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יהושע
פרק א
א .והוה בתר דמית משה עבדא דיי ואמר יי ליהֹושע בר נּון משמשּוניּה דמשה למימר.
ב .משה עבדי מית ּוכען קּום עיבר ית ירדנא הדין את וכל עמא הדין לַארעא דאנא יהיב
להֹון לבני ישראל.
ג .כל ַאתרא דתדרְך פרסת רגלכֹון ביּה לכֹון יהבתּה כמא דמלילית עם משה.
ד .ממדברא ּולבנֹונא הדין ועד נהרא רבא נהרא דפרת כל ַארע חתאי ועד ימא רבא מעלני
שמשא יהא תחּומכֹון.
ה .לא יתעתד אנש קדמְך כל יֹומי חייְך כמא דהוא מימרי בסעדיּה דמשה כן אהוי עמְך לא
אשבקינְך ולא ַארחקינְך.
ו .תקיף ועלם ארי את תחסין ית עמא הדין ית ַארעא דקיימית לאבהתהֹון למתן להֹון.
ז .לחֹוד תקיף ועלם לחדא למטר למעבד ככל אֹוריתא דפקדְך משה עבדי לא תסטי מיניּה
לימינא ולשמאלא בדיל דתצלח בכל אתר דתהְך.
ח .לא יעדי סיפרא דאֹוריתא הדין מפּומְך ּותהי הגי ביּה יימם וליליא בדיל דתטר למעבד
ככל דכתיב ביּה ארי בכן תצלח ית דרכְך ּובכן תכשט.
ט .הלא פקידתְך תקף ועלם לא תדחל ולא תתבר ארי בסעדְך מימרא דיי אלהְך בכל אתר
דתהְך.
יּ .ופקיד יהֹושע ית סרכי עמא למימר.
יא .עברּו בגֹו משריתא ּופקידּו ית עמא למימר ַאתקינּו לכֹון זודין ארי בסֹוף תלתא יֹומין
אתּון עברין ית ירדנא הדין למיעל למירת ית ַארעא דיי אלהכֹון יהיב לכֹון למירתּה.
יבּ .ולשבט ראּובן ּולשבט גד ּולפלגּות שבטא דמנשה אמר יהֹושע למימר.
יג .הוֹו דכירין ית פתגמא דפקיד יתכֹון משה עבדא דיי למימר יי אלהכֹון מניח לכֹון ויהב
לכֹון ית ַארעא הדא.
יד .נשיכֹון טפליכֹון ּובעירכֹון יתבּון בַארעא דיהב לכֹון משה בעברא דירדנא ואתּון תעברּון
מזרזין קדם אחּוכֹון כל גברי חילא ּותסעדּון יתהֹון.
טו .עד דיניח יי לאחּוכֹון כותכֹון ויירתּון ַאף אינּון ית ַארעא דיי אלהכֹון יהיב לכֹון ּותתּובּון
לַארע ירּותתכֹון ותירתּון יתּה דיהב לכֹון משה עבדא דיי בעברא דירדנא מדנח שמשא.
טז .ואתיבּו ית יהֹושע למימר כל דפקדתנא נעבד ּולכל אתר דתשלחננא נהְך.
יז .ככל דקבלנא מן משה כן נקבל מנְך לחֹוד יהי מימרא דיי אלהְך בסעדְך כמא דהוה
בסעדיּה דמשה.
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יח .כל גבר דיסרב על מימרְך ולא יקבל ית פתגמְך לכל דתפקדניּה יתקטיל לחֹוד תקף
ועלם.

פרק ב
אּ .ושלח יהֹושע בר נּון מן שטין תרין גּוברין מַאללין ברז למימר אזילּו חזּו ית ַארעא וית
יריחֹו ואזלּו ועלּו לבית אתתא פּונדקיתא ּושמה רחב ּושכיבּו תמן.
ב .ואתַאמר למלכא דיריחֹו למימר הא גּובריא אתֹו הכא בליליא מבני ישראל לַאללא ית
ַארעא.
גּ .ושלח מלכא דיריחֹו לות רחב למימר ַאפיקי גבריא דאתֹו לותיְך דעלּו לביתיְך ארי
לַאללא ית כל ַארעא אתֹו.
דּ .ודבירת אתתא ית תרין גבריא וַאטמרתנּון ואמרת בקּושטא אתֹו לותי גבריא ולא ידעית
אי מנן אינּון.
ה .והוה עדן למיחד תרעא בקבלה וגבריא נפקּו לא ידעית לָאן אזלּו גבריא רדפּו בפריע
בתריהֹון ארי תדבקּונּון.
ו .והיא ַאסקתנּון לאגרא וַאטמרתנּון בטעּוני כתנא דסדירין לּה על אגרא.
ז .וגבריא רדפּו בתריהֹון אֹורח ירדנא עד מגזתא ותרעא אחדּו בתר דנפקּו רדפיא
בתריהֹון.
ח .ואינּון עד לא שכיבּו והיא סליקת לותהֹון לאגרא.
ט .ואמרת לגבריא ידענא ארי יהב יי לכֹון ית ַארעא וארי נפלת אמתכֹון עלנא וארי אתברּו
כל יתבי ַארעא מן קדמיכֹון.
י .ארי שמענא ית דיבש יי ית מי ימא דסּוף מן קדמיכֹון במפקכֹון ממצרים ודי עבדתּון
לתרין מלכי אמֹורָאה די בעברא דירדנא לסיחֹון ּולעֹוג די גמרתּון יתהֹון.
יאּ .ושמענא ואתמסי לבנא ולא אשתָארת עֹוד רּוחא באנש מן קדמיכֹון ארי יי אלהכֹון הּוא
אלהא דשכינתיּה בשמיא מלעילא ושליט על ַארעא מלרע.
יבּ .וכען קיימּו כען לי במימרא דיי ארי עבדית עמכֹון טיבּו ותעבדּון ַאף אתּון עם בית אבא
טיבּו ותתנּון לי ָאת דקשֹוט.
יג .ותיחּון ית אבא וית אמא וית אחי וית אחתי וית כל דילהֹון ּותשזבּון ית נפשתנא
ממֹותא.
יד .ואמרּו לּה גבריא נפשנא מסירן חלף נפשתיכֹון לממת אם לא תחוּון ית פתגמנא דין
ויהי כד יתן יי לנא ית ַארעא ונעבד עמְך טיבּו ּוקשֹוט.
טו .ושלשלתנּון בַאטּונא מן חרכא ארי ביתּה בכֹותל שּורא ּובשּורא היא יתבה.
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טז .ואמרת להֹון לטּורא אזילּו דלמא יערעּון בכֹון רדפיא ותטמרּון תמן תלתא יֹומין עד
דיתּובּון רדפיא ּובתר כן תהכּון לאֹורחתכֹון.
יז .ואמרּו לּה גבריא זכאין אנחנא ממֹומתְך הדא דקימת עלנא.
יח .הא אנחנא עלין בַארעא ית תֹורא דחּוט זהֹוריתא הדין תקטרי בחרכא דשלשלתנא
ביּה וית אבּוְך וית אמְך וית אחיכי וית כל בית ָאבּוְך תכנשין לותיְך לביתא.
יט .ויהי כל דיפֹוק בר מדשי ביתְך לברא חֹובת קטֹוליּה ברישיּה ואנחנא זכאין וכל די יהי
עמְך בביתא חֹובת קטֹוליּה ברישנא אם יד אנש תהי ביּה.
כ .ואם תחוין ית פתגמנא דין ּונהי זכאין ממֹומתיְך דקיימת עלנא.
כא .ואמרת כפתגמיכֹון כן הּוא ּושלחתנּון ואזלּו וקטרת ית תֹורא דזהֹוריתא בחרכא.
כב .ואזלּו ועלּו לטֹורא ויתבּו תמן תלתא יֹומין עד דתבּו רדפיא ּובעֹו רדפיא בכל ָארחא
ולא אשכחּו.
כג .ותבּו תרין גברין ּונחיתּו מן טּורא ועברּו ואתֹו לות יהֹושע בר נּון ואשתעיאּו ליּה ית כל
דערעא יתהֹון.
כד .ואמרּו ליהֹושע ארי מסר יי בידנא ית כל ַארעא וַאף אתברּו כל יתבי ַארעא מן קדמנא.

פרק ג
א .וַאקדים יהֹושע בצפרא ּונטלּו משטין ואתֹו עד ירדנא הּוא וכל בני ישראל ּובתּו תמן
קדם יעברּון.
ב .והוה מסֹוף תלתא יֹומין ועברּו סרכיא בגֹו משריתא.
גּ .ופקידּו ית עמא למימר במחזיכֹון ית ארֹון קימא דיי אלהכֹון וכהניא לואי נטלין יתיּה
ואתּון תטלּון מַאתריכֹון ּותהכּון בתרֹוהי.
ד .ברם רחיק יהי ביניכֹון ּובינֹוהי כתרין ַאלפין ַאמין במשחתא לא תקרבּון לותיּה בדיל
דתידעּון ית אֹורחא די תהכּון בּה ארי לא עברתּון באֹורחא מאתמלי ּומדקמֹוהי.
ה .ואמר יהֹושע לעמא אזדמנּו ארי מחר יעבד יי ביניכֹון פרישן.
ו .ואמר יהֹושע לכהניא למימר טּולּו ית ארֹון קימא ועברּו קדם עמא ּונטלּו ית ארֹונא
דקימא ואזלּו קדם עמא.
ז .ואמר יי ליהֹושע יֹומא הדין אשרי לרביּותְך בעיני כל ישראל דידעין ארי במא דהוה
מימרי בסעדיּה דמשה כן יהי מימרי בסעדְך.
ח .ואת תפקד ית כהניא נטלי ארֹונא דקימא למימר כממטיכֹון עד קצת מי ירדנא בירדנא
תקּומּון.
ט .ואמר יהֹושע לבני ישראל אתקריבּו הלכא ּושמעּו ית פתגמיא דיי אלהכֹון.
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י .ואמר יהֹושע בדא תדעּון ארי אלּה קים אתרעי לאשרָאה שכנתיּה ביניכֹון ּותרכא יתרְך
מן קדמיכֹון ית כנענאי וית חתאי וית חואי וית פריזאי וית גרגשאי ואמֹוראי ויבּוסאי.
יא .הא ארֹון קימא דרבֹון כל ַארעא עבר קדמיכֹון בירדנא.
יבּ .וכען דברּו לכֹון תרי עסר גברין משבטיא דישראל גברא חד גברא חד לשבטא.
יג .ויהי כמנח פרסת רגלי כהניא נטלי ארֹונא דיי רבֹון כל ַארעא במי ירדנא מי ירדנא
יפסקּון מיא דנחתין מלעילא ויקּומּון רּוקבא חד.
יד .והוה כד נטלּו עמא מקרויהֹון למעבר ית ירדנא וכהניא נטלי ארֹונא דקימא קדם עמא.
טוּ .וכממטי נטלי ארֹונא עד ירדנא ורגלי כהניא נטלי ארֹונא טבילא בקצת מיא וירדנא מלי
על כל כפֹוהי כל יֹומי חצדא.
טז .וקמּו מיא דנחתין מלעילא קמּו רּוקבא חד רחיקין לחדא מָאדם קרתא דבסטר צרתן
ּודנחתין לימא דמישרא לימא דמלחא שלימּו פסקּו ועמא עברּו לקביל יריחֹו.
יז .וקמּו כהניא נטלי ארֹון קימא דיי ביבשתא בגֹו ירדנא מתקניא וכל ישראל עברין
ביבשתא עד דשלימּו כל עמא למעבר ית ירדנא.

פרק ד
א .והוה כד שלימּו כל עמא למעבר ית ירדנא ואמר יי ליהֹושע למימר.
ב .דברּו לכֹון מן עמא תרי עסר גברין גברא חד גברא חד משבטא.
גּ .ופקידּו יתהֹון למימר טּולּו לכֹון מכא מגֹו ירדנא מאתר מיקם רגלי כהניא מתקניא תרתי
עסרי ַאבניא ּותעברנּון יתהֹון עמכֹון ותחתּון יתהֹון בבית מבתא דתביתּון ביּה בליליא.
דּ .וקרא יהֹושע לתרי עסר גברא דַאתקין מבני ישראל גברא חד גברא חד משבטא.
ה .ואמר להֹון יהֹושע עברּו קדם ארֹונא דיי אלהכֹון לגֹו ירדנא וארימּו לכֹון גבר ַאבנא חדה
על כתפיּה למנין שבטיא דבני ישראל.
ו .בדיל דתהי דא ָאת בינכֹון ארי ישאלין בניכֹון מחר למימר מא ַאבניא האלין לכֹון.
ז .ותימרּון להֹון די פסקּו מי ירדנא מן קדם ארֹון קימא דיי במעבריּה בירדנא פסקּו מי
ירדנא ויהוין ַאבניא האלין לדכרנא לבני ישראל עד עלמא.
ח .ועבדּו כן בני ישראל כמא די פקד יהֹושע ּונטלּו תרתא עשרי ַאבניא מגֹו ירדנא כמא
דמליל יי עם יהֹושע למנין שבטיא דבני ישראל וַאעברּונּון עמהֹון לבית מבתא וַאצנעּונּון
תמן.
ט .ותרתא עשרי ַאבניא אקים יהֹושע בגֹו ירדנא באתר מיקם רגלי כהניא נטלי ארֹונא
דקימא והוֹו תמן עד יֹומא הדין.
י .וכהניא נטלי ארֹונא קימין בגֹו ירדנא עד דשלים כל פתגמא דפקיד יי ית יהֹושע למללא
עם עמא ככל דפקיד משה ית יהֹושע ואֹוחיאּו עמא ועברּו.
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יא .והוה כד שלים כל עמא למעבר ועבר ארֹונא דיי וכהניא קדם עמא.
יב .ועברּו בני ראּובן ּובני גד ּופלגּות שבטא דמנשה מזרזין קדם בני ישראל כמא דמליל
עמהֹון משה.
יג .כַארבעין ַאלפין מזרזי חילא עברּו קדם עמא דיי לקרבא למשרי יריחֹו.
יד .ביֹומא ההּוא רבי יי ית יהֹושע בעיני כל ישראל ּודחילּו מניּה כמא דהוֹו דחלין מן משה
כל יֹומי חיֹוהי.
טו .ואמר יי ליהֹושע למימר.
טז .פקיד ית כהניא נטלי ארֹונא דסהדּותא ויסקּון מן ירדנא.
יזּ .ופקיד יהֹושע ית כהניה למימר סקּו מן ירדנא.
יח והוה כד בעֹו למסק כהניא נטלי ארֹון קימא דיי מגֹו ירדנא אתנגידא פרסת רגלי כהניא
ּונחא על יבשתא ותבּו מי ירדנא לַאתריהֹון ואזלּו כמאתמלי ּומדקדמֹוהי על כל כפֹוהי.
יט .ועמא סליקּו מן ירדנא בעשרא לירחא קדמָאה ּושרֹו בגלגלא בסיפי מדנח יריחֹו.
כ .וית תרתא עשרי ַאבניא האלין דנסיבּו מן ירדנא אקים יהֹושע בגלגלא.
כא .ואמר לבני ישראל למימר דישאלּון בניכֹון מחר ית אבהתהֹון למימר מה ַאבניא האלין.
כבּ .ותהֹודעּון ית בניכֹון למימר ביבשתא עבר ישראל ית ירדנא הדין.
כג .דיבש יי אלהכֹון ית מי ירדנא מן קדמיכֹון עד דעברתּון כמא דעבד יי אלהכֹון לימא
דסּוף די יבש מן קדמנא עד דעברנא.
כד .בדיל דידעּון כל עממי ַארעא ית גבּורתא דיי ארי תקיפה היא בדיל דתדחלּון ית יי
אלהכֹון כל יֹומיא.

פרק ה
א .והוה כד שמעּו כל מלכי אמֹוראי די בעברא דירדנא מערבא וכל מלכי כנענָאה די על
ימא ית דיבש יי ית מי ירדנא מן קדם בני ישראל עד דעברּו ואתמסי לבהֹון ולא אשתארת
בהֹון עֹוד רּוח מן קדם בני ישראל.
ב .בעידנא ההיא אמר יי ליהֹושע עבד לְך אזמלון חריפין ותּוב גזר ית בני ישראל תנינּות.
ג .ועבד ליּה יהֹושע אזמלון חריפין ּוגזר ית בני ישראל בגבעתא ּוקרא ליּה גבעת ערלתא.
ד .ודין פתגמא די גזר יהֹושע כל עמא דנפק ממצרים דכריא כל גברי מגיחי קרבא מיתּו
במדברא באֹורחא במפקהֹון ממצרים.
ה .ארי גזירין הוֹו כל עמא די נפקּו וכל עמא דאתילידּו במדברא בָארחא במפקהֹון
ממצרים לא גזרּו.
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ו .ארי ַארבעין שנין הליכּו בני ישראל במדברא עד דסף כל עמא גברי מגיחי קרבא דנפקּו
ממצרים דלא קבילּו למימרא דיי דקים יי להֹון בדיל דלא לַאחזיּותהֹון ית ַארעא דקים יי
לאבהתהֹון למתן לנא ַארעא עבדא חלב ּודבש.
ז .וית בניהֹון דקמּו בתריהֹון יתהֹון גזר יהֹושע ארי ערלין הוֹו ארי לא גזרּו יתהֹון בָארחא.
ח .והוה כד שלימּו כל עמא למגזר ויתבּו בַאתריהֹון במשריתא עד דאתסיאּו.
ט .ואמר יי ליהֹושע יֹומא דין ַאעדית ית חיסּודי מצראי מן קדמיכֹון ּוקרא שמא דַאתרא
ההּוא גלגלא עד יֹומא הדין.
יּ .ושרֹו בני ישראל בגלגלא ועבדּו ית פסחא בַארבעת עשרא יֹומא לירחא ברמשא במישרי
יריחֹו.
יא .ואכלּו מעבּורא דַארעא מבתר פסחא פטיר ּוקלי בכרן יֹומא הדין.
יבּ .ופסק מנא מיֹומא דבתרֹוהי במיכלהֹון מעיבּורא דַארעא ולא הוה עֹוד לבני ישראל מנא
ואכלּו מעללת ַארעא דכנען בשתא ההיא.
יג .והוה כד הוה יהֹושע ביריחֹו ּוזקף עינֹוהי וחזא והא גברא קאים לקבליּה וחרביּה שליפא
בידיּה ואזל יהֹושע לותיּה ואמר ליּה הלמסעדנא ַאתיתא אם לבעלי דבבנא.
יד .ואמר לא ארי אנא מלאְך שליח מן קדם יי כען אתיתי ּונפל יהֹושע על אפֹוהי על ַארעא
ּוסגיד ואמר ליּה מה רבֹוני ממליל עם עבדיּה.
טו .ואמר מלָאכה דשליח מן קדם יי ליהֹושע שרי סינְך מעל רגלְך ארי ַאתרא די את קאים
עלֹוהי קדישא הּוא ועבד יהֹושע כן.

פרק ו
א .ויריחֹו אחידא הות בדשין דפרזלא ּומתקפא בעברין דנחש מן קדם בני ישראל לית
דנפק מנּה למעבד קרבא ולית דעלל בגוּה למשַאל בשלמא.
ב .ואמר יי ליהֹושיע חזי דמסרית בידְך ית יריחֹו וית מלכּה גברי חילא.
ג .ותסחרּון ית קרתא כל גברי עבדי קרבא ַאקיף ית קרתא זמנא חדא כדין תעבד שיתא
יֹומין.
ד .ושבעא כהניא יסבּון שבעא שֹופריא דקרן דכריא קדם ארֹונא ּוביֹומא שביעָאה תסחרּון
ית קרתא שבע זמנין וכהניא יתקעּון בשֹופריא.
ה .ויהי במיגד בקרן דכריא במשמעכֹון ית קל שֹופרא ייבבּון כל עמא יבבא רבא ויפֹול
שּורא דקרתא ויתבלע תחֹותּה ויסקּון עמא גבר לקבליּה.
וּ .וקרא יהֹושע בר נּון לכהניא ואמר להֹון טּולּו ית ארֹון קימא דיי ושבעא כהניא יטלּון
שבעא שֹופריא דקרן דכריא קדם ארֹונא דיי.
ז .ואמר לעמא עברּו וַאקיפּו ית קרתא ּומזרזי חילא יעברּון קדם ארֹונא דיי.
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ח .והוה כד אמר יהֹושע לעמא ושבעא כהניא נסבין שבעא שֹופריא דקרן דכריא קדם
ארֹונא דיי עברין ותקעין בשֹופריא וארֹון קימא דיי ָאזיל בתריהֹון.
טּ .ומזרזי חילא ָאזלן קדם כהניא תקעי שֹופריא ושבטא דבית דן ָאזל בתר ארֹונא וכהניא
ָאזלין ותקעּון בשֹופריא.
י .וית עמא פקיד יהֹושע למימר לא תיבבּון ולא תשמעּון ית קלכֹון ולא יפֹוק מפּומכֹון
פתגמא עד יֹומא דאימר לכֹון יביבּו ּותיבבּון.
יא .וַאסחר ארֹונא דיי ית קרתא ַאקיף זמנא חדא ועלּו במשריתא ּובתּו במשריתא.
יב .וַאקדים יהֹושע בצפרא ּונטלּו כהניא ית ארֹונא דיי.
יג .ושבעא כהניא נסיבּו שבעא שֹופריא דקרן דכריא קדם ארֹונא דיי ָאזלין מיזל ותקעין
בשֹופריא ּומזרזי חילא ָאזלין קדמיהֹון ושבטא דבית דן ָאזיל בתר ארֹונא דיי וכהניא ָאזלין
ותקעין בשֹופריא.
יד .וַאסחרּו ית קרתא ביֹומא תנינא זמנא חדא ותבּו למשריתא כדין עבדּו שתא יֹומין.
טו .והוה ביֹומא שביעָאה וַאקדימּו כמיסק צפרא וַאסחרּו ית קרתא כהלכתא הדין שבע
זמנין לחֹוד ביֹומא ההּוא ַאקיפּו ית קרתא שבע זמנין.
טז .והוה בזמנא שביעיתא תקעּו כהניא בשֹופריא ואמר יהֹושע לעמא יביבּו ארי יהב יי
לכֹון ית קרתא.
יזּ .ותהי קרתא חרמא היא וכל דבּה קדם יי לחֹוד רחב פּונדקיתא תחי היא וכל דעמּה
בביתא ארי ַאטמרת ית אזגדיא די שלחנא.
יחּ .ולחֹוד אתּון אסתמרּו מן חרמא דלמא תחרמּון ותסבּון מן חרמא ּותשוּון ית משריתא
דישראל לחרמא ּותעכרּון יתיּה.
יט .וכל כספא ודהבא ּומני נחשא ּוברזלא קּודשא אינּון קדם יי לאֹוצר בית מקדשא דיי
יתעלּון.
כ .ויביבּו עמא ּותקעּו בשֹופריא והוה כד שמע עמא ית קל שפרא ויביבּו עמא יבבא רבא
ּונפל שּורא דקרתא ואתבלע תחֹותֹוהי ּוסליק עמא לקרתא גבר לקבליּה ּוכבשּו ית קרתא.
כאּ .וגמרּו ית כל דבקרתא מגבר ועד אתא מעּולימא ועד סבא ועד תֹור ואמר וחמר
לפתגם דחרב.
כב .ולתרין גבריא דַאלילּו ית ַארעא אמר יהֹושע עלּו לבית אתתא פּונדקיתא ואפיקּו מתמן
ית אתתא וית כל די לּה כמא דקימתּון לּה.
כג .ועלּו עּולמיא מַאלליא ואפיקּו ית רחב וית אבּוהא וית אמּה וית אחּוהא וית כל די לּה
וית כל זרעיתהא אפיקּו ואשרּונּון מברא למשריתא דישראל.
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כד .וקרתא אֹוקידּו בנּורא וכל די בּה לחֹוד כספא ודהבא ּומאני נחשא ּוברזלא יהבּו באֹוצר
בית מקדשא דיי.
כה .וית רחב פּונדקיתא וית בית אבּוהא וית כל די לּה קים יהֹושע ויתיבת בגֹו ישראל עד
יֹומא הדין ארי אטמרת ית אזגדיא דשלח יהֹושע לאללא ית ַארעא.
כו .ואֹומי יהֹושע בעידנא ההיא למימר ליט גברא קדם יי דיקּום ויבני ית קרתא הדא ית
יריחֹו בבכֹוריּה ישכללינּה ּובזעיר בנֹוהי יקים דשהא.
כז .והוה מימרא דיי בסעדיּה דיהֹושע והוה שמעיּה סגי בכל ַארעא.

פרק ז
א .ושקרּו בני ישראל שקר בחרמא ּונסיב עכן בר כרמי בר זבדי בר זרח לשבטא דיהּודה
מן חרמא ּותקיף רּוגזא דיי בבני ישראל.
בּ .ושלח יהֹושע גברין מיריחֹו לעי דעם בית ָאון ממדנח לבית אל ואמר להֹון למימר סקּו
וַאלילּו ית ַארעא ּוסליקּו גבריא וַאלילּו ית עי.
ג .ותבּו לות יהֹושע ואמרּו ליּה לא יסק כל עמא כתרין ַאלפין גברא אֹו כתלתא ַאלפין גברא
יסקּון וימחּון ית עי לא תרגיש לתמן ית כל עמא ארי זעירין אינּון.
דּ .וסליקּו מן עמא לתמן כתלתא ַאלפין גברא ואפיכּו קדם אנשי עי.
הּ .וקטלּו מנהֹון אנשי עי כתלתין ושתא גברא ּורדפּונּון קדם תרעא עד דתברּונּון ּומחּונּון
במחתנא ואתמסי לבא דעמא והוה למיא.
וּ .ובזע יהֹושע לבּושֹוהי ּונפל על אפֹוהי על ַארעא קדם ארֹונא דיי עד רמשא הּוא וסבי
ישראל וַאסיקּו עפרא על רישיהֹון.
ז .ואמר יהֹושע קביל בעּותי יי אלהים למא ַאעברתא ַאעברא ית עמא הדין ית ירדנא
לממסר יתנא בידא דאמֹורָאה לאֹובדּותנא ּולוי פֹון דשרינא ויתיבנא בעברא דירדנא.
ח .בבעּו אדני מה אימר בתר דַאחזרּו ישראל קדלהֹון למהפְך קדם בעלי דבביהֹון.
ט .וישמעּון כנענאי וכל יתבי ַארעא ויסתחרּון עלנא וישצּון ית שמנא מן ַארעא ּומה תעבד
בדיל שמְך רבא.
י .ואמר יי ליהֹושע קּום לְך למה דנן את רמי על אפְך.
יא .חטא ישראל וַאף עברּו על קימי דפקדית יתהֹון וַאף נסיבּו מן חרמא וַאף גנבּו וַאף
כדיבּו וַאף שויאּו במניהֹון.
יב .ולא יכלּון בני ישראל למקם קדם בעלי דבביהֹון קדלהֹון יחזרּון למיפְך קדם בעלי
דבביהֹון ארי הוֹו לחרמא לא אֹוסיף למהוי מימרי בסעדכֹון אם לא תשיצּון חרמא מבניכֹון.
יג .קּום זמן ית עמא ותימר אזדמנּו למחר ארי כדנן אמר יי אלהא דישראל חרמא בינְך
ישראל לא תכּול למיקם קדם בעלי דבבְך עד דתעדּון חרמא מביניכֹון.
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יד .ותתקרבּון בצפרא לשבטיכֹון ויהי שבטא דיתַאחד מן קדם יי יקרב לזרעין וזרעיתא
דיתַאחד מן קדם יי תקרב לבתין ּוביתא דיתַאחד מן קדם יי יתקרב לגבריא.
טו .ויהי דיתַאחד בחרמא יתֹוקד בנּורא יתיּה וכל די ליּה ארי עבר על קימא דיי וארי עבד
דלא כשר בישראל.
טז .וַאקדם יהֹושע בצפרא וקריב ית ישראל לשבטֹוהי ואתַאחד שבטא דבית יהּודה.
יז .וקריב ית זרעית יהּודה וַאחד ית זרעית זרח וקריב ית זרעית זרח לגבריא ואתַאחד
זבדי.
יח .וקריב ית ביתיּה לגבריא ואתַאחד עכן בר כרמי בר זבדי בר זרח לשבטא דיהּודא.
יט .ואמר יהֹושע לעכן ברי שוי כען יקרא קדם יי אלהא דישראל והב קדמֹוהי הֹודָאה וחוי
כען לי מה עבדתא לא תכסי מיני.
כ .ואתיב עכן ית יהֹושע ואמר בקּושטא אנא חבית קדם יי אלהא דישראל ּוכדין ּוכדין
עבדית.
כא .וחזית בבזתא אצטלי בבלי חד שפיר ּומאתן סלעין דכסף ולישנא דדהבא חד חמשין
סלעין מתקליּה ורגגתינּון ּונסבתנּון והא אנּון טמירין בַארעא בגֹו משכני וכספא תחֹותא.
כבּ .ושלח יהֹושע אזגדּון ּורהטּו למשכנא והא טמירין במשכניּה וכספא תחֹותא.
כגּ .ונסיבּונּון מגֹו משכנא וַאיתיאּונּון לות יהֹושע ּולות כל בני ישראל ואתיכּונּון קדם יי.
כדּ .ודבר יהֹושע ית עכן בר זרח וית כספא וית אצטלא וית לישנא דדהבא ּודבר ית בנֹוהי
וית בנתיּה וית תֹוריּה וית חמריּה וית עניּה וית משכניּה וית כל דיליּה וכל ישראל עמיּה
וַאסיקּו יתהֹון למישר עכֹור.
כה .ואמר יהֹושע מה עכרתנא יעכרינְך יי ביֹומא הדין ּורגמּו יתיּה כל ישראל בַאבניא
ואֹוקידּו יתהֹון בנּורא בתר דרגימּו יתהֹון בַאבניא.
כו .וַאקימּו עלֹוהי דגֹור ַאבנין רב עד יֹומא הדין ותב יי מתקֹוף רּוגזיּה על כן קרא שמא
דַאתרא ההּוא מישר עכֹור עד יֹומא הדין.

פרק ח
א .ואמר יי ליהֹושע לא תדחל ולא תתבר דבר עמְך ית כל עמא עבדי קרבא וקּום סק לעי
חזי דמסרית בידְך ית מלכא דעי וית עמיּה ית קרתיּה וית ַארעיּה.
ב .ותעביד לעי ּולמלכה כמא דעבדת ליריחֹו ּולמלכּה לחֹוד עדאּה ּובעירּה תבזֹון לכֹון ַאתקן
לְך כמנא לקרתא מאחֹורָאה.
ג .וקם יהֹושע וכל עמא עבדי קרבא למיסק לעי ּובחר יהֹושע תלתין ַאלפין גברא גברי
חילא ושלחינּון בליליא.
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דּ .ופקיד יתהֹון למימר חזּו דאתּון כמנין לקרתא מאחֹורי קרתא לא תרחיקּון מן קרתא
לחדא ּותהֹון כּולכֹון מתקניא.
ה .ואנא וכל עמא דעמי נתקרב לקרתא ויהי ארי יפקּון לקדמתנא כדבקדמיתא ונפֹוְך
קדמיהֹון.
ו .ויפקּון בתרנא עד דנגֹוד יתהֹון מן קרתא ארי יימרּון תבירין קדמנא כדבקדמיתא ונפֹוְך
קדמיהֹון.
ז .ואתּון תקּומּון מכמנא ּותתרכּון ית קרתא וימסרנּה יי אלהכֹון בידכֹון.
ח .ויהי כמיחדכֹון ית קרתא תדלקּון ית קרתא בנּורא כפתגמא דיי תעבדּון חזֹו דפקדית
יתכֹון.
טּ .ושלחינּון יהֹושע ואזלּו לכמנא ויתבּו בין בית אל ּובין עי מערב לעי ּובת יהֹושע בליליא
ההּוא בגֹו עמא.
י .וַאקדים יהֹושע בצפרא ּומנא ית עמא ּוסליק הּוא וסבי ישראל קדם עמא לעי.
יא .וכל עמא עבדי קרבא דעמיּה סליקּו ואתקרבּו ואתֹו לקבל קרתא ּושרֹו מצפּונא לעי
וחילתא בינֹוהי ּובין עי.
יבּ .ודבר כחמשא ַאלפין גברא ושוי יתהֹון כמנא בין בית אל ּובין עי ממערב לעי.
יג .ושויאּו עמא ית כל משריתא דמצפּונא לקרתא וית כמניּה מערב לקרתא ואזל יהֹושע
בליליא ההּוא בגֹו מישרא.
יד .והוה כד חזא מלכא דעי ואֹוחיאּו וַאקדימּו ּונפקּו אנשי קרתא לקדמּות ישראל לַאגחא
קרבא הּוא וכל עמיּה לזמנא דמתקן ליּה לקדם מישרא ואינּון לא ידעין ארי כמנא להֹון
מאחֹורי קרתא.
טו .ואתברּו יהֹושע וכל ישראל קדמיהֹון ואפכּו לאֹורח מדברא.
טז .ואתכנישּו כל עמא די בקרתא בעי למרדף בתריהֹון ּורדפּו בתר יהֹושע ואתנגידּו מן
קרתא.
יז .ולא אשתַאר אנש בעי ּובית אל דלא נפקּו בתר ישראל ּושבקּו ית קרתא כד פתיחא
ּורדפּו בתר ישראל.
יח .ואמר יי ליהֹושע ארים ברּומחא די בידְך על עי ארי בידְך אמסרינה וארים יהֹושע
ברּומחא דבידיּה על קרתא.
יטּ .וכמנא קם בפריע מַאתריּה ּורהטּו כדָארים ידיּה ועלּו לקרתא וכבשּוה ואֹוחיאּו וַאדליקּו
ית קרתא בנּורא.
כ .ואתפניאּו אנשי עי לאחֹוריהן וחזֹו והא סליק תננא דקרתא לצית שמיא ולא הוה בהֹון
חילא למערק לכא ּולכא ועמא דַאפיְך למדברא אתחזר על רדפא.
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כא .ויהֹושע וכל ישראל חזֹו ארי כבש כמנא ית קרתא וארי סליק תננא דקרתא ותבּו ּומחֹו
ית אנשי עי.
כב .ואלין נפקּו מן קרתא לקדמּותהּון והוֹו לישראל במציעא אלין מכא ואלין מכא ּומחֹו
יתהֹון עד דלא אשתַאר להֹון שאר ּומשזיב.
כג .וית מלכא דעי אחדּו כד חי וקריבּו יתיּה לות יהֹושע.
כד .והוה כד שיצי ישראל לקטלא ית כל יתבי עי בחקלא במדברא די רדפּונּון ביּה
ואתקטלּו כּולהֹון לפתגם דחרב עד דשלימּו ותבּו כל ישראל לעי ּומחֹו יתּה לפתגם דחרב.
כה .והוֹו כל דאתקטלּו ביֹומא ההּוא מגבר ועד אתתא תרי עשר ַאלפין כל אנשי עי.
כו .ויהֹושע לא ָאתיב ידיּה דארים ברּומחא עד דגמר ית כל יתבי עי.
כז .לחֹוד בעירא ועדי קרתא ההיא בזֹו להֹון ישראל בפתגמא דיי דפקיד ית יהֹושע.
כח .ואֹוקיד יהֹושע ית עי ושויּה תל חריב לעלם לצדּו עד יֹומא הדין.
כט .וית מלכא דעי צלב על צליבא עד עידן רמשא ּוכמיעל שמשא פקד יהֹושע ואחיתּו ית
נבלתיּה מן צליבא ּורמֹו יתיּה במעלנא תרע קרתא וַאקימּו עלֹוהי דגֹור ַאבנין רב עד יֹומא
הדין.
ל .בכן בנא יהֹושע מדבחא קדם יי אלהא דישראל בטּורא דעיבל.
לא .כמא דפקיד משה עבדא דיי ית בני ישראל כמא דכתיב בספר אֹורייתא דמשה מדבח
ַאבנין שלמין דלא אתרם עליהֹון ברזלא וַאסיקּו עלֹוהי עלון קדם יי ּונכיסּו ניכסת קּודשין.
לבּ .וכתב תמן על ַאבניא ית פתשגן אֹוריתא דמשה דכתב קדם בני ישראל.
לג .וכל ישראל וסבֹוהי וסרכֹוהי ודינֹוהי קימין מכא ּומכא לארֹונא קדם כהניא לואי נטלי
ארֹונא דקימא דיי כגיֹורא כיציבא פלגיהֹון לקבל טּורא דגריזין ּופלגיהֹון לקבל טּורא דעיבל
כמא דפקיד משה עבדא דיי לברכא ית עמא ישראל בקדמיתא.
לדּ .ובתר כן קרא ית כל פתגמי אֹורייתא ברכן ּולוטין ככל דכתיב בספרא דאֹוריתא.
לה .לא הוה פתגמא מכל די פקיד משה דלא קרא יהֹושע קדם כל קהלא דישראל ּונשיא
וטפלא וגיֹוריא דָאזלין ביניהֹון.

פרק ט
א .והוה כד שמעּו כל מלכיא די בעברא דירדנא בטּורא ּובשפלתא ּובכל ספר ימא רבא די
לקביל ליבנן חתאי ואמֹוראי כנענאי פריזאי חואי ויבּוסאי.
ב .ואתכנשּו כחדא לַאגחא קרבא עם יהֹושע ועם ישראל סיעא חדא.
ג .ויתבי גבעֹון שמעּו ית די עבד יהֹושע ליריחֹו ולעי.
ד .ועבדּו ַאף אינּון בחּוכמא ואזדודּו ּונסיבּו שקין בלן לחמריהֹון וזיקין דחמר בלן ּומבזעין
ּומצררין.
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הּ .ומסנן בלן ּומרקעין ברגליהֹון ּוכסּותא בליא עליהֹון וכל לחם זודיהֹון יבש הוה כסנין.
ו .ואזלּו לות יהֹושע למשריתא לגלגלא ואמרּו ליּה ּולאנש ישראל מַארעא רחיקא ָאתינא
ּוכען גזרּו לנא קים.
ז .ואמרּו אנש ישראל לחוָאה דלמא ביננא אתּון יתבּון ואיכדין נגזר לכֹון קים.
ח .ואמרּו ליהֹושע עבדְך אנחנא ואמר להֹון יהֹושע מן אתּון ּומנן אתיתּון.
ט .ואמרּו ליּה מַארע רחיקא לחדא אתֹו עבדְך לשמא דיי אלהְך ארי שמענא ית שמע
גבּורתיּה וית כל דעבד במצרים.
י .וית כל דעבד לתרין מלכי אמֹוראי די בעברא דירדנא לסיחֹון מלכא דחשבֹון ּולעֹוג מלכא
דמתנן דבעשתרֹות.
יא .ואמרּו לנא סבנא וכל יתבי ַארענא למימר סבּו בידכֹון זודין לאֹורחא ואזילּו לקדמּותהֹון
ותימרּון להֹון עבדיכֹון אנחנא ּוכען גזּורּו לנא קים.
יב .דין לחמנא כד חמים אזדודנא יתיּה מבתנא ביֹום מפקנא למיתי לותכֹון ּוכען הא יבש
והוה כסנין.
יג .ואלין זיקין דחמר די מלינא כד חדתין והא אתבזעּו ואלין תֹותבנא ּומסננא בליאּו מסגי
אֹורחא לחדא.
יד .וקבילּו גבריא לפתגמיהֹון ואּולפן מן קדם יי לא תבעּו.
טו .ועבד להֹון יהֹושע שלם ּוגזר להֹון קים לקימּותהֹון וקיימּו להֹו רברבי כנשתא.
טז .והוה מסֹוף תלתא יֹומין בתר דגזרּו להֹון קים ּושמעּו ארי קריבין אינּון ליּה ּוביניהֹון
אינּון יתבין.
יזּ .ונטלּו בני ישראל ואתֹו לקרויהֹון ביֹומא תליתָאה וקרויהֹון גבעֹון ּוכפירה ּובארֹות וקרית
יערים.
יח .ולא מחֹונּון בני ישראל ארי קיימּו להֹון רברבי כנשתא במימרא דיי אלהא דישראל
ואתרעמּו כל כנשתא על רברביא.
יט .ואמרּו כל רברביא לכל כנשתא אנחנא קיימנא להֹון במימרא דיי אלהא דישראל ּוכען
לא נכּול לַאנזקא בהֹון.
כ .דא נעביד להֹון ּונקים יתהֹון ולא יהי עלנא רגזא על קימא די קיימנא להֹון.
כא .ואמרּו להֹון רברביא ייחֹון והוֹו מלקטי ָאעין ּומלן מיא לכל כנשתא כמא דמלילּו להֹון
רברביא.
כבּ .וקרא להֹון יהֹושע ּומליל עמהֹון למימר למא שקרתּון בנא למימר רחיקין אנחנא מנכֹון
לחדא ואתּון ביננא יתבין.
כגּ .וכען ליטין אתּון ולא יפסקּון מנכֹון עבדין ּומלקטי ָאעין ּומלן מיא לבית מקדשא דאלהי.
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כד .ואתיבּו ית יהֹושע ואמרּו ארי חוָאה אתחוא לעבדְך ית דפקד יי אלהְך ית משה עבדיּה
למתן לכֹון ית כל ַארעא ּולשיצָאה ית כל יתבי ַארעא מן קדמיכֹון ּודחילנא לחדא לנפשתנא
מן קדמיכֹון ועברנא ית פתגמא הדין.
כהּ .וכען הא אנחנא מסירין בידְך כמא דתקין ּוכמא דכשר בעינְך למעבד לנא עבד.
כו .ועבד להֹון כן ושזיב יתהֹון מיד בני ישראל ולא קטלּונּון.
כזּ .ומנינּון יהֹושע ביֹומא ההּוא לקטי ָאעין ּומלן מיא לכנשתא ּולמדבחא דיי עד יֹומא הדין
לַאתרא די יתרעי.

פרק י
א .והוה כד שמע אדני צדק מלכא דירּושלם ארי כבש יהֹושע ית עי וגמרּה כמא דעבד
ליריחֹו ּולמלכּה כן עבד לעי ּולמלכה וארי אשלימּו יתבי גבעֹון עם ישראל והוֹו ביניהֹון.
בּ .ודחילּו לחדא ארי קרתא רבתא גבעֹון כחדא מקרוי מלכותא וארי היא רבא מן עי וכל
גברהא גברין.
גּ .ושלח אדני צדק מלכא דירּושלם לות הֹוהם מלכא דחברֹון ּולות פרָאם מלכא דירמּות
ּולות יפיע מלכא דלכיש ּולות דביר מלכא דעגלֹון למימר.
ד .סקּו לותי וסעדּוני ונמחי ית יתבי גבעֹון ארי אשלמת עם יהֹושע ועם בני ישראל.
ה .ואתכנשּו ּוסליקּו חמשא מלכי אמֹורָאה מלכא דירּושלם מלכא דחברֹון מלכא דירמּות
מלכא דלכיש מלכא דעגלֹון אינּון וכל משריתהֹון ּושרֹו על גבעֹון וַאגיחּו קרבא עלה.
וּ .ושלחּו אנשי גבעֹון לות יהֹושע למשריתא לגלגלא למימר לא תרשל ידְך מעבדְך סק
לותנא בפריע ּופרֹוק לנא וסעדנא ארי אתכנשּו עלנא כל מלכי אמֹורָאה יתבי טּורא.
זּ .וסליק יהֹושע מן גלגלא הּוא וכל עמא עבדי קרבא עמיּה וכל גברי חילא.
ח .ואמר יי ליהֹושע לא תדחל מנהֹון ארי בידְך מסרתינּון לא יתעתד אנש מנהֹון קדמְך.
ט .ואתא לותהֹון יהֹושע בתכיף כל ליליא סליק מן גלגלא.
י .ותברינּון יי קדם ישראל ּומחנּון מחתא רבא בגבעֹון ּורדפּונּון באֹורח מסקנא דבית חֹורֹון
ּומחנּון עד עזקה ועד מקדה.
יא .והוה במפכיהֹון מן קדם ישראל אינּון במחתנא דבית חֹורֹון ּומן קדם יי אתרמיָאה
עליהֹון ַאבנין רברבן מן שמיא עד דאתֹו לעזקה ּומיתּו סגיאין דמיתּו בַאבני ברדא מדקטּולּו
בני ישראל בחרבא.
יב .בכן שבח יהֹושע קדם יי ביֹומא דמסר יי ית אמֹורָאה קדם בני ישראל ואמר לעיני
ישראל שמשא בגבעֹון אֹוריְך וסיהרא במישר ַאילֹון.
יג .ואֹוריְך שמשא וסיהרה קם עד דאתפרע עמא ישראל מבעלי דבביהֹון הלא היא כתיבא
על ספרא דאֹורייתא וקם שמשא בפלגּות שמיא ולא דחק למיעל כיֹום שלים.
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יד .ולא הוה כיֹומא ההּוא קדמֹוהי ּובתרֹוהי דאתקבלת קדם יי צלֹות אנש ארי במימריּה יי
מגיח קרבא לישראל.
טו .ותב יהֹושע וכל ישראל עמיּה למשריתא לגלגלא.
טז .ואפכּו חמשא מלכיא האלין ואטמרּו במערתא במקדה.
יז .ואתחוא ליהֹושע למימר אשתכחּו חמשא מלכיא טמירין במערתא במקדה.
יח .ואמר יהֹושע קריבּו ַאבנין רברבין קדם פּומא דמערתא ּומנֹו עלּה גברין למטרהֹון.
יט .ואתּון לא תקּומּון רדּופּו בתר בעלי דבביכֹון ותדבקּון יתהֹון לא תשבקּונּון למיעל
לקרויהֹון ארי מסרינּון יי אלהכֹון בידיכֹון.
כ .והוה כד שיצי יהֹושע ּובני ישראל לממחיהֹון מחתא רבתא לחדא עד דשלימּו ּומשיזביא
אשתזיבּו מנהֹון ועלּו לקרוין כריכן.
כא .ותבּו כל עמא למשריתא לות יהֹושע למקדה בשלם לא הוה נזקא לבני ישראל
למדחק גבר ית נפשיּה.
כב .ואמר יהֹושע פתחּו ית פּומא דמערתא ואפיקּו לותי ית חמשא מלכיא האלין מן
מערתא.
כג .ועבדּו כן ואפיקּו לותיּה ית חמשא מלכיא האלין מן מערתא ית מלכא דירּושלם ית
מלכא דחברֹון ית מלכא דירמּות ית מלכא דלכיש ית מלכא דעגלֹון.
כד .והוה כד אפיקּו ית מלכיא האלין לות יהֹושע ּוקרא יהֹושע לכל אנש ישראל ואמר
לשלטֹוני גברי מגיחי קרבא דאזלּו עמיּה קרבּו שוּו ית רגליכֹון על צוארי מלכיא האלין
ּוקריבּו ושויאּו ית רגליהֹון על צואריהֹון.
כה .ואמר להֹון יהֹושע לא תדחלּון ולא תתברּון תקיפּו ועלימּו ארי כדין יעבד יי לכל בעלי
דבביכֹון דאתּון מגיחין קרבא בהֹון.
כוּ .ומחנּון יהֹושע בתר כן וקטלינּון וצלבינּון על חמשא צליבין והוֹו צליבין על צליביא עד
רמשא.
כז .והוה לעידן מיעל שמשא פקד יהֹושע וַאחיתּונּון מעל צליביא ּורמֹונּון למערתא דאטמרּו
תמן ושויאּו ַאבנין רברבן על פּומא דמערתא עד כרן יֹומא הדין.
כח .וית מקדה כבש יהֹושע ביֹומא ההּוא ּומחא לפתגם דחרב וית מלכא גמר יתהֹון וית כל
נפשתא די בּה לא אשאר משזיב ועבד למלכא דמקדה כמא דעבד למלכא דיריחֹו.
כט .ועבר יהֹושע וכל ישראל עמיּה ממקדה ללבנה וַאגיח קרבא עם לבנה.
לּ .ומסר יי ַאף יתּה בידא דישראל וית מלכּה ּומחּה לפתגם דחרב וית כל נפשתא די בּה
לא אשַאר בּה משזיב ועבד למלכא כמא דעבד למלכּה דיריחֹו.
לא .ועבר יהֹושע וכל ישראל עמיּה מלבנה ללכיש ּושרא עלּה וַאגיח קרבא בּה.
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לבּ .ומסר יי ית לכיש בידא דישראל וכבשּה ביֹומא תנינא ּומחּה לפתגם דחרב וית כל
נפשתא דבּה ככל דעבד ללבנה.
לג .בכן סליק הֹורם מלכא דגזר למסעד ית לכיש ּומחהי יהֹושע וית עמיּה עד דלא אשתַאר
ליּה משזיב.
לד .ועבר יהֹושע וכל ישראל עמיּה מלכיש לעגלֹון ּושרֹו עלּה וַאגיחּו קרבא עלּה.
לה .וכבשּוה ביֹומא ההּוא ּומחּוהא לפתגם דחרב וית כל נפשתא דבּה ביֹומא ההּוא גמר
ככל דעבד ללכיש.
לוּ .וסליק יהֹושע וכל ישראל עמיּה מעגלֹון לחברֹון וַאגיחּו קרבא עלּה.
לז .וכבשּוהא ּומחּוהא לפתגם דחרב וית מלכּה וית כל קרוהא וית כל נפשתא דבּה לא
אשַאר משזיב ככל דעבד לעגלֹון וגמר יתּה וית כל נפשתא דבּה.
לח .ותב יהֹושע וכל ישראל עמיּה לדביר וַאגיח קרבא עלּה.
לט .וכבשּה וית מלכּה וית כל קרוהא ּומחֹונּון לפתגם דחרב ּוגמירּו ית כל נפשתא די בּה
לא אשַאר משזיב כמא דעבד לחברֹון כן עבד לדביר ּולמלכּה ּוכמא דעבד ללבנה ּולמלכּה.
מּ .ומחא יהֹושע ית כל ַארעא טּורא ודרֹומא ּושפלתא ּומשפְך מרמתא וית כל מלכיהֹון לא
אשַאר משזיב וית כל נשמא גמר כמא דפקד יי אלהא דישראל.
מאּ .ומחנּון יהֹושע מרקם גיָאה ועד עזה וית כל ארע ּגֹושן ועד גבעֹון.
מב .וית כל מלכיא האילין וית ַארעהֹון כבש יהֹושע בזמנא חדא ארי יי אלהא דישראל
במימריּה ַאגיח קרבא לישראל.
מג .ותב יהֹושע וכל ישראל עמיּה למשריתא לגלגלא.

פרק יא
א .והוה כד שמע יבין מלכא דחצֹור ּושלח לות יֹובב מלכא דמדֹון ּולות מלכא דשמרֹון ּולות
מלכא דַאכשף.
בּ .ולות מלכיא דמצפּונא בטּורא ּובמישרא דרֹום גינֹוסר ּובשפלתא ּובפלכי דֹור מערבא.
ג .כנענָאה ממדינחא ּוממערבא ואמֹורָאה וחתָאה ּופריזָאה ויבּוסָאה בטּורא וחוָאה
בשפּולי חרמֹון בארע מצפיא.
דּ .ונפקּו אינּון וכל משריתהֹון עמהֹון עם סגי כחלא דעל כיף ימא לסגי וסּוסון ּורתיכּון סגי
לחדא.
ה .ואזדמנּו כל מלכיא האילין ואתֹו ּושרֹו כחדא על מי מרֹום לַאגחא קרבא עם ישראל.
ו .ואמר יי ליהֹושע לא תדחל מן קדמיהֹון ארי מחר כעידנא הדין אנא מסר ית כּולהֹון
קטילין קדם ישראל ית סּוסותהֹון תעקר וית רתיכיהֹון תֹוקד בנּורא.
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ז .ואתא יהֹושע וכל עמא עבדי קרבא עמיּה עליהֹון ואינּון שרן על מי מרֹום בתכיף ּונפלּו
בהֹון.
חּ .ומסרינּון יי בידא דישראל ּומחּונּון ּורדפּונּון עד צידֹון רבתא ועד חרצי ימא ועד בקעת
מצפיא מדינחא ּומחּונּון עד דלא אישתַאר להֹון משזיב.
ט .ועבד להֹון יהֹושע כמא דאמר ליּה יי ית סּוסותהֹון עקר וית רתיכיהֹון אֹוקד בנּורא.
י .ותב יהֹושע בעדנא ההיא ּוכבש ית חצֹור וית מלכּה קטל בחרבא ארי חצֹור מלקדמין היא
ריש כל מלכותא האלין.
יאּ .ומחֹו ית כל נפשתא די בּה לפתגם דחרב גמירא לא אשַאר כל נשמא וית חצֹור אֹוקד
בנּורא.
יב .וית כל קרוי מלכיא האילין וית כל מלכיהֹון כבש יהֹושע ּומחנּון לפתגם דחרב גמר
יתהֹון כמא דפקד משה עבדא דיי.
יג .לחֹוד כל קרויא דקימין על תּוקפיהֹון לא אֹוקדינּון ישראל אלהין ית חצֹור בלחֹודּה אֹוקיד
יהֹושע.
יד .וכל עדי קרויא האלין ּובעירא בזֹו להֹון בני ישראל לחֹוד ית כל אנשא מחֹו לפתגם
דחרב עד די שיציאּו יתהֹון לא אשָארּו כל נשמא.
טו .כמא דפקיד יי ית משה עבדיּה כן פקד משה ית יהֹושע וכן עבד יהֹושע לא בטיל
פתגמא מכל דפקיד יי ית משה.
טז .וַאחסין יהֹושע ית כל ַארעא הדא טּורא וית כל דרֹומא וית כל ַארעא דגֹושן וית שפלתא
וית מישרא וית טּורא דישראל ּושפלתיּה.
יז .מן טּורא פליגא דסליק לשעיר ועד מישר גד בבקעת לבנן שפּולי טּורא דחרמֹון וית כל
מלכיהֹון כבש ּומחנּון וקטלינּון.
יח .יֹומין סגיאין עבד יהֹושע ית כל מלכיא האלין קרבא.
יט .לא הות קרתא דאשלימת עם בני ישראל אלהן חוָאה יתבי גבעֹון ית כֹולא נסיבּו
בקרבא.
כ .ארי מן קדם יי הות לתקפא ית לבהֹון לסדרא קרבא עם ישראל בדיל לגמרּותהֹון בדיל
דלא למהוי להֹון רחמין ארי בדיל לשציּותהֹון כמא דפקד יי ית משה.
כא .ואתא יהֹושע בעדנא ההיא ושיצי ית גבריא מן טּורא מן חברֹון מן דביר מן ענב ּומכל
טּורא דיהּודה ּומכל טּורא דישראל עם קרויהֹון גמרּונּון יהֹושע.
כב .לא אשתַאר גבריא בארע בני ישראל לחֹוד בעזה בגת ּובאשדֹוד אשתארּו.
כגּ .ונסיב יהֹושע ית כל ַארעא ככל די מליל יי עם משה ויהבּה יהֹושע לַאחסנא לישראל
כפלגּותיהֹון לשבטיהֹון וַארעא שדֹוכת מלמעבד קרבא.
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פרק יב
א .ואלין מלכי ַארעא דמחֹו בני ישראל ויריתּו ית ַארעהֹון בעברא דירדנא מדנח שמשא
מנחלא דַארנֹון עד טּורא דחרמֹון וכל מישרא מדינחא.
ב .סיחֹון מלכא אמֹורָאה דיתיב בחשבֹון שליט מערֹוער דעל כיף נחלא דַארנֹון וגֹו נחלא
ּופלגּות ארע גלעד ועד יּובקא דנחלא תחּומא דבני עמֹון.
גּ .ומישרא עד ים גינֹוסר מדינחא ועד ימא דמישרא ימא דמלחא מדינחא אֹורח בית
ישמֹות ּומדרֹומא תחֹות משפְך מרמתא.
דּ .ותחּום עֹוג מלכא דמתנן משַאר גבריא דיתיב בעשתרֹות ּובאדרעי.
ה .ושליט בטּורא דחרמֹון ּובסלכה ּובכל מתנן עד תחּום גשּורָאה וַאפקירֹוס ּופלגּות ארע
דגלעד תחּום סיחֹון מלכא דחשבֹון.
ו .משה עבדא דיי ּובני ישראל מחּונּון ויהבּה משה עבדא דיי ירּותא לשבטא דראּובן
ּולשבטא דגד ּולפלגּות שבטא דמנשה.
ז .ואלין מלכי ַארעא די מחא יהֹושע ּובני ישראל בעברא דירדנא מערבא ממישר גד
בבקעת לבנן ועד טּורא פליגא דסליק לשעיר ויהבּה יהֹושע לשבטא ישראל ירּותא
כפלגּותהֹון.
ח .בטּורא ּובשפלתא ּובמישרא ּובמשפְך מרמתא ּובמדברא ּובדרֹומא חתאי ואמֹוראי
ּוכנענאי ּופריזאי וחואי ויבּוסאי.
ט .מלכא דיריחֹו חד מלכא דעי דבסטר בית אל חד.
י .מלכא דירּושלם חד מלכא דחברֹון חד.
יא .מלכא דירמּות חד מלכא דלכיש חד.
יב .מלכא דעגלֹון חד מלכא דגזר חד.
יג .מלכא דדביר חד מלכא דגדר חד.
יד .מלכא דחרמה חד מלכא דערד חד.
טו .מלכא דלבנא חד מלכא דעדלם חד.
טז .מלכא דמקדה חד מלכא דבית אל חד.
יז .מלכא דתפּוח חד מלכא דחפר חד.
יח .מלכא דאפק חד מלכא דלשרֹון חד.
יט .מלכא דמדֹון חד מלכא דחצֹור חד.
כ .מלכא דשמרֹון מראֹון חד מלכא דַאכשף חד.
כא .מלכא דתענְך חד מלכא דמגדֹו חד.
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כב .מלכא דקדש חד מלכא דיקנעם לכרמלא חד.
כג .מלכא דדֹור לפלכי דֹור חד מלכא דעממין לגלגלא חד.
כד .מלכא דתרצה חד כל מלכיא תלתין וחד.

פרק יג
א .ויהֹושע סיב על ביֹומין ואמר יי ליּה את סבתא עלתא ביֹומין וַארעא אשתארת סגיָאה
לחדא למירתּה.
ב .דא ַארעא דאשתארת כל תחּומי פלשתאי וכל גשּוראי.
ג .מן שיחֹור די על אפי מצרים ועד תחּום עקרֹון צפּונא על ַארעא כנענאי תתמני חמשא
טּורני פלשתאי עזתאי ואשדֹודאי אשקלֹונאי גתאי ועקרֹונאי ועואי.
ד .מדרֹומא כל ַארעא כנענאי ּומערתא די לצידֹונָאה עד אפק עד תחּום אמֹורָאה.
ה .וַארעא גבלי וכל לבנן מדנח שמשא ממישר גד שפּולי טּורא דחרמֹון עד מעלנא דחמת.
ו .כל יתבי טּורא מן לבנן עד חרצי ימא כל צידֹונאי במימרי אתרכינּון מן קדם בני ישראל
לחֹוד פליגהא לישראל בַאחסנא כמא דפקידתְך.
זּ .וכען פליג ית ַארעא הדא בַאחסנא לתשעה שבטין ּופלגּות שבטא דמנשה.
ח .עמיּה שבטא דראּובן ושבטא גד קבילּו ַאחסנתהֹון דיהב להֹון משה בעברא דירדנא
מדינחא כמא דיהב להֹון משה עבדא דיי.
ט .מערֹוער דעל כיף נחלא דַארנֹון וקרתא די בגֹו נחלא וכל מישר מידבא עד דיבֹון.
י .וכל קרוי סיחֹון מלכא דאמֹורָאה די מלְך בחשבֹון עד תחּום בני עמֹון.
יא .וַארעא גלעד ּותחּום גשּורָאה ואפיקירֹוס וכל טּורא דחרמֹון וכל מתנן עד סלכה.
יב .כל מלכּות עֹוג במתנן די מלְך בעשתרֹות ּובאדרעי והּוא אשתַאר משַאר גבריא ּומחנּון
משה ותרכינּון.
יג .ולא תריכּו בני ישראל ית גשּורָאה וית אפיקירֹוס ויתיב גשּורָאה ואפיקירֹוס בגֹו ישראל
עד יֹומא הדין.
יד .לחֹוד לשבטא דלוי לא יהב ַאחסנא קּורבניא דיי אלהא דישראל אינּון ַאחסנתיּה כמא
דמלל ליּה.
טו .ויהב משה לשבטא דבני ראּובן לזרעיתהֹון.
טז .והוה להֹון תחּומא מערֹוער די על כיף נחלא דַארנֹון וקרתא די בגֹו נחלא וכל מישרא
עד מידבא.
יז .חשבֹון וכל קרוהא די במישרא דיבֹון ּובמֹות בעל ּובית בעל מעֹון.
יח .ויהצה ּוקדמֹות ּומפעת.
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יט .וקריתים ושבמה וצרת השחר בטּורא דמישרא.
כּ .ובית פעֹור ּומשפְך מרמתא ּובית ישמֹות.
כא .וכל קרוי מישרא וכל מלכות סיחֹון מלכא דאמֹורָאה דמלְך בחשבֹון דמחא משה יתיּה
וית רברבי מדין ית אוי וית רקם וית צּור וית חּור וית רבע רברבי סיחֹון יתבי ַארעא.
כב .וית בלעם בר בעֹור קסמא קטלּו בני ישראל בחרבא על קטיליהֹון.
כג .והוה תחּום בני ראּובן ירדנא ּותחּומיּה דא ַאחסנת בני ראּובן לזרעיתהֹון קרויא
ּופצחיהן.
כד .ויהב משה לשבטא דגד לבני גד לזרעיתהֹון.
כה .והוה להֹון תחּומא יעזר וכל קרוי גלעד ּופלגּות ַארעא בני עמֹון עד ערֹוער די על אפי
רבה.
כוּ .ומחשבֹון עד רמת מצפיא ּובטֹונים ּוממחנים עד תחּום לדביר.
כזּ .ובמישרא בית הרם ּובית נמרה וסכֹות וצפּונא שָאר מלכּות סיחֹון מלכא דחשבֹון ירדנא
ּותחּומיּה עד סיפי ים גינֹוסר עברא דירדנא מדינחא.
כח .דא ַאחסנת בני גד לזרעיתהֹון קרויא ּופצחיהן.
כט .ויהב משה לפלגּות שבטיא דמנשה והוה לפלגּות שבטיא דבני מנשה לזרעיתהֹון.
ל .והוה תחּומיהֹון ממחנים כל מתנן כל מלכּותיּה דעֹוג מלכא דמתנן וכל כפרני יאיר
דבמתנן שתין קרוין.
לאּ .ופלגּות ַארעא דגלעד ועשתרֹות ואדרעי קרויא מלכּותיּה דעֹוג במתנן לבני מכיר בר
מנשה לפלגּות בני מכיר לזרעיתהֹון.
לב .אלין די ַאחסין משה במישריא דמֹוָאב מעיברא לירדנא דיריחֹו מדינחא.
לגּ .ולשבטא דלוי לא יהב משה ַאחסנא מתנן דיהב להֹון יי אלהא דישראל אינּון
ַאחסנתהֹון כמא דמליל להֹון.

פרק יד
א .ואלין דַאחסינּו בני ישראל בַארעא דכנען דַאחסינּו יתהֹון אלעזר כהנא ויהֹושע בר נּון
ורישי אבהת שבטיא לבני ישראל.
ב .בעדבא אתפלגת להֹון ַאחסנתהֹון כמא דפקד יי בידא דמשה לתשעת שבטין ּופלגּות
שבטא.
ג .ארי יהב משה ַאחסנת תרין שבטין ּופלגּות שבטא מעיברא לירדנא ּוללואי לא יהב
ַאחסנא ביניהֹון.
ד .ארי הוֹו בני יֹוסף תרין שבטין מנשה ואפרים ולא יהבּו חּולק ללואי בַארעא אלהן קרוין
למתב ּורוחיהֹון לבעיריהֹון ּולגיתיהֹון.
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ה .כמא דפקד יי ית משה כן עבדּו בני ישראל ּופליגּו ית ַארעא.
וּ .וקריבּו בני יהּודה לות יהֹושע בגלגלא ואמר ליּה כלב בר יפנה קניזָאה את ידעתא ית
פתגמא דמליל יי עם משה נביא דיי על עסק דילי ועל עסק דילְך ברקם גיָאה.
ז .בר ַארבעין שנין אנא כד שלח משה עבדא דיי יתי מרקם גיָאה לאללא ית ַארעא
ואתיבית יתיּה פתגמא כמא דהוה עם לבי.
ח .וַאחי דסליקּו עמי תברּו ית לבא דעמא ואנא אשלמית בתר דחלתא דיי אלהי.
ט .וקים משה ביֹומא ההּוא למימר אם לא ַארעא די דרכת פרסת רגלְך בּה דילְך תהי
לַאחסנא ולבנְך עד עלמא ארי אשלימתא בתר דחלתא דיי אלהי.
יּ .וכען הא קיים יי יתי כמא די מליל דנן ַארבעין וחמש שנין מעידן דמליל יי ית פתגמא
הדין עם משה דאזל ישראל במדברא ּוכען הא ַאנא יֹומא דין בר תמנן וחמש שנין.
יא .עד כען אנא יֹומא דין תקיף כדביֹומא דשלח יתי משה כחילי כבכן וכן חילי דכען לַאגחא
קרבא ּולמפק ּולמיעל.
יבּ .וכען הב לי ית טּורא הדין דמליל יי ביֹומא ההּוא ארי את שמעתא ביֹומא ההּוא ארי
גברין תמן וקרוין רברבן כריכן מאים יהא מימרא דיי בסעדי ואירתינּון כמא די מליל יי.
יגּ .וברכיּה יהֹושע ויהב ית חברֹון לכלב בר יפנה לַאחסנא.
יד .על כן הות חברֹון לכלב בר יפנה קנזָאה לַאחסנא עד יֹומא הדין חלף דאשלם בתר
דחלתא דיי אלהא דישראל.
טו .ושּום חברֹון מלקדמין קרית ַארבע אנש רב בגבריא הּוא וַארעא שדֹוכת מלמעבד
קרבא.

פרק טו
א .והוה עדבא לשבטא דבני יהּודה לזרעיתהֹון על תחּום אדֹום מדברא דצין דרֹומא מסיפי
דרֹומא.
ב .והוה להֹון תחּום דרֹומא מסיפי ימא דמלחא מן כיפא דמתפני לדרֹומא.
ג .ונפק למדרֹומא למסקנא דעקרבין ועבר לצין ּוסליק מדרֹומא לרקם גיָאה ועבר לחצרֹון
ּוסליק לַאדר ּומסתחר לקרקעה.
ד .ועבר לעצמֹון ונפק לנחלא דמצרים והוֹו מפקנֹוהי דתחּומא למערבה דין יהא לכֹון תחּום
דרֹומא.
הּ .ותחּום קידּומא ימא דמלחא עד סיפי ירדנא ּותחּומא לרּוח צפּונא מכיף ימא מסיפי
ירדנא.
ו .וסלק תחּומא לבית חגלה ועבר מצפּונא לבית מישרא וסליק תחּומא לאבן בֹוהן בר
ראּובן.
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ז .וסלק תחּומא לדביר ממישר עכֹור וצפּונא מתפני לגלגלא דלקביל מסקנא דאדמים
דמדרֹום לנחלא ועבר תחּומא למי עין שמש והון מפקנֹוהי לעין קצרה.
ח .וסליק תחּומא לחילת בר הנם דלעיבר יבּוס מדרֹומא היא ירּושלם וסלק תחּומא לריש
טּורא דעל אפי חילת הנם מערבא דבסיפי מישר גבריא צפּונא.
ט .ויסחר תחּומא מריש טּורא למבּועי מי נפתֹוח ונפק לקרוי טּורא דעפרֹון ויסחר תחּומא
לבעלה היא קרית יערים.
יּ .ומסתחר תחּומא מבעלה לימא לטּורא דשעיר ועבר לעיבר טּור יערים מצפּונא היא
כסלֹון ונחית לבית שמש ועבר לתמנא.
יא .ונפק תחּומא לעבר עקרֹון לצפּונא ויסחר תחּומא לשכרֹון ועבר לטּור בעלה ונפק
ליבנאל והוֹון מפקנֹוהי דתחּומא לימא.
יבּ .ותחּום מערבא ימא רבא ּותחּומא דין תחּום בני יהּודה סחֹור סחֹור לזרעיתהֹון.
יגּ .ולכלב בר יפּונה יהב חּולקא בגֹו בני יהּודה על מימרא דיי ליהֹושע ית קרית ַארבע
אבּוהֹון דגבריא היא חברֹון.
יד .ותריְך מתמן כלב ית תלתא בני גבריא ית ששי וית אחימן וית תלמי בני גבריא.
טוּ .וסליק מתמן לות יתבי דבר ושּום דבר מלקדמין קרית ַארכי.
טז .ואמר כלב דמחי ית קרית ַארכי ויכבשינּה ואתן ליּה ית עכסה ברתי לאתּו.
יז .וכבשּה עתניאל בר קנז אחּוהי דכלב ויהב ליּה ית עכסה ברתיּה לאתּו.
יח .והוה במיעלּה וַאמלכתיּה למשַאל מן אבּוהא ַאחסנתא ואתרכינת מעל חמרא ואמר לּה
כלב מה ליְך.
יט .ואמרת הב לי ַאחסנתא ארי לַארע דרֹומא יהבתני ותתן לי אתר בית שקיא דמיא ויהב
לּה ית בית שקיא עילָאה וית בית שקיא תחתָאה.
כ .דא ַאחסנת שבטא דבני יהּודה לזרעיתהֹון.
כא .והוה קרויא מסיפי לשבטא דבני יהּודה על תחּום אדֹום בדרֹומא קבצאל ועדר ויגּור.
כב .וקינה ודימֹונה ועדעדה.
כג .וקרש וחצֹור ויתנן.
כד .זיף וטלם ּובעלֹות.
כה .וחצֹור חדתה ּוקריֹות חצרֹון היא חצֹור.
כו .אמם ּושמע ּומֹולדה.
כז .וחצר גדה וחשמֹון ּובית פלט.
כח .וחצר שּועל ּובאר שבע ּובזיֹותיה.
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כט .בעלה ועיים ועצם.
ל .ואלתֹולד ּוכסיל וחרמה.
לא .וצקלג ּומדמנה וסנסנה.
לבּ .ולבאֹות ושלחים ועין ורמֹון כל קרויא עשרין ּותשע ּופצחיהן.
לג .בשפלתא אשתאֹול וצרעה ואשנה.
לד .וזנֹוח ועין גנים תפּוח והעינם.
לה .ירמּות ועדלם שֹוכה ועזקה.
לו .ושערים ועדיתים והגדרה ּוגדרֹותים קרוין ַארבע עסרי ּופצחיהן.
לז .צנן וחדשה ּומגדל גד.
לח .ודלען והמצפה ויקתאל.
לט .לכיש ּובצקת ועגלֹון.
מ .וכבֹון ולחמס וכתליש.
מאּ .וגדרֹות בית דגֹון ונעמה ּומקדה קרוין שית עסרי ּופצחיהן.
מב .לבנה ועתר ועשן.
מג .ויפתח ואשנה ּונציב.
מדּ .וקעילה וַאכזיב ּומראשה קרוין תשע ּופצחיהן.
מה .עקרֹון וכפרנהא ּופצחהא.
מו .מעקרֹון ּומערבא כל קרויא דעל תחּום אשדֹוד ּופצחיהן.
מז .אשדֹוד כפרנהא ּופצחהא עזה כפרנהא ּופצחהא עד נחלא דמצרים וימא רבה
ּותחּומיּה.
מחּ .ובטּורא שמיר ויתיר ושֹוכה.
מט .ודנה וקרית סנה היא דביר.
נ .וענב ואשתמה וענים.
נא .וגשן וחלן וגלה קרוין חדא עסרי ּופצחיהן.
נב .ארב ודּומה ואשען.
נג .וינּום ּובית תפּוח ואפקה.
נד .וחמטה וקרית ַארבע היא חברֹון וציער קרוין תשע ּופצחיהן.
נה .מעֹון כרמל וזיף ויּוטה.
נו .ויזרעאל ויקדעם וזנֹוח.
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נז .הקין גבעה ותמנה קרוין עסר ּופצחיהן.
נח .חלחּול בית צּור ּוגדֹור.
נטּ .ומערת ּובית ענֹות ואלתקן קרוין שית ּופצחיהן.
ס .קרית בעל היא קרית יערים והרבה קרוין תרתין ּופצחיהן.
סא .במדברא בית מישרא מדין ּוסככה.
סב .ונבשן וקרית מלח ועין גדי קרוין שית ּופצחיהן.
סג .וית יבּוסאי יתבי ירּושלם לא יכילּו בני יהּודה לתרכּותהֹון ויתיבּו יבּוסאי עם בני יהּודה
בירּושלם עד יֹומא הדין.

פרק טז
אּ .ונפק עדבא לבני יֹוסף מירדנא דיריחֹו למיא יריחֹו מדינחא למדברא דסליק מיריחֹו
בטּורא לבית אל.
ב .ונפק מבית אל ללּוז ועבר לתחּום ַארכי לעטרֹות.
ג .ונחית לימא לתחּום יפליט עד תחּום בית חֹורֹון ַארעָאה ועד גזר והוֹון מפקנֹוהי לימא.
ד .וַאחסינּו בני יֹוסף מנשה ואפרים.
ה .והוה תחּום בני אפרים לזרעיתהֹון והוה תחּום ַאחסנתהֹון מדינחא עטרֹות אדר עד בית
חֹורֹון עילָאה.
וּ .ונפק תחּומא לימא למכמתת מצפּונא ּומסתחר תחּומא ממדינחא לתאנת שלה ועבר
ליּה ממדנח לינֹוח.
ז .ונחית מינֹוח לעטרֹות ּולנערתה ּומערע ביריחֹו ונפק לירדנא.
ח .מתפּוח ָאזיל תחּומא לימא לנחלא דקנה והוֹון מפקנֹוהי לימא דא ַאחסנת שבטא דבני
אפרים לזרעיתהֹון.
ט .וקרויא דמפרשן לבני אפרים בנֹו ַאחסנת בני מנשה כל קרויא ּופצחיהן.
י .ולא תריכּו ית כנענאי דיתיב בגזר ויתיבּו כנענאי בגֹו בית אפרים עד יֹומא הדין והוֹו
למסקי מסין פלחין.

פרק יז
א .והוה עדבא לשבטא דמנשה ארי הּוא בּוכרא דיֹוסף למכיר בּוכרא דמנשה אבּוהי
דגלעד ארי הּוא הוה גבר עביד קרבין והוה ליּה ַארעא גלעד ּומתנן.
ב .והוה לבני מנשה דאשתארּו לזרעיתהֹון ולבני אביעזר ולבני חלק ולבני ַאשריאל ולבני
שכם ולבני חפר ולבני שמידע אילן בני מנשה בר יֹוסף דכריא לזרעיתהֹון.
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ג .ולצלפחד בר חפר בר גלעד בר מכיר בר מנשה לא הוֹו ליּה בנין אלהן בנן ואלין שמהת
בנתיּה מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה.
ד .וקריבא לקדם אלעזר כהנא ולקדם יהֹושע בר נּון ולקדם רברביא למימר יי פקיד ית
משה למתן לנא ַאחסנא בגֹו ַאחנא ויהב להֹון על מימרא דיי ַאחסנא בגֹו אחי אבּוהן.
הּ .ונפלּו עדבי מנשה עסרא בר מארעא דגלעד ּומתנן דמעיברא לירדנא.
ו .ארי בנת מנשה ַאחסינּו ַאחסנא בגֹו בנֹוהי וַארעא גלעד הות לבני מנשה דאשתארּו.
ז .והוה תחּום מנשה מאשר למכמתת די על אפי שכם ואזל תחּומא לימינא ליתבי עין
תפּוח.
ח .למנשה הות ארע תפּוח ותפּוח על תחּום מנשה לבני אפרים.
ט .ונחית תחּומא לנחלא דקנה לדרֹומא לנחלא קרויא האלין לאפרים בגֹו קרוי מנשה
ּותחּום מנשה מצפּונא לנחלא והון מפקנֹוהי לימא.
י .דרֹומא לאפרים וצפּונא למנשה והוה ימא תחּומיּה ּובאשר מערעין מצפּונא ּוביששכר
ממדינחא.
יא .והוה למנשה ביששכר ּובאשר בית שָאן וכפרנהא ויבלעם וכפרנהא וית יתבי דאר
וכפרנהא ויתבי עין דר וכפרנהא ויתבי תענְך וכפרנהא ויתבי מגדֹו וכפרנהא תלתא פלכין.
יב .ולא יכילּו בני מנשה לתרכא ית קרויא האלין ּושרי כנענָאה למתב בַארעא הדא.
יג .והוה כד תקיפּו בני ישראל ּומניאּו ית כנענאי למסקי מסין ותרכא לא תרכינּון.
ידּ .ומלילּו בני יֹוסף עם יהֹושע למימר מא דין יהבת לי ַאחסנא עדבא חד וחּולק חד ואנא
עם סגי עד לסגי ברכני יי.
טו .ואמר להֹון יהֹושע אם עם סגי אתּון סקּו לכֹון לחּורשא ּותתקן לְך תמן אתר בַארע
פרזאי וגבריא ארי עק לכֹון טּורא דהר אפרים.
טז .ואמרּו בני יֹוסף לא יספק לנא טּורא ּורתיכין דפרזלא בכל כנענאי דיתבין בארע
מישרא לדי בבית שָאן וכפרנהא ּולדי במישר יזרעאל.
יז .ואמר יהֹושע לבית יֹוסף לאפרים ולמנשה למימר עם סגי אתּון וחיל סגי לכֹון לא יהי
לכֹון עדבא חד.
יח .ארי טּורא יהי לְך ארי חּורשא הּוא ותתקניניּה ויהי לְך מפקנֹוהי ארי תתרכּון ית כנענאי
ארי רתיכין דפרזלא ליּה ארי תקיפין אינּון.

פרק יח
א .ואתכנשּו כל כנשתא דבני ישראל לשלה ואשריאּו תמן ית משכן זמנא וַארעא
אתכבישת קדמיהֹון.
ב .ואשתארּו בבני ישראל דלא פליגּו ית ַאחסנתהֹון שבעה שבטין.
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ג .ואמר יהֹושע לבני ישראל עד אימתי אתּון מתרשלין למיעל למירת ית ַארעא דיהב לכֹון
יי אלהא דַאבהתכֹון.
ד .הבּו לכֹון תלתא גברין לשבטא ואשלחינּון ויקּומּון ויהלכּון בַארעא ויכתבּון יתּה לפּום
ַאחסנתהֹון וייתּון לותי.
ה .ויפלגּון יתּה לשבעה חּולקין דבית יהּודה יקּומּון על תחּומיהֹון מדרֹומא ּודבית יֹוסף
יקּומּון על תחּומיהֹון מצפּונא.
ו .ואתּון תכתבּון ית ַארעא לשבעא חּולקין ותיתּון לותי הלכא וַארמי לכֹון עדבא הלכא קדם
יי אלהנא.
ז .ארי לית חּולק ללואי ביניכֹון אלהן מתנן דיהב להֹון יי אינּון ַאחסנתהֹון וגד ּוראּובן
ּופלגּות שבטא דמנשה קבילּו ַאחסנתהֹון מעברא לירדנא מדינחא דיהב להֹון משה עבדא
דיי.
ח .וקמּו גבריא ואזלּו ּופקיד יהֹושע ית דאזלּו למכתב ית ַארעא למימר אזילּו והליכּו
בַארעא ּוכתּובּו יתּה ותּובּו לותי והכא ארמי לכֹון עדבין קדם יי בשלה.
ט .ואזלּו גבריא ועברּו בַארעא וכתבּוה לקרויא לשבעא חּולקין על ספרא ואתֹו לות יהֹושע
למשריתא לשלה.
יּ .ורמא להֹון יהֹושע עדבא בשלה קדם יי ּופליג תמן יהֹושע ית ַארעא לבני ישראל
כפלגּותהֹון.
יאּ .וסליק עדבא שבטא דבני בנימן לזרעיתהֹון ּונפק תחּום עדביהֹון בין בני יהּודה ּובין בני
יֹוסף.
יב .והוה להֹון תחּומא לרּוח צפּונא מן ירדנא וסליק תחּומא לעיבר יריחֹו מצפּונא וסליק
בטּורא לימא והון מפקנֹוהי למדבר בית ָאון.
יג .ועבר מתמן תחּומא ללּוז דלעבר דלּוז דרֹומא היא בית אל ונחית תחּומא עטרֹות ַאדר
על טּורא דמדרֹום לבית חֹורֹון ַארעָאה.
יד .ותַאר תחּומא ּומסתחר לרּוח מערבא לדרֹומא מן טּורא די על אפי בית חֹורֹון דרֹומא
והוֹון מפקנֹוהי על קרית בעל היא קרית יערים קרתא דבני יהּודה דא רּוח מערבא.
טו .ורּוח דרֹומא מסיפי קרית יערים ונפק תחּומא לימא ונפיק למבּועי מי נפתֹוח.
טז .ונחית תחּומא לסטר טּורא די על אפי חילת בר הנם די במישר גבריא צפּונא ונחית
לחילת בר הנם לעיבר יבּוס דרֹומא ונחית לעין קצרא.
יז .ותַאר מצפֹון ונפק לעין שמש ונפיק לגלילא די לקביל מסקנא דאדמים ונחית לאבן בֹוהן
בר ראּובן.
יח .ועבר לעיברא דלקביל מישרא צפּונא ונחית לערבתה.
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יט .ועבר תחּומא לעיבר בית חגלה לצפּונא והוֹון מפקנֹוהי דתחּומה לכיף ימא דמלחא
צפּונא לסיפי ירדנא דרֹומא דין תחּום דרֹומא.
כ .וירדנא תחּומא ליּה לרּוח קידּומא דא ַאחסנת בני בנימין לתחּומהא סחֹור סחֹור
לזרעיתהֹון.
כא .והוה קרויא לשבטא דבני בנימין לזרעיתהֹון יריחֹו ּובית חגלה ּומישר קציץ.
כבּ .ובית מישרא ּוצמרים ּובית אל.
כג .והעוים והפרה ועפרה.
כדּ .וכפר העמֹונה והעפני וגבע קרוין תרתא עסרי ּופצחיהן.
כה .גבעֹון ורמתא ּובארֹות.
כוּ .ומצפיא ּוכפירה והמצה.
כז .ורקם וירפאל ותראלה.
כחּ .וצלע אלף ויבּוסאי היא ירּושלם גבעת קרית קרוין ַארבע עסרי ּופצחיהן דא ַאחסנת
בני בנימין לזרעיתהֹון.

פרק יט
אּ .ונפק עדבא תנינא לשמעֹון לשבטא דבני שמעֹון לזרעיתהֹון והוה ַאחסנתהֹון בגֹו
ַאחסנת בני יהּודה.
ב .והוה להֹון בַאחסנתהֹון באר שבע ושבע ּומֹולדה.
ג .וחצר שּועל ּובלה ועצם.
ד .ואלתֹולד ּובתּול וחרמה.
ה .וצקלג ּובית המרכבת וחצר סּוסה.
וּ .ובית לבאֹות ושרּוחן קרוין תלת עסרי ּופצחיהן.
ז .עין רמֹון ועתר ועשן קרוין ַארבע ּופצחיהן.
ח .וכל פצחיא די בסחרנּות קרויא האלין עד בעלת באר ראמת דרֹומא דא ַאחסנת שבטא
דבני שמעֹון לזרעיתהֹון.
ט .מעדב בני יהּודה ַאחסנת בני שמעֹון ארי הוה חילק בני יהּודה סגי מנהֹון וַאחסינּו בני
שמעֹון בגֹו ַאחסנתהֹון.
יּ .וסליק עדבא תליתָאה לבני זבּולן לזרעיתהֹון והוה תחּום ַאחסנתהֹון עד שריד.
יאּ .וסליק תחּומהֹון לימא ּומרעלא ּומערע בדבשת ּומערע בנחלא די על ַאפי יקנעם.
יב .ותב משריד לקידּומא מדנח שמשא על תחּום כסלֹות תבֹור ונפיק לדברת ּוסליק ליפיע.
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יגּ .ומתמן עבר לקדּומא מדינחא גתה חפר עתה קצין ונפיק לרמֹון דמתֹוַאר ּומתמן
מסתחר לנעה.
ידּ .ומסתחר ליּה תחּומא מצפּונא לחנתֹון והוֹון מפקנֹוהי לחילת יפתח אל.
טו .וקטת ונהלל ושמרֹון וידאלה ּובית לחם קרוין תרתא עסרי ּופצחיהן.
טז .דא ַאחסנת בני זבּולן לזרעיתהֹון קרויא האלין ּופצחיהן.
יז .ליששכר נפק עדבא רביעָאה לבני יששכר לזרעיתהֹון.
יח .והוה תחּומהֹון יזרעאל ּוכסלֹות ושּונם.
יט .וחפרים ושיאֹון ואנחרת.
כ .והרבית וקשיֹון וָאבץ.
כא .ורמת ועין גנים ועין חדה ּובית פצץ.
כבּ .ומערע תחּומא בתבֹור ושחצימה ּובית שמש והוֹון מפקנֹוהי דתחּומהֹון לירדנא קרוין
שית עסרי ּופצחיהן.
כג .דא ַאחסנת שבטא דבני יששכר לזרעיתהֹון קרויא ּופצחיהן.
כדּ .ונפק עדבא חמישָאה לשבטא דבני אשר לזרעיתהֹון.
כה .והוה תחּומהֹון חלקת וחלי ובטן וַאכשף.
כו .וַאלמלְך ועמעד ּומשָאל ּומערע בכרמלא לימא ּובשיחֹור לבנת.
כז .ותב ממדנח שמשא בית דגֹון ּומערע בזבּולן ּובחילת יפתח אל לצפּונא בית מישרא
ּונעיאל ונפיק לכבּול משמאלא.
כח .ועברֹון ּורחב וחמֹון וקנה עד צידֹון רבה.
כט .ותב תחּומא לרמתא ועד קרוין כריכן קרוי תּוקפא ותב תחּומא לחֹוסה ויהֹון מפקנֹוהי
לימא מעדב ַאכזיב.
ל .ועמה ואפק ּורחֹוב קרוין תרתין ועשרין ּופצחיהן.
לא .דא ַאחסנת שבטא דבני אשר לזרעיתהֹון קרויא האלין ּופצחיהן.
לב .לבני נפתלי נפק עדבא שתיתָאה לבני נפתלי לזרעיתהֹון.
לג .והוה תחּומהֹון מחלף מַאלֹון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקּום והוֹון מפקנֹוהי
לירדנא.
לד .ותב תחּומא לימא לַאזנֹות תבֹור ּונפק מתמן לחקקה ּומערע בזבּולן מדרֹומא ּובאשר
יערע ממערבא ּוביהּודה ירדנא מדנח שמשא.
לה .וקרוין כריכן הצדים צר וחמת רקת וכנרת.
לו .ואדמה והרמה וחצֹור.
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לז .וקדש ואדרעי ועין חצֹור.
לח .ויראֹון ּומגדל אל חרם ּובית ענת ּובית שמש קרוין תשע עשרי ּופצחיהן.
לט .דא ַאחסנת שבטא דבני נפתלי לזרעיתהֹון קרויא ּופצחיהן.
מ .לשבטא דבני דן לזרעיתהֹון נפקא עדבא שביעָאה.
מא .והוה תחּום ַאחסנתהֹון צרעה ואשתאֹול וקרית שמשא.
מב .ושעלבין וַאילֹון ויתלה.
מג .ואילֹון ותמנתה ועקרֹון.
מד .ואלתקה וגבתֹון ּובעלת.
מה .ויהד ּובני ברק וגת רמֹון.
מוּ .ומי הירקֹון ורקֹון עם תחּומא די לקביל יפֹו.
מזּ .ונפק תחּום בני דן מנהֹון ּוסליקּו בני דן וַאגיחּו קרבא עם לשם ּוכבשּו יתּה ּומחֹו יתה
לפתגם דחרב ויריתּו יתּה ויתיבּו בּה ּוקרֹו ללשם דם כשּום דן אבּוהֹון.
מח .דא ַאחסנת שבטא דבני דן לזרעיתהֹון קרויא האלין ּופצחיהן.
מט .ושיציאּו לַאחסנא ית ַארעא לתחּומהא ויהבּו בני ישראל ַאחסנא ליהֹושע בר נּון
ביניהֹון.
נ .על מימרא דיי יהבּו ליּה ית קרתא די שאל ית תמנת סרח בטּורא דאפרים ּובנא ית
קרתא ויתיב בּה.
נא .אילן ַאחסנתיא די ַאחסין אלעזר כהנא ויהֹושע בר נּון ורישי ַאבהתא לשבטיא דבני
ישראל בעדבא בשלה קדם יי בתרע משכן זמנא ושיציאּו מלפלגא ית ַארעא.

פרק כ
אּ .ומלל יי עם יהֹושע למימר.
ב .מליל עם בני ישראל למימר הבּו לכֹון ית קרוי שיזבּותא דמלילית עמכֹון בידא דמשה.
ג .למערֹוק לתמן קטֹולא דיקטֹול נפשא בשלּו בלא מדעיה ויהוין לכֹון לשזבא מגאל דמא.
ד .ויערֹוק לחדא מקרויא האלין ויקּום במעלנא דתרע קרתא וימליל קדם סבי קרתא ההיא
ית פתגמֹוהי ויכנשּון יתיּה לקרתא לותהֹון ויתנּון ליּה אתר ויתיב עמהֹון.
ה .וארי ירדֹוף גאל דמא בתרֹוהי ולא ימסרּון ית קטֹולא בידיּה ארי בלא מדעיּה קטל ית
חבריּה ולא שני הּוא ליּה מאתמלי ּומדקדמֹוהי.
ו .ויתיב בקרתא ההיא עד דיקּום קדם כנשתא לדינא עד דימּות כהנא רבא די יהי ביֹומיא
האינּון בכן יתּוב קטֹולא וייעֹול לקרתיּה ּולביתיּה לקרתא די ערק מתמן.
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ז .וזמינּו ית קדש בגלילא בטּורא דבית נפתלי וית שכם בטּורא דבית אפרים וית קרית
ַארבע היא חברֹון בטּורא דבית יהּודה.
חּ .ומעיברא לירדנא דיריחֹו מדינחא יהבּו ית בצר במדברא במישרא משבטא דראּובן וית
ראמֹות בגלעד משבטא דגד וית גֹולן במתנן משבטא דמנשה.
ט .אלין הוָאה קרויא דמזמנן לכל בני ישראל ּולגיֹוריא די יתגיירּון ביניהֹון למערק לתמן כל
דיקטֹול נפשא בשלּו ולא ימּות בידא דגאיל דמא עד דיקּום קדם כנשתא.

פרק כא
אּ .וקריבּו רישי אבהת ליואי לות אלעזר כהנא ּולות יהֹושע בר נּון ּולות רישי אבהת
שבטיא לבני ישראל.
בּ .ומלילּו עמהֹון בשלה בַארעא דכנען למימר יי פקיד ביד משה למתן לנא קרוין למתב
ּורוחיהן לבעירנא.
ג .ויהבּו בני ישראל ללואי מַאחסנתהֹון על מימרא דיי ית קרויא האלין וית רוחיהן.
דּ .ונפק עדבא לזרעית קהת והוה לבני ַאהרן כהנא מן לואי משבטא דיהּודה ּומשבטא
דשמעֹון ּומשבטא דבנימין בעדבא קרויא תלת עשרי.
ה .ולבני קהת דאשתארּו מזרעית שבטא דאפרים ּומשבטא דדן ּומפלגּות שבטא דמנשה
בעדבא קרוין עשר.
ו .ולבני גרשֹון מזרעית שבטא דיששכר ּומשבטא דאשר ּומשבטא דנפתלי ּומפלגּות
שבטא דמנשה במתנן בעדבא קרוין תלת עשרי.
ז .לבני מררי לזרעיתהֹון משבטא דראּובן ּומשבטא דגד ּומשבטא דזבּולן קרוין תרתי
עשרי.
ח .ויהבּו בני ישראל ללואי ית קרויא האילן וית רוחיהן כמא דפקד יי בידא דמשה בעדבא.
ט .ויהבּו משבטא דבני יהּודה ּומשבטא דבני שמעֹון ית קרויא האלין דאתפרשא בשמהן.
י .והוה לבני ַאהרן מזרעית קהת מבני לואי ארי להֹון הוה עדבא בקדמיתא.
יא .ויהבּו להֹון ית קרית ַארבע אבּוהֹון דגבריא היא חברֹון בטּורא דיהּודה וית רוחהא
סחרנהא.
יב .וית חקל קרתא וית פצחהא יהבּו לכלב בר יפנה בַאחסנתיּה.
יג .ולבני ַאהרן כהנא יהבּו ית קרית שזבּות קטֹולא ית חברֹון וית רוחהא וית לבנה וית
רוחהא.
יד .וית יתר וית רוחהא וית אשתמע וית רוחהא.
טו .וית חלן וית רוחהא וית דביר וית רוחהא.
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טז .וית עין וית רוחהא וית יטה וית רוחהא ית בית שמש וית רוחהא קרוין תשע מן תרין
שבטיא האלין.
יזּ .ומשבטא דבנימין ית ּגבעֹון וית רוחהא ית גבע וית רוחהא.
יח .ית ענתֹות וית רוחהא וית עלמֹון וית רוחהא קרוין ַארבע.
יט .כל קרוי בני ַאהרן כהניא תלת עשרי קרוין ּורוחיהן.
כּ .ולזרעית בני קהת לואי דאשתארּו מבני קהת והוָאה קרוי עדביהֹון משבטא דבני
אפרים.
כא .ויהבּו להֹון ית קרית שזבּות קטֹולא ית שכם וית רוחהא בטּורא דבית אפרים וית גזר
וית רוחהא.
כב .וית קבצים וית רוחהא וית בית חֹורֹון וית רוחהא קרוין ַארבע.
כגּ .ומשבטא דדן ית אלתקא וית רוחהא ית גבתֹון וית רוחהא.
כד .ית ַאילֹון וית רוחהא ית גת רמֹון וית רוחהא קרוין ַארבע.
כהּ .ומפלגּות שבטא דמנשה ית תענְך וית רוחהא וית גת רמֹון וית רוחהא קרוין תרתין.
כו .כל קרוין עשר ּורוחיהֹון לזרעית בני קהת דאשתארּו.
כז .ולבני גרשֹון מזרעית לואי מפלגּות שבטא דמנשה ית קרית שזבּות קטֹולא ית גֹולן
במתנן וית רוחהא וית בעשתרה וית רוחהא קרוין תרתין.
כחּ .ומשבטא דיששכר ית קשיֹון וית רוחהא ית דברת וית רוחהא.
כט .ית ירמּות וית רוחהא ית עין גנים וית רוחהא קרוין ַארבע.
לּ .ומשבטא דאשר ית משָאל וית רוחהא ית עבדֹון וית רוחהא.
לא .ית חלקת וית רוחהא וית רחֹוב וית רוחהא קרוין ַארבע.
לבּ .ומשבטא דנפתלי ית קרית שזבּות קטֹולא ית קדש בגליל וית רוחהא וית חמֹות דאר
וית רוחהא וית קרתן וית רוחהא קרוין תלת.
לג .כל קרוי בני גרשֹון לזרעיתהֹון תלת עסרי קרוין ּורוחיהן.
לדּ .ולזרעית בני מררי לואי די אשתארּו מן שבטא דזבּולן ית יקנעם וית רוחהא ית קרתה
וית רוחהא.
לה .ית דמנה וית רוחהא ית נהלל וית רוחהא קרוין ַארבע.
לוּ .ומשבטא דראּובן ית קרית שזבּות קטֹולא ית בצר במדברא ית יהצה וית רוחהא.
ּומשבטא דגד ית קרית שזבּות קטֹולא ית רמֹות בגלעד וית רוחהא וית מחנים וית רוחהא.
לז .ית קדמֹות וית רוחהא ית מיפעת וית רוחהא קרוין ַארבע ).ית חשבֹון וית רוחהא ית
יעזר וית רוחהא כל קרוין ַארבע.
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לח .כל קרויא לבני מררי לזרעיתהֹון די אשתארּו מזרעית ליואי והוה עדבהֹון קרוין תרתי
עסרי.
לט .כל קרוי לואי בגֹו ַאחסנת בני ישראל קרוין ַארבעין ותמני ּורוחיהן.
מ .יהוין קרויא האלין קרוי קרוי ורוחהא סחרנהא כן לכל קרויא האלין.
מא .ויהב יי לישראל ית כל ַארעא די קים למתן לאבהתהֹון וַאחסינּוה ויתיבּו בּה.
מב .וַאניח יי להֹון מסחֹור סחֹור ככל דקים לאבּהתהֹון ולא קם אנש מן קדמיהֹון מן כל
בעלי דבביהֹון ית כל בעלי דבביהֹון מסר יי בידיהֹון.
מג .לא בטיל פתגמא מכל פתגמֹוהי תקניא די מליל יי על בית ישראל כּולהֹון אתקיימּו.

פרק כב
א .בכן קרא יהֹושע לשבטא דראּובן ּולשבטא דגד ּולפלגּות שבטא דמנשה.
ב .ואמר להֹון אתּון נטרתּון ית כל דפקד יתכֹון משה עבדא דיי וקבילתּון למימרי לכל די
פקדית יתכֹון.
ג .לא שבקתּון ית אחּוכֹון דנן יֹומין סגיאין עד יֹומא הדין ּונטרתּון ית מטרת תפקידתא
ממרא דיי אלהכֹון.
דּ .וכען ַאניח יי אלהכֹון לאחּוכֹון כמא די מליל להֹון ּוכען אתפניאּו ואזילּו לכֹון לקרויכֹון
לַארעא ַאחסנתכֹון דיהב לכֹון משה עבדא דיי בעברא דירדנא.
ה .לחֹוד אסתמרּו לחדא למעבד ית תפקדתא וית אֹוריתא די פקיד יתכֹון משה עבדא דיי
למרחם ית יי אלהכֹון ולמהְך בכל אֹורחן דתקנן קדמֹוהי ּולמטר פקּודהי ּולאתקרבא
לדחלתיּה ּולמפלח קדמֹוהי בכל לבכֹון ּובכל נפשכֹון.
וּ .וברכינּון יהֹושע ושלחינּון ואזלּו לקרויהֹון.
זּ .ולפלגּות שבטא דמנשה יהב משה במתנן ּולפלגיהֹון יהב יהֹושע עם אחיהֹון בעברא
דירדנא למערבא וַאף ארי שלחינּון יהֹושע לקרויהֹון ּוברכינּון.
ח .ואמר להֹון למימר בנכסין סגיאין תּובּו לקרויכֹון ּובבעירא סגי לחדא בכספא ּובדהבא
ּובנחשא ּובפרזלא ּובלבּושין סגי לחדא פליגֹו בזת בעלי דבביכֹון עם אחיכֹון.
ט .ותבּו ואזלּו בני ראּובן ּובני גד ּופלגּות שבטא דמנשה מלות בני ישראל משלה די
בַארעא דכנען למיזל לַארעא דגלעד לַארעא ַאחסנתהֹון דַאחסינּו בּה על מימרא דיי בידא
דמשה.
י .ואתֹו לגלילי ירדנא די בַארעא דכנען ּובנֹו בני ראּובן ּובני גד ּופלגּות שבטא דמנשה תמן
מדבחא על ירדנא מדבח רב למחזי.
יאּ .ושמעּו בני ישראל למימר הא בנֹו בני ראּובן ּובני גד ּופלגּות שבטא דמנשה ית
מדבחא לקביל ַארעא דכנען בגלילי ירדנא דלעבר בני ישראל.
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יבּ .ושמעּו בני ישראל ואתכנישּו כל כנשתא דבני ישראל לשלה למיסק עליהֹון לחילא.
יגּ .ושלחּו בני ישראל לות בני ראּובן ּולות בני גד ּולות פלגּות שבטא דמנשה לַארעא גלעד
ית פנחס בר אלעזר כהנא.
יד .ועשרא רברבין עמיּה רבא חד רבא חד לבית אבא לכל שבטיא דישראל ּוגבר ריש בית
אבהתהֹון אינּון לַאלפיא דישראל.
טו .ואתֹו לות בני ראּובן ּולות בני גד ּולות פלגּות שבטא דמנשה לַארעא דגלעד ּומלילּו
עמהֹון למימר.
טז .כדין אמרּו כל כנשתא דיי מא שקרא הדין די שקרתּון במימרא דאלהא ישראל למיתב
יֹומא דין מבתר פּולחנא דיי במבנכן לכֹון מדבחא לממרדכֹון יֹומא דין במימרא דיי.
יז .הזעיר לנא ית חֹובא דפעֹור דלא אדכינא מניּה עד יֹומא הדין והות מחתא בכנשתא דיי.
יח .ואתּון תתּובּון יֹומא דין מבתר פּולחנא דיי ויהי אתּון תמרדּון יֹומא דין במימרא דיי
ּומחר על כל כנשתא דישראל יהי רּוגזא.
יטּ .וברם אם מסאבא ארע ַאחסנתכֹון עברּו לכֹון לארע ַאחסנת עמא דיי די שרא תמן
משכנא דיי וַאחסינּו ביננא ּובמימרא דיי לא תמרדּון ּובנא לא תמרדּון במבניכֹון לכֹון
מדבחא בר ממדבחא דיי אלהנא.
כ .הלא עכן בר זרח שקר שקרא בחרמא ועל כל כנשתא דישראל הוה רּוגזא והּוא גברא
חד לא מית בחֹוביּה.
כא .ואתיבּו בני ראּובן ּובני גד ּופלגּות שבטא דמנשה ּומלילּו עם רישי ַאלפיא דישראל.
כב .אל אלהים יי אל אלהים יי קדמֹוהי ידיע וישראל בסֹופא ידע אם במרדא ואם בשקרא
שקרנא במימרא דיי לא תפרקיננא יֹומא הדין.
כג .למבנא לנא מדבחא למיתב מבתר פּולחנא דיי ואם לַאסקא עלֹוהי עלתא ּומנחתא ואם
למעבד עלֹוהי נכסת קּודשין יי הּוא יתבע.
כד .ואם לא מיֹוצפא מפתגם עבדנא ית דא למימר מחר יימרּון בניכֹון לבננא למימר לית
לכֹון חּולק במימרא דיי אלהא דישראל.
כהּ .ותחּומא יהב יי ביננא ּוביניכֹון בני ראּובן ּובני גד ית ירדנא לית לכֹון חּולק במימרא דיי
ויבטלּון בניכֹון ית בננא בדיל דלא למדחל מן קדם יי.
כו .ואמרנא נעביד כען לנא למבני ית מדבחא לא לעלתא ולא לנכסת קּודשיא.
כז .ארי סהיד הּוא ביננא ּוביניכֹון ּובין דרנא בתרנא למפלח ית פּולחנא דיי קדמֹוהי
בעלותנא ּובדבחנא ּובנכסת קּודשנא ולא ימרּון בניכֹון לבננא מחר לית לכֹון חּולק במימרא
דיי.
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כח .ואמרנא ויהי ארי יימרּון לנא ּולדרנא מחר ונימר חזֹו ית דמּות מדבחא דיי די עבדּו
ַאבהתנא לא לעלתא ולא לנכסת קּודשיא ארי סהיד הּוא ביננא ּוביניכֹון.
כט .חס לנא מננא מלמחטי קדמֹוהי מלמרד במימרא דיי ּולמיתב יֹומא דין מבתר פּולחנא
דיי למבני מדבחא לעלתא למנחתא ּולנכסת קּודשיא בר ממדבחא דיי אלהנא די קדם
משכניּה.
לּ .ושמע פינחס כהנא ורברבי כנשתא ורישי ַאלפיא דישראל די עמיּה ית פתגמיא די
מלילּו בני ראּובן ּובני גד ּובני מנשה ּושפר בעיניהֹון.
לא .ואמר פינחס בר אלעזר כהנא לבני ראּובן ולבני גד ולבני מנשה יֹומא דין ידענא ארי
ביננא שריא שכינתא דיי דלא שקרתּון במימרא דיי שקרא הדין בכן שיזבתּון ית בני ישראל
מיד מימרא דיי.
לב .ותב פינחס בר אלעזר כהנא ורברביא מלות בני ראּובן ּומלות בני גד מַארעא גלעד
לַארעא דכנען לות בני ישראל ואתיבּו יתהֹון פתגמא.
לגּ .ושפר פתגמא בעיני בני ישראל ואֹודיאּו קדם יי בני ישראל ולא אמרּו למיסק עליהֹון
לחילא לחבלא ית ַארעא דבני ראּובן ּובני גד יתבין בּה.
לדּ .וקרֹו בני ראּובן ּובני גד למדבחא ארי סהיד הּוא ביננא ארי יי הּוא אלהים.

פרק כג
א .והוה לזמן יֹומין סגיאין בתר דַאניח יי לישראל מכל בעלי דבביהֹון מסחֹור סחֹור ויהֹושע
סיב על ביֹומין.
בּ .וקרא יהֹושע לכל ישראל לסבֹוהי ּולרישֹוהי ּולדינֹוהי ּולסרכֹוהי ואמר להֹון אנא סיבית
עלית ביֹומין.
ג .ואתּון חזיתּון ית כל דעבד יי אלהכֹון לכל עממיא האלין מן קדמיכֹון ארי יי אלהכֹון
מימריּה מגיח לכֹון.
ד .חזֹו די פלגית לכֹון ית עממיא די אשתארּו האלין בַאחסנא לשבטיכֹון מן ירדנא וכל
עממיא די שיציתי וימא רבא מעלני שמשא.
ה .ויי אלהכֹון הּוא יתברינּון מן קדמיכֹון ויתרְך יתהֹון מן קדמיכֹון ותרתּון ית ַארעהֹון כמא די
מליל יי אלהכֹון לכֹון.
ו .ותתקפּון לחדא למטר ּולמעבד ית כל דכתיב בספר אֹוריתא דמשה בדיל דלא למיסטי
מיניּה לימינא ולשמאלא.
ז .בדיל דלא לאתערבא בעממיא האלין די אשתארּו האלין עמכֹון ּובשּום טעותהֹון לא
תדכרּון ולא תקימּון ולא תפלחּונּון ולא תסגדּון להֹון.
ח .אלהן בדחלתא דיי אלהכֹון תדבקּון כמא דעבדתּון עד יֹומא הדין.
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ט .ותריְך יי מן קדמיכֹון עממין רברבין ותקיפין ואתּון לא קם אנש קדמיכֹון עד יֹומא הדין.
י .גברא חד מנכֹון ירדֹוף ַאלפא ארי יי אלהכֹון מימריּה מגיח לכֹון כמא די מליל לכֹון.
יא .ותסתמרּון לחדא לנפשתיכֹון למרחם ית יי אלהכֹון.
יב .ארי אם מיתב תתּובּון ותדבקּון בשָאר עממיא האלין די אשתארּו האלין עמכֹון
ותתחתנּון בהֹון ותתערבּון בהֹון ואינּון יתערבּון בכֹון.
יג .מדע תדעּון ארי לא יֹוסיף מימרא דיי אלהכֹון לתרכא ית עממיא האלין מן קדמיכֹון ויהֹון
לכֹון לתביר ּולתקלא ּולסיען נטלן זין לקבליכֹון ּולמשרין מקפנכֹון עד דתבדּון מעל ַארעא
טבתא הדא די יהב לכֹון יי אלהכֹון.
יד .והא אנא ָאזיל יֹומא דין באֹורח כל ַארעא ותדעּון בכל לבכֹון ּובכל נפשכֹון ארי לא בטיל
פתגמא חדא מכל פתגמיא תקניא די מליל יי אלהכֹון עליכֹון כּולהֹון אתקימּו לכֹון לא בטיל
מנכֹון פתגמא חדא.
טו .ויהי כמא דאתקימּו עליכֹון כל פתגמיא תקניא די מליל יי אלהכֹון עליכֹון כן ייתי יי עליכֹון
ית כל פתגמיא בישיא עד דישיצי יתכֹון מעל ַארעא טבתא הדא די יהב לכֹון יי אלהכֹון.
טז .במעברכֹון ית קימא דיי אלהכֹון דפקד יתכֹון ותהכּון ותפלחּון לטעות עממיא ותסגדּון
להֹון ויתקיף רּוגזא דיי בכֹון ותיבדּון בפריע מעל ַארעא טבתא דיהב לכֹון.

פרק כד
אּ .וכנש יהֹושע ית כל שבטיא דישראל לשכם ּוקרא לסבי ישראל ּולרישֹוהי ּולדינֹוהי
ּולסרכֹוהי ואתעתדּו קדם יי.
ב .ואמר יהֹושע לכל עמא כדנן אמר יי אלהא דישראל בעבר פרת יתבּו אבהתכֹון מעלמא
תרח אבּוהי דַאברהם ואבּוהי דנחֹור ּופלחּו לטעות עממיא.
ג .ודברית ית אבּוכֹון ית ַאברהם מעבר פרת ואֹובלית יתיּה בכל ַארעא דכנען וַאסגיתי ית
בנֹוהי ויהבית ליּה ית יצחק.
ד .ויהבית ליצחק ית יעקב וית עשו ויהבית לעשו ית טּורא דשעיר למירת יתיּה ויעקב
ּובנֹוהי נחתּו למצרים.
ה .ושלחית ית משה וית ַאהרן ּומחית ית מצראי כמא דעבדית ביניהֹון ּובתר כן ַאפקית
יתכֹון.
ו .וַאפקית ית אבהתכֹון ממצרים ואתיתּון לימא ּורדפּו מצראי בתר אבהתכֹון ברתיכין
ּובפרשין לימא דסּוף.
זּ .וצעיקּו קדם יי ושוי קבלא ביניכֹון ּובין מצראי וַאיתי עלֹוהי ית ימא וחפנּון וחזָאה עיניכֹון
ית די עבדית במצרים ויתיבתּון במדברא יֹומין סגיאין.
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ח .וַאעלית יתכֹון לארע אמֹורָאה דיתיב בעברא דירדנא וַאגיחּו קרבא עמכֹון ּומסרית יתהֹון
בידכֹון ויריתתּון ית ַארעהֹון ושיציתינּון מן קדמיכֹון.
ט .וקם בלק בר צפֹור מלכא דמֹוָאב וַאגיח קרבא בישראל ּושלח ּוקרא לבלעם בר בעֹור
למילט יתכֹון.
י .ולא אביתי לקבלא מן בלעם ּובריְך ברכא יתכֹון ושיזבּות יתכֹון מן ידיּה.
יא .ועברתּון ית ירדנא ואתיתּון ליריחֹו וַאגיחּו קרבא בכֹון יתבי יריחֹו אמֹוראי ּופרזאי
ּוכנענאי וחתאי וגרגשאי חואי ויבּוסאי ּומסרית יתהֹון בידכֹון.
יבּ .ושלחית קדמיכֹון ית ערעיתא ותרכית יתהֹון מן קדמיכֹון תרין מלכי אמֹוראי לא בחרבְך
ולא בקשתְך.
יג .ויהבית לכֹון ַארעא די לא לאיתּון בּה וקרוין די לא בניתּון ויתיבתּון בהֹון כרמין וזיתין די
לא נציבתּון אתּון ָאכלין.
ידּ .וכען דחילּו מן קדם יי ּופלחּו קדמֹוהי בשלמּותא ּובקּושטא וַאעדּו ית טעותא די פלחּו
אבהתכֹון בעבר פרת ּובמצרים ּופלחּו קדם יי.
טו .ואם ביש בעיניכֹון למפלח קדם יי בחרּו לכֹון יֹומא דין קדם מן תפלחּון אם ית טעותא
די פלחּו אבהתכֹון דבעיברא דפרת ואם ית טעות אמֹוראי די אתּון יתבין בַארעהֹון ברם
אנא ואנש ביתי נפלח קדם יי.
טז .ואתיב עמא ואמר חס לנא מלמשבק ית פּולחנא דיי למפלח לטעות עממיא.
יז .ארי יי אלהנא הּוא דַאסיק יתנא וית ַאבהתנא מַארעא דמצרים מבית עבדּותא ודי עבד
לעיננא ית ָאתיא וית רברבתא האלין ּונטרנא בכל אֹורחא די הליכנא בּה ּובכל עממיא די
עברנא ביניהֹון.
יח .ותריְך יי ית כל עממיא וית אמֹורָאה יתיב ַארעא מן קדמנא ַאף אנחנא נפלח קדם יי
ארי הּוא אלהנא.
יט .ואמר יהֹושע לעמא לא תּוכלּון למפלח קדם יי ארי אלהא קדישא הּוא אל קנא הּוא מן
קדם דין דקשֹוט לא ישבֹוק לחֹוביכֹון ּולחטאיכֹון.
כ .ארי תשבקּון ית פּולחנא דיי ותפלחּון טעות עממיא ויתּוב ויבאש לכֹון וישיצי יתכֹון בתר
דאֹוטיב לכֹון.
כא .ואמר עמא ליהֹושע לא אלהן קדם יי נפלח.
כב .ואמר יהֹושע לעמא סהדין אתּון בנפשתכֹון ארי אתּון בחרתּון לכֹון ית פּולחנא דיי
למפלח קדמֹוהי ואמרּו סהדין.
כגּ .וכען ַאעדֹו ית טעות עממיא די ביניכֹון וַאפנּו ית לבכֹון לפּולחנא דיי אלהא דישראל.
כד .ואמרּו עמא ליהֹושע ית יי אלהנא נפלח ּולמימריּה נקביל.
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כהּ .וגזר יהֹושע קים לעמא ביֹומא ההּוא ושוי ליּה קים ודין בשכם.
כוּ .וכתב יהֹושע ית פתגמיא האלין וַאצנעינּון בספר אֹוריתא דיי ּונסיב ַאבנא רבתא
ואקימּה תמן תחֹות ַאלתא די בבית מקדשא דיי.
כז .ואמר יהֹושע לכל עמא הא ַאבנא הדא תהי לנא כתרין לּוחי אבן קימא ארי יתּה עבדנא
לסהדּו ארי פתגמיא דכתיבין עלּה מעין כל פתגמיא די מליל עמנא ּותהי בכֹון לדכרן
ּולסהדּו דילמא תכדבּון קדם אלהכֹון.
כחּ .ושלח יהֹושע ית עמא גבר לַאחסנתיּה.
כט .והוה בתר פתגמיא האלין ּומית יהֹושע בר נּון עבדא דיי בר מָאה ועשר שנין.
לּ .וקברּו יתיּה בתחּום ַאחסנתיּה בתמנת סרח די בטּורא דבית אפרים מצפּונא לטּור
געש.
לאּ .ופלח ישראל קדם יי כל יֹומי יהֹושע וכל יֹומי סביא די אֹוריכּו יֹומין בתר יהֹושע ודי ידעּו
ית כל עֹובדא דיי די עבד לישראל.
לב .וית גרמי יֹוסף דַאסיקּו בני ישראל ממצרים קברּו בשכם בַאחסנת חקלא דקנא יעקב
מבני חמֹור אבּוהי דשכם במא חּורפן והוֹו לבני יֹוסף לַאחסנא.
לג .ואלעזר בר ַאהרן מית ּוקברּו יתיּה בגבעתא דפנחס בריּה דאתיהיבת ליּה בטּורא
דבית אפרים.

שופטים
פרק א
א .והוה בתר דמית יהֹושע ּושאילּו בני ישראל במימרא דיי למימר מן יסק לנא לות
כנענָאה בקדמיתא לַאגחא קרבא ביּה.
ב .ואמר יי יהּודה יסק הא מסרית ית יתבי ַארעא בידיּה.
ג .ואמר יהּודה לשמעֹון אחּוהי סק עמי בעדבי ּונגיח קרבא עם כנענָאה ואהְך ַאף אנא
עמְך בעדבְך ואזל עמיּה שמעֹון.
דּ .וסליקּו דבית יהּודה ּומסר יי ית כנענָאה ּופריזָאה בידיהֹון ּומחנּון בבזק עסרא ַאלפין
גברא.
ה .ואשכחּו ית אדני בזק בבזק וַאגיחּו קרבא ביּה ּומחֹו ית כנענאי וית פריזאי.
ו .וערק אדני בזק ּורדפּו בתרֹוהי ואחדּו יתיּה וקציצּו ית קרסלי ידֹוהי ורגלֹוהי.
ז .ואמר אדני בזק שבעין מלכין קרסלי ידיהֹון ורגליהֹון מקצצין הוֹו מלקטין לחמא תחֹות
פתֹורי כמא דעבדית כן שלים לי יי וַאיתֹוהי לירּושלם ּומית תמן.
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ח .וַאגיחּו קרבא בני יהּודה בירּושלם ּוכבשּו יתּה ּומחֹוהא לפתגם דחרב וית קרתא אֹוקידּו
בנּורא.
טּ .ובתר כן נחתּו בני יהּודה לַאגחא קרבא בכנענאי יתיב טּורא ודרֹומא ּושפלתא.
י .ואזלּו דבית יהּודה לות כנענאי דיתבין בחברֹון ושּום חברֹון מלקדמין קרית ַארבע ּומחֹו
ית ששי וית אחימן וית תלמי.
יא .ואזלּו מתמן לות יתבי דביר ושּום דביר מלקדמין קרית ַארכי.
יב .ואמר כלב דימחי ית קרית ַארכי ויכבשינּה ואתן ליּה ית עכסה ברתי לאתּו.
יג .וכבשּה עתניאל בר קנז אחֹוהי דכלב דזעיר מניּה ויהב ליּה ית עכסה ברתיּה לאתּו.
יד .והוה במעלּה וַאמלכתיּה למשַאל מן אבּוהא ַאחסנתא ואתרכינת מעל חמרא ואמר לּה
כלב מה ליְך.
טו .ואמרת ליּה הב לי ַאחסנתא ארי לארע דרֹומא יהבתני ותתן לי אתר בית שקיא דמיא
ויהב לּה כלב ית בית שקיא עלָאה וית בית שקיא תחתָאה.
טזּ .ובני שלמָאה חמּוהי דמשה סליקּו מן קרתא יריחֹו עם בני יהּודה מדבר יהּודה די
בדרֹום ערד ואזלּו ויתבּו עם עמא.
יז .ואזל יהּודה עם שמעֹון אחֹוהי ּומחֹו ית כנענָאה יתיב צפת וגמרּו יתּה ּוקרא ית שמא
דקרתא חרמה.
יחּ .וכבש יהּודה ית עזה וית תחּומא וית אשקלֹון וית תחּומא וית עקרֹון וית תחּומא.
יט .והוה מימרא דיי בסעדיּה דבית יהּודה ותריכּו ית יתבי טּורא ּובתר כן דחבּו לא יכילּו
לתרכא ית יתבי מישרא ארי דתיכין דברזלא להֹון.
כ .ויהבּו לכלב ית חברֹון כמא דמליל משה ותריְך מתמן ית תלתא בני גבריא.
כא .וית יבּוסאי יתבי ירּושלם לא תריכּו בני בנימין ויתיבּו יבּוסאי עם בני בנימין בירּושלם
עד יֹומא הדין.
כבּ .וסליקּו דבית יֹוסף ַאף אנּון לבית אל ּומימרא דיי בסעדהֹון.
כגּ .ושלחּו מַאללין דבית יֹוסף לבית אל ושּום קרתא מלקדמין לּוז.
כד .וחזֹו נטריא גברא נפיק מן קרתא ואמרּו ליּה ַאחזינא כען ית מעלנא דקרתא ונעבד
עמְך טיבּו.
כה .וַאחזינּון ית מעלנא דקרתא ּומחֹו ית קרתא לפתגם דחרב וית גברא וית כל זרעיתיּה
שזיבּו.
כו .ואזל גברא לַארעא חתאי ּובנא קרתא ּוקרא שמּה לּוז הּוא שמּה עד יֹומא הדין.
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כז .ולא תריכּו דבית מנשה ית בית שָאן וית כפרנהא וית תענְך וית כפרנהא וית יתבי דֹור
וית כפרנהא וית יתבי יבלעם וית כפרנהא וית יתבי מגדֹו וית כפרנהא ּושרי כנענָאה למתב
בַארעא הדא.
כח .והוה כד תקיף ישראל ושוי ית כנענָאה למסקי מסין ותרכא לא תרכינּון.
כטּ .ודבית אפרים לא תריְך ית כנענאי דיתבין בגזר ויתבּו כנענאי ביניהֹון בגזר.
ל .דבית זבּולּון לא תריכּו ית יתבי קטרֹון וית יתבי נהלל ויתבּו כנענאי ביניהֹון והוֹו למסקי
מסין.
לא .דבית אשר לא תריכּו ית יתבי עכֹו וית יתבי צידֹון וית ַאחלב וית ַאכזיב וית חלבה וית
אפיק וית רחֹוב.
לב .ויתיבּו דבית אשר בגֹו כנענאי יתבי ַארעא ארי לא תרכינּון.
לג .דבית נפתלי לא תריכּו ית יתבי בית שמש וית יתבי בית ענת ויתיבּו בגֹו כנענאי יתבי
ַארעא ויתבי בית שמש ּובית ענת הוֹו להֹון למסקי מסין.
לדּ .ודחקּו אמֹוראי ית בני דן לטּורא ארי לא שבקּונּון למחת למישרא.
להּ .ושרי אמֹורָאה למתב בטּור חרס בַאילֹון ּובשעלבים ּותקיפת יד בית יֹוסף והוֹו למסקי
מסין.
לוּ .ותחּום אמֹורָאה ממסקני עקרבים מן כיפא ּולעילא.

פרק ב
אּ .וסליק נביא בשליחּות מן קדם יי מן גלגלא לבֹוכים ואמר אסקית יתכֹון ממצרים וַאעלית
יתכֹון לַארעא די קימית לאבהתכֹון ואמרית לא אשני קימי עמכֹון לעלם.
ב .ואתּון לא תגזרּון קים ליתבי ַארעא הדא אגֹוריהֹון תתרעּון ולא קבלתּון למימרי מא דא
עבדתּון.
ג .וַאף ַאמרית לא אתריְך יתהֹון מן קדמיכֹון ויהֹון לכֹון למעיקין וטעותהֹון יהֹון לכֹון לתקלא.
ד .והוה כד מליל נביא דיי ית פתגמיא האלין לכל בני ישראל וארימּו עמא ית קלהֹון ּובכֹו.
הּ .וקרֹו שמא דַאתרא ההּוא בֹוכים ּונכיסּו תמן נכסת קּודשיא קדם דיי.
וּ .ושלח יהֹושע ית עמא ואזלּו בני ישראל גבר לַאחסנתיה למירת ית ַארעא.
זּ .ופלח עמא קדם יי כל יֹומי יהֹושע וכל יֹומי סביא די אֹוריכּו יֹומין בתר יהֹושע דחזֹו ית כל
עֹובדא דיי רבא די עבד לישראל.
חּ .ומית יהֹושע בר נּון עבדא דיי בר מָאה ועשר שנין.
טּ .וקברּו יתיּה בתחּום ַאחסנתיּה בתמנת חרס בטּורא דבית אפרים מציפּונא לטּור געש.
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י .וַאף כל דרא ההּוא אתכנישּו לות אבהתֹוהי וקם דרא אֹוחרנא בתריהֹון דלא ידעין
למדחל מן קדם יי וַאף ית עֹובדא די עבד לישראל.
יא .ועבדּו בני ישראל ית דביש קדם יי ּופלחּו ית בעליא.
יבּ .ושבקּו ית פּולחנא דיי אלהא דַאבהתהֹון דאפיק יתהֹון מַארעא דמצרים ּוטעֹו בתר
טעות עממיא מטעות עממיא די בסחרניהֹון ּוסגידּו להן וַארגיזּו קדם יי.
יגּ .ושבקּו ית פּולחנא דיי ּופלחּו לבעלא ּולעשתרתא.
ידּ .ותקף רּוגזא דיי בישראל ּומסרינּון ביד בֹוזזיהן ּובזֹו יתהֹון ּומסרינּון ביד בעלי דבביהֹון
מסחֹור סחֹור ולא יכילּו עֹוד למיקם קדם בעלי דבביהֹון.
טו .בכל אתר די נפקּו מחא מן קדם יי הות בהֹון לבישא כמא דמליל יי ּוכמא דקים יי להֹון
ועקת להֹון לחדא.
טז .ואקים יי נגידין ּופרקינּון מיד בזזיהֹון.
יז .וַאף מן נגידיהֹון לא קבילּו ארי טעּו בתר טעות עממיא ּוסגידּו להֹון סטּו בפריע מן
אֹורחא דאזלּו אבהתהֹון לקבלא פקּודיא דיי לא עבדּו כן.
יח .וארי ָאקים יי להֹון נגידין והוה מימרא דיי בסעדיּה דנגידא ּופריק להֹון מיד בעלי
דבביהֹון כל יֹומי נגידא ארי מתיב ממימרא דאמר יי ּומקבל צלֹותהֹון ּופריק להֹון מן קדם
דחקיהֹון ּומשעבדיהֹון.
יט .והוה כד מאית נגידא תיבין ּומחבלין מאבהתהֹון למהְך בתר טעות עממיא למפלחהן
ּולמסגד להן לא שבקין מעֹובדיהֹון בישיא ּומאֹורחתהֹון מקלקלתא.
כּ .ותקיף רּוגזא דיי בישראל ואמר חלף די עברּו עמא הדין על קימי די פקדית ית
אבהתהֹון ולא קבילּו למימרי.
כאַ .אף אנא לא אֹוסיף לתרכא אנש מן קדמיהֹון מן עממיא די שבק יהֹושע ּומית.
כב .בדיל לנסָאה בהֹון ית ישראל הנטרין אינּון ית אֹורחן דתקנן קדם יי למהְך בהֹון כמא
די נטרּו אבהתהֹון אם לא.
כגּ .ושבק יי ית כל עממיא האלין בדיל דלא לתרכּותהֹון בפריע ולא מסרינּון בידא דיהֹושע.

פרק ג
א .ואלין עממיא די שבק יי לנסָאה בהֹון ית ישראל ית כל דלא הוֹו ידעין ית כל קרבי כנען.
ב .לחֹוד בדיל דידעּון דריא דבני ישראל לאלפּותהֹון קרבא לחֹוד דמלקדמין לא הוֹו ידעין.
ג .חמשא טּורני פלשתאי וכל כנענאי וצידֹונאי וחואי יתבי טּורא דלבנֹון מטּור מישר חרמֹון
עד מעלנא דחמת.
ד .והוֹו לנסָאה בהֹון ית ישראל למידע היקבלּון ית פקּודיא דיי דפקד ית אבהתהֹון בידא
דמשה.
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הּ .ובני ישראל יתיבּו בגֹו כנענאי חתאי ואמֹוראי ּופריזאי וחואי ויבּוסאי.
וּ .ונסיבּו ית בנתיהֹון להֹון לנשין וית בנתהֹון יהיבּו לבניהֹון ּופלחּו ית טעותהֹון.
ז .ועבדּו בני ישראל ית דביש קדם יי ואתנשיאּו ית פּולחנא דיי אלההֹון ּופלחּו ית בעליא
ולאשרתא.
חּ .ותקיף רּוגזא דיי בישראל ּומסרינּון ביד כּושן חיבא מלכא דארם די על פרת ּופלחּו בני
ישראל ית כּושן חיבא תמני שנין.
טּ .וזעיקּו בני ישראל קדם יי ואקים יי פריק לבני ישראל ּופרקינּון ית עתניאל בר קנז
אחּוהי דכלב דזעיר מניּה.
יּ .ושרת עלֹוהי רּוח נבּוָאה מן קדם יי ודן ית ישראל ּונפק לַאגחא קרבא ּומסר יי בידֹוהי ית
כּושן חיבא מלכא דארם די על פרת ּותקפת ידיּה על כּושן חיבא.
יאּ .ושדֹוכת ַארעא דישראל ַארבעין שנין ּומית עתניאל בר קנז.
יב .ואֹוסיפּו בני ישראל למעבד דביש קדם יי ּותקיף יי ית עגלֹון מלכא דמֹוָאב על ישראל
על דעבדּו ית דביש קדם יי.
יגּ .וכנש לותיה ית בני עמֹון ועמלק ואזל ּומחא ית ישראל ויריתּו ית קרתא יריחֹו.
ידּ .ופלחּו בני ישראל ית עגלֹון מלכא דמֹוָאב תמני עסרי שנין.
טוּ .וזעיקּו בני ישראל קדם יי ואקים יי להֹון פריק ית אהּוד בר גרא בר שבטא דבנימין
גברא גמיד בידיּה דימינא ושדרּו בני ישראל בידיּה תקרּובתא לעגלֹון מלכא דמֹוָאב.
טז .ועבד ליּה אהּוד חרבא ולּה תרין פּומין גרמידא ָארכא וזריז יתּה מלרע ללבּושֹוהי על
ירכיּה דימיניּה.
יז .וקריב ית תקרּובתא לעגלֹון מלכא דמֹוָאב ועגלֹון גבר פטים לחדא.
יח .והוה כד שיצי לקרבא ית תקרּובתא ּושלח ית עמא נטלי תקרּובתא.
יט .והּוא תב מן מחצביא דעם גלגלא ואמר פתגמא דסתרא אית לי למללא עמְך מלכא
ואמר סליק ּונפקּו מעלוֹוהי כל דקימין עלֹוהי.
כ .ואהּוד עאל לותיּה והּוא יתיב בעלית בית קיטא דיליּה בלחֹודֹוהי ואמר אהּוד פתגמא דיי
לי למללא עמְך וקם מעל כּורסיּה.
כא .ואֹושיט אהּוד ית יד שמאליּה ּונסיב ית חרבא מעל ירכא דימיניּה ּוקבעה במעֹוהי.
כב .ועל ַאף דסתקא בתר שננא וטמטם שּומנא באפי שננא ארי לא שלף חרבא ממעֹוהי
ּונפק אּוכליּה שפיְך.
כגּ .ונפק אהּוד לַאכסדרא ואחר דשי עיליתא באפֹוהי וַאגף.
כד .והּוא נפק ועבדֹוהי עלֹו וחזֹו והא דשי עיליתא אחידן ואמרּו ברם עביד הּוא ית צֹורכיּה
באדרֹון בית קיטא.
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כה .ואֹוריכּו עד סגי והא ליתֹוהי פתח דשי עליתא ּונסיבּו ית מפתחא ּופתחּו והא רבֹונהֹון
טריף רמי על ַארעא מית.
כו .ואהּוד אשתזיב עד אתעכביהֹון והּוא עבר ית מחצביא ואשתזיב לשעירתא.
כז .והוה במיתֹוהי ּותקע בשֹופרא בטּורא דבית אפרים ּונחתּו עמיּה בני ישראל מן טּורא
והּוא קדמיהֹון.
כח .ואמר להֹון רדיפּו בתרי ארי מסר יי ית בעלי דבביכֹון ית מֹואבאי בידיכֹון ּונחתּו
בתרֹוהי ואחדּו ית מגיזת עבראי ירדנא על מֹוָאב ולא שבקּו אנש למעבר.
כטּ .וקטלּו ית מֹוָאב בעדנא ההיא כעסרא ַאלפין גברא כל אימתן וכל גבר גבר חילא ולא
אישתזיב אנש.
ל .ואתברּו מֹואבאי ביֹומא ההּוא תחֹות יד אנש ישראל ּושדֹוכת ַארעא דישראל תמנן שנין.
לאּ .ובתרֹוהי הוה שמגר בר ענת ּוקטל ית פלשתאי שית מָאה גברין בפרש תֹוריא ּופרק
ַאף הּוא ית ישראל.

פרק ד
א .ואֹוסיפּו בני ישראל למעבד דביש קדם יי ואהּוד מית.
בּ .ומסרנּון יי ביד יבין מלכא דכנען די מלְך בחצֹור ורב חיליה סיסרא והּוא יתיב בתקֹוף
כרכי עממיא.
גּ .וצעקּו בני ישראל קדם יי ארי תשע מָאה רתיכין דברזלא ליּה והּוא דחק ית בני ישראל
בתּוקפא עסרין שנין.
דּ .ודבֹורה אתתא נביאתא איתת לפידֹות היא דינא ית ישראל בעדנא ההיא.
ה .והיא יתבה בקרתא בעטרֹות דבֹורה מתפרנסא מן דילּה ולה דקלין ביריחֹו פרדסין
ברמתא זיתין עבדין משח בבקעתא בית שקיא בבית אל עפר חור בטּור מלכא וסלקין
לותּה בני ישראל לדינא.
וּ .ושלחת ּוקרת לברק בר אבינֹועם מקדש דבית נפתלי ואמרת ליּה הלא פקד יי אלהא
דישראל אזיל ותתנגיד בטּורא דתבֹור ותדבר עמְך עסרא ַאלפין גברא מבני נפתלי ּומבני
זבּולן.
ז .ואתתיב על ידְך לנחלא דקישֹון ית סיסרא רב חילא דיבין וית רתיכֹוהי וית משריתיּה
ואמסרנּה בידְך.
ח .ואמר לּה ברק אם תיזלין עמי ואיזיל ואם לא תיזלין עמי לא איזיל.
ט .ואמרת מיזל איזיל עמְך לחֹוד ארי לא תהי תּושבחתְך על אֹורחא דאת ָאזיל ארי ביד
אתתא ימסֹור יי ית סיסרא וקמת דבֹורה ואזלת עם ברק לקדש.
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יּ .וכנש ברק ית שבטא דזבּולן וית שבטא דנפתלי לקדש ּוסליקּו עמיּה עסרא ַאלפין גברא
ּוסליקת עמיּה דבֹורה.
יא .וחבר שלמָאה אתפרש משלמאי מבני חֹובב חמּוהי דמשה ּופרסיּה למשכניּה עד
מישר ַאגניא דעם קדש.
יב .וחויאּו לסיסרא ארי סליק ברק בר אבינֹועם לטּור תבֹור.
יגּ .וכנש סיסרא ית כל רתיכיּה תשע מָאה רתיכין דברזלא וית כל עמא דעמיּה מתקֹוף
כרכי עממיא לנחלא דקישֹון.
יד .ואמרת דבֹורה לברק קּום ארי דין יֹומא דמסר יי ית סיסרא בידְך הלא מלָאכא דיי נפק
לַאצלחא קדמְך ּונחת ברק מטּורא דתבֹור ועסרא ַאלפין גברא בתרֹוהי.
טו .ותבר יי ית סיסרא וית כל רתיכיא וית כל משריתא לפתגם דחרב קדם ברק ּונחת
סיסרא מעל רתיכא ואפְך ברגלֹוהי.
טזּ .וברק רדף בתר רתיכא ּובתר משריתא עד תקֹוף כרכי עממיא ואתקטלא כל משרית
סיסרא לפתגם דחרב לא אשתַאר עד חד.
יז .וסיסרא אפְך ברגלֹוהי למשכנא דיעל אתת חבר שלמָאה ארי שלמא בין יבין מלכא
דחצֹור ּובין בית חבר שלמָאה.
יח .ונפקת יעל לקדמּות סיסרא ואמרת ליּה זּור רבֹוני זּור לותי לא תדחל וזר לותּה
למשכנא וכסיתיּה בגּונכא.
יט .ואמר לּה אשקיני כען זעיר מיא ארי צחי אנא למשתי ּופתחת ית נֹודא דחלבא
ואשקיתיּה וכסיתיּה.
כ .ואמר לה קּומי בתרע משכנא ויהי אם אנש ייתי וישאלניְך וימר האית כא גברא ותימרין
לא.
כאּ .ונסיבת יעל אתת חבר ית סכת משכנא ושויַאת ית ַארזפתא בידּה ועלת לותיּה ברז
ּונקישת ית סכתא בצדעיּה ּונעצת בערעא והּוא דמּוך ואשתלהי ּומית.
כב .והא ברק רדף ית סיסרא ונפקת יעל לקדמּותיּה ואמרת ליּה איתא וַאחזינְך ית גברא
דאת בעי ועל לותּה והא סיסרא טריף ּומית וסכתא נעיצא בצדעיּה.
כגּ .ותבר יי ביֹומא ההּוא ית יבין מלכא דכנען קדם בני ישראל.
כד .וַאזלת יד בני ישראל ָאזלא ותקפא על יבין מלכא דכנען עד די שציאּו ית יבין מלכא
דכנען.

פרק ה
א .ושבחת דבֹורה ּוברק בר אבינֹועם על נסא ּופּורקנא דאתעבידא לישראל ביֹומא ההּוא
למימר.

43

תרגום יונתן לנביאים ראשונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

44

ב .כד מרדּו בית ישראל באֹוריתא אתֹו עליהֹון עממיא ּוטרדּונּון מקרויהֹון וכד תבּו למעבד
אֹוריתא אתגברּו אנּון על בעלי דבביהֹון וסרכּונּון מכל תחּום ַארעא דישראל בכן על
פּורענּות תבר סיסרא וכל משריתּה ועל נסא ּופּורקנא דאתעביד להֹון לישראל בכן תבּו
חכימיא למתב בבתי כנשתא בריש גלי ּולַאלפא ית עמא פתגמי אֹוריתא בכן בריכּו ואֹודּו
קדם יי.
ג .שמעּו מלכיא דאתֹו עם סיסרא לקרבא אציתּו שלטֹוניא דהוֹו עם יבין מלכא דכנען לא
בחילתכֹון ולא בגבּורתכֹון אתגברתּון ּוסלקתּון על דבית ישראל אמרת דבֹורה בנבּוָאה קדם
יי אנא משבחא מֹודא ּומברכא קדם יי אלהא דישראל.
ד .יי אֹוריתְך דיהבתא לישראל כד עברין עלּה הוה שלטין בהֹון עממיא וכד תיבין לּה
מתגברין אנּון על בעלי דבביהֹון יי ביֹום אתגליתְך למתנּה להֹון משעיר בהֹון אתגליתא
בהֹופעֹות יקרְך על תחּומי אדֹום ַארעא זעת ַאף שמיא מכּו ַאף ענניא נגידּו מטרא.
ה .טּוריא זעּו מן קדם יי טּורא דתבֹור טּורא דחרמֹון וטּורא דכרמלא מתרגשין דין עם דין
וָאמרין דין לדין דין אמר עלי תשרי שכנתיּה ולי חזיא ודין לדין אמר עלי תשרי שכנתיּה ולי
חזיא אשרי שכנתיּה על טּורא דסיני דהּוא חלש ּוזעיר מכל טּוריא דין סיני מתרגיף
ּומתרגיש וסליק תנניּה כתננא דאתּונא מן קדם דאתגלי עלֹוהי יקרא דיי אלהא דישראל.
ו .כד חבּו ביֹומי שמגר בר ענת ביֹומי יעל פסקּו עדי אֹורחן דהוֹון מהלכין בשבילין דתקנין
תבּו למהוי ָאזלין באֹורחן מגנבן.
ז .חרֹובא קרוי פצחיא דהוֹו יתבין בַארעא דישראל אצטדיָאה ואטלטלּו דיריהֹון עד
דאשתלחית אנא דבֹורה אשתלחית להתנבָאה על דבית ישראל.
ח .כד אתרעיאּו בני ישראל למפלח לטעותא חדתן דמקרב אתעבידא דלא איתעסקּו בהֹון
אבהתהֹון אתּו עליהֹון עממיא ּוטרדּונּון מקרויהֹון וכד תבּו למעבד אֹוריתא לא יכילּו להֹון עד
דאתגברּו ּוסליק עליהֹון סיסרא סנָאה ּומעיקא בַארבעין ַאלפין רישי משרין בחמשין ַאלפין
ַאחדי סיפין בשתין ַאלפין ַאחדי רֹומחין בשבעין ַאלפין ַאחדי תריסין בתמנן ַאלפין מחצצי
גיריא בר מתשע מָאה רתיכין דברזלא דהוֹו עמיּה ּורתיכֹוהי כל אלין ַאלפיא וכל אלין
משריתא לא יכילּו למיקם קדם ברק וקדם עשרא ַאלפין גברא דעמיּה.
ט .אמרת דבֹורה בנבּוָאה אנא שליחא לשבחא לספרי ישראל דכד הות עקתא ההיא לא
פסקּו מלמדרש באֹוריתא ּוכדּו יאי להֹון דיתבין בבתי כנשתא בריש גלי ּומַאלפין ית עמא
פתגמי אֹוריתא ּומברכין ּומֹודין קדם יי.
י .דהוֹו מבטלין עסקיהֹון רכיבין על ַאתנן דחשיקן בכל מיני ציּורין ּומהלכין בכל תחּום
ַארעא דישראל ּומתחברין למתב על דינא דהוֹו ָאזלין באֹורחתהֹון ּומשתעין על גבּורן
דאתעבידא להֹון בַארעא דישראל.
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יא .מאתר דהוֹו ָאנסין להֹון ונסבין מה דבידיהֹון בית מכּונת לסטין ּומתּובת מּוכסין על
גּובין בית שקיא דמיא לאתר דהוָאה נפקן בנתא דישראל לממלי מיא דלא הוָאה יכלין
לאשמעא קל טרפת פרסת רגליהֹון מן קדם סנָאה ּומעיקא תמן יֹודּון ועל זכותיּה דיי ועל
זכותיה דיתב קרוי פצחיא בַארעא דישראל בכן נחתּו מכרכי תּוקפא למתב בקרוי פצחיא
עמיּה דיי.
יב .שבחי שבחי דבֹורה שבחי ואֹודי מלילי תּושבחא קּום ברק ּושבי שביְך בר אבינֹועם.
יג .בכן נחת חד ממשרית ישראל ותבר תקֹוף גברי עממיא הא לא מגבּורא דדהֹון הות דא
אלהן יי תבר קדם עמיּה תקֹוף גברי סנאיהֹון.
יד .מדבית אפרים קם יהֹושע בר נּון בקדמיתא ַאגיח קרבא בדבית עמלק בתרֹוהי קם
מלכא שאּול מדבית בנימין וקטל ית דבית עמלק וַאגיח קרבא בשַאר עממיא מדבית מכיר
נחתּו כד מרשמין בקרבא משבטא זבּולן כתבין בקֹולמֹוס דספר חד.
טו .ורברבי יששכר משתמעין למילי דבֹורה ּושַאר שבטא דיששכר משמשין קדם ברק
משתלחין בקרוי משרא לכל אתר דצריְך לתמן בתּושלחתיה ַאזלין בזרעית ראּובן סגיאין
נבלי לבא.
טז .למא תבתּון ממשרית קרבא למתב בין תחּומין בפרשת ָארחא למשמע בשֹורתא דא
מן דא לברק אתּון ָאמרין דילְך אנחנא לסיסרא אתּון ָאמרין דילְך אנחנא למשמע בשֹורא
למידע אידא היא משריתא נצחא בקרבא למהוי עמיּה איכדין כשר למעבד לכֹון דבית
ראּובן הלא ידעיתּון דקדמֹוהי גלין מחשבֹות לבא.
יז .דבית גלעד בעברא דירדנא שרן ּודבית דן גזּו עברּו ירדנא ושויאּו נכסיהֹון בספינן דבית
אשר על ספר ימיא שרֹו קרוי עממיא דפגרּו תבּו ּובנין ויתיבּו בהֹון.
יח .דבית זבּולן לקביל עממיא דגדיפּו קדם יי מסרּו נפשיהֹון לקטלא אנּון ּודבית נפתלי
ישבחּונּון כל עממי ַארעא.
יט .אתֹו מלכיא דהוֹו עם סיסרא וַאגיחּו קרבא בכן אגיחּו קרבא מלכי כנען בתענְך הוֹו שרן
ּומטן על מי מגדֹו ממֹון דכסף לא קבילּו.
כ .מן שמיא אתגח עמהֹון קרבא מאתר דנפקין כֹוכביא מכבשי דבריהֹון תמן אתגח קרבא
עם סיסרא.
כא .נחלא דקישֹון תברינּון נחלא דאתעבידּו ביּה נסין ּוגבּורן מלקדמין לישראל הּוא נחלא
דקישֹון תמן דּושישת נפשי קטילי גבריהֹון בתקֹוף.
כב .בכן אשתלפא טּופרי סּוסותהֹון מפנּוכא דהוה מפניְך קדם רתיכי גברֹוהי.
כג .לּוטּו מרֹוז אמר ברק נביא דיי לּוטּו ותברּו ית יתבהא ארי לא אתֹו לסעדן עמא דיי כד
ַאגיח קרבא בגבריא.
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כד .תתברְך מברכת נשיא טבתא יעל אתת חבר שלמָאה כחדא מנשיא דמשמשין בבתי
מדרשין תתברְך.
כה .מיא שַאל מנה סיסרא רשיעא חלבא אשקיתיּה למדע אם אית רעיֹונֹוהי עלֹוהי בפילי
גבריא קריבת לקדמֹוהי שמן דגּובנין.
כו .טבתא יעל אתת חבר שלמָאה דקימת מה דכתיב בספר אֹוריתא דמשה לא יהוי תקּון
זין דגבר על אתתא ולא יתקן גבר בתקּוני אתתא אלהן ידהא לסכתא אֹושיטת וימינא
לַארזפתא דנפחין למתבר רשיעין ואנּוסין מחתיּה לסיסרא תברת רישיּה פצעת מֹוחיּה
ַאעברת סכתא בצדעיּה.
כז .בין רגלהא כרע נפל שכיב בין רגלהא כרע נפל באתר דכרע תמן נפל בזיזא סיסרא.
כח .מן חרכא אסתכיַאת ּומדיקא אמיּה דסיסרא מביני ַאעיתא אמרת מא דין אֹוחרא
רתיכֹוהי דסיסרא ברי מלמיתי מא דין אתעכבּו רהטיא דהוֹו מיתן לי אגרת נצחנין.
כט .חכימת פריסתותהא ענין לּה ַאף היא בחּוכמא מתיבא וָאמרה למימר להן.
ל .הלא מדמשכחין מפלגין בזתא יהבין גבר ּוביתיּה כל חד וחד בזא סגי קדם סיסרא בזת
ציּורי צבעֹונין על צוריּה נכסי עתיריא ּומני חמּודא קדם גברֹוהי דבזּו.
לא .כסיסרא כן ייבדּון כל סנאי עמְך יי ורחמֹוהי צדיקיא יהֹון עתידין לַאזהרא כזיהֹור יקריּה
על חד תלת מָאה וַארבעין ּותלתא כמפק שמשא בגבּורתיה ּושדֹוכת ַארעא דישראל
מלמעבד קרבא ַארבעין שנין.

פרק ו
א .ועבדּו בני ישראל דביש קדם יי ּומסרינּון יי בידא דמדינאי שבע שנין.
בּ .ותקיפת יד מדינאי על ישראל מן קדם מדינאי עבדּו להֹון בני ישראל ית מטמֹוריתא
דבטּוריא וית מערתא וית מצֹודתא.
ג .והוה כד זרע ישראל וסלקין מדינאי ועמלקאי ּובני מדינחא וסלקין עלֹוהי.
דּ .ושרֹו עליהֹון ּומחבלין ית עללתא דַארעא עד מעלנא דעזה ולא משארין מזֹון לקיימא
נפש בישראל ואמר ותֹור וחמר.
ה .ארי אינּון וגיתיהֹון סלקין ּומשכניהֹון וָאתן כמסת גֹובא לסגי ּולהֹון ולגמליהֹון לית מנין
ועלין בַארעא לחבלּותּה.
וּ .ומאְך ישראל לחדא מן קדם מדינאי ּוזעיקּו בני ישראל קדם יי.
ז .והוה כד זעיקּו בני ישראל קדם יי על עסק מדינאי.
חּ .ושלח יי גברא נביא לות בני ישראל ואמר להֹון כדנן אמר יי אלהא דישראל אנא ַאסקית
יתכֹון ממצרים וַאפקית יתכֹון מבית עבדּותא.
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ט .ושיזבית יתכֹון מידא דמצראי ּומידא כל דחקיכֹון ותרכית יתהֹון מן קדמיכֹון ויהבית לכֹון
ית ַארעהֹון.
י .ואמרת לכֹון אנא יי אלהכֹון לא תדחלּו ית טעות אמֹוראי דאתּון יתבין בַארעהֹון ולא
קבלתּון למימרי.
יא .ואתא מלָאכא דיי ויתב תחֹות בּוטמא די בעפרה די ליֹואש אבּוהי דעזרי וגדעֹון בריּה
חביט חטין במעצרתא לערקא מן קדם מדינאי.
יב .ואתגלי ליּה מלָאכא דיי ואמר ליּה מימרא דיי בסעדְך גבר חילא.
יג .ואמר ליּה גדעֹון בבעּו רבֹוני ואית שכנתא דיי בסעדנא ּולמא ערענא כל דא וָאן כל
פרשותיּה דאשתעיאּו לנא ַאבהתנא למימר הלא ממצרים ַאסקנא יי ּוכען רטשנא יי
ּומסרנא בידא דמדינאי.
יד .ואתפני ליּה יי ואמר אזיל בחילְך דין ותפרֹוק ית ישראל מידא דמדינאי הלא שלחתיְך.
טו .ואמר ליּה בבעּו יי במא אפרֹוק ית ישראל הלא הא זרעיתי זעירא בשבט מנשה ואנא
חלש בבית אבא.
טז .ואמר ליּה יי ארי יהי מימרי בסעדְך ותקטֹול ית מדין כגברא חד.
יז .ואמר ליּה אם כען אשכחית רחמין בעינְך ותעביד לי ָאת די את ממליל עמי.
יח .לא כען תעדי מכא עד מתאי לותְך וַאפק ית תקרּובתי וַאניח קדמְך ואמר אנא אֹוריְך
עד דתתּוב.
יט .וגדעֹון ָאתא ועבד גדיא בר עזי ּומכילתא דקמחא ָאפה פטיר בסרא שוי בסלא
ותבשילא שוי בקדרא ואפיק לותיה לתחֹות אילנא וקרב.
כ .ואמר ליּה מלָאכא דיי סב ית בסרא וית פטירא וָאחית לכיפא דיכי וית תבשילא שפֹוְך
ועבד כן.
כא .ואֹושיט מלָאכא דיי ית ריש שֹוטיתא דבידיּה וקריב בבסרא ּובפטירא ּוסליקת אשתא
מן טנרא וַאכלת ית בסרא וית פטירא ּומלָאכא דיי אסתלק מלקביל עינֹוהי.
כב .וחזא גדעֹון ארי מלָאכא דיי הּוא ואמר גדעֹון בבעּו יי אלהים ארי על כן חזיתי מלָאכא
דיי אפין באפין.
כג .ואמר ליּה יי שלם לְך לא תדחל לא תמּות.
כדּ .ובנא תמן גדעֹון מדבחא קדם יי ּופלח עלֹוהי קדם יי דעבד ליּה שלם עד יֹומא הדין עד
כען איתֹוהי בעפרת אבּוהי דעזר.
כה .והוה בליליא ההּוא ואמר ליּה יי סב ית תֹור בר תֹורי די לאבּוְך ותֹור תנינא דאתפטים
שבע שנין ּותפגר ית אגֹורא דבעלא די לאבּוְך וית אשרתא די עלֹוהי תקֹוץ.
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כו .ותבני מדבחא קדם יי אלהְך על ריש תּוקפא הדין בסדרא ותסב ית תֹורא תנינא ותסיק
עלתא בָאעי אשרתא די תקֹוץ.
כזּ .ודבר גדעֹון עסראן גברין מעבדֹוהי ועבד כמא דמליל עמיּה יי והוה מדדחיל מן בית
אבּוהי ּומן אנשי קרתא מלמעבד ביממא ועבד ליליא.
כח .וַאקדימּו אנשי קרתא בצפרא והא מתרע אגֹורא דבעלא ואשרתא די עלֹוהי קציצא וית
תֹורא תנינא מסק על מדבחא דבנּוי.
כט .ואמרּו גבר לחבריּה מן עבד פתגמא הדין ּותבעּו ּובעֹו ואמרּו גדעֹון בר יֹואש עבד
פתגמא הדין.
ל .ואמרּו אנשי קרתא ליֹואש ַאפיק ית ברְך ויתקטל ארי תרע ית איגֹורא דבעלא וארי קץ
אשרתא די עלֹוהי.
לא .ואמר יֹואש לכל דקמּו עלֹוהי האתּון תתפרעין לבעלא אם אתּון תפרקּון יתיּה דיתפרע
ליּה יתקטל ברם ַארכא יתיהב ליּה עד צפרא אם צרֹוְך אית ביּה יתפרע ליּה בעלא ארי
תרע ית אגֹוריּה.
לבּ .וקרא ליּה ביֹומא ההּוא ירבעל למימר יתפרע ליּה בעלא ארי תרע ית אגֹוריּה.
לג .וכל מדינאי ועמלקאי ּובני מדינחא אתכנישּו כחדא ועברּו ּושרֹו במישר יזרעאל.
לד .ורּוח גבּורא מן קדם יי לבישת ית גדעֹון ּותקע בשֹופרא ואתכנישּו אנש אביעזר
בתרֹוהי.
לה .ואזגדין שלח בכל תחּום מנשה ואתכנישּו ַאף אינּון בתרֹוהי ואזגדין שלח בשבט אשר
ּובשבט זבּולן ּובשבט נפתלי ּוסליקּו לקדמּותהֹון.
לו .ואמר גדעֹון קדם יי אם איתְך פריק בידי ית ישראל כמא דמלילתא.
לז .הא אנא מחת ית גזתא דעמרא בבית אדרי אם טלא יהי על גזתא בלחֹודּה ועל כל
ַארעא יּובשא ואדע ארי תפרֹוק בידי ית ישראל כמא דמללתא.
לח .והוה כן וַאקדים מיֹומא דבתרֹוהי ועצר ית גזתא ּונפץ טלא מן גזתא מלי לקנא דמיא.
לט .ואמר גדעֹון קדם יי לא יתקיף רּוגזְך בי ואמלל ברם זמנא הדא אנסי כען לחֹוד זמנא
בגזתא יהי כען יּובשא על גזתא בלחֹודּה ועל כל ַארעא יהי טלא.
מ .ועבד יי כן בליליא ההּוא והוה יּובשא על גזתא בלחֹודּה ועל כל ַארעא הוה טלא.

פרק ז
א .וַאקדים ירבעל הּוא גדעֹון וכל עמא די עמיּה ּושרֹו על עין חרֹוד ּומשרית מדינאי שריא
לקבליּה מצפּונא מגבעתא דמסתכיא למישרא.
ב .ואמר יי לגדעֹון סגי עמא די עמְך מלממסר ית מדינאי בידיהֹון דלמא יתרברבּון קדמי
ישראל למימר ידנא פרקת לנא.
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גּ .וכען ַאכלי כען קדם עמא למימר מן דדחיל וזע יתּוב ויתבחר מטּורא דגלעד ותב מן
עמא עסרין ּותרין ַאלפין ועסרא ַאלפין אשתארּו.
ד .ואמר יי לגדעֹון עֹוד עמא סגי ָאחית יתהֹון למיא ואבחרינּון לְך תמן ויהי די אימר לְך דין
ייזיל עמְך הּוא ייזיל עמְך וכל די אימר לְך דין לא ייזיל עמְך הּוא לא ייזיל.
ה .ואחית ית עמא למיא ואמר יי לגדעֹון כל די לחיְך בלישניּה מן מיא כמא דמלחיְך כלבא
תקים יתיּה בלחֹודיה וכל דכרע על ברכֹוהי למשתי.
ו .והוה מנין דשדן בידיהֹון לפּומהֹון תלת מָאה גברא וכל שָאר עמא כרעּו על ברכיהֹון
למשתי מיא.
ז .ואמר יי לגדעֹון בתלת מָאה גּוברין דשדן בידיהֹון לפּומהֹון אפרֹוק יתכֹון ואמסר ית
מדינאי בידְך וכל ַעמא ייזלּון גבר לַאתריה.
חּ .ונסיבּו ית זודי עמא בידיהֹון וית שפריהֹון וית כל אנש ישראל שלח גבר לקרוֹוהי ּובתלת
מָאה גברא ַאתקף ּומשרית מדינאי שריא לקבליּה משפּולי מישרא.
ט .והוה בליליא ההּוא ואמר ליּה יי קּום חֹות במשריתא ארי מסרתינּון בידְך.
י .ואם דחיל את למיחת חֹות את ּופּורה עּולמְך למשריתא.
יא .ותשמע מה ימללּון ּובתר כן יתקֹוף ידְך ותחֹות במשריתא ּונחת הּוא ּופּורה עּולימיּה
לסטר מזרזיא די במשריתא.
יבּ .ומדינאי ועמלקאי וכל בני מדינחא רמן במישרא כגֹובאי לסגי ולגמליהֹון לית מנין כחלא
די על כיף ימא לסגי.
יג .ואתא גדעֹון והא גברא משתעי לחבריּה חלמא ואמר הא חלמא חלמית והא חרר
דלחם שעֹורין מתהפיְך במשרית מדינאי ואתא עד משכנא ּומחהי ּונפל וַאפכיּה לעילא ּונפל
משכנא.
יד .ואתיב חבריּה ואמר לית דא אלהן חרבא דגדעֹון בר יֹואש אנש ישראל מסר יי בידיּה
ית מדינאי וית כל משריתא.
טו .והוה כד שמע גדעֹון ית שּועית חלמא וית פשריּה ואֹודי ותב למשריתא דישראל ואמר
קּומּו ארי מסר יי בידיכֹון ית משרית מדינאי.
טזּ .ופלג ית תלת מָאה גברא לתלת משרין ויהב שֹופריא ביד כּולהֹון וכדין ריקנין ּובעּוריא
בגֹו כדין.
יז .ואמר להֹון מני תחזּון וכן תעבדּון והא אנא ָאתי בסיפי משריתא ויהי כמא דַאעביד כן
תעבדּון.
יח .ואתקע בשֹופרא אנא וכל דעמי ותתקעּון בשֹופריא ַאף אתּון סחרנּות כל משריתא
ותימרּון חרבא דמקטלא מן קדם יי ונצחנא על ידי גדעֹון.
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יט .ואתא גדעֹון ּומָאה גברא דעמיּה בסיפי משריתא בריש מטרתא מציעתא ברם אקמא
אקימּו ית נטריא ּותקעּו בשֹופריא ּונפצּו כדין דבידיהֹון.
כּ .ותקעּו תלת משרין בשֹופריא ותברּו כדיא וַאתקיפּו ביד סמלהֹון בבעּוריא ּוביד ימינהֹון
בשֹופריא למתקע ואמרּו חרבא מן קדם יי ונצחנא על ידי גדעֹון.
כא .וקמּו גבר בַאתריּה סחֹור סחֹור למשריתא ּורהטת כל משריתא ויביבּו וַאפכּו.
כבּ .ותקעּו תלת מָאה שֹופריא ושוי יי ית חרב גבר בחבריּה ּובכל משריתא ואפכת
משריתא עד בית שיטה לצרירת עד כיף מישר ָאבל מחֹולה לטבת.
כג .ואתכניש אנש ישראל מנפתלי ּומן שבטא דאשר ּומן כל שבטא דמנשה ּורדפּו בתר
מדינאי.
כד .ואזגדין שלח גדעֹון בכל טּורא דבית אפרים למימר חּותּו לקדמּות מדינאי ואחדּו
עליהֹון ית מגיזתא עד בית ברה וית ירדנא ואתכניש כל אנש אפרים ואחדּו ית מגיזתא עד
בית ברה וית ירדנא.
כה .ואחדּו תרין רברבי מדין ית עֹורב וית זאב ּוקטלּו ית עֹורב בשקיף עֹורב וית זאב קטלּו
במישר זאב ּורדפּו בתר מדינאי וריש עֹורב ּוזאב ַאיתיאּו לות גדעֹון מעברא לירדנא.

פרק ח
א .ואמרּו ליּה אנש אפרים מא פתגמא הדין עבדתא לנא בדיל מה לא קריתא לנא
כדַאזלתא לַאגחא קרבא במדין ודינין עמיּה בתקֹוף.
ב .ואמר להֹון מה עבדית כען כותכֹון הלא טבין חלשיא דבית אפרים מתקפיא דבית
אביעזר.
ג .בידכֹון מסר יי ית רברבי מדין ית עֹורב וית זאב ּומה יכלית למעבד כותכֹון בכן נחת
רּוחיהֹון מניּה במללּותיה פתגמא הדין.
ד .ואתא גדעֹון לירדנא עבר הּוא ּותלת מָאה גבריא דעמיּה כד משלהן ורדפין.
ה .ואמר לאנשי סכֹות הבּו כען פתא דלחמא לעמא די עמי ארי משלהן אנּון ואנא רדיף
בתר זבח וצלמנע מלכי מדין.
ו .ואמר רברבי סכֹות הא כאלּו זבח וצלמנע כען מסירין בידְך ארי נתן לחילְך לחמא.
ז .ואמר גדעֹון בכן כד ימסר יי ית זבח וית צלמנע בידי וָאדּוש ית בסריכֹון על כּובי מדברא
ועל ברקניא.
חּ .וסליק מתמן לפנּואל ּומלל לותהֹון כדא ואתיבּו יתיה אנשי פנּואל כמא דאתיבּו אנשי
סכֹות.
ט .ואמר ַאף לאנשי פנּואל למימר כד איתּוב בשלם אתרע ית מגדלא הדין.
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י .וזבח וצלמנע בקרקר ּומשריתיהֹון עמהֹון כחמשת עסר ַאלפין כל דאשתארּו מכל משרית
בני מדנחא ּודאתקטלּו מָאה ועשרין ַאלפין גברא שליפי חרבא.
יאּ .וסליק גדעֹון באֹורח משרית ערבאי דשרן בשכּונין במדברא ממדינחא לנֹובח ורמתא
ּומחא ית משריתא ּומשריתא שריא לרֹוחצן.
יב .וַאפכּו זבח וצלמנע ּורדף בתריהֹון ואחד ית תרין מלכי מדין ית זבח וית צלמנע וכל
משריתא ָאזיע.
יג .ותב גדעֹון בר יֹואש מן קרבא עד לא מעל שמשא.
יד .ואחד עּולימא מאנשי סכֹות ושאליּה ּוכתב ליּה ית רברבי סכֹות וית סבהא שבעין
ושבעה גּוברין.
טו .ואתא לות אנשי סכֹות ואמר הא זבח וצלמנע דחסדתּון יתי למימר הא כאלּו זבח
וצלמנע כען מסירין בידְך ארי נתן לגברְך דמשלהן לחמא.
טזּ .ודבר ית סבי קרתא וית כּובי מדברא וית ברקניא ותבר עליהֹון ית אנשי סכֹות.
יז .וית מגדל פנּואל תרע ּוקטל ית אנשי קרתא.
יח .ואמר לזבח ּולצלמנע היכא גבריא דקטלתּון בתבֹור ואמרּו כותְך כן ַאף אינּון חד מנהֹון
כחזוא דבני מלכא.
יט .ואמר ַאחי בני אמא אנּון קים הּוא יי אלּו קימתּון יתהֹון לא קטלית יתכֹון.
כ .ואמר ליתר בּוכריּה קּום קטֹול יתהֹון ולא שלף עּולימא חרביּה ארי דחיל ארי עד כען
יניק.
כא .ואמר זבח וצלמנע קּום את ּושלט בנא ארי כגברא כן גבּורתיּה וקם גדעֹון ּוקטל ית
זבח וית צלמנע ּונסיב ית ענקיא די בצוארי גמליהֹון.
כב .ואמרּו אנש ישראל לגדעֹון מלֹוְך עלנא ַאף את ַאף ברְך ַאף בר ברְך ארי פרקתנא מן
יד מדינאי.
כג .ואמר להֹון גדעֹון לא אמלֹוְך אנא עליכֹון ולא ימלֹוְך ברי עליכֹון יי ימלֹוְך עליכֹון.
כד .ואמר להֹון גדעֹון שאיל אנא מנכֹון שאילה והבּו לי גבר קדשיּה מן בזתא ארי קדשי
דדהבא להֹון ארי ערבאי אינּון.
כה .ואמרּו מתן נתן ּופרשּו ית כסּותא ּורמּו לתמן גבר קדשיּה מן בזתא.
כו .והוה מתקל קדשי דדהבא דשַאל אלף ּושבע מָאה דהבא בר מן סהרניא ּוכלילא
ּולבּושי ַארגונא די על מלכי מדין ּובר מן ענקיא די בצורי גמליהֹון.
כז .ועבד יתיה גדעֹון לאיפֹודא ואקים יתיּה בקרתיּה בעפרה ּוטעֹו כל ישראל בתרֹוהי לתמן
והוה לגדעֹון ּולביתיּה לתקלא.
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כח .ואתברּו מדינאי קדם בני ישראל ולא אֹוסיפּו לארמא רישיהֹון ּושדֹוכת ַארעא דישראל
ַארבעין שנין ביֹומי גדעֹון.
כט .ואזל ירבעל בר יֹואש ויתיב בביתיּה.
לּ .ולגדעֹון הוֹו שבעין בנין נפקי ירכיּה ארי נשין סגיאין הוָאה ליּה.
לאּ .ולחנתיּה די בשכם ילידת ליּה ַאף היא בר ושוי ית שמיּה אבימלְך.
לבּ .ומית גדעֹון בר יֹואש בסיבּו טבא ואתקבר בקברא דיֹואש אבּוהי בעפרה דאבּוהי
דעזר.
לג .והוה כד מית גדעֹון ותבּו בני ישראל וטעּו בתר בעליא ושויאּו להֹון בעיל קים לטעותא.
לד .ולא אדכרּו בני ישראל ית פּולחנא דיי אלההֹון די שיזיב יתהֹון מיד כל בעלי דבביהֹון
מסחֹור סחֹור.
לה .ולא עבדּו טיבּו עם בית ירבעל גדעֹון ככל טבתא די עבד עם ישראל.

פרק ט
א .ואזל אבימלְך בר ירבעל לשכם לות אחי אמיּה ּומליל עמהֹון ועם כל זרעית בית אבּוהא
דאימיּה למימר.
ב .מלילּו כען קדם כל יתבי שכם מה טב לכֹון דימלכּון עליכֹון שבעין גברא כל בני ירבעל אֹו
דימלֹוְך עליכֹון גברא חד ותדכרּון ארי קריבכֹון ּובשרכֹון אנא.
גּ .ומלילּו אחי אמיּה עלֹוהי קדם כל יתבי שכם ית כל פתגמיא האלין ואתפני לבהֹון בתר
אבימלְך ארי אמרּו אחּונא הּוא.
ד .ויהבּו ליּה שבעין כסף מבית בעיל קים ואגר בהֹון אבימלְך גברין סריקין ּובסירין ואזלּו
בתרֹוהי.
ה .ועל לבית אבּוהי לעפרה ּוקטל ית אחֹוהי בני ירבעל שבעין גברא על ַאבנא חדא
ואשתַאר יֹותם בר ירבעל זעירא ארי איטמר.
ו .ואתכנישּו כל יתבי שכם וכל בית מלֹוא ואזלּו וַאמליכּו ית אבימלְך למהוי מלכא עם מישר
קמתא די בשכם.
ז .וחויאּו ליֹותם ואזל וקם בריש טּורא דגריזין וארים קליּה ּוקרא ואמר להֹון קבילּו מני
יתבי שכם ויקבל צלֹותכֹון יי.
ח .המיזל אזלּו אילניא למנָאה עליהֹון מלכא ואמרּו לזיתא מלֹוְך עלנא.
ט .ואמר להֹון זיתא האשבֹוק ית משחי דמניּה מיקרין קדם יי ּוביּה מתפנקין בני אנשא
ואהְך למעבד מלכּו על אילניא.
י .ואמרּו אלניא לתינתא איתא את מלֹוכי עלנא.
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יא .ואמרת להֹון תינתא האשבֹוק ית חּוליי וית דבילתי שפירתא ואהְך למעבד מלכּו על
אילניא.
יב .ואמרּו אילניא לגּופנא איתא את מלֹוכי עלנא.
יג .ואמרת להֹון גּופנא האשבֹוק ית חמרי דמניּה מנסכין קדם יי ּוביּה חדן רברביא ואיהְך
למעבד מלכּו על אילניא.
יד .ואמרּו כל אילניא לַאטדא איתא את מלֹוְך עלנא.
טו .ואמר אטדא לאילניא אם בקשֹוט אתּון משחין יתי למהוי מלכא עליכֹון עּולּו שרֹו בטּולי
ואם לא תפֹוק אשתא מן אטדא ותיכּול ית ַארזי לבנן.
טזּ .וכען אם בקּושטא ּובשלמתא עבדתּון וַאמלכתּון ית אבימלְך ואם טבתא עבדתּון עם
ירּובעל ועם ביתיּה ואם כגּומלא דידֹוהי עבדתּון ליּה.
יז .דַאגיח אבא עליכֹון ּומסר ית נפשיּה כעל גב לאתקטלא ושזיב יתכֹון מיד מדינאי.
יח .ואתּון קמתּון על בית אבא יֹומא דין ּוקטלתּון ית בנֹוהי שבעין גברא על ַאבנא חדא
וַאמלכתּון ית אבימלְך בר ַאמתיּה על יתבי שכם ארי אחּוכֹון הּוא.
יט .ואם בקּושטא ּובשלמתא עבדתּון עם ירּובעל ועם ביתיּה יֹומא דין חדּו באבימלְך ויחדי
ַאף הּוא בכֹון.
כ .ואם לא תפֹוק אשתא מאבימלְך ותיכּול ית יתבי שכם וית בית מלֹוא ותפֹוק אשתא
מיתבי שכם ּומבית מלֹוא ותיכּול ית אבימלְך.
כא .ואפְך יֹותם וערק ואזל לבאר ויתיב תמן מן קדם אבימלְך אחֹוהי.
כבּ .ומלְך אבימלְך על ישראל תלת שנין.
כגּ .ושלח יי רּוחא בישא בין אבימלְך ּובין יתבי שכם ושקרּו יתבי שכם באבימלְך.
כד .למיתי חטֹוף שבעין בני ירבעל ּודמיהֹון לשוָאה על אבימלְך אחּוהֹון דקטל יתהֹון ועל
יתבי שכם דתקיפּו ית ידֹוהי למקטל ית אחֹוהי.
כה .ושויאּו ליּה יתבי שכם כמנין על רישי טּוריא וַאנסין ית כל די עבר עליהֹון באֹורחא
ואתחוא לאבימלְך.
כו .ואתא געל בר עבד ואחֹוהי ועברּו בשכם ואתרחיצּו עלֹוהי יתבי שכם.
כזּ .ונפקּו לחקלא ּוקטפּו ית כרמיהֹון ועצרּו ועבדּו חנגין ועלּו לבית טעותהֹון ואכלּו ּושתיאּו
ּולטיטּו ית אבימלְך.
כח .ואמר געל בר עבד מן אבימלְך ּומן שכם ארי נפלחניּה הלא בר ירּובעל ּוזבל שּולטניּה
פלחּו ית אנשי חמֹור אבּוהי דשכם ּומא דין נפלחניּה אנחנא.
כטּ .ומן ימסר ית עמא הדין בידי וַאעדי ית אבימלְך ואמר לאבימלְך טקיס ית משריתְך
ּופּוק.
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לּ .ושמע זבּול רב קרתא ית פתגמי געל בר עבד ּותקיף רּוגזיּה.
לאּ .ושלח אזגדין לות אבימלְך ברז למימר הא געל בר עבד ואחֹוהי ָאתן לשכם והא אנּון
צירין ית קרתא עלְך.
לבּ .וכען קּום בליליא את ועמא דעמְך ּוכמֹון בחקלא.
לג .ויהי בצפרא כמדנח שמשא תקדים ותתנגיד על קרתא והא הּוא ועמא די עמיּה נפקין
לקדמּותְך ותעביד ליּה כמא דתשכח ידְך.
לד .וקם אבימלְך וכל עמא די עמיּה בליליא ּוכמנּו על שכם ַארבעא משרין.
להּ .ונפק געל בר עבד וקם במעלנא דתרע קרתא וקם אבימלְך ועמא די עמיּה מן כמנא.
לו .וחזא געל ית עמא ואמר לזבּול הא עמא נחית מרישי טּוריא ואמר ליּה זבּול ית טּולא
דטּוריא את חזי כגבריא.
לז .ואֹוסף עֹוד געל למללא ואמר הא עמא נחתין מן תּוקפא דַארעא ּומשריתא חדא ַאתיא
מאֹורח מישר מעֹונניא.
לח .ואמר ליּה זבּול ָאן אנּון פתגמְך די את אמר מן אבימלְך ארי נפלחיניּה הלא דין עמא
דקצתא ביּה פּוק כען ואגח קרבא ביּה.
לטּ .ונפק געל קדם יתבי שכם ואגח קרבא באבימלְך.
מ .ורדפיּה אבימלְך ואפְך מן קדמֹוהי ּונפלּו קטֹולין סגיאין עד מעלנא דתרעא.
מא .ויתיב אבימלְך בארּומא ותריְך זבּול ית געל וית אחֹוהי מלמיתב בשכם.
מב .והוה ביֹומא דבתרֹוהי ּונפק עמא לחקלא וחויאּו לאבימלְך.
מג .ודבר ית עמא ּופלגנּון לתלת משרין ּוכמן בחקלא וחזא והא עמא נפיק מן קרתא וקם
עליהֹון ּומחנּון.
מד .ואבימלְך וכל משרין דעמיּה אתנגידּו וקמּו במעלנא דתרע קרתא ותרתין משרין
אתנגידּו על כל די בחקלא וקטלּונּון.
מה .ואבימלְך ַאגיח קרבא בקרתא כל יֹומא ההּוא ּוכבש ית קרתא וית עמא די בּה קטל
ּותרע ית קרתא וזרעה מלחא.
מוּ .ושמעּו כל יתבי מגדל שכם ואתֹו לצריח בית אל למגזר קים.
מז .ואתחוָאה לאבימלְך ארי אתכנשּו כל יתבי מגדל שכם.
מחּ .וסליק אבימלְך לטּורא דצלמֹון הּוא וכל עמא די עמיּה ּונסיב אבימלְך ית כּולביא בידיּה
וקץ סֹוכת ָאעין ּונטלּה ושוי על כתפֹוהי ואמר לעמא די עמיּה מה חזיתּון עבדית אֹוחּו עבידּו
כותי.
מט .וקצּו ַאף כל עמא גבר סֹוכיה ואזלּו בתר אבימלְך ושויאּו על צריח וַאדליקּו עליהֹון ית
צריח בנּורא ואתקטלּו ַאף כל אנשי מגדל שכם כאלף גבר ואתתא.
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נ .ואזל אבימלְך לתבץ ּושרא בתבץ וכבשּה.
נאּ .ומגדל תקיף הוה בגֹו קרתא וַאפיכּו לתמן כל גבריא ּונשיא וכל יתבי קרתא וַאגיפּו
באפיהֹון ּוסליקּו על אגר מגדלא.
נב .ואתא אבימלְך עד מגדלא וַאגיח קרבא ביּה וקריב עד תרע מגדלא לאֹוקדּותיה
בנּורא.
נגּ .ורמת אתתא חדא פלגּות רכב רחיא על רישא דאבימלְך ורעת ית גּולגלתיּה.
נדּ .וקרא בפריע לעּולימא נטיל זיניּה ואמר ליּה שלֹוף חרבְך ּוקטֹולני דלמא יימרּון עלי
אתתא קטלתיּה וקטליּה עּולימיּה ּומית.
נה .וחזֹו גבר ישראל ארי מית אבימלְך ואזלּו אנש לַאתריּה.
נו .ואתיב יי ית בישת אבימלְך דעבד לאבּוהי למקטל ית שבעין אחֹוהי.
נז .וית כל בישת אנשי שכם אתיב יי ברישיהֹון ואתת להֹון לוטת יֹותם בר ירבעל.

פרק י
א .וקם בתר אבימלְך למפרק ית ישראל תֹולע בר פּוָאה בר דֹודֹו גברא משבטא דבית
יששכר והּוא יתיב בשמיר בטּורא דבית אפרים.
ב .ודן ית ישראל עסרין ּותלת שנין ּומית ואתקבר בשמיר.
ג .וקם בתרֹוהי יאיר גלעדָאה ודן ית ישראל עסרין ותרתין שנין.
ד .והוֹו ליּה תלתין בנין רכיבין על תלתין עּולין ּותלתין קרוין להֹון להֹון קרן כפרני יאיר עד
יֹומא הדין די בַארעא דגלעד.
הּ .ומית יאיר ואתקבר בקמֹון.
ו .ואֹוסיפּו בני ישראל למעבד דביש קדם יי ּופלחּו ית בעליא וית עשתרתא וית טעות ארם
וית טעות צידֹון וית טעות מֹוָאב וית טעות בני עמֹון וית טעות פלשתאי ּושבקּו ית פּולחנא
דיי ולא פלחּו קדמֹוהי.
זּ .ותקיף רּוגזא דיי בישראל ּומסרינּון ביד פלשתאי ּוביד בני עמֹון.
חּ .ודחקּו ושעבידּו ית בני ישראל בשתא ההיא תמניא עסרי שנין ית כל בני ישראל
דבעברא דירדנא בַארעא אמֹורָאה די בגלעד.
ט .ועברּו בני עמֹון ית ירדנא לַאגחא קרבא ַאף ביהּודה ּובדבית בנימין ּובדבית אפרים
ועקת לישראל לחדא.
יּ .וזעיקּו בני ישראל קדם יי למימר חבנא קדמְך וארי שבקנא ית פּולחנא דיי אלהנא
ּופלחנא ית בעליא.
יא .ואמר יי לבני ישראל הלא ממצרים ּומן אמֹורָאה ּומן בני עמֹון ּומפלשתאי.
יב .וצידֹונאי ועמלקאי ואנשי מעֹון דחקּו יתכֹון ּובעיתּון קדמי ּופרקית יתכֹון מידיהֹון.
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יג .ואתּון שבקתּון פּולחני ּופלחתּון לטעות עממיא בכן לא אֹוסיף למפרק יתכֹון.
יד .אזילּו ּובעֹו מן טעותא דאיתרעיתּון בהֹון האם יכלין למפרקכֹון בעידן עקתכֹון.
טו .ואמרּו בני ישראל קדם יי חבנא עביד את לנא ככל דתקין קדמְך ברם שיזבנא כען
יֹומא דין.
טז .וַאעדיאּו ית טעות עממיא מביניהֹון ּופלחּו קדם יי ועקת נפשיּה בעמל ישראל.
יז .ואתכנישּו בני עמֹון ּושרֹו בגלעד ואתכנישּו בני ישראל ּושרֹו במצפה.
יח .ואמרּו עמא רברבי גלעד גבר לחבריּה מן גברא דישרי לַאגחא קרבא בבני עמֹון יהי
לריש לכל יתבי גלעד.

פרק יא
א .ויפתח גלעדא הוה גבר חילא והּוא בר אתתא פּונדקיתא ואֹוליד גלעד ית יפתח.
ב .וילידת אתת גלעד ליּה בנין ּודביאּו בני אתתא ותריכּו ית יפתח ואמרּו ליּה לא תחסין
בבית אבּונא ארי בר אתתא אֹוחרי את.
ג .וערק יפתח מן קדם אחֹוהי ויתיב בַארעא טבא ואתכנישּו לות יפתח גברין סריקין ּונפקּו
עמיּה.
ד .והוה מזמן יֹומין וַאגיחּו קרבא בני עמֹון עם ישראל.
ה .והוה כד ַאגיחּו קרבא בני עמֹון עם ישראל ואזלּו סבי גלעד למדבר ית יפתח מארע טב.
ו .ואמרּו ליפתח איתא ּותהי לנא לרבא ּונגיח קרבא בבני עמֹון.
ז .ואמר יפתח לסבי גלעד הלא אתּון סניתּון יתי ותריכתּוני מבית אבא ּומא דין אתיתּון
לותי כען כד עקת לכֹון.
ח .ואמרּו סבי גלעד ליפתח בכן כען תבנא לותְך ּותהְך עמנא ותגיח קרבא בבני עמֹון ּותהי
לנא לריש לכל יתבי גלעד.
ט .ואמר יפתח לסבי גלעד אם מתיבין אתּון יתי לַאגחא קרבא בבני עמֹון וימסר יי יתהֹון
קדמי אנא אהוי לכֹון לריש.
י .ואמרּו סבי גלעד ליפתח מימרא דיי יהי סהיד ביננא אם לא כפתגמְך כן נעבד.
יא .ואזל יפתח עם סבי גלעד ּומניאּו עמא יתיּה עליהֹון לריש ּולרבא ּוסדר יפתח ית כל
פתגמֹוהי קדם יי במצפיא.
יבּ .ושלח יפתח אזגדין לות מלכא דבני עמֹון למימר מה לי ולְך ארי אתיתא לותי לַאגחא
קרבא בַארעי.
יג .ואמר מלכא דבני עמֹון לאזגדי יפתח ארי נסיב ישראל ית ַארעי במסקיּה ממצרים
מַארנֹונא ועד יּובקא ועד ירדנא ּוכען אתיב יתהן בשלם.
יד .ואֹוסיף עֹוד יפתח ּושלח אזגדין לות מלכא דבני עמֹון.
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טו .ואמר ליּה כדנן אמר יפתח לא נסיב ישראל ית ַארעא דמֹוָאב וית ַארעא בני עמֹון.
טז .ארי במסקהֹון ממצרים ואזל ישראל במדברא עד ימא דסּוף ואתא לרקם.
יזּ .ושלח ישראל אזגדין לות מלכא דאדֹום למימר אעבר כען בַארעְך ולא שמע מלכא
דאדֹום וַאף לות מלכא דמֹוָאב שלח ולא קבל ויתיב ישראל ברקם.
יח .ואזל במדברא וַאקיף ית ארע אדֹום וית ארע מֹוָאב ואתֹו ממדנח שמשא לַארעא
דמֹוָאב ּושרֹו בעיברא דַארנֹון ולא עלּו בתחּום מֹוָאב ארי ַארנֹון תחּום מֹוָאב.
יטּ .ושלח ישראל אזגדין לות סיחֹון מלכא דאמֹורָאה מלכא דחשבֹון ואמר ליּה ישראל
נעבר כען בַארעְך עד ַאתרי.
כ .ולא הימין סיחֹון ית ישראל למעבר בתחּומיּה ּוכנש סיחֹון ית כל עמיּה ּושרֹו ביהצה
וַאגיח קרבא עם ישראל.
כאּ .ומסר יי אלהא דישראל ית סיחֹון וית כל עמיּה בידא דישראל ּומחֹונּון וירית ישראל ית
כל ארע אמֹורָאה יתיב ַארעא ההיא.
כב .ויריתּו ית כל תחּום אמֹורָאה מַארנֹונא ועד יּובקא ּומן מדברא ועד ירדנא.
כגּ .וכען יי אלהא דישראל תריְך ית אמֹורָאה מן קדם עמיּה ישראל ואת מדמי למירתיּה.
כד .הלא ית דיחסננְך כמֹוש טעותְך יתיּה תחסין וית כל דתריְך יי אלהנא מן קדמנא יתיּה
נירת.
כהּ .וכען הטב טב את מבלק בר צפֹור מלכא דמֹוָאב המידן דן עם ישראל אם קרבא ַאגיח
בהֹון.
כו .כד יתיב ישראל בחשבֹון ּובכפרנהא ּובערעֹור ּובכפרנהא ּובכל קרויא דעל תחּומי ַארנֹון
תלת מָאה שנין ּומא דין לא שזבתּון בעדנא ההיא.
כז .ואנא לא חטית לְך ואת עביד עמי בישא לַאגחא קרבא בי ידין יי דעבד דינא יֹומא דין
בין בני ישראל ּובין בני עמֹון.
כח .ולא קביל מלכא דבני עמֹון לפתגמי יפתח דשלח לותיּה.
כטּ .ושרת על יפתח רּוח גבּורא מן קדם יי ועבר ית גלעד וית מנשה ועבר ית מצפיא
דגלעד ּוממצפיא דגלעד עבר בני עמֹון.
ל .וקים יפתח קים קדם יי ואמר אם ממסר תמסר ית בני עמֹון בידי.
לא .ויהי דיפֹוק מפק בר מדשי ביתי לקדמּותי כד אתּוב בשלם מבני עמֹון ויהי קדם יי
וַאסקיניּה עלתא.
לב .ועבר יפתח לות בני עמֹון לַאגחא קרבא בהֹון ּומסרינּון יי בידיּה.
לגּ .ומחנּון מערֹוער עד מעלנא דמנית עשרין קרוין ועד מישר כרמיא מחתא רבתא לחדא
ואתברּו בני עמֹון מן קדם בני ישראל.
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לד .ואתא יפתח למצפיא לביתיּה והא ברתיּה נפקת לקדמּותיּה בתפין ּובחנגין ּולחֹוד היא
יחידה לית ליּה מניּה בר אֹו ברת.
לה .והוה כד חזי יתּה ּובזע ית לבּושֹוהי ואמר ווי ברתי ַאכרעא ַאכרעתיני ואת הוית בעכרי
ואנא פתחית פּומי בנדר קדם יי ולא איכּול למיתב.
לו .ואמרת ליּה אבא פתחתא ית פּומְך בנדר קדם יי ַעביד לי כמא די נפק מפּומְך בתר
דעבד לְך יי פּורענּותא מבעלי דבבְך מבני עמֹון.
לז .ואמרת לאבּוהא יתעביד לי פתגמא הדין שבֹוק מני תרין ירחין ואהְך ואתנגיד על
טּוריא ואבכה על בתּולי אנא וחברתי.
לח .ואמר אזילי ּושלח יתּה תרין ירחין ואזלת היא וחברתהא ּובכת על בתּולהא על
טּוריא.
לט .והוה מּסֹוף תרין ירחין ותבת לות אבּוהא ועבד לּה ית נדריּה די נדר והיא לא ידעת
גבר והות לגזירא בישראל) .תוספת(.בדיל דלא לַאסקא גבר ית בריּה וית ברתיּה לעלתא
כמא דעבד יפתח גלעדָאה ולא שאיל לפינחס כהנא ואילּו שאיל לפינחס כהנא הוה פריק
יתּה בדמין.
מ .מזמן לזמן ַאזלן בנת ישראל לאלָאה לבת יפתח גלעדָאה ַארבעא יֹומין בשתא.

פרק יב
א .ואתכנש אנש אפרים ועבר לצפּונא ואמרּו ליפתח מא דין עברתא לַאגחא קרבא בבני
עמֹון ולנא לא קריתא למיזל עמְך ביתְך נֹוקד עלְך בנּורא.
ב .ואמר יפתח להֹון אנש דין הויתי אנא ועמי ּובני עמֹון לחדא ּובעית אנא מנכֹון ולא
פרקתּון יתי מידהֹון.
ג .וחזית ארי ליתְך פריק ּומסרית נפשי כעל גב לאתקטלא ועברית לות בני עמֹון ּומסרינּון
יי בידי ּולמא סליקתּון לותי יֹומא דין לַאגחא קרבא בי.
דּ .וכנש יפתח ית כל אנשי גלעד וַאגיח קרבא עם דבית אפרים ּומחֹו אנשי גלעד ית דבית
אפרים ארי אמרּו משיזביא דבית אפרים מה אתּון חשיבין דבית גלעד בני בית אפרים בגֹו
בית מנשה.
ה .ואחדּו דבית גלעד ית מגיזת ירדנא על דבית אפרים והוה כד אמר חד ממשיזביא
דבית אפרים אעבר וָאמרין ליּה אנשי גלעד אפרתי את ואמר לא.
ו .וָאמרין ליּה אמר כען שּובלתא ואמר סּובלתא ולא מתקין למללא כן וַאחדין ליּה ונכסין
ליּה במזיגת ירדנא ואתקטלּו בעידנא ההיא מאפרים ַארבעין ּותרין ַאלפין.
ז .ודן יפתח ית ישראל שית שנין ּומית יפתח גלעדָאה ואתקבר בקרוי גלעד.
ח .ודן בתרֹוהי ית ישראל אבצן דמבית לחם.
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ט .והוה ליּה תלתין בנין ּותלתין בנן שלח לברא ּותלתין בנן כלן ָאעיל לבנֹוהי מן ברא ודן
ית ישראל שבע שנין.
יּ .ומית אבצן ואתקבר בבית לחם.
יא .ודן בתרֹוהי ית ישראל אילֹון דמבית זבּולן ודן ית ישראל עסר שנין.
יבּ .ומית אילֹון דבית זבּולן ואתקבר בַאילֹון בארע זבּולן.
יג .ודן בתרֹוהי ית ישראל עבדֹון בר הלל דמפרעתֹון.
יד .והוה ליּה ַארבעין בנין ּותלתין בני בנין רכיבין על שבעין עילין ודן ית ישראל תמניא
שנין.
טוּ .ומית עבדֹון בר הלל דמפרעתֹון ואתקבר בפרעתֹון בַארע שבטא דאפרים בטּורא דבית
עמלק.

פרק יג
א .ואֹוסיפּו בני ישראל למעבד דביש קדם יי ּומסרינּון יי בידא דפלשתאי ַארבעין שנין.
ב .והוה גברא חד מצרעה מזרעית דן ּושמיּה מנֹוח ואתתיּה עקרה לית לּה ולד.
ג .ואתחזי מלָאכא דיי לאתתא ואמר לּה הא כען את עקרא ולית ליְך ולד ותעדין ותלדין
בר .
דּ .וכען אסתמרי כען ולא תשתין חמר חדת ועתיק ולא תיכלין כל מסָאב.
ה .ארי הא את מעדיא ותלדין בר ּומספר לא יעבר על רישיּה ארי נזירא דיי יהי רביא מן
בטנא והּוא ישרי למפרק ית ישראל מידא דפלשתאי.
ו .ואתת אתתא ואמרת לבעלּה למימר נביא דיי אתא לותי וחזויּה כחיזּו מלָאכא דיי חסין
לחדא ולא שאלתיּה אי מדין הּוא וית שמיּה לא חוי לי.
ז .ואמר לי הא את מעדיא ּותלידין בר ּוכען לא תשתין חמר חדת ועתיק ולא תיכלין כל
מסָאב ארי נזירא דיי יהי רביא מן בטנא עד יֹום מֹותיּה.
ח .וצלי מנֹוח קדם יי ואמר בבעּו יי נביא דיי דשלחתא ייתי כען עֹוד לותנא וילפיננא מה
נעבד לרביא דאתיליד.
טּ .ושמיע קדם יי צלֹותיּה דמנֹוח ואתא מלָאכא דיי עֹוד לות אתתא והיא יתבא בחקלא
ּומנֹוח בעלּה לית עמּה.
י .ואֹוחיַאת אתתא ּורהטת וחויַאת לבעלּה ואמרת ליּה הא אתחזי לי גברא די ָאתא ביֹומא
דיכי לותי.
יא .וקם ואזל מנֹוח בתר אתתיּה ואתא לות גברא ואמר ליּה האת גברא די מללתא עם
אתתא ואמר אנא.
יב .ואמר מנֹוח כען יתקימּון פתגמְך מה יהא דחזי לרביא ּומה נעביד ליּה.
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יג .ואמר מלָאכא דיי למנֹוח מכל דאמרית לאתתא תסתמר.
יד .מכל דיפֹוק מגּופנא דחמרא לא תיכּול וחמר חדת ועתיק לא תשתי וכל מסָאב לא
תיכּול כל די פקידתּה תטר.
טו .ואמר מנֹוח למלָאכא דיי ניחֹוד כען יתְך ונעביד קדמְך גדיא בר עזי.
טז .ואמר מלָאכא דיי למנֹוח אם תחדינני לא איכּול בלחמְך ואם תעביד עלתא קדם יי
תסקינּה ארי לא ידע מנֹוח ארי מלָאכא דיי הּוא.
יז .ואמר מנֹוח למלָאכא דיי מה שמְך ארי יתקימּון פתגמְך ּוניקרינְך.
יח .ואמר ליּה מלָאכא דיי למא דנן את שאיל לשמי והּוא מפרש.
יטּ .ונסיב מנֹוח ית גדיא בר עזי וית תקרֹובתא וַאסיק על טינרא קדם יי ּומפרש למעבד
ּומנֹוח ואתתיּה חזן.
כ .והוה במיסק שלהֹוביתא מעלוי מדבחא לצית שמיא ּוסליק מלָאכא דיי בשלהֹובית
מדבחא ּומנֹוח ואתתיּה חזן ּונפלּו על אפיהֹון על ַארעא.
כא .ולא אֹוסיף עֹוד מלָאכא דיי לאתחזָאה למנֹוח ּולאתתיּה בכן ידע מנֹוח ארי מלָאכא דיי
הּוא.
כב .ואמר מנֹוח לאתתיּה ממת נמּות ארי מלָאכא דיי חזינא.
כג .ואמרת ליּה אתתיּה אלּו רעוא קדם יי דנמּות לא קביל מננא עלתא ּומנחתא ולא
ַאחזיננא ית כל אלין ּוכעידן פֹון לא אשמעיננא כהדא.
כד .וילדת אתתא בר ּוקרת ית שמיּה שמשֹון ּורבא רביא ּוברכיּה יי.
כהּ .ושריַאת רּוח גבּורא מן קדם יי לתקפּותיּה במשרית דן בין צרעה ּובין אשתאל.

פרק יד
אּ .ונחת שמשֹון לתמנת וחזא אתתא בתמנת מבנת פלשתאי.
בּ .וסליק וחוי לאבּוהי ּולאמיּה ואמר אתתא חזיתי בתמנת מבנת פלשתאי ּוכען סבּו יתּה
לי לאתּו.
ג .ואמרּו ליּה אבּוהי ואמיּה הא לית בבנת ַאחְך ּובכל עמי אתתא דאת ָאזיל למיסב אתתא
מפלשתאי ערליא ואמר שמשֹון לאבּוהי יתּה סב לי ארי היא כשרת בעיני.
ד .ואבּוהי ואמיּה לא ידעין ארי מן קדם יי הּוא ארי תּוסקפא הּוא בעי לאתגרָאה בפלשתאי
ּובעידנא ההיא פלשתאי שלטין בישראל.
הּ .ונחת שמשֹון ואבּוהי ואמיּה לתמנת ואתֹו עד כרמי תמנת והא ַאריא בר ַאריון נהים
לקדמּותיּה.
וּ .ושרת עלֹוהי רּוח גבּורא מן קדם יי והדמיּה כמא דמהדמין גדיא ּומדעם לית בידיּה ולא
חוי לאבּוהי ּולאמיּה ית דעבד.
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זּ .ונחת ּושאיל באתתא וכשרת בעיני שמשֹון.
ח .ותב לזמן יֹומין למסבּה וסר למחזי ית פגרא דַאריא והא קינא דדבריתא בפגרא דַאריא
ּוביּה דּובשא.
ט .ונסחיּה בידיּה ואזל מיזל וָאכיל ואזל לות ָאבּוהי ּולות אמיּה ויהב להֹון ואכלּו ולא חוי
להֹון ארי מפגרא דַאריא נסיח דּובשא.
יּ .ונחת אבּוהי על עיסק אתתא ועבד תמן שמשֹון משתיא ארי כן עבדין עּולמיא.
יא .והוה כד חזֹו יתיּה ודברּו תלתין חברין והוֹו עמיּה.
יב .ואמר להֹון שמשֹון איחּוד כען לכֹון חּודיתא אם חוָאה תחוּון יתּה לי שבעת יֹומי משתיא
ותשכחּון ואתן לכֹון תלתין פלדסין ּותלתין אצטלון דלבּושא.
יג .ואם לא תּוכלּון לחוָאה לי ותתנּון אתּון לי תלתין פלדסין ּותלתין אצטלון דלבּושא ואמרּו
ליּה חּוד חידתְך ונשמעינּה.
יד .ואמר להֹון מָאכלא נפק מיכלא ּומתקיפא נפק חּוליא ולא יכילּו לחוָאה חּודיתא תלתא
יֹומין.
טו .והוה ביֹומא שביעָאה ואמרּו לאתת שמשֹון שדילי ית בעליְך ויחוי לנא ית חּודיתא
דלמא נֹוקיד יתיְך וית בית ָאבּוְך בנּורא הלמסכנּותנא קריתּון יתנא הלכא.
טזּ .ובכת אתת שמשֹון עלֹוהי ואמרת לחֹוד שנאתני ולא רחמתני חּודתא חדתא לשבני
עמי ולי לא חויתא ואמר לּה הא לאבא ּולאמא לא חויתי וליְך אכדין אחוי.
יזּ .ובכת עלֹוהי שבעא יֹומיא דהוה להֹון משתיא והוה ביֹומא שביעָאה וחוי לּה ארי
דחקתיּה וחויַאת חּודיתא לבני עמּה.
יח .ואמרּו ליּה אנשי קרתא ביֹומא שביעָאה עד לא מעל שמשא מה חלי מדּובשא ּומה
תקיף מַאריא ואמר להֹון אילּולפֹון בדקתּון באתתי לא אשכחתּון חּודתי.
יטּ .ושרת עלֹוהי רּוח גבּורא מן קדם יי ּונחת לאשקלֹון ּוקטל מנהֹון תלתין גברא ּונסיב ית
זרזהֹון ויהב אצטלויא לדחויאּו חּודיתא ּותקיף רּוגזיּה ּוסליק לבית ָאבּוהי.
כ .והות אתת שמשֹון לדחבריּה דהוה שֹושביניּה.

פרק טו
א .והוה לזמן יֹומין ביֹומי חצד חטין וַאדכר שמשֹון ית אתתיּה בגדיא בר עזי ואמר איעּול
לות אתתי לאדרֹון בית משכבא ולא שבקיּה אבּוהא למיעל.
ב .ואמר אבּוהא מימר אמרית ארי מסנא סניתּה ויהביתּה לחברְך הלא אחתּה זערתא
שפירא מנּה תהי כען לְך חלּופא.
ג .ואמר להֹון שמשֹון זכאי אנא זמנא הדא מפלשתאי ארי עביד אנא עמהֹון בישא.
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ד .ואזל שמשֹון ואחד תלת מָאה תעלין ּונסיב בעּוריא ּוקטר דנבא בריש דנבא ושוי בעּורא
חד בין תרין דנביא במציען.
ה .וַאדליק אשתא בבעּוריא ּושלח בקמת פלשתאי וַאדליק מגדישיא ועד כרמיא ועד זיתא.
ו .ואמרּו פלשתאי מן עבד דא ואמרּו שמשֹון חתניּה דתמני ארי נסיב ית אתתיּה ויהבּה
לחבריּה ּוסליקּו פלשתאי ואֹוקידּו יתּה וית אבּוהא בנּורא.
ז .ואמר להֹון שמשֹון אם תעבדּון כהדא אלהן כד אתפרע מנכֹון ּובתר כן אתמנע.
חּ .ומחא יתהֹון פרשין עם רגלאין מחא סגיָאה ּונחת ויתיב בשקיף כיף עיטם.
טּ .וסליקּו פלשתאי ּושרֹו בַארעא דבית יהּודה ואתרטישּו על לחי.
י .ואמרּו אנשי יהּודה למא סלקתּון עלנא ואמרּו למיסר ית שמשֹון סליקנא למעבד ליּה
כמא דעבד לנא.
יאּ .ונחתּו תלתא ַאלפין גברא מדבית יהּודה לשקיף כיף עיטם ואמרּו לשמשֹון הלא
ידעתא ארי שלטין בנא פלשתאי ּומה דא עבדת לנא ואמר להֹון כמא דעבדּו לי כן עבדית
להֹון.
יב .ואמרּו ליּה למיסרְך נחתנא לממסרְך בידא דפלשתאי ואמר להֹון שמשֹון קיימּו לי
דלמא תשלטּון בי אתּון.
יג .ואמרּו ליּה למימר לא ארי מיסר ניסרינְך ונמסרינְך בידיהֹון ּומקטל לא נקטלנְך וַאסרּוהי
בתרתין גדילן חדתין וַאסקּוהי מן כיפא.
יד .הּוא אתא עד לחי ּופלשתאי יביבּו לקדמּותיּה ּושרת עלֹוהי רּוח גבּורא מן קדם יי
והוָאה גדילתא דעל דרעֹוהי ככתנא דָארח ביּה נּורא ואתמסיּו אסרֹוהי מעל ידֹוהי.
טו .ואשכח לֹועא דחמרא בטינתא ואֹושיט ידיּה ונסבּה ּוקטל בּה אלף גברא.
טז .ואמר שמשֹון בלֹועא דחמרא רמיתנּון דגֹורין בלֹועא דחמרא קטלית אלף גברא.
יז .והוה כשיציּותיּה למללא ּורמא לֹועא מן ידיּה ּוקרא לַאתרא ההּוא רמת לחי.
יחּ .וצחי לחדא וצלי קדם יי ואמר את עבדת על יד עבדְך ית פּורקנא רבא הדא ּוכען
אימּות בצחּותא ואתמסר בידא דערליא.
יטּ .ובזע יי ית כיפא די בלֹועא ּונפקּו מניּה מיא ּושתי ותבת רּוחיּה וחיא על כן אתקרי
שמּה עינא דאתיהיבת בצלֹותא דשמשֹון היא קימא בלחי עד יֹומא הדין.
כ .ודן ית ישראל ביֹומי פלשתאי עסרין שנין.

פרק טז
א .ואזל שמשֹון לעזתא וחזא תמן אתתא פּונדקיתא ועל לותּה.
ב .לעזתאי אתחוה למימר אתא שמשֹון הלכא וַאסחרּו ּוכמנּו ליּה כל ליליא במעלנא דתרע
קרתא ּושתיקּו כל ליליא למימר עד ניהֹור צפרא ונקטליניּה.
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גּ .ושכב שמשֹון עד פלגּות ליליא וקם בפלגּות ליליא ואחד בדשי תרע קרתא ּובתרין ספיא
ונטלינּון עם עברא ושוי על כתפֹוהי וַאסקינּון לריש טּורא דעל אפי חברֹון.
ד .והוה בתר כן ּורחים אתתא בנחלא דשֹורק ּושמּה דלילּה.
הּ .וסליקּו לותּה טּורני פלשתאי ואמרּו לּה שדילי יתיּה וחזי במה חיליּה רבא ּובמה ניכּול
ליּה ונסריניּה לעניּותיּה ואנחנא נתן לְך גבר אלף ּומָאה סלעין דכסף.
ו .ואמרת דלילה לשמשֹון חוי כען לי במה חילְך סגי ּובמה תתַאסר לעניּותְך.
ז .ואמר לּה שמשֹון אם ייסרּונני בשבעא יתרין רטיבין דלא יבישּו ואחלֹוש ואהוי כחד מן
בני אנשא.
ח .וַאסיקּו לּה טּורני פלשתאי שבעא יתרין רטיבין דלא יבישּו ואסרתיּה בהֹון.
טּ .וכמנא יתב לּה באדרֹון בית משכבא ואמרת ליּה פלשתאי אתֹו עלְך שמשֹון ּופסק ית
יתריא כמא דמתפסק חּוטא דכתנא דארח ביּה נּורא ולא אתידע חיליּה.
י .ואמרת דלילה לשמשֹון הא שקרת בי ּומלילתא עמי כדבין כען חוי כען לי במה תתַאסר.
יא .ואמר לּה אם מיסר ייסרּונני בגדילן חדתן דלא אתעבידא בהֹון עבידתא ואחלֹוש ואהוי
כחד מבני אנשא.
יבּ .ונסיבת דלילה גדילן חדתן ואסרתיּה בהֹון ואמרת ליּה פלשתאי אתֹו עלְך שמשֹון
ּוכמנא יתיב באידרֹון בית משכבא ּופסקינּון מעל דרעֹוהי כחּוטא.
יג .ואמרת דלילה לשמשֹון עד הכא שקרת בי ּומלילתא עמי כדבין חוי כען לי במה
תתַאסר ואמר לּה אם תשתין ית שבע גדילת רישי עם ַאכסנא דמשתיתא..
יד .ונקשת בסכתא ואמרת ליּה פלשתאי אתֹו עלְך שמשֹון ואתער משנתיּה ּונטל ית ַאכסן
דגרדאין וית משתיתא.
טו .ואמרת ליּה איכדין תימר רחימתיְך ולבְך לית עמי דנן תלת זמנין שקרתא בי ולא חוית
לי במה חילְך סגי.
טז .והוה כד אעיקת ליּה בפתגמהא כל יֹומיא ּודחקתיּה ועקת נפשיּה לממת.
יז .וחוי לּה ית כל לביּה ואמר לּה מספר לא עדא על רישי ארי נזירא דיי אנא מבטנא
דאמא אם אתגלח וידעי מני חילי ואחלֹוש ואהוי כחד מן בני אנשא.
יח .וחזת דלילה ארי חוי לּה ית כל לביּה ּושלחת ּוקרת לטּורני פלשתאי למימר סקּו ברם
זמנא הדא ארי חוי לי ית כל לביּה ּוסליקּו לותּה טּורני פלשתאי וַאסיקּו כספא בידיהֹון.
יט .ואשכבתיּה על ברכהא ּוקרת לגברא ּוגדעת ית שבע גדילת רישיּה ּושריַאת לעניּותיּה
ועדא חיליּה מניּה.
כ .ואמרת פלשתאי אתֹו עלְך שמשֹון ואתער משנתיּה ואמר אפֹוק כזמן בזמן ואתגבר והּוא
לא ידע ארי גבּורתא דיי עדת מניּה.
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כא .ואחדּוהּו פלשתאי ונקרּו ית עינֹוהי וַאחיתּו יתיּה לעזת ואסרּוהּו בשלשלן דנחש והוה
טחין רחיא בבית אסיריא.
כבּ .ושרי שער רישיּה לצמחא בתר דאתגלח.
כג .וטּורני פלשתאי אתכנישּו לדבחא דבח רבא לדגֹון טעותהֹון ּולחדוא ואמרּו מסרת
דחלתנא בידנא ית שמשֹון בעיל דבבנא.
כד .וחזֹו יתיּה עמא ושבחּו ית טעותהֹון ארי אמרּו מסרת דחלתנא בידנא ית בעיל דבבנא
וית מחריב ַארענא ודי מסגי ית קטילנא.
כה .והוה כד שפר לבהֹון ואמרּו קרּו לשמשֹון ויחיְך לנא ּוקרֹו לשמשֹון מבית אסיריא וחייְך
קדמיהֹון ואקימּו יתיּה בין עמּודיא.
כו .ואמר שמשֹון לעּולימא דמתקיף בידיּה שבֹוק מני ואמישני ית עמּודיא דביתא מתקן
עלויהֹון ואסתמיְך עלויהֹון.
כזּ .וביתא מלי גבריא ּונשיא ותמן כל טּורני פלישתאי ועל אגרא כתלתא ַאלפין גברא
ואתתא דחזן בחֹוכא דשמשֹון.
כח .וצלי שמשֹון קדם יי ואמר יי אלהים ייעּול דכרני קדמְך ותקפני כען ברם זמנא הדא יי
ואתפרע פּורענּותא חדא מתרתי עיני דנקרּו לי פלשתאי.
כט .ואחד שמשֹון ית תרין עמּודי מציעאי דביתא מתקן עלויהֹון ואסתמיְך עליהֹון חד
בימיניּה וחד בסמליּה.
ל .ואמר שמשֹון תמּות נפשי עם פלשתאי ּונגד בחילא ּונפל ביתא על טּורניא ועל כל עמא
די ביּה והוֹו קטיליא די קטל במֹותיּה סגיאין מדי קטל בחיֹוהי.
לאּ .ונחתּו אחֹוהי וכל בית אבּוהי ּונטלּו יתיּה ּוסליקּו ּוקברּו יתיּה בין צרעה ּובין אשתאל
בקברא דמנֹוח אבּוהי והּוא דן ית ישראל עסרין שנין.

פרק יז
א .והוה גברא מטּורא דבית אפרים ּושמיּה מיכיהּו.
ב .ואמר לאמיּה אלף ּומָאה סלעין דכסף דאתנסיב ליְך ואת אֹומית וַאף אמרת קדמי הא
כספא עמי אנא נסבתיּה ואמרת אמיּה בריְך ברי קדם יי.
ג .ואתיב ית אלף ּומָאה סלעין דכסף לאמיּה ואמרת אמיּה ַאקדשא ַאקדשית ית כספא
קדם יי מן ידי לברי למעבד צלם ּומתכא ּוכען אתביניּה לְך.
ד .ואתיב ית כספא לאמיּה ּונסיבת אמיּה מאתן סלעין דכסף ויהבתיּה לקינָאה ועבדיּה
צלם ּומתכא והוה בבית מיכיהּו.
ה .וגברא מיכה ליּה בית טעותא ועבד אפֹוד ּודמאין ּוקריב ית קּורבן חד מבנֹוהי והוא ליּה
לכּומרא.
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ו .ביֹומיא האינּון לית מלכא בישראל גבר דכשר בעינֹוהי יעבד.
ז .והוה עּולימא מבית לחם יהּודה מזרעית יהּודה והּוא לוי והּוא דר תמן.
ח .ואזל גברא מקרתיּה מבית לחם יהּודה למידר באתר דישכח ואתא לטּורא דבית
אפרים עד בית מיכה למעבד אֹורחיּה.
ט .ואמר ליּה מיכה מנן את ָאתי ואמר ליּה ליוָאה אנא מבית לחם יהּודה ואנא ָאזיל למידר
באתר דאשכח.
י .ואמר ליּה מיכה תיב עמי והוי לי לַאב ּולכהין ואנא אתן לְך עסר סלעין דכסף לזמן עידן
וזּוג לבּושין ּופרנסתְך ואזל ליוָאה.
יאּ .וצבי ליוָאה למיתב עם גברא והוה עּולימא ליּה כחד מבנֹוהי.
יב .וקריב מיכה ית קּורבן ליוָאה והוה ליּה עּולימא לכהין והוה בבית מיכה.
יג .ואמר מיכה כען ידענא ארי אֹוטיב יי לי ארי הוה לי לוָאה לכּומרא.

פרק יח
א .ביֹומיא האינּון לית מלכא בישראל ּוביֹומיא האינּון שבטא דבית דן בען להֹון ַאחסנתא
למתב ארי לא אתפלגת להֹון עד יֹומא ההּוא מגֹו שבטיא דישראל בַאחסנא.
בּ .ושלחּו בני דן מזרעיתהֹון חמשא גּוברין מקצתהֹון גברין בני חילא מצרעה ּומאשתאֹול
לַאללא ית ַארעא ּולמבדקא ואמרּו להֹון אזילּו בדּוקּו ית ַארעא ואתֹו לטּורא דבית אפרים
עד בית מיכה ּובתּו תמן.
ג .אינּון עם ביתא דמיכה ואינּון אשתמֹודעּו ית קל עּולימא ליוָאה וזרּו לתמן ואמרּו ליּה מן
ַאיתְך הלכא ּומא את עביד הכא ּומה לְך כדין.
ד .ואמר להֹון כדין ּוכדין עבד לי מיכה וַאגרני והוית ליּה לכּומרא.
ה .ואמרּו ליּה שאיל כעל במימרא דיי ונידע התצלח אֹורחנא די אנחנא ָאזלין עלּה.
ו .ואמר להֹון כהנא אזילּו לשלם ַאתקין יי אֹורחתכֹון די תהכּון בּה.
ז .ואזלּו חמשא גּוברין ואתֹו לליש וחזֹו ית עמא די בגוּה יתבין לרֹוחצן כהלכת צידֹונאי
דשקטין ּושרן לרֹוחצן ולית דמנזק פתגמא בַארעא ירּותין זעירין ּורחיקין אינּון מצידֹונאי
ּופתגם לית להֹון עם אנש.
ח .ואתֹו לות אחּוהֹון צרעה ואשתאֹול ואמרּו להֹון אחּוהֹון מה אתּון.
ט .ואמרּו קּומּו וניסק עליהֹון ארי חזינא ית ַארעא והא טבא לחדא ואתּון שתקין לא
תתרשלּון למיזל למיעל למירת ית ַארעא.
י .כמיתיכֹון תעלּון לות עמא דשרן לרֹוחצן וַארעא פתיּות ידין ארי מסרא יי בידיכֹון ַאתרא
דלית תמן חסרן כל מדעם די בַארעא.
יאּ .ונטלּו מתמן מזרעית דן מצרעה ּומאשתאל שית מָאה גברין מזרזין במני קרבא.
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יבּ .וסליקּו ּושרֹו בקרית יערים בַארעא דבית יהּודה על כן קרֹו לַאתרא ההּוא משרית דן
עד יֹומא הדין הא הּוא אחֹורי קרית יערים.
יג .ועברּו מתמן לטּורא דבית אפרים ואתֹו עד בית מיכה.
יד .ואתיבּו חמשא גּובריא דאזלּו לַאללא ית ַארעא ליש ואמרּו לאחּוהֹון הידעתּון ארי אית
בבתיא האלין אפֹוד ּודמאין ּוצלים ּומתכא ּוכען דעּו מה תעבדּון.
טו .וזרּו לתמן ועלּו לבית עּולימא לוָאה בית מיכה ּושאילּו ליּה לשלם.
טז .ושית מָאה גברין מזרזין במני קרביהֹון קימין במעלנא דתרע דמשבט בני דן.
יזּ .וסליקּו חמשא גבריא דאזלּו לַאללא ית ַארעא עלּו לתמן ּונסיבּו ית צלמנא וית אפֹודא
וית דמאין וית מתכא וכהנא קאים במעלנא דתרעא ושית מָאה גברי דמזרזי במני קרבא.
יח .ואלין עלּו לבית מיכה ּונסיבּו ית צלם אפֹודא וית דמאין וית מתכא ואמר להֹון כהנא מה
אתּון עבדין.
יט .ואמרּו ליּה שתֹוק שוי ידְך על פּומְך ואזיל עמנא והוי לנא לָאב ּולכהנא הטב דתהי כהין
לבית גברא חד אֹו דתהי כהין לשבטא ּולזרעית בישראל.
כּ .ושפר לבא דכהנא ּונסיב ית אפֹודא וית דמאין וית צלמא ועל בגֹו עמא.
כא .ואתפניאּו ואזלּו ושויאּו ית טפליא וית בעירא וית קנינא קדמיהֹון.
כב .אינּון ַארחיקּו מבית מיכה וגבריא דבבתיא דעם בית מיכה אתכנישּו וַאדביקּו ית בני
דן.
כגּ .וקרֹו לבני דן וַאסחרּו אפיהֹון ואמרּו למיכה מה לְך ארי אתכנישתא.
כד .ואמר ית דחלתי די עבדית נסיבתּון וית כהנא ואזלתּון ּומה לי עֹוד ּומה דין תימרּון לי
מה לְך.
כה .ואמרּו ליּה בני דן לא תשמע קלְך עמנא דלמא ישלטּון בכֹון גברין מרירן נפשן ותסיף
נפשְך ּונפש אנש ביתְך.
כו .ואזלּו בני דן לאֹורחיהֹון וחזא מיכה ארי תקיפין אינּון מיניּה ואתפני ותב לביתיּה.
כז .ואינּון נסיבּו ית דעבד מיכה ודברּו ית כהנא די הוה ליּה ואתֹו לליש לעמא דשקטין
ושרן לרֹוחצן ּומחֹו יתהֹון לפתגם דחרב וית קרתא אֹוקידּו בנּורא.
כח .ולית דמשיזיב ארי רחיקא היא מצידֹון ּופתגם לית להֹון עם אנש ואינּון במשר דלבית
רחֹוב ּובנֹו ית קרתא ויתיבּו בּה.
כטּ .וקרֹו שמא דקרתא דן בשּום דן אבּוהֹון דאתיליד לישראל ּוברם ליש שמא דקרתא
מלקדמין.
ל .ואקימּו להֹון בני דן ית צלמא ויהֹונתן בר גרשם בר מנשה הּוא ּובנֹוהי הוֹו כּומרין
לשבטא דבית דן עד יֹומא די גלֹו יתבי ַארעא.
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לא .ושויאּו להֹון ית צלם מיכה די עבד כל יֹומיא דהוה קים בית מקדשא דיי בשלה.

פרק יט
א .והוה ביֹומיא האינּון ּומלכא לית בישראל והוה גבר לוָאה דר בסיפי טּורא דבית אפרים
ּונסיב ליּה אתתא לחינתא מבית לחם דבית יהּודה.
בּ .ובסרת עלֹוהי לחינתיּה ואזלת מלותיּה לבית אבּוהא לבית לחם דבית יהּודה והות תמן
יֹומין ַארבעא ירחין.
גּ .וקם בעלּה ואזל בתרהא למליל על לבּה לאתבּותּה ועּולימיּה עמיּה וזּוג חמרין וַאעלתיּה
לבית אבּוהא וחזהּו אבּוהא דעּולמתא וחדי לקדמּותיּה.
ד .וַאתקיף ביּה חמּוהי אבּוהא דעּולמתא ויתיב עמיּה תלתא יֹומין ואכלּו ּושתיאּו ּובתּו
תמן.
ה .והוה ביֹומא רביעָאה וַאקדימּו בצפרא וקם למיזל ואמר אבּוהא דעּולמתא לחתניּה
סעיד לבְך פתא דלחמא ּובתר כן תיזלּון.
ו .וַאסחרּו ואכלּו תרויהֹון כחדא ּושתיאּו ואמר אבּוהא דעּולמתא לגברא שרי כען ּובית
וישפר לבְך.
ז .וקם גברא למיזל וַאתקיף ביּה חמּוהי ותב ּובת תמן.
ח .וַאקדים בצפרא ביֹומא חמישָאה למיזל ואמר אבּוהא דעּולמתא סעֹוד כען לבְך
ואתעכבּו עד מתפני יֹומא ואכלּו תרויהֹון.
ט .וקם גברא למיזל הּוא ּולחינתיּה ועּולימיּה ואמר ליּה חמֹוהי אבּוהא דעּולמתא הא כען
פנא יֹומא למערב ביתּו כען הכא לחֹוד יֹומא דין בית הכא וישפר לבְך ּותקדמּון מחר
לאֹורחתכֹון ּותהְך לקירוְך.
י .ולא אבא גברא למבת וקם ואזל ואתא עד לקביל יבּוס היא ירּושלם ועמיּה זּוג חמרין
חשיקין ּולחינתיּה עמיּה.
יא .אינּון עם יבּוס ויֹומא מאְך לחדא ואמר עּולימא לרבֹוניּה איתא כען ּונזּור לקרתא
דיבּוסאי הדא ּונבית בּה.
יב .ואמר ליּה רבֹוניּה לא נזּור לקרתא בני עממיא דלא מבני ישראל אינּון ונתמטי עד
גבעתא.
יג .ואמר לעּולימיּה איתא ּונקריב בחד מן ַאתריא ּונבית בגבעתא אֹו ברמתא.
יד .ועברּו ואזלּו ועלת להֹון שמשא בסטר גבעתא די לשבט בנימין.
טו .וזרּו לתמן למיעל למבת בגבעתא ואתא ויתיב ברחֹובא דקרתא ולית אנש דכניש
יתהֹון לביתא למבת.
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טז .והא גברא סבא ָאתא מן עיבידתיּה מן חקלא ברמשא וגברא מטּורא דבית אפרים
והּוא דר בגבעתא ואנשי ַאתרא מן שבטא דבית בנימין.
יזּ .וזקיף עינֹוהי וחזא ית גברא דארח ברחֹוב קרתא ואמר גברא סבא לָאן את ָאזיל ּומנן
את ָאתי.
יח .ואמר ליּה עברין אנחנא מבית לחם דבית יהּודה עד סיפי טּורא דבית אפרים מתמן
אנא ואנא ָאזיל עד בית לחם דבית יהּודה ּולבית מקדשא דיי אנא ָאזיל ולית אנש דכניש
יתי לביתא.
יט .וַאף תבנא וַאף כסתא אית לחמרנא וַאף לחם וחמר אית לי ּולַאמתְך ּולעּולימא דעם
עבדְך לית חּוסרן כל מדעם.
כ .ואמר גברא סבא שלם לְך לחֹוד כל חֹוסרנְך עלי לחֹוד ברחֹובא לא תבית.
כא .וַאעליּה לביתיּה ּורמא כסתא לחמריּה וַאסחּו רגליהֹון וָאכלּו ושתיאּו.
כב .אינּון מטיבין ית לבהֹון והא אנשי קרתא גברין בני רשעא ַאקיפּו ית ביתא דחקין
למתבר דשא ואמרּו לגברא מריּה דביתא סבא למימר אפיק ית גברא דעל לביתְך
ונדעיניּה.
כגּ .ונפק לותהֹון גברא מריּה דביתא ואמר להֹון בבעּו אחי לא תבאשּון כען בתר דעל
גברא הדין לביתי לא תעבדּון ית קלנא הדין.
כד .הא ברתי בתּולתא ּולחינתיּה אפיק כען יתהן וענּו יתהן ועבידּו להן דתקין בעיניכֹון
ּולגברא הדין לא תעבדּון עיסק קלנא הדין.
כה .ולא ָאבּו גבריא לקבלא מניּה וַאתקיף גברא בלחינתיּה ואפיק לותהֹון לברא וידעּו יתּה
ואתלעבּו בּה כל ליליא עד צפרא ושלחּוהא כמיסק צפרא.
כו .ואתת אתתא למפני צפרא ּונפלת בתרע בית גברא די רבֹונּה תמן עד די נהֹור.
כז .וקם רבֹונהא בצפרא ּופתח דשי ביתא ּונפק למיזל לָארחיּה והא אתתא לחינתיּה רמיא
בתרע ביתא וידהא מחתין על סיפא.
כח .ואמר לּה קּומי וניזיל ולא מתיבא ונסבּה על חמרא וקם גברא וַאזל לַאתריּה.
כט .ואתא לביתיּה ּונסיב ית סכינא וַאתקיף בלחינתיּה והדמה לאיברהא לתרי עשר
איברין ושלחּה בכל תחּום ארע דישראל.
ל .והוה כל דחזי ואמר לא הות ולא אתחזיַאת כהדא למן יֹומא די סליקּו בני ישראל
מַארעא דמצרים עד יֹומא הדין שוּו לבכֹון עלּה אתיעצּו ּומלילּו.

פרק כ
אּ .ונפקּו כל בני ישראל ואתכנישת כנשתא כגברא חד למדן ועד באר שבע וַארעא גלעד
לקדם יי למצפיא.
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ב .ואתעתדּו רישי כל עמא כל שבטיא דישראל בקהל עמא דיי ַארבע מָאה ַאלפין גבר
רגלי שלפי סיפא.
גּ .ושמעּו בני בנימין ארי סליקּו בני ישראל למצפיא ואמרּו בני ישראל מלילּו איכדין הות
בישתא הדא.
ד .ואתיב גברא לוָאה בעלא דאתתא קטלתא ואמר לגבעתא די לשבטא בנימין עלית אנא
ּולחינתי למבת.
ה .וקמּו עלי יתבי גבעתא וַאקיפּו עלי ית ביתא בליליא עלי חשיבּו למקטל וית לחינתי
עניּוהא ּומיתת.
ו .ואחדית בלחינתי והדמיתּה ּושלחתּה בכל תחּום ַאחסנת ַארעא דישראל ארי עבדּו עיצת
חטאין ּודלא כשר בישראל.
ז .הא כּולכֹון בני ישראל הבּו לכֹון פתגם ועצה הלכא.
ח .וקם כל עמא כגברא חד למימר לא ניזיל גבר למשכניּה ולא נזּור גבר לביתיּה.
טּ .וכען דין פתגם דנעביד לגבעתא נתמני עלּה בעדבא.
יּ .ונדבר עשרא גברין למָאה לכל שבטיא דישראל ּומָאה לַאלפא וַאלפא לרבֹותא למיסב
זודין לעמא למעבד לַאיתיּותהֹון לגבעתא דבית בנימין ככל קלנא דאתעביד בישראל.
יא .ואתכניש כל אנש ישראל לקרתא כגברא חד שון.
יבּ .ושלחּו שבטיא דישראל גברין בכל שבטא דבנימין למימר מה בישתא הדא דהות בכֹון.
יגּ .וכען ַאיתּו ית ּגבריא בני רשעא די בגבעתא ונקטלינּון ּונפלי עבדי בישתא מישראל ולא
ָאבּו בני בנימין לקבלא למימר אחּוהֹון בני ישראל.
יד .ואתכנישּו בני בנימין מן קרויא לגבעתא למפק לַאגחא קרבא עם בני ישראל.
טו .ואתמניאּו בני בנימין ביֹומא ההּוא מן קרויא עסרין ושיתא ַאלפין גברא שלפי סיפא בר
מיתבי גבעתא אתמניאּו שבע מָאה גבר עּולים.
טז .מכל עמא הדין שבע מָאה גבר עּולים גברא גמיד בידיּה דימינא כל אלין דשדן ַאבנא
בקלעא ּומרמן בבינת שערא ולא משנן.
יז .ואנש ישראל אתמניאּו בר מדבית בנימין ַארבע מָאה ַאלפין גברא שלפי סיפא כל אלין
גברי עבדי קרבא.
יח .וקמּו ּוסליקּו לבית אל ּושאילּו במימרא דיי ואמרּו בני ישראל מן יסק לנא בקדמיתא
לַאגחא קרבא עם בני בנימין ואמר יי יהּודה בקדמיתא.
יט .וקמּו בני ישראל בצפרא ּושרֹו על גבעתא.
כּ .ונפק אנש ישראל לַאגחא קרבא עם דבית בנימין וסדרּו עמהֹון אנש ישראל קרבא על
גבעתא.

69

תרגום יונתן לנביאים ראשונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

70

כאּ .ונפקּו בני בנימין מן גבעתא וחבילּו בישראל ביֹומא ההּוא עסרין ּותרין ַאלפין גברא
קטילין רמן לַארעא.
כב .ואתקף עמא אנש ישראל ואֹוסיפּו לסדרא קרבא בַאתרא דסדרּו תמן ביֹומא קדמָאה.
כגּ .וסליקּו בני ישראל ּובכֹו קדם יי עד רמשא ּושאילּו במימרא דיי למימר האֹוסיף למקרב
לַאגחא קרבא עם בני בנימין אחי ואמר יי סקּו עליהֹון.
כדּ .וקריבּו בני ישראל לות בני בנימין ביֹומא תנינא.
כהּ .ונפק בנימין לקדמּותהֹון מן גבעתא ביֹומא תנינא וחבילּו בבני ישראל עֹוד תמנת עסר
ַאלפין גברא קטילין רמן לַארעא כל אלין שלפי סיפא.
כוּ .וסליקּו כל בני ישראל וכל עמא ואתֹו לבית אל ּובכֹו ויתיבּו תמן קדם יי וצמּו ביֹומא
ההּוא עד רמשא ואסיקּו עלון ונכסת קּודשין קדם יי.
כזּ .ושאילּו בני ישראל במימרא דיי ותמן ארֹון קימא דיי ביֹומיא האנּון.
כחּ .ופינחס בר אלעזר בר ַאהרן קאים קדמֹוהי ביֹומיא האנּון למימר האֹוסף עֹוד למפק
לַאגחא קרבא עם בני בנימין ָאחי אם אתמנע ואמר יי סקּו ארי מחר אמסרינּון בידְך.
כט .ושוי ישראל כמנין על גבעתא סחֹור סחֹור.
לּ .וסליקּו בני ישראל לות בני בנימין ביֹומא תליתָאה וסדרּו קרבא על גבעתא כזמן בזמן.
לאּ .ונפקּו בני בנימין לקדמּות עמא אתנגידּו מן קרתא ּושריאּו לקטלא מעמא קטילין כזמן
בזמן בכבש ָארחתא דחדא סלקא לבית אל וחדא לגבעתא בחקלא כתלתין גברא
בישראל.
לב .ואמרּו בני בנימין תבירין אנּון קדמנא כדבקדמיתא ּובני ישראל אמרּו נפְך ונגֹודּנּון מן
קרתא לכבשיא.
לג .וכל אנש ישראל קמּו מַאתריהֹון וסדרּו קרבא במישרי יריחֹו ּוכמנא ישראל מגיח
מַאתריּה ממישר גבעתא.
לד .ואתֹו מדרֹום לגבעתא עסרא ַאלפין גבר עּולים מכל ישראל ועבדי קרבא תקיפּו ואנּון
לא ידעין ארי קריבת דתיתי להֹון בישתא.
לה .ותבר יי ית בנימין קדם ישראל וחבילּו בני ישראל בדבית בנימין ביֹומא ההּוא עסרין
וחמשא ַאלפין ּומָאה גברא כל אלין שלפי סיפא.
לו .וחזֹו בני בנימין ארי אתברּו ויהבּו אנש ישראל אתר לבנימין ארי אתרחיצּו על כמנא
דשויאּו על גבעתא.
לזּ .וכמנא אֹוחי ואתנגיד על גבעתא ואתנגיד כמנא ּומחא ית כל קרתא לפתגם דחרב.
לח .וזמנא הוה מתקן לאנש ישראל עם כמנא דיסגּון לַאסקּותהֹון יטּור דתנן מן קרתא.
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לט .ואתחזר אנש ישראל בקרבא ּודבית בנימין שריאּו לקטלא קטיליא באנש ישראל
כתלתין גברא ארי אמרּו ברם מתבר תבירין אנּון קדמנא כקרבא קדמָאה.
מּ .ותננא שרי לַאסקא מן קרתא יטּור דתנן ואתפניאּו דבית בנימין בתריהֹון והא סליק
תננא דקרתא לצית שמיא.
מא .ואנש ישראל אתחזר ואתבהיל אנש בנימין ארי חזא ארי קריבת דתיתי להֹון בישתא.
מב .ואתפניאּו קדם אנש ישראל לאֹורח מדברא ועבדי קרבא ַאדביקּונּון ואנש כמנא קמּו
מקרויהֹון קטלין בהֹון מכא ּומכא.
מג .טלטילּו ית דבית בנימין רדפּונּון מבית ניחהֹון טרדּונּון עד לקביל גבעתא ממדנח
שמשא.
מד .ואתקטלּו מדבית בנימין תמנת עסר ַאלפין גברא ית כל אלין גברא עבדי קרבא.
מה .ואתפניאּו ואפיכּו למדברא לכיף רמֹון ואטמרּו בכיבשיא חמשא ַאלפין גברא וַאדביקּו
בתריהֹון עד גדעם ּוקטילּו מנהֹון תרין ַאלפין גברא.
מו .והוֹו כל דאתקטילּו מדבית בנימין עסרין וחמשא ַאלפין גברא שלפי סיפא ביֹומא ההּוא
ית כל אלין גברי עבדי קרבא.
מז .ואתפניאּו ואפיכּו למדברא לכיף רמֹון שית מָאה גברא ויתיבּו בכיף רמֹון ַארבעא
ירחין.
מח .ואנש ישראל תבּו לות בני בנימין ּומחֹונּון לפתגם דחרב מקרויהֹון גמרינּון עד בעירא
עד כל דאשתכח ַאף כל קרויא דאשתכחא אֹוקידּו בנּורא.

פרק כא
א .ואנש ישראל קים במצפיא למימר אנש מננא לא יתן ברתיּה לדבית בנימין לאתּו.
ב .ואתא עמא לבית אל ויתיבּו תמן עד רמשא קדם יי וארימּו קלהֹון ּובכֹו בכי סגיא.
ג .ואמרּו למא יי אלהא דישראל הות דא בישראל למשגי יֹומא דין מישראל שבטא חד.
ד .והוה מיֹומא דבתרֹוהי וַאקדימּו עמא ּובנֹו תמן מדבחא וַאסיגּו עלון ונכסת קּודשין.
ה .ואמרּו בני ישראל מן דלא סליק בקהלא מכל שבטיא דישראל לקדם יי ארי שבּועתא
רבתא הות לדלא סליק לקדם יי למצפיא למימר אתקטלא יתקטיל.
ו .ואתנחמּו בני ישראל על דבית בנימין אחּוהֹון ואמרּו אתמנע יֹומא דין שבטא חד
מישראל.
ז .מה נעביד להֹון לדאשתארּו לנשין ואנחנא קימנא במימרא דיי בדיל דלא למתן להֹון
מבנתנא לנשין.
ח .ואמרּו מן חד משבטיא דישראל דלא סליק לקדם יי למצפיא והא לא אתא אנש
למשריתא מיבש גלעד לקהלא.
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ט .ואתמניאּו עמא והא לית תמן אנש מישבי יבש גלעד.
יּ .ושלחּו תמן כנשתא תרי עסר ַאלפין גברא מזרזי חילא ּופקידּו יתהֹון למימר אזילּו
ותמחּון ית יתבי יבש גלעד לפתגם דחרב ּונשיא וטפלא.
יא .ודין פתגמא די תעבדּון כל דכּורא וכל אתתא דידעת משכבי דכּורא תגמרּון.
יב .ואשכחּו מיתבי יבש גלעד ַארבע מָאה עּולימן בתּולן דלא ידעא גבר משכבי דכּורא
וַאיתיאּו יתהֹון למשריתא לשילֹו די בַארעא דכנען.
יגּ .ושלחּו כל כנשתא ּומלילּו עם בני בנימין די בכיף רמֹון ּוקרֹו להֹון מלין דשלם.
יד .ותבּו בני בנימין בעידנא ההיא ויהבּו להֹון נשין דקימּו מנשי יבש גלעד ולא ספיקּו להֹון
כן.
טו .ועמא אתנחמּו על דבית בנימן ארי עבד יי תרעתא בשבטיא דישראל.
טז .ואמרּו סבי כנשתא מה נעבד לדאשתארּו לנשין ארי פסקת מדבית בנימן אתתא.
יז .ואמרּו ירּותת שזיבתא לבני בנימן ולא יתמחי שבטא מישראל.
יח .ואנחנא לא ניכּול למתן להֹון נשין מבנתנא ארי קיימּו בני ישראל למימר ליט די יתן
אתתא לדבית בנימין.
יט .ואמרּו הא חגא קדם יי בשלֹו מזמן מֹועד למֹועד די מציפּונא לבית אל מדנח שמשא
לכבשא דסליק מבית אל לשכם ּומדרֹומא ללבֹונתא.
כּ .ופקידּו ית בני בנימין למימר אזילּו ותכמנּון בכרמיא.
כא .ותחזּון והא אם יפקּון בנת שילֹו למיחג בחנגיא ותפקּון מן כרמיא ּותחטפּון לכֹון גבר
אתתיּה מבנת שילֹו ּותהכּון לַארעא שבטא דבנימן.
כב .ויהי ארי ייתּון אבהתהֹון אֹו אחיהֹון למידן קדמנא ונימר להֹון חנינּונּון להֹון ארי לא
ספיקנא למתן גבר אתתיּה בקרבא ארי לא אתּון יהבין להֹון כעידן פֹון תחֹובּון.
כג .ועבדּו כן בני בנימן ּונסיבּו נשין למניניהֹון מן חנגיא די אנסּו ואזלּו ותבּו לַאחסנתהֹון
ּובנֹו ית קרויא ויתיבּו בהֹון.
כד .והליכּו מתמן בני ישראל בעידנא ההיא גבר לשבטיּה ּולזרעיתיּה ּונפקּו מתמן גבר
לַאחסנתיּה.
כה .ביֹומיא האינּון לית מלכא בישראל גבר דכשר בעינֹוהי יעבד.

שמואל א
פרק א
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א .והוה גברא חד מרמתא מתלמידי נביַאיא מטּורא דבית אפרים ּושמיּה אלקנה בר ירחם
בר אליהּוא בר תֹוחּו בר צּוף גברא פליג חּולק בקּודשיא בטּורא דבית אפרים.
ב .וליּה תרתין נשין שּום חדא חנה ושּום תנייתא פננה והוה לפננה בנין ּולחנה לית בנין.
גּ .וסליק גברא ההּוא מקרתיּה מזמן מֹועד למֹועד למסגד ּולדבחא קדם יי צבאֹות בשלה
ותמן תרין בני עלי חפני ּופנחס משמשין קדם יי.
ד .והוה יֹום מֹועדא ודבח אלקנה ויהב לפננה אתתיּה ּולכל בנהא ּובנתהא חּולקין.
הּ .ולחנה יהב חּולק חד בחיר ארי ית חנה רחים ּומן קדם יי אתמנע מנּה ולד.
וּ .ומצהבא לּה צרתּה ַאף מרגזא לּה בדיל לַאקניּותּה ארי אתמנע מן קדם יי מנּה ולד.
ז .וכן יעביד שנא בשנא בזמן מסקּה לבית מקדשא דיי כן מרגזא לּה ּובכיא ולא ָאכלת.
ח .ואמר לּה אלקנה בעלּה חנה למה את בכיא ּולמה לא תיכלי ּולמה באיש ליְך ליבְך הלא
רעּותי טבא ליְך מעשרא בנין.
ט .וקמת חנה בתר דָאכלת בשלה ּובתר דשתיַאת ועלי כהנא יתיב על כּורסיּה על מזּוזי
בסטר סיפא דהיכלא דיי.
י .והיא מרירת נפש ּומצליא קדם יי ּומבכא בכיא.
יא .וקיימת קיים ואמרת יי צבאֹות אם מגלא גלי קדמְך סגּוף ַאמתְך ויעּול דכרני קדמְך ולא
תרחיק ית ַאמתְך ותתן לַאמתְך בר בגֹו בני אנשא ואמסריניּה דיהי משמש קדם יי כל יֹומי
חיֹוהי ּומרות אנש לא תהי עלֹוהי.
יב .והוה מדַאסגיַאת לצלָאה קדם יי ועלי אֹוריְך לּה עד דתפסֹוק.
יג .וחנה היא מצליא בלבּה לחֹוד ספותהא ניידן וקלּה לא משתמע וחשבּה עלי כאתתא
רויא.
יד .ואמר לּה עלי עד אימתי את משתטיא הלא תפיגין ית חמריְך מניְך.
טו .ואתיבת חנה ואמרת לא רבֹוני אתתא עקת רּוח אנא וחמר חדת ועתיק לא אשתיתי
ואמרית עּולבן נפשי בצלֹו קדם יי.
טז .לא תכלים ית ַאמתְך קדם בת רשעא ארי מסגי ַאקניּותי וַארגיזּותי אֹורכית בצלֹו עד
כען.
יז .ואתיב עלי ואמר אזילי לשלם ואלהא ישראל יתן ית בעּותיְך דבעית מן קדמֹוהי.
יח .ואמרת תשכח ַאמתְך רחמין בעינְך ואזלת אתתא לאֹורחּה ואכלת וַאפין בישין לא הוֹו
לּה עֹוד.
יט .וַאקדימּו בצפרא ּוסגידּו קדם יי ותבּו וָאתֹו לביתהֹון לרמתא וידע אלקנה ית חנה
אתתיּה ועל דכרנּה קדם יי.
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כ .והוה לזמן משלם יֹומיא ועדיַאת חנה וילידת בר ּוקרת ית שמיּה שמּואל ארי אמרת מן
קדם יי שאלתיה.
כאּ .וסליק גברא אלקנה וכל אנש ביתיּה לדבחא קדם יי ית דבח מֹועדיא ּולשלמא ית
נדריּה.
כב .וחנה לא סליקת ארי אמרת לבעלּה עד דיתחסיל רביא וַאיתיניּה ואתחזי קדם יי ויתיב
תמן עד עלמא.
כג .ואמר לּה אלקנה בעלּה עבידי כדתקין בעיניכי אֹוריכי עד דתחסלין יתיּה ברם יקים יי
ית פתגמֹוהי ואֹוריכת אתתא ואֹוניקת ית ברּה עד דחסילת יתיּה.
כד .וַאסקתיּה עמּה כד חסלתיּה בתֹורין תלתא ּומכילתא חדא דקימחא ּוגרב דחמר
וַאיתיתיּה לבית מקדשא דיי לשלֹו ורביא הוה יניק.
כהּ .ונכיסּו ית תֹורא וַאיתיאּו ית רביא לות עלי.
כו .ואמרת בבעּו רבֹוני חיי נפשְך רבֹוני אנא אתתא דאתעתדת עמְך הכא לצלָאה קדם יי.
כז .על רביא הדין צליתי ויהב יי לי ית בעּותי דבעית מן קדמֹוהי.
כח .וַאף אנא מסרתיּה דיהי משמש קדם יי כל יֹומיא דהּוא קים הּוא משמש קדם יי ּוסגיד
תמן קדם יי.

פרק ב
א .וצליַאת חנה ברּוח נבּוָאה ואמרת כבר שמּואל ברי עתיד למהוי נביא על ישראל
ביֹומֹוהי יתפרקּון מידא דפלשתאי ועל ידֹוהי יתעבדן להֹון נסין ּוגבּורן בכן תקֹוף לבי
בחּולקא דיהב לי יי וַאף הימן בר יֹואל בר ברי שמּואל עתיד דיקּום הּוא וַארבעת עשר
בנֹוהי למהוי ָאמרין בשירה על ידי נבלין וכנֹורין עם אחיהֹון ליואי לשבחא בבית מקדשא
בכן רמת קרני במתנתא דמני לי יי וַאף על פּורענּות נסא דעתיד למהוי בפלשתאי דעתידין
דייתּון ית ארֹונא דיי בעגלתא חדתא ועמיּה קּורבן אשמא בכן תימר כנשתא דישראל
אפתח פּומי למללא רברבן על בעלי דבבי ארי חדיתי בפּורקנְך.
ב .על סנחריב מלכא דאתּוב אתנביַאת ואמרת עתיד דיקּום הּוא וכל חילּותיּה על ירּושלם
ונס סגי יתעביד ביּה תמן יפלּון פגרי משריתיּה בכן יֹודּון כל עממיא אּומיא ולשניא ויימרּון
לית דקדיש אלא יי ארי לית בר מנְך ועמְך יימרּון לית תקיף אלא אלהנא.
ג .על נבּוכדנצר מלכא דבבל אתנביַאת ואמרת אתּון כסדאי וכל עממיא דעתידין למשלט
בישראל לא תסגּון למללא רברבן לא יפקּון גידּופין מפּומכֹון ארי אלהא ידע כֹולא ועל כל
עֹובדֹוהי מתיח דיניּה ַאף לכֹון עתיד לשלמא פּורענּות חֹוביכֹון.
ד .על מלכּות מקדֹון אתנביַאת ואמרת קשתת דגברי מקדּונאי יתברין ּודבית חשמֹונאי
דהוֹו חלשין יתעבדן להֹון נסין ּוגבּורן.
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ה .על בנֹוהי דהמן אתנביַאת ואמרת דהוֹו שבעין בלחמא וגָאן בעּותרא וסגיאין בממֹונא
אתמסכנּו תבּו לאתגרא בלחם ּומזֹון פּומהֹון מרדכי ואסתר דהוֹו חשיכין ּומסכנין עתרּו
ואיתנשיאּו ית מסכנּותהֹון תבּו למהוי בני חֹורין כן ירּושלם דהות כאתתא עקרא עתידא
דתתמלי מעם גלותהא ורֹומי דמליא סגי עממיא יסּופּון משריתהא תצדי ותיחרּוב.
ו .כל אלין גבּורתא דיי דהּוא שליט בעלמא ממית ואמר לַאחָאה ּומחית לשאֹול וַאף עתיד
לַאסקא בחיי עלמא.
ז .יי ממסכין ּומעתיר משפיל ַאף מרים.
ח .מקים מעפרא מסכינא מקלקלתא מרים חשיכא לאֹותבּותהֹון עם צדיקיא רברבי עלמא
וכּורסי יקרא מחסין להֹון ארי קדם יי גלן עֹובדי בני אנשא מלרע ַאתקין גהנם לרשיעיא
עברי על מימריּה וצדיקיא עבדי רעּותיּה שכליל להֹון תבל.
טּ .וגוית עבדֹוהי צדיקיא יטר מגהנם ורשיעיא בגהנם בחשֹוכא יתדנּון להֹודעא ארי לא מן
דאית ביּה חילא זכי ליֹום דינא.
י .יי יתבר בעלי דבבא דקימין לַאבאשא לעמיּה עליהֹון מן שמיא בקל רם ישקיף יי יעביד
פּורענּות מן מגֹוג ּוממשרית עממין חטּופין דָאתן עמיּה מסיפי ַארעא ויתן תּוקפא למלכיּה
וירבי מלכּות משיחיּה.
יא .ואזל אלקנה לרמתא לביתיּה ורביא הוה משמש קדם יי בחיי עלי כהנא.
יבּ .ובני עלי גברין רשעיא לא הוֹו ידעין למדחל קדם יי.
יג .ונימּוסא דכהניא מן עמא כל גבר דנכיס נכסתא וָאתי עּולימא דכהנא כמבשל בסרא
ּומשיליא די ליּה תלת שנין בידיּה.
ידּ .וקבע ליּה בכיֹורא אֹו בדּודא אֹו בקדירא אֹו במליסא כל דמסיק משליא נסיב כהנא
לנפשיּה כדין עבדין לכל ישראל דָאתן לדבחא תמן בשלה.
טוַ .אף עד דלא יתסקּון ית תרבא למדבחא ויתי עּולימא דכהנא ואמר לגברא דדבח הב
בסרא למטוי לכהנא ולא יסב מנְך בשר מבשל אלהן כד חי.
טז .ואמר ליּה גברא אֹוריְך עד דיתסקּון תרביא וסב לְך כמא דרעוא נפשְך ואמר ליּה ארי
כען תתן ואם לא יסבּון מנְך בעל כֹורחְך.
יז .והות חֹוב עּולמיא סגי לחדא קדם יי ארי בזּו גבריא ית קּורבניא דיי.
יחּ .ושמּואל משמש קדם יי עּולימא אסיר כרדּוט דבּוץ.
יטּ .ומעיל זעיר עבדא ליּה אמיּה ּומסקא ליּה מזמן מֹועד למֹועד במסקּה עם בעלּה
לדבחא ית דבח מֹועדיא.
כּ .ובריְך עלי ית אלקנה וית אתתיּה ואמר יקיים יי לְך בנין כשרין מן אתתא הדא חלף
שאלתא דשאל קדם יי ואזלּו לַאתריהֹון.
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כא .ארי על דכרנא דחנה קדם יי ועדיַאת וילידת תלתא בנין ותרתין בנן ּורבא רביא
שמּואל משמש קדם יי.
כב .ועלי סיב לחדא ּושמע ית כל דעבדין בנֹוהי לכל ישראל וית די שכבין ית נשיא דַאתין
לצלָאה בתרע משכן זמנא.
כג .ואמר להֹון למא תעבדּון כפתגמיא האלין די אנא שמע ית פתגמיכֹון בישין מן כל עמא
אלין.
כד .לא בני ארי לא תקנא שמּועתא די אנא שמע דרננין עמא דיי.
כה .אם יחֹוב גבר לגבר הלא ייתּון לקדם דינא וישמע מליהֹון ויפלי ביניהֹון ואם קדם יי
ייחֹוב גברא ממן יבעי וישתביק ליּה ולא קבילּו למימר אבּוהֹון ארי רעוא קדם יי לקטלּותהֹון.
כו .ורביא שמּואל ָאזיל וסגי ּושמיּה טב ותקנן אֹורחתיּה קדם יי ּותריצין עֹובדֹוהי בגֹו בני
אנשא.
כז .ואתא נביא דיי לות עלי ואמר ליּה כדנן אמר יי אתגלָאה אתגליתי לבית אבּוְך כד הוֹו
במצרים ּומשעבדין לבית פרעה.
כח .ואתרעיתי ביּה מכל שבטיא דישראל קדמי למהוי כהין לַאסקא קּורבנא על מדבחי
לַאקטרא קטֹורת בּוסמין למלבש אפֹוד לשמשא קדמי ויהבית לבית ָאבּוְך ית כל קּורבניא
דבני ישראל.
כט .למא אתּון ַאנסין בנכסת קּודשיא ּובקּורבני דפקדית לקרבא קדמי בבית מקדשי
ויקרת ית בנְך קדמיתא לאֹוכלּותהֹון מריש כל קּורבן מנחת ישראל דעמי.
ל .בכן אמר יי אלהא דישראל מימר אמרית ביתְך ּובית ָאבּוְך ישמשּון קדמי עד עלמא ּוכען
אמר יי קּושטא אינּון דיני ארי לדמיקרין קדמי ַאיקר ודמבסרין על שמי יתשטּון.
לא .הא יֹומיא ָאתאן ואקטֹוף ית תקֹוף דרעְך וית תקֹוף דרע בית ָאבּוְך מלמהוי סיב
בביתְך.
לבּ .ותהי מתתכל ּותהי חזי בעקתא דתיתי על אנש ביתְך בחֹובין דחבתּון קדמי בבית
מקדשי ּובתר כן ַאייתי טבתא על ישראל ולא יהי סיב בביתְך כל יֹומיא.
לג .ואנש לא ַאפסיק לְך מן מדבחי לחשכא ית עינְך ּולאפחא ית נפשְך וכל סגיֹות ביתְך
ימּותּון עּולימין.
לד .ודין לְך ָאתא דתיתי לות תרין בנְך לות חפני ּופנחס ביֹומא חד יתקטלּון תרויהֹון.
לה .ואקים קדמי כהין מהימן דכמימרי וכרעּותי יעבד ואקים ליּה מלכּו קימא וישמש קדם
משיחי כל יֹומיא.
לו .ויהי כל דישתאר בביתְך ייתי לאשתפלא ליּה למעא דכסף ּופתא דלחמא ויימר מניני
כען לחדא ממטרת כהניא למיכל פתא דלחמא.
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פרק ג
א .ורביא שמּואל משמש קדם יי בחיי עלי ּופתגמא דיי הוה כסי ביֹומיא האינּון לית נבּוָאה
גליא.
ב .והוה ביֹומיא האינּון ועלי שכיב בַאתריּה ועינֹוהי שריאּו למכהי לא יכיל למחזי.
גּ .ובֹוצין בית מקדשא דיי עד לא טפא ּושמּואל שכיב בעזרת לואי וקלא אשתמע מהיכלא
דיי דתמן ארֹונא דיי.
דּ .וקרא יי לשמּואל ואמר הא אנא.
הּ .ורהט לות עלי ואמר הא אנא ארי קריתא לי ואמר לא קריתי תּוב שכיב ואזל ּושכּוב.
ו .ואֹוסיף יי למקרי עֹוד שמּואל וקם שמּואל ואזל לות עלי ואמר הא אנא ארי קריתא לי
ואמר לא קריתי ברי תּוב שכיב.
זּ .ושמּואל עד לא אלף למידע אּולפן מן קדם יי ועד דלא אתגלי ליּה פתגם נבּוָאה דיי.
ח .ואֹוסיף יי למקרי שמּואל בתליתָאה וקם ואזל לות עלי ואמר הא אנא ארי קריתא לי
וסבר עלי ארי מן קדם יי מתקרי לרביא.
ט .ואמר עלי לשמּואל אזיל שכּוב ויהי אם יקרי לְך ותימר מליל יי ארי שמע עבדְך ואזל
שמּואל ּושכיב בַאתריּה.
י .ואתגלי יי ואתעתד ּוקרא כזמן בזמן שמּואל שמּואל ואמר שמּואל מלל ארי שמע עבדְך.
יא .ואמר יי לשמּואל הא אנא עביד פתגמא בישראל דכל דישמעיניּה יצלן תרתין אּודנֹוהי.
יב .ביֹומא ההּוא אקים על עלי ית כל די מללית על ביתיּה אגמר ואישיצי.
יג .וחויתי ליּה ארי מתפרע אנא מן אנש ביתיּה עד עלמא בחֹובין דידע ארי מרגזין להֹון
בנֹוהי ולא כהה בהֹון.
ידּ .ובכן קימית לבית עלי אם ישתבקּון חֹובי בית עלי בנכסת קּודשין ּובקרבנין עד עלמא.
טוּ .ושכב שמּואל עד צפרא ּופתח ית דשי בית מקדשא דיי ּושמּואל דחיל מלחוָאה ית חיזּו
נבּואתא לעלי.
טזּ .וקרא עלי ית שמּואל ואמר שמּואל ברי ואמר הא אנא.
יז .ואמר מה פתגמא דמליל עמְך לא כען תכסי מני כדין יעביד לְך יי ּוכדין יֹוסיף אם תכסי
מני פתגם מכל פתגמא דמליל עמְך.
יח .וחוי ליּה שמּואל ית כל פתגמיא ולא כסי מניּה ואמר יי הּוא דתקין בעינֹוהי יעביד.
יטּ .ורבא שמּואל ּומימרא דיי הוה בסעדיּה ולא בטיל מכל פתגמֹוהי ַארעא.
כ .וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע ארי מהימן שמּואל בפתגמי נבּואתא דיי.
כא .ואֹוסיף יי לאתגלָאה בשילה ארי אתגלי יי לשמּואל בשילֹו בפתגמא דיי.
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פרק ד
א .והוה פתגם שמּואל מדעא לכל ישראל ּונפק ישראל לקדמּות פלשתאי לַאגחא קרבא
ּושרֹו על ָאכן סעדא ּופלשתאי שרֹו באפק.
בּ .וסדרּו קרבא פלשתאי לקדמּות ישראל ואתרטישּו עבדי קרבא ואתברּו ישראל קדם
פלשתאי ּומחֹו בסידרא בחקלא כַארבעא ַאלפין גברא.
ג .ואתא עמא למשריתא ואמרּו סבי ישראל למה תברנא יי יֹומא דין קדם פלשתאי נסב
לנא משילה ית ארֹון קימא דיי וייתי ביננא בדיל יקר שמיּה נתפריק מיד בעלי דבבנא.
דּ .ושלח עמא לשילה ּונטלּו מתמן ית ארֹון קימא דיי צבאֹות דשכינתּה שריא עיל מן
כרּוביא ותמן תרין בני עלי עם ארֹון קימא דיי חפני ּופינחס.
ה .והוה כד אתא ארֹון קימא דיי למשריתא ויביבּו כל ישראל יבבא רבא ואשתּגשת ַארעא.
וּ .ושמעּו פלשתאי ית קל יבבא וַאמרּו מה קל יבבא רבא הדין במשריתא דיהּודאי וידעּו
ארי ארֹונא דיי ָאתא למשריתא.
זּ .ודחילּו פלשתאי ארי אמרּו אתא ארֹונא דיי למשריתא ואמרּו וי לנא ארי לא הות כהדא
מאיתמלי ּומדקדמֹוהי.
ח .וי לנא מן ישיזביננא מיד מימרא דיי דעֹובדֹוהי רברבין האלין אלין אינּון גבּורתא דיי
דמחא ית מצרים בכל מחא ּולעמיּה עבד פרישן במדברא.
ט .איתקפּו והוֹו לגברין פלשתאי דלמא תשתעבדּון ליהּודאי כמא דאשתעבדּו לכֹון ּותהֹון
לגברין גברין ותגיחּון קרבא.
י .וַאגיחּו קרבא פלשתאי ואתברּו ישראל ואפכּו גבר לקירוֹוהי והוה מחתא רבתא לחדא
ואתקטל מישראל תלתין ַאלפין גבר רגלי.
יא .וארֹונא דיי אשתבי ּותרין בני עלי אתקטלּו חפני ּופינחס.
יבּ .ורהט גברא משבטא דבנימן מסדרא ואתא לשלה ביֹומא ההּוא ּולבּושֹוהי מבזעין
ועפרא רמי על רישיּה.
יג .ואתא והא עלי יתיב על כּורסיא על כבש אֹורח תרעא מסכי ארי הוה לביּה תביר על
ארֹונא דיי וגברא ָאתא לחוָאה לקרתא ואשתגישת כל קרתא.
ידּ .ושמע עלי ית קל צוחתא ואמר מה קל שּגּושיא הדין וגברא אֹוחי וָאתא וחוי לעלי.
טו .ועלי בר תשעין ותמני שנין ועינֹוהי קמה ולא יכיל למחזי.
טז .ואמר גברא לעלי אנא אתית מן סדרא ואנא מן סדרא דקרבא אפכית יֹומא דין ואמר
מה הוה פתגמא ברי.
יז .ואתיב דמבשר ואמר אפְך ישראל קדם פלשתאי וַאף מחתא רבתא הות בעמא וַאף
תרין בנְך אתקטלּו חפני ּופינחס וארֹונא דיי אשתבי.
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יח .והוה כד ַאדכרּותיּה ית ארֹונא דיי ּונפל מעל כּורסא לאחֹורֹוהי על כבש אֹורח תרעא
ואתברת פרקּותיּה ּומית ארי סיב גברא ויקיר והּוא דן ית ישראל ַארבעין שנין.
יט .וכלתיּה אתת פינחס מעדיא למילד ּושמעת ית שמּועתא דאשתבי ארֹונא דיי ּודמית
חמּוהא ּודאתקטיל בעלּה ּוכרעת וילידת ארי בעתּוהא חבלהא.
כּ .וכעידן מּותה ּומלילּו נשיא דקימן עלוה לא תדחלין ארי בר דכר ילידת ולא אתיבת ולא
שויַאת על לבּה.
כאּ .וקרת לרביא אי כבֹוד למימר גלה יקרא מישראל דאשתבי ארֹונא דיי ּודמית חמּוהא
ּודאתקטל בעלּה.
כב .ואמרת גלה יקרא מישראל ארי אשתבי ארֹונא דיי.

פרק ה
אּ .ופלשתאי שבֹו ית ארֹונא דיי וַאיתֹוהי מאבן סעדא לאשדֹוד.
בּ .ונסיבּו פלשתאי ית ארֹונא דיי וָאעילּו יתיּה לבית דגֹון ואקימּו יתיּה בסטר דגֹון.
ג .וַאקדימּו אנשי אשדֹוד ביֹומא דבתרֹוהי והא דגֹון רמי על אפֹוהי על ַארעא קדם ארֹונא
דיי ּונסיבּו ית דגֹון ואתיבּו יתיּה לַאתריּה.
ד .וַאקדימּו בצפרא ביֹומא דבתרֹוהי והא דגֹון רמי על אפֹוהי על ַארעא קדם ארֹונא דיי
וריש דגֹון ותרתין פיסת ידֹוהי קציצן מחתא על סקּופתא לחֹוד גּופיּה אשתַאר עלֹוהי.
ה .על כן לא דרכין כּומרי דגֹון וכל דעלין לבית דגֹון על סקּופת דגֹון באשדֹוד עד יֹומא הדין.
וּ .ותקיפת מחתא דיי על אנש אשדֹוד וַאצדינּון וַאלקי יתהֹון בטחֹורין ית אשדֹוד וית
תחּומהא.
ז .וחזֹו אנשי אשדֹוד ארי שויא עליהֹון מחתא וָאמרין לא ישרי ארֹון אלהא דישראל עמנא
ארי תקיפת מחתיּה עלנא ועל דגֹון טעותנא.
חּ .ושלחּו ּוכנשּו ית כל טּורני פלשתאי לותהֹון ואמרּו מה נעביד לארֹון אלהא דישראל
ואמרּו לגת יסתחר ארֹון אלהא דישראל וַאסחרּו ית ארֹון אלהא דישראל.
ט .והוה בתר דַאסחרּו יתיּה והות מחתא דיי בקרתא שגּושא רבא לחדא ּומחא ית אנשי
קרתא מזעירא ועד רבא ּולקֹו להֹון בטחֹורין.
יּ .ושלחּו ית ארֹונא דיי לעקרֹון והוה כמיתי ארֹונא דיי לעקרֹון ּוזעיקּו עקרֹונאי למימר
ַאסחרּו לותנא ית ארֹון אלהא דישראל לקטלּותנא וית עמנא.
יאּ .ושלחּו ּוכנשּו ית כל טּורני פלשתאי ואמרּו שלחּו ית ארֹון אלהא דישראל ויתּוב
לַאתריּה ולא יקטֹול יתי וית עמי ארי הות שיגּוש קטלא בכל קרתא תקיפת לחדא מחתא
דיי תמן.
יב .וגבריא די לא מיתּו לקּו בטחֹורין ּוסליקת צוחת קרתא לצית שמיא.
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פרק ו
א .והוה ארֹונא דיי בקרוי פלשתאי שבעא ירחין.
בּ .וקרֹו פלשתאי לכּומריא ּולקסמיא למימר מה נעביד לארֹונא דיי הֹודיעּוננא במה
נשלחיניּה לַאתריּה.
ג .ואמרּו אם אתּון משלחין ית ארֹון אלהא דישראל לא תשלחּון יתיּה ריקן אלהין אתבא
תתיבּון קדמֹוהי קרבן אשמא בכן תתסּון ויתרוח לכֹון למה לא תנּוח מחתיּה מנכֹון.
ד .ואמרּו מה קרבן אשמא דנתיב קדמֹוהי ואמרּו מנין טּורני פלשתאי חמשא טחֹורי דהבא
וחמשא עכברי דהבא ארי מחתא חדא שויא לכּולהֹון ּולטּורניכֹון.
ה .ותעבדּון צלמי טחֹוריכֹון וצלמי עכבריכֹון דמחבלין ית ַארעא ותתנּון קדם אלהא דישראל
יקרא מאים תנּוח מחתיּה מנכֹון ּומן טעותכֹון ּומן ַארעכֹון.
וּ .ולמה תיקרין ית לבכֹון כמא דיקרּו מצראי ּופרעה ית לבהֹון הלא כד אתפרע מנהֹון ּובתר
כן שלחינּון ואזלּו.
זּ .וכען סבּו ועבידּו עגלתא חדתא חדא ותרתן תֹורן מינקן די לא נגדא בניר ותיסרּון ית
תֹורתא בעגלתא ּותתיבּון בניהן מבתריהן לגיו.
ח .ותסבּון ית ארֹונא דיי ותתנּון יתיּה בעגלתא וית מני דהבא דאתיבתּון קדמֹוהי קרבן
אשמא תשוּון בתיבּותא מסטריּה ותשלחּון יתיּה ויהְך.
ט .ותחזּון אם באֹורח תחּומיּה יסק לבית שמש מן קדמֹוהי אתעבידת לנא ית בישתא
רבתא הדא ואם לא ונידע ארי לא מחתיּה קריבת בנא עירּוע הּוא דהוה לנא.
י .ועבדּו גבריא כן ּונסיבּו תרתין תֹורן מינקן וַאסרּונּון בעגלתא וית בניהן כלּו בביתא.
יא .ושויאּו ית ארֹונא דיי בעגלתא וית תיבּותא וית עכברי דהבא וית צלמי טחֹוריהֹון.
יב .וַאכוינא תֹורתא בָארחא על אֹורח בית שמש בכבישא חדא ָאזלין מיזל ונעין ולא סטָאה
לימינא ולסמָאלא וטּורני פלשתאי ָאזלין בתריהֹון עד תחּום בית שמש.
יגּ .ובית שמש חצדין חצד חטין במישרא ּוזקפּו ית עיניהֹון וחזֹו ית ארֹונא וחדיאּו למחזי.
יד .ועגלתא ָאתת לחקל יהֹושע די בבית שמש וקמא תמן ותמן ַאבנא רבתא וצלחּו ית אעי
עגלתא וית תֹורתא ַאסיקּו עלתא קדם יי.
טו .ולואי ָאחיתּו ית ָארֹונא דיי וית תיבּותא די עמיּה די ביּה מני דהבא ושויאּו על ַאבנא
רבתא וגברי בית שמש ַאסיקּו עלון ּונכיסּו נכסת קּודשין ביֹומא ההּוא קדם יי.
טז .וחמשא טּורני פלשתאי חזֹו ותבּו לעקרֹון ביֹומא ההּוא.
יז .ואלין טחֹורי דהבא דאתיבּו פלשתאי קרבן אשמא קדם יי דאשדֹוד חד דעזה חד
דאשקלֹון חד דגת חד דעקרֹון חד.
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יח .ועכברי דהבא מנין כל קרוי פלשתאי לחמשא טּורניא מקירוין כריכן ועד קירוי פצחיא
ועד ַאבנא רבתא דאחיתּו עלּה ית ארֹונא דיי עד יֹומא הדין הא היא בחקל יהֹושע דמבית
שמש.
יטּ .וקטל בגברי בית שמש על דחדיאּו דחזֹו ארֹונא דיי כד גלי ּוקטל בסבי עמא שבעין
גברא ּובקהלא חמשין ַאלפי גברא ואתאבלּו עמא ארי מחא יי בעמא מחא סגיָאה.
כ .ואמרּו גברי בית שמש מן יכיל למיקם קדם ארֹונא דיי אלהים קדישא הדין ּולאידין אתר
יסתלק מננא.
כאּ .ושלחּו אזגדין לות יתבי קרית יערים למימר ָאתיבּו פלשתאי ית ארֹונא דיי חּותּו
ַאסיקּו יתיּה לותכֹון.

פרק ז
א .ואתֹו גברי קרית יערים ואסיקּו ית ארֹונא דיי וָאעלּו יתיּה לבית אבינדב די בגבעתא וית
אלעזר בריּה זמינּו למטר ית ארֹונא דיי.
ב .והוה מיֹומא דשרא ארֹונא בקרית יערים ּוסגיאּו יֹומיא והוֹו עסרין שנין ואתנהיאּו כל בית
ישראל בתר פּולחנא דיי.
ג .ואמר שמּואל לכל בית ישראל למימר אם בכל לבכֹון אתּון תיבין לפּולחנא דיי ַאעדּו ית
טעות עממיא מביניכֹון ועשתרתא וַאתקינּו לבכֹון לפלחנא דיי ּופלחּו קדמֹוהי בלחֹודֹוהי
וישיזב יתכֹון מידא דפלשתאי.
ד .וַאעדיּו בני ישראל ית בעליא וית עשתרתא ּופלחּו קדם יי בלחֹודֹוהי.
ה .ואמר שמּואל כנישּו ית כל ישראל למצפיא ואצלי עליכֹון קדם יי.
ו .ואתכנישּו למצפיא ּושפיכּו לבהֹון בתיּובתא כמיא קדם יי וצמּו ביֹומא ההּוא ואמרּו תמן
חבנא קדם יי ודן שמּואל ית בני ישראל במצפיא.
זּ .ושמעּו פלשתאי ארי אתכנישּו בני ישראל למצפיא ּוסליקּו טּורני פלשתאי על ישראל
ּושמעּו בני ישראל ּודחילּו מן קדם פלשתאי.
ח .ואמרּו בני ישראל לשמּואל לא תשתיק מננא מלצלָאה קדם יי אלהנא ויפרקננא מידא
דפלשתאי.
טּ .ונסיב שמּואל אמרא דחלבא חד וַאסקיּה עלתא קדם יי וצלי שמּואל קדם יי על ישראל
וקביל צלֹותיּה יי.
י .והוה שמּואל מסיק עלתא ּופלשתאי אתקרבּו לַאגחא קרבא בישראל וַאכלי יי בקל רב
ביֹומא ההּוא על פלשתאי ושגישינּון ואתברּו קדם ישראל.
יאּ .ונפקּו אנשי ישראל מן מצפיא ּורדפּו ית פלשתאי ּומחֹונֹון עד מלרע לבית שרֹון.
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יבּ .ונסיב שמּואל ַאבנא חדא ושוי בין מצפיא ּובין שינא ּוקרא ית שמּה אבן סעדא ואמר
עד הכא סעדנא יי.
יג .ואתברּו פלשתאי ולא אֹוסיפּו עֹוד למיעל בתחּום ישראל והות מחתא דיי בפלשתאי כל
יֹומי שמּואל.
יד .ותבא קירויא דנסיבּו פלשתאי מן ישראל לישראל מעקרֹון ועד גת וית תחּומיהֹון שיזיב
ישראל מידא דפלשתאי והוה שלמא בין ישראל ּובין אמֹוראי.
טו .ודן שמּואל ית ישראל כל יֹומי חיֹוהי.
טז .ואזל בזמן שנא בשנא ּומסתחר לבית אל ּולגלגלא ּולמצפיא ודאין ית ישראל ית כל
ַאתריא האלין.
יזּ .ובמתביּה לרמתא ארי תמן ביתיּה ותמן דן ית ישראל ּובנא תמן מדבחא קדם יי.

פרק ח
א .והוה כד סיב שמּואל ּומני ית בנֹוהי דינין על ישראל.
ב .והוה שּום בריּה בּוכריּה יֹואל ושּום תניניּה אביה דינין בבאר שבע.
ג .ולא הליכּו בנֹוהי באֹורחתיּה ואתפניאּו בתר ממֹון דשקר וקבילּו שֹוחדא וצלּו דינא.
ד .ואתכנישּו כל סבי ישראל ואתֹו לות שמּואל לרמתא.
ה .ואמרּו ליּה הא את סבתא ּובנְך לא הליכּו בָארחתְך כען מני לנא מלכא למדיננא ככל
עממיא.
וּ .ובאיש פתגמא בעיני שמּואל כד ַאמרּו מני לנא מלכא למדיננא וצלי שמּואל קדם יי.
ז .ואמר יי לשמּואל קביל למימר עמא לכל דימרּון לְך ארי לא יתְך רחיקּו ארי בפּולחני קצּו
מלמהוי מלכא עליהֹון.
ח .ככל עֹובדיא די עבדּו מיֹומא דַאסקית יתהֹון ממצרים ועד יֹומא הדין ּושבקּו פּולחני
ּופלחּו לטעות עממיא כן אינּון עבדין ַאף לְך.
טּ .וכען קביל למימריהֹון ברם ארי ַאסהדא תסהיד בהֹון ּותחוי להֹון נימּוסא דמלכא דימלְך
עליהֹון.
י .ואמר שמּואל ית כל פתגמיא דיי לעמא דשאלין מניּה מלכא.
יא .ואמר דין יהי נימּוסא דמלכא די מלְך עליכֹון ית בניכֹון ידבר וימני ליּה ברתיכֹוהי
ּובפרשֹוהי ורדפין קדם רתיכֹוהי.
יבּ .ולמנָאה ליּה רבני ַאלפין ורבני חמשין ואכריא למיגר ניריּה ּולמחצד חצדיּה ואּומניא
למעבד מאני קרביּה ּומאני רתיכֹוהי.
יג .וית בנתיכֹון ידבר לשמשן ּולטבחן ּולָאפן.
יד .וית חקליכֹון וית כרמיכֹון וזיתיכֹון טביא יסב ויתן לעבדֹוהי.
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טו .וזרעיכֹון וכרמיכֹון יסב חד מן עסרא ויהב לרברבֹוהי ּולעבדֹוהי.
טז .וית עבדיכֹון וית ַאמהתכֹון וית עּולימכֹון שפיריא וית חמריכֹון ידבר למהוי עבדין
עבידתא.
יז .ענכֹון יסב חד מן עסרא ואתּון תהֹון ליּה לעבדין.
יחּ .ותצוחּון ביֹומא ההּוא מן קדם מלככֹון דאתרעיתּון לכֹון ולא יקביל יי צלֹותכֹון ביֹומא
ההּוא.
יט .וסריבּו עמא לקבלא למימר שמּואל ואמרּו לא אלהן מלכא יהי עלנא.
כּ .ונהי ַאף אנחנא ככל עממיא ויתפרע לנא מלכנא ויפֹוק ברישנא ויגיח ית קרבנא.
כאּ .ושמע שמּואל ית כל פתגמי עמא וסדרנּון קדם יי.
כב .ואמר יי לשמּואל קביל למימריהֹון ותמליְך להֹון מלכא ואמר שמּואל לאנשי ישראל
אזילּו גבר לקרתיּה.

פרק ט
א .והוה גברא משבטא דבית בנימין ּושמיּה קיש בר אביאל בר צרֹור בר בכֹורת בר אפיח
בר גברא משבטא דבית בנימן גבר חילא.
ב .וליּה הוה בר ּושמיּה שאּול עּולים ושפיר ולית גברא מבני ישראל שפיר מניּה מכתפיּה
ּולעלא רם מכל עמא.
ג .ואבדא אתניא לקיש ָאבּוהי דשאּול ואמר קיש לשאּול בריּה דבר כען עמְך ית חד
מעּולמיא וקּום אזיל בעי ית אתניא.
ד .ועבר בטּורא דבית אפרים ועבר בַארע דרֹומא ולא אשכחּו ועבר בַארע מתברא ולית
ועבר בַארע שבטא בנימין ולא אשכחּו.
ה .אינּון ָאתֹו בַארעא דבּה נביא דיי ושאּול אמר לעּולימא דעמיּה איתא וניתּוב דלמא
ישבֹוק אבא מן עיסק אתניא ויציף לנא.
ו .ואמר ליּה הא כען נביא דיי בקרתא הדא וגברא מתנבי קשֹוט כל דאתנבי אתקימא
יתקים כען ניזיל לנא תמן מאים יחוי לנא ית ָארחנא דאתנא עלּה.
ז .ואמר שאּול לעּולימיּה והא ניזיל ואם מקבל ממֹון מה נעיל לנביא דיי ַאף אנחנא זודין
עדן עטרּו מננא ּומדעם דכשר לית לַאעלא לנביא דיי ּומה עמנא למעבד.
ח .ואֹוסיף עּולימא למעני ית שאּול ואמר הא אשתכח בידי זּוזא חדא דכספא ונתן לנביא
דיי ויחוי לנא ית ָארחנא.
ט .בקדמין בישראל כדנן אמר גברא במיזליּה למתבע אּולפן מן קדם יי איתֹו ונתמטי עד
חזויא ארי לנביא יֹומא דין מתקרי מלקדמין חזויא.
י .ואמר שאּול לעּולימיּה תקין פתגמְך איתא ניזיל ואזלּו לקרתא דתמן נביא דיי.
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יא .אינּון סלקין במסקנא דקרתא ואינּון אשכחּו עּולימן נפקין לממלי מיא ואמרּו להן האית
הכא חזויא.
יב .ואתיבּו יתהֹון וַאמרא אית דא הא קדמְך אֹוחי כען ארי יֹומא דין על לקרתא ארי שירּו
נכסת קּודשיא יֹומא דין לעמא בבית ַאסחרּותא.
יג .כמיעלכֹון לקרתא כן תשכחּון יתיּה עד לא יסק לבית ַאסחרּותא למיכל ארי לא ָאכיל
עמא עד מיתֹוהי ארי הּוא פריס מזֹונא בתר כן ָאכלין זמניא ּוכען סקּו ארי יתיּה כיֹומא דין
תשכחּון יתיּה.
ידּ .וסליקּו לקרתא אינּון עלין בגֹו קרתא והא שמּואל נפיק לקדמּותהֹון למיסק לבית
ַאסחרּותא.
טוּ .ומן קדם יי אתַאמר לשמּואל יֹומא חד קדם מיתי שאּול למימר.
טז .כעידן הדין מחר אשלח לותְך גברא מַארעא שבט בנימין ותמשחיניּה למהוי מלכא על
עמי ישראל ויפרֹוק ית עמי מידא דפלשתאי ארי גלי קדמי דֹוחקא דעמי ארי עלת קבילתהֹון
לקדמי.
יזּ .ושמּואל חזא ית שאּול ּומן קדם יי אתַאמר ליּה הא גברא דאמרית לְך דין יעדי מרותא
מן עמי.
יח .וערע שאּול ית שמּואל בגֹו תרעא ואמר חוי כען לי אי דין בית חזויא.
יט .וָאתיב שמּואל ית שאּול ואמר אנא חזויא סק לקדמי לבית ַאסחרּותא ותיכלּון עמי יֹומא
דין ואשלחינְך בצפרא וכל די בלבְך אחוי לְך.
כ .ועל עסק אתניא דאבדא לְך ואת אתיתא למבעיהֹון יֹומא דין דנן תלתא יֹומין לא תשוי
ית לבְך עליהֹון ארי אשתכחא ּודמן כל חמדת ישראל הלא די לְך ּולכל בית אבּוְך.
כא .וָאתיב שאּול ואמר הלא בר שבט בנימן אנא מזעירי שבטיא דישראל וזרעיתי חלשא
מכל זרעית שבט בנימן ּולמא מללתא עמי כפתגמא הדין.
כבּ .ודבר שמּואל ית שאּול וית עּולימיּה וָאעלינּון לַאסחרּותא ויהב להֹון אתר בריש זמיניא
ואינּון כתלתין גברא.
כג .ואמר שמּואל לטבחא הב ית מנתא די יהבית לְך דאמרית לְך שוי יתּה עמְך.
כד .וארים טבחא ית שקא וירכיּה ושוי קדם שאּול ואמר הא דאשתַאר שוי קדמְך אכֹול ארי
לזימנא נטיר לְך למימר עמא זמנית לשירּותא ואכל שאּול עם שמּואל ביֹומא ההּוא.
כהּ .ונחתּו מבית ַאסחרּותא לקרתא ּומליל עם שאּול על איגרא.
כו .וַאקדימּו והוה כמסק צפרא ּוקרא שמּואל לשאּול לאגרא למימר קּום ואשלחינְך וקם
שאּול ּונפקּו תרויהֹון הּוא ּושמּואל לברא.
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כז .אינּון נחתין בסיפי קרתא ּושמּואל אמר לשאּול אמר לעּולימא ויעבר קדמנא ועבר ואת
קּום הכא כיֹומא דין ואשמעינְך ית פתגמא דיי.

פרק י
אּ .ונסיב שמּואל ית מנא דמשחא ואריק על רישיּה ונשקיּה ואמר הלא ארי משחְך יי על
ַאחסנתיּה למהוי מלכא.
ב .במהכְך יֹומא דין מני מלותי ותשכח תרין גברין עם קבּורתא דרחל בתחּום בנימן
בצלצח ויימרּון לְך אשתכחא אתניא דאזלת למבעי יתהן והא שבק אבּוְך ית עיסק אתניא
ויציף לכֹון למימר מה ַאעביד לברי.
גּ .ותהְך מתמן ּולהלא ותיתי עד מישר תבֹור וישכחּונְך תמן תלתא גּוברין דסלקין למסגד
קדם יי בבית אל חד נטיל תלתא גדין וחד נטיל תלת פתין דלחם וחד נטיל גרבא דחמר.
ד .וישאלּון לְך לשלם ויתנּון לְך תרתין גריצן דלחם ּותקבל מידיהֹון.
ה .בתר כן תהְך לגבעתא די בה ארֹונא דיי דתמן אסטרטיני פלשתאי ויהי כמיעלְך תמן
לקרתא ּותערע סיעת ספריא נחתין מבית ַאסחרּותא וקדמיהֹון נבלין ותּופין וצלצלין וכנֹורין
ואינּון משבחין.
ו .ותשרי עלְך רּוח נבּוָאה מן קדם יי ּותשבח עמהֹון ותשתני לגבר אֹוחרן.
ז .ויהי ארי ייתּון ָאתיא האלן לְך עביד לְך מני מלכּותא ארי מימרא דיי בסעדְך.
ח .ותיחֹות קדמי לגלגלא והא אנא נחית לותְך לַאסקא עלון ּולנכסא נכסת קּודשין שבעא
יֹומין תֹוריְך עד מיתי לותְך ואחוי לְך ית דתעביד.
ט .והוה כד אתפני כתפיּה למיזל מלות שמּואל ושני ליּה יי לבא אֹוחרנא ואתָאה כל ָאתיא
האלין ביֹומא ההּוא.
י .ואתֹו לתמן לגבעתא והא סיעת ספריא לקדמּותיּה ּושרת עלֹוהי רּוח נבּוָאה מן קדם יי
ושבח ביניהֹון.
יא .והוה כל דידע ליּה מאתמלי ּומדקמֹוהי וחזֹו והא עם ספריא משבח ואמר עמא גבר
לחבריּה מה דין הוה לבר קיש הַאף שאּול בספריא.
יב .ואתיב גברא מתמן ואמר ּומן רבהֹון על כן הות למתלא הַאף שאּול בספריא.
יגּ .ופסק מלשבחא ועל לבית ַאסחרּותא.
יד .ואמר ַאח אבּוהי דשאּול ליּה ּולעּולימיּה לָאן אזלתּון ואמר למבעי ית אתניא וחזינא ארי
לא אשכחנא ואתינא לות שמּואל.
טו .ואמר ַאח אבּוהי דשאּול חוי כען לי מה אמר לכֹון שמּואל.
טז .ואמר שאּול לַאח אבּוהי חוָאה חוי לנא ארי אשתכחא אתניא ועל עיסק מלכּותא לא
חוי ליּה די אמר שמּואל.
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יזּ .וכנש שמּואל ית עמא לקדם יי למצפיא.
יח .ואמר לבני ישראל כדנן ָאמר יי אלהא דישראל אנא ַאסקית ית ישראל ממצרים
ושיזבית יתכֹון מידא דמצראי ּומיד כל מלכותא דדחקין יתכֹון.
יט .ואתּון יֹומא דין קצתּון בפּולחנא דאלהכֹון דהּוא פריק לכֹון מכל בישתיכֹון ועקתכֹון
ואמרתּון קדמֹוהי לית אנחנא מתפרקין אלהין מלכא תמני עלנא ּוכען אתעתדי קדם יי
לשבטיכֹון ּולַאלפיכֹון.
כ .וקריב שמּואל ית כל שבטיא דישראל ואתאחד שבטא דבית בנימין.
כא .וקריב ית שבטא דבנימין לזרעיתּה ואתאחדת זרעית מטרי ואתאחד שאּול בר קיש
ּובעּוהי ולא אשתכח.
כבּ .ושאילּו עֹוד במימרא דיי האית עֹוד הכא גברא ואמר יי הא הּוא טמיר במניא.
כגּ .ורהטּו ודברֹוהי מתמן ואתעתד בגֹו עמא ורם מכל עמא מכתפיּה ּולעלא.
כד .ואמר שמּואל לכל עמא החזיתּון די אתרעי ביּה יי ארי לית דכותיּה בכל עמא ויביבּו
כל עמא ואמרּו יצלח מלכא.
כהּ .ומליל שמּואל עם עמא ית נימּוסא דמלכא ּוכתב בספרא וַאצנע קדם יי ּושלח שמּואל
ית כל עמא גבר לביתיּה.
כו .וַאף שאּול ָאזל לביתיּה לגבעתא ואזלּו עמיּה קצת מן עמא דחלי חטָאה דאתיהב
דחלא מן קדם יי בלבהֹון.
כזּ .ובני רשעא אמרּו במה יפרקיננא דין ושטֹוהי ולא ָאתֹו למשַאל בשלמיּה והוה כשתיק.

פרק יא
אּ .וסליק נחש מלכא דבני עמֹון ּושרא על יבש גלעד ואמרּו כל אנשי יבש לנחש גזר לנא
קים ונפלחינְך.
ב .ואמר להֹון נחש מלכא דבני עמֹון בהדא אגזר לכֹון במיקר לכֹון כל עינא דימינא ואשוינה
חיסּודא על כל ישראל.
ג .ואמרּו ליּה סבי יבש אֹוריְך לנא שבעא יֹומין ונשלח אזגדין בכל תחּום ישראל ואם לית
דפריק יתנא ונפֹוק לותְך.
ד .ואתֹו אזגדיא לגבעתא דשאּול ּומלילּו פתגמיא קדם עמא וארימּו כל עמא ית קליהֹון
ּובכֹו.
ה .והא שאּול ָאתא בתר תֹוריא מן חקלא ואמר שאּול מה לעמא ארי בכן ואשתעיאּו ליּה
ית פתגמי אנשי יבש.
וּ .ושרת רּוח גבּורא מן קדם יי על שאּול כד שמע ית פתגמיא האלין ּותקיף רּוגזיּה לחדא.
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זּ .ונסיב פדן תֹוריא והדמיּה ּושלח בכל תחּום ישראל ביד אזגדיא למימר דליתֹוהי נפיק
בתר שאּול ּובתר שמּואל כדין יתעביד לתֹוריּה ּונפל זיעא מן קדם יי על עמא ּונפקּו כגברא
חד .
חּ .ומנינּון בבזק והוֹו בני ישראל תלת מָאה ַאלפין ואנש יהּודה תלתין ַאלפין.
ט .ואמרּו לאזגדיא דאתֹו כדין תימרּון לאנש יבש גלעד מחר תהי לכֹון פּורקנא במיחם
שמשא ואתֹו אזגדיא וחויאּו לאנשי יבש וחדיאּו.
י .ואמרּו אנשי יבש מחר נפֹוק לותכּון ותעבדּון לנא ככֹול דתקין בעיניכֹון.
יא .והוה ביֹומא דבתרֹוהי ּומני שאּול ית עמא תלתא משירין ועלֹו בגֹו משריתא במטרת
צפרא ּומחֹו ית בני עמֹון עד מיחם יֹומא והוֹו דאשתארֹו ואתבדרּו ולא אשתארּו בהֹון תרין
דערקין כחדא.
יב .ואמר עמא לשמּואל מא דין די מבסר למימר לא כשר שאּול לממלְך עלנא ַאיתֹו גבריא
ונקטלינּון.
יג .ואמר שאּול לא יתקטיל גברא ביֹומא הדין ארי יֹומא דין עבד יי פּורקנא בישראל.
יד .ואמר שמּואל לעמא איתּו ונזיל לגלגלא ּונחדת תמן מלכּותא.
טו .ואזלּו כל עמא לגלגלא וַאמליכּו תמן ית שאּול קדם יי בגלגלא ּונכיסּו תמן נכסת
קּודשין קדם יי וחדי תמן שאּול וכל אנשי ישראל עד לחדא.

פרק יב
א .ואמר שמּואל לכל ישראל הא קבלית למימריכֹון לכל די אמרתּון לי וַאמלכית עליכֹון
מלכא.
בּ .וכען הא מלכא מדבר ברישיכֹון ואנא קשיש וסבית ּובני הא אינּון עמכֹון ואנא הלכית
קדמיכֹון מזעירי עד יֹומא הדין.
ג .הא עד די אנא קים ַאסהידּו בי קדם יי וקדם משיחיּה ית תֹורא דמן דברית וחמרא דמן
שחרית וית מן עשקית וית מן אנסית ּומיד מן קבלית ממֹון דשקר ּוכבישית עיני בדינא
מניּה ואתיב לכֹון.
ד .ואמרּו לא עשקתנא ולא אנסתנא ולא קבילתא מיד אנש מדעם.
ה .ואמר להֹון סהיד מימרא דיי בכֹון וסהיד משיחיּה יֹומא הדין ארי לא אשכחתּון בידי
מדעם ואמרּו סהיד.
ו .ואמר שמּואל לעמא יי דעבד גבּורן על ידי משה וַאהרן ּודַאסיק ית אבהתכֹון מַארעא
דמצרים.
זּ .וכען אתעתדּו ואיתוכח עמכֹון קדם יי ית כל זכותא דיי דעבד עמכֹון ועם ַאבהתכֹון.
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ח .כד על יעקב למצרים ּוזעיקּו אבהתכֹון קדם יי ּושלח יי ית משה וית ַאהרן ואפיקּו ית
אבהתכֹון ממצרים ואֹותיבינּון בַאתרא הדין.
ט .ואתנשיאּו ית פּולחנא דיי אלההֹון ּומסר יתהֹון ביד סיסרא רב חילא דחצֹור ּובידא
דפלשתאי ּובידא מלכא דמֹוָאב וַאגיחּו קרבא בהֹון.
יּ .וזעיקּו קדם יי ואמרּו חבנא ארי שבקנא ית פּולחנא דיי ּופלחנא ית בעליא וית עשתרתא
ּוכען שיזבנא מיד בעלי דבבנא ונפלח קדמְך.
יאּ .ושלח יי ית גדעֹון וית שמשֹון וית יפתח וית שמּואל ושיזיב יתכֹון מיד בעלי דבביכֹון
מסחֹור סחֹור ויתיבתּון לרֹוחצן.
יב .וחזיתּון ארי נחש מלכא דבני עמֹון ָאתא עליכֹון ואמרתּון לי לא אלהין מלכא ימלֹוְך
עלנא ויי אלהכֹון מלככֹון.
יגּ .וכען הא מלכא דאתרעיתּון די שאלתּון והא מני יי עליכֹון מלכא.
יד .אם תדחלּו קדם יי ותפלחּון קדמֹוהי ּותקבלּון למימריּה ולא תסרבּון על מימרא דיי
ותהוּון ַאף אתּון וַאף מלכא דמלְך עליכֹון בתר פּולחנא דיי אלהכֹון.
טו .ואם לא תקבלּון למימרא דיי ּותסרבּון על מימרא דיי ּותהי מחתא דיי בכֹון כמא דהות
באבהתכֹון.
טזַ .אף כען איתעתדּו וחזֹו ית פתגמא רבא הדין דיי עביד לעיניכֹון.
יז .הלא חצד חטין יֹומא דין אצלי קדם יי ויתן קלין ּומטרא ּודעֹו וחזֹו ארי בישתכֹון סגיָאה
דעבדתּון קדם יי למישַאל לכֹון מלכא.
יחּ .וקרא שמּואל קדם יי ויהב יי קלין ּומטרא ביֹומא ההּוא ּודחל כל עמא לחדא מן קדם יי
ּומפתגמי שמּואל.
יט .ואמרּו כל עמא לשמּואל צלי על עבדְך קדם יי אלהְך ולא נמּות ארי אֹוסיפנא על כל
חֹובנא בישתא למשַאל לנא מלכא.
כ .ואמר שמּואל לעמא לא תדחלּון אתּון גרמתּון ית כל בישתא הדא ברם לא תסטּון
מבתר פּולחנא דיי ותפלחּון קדם יי בכל לבכֹון.
כא .ולא תסטּון מבתר פּולחניּה ולא תפלחּון לטעותא דאינּון למא ולית בהֹון הנָאה ולא
משיזבין ארי למא אינּון.
כב .ארי לא ירחיק יי ית עמיּה בדיל שמיּה רבא ארי רעוא קדם יי למעבד יתכֹון קדמֹוהי
לעם.
כגַ .אף אנא חס לי מלמחטי קדם יי מלאתמנעא לצלָאה עליכֹון וַאליף יתכֹון דתהכּון באֹורח
תקנא וכשרא.
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כד .ברם דחילּו מן קדם יי ותפלחּון קדמֹוהי בקשֹוט בכל לבכֹון ארי חזֹו ית דַאסגי למעבד
עמכֹון.
כה .ואם ַאבאשא תבאשּון עֹובדיכֹון ַאף אתּון ַאף מלככֹון תשתיצּון.

פרק יג
א .כבר שנא דלית ביּה חֹובין כן שאּול כד מלְך ותרתין שנין מלְך על ישראל.
בּ .ובחר ליּה שאּול תלתא ַאלפין מישראל והוֹו עם שאּול תרין ַאלפין במכמש ּובטּור בית
אל וַאלפא הוֹו עם יֹונתן בגבעתא דבית בנימין ּושַאר עמא שלח גבר לקירֹוהי.
גּ .ומחא יֹונתן ית אסטרטיגי פלישתאי די בגבעתא ּושמעּו פלשתאי ושאּול תקע בשֹופרא
בכל ַארעא למימר ישמעּון יהּודאי.
ד .וכל ישראל שמעּו למימר מחא שאּול ית אסטרטיגי פלישתאי וַאף אתגרי ישראל
בפלשתאי ואתכנישּו עמא בתר שאּול לגלגלא.
הּ .ופלשתאי אתכנישּו לַאגחא קרבא בישראל תלתין ַאלפין רתיכין ושתא ַאלפין פרשין
ועמא כחלא דעל כיף ימא לסגי ּוסליקּו ּושרֹו במכמש מדנח בית ָאון.
ו .ואנש ישראל חזֹו ארי עקת להֹון ארי אידחק עמא ואטמרּו עמא במערתא ּובמצדתא
ּובשקיפי כיפיא ּובמערת טינרא ּובגּוביא.
ז .ויהֹודאי עברּו ית ירדנא לַארע גד וגלעד ושאּול עד כען בגלגלא וכל עמא איתכנישּו
בתרֹוהי.
ח .ואֹוריְך שבעא יֹומין לזימנא דאמר ליּה שמּואל ולא ָאתא שמּואל לגלגלא ואיתבדר עמא
מעילֹוהי.
ט .ואמר שאּול קריבּו לותי עלתא ונכסת קּודשיא וַאסיק עלתא.
י .והוה כשיציּותיּה לַאסקא עלתא והא שמּואל ָאתא ּונפק שאּול לקדמּותיּה למשַאל
בשלמיּה.
יא .ואמר שמּואל מה עבדתא ואמר שאּול ארי חזיתי ארי אתבדר עמא מעלוי ואת לא
ָאתיתא לזמן יֹומין ּופלשתאי אתכנשּו למכמש.
יב .ואמרית כען יחתּון פלשתאי לותי לגלגלא ּוקדם יי לא צליתי ואתחסנית וַאסקית עלתא.
יג .ואמר שמּואל לשאּול טפישתא לא נטרתא ית תפקידתא מימרא דיי אלהְך דפקדְך ארי
כען ַאתקין יי ית מלכּותְך על ישראל עד עלמא.
ידּ .וכען מלכּותְך לא תתקים ַאתקין יי קדמֹוהי גבר עביד רעּותּה ּופקדיּה יי למהוי מלכא
על עמיּה ארי לא נטרתא ית דפקדְך יי.
טו .וקם שמּואל ּוסליק מן גלגלא לגבעתא דבנימין ּומנא שאּול ית עמא דאשתכחּו עמיּה
כשית מָאה גברא.
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טז .ושאּול ויֹונתן בריּה ועמא דאשתכח עמהֹון יתבין בגבעתא דבית בנימן ּופלשתאי שרֹו
במכמש.
יזּ .ונפק מחבלא ממשריתא פלישתאי תלתא משירין משריתא חדא מתפניא לאֹורח עפרה
לַארעא דרֹומא.
יחּ .ומשריתא חדא מתפניא לאֹורח בית חֹורֹון ּומשריתא חדא מתפניא לאֹורח תחּומא
דמסתכי לחילת ַאפעיא למדברא.
יט .ואּומן עביד זין לא משתכח בכל תחּום ַארעא דישראל ארי אמרּו פלשתאי דלמא
יעבדּון יהּודאין סיפין אֹו רֹומחין.
כּ .ונחתּו כל ישראל לַארעא פלשתאי לחרפא גבר ית פרשיּה וית סיכת פדניּה וית כּולביּה
וית עּושפיּה.
כא .והוי להֹון שֹופינא לחרפא ביּה פגמת כל מאן דברזל לעּושפיא ּולסיכת פדניא ּולמצלת
קצריא די לּה תלת שנין ּולכּולביא ּולַאנצבא זקת.
כב .והוה ביֹומא דקרבא ולא אשתכח חרבא ּומּורניתא ביד כל עמא דעם שאּול ועם יֹונתן
ּומשכחא לשאּול ּוליֹונתן בריּה.
כגּ .ונפק אסטרטיג פלשתאי למגיזת מכמש.

פרק יד
א .והוה יֹומא ואמר יֹונתן בר שאּול לעּולימא נטיל זיניּה איתא ונעבד לאסטרטיג פלשתאי
דמעברא דיכי ולאבּוהי לא חוי.
ב .ושאּול יתיב בסיפי גבעתא בשפּולי רמֹון די במגרֹון ועמא דעמיּה כשית מָאה גברא.
ג .ואחיה בר אחיטּוב אחּוהי דאיכבֹוד בר פינחס בר עלי כהין משמש קדם יי בשילה לביש
איפֹודא ועמא לא ידע ארי אזל יֹונתן.
דּ .ובין מגיזתא דבעא יֹונתן למעבר על אסטרטיג פלשתאי שנא דכיפא מעברא מכא ושנא
דכיפא מעברא מכא ושּום חדא משרּועיתא ושּום חדא מדרֹוכיתא.
ה .שנא חדא מסתכיא מצפּונא לקבל מכמש וחדא מדרֹומא לקביל גבעתא.
ו .ואמר יהֹונתן לעּולימא נטל זיניּה איתא ונעבר לאסטרטיג ערליא האלין מאים יעביד יי
לנא נסא ארי לית קדם יי מעצֹור למפרק בסגיאי אֹו בזעירי.
ז .ואמר ליּה נטל זיניּה עביד כל די בלבְך אתפני לְך הא אנא עמְך כרעּותְך.
ח .ואמר יהֹונתן הא אנחנא עברין לות גבריא ונתגלי להֹון.
ט .אם כדין יימרּון לנא אֹוריכּו עד דנתמטי לותכֹון ּונקּום בַאתרנא ולא ניסק לותהֹון.
י .ואם כדין יימרּון סקּו עלנא וניסק ארי מסרינּון יי בידנא ודין לנא ָאתא.
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יא .ואתגליאּו תרויהֹון לאסטרטגי פלשתאי ואמרּו פלשתאי הא יהּודאי נפקין מן חֹוראי
דאטמרּו תמן.
יב .ואתיבּו אנשי מטרתא ית יֹונתן וית נטל זיניּה ואמרּו סקּו עלנא ּונהֹודע יתכֹון פתגמא
ואמר יֹונתן לנטל זיניּה סק בתרי ארי מסרינּון יי בידא דישראל.
יגּ .וסליק יֹונתן על ידֹוהי ועל רגלֹוהי ּונטל זיניּה בתרֹוהי ּונפלּו מטענין קדם יֹונתן ונטל
זיניּה ממית בתרֹוהי.
יד .והות מחתא קדמיתא דמחא יֹונתן ונטל זיניּה כעסרין גברא כבית פלגּות מהלְך פדן
תֹוריא בחקלא.
טו .והות זיעא במשריתא בחקלא ּובכל עמא אסטרטיגא ּומחבלא זעּו ַאף אינּון וזעת
ַארעא והות לזיע מן קדם יי.
טז .וחזֹו סכוַאיא לשאּול בגבעתא דבית בנימין והא המֹון משרית פלשתאי אתבר ָאזיל
תבריּה וסגי.
יז .ואמר שאּול לעמא דעמיּה סערּו כען וחזֹו מן שגא מננא ּומנֹו והא לית יֹונתן ונטל זיניּה.
יח .ואמר שאּול לאחיּה קריב ארֹונא דיי ארי הוה ארֹונא דיי ביֹומא ההּוא עם בני ישראל.
יט .והוה עד דמליל שאּול עם כהנא והמֹונא דבמשרית פלשתאי ָאזיל מיזל וסגי ואמר
שאּול לכהנא קריב איפֹודא.
כ .ואתכניש שאּול וכל עמא דעמיּה וָאתֹו עד קרבא והא הות חרבא גבר בחבריּה שגּושא
רב לחדא.
כא .ויהּודאי הוֹו לפלשתאי כמאתמלי ּומדקדמֹוהי דסליקּו עמהֹון במשריתא סחֹור סחֹור
וַאף אינּון תבּו למהוי עם ישראל דעם שאּול ויֹונתן.
כב .וכל אנש ישראל דאטמרּו בטּורא דבית אפרים שמעּו ארי ַאפיכּו פלשתאי וַאדביקּו ַאף
אינּון בתריהֹון בקרבא.
כגּ .ופרק יי ביֹומא ההּוא ית ישראל ועבדי קרבא מטֹו עד בית ָאון.
כד .ואנש ישראל אידחיק ביֹומא ההּוא ואֹומי שאּול ית עמא למימר ליט גברא דיכּול לחמא
עד רמשא עד דאתפרע מבעלי דבבי ולא טעם כל עמא לחמא.
כה .וכל דירי ַארעא עלּו בחֹורשא והוה דּובשא על אפי חקלא.
כו .וָאתא עמא לחֹורשא והא בריז דּובשא ולית דמיתיב ידיּה לפּומיּה ארי דחיל עמא
משבּועתא.
כז .ויֹונתן לא שמע כד אֹומי אבּוהי ית עמא ואֹושיט ית ריש שֹוטיתא דבידיּה ּוטבל יתּה
בקינא דדּובשא ואתיב ידיּה לפּומיּה ונהרא עינֹוהי.
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כח .ואתיב גברא חד מעמא ואמר אֹומָאה אֹומי אבּוְך ית עמא למימר ליט גברא דיכּול
לחמא יֹומא דין ואשתלהי עמא.
כט .ואמר יֹונתן עכר אבא ית עמא דַארעא חזֹו כען ארי נהרא עיני ארי טעימית זעיר
דּובשא הדין.
ל .ברם אלּו מיכל ָאכיל יֹומא דין עמא מבזת בעלי דבבֹוהי דאשכח ארי כען לא סגיַאת
מחתא בפלשתאי.
לאּ .וקטלּו ביֹומא ההּוא בפלשתאי ממכמש עד מישר אילֹון ואשתלהי עמא לחדא.
לב .ואתפני עמא על ביזתא ּונסיבּו עאן ותֹורין ּובני תֹורין ּונכיסּו על ַארעא ואכל עמא על
דמא.
לג .וחויאּו לשאּול למימר הא עמא חיבין קדם יי למיכל על דמא ואמר שקרתּון קריבּו לותי
יֹומא דין ַאבנא רבתא.
לד .ואמר שאּול אתבדרּו בעמא ותימרּון להֹון קריבּו לותי גבר תֹוריּה ּוגבר אימריּה
ותיכסּון הכא ותיכלּון ולא תחֹובּון קדם יי למיכל על דמא וקריבּו כל עמא גבר תֹוריּה בידיּה
בליליא ּונכיסּו תמן.
להּ .ובנא שאּול מדבחא קדם יי יתיּה שרי למבני מדבחא קדם יי.
לו .ואמר שאּול נחֹות בתר פלשתאי בליליא ונקטֹול בהֹון עד מנהר צפרא ולא נשַאר בהֹון
אנש ואמרּו כל דתקין בעינְך עביד ואמר כהנא נתקרב הלכא ונשַאל במימרא דיי.
לזּ .ושַאל שאּול במימרא דיי האיחֹות בתר פלשתאי התמסרינּון ביד ישראל ולא קביל
צלֹותיּה ביֹומא ההּוא.
לח .ואמר שאּול אתקריבּו הלכא כל רישי עמא ּודעֹו וחזֹו במן הות חֹובא הדין יֹומא דין.
לט .ארי קים הּוא יי דפריק ית ישראל ארי אלּו איתֹוהי ביֹונתן ברי ארי אתקטלא יתקטל
ולית דמתיב ליּה מכל עמא.
מ .ואמר לכל ישראל אתּון תהֹון לעברא חד ואנא ויֹונתן ברי נהי לעברא חד ואמרּו עמא
לשאּול דתקין בעינְך עביד.
מא .ואמר שאּול קדם יי אלהא דישראל ַאיתניּה בקשֹוט ואיתָאחד יֹונתן ושאּול ועמא נפקּו.
מב .ואמר שאּול רמֹו עדבין בינא ּובין יֹונתן ברי ואיתָאחד יֹונתן.
מג .ואמר שאּול ליֹונתן חוי לי מה עבדתא וחוי ליּה יֹונתן ואמר מטעם טעימת בריש
שֹוטיתא דבידי זעיר דּובשא הא אנא חיב לממת.
מד .ואמר שאּול כדין יעביד לי יי ּוכדין יֹוסיף ארי ממת תמּות יֹונתן.
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מה .ואמר עמא לשאּול היֹונתן יתקטיל די עבד פּורקנא רבא הדין בישראל חס קים הּוא יי
אם יפֹול מסער רישיּה לַארעא ארי קדם יי גלי דבשלּו עבד יֹומא דין ּופרקּו עמא ית יֹונתן
ולא מית.
מוּ .וסליק שאּול מבתר פלשתאי ּופלשתאי אזלּו לַאתריהֹון.
מז .ושאּול ַאצלח במלכּותא על ישראל וַאגיח קרבא סחֹור סחֹור בכל בעלי דבבֹוהי במֹוָאב
ּובבני עמֹון ּובאדֹום ּובמלכי צֹובה ּובפלשתאי ּובכל אתר דמתפני מחיב.
מחּ .וכנש משרין ּומחא ית דבית עמלק ושיזיב ית ישראל מיד בזזיהֹון.
מט .והוֹו בני שאּול יֹונתן וישוי ּומלכישּוע ושּום תרתין בנתיּה שּום רבתא מרב ושּום
זערתא מיכל.
נ .ושּום אתת שאּול אחינֹועם בת אחימעץ ושּום רב חיליּה אבינר בר נר ָאח אבּוהי
דשאּול.
נא .וקיש אבּוהי דשאּול ונר אבּוהי דַאבנר בר אביאל.
נב .והות קרבא תקיפא על פלישתאי כל יֹומי שאּול וחזא שאּול כל גבר גבר וכל גבר עביד
קרב ּוכנש יתיּה לותיּה.

פרק טו
א .ואמר שמּואל לשאּול יתי שלח יי לרביּותְך למהוי מלכא על עמיּה על ישראל ּוכען קבל
למימר פתגמא דיי.
ב .כדנן אמר יי צבאֹות דכירנא ית דעבד עמלק לישראל דכמן ליּה באֹורחא במיסקיּה
ממצרים.
גּ .וכען אזיל ותמחי ית דבית עמלק ּותגמר ית כל די להֹון ולא תחּוס עליהֹון ותקטֹול מגבר
עד אתתא מעּולים ועד יניק מתֹור ועד אימר מגמל ועד חמר.
דּ .וכנש שאּול ית עמא ּומנינּון באימרי פסחיא מאתן ַאלפין גברא רגלאי ועסרא ַאלפין ית
אנש יהּודה.
ה .ואתא שאּול עד קרתא דבית עמלק וטקיס משריתיּה בנחלא.
ו .ואמר שאּול לשלמָאה אזיל זּור אתפרש מגֹו עמלקָאה דלמא אשיצינְך עמיּה ואת עבדת
טיבּו עם כל בני ישראל במיסקהֹון ממצרים ואיתפרש שלמָאה מגֹו עמלקָאה.
זּ .ומחא שאּול ית דבית עמלק מחוילה מעלנא דחגרא די על אפי מצרים.
ח .וַאחד ית אגג מלכא דבית עמלק כד חי וית כל עמא גמר לפתגם דחרב.
ט .וחס שאּול ועמא על אגג ועל שפר ענא ותֹורי שמיניא ּופטימיא ועל כל דטב ולא ָאבּו
לגמרּותהֹון וכל מדעם דשיט ודבסיר יתּה גמירּו.
י .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם שמּואל למימר.
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יא .תבית במימרי ארי אמלכית ית שאּול למהוי מלכא ארי תב מבתר פּולחני וית פתגמי
לא קים ּותקיף לשמּואל וצלי קדם יי כל ליליא.
יב .וַאקדים שמּואל לקדמּות שאּול בצפרא ואתחוא לשמּואל למימר ָאתא שאּול לכרמלא
והא מתקן ליּה תמן אתר לפלגא ביּה ביזתא ואסתחר ועבד ּונחת לגלגלא.
יג .ואתא שמּואל לות שאּול ואמר ליּה שאּול בריְך את קדם יי קימית ית פתגמא דיי.
יד .ואמר שמּואל ואלּו קימתא ּומה קל ענא הדין באּודני וקל תֹוריא דאנא שמע.
טו .ואמר שאּול מעמלקָאה ַאיתיאּונּון דחס עמא על שפר ענא ותֹורי בדיל לדבחא קדם יי
אלהְך וית שַאר מֹותרא גמרנא.
טז .ואמר שמּואל לשאּול אֹוריְך ואחוי לְך ית דאתמלל מן קדם יי עמי בליליא ואמר ליּה
מליל.
יז .ואמר שמּואל הלא מן שריּותְך הויתא שיט וחלש בעיני נפשְך ברם זכּות שבטא
דבנימין אבּוְך גרמא לְך די בעֹו למעבר בימא קדם בני ישראל בדיל כן רביְך יי למהוי מלכא
על ישראל.
יח .ושלחְך יי באֹורחא ואמר אזיל ּותגמר ית חיביא ית דבית עמלק ותגיח קרבא בהֹון עד
דתשיצי יתהֹון.
יטּ .ולמא לא קבלתא למימרא דיי ואתפניתא על בזתא ועבדתא דביש קדם יי.
כ .ואמר שאּול לשמּואל דקבלית למימרא דיי ואזלית באֹורחא דשלחני יי וַאיתיתי ית אגג
מלכא דעמלק וית עמלקָאה גמרית.
כא .וַאפריש עמא מן בזתא עָאן ותֹורין קדם דיחרמּון לדבחא קדם יי אלהְך בגלגלא.
כב .ואמר שמּואל הא רעוא קדם יי בעלון ּובנכסת קּודשין כקבלא למימרא דיי הא קבלת
למימריּה מנכסת קּודשין טב לאצתא למילי נביאֹוהי מתרב פטימין.
כג .ארי כחֹוב גבריא דשאלין בקיסמא כן חֹובת כל גבר דמסרב על פתגמא דיי ּוכחֹובי
עמא דטעּו בתר טעותא כן חֹובת כל אנש דפצר ּומֹוסיף על מילי נביא חלף דקצתא
בפתגמא דיי רחקְך מלמהוי מלכא.
כד .ואמר שאּול לשמּואל חבית ארי עברית על מימרא דיי ּובסרית על פתגמְך ארי דחלית
מן עמא וקבלית למימריהֹון.
כהּ .וכען שבֹוק כען לחֹובי ותּוב עמי ואסגֹוד קדם יי.
כו .ואמר שמּואל לשאּול לא אתּוב עמְך ארי קצתא בפתגמא דיי ורחקְך יי מלמהוי מלכא
על ישראל.
כז .ואיסתחר שמּואל למיזל וַאתקף בכנף מעיליּה ואתבזע.
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כח .ואמר ליּה שמּואל ַאעדי יי ית מלכּותא דישראל מנְך יֹומא דין ויהבּה לחברְך דתקן
עֹובדיּה מנְך.
כט .ואם תימר אתּוב מחֹובי וישתביק לי בדיל דַאעביד מלכּו אנא ּובני על ישראל לעלם
כבר גזּור עלְך מן קדם מרי נצחניה דישראל דלית קדמֹוהי שקר ולא תאיב ממה דאמר ארי
לא כבני אנשא הּוא דָאמרין ּומכדבין גזרין ולא מקימין.
ל .ואמר חבית כען יקריני כען קדם סבי עמי וקדם ישראל ותּוב עמי ואסגֹוד קדם יי אלהְך.
לא .ותב שמּואל בתר שאּול ּוסגיד שאּול קדם יי.
לב .ואמר שמּואל קריבּו לותי ית אגג מלכא דבית עמלק ואתא לותיּה אגג מפנקא ואמר
אגג בבעּו רבֹוני מריר מֹותא.
לג .ואמר שמּואל כמא דאתכלת נשיא חרבְך כן תתכל מנשיא אמְך ּופשח שמּואל ית אגג
קדם יי בגלגלא.
לד .ואזל שמּואל לרמתא ושאּול סליק לביתיּה לגבעתא דשאּול.
לה .ולא אֹוסיף שמּואל למחזי ית שאּול עד יֹום מֹותיּה ארי אתאבל שמּואל אל שאּול ויי
תב במימריּה ארי ַאמליְך ית שאּול על ישראל.

פרק טז
א .ואמר יי לשמּואל עד אימתי את מתאבל אל שאּול ואנא רחקתיּה מלמהוי מלכא על
ישראל מלי קרנְך משחא ואיתא אשלחינְך לות ישי דמבית לחם ארי גלי קדמי בבנֹוהי כשר
קדמי למהוי מלכא.
ב .ואמר שמּואל איכדין איזל ואם ישמע שאּול ויקטלינני ואמר יי עגלת תֹורין תסב בידְך
ותימר לדבחא קדם יי ָאתיתי.
ג .ותזמין לישי בשירּותא ואנא ַאחזינְך ית דתעבד ותמשח קדמי ית דאימר לְך.
ד .ועבד שמּואל ית דמליל יי ואתא לבית לחם ואתכנשּו סבי קרתא לקדמּותיּה ואמרּו
שלם מיתְך.
ה .ואמר שלם לדבחא קדם יי ָאתיתי אזדמנּו ותיעלּון עמי לשירּותא וזמין ית ישי וית בנֹוהי
ּוקרא להֹון לנכסת קּודשא.
ו .והוה במיעלהֹון וחזא ית אליָאב ואמר ברם תקין קדם יי משיחיּה.
ז .ואמר יי לשמּואל לא תסתכל בחזויּה ּוברּום קֹומתיּה ארי רחקתיה ארי לא כמֹו דחזן בני
אנשא ארי בני אנשא חזן בעיניהֹון וקדם יי גלין מחשבת לבא.
חּ .וקרא ישי לאבינדב וַאעביריּה קדם שמּואל ואמר ַאף בדין לא רעוא קדם יי.
ט .וַאעבר ישי שמה ואמר ַאף בדין לא רעוא קדם יי.
י .וַאעבר ישי שבעא בנֹוהי קדם שמּואל ואמר שמּואל לישי לא רעוא קדם יי באלין.
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יא .ואמר שמּואל לישי השלימּו עּולימיא ואמר עֹוד אשתַאר זעירא והא רעי בענא ואמר
שמּואל לישי שלח וַאיתיניּה ארי לא נסתחר עד מיתֹוהי הכא.
יבּ .ושלח וַאיתיּה והּוא סמֹוק עינֹוהי יאין ושפיר בריויּה ואמר יי קּום משחיּה ארי דין הּוא.
יגּ .ונסיב שמּואל ית קרנא דמשחא ּומשח ית דוד בגֹו אחֹוהי ּושרת רּוח נבּוָאה מן קדם יי
על דוד מיֹומא ההּוא ּולעלא וקם שמּואל ואזל לרמתא.
יד .ורּוח גבּורה מן קדם יי דהות עם שאּול עדת מניּה ּומבעתא ליּה רּוח בישא מן קדם יי.
טו .ואמרּו עבדי שאּול ליּה הא כען רּוח בישא מן קדם יי מבעתא לְך.
טז .יימר כען רבֹוננא עבדְך קדמְך יבעּון גברא דידע לנגנא בכנֹורא ויהי כד תשרי עלְך רּוח
בישא מן קדם יי וינגן בידיּה וייטב לְך.
יז .ואמר שאּול לעבדֹוהי חזֹו כען לי גברא דמֹוטיב לנגנא ותיתּוניּה לותי.
יח .וָאתיב חד מעּולימיא ואמר הא חזתי בר לישי דמבית לחם ידע לנגנא וגבר חילא וגבר
עביד קרבין וסּוכלתן בעצה וגברא שפיר בריוא ּומימרא דיי בסעדיּה.
יטּ .ושלח שאּול אזגדין לות ישי ואמר שדר לי ית דוד ברְך די בענא.
כּ .ונסיב ישי טעּון חמרא טעּון דלחמא ּוגרב דחמר וגדיא בר עזי חד ושדר ביד דוד בריּה
לות שאּול.
כא .ואתא דוד לות שאּול ושמש קדמֹוהי ורחמיּה לחדא והוה ליּה נטל זינין.
כבּ .ושלח שאּול לות ישי למימר ישמש כען דוד קדמי ארי אשכח רחמין קדמי.
כג .והוה כד שריא רּוח בישא מן קדם יי לות שאּול ּונסיב דוד ית כנֹורא ּומנגן בידיּה
ּומתרוח לשאּול וטב ליּה ּומסתלקא מניּה רּוח בישא.

פרק יז
אּ .וכנשּו פלשתאי ית משריתיהֹון לַאגחא קרבא ואתכנשּו לשֹוכה די לשבט יהּודה ּושרֹו
בין שֹוכה ּובין עזקה באפס דמים.
ב .ושאּול ואנש ישראל אתכנישּו ּושרֹו במישר בּוטמא וסדרּו קרבא לקדמּות פלשתאי.
גּ .ופלשתאי קימין על טּורא מכא וישראל קימין על טּורא מכא וחילתא ביניהֹון.
דּ .ונפק גברא מביניהֹון ממשרית פלשתאי גלית שמיּה מגת רּומיּה שתא ַאמין וזירתא.
ה .וקּולס דנחש על רישיּה ושרין גלבין הּוא לביש ּומתקל שריֹונא חמשא ַאלפין תקלי
נחשא.
וּ .וטרקלילין דנחש על רגלֹוהי ּומסחפא דנחשא נפיק מן קּולסא ּומטל בין כתפֹוהי.
ז .וָאעא דמּורניתיּה כַאכסן דגרדאין ושננא דמּורניתיּה מתקל שית מָאה תקלי פרזלא ונטל
תריסא ָאזיל קדמֹוהי.
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ח .וקם וַאכריז על סדרי ישראל ואמר להֹון למה תפקּון לסדרא קרבא הלא אנא פלשתָאה
ואתּון עבדין לשאּול (אנא הּוא גלית פלשתָאה דמן גת דקטלית תרין בני עלי כהני חפני
ּופינחס ּושביתי ית ַארֹון קימא דיי ואֹובלית יתיּה לבית דגֹון טעותי והוה תמן בקירוי
פלשתאי שבעא ירחין ַאף כל קרב ּוקרב דהוֹו להֹון לפלשתאי אנא נפיק בריש חילא ּונצחנא
בקרבא ּורמינא קטילין כעפרא דַארעא ועד כען לא ַאכשרּו יתי פלשתאי למהוי רב ַאלפא
עלויהֹון ואתּון בני ישראל מה גבּורה עבד לכֹון שאּול בר קיש דמן גבעתא דמניתּון יתיּה
מלכא עלויכֹון אם גבר גבר הּוא ייחֹות ויעביד קרבא עמי ואם גבר חלש הּוא) בחרּו לכֹון
גברא ויחֹות לותי.
ט .אם יכּול לאגחא קרבא עמי ויקטלינני ּונהי לכֹון לעבדין ואם אנא אכּול ליּה וַאקטליניּה
ּותהֹון לנא לעבדין ותפלחּון יתנא.
י .ואמר פלשתָאה אנא חסדית ית סדרי ישראל יֹומא דין למימר ַאיתֹו לי גברא ונגיח קרבא
כחדא.
יאּ .ושמע שאּול וכל ישראל ית פתגמי פלשתָאה האלין ואתברּו ּודחילּו לחדא.
יב .ודוד בר גבר אפרתי הדין מבית לחם דבית יהּודה ּושמיּה ישי וליּה תמניא בנין וגברא
ביֹומי שאּול סיב מני בבחיריא.
יג .ואזלּו תלתא בני ישי רברביא אזלּו בתר שאּול לקרבא ושּום תלתא בנֹוהי דאזלּו
לקרבא אליָאב בּוכרא ותניניּה אבינדב ּותליתָאה שמה.
יד .ודוד הּוא זעירא ּותלתא רברביא אזלּו בתר שאּול.
טו .ודוד אזל ותב מלות שאּול למרעי ית ענא דאבּוהי בית לחם.
טז .וקריב פלשתָאה ּומקדים ּומחשיְך ואתעתד ַארבעין יֹומין.
יז .ואמר ישי לדוד בריּה סב כען לאחיְך מכילתא דקליא הדין ועסרא טּולמין דלחמא הדין
ואֹוביל למשריתא לאחיְך.
יח .וית עסר גּובנין דחלבא האלין תֹוביל לרב ַאלפא וית ַאחיְך תסער לשלם וית טיביהֹון
תיתי.
יט .ושאּול ואינּון וכל אנש ישראל במישר בּוטמא מגיחין קרבא עם פלשתאי.
כ .וַאקדם דוד בצפרא ּושבק ית ענא על נטרא ּונסיב ואזל כמה דפקדיּה ישי וָאתא
לכרכּומא ּומשרית עבדי קרבא נפקּו לסידרא ויביבּו בקרבא.
כא .וסדרּו ישראל ּופלשתאי סדרא לקדמּות סדרא.
כבּ .ושבק דוד ית מניא די עלֹוהי על יד נטיר מניא ּורהט לסדרא וָאתא ושאל לאחֹוהי
בשלם.
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כג .והּוא ממליל עמהֹון והא גברא מביניהֹון סליק גלית פלשתָאה שמיּה מגת מסדרי
פלשתאי ּומליל כפתגמיא האלין ּושמע דוד.
כד .וכל אנש ישראל במחזיהֹון ית גברא ואפיכּו מן קדמֹוהי ּודחילּו לחדא.
כה .ואמר אנש ישראל החזיתּון גברא דסליק הדין ארי לחסדא ית ישראל סליק ויהי גברא
דיקטליניּה יעתריניּה מלכא עֹותר סגי וית ברתיּה יתן ליּה וית בית אבּוהי יעביד חֹורין
רברבין בישראל.
כו .ואמר דוד לגבריא דקימין עמיּה למימר מה יתעביד לגברא דיקטֹול ית פלישתָאה דיכי
ויעדי חסּודא מעל ישראל ארי מן פלשתָאה ערלא הדין ארי חסד סדרי עבדי קרבא דעמיּה
דיי קימא.
כז .ואמר ליּה עמא כפתגמא הדין למימר כדין יתעביד לגברא דיקטליניּה.
כחּ .ושמע אליָאב אחּוהי רבא במללּותיּה עם גבריא ּותקיף רּוגזא דאליָאב בדוד ואמר
למה דנן נחתתא ועל מן רטשתא זעיר ענא האינּון במדברא אנא ידענא ית בקרנּותְך וית
בישּות לבְך ארי בדיל למחזי עבדי קרבא נחתתא.
כט .ואמר דוד מה עבדית כען הלא פתגם הּוא דאמרית.
ל .ואסתחר מלותיּה לקביל אֹוחרן ואמר כפתגמא הדין ואתיבּוהי עמא פתגמא כפתגמא
קדמָאה.
לא .ואשתמעּו פתגמיא דמליל דוד וחויאּו קדם שאּול ודברהי.
לב .ואמר דוד לשאּול לא יתבר לבא דאנשא מניּה עבדְך ייזיל ויגיח קרבא עם פלשתָאה
הדין.
לג .ואמר שאּול לדוד לא תכּול למיזל עם פלשתָאה הדין לַאגחא קרבא עמיּה ארי יניק את
והּוא גבר עביד קרבין מינקּותיּה.
לד .ואמר דוד לשאּול רעיא הוה עבדְך לאבּוהי בענא וָאתא ַאריא וַאף דּובא ּונסיב אמרא
מעדרא.
להּ .ונפקית בתרֹוהי ּומחיתיּה ושזיבתיּה מפּומיּה וקם עלי ואחדית בלֹועיּה ּומחיתיּה
ּוקטלתיּה.
לוַ .אף ית ַאריא ַאף דבא קטל עבדְך ויהי פלשתָאה ערלא הדין כחד מנהֹון ארי חסד סדרי
עמא דיי קימא.
לז .ואמר דוד יי דשיזבני מידא דַאריא ּומידא דדּובא הּוא ישיזבינני מידא דפלשתָאה הדין
ואמר שאּול לדוד אזיל ּומימרא דיי יהי בסעדְך.
לח .וַאלביש שאּול ית דוד לבּושֹוהי ויהב קּולס דנחש על רישיּה וַאלביש יתיּה שרינא.
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לט .וזריז דוד ית חרביּה מעל ללבּושֹוהי ולא ָאבא למיזל ארי לא ַאליף ואמר דוד לשאּול
לית אנא יכיל למיזל באלין ארי לית בהֹון נסא וַאעדינּון דוד מעלוֹוהי.
מּ .ונסיב חּוטריּה בידיּה ּובחר ליּה חמשא שעיעי ַאבניא מן נחלא ושוי יתהֹון במאן רעיא
די ליּה ּובתרמיליּה וקלעיּה בידיּה ּוקריב לות פלשתָאה.
מא .ואזל פלשתָאה ָאזיל וקריב לות דוד וגברא נטיל תריסא קדמֹוהי.
מב .ואסתכי פלשתָאה וחזא ית דוד ושטיּה ארי הוה יניק וסמֹוק שפיר בריויּה.
מג .ואמר פלשתָאה לדוד הכלבא שטי אנא דאת ָאתי עלי בחּוטריא וליט פלשתָאה ית דוד
בטעותיּה.
מד .ואמר פלשתָאה לדוד איתא לותי ואתן ית בסרְך לעֹופא דשמיא ולבעירא דַארעא.
מה .ואמר דוד לפלשתָאה את ָאתי עלי בחרבא ּובמּורניתא ּוברֹומחא ואנא ָאתי עלְך
בשמא דיי צבאֹות אלהא דסדרי ישראל דחסדתא.
מו .יֹומא הדין ימסרינְך יי בידי ואקטלינְך וַאעדי ית רישְך מנְך ואתן פגּול משרית פלשתאי
יֹומא הדין לעֹופא דשמיא ּולחיות ַארעא וידעּון כל דירי ַארעא דאית אלהא בישראל.
מז .וידעּון כל קהלא הדין ארי לא בחרבא ּובמּורניתא פריק יי ארי מן קדם יי נצחן קרביא
וימסר יתכֹון בידנא.
מח .והוה כד קם פלשתָאה ואזל ּוקרב לקדמּות דוד ואֹוחי דוד ּורהט לסדרא לקדמּות
פלשתָאה.
מט .ואֹושיט דוד ית ידיּה למנא ּונסיב מתמן ַאבנא וַאקלע בקלעא ּומחא ית פלשתָאה על
בית עינֹוהי ּוטבעת ַאבנא בבית עינֹוהי ּונפל על אפֹוהי על ַארעא.
נּ .ותקיף דוד מן פלשתָאה בקלעא ּובַאבנא ּומחא ית פלשתָאה וקטליּה וחרבא לית בידא
דדוד.
נאּ .ורהט דוד וקם על פלשתָאה ּונסיב ית חרביּה ושלפא מנדנא וקטליּה ּופסק ביּה ית
רישיּה וחזֹו פלשתאי ארי מית גברהֹון ואפיכּו.
נב .וקמּו אנשי ישראל ויהּודה ויביבּו ּורדפּו ית פלשתאי עד מעלנא דגיא ועד תרעי עקרֹון
ּונפלּו קטֹולי פלשתאי באֹורח שערים ועד גת ועד ערֹון.
נג .ותבּו בני ישראל מלמרדף בתר פלשתאי ּובזֹו ית משריתהֹון.
נדּ .ונסיב דוד ית רישא דפלשתָאה וַאיתיּה לירּושלם וית זיניּה שוי במשכניּה.
נה .וכד חזא שאּול ית דוד נפיק לקדמּות פלשתאי אמר לַאבנר רב חילא בר מן דין
עּולימא ַאבנר ואמר ַאבנר חיי נפשְך מלכא אם ידע אנא.
נו .ואמר מלכא שַאל את בר מן דין עּולימא.
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נז .וכד תב דוד מלמקטל ית פלשתָאה ּודבר יתיּה ַאבנר וַאיתיּה קדם שאּול ורישא
דפלשתָאה בידיּה.
נח .ואמר ליּה שאּול בר מן את עּולימא ואמר דוד בר עבדְך ישי דמבית לחם.

פרק יח
א .והוה כד שיצי למללא עם שאּול ונפשא דיהֹונתן אתחביבת בנפשא דדוד ורחמיּה
יהֹונתן כנפשיּה.
ב .ודבריּה שאּול ביֹומא ההּוא ולא שבקיּה למיתב בית אבּוהי.
גּ .וגזר יהֹונתן ודוד קים בדרחם יתיּה כנפשיּה.
ד .ואשלח יהֹונתן ית מעילא די עלֹוהי ויהביּה לדוד ּולבּושֹוהי ועד חרביּה ועד קשתיּה ועד
זרזיּה.
הּ .ונפק דוד בכל אתר דשלח יתיּה שאּול מצלח ּומניּה שאּול על גברי עבדי קרבא ּושפר
בעיני כל עמא וַאף בעיני עבדי שאּול.
ו .והוה במיעלהֹון כד תב דוד מלמקטל ית פלשתָאה ּונפקא נשיא מכל קירוי ישראל
לשבחא בחנגיא לקדמּות שאּול מלכא בתפין בחדוא ּובצלצלין.
ז .ואתיבא נשיא דמשבחן ואמרא קטל שאּול בַאלפין ודוד בריבון.
חּ .ותקיף לשאּול לחדא ּובאש בעינֹוהי פתגמא הדין ואמר יהבּו לדוד ריבון ולי יהבּו ַאלפיא
ּומכען לא אשתארת ליּה אלהין מלכּותא.
ט .והוה שאּול כמין לדוד מיֹומא ההּוא ּולהלא.
י .והוה ביֹומא דבתרֹוהי ּושרת רּוח בישא מן קדם יי על שאּול ואשתטי בגֹו ביתא ודוד מנגן
בידיּה כיֹום ביֹום ּומּורניתא בידא דשאּול.
יא .וארים שאּול ית מּורניתא ואמר אמחיניּה בדוד וַאברזיניּה בכֹותלא ואסתחר דוד מן
קדמֹוהי תרתין זמנין.
יבּ .ודחיל שאּול מן קדם דוד ארי הוה מימרא דיי בסעדיּה וית שאּול רחיק.
יג .וַאפנייּה שאּול מלותיּה ּומנייּה ליה רב ַאלפא ּונפק ועל בריש עמא.
יד .והוה דוד לכל אֹורחתיּה מצלח ּומימרא דיי בסעדיּה.
טו .וחזא שאּול דהּוא מצלח לחדא ּודחיל מן קדמֹוהי.
טז .וכל ישראל ויהּודה רחמין ית דוד ארי הּוא נפק ועליל ברישיהֹון.
יז .ואמר שאּול לדוד הא ברתי רבתא מרב יתּה אתן לְך לאתּו ברם הוי לי לגבר עביד
קרבי וַאגח קרבא דעמיּה דיי ושאּול אמר לא תהי ידי ביּה ויתמסר בידא דפלשתאי.
יח .ואמר דוד לשאּול מן אנא ּומן חיי (ברם) זרעית אבא בישראל ארי אהי חתנא למלכא.
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יט .והוה בעידן דמטא למתן ית מרב בת שאּול לדוד והיא אתיהיבת לעדריאל דממחֹולת
לאתי.
כּ .ורחימת מיכל בת שאּול לדוד וחויאּו לשאּול ּוכשר פתגמא בעינֹוהי.
כא .ואמר שאּול אתנּה ליּה ּותהי ליּה לתקלא ויתמסר בידא דפלשתאי ואמר שאּול לדוד
בחדא מתרין תתחתן בי יֹומא דין.
כבּ .ופקיד שאּול ית עבדֹוהי מלילּו עם דוד ברז למימר הא אתרעי בְך מלכא וכל עבדֹוהי
רחמּוְך ּוכען אתחתן במלכא.
כגּ .ומלילּו עבדי שאּול קדם דוד ית פתגמיא האלין ואמר דוד הזעירא בעיניכֹון לאתחתנא
במלכא ואנא גבר מסכן והדיֹוט.
כד .וחויאּו עבדי שאּול ליּה למימר כפתגמיא האלין מליל דוד.
כה .ואמר שאּול כדין תימרּון לדוד לא רעוא למלכא במֹוהרין אלהין במָאה ערלת פלשתאי
לאתפרעא בשנאי מלכא ושאּול חשיב לממסר ית דוד בידא דפלשתאי.
כו .וחויאּו עבדֹוהי לדוד ית פתגמיא האלין ּוכשר פתגמא בעיני דוד לאתחתנא במלכא ולא
שלימּו יֹומיא.
כז .וקם דוד ואזל הּוא וגברֹוהי ּוקטל בפלשתאי מאתן גברא וַאיתי דוד ית ערלתהֹון
ואשלמינּון למלכא לאתחתנא במלכא ויהב ליה שאּול ית מיכל ברתיּה לאתּו.
כח .וחזא שאּול וידע ארי מימרא דיי בסעדיּה דדוד ּומיכל בת שאּול רחמתיּה.
כט .ואֹוסיף שאּול למדחל מן קדם דוד עֹוד והוה שאּול בעיל דבב לדוד כל יֹומיא.
לּ .ונפקּו רברבי פלשתאי והוה בזמן מפקהֹון ַאצלח דוד מכל עבדי שאּול ּוסגי שמיּה
לחדא.

פרק יט
אּ .ומליל שאּול עם יֹונתן בריּה ועם כל עבדֹוהי למקטל ית דוד ויהֹונתן בר שאּול אתרעי
בדוד לחדא.
ב .וחוי יהֹונתן לדוד למימר בעי שאּול אבא למקטלְך ּוכען אסתמר כען בצפרא ותתב
בסתרא ותטמר.
ג .ואנא אפֹוק ואקּום לות אבא בחקלא דאת תמן ואנא אמליל עלְך פתגמין תקנין קדם
אבא ואחזי מה ואחוי לְך.
דּ .ומליל יהֹונתן על דוד פתגמין תקנין קדם שאּול אבּוהי ואמר ליּה לא יחטא מלכא
בעבדיּה בדוד ארי לא חטי לְך וארי עֹובדֹוהי תקנין לְך לחדא.
הּ .ומסר ית נפשיּה כעל גב לאתקטלא ּוקטל ית פלשתָאה ועבד יי פּורקנא רבא לכל
ישראל חזיתא וחדיתא ּולמא תתחיב בדם זכאי למקטל ית דוד מגן.
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ו .וקבל שאּול למימר יהֹונתן וקים שאּול קים חי יי אם יתקטל.
זּ .וקרא יהֹונתן לדוד וחוי ליּה יהֹונתן ית כל פתגמיא האלין וַאיתי יהֹונתן ית דוד לות שאּול
והוה משמש קדמֹוהי כמאיתמלי ּומדקדמֹוהי.
ח .ואֹוסיפּו עבדי קרבא למהוי ּונפק דוד וַאגיח קרבא בפלשתאי ּומחא בהֹון מחא סגיָאה
ואפיכּו מן קדמֹוהי.
טּ .ושרת רּוח בישא מן קדם יי לות שאּול והּוא בביתיּה יתיב ּומּורניתא בידיּה ודוד מנגן
ביד.
יּ .ובעא שאּול למימחי במּורניתא בדוד ּולמברזיּה בכֹותלא ואתפטר מן קדם שאּול ּוקבע
ית מּורניתא בכֹותלא ודוד ערק ואשתיזיב בליליא ההּוא.
יאּ .ושלח שאּול אזגדין לות בית דוד למטריּה ּולמקטליּה בצפרא וחויַאת לדוד מיכל
אתתיּה למימר אם ליתְך משיזיב ית נפשְך בליליא מחר את מתקטל.
יב .ושלשלת מיכל ית דוד מן חרכא ואזל וערק ואשתיזיב.
יגּ .ונסיבת מיכל ית צלמניא ושויַאת על ערסא וית נֹודא דעזא שויַאת אסדֹוהי וכסיַאת
בלבּושא.
ידּ .ושלח שאּול אזגדין למדבר ית דוד ואמרת שכיב מרע הּוא.
טוּ .ושלח שאּול ית אזגדיא למסעד ית דוד למימר ַאסיקּו יתיּה בערסא לותי למקטליּה.
טז .ואתֹו אזגדיא והא צלמניא על ערסא ונֹודא דעזא אסדֹוהי.
יז .ואמר שאּול למיכל למא כדין שקרת בי ושלחת ית בעיל דבבי ואשתיזיב ואמרת מיכל
לשאּול הּוא אמר לי שלחני למה אקטלנְך.
יח .ודוד ערק ואשתיזיב ואתא לות שמּואל לרמתא וחוי ליּה ית כל די עבד ליּה שאּול ואזל
הּוא ּושמּואל ויתיבּו בבית אּולפנא.
יט .ואתחוא לשאּול למימר הא דוד בבית אּולפנא ברמתא.
כּ .ושלח שאּול אזגדין למדבר ית דוד וחזֹו ית סיעת ספריא משבחין ּושמּואל קאים מליף
עלויהֹון ּושרת על אזגדי שאּול רּוח נבּוָאה מן קדם יי ושבחּו ַאף אנּון.
כא .וחויאּו לשאּול ּושלח אזגדין אֹוחרנין ושבחּו ַאף אנּון ואֹוסיף שאּול ּושלח אזגדין
תליתאין ושבחּו ַאף אנּון.
כב .ואזל ַאף הּוא לרמתא ואתא עד גּובא רבא די בשכּו ּושַאל ואמר איכא שמּואל ודוד
ואמר הא בבית אּולפנא ברמתא.
כג .ואזל לתמן לבית אּולפנא די ברמתא ּושרת עלֹוהי ַאף הּוא רּוח נבּוָאה מן קדם יי ואזל
מיזל ּומשבח עד דאתא לבית אּולפנא ברמתא.
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כד .ואשלח ַאף הּוא לבּושֹוהי ושבח ַאף הּוא קדם שמּואל ּונפל ברשן כל יֹומא ההּוא וכל
ליליא על כן יימרּון הַאף שאּול בספריא.

פרק כ
א .וערק דוד מבית אּולפנא די ברמתא ואתא ואמר קדם יהֹונתן מה עבדית מה חֹובי ּומה
סּורחני קדם ָאבּוְך ארי בעי למקטלי.
ב .ואמר ליּה חס לא תמּות הא לא יעביד אבא פתגם רב אֹו פתגם זעיר ולא יחוי לי ּומא
דין כסי אבא מני ית פתגמא הדין לית דא קימא.
ג .וקים עֹוד דוד ואמר מדע ידע אבּוְך ארי אשכחית רחמין בעינְך ואמר לא ידע דא יהֹונתן
דלמא יתנסיס ּוברם קים הּוא יי וחיי נפשְך ארי כפסעא חדא בינא ּובין מֹותא.
ד .ואמר יהֹונתן לדוד מא רעוא נפשְך וַאעבד לְך.
ה .ואמר דוד ליהֹונתן הא ירחא מחר ואנא ַאסחרא ַאסחר עם מלכא למיכל ותשלחינני
ואטמר בחקלא עד עדן רמשא דיֹומא תליתָאה.
ו .אם מבעא יבעינני אבּוְך ותימר אשתָאלא אשתַאל מני דוד למיזל לבית לחם קרתיּה ארי
שירּוי נכסת קּודשיא יֹומא דין תמן לכל זרעיתא.
ז .אם כדין יימר טב שלם לעבדְך ואם מתקיף יתקיף ליּה דע ארי גמירא בישתא מניּה.
ח .ותעביד טיבּו עם עבדְך ארי בקימא דיי ָאעליתא ית עבדְך עמְך ואם אית בי חֹובא
קטֹולני את ּולות ָאבּוְך למא דנן תעילינני.
ט .ואמר יהֹונתן חס לְך ארי אם מדע אדע ארי גמירא בישתא מן אבא למיתי עלְך ולא יתּה
אחוי לְך.
י .ואמר דוד ליהֹונתן מן יחוי לי אֹו דלמא יתבנְך אבּוְך פתגמין קשין.
יא .ואמר יהֹונתן לדוד אזל ונפֹוק לחקלא ּונפקּו תרויהֹון לחקלא.
יב .ואמר יהֹונתן לדוד יי אלהא דישראל ארי אבדֹוק ית אבא בעדנא הדין מחר אֹו ביֹומא
תליתָאה והא פתגמיא תקנין מתַאמרין על דוד ולא מכען אשלח לותְך ואחוי לְך.
יג .כדין יעביד יי ליהֹונתן ּוכדין יֹוסיף ארי גמירא מן אבא למיתי בישתא עלְך וַאחוי לְך
ואשלחנְך ּותהְך לשלם ויהי מימרא דיי בסעדְך כמא דהוה בסעדיּה דאבא.
יד .ולא עד דאנא קים ולא תעביד עמי טיבּו מן קדם יי ולא אמּות.
טו .ולא תפסיק ית טיבּותְך מן אנש ביתי עד עלמא ולא כד שיצי יי ית סנאי דוד גבר מעל
אפי ַארעא.
טזּ .וגזר יהֹונתן קים עם בית דוד ואתפרע ליּה יי מיד סנאי דוד.
יז .ואֹוסיף יהֹונתן לאֹומָאה ית דוד בדרחים יתיּה ארי רחמת נפשיּה רחמיּה.
יח .ואמר ליּה יהֹונתן מחר ירחא ותתבעי ארי יהי מרוח בית ַאסחרּותְך.
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יטּ .ובתלתּות יֹומיא תתבעי לחדא ּותהְך לַאתרא דאטמרתא תמן ביֹומא דחֹולא ותתיב
בסטר אבן ָאתא.
כ .ואנא תלתא גירין בקשתא אשדי לממחי לי לפילגיסא.
כא .והא אשלח ית עּולימא אזיל וַאיתי ית גיריא אם מימר אימר לעּולימא הא גיריא מנְך
ּולכא סבהי וַאיתא ארי שלם לְך ולית מדעם ביש קים הּוא יי.
כב .ואם כדין אימר לעּולימא הא גיריא מנְך ּולהלא אזיל ארי שיזבינְך יי.
כגּ .ופתגמא די מלילנא אנא ואת הא מימרא דיי ביני ּובינְך סהיד עד עלמא.
כד .ואטמר דוד בחקלא והוה ירחא וַאסחר מלכא על לחמא למיכל.
כה .וַאסחר מלכא על שוייּה כזמן בזמן על שויה דמתקן ליּה בסטר כֹותלא וקם יהֹונתן
וַאסחר ַאבנר מסטרא דשאּול והוה ַאתרא דדוד מרוח.
כו .ולא מליל שאּול מדעם ביֹומא ההּוא ארי אמר דלמא עירּוע הּוא ליּה ולא דכי הּוא אֹו
דלמא לאֹורח אזל ואנחנא לא זמנינהי.
כז .והוה ביֹומא דבתרֹוהי דהּוא עבּור ירחא תנינא והוה ַאתרא דדוד מרוח ואמר שאּול
ליהֹונתן בריּה מא דין לא אתא בר ישי ַאף תמלי ַאף יֹומא דין ללחמא.
כח .ואתיב יהֹונתן ית שאּול אשתָאלא אשתַאל דוד מני למיזל עד בית לחם.
כט .ואמר שלחני כען ארי שירּו נכסת קּודשיא לכל זרעיתא לנא בקרתא והּוא פקיד לי
אחי ּוכען אם אשכחית רחמין בעינְך אשתיזיב כען ואחזי ית אחי על כן לא אתא לפתֹורא
דמלכא.
לּ .ותקיף רּוגזא דשאּול ביהֹונתן ואמר ליּה בר סרבניתא דמרדּותא קשיא הלא ידענא ארי
רעי את לבר ישי לבהתתְך ּולבהתת קלן אמְך.
לא .ארי כל יֹומיא דבר ישי קים על ַארעא לא תתקן את ּומלכּותְך ּוכען שלח וַאיתיניּה לותי
ארי גבר חיב קטֹול הּוא.
לב .וָאתיב יהֹונתן ית שאּול אבּוהי ואמר ליּה למה יתקטיל מה עבד.
לג .וארים שאּול ית מּורניתא עלֹוהי לממחיּה וידע יהֹונתן ארי גמירא הּוא מן אבּוהי
למקטל ית דוד.
לד .וקם יהֹונתן מעם פתֹורא בתקיף רּוגזא ולא אכל ביֹום עבּור ירחא תנינא לחמא ארי
אתנסיס על דוד ארי ַאכלימיּה אבּוהי.
לה .והוה בצפרא ּונפק יהֹונתן לחקלא לזמנא דאמר ליּה דוד ויניק זעיר עמיּה.
לו .ואמר לעּולימיּה רהט ַאיתא כען ית גיריא דאנא שדי ועּולמא רהט והּוא שדא גירא
לַאעברּותיּה.
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לז .ואתא עּולימא עד אתר גירא די שדא יהֹונתן ּוקרא יהֹונתן בתר עּולימא ואמר הלא
גירא מנְך ּולהלא.
לחּ .וקרא יהֹונתן בתר עּולימא אֹוחי בפריע לא תתעכב ּולקיט עּולימא דיהֹונתן ית גיריא
ואתא לות רבֹוניּה.
לט .ועּולימא לא ידע מדעם ברם יהֹונתן ודוד ידעין ית פתגמא.
מ .ויהב יהֹונתן ית זיניּה לעּולימא דיליּה ואמר ליּה אזיל אֹוביליּה לקרתא.
מא .עּולימא ָאתא ודוד קם מסטר אבן ָאתא דלקביל דרֹומא ּונפל על אפֹוהי על ַארעא
ּוסגיד תלת זמנין ּונשיקּו גבר ית חבריּה ּובכּו גבר עם חבריּה עד דדוד ַאסגי.
מב .ואמר יהֹונתן לדוד אזיל לשלם דקימנא תרוינא אנחנא בשמא דיי למימר מימרא דיי
יהי סהיד בינא ּובינְך ּובין בני ּובין בנְך עד עלמא.

פרק כא
א .וקם ואזל ויהֹונתן על לקרתא.
ב .ואתא דוד לנֹוב לות אחימלְך כהנא ואתבעית אחימלְך לקדמּות דוד ואמר ליּה מא דין
את בלחֹודְך ּוגבר לית עמְך.
ג .ואמר דוד לאחימלְך כהנא מלכא פקדני פתגמא ואמר לי אנש לא ידע מדעם ית פתגמא
דאנא שלח לְך ּודפקדתְך וית עּולימיא שלחית קדמי לאתר כסי וטמיר.
דּ .וכען מה אית כא תחֹות ידְך חמשא טּולמין דלחמא הב בידי אֹו מה דאשתכח.
ה .ואתיב כהנא ית דוד ואמר לית לחם חֹולין לתחֹות ידי אלהין לחמא דקדשא אית ברם
אם נטרין עּולימיא לחֹוד מסֹואבת אתתא.
ו .ואתיב דוד ית כהנא ואמר ליּה בקשטא אתתא מרחקא לנא כמאתמלי ּומדקדמֹוהי
במפקי והוה מניהֹון לעּולימיא דכן לקדשא והּוא באֹורח חֹולא הוה ָאזיל ויֹומא דין הוה
מתאכיל ולא מתפסל במנא.
ז .ויהב ליּה כהנא קדשא ארי לא הוה תמן לחם חֹולין אלהין לחם אפיא דמעדן מן קדם יי
לשויּותיּה לחם חמים ביֹום אתנסיבּותיּה.
ח .ותמן גברא מעבדי שאּול ביֹומא ההּוא כניש קדם יי ּושמיּה דֹואג אדֹומא רב רעיא
דלשאּול.
ט .ואמר דוד לאחימלְך אלּו אית כא תחֹות ידְך מּורניתא אֹו חרבא ארי ַאף חרבי וַאף מני
לא נסבית בידי ארי הוה פתגם מלכא בבהילּו.
י .ואמר כהנא חרבא דגלית פלשתָאה דקטלתא במישר בּוטמא הא היא מכרכא בשֹושיפא
בתר דשאּול ליּה באפֹודא אם יתּה תסב לְך סב ארי לית אֹוחרי בר מנּה הכא ואמר דוד
לית דכותּה הבנא לי.
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יא .וקם דוד וערק ביֹומא ההּוא מן קדם שאּול ואתא לות ָאכיש מלכא דגת.
יב .ואמרּו עבדי ָאכיש ליּה הלא דין דוד מלכא דַארעא הלא לדין משבחין בחנגיא למימר
קטל שאּול בַאלפין ודוד ברבון.
יג .ושוי דוד ית פתגמיא האלין בלביה ּודחיל לחדא מן קדם ָאכיש מלכא דגת.
יד .ואשני ית טעמיּה בעיניהֹון ואשתמם בידיהֹון ּומסרט על דשי תרעא ּומחת ריריּה על
דקניּה.
טו .ואמר ָאכיש לעבדֹוהי הא כד חזיתּון דגבר שטי הּוא למא ַאיתיתּון יתיּה לותי.
טז .חסר שטיא אנא ארי ַאיתיתּון ית דין לאשתטָאה קדמי הדין ייעּול לביתי.

פרק כב
א .ואזל דוד מתמן ואשתיזיב למערת עדלם ּושמעּו ַאחֹוהי ּובית אבּוהי ּונחתּו לותיּה
לתמן.
ב .ואתכנישּו לותיּה כל גבר מעיק רּוח וכל גבר די ליּה מרי רשּו וכל גבר מריר נפש והוה
עליהֹון לרבא והוֹו עמיּה כַארבע מָאה גברא.
ג .ואזל דוד מתמן למצפיא דמֹוָאב ואמר למלכא דמֹוָאב יפֹוק כען אבא ואמא עמכֹון עד
דאידע מה יעביד לי יי.
ד .ואשרינּון קדם מלכא דמֹוָאב ויתיבּו עמיּה כל יֹומין דהוה דוד מטמר במצּודיא.
ה .ואמר גד נביא לדוד לא תתב במצּודיא איתא ואזיל לְך לארע יהּודה ואזל דוד ואתא
לחּורשא דחרת.
וּ .ושמע שאּול ארי אתידע דוד וגבריא די עמיּה ושאּול יתיב בגבעתא תחֹות אשלא
ברמתא ּומּורניתיּה בידיּה וכל עבדֹוהי קימין עלֹוהי.
ז .ואמר שאּול לעבדֹוהי דקימין עלֹוהי שמעּו כען בני שבטא דבית בנימין ַאף לכלכֹון יתן
בר ישי חקלין וכרמין לכלכֹון ימני רבני ַאלפין ורבני מאותא.
ח .ארי מרדתּון כלכֹון עלי ולית דחוי לי כד גזר קים ברי ברי עם בר ישי ולית דכאיב מנכֹון
עלי ּומחוי לי ארי ָאקים ברי ית עבדי עלי לכמנא כיֹומא הדין.
ט .ואתיב דֹואג אדֹומָאה והּוא ממנא על עבדי שאּול ואמר חזיתי ית בר ישי אתא לנֹוב לות
אחימלְך בר אחיטּוב.
י .ושאיל ליּה במימרא דיי ּוזודין יהב ליּה וית חרבא דגלית פלשתָאה יהב ליּה.
יאּ .ושלח מלכא למקרי ית אחימלְך בר אחיטּוב כהנא וית כל בית אבּוהי כהניא די בנֹוב
ואתֹו כלהֹון לות מלכא.
יב .ואמר שאּול שמע כען בר אחיטּוב ואמר הא אנא רבֹוני.
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יג .ואמר ליּה שאּול למה מרדתּון עלי את ּובר ישי במתנְך ליּה מזֹון וחרבא ּושָאלית ליּה
במימרא דיי למיקם עלי לכמנא כיֹומא הדין.
יד .ואתיב אחימלְך ית מלכא ואמר ּומן בכל עבדְך כדוד מהימן וחתנא דמלכא ורב על
משמעתְך ויקיר בביתְך.
טו .יֹומא דין שריתי למשַאל ליּה במימרא דיי חס לי לא ישוי מלכא בעבדיּה פתגמא בכל
בית אבא ארי לא ידע עבדְך בכל דא פתגם זעיר אֹו רב.
טז .ואמר מלכא ממת תמּות אחימלְך את וכל בית ָאבּוְך.
יז .ואמר מלכא לרהטיא דקימין עלֹוהי אסתחרּו ּוקטלּו כהניא דיי ארי ַאף ידיהֹון עם דוד
וארי ידעּו ארי עריק הּוא ולא חוּו לי ולא אבֹו עבדי מלכא לאֹושטא ית ידיהֹון למשלט
בכהניא דיי.
יח .ואמר מלכא לדֹואג אסתחר את ּושלֹוט בכהניא ואסתחר דֹואג אדֹומָאה ּושלט הּוא
בכהניא ּוקטל ביֹומא ההּוא תמנן וחמשא גברין דכשרין למלבש אפֹוד דבּוץ.
יט .וית נֹוב קרית כהניא קטל לפתגם דחרב מגבר ועד אתתא מעּולים ועד יניק ותֹור וחמר
ואימר לפתגם דחרב.
כ .ואשתיזיב ברא חדא לאחימלְך בר אחטּוב ּושמיּה אביתר וערק בתר דוד.
כא .וחוי אביתר לדוד ארי קטל שאּול ית כהניא דיי.
כב .ואמר דוד לאביתר ידענא ביֹומא ההּוא ארי תמן דֹואג אדֹומָאה ארי חוָאה יחוי לשאּול
אנא גרמית לאסתקפא בכל נפש בית אבּוְך.
כג .תיב עמי לא תדחל ארי דבעי למקטלי בעי למקטלְך ארי נטיר את עמי.

פרק כג
א .וחויאּו לדוד למימר הא פלשתאי מגיחין קרבא בקעילה והא אינּון בזזין ית אידריא.
ב .ושאיל דוד במימרא דיי למימר האזיל ואקטֹול בפלשתאי האלין ואמר יי לדוד אזיל
ותקטֹול בפלשתאי ותפרֹוק ית יתבי קעילה.
ג .ואמרּו גברי דוד ליּה הא כד אנחנא הכא בַארעא דבית יהּודה אנחנא דחלין וַאף אלהין
דניזל לקעילה לסדרי פלשתאי.
ד .ואֹוסיף עֹוד דוד למשַאל במימרא דיי וקביל צלֹותיּה יי ואמר קּום חֹות לקעילה ארי אנא
מסר ית פלשתאי בידְך.
ה .ואזל דוד וגברֹוהי לקעילה וַאגיח קרבא בפלשתאי ּודבר ית גיתיהֹון ּומחא בהֹון מחא
סגיָאה ּופרק דוד ית יתבי קעילה.
ו .והוה כד ערק אביתר בר אחימלְך לות דוד לקעילה אפֹודא ָאחית בידיּה.
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ז .ואתחוא לשאּול ארי אתא דוד לקעילה ואמר שאּול מסר יתיּה יי בידי ארי אתמסר
למיעל בקרתא דלּה דשין ועברין.
חּ .וכנש שאּול ית כל עמא לאגחא קרבא למיחת לקעילה למצר על דוד ועל גברֹוהי.
ט .וידע דוד ארי עלֹוהי שאּול כמין בישתא ואמר לאביתר כהנא קריב אפֹודא.
י .ואמר דוד יי אלהא דישראל משמע שמע עבדְך ארי בעי שאּול למיעל לקעילה לחבלא
לקרתא בדילי.
יא .הסבירין לממסרי יתבי קעילה בידיּה הסביר למיחת שאּול כמא דשמע עבדְך יי אלהא
דישראל חוי כען לעבדְך ואמר יי סבר למיחת.
יב .ואמר דוד הסבירין לממסרי יתבי קעילה יתי וית גברי בידא דשאּול ואמר יי סבירין
לממסר.
יג .וקם דוד וגברֹוהי כשית מָאה גברא ּונפקּו מקעילה והליכּו באתר דכשר להלכא ּולשאּול
אתחוא ארי אשתיזיב דוד מקעילה ואתמנע מלמפק.
יד .ויתיב דוד במדברא במצדתא ויתיב בטּורא במדברא דזיף ּובעֹוהי שאּול כל יֹומיא ולא
מסריּה יי בידיּה.
טו .וחזא דוד ארי נפק שאּול למקטליּה ודוד במדברא דזיף בחּורשא.
טז .וקם יהֹונתן בר שאּול ואזל לות דוד לחּורשא ּותקיף ית ידיּה במימרא דיי.
יז .ואמר ליּה לא תדחל ארי לא תשכחינְך ידא דשאּול אבא ואת תמלֹוְך על ישראל ואנא
אהי לְך לתנין וַאף שאּול אבא ידע כן.
יחּ .וגזרּו תרויהֹון קים קדם יי ויתיב דוד בחֹורשא ויהֹונתן אזל לביתיּה.
יטּ .וסליקּו אנשי זיף לות שאּול לגבעתא למימר הלא דוד מטמר עמנא במצדתא בחּורשא
בגבעת חבילה דמדרֹום לישימֹון.
כּ .וכען לכל רעות נפשְך מלכא למיחת חּות ואנחנא נמסריניּה בידא דמלכא.
כא .ואמר שאּול בריכן אתּון קדם יי ארי חסתּון עלי.
כב .אזילּו כען ַאתקינּו עֹוד ּודעֹו וחזֹו ית ַאתריה דשרי ביּה מן חזהי תמן ארי ָאמרין לי
דערים ונפיק הּוא.
כג .וחזֹו ּודעֹו מכל מטמֹוריתא דאטמר תמן ּותתּובּון לותי בקשֹוט ואהְך עמכֹון ויהי אם
איתֹוהי בַארעא ואבלֹוש יתיה בכל ַאלפיא דבית יהּודה.
כד .וקמּו ואזלּו לזיף קדם שאּול ודוד וגברּוהי במדברא דמעֹון במישרא דמדרֹום לישימֹון.
כה .ואזל שאּול וגברֹוהי למבעי וחויאּו לדוד ּונחת לכיפא ויתיב במדברא דמעֹון ּושמע
שאּול ּורדף בתר דוד במדברא דמעֹון.
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כו .ואזל שאּול מסטר טּורא מכא ודוד וגברֹוהי מסטר טּורא מכא והוה דוד מתבעי למיזל
מן קדם שאּול ושאּול וגברֹוהי כמנין על דוד ועל גברֹוהי למחדהֹון.
כז .ואזגדא אתא לות שאּול למימר אֹוחי ואזל ארי אתנגידּו פלשתאי על ַארעא.
כח .ותב שאּול מלמרדף בתר דוד ואזל לקדמּות פלשתאי על כן קרֹו לַאתרא ההּוא כיף
פלגּותא ַאתרא דאתפליג ביּה לבא דמלכא למיזל לכא ּולכא.

פרק כד
אּ .וסליק דוד מתמן ויתב במצדתא עין גדי.
ב .והוה כד תב שאּול מבתר פלשתאי וחויאּו ליה למימר הא דוד במדברא דעין גדי.
גּ .ודבר שאּול תלתא ַאלפין גבר עּולים מכל ישראל ואזל למבעי ית דוד וגברֹוהי על אפי
שקיפי כיפיא.
ד .ואתא לחטרי עאנא דעל אֹורחא ותמן מערתא ועל שאּול למעבד צֹורכיּה ודוד וגברֹוהי
בסיפי מערתא יתבין.
ה .ואמרּו גברי דוד ליּה הא יֹומא דאמר יי לְך הא אנא מסר ית בעיל דבבְך בידְך ותעביד
ליּה כמא דתקן בעינְך וקם דוד ּופסק ית כנף מעילא דלשאּול ברז.
ו .והוה בתר כן וחש דוד בלביּה על די פסק ית כנפא דלשאּול.
ז .ואמר לגברֹוהי חס לי מן קדם יי אם ַאעביד ית פתגמא הדין לרבֹוני למשיחא דיי
לאֹושטא ידי ביּה ארי משיחא דיי הּוא.
חּ .ופיס דוד ית גברֹוהי בפתגמיא ולא שבקינּון למיקם על שאּול ושאּול קם ממערתא ואזל
באֹורחא.
ט .וקם דוד בתר כן ּונפק מן מערתא ּוקרא בתר שאּול למימר רבֹוני מלכא ואסתכי שאּול
לאחֹורֹוהי ּוכרע דוד על אפֹוהי על ַארעא ּוסגיד.
י .ואמר דוד לשאּול למא את שמע ית פתגמי בני אנשא דָאמרין הא דוד כמין בישתְך.
יא .הא יֹומא דין חזָאה עינְך ית דמסרְך יי יֹומא דין בידי במערתא ואמרּו אֹוחרנין למקטלְך
וחסית עלְך ואמרית לא אֹושיט ידי ברבֹוני ארי משיחא דיי הּוא.
יב .ורבֹוני אסתכל ַאף חזי ית כנף מעילְך בידי ארי במפסקי ית כנף מעילְך ולא קטלתיְך
דע וחזֹו ארי לית בידי חֹוב וסּורחן ולא חטית לְך ואת כמין על נפשי למקטלּה.
יג .ידין יי בינא ּובינְך ויתפרע לי יי מנְך וידי לא תהי בְך.
יד .כמא דָאמרין מתלא דמלקדמין מרשיעין תפֹוק חֹובתהֹון וידי לא תהי בְך.
טו .בתר מן נפק מלכא דישראל בתר מן את רדיף בתר חלש חד בתר הדיֹוט חד.
טז .ויהי יי לדיין ויעבד דין בינא ּובינְך ּוגלי קדמֹוהי וידּון דיני ויתפרע עּולבני ממְך.
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יז .והוה כד שיצי דוד למללא ית פתגמיא האלין עם שאּול ואמר שאּול הקלְך דין ברי דוד
וארים שאּול קליּה ּובכא.
יח .ואמר לדוד זכאי את מני ארי את גמלתני טבתא ואנא גמלתְך בישתא.
יט .ואת חויתא יֹומא דין ית דעבדת עמי טיבּו וית דמסרני יי בידְך ולא קטלתני.
כ .וארי ישכח גבר ית בעיל דבביּה וישלחניּה באֹורח תקנא ויי ישלמנְך טבתא חלף יֹומא
דין דעבדתא לי.
כאּ .וכען הא ידענא ארי ממלְך תמלְך ותתקיים בידְך מלכּותא דישראל.
כבּ .וכען קיים לי במימרא דיי דלא תשיצי ית בני בתרי ולא תפסֹוק ית שמי מבית אבא.
כג .וקים דוד לשאּול ואזל שאּול לביתיּה ודוד וגברֹוהי סליקּו למצדתא.

פרק כה
אּ .ומית שמּואל ואתכנישּו כל ישראל ּוספדּו עלֹוהי ּוקברּוהי בביתיּה ברמה וקם דוד ּונחת
למדברא דפארן.
ב .וגברא במעֹון ונכסֹוהי בכרמלא וגברא רב לחדא וליּה עאן תלתא ַאלפין ואלף עזין והוה
במיגז ית עניּה בכרמלא.
ג .ושּום גברא נבל ושּום אתתיּה אביגיל ואתתא חכימת מדע ושפירת ריוּו וגברא קשי
ּוביש עֹובדין והּוא מדבית כלב.
דּ .ושמע דוד במדברא ארי גזיז נבל ית עניּה.
הּ .ושלח דוד עשרא עּולימין ואמר דוד לעּולימיא סקּו לכרמלא ּותהכּון לות נבל ותשאלּון
ליּה בשמי לשלם.
ו .ותימרּון כדין לחיְך ואת שלם ּוביתְך שלם וכל דילְך שלם.
זּ .וכען שמעית ארי גֹוזזין לְך כען רעיא דילְך הוֹו עמנא לא ַאנזיקינּונּון ולא שגא להֹון
מדעם כל יֹומין דהוֹו בכרמלא.
ח .שַאל ית עּולמְך ויחּון לְך וישכחּון עּולימיא רחמין בעינְך ארי על יֹום טב אתינא הב כען
ית דתשכח ידְך לעבדְך ולברְך לדוד.
ט .ואתֹו עּולימי דוד ּומלילּו עם נבל ככל פתגמיא האלין בשמא דדוד ּופסקּו.
י .ואתיב נבל ית עבדי דוד ואמר מן דוד ּומן בר ישי יֹומא דין דסגיאין עבדיא דערקין
ּודמטמרין גבר מן קדם רבֹוניּה.
יא .ואסב ית מיכלי וית משתי וית שירּותי דַאתקינית לגזזי ואתן לגבריא דלא ידעת אי מנן
אנּון.
יב .ואתחזרּו עּולמי דוד לאֹורחתהֹון ותבּו ואתֹו וחויאּו ליּה ככל פתגמיא האלין.
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יג .ואמר דוד לגברֹוהי זריזּו גבר ית חרביּה וזריזּו גבר ית חרביּה וזריז ַאף דוד ית חרביּה
ּוסליקּו בתר דוד כַארבע מָאה גברא ּומאתן אשתארּו למטר מניא.
יד .ולאביגיל אתת נבל חוי עּולמא חד מעּולמיא למימר הא שלח דוד אזגדיא ממדברא
לברכא ית רבֹוננא וקץ בהֹון.
טו .וגבריא טבין לנא לחדא ולא אתנזיקנא ולא שגא לנא מדעם כל יֹומין די הלכנא עמהֹון
כד הוינא שרן בחקלא.
טז .שּור מקף הוֹו עלנא ַאף בלילי ַאף בימם כל יֹומין דהוינא עמהֹון רען ענא.
יזּ .וכען דעי וחזי מה תעבדין ארי גמירא בישתא למיתי על רבֹוננא ועל כל ביתיּה והּוא
גבר רשיעא מלמללא עמיּה.
יח .ואֹוחיַאת אביגיל ּונסיבת מאתן גריצן דלחם ּותרין גרבין דחמר וחמש עאן תכברא
וחמש סאין קליא ּומָאה ַאתכלין דענבין יבישין ּומאתן מנן דבלתא ושויַאת על חמריא.
יט .ואמרת לעּולמהא עבדּו קדמי הא אנא בתריכֹון ַאתיא ּולבעלּה נבל לא חויַאת.
כ .והוה היא רכיבא על חמרא ּונחתת בסטר טּורא והא דוד וגברֹוהי נחתין לקדמּותּה
וערעת יתהֹון.
כא .ודוד אמר ברם לשקרא נטרית ית כל די לדין במדברא ולא שגא מכל די ליּה מדעם
וַאתיב לי בישתא חלף טבתא.
כב .כדין יעביד אלהים לסנאי דוד ּוכדין יֹוסיף אם אשאיר מכל די ליּה עד מנהר צפרא ידע
מ דע .
כג .וחזת אביגיל ית דוד ואֹוחיַאת ואתרכינת מעל חמרא ּונפלת לאפי דוד על אפהא
ּוסגידת על ַארעא.
כדּ .ונפלת על רגלֹוהי ואמרת בבעּו עלי דילי רבֹוני חֹובא ּותמלל כען ַאמתְך קדמְך ותשמע
ית פתגמי ַאמתְך.
כה .לא כען ישוי רבֹוני ית לביּה על גברא שטיא הדין על נבל ארי כשמיּה כן הּוא נבל
שמיּה וטפשּותא עמיּה ואנא ַאמתְך לא חזתי ית עּולמי רבֹוני דשלחתא.
כוּ .וכען רבֹוני קים הּוא יי וחיי נפשְך די מנעְך יי מלמשפְך דם זכאי ּולמפרק ידְך לְך ּוכען
יהֹון כנבל סנאְך ּודתבעין על רבֹוני בישתא.
כזּ .וכען תקרֹובתא הדא דַאיתיַאת ַאמתְך לרבֹוני ותתיהב לעּולמיא דמשמשין קדם רבֹוני.
כח .שבֹוק כען לחֹובי ַאמתְך ארי קימא יקיים יי לרבֹוני מלכּו קימא ארי קרבי עמא דיי
רבֹוני מגיח ּובישתא לא אשתכחת בְך מיֹומְך.
כט .וקם אנשא למרדפְך ּולמבעי למקטלְך ּותהא נפשא דרבֹוני גניזא בגנז חיי עלמא קדם
יי אלהְך וית נפש בעלי דבבְך יפרחינּה כמא דמפרחין ַאבנא בקלעא.
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ל .והוה כד יקיים יי לרבֹוני ככל דמליל לַאיתָאה טבתא עלְך ויפקדינְך למהוי מלכא על
ישראל.
לא .ולא תהי דא לְך ליצפא ּולתקלת לב לרבֹוני ּולמשפְך דם זכאי מגן ּולמפרק רבֹוני ליּה
וכד יֹוטיב יי לרבֹוני ותדכר ית ַאמתְך.
לב .ואמר דוד לאביגיל בריְך יי אלהא דישראל דשלחְך יֹומא דין לקדמּותי.
לגּ .ובריְך מדעיְך ּובריכא את דמנעתני יֹומא הדין מלמשפְך דם זכאי ּולמפרק ידי לי.
לדּ .וברם קים הּוא יי אלהא דישראל דמנעני מלַאבאשא ליְך ארי אלּולא פֹון אֹוחית וָאתית
לקדמּותי אלהין אשתַאר לנבל עד מנהר צפרא ידע מדע.
לה .וקביל דוד מנה ית דַאיתיַאת ליּה ולּה ָאמר סקי לשלם לביתְך חזי דקבילית מניְך
ּונסבית אפיכי.
לו .ואתת אביגיל לות נבל והא ליּה משתיא בביתיּה כמשתי מלכא ולבא דנבל שפיר עלֹוהי
והּוא רוי עד לחדא ולא חויַאת ליּה פתגם זעיר ורב עד מנהר צפרא.
לז .והוה בצפרא כד פג חמרא מנבל וחויַאת ליּה אתתיּה ית פתגמיא האלין ּומית לביּה
במעֹוהי והּוא הוא כַאבנא.
לח .והוה לזמן עשרא יֹומין ּותבר יי ית נבל ּומית.
לטּ .ושמע דוד ארי מית נבל ואמר בריְך יי דדן ית דין חיסּודי מידא דנבל וית עבדיּה מנע
מלמעבד בישא וית בישת נבל אתיב יי ברישיּה ּושלח דוד ּושאיל באביגיל למסבּה ליּה
לאתּו.
מ .ואתּו עבדי דוד לות אביגיל לכרמלא ּומלילּו עמה למימר דוד שלחנא לותיְך למסביְך
ליּה לאתּו.
מא .וקמת ּוסגידת על אפהא על ַארעא ואמרת הא ַאמתְך לַאמהּו לַאסחָאה ריגלי עבדי
רבֹוני.
מב .ואֹוחיַאת וקמת אביגיל ּורכיבת על חמרא וחמש עּולימתהא דָאזלין לקיבלּה ואזלת
בתר אזגדי דוד והות ליּה לאתּו.
מג .וית אחינֹועם נסיב דוד מיזרעאל והוָאה ַאף תרויהֹון ליּה לנשין.
מד .ושאּול יהב ית מיכל ברתיה אתת דוד לפלטי בר ליש דמגלים.

פרק כו
א .ואתֹו אנשי זיף לות שאּול לגבעתא למימר הלא דוד מטמר בגבעתא דחכילה די על
אפי ישימֹון.
ב .וקם שאּול ּונחת למדברא דזיף ועמיּה תלתא ַאלפין גברא בחּורי ישראל למבעי ית דוד
במדברא דזיף.
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גּ .ושרא שאּול בגבעת חבילה די על ַאפי ישימֹון על אֹורחא ודוד יתיב במדברא וחזא ארי
אתא שאּול בתרֹוהי למדברא.
דּ .ושלח דוד מַאללין וידע ארי אתא שאּול בקשֹוט.
ה .וקם דוד ואתא לַאתרא די שרא תמן שאּול וחזא דוד ית ַאתרא דשכב תמן שאּול וַאבנר
בר נר רב חיליּה ושאּול שכיב בכרכּומא ועמא שרן סחרנֹוהי.
ו .ואתיב דוד ואמר לאחימלְך חתָאה ולאבישי בר צרּויה אחּוהי דיֹוָאב למימר מן יחֹות עמי
לות שאּול למשריתא ואמר אבישי אנא איחֹות עמְך.
ז .ואתא דוד ואבישי לות עמא בליליא והא שאּול שכיב דמּוְך בכרכּומא ּומּורניתיּה נעיצא
בַארעא איסדֹוהי וַאבנר ועמא שרן סחרנֹוהי.
ח .ואמר אבישי לדוד מסר יי יֹומא דין ית בעיל דבבְך בידְך ּוכען אמחיניּה כען במּורניתא
וַאברזיניּה בַארעא זמנא חדא ולא אשני ליּה.
ט .ואמר דוד לאבישי לא תחבליניּה ארי מן אֹושיט ידיּה במשיחא דיי וזכי.
י .ואמר דוד קים הּוא יי אלהין מן קדם יי יתמחי אֹו יֹומיּה ימטי וימּות אֹו בקרבא יחּות
ויתקטל.
יא .חס לי מן קדם יי מלאֹושטא ידי במשיחא דיי ּוכען סב ית מּורניתא די איסדֹוהי וית מנא
דמיא וניזיל לנא.
יבּ .ונסיב דוד ית מּורניתא וית מנא דמיא מאיסדי שאּול ואזלּו להֹון ולית דחזי ולית דידע
ולית דמתער ארי כּולהֹון דמכין ארי שינא תקיפא מן קדם יי נפלת עליהֹון.
יג .ועבר דוד עברא וקם על ריש טּורא מרחיק סגי ַאתרא ביניהֹון.
ידּ .וקרא דוד לעמא ּולַאבנר בר נר למימר הלא תעני ַאבנר ואתיב ַאבנר ואמר מן דין דקרי
בריש מלכא.
טו .ואמר דוד לַאבנר הלא גבר גבר את ּומן כותְך בישראל ּולמא לא נטרתא על רבֹונְך
מלכא ארי אתא חד מן עמא לחבלא ית מלכא רבֹונְך.
טז .לא תקין פתגמא הדין די עבדתא קיים הּוא יי ארי גברין חיבי קטֹול אתּון דלא נטרתּון
על רבֹונכֹון על משיחא דיי ּוכען חזי ָאן מּורניתא דמלכא וית מנא דמיא דאיסדֹוהי.
יז .ואשתמֹודע שאּול ית קלא דדוד ואמר הקלְך דין ברי דוד ואמר דוד קלי רבֹוני מלכא.
יח .ואמר למא דנן רבֹוני רדיף בתר עבדיּה ארי מה עבדית ּומה בידי חֹובא.
יטּ .וכען ישמע כען רבֹוני מלכא ית פתגמי עבדיּה אם מן קדם יי אתגרית בי יקבל קּורבני
ברעוא ואם בני אנשא ליטין אנּון קדם יי ארי תריכּוני יֹומא דין מלמידר בַאחסנת עמא דיי
למימר אזיל דוד ביני עממיא פלחי טעותא.
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כּ .וכען לא יתשד דמי לַארעא מן קדם מימרא דיי ארי נפק מלכא דישראל למיבעי ית חלש
חד כמא דמתרדיף קֹורָאה בטּוריא.
כא .ואמר שאּול חבית תּוב ברי דוד ארי לא ַאבאיש לְך עֹוד חלף דיקרת נפשי בעינְך יֹומא
הדין הא אסתכלית ואטפשית סגי לחדא.
כב .ואתיב דוד ואמר הא מּורניתא דמלכא ויעבר חד מעּולמיא ויסבּה.
כג .ויי יתיב לגבר ית זכּותיה וית קּושטיּה דמסרְך יי יֹומא דין בידי ולא אביתי לאֹושטא ידי
במשיחא דיי.
כד .והא כמא די יקרת נפשְך יֹומא דין בעיני כן תיקר נפשי קדם יי וישיזבינני מכל עקא.
כה .ואמר שאּול לדוד בריְך את ברי דוד ַאף ממלְך תמלֹוְך וַאף ַאצלח תצלח ואזל דוד
לאֹורחיּה ושאּול תב לַאתריּה.

פרק כז
א .ואמר דוד בלביּה דלמא אתמסיר יֹומא חד בידא דשאּול לית לי מדעם דטב ארי
אשתיזבא אשתיזב לַארע פלשתאי וינּוח מני שאּול למבעני עֹוד בכל תחּום ַארעא דישראל
ואשתיזיב מן ידיּה.
ב .וקם דוד ועבר הּוא ושית מָאה גברא דעמיּה לות ָאכיש בר מעֹוְך מלכא דגת.
ג .ויתיב דוד עם ָאכיש בגת הּוא וגברֹוהי גבר ואנש ביתיה דוד ותרתין נשֹוהי אחנֹועם
דמיזרעאל ואביגיל אתת נבל דמכרמלא.
ד .ואתחוא לשאּול ארי ערק דוד לגת ולא אֹוסיף עֹוד למבעֹוהי.
ה .ואמר דוד לָאכיש אם כען אשכחית רחמין בעינְך יתנּון לי אתר בחדא מן קרוי חקלא
ואתיב תמן ּולמא יתיב עבדְך בקירות מלכּותא עמְך.
ו .ויהב ליה ָאכיש ביֹומא ההּוא ית צקלג בכן הות צקלג למלכיא דבית יהּודה עד יֹומא
הדין.
ז .והוה מנין יֹומיא דיתיב דוד בקרוי פלשתאי יֹומין עדן בעדן וַארבעא ירחין.
חּ .וסליק דוד וגברֹוהי ואתנגידּו על גשּוראי ועל גזראי ועמלקאי ארי אינּון יתבת ַארעא
דמעלמא מעלנא דחגרא ועד ַארעא דמצרים.
טּ .ומחי דוד ית יתבי ַארעא ולא מקים גבר ואתא ּושבא עאן ותֹורין וחמרין וגמלין ּונסיב
לבּושין ותאיב וָאתי לות ָאכיש.
י .ואמר ָאכיש לָאן אתנגדתּון יֹומא דין ואמר דוד על דרֹום יהּודה ועל דרֹום ירחמאלה
ּולדרֹום שלמָאה.
יאּ .וגבר ואתא לא מקים דוד לַאיתָאה לגת למימר דלמא יחוּון עלנא למימר כדין עבד דוד
ּוכדין הות הלכתיּה כל יֹומין דהוה יתיב בקירוי פלשתאי.
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יב .והימין ָאכיש בדוד למימר אתגרָאה אתגרי בעמיּה בישראל ויהי לי עבד פלח לעלם.

פרק כח
א .והוה ביֹומיא האינּון ּוכנשּו פלשתאי ית משיריתהֹון לחילא לַאגחא קרבא בישראל ואמר
ָאכיש לדוד מדע תדע ארי עמי תפֹוק במשריתא את וגברְך.
ב .ואמר דוד לָאכיש בכן את תדע ית די יעבד עבדְך ואמר ָאכיש לדוד בכן נטרא לרישי
אשוינְך כל יֹומיא.
גּ .ושמּואל מית ּוספדּו עלֹוהי כל ישראל ּוקברֹוהי ברמתא ּוספדּו עלֹוהי אנש בקרתיּה
ושאּול פלי ית בידין ּוזכּורּו מן ַארעא.
ד .ואתכנישּו פלשתאי ואתֹו ּושרֹו בשּונם ּוכנש שאּול ית כל ישראל ּושרֹו בגלבֹוע.
ה .וחזא שאּול ית משרית פלשתאי ּודחיל וזע לביּה לחדא.
וּ .ושאיל שאּול במימרא דיי ולא קבל צלֹותיּה יי ַאף בחלמיא ַאף באּוריא ַאף בספריא.
ז .ואמר שאּול לעבדֹוהי בעֹו לי אתתא דידעא לַאסקא בידין ואהְך לותּה ואשַאל בּה ואמרּו
עבדֹוהי ליּה הא אתתא דידעא לַאסקא בידין בעין דֹור.
ח .ואשתני שאּול ּולבש לבּושין אֹוחרנין ואזל הּוא ּותרין גברא עמיּה ואתֹו לות אתתא
בליליא ואמר קסמי כען לי בבידין וַאסקי לי ית דאימר לְך.
ט .ואמרת אתתא ליּה הא את ידעתא ית דעבד שאּול דשיצי ית בידין וית זכּורּו מן ַארעא
ּולמא את מתגרי בנפשי למקטלי.
י .וקים לּה שאּול במימרא דיי למימר קים הּוא יי אם יערעינְך חֹובא בפתגמא הדין.
יא .ואמרת אתתא ית מן ַאסיק לְך ואמר ית שמּואל ַאסיקי לי.
יב .וחזת אתתא ית שמּואל ּוצוחת בקל רב ואמרת אתתא לשאּול למימר למה שקרת בי
ואת שאּול.
יג .ואמר לּה מלכא לא תדחלין ארי מה חזית ואמרת אתתא לשאּול מלָאכא דיי חזיתי
דסליק מן ַארעא.
יד .ואמר לּה מה חזויּה ואמרת גברא סבא סליק והּוא עטיף מעילא וידע שאּול ארי
שמּואל הּוא ּוכרע על אפֹוהי על ַארעא ּוסגיד.
טו .ואמר שמּואל לשאּול למה ַאזעתני לַאסקא יתי ואמר שאּול עקת לי לחדא ּופלשתאי
מגיחין קרבא בי ּומימרא דיי רחיק יתי ולא קביל צלֹותי עֹוד ַאף ביד ספריא ַאף בחלמיא
ּוקרית לְך להֹודעּותני מה ַאעביד.
טז .ואמר שמּואל ּולמא את שאיל יתי ּומימרא דיי רחיק יתְך והוה בסעדיּה דגברא די את
בעיל דבביּה.
יז .ועבד יי ליּה כמא דמליל בידי וַאעדי יי ית מלכּותא מנְך ויהבּה לחברְך לדוד.
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יח .כמא דלא קבילתא במימרא דיי ולא עבדתא תקיף רּוגזיּה בעמלק על כן פתגמא הדין
עבד לְך יי יֹומא הדין.
יט .וימסר יי ַאף ית ישראל עמְך בידא דפלשתאי ּומחר את ּובנְך עמי ַאף ית משריתא
דישראל ימסר יי בידא דפלשתאי.
כ .ואֹוחי שאּול ּונפל מלי קֹומתיּה לַארעא ּודחיל לחדא מפתגמי שמּואל ַאף חילא לא הוה
ביּה ארי לא אכל לחמא כל יֹומא וכל ליליא.
כא .וָאתת אתתא לות שאּול וחזת ארי אתבהיל לחדא ואמרת ליּה הא קבילת ַאמתְך מנְך
ּומסרית נפשי כעל גב לאתקטלא ּושמעית ית פתגמְך דמלילתא עמי.
כבּ .וכען קביל כען ַאף את למימר ַאמתְך ואשוי קדמְך פתא דלחמא ואכֹול ויהי בְך חילא
ארי תיזיל באֹורחא.
כג .וסריב ואמר לא אכּול וַאתקיפּו ביּה עבדֹוהי וַאף אתתא וקביל למימריהֹון וקם מַארעא
ויתיב על ערסא.
כדּ .ולאתתא עגל פטים בביתא ואֹוחיַאת ּונכסתיּה ּונסיבת קמחא ולשת ואפיתיּה פטיר.
כה .וקריבת קדם שאּול וקדם עבדֹוהי ואכלּו וקמּו ואזלּו בליליא ההּוא.

פרק כט
אּ .וכנשּו פלשתאי ית כל משריתהֹון לאפק וישראל שרן בעינא די ביזרעאל.
ב .וטּורני פלשתאי עברין למאון ּולַאלפין ודוד וגברֹוהי עברין בבתריתא עם ָאכיש.
ג .ואמרּו רברבי פלשתאי מה יהּודאי האלין ואמר ָאכיש לרברבי פלשתאי הלא דין דוד
עבדא דשאּול מלכא דישראל דהוה עמי דנן יֹומין אֹו דנן שנין ולא אשכחית ביּה מדעם ביש
מיֹומא דאתפרש לותי עד יֹומא הדין.
דּ .ורגיזּו עלֹוהי רברבי פלשתאי ואמרּו ליּה רברבי פלשתאי ָאתיב ית גברא ויתּוב לַאתריּה
דמניתיּה תמן ולא יחֹות עמנא בקרבא ולא יהי לשטן בקרבא ּובמה יתרעי דין לות רבֹוניּה
הלא ברישי גבריא האינּון.
ה .הלא דין דוד דמשמעין ליּה בחנגיא למימר קטל שאּול בַאלפין ודוד ברבון.
וּ .וקרא ָאכיש לדוד ואמר ליּה קים הּוא יי ארי כשר את וטב בעיני מפקְך ּומעלְך עמי
במשריתא ארי לא אשכחית בְך מדעם ביש מיֹומא דאתיתא לותי עד יֹומא הדין ּובעיני
טּורניא לא תקין את.
זּ .וכען תּוב ואזיל בשלם ולא תעביד ביש בעיני טּורני פלשתאי.
ח .ואמר דוד לָאכיש ארי מה עבדית ּומה אשכחתא בעבדְך מיֹומא דהויתי משמש קדמְך
עד יֹומא הדין ארי לא אהְך וַאגיח קרבא בשנאי רבֹוני מלכא.
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ט .ואתיב ָאכיש ואמר לדוד ידענא ארי תקין את בעיני כמלָאכא דיי ברם רברבי פלשתאי
אמרּו לא יסק עמנא בקרבא.
יּ .וכען ַאקדים בצפרא ועבדי רבֹונְך דאתֹו עמְך ּותקדמּון בצפרא וינהר לכֹון ותיזלּון.
יא .וַאקדים דוד הּוא וגברֹוהי למיזל בצפרא למתב לארע פלשתאי ּופלשתאי סליקּו
ליזרעאל.

פרק ל
א .והוה כד ָאתא דוד וגברֹוהי לצקלג ביֹומא תליתָאה ועמלקָאה אתנגידּו על דרֹום ועל
צקלג ואֹוקידּו יתּה בנּורא.
בּ .ושבֹו ית נשיא די בּה מזעירא ועד רבא ולא קטלּו אנש ּודברּו ואזלּו לאֹורחיהֹון.
ג .ואתא דוד וגברֹוהי לקרתא והא קליא בנּורא ּונשיהֹון ּובניהֹון ּובנתיהֹון אשתביאּו.
ד .וארים דוד ועמא די עמיּה ית קלהֹון ּובכֹו עד דלא הוה בהֹון חילא למבכי.
ה .ותרתין נשי דוד אשתביָאה אחינֹועם דמיזרעאל ואביגיל אתת נבל דמכרמלא.
ו .ועקת לדוד לחדא ארי אמרּו עמא למרגמיּה ארי מרת נפשא דכל עמא גבר על בנֹוהי
ועל בנתיּה וַאתקיף דוד במימרא דיי אלהיּה.
ז .ואמר דוד לאביתר כהנא בר אחימלְך קריב כען לי אפֹודא וקריב אביתר ית אפֹודא
לדוד.
חּ .ושאיל דוד במימרא דיי למימר ארדֹוף בתר משריתא הדא הַאדבקיניּה ואמר ליּה רדֹוף
ארי ַאדביק תדביק ושיזבא תשיזיב.
ט .ואזל דוד הּוא ושית מָאה גברא די עמיּה ואתֹו עד נחלא דבשֹור ּומקצתהֹון אשתארּו.
יּ .ורדף דוד הּוא וַארבע מָאה גברא ואשתארּון מאתן גברא דאתמנעּו מלמעבר ית נחל
דבשֹור.
יא .ואשכחּו גברא מצרָאה בחקלא וַאיתיאּו יתיּה לות דוד ויהבּו ליּה לחמא וָאכל ואשקיֹוהי
מיא.
יב .ויהבּו ליּה פילס דבלתא ּותרין איתכלין דעינבין יבישין וָאכל ותבת רּוחיּה ליּה ארי לא
אכל לחמא ולא שתא מיא תלתא יממין ּותלתא לילון.
יג .ואמר ליּה דוד דמן את ואי מדין את ואמר עּולימא מצרָאה אנא עבדא לגברא עמלקָאה
ושבקני רבֹוני ארי אתמרעית יֹומא דין דנן תלתא יֹומין.
יד .אנחנא אתנגידנא על דרֹומא כרית ועל די ליהּודה ועל דרֹום כלב וית צקלג אֹוקידנא
בנּורא.
טו .ואמר ליּה דוד התחתינני למשריתא הדא ואמר קים לי במימרא דיי דלא תקטלינני ולא
תמסרינני בידא דרבֹוני וַאחתינְך למשריתא הדא.
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טז .וַאחתיּה והא רטישין על אפי כל ַארעא ָאכלין ושתן וחגגין בכל עדָאה סגיָאה דשבֹו
מַארעא פלשתאי ּומַארעא דבית יהּודה.
יזּ .ומחנּון דוד מקבלא ועד עדן רמשא ביֹומא דבתרֹוהי ולא אשתיזיב מנהֹון אנש אלהין
ַארבע מָאה גבר עּולים דרכיבּו על גמליא ואפיכּו.
יח .ושיזיב דוד ית כל דשבֹו עמלקאי וית תרתין נשֹוהי שיזיב דוד.
יט .ולא שגא להֹון מן זעירא ועד רבא ועד בנין ּובנן ּומביזתא ועד כל די נסיבּו להֹון כּולא
ָאתיב דוד.
כּ .ושבא דוד ית כל ענא ותֹורי דברּו קדם גיתיא האינּון ואמרּו דין עדהא דדוד.
כא .ואתא דוד לות מאתן גברא דאתמניעּו מלמיזל בתר דוד ואֹותיבינּון בנחלא דבשֹור
ּונפקּו לקדמּות דוד ולקַדמּות עמא דעמיּה וארע דוד ית עמא ּושאיל להֹון לשלם.
כב .ואתיב כל גבר ביש ורשיעא מגבריא דאזלּו עם דוד ואמר חלף דלא אזלּו עמי לא נתן
להֹון מעדָאה דשיזבנא אלהין גבר ית אתתיּה וית בנֹוהי וידברּון ויזלּון.
כג .ואמר דוד לא תעבדּון כן אחי ית דיהב יי לנא ּונטר יתנא ּומסר ית משריתא דָאתת
עלנא בידנא.
כדּ .ומן ישמע לכֹון לפתגמא הדין ארי כחּולק דנחתּו בקרבא ּוכחּולק דאשתארּו למטר
מניא כחדא יפלגּון.
כה .והוה מיֹומא ההּוא ּולעלא שויה לגזירת דין לישראל עד יֹומא הדין.
כו .ואתא דוד לצקלג ושדר מבזתא לסבי יהּודה לרחמֹוהי למימר הא לכֹון מתנא מבזת
סנאי עמא דיי.
כז .לדי בבית אל ּולדי ברמֹות נגב ּולדי ביתר.
כחּ .ולדי בערֹוער ּולדי בשפמֹות ּולדי באשתמע.
כטּ .ולדי ברכל ּולדי בקרוי ירחמאל ּולדי בקרוי שלמָאה.
לּ .ולדי בחרמה ּולדי בכֹור עשן ּולדי בעתְך.
לאּ .ולדי בחברֹון ּולכל ַאתריא די הליְך תמן דוד הּוא וגברֹוהי.

פרק לא
אּ .ופלשתאי מגיחין קרבא בישראל ואפיכּו אנשי ישראל מן קדם פלשתאי ּונפלּו קטילין
בטּורא דגלבֹוע.
ב .וַאדביקּו פלשתאי ית שאּול וית בנֹוהי ּוקטלּו פלשתאי ית יהֹונתן וית אבינדב וית מלכי
שּוע בני שאּול.
ג .ותקיפּו עבדי קרבא על שאּול ואשכחֹוהי קשתיא גברין דאּומנין למיגד בקשתא ּודחיל
לחדא מקשתיא.
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ד .ואמר שאּול לנטל זיניּה שלֹוף חרבְך וקטלני בּה דלמא ייתּון ערליא האלין ויקטלּונני
ויתלעבּון בי ולא ָאבא נטל זיניּה ארי דחיל לחדא ּונסיב שאּול ית חרבא ּונפל עלּה.
ה .וחזא נטל זיניּה ארי מית שאּול ּונפל ַאף הּוא על חרביּה ּומית עמיּה.
וּ .ומית שאּול ּותלתא בנֹוהי ונטל זיניּה ַאף כל גברֹוהי ביֹומא ההּוא כחדא.
ז .וחזֹו אנשי ישראל דבעברא דמישרא ודבעברא דירדנא ארי ַאפיכּו אנשי ישראל וארי
מיתּו שאּול ּובנֹוהי ּושבקּו ית קרויא ואפיכּו ואתֹו פלשתאי ויתיבּו בהֹון.
ח .והוה ביֹומא דבתרֹוהי ואתֹו פלשתאי לחלצא קטיליא ואשכחּו ית שאּול וית תלתא בנֹוהי
קטילין רמן בטּורא דגלבֹוע.
טּ .ופסקּו ית רישיּה וחליצּו זיניּה ּושלחּו בַארעא דפלשתאי סחֹור סחֹור לבסרא בית
טעותהֹון וית עמא.
י .ושויאּו ית זיניּה בית עשתרתא וית גּופיּה צלבּו בשּורא דבית שן.
יאּ .ושמעּו עלֹוהי יתבי יבש גלעד ית דעבדּו פלשתאי לשאּול.
יב .וקמּו כל גבר גבר ואזלּו כל ליליא ּונסיבּו ית גּופא דשאּול וית גּופי בנֹוהי משּורא דבית
שן ואתֹו ליבש ּוקלֹו עליהֹון כמא דקלן על מלכיא תמן.
יגּ .ונסיבּו ית גרמיהֹון ּוקברּו תחֹות אשלא ביבש וצמּו שבעא יֹומין## .

שמואל ב
פרק א
א .והוה בתר דמית שאּול ודוד תב מלממחי ית דבית עמלק ויתיב דוד בצקלג יֹומין תרין.
ב .והוה ביֹומא תליתָאה והא גברא ָאתא ממשריתא מלות שאּול ּולבּושֹוהי מבזעין ועפרא
רמי ברישיּה והוה במיתֹוהי לות דוד ּונפל על ַארעא ּוסגיד.
ג .ואמר ליּה דוד אי מדין את ָאתי ואמר ליּה ממשריתא דישראל אשתזיבית.
ד .ואמר ליּה דוד מה הוה פתגמא חוי כען לי ואמר דאפיְך עמא מן קרבא וַאף סגי נפל מן
עמא ואתקטלּו וַאף שאּול ויהֹונתן בריּה מיתּו.
ה .ואמר דוד לעּולמא דמחוי ליּה איכדין ידעת ארי מית שאּול ויהֹונתן בריּה.
ו .ואמר עּולמא דמחוי ליּה אתערעא אתערעית בטּורא דגלבֹוע והא שאּול סמיְך על
מּורניתיּה והא רתיכיא ּומשרית פרשיא ַאדבקֹוהי.
ז .ואתפני לאחֹורֹוהי וחזני ּוקרא לי ואמרית הא אנא.
ח .ואמר לי מן את ואמרית ליּה עמלקָאה אנא.
ט .ואמר לי קּום כען עלי ּוקטֹולני ארי ַאחדני רתיתא ארי כל עֹוד נפשי בי.
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י .וקמית עלֹוהי ּוקטלתיּה ארי ידענא ארי לא יחי בתר די נפל ּונסיבית כלילא די על רישיּה
וטֹוטפתא דעל דרעיּה וַאיתיתינּון לות רבֹוני הלכא.
יא .וַאתקיף דוד בלבּושֹוהי ּובזענּון וַאף כל גבריא דעמיּה.
יבּ .וספדּו ּובכֹו וצמּו עד רמשא על שאּול ועל יהֹונתן בריּה ועל עמא דיי ועל בית ישראל
ארי אתקטלּו בחרבא.
יג .ואמר דוד לעּולמא דמחוי ליּה אי מדין את ואמר בר גבר גיֹור עמלקָאה אנא.
יד .ואמר ליּה דוד איכדין לא דחלתא לאֹושטא ידְך לחבלא ית משיחא דיי.
טוּ .וקרא דוד לחד מעּולמיא ואמר קרב שלֹוט ביּה ּומחהי וקטליּה.
טז .ואמר ליּה דוד חֹובת קטֹולְך תהי ברישְך ארי פּומְך ַאסהיד בְך למימר אנא קטלית ית
משיחא דיי.
יז .ואלא דוד ית ַאליא הדין על שאּול ועל יהֹונתן בריּה.
יח .ואמר לַאלפא בני יהּודה מיגד בקשתא הא היא כתיבה על ספרא דאֹוריתא.
יט .אתעתדתּון ישראל על בית תֹוקפיכֹון אתרמיתּון קטילין איכדין אתקטלּו גיבריא.
כ .לא תחוּון בגת לא תבסרּון בשּוקי אשקלֹון דלמא יחדין בגת פלשתאי דילמא ידּוצּון בגת
ערליא.
כא .טּורי גלבֹוע לא יחֹות עליכֹון טלא ּומטרא לא תהי בכֹון עללא כמסת דיעבדּון מניּה
חלתא ארי תמן איתברּו תריסי גיבריא תריסא דשאּול דמשיח כדבמשחא.
כב .מדם קטילין מתרב גברין גירי קשתא דיהֹונתן לא מסתחרין לאחֹורא וחרבא דשאּול
לא תיבא ריקן.
כג .שאּול ויהֹונתן דרחימין וחביבין בחייהֹון ּובמֹותהֹון לא אתפרשּו מעמהֹון מנשריא קלילין
מַאריותא גברין.
כד .בנת ישראל על שאּול בכָאה דהוה מלביש לכֹון לבּושי צבעֹונין ּומֹוביל לכֹון תפנּוקין
ּומסיק תיקּוני דהבא על לבּושכֹון.
כה .איכדין אתקטלּו גבריא בגֹו קרבא יהֹונתן על בית תּוקפְך אתקטלתא.
כו .עקת לי עלְך אחי יהֹונתן חביבת לי לחדא מפרשא רחמתְך לי מרחימת תרתין נשין.
כז .איכדין אתקטלּו גבריא ואבדּו מני קרבא.

פרק ב
א .והוה בתר כן ּושאיל דוד במימרא דיי למימר האסק בחדא מקרויא דבית יהּודה ואמר יי
ליּה סק ואמר דוד לָאן אסק ואמר לחברֹון.
בּ .וסליק תמן דוד וַאף תרתין נשֹוהי אחינֹועם דמיזרעאל ואביגיל אתת נבל דמכרמלא.
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ג .וגברֹוהי דעמיּה ַאסיק דוד גבר ואנש ביתיּה ויתבּו בקרוי חברֹון.
ד .ואתֹו גברי שבט יהּודה ּומשחּו תמן ית דוד למהוי מלכא על דבית יהּודה וחויאּו לדוד
למימר גברי יבש גלעד דקברּו ית שאּול.
הּ .ושלח דוד אזגדין לות אנשי יבש גלעד ואמר להֹון בריכין אתּון קדם יי דעבדתּון חסדא
הדין עם רבֹונכֹון עם שאּול ּוקברתּון יתיּה.
וּ .וכען יעבד יי עמכֹון טיבּו ּוקשֹוט וַאף אנא ַאעביד עמכֹון טבתא הדא דעבדתּון פתגמא
הדין.
זּ .וכען יתקפן ידיכֹון והוֹו לגברין גברין ארי מית רבֹונכֹון שאּול וַאף יתי משחּו דבית יהּודה
למהוי מלכא עליהֹון.
ח .וַאבנר בר נר רב חילא די לשאּול דבר ית איש בֹושת בר שאּול וַאעביריּה למחנים.
ט .וַאמלכיּה על דבית גלעד ועל דבית אשר ועל דבית יזרעאל ועל דבית אפרים ועל דבית
בנימן ועל דבית ישראל כּולהֹון.
י .בר ַארבעין שנין איש בשת בר שאּול כד מלְך על ישראל ותרתין שנין מלְך ברם דבית
יהּודה הוֹו בתר דוד.
יא .והוה מניין יֹומיא דהוה דוד מלכא בחברֹון על דבית יהּודה שבע שנין ושיתא ירחין.
יבּ .ונפק ַאבנר בר נר ועבדי איש בֹושת בר שאּול ממחנים לגבעֹון.
יג .ויֹוָאב בר צרּויה ועבדי דוד נפקּו וערעּונּון על בריכתא דבגבעֹון כחדא ּושרֹו אילין על
בריכתא מיכא ואילין על בריכתא מיכא.
יד .ואמר ַאבנר ליֹוָאב יקּומּון כען עּולימיא ויחייכּון קדמנא ואמר יֹוָאב יקּומּון.
טו .וקמּו ועברּו במנין תרי עסר מדבית בנימן ּומדאיש בשת בר שאּול ּותרי עסר מעבדי
דוד.
טז .וַאתקיפּו גבר בריש חבריּה וחרביּה בסטר חבריּה ּונפלּו כחדא ּוקרא לַאתרא ההּוא
ַאחסנת קטליא די בגבעֹון.
יז .והוה קרבא תקיף עד לחדא ביֹומא ההּוא ואתבר ַאבנר ואנשי ישראל קדם עבדי דוד.
יח .והוֹו תמן תלתא בני צרּויה יֹוָאב ואבישי ועשהאל ועשהאל קליל בריגלֹוהי כחדא מן
טביא די בחקלא.
יטּ .ורדף עשהאל בתר ַאבנר ולא איתפני למיזל על ימינא אֹו על סמלא מבתר ַאבנר.
כ .ואיתפני ַאבנר בתרֹוהי ואמר האת דין עשהאל ואמר אנא.
כא .ואמר ליּה ַאבנר איתפני לְך על ימינְך אֹו על סמלְך ואיחּוד לְך חד מעּולימיא וסב לְך
ית זרזיּה ולא ָאבה עשהאל למיזר מבתרֹוהי.
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כב .ואֹוסיף עֹוד ַאבנר למימר לעשהאל זּור לְך מבתרי למה אקטלינְך וארמינְך לַארעא
ואיכדין אזקֹוף אפי ואיחמי ליֹוָאב ָאחּוְך.
כג .ולא ָאבא למיזר ּומחהי ַאבנר באחֹורי מּורניתא בסטר ירכיּה ּונפקת מּורניתא
מאחֹורֹוהי ּונפל תמן ּומית בַאתריּה והוה כל דָאתי לַאתרא דנפל תמן עשהאל ּומית וקימין.
כדּ .ורדפּו יֹוָאב ואבישי בתר ַאבנר ושמשא עלת ואינּון מטֹו עד גבעת ַאמתא די על אפי
גיח אֹורח מדברא דגבעֹון.
כה .ואתכנישּו בני בנימן בתר ַאבנר והוֹו לסיעא חד וקמּו על ריש רמתא חדא.
כוּ .וקרא ַאבנר ליֹוָאב ואמר הלַאפרש תקטֹול חרבא הלא ידעתא ארי מרירא תהי בסֹופא
ועד אימתי לא תימר לעמא למתב מבתר אחיהֹון.
כז .ואמר יֹוָאב קים הּוא יי ארי אלּולפֹון מלילתא ארי בכין פֹון מעידן צפרא אסתלק עמא
גבר מבתר אחּוהי.
כחּ .ותקע יֹוָאב בשֹופרא וקמּו כל עמא ולא רדפּו עֹוד בתר ישראל ולא אֹוסיפּו עֹוד לַאגחא
קרבא.
כט .וַאבנר וגברֹוהי הליכּו במישרא כל ליליא ההּוא ועברּו ית ירדנא ואזלּו כל בתרֹון ואתֹו
למחנים.
ל .ויֹוָאב תב מבתר ַאבנר ּוכנש ית כל עמא ּושגֹו מעבדי דוד תשעת עסר גברא ועשהאל.
לא .ועבדי דוד קטלּו מדבית בנימין ּובגברי ַאבנר תלת מָאה ושתין גברא מיתּו.
לבּ .ונטלּו ית עשהאל ּוקברּוהי בקברא דאבּוהי די בבית לחם ואזלּו כל ליליא יֹוָאב
וגברֹוהי ּונהר להֹון בחברֹון.

פרק ג
א .והות קרבא תקֹוף בין בית שאּול ּובין בית דוד ּובית דוד ָאזלין ותקיפין ּובית שאּול ָאזלין
ּומאכין.
ב .ואתילידּו לדוד בנין בחברֹון והוה בּוכריּה ַאמנֹון לאחינֹועם דמיזרעאל.
ג .ותניניּה כלָאב לאביגיל אתת נבל דמכרמלא ּותליתָאה ַאבשלֹום בר מעכה בת תלמי
מלכא דגשּור.
דּ .ורביעָאה אדֹוניה בר חגית וחמישָאה שפטיה בר אביטל.
הּ .ושתיתָאה יתרעם לעגלה אתת דוד אלין אתילידּו לדוד בחברֹון.
ו .והוה כד הות קרבא בין בית שאּול ּובין בית דוד וַאבנר הוה מתקף בבית שאּול.
זּ .ולשאּול לחינתא ּושמה רצפה בת ַאיה ואמר לַאבנר מה דין עלתא לות לחינתא דאבא.
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חּ .ותקיף לַאבנר לחדא על פתגמי איש בשת ואמר הלא רישא דכלבא אנא מכען הויתי
גבר הדיֹוט לשָארא דבית יהּודה יֹומא דין ַאעביד טיבּו עם בית שאּול אבּוְך עם אחֹוהי ועם
רחמֹוהי ולא מסרתיְך בידא דדוד ּומכען את מסער עלי חֹוב אתתא יֹומא דין.
ט .כדין יעבד יי לַאבנר ּוכדין יֹוסיף ליּה ארי כמא דקים יי לדוד ארי כדין ַאעביד ליּה.
י .לַאעברא מלכּו מבית שאּול ולאקמא ית כּורסי דוד על ישראל ועל דבית יהּודה מדן ועד
באר שבע.
יא .ולא יכיל עֹוד לאתבא ית ַאבנר פתגמא מדדחל יתיּה.
יבּ .ושלח ַאבנר אזגדין לות דוד מַאתריּה למימר מקימנא במן דעבד ַארעא למימר גזר
קימְך עמי והא ידי עמְך לַאסחרא לותְך ית כל ישראל.
יג .ואמר טב אנא אגזר עמְך קים ברם פתגמא חד אנא שאיל מעמְך למימר לא תחזי ית
אפי אלהין קדם מתיּותְך ית מיכל בת שאּול במיתְך לאתחזָאה קדמי.
ידּ .ושלח דוד אזגדין לות איש בשת בר שאּול למימר הב ית אתתי ית מיכל דָארסית לי
במָאה ערלֹות פלשתאי.
טוּ .ושלח איש בשת ודברּה מלות בעלּה מלות פלטיאל בר ליש.
טז .ואזל עמה בעלּה ָאזיל ּובכי בתרָאה עד עלמת ואמר ליּה ַאבנר אזיל תּוב ותב.
יזּ .ופתגם ַאבנר הוה עם סבי ישראל למימר ַאף תמלי ַאף מדקמֹוהי הויתּון בען ית דוד
למהוי מלכא עליכֹון.
יחּ .וכען עבידּו ארי יי אמר לדוד למימר ביד דוד עבדי אפרֹוק ית עמי ישראל מידא
דפלשתאי ּומיד כל בעלי דבביהֹון.
יטּ .ומליל ַאף ַאבנר קדם דבית בנימן ואזל ַאף ַאבנר למללא קדם דוד בחברֹון ית כל דתקן
בעיני ישראל ּובעיני כל דבית בנימן.
כ .ואתא ַאבנר לות דוד לחברֹון ועמיּה עסרין גבריא ועבד דוד לַאבנר ּולגבריא דעמיּה
משתיא.
כא .ואמר ַאבנר לדוד איקּום ואיזל ואכנֹוש לות רבֹוני מלכא ית כל ישראל ויגזרּון עמְך קים
ותמלֹוְך בכל דרעוא נפשְך ּושלח דוד ית ַאבנר ואזל בשלם.
כב .והא עבדי דוד ויֹוָאב אתא מן משריתא ועדָאה סגיָאה עמהֹון ַאיתיאּו וַאבנר ליתֹוהי עם
דוד בחברֹון ארי שלחיּה ואזל בשלם.
כג .ויֹוָאב וכל חילא דעמיּה אתֹו וחויאּו ליֹוָאב למימר ָאתא ַאבנר בר נר לות מלכא ושלחיּה
ואזל בשלם.
כד .ואתא יֹוָאב לות מלכא ואמר מה עבדתא הא ָאתא ַאבנר לותְך למא דנן שלחתיּה ואזל
מיזל.
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כה .ידעתא ית ַאבנר בר נר ארי לַאטעיּותְך אתא ּולמידע ית מיפקְך וית מיעלְך ּולמידע ית
כל דאת עביד.
כוּ .ונפק יֹוָאב מן קדם דוד ּושלח אזגדין בתר ַאבנר ואתיבּו יתיּה מגּובא דסירתא ודוד לא
י דע .
כז .ותב ַאבנר לחברֹון וַאפניּה יֹוָאב לגֹו תרעא למללא עמיּה בשליא ּומחהי תמן בסטר
ירכיּה ּומית בדמא דעשהאל אחּוהי.
כחּ .ושמע דוד מבתר כן ואמר זכאי אנא ּומלכּותי מן קדם יי עד עלמא מדמא דַאבנר בר
נר .
כט .יחּולּון על ריש דיֹוָאב ואל כל בית אבּוהי ולא יפסֹוק מבית יֹוָאב דאיב ּוסגיר ּומתקיף
באגד ּומתקטיל בחרבא וחסיר מזֹון.
ל .ויֹוָאב ואבישי אחּוהי קטלּו לַאבנר על דקטל ית עשהאל אחּוהֹון בגבעֹון בקרבא.
לא .ואמר דוד ליֹוָאב ּולכל עמא דעמיּה בזעּו לבּושיכֹון ואסרּו סקין וספדּו קדם ַאבנר
ּומלכא דוד ָאזיל בתר ערסא.
לבּ .וקברּו ית ַאבנר בחברֹון וארים מלכא ית קליּה ּובכא על קברא דַאבנר ּובכֹו כל עמא.
לג .ואלא מלכא על ַאבנר ואמר הכמימת רשיעין ימּות ַאבנר.
לד .ידְך לא אסירן ורגלְך לא לזיקין דנחש אתקרבּו כמפל קדם גברין רשיעין נפלתא
ואֹוסיפּו כל עמא למבכי עלֹוהי.
לה .ואתא כל עמא לאֹוכלא ית דוד לחמא עד דיֹומא קים וקים דוד למימר כדין יעביד לי יי
ּוכדין יֹוסיף אלהין קדם מיעל שמשא אטעֹום לחמא אֹו כל מדעם.
לו .וכל עמא אשתמֹודעּו ּושפר בעיניהֹון ככל דעבד מלכא בעיני כל עמא טב.
לז .וידעּו כל עמא וכל ישראל ביֹומא ההּוא ארי לא הות בעצת מלכא למקטל ית ַאבנר בר
נר .
לח .ואמר מלכא לעבדֹוהי הלא תדעּון ארי רב ושליט נפל יֹומא הדין בישראל.
לט .ואנא יֹומא דין הדיֹוט ּומרבי למלכא וגבריא האלין בני צרּויה קשן מני ישלם יי לעבדי
בישתא כבישתיּה.

פרק ד
אּ .ושמע בר שאּול ארי מית ַאבנר בחברֹון ואתרשלּו ידֹוהי וכל ישראל אתבהילּו.
בּ .ותרין גברין רבני רישי משרין הוֹו עם בר שאּול שּום חד בענא ושּום תנינא רכב בני
רמֹון דמבארֹות בני בנימין ארי ַאף בארֹות מתחשבא על דבית בנימין.
ג .וערקּו אנש בארֹות לגתים והוֹו תמן דירין עד יֹומא הדין.
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ד .וליהֹונתן בר שאּול ברא לקי בתרין רגלֹוהי בר חמש שנין הוה כד ָאתת בשּורת שאּול
ויהֹונתן מיזרעאל ּונטלתיּה תּורבנתיּה ואפיכת והוה באתבעיּותה למערק ּונפל וחגר ּושמיּה
מפיבשת.
ה .ואזלּו בני רמֹון דמבארֹות רכב ּובענה ואתֹו כמיחם יֹומא לבית איש בשת והּוא שכיב ית
שנת מלכיא.
ו .ואינּון אתֹו עד גֹו ביתא כזבני חטין ּומחֹוהי בסטר ירכיּה ורכב ּובענה אחֹוהי אשתיזבּו.
ז .ואתֹו לביתא והּוא שכיב על ערסיּה באדרֹון בית משכביּה ּומחֹוהי וקטלֹוהי וַאעדיאּו ית
רישיּה ּונסיבּו ית רישיּה ואזלּו באֹורח מישרא כל ליליא.
ח .וַאיתיאּו ית ריש איש בֹושת לות דוד לחברֹון ואמרּו למלכא הא ריש איש בשת בר
שאּול בעיל דבבְך דבעא למקטלְך ועבד יי לרבֹוני מלכא פּורענּותא יֹומא הדין משאּול
ּומזרעיּה.
ט .ואתיב דוד ית רכב וית בענה אחּוהי בני רמֹון דמבארֹות ואמר להֹון קים הּוא יי די פרק
ית נפשי מכל עקא.
י .ארי דחוי לי למימר הא מית שאּול והּוא הוה כמבשר בעיני נפשיּה ואחדית ביּה
ּוקטלתיּה בצקלג דהוה מדמי למתן ליּה מתנת בסֹורתיּה.
יאַ .אף ארי גברין רשיעיא קטלּו ית גבר זכאי בביתיּה על שוּויה ּוכען הלא אתבע ית דמיּה
מידכֹון ואפלי יתכֹון מן ַארעא.
יבּ .ופקיד דוד ית עּולמיא וקטלינּון ּוקציצּו ית ידיהֹון וית רגליהֹון ּוצלבּו על ברכתא בחברֹון
וית ריש איש בֹושת נסיבּו ּוקברּו בקברא דַאבנר בחברֹון.

פרק ה
א .ואתֹו כל שבטיא דישראל לות דוד לחברֹון ואמרּו למימר הא אנא קריבְך ּובסרְך אנחנא.
בַ .אף מאתמלי ַאף מדקמֹוהי כד הוה שאּול מלכא עלנא את הויתא נפיק ועליל בריש
ישראל ואמר יי לְך את תפרנס ית עמי ית ישראל ואת תהוי למלכא על ישראל.
ג .ואתֹו כל סבי ישראל לות מלכא בחברֹון ּוגזר להֹון מלכא דוד קים בחברֹון קדם יי ּומשחּו
ית דוד למהוי מלכא על ישראל.
ד .בר תלתין שנין דוד כד מלְך וַארבעין שנין מלְך.
ה .בחברֹון מלְך על דבית יהּודה שבע שנין ושתא ירחין ּובירּושלם מלְך תלתין ּותלת שנין
על כל ישראל ויהּודה.
ו .ואזל מלכא וגברֹוהי לירּושלם לות יבּוסָאה יתבי ַארעא ואמרּו לדוד למימר לא תיעּול
הלכא אלהין בַאעדיּותְך חטַאיא וחיביא דַאמרין לא יעּול דוד הלכא.
ז .ואחד דוד ית חקרא דציֹון היא קרתא דדוד.
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ח .ואמר דוד ביֹומא ההּוא כל דיקטל יבּוסָאה וישרי למכבש כרכא וית חטַאיא וית חיביא
רחיקא נפשא דדוד על כן יימרּון חטַאיא וחיביא לא יעלּון לביתא.
ט .ויתיב דוד בחקרא ּוקרא לּה קרתא דדוד ּובנא דוד סחֹור סחֹור מן מליתא ּולגיו.
י .ואזל דוד ָאזיל ּוסגי ּומימרא דיי אלהא צבאֹות בסעדיּה.
יאּ .ושלח חירם מלכא דצֹור אזגדין לות דוד ואעי ַארזין ונגרין דאּומנין למיקץ ָאעין וַאבנין
וַארדיכלין דאּומנין בבנין כֹותלין ּובנֹו ביתא לדוד.
יב .וידע דוד ארי ַאתקניּה יי למהוי מלכא על ישראל וארי מנטלא מלכּותיּה בדיל עמיּה
ישראל.
יגּ .ונסיב דוד עֹוד לחינן ּונשין מירּושלם בתר דאתא מחברֹון ואתילידּו עֹוד לדוד בנין ּובנן.
יד .ואלין שמהת דאתילידּו ליּה בירּושלם שמּוע ושֹובב ונתן ּושלמה.
טו .ויבחר ואלישּוע ונפג ויפיע.
טז .ואלישמע ואלידע ואליפלט.
יזּ .ושמעּו פלשתאי ארי משחּו ית דוד למהוי מלכא על ישראל ּוסליקּו כל פלשתאי למבעי
ית דוד ּושמע דוד ּונחת לחקרא.
יחּ .ופלשתאי אתֹו ואתרטישּו במישר גבריא.
יטּ .ושאיל דוד במימרא דיי למימר האסק על פלשתאי התמסרינּון בידי ואמר יי לדוד סק
ארי ממסר אמסר ית פלשתאי בידְך.
כ .ואתא דוד במישר פרצים ּומחנּון תמן דוד ואמר תבר יי ית בעלי דבבי קדמי כתבּור מאן
דחסף דמלי מיין על כן קרא שמיּה דַאתרא ההּוא מישר פרצים.
כאּ .ושבקּו תמן ית טעותהֹון ואֹוקידינּון דוד וגברֹוהי.
כב .ואֹוסיפּו עֹוד פלשתאי למיסק ואיתרטישּו במישר גיבריא.
כגּ .ושאיל דוד במימרא דיי ואמר לא תיסק אסתחר לאחֹוריהֹון ּותהְך להֹון מקביל אילניא.
כד .ויהי כמישמעְך ית קל צוחתא ברישי אילניא בכן תתקף ארי בכן נפיק מלָאכא דיי
לַאצלחא קדמְך למקטל במשרית פלשתאי.
כה .ועבד דוד כן כמא די פקדיּה יי ּוקטל ית פלשתאי מגבע עד מעלנא דגזר.

פרק ו
א .ואֹוסיף עֹוד דוד ית כל בחּורי ישראל תלתין ַאלפין.
ב .וקם ואזל דוד וכל עמא די עמיּה מקרויא מדבית יהּודה לַאסקא מתמן ית ארֹונא דיי
דאיתקרי שמא שמא דיי צבאֹות דשכינתה שריא עיל מן כרּוביא עלֹוהי.
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ג .ואחיתּו ית ארֹונא דיי בעגלתא חדתא ּונטלֹוהי מבית אבינדב די בגבעתא ועזא וַאחיֹו בני
אבינדב מדברין ית עגלתא חדתא.
דּ .ונטלֹוהי מבית אבינדב די בגבעתא עם ארֹונא דיי וַאחיֹו ָאזיל קדם ארֹונא.
ה .ודוד וכל בית ישראל משבחין קדם יי בכל ָאעי ברוון ּובכינרין ּובנבלין ּובתפין ּוברביעין
ּובצלצלין.
ו .ואתֹו עד אתר מתקן ואֹושיט עזה ידיּה בארֹונא דיי ואחד ביּה ארי מרגֹוהי תֹוריא.
זּ .ותקיף רּוגזא דיי בעזה ּומחהי תמן מימרא דיי על דאישתלי ּומית תמן עם ארֹונא דיי.
חּ .ותקיף לדוד על דתרע יי תרעתא בעזה ּוקרא לַאתרא ההּוא ַאתרא דמית ביּה עזה עד
יֹומא הדין.
טּ .ודחיל דוד מן קדם יי ביֹומא ההּוא ואמר איכדין יעּול לותי ארֹונא דיי.
י .ולא ָאבא דוד לַאפנָאה לותיּה ית ארֹונא דיי לקרתא דדוד וַאפניּה דוד לבית עֹובד אדֹום
גיתָאה.
יאּ .ושרא ארֹונא דיי בבית עֹובד אדֹום גיתָאה תלתא ירחין ּובריְך יי ית עֹובד אדֹום וית כל
ביתיּה.
יב .ואתחוא למלכא דוד למימר בריְך יי ית בית עֹובד אדֹום וית כל דיליּה בדיל ארֹונא דיי
ואזל דוד ואּסיק ית ארֹונא דיי מבית עֹובד אדֹום לקרתא דדוד בחדוא.
יג .והוה כד נטלּו נטלי ארֹונא דיי שיתא זּוגין ּונכיס תֹור ּופטים.
יד .ודוד משבח בכל תקֹוף קדם יי ודוד אסיר כרדּוט דבּוץ.
טו .ודוד וכל בית ישראל מסקין ית ארֹונא דיי ביבבא ּובקל שֹופרא.
טז .והוה ארֹונא דיי אתא לקרתא דדוד ּומיכל בת שאּול אסתכיַאת מן חרכא וחזת ית
מלכא דוד מרקד ּומשבח קדם יי ּובסרת עלֹוהי בלבּה.
יז .וַאיתיאּו ית ארֹונא דיי ואקימּו יתיּה בַאתריּה בגֹו משכנא די פרס ליּה דוד וַאסיק דוד
עלון קדם יי ונכסת קּודשין.
יח .ושיצי דוד מלַאסקא עלתא ונכסת קּודשיא ּובריְך ית עמא בשמא דיי צבאֹות.
יטּ .ופליג לכל עמא לכל המֹונא דישראל מגבר ועד אתתא לגבר גרצתא דלחם חדא ּופלּוג
חד ּומנתא חדא ואזל כל עמא גבר לביתיּה.
כ .ותב דוד לברכא ית אנש ביתיּה ּונפקת מיכל בת שאּול לקדמּות דוד ואמרת מה אתיקר
יֹומא דין מלכא דישראל דאתגלי יֹומא דין לעיני ַאמהת עבדֹוהי כמא דחליץ ּומתגלי חד מן
סריקיא.
כא .ואמר דוד למיכל קדם יי די איתרעי בי מאבּוְך ּומכל ביתיּה לפקדא יתי למהוי מלכא
על עמא דיי על ישראל ושבחית קדם יי.
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כב .וזעירנא עֹוד מדא ואהי מכיְך בעיני נפשי מבכן ועם ַאמהתא די את אמרת בעיניהֹון
אהי יקיר.
כגּ .ולמיכל בת שאּול לא הוה לה ולד עד יֹום מֹותּה.

פרק ז
א .והוה כד יתיב מלכא בביתיּה ויי ַאניח ליּה מסחֹור סחֹור מכל בעלי דבבֹוהי.
ב .ואמר מלכא לנתן נביא חזי כען די אנא יתיב בביתא די מטלל בכיֹורי ַארזיא וארֹונא דיי
שרי במשכנא בגֹו יריעתא.
ג .ואמר נתן למלכא כל די בלבְך אזיל עביד ארי מימרא דיי בסעדְך.
ד .והוה בליליא ההּוא והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי לות נתן למימר.
ה .אזיל ותימר לעבדי לדוד כדנן אמר יי האת תבני קדמי ביתא לאשרָאה שכנתי בּה.
ו .ארי לא אשריתי שכנתי בביתא מיֹומא די ַאסקית ית בני ישראל ממצרים ועד יֹומא הדין
והויתי משרי שכנתי במשכנין ּוביריען.
ז .בכל אתר די הלכית בכל בני ישראל הפתגם מללית עם חד שבטיא דישראל די פקדית
לפרנסא ית עמי ית ישראל למימר למא לא בניתּון קדמי ביתא די מטלל בכיֹורא ַארזיא.
חּ .וכען כדנן תימר לעבדי לדוד כדנן אמר יי צבאֹות אנא דברתְך מן דירא מבתר ענא
למהוי מלכא על עמי על ישראל.
ט .והוה מימרי בסעדְך בכל אתר די הלכתא ושיציתי ית כל בעלי דבבְך מן קדמְך ועבדית
לְך שּום רב כשּום רברביא די בַארעא.
י .ואשוי אתר מתקן לעמי ישראל ואקימנּון וישרּון בַאתרהֹון ולא יזּועּון עֹוד ולא יֹוספּון בני
רשעא לעניּותהֹון כדבקדמיתא.
יאּ .ולמן יֹומא די פקדית נגידין על עמי ישראל ואנחית לְך מכל בעלי דבבְך וחוי לְך יי ארי
בית מלכּו יקיים לְך יי.
יב .ארי ישלימּון יֹומְך ותשכּוב עם ַאבהתְך וָאקים ית ברְך בתרְך די תֹוליד ואתקן ית
מלכּותיּה.
יג .הּוא יבני ביתא לשמי וַאתקין ית כּורסי מלכּותיּה עד עלמא.
יד .אנא אהי ליּה כָאב והּוא יהי לי דמי כבר דאם יסרח וַאלקיניּה במלקּות גברין ּובמרדּות
בני אנשא.
טו .וטּובי לא יעדי מניּה כמא דַאעדיתי מן שאּול די ַאעדיתי מן קדמְך.
טז .וקיים ביתְך ּומלכּותְך עד עלמא קדמְך כּורסי מלכּותְך יהי מתקן עד עלמא.
יז .ככל פתגמיא האלין ּוככל נבּואתא הדא כדין מליל נתן עם דוד.
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יח .ואתא מלכא דוד ויתיב קדם יי ואמר ליּה אנא כמסת יי אלהים ּומן ביתי ארי ַאמטתני
עד הלכא.
יטּ .וזעירת עֹוד דא קדמְך יי אלהים ּומללתא ַאף על בית עבדְך לעלמא דָאתי ודא חזיא
לבני אנשא יי אלהים.
כּ .ומה יֹוסיף דוד עֹוד למללא קדמְך ואת עבדת בעּות עבדְך יי אלהים.
כא .בדיל מימרְך ּוכלבְך עבדת ית כל רברבתא הדא להֹודעא ית עבדְך.
כב .על כן רב את יי אלהים ארי לית דכותְך ולית אלהא בר מנְך ככל די שמענא ָאמרין
קדמנא.
כגּ .ומן כעמְך כישראל עמא חד בחיר בַארעא דאזלּו שלּוחין מן קדם יי למפרק ליּה לעם
ּולשוָאה ליּה שּום ּולמעבד לכֹון רברבן וחסינן עד די עלּו לארע בית שכנתְך דיהבת להֹון מן
קדם עמְך די פרקתא לְך ממצרים גֹוים ואלהיו.
כד .וַאתקינתא לְך ית עמְך ישראל קדמְך לעם עד עלמא ואת יי הויתא להֹון לאלהא.
כהּ .וכען יי אלהים פתגמא די מללתא על עבדְך ועל אנש ביתיּה ָאקים עד עלמא ועביד
כמא די מללתא.
כו .ויסגי שמְך עד עלמא למימר יי צבאֹות אלהים על ישראל ּובית עבדְך דוד יהי מתקן
קדמְך.
כז .ארי את יי צבאֹות אלהא דישראל חויתא לעבדְך למימר מלכּו אקים לְך על כן הות
בלבא דעבדְך לצלָאה קדמְך ית צלֹותא הדין.
כחּ .וכען יי אלהים את הּוא יי ּופתגמְך אינּון קשֹוט ּומללתא על עבדְך ית טבתא הדא.
כטּ .וכען שרי ּובריְך ית בית עבדְך למהוי לעלמא קדמְך ארי את יי אלהים מללתא
ּומברכתְך יתברכּון בתי עבדְך צדיקיא לעלם.

פרק ח
א .והוה בתר כן ּומחא דוד ית פלשתאי ותברינּון ּונסיב דוד ית תקּון ַאמתא מידא
דפלשתאי.
בּ .ומחא ית מֹואבאי ּומשח להֹון בעדבא רמי יתהֹון לַארעא ּומשח תרין חבלין למקטל ּומלי
חבלא לאחָאה והוֹו מֹוָאבא לדוד לעבדין נטלי פרס.
גּ .ומחא דוד ית הדדעזר בר רחֹוב מלכא דצֹובא כד אזל לאשנָאה תחּומיּה בנהר פרת.
ד .ואסר דוד מניּה אלף ּושבע מָאה פרשין ועשרין ַאלפין גבר רגלי ועקד דוד ית כל רתיכיא
ואשַאר מנהֹון מָאה רתיכין.
ה .ואתֹו אנש ארם דמשק למסעד להדדעזר מלכא דצֹובה ּומחא דוד בארם עשרין ּותרין
ַאלפין גברא.
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וּ .ומני דוד אסטרטיגין בארם דמשק והוֹו אנש ארם לדוד לעבדין נטלי פרס ּופרק יי ית דוד
בכל אתר די הליְך.
זּ .ונסיב דוד ית שלטי דדהבא דהוֹו על עבדי הדדעזר וַאיתינּון לירּושלם.
חּ .ומבטח ּומברֹותי קרוי הדדעזר נסיב מלכא דוד נחשא סגי לחדא.
טּ .ושמע תֹועי מלכא דחמת ארי מחא דוד ית כל משרית הדדעזר.
יּ .ושלח תֹועי ית יֹורם בריּה לות מלכא דוד למשַאל ליּה לשלם ּולברכּותיּה על דַאגיח
קרבא בהדדעזר וקטליּה ארי גבר עביד קרבין עם תֹועי הוה הדדעזר ועמיּה הוֹו מני כספא
ּומני דהבא ּומני נחשא.
יאַ .אף יתהֹון ַאקדיש מלכא דוד קדם יי עם כספא ודהבא די ַאקדיש מכל עממיא די כבש.
יב .מארם ּוממֹוָאב ּומבני עמֹון ּומפלשתאי ּומעמלקאי ּומביזת הדדעזר בר רחֹוב מלכא
דצֹובה.
יגּ .וכנש דוד משרין כד תב מלממחי ית ארם בגיא מלח תמנת עסר ַאלפין.
ידּ .ומני באדֹום אסטרטיגין בכל אדֹום מני אסטרטיגין והוֹו כל אדֹום עבדין לדוד ּופרק יי ית
דוד בכל אתר די הליְך.
טוּ .ומלְך דוד על כל ישראל והוה דוד עביד דין דקשֹוט וזכּו לכל עמיּה.
טז .ויֹוָאב בר צרּויה ממנא על חילא ויהֹושפט בר אחילּוד ממנא על דכרניא.
יז .וצדֹוק בר אחיטּוב ואחימלְך בר אביתר כהניא ּושריה ספרא.
יחּ .ובניהּו בר יהֹוידע ממנא על קשתיא ועל קלעיא ּובני דוד רברבין הוֹו.

פרק ט
א .ואמר דוד האית בא עֹוד די אשתאר לבית שאּול וַאעביד עמיּה טיבּו בדיל יהֹונתן.
בּ .ולבית שאּול עבדא ּושמיּה ציבא ּוקרֹו ליּה לות דוד ואמר מלכא ליּה האת ציבא ואמר
עבדְך.
ג .ואמר מלכא האית עֹוד גברא לבית שאּול וַאעביד עמיּה טיבּו מן קדם יי ואמר ציבא
למלכא עֹוד ברא ליהֹונתן לקי בתרתין רגלֹוהי.
ד .ואמר ליּה מלכא היכא הּוא ואמר ציבא למלכא הא הּוא בית מכיר בר עמיאל בלֹו דבר.
הּ .ושלח מלכא דוד ודבריּה מבית מכיר בר עמיאל מלֹו דבר.
ו .ואתא מפיבשת בר יהֹונתן בר שאּול לות דוד ּונפל על אפֹוהי ּוסגיד ואמר דוד מפיבשת
ואמר הא עבדְך.
ז .ואמר ליּה דוד לא תדחל ארי מעבד ַאעביד עמְך טיבּו בדיל יהֹונתן אבּוְך וָאתיב לְך ית
כל ַאחסנת שאּול אבּוְך ואת תיכּול לחמא על פתֹורי תדירא.
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חּ .וסגיד ואמר מה עבדְך ארי אתפניתא על גבר הדיֹוט דכותי.
טּ .וקרא מלכא לציבא עּולימא דשאּול ואמר ליּה כל דהוה לשאּול ּולכל ביתיּה יהבית לבר
רבֹונְך.
י .ותפלח ליּה ית ַארעא את ּובנְך ועבדיְך ותיעּול ויהי לבר רבֹונְך מזֹון ויתפרנס ּומפיבשת
בר רבֹונְך ָאכיל תדירא לחמא על פתֹורי ּולציבא חמשת עסר בנין ועסרין עבדין.
יא .ואמר ציבא למלכא ככל די פקיד רבֹוני מלכא ית עבדיּה כן יעבד עבדְך ּומפיבשת ָאכל
על פתֹורי כחד מבני מלכא.
יב .ולמפיבשת ברא זעירא ּושמיּה מיכה וכל מֹותב בית ציבא עבדין למפיבשת.
יגּ .ומפיבשת יתיב בירּושלם ארי על פתֹורא דמלכא תדירא הּוא ָאכל והּוא לקי בתרתין
רגלֹוהי.

פרק י
א .והוה בתר כן ּומית מלכא דבני עמֹון ּומלְך חנּון בריּה תחֹותֹוהי.
ב .ואמר דוד ַאעביד טיבּו עם חנּון בר נחש כמא דעבד אבּוהי עמי טיבּו ּושלח דוד
לנחמּותיּה בידא דעבדֹוהי לות אבּוהי ואתֹו עבדי דוד לַארעא בני עמֹון.
ג .ואמרּו רברבי בני עמֹון לחנּון רבֹוניהֹון המיקר דוד ית אבּוְך בעינְך ארי שלח לְך מנחמין
הלא בדיל למחקר ית קרתא ּולַאללּותּה ּולבדקּה שלח דוד ית עבדֹוהי לותְך.
דּ .ונסיב חנּון ית עבדי דוד ּוגדע ית פלגּות דקניהֹון ּופסיק ית לבּושיהֹון עד פלגיהֹון עד
אתר בית בהתתהֹון ושלחינּון.
ה .וחויאּו לדוד ּושלח לקדמּותהֹון ארי הוֹו גבריא מתכלמין לחדא ואמר מלכא תבּו ביריחֹו
עד דיצמח דקניכֹון ּותתּובּון.
ו .וחזֹו בני עמֹון ארי אתגריאּו בדוד ּושלחּו בני עמֹון ואגרּו ית ארם בית רחֹוב וית ארם
צֹובא עסרין ַאלפין גבר רגלי וית מלְך מעכה אלף גבר ואיש טֹוב תרי עסר ַאלפין גברא.
זּ .ושמע דוד ּושלח ית יֹוָאב וית כל חילא דגבריא.
חּ .ונפקּו בני עמֹון ּוסדרּו קרבא במעלנא דתרעא וארם צֹובא ּורחֹוב ואיש טֹוב ּומעכה
בלחֹודיהֹון בחקלא.
ט .וחזא יֹוָאב ארי תקיפּו עלֹוהי עבדי קרבא מאפֹוהי ּומאחֹורֹוהי ּובחר מכל בחּורי ישראל
וסדר לקדמּות אנש ארם.
י .וית שָאר עמא יהב ביד ַאבשי אחֹוהי וסדר לקדמּות בני עמֹון.
יא .ואמר אם תתקף אנש ארם מני ּותהי לי לפריק ואם בני עמֹון יתקפּון מנְך ואיהְך
למפרק לְך.
יב .תקף ונתקף על עמנא ועל קירוי אלהנא ויי יעבד דתקן קדמֹוהי.
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יגּ .וקריב יֹוָאב ועמא די עמיּה לַאגחא קרבא באנש ארם ואפיכּו מן קדמֹוהי.
ידּ .ובני עמֹון חזֹו ארי ַאפכּו אנש ארם וערקּו מן קדם אבישי ואתֹו לקרתא ותב יֹוָאב מלות
בני עמֹון ואתא לירּושלם.
טו .וחזֹו אנש ארם ארי אתברּו קדם ישראל ואתכנישּו כחדא.
טזּ .ושלח הדדעזר ואפיק ית אנש ארם דמעבר פרת ואתֹו לחילם ושֹובְך רב חילא
דהדרעזר קדמיהֹון.
יז .ואיתחוא לדוד ּוכנש ית כל ישראל ועבר ית ירדנא ואתֹו לחלם וסדרּו אנש ארם
לקדמּות דוד וַאגיחּו קרבא עמיּה.
יח .ואפכּו אנש ארם מן קדם ישראל ּוקטל דוד מארם שבע מָאה רתיכין וַארבעין ַאלפין
פרשין וית שֹובְך רב חיליּה מחֹו ּומית תמן.
יט .וחזֹו כל מלכיא עבדי הדרעזר ארי אתברּו קדם ישראל ואשלימּו עם ישראל ּופלחּונּון
ּודחילּו אנש ארם למפרק עֹוד ית בני עמֹון.

פרק יא
א .והוה לזמן סֹופא דשתא לעדן מפק מלכיא ּושלח דוד ית יֹוָאב וית עבדֹוהי עמיּה וית כל
ישראל וחבילּו ית בני עמֹון וצרּו על רבה ודוד יתיב בירּושלם.
ב .והוה לעדן רמשא וקם דוד מעל שיוּויּה והליְך על אגר בית מלכא וחזא אתתא
משתטפא על אגרא ואתתא שפירת חזּו לחדא.
גּ .ושלח דוד ּושַאל לאתתא ואמר הלא דא בת שבע בת אליעם אתת אּוריה חתָאה.
דּ .ושלח דוד אזגדין ודברּה ואתת לותיּה ּושכיב עמּה והיא מתדכיא מסֹובתּה ותבת
לביתּה.
ה .ועדיַאת אתתא ּושלחת וחויַאת לדוד ואמרת מעדיא אנא.
וּ .ושלח דוד לות יֹוָאב שדר לי ית אּוריה חתָאה ושדר יֹוָאב ית אּוריה חתָאה לות דוד.
ז .ואתא אּוריה לותיּה ּושַאל ליּה דוד לשלם יֹוָאב ולשלם עמא ולשלם עבדי קרבא.
ח .ואמר דוד לאּוריא חּות לביתְך ּושטֹוף רגלְך ּונפק אּוריה מבית מלכא ּונפקת בתרֹוהי
סעּודתא דמלכא.
טּ .ושכב אּוריה בתרע בית מלכא עם כל עבדי רבֹוניּה ולא נחת לביתיּה.
י .וחויאּו לדוד למימר לא נחת אּוריה לביתיּה ואמר דוד לאּוריה הלא מאֹורחא את ָאתי מא
דין לא נחתתא לביתְך.
יא .ואמר אּוריה לדוד ארֹונא וישראל ויהּודה יתבין במטליא ורבֹוני יֹוָאב ועבדי רבֹוני על
אפי ברא שרן ואנא איעּול לביתי למיכל ּולמשתי ּולמשכב עם אתתי חיְך וחיי נפשְך אם
ַאעביד ית פתגמא הדין.
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יב .ואמר דוד לאּוריה תיב הכא ַאף יֹומא דין ּומחר אשלחינְך ויתיב אּוריה בירּושלם ביֹומא
ההּוא ּוביֹומא דבתרֹוהי.
יגּ .וקרא ליּה דוד ואכל קדמֹוהי ּושתי ורויּה ּונפק ברמשא למשכב בשוּויּה עם עבדי רבֹוניּה
ּולביתיּה לא נחת.
יד .והוה בצפרא ּוכתב דוד אגרתא לות יֹוָאב ושדר ביד אּוריה.
טוּ .וכתב באגרתא למימר הבּו ית אּוריה לקביל אפי קרבא תקיפא ּותתּובּון מבתרֹוהי
ויתמחי וימּות.
טז .והוה כד צר יֹוָאב על קרתא ויהב ית אּוריה לַאתרא דידע ארי גברין גברין תמן.
יזּ .ונפקּו אנשי קרתא וַאגיחּו קרבא עם יֹוָאב ואתקטיל מעמא מעבדי דוד ּומית ַאף אּוריה
חתָאה.
יחּ .ושלח יֹוָאב וחוי לדוד ית כל עסקי קרא.
יטּ .ופקיד ית אזגדא למימר כשציּותְך ית כל עסקי קרבא למללא עם מלכא.
כ .ויהי אם ידלק רּוגזא דמלכא ויימר לְך מא דין אתקרבתּון לקרתא לַאגחא הלא ידעתּון
ית דירמֹון עליכֹון מן שּורא.
כא .מן קטל ית אבימלְך בר ירבשת הלא אתתא רמת עלֹוהי פלגּות רכב רחיא מן שּורא
ּומית בתבץ למא אתקרבתּון לשּורא ותימר ַאף עבדְך אּוריה חתָאה מית.
כב .ואזל אזגדא ואתא וחוי לדוד ית כל דשלחיּה יֹוָאב.
כג .ואמר אזגדא לדוד ארי תקיפּו עלנא גבריא ּונפקּו לותנא לחקלא והוינא טרדין להֹון עד
מעלנא דתרעא.
כדּ .ושדֹו קשתיא בעבדיְך מן שּורא ואתקטילּו מעבדי מלכא וַאף עבדְך אּוריה חתָאה
מית.
כה .ואמר דוד לאזגדא כדין תימר ליֹוָאב לא יבאש בעינְך ית פתגמא הדין ארי כדין ּוכדין
תקטֹול חרבא ַאתקיף קרבא על קרתא ּופגרּה ותקפהּו.
כוּ .ושמעת אתת אּוריה ארי מית אּוריּה בעלה ּוספדת על בעלּה.
כז .ועבר אבלא ּושלח דוד וכנשה לביתיּה והות ליּה לאתּו וילידת ליּה בר ּובאיש פתגמא
דעבד דוד קדם יי.

פרק יב
אּ .ושלח יי ית נתן לות דוד ואתא לותיּה ואמר ליּה תרין גברין הוֹו בקרתא חדא חד
עתירא וחד מסכינא.
ב .לעתירא הוֹו עאן ותֹורין סגי לחדא.
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גּ .ולמסכינא לית כל מדעם אלהין אמרתא חדא זעירא דזבנא וקיימּה ּורבת עמיּה ועם
בנֹוהי כחדא מפתיּה אכלת ּומכֹוסיּה שתיא ּובחיקיּה שכבא והות ליּה כברתא.
ד .ואתא אֹורחא לגברא עתירא וחס למיסב מעניּה ּומתֹוריּה למעבד לאֹורחא דאתא ליּה
ּונסיב ית אמרתא דגברא מסכינא ועבדּה לגברא דאתא לותיּה.
הּ .ותקיף רּוגזא דדוד בגברא לחדא ואמר לנתן קיים הּוא יי ארי גבר חיב קטֹול גברא
דעבד דא.
ו .וית אמרתא ישלם על חד ַארבעא חלף דעבד ית פתגמא הדין ועל דלא חס.
ז .ואמר נתן לדוד את גברא כדנן אמר יי אלהא דישראל אנא משחתְך למהוי מלכא על
ישראל ואנא שיזבתְך מידא דשאּול.
ח .ויהבית לְך ית בית רבֹונְך וית נשי רבֹונְך בחיקְך ויהבית לְך ית בית ישראל ויהּודה ואם
זעיר ואֹוסיף לְך כאלין ּוכאלין.
ט .מא דין בסרתא על פתגמא דיי למעבד דביש קדמֹוהי ית אּוריה חתָאה קטלתא בחרבא
וית אתתיּה נסיבתא לְך לאתּו ויתיּה קטלתא בחרבא דבני עמֹון.
יּ .וכען לא תפסֹוק חרבא מן אנש ביתְך עד עלמא חלף דאשטתני ּונסבתא ית אתת אּוריה
חתָאה למהוי לְך לאתּו.
יא .כדנן אמר יי הא אנא מקיים עלְך בישא מביתְך ואדבר ית נשְך לעינְך ואתן לחברְך
וישכֹוב עם נשְך לעיני שמשא הדא.
יב .ארי את עבדתא בסתרא ואנא ַאעביד ית פתגמא הדין קדם כל ישראל וקביל שמשא.
יג .ואמר דוד לנתן חבית קדם יי ואמר נתן לדוד ַאף יי ַאעבר חֹובְך לא תמּות.
יד .ברם ארי מפתח פתחתא פּומא דסנאי עמא דיי בפתגמא הדין ַאף ברא דאתיליד לְך
ממת ימּות.
טו .ואזל נתן לביתיּה ּותבר יי ית רביא דילידת אתת אּוריה לדוד ואטען.
טזּ .ובעא דוד רחמין מן קדם יי על רביא וצם דוד צֹומא ועל ּובת ּושכיב על ַארעא.
יז .וקמּו סבי ביתיּה עלֹוהי לאקמּותיּה מן ַארעא ולא אבא ולא אכל עמהֹון לחמא.
יח .והוה ביֹומא שביעָאה ּומית רביא ּודחילּו עבדי דוד לחוָאה ליּה ארי מית רביא ארי
אמרּו כד הוה רביא קים מלילנא עמיּה ולא קביל מננא ואיכדין נימר ליּה מית רביא ויעבד
בישא.
יט .וחזא דוד ארי עבדֹוהי מלחשין ּוסבר דוד ארי מית רביא ואמר דוד לעבדֹוהי המית
רביא ואמרּו מית.
כ .וקם דוד מן ַארעא ּומשח ושף ושני כסּותיּה ועל לבית מקדשא דיי ּוסגיד ואתא לביתיּה
ּושאיל ושויאּו ליּה לחמא ואכל.
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כא .ואמרּו עבדֹוהי ליּה מה פתגמא הדין דעבדתא עד דרביא קים צמתא ּובכית וכד מית
רביא קמתא ואכלת לחמא.
כב .ואמר עד דרביא קים צמית ּובכיתי ארי אמרית מן ידע דלמא יתרחים עלי מן קדם יי
ויחי רביא.
כגּ .וכען מית למא דנן אנא צאים האיכּול לאתבּותיּה עֹוד אנא איזיל לותיּה והּוא לא תאב
לותי.
כד .ונחים דוד ית בת שבע אתתיּה ועל לותּה ּושכיב עמּה וילידת בר ּוקרת ית שמיּה
שלמה ויי רחמיּה.
כהּ .ושלח ביד נתן נביא ּוקרא ית שמיּה ידידיה בדיל יי.
כו .וַאגיח קרבא יֹוָאב ברבת בני עמֹון ּוכבש ית קרית מלכּותא.
כזּ .ושלח יֹוָאב אזגדין לות דוד ואמר ַאגחית קרבא ברבה וַאף כבשית ית קרית מלכּותא.
כחּ .וכען כנֹוש ית שַאר עמא ּושרי על קרתא וכבשּה דלמא אכבֹוש אנא ית קרתא ויתקרי
שמי עלּה.
כטּ .וכנש דוד ית כל עמא ואזל לרבת וַאגיח קרבא בּה וכבשהא.
לּ .ונסיב ית כלילא דמלכהֹון מעל רישיּה ּומתקלּה ככרא דדהבא ּובּה אבן טבא והוה על
רישא דדוד ועדת קרתא ַאפיק סגי לחדא.
לא .וית עמא דבּה אפיק ּומסר יתהֹון במסרין ּובמֹוריגי פרזלא ּובמגזרי פרזלא ּוגרר יתהֹון
בשּוקיא וכן עבד לכל קירוי בני עמֹון ותב דוד וכל עמא לירּושלם.

פרק יג
א .והוה בתר כן ּולַאבשלֹום בר דוד אחתא שפרתא ּושמּה תמר ורחמה ַאמנֹון בר דוד.
ב .ועקת לַאמנֹון לאתמרעא בדיל תמר אחתיּה ארי בתּולתא היא והוה מכסא בעיני ַאמנֹון
למעבד לּה מדעם.
גּ .ולַאמנֹון שֹושבינא ּושמיּה יֹונדב בר שמעה אחֹוהי דדוד ויֹונדב גבר חכים לחדא.
ד .ואמר ליּה מה דין את כדין חשֹוְך בר מלכא בצפר בצפר הלא תחוי לי ואמר ליּה ַאמנֹון
ית תמר ַאחתיּה דַאבשלֹום אחי אנא רחם.
ה .ואמר ליּה יהֹונדב שכב על שוּויְך ואתמרע וייתי אבּוְך למחזְך ותימר ליּה תיתי כען תמר
אחתי ותיכלינני לחמא ותעביד לעיני ית סעּודתא בדיל דאחזי ואכּול מן ידּה.
וּ .ושכיב ַאמנֹון ואתמרע ואתא מלכא למחזיה ואמר ַאמנֹון למלכא תיתי כען תמר אחתי
ותחלֹוט לעיני תרתין חליטתא ואכּול מן ידּה.
זּ .ושלח דוד לות תמר לביתא למימר אזילי כען לבית ַאמנֹון אחּוְך ועבידי ליּה סעּודתא.
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ח .ואזלת תמר בית ַאמנֹון אחּוהא והּוא שכיב ּונסיבת ית לישא ולשת וחלטת לעינֹוהי
ּובשילת ית חליטתא.
טּ .ונסיבת ית מסריתא ואריקת קדמֹוהי ולא אבא למיכל ואמר ַאמנֹון אפיקּו כל אנש
מעילוי ואפיקּו כל אנש מעילֹוהי.
י .ואמר ַאמנֹון לתמר ָאעילי סעּודתא לאידרֹון בית משכבא ואכּול מן ידיְך ּונסיבת תמר ית
חליטתא דעבדת וָאעילת לַאמנֹון אחּוהא לאידרֹון בית משכבא.
יא .וקריבת ליּה למיכל וַאתקיף בּה ואמר לּה עּולי שכיבי עמי אחתי.
יב .ואמרת ליּה אחי בבעּו לא תענני ארי לא מתעבד כן בישראל לא תעבד ית קלנא הדין.
יג .ואנא לָאן אֹוביל ית חסּודי ואת תהי כחד מן שטיא בישראל ּוכען מלל כען עם מלכא
ארי לא ימנעינני מנְך.
יד .ולא אבא לקבלא מנּה ּותקיף מנּה ועניּה ּושכיב עמּה.
טוּ .וסנאּה ַאמנֹון סנָאתא רבתא לחדא ארי סגיָאה סנָאתא די סנאּה מרחמתא דרחימּה
ואמר לּה ַאמנֹון קּומי אזילי.
טז .ואמרת ליּה על עיסק בישתא רבתא הדא מאֹוחרנתא דעבדתא עמי את אמר
לשלחּותי ולא אבא לקבלא מנּה.
יזּ .וקרא ית עּולימיּה משּומשניּה ואמר שלחּו כען ית דא מלותי לברא וַאגיף דשא בתרהא.
יח .ועלּה כתּונא דפסי ארי כן לבשן בנת מלכא בתּולתא כרדּוטין ואפיק יתה משּומשניּה
לברא וַאגיף דשא בתרהא.
יטּ .ונסיבת תמר קטמא על רישּה וכתּונא דפסי דעלה בזעת ושויַאת ידּה על רישּה ואזלת
מיזל ּוצוחת.
כ .ואמר לּה ַאבשלֹום אחּוהא האמינֹון אחּוְך הוה עמְך ּוכען אחתי שתּוקי אחּוְך הּוא לא
תשוין ית לבְך לפתגמא הדין ויתיבת תמר וצדיא בית ַאבשלֹום אחּוהא.
כאּ .ומלכא דוד שמע ית כל פתגמיא האילן ּותקיף ליּה לחדא.
כב .ולא מליל ַאבשלֹום עם ַאמנֹון למביש ועד טב ארי סני ַאבשלֹום ית ַאמנֹון על עיסק
דעני ית תמר אחתיּה.
כג .והוה לזמן תרתין שנין והוֹו גזזין לַאבשלֹום במישר חצֹור עם בית אפרים וזמין
ַאבשלֹום לכל בני מלכא.
כד .ואתא ַאבשלֹום לות מלכא ואמר הא כען גזזין לעבדְך ייזיל כען מלכא ועבדֹוהי עם
עבדְך.
כה .ואמר מלכא לַאבשלֹום לא ברי לא כען ניזיל כלנא ולא נתקיף עלְך וַאתקיף ביּה ולא
ָאבה למיזל ּוברכיּה.
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כו .ואמר ַאבשלֹום ולא ייזיל כען עמנא ַאמנֹון אחי ואמר ליּה מלכא למא ייזיל עמְך.
כז .וַאתקיף ביּה ַאבשלֹום ּושלח עמיּה ית ַאמנֹון וית כל בני מלכא.
כחּ .ופקיד ַאבשלֹום ית עּולימֹוהי למימר חזֹו כען כד ישפר לבא דַאמנֹון בחמרא ואימר לכֹון
קטּולּו ית ַאמנֹון ותקטלּון יתיּה לא תדחלּון הלא ארי אנא פקדית יתכֹון אתקיפּו והוֹו לגברין
גברין.
כט .ועבדּו עּולימי ַאבשלֹום לַאמנֹון כמא דפקד ַאבשלֹום וקמּו כל בני מלכא ּורכיבּו אנש על
כּודנתיּה ואפכּו.
ל .והוה עד דאינּון באֹורחא ּושמּועתא ָאתת לות דוד למימר קטל ַאבשלֹום ית כל בני
מלכא ולא אשתַאר מנהֹון חד.
לא .וקם מלכא ּובזע ית לבּושֹוהי ּושכיב על ַארעא וכל עבדֹוהי מעתדין כד מבזעין
לבּושיהֹון.
לב .ואתיב יֹונדב בר שמעה אחֹוהי דדוד ואמר לא יימר רבֹוני ית כל עּולימיא בני מלכא
קטלּו ארי ַאמנֹון בלחֹודֹוהי מית ארי בלבא דַאבשלֹום הות כמנא מיֹומא דעני ית תמר
אחתיּה.
לגּ .וכען לא ישוי רבֹוני מלכא על לביּה פתגמא למימר כל בני מלכא מיתּו אלהין ַאמנֹון
בלחֹודֹוהי מית.
לד .וערק ַאבשלֹום ּוזקף עּולימא סכוָאה ית עינֹוהי וחזא והא עם סגי ָאתן מאֹורח
מאחֹורֹוהי מסטר טּורא.
לה .ואמר יֹונדב למלכא הא בני מלכא אתֹו כפתגמא דעבדְך כן הוה.
לו .והוה כשיציּותיּה למללא והא בני מלכא אתֹו וארימּו קלהֹון ּובכֹו וַאף מלכא וכל עבדֹוהי
בכֹו בכי סגיָאה לחדא.
לז .וַאבשלֹום ערק ואזל לות תלמי בר עמיהּוד מלכא דגשּור ואתאבל על בריּה כל יֹומיא.
לח .וַאבשלֹום ערק ואזל לגשּור והוה תמן תלת שנין.
לט .וחמידת נפשא דדוד מלכא למפק על ַאבשלֹום ארי אתנחם על ַאמנֹון ארי מית.

פרק יד
א .וידע יֹוָאב בר צרּויה ארי לבא דמלכא למפק על ַאבשלֹום.
בּ .ושלח יֹוָאב לתקֹוע ּונסיב מתמן אתתא חכמתא ואמר לּה אתאבלי כען ּולבּושי כען
לבּושי אבלא ולא תשּופין משחא ּותהא כאתתא דנן יֹומין סגיאין מתאבלא על מיתא.
ג .ותהכין לות מלכא ּותמללין עמיּה כפתגמא הדין ושוי יֹוָאב ית פתגמיא בפּומּה.
ד .ואמרת אתתא דמתקֹוע למלכא ּונפלת על אפּה על ַארעא ּוסגידת ואמרת פרֹוק מלכא.
ה .ואמר לּה מלכא מה ליְך ואמרת בקּושטא אתתא ַארמלתא אנא ּומית בעלי.
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וּ .ולַאמתְך תרין בנין ואתנציאּו תרויהֹון בחקלא ולית דמשיזיב ביניהֹון ּומחֹו חד ית חד
ּוקטל יתיּה.
ז .והא קמת כל זרעיתא על ַאמתְך ואמרּו הבי ונקטֹול ית דקטל אחֹוהי ונקטליניּה בחֹובת
נפשא דאחֹוהי דקטל ּונשיצי ַאף ית ירֹותא ּובעֹו למקטל ית חד יחידי דאשתַאר בדיל דלא
לשוָאה לבעלי שּום ּושָאר על אפי ַארעא.
ח .ואמר מלכא לאתתא אזילי לביתְך ואנא אפקיד עלְך.
ט .ואמרת אתתא דמתקֹוע למלכא עלי די לי רבֹוני מלכא חֹובא ועל בית אבא ּומלכא
וכּורסי מלכּותיּה זכאי.
י .ואמר מלכא מן דיימר ליְך מלא ותיתיניּה לותי ולא יֹוסיף עֹוד לַאנזקה ביְך.
יא .ואמרת ידכר כען מלכא מה דכתיב בספר אֹוריתא דיי אלהְך בדיל לַאסגָאה אֹורחא
קדם גאל דמא לחבלא ולא ישיצֹון ית ברי ואמר קים הּוא יי אם יפֹול מסער ריש בריְך
לַארעא.
יב .ואמרת אתתא תמלל כען ַאמתְך קדם רבֹוני מלכא פתגמא ואמר מלילי.
יג .ואמרת אתתא ּולמה חשבתא כהדא על עמא דיי ּוממליל מלכא פתגמא הדין כגבר חיב
בדיל דלא לַאתבא מלכא ית בדּוריּה.
יד .ארי מיתא דמאית ּוכמיא דמתאשדין לַארעא דלא אפשר להֹון דיתֹוספּון כן לית אפשר
לדינא דקּושטא לקבלא ממֹון דשקר ודמחשב מחשבן בדיל דלא לבדרא מניּה בדּורא.
טוּ .וכען דאתיתי למללא קדם מלכא רבֹוני ית פתגמא הדין ארי דחלּונני עמא ואמרת
ַאמתְך אמליל כען קדם מלכא מאים יעבד מלכא ית פתגמא דַאמתיּה.
טז .ארי ישמע מלכא לשיזבא ית ַאמתיּה מיד גברא לשיצָאה יתי וית ברי כחדא מַאחסנת
עמא דיי.
יז .ואמרת ַאמתְך יהי כען פתגמא דרבֹוני מלכא לניחא ארי כמלָאכא דיי כן רבֹוני מלכא
למשמע טב ּוביש ּומימרא דיי אלהְך יהי בסעדְך.
יח .ואתיב מלכא ואמר לאתתא לא כען תכסי מני פתגמא דאנא שאל יתיְך ואמרת אתתא
ימליל כען רבֹוני מלכא.
יט .ואמר מלכא היד יֹוָאב עמְך בכל דא ואתיבת אתתא ואמרת חיי נפשְך רבֹוני מלכא אם
אית למסטי לימינא ולסמלא מכל די מליל רבֹוני מלכא ארי עבדְך יֹוָאב הּוא פקדני והּוא שוי
בפּומא דַאמתְך ית כל פתגמיא האלין.
כ .בדיל לַאקפא ית אפי פתגמא עבד עבדְך יֹוָאב ית פתגמא הדין ורבֹוני חכים כחכמת
מלָאכא דיי למידע ית כל די בַארעא.
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כא .ואמר מלכא ליֹוָאב הא כען עבדית ית פתגמא הדין ואזיל אתיב ית עּולימא ית
ַאבשלֹום.
כבּ .ונפל יֹוָאב על אפֹוהי לַארעא ּוסגיד ּובריְך ית מלכא ואמר יֹוָאב יֹומא דין ידע עבדְך ארי
אשכחית רחמין בעינְך רבֹוני מלכא דעבד מלכא ית פתגמא דעבדיּה.
כג .וקם יֹוָאב ואזל לגשּור וַאיתי ית ַאבשלֹום לירּושלם.
כד .ואמר מלכא יסתחר לביתיּה ואפי לא יחזי ואסתחר ַאבשלֹום לביתיּה ואפי מלכא לא
חזא.
כהּ .וכַאבשלֹום לא הוה גבר שפיר בכל ישראל לשבחא לחדא מפרסת רגלֹוהי ועד מֹוחיּה
לא הוה ביּה מּומא.
כוּ .ובספרּותיּה ית רישיּה והוה מזמן עדן לעדן דמספר ארי יקיר עלֹוהי ּומספר ליּה ּותקל
ית סער רישיּה מאתן סלעין במתקלא דמלכא.
כז .ואתילידּו לַאבשלֹום תלתא בנין ּוברתא חדא ּושמּה תמר היא הות אתתא שפירת
חיזּו.
כח .ויתב ַאבשלֹום בירּושלם תרתין שנין ואפי מלכא לא חזא.
כטּ .ושלח ַאבשלֹום לות יֹוָאב לשלחא יתיּה לות מלכא ולא אבה למיתי לותיּה ּושלח עֹוד
תנינּות ולא אבה למיתי.
ל .ואמר לעבדֹוהי חזֹו ַאחסנתיּה דיֹוָאב דסמיכא לדילי וליּה תמן סעֹורין אזילּו וַאדלקּוה
בנּורא וַאדליקּו עבדי ַאבשלֹום ית ַאחסנתיּה בנּורא.
לא .וקם יֹוָאב ואתא לות ַאבשלֹום לביתא ואמר ליּה למה ַאדליקּו עבדיְך ית ַאחסנתא דילי
בנּורא.
לב .ואמר ַאבשלֹום ליֹוָאב הא שלחית לותְך למימר איתא הלכא ואשלחינְך לות מלכא
למימר למה ָאתיתי מגשּור טב לי עֹוד דאנא תמן ּוכען אחזי אפי מלכא ואם אית בי חֹובא
ויקטלינני.
לג .ואתא יֹוָאב לות מלכא וחוי ליּה ּוקרא לַאבשלֹום ואתא לות מלכא ּוסגיד ליּה על אפֹוהי
על ַארעא קדם מלכא ּונשק מלכא לַאבשלֹום.

פרק טו
א .והוה מבתר כן ועבד ליּה ַאבשלֹום רתיכין וסּוסון וחמשין גברא רדפין קדמֹוהי.
בּ .ומקדים ַאבשלֹום וקאים על כיבש אֹורח תרעא והוי כל גברא דיהי ליּה דין למיעל לקדם
מלכא למידן ּוקרי ַאבשלֹום ליּה ואמר אי מדא קרתא את ואמר מחד שבטיא דישראל
עבדְך.
ג .ואמר ליּה ַאבשלֹום חזי פתגמְך תקנין ויָאן ושמע לית לְך מן קדם מלכא.
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ד .ואמר ַאבשלֹום מן ימנני דינא בַארעא וקדמי ייתי כל גבר דיהי ליּה דין ּומצּו וַאדינניּה
בקשֹוט.
ה .והוה כד קרב גברא למסגד ליּה ּומֹושיט ית ידיּה ּומתקיף ביּה ּונשיק ליּה.
ו .ועבד ַאבשלֹום כפתגמא הדין לכל ישראל דָאתן למידן לות מלכא וגנב ַאבשלֹום ית לבא
דאנשי ישראל.
ז .והוה מסֹוף ַארבעין שנין ואמר ַאבשלֹום למלכא ַאזיל כען ואשלם ית נדרי דנדרית קדם
יי בחברֹון.
ח .ארי נדרא נדר עבדְך במיתבי בגשּור בארם למימר אם אתבא יתיבינני יי לירּושלם
ואפלח קדם יי.
ט .ואמר ליּה מלכא אזיל בשלם וקם ואזל לחברֹון.
יּ .ושלח ַאבשלֹום מַאללין בכל שבטיא דישראל למימר כמשמעכֹון ית קל שֹופרא ותימרּון
מלְך ַאבשלֹום בחברֹון.
יא .ועם ַאבשלֹום אזלּו מאתן גברין מירּושלם זמינין וָאזלין לתּומיהֹון ולא ידעין כל מדעם.
יבּ .ושלח ַאבשלֹום ית אחיתֹופל גילֹונָאה מליכא דדוד מקרתיּה מגלה בדבחּותיּה ית
דבחיא והוה מרדא תקיף ועמא ָאזיל וסגי עם ַאבשלֹום.
יג .ואתא דמחוי לות דוד למימר אתפני לבא דאנש ישראל בתר ַאבשלֹום.
יד .ואמר דוד לכל עבדֹוהי די עמיּה בירּושלם קּומּו ונערֹוק ארי לא תהי לנא שיזבא מן
קדם ַאבשלֹום אֹוחּו למיזל דילמא יֹוחי וידבקיננא ויכמֹון ית בישתא עלנא וימחי ית קרתא
לפתגם דחרב.
טו .ואמרּו עבדי מלכא למלכא ככל דיימר רבֹוני מלכא הא עבדיְך.
טזּ .ונפק מלכא וכל אנש ביתיּה די עמיּה ּושבק מלכא ית עשר נשין לחינן למטר ביתא.
יזּ .ונפק מלכא וכל אנש ביתיּה עמיּה וקמּו באתר דרחיק.
יח .וכל עבדֹוהי עברין על ידֹוהי וכל קשתיא וכל קלעיא וכל גתאי שית מָאה גברא דָאתן
עמיּה מגת עברין קדם מלכא.
יט .ואמר מלכא לאתי גיתָאה למא תיזיל ַאף את עמנא תּוב ותיב עם מלכא ארי נּוכרא את
וַאף אם גלי את אזיל לְך לַאתרְך.
כ .תמלי אתיתא ויֹומא דין אטלטלינְך עמנא למיזל ואנא ָאזיל לאתר דלית אנא ידע לָאן
אנא ָאזיל תּוב ואתיב ית אחְך עמְך ועביד עמהֹון טיבּו ּוקשֹוט.
כא .ואתיב אתי ית מלכא ואמר קיים הּוא יי וקיים ריבֹוני מלכא אלהין בַאתרא דיהי תמן
רבֹוני מלכא אם למֹותא ואם לחיי ארי תמן יהי עבדְך.
כב .ואמר דוד לאתי אזיל ועבר ועבר אתי גתָאה וכל גברֹוהי וכל טפלא דעימיּה.
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כג .וכל דיירי ַארעא בכן קל רב וכל עמא עברין ּומלכא עבר בנחלא דקדרּון וכל עמא עברין
על אפי אֹורח מדברא.
כד .והא ַאף צדֹוק וכל לואי עמיּה נטלין ית ארֹון קימא דיי ואקימּו ית ארֹונא דיי ּוסליק
אביתר עד דשלים כל עמא למעבר מן קרתא.
כה .ואמר מלכא לצדֹוק אתיב ית ארֹונא דיי לקרתא אם אשכח רחמין קדם יי ויתיבינני
ויחזינני קדמֹוהי ואפלח קדמֹוהי בבית מקדשיּה.
כו .ואם כדין יימר לא רעוא קדמי בְך הא אנא יעביד לי כמא דרעוא קדמֹוהי.
כז .ואמר מלכא לצדֹוק כהנא חזויא את תּוב לקרתא בשלם ואחימעץ ברְך ויהֹונתן בר
אביתר תרין בניכֹון עמכֹון.
כח .חזֹו דאנא מתעכב במישרי מדברא עד דימטי פתגמא מנכֹון לחוָאה לי.
כט .ואתיב צדֹוק ואביתר ית ארֹונא דיי לירּושלם ויתיבּו תמן.
ל .ודוד סליק במסקנא דטּור זיתיא סליק ּובכי ורישיּה ליּה מכרְך והּוא ָאזיל יחיף וכל עמא
דעמיּה כריכּו גבר רישיּה וסלקין מסק ּובכן.
לא .ודוד אתחוא למימר אחיתֹופל במרֹודיא עם ַאבשלֹום ואמר דוד קלקל כען ית מלכא
דאחיתֹופל יי.
לב .והוה דוד אתא עד ריש טּוריא די סגיד תמן קדם יי והא לקדמּותיּה חּושי ַארכָאה
מבזעין לבּושֹוהי ועפרא רמי ברישיּה.
לג .ואמר ליּה דוד אם עברתא עמי ּותהי עלי למטּול.
לד .ואם לקרתא תתּוב ותימר לַאבשלֹום עבדְך אנא מלכא אהי עבדא דאבּוְך ואנא מבכן
ּוכען ואנא עבדְך ּותקלקל לי ית מלכא דאחיתֹופל.
לה .והלא עמְך תמן צדֹוק ואביתר כהניא ויהי כל פתגמא דתשמע מבית מלכא תחוי
לצדֹוק ּולאביתר כהניא.
לו .הא תמן עמהֹון תרין בניהֹון אחימעץ לצדֹוק ויהֹונתן לאביתר ותשלחּון בידיהֹון לותי כל
מדעם דתשמעּון.
לז .ואתא חּושי שֹושבינא דדוד לקרתא וַאבשלֹום אתא לירּושלם.

פרק טז
א .ודוד עבר זעיר מריש טּורא והא ציבא עּולימא דמפיבשת לקדמּותיּה וזֹוג חמרין חשיקין
ועליהֹון מאתן גריצן דלחם ּומָאה אתכלין דענבין יבשין ּומָאה מנן דבילתא ּוגרב דחמר.
ב .ואמר מלכא לציבא מה אילין לְך ואמר ציבא חמריא לבית מלכא למרכב ולחמא
ּודבילתא למיכל עּולימיא וחמרא למשתי דמשלהי במדברא.
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ג .ואמר מלכא וָאן בר רבֹונְך ואמר ציבא למלכא הא יתיב בירּושלם ארי אמר יֹומא דין
יתיבּון לי בית ישראל ית מלכּותא דאבא.
ד .ואמר מלכא לציבא הא לְך כל די למפיבשת ואמר ציבא מֹודינא אשכח רחמין בעינְך
רבֹוני מלכא.
ה .ואתא דוד מלכא עד עלמת והא מתמן גברא נפיק מזרעית בית שאּול ּושמיּה שמעי בר
גרא נפיק מיפק ּומלטט.
וּ .ומרגם בַאבניא ית דוד וית כל עבדי מלכא דוד וכל עמא וכל גבריא מימיניּה ּומשמאליּה.
זּ .וכדין אמר שמעי בלטטּותיּה פּוק פּוק גבר חייב קטֹול ּוגבר רשיעא.
חָ .אתיב עלְך יי כל חֹובי בית שאּול דמלכתא תחֹותֹוהי וַאצלח יי ית מלכּותא בידא
דַאבשלֹום ברְך והא את בבישתְך ארי גבר חייב קטֹול את.
ט .ואמר אבישי בר צרּויה למלכא למא ילטט כלבא מיתא הדין ית רבֹוני מלכא אעבר כען
ועדי ית רישיּה.
י .ואמר מלכא מה לי ּולכֹון בני צרּויה כדין ילטיט ארי יי אמר ליּה לטיט ית דוד ּומן יימר מה
דין עבדתא כן.
יא .ואמר דוד לאבישי ּולכל עבדֹוהי הא ברי דאֹולידית בעי למקטלי וַאף ארי כען בר שבט
בנימן שבּוקּו מיניּה וילטט ארי ָאמר ליּה יי.
יב .מאים גלי קדם יי דמעת עיני ויתיב יי לי טבתא חלף לוטתיּה יֹומא הדין.
יג .ואזל דוד וגברֹוהי באֹורחא ושמעי ָאזיל בסטר טּורא לקבליּה ָאזיל ּומלטט ּומרגם
בַאבניא לקיבליּה ּומשדי עפרא.
יד .ואתא מלכא וכל עמא די עמיּה כד משלהן ונח תמן.
טו .וַאבשלֹום וכל עמא אנש ישראל אתֹו לירּושלם ואחיתֹופל עמיּה.
טז .והוה כד אתא חּושי ַארכָאה שֹושבינא דדוד לות ַאבשלֹום ואמר חּושי לַאבשלֹום יצלח
מלכא יצלח מלכא.
יז .ואמר ַאבשלֹום לחּושי דא טיבּותְך דעם חברְך למה לא אזלת עם חברְך.
יח .ואמר חּושי לַאבשלֹום לא אלהין דאתרעי יי ועמא הדין וכל אנש ישראל די ליּה אהי
ועמיּה ָאתיב.
יט .ותנינּות קדם מן אנא אפלח הלא קדם בריּה כמא דפלחית קדם אבּוְך כן אהי פלח
קדמְך.
כ .ואמר ַאבשלֹום לאחיתֹופל הבּו לכֹון מלכא מה נעביד.
כא .ואמר אחיתֹופל לַאבשלֹום עּול לות לחינתא דאבּוְך די שבק למיטר ביתא ּושמע כל
ישראל ארי אתגריתא באבּוְך ויתקֹוף ידי כל די עמְך.
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כבּ .ונגדּו לַאבשלֹום קינּופין על איגרא ועל ַאבשלֹום לות לחינתא דאבּוהי לעיני כל ישראל.
כגּ .ומלכא דאחיתֹופל דמלְך ביֹומיא האינּון כמא דשאיל גברא בפתגמא דיי כן כל מלכא
דאחיתֹופל ַאף לדוד ַאף לַאבשלֹום.

פרק יז
א .ואמר אחיתֹופל לַאבשלֹום אבחר כען תרי עסר ַאלפין גברא וָאקּום וארדֹוף בתר דוד
בליליא.
ב .ואיהְך עלֹוהי כד הּוא משלהי וידֹוהי מרשלן וָאזיע יתיּה ויערֹוק כל עמא די עמיּה ואקטֹול
ית מלכא בלחֹודֹוהי.
ג .וָאתיב כל עמא לותְך כד יתּובּון כּולהֹון בתר דיתקטל גברא דאת בעי כל עמא יהי שלם.
דּ .וכשר פתגמא בעיני ַאבשלֹום ּובעיני כל סבי ישראל.
ה .ואמר ַאבשלֹום קרי כען ַאף לחּושי ַארכָאה ונשמע מה דיימר ַאף הּוא.
ו .ואתא חּושי לות ַאבשלֹום ואמר ַאבשלֹום ליּה למימר כפתגמא הדין מליל אחיתֹופל
הנעביד ית פתגמיּה אם לא דכשר בעינְך את מליל.
ז .ואמר חּושי לַאבשלֹום לא תקין מלכא דמלְך אחיתֹופל בזמנא הדא.
ח .ואמר חּושי את ידעתא ית אבּוְך וית גברֹוהי ארי גברין אינּון ּומרירן נפשן אינּון כדֹוב
תכל בחקלא ואבּוְך גבר עביד קרבין ולא יבית ית עמא.
ט .הא כען הּוא טמיר בחד מן קּומציא אֹו בחד מן ַאתריא ויהי כמיפל בהֹון בקדמיתא
וישמע די שמע ויימר הות מחתא בעמא דבתר ַאבשלֹום.
י .והּוא ַאף גבר גבר דליביּה כלבא דַאריא ממס ימסי ארי ידע כל ישראל ארי גיבר אבּוְך
וגברין גברין די עמיּה.
יא .ארי מלכית אתכנשא יתכנשּון עלְך כל ישראל מדן ועד באר שבע כחלא די על ימא
לסגי ואת תהי אזיל בריש כּולנא.
יבּ .ונהְך עלֹוהי בחד מן ַאתריא דנהְך לתמן ונשרי עלֹוהי כמא דשרי טלא על ַארעא ולא
נשַאר ביּה ּובכל גבריא די עימיּה ַאף חד.
יג .ואם לקרתא יתכנש ויתכנשּון כל ישראל על קרתא ההיא ויקפּונּה משרין ּונעקר יתה
וית ַאבנהא ונרמינּה לנחלא עד דלא נשַאר תמן ַאבנהא.
יד .ואמר ַאבשלֹום וכל אנש ישראל תקין מלכא דחּושי ַארכָאה ממלכא דאחיתֹופל ויי פקד
לקלקלא ית מלכא דאחיתֹופל תקנא בדיל דייתי יי על ַאבשלֹום ית בישתא.
טו .ואמר חּושי לצדֹוק ּולאביתר כהניא כדין ּוכדין מליְך אחיתֹופל ית ַאבשלֹום וית סבי
ישראל ּוכדין מלכית ַאף אנא.
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טזּ .וכען שלחּו בפריע וחוּו לדוד למימר לא תבית בליליא במשרי מדברא וַאף מעבר
תעבר דילמא יתהני למלכא ּולכל עמא די עמיּה.
יז .ויהֹונתן ואחימעץ קיימין בעין קצרא ואזלת ַאמתא וחויַאת להֹון ואינּון ייזלּון וחויאּו
למלכא דוד ארי לא יכלין לאיתחזָאה למיעל לקרתא.
יח .וחזא יתהֹון עּולימא וחוי לַאבשלֹום ואזלּו תרויהֹון בפריע ועלּו לבית גברא בעלימת
וליּה גֹובא בדרתיּה ּונחתּו תמן.
יטּ .ונסיבת אתתא ּופרסת ית פרסא על פּומא דבירא ּושטחת עלֹוהי דקילן ולא אתידע
פתגמא.
כ .ואתֹו עבדי ַאבשלֹום לות אתתא לביתא ואמרּו ָאן אחימעץ ויהֹונתן ואמרת להֹון אתתא
כבר עברּו ירדנא ּובעֹו ולא אשכחּו ותבּו לירּושלם.
כא .והוה בתר מיזלהֹון ּוסליקּו מגֹובא ואזלּו וחויאּו למלכא דוד ואמרּו לדוד קּומּו ועברּו
בפריע ית ירדנא ארי כדין מליְך עליכֹון אחיתֹופל.
כב .וקם דוד וכל עמא די עמיּה ועברּו ית ירדנא עד מנהר צפרא עד חד לא שגא דלא עבר
ית ירדנא.
כג .ואחיתֹופל חזא ארי לא אתקים מלכיּה וזריז ית חמרא וקם ואזל לביתיּה ּולקרתיּה
ּופקיד על אנש ביתיּה ואתחנק ּומית ואתקבר בקברא דאבּוהי.
כד .ודוד אתא למחנים וַאבשלֹום עבר ית ירדנא הּוא וכל אנש ישראל עמיּה.
כה .וית עמשא מני ַאבשלֹום חלף יֹוָאב על חילא ועמשא בר גברא ּושמיּה יתרא ישראלא
דעל לות אביגל בת נחש אחתיּה דצרּויה אמיּה דיֹוָאב.
כוּ .ושרא ישראל וַאבשלֹום בארע גלעד.
כז .והוה כד אתא דוד למחנים ושֹובי בר נחש מרבת בני עמֹון ּומכיר בר עמיאל מלא דבר
ּוברזלי גלעדָאה מרגלים.
כח .מכבין וקֹולין ּומאן דחסף וחטין ּוסעֹורין וקמחא וקליא ּופּולא ּוטלֹופחין וקליא.
כטּ .ודבש ּושמן ועאן וגּובנין דחלב תֹורין קריבּו לדוד ּולעמא די עמיּה למיכל ארי אמרּו
עמא כפין ּומשלהין וצחי במדברא.

פרק יח
אּ .ומנא דוד ית עמא די עמיּה ּומני עליהֹון רבני ַאלפין ורבני מאותא.
בּ .ושלח דוד ית עמא תלתא ביד יֹוָאב ותלתא ביד אבישי בר צרּויה אחּוהי דיֹוָאב ותלתא
ביד אתי גתָאה ואמר מלכא לעמא מפק אפק ַאף אנא עמכֹון.
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ג .ואמר עמא לא תפֹוק ארי אם מערק נערֹוק לא ישוּון עלנא לבא ואם יתקטלּון פלגנא לא
ישוּון עלנא לבא ארי כען את יכיל למסעד כותנא עסרא ַאלפין ּוכען טב ארי תצלי עלנא
מקרתא למסעד.
ד .ואמר להֹון מלכא דתקין בעיניכֹון ַאעביד וקם מלכא על כיבש אֹורח תרעא וכל עמא
נפקּו למאתן ּולַאלפין.
הּ .ופקיד מלכא ית יֹוָאב וית אבישי וית אתי למימר אסתמרּו לי בעּולימא בַאבשלֹום וכל
עמא שמעּו כד פקיד מלכא ית כל רברביא על עיסק ַאבשלֹום.
וּ .ונפק עמא לחקלא לקדמּות ישראל והות קרבא בחּורשא דבית אפרים.
ז .ואתברּו תמן עם ישראל קדם עבדי דוד והות תמן מחתא רבתא ביֹומא ההּוא עסרין
ַאלפין.
ח .והוֹו תמן עבדי קרבא מתבדרין על ַאפי כל ַארעא וַאסגיַאת חית חּורשא לקטלא בעמא
מדקטילת חרבא ביֹומא ההּוא.
ט .ואתערע ַאבשלֹום קדם עבדי דוד וַאבשלֹום רכיב על כּודנתא ועלת כּודנתא תחֹות סֹוכא
דבּוטמא רבא ואתאחד רישיּה בבּוטמא ואתלי בין שמיא ּובין ַארעא וכּודנתא די תחֹותֹוהי
עברת.
י .וחזא גברא חד וחוי ליֹוָאב ואמר הא חזיתי ית ַאבשלֹום תלי בבּוטמא.
יא .ואמר יֹוָאב לגברא דמחוי ליּה והא חזיתא ּומא דין לא מחיתהּו תמן ּורמיתהי לַארעא
ועלי פֹון למתן לְך עסר סלעין דכסף ואספנקי חדא.
יב .ואמר גברא ליֹוָאב ולּו ַאנא תקל על כפי אלף סלעין דכסף לא אֹושיט ידי בבר מלכא
ארי קדמנא פקיד מלכא יתְך וית אבישי וית אתי למימר אסתמרּו לי בעּולימא בַאבשלֹום.
יג .אֹו פֹון עבדית בנפשי שקר וכל מדעם לא יתכסא מן מלכא ואת תתעתד מקביל.
יד .ואמר יֹוָאב הלא מבכין אישרי קדמְך ּונסיב תלתא גססין בידיּה ּוקבעינּון בלבא
דַאבשלֹום ועד כען קים בגֹו בּוטמא.
טו .ואסתחרּו עסרא עּולמיא נטלי זיניּה דיֹוָאב ּומחֹו ית ַאבשלֹום וקטלֹוהי.
טזּ .ותקע יֹוָאב בשֹופרא ותב עמא מלמרדף בתר ישראל ארי מנע יֹוָאב ית עמא.
יזּ .ונסיבּו ית ַאבשלֹום ּורמֹו יתיּה בחּורשא לגֹו קּומצא רבה ואקימּו עלֹוהי דגֹור ַאבנין רב
לחדא וכל ישראל אפכּו גבר לקרוֹוהי.
יח .וַאבשלֹום נסיב ואקים ליּה בחיֹוהי ית קמתא די במישר מלכא ארי אמר לית לי בר קים
בדיל לַאדכרא שמי ּוקרא לקמתא על שמיּה ּוקרא לּה ַאתרא דַאבשלֹום עד יֹומא הדין.
יט .ואחימעץ בר צדֹוק אמר ארהּוט כען ואבסר ית מלכא ארי אתפרע ליּה יי מיד בעלי
דבבֹוהי.
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כ .ואמר ליּה יֹוָאב לא גבר כשר לבסרא את יֹומא דין ּותבסר ביֹום אֹוחרן ויֹומא הדין לא
תבסר אלהין דבר מלכא מית.
כא .ואמר יֹוָאב לכּושי אזיל חוי למלכא דחזיתא ּוסגיד כּושי ליֹוָאב ּורהט.
כב .ואֹוסיף עֹוד אחימעץ בר צדֹוק ואמר ליֹוָאב ויהי מה ארהֹוט כען ַאף אנא בתר כּושי
ואמר יֹוָאב למא דנן את רהיט ברי ולְך לית בסֹורא מתיהב.
כג .ויהי מא בכדין ארהּוט ואמר ליּה רהּוט ּורהט אחימעץ באֹורח מישרא ּוקדים ית כּושי.
כד .ודוד יתיב בין תרין תרעיא והליְך סכוָאה על אגר תרעא על שּורא ּוזקף ית עינֹוהי
וחזא והא גברא רהיט בלחֹודֹוהי.
כהּ .וקרא סכוָאה וחוי למלכא ואמר מלכא אם בלחֹודֹוהי הּוא בסֹורתא בפּומיּה ואזל מיזל
וקריב.
כו .וחזא סכוָאה גברא ַאחרנא רהיט ּוקרא סכוָאה לנטר תרעא ואמר הא גברא רהיט
בלחֹודֹוהי ואמר מלכא ַאף דין מבסר.
כז .ואמר סכוָאה אנא חזי ית ריהטא דקדמָאה כריהטא דאחימעץ בר צדֹוק ואמר מלכא
גבר טב דין וַאף בסֹורא טבא ייתי.
כחּ .וקרא אחימעץ ואמר למלכא שלם ּוסגיד למלכא על אפֹוהי על ַארעא ואמר בריְך יי
אלהְך דמסר ית גבריא דארימּו ית ידיהֹון ברבֹוני מלכא.
כט .ואמר מלכא שלם לעּולימא לַאבשלֹום ואמר אחימעץ חזיתי המֹונא סגיָאה בתר דשלח
ית עבדא דמלכא יֹוָאב וית עבדְך ולא ידעית מה.
ל .ואמר מלכא אסתחר אתעתד הכא ואסתחר וקם.
לא .והא כּושי אתא ואמר כּושי יתבסר רבֹוני מלכא ארי אתפרע לְך יי יֹומא דין מיד כל
דקמּו עלְך.
לב .ואמר מלכא לכּושי השלם לעּולימא לַאבשלֹום ואמר כּושי יהֹון כעּולימא סנאי רבֹוני
מלכא וכל דקמּו עלְך לבישא.

פרק יט
אּ .ורגז מלכא ּוסליק על עלית תרעא ּובכא ּוכדין אמר במיזליּה ברי ַאבשלֹום ברי ברי
ַאבשלֹום לוי דמתית אנא חלּופְך ואת קים יֹומא דין ַאבשלֹום ברי ברי.
ב .ואתחוָאה ליֹוָאב הא מלכא בכי ּומתאבל על ַאבשלֹום.
ג .והות תשּועתא ביֹומא ההּוא לאבלא לכל עמא ארי שמע עמא ביֹומא ההּוא למימר
אתנסיס מלכא על בריּה.
דּ .ומתגנבין עמא ביֹומא ההּוא למיעל לקרתא כמא דמתגנבין עמא דמתכלמין במפכהֹון
בקרבא.
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הּ .ומלכא כריְך ית אפֹוהי ּוצוח מלכא בקל רב ברי ַאבשלֹום ַאבשלֹום ברי ברי.
ו .ואתא יֹוָאב לות מלכא לביתא ואמר ַאבהיתתא יֹומא דין ית אפי כל עבדיְך דשיזיבּו ית
נפשְך יֹומא דין וית נפש בנְך ּובנתְך ּונפש נשְך ּונפש לחינתְך.
ז .למרחם ית סנָאיְך ּולמסני ית רחמיְך ארי חויתא יֹומא דין ארי לית לְך רברבין ועבדין ארי
אנא ידענא יֹומא דין ארי אלּו ַאבשלֹום קים וכּולנא יֹומא דין מתקטלין ארי בכן כשר בעינְך.
חּ .וכען קּום פּוק ּומליל על לבא דעבדְך ארי במימרא דיי קימית ארי ליתְך נפיק אם יבית
גבר עמְך בליליא ּותהי בישא לְך דא מכל בישתא דָאתת עלְך מזעּורְך עד כען.
ט .וקם מלכא ויתיב בתרעא ּולכל עמא חויאּו למימר הא מלכא יתיב בתרעא ואתא כל
עמא לקדם מלכא וישראל אפיְך גבר לקרוֹוהי.
י .והוֹו כל עמא מתוכחין בכל שבטיא דישראל למימר מלכא שיזבנא מיד בעיל דבבנא
והּוא פרקנא מידא דפלשתאי ּוכען ערק מן ַארעא מלות ַאבשלֹום.
יא .וַאבשלֹום דמשחנא עלנא מית בקרבא ּוכען למה אתּון שתקין לאתבא ית מלכא.
יבּ .ומלכא דוד שלח לצדֹוק ּולאביתר כהניא למימר מלילּו לסבי יהּודה למימר למא תהֹון
בתראין לאתבא ית מלכא לביתיּה ּופתגם כל ישראל אתא לות מלכא לביתיּה.
יג .אחי אתּון קריבי ּובסרי אתּון ּולמא תהֹון בתראין לאתבא ית מלכא.
יד .ולעמשא תימרּון הלא קריבי ּובסרי את כדין יעביד לי יי ּוכדין יֹוסיף אם לא רב חילא
תהי קדמי כל יֹומיא חלף יֹוָאב.
טו .ואתפני לבא דכל אנש יהּודה כגברא חד ּושלחּו למלכא תּוב את וכל עבדיְך.
טז .ותב מלכא ואתא עד ירדנא ּודבית יהּודה אתֹו לגלגלא למיזל לקדמּות מלכא לַאעברא
ית מלכא ית ירדנא.
יז .ואֹוחי שמעי בר גרא בר שבט בנימן די מעלמת ּונחת עם אנש יהּודה לקדמּות מלכא
דוד.
יח .ואלף גברא עמיּה משבטא דבנימין וציבא עּולימא דבית שאּול וחמשת עסר בנֹוהי
ועשרין עבדֹוהי עמיּה וגזּו ירדנא קדם מלכא.
יט .ועברּו מגזתא לַאעברא ית בית מלכא ּולמעבד דתקין בעינֹוהי ושמעי בר גרא נפל
קדם מלכא במעבריּה בירדנא.
כ .ואמר למלכא לא יחשֹוב עלי דלי רבֹוני חֹובא ולא תדכר ית די סרח עבדְך ביֹומא די גלא
רבֹוני מלכא מירּושלם לשוָאה מלכא על לביּה.
כא .ארי ידע עבדְך ארי אנא חבית והא ָאתית יֹומא דין קדמאי לכל בית יֹוסף למחת
לקדמּות רבֹוני מלכא.
כב .ואתיב אבישי בר צרּויה ואמר החלף דא לא יתקטל שמעי ארי לט ית משיחא דיי.
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כג .ואמר דוד מה לי ּולכֹון בני צרּויה ארי תהוֹון לי יֹומא דין לסטן יֹומא דין יתקטיל גברא
בישראל ארי הלא ידענא ארי יֹומא דין אנא מלכא על ישראל.
כד .ואמר מלכא לשמעי לא תמּות וקים ליּה מלכא.
כהּ .ומפיבשת בר שאּול נחת לקדמּות מלכא ולא שטף רגלֹוהי ולא ספר ספמיּה וית
לבּושֹוהי לא חור למן יֹומא די גלא מלכא עד יֹומא דאתא בשלם.
כו .והוה כד ָאתא לירּושלם לקדמּות מלכא ואמר ליּה מלכא למא לא ָאזלתא עמי
מפיבשת.
כז .ואמר רבֹוני מלכא עבדי שקר כי ארי אמר עבדְך אחשֹוק לי חמרא וארכּוב עלּה ואיהְך
עם מלכא ארי חגיר עבדְך.
כח .ואמר על עבדְך מילין דלא כשרן קדם רבֹוני מלכא ורבֹוני מלכא חכים כמלָאכא דיי
ועביד דתקין בעינְך.
כט .ארי לא הוה כל בית אבא אלהין גברי חיבי קטֹול לרבֹוני מלכא ושויתא ית עבדְך
בָאכלי פתֹורְך ּומה אית לי עֹוד זכּו ּולמקבל עֹוד קדם מלכא.
ל .ואמר ליּה מלכא למא תמליל עֹוד פתגמְך אמרית את וציבא תפלגּון ית ַאחסנתא.
לא .ואמר מפיבשת למלכא ַאף ית כּולא יסב בתר דָאתא רבֹוני מלכא בשלמא לביתיּה.
לבּ .וברזלי גלעדָאה נחת מרֹוגלים ועבר ית מלכא ית ירדנא לַאלויּותיּה ית ירדנא.
לגּ .וברזלי סיב לחדא בר תמנן שנין והּוא סֹובר ית מלכא במיתביּה במחנים ארי גבר רב
הּוא לחדא.
לד .ואמר מלכא לברזלי את עבר עמי ואסֹובר יתְך עמי בירּושלם.
לה .ואמר ברזלי למלכא כמה יֹומי שני חיי ָארי ָאסק עם מלכא לירּושלם.
לו .בר תמנן שנין אנא יֹומא דין האידע בין טב לביש אם יטעם עבדְך ית מה דאיכּול וית
מה דאשתי אם אשמע עֹוד בקל כנרין ותּושבחן ּולמה יהי עבדְך עֹוד למטּול על רבֹוני
מלכא.
לז .כזעיר יעבר עבדְך ית ירדנא עם מלכא ּולמה ישלמנני מלכא תשלּומא הדא.
לח .יתיב כען עבדְך ואמּות בקרתי ואתקבר בקברא דאבא ּודאמא והא עבדְך כמהם יעבר
עם רבֹוני מלכא ועביד ליּה ית דתקין בעינְך.
לט .ואמר מלכא עמי יעבר כמהם ואנא ַאעביד ליּה ית דתקין בעינְך וכל דתרמי עלי ַאעביד
לְך.
מ .ועבר כל עמא ית ירדנא ּומלכא עבר ּונשק מלכא לברזלי ּוברכיּה ותב לַאתריּה.
מא .ועבר מלכא לגלגלא וכמהן עבר עימיּה וכל עמא דבית יהּודה ַאעברּו ית מלכא וַאף
פלגּות עמא דישראל.

148

תרגום יונתן לנביאים ראשונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

149

מב .והא כל אנש ישראל אתן לות מלכא ואמרּו למלכא מא דין כסיּוְך מננא אחנא אנש
יהּודה וַאעברּו ית מלכא וית אנש ביתיּה ית ירדנא וכל גברי דוד עמיּה.
מג .ואתיב כל אנש יהּודה על אנש ישראל ארי קריב לי מלכא מדילְך ּולמה דנן תקֹוף לְך
על פתגמא הדין המיכל אכילנא מנכסי מלכא אם מתנא מני לנא.
מד .ואתיב אנש ישראל ית אנש יהּודה ואמר עסרא חּולקין אית לי במלכא וַאף בדוד אנא
רעינא מנְך ּומא דין אשטתני ולא הוה פתגמי קדמּותא לי לאתבא ית מלכי ּותקיף פתגם
אנש יהּודה מפתגם אנש ישראל.

פרק כ
א .ותמן אתערע גבר רשיעא ּושמיּה שבע בר בכרי גברא משבטא דבית בנימן ּותקע
בשֹופרא ואמר לית לן חּולק בדוד ולא ַאחסנא לנא בבר ישי גבר לקרוֹוהי ישראל.
בּ .וסליק כל אנש ישראל מבתר דוד למיזל בתר שבע בר בכרי ואנש יהּודה לוּו עם
מלכהֹון מן ירדנא ועד ירּושלם.
ג .ואתא דוד לביתיּה לירּושלם ּודבר מלכא ית עסר נשין לחינן די שבק למטר ביתא ּומנינן
בבית מטרא ּומסֹובר להן ּולותהן לא על והוָאה נטירן ּומתקרין עד יֹום מּותהן ַארמלן
דבעליהן קים.
ד .ואמר מלכא לעמשא כנֹוש קדמי ית אנש יהּודה תלתא יֹומין ואת הכא קּום.
ה .ואזל עמשא למכנש ית דבית יהּודה ואֹוחר מן זמנא דאמר ליּה.
ו .ואמר דוד לאבישי כען יבאיש לנא שבע בר בכרי מן ַאבשלֹום את דבר ית עבדי רבֹונְך
ּורדף בתרֹוהי דלמא ישכח ליּה קרוין כריכן ויעיק לנא.
זּ .ונפקּו בתרֹוהי גברי יֹוָאב וקשתיא וקלעיא וכל גבריא ּונפקּו מירּושלם למרדף בתר שבע
בר בכרי.
ח .אינּון עם ַאבנא רבתא די בגבעֹון ועמשא אתא לאפיהֹון ויֹוָאב אסיר מזריז לבּושֹוהי
ועלֹוהי אספנקי חרב מזרזא על חרציּה בנדנּה והּוא ָאזיל ּופסע.
ט .ואמר יֹוָאב לעמשא השלם את ָאחי ואחדת ית ימין יֹוָאב בדקנא דעמשא למנשק ליּה.
י .ועמשא לא אסתמר בחרבא די ביד יֹוָאב ּומחהי בּה בסטר ירכיּה ּושפְך מיעֹוהי לַארעא
ולא תנא ליּה ּומית ויֹוָאב ואבישי אחֹוהי רדף בתר שבע בר בכרי.
יא .וגברא קאים עילוֹוהי מעּולימי יֹוָאב ואמר מן דרעי ביֹוָאב ּומן די לדוד ייזל בתר יֹוָאב.
יב .ועמשא מטרף בדמא בגֹו כבשא וחזא גברא ארי קם כל עמא וַאסחר ית עמשא מן
כבשא לחקלא ּורמא עלֹוהי לבּושא כד חזא כל דאתי עלֹוהי וקאים.
יג .כד ַאפניּה מן כבשא עבר כל גברא בתר יֹוָאב למרדף בתר שבע בר בכרי.
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יד .ועבר בכל שבטיא דישראל לָאבלה ּובית מעכה וכל בירין ואתכנישּו ואתֹו ַאף אינּון
בתרֹוהי.
טו .ואתֹו וצרּו עלֹוהי בָאבל בית מעכה ּוצברּו מליתא על קרתא וַאקפּה משרין וכל עמא
דעם יֹוָאב מתעשתין לחבלא שּורא.
טזּ .וקרת אתתא חכימתא מן קרתא שמעּו שמעּו אמרּו כען ליֹוָאב קרב עד הכא ואמליל
עמְך.
יזּ .וקריב לותּה ואמרת אתתא האת יֹוָאב ואמר אנא ואמרת ליּה שמע פתגמי ַאמתְך ואמר
שמע אנא.
יח .ואמרת למימר אדכר כען מה דכתיב בספר אֹוריתא למשַאל בקרתא בקדמין למימר
הכדין הות לְך למשַאל בָאבל אם משלמין.
יט .אנחנא שלמין בהימנּותא עם ישראל דאת בעי לחבלא קירוא דהיא כרְך רב ואמא
בישראל למה תקלקל ַאחסנת עמא דיי.
כ .וָאתיב יֹוָאב ואמר חס חס לי אם אקלקל ואם אחבל.
כא .לא כן פתגמא ארי גברא מטּורא דבית אפרים שבע בר בכרי שמיּה ארים ידיּה
במלכא בדוד הבּו יתיּה בלחֹודיּה ואיהְך מעל קרתא ואמרת אתתא ליֹוָאב הא רישיּה
מיתרמי לְך מן שּורא.
כב .ואתת אתתא לות כל עמא בחּוכמתּה ּופסקּו ית ריש שבע בר בכרי ּורמֹו ליֹוָאב ּותקע
בשֹופרא ואתבדרּו מעל קרתא גבר לקרוֹוהי ויֹוָאב תב לירּושלם לות מלכא.
כג .ויֹוָאב ממנא על כל חילא דישראל ּובניה בר יהֹוידע על קשתיא ועל קלעיא.
כד .ואדּורם ממנא על מסקי מסין ויהֹושפט בר אחילּוד ממנא על דּוכרניא.
כהּ .ושוא ספרא וצדֹוק ואביתר כהניא.
כו .וַאף עירא יאירָאה דמתקֹוע הוה רב לדוד.

פרק כא
א .והוה כפנא ביֹומי דוד תלת שנין שתא בתר שתא ּובעא דוד רחמין קדם יי ואמר יי על
שאּול ועל בית חיבי קטֹול על דקטל ית גבעֹונאי.
בּ .וקרא מלכא לגבעֹונאי ואמר להֹון וגבעֹונאי לא מבני ישראל אינּון אלהין משַאר אמֹוראי
ּובני ישראל קימּו להֹון ּובעא שאּול לקטלּותהֹון בדקני לבני ישראל ויהּודה.
ג .ואמר דוד לגבעֹונאי מה ַאעביד לכֹון ּובמה אתכפר ּובריכּו ית ַאחסנת עמא דיי.
ד .ואמרּו ליּה גבעֹונאי לית אנחנא צריכין למיסב כסף ּודהב מן שאּול ּומן ביתיּה וַאף לא
אנש למקטל בישראל ואמר מה אתּון ָאמרין ַאעביד לכֹון.
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ה .ואמרּו למלכא גברא דשצינא ּודחשב לנא אשתיצינא מלמידר בכל תחּום ַארעא
דישראל.
ו .יתיהבּון לנא שבעא גברין מבנֹוהי ונצלבינּון קדם יי בגבעתא דשאּול בחירא דיי ואמר
מלכא אנא אתן.
ז .וחס מלכא על מפיבשת בר יהֹונתן בר שאּול על שבּועתא דיי דביניהֹון בין דוד ּובין
יהֹונתן בר שאּול.
חּ .ונסיב מלכא ית תרין בני רצפה בת ַאיה דילידת לשאּול ית ַארמֹוני וית מפיבשת וית
חמשת בני מרב דרביַאת מיכל בת שאּול דילידת לעדריאל בר ברזילי דממחֹולֹות.
טּ .ומתרינּון בידא דגבעֹונאי ּוצלֹובינּון בטּורא קדם יי ּונפלּו שבעתהֹון כחדא ואינּון אתקטלּו
ביֹומי חצדא בקדמאין בשריּות חצד סעֹורין.
יּ .ונסיבת רצפה בת ַאיה ית סקא ּופרסתיּה לּה על טנרא משריּות חצדא על דנחתת
מטרא עליהֹון מן שמיא ולא שבקת עֹופא דשמיא למנח עליהֹון ביממא וית חיות ברא
בליליא.
יא .ואתחוא לדוד ית דעבדית רצפה בת ַאיה לחינתא דשאּול.
יב .ואזל דוד ּונסיב ית גרמי שאּול וית גרמי יהֹונתן בריּה מלות יתבי יבש גלעד דגנבּו
יתהֹון משּורא דבית שן דצלבּונּון תמן פלשתאי ביֹומא דקטלּו פלשתאי ית שאּול בגלבֹוע.
יג .וַאסיק מתמן ית גרמי שאּול וית גרמי יהֹונתן בריּה ּוכנשּו ית גרמי צליביא.
ידּ .וקברּו ית גרמי שאּול ויהֹונתן בריּה בַארע שבט בנימין בצלע בקברא דקיש אבּוהי
ועבדּו כל דפקיד מלכא וקביל יי צלֹותא דדירי ַארעא בתר כן.
טו .והות עֹוד קרבא לפלשתאי עם ישראל ּונחת דוד ועבדֹוהי עמיּה וַאגיחּו קרבא עם
פלשתאי ואשתלהי דוד.
טז .וישבי בנֹוב די בבני גברא ּומתקל סֹופיניּה מתקל תלת מָאה סלעין דנחשא הּוא אסיר
אספנקי חדתא ואמר למקטל ית דוד.
יזּ .וסעיד ליּה אבישי בר צרּויה ּומחא ית פלשתָאה וקטליּה בכן קיימּו גברי דוד ליּה למימר
לא תפֹוק עֹוד עמנא לקרבא ולא תיטפי ית מלכּותא דישראל.
יח .והוה בתר כן והות עֹוד קרבא בגֹוב עם פלשתאי בכן קטל סבכי דמן חּושת ית סף
דבבני גברא.
יט .והות עֹוד קרבא בגֹוב עם פלשתאי ּוקטל דוד בר ישי מחי פרֹוכת בית מקדשא דמבית
לחם ית גלית גתָאה וָאעא דמּורניתיּה כַאכסן דגרדאין.
כ .והות עֹוד קרבא בגת והוה גבר דמשחן ואצבעת ידֹוהי ואצבעת רגלֹוהי שית ושית
עשרין וַארבע במנין וַאף הּוא אתיליד בגברא.
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כא .וחסיד ית ישראל וקטליּה יהֹונתן בר שמעה אחּוהי דדוד.
כב .ית ַארבעת אילין אתילידּו לגברא בגת ואתמסרּו בידא דדוד ּובידא דעבדֹוהי.

פרק כב
א .ושבח דוד בנבּוָאה קדם יי ית פתגמי תּושבחתא הדא על כל יֹומיא דשיזיב יי ית ישראל
מיד כל בעלי דבביהֹון וַאף לדוד שיזביּה מחרבא דשאּול.
ב .ואמר יי תּוקפי ורּוחצני ּומשיזיב יתי.
ג .אלהי דאתרעי בי קרבני לדחלתיּה תּוקפי דמן קדמֹוהי מתיהב לי תקֹוף ּופּורקן
לאתגברא על בעלי דבבי רֹוחצני דעל מימריּה אנא רחיץ בעדן עקא מגין עלי מבעלי דבבי
ואמר לארמא קרני בפּורקניּה סּומכני דהוה מימריּה סמְך לי כד הויתי עריק מן קדם רדפי
פּורקני מבעלי דבבי וַאף מיד כל חטֹופין שיזיב יתי.
ד .אמר דוד בתּושבחא אנא מצלי קדם יי דבכל עדן מבעלי דבבי פריק יתי.
ה .ארי ַאקיפתני עקא כאתא דיתבא על מתברא וחילא לית לּה למילד והיא מסכנא לממת
סיעת חיבין בעתת יתי.
ו .משרית רשיעין ַאקפּוני קדמּוני דמזינין במני קטֹול.
ז .אמר דוד כד עקא לי אנא מצלי קדם יי ּוקדם אלהי אנא מתחנן ּומקבל מהיכליּה צלֹותי
ּובעּותי קדמֹוהי מתעבדא.
ח .ואתרגיפת ואתרגישת ַארעא שכלּולי שמיא זעּו ואתרכינּו ארי תקף רּוגזיּה.
ט .סליק זדֹוני דפרעה רשיעא כתננא קדמֹוהי בכן שלח רּוגזיּה כאשא בערא דמן קדמֹוהי
משיצָאה מזֹופיתיּה כגּומרין דנּור דלקא מימריּה.
י .וַארכין שמיא ואתגלי יקריּה וענן אמיטתא כבש קדמֹוהי.
יא .ואתגלי בגבּורתיּה על כרּובין קלילין ודבר בתקיף על כנפי רּוחא.
יב .ואשרי שכינתיּה בערפילא וענן יקר סחֹור סחֹור ליּה מחית מין תקיפין מרכפת עננין
קלילין ברּום עלמא.
יג .מזיו יקריּה מבהיקין שמי שמיא מזֹופיתיּה כגּומרין דנּור דלקא מימריּה.
ידַ .אכלי מן שמיא יי ועלָאה ארים מימריּה.
טוּ .ושלח מחתיּה כגירין ּובדרינּון ברקין ושגשינּון.
טז .ואתחזיאּו עּומקי ימא אתגליאּו שכלּולי תבל במזֹופיתא מן קדם יי ממימר תקֹוף
רּוגזיּה.
יז .שלח נביֹוהי מלְך תקיף דיתיב בתקֹוף רּומא דברני שיזבני מעממין סגיאין.
יח .שיזבני מסנַאי ארי תקפני מבעלי דבבי ארי אתגברּו עלי.
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יט .יקדמּוני ביֹום טלטּולי והות מימרא דיי סמְך לי.
כ .ואפיק לרוחא יתי שיזבני ארי אתרעי בי.
כא .אמר דוד ישלמינני יי כזכּותי כברירּות ידי יתיב לי יי.
כב .ארי נטרית אֹורחן דתקנן קדם יי ולא הליכית ברשע קדם אלהי.
כג .ארי כל דינֹוהי גלן לקבלי למעבדהֹון ּוקימֹוהי לא עדית מנהֹון.
כד .והוית שלים בדחלתיּה והוית נטר נפשי מחֹובין.
כה .ואתיב יי לי כזכּותי כברירּותי קדם מימריּה.
כו .עם ַאברהם דאשתכח חסיד קדמְך בכן אסגיתא למעבד חסדא עם זרעיּה יצחק דהוה
שלים בדחלתְך בכן אשלמתא מימר רעּותְך למעבד עמיּה.
כז .עם יעקב דהליְך בברירּותא קדמְך בחרתא בנֹוהי מכל עממיא וַאפרשתא זרעיּה מכל
פסֹולא פרעה ּומצראי דחשיבּו מחשבן על עמְך בלבלתינּון במחשבתהֹון.
כח .וית עמא בית ישראל דמתקרן בעלמא הדין עם חשיְך את עתיד למפרק ּובמימרְך
תקיפא דמתגברין עליהֹון תמאיְך.
כט .ארי את הּוא מרי נהֹורי דישראל יי ויי יפקינני מחשֹוכא לנהֹורא ויחזינני בעלמא
דעתיד למיתי לצדיקיא.
ל .ארי במימרְך ַאסגי משרין ּובמימר אלהי אכבש כל כרכין תקיפין.
לא .אלהא דכיונא אֹורחיּה אֹוריתא דיי בחירא היא תקיף הּוא לכל די מתרחצין עלֹוהי.
לב .בכן על נסא ּופּורקנא די תעביד למשיחְך ולשָארא דעמְך דאשתארּון יֹודּון כל עממיא
אּומיא ולישניא ויימרּון לית אלהא אלא יי ארי לית בר מנְך ועמְך יימרּון לית דתקיף אלא
אלהנא.
לג .אלהא דסעיד לי בחילא ּומתקן שלים אֹורחי.
לד .משוי רגלי קלילין כַאילתא ועל בית תּוקפי יקימנני.
לה .מליף ידי למעבד קרבא ּומתקיף בקשת נחשא דרעי.
לו .ויהבת לי תקֹוף ּובפּורקנְך ּובמימרְך ַאסגיתני.
לזַ .אסגיתא פסיעתי תחֹותי ולא אזדעזעא רכּובתי.
לחּ .ורדפית סנַאי ושיציתינּון ולא תבית עד די גמרתינּון.
לט .ושיציתינּון ּוגמרתינּון ולא יכילּו למיקם ּונפלּו קטילין תחֹות פרסת רגלי.
מּ .וסעדתני בחילא למעבד קרבא תברתא עממיא דקימין לַאבאשא לי תחֹותי.
מא .וסנַאי תברתא קדמי מחזרי קדל בעלי דבבי ושיציתינּון.
מב .בען סעיד ולית להֹון פריק מצלן קדם יי ולא מקביל צלֹותהֹון.
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מג .ודֹוששתינּון כעפרא דַארעא כסין שֹוקין בעטית בהֹון רפסתינּון.
מדּ .ותשיזבנני מפלגּות עמא תמניני רישא לעממיא עמא דלא ידעית יפלחּונני.
מה .בני עממיא יתכדבּון לי לשמֹוע אֹודן ישתמעּון בי.
מו .בני עממיא יסּופּון ויזּועּון מבירניתהֹון.
מז .בכן על ניסא ּופּורקנא דעבדתא לעמְך בית ישראל אֹודיאּו ואמרּו קיים הּוא יי ּובריְך
תקיפא דמן קדמֹוהי מתיהיב לנא תקֹוף ּופּורקן ּומרֹומם אלהא תקֹוף פּורקננא.
מח .אלהא דעבד פּורענּותא לי ותבר עממיא דקיימין לַאבאשא לי תחֹותי.
מטּ .ופרקי מסנַאי ועל דקיימין לַאבאשא לי תגברינני מגֹוג ּוממשירית עממין חטּופין
דעימיּה תשיזבינני.
נ .על כן אֹודי קדמְך יי בעממיא ולשמְך אימר תּושבחן.
נא .מסגי למעבד פּורקן עם מלכיּה ועבד טיבּו למשיחיּה לדוד ּולזרעיּה עד עלמא.

פרק כג
א .ואילין פתגמי נבּוַאת דוד דאתנבי לסֹוף עלמא ליֹוסי נחמתא דעתידין למיתי אמר דוד
בר ישי ואמר גברא דמרבא למלכּו משיחא במימר אלהיּה דיעקב ותקין למימני בחיְך
מבֹוסם תּושבחתיּה דישראל.
ב .אמר דוד ברּוח נבּוָאה דיי אנא ממליל אלין ּופתגמי קּודשיּה בפּומי אנא סדר.
ג .אמר דוד אלהא דישראל עלי מליל תקיפא דישראל דשליט בבני אנשא קּושטא דאין
אמר למנָאה לי מלכא דהּוא משיחא דעתיד דיקּום וישלֹוט בדחלתא דיי.
ד .טּוביכֹון צדיקיא עבדתּון לכֹון עֹובדין טבין דאתּון עתידין לַאנהרא בזיהֹור יקריּה כנהֹור
צפרא דָאזיל ותקין ּוכשימשא דעתיד לַאנהרא כזיהֹור יקריּה על חד תלת מָאה ַארבעין
ּותלתא כנהֹור שבעת כֹוכביא שבעת יֹומיא יתיר מכדין תתרבּון וייטב לכֹון דהויתֹון מחמדין
לשני נחמתא דַאתין הא כאכרא דמסֹובר בשני בצֹורתא דיחֹות מיטרא על ַארעא.
ה .אמר דוד יתירא מבכין ביתי קדם אל ארי קיים עלם קיים לי למהוי מלכּותי קיימא כמא
דקיימין סידרי בראשית ּונטירא לעלמא דָאתי ארי כל צרכי וכל בעּותי קדמֹוהי מתעבדין
בכן כל מלכּו לקבליּה עֹוד לא תתקיים.
ו .ורשיעיא עבדי חטָאה דמן לכבין דבמפקהֹון רכיכין למקטף וכד אנש חיס עליהֹון ושביק
להֹון ָאזלין ותקפין עד דלית אפשר למקרב להֹון ביד.
ז .וַאף כל אנש דמשרי למיקרב בחֹובין ָאזלין ותקפין עלֹוהי עד דחפין ליּה כלבּוש דפרזלא
דלא יכלין ליּה בָאעי מּורנין ורֹומחין בכין לית פּורענּותהֹון ביד אנש אלהין באשתא עתידין
לאתֹוקדא יתֹוקדּון באתגלָאה בית דינא רבא למתב על כּורסי דינא למידן ית עלמא.
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ח .אלין שמהת גבריא דהוֹו עם דוד גברא ריש משריתא יתיב על כּורסי דינא וכל נביַאיא
וסכיא מקפין ליּה משיח במשח קּודשא בחיר ּומפנק שפיר בריויּה ויאי בחזויּה חכים
בחּוכמתא וסּוכלתן בעצה גבר בגברּותא ריש גבריא הּוא מתקן במני זינא נפק בפּום קלא
ּונצח בקרבא ּומתביב על ידי מּורניתיּה תמני מָאה קטילין בזמנא חדא.
טּ .ובתרֹוהי אלעזר בר דֹודֹו בר אחּוהי בתלתא גבריא עם דוד כד חסידּו פלשתאי
ואתכנישּו תמן לאגחא קרבא ּוסליקּו אנש ישראל.
י .הּוא קם ּוקטל בפלשתאי עד דלאית ידיּה וַאדביקת ידיּה עם חרבא ועבד יי פּורקנא רבא
ביֹומא ההּוא ועמא תב בתרֹוהי ברם לחלצא קטיליא.
יאּ .ובתרֹוהי שמה בר ָאגא דמן הרר טּורָאה ואתכנישּו פלשתאי לחיתא והות תמן ַאחסנת
חקלא מליא טלֹופחין ועמא אפְך מן קדם פלשתאי.
יב .ואתעתד בגֹו ַאחסנתא ושיזביּה ּוקטל ית פלשתאי ועבד יי פּורקנא רבא.
יגּ .ונחתּו תלתא גבריא מגברי רישי משריתא ואתֹו לחצדא לות דוד למערת עדלם
ּומשרית פלשתאי שריא במישר גבריא.
יד .ודוד בכן בחקרא ואסטרטיג פלשתאי בכן בבית לחם.
טו .וחמידת נפשא דדוד ואמר מן ישקינני מיא מגֹובא דבית לחם די בתרעא.
טזּ .ובזעּו תלתא גבריא במשרית פלשתאי ּומלֹו מיא מגֹובא דבית לחם דבתרעא ּונסיבּו
וַאיתיאּו לות דוד ולא אבא למשתיהֹון ואמר לנסכא יתהֹון קדם יי.
יז .ואמר חס לי מן קדם יי מלמעבד דא הדס גבריא דאזלּו בנפשתהֹון ולא אבא למשתיהֹון
אלין עבדּו תלתא גבריא.
יח .ואבישי אחּוהי דיֹוָאב בר צרּויה הּוא ריש גבריא והּוא תביב ית מּורניתיּה על תלת
מָאה קטילין וליּה שּום בתלתא גבריא.
יט .מן גבריא הוה יקיר והוה להֹון לרבא ולתלת גברין לא מטא.
כּ .ובניהּו בר יהֹוידע בר גבר דחיל חטאין דיליּה עֹובדין מקבצאל הּוא קטל ית תרין רברבי
מֹוָאב והּוא נחת ּוקטל ית ַאריא בגֹו גֹובא ביֹומא דתלגא.
כא .והּוא קטל ית גברא מצרָאה גבר דחזוא ּובידא דמצרָאה מּורניתא ּונחת עלֹוהי
בחּוטרא ואניס ית מּורניתא מידא דמצרָאה וקטליּה במּורניתיּה.
כב .אלין עבד בניהּו בר יהֹוידע וליּה שּום בתלתא גבריא.
כג .מן גבריא יקיר ולתלת גבּורן לא מטא ּומנייּה דוד על משמעתיּה.
כד .עשהאל אחֹוהי דיֹוָאב בגבריא אלחנן בר דֹודֹו דמבית לחם.
כה .שמה דמן חרֹוד אליקא דמן חרֹוד.
כו .חלץ דמן פלט עירא בר עקש דמתקֹוע.
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כז .אביעזר דמן ענתֹות מבני דמן חשת.
כח .צלמֹון דמן אחח מהרי דמן נטֹופת.
כט .חלב בר בענה דמנטפת אתי בר ריבי מגבעתא דבני בנימין.
ל .בניהּו דמפרעתֹון הדי דמנחלי געש.
לא .אבי עלבֹון דמן ערבת עזמות דמברחם.
לב .אליחבא דמשעלבֹון בני ישן יהֹונתן.
לג .שמה דמן הרר טּורָאה אחיָאם בר שרר דמטּור גבֹוּה.
לד .אליפלט בר אחסבי בר מעכת אליעם בר אחיתֹופל גלֹונָאה.
לה .חצרי דמן כרמלא פערי דמן ארב.
לו .יגָאל בר נתן דמצֹובה בני משבט גד.
לז .צלק דמבני עמֹון נחרי דמן בארֹות נטל זיניּה דיֹוָאב בר צרּויה.
לח .עירא דמן יתר גרב דמן יתר.
לט .אּוריה חתָאה כל גבריא תלתין ּושבע.

פרק כד
א .ואֹוסיף רּוגזא דיי למתקף בישראל וגרי ית דוד בהֹון למימר אזיל מני ית ישראל וית
דבית יהּודה.
ב .ואמר מלכא ליֹוָאב רב חילא דעמיּה הליְך כען בכל שבטא דישראל מדן ועד באר שבע
ּומני ית עמא ואידע ית חשבן עמא.
ג .ואמר יֹוָאב למלכא ויֹוסף יי אלהְך על עמא כאלין ּוכאלין מָאה זמנין ועיני רבֹוני מלכא חזן
ורבֹוני מלכא למא אתרעי בפתגמא הדין.
דּ .ותקיף פתגמא דמלכא על יֹוָאב ועל רבני חילא ּונפק יֹוָאב ורבני חילא קדם מלכא לממני
ית עמא ית ישראל.
ה .ועברּו ית ירדנא ּושרֹו בערֹוער דרֹום קרתא דבגֹו נחלא דשבטא גד ואל יעזר.
ו .ואתֹו לגלעד ּולַארעא דרֹומא לחדשי ואתֹו לדן יען ּומתמן אסתחר לצידֹון.
ז .ואתֹו לקירוין כריכן וכל קרוי חואי ּוכנענאי ּונפקּו לדרֹום יהּודה לבאר שבע.
ח .והליכּו בכל ַארעא ואתֹו מסיפי תשעת ירחין ועסרין יֹומין לירּושלם.
ט .ויהב יֹוָאב ית חשבן מנין עמא למלכא והוֹו ישראל תמני מָאה ַאלפין גבר גבר שלפי
סיפא ואנש יהּודה חמש מָאה ַאלפין גברא.
י .וחש דוד בלביּה בתר כן דמנא ית עמא ואמר דוד קדם יי חבית לחדא דעבדית הדא
ּוכען יי ַאעבר כען ית חֹובא דעבדְך ארי אתתכלית לחדא.
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יא .וקם דוד בצפרא ּופתגם נבּוָאה מן קדם יי הוה עם גד נביא חזויא דדוד למימר.
יב .אזיל ּותמליל עם דוד כדנן אמר יי חדא מתלת אנא רמי עלְך בחר לְך חד מנהֹון וַאעבד
לְך.
יג .ואתא גד לות דוד וחוי ליּה ואמר ליּה התעֹול לְך שבע שנין כפנא בַארעְך אם תלתא
ירחין תהי עריק קדם סנאְך והּוא רדיף לְך ואם מהוה תלתא יֹומין מֹותא בַארעְך כען דע
וחזי מה אתיב שלחי פתגמא.
יד .ואמר דוד לגד עקת לי לחדא נתמסר כען ביד מימרא דיי ארי סגיאין רחמֹוהי ּובידא
דאנשא לא אתמסר.
טו .ויהב יי מֹותא בישראל מעידן דמתנכיס תמידא ועד דמתסק ּומית מן עמא מדן ועד
באר שבע שבעין ַאלפין גברא.
טז .ואֹושיט ידיּה מלָאכא לירּושלם לחבלּותּה ותב יי מן בישתא ואמר למלָאכא דמחבל
בעמא מסת כען ַאגח ידְך ּומלָאכא דיי הוה שרי בבית אידרי דַארנֹון יבּוסָאה.
יז .ואמר דוד קדם יי כד חזא ית מלָאכא דמקטל בעמא ואמר הא אנא חבית ואנא סרחית
ואלין עמא דאינּון כענא ביד רעיא מה עבדּו תהי כען מחתְך בי ּובבית אבא.
יח .ואתא גד לות דוד ביֹומא ההּוא ואמר ליּה סק אקים קדם יי מדבחא בבית אידרי דארון
יבסָאה.
יטּ .וסליק דוד כפתגמא דגד כמא דפקיד יי.
כ .ואסתכי ארון וחזא ית מלכא וית עבדֹוהי עברין עלֹוהי ּונפק ארון ּוסגיד למלכא אפֹוהי על
ַארעא.
כא .ואמר ארון מא דין אתא רבֹוני מלכא לות עבדיּה ואמר דוד למזבן מנְך ית בית אידרי
למבנא מדבחא קדם יי ויתכלי מֹותנא מעל עמא.
כב .ואמר ארון לדוד יסב ויסק רבֹוני מלכא דתקין בעינֹוהי חזי תֹוריא דכשרין לעלתא
ּומֹוריגיא ּומני תֹוריא לָאעיא.
כג .כלא יהב ארון מלכא למלכא די בעא מניּה מלכא ואמר ארון למלכא יי אלהְך יקביל
קּורבנְך ברעוא.
כד .ואמר מלכא לארון לא ארי מזבן אזבּון מנְך בדמין ולא ַאסיק קדם יי אלהי עלון מגן
ּוזבן דוד ית בית אידרי וית תֹוריא בכסף סלעין חמשין.
כהּ .ובנא תמן דוד מדבחא קדם יי וַאסיק עלון ונכסת קּודשין וקביל יי צלֹות דירי ַארעא
ואתכלי מֹותנא מעל ישראל.

מלכים א
פרק א
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אּ .ומלכא דוד סיב על ביֹומין ּומכסן ליּה בלבּושין ולא שחין ליּה.
ב .ואמרּו ליּה עבדֹוהי יבעּון לרבֹוני מלכא עּולמתא בתּולתא ּותשמיש קדם מלכא ּותהי
ליּה קריבא ותשכּוב לותְך ותשחן לרבֹוני מלכא.
גּ .ובעּו עּולמתא שפירתא בכל תחֹום ַארעא דישראל ואשכחּו ית אבישג דמן שּונם
וַאיתיאּו יתּה למלכא.
ד .ועּולמתא שפירתא עד לחדא והות למלכא קריבא ּומשמשא ליּה ּומלכא לא ידעּה.
ה .ואדֹוניה בר חגית מתרברב למימר אנא אמלֹוְך ועבד ליּה רתיכין ּופרשין וחמשין גברא
רדיפין קדמֹוהי.
ו .ולא ַאכלימיּה אבּוהי מיֹומֹוהי למימר מא דין כדין את עביד וַאף הּוא שפיר בריוא לחדא
ויתיּה ילידת בתר ַאבשלֹום.
ז .והוֹו פתגמֹוהי בעצה עם יֹוָאב בר צרּויה ועם אביתר כהנא וסעדין בתר אדֹוניה.
ח .וצדֹוק כהנא ּובניהּו בר יהֹוידע ונתן נביא ושמעי ורעי וגבריא די לדוד לא הוֹו בעצת
אדֹוניהּו.
טּ .ונכיס אדֹוניהּו עאן ותֹורין ּופטימין עם אבן סכּותא דין בסטר עין קצרא וזמין ית כל
אחֹוהי בני מלכא ּולכל גברי יהּודה עבדי מלכא.
י .וית נתן נביא ּובניהּו וית גבריא וית שלמה אחֹוהי לא זמין.
יא .ואמר נתן לבת שבע אמיּה דשלמה למימר הלא שמעת ארי מלְך אדֹוניהּו בר חגית
ורבֹוננא דוד לא ידע.
יבּ .וכען אתא אמלכינְך כען מלכא ושיזבי ית נפשיְך וית נפש בריְך שלמה.
יג .אזילי ותעלין לות מלכא דוד ותימרין ליּה הלא את רבֹוני מלכא קימתא לַאמתְך למימר
ארי שלמה בריְך ימלֹוְך בתרי והּוא יתיב על כּורסי מלכּותי ּומה דין מלְך אדֹוניהּו.
יד .והא עד די את ממללא תמן קדם מלכא ואנא איעּול בתרְך ואקים ית פתגמיכי.
טו .ועלת בת שבע לקדם מלכא לאידרֹון בית משכבא ּומלכא סיב לחדא ואבישג דמן שּונם
משמשא קדם מלכא.
טזּ .וכרעת בת שבע ּוסגידת למלכא ואמר מלכא מה ליְך.
יז .ואמרת ליּה רבֹוני את קימתא במימרא דיי אלהְך לַאמתְך ארי שלמה בריְך ימלֹוְך בתרי
והּוא יתיב על כּורסי מלכּותי.
יחּ .וכען הא אדניה מלְך ואת רבֹוני מלכא לא ידעתא.
יטּ .ונכיס תֹורין ּופטימין ועאן לסגי וזמין לכל בני מלכא ּולאביתר כהנא ּוליֹוָאב רב חילא
ולשלמה עבדְך לא זמין.

158

תרגום יונתן לנביאים ראשונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

159

כּ .וכען רבֹוני מלכא עיני כל ישראל סבירן עלְך לחוָאה להֹון מן יתיב על כּורסי מלכּותא
דרבֹוני מלכא בתרֹוהי.
כא .ויהי כד ישכּוב רבֹוני מלכא עם אבהתֹוהי ואהי אנא ּוברי שלמה מתרכין.
כב .והא עֹוד דהיא ממללא עם מלכא ונתן נביא אתא.
כג .וחויאּו למלכא למימר הא נתן נביא ואתא קדם מלכא ּוסגיד למלכא על אפֹוהי על
ַארעא.
כד .ואמר נתן רבֹוני מלכא את אמרת אדניה ימלֹוְך בתרי והּוא יתיב על כּורסי מלכּותי.
כה .ארי נחת יֹומא דין ּונכיס תֹורין ּופטימין ועאן לסגי וזמין לכל בני מלכא ּולרבני חילא
ּולאביתר כהנא והא אינּון ָאכלין ושתן קדמֹוהי ואמרּו יצלח מלכא אדניהּו.
כו .ולי אנא עבדְך ּולצדֹוק כהנא ולבניהּו בר יהֹוידע ולשלמה עבדְך לא זמין.
כז .אם מן רבֹוני מלכא הוה פתגמא הדין ולא הֹודעת ית עבדְך מן יתיב על כּורסי מלכּותא
דרבֹוני מלכא בתרֹוהי.
כח .ואתיב מלכא דוד ואמר קרֹו לי לבת שבע ועלת לקדם מלכא וקמת לקדם מלכא.
כט .וקים מלכא ואמר קים הּוא יי דפרק ית נפשי מכל עקא.
ל .ארי כמא דקימית לְך במימרא דיי אלהא דישראל למימר ארי שלמה בריְך ימלֹוְך בתרי
והּוא יתיב על כּורסי מלכּותי תחֹותי ארי כן ַאעביד יֹומא הדין.
לאּ .וכרעת בת שבע על אפהא על ַארעא ּוסגידת למלכא ואמרת יתקים רבֹוני מלכא דוד
לעלם.
לב .ואמר מלכא דוד קרֹו לי לצדֹוק כהנא ּולנתן נביא ולבניהּו בר יהֹוידע ואתֹו לקדם
מלכא.
לג .ואמר מלכא להֹון דברּו עמכֹון ית עבדי רבֹוניכֹון ותרכבּון ית שלמה ברי על כּודנתא די
לי ותחתּון יתיּה לשילּוחא.
לד .וימשח יתיּה תמן צדֹוק כהנא ונתן נביא למהוי מלכא על ישראל ותתקעּון בשֹופרא
ותימרּון יצלח מלכא שלמה.
לה .ותסקּון בתרֹוהי וייתי ויתיב על כּורסי מלכּותי והּוא ימלֹוְך תחֹותי ויתיּה פקדית למהוי
מלכא על ישראל ועל יהּודה.
לו .ואתיב בניהּו בר יהֹוידע ית מלכא ואמר ָאמן כן תהי רעוא מן קדם יי אלהא דרבֹוני
מלכא.
לז .כמא דהוה מימרא דיי בסעדיּה דרבֹוני מלכא כן יהי בסעדיּה דשלמה וירבי ית כּורסיּה
מכּורסי מלכּותא דרבֹוני מלכא דוד.
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לחּ .ונחת צדֹוק כהנא ונתן נביא ּובניהּו בר יהֹוידע וקשתיא וקלעיא וַארכיבּו ית שלמה על
כּודנתא דמלכא דוד ואֹובילּו יתיּה לשילֹוחא.
לטּ .ונסיב צדֹוק כהנא ית קרנא דמשחא מן משכנא ּומשח ית שלמה ּותקעּו בשֹופרא
ואמרּו כל עמא יצלח מלכא שלמה.
מּ .וסליקּו כל עמא בתרֹוהי ועמא משבחין בחנגיא וחדן חדוא רבא וזעת ַארעא לקלהֹון.
מאּ .ושמע אדניה וכל זמיניא די עמיּה ואינּון ספיקּו למיכל ּושמע יֹוָאב ית קל שֹופרא ואמר
מא דין קל קרתא אשתגישת.
מב .עד דהּוא מליל והא יהֹונתן בר אביתר כהנא אתא ואמר אדניה עֹול ארי גבר דחיל
חטאין את וטב תבשר.
מג .ואתיב יֹונתן ואמר לאדניהּו בקּושטא רבֹוננא מלכא דוד ַאמליְך ית שלמה.
מדּ .ושלח עמיּה מלכא ית צדֹוק כהנא וית נתן נביא ּובניהּו בר יהֹוידע וקשתיא וקלעיא
וַארכיבּו יתיּה על כּודנתא דמלכא.
מהּ .ומשחּו יתיּה צדֹוק כהנא ונתן נביא למהוי מלכא בשילֹוחא ּוסליקּו מתמן כד חדן
ואשתגישת קרתא הּוא קלא דשמעתּון.
מו .וַאף יתיב שלמה על כּורסי מלכּותא.
מז .וַאף עלּו עבדי מלכא לברכא ית רבֹוננא מלכא דוד למימר יֹוטיב יי ית שּום שלמה
משמְך וירבי ית כּורסֹוהי מכּורסי מלכּותְך ּוסגיד מלכא על שיוּויא.
מח .וַאף כדין ָאמר מלכא בריְך יי אלהא דישראל דיהב יֹומא דין בר יתיב על כּורסי
מלכּותי ועיני חזָאן.
מטּ .ותוהּו וקמּו כל זמיניא די לאדניהּו ואזלּו גבר לָארחיּה.
נ .ואדניהּו דחיל מן קדם שלמה וקם ואזל וַאתקיף בקרנת מדבחא.
נא .ואתחוא לשלמה למימר הא אדניהּו דחיל מן קדם מלכא שלמה והא אחד בקרנת
מדבחא למימר יקים לי כיֹומא דין מלכא שלמה דלא יקטיל ית עבדיּה בחרבא.
נב .ואמר שלמה אם יהי לגבר דחיל חטאין לא יפֹול משער רישיּה לַארעא ואם בישתא
תשתכח ביּה ויתקטיל.
נגּ .ושלח מלכא שלמה וַאחתּוהי מעלוי מדבחא ואתא ּוסגיד למלכא שלמה ואמר ליּה
שלמה אזיל לביתְך.

פרק ב
אּ .וקריבּו יֹומי דוד לממת ּופקיד ית שלמה בריּה למימר.
ב .אנא ָאזיל באֹורח כל ַארעא ותתקיף ּותהא לגבר דחיל חטאין.
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ג .ותטר ית מטרת מימרא דיי אלהְך למהְך באֹורחן דתקנן קדמֹוהי למטר קימֹוהי פקּודֹוהי
ודינֹוהי וסהדּותיּה כמא דכתיב באֹוריתא דמשה בדיל דתצלח ית כל דתעביד וית כל אתר
דתתפני לתמן.
ד .בדיל די יקים יי ית פתגמֹוהי די מליל עלי למימר אם יטרּון בנְך ית ָארחיהֹון למהְך קדמי
בקשֹוט בכל לבהֹון ּובכל נפשיהֹון למימר לא יפסֹוק לְך גבר מעל כּורסי מלכּותא דישראל.
ה .וַאף את ידעת ית דעבד לי יֹוָאב בר צרּויה דעבד לתרין רבני חילותא דישראל לַאבנר
בר נר ולעמשא בר יתר דקטלינּון בערמּותיּה ּודמי די יתחשב ליּה דמיהֹון עלֹוהי כדם
תבירי קרבא ויתיב להֹון בכמנת שלמא ואשד דמהֹון בַאספניקי די בחרציּה ודש בטלריתא
די ברגלֹוהי.
ו .ותעביד כחּוכמתְך ולא תחית שיבתיּה בשלמא לשאֹול.
ז .ולבני ברזילי גלעדָאה תעביד טיבּו ויהֹון באֹוכלי פתֹורְך ארי אינּון ספיקּו צרכי במערקי
מן קדם ַאבשלֹום אחּוְך.
ח .והא עמְך שמעי בר גרא בר משבט בנימין מעּולימת והּוא לוטני לוטן מרירן ביֹומא
דאזלית למחנים והּוא נחת לקדמּותי לירדנא וקימית ליּה במימרא דיי למימר דלא
אקטלינְך בחרבא.
טּ .וכען לא תזכיניּה ארי גבר חכים את ותידע ית דתעביד ליּה ותחית ית שיבתיּה בקטלא
לשאֹול.
יּ .ושכיב דוד עם אבהתֹוהי ואתקבר בקרתא דדוד.
יא .ויֹומיא די מלְך דוד על ישראל ַארבעין שנין בחברֹון מלְך שבע שנין ּובירּושלם מלְך
תלתין ּותלת שנין.
יבּ .ושלמה יתיב על כּורסי מלכּותא דדוד אבּוהי ואתקינת מלכּותיּה לחדא.
יג .ואתא אדֹוניהּו בר חגית לות בת שבע אמיּה דשלמה ואמרת השלם מיתְך ואמר שלם.
יד .ואמר פתגם אית לי למללא עמְך ואמרת מליל.
טו .ואמר את ידעת ארי דילי הות מלכּותא ועלי שויאּו כל ישראל אפיהֹון למהוי מלכא
ואסתחרת מלכּותא והות לאחי ארי מן קדם יי הות ליּה.
טזּ .וכען שָאלא חדא אנא שאיל מניְך לא תתיבין ית אפי ואמרת ליּה מלל.
יז .ואמר אמרי כען לשלמה מלכא ארי לא יתיב ית אפיְך ויהב לי ית אבישג דמן שּונם
לאתּו.
יח .ואמרת בת שבע טב אנא אמליל עלְך קדם מלכא.
יט .ואתת בת שבע לקדם מלכא שלמה למללא עמיּה על אדניהּו וקם מלכא לקדמּותּה
ּוסגיד לּה ויתיב על כּורסיּה ושוי כּורסא לאמא דמלכא ויתיבת לימיניּה.
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כ .ואמרת שָאלא חדא זעירא אנא שאלא מנְך לא תתיב ית אפי ואמר לּה מלכא שאילי
אמי ארי לא אתיב ית אפיְך.
כא .ואמרת תתיהב ית אבישג דמן שּונם לאדניהּו אחּוְך לאתּו.
כב .ואתיב מלכא שלמה ואמר לאמיּה ּולמא את שאלא ית אבישג דמן שּונם לאדניהּו
ושאלי ליּה ית מלכּותא ארי הּוא אחי קשיש מני הלא בעצה הוֹו הּוא ואביתר כהנא ויֹוָאב
בר צרּויה.
כג .וקים מלכא שלמה במימרא דיי למימר כדין יעביד לי אלהים ּוכדין יֹוסיף ארי בנפשיּה
מליל אדֹוניהּו ית פתגמא הדין.
כדּ .וכען קים הּוא יי דַאתקנני ואֹותיבני על כּורסי מלכּותא דדוד אבא ּודקים לי מלכּו כמא
דמליל ארי יֹומא דין יתקטיל אדֹוניהּו.
כהּ .ושלח מלכא שלמה ביד בניהּו בר יהֹוידע ושליט ביּה וקטליּה.
כוּ .ולאביתר כהנא אמר מלכא לענתֹות אזיל לְך לקירוְך ארי גבר חיב קטֹול את ּוביֹומא
הדין לא אקטלינְך ארי נטלת ית ארֹונא דיי אלהים קדם דוד אבא וארי אתעניתא בכל די
אתעני אבא.
כז .ותריְך שלמה ית אביתר מלמהוי כהן משמש קדם יי לקימא ית פתגמא דיי די מליל על
בית עלי בשלה.
כחּ .ובסֹורתא מטת עד יֹוָאב ארי יֹוָאב אתפני בתר אדֹוניה ּובתר ַאבשלֹום לא אתפני
ואפיְך יֹוָאב למשכנא דיי וַאתקיף בקרנת מדבחא.
כט .ואתחוא למלכא שלמה ארי אפיְך יֹוָאב למשכנא דיי והא בסטר מדבחא ּושלח שלמה
ית בניהּו בר יהֹוידע למימר אזיל שלֹוט ביּה.
ל .ואתא בניהּו למשכנא דיי ואמר ליּה כדנן אמר מלכא פּוק ואמר לא ארי כא אתקטיל
ואתיב בניהּו ית מלכא פתגמא למימר כדין מליל יֹוָאב ּוכדין אתיבני.
לא .ואמר ליּה מלכא עביד כמא דמליל ותשלֹוט ביּה ותקבריניּה ּותפלי חֹובת דם זכאי
דאשד יֹוָאב מגן מני ּומן בית אבא.
לב .ויתיב יי ית חֹובת קטֹוליּה ברישיּה דשלט בתרין גבריא דזכאין וטבין מניּה וקטלינּון
בחרבא ואבא דוד לא ידע ית ַאבנר בר נר רב חילא דישראל וית עמשא בר יתר רב חילא
דבית יהּודה.
לג .ויתּובּון דמיהֹון בריש יֹוָאב ּובריש בנֹוהי עד עלמא ּולדוד ּולזרעיּה ּולביתיּה ּולכּורסיּה
יהא שלמא עד עלמא מן קדם יי.
לדּ .וסליק בניהּו בר יהֹוידע ושליט ביּה וקטליּה ואתקבר בביתיּה במדברא.
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להּ .ומני מלכא ית בניהּו בר יהֹוידע חלּופֹוהי על חילא וית צדֹוק כהנא מני מלכא חלף
אביתר.
לוּ .ושלח מלכא ּוקרא לשמעי ואמר ליּה בנא לְך ביתא בירּושלם ותתב תמן ולא תסֹוק
מתמן לכא ּולכא.
לז .ויהי ביֹום מפקְך ותעבר ית נחלא דקדרֹון מידע תידע ארי מימת תמּות חֹובת קטֹולְך
תהא ברישְך.
לח .ואמר שמעי למלכא תקין פתגמא כמא דמליל רבֹוני מלכא כן יעביד עבדְך ויתיב שמעי
בירּושלם יֹומין סגיאין.
לט .והוה מּסֹוף תלת שנין וערקּו תרין עבדין לשמעי לות ָאכיש בר מעכה מלכא דגת
וחויאּו לשמעי למימר הא עבדְך בגת.
מ .וקם שמעי וזריז ית חמריּה וָאזל לגת לות ָאכיש למבעי ית עבדֹוהי ואזל שמעי וַאיתי ית
עבדֹוהי מגת.
מא .ואתחוא לשלמה ארי אזל שמעי מירּושלם לגת ותב.
מבּ .ושלח מלכא ּוקרא לשמעי ואמר ליּה הלא קימית עלְך במימרא דיי וַאסהדית בְך
למימר ביֹום מפקְך ּותהְך לכא ּולכא מידע תידע ארי מימת תמּות ואמרת לי תקין פתגמא
שמעית.
מגּ .ומא דין לא נטרת ית שבּועתא דיי וית תפקדתא די פקדית עלְך.
מד .ואמר מלכא לשמעי את ידעת ית כל בישתא די ידע לבְך דעבדת לדוד אבא ויתיב יי
ית בישתְך ברישְך.
מהּ .ומלכא שלמה בריְך וכּורסי מלכּותא דדוד יהי מתקן קדם יי על עלמא.
מוּ .ופקיד מלכא ית בניהּו בר יהֹוידע ּונפק ושליט ביּה וקטליּה ּומלכּותא אתקנת בידא
דשלמה.

פרק ג
א .ואתחתן שלמה בפרעה מלכא דמצרים ּודבר ית בת פרעה וַאיתּה לקרתא דדוד עד
דשיצי למבני ית ביתיּה וית בית מקדשא דיי וית שּורא דירּושלם סחֹור סחֹור.
ב .לחֹוד עמא מדבחין על במֹותא ארי לא אתבני ביתא לשמא דיי עד יֹומיא האינּון.
גּ .ורחים שלמה ית פּולחנא דיי למיזל בגזרת דוד ָאבּוהי לחֹוד על במֹותא הּוא מדבח
ּומסיק בּוסמין.
ד .ואזל מלכא לגבעֹון לדבחא תמן ארי היא במתא רבתא אלף עלון יסיק שלמה על
מדבחא ההּוא.
ה .בגבעֹון אתגלי יי לשלמה בחלמא דליליא וָאמר ליּה יי שאיל מה אתן לְך.
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ו .ואמר שלמה את עבדת עם עבדְך דוד אבא חסדא רבא כמא דהליְך קדמְך בקּושטא
ּובזכּו ּובחריצּות לבא קדמְך ּונטרת ליּה ית חסדא רבא הדין ויהבת ליּה בר יתיב על
כּורסיּה כיֹומא הדין.
זּ .וכען יי אלהי את ַאמליכתא ית עבדְך תחֹות דוד אבא ואנא יניק זעיר לית אנא ידע
למפק ּולמיעל.
ח .ועבדְך בגֹו עמְך דאתרעיתא עם סגי דלא יתחשבּון ולא יתמנּון מסגי.
ט .ותתן לעבדְך לב סבר למידן ית עמְך למסבר בין טב לביש ארי מן יכֹול למידן ית עמְך
סגיָאה הדין.
יּ .ושפר פתגמא קדם יי ארי שַאל שלמה ית פתגמא הדין.
יא .ואמר יי ליּה חלף דשַאלתא ית פתגמא הדין ולא שַאלתא לְך יֹומין סגיאין ולא שַאלתא
לְך עתרא ולא שאלתא נפש בעלי דבבְך ּושאלתא לְך סברּותא למשמע דינא.
יב .הא עבדית כפתגמְך הא יהבית לְך לב חכים וסּוכלתן דכותְך לא הוה קדמְך ּובתרְך לא
יקּום כותְך.
יג .וַאף דלא שאלתא יהבית לְך ַאף עתרא ַאף יקרא דלא הוה כותְך גבר במלכיא כל יֹומְך.
יד .ואם תהְך באֹורחן דתקנן קדמי למטר קימי ּופקּודי כמא דהליְך דוד ָאבּוְך ואֹוריְך ית
יֹומְך.
טו .ואתער שלמה והא חלמא ואתא לירּושלם וקם קדם ארֹונא קימא דיי וַאסיק עלון ּונכיס
נכסת קּודשין ועבד משתיא לכל עבדֹוהי.
טז .בכן אתָאה תרתין נשין פּונדקן למידן קדם מלכא וקמא קדמֹוהי.
יז .ואמרת אתתא חדא בבעּו רבֹוני אנא ואתתא הדא יתבן בביתא חדא וילידת עמּה
בביתא.
יח .והוה ביֹומא תליתָאה למילדי וילידת ַאף אתתא הדא ואנחנא כחדא זכאין לית נּוכרא
עמנא בביתא אלהין תרתין אנחנא בביתא.
יטּ .ומית בר אתתא הדא בליליא דשכיבת עלֹוהי.
כ .וקמת בגֹו לילא ּונסיבת ית ברי מלותי וַאמתְך דמכא ואשכיבתיּה לותה וית ברּה מיתא
אשכיבת לותי.
כא .ואקימת בצפרא לאֹונקא ית ברי והא מית ואסתכלית ביּה בצפרא והא לא הוה ברי
דילידית.
כב .ואמרת אתתא אֹוחרנתא לא כן ברי חיא ּובריְך מיתא ודא לדא אמרא לא כן בריְך
מיתא ּוברי חיא ודינן קדם מלכא.
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כג .ואמר מלכא דא אמרא דין ברי חיא ּובריְך מיתא ודא אמרא לא כן בריְך מיתא ּוברי
חיא.
כד .ואמר מלכא ַאיתֹו לי חרבא וַאיתיאּו חרבא לקדם מלכא.
כה .ואמר מלכא פסּוקּו ית רביא חיא לתרין גזרין והבּו פלגא לחדא ּופלגא לחדא.
כו .ואמרת אתתא די ברה חיא למלכא ארי אתגללּו רחמהא על ברּה ואמרת בבעּו רבֹוני
הבּו לּה ית רביא חיא ּומקטל לא תקטלּוניּה ודא אמרא ַאף דלי ַאף דילְך לא יהי פסּוקּו.
כז .ואתיב מלכא ואמר הבּו לּה ית רביא חיא ּומקטל לא תקטלּוניּה היא אמיּה.
כחּ .ושמעּו כל ישראל ית דינא דדן מלכא ּודחילּו מן קדם מלכא ארי חזֹו ארי חּוכמתא מן
קדם יי במעֹוהי למעבד דינא.

פרק ד
א .והוה מלכא שלמה מלכא על כל ישראל.
ב .ואלין רברביא די ליּה עזריהּו בר צדֹוק כהנא.
ג .אליחֹורף ואחיה בני שישא ספריא יהֹושפט בר אחילּוד ממנא על דכרניא.
דּ .ובניהּו בר יהֹוידע ממנא על חילא וצדֹוק ואביתר כהניא.
ה .ועזריהּו בר נתן ממנא על אסטרטיגיא וזבּוד בר נתן רבא שֹושבינא דמלכא.
ו .ואחישר ממנא על ביתא ואדנירם בר עברא ממנא על מסקי מסין.
ז .ולשלמה תרי עסר אסטרטיגיא ממנן על כל ישראל ּומסֹוברין ית מלכא וית אנש ביתיּה
ירחא בשתא מטי לחד לסֹוברא.
ח .ואלין שמהתהֹון בר חּור בטּורא דבית אפרים.
ט .בר דקר במקץ ּובשעלבים ּובית שמש ואלֹון דמבית חנן.
י .בר חסד בארבֹות דיליּה סֹוכֹו וכל ארע חפר.
יא .בר אבינדב כל פלכי דאר טפת בת שלמה הות ליּה לאתּו.
יב .בענא בר אחילּוד תענְך ּומגידֹו וכל בית שָאן די בסטר צרתנה מלרע ליזרעאל מבית
שָאן עד מישר מחֹולה עד מעבר ליקמעם.
יג .בר גבר ברמֹות גלעד דיליּה כפרני יאיר בר מנשה די בגלעד דיליּה בית פלְך טרכֹונא
דבמתנן שתין קרוין רברבן מקפן שּור רם דילהן עברין דנחשא.
יד .אחינדב בר עדֹוא מדבית מחנים.
טו .אחימעץ בשבטא דבית נפתלי ַאף הּוא נסיב ית בשמת בת שלמה לאתּו.
טז .בענא בר חּושי בשבטא דאשר ּובעלֹות.
יז .יהֹושפט בר פרּוח בשבטא דיששכר.
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יח .שמעי בר אלא בשבטא דבית בנימן.
יט .גבר בר ארי בַארעא גלעד ַארעא סיחֹון מלכא אמֹורָאה ועֹוג מלכא דמתנן ואסטרטיגא
חד די ממנא בַארעא.
כ .יהּודה וישראל סגיאין כחלא דעל ימא לסגי ָאכלין ושתן וחדן.

פרק ה
אּ .ושלמה הוה שליט בכל מלכּותא מן נהר פרת עד ארע פלשתאי ועד תחּום מצרים
מקרבין קרבנא ּופלחין ית שלמה כל יֹומי חיֹוהי.
ב .והוה לחמא דשלמה ליֹומא חד תלתין כרין סלתא ושתין כרין קמחא.
ג .עסרא תֹורין דפטמא ועסרין תֹורין דרעיא ּומָאה ענא בר מַאילין וטבין ויחמֹורין ועֹופיא
פטימיא.
ד .ארי הּוא מפלח בכל עבר פרת מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר פרת ּושלמא הוה ליּה
מכל עברֹוהי מסחֹור סחֹור.
ה .ויתיב יהּודה וישראל לרֹוחצן גבר תחֹות פרי גּופנֹוהי ּותחֹות פרי תאנֹוהי מדן ועד באר
שבע כל יֹומי שלמה.
ו .והוֹו לשלמה ַארבעין ַאלפין ארות סּוסון לרתיכֹוהי ּותרי עסר ַאלפין פרשין.
זּ .ומסֹוברין אסטרטיגיא האלין ית מלכא שלמה וית כל דקריב לפתֹורא דמלכא שלמה גבר
ירחיּה לא מעכבין מדעם.
חּ .וסעֹוריא ותבנא לסּוסותא ּולרכשא מיתן לַאתרא דיהי תמן גבר כהלכתיּה.
ט .ויהב יי חּוכמתא לשלמה וסּוכלתנּותא סגי לחדא ּופתיּות לבא כחלא דעל כף ימא.
יּ .וסגיַאת חּוכמת שלמה מחּוכמת כל בני מדינחא ּומכל חּוכמת מצרים.
יא .וחכם מכל אנשא מאיתן בר זרח והימן וכלכל ודרדע בני מחֹול והוה שמיּה סגי בכל
עממיא סחֹור סחֹור.
יבּ .ומלל תלתא ַאלפין מתלין והוָאה תּושבחתיּה אלף וחמש.
יג .ואתנבי על מלכי בית דוד דעתידין למשלט בעלמא הדין ּובעלמא דָאתי דמשיחא
ואתנבי על בעירא ועל עֹופא ועל ריחשא ועל נּוניא.
יד .ואתֹו מכל עממיא למשמע ית חּוכמת שלמה מכל מלכי ַארעא דשמעין ית חּוכמתיּה.
טוּ .ושלח חירם מלכא דצֹור ית עבדֹוהי לות שלמה ארי שמע ארי יתיּה משחּו למהוי
מלכא תחֹות אבּוהי ארי רחימא הוה חירם לדוד כל יֹומיא.
טזּ .ושלח שלמה לות חירם למימר.
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יז .את ידעת ית דוד אבא ארי לא יכיל למבני ביתא לשמא דיי אלהיּה מן קדם עבדי קרבא
דַאקפֹוהי עד דמסר יי יתהֹון תחֹות פרסת רגלֹוהי.
יחּ .וכען ַאניח יי אלהי לי מסחֹור סחֹור לית שטן ולית פגע ביש.
יט .והא אנא אמר למבני ביתא לשמא דיי אלהי כמא דמליל יי עם דוד אבא למימר בריְך
דאתן תחֹותְך על כּורסי מלכּותְך הּוא יבני ביתא לשמי.
כּ .וכען פקיד ויקצצּון לי ַארזין מן לבנן ועבדי יהֹון עם עבדיְך ואגר עבדיְך אתן לְך ככל
דתימר ארי את ידעת ארי לית בנא גברא דידע למקץ ָאעין כצידֹונאי.
כא .והוה כד שמע חירם ית פתגמי דשלמה וחדי לחדא ואמר בריְך יי יֹומא דין דיהב לדוד
בר חכים על עמא סגיָאה הדין.
כבּ .ושלח חירם לות שלמה למימר שמעית ית דשלחתא לותי אנא אספיק ית כל צֹורכְך
באעי ַארזין ּובאעי בירון.
כג .עבדי ייחתּון מן לבנן לימא ואנא אשוינּון תּורנסין בימא עד ַאתרא דתשלח לי וארמינּון
תמן ואת תטֹול ואת תספיק צֹורכי למתן מזֹון לאנש ביתי.
כד .והוה חירם יהיב לשלמה אעי ַארזין ואעי בירון כל צֹורכיּה.
כהּ .ושלמה יהיב לחירם עסרין ַאלפין כֹורין חיטין פרנּוס לאנש ביתיּה ועסרין כֹורין משחא
כתישא כדין יהיב שלמה לחירם שנא בשנא.
כו .ויי יהב חּוכמתא לשלמה כמא דמליל ליּה והוה שלמא בין חירם ּובין שלמה ּוגזרּו קים
תרויהֹון.
כזּ .ומני מלכא שלמה מסקי מסין מכל ישראל והוה מסקי מסין תלתין ַאלפין גברא.
כח .ושלחינּון ללבנן עסרא ַאלפין ירחא משתנן ירחא הוֹו בלבנן תרין ירחין גבר בביתיּה
ואדֹונירם ממנא על מסקי מסין.
כט .והוה לשלמה שבעין ַאלפין דנטלין בכתפא ותמנן ַאלפין דפסלין בטּורא.
ל .בר מרבני איסטרטיגיא דממנן על עבידתא דשלמה תלתא ַאלפין ּותלת מָאה דמפלחין
בעמא דעבדין בעבידתא.
לאּ .ופקיד מלכא ועקרּו ַאבנין רברבן ַאבנין יקרן לשכללא ביתא ַאבנין פסילן.
לבּ .ופסלּו ַארדיכלי שלמה וַארדיכלי חירֹום וַארגּובליא וַאתקינּו אעיא וַאבניא למבני ביתא.

פרק ו
א .והוה בַארבע מָאה ותמנן שנין למפק בני ישראל מַארעא דמצרים בשתא רביעתא
בירח זיו ניצניא הּוא ירחא תנינא לממלְך שלמה על ישראל ּובנא ביתא קדם יי.
בּ .וביתא די בנא מלכא שלמה קדם יי שתין ַאמין אּורכיּה ועסרין פּותיּה ּותלתין ַאמין
רּומיּה.
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ג .ואּולמא על אפי היכלא דביתא עסרין ַאמין אּורכיּה על אפי פּותיא דביתא עסר ַאמין
פּותיא על אפי ביתא.
ד .ועבד לביתא כוין פתיחן מלגיו ּוסתימן מלברא וחפן כלינסא בית ַאנחת רישי שרית
ַארזיא.
הּ .ובנא על כתלי ביתא זיוא סחֹור סחֹור להיכלא ּולבית כפֹורי ועבד מחיציא סחֹור סחֹור.
ו .מחיצתא ַארעיתא חמש ַאמין פּותיּה ּומציעתא שית ַאמין פּותיּה ּותליתיתא שבע ַאמין
פּותיּה ארי נפקתא עבד לביתא סחֹור סחֹור לברא מן מחיציא למהוי רישי שריתא ניחין על
זיזיא ולא יהוין שריתא מעברן בכתלי ביתא.
זּ .וביתא באתבניּותיּה ַאבנין שלמין מטקס אתבני וַארזֹובין וחֹולילין כל מאן דפרזל לא
אשתמע בביתא באתבניּותא.
ח .תרעא דמחיצתא ַארעיתא פתיח לעבר ביתא מימינא ּובמסבתא סלקין מן ַארעיתא
לעיליתא באֹורח מציעיתא.
טּ .ובנא ית ביתא ושכלליּה וטליל ית ביתא בהנתּוכין ועילא מנהֹון סדרא דרכפת רישיּה
שריתא ַארזיא.
יּ .ובנא ית תיקא על כל ביתא חמש ַאמין רּומיּה וטליל ית ביתא בעאי ַארזיא.
יא .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם שלמה למימר.
יב .ביתא הדין די את בני אם תהְך בקימי וית דיני תעביד ותטר ית כל פקּודי למהְך בהֹון
וָאקים ית פתגמי עמְך די מלילית עם דוד אבּוְך.
יג .ואשרי שכנתי בגֹו בני ישראל ולא ַארחיק ית עמי ישראל.
ידּ .ובנא שלמה ית ביתא ושכלליּה.
טוּ .ובנא ית כֹותלי ביתא מלגאו במחיצת ַארזיא מַארעית ביתא עד כֹותליא עד מטי שמי
שריתא חפי נסרין דַארזא מלגיו וחפא ית אּושי ביתא במחיצת בירון.
טזּ .ובנא ית עסרין ַאמין מסיפי ביתא במחיצת ַארזיא מן אּושיא עד כתליא ּובנא ליּה
מלגיו לבית כפֹורי לקֹודש קּודשיא.
יז .וַארבעין ַאמין הוי ביתא הּוא היכלא לקבליּה.
יח .ונסרין דַארזא חפי ביתא מלגיו ּוגלף חיזּו ביעין וַאטּונין שֹושנין כל ביתא חפי נסרין
דַארזא לית ַאבנא מתחזיא.
יטּ .ובית כפֹורי מגֹו ביתא מלגיו ַאתקין למתן תמן ית ארֹון קימא דיי.
כ .וקדם בית כפֹורי עסרין ַאמין אֹורכא ועסרין ַאמין פּותיא ועסרין ַאמין רּומיּה וחפהי
דהבא טבא וחפא מדבחא נסרין דַארזא.
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כא .וחפא שלמה ית ביתא מלגיו דהבא טבא וַאעבר בשלשלן דדהב קדם בית כפֹורי
וחפהי דהבא.
כב .וית כל ביתא חפא דהבא עד דשלים כל ביתא וכל מדבחא לבית כפֹורי חפא דהבא.
כג .ועבד בבית כפֹורי תרין כרּובין דאעי זיתא עסר ַאמין רּומיּה.
כד .וחמש ַאמין כנפא דכרּובא חד וחמש ַאמין כנפא דכרּובא תנינא עסר ַאמין מקצת
כנפֹוהי ועד קצת כנפֹוהי.
כה .ועסר ַאמין כרּובא תנינא משחא חדא ועברא חד לתרין כרּוביא.
כו .רּומיּה דכרּובא חד עסר ַאמין וכן כרּובא תנינא.
כז .ויהב ית כרּוביא בגֹו ביתא גוָאה ּופרסּו ית כנפי כרּוביא ּומטיא כנפא דחד בכֹותלא
וכנפא דכרּובא תנינא מטיא בכֹותלא תנינא וכנפיהֹון לגֹו ביתא מטיא כנף לכנף.
כח .וחפא ית כרּוביא דהבא.
כט .וית כל כֹותלי ביתא ַאקיף ציּורין ּוגלף קליען כרּובין וצּורת דקלין וָאטּונין שֹושנין מלגיו
ּולברא.
ל .וית אּושי ביתא חפא דהבא מלגיו ּולברא.
לא .ולתרע בית כפֹורי עבד דשין דאעי זיתא אלהי וספֹוהי מטקסין.
לב .ותרתין דשין דאעי זיתא ּוגלף עליהֹון קליען כרּובין וצּורת דקלין וַאטּונין שֹושנין וחפא
דהבא ונסיְך על כרּוביא ועל צּורת דקלין ית דהבא.
לג .וכן עבד לתרע היכלא ספין דאעי זיתא מן ַארבעה סטריהֹון מרבעין.
לד .ותרתין דשין דאעי ברון תרין צירין דדשא חדא סגלגלין ּותרין צירין דדשא תניתא
סגלגלין.
להּ .וגלף כרּוביא וצּורת דקלין וַאטּונין שֹושנין וחפא דהבא מכבש על צּורתא.
לוּ .ובנא ית דרתא גויתא תלתא סדרין דאבן טבא וסדרא חד דמריש אעי ַארזיא.
לזּ .ובשתא רביעיתא שרי לאשתכללא בית מקדשא דיי בירח זיו נצניא.
לחּ .ובשתא חדא עסרי בירח מיסף אבביא הּוא ירחא תמינָאה אשתכלל ביתא לכל
גזרתיּה ּולכל דחזי ליּה ּובנהי שבע שנין.

פרק ז
א .וית ביתיּה בנא שלמה תלת עסרי שנין ושכליל ית כל ביתיּה.
בּ .ובנא ית בית מקרת מלכיא מָאה ַאמין אּורכיּה וחמשין ַאמין פּותיּה ּותלתין ַאמין רּומיּה
על ַארבעה סדרי עמּודי ַארזיא וקרנתהֹון דַארזיא על עמּודיא.
ג .וחפא נסרין דַארזא מעלוי מחיציא דעל עמּודיא ַארבעין וחמשא חמש עסרי סדרא.
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דּ .וכלנסא תלת סדרין ּוזוי לקביל זוי תלת זמנין.
ה .וכל תרעיא וספיא מרבעין וחפן כלנסא ּומקביל זוי לקביל זוי תלת זמנין.
ו .וית אּולמא דעמּודיא עבד חמשין ַאמין אּורכיּה ּותלתין ַאמין פּותיּה ואּולמא על אפיהֹון
ועמּודיא ּוסקֹופתא על אפיהֹון.
ז .ואּולמא לַאתקנא תמן כּורסי בית דינא דדאין תמן פרּוסדא לבית דינא עביד וחפי נסרין
דַארזא מאּושיא עד אּושיא.
חּ .וביתיּה דיתב תמן דרתא אֹוחרנתא מגיו לאּולמא כעֹובדא הדין הוה ּוביתא עבד לבת
פרעה דנסיב שלמה כאּולמא הדין.
ט .כל אלין ַאבנין טבן כמשחת גזית ממסרן במסרין מגיו ּומברא ּומשכללן בפּושכיא
ּומלברא עד דרתא רבתא.
יּ .ומשכלל בַאבנין טבן ַאבנין רברבן ַאבני עסר ַאמין וַאבני תמני ַאמין.
יאּ .ומלעלא ַאבנין טבן כמשחת גזית וחפי נסרין דַארזא.
יב .ודרתא רבתא סחֹור סחֹור תלתא סדרין דאבן טבא וסדרא חד דמריש אעי ַארזין
ּולדרת בית מקדשא דיי גויתא ּולאּולמא דביתא.
יגּ .ושלח מלכא שלמה ּודבר ית חירם מצֹור.
יד .בר אתתא ַארמלתא הּוא משבטא דבית נפתלי ואבּוהי גבר צֹורי אּומן בעֹובדא דנחשא
ואתמלי ית חּוכמתא וית סּוכלתנא וית דעתא למעבד כל עבידא בנחשא ואתא לות מלכא
שלמה ועבד ית כל עבדתיּה.
טו .וצר ית תרין עמּודיא דנחשא תמני עסרי ַאמין רּומיּה דעמּודא חד וחּוט משח תרתין
עסרי ַאמין מקף ליּה וכן לעמּודא תנינא.
טז .ותרתין קרֹונתון עבד למתן על ריש עמּודיא מתְך נחשא חמש ַאמין רּומּה דקרֹונתא
חדא וחמש ַאמין רּומּה דקרֹונתא תניתא.
יז .סריגן עֹובד סריגא קליען עֹובד גדילן לקרֹונתון דעל ריש עמּודיא שבעא לקרֹונתא חדא
ושבעא לקרֹונתא תניתא.
יח .ועבד ית עמּודיא ּותרין סדרין סחֹור סחֹור על סרגתא חדא לכסָאה ית קרֹונתון דעל
ריש רמֹוניא וכן עבד לקרֹונתא תניתא.
יטּ .וקרֹונתון דעל ריש עמּודיא עֹובד שֹושנתא לקיט באּולמא ַארבע ַאמין.
כּ .וקרֹונתון על תרין עמּודיא ַאף מלעלא מלקבל דבקא די לעבר סריגתא ורמֹוניא מאתן
סדרין עבידין ליּה סחֹור סחֹור על קרֹונתא תניתא.
כא .ואקים ית עמּודיא לאּולמא דהיכלא ואקים ית עמּודא מימינא ּוקרא ית שמיּה יכין
ואקים ית עמּודא מסמלא ּוקרא ית שמיּה בֹועז.
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כב .ועל ריש עמּודיא עֹובד שֹושנתא ּושלימת עבידת עמּודיא.
כג .ועבד ית ימא מתְך עסר ַאמין מספתיּה עד ספתיּה סגלגל סחֹור סחֹור וחמש ַאמין
רּומיּה וחּוט משח תלתין ַאמין מקף ליּה סחֹור סחֹור.
כד .וצּורת ביעין מלרע לספתיּה סחֹור סחֹור מקפין ליּה עסר ַאמין מקפין ית ימא סחֹור
סחֹור תרין סדרין דצּורת ביעין מתכין באתכּותיּה.
כה .קאים על תרי עסר תֹורין תלתא אפיהֹון לציפּונא ּותלתא אפיהֹון לדרֹומא ּותלתא
אפיהֹון למערבא ּותלתא אפיהֹון למדינחא וימא מתקן עלויהֹון מלעילא וכל אחֹוריהֹון לגיו.
כו .וסּומכיּה פּושכא וספתיּה כעֹובד שפת כס סגלגל לקיט בשֹושנתא תרין ַאלפין ביתין
ברטיבא מחסיל.
כז .ועבד ית בסיסיא עסרא דנחשא ַארבע ַאמין אּורכא דבסיסא חדא וַארבע ַאמין פּותיּה
ּותלת ַאמין רּומה.
כח .ודין עֹובד בסיסיא גדנפין להֹון ּוגדנפין בין שליביא.
כט .ועל גדנפיא דבין שליביא ציֹור ַאריון תֹורין ּוכרּובין ועל שליביא כנתא מלעיל ּומלרע
לַאריון ּולתֹורין מדבק עֹובד כבּוש.
ל .וַארבעה גלגלי נחשא לבסיסא חדא ונסרין דנחש וַארבע זויתיּה כתפין להֹון מלרע
לכיֹורא כתפין מתכין ככבש עֹובד דבּוק.
לאּ .ופּומיּה מגיו לקרֹונתהֹון ּולעילא בַאמתא ּופּומיּה סגלגל עֹובד כנתא ַאמתא ּופלגּות
ַאמתא וַאף על פּומּה קליעין ּוגדנפיהֹון מרבעין ולא סגלגלין.
לב .וַארבעא גלגליא למלרע לגדנפיא ואשדת גלגליא בבסיסא ורּומיּה דגלגל חד ַאמתא
ּופלגּות ַאמתא.
לג .ועֹובד גלגליא כעֹובד גלגלי מרכבת יקרא אשדתהֹון וגביהֹון וחֹופיהֹון וכבּושיהֹון כֹולא
מתְך.
לד .וַארבע כתפין לַארבע זוין דבסיסא חדא מן בסיסא כתפהא.
להּ .ובריש בסיסא פלגּות ַאמתא רּומא סגלגל סחֹור סחֹור ועל ריש בסיסא אשדתהא
ּוגדנפהא מנּה.
לוּ .וגלף על לּוחיא אשדתהא ועל גדנפהא כרּובין ַאריון וצּורת דקלין כבש חד ּומדבק
סחֹור סחֹור.
לז .כהדא עבד ית עסר בסיסיא מתְך חד משחתא חדא עֹובדא חד לכּולהֹון.
לח .ועבד עשרא כיֹורין דנחשא ַארבעין ביתין ברטיבא מחסיל לכיֹורא חד ַארבע ַאמין
כיֹורא חד כיֹורא חד על בסיסא חדא לעסר בסיסיא.
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לט .ויהב ית בסיסיא חמש על עבר ביתא מימינא וחמש על עבר ביתא מסמליּה וית ימא
יהב מעבר ביתא מימינא קדּומא מקביל דרֹומא.
מ .ועבד חירם ית כיֹוריא וית מגרֹופיתא וית מזרקיא ושיצי חירם למעבד ית כל עבידתא
דעבד למלכא שלמה בבית מקדשא דיי.
מא .עמּודיא תרין ואגני קרֹונתון די על ריש עמּודיא תרתין ּוסריגתא תרתן לכסָאה ית
תרתין אגני קרֹונתון דעל ריש עמּודיא.
מב .וית רמֹוניא ַארבע מָאה לתרתין סריגתא תרין סדרין דרמֹונין לסרגתא חדא לכסָאה
ית תרתין אגני קרֹונתון דעל אפי עמּודיא.
מג .וית בסיסיא עסר וית כיֹורא עסרא על בסיסיא.
מד .וית ימא חד וית תֹורי תרי עסר תחֹות ימא.
מה .וית דּודיא וית מגרֹופיתא וית מזרקיא וית כל מניא האלין כעֹובד מני משכנא דעבד
משה כן עבד חירם למלכא שלמה בית מקדשא דיי נחש טב.
מו .במישרי ירדנא אתכינּון מלכא בעֹובי גרגשתא בין סכֹות ּובין צרתן.
מז .וַאצנע שלמה ית כל מניא מסגי לחדא לחדא לית סֹוף למתקל נחשא.
מח .ועבד שלמה ית כל מניא די בבית מקדשא דיי ית מדבחא דדהבא וית פתֹורא די
עלֹוהי לחם אפיא דהבא.
מט .וית מנרתא חמש מימינא וחמש מסמלא קדם בית כפֹורי דהבא טבא ושֹושנתא
ּובֹוציניא וצבתיא דהבא.
נ .וקֹוליא ּומזמריא ּומזרקיא ּובזיכיא ּומחתיתא דהבא טבא ּומּוגלסיא לדשי בית גוָאה
לקֹודש קּודשיא לדשי ביתא להיכלא דהבא.
נאּ .ושלימת כל עבידתא דעבד שלמה מלכא בית מקדשא דיי וַאיתי שלמה ית קּודשי דוד
אבּוהי ית כספא וית דהבא וית מניא יהב באֹוצריא בית מקדשא דיי.

פרק ח
א .בכן כנש שלמה ית סבי ישראל וית כל רישי שבטיא רברבי ַאבהתא דבני ישראל לות
מלכא שלמה לירּושלם לַאסקא ית ארֹון קימא דיי מקרתא דדוד היא ציֹון.
ב .ואתכנישּו לות מלכא שלמה כל אנש ישראל בירחא דעתיקיא דקרן ליּה ירחא קדמָאה
בחגא ּוכען הּוא ירחא שביעָאה.
ג .ואתֹו כל סבי ישראל ּונטלּו כהניא ית ארֹונא.
ד .וַאסיקּו ית ארֹונא דיי וית משכן זמנא וית כל מני קּודשא די במשכנא וַאסיקּו יתהֹון
כהניא וליואי.
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הּ .ומלכא שלמה וכל כנשתא דישראל דאזדמנּו עלֹוהי קימין עמיּה קדם ארֹונא מנכסין עאן
ותֹורין דלא יתחשבּון ולא יתמנּון מסגי.
ו .וָאעילּו כהניא ית ארֹון קימא דיי לַאתריּה לבית כפֹורי די מתקן ליּה בגֹו ביתא לקֹודש
קּודשיא לתחֹות כנפי כרּוביא.
ז .ארי כרּוביא פריסן גדפיהֹון על אתר ארֹונא ּומטלין כרּוביא על ארֹונא ועל אריחֹוהי
מלעילא.
ח .ואריכּון אריחיא ּומתחזן רישי אריחיא מן קּודשא על אפי בית כפֹורי ולא מתחזן לברא
והוֹו תמן עד יֹומא הדין.
ט .לית בארֹונא לחֹוד תרין לּוחי ַאבניא דַאצנע תמן משה בחֹורב די עלויהֹון כתיבין עשרא
פתגמי קימא דגזר יי עם בני ישראל במפקהֹון מַארעא דמצרים.
י .והוה במפק כהניא מן קּודשא וענן אמיטתא אתמלי ית בית מקדשא דיי.
יא .ולא יכילּו כהניא למיקם לשמשא מן קדם עננא ארי אתמלי יקרא דיי ית בית מקדשא
דיי.
יב .בכן אמר שלמה יי אתרעי לאשרָאה שכנתיּה בירּושלם.
יג .מבנא בניתי בית מקדשא קדמְך אתר מתקן לבית שכנתְך עלמין.
יד .וַאסחר מלכא ית אפֹוהי ּובריְך ית כל קהלא דישראל וכל קהלא דישראל קאים.
טו .ואמר בריְך יי אלהא דישראל די גזר במימריּה עם דוד אבא ּוברעּותיּה קים למימר.
טז .מן יֹומא די ַאפקית ית עמי ית ישראל ממצרים לא אתרעיתי בקרתא מכל שבטיא
דישראל למבני ביתא לאשרָאה שכנתי תמן ואתרעיתי בדוד למהוי מלכא על עמי ישראל.
יז .והוה בלבא דדוד אבא למבני ביתא לשמא דיי אלהא דישראל.
יח .ואמר יי לדוד אבא חלף די הוה עם לבְך למבני ביתא לשמי ַאתקינתא ארי הוה עם
לבְך.
יט .לחֹוד את לא תבני ביתא אלהין בר דתֹוליד הּוא יבני ביתא לשמי.
כ .וקיים יי ית פתגמיּה דמליל וקמית תחֹות דוד אבא ויתיבית על כּורסי מלכּותא דישראל
כמא דמליל יי ּובניתי ביתא לשמא דיי אלהא דישראל.
כא .ושויתי תמן אתר מתקן לארֹונא די ביּה מחתין תרין לּוחי ַאבניא די עליהֹון קימא דיי די
גזר עם ַאבהתנא באפקּותיּה יתהֹון מַארעא דמצרים.
כב .וקם שלמה קדם מדבחא דיי לקביל כל קהלא דישראל ּופרס ידֹוהי בצלֹו לצית שמיא.
כג .ואמר יי אלהא דישראל לית בר מנְך את הּוא אלהא דשכינתְך בשמיא מלעילא ושליט
על ַארעא מלרע נטר קימא וחסדא לעבדְך די מהלכין קדמְך בכל לבהֹון.
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כד .די נטרת לעבדְך דוד אבא ית דמלילתא ליּה ּוגזרתא במימרְך ּוברעּותְך קימת כיֹומא
הדין.
כהּ .וכען יי אלהא דישראל טר לעבדְך דוד אבא ית דמלילתא ליּה למימר לא יפסֹוק לְך
גבר מן קדמי יתיב על כּורסי מלכּותא דישראל לחֹוד אם יטרּון בנְך ית אֹורחתהֹון להלכא
קדמי כמא דהליכתא קדמי.
כוּ .וכען אלהא דישראל יתקימּון כען פתגמיא די מללת לעבדְך דוד אבא.
כז .ארי מן יסֹובר ּומן דמי כי בקּושטא אתרעי יי לאשרָאה שכנתיּה בגֹו בני אנשא דדירין
על ַארעא הא שמיא ּושמי שמיא לא יכלּון לסֹוברא יקרְך ַאף אלהין ביתא הדין דבניתי.
כח .ותתפני לצלֹותא דעבדְך ּולבעּותיּה יי אלהי לקבלא צלֹותא ּובעּותא דעבדְך מצלי
קדמְך יֹומא דין.
כט .למהוי רעוא קדמְך לַאגנא על ביתא הדין לילי וימם לַאתרא די אמרת יהי שמי תמן
לקבל צלֹותא די צלי עבדְך לאפי ַאתרא הדין.
לּ .ותקבל בעּות עבדְך ועמְך ישראל דיצלּון לאפי ַאתרא הדין ואת תקבל מאתר בית
שכנתְך מן שמיא ּותקבל צלֹותהֹון ותשבֹוק לחֹוביהֹון.
לא .ית דיחּוב גבר לחבריּה וירשי ביּה מּומי לאֹומיּותיּה ויתי ויֹומיניּה קדם מדבחְך בביתא
הדין.
לב .ואת תקבל מן שמיא ותעביד ּותדין ית עבדְך לחיבא חיבא למתן אֹורחיּה ברישיּה
ּולזכָאה זכָאה למתן ליּה כזכּותיּה.
לג .כד יתמחֹון עמְך ישראל קדם בעלי דבביהֹון דיחֹובּון קדמְך ויתּובּון לפּולחנְך ויֹודּון
לשמְך ויצלּו ויבעּון מן קדמְך בביתא הדין.
לד .ואת תקבל מן שמיא ותשבֹוק לחֹובי עמְך ישראל ּותתיבינּון לַארעא דיהבתא
לאבהתהֹון.
לה .כד יתכלּון שמיא ולא יהי מטרא ארי יחֹובּון קדמְך ויצלּון לאפי ַאתרא הדין ויֹודּון לשמְך
ּומחֹוביהֹון יתּובּון ארי תקבל צלֹותהֹון.
לו .ואת תקבל מן שמיא ותשבֹוק לחֹובי עבדְך ועמְך ישראל ארי תלפינּון ית אֹורחא
דתקנא דיהכּון בּה ותתן מטרא על ַארעְך דיהבתא לעמְך לַאחסנא.
לז .כפנא ארי יהי בַארעא מֹותא ארי יהי שדפֹונא ירקנא גֹובא שמֹוטא ארי יהי ארי יעיקּון
ליּה בעלי דבביהֹון בַארעא קירויהֹון כל מכתש כל מרע.
לח .כל צלֹותא כל בעּותא דתהי לכל אנשא לכל עמְך ישראל די ידעּון גבר מכתש לביּה
ויפרֹוס ידֹוהי בצלֹו לאפי ביתא הדין.
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לט .ואת תקבל מן שמיא מאתר בית שכנתְך ותשבֹוק לחֹוביהֹון ותעביד בעּותהֹון ותתן
לגבר ככל אֹורחתיּה דגלי קדמְך לביּה ארי את הּוא לית בר מנְך קדמְך לחֹוד גלן לבביא
דכל בני אנשא.
מ .בדיל דידחלּון מן קדמְך כל יֹומיא דאינּון קימין על אפי ַארעא די יהבת לַאבהתנא.
מא .וַאף מן בר עממין דלא מעמְך ישראל הּוא ויתי מַארעא רחיקא בדיל שמְך.
מב .ארי ישמעּון ית שמְך רבא וית ידְך תקפתא ודרעְך מרממא ויתי ויצלי לאפי ביתא
הדין.
מג .את תקבל מן שמיא מאתר בית שכנתְך ותעביד ככל די יצלי קדמְך בר עממין בדיל
דידעּון כל עממי ַארעא ית שמְך למדחל קדמְך כעמְך ישראל ּולמידע ארי שמְך אתקרי על
ביתא הדין די בניתי.
מד .ארי יפֹוק עמְך לַאגחא קרבא על בעלי דבביהֹון באֹורחא דתשלחינּון ויצלּון קדם יי
לאפי אֹורח קרתא דאתרעיתא בּה ּוביתא די בניתי לשמְך.
מהּ .ותקבל מן שמיא ית צלֹותהֹון וית בעּותהֹון ותתפרע עּולבנהֹון.
מו .ארי יחֹובּון קדמְך ארי לית אנש דלא חטי ויחּול רּוגזְך בהֹון ותמסרינּון קדם בעלי
דבביהֹון וישבּונּון שֹוביהֹון לארע בעלי דבביהֹון דרחיקא אֹו קריבא.
מז .ויתּובּון ללבהֹון בַארעא דאשתביאּו לתמן ויתּובּון ויבעּון מן קדמְך בַארעא שביהֹון
למימר חבנא ואטפשנא סרחנא.
מח .ויתּובּון לפּולחנְך בכל לבהֹון ּובכל נפשהֹון בַארעא בעלי דבביהֹון דשבֹו יתהֹון ויצלּון
קדמְך לאפי אֹורחא דַארעהֹון דיהבתא לאבהתהֹון קרתא דאתרעיתא ּוביתא דבניתי
לשמְך.
מטּ .ותקבל מן שמיא מאתר בית שכנתְך ית צלֹותהֹון וית בעּותהֹון ותתפרע עֹולבנהֹון.
נ .ותשבֹוק לעמְך דחבּו קדמְך ּולכל מרדיהֹון די מרדּו בְך ּובמימרְך ותתנינּון לרחמין קדם
שֹוביהֹון וירחמּון עליהֹון.
נא .ארי עמְך וַאחסנתְך אינּון דאפיקתא מצרים מגֹו כּורא דברזלא.
נב .למהוי רעוא קדמְך לקבלא בעּולת עבדְך ּובעּות עמְך ישראל לקבלא צלֹותהֹון בכל עדן
דאינּון מצלן קדמְך.
נג .ארי את ַאפרשתנּון לְך לַאחסנא מכל עממי ַארעא כמא דמלילתא ביד משה עבדְך
בַאפקּותְך ית ַאבהתנא ממצרים יי אלהים.
נד .והוה כד שיצי שלמה לצלָאה קדם יי ית כל צלֹותא ּובעּותא הדא קם מן קדם מדבחא
דיי מדהוה כריע על ברכֹוהי וידֹוהי פריסן בצלֹו לצית שמיא.
נה .וקם ּובריְך ית כל קהלא דישראל קל רב למימר.
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נו .בריְך יי די יהיב ניחא לעמיּה ישראל ככל די מליל לא בטיל פתגמא חד מכל פתגמֹוהי
תקניא די מליל בידא דמשה עבדיּה.
נז .יהי מימרא דיי אלהנא בסעדנא כמא דהוה בסעדא דאבהתנא לא ישבקיננא ולא
ירחקיננא.
נח .לַאפנָאה לבנא לדחלתיּה למהְך בכל אֹורחן דתקנן קדמֹוהי ּולמטר פקּודֹוהי ּוקימֹוהי
ודינֹוהי דפקיד ית אבהתנא.
נט .ויהֹון פתגמי אלין די בעיתי מן קדם יי מתקבלין קדם יי אלהנא יימם ולילי למעבד דין
עבדיּה ועּולבן עמיּה ישראל פתגם יֹום ביֹומיּה.
ס .בדיל דידעּון כל עממי ַארעא ארי יי הּוא אלהים לית עֹוד.
סא .ויהי לבכֹון שלים בדחלתא דיי אלהנא למהְך בקימֹוהי ּולמטר פקּודֹוהי כיֹומא הדין.
סבּ .ומלכא וכל ישראל עמיּה מנכסין נכסת קּודשין קדם יי.
סגּ .ונכס שלמה ית נכסת קּודשיא די נכיס קדם יי תֹורי תרתין רבֹוא ּותרין ַאלפין וענא
תרתא עסרי רבֹוא וחניכּו ית בית מקדשא דיי מלכא וכל בני ישראל.
סד .ביֹומא ההּוא קדיש מלכא ית גֹו דרתא די קדם בית מקדשא דיי ארי עבד תמן ית
עלתא וית מנחתא וית תרבי נכסת קּודשיא ארי מדבחא דנחשא די קדם יי דחיק מלסֹוברא
ית עלתא וית מנחתא וית תרבי נכסת קּודשיא.
סה .ועבד שלמה בעדנא ההיא ית חגא וכל ישראל עמיּה קהלא רב ממעלנא דחמת עד
נחלא דמצרים קדם יי אלהנא שבעא יֹומין חנכת ביתא ושבעא יֹומין חגא ַארבעת עשר
יֹומין.
סו .ביֹומא תמינָאה שלח ית עמא ּובריכּו ית מלכא ואזל לקרויהֹון כד חדן ושפירא לבהֹון
על כל טבתא דעבד יי לדוד עבדיּה ּולישראל עמיּה.

פרק ט
א .והוה כד שיצי שלמה למבני ית בית מקדשא דיי וית בית מלכא וית כל רעּות שלמה
דאתרעי למעבד.
ב .ואתגלי יי לשלמה תנינּות כמא דאתגלי ליּה בגבעֹון.
ג .ואמר ליּה שמיע קדמי צלֹותְך ּובעּותְך דבעיתא מן קדמי ַאקדישית ית ביתא הדין די
בניתא לאשרָאה שכנתי תמן עד עלמא ּותהי שכנתי שריא ביּה אם רעּותי מתעבדא תמן
כל יֹומיא.
ד .ואת אם תהְך קדמי כמא דהליְך דוד אבּוְך בקשיטּות לבא ּובתריצּותא למעבד ככל
דפקידתְך קימי ודיני תטר.
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ה .ואקים ית כּורסי מלכּותְך על ישראל לעלם כמא דמללית עם דוד אבּוְך למימר לא
יפסֹוק לְך גבר מעל כּורסי מלכּותא דישראל.
ו .אם מיתב תתּובּון אתּון ּובניכֹון מבתר פּולחני ולא תטרּון פקּודי קימי די יהבית קדמיכֹון
ותהכּון ותפלחּון לטעות עממיא ותסגדּון להֹון.
ז .ואשיצי ית ישראל מעל אפי ַארעא די יהבית להֹון וית ביתא דַאקדישית לשמי ַארחיק
מקביל מימרי ויהי ישראל למתל ּולשֹועי בכל עממיא.
חּ .וביתא הדין דהוה עילאי יהי חריב כל דיעבר עלֹוהי יכלי וינּוד ויימרּון על מה עבד יי כדין
לַארעא הדא ּולביתא הדין.
ט .וימרּון על די שבקּו ית פּולחנא דיי אלההֹון דַאפיק ית אבהתהֹון מַארעא דמצרים
וַאתקיפּו בטעות עממיא ּוסגידּו להֹון ּופלחּונּון על כן ַאיתי יי עליהֹון ית כל בישתא הדא.
י .והוה מסֹוף עשרין שנין די בנא שלמה ית תרין בתיא ית בית מקדשא דיי וית בית מלכא.
יא .חירם מלכא דצֹור סֹובר ית שלמה באעי ַארזין ּובאעי בירון ּובדהבא לכל צֹורכיּה בכן
יהיב מלכא שלמה לחירם עסרין קרוין בַארעא גלילא.
יבּ .ונפק חירם מצֹור למסער ית קירויא דיהב ליּה שלמה ולא כשרין בעינֹוהי.
יג .ואמר מה קרויא האלין די יהבת לי אחי ּוקרא להֹון ַארעא כבּול עד יֹומא הדין.
ידּ .ושדר חירם למלכא מָאה ועשרין ככרי דהבא.
טו .ודין פתגם מסגי מסין דמני מלכא שלמה למבני ית בית מקדשא דיי וית ביתיּה וית
מליתא וית שּורא דירּושלם וית חצֹור וית מגדֹו וית גזר.
טז .פרעה מלכא דמצרים סליק ּוכבש ית גזר ואֹוקדּה בנּורא וית כנענָאה דיתיב בקרתא
קטל ויהבּה מתנן לברתיּה אתת שלמה.
יזּ .ובנא שלמה ית גזר וית בית חֹורֹון ַארעאּה.
יח .וית בעלת וית תדמּור במדברא בַארעא.
יט .וית כל קירוי אֹוצריא די הוָאה לשלמה וית קירוי רתיכיא וית קירוי פרשיא וית כל רעּות
שלמה דאתרעי למבני בירּושלם ּובליבנן ּובכל ַארע שּולטניּה.
כ .כל עמא דאשתַאר מן אמֹורָאה חתאי פריזאי חואי ויבּוסכאי דלא מבני ישראל אינּון.
כא .בניהֹון דאשתארּו בתריהֹון בַארעא דלא יכילּו בני ישראל לגמרּותהֹון ּומנינּון שלמה
למסקי מסין עד יֹומא הדין.
כבּ .ומבני ישראל לא יהב שלמה למהוי פלחין ארי אינּון גבר עבדי קרבא ועבדֹוהי
ורברבנֹוהי וגברֹוהי ורבני רתיכֹוהי ּופרשֹוהי.
כג .אילין רבני אסטרטיגיא די ממנן על עבדתא דשלמה חמש מָאה וחמשין די מפלחין
בעמא דעבדין בעבדתא.
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כד .ברם בת פרעה סליקת מקרתא דדוד לביתא די בנא לּה בכן בנא ית מליתא.
כה .וַאסיק שלמה תלת זמנין בשתא עלון ונכסת קּודשין על מדבחא דבנא קדם יי ּומקטר
עלֹוהי קטֹורת בֹוסמיא די קדם יי ושלים ית ביתא.
כוּ .וספינתא עבד שלמה מלכא בעציֹון ּגבר דעם אילֹות על כיף ימא דסּוף בַארעא דאדֹום.
כזּ .ושדר חירם בספינתא ית עבדֹוהי גברין ספנין דאּומנין לדברא בימא עם עבדי שלמה.
כח .ואתֹו לאֹופיר ּונסיבּו מתמן דהבא ַארבע מָאה ועשרין ככרין וַאיתיאּו לות מלכא
שלמה.

פרק י
אּ .ומלכת שבא שמעת ית שמע שלמה לשמא דיי ואתת לנסיּותיּה בחֹודאין.
ב .ואתת לירּושלם במשרין סגיאין לחדא גמלין טעּונין בּוסמנין ודהבא סגי לחדא וַאבנין
טבן ואתת לות שלמה ּומלילת עמיּה ית כל די הוה עם לבּה.
ג .וחוי לּה שלמה ית כל פתגמהא לא הוה מדעם דאתכסא מן מלכא דלא חוי לּה.
ד .וחזת מלכת שבא ית כל חּוכמת שלמה ּוביתא די בנא.
הּ .ומיכל פתֹוריּה וַאסחרּות עבדֹוהי ּומקם משּומשנֹוהי ּולבּושיהֹון ושקיּותיּה ועלתיּה
דמסיק בית מקדשא דיי ולא אשתאר בּה עֹוד רּוח.
ו .ואמרת למלכא קּושטא הוה פתגמא די שמעית בַארעי על פתגמְך ועל חּוכמתְך.
ז .ולא הימנית לפתגמיא עד דאתיתי וחזָאה עיני והא לא אתחוא לי פלגּו מה דחזיתי
אֹוספתא חּוכמתא וטבתא על שמּועתא די שמעית.
ח .טּובי גברְך טּובי עבדְך אלין דקימין קדמְך תדירא דשמעין ית חּוכמתְך.
ט .יהי יי אלהְך בריְך דאתרעי בְך למתנְך על כּורסי מלכּותא דישראל ברחימת יי ית
ישראל לעלם ּומניְך למהוי מלכא למעבד דין דקשֹוט ּוזכּו.
י .ויהבת למלכא מָאה ועסרין ככרין דהבא ּובּוסמנין סגי לחדא וַאבנין טבן לא אתא
כבּוסמניא האינּון עֹוד לסגי די יהבת מלכת שבא למלכא שלמה.
יא .וַאף ספינתא דחירם דמיתא דהבא מאֹופיר ַאיתיַאת מאֹופיר אעי ַאלמֹוגין סגי לחדא
וַאבנין טבן.
יב .ועבד מלכא ית אעי ַאלמֹוגיא סעיד לבית מקדשא דיי ּולבית מלכא וכנֹוריא ונבליא לבני
לוי לא אתֹו כן אעי ַאלמֹוגין ולא אתחזיאּו עד יֹומא הדין.
יגּ .ומלכא שלמה יהב למלכת שבא ית כל רעּותּה דשאלית בר מדמני לּה כעּותר ידא
דמלכא שלמה ואתפניַאת ואזלת לַארעּה היא ועבדהא.
יד .והוה מתקל דהבא די הוה ָאתי לשלמה בשתא חדא שית מָאה שתין ושית ככרי
דהבא.
178

תרגום יונתן לנביאים ראשונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

179

טו .בר מאגר אּומניא ּוסחֹורת תגריא וכל מלכי סּומכותא ושלטֹוני ַארעא.
טז .ועבד מלכא שלמה מאתן תריסין דהבא טבא שית מָאה דהבא מסיק על תריסא חדא.
יזּ .ותלת מָאה מגנין דהבא טבא תלתא מנן דהבא מסיק על מגינא חדא ּומנינּון מלכא
בית מקירת מלכיא.
יח .ועבד מלכא כּורסיא דשינא רבא וחפהי דהבא טבא.
יט .שיתא דרגין לכּורסיא וריש סגלגל לכּורסיא מַאחרֹוהי ואשדתא מכא ּומכא על אתר
מֹותבא ּותרין ַאריון קימין בסטר אשדתא.
כּ .ותרי עשר ַאריון קימין תמן על שתא דרגין מכא ּומכא לא אתעבד כן לכל מלכותא.
כא .וכל מני משתיא דמלכא שלמה דהבא וכל מני בית מקרת מלכא דהבא טבא לית
כספא לא אתחשיב ביֹומי שלמה למדעם.
כב .ארי ספינתא ַאפריקא למלכא בימא עם ספינתא דחירם חדא לתלת שנין ַאתיא ספינת
ַאפריקא טעינא דהב ּוכסף שן דפיל וקֹופין וטוסין.
כגּ .ורבא מלכא שלמה מכל מלכי ַארעא לעֹותר ּולחּוכמא.
כד .וכל דיירי ַארעא בען למחוי ית סבר אפי שלמה למשמע ית חּוכמתיּה דיהב יי בלביּה.
כה .ואינּון מיתן גבר קּורבניּה מני כספא ּומני דהבא ּולבּושין ּומני זינא ּובּוסמנין סּוסון
וכּודנון גזירת שנא בשנא.
כוּ .וכנש שלמה רתיכין ּופרשין והוֹו ליּה אלף וַארבע מָאה רתיכין ּותרי עסר ַאלפין פרשין
ואשרינּון בקירוי רתיכיא בר מדהוֹו עם מלכא בירּושלם.
כז .ויהב מלכא ית כספא בירּושלם כַאבניא וית ַארזיא יהב כשקמיא דבשפלתא לסגי.
כחּ .ומתפקין סּוסותא דלשלמה ממצרים ּומקוה תגרי מלכא זבנין מקוה בדמין.
כט .וסלקא ונפקא רתיכא ממצרים בשית מָאה כספא וסּוסותא במָאה וחמשין וכן לכל
מלכי חתאי ּומלכי ארם ברעּותהֹון נפקין.

פרק יא
אּ .ומלכא שלמה רחים נשין בנת עממין סגיאין וית בת פרעה מֹואבָאן עמֹונָאן אדֹומָאן
וצידֹונָאן חתָאן.
ב .מן עממיא די אמר יי לבני ישראל לא תתערבּון בהֹון ואינּון לא יתערבּון בכֹון דלמא
יטעּון ית לבכֹון בתר טעותהֹון בהֹון אתרעי שלמה למרחם.
ג .והוָאה ליּה נשין מלכן שבע מָאה ּולחינן תלת מָאה וַאטעיָאה נשֹוהי ית לביּה.
ד .והוה לעדן דסיב שלמה נשֹוהי ַאטעיָאה ית לביּה בתר טעות עממיא ולא הוה לביּה
שלים בדחלתא דיי אלהיּה כלבא דדוד אבּוהי.
ה .ואזל שלמה בתר עשתֹורת טעות צידֹונאי ּובתר מלכֹום שקּוץ עמֹונאי.
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ו .ועבד שלמה דביש קדם יי ולא אשלים בתר דחלתא דיי כדוד אבּוהי.
ז .בכן בנא שלמה במתא לכמֹוש שקּוץ מֹוָאב בטּורא די על אפי ירּושלם ּולמֹולְך שקּוץ בני
עמֹון.
ח .וכן עבד לכל נשֹוהי בנת עממיא מסקין בּוסמין ּומדבחן לטעותהֹון.
טּ .ותקיף רּוגזא דיי בשלמה ארי אתפני לביּה מדחלתא דיי אלהא דישראל דאתגלי ליּה
תרתין זמנין.
יּ .ופקיד עלֹוהי על פתגמא הדין בדיל דלא למהְך בתר טעות עממיא ולא נטר ית דפקיד יי.
יא .ואמר יי לשלמה חלף דהות דא עמְך ולא נטרת פקּודי ּוקימי די פקדית עלְך ַאעדָאה
אעדי ית מלכּותא מנְך ואתננה לעבדְך.
יב .ברם ביֹומְך לא אעבדנה בדיל דוד אבּוְך מיד בנְך אעדינה.
יג .לחֹוד ית כל מלכּותא לא אעדי שבטא חד אתן לברְך בדיל דוד עבדי ּובדיל ירּושלם
קרתא דאתרעיתי.
יד .ואקים יי סטן לשלמה ית הדד אדֹומָאה מזרעא דמלכא הּוא באדֹום.
טו .והוה כד הוה דוד באדֹום כד סליק יֹוָאב רב חילא לחלצא קטיליא ּוקטל כל דכּורא
באדֹום.
טז .ארי שתא ירחין יתיב תמן יֹוָאב וכל ישראל עד די שיצי כל דכּורא באדֹום.
יז .וערק אדד הּוא וגברין אדֹומאין מעבדי אבּוהי עמיּה למיעל למצרים והדד יניק זעיר.
יח .וקמּו ממדין ואתֹו לפארן ּודברּו גברין עמהֹון מפארן ואתֹו למצרים לות פרעה מלכא
דמצרים ויהב ליּה ביתא ּומזֹון אמר לספקא ליּה וַארעא יהב ליּה.
יט .ואשכח הדד רחמין בעיני פרעה לחדא ויהב ליּה אתתא ית אחת אתתיּה אחתיּה
דתחפניס מלכתא.
כ .וילידת ליּה אחתא דתחפניס ית גנּובת בריּה וחסלתיּה תחפנס בגֹו בית פרעה והוה
גנּובת בבית פרעה בגֹו בני פרעה.
כא .והדד שמע במצרים ארי שכיב דוד עם אבהתֹוהי וארי מית יֹוָאב רב חילא ואמר הדד
לפרעה שלחני ואהְך לַארעי.
כב .ואמר ליּה פרעה ארי מא את חסר עמי דאת בעי למיזל לַארעְך ואמר לא ארי שלחא
תשלחינני.
כג .ואקם יי ליּה סטן ית רזֹון בר אלידע דערק מן קדם הדדעזר מלכא דצֹובה רבֹוניּה.
כדּ .וכנש עלֹוהי גברין והוה רב משריתא כד קטיל דוד יתהֹון ואזלּו לדמשק ויתיבּו בּה
ּומלכּו בדמשק.
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כה .והוה סטן לישראל כל יֹומי שלמה וית בישתא דעבד הדד ּומריד בישראל ּומלְך על
ארם.
כו .וירבעם בר נבט אפרתי מן צרדה ושּום אמיּה צרּועה אתתא ַארמלתא עבדא לשלמה
וארים ידא במלכא.
כז .ודין פתגמא דארים ידא במלכא שלמה בנא ית מליתא אחד ית תרעתא קרתא דדוד
אבּוהי.
כח .וגברא ירבעם גבר חילא וחזא שלמה ית עּולימא ארי עביד עבידתא הּוא ּומני יתיּה
לכל מסקי מסין דבית יֹוסף.
כט .והוה בעידנא ההיא וירבעם נפק מירּושלם ואשכח יתיּה אחיה שלֹונָאה נביָאה
באֹורחא והּוא מתכסי בכסּותא חדתא ותרויהֹון אינּון בלחֹודיהֹון בחקלא.
ל .ואחד אחיה בכסּותא חדתא די עלֹוהי ּוסדיקּה לתרין עסר סדקין.
לא .ואמר לירבעם סב לְך עסרא סדקין ארי כדנן אמר יי אלהא דישראל הא אנא מעדי ית
מלכּותא מידא דשלמה ואתן לְך ית עסרי שבטין.
לב .ושבטא חד יהי ליּה בדיל דוד עבדי ּובדיל ירּושלם קרתא דאתרעיתי בּה מכל שבטיא
דישראל.
לג .חלף דשבקּו פּולחני ּוסגידּו לעשתֹורת טעות צדֹונאי ולכמֹוש טעות מֹואבאי ּולמלכֹום
טעות בני עמֹון ולא הליכּו באֹורחן דתקנן קדמי למעבד דכשר קדמי ּוקימי ודיני כדוד
אבּוהי.
לד .ולא אסב ית כל מלכּותא מיניּה ארי מלכא אשויניּה כל יֹומי חיֹוהי בדיל דוד עבדי
דאתרעיתי ביּה דנטר פקּודי ואֹוריתי ּוקימי.
לה .ואסב מלכּותא מיד בריּה ואתנּה לְך ית עסרא שבטין.
לו .ולבריּה אתן שבטא חד בדיל לקימא מלכּו לדוד עבדי כל יֹומיא קדמי בירּושלם קרתא
דאתרעיתי לאשרָאה שכנתי תמן.
לז .ויתְך אקריב ותמלֹוְך בכל דרעוא נפשְך ּותהי מלכא על ישראל.
לח .ויהי אם תקביל למימרי ית כל דאפקדינְך ּותהְך בכל אֹורחן דתקנן קדמי ותעביד
דכשר בעיני למטר קימי ּופקּודי כמא דעבד דוד עבדי ויהי מימרי בסעדְך ואקים לְך מלכּו
קימא כמא דקימית לדוד ואתן לְך ית ישראל.
לט .וַאעני ית זרעא דדוד בדיל דא ברם לא כל יֹומיא.
מּ .ובעא שלמה למקטל ית ירבעם וקם ירבעם וערק למצרים לות שישק מלכא דמצרים
והוה במצרים עד דמית שלמה.
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מאּ .ושָאר פתגמי שלמה וכל די עבד וחּוכמתיּה הלא אינּון כתיבין על ספרא פתגמי
שלמה.
מב .ויֹומיא דמלְך שלמה בירּושלם על כל ישראל ַארבעין שנין.
מגּ .ושכיב שלמה עם אבהתֹוהי ואתקבר בקרתא דדוד אבּוהי ּומלְך רחבעם בריּה
תחֹותֹוהי.

פרק יב
א .ואזל רחבעם לשכם ארי לשכם אתֹו כל ישראל לַאמלכא יתיּה.
ב .והוה כד שמע ירבעם בר נבט והּוא עד כען במצרים דערק מן קדם מלכא שלמה ויתב
ירבעם במצרים.
גּ .ושלחּו ּוקרֹו ליּה ואתא ירבעם וכל קהל ישראל ּומלילּו עם רחבעם למימר.
ד .אבּוְך ַאקשי ית נירנא ואת כען אקיל ית פּולחנא דאבּוְך קשיא ּומניריּה תקיפא דיהב
עלנא ונפלחינְך.
ה .ואמר להֹון אזילּו עֹוד תלתא יֹומין ותּובּו לותי ואזלּו עמא.
ו .ואתמליְך מלכא רחבעם בסביא דהוֹו משמשין קדם שלמה אבּוהי כד הוה קים למימר
איכדין אתּון מתמלכין לאתבא ית עמא הדין פתגמא.
זּ .ומלילּו עמיּה למימר אם יֹומא דין תתעליב לעמא הדין ּותפלחינּון ותענינּון מלין טבן
ּותמליל עמהֹון פתגמין תקנין ויהֹון לְך עבדין כל יֹומיא.
חּ .ושבק ית מלכא דסביא די מלכּוהי ואתמליְך בינקיא דרביאּו עמיּה דמשמשין קדמֹוהי.
ט .ואמר להֹון מה אתּון מתמלכין ּונתיב פתגמא ית עמא הדין דמלילּו עמי למימר אקיל מן
נירא דיהב אבּוְך עלנא.
יּ .ומלילּו עמיּה ינקיא דרביאּו עמיּה למימר כדין תימר לעמא הדין דמלילּו עמְך למימר
אבּוְך ַאתקיף ית נירנא ואת אקיל מננא כדין תימר להֹון חלשּותי תקיפא מעּולימּותיּה
דאבא.
יאּ .וכען אבא רמא עליכֹון ניר תקיף ואנא אֹוסיף על נירכֹון אבא רדא יתכֹון בשרביטין ואנא
ארדי יתכֹון במרגנין.
יב .ואתא ירבעם וכל עמא לות רחבעם ביֹומא תליתָאה כמא דמליל מלכא למימר תּובּו
לותי ביֹומא תליתָאה.
יג .וָאתיב מלכא ית עמא פתגם קשי ּושבק ית מלכא דסביא די מלכּוהי.
ידּ .ומליל עמהֹון כמלכא דינקיא למימר אבא ַאתקיף ית נירכֹון ואנא אֹוסיף על נירכֹון אבא
רדא יתכֹון בשרביטין ואנא ארדי יתכֹון במרגנין.
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טו .ולא קביל מלכא מן עמא ארי הות פלּוגתא מן קדם יי בדיל לאקמא ית פתגמא דמליל
יי ביד אחיה שילֹונָאה על ירבעם בר נבט.
טז .וחזֹו כל ישראל ארי לא קביל מלכא מנהֹון ואתיבּו עמא ית מלכא פתגמא למימר לית
לנא חּולק בדוד ולא ַאחסנא בבר ישי גבר לקרוְך ישראל כען מלֹוְך על אנש ביתְך דוד ואזל
ישראל לקרֹוהי.
יזּ .ובני ישראל דיתבין בקרויא דבית יהּודה ּומלְך עליהֹון רחבעם.
יחּ .ושלח מלכא רחבעם ית אדֹורם דממנא על מסקי מסין ּורגמּו כל ישראל יתיּה בַאבנא
ּומית ּומלכא רחבעם אתקף למסק ברתיכא למפְך ירּושלם.
יטּ .ומרדּו בית ישראל בבית דוד עד יֹומא הדין.
כ .והוה כד שמעּו כל ישראל ארי תב ירבעם ּושלחּו ּוקרֹו יתיּה לות כנשתא וַאמליכּו יתיּה
על כל ישראל לא הוה בתר בית דוד אלהין שבטא דיהּודה בלחֹודֹוהי.
כא .ואתא רחבעם לירּושלם ּוכנש ית כל בית יהּודה וית שבטא דבית בנימין מָאה ותמנן
ַאלפין גבר גבר עבדי קרבא לַאגחא קרבא עם בית ישראל לאתבא ית מלכּותא לרחבעם
בר שלמה.
כב .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם שמעיה נביא דיי למימר.
כג .אמר לרחבעם בר שלמה מלכא דבית יהּודה ּולכל שבטא דבית יהּודה ושבטא בנימן
ּושָאר עמא למימר.
כד .כדנן אמר יי לא תסקּון ולא תגיחּון קרבא עם אחיכֹון בני ישראל תּובּו גבר לביתיּה
ארי מן קדם מימרי הוה פתגמא הדין וקבילּו לפתגמא דיי ותבּו למיזל כפתגמא דיי.
כהּ .ובנא ירבעם ית שכם בטּורא דבית אפרים ויתב בּה ּונפק מתמן ּובנא ית פנּואל.
כו .ואמר ירבעם בלביּה כען דלמא תתּוב מלכּותא לבית דוד.
כז .אם יסק עמא הדין למעבד נכסת קּודשין בבית מקדשא דיי בירּושלם ויתפני לבא
דעמא הדין בתר רבֹונהֹון בתר רחבעם מלְך שבטא דבית יהּודא ויקטלנני ויתּובּון לות
רחבעם מלְך שבטא דבית יהּודה.
כח .ואתמליְך מלכא ועבד תרי עגלין דדהבא ואמר להֹון סגיָאה לכֹון ָארחא מלמסק
לירּושלם הא אינּון דחלתְך ישראל דַאסקּוְך מַארעא דמצרים.
כט .ושוי ית חד בבית אל וית חד יהב בדן.
ל .והוה פתגמא הדין לחֹובא ואזלּו עמא קדם חד עד דן.
לא .ועבד ית בית במתא ועבד כּומריא קצת מן עמא דלא הוֹו מבני לוי.
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לב .ועבד ירבעם חגא בירחא תמינָאה בחמשא עסרא יֹומא לירחא כחגא דשבטא דיהּודה
וַאסיק על אגֹורא כן עבד בבית אל לדבחא לעגליא די עבד ואקים בבית אל ית כּומרי
במתא די עבד.
לג .וַאסיק על אגֹורא דעבד בבית אל בחמשא עסרא יֹומא לירחא תמינָאה בירחא דעדא
מרעּותיּה ועבד חגא לבני ישראל ּוסליק על אגֹורא לַאקטרא.

פרק יג
א .והא נביא דיי אתא משבט יהּודה בפתגמא דיי לבית אל וירבעם קאים על אגֹורא
לַאקטרא.
ב .ואתנבי על אגֹורא בפתגמא דיי ואמר מדבחא מדבחא כדנן אמר יי הא ברא מתיליד
לבית דוד יאשיהּו שמיּה וינכיס עלְך ית כּומרי במתא דַאסיקּו בּוסמין עלְך וגרמי אנשא
יֹוקדּון עלְך.
ג .ויתן ביֹומא ההּוא ָאתא למימר דא ָאתא די מליל יי דתידעּון די שלחני יי הא מדבחא
מתבזע ּומשתפיְך קטמא די עלֹוהי.
ד .והוה כד שמע מלכא ית פתגמא דנביא דיי דאתנבי על אגֹורא בבית אל ואֹושיט ירבעם
ית ידיּה מעילוי מדבחא למימר ַאחדּוהי ויבשת ידיּה דאֹושיט עלֹוהי ולא יכיל לאתבּותיּה
לותיּה.
הּ .ומדבחא אתבזע ואשתפיְך קטמא מן מדבחא כָאתא דיהב נביא דיי בפתגמא דיי.
ו .ואתיב מלכא ואמר לנביא דיי צלי כען קדם יי אלהְך ּובעי מן קדמֹוהי ּותתּוב ידי לי וצלי
נביא דיי קדם יי ותבת ידא דמלכא ליּה והות כקדמיתא.
זּ .ומליל מלכא עם נביא דיי עּול עמי לביתא ּוסעֹוד ואתן לְך מתנא.
ח .ואמר נביא דיי למלכא אם תתן לי ית פלגּות ביתְך לא איעּול עמְך ולא איכֹול לחמא ולא
אשתי מיא בַאתרא הדין.
ט .ארי כן פקיד יתי בפתגמא דיי למימר לא תיכּול לחמא ולא תשתי תמן מיא ולא תתּוב
באֹורחא דאזלתא.
י .ואזל באֹורחא אֹוחרי ולא תב באֹורחא דאתא בּה לבית אל.
יאּ .ונביא שקרא חד סבא יתיב בבית אל ואתא בריּה ואשתעי ליּה ית כל עֹובדא דעבד
נביא דיי יֹומא דין בבית אל ית פתגמיא דמליל עם מלכא ואשתעּונּון לאבּוהֹון.
יבּ .ומליל להֹון אבּוהֹון באי דא אֹורחא אזל וַאחזיאּו בנֹוהי ית אֹורחא דאזל נביא דיי דאתא
משבטא דיהּודה.
יג .ואמר לבנֹוהי זריזּו לי חמרא וזריזּו ליּה חמרא ּורכיב עליּה.
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יד .ואזל בתר נביא דיי ואשכחיּה יתיב תחֹות בּוטמא ואמר ליּה האת נביא דיי דאתיתא
משבטא יהּודה ואמר אנא.
טו .ואמר ליּה איתא עמי לביתא ואכֹול לחמא.
טז .ואמר לא איכּול למיתב עמְך ּולמיעל עמְך ולא איכּול לחמא ולא אשתי עמְך מיא
בַאתרא הדין.
יז .ארי גזירא עלי בפתגמא דיי לא תיכּול לחמא ולא תשתי תמן מיא ולא תתּוב למיזל
באֹורחא דאזלתא בּה.
יח .ואמר ליּה ַאף אנא נביא כותְך ּומלָאכא מליל עמי בפתגמא דיי למימר אתיבהי עמְך
לביתְך וייכּול לחמא וישתי מיא כדיב ליּה.
יט .ותב עמיּה ואכל לחמא בביתיּה ּושתי מיא.
כ .והוה עד דאינּון מסחרין על פתֹורא והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי לנביא דאתביּה.
כא .ואתנבי על נביא דיי דאתא משבטא יהּודה למימר כדנן אמר יי חלף דסריבתא על
מימרא דיי ולא נטרתא ית תפקדתא דפקדְך יי אלהְך.
כב .ותבתא ואכלת לחמא ואשתיתא מיא בַאתרא דמליל עמְך לא תיכּול לחמא ולא תשתי
מיא לא תתכניש נבלתְך לקברא דאבהתְך.
כג .והוה בתר דאכלּו לחמא ּובתר דשתיאּו וזרז ליּה חמרא לנביא דאתביּה.
כד .ואזל ואשכחיּה ַאריא באֹורחא וקטליּה והות נבילתיּה רמיא באֹורחא וחמרא קאים
לקבלא וַאריא קאים בסטר נבלתא.
כה .והא גבריא עברין וחזֹו ית נבלתא רמיא באֹורחא וית ַאריא קאים בסטר נבלתא ואתֹו
ּומלילּו בקרתא דנביא שקרא סבא יתיב בּה.
כוּ .ושמע נביא דאתביּה מן אֹורחא ואמר נביא דיי הּוא דסריב על מימרא דיי ּומסריּה יי
לַאריא ותבריּה וקטליּה כפתגמא דיי דמליל ליּה.
כזּ .ומליל עם בנֹוהי למימר זריזּו לי ית חמרא וזריזּו.
כח .ואזל ואשכח ית נבלתיּה רמיא באֹורחא וחמרא וַאריא קימין בסטר נבלתא לא אכל
ַאריא ית נבלתא ולא תבר ית חמרא.
כטּ .ונטל נביא שקרא ית נבלתא דנביא דיי וַאחתיּה על חמרא ואתיביּה ואתא לקרתא
דנביא שקרא סבא למספד ּולמקבריּה.
ל .וָאחית ית נבלתא בקבריּה ּוספדּו עלֹוהי וי על ַאחא.
לא .והוה בתר דקברּו יתיּה ואמר לבנֹוהי למימר כד אימּות ותקברּון יתי בקברא דנביא דיי
קביר ביּה בסטר גרמֹוהי אחיתּו ית גרמי.
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לב .ארי אתקימא יתקים פתגמא דאתנבי בפתגמא דיי על אגֹורא די בבית אל ועל כל בתי
במתא די בקירוי שמרֹון.
לג .בתר פתגמא הדין לא תב ירבעם מאֹורחיּה בישתא ותב ועבד קצת מן עמא כּומרי
במתא דרעי מקריב ית קּורבניּה ויהֹון כּומרין לבמתא.
לד .והוה פתגמא הדין לחֹובי בית ירבעם ּולגמרא ּולשיצָאה מעל אפי ַארעא.

פרק יד
א .בעדנא ההיא אתמרע אביה בר ירבעם.
ב .ואמר ירבעם לאתתיּה קּומי כען ותשתנין ולא ידעּון דאת אתת ירבעם ותהכין לשלה
הא תמן ַאחיה נביא הּוא מליל עלי למהוי מלכא על עמא הדין.
ג .ותסבין בידְך עסר טּולמין דלחם וכסנין וזלּוע דדבש ותהכין לותיּה הּוא יחוי ליְך מא יהי
לרביא.
ד .ועבדת כן אתת ירבעם וקמת ואזלת לשלה ואתת לבית אחיה ואחיה לא יכיל למחזי
ארי כהָאה עינֹוהי מסיביּה.
ה .ויי אמר לאחיה הא אתת ירבעם ַאתיא למתבע פתגם מנְך על ברּה ארי מרע הּוא כדין
ּוכדין תמליל עמּה ויהי כמיעלּה והיא משתניא.
ו .והוה כד שמע אחיה ית קל רגלָאה עלת בתרעא ואמר עּולי אתת ירבעם למא דנן את
משתניא ואנא שליח לאתנבָאה עלְך פתגמין קשן.
ז .אזילי אמרי לירבעם כדנן אמר יי אלהא דישראל חלף דַאפרישתְך מגֹו עמא ּומניתְך
למהוי מלכא על עמי ישראל.
ח .וַאעדתי ית מלכּותא מבית דוד ויהבתא לְך ולא הויתא כעבדי דוד די נטר פקּודי ּודהליְך
בתר פּולחני בכל לביּה למעבד לחּוד דכשר קדמי.
ט .וַאבאישתא למעבד מכל דהוֹו קדמְך ואזלתא ועבדתא לְך טעות עממיא ּומתכן לַארגזא
קדמי ּופּולחני ַארחיקתא מקביל עינְך.
י .בכן הא אנא מיתי בישתא לבית ירבעם ואשיצי לירבעם ידע מדע ואחיד ּושביק בישראל
ואפלי בתר בית ירבעם כמא דמגנדרין בגּולילין עד דמסיפין.
יא .דימּות לירבעם בקרתא ייכלּון כלביא ודימּות בחקלא ייכלּון עֹופא דשמיא ארי מימרא
דיי גזר כן.
יב .ואת קּומי אזילי לביתְך במיעל רגליְך לקרתא ימּות רביא.
יג .ויספדּון ליּה כל ישראל ויקברּון יתיּה ארי דין בלחֹודֹוהי יתכניש לירבעם לקברא חלף
דאשתכח ביּה פתגם דתקין קדם יי אלהא דישראל בבית ירבעם.
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יד .ויקים יי קדמֹוהי מלכא על ישראל דישיצי ית בית ירבעם מן דקיים יֹומא דין וַאף
דאתיליד מבכן ּולהלא.
טו .וימחי יי ית ישראל כמא דנאיד קניא במיא ויעקר ית ישראל מעל ַארעא טבתא הדא
דיהב לאבהתהֹון ויגלינּון מעיבר פרת חלף דעבדּו ית אשריהֹון מרגזין קדם יי.
טז .וימסר ית ישראל בדיל חֹובי ירבעם דחב ּודחייב ית ישראל.
יז .וקמת אתת ירבעם ואזלת ואתת לתרצת היא עלת בסיפא דביתא ודביא מית.
יחּ .וקברּו יתיּה ּוספדּו עלֹוהי כל ישראל כפתגמא דיי דמליל ביד עבדיּה אחיה נביא.
יטּ .ושָאר פתגמי ירבעם דַאגיח קרבא ודמלְך הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא
למלכיא דישראל.
כ .ויֹומיא דמלְך ירבעם עסרין ותרתין שנין ּושכיב עם אבהתֹוהי ּומלְך נדב בריּה תחֹותֹוהי.
כאּ .ורחבעם בר שלמה מלְך על דבית יהּודה בר ַארבעין וחדא שנא רחבעם כד מלְך
ּושבע עשרי שנין מלְך בירּושלם קרתא דאתרעי יי לאשרָאה ית שכנתיּה תמן מכל שבטיא
דישראל ושּום אמיּה נעמה מבני עמֹון.
כב .ועבד דבית יהּודה דביש קדם יי וַארגיזּו קדמֹוהי מכל דעבדּו אבהתהֹון בחֹוביהֹון די
חבּו.
כגּ .ובנֹו ַאף אינּון להֹון כמן וקמן ואשרין על כל רמא מנטלא ּותחֹות כל אילן עבּוף.
כד .וַאף נפקת ברא הוה בַארעא עבדּו ככל תּועבת עממיא די תריְך יי מן קדם בני ישראל.
כה .והוה בשתא חמישתא למלכא רחבעם סליק שישק מלכא דמצרים על ירּושלם.
כוּ .ונסיב ית אֹוצרי בית מקדשא דיי וית אֹוצרי בית מלכא וית כֹולא נסיב ּונסיב ית כל מגני
דהבא דעבד שלמה.
כז .ועבד מלכא רחבעם חלּופיהֹון מגני נחשא ּומני על רבני רהטיא דנטרין תרע בית
מלכא.
כח .והוה בזמן דעליל מלכא לבית מקדשא דיי נסבין להֹון רהטיא ּומתיבין להֹון לדּובא
דרהטיא.
כטּ .ושַאר פתגמי רחבעם וכל דעבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי דבית
יהּודה.
לּ .וקרבא הות בין רחבעם ּובין ירבעם כל יֹומיא.
לאּ .ושכיב רחבעם עם אבהתֹוהי ואתקבר עם אבהתֹוהי בקרתא דדוד ושּום אמיּה נעמה
דמבני עמֹון ּומלְך אבים בריּה תחֹותֹוהי.

פרק טו
אּ .ובשנת תמני עסרי למלְך ירבעם בר נבט מלְך אבים על דבית יהּודה.
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ב .תלת שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה מעכה בת אבישלֹום.
ג .ואזל בכל חֹובי אבּוהי דעבד קדמֹוהי ולא הוה לביּה שלים בדחלתיּה דיי אלהיּה כלביּה
דדוד אבּוהי.
ד .ארי בדיל דוד יהב יי אלהיּה ליּה מלכּו בירּושלם לאקמא ית בריּה תחֹותֹוהי ּולקימא ית
ירּושלם.
ה .דעבד דוד ית דכשר קדם יי ולא סטא מכל דפקדיּה כל יֹומי חיֹוהי לחֹוד בפתגמא
דאּוריה חתָאה.
וּ .וקרבא הות בין רחבעם ּובין ירבעם כל יֹומי חיֹוהי.
זּ .ושָאר פתגמי אבים וכל דעבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי דבית
יהּודה ּוקרבא הות בין אבים ּובין ירבעם.
חּ .ושכיב אבים עם אבהתֹוהי ּוקברּו יתיּה בקרתא דדוד ּומלְך ָאסא בריּה תחֹותֹוהי.
טּ .ובשנת עסרין לירבעם מלכא דישראל מלְך ָאסא על שבטא דבית יהּודה.
י .וַארבעין וחדא שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה מעכה בת אבישלֹום.
יא .ועבד ָאסא דכשר קדם יי כדוד אבּוהי.
יבּ .ופלי נפקת ברא מן ַארעא וַאעדי ית כל טעותא דעבדּו אבהתֹוהי.
יג .וַאף ית מעכה אמיּה ַאעדּה ממלכּותּה דעבדת טעותא לאשרתא וקץ ָאסא ית טעותא
ואֹוקיד בנחלא דקדרֹון.
ידּ .ובמתא לא עטרא לחֹוד לבא דָאסא הוה שלים בדחלתיּה דיי כל יֹומֹוהי.
טו .וַאיתי ית קּודשי ָאבּוהי וקּודשֹוהי לבית מקדשא דיי כספא ודהבא ּומניא.
טזּ .וקרבא הות בין ָאסא ּובין בעשא מלכא דישראל כל יֹומיהֹון.
יזּ .וסליק בעשא מלכא דישראל על דבית יהּודה ּובנא ית רמתא בדיל דלא למשבק למתן
נפיק ועליל לָאסא מלכא דבית יהּודה.
יחּ .ונסיב ָאסא ית כל כספא ודהבא דאשתארּו באֹוצרֹות בית מקדשא דיי וית אֹוצרי בית
מלכא ּומנינּון בידא דעבדֹוהי ושדרינּון מלכא ָאסא לות בר הדד בר טברימֹון בר חזיֹון מלכא
דארם דיתיב בדמשק למימר.
יט .קים ביני ּובינְך ּובין אבא ּובין אבּוְך הא שדרית לְך שֹוחדא כספא ודהבא אזיל אשני ית
קימְך עם בעשא מלכא דישראל ויסתלק מני.
כ .וקבל בר הדד מן מלכא ָאסא ּושדר ית רבני חילותא דיליּה על קרוי ישראל ּומחא ית
עיֹון וית דן וית ָאבל בית מעכה וית כל גינֹוסר על כל ארע שבטא דבית נפתלי.
כא .והוה כד שמע בעשא ואתמנע מלמבני ית רמתא ויתב בתרעיתא.
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כבּ .ומלכא ָאסא כנש ית כל דבית יהּודה לית דנקי ּונטל ית ַאבני רמתא וית אעהא די בנא
בעשא ּובנא בהֹון מלכא ָאסא ית גבעתא דבני בנימן וית מצפיא.
כגּ .ושַאר כל פתגמי ָאסא וכל גבּורתיּה וכל די עבד וקירויא די בנא הלא אינּון כתיבין על
ספר פתגמי יֹומיא למלכא דבית יהּודה לחֹוד לעדן סיבתיּה אתמרע ברגלֹוהי.
כדּ .ושכיב ָאסא עם אבהתֹוהי ואתקבר עם אבהתֹוהי בקרתא דדוד אבּוהי ּומלְך יהֹושפט
בריּה תחֹותֹוהי.
כה .ונדב בר ירבעם מלְך על ישראל בשנת תרתין לָאסא מלכא דשבטא דבית יהּודה
ּומלְך על ישראל תרתין שנין.
כו .ועבד דביש קדם יי ואזל באֹורח אבּוהי ּובחֹוביּה דחיב ית ישראל.
כזּ .ומרד עלֹוהי בעשא בר אחיה משבטא דבית יששכר ּומחהי בעשא בגבתֹון די
לפלשתאי ונדב וכל ישראל צירין על גבתֹון.
כח .וקטליּה בעשא בשנת תלת לָאסא מלכא דשבטא דבית יהּודה ּומלְך תחֹותֹוהי.
כט .והוה כממלכיּה קטל ית בית ירבעם לא אשַאר כל נשמא לירבעם עד די שיציּה
כפתגמא דיי דמליל ביד עבדיּה אחיה שילֹונָאה.
ל .על חֹובי ירבעם דחב ּודחיב ית ישראל בַארגזיּותיּה דַארגיז קדם יי אלהא דישראל.
לאּ .ושָאר פתגמי נדב וכל די עבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי ישראל.
לבּ .וקרבא הות בין ָאסא ּובין בעשא מלכא דישראל כל יֹומיהֹון.
לג .בשנת תלת לָאסא מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך בעשא בר אחיה על כל ישראל
בתרצה עסרין וַארבע שנין.
לד .ועבד דביש קדם יי ואזל באֹורח ירבעם ּובחֹוביּה דחב די חיב ית ישראל.

פרק טז
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם יהּוא בר חנני על בעשא למימר.
ב .חלף דַאפרישתְך מן עפרא ּומניתְך מלכא על עמי ישראל ואזלתא באֹורח ירבעם
וחיבתא ית עמי ישראל לַארגזא קדמי בחֹוביהֹון.
ג .הא אנא מפלי בתר בעשא ּובתר ביתיּה ואתן ית ביתְך כבית ירבעם בר נבט.
ד .דימּות לבעשא בקרתא יכלּון כלביא ודימּות ליּה בחקלא יכלּון עֹופא דשמיא.
הּ .ושַאר פתגמי בעשא ודעבד ּוגבּורתיּה הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי
ישראל.
וּ .ושכיב בעשא עם אבהתֹוהי ואתקבר בתרצה ּומלְך אלה בריּה תחֹותֹוהי.
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ז .וַאף עם יהּוא בר חנני נביא פתגם נבּוָאה מן קדם יי הוה על בעשא ועל ביתיּה ועל כל
בישתא דעבד קדם יי לַארגזא קדמֹוהי בעֹובדי ידֹוהי למהוי כבית ירבעם ועל דקטל יתיּה.
ח .בשנת עסרין ושית שנין לָאסא מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך אלה בר בעשא על
ישראל בתרצה תרתין שנין.
טּ .ומרד עלֹוהי עבדיּה זמרי חד מתרין רבני רתיכיא והּוא בתרצה שתי רוי בית ַארצא
טעותא די בביתא בתרצה.
י .ואתא זמרי ּומחהי וקטליּה בשנת עסרין ּושבע לָאסא מלְך שבטא דבית יהּודה ּומלְך
תחֹותֹוהי.
יא .והוה בממלכיּה כמתבי על כּורסיּה קטל ית כל בית בעשא לא אשַאר ליּה ידע מדע
וקריבֹוהי וחברֹוהי.
יב .ושיצי זמרי ית כל בית בעשא כפתגמא דיי דמליל על בעשא ביד יהּוא נביא.
יג .על כל חֹובי בעשא וחֹובי אלה בריּה די חבּו ודי חיבּו ית ישראל לַארגזא קדם יי אלהא
דישראל בטעותהֹון.
ידּ .ושַאר פתגמי אלה וכל די עבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי ישראל.
טו .בשנת עסרין ּושבע שנין לָאסא מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך זמרי שבעא יֹומין
בתרצה ועמא שרן בגבתֹון די לפלשתאי.
טזּ .ושמע עמא דשרן למימר מרד זמרי וַאף קטל ית מלכא וַאמליכּו כל ישראל ית עמרי
רב חילא על ישראל ביֹומא ההּוא במשריתא.
יזּ .וסליק עמרי וכל ישראל עמיּה מגבתֹון וצרּו על תרצה.
יח .והוה כד חזא זמרי ארי אתכבישת קרתא ועל לאידרֹון בית מלכא ואֹוקיד עלֹוהי ית בית
מלכא בנּורא ּומית.
יט .על כל חֹוביא די חב למעבד דביש קדם יי למיזל באֹורח ירבעם ּובחֹוביּה די עבד
לחיבא ית ישראל.
כּ .ושַאר פתגמי זמרי ּומירדיּה דמרד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומין למלכי
ישראל.
כא .בכן אתפלג עמא ישראל לתרתי פלגון פלגּות עמא הוה בתר תבני בר גינת
לַאמלכיּותיּה ּופלגּות בתר עמרי.
כבּ .ותקיף עמא דבתר עמרי מן עמא דבתר תבני בר גינת ּומית תבני ּומלְך עמרי.
כג .בשנת תלתין וחדא שנין למלכא ָאסא מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך עמרי על ישראל
תרתא עסרי שנין בתרצה מלְך שית שנין.
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כדּ .וזבן ית כרכא דלשֹומרֹון מן שמר בתרתין ככרין דכסף ּובנא ית כרכא ּוקרא ית שמא
דקרתא דבנא על שּום שמר מריּה דטּורא שֹומרֹון.
כה .ועבד עמרי דביש קדם יי ּובאיש מכל די קדמֹוהי.
כו .ואזל בכל אֹורחא ירבעם בר נבט ּובחֹובֹוהי די חיב ית ישראל לַארגזא קדם יי אלהא
דישראל בטעותהֹון.
כזּ .ושַאר פתגמי עמרי די עבד ּוגבּורתיּה די עבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא
למלכי ישראל.
כחּ .ושכיב עמרי עם אבהתֹוהי ואתקבר בשֹומרֹון ּומלְך ַאחָאב בריּה תחֹותיּה.
כט .וַאחָאב בר עמרי מלְך על ישראל בשנת תלתין ותמני שנין לָאסא מלכא שבטא דבית
יהּודה ּומלְך ַאחָאב בר עמרי על ישראל בשֹומרֹון עסרין ותרתין שנין.
ל .ועבד ַאחָאב בר עמרי דביש קדם יי מכל די קדמֹוהי.
לא .והוה שיט בעינֹוהי למיזל בחֹובי ירבעם בר נבט ּונסיב אתתא ית איזבל בת אתבעל
מלכא דצידֹון ואזל ּופלח ית בעלא ּוסגיד ליּה.
לב .ואקם אגֹורא לבעלא בית בעלא דבנא בשֹומרֹון.
לג .ועבד ַאחָאב ית אשרתא ואֹוסיף ַאחָאב למעבד לַארגזא קדם יי אלהא דישראל מכל
מלכי ישראל דהוֹו קדמֹוהי.
לד .ביֹומֹוהי בנא חיאל בית מֹומי ית יריחה קטל אבירם בּוכריּה כד שרי לשכליל יתּה
ּושגּוב זעיר בנֹוהי כד ָאקים דשהא כפתגמא דיי די מליל בידא דיהֹושע בר נּון.

פרק יז
א .ואמר אליהּו דמתֹושב מתֹותבי גלעד לַאחָאב קים הּוא יי אלהא דישראל דמשמשנא
קדמֹוהי אם יהא שניא האלין טלא ּומטרא אלהין כד אימר.
ב .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמיּה למימר.
ג .אזיל מכא ותתפני לְך לקדּומא ותטמר בנחלא דכרית די על אפי ירדנא.
ד .ויהי מנחלא תשתי וית עֹורביא פקדית לסֹוברּותְך תמן.
ה .ואזל ועבד כפתגמא דיי ואזל ויתיב בנחלא דכרית די על אפי ירדנא.
ו .ועֹורביא מיתן ליּה לחמא ּובסרא בצפרא ולחמא ּובסרא ברמשא ּומן נחלא שתי.
ז .והוה מסֹוף יֹומין ויבש נחלא ארי לא הוה מטרא בַארעא.
ח .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמיּה למימר.
ט .קּום אזיל לצרפת די לצידֹונאי ותתב תמן הא פקדית תמן אתתא ַארמלתא לסֹוברּותְך.
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י .וקם ואזל לצרפת ואתא לתרע קרתא והא תמן אתתא ַארמלתא מגבבא ָאעין ּוקרא לּה
ואמר סבי כען לי זעיר מיא במנא ואשתי.
יא .ואזלת למיסב ּוקרא לּה ואמר סבי כען לי פתא דלחמא בידיְך.
יב .ואמרת קים הּוא יי אלהְך אם אית לי מדעם אלהין מלי פיסת ידא קמחא במנא ּוזעיר
משחא בצלּוחיתא והא אנא מגבבא תרין ָאעין ואיהְך ואעבדיניּה לי ולברי וניכליניּה ּונמּות.
יג .ואמר לּה אליהּו לא תדחלין עּולי עבידי כפתגמיכי ברם עבידי לי מתמן חררא זעירא
בקדמיתא ותפקין לי וליְך ולבריְך תעבדין בבתריתא.
יד .ארי כדנן אמר יי אלהא דישראל מנא דקמחא לא יגמר ּוצלּוחיתא דמשחא לא יחסר
עד יֹומא דיתן יי מטרא על אפי ַארעא.
טו .ואזלת ועבדת כפתגמא דאליהּו ואכלת היא והּוא ואנש ביתא יֹומין.
טז .מנא דקמחא לא גמר ּוצלּוחיתא דמשחא לא חסר כפתגמא דיי דמליל בידא דאליהּו.
יז .והוה בתר פתגמיא האלין אתמרע בר אתתא מרת ביתא והוה מרעיּה תקיף לחדא עד
דלא אשתָארת ביּה נשמתא.
יח .ואמרת לאליהּו מה לי ולְך נביא דיי ָאתיתא לותי לַאדכרא ית חֹובי ּולמקטל ית ברי.
יט .ואמר לּה הבי לי ית בריְך ונסביּה מחינּה וַאסקיּה לעליתא דהּוא יתב תמן ואשכביּה על
ערסיּה.
כ .וצלי קדם יי ואמר יי אלהי ברם על ַארמלתא די אנא דר עמּה לא יתבאש לּה ולא ימּות
ברּה.
כא .ואתמקק על רביא תלת זמנין וצלי קדם יי ואמר יי אלהי תתּוב כען נפשא דרביא הדין
למעֹוהי.
כב .וקביל יי צלֹותא דאליהּו ותבת נפשא דרביא למעֹוהי וחיא.
כגּ .ונסיב אליהּו ית רביא וַאחתיּה מן עליתא לביתא ויהביּה לאמיּה ואמר לּה אליהּו חזי
חיא בריְך.
כד .ואמרת אתתא לאליהּו כען דין ידענא ארי נביא דיי את ּופתגמא דיי בפּומְך אינּון
קשֹוט.

פרק יח
א .והוה מזמן יֹומין סגיאין ּופתגם נבּוָאה מן קדם יי הוה עם אליהּו בשתא תליתָאה למימר
אזיל אתחזי לַאחָאב ואתן מטרא על אפי ַארעא.
ב .ואזל אליהּו לאתחזָאה לַאחָאב וכפנא תקיף בשֹומרֹון.
גּ .וקרא ַאחָאב לעֹובדיהּו די ממנא על ביתא ועֹובדיהּו הוה דחיל מן קדם יי לחדא.
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ד .והוה כד קטלת איזבל ית נביַאיא דיי ּודבר עֹובדיהּו מָאה גברין נביאין וַאטמרינּון חמשין
גברא במערתא וסֹוברינּון בלחמא ּובמיא.
ה .ואמר ַאחָאב לעֹובדיהּו הליְך בַארעא על כל מבּועי מיא ועל כל נחליא מאים נשכח
עסבא ּונקים סּוסּון וכּודנון ולא נפסֹוק מבעירא.
וּ .ופליגּו להֹון ית ַארעא למעבר בּה ַאחָאב אזל באֹורחא חדא בלחֹודֹוהי ועֹובדיהּו אזל
באֹורחא חדא בלחֹודֹוהי.
ז .והוה עֹובדיהּו ָאזיל באֹורחא והא אליהּו לקדמּותיּה ואשתמֹודעיּה ּונפל על אפֹוהי ואמר
האת דין רבֹוני אליהּו.
ח .ואמר ליּה אנא אזיל אמר לרבֹונְך הא אליהּו.
ט .ואמר מה חבית ארי את מסר ית עבדְך בידא דַאחָאב למקטלי.
י .קים הּוא יי אלהְך אם אית עם ּומלכּו דלא שלח רבֹוני לתמן למבעְך ואמרּו לא הוה כא
ּומֹומי ית מלכּותא וית עמא ארי לא משכח לְך.
יאּ .וכען את אמר אזיל אמר לרבֹונְך הא אליהּו.
יב .ויהי עֹוד דאנא ָאזיל מלותְך ורּוחא מן קדם יי יטלינְך לאתר דלא אידע ואהְך לחוָאה
לַאחָאב ולא ישכחינְך ויקטלינני ועבדְך דחיל מן קדם יי מזעּורי.
יג .הלא אתחוא לרבֹוני ית דעבדית כד קטלת איזבל ית נביַאיא דיי וַאטמרית מנביַאיא דיי
מָאה גברין חמשין חמשין גבר במערתא וסֹוברתינּון בלחמא ּובמיא.
ידּ .וכען את ָאמר אזיל אמר לרבֹונְך הא אליהּו ויקטלינני.
טו .ואמר אליהּו קים הּוא יי צבאֹות די משמשנא קדמֹוהי ארי יֹומא דין אתחזי ליּה.
טז .ואזל עֹובדיה לקדמּות ַאחָאב וחוי ליּה ואזל ַאחָאב לקדמּות אליהּו.
יז .והוה כד חזא ַאחָאב ית אליהּו ואמר ַאחָאב ליּה האת דין עכריּה דישראל.
יח .ואמר לא עכרית ית ישראל אלהין את ּובית אבּוְך בדשבקתּון ית פקּודיא דיי ואזלתּון
בתר בעליא.
יטּ .וכען שלח כנֹוש לותי ית כל ישראל לטּור כרמלא וית נביי בעלא ַארבע מָאה וחמשין
ּונביי אשרתא ַארבע מָאה ָאכלי פתֹורא דאיזבל.
כּ .ושלח ַאחָאב בכל בני ישראל ּוכנש ית נביי שקרא לטּור כרמלא.
כאּ .וקריב אליהּו לות כל עמא ואמר עד אימתי אתּון פליגין לתרין פלגון הלא יי אלהים
פלחּו קדמֹוהי בלחֹודֹוהי ּולמא אתּון טען בתר בעלא דלית ביּה צרֹוְך ולא אתיבּו עמא יתיּה
פתגם.
כב .ואמר אליהּו לעמא אנא אשתארית נביא קדם יי בלחֹודי ּונביי בעלא ַארבע מָאה
וחמשין גברא.
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כג .ויתיהבּון לנא תרין תֹורין ויבחרּון להֹון תֹורא חד ויהדמּוניּה וישוּון על ָאעיא ואשתא לא
ישוּון ואנא ַאעביר ית תֹורא חד ואתן על ָאעיא ואשתא לא אשוי.
כד .ותקרּון בשּום טעותכֹון ולא תתענּון מן קדם דלית ביּה צרֹוְך ברם אנא אצלי בשמא דיי
וישלח מימריּה ויחֹות אשתא ארי יי הּוא אלהים ואתיב כל עמא ואמרּו תקין פתגמא.
כה .ואמר אליהּו לנביי בעלא בחרּו לכֹון תֹורא חד ועבידּו קדמיתא ארי אתּון סגיאין ּוקרֹו
בשּום טעותכֹון ואשתא לא תשוּון.
כוּ .ונסיבּו ית תֹורא דיהב להֹון ועבדּו ּוקרֹו בשּום בעלא מצפרא ועד עדן טיהרא למימר
בעלא ענינא ולית קל ולית דעני ואשתטּו על אגֹורא דעבד.
כז .והוה בעדן טיהרא וחיְך בהֹון אליהּו ואמר קרֹו בקל רב ארי אתּון ָאמרין דחלא הּוא
דלמא שּועי ליּה אֹו אשתדפא אשתדיף אֹו אֹורח הות ליּה אֹו דלמא דמּוְך הּוא ויתער.
כחּ .וקרֹו בקל רב ואתחממּו כנימּוסיהֹון בסיפין ּוברֹומחין עד דאשתפיְך דמא עליהֹון.
כט .והוה כמעבר טיהרא ואשתטיאּו עד למיסק מנחתא ולית קל ולית דעני ולית דמצית.
ל .ואמר אליהּו לכל עמא אתקריבּו לותי ּוקריבּו כל עמא לותיּה ּובנא ית מדבחא דיי דהוה
מפגר.
לאּ .ונסיב אליהּו תרתא עסרי ַאבניא למנין שבטי בני יעקב די הוה פתגמא דיי עמיּה
למימר ישראל יהי שמְך.
לבּ .ובנא ית ַאבניא מדבחא בשמא דיי ועבד מזיקתא כבית סאתן זרעא סחֹור סחֹור
למדבחא.
לג .וסדר ית ָאעיא והדים ית תֹורא ושוי על ָאעיא.
לד .ואמר מלּו ַארבע כדין מיא ואריקּו על עלתא ועל ָאעיא ואמר תנֹו ּותנֹו ואמר תליתּו
ּותליתּו.
לה .ואזלּו מיא סחֹור סחֹור למדבחא וַאף ית מזיקתא מלי מיא.
לו .והוה במיסק מנחתא ּוקריב אליהּו נביא ואמר יי אלהיּה דַאברהם יצחק וישראל יֹומא
דין יתידע ארי את יי דשכנתְך שריא בישראל וַאַנא עבדְך ּובפתגמְך עבדית ית כל
פתגמיא האילין.
לז .קבל צלֹותי יי באשתא קבל צלֹותי יי במטרא וידעּון עמא הדין במעבדְך להֹון נסא ארי
את יי אלהים ואת ברחימתְך יתהֹון משתאיל להֹון במימרְך לאתבּותהֹון לדחלתְך ואינּון
יהבּו ית לבהֹון פליג.
לחּ .ונפלת אשתא מן קדם יי ואכלת ית עלתא וית ָאעיא וית ַאבניא וית עפרא וית מיא
דמבזיקתא לחיכת.
לט .וחזֹו כל עמא ּונפלּו על אפיהֹון ואמרּו יי הּוא אלהים יי הּוא אלהים.
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מ .ואמר אליהּו להֹון אחּודּו ית נביי בעלא גבר ַאל ישתיזיב מנהֹון וַאחדּונּון ואחתינּון אליהּו
לנחלא דקישֹון ונכסינּון תמן.
מא .ואמר אליהּו לַאחָאב סק אכֹול ּושתי ארי קל אתרגּושת מטרא.
מבּ .וסליק ַאחָאב למיכל ּולמשתי ואליהּו סליק לריש טּורא דכרמלא ּונחין לַארעא ושוי
אפֹוהי בין ברכֹוהי.
מג .ואמר לעּולימיּה סק כען סכי לאֹורח מערבא ּוסליק ּוסכא ואמר לית מדעם ואמר תּוב
שבע זמנין.
מד .והוה בזמנא שביעיתא ואמר הא עננא סליק זעירא כפיסת יד גבר סליק ממערבא
ואמר סק אמר לַאחָאב אזדרז וחּות ולא יעכבינְך מטרא.
מה .והוה עד דמזדרז ונחית ּושמיא אתחפיאּו עננא ורּוחא והוה מטר סגי ּורכיב ַאחָאב
ואזל ליזרעאל.
מו .ורּוח גבּורא מן קדם יי הות עם אליהּו וזריז חרציּה ּורהט קדם ַאחָאב עד דאתא
ליזרעאל.

פרק יט
א .וחוי ַאחָאב לאיזבל ית כל די עבד אליהּו וית כל דקטל ית כל נביי שקרא בחרבא.
בּ .ושלחת איזבל אזגדא לות אליהּו למימר כדין יעבדּון דחלתאי ּוכדין יֹוספּון אלהין כעדנא
הדין מחר אשוי ית נפשְך כנפשא דחד מנהֹון.
ג .וחזא וקם ואזל לשיזבא נפשיּה ואתא לבאר שבע די לשבטא יהּודה ּושבק ית עּולימיּה
תמן.
ד .והּוא הליְך במדברא מהלְך יֹומא ואתא ויתב תחֹות רתמא חד ּושאיל ית נפשיּה לממת
ואמר סגי לי ַארכא עד אימתי אנא מטרף כדן כען יי סב נפשי ארי לא טב אנא מאבהתי.
הּ .ושכיב ּודמֹוְך תחֹות רתמא חד והא דין מלָאכא קריב ביּה ואמר ליּה קּום אכֹול.
ו .ואסתכי והא אסדֹוהי חררא מעפפא ּוצלּוחיתא דמיא ואכל ּושתי ותב ּושכיב.
ז .ותב מלָאכא דיי תנינּות ּוקריב ביּה ואמר ליּה קּום אכֹול ארי סגי מנְך אֹורחא.
ח .וקם ואכל ּושתי ואזל בחילא דאכילתא ההיא ַארבעין יממין וַארבעין לילון עד דאתא
לטּורא דאתגלי עלֹוהי יקרא דיי לחֹורב.
ט .ועל תמן למערתא ּובת תמן והא פתגמא דיי עמיּה ואמר ליּה מה לְך כא אליהּו.
י .ואמר קנָאה קניתי קדם יי אלהא צבאֹות ארי שבקּו קימְך בני ישראל ית מדבחְך פגרּו
וית נבייְך קטלּו בחרבא ואשתארית אנא בלחֹודי ּובעֹו ית נפשי למקטלּה.
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יא .ואמר פּוק ּותקּום בטּורא קדם יי והא יי מתגלי ּוקדמֹוהי משרית מלאכי רּוחא מפרקין
טּוריא ּומתברין כיפיא קדם יי ולא במשרית מלאכי רּוחא שכנתא דיי ּובתר משרית מלאכי
רּוחא משרית מלאכי זיעא ולא במשרית מלאכי זיעא שכנתא דיי.
יבּ .ובתר משרית מלאכי זיעא אשתא ולא במשרית מלאכי אשתא שכנתא דיי ּובתר
משרית מלאכי אשתא קל דמשבחין בחשאי.
יג .והוה כד שמע אליהּו ּוכריְך אפֹוהי בשֹושיפיּה ּונפק וקם בתרע מערתא והא עמיּה קלא
ואמר מה לְך כא אליהּו.
יד .ואמר קנָאה קניתי קדם יי אלהא צבאֹות ארי שבקּו קימְך בני ישראל ית מדבחְך פגרּו
וית נביְך קטלּו בחרבא ואשתארית אנא בלחֹודי ּובעֹו ית נפשי למקטלּה.
טו .ואמר יי ליּה אזיל תּוב לאֹורחְך למדברא דמשק ּותהְך ותמשח ית חזאל למהוי מלכא
על ארם.
טז .וית יהּוא בר נמשי תמשח למהוי מלכא על ישראל וית אלישע בר שפט ממישר
מחֹולה תמשח למהוי נביא תחֹותְך.
יז .ויהי דישתיזיב מחרבא דחזאל יקטֹול יהּוא ּודישתיזיב מחרבא דיהּוא יקטֹול אלישע.
יח .ואשַאר בישראל שבעא ַאלפין כל רכּוביא דלא כרעּו לבעלא וכל פּומא דלא נשק ליּה.
יט .ואזל מתמן ואשכח ית אלישע בר שפט והּוא רדי בתרי עשר פדנין דתֹורא צמידין
קדמֹוהי והּוא בחד מתרי עסרא ועבר אליהּו לותיּה ּורמא שֹושיפיּה עלֹוהי.
כּ .ושבק ית תֹוריא ּורהט בתר אליהּו ואמר אנשֹוק כען לאבא ּולאמא ואהְך בתרְך ואמר
ליּה אזיל תּוב ארי מה עבדית לְך.
כא .ותב מבתרֹוהי ּונסיב ית פדן תֹוריא והדמיּה ּובמני תֹוריא בשיל להֹון בסרא ויהב לעמא
ואכלּו וקם ואזל בתר אליהּו ושמשיּה.

פרק כ
אּ .ובר הדד מלכא דארם כנש ית כל משריתיּה ּותלתין ּותרין מלכין עמיּה וסּוסון ּורתיכין
ּוסליק וצר על שֹומרֹון וַאגיח קרבא בּה.
בּ .ושלח ַאזגדין לות ַאחָאב מלכא דישראל לקרתא.
ג .ואמר ליּה כדנן אמר בר הדד כספְך ודהבְך דילי הּוא ּונשְך ּובנְך שפיריא דילי אינּון.
ד .ואתיב מלכא דישראל ואמר כפתגמְך רבֹוני מלכא דילְך נפשי וכל דילי.
ה .ותבּו אזגדיא ואמרּו כדנן אמר בר הדד למימר ארי שלחית לותְך למימר כספְך ודהבְך
ּונשְך ּובנְך לי תתן.
ו .אלהין כעדנא הדין מחר אשלח ית עבדי לותְך ויבלשּון ית ביתְך וית בתי עבדְך ויהי כל
רגגא בעינְך ישוּון בידיהֹון ויסבּון.
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זּ .וקרא מלכא דישראל לכל סבי ַארעא ואמר דעּו כען וחזֹו ארי בישתא דין בעי ארי שלח
לי לנשי ולבני ּולכספי ּולדהבי ולא מנעית מניּה.
ח .ואמרּו ליּה כל סביא וכל עמא לא תשמע ולא תיבי.
ט .ואמר לאזגדי בר הדד אמרּו לרבֹוני מלכא כל די שלחתא לעבדְך בקדמיתא ַאעביד
ּופתגמא הדין לא איכּול למעבד ואזלּו אזגדיא ואתיבֹוהי פתגמא.
יּ .ושלח ליּה בר הדד ואמר כדין יעבדּון לי דחלתא ּוכדין יֹוספּון אם יספֹוק עפרא דשֹומרֹון
למיסב בשעֹולי פרסת רגלי עמא דעמי.
יא .ואתיב מלכא דישראל ואמר אמרּו ליּה לא ישתבח דמזדרז ונחית בקרבא כגבר דנצח
וסליק מנּה.
יב .והוה כד שמע ית פתגמא הדין והּוא שתי הּוא ּומלכיא במטליא ואמר לעבדֹוהי אזדרזּו
ּוכמנּו על קרתא.
יג .והא נביא חד קריב לות ַאחָאב מלכא דישראל ואמר כדנן אמר יי החזיתא ית כל המֹונא
סגיָאה הדין הא אנא מסר ליּה בידְך יֹומא דין ותידע ארי אנא יי.
יד .ואמר ַאחָאב במן ואמר כדנן אמר יי בעּולמי רברבי מדינתא ואמר מן יטקיס קרבא
ואמר את.
טוּ .ומנא ית עּולימי רברבי מדינתא והוֹו מאתן ּותלתין ּותרין ּובתריהֹון מנא ית כל עמא כל
בני ישראל שבעא ַאלפין.
טזּ .ונפקּו בטיהרא ּובר הדד שתי רוי במטליא הּוא ּומלכיא תלתין ּותרין מלכיא מסעדין
ליּה.
יזּ .ונפקּו עּולימי רברבי מדינתא בקדמיתא ּושלח בר הדד וחויאּו ליּה למימר גברין נפקּו
משמרֹון.
יח .ואמר אם לשלמא נפקּו אחֹודּונּון כד חיין ואם לקרבא נפקּו כד חיין אחֹודּונּון.
יט .ואלין נפקּו מן קרתא עּולימי רברבי מדינתא וחילא דבתריהֹון.
כּ .וקטלּו גבר גברֹוהי ואפכּו אנש ארם ורדפּונּון ישראל ואשתזיב בר הדד מלכא דארם על
סּוסון ועמיּה תרין זֹוג פרשין.
כאּ .ונפק מלכא דישראל ּומחא ית סּוסותא ּומגיר ית רתיכיא ּומחא באנש ארם מחא
סגיָאה.
כבּ .וקריב נביא לות מלכא דישראל ואמר ליּה אזיל אתקף ודע וחזי ית דתעביד ארי לזמן
סֹופא דשתא מלכא דארם סליק עלְך.
כג .ועבדי מלכא דארם אמרּו ליּה אלהא דשליט על טּוריא אלההֹון על כן תקיפּו מננא
ּוברם נגיח עמהֹון במישרא אם לא נתקיף מנהֹון.
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כד .וית פתגמא הדין עביד ַאעדי מלכיא גבר מַאתריּה ּומני שלטֹוניא חלּופיהֹון.
כה .ואת תמני לְך משרין כמשרין דאתקטלא מנְך וסּוסון כסּוסון ּורתיכין כרתיכין ונגיח
עמהֹון במישרא אם לא נתקיף מנהֹון וקביל למימריהֹון ועבד כן.
כו .והוה לזמן סֹופא דשתא ּומנא בר הדד ית אנש ארם ּוסליק לאפק לַאגחא קרבא עם
ישראל.
כזּ .ובני ישראל אתמניאּו וַאזדמנּו ואזלּו לקדמּותהֹון ּושרֹו בני ישראל לקבלהֹון כתרין גזרי
עזין ואנש ארם מליאּו ית ַארעא.
כחּ .וקריב נביא דיי ואמר לות מלכא דישראל ואמר ליּה כדנן אמר יי חלף דאמרּו אנש
ארם אלהא דשליט על טּוריא יי ולא אלהא דשליט על מישריא הּוא ואמסר ית כל המֹונא
רבא הדין בידְך ותדעּון ארי אנא יי.
כטּ .ושרֹו אלין לקביל אלין שבעא יֹומין והוה ביֹומא שביעָאה ּוקריבּו עבדי קרבא ּומחֹו
(כל) בני ישראל ית אנש ארם מָאה ַאלפין גבר רגלי ביֹומא חד.
ל .ואפכּו דאשתארּו לאפק לקרתא ּונפל שֹורא על עשרין ושבעה ַאלפין גברא דאשתארּו
ּובר הדד ערק ועל לקרתא תון בגֹו תון.
לא .ואמרּו ליּה עבדֹוהי הא כען שמענא ארי מלכי בית ישראל ארי מלכי גמלי חסדא אינּון
ניסר כען סקין בחרצנא וַאטּונין ברישנא ונפֹוק לות מלכא דישראל מאים יקים ית נפשְך.
לב .ואסרּו שקין בחרציהֹון ואטּונין ברישיהֹון ואתֹו לות מלכא דישראל ואמרּו עבדְך בר
הדד אמר תתקים כען נפשי ואמר העֹוד כען קים ָאתי הּוא.
לג .וגבריא נחישּו ואֹוחיאּו וחטפּוהא מניּה ואמרּו ָאחּוְך בר הדד ואמר עּולּו דברּוהי ּונפק
לותיּה בר הדד וַאסקיּה לרתיכא.
לד .ואמר ליּה קרוין דנסיב אבא מן ָאבּוְך ָאתיב ושּוקין תמני לְך בדמשק כמא דמני אבא
בשמרֹון ואנא בקים אשלחינְך ּוגזר ליּה קים ושלחיּה.
לה .וגברא חד מבני תלמידי נבייא אמר לחבריּה בפתגמא דיי מחיני כען ולא אבא גברא
למימחיּה.
לו .ואמר ליּה חלף דלא קבלתא למימרא דיי הא את ָאזיל מלותי ויקטלנְך ַאריא ואזל
מלותיּה ואשכחיּה ַאריא וקטליּה.
לז .ואשכח גברא אֹוחרנא ואמר מחיני כען ּומחהי גברא מחהי ּופדעיּה.
לח .ואזל נביא וקם למלכא על אֹורחא ּוכריְך במעפרא עינֹוהי.
לט .והוה מלכא עבר והּוא צוח קדם מלכא ואמר עבדְך נפק בגֹו קרבא והא גברא זר
וַאיתי לי גברא ואמר טר ית גברא הדין אם משגא ישגי ּותהי נפשְך חלף נפשיּה אֹו ככרא
דכספא תתקֹול.
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מ .והוה עד דעבדְך מתפני לכא ּולכא והא ליתֹוהי ואמר ליּה מלכא דישראל את דנתא
דינְך ּופסקת.
מא .ואֹוחי וַאעדי ית מעפרא מעלוי עינֹוהי ואשתמֹודע יתיּה מלכא דישראל ארי מתלמידי
נבייא הּוא.
מב .ואמר ליּה כדנן אמר יי חלף דשיזיבתא ית גבר דחיב קטֹול מיד ּותהי נפשְך חלף
נפשיּה ועמְך חלף עמיּה.
מג .ואזל מלכא דישראל לביתיּה נסיס ודוי ואתא לשמרֹון.

פרק כא
א .והוה בתר פתגמיא האלין כרמא הוה לנבֹות יזרעאלה די ביזרעאל בסטר היכלא
דַאחָאב מלכא דשמרֹון.
בּ .ומלל ַאחָאב עם נבֹות למימר הב לי ית כרמְך ויהי לי לגנת ירקא ארי הּוא קריב לביתי
ואתן לְך חלּופיּה כרמא דטב מיניּה אם תקין בעינְך אתן לְך כספא דמֹוהי מה דשוי.
ג .ואמר נבֹות לַאחָאב חס לי מן קדם יי מלמתן ית ַאחסנת אבהתי לְך.
ד .ואתא ַאחָאב לביתיּה נסיס ודוי על פתגמא דמליל עמיּה נבֹות יזרעאלה ואמר לא אתן
לְך ית ַאחסנת אבהתי ּושכיב על ערסיּה וַאסחר ית אפֹוהי ולא אכל לחמא.
ה .ואתת לותיּה איזבל אתתיּה ּומלילת עמיּה מה דין רּוחְך סטיא ולית את ָאכיל לחמא.
וּ .ומליל עמּה ארי מללית עם נבֹות יזרעאלה ואמרית ליּה הב לי ית כרמְך בכספא אֹו אם
רעי את אתן לְך כרמא חלּופֹוהי ואמר לא אתן לְך ית כרמי.
ז .ואמרת ליּה איזבל אתתיּה את כען תצלח מלכּותְך על ישראל קּום אכֹול לחמא וישפר
לבְך אנא אתן לְך ית כרמא דנבֹות יזרעאלה.
חּ .וכתבת אגרתא בשמא דַאחָאב וחתמת בעזקתיּה ושדרת אגרן לסביא ּולתּורביני
דבקרתא דיתבין עם נבֹות.
טּ .וכתבת באגרתא למימר גזרּו צֹומא ואֹותיבּו ית נבֹות בריש עמא.
י .ואֹותיבּו תרין גברין בני רשעא לקבליּה ויסהדּוניּה למימר גדיפתא קדם יי ּומלכא לטתא
וַאפקּוהי ורגמּוהי ויתקטל.
יא .ועבדּו אנשי קרתיּה סביא ותּורביני דיתבין בקרתיּה כמא דשלחת לותהֹון איזבל כמא
דכתבת באגרתא דשלחת להֹון.
יב .גזרּו צֹומא ואֹותיבּו ית נבֹות בריש עמא.
יג .ואתֹו תרין גברין בני רשעא ויתיבּו לקבליּה וַאסהידּו גברי רשעא ית נבֹות קדם עמא
למימר גדיף נבֹות קדם יי ּומלכא לט וַאפקֹוהי מברא לקרתא ורגמֹוהי בַאבניא ּומית.
ידּ .ושלחּו לות איזבל למימר אתרגים נבֹות ּומית.
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טו .והוה כד שמעת איזבל ארי אתרגים נבֹות ּומית ואמרת איזבל לַאחָאב קּום ַאחסין ית
כרמא דנבֹות יזרעאלה דלא אבא למתן לְך בכספא ארי לית נבֹות קים אלהין מית.
טז .והוה כד שמע ַאחָאב ארי מית נבֹות וקם ַאחָאב למיחת לכרמא דנבֹות יזרעאלה
למירתיּה.
יז .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם אליהּו דמן תֹושב למימר.
יח .קּום חּות לקדמּות ַאחָאב מלכא דישראל די בשמרֹון הא הּוא בכרמא דנבֹות דנחת
תמן למירתיּה.
יטּ .ותמליל עמיּה למימר כדנן אמר יי הקטלתא וַאף ַאחסנתא ּותמליל עמיּה למימר כדנן
אמר יי בַאתרא דלחיכּו כלביא ית דמא דנבֹות ילחכּון כלביא ית דמְך ַאף דילְך.
כ .ואמר ַאחָאב לאליהּו האשכחתא לי בעיל דבבי ואמר אשכחית חלף דחשבתא למעבד
דביש קדם יי.
כא .הא אנא מיתי עלְך בישתא ואפלי בתרְך ואשיצי לַאחָאב ידע מדע ואחיד ּושביק
בישראל.
כב .ואתן ית ביתְך כבית ירבעם בר נבט ּוכבית בעשא בר אחיה על ַארגזּותא דַארגיזתא
וחייבתא ית ישראל.
כג .וַאף על איזבל גזר יי למימר כלביא ייכלּון ית איזבל בַאחסנת יזרעאל.
כד .דימּות לַאחָאב בקרתא ייכלּון כלביא ודימּות ליּה בחקלא ייכלּון עֹופא דשמיא.
כה .לחֹוד לא הוה כַאחָאב דחשיב למעבד דביש קדם יי דַאטעיַאת יתיּה איזבל אתתיּה.
כו .וַארשע לחדא למהְך בתר טעותא ככל דעבדּו אמֹורָאה דתריְך יי מן קדם בני ישראל.
כז .והוה כד שמע ַאחָאב ית פתגמיא האלין ּובזע ית לבּושֹוהי ואסר סקא על בסריּה וצם
ּושכיב בסקא והליְך יחיף.
כח .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם אליהּו דמן תֹושב למימר.
כט .החזיתא ארי אתכנע ַאחָאב מן קדמי חלף דאתכנע מן קדמי לא ַאיתי בישתא ביֹומֹוהי
ביֹומי בריּה ַאיתי בישתא על ביתיּה.

פרק כב
א .ויתיבּו תלת שנין לית קרבא בין ארם ּובין ישראל.
ב .והוה בשתא תליתָאה ּונחת יהֹושפט מלְך שבטא דבית יהּודה לות מלכא דישראל.
ג .ואמר מלכא דישראל לעבדֹוהי הידעתּון ארי דילנא רמֹות גלעד ואנחנא שתיקין מלמיסב
יתּה מיד מלכא דארם.
ד .ואמר ליהֹושפט התיזל עמי לַאגחא קרבא לרמֹות גלעד ואמר יהֹושפט למלכא דישראל
אנא כותְך עמי כעמְך וסּוסותי כסּוסותְך.
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ה .ואמר יהֹושפט למלכא דישראל תבע כען כיֹומא דין ית פתגמא דיי.
וּ .וכנש מלכא דישראל ית נביי שקרא כַארבע מָאה גברא ואמר להֹון האיזיל ברמֹות גלעד
לַאגחא קרבא אם אתמנע ואמרּו סק וימסר יי ביד מלכא.
ז .ואמר יהֹושפט הלית כא נביא קדם יי עֹוד ונתבע מניּה.
ח .ואמר מלכא דישראל ליהֹושפט עֹוד גברא חד למתבע ית פתגמא דיי מיניּה ואנא
סניתיּה ארי לא יתנבי עלי טב אלהין ביש מיכה בר ימלה ואמר יהֹושפט לא יימר מלכא כן.
טּ .וקרא מלכא דישראל לגוזָאה חד ואמר אֹוחי תבע מיכיהּו בר ימלה.
יּ .ומלכא דישראל ויהֹושפט מלכא דיהּודה יתבין גבר על כּורסיּה לבּושין לבישין ויתבין
באידרא במעלנא דתרע שמרֹון וכל נביי שקרא מתנבאין קדמיהֹון.
יא .ועבד ליּה צדקיה בר כנענה קרנין דברזל ואמר כדנן אמר יי באילין תקטל ית אנש
ארם עד די תשיצינּון.
יב .וכל נביי שקרא מתנבן כן למימר סק לרמֹות גלעד וַאצלח וימסר יי בידא דמלכא.
יג .ואזגדא דאזל למקרי מיכיהּו מליל עמיּה למימר הא כען פתגמי נביי שקרא ממלל חד
שוי קדם מלכא יהי כען פתגמְך כפתגמא דחד מנהֹון ּותמליל פתגמין תקנין.
יד .ואמר מיכיהּו קים הּוא יי ארי ית דיימר יי לי יתיּה אמלל.
טו .ואתא לות מלכא ואמר מלכא ליּה מיכיהּו הניזיל רמֹות גלעד לאגחא קרבא אם נתמנע
ואמר ליּה סק וַאצלח וימסר יי בידא דמלכא.
טז .ואמר ליּה מלכא עד כמא זמנין אנא מקים עלְך דלא תמליל לי לחֹוד קשֹוט בשמא דיי.
יז .ואמר חזיתי ית כל ישראל מבדרין על טּוריא כענא דלית להֹון רעי ואמר יי לית רבֹונין
לאלין יתּובּון גבר לביתיּה בשלם.
יח .ואמר מלכא דישראל ליהֹושפט הלא אמרית לְך דלא יתנבי עלי טב אלהין ביש.
יט .ואמר בכן קביל פתגמא דיי חזיתי ית יקרא דיי שרי על כּורסיּה וכל חילי שמיא קימין
קדמֹוהי מימיניּה ּומסמליּה.
כ .ואמר יי מן יטעי ית ַאחָאב ויסק ויפֹוק ברמֹות גלעד ואמר דין בכדין ודין אמר בכדין.
כאּ .ונפק רּוחא וקם קדם יי ואמר אנא ַאטעיניּה ואמר יי ליּה במא.
כב .ואמר אפֹוק ואהוי לרּוח שקר בפּום כל נביֹוהי ואמר תטעי וַאף תכּול פּוק ועביד כן.
כגּ .וכען הא יהב יי רּוח שקר בפּום כל נביְך אלין ויי גזר לַאיתָאה עלְך בישא.
כדּ .וקריב צדקיהּו בר כנענה ּומחא ית מיכיהּו על לסתיּה ואמר אי דא שעה אסתלק רּוח
נבּוָאה מן קדם יי מיני למללא עמְך.
כה .ואמר מיכיהּו הא את חזי ביֹומא ההּוא דאת עליל תון בגֹו תון לאטמרא.
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כו .ואמר מלכא דישראל דבר ית מיכיהּו ואתיבהי לות ָאמֹון רב קרתא ּולות יֹואש בר
מלכא.
כז .ותימר כדנן אמר מלכא שוּו ית דין בבית אסירי ואכילּוהי לחמא בדחֹוק ּומיא בדחֹוק
עד מיתאי בשלם.
כח .ואמר מיכיהּו אם מיתב תתּוב בשלם לא רעוא קדם יי בי ואמר שמעּו עממיא כּולהֹון.
כטּ .וסליק מלכא דישראל ויהֹושפט מלְך שבטא דבית יהּודה רמֹות גלעד.
ל .ואמר מלכא דישראל ליהֹושפט אנא אשתני ואיעֹול בקרבא ואת לבש לבּושְך ואשתני
מלכא דישראל ועל בקרבא.
לאּ .ומלכא דארם פקיד ית רבני רתיכא דיליּה תלתין ּותרין מלכון למימר לא תגיחּון קרבא
עם זעירא ועם רבא אלהין עם מלכא דישראל בלחֹודֹוהי.
לב .והוה כד חזֹו רבני רתיכיא ית יהֹושפט ואינּון אמרּו ברם מלכא דישראל הּוא וזרּו
עלֹוהי לַאגחא קרבא ביּה ּוצוח יהֹושפט.
לג .והוה כד חּזֹו רבני רתיכיא ארי לא מלכא דישראל הּוא ותבּו מאחֹורֹוהי.
לד .וגברא נגד בקשתא לקבליּה ּומחא ית מלכא דישראל בין דבקי ּובין שרינא ואמר
למרכבניּה אתחזר לאחֹורְך ואפיקני מן משריתא ארי מרע אנא.
להּ .וסליקּו עבדי קרבא ביֹומא ההּוא ּומלכא הוה מתקיף וקאים ברתיכא לקביל אנש ארם
ּומית ברמשא ואתריק דמא דמחתא לגֹו רתיכא.
לו .וַאעברּו כרֹוז במשריתא כמיעל שמשא למימר גבר לקרתיּה ּוגבר לַארעיּה.
לזּ .ומית מלכא ואתא לשמרֹון ּוקברּו ית מלכא בשמרֹון.
לחּ .ושטף ית רתיכיא על בריכתא דשמרֹון ּולחכּו כלביא ית דמיּה ּומני זינא שטפּו
כפתגמא דיי דמליל.
לטּ .ושָאר פתגמי ַאחָאב וכל דעבד ּובית שנא דפיל די בנא וכל קרויא דבנא הלא אינּון
כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי ישראל.
מּ .ושכיב ַאחָאב עם אבהתֹוהי ּומלְך אחזיהּו בריּה תחֹותֹוהי.
מא .ויהֹושפט בר ָאסא מלְך על דבית יהּודה בשנת ַארבע לַאחָאב מלכא דישראל.
מב .יהֹושפט בר תלתין וחמש שנין כד מלְך ועשרין וחמש שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה
עזּובה בת שלחי.
מג .ואזל בכל אֹורחא ָאסא אבֹוהי לא סטא מניּה למעבד דכשר קדם יי.
מד .ברם במתא לא עטרא עד כען עמא מדבחין ּומסקין בּוסמין על במתא.
מה .ואשלים יהֹושפט עם מלכא דישראל.
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מוּ .ושַאר פתגמי יהֹושפט ּוגבּורתיּה דעבד ּודַאגיח קרבא הלא אינּון כתיבין על ספר
פתגמי יֹומין למלכי דבית יהּודה.
מזּ .ושַאר נפקת ברא דאשתַאר ביֹומי ָאסא אבּוהי פלי מן ַארעא.
מחּ .ומלכא לית באדֹום ממנא אלהין אסטרטיגי מלכא.
מט .יהֹושפט עבד ספינת ַאפריקא למיזל לאֹופיר לַאיתָאה דהבא ולא אזל ַארי אתברּו
ספינתא בעציֹון גבר.
נ .בכן אמר אחזיהּו בר ַאחָאב ליהֹושפט ייזלּון עבדי עם עבדְך בספינתא ולא ַאבה
יהֹושפט.
נאּ .ושכיב יהֹושפט עם אבהתֹוהי ואתקבר עם אבהתֹוהי בקרתא דדוד אבּוהי ּומלְך יהֹורם
בריּה תחֹותֹוהי.
נב .אחזיהּו בר ַאחָאב מלְך על ישראל בשמרֹון בשנת שבע עסרי ליהֹושפט מלכא שבטא
דבית יהּודה ּומלְך על ישראל תרתין שנין.
נג .ועבד דביש קדם יי ואזל באֹורח אבּוהי ּובאֹורח אמיּה ּובאֹורח ירבעם בר נבט דחיב ית
ישראל.
נדּ .ופלח ית בעלא ּוסגיד ליּה וַארגיז קדם יי אלהא דישראל ככל דעבד אבּוהי## .

מלכים ב
פרק א
אּ .ומרדּו מֹואבאי בישראל בתר דמית ַאחָאב.
בּ .ונפל אחזיה מן סרגתא בעיליתיּה די בשמרֹון ואתמרע ּושלח אזגדין ואמר להֹון אזילּו
תבעּו בבעל זבּוב טעות עקרֹון אם אחי ממרעי דין.
גּ .ומלאכא דיי מליל עם אליהּו דמן תֹושב קּום סק לקדמּות אזגדי מלכא דשמרֹון ּומליל
עמהֹון הלא אלהא קים דשכנתיּה שריא בישראל אתּון ָאזלין למתבע בבעל זבּוב טעות
עקרֹון.
דּ .ובכן כדנן אמר יי ערסא דסליקתא תמן לא תיחּות מנּה ארי ממת תמּות ואזל אליה.
ה .ותבּו אזגדיא לותיּה ואמר להֹון מא דין תבתּון.
ו .ואמרּו ליּה גברא סליק לקדמּותנא ואמר לנא אזילּו תּובּו לות מלכא דשלח יתכֹון
ּותמללּון עמיּה כדנן אמר יי הלא אלהא קים דשכנתיּה שריא בישראל את שלח למתבע
בבעל זבּוב טעות עקרֹון בכן ערסא דסליקתא תמן לא תיחּות מנּה ארי ממת תמּות.
זּ .ומליל עמהֹון מא נמֹוסא דגרבא דסליק לקדמּותכֹון ּומליל עמכֹון ית פתגמיא האלין.
ח .ואמרּו ליּה גבר בעיל סערן וזרזא דמשכא ַאסיר בחרציּה ואמר אליה דמן תֹושב הּוא.
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טּ .ושלח לותיּה רב חמשין וחמשין דעמיּה ּוסליק לותיּה והּוא יתיב על ריש טּורא ּומליל
עמיּה נביא דיי מלכא מליל חּות.
י .ואתיב אליה ּומליל עם רב חמשין אם נביא דיי אנא תיחֹות אשתא מן שמיא ותיכּול יתְך
וית חמשין דעמְך ּונחתת אשתא מן שמיא ואכלת יתיּה וית חמשין דעמיּה.
יא .ותב ּושלח לותיּה רב חמשין אֹוחרנין וחמשין דעמיּה ואתיב ּומליל עמיּה נביא דיי כדנן
אמר מלכא אֹוחי חּות.
יב .ואתיב אליה ּומליל עמהֹון אם נביא דיי אנא תיחֹות אשתא מן שמיא ותיכּול יתְך וית
חמשין דעמְך ּונחתת אשתא מן שמיא ואכלת יתיּה וית חמשין דעמיּה.
יג .ותב ּושלח רב חמשין תליתאי וחמשין דעמיּה ּוסליק ואתא רב חמשין תליתאין ּוכרע
על ברכֹוהי לקביל אליהּו ּובעא מן קדמֹוהי ּומליל עמיּה נביא דיי תיקר כען נפשי ונפשא
דעבדְך אלין חמשין בעינְך.
יד .הא נחתת אשתא מן שמיא ואכלת ית תרין רבני חמשין קדמאין וית חמשין דעמהֹון
ּוכען תיקר נפשי בעינְך.
טוּ .ומליל מלָאכא דיי עם אליהּו חֹות עמיּה לא תדחל מן קדמֹוהי וקם ּונחת עמיּה לות
מלכא.
טזּ .ומליל עמיּה כדנן אמר יי חלף דשלחתא אזגדין למשַאל בבעל זבּוב טעות עקרֹון הלא
אלהא קים דשכנתיּה שריא בישראל למשַאל בפתגמיּה בכן ערסא דסליקתא תמן לא
תיחֹות מנה ארי מימת תמּות.
יזּ .ומית כפתגמא דיי דמליל אליהּו ּומלְך יהֹורם תחֹותֹוהי בשנת תרתין ליהֹורם בר
יהֹושפט מלכא דבית יהּודה ארי לא הוה ליּה בר.
יחּ .ושַאר פתגמי אחזיה דעבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכא דישראל.

פרק ב
א .והוה בַאסקּות יי ית אליהּו בעלעֹולא לצית שמיא ואזל אליהּו ואלישע מן גלגלא.
ב .ואמר אליהּו לאלישע תּוב כען הכא ארי יי שלחני עד בית אל ואמר אלישע קים הּוא יי
וחי נפשְך אם אשבקינְך ּונחתּו לבית אל.
גּ .ונפקּו תלמידי נבייא די בבית אל לות אלישע ואמרּו ליּה הידעתא ארי יֹומא דין יי דבר
ית רבֹונְך מעל רישְך ואמר ַאף אנא ידענא שתּוקּו.
ד .ואמר ליּה אליהּו אלישע תּוב כען הכא ארי יי שלחני ליריחֹו ואמר קים הּוא יי וחי נפשְך
אם אשבקינְך ואתֹו ליריחֹו.
הּ .וקריבּו תלמידי נבייא די ביריחֹו לות אלישע ואמרּו ליּה הידעתא ארי יֹומא דין יי דבר ית
רבֹונְך מנְך ואמר ַאף אנא ידענא שתּוקּו.
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ו .ואמר ליּה אליהּו תּוב כען הכא ארי יי שלחני עד ירדנא ואמר קים הּוא יי וחי נפשְך אם
אשבקינְך ואזלּו תרויהֹון.
ז .וחמשין גברא מתלמידי נבייא אזלּו וקמּו מקביל מרחיק ותרויהֹון קמּו על ירדנא.
חּ .ונסיב אליהּו ית שֹושיפיּה וַאחזר ּומחא ית מיא ואתפליגּו לכא ּולכא ועברּו תרויהֹון
ביבשתא.
ט .והוה כמעברהֹון ואליהּו אמר לאלישע שַאל מה ַאעביד לְך עד דלא אידבר מלותְך ואמר
אלישע ויהי כען על חד תרין ברּוח נבּואתְך עמי.
י .ואמר ַאקשיתא למשַאל אם תחזי יתי דאנא מידבר מלותְך יהי לְך כן ואם לא לא יהי.
יא .והוה עד דאינּון ָאזלין מיזל ּוממללין והא רתיכין דאשתא וסּוסון דאשתא וַאפרישּו בין
תרויהֹון ּוסליק אליהּו בעלעֹולא לצית שמיא.
יב .ואלישע חזי והּוא מצוח רבי רבי דטב להֹון לישראל בצלּותיּה מרתיכין ּופרשין ולא
חזהי עֹוד וַאתקיף בלבּושיּה וסדקינּון לתרין סדיקין.
יג .וארים ית שֹושיפא דאליהּו די נפלת מניּה ותב וקם על כיף ירדנא.
ידּ .ונסיב ית שֹושיפא דאליהּו דנפלת מניּה ּומחא ית מיא ואמר קביל בעּותי יי אלהיּה
דאליהּו ַאף הּוא ּומחא ית מיא ואתפליגּו לכא ּולכא ועבר אלישע.
טו .וחזֹוהי תלמידי נבייא דביריחֹו מקביל ואמרּו נחת רּוחיּה דאליהּו על אלישע ואתֹו
לקדמּותיּה ּוסגידּו ליּה על ַארעא.
טז .ואמרּו ליּה הא כען אית עם עבדְך חמשין גברין בני חילא ייזלּון כען ויבעּון ית רבֹונְך
דלמא נטליּה רּוח מן קדם יי ּורמהי בחד מן טּוריא אֹו בחד מן חיליא ואמר לא תשלחּון.
יז .וַאתקיפּו ביּה עד סגיא ואמר שלחּו ּושלחּו חמשין גברא ּובעֹו תלתא יֹומין ולא
אשכחֹוהי.
יח .ותבּו לותיּה והּוא יתיב ביריחֹו ואמר להֹון הלא אמרית לכֹון לא תיזלּון.
יט .ואמרּו אנשי קרתא לאלישע הא כען מֹושב קרתא שפיר כמא דרבֹוני חזי ּומיא בישין
וַארעא מתכלא.
כ .ואמר ַאיתֹו לי צלּוחיתא חדתא ושוּו תמן מלחא וַאיתיאּו לותיּה.
כאּ .ונפק למפקנא דמיא ּורמא תמן מלחא ואמר כדנן אמר יי ַאסיתי למיא האלין ולא יהי
מתמן עֹוד מֹותא ּומתכלא.
כב .ואתסיאּו מיא עד יֹומא הדין כפתגמא דאלישע דמליל.
כגּ .וסליק מתמן לבית אל והּוא סליק באֹורחא וינקין זעירין נפקּו מן קרתא ואתלעבּו ביּה
ואמרּו ליּה סק קרחא סק קרחא.
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כד .ואתפני לאחֹורֹוהי וחזינּון ולטינּון בשמא דיי ּונפקּו תרתין דּובין מן חּורשא ּובזעא
מנהֹון ַארבעין ּותרין ינקין.
כה .ואזל מתמן לטּור כרמלא ּומתמן תב לשמרֹון.

פרק ג
א .ויהֹורם בר ַאחָאב מלְך על ישראל בשמרֹון בשנת תמני עסרי ליהֹושפט מלְך שבטא
דבית יהּודה ּומלְך תרתא עסרי שנין.
ב .ועבד דביש קדם יי לחֹוד לא כאבּוהי ּוכאמיּה וַאעדי ית קמת בעלא דעבד אבּוהי.
ג .לחֹוד בחֹובי ירבעם בר נבט דחיב ית ישראל אתרעי לא סטא מנּה.
דּ .ומישע מלכא דמֹוָאב הוה מרי גיתין ּומתיב תּוקרבא למלכא דישראל שנא בשנא מָאה
ַאלפין תֹורין דפטמא ּומָאה ַאלפין דכרין דרעיא.
ה .והוה כד מית ַאחָאב ּומריד מלכא דמֹוָאב במלכא דישראל.
וּ .ונפק מלכא יהֹורם ביֹומא ההּוא משמרֹון ּומנא ית כל ישראל.
ז .ואזל ּושלח לות יהֹושפט מלכא דבית יהּודה למימר מלכא דמֹוָאב מריד בי התיזיל עמי
לות מֹוָאב בקרבא ואמר אסק אנא כותְך עמי כעמְך סּוסוי כסּוסוְך.
ח .ואמר באידא אֹורחא ניסק ואמר אֹורח מדברא דאדֹום.
ט .ואזל מלכא דישראל ּומלְך שבטא דבית יהּודה ּומלכא דאדֹום וַאסחרּו מהלְך שבעא
יֹומין ולא הוה מיא למשריתא ולבעירא דעמהֹון.
י .ואמר מלכא דישראל וי ארי זמין יי לתלתא מלכיא האלין לממסר יתהֹון בידא דמֹוָאב.
יא .ואמר יהֹושפט הלית כא נביא דיי ונשַאל ית פתגמא דיי מניּה ואתב חד מעבדי מלכא
דישראל ואמר הכא אלישע בר שפט דשמש ית אליהּו.
יב .ואמר יהֹושפט אית עמיּה פתגמא דיי ּונחתּו לותיּה מלכא דישראל ויהֹושפט ּומלכא
דאדֹום.
יג .ואמר אלישע למלכא דישראל מה לי ולְך אזיל לות נביי אבּוְך ּולות נביי אמְך ואמר ליּה
מלכא דישראל בבעּו לא תדכר חֹובין רשעתא ההיא בעי עלנא רחמין ארי זמין יי לתלתא
מלכיא האלין לממסר יתהֹון בידא מֹואבאי.
יד .ואמר אלישע קים הּוא יי צבאֹות דמשמשנא קדמֹוהי ארי אלּולא פֹון אפי יהֹושפט מלְך
שבטא דבית יהּודה אנא נסיב אם אסתכל בְך ואם ַאחזינְך.
טוּ .וכען ַאיתֹו לי גברא דידע לנגנא בכנֹורא והוה כד נגן דמנגן ּושריא עלֹוהי רּוח נבּוָאה מן
קדם יי.
טז .ואמר כדנן אמר יי יתעביד נחלא הדין פצידין פצידין.
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יז .ארי כדנן אמר יי לא תחזּון רּוחא ולא תחזּון מטרא ונחלא ההּוא יתמלי מיא ותשתּון
אתּון וגיתיכֹון ּובעירכֹון.
יחּ .וקלילא דא קדם יי וימסר ית מֹואבאי בידכֹון.
יט .ותמחּון כל כרְך תקיף וכל קרוין כריכן וכל אילן דיאי תעקרין וכל מבּועי מיא תסתמּון
וכל ַאחסנתא שפרתא תטּומּון בַאבניא.
כ .והוה בצפרא כמיסק מנחתא והא מיא ָאתן באֹורח אדֹום ואתמליַאת ַארעא ית מיא.
כא .וכל מֹואבאי שמעּו ארי סליקּו מלכיא לַאגחא קרבא בהֹון ואתכנישּו מכל אסירי סיפא
ּולעילא וקמּו על תחּומא.
כב .וַאקדימּו בצפרא ושמשא נחת על מיא וחזֹו מֹואבאי מקבל ית מיא סּומקין כדמא.
כג .ואמרּו דם דין אתגרָאה אתגריאּו מלכיא ּוקטלּו גבר ית חבריּה ּוכען פּוקּו לביזתא
מֹואבאי.
כד .ואתֹו למשריתא דישראל וקמּו ישראל ּומחֹו ית מֹואבאי ואפכּו מן קדמיהֹון ּומחֹו בהֹון
ּוקטלּו ית מֹואבאי.
כה .וקרויא פגרּו וכל ַאחסנתא שפירא רמֹו גבר ַאבניּה ּומלאּוהא וכל מבּועי מיא סתמּו וכל
אילן דיאי עקרּו עד דלא אשתארת ַאבנא בקרתא דלא פגרּוהא ואסתחרּו קלעיא ּומחּוהא.
כו .וחזא מלכא דמֹוָאב ארי תקיפּו מניּה עבדי קרבא ּודבר עמיּה שבע מָאה גברא שלפי
סיפא לַאפנָאה לות מלכא דאדֹום ולא יכילּו.
כזּ .ונסיב ית בריּה בּוכרא דעתיד דימלֹוְך תחֹותֹוהי וַאסקיּה עלתא על שּורא והוה רגז רב
על ישראל ואסתלקּו מניּה ותבּו לַארעא.

פרק ד
א .ואתתא חדא מנשי תלמידי נבייא מצוחא קדם אלישע למימר עבדְך עֹובדיה בעלי מית
ואת ידעת ארי עבדְך הוה דחיל מן קדם יי כד קטלת איזבל ית נבייא דיי דבר מנהֹון מָאה
גברין וַאטמרינּון חמשין חמשין גברין במערתא והוה יזיף ּומֹוכל להֹון בדיל דלא לאֹוכלא
יתהֹון מנכסֹוהי דַאחָאב מן קדם דאינּון אֹונסא ּוכען רשיא אתא למדבר ית תרין בני ליּה
לעבדין.
ב .ואמר לּה אלישע מה ַאעביד ליְך חוי לי מא אית ליְך בביתא וַאַמרת לית לַאמתְך כל
מדעם בביתא אלהין מנא דמשחא.
ג .ואמר אזילי שאילי ליְך מנין מן ברא מן כל שבביכי מנין ריקנין לא תזעירין.
ד .ותהכין ותגיפין דשא באפיְך ּובאפי ברְך ּותריקין על כל מניא האלין ּומנא דאתמלי
תסלקין.
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ה .ואזלת מלותיּה ואגפת דשא באפהא ּובאפי בנהא אינּון מקרבין לּה מניא והיא מריקא
משחא.
ו .והוה כמשלם מניא ואמרת לברּה קריב לי עֹוד מנא ואמר לּה לית עֹוד מנא ּופסק
משחא.
ז .ואתת וחויַאת לנביא דיי ואמר אזילי זביני ית משחא ושלמי למרי חֹובתיְך ואת ּובנייְך
תתפרנסין מדישתאר.
ח .והוה יֹומא ועבר אלישע לשּונם ותמן אתתא דחלת חטאין וַאתקיפת ביּה למיכל לחמא
והוה בזמן מעידֹוהי מתפני לתמן למיכל לחמא.
ט .ואמרת לבעלּה הא כען ידענא ארי נביא דיי קדישא הּוא מתפני לותנא תדירא.
י .נעביד כען עלית כתלא זעירא ּונתקן ליּה תמן אתר ערסא ּופתֹורא וכּורסיא ּומנרתא ויהי
במיתֹוהי לותנא יתפני לתמן.
יא .והוה יֹומא ועל לתמן וזר לעיליתא ּושכיב תמן.
יב .ואמר לגיחזי עּולימיּה קרי לשּונמיתא הדא ּוקרא לּה וקמת קדמֹוהי.
יג .ואמר ליּה אמר כען לּה הא עסקתא לנא ית כל עסקא הדא מה למעבד ליְך הפתגם
אית ליְך למללא עם מלכא אֹו עם רב חילא ואמרת בגֹו עסקי עמי אנא מסֹוברא.
יד .ואמר ּומה למעבד לּה ואמר גיחזי בקּושטא בר לית לּה ּובעלּה סיב.
טו .ואמר קרי לּה ּוקרא לּה וקמת בתרעא.
טז .ואמר לזמנא הדין בעדן דאתּון קימין תהא מחבקא ברא ואמרת בבעּו רבֹוני נביא דיי
לא יתכדיב פתגמְך בַאמתְך.
יז .ועדיַאת אתתא וילידת בר לזמנא הדין כעדן דהיא קימא די מליל עמּה אלישע.
יחּ .ורבא רביא והוה יֹומא ּונפק לות אבּוהי לות חצדיא.
יט .ואמר לאבּוהי רישי רישי ואמר לעּולימא סבהי אֹוביליּה לאמיּה.
כ .ונסביּה ואֹוביליּה לאמיּה ויתיב על ברכהא עד עדן טהרא ּומית.
כאּ .וסליקת ואשכבתיּה על ערסא דנביא דיי וַאגפת באפֹוהי ּונפקת.
כבּ .וקרת לבעלּה ואמרת שדר כען לי חד מן עּולימיא וחדא מן ָאתניא ואתמטי לות נביא
דיי וָאתּוב.
כג .ואמר מא דין את אזלת לותיּה יֹומא דין לא ירח ולא שבתא ואמרת שלם.
כד .וזריזת אתנא ואמרת לעּולמהא דבר ואזיל לא תדחֹוק עלי למרכב אלהין כד אמר לְך.
כה .ואזלת ואתת לות נביא דיי לטּור כרמלא והוה כד חזא נביא דיי יתּה מקביל ואמר
לגיחזי עּולימיּה הא שּונמית דיכי.
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כו .כען רהּוט כען לקדמּותּה ואמר לּה השלם ליְך השלם לבעליְך השלם לרביא ואמרת
שלם.
כז .ואתת לות נביא דיי לטּורא וַאתקיפת ברגלֹוהי ּוקריב גיחזי למידחּה ואמר נביא דיי
שבֹוק מינּה ארי נפשא מרירא לּה ּומן קדם יי אתכסא מני ולא אתחוה לי.
כח .ואמרת השאילית ברא מן רבֹוני הלא אמרית לְך אם מתיהב לי בר קים אם לא לא
תנסיס יתי.
כט .ואמר לגיחזי זריז חרצְך וסב חּוטרי בידְך ותיזיל ארי תשכח גבר לא תשַאל בשלמיּה
וארי ישַאל בשלמְך גברא לא תתביניּה ּותשוי חּוטרי על אפי רביא.
ל .ואמרת אמיּה דרביא קים הּוא יי וחי נפשְך אם אשבקינְך וקם ואזל בתרָאה.
לא .וגיחזי עבר קדמיהֹון ושוי ית חּוטרא על אפי רביא ולית קל ולית דמצית ותב
לקדמּותיּה וחוי ליּה למימר לא אתער רביא.
לב .ואתא אלישע לביתא והא רביא מית רמי על ערסיּה.
לג .ועל וַאגף דשא באפי תרויהֹון וצלי קדם יי.
לדּ .וסליק ּושכיב על רביא ושוי פּומיּה על פּומיּה ועינֹוהי על עינֹוהי וידֹוהי על ידֹוהי וַאלהי
עלֹוהי וחם ביסריּה דרביא.
לה .ותב והליְך בביתא זמנא חדא לכא וזמנא חדא לכא ּוסליק וַאלהי עלֹוהי ואתמֹורק
רביא עד שבע זמנין ּופקח רביא ית עינֹוהי.
לוּ .וקרא לגיחזי ואמר קרי לשנמיתא הדא ּוקרא לּה ואתת לקדמֹוהי ואמר סבי בריְך.
לז .ואתת ּונפלת קדם רגלֹוהי ּוסגידת על ַארעא ּונסיבת ית ברּה ּונפקת.
לח .ואלישע תב לגלגלא וכפנא בַארעא ותלמידי נבייא יתבין קדמֹוהי ואמר לעּולימיּה תפי
דּודא רבא ּובשיל תבשילא לתלמידי נבייא.
לטּ .ונפק חד לחקלא ללקטא ירֹוקנין ואשכח גּופנא בחקלא ולקיט מיניּה פקעי חקלא מלי
לבּושיּה ואתא ּופרס ּורמא לדּודא דתבשלא ארי לא ידעּו.
מ .ואריקּו לגבריא למיכל והוה כמיכלהֹון מתבשילא ואינּון צוחּו ואמרּו מֹותא בדּודא נביא
דיי ולא יכילּו למיכל.
מא .ואמר ַאיתֹו קמחא ּורמֹו לדּודא ואמר אריק לעמא וייכלּון ולא הוה מדעם ביש בדּודא.
מב .וגברא ָאתא מארע דרֹומא וַאיתי לנביא דיי לחם בכּורין עסרין טּולמין דלחם סעֹורין
ּופירּוכן בלבּושיּה ואמר הב לעמא וייכלּון.
מג .ואמר משּומשניּה מא אתן דין קדם מָאה גברא ואמר הב לעמא וייכלּון ארי כדנן אמר
יי ייכלּון ויֹותרֹון.
מד .ויהב קדמיהֹון ואכלּו ואֹותירּו כפתגמא דיי.
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פרק ה
א .ונעמן רב חילא דמלכא דארם הוה גבר רב קדם רבֹוניּה ּונסיב אפין ארי על ידיּה עבד יי
נצחנא לאנש ארם וגברא הוה גבר חילא והּוא לקי בסגירתא.
ב .ואנש ארם נפקּו במשרין ּושבֹו מַארעא דישראל עּולמתא זערתא והות משמשא קדם
אתת נעמן.
ג .ואמרת למרתּה טּובי רבֹוני אם יזיל לקדם נביא די בשמרֹון בכן יסי יתיּה מסגירּותיּה.
ד .ואתא וחוי לרבֹוניּה למימר כדין ּוכדין מללת עּולמתא די מַארעא דישראל.
ה .ואמר מלכא דארם איתא אזיל ואשדר אגרתא לות מלכא דישראל ואזל ּונסיב בידיּה
עסר ככרין דכסף ושתא ַאלפין דינרין דדהב ועסרא אצטלון דלבּושא.
ו .וַאיתי אגרתא למלכא דישראל למימר וכן כתיב בּה ּוכען כמיתי אגרתא הדא לותְך הא
שדרית לְך ית נעמן עבדי ותסיניּה מסגירּותיּה.
ז .והוה כד קרא מלכא דישראל ית אגרתא ּובזע ית לבּושֹוהי ואמר הצרֹוְך אית בי מן קדם
יי למקטל ּולַאחָאה ארי דין שלח לי לַאסָאה גברא מסגירּותיּה ארי ברם דעּו כען וחזֹו ארי
תּוסקפא דין בעי לאתגרָאה בי.
ח .והוה כד שמע אלישע נביא דיי ארי בזע מלכא דישראל ית לבּושֹוהי ּושלח לות מלכא
למימר למא בזעתא לבּושְך ייתי כען לותי וידע דאית נביא בישראל.
ט .ואתא נעמן בסּוסֹוהי ּוברתיכֹוהי וקם בתרע ביתא דאלישע.
יּ .ושלח לותיּה אלישע אזגדא למימר אזיל ּוטבּול שבע זמנין בירדנא ויתּוב בסרְך לְך
ואתסי.
יאּ .ורגיז נעמן ואזל ואמר הא הויתי אמר דלותי יפֹוק מפק ויקּום ויצלי בשמא דיי אלהיּה
וירים ידיּה על אתר בית מחתא ותתסי סגירּותא.
יב .הלא טבין אמנא ּופרפר נהרי דמשק מכל מי ַארעא דישראל הלא אטבֹול בהֹון ואתסי
ואתפני ואזל ברגז.
יגּ .וקריבּו עבדֹוהי ּומלילּו עמיּה ואמרּו מרי אלּו פתגמא רבא נביא מליל עמְך הלא תעביד
וַאף אלהין דאמר לְך טבֹול ואתסי.
ידּ .ונחת ּוטבל בירדנא שבע זמנין כפתגמא נביא דיי ותב בסריּה כבסר יניק זעיר ואתסי.
טו .ותב לות נביא דיי הּוא וכל משריתיּה ואתא וקם קדמֹוהי ואמר הא כען ידעית ארי לית
אלהא קים בכל ַארעא אלהין בישראל ּוכען קבל כען תקרּובתא מן עבדְך.
טז .ואמר קים הּוא יי די משמשנא קדמֹוהי אם אקבל וַאתקיף ביּה לקבלא ולא אבא.
יז .ואמר נעמן ולא יתיהיב כען לעבדְך טעּון זֹוג כּודנוון מעפר ַאדמתא ארי לא יעבד עֹוד
עבדְך עלתא ּודבח לטעות עממיא אלהין לשמא דיי.
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יח .לפתגמא הדין ישבֹוק יי לעבדְך במיעל רבֹוני לבית רמֹון למסגד תמן והּוא סמיְך על ידי
ואסגֹוד בית רמֹון במסגדי בית רמֹון ישבֹוק יי לעבדְך בפתגמא הדין.
יט .ואמר ליּה אזיל לשלם ואזל מלותיּה כרּוב ַארעא.
כ .ואמר גיחזי תלמידא דאלישע נביא דיי הא מנע רבֹוני ית נעמן ארמָאה הדין מלקבלא
מניּה ית דַאיתי קים הּוא יי אלהין ארהֹוט בתרֹוהי ואסב מניּה מדעם.
כאּ .ורדף גיחזי בתר נעמן וחזא נעמן גברא רהיט בתרֹוהי ואתרכין מן רתיכא לקדמּותיּה
ואמר השלם.
כב .ואמר שלם רבֹוני שלחני למימר הא כען דין אתֹו לותי תרין עּולימין מטּורא דבית
אפרים מתלמידי נבייא הב כען להֹון ככרא דכספא ּותרין אצטלון דלבּושא.
כג .ואמר נעמן שרי סב תרתין ככרין וַאתקיף ביּה וצר תרתין ככרין דכסף בתרין פלדסין
ּותרין אצטלון דלבּושין ויהב לתרין עּולימֹוהי ּונסיבּו קדמֹוהי.
כד .ועל לאתר כסי ּונסיב מידהֹון ּופקיד בביתא ּושלח ית גבריא ואזלּו.
כה .והּוא אתא וקם קדם רבֹוניּה ואמר ליּה אלישע מנן את ָאתי גיחזי ואמר לא אזל עבדְך
לכא ּולכא.
כו .ואמר ליּה ברּוח נבּוָאה אתחוא לי כד אתהפיְך גברא מעל רתיכיּה לקדמּותְך השעה
היא לְך דנסיבתא כספא ּונסיבתא לבּושיא וחשבתא בלבְך למקני זיתין ּוכרמין ועאן ותֹורין
ועבדין וַאמהן.
כזּ .וסגירּות נעמן תדבק בְך ּובבנְך לעלם ּונפק מן קדמֹוהי חור כתלגא.

פרק ו
א .ואמרּו תלמידי נבייא לאלישע הא כען ַאתרא די אנחנא יתבין תמן קדמְך עק לנא.
ב .ניזל כען עד ירדנא ונסב מתמן גבר כשֹורא חדא ונעביד לנא תמן ַאתרא למתב תמן
ואמר אזילּו.
ג .ואמר חד שרי כען ואזיל עם עבדְך ואמר אנא איזיל.
ד .ואזל עמהֹון ואתֹו לירדנא וקצּו ָאעיא.
ה .והוה חד מחי בשריתא ואשתליף ברזלא ּונפל למיא ּוצוח ואמר בבעּו רבֹוני והּוא משַאל
שאילתיּה.
ו .ואמר נביא דיי ָאן נפל וַאחזיּה ית ַאתרא וקץ אעא ּורמא לתמן ּוקפא ברזלא.
ז .ואמר טּול לְך ואֹושיט ידיּה ונסביּה.
חּ .ומלכא דארם הוה מגיח קרבא בישראל ואתמלְך בעבדֹוהי למימר לאתר כסי טמיר יהי
בית משרי.
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טּ .ושלח נביא דיי לות מלכא דישראל למימר אסתמר מלמעבר ַאתרא הדין ארי תמן אנש
ארם כסן.
יּ .ושלח מלכא דישראל לַאתרא די אמר ליּה נביא דיי וַאזהריּה ואסתמר תמן לא חדא
זימנא ולא תרתין זמנין.
יא .ואסתער לבא דמלכא דארם על פתגמא הדין ּוקרא לעבדֹוהי ואמר להֹון הלא תחוּון לי
מן מדילנא גלי רזי למלכא דישראל.
יב .ואמר חד מעבדֹוהי לא רבֹוני מלכא ארי אלישע נביא די בישראל יחוי למלכא דישראל
ית פתגמיא די תמליל באדרֹון בית משכבְך.
יג .ואמר אזילּו וחזֹו היכא הּוא ואשלח ואדבריניּה ואתחוא ליּה למימר הא בדֹותן.
ידּ .ושלח תמן סּוסון ּורתיכין ּומשרין סגיאין ואתֹו בליליא ואקיפּו על קרתא.
טו .וַאקדים משּומשניּה דנביא דיי למיקם ּונפק והא משרין ַאקיפא ית קרתא סּוסון ּורתיכין
ואמר עּולימיּה ליּה בבעּו רבֹוני איכדין נעביד.
טז .ואמר לא תדחל ארי סגיאין דעמנא מדעמהֹון.
יז .וצלי אלישע ואמר יי גלי כען ית עינֹוהי ויחזי ּוגלא יי ית עיני רביא וחזא והא טּורא מלי
סּוסון ּורתיכין דאשתא סחרנּות אלישע.
יחּ .ונחתּו לותיּה וצלי אלישע קדם יי ואמר מחי כען ית עמא הדין בשבריריא ּומחנן
בשבריריא כפתגמא דאלישע.
יט .ואמר להֹון אלישע לא דין אֹורחא ולא דא קרתא ַאיתֹו בתרי ואֹוביל יתכֹון לות גבר די
אתּון בען ואֹוביל יתהֹון לשמרֹון.
כ .והוה כמיעלהֹון לשמרֹון ואמר אלישע יי גלי ית עיני אלין ויחזּון ּוגלא יי ית עיניהֹון וחזֹו
והא בגֹו שמרֹון.
כא .ואמר מלכא דישראל לאלישע כד חזא יתהֹון המקטֹול אקטֹול רבי.
כב .ואמר לא תקטֹול הא דשביתא בחרבְך ּובקשתְך את קטיל שוי לחמא ּומיא קדמיהֹון
ויכלּון וישתּון ויזלּון לרבֹוניהֹון.
כג .וַאתקין להֹון שירּו רבא ואכלּו ּושתיאּו ושלחינּון ואזלּו לות רבֹוניהֹון ולא אֹוסיפּו עֹוד
משרית ארם למיעל בתחּום ַארעא דישראל.
כד .והוה בתר כן ּוכנש בר הדד מלכא דארם ית כל משריתיּה ּוסליק וצר על שמרֹון.
כה .והוה כפנא רבא בשמרֹון והא צירין עלּה עד דהוה רישא דחמרא מזדבן בתמנן כסף
ורבעת קבא דזבל מפקת יֹוניא בחמשא סלעין דכסף.
כו .והוה מלכא דישראל עבר על שּורא ואתתא קבלא קדמֹוהי למימר פריק רבֹוני מלכא.
כז .ואמר לא יפרקינְך יי מנן אפרקינְך המן אדרא אֹו מן מעצרתא.
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כח .ואמר לּה מלכא מה ליְך ואמרת אתתא הדא אמרת לי הבי ית בריְך וניכליניּה יֹומא דין
וית ברי ניכּול מחר.
כטּ .ובשילנא ית ברי ואכלנּוהי ואמרית לּה ביֹומא אֹוחרנא הבי ית בריְך וניכליניּה וַאטמרת
ית ברּה.
ל .והוה כד שמע מלכא ית פתגמי אתתא ּובזע ית לבּושֹוהי והּוא עבר על שּורא וחזא עמא
והא סקא אסיר על בסריּה מלגיו.
לא .ואמר כדין יעביד לי יי ּוכדין יֹוסיף אם יתקים רישא דאלישע בר שפט עלֹוהי יֹומא דין.
לב .ואלישע יתיב בביתיּה וסביא יתבין עמיּה ּושלח גברא קדמֹוהי עד לא יתי אזגדא
לותיּה והּוא אמר לסביא החזיתּון ארי שלח בר קטֹולא הדין לַאעדָאה ית רישי חזֹו כמיתי
אזגדא אחּוד דשא ּותדחקּון יתיּה בדשא הלא קל רגלי רבֹוניּה בתרֹוהי.
לג .עד דהּוא ממליל עמהֹון והא אזגדא נחית לותיּה ואמר הא דא בישתא מן קדם יי מא
אצלי קדם יי עֹוד.

פרק ז
א .ואמר אלישע קבילּו פתגמא דיי כדנן אמר יי כעדנא הדין מחר סָאה סּולתא בסלעא
וסאתן סעֹורין בסלעא בתרע דשמרֹון.
ב .ואתיב גברא דמלכא דסמיְך על ידֹוהי ית נביא דיי ואמר אילּו יי פתח כוין ּומחית טּובא
מן שמיא היהי פתגמא הדין ואמר הא את חזי בעינְך ּומתמן לא תיכֹול.
ג .וַארבעה גברין הוֹו סגירין יתבין במעלנא דתרעא ואמרּו גבר לחבריּה מא אנחנא יתבין
כא עד דנמּות.
ד .אם נימר ניעֹול לקרתא וכפנא בקרתא ּונמּות תמן ואם נתיב הכא ּונמּות ּוכען אתֹו
ונשתמע למשרית ארם אם יחיּוננא ונחי אם יקטלּוננא ונתקטיל.
ה .וקמּו בקבלא למיעל למשרית ארם ואתֹו עד סיפי משרית ארם והא לית תמן אנש.
וּ .ומן קדם יי אשתמע למשרית ארם קל רתיכין קל סּוסון קל משרין סגיאן ואמרּו גבר
לחבריּה הא אגר עלנא מלכא דישראל ית מלכי חתאי וית מלכי מצראי למיתי עלנא.
ז .וקמּו וערקּו בקבלא ּושבקּו ית משכניהֹון וית סּוסותהֹון וית חמריהֹון במשריתא כמא
דהיא וערקּו לשיזבא נפשיהֹון.
ח .ואתֹו סגיריא האלין עד סיפי משריתא ועלּו למשכנא חד ואכלּו ּושתיאּו ּונסיבּו מתמן
כספא ודהבא ּולבּושין ואזלּו וַאטמרּו ותבּו ועלּו למשכנא אֹוחרנא ּונסיבּו מתמן ואזלּו
וַאטמרּו.
ט .ואמרּו גבר לחבריּה לא כשר מה דאנחנא עבדין יֹומא הדין יֹום בסֹורא הּוא ואלּו אנחנא
שתקין ּומֹורבין עד ניהֹור צפרא ויערעיננא חֹובא ּוכען איתּו ונתמטי ּונחוי בית מלכא.
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י .ואתֹו ּוקרֹו לנטרי תרע קרתא וחויאּו להֹון למימר ָאתינא למשרית ארם והא לית תמן
גבר וקל אנש אלהין סּוסון אסירין וחמרין אסירין ּומשכנין כמא דאינּון.
יאּ .וקרא נטרי תרעא וחויאּו בית מלכא לגיו.
יב .וקם מלכא בליליא ואמר לעבדֹוהי אחוי כען לכֹון ית דעבדּו לנא אנש ארם ידעין ארי
כפנין אנחנא ּונפקּו מן משריתא לאטמרא בחקלא למימר אם יפקּון מן קרתא וניחּודּונּון כד
חיין ּולקרתא ניעֹול.
יג .ואתיב חד מעבדֹוהי ואמר וידברּון כען חמשא מן סּוסותא מן שארא דאשתארּו בּה הא
אינּון ככל המֹונא דישראל דאשתארּו בּה אם יבדּון הא אינּון ככל המֹונא דישראל דספּו
ונשלח ונחזי.
יד .ודברּו תרין רכבי סּוסין ּושלח מלכא בתר משרית ארם למימר אזילּו וחזֹו.
טו .ואזלּו בתריהֹון עד ירדנא והא כל אֹורחא מליא לבּושין ּומנין דרמֹו אנש ארם
באתבעּותהֹון למערק ותבּו אזגדיא וחויאּו למלכא.
טזּ .ונפק עמא ּובזֹו ית משרית ארם והוה סָאה סּולתא בסלעא וסאתן סעֹורין בסלעא
כפתגמא דיי.
יזּ .ומלכא מני ית גברא דסמיְך על ידֹוהי על תרעא ודשּוהי עמא בתרעא ּומית כמא דמליל
נביא דיי דמליל כד נחת מלכא לותיּה.
יח .והוה כד מליל נביא דיי עם מלכא למימר סאתן סעֹורין בסלעא ּוסָאה סּולתא בסלעא
יהי כעדנא הדין מחר בתרעא דשמרֹון.
יט .ואתיב גברא ית נביא דיי ואמר ואלּו יי פתח כוין ּומחית טּובא מן שמיא היהי כפתגמא
הדין ואמר הא את חזי בעינְך ּומתמן לא תיכּול.
כ .והוה ליּה כן ודשּו יתיּה עמא בתרעא ּומית.

פרק ח
א .ואלישע מליל עם אתתא דַאחיי ית ברּה למימר קּומי ואזילּו את ואנש ביתיְך ודירי
באתר דכשר למידר ארי זמין יי כפנא וַאף עתיד למיתי על ַארעא שבע שנין.
ב .וקמת אתתא ועבדת כפתגמא דנביא דיי ואזלת היא ואנש ביתּה ואתֹותבת בַארעא
פלשתאי שבע שנין.
ג .והוה מסֹוף שבע שנין ותבת אתתא מַארעא פלשתאי ּונפקת למיקבל קדם מלכא על
ביתּה ועל חקלּה.
דּ .ומלכא מליל עם גחזי תלמידא דנביא דיי למימר אשתעי כען לי ית כל רברבתא דעבד
אלישע.
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ה .והוה הּוא משתעי למלכא ית דַאחיי ית מיתא והא אתתא דַאחיי ית ברּה קבלא קדם
מלכא על ביתּה ועל חקלּה ואמר גחזי רבֹוני מלכא דא אתתא ודין ברּה דַאחיי אלישע.
וּ .ושאיל מלכא לאתתא ואשתעיַאת ליּה ּומני לּה מלכא גוזא חד למימר אתיב ית כל דילּה
וית כל עללת חקלא מיֹומא דשבקת ית ַארעא ועד כען.
ז .ואתא אלישע דמשק ּובר הדד מלכא דארם מרע ואתחוא ליּה למימר אתא נביא דיי עד
הלכא.
ח .ואמר מלכא לחזאל סב בידְך תקרּובתא ואזיל לקדמּות נביא דיי ותתבע ית פתגמא דיי
מניּה למימר האיחי ממרעי דין.
ט .ואזל חזאל לקדמּותיּה ּונסיב תקרּובתא בידיּה וכל טּוב דמשק טעּון ַארבעין גמלין
ואתא וקם קדמֹוהי ואמר ברְך בר הדד מלכא דארם שלחני לותְך למימר האיחי ממרעי דין.
י .ואמר ליּה אלישע אזיל אמר ליּה מיחא תיחי וַאחזינני יי ארי ממת ימּות.
יא .וַאסחר ית אפֹוהי ואֹוריְך עד סגי ּובכא נביא דיי.
יב .ואמר חזאל מא דין רבֹוני בכי ואמר ארי ידענא ית דתעביד לבני ישראל בישא כרכיהֹון
תֹוקיד בנּורא ועּולימיהֹון בחרבא תקטיל ועּולימיהֹון תטרף ּומעדיתיהֹון תבזע.
יג .ואמר חזאל ארי מה עבדְך כלבא ארי יעביד פתגמא רבא הדין ואמר אלישע ַאחזיני יי
יתְך מלכא על ארם.
יד .ואזל מלות אלישע ואתא לות רבֹוניּה ואמר ליּה מה אמר לְך אלישע ואמר אמר לי
מחא תיחי.
טו .והוה ביֹומא דבתרֹוהי ּונסיב גּונבא ּוטבל במיא ּופרס על אפֹוהי ּומית ּומלְך חזאל
תחֹותֹוהי.
טזּ .ובשנת חמש ליֹורם בר ַאחָאב מלכא דישראל ויהֹושפט מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך
יהֹורם בר יהֹושפט מלְך יהּודה.
יז .בר תלתין ותרתין שנין הוה כד מלְך ותמני שנין מלְך בירּושלם.
יח .ואזל באֹורח מלכי ישראל כמא דעבדּו בית ַאחָאב ארי בת ַאחָאב הות ליּה לאיתּו ועבד
דביש קדם יי.
יט .ולא הוה רעוא קדם יי לחבלא ית דבית יהּודה בדיל דוד עבדיּה כמא דאמר ליּה למתן
ליּה מלכּו ולבנֹוהי כל יֹומיא.
כ .ביֹומֹוהי מרדּו אדֹומאי מתחֹות יד אנש יהּודה וַאמליכּו עליהֹון מלכא.
כא .ועבר יֹורם לצעיר וכל רתיכיא עמיּה והוה הּוא קם בליליא ּומחא ית אנש אדֹום דמקפין
ליּה וית רבני רתיכיא ואפְך עמא לקירוֹוהי.
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כבּ .ומרדּו אדֹומאי מתחֹות יד אנש יהּודה עד יֹומא הדין בכן מרדּו יתבי לבנה בעדנא
ההיא.
כגּ .ושַאר פתגמי יֹורם וכל דעבד הלא אינּון כתיבין על ספרא פתגמי יֹומיא למלכי דבית
יהּודה.
כדּ .ושכיב יֹורם עם אבהתֹוהי ואתקבר עם אבהתֹוהי בקרתא דדוד ּומלְך אחזיהּו בריּה
תחֹותֹוהי.
כה .בשנת תרתא עסרי שנין ליֹורם בר ַאחָאב מלכא דישראל מלְך אחזיהּו בר יהֹורם מלְך
שבטא דבית יהּודה.
כו .בר עשרין ותרתן שנין אחזיה כד מלְך ושתא חדא מלְך בירּושלם ושּום אמיּה עתליהּו
בת עמרי מלכא דישראל.
כז .ואזל באֹורח בית ַאחָאב ועבד דביש קדם יי כבית ַאחָאב ארי חתנא דבית ַאחָאב הּוא.
כח .ואזל עם יֹורם בר ַאחָאב לַאגחא קרבא עם חזאל מלכא דארם ברמֹות גלעד ּומחֹו
אנש ארם ית יֹורם.
כט .ותב יֹורם מלכא לאתסָאה ביזרעאל מן מחתא דמחֹוהי אנש ארם ברמתא כד ַאגיח
קרבא עם חזאל מלכא דארם ואחזיהּו בר יהֹורם מלְך שבטא דבית יהּודה נחת למסעד ית
יֹורם בר ַאחָאב ביזרעאל ארי מרע הּוא.

פרק ט
א .ואלישע נביא קרא לחד מתלמידי נבייא ואמר ליּה זריז חרצְך ּונסיב מנא דמשחא הדין
בידְך ואזיל לרמֹות גלעד.
בּ .ותהְך לתמן וחזי תמן ית יהּוא בר יהֹושפט בר נמשי ּותהְך ּותקימיניּה מגֹו אחֹוהי ותעיל
יתיּה תון בגֹו תון.
ג .ותסב מנא דמשחא ּותריק על רישיּה ותימר כדנן אמר יי משחתְך למהוי מלכא על
ישראל ותפתח דשא ותערֹוק ולא תסכי.
ד .ואזל עלימא תלמידא דנביא ברמֹות גלעד.
ה .ואתא והא רבני חילא יתבין ואמר פתגם אית לי למללא עמְך רבא ואמר יהּוא למן
מכּולנא ואמר עמְך רבא.
ו .וקם ועל לביתא ואריק משחא על רישיּה ואמר ליּה כדנן אמר יי אלהא דישראל משחתְך
למהוי מלכא על עמא דיי על ישראל.
ז .ותימחי ית בית ַאחָאב רבֹונְך ואתפרע פּורענּות דם עבדי נבייא ּודמי כל עבדיא דיי
מידא דאיזבל.
ח .וייבד כל בית ַאחָאב ואשיצי לַאחָאב ידע מדע ואחיד ּושביק בישראל.
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ט .ואתן ית בית ַאחָאב כבית ירבעם בר נבט ּוכבית בעשא בר אחיה.
י .וית איזבל יכלּון כלביא בַאחסנת יזרעאל ולית דקביר ּופתח דשא וערק.
יא .ויהּוא נפק לות עבדי רבֹוניּה ואמר ליּה השלם מה דין אתא שטיא הדין לותְך ואמר
להֹון אתּון ידעתּון ית גברא וית שּועיתיּה.
יב .ואמרּו שקרא את אמר חוי כען לנא ואמר כדין ּוכדין אמר לי למימר כדנן אמר יי
משחתְך למהוי מלכא על ישראל.
יג .ואֹוחיאּו ּונסיבּו גבר לבּושיּה ושויאּו תחֹותֹוהי לדרג שעיא ּותקעּו בשֹופר ואמרּו מלְך
יהּוא.
ידּ .ומריד יהּוא בר יהֹושפט בר נמשי על יֹורם ויֹורם הוה נטיר ברמֹות גלעד הּוא וכל
ישראל מן קדם חזאל מלכא דארם.
טו .ותב יהֹורם מלכא לאתסָאה ביזרעאל מן מחתא דמחֹוהי אנש ארם כד ַאגיח קרבא עם
חזאל מלכא דארם ואמר יהּוא אם רעות נפשכֹון לא יפֹוק משיזבא מן קרתא למיזל לחוָאה
ביזרעאל.
טזּ .ורכב יהּוא ואזל ליזרעאל ארי יֹורם שכיב תמן ואחזיה מלכא שבטא דבית יהּודה נחת
למסעד ית יֹורם.
יז .וסכוָאה קאים על מגדלא ביזרעאל וחזא ית משרית יהּוא במיתֹוהי ואמר משרית אנא
חזי ואמר יהֹורם דבר רכבא ּושלח לקדמּותהֹון ויימר השלם.
יח .ואזל רכיב סּוסיא לקדמּותיּה ואמר כדנן אמר מלכא השלם ואמר יהּוא מה לְך ולשלם
אסתחר לאחֹורי וחוי סכוָאה למימר אתא אזגדא עד לותהֹון ולא תב.
יטּ .ושלח רכיב סּוסיא תנינא ואתא לותהֹון ואמר כדנן אמר מלכא השלם ואמר יהּוא מה
לְך ולשלם אסתחר לאחֹורי.
כ .וחוי סכוָאה למימר אתא עד לותהֹון ולא תב ודברא כדברא דיהּוא בר נמשי ארי בניח
מדבר.
כא .ואמר יהֹורם אזדרז וטקיס רתיכיּה ּונפק יהֹורם מלכא דישראל ואחזיהּו מלְך שבטא
דבית יהּודה גבר ברתיכיּה ּונפקּו לקדמּות יהּוא ואשכחֹוהי בַאחסנת חקל נבֹות יזרעאלה.
כב .והוה כד חזא יהֹורם ית יהּוא ואמר השלם יהּוא ואמר מה השלם עד טעות איזבל
אמְך וחרשהא סגיאין.
כג .ואתחזר יהֹורם לאחֹורֹוהי ואפְך ואמר לאחזיהּו ניכלא אחזיה.
כד .ויהּוא מלא ידיּה בקשתא ּומחא ית יהֹורם בין דרעֹוהי ּונפק גירא מלביּה ּוכרע
ברתיכיּה.
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כה .ואמר לבדקר גבריּה סב רמיהי בַאחסנת חקל נבֹות יזרעאלה ארי דכיר אנא ואת כד
הוינא רכיבין זּוגא חד ָאזלין בתר ַאחָאב אבּוהי ּומן קדם יי אתנטל עלֹוהי ית מטל נבּואתא
הדין.
כו .אם לא ית דמי נבֹות וית דמי בנֹוהי גלן קדמי בקריב אמר יי ואשלם לְך בַאחסנתא הדא
אמר יי ּוכען סב רמיהי בַאחסנתא כפתגמא דיי.
כז .ואחזיה מלכא שבטא דבית יהּודה חזא ואפְך באֹורח בית גניא ּורדף בתרֹוהי יהּוא
ואמר ַאף יתיּה מחֹוהי ברתיכא במסקנא דגּור עם יבלעם ואפְך למגדֹו ּומית תמן.
כח .ואחיתּו יתיּה עבדֹוהי לירּושלם ּוקברּו יתיּה בקבּורתיּה עם אבהתֹוהי בקרתא דדוד.
כטּ .ובשנת חדא עשרי שנין ליֹורם בר ַאחָאב מלְך אחזיה על דבית יהּודה.
ל .ואתא יהּוא ליזרעאל ואיזבל שמעת וכחלת בצרידא עינהא ותקנת ית רישּה ואסתכיַאת
מן חרכא.
לא .ויהּוא על בתרעא ואמרת השלם זמרי קטיל רבֹוניּה.
לבּ .וזקף אפֹוהי לחרכא ואמר מן הכא מן ואסתכיאּו לותיּה תרין תלתא גוזאין.
לג .ואמר מגרֹוהא ּומגרּוהא ּונדא מדמּה על כֹותלא ועל סּוסותא ודשּוה.
לד .ועל ואכל ּושתי ואמר סעדּו כען ית ארּורתא הדא וקברּוהא ארי בת מלכא היא.
לה .ואזלּו למקברּה ולא אשכחּו בה אלהין גּולגלתא ורגליא ּופסת ידא.
לו .ותבּו וחויאּו ליּה ואמר פתגמא דיי הּוא דמליל ביד עבדיּה אליהּו דמן תֹושב למימר
בַאחסנת יזרעאל ייכלּון כלביא ית בסרא דאיזבל.
לזּ .ותהי נבילתא דאיזבל כזבל מבדר על אפי חקלא בַאחסנת יזרעאל דלא יימרּון דא
איזבל.

פרק י
אּ .ולַאחָאב שבעין בנין בשמרֹון ּוכתב יהּוא אגרן ושדר לשמרֹון לרברבי יזרעאל סביא
ּולתּורבניא דַאחָאב למימר.
בּ .וכען כמיתא אגרתא הדין לותכֹון ועמכֹון בני רבֹוניכֹון ועמכֹון רתיכין וסּוסון וקרוין כריכן
ּומאני זינא.
ג .ותחזּון דתקין ודכשר מבני רבֹונכֹון ּותשוּון על כּורסי מלכּותא דאבּוהי ותגיחּון קרב על
בית רבֹונכֹון.
דּ .ודחילּו לחדא לחדא ואמרּו הא תרין מלכיא לא יכילּו למיקם קדמֹוהי וַאכדין נקּום
אנחנא.
הּ .ושלח דממנא על ביתא ודממנא על קרתא וסביא ותּורביניא לות יהּוא למימר עבדְך
אנחנא וכל דתימר לנא נעביד לא נמליְך גבר דתקין בעינְך עביד.
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וּ .וכתב להֹון אגרתא תנינּות למימר אם דילי אתּון ּומני אתּון מקבלין סבּו ית רישי גברי
בני רבֹונכֹון ותיתֹון לותי כעדנא הדין מחר ליזרעאל ּובני מלכא שבעין גברא ית רברבי
קרתא מרבן יתהֹון.
ז .והוא כמיתי אגרתא לותהֹון ודברּו ית בני מלכא ּונכיסּו שבעין גברא ושויאּו ית רישהֹו
בסליא ושדרינּון לותיּה ליזרעאל.
ח .ואתא אזגדא וחוי ליּה למימר ַאיתיאּו רישי בני מלכא ואמר שוּו יתהֹון תרין דגֹורין
במעלנא דתרעא עד צפרא.
ט .והוה בצפרא ּונפק וקם ואמר לכל עמא זכאין אתּון הא אנא מרדית על רבֹוני ּוקטלתיּה
ּומן קטל ית כל אלין.
י .דעּו כען ארי לא יבטל מפתגמא דיי דמליל יי על בית ַאחָאב ויי קים ית דמליל ביד
עבדיּה אליהּו.
יאּ .ומחא יהּוא ית כל דאשתארּו לבית ַאחָאב ביזרעאל וכל רברבֹוהי וקריבֹוהי וחברֹוהי
עד דלא אשתַאר ליּה משיזיב.
יב .וקם ואתא ואזל לשמרֹון הּוא בית כנישת רעיא באֹורחא.
יג .ויהּוא אשכח ית אמי אחזיה מלְך שבטא דבית יהּודה ואמר מן אתּון ואמרּו אחי אחזיהּו
אנחנא ּונחתנא למסעד שלם בני מלכא ּובני מלכתא.
יד .ואמר אחּודינּון כד חיין וַאחדּונּון כד חיין ּונכּוסּונּון לגֹו בית כנשתא ַארבעין ּותרין גברא
ולא אשתַאר אנש מנהֹון.
טו .ואזל מתמן ואשכח ית יהֹונדב בר רכב לקדמּותיּה ּוברכיּה ּושאיל בשלמיּה ואמר ליּה
האית לבְך כשר כמא דלבי עם לבְך ואמר יהֹונדב אית ואית הב ית ידְך ויהב ידיּה וַאסקיּה
לותיּה לרתיכא.
טז .ואמר איתא עמי וחזי בקנָאתי דאנא מקנא קדם יי ואחיתּו יתיּה ברתיכיּה.
יז .ואתא לשמרֹון ּומחא ית כל דאשתארּו לַאחָאב בשמרֹון עד די שיציּה כפתגמא דיי
דמליל עם אליהּו.
יחּ .וכנש יהּוא ית כל עמא ואמר להֹון ַאחָאב פלח ית בעלא זעיר יהּוא יפלחיניּה סגי.
יטּ .וכען כל נביי בעלא וכל פלחֹוהי וכל כּומרֹוהי זמינּו לי אנש לא ישגי ארי דבח רב לי
לבעלא כל דישגי לא יתקים ויהּוא עבד בחּוכמא בדיל לאבדא ית פלחי בעלא.
כ .ואמר יהּוא זמינּו כנשתא לבעלא וזמינּו.
כאּ .ושלח יהּוא בכל ישראל ואתֹו כל פלחי בעלא ולא אשתַאר אנש דלא אתא ועלּו לבית
בעלא ואתמלי בית בעלא ספא בספא.
כב .ואמר לדממנא על קּומטריא ַאפיק לבּושא לכל פלחי בעלא ואפיק להֹון לבּושא.
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כג .ואתא יהּוא ויהֹונדב בר רכב לבית בעלא ואמר לפלחי בעלא בלּושּו וחזֹו דלמא אית
בא עמכֹון מעבדיא דיי אלהין פלחי בעלא בלחֹודיהֹון.
כד .ואתֹו למעבד נכסת קּודשין ועלון ויהּוא מני ליּה בברא תמנין גברא ואמר גברא
דישתיזיב מן גברא דאנא מעיל על ידיכֹון נפשיּה חלף נפשיּה.
כה .והוה כד שיצי למעבד עלתא ואמר יהּוא לרהטיא ּולגבריא עּולּו מחֹונּון אנש לא יפֹוק
ּומחֹונּון לפתגם דחרב ּורמֹו רהטיא וגבריא קטילין ואזלּו עד קרית בית בעלא.
כו .ואפיקּו ית קמת בית בעלא ואֹוקידּוה.
כזּ .ותרעּו ית קמת בעלא ּותרעּו ית בית בעלא ושויּוהא לבית מפקת אנשא עד יֹומא דין.
כח .ושיצי יהּוא ית בעלא מישראל.
כט .לחֹוד בחֹובי ירבעם בר נבט דחייב ית ישראל לא סטא יהּוא מבתריהֹון אשתעביד
לעגלי דהבא די בבית אל ודי בדן.
ל .ואמר יי ליהּוא חלף דַאתקינתא למעבד דכשר קדמי ככל דברעּותי עבדתא לבית ַאחָאב
בנין רביעין יתבּון לְך על כּורסי מלכּותא דישראל.
לא .ויהּוא לא נטר למהְך באֹוריתא דיי אלהא דישראל בכל לביּה לא סטא מעל חֹובי
ירבעם דחיב ית ישראל.
לב .ביֹומיא האינּון שרי רּוגזא דיי למתקף בישראל ּומחנּון חזאל בכל תחּום ַארעא
דישראל.
לג .מן ירדנא מדנח שמשא ית כל ַארעא גלעד שבטא גד ושבטא ראּובן ושבטא דמנשה
מערֹוער דעל כיף נחלא דַארנֹון וַארעא גלעד ּומתנן.
לדּ .ושַאר פתגמי יהּוא וכל דעבד ּוגבּורתיּה הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא
למלכי ישראל.
להּ .ושכב יהּוא עם אבהתֹוהי ּוקברּו יתיּה בשמרֹון ּומלְך יהֹוָאחז בריּה תחֹותֹוהי.
לו .ויֹומיא דמלְך יהּוא על ישראל עסרין ותמני שנין בשמרֹון.

פרק יא
א .ועתליה אמיּה דאחזיה חזת ארי מית ברּה וקמת וַאבדת ית כל זרעא דמלכּותא.
בּ .ונסיבת יהֹושבע בת מלכא יֹורם אחתיּה דאחזיה ית יֹואש בר אחזיה ּוגנבת יתיּה מגֹו
בני מלכא דמתקטלין וַאטמרת יתיּה וית מנקתיּה באידרֹון בית ערסתא וַאטמרּו יתיּה מן
קדם עתליה ולא אתקטיל.
ג .והוה עמה בבית מקדשא דיי מטמר שית שנין ועתליה מלכת על ַארעא.
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דּ .ובשתא שביעתא שלח יהֹוידע ּודבר ית רבני מאותא לגבריא ּולרהטיא וָאעיל יתהֹון
לותיּה לבית מקדשא דיי ּוגזר להֹון קים ואֹומי יתהֹון בבית מקדשא דיי וַאחזי יתהֹון ית בר
מלכא.
הּ .ופקדינּון למימר דין פתגמא דתעבדּון תלתא מנכֹון עלי שבא ונטרי מטרת בית מלכא.
ו .ותלתא בתרע גבריא ותלתא בתרעא דבתרֹוהי תרע רהטיא ותטרּון ית מטרת ביתא
מדאשתלי.
זּ .ותרין חּולקין בכֹון כל נפקי שבא ותטרּון ית מטרת בית מקדשא דיי על מלכא.
ח .ותקפּון על מלכא סחֹור סחֹור גבר ּוזיניּה בידיּה ּודיעּול לגֹו מן סדרא יתקטיל והוֹו עם
מלכא במפקיּה ּובמיעליּה.
ט .ועבדּו רבני מאותא ככל דפקיד יהֹוידע כהנא ּודברּו גבר ית גברֹוהי עלי שבתא עם נפקי
שבתא ואתֹו לות יהֹוידע כהנא.
י .ויהב יהֹוידע כהנא לרבני מאותא ית מּורניתא וית שלטיא די למלכא דוד די בבית
מקדשא דיי.
יא .וקמּו רהטיא גבר ּוזיניּה בידיּה מעיבר ביתא מימינא עד עיבר ביתא מסמלא למדבחא
ּולבית כפֹורי על מלכא סחֹור סחֹור.
יב .ואפיק ית בר מלכא ויהב עלֹוהי ית כלילא וית סהדּותא וַאמליכּו יתיּה ּומשחּוהי ּוטפחּו
יד ואמרּו יצלח מלכא.
יגּ .ושמעת עתליה ית קל דרקדנין עמא ואתת לות עמא לבית מקדשא דיי.
יד .וחזת והא מלכא קאים על אסטונא כהלכתא ורברביא עמיּה וחצֹוצרתא קדם מלכא וכל
עמא דַארעא חדן ותקעין בחצֹוצרתא ּובזעת עתליה ית לבּושהא ּוקרת מירדא מירדא.
טוּ .ופקיד יהֹוידע כהנא ית רבני מאותא דממנן על חילא ואמר להֹון אפיקּו יתּה לגיו מן
סדרא ּודייעּול בתרהא יתקטיל בחרבא ארי אמר כהנא לא תתקטיל בבית מקדשא דיי.
טז .ושויאּו לּה ַאתרא ועלת באֹורח מעלנא דסּוסיא לבית מלכא ואתקטלת תמן.
יזּ .וגזר יהֹוידע ית קימא בין מימרא דיי ּובין מלכא ּובין עמא למהוי לעם משמש קדם יי בין
מלכא ּובין עמא.
יח .ועלּו כל עמא דַארעא לבית בעלא וסתרּוהי וית אגֹורֹוהי וית צלמֹוהי תבירּו יאּות וית
מתן כּומריא דבעלא קטלּו קדם אגֹורא ּומני כהנא מטרן על בית מקדשא דיי.
יטּ .ודבר ית רבני מאותא וית גבריא וית רהטיא וית כל עמא דַארעא ואחיתּו ית מלכא
מבית מקדשא דיי ועלּו באֹורח תרע רהטיא דבית מלכא ויתיב על כּורסי מלכיא.
כ .וחדי כל עמא דַארעא וקרתא שדֹוכת וית עתליה קטלּו בחרבא בית מלכא.

פרק יב
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א .בר שבע שנין יהֹואש כד מלְך.
ב .בשנת שבע ליהּוא מלְך יהֹואש וַארבעין שנין מלְך בירּושלם ושּום אימּה צביה מבאר
שבע.
ג .ועבד יהֹואש דכשר קדם יי כל יֹומֹוהי כמא דַאלפיּה יהֹוידע כהנא.
ד .לחֹוד במתא לא עטרא עד כען עמא מדבחין ּומסקין בּוסמין על במתא.
ה .ואמר יהֹואש לכהניא כל כסף קּודשיא דמתעל לבית מקדשא דיי כסף תקליא דעבר על
מנין גבריא כסף פּורקן נפשתא דמתן גבר פּורקן נפשיּה ַאף כל כסף דמתנדב גבר בלביּה
לַאיתָאה לבית מקדשא דיי.
ו .יסבּון להֹון כהניא גבר מן מכריּה ואינּון יתקפּון ית בדקא דביתא לכל אתר די ישתכח
תמן בדקא.
ז .והוה בשנת עסרין ּותלת שנין למלכא יהֹואש לא תקיפּו כהניא ית בדקא דביתא.
חּ .וקרא מלכא יהֹואש ליהֹוידע כהנא ּולכהניא ואמר להֹון מא דין ליתכֹון מתקפין ית בדקא
דביתא ּוכען לא תסבּון כספא מן מכריכֹון ארי לבדקא דביתא תתנּוניּה.
ט .ואיטפסּו כהניא בדיל דלא למסב כספא מן עמא ּובדיל דלא לתקפא ית בדקא דביתא.
יּ .ונסיב יהֹוידע כהנא ארֹונא חד ּונקב חֹורא בדשיּה ויהב יתיּה בסטר מדבחא מימינא
במיעל גברא לבית מקדשא דיי ויהבּון תמן כהניא אמרכליא ית כל כספא דמתעל לבית
מקדשא דיי.
יא .והוה כד חזֹו ארי סגי כספא בָארֹונא ּוסליק ספרא דמלכא וכהנא רבא וצרּו ּומנֹו ית
כספא דאשתכח בית מקדשא דיי.
יב .ויהבין ית כספא דמטקס על ידי עבדי עבידא די ממנן על בית מקדשא דיי ּומפקין
לנגרי אעיא ּולַארדיכליא דעבדין בית מקדשא דיי.
יג .ולארגּובליא ּולפסלי ַאבניא ּולמזבן ָאעין וַאבנין פסילן לתקפא ית בדקא בית מקדשא
דיי ּולכל דיפֹוק על ביתא לתקפּותיּה.
יד .ברם לא מתעביד בית מקדשא דיי קּולין דכסף מזמריא ּומני מזרקיא חצֹוצרתא כל
מאני דהבא ּומאני כספא מן כספא דמתעל לבית מקדשא דיי.
טו .ארי לעבדי עבידתא יהבין ליּה ּומתקפין ביּה ית בית מקדשא דיי.
טז .ולא מחשבין עם גבריא די יהבין ית כספא על ידיהֹון למתן לעבדי עבידתא ארי
בהימנּותא אינּון עבדין.
יז .כסף אשמא ּוכסף חטותא לא מתעל לבית מקדשא דיי לכהניא יהבין ליּה.
יח .בכן סליק חזאל מלכא דארם וַאגיח קרבא על גת ּוכבשּה ושוי חזאל אפֹוהי למיסק
לירּושלם.
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יטּ .ונסב יהֹואש מלְך שבטא דבית יהּודה ית כל קּודשיא די ַאקדישּו יהֹושפט ויהֹורם
ואחזיהּו אבהתֹוהי מלכיא דבית יהּודה וית קּודשֹוהי וית כל דהבא דאשתכח באֹוצרי בית
מקדשא דיי ּובית גנזי מלכא ּושדר לחזאל מלכא דארם ואסתלק מעל ירּושלם.
כּ .ושַאר פתגמי יֹואש וכל דעבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי דבית
יהּודה.
כא .וקמּו עבדֹוהי ּומרדּו מירדא ּומחֹו ית יֹואש בית מלֹו דנחת לסלא.
כב .ויֹוזכר בר שמעת ויהֹוזבד בר שמר עבדֹוהי מחֹוהי וקטלּוהי ּוקברּו יתיּה עם אבהתֹוהי
בקרתא דדוד ּומלְך אמציה בריּה תחֹותֹוהי.

פרק יג
א .בשנת עסרין ּותלת שנין ליֹואש בר אחזיה מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך יהֹוָאחז בר
יהּוא על ישראל בשמרֹון שבע עסרי שנין.
ב .ועבד דביש קדם יי ואזל בתר חֹובי ירבעם בר נבט דחייב ית ישראל לא סטא מנהֹון.
גּ .ותקיף רּוגזא דיי בישראל ּומסרינּון ביד חזאל מלכא דארם ּוביד בר הדר בר חזאל כל
יֹומיא.
ד .וצלי יהֹוָאחז קדם יי וקביל צלֹותיּה יי ארי גלי קדמֹוהי דֹוחקא דישראל ארי דחק יתהֹון
מלכא דארם.
ה .ויהב יי לישראל פריק ּונפקּו מתחֹות ית אנש ארם ויתיבּו בני ישראל בקרויהֹון
כמאתמלי ּומדקדמֹוהי.
ו .ברם לא סטּו מחֹובי ירבעם דחייב ית ישראל בהֹון אזלּו וַאף אשירתא קמת בשמרֹון.
ז .ארי לא אשַאר ליהֹוָאחז עם אלהין חמשין פרשין ועסר רתיכין ועסרא ַאלפין גבר רגלין
ארי אבדינּון מלכא דארם ושוינּון כעפרא לדיש.
חּ .ושָאר פתגמי יהֹוָאחז וכל דעבד ּוגבּורתיּה הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא
למלכי ישראל.
טּ .ושכיב יהֹוָאחז עם אבהתֹוהי וקברֹוהי בשמרֹון ּומלְך יֹואש בריּה תחֹותֹוהי.
י .בשנת תלתין ּושבע שנין ליֹואש מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך יהֹואש בר יהֹוָאחז על
ישראל בשמרֹון שית עסרי שנין.
יא .ועבד דביש קדם יי לא סטא מכל חֹובי ירבעם בר נבט דחיב ית ישראל בהֹון אזל.
יבּ .ושַאר פתגמי יֹואש וכל דעבד ּוגבּורתיּה דַאגיח עם אמציה מלְך שבטא דבית יהּודה
הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומא למלכי ישראל.
יגּ .ושכיב יֹואש עם אבהתֹוהי וירבעם יתיב על כּורסיּה ואתקבר יֹואש בשמרֹון עם מלכי
ישראל.
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יד .ואלישע מרע ית מרעיּה דימּות ביּה ּונחת לותיּה יֹואש מלכא דישראל ּובכא על אפֹוהי
ואמר רבי רבי דטב ליּה לישראל בצלֹותיּה מרתיכין ּומפרשין.
טו .ואמר ליּה אלישע סב קשתא וגרריא ּונסיב לותיּה קשתא וגרריא.
טז .ואמר למלכא דישראל ָאחית ידְך על קשתא וַאחית ידיּה ושוי אלישע ידֹוהי על ידי
מלכא.
יז .ואמר פתח כון למדינחא ּופתח ואמר אלישע שדי ּושדא ואמר הדין גירא יתעביד לנא
פּורקנא מן קדם יי והדין גירא יתעביד לנא נצחנא באנש ארם ותמחי ית אנש ארם באפיק
עד דישתיצּון.
יח .ואמר סב גרריא ּונסיב ואמר למלכא דישראל מחי לַארעא ּומחא תלת זמנין ּופסק.
יטּ .ורגיז עלֹוהי נביא דיי ואמר הוה חזי לְך לממחי חמש אֹו שית זמנין בכן פֹון מחיתא ית
אנש ארם עד שיציּותא ּוכען תלת זמנין תמחי ית אנש ארם.
כּ .ומית אלישע ּוקברּוהי ּומשרית מֹוָאב עלת בַארעא במיעל שתא.
כא .והוה עד דאינּון קברין גברא והא חזֹו ית משריתא ּורמֹו ית גברא בקברא דאלישע
ואזל ּוקריב גברא בגרמי דאלישע וחיא וקם על רגלֹוהי.
כב .וחזאל מלכא דארם דחק ית ישראל כל יֹומי יהֹוָאחז.
כג .וחס יי עליהֹון ּורחם עליהֹון ואתפני במימריּה לאֹוטבא להֹון בדיל קימיּה דעם ַאברהם
יצחק ויעקב ולא אבה לחבלּותהֹון ולא ַאגלינּון מארע בית שכינתיּה עד כען.
כדּ .ומית חזאל מלכא דארם ּומלְך בר הדד בריּה תחֹותֹוהי.
כה .ותב יהֹואש בר יהֹוָאחז ּונסיב ית קירויא מיד בר הדד בר חזאל די נסיב מן יהֹוָאחז
אבּוהי בקרבא תלת זמנין מחהי יֹואש ואתיב ית קירוי ישראל.

פרק יד
א .בשנת תרתין ליֹואש בר יהֹוָאחז מלכא דישראל מלְך אמציה בר יֹואש מלְך שבטא דבית
יהּודה.
ב .בר עסרין וחמש שנין הוה כד מלְך ועסרין ּותשע שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה יהֹועדן
מן ירּושלם.
ג .ועבד דכשר קדם יי לחֹוד לא כדוד אבּוהי ככל דעבד יֹואש אבּוהי עבד.
ד .לחֹוד במתא לא עטרא עד כען עמא מדבחין ּומסקין בּוסמין על במתא.
ה .והוה כד תקיפת מלכּותא בידיּה ּוקטל ית עבדֹוהי די קטלּו ית מלכא אבּוהי.
ו .וית בני קטליא לא קטל כמא דכתיב בספר אֹוריתא דמשה דפקיד יי למימר לא יּומתּו
ַאבהן על פּום בנין ּובנין לא יּומתּון על פּום ַאבהן אלהין אנש בחֹוביּה ימּות.
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ז .הּוא מחא ית אנש אדֹום בגי מלח עסרא ַאלפין ּוכבש ית כרכא בקרבא ּוקרא ית שמה
יקתאל עד יֹומא הדין.
ח .בכן שלח אמציה אזגדין לות יהֹואש בר יהֹוָאחז בר יהּוא מלכא דישראל למימר איתא
נקביל אפין בקרבא.
טּ .ושלח יהֹואש מלכא דישראל לות אמציה מלְך שבטא דבית יהּודה למימר חֹוחא די
בלבנן שלח לַארזא די בלבנן למימר הב ית ברתְך לברי לאתּו ועברת חיות ברא די בלבנן
ודשת ית חֹוחא.
י .מימחא מחיתא ית אנש אדֹום וראים עלְך לבְך אתיקר ותיב בביתְך ּולמא את מתגרי
בבישתא ותתקטיל את ּודבית יהּודה עמְך.
יא .ולא קבל אמציהּו ּוסליק יהֹואש מלכא דישראל וַאקבילּו אפיהֹון בקרבא הּוא ואמציהּו
מלְך שבטא דבית יהּודה בבית שמש די לשבטא דיהּודה.
יב .ואתברּו אנש יהּודה קדם ישראל ואפיכּו גבר לקירוֹוהי.
יג .וית אמציהּו מלְך שבטא דבית יהּודה בר יהֹואש בר אחזיה אחד יהֹואש מלכא דישראל
בבית שמש ואתֹו לירּושלם ּופרץ בשּורא דירּושלם בתרע שבטא דאפרים עד תרע זויתא
ַארבע מָאה ַאמין.
ידּ .ונסיב ית כל דהבא וכספא וית כל מניא דאשתכחּו בית מקדשא דיי ּובגנזי בית מלכא
וית בני רברביא ותב לשמרֹון.
טוּ .ושַאר פתגמי יהֹואש די עבד ּוגבּורתיּה ּודַאגיח עם אמציה מלְך שבטא דבית יהּודה
הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי ישראל.
טזּ .ושכיב יהֹואש עם אבהתֹוהי ואתקבר בשמרֹון עם מלכי ישראל ּומלְך ירבעם בריּה
תחֹותֹוהי.
יז .וחיא אמציהּו בר יֹואש מלְך שבטא דבית יהּודה בתר דמית יהֹואש בר יהֹוָאחז מלכא
דישראל חמש עסרי שנין.
יחּ .ושָאר פתגמי אמציה הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכיא דבית יהּודה.
יטּ .ומרדּו עלֹוהי מירדא בירּושלם וַאפיְך ללכיש ּושלחּו בתרֹוהי ללכיש וקטלֹוהי תמן.
כּ .ונטלּו יתיּה על סּוסותא ואתקבר בירּושלם עם אבהתֹוהי בקרתא דדוד.
כא .ודברּו כל עמא דיהּודה ית עזריה והּוא בר שית עסרי שנין וַאמליכּו יתיּה תחֹות אבּוהי
אמציהּו.
כב .הּוא בנא ית אילת ואתיבּה לבית יהּודה בתר דשכיב מלכא עם אבהתֹוהי.
כג .בשנת חמש עסרי שנין לאמציה בר יֹואש מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך ירבעם בר
יֹואש מלכא דישראל בשמרֹון ַארבעין וחדא שנין.
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כד .ועבד דביש קדם יי לא סטא מכל חֹובי ירבעם בר נבט דחיב ית ישראל.
כה .הּוא ָאתיב ית תחּום ישראל ממעלנא דחמת עד ימא דמישרא כמא דמליל יי אלהא
דישראל די מליל ביד עבדיּה יֹונה בר אמתי נביא די מגת חפר.
כו .ארי גלי קדם יי שעבּודא דישראל תקיף לחדא ואינּון מטלטלין ּושביקין ולית דסעיד
לישראל.
כז .ולא הוה רעוא קדם יי למימחי ית שמא דישראל מתחֹות שמיא ּופרקינּון על ידי ירבעם
בר יֹואש.
כחּ .ושַאר פתגמי ירבעם וכל דעבד ּוגבּורתיּה דַאגיח ּודָאתיב ית דמשק וית חמת לדבית
יהּודה בישראל הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי ישראל.
כטּ .ושכיב ירבעם עם אבהתֹוהי עם מלכי ישראל ּומלְך זכריה בריּה תחֹותֹוהי.

פרק טו
א .בשנת עשרין ּושבע שנין לירבעם מלכא דישראל מלְך עזריה בר אמציה מלְך שבטא
דבית יהּודה.
ב .בר שית עסרי שנין הוה כד מלְך וחמשין ותרתין שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה יכליּה
מירּושלם.
ג .ועבד דכשר קדם יי ככל דעבד אמציה אבּוהי.
ד .לחֹוד במתא לא עטרא עד כען עמא מדבחין ּומסקין בּוסמא על במתא.
ה .וַאיתי יי מכתש על מלכא והוה סגיר על יֹום מֹותיּה ויתיב בר מן ירּושלם ויֹותם בר
מלכא ממנא על ביתא דאין ית עמא דַארעא.
וּ .ושַאר פתגמי עזריהּו וכל די עבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי דבית
יהּודה.
זּ .ושכיב עזריה עם אבהתֹוהי ּוקברּו יתיּה עם אבהתֹוהי בקרתא דדוד ּומלְך יֹותם בריּה
תחֹותֹוהי.
ח .בשנת תלתין ותמני שנין לעזריה מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך זכריהּו בר ירבעם על
ישראל בשמרֹון שתא ירחין.
ט .ועבד דביש קדם יי כמא דעבדּו אבהתֹוהי לא סטא מחֹובי ירבעם בר נבט דחיב ית
ישראל.
יּ .ומרד עלֹוהי שלם בר יבש ּומחהי קדם עמא וקטליּה ּומלְך תחֹותֹוהי.
יאּ .ושָאר פתגמי זכריה הא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי ישראל.
יב .הּוא פתגמא דיי די מליל עם יהּוא למימר בנין רביעאין יתבּון לְך על כּורסי מלכּותא
דישראל והוה כן.
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יג .שלּום בר יבש מלְך בשנת תלתין ּותשע שנין לעזיה מלְך שבטא דבית יהּודה ּומלְך ירח
יֹומין בשמרֹון.
ידּ .וסליק מנחם בר גדי מתרצה ואתא לשמרֹון ּומחא ית שלּום בר יבש בשמרֹון וקטליּה
ּומלְך תחֹותֹוהי.
טוּ .ושָאר פתגמי שלּום ּומירדיּה די מרד הא אינּון כתיבין על ספרי פתגמי יֹומיא למלכי
ישראל.
טז .בכן מחא מנחם ית תפסח וית כל די בּה וית תחּומהא מתרצה ארי לא פתחת תרעהא
לאשלמא ּומחא וית כל מעדיתהא בזע.
יז .בשנת תלתין ּותשע שנין לעזריה מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך מנחם בר גדי על
ישראל עסר שנין בשמרֹון.
יח .ועבד דביש קדם יי לא סטא מעל חֹובי ירבעם בר נבט דחיב על ישראל כל יֹומֹוהי.
יט .אתא פּול מלכא דאתּור על ַארעא ויהב מנחם לפּול אלף ככרין דכסף לאשלמא ידֹוהי
עמיּה לַאתקפא מלכּותא בידיּה.
כּ .ורמא מנחם ית כספא על ישראל ועל כל גברי חילא למתן למלכא דאתּור חמשין סלעין
דכסף לגברא חד ותב מלכא דאתּור ולא ַאנזיק תמן בַארעא.
כאּ .ושָאר פתגמי מנחם וכל די עבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי
ישראל.
כבּ .ושכיב מנחם עם אבהתֹוהי ּומלְך פקחיה בריּה תחֹותֹוהי.
כג .בשנת חמשין שנין לעזריה מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך פקחיה בר מנחם על ישראל
בשמרֹון תרתין שנין.
כד .ועבד דביש קדם יי לא סטא מחֹובי ירבעם בר נבט דחייב ית ישראל.
כהּ .ומרד עלֹוהי פקח בר רמליהּו גבריּה ּומחהי בשמרֹון באידרֹון בית מלכא ית ַארגֹוב וית
ַאריא ועמיּה חמשין גברא מבני גלעדאי וקטליּה ּומלְך תחֹותֹוהי.
כוּ .ושַאר פתגמי פקחיה וכל די עבד הא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי ישראל.
כז .בשנת חמשין ותרתין שנין לעזריה מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך פקח בר רמליהּו על
ישראל בשמרֹון עסרין שנין.
כח .ועבד דביש קדם יי לא סטא מן חֹובי ירבעם בר נבט דחיב ית ישראל.
כט .ביֹומי פקח מלכא דישראל אתא תגלת פלאסר מלכא דאתּור ּושבא ית עיֹון וית ָאבל
בית מעכא וית ינֹוח וית קדש וית חצֹור וית גלעדא וית גלילא כל ַארעא שבט נפתלי
וַאגלינּון לאתּור.
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לּ .ומרד מירדא הֹושע בר אלה על פקח בר רמליהּו ּומחהי וקטליּה ּומלְך תחֹותֹוהי בשנת
עסרין ליֹותם בר עזיה.
לאּ .ושַאר פתגמי פקח וכל די עבד הא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי ישראל.
לב .בשנת תרתין לפקח בר רמליהּו מלכא דישראל מלְך יֹותם בר עזיהּו מלְך שבטא
דבית יהּודה.
לג .בר עשרין וחמש שנין הוה כד מלְך ושית עשרי שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה ירּושא
בת צדֹוק.
לד .ועבד דכשר קדם יי ככל דעבד עזיה אבּוהי עבד.
לה .לחֹוד במתא לא עטרא עד כען עמא מדבחין ּומסקין בּוסמיא על במתא הּוא בנא ית
תרע בית מקדשא דיי עלָאה.
לוּ .ושַאר פתגמי יֹותם וכל די עבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי דבית
יהּודה.
לז .ביֹומיא האינּון שרי יי לגרָאה בדבית יהּודה רצין מלכא דארם וית פקח בר רמליהּו.
לחּ .ושכיב יֹותם עם אבהתֹוהי ואתקבר עם אבהתֹוהי בקרתא דדוד אבּוהי ּומלְך ָאחז
בריּה תחֹותֹוהי.

פרק טז
א .בשנת שבע עסרי שנין לפקח בר רמליהּו מלְך ָאחז בר יֹותם מלְך שבטא דבית יהּודה.
ב .בר עשרין שנין ָאחז כד מלְך ושית עסרי שנין מלְך בירּושלם ולא עבד דכשר קדם יי
אלהיּה כדוד אבּוהי.
ג .ואזל באֹורח מלכי ישראל וַאף ית בריּה ַאעבר בנּורא כתֹועבת עממיא דתריְך יי יתהֹון
מן קדם בני ישראל.
דּ .ודבח וַאסיק בּוסמין על במתא ועל רמתא ּותחֹות כל אילן עבּוף.
ה .בכן סליק רצין מלכא דארם ּופקח בר רמליהּו מלכא דישראל לירּושלם לַאגחא קרבא
וצרּו על ָאחז ולא יכילּו לַאגחא.
ו .בעדנא ההיא ָאתיב רצין מלכא דארם ית אילת לארם ותריְך ית יהּודאי מאילת וארמאי
אתֹו לאילת ויתיבּו תמן עד יֹומא הדין.
זּ .ושלח ָאחז אזגדין לות תגלת פלסר מלכא דאתּור למימר עבדְך ּוברְך אנא סק ּופרֹוקני
מיד מלכא דארם ּומיד מלכא דישראל דקמּו עלי.
חּ .ונסיב ָאחז ית כספא וית דהבא דאשתכח בבית מקדשא דיי ּובאֹוצרי בית מלכא ושדר
למלכא דאתּור שֹוחדא.
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ט .וקביל מניּה מלכא דאתּור ּוסליק מלכא דאתּור על דמשק וַאחדּה וַאגלי עמא די בּה
לקירינא וית רצין קטל.
י .ואזל מלכא ָאחז לקדמּות תגלת פלאסר מלכא דאתּור לדּומשק וחזא ית מדבחא די
בדמשק ושדר מלכא ָאחז לות אּוריה כהנא ית דמּות מדבחא וית טיקּוסיּה לכל עֹובדֹוהי.
יאּ .ובנא אּוריה כהנא ית מדבחא ככל דשלח מלכא ָאחז מדמשק כן עבד אּוריה כהנא עד
דאתא מלכא ָאחז מדמשק.
יב .ואתא מלכא מדמשק וחזא מלכא ית מדבחא וקריב מלכא על מדבחא וַאסיק עלֹוהי.
יג .וַאסיק ית עלתיּה וית מנחתיּה ונסיְך ית נסכיּה ּוזרק ית דם נכסת קּודשיא די ליּה על
מדבחא.
יד .וית מדבחא דנחשא די קדם יי וקריב מן קדם ביתא מבין מדבחא ּומבין בית מקדשא
דיי ויהב יתיּה על צידא דמדבחא צפּונא.
טוּ .ופקיד מלכא ָאחז ית אּוריה כהנא למימר על מדבחא רבא ַאסיק ית עלת צפרא וית
מנחת רמשא וית עלת מלכא וית מנחתיּה וית עלת כל עמא דַארעא ּומנחתהֹון ונסכיהֹון
וכל דם עלתא וכל דם נכסת קּודשיא עלֹוהי תזרֹוק ּומדבחא דנחשא יהי לי לבקרא.
טז .ועבד אּוריה כהנא ככל דפקיד מלכא ָאחז.
יז .וקציץ מלכא ָאחז ית גדנפי בסיסיא וַאעדי מנהֹון ית כיֹורא וית ימא ָאחית מעל תֹוריא
דנחשא דתחֹותֹוהי ויהב יתיּה על רצפת ַאבניא.
יח .וית טיקּוס שבתא די בנֹו בביתא וית מעלנא דמלכא ברָאה ַאסחר לבית מקדשא דיי מן
קדם מלכא דאתּור.
יטּ .ושַאר פתגמי ָאחז דעבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכיא דבית
יהּודה.
כּ .ושכיב ָאחז עם אבהתֹוהי ואתקבר עם אבהתֹוהי בקרתא דדוד ּומלְך חזקיהּו בריּה
תחֹותֹוהי.

פרק יז
א .בשנת תרתי עסרי לָאחז מלְך שבטא דבית יהּודה מלְך הֹושע בר אלה בשֹומרֹון על
ישראל תשע שנין.
ב .ועבד דביש קדם יי לחֹוד לא כמלכי ישראל דהוֹו קדמֹוהי.
ג .עלֹוהי סליק שלמנאסר מלכא דאתּור והוה ליּה הֹושע עבדא ואתיב ליּה תקרּובתא.
ד .ואשכח מלכא דאתּור בהֹושע מירדא די שלח אזגדין לות סֹוא מלכא דמצרים ולא ַאסיק
תקרּובתא למלכא דאתּור כשנא בשנא וַאחדיּה מלכא דאתּור וַאסריּה בבית ַאסירי.
הּ .וסליק מלכא דאתּור בכל ַארעא ּוסליק לשמרֹון וצר עלּה תלת שנין.
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ו .בשתא תשיעתא להֹושע כבש מלכא דאתּור ית שמרֹון וַאגלי ית ישראל לאתּור ואֹותיב
יתהֹון בחלח ּובחבֹור נהר גֹוזן וקירוי מדי.
ז .והוה כד חבּו בני ישראל קדם יי אלההֹון דַאסיק יתהֹון מַארעא דמצרים מתחֹות יד
פרעה מלכא דמצרים ּודחילּו טעות עממיא.
ח .ואזלּו בגזירת עממיא דתריְך יי מן קדם בני ישראל ּומלכי ישראל דעבדּו.
ט .ואמרּו בני ישראל מלין דלא כשרין קדם יי אלההֹון ּובנֹו להֹון במן בכל קרויהֹון ממגדל
תקיף עד קירוין כריכן.
י .ואקימּו להֹון קמן ואשירין על כל רמא מנטלא ּותחֹות כל אילן עבּוף.
יא .וַאסיקּו בּוסמין תמן על כל במתא בעממיא דַאגלי יי מן קדמיהֹון ועבדּו קדמֹוהי פתגמין
בישין לַארגזא קדם יי.
יבּ .ופלחּו ית בעליא די אמר יי להֹון לא תעבדּון ית פתגמא הדין.
יג .וַאסהיד יי בישראל ּוביהּודה ביד כל ספר כל מילף למימר תּובּו מאֹורחתכֹון בישתא
וטרּו פקּודי ּוקימי ככל אֹוריתא דפקדית ית אבהתכֹון ודשלחית לותכֹון ביד עבדי נבייא.
יד .ולא קבילּו וַאקשיאּו ית קדלהֹון כקדלא דאבהתהֹון דלא הימנּו במימרא דיי אלההֹון.
טו .וקצּו בקימֹוהי ּובגזירתיּה די גזר עם אבהתהֹון ּובסהדותיּה דַאסהיד בהֹון ּוטעֹו בתר
טעותא והוֹו ללמא ּובתר עממיא די בסחרניהֹון די פקיד יי יתהֹון בדיל דלא למעבד כותהֹון.
טזּ .ושבקּו ית כל פקּודיא דיי אלההֹון ועבדּו להֹון מתכא תרין עגלין ועבדּו אשירתא ּוסגידּו
לכל חילי שמיא ּופלחּו ית בעלא.
יז .וַאעברּו ית בניהֹון וית בנתיהֹון בנּורא ּוקסמּו קסמין ּונחישּו וחשיבּו למעבד דביש קדם
יי לַארגזא קדמֹוהי.
יח .והוה רגז מן קדם יי לחדא בישראל וַאגלינּון מַארעא בית שכינתיּה לא אשתַאר לחֹוד
שבטא דבית יהּודה בלחֹודֹוהי.
יטַ .אף דבית יהּודה לא נטרּו ית פקּודיא דיי אלההֹון ואזלּו בגזירת ישראל דעבדּו.
כ .וקץ יי בכל זרעא דישראל וענינּון ּומסרינּון ביד בזֹוזין עד דַאגלינּון מאתר בית שכנתיּה.
כא .ארי אתפליגּו בית ישראל על דבית יהּודה וַאמליכּו ית ירבעם בר נבט וַאטעי ירבעם
ית ישראל מבתר פּולחנא דיי וחיבינּון חֹובא רבא.
כב .ואזלּו בני ישראל בכל חֹובי ירבעם דעבד לא סטֹו מנּה.
כג .עד דַאגלי יי ית ישראל מַארעא בית שכנתיּה כמא דמלל ביד כל עבדֹוהי נבייא ּוגלֹו
ישראל מעל ַארעהֹון לאתּור עד יֹומא הדין.
כד .וַאייתי מלכא דאתּור מבבל ּומכּותה ּומעוה ּומחמת ּומספרוים ואֹותיב בקירוי שמרֹון
חלף בני ישראל ויריתּו ית שמרֹון ויתיבּו בקירוהא.
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כה .והוה בשריּות למיתבהֹון תמן לא הוֹו דחלין מן קדם יי וגרי יי בהֹון ית ַאריותא והוֹו
קטלין בהֹון.
כו .ואמרּו למלכא דאתּור למימר עממיא דַאגליתא ואֹותבתא בקירוי שמרֹון לא הוֹו ידעין
ית דין אלהא דַארעא וגרי בהֹון ית ַאריותא והא אינּון מקטלין יתהֹון בדלית אינּון ידעין ית
דין אלהא דַארעא.
כזּ .ופקיד מלכא דאתּור למימר אֹובילּו לתמן חד מכהניא דַאגלתינּון מתמן ויזלּון ויתבּון
תמן וילפּון ית די אלהא דַארעא.
כח .ואתא חד מכהניא דאתגליאּו משמרֹון ויתיב בבית אל והוה מליף יתהֹון אכדין ידחלּון
מן קדם יי.
כט .והוֹו עבדין עמא עמא טעותיהֹון ואחיתּו בבית במתא דעבדּו שמרֹונאי עמא עמא
בקירויהֹון דאינּון יתבין תמן.
ל .ואנשי בבל עבדּו ית סכֹות בנֹות ואנשי כּות עבדּו ית נרגל ואנשי חמת עבדּו ית אשימא.
לא .ועואי עבדּו נבחז וית תרתק ואנש ספרואי מֹוקדין ית בניהֹון בנּורא לַאדרמלְך וענמלְך
טעות ספרוים.
לב .והוֹו דחלין מן קדם יי ועבדּו להֹון מקצתהֹון כּומרי במתא והוֹו עבדין להֹון בבית במתא.
לג .מן קדם יי הוֹו דחלין וית טעותהֹון הוֹו פלחין כנימּוסי עממיא דַאגליאּו יתהֹון מתמן.
לד .עד יֹומא הדין אינּון עבדין כנימּוסי קדמאי ליתינּון דחלין מן קדם יי וליתינּון עבדין
כגזירתהֹון וכדחזי להֹון ּוכאֹוריתא ּוכתפקידתא דפקיד יי ית בני יעקב דשוי שמיּה ישראל.
להּ .וגזר יי עמהֹון קים ּופקדינּון למימר לא תדחלּון לטעות עממיא ולא תסגדּון להֹון ולא
תפלחנּון ולא תדבחּון להֹון.
לו .אלהן קדם יי דַאסיק יתכֹון מַארעא דמצרים בחיל רב ּובדרע מרמם יתיּה תדחלּון
ּוקדמֹוהי תסגדּון ועל מדבחיּה תדבחּון.
לז .וית קימיא וית דיניא ואֹוריתא ותפקידתא דכתב לכֹון תטרֹון למעבד כל יֹומיא ולא
תדחלּון לטעות עממיא.
לחּ .וקימא דגזרית עמכֹון לא תתנשּון ולא תדחלּון לטעות עממיא.
לט .אלהין מן קדם יי אלהכֹון תדחלּון והּוא ישיזיב יתכֹון מיד כל בעלי דבביכֹון.
מ .ולא קבילּו אלהין כנימּוסיהֹון קדמאי אינּון עבדין.
מא .והוֹו עממיא האילין דחלין מן קדם יי וית צלמניהֹון הוֹו פלחין ַאף בניהֹון ּובני בניהֹון
כמא דעבדּו אבהתהֹון אינּון עבדין עד יֹומא הדין.

פרק יח
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א .והוה בשנת תלת להֹושע בר אלה מלכא דישראל מלְך חזקיּה בר ָאחז מלְך שבטא
דבית יהּודה.
ב .בר עסרין וחמש שנין הוה כד מלְך ועסרין ּותשע שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה אבי
בת זכריה.
ג .ועבד דכשר קדם יי ככל דעבד דוד אבּוהי.
ד .הּוא ַאעדי ית במתא ּותבר ית קמתא וקץ ית אשירתא ּופסיק ית חויא דנחשא דעבד
משה ארי עד יֹומיא האינּון הוֹו בני ישראל מסקין בֹוסמין ליּה והוֹו קרן ליּה נחּושתן.
ה .במימרא דיי אלהא דישראל אתרחיץ ּובתרֹוהי לא הוה כותיּה בכל מלכיא דבית יהּודה
ודהוֹו קדמֹוהי.
ו .ואדבק בדחלתא דיי לא סטא מבתר פּולחניּה ּונטר פקּודֹוהי דפקיד יי ית משה.
ז .והוה מימרא דיי בסעדיּה בכל אתר דנפק מצלח ּומריד במלכא דאתּור ולא פלחיּה.
ח .הּוא קטל ית פלשתאי עד עזה וית תחּומהא ממגדל תקֹוף עד קירוין כריכן.
ט .והוה בשתא רביעיתא למלכא חזקיה היא שתא שביעיתא להֹושע בר אלה מלכא
דישראל סליק שלמנאסר מלכא דאתּור על שמרֹון וצר עלּה.
י .וכבשּוה מסֹוף תלת שנין בשנת שית לחזקיהּו היא שנת תשע להֹושע מלכא דישראל
אתכבישת שמרֹון.
יא .וַאגלי מלכא דאתּור ית ישראל לאתּור ואשרינּון בחלח ּובחבֹור נהר גֹוזן וקירוי מדי.
יב .על דלא קבילּו למימר דיי אלההֹון ועבדּו ית קימיּה ית כל דפקיד משה עבדא דיי ולא
קבילּו למימריּה ולא עבדּו רעּותיּה.
יגּ .ובַארבע עשרי שנין למלכא חזקיה סליק סנחריב מלכא דאתּור על כל קירויא דבית
יהּודה כריכתא ואחדינּון.
ידּ .ושלח חזקיה מלְך שבטא דבית יהּודה לות מלכא דאתּור ללכיש למימר חבית אסתלק
מני ית דתרמי עלי אקבל ּורמא מלכא דאתּור על חזקיה מלְך שבטא דבית יהּודה תלת
מָאה ככרין דכסף ּותלתין ככרין דדהבא.
טו .ויהב חזקיה ית כל כספא דאשתכח בית מקדשא דיי ּובגנזי בית מלכא.
טז .בעדנא ההיא קליף חזקיה ית דשי היכלא דיי וית סקֹופיא דחפי חזקיה מלְך שבטא
דבית יהּודה ויהבינּון למלכא דאתּור.
יזּ .ושלח מלכא דאתּור ית תרתן וית רב סריס וית רבשקה מן לכיש לות מלכא חזקיה
במשרין סגיָאן לירּושלם ּוסליקּו ואתֹו לירּושלם ּוסליקּו ואתֹו וקמּו במזיקת בריכתא עליתא
די בכיבש חקל משטח קצריא.

232

תרגום יונתן לנביאים ראשונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

233

יחּ .וקרֹו למלכא ּונפק לותהֹון אליקים בר חלקיה דממנא על ביתא ושבנא ספרא ויֹוָאח בר
ָאסף דממנא על דכרניא.
יט .ואמר להֹון רבשקה אמרּו כען לחזקיה כדנן אמר מלכא דרבתנא מלכא דאתּור מא
רֹוחצנא הדין דאתרחיצתא.
כ .אמרת ברם במלל ספון במילְך ּוגבּורה ַאעביד קרבא כען על מן אתרחיצתא ארי
מרידתא בי.
כא .כען הא אתרחיצתא לְך על סמְך קניא רעיעא הדין על מצרים דאם יסתמיְך גברא
עלֹוהי ויעּול בידיּה ויבזעיניּה כן פרעה מלכא דמצרים לכל דמתרחצין עלֹוהי.
כב .וארי תימרּון לי על מימרא דיי אלהנא אתרחיצנא הלא הּוא דַאעדי חזקיה ית במתֹוהי
וית מדבחֹוהי ואמר לאנש יהּודה ּוליתבי ירּושלם קדם מדבחא הדין תסגדּון בירּושלם.
כגּ .וכען אתערב כען עם רבֹוני עם מלכא דאתּור ואתן לְך תרין ַאלפין סּוסון אם תכּול
למנָאה לְך רכיבין עליהֹון.
כד .ואיכדין את מדמי לאתבא ית אפי חד משלטֹוני עבדי רבֹוני זעיריא ואתרחיצת לְך על
מצראי לרתיכין ּולפרשין.
כה .כען הבר ממימרא דיי סליקית על ַאתרא הדין לחבלּותּה יי אמר לי סק לַאתרא הדין
וחבלינּה.
כו .ואמר אליקים בר חלקיה ושבנה ויֹוָאח לרבשקה מלל כען עם עבדְך ארמית ארי שמעין
אנחנא ולא תמליל עמנא יהּודית קדם עמא דעל שּורא.
כז .ואמר להֹון רבשקה העל רבֹונְך ועלְך שלחני רבֹוני למללא ית כל פתגמיא האלין הלא
על גבריא דיתבין על שּורא למיכל ית מפקתהֹון ּולמשתי ית מימי רגליהֹון בצירא עמכֹון.
כח .וקם רבשקה ּוקרא בקל רב יהּודית ּומליל ואמר שמעּו פתגמא דמלכא דרבתנא מלכא
דאתּור.
כט .כדנן אמר מלכא לא יטעי יתכֹון חזקיה ארי לא יכּול לשיזבא יתכֹון מן ידיּה.
ל .ולא ירחיץ יתכֹון חזקיה על מימרא דיי למימר שיזבא ישיזביננא יי ולא תתמסר קרתא
הדא ביד מלכא דאתּור.
לא .לא תקבלּון מן חזקיה ארי כדנן אמר מלכא דאתּור עבידּו עמי שלמא ּופּוקּו לותי
ואכלּו גבר פרי גּופניּה ּוגבר פרי תינֹוהי ּושתֹו גבר מי גּוביּה.
לב .עד מיתי ואדבר יתכֹון לַארעא טבא כַארעכֹון ַארעא עבּור וחמר ַארעא חקלין וכרמין
ַארעא דזיתהא עבדין משחא והיא עבדא דבש וחיּון ולא תמּותּון ולא תקבלּון מן חזקיה ארי
יטעי יתכֹון למימר יי ישיזביננא.
לג .השיזבא שיזיבא דחלת עממיא גבר ית ַארעיּה מיד מלכא דאתּור.
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לדָ .אן דחלת חמת וַארפד וָאן דחלת ספרוים הלא טלטילּונּון וַאגליאּונּון ארי שיזבּו ית
שמרֹון מן ידי.
לה .מן בכל דחלת מדינתא דשיזיבּו ית ַארעהֹון מן ידי ארי ישיזיב יי ית ירּושלם מן ידי.
לוּ .ושתיקּו עמא ולא אתיבּו יתיּה פתגמא ארי תפקידת מלכא היא למימר לא תתיבּוניּה.
לז .ואתא אליקים בר חלקיה דממנא על ביתא ושבנא ספרא ויֹוָאח בר ָאסף דממנא על
דכרניא לות חזקיהּו מבזעין לבּושיהֹון וחויאּו ליּה ית פתגמי רבשקה.

פרק יט
א .והוה כד שמע מלכא חזקיה ּובזע ית לבּושֹוהי ואתכסי בסקא ועל לבית מקדשא דיי.
בּ .ושלח ית אליקים די ממנא על ביתא ושבנא ספרא וסבי כהניא כד מכסן סקיא לות
ישעיהּו נביא בר ָאמֹוץ.
ג .ואמרּו ליּה כדנן אמר חזקיהּו יֹום עקא וחיסּודין וניאּוצא יֹומא הדין ארי אקיפתנא עקא
כאתתא דיתבא על מתברא וחיל לית לּה למילד.
ד .מאים שמיע קדם יי אלהְך ית כל פתגמי רבשקה דשלחיּה מלכא דאתּור רבֹוני לחסדא
עמא דיי קימא ויעביד פּורענּותא על כל פתגמיא דשמעין קדמֹוהי יי אלהְך ותתחנן בצלֹו על
שָארא הדין דאשתָאר.
ה .ואתֹו עבדי מלכא חזקיהּו לות ישעיהּו.
ו .ואמר להֹון ישעיהּו כדנן תימרּון לרבֹונכֹון כדנן אמר יי לא תדחל מן קדם פתגמיא
דשמעתא דחסידּו עּולימי מלכא דאתּור קדמי.
ז .הא אנא יהיב ביּה רּוחא וישמע בסּורא ויתּוב לַארעיּה וַאפליגיּה בחרבא בַארעיּה.
ח .ותב רבשקה ואשכח ית מלכא דאתּור מגיח קרבא על לבנה ארי שמע ארי נטל מלכיש.
טּ .ושמע על תרהקה מלכא דכּוש למימר הא נפק לַאגחא קרבא עמְך ותב ּושלח אזגדין
לות חזקיה למימר.
י .כדנן תימרּון לחזקיה מלְך שבטא דבית יהּודה למימר לא יטעינְך אלהְך דאת רחיץ ביּה
למימר לא תתמסר ירּושלם ביד מלכא דאתּור.
יא .הא את שמעתא ית דעבדּו מלכי דאתּור לכל מדינתא לגמרּותהֹון ואת מדמי
לאשתיזבא.
יב .השיזבא יתהֹון דחלת עממיא דחבילּו אבהתי ית גֹוזן וית חרן ורצף ּובני עדן דבתלסר.
יגָ .אן מלכא דחמת ּומלכא דַארפד ּומלכא דלקרתא ספרוים הא טלטילּונּון וַאגליאּונּון.
ידּ .ונסיב חזקיהּו ית אגרתא מיד אזגדיא וקרינן ּוסליק לבית מקדשא דיי ּופרסינן חזקיהּו
קדם יי.
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טו .וצלי חזקיהּו קדם יי ואמר יי אלהא דישראל דשכנתיּה שריא עיל מן כרּוביא את הּוא יי
ולית בר מנְך לכל מלכות ַארעא את עבדת ית שמיא וית ַארעא.
טז .גלי קדמְך יי ודּון ּושמיע קדמְך יי ואתפרע ועביד פּורענּותא על כל פתגמי דסנחריב
דשלחיּה לחסדא עמא דיי קימא.
יז .בקּושטא יי ַאחריבּו מלכי אתּור ית עממיא וית ַארעהֹון.
יחּ .ומֹוקדין ית טעותהֹון בנּורא ארי לא טעון דאית בהֹון צרֹוְך אינּון אלהן עֹובד ידי אנשא
ָאעא וַאבנא וַאבדּונּון.
יטּ .וכען יי אלהנא פרֹוקנא כען מן ידיּה וידעּון כל מלכות ַארעא ארי את יי אלהים לית בר
מנְך.
כּ .ושלח ישעיהּו בר ָאמֹוץ לות חזקיהּו למימר כדנן אמר יי אלהא דישראל דבעיתא מן
קדמי על סנחריב מלכא דאתּור שמיע קדמי.
כא .דין פתגמא די גזר יי עלֹוהי מבסרא לְך מעיקא עלְך מלכּות כנשתא דציֹון בתרְך
רישיהֹון מנידין עמא דירּושלם.
כב .ית מן חסידתא ועל מן אתרברבתא וקדם מן ארימתא קלא ּוזקיפתא לרֹומא עינְך
אמרת מלין דלא כשרין קדם קדישא דישראל.
כג .ביד אזגדְך חסידתא עמא דיי ואמרת בסגיאּות רתיכי אנא סליקית לתקֹוף כרכיהֹון ַאף
איחֹוד בית מקדשהֹון ואקטֹול שפר גבריהֹון מבחר שלטֹוניהֹון וַאכביש קרית תּוקפיהֹון
ואשיצי סגי משריתהֹון.
כד .אנא הויתי חפיר גּובין ושתי מין נּוכראין ּוטפחית בפרסת רגלי עמא דעמי כל מי נהרין
עמיקין.
כה .הלא שמעתא מלקדמין מה דעבדית לפרעה מלכא דמצרים הלא על דשליט בהֹון וַאף
עלְך אתנביאּו נביי ישראל ולא תבתא ודא חזיא קדמי מיֹומי קדם למעבד לְך ַאף ַאתקינתא
כען ַאיתיתּה ודא הות לְך לתקלא על דהוָאה קדמְך כאתרגּושת גלין דישחּו קירוין כריכן.
כו .ויתביהֹון אתקצר חיליהֹון אתברּו ּובהיתּו הוֹו כעשב חקליא וכירֹוק דתָאה כעשב אגריא
דישלֹוק עד דלא מטא למהוי שּובלין.
כזּ .ומיתבְך בעיצה ּומיפקְך לַאגחא קרבא ּומיתְך לַארעא דישראל גלי קדמי וית
דַארגיזתא קדמי גלי.
כח .חלף דַארגיזתא על מימרי ואתרגשּותְך סליקת לקדמי ואשוי שירין בליסתְך ּוזמם
בספותְך ואתיבינְך באֹורחא דאתיתא בּה.
כט .ודין לְך ָאתא אכֹול בשתא חדא כתין ּובשתא תניניתא כתכתין ּובשתא תליתָאה זרּועּו
וחצּודּו וצּובּו כרמין ואכּולּו אביהֹון.
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ל .ויֹוספּון משיזביא דבית יהּודה דאשתארּון כאילן די משלח שֹורשֹוהי לרע ּומרים נֹופיּה
לעילא.
לא .ארי מירּושלם יפקּון שַאר צדיקיא ושיזבת מקימי אֹוריתא מטּורא דציֹון במימרא דיי
צבאֹות תתעביד דא.
לב .בכן כדנן אמר יי למלכא דאתּור לא יעֹול לקרתא הדא ולא יקשית תמן גיר ולא
יקדמינּה בתריסין ולא יצבר עלּה מליתא.
לג .באֹורחא דָאתא בה יתּוב ּולקרתא הדא לא יעּול אמר יי.
לד .וַאגן על קרתא הדא למפרקּה בדיל מימרי ּובדיל דוד עבדי.
לה .והוה בליליא ההּוא ּונפק מלאכא דיי ּוקטל במשרית אתּורָאה מָאה ותמנן וחמשא
ַאלפין וַאקדימּו בצפרא והא כּולהֹון פגרין מתין.
לוּ .ונטל ואזל ותב סנחריב מלכא דאתּור ויתיב בנינוה.
לז .והוה הּוא סגיד בית נסרֹוְך טעותיּה ואדרמלְך ושראצר בנֹוהי קטלֹוהי בחרבא ואינּון
אשתיזבּו לַארעא קרדּו ּומלְך אסרחדֹון בריּה תחֹותֹוהי.

פרק כ
א .ביֹומיא האינּון מרע חזקיהּו לממת ואתא לותיּה ישעיה בר ָאמֹוץ נביא ואמר ליּה כדנן
אמר יי פקיד על אנש ביתְך ארי מאית את ולא תיחי ממרעְך.
ב .וַאסחר ית אפֹוהי לכֹותל בית מקדשא וצלי קדם יי למימר.
ג .קבל בעּותי יי ַאדכר כען ית דפלחית קדמְך בקשֹוט ּובלבב שלים ּודתקין קדמְך עבדית
ּובכא חזקיה בכיא סגיָאה.
ד .והוה ישעיה לא נפק לדרתא מציעָאה ּופתגם נבּוָאה מן קדם יי הוה עמיּה למימר.
ה .תּוב ותימר לחזקיה מלכא דעמי כדנן אמר יי אלהיּה דדוד אבּוְך שמיע קדמי צלֹותְך
גליא קדמי דמעתְך הא אנא מסי לְך ביֹומא תליתָאה תיסק לבית מקדשא דיי.
ו .ואֹוסיף על יֹומְך חמש עסרי שנין ּומיד מלכא דאתּור אשיזבינְך וית קרתא הדא וָאגין על
קרתא הדא בדיל מימרי ּובדיל דוד עבדי.
ז .ואמר ישעיהּו יסבּון דבלת תינין ּונסיבּו ושויאּו על שיחנא ואתסי.
ח .ואמר חזקיהּו לישעיהּו מא ָאת ארי יסי יי לי ואסק ביֹומא תליתָאה לבית מקדשא דיי.
ט .ואמר ישעיה דין לְך ָאתא מן קדם יי ארי יעבד יי ית פתגמא דמליל היהְך טּולא עסר
שעין אם יתּוב עסר שעין.
י .ואמר חזקיה קללא דא דיהְך טּולא עסר שעין ברם נסא יתּוב טּולא לאחֹורֹוהי עסר שעין.
יא .וצלי ישעיה נביא קדם יי ואתיב ית טּולא בצּורת אבן שעיא דנחתת במסקנא דָאחז
שמשא לאחֹורֹוהי עסר שעין.
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יב .בעדנא ההיא שלח בראדְך בלאדן בר בלאדן מלכא דבבל אגרן וקרבנין לות חזקיה
ארי שמע ארי אתמרע חזקיה.
יג .וקבל מנהֹון חזקיה וַאחזינּון ית כל בית גנזֹוהי ית כספא וית דהבא וית בּוסמניא וית
משחא טבא וית בית מנֹוהי וית כל דאשתכח בגנזֹוהי לא הוה מדעם דלא ַאחזינּון חזקיה
בביתיּה ּובכל שּולטניּה.
יד .ואתא ישעיה נביא לות מלכא חזקיה ואמר ליּה מה אמרּו לְך גבריא האלין ּומנן אתֹו
לותְך ואמר חזקיה מַארעא רחיקא אתֹו לותי מבבל.
טו .ואמר מה חזֹו בביתְך ואמר חזקיה ית כל די בביתי חזֹו לא הוה מדעם די לא
ַאחזיתינּון בגנזי.
טז .ואמר ישעיהּו לחזקיה קבל פתגמא דיי.
יז .הא יֹומיא ָאתן ויתנטיל כל די בביתְך ודגנזּו אבהתְך עד יֹומא הדין ויתּוב לבבל לא
ישתַאר מדעם אמר יי.
יחּ .ומבנְך די יפקּון מנְך דתֹוליד ידבר ויהֹון רברבין בהיכלא דמלכא דבבל.
יט .ואמר חזקיה לישעיהּו תקין פתגמא דיי דמלילתא ואמר הלא אם שלם ּוקשֹוט יהי
ביֹומי.
כּ .ושָאר פתגמי חזקיה וכל גבּורתיּה ודעבד ית בריכתא וית מזיקתא וַאיתי ית מיא
לקרתא הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי דבית יהּודה.
כאּ .ושכיב חזקיהּו עם אבהתֹוהי ּומלְך מנשה בריּה תחֹותֹוהי.

פרק כא
א .בר תרתא עסרי שנין מנשה כד מלְך וחמשין וחמש שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה
חפצי בּה.
ב .ועבד דביש קדם יי כתֹועבת עממיא דתריְך יי מן קדם בני ישראל.
ג .ותב ּובנא ית במתא דאביד חזקיהּו אבּוהי ואקים אגֹורין לבעלא ועבד אשירתא כמא
דעבד ַאחָאב מלכא דישראל ּוסגיד לכל חילי שמיא ּופלח יתהֹון.
דּ .ובנא אגֹורין בבית מקדשא דיי דאמר יי בירּושלם אשרי ית שכינתי.
הּ .ובנא אגֹורין לכל חילי שמיא בתרתין דרתא דבית מקדשא דיי.
ו .ועבר ית בריּה בנֹורא וענין ונחיש ועבד בידין ּוזכּורּו ַאסגי למעבד דביש קדם יי לַארגזא
קדמֹוהי.
ז .ושוי ית צלם אשירתא דעבד בביתא דאמר יי לדוד ולשלמה בריּה בביתא הדין
ּובירּושלם דאיתרעיתי מכל שבטיא דישראל אשרי ית שכנתי לעלם.
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ח .ולא אֹוסיף לטלטלא ית ישראל מן ַארעא דיהבית לאבהתהֹון לחֹוד אם יטרּון למעבד
ככל תפקידתא דפקידתינּון ּולכל אֹוריתא דפקיד יתהֹון עבדי משה.
ט .ולא קבילּו וַאטעינּון מנשה למעבד ית דביש מן עממיא דשיצי יי מן קדם בני ישראל.
יּ .ומלל יי ביד עבדֹוהי נבייא למימר.
יא .חלף דעבד מנשה מלְך שבטא דבית יהּודה ית תֹועבתא האלין ַאבאיש מכל דעבדּו
אמֹוראי דקדמֹוהי וחיב ַאף ית דבית יהּודה בפּולחן טעותיּה.
יב .בכן כדנן אמר יי אלהא דישראל הא אנא מיתי בישתא על ירּושלם ויהּודה דכל
דישמעיניּה יצלן תרתין אּודנֹוהי.
יג .ואגֹוד על ירּושלם ית חּוט חּורבן שמרֹון וית מתקֹולת צרֹות בית ַאחָאב ואמחי ית
ירּושלם כמא דמתמחיא צלּוחיתא מתמחיא ּומתהפכא על אפהא.
יד .וארטֹוש ית שָארא דַאחסנתי ואמסרינּון ביד בעלי דבביהֹון ויהֹון לבז ולתבר לכל
סנאיהֹון.
טו .חלף דעבדּו ית דביש קדמי והוֹו מרגזין קדמי מן יֹומא דנפקּו אבהתהֹון ממצרים ועד
יֹומא הדין.
טז .וַאף דם זכאי דאשד מנשה סגי לחדא עד די מלא ית ירּושלם סיפא בסיפא בר
מחֹובֹוהי דחיב ית דבית יהּודה למעבד דביש קדם יי.
יזּ .ושָאר פתגמי מנשה וכל דעבד וחֹובֹוהי דחב הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא
למלכי דבית יהּודה.
יחּ .ושכיב מנשה עם אבהתֹוהי ואתקבר בגן ביתיּה בגן עזא ּומלְך ָאמֹון בריּה תחֹותֹוהי.
יט .בר עסרין ותרתין שנין ָאמֹון כד מלְך ותרתין שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה משלמת
בת חרּוץ מן יטבה.
כ .ועבד דביש קדם יי כמא דעבד מנשה אבּוהי.
כא .ואזל בכל אֹורחא דהליְך אבּוהי ּופלח ית טעותא דפלח אבּוהי ּוסגיד להֹון.
כבּ .ושבק ית פּולחנא דיי אלהא דאבהתֹוהי ולא הליְך באֹורחא דתקנא קדם יי.
כגּ .ומרדּו עבדי ָאמֹון עלֹוהי וקטלּו ית מלכא בביתיּה.
כדּ .וקטל עמא דַארעא ית כל דמרדּו על מלכא ָאמֹון וַאמליכּו עמא דַארעא ית יאשיהּו
בריּה תחֹותֹוהי.
כהּ .ושָאר פתגמי ָאמֹון וכל דעבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי יהּודה.
כוּ .וקבר יתיּה בקבּורתיּה בגנת עזא ּומלְך יאשיהּו בריּה תחֹותֹוהי.

פרק כב
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א .בר תמני שנין יאשיהּו כד מלְך ּותלתין וחדא שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה ידידה בת
עדיה מבצקת.
ב .ועבד דכשר קדם יי ואזל בכל אֹורח דוד אבּוהי ולא סטא לימינא ולסמלא.
ג .והוה בתמני עסרי שנין למלכא יאשיהּו שלח מלכא ית שפן בר אצליה בר משלם ספרא
לבית מקדשא דיי למימר.
ד .סק לות חלקיה כהנא רבא ויטקיס ית כספא דאתעל בבית מקדשא דיי די כנשּו
אמרכליא מן עמא.
ה .ויתנּוניּה על ידי עבדי עבידתא דממנן בבית מקדשא דיי ויתנּון יתיּה לעבדי עבידתא
דבבית מקדשא דיי לתקפא ית בדקא דביתא.
ו .לנגריא ּולַארדכליא ּולַארגּובליא ּולמזבן ָאעין וַאבנין פסילן לתקפא ית ביתא.
ז .ברם לא מתחשב עמהֹון כספא דמתיהב על ידיהֹון ארי בהמנּותא אינּון עבדין.
ח .ואמר חלקיה כהנא רבא לשפן ספרא ספרא דאֹוריתא אשכחית בבית מקדשא דיי ויהב
חלקיה ית ספרא לשפן וקרהי.
ט .ואתא שפן ספרא למלכא ואתיב ית מלכא פתגמא ואמר טקיסּו עבדְך ית כספא
דאשתכח בביתא ויהבּוהי על ידי עבדי עבידתא דממנן בבית מקדשא דיי.
י .וחוי שפן ספרא למלכא למימר ספרא יהיב לי חלקיה כהנא ּוקרהי שפן קדם מלכא.
יא .והוה כד שמע מלכא ית פתגמי ספרא דאֹוריתא ּובזע ית לבּושֹוהי.
יבּ .ופקיד מלכא ית חלקיה כהנא וית אחיקם בר שפן וית עכבֹור בר מיכיה וית שפן ספרא
וית עשיה עבדא דמלכא למימר.
יג .אזילּו תבעּו מן קדם יי עלי ועל עמא ועל כל דבית יהּודה על פתגמי ספרא דאשתכח
הדין ארי סגיָאה חימתא דיי דהיא דליקת בנא על דלא קבילּו אבהתנא לפתגמי ספרא הדין
למעבד ככל דכתיב עלנא.
יד .ואזל חלקיה כהנא ואחיקם ועכבֹור ושפן ועשיה לות חלדה נבייתא אתת שלם בר
תקוה בר חרחס נטר לבּושיא והיא יתבא בירּושלם בבית אּולפנא ּומלילּו עמּה.
טו .ואמרת להֹון כדנן אמר יי אלהא דישראל אמרּו לגברא דשלח יתכֹון לותי.
טז .כדנן אמר יי הא אנא מיתי בישתא על ַאתרא הדין ועל יתבֹוהי ית כל פתגמי ספרא
דקרא מלְך שבטא דבית יהּודה.
יז .חלף דשבקּו פּולחני ואסיקּו בּוסמין לטעות עממיא בדיל לַארגזא קדמי בכל עֹובדי
ידיהֹון וידלק רּוגזי בַאתרא הדין ולא יטפי.
יחּ .ולמלְך שבטא דבית יהּודה דשלח יתכֹון למתבע אּולפן מן קדם יי כדנן תמרּון ליּה כדנן
אמר יי אלהא דישראל פתגמא די שמעתא.
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יט .חלף דזע לבְך ואתכנעתא מן קדם יי במשמעְך דגזרית על ַאתרא הדין ועל יתבֹוהי
למהוי לצדּו ּוללּוטא ּובזעתא ית לבּושְך ּובכיתא קדמי וַאף קדמי שמיע אמר יי.
כ .בכן הא אנא כניש לְך לות אבהתְך ותתכניש לקברְך בשלם ולא יחזין עינְך בכל בישתא
די אנא מיתי על ַאתרא הדין ואתיבּו ית מלכא פתגמא.

פרק כג
אּ .ושלח מלכא ּוכנשּו לותיּה כל סבי יהּודה וירּושלם.
בּ .וסליק מלכא לבית מקדשא דיי וכל אנש יהּודה ויתבי ירּושלם עמיּה וכהניא וספריא וכל
עמא למזעירא ועד רבא ּוקרא קדמיהֹון ית כל פתגמא ספרא דקימא דאשתכח בבית
מקדשא דיי.
ג .וקם מלכא על אסטונא ּוגזר ית קימא קדם יי למהְך בתר פּולחנא דיי ּולמטר פקּודֹוהי
וית סהידותֹוהי וית קימֹוהי בכל לבא ּובכל נפש לקימא ית פתגמי קימא הדין דכתיבין על
ספרא הדין וקבילּו כל עמא עליהֹון קימא.
דּ .ופקיד מלכא ית חלקיהּו כהנא רבא וית סגן כהניא וית אמרכליא לאפקא מהיכלא דיי ית
כל מניא דעבידין לבעלא ולאשירתא ּולכל חילי שמיא ואֹוקדינּון מברא לירּושלם במישר
קדרֹון ואֹוביל ית עפרהֹון לבית אל.
הּ .ובטיל ית כּומריא די יהבּו מלכיא דבית יהּודה וַאסיקּו בּוסמין על במתא בקרויא דבית
יהּודה ּובסחרני ירּושלם וית דאסיקּו בּוסמין לבעלא ּולשמשא ּולסיהרא ּולמזלתא ּולכל
חילי שמיא.
ו .וַאפיק ית אשירתא מבית מקדשא דיי מברא לירּושלם למישר קדרֹון ואֹוקיד יתּה בנחלא
דקדרֹון וַאדקּה לעפרא ּורמא ית עפרּה לקברי בני גליא.
ז .ותרע ית בתי הקדש טעותא די בבית מקדשא דיי די נשיא מחין תמן מכֹולין לאשירתא.
ח .וַאיתי ית כל כּומריא מקירויא דבית יהּודה וסאיב ית במתא דַאסיקּו בּוסמין תמן
כּומריא מגבע עד באר שבע ותרע ית במת תרעיא די קדם תרע יהֹושע רב קרתא די על
שמאלא גברא במיעליּה תרע קרתא.
ט .ברם לא סלקין כהניא כּומרי במתא לדבחא על מדבחא דיי בירּושלם אלהין אכלּו פטיר
בגֹו אחיהֹון.
י .וסאיב ית תֹופת די בחילת בר הנֹום בדיל דלא לַאעברא גבר ית בריּה וית ברתיּה בנּורא
למֹולְך.
יאּ .ובטל ית סּוסותא דיהבּו מלכיא דבית יהּודה לשמשא ממעלנא דבית מקדשא דיי
ללשכת נתן מלְך גוזָאה דבפרוריא וית רתיכי שמשא אֹוקיד בנּורא.
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יב .וית אגֹוריא די על אגר עלית ָאחז דעבדּו מלכיא דבית יהּודה וית אגֹוריא דעבד מנשה
בתרתין דרת בית מקדשא דיי תרע מלכא וַארחיק מתמן ּורמא ית עפרהֹון לנחלא דקדרֹון.
יג .וית במתא די על אפי ירּושלם דמדרֹום לטּור זיתיא די בנא שלמה מלכא דישראל
לעשתֹורת שקץ צידֹונאי ולכמֹוש שקץ מֹואבאי ּולמלכֹום ריחּוק בני עמֹון סאיב מלכא.
יד .ותבר ית קמתא וקץ ית אשירתא ּומלא ית ַאתרהֹון גרמי אנשא.
טו .וַאף ית אגֹורא די בבית אל במתא דעבד ירבעם בר נבט דחיב ית ישראל ַאף ית
אגֹורא ההיא וית במתא תרע ואֹוקיד ית במתא ַאדקה לעפרא ואֹוקיד אשירתא.
טז .ואתפני יאשיהּו וחזא ית קבריא דתמן בטּורא ּושלח ּונסיב ית גרמיא מן קבריא ואֹוקיד
על אגֹוריא וסאביּה כפתגמא דיי דמליל נביא דיי דאתנבי ית פתגמיא האלין.
יז .ואמר מה ציֹונא הדין די אנא חזי ואמרּו ליּה אנשי קרתא קברא דנביא דיי דאתא
משבטא דיהּודה ואתנבי ית פתגמיא האלין דעבדתא על אגֹוריא בבית אל.
יח .ואמר שבּוקּו מניּה אנש לא יניד גרמֹוהי ושזיבּו גרמֹוהי (עם) ית גרמי נביא שקרא
דאתא משמרֹון.
יט .וַאף ית כל בתי במתא די בקירוי שמרֹון די עבדּו מלכי ישראל לַארגזא פלי יאשיהּו
ועבד להֹון ככל עבידא דעבד בבית אל.
כּ .ונכיס ית כל כּומרי במתא די תמן על אגֹוריא ואֹוקיד ית גרמי אנשא עליהֹון ותב
לירּושלם.
כאּ .ופקיד מלכא ית כל עמא למימר עבידּו פסחא קדם יי אלהכֹון כמא דכתיב על ספרא
דקימא הדין.
כב .ארי לא אתעביד כפסחא הדין מיֹומי נגידיא דדנּו ית ישראל וכל יֹומי מלכי ישראל
ּומלכיא דבית יהּודה.
כג .אלהין בתמני עסרי שנין למלכא יאשיהּו אתעבד פסחא הדין קדם יי בירּושלם.
כד .וַאף ית בידין וית זכּורּו וית צלמניא וית טעותא וית כל שקּוציא דאתחזיאּו בַארעא
דבית יהּודה ּובירּושלם פלי יאשיהּו בדיל לקימא ית פתגמי אֹוריתא דכתיבין על ספרא
דאשכח חלקיה כהנא בבית מקדשא דיי.
כהּ .וכותיּה לא הוה קדמֹוהי מלכא דתב לפּולחנא דיי בכל לביּה ּובכל נפשיּה ּובכל נכסֹוהי
ככל אֹוריתא דמשה ּובתרֹוהי לא קם כותיּה.
כו .ברם לא תב יי מתקֹוף רּוגזיּה רבא דתקיף רּוגזיּה בדבית יהּודה על כל ַארגזּותא די
ַארגיז קדמֹוהי מנשה.
כז .ואמר יי ַאף ית דבית יהּודה ַאגלי מַארעא בית שכנתי כמא דַאגליתי ית ישראל וַארחיק
ית קרתא הדא דאתרעיתי בירּושלם ּובביתא דאמרית יהי שמי תמן.
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כחּ .ושָאר פתגמי יאשיהּו וכל די עבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומין למלכיא
דבית יהּודה.
כט .ביֹומֹוהי סליק פרעה חגירא מלכא דמצרים על מלכא דאתּור על נהר פרת ואזל מלכא
יאשיהּו לקדמּותיּה וקטליּה במגדֹו כד חזא יתיּה.
ל .וַאחתּוהי עבדֹוהי כד מית ממגדֹו וַאיתיאּוהי לירּושלם וקברּוהי בקבּורתיּה ּודבר עמא
דַארעא ית יהֹוָאחז בר יאשיהּו ּומשחּו יתיּה וַאמליכּו יתיּה תחֹות אבּוהי.
לא .בר עסרין ּותלת שנין יהֹוָאחז כד מלְך ּותלתא ירחין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה חמּוטל
בת ירמיה מן לבנה.
לב .ועבד דביש קדם יי ככל דעבדּו אבהתֹוהי.
לג .וַאסריּה פרעה חגירא ברבלה בַארעא דחמת מלממלְך בירּושלם ּורמא מגביתא על
עמא דַארעא מָאה ככרי כספא וככרא דדהבא.
לד .וַאמליְך פרעה חגירא ית אליקים בר יאשיהּו תחֹות יאשיהּו אבּוהי ושוי ית שמיּה
יהֹויקים וית יהֹוָאחז דבר ואתא למצרים ּומית תמן.
לה .וכספא ודהבא יהב יהֹויקים לפרעה ברם רמא מגביתא על עמא דַארעא למתן ית
כספא על מימרא דפרעה גבר כד חזי טקיס ית כספא וית דהבא מן עמא דַארעא למתן
לפרעה חגירא.
לו .בר עסרין וחמש שנין יהֹויקים כד מלְך וחדא עסרי שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה
זבּודה בת פדיה מן רּומה.
לז .ועבד דביש קדם יי ככל דעבדּו אבהתֹוהי.

פרק כד
א .ביֹומֹוהי סליק נבּוכדנאצר מלכא דבבל והוה ליּה יהֹויקים עבדא תלת שנין ותב ּומריד
ביּה.
ב .וגרי יי ביּה ית משרית כסדאי וית משרית ארם וית משרית מֹוָאב וית משרית בני עמֹון
וגרינּון בדבית יהּודה לאֹובדיהֹון כפתגמא דיי די מליל ביד עבדֹוהי נבייא.
ג .ברם על דַארגיזּו קדם יי הות דא בדבית יהּודה לַאגליּותהֹון מַארעא בית שכינתיּה
בחֹובי מנשה ככל דעבד.
ד .וַאף דם זכאי דאשד ּומלא ית ירּושלם חֹובת דם זכאי הות רעוא קדם יי דלא למשבק.
הּ .ושַאר פתגמי יהֹויקים וכל די עבד הלא אינּון כתיבין על ספר פתגמי יֹומיא למלכי דבית
יהּודה.
וּ .ושכיב יהֹויקים עם אבהתֹוהי ּומלְך יהֹויכין בריּה תחֹותֹוהי.
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ז .ולא אֹוסיף עֹוד מלכא דמצרים למפק מַארעיּה ארי נסיב מלכא דבבל מנחל מצרים עד
נהר פרת כל דהוה למלכא דמצרים.
ח .בר תמני עסרי שנין יהֹויכין כד מלְך ּותלתא ירחין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה נחשתא
בת אלנתן מירּושלם.
ט .ועבד דביש קדם יי ככל דעבד אבּוהי.
י .בעדנא ההיא סליקּו עבדי נבּוכדנאצר מלכא דבבל לירּושלם ועלת קרתא בצירא.
יא .ואתא נבּוכדנאצר מלכא דבבל על קרתא ועבדֹוהי צירין עלּה.
יבּ .ונפק יהֹויכין מלְך שבטא דבית יהּודה על מלכא דבבל הּוא ואמיּה ועבדֹוהי ורברבֹוהי
וגברֹוהי ּודבר יתיּה מלכא דבבל בשנת תמני לממלכיּה.
יג .וַאפיק מתמן ית כל אֹוצרי בית מקדשא דיי וית אֹוצרי בית מלכא וקציץ ית כל מני דהבא
דעבד שלמה מלכא דישראל בהיכלא דיי כמא די מליל יי.
יד .וַאגלי ית כל ירּושלם וית כל רברביא וית כל גברי חילא עסרא ַאלפין בגלּותא וכל
אּומניא ותרעיא לא אשתַאר אלהין חשיכי עמא דַארעא.
טו .וַאגלי ית יהֹויכין לבבל וית אמא דמלכא וית נשי דמלכא וית רברבנֹוהי וית רברבי
ַארעא אֹוביל בגלּותא מירּושלם לבבל.
טז .וית כל גברי חילא שבעא ַאלפין אּומניא ותרעיא ַאלפין כּולהֹון גברין גברי עבדי קרבא
וַאיתינּון מלכא דבבל בגלּותא לבבל.
יז .וַאמליְך מלכא דבבל ית מתניה ַאח אבּוהי תחֹותֹוהי ושוי ית שמיּה צדקיהּו.
יח .בר עסרין וחדא שנין צדקיה כד מלְך וחדא עסרי שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה
חמּוטל בת ירמיה מן לבנה.
יט .ועבד דביש קדם יי ככל דעבד יהֹויקים.
כ .ארי על דַארגיזּו קדם יי הות בירּושלם ּוביהּודה עד דַאגלי יתהֹון מַארעא בית שכינתיּה
ּומריד צדקיהּו במלכא דבבל.

פרק כה
א .והוה בשתא תשיעיתא לממלכיּה בירחא עשירָאה בעשרא לירחא אתא נבּוכדנאצר
מלכא דבבל הּוא וכל משריתיּה על ירּושלם ּושרא עלה ּובנֹו עלה ברקּום סחֹור סחֹור.
ב .ועלת קרתא בצירא עד חדא עשרי שנין למלכא צדקיהּו.
ג .בתשעא לירחא ּותקיף כפנא בקרתא ולא הוה מיכל לעמא דַארעא.
ד .ואתרעת קרתא וכל גברי עבדי קרבא בליליא באֹורח תרעא בין שּוריא די על גינתא
דמלכא וכסדאי שרן על קרתא סחֹור סחֹור ואזל באֹורח מישרא.
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הּ .ורדפּו משרית כסדאי בתר מלכא וַאדביקּו יתיּה במישרי יריחֹו וכל משריתיּה אתבדרת
מניּה.
ו .ואחדּו ית מלכא וַאסיקּו יתיּה לות מלכא דבבל לרבלת ּומלילּו עמיּה פתגמי דינין.
ז .וית בנֹוהי דצדקיהּו נכיסּו לעינֹוהי וית עיני צדקיהּו עור וַאסריּה בשלשלן דנחש ואֹוביליּה
לבבל.
חּ .ובירחא חמישָאה בשבעא לירחא היא שנת תשע עסרי שנין למלכא נבּוכדנאצר מלכא
דבבל אתא נבּוזראדן רב קטֹוליא עבדא דמלכא דבבל לירּושלם.
ט .ואֹוקיד ית מקדשא דיי וית בית מלכא וית כל בתי ירּושלם וית כל בתי רברביא אֹוקיר
בנּורא.
י .וית שּורי ירּושלם סחֹור סחֹור תרעּו כל משרית כסדאי דעם רב קטֹוליא.
יא .וית שָאר עמא דאשתארּו בקרתא וית שמיעיא דאשתמעּו על מלכא דבבל וית שָאר
המֹונא ַאגלי נבּוזראדן רב קטֹוליא.
יבּ .ומחשיכי עמא דַארעא אשַאר רב קטֹוליא למהוי מפלחין בחקלין ּובכרמין.
יג .וית עמּודי נחשא דבבית מקדשא דיי וית בסיסיא וית ימא דנחשא די בבית מקדשא דיי
תברּו כסדאי ואֹובילּו ית נחשיהֹון לבבל.
יד .וית דּודיא וית מגרֹופיתא וית מזמריא וית בזיכיא וית כל מני נחשא דהוֹו משמשין בהֹון
נסיבּו.
טו .וית מחתיתא וית מזרקיא די דהבא דהבא ודי כספא כספא נסיב רב קטֹוליא.
טז .עמּודיא תרין וימא חד ּובסיסיא דעבד שלמה לבית מקדשא דיי לא הוה מתקל
לנחשתהֹון דכל מניא האלין.
יז .תמני עסרי ַאמין רּומיּה דעמּודא חד ּוקרּונתהֹון עלֹוהי דנחשא ורּומא דקרּונתהֹון תלת
ַאמין ּוסרגתא ורמֹוניא על קרּונתהֹון סחֹור סחֹור כֹולא נחשא ּוכאלין לעמּודא תנינא על
סרגתא.
יחּ .ודבר רב קטֹוליא ית שריה כהנא רבא וית צפניה סגן כהניא וית תלתא אמרכליא.
יטּ .ומן קרתא דבר גוזא חד דהּוא ממנא על גברי עבדי קרבא וחמשא גברין דחזן אפי
מלכא דאשתכחּו בקרתא וית ספרא רב חילא דכנש ית עמא דַארעא ושתין גברא מעמא
דַארעא דאשתכחּו בקרתא.
כּ .ודבר יתהֹון נבּוזראדן רב קטֹוליא ואֹוביל יתהֹון לות מלכא דבבל לרבלת.
כאּ .ומחא יתהֹון מלכא דבבל וקטלינּון ברבלא בַארעא דחמת ּוגלֹו דבית יהּודה מעל
ַארעהֹון.
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כב .ועמא דאשתַאר בַארעא דבית יהּודה דאשַאר נבּוכדנאצר מלכא דבבל ּומני עליהֹון ית
גדליה בר אחיקם בר שפן.
כגּ .ושמעּו כל רבני חילותא אינּון וגבריהֹון ארי מני עליהֹון מלכא דבבל ית גדליה ואתֹו לות
גדליה למצפיא וישמעאל בר נתניה ויֹוחנן בר קרח ּושריה בר תנחמת דמנטֹופה ויאזניה
בר מעכת אינּון וגבריהֹון.
כד .וקים להֹון גדליה ּולגבריהֹון ואמר להֹון לא תדחלּון מעבדי כסדאי תבּו בַארעא ּופלחּו
ית מלכא דבבל ויטב לכֹון.
כה .והוה בירחא שביעָאה אתא ישמעאל בר נתניה בר אלישמע מזרעא דמלכּותא ועסרא
גברין עמיּה ּומחֹו ית גדליה ּומית וית יהּודאי וית כסדאי דהוֹו עמיּה במצפיא.
כו .וקמּו כל עמא מזעירא ועד רבא ורבני חילותא ואתֹו למצרים ארי דחילּו מן קדם כסדאי.
כז .והוה בתלתין ּושבע שנין לגלּות יהֹויכין מלְך שבטא דבית יהּודה בתרי עשר ירחין
בעשרין ושבעא לירחא רבי אויל מרֹודְך מלכא דבבל בשנת ממלכיּה ית ריש יהֹויכין מלְך
שבטא דבית יהּודה מבית אסירי.
כחּ .ומליל עמיּה פתגמין תקנין ויהב ית כּורסיּה עיל מן כּורסי מלכיא די עמיּה בבבל.
כט .ושני ית לבּושי אסּוריּה וָאכיל לחמא תדירא קדמֹוהי כל יֹומי חיֹוהי.
ל .ושירּותיּה שירּות תדירא מתיהבא ליּה מן קדם מלכא פתגם יֹום ביֹומיּה כל יֹומי חיֹוהי.
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