיר ּונסיבּו (ס"א ודברּו מתמן) מתמן ַארבע מָאה וחמשין קנטנרין דדהבא וַאיתיּו לות
מלכא שלמה.

פרק ט
אּ .ומלכת זמרגד שמעת ית שמע שלמה ואתת לנסָאה ית שלמה במתלון דחידין
בירּושלם בחיל תקיף לחדא והּוגנין טעינין בּוסמין ודהבא לסּוגי ּומרגלין בחירן ואתת לות
שלמה ּומללת עמיּה ית כל מה דהוא עם לבּה.
ב .ותני לּה שלמה ית כל פתגמהא ולא אתכסי מן שלמה מדעם דלא תני לּה.
ג .וחמת מלכא זמרגד ית חכמת שלמה ּובית מקדשא די בנא.
דּ .ומיכלא דפתֹוריּה וַאסחרּות עבדֹוי ּומֹוקמנא דשמשֹוי ּולבּושיהֹון ושקותיּה ּולבּושיהֹון
ּומסקתיּה דסליק לבית מקדשא דיי ולא אשתירת בּה תּוב רּוחא.
ה .ואמרת למלכא קּושטא פתגמא די (ס"א דשמעית) שמעית בַארעאי מטּול דביריְך (ס"א
דבריְך) ּומטּול חכמתְך.
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ו .ולא המנית לפתגמיא עד דאתיתי וחמָאה עיני והא לא אתחוא לי פלגּות מן סּוגעא
דחכמתְך אֹוספתא (ס"א אֹוספת) על שמּועתא די שמעית.
ז .טֹוביהֹון דגבריְך וטֹוביהֹון דעבדְך אלין דקימין קדמְך תדירא ושמעין ית חכמתְך.
ח .יהי יי אלהְך מברְך דאתרעי בְך למנָאה יתְך מלכא למתב על כּורסי מלכּותא למהוי
מליְך קדם יי אלהְך בדרחים יי אלהְך ית ישראל לקימּותיּה לעלם ּומני יתְך עלויהֹון למלכא
למעבד דין דקשֹוט ּוזכּו.
ט .ויהבת למלכא מָאה ועשרין קנטירין די דהב ּובּוסמיא לסּוגי לחדא ּומרגלין בחירן לא
הוה הי כבּוסמא ההּוא די יהבת מלכת זמרגד לשלמה (ס"א למלכא שלמה).
י .ואֹוף עבדי חירם ועבדי שלמה דַאיתיאּו דהבא מאֹופיר ַאיתיאּו קיסי ַאלגּומיא (ס"א
ַאלמּוגיא) ּומרגליתא בחירן.
יא .ועבד מלכא מן קיסי ַאלמּוגיא כבשיא לסעיד לבית מקדשא דיי ּולבית מלכא וכנריא
ונבליא לבני לוי דמשבחין בהֹון ולא אתחמֹון דכמתהֹון מן קדמת דנא בַארעא דבית יהּודה.
יבּ .ומלכא שלמה יהב למלכת זמרגד ית כל רעּותּה דבעת מניּה לבר די יהב לּה חלּופי
מה דַאיתיַאת לות מלכא ואתפניַאת ואזלת לַארעהא היא ועבדהא.
יג .והוה מתקלא דדהבא די הוה ָאתי לשלמה בשתא חדא שית מָאה ושתין ושית קנטרין
דדהבא.
יד .בר מאגר אּומניא ּוסחֹורת תגריא וכל מלכי (ס"א מלכיא דערב ּופחורא דַארעא)
סיסטותא ושלטֹוני ַארעא דמֹובלין כרגא דהבא וכספא לשלמה.
טו .ועבד מלכא שלמה מאתן עגילין דדהבא סנינא ועזלין יתיּה הי כחּוטא שית מָאה סלעין
דדהבא סנינא סליק על עגּולא חד.
טזּ .ותלת מָאה תריסין דדהבא סנינא (דעזלין יתיּה הי כחּוטא) תלת מָאה סלעין דדהבא
סליק על תריסא חדא (ס"א ויהב יתהֹון מלכא בביתא יערא דכרמלא) ּומנינּון מלכא בביתא
מקירת מלכיא.
יז .ועבד מלכא כּורסיא דשן דפיל רבא וחפהי דהב דכי.
יח .ושיתא מסֹוקין לכּורסיא וכיבש בדהבא סגלגלי כּורסא מדבקין ביּה ואשדיתא (ס"א
ואשרת) מכא ּומכא על אתר בית מֹותבא ּותרין ַאריון קימין כל קבל אשדיתא (ס"א
אשרתא).
יטּ .ותריסר ַאריון קימין תמן על שית מסֹוקין מכא ּומכא לא ַאתעביד היכנא לכלהֹון
מלכותא.
כ .וכלהֹון מאני משתיא דמלכא שלמה ּומאני (ס"א וכל מאני) בית מקירת מלכא דהב טב
לית בהֹון כספא ארּום לא אתחשיב סימא ביֹומי שלמה למדעם.
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כא .ארּום אלפיא למלכא דָאזלין לַאפרקיא (ס"א לַאפריקא) עם עבדיא דחירם זימנא חדא
לתלת שנין ַאתין אלפיא דַאפריקיא (ס"א דַאפריקא) טעינן דהבא וסימא ושן דפיל וקֹופין
ּוטוסין (ס"א וטוסין).
כב .ורבא מלכא שלמה מן כלהֹון מלכי ַארעא לעּותר ּולחכמתא.
כג .וכלהֹון מלכי ַארעא בען ית סבר אפי שלמה למשמע ית חכמתיּה דיהב יי בלביּה.
כד .ואנּון מיתין גבר דֹורֹוניּה מאני דכספא ּומאני דדהבא ּופלדסין דבּוץ (ס"א דכין) זיני
קרבא ּובּוסמנין סּוסון וכֹודנין גזירת שנא בשנא.
כה .והוה לשלמה ַארבע ַאלפין אּורין דסּוסון וַארתכין ּותריסר ַאלפין פרשין ואשרינּון בקרוי
ַארתכיא בר מן מה די הוי עם מלכא בירּושלם.
כו .והוה שליט בכלהֹון מלכיא מן פרת ועד ַארעא דפלשתאי ועד תחּום מצרים.
כז .ויהב מלכא ית סימא בירּושלם זליל הי כַאבניא וית ַארזיא יהב בזילּותא הי כשקמניא
דבשפלתא לסּוגי.
כחּ .ומפקין סּוסון ממצרים לשלמה ּומן כלהֹון ַארעתא.
כטּ .ומֹותר מלי שלמה קדמאי ּובתראי הלא אּנּון כתיבין על פתגמי נתן נביא ועל נבּואתיּה
דאחיה דמן שילה ּובחזונא דעדֹו נביא דאתנבאּו על ירבעם בר נבט.
לּ .ומליְך שלמה בירּושלם על כלהֹון (ס"א כל) ישראל ַארבעין שנין.
לאּ .ושכיב שלמה עם אבהתֹוי ּוקברּו יתיּה בקרתא דדויד אבֹוי ּומליְך רחבעם בריּה
בַאתרֹוי.

פרק י
א .ואזל רחבעם לשכם ארּום בשכם אתֹו כל ישראל לַאמלכא יתיּה.
ב .והוה כד שמע ירבעם בר נבט והּוא שרי במצרים די ערק מן קדם שלמה (ס"א שלמה
מלכא) ותב ירבעם ממצרים.
גּ .ושדרּו ּוקרֹו ליּה ואתא ירבעם וכל ישראל ּומלילּו עם רחבעם למימר.
דָ .אבּוְך ַאקשי ית נירנא וכדּון ָאקיל ַאנת מן פּולחנא דָאבּוְך קשין ּומן ניריּה תקיפא די יהב
עלנא ונפלחנְך.
ה .ואמר להֹון עד זמן תלתא יֹומין אֹוריכּו ותּובּו לותי ואזלּו עמא.
ו .ואתמליְך מלכא רחבעם עם סביא דהוֹו קימין ּומשמשין קדם שלמה אבֹוי במהויּה קים
למימר אכדין אתּון מתמלכין לָאתבא לעמא הדין פתגמא.
זּ .ומלילּו עמיּה למימר אין תהא לטב לעמא הדין ותתרעי בהֹון ויהֹון לְך לעבדין כל יֹומיא.
חּ .ושבק ית מלכת סביא דמלכֹוהי ואתמליְך בטליא די רביאּו עמיּה די קימין ּומשמשין
קדמֹוי.
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ט .ואמר להֹון מה אתּון מתמלכין ונתיב פתגמא ית עמא הדין די מלילּו לותי למימר (ס"א
עמי) ַאקיל מן נירא די יהב ָאבּוְך עלנא.
יּ .ומלילּו עמיּה טליא די רביאּו עמיּה למימר כדנן תימר לעמא דמלילּו עמְך למימר אבּוְך
ַאתקיף ית נירנא וַאנת ַאקיל מננא כדנן תימר להֹון חלשּותי תקיפא מן גבּורתי דאבא.
יא .וכדּון אבא רמא עלויכֹון ניר תקיף ואנא אֹוסיף על ניריכֹון אבא רדא יתכֹון בשרביטין
ואנא ארדי יתכֹון במרגנין.
יב .ואתא ירבעם וכל עמא לות רחבעם ביֹומא תליתָאה היכמא די מליל מלכא למימר
תּובּו לותי ביֹומא תליתָאה.
יג .וָאתיבנּון מלכא פתגמא קשין ּושבק מלכא רחבעם ית מלכת סביא.
ידּ .ומליל להֹון כמלכת טליא למימר אבא איקר ית ניריכֹון ואנא אֹוסיף עלֹוהי אבא רדא
יתכֹון בשרביטין ואנא במרגנין.
טו .ולא קביל מלכא מן עמא ארּום הות תּוסקפא מן קדם יי מן בגלל לָאקמא יי ית
פתגמיּה די מליל ביד אחיה דמן שילֹו על ירבעם בר נבט.
טז .וכלהֹון ישראל חמֹון ארּום לא קביל מלכא מנהֹון ואתיבּו עמא ית מלכא למימר מה
אית לנא חּולק בדוד וַאחסנתא בבריּה דישי גבר לקרויְך ישראל כדּון מלֹוְך על ַאנשי ביתְך
דוד ואזלּו כלהֹון ישראל לקרויהֹון.
יזּ .ובני ישראל דיתבין בקרוי יהּודה וַאמליְך (ס"א ּומלְך) עליהֹון רחבעם.
יחּ .ושדר מלכא רחבעם ית הדֹורם דממני על מסקי מסין ּופתקּו ביּה בני ישראל ַאבניא
ּומית ּומלכא רחבעם אתקף למסק בַארתכא למפְך לירּושלם.
יטּ .ומרדּו בית ישראל בבית דוד עד יֹומא (ס"א זמן יֹומא) הדין.

פרק יא
א .ואתא רחבעם לירּושלם ּוכנש ית בית יהּודה ּובנימין מָאה ותמנן ַאלפין גבר גבר אנשי
עבדי קרבא למסדרא סדרי קרבא עם בית ישראל לָאתבא ית מלכּותא לרחבעם.
ב .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם שמעיהּו נביא דיי למימר.
ג .אמר לרחבעם בר שלמה מליְך שבטא דבית יהּודה ועם כל בית ישראל דביהּודה
ּובנימין למימר.
ד .כדנן אמר יי לא תסקּון ולא תגיחּון קרבא עם אחּוכֹון בני ישראל תּובּו גבר לביתיּה
ארּום מן קדם יי הוה פתגמא הדין וקבילּו ית פתגמי יי ותבּו מלמיזל לות ירבעם.
ה .ויתב רחבעם בירּושלם ּובנא קרוין כריכן בַארעא שבטא דבית יהּודה.
וּ .ובנא ית בית לחם וית עיטם וית תקֹוע.
ז .וית בית צּור וית שֹוכֹו וית עדלם.
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ח .וית גת וית מרשה וית זיף.
ט .וית אדֹורים וית לכיש וית עזקה.
י .וית צרעה וית ַאילֹון וית חברֹון דבשבטא יהּודה ּובשבטא דבנימין קרוין כריכן.
יא .ושפיץ ותקיף ית קרוין (ס"ש קרויא כריכתא) כרכתא ּומני בהֹון ַארכֹונין ותסברין מלין
מכלא ּומשחא וחמרא.
יבּ .ובכל קריה וקריה יהב עגילין ּומּורנין ותקיפנּון לסּוגי לחדא והוֹון ליּה שבטא דיהּודה
ּובנימין.
יג .וכהניא וליואי דבכל ישראל (ס"א תחּום ישראל) אתעתדּו עלֹוהי מכל תחּומיהֹון.
יד .ארּום שבקּו ליואי ית פרוילהֹון ואחּודתהֹון (ס"א ואתֹו) ואזלּו לשבטא דיהּודה ולירּושלם
ארּום עכבנּון ולא שבקנּון ירבעם ּובנֹוי מלשמש קדם יי.
טו .ואקים ליּה כּומרין לבמתיא ּולשדין ּולעגלין די עבד.
טזּ .ובתריהֹון מכל שבטיא דישראל דיהבין ית לבהֹון למתבע אּולפן מן קדם יי אלהא
דישראל אתֹו לירּושלם לדבחא קדם יי אלהא דאבהתהֹון.
יז .ותקיפּו ית מלכּותא דבית יהּודה וַאלימּו ית רחבעם בר שלמה לשנין תלת ארּום הליכּו
באֹורח דוד ּושלמה לשנין תלת.
יחּ .ונסיב ליּה רחבעם אתתא ית מחלת בר ירימֹות בר דוד וית אביחיל בת אליָאב בר ישי.
יט .וילידת ליּה בנין ית יעּוש וית שמריה וית זהם (ס"א דהם).
כּ .ובתרהא נסיב ית מעכה בת ַאבשלֹום וילידת ליּה ית אביה וית עתי וית זיזא וית
שלמית.
כאּ .ורחים רחבעם ית מעכה בת ַאבשלֹום מן כל נשֹוהי ּופילקתֹוהי ארּום נשין תמניסרי
נסיב פילקתין שתין ואֹוליד עשרין ּותמניא בנין ושתין בנן.
כבּ .ומני לרישא ית (ס"א רחבעם ית) אביה בר מעכה לַארכֹון על אחֹוהי ארּום אמר למתן
ליּה מלכּותא.
כגּ .ובנא ושפיץ קרוין ּומני מכל בנֹוי על כל ַארעתא דבית יהּודה לכלהֹון קרויא כריכתא
ויהב להֹון מזֹונא לסֹוגי ּושאיל למסב רכפת נשיא.

פרק יב
א .והוה כד אתקנת מלכּותיּה דרחבעם וכד אתקף שבק ית אֹוריתא דיי וכל ישראל עמיּה.
ב .והוה בשתא חמישיתא למלכא רחבעם סליק שישק מלכא דמצרים על ירּושלם מטּול
דשקרּו במימרא דיי.
ג .בַאלפא ּומאתן ַארתכין ּובשתין ַאלפין פרשין ולית סכֹום לעמא די אתֹו עמיּה ממצרים
לּובאי וסּוכאי וכּושאי.
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דּ .וכבש ית קרויא כריכתא דהוֹו ליהּודה ואתֹו לירּושלם.
הּ .ושמעיה נביא אתא לות רחבעם ורבני יהּודה דאתכנשּו לירּושלם מן קדם שישק ואמר
להֹון כדנן אמר יי אתּון שבקתּון ית דחלתי ּוברם אנא אשבֹוק יתכֹון בידא דשישק.
ו .ואתכנעּו רבני ישראל ּומלכא ואמרּו זכָאה הּוא יי.
ז .וכד גלי קדם יי ארּום אתכנעּו הוה פתגם נבּוָאה עם שמעיה למימר אתכנעּו עמי ולא
אחבלנּון ואתן להֹון כזעיר לשזבא ולא תחּול רּוגזי בירּושלם בידא דשישק.
ח .ארּום יהוּון ליּה לעבדין וידעּון פּולחני ושעבּוד מלכות ַארעתא.
טּ .וסליק שישק מלכא דמצרים על ירּושלם ּושבא ית תסברי בית מקדשא דיי וית תסברי
בית מלכא וית כל תשבחת רגּונא נסיב ּושבא ית תריסי דהבא דעבד שלמה.
י .ועבד מלכא רחבעם חלּופיהֹון עגילין דנחשא ּומני על יד רבני רהטֹוניא דנטרין תרע בית
מלכא.
יא .והוה כד עליל מלכא לבית מקדשא דיי עללין רהטֹוניא ּונטלּונּון ּומתיבין יתהֹון לדֹוכא
דרהטֹוניא ּונטלּונּון ּומתיבין יתהֹון לדֹוכא דרהטֹוניא.
יב .וכד תבר לביּה תב מניּה רּוגזא דיי ולא אמר לחבלא ּולשיצָאה לכל עמא ואֹוף בדבית
יהּודה אמר לַאיתָאה פתגמין טבין.
יג .ואתקף מלכא רחבעם בירּושלם ּומלְך ארּום בר ַארבעין וחדא שנין הוה (ס"א הוה
רחבעם) כד מלְך ושבסרי שנין מלְך בירּושלם קרתא דאתרעי יי לאשרָאה שכנתיּה תמן
מכל שבטיא דישראל ושּום אמיּה נעמה עמֹוניתא (ס"א דמן נעמיתא).
יד .ועבד דביש ארּום לא כון לביּה למתבע אּולפן מן קדם יי.
טוּ .ופתגמי רחבעם קדמאי ּובתראי הלא אנּון כתיבין בפתגמי שמעיה נביא ועדֹו נביא
בספר יחּוס בית דוד וסדרי קרביא דהוֹו בין רחבעם ּובין ירבעם כל יֹומיא.
טזּ .ושכב רחבעם עם אבהתֹוי ואתקבר בקרתא דדוד ּומליְך אביה בריּה בַאתרֹוי.

פרק יג
א .בשנת תמנסרי למלכא ירבעם ּומלְך אביה על בית יהּודה.
ב .תלת שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה מיכיהּו ברת אּוריאל מן גבעתא היא הות (ס"א
מעכה) מיכה ברת ַאבשלֹום וַאמטּול דהות אתתא כשרתא אתהפכא למתקרי מיכיהּו שמא
דמעלי ושּום אבּוהא אתהפְך למתקרי אּוריאל דמן גבעתא דלא למדכר שמיּה דַאבשלֹום
ּוקרבא הות ביני אביה ּוביני ירבעם.
ג .וטקס אביה ַארתכין (ס"א ַארתכיּה) וסדר קרבא בחיל גברי עבדי קרבא ַארבע מָאה
ַאלפין גּוברין עּולימין וירבעם טקיס עמיּה סדרי קרבא בתמני מָאה ַאלפין גּוברין גברי
חילא.

313

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

314

ד .וקם אביה מעלוי לטּור (ס"א לטור) צמרים די בטּור שבטא דבית אפרים ואמר קבילּו
מני ירבעם וכלהֹון בית ישראל.
ה .הלא לכֹון מדע ארּום יי אלהא דישראל יהב מלכּותא לדוד ואשלטיּה על ישראל לעלם
ליּה ולבנֹוי קים מלח היכמא דמֹוי דימא לית אפשר דמתמתקן לעלם הי כדין לית אפשר
דתעדי שלטנא מדבית דוד עד עלמא.
ו .וקם ירבעם בר נבט עבדא דשלמה ברא דדוד ּומרד על רבֹוניּה.
ז .ואתכנשּו לותיּה אנשי סריקין בני רשעא ואתַאלמּון על רחבעם בר שלמה ּורחבעם הוה
טלי ורכיְך לבא ולא אתקף קדמיהֹון.
ח .וכדּון אתּון ָאמרין לַאתקפא קדם מלכּותא דמן קדם יי אתיהיבת ביד בנֹוי דדוד ואתּון
רכפת עממין סגיעין ועמכֹון עגלין דדהבא די עבד לכֹון ירבעם בר נבט דחלן (ס"א לדחלן)
אלהא.
ט .הלא תרכתּון ית כהניא דיי בני ַאהרן וליואי ועבדתּון לכֹון כּומרין הי כעמי ַארעתא כל
דָאתי לקרבא קרבניּה בתֹור בר תֹורי ודכרין שבעא ויהי כהין בר מן מימרא דיי.
י .ואנחנא מימרא דיי בסעדנא והּוא אלהנא ולא שבקנא דחלתיּה וכהניא דמשמשין קדם יי
בני ַאהרן וליואי בעיבידתא.
יאּ .ומסקין קטֹורת בּוסמין קדם יי בצפר בצפר ּוברמש ברמש ּוקטֹורת בּוסמיא וסדּור
לחמא על פתֹורא דכי ּומנֹורתא דדהבא ּובּוצינהא לַאדלקא ברמש ברמש ארּום נטרין
אנחנא ית מטרת מימרא דיי אלהנא ואתּון שבקתּון ית דחלתיּה.
יב .והא עמנא ברישא יי וכהנֹוהי וחצצרֹות יבבא ליבבא עליכֹון בני ישראל לא תניחּון קדם
יי אלהא דאבהתכֹון ארּום לא תצלחּון.
יג .וירבעם ַאסחר ית כמנא למיתי מן בתריהֹון והוֹו לאפי דבית יהּודה ּוכמנא מן בתריהֹון.
יד .ואסתכיּו דבית יהּודה והא להֹון קרבא מן קדמיהֹון ּומן בתריהֹון וקבילּו קדם יי וכהניא
מחצרין בחצצרתא.
טו .ויביבּו אנש יהּודה והוה כד יביבּו אנש יהּודה ּומימרא דיי תבר (ס"א תכרית) ית
ירבעם וכלהֹון ישראל קדם אביה ּובית יהּודה.
טז .ואפכּו בני ישראל מן קדם דבית יהּודה ּומסרנּון יי בידיהֹון.
יזּ .ומחֹו בהֹון אביה ועמיּה מחתא רבתא ּונפלּו קטילין בחרבא מדבית ישראל חמש מָאה
ַאלפין גבר עּולים.
יח .ואתברּו בני ישראל בעדנא ההיא ואתקפּו בני יהּודה ארּום אסתמיכּו על מימרא דיי
אלהא דאבהתהֹון.
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יטּ .ורדף אביה בתר ירבעם ּוכבש מניּה קרוין בית אל וית כפרנהא וית ישנה וית כפרנהא
וית עפרֹון וכפרנהא.
כ .ולא הוה חילא בירבעם תּוב ביֹומי אביהּו ותבריּה יי ּומית.
כא .ואתקף אביהּו ּונסיב ליּה נשין ַארביסרי ואֹוליד עשרין ּותרין בנין ושתסרי בנן.
כבּ .ושָאר פתגמי אביה וָארחתיּה ּופתגמֹוי כתיבין במדרשיּה דנביא עדֹו.
כגּ .ושכיב אביה עם אבהתֹוי ּוקברּו יתיּה בקרתא דדוד ּומלְך ָאסא בריּה בַאתרֹוי ביֹומֹוי
שדֹוכת ַארעא דישראל עשרתי שנין.

פרק יד
א .ועבד ָאסא דתקן ּודכשר קדם יי אלהים (ס"א אלהיּה).
ב .ועטר (ס"א ועטר) ית אגֹורי עממין נכראין ּובמתיא (ס"א ּובמתא) ותבר ית קמתא וקציץ
ית אשירתא.
ג .ואמר לדבית יהּודה למתבע ית דחלתא דיי אלהא דאבהתהֹון ּולמעבד ית אֹוריתא
ותפקדתא.
ד .ועטר מכל קרוי יהּודה ית בסמיא וית חנסנסיא ּושדֹוכת מלכּותא קדמֹוי.
הּ .ובנא קרוין כריכן ביהּודה ארּום שדֹוכת ַארעא דישראל ולית עמיּה קרבא בשניא האלין
כי (ס"א ארּום שבק יי) אגח יי ליּה.
ו .ואמר ליהּודה (ס"א לדבית יהּודה) נבני קרויא אלין ונפף (ס"א ונקף) שּוריא ּומגדליא
דשין ועברין עד כדי אתכבישּו דירי ַארעא קדמנא ארּום תבענא ית דחלתא דיי אלהנא
תבענא אּולפן מן קדמֹוי ואנח לנא מחזֹור חזֹור ּובנֹו וַאצלחּו.
ז .והוה לָאסא חילא נטלי עגילין ּומּורני מדבית יהּודה תלת מָאה ַאלפין ּומדבית בנימין
נטלי תריסין ונגדי קשתין מאתן ּותמניא (ס"א ּותמנן) ַאלפין כל אלין גברי חילא.
חּ .ונפק לותהֹון זרח כּושָאה בחילא אלף ַאלפין וַארתכין תלת מָאה ואתא עד מרשה.
טּ .ונפק ָאסא קדמֹוי וסדרּו קרבא בחילת צפת דלמרשה.
י .וצלי ָאסא קדם יי אלהיּה ואמר יי אלהים לית בר מנְך למסעד ביני גברא לבין חלשא
סעֹוד יתנא יי אלהנא ארּום על מימרְך אסתמכנא ּובשּום מימרְך ָאתינא על רכפת עמא
הדין יי אלהנא ַאנת לא ישלֹוט עמְך בר נש.
יא .ותבר יי ית כּושאי קדם ָאסא וקדם בית יהּודה ואפכּו כּושאי.
יבּ .ורדפנּון ָאסא ועמא די עמיּה עד גרר ּונפלּו מן כּושאי ולא הות להֹון שיזבּותא
לאתקימא ארּום אתברּו קדם יי וקדם משריתיּה ּונטלּו עדָאה סגיעא לחדא.
יגּ .וקטלּו ית כל יתבי קרויא דחזֹור חזֹור גרר ארּום הות פחדא (ס"א דחלא מן קדם יי
עלויהֹון ּובזֹו) דיי עליהֹון ּובזתּו ית כל קרויא ארּום בזתא סגיעא הות בהֹון.
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יד .ואֹוף משכני גיתיהֹון מחֹו ּושבֹו ָאען לסּוגי וגמלין ותבּו לירּושלם.

פרק טו
א .ועזריה בר עֹודד שרת עלֹוי רּוח נבּוָאה מן קדם יי.
בּ .ונפק קדם ָאסא ואמר קבילּו מני ָאסא וכל יהּודה ּובנימין מימרא דיי בסעדכֹון במהויכֹון
ָאזלין בָארחתיּה ואין תֹובעין אתּון אּולפן מן קדמֹוי ישתכח לכֹון בעדן עקתכֹון ואין תשבקּון
דחלתיּה ישבֹוק יתכֹון.
ג .ויֹומין סגיאין לדבית ישראל לא יתפלגּון (ס"א דאתפלגּו) על דבית יהּודה ּומטי (ס"א
וסטּו בתְך) בתר ירבעם ולא פלחּו לאלהא קשֹוט והוֹון סגדין לעגלין דדהב ולא הוה להֹון
כהין מליף זכּו אלהן כּומריא דמסקין קטֹורתא לפּולחנא נכריתא ולא אתעסקּו באֹוריתא.
ד .ותבּו כד עיק להֹון לפּולחנא דיי אלהא דישראל ּותבעּו אּולפן מן קדם (ס"א קדמֹוי) יי
וישתכח להֹון.
ה .מטּול דבעדניא האנּון לא הוה שלמא לדנפיק לחקלא ּולעליל לקרתא ארּום שגּושתא
סגיאין על כל יתבי ַארעתא.
ו .ועבדּו סיעתא עמא בעמא (ס"א על עמא) קרי בקרי ארּום מימרא דיי שגשנּון בכל
עקתא.
ז .ואתּון דבית יהּודה אתקפּו ולא יתרשלן ידיכֹון ארּום אית לכֹון אגר טב לעיבדתכֹון.
ח .וכד שמע ָאסא ית פתגמיא האלין ּופתגמי נבּואתא דעֹודד נביא אתקף וַאעדי שקּוציא
מכל ַארעא דבית יהּודה ּובנימין ּומן קרויא דכבש מן טּורא דבית אפרים וחדת ית מדבחא
דיי די קדם אּולמא דיי.
טּ .וכנש ית כל אנש יהּודה ּובנימין ּודדירין עמהֹון מדבית אפרים ּומדבית מנשה ּומדבית
שמעֹון ארּום שרי עמיּה מדבית ישראל לסּוגי במחמיהֹון ארּום מימרא דיי אלהיּה בסעדיּה.
י .ואתכנשּו לירּושלם בירחא תליתָאה לשתא חמסרי למלכּות ָאסא.
יא .ודבחּו קדם יי ביֹומא ההּוא בחגא דשבּועיא מן עדָאה דַאיתיאּו תֹורא שבע מָאה וָאען
שבעא ַאלפין.
יב .ועלּו בקימא למתבע ית דחלתא דיי אלהא דאבהתהֹון בכל רעּותהֹון ּובכל נפשהֹון.
יג .וכל די לא יתבע מן קדם יי אלהא דישראל יתקטל למן זעירא ועד רבא למן גברא ועד
אתתא.
יד .וקימּו קדם יי בקל רב ּוביבבא ּובחצֹוצרתא ּובשֹופריא.
טו .וחדֹו כל אנש יהּודה מטּול קֹונמא ארּום בכל לבהֹון קימּו ּובכל רעּותהֹון תבעּו דחלתיּה
ואשתכח להֹון וַאניח יי להֹון מן חזֹור חזֹור.
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טז .ואֹוף מעכה אמיּה דָאסא ַאעדיּה מלמהוי מלכתא מטּול דעבדת טעותא למגחְך קדם
אשרתא וקציץ ָאסא ית טעות גיחּוכה וַאדיק ואֹוקיד וטליק בנחלא דקדרֹוןּ .ומן בתר דתבת
מעכה אמיּה דָאסא למהוי כשירתא ַאהדר ית שמּה מיכיהּו בת אּוריאל דמן גבעתא מן
בגלל דלא למדכר ית שמהא קדמאי דלא למתגניא ביּה.
יזּ .ובמתיא (ס"א ּובמתיא) לא עטרא מדבית ישראל לחֹוד לבא דָאסא הוה שלים כל יֹומֹוי.
יח .וַאיתי ית קדשי אבֹוי וקּודשֹוי לבית מקדשא דיי סימא ודהבא ּומניא.
יט .וסדרי קרבא לא הות עד שנת תלתין וחמש למלכּותא דָאסא.

פרק טז
א .בשנת תלתין ושית למלכּות ָאסא סליק בעשא מלכא דישראל על דבית יהּודה ּובנא ית
רמתא מן בגלל דלא למשבק נפיק ועליל לָאסא מליְך שבטא דבית יהּודה.
ב .ואפיק ָאסא סימא ודהבא מן תסברי בית מקדשא דיי ּומבית מלכא ּושדר לבר הדד
מלכא דארם דיתיב בדרמשק למימר.
ג .קימא בין מימרי ּובין מימרְך בין אבא ּובין אבּוְך הא שדרית לותְך סימא ודהבא אזל
אשני קימְך דעם בעשא מלכא דישראל ויסתלק מעלוי.
ד .וקביל בר הדד מן מלכא ָאסא ּושדר ית רבני חילותא די ליּה לקרוי ישראל ּומחֹו ית עיֹון
וית דן וית ָאבל ממערבא וית כל בית אֹוצרין די בקרוי נפתלי.
ה .והוה כד שמע בעשא ּופסק מלמבני ית רמתא ּובטיל ית עבידתיּה.
ו .וָאסא מלכא דבר ית כל אנש יהּודה ּונטלּו ית ַאבני רמתא וית קסיהא די בנא בעשא
ּובנא בהֹון ית גבעתא וית סכּותא.
זּ .ובעדנא ההיא אתא חנני נביא לות ָאסא מליְך שבטא דבית יהּודה ואמר ליּה כד
אסתמכתא על מלכא דארם ולא אסתמכתא על מימרא דיי אלהים מטּול היכנא אשתיזיב
חיל מלכא דארם מן ידְך.
ח .הלא כּושאי ולּובאי הוֹו לחיל סגיא (ס"א סגי) לַארתכין ּולפרשין לחדא ּובאסתמכּותְך
על מימרא דיי מסרנּון בידְך.
ט .ארּום יי עינֹוהי מסתכלין בכל ַארעא לאתקפא עם צדיקיא דלבהֹון שלים לותיּה
אטפשתא (ס"א ַאסכילתא) על דא ארּום מבכן אית עמְך סדרי קרביא.
יּ .ורגז ָאסא על נביא ּומניּה בבית אסריא ארּום אתנסיס עמיּה על דא ושעביד ָאסא מן
עמא בעדנא ההיא.
יא .והא פתגמי ָאסא קדמאי ּובתראי הא אנּון כתיבין על ספר מלכיא דבית יהּודה ּודבית
ישראל.
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יבּ .ומרע ָאסא בשנת תלתין ּותשע למלכּותיּה ואתחגר ברגלֹוי עד לעילא אתגבר מרעיּה
ואֹוף כד מרע לא תבע אּולפן מן קדם יי אלהן בַאסותא.
יגּ .ושכיב ָאסא עם אבהתֹוי ּומית בשנת חדא וַארבעין כד מלְך.
ידּ .וקברּו יתיּה בבית קבּורתיּה דתקין ליּה בקרתא דדוד ואשכבֹוהי במשכבא די מלי
בּוסמין וזיני וריחנין מבסמין בּוסמנין עֹובד ַאסיא ואֹוקידּו ליּה יקידת קיסי בּוסמיא (ס"א
בּוסמין רבתא) עד לחדא.

פרק יז
אּ .ומלְך יהֹושפט בריּה בתריּה ואתקף על דבית ישראל.
בּ .ומני חילון בכל קרוי יהּודה כריכן ּומני אסטרטיגין בַארעא שבטא דבית יהּודה ּובקרוי
אפרים די כבש ָאסא אבּוהי.
ג .והוה מימרא דיי בסעדיּה דיהֹושפט ארּום הליְך בארחתיּה דדוד אבֹוי קדמאי ולא תבע
אּולפן מן טעותא.
ד .מטּול די לאלהא דָאבּוהי תבע ּובפקֹודֹוי הליְך ולא כעֹובדין בישין דבית ישראל.
ה .וַאתקין יי ית מלכּותא בידיּה ויהבּו כל דבית יהּודה דֹורֹון ליהֹושפט והוה ליּה עּותרא
ונכסין ויקר לסּוגי.
ו .וראים לביּה להלכא בָארחן דתקנן קדם יי ותּוב עטר ית במתיא וית אשריא מדבית
יהּודה.
זּ .ובשתא תליתָאה למלכּותיּה שדר לרברבנֹוי לבן חיל ּולעֹובדיה ולזכריה ולנתנאל
ּולמיכיהּו לַאלפא דחלתא דיי בקרוי יהּודה.
ח .ועמהֹון ליואי שמעיה ּונתניה ּוזכריה (ס"א ּוזבדיהּו) ועשהאל ּושמירמֹות ויהֹונתן
ואדֹוניהּו וטֹוביה וטֹוב אדֹוניה ליואי ועמהֹון אלישמע ויהֹורם כהניא.
ט .וַאליפּו בדבית יהּודה ועמהֹון ספר אֹוריתא דיי וַאסחרּו בכל קרוי יהּודה וַאליפּו בעמא.
י .והוה דחילא דיי על כלהֹון מלכות ַארעתא דחזרנּות יהּודה ולא ַאגיחּו קרבא עם
יהֹושפט.
יאּ .ומן פלשתאי מיתין דֹורֹון ליהֹושפט וסימא ודהבא תקרּובתא אֹוף ערבאי מיתין ליּה עאן
דכרין שבעת ַאלפין ּושבע מָאה ּותישיא (ס"א ּוברחין) שבעת ַאלפין ּושבע מָאה.
יב .והוה יהֹושפט ָאזיל ורבי עד לעלא ּובנא ביהּודה ברניתא וקרוי בית אֹוצרין.
יגּ .ופּולחנא סגיעא הות ליּה בקרוי יהּודה וגברי עבדי קרבא בירּושלם (ס"א גברי חילא
בירּושלם).
יד .ואלין מניניהֹון לבית אבהתהֹון לשבטא דיהּודה רבני ַאלפין עדנא רבא ועמיּה גברי
חילא תלת מָאה ַאלפין.
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טוּ .ודשרי סמיְך עלֹוי יהֹוחנן רבא ועמיּה מאתן ּותמניא (ס"א ותמנן) ַאלפין.
טזּ .ודשרי סמיְך עלֹוי עמסיה בר זכרי דמתנדב ליי (ס"א קדם יי) ועמיּה מאתן ַאלפין גברי
חילא.
יזּ .ומן שבטא דבנימין גברי חילא אלידע ועמיּה נגדי קשתא וַאחדי תריסין מאתן ַאלפין.
יחּ .ודשרי סמיְך עלֹוי יהֹוזבד ועמיּה מָאה ותמנין ַאלפין מזרזי חילא.
יט .אלין דמשמשין ית מלכא בר מן די מני מלכא בקרוי כריכן בכל קרוי יהּודה.

פרק יח
א .והוה ליהֹושפט עֹותר ויקר לסּוגי ואתחתין עם ַאחָאב.
בּ .ונחת לסֹוף שנין (ס"א שניא) לות ַאחָאב לשמרֹון ּונכס ליּה ַאחָאב עאן ותֹורי לסּוגי
ּולעמא דעמיּה ושדליּה למסק (ס"א למיעל) לרמֹות גלעד.
ג .ואמר ַאחָאב מלכא דישראל ליהֹושפט מליְך שבטא דבית יהּודה התיזיל עמי לרמֹות
גלעד ואמר ליּה אנא דכותְך (ס"א דכמתְך ודכמת) ודכות עמְך עמי מה דימטי לְך ימטי לי
בקרבא.
ד .ואמר יהֹושפט למלכא דישראל תבע כדּון יֹומא הדין ית פתגמא דיי.
הּ .וכנש מלכא דישראל ית נביַאיא ַארבע מָאה גּוברין ואמר להֹון הכשר לנא דנסק לרמֹות
גלעד לקרבא אין אתמנע ואמרּו סק וימסֹור יי בידא דמלכא.
ו .ואמר יהֹושפט האפשר דלית כא נביא דכשר קדם יי תּוב ונתבע מניּה.
ז .ואמר מלכא דישראל ליהֹושפט תּוב אית גברא חד למתבע פתגמא דיי מניּה ואנא
רחקתיּה מטּול דליתֹוי מתנבי עלי לטבתא ארּום כל יֹומֹוי לבישתא הּוא מיכיהּו בר ימלא
ואמר יהֹושפט לא ימר מלכא היכנא.
חּ .וקרא מלכא דישראל לגוָאה (ס"א לגוזָאה) חד ואמר סרהיב למיתי למיכיהּו בר ימלא.
טּ .ומלכא דישראל ויהֹושפט מליְך שבטא דבית יהּודה לבּושין לביש (ס"א לבּושי) מלכּותא
ויתבין מסחרין הי כפלגּות אדרא דא תבע מן נביי שקרא ודין תבע אּולפן מן קדם יי ּומצלי
במעלנא דשמרֹון וכלהֹון נביי שקרא מתנבן בשקר קדמיהֹון.
י .ועבד (ס"א ועבד ליּה) צדקיהּו בר כנענא נביא שקרא דמּות צּורתא דקרנין דפרזל ואמר
כדנן אמר יי באלין תקטֹול ית אנש ארם עד די תשיצנּון.
יא .וכלהֹון נביי שקרא מתנבן בשקר היכנא למימר סק לרמֹות גלעד וַאצלח וימסֹור יי בידא
דמלכא.
יב .ואזגדא דאזל למקרי למיכה מלל לותיּה למימר הא פתגמי נביי שקרא ממלל חד טבא
ותקין קדם מלכא ויהי כדּון פתגמְך כחדא מנהֹון ּותמליל פתגמין תקנין.
יג .ואמר מיכה קים הּוא יי ית דיימר אלהי יתיּה אמלל.
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יד .ואתא לות מלכא ואמר מלכא לותיּה מיכה הכשר דנסק לרמֹות גלעד לַאגחא קרבא אין
אתמנע ואמר סקּו וַאצלחּו ויתמסרּו בידיכֹון.
טו .ואמר ליּה מלכא עד כמה זמנין אנא מקים עלְך דלא תתנבי עלי לחֹוד קּושטא (ס"א
בשּום מימרא דיי) דיי.
טז .ואמר חמית ית (ס"א ית כל) ישראל מבדרין עלוי טּוריא הי כענא דלית להֹון רעי ואמר
יי לית רבֹונין לאלין יתּובּון אנש לביתה בשלם.
יז .ואמר מלכא דישראל ליהֹושפט הלא אמרית לותְך דלא יתנבי עלי טב ארּום אלהן
לביש.
יח .ואמר הא בכין קביל (ס"א קבלּו) פתגמא נבּואתא דיי חמית ית איקר שכנתא דיי יתיב
על כּורסי יקריּה וכלהֹון חילי שמיא קימין ּומשמשין מן ימיניּה ּומן שמאליּה.
יט .ואמר יי מן ישרגג ית ַאחָאב מלכא דישראל ויסק ויתרמי קטיל ברמת גלעד ואמר דין
יימר ככדין ודין יימר ככדין.
כּ .ונפק רּוחא דנבֹות דמן יזרעאל ממחיצת צדיקיא וקם קדם יי ואמר אנא ַאטעניּה ואמר
ליּה יי במה.
כא .ואמר אפֹוק ואהא לרּוח נבּוָאת שקר בפּומהֹון דכלהֹון נביאֹוהי ואמר תטעי ואֹוף אית
לְך יּוכלא למטעי יתהֹון ברם לית לְך רשּו למתב ביני צדיקיא מטּול דכל מאן דממלל שקר
לית אפשר ליּה דיהוי מדֹוריּה ביני צדיקיא מבכין פּוק מן לותי ועביד כן.
כב .וכדּון הא מני יי רּוח נבּוַאת שקר בפּומהֹון די נביָאן (ס"א נביַאיְך) אלין ּומן קדם יי
אתגזר לַאיתָאה עלְך בישתא.
כגּ .וקרב צדקיהּו בר כנענה וַאלקי ית מיכה עלוי (ס"א עלֹוי) לסתיּה ואמר אי דא שעתא
אסתלקא רּוח נבּוָאה מן קדם יי מני למללא עמְך.
כד .ואמר מיכה הא את חמי ביֹומא ההּוא דתיעֹול תון בגוא תון לאטמרא.
כה .ואמר מלכא דישראל דברּו ית מיכה ואֹותבּוהי גבי ָאמֹון רב דבקרתא וגבי יֹואש בריּה
דמלכא.
כו .ותימרּון כדנן אמר מלכא מני ית דין בבית אסירי ואֹוכלּוהי לחם בדחֹוק ּומיא בדחֹוק עד
זמן דאתּוב בשלם.
כז .ואמר מיכה אין מיתב תתּוב בשלם לית רעוא דיי בי ולא אתמלל ברּוח נבּוָאתא עמי
ואמר שמעּו עממיא כלהֹון.
כחּ .וסליק מלכא דישראל ויהֹושפט מלכא (ס"א מליְך) שבטא דבית יהּודה לרמֹות גלעד.
כט .ואמר מלכא דישראל ליהֹושפט אנא אשתני ואעֹול בקרבא וַאנת לבֹוש לבּושְך ואשתני
מלכא דישראל ועל בקרבא.
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לּ .ומלכא דארם פקיד ית רבני ַארתכא די ליּה למימר לא תגיחּון קרבא עם זעירא ועם
רבא ארּום אלהן עם מלכא דישראל בלחֹודֹוי.
לא .והוה כד חמֹון רבני ַארתכא ית יהֹושפט ואנּון אמרּו ברם מלכא דישראל הּוא וַאסחרּו
עלֹוי לַאגחא קרבא ּוצוח יהֹושפט ּומימרא דיי סיע ליּה ּודחקנּון (ס"א ורחקנּון) יי מניּה.
לב .והוה כד חמֹון רבני ַארתכא ארּום לא הוה מלכא דישראל ותבּו מאחֹורֹוהי.
לג .ונעמן רב חילא דרב (ס"א דמלכא) מלכא דארם נגד בקשתא לקבליּה לאשלמה
נבּוַאת אליהּו דמן תשּוב ּונבּוַאת מיכה בר ימלא ּומחא ית מלכא דישראל ביני לבא ּוביני
חצר כבדא מאתר מדבקיא דשרינא ואמר למאן דמרכיב ליּה חזֹור לאחֹורְך וַאפקני מן
משרית עבדי קרבא ארּום אתמרעית.
לדּ .וסליקּו עבדי קרבא ביֹומא ההּוא ּומלכא דישראל הוה מתקף וקאים בַארתכא כל קבל
אנש ארם עד רמשא ּומית לעדן מטמע (ס"א מתבע) שמשא.

פרק יט
א .ותב יהֹושפט מליְך שבטא דבית יהּודה לביתיּה בשלם לירּושלם.
בּ .ונפק לקדמֹוי יהּוא בר חנני סכֹוָאה ואמר למלכא יהֹושפט הכשר לְך דעם חיבא הליכתא
לסיעא ּולשנאי יי תרחם (ס"א רחמתא) ּובדא אית עלְך רּוגזא מן קדם יי.
ג .ברם פתגמין טבין אשתכחּו עמְך ארּום פליתא אשירתא מן ַארעא וַאתקנתא לבְך
למתבע דחלתיּה (ס"א אּולפן מן קדם יי) דיהֹוה.
ד .ויתב יהֹושפט בירּושלם ותב ּונפק לַאלפא בעמא מבארא דשבע עד טּורא (ס"א טורא)
דבית אפרים ואתיבנּון לדחלתא דיי אלהא דאבהתהֹון.
ה .ואקים דינין בַארעא בכל קרוי יהּודה כריכן לקרי ּוקרי.
ו .ואמר לדיניא חמֹון מה אתּון עבדין ארּום לא קדם בני נשא אתּון דינין ארּום קדם מימרא
דיי ּושכנתיּה שריא עמכֹון בעיסק דינא.
ז .וכדּון יהי דחלתא דיי עליכֹון אסתמרּו ועבידּו ארּום לית קדם יי אלהנא שקר ּומסב אפין
וקבלּות שחדא.
ח .ואֹוף בירּושלם אקים יהֹושפט בין (ס"א מן) ליואי וכהניא ּומרישי אבהתא דבית ישראל
לדינא קדם יי ּולמלי מצּותא ותבּו לירּושלם.
טּ .ופקיד עליהֹון למימר הכדין תעבדּון בדחלתא דיי בהימנּותא וקּושטא ּובלב שלים.
י .וכל מצי דיעֹול לותכֹון מאחּוכֹון דיתבין בקרויהֹון בין גברא דחיב דין קטֹול לגברא דזכאי
מן דין קטֹול ביני אֹוריתא לתפקדתא לקימיא ודיניא ותזהרּון יתהֹון ולא יתחיבּון קדם יי ויהי
רּוגזא עליכֹון ועל אחּוכֹון הכדין תעבדּון ולא תתחיבּון.
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יא .והא אמריהּו כהנא רבא דממנא לריש עליכֹון ּולכל פתגמא דיי ּוזכריהּו בר ישמעאל
ַארכֹונא לבית יהּודה לכל פתגמא דמלכא וסרכיא ליואי קדמיכֹון תקּופּו ועבידּו ויהי מימרא
דיי בסעדכֹון לטבא (ס"א דטבא).

פרק כ
א .והוה מן בתר כדין אתֹו בני מֹוָאב ּובני עמֹון ועמהֹון מן אדֹומאי דאתחברּו עם עמֹונאי על
יהֹושפט לַאגחא קרבא.
ב .ואתֹו ואתחויאּו ליהֹושפט למימר אתא עלְך רכפת עם סגי מסטר למערבא לארם והא
אנּון בסביְך דקליא היא עין גדי.
גּ .ודחיל לחדא ויהב יהֹושפט ית אפֹוי למתבע אּולפן מן קדם יי ּוגזר תעניתא על כל אנש
יהּודה.
ד .ואתכנשּו אנש יהּודה למבעי רחמין מן קדם יי אֹוף מכל קרוי יהּודה אתֹו למתבע אּולפן
מן קדם יי.
ה .וקם יהֹושפט בקהלא דבית יהּודה בירּושלם בבית מקדשא דיי קדם דרתא חדתא.
ו .ואמר יי אלהא דאבהתנא הלא את הּוא יי דשכנתְך בשמיא ואת שליט בכל מלכותא
דַארעא דעממיא ּובידְך חילא ּוגבּורתא ולית בר מנְך ולית יכֹולתא לכל מלכיא למקּום
לקבלְך.
ז .הלא את במימרְך אלהנא תריכתא ית יתבי ַארעא הדא מן קדם עמְך ישראל ויהבתּה
לבני ַאברהם רחמְך לעלם.
ח .ויתיבּו בּה ּובנֹו לְך בּה בית מקדשא לשּום מימרְך למימר.
ט .כד תיתי עלנא בישתא קטלין דחרבא ּומֹותנא ואּולצנא נצלי קדם בית מקדשא הדין
קדמְך ארּום שכינתְך בביתא הדין ונצוח לותְך מעּוקתנא ּותקבל צלֹותנא ּותפרקננא.
י .וכדּון הא בני עמֹון ּומֹוָאב וטורא דגבלא דלא ַארשיתא לבית ישראל למיתי לַאגחא קרבא
בהֹון במיתיהֹון מַארעא דמצרים ארּום סטֹו מלותהֹון ולא שיציאנּון.
יא .והא אנּון פרעין לנא בישתא למיתי לתרכּותנא מַאחסנתְך דַאחסנתא לנא (ס"א יתנא).
יב .אלהנא הלא תתפרע מנהֹון ארּום לית בנא חילא למקּום קדם רכפת עמא סגי הדין
דאתא עלנא ואנחנא לית אנחנא ידעין מה נעביד ארּום לותְך תלינן עינינן.
יג .וכלהֹון דבית יהּודה קימין קדם יי אֹוף טפלהֹון אֹוף נשיהֹון ּובניהֹון.
יד .ויחזיאל בר זכריה בר בניה בר יעיאל בר מתניה ליוָאה מן בני ָאסף שרת עלֹוי רּוח
נבּוָאה מן קדם יי במצע קהלא.
טו .ואמר אציתּו כל אנש יהּודה ויתבי ירּושלם ּומלכא יהֹושפט כדנן אמר יי לכֹון אתּון לא
תדחלּון ולא תתברּון מן קדם רכפת עמא סגי הדין ארּום לא לכֹון סדרי קרבא אלהן קדם יי.
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טז .יֹומא חרא חּותּו עליהֹון האנּון סלקין במסקנא דאֹודיקּות (ס"א דאֹוריקּות כלילא
ותשבחּון) כלילא ותשכחּון יתהֹון בשלהי נחלא באפי מדברא דירּואל.
יז .לא דלכֹון לַאגחא קרבא בדא אתעתדּו קּומּו וחמֹון ית פּורקנא דיי עמכֹון אנש יהּודה
וירּושלם לא תדחלּון ולא תתברּון למחר פּוקּו קדמיהֹון ּומימרא יי בסעדכֹון.
יחּ .וכרע יהֹושפט על אפֹוי על ַארעא וכל אנש יהּודה ויתבי ירּושלם כרעּו קדם יי למסגּוד
קדם יי.
יט .וקמּו ליואי מן בני קהת ּומן בני קרח לשבחא קדם יי אלהא דישראל בקלא רמא לעלא.
כ .וַאקדימּו בצפרא ּונפקּו למדברא דתקֹוע ּובמפקהֹון קם יהֹושפט ואמר קבילּו מני אנש
יהּודה ויתבי ירּושלם המינּו במימרא דיי אלהכֹון והמינּו באֹוריתיּה והמינּו בנביאֹוהי
ותצלחּון.
כאּ .ומליְך לעמא ואקים משבחיא קדם יי ּומשבחיא בשבהֹורא דקּודשא במפקיּה קמי
מזרזין וָאמרין שבחּו קדם יי ארּום לעלם טּוביּה.
כבּ .ובעדן דשריאּו בתּושבחתא ּומשבחין מני מימרא דיי כמניא (ס"א כמנין) על בני עמֹון
ּומֹוָאב וטורא דגבלא דָאתּון (ס"א דאתֹו) לַאגחא קרבא עם יהּודה ואתברּו.
כג .וקמּו בני עמֹון ּומֹוָאב על יתבי טורא דגבלא לגמרא ּולשיצָאה וכד שציאּו ביתבי גבלא
מתגריא (ס"א מתגררין) אנש בחבריּה לחבלא.
כד .ואנש יהּודה עלּו על סכּותא למדברא ואתפניאּו לרכפת חילותא והא אנּון גּושמין רמין
(ס"א רמין) קטילין על ַארעא ולית שיזבּותא.
כה .ואתא יהֹושפט ועמיּה וקם למבּוז עדאיהֹון ואשכחּו בהֹון נכסין סגיעין וקנינין וגּושמין
קטילין ּומאני רגּוגין ורֹוקנּו להֹון עד דלא יכלין לסֹוברא והוֹון יֹומין תלתא בזזין ית עדאיהֹון
ארּום סגיא (ס"א סגי לחדא) הּוא.
כוּ .וביֹומא רביעָאה אתכנשּו למישר ברכתא ארּום תמן בריכּו ית מטּול היכנא קרֹו ית
שמא דַאתרא ההּוא מישר ברכתא עד יֹומא הדין.
כז .ותבּו כל אנש יהּודה וירּושלם ויהֹושפט ממנא ברישיהֹון למתב לירּושלם בחדוה ארּום
ַאחדיאּונּון (ס"א ַאחדינּון) מימרא דיי מן בעלי דבביהֹון.
כח .ואתֹו לירּושלם בנבלין ּובכנרין ּובחצֹוצרתא לבית מקדשא דיי.
כט .והוה דחלתא דיי על כל מלכות ַארעא כד שמעּו ארּום אגיח קרבא מימרא דיי עם
בעלי דבביהֹון דישראל.
לּ .ושדֹוכת מלכּות יהֹושפט וַאניח ליּה מימרא דיי מן חזֹור חזֹור.
לאּ .ומליְך יהֹושפט על אנש יהּודה בר תלתין וחמש ועשרין וחמש שנין מלְך בירּושלם
ושּום אמיּה עזּובה בת שלחי.
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לב .והליְך באֹורח אבֹוהי ָאסא ולא עדא מנּה למעבד דכשר קדם יי.
לג .לחֹוד ית בסמיא לא עטרּו ועד כדּון עמא לא ַאתקינּו לבהֹון לדחלתא דיי אלהא
דאבהתהֹון.
לדּ .ושָאר פתגמי יהֹושפט קדמאי ּובתראי הא אנּון כתיבין בפתגמי יהּוא בר חנני
דאתמנא לבלר על ספר דּוכרניא למלכיא דבית ישראל.
להּ .ומן בתר כדין אתחבר יהֹושפט מליְך שבטא דבית יהּודה עם אחזיהּו מלכא דישראל
דהּוא אתחיב למהוי רשעא.
לו .וחבריּה עמיּה למעבד אלפיא למיזל לטֹורסֹוס לימא רבא ועבדּו אלפיא בכרְך תרנגֹולא.
לז .ואתנבי אלעזר בר דֹודוהּו דמן מרשָאה על יהֹושפט למימר כד אתחברתא עם אחזיהּו
קלקל מימרא דיי ית עֹובדיְך ואתברּו אלפיא ולא יכילּו למיזל לטֹורסֹוס.

פרק כא
אּ .ושכיב יהֹושפט עם אבהתֹוי ואתקבר בקרתא דדוד ּומליְך יהֹורם בריּה בַאתרֹוהי.
ב .וליּה ַאחין בני יהֹושפט עזריה ויחיאל ּוזכריהּו ועזריהּו ּומיכאל ּושפטיהּו כל אלין בני
יהֹושפט מלכא דישראל.
ג .ויהב להֹון אבּוהֹון מתנן סגיעין לכספא ּולדהבא וללבּושין דיקר וַאקניאּונּון על גב קרקעא
בהדי קרוין כריכן בַארעא דבית יהּודה וית מלכּותא יהב ליהֹורם בריּה ארּום הּוא בּוכרא.
ד .וקם יהֹורם על מלכּותא דאבּוהי ואתקף ּוקטל ית כל אחֹוהי בחרבא ואֹוף מרברבי
ישראל.
ה .בר תלתין ותרתין שנין הוה כד מלְך ותמני שנין מלְך בירּושלם.
ו .והליְך באֹורח מלכיא דבית ישראל היכמה דעבדּו בית ַאחָאב ארּום בת ַאחָאב הות ליּה
לאנתּו ועבד דביש קדם יי.
ז .ולא הות רעּותא מן קדם יי לחבלא ית בית דוד מן בגלל קימא דגזר עם דוד והיכמה
דאמר למתן ליּה מלכּו ולבנֹוי כל יֹומיא.
ח .ביֹומֹוי מרדּו אדֹומאי ואשתמיטּו מתחֹות ידא דבית יהּודה וַאמליכּו עליהֹון מלכא.
ט .ועבר יהֹורם עם רברבנֹוי וכל ַארתכיא דעמיּה והוה כד קם בליליא ּוקטל ית אדֹומאי
דקימין חזֹור חזֹור ליּה וית רברבי ַארתכין.
יּ .ומרדּו אדֹומאי ואשתמיטּו מתחֹות ידא דבית יהּודה עד יֹומא הדין הא בכין מרדת לבנה
בעדנא ההיא ואשתמיטת מתחֹות ידיּה ארּום מטּול דשבק ית דחלתא דיי אלהא דאבהתֹוי.
יא .אֹוף הּוא עבד במסיא בטורי יהּודה וַאטעות יתבי ירּושלם וַאטעי ית דבית יהּודה.
יב .ואתא לותיּה פטקא מן אליהּו נביא למימר כדנן אמר יי אלהא דדויד אבּוְך חּולף דלא
הליכתא בָארחתא דיהֹושפט אבּוְך ּובָארחתא דָאסא מליְך שבטא דבית יהּודה.
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יג .והליכתא בָארחת מלכיא דבית ישראל וַאטעיתא ית דבית יהּודה ויתבי (ס"א וית יתבי)
ירּושלם היכמה דַאטעא יתהֹון דבית ַאחָאב ואֹוף ית אחְך ּובית אבּוְך דטבין מנְך קטילתא.
יד .והא מימרא דיי מגרי מֹותנא רבתא בעמְך ּובבניְך ּובנשיְך ּובכל קנינְך.
טו .וַאנת במרעין סגיעין במרעית מעיְך (ס"א מעינְך) עד זמן דיפקּון מעיְך מן גּושמְך מן
מרעית דיֹוריְך עלְך יֹומיא על שניא.
טז .ותרי (ס"א וגרי) מימרא דיי על יהֹורם ית רּוחא דפלשתאי וערבאי די על תחּומי
ַאפריקאי.
יזּ .וסליקּו בַארעא דבית יהּודה וכבשּוהא ּושבֹו ית כל קנינא דאשתכח לבית מלכא אֹוף ית
בנֹוי ּונשֹוי ולא אשתיר ליּה בר אלהן אחזיהּו דזּוטר בבנֹוי.
יחּ .ומן בתר כל דנא תברי מימרא דיי במעֹונֹוי (ס"א במעינֹוי) במרעין דלית אסא.
יט .והוה לזמן יֹומין ּושנין ּובעדן דעבד צרכיּה יתיר מן קציּה ליֹומין תרין נפקּו מעינֹוי עם
מרעיּה ּומית במרעין בישין ולא עבדּו ליּה עמיּה יקידת קיסי בּוסמנין היְך יקידת אבהתֹוי.
כ .בר תלתין ותרתין שנין הוה כד מלְך ותמני שנין מלְך בירּושלם ואזל לבית קבּורתא בלא
רגּוגתא ּוקברּו יתיּה בקרתא דדוד ולא בקברי מלכיא.

פרק כב
א .וַאמליכּו יתבי ירּושלם ית אחזיהּו בריּה זעירא בַאתרֹוהי ארּום כלהֹון קדמאי קטלּו
משריתא דאתא עם ערבאי למשרית פלשתאי וַאפריקאי ּומלְך אחזיה בר יהֹורם מליְך
שבטא דבית יהּודה.
ב .בר ַארבעין ּותרין שנין אחזיהּו כד מלְך ושתא חדא מלְך בירּושלם ושּום אמיּה עתליהּו
בת עמרי.
ג .אֹוף הּוא אזל בארחתיּה (ס"א בָארחת) אנשי בית ַאחָאב ארּום אמיּה הות ממלכא יתיּה
לאתחיבא.
ד .ועבד דביש קדם יי היכמה דעבדּו ַאנשי בית ַאחָאב מטּול דאנּון הוֹון ליּה ממלכין בתר
דמית אבֹוי לחבל ליּה.
ה .אֹוף במלכתהֹון אזל והליְך עם יהֹורם בר ַאחָאב מלכא דישראל לקרבא על חזאל מלכא
דארם ברמֹות גלעד ּוקטלּו ארמאי ית יֹורם.
ו .ותב לאתסָאה ביזרעאל ארּום מחיא דמחֹוהי ברמתא באגחּותיּה עם חזאל מלכא דארם
ועזריהּו בר יהֹורם מליְך שבטא דבית יהּודה נחת למחמי ית יהֹורם בר ַאחָאב ביזרעאל
ארּום מרע הּוא.
זּ .ומן קדם יי הות תּוסקפת אחזיהּו למיתי לות יהֹורם וכד אתא נפק עם יהֹורם לות יהּוא
בר נמשי דרביּה אליהּו על פּום מימרא דיי לשיצָאה ית בית ַאחָאב.

325

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

326

ח .והוה כד אדין יהּוא עם בית ַאחָאב ואשכח ית רברבי יהּודה ּובני אחי אחזיהּו משמשין
לאחזיהּו וקטלנּון.
טּ .ותבע ית אחזיהּו ואחדֹוהי והּוא מטמר בשמרֹון וַאתיֹוהי (ס"א וַאיתּוהי) לות יהּוא
וקטלֹוהי ּוקברֹוהי ארּום אמרּו בריּה דיהֹושפט הּוא די תבע ית דחלתא דיי בכל לביּה ולא
אית לבית אחזיהּו גבר די ליּה חילא למיחד מלכּותא.
י .ועתליהּו אמיּה דאחזיהּו חמת ארּום מית ברּה וקמת ּוקטלת ית כל זרעא דמלכּותא
דלאנש בית יהּודה.
יאּ .ונסיבת יהֹושבעת ברת מלכא ית יֹואש בר אחזיהּו די ילידת ליּה צביה מן בארה דשבע
ּוגניבת יתיּה ממצע בני מלכא דאתקטילּו ויהבת יתיּה וית תּורבנתיּה בקֹודש קּודשיא
ּוטמרתיּה יהֹושבעת ברת מלכא יהֹורם אתת יהֹוידע כהנא ארּום היא הות אחתיּה דאחזיהּו
מן קדם עתליהּו ולא קטלתיּה.
יב .והוה עמהֹון בבית מקדשא דיי מטמר שית שנין ועתליה מלכת על ַארעא.

פרק כג
אּ .ובשתא שביעתא אתקף יהֹוידע ּודבר ית רבני מאותא לעזריה בר ירֹוחם ּולישמעאל בר
יהֹוחנן ולעזריהּו בר עֹובד וית מעשיהּו בר עדיהּו וית אלישפט בר זכרי וַאעילנּון עמיּה
בקיּומא (ס"א בקֹונמא).
ב .וַאחזרּו ביהּודה ּוכנשּו ית ליואי מכל קרוי יהּודה ורישי אבהתא די לישראל ואתֹו
לירּושלם.
גּ .וגזרּו כל קהלא קים ברית (ס"א בבית) במקדשא דיי עם מלכא ואמר להֹון הא בריּה
דמלכא ימלֹוְך היכמה די מליל יי על בנֹוהי דדוד.
ד .דין פתגמא די תעבדּון תילתא מנכֹון עללי מטרת שבתא לכהניא ּולליואי למעלני תרע
פלטיריא.
ה .ותילתא בבית מלכא ותילתא בתרע גבריא הּוא תרע בית אּולפן סנהדרין וכל עמא
בדרת בית מקדשא דיי.
ו .ולא יעּול לבית מקדשא דיי אלהין כהניא ושמשיא לליואי אנּון יעלּון ארּום קּודשא אנּון
וכל עמא ינטרּון מטרת בית מקדשא דיי.
ז .ויקפּון ליואי ית מלכא חזֹור חזֹור גבר ּוזיניּה בידיּה ּודיעּול לבית מקדשא דיי יתקטל
ויהֹון עם מלכא במעליּה ּובמפקיּה.
ח .ועבדּו ליואי וכל אנש יהּודה ככל מה די פקיד יהֹוידע כהנא ּודברּו אנש ית גברֹוהי עללי
מטרת שבתא עם נפקי מטרת שבתא ארּום לא ַארשי יהֹוידע כהנא ית פלּוגותֹוהי (ס"א
פלגותא).
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ט .ויהב יהֹוידע כהנא לרבני מאותא ית מּורניתא וית תריסיא וית עגלתא (ס"א עגיליא) די
למלכא דוד ודבבית מקדשא דיי.
י .ואקים ית כל עמא ּוגבר זיניּה בידיּה מן עיבר ביתא מן ימינא עד עיבר ביתא מן שמאלא
למדבחא ּולבית מקדשא על מלכא חזֹור חזֹור.
יא .ואפיקּו ית ברא דמלכא ויהבּו עלֹוי ית כלילא דמלכּותא די דבר דוד מעל רישא דמלכא
דבני עמֹון ּובּה אבן טבא ושיבה די הוה חקיק ּומפרש עלּה שמא רבא ויקרא דקבעּה תמן
דוד ברּוח קּודשא והוה טימין דידּה מתקל קנטינר דדהבא וסהדּותא היא לבית דוד לכל
מלכא די לא הוה מזרעיּה דדוד לא הות מתקבלא על רישיּה ולית אפשר די סֹובר יתּה וכד
חמֹון עמא דאתקבלת על רישיּה דיהֹואש וסֹובר ית כלילא הימנּו דמזרעיּה (ס"א דמזרעא)
דדוד הּוא ּומן יד ַאמליכּו יתיּה ורביאּו יתיּה יהֹוידע ּובנֹוהי ואמרּו יצלח מלכא במלכּותיּה.
יבּ .ושמעת עתליהּו ית קל עמא דמרבנין (ס"א דמרננין) ּומשבחין ית מלכא ואתת לות
עמא לבית מקדשא דיי.
יג .וחמת והא מלכא קאם על אסטוניּה במעלנא ורברביא וחצֹוצרתא קדם מלכא וכל עמא
דַארעא חדאין ותקעין בחצֹוצרתא ּומשבחין בזיני תּושבחתא ּומלפין לשבחא ּובזעת
עתליהּו ית לבּושהא ואמרת מרדא מרדא.
יד .וַאפיק יהֹוידע כהנא ית רבני מאותא די ממנן על חילא ואמר להֹון ַאפקּוהא לגיו מן
סדרי מעלניא ּודיעּול בתרהא יתקטל בחרבא ארּום אמר כהנא לא תקטלנּה הכא דלא
תסַאב ית בית מקדשא דיי.
טו .ושויאּו לּה אתר (ס"א אתר מרוח) ועלת באֹורח מעלנא דתרע סּוסותא לבית מלכא
וקטלּוהא תמן.
טזּ .וגזר יהֹוידע קים בין מימריּה ּובין כל עמא ּובין מימרא דמלכא למהוי לעם משמש
קדם יי.
יז .ואתֹו כל עמא לבית בעלא ותרעי יתיּה וית אגֹורֹוהי וית צלמֹוהי תברּו וית מתן כּומרא
דבעלא קטלּו קדם אגֹוריא.
יחּ .ומני יהֹוידע ממנן בבית מקדשא דיי ביד כהניא וליואי די פליג דוד על בית מקדשא דיי
לַאסקא עלון קדם יי היכמה דכתיב באֹוריתא דמשה בחדוא ּובתּושבחא על ידא דדוד.
יט .ואקים תרעיא על תרעי בית מקדשא דיי דלא ייעֹול מסַאב לכל מדעם.
כּ .ודבר ית רבני מאותא וית גבריא וית שליטיא בעמא וית כל עמא דַארעא וָאחית ית
מלכא מבית מקדשא דיי ואתֹו במצע תרעא עלָאה לבית מלכא ואֹותיבּו יתיּה על כּורסי
מלכּותא.
כא .וחדֹו כל עמא דַארעא וקרתא שדֹוכת וית עתליהּו קטלּו בחרבא.

פרק כד
327

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

328

א .בר שבע שנין יֹואש כד מלְך וַארבעין שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה צביה מבאר (ס"א
מבארא דשבע) שבע.
ב .ועבד יֹואש דכשר בעיני יי כל יֹומיא דיהֹוידע כהנא.
גּ .ונסיב ליּה יהֹוידע נשין תרתין ואֹוליד בנין ּובנן.
ד .והוה מן בתר כדין הוה עם לביּה דיֹואש לחדתא ית בית מקדשא דיי.
הּ .וכנש ית כהניא וליואי ואמר להֹון פּוקּו לקרוי יהּודה ּוכנּושּו מן כל ישראל כספא לתקפא
ית בית מקדשא דיי אלהכֹון מסת שנה בשנה ואתּון תסרהבּון למללא ולא סרהיבּו ליואי.
וּ .וקרא מלכא ליהֹוידע אמרכלא די ממנא על רישא ואמר ליּה מא דין לא תבעתא על ליואי
לַאיתָאה מיהּודה ּומירּושלם ית משכן זמנא דמשה עבדא דיי ּוקהלא דישראל עם משכנא
דסהדּותא.
ז .ארּום עתליהּו חיבתא ּובנהא תרעּו ית בית מקדשא דיי ואֹוף ית קדשי בית מקדשא דיי
עבדּו לטעותא.
ח .ואמר מלכא ועבדּו ארֹונא חד ושויֹוהי בתרע בית מקדשא מן לבר.
ט .וַאעברּו כרֹוז ביהּודה ּובירּושלם לַאיתָאה קדם (ס"א קדם מימרא דיי) יי משכן זמנא
דמשה עבדא דיי די עבד לכפרא על בני ישראל במדברא.
י .וחדֹו כל רברביא וכל עמא וַאיתיאּו נדבתא ורמּו בארֹונא עד לית סֹוף.
יא .והוה בעדן דַאיתיאּו ית ארֹונא למנּון (ס"א למני) מלכא בידא דליואי וכד חמֹון ארּום
סגא כספא בארֹונא אתא לבלרא דמלכא ּוסגן כהנא די ממנא לרישא ורֹוקנּון (ס"א ורֹוקינּו)
ית ארֹונא ּונטלֹוהי ואתיבּו יתיּה לַאתריּה הכדין עבדּו יֹומא ביֹומא ּוכנשּו כספא לסּוגי.
יב .ויהב יתיּה מלכא ויהֹוידע לעבדי עבידת פּולחן בית מקדשא דיי והוֹון (ס"א והוֹו) ַאגרין
מפסלין ונגרין לחדתא בית מקדשא דיי ואֹוף לנגרי פרזלא ּונחשא לתקפא ית בית מקדשא
דיי.
יג .ועבדּו עבדי עבידתא ּוסליקת ַארכא לעבידתא בידיהֹון ואקימּו ית בית מקדשא דיי על
תקּוניּה ותקפֹוהי.
יד .וכד שציאּו ַאיתיאּו קדם מלכא ויהֹוידע ית שַאר כספא ועבדּו מניא לבית מקדשא דיי
מאני שמּושא ּומגסיא (ס"א וַאסקא וכפין ּומאני) ּובזכיא ּומאני דהבא וכספא והוֹו מסקין
עלותא בבית מקדשא דיי תדירא כל יֹומי יהֹוידע.
טו .וסיב יהֹוידע ּושבע יֹומין ּומית בר מָאה ּותלתין שנין הוה כד מית.
טזּ .וקברּו יתיּה בקרתיּה דדוד עם מלכיא ארּום עבד מצותא בישראל ועם מימרא דיי
ּובית מקדשא.
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יזּ .ובתר דמית יהֹוידע אתֹו רברבי יהּודה ּוסגידּו למלכא יֹואש וַאטעיאהי בכין קביל מלכא
מנהֹון טעותהֹון.
יחּ .ושבקּו ית בית מקדשא דיי אלהא דאבהתהֹון ּופלחּו ית אשרתא וית טעותא והוה רגז
על אנש יהּודה וירּושלם מטּול סרחנּותהֹון דא.
יטּ .ושדר בהֹון נביַאיא לאתבּותהֹון לפּולחנא דיי וַאסהידּו בהֹון ולא אצתּו.
כ .ורּוח נבּוָאה מן קדם יי שרת על זכריה בר יהֹוידע כהנא כד חמא ית סרחנּות מלכא
ועמא דמסקין קטֹורת לפסלא בבית מקדשא דיי על מדבחא ביֹומא דכפּוריא ּומבטלין
כהניא דיי מלמעבד עלותא ונכסתא וקרבן יֹומא ּומּוספיא היכמה דכתיב בספר אֹוריתא
דמשה וקם מעל לעמא ואמר להֹון כדנן אמר יי למה אתּון עברין פקּודיא דיי ולא תצלחּון
ארּום שבקתּון ית פּולחנא דיי וישבֹוק יתכֹון.
כאּ .ומרדּו עלֹוהי וַאטליּותיּה (ס"א וַאטלּו יתיּה) בַאבנין הי כתפקידתא דמלכא בדרת בית
מקדשא דיי.
כב .ולא זכר יֹואש מלכא ית חסדא די עבד יהֹוידע אבֹוי עמיּה ּוקטל ית בריּה וכד מטא
לממת אמר יתגלי קדם יי ויתפרע ויתבע.
כג .והוה לסֹופא דשתא סליקּו עלֹוהי חילותא ארמאי ואתֹו ליהּודה ולירּושלם ּוקטלּו ית כל
רבני עמא מן עמא וכל עדאיהֹון שדרּו למלכא דרמשק.
כד .ארּום בצבחר גּוברין אתֹו חילות ארמאי ויי מסר בידיהֹון חילא לסּוגי לחדא ארּום
שבקּו ית דחלתא דיי אלהא דאבהתהֹון ועם יֹואש עבדּו דינין.
כהּ .ובמיזלהֹון מן לותיּה ארּום שבקּו יתיּה במרעין בישין סגיאין מרדּו עלֹוהי עבדֹוהי מן
בגלל לאתפרעא דמי בני יהֹוידע כהנא ּוקטלֹוהי על ערסיּה ּומית ּוקברֹוהי בקרתא דדוד ולא
קברֹוהי בקברי מלכיא.
כו .ואלין די מרדּו עלֹוהי זבד בר שמעת עמֹוניתא ויהֹוזבד בר שמרית מֹואביתא.
כזּ .ובנֹוי דמן רמֹו) מסקין מסק על דבית יהּודה כד הוה מסד (ס"א מתיסד) בית מקדשא
דיי בר ממימר מלכא וכהניא ואתקטלּו בקרבא מטּול חֹובי אבּוהֹון והאנּון כתיבין על פתשגן
ספר מלכיא ּומליְך אמציהּו בריּה בַאתרֹוהי.

פרק כה
א .בר עשרין וחמש שנין מלְך אמציהּו ועשרין ּותשע שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה
יהֹועדן מירּושלם.
ב .ועבד דכשר קדם יי לחֹוד לא בלבב שלים.
ג .והוה כד תקיפת מלכּותא עלֹוהי ּוקטל ית עבדֹוהי די קטלּו ית מלכא אבּוהי.
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ד .וית בניהֹון לא קטל מן בגלל דכתיב בספרא דמשה די פקיד יי למימר לא ימּותּון אבהן
מטּול חֹובי בנין ּובנין לא ימּותּון מטּול חֹובי אבהן ארּום אנש מטּול חֹוביּה ימּותּון.
הּ .וכנש אמציהּו ית אנש יהּודה ואקימנּון לבית אבהתא לרבני ַאלפין ּולרבני מאותא לכל
אנש יהּודה ּובנימין ּוממנין (ס"א ּומננּון) למבר עשרין שנין ּולעלא ואשכחנּון תלת מָאה
ַאלפין עּולין (ס"א גברין עּולם) נפק חילא ָאחד מּורניתא ועגילא.
ו .ואגר מישראל מָאה ַאלפין גברי חילא במָאה קנטרין דכסף.
זּ .ונביא דיי אתא לותיּה למימר לא ייתי עמְך חילא דישראל ארּום לית מימרא דיי
בסעדהֹון דישראל כל מלכּות שבטא דבית אפרים.
ח .ארּום אין עליל את עם שבטא דבית אפרים יתקלנְך יי קדם בעלי דבבא ארּום אית
חילא בידא דיי למסעד ּולתקלא.
ט .ואמר אמציהּו לנביא דיי ּומה אית למעבד למָאה קנטרין די יהבית אגר למשרית
ישראל ואמר נביא דיי אית חילא קדם יי למתן לְך סגי מן דין.
י .וַאפרישנּון אמציהּו למשריתא די אתא לותיּה מאפרים וַארשיאּונּון למיזל לַאתרהֹון ּותקף
רגזהֹון לחדא ביהּודה ותבּו לַאתרהֹון בתקֹוף רגז.
יא .ואמציהּו אתקף ּודבר ית עמיּה ואזל לחילת מלחא ּומחא ית בני שעיר עשרתי ַאלפין.
יב .ועשרתי ַאלפין כד חיין שבֹו בני יהּודה וַאיתיאּונּון לריש טנרא ּוטלקּונּון מריש (ס"א מן
ריש) טנרא וכלהֹון אתבזעּו.
יגּ .ובני משריא דָאתיב אמציהּו מלמיזל עמיּה לקרבא ואתנגידּו בקרוי יהּודה משֹומרֹון ועד
בית חֹורֹון ּוקטלּו מנהֹון תלתא ַאלפין ּובזֹו ביזתא רבתא.
יד .והוה בתר די אתא אמציהּו מן למקטל ית אדֹומאי וַאיתי (ס"א וַאיתיאּו) ית טעות בני
גבל ואקימנּון ליּה לדחלן ּוקדמיהֹון יסגֹוד וקדמיהֹון יסיק בּוסמין.
טוּ .ותקף רּוגזא דיי באמציהּו ּושדר לותיּה נביא ואמר ליּה למה תבעתא ית טעות עממיא
די לא שיזיבּו ית עמהֹון מן ידְך.
טז .והוה במללּותיּה עמיּה ואמר ליּה אפשר לממלְך למלכא מניאּו יתְך פסֹוק לְך למה
יקטלּונְך ּופסק נביא מלאתנבָאה ואמר ידעית ארּום מליְך יי לחבלּותְך מטּול די עבדתא דא
ולא קבלתא למלכתי.
יז .ואתמלְך אמציהּו מליְך שבטא דבית יהּודה ּושדר לות יֹואש בר יהֹוָאחז בר יהּוא מלכא
דישראל למימר איתא (ס"א ַאיתי ונתחמי) ּומתחמי אפין באפין בקרבא.
יחּ .ושדר יֹואש מלכא דישראל לות אמציהּו מלכא דבית יהּודה למימר סילוא די בלבנן
שדר לות ַארזא די בלבנן למימר הב ית ברתְך לברי לאנתּו ועדת חיזת ברא די בלבנן
ודּושישת ית סילוא הכדין עבדתהא (ס"א עבדתא) בעדן דשדרתא לותי ואגרתא מדבית
ישראל מָאה ַאלפין גברי חילא במָאה קנטירין דכסף ּומן בתר כדין פטרתנּון מן למיזל עמְך
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בקרבא ּושדרתנּון בתקֹוף רגזהֹון ואתנגידּו בארע מלכּותְך ּוקטלּו מנהֹון תלתא ַאלפין ּובזֹו
ביזתא רבתא.
יט .אמרתא במימרְך הא קטלתא (ס"א קטלית) ית אדֹומאי ואתרם עלְך לבְך לאתיקרא
כדּון תיב בביתְך למא את מתגרי בבישתא ותפל ַאנת ואנש יהּודה עמְך.
כ .ולא קביל אמציהּו ארּום מן קדם יי הּוא מן בגלל לממסרהֹון בידיהֹון ארּום תבעּו ית
פּולחן דחלן דאדֹום.
כאּ .וסליק יֹואש מלכא דבית ישראל ואתחמיאּו אפין באפין בקרבא הּוא ואמציהּו מליְך
שבטא דבית יהּודה בבית שמש די לשבטא יהּודה.
כב .ואתברּו אנש יהּודה קדם אנש ישראל ואפכּו גבר לקרוֹוהי.
כג .וית אמציהּו מליְך שבטא דבית יהּודה בר יֹואש בר יהֹוָאחז אחד יֹואש מלכא דבית
ישראל בבית שמש וַאיתיּה לירּושלם ּותרע בשּורא דירּושלם מתרעא דאפרים עד תרע
זויתא ַארבע מָאה ַאמין.
כד .וכל דהבא וכספא וכל מניא דאשתכחּו בבית מקדשא דיי דַאקדיש עֹובד אדֹום בעדן
דנסיב (ס"א די נסב) דוד מן ביתיּה ית ארֹונא דיי כד אתיבּו יתיב פלשתאי ּוברכיּה יי וית
תסברי בית מלכא וית בני רברבניא דמתמשכנין גביּה ותב לשֹומרֹון.
כה .וחיא אמציהּו בר יֹואש מלכא דבית יהּודה בתר דמית יֹואש בר יהֹוָאחז מלכא דבית
ישראל חמסרי שנין.
כוּ .ושָאר פתגמי אמציהּו קדמאי דהליְך בדחלתא דיי ּובתראי די סטא מן ָארחן דתקנן
קדם יי הלא אנּון כתיבין על ספר מלכיא דבית יהּודה ּודבית ישראל.
כזּ .ומן עדן די סטא אמציהּו מבתר פּולחנא דיי ּומרדּו עלֹוי מרדא בירּושלם ואפיְך ללכיש
ּושדרּו בתרֹוי ללכיש וקטלֹוהי תמן.
כחּ .ונטלֹוהי על סּוסותא ּוקברּו יתיּה עם אבהתֹוי בקרתא דיהּודה.

פרק כו
א .ודברּו כל עמא דבית יהּודה ית עזיהּו והּוא בר שתסרי שנין וַאמליכּו יתיּה תחֹות אבֹוי
אמציהּו.
ב .הּוא בנה ית אלֹות ואתיבה לדבית יהּודה בתר דשכיב מלכא עם אבהתֹוי.
ג .בר שתסרי שנין עזיהּו כד מלְך וחמשין ותרתין שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה יכליה מן
ירּושלם.
ד .ועבד דכשר קדם יי הי ככל מה די עבד אמציה אבֹוי.
ה .והוה למתבע אּולפן מן קדם יי ביֹומי זכריהּו דמליף בדחלתא דיי ּוביֹומיא דתבע אּולפן
מן קדם יי ַאצלחיּה יי.
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וּ .ונפק ואגיח קרבא בפלשתאי ּותרע ית שֹורא דגת וית שֹורא דאשדֹוד ּובנא קרויא (ס"א
קרוין) באשדֹוד ּובפלשתאי.
ז .וסעדיּה מימרא דיי על פלשתאי ועל ערבאי דיתבין בגרר ּובמישר מעֹון (ס"א בנדר
ּובמישר מעּון).
ח .ויהבּו עמֹונאי תקרֹובתא לעזיהּו ואזל שמיּה עד מטי מצרים עד ארי תקיף לעלא.
טּ .ובנא עזיהּו מגדלין בירּושלם על תרע זויתא (ס"א זויתא) ועל תרע חילתא ועל
באּומניא ותקיפנּון.
יּ .ובנא מגדליא במדברא ּופסל גּובין סגיעין ארּום עּותר סגיא הוה ליּה ּובשפלתא
ּובמישרא פלחי חקלין בתֹוריא וענבי כרמין בטורא ּובכרמלא ארּום רחים פּולחנא דַארעא
הוה.
יא .והוה לעזיהּו משרין עבדי קרבא ונפקי חילא למשריא בסכֹום מניניהֹון בידא דיעיאל
לבלרא ּומעשיהּו סרכא על ידא דחנניהּו מן רבני מלכא.
יב .כל מנין רישי אבהתא לגברי חילא תרין ַאלפין ושית מָאה.
יג .ועל ידיהֹון משרית חילא תלת מָאה ַאלפין ּושבע ַאלפין וחמש מָאה עבדי קרבא
בגבּורת חילא למסעד למלכא על בעיל דבבא.
יד .וַאתקן להֹון עזיהּו לכל חילא תרסין ּומּורנין וקּולסין ושרינין וקשתין ּולַאבני קלעיא.
טו .ועבד בירּושלם אּומנּותא במחשבתא קּושקי חליליא בעֹובד אּומנּות אּומנא למהוי על
מגדליא ועל זויתא למפתק בגיררין ּולמשדי בַאבנין רברבין ּונפק שמיּה עד למרחיק ארּום
ַאפריש לאסתיעא עד כדי אתקף.
טזּ .וכדי אתקף אתגס לביּה עד דאתחבל ּושקר במימרא דיי אלהיּה ועל להיכלא דיי
לַאסקא על מדבחא דקטֹורת בּוסמין.
יז .ועל בתרֹוי עזריהּו כהנא ועמיּה כהניא דיי תמנן בני חילא.
יח .וקמּו על עזיהּו מלכא ואמרּו ליּה לית לְך רשּו עזיהּו לַאסקא קטֹורת בּוסמין קדם יי
ארּום לכהניא בני ַאהרן דמתקדשין לַאסקא קטֹורת בּוסמין פּוק מן מקדשא ארּום שקרתא
ולא דילְך ליקרא בקטרתא קדם יי.
יט .ואתנסיס עזיהּו ּובידיּה מחתיתא לַאסקא וכד אתנסיס עם כהניא ּוסגירּותא סגית בבית
אפֹוהי קדם כהניא בבית מקדשא דיי מעלוי מדבחא דקטרתא.
כ .ואתפני לותיּה עזריהּו כהנא דיי ממנא לרישא וכל כהניא והא הּוא סגיר בבית אפֹוהי
וסרהבֹוהי למפק ואֹוף הּוא סרהיב למפק ארּום ַאיתי עלֹוהי מימרא דיי מכתשא.
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כא .והוה מלכא עזיהּו סגיר עד יֹום מֹותיּה ויתב בבית סגירּותא בר מירּושלם כד סגיר
ארּום אתפרש מאנש ביתיּה על מה דאתגזר עלֹוי בבית מקדשא דיי ויֹותם בריּה ממנא על
בית מלכא דאין ית עמא דַארעא.
כבּ .ושַאר פתגמי עזיהּו קדמאי עד לא סרח ואסתגיר ּובתראי מן בתר דאסתגיר כתב
ישעיהּו בר ָאמֹוץ נביא.
כגּ .ושכב עזיהּו עם ַאבהתֹוי ּוקברּו יתיּה עם ַאבהתֹוי בחקל קבּורתא די הות למלכיא
ארּום אמרּו סגיר הּוא ּומלְך יֹותם בריּה תחֹותֹוי.

פרק כז
א .בר עשרין וחמש שנין יֹותם כד מלְך ושתסרי שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה ירּושה
ברת צדֹוק.
ב .ועבד דכשר קדם יי הי ככל מה די עבד עזיהּו אבֹוי לחֹוד לא על להיכלא דיי ועד כדּון
עמא מקלקלין.
ג .הּוא בנא ית תרע בית מקדשא דיי עלָאה ּובשּור פלטירין גוָאה בנא לסּוגי.
ד .וקרוין בנא בטורא דבית יהּודה ּובתקֹוף כרכין בנא בירניתא ּומגדליא.
ה .והּוא אגיח קרבא עם מלכא דבני עמֹון ואתקף עלויהֹון ויהבּו ליּה בני עמֹון בשתא ההיא
מָאה קנטינרין דכסף ועשרא ַאלפין כֹורין דחנטין ושערין עשרא ַאלפין דא אתיבּו ליּה בני
עמֹון ּובשתא תניתא (ס"א תנינא) ּותליתָאה.
ו .ואתקף יֹותם ארּום תקין יי מלכּותיּה מן בגלל דתקין אֹורחתיּה קדם יי אלהיּה.
זּ .ושַאר פתגמי יֹותם וכל סדרי קרביּה ואֹורחתיּה הא אנּון כתיבין על ספר מלכיא דבית
ישראל ויהּודה.
ח .בר עשרין וחמש שנין הוה כד מלְך ושתסרי שנין מלְך בירּושלם.
טּ .ושכיב יֹותם עם אבהתֹוי ּוקברּו יתיּה בקרתא דדויד ּומלְך ָאחז בריּה תחֹותֹוי.

פרק כח
א .בר עשרין שנין ָאחז כד מלְך ושתסרי שנין מלְך בירּושלם ולא עבד דכשר קדם יי הי
כדוד אבֹוי.
ב .ואזל בָארחתהֹון (ס"א בָארחתא) דמלכיא דבית ישראל ואֹוף מתכן עבד לבעליא.
ג .והּוא ַאסיק קטֹורתא בחילת בר הנֹום וַאבער (ס"א וַאעבר) ית בנֹוהי באשתא ושזיב
מימרא דיי מנהֹון ית חזקיה מן בגלל דגלי קדם יי דמניּה אטמֹוסין (ס"א אטמֹוסין) דיפקּון
תלתא צדיקיא חנניה מישאל ועזריה דאטימֹוסין די מסרּון גרמיהֹון דיתרמּון לגֹו אתּון נּורא
יקידתא מן בגלל שמא רבא ויקירא ואשתזבּו מן יקידתא בקדמיתא אשתיזב ַאברהם מן
יקידת אתּון נּורא דכשדאי דטלקיּה תמן נמרֹוד מן בגלל דלא פלח לטעותיּה (ס"א
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לטעּותיּה ּובתניניתא) ּובתניתא אשתיזבת תמר מן יקידת נּורא דבית דיניּה דיהּודה כד
אמר ַאפקּוהא ותתֹוקד בתליתָאה אשתיזב מן יקידת נּורא חזקיה בר ָאחז בזמן דטלקיּה
אבֹוי בחילת בר הנֹום בבמסיא דתֹופת ברביעתא אשתזבּו חנניה מישאל ועזריה מן אתּון
נּורא יקידתא דנבּוכדנאצר מלכא דבבל בחמישיתא אשתיזב יהֹושע בר יהֹוצדק כהנא רבא
כד טלקיּה נבּוכד נאצר רשיעא באתּון נּורא יקידתא עם ַאחָאב בר קֹוליה וצדקיהּו בר
מעשיהּו נביאי שקרא והנּון אתֹוקדּו בנּורא ויהֹושע בר יהֹוצדק אשתיזב מטּול זכותיּה ברם
ָאחז ַארשע למעבד הי כתֹועבת עממין דתריְך יי מן קדם בני ישראל.
ד .ודבח וַאסיק בּוסמין בבמסיא ועל גלימתא ּותחֹות כל אלן עבּוף.
הּ .ומסריּה יי אלהא (ס"א אלהיּה) בידא דמלכא דארם ּוקטלּו במשריתיּה ּושבֹו מניּה
שביתא רבתא וַאיתיאּו לדרמשק ּולחֹוד ביד מלכא דישראל אתמסר ּוקטל במשריתיּה
קטלא רבתא.
וּ .וקטל פקח בר רמליהּו באנש יהּודה מָאה ועשרין ַאלפין ביֹומא חד כלהֹון בני חילא מן
בגלל דשבקּו ית דחלתא דיי אלהא דאבהתהֹון.
זּ .וקטל זכרי גברא דבית אפרים ית מעשיהּו בר מלכא וית עזריקם ַארכֹון די ממנא על
פלטרין וית אלקנה ַארקבטא דמלכא.
חּ .ושבּו בני ישראל מאחּוהֹון מאתן ַאלפין נשין בנין ּובנן ואֹוף עדי סגיא בזֹו מנהֹון וַאיתיאּו
ית עדָאה לשמרֹון.
ט .ותמן הוה נביא דיי עֹודד שמיּה ּונפק קדם חילא די אתא לשֹומרֹון ואמר להֹון הא
ברּוגזא דיי אלהא דאבהתכֹון על אנש יהּודה מסרנּון בידיכֹון ּוקטלתּון בהֹון ברּוגזא עד
(ס"א דעד) צית שמיא מטא.
י .וכדּון בני יהּודה וירּושלם אתּון ָאמרין למכבש לעבדין ּולַאמהן לכֹון הלא לחֹוד אתּון
עמכֹון קרבא אשמין אתחיבתּון לקרבא קדם יי אלהכֹון.
יא .וכדּון קבילּו מני וָאתיבּו שביתא די שביתּון מאחּוכֹון ארּום תקֹוף רּוגזא דיי עליכֹון.
יב .וקמּו גּוברין מרישי בני (ס"א בית) אפרים עזריהּו בר יהֹוחנן ברכיהּו בר משלמֹות
ויחזקיהּו בר שלם ועמשא בר חדלי על דַאתין מן חילא.
יג .ואמרּו להֹון לא תיתּון ית שביתא הכא ארּום לחיבא קדם יי יתנא לַאיתָאה רגֹוז עלנא
אתּון ָאמרין לאֹוספא על סּורחננא ועל חֹובתנא ארּום סגיעת חֹובתנא לנא ּותקֹוף רּוגזא על
ישראל.
ידּ .ושבקּו מזרזי חילא ית שביתא וית (ס"א די שביאּו וית) בזתא קדם רבניא וכל קהלא.
טו .וקמּו גבריא דאתפרשּו בשמהן וַאתקיפּו בשביתא וכל ערטליהֹון ַאלבישּו מן עדָאה
וַאלבשּונּון וַאנעלּונּון ואֹוכלּונּון (ס"א ואֹובלּונּון) ואשקיאּונּון וַאסחיאּונּון ודברּונּון בחמרין לכל
דאתקל וַאיתיאּונּון ליריחֹו קרתא דדקליא קבל אחּוהֹון ותבּו לשמרֹון.
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טז .בעדנא ההיא שדר מלכא ָאחז למלכא דאתּור למסעד ליּה.
יז .ותּוב אדֹומאי אתֹו ּוקטלּו מן יהּודה ּושבֹו שביתא.
יחּ .ופלשתאי אתנגידּו בקרוי שפלתא ודרֹומא די לשבטא יהּודה ּוכבשּו ית בית שמש וית
ַאילֹון וית גדרֹות וית שֹוכֹו ּופרוילהא וית תמנס ּופרוילהא (ס"א וית פרוילהא) וית גמזֹו וית
פרוילהא ויתיבּו תמן.
יט .ארּום ַאמאיְך יי ית יהּודה מן בגלל ָאחז מלכא דישראל ארּום אתבטילּו דבית יהּודה
מפּולחנא דיי ּושקרּו שקר במימרא דיי.
כ .ואתא עלֹוי תלגת פלנאסר מלכא דאתּור ואתא ואעיק עלֹוי ולא תקפיּה.
כא .מטּול דפליג ָאחז ית בית מקדשא דיי וית בית מלכא ורברביא ויהב למלכא דאתּור
ולא למסעד ליּה.
כבּ .ובעדן דעקא (ס"א דעק) ליּה ואֹוסיף לשקרא במימרא דיי הּוא מלכא ָאחז.
כגּ .ודבח לטעות דרמשק דקטילּו בחלותיּה ואמר ארּום טעות ארם אנּון מסעדין יתהֹון
להֹון אדבח ויסעדּונני ואּנּון הוֹו ליּה לתקלּותיּה ּולכל בני ישראל.
כדּ .וכנש ָאחז ית כל מאני בית מקדשא דיי ּוקטע ית מאני בית מקדשא דיי ואחד ית דשי
בית מקדשא דיי ועבד ליּה אגֹורין בכל זוית (ס"א זויא) בירּושלם.
כהּ .ובכל קרי ּוקרי לשבטא דיהּודה עבד במתין לַאסקא בּוסמין לטעות עממין נכראין
וַארגז קדם יי אלהא דאבהתהֹון (ס"א דאבהתֹוי).
כוּ .ושָאר פתגמֹוי וכל ָארחתיּה קדמאי ּובתראי הא אנּון כתיבין על ספר מלכיא דבית
יהּודה וישראל.
כזּ .ושכיב ָאחז עם אבהתֹוי ּוקברֹוהי בקרתא דירּושלם ארּום לא ַאיתֹוהי לקברי מלכיא
דבית ישראל ּומלְך חזקיהּו בריּה תחֹותֹוי.

פרק כט
א .יחזקיהּו מלְך בר עשרין וחמש שנין ועשרין ּותשע שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה אביה
ברת זכריהּו.
ב .ועבד דכשר קדם יי הי ככל מה די עבד דוד אבֹוי.
ג .הּוא בשתא קדמיתא כד מלְך פתח ית דשי בית מקדשא דיי ותקיפינּון.
ד .וַאיתי ית כהניא וית ליואי ּוכנשינּון (ס"א ּוכנשהֹון לפתאת) לפתאֹות מדינחא.
ה .ואמר להֹון קבילּו מני ליואי כדּון הוֹו זמינין ותתקדשּון וקדישּו ית בית מקדשא דיי אלהא
דאבהתכֹון ואפיקּו ית ריחֹוקא מן קּודשא.
ו .ארּום שקרּו אבהתנא ועבדּו דביש קדם יי אלהנא ושבקֹוהי וַאחזרּו אפיהֹון ממשכנא דיי
והפכּו ליּה קדל.
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ז .אֹוף ַאחרּו דשי אּולמא וַאטיפּו (ס"א וַאטפיּו) ית בֹוצניא ּוקטֹורת בּוסמין לא ַאסיקּו
ועלתא לא ַאסיקּו בקּודשא לאלהא דישראל.
ח .והוה רּוגזא דיי על אנש יהּודה וירּושלם ויהבנּון לזיע ּולצדּו ּולאשתעממּו (ס"א
ּולאשתממּו) היכמה די אתּון חמן בעיניכֹון.
ט .והא נפלּו אבהתנא קטילין בחרבא ּובננא ּובנתנא ּונשנא בשביתא מן בגלל דא.
י .כדּון עם לבבי למגזר קים קדם יי אלהא דישראל ויתּוב מננא תקֹוף רּוגזיּה.
יא .בני כדּון לא תתרשלּון ארּום בכֹון אתרעי יי למקם קדמֹוי לשמשּותיּה ּולמהוי קדמֹוי
משמשין ּומסקין קטֹורת בּוסמין.
יב .וקמּו לואי מחת בר עמשי ויֹואל בר עזריהּו מן בני קהת ּומבני מררי קיש בר עבדי
ועזריהּו בר יהללאל ּומן בני גרשֹון יֹוָאח בר זמה ועדן בר יֹוָאח.
יגּ .ומן בני אליצפן שמרי ויעיאל ּומן בני ָאסף זכריהּו ּומתניהּו.
ידּ .ומן בני הימן יחיאל ושמעי ּומן בני ידּותּון שמעיה ועזיאל.
טוּ .וכנשּו ית אחּוהֹון ואתקדשּו ואתֹו בתפקדתא (ס"א הי כתפקדתא) דמלכא בפתגמיא
דיי לדכָאה בית מקדשא דיי.
טז .ואתֹו כהניא מן לגיו לבית מקדשא דיי ואפיקּו כל סֹואבתא דאשכחּו בהיכלא דיי לדרת
בית מקדשא דיי וקבילּו ליואי לאפקא לנחלא דקדרֹון לברא.
יזּ .ושריאּו בחדא לירחא קדמָאה בניסן לקדשא ּוביֹומא תמניא לירחא אתֹו לאּולמא (ס"א
להיכלא) דיי וקדישּו בית מקדשא דיי לזמן יֹומין תמניא ּוביֹום שתסרי לירחא דניסן שציאּו.
יח .ואתֹו לגיו לות חזקיהּו מלכא ואמרּו דכינא ית כל בית מקדשא דיי וית מדבחא לעלתא
וית כל מנֹוי וית פתֹורא דסדּורא וית כל מנֹוי.
יט .וית כל מניא דסאיב מלכא ָאחז ושקיצנּון קדם טעות נכראין כד מלְך בשקרּותיּה
במימרא דיי תקננא יתהֹון וטמרנא יתהֹון וזמננא חֹורנין חלּופיהֹון והא אנּון קדם מדבחא
דיי.
כ .וַאקדם יחזקיהּו מלכא ּוכנש ית רבני קרתא ּוסליק לבית מקדשא דיי.
כא .וַאיתיאּו תֹורין שבעא ודכרין שבעא ואמרין שבעא ּוצפירי בני עזין שבעא לחטאתא
לכפרא על מלכּותא ועל מקדשא ועל אנש יהּודה ואמר לבני ַאהרן כהניא לַאסקא על
מדבחא דיי.
כבּ .ונכיסּו תֹוריא וקבילּו כהניא ית ַאדמא ּודריקּו למדבחא ּונכיסּו דכריא ּודריקּו ַאדמא
למדבחא ּונכיסּו אמריא ּודריקּו ַאדמא למדבחא.
כג .וקריבּו ית צפירי חטאתא קדם מלכא ּוקהלא ּוסמכּו ידיהֹון עליהֹון.
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כדּ .ונכסנּון (ס"א ּונכיסּונּון) כהניא ודכיאּו מן ַאדמהֹון מדבחא לכפרא על כל ישראל אמר
מלכא לאתעֹובדא עלתא וחטאתא.
כה .וארים ית ליואי בבית מקדשא דיי בצלצלין ּובנבלין ּובכנרין הי כתפקדתא דדוד וגד
נביא דמלכא ונתן נביא ארּום על מימרא דיי תפקדתא ביד נביאֹוהי.
כו .וקמּו ליואי בזיני תּושבחתא דדוד וכהניא בחצֹוצרתא.
כז .ואמר חזקיהּו מלכא לַאסקא עלתא על מדבחא וכד שריַאת עלתא שרי תּושבחתא דיי
בחצֹוצרתא ועל ידי זיני זמר דדוד מלכא דישראל.
כח .וכל קהלא משבחין (ס"א מסתגדין) ודאמר שירה משבח וחצֹוצרתא מחצרין כלהֹון
כחדא עד דשציַאת עלתא.
כט .וכד שציַאת עלתא לַאסקא כרעּו מלכא וכל דמשבחין (ס"א דמשתכחין) תמן ּוסגידּו.
ל .ואמר יחזקיהּו מלכא ורברבניא לליואי לשבחא קדם יי כפתגמא (ס"א כפתגמי) דדוד
וַאסף סכֹוָאה (ס"א סכוָאה) ושבחּו עד די חדֹו חדוא רבתא ּוכרעּו ּוסגידּו.
לא .ואתיב יחזקיהּו ואמר כדּון קרבתּון קרבנכֹון קדם יי קריבּו וַאיתּו נכסין ותֹודאתא לבית
מקדשא דיי וכל (ס"א וַאיתיאּו קהלא נכסין ותֹודתא וכל דאתרעי) דיתרעי לביּה ייתי עלון.
לב .והוה סכֹום מנין עלותא די ַאיתיאּו קהלא תֹורין שבעין דכרין מָאה אמרין מאתן לעלתא
קדם יי כל אלין.
לג .ונכסת קּודשיא תֹורין שית מָאה וענא תלת ַאלפין.
לד .לחֹוד כהניא הוֹו קלילין ולא יכילּו למשלח ית עלותא וסיעּונּון אחּוהֹון ליואי עד זמן
דשיציאּו עבדתא ועד זמן דאתקדשּו כהניא ארּום ליואי תריצּו לאתקדשא יתיר מכהניא.
לה .ואֹוף עלותא לסּוגעי בתרבי נכסת קּודשיא ּובנסּוכין לעלתא ואתקנת פּולחן בית
מקדשא דיי.
לו .וחדא יחזקיהּו וכל עמא מן בגלל דַאתקן יי לעמא יצרא דלבהֹון ארּום בתכף הוה
פתגמא.

פרק ל
אּ .ושדר יחזקיהּו על כל ישראל ויהּודה ואֹוף פטקין כתב על דבית אפרים ּומנשה למיתי
לבית מקדשא דיי בירּושלם למעבד פסחא קדם יי אלהא דישראל.
ב .ואתמליְך מלכא ורברבנֹוי וכלהֹון ישראל וכל קהלא בירּושלם לעבריא (ס"א לעברא)
ירחא דניסן ּולמעבד פסחא בירחא דאיר הּוא ירחא תנינא.
ג .ארּום לא יכילּו למעבד פסחא בניסן מטּול דכהניא לא אתקדשּו לַאדכָאה כמסת עבידת
קּורבניא ועמא לא ספיקּו לאתכנשא לירּושלם.
דּ .וכשר פתגמא קדם מלכא קדם כל קהלא.
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ה .וקימּו פתגמא לַאעברא כרֹוזא בכל ישראל מדן (ס"א מבארא דשבע ועד פמיַאס) ועד
בארא דשבע ועד פמיַאס למיתי למעבד פסחא קדם יי אלהא דישראל בירּושלם מטּול דלא
סגיאּות קהלא עבדּו פסחא בניסן בזמניּה היכמה דכתיב.
ו .ואזלּו ריהטֹוניא בפטקיא מן ידא דמלכא ורברבנֹוי בכל בית ישראל ויהּודה ּובתפקדתא
(ס"א ּוכתפקדתא) דמלכא למימר בני ישראל תּובּו לדחלתא דיי אלהא דַאברהם יצחק
וישראל ויתּובית (ס"א ויתּוב לות משזבתא) לשזבתא דאשתירת לכֹון מן ידיהֹון דמלכיא
דאתּור.
ז .ולא תהֹון הי כאבהתכֹון והי כאחּוכֹון די שקרּו במימרא דיי אלהא דאבהתהֹון ּומסר (ס"א
ּומסרנּון) יתהֹון לשנאיהֹון ויהבנּון לצדֹו היכמה די אתּון חמאין (ס"א חמן).
ח .כדּון לא תקשּון קדלכֹון כאבהתכֹון אֹושיטּו ידא ותּובּו לדחלתא דיי ואתּו לבית מקדשיּה
דַאקדיש לעלם ּופלחּו קדם יי ויתּוב מנכֹון תקֹוף רּוגזיּה.
ט .ארּום כד תתּובּון לדחלתא דיי אחיכֹון ּובניכֹון יהב לרחמין קדם די שבֹו יתהֹון ויתיב
במימריּה לאתבּותהֹון לַארעא הדא ארּום חננא ורחמנא יי אלהכֹון לא יסלק שכנתיּה
מביניכֹון אין תתּובּון עד דחלתיּה.
י .והוֹו ריהטֹוניא עברין מן קרי לקרי בַארעא דבית אפרים ּודבית מנשה ועד זבּולן והוֹו
מגחכין עליהֹון ּומתעלבין (ס"א ּומתלעבין) בהֹון.
יא .לחֹוד גּוברין משבטא דאשר ּומשבטא דמנשה ּומשבטא דזבּולן אתכנעּו ואתֹו
לירּושלם.
יב .אֹוף בדבית יהּודה הות רעוא מן קדם יי למתן להֹון לבא חד למעבד תפקדתא דמלכא
ורבניא הי כפתגמיא דיי.
יג .ואתכנישּו לירּושלם עם סגיא למעבד ית חגא דפטיריא בירחא תנינא קהלא סגיא
לחדא.
יד .וקמּו ועטרּו ית אגֹוריא די בירּושלם וית כל בתי ַאסקּות בּוסמין לטעותא עטרּו ּוטלקּו
לנחלא דקדרֹון.
טוּ .ונכיסּו ית פסחא בַארביסר לירחא תנינא וכהניא אתכנעּו (ס"א וליואי אתכנעּו)
ואתקדשּו וַאיתיאּו עלון בבית מקדשא דיי.
טז .וקמּו על דּוכנהֹון (ס"א דּוכניהֹון) כד חזי להֹון הי כאֹוריתא דמשה נביא דיי כהניא
זרקין ית ַאדמא מן ידיהֹון דליואי.
יז .ארּום סּוגי קהלא לא (ס"א די לא) אתקדשּו וליואי הוֹו ממנן על נכסת אמריא דפסחא
לכל גבר דילא אדכי לאתקדשא קדם יי.
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יח .ארּום סּוגי עמא ּומדבית אפרים ּומדבית מנשה ּומדבית יששכר ּומדבית זבּולן לא
אדכיּו ארּום אכלּו ית פסחא קדמָאה בדלא (ס"א כד לא) כתיב ותבּו למעבד פסחא תנינא
כדכתיב ארּום צלי חזקיהּו ַאמטּולהֹון למימר יי דהּוא טב יכפר על עמא דאשתליּו.
יט .ארּום לבביּה (ס"א כל לבביּה) ַאתקין למתבע דחלתא דיי (ס"א דאלהא יי) אלהיּה
אלהא דאבהתֹוי ולא יתבע חֹוביהֹון דעמא דלא עבדּו ית פסחא כדחזי למיכל בדכּותא בשר
קּודשא.
כ .וקביל יי צלֹותיּה דחזקיהּו וַאסי ית עמא.
כא .ועבדּו בני ישראל דאשתכחּו בירּושלם ית חגא דפטריא שבעא יֹומין בחדוא רבתא
ּומשבחין קדם יי יֹומא ביֹומא ליואי וכהניא בזיני תּושבחתא קדם יי.
כבּ .ומלל יחזקיהּו על לב ליואי (ס"א כל ליואי) דאית בהֹון שכלא טבא קדם יי ואכלּו ית
נכסי קּודשיא דמֹועדיא שבעא יֹומין דבחין דבחי נכסת קּודשיא ּומהֹודן (ס"א ּומודין) קדם יי
אלהא דאבהתהֹון.
כג .ואתמליכּו כל קהלא למעבד בתר פסחא שירּותא שבעא יֹומין חֹורנין ועבדּו שירּותא
שבעא יֹומין בחדוא.
כד .ארּום חזקיהּו מליְך שבטא דבית יהּודה ַאפריש לקהלא ַאלפא תֹורין ושבעת ַאלפין
עאן ורברביא ַאפרישּו לקהלא תֹורין ַאלפא ועאן עשרתי ַאלפין ואתקדשּו כהניא לסּוגעא.
כה .וחדיאּו כל קהלא דיהּודה וכהניא וליואי וכלהֹון קהלא דאתֹו מדבית ישראל וגיֹוריא
דַאתין מַארעא דישראל ּודיתבין ביהּודה.
כו .והות חדוא רבתא בירּושלם ארּום מן יֹומי שלמה בר דוד מלכא דישראל לא הות כדא
בירּושלם.
כז .וקמּו כהניא וליואי ּובריכּו ית עמא ואתקבלת צלֹותהֹון ועלת צלֹותהֹון למדֹור בית
שכינת קּודשיּה לשמיא.

פרק לא
א .וכד פסקּו כל דא נפקּו כל אנש ישראל דאשתכחּו לקרוי יהּודה ּותברּו קמתא ּוקטעּו
אשירתא ּותרעּו ית בסמיא וית אגֹוריא מן כל בית יהּודה ּומן בנימין ּומן אפרים ּומנשה עד
דשציאנּון ותבּו כל בני ישראל גבר לַאחסנתיּה לקרויהֹון.
ב .ואקים יחזקיהּו ית פלּוגות (ס"א פלּוגת) כהניא וליואי על פּולחנהֹון כפלּוגותהֹון (ס"א
בפלּוגתהֹון) גבר הי כפּום פּולחניּה לכהניא ּולליואי לעלתא ּולנכסת קּודשיא לשמשא
ּולאֹודֹויי ּולשבחא בתרעי משריתא דיי.
ג .וחּולק מלכא דיהב מן קניניּה לעלון לעלות צפרא ורמשא למּוספי שביא ּולרישי ירחיא
ּולמֹועדיא היכמה דכתיב באֹוריתא דיי.
ד .ואמר לעמא ליתבי ירּושלם למתן חּולק כהניא וליואי מן בגלל דיתקפּון באֹוריתא דיי.
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ה .וכד אתקף פתגמא (ס"א פתקֹונא) ַאסגיעּו בני ישראל שירּו עבּור (ס"א עבּור) חמר
ּומשח ודּובשא דתמריא וכל עללת חקלא ּומעשר כלא לסּוגעא ַאיתיאּו.
וּ .ובני ישראל ויהּודה דיתבין בקרוי יהּודה אֹוף הנּון מעשר תֹורי ועאן ּומעשר קּודשיא
דמקדשין קדם יי אלההֹון ַאיתיאּו ויהבּו כירון (ס"א כרון) כירון.
ז .בירחא דסיון שריאּו כירון לאתֹוסדא (ס"א לאתיסדא) ּובירחא (שביעָאה) דתשרי (ס"א
תשרי) פסקּו.
ח .ואתֹו יחזקיהּו ורברבניא וחמֹו ית כירותא ּובריכּו ית יי וית עמיּה בית ישראל.
טּ .ותבע יחזקיהּו על כהניא וליואי על עסק כירותא.
י .ואמר ליּה עזריהּו דממנא לרישא על דבית צדֹוק ואמר מעדן דשריאּו לַאפרשא
ַאפרשּותא לַאיתָאה לבית מקדשא דיי ָאכלין ושבעין ּומשירין עד סּוגי ארּום מימרא דיי
בריְך ית עמיּה ּומה דאשתיר הא אית רכפת טּובא הדין.
יא .ואמר יחזקיהּו לַאתקנא לשכתא בבית מקדשא דיי וַאתקינּו.
יב .וַאיתיאּו ית ַאפרשּותא ּומעשרא דקּודשיא בהימנּותא ועליהֹון ממנא סרכן כנניהּו ליוָאה
ושמעי אחּוהי תנין ליּה.
יג .ויחיאל ועזזיהּו ונחת ועשהאל וירמֹות ויֹוזבד ואליאל ויסמכיהּו ּומחת ּובניהּו ממנן מן יד
כנניהּו ושמעי אחּוהי במנּוי יחזקיהּו מלכא ועזריהּו סרכא בבית מקדשא דיי.
יד .וקֹורא בר ימנה ליוָאה ממנא תרעא למדנחא על נדבתא דמתיא (ס"א דמיתן) קדם יי
למתן ַאפרשּותא קדם יי וקדשי קּודשיא.
טו .ועל צטריּה עדן ּומנימין וישּוע ּושמעיהּו אמריהּו ּושכניהּו בקרוי כהניא בהימנּותא
למתן לאחּוהֹון בפלּוגותא (ס"א בפלּוגתא) הי כרבא הי כזעירא.
טז .בר ממה דאתיחסּו לדכרין מבר תלת שנין ּולעלא כל דעליל לבית מקדשא דיי לפתגם
יֹום ביֹומיּה לפּולחנהֹון במטרתהֹון לפלּוגותהֹון (ס"א לפלּוגתהֹון).
יז .וית דאתיחסּו כהניא לבית אבהתהֹון וליואי מבר עשרין שנין ּולעלא במטרתהֹון
בפלּוגותהֹון (ס"א בפלּוגתהֹון).
יחּ .ולאתיחסא בכל טפלהֹון נשיהֹון ּובניהֹון ּובנתיהֹון לכל קהלא מטּול די בהמנּותהֹון
אתקדשּו לקּודשא.
יט .ולבני ַאהרן כהניא בחקל פרוילי קרויהֹון בכל קרי ּוקרי גּוברין דאתפרשּו בשמהן למתן
חּולקין לכל דכּורא בכהניא ּולכל דאתיחסּו בליואי.
כ .ועבד כדא (ס"א כהדא) יחזקיהּו בכל יהּודה ועבד דתקין ּודכשר ּודקשטא קדם יי
אלהיּה.
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כאּ .ובכל עֹובדא דשרי בפלחן בית מקדשא דיי ּובאֹוריתא ּובתפקדתא למתבע מן קדם יי
אלהיּה בכל לבביּה עבד וַאצלח.

פרק לב
א .בתר פתגמיא וקּושטא האלין דעבד יחזקיהּו כד קים יי במימריּה לַאיתָאה ית סנחריב
מלכא דאתּור וית חילותיּה על ַארעא דישראל מן בגלל לתברא ית אתּוראי בַארעא דבית
יהּודה ּולאששא (ס"א ּולדֹוששא) ית אֹוכלֹוסיהֹון על טורי (ס"א טוריא) דירּושלם ּולממסר
ית כל עדָאה ּובזתא בידא דחזקיהּו ועמיּה דבירּושלם הא בכין אתא סנחריב מלכא דאתּור
במשרין סגיעין דלית להֹון מנין ּושרא בַארעא שבט יהּודה ואשרי אֹוכלֹוסֹוהי על קרוי
כריכתא ואמר במימריּה לשויּותהֹון עמיּה.
ב .וחמא יחזקיהּו ארּום אתא סנחריב ּורעּותיּה לאגחא קרבא על ירּושלם.
ג .ואתמליְך עם רברבנֹוהי וגברֹוהי למסתם ית מימי עינה דמן ברא לקרתא וסעדֹוהי.
ד .ואתכנשּו עם סגיא ּוסתימּו ית כל עינותא וית נחלא דנגיד במציעּות ַארעא דישראל
למימר למה יהוֹון ַאתין מלכיא דאתּור הכא וישכחּון מיא סגיעין.
ה .ואתקף ּובנא ית כל שּורא דמתרעא וַאסיק עלֹוהי מגדליא ּומן לברא דשּורא חֹורניתא
(ס"א שּורא חֹורניתא ותקיף ית כל מילתא) ּותקיף ית מלֹותא קרתא דדוד ועבד זיני קרבא
לסּוגי ּותרסין.
וּ .ומני רבני מסדרי קרבא על עמא ּוכנישנּון לותיּה לפתיּותא (ס"א לפתָאה) דתרע קרתא
ּומליל תנחּומין על לבהֹון למימר.
ז .אתקפּו וַאלמּו ולא תדחלּון ולא תתברּון מן קדם מלכא דאתּור ּומן קדם כל רכפת גיסא
די עמיּה ארּום בסעדנא סגיעין יתיר מן עמא די עמיּה.
ח .בסעדיּה תקֹוף בשרא ּובסעדנא מימרא דיי אלהנא למסעד יתנא ולאגחא סדרי קרבא
ואסתמיכּו כל עמא על פתגמי יחזקיהּו מליְך שבטא דבית יהּודה.
ט .מן בתר כדין שדר סנחריב מלכא דאתּור ית עבדֹוהי ירּושלם והּוא מעיק על לכיש וכל
שלטֹונֹוהי (ס"א שּולטֹונֹוהי) עמיּה לות יחזקיהּו מליְך שבטא דבית יהּודה ּולות כל אנש
יהּודה דבירּושלם למימר.
י .כדנן אמר סנחריב מלכא דאתּור על מאן אתּון רחיצין ויתבין בצירא בירּושלם.
יא .הלא יחזקיהּו מטעי יתכֹון למתן יתכֹון לממת באּולצנא ּובצחּותא למימר יי אלהנא
ישיזבננא מן יד מלכא דאתּור.
יב .הלא הּוא יחזקיהּו דעטר במתֹוהי וית אגֹורֹוהי ואמר לדבית יהּודה ולאנש ירּושלם
למימר קדם מדבח חד תסגדּון ועלֹוהי תכסּון ועלֹוהי תסקּון בּוסמנין.
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יג .הלא תדעּון מה דעבדית אנא ואבהתי לכל עמי ַארעתא אפשר (ס"א המכל יכילּו)
דמכל הּוא יכלין טעות עמי ַארעתא לשיזבא ית ַארעהֹון מן ידי.
יד .מאן בכל טעות עממיא דגמרּו אבהתי דהוה יכיל לשיזבא ית עמיּה מן ידי ארּום יכֹול
אלהכֹון לשיזבא יתכֹון מן ידי.
טו .וכדּון לא יטעי יתכֹון יחזקיהּו ולא ימליְך יתכֹון כהדא ולא תהימנּון במימריּה ארּום לא
יכיל כל טעי וכל עם ּומלכּו לשיזבא ית עמיּה מן ידי ּומן ידי אבהתי ארּום אלהכֹון לא ישיזיב
יתכֹון מן ידי.
טז .ותּוב מלילּו עבדֹוי סטיא על מימרא דיי אלהא ועל יחזקיהּו עבדיּה.
יזּ .ופטקין כתב לחסדא קדם יי אלהא דישראל ּולמימר סטיא עלֹוהי למימר הי כטעות
עממי ַארעתא דלא שזבי (ס"א שיזיבּו) עמהֹון מן ידי הכדין לא ישיזב אלהא דיחזקיהּו
עמיּה מן ידי.
יחּ .וקרֹו בקל רם בלישן בית קּודשא לות עמא דבירּושלם דעל שּורא מטּול למדחלהֹון
ּולזעזעּותהֹון מן בגלל די כבשּון (ס"א יכבשּון) ית קרתא.
יטּ .ומלילּו על יי אלהא דשכנתיּה שריא בירּושלם היכמה די מלילּו על טעות עממי ַארעא
עֹובדי ידי בר נשא.
כ .וצלי יחזקיהּו מלכא וישעיהּו בר ָאמֹוץ נביא על דא ּוזעיקּו לקבל שמיא.
כאּ .ושדר מימרא דיי מיכאל וגבריאל מלָאכא ושיצי בלילוא דפסחא באשא מנתכא (ס"א
מנתכא אֹו מתכא) ואֹוקיד נשמתהֹון בגותהֹון ושיצי כל גבר חילא וסרכן ורבן במשרית
מלכא דאתּור ותב בביהּות אפיא לַארעיּה ועל לבית טעותיּה ּובנֹוהי דאֹוליד תמן רמֹוהי
קטיל בחרבא.
כבּ .ופרק יי ית יחזקיהּו וית יתבי ירּושלם מן ידא דסנחריב מלכא דאתּור ּומן יד כֹולא
ואשרנּון לרּוחצן חזֹור חזֹור.
כגּ .וסגיעין מיתין דֹורֹונא לבית מקדשא דיי לירּושלם ותפנּוקין (ס"א ּומגדנין) לחזקיהּו
מלְך שבטא דבית יהּודה ואתנטל קדם כל עממיא מן בתר כדין.
כד .ביֹומיא האנּון מרע יחזקיהּו עד דמטא לממת וצלי קדם יי ואמר במימריּה לַאסָאה
יתיּה ּולאֹוספא חמיסרי שנין על יֹומי חיֹוהי דאתגזר מן שמיא לַאזערא מן יֹומי חיֹוהי
ּותמהא יהב ליּה.
כה .ולא כתּושלמת עֹובדֹוהי אתיב יי על יחזקיהּו ארּום גבּה לביּה והות עלֹוהי רּוגזא ועל
כל אנש יהּודה ויתבי ירּושלם.
כו .ואתכנע יחזקיהּו מגבהּותא דלביּה הּוא ויתבי ירּושלם ולא אתא עליהֹון רּוגזא דיי ביֹומי
יחזקיהּו.
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כז .והוה ליחזקיהּו עֹותר ויקר סגיא לחדא ותסברין עבד ליּה לסימא ּולדהבא ּולמרגלין
יקרתא ּולבּוסמנין ולתריסין ּולכל מאני רגּוג.
כחּ .ובית אֹוצרין ואּוריאֹות (ס"א ואּוריֹות) לעללת עבּור (ס"א עבּור) חמר ּומשח ואסתלון
(ס"א ואסטולון) לכל בעירא ּובעירא ועדרין ואצטבלין (ס"א ואצטבלאֹות).
כט .וקרוין עבד ליּה וגיתי אעָאן (ס"א עאן) ותֹורין לסּוגי ארּום יהב ליּה יי קנינא סגיא
לחדא.
ל .והּוא יחזקיהּו פקק ית מפקנּות מֹוי גיחֹון עלָאה ותקננּון (ס"א וַאתקננּון) ואֹוביל יתהֹון
במרזבין מלרע למשרי (ס"א למישר) קרתא דדוד וַאצלח יחזקיהּו בכל עֹובדֹוהי.
לא .והיכנא במתּורגמני רבני מלכא דבבל דאשתלחין לותיּה למתבע תמהא דהוה בַארעא
למחמי ית תרין לוחי ַאבניא דהוֹון בארֹון קימיּה דיי דַאצנע תמן משה עם תרין לּוחי ַאבניא
דאתברּו על חֹובא דעגלא די עבדּו בחֹורב ַארשיּה מימרא דיי לַאחמיּותהֹון ולא אתנזק
מטּול לנסיּותיּה למרע כל מה די הוה בלבביּה.
לבּ .ושַאר פתגמי יחזקיהּו וחסדֹוהי הא אנּון כתיבין בנבּוַאת ישעיהּו בר ָאמֹוץ נביא ועל
ספר מלכיא דבית יהּודה וישראל.
לגּ .ושכיב יחזקיהּו עם אבהתֹוהי ּוקברֹוהי במסֹוקית קברי בני דוד ויקר עבדּו ליּה במֹותיּה
כל אנש יהּודה ויתבי ירּושלם ּומליְך מנשה בריּה תחֹותֹוהי.

פרק לג
א .בר תרתסרי שנין מנשה כד מלְך וחמשין וחמש שנין מלְך בירּושלם.
ב .ועבד דביש קדם יי הי כתֹועבת עממיא די תריְך יי מן קדם בני ישראל.
ג .ותב ּובנא ית כל במסיא דתרע יחזקיהּו אבּוהי ואקים אגֹוריא לבעליא ועבד אשירתא
ּוסגיד לכל חילי שמיא ועבד (ס"א ּופלח) יתהֹון.
דּ .ובנא אגֹוריא ואקים פסלא בבית מקדשא דיי דאמר יי בירּושלם אשרי שכנתי לעלם.
הּ .ובנא אגֹוריא לכל חילי שמיא בתרתין דירת בית מקדשא דיי.
ו .והּוא ַאעבד ית בנֹוהי בנּורא בחילת בר הנֹום ּותבע מן מענניא ּומן קֹוסמיא ּומן חרשיא
ועבד בדין ּודכּורּו ַאסגי למעבד דביש לַארגזא קדמֹוהי.
ז .ואקים ית פסל צּורתא די עבד בדיֹוקניּה בבית מקדשא דיי די אמר יי לדוד ולשלמה
בריּה בביתא הדין ּובירּושלם דאתרעיתי מכל שבטיא דישראל אשרי ית שכנתי לעלמי
עלמיא.
ח .ולא אֹוסיף לַאגלָאה ית עמא בית ישראל מעלוי ַארעא די (ס"א דקימית) אקמית ביד
אבהתהֹון לחֹוד אין ינטרּון למעבד ית כל מה די פקדתנּון לכל אֹוריתא ּוקימיא ודיניא בידא
דמשה.

343

תרגום יונתן לכתובים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

344

ט .וַאטעי מנשה ית אנש יהּודה ויתבי ירּושלם ועבד דביש יתיר מן עממיא די שיצי יי מן
קדם בני ישראל.
יּ .ומליל יי לות מנשה ּולות עמיּה וַאסהדנּון בידא דנביא ולא אציתּו.
יא .וַאיתי יי עליהֹון ית רבני חילא די למלכא דאתּור וַאחדֹו ית מנשה בכירּומנקיא וַאסרֹוהי
בשֹושלון (ס"א בשלשלון) דנחשא ואֹובלּוהי לבבל ועבדּו כשדאי מּולות (ס"א מֹולדֹות)
נחשא ּונקבּוהי נקבין נקבין דקיקין ּוסגרּו יתיּה בגּוּה וָאציתּו נּורא חזֹור חזֹור ליּה.
יב .וכדעיק (ס"א וכד עיק) ליּה תבע מן כלהֹון טעותא די עבד ולא אסתיע ארּום לית בהֹון
צרֹוְך והדר וצלי קדם יי אלהיּה ואתכנע לחדא מן קדם יי אלהא דאבהתֹוי.
יג .וצלי קדמֹוהי מן יד אזלּו כל מלָאכיא די ממנן על מעלני תרעי צלֹותא דבשמיא ואחדּו
ַאמטּולתיּה כל מעלני תרעי צלֹותא וכלהֹון (ס"א דבשמיא וכלהֹון) כוי וחרכי שמיא מן בגלל
דלא תתקבל צלֹותיּה ּומן יד אתגֹוללּו רחמי מברי (ס"א מארי) עלמא דימיניּה מתיחא
לקבלא חיביא דתיבין לדחלתיּה ותברין יצרא דלבהֹון בתשּובה ועבד חרכא ּומחתרתא
בשמיא תחֹות כּורסי יקריּה ּושמע צלֹותיּה וקביל בעּותיּה וַאזיע עלמא במימריּה ואתכפעת
מּולתא ּונפק מתמן ּונפקת רּוחא מביני כנפי כרּוביא ונתביּה בגזירת מימרא דיי וחזר
למלכּותיּה לירּושלם וידע מנשה ארּום יי הּוא אלהא די עבד עמיּה ָאתיא ותמהיא האנּון
ותב בכל לבביּה קדם יי ּושבק כל טעותא ולא אשתעבד להֹון.
ידּ .ומן בתר כדין בנא שּורא בריתא לקרתא דדויד ממישרא דגיחֹון בנחלא למיעל בתרע
מזבני כוריּה (ס"א כוריא) וַאחזר לפלטרין וַאגבּה יתּה עד לחדא ּומני רבני חילא בכל קרויא
כריכתא די בבית יהּודה.
טו .ועטר ית טעות עממיא וית צּורתא מבית מקדשא דיי וית אגֹוריא דבנא בטור (ס"א
בטּור) בית מקדשא דיי ּובירּושלם ּוטליק (ס"א וטלק מברא) לברא לקרתא.
טזּ .ובנא ית מדבחא דיי ּודבח עלֹוהי נכסי נכסת קּודשין ותֹודתא ואמר לדבית יהּודה
למפלח ית יי אלהא דישראל.
יז .ברם עד כדּון עמא דבחין בבמתיא לחֹוד לשּום מימרא דיי אלההֹון.
יחּ .ושָאר פתגמי מנשה ּוצלּותיּה די צלי קדם יי אלהיּה ּופתגמי נביאי (ס"א נביַאיא
דממללין) דממללן עמיּה בשּום מימרא דיי אלהא דישראל הא אנּון כתיבין על פתגמי
מלכיא דבית ישראל.
יטּ .וצלֹותיּה די (ס"א דצלי) צלי קדם יי והיְך קביל יי צלֹותיּה וכל סרחניּה ושקריּה וַאתריא
דבנא בהֹון במתיא ואקים אשרתא וצלמיא ואתכנעּותיּה הא אנּון כתיבין על פתגמי חֹוזי.
כּ .ושכיב מנשה עם אבהתֹוי ּוקברֹוהי בביתיּה ּומליְך ָאמֹון בריּה תחֹותֹוהי.
כא .בר עשרין ותרתין שנין ָאמֹון כד מלְך ותרתין שנין מלְך בירּושלם.
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כב .ועבד דביש קדם יי היכמא די עבד מנשה ָאבּוהי ּולכל צלמניא די עבד מנשה ָאבּוהי
דבח ָאמֹון ּופלחּנּון.
כג .ולא אתכנע מן קדם יי היכמא דאתכנע מנשה ָאבּוהי ארּום הּוא ָאמֹון ַאסגי חֹובא.
כדּ .ומרדּו עלֹ-והי עבדֹוהי וקטלֹוהי בביתיּה.
כה .וקטלּו עמא דַארעא ית כל דמרדּו על מלכא ָאמֹון וַאמליכּו עמא דַארעא ית יאשיהּו
בריּה תחֹותֹוהי.

פרק לד
א .בר תמניא שנין יאשיהּו כד מלְך ּותלתין וחדא (ס"א וחד שנא) שנין מלְך בירּושלם.
ב .ועבד דכשר קדם יי ואזל באֹורחא (ס"א בָארחת) דדוד ָאבּוהי ולא סטא לימינא
ולשמאלא.
גּ .ובתמניא שנין כד מלְך והּוא עד כדּון טלי (ס"א טלי) שרי למתבע אּולפן מן קדם יי
אלהא דדויד ָאבֹוהי ּומתריסר שנין שרי לדכָאה ית יהּודה וירּושלם מן במתיא ואשירתא
וצלמניא ּומתכיא (ס"א ּומתכתא).
ד .ותרעּו קדמֹוי ית אגֹורי טעותא וחמסנסיא (ס"א וחנסנסיא) די לעיל מעלויהֹון קטע
ואשיריא וצלמניא ּומתכתא תבר ואֹודיק ּוזרק על אפי קבריא דדבחין להֹון.
ה .וגרמי כּומריא אֹוקיד על אגֹוריהֹון ודכי ית יהּודה וית ירּושלם.
וּ .ובקרוי דבית מנשה ּודבית אפרים ּודבית שמעֹון ועד דבית נפתלי בבית צדיּותהֹון חזֹור
חזֹור.
זּ .ותרע ית אגֹוריא וית אשיריא וצלמניא דַאדק לַאדקא (ס"א לדקדקא) וכל חמסנסיא קטע
בכל ַארעא דישראל ויתב (ס"א ותב לירּושלם) בירּושלם.
חּ .ובשתא תמניסרי כד מלְך בדכאּותיּה ית ַארעא ּובית מקדשא שדר ית שפן בר אצליהּו
וית מעשיהּו ַארכֹון קרתא וית יֹוָאח בר יֹוָאחז די ממנא על ספר דּוכרניא לתקפא ית בית
מקדשא דיי אלהיּה.
ט .ואתֹו לות חלקיהּו כהנא רבא ויהבּו ית סימא דמתעל לבית מקדשא דיי דכנשּו ליואי
נטרי פלטין מן ידיהֹון דבית מנשה ואפרים ּומן שָארא דבית ישראל ּומן כל אנש יהּודה
ּובנימין ויתבי ירּושלם.
י .ויהבּו על יד עבד (ס"א עבדי) עבידתא ּוממנן (ס"א די ממנן) בבית מקדשא דיי ויהבּו
יתיּה עבדי עבדתא דאנּון עבדין בבית מקדשא דיי לצרכיּה (ס"א לצּורבא ּולתקפא ית
ביתא) לתקפא ביתא.
יא .ויהבּו לנגריא ּולַארדכליא למזבן ַאבנין פסילן וקסין למעבד כשֹורין ללפא (ס"א ללפפא)
ּולטללא ית ביתא דחבילּו מלכיא דבית יהּודה.
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יב .וגּובריא עבדין בהימנּותא בעבידתא ועליהֹון ממנן יחת ועֹובדיהּו ליואי מן בני מררי
ּוזכריה ּומשלם מן בני קהת לשבחא וליואי בכל דמליף (ס"א דחכים) בזיני תּושבחתא.
יג .ועל נטלי טֹוענא ּומתגברין על כל עבדי עבּוד (ס"א עבדתא) רבא ּולמפלח פּולחנא ּומן
ליואי לבלרין ּופּורענין ותרעיא.
יד .וכד אפיקּו ית סימא דמתעל (ס"א דאתעל) בבית מקדשא דיי אפיק חלקיהּו כהנא ית
ספר אֹוריתא דיי דאתיהיבת בידא דמשה.
טו .ואתיב חלקיהּו ואמר לשפן ספרא ספר אֹוריתא אשכחית בבית מקדשא דיי גנּון (ס"א
גניז) ּומלפף ויהב חלקיהּו ית ספרא לות שפן.
טז .וַאיתי שפן ית ספרא לות מלכא וַאחזר תּוב ית מלכא פתגמא למימר כל מא דאתיהב
(ס"א דמתיהב) בידיהֹון דעבדְך אינּון עבדין.
יז .טקיסּו (ס"א ואתיכּו) ית סימא דאשתכח בבית מקדשא דיי ויהבֹוהי על ידיהֹון דלבלריא
דעבדין בעבדתא.
יח .וחוי שפן לבלרא למלכא למימר ספרא יהב לי חלקיהּו כהנא ּוקרא ביּה שפן קדם
מלכא.
יט .והוה כד שמע מלכא ית פתגמי ספר אֹוריתא ּובזע ית לבּושֹוי.
כּ .ופקיד מלכא ית חלקיהּו וית אחיקם בר שפן וית עבדֹון בר מיכה וית שפן לבלרא וית
עשיה עבדא דמלכא למימר.
כא .אזילּו תבעּו אּולפן מן קדם יי ַאמטּולתי וַאמטּול כל מלכּותי וַאמטּול כל דאשתיר
בישראל ּוביהּודה מטּול פתגמי ספרא דאשתכח ארּום סגיעת רּוגזא דיי די מטת בנא מן
בגלל דלא נטרּו אבהתנא ית פתגמא דיי למעבד הי ככל מה דכתיב על ספרא הדין.
כב .ואזל חלקיהּו ודהוֹו עם מלכא לות חּולדה נביאתא אתת שלּום בר תקהת בר חסרה
נטר לבּושי מלכא והיא יתבה בירּושלם בבית אּולפנא ּומלילּו לותּה כהדא.
כג .ואמרת להֹון כדנן אמר יי אלהא דישראל אזילּו אמרּו לגברא דשדר יתכֹון לותי.
כד .כדנן אמר יי הא אנא מיתי בשתא על ַאתרא הדין ועל יתבֹוהי ית כל קינּומי (ס"א
קֹונמי) לוטיא דכתיבין על ספרא די קרֹו קדם מליְך שבטא דבית יהּודה.
כה .חלף די שבקּו דחלתי וַאסיקּו בּוסמין לטעות עממיא מן בגלל לַארגזא קדמֹוי בכל
עֹובדי ידיהֹון ּומטת רּוגזי בַאתרא הדין ולא עדת.
כוּ .ולות מליְך שבטא דבית יהּודה דשדר יתכֹון למתבע אּולפן מן קדם יי כדנן תימרּון ליּה
כדנן אמר יי אלהא דישראל פתגמיא די שמעתא.
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כז( .עד מן) בגלל דאתמסי לבבְך ואתכנעתא מן קדם מימרא דיי כד שמעתא ית פתגמֹוי
על ַאתרא הדין ועל יתבֹוהי ואתכנעתא מן קדמֹוי ּובזעתא (ס"א ית) לבּושְך ּובכיתא קדמי
ואֹוף קדמי שמיע אמר יי.
כח .הא אנא מכנש יתְך לות אבהתְך ותתכנש לבית קבּורתְך בשלם ולא תחמין עינְך בכל
בשתא די אנא מיתי על ַאתרא הדין ועל יתבֹוהי וָאתיבּו ית מלכא פתגמא.
כטּ .ושדר מלכא ּוכנש ית כל סבי יהּודה וירּושלם.
לּ .וסליק מלכא לבית מקדשא דיי וכל אנש יהּודה ויתבי ירּושלם וכהניא וליואי וכל עמא
למן רבא ועד זעירא ּוקרא קדמיהֹון ית כל פתגמי ספרא דקימא דאשתכח בבית מקדשא
דיי.
לא .וקם מלכא על אסטוניּה ּוגזר ית קימא קדם יי למהְך בתר דחלתא דיי ּולמטר ית
פקּודֹוי ּוסהדותיּה ּוקימֹוי בכל לבביּה ּובכל נפשיּה למעבד ית פתגמי קימא די כתיבין על
ספרא הדין.
לב .ואקים ית כל דאשתכח בירּושלם ּובנימן ועבדּו יתבי ירּושלם הי כקימא דיי אלהא
דאבהתהֹון.
לג .ועטר יאשיהּו ית כל תֹועבתא מכל ַארעתא דלבני ישראל ושעביד (ס"א וַאעביד) ית כל
דאשתכח בישראל למפלח ית יי אלההֹון כל יֹומֹוי לא עדֹו (ס"א עטרּו) מבתר פּולחנא דיי
אלהא דאבהתהֹון.

פרק לה
 .ועבד יאשיהּו בירּושלם ית פסחא קדם יי ּונכסּו פסחא בַארבסר לירחא דניסן.
ב .ואקים כהניא על מטרתהֹון ותקפנּון לפּולחנא דבית מקדשא דיי.
ג .ואמר לליואי דמלפין ית עמא לכל בית ישראל דאתקדשּו לשמא דיי הבּו ית ארֹונא
דקּודשא בביתא די בנא שלמה בר דוד מלכא דישראל לית לכֹון רשּותא למטל בכתף כדּון
פלחּו ית יי אלהכֹון וית עמיּה בית ישראל.
ד .וַאתקינּו לבית אבהתכֹון הי בפלּוגותכֹון (ס"א בפלּוגתכֹון) היכמא די פקיד משה והיכמא
דכתב דוד מלכא דישראל והיכמא די כתבא דשלמה בריּה.
ה .וקּומּו בבית מקדשא לפלּוגות (ס"א לפלּוגת) בית אבהתא לאחּוכֹו בני עמא ּופלּוגות
(ס"א ּופלּוגת) בית אבא ללואי.
ו .וכּוסּו פסחא ואתקדשּו וַאתקינּו לאחּוכֹון למעבד היכמא די מליל יי בידא דמשה.
ז .וַאפריש יאשיהּו לבני עמא ָאען אמריא ּובני עזיא כלא לפסחיא לכל מאן דאשתכח
למנינא תלתין ַאלפין ותֹורין תלתא ַאלפין לנכסת קּודשיא דחגא אלין מקנינא דמלכא.
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ח .ורברבנֹוי לנדבתא לעמא לכהניא ּולליואי ַאפרישּו חלקיהּו ּוזכריהּו ויחיאל סרכי בית
מקדשא דיי לכהניא יהבּו לפסחיא תרין ַאלפין ושית מָאה ותֹורין תלת מָאה.
ט .וכנניהּו ּושמעיהּו ּונתנאל אחֹוהי וחשביהּו ויעיאל ויֹוזבד רברבי ליואי ַאפרישּו לליואי
לפסחיא ָאען חמשא ַאלפין ותֹורין חמש מָאה.
י .ואתקנת עבדתא וקמּו כהניא על דּוכנהֹון וליואי על פלּוגותהֹון (ס"א פלּוגתהֹון) הי
כתפקדתא דמלכא.
יאּ .ונכיסּו פסחא ּוזריקּו כהניא ית דמא מידיהֹון וליואי משלחין.
יב .וַאעדיאּו (ס"א וַאעדיּו) עלתא במהבּותהֹון לבית אבהתהֹון לבני עמא לקרבא קדם יי
כמא דכתיב בספרא דמשה והיכדין בצפרא.
יגּ .וטוֹו ית פסחא בנּורא כדחזי וית נכסת קּודשיא בשילּו בקדריא ּובדּודיא ּובמלּוסיא
ואֹושיטּו לכל בני עמא.
ידּ .ומן בתר כדּון ַאתקינּו להֹון ּולכהניא ארּום כהניא בני ַאהרן מתעסקין בַאסקּות עלתא
ותרביא עד ליליא וליואי תקינּו להֹון ּולכהניא בני ַאהרן.
טוּ .ומשבחיא בני ָאסף על אתר מֹוקמתהֹון הי כתפקידתא דדוד וָאסף והימן וידּותּון נביא
דמלכא ותרעיא לתרע ּותרע לית להֹון למעדי מעל פּולחנהֹון ארּום אחּוהֹון ליואי ַאתקינּו
להֹון.
טז .ואתקנת כל עבדת פּולחנא דיי ביֹומא ההּוא למעבד פסחא וַאסקּות עלתא על מדבחא
דיי הי כתפקדתא דמלכא יאשיהּו.
יז .ועבדּו בני ישראל דאשתכחּו מהימנין קדם יי ית פסחא בעדנא ההיא ברמשא וית חגא
דפטיריא שבעא יֹומין.
יח .ולא אתעביד פסחא די כמתיּה בישראל מן יֹומי שמּואל נביא וכל מלכיא דבית ישראל
לא עבדּו הי כפסחא די עבד יאשיהּו וכהניא וליואי וכל אנש יהּודה ּובית ישראל דאשתכחּו
בהימנּותא ויתבי ירּושלם.
יט .בתמניסרי שנין למלכּותא דיאשיהּו אתעבד פסחא הדין.
כ .בתר כל דנא דַאתקין יאשיהּו ית בית מקדשא דיי סליק פרעה חגירא מלכא דמצרים
לַאגחא קרבא בכרכמיש דעל פרת ּונפק לקדמּותיּה יאשיהּו.
כאּ .ושדר לותיּה אזגדין למימר מה אית לי עמְך מלְך שבטא דבית יהּודה לא עלְך סלקית
לַאגחא קרבא ארּום ַאנת מתגרי יֹומא דין עמי ארּום אלהין לבית קרבא די לי וטעותי אמר
לסרהבּותי כדּון פסֹוק לְך מני ּומן טעותא דעמי ולא תחבליתְך.
כב .וכד שמע ית מא דַאדכר ית טעותיּה לא אסתחר לאחֹורא ולא ַאחזיר יאשיהּו ית
אפֹוהי מניּה ארּום לַאגחא קרבא ביּה אשתני ואטקס בזיני קרבא ולא קביל לפתגמי חגירא
די מליל על עיסק טעותיּה וָאתא לאגחא קרבא במישר מגדֹו.
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כגּ .ומן בגלל דלא תבע יאשיהּו אּולפן מן קדם יי ואזל לַאגחא קרבא במישר מגדֹו אתפרע
מניּה מרי עלמא ּופתקּו ּושדֹו קשתאי גררין למלכא יאשיהּו ואמר מלכא לעבדֹוי ַאעברּו יתי
ארּום מרעיתי לחדא.
כד .וַאעברּו יתיּה עבדֹוי מן רתיכא וַארכבּוהי על רתיכא תניתא די ליּה ואֹובלֹוהי לירּושלם
ּומית תמן ואתקבר בקברי אבהתֹוי וכל אנש יהּודה וירּושלם מתאבלין על יאשיהּו.
כה .ואלא ירמיהּו על יאשיהּו אליא רבתא וָאמרין עמיּה כל רברביא ּומטרֹוניתא והוֹון
מתיבין באליהֹון על יאשיהּו עד יֹומא הדין ויהבנּון לגזירה שנה על ישראל דיהֹון ספדין על
יאשיהּו באליהֹון והאנּון כתיבין בספרא דכתב ברּוְך מן פּום ירמיהּו על אליתא.
כוּ .ושַאר פתגמי יאשיהּו וכל חסדֹוהי די עבד היכמא די כתיב באֹוריתא דיי.
כזּ .ופתגמֹוהי קדמאי מה די עבד בינקּותיּה ּובתראי מה די עבד בעּולמּותיּה וכל דיניא
דדאין מן יֹומא די מלְך בר תמניא שנין דהוה טלי עד שנת תמנסרי דהוה עּולם כד שארי
לתקפא ית בית מקדשא דיי כּולהֹון אתיב למארי דינא מן ממֹוניּה והיְך דכי ית בית ישראל
ויהּודה מן כל סאבּותא האנּון כתיבין על ספר מלכיא דבית ישראל ּודבית יהּודה.

פרק לו
אּ .ונסיבּו עמא דַארעא ית יהֹוָאחז בר יאשיהּו וַאמליכּו יתיּה תחֹות אבּוהי בירּושלם.
ב .בר עשרין ּותלת שנין יֹוָאחז כד מלְך ּותלתא ירחין מלְך בירּושלם.
ג .וַאעדי יתיּה מלכא דמצרים מלממלְך בירּושלם ּוגבא מן יתבי ַארעא דישראל מָאה
קנטנרין דסימא וקנטינר דדהב.
ד .וַאמליְך מלכא דמצרים ית אליקים אחּוהי על יהּודה וירּושלם וַאחזר ית שמיּה יהֹויקים
וית יהֹוָאחז אחּוהי דבר חגירא וַאיתי יתיּה למצרים.
ה .בר עשרין וחמש שנין יהֹויקים כד מלְך וחד סרי שנין מלְך בירּושלם ועבד דביש קדם יי
אלהיּה.
ו .עלֹוהי סליק נבּוכדנאצר מלכא דבבל וַאסרֹוהי בכירּומנקיהּו (ס"א בכירֹומנקיא) בשּושלון
דנחשא לאֹובלא יתיּה לבבל.
זּ .ומן מאני בית מקדשא דיי ַאיתי נבּוכדנאצר לבבל ויהבינּון בפלטיריּה (ס"א בפלטרניּה)
בבבל.
חּ .ושָאר פתגמי יהֹויקים וריחּוקיּה ּומה די עבד וסּורחנא דאשתכח עלֹוהי הא אנּון כתיבין
על ספר מלכיא דבית ישראל ּודבית יהּודה ּומליְך יהֹויכין בריּה תחֹותֹוהי.
ט .בר תמני שנין יהֹויכין כד מלְך ּותלתא ירחין ועשרתי יֹומין מלְך בירּושלם ועבד דביש
קדם יי.
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יּ .ולסֹוף (ס"א ּולסֹופא) דשתא שדר מלכא נבּוכדנצר וַאיתיּה לבבל עם כלי רגגת בית
מקדשא דיי וַאמלְך ית צדקיהּו אחּוהי על דבית יהּודה וירּושלם.
יא .בר עשרין וחדא שתא צדקיהּו כד מלְך וחד סרי שנין מלְך בירּושלם.
יב .ועבד דביש קדם יי אלהיּה ולא אתכנע מן קדם ירמיהּו נביא דאתנבי ליּה מן פּום
מימרא דיי.
יג .ואֹוף במלכא נבּוכדנאצר מרד דַאימי (ס"א דאֹומי) יתיּה במימרא דיי וַאקשי ית קדליּה
ותקיף ית יצרא דלביּה מן בגלל דלא למתּוב לדחלתא דיי אלהא דישראל.
ידּ .ולחֹוד כל רברבי כהניא ועמא ַאסגיעּו לשקרא שקר הי ככל תֹועבתא ריחּוק עממיא
וסאיבּו ית בית מקדשא דיי דַאקדיש בירּושלם.
טוּ .ושדר יי אלהא דאבהתהֹון עליהֹון דיתּובּון ביד אזגדֹוהי ַאקדים ושלחא מטּול דחיס
(ס"א דחאיס) על עמיּה ועל מדֹור בית שכינת קּודשיּה.
טז .והוֹו מגחכין באזגדיא דיי ּומבסרין בפתגמֹוהי ּומתלעיבין (ס"א ּומתעלבין) בנביאֹוהי
עד די סליקת רּוגזא דיי בעמיּה עד דלית אסּו.
יז .וַאסיק עליהֹון ית מלכא דכשדאי ּוקטל ית עּולימהֹון בחרבא בבית מקדשיהֹון ולא חס
(ס"א חאיס) על עּולם ּובתּולתא וסבא וַארכֹונא כלא מסר בידיּה.
יח .ואֹוף מאני בית מקדשא דיי מסר בידי רברביא ּוזעיריא ותסברי בית מקדשא דיי
ותסברי מלכא ורברבנֹוהי כלא ַאיתי לבבל.
יט .ואֹוקידּו ית בית מקדשא דיי ּותרעּו ית שּורא דירּושלם וית כל פלטירהא אֹוקידּו בנּורא
וכל מאני רגּונהא לחבלא.
כ .וַאגלי שָארא דאשתירת מן קטלא דחרבא לבבל והוֹו ליּה ולבנֹוהי לעבדין עד זמן דמליְך
מלכּותא דפרס.
כא .לאשלמא (ס"א פתגמי) פתגם נבּוָאה מן קדם יי מפּום ירמיהּו עד זמן דאתרעיַאת
ַארעא שמיטתא הא כל יֹומא דאיצדיַאת (ס"א דצדיַאת) ַארעא דישראל שמיטת שבעין
שנין.
כבּ .ובשתא חדא לכֹורש מלכא דפרס כד שלים פתגם נבּוָאה דיי מפּומא דירמיה ַאתיהּו
(ס"א אתיהב) רּוח גבּורתא דיי בכֹורש מלכא דפרס וַאעבר כרּוזא בכל מלכּותיּה ואֹוף
באגרתא שדר למימר.
כג .כדנן אמר כֹורש מלכא דפרס כל מלכותא דַארעא מסר לי מימרא דיי אלהא דשמיא
והּוא פקיד עלי למבני ליּה בית מקדשא בירּושלם די בשבט יהּודה מאן בכֹון דאית ביניּה
מכל עמיּה יהא מימרא דיי בסעדיּה ויסק.
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