תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

1

תרגום יונתן
לנביאים אחרונים
ישעיה2 ...............
פרק א 2 .............
פרק ב3 ..............
פרק ג 4 ..............
פרק ד 6 ..............
פרק ה 6 .............
פרק ו 8 ..............
פרק ז 9 ..............
פרק ח 10............
פרק ט 11............
פרק יא 15...........
פרק יב 16...........
פרק יג 16............
פרק יד17............
פרק טו 19...........
פרק טז 19...........
פרק יז 20............
פרק יח 21...........
פרק יט 21...........
פרק כא 23..........
פרק כב24...........
פרק כג 25...........
פרק כד 26...........
פרק כה 27..........
פרק כו 28...........
פרק כז 29...........
פרק כח30...........
פרק כט32...........
פרק לא 35..........
פרק לב36...........
פרק לג 37...........
פרק לד 38...........
פרק לה 39..........
פרק לו 40...........
פרק לז 41...........
פרק לח43...........
פרק לט45...........
פרק מא 47..........
פרק מב48...........
פרק מג 50...........
פרק מד 51...........
פרק מה 53..........
פרק מו 54...........
פרק מז 55...........
פרק מח 56..........
פרק מט 57..........
פרק נא 59...........
פרק נב 61...........
פרק נג 62............
פרק נד62............
פרק נה 63...........
פרק נו 64............
פרק נז 65............
פרק נח 66...........
פרק נט 67...........
פרק סא 70..........
פרק סב70...........
פרק סג 71...........
פרק סד 72...........

פרק סה73 ..........
פרק סו 74 ..........

ירמיה 76 .............
פרק א 76 ...........
פרק ב77 ............
פרק ג 79 ............
פרק ד 81 ............
פרק ה 83 ...........
פרק ו 84 ............
פרק ז 86 ............
פרק ח88 ............
פרק ט89 ............
פרק יא 92 ..........
פרק יב 94 ..........
פרק יג 95 ...........
פרק יד96 ...........
פרק טו 97 ..........
פרק טז 99 ..........
פרק יז 100 ..........
פרק יח 102 .........
פרק יט 103 .........
פרק כא105 .........
פרק כב 106 .........
פרק כג 107 .........
פרק כד 110 .........
פרק כה110 .........
פרק כו 112 .........
פרק כז114 ..........
פרק כח115 .........
פרק כט116 .........
פרק לא119 .........
פרק לב 122 .........
פרק לג 124 .........
פרק לד 126 .........
פרק לה127 .........
פרק לו 128 .........
פרק לז130 ..........
פרק לח131 .........
פרק לט133 .........
פרק מא 135 ........
פרק מב136 .........
פרק מג 138 .........
פרק מד 139 .........
פרק מה 141 ........
פרק מו 141 .........
פרק מז 143 .........
פרק מח143 .........
פרק מט145 .........
פרק נא 150 .........
פרק נב 154 .........

פרק ט165 ...........
פרק יא 166 .........
פרק יב168 ..........
פרק יג 169 ..........
פרק יד 171 ..........
פרק טו 172 .........
פרק טז173 ..........
פרק יז 176 ..........
פרק יח 178 .........
פרק יט 179 .........
פרק כא183 .........
פרק כב 185 .........
פרק כג 187 .........
פרק כד 189 .........
פרק כה191 .........
פרק כו192 ..........
פרק כז193 ..........
פרק כח 194 .........
פרק כט 196 .........
פרק לא198 .........
פרק לב 200 .........
פרק לג 201 .........
פרק לד 203 .........
פרק לה205 .........
פרק לו206 ..........
פרק לז208 ..........
פרק לח 209 .........
פרק לט 211 .........
פרק מא215 .........
פרק מב 216 .........
פרק מג 217 .........
פרק מד 219 .........
פרק מה220 .........
פרק מו 222 .........
פרק מז223 ..........
פרק מח225 .........

הושע 227 ...........
פרק א227 ...........
פרק ב 227 ...........
פרק ג 229 ...........
פרק ד 229 ...........
פרק ה230 ...........
פרק ו 231 ...........
פרק ז232 ............
פרק ח233 ...........
פרק ט233 ...........
פרק יא 235 .........
פרק יב236 ..........
פרק יג 237 ..........
פרק יד 238 ..........

יחזקאל  156 .........יואל 238 .............
פרק א 156 ..........
פרק ב157 ...........
פרק ג 158 ...........
פרק ד 159 ...........
פרק ה 160 ..........
פרק ו 161 ...........
פרק ז 162 ...........
פרק ח164 ...........

פרק א238 ...........
פרק ב 239 ...........
פרק ג 241 ...........
פרק ד 241 ...........

עמוס242 ............
פרק א242 ...........
פרק ב 243 ...........
פרק ג 244 ...........

פרק ד 245...........
פרק ה246...........
פרק ו247............
פרק ז248............
פרק ח 249...........
פרק ט 249...........

עובדיה 251 .........
פרק א251...........

יונה 252 ..............
פרק א252...........
פרק ב 253...........
פרק ג 253...........
פרק ד 254...........

מיכה 254 ............
פרק א254...........
פרק ב 255...........
פרק ג 256...........
פרק ד 257...........
פרק ה258...........
פרק ו258............
פרק ז259............

נחום 261 ............
פרק א261...........
פרק ב 261...........
פרק ג 262...........

חבקוק 263 ..........
פרק א263...........
פרק ב 264...........
פרק ג 265...........

צפניה 267 ...........
פרק א267...........
פרק ב 268...........
פרק ג 269...........

חגי 270 ..............
פרק א270...........
פרק ב 271...........

זכריה 272 ...........
פרק א272...........
פרק ב 273...........
פרק ג 274...........
פרק ד 274...........
פרק ה275...........
פרק ו276............
פרק ז277............
פרק ח 277...........
פרק ט 279...........
פרק יא 280.........
פרק יב282..........
פרק יג 283..........
פרק יד 283..........

מלאכי 285 ..........
פרק א285...........
פרק ב 285...........
פרק ג 286...........

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

2

ישעיה
פרק א
א .נבּוַאת ישעיה בר ָאמֹוץ דאתנבי על אנש יהּודה ויתבי ירּושלם בימי עזיה יֹותם ָאחז
יחזקיהּו מלכיא דבית יהּודה.
ב .שמעּו שמיא דזעּו כד יהבית אֹוריתי לעמי ואציתי ַארעא דאתרגישת מן קדם פתגמי
ארי יי מליל עמי בית ישראל קריתי להֹון בנין חבבתינּון ויקרתּנּון ואנּון מרדּו במימרי.
ג .ידע תֹורא זבניּה וחמרא אֹוריא דמרֹוהי ישראל לא אליף למדע דחלתי עמא לא אסתכל
למתב לאֹוריתי.
ד .וי על דאתקריאּו עם קדיש וחטֹו כנישא בחירא וַאסגיאּו חֹובין אתכניאּו בזרעא רחימא
וַאבאישּו אתַאמר להֹון בנין חביבין וחבילּו אֹורחתהֹון שבקּו ית פּולחנא דיי קצּו בדחלת
קדישא דישראל ּובדיל עֹובדיהֹון בישיא אסתחרּו והוֹו לַאחֹורא.
ה .לא מסתכלין למימר על מה לקנא עֹוד מֹוספין למחטי ולא ָאמרין מה דין כל ריש מרע
וכל לב דוי.
ו .משָאר עמא ועד רישא לית בהֹון דשלים בדחלתי כּולהֹון סרבין ּומרדין אתגעלּו בחֹובין
כמחא מרססא לא שבקין מזדֹוניהֹון ולא מחמדין לתיּובתא ַאף לא זכון להֹון לַאגנא עליהֹון.
זַ .ארעכֹון צדיא קרויכֹון יקידת נּור ַארעכֹון לקבליכֹון עממיא מחסנין יתּה ּובחֹוביהֹון צדיַאת
מנכֹון אתחלפת והוה לנּוכראין.
ח .ואשתַארת כנשתא דציֹון כמטללתא בכרמא בתר דקטפּוהי כערסל מבתּותא במקשיא
בתר דַאבעיּוהי כקרתא דצירין עלּה.
ט .אלּולפֹון מֹותר טּוביּה דיי צבאֹות אשַאר לנא שיזבא ברחמֹוהי אית עמנא חֹובין דכאנש
סדֹום פֹון אבדנא ּוכיתבי עמֹורה אשתיצנא.
י .קבילּו פתגמא דיי שלטֹוניא דעֹובדיהֹון בישין כשלטֹוני סדֹום אציתּו לאֹוריתא דאלהנא
עמא דעבדיהֹון דמין לעם עמֹורה.
יא .לא רעוא קדמי בסגיאּות נכסת קּודשיכֹון אמר יי שבעית מסת עלות דכרין ּותרב
פטימין ודם תֹורין ואמרין וגדין דכאלין לא רעוא קדמי בהֹון.
יב .כד אתּון ָאתן לאתחזָאה קדמי מן תבע דא מידכֹון למיתי ּולאתדשא עזרתי.
יג .לא תֹוספּון לַאיתָאה מנחת אניסא קּורבן מרחק הּוא קדמי ירחין ושבין כנישא אתּון
מתכנשין לא שבקין חֹוביכֹון לקבלא צלֹותכֹון בעדן כנישתכֹון.
יד .ירחיכֹון ּומֹועדיכֹון רחיק מימרי הוֹו קדמי לרחּוק ַאסגיתי למשבק.
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טו .וכד כהניא פרסין ידהֹון לצלָאה עליכֹון מסליקנא אפי שכנתי מנכֹון וַאף כד אתּון מסגן
לצלָאה לא רעוא קדמי לקבלא צלֹותכֹון מדי ידכֹון דם זכאי מלין.
טז .תּובּו לאֹוריתא ואדכּו מחֹוביכֹון וַאעדֹו בישּות עֹובדיכֹון מקביל מימרי אתמניעּו
מלַאבאשא.
יזַ .אליפּו לאֹוטבא תבעּו דינא זכּו דאניס דּונּו דין יתמא עבידּו קבילּו קבילת ַארמלתא.
יח .בכן כד תתּובּון לאֹוריתא תבעּון מן קדמי וַאעביד בעּותכֹון אמר יי אם יהֹון חֹוביכֹון
כתימין כצבעֹונין כתלגא יחורּון אם יסמקּון כזהריתא כעמר נקי יהֹון.
יט .אם תיבּון ּותקבלּו למימרי טּובא דַארעא תיכלּון.
כ .ואם תסרבּון ולא תקבלּון למימרי בחרב סגָאה תתקטלּון ארי מימרא דיי גזר כן.
כא .איכדין תבּו עֹובדהא למהוי כטעיתא קרתא מהימנתא דהות מליא עבדי דינא קּושטא
הוה מתעביד בּה ּוכען אינּון קטֹולי נפשן.
כב .כספְך הוה לפסּולא וחמריְך מערב במיא.
כג .רברביְך מרדין ושּותפין לגנבין כּולהֹון רחימין לקבלא שֹוחדא ָאמרין גבר לחבריּה עביד
לי טב בדיני ואשלם לְך בדינְך דין יתמא לא דינין ּוקבילת ַארמלתא לא עלת לקדמיהֹון.
כד .בכן אמר רבֹון עלמא יי צבאֹות תקיפא דישראל קרתא ירּושלם אנא עתיד לנחמּותּה
ברם וי לרשיעיא כד אתגלי למעבד פּורענּות דין מסנאי עמי וָאתיב נקמא לבעיל דבבי.
כה .וָאתיב מחת גבּורתי עלְך ואברר כמא דמנקן בבֹוריתא כל רשיעיא וַאעדי כל חֹובְך.
כו .ואמני ביְך דיני קּושטא תקנין כבקדמיתא ּומלכי מלכְך כד מן ַאולא ּובתר כן יתקרי לְך
קרתא דקּושטא קרתא מהימנתא.
כז .ציֹון כד יתעבד בּה דינא תתפרֹוק ודעבדּו אֹוריתא יתּובּון לּה בזכּו.
כח .ויתברּון מרֹודין וחיבין כחדא ודשבקּו אֹוריתא דיי ישתיצּון.
כט .ארי תתבהתּון מאילני טעותא דחמדתּון ותתכנעּון מגני טעותא דאתּון מסתיעין בהֹון.
ל .ארי תהֹון כבּוטמא די מנתר טרפֹוהי ּוכגנת שקיא דמין לית לּה.
לא .ויהי תּוקפיהֹון דרשיעיא כנעֹורת כתנא ועֹובד ידהֹון כניצֹוץ נּורא כמא דמקרבין דין
לסטר דין ודלקין תרויהֹון כחדא כן יסּופּון רשיעיא אינּון ועֹובדיהֹון בישיא ולא יהא עליהֹון
חיס.

פרק ב
א .פתגם נבּוָאה דאתנבי ישעיה בר ָאמֹוץ על אנש יהּודה ויתבי ירּושלם.
ב .ויהי בסֹוף יֹומיא מתקן יהי טּור בית מקדשא דיי בריש טּוריא ּומנטל מרמתא ויתפנּון
למפלח עלֹוהי כל מלכּותא.
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ג .ייהבּון עממין סגיאין וימרּון אתֹו ונסק לטּור בית מקדשא דיי לבית שכנת אלהיּה דיעקב
וילפיננא מאֹורחן דתקנן קדמֹוהי ּונהְך באּולפן אֹוריתיּה ארי מציֹון תפֹוק אֹוריתא ואּולפן
פתגמא דיי מירּושלם.
ד .וידין בין מלכותא ויֹוכח לעממין סגיאין ויעפפּון סיפיהֹון לסכין ּומּורניתיהֹון למגלין לא
יטֹול עם באפי עם זין ולא יתַאלפּון עֹוד מבכן קרבא.
ה .יימרּון דבית יעקב אתֹו ּונהְך באּולפן אֹוריתא דיי.
ו .ארי שבקתּון דחלא תקיפא דהוה פריק לכֹון דבית יעקב ארי אתמליַאת ַארעכֹון טעון
כמלקדמין ועננין כפלשתאי ּובנימּוסי עממיא ָאזלין.
ז .ואתמליַאת ַארעהֹון כסף ּודהב ולית סֹוף לגנזֹוהי ואתמליַאת ַארעהֹון סּוסון ולית סֹוף
לרתיכֹוהי.
ח .ואתמליַאת ַארעהֹון טעון לעֹובדי ידיהֹון סגדין לדַאתקינא אצבעתיהֹון.
ט .וימאְך אנשא ויחלש תקֹוף גברין ולא תשבֹוק להֹון.
י .ויעלּון למערק במערק בטגרא ּולאטמרא בעפרא מן קדם דחילא דיי ּומזיו יקריּה.
יא .עיני רמּות אנשא ימאכן ויחלש תקֹוף גברין ּותקיף יי בלחֹודֹוהי בעדנא ההיא.
יב .ארי יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי צבאֹות על כל גיותניא ּורמי לבא ועל כל תקיפיא
וימאכּון.
יג .ועל כל רברבני עממיא תקיפיא וחסיניא ועל כל טּורני מדינתא.
יד .ועל כל טּוריא רמיא ועל כל רמתא מנטלתא.
טו .ועל כל דיתבין במגדל רם ועל כל דשרן בשּור כריְך.
טז .ועל כל דיתבין בניסי ימא ועל כל דשרן בבירניתא שפירן.
יז .וימאְך רמּות אנשא ויחלש תקֹוף גברין ותקיף יי בלחֹודֹוהי בעדנא ההיא.
יח .וטעותא גמירא יסּופּון.
יט .ויעלּון במערת טנריא ּובמחילי עפרא מן קדם דחלתא דיי ּומזיו יקריּה באתגליּותי
למתבר רשיעי ַארעא.
כ .בעדנא ההיא ירחקּון בני אנשא ית טעות כספיהֹון וית טעות דהבהֹון דעבדּו להֹון
למסגיד לטעותא ּולצלמניא.
כא .למיעל במערת טנריא ּובשקיפי כיפא מן קדם דחלתא דיי ּומזיו יקריּה באתגליּותיּה
למתבר רשיעי ַארעא.
כב .אתמנעּו לכֹון מלאשתעבדא לאנשא במעבדיּה דחלא דנשמת רּוח חיין באפֹוהי ארי
יֹומא דין הּוא קים ּומחר ליתֹוהי וכלמא חשיב הּוא.

פרק ג
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א .ארי הא רבֹון עלמא יי צבאֹות מעדי מירּושלם ּומיהּודה סמְך ּוסעיד כל סמְך מיכל וכל
סעיד משתי.
ב .גבר ּוגבר עביד קרב דיין וספר ּומשתאל וסב.
ג .רב חמשין ּונסב אפין ּומליְך מילְך ואמר ּומשתמע וחכים וסּוכלתן בעצה.
ד .ואמני ינקיא פרנסיהֹון וחלשיא ישלטּון בהֹון.
ה .ויתגרּון עמא גבר בגבר ּוגבר בחבריּה ישלטּון עּולימיא בסבא ּודשיט בדיקיר.
ו .ארי יחֹוד גבר באחֹוהי מזרעית בית אבּוהי למימר כסּו אית לְך רב תהא עלנא ּומגביתא
הדא תהא תחֹות ידְך.
ז .יתיב בעדנא ההיא למימר לית אנא כשר למהוי ריש ּובביתי לית מה דאיכּול ולית מה
דאתכסי לא תמנּוני רב בריש כל עמא.
ח .ארי אתקילּו יתבי ירּושלם ואנש יהּודה גלּו ארי ממלל פּומהֹון ואגר עֹובדיהֹון גלן קדם יי
ּומרגזין קדם יקריּה.
ט .אשתמֹודעּות אפיהֹון בדינא ַאסהיד בהֹון וחטאיהֹון כסדֹומאי קבלין ולא מנעין וי
לנפשיהֹון ארי גרמּו דתיתי להֹון בישא.
י .אמרּו לצדיקא טֹוביכֹון ארי פרי עֹובדיהֹון ישתלמּון.
יא .וי לרשיעיא דעֹובדיהֹון בישין ארי גמלא דידיהֹון יתתב להֹון.
יב .עמי דסרכֹוהי בזזהֹוי כמעללי לכרמא ּוכמרי חֹובא שליטּו ביּה עמי משבחְך ַאטעיּוְך
ואֹורח שבילְך קלקילּו.
יג .עתיד למדן יי ּומתגלי למעבד פּורענּות דין מן עממיא.
יד .יי בדינא יעֹול ית סבי עמא וסרכֹוהי ואתּון אנסתּון ית עמי חטֹוף מסכנא בבתיכֹון.
טו .מה לכֹון דאתּון ממסכנין ית עמי ואפי חשיכיא מבלין אתּון ּומיתין בדיניהֹון אמר יי
אלהים צבאֹות.
טז .ואמר יי חלף דאתרברבא בנת ציֹון וָאזלן מרימן צואר ּומסרבקן עינין ָאזלן ּובפתהן
מקפן ּוברגלהן מרגזן.
יז .וישעביד יי יקרת בנת ציֹון ויי יקרהן יעדי.
יח .ביֹומא ההּוא יעדי יי ית תּושבחת דמסניא ּושביסיא וסבכיא.
יט .ענקיא ושירי ידיא וחניסנסיא.
כ .כליליא ושירי רגליא וקלמסמסיא וקדשיא וחליטתא.
כא .עזקתא וטלטּוליא.
כב .כתּוניא ושֹושיפיא לבּורנקיא ּומחכיא.
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כגּ .ומחזיתא וקרטסיא וכתריא ּוכבינתא.
כד .ויהי אתר דהוָאה יהבן בּוסמין יתמסי אתר דהוָאה ָאסרן פסיקיא יהי רּושמין דמחא
וחלף ַאקפּות פתא גזּוז ריש וחלף דהוָאה מהלכין בגיוה יסרן סקין דא פּורענּותא תתעביד
מנהֹון ארי טעָאה בשּופרהֹון.
כה .שפר גבריְך בחרבא יתקטלּון ועבדי נצחניְך בקרבא.
כו .ויצדּון ויסּופּון תרעי קרוהא ותתרֹוקין ַארעא ותחרֹוב.

פרק ד
א .ויתקפן שבע נשין בגברא חד בעדנא ההיא למימר מדילנא ניכּול ּומידילנא נתכסי לחֹוד
יתקרי שמְך עלנא כנֹוש חסּודנא.
ב .בעדנא ההּוא יהי משיחא דיי לחדוה וליקר ועבדי אֹוריתא לרבּו ּולתּושבחא לשיזבת
ישראל.
ג .ויהי דאשתַאר יתּוב לציֹון ּודעבד אֹוריתא יתקים בירּושלם קדיש יתאמר ליּה כל דכתיב
לחיי עלמא יחזי בנחמת ירּושלם.
ד .אם יעדי יי ית תגָאלת בנת ציֹון וית אשדי דם זכי דבירּושלם יגלי מגוּה במימר דין
ּובמימר גמירא.
ה .ויברי יי על כל מקדש טּורא דציֹון ועל אתר בית שכינתיּה ענן יקר יהא מטיל עלֹוהי
ביממא וַאמטתא וזיהֹור כאשא שלהֹובי בליליא ארי יתיר מן יקרא דאמיר לַאיתָאה עלֹוהי
שכנתא תהי מננא עלֹוהי בגנּון.
ו .ועל ירּושלם תהי מטלת ענני לַאטללה עלּה בימם משרב ּולבית סתר ּולַאגנא מזרמית
ּוממטרא.

פרק ה
א .אמר נביא אשבחיּה כען לישראל דמתיל לכרמא זרעיּה דַאברהם רחמי תּושבחת רחמי
לכרמי עמי חביבי ישראל יהבית להֹון ַאחסנא בטּור רם בַארעא שמינא.
ב .וקדשתינּון ויקרתינּון וקימתינּון כמצב גפן בחירא ּובניתא מקדשי ביניהֹון וַאף מדבחי
יהבית לכפרא על חטאיהֹון ואמרית דיעבדּון עֹובדין טבין קדמי ואינּון ַאבאישּו עֹובדיהֹון.
ג .נביא אמר להֹון הא בית ישראל מרדּו מן אֹוריתא ולא צבן למיתב כען יתבי ירּושלם
ואנש יהּודה דינּו כען דינא קדמי מן עמי.
ד .מה טבא אמרית למעבד עֹוד לעמי ולא עבדית להֹון מה דין אמרית דיעבדּון עֹובדין טבין
ואינּון ַאבאישּו עֹובדיהֹון.
הּ .וכען אחוי כען לכֹון ית דאנא עתיד למעבד לעמי אסלק שכנתי מנהֹון ויהֹון למבז אתרע
בית מקדשהֹון ויהֹון לדיש.
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ו .ואשוינּון רטישין לא אסתערּון ולא יסתמכּון ויהֹון מטלטלין ּושביקין ועל נבייא אפקיד דלא
יתנבּון עליהֹון נבּוָאה.
ז .ארי עמא דיי צבאֹות בית ישראל ואנש יהּודה נצבא דחדותיּה ואמרית דיעבדּון דינא
והא אינּון אנּוסין אמרית דיעבדּון זכּו והא אינּון מסגן חֹובין.
ח .וי דמקפין ביתא על ביתא חקל אּונסא בחקלתהֹון מקרבין ָאמרין עד דנחסין כל אתר
ּומדמן דיתבין בלחֹודיהֹון בגוה דַארעא.
ט .אמר נביא באּודני הויתי שמע כד אתגזרית דא מן קדם יי צבאֹות אם לא בתין סגיאין
לצדּו יהֹון רברבין וטבין מבלי יתיב.
י .ארי בחֹובא דלא יהבּו מעשריא בית עסר אשכרין דכרם יעבדּון ביתא חדא ּובית כֹור זרע
יעביד תלת סאין.
יא .וי דמקדמין בצפרא למשתי חמר עתיק רדפין מַאחרין למפטר מרמשין על שויהֹון חמר
אּונסין מדליק להֹון.
יב .והוי על ידי כנֹור ונבל קתרֹוס אבּובא וחמרא משתיהֹון ּובאֹוריתא דיי לא אסתכלּו ועֹובד
גבּורתיּה לא חזֹו.
יג .בכן גלּו עמי מבלי דעתא ויקירהֹון מיתּו בכפנא וסגוהֹון בבצֹורתא בצחּותא.
יד .בכן ַאפתיַאת שאֹול נפשּה ּופתחת פּומּה ולית סֹוף ּונחתּו יקרהֹון וסגוהֹון ואתרגּושתהֹון
ודתקֹוף בהֹון.
טו .וימאְך אנשא ויחלש תקֹוף גברין ועיני רמיא ימאכּון.
טזּ .ותקיף יי צבאֹות בדינא ואלהא קדישא קדיש בזכּותא.
יז .ויתפרנסּון צדיקיא כמא דאמיר עליהֹון יסגֹון ונכסי רשיעיא צדיקיא יחסנּון.
יח .וי דמשרן למחטי צבחר נגדין חֹובין בחבלי למא ָאזלין סגן עד דתקיפין וכגדילת
עגלתא חֹובין.
יט .דָאמרין אימתי יֹוחי ויגלי פרשתיּה בדיל דנחזי ויקרב וייתי מלכי דקדישא דישראל
ונדעיניּה.
כ .וי דָאמרין לרשיעיא דמצלחין בעלמא הדין אתּון טביא ּולענותניא ָאמרין אתּון רשיעיא
הלא במיתי נהֹורא לצדיקיא יחשֹוְך לרשיעיא ויבסמּון פתגמי אֹוריתא לעבדיהֹון וייתי מרדא
לרשיעיא וידעּון דבסֹופא מריר חטָאה לעבדיּה.
כא .וי דחכימין בעיני נפשהֹון וקביל אפיהֹון סּוכלתנין.
כב .וי דגברין למשתי חמר וגברין מרי נכסין לאתרוָאה מן עתיק.
כג .מזכן ליּה לחיבא חלף דמקבלין מניּה ממֹון דשקר ּוזכּות זכיא ברשע מעדן מנהֹון.
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כד .בכן יתאכלּון כקשא באשתא וכעמירא בשלהֹוביתא מסגן תּוקפהֹון כשבז יהי ּוממֹון
אּונסיהֹון כַאבקא דפרח ארי קצּו באֹוריתא דיי צבאֹות וית מימר קדישא דישראל רחיקּו.
כה .על כן תקיף רּוגזא דיי צבאֹות בעמיּה וארים מחת גבּורתיּה עליהֹון כד מחנּון וזעּו
טּוריא והוָאה נבלתהֹון משגרן כסחיתא בגֹו שּוקיא בכל דא לא תבּו מחֹוביהֹון דיתּוב
רּוגזיּה מנהֹון ועד כען מתקפין מרדיהֹון ועֹוד מחתיּה עתידא לאתפרע מנהֹון.
כו .ויזקֹוף ָאת לעממיא מרחיק ויכלי ליּה מסיפי ַארעא והא בפריע מלְך במשריתיּה כעננין
קלילין ייתי.
כז .לית דמשלהי ולית דמתקיל ביּה לא ינּום ולא ידמּוְך ולא ישתרי זריז חרציּה ולא
תתפסיק ערקת מסניּה.
כח .די גירֹוהי מחרפין וכל קשתתיּה מתיחן פרסת סּוסותיּה כטנרא תקיפין וגלגלֹוהי
קלילין הא כעלעֹולא.
כט .ניהֹומי ליּה כַאריא וינהֹום כבר ַאריון ויכלי ויחֹוד בזא וישיזיב ולית דמציל.
ל .ויכלי עלֹוהי בעדנא ההיא כאתרגּושת ימא דאם יבעֹון רשיעיא סעיד מיתבי ַארעא עקא
ּותבר ַאיתי עליהֹון ברם צדיקיא דיהֹון בשעתא ההיא יתכסּון מן קדם בישתא.

פרק ו
א .בשתא דאתנגע בּה מלכא עזיה אמר נביא חזיתי ית יקרא דיי שרי על כּורסיּה רם
ּומתנטל בשמי מרֹומא ּומזיו יקריּה אתמלי היכלא.
ב .שמשין קדישין ברּומא קדמֹוהי שתא גפין לחד שתא גפין לחד בתרין מכסי אפֹוהי דלא
חזי ּובתרין מכסי גויתיּה דלא מתחזי ּובתרין משמש.
גּ .ומקבלין דין מן דין וָאמרין קדיש בשמי מרֹומא עלָאה בית שכנתיּה קדיש על ַארעא
עֹובד גבּורתיּה קדיש לעלם ּולעלמי עלמיא יי צבאֹות מליא כל ַארעא זיו יקריּה.
ד .וזעּו אילות ספי היכלא מקל מלּולא ּובית מקדשא אתמלי אמטתא.
ה .ואמרית וי לי ארי חבית ארי גבר חיב לאֹוכחא אנא ּובגֹו עמא דמגעל בחֹובין אנא יתיב
ארי ית יקר שכינת מלְך עלמיא יי צבאֹות חזָאה עיני.
ו .ואשתדי לותי חד מן שמשיא ּובפּומיּה ממלל דקביל מן קדם דשכנתיּה על כּורסי יקרא
בשמי מרֹומא עיל מן מדבחא.
ז .וסדר בפּומי ואמר הא שויתי פתגמי נבּוָאתי בפּומְך ויעדּון חֹובְך וחטאְך יתכפרּון.
חּ .ושמעית ית קל מימרא דיי דאמר ית מן אשלח לאתנבָאה ּומן יזיל לַאלפא ואמרית הא
אנא שלח יתי.
ט .ואמר אזיל ותימר לעמא הדין דשמעין משמע ולא מסתכלין וחזֹו מחזא ולא ידעין.
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י .טפיש לביּה דעמא הדין ואּודנֹוהי יקר ועינֹוהי עמעם דלמא יחזּון בעיניהֹון ּובאּודניהֹון
ישמעּון ּובלבהֹון יסתכלּון ויתּובּון וישתבק להֹון.
יא .ואמרית עד אימתי יי ואמר עד דיצדּון קרויא מבלי יתיב ּובתיא מבלי אנשא וַארעא
תחרּוב ותצדי.
יב .וירחק יי ית בני אנשא ותסגי צדיּותא בגוּה דַארעא.
יג .וישתארּון בּה חד מן עסרא צדיקיא ויתּובּון ויהֹון לצרבא כבּוטמא וכבלֹוטא דבמתר
טרפֹוהי דמין ליבשין ועד כען אינּון רטיבן לקימא מנהֹון זרעא כן גלּותא דישראל יתכנשּון
ויתּובּון לַארעהֹון ארי זרעא דקּודשא נצבתהֹון.

פרק ז
א .והוה ביֹומי ָאחז בר יֹותם בר עזיה מלְך שבטא דבית יהּודה סליק רצין מלכא דארם
ּופקח בר רמליהּו דישראל לירּושלם לַאגחא קרבא עלּה ולא יכיל לַאגחא עלּה.
ב .ואתחוא לבית דוד למימר אתחבר מלכא דארם עם מלכא דישראל למיתי עלֹוהי וזע
לביּה ולבא דעמיּה כאשתדיּות אילני חּורשא מן קדם רּוחא.
ג .ואמר יי לישעיה פּוק כען לקדמּות ָאחז את ּושָאר תלמידְך דלא חטֹו ּודתבּו מחטָאה
לסיפי מזיקת בריכתא עליתא די בכבש חקל משטח קציריא.
ד .ותימר ליּה אסתמר ונּוח לא תדחל ולבְך לא יזּוע מן קדם תרין רברביא דאינּון כאּודיא
מתנניא האלין בתקֹוף רגז רצין וארם ּובר רמליהּו.
ה .חלף ארי מלְך עלְך ארם בישא אפרים ּובר רמליהּו למימר.
ו .נסק בַארעא דבית יהּודה ּונחברינּון ּונשוינּון עמנא ונמליְך מלכא בגוּה ית מן דכשר לנא.
ז .כדנן אמר יי אלהים לא תקּום ולא תהוי.
ח .ארי ריש ארם דמשק וריש דמשק רצין ּובסֹוף שתין וחמש שנין יבטלּון בית ישראל
ממלכּו.
ט .וריש אפרים שמרֹון וריש שמרֹון בר רמליה אם לא תהימנּון במלי נביא ארי לא
תתקימּון.
י .ואֹוסיף נביא דיי למללא עם ָאחז למימר.
יא .שַאל לְך ָאתא מן קדם יי אלהְך שַאל די יתעביד לְך נס על ַארעא אֹו תתחזי לְך ָאת
בשמיא.
יב .ואמר ָאחז לא אשַאל ולא אנסי קדם יי.
יג .ואמר שמעּו כען בית דוד הזער לכֹון דאתּון מהלן ית נבייא ארי תהלּון ַאף ית פתגמי
אלהי.
יד .בכן יתן יי הּוא לכֹון ָאתא הא עּולמתא מעדיא ּותליד בר ותקרי שמיּה עמנּואל.
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טו .שמן ּודבש יכּול עד לא ידע עּולימא לרחקא בישא ּולקרבא טבא.
טז .ארי עד לא ידע עּולימא לרחקא בישא ּולקרבא טבא תתרטיש ַארעא די את מעיק מן
קדם תרין מלכהא.
יז .ייתי יי עלְך ועל עמְך ועל בית אבּוְך יֹומין דלא אתֹו למיֹומא דאתפליגּו בית ישראל על
דבית יהּודה ית מלכא דאתּור.
יח .ויהי בעדנא ההיא יכלי יי לעם קטרי משרית גבריא דסגיאין כדבּוביא וייתינּון מסיפי
ַארעא דמצרים ולעזיזי משריתא דאינּון תקיפין כדבריתא וייתינּון מסיפי ַארעא דאתּור.
יט .וייתּון וישרּון כּולהֹון ברחֹובי קרויא ּובשקיפי כיפיא ּובכל מדברי נעצּוציא ּובכל בתי
תּושבחתא.
כ .בעדנא ההיא יקטֹול יי בהֹון כמא דמתקטיל בחרבא חריפא בסבכיא ּובמגריא בעברי
נהרא במלכא דאתּור וית מלכא וית משריתיּה וַאף ית שלטֹוני כחדא ישיצי.
כא .ויהי בעדנא ההיא יקים גבר עגלת תֹורין ּותרין ען.
כב .ויהי מסגי טּוב משח יכֹול שמן ארי שמן ּודבש יתפרנסּון כל צדיקיא דאשתארּון בגֹו
ַארעא.
כג .ויהי בעדנא ההיא יהי כל אתר דיהֹון תמן אלף גּופנין שוין באלף מנין כסף להֹובאי
ּובּור יהי.
כד .בגירין ּובקשתן יהכּון לתמן הרי הֹובאי ּובּור תהי כל ַארעא.
כהּ .וכל טּוריא דבית יהּודה די במעדר יתפלחּון לא תיעּול לתמן דחלת הֹובאי ּובּור ויהי
לבית ַארבעה בקרן דתֹורין ּולבית משרי עדרין דען.

פרק ח
א .ואמר יי לי סב לְך לּוח רב ּוכתֹוב עלֹוהי כתב מפרש מֹוחי למבז בזא ּולמעדי עדָאה.
ב .וַאסהיד קדמי סהידין מהמנן ית לוטיא דאמרית לַאיתָאה בנבּוַאת אּוריה כהנא והא אתֹו
ַאף כן כל נחמתא דאמרית לַאיתָאה בנבּוַאת זכריה בר יברכיה אנא עתיד לַאיתָאה.
ג .ועלית לות נביאתא ועדיַאת וילדת בר ואמר יי לי קרי שמיּה מֹוחי למבז בזא ּולמעדי
עדָאה.
ד .ארי עד לא ידע עּולימא מקרי אבא ואמא ישבי ית נכסי דמשק וית עדאי שמרֹון קדם
מלכא דאתּור.
ה .ואֹוסיף מימרא דיי למללא עמי עֹוד למימר.
ו .חלף דקץ עמא הדין במלכּותא דבית דוד דמדבר להֹון בניח כמי שלּוחא דנגדין בניח
ואתרעיאּו ברצין ּובר רמליה.
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ז .בכן הא יי מיתי ּומסיק עליהֹון ית משרית עממיא דסגיאין כמי נהרא תקיפיא וחסיניא ית
מלכא דאתּור וית כל משריתיּה ויסק על כל פצידֹוהי ויהְך על כל כיפֹוהי.
ח .ויעדי בַארעא דבית יהּודה כנחל מגבר עד ירּושלם ימטי ויהי עם משריתיּה מלי פתאי
ַארעְך עמנּו אל.
ט .אתחברּו עממיא ואתברּו וָאציתּו כל די בסיפי ַארעא ַאתקיפּו ואתברּו ַאתקיפּו ואתברּו.
י .אתמליכּו מלְך ויעדי מללּו פתגמא ולא יתקים ארי בסעדנא אלהא.
יא .ארי כדנן אמר יי לי במתקף נבּוָאתא ואלפני מלמהְך באֹורח עמא הדין למימר.
יב .לא תימרּון מרֹוד לכל דימר עמא הדין מרֹוד ולדחלתיּה לא תדחלּון ועל תּוקפיּה לא
תמרּון תקֹוף.
יג .ית יי צבאֹות יתיּה תימרּון קדיש והּוא דחלתכֹון והּוא תּוקפכֹון.
יד .ואם לא תקבלּון ויהי מימריּה בכֹון לפּורען ּולאבן מחי ּולכיף מתקל לתרין בתי רברבי
ישראל לתבר ּולתקלא על דאתפליגּו על דבית יהּודה דיתבין בירּושלם.
טו .ויתקלּון בהֹון סגיאין ויפלּון ויתברּון ויתצדּון ויתַאחדּון.
טז .נביא טר סהדּותא לא תסהיד בהֹון ארי לא מקבלין חתֹום וטמר אֹוריתא לא צבן
דילפּון בּה.
יז .אמר נביא על דא צליתי קדם יי דאמר לסלקא שכנתיּה מדבית יעקב ּובעיתי מן
קדמֹוהי.
יח .הא עד דאנא קים ועּולימיא דיהב לי יי יתקימּון בנא ָאתין ּומֹופתין דאמירן למיתי על
ישראל דאם יחזּון ויתּובּון תבטיל גזירתא די גזרא עליהֹון דיגלּון מלאתחזָאה קדם יי
צבאֹות די שכנתיּה בטּורא דציֹון.
יט .וארי יימרּון לכֹון עממיא דאתּון ביניהֹון תבעּו מן בדין ּומן זכּורּו דמנצפין ודמנהמין הלא
כן אֹורח עממיא פלחי טעותא עמא מן טעותיּה תבעין חיא מן מיתיא.
כ .כדין תימרּון להֹון לאֹוריתא דאתיהיבת לנא ּולסהדּו אנחנא שמעין אלא תגלּון לביני
עממיא ויימרּון לכֹון כפתגמא הדין מכען לית ליּה מן דשחר ויבעיניּה.
כא .ויעדי תקלא בַארעא ויהי עקא ּוכפן ויהי ארי יחזי כפן וסיגּוף וילּוט ויבזי שּום פתכריּה
וטעותיּה ויתפני לעילא למיבעי פּורקן בתר דתתחתם גזירתא ולא יכֹול.
כב .וסעיד מיתבי ַארעא יבעי ארי ייתי עלֹוהי עקא כפן ושלהבי עקא קבל ּובדּור.
כג .ארי לא ישתלהי כל דייתי לאעקא להֹון כעידן קדמי גלֹו עם ארע זבּולן ועם ארע נפתלי
ּושַארהֹון מלְך תקיף יגלי על דלא ַאדכרּו גבּורת ימא ונסי ירדנא קרב כרכי עממיא.

פרק ט
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א .עמא בית ישראל דהוֹו מהלכין במצרים כדבקבלא נפקּו למחזי נהֹור סגי יתבין בַארעא
טּולימֹותא נהֹורא ַאזהר עליהֹון.
בַ .אסגיתא עמא בית ישראל להֹון ַאסגיתא חדוא חדיאּו קדמְך כחדות נצחי קרב כמא
דהוֹו חדן בפלגּותהֹון בזתא.
ג .ארי ַאעדיתא ית ניר מרותי וית שּולטן עקתיּה שלטֹון דהות מפלח ביּה איתבר כיֹום
מדין.
ד .ארי כל מסבהֹון ּומתנהֹון ברשע אתגעלּו בחֹובין הא ככסּו דמלּושא בדם דלא דכן רשמי
כתמא מנּה כן כמא דלית ביּה צרֹוְך אלהין לאתֹוקדא בנּורא כן יתן עליהֹון עממיא דתקיפין
כאשתא ויקטלּונּון.
ה .אמר נביא לבית דוד ארי רבי איתיליד לנא בר אתיהב לנא וקבל אֹוריתא עלֹוהי למטרּה
ואתקרי שמיּה מן קדם מפליא עצה אלהא גברא קים לעלמיא משיחא דשלמא יסגי עלנא
ביֹומֹוהי.
ו .סגי רבּו לעבדי אֹוריתא ּולנטרי שלמא לית סֹוף על כּורסיּה דוד ועל מלכּותיּה לַאתקנא
יתּה ּולמבנא בדינא ּובזכּותא מכען ועד עלמא במימרא דיי צבאֹות תתעביד דא.
ז .פתגמא שלח יי בדבית יעקב ואשתמע בישראל.
ח .ואתרברבּו עמא כּולהֹון אפרים ויתיב שמרֹון ברבּו ּובתקֹוף לבב למימר.
ט .רישיא גלּו ּולטבין מנהֹון נמני נכסיא אתבזזּו ּודשפירין מנהֹון נקני.
י .ותקיף יי סגָאה רצין עלֹוהי וית בעלי דבבֹוהי יערר.
יא .ארם ממדינחא ּופלשתאי ממערבא ּובזֹו ית נכסי ישראל בכל אתר בכל דא לא תבּו
מחֹוביהֹון דתּוב רּוגזיּה מנהֹון ועד כען מתקפין מרדיהֹון ועֹוד מחתיּה עתידא לאתפרע
מנהֹון.
יב .ועמא לא תבּו לפּולחן מן דַאייתי עליהֹון מחא ואּולפן מן קדם יי צבאֹות לא תבעּו.
יג .ושיצי יי מישראל ריש והגמֹון שלטֹון ואטרֹון יֹומא חד.
יד .סב ּונסיב אפין הּוא רישא וספר מליף שקר הּוא חלשא.
טו .והוֹו משבחי עמא הדין מטען ורברבנֹוהי מסלעמין.
טז .על כן על עּולימֹוהי לא יחדי יי ועל יתמֹוהי ועל ַארמלתֹוהי לא ירחם ארי כּולהֹון חניפין
ּובישין וכל פּומהֹון ממללין שקר בכל דא לא תבּו מחֹוביהֹון דיתּוב רּוגזיּה מנהֹון ועד כען
מתקפין מרדיהֹון ועֹוד מחתיּה עתידא לאתפרעא מנהֹון.
יז .ארי תדליק כאשתא פּורענּות חֹוביהֹון חטַאיא וחיביא תשיצי ותשלֹוט בשַאר עמא
ּותשיצי סגי משריתא.
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יח .בתבעֹור מן קדם יי צבאֹות חרֹוכת ַארעא והוה עמא כיקידת נּור גבר על אחּוהי לא
חיסין.
יטּ .ובז מן דרֹומא ּוכפין ושיצי מן צפּונא ולא שבע גבר נכסיּה קריביּה יבזּון.
כ .דבית מנשה עם דבית אפרים ּודבית אפרים עם דבית מנשה כחדא יתחברּון למיתי על
דבית יהּודה בכל דא לא תבּו מחֹוביהֹון דיתּוב רּוגזיּה מנהֹון ועד כען מתקפין מרדיהֹון ועֹוד
מחתיּה עתידא לאתפרע מנהֹון.

פרק י
א .ווי דרשמין רשמין דמינס ּוכתב דליאּו כתבין.
ב .לַאסטָאה מדין מסכנין ּולמינס מה דרען מחשיכי עמא בדינא למהוי ַארמלן עדיהֹון וית
נכסי יתמיא יבזּון.
גּ .ומה תעבדּון ליֹומא דיסערּון עליכֹון חֹוביכֹון ּולריגּוש עקא מרחיק ייתי לָאן תערקּון
לסעיד והיכא תשבקּון יקרכֹון.
ד .בכן בר מן ַארעכֹון אסירין תתַאסרּון ּובר מקרויכֹון קטילין תתרמּון בכל דא לא תבּו
מחֹוביהֹון דיתּוב רּוגזיּה מנהֹון ועד כען מתקפין מרדיהֹון ועֹוד מחתיּה עתידא לאתפרע
מנהֹון.
ה .ווי אתּורָאה שּולטן רּוגזי ּומלאְך שליח מן קדמי עליהֹון בלוט.
ו .בכנישא חניפא אשלחיניּה ועל עמא דעבדּו על אֹוריתא אפקדיניּה למבז בזא ּולמעדי
עדָאה ּולשויּותיּה לדייש כסין שּוקין.
ז .והּוא לא כן מדמי ולביּה לא כן מחשיב ארי לשיצָאה אמר בלביּה ולאספא עממין לא
בחיס.
ח .ארי יימר הלא כל שלטֹוני כחדא כמלכין חשיבין קדמי.
ט .הלא כמא דכרכמיש כבישא קדמי כן כלנֹו אם לא כמא דַארפד מסירא בידי כן חמת
ּוכמא דעבדית לדמשק כן ַאעביד לשמרֹון.
י .כמא דאשכחת ידי מלכון דפלחן לטעותא וצלמניהֹון מירּושלם ּומיקמתא דשמרֹון.
יא .הלא כמא דעבדית לשמרֹון ּולטעותהא כן ַאעביד לירּושלם ּולצלמניא די בּה.
יב .ויהי ארי ישיצי יי למעבד ית כל דאמר בטּורא דציֹון ּובירּושלם ַאסער על עֹובדי רם לבא
דמלכא דאתּור ועל תּושבחת רמּות עינֹוהי.
יג .ארי אמר בתקֹוף ידי עבדית ּובחּוכמתי ארי סּוכלתן אנא וַאגליתי עממיא ממדינא
למדינא וקרוי תּושבחתהֹון בזיתי ואחתית בתקֹוף ית יתבי כרכין תקיפין.
יד .ואשכחית כקנה ידי נכסי עממיא ּוכמכנש ביעין שביקין כל דירי ַארעא אנא כנישית ולא
הוה נטיל מכא ושדי כא ּופתח פּומא ּוממליל מלא.
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טו .האפשר דישתבח חֹולילא על דחליל ביּה למימר הא אנא חלילת אם יתרברב מסרא
על דנגיר בּה למימר הלא אנא נגרית כארמא חּוטרא לממחי לא חּוטרא מחי אלהן מן
דמחי ביּה.
טז .חלף דאתרברב מלכא דאתּור בכן ישלח רבֹון עלמא יי צבאֹות ברברבנֹוהי מחא
ּותחֹות מני יקרהֹון מיקד ייקדּון כיקידת אשא.
יז .ויהי מרי נהֹוריּה דישראל וקדישיּה מימריּה תקיף כאשתא ּופתגמֹוהי כשלהֹוביתא
ויקטֹול וישיצי שלטֹונֹוהי וטּורנֹוהי ביֹומא חד.
יח .ויקר סגי משריתיּה נפשיהֹון עם פגריהֹון ישיצי ויהי תביר ועריק.
יטּ .ושַאר עבדי קרביּה יסּופּון למהוי עם דמנין ּומלכּו חלשא יתחשבּון.
כ .ויהי בעדנא ההיא לא יֹוספּון עֹוד שָארא דישראל ושיזבת בית יעקב לאיסתמכא על
עממיא דהוֹו מפלחין בהֹון ויסתמכּון על מימרא דיי קדישא דישראל בקשֹוט.
כא .שָאר דלא חטּו ּודתבּו מחטָאה שָארא דבית יעקב יתּובּון למפלח קדם אלהא גברא.
כב .ארי אם יהי עמְך ישראל סגי כחלא דימא שָאר דלא חטֹו ּודתבּו מחטָאה יתעבדּון להֹון
גבּורן דמתגברין ּומדברן בזכּו.
כג .ארי גמירא ושיצָאה יי אלהים צבאֹות עבד עם כל רשיעי בגֹו ַארעא.
כד .בכן כדנן אמר יי אלהים צבאֹות לא תדחל עמי יתיב ציֹון מאתּורא בשּולטניּה ימחינְך
ּומרותיּה ירמי עלְך כדבאֹורח מצרים.
כה .ארי עֹוד צבחר כזעיר ויסּופּון לוטיא מנכֹון דבית יעקב ורּוגזי על עממיא עבדי תבלא
לשיציּותהֹון.
כו .וייתי עלֹוהי יי צבאֹות מחא כמחת מדין בשקיף עֹורב ּומרותיּה תעדי מנכֹון כמא דעדת
מרות פרעה על ימא ויתעבדן לכֹון גבּורן כדבאֹורח מצרים.
כז .ויהי בעדנא ההיא תעדי מרותיּה מנְך וניריּה מעל צורְך ויתברּון עממיא מן קדם
משיחא.
כח .אתא על עית עבר במגרֹון למכמש ימני רבני משריתיּה.
כט .גזּו עבדּו ירדנא בגבע בתּו להֹון אתברּו יתבי רמתא אנש גבעת שאּול ערקּו.
לָ .ארימּו קליכֹון אנש בת גלים אציתּו דיתבין בליש דדירין בעניה ענתֹות.
לא .אתברּו אנש מדמנה יתבי גיבים גלֹו.
לב .עד כען יֹומא רב וסגי עדן ליּה למיעל הא סנחרב (מלכא דאתּור נטל ועבר תלת ַארנין
ּודבר עמיּה ַארבעין ַאלפין גּוספנין דדהב דבני מלכין קטירי תגא יתבין בהֹון ּודבר עמיּה
מאתן ַאלפין אחידי סיפין ורּומחין ּודבר עמיּה מאתן ושיתין ַאלפין מחצצי גירין גּוברין
דרהטין קדמֹוהי מָאה ַאלפין אּורכא דמשריתיּה ַארבע מָאה פרסין צואר סּוסותיּה ַארבעין
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פרסין מנין משריתיּה מאתן ושתין ַאלפין ריבֹוא חסר חד וכן אתֹו על ַאברהם כד רמֹו יתיּה
לגֹו נּורא יקדתא וכן עתידין למיתי עם גֹוג ּומגֹוג כד ישלה עלמא קצי למתפרקא משריתא
קדמיתא כד עברּו בירדנא שתּו מיא דהוֹו בירדנא משיריתא תניתא כד עברּו בירדנא חפרּו
בירין ושתּו מיא) אתא וקם בנֹוב קרית כהניא לקביל שּורא דירּושלם ועני ואמר לחילּותיּה
הלא דא היא קרתה ירּושלם דעלא ַארגשית כל משריתי ועלּה כבשית כל מדינתי הא היא
זעירא וחלשא מכל כרכי עממיא דכבישית בתקֹוף ידי עלּה קם מניד ברישיּה מֹוביל ּומיתי
בידיּה על טּור בית מקדשא די בציֹון ועל עזרתא דבירּושלם.
לג .הא רבֹון עלמא יי צבאֹות רמי קטֹול במשריתיּה כבעֹוט דמתבעיט במעצרתא ורמי
קֹומא יתקטפּון ותקיפיא ימאכּון.
לד .ויקטיל גברי משריתיּה דמתגברין כברזלא ועבדי קרבא על ַארעא דישראל יתרמּון.

פרק יא
א .ויפֹוק מלכא מבנֹוהי דישי ּומשיחא מבני בנֹוהי יתרבי.
ב .ותשרי עלֹוהי רּוח נבּוָאה מן קדם יי רּוח חּוכמא וסּוכלתנּו רּוח מלְך ּוגבּורא רּוח מדע
ּודחלתא דיי.
ג .ויקרביניּה לדחלתיּה יי לא לחיזּו עינֹוהי יהי דַאן ולא למשמע אּודנֹוהי יהי מֹוכח.
ד .וידין בקּושטא מסכינין ויֹוכח בהימנּותא מחשיכי עמא דַארעא וימחי חיבי ַארעא במימר
פּומיּה ּובממליל ספותיּה יהי ממית ַארמילֹוס רשיעא.
ה .ויהֹון צדיקיא סחֹור סחֹור ליּה ועבדי המנּותא מקרבין ליּה.
ו .ביֹומֹוהי דמשיחא דישראל יסגי שלמא בַארעא וידּור דיבא עם אמרא ונמרא עם גדיא
ישרי ועגלא וַאריא ּופטים כחדא ויניק זעיר יהי מדבר להֹון.
ז .ותֹורא ודיבא ירעין כחדא ישרֹון בניהֹון וַאריא כתֹורא יכּול תבנא.
ח .ויחיְך ינקא על חֹור חוי פתן ועל חיזּו גלגלי עיני חוי חּורמן חסילא ידֹוהי יֹושיט.
ט .לא יבאשּון ולא יחבלּון בכל טּורא דקּודשי ארי תתמלי ַארעא למידע ית דחלתא דיי
כמיא דלימא חפן.
י .ויהי בעדנא ההיא בר בריּה דישי עתיד דיקּום ָאת לעממיא ליּה מלכון ישתמעּון ויהי
אתר בית מישרֹוהי ביקר.
יא .ויהי בעדנא ההיא יֹוסיף יי תנינּות גבּורתיּה למפרֹוק ית שָארא דעמיּה דאשתַאר
מאתּור ּוממצרים ּומפתרֹוס מהֹודּו ּומעילם ּומבבל ּומחמת ּומגגות ימא.
יב .ויזקֹוף ָאת לעממיא ויכניש מבדרי ישראל וגלּות יהּודה יקרב מַארבע רּוחי ַארעא.
יג .ותעדי קנאתא דבית אפרים ודמעיקין לדבית יהּודה ישתיצּון דבית אפרים לא יקנּון
בדבית יהּודה ּודבית יהּודה לא יעיקּון לדבית אפרים.
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יד .ויתחברּון כתף חד לממחי פלשתאי די במערבא כחדא יבֹוזּון ית בני מדינחא באדֹום
ּומֹוָאב יֹושיטּון ידיהֹון ּובני עמֹון ישתמעּון להֹון.
טו .ויבש יי ית לישן ימא דמצרים וירים מחת גבּורתיּה על פרת במימר נביֹוהי וימחיניּה
לשבעא נחלין ויהכּון ביּה בסנדלין.
טזּ .ותהי אֹורח כבישא לשָארא דעמיּה דישתַאר מאתּורָאה כמא דהות לישראל ביֹום
מסקיהֹון מַארעא דמצרים.

פרק יב
א .ותימר בעדנא ההיא אֹודי קדמְך יי ארי על דחבית קדמְך הוה רּוגזְך עלי ּוכדּו דתבית
לאֹוריתא יתּוב רּוגזְך מני ּותרחם עלי.
ב .הא על מימר אלהא פּורקני אנא רחיץ ולא אזדעזא ארי תּוקפי ותּושבחתי דחילא יי
אמר במימריּה והוה לי לפריק.
גּ .ותקבלּון אּולפן חדת בחדוא מבחירי צדיקיא.
ד .ותימרּון בעדנא ההיא אֹודּו קדם יי צלּו בשמיּה חוּו בעממיא עֹובדֹוהי אדכרּו ארי תקיף
שמיּה.
ה .שבחּו קדם יי ארי גבּורן עבד גליא דא בכל ַארעא.
ו .בּועי ושבחי כנשתא דציֹון ארי רבא אמר לאשרָאה שכינתיּה בגוְך קדישא דישראל.

פרק יג
א .מטל כס די לוט לאשקָאה ית בבל דאתנבי ישעיה בר ָאמֹוץ.
ב .על כרכא דיתבא שליוא זקּופּו ָאתא ארימּו קלא להֹון אניפּו יד וייעלּון בתרעהא
מתנדבין.
ג .אנא פקית למזמני ַאף ערעית גברי ויתפרעּון מנהֹון רּוגזי תּוקפי ותּושבחתי.
ד .קל המֹון בטּוריא דמּות עם סגי קל אתרגּושת מלכון עממיא דמתכנשין יי צבאֹות ממני
משרין בקרבא.
הָ .אתן מַארעא רחיקא מסיפי ַארעא יי ּומני כס דלוט קדמֹוהי לחבלא כל רשעי ַארעא.
וַ .אילילּו ארי קריב יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי כביזא מן קדם שדי ייתי.
ז .על כן כל ידיא יתרשלּון וכל לבא דאנשא יתמסי.
ח .ויתבהלּון עקא וחבלין יחדּונּונּון זיע כלידתא יזּועּון גבר לחבריּה יתמהּון אפי שלהֹובין
אפיהֹון.
ט .הא יֹומא מן קדם יי עתיד למיתי ַאכזרי ותעבֹור ּותקֹוף רגז לשוָאה ַארעא לצדּו וחיבהא
ישיצי מנּה.
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י .ארי כֹוכבי שמיא ּוכסליהֹון לא יזהרּון נהֹוריהֹון ּוקבל שמשא במפקיּה וסיהרא לא מזהר
נהֹוריּה.
יא .וַאסער על זדירין בתבל בישתא ועל רשיעיא חֹוביהֹון ואבטיל רבּות רשיעין ּותקֹוף
תקיפין ַאמאיְך.
יב .אחבב דחלי מדהבא דמתיקרין מניּה בני אנשא ועבדי אֹוריתא ממסננא דאֹופיר.
יג .על כן שמיא ַאזיע ּותזּוע ַארעא מַאתרהא מן קדם יי צבאֹות ּוביֹום תקֹוף רּוגזיּה.
יד .ויהי כטביא מפרד ּוכעאן ולית דמכניש גבר לעמיּה יתפנּון ּוגבר לַארעיּה יערקּון.
טו .כל דישתכח בּה יתקטל וכל דיעּול לכרכי צירא יתקטל בחרבא.
טז .ועּולימיהֹון יטרפּון לעיניהֹון יתבזיזּון בתיהֹון ּונשיהֹון ישתכבן.
יז .הא אנא מיתי עליהֹון ית מדי די בכספא לא מטקסין ודהבא לא מתרעין ביּה.
יח .וקשתתהֹון עּולימין יבזען ועל ולד מעין לא ירחמּון על בניא לא תחֹוס עיניהֹון.
יטּ .ותהי בבל דהות מלקדמין חדות מלכון תּושבחת רבּות כסדאי כהפיכתא דהפְך יי ית
סדֹום וית עמֹורה.
כ .לא תתב לעלם ולא תשרי עד דר ודר לא יפרֹוס תמן ערבי משכניּה ורעין לא ישרּון תמן.
כא .וישרּון תמן תמון ויתמלּון בתיהֹון אֹוחין וישרין תמן בנת נעמין ושידין יחיכּון תמן.
כב .וינפצּון חתּולין בברניתהֹון וירּודּון בבית מישרי תפנּוקיהֹון וקריב למיתי עדן תברּה
דבבל ויֹומהא לא יתרחּקּון.

פרק יד
א .ארי ירחם יי על דבית יעקב ויתרעי עֹוד בישראל וישרינּון על ַארעהֹון ויתֹוספּון גיֹורין
עליהֹון ויסתמכּון על בית יעקב.
ב .וידברינּון עממין ויֹובלּונּון לַארעהֹון ויחסנּון בית ישראל על ארע שכנתא דיי לעבדין
ּולַאמהן ויהֹון שבין לשֹוביהֹון ויפלחּון במשעבדיהֹון.
ג .ויהי ביֹומא דיניח יי לְך מצערְך ּוממרותְך ּומן פּולחנא קשיא דאתפלח בְך.
ד .ותטֹול מתלא הדין על מלכא דבבל ותימר איכדין בטילת מרות משעבדנא סף תקֹוף
חיבא.
ה .תבר יי תקֹוף רשיעין שּולטן חיבין.
ו .דהוה מחי עממין בתקֹוף מחא די לא פסיק מפלח בתקֹוף עממין מפלח ולא מנע.
ז .נחת שדֹוכת כל ַארעא יבעּו תּושבחא.
חַ .אף שלטֹונין חדיאּו עלְך עתירי נכסיא ָאמרין מעידן דשכיבתא לא סליק מחבלא עלנא.
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ט .שאֹול מלרע זעת לְך לקדמּות מיתְך אעירת לְך גברין כל עתירי נכסיא ָאקימּו
מכּורסותהֹון כל מלכי עממיא.
י .כּולהֹון יתיבּון ויימרּון לְך ַאף את מרעתא כותנא לנא דמיתא.
יא .אתחת לשאֹול יקרְך אתרגּושת תּושבחת זמרְך תחֹותְך ישוּון רמה ועיל מנְך ריחשא.
יב .איכדין אתרכינתא מן רּומא דהויתא זיותן בני בגו אנשא ככֹוכב נֹוגהא בין כֹוכביא
אתרטישתא לַארעא דהויתא קטֹול בעממיא.
יג .ואת אמרת בלבְך לרּומא אסק עיל מן עמיּה דאלהא אשוי כּורסי מלכּותי ואתיב בטּור
זמן בסיפי צפּונא.
יד .אסק עלוי כל עמא אהי עילאי מכּולהֹון.
טו .ברם לשאֹול תתחת לסיפי גֹוב בית ַאבדנא.
טז .חזְך עלְך ידּוקּון בְך יסתכלּון ויימרּון הדין גברא אזיע ַארעא ַאצדי מלכותא.
יז .שוי תבל כמדברא וקרוֹוהי פגר לאסירֹוהי לא פתח תרעא.
יח .כל מלכי עממיא כּולהֹון שכבין ביקר גבר בבית עלמיּה.
יט .ואת אתרכיתנא מקברְך כחט טמיר חפי קטילין מטעני חרב נחתין לגֹוב ַאבני בית
ַאבדנא כפגר מדשדש.
כ .לא תהי כחד מנהֹון בקבּורה ארי ַארעְך חבילתא ועמְך קטילתא לא יתקיים לעלם זרע
מבאשין.
כאַ .אתקינּו לבניהֹון קטֹול בחֹובי אבהתהֹון דלמא יקּומּון ויחסנּון ַארעא ויתמלּון אפי תבל
בעיל דבבּו.
כב .ואתגלי לאתפרעא מנהֹון אמר יי צבאֹות ואשיצי לבבל שּום ּושָאר בר ּובר בר אמר יי.
כג .ואשוינּה לירּותת קּופדין בית צדּו ביצין דמין ואהממינּה כמא דמהממין במבינא
ואתבבינּה לשיצָאה אמר יי צבאֹות.
כד .קים יי צבאֹות למימר אם לא כמא דחשיבית כן תהא ּוכמא דיעצית היא תקּום.
כה .למתבר אתּורָאה בַארעי ועל טּורי עמי ַאדֹוששיניּה ותעדי מנהֹון מרותיּה וניריּה מעל
צוריהֹון יתפסק.
כו .דא מלכא די מליְך על כל יתבי ַארעא ודא גבּורתא די מרממא דשליט על כל מלכותא.
כז .ארי יי צבאֹות מלְך ּומן ועדיּה ּוגבּורתיּה מרממא ולית דיתיביניּה.
כח .בשתא דמית מלכא ָאחז הוה מטל נבּוָאתא הדא.
כט .לא תיחדּון פלשתאי כּולכֹון ארי אתבר שּולטן דהוה מפלח בכֹון ארי מבני בנֹוהי דישי
יפֹוק משיחא ויהֹון עֹובדֹוהי בכֹון כחיוי מפריח.
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ל .ויתפרנסּון חשיכי עמא וענותניא ביֹומֹוהי לרֹוחצן ישרֹון וימית בכפנא בנְך ּושַאר עמיְך
יקטֹול.
לא .אלילי על תרעְך צוחי על קרוְך אתברתּון פלשתאי כּולכֹון ארי מצפּונא פּורענּותא ָאתי
ולית דמַאחר בזמנֹוהי.
לבּ .ומה יבסרּון אזגדי עממיא ארי יי שכליל ציֹון ּובּה יתרחצּון חשיכי עמא.

פרק טו
א .מטל כס דלוט לאשקָאה ית מֹוָאב ארי בליליא אתבזיזת לחית מֹוָאב ואינּון דמיכין
ּובליליא אתכביש כרכא דמֹוָאב ואינּון רדימין.
ב .סליקּו לבתיא דדיבֹון לבמתא למבכי על נבֹו ועל מידבא מֹואבאי מיללין בכל רישיהֹון
מרטה ּובכל דקן גלּוח.
ג .בשֹוקיהֹון יסרּון סקין על איגריהֹון ּוברחֹוביהֹון כּולהֹון מיללין מצוחין ּובכן.
דּ .וצוחּו יתבי חשבֹון ואלעלה עד יהץ אשתמע קלהֹון על כן מזרזי מֹוָאב מיללין ועל
נפשיהֹון מצוחין.
ה .בלבהֹון מֹואבאי יימרּון למערק עד צֹוער עגלת תלתּות רבתא ארי במסּוקית לּוחית
בדבכן יסקּון ביּה ארי במחֹותית חֹורנים צוחת תבירי קרב יבסרּון.
ו .ארי מי נמרים לצדּו יהֹון ארי יבש עסבא סף דתָאה ירֹוק לא הוה.
ז .על כן שָאר נכסיהֹון יתבזזּון ּותחּומהּון דעל ימא מערבא יתנסיב מנהֹון.
ח .ארי ַאקפת צוחתא ית תחּום מֹוָאב עד אגלים מיללין ּובאר אלים מצוחין.
ט .ארי מי דימֹון אתמליאּו דם קטֹולין ארי אמני על דימֹון כנישת משירין לשיזבת מֹוָאב
מלְך במשריתיּה יסק ּולמבז שָארא דַארעהֹון.

פרק טז
א .יהֹון מסקי מסין למשיחא דישראל דיתקֹוף על דהוֹו במדברא טּור כנשתא דציֹון.
ב .ויהי כעֹופא דַאפרחֹוהי מקניּה ויטלטיל יתפקן ויהוין בנת מֹוָאב מגיזן להֹון לַארנֹון.
ג .אתמליכּו מלְך עבידּו עצה שויאּו כליליא טּוליְך ביממא בגֹו טיהרא טמרי מטלטליא
ּומבדריא לא תקרבּון.
ד .יתיתבּון ביְך מטלטלי מלכּות מֹוָאב הוי סתרא להֹון מן קדם בזֹוזין ארי סף מעיקא
אשתיצי בזזא ספּו כל דהוֹו דישין מן ַארעא.
ה .בכן משיחא דישראל יתקן בטּוב כּורסֹוהי ויתיב עלֹוהי בקשֹוט בקרתא דדוד דאין ותבע
דין ועבד קשֹוט.

19

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

20

ו .שמענא רברבי מֹוָאב דמתגָאן לחדא יקיריהֹון ּומפנקיהֹון וגותנֹותהֹון לקבל פּורענּותהֹון
לא שוי להֹון.
ז .בכן מיללין מֹואבאי על מֹואבאי כּולהֹון מצוחין ּומיללין על אנש כרְך תּוקפהֹון דון ימרּון
ברם כבישין.
ח .ארי אתבזיזא משרית חשבֹון אתקטלא סיעת שבמה מלכי עממיא קטילּו שלטֹוניהֹון עד
יעזר מטֹו טעֹו למדברא מטלטליהֹון גזּו עברּו ימא.
ט .על כן כמא דַאיתיתי משרין על יעזר כן ַאיתי קטֹולין על שבמא ארוינְך דמעתא חשבֹון
ואלעלה ארי על חצדיְך ועל קיטפיְך בזֹוזין נפלּו.
י .ותתכניש ביע וחדוה מן כרמלא ּובכרמיא לא ידּוצּון ולא יחיכּון וחמר במעצריא לא יעצרּון
עצֹורין עצֹור ַאבטלית.
יא .על כן מעיהֹון דמֹואבאי ככנריא המן ולבהֹון על אנש כרְך תּוקפיהֹון דון.
יב .ויהי ארי יחזי ארי ילָאה מֹוָאב על במתא ויעּול לבית טעותיּה למבעי ולא יכּול.
יג .דין פתגמא די מליל יי על מֹואבאי מבכן.
ידּ .וכען מליל יי למימר בתלת שנין כשני אגידא ויסּוף יקרהֹון דמֹואבאי בכל המֹון סגיא
ּושָאר צבחר כזעיר יסּוף כל יקריהֹון.

פרק יז
א .מטל כס דלוט לאשקָאה ית דמשק הא דמשק מתעדיא ממלכּו ּותהי לכרְך מחמרא.
ב .שביקן קרויהֹון חרבּו לבית משרי עדרין דען יהֹון וישרֹון ולית דמניד.
ג .ויבטיל שּולטן מאפרים ּומלכּו מדמשק ּושָאר יחידאין מארם ויקרהֹון כיקר בני ישראל
יהֹון אמר יי צבאֹות.
ד .ויהי בעדנא ההיא ימאְך יקר יעקב ועֹותר יקריּה יגלי.
ה .ויהי כמכנש חצד קמה ודרעיּה שּובלין יחצֹוד ויהי כמלקט שּובלין במישר גבריא.
ו .וישתארּון ביּה עֹוללין כביעּור זיתא תרין תלתא גרגרין בריש ענפא ַארבעא חמשא
בסֹוכא מרדא כן ישתארּון יחידאין צדיקיא בגֹו עלמא בני מלכותא אמר יי אלהא דישראל.
ז .בעדנא ההיא יסתמיְך אנשא לפּולחן עבדיּה ועינֹוהי למימר קדישא דישראל יסברּון.
ח .ולא יסתמיְך על אגֹוריא עֹובד ידֹוהי ּודַאתקנא אצבעתיּה לא יתקיים ואשריא וחניסנסיא.
ט .בעדנא ההיא יהוין קרוי תּוקפיהֹון ככרְך דחריב ואתחמר די אשתביק מן קדם בני
ישראל ּותהי לצדּו.
י .ארי שבקת אלהא דפּורקניְך ודחלת תקיפא די מימריּה בסעדְך לא אדכרת בדיל דאת
נציבא נצבא בחירא ועֹובדין מקלקלין ַאסגית.
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יא .באתר דאתקדשתּון למהוי עם תמן קלקלתּון עֹובדיכֹון וַאף כד עלתּון לארע בית
שכנתי תמן הוה חזי לכֹון למפלח שבקתּון פּולחני ּופלחתּון לטעותא ַארחיקתּון תיּובתא עד
דמטא יֹום תברכֹון בכן הוה כיבכֹון למפחת נפש.
יב .וי המֹון עממין סגיאין די כמהמי ימא המן ואתרגּושת מלכון דכאתרגּושת מיין תקיפין
מתרגשין.
יג .מלכון דכאתרגּושת מיין סגיאין מתרגשין ויזּוף ביּה ויערּוק מרחיק ויתרדף כמֹוץ טּוריא
קדם רּוחא ּוכגלגלא קדם עלעּולא.
יד .לעדן רמשא והא כדלא הוה עד דלא צפרא והא כדליתֹוהי דין חּולק לָאסננא ועדב
לבזזנא.

פרק יח
א .וי ַארעא דָאתן לּה בספינן מַארעא רחיקא וקלעיהֹון פריסן כנשרא דטאיס בכנפֹוהי
דמעבר לנהרי הֹודּו.
ב .דמשלח בימא אזגדין ּובדגּוגין על אפי מיא אזילּו אזגדין קלילין לות עמא אניסא ּובזיזא
לות עמא דתקיף מבכין ּולהלא עמא אניסא ּובזיזא דבזּו עממיא ַארעיּה.
ג .כל דיתבין בתבל ּודשרן בַארעא כמזקף ָאתא על טּוריא תחזּון ָאתא ּוכמתקע שֹופרא
תשמעּון פּורקן.
ד .ארי כדנן אמר יי לי ַאניח לעמי ישראל ואשקיט להֹון ואתרעי ממדֹור קּודשי לאֹוטבא
להֹון ברכן ונחמן ַאיתי להֹון בפריע כשחין פציח על שמש כענן טל בשחין חצר.
ה .ארי עד לא ימטי זמן חצדא אלנא לַאפרחא ּובסרא מנּה סמדר ויקטֹול שלטֹוני עממיא
בחרבא וית תקיפיהֹון יעדי ויעבר.
ו .ישתבקּון כחדא לעֹופא דטּוריא ולבעירא דַארעא בקיטא יהי שרי עלֹוהי כל עֹופא דשמיא
וכל בעירא דַארעא עלֹוהי יעברּון סתוא.
ז .בעדנא ההיא ייתיניּה בתּוקרבתא לקדם יי צבאֹות לעמא אניסא ּובזיזאּו לות עמא
דיתקף מבכן ּולהלא עמא אניסא ּובזיזא דבזּו עממיא ַארעּה לַאתרא דאתקרי שמא דיי
צבאֹות דשכנתּה בטּורא דציֹון.

פרק יט
א .מטל כס דלוט לאשקָאה ית מצראי הא יי מתגלי בענן יקרּה לאתפרעא ממצרים ויתברּו
טעות מצראי מן קדמֹוהי ולבא דמצראי יתמסי במעיהֹון.
ב .ואגרי מצראי במצראי ויגיחּון קרב גבר באחּוהי ּוגבר בחברּה קרי בקרי ּומלכּו במלכּו.
ג .ותתמסי רּוחא דמצראי במעיהֹון וחכימיהֹון אסלעם ויתבעּון מן טעון ּומן חרשין ּומן בידין
ּומן זכּורּו.
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ד .ואמסר ית מצראי ביד רבֹון קשי ּומלְך תקיף ישלֹוט בהֹון אמר רבֹון עלמא יי צבאֹות.
ה .ויצדּון מיא מימא ּונהרהֹון יחרֹוב וייבש.
ו .ויצדּון נהרותהֹון ויבשּון ויחרבּון נהריהֹון עמיקיא קני וגֹומא לא יסקּון.
ז .וייבש רּובּה דנהרא ויהי בכיפי וכל בית מזרע נהרהֹון ייבש ויחרב ולא יצמח.
ח .ויצדּון צידי נּוניא ויתאבלּון כל דהוֹו רמן בנהרא חכתא ּופרסי מצדן על אפי מיא יצדּון.
ט .ויבהתּון פלחי כתנא דסריקין ּומחן מנּה מצדן.
י .ויהי אתר בית שתי מחא כבישין אתר דהוֹו עבדין סכרא וכנשין מיא גבר לנפשּה.
יא .ברם אטפשּו רברבי טאנס חכימיא דמלכּוהי לפרעה מלְך דטעּו איכדין תמרּון לפרעה
בני חכימין אנחנא ואת בר מלכין דמלקדמין.
יבָ .אן אינּון חכימְך ויחוּון כען לְך וידעּון מה מלְך יי צבאֹות על מצרים.
יג .אטפשּו רברבי טאנס טעֹו אנש מפיס ַאטעיּו ית מצראי רבני פלכהא.
יד .יי רמא ביניהֹון רּוח דטעּו וַאטעיאּו ית מצרים בכל עֹובדיהֹון כמא דטעי רויא ּומדשדש
בתיּובּה.
טו .ולא יהי למצרים מלכא דמלְך ריש והגמֹון שלטֹון ואטרֹון.
טז .בעדנא ההיא יהֹון מצראי חלשין כנשין ויזּועּון ויתברּון מן קדם ארמּות גבּורתא דיי
צבאֹות דהּוא מרים עליהֹון.
יזּ .ותהי ַארעא דבית יהּודה למצרים לדחלא כל דידכר יתּה ליּה יזּוע מן קדם מלכא דיי
צבאֹות דהּוא מליְך עליהֹון.
יח .בעדנא ההיא יהוין חמש קרוין בַארעא דמצרים ממללן ממלל כנענָאה וקימן בשמא דיי
צבאֹות קרתא בית שמש דעתידא למחרב יתַאמר היא חדא מנהֹון.
יט .בעדנא ההיא יהי מדבחא מתקן קדם יי בגֹו ַארעא דמצרים וקמתא בסטר תחּומּה
קדם יי.
כ .ויהי לָאת ּולסהיד קדם יי צבאֹות בַארעא דמצרים ארי יצלּון קדם יי מן קדם דחקיהֹון
וישלח להֹון פריק ודין וישיזבינּון.
כא .ותתגלי גבּורתא דיי לאֹוטבא למצראי וידעּון מצראי למדחל מן קדם יי בעדנא ההיא
ויפלחּון בנכסת קּודשין ּובקּורבנין וינדרּון נדרין קדם יי וישלמּון.
כב .וימחי יי ית מצרים מחא ויסנּון ויתּובּון לפּולחנא דיי ויקבל צלֹותיהֹון ויסי יתהֹון.
כג .בעדנא ההיא תהי אֹורח כבישא ממצרים לאתּור וינּוחּון אתּוראי למצראי ּומצראי
באתּוראי ויפלחּון מצראי ית אתּוראי.
כד .בעדנא ההיא יהי ישראל תליתָאה למצראי ּולאתּוראי ברכא בגֹו דַארעא.
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כה .דברכּה יי צבאֹות למימר בריְך עמי דַאפקית ממצרים דעל דחבּו קדמי ַאגליתי יתהֹון
לאתּור ּוכדּו דתבּו מתקרן עמי וַאחסנתי ישראל.

פרק כ
א .בשתא דאתא תרתן לאשדֹוד כד שלח יתּה סרגֹון מלכא דאתּור וַאגיח קרבא באשדֹוד
וכבשּה.
ב .בעדנא ההיא גזר יי ביד ישעיה בר ָאמֹוץ למימר אזיל ותיסר סקא בחרצְך ּומסנְך
תשלֹוף מעל רגלְך ועבד כן ָאזל פחיח ויחף.
ג .ואמר יי כמא דהליְך עבדי ישעיהּו פחיח ויחיף תלת שנין ָאת ּומֹופת על מצראי ועל
כּושאי.
ד .כן ידבר מלכא דאתּור ית שבי מצרים וית גלּות כּוש עּולימין וסבין פחיחין ויחיפין ּוגסן
עריה קלן מצרים.
ה .ויתברּון ויבהתּון מכּוש בית רֹוחצניהֹון ּומן מצרים תּושבחתהֹון.
ו .וימר יתיב נסא הדין בעדנא ההיא הכדין הוה בית רּוחצנא דהוינא סבירין למערֹוק לתמן
לסעיד לאשתיזבא מן קדם מלכא דאתּור עד כדּון נפשהֹון לא שזיבּו ואיכדין נשתזיב
אנחנא.

פרק כא
א .מטל משרין דָאתין ממדברא כמי ימא דנגדין כעלעֹולין דָאתן באֹורח דרֹומא מדברא
וַאתין ממדברא מַארעא דאתעבידא בּה חסינין.
ב .אמר נביא נבּוָאה קשיא אתחוָאה לי אניסיא מתַאנסין ּובזזיא מתבזזין סקּו עילמאי
תקיפּו מדאי כל דהוֹו מתַאנחין מן קדם מלכא דבבל ַאנחית להֹון.
ג .על כן אתמליאּו חרציהֹון זיעיא דחלא אחדתינּון הא כחבלין לילידתא אטפשּו מלמשמע
טעּו מלמחזי.
ד .טעה לבהֹון עקא ּוביעּותין ַאחדּונּון אתר בית רֹוחצניהֹון הוה להֹון לתבר.
ה .סדרּו פתֹורין אקימּו סכואין אכֹולּו שתּו קּומּו רברביא מריקּו וצחצחּו זינא.
ו .ארי כדנן אמר לי יי אזיל אקים סכוָאה דיחזי חוי.
ז .ויחזי רתְך אנש ועמּה זֹוג פרשים רכב על חמר רכב על גמלא אמר נביא אציצית אצתא
וחזית והא משרין לחדא.
ח .אמר נביא קל משרין דַאתין בסיטּוניהֹון כַאריא ועל סכּותא קדם יי אנא קאים תדירא
ביממא ועל מטרתי אנא מעתד כל ליליא.
ט .והא דין ָאתא רתְך אנש ועמיּה זֹוג פרשין וָאתיב ואמר נפלת וַאף עתידא למפל בבל
וכל צלמי טעותהא ידקדקּון לַארעא.
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י .מלכין דאּומנין לַאגחא קרבא ייתּון עלּה למבזהא כאכרא דאּומן למידש ית אדרא אמר
נביא דשמעית ית קל מימרא דיי צבאֹות אלהא דישראל חויתי לכֹון.
יא .מטל כס דלוט לאשקָאה ית דּומה עלי ַאכלי מן שמיא נביא פריש להֹון ית נבּואתא
נביא פריש להֹון מה דעתיד למיתי.
יב .אמר נביא אית אגר לצדיקיא ואית פּורענּות לרשיעיא אם תיבין אתּון תּובּו עד דאתּון
יכלין למגתב.
יג .מטל כס דלוט לאשקָאה ית ערבאי בחּורשא ברמשא יביתין שירת בני דדן.
יד .לאפי צחיא פּוקּו נגדין דמיא דיתבי בַארעא דרֹומא לחמא דאתּון ָאכלין זמינּו
למערקיא.
טו .ארי מן קדם קטֹול ערקּו מן קדם חרבא שליפא ּומן קדם קשת מתיחא ּומן קדם תקֹוף
קרבא.
טז .ארי כדנן אמר יי לי בסֹוף שניא כשני אגירא ויסּוף כל יקרהֹון דערבאי.
יזּ .ותקֹוף עבדי קרב גברי בני ערבאי יזערּון ארי במימרא דיי אלהא דישראל גזיר כן.

פרק כב
א .מטל נבּואתא על קרתא דיתבא בחילתא דאתנביאּו עלּה נבייא מה לכֹון כדין ארי
סלקתּון כּולכֹון לאגריא.
ב .מן קדם אתרגּושא דאתמליַאת קרתא משבחתא כרכא חדָאה קטיליְך לא אתקטילּו
בחרבא וַאף בקרבא לא מיתּו.
ג .כל שלטֹוניְך אטלטלּו כחדא מן קדם מתח קשתא גלֹו כל דאשתכח ביְך איתקטלּו כחדא
מרחיק ערקּו.
ד .על כן אמרית שבּוקּו מני אבכי במרר לא תתבעיתּו לנחמּותי על תבר כנשתא דעמי.
ה .ארי יֹום רגּוש ואתדשא ּוקטֹול קדם יי אלהי צבאֹות על קרתא דיתבא בחילתא
דאתנביאּו עלּה נבייא מבלשין בתיא מקפין מגדליא ברישי טּוריא.
ו .ועילמאי נטלּו זין ברתְך אנש ועמּה זֹוג פרשין ועל שּור דבקּו תריסין.
ז .והוה שפר משרְך אתמליאּו רתיכין ּופרשין ממנן על תרעין.
ח .וגלי ית מטמֹורית בית יהּודה ואסתכי בעדנא ההיא על זין בית גנזי מקדשא.
ט .וית פלּוגת קרתא דדוד חזיתּון ארי סגיַאת וכנישתּון ית עמא למי בריכתא ַאדעיתא.
י .וית בתי ירּושלם מניתּון ותרעתּון בתיא לתקפא שּורא.
יאּ .ומקויא עבדתּון בין שּוריא למי ברכתא עתיקתא ולא אסתכלתּון בדעבדּה ודי בראּה
מלקדמין לא חזיתּון.
יב .וַאכלי נביא דיי אלהי צבאֹות ביֹומא ההּוא למבכי ּולמספד ּולגזּוז ריש ּולמיסר סקין.
24

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

25

יג .והא ביע וחדוה ָאמרין נקטֹול תֹורין וננכס עאן ניכּול בסר ונשתי חמר ניכּול ונשתי
מדנמּות לא נחי.
יד .אמר נביא באּודני הויתי שמע כד אתגזר דא מן קדם יי צבאֹות אם ישתבק חֹובא הדין
לכֹון עד די תמּותּון מֹותא תנינא אמר יי אלהים צבאֹות.
טו .כדנן אמר יי אלהים צבאֹות אתא אזיל לות פרנסא הדין לות שבנא די ממנא על ביתא.
טז .ותימר ליּה מה לְך כא מה לְך כדין ארי ַאתקנית לְך כא אתר ַאתקין ברּומא ַאתרּה שוי
בכיפא בית מדֹורּה.
יז .הא יי מטלטלְך טלטּול דגברא ותחפינְך בהתא.
יח .יעדי מנְך ית מצנפתא ויקיפּונְך בעלי דבב כשּור מקף ויגלּונְך לַארעא פתיּות ידיין תמן
תמּות ּולתמן רתיכי יקרְך יתּובּון בקלן על דלא נטרתא יקר בית רבֹונְך.
יט .וַאדחינְך ממקֹומְך ּומשמּושְך ימגרינְך.
כ .ויהי בעדנא ההיא וַארבי לעבדי לאליקים בר חלקיהּו.
כא .וַאלבשניּה כתּונְך והמינְך אזרזנּה ושּולטנְך אתן בידּה ויהי לַאב ליתבי ירּושלם ּולבית
יהּודה.
כב .ואתן מפתח בית מקדשא ושּולטן בית דוד ויפתח ולית דָאחיד וייחֹוד ולית דפתח.
כג .ואמנניּה ַאמרכל מהימן משמש באתר קים ויהי לכּורסי יקר לבית אבּוהי.
כד .ויסתמכּון עלֹוהי כל יקירי בית ָאבּוהי בניא ּובני בניא מרברביא ועד דעדקיא מכהניא
לבשי אפֹודא ועד בני לוי אחדי נבליא.
כה .בעדנא ההיא אמר יי צבאֹות יעדי ַאמרכל מהימן די משמש באתר קים ויתקטף ויפֹול
ותבטל מטל נבּואתא די עלֹוהי ארי במימרא דיי גזר כן.

פרק כג
א .מטל כס דלוט לאשקָאה ית צֹור אילילּו נחתי ספיני ימא ארי אתבזיזּו מחֹוזיהֹון מלמיתי
מַארעא כסאי ָאתי עליהֹון.
ב .אתברּו יתבי ניסא תגרי צידֹון דהוֹו עדן בימא מלּוְך.
ג .דהות מספקא סחֹורא לעממין סגיאין דבחצד כנישת נהרא עללתּה נהרא סחֹורא
לעממיא.
ד .בהיתּו צידֹונאי ארי אמר מערבָאה די יתיב בתקֹוף ימא למימר לוי לא מרעית לא
ַאעדיתי ולא רביתי עּולמין פנקית בתּולן.
ה .כמא די שמעּו למחתא דלקֹו מצראי זעּו כד שמעּו צֹוראי.
ו .גלֹו למדינת ימא אילילּו יתבי גיסא.
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ז .ההדא לכֹון תקיפתא צֹור מיֹומי קדם מלקדמין הוֹו מיתן לּה תקרּובתא מארע רחיקא כדֹו
לאתֹותבא הא גליא.
ח .מן מליְך דא על צֹור דהית ממלכא מלכין די תגרהא רברבין שלטֹונָאה יקירי ַארעא.
ט .יי צבאֹות מלכּה לַאפסא יקר כל חדותא לַאקלא כל יקירי ַארעא.
י .גלא מַארעיְך כמי נהרא ערֹוקי למדינת ימא לית תקֹוף עֹוד.
יא .גבּורתּה מרממא על ימא לאזעא מלכותא יי פקיד על כנענָאה לשיצָאה תּוקפָאה.
יב .ואמר לא תֹוספּון עֹוד למתקף דהויתּון ָאנסין לעמא די בצידֹון לכתים קּומּו גלֹו ַאף
לתמן לא יהי לכֹון ניח.
יג .הא ַארעא כסדאי דין עמא כד לא הוה אתּורָאה שכללּה לנגון אקימּו חזותהא פגרּו
ברניתהא שויּוהא לדמחמרא.
יד .אילילּו נחתי ספיני ימא ארי אתבזיזּו מחֹוזי תּוקפכֹון.
טו .ויהי בעדנא ההיא ותתרחיק צֹור שבעין שנין כיֹומי מלכא חד מסֹוף שבעין שנין יהי
לצֹור כתּושבחת נפקת ברא.
טז .אתחליף יקריְך אטלטל למדינא קרתא די הות כנפקת ברא אתרחקת הפּוכי כנריְך
לאבלא ּוזמריְך לאליא מאים יעּול דכרניְך.
יז .ויהי מסֹוף שבעין שנין יעּול דכרנּה דצֹור קדם יי ּותתּוב לַאתרּה ּותהי מספקא סחֹורא
לכל מלכות עממיא די על אפי ַארעא.
יח .ויהי סחֹורתּה וַאגרּה קּודשא קדם יי לא יתַאצר ולא יתגנז ארי לדמשמשין קדם יי יהי
ַאגרה למיכל למסבע ולכסּו דיקר.

פרק כד
א .הא יי מביז ַארעא ּומסר לּה לסנָאה ותחפי בהתא אפי רברבהא על דעברּו על אֹוריתא
ויבדר ית דיתבין בּה.
ב .ויהי חילֹונָאה ככהנא עבדא כריבֹונּה ַאמתא כמרתּה זבנא כמזבנא יזפא כמֹוזפא רשא
כמן דרשי ביּה.
ג .אתבזזא תתבזז ַארעא ואתדשא תתדש ארי יי מלל ית פתגמא הדין.
ד .אתאבדת חרֹובת ַארעא צדיַאת חרֹובת תבל ספּו תקֹוף עמא דַארעא.
ה .וַארעא חבת תחֹות יתבהא ארי עברּו על אֹוריתא ַאבטילּו מֹועדיא אשניאּו קימא די מן
עלמא.
ו .על כן מן קדם מֹומי דשקר חרֹובת ַארעא ּוצדיאּו דיתבין בּה על כן ספּו יתבי ַארעא
ואשתַאר אנשא כזעיר.
ז .אתאבלּו כל שתי חמר ארי אתפריכּו גּופניא אתאנחּו כל חדי לבא.
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ח .בטלת חדות תּופין אתמנעת אתרגּושת תקיפין פסקת חדות כנרא.
ט .על ידי זמר לא ישתּון חמר יימר עתיקא לשתֹוהי.
י .אתברת קרתהֹון צדיַאת אחידּו כל בתיא מלמעל.
יא .מצוחין על חמרא בשּוקיא שלימת כל חדותא גלא ביע מן ַארעא.
יב .אשתַאר בקרתא צדֹו ואתרגּושתא בפגּור תרעין.
יג .ארי כדין ישתארּון יחידאין צדיקיא בגֹו ַארעא ביני מלכותא כביעּור זיתא כעֹוללן בתר
קטף.
יד .אנּון ירמֹון קליהֹון ישבחּון במימרא דיי יבעֹון כמא דבעֹו על גבּורן דאתעבידא להֹון על
ימא.
טו .על כן במיתי נהֹורא לצדיקיא יקרֹון קדם יי בניסי ימא יהֹון מֹודן ּומברכין שמא דיי
אלהא דישראל.
טז .מבית מקדשא דמתמן עתיד למפק חדוא לכל יתבי ַארעא תּושבחא שמענא לצדיקיא
ָאמר נביא רב אגר לצדיקיא לרשיעיא אתגלי לי וי לאנּוסיא דמתַאנסין ּולבזּוז בזזין דהא
מתבזין.
יז .דחלא וכּומצא ּומצדא עלְך יתיב ַארעא.
יח .ויהי דיערֹוק מן קדם דחלא יפֹול לגֹו כּומצא ודיסק מגֹו כּומצא יתַאחד בסריגתא ארי
גבּורן בשמיא אתעבידא וזעּו יסֹודי ַארעא.
יט .מזע תזּוע ַארעא מנד תנּוד ַארעא פרֹוק תתפרק ַארעא.
כ .אשתדָאה תשתדי ַארעא כרויא ּותהי ַאזלא וַאתיא כערסלא ויתקפּון עלּה חֹובהא ותפֹול
ולא תֹוסיף למקם.
כא .ויהי בעדנא ההיא יסער יי על חלותא תּוקפא דיתבין בתּוקפא ועל מלכי בני אנשא
דדירין על ַארעא.
כב .ויכנשּונּון מכנש לבית ַאסירי ויענגּונּון לבית עגנה ּומסגי יֹומין יעּול דכרניהֹון.
כג .ויבהתּון דפלחין לסיהרא ויתכנעּון דסגדין לשמשא ארי תתגלי גבּורתא דיי צבאֹות
בטּורא דציֹון ּובירּושלם ּוקדם סבי עמּה ביקר.

פרק כה
א .יי אלהי את ארֹוממינְך אֹודי שמְך ארי עבדתא פרישן מלכין דאמרתא לַאיתָאה
מלקדמין בכן ַאיתיתא וקימתא.
ב .ארי שויתא קרוי פצחין לגלין כרְך תקיף לדמחמרא בית דחלת עממיא בקרתא ירּושלם
לעלם לא יתבני.
ג .על כן יקרּון קדמְך עם תקיף קרית עממין חסינין ידחלּון מן קדמְך.
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ד .ארי הויתא תקֹוף למסכן סעיד לחשיְך בעדן עקא כמא דמטמרן מן קדם זרמית כטלל
משרב כן מלי רשיעיא לצדיקיא כזרמית בשקפא בכֹותל.
ה .כשרב בַארעא צחיא אתרגּושת תקיפין תמאיְך בטלל כיף מקר בַארעא משלחיא כן ניח
רוחא לצדיקיא כד ימאכּון רשיעיא.
ו .ויעבד יי צבאֹות לכל עממיא בטּורא הדין שירּו וזמנא מדמן דהיא דיקר ּותהי להֹון לקלן
מחן חילא מחן דלא ישתיזבּון מנהֹון מחן דיסּופּון בהֹון.
ז .ויסתלעמּון בטּורא הדין אפי רבא דרב על כל עממיא ואפי מלכא דשליט על כל
מלכותא.
ח .יתנשּון מֹותא לעלמין וימחי יי אלהים דמעתא מעל כל אפיא וחסּודי עמיּה יעדי מעל כל
ַארעא ארי במימרא דיי גזיר כן.
ט .ויימר בעדנא ההיא הא אלהנא דין די סברנא ליּה ויפרקיננא דין יי דהוינא מסברין
למימרּה נבֹוע ונחדי בפּורקנּה.
י .ארי תתגלי גבּורתא דיי בטּורא הדין ויתדשּון מֹואבאי בַאתריהֹון כמא דמתדש תבנא
בטינא.
יא .ויפריס מחת גבּורתּה ביניהֹון כמא דמפריס שיטא למישט וימאיְך יקרּה עם אשות
ידֹוהי.
יבּ .וכרְך תקֹוף כרכי עממיא ימגר ירמי ימטי לַארעא עד עפרא.

פרק כו
א .בעדנא ההיא ישבחּון תּושבחתא חדתא בַארעא דבית יהּודה קרית תּוקפא לנא פּורקן
יתשם על שּורהא ורחמין.
ב .פתחּו תרעיא ויעּול עמא זכָאה די נטרּו אֹוריתא בלבב שלם.
ג .בלבב שלם נטרּו שלמא שלמא יתעביד להֹון ארי במימרְך אתרחיצּו.
ד .אתרחיצּו על מימרא דיי לעלם ּולעלמי עלמיא בכן תתפרקּון במימר דחילא דיי תקיף
עלמיא.
ה .ארי ַאמאיְך יתבי רּומא קריא תקיפא ימאכינא וירמינּה עד ַארעא ימטינּה עד עפרא.
ו .ידּושּונה רגלין רגלי צדיקיא פרסת ענותניא חשיכי עמא.
ז .אֹורחת צדיקיא כונן ַאף עבדּו אֹורחת צדיקיא תתקן.
חַ .אף לאֹורח דינְך יי סברנא לשמְך ּולדכרנְך חמדת נפשנא.
ט .נפשי מחמדא לצלָאה קדמְך בליליא ַאף רּוחי במעי מברכא לְך ארי כמא דדינְך תקין
לַארעא קּושטא יתַאלפּון למעבד דדירין בתבל.
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י .יהבתא להֹון ַארכא לרשיעיא אם יתּובּון לאֹוריתְך ולא תבּו כל יֹומין דהוֹו קימין יעבדּון
קשֹוט על ַארעא חוֹו שקרין ַאף אינּון לא יחזּון בתּושבחת יקרְך יי.
יא .יי כד תתגלי בגבּורתְך לאֹוטבא לדחלתְך לא ינהר לסנאי עמְך יחזּון רשיעיא ויבהתּון
פּורענּות עמא תחפינּון ַאף אשתא לבעלי דבבְך תשיצי.
יב .יי תתקין שלמא לנא ארי בכל עדן חסיכנא מחֹובנא את עביד עמנא.
יג .יי אלהנא שליטּו בנא עממיא למהוי עלנא רבֹונין בר מנְך ברם במימרְך אנחנא רחיצין
בשמְך אנחנא מֹודן.
יד .אינּון פלחין למתין דלא יחּון לגברהֹון דלא יקּומּון בכן כד תסער עליהֹון חֹוביהֹון
ּותשיצינּון ותֹוביד כל דכרנהֹון.
טו .אתגליתא לכנשא מבדרי עמְך יי ַאף עתיד את לקרבא גלּותהֹון לאתגלָאה בגבּורתְך
לרחקא כל רשיעיא לגהנם.
טז .יי בעקא הוֹו דכירין לדחלתְך בעקתהֹון הוֹו מלפין אּולפן אֹוריתְך בחשי.
יז .כמעדיא דמטא דבעדן מילדה זיעא ּומצוחא בחבלהא כן הוינא מן קדם דחבנא קדמְך
יי.
יח .אחדתנא עקא כמעדיא דמטת עדן מילדּה קליל כרּוחא פּורקן לא ַאיתיאּו ַארעא לא
עבדּו ַאף פרישן לא יכלין למעבד דדירין בתבל.
יט .את הּוא מחיי מיתין גרמי נבלתהֹון את מקים יחּון וישבחּון קדמְך כל דהוֹו רמן בעפרא
ארי טל נהֹור טלְך לעבדי אֹוריתְך ורשיעיא די יהבתא להֹון גבּורא ואינּון עברּו על מימרְך
לגהנם תמסר.
כ .אזיל עמי עביד לְך עֹובדין טבין דיגנּון עלְך בעדן עקא אטמר כזעיר זמן עד דיעדי לוט.
כא .ארי הא יי מתגלי מאתר שכנתּה לַאסערא חֹוב יתיב ַארעא עלֹוהי ּותגלי ַארעא על דם
זכאי דאתשיד בּה ולא תכסי עֹוד על קטילהא.

פרק כז
א .בעדנא ההיא יסער יי בחרבּה רבתא תקפתא וחסנתא על מלכא דאתרברב כפרעה
מלכא קדמָאה ועל מלכא דאתגאי כסנחריב מלכא תנינא ויקטֹול ית מלכא דתקיף כתנינא
די בימא.
ב .בעדנא ההיא כנשתא דישראל דהיא ככרם נציב בַארעא טבא שבחּו לּה.
ג .אנא יי נטר להֹון קים אבהתהֹון ולא אשיצינּון אלא בזמן דאינּון מרגזין קדמי אנא משקי
להֹון כס פּורענּותהֹון אלּולי חֹוביהֹון גרמין לאתפרע מנהֹון כבר לילי וימם מימרי מגין
עליהֹון.
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ד .הא גבּורן סגי קדמי הלא אם ישוּון בית ישראל אפיהֹון למעבד אֹוריתא אשלח רּוגזי
וחמתי בעממיא דמתגרּון בהֹון ואשיצינּון כמא דמשיצי אשתא הֹובאי ּובּור כחדא.
ה .אם יתקפּון בפתגמי אֹוריתי אתעביד שלמא להֹון מכען שלמא יתעביד להֹון.
ו .יתכנשּון מביני גלותהֹון ויתּובּון לַארעהֹון תמן יתילידּון דבית יעקב יפשּון ויסגּון דבית
ישראל וימלּון ַאפי תבל בני בנין.
ז .הכמחתא דהוה מחי מחֹוהי אם כקטֹול קטילֹוהי יתקטיל.
ח .בסאתא דהויתא כאיל בּה יכילּון לְך דהויתא שלח ּומעיק להֹון הגי עליהֹון במלא מתקיף
עליהֹון ביֹום לוט.
ט .בכן בדא ישתביקּון חֹובי בית יעקב ודין כל עֹובדי ַאסטיּות חֹובֹוהי בשויּותּה כל ַאבני
אגֹורא כַאבנא גיר מנפצן לא יתקימּון אשריא וחנסנסיא.
י .ארי קרתא דהות כריכא בלחֹודא תתב תהא מטלטלא ּושביקא כמדברא בּה יגיחּון
צדיקיא ויבזּון ית נכסהא ויסּופּון משריתהא מלמפק.
יא .יתקצר חיליהֹון ויבהתּון בעֹובדיהֹון יתברּון נשיא עלן לבית דחלתהֹון ּומלפן יתהֹון ארי
לא עם סּוכלתן אינּון על כן לא ירחם עליהֹון דעבדינּון ּודברנּון לא יחּוס עליהֹון.
יב .ויהי בעדנא ההיא יתרמּון קטילין קדם יי מכיף נהרא פרת עד נחלא דמצרים ואתּון
תתקרבּון חד לסטר חד בני ישראל.
יג .ויהי בעדנא ההיא יתקע בשֹופרא רבא וייתּון די גלֹו לַארעא דאתּור ּודאטלטלּו לַארעא
דמצרים ויסגדּון קדם יי בטּורא דקּודשא בירּושלם.

פרק כח
א .וי די יהיב כתרא לגיותנא טפשא רבא דישראל ויהב מצנפתא לרשיעיא דבית מקדשא
תּושבחתּה די על ריש חילא שמינא כתישי חמר.
ב .הא מחן תקיפן וחסינן ַאתין מן קדם יי כזרמית ברד כעלעּול רּוח כזרמית מיין תקיפין
שטפין כן יתּון עליהֹון עממיא ויגלּונּון מַארעהֹון לַארעא אֹוחרי בחֹוביא די בידהֹון.
ג .ברגלין יתדש כתרא דגיותנא טפשא רבא דישראל.
ד .ויהי דיהיב מצנפתא לרשיעיא דבית מקדשא תּושבחתּה די על ריש חילא שמינא
כבכּורא עד לא קיטא דאם יחזי דחזי יתּה כאלּו היא בידּה יבלעינּה.
ה .בעדנא ההיא יהי משיחא דיי צבאֹות לכלילא דחדוא ּולכתר דתּושבחא לשָארא דעמּה.
ו .למימר קשֹוט דדין לדיתבין בבית דינא למדן דין דקשֹוט ּולמתן נצחנא לדנפקין בקרבא
לאתבּותהֹון בשלם לבתיהֹון.
ז .וַאף אלין בחמרא רוֹו ּובעתיקא אסתלעמּו כהנא וספר רוֹו מן עתיק אסתלעמּו מן חמר
טעֹו מן עתיק אתפניאּו בתר מיכל בסיס טעֹו דינהא.
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ח .ארי כל פתֹוריהֹון מלן מיכל מגעל ּומשקץ לית להֹון אתר די נקי מן אֹונס.
ט .למן אתיהיבת אֹוריתא ּומן אתפקד למסבר חּוכמא הלא לבית ישראל דרחימין מכל
עממיא וחביבין מכל מלכותא.
י .ארי אתפקדּו למעבד אֹוריתא ּומא דאתפקדּו לא צביאּו למעבד ואתנביאּו עליהֹון נבייא
דאם יתּובּון ישתבק להֹון ּולמלי נבייא לא קבילּו הליכּו ברעות נפשהֹון ולא חמידּו למעבד
אֹוריתי סברּו דיתקיים להֹון פּולחן טעותא ולא סברּו לפּולחן בית מקדשי כזער הוה
בעיניהֹון בית מקדשי למפלח תמן כזעיר בעיניהֹון שכנתי תמן.
יא .ארי בשנּוי ממלל ּובלישן תֹולעבא הוֹו מלעגין לקביל נבייא דמתנבן להֹון עמא הדין.
יב .דָאמרין להֹון נבייא דין בית מקדשא פלחּו ביּה ודא ַאחסנת בית ניחא ולא ָאבּו לקבלא
אּולפן.
יג .דין יהי כס פּורענּותהֹון על דעברּו על פתגמא דיי ועל דאתפקדּו למעבד אֹוריתא ּומא
דאתפקדּו לא צביאּו למעבד בכן יתמסרּון לעממיא דלא ידעּו אֹוריתא על דהליכּו ברעּות
נפשהֹון ולא חמידּו למעבד רעּותי בכן יסברּון לסעיד בעדן דַאיתי עליהֹון עקא ולא יהי להֹון
סעיד וסמיְך על דהוה זעיר בעיניהֹון בית מקדשי למפלח תמן בכן ישתארּון כזעיר ביני
עממיא דיגלֹון לתמן בדיל דיהכּון ויתקלּון לאחֹורא ויתברּון ויתצדּון ויתַאחדּון.
יד .בכן קבילּו פתגמא דיי גברין רשיעין שלטֹוני עמא הדין די בירּושלם.
טו .ארי אמרתּון גזרנא קים עם קטֹולא ועם מחבלא עבדנא שלמא מחת סנָאה ארי תיתי
עליכֹון כנחל מגבר דאתּון ָאמרין לא תיתי עלנא ארי שוינא בכדיב רחצננא ּובגין שקרין
אטמרנא.
טז .בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא ממני בציֹון מלְך מלְך תקיף גיבר ואימתן ַאתקפינּה
וַאחסנינּה אמר נביא וצדיקיא דהימנּו באלין במיתי עקא לא יזדעזעּון.
יז .ואשוי דנא תקין דאטמרתּון כחּוט בנינא ּוזכּותא כאבן משקּולתא וידלק רּוגזי ברֹוחצן
כדביכֹון ועל דאטמרתּון מן קדם מעיקא יתכֹון עממיא יגלֹון.
יח .ויבטל קימכֹון דעם קטֹולא ּושלמכֹון דעם מחבלא לא יתקים מחת סנָאה ארי תיתי
עליכֹון כנחל מגבר ּותחֹון להֹון לדיש.
יט .בזמן מעדֹוהי יגלי יתכֹון ארי בצפר בצפר יעדי בימם ּובלילי ויהי עד לא ימטי זמן לוטא
תסתכלּון במלי נבייא.
כ .ארי יתקצר חיליהֹון משעבּוד תקיף ושלטֹון בבלאי מעיק יסגי מרוא.
כא .ארי כמא דזעּו טּוריא כד איתגלי יקרא דיי ביֹומי עּוזיה מלכא ּוכניסין דעבד ליהֹושע
במישר גבעֹון לאתפרע מרשיעיא דעברּו על מימרּה כן יתגלי לאתפרעא מדעבדין עֹובדין
נּוכראין עֹובדיהֹון ּומדפלחין פּולחן טעותא פּולחנהֹון.

31

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

32

כבּ .וכען לא תתרשעּון דלמא יתקפּון יסּוריכֹון ארי גמירא ושיצָאה שמעית מן קדם יי
אלהים צבאֹות על כל יתבי ַארעא.
כג .אמר נביא אציתּו ּושמעּו קלי אתפנּו וקבילּו למימרי.
כד .בכל עדן מתנבן נבייא לאלפא מאים יתפתחן אּודני חיביא ויקבלּון אּולפן.
כה .הלא אם ישוּון בית ישראל ַאפיהֹון למעבד אֹוריתא ויתּוב ויכניש יתהֹון מביני עממיא
דאינּון מבדרין ביניהֹון הא כקצחא וככמֹונא דמזדריק ויקריב יתהֹון זרעין לשבטיהֹון הא
כזרעי חטין על בייר ּוסעֹורין על סּומנין וכֹונתין על תחּומין.
כו .הא כל אלין אּולפן דדין דידעּון די אלהא מחוי להֹון אֹורחא דתקנא דיהכּון בּה.
כז .ארי לא במֹוריגי ברזלא מדרכין קצחא וגלגלי עגלא על כמֹונא מחזרין ארי בחּוטרא
חבטין קצחא וכמֹונא במחבֹוטא.
כח .ית עבּורא מדרכין ַאף יתּה ארי לא לעלמא ַאדרכא ידרכּונּה ּומבלבל בגלגלי עגלתּה
ּומפריש ית עבּורא ּומפרח ית דּוקא.
כטַ .אף דא מן קדם יי צבאֹות נפקא דַאתקין עלמא במחשבת דעתּה רבתא ַאסגי עֹובדי
בראשית בסגי חּוכמתּה.

פרק כט
א .וי מדבחא מדבחא דבני בקרתא די שרא בּה דוד מן קדם כנישת משרין דמתכנשין
עלּה שנא בשנא בדחגין יבטלּון.
ב .ועאיק לקרתא דמדבחא בּה ּותהי צדיא ורקניא ּותהי מקפא קדמי דם קטילין כַאקפּות
מדבחא דם נכסת קּודשיא ביֹומא דחגא סחֹור סחֹור.
ג .ואשרי עליְך משרין וַאבני עליְך כרקֹום ואצבֹור עליְך מליתא.
ד .ותמאכין מַארעא תמללין ּומעפרא ינצפן מליְך ויהי כאֹוב מַארעא קליְך ּומעפרא מליְך
ינצפן.
ה .ויהי כָאבק דקיק המֹון מבדריְך ּוכמֹוץ דעדי אתרגּושא תקיפין ויהי בתכיף אתרגּושא.
ו .מן קדם יי צבאֹות תתפקיד ברעם ּובזיע וקל סגי בעלעֹול ּוברּוח ושלהֹובי אשא
דמשיציא.
ז .ויהי כמחלם הרהּור לילי המֹון כל עממיא דמתכנשין על קרתא דמדבחא בּה וכל
משריתהֹון וחיליהֹון ודמעיקין להֹון.
ח .ויהי כמא די יחלֹום כפנא והא ָאכיל ּומתער וחסירא נפשיּה ּוכמא דיחלֹום צחיא והא
שתי ּומתער והא משלחי ונפשּה משלהיא כן יהי המֹון כל עממיא דמתכנשין על טּורא
דציֹון.
ט .אתרפּו ּושחֹו אשתגישּו איזדמימּו ואשתממּו רוֹו ולא מן חמר טעֹו ולא מן עתיק.
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י .ארי רמא ביניכֹון יי רּוח דטעּו וַאטמר מנכֹון ית נבייא וית ספריא וית מלפיא דהוֹו מלפין
לכֹון אּולפן אֹוריתא טמר.
יא .והות לכֹון נבּוַאת כֹולא כפתגמי ספרא דחתים דאם יתנּון יתּה לדידע ספרא למימר
קרי כען דין ויימר לית אנא יכיל ארי חתים הּוא.
יב .ויתיהב ספרא לדלא ידע ספרא למימר קרי כען דין ויימר לית אנא ידע ספרא.
יג .ואמר יי חלף דאתרברב עמא הדין בפּומהֹון ּובספותהֹון מיקרין קדמי ולבהֹון אתרחק
מדחלתי והות דחלתהֹון קדמי כתפקידת גברין מלפין.
יד .בכן הא אנא מֹוסיף לממחי ית עמא הדין מחן מפרשן ותיבד חּוכמתא מחכימיהֹון
וסכלתנתא מסכלתניהן תטמר.
טו .וי דמדמן לאטמרא עצא מן קדם יי והוֹו כדבקבלא עֹובדיהֹון וָאמרין לית דחזי לנא ולית
דידע בעֹובדנא.
טז .הלמהפְך עֹובדיכֹון אתּון בען הא כמא דטינא ביד פחרא כן אתּון חשיבין קדמי האפשר
דיימר טינא לעבדיּה לא עבדתני ּובריתא דתימר לברהא לא חכימתא לי.
יז .הלא עֹוד ציבחר כזעיר ויתּוב לבנן למהוי ככרמלא וכרמלא קרוין סגיאין יתיב.
יח .וישמעּון בעדנא ההיא דכחרשין מלי ספר ּומקביל ּומחשֹוְך עיני סמן יחזין.
יט .ויֹוספּון מקבלי עּולבן במימרא דיי חדוא וחשיכי בני אנשא במימר קדישא דישראל
יבעּון.
כ .ארי סף מעיקא ואשתיצי בזזא וספּו כל דהוֹו משחרין למינס.
כא .מחיבין בני אנשא במליהֹון ולדמֹוכח להֹון בית דינא בתרעא פתגמי אֹוריתא בען ליּה
תקלא וַאסטיאּו בשקר דין זכאין.
כב .בכן כדנן אמר יי על בית יעקב דפריק ית ַאברהם לא מכען יבהתּון דבית יעקב ולא
מכען אפיהֹון ישתנֹון.
כג .ארי במחזֹוהי גבּורן דַאעביד לבנֹוהי טבות ַאברהם לזרעיּה בתרֹוהי על ַארעהֹון ביניהֹון
יקדשּון שמי ויימרּון קדיש על קדישא דיעקב ועל אלהא דישראל יימרּון תקיף.
כד .וידעּון דלא אליפּו רּוח דסּוכלתנּו ודהוֹו ָאמרין לית כל אלין יקבלּון אּולפן.

פרק ל
א .וי בניא מרֹודיא אמר יי למעבד עצה ולא ממימרי ּולאתמלכא מלְך ולא שאלין בנביי
בדיל לאֹוספא חֹובין על חֹובי נפשהֹון.
ב .דָאזלין למיחת למצרים ּובפתגמי נביי לא שאילּו לאתקפא בתקֹוף פרעה ּולאתרחצא
בטלל מצרים.
ג .ויהי לכֹון תקֹוף פרעה לבהתא ואתרחצנא בטלל מצרים לאתכניעּו.
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ד .ארי הוֹו בטאניס רברבֹוהי ואזגדֹוהי עד תחפנחס מטֹו.
ה .כּולהֹון ָאזלין למבהת לות עמא דלא יהנּון להֹון לא לסעיד ולא להנָאה ארי לבהתא וַאף
לחסּודין.
ו .מטלין על בעירהֹון באֹורח דרֹומא בארע עקא ועיּוק אתר דַאריא בר ַאויון וחיון הּורמנין
מפרחין נטלין על כתף עילין נכסיהֹון ועל חטּוריַאת גמלין מא דבָאצריהֹון מֹובלין לעם לא
יהנֹון להֹון.
זּ .ומצראי למא וריקנּו סעדהֹון בכן ערעית מנהֹון קטילין זמינין ַאיתי עליהֹון.
ח .כען עֹול כתב על לּוח ביניהֹון ועל שיטין דספר רשּום ּותהי ליֹום דין לסהדּו קדמי עד
עלמא.
ט .ארי עם סרבן אינּון בניא כדיביא בניא לא אבּו לקבלא אּולפן אֹוריתא דיי.
י .דָאמרין לנבייא לא תתנבּון ּולמלפיא לא תלפּון לנא אּולפן אֹוריתא בסימן מלילּו עמנא
אשתעּו לנא שנין.
יאַ .אסטיּונא מאֹורחא דתקנא ַאבטלּונא ממסרתא ַארחיקּו מן קדמנא ית מימר קדישא
דישראל.
יב .בכן כדנן ָאמר קדישא דישראל חלף דקצתּון בפתגמא הדין ואתרחיצתּון בשקרא
ּובאּונסא ואסתמכתּון עלֹוהי.
יג .בכן יהי לכֹון חֹובא הדין ככרְך דחרֹוב ואתחמר כשּור מתקף דבתכיף שלּו ייתי תבריּה.
יד .ותברּה כתבּור מן דחסף דפחרא דמדקק לא בחיס ולא משתכח בדיקּוקיּה חסף
למחתי גּור ממבעֹור ּולמדלח מיין מפציר.
טו .ארי כדנן אמר יי אלהים קדישא דישראל אמרית די תתּובּון לאֹוריתא תנּוחּון לאֹוריתא
תנּוחּון ותתפרקּון תשקטּון ותשרּון לרֹוחצן תהֹון גברין ולא אביתּון.
טז .ואמרתּון לא אלהין על סּוסותא נערֹוק ועל כן תערקּון ועל קלילין נרכּוב על כן יהֹון
קלילין רדפיכֹון.
יזַ .אלפא חד מן קדם מזֹופית חמשא תערקּון עד דתשתארּון ככֹוערא על ריש טּורא
ּובָאתא על רמתא.
יחּ .ובכן עתיד יי למיחס עליכֹון ותקיף הּוא דירחם עליכֹון ארי אלהא עביד דינא יי טּובי
צדיקיא דמסברין לפּורקנּה.
יט .ארי עמא בציֹון יתיב בירּושלם מבכא לא תבכי רחמא ירחם עלְך קל צלֹותְך יקבל
ויעביד בעּותְך.
כ .ויהב לכֹון יי נכסי סנָאה ּובזת מעיקא ולא יסלק עֹוד שכינתּה מבית מקדשא ויהוין עינְך
חזין ית שכנתי בבית מקדשא.
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כא .ואֹודנְך ישמעּון פתגמא מבתרְך למימר הדא אֹורחא דתקנא הליכּו בּה לא תסטּון
מניּה לימינא ולסמאלא.
כבּ .ותסאבּון ית חפּוי צלמי כספיכֹון וית תקּון מתכת דהבכֹון תרחיקינּון כמא דמרחקין ית
טּומאתא כן תרחיקינּון.
כג .ויתן מטר זרעְך די תזרע ית ַארעא ועבּורא ועללא יסגי בַארעא ויהי פרנּוס וטב
ויתפרנסּון צדיקיא מיגיתיהֹון בעדנא ההיא שמן רכיכין ּופטימין.
כד .ותֹוריא וחמריא די מפלחין בהֹון ית ַארעא בליל מפטם יכלּון די דרא בריחתא
ּובמדירא.
כה .ויהי על כל טּור רם ועל כל רמא מנטלא פצידין נגדין מיין תקלא למלכין ּולמשריתהֹון
ביֹום קטּול רב במפל רברבין.
כו .ויהי ניהֹור סיהרא כניהֹור שמשא וניהֹור שמשא יהי עתיד לַאנהרא על חד תלת מָאה
ַארבעין ּותלתא כניהֹור שבעת יֹומיא ביֹומא דיתיב יי ית גלות עמיּה ּומרע מחתיּה יסי.
כז .הא שמא דיי מתגלי כמא דאתנביאּו עלֹוהי נבייא מלקדמין תקיף רּוגזּה ּוקשי
מלסֹוברא מן קדמֹוהי על רשיעיא נפק לוט ּומימרּה כאשא ָאכלא.
כחּ .ומימרּה כנחל מגבר עד צואר תקיפין יקטיל לארמא עממיא ברמּות ריקנּו ּוזמם דטעּו
בליסת עממיא.
כט .תּושבחא תהי לכֹון כליליא דאתקדש ביּה חגא וחדות לבא כמא דנגין בתֹודתא
באבּובא למיעל בטּור קּודשא דיי לאתחזָאה קדם תקיפא דישראל.
ל .וישמע יי ית זיו קל מימרּה ּותקֹוף דרע גבּורתּה יגלי בתקֹוף רגז ושלהֹובי אשא דמשיצא
פסילן בדּור וזרמית וַאבנין דברד.
לא .ארי מקל מימרא דיי מתבר אתּורָאה די די בשּולטן מחי.
לב .ויהי כל מעבר רברביהֹון ותקיפיהֹון די יניח יי פּורענּות גבּורתּה ביניהֹון בתּופין
ּובכינֹורין ישבחּון בית ישראל ועל קרבא תקיפא דיתעביד להֹון בעממיא.
לג .ארי מסדרא מן עלמין לקביל חֹוביהֹון גהנם ַאף היא מלְך עלמיא ַאתקנא לעמיקא
ּולַאפתָאה מדּורא דאשתא דלקא בּה כד בָאעין סגיאין מימרא דיי כנחל מגבר גפרית דלקא
בּה.

פרק לא
א .וי דנחתין למצרים לסעיד ועל סּוסותא מסתמכין ּומתרחצין על רתיכיא ארי סגיאין ועל
פרשיא ארי תקיפין לחדא ולא אסתמיכּו על מימר קדישא דישראל ואּולפן מן קדם יי לא
תבעּו.
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ב .וַאף הּוא בחּוכמתיּה ַאיתי בישתא על דעבדּה וית פתגמֹוהי לא בטיל ואקים על בית
מבאשין ועל דסעדין ליאּות שקר.
גּ .ומצרים אנש ולא רב וסּוסותהֹון בסר ולא רּוח ויי ירים מחת גבּורתּה ויתקל סעיד ויפֹול
סעיד וכחדא כּולהֹון ישתיצּון.
ד .ארי כדנן אמר יי לי כמא דמכלי ַאריא בר ַאריון על צידיּה דמזדמנין עלֹוהי דיר רעין
מקלהֹון לא אתבר ּומאתרגּושתהֹון לא מזדעזע כן תתגלי מלכּותא דיי צבאֹות למשרי על
טּורא דציֹון ועל רמתּה.
ה .כעֹופא דטאים כן תתגלי גבּורתּה דיי צבאֹות על ירּושלם יגין וישיזיב יציל ויעדי.
ו .תּובּו לאֹוריתא ארי ַאסניתּון למחטי בני ישראל.
ז .ארי בעדנא ההיא ירחקּון גבר טעות כספהֹון וטעות דהבהֹון דעבדּו לכֹון ידיכֹון חֹובא.
ח .ויפֹול אתּורָאה בחרב לא אנש וחרב לא אנש תשיצינּה ויערֹוק ליּה כמן קדם דקטלין
בחרבא וגברֹוהי לתבר יהֹון.
ט .ושלטֹונֹוהי מן קדם דחלא יעדּון ויתברּון מן קדם ניסא רברבֹוהי אמר יי דזיהֹור ליּה
בציֹון לעבדי אֹוריתא ותנּור בעיר ליּה דאשא בירּושלם לדעברּו על מימרּה.

פרק לב
א .הא לקּושטא ימלֹוְך מלכא וצדיקיא למעבד פּורענּות דין מן עממיא יתרבּון.
ב .ויהֹון צדיקיא דמיטמרין מן קדם רשיעיא כמא דמיטמרין מן קדם זרמית יתּובּון ויתרבּון
ויתקביל אּולפנהֹון בפריע כפצידי מיא דנגדין בַארעא משלהיא כטלל כיף מיקר בַארעא
משלהיא.
ג .ולא יטמטמן עיני צדיקיא ואּודני מקבלי אּולפן יציתן.
דּ .ולבב מהרהרין יסבר למידע ולישנהֹון דהוה בלים יֹוחי למללא בצחצחן.
ה .לא יתאמר עֹוד לרשיעיא צדיקיא ולדעברּו על מימרּה לא יתַאמר תקיפין.
ו .ארי רשיעיא רשעה ממללין ּובליבהֹון מתעשתין אֹונס למעבד שקר ּולמללא קדם יי סטיא
לשלהָאה נפש צדיקיא דמחמדין לאּולפנא הא ככפנא ללחמא ּופתגמי אֹוריתא דאינּון כמיא
לצחיא מדמן לבטלא.
ז .ורשיעיא דעֹובדיהֹון בישין ואינּון על עיצת חטאין מתמלכין לחבלא ענותניא במלי שקר
ּופתגמי חשיכיא בדינא.
ח .וצדיקיא קּושטא מתמלכין ואינּון על קּושטיהֹון יתקימּון.
ט .מדינן דיתבין שליון קּומא שמענא קלי כרכין די שרן לרֹוחצן ַאציתא למימרי.
י .יֹומין עם שנין יזּועּון די שרן לרֹוחצן ארי סף עבּורא עללא לית למכנש.
יא .איתברּו דיתבין שליון זעּו די שרן לרֹוחצן שלחּו ואיתערטלּו ואסרּו על חרצין.
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יב .על דדין ספדין על חקלי חמידתא על גּופניי טענין.
יג .על ַארעא דעמי הּובאי ּובּור תסיק ארי על כל בתי דיץ קרוא תקיפא.
יד .ארי בית מקדשא חרֹוב המֹון קרויא דהוָאה פלחין ביּה צריָאה בית תקפנא ּומטמֹורנא
אתבלש ּוכרי חרֹוב ּוצדי עד זמן אתר דהוה בית חדוא וחידּו למלכיא כדֹו הוה מבז למשרין.
טו .כל דנא עד דייתי לנא רוח מן קדם דשכנתּה בשמי מרֹומא ויהי מדברא לכרמלא
וכרמלא קירוין סגיאין יתיב.
טז .וישרּון במדברא עבדי דינא ועבדי צדקתא ית כרמלא ייתבּון.
יז .ויהֹון עבדי צדקתא שלם ּומפלחי צדקתא ישקטּון וישרּון לרֹוחצן עד עלמיא.
יח .ויתבּון עמי במדֹוריהֹון שלם ועל ַארעהֹון לרֹוחצן ּובקירויהֹון שליון.
יט .ויחֹות ברדא ויקטיל משרית עממיא פלחי טעותא ויצדּון ויסּופּון דיריהֹון.
כ .טּוביכֹון צדיקיא עבדתּון לכֹון עֹובדין טבין דאתּון דמן לדזרעין על שקיא משלחין
לַאדרכא בתֹוריא ּולמכנש בחמריא.

פרק לג
א .וי דָאתי למבז ויתְך לא יבזּון ּודָאתי למינס ויתְך לא יינסּון כד תיתי למבז יבזּונְך וכד
תלאי למינס ינסּונְך.
ב .יי רחים עלנא למימרְך סברנא הוי תּוקפנא בכל יֹום ַאף פּורקננא בעידן עקא.
ג .מקל המֹון אתברּו עממיא מסגי גבּורן אתבדרּו מלכותא.
ד .ויכנשּון בית ישראל נכסי עממיא סנאיהֹון כמא דכינשין ית זחלא וָאזן במאני זינא כמא
דָאזן בזירקתא.
ה .תקיף יי דאשרי שכינתּה בשמי מרֹומא דאמר לממלי ציֹון עבדי דין דקשֹוט ּוזכּו.
ו .ויהי מא דאמרת לאֹוטבא לדחלתְך ַאיתיתא וקימתא בעידנּה תקֹוף ּופּורקן חּוכמתא
ּומדע לדחליא דיי אֹוצר טּוביּה עתיד.
ז .הא כד אתגלי להֹון יצוחּון במסר איזגדי עממיא דאזלּו לבסרא שלם תבּו למהוי בכן
במריר נפש.
ח .צדיאּו כבשיא פסקּו עדי אֹורחא על דאשניאּו קימא איתרחיקּו מקרויהֹון לא חשיבּו בני
אנשא דבישתא ַאתיא עליהֹון.
ט .איתאבלת חרֹובת ַארעא יביש לבנן נתר הוה שרֹונא כמישרא צדי מתנן וכרמלא.
י .כען אתגלי אמר יי כען אתרֹומם כען אתנטל.
יא .אתעשתּון לכֹון עממיא עשתֹונין דרשע עבדתּון לכֹון עֹובדין בישין בדיל עֹובדיכֹון בישיא
מימרי כעלעֹולא לקשא ישיצי יתכֹון.
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יב .ויהֹון עממיא יקידת נּור כּובין מפסכין בנּורא יתֹוקדּון.
יג .שמעּו צדיקיא דנטרּו אֹוריתא מלקדמין מא דעבדית דעּו חיביא דתבּו לאֹוריתי קריב
גבּורתי.
יד .אתברּו בציֹון חיבין דחלא אחדתינּון לרשיעיא דהוּו מגנבין אֹורחתהֹון ָאמרין מן ידּור
לנא בציֹון דבּה זיהֹור שכינתה כאשא ָאכלא מן יתֹותב לנא בירּושלם עתידין רשיעיא
לאתדנא לאתמסרא לגהנם יקדּות עלם.
טו .אמר נביא יתבּון בּה צדיקיא כל דמהלְך בזכּו ּוממליל כיֹונן מתרחק מממֹון דשקר
מרחיק נפשיּה מן אנּוסין מנע ידֹוהי מלקבלא שֹוחדא מטמטים אּודנּה מלמשמע באשדי דם
זכאי וכל עינֹוהי מלמחזי בעבדי בּוש.
טז .הּוא באתר רם ּומנטל יהי בית משרֹוהי בית מקדשא תסבע נפשיּה מזֹונּה מספק מֹוהי
קימין כמבּוע דמיין דלא פסקין מֹוהי.
יז .ית יקר שכינת מלְך עלמיא בתּושבחתּה יחזין עינְך תסתכל ותחזי בנחתי ארע גהנם.
יח .לבְך יחשב רברבן איכא ספריא איכא רברביא איכא חשביא יתּון אם יכלּון לחשבא
מנין קטילי רישי משרית גבריא.
יט .ית מרות עם תקיף לא תכּול למחזי עמא דהוה עמיק ממללהֹון מלמשמע מלעגין
בלישנהֹון מדלית בהֹון סּוכלתנּו.
כ .תחזי במפלתהֹון ציֹון קרית זמננא עינְך יחזין בנחמת ירּושלם בַאצלחּותא בשלותא
במשכנא דלא מתפרק ולא משתלפן סכֹוהי לעלם וכל ַאטֹונֹוהי לא יתפסקּון.
כא .ארי אלהן מתמן תתגלי גבּורתא דיי לאֹוטבא לנא מאתר נפקין נהרין שטפין פתיּות
ידין דלא תיזיל ביּה ספינת צידין ּובּורני רבתא לא תגֹוזנּה.
כב .ארי יי דיננא דַאפקנא בגבּורתּה ממצרים יי מלפנא די הב לנא אּולפן אֹוריתא מסיני יי
מלכנא הּוא יפרקננא ויעביד לנא פּורענּות דין מן משירית גֹוג.
כג .בעדנא ההיא יתברּון עממיא סחֹור סחֹור ירּושלם מתּוקפהֹון ויהֹון דמן לספינא
דאתפסקּו חבלהא ולית לּה תקֹוף על תרנהֹון דאתפסיק ולא אפשר למפרס עלֹוהי קלע בכן
יפלגּון בית ישראל נכסי עממיא סחֹור סחֹור ירּושלם סגיאּות עדי ּובּוז ואפילּו ישתארּון בהֹון
עורין וחגירין ַאף אינּון יפלגּון סגיאּות עדי ּובּוז.
כד .ולא יימרּון מכען לעמא דשרן סחֹור סחֹור אתיב לשכינתא מלותכֹון אתת עלנא מחת
מרע עמא בית ישראל יתכנשּון ויתּובּון לַארעהֹון שביק לחֹוביהֹון.

פרק לד
א .אתקרבּו עממיא למשמע ּומלכותא אציתּו תשמע ַארעא ּומלהא תבל וכל דדירין בּה.
ב .ארי רגז מן קדם יי על כל עממיא ורּוגזא על כל משיריתיהֹון חיבינּון מסרנּון לקטלא.
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גּ .וקטיליהֹון יתרמּון ּופגריהֹון יסק תננהֹון ויתימסּון טּוריא מדמהֹון.
ד .ויתימסּון כל חילי שמיא ויתמחּון מתחֹות שמיא כמא דאמיר עליהֹון בספרא וכל
משיריתהֹון יסּופּון כמיתר טרף מגפן ּוכנבלא מתאנה.
ה .ארי תתגלי בשמיא חרבי הא על אדֹום תתגלי ועל עמא דחיבית לדינא.
ו .חרבא קדם יי איתמליַאת דם אדהנת מתרב מדם מלכין ושלטֹונין מתרב כלית רברבין
ארי קטלא קדם יי בבצרה ונכסא סגיָאה בַארעא דאדֹום.
ז .ויתקטלּון גברין דַארעא חדא עמהֹון ושילטֹונין עם טֹורנין ותרוי ַארעהֹון מדמהֹון ועפרהֹון
מתרבהֹון ידהן.
ח .ארי יֹום פּורענּותא קדם יי שנת תּושלמא למעבד פּורענּות דין עּולבנא דציֹון.
ט .ויתהפכּון נחלהא לזפא ועפרא לגּופריתא ּותהי ַארעּה לזפא בֹוערא.
י .לילי וימם לא תטפי לעלם יסק תננּה מדר לדר תחרֹוב לעלם עלמיא לית די עדי בּה.
יא .ויחסנּונּה קתין וקפֹודין וקפֹופין ועֹורבין ישרן בה ויתנגיד עלּה חּוט דחּורבנא ּומשקלתא
דצדיּותא.
יב .דהוֹו ָאמרין בני חירין אנחנא ולא צבן לקבלא אנחנא ולא צבן לקבלא עליהֹון מלכּו וכל
רברבהא יהֹון ללמא.
יג .ויסקֹון ברניתהא סירין קרסּולין וחֹוחין בתקֹוף כרכהא ּותהי מדֹור ירֹודין ַאתרא לבת
נעמא.
יד .ויערען תמון בחתּולין ושידין חד עם חברּה יחיכּון ברם תמן ישרין לילין וישכחן להן
ניה.
טו .תמן תקנין קּופדא ּותשיזיב וקיריהֹון ינצפּון בטּורא ברם לתמן יתכנשּון דיתא אתתא
לות חברתּה.
טז .תבעּו מעל ספרא דיי ּובעֹו חדא מנהֹון לא שנת ואתתא לחברתּה לא עכיבת ארי
במימרּה יתכנשן ּוברעּותּה יתקרבן.
יז .והּוא במימרּה רמא להֹון עדבא ּוברעּותּה פליג להֹון בחּוטא עד עלמא יחסנּונּה לדֹור
ודֹור ישרֹון בּה.

פרק לה
א .יחדּון דיתבין במדברא בַארעא ציחיא ויבעּון דשרן במישרא ויזהרּון כשֹושניא.
ב .מידץ ידּוצּון ויחדּון ַאף ביע וחדוא יקר לבנן יתיהיב להֹון זיו כרמלא ושרֹונא בית ישראל
דלהֹון ָאמרין אלין אינּון יחזּון יקרא דיי זיו תּושבחתא דאלהנא.
ג .אמר נביא תקיפּו ידין דמרשלן ּורכּובין דרעלן חסינּו.
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ד .אמרּו לדמֹוחן בלבהֹון למעבד אֹוריתא תקפּו ולא תדחלּון הא אלהכֹון למעבד פּורענּות
דין אתגלי מרי גמליא יי היא יתגלי ויפרקינכֹון.
ה .בכן יתפתחן עיני בית ישראל דאינּון כסמן מן אֹוריתא ואּודניהֹון דכחרשין לקבלא למלי
נביא יציתן.
ו .בכן במחזהֹון גלותא דישראל דמתכנשין וסלקן לַארעהֹון הא כַאילין קלילין ולא
לאתעכבא וישבח לישנהֹון דהוה בלים ארי בכן אתבזעּו במדברא מיא ונחליא במישרא.
ז .ויהי שרֹובא לאגמין דמין ּובית צחונא למבּועי מיא אתר דהוה ירֹודין שרין תמן יסקּון
קנה וגֹומא.
ח .ויהי תמן כבש אֹורח ותקּון אֹורחא דקּודשא יתקרי לּה לא יעדּון ביּה מסאבין ולא
יפסקּון עדי אֹורחא ּודלא אליפּו לא יטעּון.
ט .לא יהי תמן מלְך מבאיש ושלטֹון מעיק לא יגֹוזינּה ולא ישתכחּון תמן ויהכּון פריקין.
יּ .ופריקיא דיי יתּובּון ויתכנשּון מביני גלותהֹון ויעלּון לציֹון בתּושבחתא וחדות עלם תהי
להֹון די לא פסקא וענן יקר תהי מטל על רישיהֹון ביע וחדוא ישכחּון ויסּוף מנהֹון מבית
ישראל דונא ותינחתא.

פרק לו
א .והוה בַארבע עסרי שנין למלכא חזקיה סליק סנחריב מלכא דאתּור על כל קרויא דבית
יהּודה כריכתא וַאחדנּון.
בּ .ושלח מלכא דאתּור ית רבשקה מלכיש לירּושלם לות מלכא חזקיה במשרית סגיָאן
וקם במזיקת בריכתא עליתא דכביש חקל משטח קצריא.
גּ .ונפק לותּה אליקים בר חלקיה די ממנא על ביתא ושבנא ספרא ויֹוָאח בר ָאסף די ממנא
על דכרניא.
ד .ואמר להֹון רבשקה אמרּו כען לחזקיה כדנן אמר מלכא דרבתנא מלכא דאתּור מה
רּוחצנא הדין דאיתרחיצתא.
ה .אמרית ברם בממלל ספון במלְך ּוגבּורא ַאעביד קרבא כען על מן איתרחיצתא ארי
מרדתא בי.
ו .הא איצרחיצתא על סמְך קניא רעיעא הדין על פרעה מלכא דמצרים דאם יסתמיְך גברא
עלֹוהי ויעֹול בידּה ויבזעינּה כן פרעה מלכא דמצרים לכל דמתרחצין עלֹוהי.
ז .וארי תימרּון לי על מימרא דיי אלהנא אתרחיצנא הלא הּוא דַאעדי חזקיה ית במתֹוהי
וית אגרֹוהי ואמר לאנש יהּודה ּוליתבי ירּושלם קדם מדבחא הדין תסגדּון.
חּ .וכען אתערב כען עם רבֹוני מלכא דאתּור ואתן לְך תרין ַאלפין סּוסון אם תכּול למנָאה
עלְך רכבין עליהֹון.
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ט .ואיכדין את מדמי לאתבא ית אפי חד משלטֹוני עבדי ריבֹוני זעריא ואיתרחצתא לְך על
מצרים לרתיכין ּולפרשין.
יּ .וכען הבר ממימרא דיי סלקית לַארעא הדא לחבלּותא יי אמר לי סק על ַארעא הדא
וחבלּה.
יא .ואמר אליקים ושבנא ויֹוָאח לרבשקה מליל כען עם עבדְך ארמית ארי שמעין אנחנא
ולא תמליל עמנא יהּודית קדם עמא די על שּורא.
יב .ואמר רבשקה הלות רבֹונְך ועלְך שלחני רבֹוני למללא ית פתגמיא האלין הלא על
גבריא דיתבין על שּורא למיכל ית מפקתהֹון ּולמשתי ית מימי רגליהֹון בצירא עמכֹון.
יג .וקם רבשקה וַאכלי בקל רב יהּודית ואמר שמעּו ית פתגמא מלכא דרבתנא מלכא
דאתּור.
יד .כדנן אמר מלכא לא יטעי לכֹון חזקיה ארי לא יכּול לשיזבא יתכֹון.
טו .ולא ירחיץ יתכֹון חזקיה על מימרא דיי למימר שיזבא ישזבננא יי לא תתמסר קרתא
הדא ביד מלכא דאתּור.
טז .לא תקבלּון מן חזקיה ארי כדנן אמר מלכא דאתּור עבידּו עמי שלמא ּופּוקּו לותי
ואכּולּו גבר פרי גּופנֹוהי ּוגבר פרי תינֹוהי ּושתּו גבר מי גּובּה.
יז .עד מיתא ואדבר יתכֹון לַארעא טבא כַארעכֹון לַארעא טבא כַארעכֹון ארע עבּור וחמר
ארע חקלין וכרמין.
יח .דלמא יטעי יתכֹון חזקיה למימר יי ישזבננא השיזבא דחלת עממיא גבר ית ַארעּה מיד
מלכא דאתּור.
יטָ .אן דחלת חמת וַארפד ָאן דחלת ספרוים וארי שיזבּו ית שמרֹון מן ידי.
כ .מן בכל דחלת מדינתא האלין דשיזבּו ית ַארעהֹון מן ידי ארי ישיזיב יי ית ירּושלם מן
ידי.
כאּ .ושתיקּו ולא ָאתיבּו יתּה פתגמא ארי תפקידת מלכא היא למימר לא תתיבּונּה.
כב .ואתא אליקים בר חלקיה די ממנא על ביתא ושבנא ספרא ויֹוָאח בר ָאסף די ממנא על
דכרניא לות חזקיה כד מבזעין לבּושיהֹון וחויאּו ליּה ית פתגמי רבשקה.

פרק לז
א .והוה כד שמע מלכא חזקיהּו בזע ית לבּושֹוהי ואתכסי בסקא ועל לבית מקדשא דיי.
בּ .ושלח ית אליקים די ממנא על ביתא וית שבנא ספרא וית סבי כהניא כד מכסן סקיא
לות ישעיהּו בר ָאמֹוץ נביא.
ג .וָאמרּו ליּה כדנן אמר חזקיה יֹום עקא וחיסּודין וניאּוצא יֹומא הדין ארי אקיפתנא עקא
כאתא דיתבא על מתברא וחיל לית לּה למילד.
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ד .מאים שמיע קדם יי אלהְך ית פתגמי רבשקה דשלחּה מלכא דאתּור רבֹונּה לחסדא
עמא דיי קימא ויעביד פּורענּותא על כל פתגמיא דשמעין קדם אלהְך ותתחנן בצלֹו על
שָארא דאשתַאר.
ה .ואתֹו עבדי מלכא חזקיה לות ישעיה.
ו .ואמר להֹון ישעיה כדין תימרּון לריבֹונכֹון כדנן אמר יי לא תדחל מן קדם פתגמיא די
שמעתא דחסדּו עּולימי מלכא דאתּור קדמי.
ז .הא אנא יהיב ביּה רּוחא וישמע בשֹורא ויתּוב לַארעּה ואפלינּה בחרבא בַארעּה.
ח .ותב רבשקה ואשכח ית מלכא דאתּור מגיח קרבא על לבנה ארי שמע ארי נטל מלכיש.
טּ .ושמע על תרהקה מלכא דכּוש למימר נפק לַאגחא קרבא עמְך ּושמע ּושלח אזגדין לות
חזקיה למימר.
י .כדין תימרּון לחזקיהּו מלְך שבטא דבית יהּודה למימר לא יטעינְך אלהְך די את רחיץ
ביּה למימר לא תתמסר ירּושלם ביד מלכא דאתּור.
יא .הא את שמעתא דעבדּו מלכי אתּור לכל מדינתא לגמרּותהֹון ואת מדמי לאשתיזבא.
יב .השיזבא יתהֹון דחלת עממיא דחבילּו אבהתי ית גֹוזן וית חרן ורצף ּובני עדן דבתלשר.
יגָ .אן מלכא דחמת ּומלכא דַארפד ּומלכא דלקרתא ספרוים הלא טלטלינּון וַאגליאינּון.
ידּ .ונסיב חזקיה ית אגרתא מיד אזגדיא ּוקרא חדא מנהֹון ּוסליק לבית מקדשא דיי ּופרסּה
חזקיה קדם יי.
טו .וצלי חזקיה קדם יי למימר.
טז .יי אלהא צבאֹות אלהא דישראל דשכינתּה שריא עיל מן כרּוביא אתה הּוא יי ולית בר
מנְך לכל מלכות ַארעא את עבדת ית שמיא וית ַארעא.
יז .גלי קדמְך יי ודּון ּושמיע קדמְך יי ואתפרע ועביד פּורען על כל פתגמי סנחריב דשלח
לחסדא עמא דיי קימא.
יח .בקּושטא יי ַאחריבּו מלכי אתּור ית כל מדינתא וית ַארעהֹון.
יטּ .ומֹוקדין ית טעותהֹון בנּורא ארי לא טעון דאית בהֹון צרֹוְך אינּון אלהין עֹובד ידי אנשא
ָאעא וַאבנא ואבדּונּון.
כּ .וכען יי אלהנא פרּוקנא מן ידּה וידעּון כל מלכות ַארעא ארי את יי לית בר מנְך.
כאּ .ושלח ישעיה בר ָאמֹוץ לות חזקיה למימר כדנן אמר יי אלהא דישראל דבעיתא מן
קדמי על סנחריב מלכא דאתּור.
כב .דין פתגמא די מליל יי עלֹוהי מבסרא עלְך ממיקא עלְך מלכּות כנשתא דציֹון בתרְך
רישיהֹון מנידין עמא דבירּושלם.
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כג .ית מן חסדתא וית מן אתרחבתא וקדם מן ארימתא קלא ּוזקפתא לרּומא עינְך
ואמרתא מלין דלא כשרין קדם קדישא דישראל.
כד .ביד עבדְך חסדת עמא דיי ואמרת בסגיאּות רתיכי אנא סלקית לתקֹוף כרכיהֹון וַאף
איחּוד בית מקדשהֹון ואקטֹול שפר גבריהֹון מבחר שלטֹוניהֹון ואכבֹוש קרית תּוקפיהֹון
ואשיצי סגי משריתהֹון.
כה .אנא הויתי חפיר גּובין ושתי מין ּוטפחית בפרסת רגלי עמא דעמי כל מי נהרין עמיקין.
כו .הלא שמעתא מלקדמין מא עבדית לפרעה מלכא דמצרים וַאף עלְך אתנביאּו נביי
ישראל ולא תבתא ודא חזיא קדמי מיֹומי קדם למעבד לְך וַאף ַאתקנתא כען ַאיתיתה ודא
הות לְך לתקלא על דהוָאה קדמְך כאתרגּושת גלין דשחֹו קרוין כריכן.
כז .ויתביהֹון אתקצר חיליהֹון אתברּו ּובהיתּו הוֹו כעשב חקליא וירֹוק דתָאה כעשב אגריא
דשלֹוק עד לא מטא למהוי שּובלין.
כחּ .ומתבְך בעיצה ּומקפְך לברא לַאגחא קרבא ּומיתיְך לַארעא דישראל גלי קדמי וית
דַארגיזתא קדמי גלי.
כט .חלף דַארגזתא על מימרי ואתרגּושתְך סליקת לקדמי ואשוי שירין בליסתְך ּוזמם
בספותְך ואתיבנְך באֹורחא דאתיתא בּה.
ל .ודין לְך ָאתא אכֹול בשתא הדא כתין ּובשתא תניתא כתכתין ּובשתא תליתָאה זרעּו
וחצֹודּו וצּובּו כרמין ואכּולּו אבהן.
לא .ויספּון משזביא דבית יהּודה דאשתארּון כאילן דמשלח שֹורשֹוהי מלרע ּומרים נֹופּה
לעילא.
לב .ארי מירּושלם יפקּון שָאר צדיקיא ושיזבת מקימי אֹוריתא מטּורא דציֹון במימרא דיי
צבאֹות תתעביד דא.
לג .בכן כדנן אמר יי על מלכא דאתּור לא יעּול לקרתא הדא ולא יקשית תמן ניר ולא
יקדמינּה בתריסין ולא יצבֹור עלה מליתא.
לד .באֹורחא דאתא בה יתּוב ּולקרתא הדא לא יעּול אמר יי.
לה .וַאגין על קרתא הדא למפרקּה בדיל מימרי ּובדיל דוד עבדי.
לוּ .ונפק מלָאכא דיי ּוקטל במשרית אתּורָאה מָאה ותמנן וחמשא ַאלפין וַאקדימּו בצפרא
והא כּולהֹון פגרין מתין.
לזּ .ונטל ואזל ותב סנחריב מלכא דאתּור ויתיב בנינוה.
לח .והוה הּוא סגיד בית נסרֹוְך טעותּה וַאדרמלְך ושראצר בנֹוהי קטלֹוהי בחרבא ואינּון
אשתזבּו לַארעא קרדּו ּומלְך ַאסרחדֹון בריּה תחֹותֹוהי.

פרק לח
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א .ביֹומיא האנּון מרע חזקיה לממת ואתא לותּה ישעיהּו בר ָאמֹוץ נביא ואמר ליּה כדנן
אמר יי פקד על אנש ביתְך ארי מאת את ולא תיהי ממרעְך.
ב .וַאסחר חזקיהּו אפֹוהי לכֹותל בית מקדשא וצלי קדם יי.
ג .ואמר קבל בעּותי יי אדכר כען ית די פלחית קדמְך בקשֹוט ּובלב שלם ּודתקין בעינְך
עבדית ּובכא חזקיה בכיא סגיָאה.
ד .והוה פתגמי נבּוָאה מן קדם יי עם ישעיה למימר.
ה .אזיל ותימר לחזקיה כדנן אמר יי אלהיּה דדוד ָאבּוְך שמיע קדמי צלֹותְך גליא קדמי
דמעתְך הא אנא מֹוסיף על יֹומְך חמש עסרי שנין.
וּ .ומיד מלכא דאתּור אשיזבינְך וית קרתא הדא וַאגין על קרתא הדא.
ז .ודין לְך ָאתא מן קדם יי דיעביד יי ית פתגמא הדין די מליל.
ח .הא אנא מתיב ית טּול אבן שעיא דנחתת במסקנא דָאחז שמשא לאחֹורֹוהי עסר שען
ותב שמשא עסר שען בצּורת אבן שעיא דנחתת.
ט .כתב אֹודָאה על ניסא דאתעביד לחזקיה מלְך שבטא דבית יהּודה כד מרע ואתסי
ממרעּה.
י .אנא אמרית בדון יֹומי אהְך בתרעי שאֹול על דכרני לטב אתֹוסף על שני.
יא .אמרית לא אתחזי עֹוד קדם דחילא דיי בַארעא בית שכינתּה די בה אריכּות חיא ולא
אפלח קדמֹוהי עֹוד בבית מקדשא דמתמן עתיד למפק חדוא לכל יתבי ַארעא מלמידר
בירּושלם קרתא דקּודשא מדֹורי פסק.
יב .מבני דרי אתנטילּו יֹומי אתקציצּו ּוגלּו מני אתכפילּו כמשכנא דרעי אתקפדּו כנחל
נדדאין חיי מיקר מלכּותי אנא גלי יממא ולילותי שלימּו.
יג .נהמית עד צפרא כַאריא דנהים ותבר גרמי חיותא כן מתברין מן קדם דונא כל גרמי
יממי ולילותי שלימּו.
יד .כסּוסיא דאחיד ּומנציף כן נציפת ונהמית כיֹונה זקפית עיני דייתי לי רוח מן קדם
דשכינתּה בשמי מרֹומא יי קביל צלֹותי עביד בעּותי.
טו .מה אמליל תּושבחתא ואימר קדמֹוהי והּוא ַאסגי טבון למעבד עמי מה אפלח ואשלים
קדמֹוהי כל שניא דאֹוסיף על חיי ושיזיב ממריר נפשי.
טז .יי על כל מיתיא אמרתא לַאחיָאה ּוקדם כּולהֹון ַאחייתא רּוחי וַאחייתני וקיימתני.
יז .הא לעבדי אֹוריתא סגי שלמא קדמְך ואת מייתי מרירא לרשיעיא בכן כד ידעית יֹום
מֹותי שפכית דמעתי בצלֹו קדמְך מר לי סגי ואת אתרעיתא בחיי בדיל דלא לחבלא נפשי
ארי ַארחיקתא מן קדמְך כל חטָאי.
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יח .ארי לא דבשאֹול מֹודן קדמְך מיתיא לא משבחין לְך לא מסברין נחתי גּוב בית ָאבדנא
לפּורקנְך.
יט .דחי חי יֹודי קדמְך כותי יֹומא הדין אבהן לבניהֹון יחוּון גבּורתיְך ויֹודּון למימר דכל אילין
קשֹוט.
כ .יי למפרקנא אמר יי ונגּון תּושבחתּה ננגן כל ימי חינא על בית מקדשא דיי.
כא .ואמר ישעיהּו יסבּון דבילת תינין וישֹורטּון על שיחנא ואתסי.
כב .ואמר חזקיה מה ָאת ארי אסק לבית מקדשא דיי.

פרק לט
א .בעידנא ההיא שלח מרֹודְך בלאדן בר בלאדן מלכא דבבל איגרין וקּורבנין לות חזקיה
כד שמע ארי מרע ואתסי.
ב .וחדי עליהֹון חזקיה וַאחזנּון ית בית גנזֹוהי ית כספא וית דהבא וית בּוסמנא וית משחא
טבא וית כל בית מנֹוהי וית כל דאישתכח בגנזֹוהי לא הוה מדעם דלא ַאחזינּון חזקיהּו
בביתּה ּובכל שּולטנּה.
ג .ואתא ישעיה נביא לות מלכא חזקיה ואמר ליּה מה אמרּו גבריא האלן ּומנן אתֹו לותְך
ואמר חזקיה מַארעא רחיקא אתֹו לותי מבבל.
ד .ואמר מה חזֹו בביתְך ואמר חזקיה ית כל די בביתי חזֹו לא הוה מדעם דלא ַאחזיתינּון
בגנזי.
ה .ואמר ישעיה לחזקיה קביל פתגמא דיי צבאֹות.
ו .הא יֹומיא ָאתן ויתנטיל כל די בביתְך ודי גנזּו אבהתְך עד יֹומא הדין ויתֹובל לבבל לא
ישתַאר מדעם אמר יי.
זּ .ומבנְך דיפקּון מנְך דתֹוליד ידברּון ויהֹון רברבין בהיכלא מלכא דבבל.
ח .ואמר חזקיה לישעיה תקין פתגמא דיי דמלילתא ואמר ארי יהי שלם ּוקשֹוט ביֹומי.

פרק מ
א .נבייא אתנביאּו תנחּומין על עמי אמר אלהכֹון.
ב .מלילּו על לבא דירּושלם ואתנבּו עלּה ארי עתידא דתתמלי מעם גלותהא ארי
אישתביקּו לּה חֹובהא ארי קבילת כס תנחּומין מן קדם יי כאלּו לקת על חד תרין בכל
חטאתהא.
ג .קל דמכלי במדברא פנּו אֹורח מן קדם עמא דיי כבישא במישרא כבשין קדם כנשתא
דאלהנא.
ד .כל חיליא יראמּון וכל טּור ורמא ימאכּון ויהי כפלא למישרא ּובית גדּודין לבקעה.
ה .ויתגלי יקרא דיי ויחזּון כל בני בשרא כחדא ארי במימרא דיי גזר כן.
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ו .קל דאמר אתנבי ּומתיב ואמר מה אתנבי כל רשיעיא כעשבא וכל תּוקפהֹון כמֹוצא
דחקלא.
ז .יבש עשבא נתר נציּה ארי רּוחא מן קדם יי נשבת ביּה בכן כעשבא חשיבין רשיעיא
בעמא.
ח .מית רשיעיא אבדּו עשתֹונֹוהי ּופתגמא דאלהנא קים לעלמין.
ט .על טּור רם סקּו לכֹון נבייא די מבשרין לציֹון ארימּו בחילא קלכֹון די מבשרין לירּושלם
ארימּו לא תדחלּון אמרּו לקרויא דבית יהּודה אתגליַאת מלכּותא דאלהכֹון.
י .הא יי אלהים בתקֹוף מתגלי ּותקֹוף דרע גבּורתּה שלטא קדמֹוהי הא אגר עבדי מימרּה
עמּה דכל עֹובדיהֹון גלן קדמֹוהי.
יא .כרעיא דעדרּה רעי בדרעּה מכנש אמרין ּובחינּה מסֹובר רכיכין מיניקתא בניח מדבר.
יב .מן אמר אלין קים אמר ועבד דכל מי עלמא חשיבין קדמֹוהי כטפא בשעֹולא ּומשחת
שמיא כאלּו בזירתא מתקנין ועפרא דַארעא כאלּו במכילא אתכל וטּוריא כאלּו מתקל
תקילין ורמתא כד במֹוזניא.
יג .מן תקין ית רּוח קּודשא בפּום כל נבייא הלא יי וצדיקיא עבדי מימרּה פתגמי רעּותּה
הֹודעינּון.
יד .להֹון דבעֹון מן קדמֹוהי אסבר חּוכמא וַאלפינּון אֹורח דדין ויהב לבניהֹון אֹוריתא ואֹורח
דסּוכלתנּו לבני בניהֹון הֹודעינּון.
טו .הא עממיא כטפא מדּול ּוכעיּול מֹוזניא חשיבין הא נגותא כדֹוקא דפרח.
טז .ואילני לבנן לא יספקּון לַאדלקא וחיותא דבּה לית היא כמיסת לעלתא.
יז .כל עממיא כלמא עֹובדיהֹון גמירא ושיצָאה אינּון חשיבין קדמֹוהי.
יחּ .ולמן אתּון מדמין קדם אל ּומה דמּות אתּון מסדרין קדמֹוהי.
יט .הא צלמא נגרא עביד וקינָאה בדהב מחפי ליּה ושלשלן דכסף קינָאה מָאחיד ליּה.
כ .אֹורן ברי ָאעא דלא ָאחיד ביּה רקבא בחר נגר אּומן בעי ליּה לַאתקנא צלם דלא יצטלי.
כא .הלא ידעתּון הלא שמעתּון הלא איתחוָאה מן ַאולא עֹובד סדרי בראשית לכֹון הלא
תסתכלּון למדחל קדם מן דברא יסֹודי ַארעא.
כב .דאשרי בתקֹוף רּומא שכינת יקרּה וכל יתבי ַארעא חשיבין קדמֹוהי כקמצין דמתח
כזעיר שמיא ּופרסינּון כמשכן יקרא לבית שכינתא.
כג .דמסר שלטֹונין לחּולשא דיני ַארעא כלמא עביד.
כד .אפילּו יפשּון אפילּו יסגּון אפילּו יתרבּון בַארעא בניהֹון וַאף רּוגזּה ישלח בהֹון ויבהתּון
ּומימרּה כעלעילא לקשא ידבר יתהֹון.
כהּ .ולמן תדמּון קדמי ּותשוֹון יימר קדישא.
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כו .זקּופּו לרּומא עיניכֹון וחזּו למדחל קדם מן דברא אלין דאפיק במנין חילי שמיא לכּולהֹון
בשמהן קרי מסגי גבּורן ּותקֹוף חיל חד מסדרּה לא מתעכב.
כז .למה תימר יעקב ּותמליל ישראל מטמרא אֹורחי מן קדם יי ּומן קדם אלהי דיני יעדי.
כח .הלא ידעתא אם לא שמעתא אלהא עלמא יי די ברא יסֹודי ַארעא לא בעמל ולא בליאּו
לית סֹוף לסּוכלתנּותיּה.
כט .דיהב לצדיקיא דמשלהן לפתגמי אֹוריתא חּוכמא ּודלית להֹון תקֹוף נכסין מסגי.
ל .וישתלהּון עּולימין חיבין וילאּון ּורוקי רשיעיא איתקלא יתקלּון.
לאּ .ודסברּו לפּורקנא דיי יתכנשּון מביני גלּותהֹון ויֹוספּון חיל ויתחדתּון לעּולימתהֹון
כצימּוח דסליק על גדפי נשרין ירהטּון ולא ילאּון יהכּון ולא ולא ישתלהּון.

פרק מא
א .אציתּו למימרי נגון ּומלכון יֹוספּון חיל יתקרבּון בכן ימללּון כחדא לדינא נתקרב.
ב .מן ַאיתי בגלאי ממדינחא ַאברהם בחיר צדיקיא בקשֹוט קרבּה לַאתרּה מסר קדמֹוהי
עממין ּומלכין תקיפין תבר רמא כעפרא קטֹולין קדם חרבּה כקשא רדֹופין קדם קשתּה.
ג .רדפינּון עדא שלם חילת אֹורח ברגלֹוהי לא עלת.
ד .מן אמר אלין קים אמר ועביד וסדר דריא מלקדמין אנא יי ברית עלמא מבראשית ַאף
עלמי עלמיא דילי אינּון בר מני לית אלהא.
ה .חזֹו נגותא וידחלּון דבסיפי ַארעא יזּועּון יתקרבּון וייתּון.
ו .גבר ית חברּה יסעדּון ולאחֹוהי יימר תקיף.
ז .הלא יבהתּון בעֹובדיהֹון דמתקיף נגרא עם קינָאה מחי בפטישא עם דמטפח בקּורנסא
זמנא אמר על דבקא תקין הּוא ּומתקיף ליּה במסמרין דלא יצטלי.
ח .ואת ישראל עבדי יעקב דאתרעיתי בְך זרעּה דַאברהם רחימי.
ט .דקריבתְך מזרעית ַארעא ּוממלכותא בחרתְך ואמרית לְך עבדי את אתרעיתי בְך ולא
ַארחקינְך.
י .לא תדחל ארי בסעדְך מימרי לא תתבר ארי אנא אלהְך אתקפינְך ַאף אסעדינְך ַאף
ַאחדינְך בימין קּושטי.
יא .הא יבהתּון ויתכנעּון כל עממיא דהוֹו מתגרין בְך יהֹון כלמא ויבדּון אנשי דינְך.
יב .תבעינּון ולא תשכחינּון לַאנשי מצּותְך יהֹון כלמא ּוכלא מדעם גברין דהוֹו מתגרין
למעבד עמְך קרב.
יג .ארי אנא יי אלהְך מתקיף ימינְך דאמרית לְך לא תדחל מימרי בסעדְך.
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יד .לא תדחלּון שבטיא דבית יעקב זרעיתא דישראל מימרי בסעדכֹון אמר יי ּופריקכֹון
קדישא דישראל.
טו .הא שויתיכֹון למֹורג תקיף חדת מלי סמפֹורין תקטיל פלחי כֹוכביא ּותשיצי ּומלכּותא
כמֹוצא תשוי.
טז .תדרינּון ורּוחא תטלּונּון ּומימרּה כעלעֹולא לקשא יבדר יתהֹון ואת תבּוע במימרא דיי
בקדישא דישראל תשתבח.
יז .ענותניא וחשיכיא דמחמדין לאּולפנא הא כצחיא למיא ולא משכחין רּוחיהֹון בסגּופא
משלהיא אנא יי אקביל צלֹותהֹון אלהא דישראל לא ארקחינּון.
יח .אקרב גלּותהֹון מביני עממיא ואדברינּון באֹורח תקנא ואפתח להֹון על נגדין נהרין ּובגֹו
משרין מבּועין אשוי מדברא לאגמין דמין וארע בית צחונא למבּועי מיא.
יט .אתן במדברא ַארזין שיטין והדסין וָאעין דמשח ארבי במישרא בּורון מּורנין ואשכרֹועין
כחדא.
כ .בדיל דיחזּון וידעּון וישוּון דחלתי על לבהֹון ויסתכלּון כחדא ארי גבּורתא דיי עבדת דא
וקדישא דישראל ברא יתּה.
כא .קריבּו דינכֹון אמר יי ָאעילּו חזותכֹון אמר מלכיּה דיעקב.
כב .יתקרבּון ויחוּון לנא ית דערעיננא קדמיתא מה אינּון הוֹו ּונשוי לבנא ונדע סֹופהֹון אֹו
דעתידין למיתי בסרּונא.
כג .חוֹו דַאתין לסֹופא ונדע אם לטעון דאית בהֹון צרֹוְך אתּון פלחין אם יכלין אינּון לאיטבא
ּולַאבאשא ונסתכיל ונידֹון כחדא.
כד .הא אתּון למא ועֹובדיכֹון לא מדעם תֹועיבא דַאתרעיתּון ביּה לכֹון.
כהַ .איתיתי בגלאי מלְך דתקיף מרּוח צפּונא וייתי כמפק שמשא בגבּורתּה ממדנחא
ַאגברינּה בשמי וייתי וידּוש שלטֹוני עממיא כמא דדישין ית עפרא ּוכפחרא דעריְך ית טינא.
כו .מן חוי מן ַאולא ונדע ּומלקדמין ונימר קשֹוט ַאף לית די מחוי ַאף לית דמבסר ַאף לית
דשמע למיליכֹון.
כז .פתגמי נחמתא דאתנביאּו נבייא מלקדמין על ציֹון הא אתֹו ולירּושלם מבסר אתן.
כחּ .וגלי קדמי ולית גבר דליּה עֹובדין טבין ּומאלין לית דמליְך מילְך ּושאילתינּון אם יתּובּון
פתגם.
כט .הא כּולהֹון למא ולא מדעם עֹובדיהֹון בזא ּותברא עשתֹוניהֹון.

פרק מב
א .הא עבדי משיחא אקרבינּה בחירי דאתרעי ביּה מימרי אתן רּוחא דקּודשי עלֹוהי דינין
לעממין יגלי.
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ב .לא יצוח ולא יכלי ולא ירים לברא קלּה.
ג .ענותניא דאינּון דמן לקניא רעיע לא יתברּון וחשיכיא דכבּוצין עמי לא יטפּון לקּושטא
יפיק דינא.
ד .לא ילהי ולא ילאי עד דיתקן בַארעא דינא ּולאֹוריתּה נגון יכתרּון.
ה .כדנן אמר יי אלּה עלמא יי די ברא שמיא ּותלנּון שכליל ַארעא ודירהא יהיב נשמתא
לעמא די עלּה ורּוח לדמהלכין בּה.
ו .אנא יי רביתְך בקשֹוט וַאתקפית בידְך וַאתקנינְך ואתנינְך לקים עם לניהֹור עממין.
ז .לפתחא עיני בית ישראל דאינּון כסמן מן אֹוריתא לַאפקא נלותהֹון מביני עממיא דאינּון
דמן לאסירין ּולמפרקהֹון משעבּוד מלכותא דאינּון ענינין כאסירי קבל.
ח .אנא יי הּוא שמי ויקרי דאתגליתי עליכֹון לעם אֹוחרן לא אתן ותּושבחתי לפלחי צלמיא.
ט .קדמיתא הא אתָאה וחדתן אנא מחוי עד לא ַאתין אבסר יתכֹון.
י .שבחּו קדם יי תּושבחתא חדתא אמרּו תּושבחתּה מסיפי ַארעא נחתי ימא ּומלאּה נגון
ויתביהֹון.
יא .ישבח מדברא וקרוין דיתבין ביּה פציחין יתבין מדבר ערבאי ישבחּון מיתיא כד יפקּון
מבתי עלמיהֹון מרישי טּוריא ירימּון קלהֹון.
יב .ישוּון קדם יי יקרא ותּושבחתּה בנגון יחוּון.
יג .יי למעבד גבּורן אתגלי למעבד גבּורא מתגלי ברגז במלּול ַאף בזיע על בעלי דבבֹוהי
מתגלי בגבּורתּה.
יד .יהבית להֹון ַארכא מעלמא דאם יתּובּון לאֹוריתא ולא תבּו כחבלין על ילידתא יתגלי
דיני עליהֹון יצדּון ויסּופּון כחדא.
טוַ .אחריב טּורין ורמן וכל עסביהֹון איבש ואשוי נהרין לנגון ואגמין איבש.
טז .ואדבר לבית ישראל דדמין כסמן באֹורח דלא ידעּו בשבילין דלא אליפּו ַאדרכינּון אשוי
קבל קדמיהֹון לנהֹור וכפלא למישרא אלין פתגמיא ַאעבדינּון ולא ַארחיקינּון.
יז .יסתחרּון לאחֹורא יבהתּון בהתא פלחי צלמיא דָאמרין לצלם מתכא אתּון טעותנא.
יח .רשיעיא דאינּון כחרשין הלא אּודנין לכֹון שמעּו וחיביא דאינּון כסמן הלא עינין לכֹון
אסתכלּו וחזֹו.
יט .הלא אם יתּובּון רשיעיא יתקרֹון עבדי וחיביא דנביי שלחית עליהֹון אלא רשיעיא עתידין
לאשתלמא פּורענּות חֹוביהֹון ברם אם יתּובּון יתקרֹון עבדיא דיי.
כ .חזיתּון סגיָאן ולא נטרתּון אתפתחא אּודניכּון ולא קבילתּון אּולפן.
כא .יי רעי בדיל לזכאּותּה ישראל ורבי לעבדי אֹוריתּה ויתקיף יתהֹון.
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כב .והּוא עם בזיז ואניס אתחפיאּו בהתא עּולימין כּולהֹון ּובבתי יסּורין ענינין הוֹו לעדי
ולית דמשיזיב לבזא ולית דאמר אתיב.
כג .מן בכֹון יצית דא יקבל ויסבר לסֹופא.
כד .מן מסר לעדי יעקב וישראל לבזֹוזין הלא יי מן קדם דחבּו קדמֹוהי ולא אבּו למיחְך
באֹורחן דתקנן קדמֹוהי ולא קבילּו אּולפן אֹוריתּה.
כהּ .ושפְך עליהֹון חימת רּוגזּה ּותקֹוף עבדי קרבּה ַאיתי עליהֹון ּוקטלּו בהֹון מסחֹור סחֹור
ולא ידעּו ושליטּו בהֹון ולא שויאּו דחלתּה על לבא.

פרק מג
אּ .וכען כדנן אמר יי דבראְך יעקב ּודַאתקנְך ישראל לא תדחל ארי פריקתְך רביתְך בשמְך
דילי את.
ב .ארי בקדמיתא כד עברתּון בימא דסּוף מימרי הוה בסעדכֹון פרעה ּומצראי דסגיאין כמי
נהרא לא יכילּו לכֹון וַאף בתניניתא כד תהכּון לביני עממיא דתקיפּון כאשתא לא יכלּון לכֹון
ּומלכון דחסינן כשלהֹוביתא לא ישיצּון יתכֹון.
ג .ארי אנא יי אלהְך קדישא דישראל פרקְך יהבית חליפְך מצראי כּוש ּוסבא תחֹותְך.
ד .מדאת חביב קדמי אתיקרתא ואנא רחימתְך ּומסרית עממיא תחֹותְך ּומלכותא חלף
נפשְך.
ה .לא תדחל ארי בסעדְך מימרי ממדינחא ַאיתי בנְך ּוממערבא אקריב גלותְך.
ו .אמר לצפּונא ַאיתא ּולדרֹומא לא תעכב ַאיתּו בני מרחיק וגלות עמי מסיפי ַארעא.
ז .כל דא בדיל אבהתכֹון צדיקיא דאתקרי שמי עליהֹון וליקרי בריתינּון ַאתקנית גלותהֹון
ַאף עבדית להֹון נסין.
ח .דאפיק עמא ממצרים דאינּון כסמי ועינין להֹון ּוכחרשין ואּודנין להֹון.
ט .כל עממיא יתכנשּון כחדא ויתקרבּון מלכון מן בהֹון יחוי דא וקדמיתא יבסרּוננא יתנּון
סהדיהֹון ויזכּון וישמעּון ויימרּון קשֹוט.
י .אתּון סהדין קדמי אמר יי ועבדי משיחא דאתרעתי ביּה בדיל דתידעּון ּותהימנּון קדמי
ותסתכלּון ארי אנא הּוא דמלקדמין ַאף עלמי עלמיא דילי אינּון ּובר מני לית אלּה.
יא .אנא אנא יי ולית בר מני פריק.
יב .אנא חויתי לַאברהם אבּוכֹון מה דעתיד למיתא אנא פרקית יתכֹון ממצרים כמא
דקימית ליּה בין בתריא ואנא אשמעית יתכֹון אּולפן אֹוריתי מסיני ועד אתּון קימין ולית בכֹון
נּוכרי ואתּון סהדין קדמי אמר יי ואנא אלהא.
יגַ .אף מעלמא אנא הּוא ולית דמן ידי משיזיב ַאעבדינּה ולא אתיבינּה.
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יד .כדנן אמר יי פריקכֹון קדישא דישראל בדיל חֹוביכֹון ַאגליתי יתכֹון לבבל וַאחתית
במשֹוטין כּולהֹון וכסדאי בספיני תּושבחתהֹון.
טו .אנא יי קדישכֹון דבראי לישראל מלככֹון.
טז .כדנן אמר יי דַאתקין בימא אֹורחא ּובמיין תקיפין שבילא.
יז .דַאפיק רתיכין וסּוסון משרין ועם סגי כחדא אתבלעּו ולא קמּו דעיכּו כבּוצא עמי טפֹו.
יח .לא תדכרּון קדמיתא ּודמן ַאולא לא תסתכלּון.
יט .הא אנא עביד חדתא ּוכען תתגלי הלא תידעּונּה ַאף אשוי במדברא אֹורח בצדיּותא
נהרון.
כ .ייקרּון קדמי כד ַאיתב מדינן דצדין אתר דהוָאה שרין ירּודין ּובנת נעמין ארי יהבית
במדברא מיא נהרין בצדיּותא לאשקָאה גלות עמי דאתרעיתי בּה.
כא .עמא דין ַאתקנית לפּולחני בתּושבחתי יהֹון משתען.
כב .אמיר על ידי נבייא ולא בפּולחני ערעיתּון דבית יעקב ארי לאיתּון באּולפן אֹוריתי
ישראל.
כג .לא ַאיתיתא קדמי אמרין לעלתא ונכסת קּודשְך לא יקרתא קדמי לא ַאסגיתי עלְך
בקּורבנין ולא ַאתקפית עלְך בלבֹונתא.
כד .לא זבינתא קדמי בכסף קני בסם ּותרב נכסת קּודשְך לא דהינתא על מדבחי ברם
ַאסגיתא קדמי בחֹובְך ַאתקפתא קדמי בעויתְך.
כה .אנא הּוא שביק לחֹובְך בדיל שמי וחטאְך לא ידכרּון.
כו .אמר כען נדֹון כחדא אשתעי את בדיל אם תכּול ותזכי.
כז .אבּוְך קדמָאה חטא ּומלפְך מרדּו במימרי.
כח .ואפיס רברבי קּודשא ואמסר לקטלא יעקב וישראל לחסּודין.

פרק מד
אּ .וכען שמע יעקב עבדי וישראל דאתרעיתי ביּה.
ב .כדנן אמר יי דעבדְך ּודַאתקנְך ממעין יסעדינְך לא תדחל עבדי יעקב וישראל דאתרעיתי
ביּה.
ג .ארי כמא דמתיהבין מיא על ארע בית צחונא ּומתנגדין על יבשתא כן אתן רּוח קּודשי
על בנְך ּוברכתי על בני בנְך.
ד .ויתרבּון צדיקיא רכיכין ּומפנקין כלבלבי עסב כאילן דמשלח שרשֹוהי על נגדין דמיין.
ה .דין יימר מדחליא דיי אנא ודין יצלי בשּום יעקב ודין יקריב קּורבנּה קדם יי ּובשמא
דישראל יתקרי.
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ו .כדנן אמר יי מלכא דישראל ּופרקּה יי צבאֹות אנא הּוא דמלקדמין ַאף עלמי עלמיא דילי
אינּון ּובר מני לית אלּה.
זּ .ומן כותי דין ערעינּה ויחוינּה ויסדרינּה קדמי משויּותי עמא דמן עלמא ּודָאתין ודעתידין
למיתי יחוּון לנא.
ח .לא תדחלּון ולא תתברּון הלא מבכן בסרתְך וחויתי ואתּון סהדין קדמי האית אלהא בר
מני ולית דתקיף אלהן דמן קדמי מתיהב ליּה תקֹוף.
ט .עבדי צלמיא כּולהֹון למא ּופלחיהֹון דלא יהנּון להֹון וסהדין אינּון בנפשתיהֹון דלא חזן
ולא ידעין בדין דיבהתּון.
י .מן עבד דחלא וצלמא ַאתיְך בדיל דלא להנָאה.
יא .הא כל פלחיהֹון יבהתּון ואּומנין עּובדנין מבני אנשא יתכנסּון כּולהֹון יקּומּון יתברּון
יבהתּון כחדא.
יב .נפחא מברזלא חצינא עביד ּונפח נּור בשיחּורין ּובמקּובין מתקיף ליּה ועביד ליּה
בתקֹוף חילּה דאם יכפן עבדּה ולא ייכּול לא יהי ביּה חיל ואם יצחי ולא ישתי מיא יהי
משלהי.
יג .נגר ָאעין נפיץ בחּוטא מסר ליּה במשקּולתא מגזי ליּה באזמיליא ּובנצּורין מַאחיד ליּה
ועביד ליּה כדמּות גבר כתּושבחת אתתא למיתב בביתא.
יד .למקץ ליּה ַארזין ּונסיב תרז ּובלּוט ּומתקיף ליּה באעי חּורשא נצב אּורנא ּומטרא ירבי.
טו .והוי לאנשא לַאדלקא ּונסיב מנהֹון ּושחין ַאף אזא וָאפא לחם ַאף עבדּה דחלא ּוסגיד
אתכּה צלמא ּובעא מנּה.
טז .פלגּה אֹוקיד בנּורא על פלגּה בסרא ָאכיל טוא טוי ּוסבע ַאף שחין ואמר ָאח שחינית
חזיתי נּור.
יזּ .ושָארּה לדחלא עבד לצלמא סגיד ליּה ואשתעבד ליּה ּובעא מנּה ואמר שיזבני ארי
דחלתי את.
יח .לא ידעּון ולא מסתכלין ארי מטמטמן מלמחזי עיניהֹון מלאסתכלא בלבהֹון.
יט .ולא מתיב ללבּה ולא מדע ולא סּוכלתנּו למימר פלגּה אֹוקידת בנּורא וַאף אפיתי על
גּומרֹוהי לחם טוית בסרא ואכלית ּושארּה לתֹועבא ַאעביד ליבלי ָאעא אסגֹוד.
כ .הא דחלתא פלגּה קטמא לבּה שטיא ַאטעיּה ולא ישיזיב ית נפשּה ולא יימר הלא שקרא
עבדית בימיני.
כא .אדכר אלין יעקב וישראל ארי עבדי את ַאתקינתְך למהוי עביד פלח קדמי את ישראל
לא תתנשי דחלתי.
כב .מחיתי כעיבא חֹובְך וכענן עדי כל חטאְך תּוב לפּולחני ארי פרקתְך.
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כג .שבחּו שמיא ארי עבד יי פּורקן לעמּה יביבּו יסֹודי ַארעא בּועּו טּוריא תּושבחתא
חּורשא וכל אילניא דבּה ארי פרק יי יעקב ּובישראל ישתבח.
כד .כדנן אמר יי דפרקְך ּודַאתקנְך ממעיין אנא יי עביד כֹולא תלית שמיא במימרי שכללית
ַארעא בגבּורתי.
כה .מבטל אתות בדין וקסּומין משגש מתיב חכימא לאחֹורא ודעתהֹון מקלקל.
כו .מקים פתגמי עבדֹוהי צדיקיא ּומלְך שלּוחֹוהי משלים דאמר לירּושלם תתֹותב ּולקרויא
דבית יהּודה יתבנין וחרבתהא אקֹומם.
כז .דאמר על בבל תחרֹוב ונהרתא איבש.
כח .דאמר על כֹורש למתן ליּה מלכּו וכל רעּותי יקים ולדאמר לירּושלם תתבני והיכלא
ישתכלל.

פרק מה
א .כדנן אמר יי למשיחּה לכֹורש דַאתקפית בימינּה לממסר קדמֹוהי עממין וחרצי מלכין
אשרי לפתחא קדמֹוהי דשין ותרעין לא יתַאחדּון.
ב .מימרי קדמְך יהְך ושּוריא אכבש דשין דנחש אתבר ועברין דברזל אקצץ.
ג .ואתן לְך אֹוצרין דחשֹוְך וסימן דמטמרן בדיל דתידע ארי אנא יי דרביתי בשמְך אלהא
דישראל.
ד .בדיל עבדי יעקב וישראל בחירי ּוקרית לְך בשמְך ַאתקינתְך ולא ידעתא למדחל קדמי.
ה .אנא יי ולית עֹוד ּובר מני לית אלהא סעדתיְך ולא ידעתא למדחל קדמי.
ו .בדיל דידעּון ממדנח שמשא ּוממערבא ארי לית בר מני אנא יי ולית עֹוד.
ז .דַאתקין נהֹור ּוברי חשֹוְך עביד שלם ּוברי ביש אנא יי עביד כל אלין.
ח .ישמשּון שמיא מלעלא וענניא יגדּון טּובא תתפתח ַארעא ויחּון מתיא ּוזכּותא תתגלי
כחדא אנא יי בריתינּון.
ט .וי די מדמי למידן לקבל פתגמי בריּה ורחץ דיֹוטבין ליּה צלמי פחרא דעבדין מעפר
ַאדמתא האפשר דיימר טינא לעבדּה לא עבדתני ועֹובדְך לית ידין ליּה.
י .וי דאמר לָאב מה תֹוליד ּולאתתא מה תעדין.
יא .כדנן אמר יי קדישא דישראל ּודַאתקנּה ַאתיא דעתידין למיתי אתּון שאלין מן קדמי על
עמי ועל עֹובד גבּורתי תפקדּונני.
יב .אנא במימרי עבדת ַארעא ואנשא עלּה בריתי אנא בגבּורתי תלית שמיא וכל חיליהֹון
שכלילית.
יג .אנא ַאיתינּה בגלי בקשֹוט וכל אֹורחתּה אתקן הּוא יבני קרתי וגלות עמי ישלח לא
בדמין ולא בממֹון אמר יי צבאֹות.
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יד .כדנן אמר יי ליאּות מצרים ותגרי כּוש ואנשי סבא גברין דסחֹורא עלְך יעדּון ודילְך יהֹון
בתר פתגמְך יהכּון בשלשלן יעדּון וליְך יסגדּון מניְך יבעּון ויֹודּון למימר בקּושטא ביְך אלהא
ולית עֹוד אלהא בר מנְך.
טו .בקּושטא את אלהא אשריתא בתקֹוף רּומא שכנתְך אלהא דישראל פריק.
טז .בהיתּו וַאף אתכנעּו כּולהֹון כחדא הליכּו באתכנעּו פלחי צלמיא.
יז .ישראל יתפריק במימרא דיי פּורקן עלמיא לא תבהתּון ולא תתכנעּון לעלם ּולעלמי
עלמיא.
יח .ארי כדנן אמר יי די ברא שמיא הּוא אלהים דשכליל ַארעא ועבדּה הּוא ַאתקנּה לא
לריקנּו ברּה אלהין לַאסגָאה עלּה בני אנשא ַאתקנא אנא יי ולית עֹוד.
יט .לא בסתרא מללית באתר ַארעא קבל ולא אמרית לזרעא דבית יעקב לריקנּו תבעּו
דחלתי אנא יי ממלל קשֹוט מחוי כיונן.
כ .אתכנישּו ואתּו אתקרבּו כחדא משיזבי עממיא לא ידעין דנסבין ית ָאעי צלמיהֹון ּובען מן
דחלא דלא יפרֹוק.
כא .חוֹו ואתקרבּו ַאף אתמליכּו כחדא מן בסר דא מלקדמין מבכן חויּה הלא אנא יי ולית
עֹוד אלּה בר מני אלּה דזכי ּופריק לית אלא אנא.
כב .אתפנּו למימרי ואתפריקּו כל דבסיפי ַארעא ארי אנא אלהא ולית עֹוד.
כג .במימרי קימת נפק מן קדמי בזכּו פתגם ולא יבטל ארי קדמי תכרע כל ברְך תקים כל
לישן.
כד .ברם במימרא דיי עלי אמר לַאיתָאה זכון ּותקֹוף במימרּה יֹודּון ויבהתּון בטעותהֹון כל
עממיא דהוֹו מתגרין בעמּה.
כה .במימרא דיי יזכּון וישתבחּון כל זרעא דישראל.

פרק מו
א .חמיט בל אתקטף נבֹו הוֹו צלמניהֹון דמּות חיוא ּובעירא מטּולי טעותהֹון יקירין על
נטליהֹון ואנּון משלהין.
ב .אתקציצּו ואתקטפּו כחדא ולא יכילּו לשיזבא נטליהֹון ּופלחיהֹון בשביא אזלּו.
ג .קבילּו למימרי דבית יעקב וכל שָארא דבית ישראל דרחימין מכל עממיא וחביבין מכל
מלכותא.
ד .ועל עלמא אנא הּוא ועד עלם עלמיא מימרי קים אנא ברית כל אנשא ואנא בדרית
יתהֹון לביני עממיא ַאף אנא אשבֹוק לחֹוביהֹון ואסלח.
ה .למן תדמּון קדמי ּותשוּון ּותכונּון קדמי בקשֹוט.
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ו .הא עממיא גבן דהב מכיס וכספא במאזניא תקלין ָאגרין קינָאה ועביד ליּה דחלא סגדין
ַאף משתעבדין.
ז .נטלין ליּה על כתפיהֹון סבלין ליּה מחתין לּה בַאתרּה וקאים מַאתרּה לא אפשר ליּה
דינּוד ַאף יבעי מנּה לא יתיבינּה מעקתּה לא יפרקנּה.
חַ .אדכרּו דא ואתקפּו ואתיבּו מרֹודין על לב.
ט .אדכרּו קדמיתא דמן עלמא ארי אנא אלּה ולית עֹוד אלּה בר מיני.
י .מחוי מן ַאולא לסֹופא ּומלקדמין דלא אתעבידא אמר מלכי יתקים וכל רעּותי ַאעבד.
יא .דאמר לכנשא גלותא ממדינחא לַאיתָאה בגלי כעֹוף קליל מארע רחיקא בני ַאברהם
רחימי ַאף מללית ַאף ַאיתינּה ַאף ַאתקינתא ַאף ַאעבדינּה.
יב .קבילּו למימרי תקיפי לבא דרחיקין מזכּותא.
יג .קריבא זכותי לא תתרחק ּופּורקני לא יתעכב ואתן בציֹון פריק לישראל תּושבחתי.

פרק מז
א .חּותי ותיבי על עפרא מלכּו כנשתא דבבל תיבי לַארעא לית כּורסי יקר מלכּות כשדאי
ארי לא תֹוסיפין דיקרּון לְך רכיבא ּומפנקא.
ב .קבילי מרֹועא ועּולי בשעבּוד גלא יקר מלכּותיְך אתברּו שלטֹוניְך אתבדרּו עם משריתיְך
גלֹו כמי נהרא.
ג .תתגלי בהתתיְך ַאף יתחזי קלניְך פּורענּות גמירא אתפרע מיניְך ואשני דיניְך מבני
אנשא.
ד .פרקנא יי צבאֹות שמּה קדישא דישראל.
ה .תבי שתקא ועּולי בקבלא יקר מלכּות כסדאי ארי לא תֹוסיפין דיקרֹון ליְך תקיפת מלכון.
ו .רגיזית על עמי ַאפיסית ַאחסנתי ּומסרתינּון בידְך לא אתמלית עליהֹון רחמין על סבא
ַאתקיפתא מרותיְך לחדא.
ז .ואמרת לעלם אהי תקיפת מלכון עד לא שוית אלין על לביְך לא אדכרת לסֹופא.
חּ .וכען שמעי דא מפנקתא דיתבא לרחצן דָאמרא בלבּה אנא ולית בר מיני עֹוד לא איתיב
ַארמלּו ולא אדע תיכלּו.
ט .ויתין ליְך תרתין אלין זמן ביֹומא חד תכל וַארמלּו כדשלמן ייתּון עלְך בסגיאּות חרשְך
בתקֹוף קסמְך לחדא.
י .ואתרחיצת בבישתיְך אמרת לית דחזי לי חּוכמתיְך ּומדעיְך היא קלקלתיְך ואמרת בלביְך
אנא ולית בר מיני עֹוד.
יא .ותיתי עלְך בישתא לא תדעין למבעי עלּה ותיפֹול עלְך עקא לא תיכלין לַאעדיּותּה
ותיתי עלְך בתכיף אתרגּושא לא תידעין.
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יב .קּומי כען בקסּומיְך ּובסגיּות חרשיְך דהוית מתעסקא בהֹון מינקּותיְך מאים תכלין
להנָאה מאים תכלין למתקף.
יג .לאית בסגיאּות מלכְך יקּומּון כען ויפרקּוניְך דמסכין למזלת שמיא ּודחזן בכֹוכביא
מהֹודעין זמניא מטען ליְך למימר כן עתיד למיתי עלְך ירח בירח.
יד .הא הוֹו חלשין כקשא עממיא דתקיפין כאשתא שיציאּונּון לא ישיזבּון ית נפשהֹון מיד
קטֹולין לית שָאר ּומשיזיב ַאף לא אתר לאשתיזבא ביּה.
טו .כן הוֹו ביְך עֹובדי שקריְך דהוית מתעסקא בהֹון מינקּותיְך שלטֹוני תּוקפיְך גבר לקביל
אפֹוהי גלּו לית דפריק ליְך.

פרק מח
א .שמעּו דא בית יעקב דמתקרן בשמא דישראל ּומזרעית יהּודא נפקּו דגזר להֹון קים
בשמא דיי אלהא דישראל לא יפסיק דכרניהֹון הלא קים מימרּה בקשֹוט ּובזכּו.
ב .ארי בקרתא דקּודשא חּולקהֹון ועל אלהא דישראל רֹוחצנהֹון יי צבאֹות שמֹו.
ג .קדמיתא מבכן חותי ּוממימרי נפקא ּומסרתינּון בתכיף עבדתינּון ואתָאה.
ד .גלי קדמי דאת סרבן וקשי כברזלא קדלְך ּובית עינְך חסין כנחשא.
ה .וחויתי לְך מבכן עד לא ייתין בסרתְך דלמא תימר דחלתי עבדתינּון וצלמי ּומתכי
ַאתכינּון.
ו .שמעתא הא אתגליַאת לכל עמא מה דאתגליַאת לכֹון ואתּון הלא תחוּון בסרתְך חדתן
מכען ּונטירן ולא ידעתינּון.
ז .כען אתבריָאה ולא מבכן ּוקדם יֹום מיתיהֹון ולא בסרתינּון דלמא תימר הא ידעתינּון.
חַ .אף לא שמעת למלי נבייא ַאף לא קבילתא אּולפן אֹוריתא ַאף לפתגמי ברכן ּולוטין קימי
דאקמית עמכֹון בחֹורב לא ַאריכינתא אּודנְך לקבלא ארי גלי קדמי דשקרא תשקר ּומרֹוד
ממעין יתקרי לְך.
ט .בדיל שמי ַארחיק רּוגזי ותּושבחתי ָאקים לְך בדיל דלא לשיציּותְך.
י .הא צרפתְך ולא בכסף בחרתְך בדחֹוק מסכינּו.
יא .בדיל שמי בדיל מימרי ַאעביד דלא יתחל ויקרי דאתגלתי עליכֹון לעם אֹוחרן לא אתן.
יב .קבילּו למימרי דבית יעקב וישראל מזמנא אנא הּוא אנא הּוא דמלקדמין ַאף עלמי
עלמיא דילי אינּון ּובר מני לית אלהא.
יגַ .אף במימרי שכלילית ַארעא ּובגבּורתי תלית שמיא קרית אנא להֹון קמּו כחדא.
יד .אתכנשּו כּולהֹון ּושמעּו מן בהֹון חוי ית אלין יי דרחם ליּה לישראל יעביד רעּותּה בבבל
ּותקֹוף דרע גבּורתּה יגלי בכסדאי.
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טו .אנא במימרי גזרית קים עם ַאברהם אבּוכֹון ַאף רביתּה ָאעילתּה לַארע בית שכינתי
וַאצלח ית אֹורחּה.
טז .אתקרבּו למימרי שמעּו דא לא מן ַאולא בסתרא מללית מעדן דאתפרישּו עממיא
מדחלתי תמן ַאברהם אבּוכֹון קריבתּה לפּולחני אמר נביא ּוכען יי אלהים שלחני ּומימרּה.
יז .כדנן אמר יי פריקְך קדישא דישראל אנא יי אלהְך מליף לְך להנָאה מחוי לְך באֹורח
דתהְך.
יח .אילּו אציתא לפקּודי והוי פֹון כשפע נהר פרת שלמְך ּוזכּותְך כגלי ימא.
יט .והוֹו פֹון סגין כחלא דימא בנְך ּובני בנְך כפירּודֹוהי לא יפסֹוק ולא ישתצי שמיּה דישראל
מן קדמי לעלם.
כ .פּוקּו מבבל ערּוקּו ממדינת ארע כסדאי בקל תּושבחתא חוּו ּובסרּו דא ַאפקּוהא עד
סיפי ַארעא אמרּו פרק יי עבדֹוהי דבית יעקב.
כא .ולא ַאצחינּון בחרבתא דברינּון מיא מטּונרא אפיק להֹו ּובזע טינרא ּונגּודּו מיא.
כב .לית שלם אמר יי לרשיעיא.

פרק מט
א .קבילּו נגון למימרי וַאציתּו מלכון מרחיק יי עד לא הויתי זמנני ממעי אמי אדכר שמי.
ב .ושוי פתגמֹוהי בפּומי כחרב חריפא בטלל גבּורתּה ָאגין עלי ושויני כגיר בחיר די בבית
אזינין מסתר.
ג .ואמר לי עבדי את ישראל דבְך אשתבח.
ד .ואנא ָאמרית לריקנּו לאיתי ללמא ולא מדעם חילי שיציתי ברם דיני גלי קדם יי ואגר
עֹובדי קדם אלהי.
הּ .וכען אמר יי דַאתקנני ממעין למהוי עביד פלח קדמֹוהי לאתבא דבית יעקב לפּולחנּה
וישראל לדחלתּה יתקרב ויקירנא קדם יי ּומימר אלהי הוה בסעדי.
ו .ואמר הזעיר לכֹון דאתּון מתקרן עבדי לאקמא ית שבטי יעקב וגלות ישראל לאתבא
ואתנינְך לניהֹור עממין למהוי פּורקני עד סיפי ַארעא.
ז .כדנן אמר יי פרקּה דישראל קדישּה לדבסירין ביני עממיא לדמטלטלין ביני מלכותא
לדהוֹו עבדין לשלטֹונין להֹון מלכין יחזּון ויקּומּון רברבין ויסגדּון בדיל יי דמהימן קדישא
דישראל ואתרעי בְך.
ח .כדנן אמר יי בעידן דאתּון עבדין רעּותי אנא מקביל צלֹותכֹון ּוביֹום עקא אנא מקים
פּורקן וסעיד לכֹון ואתקנינְך ואתנינְך לקים עם לאקמא צדיקיא דשכבין בעפרא לַאחסנא
ירּותן דצדין.
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ט .למימר לדאסירין ביני עממיא פּוקּו ולדעגינין ביני מלכותא כד בקבלא אתגלּו לניהֹור על
אֹורחן ישרּון ּובכל נגדין בית מישריהֹון.
י .לא יכפנּון ולא יצחּון ולא ילקינּון שרבא ושמשא ארי דעתיד לרחמא עליהֹון ידברינּון ועל
מבּועי מיין ישרינּון.
יא .ואשוי כל טּוריא כבישין קדמיהֹון כאֹורח וכבשיא ירּומּון.
יב .הא אלין מרחיק ייתֹון והא אלין מצפּונא ּוממערבא ואלין מארע דרֹומא.
יג .שבחּו שמיא ּובּועי ַארעא ודּוצּו טּוריא תּושבחתא ארי עתיד יי לנחמא עמיּה ועל
ענותנֹוהי ירחם.
יד .ואמרת ציֹון סליק שכינתּה יי מני ויי רחקני.
טו .האפשר דתתנשי אתתא ברּה מלרחמא על בר מעהא מתיבא כנשתא דישראל
ואמרת אם לית קדמֹוהי אתנשָאה דלמא לא מתנשי לי ית דעבדית עגל דדהב אמר לּה
נביא ַאף אלין אתנשין מתיבא ואמרה ליּה אם אית קדמֹוהי אתנשָאה דלמא מתנשי לי ית
דאמרית בסיני נעבד ּונקבל מיתיב וָאמר לּה מימרי לא ירחקינְך.
טז .הא כדעל ידין את צירא קדמי שּורְך לקבלי תדירא.
יז .יֹוחּון בניכי חרבתיְך מפגרְך ּומחרבְך מניְך יגלֹון.
יח .זקּופי ירּושלם סחֹור סחֹור עינְך וחזא כל בני עם גלותיְך מתכנשין וָאתן לגויְך קים אנא
אמר יי ארי כּולהֹון ליְך כלבּוש דיקר ועֹובדיהֹון בגויְך כקישּוט כלתא.
יט .ארי חרבתיְך וצדיּותיְך וארע מפגרּותיְך ארי כען תדחקּון מיתיב ויתרחקּון מסלעמְך.
כ .מכען יימרּון חד חד בגויְך בני עם גלותיְך עק לי ַאתרא רוח לי ואיתיב.
כא .ותימרין בלביְך מן רבי לי ית אלין ואנא תכלא ויחידא גליא ּומטלטלא ואלין מן רבי הא
אנא אשתארית בלחֹודי אלין היכא הוֹו.
כב .כדנן אמר יי אלהים הא אגלי בעממיא גבּורתי ועל מלכותא ארים נסי וייתּון בנְך
בציבין ּובנתְך על פרון יתנטלן.
כג .ויהֹון מלכיא תּורבינְך ּומלכותהֹון ישמשּוניְך על אפיהֹון על ַארעא ישתטחּון למבעי מניְך
ועפר רגלְך ילחכּון ותידעין ארי אנא יי דלא יבהתּון צדיקיא דמסברין לפּורקני.
כד .היתנסיב מגברא עדי ואם דשבֹו זכאין ישתזיב .אמרת ירּושלם האפשר דיתנסיב
מעשו רשיעא דאמיר עלּה דצדיקיא הּוא ישתיזיב.
כה .ארי כדנן אמר יי ַאף דשבֹו גברין ָאתיב ודעדֹו תקיפין אשיזיב וית פּורענּותיְך אנא
אתפרע וית בנְך אנא אפרֹוק .ארי כדנן אמר יי ַאף עדָאה דעדא מניְך עשו גברא יתנסב
מנּה ושביא דשבא מניְך ישמעאל גיותנא דאמיר עלּה ערֹוד באנשא ישתיזיב וית
פּורענּותיְך אנא אתפרע וית בנְך אנא אפרֹוק.
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כו .ואתן ית בסר דהוֹו מֹונן ליְך מיכל לכל עֹופא דשמיא ּוכמא דמתרון מחמר מרית כן חית
ברא מדמהֹון תתרוי וידעּון כל בסרא ארי אנא יי פרקיְך ּומשיזביְך תקיפא דיעקב.

פרק נ
א .כדנן אמר יי אידא היא אגרת פטּורין דיהבית לכנשתכֹון ארי אתרחקת אֹו מן גבר דלּה
חֹובא קדמי דזבנית יתכֹון לּה הא בחֹוביכֹון אזדבנתּון ּובמרדיכֹון אתרחקת כנשתכֹון.
ב .מא דין שליחת נביי ולא תבּו אתנביאּו ולא קבילּו האתקפדא אתקפדת גבּורתי
מלמפרק ואם לית קדמי חיל לשיזבא הא במזֹופיתי ַאחריב ימא אשוי נהרין מדברא יסרֹון
נּוניהֹון מבלי מיא וימּותּון בצחּותא.
ג .אכסי שמיא כדבקבלא ּובסקא אשוי כסּותהֹון.
ד .יי אלהים יהב לי לשן דמלפין להֹודעא ַאלפא לצדיקיא דמשלהן לפתגמי אֹוריתא חּוכמא
בכן בצפר בצפר מקדים לשלחא נביאֹוהי מאים יתפתחן אּודני חיביא ויקבלּון אּולפן.
ה .יי אלהים שלחני לאתנבָאה ואנא לא סריבית לאחֹורא לא אסתחרית.
ו .גבי יהבית למחן וליסתי למרטן אפי לא טמרית מאתכנעּו ורֹוק.
ז .ויי אלהים סעיד לי על כן לא אתכנעית על כן שויתי אפי תקיפין כטינרא וידענא ארי לא
אתבהית.
ח .קריבא זכּותי מן ידין עמי נּקּום כחדא מן בעיל דיני יתקריב לותי.
ט .הא יי אלהים סעיד לי מן הּוא די יחיבינני הא כּולהֹון כלבּושא דבלי ּוכעשא ָאכיל לּה.
י( .אמר נביא עתיד קּודשא בריְך הּוא למהוי אמר לעממיא) מן בכֹון מדחליא דיי די שמע
בקל עבדּה נביא דעבד אֹוריתא בעקא כגבר דמהלְך בקבלא ולית זהֹור לּה מתרחיץ בשמא
דיי ּומסתמיְך על פּורקנא דאלהּה.
יא( .מתיבין עממיא וָאמרין קדמֹוהי רבֹוננא לא אפשר לנא למעסק באֹוריתא ארי כל יֹומנא
אתגרינא דין עם דין בקרבא וכד נצחנא דין לדין אֹוקידנא בתיהֹון ּושבינא טפלהֹון ונכסיהֹון
ּובהדא גונא שלימּו יֹומנא ולא אפשר לנא למעסק באֹוריתא מתיב קּודשא בריְך הּוא ואמר
להֹון) הא כּולכֹון מגרן באשתא מתקפי חרב אזילּו פילּו באשתא דגריתּון ּובחרבא
דתקיפתּון ממימרי הות דא לכֹון לתקלּותכֹון תחּובּון.

פרק נא
א .קבילּו למימרי רדפי קּושטא דבען אּולפן מן קדם יי אסתכלּו די בחציבא מטינרא
אתחצבתּון וכפסּולא דמגּוב ריקן אתפסלתּון.
ב .אסתכלּו בַאברהם אבּוכֹון ּובשרה דַאעדיַאתכֹון ארי חד הוה ַאברהם יחידי בעלמא
קריבתּה לפּולחני ּוברכתּה וַאסגיתּה.
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ג .ארי עתיד יי לנחמא ציֹון לנחמא כל חרבתהא וישוי מדברהא כעדן ּומישרָאה כגינתא דיי
ביע וחדוא ישתכח בּה מעלי תֹודתא וקל דמשבחין.
ד .קבילּו למימרי עמי ּוכנשתי לפּולחני אציתא ארי אֹוריתא מן קדמי תיפֹוק ודיני כניהֹור
לּה עממין אגלי ישתבחּון.
ה .קריבא זכּותי נפק פּורקני ּובתקֹוף דרע גבּורתי עממיא יתדנּון למימרי נגון יסברּון
וליתקֹוף דרע גבּורתי יכתרּון.
ו .זקיפּו לשמיא עיניכֹון ואסתכלּו בַארעא מלרע ארי שמיא כתננא דעדי כן יעדּו וַארעא
ככסּותא דבליא כן תבלי ויתבהא ַאף אינּון הכן ימּותּון ּופּורקני לעלם יהי וזכּותי לא
תתעכב.
ז .קבילּו למימרי ידעי קּושטא עמא דאּולפן אֹוריתי בלבהֹון לא תדחלּון מחיסּודי בני אנשא
ּומאתרברבּותהֹון לא תתברּון.
ח .ארי בלבּושא דָאכיל לּה עשא ּוכעמרא דָאחיד בּה רּוקבא וזכּותי לעלם תהי ּופּורקני
לדר דרין.
ט .אתגלא לבשי תקֹוף גבּורא מן קדם יי אתגלא כיֹומי קדם דריא דמלקדמין הלא בדילְך
כנשתא דישראל תברית גבריא שיציתי פרעה ּומשריתּה דהוּו תקיפין כתנינא.
י .הלא בדילְך כנשתא דישראל ַאחרבית ימא מי תהֹום רבה שויתי עּומקי ימא אֹורח למיגז
משיזביא.
יאּ .ופריקיא דיי יתכנשּון מביני גלותהֹון ויעלּון לציֹון בתּושבחתא וחדות עלם תהי להֹון
דלא פסקה וענן יקר יהי מטיל על רישיהֹון ביע וחדוה ישכחּון ויסּוף מנהֹון מבית ישראל
דוֹונא ותינחתא.
יב .אנא אנא הּוא מנחמכֹון ממן אתּון דחלין מאנשא דמאית ּומבר אנשא די כעסבא חשיב.
יג .ואתנשיתא פּולחנא דיי דעבדְך דתלא שמיא ושכליל ַארעא ּודחלתא תדירא כל יֹומא מן
קדם חמת מעיקא כמא דמתקנין לחבלא ּוכען ָאן היא חמת דמעיקא.
יד .מֹוחי פּורענּותא לאתגלָאה ולא ימּותּון צדיקיא לחבל ולא יחסרּון מזֹוניהֹון.
טו .ואנא יי אלהְך דנזיף בימא והמן גלֹוהי יי צבאֹות שמּה.
טז .ושויתי פתגמי נבּוָאתי בפּומְך ּובטלל גבּורתי ַאגנית עלְך לקימא עמא דאמיר עליהֹון
דיסגּון ככֹוכבי שמיא ּולשכללא כנשתא דאמיר עליהֹון דיסגּון כעפרא דַארעא ּולמימר
לדדירין בציֹון עמי אתּון.
יז .אתרבא אתרבא קּומי ירּושלם דקבילת מן קדם יי ית כסא דחימתּה ית פילי כסא
דלוטא שתית ַאערית.
יח .לית דמנחם לּה מכל בנין דילידת ולית דמתקיף בידּה מכל בנין דרביַאת.
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יט .תרתין עקן ָאתָאה עלְך ירּושלם לא יכילית למיקם כד ַארבע ייתּון עלְך ביזא ּותברא
וכפנא וחרבא לית די מנחמיְך אלהין אנא.
כ .בניְך יהֹון מטרפין רמן בריש כל שּוקיא כמזרקי מצדן מלן חימתא מן קדם יי מזֹופיתא
מן קדם אלהיְך.
כא .בכן שמעי כען דא מטלטלתא דרויא מן עקא ולא מן חמר.
כב .כדנן אמר רבֹוניְך יי ואלהיְך דעתיד למעבד פּורענּות דין עמּה הא קבלית מן ידיְך ית
כסא דלוטא ית פילי כסא דחימתי לא תֹוסיפין למשתּה עֹוד.
כג .ואמסרינּה ביד דהוֹו מֹונן ליְך דהוֹו ָאמרין לנפשיְך ַאמאיכי ונעדי וַאמאיכת כַארעא
יקריְך והוית כשּוק לעדן.

פרק נב
א .אתגלא אתגלא לבשי תּוקפְך ציֹון לבשי לבּושי תּושבחתיְך ירּושלם קרתא דקּודשא ארי
לא יֹוספּון ויעדּון ביְך עֹוד ערלין ּומסאבין.
ב .אתנפצי מעפרא קּומי תבי על כּורסי יקרא ירּושלם אתפסקּו חנקי צוריכֹון שביא כנשתא
דציֹון.
ג .ארי כדנן אמר יי מגן אזדבנתּון ולא בכסף תתפרקּון.
ד .ארי כדנן אמר יי אלהים למצרים נחת עמי בקדמיתא לאתֹותבא תמן ואתּורָאה בלמא
ַאנסיּה.
הּ .וכען עתידנא למפרק אמר יי ארי אזדבן עמי מגן עממיא דשליטּו בהֹון משתבחין אמר
יי ּותדירא כל יֹומא על פּולחן שמי מרגזין.
ו .בכן יתרבא בעממיא שמי בכן בעידנא ההיא תידעּון ארי אנא הּוא דמללית ּומימרי קים.
ז .מה יאון על טּורי ַארעא דישראל רגלי מבסר משמע שלם מבסר טב משמע פּורקן אמר
לכנשתא דציֹון איתגליַאת מלכּותא דאלהיְך.
ח .קל פרנסיְך דמרימין קלהֹון כחדא משבחין ארי בעיניהֹון יחזּון גבּורן די עבד יי כד יתיב
שכנתּה לציֹון.
ט .בּועּו ושבחּו כחדא חרבת ירּושלם ארי עתיד יי לנחמא עמּה פריק ירּושלם.
י .גלא יי ית דרע קּודשּה לעיני כל עממיא ויחזּון כל דבסיפי ַארעא ית פּורקנא דאלהנא.
יא .אתפרשּו אתפרשּו פּוקּו מתמן במסָאב לא תקרבּון פּוקּו מגוּה אתבחרּו נטלי מני בית
מקדשא דיי.
יב .ארי לא בבהילּו תפקּון מביני עממיא ּובעירֹוקי לא תתֹובלּון לַארעכֹון ארי מדבר
קדמיכֹון יי ועתיד לכנשא גלותכֹון אלהא דישראל.
יג .הא יצלח עבדי משיחא ירּום ויסגי ויתקֹוף לחדא.
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יד .כמא דסברּו ליּה בית ישראל יֹומין סגיאין דהוה חשיְך ביני עממיא חזוהֹון וזיוהֹון מבני
אנשא.
טו .כן יבדר עממין סגיאין עלֹוהי ישתקּון מלכין ישוּון ידיהֹון על פּומהֹון ארי דלא אשתעיאּו
להֹון חזֹו ּודלא שמעּו אסתכלּו.

פרק נג
א .מן הימין לבסֹורתנא דא ּותקֹוף דרע גבּורתא דיי כדּון על מן אתגליַאת.
ב .ויתרבא צדיקא קדמֹוהי הא כלבלבין דפרחין ּוכאילן דמשלח שֹורשֹוהי על נגדין דמיין כן
יסגֹון תּולדת קּודשא בַארעא דהות צריכא ליּה לא חיזּו חּולא חזויּה ולא אימתּה אימת
הדיֹוט ויהי זיו קּודשא זיויּה דכל דיחזיניּה יסתכל ביּה.
ג .בכן יהי לבּוסרן ויפסיק יקר כל מלכותא יהֹון חלשין ודון הא כאנש כיבין ּומזּומן למרעין
ּוכמא דהות מסלקא אפי שכנתא מננא בסירין ולא חשיבין.
ד .בכן על חֹובנא הּוא יבעי ועויתנא בדילּה ישתבקּון ואנחנא חשיבין כתישין מחן מן קדם
יי ּומענן.
ה .והּוא יבני בית מקדשא דאתחל בחֹובנא אתמסר בעויתנא ּובאּולפנּה שלמא יסגי עלנא
וכדנצית לפתגמֹוהי חֹובנא ישתבקּון לנא.
ו .כּולנא כענא אתבדרנא גבר לקביל אֹורחּה גלינא ּומן קדם יי הות רעוא למשבק חֹובי
כּולנא בדיליּה.
ז .בעי והּוא מתתב ועד לא פתח פּומיּה מתקבל תקיפי עממיא כאמרא לנכסתא ימסר
וכרחלא דקדם גזזהא שתקא ולית לקיבלּה דפתח פּומּה ממליל מלא.
ח .מיסּורין ּומפּורענּות יקריב גלותנא ּופרישן דיתעבדן לנא ביֹומֹוהי מן יכּול לאשתעָאה
ארי יעדי שּולטן עממיא מַארעא דישראל חֹובין דחבּו עמי עד לותהֹון ימטֹו.
ט .וימסר ית רשיעיא לגהנם וית עתירי נכסיא דאנסּו במֹותא דָאבדנא בדיל דלא יתקימּון
עבדי חטָאה ולא ימללּון נכלין בפּומהֹון.
יּ .ומן קדם יי הות רעוא למצרף ּולדכָאה ית שָארא דעמּה בדיל לנקָאה מחֹובין נפשיהֹון
יחזּון במלכּות משיחיהֹון יסגּון בנין ּובנן יֹורכּון יֹומין ועבדי אֹוריתא דיי ברעּותּה יצלחּון.
יא .משעבּוד עממיא ישיזיב נפשהֹון יחזּון בפּורענּות סנאיהֹון יסבעּון מבזת מלכיהֹון
בחּוכמתּה יזכי זכאין בדיל לשעבדא סגיאין לאֹוריתא ועל חֹוביהֹון הּוא יבעי.
יב .בכן אפליג ליּה בזת עממין סגיאין וית נכסי כרכין תקיפין יפלג עדָאה חלף דמסר
למֹותא נפשּה וית מרֹודיא שעבד לאֹוריתא והּוא על חֹובין סגיאין יבעי ולמרֹודיא ישתביק
בדילּה.

פרק נד
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א .שבחי ירּושלם דהות כאתא עקרה דלא ילידת בּועי תּושבחתא ודּוצי דהות כאתא דלא
עדיַאת ארי סגיאין יהֹון בני ירּושלם צדיתא מבני כרכא יתיבתא אמר יי.
בַ .אפתי אתר בית מישרְך ּומקרוי ַארעיְך יתבי לא תמנעין ַאסגא עם משריתיְך ושלטֹוניְך
תקיפי.
ג .ארי לדרֹומא ּולצפּונא תתקפין ּובנְך עממין יירתּון וקרוין דצדין ייתבּון.
ד .לא תדחלין ארי לא תבהתין ולא תתכנעין ארי לא תתכלמין ארי בהתת עּולמּותיְך
תתנשין וחיסּודי ַארמלּותיְך לא תדכרין עֹוד.
ה .ארי מריְך דעבדיְך יי צבאֹות שמּה ּופרקיְך קדישא דישראל אלּה כל ַארעא יתקרי.
ו .ארי כאתא שביקא ועיקת רּוח ערעְך שכנתא דיי ּוכאתת עּולמין דאתרחקת אמר אלהיְך.
ז .בשעה זעירא רחקתיְך ּוברחמין סגיאין אקרב גלותְך.
ח .ברגז זעיר סלקית ַאפי שכנתי זמן זעירא מניְך ּובטבות עלם דלא פסקן ארחם עלְך
אמר פרקיְך יי.
ט .כיֹומי נח דא קדמי דקימית במימרי דלא יעדּון מי טּופנא דהוֹו ביֹומי נח עֹוד על ַארעא כן
קימית במימרי דלא יחֹול רּוגזי עלְך ולא אזֹוף ביְך.
י .ארי טּוריא יעדּון ורמתא יתפרקּון וטּובי מניְך ירּושלם לא יעדי ּוקים שלמי לא יתרחק
אמר דעתיד לרחמא עלְך יי.
יא .חשיבתא מקבלא עּולבן קרתא דָאמרין עלה עממיא לא תתנחם הא אנש כבש
בצדידא ַאבני רצפתיְך ואשכלליניְך בַאבנין טבין.
יב .ואשוי במרגלין ָאעְך ותרעיְך לַאבני גמר וכל תחּומיְך לַאבני צרֹוְך.
יג .וכל בניְך ַאלפין באֹוריתא דיי וסגי יהי שלם בנְך.
יד .בזכּותא תתקנין אתרחקי מעּושקא ארי לא תדחלין ּומתבירא ארי לא יעּול עלְך.
טו .הא אתכנשא יתכנשּון ליְך גלות עמיְך לסֹופא מלכי עממיא דמתכנשין לאעקא ליְך
ירּושלם בגויְך יתרמּון.
טז .הא אנא ברית נפחא נפח נּור בשחֹורין ּומפיק מנא לצֹורכּה ואנא ברית מחבלא
לחבלא.
יז .כל זין דיתקן עלְך ירּושלם לא יצלח וכל לישן דיקּום עמְך לדינא תחיבינּה דא ַאחסנת
עבדיא דיי וזכותיהֹון מן קדמי אמר יי.

פרק נה
א .וי כל דצבי למילף ייתי וילף ּודלית ליּה כסף אתֹו שמעּו ואליפּו ואתֹו שמעּו בלא בדמין
ּובלא בממֹון אּולפן דטב מחמר ּומחלב.
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ב .למא תתקלּון כספכֹון בלא למיכל ולאּותכֹון בלא למשבע קבילּו קבלא למימרי ואכּולּו
דטב ותתפנק בדדהין נפשכֹון.
גַ .ארכינּו אּודניכֹון וקבילּו למימרי שמעּו ותתקים נפשכֹון ואגזר לכֹון קים עלם טבות דוד
דמהימנן.
ד .הא רב לעממיא מניתּה מלְך ושליט על כל מלכותא.
ה .הא עם דלא תידע יפלחינְך ועם דלא ידעּוְך ירהטּון לַאסקא לְך מסין בדיל יי אלהְך
ּולקדישא דישראל ארי שבחְך.
ו .תבעּו דחלתא דיי עד דאתּון חיין בעֹו מן קדמֹוהי עד דאתּון קימין.
ז .ישביק רשיעה אֹורחּה דרשעא ּוגבר ָאניס עשתֹונֹוהי ויתּוב לפּולחנא דיי וירחם עלֹוהי
ולדחלתא דאלהנא ארי מסגי לסלחא.
ח .ארי לא מחשבתי מחשבתכֹון ולא אֹורחתכֹון תקנן כאֹורחת טּובי אמר יי.
ט .ארי כמא דרמין שמיא מן ַארעא כן תקנן אֹורחתי מאּורחתכֹון ּומחשבתי תקנן
ממחשבתכֹון.
י .ארי כמא דנחית מטרא ותלגא מן שמיא ּולתמן לא אפשר ליּה דיתּוב אלהין מרוי ית
ַארעא ּומרבי לּה ּומֹועילּה ויהב בר זרעא כמסת לזרע ולחמא כמסת למיכל.
יא .כן הוי פתגם טּובי דנפק מן קדמי לא אפשר דיתּוב לקדמי ריקן אלהן עבד ית דרעינא
ּומצלח לדשלחנא ליּה.
יב .ארי בחדוא תפקּון מביני עממיא ּובשלמא תתֹובלּון לַארעכֹון טּוריא ורמתא יבּועּון
קדמיכֹון תּושבחא וכל אילני חקלא ישענּון בענפיהֹון.
יג .חלף רשיעיא וחלף חיביא יתקימּון דחלי חטָאה ויהי קדם יי לשּום לָאת עלם דלא
יפסֹוק.

פרק נו
א .כדנן אמר יי טרּו דינא עבידּו צדקתא ארי קריב פּורקני למיתי ּוזכּותי לאתגלָאה.
ב .טּובי אנש דיעבד דא ּובר אנשא דיתקף בּה יטר שבתא מַאחלּותּה ויטר ידֹוהי מלמעבד
כל דביש.
ג .ולא יימר בר עממין דמתֹוסף על עמא דיי למימר ַאפרשא יפרשנני יי מעל עמּה ולא יימר
סריסא הא אנא חשיב כָאע יביש.
ד .ארי כדנן אמר יי לסריסיא דיטרּון ית יֹומי שביא דילי ּומתרען בדצבנא ּומתקפין בקימי.
ה .ואתן להֹון בבית מקדשי ּובארע בית שכנתי אתר ושּום דטב מבנין ּומבנן שּום עלם אתן
להֹון דלא יפסֹוק.
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וּ .ובני עממיא דמתֹוספין על עמּה דיי לשמשּותּה ּולמרחם ית שמא דיי למהוי ליּה לעבדין
כל דיטר שבתא לַאחלּותּה ּומתקפין בקימי.
ז .וַאיתינּון לטּורא דקּודשי וַאחדינּון בבית צלֹותי עלותהֹון ונכסת קּודשיהֹון יתסקּון לרעוא
על מדבחי ארי בית מקדשי בית צלֹו יתקרי לכל עממיא.
ח .אמר יי אלהים דעתיד לכנשא מבדרי ישראל עֹוד אקרב גלותהֹון לכנשא יתהֹון.
ט .כל מלכי עממיא דמתכנשין לאקעא ליְך ירּושלם בגויְך יתרמּון יהֹון למיכל לחית ברא
תשבע מנהֹון חיות חּורשא.
י .סכואיהֹון סמן כּולהֹון לא ידעין מדעם כּולהֹון כלבין חרשין לא יכלין למנבח נימין שכבין
רחמין למדמְך.
יא .וכלביא תקיפי נפשן לא ידעין למשבע ואינּון מבאשין לא ידעין לאסתכלא כּולהֹון גבר
לקבל אֹורחּה גלֹו גבר למבז ממֹונּה דישראל.
יבָ .אמרין אתֹו ונסב חמר ונתרוי מן עתיק ּותהי שירּותנא דמחר טבא מדיֹומא דין רבא
סגיָאה לחדא.

פרק נז
א .צדיקיא מיתין ולית אנש דמשוי דחלתי על לב וגברי גמלי חסדא מתכנשין ולא מסתכלין
ארי מן קדם בישתא דעתידא למיתי מתכנשין צדיקיא.
ב .יהכּון שלם ינּוחּון על אתר בית משכביהֹון עבדי אֹוריתּה.
ג .ואתּון אתקרבא הלכא עם דרא דעֹובדיהֹון בישין דמנצבת קּודשא נצבתהֹון ואינּון
מנאפין ּומזנן.
ד .על מן אתּון מתפנקין וקדם מן תפתחּון פּומכֹון תסגּון למללא רברבן הלא אתּון ילדי
מרֹוד זרעא שקרא.
ה .דפלחין לטעותא תחֹות כל אילן עבּוף נכסי ינקיא בנחליא תחֹות שקיפי כיפיא.
ו .בשעיעּות כיף נחלא חּולקיְך ַאף תמן אינּון עדבְך ַאף להֹון נסיכת נסכין אסיקת קּורבנין
העל אלין יתּוב מימרי.
ז .על טֹור רם ּומנטל שוית אתר בית מישריְך ַאף לתמן סליקת לדבחא דבח.
ח .ואחֹורי דשא ּומזּוזתא שוית דּוכרן טעותיְך הוית דמיא לאתתא דרחימא על בעלּה
ּוטעת בתר נּוכראין ַאפתית אתר בית מישרְך וגזרת ליְך מנהֹון קים רחימת אתר בית
משכבהֹון אתר בחרת.
ט .כד עבדת ליְך אֹוריתא ַאצלחת במלכּותא וכדַאסגית ליְך עֹובדין טבין סגיָאה משריתיְך
ּושלחת אזגדְך עד מרחיק וַאמאיכת תקיפי עממיא עד לשאֹול.
י .בסגיאּות אֹורחתיְך לאית לא אמרת למתב נכסין סגיאין ַאסגית על כן לא סברת למיתב.

65

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

66

יא .וית מן יציפת וקדם מן דחילת ארי ַאסגית למללא כדבין ּופּולחני לא ַאדכרת ולא שוית
דחלתי על לביְך הלא אנא יהבית ַארכא מעלמא דאם תתּובין לאֹוריתא ולקדמי לא תבת.
יב .אנא חויתי לְך עֹובדין טבין דאינּון זכון ליְך ואת ַאסגית ליְך עֹובדין בישין דלא יחנּון ליְך.
יגַ .אצוחי כען אם יפרקּוניְך עֹובדי שקרין דהוית מתעסקא בהֹון מינקּותיְך וית כּולהֹון יטֹול
רּוחא יהֹון כלמא ּודרחיץ על מימרי יחסין ַארעא ויירת טּורא דקּודשי.
יד .ויימר ַאליפּו וַאזהרּו ַאפנֹו לב עמא לאֹורח תקנא סליקּו תקלת רשיעיא מאֹורח כנשתא
דעמי.
טו .ארי כדנן אמר רמא ּומנטלא דשרי בשמיא וקדיש שמּה ברּומא שרי וקדישא שכנתּה
אמר למפרק לתבירי לבא ּולמכיכי רּוחא לקימא רּוח מכיכין ּולמסעד לב תבירין.
טז .ארי לא לעלמא אתפרע בדין ולא לַאפרש יהי רּוגזי ארי רּוחי מתיא אנא עתיד לאתבא
ונשמתא אנא עבדית.
יז .בחֹובי ממֹונהֹון דאנסּו הוה רּוגזי עליהֹון וַאלקיתינּון סליקית שכנתי מנהֹון וטלטלתינּון
בדרית גלותהֹון על דטעּו בתר הרהּור לבהֹון.
יח .אֹורח תיּובתהֹון גליא קדמי ואשבֹוק להֹון וארחם עליהֹון ואשלם תנחּומין להֹון
ּולמתאבלין עליהֹון.
יט .דברא ממלל ספון בפּום כל אנשא אמר נביא שלמא יתעבד לצדיקיא דנטרּו אֹוריתי
מלקדמין ּושלמא יתעבד לתביא דתבּו לאֹוריתא קריב אמר יי ואשבֹוק להֹון.
כ .ורשיעיא כימא דטריד דבעי למינח ולא יכיל ועבדין מֹוהי סין וטין.
כא .לית שלמא אמר אלּה לרשיעיא.

פרק נח
א .נביא ַאכלי בגרֹונְך לא תמנע כקל שֹופרא ארים קלְך וחוי לעמי מרדיהֹון ּולבית יעקב
חֹוביהֹון.
ב .וקדמי יֹום יֹום אּולפן תבעין כאלּו למידע אֹורחן דתקנן קדמי צבן כעמא דזכּו עבד ּומדין
אלהּה לא אתרחק שאלין מן קדמי דין ּוקשֹוט כאלּו לאתקרבא לדחלתא דיי צבן.
גָ .אמרין למא אנחנא צימין ּוקדמְך גלי מסגפין נפשתנא ּוקדמְך ידיע נביא אמר להֹון הא
ביֹום תעניתכֹון אתּון תבעין צרכיכֹון וכן תקלתכֹון אתּון מקרבין.
ד .הן לתחרּו ּולמצּו אתּון צימין ּולממחי בכּורמיזא דרשעא לא תתענּון תענין כאלין
לאשמעא במרֹומא קלכֹון.
ה .ההדא הּוא תעניתא דרעינא בּה יֹומא דמסגף אנשא נפשּה כפיף רישה כַאגמֹון כפיף
ועל סקא וקיטמא באית הלדא אתּון קרן תענית ויֹומא דרעוא ביּה מן קדם יי.
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ו .הלא דא היא תעניתא דרעינא בּה פרדּו כנישת רשעא שרֹו קטרי כתבי דין מסטי ּופטרּו
דהוֹו אנּוסין בני חֹורין וכל דין מסטי תסלקּון.
ז .הלא תפרנס לכפנא מלחמְך וחשיבין מטלטלין תעיל לגֹו ביתא ארי תחזי ערטילָאה
ּותכסינּה ּומקריב בשרְך לא תכבֹוש עינְך.
ח .בכן יתגלי כשפרפרא נהֹורְך וַאסּות מחתְך בפריע תיסק ויהכּון קדמְך זכותְך ביקר מן
קדם יי תתכניש.
ט .בכן תצלי ויי יקבל צלֹותְך תבעי מן קדמֹוהי ויעבד בעּותְך אם תעדי מבינְך ַאסטיּות דין
מרמז באצבע ּומלילא מלין דאֹונס.
י .ותתפח קדם כפנא נפשְך ּונפש מסגפא תשבע וידנח בחשּוכא נהֹורְך וקבלְך יהי
כטהרא.
יא .וידברינְך יי תדירא וישבע בשני בצֹורתא נפשְך וגּופְך וחיי בחיי עלמא ּותהי נפשְך
מליא תפנּוקין כגנת שקיא דמרויא ּוכמבּוע דמיין דלא פסקין מֹוהי.
יב .ויבנֹון מנְך חרבת עלם יסֹודי דר ודר תקֹומם ויקרּון לְך מקיים אֹורחא דתקנא מתיב
רשיעיא לאֹוריתא.
יג .אם תתיב משבתא רגלְך למעבד צֹורכְך ביֹומא דקּודשי ּותערע לשבתא בתפנּוקין
לקדישא דיי תיקר ּותיקר קדמֹוהי מלמעבד אֹורחְך מלספקא צֹורכְך ּומללא מלין דאֹונס.
יד .בכן תתפנק קדם יי וישרינְך על תּוקפי ַארעא ויֹוכלינְך פרי ַאחסנת יעקב אבּוְך ארי
במימרא דיי גזיר כן.

פרק נט
א .הא לא מקפידּות ידא מן קדם יי לית אתּון מתפרקין ולא מדיקר קדמֹוהי מלמשמע לא
מתקבלא צלֹותכֹון.
ב .אלהן חֹוביכֹון הוֹו מפרשין ביניכֹון לבין אלהכֹון וחטאיכֹון גרמּו לסלקא אפי שכנתא מנכֹון
מלקבלא צלֹותכֹון.
ג .ארי ידיכֹון שּוטפין בדם זכאי ואצבעתכֹון בחֹובין ספותכֹון ממללין שקר לישנכֹון נכלין
מחשב.
ד .לית דמצלי בקשֹוט ולית דמתדן בהימנּותא מתרחצין על למא ּוממללין שקר מֹוחן
ּומפקין מלבהֹון מלין דאֹונס.
ה .הא כביעי חיוי חּורמנין מפרתין ּוכקוין דעכֹוביתא מחיא דמן דָאכיל מביעיהֹון מאית
ּומשחנן ּומפקן חיון חּורמנין מפרתין.
ו .הא כקוין דעכֹוביתא דלא כשרין לאתכסָאה כן לית הנָאה בעֹובדיהֹון דרשיעיא עֹובדיהֹון
עֹובדי אֹונס וליאּות שקר בידהֹון.
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ז .רגליהֹון למעבד דביש רהטין ּומֹוחין למשפְך דם זכאי עשתֹוניהֹון עשתֹוני אֹונס בזא
ּותברא בכבשיהֹון.
ח .אֹורח שלמא לא ידעין ולית דינא במהכיהֹון שביליהֹון עקימּו להֹון כל דדריְך בהֹון לא
ידע שלמא.
ט .על כן אתרחק דינא מננא ולא מערען לנא זכון סברנא לניהֹור והא חשֹוְך לזיהֹור והא
כדבקבלא אנחנא מהלכין.
י .נמשמש כסמן כּותלין וכדלית להֹון עינין נמשמש אתקילנא בטיהרא כמא דמתקלין
בקבלא אתאחד באפנא כמא דאחידין קבריא באפי מתיא.
יא .עסינא מן קדם בעלי דבבנא דמתכנשין עלנא כדּובין כּולנא ּוכיֹונין נהמא נהימנא
סברנא לדינא ולית לפּורקנא אתרחק מננא.
יב .ארי סגיאין חֹובנא קדמְך וחטאנא ַאסהידּו בנא ארי חֹובנא גלן לנא זעויתנא ידענא
להֹון.
יג .מרידנא וכדיבנא במימרא דיי ואסתחרנא לַאחֹורא מבתר פּולחנא דאלהנא והוינא
ממללין שקר וסטיא מֹוחן ּומפקין מלבהֹון פתגמי שקר.
יד .ואסתחר לאחֹורא עבדי דינא ועבדי זכּותא מרחיק קמין ארי אתקילּו עבדי קּושטא
ועבדי הימנּותא לא יכלין לאתגלָאה.
טו .והוֹו עבדי קּושטא מטמרין ּודסטן מביש מתבזזין ּוגלי קדם יי ּובאיש קדמֹוהי ארי לית
דינא.
טזּ .וגלי קדמֹוהי דלית גבר דליּה עֹובדין טבין וידיע קדמֹוהי ולית אנש דיקּום ויבעי עליהֹון
ּופרקינּון בדרע תּוקפּה ּובמימר רעּותי סעדינּון.
יז .אתגלי למעבד זכון לעמּה תקֹוף ּופּורקן ַאיתי במימרּה לדחלֹוהי ויתגלי למעבד
לאתפרעא בתקֹוף מסנאי עמּה ויתב נקמא לבעלי דבבֹוהי.
יח .מרי גמליא הּוא גמלא ישלם פּורענּותא לסנאֹוהי גמלא לבעלי דבבֹוהי לננותא גמלא
ישלם.
יט .וידחלּון ממערבא ית שמא דיי ּוממדנח שמשא ית יקרּה ארי ייתּון כשפע נהר פרת
מעיקן במימרא דיי יתברּון.
כ .וייתי לציֹון פריק ולאתבא מרֹודיא דבית יעקב לאֹוריתא אמר יי.
כא .ואנא דין קימי עמהֹון אמר יי רּוח קּודשי דעלְך ּופתגמי נבּוָאתי דשותי בפּומְך לא יעדּון
מפּומְך ּומפּום בנְך ּומפּום בני בנְך אמר יי מכען ועד עלמא.

פרק ס
א .קּומי ַאנהרי ירּושלם ארי מטא זמן פּורקניְך ויקרא דיי עלְך יתגלי.
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ב .ארי הא חשֹוכא יחפי ַארעא וקבלא למלכותא ּוביְך ישרי שכנתא דיי ויקרּה עלְך יתגלי.
ג .ויהכֹון עממין לנהֹוריְך ּומלכיא לקבל זהֹוריְך.
ד .זקּופי ירּושלם סחֹור סחֹור עינְך וחזי כל בני עם גלותְך דמתכנשין וָאתן לגויְך בנְך
מרחיק ייתּון ּובנתְך על גססין יתנסבן.
ה .בכן תחזין ּותנהרין ותדחלין ויפתי לביְך בדחלת חטאין ארי יתחליף ליְך עֹותר מערבא
נכסי פלחי כֹוכביא יתעלּון לגויְך.
ו .שירת ערבאי תחפי סחרניְך הֹוגני מדין והֹולד כּולהֹון משבא ייתּון דהב ּולבֹונה יהֹון
טעינין ּודָאתן עמהֹון בתּושבחתא דיי יהֹון משתען.
ז .כל עאן ערבאי יתכנשין לגויְך דכרי נביֹות ישמשּוניְך יתסקּון לרעוא על מדבחי ּובית
תּושבחתי אשבח.
ח .מן אלין דָאתן בגלי כעננין קלילין ולא אתעכבא גלותא דישראל דמתכנשין וַאתין
לַארעהֹון הא כיֹונין דתיבן לגֹו שֹובכיהֹון.
ט .ארי למימרי נגון יסברּון ונחתי ספיני ימא ַאידא פרסא קלעהא בקדמיתא לַאיתָאה בנְך
מרחיק כספהֹון ּודהבהֹון עמהֹון לשמא דיי אלהְך ּולקדישא דישראל ארי שבחְך.
י .ויבנֹון בני עממיא שּורְך ּומלכיהֹון ישמשּוניְך ארי ברּוגזי ַאלקיתיְך ּוברעּותי ארחם עלְך.
יא .ויתפתחּון תרעְך תדירא יימם ולילי לא יתַאחדּון לאעלא לגויְך נכסי עממיא ּומלכיהֹון
זקיקין.
יב .ארי עם ּומלכּו דלא יפלחּוניְך ירּושלם ייבדּון ועממיא אשתיצָאה ישתיצּון.
יג .יקר לבנן לגויְך יתעל בירון מֹורנין ואשכרעין כחדא לשבחא אתר בית מקדשי ואתר
בית אשריּות שכנתי איקר.
יד .ויהכּון לגויְך כפיפין בני משעבדיְך וישטתחּון למבעי מניְך על פרסת רגליְך כל דהוֹו
מרגזין ליְך ויקרֹון ליְך קרתא דיי ציֹון דאתרעי בּה קדישא דישראל.
טו .חלף דהוית שביקא ּומטלטלא ולית דעדי ואשוינְך ליקר עלם בית דיץ דר ודר.
טז .ותסבעין נכסי עממיא ּובבזת מלכין תתפנקין ותידעין ארי אנא יי פרקיְך ּומשיזביְך
תקיפא דיעקב.
יז .חלף נחשא דבזֹו מניְך ירּושלם ַאיתי דהבא וחלף ברזלא ַאיתי כספא וחלף ָאעיא נחשא
וחלף ַאבניא ברזלא ואשוי פרנסְך שלם ושלטּוניְך בזכּו.
יח .לא ישתמע עֹוד חיטפא בַארעיְך בזא ּותבירא בתחּומיְך ויערעּון פּורקן על שּורְך ועל
תרעְך יהֹון משבחין.
יט .לא תצטרכין לניהּור שמשא ביממא וַאף לא לזיהּור סיהרא בליליא ויהי ליְך יי לניהֹור
עלם ואלהְך לתּושבחתיְך.
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כ .לא תבטל עֹוד מלכּותיְך ויקריְך לא יעדי ארי יי יהי ליְך לניהֹור עלם וישלמּון יֹומי אבליְך.
כא .ועמיְך כּולהֹון זכאין לעלם יחסנּון ַארעא ניצבא דחדותי עֹובד גבּורתי לאשתבחא.
כב .דזעיר בהֹון יהי לַאלפא ּודחלש לעם תקיף אנא יי בזמנּה ַאיתינּה.

פרק סא
א .אמר נביא רּוח נבּוָאה מן קדם יי אלהים עלי חלף דרבי יתי יי לבשרא ענותניא שלחני
לתקפא לתבירי לבא למקרי לדשבן חירּו ולדאסירין אתגלּו לניהֹור.
ב .למקרי שנת רעוא קדם יי ויֹום פּורענּותא קדם אלהנא לנחמא כל אבליא.
ג .לשוָאה לאבילי ציֹון למתן להֹון כליל חלף קטם משח דחדוה חלף אבלא רּוח משבחא
חלף רּוחהֹון דהות עמיא ויקרֹון להֹון רברבי קּושטא עמּה דיי לאשתבחא.
ד .ויבנֹון חרבת עלם צדית קדמאי יקֹוממּון ויחדתּון קירוין דהוָאה חרבן צדיא דר ודר.
ה .ויקּומּון נּוכראין וירעּון ענכֹון ּובני עממיא אכריכֹון ּומפלחי כרמיכֹון.
ו .ואתּון כהניא דיי תתקרּון דמשמשין קדם אלהנא יתאמר לכֹון נכסי פלחי כֹוכביא תיכלּון
ּוביקרהֹון תתפנקּון.
ז .חלף דבהתהּון ואתכנעתּון על חד תרין בטבון דאמרית לכֹון ַאיתי לכֹון ויתבהתּון עממיא
דהוֹו משתבחין בחּולקהֹון בכן בַארעהֹון על חד תרין יחסנּון חדות עלם תהי להֹון.
ח .ארי אנא יי רחימנא דינא מרחק קדמי שקרא ואֹונסא ואתן אגר עֹובדיהֹון בקשֹוט ּוקים
עלם אגזר להֹון.
ט .ויתרבּון בעממיא בניהֹון ּובני בניהֹון בגֹו מלכותא כל חזאיהֹון ישתמֹודעינּון ארי אינּון
זרעא דברכּה יי.
י .אמרת ירּושלם מחדא אחדי במימרא דיי תבּוע נפשי בפּורקנא דאלהי ארי ַאלבשני
לבּושין דפּורקן מעין דזכּו עטפני כחתנא דמצלח בגנּונּה ּוככהנא רבא דמתקן בלבּושֹוהי
ּוככלתא דמתקשטא בתיקּונהא.
יא .ארי כַארעא דמפקא צמחּה ּוכגנת שקיא דזירּועהא מרביא כן יי אלהים יגלי זכּותא
ותּושבחתא דירּושלם לקבל כל עממיא.

פרק סב
א .עד דַאעבד פּורקן לציֹון לא ָאניח לעממיא ועד דַאיתי נחמא לירּושלם לא אשקט
למלכותא עד דיתגלי כשפרפרא נהֹורא ּופּורקנא כבעיר יבער.
ב .ויחזּון עממיא זכּותיְך וכל מלכיא יקריְך ויקרֹון ליְך שמא חדתא די במימרּה דיי
יפרשינּה.
גּ .ותהֹון כליל דחדוא קדם יי ּוכתר דתּושבחא קדם אלהיְך.
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ד .לא יתאמר ליְך עֹוד שביקא ּולַארעיְך לא יתאמר עֹוד צדיא ארי ליְך יתקרי עבדי רעּותי
בה ּולַארעיְך יתבא ארי תהי רעוא מן קדם יי ביְך וַארעיְך תתיתב.
ה .ארי כמא דמתיתב עּולים עם בתּולתא כן יתיתבּון בגויכי בניכי ּוכמא דחדי חתנא עם
כלתא יחדי עלְך אלהיְך.
ו .הא על עֹובדי אבהתְך צדיקיא קרתא דירּושלם מתקנין נטרין קדמי כל יממא וכל ליליא
תדירא לא פסקין מתאמר דכרן טבותיְך קדם יי לא פסיק לכֹון.
ז .ולא יפסֹוק דכרנהֹון מן קדמֹוהי עד דיתקן ועד דישוי ית ירּושלם תּושבחתא בַארעא.
ח .קים יי בימינּה ּובדרע תּוקפּה אם אתן ית עבּוריְך עֹוד מיכל לבעלי דבביְך ואם ישתּון
בני עממיא חמריְך דלאית ביּה.
ט .ארי דכנשֹוהי לעבּורא ייכלּונּה וישבחּון קדם יי ּודעצרֹוהי לחמרא ישתּונּה בדרת קּודשי.
י .אמר נביא עברּו ותּובּו בתרעיא ַאפנֹו לב עמא לאֹורח תקנא בסרּו בשּורן טבן ונחמן
לצדיקיא דסליקּו הירהּור יצרא דהּוא כאבן תקלא ארימּו ָאתא על עממיא.
יא .הא יי אשמע לסיפי ַארעא אמרּו לכנשתא דציֹון דא פרקיְך מתגלי הא אגר עבדי
מימרּה עמּה וכל עֹובדיהֹון גלן קדמֹוהי.
יב .ויקרֹון להֹון עמא דקּודשא פריקיא דיי וליְך יתקרי תביעתא קרתא דלא אתרחקת.

פרק סג
א .מן אמר אלין עתיד לַאיתָאה מחא על אדֹום פּורענא תקיפא על בצרה למעבד פּורענּות
דין עמּה כמא דקיים להֹון במימרּה אמר הא אנא מתגלי כמא דמללית בזכּו סגיא קדמי חיל
למפרק.
ב .מא דין יסמקּון טּורין מדם קטילין ּומישרין יפקּון כחמר במעצרא.
ג .הא כביעּוט דמתבעיט במעצרא כן יסגי קטֹול במשרית עממיא ולא יהי להֹון תקֹוף קדמי
ואקטלינּון ברּוגזי ואדּושינּון בחמתי ואתבר תקיפיהֹון קדמי וכן חכימיהֹון אסלעים.
ד .ארי יֹום פּורענּותא קדמי ּושנת פּורקן עמי מטת.
הּ .וגלי קדמי ולית גבר דליּה עֹובדין טבין וידיע קדמי ולית אנש דיקּום ויבעי עליהֹון
ּופרקתינּון בדרע תּוקפי ּובמימר רעּותי סעדתינּון.
ו .ואקטל עממיא ברּוגזי ואדֹוששינֹון בחימתי וארמי לארע ַארעיתא קטילי גבריהֹון.
ז .אמר נביא טיבּותא דיי אנא מדכר תּושבחתא דיי כעל כל דגמלנא יי וסגי טּובּה לבית
ישראל דגמלינּון כרחמֹוהי ּוכסגיּות טּובּה.
ח .ואמר ברם עמי אינּון בניא דלא ישקרּון והוה מימרּה להֹון פריק.
ט .בכל עדן דחבּו קדמֹוהי לַאיתָאה עליהֹון עקא לא ָאעיק להֹון ּומלאְך שליח מן קדמֹוהי
פריקינּון ברחמתּה ּובמחסּה עליהֹון הא שיזבינּון ונטלינּון וסֹוברינּון כל יֹומי עלמא.
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י .ואינּון סריבּו וַארגיזּו על מימר נביי קּודשּה ואתהפְך מימרּה להֹון לבעיל דבב הּוא ַאגיח
קרבא בהֹון.
יא .וחס על יקר שמּה בדיל דּוכרן טבותּה דמן עלמא גבּורן דעבד על ידי משה לעמּה
דלמא יימר ָאן דַאסקינּון מן ימא ָאן דדברינּון במדברא כרעיא לענּה ָאן דאשרי ביניהֹון ית
מימר נביי קּודשּה.
יב .דבר לימינא דמשה דרע תּושבחתּה בזע מי ימא דסּוף מן קדמיהֹון למעבד ליּה שּום
עלם.
יג .דברינּון בין תחֹומיא כסּוסיא די במדברא לא מתקל כן ַאף אינּון לא אתקילּו.
יד .כבעירא די במישרא מדברא מימרא דיי דברינּון כן דברתּה לעמְך למעבד לְך שּום
דתּושבחא.
טו .אסתכי מן שמיא ואתגלי ממדֹור קּודשְך ותּושבחתְך ָאן פּורענּותְך וגברותְך המֹון
טבותְך וסגיּות רחמְך עלי יחסנּון.
טז .ארי את הּוא דרחמְך עלנא סגיאין כָאב על בנין ארי ַאברהם לא ַאסקנא ממצרים
וישראל לא עבד לנא פרישן במדברא את הּוא יי ורחמְך עלנא סגיאין כָאב על בנין פרקנא
מעלם שמְך.
יז .למה תרחקיננא יי למטעי מאֹורחן דתקנן קדמְך כעממיא דלית להֹון חּולק באּולפן
אֹוריתְך לא יתפני לבנא מדחלתְך אתיב שכנתְך לעמְך בדיל עבדְך צדיקיא דקימתא להֹון
במימרְך למעבד ביניהֹון שבטי ַאחסנתְך.
יח .בזעיר דיריתּו עמא דקּודשְך בעלי דבבנא דֹושישּו מקדשְך.
יט .הא אנחנא עמְך דמן עלמא לא לעממיא יהבת אּולפן אֹוריתְך לא אתקרי שמְך עליהֹון
לא להֹון ַארכינתא שמיא אתגליתא מן קדמְך טּוריא זעּו.

פרק סד
א .כד שלחתא רּוגזְך כאשתא ביֹומי אליהּו אתמסיא ימא מיא מלחכא אשתא להֹודיע שמְך
לסנאי עמְך מן קדמְך עממיא זעּו.
ב .במעבדְך פרישן לא סברנא להֹון אתגליתא מן קדמְך טּוריא זעּו.
גּ .ומעלמא לא שמעת אֹודן קל גבּורן לא אציתת למלּול זיע עין לא חזת מא דחזֹו עמְך
שכינת יקרְך יי ארי לית בר מנְך דאת עתיד למעבד לעמְך צדיקיא דמן עלמא דמסברין
לפּורקנְך.
ד .מתערעין קדמְך עֹובדי ַאבהתנא צדיקיא דחדיא למעבד רעּותְך בקשֹוט ּובזכּו באֹורח
טּובְך ורחמְך הוֹו דכירין לדחלתְך הא בכל עדן דהוה רגז מן קדמְך עלנא על דחבנא בהֹון
בעֹובדי אבהתנא צדיקיא דמן עלמא אנחנא מתפרקין.
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ה .והוינא כמסָאב כּולנא וכלבּוש מרחק כל זכותנא ּונתרנא כמתר טרף כּולנא ּובחֹובנא
כרּוחא אתנטילנא.
ו .ולית דמצלי בשמְך מתרעי לַאתקפא בדחלתְך ארי סליקתא אפי שכנתְך מננא ּומסרתנא
ביד חֹובנא.
ז .ואת יי רחמְך עלנא סגיאין כַאב על בנין אנחנא טינא ואת בריתנא ועֹובד גבּורתְך כּולנא.
ח .לא יהי רגז מן קדמְך יי בנא עד לחדא לא לעלמא תדכר חֹובי הא גלי קדמְך דעמְך
אנחנא כּולנא.
ט .קרוי קּודשְך הוָאה מדברא ציֹון מדברא הות וירּושלם צדיא.
י .בית קּודשנא ותּושבחתנא אתר דפלחּו קדמְך אבהתנא הוה ליקידת נּור וכל בית רנגנא
הוה לחרבא.
יא .העל אלין תתחסן יי ואת יהיב ַארכא לרשיעיא דמשעבדין בנא עד עלמא.

פרק סה
א .אשתאילית במימרי לדלא שאילּו מן קדמי תבעית אּולפן אֹוריתי לדלא תבעּו דחלתי
אמרית הא אנא משתאיל תדירא כל יֹומא לעם דלא מצלי בשמי.
ב .שלחית נביאי כל יֹומא לעמא מסרבנא דָאזלין באֹורח דלא תקנא בתר עשתֹוניהֹון.
ג .עמא דמרגזין על מימרי קדמי תדירא דבחין בגנן טעותא ּומסקין בּוסמיא על לבניא.
ד .דיתבין בבתיא דבנן מעפר קבריא ועם פגרי בני אנשא דירין דָאכלין בשר חזירא ּורטב
פגּול במניהֹון.
ה .דָאמרין רחיק להלא לא תקרב בי ארי דכינא מנְך אלין רּוגזיהֹון כתננא קדמי
פּורענּותהֹון בגיהנם דאשתא דלקא בּה כל יֹומא.
ו .הא כתיבא קדמי לא אתן להֹון ַארכא בחייא אלהן אשלם להֹון פּורענּות חֹוביהֹון ואמסֹור
למֹותא תנינא ית גויתהֹון.
ז .חֹוביכֹון וחֹובי אבהתכֹון גלן קדמי כחדא אמר יי דאסיקּו בּוסמין על טּוריא ועל רמתא
חסידּו קדמי ואתן אגר עֹובדיהֹון בקדמיתא על חיקהֹון.
ח .כדנן אמר יי כמא דאשתכח נח זכאי בדרא דטֹופנא ואמרית דלא לחבלּותּה בדיל
לקימא עלמא מניּה כן ַאעביד בדיל עבדי צדיקיא בדיל דלא לחבלא כלא.
ט .וַאפיק מיעקב זרעא ּומיהּודה ירית טּורי ויחסנּונּה בחירי ועבדי צדיקיא ישרּון תמן.
י .ויהי שרֹונא לבית מישרי עדרין דען ּומישר עכּור לביתא רבעה בקרן דתֹורין לעמי דתבעּו
דחלתי.
יא .ואתּון בית ישראל שבקתּון פּולחנא דיי אתנשיתּון ית פּולחן טּורא דקּודשי דמסדרין
לטעון פתֹורין ּוממזגין לדחלתהֹון אגנין.
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יב .ואמסר יתכֹון לחרבא וכּולכֹון לקטלא תתמסרּון חלף דשלחית נביי ולא תבתּון אתנביאּו
ולא קבילתּון ועבדתּון דביש קדמי ּובדלא צבינא אתרעיתּון.
יג .בכן כדנן אמר יי אלהים הא עבדי צדיקיא יכלּון ואתּון רשיעיא תכפנּון הא עבדי צדיקיא
ישתּון ואתּון רשיעיא תצחֹון הא עבדי צדיקיא יחדֹון ואתּון רשיעיא תבהתּון.
יד .הא עבדי צדיקיא ישבחּון מטּוב לב ואתּון תצוחּון מכאב לב ּומתבר רּוח תיללּון.
טו .ותשבקּון שּומכֹון לקימא לבחירי וימיתכֹון יי אלהים מֹותא תנינא ּולעבדֹוהי צדיקיא יקרי
שמא אֹוחרנא.
טז .דמברְך בַארעא יברְך באלהא קימא ודמקים בַארעא יקים באלהא קימא ארי יתנשין
עקתא קדמיתא וארי מסתרן מן קדמי.
יז .ארי הא אנא ברא שמיא חדתין וַארעא חדתא ולא ידכרּון קדמיתא ולא יתסקּון על לב.
יח .אלהין יחדּון ויבּועּון בעלם עלמיא דאנא ברי ארי הא אנא ברי ית ירּושלם ביעא ועמּה
חדי.
יט .ואבּוע בירּושלם ויחדּון בּה עמי ולא ישתמע בּה עֹוד קל דבכן וקל דמצוחין.
כ .ולא יהי מתמן עֹוד יניק יֹומין וסבא דלא ישלם ית יֹומֹוהי ארי דחייב עֹולים בר מָאה שנין
יהי מאית ּודחטי בר מָאה שנין יתרְך.
כא .ויבנֹון בתין ויתבּון ויצבּון כרמין ויכלּון אבהֹון.
כב .לא יבנֹון וָאחרין יתבּון לא יצבּון ואֹוחרנין יכלּון ארי כיֹומי אילן חייא יֹומי עמי ועֹובד
ידיהֹון יבלּון בחירי.
כג .לא יחלּון לריקן ולא ירבּון למֹותא ארי זרעא דברכיּה יי אינּון ּובני בניהֹון עמהֹון.
כד .ויהי עד לא יצלּון קדמי ואנא אקבל צלֹותהֹון עד לא יבעֹון מן קדמי ַאעביד בעּותהֹון.
כה .דיבא ואמרא ירעּון כחדא וַאריא כתֹורא ייכּול תבנא וחויא עפרא מזֹוניּה לא יבאשּון
ולא יחבלּון בכל טּורא דקּודשי אמר יי.

פרק סו
א .כדנן אמר יי שמיא כּורסי יקרי וַארעא כבש קדמי אידין ביתא דתבנֹון קדמי ואידין אתר
בית אשריּות שכנתי.
ב .וית כל אלין גבּורתי עבדת והלא הוָאה כל אלין אמר יי ּובדין רעוא קדמי לאסתכלא ביּה
בדענותן ּומכיְך רּוח ּומשתוי לקבל פתגמי.
ג .נכיס תֹורא כקטיל גבר דבח אימר כנקיף כלב מסקי קּורבן דם חזירא קּורבן מתנתהֹון
מתנת אֹונס ַאף אינּון אתרעיאּו באֹורחתהֹון ּובשיקּוציהֹון נפשהֹון אתרעיַאת.
דַ .אף אנא אצבי בתברהֹון ּוממה דיצפן לא ישתיזבּון חלף דשלחית נביי ולא תבּו אתנביאּו
ולא קבילּו ועבדּו דביש קדמי ּובדלא צבינא אתרעיאּו.
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ה .קבילּו פתגמא דיי צדיקיא דמשתון לקביל פתגמי רעּותיּה ָאמרין אחיכֹון סנאיכֹון
מרחקיכֹון בדיל שמי יסגי יקרא דיי ונחזי בחדותכֹון ואינּון יבהתּון.
ו .קל אתרגֹושא מקרתא דירּושלם קלא מהיכלא קל מימרא דיי דמשלים גמלא לבעלי
דבבֹוהי.
ז .עד לא מיתי עקא לּה תתפריק עד לא ייתי לּה זיע בחבלין על ילידה יתגלי מלכּה.
ח .מן שמע כחדא מן חזא כאלין האפשר דתתעביד ַארעא ביֹומא חד אם יתברי עמא זמן
חדא ארי עתידא דתתנחים ציֹון ותתמלי מעם שבי גלותהא.
ט .אנא אלהא ברית עלמא מבראשית אמר יי אנא ברית כל אנשא אנא בדרית יתהֹון לביני
עממיא ַאף אנא עתיד לכנשא גלותיְך אמר אלהיְך.
י .חדֹו בירּושלם ּובּועּו בּה כל רחמהא דּוצּו עמּה דיץ כל דהוֹו מתאבלין עלה.
יא .בדיל דתתפנקּון ותשבעּון מבזת תנחּומתהא בדיל דתשתּון ותתרוֹון מחמד יקרּה.
יב .ארי כדנן אמר יי הא אנא מיתי לּה כשפע נהר פרת שלם וכנחל מגבר יקר עממיא
ותתפנקּון על גססין תתנטלּון ועל רכּובין תתרבּון.
יג .כגבר דאמיּה מנחמא ליּה כן מימרי ינחים יתכֹון ּובירּושלם תתנחמּון.
יד .ותחזּון ויחדי לבכֹון ּוגויתכֹון כדתאין יזהרּון ותתגלי גבּורתא דיי לאֹוטבא לעבדֹוהי
צדיקיא ויתי לוט לבעלי דבבֹוהי.
טו .ארי הא יי באשתא מתגלי ּוכעלעּולין רתיכֹוהי לאתבא בתקֹוף רּוגזיּה ּומזֹופיתיּה
בשלהֹובית אשתא.
טז .ארי באשתא עתיד יי למידן ּובחרביּה ית כל בשרא וסגיאין קטיליא קדם יי.
יז .דמזדמנין ודמדכן לגנן דטעותא סיעא בתר סיעא ָאכלי בשר חזירא ושקצא ועכברא
כחדא יסּופּון אמר יי.
יחּ .וקדמי גלן עֹובדיהֹון ועשתֹוניהֹון עתידנא לכנשא ית כל עממיא אּומיא ולישניא ויתּון
ויחזּון ית יקרי.
יט .ואשוי בהֹון ָאתא ואשלח מנהֹון משיזבין לביני עממיא למדינת ימא פּולאי ולּודאי דנגדין
ּומחן בקשתא למדינת תּובל ויון נגותא רחיקן דלא שמעּו ית שמע גבּורתי ולא חזֹו ית יקרי
ויחוּון ית יקרי בעממיא.
כ .וייתּון ית כל אחיכֹון מכל עממיא קּורבנא קדם יי בסּוסון ּוברתיכין ּוברחילין ּובכדנון
ּובכרכרן ּובתּושבחן על טּורא דקּודשא אמר יי כמא דייתּון בני ישראל ית קּורבנא במנא
דכי לבית מקדשא דיי.
כא .וַאף מנהֹון אקרב למהוי כהניא ולואי אמר יי.
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כב .ארי כמא דשמיא חדתין וַארעא חדתא דאנא עביד קימין קדמי אמר יי כן יתקים
זרעכֹון ושּומכֹון.
כג .ויהי בזמן ריש ירח בירח ּובזמן שבא בשבא ייתּון כל בשרא למסגד קדמי אמר יי.
כד .ויפקּון ויחזּון בפגרי גבריא חיביא דמרדּו במימרי ארי נשמתהֹון לא ימּותּון ואשתהֹון
לא תטפי ויהֹון מתדנין רשיעיא בגיהנם עד דיימרּון עליהֹון צדיקיא מיסת חזינא## .

ירמיה
פרק א
א פתגמי נבּוַאת ירמיהּו בר חלקיהּו מן רישי מטרת כהניא מן אמרכליא דהוֹו בירּושלם
גברא דקבל ַאחסנתיּה בענתֹות בארע שבטא בנימן.
ב דהוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמיּה ביֹומי יאשיה בר ָאמֹון מלְך שבטא דבית יהּודה
בתלת עסרי שנין לממלכיּה.
ג והוה בימי יהֹויקים בר יאשיה מלְך שבטא דבית יהּודה עד דשלימא חדא עשרי שבטא
דבית יהּודה עד דשלימא חדא עשרי שנין לצדקיה אחּוהי בר יאשיה מלְך שבטא דבית
יהּודה עד דאתא נבּוכדנצר מלכא דבבל וצר על ירּושלם תלת שנין וַאגלי עמא דבּה בירחא
חמישָאה.
ד והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ה עד לא בריתְך ממעין ַאתקנתְך ועד לא אתיתא לעלמא זמינתְך נבי משקי כס דלוט
לעממיא מניתְך.
ו ואמרית קביל בעּותי יי אלהים הא לית אנא ידע לאתנבָאה ארי רבי אנא ּומשירּותי עקא
וגלּו אנא מתנבי על עמא הדין.
ז ואמר יי לי לא תמר רבי אנא ארי לכל אתר דאשלחינְך תהְך וית כל דַאפקדינְך תתנבי.
ח לא תדחל מן קדמיהֹון ארי בסעדְך מימרי לשיזבּותְך אמר יי.
ט ּושלח יי ית פתגמי נבּוָאתיּה וסדר בפּומי ואמר יי לי הא שויתי פתגמי נבּוָאתי בפּומְך.
י .חזי דמניתְך יֹומא הדין על עממיא ועל מלכותא למעקר ּולתרעא ּולאבדא ּולפגרא ועל
בית ישראל ּולמבני ּולקימא.
יא והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר מה את חזי ירמיה ואמרית מלְך דמֹוחי
לַאבאשא אנא חזי.
יב .ואמר יי לי יאּות חזיתא ארי מֹוחי אנא על פתגמי למעבדיּה.
יג והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי תנינּות למימר מה את חזי ואמרת מלְך דרתח כדּוד
אנא חזי וטקּוס משיריתיּה דמדברן ואתין מאפי צפּונא.
יד ואמר יי לי מציפּונא תשרי בישתא למיתי על כל יתבי ַארעא.
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טו ארי הא אנא מכלי לכל זרעית מלכות צפּונא אמר יי ויתּון וירמּון גבר כּורסֹוהי לקבל
תרעי ירּושלם ועל כל שּורהא סחֹור סחֹור ועל כל קרויא דבית יהּודה.
טז ואמליל פּורענּות דיני מנהֹון על כל בשתיהֹון דשבקּו פּולחני וַאסיקּו בּוסמין לטעות
פלחי כֹוכביא ואשתעבדּו לעֹובדי ידיהֹון.
יז

ואת תתקף חרצְך ּותקֹוף ותתנבי להֹון ית כל דאנא מפקיד לְך לא תתמנע

מלאֹוכחּותהֹון דלמא אתברינְך קדמיהֹון.
יח .ואנא הא יהבתְך יֹומא דין תקיף כקריה כריכא ּוכעמּודא דברזל ּוכשּור דנחש לאשקָאה
כס דלוט לכל יתבי ַארעא למלכא דבית יהּודה לרברבהא לכהנהא ּולעמא דַארעא.
יט ויהֹון דינין ּומגיחין לקבלְך למסתר ית פתגמי נבּואתְך ולא יכלין לְך ארי בסעדְך מימרי
אמר יי לשיזבּותְך.

פרק ב
א והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב אזיל ותתנבי קדם עמא די בירּושלם למימר כדנן אמר יי דכירנא לכֹון טבות יֹומי קדם
רחמת אבהתכֹון דהימנּו במימרי ואזלּו בתר תרין שליחי בתר משה וַאהרן במדברא
ַארבעין שנין בלא זודין בַארעא דלא מזדרעא.
ג קּודשיא אינּון בית ישראל קדם יי ועל בזזיהֹון כדמעה ארמּות עללא דמן דָאכל מניּה
חיב למימת ּוכשירּו חצד עֹומר ארמּותא דעד לא מקרבין מניּה כהניא בני ַאהרן קּורבניא
על מדבחא מן דָאכיל מניּה מתחיב ַאף כן כל בזויהֹון דבית ישראל יחֹובּון בישתא תיתי
עליהֹון אמר יי.
ד .קבילּו פתגמא דיי בית יעקב וכל זרעית בית ישראל.
ה .כדנן אמר יי מה אשכחּו אבהתכֹון במימרי שקר ארי אתרחקּו מדחלתי ּוטעֹו בתר
טעותא והוֹו ללמא.
ו .ולא אמרּו נדחל מן קדם יי דַאסיק יתנא מַארעא דמצרים דדבר יתנא במדברא בארע
מישר וחרֹוב בארע צדיא וטּולימֹותא בארע דלא עדא בּה אנש ולא אתֹותב אנשא תמן.

ז.

וָאעלית יתכֹון לארע דישראל דהות מנצבא ככרמלא למיכל אבּה וטּובּה ועלתּון

וסאיבתּון ית ארע בית שכינתי וַאחסנתי שויתּון לפּולחן טעותא.
ח .כהניא לא אמרּו נדחל מן קדם יי ּומלפי אֹוריתא לא אליפּו למידע דחלתי ּומלכיא מרדּו
במימרי ּונביאי שקרא מתנבן בשּום טעותא ּובתר דלא יהנּון להֹון אזלּו.
ט .בכן אנא עתיד לאתפרעא מנכֹון אמר יי ּומן בני בניכֹון דאם יעבדּון כעֹובדיכֹון אנא
עתיד לאתפרעה.
י .ארי עברּו לנגות כתאי וחזֹו ולמדינת ערבאי שלחּו ואסתכלּו לחדא וחזֹו עממיא דגלן
מכרְך לכרְך ּוממדינה למדינה נטלין ית טעותהֹון ּומֹובלין להֹון עמהֹון ּובאתר דאינּון שרן
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פרסין ית משכניהֹון ּומקיימין ית טעותהֹון וסגדין להֹון אידא היא אּומה ולישן דעבדת כותכֹון
בית ישראל.
יא .הא עממיא לא שבקּו פּולחן טעותא ואינּון טעון דלית בהֹון צרֹוְך ועמי שבקּו פּולחני די
בדיליּה אנא מיתי עליהֹון יקרא ואזלּו בתר דלא יהנּון להֹון.
יב .אתאבלּו שמיא על כדין על ַארעא דישראל דעתידא למחרב ועל בית מקדשא דעתיד
לאצטדָאה ועל דעֹובדין בישּון עבדּו עמי לחדא אמר יי.
יג .ארי תרתין בישין עבדּו עמי פּולחני שבקּו די בדיליּה אנא מיתי עליהֹון יקרא כמבּוע
דמיין דלא פסיק ּושעֹו בתר טעותא דאינּון להֹון כגּובין תבירין דלא יכלין לקימא מיא.
יד .הכעבדא הוה ישראל אם יליד ביתא הּוא מדין אתמסר לבזֹוזין.
טו .עלֹוהי יכלין מלכיא ירימּון קלהֹון ושוֹו ַארעיּה לצדּו קרוֹוהי צדין מבלי יתיב.
טזַ .אף בני מפיס ותחפנחס יקטלּון גברְך ויבזּון נכסְך.
יז .הלא דא פּורענּותא תתעביד מניְך על דשבקת ית פּולחנא דיי אלהְך דַאחזיְך אֹורחא
תקנא ולא הליכתא בּה.
יחּ .וכען מה לכֹון לאתחברא לפרעה מלכא דמצרים למרמי דכּוריכֹון בנהרא ּומה לכֹון
למגזר קים עם אתּורָאה לַאגלָאה יתכֹון להלָאה מעבר פרת.
יטַ .איתיתי עלְך יסּורין ולא מנעתא מבישתיְך ועל דלא תבתא לאֹוריתא פּורענּותא
תתעביד מניְך ּודעי וחזי ארי בישתא ּומרידא ַאיתי עלְך ירּושלם על דשבקת ית פּולחנא דיי
אלהְך ולא שויתא דחלתי לקבל עינְך אמר יי אלהים צבאֹות.
כ .ארי מעלמא תברית ניר עממיא מצוריכֹון פסקית חניקיכֹון ואמרתּון לא נֹוסיף עֹוד
למעבר על מימרְך ארי על רמא מנטלא ּותחֹות כל אילן עבּוף את פלחא לטעֹותא.
כא ואנא קימתכֹון קדמי כמנצב גפנא בחירא כּולכֹון עבדי קשֹוט ואיכדין אשתנתּון קדמי
בעֹובדיכֹון מקלקליא סטיתּון מבתר פּולחני הויתּון כגפן דלית ביּה הנָאה.
כב ארי אם תדמין לאתנקָאה מחֹוביְך כמא דמנקן בנתרא ּומחורין בבֹוריתא הא כרֹושם
כתמא דלא דכי כן סגיאּו חֹוביְך קדמי אמר יי אלהים.
כג איכדין תימרין לא אסתאבית ּובתר טעות עממיא לא הלכית זקּופי עיניְך על אֹורחתיְך
כד הוית יתבא בחילתא לקביל בית פעֹור דעי מא עבדת הוית דמיא לינקא קלילא
דמקלקלא אֹורחתהא.
כד כערֹודא דמדֹורּה במדברא ברעּות נפשּה שתיא רּוחא כירֹודא כן כנשתא דישראל
מרדת ּוטעת מן אֹוריתא ולא צביא למיתב נביא ָאמר לּה כל בעהא דאֹוריתי לא ישתלהּון
בזמנא ישכחּונּה.
כה .מנעי רגליְך מלאתחברא לעממיא ּופּומיְך מלמפלח לטעות פלחי כֹוכביא וַאמרת
תבית מבתר פּולחנְך לא ארי רחימית לאתחברא לעממיא ּובתר פּולחן טעותהֹון אהְך.
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כו .כבהתת גבר דמתחשיב מהימן ּומשתכח גניב כן בהיתּו בית ישראל אינּון מלכיהֹון
רברבהּון וכהניהֹון ּונביהֹון דשקרא.
כזָ .אמרין לצלם ָאעא אבּונא את ּולמה דמתעביד מן ַאבנא ָאמרין ליּה את בריתנא ארי
ַאחזרּו בפּולחני קדל ולא שויאּו דחלתי לקביל ַאפיהֹון ּוכעידן דבישתא ַאתיא עליהֹון כפרין
בטעותהֹון ּומֹודן קדמי וָאמרין רחים עלנא ּופרֹוקנא.
כח .וָאן דחלתכֹון דעבדתּון לכֹון יקּומּון אם יכלן למפרקכֹון בעדן בישתכֹון ארי מנין קרויכֹון
הוָאה דחלתכֹון דבית יהּודה.
כט .למא אתּון מדמן למידן לקבל פתגמי כּולכֹון מרדתּון במימרי אמר יי.
ל .למגן ַאלקיתי ית בניכֹון אּולפן לא קבילּו קטלת חרבכֹון נבייכֹון כַאריא דמחבל.
לא .עם דרא אתּון קבילּו פתגמא דיי הא כמדבר צדי דלית ביּה הנָאה והוה מימרי
לישראל אם כארע חּורבא מה דין אמרּו עמי אטלטילנא לא נתּוב עֹוד לפּולחנְך.
לב .האפשר דתתנשי בתּולתא תּקּונּה כלתא קישֹוטהא ועמי שבקּו פּולחני יֹומין דלא
מנין.
לג .מה את משתפרא באֹורחתיְך למעבד רחמי לאתחברא בעממיא בכן ַאף ית בישן
ַאליפת מן אֹורחתיְך.
לדַ .אף בסתרא אשתכחת דאשדת דם זכאי דם נפשת דמסכנין זכאין לא כמא דמשכחין
במחתרתא אלהין על כל אלין עבדת.
לה .ואמרת ארי זכיתי ברם תב רּוגזיּה מני הא אנא עביד עמיְך פּורענּות דין על דאמרת
לא חטיתי.
לו .מה את מסתכלא לחדא לקלקלא ית אֹורחתיְך ַאף ממצרים תבהתין כמא דבהתת
מַאתּורָאה.
לזַ .אף מלות דין תפקין ּובהתת חֹוביְך על רישיְך ארי רחיק יי רֹוחצניְך ולא ולא תצלחין
להֹון.

פרק ג
א .למימר ּהא יפטר גבר ית אתתיּה ּותהְך מלותיּה ּותהי לגבר אֹוחרן האפשר דיתּוב
לותּה עֹוד הלא מחב תחּוב ַארעא ההיא ואת טעיתא ואתחברת לעממין סגיאין ותּובי מכען
לפּולחני ָאמר יי.
ב .זקּופי עינְך על נגדין וחזא היכא לא אתחברת ליְך למפלח לטעותא על אֹורחת בית
מישריהֹון אֹורכת להֹון כערבאי דשרן בשכּונין במדברא וחיבת ַארעא בטעותיְך ּובבישתיְך.
ג .ואתמנעּו רסיסיא ּומלקֹושא לא הוה וחּוצפא כאתתא נפקת ברא הוה ליְך מסרבת
לאתכנעא.
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ד .הלא מכען תצלן קדמי רבֹוני את פרקי דמן עלמא.
ה .האפשר דתנטרּון ליְך חֹוביְך לעלם אם תתקף עלְך מחא לַאפריש הא מלילת ועבדת
בישין וַאתנית.
ו .ואמר יי לי ביֹומי יאשיה מלכא החזיתא מה דעבדּו דמתחסנין למיתב לפּולחני דבית
ישראל ָאזלין אינּון על כל רמא מנטלא ולתחֹות כל אילן עבּוף ּופלחין ָאען לטעותא.
ז .ואמרית בתר דעבדּו ית כל אלין לפּולחני יתּובּון ולא תבּו וחזֹו משקריא אחיהֹון דבית
יהּודה.
חּ .וגלי קדמי ארי על כל עיסק דטעֹו דמתחסנין למיתב לפּולחני דבית ישראל ַאגליתינּון
כמה דיהבין אגרת גט פטּורין ּומשלחין ולא דחילּו משקריא דבית יהּודה אחיהֹון ואזלּו ּוטעֹו
ַאף אינּון.
ט .והוה מדקלילא בעינהא טעותהא וחיבת ית ַארעא ּוטעת עם פלחי ַאבניא וָאעיא.
י .וַאף בכל דא לא תבּו לפּולחני משקריא אחיהֹון דבית יהּודה בכל לבהֹון אלהין בשקרא
אמר יי.
יא .ואמר יי לי זכיאּו נפשיהֹון דמתחסנין למיסב לפּולחני דבית ישראל ממשקריא דבית
יהּודה.
יב .אזיל ותתנבי ית פתגמיא האלין בארע צפּונא ותימר תּובּו דמתחסנין למיסב לפּולחני
דבית ישראל אמר יי כד תתּובּון לא אשלח רּוגזי בכֹון ארי מסגי למעבד טבון אנא אמר יי
ולא יתנטרּון ליְך חֹוביְך לעלם.
יג.

ברם דעי חֹוביְך ארי במימרא דיי אלהְך מרידת וקלקילת ית אֹורחתְך אתחברת

לעממיא פלחי כֹוכביא תחֹות כל אילן עבּוף ּולמימרי לא קבילתּון אמר יי.
יד .תּובּו בניא דמתחסנין למיתב אמר יי אנא אתרעיתי בכֹון ואקריב יתכֹון כאּלּו אתּון
משתארּון חד מקרתא ּותרין מזרעיתא וָאעיל יתכֹון לצידֹון.
טו .ואמני עליכֹון פרנסין עבדי רעּותי ויפרנסּון יתכֹון במדע ּובחּוכמא.
טז .ויהי ארי תסגּון ותפשּון בַארעא ביֹומיא האינּון אמר יי לא יימרּון עֹוד ארֹון קימא דיי
ולא יסק על לב ולא ידכרּון עֹוד ביּה ולא יזּועּון ולא יגיחּון ביּה עֹוד קרב.
יז .בעידנא ההיא יקרּון לירּושלם אתר בית שכנתא דיי ויתנהֹון למפלח בּה כל עממיא
לשמא דיי לירּושלם ולא יהכּון עֹוד בתר הרהּור לבהֹון בישא.
יח .ביֹומיא האינּון יתחברּון דבית יהּודה עם בית ישראל ויתּון כחדא מארע צפּונא לַארעא
דַאחסינית ית אבהתכֹון.
יט .ואנא אמרית איכדין ַאצלחינְך בבניא ואתן ליְך ארע חמדתא ַאחסנת חדות תּושבחת
עממיא ואמרית רבֹוני תצלן קדמי ּומבתר פּולחני לא תתּובין.
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כ .בכן כמה דמשקרא אתתא בבעלה כן שקרתּון במימרי בית ישראל אמר יי.

כא.

קלא על נגדין אשתמע דבכן ּומתַאנחין בני ישראל ארי קלקילּו ית אֹורחתהֹון

אתנשיאּו ית פּולחנא דיי אלההֹון.
כב .תּובּו בניא דמתחסנין למיתב אשבֹוק לכֹון כד תתּובּון הא בכל עדן אתּון ָאמרין תבנא
לפּולחנְך פרֹוקנא ארי את יי אלהנא.
כג .בכן לשקרא פלחנא על רמתא ולא להנָאה אתרגישנא על טּוריא ברם במימרא דיי
אלהנא פּורקן ישראל.
כדּ .ובהתת חֹובין אסיפת ית ליאּות אבהתנא מזעּורנא ית ענהֹון וית בנתיהֹון.
כה .נשכּוב בבהתת חֹובנא ותחפיננא אתכנעּותנא ארי קדם יי אלהנא חבנא אנחנא
ואבהתנא מזעּורנא ועד יֹומא הדין ולא קבילנא למימרא דיי אלהנא.

פרק ד
א .אם תתּוב ישראל לפּולחני אמר יי תתקבל תיּובתְך עד לא תתחתים גזירתְך ואם
תעידי שקצְך מן קדמי לא תטלטל.
ב .אם תקים בשמי קים הּוא יי בקּושטא בדינא ּובזכּותא ויתברכּון עממיא בישראל ּוביּה
ישתבחּון.
ג .ארי כדנן אמר יי לאנש יהּודה ּוליתבי ירּושלם עבידּו לכֹון עֹובדין טבין ולא תבעֹון פּורקן
בחֹובין.
ד .תּובּו לפּולחנא דיי וַאעדֹו רשע לבכֹון אנש יהּודה ויתבי ירּושלם דלמא ידלק כאשתא
רּוגזי וישיצי ולא יהי חיס מן קדם בישּות עֹובדיכֹון.
ה .חוּו ביהּודה ּובירּושלם בסרּו ואמרּו תקעּו שֹופרא בַארעא ַאכלּו ַאסנּו ואמרּו אתכנשּו
וניעּול לקרוין כריכן.
ו .זקּופּו ָאתא על צּיֹון גלֹו לא תתעכבּון ארי בישתא אנא מיתי מצפּונא ּותבירא רבא.
ז .גלא מלכא מכרכיּה ּומחבל עממיא נטל במשריתּה נפק מַאתריּה לשוָאה ַארעיְך לצדּו
קרויְך יצדין מבלי יתיב.
ח .על דא ייסרּון סקין יספדּון וייללּון ארי לא תב תקֹוף רּוגזא דיי מננא.
ט .ויהי בעידנא ההיא אמר יי יתבר לבא דמלכא ולבא דרברביא ויצדּון כהניא ּונביי שקרא
ישתעממּון.
י .ואמרית קביל בעּותי יי אלהים בכן הא נביי שקרא מטען לעמא הדין ּוליתבי ירּושלם
למימר שלמא יהי לכֹון ּוכעזהא חרבא מקטלא בעמא.
יא .בעדנא ההיא יתַאמר לעמא הדין ּוליתבי ירּושלם כרּוח טיהרין על רישי נגרין דמיין
במדברא כן אֹורח כנשתא דעמי לא למדרי ולא לבדרא.
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יב .על דטעֹו בתר נביי שקרא דמתנבן להֹון ברּוח דשקר בכן משרית עממיא מאלין קלילין
כרּוחא ייתּון עליהֹון כען ַאף במימרי ַאיתינּון ואמליל פּורענּות דיני מנהֹון.
יג .הא מלְך במשריתיּה יסק עליהֹון כעננא דסליק וחפי ית ַארעא ּוכעלעֹולין רתיכֹוהי
קלילין מנשריא סּוסותיּה וי לנא ארי אתי למבזנא.
יד .אתחורי מלמעבד בישא לבְך ירּושלם דתתפרקין עד אימתי יֹורכּון ויתקימּון עבדי אֹונס
די בגויְך.
טו .ארי קל נבייא דמתנבן עליהֹון דיגלֹון עד דפלחּו לעגלא די בדן ּומבשרי בשֹורן בישן
ייתּון עליהֹון על דאשתעבדּו לצלמא דאקים מיכה בטּורא דבית אפרים.
טזַ .אדכרּו לעממיא הא בשרּו על ירּושלם אמרּו משרית עממין חטֹופין כקטֹופין ָאתן
מארע רחיקא וישרֹון על קרויא דבית יהּודה וירימּון עליהֹון קלהֹון.
יז .כנטרי חקלן הוֹו עלּה מסחֹור סחֹור ארי על מימרי סריבת אמר יי.
יח .אֹורחתְך בישתא ועֹובדְך מקלקליא גרמּו אלין ליְך דא בישתא ּומרדא ַאיתי עלְך
ירּושלם עד דאתבר רשע לביְך.
יט .אמר נביא מעי מעי כיבין לי זע סמְך לבי המי לי לבי לא שתיק ארי קל צוחת קרנא
שמעת נפשי יבבּות עבדי קרבא.
כ .תברא על תברא יתערע ארי אתבזיזת כל ַארעא בתכיף חרֹובת ַארעי זמן חדא כל
קרוי.
כא .עד אימתי אנא חזי סמון אשמע קל קרנא.
כב .ארי אטפשּו עמי מידע דחלתי לא אליפּו בנין טפשין אינּון ולא סּוכלתנין אינּון חכימין
אינּון לַאבאשא ּולאֹוטבא לית אינּון ידעין.
כג .חזיתי ית ַארעא הא צדיא ורקניא אסתכלית בשמיא והא לא מזהרין נהֹוריהֹון.
כד .חזיתי טּוריא והא זיעין וכל רמתא אתפרקא.
כה .חזיתי והא לית עמא שרי עלּה וכל עֹופא דשמיא אטלטלּו.
כו .חזיתי והא ַארעא דישראל דהוה מנצבא ככרמלא תבת למהוי במדברא וכל קרוהא
צדיָאה מן קדם יי מן קדם תקֹוף רּוגזיּה.
כז .ארי כדנן אמר יי צדּו תהי כל ַארעא ּוגמירא לא ַאעביד.
כח .על דא תחרֹוב ַארעא ויקבלּון נהֹורי שמיא מלעילא על דגזרית במימרי חשיבית
בעצתי אעבדינּה ולא אתיבינּה.

כט.

מקל פרשין ּודנגדין בקשתא גלֹו כל יתבי ַארעא עלּו למערק בחּורשיא סליקּו

לאטמרא בכיפיא כל קרויהֹון שביקן ולית דיתיב בהֹון אנש.
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ל .ואת הא מתבזזא מה אית ביְך חיל למעבד ארי אתרחיצת על לבשי צבענין ועל
דמתקנין בתיקּונין דדהב ארי תכחלין בצדידא עינְך לא להנָאה תתקנין קצּו ביְך רחמְך
מקטלין נפשְך בען.

לא.

ארי קל כמעדיא שמעית עקא כאתא דמשריא למילד בכֹור קל כנשתא בציֹון

דמשתטחא ּופרסא ידהא ָאמרא וי כען לי ארי משלהיא נפשי מן קדם קטֹולין.

פרק ה
א .הליכּו בשּוקי ירּושלם וחזֹו כען ּודעּו ּובעֹו ברחֹובהא אם תשכחּון גבר דליּה עֹובדין טבין
אם אית עביד דין דקשֹוט בעי הימנּותא ואשבֹוק להֹון.
ב .ואם בשמא דיי ימן בכן לשקרא אינּון משתבעין.
ג .יי הלא גלי קדמְך לאֹוטבא לעבדי הימנּותא רשיעיא ַאלקיתא יתהֹון ולא תבּו שיציתינּון
סריבּו לקבלא אּולפן ַאתקיפּו אפיהֹון מטינרא מסרבין למיתב.
ד .ואנא אמרת ברם מדמסכנין אינּון אטפשּו ארי לא אליפּו למידע אֹורחן דתקנן קדם יי
למעבד דין דקשֹוט קדם אלההֹון.
ה .אהְך לי לות רברביא ואמליל עמהֹון ארי אינּון אליפּו למידע אֹורחן דתקנן קדם יי
למעבד דין דקשֹוט קדם אלההֹון ברם אינּון כחדא מרדּו מן אֹוריתא אתרחקּו מן אּולפנא.
ו .על כן מלְך במשריתיּה יסק עליהֹון כַאריא מחּורשא ויקטלינּון עממיא דתקיפין כדיבי
רמשא יבזֹוזּונּון שלטֹונין דחסינין כנמרא כמנין על קרויהֹון כל דיפֹוק מנהֹון יתקטיל ארי
סגיאין מרדיהֹון תקיפין תיּובתהֹון.
ז .נביא אמר ליּה כנשתא דישראל על אידא אשבֹוק לכֹון אנא קריתי לכֹון בגין ואינּון שבקּו
פּולחני ּומקימין בשּום טעותא עֹוד שבעית יתהֹון טּובא ואינּון תבּו למהוי זנאין ּובית נפקת
ברא מסתיעין.
ח .סּוסון ַאגיריסין ָאחרין הוֹו גבר על אתת חבריּה מצוחין.
ט .העל אלין לא ַאסער לַאיתָאה עליהֹון בישתא אמר יי ואם מן עמא דכדין עֹובדֹוהי לא
אתפרע מנהֹון כרעּותי.
י .סקּו בקרוהא וחבילּו ּוגמירא לא תעבדּון פגרּו ברניתהא ארי לא רעוא קדם יי בהֹון.
יא .ארי שקרא שקרּו במימרי בית ישראל ּובית יהּודה אמר יי.
יב .כדיבּו במימרא דיי ואמרּו לא מן קדמֹוהי ַאתיא עלנא טבתא וַאף לא תיתי עלנא
בישתא ּודקטלין בחרבא ּובכפנא לא נחזי.
יגּ .ונביי שקרא יהֹון ללמא ּונבּוַאת שקריהֹון לא תתקים דא פּורענּותא תתעביד מנהֹון.
יד .בכן כדנן אמר יי אלהים צבאֹות חלף דאתנביתּון ית פתגמא הדין הא אנא יהיב פתגמי
נבּוָאתי בפּומְך תקיפין כאשתא ועמא הדין חלשין כקשא ויקטלּונּון.
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טו .הא אנא מיתי עליכֹון עם מרחיק בית ישראל אמר יי עם תקיף הּוא עמא דמעלמא
הּוא עמא לא תידע לישניּה ולא תשמע מה דימליל.
טז .בית אזיניּה כקברא פתיח כּולהֹון גברין.
יז .ויבֹוז חצרְך ּומיכלְך יקטלּון בנְך ּובנתְך ישבי ענְך ותֹורְך יבֹוז פרי גֹופנְך ותינְך יפגר
קרוי ַארעְך כריכתא דאת רחיץ לאשתיזבא בהֹון מן קדם דקטלין בחרבא.
יח .וַאף ביֹומיא האינּון אמר יי לא ַאעביד עמכֹון גמירא.
יט .ויהי ארי תימרּון חלף מה עבד יי אלהנא לנא ית כל אלין ותימר להֹון כמא דשבקתּון
פּולחני ּופלחתּון לטעות פלחי כֹוכביא בַארעכֹון כן תשתעבדּון לעממיא פלחי כֹוכביא
בַארעא דלא דילכֹון.
כ .חוֹו דא בבית יעקב ּובשרּוה בדבית יהּודה למימר.
כא .שמעּו כען דא עמא טפשא ולית ליּה לב דעינין להֹון ולא חזן אּודנין להֹון ולא שמעין.
כב .המן קדמי לא תדחלּון אמר יי אם מן קדם מימרי לא תזּועּון דשויתי חלא תחּומא
לימא קים עלם ולא עדי ליּה ּומטרפין ולא יכלין והמן גלֹוהי ולא עדן ליּה.
כגּ .ולעמא הדין הוה לב סטי ּומריד על דסטֹו מבתר פּולחני גלֹו.
כד .ולא אמרּו בלבהֹון נדחל כען קדם יי אלהנא דמחית מטר בכיר ולקיש בעדניּה בזמן
קים שבעּויא דבזמן חצדא נטר לנא.
כה .חֹוביכֹון גרמּו אלין לכֹון וחטאיכֹון מנעּו טּובא מנכֹון.
כו .ארי אשתכחּו בעמי חיבין בנכלין אשדין דם זכאי כלבּוש צידין דמחי וקטיל מתעשתין
לחבלא נפשין קטלין.
כז .כבית פטמא דמלי עֹופא כן בתיהֹון מלן נכלין על כן סגיאּו ועתירּו.
כח .עתרּו ַאף קנֹו נכסין ַאף עברּו על פתגמי אֹוריתא עבדּו דביש דין דקשֹוט לא דיינין
ואּלּו הוֹו דיינין דין יתמא הוֹו מצליחין ודין חשיכיא בקּושטא לית איּנּון דינין.
כט .העל אלין לא ַאסער לַאיתָאה עליהֹון בישא אמר יי אם מן עמא דכדין עֹובדֹוהי לא
אתפרע מנהֹון כרעּותי.
ל .תימא ּושנּו הוֹו בַארעא.
לא .נביי שקרא מתנבן שקר וכהניא מסיעין על ידיהֹון ועמי רחימּו כן ּומה תעבדּון לסֹופא.

פרק ו
א .גלֹו בני בנימן מגֹו ירּושלם ארי קל צוחת קרנא אשתמעת בַארעא ועל בית בקעת
כרמיא זקּופּו עממיא סמותא ארי בישתא אסתכיַאת מצפּונא ּותבירא רבא.
ב .יאתה ּומפנקתא איכדין קלקילתא ית אֹורחתיְך בכן בהיתת כנשתא דציֹון.
ג .לּה ייתּון מלכין ּומשריתהֹון יגדּון עלּה משכנין סחֹור סחֹור וסיעין גבר ית חבריּה.
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ד .זמינּו עלּה עבדי קרבא קּומּו ונסק בטיהרא וי לנא ארי פנא יֹומא ארי נגדּו טּולי רמשא.
ה .קּומּו ונסק בליליא ּונחבל בירניתהא.
ו .ארי כדנן אמר יי צבאֹות קּוצּו ָאעא וצברּו על ירּושלם מליתא הא קרתא דאתפקידּו לּה
חֹובהא כּולהֹון אֹונסין בגוּה.
ז .כגֹובא דמקיים מֹוהי כן אֹוריכּו ואתקימּו בגוּה עבדי בישתא קל חטֹופין ּובזֹוזין משתמע
בּה קדמי תדירא על כן ַאיתיתי עלּה מרע ּומחא.

ח.

איתרדא ירּושלם דלמא ירחק מימרי יתְך דלמא אשוינְך צדיא כארע סדֹום דלא

אתֹותבת.
ט .כדנן אמר יי צבאֹות אתבזזא יתבזזּון כמא דמהלכין על שּולי גפן למקטף שָארא
דישראל ּותתיב מחתְך עליהֹון כדקטיף על סלסלין.
י .על מה אמליל וַאסהיד ויקבלּון אּולפן הא אטפשת אּודנהֹון ולא יכלין למיצת הא פתגמא
דיי הוה להֹון לחיסּודין מדלא צבן ביּה.
יא .וית נבּוַאת דיי בתקֹוף מן קדם יי אתמליתי לאיתי לסֹוברא ולא יכילתי למשפְך על ינקין
בשֹוקא ועל סיעת עּולמין כחדא ארי ַאף גבר עם אתא יתאחדּו סב עם דשבע יֹומין.
יב .ויסתחרּון בתיהֹון לאֹוחרנין חקלן ּונשין כחדא ארי ָארים ית מחת גבּורתי על יתבי
ַארעא אמר יי.
יג .ארי מזעירהֹון ועד רבהֹון כּולהֹון ַאנסי ממֹון ּומספר ועד כהין כּולהֹון עבדי שקר.
יד .וַאסיאּו ית תבר כנשתא דעמי במלי שקריהֹון למימר שלמא שלמא ולית שלם.
טו .עליהֹון למבהת ארי תֹועבתא עבדּו ַאף מבהת לית אינּון בהתין ַאף אתכנעא לית אינּון
ידעין בכן יתרמֹון קטילין בעדן דַאסער עליהֹון חֹוביהֹון יתקלּון אמר יי.
טז .כדנן אמר יי קּומּו על אֹורחן וחזֹו ּושאילּו לשבילין דמן עלמא אידא אֹורחא דתקנא
והליכּו בּה ואשכחּו ניח לנפשכֹון ואמרּו לא ניזיל.
יז .ואקימית עליכֹון מלפין קבילּו למלי נביא ואמרּו לא נקביל.
יח .בכן שמעּו עממיא ּודעי כנשתא דישראל ית חֹוביהֹון.
יט .שמעי ַארעא דישראל הא אנא מיתי בישתא על עמא הדין תּושלמת עֹובדיהֹון ארי
לפתגמי עבדי נבייא לא קבילּו ואֹוריתי וקצּו בּה.
כ .למא דנן קדמי לבֹונתא דמשבא תיתי וקני טבתא מַארע רחיקא עלותכֹון לא לרעוא
ונכסת קּודשיכֹון לא יתקבלּון קדמי.
כא .בכן כדנן אמר יי הא אנא מיתי על עמא הדין תקלן ויתקלּון בהֹון אבהן ּובנין כחדא
מגיר וקריביּה ייבדּון.
כב .כדנן אמר יי הא עמא ָאתי מצפּונא ועממין רברבין ייתּון בגלי מסיפי ַארעא.
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כג .קשתן ּותריסין אחידין ַאכזראין אינּון ולית להֹון רחמין קלהֹון כימא באתרגֹושיּה ועל
סּוסותא רכיבין מסדרין אינּון כגבר עביד קרבין עלְך כנשתא דציֹון.
כד .שמענא ית שמעהֹון אתרשלא ידנא עקא אחדתנא הא כחבלין לילדתא.
כה .לא תפקּון לחקלא ּובאֹורחא לא תהכּון ארי חרבא דסנָאה מקטלא למתכנשין מסחֹור
סחֹור.
כו .כנשתא דעמי אסרּו סקין וחפּו רישכֹון בקטמא אבל כיחיד עבידּו לכֹון מספיד במרר
ארי בתכיף ייתּון בזֹוזין עלנא.
כז .בחיר יהבתְך בעמי ככרְך תקיף ּותהֹודע ּותחוי להֹון ית אֹורחתהֹון.
כח .כל רברביהֹון מרדין מהלכין בנכילּו כמא דמערב נחש עם פרזלא כּולהֹון מחבלין
אינּון.
כט .הא כמשב נפחין דחריְך בגוָאה דנּורא כן חשא קלהֹון דנבייא דמתנבן להֹון תּובֹו
לאֹוריתא ולא תבּו וכאברא דמתמסי בגֹו כּורא כן הוָאה בטילין בעיניהֹון מלי נבייא דמתנבן
להֹון לא להנָאה אליפּונּון מלפיהֹון ועֹובדיהֹון בישיא לא שבקּו.
ל .הא מכסף פסּולא מרחקין להֹון ארי רחיק יי יתהֹון.

פרק ז
א פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה מן קדם יי למימר.
ב .קּום בתרע בית מקדשא דיי ותתנבי תמן ית פתגמא הדין ותימר קבילּו פתגמא דיי כל
דבית יהּודה דעלין בתרעיא האילין למסגד קדם יי.
ג .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל ַאתקינּו אֹורחתכֹון ועֹובדיכֹון ואשרי יתכֹון בַאתרא
הדין.
ד .לא תתרחצּון לכֹון על פתגמי נביי שקרא דָאמרין קדם היכלא דיי אתּון פלחין קדם
היכלא דיי אתּון דבחין קדם היכלא דיי אתּון סגדין תלת זמנין בשתא אתּון מתחזן קדמֹוהי.
ה .ארי אם ַאתקנא תתקנּון ית אֹורחתכֹון וית עֹובדיכֹון אם מעבד תעבדּון דין דקשֹוט בין
גברא ּובין חבריּה.
ו .גיֹור יתֹום וַארמלא לא תֹוניסּון ודם זכאי לא תשדּון בַאתרא הדין ּובתר פלחי כֹוכביא לא
תהכֹון לַאבאשא לכֹון.
ז .ואשרי יתכֹון בַאתרא הדין בַארעא דיהבית לאבהתכֹון למן עלמא ועד עלמא.
ח .הא אתּון מתרחצין לכֹון על פתגמי נביי שקרא בדיל דלא להנָאה.
ט .גנבין קטֹולי נפשן וגיפין ּומשתבעין לשקר ּומסקין בּוסמין לבעלא וָאזלין בתר פלחי
כֹוכביא דלא ידעתּון.
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י .וָאתן אתּון וקיימין קדמי בביתא הדין דאתקרי שמי עלֹוהי וָאמרין אתּון שיזיבנא בדיל
למעבד ית כל תֹועבתא האלין.
יא .הכבית כנישת רשיעין הוה ביתא הדין דאתקרי שמי עלֹוהי בעיניכֹון ַאף קדמי כן גלי
אמר יי.
יב .ארי אזילּו כען לאתר בית שכנתי די בשּלֹו דאשריתי שכנתי תמן בקדמיתא וחזֹו ית
דעבדית ליּה מן קדם בישת עמי ישראל.
יגּ .וכען חלף דעבדתּון ית כל עֹובדיא האלין אמר יי ּושלחית לותכֹון ית כל עבדי נבייא
מקדים ּוממליל ולא קבילתּון ואתנביאּו לכֹון ולא תבתּון.
יד.

וַאעביד לביתא דאתקרי שמי עלֹוהי דאתּון רחיצין ביּה ּולַאתרא דיהבית לכֹון

ּולאבהתכֹון כמא דעבדית לשילֹו.
טו .וַאגלי יתכֹון מַארעא בית שכנתי כמא דַאגליתי ית כל אחיכֹון ית כל זרעא דישראל.
טז .ואת לא תצלי על עמא הדין ולא תתחנן עליהֹון בבעּו ּוצלֹו ולא תבעי מן קדמי ארי לא
רעוא קדמי לקבלא צלֹותְך.
יז .הלית את חזי מא דאינּון עבדין בקרויא דבית יהּודה ּובשּוקי ירּושלם.
יח .בניא מלקטין ָאעא וַאבהתא מדלקין ית נּורא ּונשיא לישן לישא למעבד כרדֹוטין
לכֹוכבת שמיא ּולנסכא נסכין לפלחי כֹוכביא בדיל לַארגזא קדמי.
יט .המדמי די קדמי אינּון מרגזין אמר יי הלא לַאבאשא להֹון בדיל דיבּהתּון בעֹובדיהֹון.
כ .בכן כדנן אמר יי אלהים הא רּוגזי וחמתי חל בַאתרא הדין על אנשא ועל בעירא ועל
אילן חקלא ועל אבא דַארעא וישיצי ולא יהי חיס.
כא .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל עלותכֹון אֹוסיפּו על נכסת קּודשיכֹון ואכּולּו בסרא.
כב .ארי לא מללית עם אבהתכֹון ולא פקדתינּון ביֹומא דַאפקית יתהֹון מַארעא דמצרים על
עסקי עלון ונכסת קּודשין.
כג .אלהין ית פתגמא הדין פקדית יתהֹון למימר קבילּו למימרי ואהוי לכֹון לאלהא ואתּון
תהֹון קדמי לעם ּותהכּון בכל אֹורחא דאפקיד יתכֹון בדיל דייטב לכֹון.
כד .ולא קבילּו ולא ַארכינּו ית אּודניהֹון ואזלּו בעצתהֹון בהרהּור לבכֹון בישא וַאחזרּו
בפּולחני קדל ולא שויאּו דחלתי לקביל אפיהֹון.
כה .למן יֹומא דנפקּו אבהתכֹון מַארעא דמצרים עד יֹומא הדין ּושלחית לותכֹון ית כל עבדי
נבייא יֹום מקדים ּומשלח.
כו .ולא קבילּו למימרי ולא ַארכינּו ית אּודניהֹון וקשיאּו ית קדלהֹון ַאבאישּו מאבהתהֹון.
כזּ .ותמליל עמהֹון ית כל פתגמיא האלין ולא יקבלּון מנְך ותתנבי להֹון ולא יתיבּונְך.
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כח .ותימר להֹון דין עמא די לא שמעּו למימרא דיי אלההֹון ולא קבילּו אּולפן פסקת
הימנּותא ואתמנעת מפּומהֹון.
כט .תלישי על רברביְך דיגלּון וטּולי על נגרין אליא ארי רחיק יי ורטיש ית דרא דעברּו על
מימריּה.
ל .ארי עבדּו בני יהּודה דביש קדמי אמר יי שויאּו שקּוציהֹון בביתא דאתקרי שמי עלֹוהי
לסאבּותיּה.
לאּ .ובנֹו במת תֹופת די בחילת בר הנֹום לאֹוקדא ית בניהֹון וית בנתיהֹון בנּורא דלא
פקדית באֹוריתי ולא רעוא קדמי.
לב .בכן הא יֹומיא ָאתן אמר יי ולא יתַאמר עֹוד תֹופת וחילת בר הנֹום אלהין חילת קטיליא
ויקברּון בתֹופת מבלי אתר.
לגּ .ותהי נבילתא דעמא הדין משגרא למיכל לעֹופא דשמיא ולבעירא דַארעא ולית דמניד.
לד .ואבטיל מקרויא דבית יהּודה ּומשֹוקי ירּושלם קל ביע וקל חדוא קל חתנּון וקל כלן ארי
לחּורבא תהי ַארעא.

פרק ח
א .בעדנא ההיא אמר יי יפקּון ית גרמי מלכיא דבית יהּודה וית גרמי רברביהֹון וית גרמי
כהניא וית גרמי נביי שקרא וית גרמי יתבי ירּושלם מקבריהֹון.
ב .וישטחּונּון לקביל שמשא וסיהרא ּולכל חילי שמיא דרחמּונּון ודפלחּונּון ודטעֹו בתריהֹון
ודתבעּונּון ודסגידּו להֹון לא יתכנשּון ולא יתקברּון לזיבל מבדר על אפי ַארעא יהֹון.
ג .ויתרעּון במֹותא מדבחיא לכל שָארא דישתארּון מן זרעיתא בישתא הדא בכל ַאתריא
דישתארּון דַאגליתינּון לתמן אמר יי צבאֹות.
ד .ותימר להֹון כדנן אמר יי היפלּון ולא יקּומֹון אם למיתב גלי קדמי דלא יתּובּון.
ה .מה דין מתחסנין למיתב לפּולחני עמא הדין יתבי ירּושלם תבּו למרד מן אֹוריתא ולא
צבן למיתב ַאתקיפּו בנכלין מסרבין למיתב.
ו .אציתת ּוגלי קדמי לא כדכשר ממללין לית גבר דמתיב מן בישתיּה למימר מה עבדית
כּולהֹון מסגן ברעּות נפשיהֹון כסּוסיא דגזר בקרבא.
זַ .אף חוריתא בשמיא ידעא זמנהא ושפנינא וכּורכיא ּוסנּוניתא נטרין ית עדן מיעלהֹון
ועמי לא הוֹו ידעין למעבד ית קימא דיי.
ח .איכדין תימרּון חכימין אנחנא ועל אֹוריתא דיי ַאנחנא רחיצין בכן הא לשקרא עביד
ספר קּולמס דשקר לזיפא.
ט .בהיתּו חכימיא אתברּו ואתאחידּו הא בפתגמא דיי קצּו וחּולק בחּוכמתא לית להֹון.
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י .בכן אתן ית נשיהֹון לאֹוחרנין חקלתהֹון לירּותין ארי מן זעירא ועד רבא כּולהֹון ַאנסי
ממֹון מספר ועד כהן כּולהֹון עבדי שקר.
יא .וַאסיאּו ית תבר כנשתא דעמי במלי שקריהֹון למימר שלמא שלמא ולית שלם.
יב .עליהֹון למבהת ארי תֹועבה עבדּו ַאף מבהת לית אינּון בהתין ואתכנעּו לית אינּון ידעין
בכן יתרמֹון קטילין בעדן דַאסער עליהֹון חֹוביהֹון יתקלּון אמר יי.
יג .שצָאה אשיצינּון אמר יי ויסּופּון כמיסף ענבין מגפן ּוכנבלא מתינא ּוכטרף מאילן על
דיהבית להֹון אֹוריתי מסיני ועברּו עלּה.
יד .על מה אנחנא יתבּון אתכנשּו וניעֹול לקרוין כריכן ונשתֹוק תמן ארי יי אלהנא ַאיתי
עלנא תבר וַאבהתנא ואשקנא כס דלוט ביש כרישי חיון ארי חבנא קדם יי.
טו .סברנא לשלם ולית טב ּולעדן סליחּות חֹובין והא פּורענּות חטאין.
טז .על די פלחּו לעגלא דבדן מלְך במשריתיּה יסק עליהֹון ויגלי יתהֹון מקל פסיעּות
גברֹוהי יזּועּון כל יתבי ַארעא ייתּון ויבזּון ַארעא ּומלֹוָאה קרויא ּודיתבין בהֹון.
יז .ארי הא אנא מגרי בכֹון עממין קטֹולין כחיוין חּורמנין דלית להֹון לחשא ויקטלּון יתכֹון
אמר יי.

יח.

על דהוֹו מלעיגין לקבל נבייא דמתנבן להֹון דונא ותינחתא ַאיתי עליהֹון מן קדם

חֹוביהֹון עליהֹון אמר נבייא לבי דוי.
יט .הא קל צוחת כנשתא דעמי מַארעא רחיקא נבייא אֹוכח יתהֹון השכינתא דיי לית בצּיֹון
אם מלכא לית בה מא דין מרגזין קדמי בצלמניהֹון בפּולחן טעותא.
כ .אמרת כנשתא דישראל עדא זמנא שלים קבא ואנחנא לא מתפרקין.
כא .אמרית ירּושלם על תבר כנשתא דעמי אזדעזעית אתחפיאּו אפי אכרּום אּוכמין
כקדרא אשתממּו ַאחדתני.
כב .אמר ירמיה נביא דלמא לא אית בי עֹובדין טבין למבעי על בית ישראל הלא מחמיד
הויתי לאּולפניּה דַאליה נביא דמגלעד דפתגמֹוהי אינּון ַאסּותא ארי על דלא תבּו בכן לא
סליקת ַאסּו למחת כנשתא דעמי.
כג .מי יתן רישי כנחל דמין ועיני כמבּועא דמעין ואבכי ימם ולילי על קטילי כנשתא דעמי.

פרק ט
א .מי יתנינני במדברא בית מבתת עדי אֹורחן ואשבֹוק ית כנשתא דעמי ואהְך מלותהֹון
ארי כּולהֹון זנאין סיעת שקרין.
ב .וַאליפּו ית לישנהֹון פתגמי שקר דמן אינּון כקשתא נכילא ולא להימנּותא תקיפּו בַארעא
ארי מבישתא לבישתא נפקּו ּומידע דחלתי לא אליפּו אמר יי.
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ג .גבר מחבריּה אסתמרּו ועל כל אחא לא תתרחצּון ארי כל אחא מכמן כמן וכל רחים
בנכילּו מהלְך.
דּ .וגבר בחבריּה משקרין וקּושטא לא ממללין אליפּו לישנהֹון פתגמי שקר איטפשּו טעֹו.
ה .יתבין בבית כנשתהֹון ּומשתען על עויתהֹון בנכילּו מסרבין למידע דחלתי אמר יי.
ו .בכן כדנן אמר יי צבאֹות הא אנא מיתי עליהֹון עקא וצריף להֹון ּובתר להֹון ארי איכדין
ַאעביד מן קדם חֹובי כנשתא דעמי.
ז .כגיר די מחרף לישנהֹון נכלין מחשב בפּומהֹון שלמא גבר עם חבריּה ממללין ּובמעֹוהי
משוי כמנתיּה.
ח .העל אילין לא ַאסער לַאיתָאה עליהֹון בישתא אמר יי אם מן עמא דכדין עֹובדֹוהי לא
אתפרע מנהֹון כרעּותי.
ט .על טּוריא אנא מרים קלי ּובכי ּומצוח ועל דירות מדברא אליא ארי צדיאּו מבלי אנש
דעדי ולא אשתמע קל בעירא בַארעהֹון מעֹופא דשמיא ועד בעירא אטלטלּו גלֹו.
י .ואתן ית ירּושלם ליגרין מדֹור ירֹודין וית קרויא דבית יהּודה אתן לצדּו מבלי יתיב.
יא .מן גברא דחכים ויסבר ית דא ּודאתמלל מן קדם יי עמיּה ויחוינּה על מן חרּובת ַארעא
צדיַאת כמדברא מבלי יתיב.
יב .ואמר יי על די שבקּו ית אֹוריתי דיהבית קדמיהֹון ולא קבילּו למימרי ולא הליכּו בּה.
יג .ואזלּו בתר הרהּור לבהֹון ּובתר בעליא דַאליפינּון אבהתהֹון.
יד .בכן כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל הא אנא מיתי עקא על עמא הדין מרר כגידין
ואשקינּון כס דלוט ברישי חיוין.
טו .ואבדרינּון ביני עממיא דלא ידעּו אינּון ואבהתהֹון ואגרי בתריהֹון דקטלין בחרבא עד
דאשיצי יתהֹון.
טז .כדנן אמר יי צבאֹות אסתכלּו ּוקרֹו לאליתא וייתין ּולחכימתא שלחּו וייתין.
יז .ויֹוחין ויטלן עלנא אליא וישגרן עיננא דמעין וגלגלי עיננא יגרּון מיא.
יח .ארי קל אליא אשתמע מציֹון אכדין אתבזיזנא בהיתנא לחדא ארי חרּובת ַארעא ארי
צדיָאה ברניתהא.
יט .ארי שמעא נשיא פתגמא דיי ּותצית אּודניכֹון למלי נביֹוהי וַאליפנא לבנתיכֹון אליא
ואתתא לחברתּה ענּויא.
כ .ארי סליק מֹותא בחרכנא על בברניתנא לשיצָאה ינקין משֹוקא עּולימין מרחֹובין.
כא .אתנבי כדנן אמר יי ותתרמי נבלתא דאנשא כזיבל מבדר על אפי חקלא וכעמירא
מבתר חצדא ולית דמכנש.
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כב .כדנן אמר יי לא ישתבח שלמה בר דוד חכימא בחּוכמתיּה ולא ישתבח שמשֹון בר
מנֹוח גברא בגבּורתיּה ולא ישתבח ַאחָאב בר עמרי עתירא בעּותריּה.
כג .אלהין בדא ישתבח דמשתבח דחכים וַאליף למידע דחלתי ארי אנא יי עבידנא חסדא
ודין דקשֹוט וזכּו בַארעא ארי באלין רעוה קדמי אמר יי.
כד .הא יֹומיא ָאתן אמר יי וַאסער על כל עממיא פלחי כֹוכביא ועל בית ישראל דדמן
עֹובדיהֹון לפלחי כֹוכביא.
כה .על מצראי ועל יהּודה ועל אדֹומאי ועל בני עמֹון ועל מֹואבאי ועל כל מקפי פתא דשרן
בשכּונין במדברא ארי כל עממיא ערלין בבשרהֹון וכל בית ישראל ערלין בלבהֹון.

פרק י
א .קבילּו ית פתגמא דמליל יי עליכֹון בית ישראל.
ב .כדנן אמר יי מאֹורחת עממיא לא תילפּון ּומַאתון דמשתנין בשמיא לא תתברּון ארי
מתברין עממיא מנהֹון.
ג .ארי גזירת עממיא למא אינּון ארי ָאעא מחּורשא קיץ ליּה עֹובד ידי נגר בחצינא.
ד .בכספא ּובדהבא חפי ליּה במסמרין ּובמקבין מתקיף ליּה דלא יצטלי.
ה .עֹובד נגיד זקיפין אינּון ולא ממללין אתנטלא יתנטלּון ארי לית בהֹון רּוחא להלכא לא
תדחלּון מנהֹון ארי לא מבאשין וַאף לאיטבא לית אינּון ידעין.
ו .לית בר מנְך יי רב את ורב שמְך בגברּותא.
ז .מן לא ידחל מן קדמְך מלְך על כל עממיא ארי דילְך היא מלכּותא ארי בכל חכימי
עממיא ּובכל מלכותהֹון לית בר מנְך.
חּ .ובחדא יחֹובּון עממיא פלחי כֹוכביא על דאטפשּו על דפלחּו לטעותא דלמא אינּון.

ט.

כספא דמחפן מַאפריקא מיתן ודהבא מאֹופיר עֹובד נגר וידי קיני תכלא וַארגונא

לבּושהֹון עֹובד חכימין כּולהֹון.
י .ויי אלהים קשֹוט הּוא אלּה קים ּומלְך עלמין מרּוגזיּה תזּוע ַארעא ולא יכלין עממיא
לסֹוברא רּוגזיּה.
יא .דנא פתשגן אגרתא דשלח ירמיה נביא לות שָאר סבי גלותא די בבבל ואם ימרּון לכֹון
כשדאי דאתּון ביניהֹון פלחּו לטעותא בית ישראל כדין תתיבּו ּוכדין תימרּון להֹון טעון דאתּון
פלחין להֹון טעות דלית בהֹון צרֹוְך אינּון מן שמיא לא יכלין לַאחתא מטרא ּומן ַארעא לא
יכלין לצמחא פרין אינּון ּופלחיהֹון ייבדּו מַארעא וישתיצּון מן תחֹות שמיא אלין.
יב .וכדנא תימרּון להֹון אנחנא פלחין לדעביד ַארעא בחילי שכליל תבל בחּוכמתיּה
בסּוכלתנּותיּה תלא שמיא.
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יג .לקל מתניּה רכפת דמיין בשמיא ּומסיק עננין מסיפי ַארעא ברקין לזמן מטרא עבד
ּומפיק רּוחין מבית גנזֹוהי.
יד .אתברּו כל פלחי כֹוכביא מלמידע חכמא בהית כל קיני מלמעבד צלם ארי שקרא
אתכּונּון ולא רּוחא בהין.
טו .למא אינּון עֹובד תּולעבא בעדן דַאסער עליהֹון חֹוביהֹון ייבדּון.
טז .לא כאלין חּולקיּה דיעקב ארי דברא כֹולא הּוא וישראל שבטא דַאחסנתיּה יי צבאֹות
שמיּה.
יז .כנּושי מַארעא סחֹורתיְך דיתבא בתּוקפא בקרוין כריכן.
יח .ארי כדנן אמר יי הא אנא מיתי עקא על עמא הדין ּוכמה דשרן ַאבנא בקלעא כן אבדר
ית יתבי ַארעא בזמנא הדא וָאעיק להֹון בדיל דיקבלּון פּורענּות חֹוביהֹון.
יט .וי לי על תברי ממרעא מחתי ואנא אמרית ברם דין מרעי ואסֹובריניּה.
כַ .ארעי חרֹובת וכל קרוי אתבזיזא עמי גלֹו וליתינּון לית דמתח עֹוד משכני ּומקים יריעתי.
כא .ארי אטפשּו מלכיא ואּולפן מן קדם יי לא תבעּו על כן לא יצלחּון וכל עמהֹון יתבדרּון.
כב .קל בשֹורתא הא ַאתיא ּותברא רבא מארע צפּונא לשוָאה ית קרויא דבית יהּודה לצדּו
מדֹור ירֹודין.
כג .ידענא יי ארי לא לאנשא אֹורחיּה ולא לגבר דָאזיל ּומתקין ית פסיעתיּה.
כדַ .איתי עליהֹון יסּורין יי ברם בדין חשֹוְך לא יתקף רּוגזְך בהֹון דלמא יזערּון.
כה .שפֹוְך חימתְך על עממיא דלא אליפּו למידע דחלתְך ועל זרעיתא דכשדאי די בפּולחן
שמְך לא תבעּו ארי שליטּו בדבית יעקב ּובזּו נכסהֹון ושיציאּונּון וית מדֹורהֹון ַאצדיאּו.

פרק יא
א .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה מן קדם יי למימר.
ב .קבילּו ית פתגמי קימא הדין ּותמללּון עם אנש יהּודה ועל יתבי ירּושלם.
ג .ותימר להֹון כדנן אמר יי אלהא דישראל ליט גברא דלא יקביל ית פתגמי קימא הדין.
ד .דפקדית ית אבהתכֹון ביֹומא דַאפקית יתהֹון מַארעא מצרים מכּורא דפרזלא למימר
קבילּו למימרי ותעבדּון יתהֹון ככל דַאפקיד יתכֹון ּותהֹון קדמי לעם ואנא אהוי לכֹון לאלּה.
ה .בדיל לקימא ית קימא דקימית לאבהתכֹון למתן להֹון ַארעא עבדא חלב ּודבש כיֹומא
הדין ואתיבית ואמרית ָאמן יי.
ו .ואמר יי לי אתנבי ית כל פתגמיא האלין בקרויא דבית יהּודה ּובשּוקי ירּושלם למימר
קבילּו ית פתגמי קימא הדין ותעבדּון יתהֹון.
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ז .ארי ַאסהדא ַאסהדית באבהתכֹון ביֹומא דַאסקית יתהֹון מַארעא דמצרים ועד יֹומא הדין
מקדים ּומסהיד למימר קבילּו למימרי.
ח .ולא קבילּו ולא ַארכינּו ית אּודנהֹון ואזלּו גבר בהרהּור לבהֹון בישא וַאיתיתי עליהֹון
פּורענּותא על דלא קבילּו פתגמי קימא הדין דפקדית למעבד ולא עבדּו.
ט .ואמר יי לי אשתכח דמרדּו במימרי אנש יהּודה ויתבי ירּושלם.
י .תבּו לחֹובי אבהתהֹון קדמאי דסריבּו לקבלא ית פתגמי ואינּון טעֹו בתר פלחי כֹוכביא
למפלחהֹון אשניאּו בית ישראל ּובית יהּודה ית קימי דגזרית ית אבהתכֹון.
יא .בכן כדנן אמר יי הא אנא מיתי עליכֹון בישתא דלא יכלּון לאשתזבא מנּה ויצלֹון קדמי
ולא אקביל צלֹותהֹון.
יב .ויהכֹון אנש קרויא דבית יהּודה ויתבי ירּושלם ויבעּון מן טעותא דאינּון מסקין בּוסמין
להן האם יכלן למפרקהֹון בעידן בישתהֹון.

יג.

ארי מנין קרויכֹון הוָאה דחלתכֹון דבית יהּודה ּומנין שֹוקי ירּושלם שויתּון אגֹורין

לבהתא ואגֹורין לַאסקא בּוסמין לבעלא.
יד .ואת לא תצלי על עמא הדין ולא תתחנן עליהֹון בבעּו ּובצלֹו ארי לא רעוא קדמי בעידן
דאת מצלי עליהֹון קדמי בעידן בישתהֹון.
טו .מה לעמא דהוה חביב קדמי שבקּו פּולחן בית מקדשי עבדּו עצה לחטאין סגיאין
מערבין בשר שקּוצין עם בשר קּודשא יגלֹון מניְך מן קדם בשתיְך בכן הויתא תקיפא.
טז .הא כאילן זיתא דשפיר בריויּה ויאי בחזויּה וסֹוכיּה מטלן באילניא כן רבי יי שמיְך
בעממיא ּוכדֹו דעברת על אֹוריתא משרית עממין דתקיפין כאשתא ייתּון עלְך ויתחברּון
להֹון סּומכון.
יז .ויי צבאֹות דקים יתיְך גזר לַאיתָאה עלְך בישא בדיל חֹובי בית ישראל ּובית יהּודה
דעבדּו להֹון לַארגזא קדמי לַאסקא בּוסמין לבעלא.
יח .ויי ַאלפני ואליפית בכן ַאחזיתני עֹובדיהֹון.
יט .ואנא כאימר בחיר דלנכסתא מתּובל ולא ידעית ארי עלי חשיבּו עשתֹונין בישין ָאמרין
נרמי סמא דמֹותא במיכליּה ּונשיציניּה מַארעא דישראל ּושמיּה לא ידכר עֹוד.
כ .ויי צבאֹות דיין קשֹוט גלין קדמֹוהי כּולין ולב אחזי פּורענּות דינְך מנהֹון ארי קדמְך
אמרית ית עלבני.
כא .בכן כדנן אמר יי על אנשי דבען למקטלְך דָאמרין לא תתנבי בשמא דיי ולא תמּות
בידנא.
כב .בכן כדנן אמר יי צבאֹות האנא מסער עליהֹון עּולימהֹון יתקטלּון בחרבא בניהֹון
ּובנתיהֹון ימּותּון בכפנא.

93

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

94

כגּ .ושָארא לא יהי להֹון ארי ַאיתי בישתא על אנשי ענתֹות שנת סֹוערן חֹוביהֹון.

פרק יב
א .זכאי את יי מלמידן לקבל פתגמְך ברם שאילת דינין אנא שאיל מן קדמְך מה דין
אֹורחת רשיעיא מצלחא שלן שליוא כל משקרי שקר.

ב.

קימתינּון ַאף תקיפּו עתרּו ַאף קנֹו נכסין קריבין פתגמי אֹוריתְך בפּומהֹון ּורחיקא

דחלתְך מכּוליתהֹון.
ג .ואת יי כֹולא ידיע ּוגלי קדמְך דאת בחר לבביא (ודען) דרען בדחלתְך רשיעיא ַאתקנינּון
כענא לנכסתא וזמנינּון ליֹום קטֹולי.
ד .עד אימתי תחרֹוב ַארעא ועשבא דכל חקלא ייבש מחֹובי רשיעיא דיתבּון בּה סף
בעירא ועֹופא ארי אמרּו לא גלי קדמֹוהי סֹופנא.
ה .דנא תיּובתא לירמיה נביא על בעּותיּה נביא את דמי לגברא דרהט עם רגלָאה ולאי
ואיכדין את מדמי למרהט כל קביל סּוסיתא בבקעתא ּובַארעא שלמא את מתבטח ונפיל
ואיכדין את מדמי למעבד כל קביל חיות ברא די ברֹום ירדנא ואם על טבון דאנא מֹוטב
לנבּוכדנאצר מלכא דבבל רגלָאה נביא את חזי ּומתמיּה ּומן פֹון דַאחזינְך מה דאנא עתיד
למעבד לַאבהתְך צדיקיא דמן עלמא דרהטּו כסּוסותא למעבד עֹובדין טבין קדמי וַאף
אמרית להֹון דַאיתי על בניהֹון ברכן ונחמן הא כמיא דנחתין שטֹוף לירדנא.
וּ .ודאת ירמיה בעי עליהֹון רחמין ארי ית אחְך ּובית אבּוְך ַאף אינּון שקרּו בְך ַאף אינּון
אמרּו עלְך מילין בישין לא תהימן בהֹון ארי יימרּון עלְך פתגמין תקנין.
ז .שבקית ית בית מקדשי רטישית ית ַאחסנתי ּומסרית ית עמא דהוה חביב קדמי ביד
סנאֹוהי.
ח .הות קדמי ַאחסנתי כַאריא בחּורשא סליקת עלי אתרגּושתּה על כן רחיקתּה.
ט .כעֹופא דמתבדר כן אתבדרת ַאחסנתי קדמי ּוכעֹופא דמשתדי כן יתכנשּון עלּה דקטלין
בחרבא מסחֹור סחֹור מלכי עממיא ּומשריתיהֹון ייתּון עלּה למבזּה.
י .מלכין סגיאין קטלּו עמי דֹושישּו ית ַאחסנתי יהבין ית ַאחסנת חמדתי למדבר צדּו.
יא .שויּוהא לצדּו אתאבלת קדמי חרֹובת צדיַאת כל ַארעא ארי לית אנש דמשוי דחלתי על
לבא.
יב .על כל נגרין במדברא אתֹו בזֹוזין ארי חרבא קדם יי מקטלא מסיפי ַארעא ועד סיפי
ַארעא לית שלמא לכל בשרא.
יג .לא תהֹון דמין לדזרעּו חטים על ביר ולא משכחין למכנש אלהין כּובין ּומעללתהֹון לית
להֹון הנָאה ותבהתּון בעֹובדיכֹון במיתי עליכֹון תקֹוף רּוגזא דיי.
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יד .כדנן אמר יי על כל מגיריא בישיא דמנזקין בַאחסנתא דַאחסנית ית עמי ית ישראל הא
אנא מטלטיל להֹון מעל ַארעהֹון וית דבית יהּודה אטלטיל מביניהֹון.
טו .והוה בתר דאטלטל יתהֹון אתּוב במימרי וארחים עליהֹון ואתבינּון גבר לַאחסנתיּה
ּוגבר לַארעיּה.
טז .ויהי אם מילף יילפּון מאֹורחת כנשתא דעמי לקימא בשמי קים הּוא יי כמא דַאליפּו ית
עמי לקימא בשּום טעותא ויתקימין בגֹו עמי.
יז .ואם לא יקבלּון אּולפן ואטלטל ית עמא הדין טלטּול דָאבדן אמר יי.

פרק יג
א .כדנן אמר יי לי אזיל ותזבּון לְך זרז דכתן ּותשויניּה על חרצְך ּובמיא לא תעליניּה.
בּ .וזביניּה ית זרזא כפתגמא דיי ושויתיּה על חרצי.
ג .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי תנינּות למימר.
ד .סב ית זרזא די זבינתא די על חרצְך וקּום אזיל לפרת ּוטמרהי תמן בשעיעּות כיף גלי.
ה .ואזלת ּוטמרתיּה בפרת כמה די פקיד יי יתי.
ו .והוה מסֹוף יֹומין סגיאין ואמר יי לי קּום אזיל לפרת וסב מתמן ית זרזא די פקדתְך
למטמריּה תמן.
ז .ואזלית לפרת וחפרית ּונסיבית ית זרזא מן ַאתרא דטמרתיּה תמן והא אתחביל זרזא
לית ביּה צרֹוְך לכל מדעם.
ח .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ט .כדנן אמר יי כדין אחביל ית תקֹוף אנש יהּודה וית תקֹוף יתבי ירּושלם דהוה סגי.
י .עמא הדין דעֹובדיהֹון בישין דסריבּו לקבלא ית פתגמא דָאזלין בתר הרהּור לבהֹון ּוטעֹו
בתר טעות פלחי כֹוכביא למפלחהֹון ּולמסגיד להֹון ויהֹון כזרזא הדין דלית בהֹון צרֹוְך לכל
מ דעם .
יא .ארי כמא דמדבק זרזא בחרצא דגברא כן קרבית לפּולחני ית כל בית ישראל וית כל
בית יהּודה אמר יי למהוי קדמי לעם ּולשּום ּולחּושבחא ולרבּו ולא קבילּו.
יב .ותימר להֹון ית פתגמא הדין כדנן אמר יי אלהא דישראל כל גרב יתמלי חמר ויימרּון
לְך המידע לא הוינא ידעין ארי כל גרב יתמלי חמר.
יג .ותימר להֹון כדנן אמר יי הא אנא ממלי ית כל יתבי ַארעא הדא וית מלכא דיתבין לדוד
על כּורסֹוהי וית כהניא וית נבייא דשקָאא וית כל יתבי ירּושלם עקא ויהֹון דמן לרויא.
יד .ואגרינּון גבר באחּוהי ואבהן ּובנין כחדא אמר יי לא אחמֹול ולא איחּוס ולא ארחם
מלחבלּותהֹון.
טו .קבילּו וַאציתּו לא תתרברבּון ארי במימרא דיי גזיר כן.
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טז .הבּו קדם יי אלהכֹון יקרא עד לא תיתי עליכֹון עקא ּותהֹון דמין לדמהלכין כדבקבלא
ועד לא יתנגפּון רגליכֹון על טּורי קבל ותסברּון לנהֹור ויהי עליכֹון חשֹוְך לזיהֹור והא
כדבקבלא תהֹון מהלכין אתּון.
יז .ואם לא תקבלּון אּולפן כד בסתרא תבכי נפשי מן קדם דידעי מנכֹון יקרכֹון ּומדמע
תדמע ּותשגר עיני דמעין ארי אשתבי עמא דיי.
יח .אמר למלכא ּולמלכותא אמאיכּו תבּו ארי גלא יקרכֹון מנכֹון נפל כליל תּושבתכֹון.
יט .קרוי דרֹומא אתַאחידּו ולית דפתח גלֹו דבית יהּודה כּולהֹון גלּו שלימא אתקבלּו
תּושלימת עֹובדיכֹון.
כ .זקיפּו עיניכֹון וחזֹו דָאתן מצפּונא ָאן עמא דאתמסר ליְך עם תּושבחתיְך.
כא .מה תימרּון ארי יסער עלְך חֹובְך ואת ַאליפת יתהֹון למעבד בישין עלְך הוֹו רברבין
כדמן ַאולא הלא עקא וחבלין ייחדּונְך הא כחבלין לילידתא.
כב .וארי תימרין בלביְך מא דין ערעּוני כל אלין על דסגיאּו חֹובְך אתגליַאת בהתתיְך
אתחזי קלניְך.
כג .האפשר דישני הנדֹוָאה משכיּה ונמרא שלטי רקמתיּה ַאף אתּון תיכלּון לאֹוטבא
דהויתּון מלפין למעבד בישין.
כד .ואבדרינּון כקשא דעדי מן קדם רּוחא למדברא.
כה .דין עדביְך וחּולק ַאחסנתיְך מן קדמי אמר יי דשבקת פּולחני ואתרחיצת על שקרא.
כו .וַאף אנא ַאגלי בהתת חֹובְך על אפְך ויתחזי קלניְך.
כז .טפשּותיְך ּושטּותיְך ועצת חטאי ינקּותיְך על רמתא בחקלא גלי קדמי שקּוציְך וי ליְך
ירּושלם לא תדכין עד כען ליְך ַארכא יֹומין סגיאין.

פרק יד
א .דהוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה על עסקי בּוצרתא.

ב.

אתאבלּו דבית יהּודה וקרויהֹון חרֹובא אתחפיאּו אפיהֹון אכרֹום אּוכמין כקדרא

אתרטישּו לַארעא וצוחת יתבי ירּושלם סליקת.
ג .ותקיפיהֹון שלחּו תניניהֹון למיא ָאתֹו על פצידיא ולא אשכחּו מיא תבּו מניהֹון ריקן
בהיתּו ואתכנעּו וחפֹו רישיהֹון.
ד .בדיל חֹובי יתבי ַארעא אתברּו ארי לא הוה מטרא בַארעא בהיתּו אכריא וחפֹו רישיהֹון.
ה .ארי ַאף אילתא במדברא ילידת ושבקא ארי לא הוֹו דתאין דעשבא.
ו .וערדין קמּו על נגדין שתן רּוחא כירֹודין קמא עיניהֹון ארי לית עשבא.
ז .אם חֹובנא ַאסהידּו בנא יי עביד בדיל שמְך ארי סגיאין תיּובתנא קדמְך חבנא.
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ח .סבּור ישראל פרקיּה בעדן עקא למה ייחֹול רּוגזְך עלנא ואנחנא כתֹותבין בַארעא ּוכעדי
אֹורחא דסטא למבתא.
ט .למה ייחֹול רּוגזְך עלנא ואנחנא מטלטלין ּושביקין ואת גבר יכיל למפרק ואת שכינתְך
ביננא יי ּושמְך עלנא אתקרי לא תשבקיננא.
י .כדנן אמר יי לעמא הדין כמא דרחימּו כן אתפרע מנהֹון לַאגליּותהֹון מארע בית שכינתי
ּוכמה דהוֹו מערבין לפּולחן טעותא ּומבית מקדשי רגליהֹון לא מנעּו ּוקדם יי לא רעוא בהֹון
כען יסער עליהֹון חֹוביהֹון ויתפרע עויתהֹון.
יא .ואמר יי לי לא תצלי על עמא הדין לטבא.
יב .ארי יצּומּון לא רעוא קדמי לקבלא צלֹותהֹון וארי יסקּון עלתא ּומנחתא לא רעוא קדמי
בהֹון בחרבא ּובכפנא ּובמֹותא אנא משיצי יתהֹון.
יג .ואמרית קבל בעּותי יי אלהים הא נביי שקרא ָאמרין להֹון לא תחזֹון דקטלין בחרבא
וכפנא לא יהי לכֹון ארי שלם דקשֹוט אתן לכֹון בַאתרא הדין.
יד .ואמר יי לי שקרא ָאמרין נביי שקרא דמתנבן בשמי לא שלחתינּון ולא פקדתינּון ולא
מללית עמהֹון נבּוַאת שקר ואּולפן וכדבין ּורשע לבהֹון אינּון מתנבן לכֹון.
טו .בכן כדנן אמר יי על נביי שקרא דמתנבן בשמי ואנא לא שלחתינּון ואינּון ָאמרין חרבא
וכפנא לא יהי בַארעא הדא בחרבא ּובכפנא יסּופּון נביי שקרא האינּון.
טז .ועמא דאינּון מתנבן להֹון יהֹון מטרפין רמן בשּוקי ירּושלם מן קדם כפנא וחרבא ולית
דקבר להֹון אינּון נשיהֹון בניהֹון ּובנתיהֹון ואשפֹוְך עליהֹון ית בישתהֹון.
יז .ותימר להֹון ית פתגמא הדין ישגרן עיני דמען לילי וימם ולא ישתקן ארי תברא רבא
אתברת מלכּות כנשתא דעמי מחא ממרעא לחדא.
יח .אם נפקית לחקלא והא קטילי חרבא ואם עלית לקרתא והא ממרעי כפנא ארי ַאף
ספר ַאף כהן אתפניאּו לסחֹורתהֹון על די מה בַארעא ולא בקרּו.
יט .המרטש רטשתא ית דבית יהּודה ואם יתבי ציֹון רחיק מימרְך מה דין ַאלקיתנא ולית
לנא ַאסא סברנא לשלם ולית טב ּולעדן סליחת חֹובין והא פּורענּות חטאין.
כ .ידענא יי חֹובנא וחֹובי אבהתנא ארי חבנא קדמְך.
כא .לא תרחקיננא בדיל שמְך לא תנבל אתר בית כּורסי יקרְך ייעֹול דּוכרן קים אבהתנא
קדמְך לא תשני קימְך עמנא.
כב .הא לית צרֹוְך בטעות פלחי כֹוכביא לאחתא מטרא ואם שמיא לא יתנּון רסיסין אלהין
על מימרְך הלא את הּוא יי אלהנא ונסבר קדמְך ארי את עבדת ית כל אילין.

פרק טו
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א .ואמר יי לי אם יקּום משה ּושמּואל למבעי מן קדמי לא רעוא קדמי בעמא הדין שלח
מארע בית שכנתי ויגלֹון.
ב .ויהי ארי יימרּון לְך לָאן נגלי ותימר להֹון כדנן אמר יי לדמֹותא למֹותא ודלחרבא לחרבא
ודלכפנא לכפנא ודי לשביא לשביא.
ג .וַאסער עליהֹון ַארבע פּורענּון בישן אמר יי ית דקטלין בחרבא למקטל וית כלביא לגררא
וית עֹופא דשמיא וית בעירא דַארעא למיכל ּולחבלא.
ד .ואתנינּון לזיע לכל מלכות ַארעא על דלא תבּו כמנשה בר יחזקיה מלְך שבטא דבית
יהּודה על דַאסגי למעבד בירּושלם.
ה .ארי מן יחּוס עלְך ירּושלם ּומן ידוי עלְך ּומן יזּור למשַאל לשלמא לְך.
ו .את שבקת פּולחני אמר יי לאחֹורא אסתחרת וָארים ית מחת גבּורתי עלְך ואחבלינְך על
דהוית יכלא למיתב ולא תבת.
זּ .וכמא דדרן במדיריא כן אבדר ית עמי בקרוי ַארעא תכלית אבדית ית עמי מאֹורחתהֹון
לא תבּו.
ח .סגיַאת קדמי ַארמלתהֹון מחל יממין ַאיתיתי עליהֹון על סיעת עּולימיהֹון בזֹוזין כד
בטיהרא ַאיתיתי עליהֹון משרין בתכיף וחבילא קרויהֹון.
ט .צדיַאת ַארעהֹון מבלי עמא הוֹו למפחת נפש גלא יקרהֹון בחייהֹון ועד דאינּון קימין
בהיתּו ואתכנעּו ּושַארהֹון לחרבא אמסר קדם בעלי דבביהֹון אמר יי.
י .וי לי אמי ארי ילדתיני למהוי גבר דין ואנש מצּו לכל יתבי ַארעא לא רשן בי ּומא דאנא
דשינא לא תבע מנהֹון כּולהֹון מלטטין לי.
יא .אמר יי אם לא סֹופְך יהא לטב אם לא ייתּון ויבעֹון מנְך בעדן דַאיתי עליהֹון סנָאה ויעיק
להֹון בעיל דבבא.
יב .מלְך דתקיף כברזלא יסק לסעיר מלְך דתקיף כברזלא וכנחשא יתי מצפֹונא עלּה
למתברא.
יג .נכסיכֹון ּובית גנזיכֹון לבזא אמסר לא בדמין בחֹובין דהויתּון פלחין לטעותא ּובכל
תחּומיכֹון.
יד .ותשתעבדּון לבעלי דבביכֹון בַארעא דלא ידעתּון ארי קידּום תקיף כאשתא נפק מן
קדמי ברגז עליכֹון יחֹול.
טו .אתגלי קדמְך יי יעֹול דּוכרני ּופקדני לאֹוטבא לי וַאסער על בעלי דבבי אתפרע לי
מרדפי לא תתן ַארכא לעּולבני גלי קדמְך דקבלית חסּודין על מימרְך.
טז .קבלית לפתגמְך וקימתינּון והוה מימרְך לי לביע ּולחדות לבי ארי אתקרי שמְך עלי יי
אלהים צבאֹות.
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יז .לא יתיבית בסיעת משבחין ולא חדיתי מן קדם מימרְך פריש יתיבית בית ארי נבּוָאה
דלוט מליתני.
יח .למה הוה כיבי לַאפרש ּומחתי תקיפא למסרבא לאתסָאה לא יהי מימרְך לי כדבין
כמבע דמיין דפסקין מֹוהי.
יט .בכן כדנן אמר יי אם תתּוב ואתיבינְך קדמי תשמש ואם תתיב רשיעיא למהוי צדיקיא
רעות מימרי תקים יתּובּון אינּון לפתגמְך ואת לא תתּוב למטעי בתריהֹון.
כ .ואתנינְך לעמא הדין כשּור דנחש כריְך ויגיחּון לקבלְך ולא יכלּון לְך ארי בסעדְך מימרי
למפרקְך ּולשיזבּותְך ָאמר יי.
כא .ואשזבינְך מיד מבאשין ואפריקנְך מיד תקיפין.

פרק טז
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .לא תסב לְך אתתא ולא יהֹון לְך בנין ּובנן בַאתרא הדין.
ג .ארי כדנן ָאמר יי על בנין ועל בנן דמתילדין בַאתרא הדין ועל אמתהֹון דילדין יתהֹון ועל
אבהתהֹון דמֹולידין יתהֹון בַארעא הדא.
ד .ממת ממרעי כפן ימּותּון לא יסתפדּון ולא יתקברּון לזבל מבדר על אפי ַארעא יהֹון
ּובחרבא ּובכפנא יסּופּון ּותהי נבלתהֹון משגרא למיכל לעֹופא דשמיא ולבעירא דַארעא.
ה .ארי כדנן ָאמר יי לא תעֹול לבית מרזחא ולא תהְך למספד ולא תדני להֹון ארי כנשית ית
שלמי מן עמא הדין אמר יי ית חסדא וית רחמי.
ו .וימּותּון רברבין ודעדקין בַארעא הדא לא יתקברּון ולא יספדּון להֹון ולא יתחממּון ולא
ימרטּון להֹון.
ז .ולא יפרסּון להֹון על אבלא לנחמּותהֹון על מיתא ולא ישקּון יתהֹון כס תנחּומין גבר על
אבּוהי ועל אמיּה.
חּ .ובית ַאסחרּותא לא תעֹול לַאסחרא עמהֹון למיכל ּולמשתי.
ט .ארי כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל הא אנא מבטל מן ַאתרא הדין לעיניכֹון
ּוביֹומיכֹון קל ביע וקל חדוא קל חתנין וקל כלן.
י .ויהי ארי תחוי לעמא הדין ית כל פתגמיא האלין וימרּון לְך על מה גזר יי עלנא ית קל
בישתא רבתא הדא ּומה חֹובנא ּומה סּורחננא דחבנא קדם יי אלהנא.
יא .ותימר להֹון על דשבקּו אבהתכֹון פּולחני ָאמר יי ּוטעֹו בתר טעות עממיא ּופלחּונּון
ּוסגידּו להֹון ּופּולחני שבקּו וית אֹוריתי לא נטרּו.
יב .ואתּון ַאבאשתּון למעבד מאבהתכֹון והא אתּון ָאזלין גבר בתר הרהּור לביּה בישא
בדיל דלא לקבלא למימרי.
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יג .ואטלטל יתכֹון מעל ַארעא הדא לַארעא דלא ידעתּון אתּון ואבהתכֹון ותפלחּון תמן
לעממיא פלחי טעותא ימם ולילי דלא יהי לכֹון רחמין.
יד .בכן הא יֹומיא ָאתאן ָאמר יי ולא יהֹון משתען עֹוד בגבּורתא דיי דַאסיק ית בני ישראל
מַארעא דמצרים.
טו .אלהן יהֹון משתען בגבּורתא דיי דַאסיק ית בני ישראל מַארעא צפּונא ּומכל מדינתא
דַאגלינּון לתמן ואתיבינּון לַארעהֹון דיהבית לאבהתהֹון.
טז .הא אנא שלח לעממין קטֹולין אמר יי ויקטלּונּון ּובתר כן אשלח לסגיאין צידין ויצדּונּון
מעל כל כל טּור ּומעל כל רמתא ּומשקיפי כיפיא.
יז .ארי קדמי גלן כל אֹורחתהֹון לא מסתרן מן קדמי ולא מטמרן חֹוביהֹון מלקביל מימרי.
יח .ואשלם לתנינין כקדמאין על חד תרין חֹוביהֹון וחטאיהֹון על דַאחילּו ית ארע בית
שכנתי בנבלת שקּוציהֹון ותֹועבתהֹון מלֹו ית ַאחסנתי.
יט .יי תּוקפי ורּוחצני ּומשיזבי בעדן עקא לשמע גבּורתְך עממין ייתּון מסיפי ַארעא וימרּון
ברם לשקרא פלחּו אבהתנא ללמא ולית בהֹון הנָאה.
כ .האפשר דיעבד ליּה אנש דחלן ואינּון טעון דלית בהֹון צרֹוְך.
כא .בכן הא אנא מחוי להֹון בזמנא הדא אחוינּון ית פּורענּותי וית מחת גבּורתי וידעּון ארי
שמי יי.

פרק יז
א .חֹובי בית יהּודה כתיבין בעט דברזל בטפר שמיר חריתין על לּוח לבהֹון ּולקרנת
אגֹוריכֹון.
ב .כאדכרא בניהֹון אגֹוריהֹון ואשיריהֹון תחֹות כל אילן עבּוף ועל רמתא מנטלתא.
ג .על דפלחתּון על טּוריא בחקלא נכסיהֹון וכל בית גנזיכֹון לבזא אמסר בחֹובין דהויתּון
פלחין לטעותא בכל תחּומיכֹון.
ד .וַאיתי סנָאה על ַארעכֹון ּותהי צדיא כשמטתא ּובכֹון ַאעביד פּורענּות דינין עד דַאגלי
יתכֹון מַאחסנתכֹון דיהבית לכֹון ותשתעבדּון לבעלי דבביכֹון בַארעא דלא ידעתּון ארי קדּום
תקיף כאשתא נפק מן קדמי ברגז עד עלמא ייחּול.
ה .כדנן אמר יי ליט גברא דאתרחיץ באנשא וישוי בשרא רחצניּה ּומן מימרא דיי יעדי
לביּה.
ו .ויהי כעכֹוביתא במישרא ולא יחזי ארי ייתי טבא וישרי בלא ולד במדברא בארע סדֹום
דלא אתיתבת.
ז .בריְך גברא דאתרחיץ במימרא דיי ויהי מימרא דיי רֹוחצניּה.
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ח .ויהי כאילן דשתיל על מבּוע דמין ועל נגרין ישלח שּורשֹוהי ולא יחזי ארי ייתי חֹומא
ויהֹון טרפֹוהי עבּוף ּובשנת בצּורתא לא יתר ולא יפסֹוק מלמעבד פרין.
ט .נכיל לבא מכֹולא ותקיף הּוא מן ידעיניּה.
י .אנא יי חקר לבא בחר כּוליתא ּולמתן לאנש כאֹורחתיּה כפירי עֹובדֹוהי.
יא .הא כקֹורָאה דמכנש בעין דלא דיליּה ּומשחין אפרֹוחין דבתרֹוהי לא יהכּון כן כל גבר
רשיע דקני נכסין דלא בדינא בפלגּות יֹומֹוהי שביק להֹון ּובסֹופיּה מתקרי רשיעיא.
יב .פּורענּותא תתעביד מניּה מן קדם דשכנתיּה על כּורסי יקרא בשמי מרֹומא עיל מן
ַאולא מקביל אתר בית מקדשנא.
יג .סבּור ישראל יי כל דשבקּו פּולחנְך יבהתּון ּורשיעיא דעברּו על מימרְך בגיהנם אינּון
עתידין למפל ארי שבקּו פּולחנְך יי דבדיליּה את מיתי עליהֹון יקרא כמבּוע דמיין דלא
פסקין מֹוהי.
ידַ .אסיני יי ואתסי פרֹוקני ואתפרק ארי תּושבחתי את.
טו .הא אינּון ָאמרין לי ָאן דאתנביתא בשמא די יתקים כען.
טז .ואנא לא עכבית על מימרְך מלאתנבָאה עליהֹון לאֹותבּותהֹון לדחלתְך ּוליֹום ביש דאת
מיתי עליהֹון לא חמידת את גלי קדמְך אפקּות שפותי גלי קדמְך הוה.
יז .לא יהי מימרְך לי כדבין רחצני את בעדן עקא.
יח .יבהתּון רדפי ולא אבהית אנא יתכלמּון אינּון ולא אתכלם אנא ַאיתי עליהֹון יֹום ביש ועל
חד תרין תברא תברינּון.
יט .כדין ָאמר יי לי אזיל ּותקֹום בתרע בני עמא דיעלּון ביּה מלכיא דבית יהּודה ּודיפקּון
ביּה ּובכל תרעי ירּושלם.
כ .ותימר להֹון קבילּו פתגמא דיי מלכיא דבית יהּודה וכל דבית יהּודה וכל יתבי ירּושלם
דעלין בתרעיא האילן.
כא .כדנן אמר יי אסתמרּו בנפשתכֹון ולא תטלּון מטּול ביֹומא דשבתא ותיעלּון בתרעי
ירּושלם.
כב .ולא תפקּון מּטּול מבתיכֹון ביֹומא דשבתא וכל עבידתא לא תעבדּון ּותקדשּון ית יֹומא
דשבתא כמא דפקדית ית אבהתכֹון.
כג .ולא קבילּו ולא ַארכינּו ית אּודניהֹון וַאקשיאּו ית קדלהֹון בדיל דלא למשמע ּובדיל דלא
לקבלא אּולפן.
כד .ויהי אם קבלא תקבלּון למימרי אמר יי בדיל דלא לַאעלא מטּול בתרעי קרתא הדא
ביֹומא דשבתא ּולקדשא ית יֹומא דשבתא בדיל דלא למעבד ביּה כל עבידתא.
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כה .ויעלּון בתרעי קרתא הדא מלכין ורברבין יתבין על כּורסי דוד רכיבין ברתיכין ּובסּוסון
אינּון ורברבניהֹון אנש יהּודה ויתבי ירּושלם ותתב קרתא הדא לעלם.
כו .ויתּון מקרויא דבית יהּודה ּומסחרני ירּושלם ּומארע שבט בנימן ּומן שפילתא ּומן טּורא
ּומן דרֹומא מיתן עלון ונכסת קּודשין וקּורבנין ּולבֹונתא ּומעלי תֹודתא לבית מקדשא דיי.
כז .ואם לא תקבלּון למימרי לקדשא ית יֹומא דשבתא ּובדיל דלא למטל מטּול ּומיעל
בתרעי ירּושלם ביֹומא דשבתא וַאדליק אשתא בתרעהא ּותשיצי בירנית ירּושלם ולא
תטפי.

פרק יח
א .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה מן קדם יי למימר.
ב .קּום ותיחֹות לבית פחדא ותמן אשמעינְך ית פתגמי.
גּ .ונחתית לבית פחרא והא הּוא עביד עבידתא על סדנא.
ד .ואתחבל מנא דהוה עביד דטינא ביד פחרא ותב ועבדי מן אֹוחרן כמא דכשר בעיני
פחרא למעבד.
ה .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ו .הכפחרא הדין הלא יּוכלא קדמי למעבד לכֹון בית ישראל אמר יי הא כמא דטינא ביד
פחרא כן אתּון חשיבין קדמי בית ישראל.
ז .זמן אמליל על עמא ועל מלכּותא למעקר ּולתרעא ּולאבדא.
ח .ויתּוב עמא ההּוא מבישתיּה דגזרית עלֹוהי ואיתֹוב מן בישתא דחשבית למעבד ליּה.
טּ .וזמן אמליל על עמא ועל מלכּותא למבני ּולקימא.
י .ויעביד דביש קדמי בדיל דלא לקבלא למימרי ואיתּוב מן טבתא דאמרית לאיטבא ליּה.
יאּ .וכען אמר כען לאנש יהּודה ּוליתבי ירּושלם למימר כדנן אמר יי הא אנא ברי עליכֹון
בישא ּומחשב עליכֹון מחשבא תּובּו כען גבר מאֹורחיּה בישתא וַאתקינּו אֹורחתכֹון
ועֹובדיכֹון.
יב .ואמרּו תבנא מבתר פּולחנְך ארי בתר עשתֹונתא נהְך ּוגבר הרהּור לביּה בישא נעביד.
יג .בכן כדנן אמר יי שאילּו כען בעממיא מן שמע כאלין שנּוי עבדת לחדא כנשתא
דישראל.
יד .הא כמה דלית אפשר דיפסֹוק מי תלג דנחית על חקלי לבנן כן לא יפסקּון ממטר נחתין
ּומי מבּוע נבעין.
טו .ארי שבקּו פּולחני עמי לא להנָאה ַאסיקּו בּוסמין וַאטעיאּונּון באֹורחתהֹון בישתא
משבילין תקנן דמן עלמא למיזל באֹורחן דלא תקנן בשבילין דלא מכבשין.
טז .לשוָאה ַארעהֹון לצדּו אשתממּות עלם כל דיעבר עלּה יכלי ויגיד ברישיּה.
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יז .כבידּור רּוח קדּומא כן אבדרינּון קדם בעלי דבביהֹון קדל ולא אפיל ַאחזינּון ביֹום
תבריהֹון.
יח .ואמרּו אתֹו ונחשב על ירמיה מחשבן ארי לא תפסֹוק אֹוריתא מכהן ּומלְך מחכים
ואּולפן מספר אתֹו ּונסהדיניּה סהדון דשקר ולא נצית לכל פתגמֹוהי.
יט .גלי קדמְך יי דיני ּושמע קדמְך עּולבני.
כ .האפשר לשלמא חלף טבתא בישתא ארי כרּו פחת למקטלי יעּול דּוכרן מקמי קדמְך
למללא עליהֹון פתגמין תקנין לאתבא ית חמתְך מנהֹון.
כא .בכן הב ית בניהֹון לכפנא ותבבינּון ידי קטֹולי חרבא ויהוין נשיהֹון תכלן וַארמלן
וגבריהֹון יהֹון קטילי מֹותא עּולימיהֹון מטעני חרבא בקרבא.
כב .תשתמע צוחתא מבתיהֹון ארי תיתי עליהֹון משרין בתכיף ארי כרֹו פחת למקטלי
וקֹולין צלֹו לפרסת רגלי.
כג .ואת יי ידיע ּוגלי קדמְך ית כל אתמלּוכיהֹון עלי למקטלי לא תכפר על חֹוביהֹון וחטאיהֹון
מן קדמְך לא יתמחּון ויהֹון מתכלין דמן קדמְך בעדן פּורענּות רּוגזְך אתפרע מנהֹון.

פרק יט
א .כדנן אמר יי לי אזיל ותזבֹון זלּוע דחסף פחר ותדבר עמְך מסבי עמא ּומסבי כהניא.
ב .ותפֹוק לחילת בר הנֹום דקדם תרע קלקלתא ותתנבי תמן ית פתגמא דאמליל עמְך.
ג .ותימר קבילּו פתגמא דיי מלכיא דבית יהּודה ויתבי ירּושלם כדנן אמר יי צבאֹות אלהא
דישראל הא אנא מיתי בישתא על ַאתרא הדין דכל דישמעיניּה יצלן אּודנֹוהי.
ד .חלף דשבקּו פּולחני וסאיבּו ית ַאתרא הדין וַאסיקּו ביּה בּוסמין לטעות פלחי כֹוכביא
דלא ידעּונּון אינּון ואבהתהֹון ּומלכיא דבית יהּודה ּומלֹו ית ַאתרא הדין דם זכאין.
הּ .ובנֹו ית במת בעלא לאֹוקדא ית בניהֹון בנּורא עלון לבעלא דלא פקדית באֹוריתי ּודלא
שלחית ביד עבדי נבייא ולא רעוא קדמי.
ו .בכן הא יֹומיא ָאתן אמר יי לא יתקרי לַאתרא הדין עֹוד תֹופת וחילת בר הנֹום אלהין
חילת קטיליא.
ז .ואקלקיל ית מלְך אנש יהּודה ויתבי ירּושלם בַאתרא הדין וַארמינּון בחרבא קדם בעלי
דבביהֹון ּוביד דבען למקטלהֹון ואתן ית נבלתהֹון משגרא למיכל לעֹופא דשמיא ולבעירא
דַארעא.
ח .ואשוי ית קרתא הדא לצדּו ּולאשתממּו כל דיעבר עלּה יכלי ויניד על כל מחתהא.
ט .ואֹוכלינּון ית בשר בניהֹון וית בשר בנתהֹון ּוגבר נכסי קריביּה יבזּון בצירא ּובעקתא
דיעיקּון להֹון בעלי דבביהֹון ּודבען למקטלהֹון.
י .ותתבר זלּוע לעיני גבריא דאזלין עמְך.
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יא .ותימר להֹון כדנן אמר יי צבאֹות כדין אתבר ית עמא הדין וית קרתא הדא כמא דמתבר
ית מנא דפחרא דלא אפשר לאתסָאה ליּה עֹוד ּוכתֹופת יקברּון מבלי אתר למקבר.
יב .כן ַאעביד לַאתרא הדין אמר יי ּוליתבֹוהי ּולמתן ית קרתא הדא בתֹופת.
יג .ויהֹון בתי ירּושלם ּובתי מלכיא דבית יהּודה באתר תֹופת דמסָאב לכל בתיא דַאסיקּו
בּוסמין על אגֹוריהֹון לכל חילי שמיא ּונסיכּו נסכין לטעות פלחי כֹוכביא.
יד .ואתא ירמיה מתֹופת דשלחיּה יי תמן לאתנבָאה וקם בדרת בית מקדשא דיי ואמר לכל
עמא.
טו .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל הא אנא מיתי על קרתא הדא ועל כל קרוהא ית כל
בישתא דגזרית עלּה ארי ַאקשיאּו ית קדלהֹון בדיל דלא לקבלא ית פתגמי.

פרק כ
אּ .ושמע פשחּור בר אמר כהנא והּוא ממנא סגן כהניא בבית מקדשא דיי דירמיה מתנבי
ית פתגמיא האלין.
ב .וַאלקי פשחּור ית ירמיה נביא ויהב יתיּה לכיפתא דבתרע שבטא בנימין עלָאה די בבית
מקדשא דיי.
ג .והוה ביֹומא דבתרֹוהי ואפיק פשחּור ית ירמיה מן כיפתא ואמר ליּה ירמיה לא פשחּור
רבי יי שמְך אלהין יתכנשּון עלְך דקטלין בחרבא מסחֹור סחֹור.
ד .ארי כדנן אמר יי הא אנא מסר לְך לתבר לְך ּולכל רחמְך ויתקטלּון בחרב בעלי דבביהֹון
ועינְך חזין וית כל דבית יהּודה אמסר ביד מלכא דבבל וַאגלינּון לבבל וימחינּון בחרבא.
ה .ואתן ית כל עֹותר ַארעא הדא וית כל עמלּה וית כל ליאּותּה וית כל אֹוצרי מלכיא דבית
יהּודה אמסר ביד בעלי דבביהֹון ויבזּונּון וישבּונּון ויֹובלינּון לבבל.
ו .ואת פשחּור וכל יתבי ביתְך תהכּון בשביא ּולבבל תתֹובל ותמן תמּות ותמן תתקבר את
וכל רחימיְך דאתנביתא להֹון בשקרא.
ז .שבישתני יי ואשתבישית תקיפתני ויכלת לי הויתי ללעיב כל יֹומא כּולהֹון מחיכין בי.
ח .ארי בזמן דאנא מתנבי אנא מרים קלי בכי ּומצוח ועל חטֹופין ּובזֹוזין אנא מתנבי ארי
הוה פתגמא דיי לי לחסּודין ּוללעג כל יֹומא.
ט .ואמרית לא אדכריניּה ולא אמליל עֹוד בשמיּה והוֹון פתגמֹוהי בלבי כאשתא בערא
שטפין ית גרמי ּולאיתי לסֹוברא ולא יכילית.
י .ארי שמעית מלי סגיַאיא דמתכנשין מסחֹור סחֹור הוֹו ּונחויניּה כל אנש שלמי כמנין
לַאבאשא לי מאים יטעי ונכֹול ליּה ונתפרע פּורענּותנא מניּה.
יא .ויי מימריּה בסעדי כגבר תקיף על כל רדפי יתקלּון ולא יכלּון למיקם יבהתּון לחדא ארי
לא יצלחּון ותחפינּון אתכנעּות עלם דלא תפסֹוק.
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יב .ויי צבאֹות בהר קשֹוט גלין קדמֹוהי כּולין ולב אחזי פּורענּות דינְך מנהֹון ארי קדמְך
אמרית ית עּולבני.
יג .שבחּו קדם יי אֹודּו קדם יי ארי שיזיב ית נפש מסכן מיד מבאשין.
יד .ליט יֹומא דאיתלידית ביּה יֹומא דילדתני ביּה אמי לא יהי בריְך.
טו .ליט גברא דבשר ית אבא למימר אתיליד לְך בר דכר חדָאה חדיּה.
טז .ויהי גברא ההּוא כקרויא דהפְך יי ברּוגזיּה ולא אתֹותבא וישמע צוחתא בצפרא ויבבא
בעדן טיהרא.
יז .לוי דלא אמיר עלי דמיתית ממעין והות לי פֹון אמי קברי והוית כדלא הוית.
יח .למה דנן מבטנא נפקית למחזי עמל ּודון וספּו בבהתא יֹומי.

פרק כא
א .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה מקדם יי כד שלח לותיּה מלכא צדקיה ית פשחּור בר
מלכיה וית צפניה בר מעשיה כהנא למימר.
ב .צלי כען עלנא קדם יי ארי נבּוכדרצר מלכא דבבל מגיח קרבא בנא מאים יעבד יי עמנא
ככל פרישתיּה ויסתלק מננא.
ג .ואמר ירמיה להֹון כדין תימרּון לצדקיה.
ד .כדנן אמר יי אלהא דישראל האנא מסחר ית מאני קרבא דבידכֹון דאתּון מגיחין קרבא
בהֹון עם מלכא דבבל ועם כשדאי דצירין עליכֹון מברא לשּורא ואכנש יתהֹון לגֹו קרתא
הדא.
ה .ואגיח אנא עמכֹון ביד מרממא ּובדרע תּקיפא ּוברגז ּובחמה ּובתקֹוף רב.
ו .ואמחי ית יתבי קרתא הדא וית אנשא וית בעירא במֹותא סגיָאה ימּותּון.
זּ .ובתר כן אמר יי אמסר ית צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה וית עבדֹוהי וית עמא וית
דאשתארּו בקרתא הדא מן מֹותא ּומן חרבא ּומן כפנא ביד נבּוכדראצר מלכא דבבל ּוביד
בעלי דבביהֹון ּוביד דבען למקטלהֹון וימחינּון לפתגם דחרב לא יחּוס עליהֹון ולא יחמֹול ולא
ירחם .
חּ .ולעמא הדין תימר כדנן אמר יי האנא יתיב קדמיהֹון ית אֹורח חיי וית אֹורח מֹותא.
ט .דיתיב בקרתא הדא יתקטיל בחרבא ּובכפנא ּובמֹותא ּודיפֹוק וישתמע לכשדאי דצירין
עליכֹון ויחי ּותהי ליּה נפשיּה לשיזבא.
י .ארי חל רּוגזי בקרתא הדא לבישא ולא לטבא אמר יי בידא דמלכא דבבל תתמסר
ויֹוקדינּה בנּורא.
יאּ .ולבית מלְך שבטא דבית יהּודה קבילּו פתגמא דיי.
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יב .בית דוד כדנן אמר יי דינּו לצפרא דינא ושיזיבּו אניסא מיד דָאניס ליּה דלמא ידלק
כאשתא רּוגזי וישיצי ולא יהי חיס מן קדם בישּות עֹובדיכֹון.
יג .האנא שלח רּוגזי עלְך דיתבא בתּוקפא בקרוין כריכן אמר יי דָאמרין מן יחֹות עלנא ּומן
יעֹול בבירניתנא.
יד .ואסער עליכֹון כפירי עֹובדיכֹון אמר יי וַאדליק אשתא בקרוהא ּותשיצי בכל סחרנהא.

פרק כב
א .כדנן אמר יי חּות לבית מלְך שבטא דבית יהּודה ותתנבי תמן ית פתגמא הדין.
ב .ותימר קביל פתגמא דיי מלְך שבטא דבית יהּודה דיתיב על כּורסי דוד את ועבדְך ועמְך
דעלין בתרעיא האלין.
ג .כדנן אמר יי עבידּו דינא ּוצדקתא ושיזיבּו אניסא מיד דָאניס ליּה וגיֹור יתם וַארמלא לא
תֹונּון ולא תינסּון ודם זכאי לא תישדּון בַאתרא הדין.
ד .ארי אם מעבד תעבדּון ית פתגמא הדין ויעלּון בתרעי ביתא הדין מלכין יתבין לדוד על
כּורסֹוהי רכיבין ברתיכין ּובסּוסון הּוא ועבדֹוהי ועמיּה.
ה .ואם לא תקבלּון ית פתגמיא האלין במימרי קימית אמר יי ארי לחּורבא יהי ביתא הדין.
ו .ארי כדנן אמר יי על בית מלְך שבטא דבית יהּודה אילּו את חביב קדמי מבית מקדשא
דרם בריש טּוריא אם לא אשוינְך מדברא קרוין דלא אתיתבא.
ז .וַאזמין עלְך מחבלין גבר וזיניּה ויקטלּון שפר גברְך כמא דקצצין ָאעי חּורשא ורמן לנּורא.
ח .ויעברּון עממין סגיאין על קרתא הדא ויימרּון גבר לחבריּה על מה עבד יי כדין לקרתא
רבתא הדא.
ט .ויימרּון על דשבקּו ית קימא דיי אלההֹון ּוסגידּו לטעות פלחי כֹוכביא ּופלחּונּון.
י .לא תבכּון על מית ולא תדוֹון עלֹוהי בכֹו מבכא לדגלי ארי לא יתּוב עּוד ויחזי ית ַארעא
דילדּותיּה.
יא .ארי כדנן אמר יי על שלּום בר יאשיה מלְך שבטא דבית יהּודה דמלְך תחֹות יאשיה
אבּוהי דגלא מן ַאתרא הדין לא יתּוב לתמן עֹוד.
יב .אלהין בַאתרא דַאגליאּו יתיּה תמן ימּות וית ַארעא הדא לא יחזי עֹוד.
יג .וי דבני ביתיּה בלא קשֹוט ועליתיּה בלא דינא כדחזי בחבריּה מפלח מגן וַאגריּה לא
יהב ליּה.
יד .דאמר אבני לי בתין דמשחן ועלין מרוחן ּופצים ליּה חרכין ּומטליל בכיֹורי ַארזיא ּומציר
בסממנין.
טו .האת מדמי למהוי במלכא קדמָאה אבּוְך הלא ָאכל ּושתא ועבד דין דקשֹוט וזכּו בכן
טב ליּה.
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טז .דן דין מסכן וחשּוְך בכן הוה טב הלא היא דעתא דרעינא בּה אמר יי.
יז .ארי לית עינְך ולבְך אלהין על ממֹונא למינס ועל דם זכאי למשפְך ועל עּושקא ועל
דברעּות נפשְך למעבד.
יח .בכן כדנן אמר יי על יהֹויקים בר יאשיה מלְך שבטא דבית יהּודה לא יספדּון ליּה וי על
אחי וי על אחת לא יספדּון ליּה וי על מלכא וי על מלכּותיּה.
יט .כמה דמשגרן ית נבלת חמרא כן ישגרּון ית נבילתיּה יתגרר וישתדי להלָאה לתרעי
ירּושלם.
כ .סקי לבית מקדשא ּוצוחי ּובתרעי טּור ביתא ָארימי קליְך וצוחי על מגיזתא ארי אתברּו
כל רחמְך.
כאּ .ושלחית לותיְך ית כל עבדי נבייא כד הוית יתבא שלויא אמרת לית אנא מקבלא
אּולפן דא אֹורחתיְך מזעּוריְך ארי לא קבילת למימרי.
כב .כל פרנסְך יתכדרּון לכל רּוח ירחמְך בשביא יהכּון ארי בכן תבהתין ותתכנעין מכל
בישתּה.
כג .דיתבא בבית מקדשא ביני מלכיא מרביא בנהא מה תעבדּון במיתי לְך עקא וזיע הא
כחבלין לילידתא.
כד .קים אנא אמר יי ארי אם יהי כניה בר יהֹויקים מלְך שבטא דבית יהּודה כגלף דעזקא
על יד ימיני ארי מתמן במימרי ַאגלינְך.
כה .ואתנינְך ביד דבען למקטלְך ּוביד דאת דחיל מן קדמיהֹון ּוביד נבּוכדרצר מלכא דבבל
ּובידא דכשדאי.
כו .ואטלטיל יתְך וית ַאמְך דילדתְך לארע אֹוחרי דלא אתילידתּון תמן ותמן תמּותּון.
כזּ .ולַארעא דאינּון מטען ית נפשיהֹון למתב תמן לתמן לא יתּובּון.
כח .בסירא חלשא מטלטלא גברא הדין כניהּו כמנא דלית צרֹוְך ביּה מה דין אטלטלּו הּוא
ּובנֹוהי ואתגליאּו לַארעא דלא ידעּו.
כט .מַארעיּה ַאגלֹוהי לַארעא אֹוחרי ַארעא דישראל קבילי פתגמי דיי.
ל .כדנן אמר יי כתּובּו ית גברא הדין דלא ולד גברא דלא יצלח ביֹומֹוהי ארי לא יצלח
מזרעיּה גבר יתיב על כּורסי דוד ועביד שּולטן על דבית יהדה.

פרק כג
א .וי פרנסיא דמאבדין ּומבדרין ית עם דאתקרי שמי עלֹוהי אמר יי.
ב .בכן כדנן אמר יי אלהא דישראל על פרנסיא דמפרנסין ית עמי אתּון בדרתּון ית עמי
וטלטילתינּון ולא תבעתּון יתהֹון האנא מסער עליכֹון ית בישּות עֹובדיכֹון אמר יי.
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ג .ואנא ַאכניש ית שָארא דעמי מכל מדינתא דַאגליתי יתהֹון לתמן ואתיב יתהֹון לַאתריהֹון
ויפשּון ויסגּון.
ד .ואקים עליהֹון פרנסין ויפרנסּונּון ולא ידחלּון עֹוד ולא יתברּון ולא יזּועּון אמר יי.
ה .הא יֹומיא ָאתן אמר יי ואקים לדוד משיח דצדיקיא וימלֹוְך מלכא ויצלח ויעבד דין דקשֹוט
וזכּו בַארעא.
ו .ביֹומֹוהי יתפרקּון דבית יהּודה וישראל ישרי לרחצן ודין שמיּה דיהֹון קרן ליּה יתעבדן לנא
זכון מן קדם יי ביֹומֹוהי.
ז .בכן הא יֹומיא ָאתן אמר יי ולא יהֹון משתען עֹוד בגבּורתא דיי ּודַאסיק ית בני ישראל
מַארעא דמצרים.
ח .אלהין יהֹון משתען בגבּורתא דיי דַאסיק ּודַאיתי ית זרעא דבני ישראל מארע צפּונא ּומן
מדינתא דַאגליתינּון לתמן ויתבּון על ַארעהֹון.
ט .מן קדם נביי שקרא אתבר לבי במעי זעּו כל גרמי הויתי כגבר רוי ּוכגברא דמשתטי מן
קדם חמריּה מן קדם יי ּומן קדם פתגמי קּודשיּה.
י .ארי זנאין אתמליַאת ַארעא ארי מן קדם מֹומי דשקר חרֹובת ַארעא יבישּו דידות מדברא
ועל דמסגן ברעּות נפשיהֹון בישתא תיתי עליהֹון וגברהֹון לא יצלחּון.
יא .ארי ַאף ספר ַאף כהן גניבּו אֹורחתהֹון ַאף בבית מקדשי גלין קדמי בישתהֹון אמר יי.
יב .בכן תהי אֹורחתהֹון להֹון כמשרֹועין בקבלא יתקלּון ויפלּון בּה ארי ַאיתי עליהֹון בישתא
שנת סעֹורן חֹוביהֹון אמר יי.
יגּ .ובנביי שמרֹון חזיתי רשע מתנבן בשּום טעותא ּומטען ית עמי ית ישראל.
ידּ .ובנביי ירּושלם חזיתי שנֹו זנאין ּומהלכין בשקר ּומתקפין יד מבאשין בדיל דלא למיתב
גבר מן בישתיּה הוֹו קדמי כּולהֹון כסדֹום ויתבהא כעמֹורה.
טו .בכן כדנן אמר יי צבאֹות על נביי שקרא האנא מיתי עליהֹון עקא מרר כגידין ואשקינּון
כס דלוט ביש כרישי חיוין ארי מן נביי ירּושלם נפקית חנפתא לכל יתבי ַארעא.
טז .כדנן אמר יי צבאֹות לא תקבלּון לפתגמי נביי שקרא דמתנבן לכֹון מטען אינּון לכֹון
רשע לבהֹון ממללין לא במימרא דיי.
יזָ .אמרין בנבּוַאת שקריהֹון לדמרגזין קדמי מליל יי שלמא יהא לכֹון וכל דָאזיל בהרהּור
לביּה ָאמרין לא תיתי עליכֹון בישתא.
יח .ארי לא קמּו ואתגלי להֹון רז מן קדם יי ולא חזֹו ולא שמעֹו ית פתגמֹוהי ולא אציתּו
למימרּה ולא קבילּו.
יט .הא מזֹופיתא מן קדם יי ברגז נפקת ועלעּול משתגש על ריש רשיעין יחּול.
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כ .לא יתּוב רּוגזא דיי עד דיעבד ועד דיקים מחשבת רעּותיּה בסֹוף יֹומיא תסתכלּון בּה
אסתכלא.
כא .לא שלחית ית נביי שקרא ואינּון רהטין לַאבאשא ולא מללית עמהֹון ואינּון מתנבן
שקר.
כב .ואלּו קמּו אתגלי להֹון רז מן קדם יי ואשמעי פתגמי ית עמי ואתיבינּון מאֹורחתהֹון
בישתא ּומבישּות עֹובדיהֹון.
כג .אנא אלהא ברית עלמא מבראשית אמר יי אנא אלהא עתידנא לחדתא עלמא
לצדיקיא.
כד .אם ידמי גבר לאטמרה כד בסתרא קדמי הלא גלי אמר יי הלא ית שמיא וית ַארעא
יקרי מלי אמר יי.
כה .שמיע קדמי ית דָאמרין נביי שקרא למימר פתגם נבּוָאה בחלמא אתחוא לי.
כו .עד אימתי אית בלבהֹון דנביי שקרא דמתנבן שקר ּומתנבן רשע לבהֹון.
כז .דמחשבין לַאנשָאה ית עמי שמי בחלמהֹון דמשתען גבר לחבריּה כמה דשבק
אבהתהֹון ית פּולחן שמי ּומקימין בשּום טעותא.
כח .נבּוָאה דעמיּה חלמא ישתעי חלמא ּודפתגמי עמיּה ימליל פתגמי קשֹוט הא כמה
דפריש בית תבנא לעבּורא כן פריש בין צדיקיא לרשיעיא אמר יי.
כט .הלא כל פתגמי תקיפין כאשתא אמר יי ּוכפטישא דמפגע כיפא.
ל .בכן הא אנא שלח רּוגזי על נביי שקרא אמר יי מגנבין פתגמי גבר מן חבריּה.
לא .בכן הא אנא שלח רּוגזי על נביי שקרא אמר יי דמתנבן כרעּות לבהֹון וָאמרין כן אמר.
לב .האנא שלח רּוגזי על דמתנבן חלמא דשקר אמר יי ּומשתען ּומטען ית עמי בשקריהֹון
ּובבקרּותהֹון ואנא לא שלחתינּון ולא פקדתינּון והנָאה לא יהנּון לעמא הדין אמר יי.
לג .וארי ישאלינְך עמא הדין אֹו ספר אֹו בהין למימר מה נבּואתא בשמא דיי ותימר להֹון
כדין נבּואתא וארטֹוש יתכֹון אמר יי.
לד .וספר וכהן ועמא דימר נבּואתא בשמא דיי וַאסער על גברא ההּוא ועל ביתיּה.
לה .כדין תימרּון גבר לחבריּה ּוגבר לאחֹוהי מה ָאתיב יי ּומה מליל יי.
לוּ .ונבּוָאה בשמא דיי לא תדכרּון עֹוד ארי נבּואתא תהי לגבר דמקים פתגמי רעּותיּה
ואתּון מדמן לבטלא ית פתגמי אלהא קימא דיי צבאֹות אלהנא.
לז .כדין תימר לנביא מה אתיבְך יי ּומה מליל יי.
לח .ואם נבּוָאה בשמא דיי תימרּון בכן כדנן אמר יי חלף דאמרתּון ית פתגמא הדין נבּוָאה
בשמא דיי ושלחית לותכֹון למימר לא תימרּון נבּואתא מקדם יי.
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לט .בכן האנא שלח רּוגזי וארטֹוש יתכֹון מרטש וַארחיק יתכֹון וית קרתא דיהבית לכֹון
ולאבהתכֹון מקביל מימרי.
מ .ואתן עליכֹון חסּודי עלם ותחפינּון אתכנעּות עלם דלא תפסֹוק.

פרק כד
אַ .אחזיני יי והא תרין סלי תינין מחתין מקדם היכלא דיי בתר דַאגלי נבּוכדרצר מלכא
דבבל ית יכניה בר יהֹויקים מלְך שבטא דבית יהּודה וית רברבי יהּודה וית אּומניא וית
תרעיא מירּושלם ואֹובילינּון לבבל.
ב .סלא הדא תינין טבא לחדא כתינין בכירין וסלא חד תינין בישין לחדא (ּודבישין בישין
לחדא) דלא מתַאכלין מבישּו.
ג .ואמר יי לי מה את חזי ירמיה ואמרית תינין תיניא טבתא טבן לחדא ּודבישין בישין
לחדא דלא מתַאכלין מבישּו.
ד .והוה פתגם נבּוָאה מקדם יי עמי למימר.
ה .כדנן אמר יי אלהא דישראל כתיניא טבתא האלין כן אשתמֹודע ית גלות יהּודה
דַאגליתי מן ַאתרא הדין לארע כסדאי לטבתא.
ו .ואשוי מימרי עליהֹון לטבא ואתיבינּון לארע הדא ואבנינּון ולא אפגר ואקימינּון ולא
אטלטל.
ז .ואתן להֹון לב למידע דחלתי ארי אנא יי ויהֹון קדמי לעם ואנא אהוי להֹון לאלּה ארי
יתּובּון לפּולחני בכל לבהֹון.
חּ .וכתיניא בישתא דלא מתַאכלא מבישּו ארי כדנן אמר יי כן אתן ית צדקיהּו מלְך שבטא
דבית יהּודה וית רברבֹוהי וית שָארא דירּושלם דאשתָארּו בַארעא הדא ּודיתבין בַארעא
דמצרים.
ט .ואתנינּון לזיע ּולבישא לכל מלכות ַארעא לחיסּודין ולמתל ּולשֹועי וללוטא בכל ַאתריא
דַאגלינּון לתמן.
י .ואגרי בהֹון ית דקטלין בחרבא בכפנא ּובמֹותא עד דיסּופּון מעל ַארעא דיהבית להֹון
ולאבהתהֹון.

פרק כה
א .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה על כל עמא דבית יהּודה בשתא רביעיתא ליהֹויקים בר
יאשיה מלְך שבטא דבית יהּודה היא שתא קדמיתא לנבּוכדרצר מלכא דבבל.
ב .דאתנבי ירמיה נביא על כל עמא דבית יהּודה ועל כל יתבי ירּושלם למימר.
ג .מן תלת עשרי שנין ליאשיה בר ָאמֹון מלְך שבטא דבית יהּודה ועד יֹומא הדין דנן עשרין
ּותלת שנין הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי ּומללית עמכֹון מקדם ּוממליל ולא קבילתּון.
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דּ .ושלח יי לותכֹון ית כל עבדֹוהי נבייא מקדם ּומשלח ולא קבילתּון ולא ַארכינתּון ית
אּודנכֹון לקבלא.
ה .למימר תּובּו כען גבר מאֹורחיּה בישתא ּומבישּות עֹובדיכֹון ותיבּו על ַארעא דיהב יי לכֹון
ולאבהתכֹון למן עלמא ועד עלמא.
ו .ולא תהכּון בתר טעות פלחי כֹוכביא למפלחהן ּולמסגד להן ולא תרגזּון קדמי בעֹובדי
ידיכֹון ולא ַאבאיש לכֹון.
ז .ולא קבילתּון למימרי אמר יי בדיל דלא לַארגזא קדמי בעֹובדי ידיכֹון לַאבאשא לכֹון.
ח .בכן כדנן אמר יי צבאֹות חלף דלא קבילתּון ית פתגמי.
ט .הא אנא שלח ואדבר ית כל מלכות צפּונא אמר יי ולנבּוכדראצר מלכא דבבל עבדי
וַאיתינּון על ַארעא הדא ועל יתבהא ועל כל עממיא האלין סחֹור סחֹור ואגמרינּון ואשוינּון
לצדּו ּולאשתממּו ּולחרבת עלם.
י .ואֹובד מנהֹון קל ביע וקל חדוא קל חתנין וקל כלן קל סיען דמשבחין בניהֹור בּוצין.
יאּ .ותהי כל ַארעא הדא לחרבא לצדּו ויפלחּון עממיא האלין ית מלכא דבבל שבעין שנין.
יב .ויהי כמשלם שבעין שנין ַאסער על מלכא דבבל ועל עמא ההּוא אמר יי ית חֹוביהֹון ועל
ארע כסדאי ואשוי יתיּה לצדּות עלם.
יג .וַאיתי על ַארעא ההיא ית כל פתגמיא דגזרית עלּה ית כל דכתיב בספרא הדין דאתנבי
ירמיה על כל עממיא.
יד .ארי פלחּו בהֹון ַאף אינּון עממין סגיאין ּומלכין רברבין ואשלים להֹון כאגֹוריהֹון ּוכעֹובדי
ידיהֹון.
טו .ארי כדנן אמר יי אלהא דישראל לי קביל ית כסא דחמר לוטא הדין מן קדמי ותשרי
יתיּה ית כל עממיא דאנא שלח יתְך עליהֹון.
טז .וישתּון וישתגשּון ויטרפּון מן קדם דקטלין בחרבא דאנא שלח ביניהֹון.
יז .וקבלית ית כסא מן קדם יי ואשקיתי ית כל עממיא דשלחני יי לותהֹון.
יח .ית ירּושלם וית קרויא דבית יהּודה וית מלכהא וית רברבהא למתן יתהֹון לחרבא לצדּו
לאשתממּו ּוללּוטא כיֹומא הדין.
יט .ית פרעה מלכא מצרים וית עבדֹוהי וית רברבֹוהי וית כל עמיּה.
כ .וית כל מלכי סּומכותא וית כל מלכי ארע עּוץ וית כל מלכי ארע פלשתאי וית אשקלֹון וית
עזה וית עקרֹון וית שָארא דאשדֹוד.
כא .ית אדֹום וית מֹוָאב וית בני עמֹון.
כב .וית כל מלכי צֹור וית כל מלכי צידֹון וית כל מלכי ניסא די בעברא דימא.
כג .ית דדן וית תימא וית בּוז כל מקפי פאתא.
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כד .וית כל מלכי ערב וית כל מלכי ערבאי דשרן בשכּונין במדברא.
כה .וית כל מלכי זמרי וית כל מלכי עילם וית כל מלכי מדי.
כו .וית כל מלכי צפּונא דקריבין ּודרחיקין גבר לאחֹוהי וית כל מלכות עממיא דעל אפי
ַארעא ּומלכא דבבל ישתי בתריהֹון.
כז .ותימר להֹון כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל שתֹו ּורוֹו ואשתגישּו ּונפלּו ולא תקּומּון
מן קדם דקטלין בחרבא דאנא שלח ביניכֹון.
כח .ויהי ארי יסרבּון לקבלא כסא מן ידְך למשתי ותימר להֹון כדנן אמר יי צבאֹות משתא
תשתּון.
כט .ארי הא בקרתא דאתקרי שמי עלּה אנא משרי לַאבאשא ואתּון מדמן דמזכא תזכּון
לא תזכּון ארי דקטלין בחרבא אנא מכלי על כל יתבי ַארעא אמר יי צבאֹות.
ל .ואת תתנבי להֹון ית כל פתגמיא האלין ותימר להֹון יי ממרֹומא יכלי ּוממדֹור קּודשיּה
ירים מימריּה ַאכלָאה יכלי דייתּון בזֹוזין על ארע בית שכנתי הא כנחתי מעצרא דמרימין
קלהֹון כן ייתי זעוא לכל יתבי ַארעא.
לא .מטא אתרגֹושא עד סיפי ַארעא ארי דינא קדם יי בעממיא מתפרע הּוא לכל בשרא
רשיעיא דבהֹון מסרינּון לקטלא אמר יי.
לב .כדנן אמר יי צבאֹות הא בישתא נפקא מעם לעם ועממין רברבין ייתּון בגלי מסיפי
ַארעא.
לג .ויהֹון קטיליא רמן קדם יי ביֹומא ההּוא מסיפי ַארעא ועד סיפי ַארעא לא יסתפדּון ולא
יתכנשּון ולא יתקברּון לזיבל מבדר על אפי ַארעא יהֹון.
לד .אלילּו מלכיא ּוצוחּו וחּופּו רישיכֹון בקטמא תקיפי עמא ארי שלימּו יֹומיכֹון לקטלא
ותתבדרּון ותפלּון דהויתּון רגיגין כמני חמדתא.
לה .ויבד בית ערֹוקי מן מלכיא ושיזבא מתקיפי עמא.
לו .קל צוחת מלכיא ויללת תקיפי עמא ארי אבז יי ית עמהֹון.
לז .ויצדֹון מדֹורי שלמהֹון מקדם תקֹוף רּוגזא דיי.
לח .גלא מלכא מכרכיּה ארי הות ַארעהֹון לצדּו מן קדם חרב סנָאה דהיא כחמר מרויא ּומן
קדם תקֹוף רּוגזיּה.

פרק כו
א .בריש מלכּות יהֹויקים בר יאשיה מלְך שבטא דבית יהּודה הוה פתגמא הדין מן קדם יי
למימר.
ב .כדנן אמר יי קּום בדרת בית מקדשא דיי ותתנבי על כל קרויא דבית יהּודה דעלין
למסגד בבית מקדשא דיי ית כל פתגמיא דפקידתְך לאתנבָאה להֹון לא תמנע פתגם.
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ג .מאים ישמעּון ויתּובּון גבר מאֹורחיּה בישא ואתיב מן בישתא דאנא חשיב למעבד להֹון
מקדם בישּות עֹובדיהֹון.
ד .ותימר להֹון כדנן אמר יי אם לא תקבלּון למימרי למהְך באֹוריתי דיהבית קדמיכֹון.
ה .לקבלא לפתגמי עבדי נבייא דאנא שלח לותכֹון מקדם ּומשלח ולא קבילתּון.
ו .ואתן ית ביתא הדין כשלֹו וית קרתא הדא אתן ללוטא לכל עממי ַארעא.
זּ .ושמעּו כהניא וספריא וכל עמא דירמיה מתנבי ית פתגמיא האלין בבית מקדשא דיי.
ח .והוה כד שיצי ירמיה לאתנבָאה ית כל דפקיד יי למללא עם כל עמא ואחדּו יתיּה כהניא
וספריא וכל עמא למימר מימת תמּות.
ט .מדין אתנביתא בשמא דיי למימר כשלֹו יהי ביתא הדין וקרתא הדא תחרֹוב מבלי יתיב
ואתכניש כל עמא על ירמיה בבית מקדשא דיי.
יּ .ושמעּו רברבי יהּודה ית פתגמיא האלין ּוסליקּו מבית מלכא לבית מקדשא דיי ותיבּו
במעלנא דתרע בית מקדשא דיי מדינחָאה.
יא .ואמרּו כהניא וספריא לרברביא ּולכל עמא למימר חֹובת דין דקטֹול לגברא הדין ארי
אתנבי על קרתא הדא כמה דשמעתּון באּודניכֹון.
יב .ואמר ירמיה לכל רברביא ּולכל עמא למימר יי שלחני לאתנבָאה על ביתא הדין ועל
קרתא הדא ית כל פתגמיא דשמעתּון.
יגּ .וכען ַאתקינּו אֹורחתכֹון ועֹובדיכֹון וקבילּו למימרא דיי אלהכֹון ויתּוב יי מן בישתא דמליל
עליכֹון.
יד .ואנא האנא מסיר בידכֹון עבידּו לי כמה דתקין ּוכמה דכשר בעיניכֹון.
טו .ברם מידע תידעּון ארי אם קטלין אתּון יתי ארי דם זכאי אתּון יהבין עליכֹון ועל קרתא
הדא ועל יתבהא ארי בקשֹוט שלחני יי עליכֹון לאתנבָאה קדמיכֹון ית כל פתגמיא האלין.
טז .ואמרּו רברביא וכל עמא לכהניא ּולספריא לית לגברא הדין חֹובת דין דקטֹול ארי
בשמא דיי אלהנא מליל עמנא.
יז .וקמּו גבריא מסבי ַארעא ואמרּו לכל קהלא דעמא למימר.
יח .מיכה דממרישא הוה מתנבי ביֹומי חזקיה מלְך שבטא דבית יהּודה ואמר לכל עמא
דבית יהּודה למימר כדנן אמר יי צבאֹות ציֹון חקל תתרדי וירּושלם ליגרין תהי וטּור בית
מקדשא דיי לחישת חּורשא.
יט .המקטל קטלֹוהי חזקיה מלְך שבטא דבית יהּודה הלא דחיל מן קדם יי וצלי קדם יי
ותב יי מן בישתא דמליל עליהֹון ואנחנא גרמין לַאיתָאה בישתא רבתא על נפשתא.
כ .וַאף גברא הוה מתנבי בשמא דיי אּוריה בר שמעיה מקרית יערים ואתנבי על קרתא
הדא ועל ַארעא הדא ככל פתגמי ירמיה.
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כאּ .ושמע מלכא יהֹויקים וכל גברֹוהי וכל רברביא ית פתגמֹוהי ּובעא מלכא למקטליּה
ּושמע אּוריה ּודחיל וערק ואתא למצרים.
כבּ .ושלח מלכא יהֹויקים גברין למצרים ית אלנתן בר עכבֹור וגברין עמיּה למצרים.
כג .וַאפיקּו ית אּוריה ממצרים וַאיתיּוהי לות מלכא יהֹויקים וקטליּה בחרבא ּורמא ית
נבלתיּה לקברי גליא.
כד .ברם יד אחיקם בר שפן הות עם ירמיה בדיל דלא לממסר יתיּה בידא דעמא
למקטליּה.

פרק כז
א .בריש מלכּות יהֹויקים בר יאשיהּו מלְך שבטא דבית יהּודה הות פתגמא הדין עם ירמיה
מן קדם יי למימר.
ב .כדנן אמר יי לי עביד לְך חנקין ונירין ותתנינּון על צורְך.
ג .ותשלחינּון לות מלכא דאדֹום ּולות מלכא דמֹוָאב ּולות מלכא דבני עמֹון ּולות מלכא דצֹור
ּולות מלכא דצידֹון ביד אזגדיא דָאתן לירּושלם לות צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה.
דּ .ותפקיד יתהֹון לות רבֹונהֹון למימר כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל כדנן תימרּון
לרבֹונכֹון.
ה .אנא במימרי עבדית ית ַארעא ית אנשא וית בעירא דעל אפי ַארעא בחילי רבא
ּובאדרעי מרממא ויהבתּה לדכשר קדמי.
וּ .וכען אנא יהבית ית כל מדינתא האלין ביד נבּוכדנאצר מלכא דבבל עבדי וַאף ית חית
ברא יהבית ליּה למפלחיּה.
ז .ויפלחּון יתיּה כל עממיא וית בריּה וית בר בריּה עד דימטי עדן תבר ַארעיּה ַאף הּוא
ויפלחּון ביּה עממין סגיאין ּומלכין רברבין.
ח .ויהי עם ּומלכּו דלא יפלחּון יתיּה ית נבּוכדנצַאר מלכא דבבל וית דלא יתן ית צוריּה
בניר מלכא דבבל בחרבא ּובכפנא ּובמֹותא ַאסער על עמא ההּוא אמר יי עד דאמסר יתהֹון
בידיּה.
ט .ואתּון לא תקבלּון מן נבייכֹון דשקרא ּומן קסמיכֹון ּומן חלמי חלמיכֹון ּומן עֹונניכֹון ּומן
חרשיכֹון דאינּון ָאמרין לכֹון למימר לא תפלחּון ית מלכא דבבל.
י .ארי שקרא אינּון מתנבן לכֹון בדיל לַארחקא יתכֹון מעל ַארעכֹון ואטלטל יתכֹון ותיבדּון.
יא .ועמא דיעיל ית צוריּה בניר מלכא דבבל ויפלחיניּה ואשריניּה על ַארעיּה אמר יי ויפלחּה
ויתיב בּה.
יב .ועם צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה מללית ית כל פתגמיא האלין למימר ָאעילּו ית
צואריכֹון בניר מלכא דבבל ּופלחּו יתיּה ועמיּה ואתקיימּו.
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יג .למה תתקטלּון את ועמְך בחרבא ּובכפנא ּובמֹותא כמה דמליל יי על עמא דלא יפלח
ית מלכא דבבל.
יד .ולא תקבלּון לפתגמי נביי שקרא דָאמרין לכֹון למימר לא תפלחּון ית מלכא דבבל ארי
שקרא אינּון מתנבן לכֹון.
טו .ארי לא שלחתינּון אמר יי ואינּון מתנבן בשמי שקרא בדיל דאטלטיל יתכֹון ותיבדּון
אתּון ּונביי שקרא דמתנבן לכֹון.
טזּ .ולכהניא ּולכל עמא הדין מללית למימר כדנן אמר יי לא תקבלּון לפתגמי נבייכֹון
דשקרא דמתנבן לכֹון למימר הא מני בית מקדשא דיי מתֹותבין מבבל כען בפריע ארי
שקרא אינּון מתנבן לכֹון.
יז .לא תקבלּון מנהֹון פלחּו ית מלכא דבבל ואתקיימּו למה תהי קרתא הדא חּורבא.
יח .ואם מתנבן אינּון ואם אית פתגמא דיי עמהֹון יבעֹון כען במימרא דיי צבאֹות בדיל דלא
יתֹובלּון מניא דאשתָארּו בבית מקדשא דיי ּובית מלְך שבטא דבית יהּודה ּובירּושלם לבבל.
יט .ארי כדנן אמר יי צבאֹות על עמּודיא ועל ימא ועל בסיסיא ועל שַאר מניא דאשתארּו
בקרתא הדא.
כ .דלא שוינּון נבּוכדנאצר מלכא דבבל כד ַאגלי ית יכניה בר יהֹויקים מלְך שבטא דבית
יהּודה מירּושלם לבבל וית כל רברבי יהּודה וירּושלם.
כא .ארי כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל על מניא דאשתארּו בית מקדשא דיי ּובית
מלְך שבטא דבית יהּודה ּובירּושלם.
כב .לבבל יתּובלּון ותמן יהֹון עד יֹומא דיעּול דכרנהֹון קדמי אמר יי ואסיקּונּון ואתיבינּון
לַאתרא הדין.

פרק כח
א .והוה בשתא ההיא בריש מלכּות צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה בשתא רביעתא
בירחא חמישָאה אמר לי חנניה בר עזּור נביא שקרא דמגבעֹון בבית מקדשא דיי לעיני
כהניא וכל עמא למימר.
ב .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל למימר תברית ית ניר מלכא דבבל.
ג .בסֹוף תרתין שנין אנא מתיב לַאתרא הדין ית כל מני בית מקדשא דיי דשבא
נבּוכדנאצר מלכא דבבל מן ַאתרא הדין ואֹובלינּון לבבל.
ד .וית שבטא דבית יהּודה וית כל גלּות יהּודה דאתגליאּו לבבל אנא מתיב לַאתרא הדין
אמר יי ארי אתבר ית ניר מלכא דבבל.
ה .ואמר ירמיה נביא לחנניה נביא שקרא לעיני כהניא ּולעיני כל עמא דקימין בבית
מקדשא דיי.
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ו .ואמר ירמיה נביא ָאמן כן יהי רעוא מן קדם יי יקים יי ית פתגמְך דאתנביתא לאתבא
מנא בית מקדשא דיי וכל גלותא מבבל לַאתרא הדין.
ז .ברם שמע כען פתגמא הדין די אנא ממליל קדמְך ּוקדם כל עמא.
ח .נבייא דהוֹו קדמי ּוקדמְך מן עלמא ואתנביאּו על מדינן סגיאין ועל מלכון רברבן לקרבא
ּולבישא ּולמֹותא.
ט .נביא דיתנבא לשלמא במיתי פתגם נביא יתידע נביא דשלחיּה יי בקשֹוט.
יּ .ונסיב חנניה נביא שקרא ית נירא מעל צור ירמיה נביא ותבריּה.
יא .ואמר חנניה לעיני כל עמא למימר כדנן אמר יי כדין אתבר ית ניר נבּוכדנאצר מלכא
דבבל בסֹוף תרתין שנין מעל צור כל עממיא ואזל ירמיה נביא לאֹורחיּה.
יב .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה בתר דתבר חנניה נביא שקרא ית נירא מעל
צור ירמיה נביא למימר.
יג .אזיל ותימר לחנניה למימר כדנן אמר יי נירין דָאע תברתא ותעביד חילּופיהֹון נירין
דברזל.
יד .ארי כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל ניר דברזל יהבית על צור כל עממיא האלין
למפלח ית נבּוכדנאצר מלכא דבבל ויפלחּוניּה וַאף ית חיות ברא יהבית ליּה.
טו .ואמר ירמיה נביא לחנניה נביא שקרא שמע כען חנניה לא שלחְך יי ואת ַארחיצתא ית
עמא הדין על שקרא.
טז .בכן כדנן אמר יי הא אנא מגליְך מעל אפי ַארעא בשתא הדא את מאית ּולשתא
אֹוחרנתא את מתקבר ארי סטיא מלילתא קדם יי.
יזּ .ומית חנניה נביא שקרא בשתא ההיא ואתקבר בירחא שביעָאה.

פרק כט
א .ואלין פתגמי ספרא דשלח ירמיה נביא מירּושלם לות שָאר סבי גלותא ּולות כהניא ּולות
ספריא ּולות כל עמא דַאגלי נבּוכדנאצר מירּושלם לבבל.
ב .בתר דגלא יכניה מלכא ּומלכותא ורברביא רברבי יהּודה וירּושלם ואּומניא ותרעיא
מירּושלם.
ג .ביד אלעשה בר שפן ּוגמריה בר חלקיה דשלח צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה לות
נבּוכדנאצר מלכא דבבל לבבל למימר.
ד .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל לכל גלותא דַאגליתי מירּושלם לבבל.
ה .בנֹו בתין ותיבּו וצּובּו גנין ואכילּו ית אביהן.
ו .סבּו נשין ואֹולידּו בנין ּובנן ּוסבּו לבניכֹון נשין וית בנתיכֹון הבּו לגבריא וילידת בנין ּובנן
ּוסגּו תמן ולא תזערּון.
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זּ .ותבעּו ית שלם קרתא דַאגליתי יתכֹון לתמן וצלּו עלּה קדם יי ארי בשלמּה יהי לכֹון
שלם.
ח .ארי כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל לא יטעּון לכֹון נביאיכֹון דשקרא דביניכֹון
וקסמיכֹון ולא תקבלּון מן חלמי חלמכֹון דאתּון מחלמין.
ט .ארי בשקרא אינּון מתנבן לכֹון בשמי לא שלחתינּון אמר יי.
י .ארי כדנן אמר יי ארי לפּום משלם לבבל שבעין שנין ייעֹול דכרנכֹון קדמי ואקים עליכֹון
ית פתגמי תקנא לאתבא יתכֹון לַאתרא הדין.
יא .ארי קדמי גלין ית מחשבתא די אנא מחשב עליכֹון אמר יי מחשבת שלמא לא לבישא
למתן לכֹון סֹוף וסבּור.
יבּ .ותצלּון קדמי ואקבל צלֹותכֹון ותבעּון מן קדמי וַאעביד בעּותכֹון.
יג .ותתבעּון דחלתי ותשכחּון ארי תבעּו מן קדמי בכל לבכֹון.
יד .ואשתאיל לכֹון במימרי אמר יי וָאתיב ית גלּותכֹון ואכנֹוש יתכֹון מכל עממיא ּומכל
ַאתריא דַאגליתי יתכֹון לתמן אמר יי וָאתיב יתכֹון לַאתרא דַאגליתי יתכֹון מתמן.
טו .ארי אמרתּון אקים לנא יי מלפין בבבל.
טז .ארי כדנן אמר יי על מלכא דיתיב על כּורסי דוד ועל כל עמא דיתיב בַארעא הדא
אחיכֹון דלא נפקּו עמכֹון בגלּותא.
יז .כדנן אמר יי צבאֹות האנא מגרי בהֹון ית דקטלין בחרבא ּובכפנא ּומֹותא ואתן יתהֹון
כתיניא בישתא דלא מתַאכלן מבישּו.
יח .וארדֹוף בתריהֹון בחרבא ּובכפנא ּובמֹותא ואתנינּון לזיע לכל מלכות ַארעא למֹומי
ּולצדּו ּולאשתממּו ּולחיסּודין לכל עממיא דַאגליתינּון לתמן.
יט .חלף דלא קבילּו לפתגמי אמר יי דשלחית לותכֹון ית עבדי נבייא מקדים ּומשלח ולא
קבילתּון אמר יי.
כ .ואתּון קבילּו פתגמא דיי כל גלותא דַאגליתי מירּושלם לבבל.
כא .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל על ַאחָאב בר קֹוליה ועל צדקיה בר מעשיה
דאתנביאּו לכֹון בשמי שקרא האנא מסר יתהֹון ביד נבּוכדראצר מלכא דבבל ויקטלינּון
לעיניכֹון.
כב .ויתנסיב מנהֹון לוטא לכל גלּות יהּודה די בבבל למימר ישוינְך יי כצדקיה ּוכאחב
דקלינּון מלכא דבבל בנּורא.
כג .חלף דעבדּו קלנא בישראל וזניאּו ית נשי חבריהֹון ּומלילּו פתגמא בשמי שקרא דלא
פקידתינּון ּוקדמי גלי ּומימרי סהיד אמר יי.
כד .ולשמעיה דמן חלם תימר למימר.
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כה .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל למימר חלף דשלחתא בשמְך אגרן לות כל עמא
די בירּושלם ּולות צפניה בר מעשיה כהנא ּולות כל כהניא למימר.
כו .יי מניְך כהן חלף יהֹוידע כהנא למהוי ממנא סגן כהניא בבית מקדשא דיי לכל גבר
דמשתלי ּומטפש ותתן יתיּה לכיפתא ּולגֹו צינֹוקא.
כזּ .וכען למה לא נזפת בירמיה דמן ענתֹות דמתנבא לכֹון.
כח .ארי על כן שלח לותנא לבבל למימר אריכא היא בנֹו בתין ותיבּו וצּובּו גנין ואכּולּו ית
אבהֹון.
כטּ .וקרא צפניה כהנא ית אגרתא הדא קדם ירמיה נביא.
ל .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה למימר.
לא .שלח לות כל בני גלּותא למימר כדנן אמר יי על שמעיה דמן חלם חלף דאתנבי לכֹון
שמעיה ואנא לא שלחתיּה וַארחיץ יתכֹון על שקרא.
לב .בכן כדנן אמר יי הא אנא מסער על שמעיה דמן חלם ועל בנֹוהי לא יהי ליּה גבר יתיב
בגֹו עמא הדין ולא יחזי בטּובא דאנא עביד לעמי אמר יי ארי סטיא מליל קדם יי.

פרק ל
א .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה מן קדם יי למימר.
ב .כדנן אמר יי אלהא דישראל למימר כתב לְך ית כל פתגמיא דמללית עמְך על ספרא.
ג .ארי הא יֹומיא ָאתן אמר יי ואתיב ית גלּות עמי ישראל ויהּודה אמר יי ואתיבינּון לַארעא
דיהבית לאבהתכֹון ויחסּונּה.
ד .ואלין פתגמיא דמליל יי על ישראל ויהּודה.
ה .ארי כדנן אמר יי קל זועה שמענא דחלא ולית שלם.
ו .שאילּו כען וחזֹו אם יליד דבר מדין חזיתי כל גבר ידֹוהי מחתן על חרציּה כילידתא
ּומשתנין כל אפיא למהוי כירקנא.
ז .וי ארי רב יֹומא ההּוא לית דכותיּה ועדן עקא הּוא ליעקב ּומנּה יתפרק.
ח .ויהי בעידנא ההיא אמר יי צבאֹות אתבר ניר עממיא מצואריכֹון וחנקיכֹון אפסק ולא
ישתעבדּון בישראל עֹוד עממיא.
ט .ויפלחּון קדם יי אלההֹון וישתמעּון למשיחא בר דוד מלכהֹון דאקים להֹון.
י .ואת לא תדחל עבדי יעקב אמר יי ולא תתבר ישראל ארי האנא פריק לְך מרחיק וית
בנְך מארע גלותכֹון ויתּובּון דבית יעקב וישקטּון וישרֹון לרחצן ולית דמניד.
יא .ארי בסעדְך מימרי אמר יי למפרקְך ארי ַאעביד גמירא בכל עממיא דבדרתְך לתמן
ברם עמְך לא ַאעביד גמירא וַאיתי עלְך יסּורין לַאלפּותְך ברם בדין חסּוְך ושיצָאה לא
אשיצינְך.
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יב .ארי כדנן אמר יי תקיף תבריְך ממרעא מחתיְך.
יג .לית דדאין דיניְך לרחמא עליְך ָאסּו לא סליקת ליְך.
יד .כל רחמיְך ַאנשיּוְך משַאל בשלמְך לא תבעּו ארי מחת סנָאה ַאלקיתיְך יסּור ַאכזראין
על דסגיאּו חֹוביְך תקיפי חטָאיְך.
טו .מה את מצוחא על תבריְך ממרעא מחתיְך על דסגיאּו חֹוביְך תקיפי חטָאיְך עבדית
אלין ליְך.
טז .בכן כל אנסיְך יתַאנסּון וכל סנַאיְך כּולהֹון בשביא יהכּון ויהֹון עדיְך לעדי וכל בזזיְך
אמסר לבזא.
יז .ארי ַאיתי ַאסּו ליְך ּוממחתיְך אסיניְך אמר יי ארי מטלטלתא קרֹו ליְך ציֹון היא תבע לית
לּה.
יח .כדנן אמר יי האנא מיתיב גלּות ַארעיּה דיעקֹוב ועל קרוֹוהי ארחים ותתבני קרתא
ירּושלם בַאתרּה ּובית מקדשא כד חזי ליּה ישתכליל.
יט .ויסגֹון בהֹון מעלי תֹודתא וקל דמשבחין וַאסגינּון ולא יזערּון ואתקפינּון ולא יהֹון חלשין.
כ .ויסגֹון בניהֹון כדמלקדמין ּוכנשתהֹון קדמי תתקן וַאסער בישתא על כל דחקיהֹון.
כא .ויתרבא מלכיהֹון מנהֹון ּומשיחיהֹון מביניהֹון יתגלי ואקרבינּון ויתנהֹון לפּולחני ארי מן
הּוא דין דאתרעי לביּה לאתקרבא לפּולחני אמר יי.
כבּ .ותהֹון קדמי לעם ואנא אהוי לכֹון לאלּה.
כג .הא מזֹופיתא מן קדם יי ברגז נפקא ועלעּול מתכנש על ריש רשיעין יחּול.
כד .לא יתּוב תקֹוף רּוגזא דיי עד דיעבד ועד דיקים מחשבת רעּותיּה בסֹוף יֹומיא תסתכלּון
בּה.
כה .בעדנא ההיא אמר יי אהוי לאלהא לכל זרעית ישראל ואינּון יהֹון קדמי לעם.

פרק לא
א .כדנן אמר יי דיהב רחמין לעמא דנפק ממצרים ספּוק צרכיהֹון במדברא כד הוֹו מערקין
מן קדם דקטלין בחרבא דבר במימריּה לאשרָאה בית ניחא ישראל.
ב .אמרית ירּושלם מלקדמין יי אתגלי על אבהתנא נביא אמר להֹון הא רחמת עלמא
רחימת יתכֹון על כן דברית יתכֹון בטבון.
ג .עֹוד אקימינְך ותתקימין כנשתא דישראל עֹוד תתקנין בתקניְך ותפקין בסיעת משבחין.
ד .עֹוד תצבין כרמין בטּורי שמרֹון צּובּו שתילין ואחילּו.
ה .ארי אית אריכּות יֹומיא וסגי טּובא דעתיד למיתי לצדיקיא דנטרּו אֹוריתי מלקדמין
חּולקיהֹון בַארעא דישראל דהוֹו מחמדין לשני נחמתא דַאתין דָאמרין אימתי נקּום ונסק
לציֹון ונתחזי קדם יי אלהנא.
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ו .ארי כדנן אמר יי שבחּו דבית יעקב בחדוא ודּוצּו בריש גלי לעיני כל עממיא בשרּו שבחּו
ואמרּו פריק יי ית עמיּה ית שָארא דישראל.
ז .האנא מיתי להֹון מַארע צפּונא ואכנשינּון מסיפי ַארעא דהוֹו בהֹון עורין וחגרין יסגין בהֹון
מעדין וילדן כחדא במשרין סגיָאן יתּובּון הלכא.
ח .במגלהֹון כד הוֹו בכן גלֹו במתבהֹון מביני גלותהֹון ברחמין סגיאין אקרבינּון אדברינּון על
פצירי מיא באֹורח תקנא לא יתקלּון בּה ארי הוה מימרי לישראל כָאב ואפרים חביב הּוא
קדמי.
ט .קבילּו פתגמא דיי עממיא וחוּו בגוון מרחיק ואמרּו מן דבדריּה לישראל יכנשיניּה
ויטריניּה כרעיא לעדריּה.
י .ארי פריק יי ית דבית יעקב ושיזבינּון מיד דתקיפין מנהֹון.
יא .וייתּון וישבחּון בטּור בית מקדשא דאתבני בציֹון ויתפנקּון בטּובא דיהב להֹון יי בעבּורא
ּובחמרא ּובמשחא ּובני עאן ותֹורין ּותהי נפשהֹון מליא תפנּוקין כגנת שקיא דמרויא ולא
יֹוספּון ליצפא עֹוד.
יב .בכן תחדין כנשתא דישראל כד בחנגין ועּולימין וסבין כחדא ואהפֹוְך אבלהֹון לביע
ואנחמינּון וַאחדינּון מדוֹונהֹון.
יג .ואשבע נפש כהניא תפנּוקין ועמי בית ישראל ית טּובי דיהבית להֹון ישבעּון אמר יי.
יד .כדנן אמר יי קלא ברּום עלמא אשתמע בית ישראל דבכן ּומתַאנחן בתר ירמיה נביא
כד שלח יתיּה נבּוזראדן רב קטֹוליא מרמתא אליא ּודבכן במרר ירּושלם מבכיא על בנהא
מסרבא לאתנחמא על בנהא ארי גלֹו.
טו .כדנן אמר יי מנעי קליְך מלמבכי ועיניְך מלשגרא דמען ארי אית אגר לעֹובדי ַאבהתְך
צדיקיא אמר יי ויתּובּון מַארע בעלי דבביהֹון.
טז .ואית סבּור לסֹופיְך אמר יי ויתּובּון בניא לתחּומהֹון.
יז .שמיע ּוגלי קדמי בית ישראל דבבן ּומתַאנחין על דאטלטלּו ָאמרין ַאיתיתא עלן יסּורין
ולא אליפנא כעגל לא מליף ניר כדּו ָאתיבנא לפּולחנְך ּונתיב ארי את יי אלהנא.
יח .ארי כד אנחנא תיבין לאֹוריתא מתנחם עלנא ּוכדּו דאתגלי לנא טפחנא על ירכנא
בהיתנא וַאף אתכנענא ארי קבילנא חסּודי חֹובנא דמלקדמין.
יט .הכבר חביב קדמי ישראל הלא רבי רחים הּוא ארי בזמן דמשוי פתגמי אֹוריתי על
לביּה למעבדהֹון מדכר דכירנא לאֹוטבא ליּה עֹוד על כן אתגֹוללּו רחמי עליהֹון רחמא
ארחים עליהֹון אמר יי.
כ .כנשתא דישראל אדכרי ליְך עֹובדי אבהתיְך תקניא שפּוכי תחנּונין במרר שויאי לביְך
אסתכלי בעֹובדין דעבדת אם תקנין דכן גלית לאֹורח רחיקא כדֹו תּובּו כנשתא דישראל
ּותתּובּון לקרוְך אלין.
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כא .עד אימתי את מתחסנא למתב כנשתא דסגיאין תיּובתהא ארי הא יי ברא חדתא
בַארעא ועמא בית ישראל יתנהֹון לאֹוריתא.
כב .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל עֹוד יימרּון ית פתגמא הדין בַארעא דבית יהּודה
ּובקרוֹוהי כד אתיב ית גלותהֹון יברכינְך יי מדֹור קּושטיּה טּורא קדישא.
כג .ויתבּון בּה דבית יהּודה וכל קרויהֹון כחדא איכרין ּודנטלין בסיען.
כד .ארי שבעית נפש משלהיא וכל נפש יצפא מליתי כל טּוב.
כה .אמר נביא על דא בשֹורתא דיֹומי נחמתא דעתידין למיתי אתערית וחזית תבית
דמכית ושנתי הנַאתני.
כו .הא יֹומיא ָאתן אמר יי ואקים ית דבית יהּודה ַאסגינּון כאנשא וַאצלחינּון כבעירא.
כז .ויהי כמה דחשבית עליהֹון למעקר ּולתרעא ּולפגרא ּולאבדא ּולַאבאשא כן יחדי מימרי
עליהֹון למבני ּולקימא אמר יי.
כח .ביֹומיא האינּון לא ימרּון עֹוד אבהתנא חטן ּובניא לקן.
כט .אלהין אנש בחֹוביּה ימּות כל אנש דיחטי הּוא ימּות.
ל .הא יֹומיא ָאתן אמר יי ואגזר עם דבית ישראל ועם דבית יהּודה קימא חדתא.
לא .לא כקימא דגזרית עם אבהתהֹון ביֹומא דַאתקפית בידיהֹון למפקהֹון מַארעא דמצרים
דאינּון אשניאּו ית קימי ואנא אתרעיתי בהֹון אמר יי.
לב .ארי דין קימא דַאגזר עם בית ישראל בתר יֹומיא האינּון אמר יי אתן ית אֹוריתי
במעיהֹון ועל לבהֹון אכתבינא ואהוי להֹון לאלּה ואינּון יהֹון קדמי לעם.
לג .ולא יילפּון עֹוד גבר ית חבריּה ּוגבר ית אחֹוהי למימר דעּו למדחל מן קדם יי ארי
כּולהֹון יילפּון למדע דחלתי למזעירהֹון ועד רבהֹון אמר יי ארי אשבֹוק לחֹוביהֹון וחטאיהֹון
לא ידכרּון עֹוד.
לד .כדנן אמר יי דיהב שמשא לַאנהרא ביממא נזף בימא והמן גלֹוהי יי צבאֹות שמיּה.
לה .כמה דלית אפשר דיעידּון קימיא האלין מן קדמי אמר יי ַאף זרעא דישראל לא יבטלּון
מלמהוי עם משמש קדמי כל יֹומיא.
לו .כדנן אמר יי כמה דלית אפשר דידע אנש משחת שמיא מלעילא וַאף לא למבדק יסֹודי
ַארעא מלרע ַאף מימרי לא ירחיק בכל זרעא דישראל על כל דעבדּו קדמי אמר יי.
לז .הא יֹומיא ָאתן אמר יי ותתבני קרתא דירּושלם קדם יי ממגדל פקּוס ועד תרע זויתא.
לח .ויהי נפיק עֹוד חּוט משח בנינא לקבלא עד מטי לגבעתא דסמיכא לגרב ויהי מסתחר
לבריכת עיגלה.
לט .וכל מישרא אתר דנפלּו תמן פגרי משרית אתּורָאה וכל אריתא עד נחלא דקידרֹון עד
זוית תרע בית ריסא דמלכא מדינחא קּודשא קדם יי לא יתעקר ולא יתפגר עֹוד לעלם.
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פרק לב
א .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה מן קדם יי בשתא עשיריתא לצדקיה מלְך שבטא דבית
יהּודה היא שתא תמני עסרי שנין לנבּוכדראצר.
ב .בכן משרית מלכא דבבל צירין על ירּושלם וירמיה נביא הוה כלי בדרת בית אסיריא די
בבית מלְך שבטא דבית יהּודה.
ג .דַאסריּה צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה למימר מדין את מתנבי למימר כדנן אמר יי
האנא מסר ית קרתא הדא ביד מלכא דבבל ויכבשינּה.
ד .וצדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה לא ישתיזיב מידא דכסדאי ארי אתמסרא יתמסר ביד
מלכא דבבל וימליל פּומיּה עם פּומיּה ועינֹוהי ית עינֹוהי יחזין.
הּ .ולבבל יֹוביל ית צדקיה ותמן יהי עד דיעֹול דֹוכרניּה קדמי אמר יי ארי תגיחּון קרב עם
כסדאי לא תצלחּון.
ו .ואמר ירמיה הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ז .הא חנמאל בר שלם ַאחבּוְך ָאתי לותְך למימר זבּון לְך ית חקלי דבענתֹות ארי לְך חזיא
ַאחסנתא למזבן.
ח .ואתא לותי חנמאל בר ַאחבי כפתגמא דיי לדרת בית אסיריא ואמר לי זבּון כען ית
חקלי דבענתֹות דבארע שבטא בנימין ארי לְך חזיא ירּותא ולְך ַאחסנתא זבּון לְך וידעת
ארי פתגמא דיי הּוא.
טּ .וזבנית ית חקלא מן חנמאל בר ַאחבי דבענתֹות ּותקלית ליּה ית כספא שבעא מנן ועסר
סלעין דכסף.
יּ .וכתבית בשטרא וחתמית וַאסהידית סהדין ּותקלית כספא במֹוזניא.
יאּ .ונסיבית ית שטרא דזבינא ית דכתיב בעיץ וחתים כהלכתא וכדחזא וית שטרא
פתיחא.
יב .ויהבית ית שטרא דזביני לברּוְך בר נריה בר מחסיה לעיני חנמאל ַאחבי ּולעיני סהדיא
דכתיבין בשטרא דזביני לעיני כל יהּודאי דיתבין בדרת בית אסיריא.
יגּ .ופקדית ית ברּוְך לעיניהֹון למימר.
יד .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל סב ית שטריא האלין ית שטרא דזבינא הדין ית
דכתיב בעיץ וחתים וית שטרא פתיחא הדין ותתנינּון במן דחסף בדיל דיתקיימּון יֹומין
סגיאין.
טו .ארי כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל עֹוד יזדבנּון בתין וחקלין וכרמין בַארעא הדא.
טז .וצליתי קדם יי בתר דיהבית ית שטרא דזביני לברּוְך בר נריה למימר.
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יז .קביל בעּותי יי אלהים הא את עבדתא ית שמיא וית ַארעא בחילְך רבא ּובדרעְך
מרממא לא יתכסי מן קדמְך כל פתגם.
יח .עביד טיבּו לַאלפי דרין ּומשלם חֹובי אבהתא לבניא כד משלמין למחטי בתריהֹון אלהא
רבא גברא יי צבאֹות שמיּה.
יט .דרברבין מלכֹוהי וסגיאין עֹובדֹוהי די קדמְך גלין כל אֹורחת בני אנשא למתן לאנש
כאֹורחתיּה ּוכפירי עֹובדֹוהי.
כ .דשויתא ָאתין ּומֹופתין בַארעא דמצרים עד יֹומא הדין ּולישראל עבדתא פרישן בגֹו בני
אנשא ועבדתא לְך שּום ביֹומא הדין.
כא .ואפיקתא ית עמְך ית ישראל מַארעא דמצרים בָאתין ּובמֹופתין ּוביד תקיפא ּובאדרע
מרמם ּובחזונא רבא.
כב .ויהבת להֹון ית ַארעא דקימתא לאבהתהֹון למתן להֹון ַארעא עבדא חלב ּודבש.
כג .ועלּו וַאחסינּו יתּה ולא קבילּו למימרְך ּובאֹוריתְך לא הליכּו ית כל דפקידתא להֹון
למעבד לא עבדּו וערעת יתהֹון ית כל בישתא הדא.
כד .הא מליתא עלּו על קרתא למכבשּה וקרתא אתמסרת בידא דכסדאי דמגיחין קרבא
עלּה מן קדם דקטלין בחרבא וכפנא ּומֹותא ּודמלילתא הוה ּוקדמְך גלי.
כה .ואת אמרת לי יי אלהים זבּון לְך חקלא בכספא וַאסהיד סהדין וקרתא אמסרת בידא
דכסדאי.
כו .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה למימר.
כז .הא אנא יי אלהא כל בשרא המן קדמי יתכסי כל פתגם.
כח .בכן כדנן אמר יי האנא מסר ית קרתא הדא בידא דכסדאי ּוביד נבּוכדראצר מלכא
דבבל ויכבשנּה.
כט .ויעלּון כסדאי דמגיחין קרבא על קרתא הדא וידלקּון ית קרתא הדא בנּורא ויֹוקדּונּה
וית בתיא דַאסיקּו בּוסמין על אגֹוריהֹון לבעלא ּונסיכּו נסכין לטעות פלחי כֹוכביא בדיל
לַארגזא קדמי.
ל .ארי הוֹו בני ישראל ּובני יהּודה ברם עבדין דביש קדמי מזעֹוריהֹון ארי בני ישראל ברם
מרגזין קדמי בעֹובדי ידיהֹון אמר יי.
לא .ארי רּוגזי וחימתי חל בקרתא הדא למן יֹומא דבנֹו יתּה ועד יֹומא הדין לַאגליּותּה
מקביל מימרי.
לב .על כל בישת בני ישראל ּובני יהּודה דעבדּו לַארגזא קדמי אינּון מלכיהֹון רברבניהֹון
ּונבייהֹון דשקרא ואנש יהּודה ויתבי ירּושלם.
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לג .וַאחזרּו בפּולחני קדל ולא שויאּו דחלתי לקביל אפיהֹון ּושלחית לותהֹון ית כל עבדי
נבייא מקדים ּומליף ולית אינּון צבן לקבלא אּולפן.
לד .ושויאּו שיקּוציהֹון בביתא דאתקרי שמי עלֹוהי לסָאבּותיּה.
להּ .ובנֹו ית במת בעלא די בחילת בר הנֹום לַאעברא ית בניהֹון וית בנתהֹון למֹולְך דלא
פקדית באֹוריתי ולא רעוא קדמי למעבד תֹועבתא הדא בדיל לחיבא ית דבית יהּודה.
לוּ .וכען בכן כדנן אמר יי אלהא דישראל על קרתא הדא דאתּון ָאמרין אתמסרת בידא
דמלכא דבבל בחרבא ּובכפנא ּובמֹותא.
לז .הא אנא מכנש להֹון מכל מדינתא דַאגליתינּון לתמן ברּוגזי ּובחימתי ּובתקֹוף רב
ואתיבינּון לַאתרא הדין ואשרינּון לרחצן.
לח .ויהֹון קדמי לעם ואנא אהוי להֹון לאלּה.
לט .ואתן להֹון לבא חד ואֹורח חד למדחל קדמי כל יֹומיא דייטב להֹון ולבניהֹון בתריהֹון.
מ .ואגזר להֹון קים עלם דלא יתּוב מימרי מבתריהֹון לאיטבא להֹון ית דחלתי אתן בלבהֹון
בדיל דלא יסטּון מבתר פּולחני.
מא .ויחדי מימרי עליהֹון לאיטבא להֹון ואקימינּון בַארעא הדא בקשֹוט במימרי ּוברעּותי.
מב .ארי כדנן אמר יי כמה דַאיתיתי על עמא הדין ית כל בישתא רבתא הדא כן אנא מיתי
עליהֹון ית כל טבתא דאנא ממליל עליהֹון.
מג .ויזדבנּון חקלין בַארעא הדא דאתּון ָאמרין צדיא היא מבלי אנשא ּובעירא אתמסרת
בידא דכסדאי.
מד .חקלין בכספא יזבנּון ויכתבּון בשטרא ויחתמּון ויסהדּון סהדין בַארע שבטא דבנימין
ּובסחרני ירּושלם ּוכקרויא דבית יהּודה ּובקרוי טּורא ּובקירוי שפלתא ּובקרוי דרֹומא ארי
אתיב ית גלותהֹון אמר יי.

פרק לג
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה תנינּות והּוא עֹוד כען כלי בדרת בית אסיריא
למימר.
ב .כדנן אמר יי דעבדּה יי ברא יתּה לַאתקנּותּה יי שמיּה.
ג .צלי קדמי ואקבל צלֹותְך ואחוי לְך רברבן ּונטירן דלא ידעתינּון.
ד .ארי כדנן אמר יי אלהא דישראל על בתי קרתא הדא ועל בתי מלכיא דבית יהּודה
דמתרעין להֹון וצברין מליתא לתקפא שּורא מן קדם דקטלין בחרבא.
הָ .אתן לַאגחא קרבא עם כסדאי ּולמליּותהֹון ית פגרי בני אנשא דַאלקיתי ברּוגזי ּובחימתי
ּודסלקית שכנתי מן קרתא הדא על כל בישתהֹון.
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ו .הא אנא מיתי להֹון ָאסּו ּופּורקן וַאסינּון ואגלי להֹון תרע תיּובא ואחוינּון דיהכּון באֹורח
שלם ּוקשֹוט.
ז .ואתיב ית גלּות יהּודה וית גלּות ישראל ואקימינּון כדבקדמיתא.
ח .ואדכינּון מכל חֹוביהֹון דחבּו קדמי ואשבֹוק לכל חֹוביהֹון דחבּו קדמי ודמרדּו במימרי.
ט .ויהֹון קדמי לשּום דחדוא לתּושבחא וליקר לכל עממי ַארעא די ישמעּון ית כל טבתא די
אנא עביד עמהֹון ויזּועּון וידחלּון על כל טבתא ועל כל שלמא דאנא עביד להֹון.
י .כדנן אמר יי עֹוד ישתמע בַאתרא הדין דאתּון ָאמרין חרֹוב הּוא מבלי אנשא ּומבלי
בעירא בקרויא דבית יהּודה ּובשּוקי ירּושלם דצדין מבלי אנשא ּומבלי יתיב ּומבלי בעירא.
יא .קל ביע וקל חדוה קל חתנין וקל כלן קל דָאמרין אֹודּו קדם יי צבאֹות ארי טב יי ארי
לעלמא טיבּותיּה מעלי תֹודתא לבית מקדשא דיי ארי ָאתיב ית גלּות ַארעא כדבקדמתא
אמר יי.
יב .כדנן אמר יי צבאֹות עֹוד יהי בַאתרא הדין דחרּוב מבלי אנשא ּומבלי בעירא וכל
קרויהֹון דירות בית מישרי רעין וחֹוטרין דען.
יג .בקרוי טּורא בקרוי שפלתא ּובקרוי דרֹומא ּובארע שבט בנימן ּובסחרני ירּושלם
ּובקרויא דבית יהּודה עֹוד יתנּה עמא על ידי משיחא אמר יי.
יד .הא יֹומיא ָאתן אמר יי ואקים ית פתגמא תקנא דמלילית על בית ישראל ועל בית
יהּודה.
טו .ביֹומיא האינּון ּובעדנא ההיא ַאקים לדוד משיח דצדקא ויעביד דין ּוקשֹוט ּוזכּו בַארעא.
טז .ביֹומיא האינּון יתפרקן דבית יהּודה וירּושלם תשרי לרֹוחצן ודין שמּה דיהֹון קרן לּה
יתעבדן לנא זכון מן קדם יי בגוּה.
יז .ארי כדנן אמר יי לא יפסֹוק לדוד גבר יתיב על כּורסי מלכּותא דבית ישראל.
יחּ .ולכהניא ליואי לא יפסֹוק גבר מן קדמי מסיק עלון ּומקריב קּורבן ועביד נכסת קּודשין
כל יֹומיא.
יט .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה למימר.
כ .כדנן אמר יי כמא דלית אפשר דיבטיל קימי דאקימית עם יממא ועם ליליא ּובדיל דלא
למהוי יימם ולילי בעדנהֹון.
כאַ .אף קימי לא יבטיל דאקימית עם דוד עבדי מלמהוי ליּה בר מליְך על כּורסיּה וית לואי
כהניא דמשמשין קדמי.
כב .כמה דלית אפשר דיתמנּון חילי שמיא ולא יתכיל חלא דימא כן ַאסגי ית זרעא דוד
עבדי וית לואי דמשמשין קדמי.
כג .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה למימר.
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כד .הלא חזיתא מא עמא הדין ממללי למימר תרתין זרעיתא דאתרעי יי בהֹון ורחיקינּון
וית עמי מרגזין מלמהוי עֹוד עם משמש קדמי כקבליהֹון.
כה .כדנן אמר יי כמא דלית אפשר דיבטיל קימי דאקימית עם יממא ועם ליליא כן גזירת
שמיא וַארעא לא שויתּון דיעדֹון.
כוַ .אף זרעא דיעקב ודוד עבדי לא ַארחיק מלקרבא מבניהֹון עבדין שּולטן על זרעיּה
דַאברהם יצחק ויעקב ארי אתיב ית גלּותהֹון וארחם עליהֹון.

פרק לד
א .פתגם נבּוָאה הוה עם ירמיה מן קדם יי ּונבּוכדראצר מלכא דבבל וכל משריתיּה וכל
מלכות ַארעא שּולטן ידיּה וכל עממיא מגיחין קרבא על ירּושלם ועל כל קרוהא למימר.
ב .כדנן אמר יי אלהא דישראל אזיל ותימר לצדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה ותימר ליּה
כדנן אמר יי הא אנא מסר ית קרתא הדא ביד מלכא דבבל ויֹוקדנּה בנּורא.
ג .ואת לא תשתיזיב מן ידיּה ארי אתאחדא תתַאחד ּובידיּה תתמסר ועינְך ית עיני מלכא
דבבל יחזין ּופּומיּה עם פּומְך ימלל ּולבבל תתֹובל.
ד .ברם קביל פתגמא דיי צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה כדנן אמר יי עלְך לא תתקטיל
בחרבא.
ה .בשלמא תמּות ּוביקידּות אבהתְך מלכיא קדמאי דהוֹו קדמְך כן יֹוקדּון עלְך וי על מלכא
יספדּון עלְך ארי פתגמא אנא מללית אמר יי.
וּ .ומליל ירמיה נביא עם צדקיהּו מלְך שבטא דבית יהּודה ית כל פתגמיא האלין בירּושלם.
זּ .ומשרית מלכא דבבל מגיחין קרבא על ירּושלם ועל כל קרויא דבית יהּודה דאשתָארא
על לכיש ועל עזקה ארי אינּון אשתָארא בקרויא דבית יהּודה קרוין כריכן.
ח .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה מן קדם יי בתר דגזר מלכא צדקיה קים עם כל עמא
דבירּושלם למקרי להֹון חרּו.
ט .לשלחא גבר ית עבדיּה ּוגבר ית ַאמתיּה בר ישראל ּובת ישראל בני חֹורין בדיל דלא
יפלחּון בהֹון גבר באחּוהי יהּודָאה.
יּ .ושמעּו כל רברביא וכל עמא דעלּו בקימא לשלחא גבר ית עבדיּה ּוגבר ית ַאמתיּה בני
חֹורין בדיל דלא יפלחּון בהֹון עֹוד וקבילּו ּושלחּו.
יא .ותבּו בתר כן וָאתיבּו ית עבדין וית ַאמהתא דפטרּו בני חֹורין ּוכבישּונּון לעבדין
ּולַאמהן.
יב .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה מן קדם יי למימר.
יג .כדנן אמר יי אלהא דישראל אנא גזרית קים עם אבהתכֹון ביֹומא דַאפקית יתהֹון
מַארעא דמצרים מבית עבדּותא למימר.
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יד .מסֹוף שבע שנין תשלחּון גבר ית אחּוהי בר ישראל דיזדבן לְך ויפלחינְך שית שנין
ותפטריניּה בר חֹורין מעמְך ולא קבילּו אבהתכֹון למימרי ולא ַארכינּו ית אּודנהֹון.
טו .ותבתּון אתּון יֹומא דין ועבדתּון ית דכשר קדמי למקרי חירּו גבר לחבריּה ּוגזרתּון קים
קדמי בביתא דאתקרי שמי עלֹוהי.
טז .ותבתּון וָאחלתּון ית שמי ואתיבתּון גבר ית עבדיּה ּוגבר ית ַאמתיּה די פטרתּון בני
חֹורין לנפשתהֹון ּוכבישתּון יתהֹון למהוי לכֹון לעבדין ּולַאמהן.
יז .בכן כדנן אמר יי אתּון לא קבלתּון למימרי למקרי חירּו גבר לאחֹוהי ּוגבר לחבריּה הא
אנא מכלי לכֹון חירּו אמר יי מן חרבא ּומן מֹותא ּומן כפנא ואתן יתכֹון לזיע לכל מלכות
ַארעא.
יח .ואתן ית גבריא דעבדּו על קימי דלא קימּו ית פתגמי קימא דגזרּו קדמי עגלא דפסקּו
לתרין ועברּו בין פלגֹוהי.
יט .רברבי יהּודה ורברבי ירּושלם ורברביא וכהניא וכל עמא דַארעא דעברּו בין פלגי
עגלא.
כ .וַאמסר יתהֹון ביד בעלי דבביהֹון ּוביד דבען למקטלהֹון ּותהי נבלתהֹון משגרא למיכל
לעֹופא דשמיא ולבעירא דַארעא.
כא .וית צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה וית רברבֹוהי אמסר ביד בעלי דבביהֹון ּוביד דבען
למקטלהֹון ּוביד משירית מלכא דבבל דאסתלקא מנכֹון.
כב .הא אנא מפקיד אמר יי ואתיבינּון על קרתא הדא ויגיחּון קרבא עלּה ויכבשּונּה
ויֹוקדּונה בנּורא וית קרויא דבית יהּודה אתן לצדּו מבלי יתיב.

פרק לה
א .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה מן קדם יי ביֹומי יהֹויקים בר יאשיהּו מלְך שבטא דבית
יהּודה למימר.
ב .אזיל לות בני בית רכב ּותמלל עמהֹון ותעלינּון לבית מקדשא דיי לחדא מן לשכתא
ותשקי יתהֹון חמרא.
גּ .ודברית ית יאזניה בר ירמיה בר חבצניה וית אחֹוהי וית כל בנֹוהי וית כל בני בית רכב.
ד .וָאעלית יתהֹון לבית מקדשא דיי ללשכת בר חנן בר יגדליהּו נביא דיי דבסטר לשכת
מעשיה בר שלם ַאמרכלא.
ה .ויהבית קדם בני בית רכב כלידין מלן חמרא וכסין ואמרית להֹון שתּו חמרא.
ו .ואמרּו לא נשתי מחרא ארי יֹונדב בר רכב אבּונא פקיד עלנא למימר לא תשתּון חמרא
אתּון ּובניכֹון עד עלמא.
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זּ .וביתא לא תבנּון וזרעא לא תזרעּון וכרמיא לא תצבּון ולא יהי לכֹון ארי במשכנין תיתבּון
כל יֹומיכֹון בדיל דתתקימּון יֹומין סגיאין על אפי ַארעא דאתּון דירין תמן.
ח .וקבילנא למימר יֹונדב בר רכב אבּונא לכל דפקידנא בדיל דלא למשתי חמרא כל יֹומנא
אנחנא נשנא בננא ּובנתנא.
טּ .ובדיל דלא למבני בתין למתבנא וכרמין וחקלין וזרעין לא יהא לנא.
י .ויתיבנא במשכנין וקבילנא ועבדנא ככל דפקידנא יֹונדב אבּונא.
יא .והוה כד סליק נבּוכדראצר מלכא דבבל על ַארעא ואמרנא אתֹו וניעּול לירּושלם מן
קדם משרית כסדאי ּומן קדם משרית ארם ויתיבנא בירּושלם.
יב .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה למימר.
יג .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל אזיל ותימר לאנש יהּודה ּוליתבי ירּושלם הלא
תקבלּון אּולפן לקבלא לפתגמי אמר יי.
יד .אתקימּו פתגמי יֹונדב בר רכב דפקיד ית בנֹוהי בדיל דלא למשתי חמרא ולא אשתיאּו
עד יֹומא הדין ארי קבילּו ית תפקדתא דאבּוהֹון ואנא שלחית לותכֹון ית כל עבדי נבייא
מקדים ּוממליל ולא קבילתּון למימרי.
טוּ .ושלחית לותכֹון ית כל עבדי נבייא מקדים ּומשלח למימר תּובּו כען גבר מאֹורחיּה
בישתא וַאתקינּו עֹובדיכֹון ולא תהכּון בתר טעות פלחי כֹוכביא למפלחהֹון ותיבּו על ַארעא
דיהבת לכֹון ּולאבהתכֹון ולא ַארכינתּון ית אּודנכֹון ולא קבילתּון למימרי.
טז .ארי אקימּו בני יֹונדב בר רכב ית תפקדתא דאבּוהֹון דפקדינּון ועמא הדין לא קבילּו
למימרי.
יז .בכן כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל הא אנא מיתי על אנש יהּודה ועל כל יתבי
ירּושלם ית כל בישתא דגזרית עליהֹון חלף דשלחית לותהֹון ית כל עבדי נבייא ולא קבילּו
ואתנביאּו להֹון ולא תבּו.
יח .ולבני בית רכב אמר ירמיה כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל חלף דקבילתּון
לתפקידת יהֹונדב אבּוכֹון ּונטרתּון ית כל פקּודֹוהי ועבדתּון ככל דפקיד יתכֹון.
יט .בכן כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל לא יפסֹוק גבר ליֹונדב בר רכב משמש קדמי
כל יֹומיא.

פרק לו
א .והוה בשתא רביעיתא ליהֹויקים בר יאשיה מלְך שבטא דבית יהּודה הוה פתגמא הדין
עם ירמיה מן קדם יי למימר.
ב .סב לְך מגלת ספרא ותכתֹוב עלּה ית כל פתגמיא דמללית עמְך על ישראל ועל יהּודה
ועל כל עממיא מיֹומא דמללית עמְך מימי יאשיה ועד יֹומא הדין.
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ג .מאים ישמעּון דבית יהּודה ית כל בישתא דאנא מחשב למעבד להֹון בדיל דיתּובּון גבר
מאֹורחיּה בישתא ואשבֹוק לחֹוביהֹון ּולחטאיהֹון.
דּ .וקרא ירמיה ית ברּוְך בר נריה ּוכתב ברּוְך מפּום דירמיה ית כל פתגמיא דיי דמליל
עמיּה על מגלת ספרא.
הּ .ופקיד ירמיה ית ברּוְך למימר אנא כלי לית אנא יכיל למיעל לבית מקדשא דיי.
ו .ותיתי את ותקרי במגלתא דכתבתא מפּומי ית פתגמיא דיי קדם עמא בבית מקדשא דיי
ביֹומא דצֹומא וַאף קדם כל בית יהּודה דָאתן מקרויהֹון תקרינּון.
ז .מאים תתקביל בעּותהֹון קדם יי ויתּובּון גבר מאֹורחתיּה בישתא ארי רב רּוגזא וחימתא
דגזר יי על עמא הדין.
ח .ועבד ברּוְך בר נריה ככל די פקדיּה ירמיה נביא למקרי בספרא פתגמא דיי בית
מקדשא דיי.
ט .והוה בשתא חמשתא ליהֹויקים בר יאשיה מלְך שבטא דבית יהּודה בירחא תשיעָאה
גזרּו צֹומא קדם יי כל עמא בירּושלם וכל עמא דָאתן מקרויא דבית יהּודה בירּושלם.
יּ .וקרא ברּוְך בספרא ית פתגמי ירמיה נביא בית מקדשא דיי בלשכת גמריה בר שפן
ספרא בדרתא עליתא במעלנא דתרע בית מקדשא דיי מדינחָאה קדם כל עמא.
יאּ .ושמע מיכיהּו בר גמריה בר שפן ית כל פתגמא דיי מעל ספרא.
יבּ .ונחית לבית מלכא ללשכת ספרא והא תמן כל רברביא יתבין אלישמע ספרא ּודליה
בר שמעיה ואלנתן בר עכבֹור ּוגמריה בר שפן וצדקיה בר חנניה וכל רברביא.
יג .וחוי להֹון מיכיהּו ית כל פתגמיא דשמע כד קרא ברּוְך בספרא קדם עמא.
ידּ .ושלחּו כל רברביא לות ברּוְך ית יהּודי בר נתניה בר שלמיה בר כּושי למימר מגלתא
דקריתא בּה קדם עמא סבהי בידְך ואתא ּונסיב ברּוְך בר נריה ית מגלתא בידיּה ואתא
לותהֹון.
טו .ואמרּו ליּה תּוב כען ּוקרהא קדמנא ּוקרא ברּוְך קדמיהֹון.
טז .והוה כמשמעהֹון ית כל פתגמיא תוהּו גבר לחבריּה ואמרּו לברּוְך חוָאה נחוי למלכא
ית כל פתגמיא האלין.
יז .וית ברּוְך שאילּו למימר חוי כען לנא איכדין כתבת ית כל פתגמיא האלין מפּומיּה.
יח .ואמר להֹון ברּוְך מפּומיּה קרי לי ית כל פתגמיא האלין ואנא כתיב על ספרא בדיּותא.
יט .ואמרּו רברביא לברּוְך אזיל אטמר את וירמיה ואנש לא ידע איכא אתּון.
כ .ואתֹו לות מלכא לדרתא וית מגילתא פקידּו בלשכת אלישמע ספרא וחויאּו קדם מלכא
ית כל פתגמיא.
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כאּ .ושלח מלכא ית יהּודי למיסב ית מגילתא ונסבּה מלשכת אלישמע ספרא ּוקרהא יהּודי
קדם מלכא וקדם כל רברביא דקימין מעלוי מלכא.
כבּ .ומלכא יתיב בית סתוא בירחא תשיעיתא וית נּורא קדמֹוהי מדלקין.
כג .והוה כד קרי יהּודי תלת פצין וַארבע בזע באזמיל ספרא ּורמי לנּורא דלגּומריּה עד
דשלימת כל מגלתא על נּורא דעל גּומרי.
כד .ולא תוהּו ולא בזעּו ית לבּושיהֹון מלכא וכל עבדֹוהי דשמעין ית כל פתגמיא האלין.
כה .וַאף אלנתן ּודליה ּוגמריה בעֹו מן מלכא בדיל דלא לאֹוקדא ית מגלתא ולא קביל
מנהֹון.
כוּ .ופקיד מלכא ית ירחמאל בר מלכא וית שריה בר עזריאל וית שלמיה בר עבדיאל
למדבר ית ברּוְך ספרא וית ירמיה נביא וַאגין עליהֹון יי.
כז .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה בתר דאֹוקיד מלכא ית מגלתא וית פתגמיא
דכתב ברּוְך מפּומא דירמיה למימר.
כח .תּוב סב לְך מגילתא אֹוחרי ּוכתֹוב עלּה ית כל פתגמיא קדמאי דהוֹו על מגלתא
קדמיתא דאֹוקיד יהֹויקים מלְך שבטא דבית יהּודה.
כט .ועל יהֹויקים מלְך שבטא דבית יהּודה תימר כדנן אמר יי את אֹוקידתא ית מגלתא
הדא למימר מא דין כתבתא עלּה למימר מיתי ייתי מלכא דבבל ויחבל ית ַארעא הדא
ויבטל מנּה אנשא ּובעירא.
ל .בכן כדנן אמר יי על יהֹויקים מלְך שבטא דבית יהּודה לא יהי ליּה יתיב על כּורסי דוד
ּונבלתיּה תהא משגרא לשרבא ביממא ולגלידא בליליא.
לא .וַאסער עלֹוהי ועל בנֹוהי ועל עבדֹוהי ית חֹוביהֹון וַאיתי עליהֹון ועל יתבי ירּושלם ועל
אנש יהּודה ית כל בישתא דגזרית עליהֹון ולא קבילּו.
לב .וירמיה נסיב מגלה אֹוחרי ויהבּה לברּוְך בר נריה ספרא דירמיה ית כל פתגמי ספרא
דאֹוקיד יהֹויקים מלְך שבטא דבית יהּודה בנּורא ועֹוד אתֹוספּו עליהֹון פתגמין סגיאין
כותהֹון.

פרק לז
אּ .ומלְך מלְך צדקיה בר יאשיה חלף כניה בר יהֹויקים דַאמליְך נבּוכדראצר מלכא דבבל
בַארעא דבית יהּודה.
ב .ולא קביל הּוא ועבדֹוהי ועמא דַארעא לפתגמא דיי דמליל ביד ירמיה נביא.
גּ .ושלח מלכא צדקיהּו ית יהּוכל בר שלמיה וית צפניה בר מעשיה כהנא לות ירמיה נביא
למימר צלי כען עלנא קדם יי אלהנא.
ד .וירמיה עליל ונפיק בגֹו עמא ולא יהבּו יתיּה בבית אסירי.

130

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

131

הּ .ומשרית פרעה נפקא ממצרים ּושמעּו כשדאי דצירין על ירּושלם ית שמעהֹון ואסתלקּו
מעל ירּושלם.
ו .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה למימר.
ז .כדנן אמר יי אלהא דישראל כדין תימרּון למלְך שבטא דבית יהּודה דשלח יתכֹון לקדמי
למתבע אּולפן מן קדמי הא משרית פרעה דנפקא לכֹון לסעיד תבא לַארעהֹון למצרים.
ח .ויתּובּון כשדאי ויגיחּון קרבא על קרתא הדא ויכבשּונּה ויֹוקדּונּה בנּורא.
ט .כדנן אמר יי לא תטעֹון נפשתיכֹון למימר אסתלקא יסתלקּון מננא כסדאי ארי לא
יסתלקּון.
י .ארי אם תקטלּון כל משרית כסדאי דמגיחין קרבא עמכֹון וישתארּון בהֹון גברין מטענין
גבר במשכניּה יקּומּון ויֹוקדֹון ית קרתא הדא בנּורא.
יא .והוה כד אסתלקא משרית כסדאי מעל ירּושלם מן קדם משרית פרעה.
יבּ .ונפק ירמיה מירּושלם למיזל לַארעא שבטא בנימין לפלגא ַאחסנתא דאית ליּה תמן
בגֹו עמא.
יג .והוה הּוא בתרע שבטא בנימין ותמן גברא ממנא ּושמיּה יראיה בר שלמיה בר חנניה
ואחד ית ירמיה נביא למימר לכסדאי את משתמע.
יד .ואמר ירמיה שקרא את אמר לית אנא משתמע לכסדאי ולא קביל מניּה ואחד יראיה
בירמיה וַאיתיּה לות רברביא.
טוּ .ורגיזּו רברביא על ירמיהּו וַאלקיאּו יתיּה ויהבּו יתיּה בית אסירי בית יהֹונתן ספרא ארי
יתיּה עבדּו לבית אסירי.
טז .ארי על ירמיה לבית אסירי ּולגיו מן חנותא ויתיב תמן ירמיה יֹומין סגיאין.
יזּ .ושלח מלכא צדקיה ודבריּה ושאליּה מלכא בביתיּה בסתרא אמר האית פתגמא מן
קדם יי ואמר ירמיא אית ואמר ביד מלכא דבבל תתמסר.
יח .ואמר ירמיה למלכא צדקיה מה חבית לְך ּולעבדְך ּולעמא הדין ארי יהבתּון יתי לבית
אסירי.
יט .וָאן נביאיכֹון דשקרא דאתנביאּו לכֹון למימר לא ייתי מלכא דבבל עליכֹון ועל ַארעא
הדא.
כּ .וכען שמע כען רבֹוני מלכא תתקביל כען בעּותי קדמְך ולא תתיבינני לבית יהֹונתן ספרא
ולא אימּות תמן.
כאּ .ופקיד מלכא צדקיה ּופקידּו ית ירמיה בדרת בית אסיריא ויהבּון ליּה פתא דלחמא
ליֹומא משּוק נחתֹומיא עד דשלים כל לחמא מן קרתא ויתיב ירמיה בדרת בית אסיריא.

פרק לח
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אּ .ושמע שפטיה בר מתן ּוגדליהּו בר פשחּור ויּוכל בר שלמיהּו ּופשחּור בר מלכיה ית
פתגמיה דירמיה ממליל עם כל עמא למימר.
ב .כדנן אמר יי דיתיב בקרתא הדא יתקטיל בחרבא בכפנא ּובמֹותא ּודיפֹוק וישתמע
לכסדאי ויחי ּותהי ליּה נפשיּה לשיזבא ויתקים.
ג .כדנן אמר יי אתמסרא תתמסר קרתא הדא ביד משרית מלכא דבבל ויכבשינּה.
ד .ואמרּו רברביא למלכא יתקטיל כען גברא הדין ארי על כן הּוא מרשל ית ידי גברי עבדי
קרבא דאשתארּו בקרתא הדא וית ידי כל עמא למללא עמהֹון כפתגמיא האלין ארי גברא
הדין ליתֹוהי תבע לשלמא לעמא הדין אלהן לבישּו.
ה .ואמר מלכא צדקיה הא הּוא מסיר בידכֹון ארי לית מלכא יכיל לאתבא יתכֹון פתגם.
ו .ודברּו ית ירמיה ּורמֹו יתיּה לגּובא דמלכיה בר מלכא דבדרת בית אסיריא ושרביבּו ית
ירמיה בַאטּוניא ּובגּובא לית מיא אלהן טינא ּוטבע ירמיה בטינא.
זּ .ושמע עבדא דמלכא צדקיה גבר רב והּוא בבית מלכא ארי יהבּו ית ירמיה לגּובא ּומלכא
יתיב בתרע שבטא בנימין.
חּ .ונפק עבדא דמלכא מבית מלכא ּומליל עם מלכא למימר.
ט .רבֹוני מלכא ַאבאישּו גבריא האלין ית כל דעבדּו לירמיה נביא ית דרמֹוהי לגּובא כבר
מית בַאתריּה מן קדם כפנא ארי לית לחמא עֹוד בקרתא.
יּ .ופקיד מלכא ית עבדא דמלכא צדקיה למימר דבר עמְך מכא תלתין גברין ותסיק ית
ירמיה נביא מן גּובא עד לא ימּות.
יאּ .ודבר עבדא דמלכא ית גבריא עמיּה ועל לבית מלכא לתחֹות אֹוצרא ּונסיב מתמן בלאי
טפסן ּובלאי שחקן ושרבבינּון לות ירמיה לגּובא בַאטּוניא.
יב .ואמר עבדא דמלכא צדקיה לירמיה שוי כען בלאי טפסן ושחקן תחֹות (מדבקי) ידְך
מלרע לאטּוניא ועבד ירמיה כן.
יגּ .ונגדּו ית ירמיה בַאטּונא וַאסיקּו יתיּה מן גּובא ויתיב ירמיה בדרת בית אסיריא.
ידּ .ושלח מלכא צדקיה ּודבר ית ירמיה נביא לותיּה למעלנא תליתָאה די בבית מקדשא
דיי ואמר מלכא לירמיה שַאל ַאנא יתְך פתגמא לא תכסי מני פתגמא.
טו .ואמר ירמיה לצדקיה ארי אחוי לְך הלא מקטל תקטלינני וארי ַאמלכינְך לא תקביל מני.
טז .וקים מלכא צדקיה לירמיה בסתרא למימר קים הּוא יי ית דקים לנא ית נפשתא האלין
אם אקטלינְך ואם אמסרינְך ביד גבריא האלין דבען למקטלְך.
יז .ואמר ירמיה לצדקיה כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל אם מפק תפֹוק לות רברבי
מלכא דבבל ותתקים נפשְך וקרתא הדא לא תתֹוקד בנּורא ּותחי את ואנש ביתְך.
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יח .ואם לא תפֹוק לות רברבי מלכא דבבל ותתמסר קרתא הדא בידא דכסדאי ויֹוקדינּה
בנּורא ואת לא תשתיזיב מידיהֹון.
יט .ואמר מלכא צדקיה לירמיה אנא יציף מן יהּודאי דאשתמעּו לכסדאי דלמא ימסרּון יתי
בידיהֹון ויתלעבּון בי.
כ .ואמר ירמיה לא ימסרּון קביל כען למימרא דיי לדאנא ממליל עמְך וייטב לְך ותתקים
נפשְך.
כא .ואם לית את צבי למפק דין פתגמא דַאחזיני יי.
כב .הא כל נשיא דאשתָארא בבית מלְך שבטא דבית יהּודה מתפקן לות רברבי מלכא
דבבל ואינּון ָאמרין ַאטעיּוְך ויכילּו לְך אנש שלמְך אשתקעא בבהתא רגלְך ַאסתחרא
לאחרא.
כג .וית כל נשְך וית בנְך מתפקין לות כסדאי ואת לא תשתיזיב מידהֹון ארי ביד מלכא
דבבל תתמסר וית קרתא הדא תתֹוקד בנּורא.
כד .ואמר צדקיה לירמיה אנש לא ידע בפתגמיא האלין ולא תמּות.
כה .וארי ישמעּון רברביא ארי מללית עמְך ויתּון לותְך ויימרּון לְך חוי כען לנא מה מללית
עם מלכא לא תכסי מננא ולא נקטלינְך ּומה מליל עמְך מלכא.
כו .ותימר להֹון בעּו אנא בעי קדם מלכא בדיל דלא לַאתבּותי בית יהֹונתן למימת תמן.
כז .ואתּו כל רברביא לות ירמיה ּושאילּו יתיּה וחוי להֹון ככל פתגמיא האלין דפקיד מלכא
ּושתיקּו מניּה ארי לא ישתמע פתגמא.
כח .ויתיב ירמיה בדרת בית אסיריא עד יֹומא דאתכבישת ירּושלם והוה כד אתכבישת
ירּושלם.

פרק לט
א .בשתא תשיעיתא לצדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה בירחא עשירָאה אתא נבּוכדראצר
מלכא דבבל וכל משריתיּה לירּושלם וצרּו עלּה.
ב .בחדא עשרי שנין לצדקיה בירחא רביעָאה בתשעא לירחא אתרעת קרתא.
ג .ואתֹו כל רברבי מלכא דבבל ויתיבּו בתרעא מציעיתא נרגל שראצר סמגר נבֹו שרסכים
רב סריס נרגל שראצר רב מג וכל שָאר רברבי מלכא דבבל.
ד .והוה כד חזנּון צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה וכל גברי עבדי קרבא וערקּו ּונפקּו
בליליא מן קרתא באֹורח גינתא דמלכא בתרעא בין שּוריא ּונפק באֹורח מישרא.
הּ .ורדפא משירית כסדאי בתריהֹון וַאדביקּו ית צדקיה במישרי יריחֹו ּודברּו יתיּה וַאסקּוהי
לות נבּוכדראצר מלכא דבבל לרבלת בַארעא דחמת ּומליל עמיּה פתגמי דינין.
וּ .ונכיס מלכא דבבל ית בני צדקיה ברבלה לעינֹוהי וית כל רברבי יהּודה נכס מלכא דבבל.
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ז .וית עיני צדקיה עור וַאסריּה בשלשלן דנחש לאֹובלא יתיּה לבבל.
ח .וית בית מלכא וית בית עמא אֹוקידּו כסדאי בנּורא וית שּורי ירּושלם תרעּו.
ט .וית שָאר עמא דאשתארּו בקרתא וית שמיעיא דאשתמעּו עלֹוהי וית שָאר עמא
דאשתָארּו ַאגלי נבּוזראדן רב קטֹוליא לבבל.
יּ .ומן עמא חשיכיא דלית להֹון מדעם אשַאר נבּוזראדן רב קטֹוליא בַארעא דבית יהּודה
ּומנינּון למהוי מפלחין בחקלין ּובכרמין ביֹומא ההּוא.
יאּ .ופקיד נבּוכדראצר מלכא דבבל על ירמיה ביד נבּוזראדן רב קטֹוליא למימר.
יב .דברהי ועינְך שוי עלֹוהי ולא תעביד ליּה מדעם ביש אלהין כמא דמליל עמְך כן עביד
עמיּה.
יגּ .ושלח נבּוזראדן רב קטֹוליא ּונבּושזבן רב סריס ונרגל שראצר רב מג וכל שָאר רברבי
מלכא דבבל.
ידּ .ושלחּו ּודברּו ית ירמיהּו מדרת בית אסיריא ויהבּו יתיּה לגדליה בר אחיקם בר שפן
לאפקּותיּה לביתא ויתיב בגֹו עמא.
טו .ועם ירמיה הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי כד הוה כלי בדרת בית אסיריא למימר.
טז .אזיל ותימר לעבדא דמלכא צדקיה למימר כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל הא
אנא מיתי ית פתגמי על קרתא הדא לבישתא ולא לטבא ויהֹון קדמְך ביֹומא ההּוא.
יז .ואשיזבינְך ביֹומא ההּוא אמר יי ולא תתמסר ביד גבריא דאת דחיל מן קדמיהֹון.
יח .ארי שיזבא אשיזבינְך ּובחרבא לא תתקטיל ּותהי לְך נפשְך לשיזבא ארי אתרחיצתא
על מימרי אמר יי.

פרק מ
א .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה מן קדם יי בתר דשלח יתיּה נבּוזראדן רב קטֹוליא מן
רמתא כד דבר יתיּה והּוא אסיר בעזקיא בגֹו כל גלות ירּושלם ויהּודה דאתגליאּו לבבל.
בּ .ודבר רב קטֹוליא לירמיהּו ואמר ליּה יי אלהְך גזר ית בישתא הדא על ַאתרא הדין.
ג .וַאיתי וקים יי כמא דמליל ארי חבתּון קדם יי ולא קבילתּון למימריּה והוה לכֹון פתגמא
הדין.
דּ .וכען הא שריתְך יֹומא דין מן עזקיא די על ידְך אם תקין בעיניְך למיתא עמי לבבל אתא
ואשוי ית עיני עלְך ואם ביש בעינְך למיתי עמי לבבל אתמנע חזי כל ַארעא קדמְך לדתקין
ולדכשר בעינְך למיזל תמן אזיל.
ה .ואם לית את צבי למיתב ותּוב לות גדליה בר אחיקם בר שפן דמני מלכא דבבל בקרויא
דבית יהּודה ותיב עמיּה בגֹו עמא אֹו לכל דכשר בעינְך למיזל אזיל ּומני ליּה רב קטֹוליא
מתנן ּונבזבן ושלחיּה.
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ו .ואתא ירמיה לות גדליה בר אחיקם למצפיא ויתיב עמיּה בגֹו עמא דאשתָארּו בַארעא.
זּ .ושמעּו כל רבני חילותא די בחקלא אינּון וגבריהֹון ארי מני מלכא דבבל ית גדליה בר
אחיקם בַארעא וארי מני עמיּה גבריא ּונשיא וטפלא ּומחשיכי עמא דַארעא מדלא אתגליאּו
לבבל.
ח .ואתֹו לות גדליה למצפיא וישמעאל בר נתניה ויֹונתן בר קרח ּושריה בר תנחמת ּובני
עיפי דמנטֹופא ויזניה בר מעכת אינּון וגבריהֹון.
ט .וקים להֹון גדליה בר אחיקם בר שפן ּולגבריהֹון למימר לא תדחלּון מלמפלח לכסדאי
תבּו בַארעא ּופלחּו ית מלכא דבבל וייטב לכֹון.
י .ואנא הא אנא יתיב במצפיא למיקם קדם כסדאי דיתֹון עלנא ואתּון כנּושּו חמרא
ּודבילתא ּומשחא ושוּו במניכֹון ּותבּו בקרויכֹון דאחדתּון.
יא .וַאף כל יהּודאי די במֹוָאב ּובבני עמֹון ּובאדֹום ודי בכל מדינתא שמעּו ארי שבק מלכא
דבבל שָארא לדבית יהּודה וארי מני עליהֹון ית גדליה בר אחיקם בר שפן.
יב .ותבּו כל יהּודאי מכל ַאתריא דאתבדרּו לתמן ואתֹו לַארעא דבית יהּודה לות גדליהּו
למצפיא ּוכנשּו חמרא ּודבילתא סגי לחדא.
יג .ויֹוחנן בר קרח וכל רבני חילותא די בחקלא אתֹו לות גדליהּו למצפיא.
יד .ואמרּו ליּה המידע תדע ארי בעליס מלכא דבני עמֹון שלח ית ישמעאל בר נתניה
למקטלְך נפש ולא האמין להֹון גדליה בר אחיקם.
טו .ויֹוחנן בר קרח אמר לגדליה בסתרא במצפיא למימר אזיל כען ואמחי ית ישמעאל בר
נתניה ואנש לא ידע למה יקטלינְך נפש ויתבדרּון כל דבית יהּודה דאתכנישּו לותְך ויֹוביד
שָארא דבית יהּודה.
טז .ואמר גדליהּו בר אחיקם ליֹוחנן בר קרח לא תעביד ית פתגמא הדין ארי שקרא את
ממלל על ישמעאל.

פרק מא
א .והוה בירחא שביעָאה אתא ישמעאל בר נתניה בר אלישמע מזרעא דמלכּותא ורברבי
מלכא ועסרא גברין עמיּה לות גדליה בר אחיקם למצפיא ואכלּו תמן לחמא כחדא
במצפיא.
ב .וקם ישמעאל בר נתניה ועסרא גברין דהוֹו עמיּה ּומחֹו ית גדליה בר אחיקם בר שפן
בחרבא ּוקטל יתיּה דמני מלכא דבבל בַארעא.
ג .וית כל יהּודאי דהוֹו עמיּה עם גדליה במצפיא וית כסדאי דאשתכחּו תמן ית גברי עבדי
קרבא קטל ישמעאל.
ד .והוה ביֹומא תנינא למקטל ית גדליה ואנש לא ידע.
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ה .ואתֹו גבריא משכם ּומשילֹו ּומשמרֹון תמנן גברין כד מגלחין דקניהֹון ּומבזעין לבּושיהֹון
ּומתחממין וקּורבנא ּולבֹונתא בידיהֹון לַאיתָאה לבית מקדשא דיי.
וּ .ונפק ישמעאל בר נתניה לקדמּותהֹון מן מצפיא אזיל מיזל ּובכי והוה כד ערע יתהֹון
ואמר להֹון עּולּו לות גדליהּו בר אחיקם.
ז .והוה כמיעלהֹון לגֹו קרתא ּונכיסינּון ישמעאל בר נתניה לגֹו גּובא הּוא וגבריא די עמיּה.
ח .ועסרא גברין אשתכחּו בהֹון ואמרּו לישמעאל לא תקטליננא ארי אית לנא מטמֹורין
בחקלא חטין ּוסערין ּומשח ּודבש ואתמנע ולא קטלינּון בגֹו אחּוהֹון.
ט .וגּובא די רמא תמן ישמעאל ית כל פגרי גבריא די קטל ביד גדליהּו הּוא דעבד מלכא
ָאסא כד צר עלֹוהי בעשא מלכא דישראל יתיּה מלי ישמעאל בר נתניה קטילין.
יּ .ושבא ישמעאל ית כל שָארא דעמא די במצפיא ית בנת מלכא וית כל עמא דאשתארּו
במצפיא דמני נבּוזראדן רב קטֹוליא על גדליהּו בר אחיקם ּושבנּון ישמעאל בר נתניהּו ואזל
למעבר לות בני עמֹון.
יאּ .ושמע יֹוחנן בר קרח וכל רבני חילותא די עמיּה ית כל בישתא דעבד ישמעאל בר
נתניה.
יבּ .ודברּו ית כל גבריא ואזלּו לַאגחא על ישמעאל בר נתניה ואשכחּו יתיּה על בריכת מיין
סגיאין די בגבעֹון.
יג .והוה כד חזא כל עמא דעם ישמעאל ית יֹוחנן בר קרח וית כל רבני חילותא די עמיּה
וחדיאּו.
יד .ואסתחרּו כל עמא דשבא ישמעאל מן מצפיא ותבּו ואזלּו לות יֹוחנן בר קרח.
טו .וישמעאל בר נתניה אשתיזיב בתמניא גברא מן קדם יֹוחנן בר קרח ואזל לות בני
עמֹון.
טזּ .ודבר יֹוחנן בר קרח וכל רבני חילותא די עמיּה ית כל שָארא דעמא דאתיב מלות
ישמעאל בר נתניה מן מצפיא בתר די קטל ית גדליה בר אחיקם גברין גברי עבדי קרבא
ּונשיא וטפלא ורברביא די אתיב מגבעֹון.
יז .ואזלּו ויתיבּו בנרּות דיהב דוד לכמהם בר ברזילי גלעדָאה די בסטר בית לחם למיזל
למיעל למצרים.
יח .מן קדם כסדאי ארי דחילּו מן קדמיהֹון ארי קטל ישמעאל בר נתניה ית גדליה בר
אחיקם דמני מלכא דבבל בַארעא.

פרק מב
אּ .וקריבּו כל רבני חילותא ויֹוחנן בר קרח ויזניה בר הֹושעיא וכל עמא מזעירא ועד רבא.
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ב .ואמרּו לירמיה נבייא תתקביל כען בעּותנא קדמְך וצלי עלנא קדם יי אלהְך על כל
שָארא הדין ארי אשתַארנא זעיר מסגי כמא דעינְך חזין יתנא.
ג .ויחוי לנא יי אלהְך ית אֹורחא דנהְך בּה וית פתגמא דנעביד.
ד .ואמר להֹון ירמיה נביא שמעית הא אנא מצלי קדם יי אלהכֹון כפתגמכֹון ויהי כל פתגם
דיתב יי יתכֹון אחוי לכֹון לא אמנע מנכֹון פתגם.
ה .ואינּון אמרּו לירמיה יהי מימרא דיי בנא לסהיד קשֹוט ּומהימן אם לא ככל פתגמיא די
שלחינְך יי אלהְך לותנא כן נעביד.
ו .אם טב ואם ביש למימרא דיי אלהנא די אנחנא שלחין יתְך לקדמֹוהי נקבל בדיל דייטב
לנא ארי נקביל למימרא דיי אלהנא.
ז .והוה מסֹוף עסרא יֹומין והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה.
חּ .וקרא ליֹוחנן בר קרח ּולכל רבני חילותא דעמיּה ּולכל עמא למזעירא ועד רבא.
ט .ואמר להֹון כדנן אמר יי אלהנא דישראל דשלחתּון יתי לקדמֹוהי למבעי בעּותכֹון
קדמֹוהי.
י .אם מתב תיתבּון בַארעא הדא וָאבני יתכֹון ולא אפגר ואקים יתכֹון ולא אטלטל ארי תבית
מן בישתא דעבדית לכֹון.
יא .לא תדחלּון מן קדם מלכא דבבל די אתּון דחלין מן קדמֹוהי לא תדחלּון מניּה אמר יי
ארי בסעדכֹון מימרי למפרק יתכֹון ּולשיזבא יתכֹון מן ידיּה.
יב .ואתן לכֹון רחמין וירחם עליכֹון ויתיב יתכֹון לַארעכֹון.
יג .ואם ָאמרין אתּון לא נתיב בַארעא הדא בדיל דלא לקבלא למימרא דיי אלהכֹון.
יד .למימר לא אלהין לַארעא דמצרים ניעּול דלא נחזי עבדי קרבא וקל שֹופרא לא נשמע
ּוללחמא לא ניכפן ותמן נתיב.
טוּ .וכען בכן קבילּו פתגמא דיי שָארא דבית יהּודה כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל אם
אתּון שוָאה תשוּון אפיכֹון למיעל למצרים ותעלּון לאתֹותבא תמן.
טזּ .ותהי חרבא די אתּון דחלין מניּה תמן תדביק יתכֹון בַארעא דמצרים וכפנא די אתּון
יצפין מניּה תמן ידביק בתריכֹון למצרים ותמן תמּותּון.
יז .והוֹו כל גבריא דשויאּו ית אפיהֹון למיעל למצרים לאתֹותבא תמן יתקטלּון בחרבא
בכפנא ּובמֹותא ולא יהי להֹון שָאר ּומשיזיב מן קדם בישתא די אנא מייתי עליהֹון.
יח .ארי כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל כמא דחל רּוגזי וחימתי על יתבי ירּושלם כן
יחֹול רּוגזי עליכֹון במיעלכֹון למצרים ּותהֹון למֹומי ּולצדּו ּוללֹוטא ּולחסּודין ולא תחזּון עֹוד ית
ַאתרא הדין.
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יט .גזירת פתגמא דיי עליכֹון שָארא דבית יהּודה לא תעלּון למצרים מידע תידעּון ארי
ַאסהידית בכֹון יֹומא דין.
כ .ארי ַאטעיתּון בנפשתיכֹון ארי אתּון שלחתּון יתי לקדם יי אלהכֹון למימר צלי עלנא קדם
יי אלהנא ּוככל דיימר יי אלהנא כן חוי לנא ועביד.
כא .וחויתי לכֹון יֹומא דין ולא קבילתּון למימרא דיי אלהכֹון ּולכל די שלחני לותכֹון.
כבּ .וכען מידע תדעּון ארי בחרבא בכפנא ּובמֹותא תמּותּון בַאתרא דאתרעיתּון למיעל
לאתֹותבא תמן.

פרק מג
א .והוה כד שיצי ירמיה למללא עם כל עמא ית כל פתגמיא דיי אלההֹון דשלחיּה יי אלההֹון
לותהֹון ית כל פתגמיא האלין.
ב .ואמר עזריה בר הֹושעיה ויֹוחנן בר קרח וכל גבריא רשיעיא ָאמרין לירמיה שקרא את
מתנבי לא שלחְך יי אלהנא למימר לא תעלּון למצרים לאתֹותבא תמן.
ג .ארי ברּוְך בר נריה מגרי יתְך בנא בדיל לממסר יתנא בידא דכסדאי למקטל יתנא
ּולַאגלָאה יתנא לבבל.
ד .ולא קביל יֹוחנן בר קרח וכל רבני חילותא וכל עמא למימרא דיי למתב בַארעא דבית
יהּודה.
הּ .ודבר יֹוחנן בר קרח וכל רבני חילותא ית כל שָארא דבית יהּודה דתבּו מכל עממיא
דאתבדרּו לתמן לאתֹותבא בַארעא דבית יהּודה.
ו .ית גבריא וית נשיא וית טפלא וית בנת מלכא וית כל נפשתא די שבק נבּוזרַאדן רב
קטֹוליא על גדליה בר אחיקם בר שפן וית ירמיה נביא וית ברּוְך בר נריה.
ז .ואתֹו לַארעא דמצרים ארי לא קבילּו למימרא דיי ואתֹו עד תחפנחס.
ח .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה בתחפנחס למימר.
ט .סב עמְך ַאבנין רברבן ותטמרינּון בטפיל בנינא די בתרע בית פרעה בתחפנחס לעיני
גברין יהּודאין.
י .ותימר להֹון כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל הא אנא שלח ואדבר ית נבּוכדראצר
מלכא דבבל עבדי ואשוי ית כּורסֹוהי עיל מן ַאבניא האלין דטמרית ויגֹוד ית אפדניּה עליהֹון.
יא .וייתי ויקטל ית ַארעא דמצרים די למֹותא למֹותא ודי לשביא לשביא ודי לחרבא
לחרבא.
יב .וַאדליק אשתא בבתי טעות מצראי ויֹוקדינּון וישבינּון וירֹוקין ית ַארעא דמצרים כמא
דמתעטיף רעיא ית לבּושיּה ויפֹוק מתמן בשלם.
יג .ויתבר ית קמת בית שמש די בַארעא דמצרים וית בתי טעות מצרים יֹוקיד בנּורא.
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פרק מד
א .פתגם נבּוָאה דהוה עם ירמיה על כל יהּודאי דיתבין בַארעא דמצרים דיתבין במגדֹול
ּובתחפנחס ּובמפס ּובארע פתרֹוס למימר.
ב .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל אתּון חזיתּון ית כל בישתא דַאיתיתי על ירּושלם
ועל כל קרויא דבית יהּודה ואינּון חרבא יֹומא דין ולית בהֹון יתיב.
ג .מן קדם בישתהֹון דעבדּו לַארגזא קדמי למהְך לַאסקא בּוסמין למפלח לטעות פלחי
כֹוכביא דלא ידעּונּון אתּון ואבהתכֹון.
דּ .ושלחית לותכֹון ית כל עבדי נבייא מקדים ּומשלח למימר לא כען תעבדּון ית עסק
תֹועבתא הדא דרחיקית.
ה .ולא קבילּו ולא ַארכינּו ית אּודניהֹון למיתב מבשתהֹון בדיל דלא לַאסקא בּוסמין לטעות
פלחי כֹוכביא.
ו .וחל רּוגזי וחימתי ּודליק בקרויא דבית יהּודה ּובשּוקי ירּושלם והוָאה לחּורבא לצדּו
כיֹומא הדין.
זּ .וכען כדנן אמר יי אלהי צבאֹות אלהא דישראל למה אתּון גרמין בישתא רבתא על
נפשתכֹון לשיצָאה לכֹון גבר ואתא ועלים ויניק מגֹו בית יהּודה בדיל דלא למשבק לכֹון
שָארא.
ח .לַארגזא קדמי בעֹובדי ידיכֹון לַאסקא בּוסמין לטעות פלחי כֹוכביא בַארעא דמצרים
דאתּון ָאתן לאתֹותבא תמן בדיל לשיצָאה לכֹון ּובדין למהויכֹון ללּוטא ּולחסּודין בכל עממי
ַארעא.
ט .האתנשיתּון ית בישּות אבהתכֹון וית בישּות מלכיא דבית יהּודה וית בישּות נשֹוהי וית
בישתכֹון וית בישּות נשיכֹון דעבדּו בַארעא דבית יהּודה ּובשּוקי ירּושלם.
י .לא פסקּו עד יֹומא הדין ולא דחילּו ולא הליכּו באֹוריתי ּובקימי דיהבית קדמיכֹון וקדם
אבהתכֹון.
יא .בכן כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל הא אנא משוי אפי בכֹון לבישא ּולשיצָאה ית
כל דבית יהּודה.
יב .ואסב ית שָארא דבית יהּודה דשויאּו אפיהֹון למיעל לַארעא דמצרים לאתֹותבא תמן
ויסּופּון כּולהֹון בַארעא דמצרים יתרמּון בחרבא ּובכפנא יסּופּון מזעירא ועד רבא בחרבא
ּובכפנא ימּותּון ויהֹון למֹומי ּולצדּו וללוטא ּולחסּודין.
יג .וַאסער על דיתבין בַארעא דמצרים כמא דַאסערית על ירּושלם בחרבא בכפנא
ּובמֹותא.
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יד .ולא יהי שָאר ּומשיזיב לשָארא דבית יהּודה דָאתן לאתֹותבא תמן בַארעא דמצרים
ּולמתב בַארעא דבית יהּודה דאינּון מטען ית נפשהֹון למיתב למתב תמן ארי לא יתּובּון
אלהין משיזבין.
טו .ואתיבּו ית ירמיה כל גבריא דידעין ארי מסקן בּוסמין נשיהֹון לטעות פלחי כֹוכביא וכל
נשיא דקימין קהלא רבא וכל עמא דיתבין בַארעא דמצרים בפתרֹוס למימר.
טז .פתגמא דמלילתא עמנא בשמא דיי לית אנחנא צבן לקבלא מנְך.
יז .ארי מעבד נעביד ית כל פתגמא דנפק מפּומנא לַאסקא בּוסמין לכֹוכבת שמיא ּולנסכא
לּה נסכין כמא דעבדנא אנחנא וַאבהתנא מלכנא ורברבנא בקרויא דבית יהּודה ּובשּוקי
ירּושלם והוינא סבעין לחמא והוינא שלן שליוא ּובישתא לא חזינא.
יחּ .ומן עדן דאתמנענא לַאסקא בּוסמין לכֹוכבת שמיא ּולנסכא לּה נסכין חסרנא כֹולא
ּובחרבא ּובכפנא ספנא.
יט .וארי אנחנא מסקן בּוסמין לכֹוכבת שמיא ּומנסכן לּה נסכין הבר מגברנא עבדנא לּה
כרדּוטין לטעותא ּומנסכן לּה נסכין.
כ .ואמר ירמיה לכל עמא לגבריא ולנשיא ועל כל עמא דמתיבין יתיּה פתגמא למימר.
כא .הלא ית בּוסמניא דַאסיקתּון בקרויא דבית יהּודה ּובשּוקי ירּושלם אתּון ואבהתכֹון
מלכיכֹון ורברביכֹון ועמא דַארעא יתהֹון דכר יי ּוגלי קדמֹוהי.
כב .ולא הות רעוא קדם יי עֹוד דלא למשבק מן קדם בישּות עֹובדיכֹון מן קדם תֹועבתא
דעבדתּון והות ַארעכֹון לחּורבא ּולצדּו וללוטא מבלי יתיב כיֹומא הדין.
כג .מן קדם דַאסיקתּון בּוסמין ּודחבתּון קדם יי ולא קבילתּון למימרא דיי ּובאֹוריתיּה
ּובקימֹוהי ּובסהדותיּה לא הליכתּון על כן ערעת יתכֹון בישתא הדא כיֹומא הדין.
כד .ואמר ירמיה לכל עמא ּולכל נשיא קבילּו פתגמא דיי כל דבית יהּודה די בַארעא
דמצרים.
כה .כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל למימר אתּון ּונשיכֹון ּוגזרתּון בפּומכֹון ּוברעּותכֹון
קימתּון למימר מעבד נעביד ית נדרנא די נדרנא לַאסקא בּוסמין לכֹוכבת שמיא ּולנסכא לּה
נסכין ַאקמא תקימּון ית נדריכֹון ּומעבד תעבדּון ית נסכיכֹון.
כו .בכן קבילּו פתגמא דיי כל דבית יהּודה דיתבין בַארעא דמצרים הא אנא קימית בשמי
רבא אמר יי אם יהי עֹוד שמי מתקרי בפּום כל אנש יהּודה אמר קים הּוא יי אלהים בכל
ַארעא דמצרים.
כז .הא אנא מסער עליהֹון לבישא ולא לטבא ויסּופּון כל אנש יהּודה די בַארעא דמצרים
בחרבא ּובכפנא עד דישתיצּון.
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כחּ .ומשיזבי חרבא יתּובּון מן ַארעא דמצרים לַארעא דבית יהּודה עם דמנין וידעּון כל
שָארא דבית יהּודה דָאתן לַארעא דמצרים לאתֹותבא תמן פתגם דמן יתקים אם דילי ואם
דילהֹון.
כט .ודא לכֹון ָאתא אמר יי ארי אנא מסער עליכֹון בַאתרא הדין בדין דתידעּון ארי אתקימא
יתקימּון פתגמי עליכֹון לבישא.
ל .כדנן אמר יי הא אנא מסר ית פרעה תבירא מלכא דמצרים ביד בעלי דבבֹוהי ּוביד דבען
למקטליּה כמא דמסרית ית צדקיהּו מלכא דשבטא דבית יהּודה ביד נבּוכדראצר מלכא
דבבל בעיל דבביּה ודבעא למקטליּה.

פרק מה
א .פתגם נבּוָאה דאתנבי ירמיה נביא על ברּוְך בר נריה כד כתב ית פתגמיא האלין על
ספרא מפּומא דירמיה בשתא רבעיתא ליהֹויקים בר יאשיה מלְך שבטא דבית יהּודה
למימר.
ב .כדנן אמר יי אלהא דישראל עלְך ברּוְך.
ג .אמרת וי כען לי ארי אֹוסיף יי דון על תברי לאיתי בתינחתי ּונבּוָאה לא אשכחית.
ד .כדנן אמר יי הא די בניתי אנא אפגר וית די קימית אנא אטלטיל וית כל ַארעא דישראל
דילי היא.
הּ .ודאת בעי לְך רברבן לא תבעי ארי הא אנא מיתי בישתא על כל בסרא אמר יי ואתן לְך
ית נפשְך לשיזבא על כל ַאתריא די תהְך לתמן.

פרק מו
א .דהוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי על ירמיה נביא על עממיא.
ב .למצרים על משרית פרעה חגירא מלכא דמצרים דהוה על נהר פרת בכרכמיש דמחא
נבּוכדראצר מלכא דבבל בשתא רביעיתא ליהֹויקים בר יאשיה מלְך שבטא דבית יהּודה.
ג .סדרּו עגילין ּותריסין ואתקרבּו לַאגחא קרבא.
ד .טקיסּו סּוסותא ויסקּון פרשיא ויתעתדּון בקּולסיא צחצחּו מּורניתא לבישּו סריניא.
ה .מה דין חזיתי אינּון תבירין מסתחרין לאחֹורא וגבריהֹון תבירין ּומערק ערקין ולא מתפנן
למיקם מן קדם דקטלין בחרבא דמתכנשין עליכֹון מסחֹור סחֹור אמר יי.
ו .לא יערֹוק דקליל ולא ישתיזיב דגבר בַארעא צפּונא על כיף נהרא פרת אתקלּו ּונפלּו.
ז .מן דין דסליק במשריתיּה כעננא דסליק וחפי ית ַארעא כמבּוע דמיין דמטרפין מֹוהי.
ח .מלכא דמצרים דסליק במשריתיּה כעננא דסליק חפי ית ַארעא כמבּועי דמיין דמטרפין
מֹוהי ואמר אסק אחפי ַארעא ּומלֹואּה אֹוביד קרויא ּודיתבין בהֹון.
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ט .יסקּון סּוסותא וישתגשּון רתיכיא ויפקּון גבריא כּושאי ּופּוטאי אחדי תרסין ולּודאי דנגדין
ּומחן בקשתא.
י .ויֹומא ההּוא קדם יי צבאֹות יֹום פּורענּותא לאתפרע מסנאי עמיּה ותקטיל חרבא ותשבע
ּותרוי מדמהֹון ארי קטלא קדם יי אלהים צבאֹות בַארעא צפּונא על נהר פרת.
יא .סקי לגלעד ּוסבי שעיף מלכּות כנשתא דמצרים לא להנָאה ַאסגית סממנין ַאסּו לא
סלקת ליְך.
יב .שמעּו עממיא קלניְך וצוחתיְך אתמליַאת ַארעא ארי גבר בגבר אתקלּו כחדא אתקטלּו
תרויהֹון.
יג .פתגם נבּוָאה דמליל יי עם ירמיה נביא למיתי נבּוכדראצר מלכא דבבל לממחי ית
ַארעא דמצרים.
יד .חוּו במצרים ּובסרּו במגדֹול ּובסרּו במפס ּובתחפנחס אמרּו אזדרז וַאתקין לְך ארי
קטילת חרבא סחרנְך.
טו .מא דין אתברּו גברְך ולא יכילּו למיקם ארי יי תברינּון.
טזַ .אסגיאּו מתקליהֹון ַאף אשתמעּו גבר לחבריּה ויימרּון קּומּו ּונתּוב לעמנא ּולַארעא
ילדּותנא מן קדם חרבא דסנָאה דהיא כחמר מרויא.
יז .זמינּו לתמן פרעה מלכא דמצרים דסגיאין אתרגּושתיּה מעדי זמניא.
יח .קים אנא אמר מלכא יי צבאֹות שמיּה ארי כמא דיציב פתגמא דתבֹור בטּוריא
ּוככרמלא בימא כן ייתי תביריּה.
יט .מני גלּותא ַאתקיני ליְך מלכּות כנשתא דמצרים ארי מפס לצדּו תהי ותצדי מבלי יתיב.
כ .מלכּות יַאיא הות מצרים עממין קטֹולין מצפּונא ייתּון עלּה למבזּה.
כאַ .אף רברבהא בגוּה כעגלי רבקא ארי ַאף אינּון אתפניאּו ערקּו כחדא לא יכילּו למיקם
ארי יֹום תברהֹון ָאתא עליהֹון עידן סעּודן בישתהֹון.
כב .קל ניקּוש זיניהֹון כחיון זחלין ארי במשרין יהכּון עליכֹון ּוכמא דעלין בכשילין למיקץ
ָאעי חּורשא.
כג .שיצּו רברבהא אמר יי ארי לית להֹון סֹוף ארי סגיאין מזחלא ולית להֹון מנין.
כד .בהיתת מלכּות מצרים אתמסרת ביד עמא דָאתא עלּה מצפּונא.
כה .אמר יי צבאֹות אלהא דישראל הא אנא מסער על אתרגּושת אלכסנדריא ועל פרעה
ועל מצרים ועל טעותהא ועל מלכהא ועל פרעה ועל דמתרחצין עלֹוהי.
כו .ואמסרינּון ביד דבען למקטלהֹון ּוביד נבּוכדראצר מלכא דבבל ּוביד עבדֹוהי ּובתר כן
תשרי כיֹומי קדם אמר יי.
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כז .ואת לא תדחל עבדי יעקב ולא תתבר ישראל ארי הא אנא פריק ליְך מרחיק וית בנְך
מארע גלּותהֹון ויתּובּון דבית יעקב וישקטּון וישרּון לרֹוחצן ולית דמניד.
כח .את לא תדחל עבדי יעקב אמר יי ארי בסעדְך מימרי ארי ַאעביד גמירא בכל עממיא
די ַאגליתְך לתמן ועמְך לא ַאעביד גמירא וַאיתי עלְך יסּורין לַאלפּותְך ברם בדין חסֹוְך
ושיצָאה לא אשיצינְך.

פרק מז
א .דהוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה נביא על פלשתאי עד לא ייתי פרעה וימחי ית
יתבי עזה.
ב .כדנן אמר יי הא עממיא ָאתן מצפּונא ויהֹון כנחל מגבר ויבזּון ַארעא ּומלאּה קרויא
ּודיתבין בהֹון ויצוחּון בני אנשא וילילּון כל יתבי ַארעא.
ג .מקל מפסּועית פרעת גברֹוהי מזיע לרתיכֹוהי אתרגּושת גלגלֹוהי לא מתפנן ַאבהן
לרחמא על בנין מאתרשלֹות ידין.
ד .על יֹומא דָאתי למבז ית כל ַארעא פלשתאי לשיצָאה לצֹור ּולצידֹון כל שַאר סעיד ארי
אביז יי ית ארע פלשתאי שַאר נגות קפּוטקאי.
ה .מטת פּורענּותא ליתבי עזה אתבר אשקלנאי שַאר תּוקפהֹון עד אימתי תתהממּון.
ו .וי חרבא דשליחא מן קדם יי עד אימתי לא תנּוחין אתכנשי לנדנְך לבית זמנא תנּוחין.
ז .איכדין תנּוחין ויי פריד עלּה על אשקלֹון ועל ספר ימא לתמן מזמנּה.

פרק מח
א .למֹוָאב כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל וי על נבֹו ארי אתבזיזת בהיתת אתכבישת
קריתים בהיתּו מבית רֹוחצנהֹון ואתברּו.
ב .לית עֹוד תּושבחא למֹוָאב בחשבֹון חשיבּו עלּה בישא אתֹו ּונשיצינא מלמהוי עמא ַאף
מדמן תתברין בתרְך יהכּון קטֹולי חרבא.
ג .קל צוחתא מחֹורֹונים בזא ּותברא רבא.
ד .אתברת מלכּות מֹוָאב בסרּו צוחתא שלטֹוניהֹון.
ה .ארי מסּוקית לּוחית כד בכן יסקּון בכן ארי במחתית חֹורֹונים צוחת תבירי קרב יבסרּון.
ו .ערקּו שיזיבּו נפשיכֹון והוֹו כמגדל ערֹוער דשרן בשכּונין במדברא.
ז .ארי חלף דאתרחיצת באֹוצרְך ּובבית גנזְך ַאף את תתַאחדין ויפֹוק כמֹוש בגלּותא
פלחֹוהי ורברבֹוהי כחדא.
ח .וייתּון בזֹוזין על כל קרויהֹון וקרוא מנהֹון לא תשתיזיב וייבדּון דיתבין בעּומקא וישתיצּון
דשרן במישרא דאמר יי.
טַ .אעדֹו בתרא מן מֹוָאב ארי מגלא תגלי וקרוהא לצדּו יהוין מבלי יתיב בהֹון.
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י .ליט די עביד עלּה עֹובדא מן קדם יי בנכלא וליט דמנע חרביּה מקטֹול.
יא .שלן מֹואבאי מזעּוריהֹון ושקטין אינּון על נכסיהֹון ולא אתגליאּו מאתר לַאתרא ּובגלּותא
לא הליכּו על כן אֹוריכּו שליוא נכסיהֹון כחמרא דנטיר על שמריּה וריחיּה לא פג.
יב .בכן הא יֹומיא ַאתן אמר יי ואשלח עליכֹון בזֹוזין ויבזּונּונּון ונכסיהֹון ירֹוקנּון וטּוב ַארעהֹון
יגמרּון.
יג .ויבהתּון מֹואבאי דפלחין לכמֹוש כמא דבהיתּו בית ישראל מבית אל רּוחצנהֹון.
יד .איכדין תמרּון גברין אנחנא וגברין דחילא למעבד קרבא.
טו .אתבזיזּו מֹואבאי וקרויהֹון חרֹובא ּושפר עֹולימיהֹון יתמסרּון לקטלא אמר מלכא יי
צבאֹות שמיּה.
טז .קריב תברהֹון דמֹואבאי למיתי ּובשתהֹון מֹוחיא לחדא.
יז .דוֹו עלֹוהי כל סחרנֹוהי וכל ידעי שמיּה אמרּו איכדין אתבר מלְך מבאיש שלטֹון מעיק.
יח .חּותי מיקרא ותּובי בצחיא מלכּות כנשתא דדיבֹון ארי בזֹוזין אתֹו על מֹוָאב סליקּו עלְך
חבילּו כרכיְך.
יט .על אֹורחא קּומּו ּוסכּו דיתבין בערֹוער שאילּו שאילּו למערקיא ּולמשיזביא אמרּו מה
הוה על תברא דיכי.
כ .בהיתּו מֹואבאי ארי אתברּו ַאילילּו ּוצוחּו חוּו בַארנֹון ארי אתבזיזּו מֹואבאי.
כא .ועבדי פּורענּותא מטּו לארע מישרא לחֹולֹון ּוליהץ ועל מיפעת.
כב .ועל דיבֹון ועל נבֹו ועל בית דבלתים.
כג .ועל קריתים ועל בית גמּול ועל בית מעֹון.
כד .ועל קריֹות ועל בצרה ועל כל קרוי ארע מֹוָאב דרחיקין ּודקריבין.
כה .אתקטפת מלכּות מֹוָאב ושלטניהֹון אתברּו אמר יי.
כוַ .איתא עליהֹון עקא ויהֹון דמן לרויא ארי על עמא דיי אתרברבּו וידרשּון מֹוָאבאי
בַאתריהֹון ללעיב ַאף אינּון.
כז .ועל דחדיתּון על תביריּה דישראל בדלא חטֹו לכֹון כאלּו בגנבין אשתכחּו ועל דַאסגיתּון
עליהֹון פתגמין בכן תטלטלּון.
כח .שבקּו קרויא ּושרֹו בכיפא יתבי מֹוָאב והוֹו כיֹונה דשבקא פּום שֹובכא ונחתא ושריא
בַארעית גּובא.
כט .שמענא רברבי מֹוָאב דמתגָאן לחדא רברביהֹון ּומפנקיהֹון וגיותנּותהֹון ורמּות לבהֹון.
ל .קדמי גלן אמר יי עֹובדי רברבניהֹון ולא תקנין יקיריהֹון לא כדכשר עבדּו.
לא .על כן על מֹוָאבאי מיללין ועל מֹוָאבאי כּולהֹון מצוחין על אנש כרְך תּוקפהֹון דון.
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לב .בכן כמא דַאיתיתי משרין על יעזר כן ַאיתי קטֹולין על שבמא מטלטלְך גזּו עברּו ימא
עד ים יעזר מטּו על חצריְך ועל קטפיְך בזּוזין נפלּו.
לג .ותתכניש ביע וחדוא מכרמלא ּומארע מֹוָאב וחמר ממעצריא אבטלית לא יעצרּון
עיצּורין ולא ירימּון בקלהֹון.
לד .מצוחת חשבֹון עד אלעלה עד יהץ אשתמע קלהֹון מצֹוער עד חֹורֹונים עגלת תלתית
רבתא ארי ַאף מי נמרים לצדּו יהֹון.
לה .ואבטיל מן מֹוָאב אמר יי מקריב קּורבן על במתא ּומסיק בּוסמין לטעותיּה.
לו .על כן בלבהֹון מֹוָאבאי ככינֹורא המן ולבהֹון על אנש כרְך תּוקפיהֹון כזמר אבּובין דוי על
כן שָאר נכסיהֹון דקנֹו יתבזזּון.
לז .ארי כל סער ריש נתר וכל דקן גלּוח על כל סיען מתהממין ועל חרצין סק.
לח .על כל אגריהֹון דמֹואבאי ּוברחֹוביהֹון כּולהֹון עבדין מספדא ארי תברית ית מלכּות
מֹוָאב כמנא דלית צרֹוְך ביּה אמר יי.
לט .איכדין אתברּו ַאילילּו איכדין ַאחזרּו קדלהֹון מֹואבאי בהיתּו ויהֹון מֹואבאי לחֹוְך ולתביר
לכל סחרניהֹון.
מ .ארי כדנן אמר יי הא כנשרא דמשתדי כן יסק מלְך במשריתיּה וישרי על מֹוָאב.
מא .ותתכביש כרכא ּומצדתא יתַאחדן ויהי לב גבריהֹון דמֹואבאי ביֹומא ההּוא כלב אתתא
דעקא לּה בחבלהא.
מב .וישתצּון מֹואבאי מלמהוי עם ארי על עמיּה דיי אתרברב.
מג .דחלא וכּומצא ּומצדא עלְך יתיב מֹוָאב אמר יי.
מד .דיערֹוק מן קדם דחלא יפֹול לגֹו כּומצא ּודיסק מגֹו כּומצא אתַאחד בסרגתא ארי ַאיתי
עליהֹון על מֹואבאי שנת סעּורן חֹוביהֹון ָאמר יי.
מה .על דאשתמעּו ליתבי חשבֹון גלֹו אתקצר חיליהֹון ערקּו ארי קידּום תקיף כאשתא נפק
מחשבֹון ועבדי קרבא כשלהֹוביתא מבית סיחֹון וקטילּו רברבי מֹוָאב ויקירי בני אתרגּושא.
מו .וי לכֹון מֹואבאי אבדתּון עמא דפלחין לכמֹוש ארי אדברּו בנְך בשביא ּובנתְך בגלּותא.
מז .ואתיב גלּות מֹוָאב בסֹוף יֹומיא אמר יי עד הכא למעבד פּורענּות דין מן מֹוָאב.

פרק מט
א .לבני עמֹון כדנן אמר יי הבנין לית לישראל אם ירית לית ליּה מא דין ַאחסין מלכהֹון ית
ארע גד ועמיּה בקרוֹוהי יתיב.
ב .בכן הא יֹומיא ָאתן אמר יי ואשמע לרבת בני עמֹון יבבּות עבדי קרבא ּותהי לתל צדּו
ויתבי כפרנהא בנּורא יתֹוקדּון ויחסנּון בני ישראל נכסי עממיא דהוֹו מחסנין להֹון אמר יי.
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גַ .אילילּו יתבי חשבֹון ארי אתבזיזת עי צווחּו יתבי כפרני רבא אסרּו סקין ספּודּו
ואתהממּון בסיען ארי מלכהֹון בגלּותא יהְך פלחֹוהי ורברבֹוהי כחדא.
ד .מה את משתבחי במישרְך חרֹובּו תּוקפְך מלכּותא טפשתא דמתרחצא בבית גנזהא
ָאמרה מן ייעּול עלי.
ה .הא אנא מיתי עלְך דחלא אמר יי אלהים צבאֹות מכל סחרנְך ותתבדרּון גבר לקביל
אפֹוהי ולית דמכניש למבדריא.
וּ .ובתר כן ָאתיב ית גלות בני עמֹון אמר יי.
ז .לאדֹום כדנן אמר יי צבאֹות הלית עֹוד חּוכמא בדרֹומא פסק מלכא מבניא אתקלקלת
חּוכמתהֹון.
ח .ערֹוקּו גלּו ַארחיקּו למתב יתבי דדן ארי תביר עשו ַאיתיתי עלֹוהי עדן סעּודת חֹובֹוהי.
ט .אם חטֹופין כקטֹופין אתֹו עלְך לא אשָארּו עֹוללן אם גנביא בליליא חבילּו מיסתהֹון.
י .ארי אנא ַאיתיתי בלֹושין על עשו גליתי ית מטמרֹוהי דאם יבעי לאטמרא לא יכּול
אתבזיזּו בנֹוהי ואחֹוהי וקריבֹוהי וליתינּון.
יא .אתּון בית ישראל לא תשבקתּון יתמיכֹון אנא אקים וַארמלתכֹון על מימרי יתרחצן.
יב .ארי כדנן אמר יי הא דלא חזי להֹון למשתאי כסא דלּוטא משתא ישתּון ואתּון מדמן
דמזכא תזכּון לא תזכּון ארי משתא תשתּון.
יג .ארי במימרי קימית אמר יי ארי לצדּו לחיסּודין לחֹורב ּוללּוטא תהי בצרה וכל קרוהא
יהוין לחּורבא לעלם.
יד .בסֹורא שמעית מן קדם יי ואזגד בעממיא שליח אתכנישּו ואתֹו עלּה וקּומּו לַאגחא
קרבא.
טו .ארי הא חלש יהבתְך בעממיא בסיר בבני אנשא.
טז .טפשּותְך ַאטעיַאת יתְך רשע לבְך דאת דמי לנשרא דישרי בשיני כיפא מֹותביּה
בתקֹוף רּומא ארי תרים כנשרא מדֹורְך מתמן במימרי ַאחתינְך אמר יי.
יזּ .ותהי אדֹום לצדּו כל דיעבר עלּה יכלי ויגיד על כל מחתהא.
יח .כהפכתא דסדֹום ועמֹורה וקריבהא אמר יי לא יתיב תמן אנש ולא יתֹותב בּה בר אנש.
יט .הא מלְך במשריתיּה יסק עליהֹון כַאריא דסליק מרּום ירדנא (והוה) לדיר רעין ארי
בזמן ַאיתינּון עלּה ושלטֹונין ַאמני עלּה ארי מן כותי ּומן דיערעינני ולית מלְך דאית ליּה
תקֹוף קדמי.
כ .בכן שמעּו מלכא דיי דמלְך על אדֹום ּומחשבתיּה דחשיב על יתבי ַארעא דרֹומא אם לא
יגררּון ויקטלּון תקיפי עמא אם לא יצדּון עליהֹון מדֹורהֹון.
כא .מקל מפלתהֹון זעת ַארעא צוחתא בימא דסּוף אשתמע קלהֹון.
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כב .הא כנשרא דסליק ּומשתדי כן יסק מלְך במשריתיּה וישרי על בצרה ויהי לב גבריהֹון
דאדֹומאי ביֹומא ההּוא כלב אתתא דעקא לּה בחבלהא.
כג .לדמשק בהיתּו יתבי חמת וַארפד ארי בסּורא בישא שמעּו אתברּו דחלא בימא ויצפא
אחדתינּון הא כנחתי ימא דשקטין ולא יכלין למנח.
כד .אתרשלּו יתבי דמשק אתפניאּו למיערק ושפלּותא אחדתינּון עקא וחבלין ַאחדּונּון הא
כחבלין לילדתא.
כה .איכדין לא אשתביקת קרתא משבחתא כרכא חדָאה.
כו .בכן יתרמּון עּולימהא ברחֹובהא וכל גברי עבדי קרבא יתברּון בעדנא ההיא אמר יי
צבאֹות.
כז .וַאדליק אשתא בשּורי דמשק ּותשיצי בירנית בר הדר.
כח .לקדר ּולממלכֹות חצֹור דמחא נבּוכדראצר מלכא דבבל כדנן אמר יי קּומּו סקּו על קדר
ּובזז ית בני מדינחא.
כט .משכניהֹון וענהֹון ישבּון יריעתהֹון וכל מניהֹון וגמלהֹון יסבּון להֹון ויתכנשּון עליהֹון
דקטלין בחרבא מסחֹור סחֹור.
ל .ערּוקּו גלֹו לחדא ַארחיקּו למתב יתבי חצֹור אמר יי ארי מלְך עליכֹון נבּוכדראצר מלכא
דבבל מלכא וחשיב עליכֹון מחשבא.
לא .קּומּו סקּו על עמא דיתבין שליוא שרן לרֹוחצן אמר יי לית להֹון דשין ועברין בלחֹודיהֹון
שרן.
לב .ויהֹון גמליהֹון לבזא והמֹון גיתיהֹון לעדי ואבדרינּון לכל רּוח מקפי פתא ּומכל עבריהֹון
ַאיתי תברהֹון אמר יי.
לגּ .ותהי חצֹור למדֹור ירֹודין צדּו עד עלמא לא יתיב תמן אנש ולא יתיתיב בּה בר אנש.
לד .דהוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם ירמיה נביא על עילם בריש מלכּות צדקיה מלְך
שבטא דבית יהּודה למימר.
לה .כדנן אמר יי צבאֹות הא אנא תבר ית תקֹוף עילם ריש גברּותהֹון.
לו .וַאיתי על עילם ַארבע מלכון מַארבע רּוחי שמיא ואבדרינּון לכל רּוחתא האלין ולא יהי
עם דלא יהכּון לתמן מטלטלי עילם.
לז .ואתבר ית עילם קדם בעלי דבביהֹון ּוקדם דבען למקטלהֹון וַאיתי עליהֹון בישא ית
תקֹוף רּוגזי אמר יי ואגרי בתריהֹון דקטלין בחרבא עד דאשיצי יתהֹון.
לח .ואשוי כּורסי מלכּותי בעילם ואֹוביד מתמן מלְך ושלטֹון אמר יי.
לט .ויהי בסֹוף יֹומיא אתיב ית גלּות עילם אמר יי.

פרק נ
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א .פתגמא דמליל יי על בבל ועל ארע כסדאי ביד ירמיה נביא.
ב .חוּו בעממיא ּובסרּו ּוזקּופּו ָאתא בסרּו לא תמנעּון אמרּו אתכבישת בבל בהיתּו דפלחין
לבל אתברּו דפלחין למרֹודְך בהיתּו צלמנהא אתברא טעותהא.
ג .ארי סליק עלּה עם מַארעא צפּונא הּוא ישוי ית ַארעּה לצדּו ולא יהי יתיב בּה מאנשא עד
בעירא אטלטלּו גלֹו.
ד .ביֹומיא האינּון ּובעדנא ההיא אמר יי ויתחברּון בני ישראל אינּון ּובני יהּודה כחדא
במגליהֹון כד הוֹו בכן גלֹו ּובמֹותביהֹון מארע גלּותהֹון פּולחנא דיי אלההֹון יתבעּון.
ה .לציֹון ישָאלּון למיזל אֹורחא מכבשא קדמיהֹון ייתּון ויתֹוספּון על עמיּה דיי ויגזר להֹון קים
עלם דלא יפסֹוק.
ו .עאן מבדרא הוֹו עמי מלכיא טלטלּונּון שלטֹוניא בזּונּון מטּור לרמא גלּו אתנשיאּו מבית
רּוחצניהֹון.
ז .כל דאשכחּונּון בזּונּון וסנאיהֹון ָאמרין לית עלנא חֹובא חלף דחבּו קדם יי אתרחיקּו
ממדֹור קּודשיּה וסבּור אבהתהֹון יי.
ח .גלֹו מגֹו בבל ּומארע כסדאי פּוקּו והוֹו כרברבין בריש עמא.
ט .ארי הא אנא מיתי ּומסיק על בבל משרית עממין סגיאין מַארעא צפּונא ויסדרּון עלּה
קרב מתמן תתאחד גררֹוהי כגבר מתכיל לא תיבין ריקן.
יּ .ותהי ארע כסדאי לבזא כל בזזהא יסבעּון אמר יי.
יא .ארי תחדּון וארי תבּועּון בזזי ַאחסנתי ארי תרּוצּון כעגלי רבקא ּותטּולּון כגבריא.
יב .בהיתת כנישתכֹון לחדא אתברת מדינתכֹון הא סֹופהֹון דעממיא מדבר צדי וחרֹוב.
יג .על דַארגיזת בבל קדם יי לא תתיתב ּותהי לצדּו כלּה כל דיעבר על בבל יכלי ויגיד על
כל מחתהא.
יד .סדרּו על בבל סחֹור סחֹור כל מחתי קשתא שדֹו בּה לא תחּוּסּון על גרריא ארי קדם יי
חבת.
טו .יביבּו עלּה סחֹור סחֹור אתמסרת בידיהֹון נפלא אשיתהא אתפגרא שּורהא ארי
פּורעּנּות עמא דיי היא אתפרעּו מנּה כמה דעבדתא עבידּו לּה.
טז .שיצּו מלכא מבבל ואחדּו חרבא בעדן קטֹול מן קדם חרב סנָאה דהיא כחמר מרויא
גבר לעמיּה יתפנּון ּוגבר לַארעיּה יערקּון.
יז .עם מבדרא ישראל מלכיא טלטלינּון קדמָאה שליט בהֹון מלכא דאתּור ודין בתרָאה
ַאספינּון נבּוכדראצר מלכא דבבל.
יח .בכן כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל הא אנא מסער על מלכא דבבל ועל ַארעיּה
כמא דַאסערית על מלכא דאתּור.
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יט .וָאתיב ית ישראל לַאתריהֹון ויתפרנסּון בַארעא כרמלא מתנן ּובטּור בית אפרים וגלעד
ּומקדשא תשבע נפשהֹון.
כ .ביֹומיא האינּון ּובעדנא ההיא אמר יי יתבעּון ית חֹובי ישראל וליתינּון וחטאי בית יהּודה
ולא ישתכחּון ארי אשבֹוק לשָארא דאשָאר.
כא .על ַארעא דעמא סרבן סקּו עלּה ועל יתבי פקֹוד דקטלין בחרבא ייתּון לגמרא
שאריתהֹון אמר יי ועביד ככל דפקידתְך.
כב .קל קרבא בַארעא ּותברא רבא.
כג .איכדין אתקטיף ואתבר מלכא דהוה מזיח לכל ַארעא איכדין הות לצדּו בבל בעממיא.
כד .איתצידית ליְך וַאף אתאחדת בבל ואת לא ידעת אתבעיאּו חֹובְך אשתכחּו וַאף
אתאחדת ארי בעמא יי אתגרית.
כה .גלא יי ית בית גנזיּה ואפיק ית מני כס דלוט קדמֹוהי ארי עבידא היא קדם יי אלהים
צבאֹות בַארעא כסדאי.
כו .עּולּו לּה מסטרא פתחּו אבּולהא גמירּו נכסהא כמא דמגמרין ית ערימת עבּורא כן
גמרּוהא לא יהי לּה שָארא.
כז .שיציאי כל גברהא אתמסרא לקטלא וי עליהֹון ארי מטא יֹום תבירהֹון עדן סעּורן
בישתהֹון.
כח .קל דערקין ּומשתיזבין מַארעא דבבל לחוָאה בציֹון ית פּורענּותא דיי אלהנא פּורעּנּות
היכליּה.
כט .בסרּו על בבל סגיאין כל מחתי קשתא שרֹו עלּה סחֹור סחֹור לא יהי לּה שיזבא שלימּו
לּה כַאגרּה ככל דעבדת עבידּו לּה ארי על עמא דיי בסרת אמרת מלין דלא כשרין קדם
קדישא דישראל.
ל .בכן יתרמין עּולימהא ברחֹובהא וכל אנשי עבדי קרבא יתברּון בעדנא ההיא אמר יי.
לא .הא אנא שלח רּוגזי עלְך מלכא רשיעא אמר יי אלהים צבאֹות ארי מטא יֹום תבירְך
עדן סעּורן בישתיְך.
לב .ויתקיל מלכא רשיעיא ויפֹול ולית ליּה מקים וַאדליק אשתא בקרוֹוהי ּותשיצי כל
סחרניהֹון.
לג .כדנן אמר יי צבאֹות אניסין בית ישראל ּובית יהּודה כחדא וכל שביהֹון ַאתקיפּו בהֹון
מסרבין לשלחּותהֹון.
לד .פריקהֹון תקיפא יי צבאֹות שמיּה אתפרעא אתפרע ית עּולבניהֹון למתבר רשיעי
ַארעהֹון ּולַאיתָאה זיעא לכל יתבי בבל.
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לה .דקטלין בחרבא ייתּון על ַארעא דכסדאי אמר יי ועל יתבי בבל ועל רברבהא ועל
חכימהא.
לו .דקטלין בחרבא ייתּון על קסמהא וישתבשּון דקטלין בחרבא ייתּון על גברהא ויתברּון.
לז .דקטלין בחרבא ייתּון על סּוסותהֹון ועל רתיכיהֹון ועל כל סּומכותא די בגוּה ויהֹון חלשין
כנשיא דקטלין בחרבא ייתּון על בית נגזהא ויתבזיזּון.
לח .שרבא במֹוהא ויבשּון ארי ַארעא צלמניא היא ּובטעותא משתבחין.
לט .בכן יערען תמון בחתּולין וישרּון בה בנת נעמין ולא תתב עֹוד לעלם ולא תשרי עד דר
ו דר .
מ .רחיק מימרי יתכֹון כמא דרחיק יי ית סדֹום וית עמֹורה וקריבהא אמר יי לא יתיב תמן
אנש ולא יתֹותב בּה בר אנש.
מא .הא עמא אתא מצפּונא ועממין רברבין ּומלכין סגיאין ייתּון בגלי מסיפי ַארעא.
מב .קשתא ּותריסין אחידן ַאכזראין אינּון ולית להֹון רחמין קלהֹון כימא באתרגּושתיּה ועל
סּוסותא רכבין מסדרין אינּון כגבר עביד קרבין עלְך כנשתא דבבל.
מג .שמע מלכא דבבל ואתרשלא ידֹוהי עקא אחדתיּה הא כחבלין לילדתא.
מד .הא מלְך במשריתיּה יסק עליהֹון כַאריא דסליק מרּום ירדנא והוי לדיר רעין ארי בזמן
דַאיתינּון עלּה ושלטֹונין אמני עלּה ארי מן כותי ּומן דיערעינני ולית מלְך דאית ליּה תקֹוף
קדמי.
מה .בכן שמעּו מלכא דיי די מלְך על בבל ּומחשבתיּה דחשיב על יתבי ַארעא כסדאי אם
לא יגררּון ויקטלּון תקיפי עמא אם לא יצדּון עליהֹון מדֹוריהֹון.
מו .מקל דאתאחדת בבל זעת ַארעא וצוחתא בעממיא אשתמעת.

פרק נא
א .כדנן אמר יי הא אנא מיתי על בבל ועל יתבי ַארעא כסדאי עממין קטֹולין דרם לבהֹון
ושפירין בקּומא רּוחהֹון מחבלא.
ב .ואשלח על בבל בזֹוזין ויבזּונּה וירֹוקנּון ית ַארעא ארי הוֹו עלּה מסחֹור סחֹור ביֹום ביש.
ג .לא ימתח דמתח קשתיּה ולא יסק בסריניּה ולא תחּוסּון על עּולימהא גמירּו כל נכסהא.
ד .ויתרמֹון קטֹולין בַארעא כסדאי ּומטענין בשֹוקהא.
ה .ארי לא שביקין בית ישראל ויהּודה מאלההֹון מיי צבאֹות ארי ַארעהֹון אתמליַאת חיבי
קטֹול ממימר קדישא דישראל.
ו .ערּוקּו מגֹו בבל ושיזבּו גבר נפשיּה לא תלקֹון בחֹובּה ארי עדן פּורענּותא היא קדם יי
גמלא הּוא משלם לּה.
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ז .הא ככסא דדהבא דהּוא רגיג מכל מניא כן עלי חֹובא דבבל בכן פּורענּות תקיפא עתידא
דייתי לּה מן קדם יי עתידין דיתרוֹון מנּה רון כל מלכי עממיא ּומכס פּורענּותא ישתּון
עממיא על כן ישתגשּון עממיא.
ח .בתכיף נפלת בבל ואתברת אלילּו עלּה סבּו שעיף לתבירּה מאים תתסי.
ט .אסינא ית בבל ולא מתסיא שבקּוהא וניזיל גבר לַארעיּה ארי קריב לשמיא תבירּה
ּומנטל עד שמי שמיא.
י .גלא יי ית זכּותנא אתֹו ונשתעי בציֹון ית עֹובדא די עביד יי אלהנא.
יא .שנינּו גרריא מלֹו שלטיא ָאעיר יי ית רּוח מלכי מדי ארי על בבל רעּותיּה לחבלּותּה ארי
פּורענּותא דיי היא פּורעּנּות היכליּה.
יב .על שּורי בבל זקּופּו ָאתא ַאתקיפּו מטרתא ַאקימּו נטריא ַאתקינּו חּוצניא ארי ַאף חשב
יי ַאף עביד ית דמליל על יתבי בבל.
יג .דשריא על מיין סגיאין סגיאין בית ננזהא מטא יֹום תבריְך עדם סעּורת בישּותיְך.
יד .קים יי צבאֹות במימריּה אלהין אמליניְך משרית עממין סגיאין כזחלא וירימּון עלְך
קלהֹון.
טו .אמר אלין דעבד ַארעא בחיליּה שכליל תבל בחּוכמתיּה ּובסּוכלתנּותיּה תלא שמיא.
טז .לקל מתניּה רכפת דמיין בשמיא ּומסיק עננין מסיפי ַארעא ברקין לזמן מטרא עביד
ּומפיק רּוחין מבית גנזֹוהי.
יז .אטפשּו כל עממיא מלמידע חּוכמתא בהית כל קיני מלמעבד צלם ארי שקרא אתיכּונּון
ולא רּוחא בהֹון.
יח .למא אינּון עֹובד תּולעבא בעדן דַאסער עליהֹון חֹוביהֹון ייבדּון.
יט .לא כאלין חּולקי דיעקב ארי די ברא כֹולא הּוא וישראל חּולק שבטא דַאחסנתיּה יי
צבאֹות שמיּה.
כ .מבדר את קדמי כרכא די ביּה מני קרבא ואבדר בְך עממין ואחביל בְך מלכון.
כא .ואבדד בְך סּוסון ּורתיכיהֹון ואבדר בְך רתיכין ורכביהֹון.
כב .ואבדר בְך גבר ואתא ואבדר בְך סב ויניק ואבדר בְך עּולימין ּובתּולן.
כג .ואבדר בְך רעיא ועדריּה ואבדר בְך אכר ּופדניּה ואבדר בְך שלטֹונין וטּורנין.
כד .ואשלם לבבל ּולכל יתבי ַארעא כסדאי ית כל בישתהֹון דעבדּו בציֹון לעיניכֹון אמר יי.
כה .הא אנא שלח רּוגזי עלְך כרכא מחבלא אמר יי דמחביל ית כל ַארעא וארים ית מחת
גבּורתי עלְך ואמגרינְך מן תּוקפא ואתנינְך לכרְך יקידא.
כו .ולא יסבּון מנְך מלְך למלכּו ושלטֹון לשּולטנּו ארי צדּות עלם תהי אמר יי.
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כז .זקּופּו ָאתא בַארעא תקעּו שֹופרא בעממיא זמינּו עלּה עממיא בסרּו עלּה מלכות ַארעא
דקרדּו משרית הּורמיני והדיב זמינּו עלּה עבדי קרבא דיהֹון סלקין סּוסותהֹון מפנכין הא
כזחלא דמצלהב.
כח .זמינּו עלּה עממיא ית מלכי מדי ית שלטֹונהא וית כל טּורנהא וית כל ארע שּולטניּה.
כטּ .ותזּוע ַארעא ותתמרע ארי קמא על בבל מחשבתא דיי לשוָאה ית ַארעא דבבל לצדּו
מבלי יתיב.
ל .אתמניעּו גברי בבל מלאגחא קרבא יתיבּו במצדיא אתברת גברּותהֹון הוֹו חלישין
כנשיא אתדלקא ברניתהא אתברּו עברהא.
לא .רהיט לקדמּות רהיט ירהֹוט ּומחוי לקדמּות מחוי לחוָאה למלכא דבבל ארי אתכבישת
קרתיּה מסֹופיּה.
לבּ .ומגיזתא אתאחדא וית אגמיא אֹוקידּו בנּורא וגברי עבדי קרבא אתבהילּו.
לג .ארי כדנן אמר יי צבאֹות אלהא דישראל כנשתא דבבל דמיא לאדרא דמטא עדן
אדריכּותיּה עֹוד (ציבחר) כזעיר וייתּון בזֹוזין עלּה.
לד .אמרת ירּושלם בז נכסי ושיצני נבּוכדראצר מלכא דבבל נפצני כמן ריקן בלעני כתנינא
מלא בית גנזיּה מטּוב ַארעי טלטלני.
לה .חטּופי ּובּוזי על בבל תימר כנשתא דציֹון וחֹובת דם זכאי דאתשד בי על יתבי ַארעא
כסדאי תימר ירּושלם.
לו .בכן כדנן אמר יי הא אנא דאין ית דיניְך ּומתפרע ית פּורענּותיְך וַאחריב ית ימּה ואֹוביש
ית מבּועהא.
לזּ .ותהי בבל ליגרין מדֹור ירֹודין צדּו ואשתממּו מבלי יתיב.
לח .כחדא כַאריון ינהמּון כבני ַאריון ירימּון קלהֹון.
לטַ .איתא עליהֹון עקא ויהֹון דמן לרויא בדיל דלא יהֹון תקיפין וימּותּון מֹותא תניינא ולא
יחּון לעלמא דָאתי אמר יי.
מ .אמסרינּון כתֹורין לקטלא כדכרין עם גדין.
מא .איכדין אתכבישת בבל ואתאחדת תּושבחת כל ַארעא איכדין הות לצדּו בבל
בעממיא.
מב .סליק על בבל מלְך במשריתיּה דסגי כמי ימא באתרגּושת גלֹוהי חפא.
מג .הוָאה קרוָאה לצדּו ַארעא צדיא וחרבא ַארעא לא יתיב בּה כל אנש ולא יעבר בּה בר
אנש.
מד .וַאסער על דפלחין לבל בבבל ואביז ית נכסֹוהי מניּה ולא ישתמעּון ליּה עֹוד עממיא
ַאף שּורי בבל יתרמּון.
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מה .פּוקּו מגוּה עמי ושיזיבּו גבר ית נפשיּה מתקֹוף רּוגזא דיי.
מו .ודלמא יזּוע לבכֹון ותדחלּון מן קדם בסֹורתא דתשתמע בַארעא ותיתי בשתא בסֹורתא
ּובתרֹוהי בשתא בסֹורתא ויסגֹון חטּופין בַארעא ויקּום שלטֹון על שלטֹון.
מז .בכן הא יֹומיא ָאתן וַאסער על צלמי בבל וכל ַארעא תחרֹוב וכל קטילהא יתמרּון בגוּה.
מח .וישבחּון על בבל שמיא וַארעא וכל די בהֹון ארי מצפּונא ייתּון עלה בזֹוזין אמר יי.
מטַ .אף בבבל אתרמיאּו קטילי ישראל ַאף לבבל יתרמּון קטילי כל ַארעא.
נ .משיזביא מחרבא גלֹו לא תתעכבּון אדכרּו מרחיק ית פּולחנא דיי וירּושלם תסק על
לבכֹון.
נא .בהיתנא ארי שמענא חסּודין חפת אתכנעּותא אפנא ארי עלּו נּוכראין ּוסאיבּו ית בית
מקדשא דיי.
נב .בכן הא יֹומיא ָאתן אמר יי וַאסער על צלמהא ּובכל ַארעא יתרמּון קטיליא.
נג .ארי תבני בבל בנינין דרמין עד צית שמיא וארי תכרֹוְך כרכין תקיפין עד רּומא מן קדמי
ייתּון בזֹוזין עלּה אמר יי.
נד .קל צוחתא מבבל ותברא רבא מַארעא כסדאי.
נה .ארי אביז יי ית בבל וַאביד מנּה משרין סגיאין ויתכנשּון עליהֹון משרית עממין סגיאין
וירימּון באתרגּושת קלהֹון.
נו .ארי אתֹו עלּה על בבל בזֹוזין ואתאחידּו גברהא אתברא קשתֹותיהֹון ארי אלהא מרי
גמליא יי שלמא ישלם להֹון גמּולהֹון.
נז .וארוי רברבהא וחכימהא שּולטנהא וטּורנהא וגברהא וימּותּון מֹותא תנינא ולא ייתּון
לעלמא דָאתי אמר מלכא יי צבאֹות שמיּה.
נח .כדנן אמר יי צבאֹות שּורי בבל פתיא אתחמרא יתחמרּון ותרעהא רמיא בנּורא יתֹוקדּון
ויהלּון עממיא דבבל לריקנּו ּומלכותא תסּוף אשתא וישתלהּון.
נט .פתגמא די פקיד ירמיה נביא ית שריה בר נריה בר מחסיה כד ָאזל בשליחּות צדקיה
מלְך שבטא דבית יהּודה לבבל בשתא רביעתא לממלכיּה ּושריה רב תּוקרבתא.
סּ .וכתב ירמיה ית כל בישתא דעתידא למיתי על בבל על ספרא חד ית כל פתגמיא האלין
דכתיבין על בבל.
סא .ואמר ירמיה לשריה כמיתְך לבבל ותחזי ותקרי ית כל פתגמיא האלין.
סב .ותימר יי את גזרת על ַאתרא הדין לשיציּותיּה בדיל דלא למהוי ביּה יתיב למאנשא
ועד בעירא ארי צדּות עלם תהי.
סג .ויהי כשציּותְך למקרי ית ספרא הדין תקטר ביּה ַאבנא ותרמיניּה לגֹו פרת.
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סד .ותימר כדין תשתקע בבל ולא תקּום מן קדם בישתא די אנא מיתי עלּה וישתלהֹון עד
הכא נבּוַאת פתגמי ירמיהּו.

פרק נב
א .בר עסרין וחדא שנין צדקיה כד מלְך וחדא עסרי שנין מלְך בירּושלם ושּום אמיּה
חמּוטל בת ירמיה מלבנה.
ב .ועבד דביש קדם יי ככל די עבד יהֹויקים.
ג .ארי על דַארגיזּו קדם יי הות בירּושלם ּוביהּודה עד דַאגלי יתהֹון מַארעא בית שכינתיּה
ּומריד צדקיהּו במלכא דבבל.
ד .והוה בשתא תשיעיתא לממלכּה בירחא עשירָאה בעשרא לירחא אתא נבּוכדראצר
מלכא דבבל הּוא וכל משריתיּה על ירּושלם ּושרא עלּה ּובנֹו עלּה כרכּום סחֹור סחֹור.
ה .ועלת קרתא בצירא עד חדא עשרי שנין למלכא צדקיהּו.
ו .בירחא רביעָאה בתשעא לירחא ּותקיף כפנא בקרתא ולא הות מיכל לעמא דַארעא.
ז .ואתרעת קרתא וכל גברי עבדי קרבא ערקּו ּונפקּו מן קרתא בליליא באֹורח תרע בין
שּוריא די על גנתא דמלכא וכסדאי שרן על קרתא סחֹור סחֹור ואזלּו באֹורח מישרא.
חּ .ורדפא משרית כסדאי בתר מלכא וַאדביקּו ית צדקיה במישרי יריחֹו וכל משריתיּה
אתבדרא מניּה.
ט .ואחידּו ית מלכא וַאסיקּו יתיּה לות מלכא דבבל לדבלת בַארעא דחמת ּומליל עמיּה
פתגמי דינין.
יּ .ונכיס מלכא דבבל ית בני צדקיהּו ברבלתה לעינֹוהי וַאף ית כל רברבי יהּודה נכס
ברבלתה.
יא .וית עיני צדקיהּו עור וַאסריּה בשלשלן דנחש ואֹוביליּה מלכא דבבל לבבל ויהביּה בבית
אסירי עד יֹום מֹותיּה.
יבּ .ובירחא חמישָאה בעסרא לירחא היא שנת תשע עסרי שנין למלכא נבּוכדראצר מלכא
דבבל אתא נבּוזראדן רב קטֹוליא קם קדם מלכא דבבל בירּושלם.
יג .ואֹוקיד ית בית מקדשא דיי וית בית מלכא וית כל בתי ירּושלם וית כל בתי רברביא
אֹוקיד בנּורא.
יד .וית כל שּורי ירּושלם סחֹור סחֹור תרעּו כל משרית כסדאי דעם רב קטֹוליא.
טוּ .ומחשיכי עמא וית שָארא דעמא דאשתארּו בקרתא וית שמיעיא דאשתמעּו על מלכא
דבבל וית שָאר המֹונא ַאגלי נבּוזראדן רב קטֹוליא.
טזּ .ומחשיכי עמא דַארעא אשַאר נבּוזראדן רב קטֹוליא למהוי מפלחין בחקלין ּובכרמין.
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יז .וית עמּודי נחשא די בבית מקדשא דיי וית בסיסיא וית ימא דנחשא די בבית מקדשא
דיי תברּו כסדאי ואֹובילּו ית כל נחשיהֹון לבבל.
יח .וית דּודיא וית מגרֹופיתא וית מזמריא וית מזרקיא וית בזיכיא וית כל מני נחשא דהוֹו
משמשין בהֹון נסיבּו.
יט .וית קּוליא וית מחתיתא וית מזרקיא וית דּודיא וית מנרתא וית בזיכיא וית מכילתא די
דהבא דהבא ודי כספא כספא נסיב רב קטֹוליא.
כ .עמּודיא תרין ימא חד ותֹורי תרי עסר דנחשא דתחֹות בסיסיא דעבד מלכא שלמה בבית
מקדשא דיי לא הוה מתקל לנחשהֹון דכל מניא האלין.
כא .ועמּודיא תמנא עסרי ַאמין רּומיּה דעמּודא חד וחּוט משח תרתא עסרי ַאמין מקף ליּה
סחֹור סחֹור וסּומכיּה ַארבע אצבעין חליל.
כב .וקרּונתהֹון עלֹוהי דנחשא ורּומא דקרּונתהֹון חדא חמש ַאמין ּוסריגתא ורמֹוניא על
קרּונתהֹון סחֹור סחֹור כֹולא נחשא ּוכאלין לעמּודא תנינא ורמֹוניא.
כג .והוֹו רמֹוניא תשעין ושתא בעברתא כל רמֹוניא מָאה על סריגתא סחֹור סחֹור.
כדּ .ודבר רב קטֹוליא ית שריה כהנא רבא וית צפניה סגן כהניא וית תלתא אמרכליא.
כהּ .ומן קרתא דבר גוזא חד דהוה ממנא על גברי עבדי קרבא ושבעא גברין דחזן אפי
מלכא דאשתכחּו בקרתא וית ספרא רב חילא דכנש ית עמא דַארעא ושתין גברא מעמא
דַארעא דאשתכחּו בגֹו קרתא.
כוּ .ודבר יתהֹון נבּוזראדן רב קטֹוליא ואֹוביל יתהֹון לות מלכא דבבל לרבלת.
כזּ .ומחא יתהֹון מלכא דבבל וקטלינּון ברבלה בַארעא דחמת ואתגליאּו דבית יהּודה מעל
ַארעהֹון.
כח .דין עמא דַאגלי נבּוכדראצר בשנת שבע יהּודאי תלתא ַאלפין ועסרין ּותלתא.
כט .בשנת תמני עסרי לנבּוכדראצר מירּושלם נפשתא תמני מָאה ּותלתין ותרתין.
ל .בשנת עסרין ּותלת לנבּוכדראצר אגלי נבּוזראדן רב קטֹוליא יהּודאי נפשתא שבע מָאה
ַארבעין וחמש כל נפשתא ַארבעא ַאלפין ושית מָאה.
לא .והוה בתלתין ּושבע שנין לגלּות יהֹויכין מלְך שבטא דבית יהּודה בתרי עשר ירחין
בעשרין וחמשא לירחא רבי אויל מרֹודְך מלכא דבבל בשנת מלכּותיּה ית ריש יהֹויכין מלְך
שבטא דבית יהּודה ואפיק יתיּה מבית אסירי.
לבּ .ומליל עמיּה פתגמין תקנין ויהב ית כּורסיּה מעיל לכּורסי מלכיא די עמיּה בבבל.
לג .ושני ית לבּושי אסּוריּה וָאכיל לחמא קדמֹוהי תדירא כל יֹומא חיֹוהי.
לד .ושרּותּה שרּותא תדירא מתיהבא ליּה מן קדם מלכא דבבל פתגם יֹום ביֹומיּה עד יֹום
מֹותיּה כל יֹומי חיֹוהי.
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יחזקאל
פרק א
א .והוה בתלתין שנין לזמן דאשכח חלקיה כהנא רבא ספרא דאֹוריתא בבית מקדשא
בעזרתא תחֹות אּולמא בפלגּות ליליא בתר מעלני סיהרא ביֹומי יאשיה בר ָאמֹון מלְך
שבטא דבית יהּודה בתמּוז בחמשא לירחא אמר נביא ואנא בגֹו בני גלּותא על נהר כבר
אתפתחּו שמיא וחזית בחיזּו נבּוָאה די שרת עלי חיזּו יקר שכנתא דיי.
ב .בחמשא לירחא היא שתא חמשתא לגלּות מלכא יֹויכין.
ג .מהוי הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם יחזקאל בר בּוזי כהנא בַארעא דישראל תב
תנינּות ואתמלל עמיּה במדינת ארע כסדאי על נהר כבר ּושרת עלֹוהי תמן רּוח נבּוָאה מן
קדם יי.
ד .וחזית והא רּוח עלעֹולא ָאתי מן צפּונא ענן רב ואשתא משתלהבא וזיהֹורא ליּה סחֹור
סחֹור ּומגֹו עננא ּומגֹו עלעֹולא כעין חשמלא מגֹו אשתא.
הּ .ומגוּה דמּות ַארבע ברין ודין חזויהֹון דמּות אנשא להין.
ו .וַארבעא אפין לחדא וַארבע אפין לכל חד וחד שתא עסר אפין לבריתא חדא מנין אפיא
דַארבע ברין שתין וַארבעא אפין וַארבעה גפין לחדא וַארבעא גפין לכל חד וחד שתת עסר
לכל אפא ואפא שתין וַארבעא גפין לבריתא חדא והוֹו מנין גפיא דַארבע ברין מאתן וחמשין
ושתא גפין.
ז .ורגליהֹון רגלין כיונן ּופרסת רגליהֹון כפרסת רגלית סגלגלן ּומזיען עלמא במהכהן
ּומנצנצן כעין נחש מצלהב.
ח .וידין כידי אנשא עביד להֹון מתחֹות גפיהֹון על ַארבע סטריהֹון למחתי בהן גּומרין דאשא
מביני כרּוביא מתחֹות רקיעא דעל רישיהֹון למתן על חּופני סרפיא למזרק על אתר רשיעיא
לאבדא חיביא עברי מימריּה ואפיהֹון וגפיהֹון שוי לַארבעתהן.
ט .מכונן חדא לקביל חדא גפיהֹון לא מתחזרין במיזלהן בריא לקביל אפהא ָאזלן.
יּ .ודמּות אפיהֹון אפי אנשא ואפי ַאריא עביד מימינא לַארבעתהן ואפי תֹורא עביד מסמלא
לַארבעתהן ואפי נשרא לַארבעתהן.
יא .ואפיהן וגפיהן פרישין מלעלא לחדא תרתין מכונן חדא ותרתין מכסן ית גויתהין.
יבּ .ובריא לקבל אפהא ַאזלא לאתר דתהוי תמן רעוא למיזל ָאזלל לא מתחזרן במיזלהן.
יגּ .ודמּות בריתא חזויהן כגּומרין דאשא בערן כחזּו בעּוריא אשתא משתלהבא בין בריתא
וזיהֹוריא לאשתא ּומן אשתא נפיק ברקא.
ידּ .ובריתא באשתלחּותהין למעבד רעּות רבֹונהן דאשרי שכינתיּה במרֹומא עלא מנהן
באנפא עינא למחזי חזרן ּומקפן ּומכסן ית עלמא ותיבין בריתא כחדא וקלילן כחיזּו ברקא.
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טו .וחזית בריתא והא גלגל חד משתוי במלרע לרּום שמיא בסטר בריתא לַארבע אפֹוהי.
טז .חיזּו גלגליא ועֹובדיהֹון כעין אבן טבא ּודמּות חד לַארבעתהן וחזוהן ועֹובדיהן כמא
דהוי גלגל בגֹו גלגל.
יז .על ַארבעא סטריהן במיזלהן ָאזלין לא מתחזרין במיזלהן.
יח .וגביהן שון לקיבלא רקיעא ורּומא להן ּודחילין אנּון וגביהן מלן עינין סחֹור סחֹור
לַארבעתהן.
יטּ .ובמיזל בריתא ָאזלין גלגליא לקבליהן ּובאתרמא בריתא במלרע לרּום שמיא מתרמין
לגלגליא.
כ .על אתר דהוי תמן רעוא למיזל ָאזלין לתמן רעוא למיזל וגלגליא מתרמין לקבלהן ארי
כרּוח בריתא בגלגליא.
כא .במיזלהֹון ָאזלין ּובמקמהֹון קימין ּובאתרמהֹון כמלרע לרּום שמיא מתרמין גלגליא
לקבליהֹון ארי כרּוח בריתא בגלגליא.
כבּ .ודמּות על רישי בריתא רקיעא כעין גליד חסין מרכן על רישיהֹון מלעלא.
כגּ .ותחֹות רקיעא גפיהֹון מכונן חדא לקביל חדא לחדא תרתין מכסין להן ולחדא תרתין
מכסין להן ית גויתהן.
כדּ .ושמעית ית קל גפיהן כקל מיין סגיאין כקלא מן קדם שדי במהכהן קל מלּוליהן כד
מֹודן ּומברכין ית רבֹונהֹון קימא מלְך עלמיא כקל משרית מלאכי מרֹומא במקמהן משתקן
גפיהן מן קדם דבּורא.
כהּ .ובזמן דהוי רעוא קדמֹוהי לאשמעא די דבּורא לעבדֹוהי נביי ישראל הוי קלא ּומשתמע
מעלוי רקיעא מבין כרּוביא מתחֹות רקיעא די על רישיהֹון במקמהן משתקן גפיהן מן קדם
דבּורא.
כוּ .ומעלוי רקיעא די על רישיהֹון כחזּו אבן טבא דמּות כּורסיא ועל דמּות כּורסיא דמּות
כחיזּו אנשא עלֹוהי מלעלא.
כז .וחזית כעין חשמלא כחיזּו אשתא מגיו לּה סחֹור סחֹור חיזּו יקר דלא יכילא עינא למחזי
ולא אפשר לאסתכלא ביּה ּולעלא חיזּו יקר דלא יכילא עינא למחזי ולא אפשר לאסתכלא
ביּה ּולרע חזיתי כחיזּו אשתא וזיהֹורא ליּה סחֹור סחֹור.
כח .כחיזּו קשתא דהוי בעננא ביֹומא דמטרא כן חיזּו זיהֹורא סחֹור סחֹור הּוא חיזּו דמּות
יקרא דיי וחזית ואשתטחית על אפי ּושמעית קל דמתמלל.

פרק ב
א .ואמר לי בר ָאדם קּום על ריגלְך ואמלל עמְך.
ב .ועלת בי רּוחא כד מליל עמי ואקמתני על רגלי ּושמעית ית דמתמלל עמי.
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ג .ואמר לי בר ָאדם שלח אנא יתְך לות בני ישראל לות עממיא סרבניא דסריבּו על מימרי
אינּון ואבהתהֹון מרדּו במימרי עד כרן יֹומא הדים.
דּ .ומתקרן בניא אינּון חציפי אפיא ותקיפי לבא אנא שלח יתְך לותהֹון ותימר להֹון כדנן
אמר יי אלהים.
ה .ואינּון אם יקבלּון אּולפן ואם יתמנעּון מלמחטי ארי עם סרבן אינּון וידעּון די נביא הוה
ביניהֹון.
ו .ואת בר ָאדם לא תדחל מנהֹון ּומפתגמיהֹון לא תדחל ארי מסרבין ּומקשין לקבלְך ּובגֹו
עמא דעֹובדיהֹון דמן לעקרבין את יתיב מפתגמיהֹון לא תדחל ּומן קדמיהֹון לא תתבר ארי
עם סרבן אינּון.
ז .ותתנבי ית פתגמי נבּואתי להֹון אם יקבלּון אּולפן ואם יתמנעּון מלמחטי ארי עם סרבן
אינּון.
ח .ואת בר ָאדם קבל ית די אנא ממליל עמְך לא תהי סרבן כעמא סרבנא ַארכין נפשְך
וקביל ית די אנא יהיב לְך.
ט .וחזית והא דמּות יד מתֹושטא לצד לותי והא ביּה מגלת ספרא.
יּ .ופרס יתּה קדמי והא כתיבא מאפהא ּומאחֹורהא מה דהוה מן שרּויא ּומה דעתיד למהוי
בסֹופא ּוכתיב בּה דאם יעברּון בית ישראל על אֹוריתא ישלטּון בהֹון עממיא ואם יעבדּון ית
אֹוריתא יסּוף מנהֹון אליא ּודונא ותינחתא.

פרק ג
א .ואמר לי בר ָאדם ית דמתיהיב לְך קביל קביל מה דכתיב במגלתא הדא ואזיל ואתנבי
על בית ישראל.
ב .וַארכינית ית נפשי וַאחכימיני מה דכתיב במגלתא הדא.
ג .ואמר לי בר ָאדם נפשְך תסבע ּומעְך תמלי אם תקביל מה דכתיב במגלתא הדא די אנא
יהיב לְך וקבילתהא והוֹו פתגמהא בפּומי כדבש חלי.
ד .ואמר לי בר ָאדם אתא אזיל לות בני ישראל ותתנבי בפתגמי נבּואתי להֹון.
ה .ארי לא לות עם עמקי ממלל ויקירי לישן את שליח לאתנבָאה אלהין לות בית ישראל.
ו .לא לות עממיא סגיאין תקיפי ממלל ויקירי לישן דלא תשמע פתגמיהֹון אּלּו לותהֹון
שלחתְך אינּון יקבלּון מנְך.
זּ .ובית ישראל לא ייבּון לקבלא מנְך ארי לית אינּון צבן לקבלא למימרי ארי כל בית ישראל
חציפי אפין ותקיפי לבא אינּון.
ח .הא יהבית ית אפְך תקיף כקביל בית אפיהֹון וית בית עינְך חסין כקביל בית עיניהֹון.
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ט .כמא דשמירא תקיף מטינרא כן יהבית ית בית עינְך חסין כקביל בית אפיהֹון לא תדחל
מנהֹון ולא תתבר מן קדמיהֹון ארי עם סרבן אינּון.
י .ואמר לי בר ָאדם ית כל פתגמי דאמליל עמְך קביל בלבְך ּובאּודנְך שמע.
יא .ואתא אזיל לות בני גלּותא לות בני עמְך ותתנבי להֹון ותימר להֹון כדנן אמר יי אלהים
אם יקבלּון אּולפן ואם יתמנעּון מלמחטי.
יבּ .ונטלתני רּוחא ושמעית בתרי קל זיע סגי דמשבחין וָאמרין בריְך יקרא דיי מאתר בית
שכינתיּה.
יג .וקל גפי בריתא נקשן חד לחד וקל גלגליא לקבלהֹון וקל זיע סגי.
יד .ורּוחא נטלתני ּונסיבתני ואזלית במריר בתקֹוף רּוחי ּונבּוָאה מן קדם יי עלי תקיפת.
טו .וָאתית לות בני גלּותא לתל ָאביב דיתבין על נהר כבר ונחית ביניהֹון ואינּון יתבין תמן
ויתיבית תמן שבעא יֹומין שתיק ביניהֹון.
טז .והוה מסֹוף שבעא יֹומין והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
יז .בר ָאדם מליף מניתְך לבית ישראל ּותקביל ממימרי פתגם ותזהיר יתהֹון מלמחטי
קדמי.
יח .כד אמרית לרשיעא מימת תמּות ולא ַאזהרתיּה ולא מלילתא לַאזהרה רשיעא
מאֹורחיּה דרשעא לקימּותּה הּוא רשיעא בחֹוביּה ימּות ּודמיּה מן ידְך אתבע.
יט .ואת ארי ַאזהרתא רשיעא ולא תב מחֹוביּה ּומאֹורחיּה דרשעא הּוא בחֹוביּה ימּות ואת
ית נפשְך שיזבתא.
כ .וכד יתּוב זכָאה מזכּותיּה ויעביד שקר ואתן תקלת חֹובין קדמֹוהי הּוא ימּות ארי לא
ַאזהרתיּה בחֹוביּה ימּות ולא אדכרן זכותיּה דעבד ּודמיּה מן ידְך אתבע.
כא .ואת ארי ַאזהרת לצדיקא בדיל דלא למחטי צדיקא והּוא לא חטי מחי יחי ארי אזדהר
ואת ית נפשְך שיזבתא.
כבּ .ושרת עלי תמן רּוח נבּוָאה מן קדם יי ואמר לי קּום פּוק לבקעתא ותמן אמליל עמְך.
כג .וקמית ּונפקית לבקעתא והא תמן יקרא דיי שריא כיקרא דחזיתי על נהר כבר
ואשתטחית על אפי.
כד .ועלת בי רּוחא ואקימתני על רגלי ּומליל עמי ואמר עּול אטמר בגֹו ביתְך.
כה .ואת בר ָאדם הא גזרית פתגמי פּומי עלְך כאסֹור גדילן דָאסרין בהן ולא תפֹוק ביניהֹון.
כו .ולישנְך ַאדביק לחכְך ותשתֹוק ולא תהי להֹון לגבר מֹוכח ארי עם סרבן אינּון.
כזּ .ובמללּותי עמְך ַארכין ית נפשְך ותימר להֹון כדנן אמר יי אלהים דמקביל יקביל אּולפן
ודי יתמנע יתמנע מלמחטי ארי עם סרבן אינּון.

פרק ד
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א .ואת בר ָאדם סב לְך ַאבנא ותתן יתּה קדמְך ּותצֹור עלּה קרתא ית ירּושלם.
ב .ותתן עלּה ציר ותבני עלּה מליתא ותשרי עלּה משרין ּומני עלּה אפדֹורון סחֹור סחֹור.
ג .ואת סב לְך מסרית ברזל ותתן יתּה כֹותל ברזל בינְך ּובין קרתא ותתקן ית ַאפְך לּה
ּותהי בצירא ּותצּור עלּה ָאת היא לבית ישראל.
ד .ואת שכּוב על סטרְך דסמלא ּותשוי ית חֹובי בית ישראל עלֹוהי מנין יֹומיא דתשכֹוב
עלֹוהי תקבל ית חֹוביהֹון.
ה .ואנא יהבית לְך על חד תרין בחֹוביהֹון למנין יֹומיא תלת מָאה ותשעין יֹומין ּותקביל חֹובי
בית ישראל.
ו .ותשלים ית אלין ותשכֹוב על סטרְך דימינא תנינּות ּותקביל ית חֹובי בית יהּודה ַארבעין
יֹומין יֹומא לשתא יֹומא לשתא יהבתינּון לְך.
ז .ולציר ירּושלם תתקין אפְך ודרעְך תתקיף ותתנבי עלּה.
ח .והא גזרית פתגמי עלְך כאסּור גדילן ולא תתהפיְך מסטרְך לסטרְך עד אשלמּותְך יֹומי
צירְך.
ט .ואת סב לְך חטין ּוסעֹורין ּופֹולא ּוטלֹופחין ודֹוחן וכּונתין ותתן יתהֹון לְך למיכל מנין יֹומיא
דאת שכיב על סטרְך תלת מָאה ותשעין יֹומין תיכליניּה.
יּ .ומיכלְך דתיכליניּה במתקל עסרין פילס ליֹום מעדן עד עדן תיכליניּה.
יאּ .ומיא במכילא תשתי חד מן שתא בהינא מעדן עד עדן תשתי.
יב .וחררא דלחם שעֹורין תיכלינּה והיא על גלי מפקת אנשא תחררינה לעיניהֹון.
יג .ואמר יי כדין ייכלּון בני ישראל ית מיכלהֹון מסַאב ביני עממיא דַאגלינּון לתמן.
יד .ואמרית קביל בעּותי יי אלהים הא נפשי לא מסאבא ּונבילא ּותבירא לא אכלית מזעּורי
ועד כען ולא אכלית בסר מרחק.
טו .ואמר לי חזי דיהבית לְך ית גלי תֹוריא חלף גלי אנשא ותעביד ית מיכלְך עליהֹון.
טז .ואמר לי בר ָאדם הא אנא תבר סעיד מיכלא בירּושלם ויכלּון לחמא במתקל ּוביצפא
ּומיא בצדּו ּובאשתממּו ישתּון.
יז .בדיל דיחסר להֹון מיכל ּומשתי ויצדֹון גבר ואחּוהי ויתמסּון בחֹוביהֹון.

פרק ה
א .ואת בר ָאדם סב לְך חרבא חריפא מספר גלביא תסב לְך ותעבד על רישְך ועל דקנְך
ותסב לְך מֹוזנין דמתקל ותפלגינּון.
ב .תלתא בנּורא תדליק בגֹו קרתא כמשלם ימי צירא ותסב ית תלתא תקטיל בחרבא
סחרנהא ותלתא יתבדרּון ּודקטלין בחרבא אגרי בתריהֹון.
ג .ותסב מתמן זעיר במנין ּותצּור יתהֹון בכנפְך.
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דּ .ומנהֹון עֹוד תסב ותרמי יתהֹון לגֹו נּורא ותֹוקיד יתהֹון בנּורא בכן תפֹוק אשתא על כל
בית ישראל.
ה .כדנן אמר יי אלהים דא ירּושלם בגֹו עממיא שויתהא ּוסחֹור סחֹור לּה מדינתא.
ו .ואשניַאת ית דיני למחבביהֹון מן עממיא וית קימי מן מדינתא די בסחרנהא ארי בדיני
קצּו ּוקימי לא הליכּו בהֹון.
ז .בכן כדנן אמר יי אלהים חלף דחבתּון מן עממיא די בסחרניכֹון בקימי לא הלכתּון וית
דיני לא עבדתּון ּוכנימּוסי עממיא די בסחרניכֹון לא עבדתּון.
ח .בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי עלְך ַאף אנא וַאעביד בגויְך פּורענּות דינין
לעיני עממיא.
ט .וַאעביד ביְך ית דלא עבדית וית דלא ַאעביד דכותיּה עֹוד חלף כל תֹועבתיְך.
י .בכן אבהן ייכלּון בסר בניהֹון בגויְך ּובניא ייכלּון בסר אבהתהֹון וַאעביד ביְך פּורענּות דינין
ואבדר ית כל שָאר עמיְך לכל רּוח.
יא .בכן קיים אנא אמר יי אלהים אם לא חלף דמקדשי סאבת בכל שקּוציְך ּובכל תֹועבתיְך
וַאף אנא אקטֹוף תקֹוף דרעיְך ולא יחּוס מימרי וַאף אנא לא ארחם.
יב .תלתיְך במֹותא ימּותּון ּובכפנא ישתיצּון בגויְך ותלתא בחרבא יתקטלּון סחרניְך ותלתא
לכל רּוח אבדר ּודקטלין בחרבא אגרי בתריהֹון.
יג .ויחּול רּוגזי ואניח חימתי בהֹון ואסיף וידעּון ארי אנא יי גזרית במימרי ואקיים כד יחּול
רּוגזי בהֹון.
יד .ואתננְך לחרבא ּולחסּודין ביני עממיא די בסחרנְך לעיני כל דעדי.
טוּ .ותהין לחסּודין ּולאתרברבא עלְך צדּו ואשתממּו לעממיא דבסחרניְך כד ַאעביד ביְך
פּורענּות דינין ברגז ּובחמה ּובתקֹוף רגז אנא יי גזרית במימרי.
טז .בגריּותי ית מחת כפנא מכתשין בישין דמתקנין לחבלא דאשלח יתהֹון לחבלּותכֹון
וכפנא אֹוסיף עליכֹון ואתבר לכֹון סעד מיכלא.
יז .ואשלח עליכֹון כפנא וחיתא בישתא ויתכלּוניְך ּומֹותא ּוקטלא יעדּון ביְך ּודקטלין בחרבא
ַאיתי עלְך אנא יי גזרית במימרי.

פרק ו
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם קבל נבּוָאה על טּורי ישראל ואתנבי עליהֹון.
ג .ותימר טּורי ישראל קבילּו פתגמא דיי אלהים כדנן אמר יי אלהים לטּוריא ּולרמתא
ּולפצידיא ּולחיליא הא אנא מיתי עליכֹון דקטלין בחרבא ואֹוביד במתיכֹון.
ד .ויצדּון אגֹוריכֹון ויתברּון חניסנסיכֹון וַארמי קטיליכֹון קדם פגּור טעותכֹון.
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ה .ואתן ית פגרי בני ישראל קדם פגּור טעותהֹון ואבדר ית גרמיכֹון סחרנּות אגֹוריכֹון.
ו .בכל מֹותבניכֹון קרויא יחרבן ּובמתא יצדין בדיל דיחרבּון ויצדּון אגֹוריכֹון ויתברן ויבטלן
טעותכֹון ויתקטפּון חנסנסיכֹון ויתמחּון עֹובדיכֹון.
ז .ויתרמּון קטילין ביניכֹון ותדעּון ארי אנא יי.
ח .ואשַאר במהוי לכֹון משזבי חרבא ביני עממיא באתבדרּותיכֹון במדינתא.
ט .וידכרּון משיזביכֹון דחלתי ביני עממיא דאשתביאּו לתמן דתברית ית לבהֹון טפשא
דסטא מבתר פּולחני וית חיזּו עיניהֹון דטעא בתר טעותהֹון וידנקּון ויהֹון חזן על בישתא
דעבדּו לכל תֹועבתהֹון.
י .וידעּון ארי אנא יי לא למגן גזרית במימרי למעבד להֹון בישתא הדא.
יא .כדנן אמר יי אלהים טפח בידְך ּורפֹוס ברגלְך ואמר וי על כל תֹועבתא בישתא בית
ישראל די בחרבא בכפנא ּובמֹותא יתרמּון.
יב .דרחיק במֹותא ימּות ּודקריב בחרבא יתקטיל ּודישתַאר ּודיעֹול לכרכי צירא בכפנא
ימּות ויחּול רּוגזי בהֹון.
יג .ותדעּון ארי אנא יי במהוי קטיליהֹון בגֹו פגּור טעותהֹון סחרנּות אגֹוריהֹון על כל רמא
מנטלא בכל רישי טּוריא תחֹות כל אילן עבּוף ּותחֹות כל בּוטמא מעפיא אתר דיהבּו תמן
קּורבנין לפּולחן לכל טעותהֹון.
יד .וָארים ית מחת גבּורתי עליהֹון ואתן ית ַארעא לצדּו ואשתממּו ממדבר דבלת בכל
מֹותבניהֹון וידעּון ארי אנא יי.

פרק ז
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .ואת בר ָאדם כדנן אמר יי אלהים לַארעא דישראל קצא מטא מטת פּורענּות קצא
למיתי על ַארבע רּוחי ַארעא.
ג .כען מטת פּורענּות קצא למיתי עלְך ואשלח רּוגזי ביְך ואתפרע מניְך כאֹורחתיְך ואתן
עלְך ית כל תֹועבתיְך.
ד .ולא יחּוס מימרי עלְך ולא ארחם ארי חֹוב אֹורחתיְך עלְך אתן ּופּורענּות תֹועבתיְך בגויְך
יהוין ותידעּון ארי אנא יי.
ה .כדנן אמר יי אלהים בישתא בתר בישתא הא ַאתיא.
ו .קצא מטא מטת פּורענּות קיצא למיתי עלְך הא ַאתיא.
ז .אתגליַאת מלכּותא עלְך יתיב ַארעא מטא עדן תבירת קריב יֹום אתרגּושא ולית
לאשתיזבא במצדי טּוריא.
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ח .כען מקריב אשפֹוְך חימתי עלְך ויחֹול רּוגזי ביְך ואתפרע מניְך כאֹורחתיְך ואתן עלְך ית
כל תֹועבתיְך.
ט .ולא תחֹוס מימרי ולא ארחים כחֹובי אֹורחתיְך עלְך אתן ּופּורענּות תֹועבתיְך בגויְך יהוין
ותדעּון ארי אנא יי ַאיתיתי עליכֹון מחא.
י .הא יֹום פּורענּותא מטא הא ַאתיא אתגליַאת מלכּותא צמח שּולטנא הֹופע רשיעא.
יא .חטֹופין קמּו למסער רשיעין לא מנהֹון ולא מאתרגּושתהֹון ולא מבניהֹון ולא מבני
בניהֹון.
יב .מטא עדן תּושלמת חֹובין קריב יֹום פּורענּות חטאין זבנא לא יחדי ּומזֹובנא לא ידוי ארי
רגז מן קדמי על כל אתרגּושתהֹון.
יג .ארי מזֹובנא לזבינא לא יתּוב ועד דאינּון חין ירדינּון בגויתהֹון ארי נבייא מתנבן על כל
אתרגּושתהֹון למיתב בתיּובתא ולא תיבין גבר בחֹובי נפשיּה מתרען ועד דאינּון קימין
בתיּובתא לא מתקפין.
יד .נפקין בַאצוחת קרנא מתקנין במני זינא ולית דָאזיל לקרבא ארי רגז מן קדמי על כל
אתרגּושתהֹון.
טו .חרבא מלברא ּומֹותא וכפנא מלגיו דבחקלא בחרבא יתקטיל ודי בקרתא כפנא ּומֹותא
ישיציניּה.
טזּ .ומשיזביא ישתיזבּון מנהֹון ויהֹון על טּוריא כיֹוני חיליא כּולהֹון מנהמין גבר בחּובי
נפשיּה.
יז .כל ידיא יתרשלן וכל רכיביא יתאשדן מיא.
יח .ויסרּון סקין ותחפי יתהֹון אתכנעּותא ועל כל אפיהֹון בהתא ּובכל רישיהֹון מרט.
יט .כספהֹון בשּוקין ירמֹון ּודהבהֹון לבּוסרן יהי כספיהֹון ּודהבהֹון לא יכּול לשיזבּותהֹון ביֹום
רּוגזא דיי נפשיהֹון לא יסבעּון ּומעיהֹון לא ימלּון ארי לתקלת חֹובין יהי.
כ .וחדות תקּוניּה ליקר יהבתיּה ואינּון צלמי תֹועבתהֹון שקּוציהֹון עבדּו ביּה על כן יהבתיּה
להֹון לבּוסרן.
כא .ואמסרניּה ביד רשיעין למבז ּולחיבי ַארעא לעדי ויחלּוניּה.
כב .ואסליק שכינתי מנהֹון על דָאחילּו ית ַארעא בית שכינתי ויעלּון בּה רשיעין ויחלּונּה.
כג .עביד שלשלן ארי ַארעא אתמליַאת חיבי קטֹול וקרתא אתמליַאת חטֹופין.
כד .וַאיתי מבאשי עממיא ויחסנּון ית בתיהֹון ואבטיל רבּות רשיעין ויתחלּון מקדשיהֹון.
כה .אתקפדת מטת ויבעֹון שלמא ולית.
כו .תבר על תבר ייתי ּוכסֹורתא על בסֹורתא תהי ויבעּון אּולפן מספר ואֹורָאה תפסֹוק
מכהן ּומלְך מחכים.
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כז .מלכא יתאבל ורבא ילבש צדּו וידי עמא דַארעא יתבהלן מָארחיהֹון ַאעביד עמהֹון
ּובנימּוסיהֹון אתפרע מנהֹון וידעּון ארי אנא יי.

פרק ח
א .והוה בשתא שתיתי בשתיתָאה בחמשא לירחא אמר נביא אנא יתיב בביתי וסבי בית
יהּודה יתבין קדמי ּושרת עלי תמן רּוח נבּוָאה מן קדם יי אלהים.
ב .וחזית והא דמּות כחיזּו אשתא חיזּו יקר דלא יכלא עינא למחזי ולית אפשר לאסתכלא
ביּה ּולרע חיזּו אשתא וחיזּו יקר דלא יכלא עינא למחזי ולא אפשר לאסתכלא ביּה ּולעילא
כחיזּו זהרא כעין חשמל.
ג .ואֹושיט דמּות יד וַאחדני בסער רישי ּונטלת יתי רּוחא בין ַארעא ּובין שמיא וָאעלת יתי
לירּושלם בחיזּו נבּוָאה דשרת עלי מן קדם יי במעלנא דתרעא גוָאה דפתיח לצפּונא דתמן
מֹותב צלם קנאתא דמרגזין.
ד .והא תמן יקר אלהא דישראל כחיזוא דחזיתי בבקעתא.
ה .ואמר לי בר ָאדם זקֹוף כען עינְך לאֹורח צפּונא ּוזקפית עיני לאֹורח צפּונא והא מצפּונא
לתרע מדבחא צלם קנָאתא הדין במעלנא.
ו .ואמר לי בר ָאדם חזי את מה דאינּון עבדין תֹועיבן רברבן דבית ישראל עבדין בא
לאתרחקא מעל מקדשי ועֹוד תתּוב תחזי תֹועיבן רברבן.
ז .וָאעיל יתי לתרע דרתא וחזית והא חֹורא חד בכֹותלא.
ח .ואמר לי בר ָאדם חתֹור כען בכֹותלא וחתרית בכֹותלא והא תרעא חד.
ט .ואמר לי עּול וחזי ית תֹועבתא בישתא דאינּון עבדין בא.
י .ועלית וחזית והא כל דמּות רחיש ּובעירא שקּוצין וכל טעותא דפלחין להֹון בית ישראל
מצירין על כתלא סחֹור סחֹור.
יא .ושבעין גברא מסבי בית ישראל ויאזניה בר שפן קאם ביניהֹון קימין קדמיהֹון ּוגבר
מחתיתיּה דקטרתא בידיּה ויטּור ענן קטרתא סליק.
יב .ואמר לי החזיתא בר ָאדם דסבי בית ישראל עבדין בקבלא גבר באידרֹון בית משכביּה
ארי ָאמרין לא גלן עֹובדנא קדם יי רחיק יי ית ַארעא.
יג .ואמר לי עֹוד תתּוב תחזי תֹועיבן רברבן דאינּון עבדין.
יד .וָאעיל יתי במעלנא דתרע בית מקדשא דיי דפתיח לצפּונא והא תמן נשיא יתבן מבכן
ית תמּוזא.
טו .ואמר לי החזיתא בר ָאדם עֹוד תתּוב תחזי תֹועיבן רברבן מאלין.
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טז .וָאעיל יתי לדרת בית מקדשא דיי גויתא והא תרע היכלא דיי בין אּולמא ּובין מדבחא
כעשרין וחמשא גברא אחֹוריהֹון להיכלא דיי ואפיהֹון למדינחא והא אינּון מתחבלין וסגדין
למדינחא לשמשא.
יז .ואמר לי הא חזיתא בר ָאדם הזעיר לבית יהּודה מלמעבד ית תֹועבתא דעבדּו כא ארי
מלֹו ית ַארעא חטּופין ותבּו לַארגזא קדמי והא אינּון מיתן בהתא לאפיהֹון.
יח .וַאף אנא ַאעביד ברגז לא יחּוס מימרי ולא ארחם ויצלּון קדמי בקל רב ולא אקבל
צלֹותהֹון.

פרק ט
א .ואכלי ואנא שמע קל רב למימר אתקרבּו דממנן על קרתא ּוגבר מן חבּוליּה בידיּה.
ב .והא שתא גברין ָאתן מאֹורח תרעא עלָאה דפתיח לצפּונא ּוגבר מן כידּוריּה בידיּה
וגברא חד ביניהֹון לביש לבּושין ּופנקס ספרא בחרציּה ועלּו וקמּו בסטר מדבחא דנחשא.
ג .ויקר אלהא דישראל אסתלק בכרּובא דהוה שרי עלֹוהי בית קֹודש קּודשיא ּושרא מעיל
לקביל סקּופת ביתא ּוקרא לגברא דלביש לבּושיא דפנקס ספרא בחרציּה.
ד .ואמר יי ליּה עבר בגֹו קרתא בגֹו ירּושלם ותרשֹום תוא על בית עיני גבריא דמַאנחין
ודמַאנקין על כל תֹועבתא דאתעבידא בגוּה.
הּ .ולאילן אמר ואנא שמע עברּו בקרתא בתרֹוהי ּוקטּולּו לא תחּוס עיניכֹון ולא תרחמּון.
ו .סב עּולם ּובתּולה טפלא ּונשיא תקטלּון לחבלא ועל כל גברא דעלֹוהי רּושם תוא לא
תקרבּון ּומבית מקדשי תשרּון ּושריאּו בגבריא סביא דקדם ביתא.
ז .ואמר להֹון סאיבּו ית ביתא ּומלֹו ית דרתא קטילין פּוקּו ּונפקּו ּוקטלּו בקרתא.
ח .והוה כקטלּותהֹון ואשתַארית אנא ואשתטחית על אפי ּוצוחית ואמרית קביל בעּותי יי
אלהים המחבל את ית כל שָארא דישראל במשפכְך ית חימתְך על ירּושלם.
ט .ואמר לי חֹובי בית ישראל ויהּודה תקיפּו בּה לחדא אתמליַאת ַארעא חייבי קטֹול
וקרתא אתמליַאת ַאסטיּות דין ארי אמרּו רחיק יי ית יתבי ַארעא ולית דאיגליא קדם יי.
י .וַאף אנא לא ָאחּוס מימרי ולא ַארחים פּורענּות אֹורחתהֹון ברישיהֹון יהבית.
יא .והא גברא דלביש לבּושא דפנקסא בחרציּה מתיב פתגמא למימר עבדית כמא
דפקדתני.

פרק י
א .וחזית והא ברקיעא די על ריש כרּוביא כאבן טבא כחיזּו דמּות כּורסיא אתחזי עליהֹון.
ב .ואמר לגברא דלביש לבּושיא ואמר עּול לביני גלגליא לתחֹות כרּובא ּומלי חּופנְך גּומרין
דאשא מביני כרּוביא ּוזרֹוק על קרתא ועל ואנא חזי.
גּ .וכרּוביא קימין מדרֹום לביתא במיעל גברא וענן אמיטתא אתמליַאת ית דרתא גויתא.
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ד .ואסתלק יקרא דיי בכרּובא דהוה שרי עלֹוהי ּושרא מעיל לקביל סקּופת ביתא
ואתמליַאת ביתא ית ענן אמיטתא ודרתא אתמליַאת ית זהֹור יקרא דיי.
ה .וקל כנפי כרּוביא אשתמע עד דרתא בריתא כקלא מן קדם שדי במלּולא.
ו .והוה בפקדּותיּה ית גברא דלביש לבּושיא למימר סב אשתא מביני גלגליא מביני כרּוביא
ועל וקם בסטר גלגלא.
ז .ואֹושיט כרּובא ית ידיּה מביני כרּוביא לאשתא די ביני כרּוביא ּונסיב ויהב לחפני דלביש
לבּושיא ּונסיב ּונפק.
ח .ואתחזי לכרּוביא דמּות יד אנשא תחֹות גפיהֹון.
ט .וחזית והא ַארבעא גלגליא בסטר כרּוביא גלגל חד בסטר כרּובא חד וגלגל חד בסטר
כרּובא חד וחיזּו גלגליא כעין אבן טבא.
י .וחזויהֹון דמּות חד לַארבעתהֹון כמא דהוי גלגל בגֹו גלגל.
יא .במיזלהֹון על ַארבעת סטריהֹון ָאזלין לא מתחזרין במיזלהֹון ארי לַאתרא דמתפני
קדמָאה בתרֹוהי ָאזלין ולא מתחזרין במיזלהֹון.
יב .וכל בסריהֹון וגביהֹון ואשדתהֹון וכנפיהֹון וגלגליא מלן עינין סחֹור סחֹור לַארבעתהֹון
דגלגליא.
יג .לאֹופניא להֹון אתקרי גלגלא ואנא שמע.
יד .וַארבעא אפין לחד אפי חד אפי כרּובא ואפי תנינא אפי אנשא ּותליתָאה אפי ַאריא
ּורביעָאה אפי נשרא.
טו .ואתרמּו כרּוביא אינּון בריתא די חזיתי בנהר כבר.
טזּ .ובמיזל כרּוביא ָאזלין גלגליא לקבליהֹון ּובמטל כרּוביא ית גפיהֹון לאתרמא כמלרע
לרּום שמיא לא מתחזרין גלגליא ַאף אינּון מקבליהֹון.
יז .במקמהֹון קימין ּובאתרמּותהֹון מתרמין עמהֹון ארי ברּוח בריתא בהֹון.
יח .ואסתלק יקרא דיי דהוה שרי עלֹוהי מעיל לקביל סקּופת ביתא ּושרא על כרּוביא.
יטּ .ונטלּו כרּוביא ית גפיהֹון ואתרמּו כמלרע לרּום שמיא ואנא חזי במפקהֹון וגלגליא
לקבליהֹון וקם במעלנא דתרע בית מקדשא דיי מדינחָאה ויקר אלהא דישראל עליהֹון
מלעלא.
כ .אינּון בריתא דחזיתי תחֹות יקד אלהא דישראל בנהר כבר וידעית ארי כרּוביא אינּון.
כאַ .ארבע ַארבע אפין לחד וַארבע גפין לחד ּודמּות יד אנשא תחֹות גפיהֹון.
כבּ .ודמּות אפיהֹון אינּון אפיא די חזיתי על נהר כבר חזויהֹון ואינּון בריא לקביל אפהא
ָאזלא.

פרק יא
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אּ .ונטלת יתי רּוחא וָאעלת יתי לתרע בית מקדשא דיי מדינחָאה דפתיח למדינחא והא
במעלנא דתרע עסרין וחמשא גברין וחזית ביניהֹון ית יאזניה בר עזר וית פלטיא בר בניא
רברבי עמא.
ב .ואמר לי בר ָאדם אלין גבריא דמחשבין למינס ּודמלכין מלְך ביש בקרתא הדא.
ג .דָאמרין לא בקריב למבני בתין היא חשיבא לנא כדּודא ואנחנא חשיבין בגוּה כבסרא
דבשיל בגֹו דּודא.
ד .בכן אתנבי עליהֹון אתנבי בר ָאדם.
הּ .ושרת עלי רּוח נבּוָאה מן קדם יי ואמר לי אמר כדנן אמר יי כן אמרתּון בית ישראל ודי
אתּון מהרהרין ודסליקת על לבכֹון קדמי גלן.
וַ .אסגיתּון קטילכֹון בקרתא הדא ּומליתּון שּוקהא קטילין.
ז .בכן כדנן אמר יי אלהים קטיליכֹון דשויתּון בגוּה אינּון כבסרא והא כדּודא ויתכֹון ַאגלי
מגוּה.
ח .מן קדם דקטלין בחרבא דחלתּון ּודקטלין בחרבא ַאיתי עליכֹון אמר יי אלהים.
ט .וַאגלי יתכֹון מגוּה ואמסר יתכֹון ביד נּוכראין וַאעביד בכֹון פּורענּות דינין.
י .בחרבא תתקטלּון על תחּום ַארעא דישראל אתפרע מנכֹון ותידעּון ארי אנא יי.
יא .היא לא תהי לכֹון כדּודא ברם אתּון תהֹון בגוּה כבסרא דבשיל בגֹו דּודא על תחּום
ַארעא דישראל אתפרע מנכֹון.
יב .ותידעּון ארי אנא יי די בקימי לא הליכתּון ודיני לא עבדתּון ּוכנימּוסי עממיא די
בסחרניכֹון עבדתּון.
יג .והוה כאתנביּותי ּופלטיה בר בניה מית ואשתטחית על אפי ּוצוחית בקל רב ואמרית
קביל בעּותי יי אלהים גמירא את עביד עם שָארא דישראל.
יד .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
טו .בר ָאדם אחְך אחְך אנש קריבְך וכל בית ישראל כּולהֹון דָאמרין להֹון יתבי ירּושלם
אתרחקּו מדחלתא דיי דילנא היא אתיהיבת ַארעא למירתה.
טז .בכן כדנן אמר יי אלהים ארי ַארחיקתינּון לביני עממיא וארי בדרתינּון במדינתא
ויהבית להֹון בתי כנשתא תנין לבית מקדשי ואינּון כזעיר במדינתא דאתגליאּו לתמן.
יז .בכן אמר כדנן אמר יי אלהים ואקריב יתכֹון מן ביני עממיא וַאכניש יתכֹון מן מדינתא
דאתבדרתּון בהן ואתן לכֹון ית ַארעא דישראל.
יח .ויעלּון לתמן ויעדּון ית כל שקּוצא וית כל תֹועבתא מנּה.
יט .ואתן להֹון לב דחיל ורּוח דחילא אתן במעיהֹון ואתבר לבא דרשיעא דהּוא תקיף
כַאבנא מבסריהֹון ואתן להֹון לב דחיל קדמי למעבד רעּותי.
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כ .בדיל דבקימי יהכין וית דיני יטרּון ויעבדּון יתהֹון ויהֹון קדמי לעם ואנא אהוי להֹון
לאלהא.
כא .בתר פּולחן שקּוציהֹון ותֹועבתהֹון לבהֹון טעי פּורענּות אֹורחיהֹון ברישיהֹון יהבית אמר
יי אלהים.
כבּ .ונטלּו כרּוביא ית גפיהֹון וגלגליא לקבליהֹון ויקר אלהא דישראל עליהֹון מלעילא.
כג .ואסתלק יקרא דיי מן גֹו קרתא ּושרא על טּור זיתא דממדנח לקרתא.
כד .ורּוח נטלתני ואבילתני למדינת ַארעא כסדאי לות בני גלּותא בחזוא ברּוח נבּוָאה די
שרת עלי מן קדם יי ואסתלק מני חזוא דחזיתי.
כה .ואתנביתי לבני גלּותא ית כל פתגמיא דיי דַאחזיני.

פרק יב
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם בגֹו עמא סרבנא את יתיב די עינין להֹון למחזי ולא חזן ואּודנין להֹון למשמע
ולא שמעין ארי עם סרבן אינּון.
ג .ואת בר ָאדם ַאתקין לְך מני גלּותא ּוגלי בימם לעיניהֹון ותגלי מַאתרְך לאתר אֹוחרן
לעיניהֹון מאים ידחלּון ארי עם סרבן אינּון.
ד .ותפיק מנְך כמני גלּותא בימם לעיניהֹון ואת תפֹוק ברמשא לעיניהֹון כמפקני גלּותא.
ה .לעיניהֹון חתר לְך בכּותלא ותפֹוק ביּה.
ו .לעיניהֹון על כתפא תטֹול בקבלא תפֹוק אפְך תכסי ולא תחזי ית ַארעא ארי ָאת יהבתְך
לבית ישראל.
ז .ועבדית כן כמא דאתפקדית מני ַאפקית כמני גלּותא בימם ּוברמשא אתחתרית לי
בכתלא ביד בקבלא נפקית על כתפא נטלית לעיניהֹון.
ח .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי בצפרא למימר.
ט .בר ָאדם הלא אם יימרּון לְך בית ישראל עמא סרבנא מא את עביד.
י .אמר להֹון כדנן אמר יי אלהים על רבא מטל נבּואתא הדא בירּושלם וכל בית ישראל
דאינּון ביניהֹון.
יא .אמר אנא ָאתכֹון כמא דעבדית כן יתעביד להֹון בגלּותא בשביא יהכּון.
יב .ורבא דביניהֹון על כתפא יטֹול בקבלא יפֹוק בכּותלא יחתרּון לאפקּותיּה ביּה אפֹוהי
יכסי חלף דחב הּוא ולא יחזי ית ַארעא.
יג .ואפרֹוס ית מצדתי עלֹוהי ויתאחד בסרגתי וַאגלי יתיּה לבבל למדינת ַארעא כסדאי
ויתּה לא יחזי ותמן ימּות.
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יד .וכל די בסחרנֹוהי סעדֹוהי וכל משריתיּה אבדר לכל רּוחא ּודקטלין בחרבא אגרי
בתריהֹון.
טו .וידעּון ארי אנא יי כד ַאגלי יתהֹון לביני עממיא ואבדר יתהֹון במדינתא.
טז .ואשַאר מנהֹון גברין דמנין מחרבא מכפנא ּוממֹותא בדיל דישתעּון ית כל תֹועבתהֹון
בעממיא דאתגליאּו לתמן וידעּון ארי אנא יי.
יז .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
יח .בר ָאדם מיכלְך בזיע תיכֹול ּומשתְך בצדּו ּובאשתממּו תשתי.
יט .ותימר לעמא דַארעא כדנן אמר יי אלהים ליתבי ירּושלם על ַארעא דישראל מיכלהֹון
בזיע ייכלּון ּומשתהֹון באשתממּו ישתּון בדיל דתצדי ַארעא ממלֹואּה מחטֹוף כל דיתבין בּה.
כ .וקרויא דהוָאה יתבן יחרבן וַארעא לצדּו תהי ותידעּון ארי אנא יי.
כא .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
כב .בר ָאדם מא מתלא הדין לכֹון על ַארעא דישראל למימר יֹורכּון יֹומיא ּותבטיל כל
נבּוָאה.
כג .בכן אמר להֹון כדנן אמר יי אלהים אבטל ית מתלא הדין ולא ימתלּון יתיּה עֹוד בישראל
אלהין אתנבי להֹון אתקרבּו יֹומיא ּופתגם כל נבּוָאה.
כד .ארי לא תהי עֹוד כל נבּוָאה שקר ּוכזב כדבין בגֹו בני ישראל.
כה .ארי אנא יי אמליל ית דאמליל פתגמא ויתקים ולא יבטיל עֹוד ארי ביֹומיכֹון עמא
סרבנא אמליל פתגמא ואקימיניּה אמר יי אלהים.
כו .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
כז .בר ָאדם הא בית ישראל ָאמרין אּולפן דהּוא מלף ליֹומין סגיאין ּולעדן רחיק הּוא
מתנבי.
כח .בכן אמר להֹון כדנן אמר יי אלהים לא יבטל עֹוד כל פתגמי דאמליל פתגמא ויתקים
אמר יי אלהים.

פרק יג
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם אתנבי על נביי שקרא דמתנבן ותימר לדמתנבן ברעּות לבהֹון קבילּו פתגמא
דיי.
ג .כדנן אמר יי אלהים וי על נביי שקרא דמשתטן דָאזלין בתר הרהּור לבהֹון ּומדעם לא
חזן.
ד .כתעלין בחרבתא נביי שקרְך ישראל הוֹו.
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ה .לא קמתּון בתרעתא ולא עבדתּון לכֹון עֹובדין טבין למבעי על בית ישראל למיקם
למבעי עליהֹון רחמין בעדן דאתֹו עליהֹון עבדי קרבא ביֹום רּוגזא דיי.
ו .מתנבן שקר ּומלפן כדבין ָאמרין אמר יי ויי לא שלחינּון ּומחצפין דתתקיים מלתהֹון.
ז .הלא נבּוָאן דשקר אתנביתּון ּוקסם כדבין אמרתּון וָאמרין אמר יי ּומן קדם יי לא אתמלל.
ח .בכן כדנן יי אלהים חלף דאתנביתּון שקר ואלפתּון כדבין בכן הא אנא שלח רּוגזי עליכֹון
אמר יי אלהים.
טּ .ותהי מחת גבּורתי על נביי שקרא דמתנבן שקר ּומלפין כדיבין ברז טב דגניז לעמי לא
יהֹון ּובכתב חיי עלמא דכתיב לצדיקי בית ישראל לא יתכתבּון ּולַארעא דישראל לא יעלּון
ותידעּון ארי אנא יי אלהים.
י .חלף דאתנביאּו שקר וחלף דַאטעיאּו ית עמי למימר שלמא ולית שלם ואינּון דמן לדבני
מחיצא ושעיע ליּה טין פטיר דלא תבן.
יא .אמר לדבני מחיצא ושעיא ליּה טין פטיר דלא תבן נפיל הּוא כען יהי מטר מגבר וית
ַאבני אלגביש יחתן ורּוח עלעֹולין תבזע.
יב .והא נפל כתלא הלא יתאמר לכֹון ָאן שיעא דשעתּון.
יג .בכן כדנן אמר יי אלהים וַאיתי מלְך דתקיף ברּוח עלעֹולין בחמתי ועממין קטֹולין כמטר
מגבר ברּוגזי ייתּון ּומלכון דחסינין כַאבני אלגביש ברגז לשיצָאה.
יד .וַאפגר ית קרתא דאתנביתּון בּה נבּוַאן דשקר וארמינּה לַארעא ויתגלּון אּושהא ותפל
ותשתיצּון בגוּה ותידעּון ארי אנא יי.
טו .ויחּול רּוגזי בקרתא ּובנביי שקרא דאתנביאּו בּה נבּוַאן דשקר ויתַאמר לכֹון לית קרתא
ולית נביי שקרא.
טז .נביי שקרא דישראל דמתנבין על ירּושלם ּומטעין לּה באּולפן שלם ולית שלם אמר יי
אלהים.
יז .ואת בר ָאדם קביל נבּוָאה על בנת עמְך דמתנבן כרעּות לבהֹון ואתנבי עליהן.
יח .ותימר כדנן יי אלהים וי עליהֹון על דמחטטן רקיעי חשֹוְך על כל מרפקי ידין ועבדן פת
כּומרין על ריש כל קֹומה לאבדא נפשן הנפשֹות עמי אתן יכלן לאבדא ּולקימא הלא
נפשתכן דילכן הלא יכלתין לקימא.
יט .וָאחלתין רעּותי בעמי בשעלי סערן ּובמנּוסין דלחים לאמתא נפשן דלא חזי להין
דימּותּון לא אתן ממיתן ּולקימא נפשן דלא חזי להין לקימא דתתקימן לא אתין מקימן
בכדבּותכין לעמי שמעי כדבין.

170

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

171

כ .בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי על רקיעי חשיכין דאתין מטעין למימר בהֹון
אנחנא מחרשן ית נפשן לאבדא וַאפסיק יתהין מעל דרעיכֹון ואשיזיב ית נפשתא דאתּון
מחרשן ית נפשיהן לאבדּותהא.
כא .וַאפסיק ית פת כּומריכֹון ואשיזיב ית עמי מידכֹון ולא יתמסרּון עֹוד בידכֹון לאשתיצָאה
ותידעּון ארי אנא יי.
כב .חלף דַאכהיתן לב זכאי למהוי שקר ּומן קדם מימרי לא אתבהי ּולתקפא ידי רשיעא
בדיל דלא למיתב מאֹורחיּה בישתא לקימּותיּה.
כג .בכן שקר לא תתנבאּון ואּולפן לא תילפּון עֹוד ואשיזיב ית עמי מידכֹון ותידעּון ארי אנא
יי.

פרק יד
א .אמר נביא אתֹו לותי גברין מסבי ישראל ויתיבּו קדמי.
ב .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ג .בר ָאדם גבריא האלין ַאסיקּו פּולחן טעותהֹון על לבהֹון ותקלת חֹוביהֹון יהבּו לקביל
אפיהֹון האשתאילא ישתַאל במימרי להֹון.
ד .בכן אתנבי להֹון ותימר להֹון כדנן אמר יי אלהים גבר גבר מבית ישראל די יסיק פּולחן
טעותיּה על לביּה ותקלת חֹוביּה ישוי לקביל אפֹוהי וייתי לות נביא אנא יי משתאיל ליּה
במימרי דָאתי למתבע אּולפן מן קדמי ַאף על גב דמתערב בסגי פּולחן טעותיּה.
ה .בדיל לקרבא ית בית ישראל למתן תיּובתא בלבהֹון דסטֹו מבתר פּולחני ואסתָאבּו
בפּולחן טעותהֹון כּולהֹון.
ו .בכן אמר לבית ישראל כדנן אמר יי אלהים תּובּו לפּולחני וַאעדּו מנכֹון פּולחן טעותכֹון
וית כל חֹובי פּולחן טעות תֹועבתכֹון ַארחיקּו מקביל אפיכֹון.
ז .ארי גבר גבר מבית ישראל ּומן גיֹוריא דיתגירּון בישראל ויסטי מבתר פּולחני ויסיק
פּולחן טעותּה על לביּה ותקלת חֹובֹוהי ישוי לקביל אפֹוהי וייתי לות נביא למשַאל ליּה
במימרי אנא יי משתאיל ליּה במימרי.
ח .ואתן רּוגזי בגברא ההּוא ואשויניּה לָאת ּולמתלין ואשיציניּה מגֹו עמי ותידעּון ארי אנא
יי.
טּ .ונביא ארי יטעי וימליל פתגמא אנא יי ַאטעיתי ית נביא ההּוא וארים ית מחת גבּורתי
עלֹוהי ואשיציניּה מגֹו עמי ישראל.
י .ויקבלּון חֹוביהֹון כחֹוב דָאתי למילף ולא ַאליף כחֹוב נביי שקרא יהי.
יא .בדיל דלא יטעּון עֹוד בית ישראל מבתר פּולחני ולא יסתאבּון עֹוד בכל מירדיהֹון ויהֹון
קדמי לעם ואנא אהוי להֹון לאלהא אמר יי אלהים.
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יב .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
יג .בר ָאדם ַארעא ארי תיחֹוב קדמי לשקרא שקר וארים מחת גבּורתי עלּה ואתבר בּה
סעיד מיכלא ואשלח בּה כפנא ואשיצי מנּה אנשא ּובעירא.
יד .ויהֹון תלתא גבריא האלין בגוּה נח דניאל ואיֹוב אינּון בזכּותהֹון ישיזבּון נפשהֹון אמר יי
אלהים.
טו .אילּו חיתא בישתא ַאעביד בַארעא ותתכלינּה ּותהי לצדּו מבלי עדי מן קדם חיתא.
טז .תלתא גבריא האילן בגוּה קים אנא אמר יי אלהים אם בנין ואם בנן ישיזבּון ישתיזבּון
וַארעא תהי לצדּו.
יז .אֹו דקטלין בחרבא ַאייתי על ַארעא ההיא ואימר דקטלין בחרבא יעדּון בַארעא ואשיצי
מנּה אנשא ּובעירא.
יחּ .ותלתא גבריא האילן בגוּה קים אנא אמר יי אלהים לא ישיזבּון בנין ּובנן אלהין אינּון
בלחֹודיהֹון ישתיזבּון.
יט .אֹו מֹותא אשלח על ַארעא ההיא ואשפֹוְך חימתי עלה בקטֹול לשיצָאה מנּה אנשא
ּובעירא.
כ .ונח דניאל ואיֹוב בגוּה וקים אנא אמר יי אלהים אם בר אם ברתא ישיזבּון אינּון
בזכּותהֹון ישיזבּון נפשהֹון.
כא .ארי כדנן אמר יי אלהים ַאף ארי ַארבע פּורענין בישן חרבא וכפנא וחיתא בישתא
ּומֹותא שלחית על ירּושלם לשיצָאה מנה אנשא ּובעירא.
כב .והא אשתארת בּה שיזיבתא דמתפקין בנין ּובנן אינּון נפקין לותכֹון ותחזּון ית
אֹורחיהֹון וית עֹובדיהֹון ותתנחמּון על בישתא דַאיתיתי על ירּושלם ית כל דַאיתיתי עלּה.
כג .וינחמּון יתכֹון ארי תחזּון ית אֹורחיהֹון וית עֹובדיהֹון ותידעּון ארי לא למגן עבדית ית כל
דעבדית בּה אמר יי אלהים.

פרק טו
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם מה שנא אילן גּופנא מכל אילנא שבשתא דהות בָאעי חּורשא.
ג .היסבּון מניּה ָאעא למעבד עבידא אם יסבּון מניּה סיכתא למתלי בּה כל מאן.
ד .הא לאשתא אתמסר לאשתיצָאה ית תרין סטרֹוהי ָאכלא אשתא וגויּה חר היכשר
לעבידא.
ה .הא כד הוה שלים לא כשר לעבידא ַאף אלהין דאשתא אכלתיּה וחד היכשר עֹוד
לעבידא.
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ו .בכן כדנן אמר יי אלהים כמא דאילן גּופנא באעי חּורשא דמסרתיּה לאשתא לאשתיצאּה
כן מסרית ית יתבי ירּושלם.
ז .ואתן ית פּורענּותי בהֹון על פתגמי אֹוריתא דיהיבין מגֹו אשתא עברּו ועממיא דתקיפין
כאשתא ישיצינּון ותידעּון ארי אנא יי כד יחּול רּוגזי בהֹון.
ח .ואתן ית ַארעא לצדּו חלף דשקרּו שקר אמר יי אלהים.

פרק טז
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם חֹוכת ית יתבי ירּושלם וחוי להֹון ית תֹועבתהֹון.
ג .ותימר כדנן אמר יי אלהים ליתבי ירּושלם תֹותבתכֹון וילדּותכֹון מַארעא כנענאי תמן
אתגליתי על ַאברהם אבּוכֹון בין בתריא ואֹודעתיּה דאתּון נחתין למצרים בדרע מרֹומם אנא
פרק יתכֹון ּובזכּות אבהתכֹון אנא מתריְך מן קדמיכֹון ית אמֹוראי ּומשיצי ית חתאי.
ד .וַאף כד נחתּו אבהתכֹון למצרים תֹותבין בַארעא דלא דילהֹון משעבדין ּומענן להֹון הות
כנשתא דישראל דמיא לולדא די רטיש על אפי ברא דלא אתפסק שֹוריּה ּובמיא לא
אשתטיף לאתנקָאה ּובמלח לא אתמלח ּובאיסּורין לא אתאסר.
ה .לא חסת עליכֹון עינא דפרעה למעבד לכֹון טבא חדא לרחמא עליכֹון ּוגזר עליכֹון גזרת
גמירא למרמי דכּוריכֹון בנהרא לאבדא יתכֹון בעדן דהויתּון במצרים.
ו .ועל דכרן קים אבהתכֹון קדמי אתגליתי למפרקכֹון ארי גלי קדמי ארי אתּון מענן
בשעבּודכֹון ואמרית לכֹון בדמא דמהּולתא ָאחֹוס עליכֹון ואמרית לכֹון בדם פסחא אפרֹוק
יתכֹון.
ז .רבבת כצימחי חקלא יהבתיכֹון ּוסגיתּון ּותקיפתּון והויתּון לזרעין ּולשבטין ּוכעֹובדי
אבהתכֹון תקניא עידן פּורקן כנישתכֹון מטא ארי אתּון משעבדין ּומענן.
ח .ואתגליתי על משה בַאסנא ארי גלי קדמי ארי מטא זמן פּורקניכֹון וַאגנית במימרי
עליכֹון וַאעדיתי חֹוביכֹון וקימית במימרי למפרק יתכֹון כמא דקימית לאבהתכֹון אמר יי
אלהים למהויכֹון עם משמש קדמי.
טּ .ופריקית יתכֹון משעבּוד מצראי וַאעדיתי תקֹוף מרותא מנכֹון ודברית יתכֹון בחירּותא.
י .וַאלבישית יתכֹון לבּושי ציּורין מחמדת סנאיכֹון ויהבית מסן דיקר ברגליכֹון וקדשית מנכֹון
כהניא למהוי משמשין קדמי במצנפן דבּוץ וית כהנא רבא בלבּושי צבעֹונין.
יא .ותקנית יתכֹון תקּון פתגמי אֹוריתא כתיבין על תרין לּוחי ַאבניא ויהיבין על ידי משה
ּובקדּושת שמי רבא קדישית יתכֹון.
יב .ויהבית ארֹון קימי ביניכֹון וענן יקרי מטל עלויכֹון ּומלאְך שליח מן קדמי מדבר ברישיכֹון.
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יג .ויהבית משכני ביניכֹון מתקן בדהב ּוכסף ויריעת בּוץ וצבעֹונין וציּורין ּומנא דטב
כסּולתא וכדבש וכמשח אֹוכלית יתכֹון ועתרתּון ּותקיפתּון לחדא ואצלחתּון ּושליטתּון בכל
מלכותא.
ידּ .ונפק לְך שּום כנשתא דישראל ביני עממיא בשּופריְך ארי גמיר הּוא יקרי דשויתי עליְך
אמר יי אלהים.
טו .ואתרחיצת בשּופריְך ּוטעית על שמיְך ואתחברת ליְך למפלח לטעותא עם כל דעדי
ולא כשר ליְך למעבד כן.
טזּ .ונסיבת מלבּושיְך ועבידת ליְך במן מחפין פת כֹומרין ּוטעית עליהֹון לא כדכשר ולא
כדחזי.
יזּ .ונסיבת מני תּושבחתיְך מדהבי ּומכספי די יהבית ליְך ועבידת ליְך צלמי דכּורא ּוטעית
בהֹון.
יחּ .ונסיבת ית לבּושי ציּוריְך ּוכסיתינּון ּומשחי ּוקטֹורת בּוסמי שוית קדמיהֹון.
יט .וטּובי דיהבית ליְך סּולתא ּומשח ּודבש אֹוכילתיְך יהבתינּון קדמיהֹון קּורבנין לפּולחן
הלא הוָאה כל אלין אמר יי אלהים.
כ .איכא ַאסגית לַארגזא קדמי כנשתא דישראל די דברת ית בנְך וית בנתְך דעתידין למפק
מנהֹון תּולדת קּודשא קדמי ּונכיסתינּון להין קּורבנין לפּולחן הזעירא הות בעינְך טעותיְך.
כאּ .ונכיסת ית בניא ויהבתינּון בַאעברא יתהֹון להין.
כב .וית כל חֹובי תֹועבֹותיְך וטעותיְך לא אדכרת ית יֹומין דמלקדמין כד הוית מטלטלא
ּושביקא מתעניא בשעבּודיְך הוית.
כג .מה יהי בסֹופיְך על כל בישתיְך נביא אמר יּה וי ליְך על דחבת וי ליְך על דלא תבת
אמר יי אלהים.
כדּ .ובנית ליְך אגֹורין ועבדת ליְך רמן בכל רחֹוב.
כה .בריש כל פרשּות אֹורח בנית רמתיְך וָאחילת ית קדּושתיְך ואיתחברת ליְך למפלח
לטעותיְך עם כל דעדי וַאסגית ית טעותיְך.
כוּ .וטעית בתר בני מצרים קריביְך מסרבלי בסר וַאסגית ית טעותיְך לַארגזא קדמי.
כז .והא ארימית ית מחת גבּורתי עלְך ּומנעית טּוביְך ואמסריניְך ביד בעלי דבביְך כפרני
פלשתאי דאלּו שלחית לותהֹון נביי אתכנעּו ואת לא תבת מאֹורחיְך דעיצת חטאין.
כחּ .וטעית בתר בני אתּור מדלא ידעת אֹוריתא ּוטעית בהֹון וַאף לא ידעת תיּובתא.
כט .וַאסגית ית טעותיְך לאתחברא לעמא דכנען למהְך בנימּוסי כסדאי וַאף בדא לא ידעת
אֹוריתא.
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ל .מה תקיף הוה רשע לבְך אמר יי אלהים במעבדיְך ית כל אילן בעֹובדי איתתא נפקת
ברא דשליט לּה בנפשּה.
לא .במבנְך אגֹורְך בריש כל פרשּות אֹורח ורמתְך עבדת בכל רחֹוב ולא הוית כנפקת ברא
דמתהניא בַאגרא.
לב .כנשתא דישראל דמיא לאתתא דרחימא על בעלּה ּומזניא עלֹוהי שבקת ית בעלּה
ּוטעת בתר נּוכראין.
לג .לכל נפקת ברא יהבין אגר ואת ַאהנית ית ַאגריְך לכל רחימְך ּושחידת יתהֹון למיתי
עלְך מסחֹור סחֹור בטעותיְך.
לד .והוה ביְך שנּו כנשתא דישראל מן מדינתא בטעותיְך ּובתריְך לא הות דטעית כותיְך
ּובמתניְך אגר ואגר לא אתיהב ליְך והוית לשנּו.
לה .בכן דעֹובדהא כנפקת ברא כנשתא דישראל קבילּו פתגמא דיי.
לו .כדנן אמר יי אלהים חלף דַאגליַאת בהתתיְך ואיתחזית קלֹוניְך בדטעית בתר רחימיְך
וית כל חֹובי פּולחן טעות תֹועבתיְך ּובחֹובת דם בנְך דנכיסת להין.
לז .בכן הא אנא מכניש ית כל רחימיְך דאתרעית למטעי בתריהֹון וית כל דרחימת עם כל
דשנית וַאכניש יתהֹון עלְך מסחֹור סחֹור ואגלי בהתתיְך להֹון ויחזּון ית כל קלֹוניְך.
לח .ואתפרע מניְך פּורעּנּות גיפן ואשדת דם ואמסרינְך לקטֹול ברגז ּובחימה.
לט .ואמסר יתיְך בידיהֹון ויפגרּון שּוריְך ויתרעּון רמתיְך וישלחּון יתיְך לבּושי יקריְך ויסבּון
מני תּושבחתיְך וישבקּוניְך מטלטלא ּושביקא.
מ .ויסקּון עלְך משרין וירגמּון יתיְך בַאבני קלע ויבזעּוניְך בסיפהֹון.
מא .ויֹוקדּון בתְך בנּורא ויעבדּון ביְך פּורענּות דינין לעיני מדינן סגיָאן ואבטליניְך מלמהוי
כנפקת ברא וַאף אגר לא תתנין עֹוד.
מב .ואניח חמתי ביְך ותעדי קנָאתי מניְך ואסיף ולא יהי רּוגזי עֹוד.
מג .חלף דלא אידכרת ית יֹומי דמלקדמין והוית מרגזא קדמי בכל אלין וַאף אנא פּורענּות
אֹורחתיְך בריש יהבית אמר יי אלהים לא עבדת ליְך עיצה למיתב מן כל תֹועבתיְך.
מד .הא כל דמתיל עלְך ימתֹול למימר כעֹובדי אמא כן ברתא.
מה .למה הוית ברתא לַארעא דכנען למעבד כעֹובדי עמא דאיתרבּו אבהן עם בנין ואחתא
לסדֹום ועמֹורה דאישתיצי עמהֹון ַאבהן עם בנין הלא אמכֹון שרה ביני חתאי הות ולא
עבדת כעֹובדיהֹון ואבּוכֹון ַאברהם ביני אמֹוראי ולא הליְך בעיצתהֹון.
מו .ואחתיְך רבתא שֹומרֹון היא וכפרנהא דיתבא על שמאליְך ואחתיְך דזעירא מניְך
דיתבא מימיניְך סדֹום וכפרנהא.
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מז .ואלּו באֹורחתהֹון הליכת ּוכתֹועבתהֹון עבדת חסֹוְך הוה חֹוביְך אלהין דַאסגית לחבלא
מנהֹון בכל אֹורחתיְך.
מח .קים אנא אמר יי אלהים אם עבדת סדֹום אחתיְך היא וכפרנהא כמא דעבדת את
וכפרניְך.
מט .הא דין הוה חֹוב סדֹום אחתיְך גאותנין סבעין לחמא ּושליוא ּושדּוכיא הוה לּה
ּולכפרנהא ויד מסכן וחשֹוְך לא ַאתקיפת.
נ .ואתרברבא ועבדא תֹועיבא קדמי וַאגליתי יתהין כמא דגלי קדמי.
נא .ושֹומרֹון כפלגּות חֹוביְך לא חבת וַאסגית ית תֹועבֹותיְך מנהֹון וזכית ית אחתיְך בכל
תֹועבתיְך דעבדת.
נבַ .אף את קבילי אתכנעּותיְך די בעית לאחתיְך בחֹוביְך דַאתעיבת מנהין וזכין מניְך וַאף
את בהתי וקבילי אתכנעּותיְך בדזכית ַאחותיְך.
נג .וָאתיב ית עמהן להן ית עמא דסדֹום וכפרנהא וית עמא דשֹומרֹון וכפרנהא וָאתיב גלּות
עמיְך ביניהֹון.
נד .בדיל דתקבלין אתכנעּותיְך ותתכנעין מכל דעבדת בנחמֹותיְך יתהן.
נה .ואחתיְך סדֹום וכפרנהא יתּובן לַאולהן ושמרֹון וכפרנהא יתּובּון לַאולהן ואת וכפרנְך
תתּובּון לַאולכן.
נו .ולא הות סדֹום אחתיְך לאּולפן בפּומיְך ביֹום אתרברבּותיְך.
נז .עד לא תתגלי בישתיְך כעדן דחסידּו כפרני ארם וכל סחרנהא כפרני פלשתאי דבזּו
יתיְך מסחֹור סחֹור.
נח .ית חֹובי עיצת חטאְך וית פּולחן תֹועבתיְך את קבילתנּון אמר יי.
נט .ארי כדנן אמר יי אלהים ואתפרע מניְך כמא דעבדת דבסרת על מֹומי לאשנָאה קים.
ס .ודכירנא אנא ית קימי דעמְך ביֹומי קדם ואקים לְך קים עלם.
סא .ותדכרין ית אֹורחתיְך ותתכנעּון בקרבּותיְך ית מדינן דרברבן מניְך עם דעדקן מניְך
ּומסרית יתהֹון ליְך לאשתמעא ואת לא עבדת ית אֹוריתא.
סב .ואקים אנא ית קימי עמְך ותידעּון ארי אנא יי.
סג .בדיל דתדכרין ותבהתין ולא יהי ליְך עֹוד לאתרברבא במלי פּומיְך מן קדם אתכנעּותיְך
כד אשבֹוק ליְך לכל דעבדת אמר יי אלהים.

פרק יז
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם חּוד חידתא ּומתל מתלא על בית ישראל.
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ג .ותימר כדנן אמר יי אלהים נשרא רבא רב גפין אריְך איברן חפי כנפין דילּה ציּורין אתא
ללבנן ּונסיב ית עֹוברתא דַארזא רמא.
ד .ית ריש שבשתּה נסיב ואֹובליּה לַארעא דבטלא מפּולחנא בַארעא דכנען ועד לא יעלּון
לּה בית ישראל בקרית תגרין שוייּה.
הּ .ונסיב מזרעא דַארעא ויהביּה בחקל טב למזרע נצבּה על מיין סגיאין גפן נצבא שוייּה.
וּ .וצמח והוה לגפן תקיף מכיְך בקֹומא לכפפא עֹוברתּה ליּה ושרשֹוהי תחֹותֹוהי יהֹון והוה
לגפן ועבד שבקין ּושלח עֹוברן.
ז .והוה נשרא חד רבא רב גפין וחפי כנפין והא גּופנא הדא כפת שרשֹוהי עלֹוהי ועֹוברתּה
שלחת ליּה לאשקָאה יתּה מעּוגית נצבתּה.
ח .בחקל טב עלי מיין סגיאין היא שתילה למעבר ענף ּולמטען פרין למהוי לגפן תקיף.
ט .אמר כדנן יי אלהים תצלח הלא ית שרשֹוהי יפסיק וית אבּה יקטיף ויבשּון כל טרפי
צמחּה יתרֹון ולא במשרין סגיאין ּובעם סגי ייתּון למעקר יתּה משֹורשהא.
י .והא שתילא התצלח הלא כמיקרב בה רּוח קידּומא תיבש מיבש על עּוגית נצבתּה
תיבש.
יא .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
יב .אמר כען לעמא סרבנא הלא ידעתּון מה אלין אמר הא ָאתא מלכא דבבל לירּושלם
ּודבר ית מלכּה וית רברבהא ואֹוביל יתהֹון לותה לבבל.
יגּ .ודבר מזרעא דמלכּותא ּוגזר עמּה קים וָאעיל יתּה במֹומי וית רברבי ַארעא דבר.
יד .למהוי מלכּו חלשא בדיל דלא לאתרברבא למטר ית קימּה למפלחּה.
טוּ .ומרד ביּה לשלחא אזגדֹוהי למצרים למתן ליּה סּוסון ועם סגי היצלח הישתיזיב דעביד
אילין ּומשני קים הישתיזיב.
טז .קים אנא אמר יי אלהים אם לא בַאתרא דמלכא דַאמליְך יתיּה דבסר על מֹומתּה
ּודאשני ית קימיּה עמיּה בגֹו בבל ימּות.
יז .ולא במשרין סגיאין ּובעם סגי יעבד עמּה פרעה קרבא במצבר מליתא ּובמבני כרקֹום
לשיצָאה מדינן סגיאין.
יחּ .ובסר על מֹומי לאשנָאה קים והא ַאמטי ידיּה לפרעה וכל אלין עבד לא ישתיזיב.
יט .בכן כדנן אמר יי אלהים קים אנא אם לא מֹומתי דבסר ּוקימי דשני ואתן פּורענּות
אֹורחּה ברישּה.
כ .ואפרֹוס עלֹוהי מצדתי ויתַאחד בסרגתי וַאגלינּה לבבל ואתפרע מניּה תמן שקרּה דשקר
קדמי.
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כא .וית כל גברֹוהי בכל משריתיּה בחרבא יתקטלּון ּודישתארּון לכל רּוח יתבדרּון ותידעּון
ארי אנא יי גזרית במימרי.
כב .כדנן אמר יי אלהים ואקריב אנא ממלכּותא דבית דוד דמתיל כַארזא רמה ואקימינּה
מבני בנֹוהי יניק וארבי ואקימיניּה במימרי בטּור רם ּומנטל.
כג .בטּור קּודשא דישראל אקימיניּה ויכניש משרין ויעביד סּומכון ויהי למלְך תקיף
ויסתמכּון עלֹוהי כל צדיקיא וכל ענותניא בטלל מלכּותיּה ישרּון.
כד .וידעּון כל מלכי עממיא ארי אנא יי ַאמאיכית מלכּות דהות תקיפא ותקיפת מלכּות
דהות חלשא ַאמאיכית מלכּות עממיא דהות תקיפא כָאעא רטיב ּותקיפית מלכּות בית
ישראל דהות חלשא כָאעא יביש אנא יי גזרית במימרי ואקים.

פרק יח
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .מה לכֹון דאתּון מתלין ית מתלא הדין על ַארעא דישראל למימר אבהתא חטן ּובניא
לקן.
ג .קים אנא אמר יי אלהים אם יהי לכֹון עֹוד מתיל מתלא הדין בישראל.
ד .הא כל נפשתא דילי אינּון כנפש אבא וכנפש ברא קדמי אינּון אנש דיחטי הּוא ימּות.
הּ .וגבר ארי יהי זכאי ויעביד דין דקשֹוט וזכּו.
ו .בטּוריא לא פלח לטעותא ועינֹוהי לא זקף לפּולחן טעות ביּה ישראל וית אתת חבריּה לא
סאיב ּולות אתא מסאבא לא על.
ז .ואנש לא אֹוני משכֹון דחֹובתא אתיב גזילא לא גזל מלחממיּה לכפנא יהב וערטילָאה כסי
מכסּותיּה.
ח .בחבּוליא לא יהב ורביתא לא נסיב משקרא אתיב ידּה דין דקשֹוט עביד בין גבר לגבר.
ט .בקימי הליְך ודיני נטר למעבד קשֹוט צדיקא הּוא מיחא יחי אמר יי אלהים.
י .ואֹוליד בר רשיעא אשיד דם ויעביד לאחּוהי מחדא מאלין.
יא .והּוא ית כל אלין לא עבד אלהין בטּוריא פלח לטעותא וית אתת חבריּה סאיב.
יב .מסכן וחשיְך אֹוני גזילא גזל משכֹונא לא אתיב ּולפּולחן טעותא זקף עינֹוהי תֹועיבא
עבד.
יג .בחבּוליא יהב ורביתא נסיב האתקים לא יתקים ית כל תֹועבתא האלין עבד מימת ימּות
חֹובת קטֹולּה ביּה תהי.
יד .והא אֹוליד בר וחזא ית כל חֹובי אבֹוהי דעבד וחזא ולא עבד כותהֹון.
טו .על טּוריא לא פלח לטעותא ועינֹוהי לא זקף לפּולחן טעות בית ישראל וית אתת
חבריּה לא סאיב.
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טז .ואנש לא אֹוני משכֹונא לא נסיב ּוגזלה לא גזל מלחמיּה לכפנא יהב וערטילָאה כסי
מכסּותּה.
יז .ממסכנא לא אתיב ידּה חבּוליא ורביתא לא נסיב דיני עביד בקימי הליְך הּוא לא ימּות
בחֹובי אבּוהי מיחא יחי.
יח .אבּוהי ארי עשק עשקא גזל גזלא לחד מאחֹוהי ּודלא תקין עבד בגֹו עמיּה והא מית
בחֹוביּה.
יט .ותימרּון מא דין לא לקי ברא בחֹובי אבא ּוברא דין ּוקשֹוט ּוזכּו עבד ית כל קימי נטר
ועבד יתהֹון מיחא יחי.
כ .אנש דיחֹוב הּוא ימּות ברא לא לקי בחֹובי אבא ואבא לא לקי בחֹובי ברא זכּות זכָאה
ביּה יתקים וחֹובת חיבא עלֹוהי תהא.
כא .ורשיעה ארי יתּוב מכל חֹובֹוהי דעבד ויטר ית כל קימי ויעביד דין דקשֹוט ּוזכּו מיחא
יחי לא ימּות.
כב .כל חֹובֹוהי דעבד לא ידכרּון ליּה בזכּותּה דעבד יתקים.
כג .המרעא רעינא במֹותיּה דרשיעא אמר יי אלהים הלא כד יתּוב מאֹורחיּה ויתקים.
כד .וכד יתּוב זכָאה מזכּותּה ויעביד שקר ככל תֹועבתא די עבד רשיעא יעביד דאתקים כל
זכּותיּה דעבד לא ידכרּון בשקריּה דשקר ּובחֹובֹוהי די חב בהֹון ימּות.
כה .ואמרתּון לא מפרשן לנא אֹורחת טּובא דיי שמעּו כען בית ישראל האֹורחת טּובי לא
מפרשן לכֹון הלא אֹורחתכֹון דילכֹון לא תקנן.
כו .וכד יתּוב זכָאה מזכּותּה ויעביד שקר וימּות עליהֹון בשקריּה די עבד ימּות.
כז .וכד יתּוב רשיעא מחֹובֹוהי די עבד ויעביד דין דקשֹוט ּוזכּו היא ית נפשּה יקים.
כח .וחזא ותב מכל חֹובֹוהי די עבד מיחא יחי לא ימּות.
כט .ואמרּו בית ישראל לא מפרשן לנא אֹורחת טּובא דיי האֹורחת טּובי לא מפרשן לכֹון
בית ישראל הלא אֹורחתכֹון דילכֹון לא תקנן.
ל .בכן אנש כאֹורחתיּה אתפרע מנכֹון בית ישראל אמר יי אלהים תּובּו לפּולחני וַאעדּו
מנכֹון פּולחן טעותא ולא יהי לכֹון לתקלת חֹובין.
לאַ .ארחיקּו מנכֹון ית כל חֹוביכֹון דחבתֹון בהֹון ועבידּו לכֹון לב דחיל ורּוח דחלא ולמה
תמּותּון בית ישראל.
לב .ארי לא רעינא במֹותא דחיב לממת אמר יי אלהים תּובּו לפּולחני ואתקימּו.

פרק יט
א .ואת טּול אליא על רברבי ישראל.
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ב .ותימר מה כנשתא דישראל דהות דמיא לליתא ביני מלכיא רבא ביני שלטֹוניא רביַאת
בנהא.
ג .ורביַאת חד מבנהא מלכא הוה ואליף למקטל קטֹול אנשא קטל.
דּ .ושמעּו עלֹוהי עממיא בסריגתהֹון אתאחד וַאיתיאּוהּו בשלשלן לַארעא דמצרים.
ה .וחזת ארי פסק אבד סבּורה ורביַאת חד מבנהא מלכא שויתיּה.
ו .והליְך בגֹו מלכיא מלכא הוה ואליף למקטל קטֹול אנשא קטל.
ז .וַאצדי ברניתיּה וקרויהֹון ַאחריב ּוצדיַאת ַארעא ּומלֹואּה מקל אתרגשתּה.
ח .ואתכנישּו עלֹוהי עממיא סחֹור סחֹור ממדינתא ּופרסּו עלֹוהי מצדתהֹון בסריגתהֹון
אתַאחד.
ט .ויהבּוהי בקֹולרין בשלשלן וַאיתיאּוהּו לות מלכא דבבל ַאיתיאּוהּו במצדיא בדיל דלא
ישתמע קליּה עד על טּורי ישראל.
י .כנשתא דישראל במעבדה אֹוריתא דמיא כגּופן דשתילא על מבּוע דמין דנֹופּה שפיר
וסֹוכּה מטלן היא שתילה על מיין סגיאין.
יא .והוֹו בּה שכלטֹונין תקיפין ּומלכין דגברין לשעבדא מלכּו וראים בתּוקפיּה על מלכּותיּה
ואתנצח בסּומכותיּה בסגי גברֹוהי.
יב .ואתעקרת בתקֹוף מַארעא בית שכנתא לַארעא אֹוחרי אתגליַאת ּומלְך דתקיף כרּוח
קידּומא קטיל עמּה אטלטלּו ּוגלֹו שלטֹוני תּוקפא ועממיא דתקיפין כאשתא שיציאינּון.
יגּ .וכען דמיא לגּופן דשתילא במדברא בַארעא צדיא וחריבא.
יד .ואתֹו עממיא דתקיפין כאשתא מחֹובי זדֹונּה עמּה קטילּו ולא הוֹו בּה שלטֹונין תקיפין
מלכין דגברין לשעבדא מלכּו אמר נביא אליא היא נבּואתא ּותהי לאליא.

פרק כ
א .והוה בשתא שביעתא בחמשא בעסרא לירחא אמר נביא אתֹו גברין מסבי ישראל
למתבע אּולפן מן קדם יי ויתיבּו קדמי.
ב .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ג .בר ָאדם אתנבי לסבי ישראל ותימר להֹון כדנן אמר יי אלהים הלמתבע אּולפן מן קדמי
אתּון ָאתן קים אנא אם אשתאיל לכֹון במימרי אמר יי אלהים.
ד .התֹוכח יתהֹון התֹוכח בר ָאדם ית תֹועבת אבהתהֹון הֹודעינּון.
ה .ותימר להֹון כדנן אמר יי אלהים ביֹומא דאתרעיתי בישראל וקימית להֹון במימרי לזרעא
דבית יעקב ואתגליתי למפרקהֹון בַארעא דמצרים וקימית במימרי להֹון למימר אנא יי
אלהכֹון.
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ו .ביֹומא ההּוא קימית להֹון במימרי לאפקּותהֹון מַארעא דמצרים לַארעא דיהבית להֹון
עבדא חלב ּודבש תּושבחא היא לכל מדינתא.
ז .ואמרית להֹון גבר ית שקּוצֹוהי ַארחיקּו מקביל עינֹוהי ּובפּולחן טעות מצראי לא
תסתאבּון אנא יי אלהכֹון.
ח .וסריבּו על מימרי ולא ָאבּו לקבלא לנביי גבר ית שקּוצי עיניהֹון לא ַארחיקּו וית פּולחן
טעות מצראי לא שבקּו ואמרית למשפְך חימתי עליהֹון דיחּול רּוגזי בהֹון בגֹו ַארעא
דמצרים.
ט .ועבדית בדיל שמי בדיל דלא יתחל לעיני עממיא די אינּון ביניהֹון דאתגליתי למפרקהֹון
לעיניהֹון לאפקּותהֹון מַארעא דמצרים.
י .ואפיקתינּון מַארעא דמצרים וָאעלתינּון למדברא.
יא .ויהבית להֹון ית קימי וית דיני הֹודעית יתהֹון דאם יעביד יתהֹון אנשא ויחי בהֹון בחיי
עלמא.
יב .וַאף ית יֹומי שביא דילי יהבית להֹון למהוי לָאת בין מימרי ּוביניהֹון למדע ארי אנא יי
מקדשיהֹון.
יג .וסריבּו על מימרי בית ישראל במדברא בקימי לא הליכּו וית דיני קצּו דאם יעביד יתהֹון
אנשא וייחי בהֹון חיי עלמא וית יֹומי שביא דילי אחילּו לחדא ואמרית למשפְך חמתי עליהֹון
במדברא לשיציּותהֹון.
יד .ועבדית בדיל שמי בדיל דלא יתחל לעיני עממיא דַאפיקתינּון לעיניהֹון.
טו .וַאף אנא קימת במימרי להֹון במדברא בדיל דלא לָאעלא יתהֹון לַארעא די יהבית
עבדא חלב ּודבש תּושבחא היא לכל מדינתא.
טז .חלף די בדיני קצּו וית קימי לא הליכּו בהֹון וית יֹומי שביא דילי אחילּו ארי בתר פּולחן
טעותהֹון לבהֹון טעי.
יז .וחס מימרי עליהֹון מלחבלּותהֹון ולא עבדית עמהֹון גמירא במדברא.
יח .ואמרית לבניהֹון במדברא בגזירת אבהתכֹון לא תהכּון וית נימּוסיהֹון לא תטרּון
ּובפּולחן טעותהֹון לא תסתאבּון.
יט .אנא יי אלהכֹון בקימי הליכּו וית דיני טרּו ועבידּו יתהֹון.
כ .וית יֹומי שביא דילי קדישּו ויהֹון לָאת בין מימרי ּוביניכֹון למידע ארי אנא יי אלהכֹון.
כא .וסריבּו על מימרי בניא בקימי לא הליכּו וית דיני לא נטרּו למעבד יתהֹון דאם יעביד
יתהֹון אנשא ויחי בהֹון בחיי עלמא ית יֹומי שביא דילי אחילּו ואמרית למשפְך חימתי עליהֹון
דיחּול רּוגזי בהֹון במדברא.
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כב .ואתיב ית מחת גבּורתי ועבדית בדיל שמי בדיל דלא יתחל לעיני עממיא דַאפקית
יתהֹון לעיניהֹון.
כגַ .אף אנא קימית במימרי להֹון במדברא לַאגלָאה יתהֹון לביני עממיא ּולבדרא יתהֹון
במדינתא.
כד .חלף דדיני לא עבדּו ּובקימי קצּו וית יֹומי שביא דילי אחילּו ּובתר טעות אבהתהֹון
הוָאה עיניהֹון.
כה .וַאף אנא מדמרדּו במימרי ולא ָאבּו לקבלא לנביַאי ַארחיקתינּון ּומסרתינּון ביד
שנאיהֹון ּובתר יצריהֹון טפשא אזלּו ועבדּו גזירן דלא תקנן ונימּוסין דלא אתקימתּון בהֹון.
כו .וסאיבית יתהֹון במתנתהֹון בַאעברא כל פתח ולדא בדיל דַאצדינּון בדיל דידעּון די אנא
יי.
כז .בכן אתנבי לבית ישראל בר ָאדם ותימר להֹון כדנן אמר יי אלהים עֹוד דא ַארגיזּו קדמי
אבהתכֹון בדשקרּו במימרי שקר.
כח .וָאעילתינּון לַארעא דקימית במימרי למתן יתּה להֹון וחזֹו כל רמא מנטלא וכל אילן
עבּוף ּונכיסּו תמן ַארגזא קּורבניהֹון ושויאּו תמן פּולחן דבחיהֹון ּונסיכּו תמן ית נכסיהֹון.
כט .ואמרית להֹון מא במתא דאתּון ָאתן לאשתטָאה תמן ואתקרי שמּה במתא עד יֹומא
הדין.
ל .בכן אמר לבית ישראל כדנן אמר יי אלהים הבאֹורח אבהתכֹון אתּון מסתאבין ּובתר
שקּוציהֹון אתּון טען.
לאּ .ובמטל מתנתיכֹון בַאעברא בניכֹון בנּורא אתּון מסתאבין לכל פּולחן טעותכֹון עד יֹומא
דין ואנא אשתאיל לכֹון במימרי בית ישראל קים אנא אמר יי אלהים אם אשתאין לכֹון
במימרי.
לבּ .ודאתּון מהרהרין ודסליקת על לבכֹון קדמי גלין דאתּון ָאמרין נהי כעממיא כזרעית
מדינתא לשמשא ָאעא וַאבנא.
לג .קים אנא אמר יי אלהים אם לא ביד תקיפא ּובדרעא מרֹומם ּוברגז שפיְך אמלֹוְך
עליכֹון.
לד .ואפיק יתכֹון מביני עממיא וַאכניש יתכֹון מן מדינתא דאתבדרתּון בהֹון ביד תקיפא
ּובדרעא מרֹומם ּוברגז שפיְך.
לה .וָאעיל יתכֹון למדבר עממיא ואתפרע מנכֹון תמן אפין באפין.
לו .כמא דאתפרעית מן אבהתכֹון במדברא ַארעא דמצרים כן אתפרע מנכֹון אמר יי
אלהים.
לז .ואניח עליכֹון גזירת דיני וָאעיל יתכֹון במסֹורת קימא.

182

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

183

לח .וַאפריש מנכֹון די מרדּו ודי שקרּו במימרי מַארעא תֹותבּותהֹון ַאפיק יתהֹון ּולַארעא
דישראל לא יעלּון ותידעּון ארי אנא יי.
לט .ואתּון בית ישראל כדנן אמר יי אלהים גבר פּולחן טעותּה אזילּו פלחּו ּובתר דתבתּון
ליתיכֹון צבן לקבלא למימרי וית שמא דקּודשי לא תחלּון עֹוד במתנתכֹון ּובטעותכֹון.
מ .ארי בטּור קּודשי בטּור קּודשא דישראל אמר יי אלהים תמן יפלחּון קדמי כל בית
ישראל כּולהֹון בַארעא חייא תמן יתקבל קּורבניהֹון בפריע ותמן אתבע ית ַאפרשּותכֹון וית
ריש ַאצותכֹון בכל קּודשיכֹון.
מא .קּורבן לרעוא יתקבל קּורבנכֹון בפריע כד אפיק יתכֹון מביני עממיא וַאכניש יתכֹון מן
מדינתא דאתבדרתּון בהן ואתקדש בכֹון לעיני עממיא.
מב .ותידעּון ארי אנא יי כד ָאעיל יתכֹון לַארעא דישראל די קימית במימרי למתן יתּה
לאבהתכֹון.
מג .ותדכרּון תמן ית אֹורחתכֹון וית כל עֹובדיכֹון דאסתַאבתּון בהֹון ותידנקּון ּותהֹון חזן בכל
בישתכֹון דעבדתּון.
מד .ותידעּון ארי אנא יי כד ַאעביד עמכֹון בדיל שמי לא כאֹורחתכֹון בישתא ּוכעֹובדיכֹון
מחבליא בית ישראל אמר יי אלהים.

פרק כא
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם קביל נבּוָאה לאֹורח דרֹומא וַאליף על דרֹומא ואתנבי על חּורשא דחקל דרֹומא.
ג .ותימר לחּורשא דדרֹומא קביל פתגמא דיי כדנן אמר יי אלהים הא אנא מדליק בְך
אשתא ותקטיל בְך כל אילן יביש לא תטפי לשלהֹוביתא דמשיציא ויתרשמּון בּה כל אפיא
מדרֹום לצפּונא.
ד .ויחזּון כל בני בסרא ארי אנא יי ַאדליקתּה לא תטפי.
ה .ואמרית קביל בעּותי יי אלהים הא אינּון ָאמרין לי הלא ממתיל מתלין הּוא.
ו .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ז .בר ָאדם קביל נבּוָאה על ירּושלם וַאליף על מקדשין ואתנבי על ַארעא דישראל.
ח .ותימר לַארעא דישראל כדנן אמר יי הא אנא שלח רּוגזי עלְך ואפיק חרבי מלדנּה וַאגלי
מניְך זכאְך בדיל לשיצָאה חיבְך.
ט .חלף דַאגלי מניְך זכאְך בדיל לשיצָאה חיבְך בכן תפֹוק חרבי מלדנּה על כל בסרא
מדרֹום לצפּונא.
י .וידעּון כל בני בסרא ארי אנא יי ַאפקית חרבי מלדנּה לא תתֹוב עֹוד.
יא .ואת בר ָאדם אתַאנח בזיע חרצין ּובמרר תתַאנח לעיניהֹון.
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יב .ויהי ארי ימרּון לְך על מה את מתַאנח ותימר על בסֹורתא ארי ַאתיא ויתמסי כל לב
ויתרשלן כל ידין ותעמי כל רּוח וכל רכּוביא יתאשדן מיא הא ַאתיא ותתקים אמר יי אלהים.
יג .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
יד .בר ָאדם אתנבי ותימר כדנן אמר יי אלהים אמר חרבא דמלכא דבבל תקטֹול וחרבא
דבני עמֹון תתני ּותשיצי.
טו .בדיל למקטל קטֹול אשתליפת בדיל למעבד פּורענּות אשתנינת על דחדיאּו שבטא
דבית יהּודה ּובנימין לשבטי ישראל כד גלֹו על דפלחּו לטעותא ותבּו אינּון למטעי בתר
צלמי ָאעיא.
טז .ויהב פּורענּותהֹון לאתמסרא ביד מלכא דבבל היא מחת חרבא תהי פּורענּותהֹון
לממסר יתהֹון ביד קטֹולין.
יז .צוח וַאיליל בר ָאדם ארי היא הות בעמי היא וכל רברבי ישראל קטֹולי חרבא אתכנשּו
וָאתּו על עמי מסחֹור סחֹור בכן טפח על ירכא.
יח .ארי אתנביאּו עליהֹון נביא ולא תבּו ּומה יהי בסֹופיהֹון אמר וַאף שבטא דבית יהּודה
ּובנימין מגלא יגלּון ּובעֹובדיהֹון בישיא לא יתקימּון אמר יי אלהים.
יט .ואת בר ָאדם אתנבי ּוטפח יד על יד ותתכפיל חרבא תליתָאה חרב קטֹולין היא חרב
פּורענּות קטֹולא רבא דמזיעא להֹון.
כ .בדיל למתבר לבהֹון ּולַאסגָאה מתקלהֹון על כל קרויהֹון מניתי קטלי חרבא וי חרבא
אשתליפת למקטל אשתנינת לשיצָאה.
כא .אשתליפי ּוקטילי מדרֹומא ושיצי מן צפּונא לָאן אפְך מזמנין.
כב .וַאף אנא ַאיתי פּורענּות על פּורענּות ואניח חימתי אנא יי גזרית במימרי.
כג .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
כד .ואת בר ָאדם ַאתקין לְך תרתין אֹורחן דייתּון בהֹון קטֹולי חרבא דמלכא דבבל
ממדינתא הדא יפקּון תרויהֹון וַאתרא ַאתקין בריש פרשּות אֹורח קרתא ַאתרא ַאתקין.
כה .אֹורחא ַאתקין דייתּון בּה קטֹולי חרבא מרבת בני עמֹון ועל דבית יהּודה די נפקּו
מירּושלם למיתב בקרוין כריכן.
כו .ארי קם מלכא דבבל על אם פרשּות אֹורח בריש תרתין אֹורח למקסם קסם קשת
בגרריא שַאל בצלמניא חזא בכבדא.
כז .בימיניּה הוה קסמא נפיל למהְך לירּושלם למנָאה ָאפרּורון לפתרא תרעין דיעלּון בהֹון
קטֹולין לארמא קל בַאצוחת קרנא למנָאה ָאפרּורון על תרען למצבר מליתא ּולמבני כרקֹום.
כח .והוה להֹון קסּומיהֹון כדיבין בעיניהֹון נחשין דהוה מנחש להֹון ואינּון לא ידעין דַארבעין
ּותשע זמנין הוה כמן ּומתתיב על פתגמא עד דתיתי ליּה שעתא דיתמסרּון בידיּה.
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כט .בכן כדנן אמר יי אלהים חלף דַאדכרתּון חֹוביכֹון באתגלָאה מרדיכֹון לאתחזָאה
חטאיכֹון בכל עֹובדיכֹון חלף דַאדכרתּון ביד מלכא דבבל תתמסרּון.
ל .ואת חיב קטלא רשיעא רבא דישראל דמטא יֹום תבריּה עדן תּושלמת חֹובֹוהי.
לא .כדנן אמר יי אלהים ַאעדי מצנפתא משריה כהנא רבא ואבטיל כתרא מצדקיה מלכא
אמר דין ודין בַאתריּה לא יתקים מגלא יגלֹון גדליה בר אחיקם דלא הוה דיליּה יסבינּה
וצדקיה דדיליּה היא תעדי מניּה.
לב .חֹוביהֹון דחבּו כחֹוביהֹון אתפרע מנהֹון ַאף לדין לא יתקים ליּה עד דַאיתי עלֹוהי
פֹורענּות ישמעאל בר נתניה ואמסריניּה בידיּה.
לג .ואת בר ָאדם אתנבי ותימר כדנן אמר יי אלהים על בני עמֹון ועל חסּודיהֹון ותימר
חרבא חרבא אשתלפת למקטל אשתנינת לשיצָאה בדיל למהוי לּה צחצּוחין.
לד .באתנבָאה לְך שקר בַאלפא לְך כדבן לממסר ית צורְך כצורי קטילי רשיעיא דמטא יֹום
תבירהֹון עדן סעּורן בישתהֹון.
לה .אתיב חרבא לנדנּה בַאתרא דאתבריתּון בארע תֹותבּותכֹון אתפרע מנכֹון.
לו .ואשפֹוְך עלְך חימתי באשת פּורענּותי ַאתקיף עלְך ואמסרינְך ביד גברין רשיעין דאֹומנין
לחבלא.
לז .לעממיא דתקיפין כאשתא תתמסרּון לאשתיצָאה חֹובת קטֹולְך תהי בגֹו ַארעא לא יעּול
דכרניְך ארי אנא יי גזרית במימרי.

פרק כב
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .ואת בר ָאדם התֹוכח התֹוכח ית קרתא דאשדי דם זכאי בגוּה וחוי לּה ית כל תֹועבתהא.
ג .ותימר כדנן אמר יי אלהים קרתא דאשדי דם זכאי בגוּה מטא עדן תברּה ּודפלחין
לטעותא בגוּה בדיל לסאבּותא.
ד .בחֹובת דם זכאי דאשדת חבת ּובפּולחן טעותְך דפלחת אסתַאבת וקריב יֹום תבריְך
ּומטא עדן בישתיְך על כן יהבתיְך חסּודין לעממיא ּולעיב לכל מדינתא.
ה .דקריבין ודרחיקין מניְך יתלעבּון ביְך סֹואבת שמא דסגיאין אתרגּושתהא.
ו .הא רברבי ישראל גבר לתּוקפיּה הוֹו ביְך בדיל למשפְך דם זכאי.
ז .אבא ואמא ָאקילּו בְך לגיֹורא אניסּו אֹונסא בגויְך יתמין וַארמלן אֹוניאּו ביְך.
ח .על קּודשי בסרת וית יֹומי שביא דילי ָאחילת.
ט .גברי ָאכלי קּורצא היֹו ביְך בדיל למשפְך דם זכאי ּובטּוריא פלחּו ביְך לטעותא ארי עיצת
חטאין עבדּו בגויְך.
י .ערית אבא גליאּו ביְך אתא טּומָאה עניאּו ביְך.
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יאּ .וגבר ית אתת חבריּה עבד תֹועיבא ּוגבר ית כלתיּה סאיב בעיצת חטאין ּוגבר ית
אחתיּה בת אבּוהי עני ביְך.
יב .שֹוחדא קבילּו ביְך בדיל למשפְך דם זכאי חבּוליא ורביתא נסיבת וַאהנית רחימְך
באּונסא ּופּולחני שבקת אמר יי אלהים.
יג .והא ַאיתיתי פּורענּותי עלְך בחֹובי ממֹון אֹונסיְך דאנסת ועל דם זכאי דאשתפיְך בגויְך.
יד .היתקף לביְך אם יתחסנן ידיְך ליֹומיא דאנא עתיד למעבד עמְך אנא יי גזרית במימרי
ואקים.
טו .וַאגלי יתיְך לביני עממיא וַאבדרינְך במדינתא ואסיף סאֹובתיְך מניְך.
טז .ואתקדש ביְך לעיני עממיא ותידעּון ארי אנא יי.
יז .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
יח .בר ָאדם הוֹו קדמי בית ישראל לפסּולא כּולהֹון כמא דמערב נחש ּובעיץ ּוברזל ואבר
בגֹו כּורא לפסֹולת כספא הוֹו.
יט .בכן כדנן אמר יי אלהים חלף דהויתּון כּולכֹון לפסּולא בכן הא אנא כניש יתכֹון לגֹו
ירּושלם.
כ .כמכנש כסף ּונחש ּוברזלא ואבר ּובעיץ לגֹו כּורא לַאתקפא עלֹוהי נּורא לַאמסיּותיּה כן
ַאכנש ברּוגזי ּובחימתי וָאסיף ואשיצי יתכֹון.
כא .וַאכניש יתכֹון וַאתקיף עליכֹון באשתא פּורענּותי ותתמסּון בגוּה.
כב .כאתמסָאה כסף בגֹו כּורא כן תתמסּון בגוּה ותידעּון ארי אנא יי שפיכית חימתי עליכֹון.
כג .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
כד .בר ָאדם אמר לּה את ַארעא דישראל ַארעא לא מדכיא היא ולא אתעבידּו בּה עֹובדין
טבין דיגנּון עלּה ביֹום לוט.
כה .סיעת ספרהא בגוּה כַאריון נהמין למקטל קטֹול אנשא קטלּו עֹותר ויקר נסיבּו
ַארמלתהא ַאסגיאּו בגוּה.
כו .כהנהא חטפין באֹוריתי ּומפסין קדשי בין קּודשא לחֹולא לא ַאפרישּו ּובין מסאבא
לדכיא לא הֹודיעּו ּומיֹומי שביא דילי כבשּו עיניהֹון וחלת רעּותי ביניהֹון.
כז .רברבהא בגוּה כדיבין חטפי חטֹוף למשפְך דם זכאי לאבדא נפשן בדיל לקבלא ממֹון
דשקר.
כחּ .ונביי שקרא די בגוה דמן לדבני מחיצא ושעיע ליּה טין פטיר דלא תבן מתנבן שקר
ּומלפין להֹון כדבין ָאמרין כדנן אמר יי אלהים ּומן קדם יי לא אתמלל.
כט .עמא דַארעא עשקּו עּושקא ּוגזלּו גזלה ּומסכן וחשיְך אֹוניאּו ּולגיֹורא אנסּו בלא כדחזי.
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ל .ואתבע מנהֹון קדמי גבר דליּה עֹובדין טבין דיקּום בתרעתא קדמי ויבעי רחמין על עמא
דַארעא בדיל דלא לחבלּותא ולא אשכחית.
לאּ .ושפיכית עליהֹון חימתי באשת פּורענּותי שיציתינּון פּורענּות אֹורחיהֹון ברישיהֹון
יהבית אמר יי אלהים.

פרק כג
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם אתנבי על תרתין מדינן דאינּון כתרתין נשין די בנת אמא חדא הוָאה.
ג .וטעָאה במצרים בתר פּולחן טעותהֹון טעָאה תמן פלחא לטעותא ותמן קלקלא עֹובדיהן.
דּ .ושמהתהן ָאהלה רבתא וָאהליבה אחתּה והוָאה משמשן קדמי וַאצלחא בבנין ּובנן
ּושמהתהן שֹומרֹון ָאהלה וירּושלם ָאהליבה.
הּ .וטעת ָאהלה מבתר פּולחני ואתרעיַאת למטעי בתר רחימהא בתר בני אתּור קריבהא.
ו .לבּושי גמיר שלטֹונין וטּורנין עּולימי חמדתא כּולהֹון פרשין רכבי סּוסון.
ז .ואתרעיַאת למטעי בתריהֹון עּולימי בני אתּור כּולהֹון ּובכל דאתרעיַאת בכל פּולחן
טעותהֹון אסתאבת.
ח .וית פּולחן טעותא דהוה עמּה ממצרים לא שבקת ארי יתּה ַאפלחּו לטעותּה ואינּון
ַאלפּוהא עֹובדין בישין ּושפכּו טעותהֹון עלּה.
ט .בכן מסרתיהא ביד רחימהא ביד בני אתּוּון דאתרעיַאת למטעי בתריהֹון.
י .אינּון גליאּו קלנּה בנהא ּובנתהא שבֹו ועמּה בחרבא קטילּו והות שּום למדינתא
ּופּורענּות דינין עבדּו בגוּה.
יא .וחזת אחתּה ָאהליבה וחבילת רחימתא מנּה וית טעותהא מטעות אחתּה.
יב .בתר בני אתּור אתרעיַאת למטעי שלטֹונין וטּורנין קריבין לבּושי גמר ּופרשין רכבי
סּוסון עּולימי חמדתא כּולהֹון.
יגּ .וגלי קדמי ארי אסתאבת אֹורחא חדא שוי לתרתיהן.
יד .ואֹוסיפת על טעותּה וחזת גברין מצירין על כתלא צלמי כסדאי מצירין בסממניא.
טו .אסירין זרזין בחרציהֹון מחתין קּולסין ברישיהֹון חיזּו גברין כּולהֹון דמּות בני בבל
מדינת כסדאי ארע ילדּותהֹון.
טז .ואתרעיַאת למיטעי בתריהֹון בתר חיזּו עינהא ּושלחת אזגדין לותהֹון למדינת ארע
כסדאי.
יז .ואתֹו לותּה בני בבל למעבד רחמּו וסאיבּו יתּה בטעותהֹון ואסתאבת בהֹון עד דקצת
נפשּה בהֹון.
יח .ואתגליַאת בהתתּה ואתחזי קלנּה ורחיק מימרי יתּה כמא דרחיק מימרי ית אחתּה.
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יט .וַאסגיַאת ית טעותּה לַאדכרא ית יֹומין דמלקדמין דטעת בהֹון כד הות בַארעא
דמצרים.
כ .ואתרעיַאת למהוי שמֹוטא להֹון דבסר חמרין בסריהֹון וצחנת סּוסון צחנתהֹון.
כא .וַאדכרת ית חֹובי עצת חטאְך דמלקדמין במעבדיְך ממצרים רחימּו בדיל חטאי
ינקּותיְך.
כב .בכן ָאהליבה כדנן אמר יי אלהים הא אנא מיתי בגלי ית רחימְך עלְך ית דקצת נפשיְך
בהֹון וַאיתינּון עלְך מסחֹור סחֹור.
כג .בני בבל וכל כסדאי פקּודאי ושֹועאי וקֹועאי כל בני אתּור עמהֹון עּולימי חמדתא
שלטֹונין וטּורנין כּולהֹון גברין מזמנין רכבי סּוסון כּולהֹון.
כד .וייתּון עלְך במאני זינא ברתיכין וגלגלין ּומשרית עממין דמזינין בעגילין וקּולסין ימנּון
עלְך סחֹור סחֹור ואתן קדמיהֹון פּורענּות דינין ויתפרעּון מניְך בנימּוסיהֹון.
כה .ואתן פּורענּותי ביְך ויתפרעּון מניְך ברגז רברביְך ויקיריְך יגלֹון ועמיְך בחרבא יתקטלּון
אינּון בנְך ּובנתְך ישבּון ּושפר ַארעיְך יתֹוקד בנּורא.
כו .וישלחּוניְך לבּושי יקריְך ויסבּון מאני תּושבחתיְך.
כז .ואבטל חֹובי עצת חטאְך מניְך וית פּולחן טעותיְך דהות עמיְך כד הוית בַארעא דמצרים
ולא תזקפין עינְך להֹון וטעות מצראי לא תדכרין עֹוד.
כח .ארי כדנן אמר יי אלהים הא אנא מסר ליְך ביד דסנית ביד דקצת נפשיְך בהֹון.
כט .ויתפרעּון מניְך כדבבּו ויסבּון ית כל ליאּותיְך וישבקּוניְך מטלטלא ּושביקא ותתגלי
בהתת טעּותיְך וחֹובי עיצת חטאְך ּוזדֹוניְך.
ל .חֹוביְך גרמּו אלין ליְך בדטעית בתר עממיא ואסתַאבת בפּולחן טעותהֹון.
לא .באֹורח אחתיְך הליכת ואתן כס פּורענּותּה בידיְך.
לב .כדנן אמר יי אלהים כס פּורענּות אחתיְך תשתין תקיפא וחסינתא תהין לחֹוְך וללעיב
מסגי עקא דתיתי עלְך.
לג .הא כרויא ורון תתמלין כס צדּו ואישתממּו כס פּורענּות אחתיְך שֹומרֹון.
לד .ותשתין יתּה ותגמרין וית פּורענּותהא תקבלין ּובסריְך תתלשין ארי אנא גזרית
במימרי אמר יי אלהים.
לה .בכן כדנן אמר יי אלהים חלף דשבקת פּולחני וַארחיקת דחלתי מקבל עינְך וַאף את
קבילי חֹובי עיצת חטאיְך וטעותיְך.
לו .ואמר יי לי בר ָאדם התֹוכח ית ָאהלה וית ָאהליבה וחוי להן ית תֹועבתהן.
לז .ארי זנאין בהן ודם זכאי אשדּו בידיהן ּובתר פּולחן טעותהן טעֹו וַאף ית בניהן דעתידין
למיפק מנהן תּולדת קּודשא קדמי ַאעבירּו להן לפּולחן.
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לח .עֹוד ַארגיזּו קדמי סאיבּו ית בית מקדשי ביֹומא ההּוא וית יֹומי שביא דילי ָאחילּו.
לטּ .ובמכסּותהן ית בניהֹון לפּולחן טעותהֹון ועלּו לבית מקדשי ביֹומא ההּוא לָאחלּותיּה
והא כדין עבדּו בגֹו בית מקדשי.
מ .וַאף ארי שלחת לגבריא דָאתן מרחיק דאזגד שליח לותהֹון והא אתֹו לאתר דזמינת
ַאתקינת שּוקין ּומנית פלטֹורין.
מאּ .ורמית דרגשין מכיכין דיקר ּופתֹורין מלן כל טּוב סדרת קדמיהֹון ּוקטֹורת בּוסמי
ּומשחי שוית עליהֹון.
מב .וקל אתרגּושתהֹון די שלן שליוא בהֹון ולתקֹוף גברין מסגי אנשא ָאתן מסחֹור סחֹור
ממדברא ויהבּו שירין על ידיהֹון וכתר דתּושבחתא על רישיהֹון.
מג .ואמרית לכנשתא דישראל דבליעת עמה בחֹובין כען תשבֹוק מטעותּה ּותתּוב לפּולחני
ולא תבת.
מד .ועלּו לותּה כמא דעלין לות איתתא פּונדקיתא כן עלּו לָאהלה ּולָאהליבה מזינתא
דעיצתהֹון חטאין.
מה .וגברין זכאין בקבליהֹון יתפרעּון מנהן פּורענּות ניפין ּופּורענּות אשדת דם ארי זנאין
בהן ודם זכאי אשדּו בידיהֹון.
מו .כדנן אמר יי אלהים איתנבי דיסקּון עליהֹון משרין ואמסר יתהֹון לתביר ּולבזא.
מז .וירגמּו יתהן בַאבני קלע משרין ויבזעּון יתהן בסיפיהֹון בניהֹון ּובנתהֹון יקטלּון ּובתיהֹון
יֹוקדּון בנּורא.
מח .ואבטיל חֹובי עיצת חטאין מן ַארעא ויתרדין כל מדינתא ולא יעבדן כעיצת חטאיכֹון.
מט .ויתיהבּון חֹובי עיצת חטאיכֹון עליכֹון וחטאי פּולחן טעותכֹון תקבלן ותידעּון ארי אנא יי
אלהים.

פרק כד
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי בשתא תשיעיתא בירחא עשירָאה בעסרא לירחא
למימר.
ב .בר ָאדם כתב לְך ית שּום יֹומא ית כרן יֹומא הדין סמְך מלכא דבבל על ירּושלם בכרן
יֹומא הדין.
ג .ואתנבי לעמא סרבנא נבּוָאה ותימר להֹון כדנן אמר יי אלהים אתנבי דיסקּון משרין על
קרתא הדא וַאף יתיהיב לּה ַארכא לקבלא מצירא.
ד .כנֹוש רברבהא לגוּה כל גבר עביד קרב משרית עממין מלי יתּה.
ה .מלכי עממין קריב וַאף טקיס סּומכותהא עמהֹון אבע זמנּה ַאף יתרמֹון קטילהא בגוּה.
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ו .בכן כדנן אמר יי אלהים וי על קרתא דאשדי דם זכאי בגוּה דהיא כדּודא דזיהּומתיּה ביּה
וזיהּומתיּה לא נפקת מניּה גלּו על גלּו אתפק עמא מדלא יתעביר בּה תיּובא.
ז .ארי דם זכאי דאתאשד בגוּה בזידּו ּובדרע מרֹומם שפכתיּה לא שפכתיּה בשלּו למעבד
עלֹוהי תיּובא.
ח .למעבד פּורעּנּות לאתפרעא בתקֹוף גליתי חֹוביהֹון על דאשידּו דם זכאי בגלי בדיל דלא
לאישתבקא.
ט .בכן כדנן אמר יי אלהים וי על קרתא דאשדי דם זכאי בגוּה ַאף אנא ַאסגי תבירּה.
יַ .אסגי מלכיא כניש משריתא טקיס סּומכותא וזמין עלּה עבדי קרבא וגברהא ישתבשּון.
יא .ואשַאר ַארעא צדיא בדיל דיצדּון ויסּופּון תרעי קרוהא ויתמסּון בגוּה עבדי סאֹובתּה
ויסּופּון חֹובהא.
יב .תסקֹופין איתמליַאת ולא יפקּון מנּה עבדי בישתא בנּורא תתֹוקד מסגיּות חֹובהא.
יג .בדאסתַאבת בעצת חטאין חלף דדכיתיְך ולא דכית מסֹוַאבתיְך לא תדכין עֹוד עד
דאניח חמתי ביְך.
יד .אנא יי גזרית במימרי אתיא ותתקים לא אמנע ולא אחּוס ולא ארחם כאֹורחתיְך
בישתא ּוכעֹובדיְך מקלקליא אתפרע מניְך אמר יי אלהים.
טו .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
טז .בר ָאדם הא אנא נסיב מנְך ית רגגא דעינְך במֹותא ולא תספד ולא תבכי ולא תשגר
דמעין.
יז .אידנק שתֹוק על מיתְך אבלא לא תעביד טֹוטפתְך יהוין עלְך ּומסנְך תשוי ברגלְך ולא
תתעטיף על שפם ּולחים אבלין לא תיכּול.
יח .ואתנביתי לעמא בצפרא ּומיתת אתתי ברמשא ועבדית בצפרא כמא דאתפקדית.
יט .ואמרּו לי עמא הלא תחוי לנא מא אילן לנא ארי את עביד.
כ .ואמרית להֹון פתגם נבּוָאה מן קדם יי הוה עמי למימר.
כא .אמר לבית ישראל כדנן אמר יי אלהים הא אנא מפיס ית בית מקדשי יקר תּוקפכֹון
רגנא דעיניכֹון וחבּוב נפשכֹון ּובניכֹון ּובנתיכֹון דשבקתּון בחרבא יתקטלּון.
כב .ותעבדּון כמא דעבדית על שפם לא תתעטפּון ּולחים אבלין לא תיכלּון.
כג .וטֹוטפתכֹון ברישיכֹון ּומסגיכֹון ברגליכֹון לא תספדּון ולא תבכּון ותתמסּון בחֹוביכֹון
ותתנהמּון גבר לאחֹוהי.
כד .ויהי יחזקאל לכֹון לָאת ככל די עבד תעבדּון במיתּה ותידעּון ארי אנא יי אלהים.
כה .ואת בר ָאדם הלא ביֹומא דַאעדי מנהֹון ית בית מקדשיהֹון יקר תּוקפהֹון חדות
תּושבחתהֹון יתנסיב מנהֹון רגגא דעיניהֹון וחבּוב נפשהֹון דטב להֹון מבניהֹון ּומבנתיהֹון.

190

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

191

כו .ביֹומא ההּוא ייתי משיזבא לותְך לאשמעּותְך בסֹורא.
כז .ביֹומא ההּוא יתפתח פּומְך במיתי משיזבא ותתנבי ולא תשתֹוק עֹוד ּותהי להֹון לָאת
ותידעּון ארי אנא יי.

פרק כה
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם קביל נבּוָאה על בני עמֹון ותתנבי עליהֹון.
ג .ותימר לבני עמֹון קבילּו פתגמא דיי אלהים כדנן אמר יי אלהים חלף דאמרתא חדוא על
מקדשי ארי אתחל ועל ַארעא דישראל ארי צדיַאת ועל דבית יהּודה ארי הליכּו בגלּותא.
ד .בכן הא אנא מסר ליְך לבני מדינחא לירּותא ויתבּון ברניתיהֹון ביְך משכניהֹון אינּון ייכלּון
טּוב ַארעיְך ואינּון יבזּון נכסְך.
ה .ואתן ית רבה למדֹור גמלין וית בני עמֹון לבית משרי עדרין דען ותידעּון ארי אנא יי.
ו .ארי כדנן אמר יי אלהים חלף דטפחתא בידְך ּורפסתא ברגלְך וחדיתא בכל צפּוח נפש
על ַארעא דישראל.
ז .בכן הא אנא מרים ית מחת גבּורתי עלְך ואתננְך לביז לעממיא ואשיצינְך מביני עממיא
ואבדנְך מן מדינתא ַאצדנְך ותידע ארי אנא יי.
ח .כדנן אמר יי אלהים חלף דאמרּו מֹואבאי ושעיר מה שנֹו מכל עממיא דבית יהּודה.
ט .בכן הא אנא תבר ית תקֹוף מֹוָאב מקרויהֹון מכרכיהֹון עד פציחיהֹון חדות ַארעהֹון בית
ישימֹות בעל מעֹון וקריתים.
י .לבני קדם על בני עמֹון ואמסרינּה לירּותא בדיל דלא יהי דכרי בני עמֹון בעממיא.
יאּ .ובמֹוָאב ַאעביד פּורענּות דינין וידעּון ארי אנא יי.
יב .כדנן אמר יי אלהים חלף דעבדּו אדֹומאי בתקֹוף פּורענּות לבית יהּודה וחבּו חֹובא
ואתפרעּו מנהֹון.
יג .בכן כדנן אמר יי אלהים וארים מחת גבּורתי על אדֹום ואשיצי מנּה אנשא ּובעירא
ואתנינּה חּורבא מדרֹומא ויתבי דדן בחרבא יתקטלּון.
יד .ואתן ית פּורענּותי באדֹום ביד עמי ישראל ויתמסרּון ויתפרעּון מן אדֹום כרּוגזי ּוכחימתי
וידעּון ית פּורענּותי אמר יי אלהים.
טו .כדנן אמר יי אלהים חלף דעבדּו פלשתאי בדבבּו ויתפרעּון פּורענּות בצפּוח נפש בדיל
לחבלא דבבּות עלם.
טז .בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא מרים ית מחת גבּורתי על פלשתאי ואשיצי ית עמא
דחיבין לאשתיצָאה ואֹוביד ית שַאר ספר ימא.
יז .וַאעביד בהֹון פּורענּון רברבן בתקֹוף רגז וידעּון ארי אנא יי בדאתן ית פּורענּותי בהֹון.
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פרק כו
א .והוה בחדא עסרי שנין בחד לירחא הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם חלף דאמרית צֹור על ירּושלם חדוא אתברת דהוה מספקא סחֹורה לכל
עממיא אסתחרת למיתי לותי דהות מליא חרּובת.
ג .בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי עלְך צֹור ואסק עלְך משרית עממין סגיאין
כמיסק ימא באתרגּושת גלֹוהי.
ד .ויחבלּון שּורי צֹור ויפגרּון מגדלהא וַאעקר עפרּה מנּה ואתן יתּה לשעיעֹות כיף גלי.
ה .משטח צידין תהי בגֹו ימא ארי אנא גזרית במימרי אמר יי אלהים ּותהי לבזא לעממיא.
ו .ויתבי כפרנהא די בחקלא בחרבא יתקטלּון וידעּון ארי אנא יי.
ז .ארי כדנן אמר יי אלהים הא אנא מיתי על צֹור נבּוכדראצר מלכא דבבל מצפּונא מלְך
מלכיא בסּוסון ּוברתיכין ּובפרשין ּומשרין ועם סגי.
ח .יתבי כפרנְך די בחקלא בחרבא יקטיל ויבני עלְך כרקֹום ויצבֹור עלְך מליתא ויקים עלְך
די מזינין בתרסין.
טּ .ומחת פגֹוזֹוהי יהב בשּורְך ּומגדלְך יתרע בַאבני ברזליּה.
י .מרפסת סּוסותיּה יחפינְך ַאבקיהֹון מקל פרשין וגלגלין ּורתיכין יזּועּון שּורְך במיעלֹוהי
בתרעְך כמא דעלין בקרתא דמתרעא משּור.
יא .בפרסת סּוסותיּה ירּוש ית כל שּוקְך עמיְך בחרבא יקטיל וקמת תּוקפיְך לַארעא ימגר.
יב .ויבזּון נכסְך וישבּון סחֹורתיְך ויפגרּון שּורְך ּובתי חמדתְך יתרעּון ואבניְך וָאעְך ועפרְך
בגֹו ימא ישוּון.
יג .ואבטיל אתרגּושת זמריְך וקל נגּון כנריְך לא ישתמע עֹוד.
יד .ואתנינְך לשעיעּות כיף גלי משטח צידין תהי לא תתבני עֹוד ארי אנא יי גזרית במימרי
אמר יי אלהים.
טו .כדנן אמר יי אלהים לצֹור הלא מקל מפלת קטילְך בניהּום מטעני חרב כד יתרמּון
קטילין בגויְך יזּועּון פרוריא.
טז .ויחתּון מעל כּורסותיהֹון כל רברבי ימא ויעדּון ית מעיליהֹון וית לבּושי ציּוריהֹון ישלחּון
זיע ילבשּון על ַארעא יתבּון ויזּועּון מן קדם תביריהֹון ויצדּון עלְך.
יז .ויטלּון עלְך אליא ויימרּון לְך איכדין ַאבדת דהוית יתבא בגֹו ימיא קרתא משבחתא
דהוית יתבא בתקֹוף ימא היא ויתבהא איכדין אתמסרּו לתבר כל יתבהא.
יח .כען יזּועּון פרוריא ביֹום מפלת קטילְך ויתבהלּון נגותא די בימא במפק גלּותיְך.
יט .ארי כדנן אמר יי אלהים כד אתן יתיְך קריא חרבא כקרוין דלא אתֹותבא בַאסקּותי עלְך
משרית עממין דסגיאין כמי תהֹומא ויחפּונְך עממין סגיאין.
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כ .וַאחתניְך עם נחתי נֹוב בית ַאבדנא לות עמא דמעלמא וַאצדניְך בַארעא ַארעיתא
בחרבתא דמעלמא עם נחתי גֹוב בית ָאבדנא בדיל דלא תתיתבין ואתן חדוא בַארעא
דישראל.
כא .כדלא הוית אתננְך וכן תהי ותתבעין ולא תשכחין עֹוד לעלם אמר יי אלהים.

פרק כז
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .ואת בר ָאדם טֹול על צֹור אליא.
ג .ותימר לצֹור דיתבא על מגרש מחֹוזי ימא מספקא סחֹורא לעממיא לנגון סגיאין כדנן
אמר יי אלהים צֹור את אמרת אנא משכללא בשּופרי.
ד .בגֹו ימיא תחּומיְך ַארדיכליְך שכלילּו בניניְך.
ה .בירון משניר בנֹו ליְך ית כל נשרְך ַארזין מלבנן נסיבּו למעבד תֹורנין עלְך.
ו .בלּוטין ממתנן עבדּו משֹוטי ספינְך תרֹומי תרעְך דפין דאשכרֹועין מכבשין בשן דפיל בית
חֹופָאה לאתיטרּון ממדינת אפּוליא.
ז .בּוץ וציּורין ממצרים הוה פרסיְך למהוי ליְך לָאת תכלא וַארגונא ממדינת איטליא הות
כסּותיְך.
ח .יתבי צידֹון וַארוד הוֹו שיטין ּומיתן סחֹורא לגויְך חכימיְך צֹור הוֹו ביְך אינּון פרנסיְך.
ט .סבי גבל וחכימהא הוֹו ביְך מתקפי צֹורביְך כל נחתי ימא וספניהֹון הוֹו שיטין ומיתן
סחֹורא לגויְך.
י .פרסאי ולּודאי ּופּוטאי הוֹו במשריתיְך גברי עבדי קרביְך עגילין וקּולסין תלֹו ביְך אינּון
ַאסגיאּו זיויְך.
יא .בני ַארוד וכל משריתיְך על שּורְך סחֹור סחֹור וַאף קפּוטקאי במגדליְך הוֹו שלטיהֹון תלֹו
על שּורְך סחֹור סחֹור אינּון שכלילּו שּופריְך.
יב .מן ימא מיתן סחֹורא לגויְך מסגי כל עֹותר בכסף ברזל עבץ ואבד יהבּו בבית גנזיְך.
יג .יון תּובל ּומשְך אינּון תגריְך בנפשא דאנשא ּומני נחשא מיתן סחֹורא לגויְך.
יד .ממדינת גרממיא סּוסון ּופרשין וכּודנון מיתן סחֹורא לגויְך.
טו .בני דדן תגרְך יתבי נגון סגיָאן מיתן סחֹורא לגויְך בקרנין דיעלין ושן דפיל וטוסין אתיבּו
קּורבניְך.
טז .מן ארם מיתן סחֹורא לגויְך מסגי עּותריְך בתכריכין דַארגון ּורקם ּובּוץ ציּורין וַאבנין
טבין ּומרגלין יהבּו בבית גנזיְך.
יז .יהּודה וַארעא דישראל אינּון תגריְך בהטי ריחּוש וקֹוליא ּודבש ּומשח ּושעיף יהבּו
בחּנּותיְך.
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יח .מן דמשק מיתן סחֹורה לגויְך בסגי עֹותרין מסגי כל עֹותר בחמר חילת מבשל ועמר
מילת כבינא.
יט .ודן ויון בשירין סחֹורתיְך מיתן בערקין דברזל קדה ּוקנה בשם בחנּותיְך יהבּו.
כ .מן דדן מיתן סחֹורא לגויְך בלבּוש דיקר לרתיכין.
כא .ערב וכל רברבי נבט אינּון תגריְך בתֹורין ודכרין וגדין בהֹון הות סחֹורתיְך.
כב .תגרי שבא ורעמה אינּון תגריְך בריש כל בּוסמין ּובכל ַאבנין טבן ודהבא יהבּו בבית
גנזיְך.
כג .חרון ּונציבין והדיב תגרי שבא מדינן אתּור ּומדי אינּון תגריְך.
כד .אינּון תגריְך בגמר מיני כל תּושבחתא בגֹוזזין דתכלא וכּושפין דַארזא באימלין די
זהריתא דמחתין בקֹומטרין חפן גלדין מַאסרין בַאטּונין די בּוצא חתימין בעזקת גלף עבידת
ימא מחתין במגדלי ָאעי הדסין בהֹון הות סחֹורתיְך.
כה .בספיני ימא הוֹו שיטין ּומיתן סחֹורא לגויְך ועתרת ּותקיפת לחדא בגֹו ימיא.
כו .במיין סגיאין עלּו עלְך ּובזּו יתיְך מלְך דתקיף כרּוח קדּומא תבריְך בגֹו ימיא.
כז .עֹותריְך ונכסיְך סחֹורתיְך ספניְך ּופרנסיְך מתקפי צֹורכיְך ּומיתן סחֹורת חנותיְך וכל
גברי עבדי קרביְך די ביְך וכל משריתיְך די בגויְך יתרמּון בגֹו ימיא ביֹום מפלת קטיליְך.
כח .לקל צוחת פרנסיְך יזּועּון פרוריא.
כט .ויחתּון מספיניהֹון כל ָאחדי משֹוט ספנין כל פרנסי ימא על ַארעא יקּומּון.
ל .וישמעּון עלְך בקליהֹון ויצוחּון במרר ויסקין עפרא על רישיהֹון בקיטמא יהֹון חפיפין.
לא .וימרטּון עלְך מרט וייסרּון סקין ויבכּון עלְך במריר נפש ויעבדּון מספד מריר.
לב .ויטלּון עלְך בעינּויהֹון איליא וילילּון עלְך מן כצֹור לית דדמי לּה בגֹו ימיא.
לג .במפק סחֹורתיְך מביני עממיא שבעת עממין סגיאין בסגי עֹותריְך ונכסיְך ַאעתרת מלכי
ַארעא.
לד .כען אתברת דהות מספקא סחֹורא לעממיא בעֹומקי ימא סחֹורתיְך וכל משריתיְך
בגויְך נפלּו.
לה .כל יתבי נגותא צדיאּו עלְך ּומלכיהֹון זעּו זיע אתרשימּו אפיהֹון.
לו .תגרין בעממיא צדיאּו עליְך כדלא הוית אתניניְך וכן תהין עד עלמא.

פרק כח
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם אמר למלכא דצֹור כדנן אמר ליבְך ואמרת דחלא אנא יי אלהים חלף דראים
מֹותב תקיפין יתיבית בגֹו ימיא ואת אנשא ולית בְך צרֹוְך וחשבתא בליבְך דאת דחלא.
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ג .הא חכים את מדניאל וכל רז לא יתכסא מנְך.
ד .בחּוכמתְך ּובסכלתנּותְך קניתא לְך נכסין ּוכנשתא דהבא וכספא באֹוצרְך.
ה .בסגי חֹוכמתְך ּובסחֹורתְך סגיָאה משריתְך וראים לבְך במשריתְך.
ו .בכן כדנן אמר יי אלהים חלף דחשבתא בלבְך דאת דחלא.
ז .בכן הא אנא מיתי עלְך נּוכראין תקיפי עממיא וישלפּון סיפיהֹון על תקּון חּוכמתְך ויחבלּון
זיו אימתְך.
ח .לחבלא יחתּונְך ּותמּות ממת מטעני חרבא בגֹו ימיא.
ט .המימר תימר דחלא אנא קדם דקטלְך ואת אנשא ולית בְך צרֹוְך ביד מחבלְך.
י .ממת רשיעין תמּות ביד נּוכראין ארי אנא גזרית במימרי אמר יי אלהים.
יא .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
יב .בר ָאדם טֹול איליא על מלכא דצֹור ותימר ליּה כדנן אמר יי אלהים את דמי למנא
דצּורתא די מתקן בחּוכמתא ּומשכלל בשּופריּה.
יג .בסגי טבון ותפנּוקין את מתפנק כאילּו בעדן גנתא דיי את שרי כל עתרא גיותא ויקרא
מתיהב לְך כל ַאבנין טבין מסרדן על לבּושְך סמקן ירקן וסבהלֹום כרּום ימא ּובּורלא
ּופנתירין שבזיז אזמררגדין ּוברקן משקען בדהב כל אלין עבידת תקּונְך בכן ראים לבְך
ברם לא אסתכלת בפגרְך דאתעביד חללין ּונקבין דאינּון צֹורכן דלא אפשר לְך דתתקיים
בלא בהֹון מיֹומא דאתבריתא עמְך מתקנין.
יד .את מלְך מרבא למלכּו ויהבית לְך רבּותא ואת על טּור קּודשא דיי בסרתא ּובעמא
קדישא סברתא למשלט.
טו .שלים את באֹורחְך מיֹומא דאתבריתא עד דאשתכח שקר ביְך.
טז .בסגיאּות סחֹורתְך אתמליאּו אֹוצרְך חטֹוף וחבתא ואפסינְך על דבסרת על טּור קּודשא
דיי ואבדינְך מלכא דרבתנא על די סברתא למשלט בעמא קדישא.
יז .ראים לבְך בתּוקפְך אתחבלת בחּוכמתְך על זיו אימתְך על ַארעא רטשתְך ַאזהרא
למלכיא יהבתיְך לאסתכלא בְך.
יח .מסגי חֹובְך בשקר סחֹורתְך ָאפיסתא מקדשְך וַאיתי עממיא דתקיפין כאשתא מחֹובי
זדֹונְך אינּון ישיצּונְך ואתנינְך כקטם על ַארעא לעיני כל חזְך.
יט .כל דידעְך בעממיא צדיאּו עלְך כדלא הוית אתנינְך וכן תהי עד עלמא.
כ .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
כא .בר ָאדם קביל נבּוָאה על צידֹון ואתנבי עלה.
כב .ותימר כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי עלְך צידֹון ואתיקר בנייְך וידעּון ארי
אנא יי כד ַאעביד ביְך פּורענּות דינין ואתקדש בּה.
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כג .ואשלח בּה מֹותא ּוקטלא בשּוקהא כד יתרמּון קטילין בגוּה בַאיתיּותי עלּה דקטלין
בחרבא מסחֹור סחֹור וידעּון ארי אנא יי.
כד .ולא יהי עֹוד לבית ישראל מלְך מבאיש ושלטֹון מעיק מכל סחרניהֹון דבזזין יתהֹון
וידעּון ארי אנא יי אלהים.
כה .כדנן אמר יי אלהים כד ַאכנש ית בית ישראל מביני עממיא דאתבדרּו לתמן ואתקדש
בהֹון לעיני עממיא ויתּובּון על ַארעהֹון דיהבית לעבדי ליעקב.
כו .ויתּובּון עלּה לרֹוחצן ויבנּון בתין ויצבּון כרמין ויתבּון לרֹוחצן כד ַאעביד פּורענּות דינין
מכל דבזזין יתהֹון מסחרניהֹון וידעּון ארי אנא יי אלההֹון.

פרק כט
א .בשתא עשיריתא בעשירָאה בתרי עסר לירחא הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי
למימר.
ב .בר ָאדם קביל נבּוָאה על פרעה מלכא דמצרים ואתנבי עלֹוהי ועל מצראי כּולהֹון.
ג .אתנבי ותימר כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי עלְך פרעה מלכא דמצרים דאת
דמי לתנינא רבא די שרי בגֹו נהרותיּה די אמר דילי מלכּותא ואנא כבישית.
ד .ואתן שירין בליסתְך ואקטֹול שלטֹוני תּוקפְך עם גברְך ואבטלינְך ממלכּותְך וית כל
שלטֹוני תּוקפְך עם גברְך יתקטלּון.
ה .וארטשינְך למדברא יתְך וית כל שלטֹוני תּוקפְך על אפי חקלא תתרמי נבילתְך לא
תתכניש ולא תתקבר לחית ַארעא ּולעֹופא דשמיא מסרתְך לאשתיצָאה.
ו .וידעּון כל יתבי מצרים ארי אנא יי חלף דהוֹו סמְך קניא רעיעא לבית ישראל.
ז .באתכניּותהֹון בְך ביד מלְך תקיף תתמסר וייבד בית רֹוחצניהֹון ּובאיסתמכּותהֹון עלְך
תתבר ולא תהי להֹון לבית סּומכון.
ח .בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא מיתי עלְך דקטלין בחרבא ואשיצי מנְך אנשא ּובעירא.
טּ .ותהי ַארעא דמצרים לאישתממּו וחּורבא וידעּון ארי אנא יי חלף דאמר מלכּותא דילי
ואנא כבשית.
י .בכן הא אנא שלח רּוגזי עלְך ועל מלכותְך ואתן ית ַארעא דמצרים לחֹורב צדּו ּושממּו
ממגדל סונה ועד תחּום כּוש.
יא .לא תעבר בּה רגלא די אנשא ורגלא די בעירא לא תעבר בּה ולא תתיתב ַארבעין שנין.
יב .ואתן ית ַארעא דמצרים לצדּו בגֹו מדינן צדין וקרוהא בגֹו קרוין דהוָאה חרבן יהוין לצדּו
ַארבעין שנין וַאגלי ית מצראי לביני עממיא ואבדרינּון במדינתא.
יג .ארי כדנן אמר יי אלהים מסֹוף ַארבעין שנין ַאכניש ית מצראי מביני עממיא דאתבדרּו
לתמן.
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יד .ואתיב ית גלּות מצרים וָאתיב יתהֹון לַארעא פתרֹוס על ַארעא תֹותבּותהֹון ויהֹון תמן
מלכּו חלשא.
טו .מן מלכותא תהי חלשא ולא תתרברב עֹוד על עממיא וַאזעירינּון בדיל דלא יפלחּון
בעממיא.
טז .ולא יהֹון עֹוד לבית ישראל לאתרחצא עליהֹון לַאדכרא חֹובין בַאפניּותהֹון בתריהֹון
וידעּון ארי אנא יי אלהים.
יז .והוה בעסרין ּושבע שנין בקדמָאה בחד לירחא הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי
למימר.
יח .בר ָאדם נבּוכדראצר מלכא דבבל ַאפלח ית משריתיּה פּולחן רב על כל סער ריש נתר
וכל כתף אתמרט ואגר לא הוה ליּה ּולמשריתיּה מצֹור על פּולחנא דַאפלח עלּה.
יט .בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא יהיב לנבּוכדראצר מלכא דבבל ית ַארעא דמצרים
וישבי אתרגּושתּה ויבֹוז בזּה ויעדי עדאּה ּותהי אגר למשריתיּה.
כַ .אגריּה דַאפלח ביּה יהבית ליּה ית ַארעא דמצרים דחבּו קדמי לאתפרע מנהֹון אמר יי
אלהים.
כא .ביֹומא ההּוא ַאיתי פּורקן לבית ישראל ולְך אתן מפתח פּומא בנבּוָאה ביניהֹון וידעּון
ארי אנא יי.

פרק ל
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם אתנבי ותימר כדנן אמר יי אלהים ַאילילּו ואמרּו וי מן קדם יֹומא.
ג .ארי קריב יֹומא וקריב יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי יֹום ענן זיע תבר עממיא יהי.
ד .ותחֹול חרבא במצרים ויהי זיע בכּוש כד יתרמּון קטילין במצרים וישבּון אתרגּושתּה
ויתפגרּון אּושותהא.
ה .כּושאי ּופּוטאי ולּודאי וכל סּומכותא וכּוב ּובני ַארעא קימא עמהֹון בחרבא יתקטלּון.
ו .כדנן אמר יי ויתקטלּון סעדי מצרים ויבטל יקר תּוקפּה ממגדֹול סונה בחרבא יתקטלּון
בּה אמר יי אלהים.
ז .ויצדּון בגֹו מדינן דצדין וקרוֹוהי בגֹו קרוין דהוָאה חרבן יהוין.
ח .וידעּון ארי אנא יי בדאתן עממיא דתקיפין כאשתא על מצרים ויתברּון כל סעידהא.
ט .בעדנא ההיא יפקּון אזגדין מן קדמי בלגיֹונין לאזעא כּוש דשריא לרֹוחצן ויהי זיעא בהֹון
כיֹום מצרים ארי הא ַאתיא.
י .כדנן אמר יי אלהים ואבטיל ית אתרגּושת מצרים ביד נבּוכדראצר מלכא דבבל.
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יא .הּוא ועמיּה עמיּה תקיפי עממיא אתן לחבלא ַארעא וישלפּון סיפיהֹון על מצרים וימלֹון
ית ַארעא קטילין.
יב .ואתן נהריהֹון יבשתא ואמסר ית ַארעא ביד מבאשין וַאצדי ַארעא ּומלהא ביד רשיעין
אנא יי גזרית במימרי.
יג .כדנן אמר יי אלהים וַאביד דפלחין לטעותא ואשיצי דפלחין לצלמניא ממפס ּומלכא
מַארעא דמצרים דחלא במצרים.
יד .וַאצדי ית פתרֹוס וַאיתי עמא דתקיפין כאשתא על טאניס וַאעביד פּורענּות דינין
בַאלכסנדריא.
טו .ואשפֹוְך חימתי על סין תקֹוף מצרים ואשיצי ית אתרגּושת אלכסנדריא.
טז .וַאיתי עממיא דתקיפין כאשתא במצרים מזע תזּוע סין ואלכסנדריא תהי מתרעא
משּור ּומפיס בעלי דבבּו יקפּונּה יֹום יֹום.
יז .עּולימי ָאון ּופיבסת בחרבא יתקטלּון ּופלחיהֹון בשביא יהכּון.
יח .ועל תחפנחס ַאיתי חשֹוְך בימם כד אתבר תמן ית תקֹוף מצרים ויבטל בּה יקר תּוקפּה
מלְך במשריתיּה יחפינּה כעננא דסליק וחפי ית ַארעא ויתבי כפרנהא בשביא יהכּון.
יט .וַאעבד פּורענּות דינין במצרים וידעּון ארי אנא יי.
כ .והוה בחדא עשרי שנין בקדמָאה בשבעא לירחא הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי
למימר.
כא .בר ָאדם ית תקיף פרעה מלכא דמצרים תברית והא לא מתקפא לאתסָאה למתן
עיצה למחכם לאתקפא למיחד מלכּו.
כב .בכן כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי על פרעה מלכא דמצרים ואתבר ית
סעדֹוהי וית שלטֹונֹוהי תקיפיא דבהֹון הּוא תבר ית מלכותא וארמי ית תּוקפא מניּה.
כג .וַאגלי ית מצראי ביני עממיא ואבדרינּון במדינתא.
כד .וַאתקיף ית מלכּות מלכא דבבל ואתן ית תּוקפי בידיּה ואתבר ית תקֹוף פרעה וינהם
נהֹום מטעני חרב קדמֹוהי.
כה .וַאתקיף ית מלכּות מלכא דבבל ּומלכּות פרעה תבטל וידעּון ארי אנא יי כד אתן
תּוקפי ביד מלכא דבבל ויתפרע פּורענּות מן ַארעא דמצרים.
כו .וַאגלי ית מצראי לביני עממיא ואבדר יתהֹון במדינתא וידעּון ארי אנא יי.

פרק לא
א .והוה בחדא עסרא שנין בתליתָאה בחד לירחא הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי
למימר.
ב .בר ָאדם אמר לפרעה מלכא דמצרים ּולאתרגּושתּה למן דמיתא בתּוקפְך.
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ג .הא אתּורָאה דמיא לַארזא בלבנן דנֹופיּה שפיר וסֹוכיּה מטלן ורם בקֹומה ועל נגדין שלח
שרשֹוהי.
ד .בעממיא סגי בסּומכותא תקיף ית מלכיא שעביד לתחֹות מלכּותיּה וית שלטֹונֹוהי מני על
כל מדינת ַארעא.
ה .על כן ראים בתּוקפיּה מכל מלכי ַארעא ּוסגיַאת משריתיּה ואתנצחּו סּומכותיּה על
עממין סגיאין באתנצחּותּה.
ו .במשריתיּה כביש כל כרכין תקיפין ּותחֹות שלטֹונֹוהי שעביד כל מדינת ַארעא ּובטלל
מלכּותיּה יתיבּו כל עממין סגיאין.
ז .ואתנצח בסּומכותיּה בסגי גברֹוהי ארי הות אימתיּה על עממין סגיאין.
ח .מלכין תקיפין לא אתנצחּו לקבלּה בתקֹוף גבּורא דהות עמּה מן קדם יי שלטֹונין לא קמּו
קדם משריתיּה וגברין לא יכילּו כסימכותיּה בתקֹוף גבּורא דהות עמיּה מן קדם יי לא דמיּה
ליּה בתּוקפיּה.
ט .שפיר עבידתיּה בסגי גברֹוהי וזעּו מן קדמֹוהי כל מלכי קדם בתקֹוף גבּורא דהות עמּה
מן קדם יי.
י .בכן כדנן אמר יי אלהים חלף דרמתא בקֹומה ויהב מרותיּה על מלכותא וראים לביּה
בתּוקפיּה.
יא .ואמסריניּה ביד תקיף עממיא אתפרע מניּה בחֹוביּה תריכתיּה.
יב .ושיציֹוהי נּוכראין תקיפי עממיא ורטשּוהי על טּוריא ּובכל חיליא נפלא משריתיּה
ואתבדרּו סּומכותיּה בכל פצידי ַארעא ּונחתּו מטלל מלכּותיּה כל עממי ַארעא ורטשֹוהי.
יג .על מפלת קטילֹוהי שרֹו כל עֹופא דשמיא ועל פגרי משיריתיּה נחא כל חית ברא.
יד .בדיל דלא יראמּון בתּוקפיהֹון כל מלכי קדם ולא יתנּון ית מרותהֹון על מלכותא ולא
יתרברבּון להֹון בתּוקפיהֹון כל עבדי מלכּו ארי כּולהֹון אתמסרּו למֹותא לַארעא ַארעיתא בגֹו
בני אנשא עם נחתי גֹוב בית ַאבדנא.
טו .כדנן אמר יי אלהים ביֹום ַאחתֹותי יתיּה לשאֹול אתאבלּו עלֹוהי חפת עקא ית עלמא
וחרֹובא מדינתא וזעּו עממין סגיאין וחשֹוכּו עלֹוהי אפי מלכיא וכל מלכי עממיא עלֹוהי טפחּו
כתפא.
טז .מקל מפלתיּה ַאזעית עממיא בַאחתֹותי יתיּה לשאֹול עם נחתי גֹוב בית ַאבדנא
ואתנחמּו בַארעא ַארעיתא כל מלכי קדם שלטֹונין ועתירי נכסיא כל עבדי מלכּו.
יזַ .אף אינּון עמיּה אתחתּו לשאֹול עם קטילי חרבא ושלטֹונֹוהי אתברּו מתקיפיהֹון בגֹו
מלכּותא.
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יח .למן דמיתא כדין ביקר ּוברבּו במלכי קדם ותתחת עם מלכי קדם לַארעא ַארעיתא בגֹו
חיביא תשכב עם קטילי חרבא הּוא פרעה וכל אתרגּושתיּה אמר יי אלהים.

פרק לב
א .והוה בתרתא עסרי שנין בתרי עסר ירחין בחד לירחא הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי
עמי למימר.
ב .בר ָאדם טֹול אליא על פרעה מלכא דמצרים ותימר ליּה תקיף בעממיא הויתא ואת
כתנינא בימיא וַאגחתא במשריתְך ואזעתא עממיא בסּומכותְך וַאחריבתא מדינתהֹון.
ג .כדנן אמר יי אלהים וַאפרס עלְך ית מצדתי בקהל עממין סגיאין ותתַאחד בסריגתי.
ד .וארטשינְך בַארעא על אפי ברא ארמי נבילתְך ואשרי עלְך כל עֹופא דשמיא וַאסבע מנְך
חית כל ַארעא.
ה .ואתן ית בסר קטילְך על טּוריא ויתמלּון חיליא פגרי משריתְך.
ו .וארוי ַארעא דהניתא מדמְך על טּוריא ּופצידיא יתמלּון מנְך.
ז .ותחפינְך עקא בַאכהיּותי ית זיו יקר מלכּותְך מן שמיא יזערּון עם משריתְך דהוֹו סגיאין
ככֹובייא מלְך במשריתיּה יחפינְך בעננא דסליק וחפי ית שמשא ּוכסהרא ביממא לא מזהר
נהֹוריּה.
ח .כל שבילי אֹורחתיְך דמתקנין ּונטירן בגויְך הא כמנהרי זהריא בשמיא אקלקלינּון עלְך
ותחפי עקא כקבלא ית ַארעְך אמר יי אלהים.
ט .ואזיע לב עממין סגיאין בַאיתיּותי תבירי קרבְך לביני עממיא למדינן דלא ידעתינּון.
י .וַאצדי עלְך עממין סגיאין ּומלכיהֹון יתמהֹון עלְך תימה בַאיתיּותי עלְך דקטלין בחרבא
ואיּנּון חזן ויזּועּון מן קדם תברהֹון גבר לנפשיּה ביֹום מפלת קטילְך.
יא .ארי כדנן אמר יי אלהים קטֹולי חרבא מלכא דבבל ייתּון עלְך.
יב .בחרבא דגבריא אמגר משריתְך תקיפי עממיא כּולהֹון ויבזּון ית תקֹוף מצרים ותשתיצי
כל אתרגּושתהא.
יג .ואֹוביד ית כל בעירּה מעל מיין סגיאין ולא תזּועּונּון רגלי דאנשא עֹוד ּופרסת בעירא לא
תזּועּונּון.
יד .בכן אשקיט לעממיא ּומלכיהֹון בניח אדבר אמר יי אלהים.
טו .כד אתן ית ַארעא דמצרים צדּו ותצדי ַארעא ּומלאּה בַאיתיּותי מחא על כל דיתבין בּה
וידעּון ארי אנא יי.
טז .אמר נביא אליא היא נבּואתה ּותהי לאליא כפרני עממיא יללּון יתּה על מצרים ועל כל
אתרגּושתּה ילילּון יתּה אמר יי אלהים.
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יז .והוה בתרתא עסרי שנין בחמשא עסר לירחא הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי
למימר.
יח .בר ָאדם אתנבי על אתרגּושת מצרים ותחתה לּה ּולכפרני עממיא תקיפיא אתנבי
דיתמסרּון לַארעא ַארעיתא עם נחתי גֹוב בית ַאבדנא.
יט .ממן את גבר חּות ּושכיב עם חיביא.
כ .בגֹו קטילי חרבא יתרמּון לּה לחרבא יתמסרּון לשיצָאה יתהֹון וית כל אתרגּושתהֹון.
כא .ימללּון עמיּה תקיפי גבריא מגֹו שאֹול עם סעדֹוהי נחיתּו שכיבּו חיביא קטילי חרבא.
כב .תמן אתּור וכל משריתּה סחרנּותהֹון קבריהֹון כּולהֹון קטילין דאתקטלּו בחרבא.
כג .דאתמסרּו לקבּורא בסיפי גֹוב בית ַאבדנא והות משריתהֹון סחרנּותהֹון קבּורתהֹון
כּולהֹון קטיליא דאתקטילּו בחרבא דאתמסירּו לתבר על דשליטּו בַארעא דישראל.
כד .תמן עילם וכל אתרגּושתּה סחרנּותהֹון קבריהֹון כּולהֹון קטיליא דאתקטלּו בחרבא
דאתחתּו חיביא לַארעא ַארעיתא דאתמסירּו לתבר על דשליטא בַארעא דישראל וקבילּו
אתכנעּותהֹון עם נחתי גֹוב בית ַאבדנא.
כה .בגֹו קטיליא אתמנא בית משכבהֹון להֹון בכל אתרגּושתהֹון סחרנּותהֹון קבריהֹון כּולהֹון
חיביא קטילי חרבא דאתמסרּו לתבר על דשליטּו בַארעא דישראל וקבילּו אתכנעּותהֹון עם
נחתי גֹוב בית ַאבדנא בגֹו קטיליא אתמסירּו.
כו .תמן משְך תּובל וכל משריתהֹון סחרניהֹון קבּורתהֹון כּולהֹון חיביא קטילי חרבא
דאתמסרּו לתבר על דשליטּו בַארעא דישראל.
כז .ולא ישכבּון עם גבריא דאתקטלּו מחיביא דאתחתּו לשאֹול במני קרביהֹון ויחבּו ית
סיפיהֹון תחֹות רישיהֹון והוֹו חֹוביהֹון על גרמיהֹון ארי אתמסירּו לתבר גבריא על דשליטּו
בַארעא דישראל.
כח .ואת בגֹו חיביא תתבר ותשכּוב עם קטילי חרבא.
כט .תמן אדֹום מלכהא וכל רברבהא דאתמסירּו בגבּורתהֹון עם קטילי חרבא אינּון עם
חיביא ישכבּון ועם נחתי גּוב בית ַאבדנא.
ל .תמן רברבי צפּונא כּולהֹון וכל צידֹונאי דאתחתּו עם קטיליא באתברּותהֹון מגבּורתהֹון
בהתין ּושכיבּו חיביא עם קטילי חרבא וקבילּו אתכנעּותהֹון עם נחתי גּוב בית ַאבדנא.
לא .יתהֹון יחזי פרעה ויתנחם על כל אתרגּושתּה קטילי חרבא פרעה וכל משריתיּה אמר
יי אלהים.
לב .ארי אתמסירּו לתבר גבריא על דשליטּו בַארעא ּושכיבּו בגֹו חיביא עם קטילי חרבא
דפרעה וכל אתרגּושתיּה אמר יי אלהים.

פרק לג
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א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם אתנבי לבני עמְך ותימר להֹון ַארעא ארי ַאיתי עלּה דקטלין בחרבא וידברּון
עמא דַארעא גברא חד מביניהֹון וימנּון יתיּה להֹון לַאזהרא.
ג .ויחזי ית דקטלין בחרבא ַאתין על ַארעא ויתקע בשֹופרא ויזהר ית עמא.
ד .וישמע די שמע ית קל שֹופרא ולא אזדהר ואתֹו קטֹולי חרבא ודברֹוהי חֹובת קטֹוליּה
ברישיּה יהי.
ה .ית קל שֹופריּה שמע ולא אזדהר חֹובת קטֹולי ביּה תהי והּוא אזדהר נפשיּה שיזיב.
וּ .ומזהרנא ארי יחזי ית דקטלין בחרבא ָאתן ולא תקע בשֹופרא ועמא לא אזדהר ואתֹו
קטֹולי חרבא ודברּו מנהֹון נפשא הּוא בחֹוביּה אידכר ּודמּה מיד ַאזהרנא אתבע.
ז .ואת בר ָאדם מליף מניתְך לבית ישראל ּותקביל ממימרי פתגם ותזהר יתהֹון מלמחטי
קדמי.
ח .בדאמרית לרשיעא רשיעא ממת תמּות ולא מלילתא לַאזהרה רשיעא מאֹורחיּה הּוא
רשיעא בחֹובּה ימּות ּודמיּה מן ידְך אתבע.
ט .ואת ארי ַאזהרת רשיעא מאֹורחּה למיתב מנּה ולא תב מאֹורחיּה הּוא בחֹוביּה ימּות
ואת נפשְך שיזיבתא.
י .ואת בר ָאדם אמר לבית ישראל כן אמרתּון למימר ארי חֹובנא וחטאנא עלנא מתיהבין
ּובהֹון אנחנא מתמסין ואיכדין נחי.
יא .אמר להֹון קים אנא אמר יי אלהים אם רעינא במית רשיעא אלהין כד יתּוב רשיעא
מאֹורחיּה ויחי תּובּו מאֹורחתכֹון בישתא ולמה תמּותּון בית ישראל.
יב .ואת בר ָאדם אמר לבני עמְך זכּות זכָאה לא תשיזביניּה ביֹומא דחֹובתּה וחֹובת חיבא
לא יתקל בּה ביֹומא דיתּוב מחֹוביּה וצדיקא לא יכּול לאתקימא ביּה ביֹומא דחֹובתיּה.
יג .בדאמרית לזכָאה מיחא יחי והּוא יתרחיץ על זכּותיּה ועבד שקר כל זכּותיּה לא ידכרן
ּובשקריּה דעבד ביּה ימּות.
ידּ .ובדאמרית לרשיעא ממת תמּות ויתּוב מחֹובֹוהי ויעביד דין דקשֹוט ּוזכּו.
טו .משכֹונא יתיב רשיעא גזילא שלים בגזירת חייא הליְך בדיל דלא למעבד שקר מיחא
יחי ולא ימּות.
טז .כל חֹובֹוהי דחב לא ידכרן ליּה דין דקשֹוט ּוזכּו עבד מיחא יחי.
יז .ויימרּון בני עמְך לא מפרשן לנא אֹורחת טּובא דיי ואינּון אֹורחתהֹון דילהֹון לא תקנן.
יח .כד יתּוב זכָאה מזכותּה ויעביד שקר וימּות בהֹון.
יט .וכד יתּוב רשיעא מחֹובֹוהי ויעביד דין דקשֹוט ּוזכּו עליהֹון הּוא יתקים.
כ .ואמרתּון לא מפרשן לנא אֹורחת טּובא דיי אנש כאֹורחּה אתפרע מנכֹון בית ישראל.
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כא .והוה בתרתי עסרי שנין בעשירָאה בחמשא לירחא לגלּותנא אתא לותי משיזבא
מירּושלם למימר אתרעת קרתא.
כבּ .ונבּוָאה מן קדם יי הות עמי ברמשא קדם מיתי משיזבא ּופתח ית פּומי עד מיתי לותי
בצפרא ואפתח פּומי ולא שתקית עֹוד.
כג .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
כד .בר ָאדם יתבי חּורבתא האילן על ַארעא דישראל ָאמרין למימר חד הוה ַאברהם
בעלמא וירית ית ַארעא ואנחנא סגיאין לנא יהיבא ַארעא למירתּה.
כה .בכן אמר להֹון כדנן אמר יי אלהים על דם זכאי אתּון ָאכלין ועיניכֹון אתּון זקפין לפּולחן
טעותכֹון ודם זכאי אתּון אשדין וַארעא אתּון מדמן למירתּה.
כו .ואתעתדתּון על תּוקפיכֹון עבדתּון תֹועיבא ּוגבר ית אתת חבריּה סאיבתּון וַארעא אתּון
מדמן למירתּה.
כז .כדנן תימר להֹון כדנן אמר יי אלהים קים אנא אם לא די בחרבא בחרבא יתקטלּון ודי
על אפי ברא לחיתא מסרתיּה לשיציּותהֹון ודי במצדתא ּובמערתא במֹותא ימּותּון.
כח .ואתן ית ַארעא לצדּו ואשתממּו ויבטל יקר תּוקפּה ויצדּון טּורי ישראל מבלי עדי.
כט .וידעּון ארי אנא יי בדאתן ית ַארעא לצדּו ואשתממּו על כל תֹועבתהֹון דעבדּו.
ל .ואת בר ָאדם בני עמְך דדנן בְך בסטר כתליא ּובתרעי בתיא וימליל חד עם חד גבר ית
אחּוהי למימר אתּו דנפק מן קדם יי.
לא .וייתּון עלְך כמיתי גברין תלמידין ויתיבּון קדמְך עמי ושמעין ית פתגמְך ויתהֹון לא
יעבדּון ארי תּולעבא בפּומהֹון אינּון עבדין בתר ממֹון אּונסיהֹון לבהֹון טעי.
לב .והא את להֹון כזמר אבּובין דבסים קליּה ּומֹוטב לנגנא ושמעין ית פתגמְך ּולמעבדהֹון
לית אינּון צבן.
לגּ .ובמיתיְך הא ַאתיא וידעּון ארי נביא הוה ביניהֹון.

פרק לד
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם אתנבי על פרנסי ישראל אתנבי ותימר להֹון לפרנסיא כדנן אמר יי אלהים וי
על פרנסיא דישראל דהוֹו מפרנסין נפשיהֹון הלא לפרנסא עמא אתמניאּו פרנסיא.
ג .ית טּובא אתין ָאכלין ועמר נקי אתּון לבשין פטימיא אתּון נכסין לעמא ליתיכֹון מפרנסין.
ד .ית כאיביא לא תקיפתּון ולמריעיא לא אסיתּון ולתביריא לא צמדתּון וית דאיטלטלּו לא
אתיבתּון וית דאבדּו לא בעיתּון ּובתּוקפא פלחתּון בהֹון ּובקשיּו.
ה .ואתבדרּו מבלי פרנס ואתמסרּו לאשתיצָאה לכל מלכות עממיא ואיטלטלּו.
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ו .טעֹו עמי בכל טּוריא ועל כל רמא מנטלא ועל כל אפי ַארעא אתבדרּו עמי ולית דתבע
ולית דבעי.
ז .בכן פרנסין קבילּו ית פתגמא דיי.
ח .קים אנא אמר יי אלהים אם לא חלף דהוֹו עמי לבזא ואתמסרּו עמי לאשתיצָאה לכל
מלכות עממיא מבלי פרנס ולא תבעּו פרנסיא ית עמי ּופרניסּו פרנסיא ית נפשיהֹון וית עמי
לא פרניסּו.
ט .בכן פרנסיא רשיעיא תּובּו לאֹוריתא ואנא עתיד לרחמא עליכֹון אציתּו לאּולפן אֹוריתא
וקבילּו פתגמא דיי.
י .כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי על פרנסיא ואתבע ית עמי מידיהֹון ואבטלינּון
מלפרנסא עמא ולא יפרנסּון עֹוד פרנסיא נפשיהֹון ואשיזיב עמי מידיהֹון ולא יתמסרּון
בידיהֹון לאשתיצָאה.
יא .ארי כדנן אמר יי אלהים הא אנא מתגלי ואתבע ית עמי ואבקרינּון.
יב .כמא דמבקר רעיא עדריּה ביֹומא דהוה בגֹו עניּה ּומפרש להֹון כן אבקר ית עמי
ואשיזיב יתהֹון מכל ַאתריא דאתבדרּו לתמן ביֹום עננא ואמטתא.
יג .וַאפיקינּון מביני עממיא וַאכנשינּון מן מדינתא וָאעילינּון לַארעהֹון ואפרנסינּון על טּורי
ישראל בפצידיא ּובכל מֹותבי ַארעא.
יד .בפרנּוס טב אפרניס יתהֹון ּובטּור קּודשא דישראל יהיבית מישריהֹון תמן ישרּון באתר
דיאי ּופרנּוס טב יתפרנסּון על טּורי ישראל.
טו .אנא אפרנס ית עמי ואנא אשרינּון לרֹוחצן אמר יי אלהים.
טז .ית דאבדּו אתבע וית דאיטלטלּו אתיב ולתביריא אצמֹוד ולמריעיא אסֹובר וית חטַאיא
וית חיביא אשיצי ואפרניס עמי בדינא.
יז .ואתּון עמי כדנן אמר יי אלהים הא אנא דאין בין גבר לגבר לחטַאיא ּולחיביא.
יח .הזעיר לכֹון דפרנּוס טב אתּון מתפרנסין ּומֹותר פרנּוסכֹון דישין ברגליכֹון ּומשתי מתקן
אתּון שתן וית מֹותרא ברגליכֹון אתּון דישין.
יט .ועמי מֹותר מיכל שמשיכֹון ָאכלין ּומֹותר משתי שמשיכֹון שתן.
כ .בכן כדנן אמר יי אלהים להֹון הא אנא מתגלי ואידּון בין גבר עתיר ּובין גבר מסכן.
כא .חלף דברשע ּובדרע דחיקתּון ּובתּוקפא תברתּון כל כַאיביא עד דבדרתּון יתהֹון לביני
מדינתא.
כב .ואפרֹוק לעמי ולא יתמסרּון עֹוד לבזא ואידּון בין גבר לגבר.
כג .וָאקים עליהֹון פרנס חד ויפרניס יתהֹון והּוא יהי להֹון לפרנס.
כד .ואנא יי אהוי להֹון לאלהא ועבדי דוד מלכא ביניהֹון אנא יי גזרית במימרי.
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כה .ואגזר להֹון קים שלם ואבטל חיתא בישתא מן ַארעא ויתיבּון במדברא לרֹוחצן
ויתעתקּון ברחּושא.
כו .ואשרי יתהֹון סחֹור סחֹור לבית מקדשי ויהֹון מבֹורכן וָאחית להֹון מטר בכיר בעדניּה
מטרין דברכן יהֹון.
כז .ויתן אילן חקלא ית אביּה וַארעא תתן עללתּה ויהֹון על ַארעהֹון לרֹוחצן וידעּון ארי אנא
יי כד אתבר ית ניר תּוקפיהֹון ואשיזבינּון מיד דמפלחין בהֹון.
כח .ולא יהֹון עֹוד בזא לעממיא ּומלכות ַארעא לא ישיצינּון ויתבּון לרֹוחצן ולית דמניד.
כט .וָאקים להֹון נצבא לקימא ולא יהֹון עֹוד מטלטלי כפנא בַארעא ולא יקבלּון עֹוד
אתכנעּות עממיא.
ל .וידעּון ארי אנא יי אלההֹון מימרי בסעדהֹון ואינּון עמי בית ישראל אמר יי אלהים.
לא .ואתּון עמי עם דאתקרי שמי עליהֹון בית ישראל אתּון אנא אלהכֹון אמר יי אלהים.

פרק לה
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם קביל נבּוָאה על טּורא דשעיר ותתנבי עלֹוהי.
ג .ותימר ליּה כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי עלְך טּורא דשעיר וארים מחת
גבּורתי עלְך ואתנינְך לצדּו ואשתממּו.
ד .קרוְך חּורבא אשוי ואת לצדּו תהי ותידע ארי אנא יי.
ה .חלף דהות לְך דבבּות עלם ותביבתא ית בני ישראל על ידי קטֹולי חרבא בעדן תבירהֹון
בעדן תּושלמת חֹוביהֹון.
ו .בכן קים אנא אמר יי אלהים ארי לקטֹול ַאעבדינְך ּודקטלין בחרבא ירדפּונְך אם לא דמא
ירדפּונְך.
ז .ואתן ית טּורא דשעיר לצדּו ּולאשתממּו ואשיצי מניּה דעדי ּודתאיב.
ח .ואמלי ית טּורֹוהי קטילֹוהי רמתהי וחילֹוהי וכל פצידֹוהי קטילי חרבא יתרמּון בהֹון.
ט .צדּו עלם אתנינְך וקרוְך לא יתיתבן ותידעּון ארי אנא יי.
י .חלף דאמרת ית תרין עממין וית מדינן דילי אינּון ואירתיּנּון וקדם יי גלין מחשבת לבא.
יא .בכן קים אנא אמר יי אלהים וַאעבד כרּוגזְך ּוכחמיתְך ועבדתא מדסניתא להֹון ואתגלי
לאיטבא להֹון כד אתפרע מנְך.
יב .ותידע ארי אנא יי שמיע ית כל ַארגזּותְך דאמרת על טּורי ַארעא דישראל למימר
צדיַאת לנא אתמסירּו לאשתיצָאה.
יג .ואתרברבתּון עלי במלי פּומכֹון וַאסגיתּון עלי פתגמיכֹון קדמי שמיע.
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יד .כדנן אמר יי אלהים כמחדי כל ַארעא צדּו ַאעביד לְך.
טו .כמא דחדיתא על ַאחסנת בית ישראל דצדיַאת ַארעהֹון כן ַאעביד לְך צדּו תהי טּורא
דשעיר וכל אדֹום כּולּה וידעּון ארי אנא יי.

פרק לו
א .ואת בר ָאדם אתנבי על טּורי ישראל ותימר טּורי ישראל קבילּו פתגם יי.
ב .כדנן אמר יי אלהים חלף די אמר סנָאה אליכֹון חדוא ּובמת עלם לירּותא הות לנא.
ג .בכן אתנבי ותימר כדנן אמר יי אלהים חלף די אתרברבּו וחלף דחשיבּו לַאחרבא
ּולַאצדָאה יתכֹון מסחֹור סחֹור למהויכֹון ירּותא לשָארא דעממיא ואתַאמרתּון על שפת לישן
ורננת עם.
ד .בכן טּורי ישראל קבילּו פתגמא דיי אלהים כדנן אמר יי אלהים לטּוריא ּולרמתא
לפצידיא ּולחיליא ּולחרבתא צדיתא ּולקרויא שביקתא דהוָאה לחֹוְך ּוללעב לשָארא
דעממיא דמסחֹור סחֹור.
ה .בכן כדנן אמר יי אלהים אם לא באשת פּורענּותי גזרית במימרי על שארא דעממיא
ועל אדֹומאי כּולהֹון דיהבּו ית ַארעא בית שכנתי להֹון לירּותא בחדות כל לב בצפּוח נפש
בדיל לתרכּותּה למבזה.
ו .בכן אתנבי על ַארעא דישראל ותימר לטּוריא ּולרמתא לפצידיא ּולחיליא כדנן אמר יי
אלהים הא אנא ברּוגזי ּובחימתי גזרית במימרי חלף דאתכנעּות עממיא קבילתּון.
ז .בכן כדנן אמר יי אלהים אנא קימית במימרי אם לא עממיא די בזּו יתכֹון מסחֹור סחֹור
אינּון אתכנעּותהֹון יקבלּון.
ח .ואתּון טּורי ישראל אבכֹון תצלחּון ּופריכֹון תתענּון לעמי ישראל ארי קריב יֹום פּורקני
למיתי.
ט .ארי הא אנא מתגלי עליכֹון ואתפני במימרי לאיטבא לכֹון ותתפלחּון ותזדרעּון.
י .וַאסגי עליכֹון אנשא כל בית ישראל כּולהֹון ויתיתבן קרויא וחרבתא יתבנין.
יא .וַאסגי עליכֹון אנשא ּובעירא ויסגּון ויפשּון וָאתיב יתכֹון כדמלקדמין ואֹוטיב לכֹון כדמן
ַאולא ותידעּון ארי אנא יי.
יב .וַאסגי עליכֹון אנשא ית עמי ישראל ויחסנּונְך ּותהי להֹון לַאחסנא ולא תֹוסיף עֹוד
לתכלּותהֹון.
יג .כדנן אמר יי אלהים חלף דָאמרין לכֹון מקטלת אנשא את ּומתכלת עמיְך הוית.
יד .בכן אנשא לא תתקטלין עֹוד ועמיְך לא תתכלין עֹוד אמר יי אלהים.
טו .ולא אשמע ליְך עֹוד אתכנעּות עממיא וחסּודי עממיא לא תקבלין עֹוד ועמיְך לא
תתכלין עֹוד אמר יי אלהים.
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טז .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
יז .בר ָאדם בית ישראל יתבין על ַארעהֹון ּוסאיבּו יתּה באֹורחתהֹון ּובעֹובדיהֹון כסֹואבת
אתתא טּומָאה הות אֹורחתהֹון קדמי.
יחּ .ושפיכת חימתי עליהֹון על דם זכאי דאשדּו על ַארעא ּובפּולחן טעותהֹון סאבּוה.
יט .וַאגליתי יתהֹון לביני עממיא ואתבדרּו במדינתא כאֹורחתהֹון בישתא ּוכעֹובדיהֹון
מקלקליא אתפרעית מנהֹון.
כ .ועלּו לביני עממיא דאתגליאּו לתמן על דאחילּו ית שמא דקּודשי בדָאמרין להֹון אם
עמיּה דיי אלין ואיכדין מַארעא בית שכינתיּה גלֹו.
כא .וחסית על שמא דקּודשי דָאחילּוהי בית ישראל ביני עממיא דאתגליאּו לתמן.
כב .בכן אמר לבית ישראל כדנן אמר יי אלהים לא בדילכֹון אנא עביד בית ישראל אלהין
על שמא דקּודשי דָאחילתּון ביני עממיא דאתגליתּון לתמן.
כג .ואקדיש ית שמי רבא דאתחל ביני עממיא דַאחילתּון ביניהֹון וידעּון עממיא ארי אנא יי
אמר יי אלהים כד אתקדש בכֹון לעיניהֹון.
כד .ואקריב יתכֹון מביני עממיא וַאכניש יתכֹון מכל מדינתא וָאעיל יתכֹון לַארעכֹון.
כה .ואשבֹוק לחֹוביכֹון כמא דמדכן במי ַאדיּותא ּובקטם תֹורתא דחטאתא ותדכּון מכל
סאבתכֹון ּומכל טעותכֹון אדכי יתכֹון.
כו .ואתן לכֹון לב דחיל ורּוח דחילא אתן במיעיכֹון ואתבר ית לבא דרשיעא דהּוא תקיף
כַאבנא מבסריכֹון ואתן לכֹון לב דחיל קדמי למעבד רעּותי.
כז .וית רּוח קּודשי אתן במיעיכֹון וַאעביד ית די בקימי תהכּון ודיני תטרּון ותעבדּון.
כח .ותיתבּון בַארעא דיהבית לאבהתכֹון ּותהֹון קדמי לעם ואנא אהוי לכֹון לאלהא.
כט .ואפרֹוק יתכֹון מכל סֹואבתכֹון ואברְך ית עבּורא וַאסגי יתיּה ולא אתן עליכֹון כפנא.
ל .וַאסגי ית פרי אילנא ועללת דקלא בדיל דלא תקבלּון עֹוד חסּודי כפנא ביני עממיא.
לא .ותדכרּון ית אֹורחיכֹון בישתא ועֹובדיכֹון דלא תקנין ּותדנקּון ּותהֹון חזן על חֹוביכֹון ועל
תֹועבתיכֹון.
לב .לא בדילכֹון אנא עביד אמר יי אלהים יתידע לכֹון בהיתּו ואתכניעּו מאֹורחתכֹון בית
ישראל.
לג .כדנן אמר יי אלהים ביֹומא דאדכי יתכֹון מכל חֹוביכֹון וָאתיב ית קרויא ויתבנין חּורבתא.
לד .וַארעא דהות צדיא תתפלח חלף דהות צדּו לעיני כל דעדי.
לה .וימרּון ַארעא דנן דישראל דהות צדיא תבת למהוי כגינתא דעדן וקרויא חרבתא
וצדיתא ּומפגרתא כריכין תקיפין יתיבּו.
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לו .וידעּון עממיא די ישתארּון סחרניכֹון ארי אנא יי בניתי מפגרתא קימית צדיתא אנא יי
גזרית במימרי ואקים.
לז .כדנן אמר יי אלהים עֹוד דא אשתאיל לכֹון במימרי לבית ישראל למעבד להֹון ַאסגינּון
באנשא וַאצלחינּון בבעירא.
לח .כעמא קדישא כעמא דמדכן וָאתן לירּושלם בזמן מֹועדי פסחא כן יהוין קרויא ַארעא
דישראל דהוָאה חריבן יהֹון מלין אנשא דעמא בית ישראל וידעּון ארי אנא יי.

פרק לז
א .שרת עלי רּוח נבּוָאה מן קדם יי וַאפקני ברּוח נבּוָאה די שרת עלי מן קדם יי ואשרני
בגֹו בקעתא והיא מליא גרמי אנשא.
ב .וַאעברני עליהֹון סחֹור סחֹור והא סגיָאן לחדא על אפי בקעתא והא יבישין לחדא.
ג .ואמר לי בר ָאדם היחּון גרמיא האלין ואמרית יי אלהים את גלי קדמְך.
ד .ואמר לי אתנבי על גרמיא האלין ותימר להֹון גרמיא יבישיא קבילּו פתגמא דיי.
ה .כדנן אמר יי אלהים לגרמיא האלין הא אנא מעיל בכֹון רּוחא ותיחּון.
ו .ואתן עליכֹון גידין וַאסיק עליכֹון בסרא ואקרֹום עליכֹון משכא ואתן בכֹון רּוחא ותיחּון
ותידעּון ארי אנא יי.
ז .ואתנביתי כמא דאתפקדית והוה קל באתנביּותי והא זיעּו ּוקריבּו גרמיא גרמא לות
חבריּה.
ח .וחזית והא עליהֹון גידין ּובסרא סליק ּוקרם עליהֹון משכא מלעילא ורּוחא לית בהֹון.
ט .ואמר לי אתנבי על רּוחא אתנבי בר ָאדם ותימר לרּוחא כדנן אמר יי אלהים מַארבע
רּוחיא ַאתיא רּוחא ועּולי בקטיליא האלין ויחּון.
י .ואתנביתי כמא די פקדני ועלת בהֹון רּוחא ויחיּו וקמּו על רגליהֹון משרין סגיָאן לחדא
לחדא.
יא .ואמר לי בר ָאדם גרמיא האלין כל בית ישראל אינּון הא אינּון ָאמרין יבישּו גרמנא פסק
סברנא אבדנא לנא.
יב .בכן אתנבי ותימר להֹון כדנן אמר יי אלהים הא אנא פתחית ית קבריכֹון ואסק יתכֹון
מקבריכֹון עמי וָאעיל יתכֹון לַארעא דישראל.
יג .ותידעּון ארי אנא יי כד אפתח ית קבריכֹון וכד ַאסיק יתכֹון מגֹו קבריכֹון עמי.
יד .ואתן רּוחי בכֹון ותיחּון ואשרי יתכֹון על ַארעכֹון ותידעּון ארי אנא יי גזרית במימרי
ואקים אמר יי.
טו .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
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טז .ואת בר ָאדם סב לְך לּוחא חדא ּוכתֹוב עלֹוהי לשבטא דיהּודה ולבני ישראל ַאחיהֹון
וסב לּוחא חדא ּוכתֹוב עלֹוהי לשבטא דיֹוסף די הּוא שבטא דאפרים וכל בית ישראל
אחיהֹון.
יז .ותקריב יתהֹון חד לות חד לְך ללּוחא חד ויהֹון לחֹוד בידְך.
יח .וכד יימרּון לְך בני עמְך למימר הלא תחוי לנא מה אלין לְך.
יט .אתנבי להֹון כדנן אמר יי אלהים הא אנא מקריב ית שבטא דיֹוסף די הּוא שבטא
דאפרים ושבטי ישראל אחיהֹון ואחביר יתהֹון עלֹוהי ית שבטא דיהּודה וַאעבדינּון לעמא חד
ויהֹון חד קדמי.
כ .ויהֹון לּוחיא די תכתֹוב עליהֹון בידְך לעיניהֹון.
כא .ואתנבי להֹון כדנן אמר יי אלהים הא אנא מקריב ית בני ישראל מביני עממיא
דאתגליאּו לתמן ואכנֹוש יתהֹון מסחֹור סחֹור וָאעיל יתהֹון לַארעהֹון.
כב .וַאעביד יתהֹון לעמא חד בַארעא בטּור קּודשא דישראל דישראל ּומלכא חד יהי
לכּולהֹון למהוי מלכא ולא יהֹון עֹוד לתרין עממין ולא יתפלגּון עֹוד לתרתין מלכון עֹוד.
כג .ולא יסתאבּון עֹוד במעותהֹון ּובשקּוציהֹון ּובכל מירדיהֹון ואפרֹוק יתהֹון מכל מֹותבניהֹון
דחבּו קדמי בהֹון וַאדכי יתהֹון ויהֹון קדמי לעם ואנא אהוי להֹון לאלהא.
כד .ועבדי דוד מלכא עליהֹון ּופרנס חד יהי לכּולהֹון ּובדיני יהכּון ּוקימי יטרּון ויעבדּון יתהֹון.
כה .ויתיבּון על ַארעא דיהבית לעבדי ליעקב דיתיבּו בּה אבהתכֹון ויתבּון עלּה אינּון ּובניהֹון
ּובני בניהֹון עד עלמא ודוד עבדי מלכא להֹון לעלם.
כו .ואגזר להֹון קים שלם קים עלם יהי עמהֹון ואברכינּון וַאסגי יתהֹון ואתן ית מקדשי
ביניהֹון לעלם.
כז .ואשרי שכינתי ביניהֹון ואהוי להֹון לאלהא ואינּון יהֹון קדמי לעם.
כח .וידעּון עממיא ארי אנא יי מקדש ית ישראל במהוי מקדשי ביניהֹון לעלם.

פרק לח
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ב .בר ָאדם קביל נבּוָאה על גֹוג ַארעא מגֹוג רב ריש משְך ותבל ואתנבי עלֹוהי.
ג .ותימר כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי עלְך גֹוג רב ריש משְך ותבל.
ד .ואשדלינְך ואתן שירין על ליסתְך ואפיק יתְך וית כל משריתְך סּוסון ּופרשין לבּושי גמיר
כּולהֹון משרין סגיָאן די מזינין בעגילין ּותריסין ָאחדי סיפין כּולהֹון.
ה .פרסאי כּושאי ּופּוטאי עמהֹון כּולהֹון מזינין בעגילין וקּולסין.
ו .גֹומר וכל משריתהא מדינת גרממיא סיפי צפּונא וית כל משריתהֹון עממין סגיאין די
עמְך.
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ז .אזדרז וַאתקין לְך את וכל משריתְך דאתכנישּו עלְך ּותהי להֹון למטרא.
ח .מיֹומין סגיאין תמני משריתְך בסֹוף שניא תהְך על ַארעא דתבּו עלה מקטלי חרבא
דאתכנשּו מעממין סגיאין על טּורי ַארעא דישראל דהוֹו לחרבא תדירא ואינּון מביני עממיא
אתגליאּו ויתיבּו לרֹוחצן כּולהֹון.
ט .ותסק באתרגּושתא תיתי כעננא דסליק וחפי ית ַארעא תהי את וכל משריתְך ועממין
סגיאין די עמְך.
י .כדנן אמר יי אלהים ויהי בעדנא ההיא יסקּון הרהּורין על לבְך ּותחשב מחשבן בישן.
יא .ותימר אסק על ַארעא דיתבא שליוא בקרוי פצחיא אהְך על עמא דשקטין ושרן לרֹוחצן
כּולהֹון יתבין בלא שּורא ועברין ודשין לית להֹון.
יב .למבז בזא ּולמעדי עדָאה לכנשא משריתְך על חרבתא דאתיתבא ועל עמא דאתכנשּו
מביני עממיא דאצלחּו בנכסין וקנינין יתבין על תּוקפא דַארעא.
יג .שבא ּודדן ותגרי ימא וכל מלכהא יימרּון לְך הלמבז בזא את ָאתי הלמעדי עדָאה
כנישת משריתְך למיסב כסף ּודהב למשבי נכסין וקנינין למעדי עדי סגי.
יד .בכן אתנבי בר ָאדם ותימר לגֹוג כדנן אמר יי אלהים הלא בעדנא ההיא כד יתבּון עמי
ישראל לרֹוחצן תידע פּורענּות גבּורתי.
טו .ותיתי מַאתרְך מסיפי צפּונא את ועממין סגיאין די עמְך רֹוכבי סּוסון כּולהֹון משרין
סגיאין ועם סגי.
טז .ותיסק על עמי ישראל כעננא דסליק וחפי ית ַארעא בסֹוף יֹומיא תהי וַאיתינְך על
ַארעא בית שכנתי בדיל דידעּון עממיא פּורענּות גבּורתי כד אתקדש בְך דיהֹון חזן
בפּורענּותְך גֹוג.
יז .כדנן אמר יי אלהים האת הּוא דמללית ביֹומי קדם ביד עבדי נביי ישראל דאתנביאּו
ביֹומיא האינּון מלקדמת דנא שנין סגיאין לַאיתָאה יתְך עליהֹון.
יח .ויהי בעדנא ההיא ביֹום מיתי גֹוג על ַארעא דישראל אמר יי אלהים ידליק רּוגזי
וחימתי.
יטּ .ובאתגלָאה פּורענּותי במדלק אשת רּוגזי גזרית במימרי אם לא ביֹומא ההּוא יהי זיע
סגי על ַארעא דישראל.
כ .ויזּועּון מן קדמי נּוני ימא ועֹופא דשמיא וחית ברא וכל רחשא דרחיש על ַארעא וכל
אנשא די על אפי ַארעא ויתפגרּון טּוריא ויתתלשּון מגדליא וכל שּור רם לַארעא יתחמר.
כא .ואזמניניּה למפל בחרבא על טּורי ישראל עמי אמר יי אלהים חרב גבר באחּוהי תהי.
כב .ואתפרע מניּה במֹותא ּובקטלא ּומטר מגבר וַאבני אלגביש אשתא וגּופריתא אמטר
עלֹוהי ועל משריתיּה ועל עממין סגיאין די עמיּה.
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כג .ואתרבי ואתקדש ואגלי גבּורתי לעיני עממין סגיאין וידעּון ארי אנא יי.

פרק לט
א .ואת בר ָאדם אתנבי על גֹוג ותימר כדנן אמר יי אלהים הא אנא שלח רּוגזי עלְך גֹוג רב
ריש משְך ותבל.
ב .ואשדלינְך וַאטעינְך וַאסקינְך מסיפי צפּונא וַאיתינְך על טּורי ישראל.
ג .וארמי קשתְך מיד סמאלְך וגררְך מיד ימינה אמגיר.
ד .על טּורי ַארעא דישראל תתרמי נבלתְך את וכל משריתְך ועממין די עמְך לעֹופא צפר
כל די פרח ּולחית ברא מסרתְך לאשתיצָאה.
ה .על אפי ברא תתרמי נבילתְך ארי אנא גזרית במימרי אמר יי אלהים.
ו .וַאדליק אשתא במגֹוג ּוביתבי נגותא דשרן לרֹוחצן וידעּון ארי אנא יי.
ז .וית שמא דקּודשי אגלי בגֹו עמי ישראל ולא ָאחיל ית שמא דקּודשי עֹוד וידעּון עממיא
ארי אנא יי קדישא אשריתי שכנתי בישראל.
ח .הא ַאתיא ותתקים אמר יי אלהים הּוא יֹומא די גזרית במימרי.
ט .ויפקּון יתבי קרוי ַארעא דישראל ויהֹון שגרין ּומסתֹוברין במני זיני בעגלין ּותריסין
בקשתן ּובגיררין ּובעאי מּורנין ורֹומחין וידלקּון בהֹון נּורא שבע שנין.
י .ולא יסבּון ָאעין מן חקלא ולא יקצּון מן חּורשא ארי במני זינא ידלקּון נּורא ויבזּון ית
בזזיהֹון ויעדּו ית עדיהֹון אמר יי אלהים.
יא .ויהי בעדנא ההּוא אתן לגֹוג אתר כשר לבית קבּורא בישראל בחילתא מגיזתא מדנח
ים גינֹוסר וסמכא היא לתרין טּוריא ויקברּון תמן ית גֹוג וית כל אתרגּושתיּה ויקרֹון חילת
אתרגּושת גֹוג.
יב .ויקברּונּון בית ישראל בדיל לדכָאה ית ַארעא שבעה ירחין.
יג .ויקברּון כל עמא דַארעא ויהי להֹון לשּום יֹום אתיקרּותי אמר יי אלהים.
יד .וגברין ימנּון תדירא למהוי עדן בַארעא מקברין עם דעדן ית די אשתָארּו על אפי ַארעא
לדכיּותּה מסֹוף שבעא ירחין ישרּון למבדק.
טו .ועדי אֹורחא דעדן בַארעא די אם יחזי גרמא דאנשא ויבני לותיּה ציּונא עד דיקברּון
יתיּה די מקברין בחילת אתרגּושת גֹוג.
טז .וַאף לתמן יתרמּון קטילי רֹומא קרתא דסגיאין אתרגּושתהא גֹוג וידכּון ַארעא.
יז .ואת בר ָאדם כדנן אמר יי אלהים אמר לעֹופא צפר כל די פרח ּולכל חית ברא אתכנישּו
ואתֹו אתקרבּו מסחֹור סחֹור על די קטילי די אנא קטיל לכֹון קטֹול סגי על טּורי ישראל
ותיכלּון בסרא ותשתּון דמא.
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יח .בסר גברין תיכלּון ודם רברבי ַארעא תשתּון מלכין שלטֹונין וטּורנין גברין עתירי נכסיא
כּולהֹון.
יט .ותיכלּון תרבא למסבע ותשתּון דמא מבסר קטילין די אנא קטיל לכֹון.
כ .ותסבעּון על טּורי ישראל סּוסון ּורתיכין גברין וכל גברי עבדי קרבא אמר יי אלהים.
כא .ואתן ית יקרי בעממיא ויחזּון כל עממיא ית פּורענּותי דעבדת וית גבּורתי דשויתי
בהֹון.
כב .וידעּון בית ישראל ארי אנא יי אלההֹון מן יֹומא ההּוא ּולהלא.
כג .וידעּון עממיא ארי בחֹוביהֹון גלֹו בית ישראל על דשקרּו במימרי וסליקית שכנתי מנהֹון
ּומסרתינּון ביד סנאיהֹון ואתקטלּו בחרבא כּולהֹון.
כד .כסֹואבתהֹון ּוכמירדיהֹון אתפרעית מנהֹון וסלקית שכנתי מנהֹון.
כה .בכן כדנן אמר יי אלהים כען אתיב ית גלּות יעקב וארחם כל בית ישראל ואתפרע
פּורענּות גבּורתי מן עממיא על דָאחילּו ית שמא דקּודשי.
כו .ויקבלּון ית אתכנעּותהֹון וית כל שקריהֹון דשקרּו במימרי במיתבהֹון על ַארעהֹון לרֹוחצן
ולית דמניד.
כז .כד אתיב יתהֹון מביני עממיא וַאכניש יתהֹון מן מדינתא בעלי דבביכֹון ואתקדש בהֹון
לעיני עממין סגיאין.
כח .וידעּון ארי אנא יי אלההֹון ועל דחבּו קדמי ַאגליתי יתהֹון לביני עממיא ּוכדֹו דתבּו
כנשתינּון לַארעהֹון ולא אשַאר עֹוד מנהֹון תמן.
כט .ולא אסלק עֹוד שכנתי מנהֹון דשפיכית ית רּוח קּודשי על בית ישראל אמר יי אלהים.

פרק מ
א .בעשרין וחמש שנין לגלּותנא ברישא דשתא בעשרא לירחא בַארבע עסרי שנין בתר
דאתרעת קרתא בכרן יֹומא הדין שרת עלי רּוח נבּוָאה מן קדם יי וָאעיל יתי לתמן.
ב .ברּוח נבּוָאה דשרת עלי מן קדם ָאעלני לַארעא דישראל ואשריני על טּור רם לחדא
ועלֹוהי כבנין קרתא מדרֹומא.
ג .וָאעיל יתי לתמן והא גברא חזויּה כחזּו נחשא וחּוט דכיתנא בידיּה ּוקני משחתא והא
קאים בתרעא.
דּ .ומליל עמי גברא בר ָאדם חזי בעינְך ּובאּודנְך שמע ושוי לבְך לכל די אנא מחזי יתְך
ארי בדיל לַאחזיּותְך אתֹותבתא הלכא חוי ית כל דאת חזי לבית ישראל.
ה .והא שּורא מברא לביתא סחֹור סחֹור ּוביד גברא קני משחתא דחד מנהֹון שית ַאמין
בַאמתא דהיא ַאמה ּופשְך ּומשח ית פּותיא דבנינא קניא חד ורּומא קניא חד.
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ו .ועל לתרעא דפתיח לאֹורח מדינחא ּוסליק בדרגֹוהי ּומשח ית ספא דתרעא קניא חד
פּותיא וית ספא חד קניא חד פּותיא.
זּ .ותוא קניא חד אּורכא וקניא חד פּותיא ּובין תויא כתלא חמש ַאמין וספא דתרעא מקביל
אּולמא דתרעא מלגיו קניא חד.
חּ .ומשח ית אּולמא דתרעא מלגיו קניא חד.
טּ .ומשח ית אּולמא דתרעא תמני ַאמין ואלֹוהי תרתין ַאמין ואּולמא דתרעא מלגיו.
י .ותוי תרעא באֹורח מדינחא תלתא מכא ּותלתא מכא משחתא חדא לתלתיהֹון ּומשחתא
חדא לאיליא מכא ּומכא.
יאּ .ומשח ית פּותיא דמעלנא דתרעא עסר ַאמין אּורכא דתרעא תלת עסרי ַאמין.
יבּ .ותחּומא די קדם תויא ַאמתא חדא וַאמתא חדא תחּומא מכא ּותוא שית ַאמין מכא
ושית ַאמין מכא.
יגּ .ומשח ית תרעא מאיגר תוא לאיגריּה פּותיא עסרין וחמש ַאמין תרע לקביל תרע.
יד .ועבד ית אליא שתין ַאמין רּומהֹון ועל אילא דדרתא דתרעא סחֹור סחֹור.
טו .וקדם תרעא מציעָאה די קדם אּולמא דתרעא גוָאה חמשין ַאמין.
טז .וכיין סתימן לתויא ּולאיליהן מגיו לתרעא סחֹור סחֹור וכן לאּולמיא וכוין סחֹור סחֹור
לגיו ועל אילא כֹותרתא.
יז .וָאעלני לדרתא בריתא והא לשכן ורצפתא עביד לדרתא סחֹור סחֹור תלתין לשכן על
רצפתא.
יח .ורצפתא לעברא דתרעיא לקביל אּודכא דתרעיא רצפתא ַארעיתא.
יטּ .ומשח פּותיא מן קדם תרעא מציעָאה דקדם דרתא גויתא מברא מָאה ַאמין למדינחא
ּולצפּונא.
כ .ותרעא דפתיח לאֹורח צפּונא לדרתא בריתא משח אּורכיּה ּופּותיּה.
כא .ותוֹוהי תלתא מכא ּותלתא מכא ואילֹוהי ואּולמֹוהי הות כמשחת תרעא קדמָאה חמשין
ַאמין אּורכיּה ּופּותיא עסרין וחמש ַאמין.
כב .וכוֹוהי ואּולמֹוהי וכּותרתיּה כמשחת תרעא דפתיח לאֹורח מדינחא ּובדרגין שבעה
סלקין ביּה ואּולמֹוהי קדמיהֹון.
כג .ותרעא לדרתא גויתא לקביל תרעא דפתיח לצפּונא ּולמדינחא ּומשח מתרע לתרע
מָאה ַאמין.
כד .ואֹובילני באֹורח דרֹומא והא תרעא חד פתיח לאֹורח דרֹומא ּומשח אילֹוהי ואּולמֹוהי
כמשחתא האלין.
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כה .וכוין ליּה ּולאּולמֹוהי סחֹור סחֹור ככויא האלין חמשין ַאמין אֹורכא ּופּותיא עסרין וחמש
ַאמין.
כו .ודרגין שבעא דרגֹוהי ואּולמֹוהי קדמיהֹון וכּותרן ליּה חדא מכא וחדא מכא על אילֹוהי.
כז .ותרעא דדרתא גויתא באֹורח דרֹומא ּומשח מתרע לתרע באֹורח דרֹומא מָאה ַאמין.
כח .וָאעילני לדרתא גויתא בתרע דרֹומא ּומשח ית תרע דרֹומא כמשחתא האלין.
כט .ותוֹוהי ואילֹוהי ואּולמֹוהי כמשחתא האלין וכוין ליּה ּולאּולמֹוהי סחֹור סחֹור חמשין ַאמין
אּורכא ּופּותיא עסרין וחמש ַאמין.
ל .ואּולמיא סחֹור סחֹור אּורכא עסרין וחמש ַאמין ּופּותיא חמש ַאמין.
לא .ואּולמֹוהי לדרתא בריתא וכּותרן על אילֹוהי ודרגן תמניא דרגֹוהי.
לב .וָאעלני לדרתא גויתא באֹורח מדינחא ּומשח ית תרעא כמשחתא האלין.
לג .ותוֹוהי ואילֹוהי ואּולמֹוהי כמשחתא האילן וכוין ליּה ּולאּולמֹוהי סחֹור סחֹור אֹורכא
חמשין ַאמין ּופּותיא עסרין וחמש ַאמין.
לד .ואּולמֹוהי לדרתא בריתא וכֹותרן על אילֹוהי מכא ּומכא ּותמניא דרגין דרגֹוהי.
לה .וָאעלני לתרע צפּונא ּומשח כמשחתא האלין.
לו .תוֹוהי אילֹוהי ואּולמֹוהי וכוין ליּה סחֹור סחֹור אּורכא חמשין ַאמין ּופּותיא עסרין וחמש
ַאמין.
לז .ואילֹוהי לדרתא בריתא וכֹותרין על אילֹוהי מכא ּומכא ּותמניא דרגין דרגֹוהי.
לח .ולשכתא ּופתחא באיליא דתרעיא תמן מתקנין ית עלתא.
לטּ .ובאּולמא דתרעא תרין פתֹורין מכא ּותרין פתֹורין מכא למכס עליהֹון עלתא וחטאתא
ואשמא.
מּ .ולעברא דמברא למסקנא במעלנא דתרע צפּונא תרין פתֹורין ּולעברא אֹוחרנא
דלאּולמא דתרעא תרין פתֹורין.
מאַ .ארבעא פתֹורין מכא וַארבעה פתֹורין מכא לעברא דתרעא תמניא פתֹורין ביניהֹון
נכסין.
מב .וַארבעא פתֹורין לעלתא בַאבני גזית אּורכא ַאמתא חדא ּופלגא ּופּותיא ַאמתא חדא
ּופלגא ורּומיּה ַאמתא חדא עליהֹון ויחתּון ית מניא דיכסּון ית עלתה בהֹון ונכסת קּודשיא.
מג .וענקלין נפקין פשח חד קביעין בעמּודי בית מטבחיא מגיו לאּולמיא סחֹור סחֹור ועל
פתֹוריא בשר קּורבניא.
מדּ .ומברא לתרעא גוָאה לשכת ליואי בדרתא גויתא די לעבר תרע צפּונא ואפיהֹון לאֹורח
דרֹומא חד לעיבר תרע מדינחא אפי אֹורח צפֹונא.
מהּ .ומליל עמי דא לשכתא דפתיחא לאֹורח דרֹומא לכהניא נטרי מטרת ביתא.
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מו .ולשכתא דפתיח לאֹורח צפּונא לכהניא נטרי מטרת מדבחא אינּון בני צדֹוק דקרבין
מבני לוי לפּולחנא דיי לשמשא קדמֹוהי.
מזּ .ומשח ית דרתא אּורכא מָאה ַאמין ּופּותיא מָאה ַאמין מרבע ּומדבחא די קדם ביתא.
מח .וָאעלני לאּולמא דביתא ּומשח אילא דאּולמא חמש ַאמין מכא וחמש ַאמין מכא
ּופּותיא דתרעא תלת ַאמין מכא ּותלת ַאמין מכא.
מט .אּורכא דאּולמא עסרין ַאמין ּובדרגין דסלקין ליּה ועמּודיא על איליא חד מכא וחד
מכא.

פרק מא
א .וַאעלני להיכלא ּומשח ית איליא שית ַאמין פּותיא מכא ושית ַאמין פּותיא מכא פּותיא
דמשכנא.
בּ .ופּותיא דתרעא עסר ַאמין וכתפי תרעא חמש ַאמין מכא וחמש ַאמין מכא ּומשח
אּורכיּה ַארבעין ַאמין ּופּותיא עסרין ַאמין.
ג .ועל לגיו ּומשח אילא דתרעא תרתין ַאמין ותרעא שית ַאמין ּופּותיא דתרעא שבע ַאמין.
דּ .ומשח ית אּורכיּה עסרין ַאמין ּופּותיא עסרין ַאמין די קדם היכלא ואמר לי דין בית קֹודש
קּודשיא.
הּ .ומשח כֹותלא דביתא שית ַאמין ּופּותיא דמחיצתא ַארבע ַאמין סחֹור סחֹור מקף לביתא
סחֹור סחֹור.
וּ .ומחיציא מחיצא על מחיצא תלתין ּותלת חדא עסרי בסידרא קביעין בכתלא דמגיו
למחיצא סחֹור סחֹור למהוי רישי שריתא ניחין על זיזא ולא יהוין שריתא מעברן בכתלי
ביתא.
זּ .ופּותיא מסבתא וסלקא לעלא לעלא מן מחיציא ארי מקפא ביתא לסלקא לעלא לעלא
סחֹור סחֹור לגיו על כן פתי ביתא מלעלא וכן במסבתא סלקין מן ַארעיתא לעליתא באֹורח
מציעתא.
ח .וחזית לביתא רּומא סחֹור סחֹור משכללן מחיציא משחת קניא שית ַאמין רוח.
ט .פּותיא דכתלא דמחיצתא דלברא חמש ַאמין ואתר שביק בית מחיציא דלגיו.
יּ .ובין לשכתא פּותיא עסרין ַאמין סחֹור סחֹור מקיף לביתא סחֹור סחֹור.
יא .ותרעא דמחיצתא לאתר שביק תרעא חד פתיח לאֹורח צפּונא ותרעא חד פתיח
לדרֹומא ּופּותיא דאתר שביק חמש ַאמין סחֹור סחֹור.
יבּ .ובנינא דקדם בצּורתא רּוח אֹורח מערבא פּותיא שבעין ַאמין וכתלא דבנינא חמש ַאמין
פּותיא סחֹור סחֹור ואּורכּה תשעין ַאמין.
יגּ .ומשח ית ביתא אּורכא מָאה ַאמין ּובצּורתא ּובנינא וכתליא אּורכא מָאה ַאמין.
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ידּ .ופּותיא דקדם ביתא ּובצּורתא למדינחא מָאה ַאמין.
טוּ .ומשח אּורכא דבנינא דקדם בצּורתא דלאחֹורָאה וזיויתהא מכא ּומכא מָאה ַאמין
והיכלא גוָאה ואּולמי דרתא.
טז .ספיא וכוין סתימן ועתיקיא סחֹור סחֹור לתלתיהֹון לקביל ספא דחפי ניסרין דַארזא
סחֹור סחֹור וַארעא עד כויא וכוין סתימן.
יז .עד לעלא מן תרעא ּומן ביתא גוָאה ּולברא ועל כל כֹותלא סחֹור סחֹור מלגיו ּומלברא
משחן.
יחּ .וגליף כרּובין וכֹותרן וכֹותרתא בין כרּובא לכרּובא ּותרין אפין לכרּובא.
יט .ואפי אנשא עביד לכֹותרתא מכא ואפי ַאריא עביד לכֹותרתא מכא גליף על כל ביתא
סחֹור סחֹור.
כ .מַארעא עד לעלא מתרעא כרּובין וכּותרן גליפן וכן לכתלא דהיכלא.
כא .היכלא דספֹוהי מרבעין וַאפי בית כפּורי חזויּה כחיזּו יקרּה.
כב .לקבל מדבחא פתֹורא דָאעא תלת ַאמין רּומה ואּורכּה תרתין ַאמין וזיוין ליּה ואּורכיּה
וכתלֹוהי דָאעא ּומליל עמי דין פתֹורא דקדם יי.
כג .ותרתין דשין להיכלא ּולבית כפֹורי.
כד .ותרתין דשין אימהן לדשיא תרתין מקפן דשין תרתין לדשא חד ותרתין דשין
לאֹוחרנתא.
כהּ .וגליף עליהֹון על דשי היכלא כרּובין וכֹותרן כמא דגליף על כֹותליא ּוסקיפתא דָאעא על
אפי אּולמא מלברא.
כו .וכוין סתימן וכֹותרתא מכא ּומכא על כתפי אּולמא ּומחיצת ביתא ּוסקּופתא.

פרק מב
א .וַאפקני לדרתא בריתא באֹורח תרעא דפתיח לאֹורח צפּונא וָאעלני ללשכתא דקדם
בצּורתא ודקדם בנינא לצפּונא.
ב .לקבל אּורכא דַאמין מָאה תרעא חד דפתיח לצפּונא ּופּותיא חמשין ַאמין.
ג .לקבל עסרין דלדרתא גויתא ּוקבל דלצפּונא רצפתא דפתיחא לדרתא בריתא זוי לקבל
זוי מתלתין.
ד .וקדם לשכתא מהלְך עסר ַאמין פּותיא לגיו אֹורח ַאמתא חדא ותרעיהן פתיחין לצפּונא.
ה .ולשכתא עליתא דחיקן ארי נסיבן זיויא מנהין מַארעיתא ּוממציעתא בנינא.
ו .ארי מתלתן אינּון ולית להֹון עמּודין כעמּודי דרתא על כן דחיקן מַארעיתא ּוממציעתא
מַארעא.
ז .וכתלא דלברא לקבל לשכתא אֹורח דרתא בריתא דקדם לשכתא אּורכּה חמשין ַאמין.
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ח .ארי אּורכא דלשכתא דלדרתא בריתא חמשין ַאמין והוין על אפי היכלא מָאה ַאמין.
טּ .ומלרע ללשכתא האלין מעלנא ממדינחא דעלין להין מדרתא בריתא.
י .בפּותיא דכתלא דדרתא באֹורח מדינחא דקדם בצּורתא ודקדם בנינא לשכן.
יא .ואֹורח קדמיהֹון כחיזּו לשכתא דפתיחן לאֹורח צפּונא כאּורכיהן כן פּותהן וכל מפקניהן
וכדחזי להן ּוכתרעיהן.
יבּ .וכתרעי לשכתא דפתיח לאֹורח דרֹומא תרע בריש אֹורח אֹורח קדם דּוכן ליוַאי אֹורח
מדינחא במעלנהן.
יג .ואמר לי לשכת צפּונא לשכת דרֹומא דקדם בצּורתא איּנּון לשכת קּודשא דיכלּון תמן
כהניא דקריבין לשמשא קדם יי קֹודש קּודשיא תמן ייחתּון קֹודש קּודשיא ּומנחתא
וחטאתא ואשמא ארי ַאתרא קדיש.
יד .במיעלהֹון כהניא ולא יפקּון מקּודשא לדרתא בריתא ותמן ייחתּון לבּושיהֹון דישמשּון
בהֹון ארי קּודשא אינּון וילבשּון לבּושין אֹוחרנין ויתערבּון עם עמא.
טו .ושיצי ית משחת ביתא גוָאה וַאפקני באֹורח תרעא דפתיח לאֹורח מדינחא ּומשחּה
סחֹור סחֹור.
טזּ .ומשח רּוח קידּומא בקני משחתא חמש מָאה קנין בקני משחתא סחֹור סחֹור.
יז .משח רּוח צפּונא חמש מָאה קנין בקני משחתא סחֹור סחֹור.
יח .ית רּוח דרֹומא משח חמש מָאה קנין בקני משחתא.
יט .אסתחר לרּוח מערבא משח חמש מָאה קנין בקני משחתא.
כ .לַארבא רּוחיא משחּה שּורא ליּה סחֹור סחֹור אּורכא חמש מָאה ּופּותיא חמש מָאה
לַאפרשא בין קּודשא לחֹולא.

פרק מג
א .ואֹובילני לתרעא תרעא דפתיח לאֹורח מדינחא.
ב .והא יקר אלהא דישראל אתגלי מאֹורח מדינחא וקל מברכי שמּה כקל מיין סגיאין
וַארעא נהרת מזיו יקרּה.
גּ .וכחיזּו חזוא דחזיתי כחזוא דחזיתי באתנביּותי לחבלא ית קרתא וחזוא כחיזּו דחזיתי
על נהר כבר ואשתטחית על אפי.
ד .ויקרא דיי אתגלי בביתא באֹורח תרעא דפתיח לאֹורח מדינחא.
הּ .ונטלתני רּוחא וַאעלתני לדרתא גויתא והא אתמלי יקרא דיי ביתא.
וּ .ושמעית די ממלל עמי מלגיו וגברא הוה קאים לקבלי.
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ז .ואמר לי בר ָאדם דין אתר בית כּורסי יקרי ודין אתר בית אשריּות שכנתי דאשרי שכנתי
תמן בגֹו בני ישראל לעלם ולא יסאבּון עֹוד בית ישראל שמא דקּודשי אינּון ּומלכיהֹון
בטעותהֹון ּובפגרי מלכיהֹון במֹותיהֹון.
ח .במתנהֹון ספיהֹון לקביל ספי בית מקדשי ּובניניהֹון בסטר עזרתי וכֹותל בית מקדשי בין
מימרי ּוביניהֹון ּוסאיבּו ית שמא דקּודשי בתֹועבתהֹון דעבדּו ושיצתי יתהֹון ברּוגזי.
ט .כען ירחקּון ית טעותהֹון ּופגרי מלכיהֹון מלמחטי קדמי ואשרי שכנתי ביניהֹון לעלם.
י .את בר ָאדם חוי ית בית ישראל ית ביתא ויתכנעּון מחֹוביהֹון וימשחּון ית טקּוסיּה.
יא .ואם יתכנעּון מכל דעבדּו במחזיהֹון צּורת ביתא וטקּוסיּה ּומפקנֹוהי ּומעלנֹוהי וכל
צּורתּה וית כל גזירתּה וכל צּורתּה וכל דחזי ליּה הֹודע יתהֹון ּוכתֹוב לעיניהֹון ויטרּון ית כל
צּורתּה וית כל גזירתּה ויעבדּון יתהֹון.
יב .דא אֹוריתא דביתא על ריש טּורא כל תחּומּה סחֹור סחֹור קֹודש קֹודשיא הא דא
אֹוריתא דביתא.
יג .ואלין משחת מדבחא בַאמיא בַאמתא דהיא ַאמה ּופשְך ותשויתא ַאמתא וַאמתא
פּותיא ּוגדנפא מקף לּה על ספתּה סחֹור סחֹור זירתא חדא ודין טקּוס מדבחא.
ידּ .ומתשוית ַארעא עד מסתמתא ַארעיתא תרתין ַאמין ּופּותיא ַאמתא חדא ּוממסמתא
זערתא עד מסמתא רבתא ַארבע ַאמין ּופּותיא ַאמתא.
טוּ .ומדבחא ַארבע ַאמין ּוממדבחא ּולעלא קרנתא ַארבע.
טזּ .ומדבחא תרתא עסרי אּורכא בתרתא עסרי פּותיא מרבע על ַארבעא סיטרֹוהי.
יזּ .ומסמתא ַארבע ַאסרי פּותיא על ַארבע סיטרהא ּוגדנפא מקף לּה סחֹור סחֹור פלגּות
ַאמתא ותשויתא לּה ַאמתא סחֹור סחֹור ודרגן דסלקין לה מתפנן למדינחא.
יח .ואמר לי בר ָאדם כדנן אמר יי אלהים אלין גזירת מדבחא ביֹום איתעבדּותּה לַאסקא
עלֹוהי עלתא ּולמזרק עלֹוהי דם נכסת קּודשיא.
יט .ותתן לכהניא ליואי די אינּון מזרעא דצדֹוק דקריבין לפּולחני אמר יי אלהים לשמשא
קדמי תֹור בר תֹורי לחטאתא.
כ .ותיסב מדמיּה ותתן על ַארבע קרנתיּה ועל ַארבע זוית מסמתא ועל תחּומה סחֹור סחֹור
ּותדכי יתיּה ּותכפר עלֹוהי.
כא .ותסב ית תֹורא דחטאתא ויֹוקדיניּה באתר דחזי לביתא מברא למקדשא.
כבּ .וביֹומא תנינא תקריב צפיר בר עזי שלים לחטאתא ותדכי ית מדבחא כמא דדכיאּו
בתֹורא.
כג .בשיציּותְך מלדכָאה תקריב תֹור בר תֹורי שלים ּודכר מן ענא שלים.
כד .ותקרבינּון קדם יי ויתנּון כהניא עליהֹון מילחא ויסקּון יתהֹון עלתא קדם יי.
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כה .שבעא יֹומין תעביד צפירא דחטאתא ליֹומא ותֹור בר תֹורי ּודכר מן ענא שלימין
יעבדּון.
כו .שבעה יֹומין יכפרּון על מדבחא וידכּון יתיּה ויקריבּון קּורבניּה.
כז .וישלמּון ית יֹומיא ויהי ביֹומא תמינָאה ּולהלא יעבדּון כהניא על מדבחא ית עלותכֹון וית
נכסת קּודשיכֹון ויתקבלּון קּורבניכֹון ברעוא אמר יי אלהים.

פרק מד
א .וָאתיב יתי אֹורח תרע מקדשא ברָאה דפתיח למדינחא והּוא ָאחיד.
ב .ואמר יי לי תרע הדין ָאחיד יהא ולא יתפתח ואנש לא יעֹול ביּה ארי יי אלהא דישראל
אתגלי עלֹוהי ויהי ָאחיד.
ג .לרבא יהי רבא הּוא יתיב ביּה למיכל לחמא קדם יי מאֹורח אּולמא דתרעא יעֹול
ּומאֹורחיּה יפֹוק.
ד .וָאעלני אֹורח תרע צפּונא דקדם ביתא וחזית והא אתמלי יקרא דיי ית בית מקדשא דיי
ואשתטחית על אפי.
ה .ואמר לי יי בר ָאדם שוי לבְך וחזי בעינְך ּובאּודנְך שמע ית כל דאנא ממליל עמְך לכל
גזירת בית מקדשא דיי ּולכל דחזי ליּה ּותשוי לבְך למעלני ביתא בכל מפקני מקדשא.
ו .ותימר לעמא סרבנא לדבית ישראל כדנן אמר יי אלהים סגי לכֹון מכל תֹועבתכֹון בית
ישראל.
ז .בַאיתיּותכֹון בני עממיא רשיעי לבא וערלי בסרא למהוי במקדשי לַאפסא ית עזרתי
בקריבכֹון ית קּורבני תרב ודם נכסת קּודשין ואשניאּו קימי על כל תֹועבתכֹון.
ח .ולא נטרתּון מטרת קּודשי ּומניתּון לנטרי מטרת מימרי במקדשי לכֹון.
ט .כדנן אמר יי אלהים כל בר עממין רשיעי לבא וערלי בסרא לא יעלּון למקדשי לכל בני
עממיא די בגֹו בני ישראל.
י .אלהין ליואי דאתרחיקּו מדחלתי במטעי ישראל דטעֹו מבתר פּולחני בתר טעותהֹון
ויקבלּון חֹוביהֹון.
יא .ויהֹון במקדשי משמשין ממנן על תרעי ביתא ּומשמשין ית ביתא אינּון יכסּון ית עלתא
וית נכסת קּודשיא די לעמא ואינּון יקּומּון קדמיהֹון לשמשּותהֹון.
יב .חלף דהוֹו משמשין יתהֹון קדם טעותהֹון והוֹו לבית ישראל לתקלת חֹובין על כן קימית
במימרי עליהֹון אמר יי אלהים ויקבלּון חֹוביהֹון.
יג .ולא יתקרבּון לפּולחני לשמשא קדמי ּולמקרב על כל קּודשי קּודשיא ויתקבלּון
אתכנעּותהֹון ותֹועבתהֹון די עבדּו.
ידּ .ומניתי יתהֹון נטרי מטרת ביתא ּולכל פּולחני ּולכל דיתעביד ביּה.

219

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

220

טו .וכהניא ליואי בני צדֹוק די נטרּו ית מטרת מקדשי במטעי בני ישראל מבתר פּולחני
אינּון יתקרבּון לפּולחני לשמשא קדמי וישמשּון על מדבחי לקרבא קדמי תרב ודם נכסת
קּודשין אמר יי אלהים.
טז .אינּון יעלּון למקדשי ואינּון יתקרבּון לפתֹורי לחם אפיא לשמשא קדמי ויטרּון ית מטרת
מימרי.
יז .ויהי במיעלהֹון לתרעי דרתא גויתא לבּושי בּוצא ילבשּו ולא יהי עליהֹון כסּות עמר
בשמשּותהֹון בתרעי דרתא גויתא ּולגיו.
יח .כֹובעין דבּוץ יהֹון על רישיהֹון ּומכנסין דבּוץ יהֹון על חרציהֹון ולא יזרזּון על חרציהֹון
אלהין על לבביהֹון ייסרּון.
יטּ .ובמיפקהֹון מדרתא דקּודשא לדרתא בריתא לאיתערבא עם עמא ישלחּון ית לבּושיהֹון
די אינּון משמשין בהֹון ויחתּון יתהֹון בלשכת קּודשא וילבשּון לבּושין אֹוחרנין ולא יתערבּון
עם עמא בלבּושיהֹון.
כ .ורישיהֹון לא יגלחּון ּופירּוע לא ירבּון ספרא יספרּון ית שער רישיהֹון.
כא .וחמר לא ישתּון כל כהן במיעלהֹון לדרתא גויתא.
כב .וַארמלא ּומתרכא לא יסבּון להֹון לנשין אלהין בתּולתא מזרעא דבית ישראל וַארמלתא
די תהי ַארמלתא שַאר כהניא יסבּון.
כג .וית עמי ילפּון בין קּודשא לחֹולא ּובין מסאבא לדכיא יהֹודעּונּון.
כד .ועל פלגּות דינא אינּון יקּומּון למידן בדיני רעּותי ידּונּון וית אֹוריתי וית קימי בכל מֹועדי
ישרּון וית יֹומי שביא דילי יקדשּון.
כה .ועל מיתא דאנשא לא יעֹול לאסתָאבא אלהין לָאב ּולאם ּולבר ולברת לָאח ולאחת
דלא הות לגבר יסתאבּון.
כוּ .ובתר דכּותיּה שבעא יֹומין ימנּון ליּה.
כזּ .וביֹום מיעליּה לקּודשא לדרתא גויתא לשמשא בקּודשא יקריב חטאתיּה אמר יי
אלהים.
כחּ .ותהי להֹון לַאחסנא חּולק מֹותר קּורבני חּולקהֹון וַאחסנא לא תתנּון להֹון בישראל
מתנן דיהבית להֹון אינּון ַאחסנתהֹון.
כט .מנחתא חטאתא ואשמא אינּון יכלּוניּה וכל חרמא בישראל להֹון יהי.
ל .וריש כל בכּורי כֹולא וכל ַאפרשּות כֹולא מכל ַאפרשּותיכֹון לכהניא יהי וריש ַאצותכֹון
תתנּון לכהנא לאשרָאה ברכתא בביתְך.
לא .כל נבילא ּותבירא מן עֹופא ּומן בעירא לא ייכלּון כהניא.

פרק מה
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אּ .ובפלגּותהֹון ית ַארעא בַאחסנא תפרשּון ַאפרשּותא קדם יי קּודשא מן ַארעא אּורכא
עסרין וחמשא ַאלפין אּורכא ּופּותיא עסרא ַאלפין קּודשא הּוא בכל תחּומה סחֹור סחֹור.
ב .יהי מדין לקּודשא חמש מָאה בחמש מָאה מרבע סחֹור סחֹור וחמשין ַאמין רּוחא ליּה
סחֹור סחֹור.
גּ .ומן משחתא הדא תמשח אּורכא עסרין וחמשא ַאלפין ּופּותיא עסרא ַאלפין ּוביּה יהי
מקדשא קֹודש קּודשין.
ד .קּודשא מן ַארעא הּוא לכהניא די משמשין בבית מקדשא דיי יהי דקריבין לשמשא קדם
יי ויהי להֹון אתר שביק לביתא וכבשא למקדשא.
ה .ועסרין וחמשא ַאלפין אּורכא ועסרא ַאלפין פּותיא ויהי לליואי משמשי ביתא להֹון
לַאחסנא עסרין לשכן.
ו .וַאחסנת קרתא תתנּון חמשא ַאלפין פּותיא ואּורכא עסרין וחמשא ַאלפין לקביל ַאפרשּות
קּודשא לכל בית ישראל יהי.
זּ .ולרבא מכא ּומכא לַאפרשּות קּודשא ּולַאחסנת קרתא לקביל ַאפרשּות קּודשא ולקביל
ַאחסנת קרתא מרּוח מערבא מערבא ּומרּוח מדינחא מדינחא ואּורכא לקביל חד מן
חּולקיא מתחּום מערבא עד תחּום מדינחא.
ח .דא ַארעא תהי לרבא לַאחסנתא בישראל ולא יניסּון עֹוד רברבי ית עמי וַארעא יתנּון
לבית ישראל לשבטיהֹון.
ט .כדנן אמר יי אלהים סגי לכֹון רברבי ישראל דטפא ּובזא ַאעדּו ודין דקשֹוט ּוזכּו עבידּו
סליקּו תקלתכֹון מגֹו עמי אמר יי אלהים.
י .מֹוזנון דקשֹוט ּומכילן דקשֹוט ּובתין דקשֹוט יהי לכֹון.
יא .מכלתא ּוביתא טקּוס חד יהי לכֹון סכֹום תלת סאין למסב מעשר כֹורא במכלתא רטיבא
ביתא ועשר כֹורא יבישא מכלתא מן כֹורא יהי טקּוסיּה.
יב .וסלעא עסרין מעין תלתּות מניא עסרין סלעין מני כספא עסרין וחמש סלעין רבעּות
מניא חמש עסרי סלעין כּולהֹון שתין מנין ּומני רבא קּודשא יהי לכֹון.
יג .דא ַאפרשּותא דתפרשּון חד מן שתא במכלתא מכֹור חטין וחד מן שתא במכלתא מכֹור
סערין.
יד .ודחזי למסב מן משחא במכלתא רטיבא מעישּורא ביתא מן כֹורא חד מן עסרא הויא
ביתא בכֹורא ארי עסר בתין כֹורא.
טו .ואימר חד מן ענא מן מאתן דחזי למסת מפטמא דישראל למנחתא ולעלתא ּולנכסת
קּודשיא לכפרא עליהֹון אמר יי אלהים.
טז .כל עמא דַארעא יהֹון עבדין ית ַאפרשּותא הדא לרבא בישראל.
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יז .ועל רבא יהי עלתא ּומנחתא ונסכיא בחגיא ּובירחיא ּובשביא ּובכל מֹועדי בית ישראל
הּוא יעביד ית חטאתא וית מנחתא וית עלתא וית נכסת קּודשיא לכפרא על בית ישראל.
יח .כדנן אמר יי אלהים בקדמָאה בחד לירחא תסב תֹור בר תֹורי שלים ותדכי ית מקדשא.
יט .ויסב כהנא מדמא דחטאתא ויתן על סקֹופת ביתא ועל ַארבע זוית מסמתא למדבחא
ועל סקֹופת תרעא דדרתא גויתא.
כ .וכן תעביד בשבעא בירחא מגבר דמשתלי ּומטפש ּותכפרּון על ביתא.
כא .בניסן בַארבעא עסרא יֹומא לירחא יהי לכֹון פסחא חגא שבעא יֹומין פטיריא יתאכיל.
כב .ויעביד רבא ביֹומא ההּוא חלֹופֹוהי וחלף כל עמא דַארעא תֹורא דחטאתא.
כג .ושבעא יֹומי דחגא יעביד עלתא קדם יי שבעא תֹורין ושבעא דכרין שלמין ליֹומא שבעת
יֹומין וחטאתא צפיר בר עזי ליֹומא.
כדּ .ומנחתא מכלתא לתֹורא ּומכלתא לדכרא יעביד ּומשחא מלי הינא למכלתא.
כה .בשביעָאה בחמשת עסרא יֹומא לירחא בחגא יעביד כאלין שבעא יֹומין כאלין שבעא
יֹומין כחטאתא וכעלתא ּוכמנחתא ּוכמשחא.

פרק מו
א .כדנן אמר יי אלהים תרעא דדרתא גויתא דפתיח למדינחא יהי ָאחיד שתא יֹומי חֹולא
ּוביֹומא דשבתא יהי פתיח ּוביֹומא דירחא יהי פתיח.
ב .ויעֹול רבא באֹורח אּולמא דתרעא מלברא ויקּום על סקּופת תרעא ויעבדּון כהניא ית
עלתיּה וית נכסת קּודשיּה ויסגֹוד על סקֹופת תרעא ויפֹוק ותרעא לא יתָאחיד עד רמשא.
ג .ויסגדּון עמא דַארעא במעלנא דתרעא ההּוא בשביא ּובירחיא קדם יי.
ד .ועלתא די יקריב רבא קדם יי ביֹומא דשבתא שתא אמרין שלמין ּודכר שלים.
הּ .ומנחתא מכלתא לדיכרא ּולאימרא מנחתא מדבק ידיּה ּומשחא מלֹו הינא למכלתא.
וּ .וביֹומא דירחא תֹור בר תֹורי שלים ושתא אימרין ּודכר שלמין יהֹון.
זּ .ומכלתא לתֹורא ּומכלתא לדיכרא יעבד מנחתא ּולאמריא כמא דתדביק ידיּה ּומשחא
מלֹו הינא למכלתא.
חּ .ובמיעל רבא באֹורח אּולמא דתרעא יעֹול ּובאֹורחיּה יפֹוק.
טּ .ובמיעל עמא דַארעא למסגד קדם יי במֹועדיא דעליל באֹורח תרע צפּונא למסגד יפֹוק
באֹורח תרע דרֹומא ּודיעֹול באֹורח תרע דרֹומא יפֹוק באֹורח תרע צפּונא לא יתּוב באֹורח
תרע די על ביּה ארי לקבליּה יפֹוק.
י .ורבא ביניהֹון במיעלהֹון ייעֹול ּובמפקהֹון יפקּון.
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יאּ .ובחגיא ּובמֹועדיא תהי מנחתא מכלתא לתֹורא ּומכלתא לדיכרא ּולאימריא דתדביק
ידיּה ּומשחא מלי הינא למכלתא.
יב .וארי יעביד רבא נדבתא עלתא אֹו נכסת קּודשיא נדבתא קדם יי ויפתח ליּה ית תרעא
דפתיח למדינחא ויעביד ית עלתיּה וית נכסת קּודשֹוהי כמא די עבד ביֹומא דשבתא ויפֹוק
ויחּוד ית תרעא בתר מפקיּה.
יג .ואימר בר שתיּה שלים תעביד עלתא ליֹומא קדם יי בצפר בצפר תעביד יתיּה.
ידּ .ומנחתא תעביד עלֹוהי בצפר בצפר חד מן שתא במכלתא ּומשחא תילתּות הינא
לערבא ית סּולתא מנחתא קדם יי קים עלם תדירא.
טו .יעבדּון ית אימרא וית מנחתא וית משחתא בצפר בצפר עלתא תדירא.
טז .כדנן אמר יי אלהים ארי יתן רבא מתנא לחד מבנֹוהי ַאחסנתיּה היא לבנֹוהי תהי
אחידתהֹון היא בַאחסנא.
יז .וארי יתן מתנא מַאחסנתיּה לחד מעבדֹוהי ּותהי ליּה עד שתא דיֹובלא ּותתיב לרבא
ברם ַאחסנתיּה די בנֹוהי דילהֹון תהי.
יח .ולא יסב רבא מַאחסנת עמא למינסהֹון מַאחסנתהֹון מַאחסנתיּה יחסין לבנֹוהי בדיל
דלא יתבדרּון עמי גבר מַאחסנתיּה.
יט .וַאעלני במעלנא די לעבר תרעא ללשכת קּודשיא דכהניא די פתיחן צפּונא והא תמן
ַאתרא בסֹופיהֹון מערבא.
כ .ואמר לי דין ַאתרא דיבשלּון תמן כהניא ית אשמא וית חטאתא די ייפּון ית מנחתא בדיל
דלא לַאפקא לדרתא בריתא לאתערבא עם עמא.
כא .וַאפקני לדרתא בריתא וַאעברני על ַארבע זוית דרתא והא דרתא בזוית דרתא.
כב .בַארבעא זוית דרתא דרתא מקטרן ַארבעין אּורכא ּותלתין פּותיא משחתא חדא
לַארבעתהֹון דדרתא.
כג .ונדבכין עבידין להֹון סחֹור לַארבעתהֹון ואתר מתקן לבשלא עביד מלרע לנדבכיא סחֹור
סחֹור.
כד .ואמר לי דין אתר מתקן לבשליא דיבשלּון תמן משמשי ביתא ית נכסת קּודשיא
דעמא.

פרק מז
א .ואתיבני לתרע ביתא והא מיא נפקין מתחֹות סקֹופת ביתא ממדינחא ארי אפי ביתא
למדינחא ּומיא נחתין מלרע מעבר סקֹופת ביתא לימינא מדרֹום למדבחא.
ב .וַאפקני באֹורח תרעא צפּונא וַאסחרני באֹורח די לברא לתרעא ברָאה אֹורח תרעא
דפתיח למדינחא והא מיא נפקין מן עברא דימינא.
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ג .במפק גברא ממדינחא וחּוט דמשחתא בידיּה ּומשח אלף ַאמין בַאמתא וַאעבירני במיא
מי קרסּולין.
דּ .ומשח ַאלפא וַאעבירני במיא מי רכּובין ּומשח ַאלפא וַאעבירני מי חרצין.
הּ .ומשח ַאלפא נחלא דלא יכילית למעבר ארי תקיפּו מיא מי סחוא נחלא דלא אפשר
לאתעברא.
ו .ואמר לי החזיתא בר ָאדם ואֹובלני ואתיבני על כיף נחלא.
ז .במתבי והא על כיף נחלא אילן סגי לחדא מכא ּומכא.
ח .ואמר לי מיא האלין נפקין בגלילא ממדינחא ונחתין במישרא ועלין בימא לימא רבא
מתפקין ּומתסן מיא.
ט .ויהי כל נפשא חיתא די ריחשא לכל אתר די עלּון לתמן מי נחלא יחֹון ויהֹון נּוניא סגי
לחדא ארי עלין לתמן מיא האלין ּומתסן ּומתקימין לכל אתר די יעלֹון לתמן מי נחלא.
י .ויהי אתר למיקם עלֹוהי צידין מעין גדי ועד עין עגלים משטח לצידין יהֹון למינהֹון יהֹון
נּוניהֹון כנּוני ימא רבא סגי לחדא.
יא .בצֹוהי ּופצידֹוהי לא יתסּון למחפֹורין דמלח יהֹון.
יב .ועל נחלא יסק אילן על כיפיּה מכא ּומכא כל אילן דמיכל לא יתרּון טרפֹוהי ולא יפסֹוק
אביּה ירח בירח יהי עביד פירין ארי מֹוהי מן מקדשא אינּון נפקין ויהֹון אביּה למיכל
וטרפֹוהי לַאסּותא.
יג .כדנן אמר יי אלהים דין תחּומא דתחסנּון ית ַארעא לתרי עסר שבטי ישראל יֹוסף
יתקבל תרין חּולקין.
יד .ותחסנּון יתּה גבר כאחֹוהי די קימית במימרי למתנּה לאבהתכֹון ותתפליג ַארעא הדא
לכֹון בַאחסנא.
טו .ודין תחּום ַארעא לרּוח צפּונא מן ימא רבא אֹורח חתלֹון למעלנא דצדד.
טז .חמת ברֹותא סברים די בין תחּום דמשק ּובין תחּום חמת ברכת עגבאי די על תחּום
חורן.
יז .ויהי תחּומא מן ימא חצר עינֹון תחּום דמשק וצפּונא צפּונא ּותחּום חמת וית רּוח
צפּונא.
יח .ורּוח מדינחא מבין חרון ּומבין דמשק ּומבין גלעד ּומבין ַארעא דישראל ירדנא
מתחּומא די על ימא מדינחא תמשחּון וית רּוחא קדּומא.
יט .ורּוח עבר דרֹומא מיריחֹו עד מי מצּות רקם ַאחסנא לימא רבא וית רּוח דרֹומא
דדרֹומא.
כ .ורּוח מערבא ימא רבא מתחּומא עד מקביל מעלנא דחמת דא רּוח מערבא.
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כאּ .ותפלגּון ית ַארעא הדא לכֹון לשבטיא דישראל.
כב .ויהי דתפלגּון יתּה בַאחסנא לכֹון ּולגיֹורא די יתגירּון ביניכֹון דאֹולידּו בנין ביניכֹון ויהֹו
לכֹון כיציבא בבני ישראל עמכֹון יפלגּון בַאחסנא בגֹו שבטי ישראל.
כג .ויהי שבטא די יתגיר גיֹורא בגויּה תמן תתנּון ַאחסנתיּה אמר יי אלהים.

פרק מח
א .ואלין שמהת שבטיא מסיפי צפּונא על תחּום אֹורח חתלֹון מעלנא דחמת חצר עינן
תחּום דמשק צפּונא על תחּום חמת ויהֹון ליּה רּוח קידּומא מערבא דן חד.
ב .ועל תחּום דן מרּוח מדינחא עד רּוח מערבא אשר חד.
ג .ועל תחּום אשר מרּוח מדינחא ועד רּוח מערבא נפתלי חד.
ד .ועל תחּום נפתלי מרּוח מדינחא עד רּוח מערבא מנשה חד.
ה .ועל תחּום מנשה מרּוח מדינחא עד רּוח מערבא אפרים חד.
ו .ועל תחּום אפרים מרּוח מדינחא ועד רּוח מערבא ראּובן חד.
ז .ועל תחּום ראּובן מרּוח מדינחא עד רּוח מערבא יהּודה חד.
ח .ועל תחּום יהּודה מרּוח מדינחא עד רּוח מערבא תהי ַאפרשּותא דתפרשּון עסרין
וחמש ַאלפין פּותיא ואּורכא כחד מן חּולקיא מרּוח מדינחא עד רּוח מערבא ויהי כיבש
מקדשא בגויּה.
טַ .אפרשּותא די תפרשּון קדם יי אּורכא עסרין וחמשא ַאלפין ּופּותיא עסרא ַאלפין.
יּ .ולאלין תהי ַאפרשּות קּודשא לכהניא צפּונא עסרין וחמשא ַאלפין ּולמערבא פּותיא
עסרא ַאלפין ּולמדינחא פּותיא עסרא ַאלפין ּולדרֹומא אּורכא עסרין וחמשא ַאלפין ויהי
כיבש מקדשא דיי בגויּה.
יא .לכהניא דקדישין מבני צדֹוק דנטרּו מטרת מימרי דלא טעּו בטעֹות בני ישראל כמא
דטעּו ליואי.
יבּ .ותהי להֹון ַאפרשּותא מַאפרשּות ַארעא קֹודש קּודשין על תחּום ליואי.
יג .וליואי לקביל תחּום כהניא עסרין וחמשא ַאלפין אּורכא ּופּותיא עסרא ַאלפין כל אּורכא
עסרין וחמשא ַאלפין ּופּותיא עסרין ַאלפין.
יד .ולא יזבנּון מניּה ולא יחליף ולא יעבר ריש ַארעא ארי קּודשא קדם יי.
טו .וחמשא ַאלפין דאשתארּו בפּותיא על אפי עסרין וחמשא ַאלפין חֹולא הּוא לקרתא
למֹותב ּולרוח ויהי כיבש קרתא בגויּה.
טז .ואלין משחתהא לרּוח צפּונא ַארבע ַאלפין וחמש מָאה ּולרּוח דרֹומא ַארבע ַאלפין
וחמש מָאה ּולרּוח מדינחא ַארבע ַאלפין וחמש מָאה ּולרּוח מערבא ַארבע ַאלפין וחמש
מָאה.
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יז .ויהי רוחא לקרתא לצפּונא מאתן וחמשין ודרֹומא מאתן וחמשין ּומדינחא מאתן וחמשין
ּומערבא מאתן וחמשין.
יחּ .ודאשתַאר באּורכא לקביל ַאפרשּות קּודשא עסרין ַאלפין למדינחא ועסרא ַאלפין
למערבא ויהי לקביל ַאפרשּות קּודשא ּותהי עללתיּה למיכל לדמפלחין בקרתא.
יט .ודמפלח בקרתא יפליחּוניּה מכל שבטי ישראל.
כ .וכל ַאפרשּותא עסרין וחמשא ַאלפא בעסרין וחמשא ַאלפא מרבע תפרשּון ית ַאפרשּות
קּודשא לַאחסנת קרתא.
כאּ .ודאשתַאר לרבא מכא ּומכא לַאפרשּות קּודשא ּולַאחסנת קרתא לקביל חמשא ועסרין
ַאלפין ַאפרשּותא עד תחּום מדינחא ּומערבא לקביל עסרין וחמשא ַאלפין עד תחּום
מערבא לקביל חד מן חּולקיא לרבא ּותהי ַאפרשּות קּודשא וכיבש מקדש ביתא בגויּה.
כבּ .ומַאחסנת ליואי ּומַאחסנת קרתא במציעין דלרבא יהי בין תחּום יהּודה ּובין תחּום
בנימן לרבא יהי.
כגּ .ושַאר שבטיא מרּוח מדינחא ועד רּוח מערבא בנימן חד.
כד .ועל תחּום בנימן מרּוח מדינחא עד רּוח מערבא שמעֹון חד.
כה .ועל תחּום שמעֹון מרּוח מדינחא ועד רּוח מערבא יששכר חד.
כו .ועל תחּום יששכר מרּוח מדינחא עד רּוח מערבא זבּולן חד.
כז .ועל תחּום זבּולן מרּוח מדינחא עד רּוח מערבא גד חד.
כח .ועל תחּום גד לרּוח עבר דרֹומא ויהי תחּום מיריחֹו מי מצּות רקם ַאחסנא לימא רבא.
כט .דא ַארעא דתפלגּון לַאחסנא לשבטיא דישראל ואלין פלגּותהֹון אמר אלהים.
ל .ואלין מפקני קרתא מרּוח צפּונא ַארבע ַאלפין וחמש מָאה משחא.
לא .ותרעי קרתא על שמהת שבטיא דישראל תרעין תלתא פתיחין לצפּונא תרע ראּובן
חד תרע יהּודה חד תרע לוי חד.
לבּ .ולרּוח מדינחא ַארבעה ַאלפין וחמש מָאה ותרעין תלתא תרע יֹוסף חד תרע בנימן חד
תרע דן חד.
לגּ .ולרּוח דרֹומא ַארבעא ַאלפין וחמש מָאה משחן ותרעין תלתא תרע שמעֹון חד תרע
יששכר חד תרע זבּולן חד.
לד .ורּוח מערבא ַארבע ַאלפין וחמש מָאה תרעיהֹון תלתא תרע גד חד תרע אשר חד
תרע נפתלי חד.
לה .סחֹור סחֹור תמנת עסר ַאלפין ּושמא דקרתא דמתפריש מיֹומא די ישרי יי שכנתיּה
תמן.
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הושע
פרק א
א .פתגם נבּוָאה מן קדם יי דהוה עם הֹושע בר בארי ביֹומי עזיה יֹותם ָאחז יחזקיה מלכיא
דבית יהּודה ּובימי ירבעם בר יֹואש מלכא דישראל.
ב .שריּות פתגמא דיי בהֹושע ואמר יי להֹושע אזיל אתנבי נבּוָאה על יתבי קרתא טעותא
דאינּון מֹוסיפין למחטי ארי מטעא יטעּון דירי ַארעא מבתר פּולחנא דיי.
ג .ואזל ואתנבי עליהֹון דאם יתּובּון ישתביק להֹון ואם לא כמתר עלי תינין יתרּון ואֹוסיפּו
ועבדּו עֹובדין בישין.
ד .ואמר יי ליּה קרא שּומהֹון מבדריא ארי עֹוד צבחר כזעיר וַאסער דם פלחי טעותא דאשד
יהּוא ביזרעאל דקטלינּון על דפלחּו לבעלא תבּו אינּון למטעי בתר עגליא דבבית אל בכן
אחשביניּה דם זכאי על בית יהּוא ואבטיל מלכּותא מבית ישראל.
ה .ויהי בעדנא ההיא ואתבר ית תקֹוף עבדי קרב ישראל במישר יזרעאל.
ו .ואֹוסיפּו ועבדּו עֹובדין בישין ואמר ליּה קרי שּומהֹון דלא רחימין בעֹובדיהֹון ארי לא אֹוסיף
עֹוד לרחמא על בית ישראל ברם אם יתּובּון משבק אשבֹוק להֹון.
ז .ועל דבית יהּודה ארחם וַאפרקינּון במימרא דיי אלההֹון ולא יתפרקּון בקשתא ּובחרבא
ּובעבדי קרבא בסּוסון ּובפרשין.
ח .ודריהֹון דאתגליאּו לביני עממיא אשתכחּו דלא הוֹו רחימין בעֹובדיהֹון ואֹוסיפּו ועבדּו
עֹובדין בישין.
ט .ואמר קרי שּומהֹון לא עמי ארי אתּון לא עמי בדלית אתּון מקימין פתגמי אֹוריתי ּומימרי
לא הוה בסעדיכֹון.

פרק ב
א .ויהי מנין בני ישראל כחלא דימא דלא מתכל ּודלא מתמני ויהי בַאתרא דאתגליאּו ביני
עממיא כד עברּו על אֹוריתא ואתַאמר להֹון לא עמי אתּון יתּובּון ויתרבּון ויתאמר להֹון עמיּה
דאלהא קימא.
ב .ויתכנשּון בני יהּודה ּובני ישראל כחדא וימנּון להֹון ריש חד מן בית דוד ויסקּון מן ַארעא
גלּותהֹון ארי רב יֹום כנישתהֹון.
ג .נבייא אמרּו לאחיכֹון עמי תּובּו לאֹוריתי ועל כנישתכֹון ארחם.
ד .אֹוכחּו לכנשתא דישראל ואמרּו לּה ארי היא לא מתעניא בפּולחני ּומימרי לא מקבל
צלֹותּה עד דתעדי עֹובדהא בישיא מקביל אפהא ּופּולחן טעותהא מבין קרוהא.
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ה .דלמא אסלק שכנתי מנּה וַאעדי יקרּה ואשוינּה רטישא כיֹומיא קדמאי עד לא אתקריבת
לפּולחני ויחּול רּוגזי עלּה כמא דחל על עם דרא דעברּו על אֹוריתי במדברא ואשוי ַארעא
צדיא ואקטלינּה בבצֹורתא.
ו .וית בנהא לא ארחם ארי בנין דטען אינּון.
ז .ארי טעת כנישתהֹון בתר נביי שקרא בהיתּו מלפיהֹון ארי ָאמרה אהְך בתר עממיא
רחמי מספקי מיכלי ּומשתי כסּות מילא ּובּוץ משח כל פרנּוסי.
ח .בכן הא אנא מקלקל ית אֹורחתיְך כמא דסיגין בכּוביא ואפסֹוק כמא דמפסקין בכתליא
ּושבילהא לא תשכח.
ט .ותרדף שלם עם עממיא רחמהא ולא תדבק יתהֹון ותבעי סעיד ולא תשכח ותימר אהְך
ואתּוב לפּולחן רבֹוני קדמָאה ארי טב לי כד הויתי פלחא קדמֹוהי מכען לא אפלח לטעותא.
י .ואינּון לא ידעין ארי אנא ברכית להֹון עבּורא וחמרא ּומשחא וכספא ַאסגיתי להֹון ודהבא
מניּה עבדּו לטעותא.
יא .בכן יתּוב מימרי למטל עבּורא בעדן אידריּה וחמרא בעדן מעצרתיּה וַאציל כסּות מילא
ּובּוץ דיהבית לּה לכסָאה ית קלנּה.
יבּ .וכען אגלי ית קלנּה לעיני עממיא רחמהא ואנש לא ישיזבינּה מן ידי.
יג .ואבטל כל חדותהא חגהא ירחהא ושבתהא וכל מֹועדהא.
יד .וַאצדי פרי גּופנּה ותינּה דהות ָאמרה יקר אינּון לי דיהבּו לי עממיא רחמי ואשוינּון
לחּורשא ותכלינּון חית ברא.
טו .וַאסער עלה ית יֹומיא דהות פלחא לטעותא דמסקא להֹון בּוסמין והות דמיא לאתתא
דשבקת ית בעלּה ואתקינת בקדשהא ּובחליטת מרגליתהא ּוטעית בתר רחמהא כן כנישת
ישראל רחימת למפלח לטעותא ּופּולחני שבקת אמר יי.
טז .בכן הא אנא משעבד לּה לאֹוריתא וַאעבד לּה נסין ּוגבּורן כמא דעבדית לּה במדברא
ּוביד עבדי נבייא אמליל תנחּומין על לבהא.
יז .ואמני לּה ית פרנסהא מתמן וית מישר עכֹור לתחמּודי נפש ויתנהֹון תמן למימרי כיֹומי
קדם וַאף אנא ַאעביד להֹון נסין ּוגבּורן כיֹום מסקהֹון מַארעא דמצרים.
יח .ויהי בעדנא ההיא אמר יי תתנהֹון לפּולחני ולא תפלחּון עֹוד לטעות עממיא.
יט .וַאעדי ית שּום טעות עממיא מפּומהֹון ולא יהי דכרן שּומהֹון עֹוד.
כ .ואגזר להֹון קים בעדנא ההיא דיהֹון שלם עם חית ברא ועם עֹופא דשמיא ורחשא
דַארעא וקשתא וחרבא ועבדי קרבא אבטיל מן ַארעא ואשרינּון לרֹוחצן.
כא .ואקימנכֹון קדמי לעלם ואקימנכֹון קדמי בקּושטא ּובדינא ּובחסדא ּוברחמי.
כב .ואקימנכֹון קדמי בהימנּותא ותידעּון למדחל מן קדם יי.
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כג .ויהי בעדנא ההיא אקביל צלֹותכֹון אמר יי ַאפקיד ית שמיא ואינּון יחתּון מטרא על
ַארעא.
כד .וַארעא תרבי עבּורא וחמרא ּומשחא ואינּון יספקּון לגלות עמי.
כה .ואקימנכֹון קדמי בַארעא בית שכנתי וארחים עליהֹון דלא רחימין בעֹובדיהֹון ואימר
לדהויתי אמר להֹון לא עמי ברם עמי אתּון והּוא יימר אלהי.

פרק ג
א .ואמר יי לי עֹוד אזיל אתנבי נבּוָאה על בית ישראל דאינּון דמן לאתתא דרחימא על
בעלּה ּומזניא עלֹוהי וכל כדין רחים לּה ולא צבי למפטרּה כן רחימת יי על בני ישראל ואינּון
מתפנן בתר טעות עממיא ברם אם יתּובּון ישתביק להֹון ויהֹון דמן לגבר דאשתלי ואמר
מלא בחבריּה.
בּ .ופרקתינּון במימרי ביֹום חמשא עסר לירח ניסן ויהב ית כסף תקליא כפּור לנפשיהֹון
ואמרית דיהֹון מקרבין קדמי עּומר ארמּותא מעללת סערין.
ג .נביא אמר לּה כנשתא דישראל חֹוביכֹון גרמּו לכֹון דתגלּון יֹומין סגיאין תתנהֹון לפּולחני
לא תטעּון ולא תפלחּון לטעותא וַאף אנא עתיד לרחמא עליכֹון.
ד .ארי יֹומין סגיאין יתבּון בני ישראל לית מלכא מדבית דוד ולית דעביד שּולטן על ישראל
ולית דדבת לרעוא בירּושלם ולית קמתא בשמרֹון ולית אפֹוד ּומחוי.
ה .בתר כן יתּובּון בני ישראל ויתבעּון ית פּולחנא דיי אלההֹון וישתמעּון למשיחא בר דוד
מלכהֹון ויתנהֹון לפּולחנא דיי ּוסגי טּוביּה דיתי להֹון בסֹוף יֹומיא.

פרק ד
א .קבילּו פתגמא דיי בני ישראל ארי דינא קדם יי עם יתבי ַארעא ארי לית עבדי קּושטא
ולית גמלי חיסדא ולית דמהלכין בדחלתא דיי בַארעא.
ב .יימן לשקר וכדבין וקטלי נפשן וגנבן וגיפין ּומֹולדין בנין מנשי חבריהֹון וחֹובין על חֹובין
מֹוספין.
ג .על כן תחרֹוב ַארעא ויצדי כל דיתב בּה בחית ברא ּובעֹופא דשמיא וַאף נּוני ימא יזערּון
מן קדם חֹוביהֹון.
ד .ברם על דָאמרין ספר לא יליף ולא יֹוכח נביא ועמְך נצן עם מלפיהֹון.
ה .ותתקלּון ביממא ויתקלּון ַאף נבייא דשקרא די עמכֹון כד בליליא וַאבהית כנשתכֹון.
ו .אטפשּו עמי מבלי דעתא ארי את מדע דחלתי קצתא וַארחקינְך מלשמשא קדמי ועל
דאתנשיתא אֹוריתא דאלהְך ַארחיק בנְך ַאף אנא.
ז .כמא דַאסגיתי להֹון עללא כן ַאסגיאּו למחטי קדמי יקירהֹון בקלנא חליפּו.
ח .כהניא פסּו למיכל חטות עמי בדיל לאֹוספא חֹובין על חֹובי נפשהֹון.
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ט .ויהי כמא דאשוי חילֹונָאה ככהנא לאפסא קּודשיהֹון אפיס ית יקרהֹון ואשוי דיקיר לבסיר
בדיל לאתפרע מנהֹון כאֹורחתהֹון בישתא ּוכעֹובדיהֹון מקלקליא ָאתיב להֹון.
י .ויכלּון ולא יסבעּון יסבּון נשין ולא יֹולדּון בנין ארי ית פּולחנא דיי שבקּו ולא נטרּו.
יא .זנּותא וחמרא ורויתא שליף ּומטעי ית לבהֹון.
יב .עמי די בצלם ָאעיּה שאיל ּומדמי דחֹוטריּה מחוי ליּה ארי רּוח דטעּו ַאטעיתינּון ּוטעֹו
מבתר פּולחנא דאלההֹון.
יג .על רישי טּוריא מדבחין ועל רמתא מסקין בּוסמין תחֹות בלֹוט ּולבן ּובּוטמא ארי מעפי
טּוליּה על כן מזנין בנתכֹון דהוָאה לכֹון מבנת עממיא וכלתכֹון דנסבתּון לבניכֹון מן עממיא
ניפן.
יד .לא ַאסער על בנתכֹון ארי מזנין ועל כלתכֹון ארי מניפן ארי אינּון עם זניתא מסתיען ועם
נפקת ברא ָאכלין ושתן ועם דרא דלא אסתכל באֹוריתא הלא אתרטש.
טו .אם טען אתּון דבית ישראל לא יתחיבּון דבית יהּודה ולא תיתּון לגלגלא ולא תסקּון
לבית אל ולא תשתבעּון לשקר קים הּוא יי.
טז .ארי כתֹורא דאתפטם ּובעיט כן מריד בסגי טּובא ישראל כען ידברינּון יי כאימר בחיר
בבקעה.
יז .אתחברּו לטעותא בית ישראל שבקּו להֹון ית פּולחנא.
יח .שלטֹוניהֹון ַאסגיאּו שירון מן אֹונס בכן טעּו ואתפניאּו בתר זנּותא רחימּו דתיתי להֹון
קלנא רברביהֹון.
יט .עֹובדי רברביהֹון לא תקנין כמא דלית אפשר למיצר רּוח בכנף כען ַאיתי עליהֹון סנָאה
ויבהתּון מאגֹורי טעותהֹון.

פרק ה
א .שמעּו דא כהניא וקבילּו בית ישראל ּובית מלכא אציתּו הלא לכֹון למידע דינא ארי
תקלא הויתּון למלפיכֹון וכמצדא דפריסא על טּור ים.
ב .ודבחן לטעון מסגן ואנא מיתי יסּורין לכּולהֹון.
ג .קדמי גלן עֹובדי דבית אפרים ּודבית ישראל לא מטמרין מן קדמי ארי כען טען בית
אפרים אסתָאבּו בית ישראל.
ד .לא שבקין עֹובדיהֹון למיתב לפּולחנא דאלההֹון ארי רּוח דטעּו ביניהֹון ואּולפן מן קדם יי
לא תבעּו.
ה .וימאְך יקר ישראל ואינּון חזן ּודבית ישראל ּודבית אפרים יתקלּון בחֹוביהֹון יתקלּון ַאף
דבית יהּודה עמהֹון.
ו .בענהֹון ּובתֹוריהֹון יהכּון למתבע אּולפן מן קדם יי ולא ישכחּון סליק שכנתי מנהֹון.
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ז .במימרא דיי שקרּו ארי בנין מבנת עממיא קימּו להֹון כען ַאיתי עליהֹון עממין ירח בירח
ויבזּון ית פירי ַארעהֹון.
ח .נבייא ארימּו קלכֹון כד בשֹופרא אתנבּו דייתין עליהֹון עממיא קטֹולין על דַאמליכּו ית
שאּול דמגבעתא ַאצוחּו כד בחצֹוצרתא אמרּו דייתּון עליהֹון מלכין במשריתהֹון על דלא
קבילּו לפתגמי שמּואל דמרמתא בסרּו עליהֹון יבבּות עבדי קרבא על דשקרּו במימרי
ואסתחרּו לאחֹורא מבתר פּולחני ולא פלחּו קדמי במקדשא די בארע שבטא בנימין.
ט .בית אפרים לצדּו תהא ביֹום תּושלמת חֹובין ברם בשבטיא דישראל הֹודעית אֹוריתא.
י .הוֹו רברבי יהּודה כמשני תחּום עליהֹון אשפֹוְך כמיא חימתי.
יא .אניסין דבית אפרים כבישין בדיניהֹון ארי אתפניאּו דיניהֹון למטעי בתר ממֹון דשקר.
יבּ .ומימרי כעשא לדבית אפרים ּוכרקבא לדבית יהּודה.
יג .וחזא אפרים ית מרעיּה ויהּודה ית מכאֹוביּה ואזלּו דבית אפרים לאתּור ּושלחּו למלכא
דייתי לאתפרע להֹון נביא אמר להֹון הּוא לא יכיל לַאסָאה לכֹון ולא יניח מנכֹון מכאֹוב.
יד .ארי מימרי כליתא לדבית אפרים ּוכבר ַאריון לדבית יהּודה אנא במימרי אקטֹול ואעדי
ָארים גבּורתי ולית דמשיזיב.
טו .אסליק שכינתי ָאתּוב למדֹור קּודשי די בשמיא עד דידעּון דחבּו ויבעּון מן קדמי כד
תעֹוק להֹון יבעּון דחלתי.

פרק ו
א .יימרּון אתּו ּונתּוב לפּולחנא דיי ארי הּוא די מחנא ויסננא ּודַאיתי עלנא תבר יניח לנא.
ב .יחיננא ליֹומי נחמתא דעתידין למיתי ביֹום ַאחיּות מיתיא יקימיננא ּונחי קדמֹוהי.
ג .ונילף נרדֹוף למידע ית דחלתא דיי כנהֹור צפרא דמקשיט במפקיּה ויתין ברכל לנא
כמטר מגבר כלקישא דמרוי ַארעא.
ד .מן קדם דין דקשֹוט מא ַאעביד לכֹון דבית יהּודה וטבותכֹון כענן צפרא ּוכטלא דמֹוהי
פסיק.
ה .על כן דַאזהרתינּון בשליחּות נביי ולא תבּו ַאיתיתי עליכֹון קטֹולין על דעברּו על מימר
רעּותי ודיני כנהֹור נפק.
ו .ארי בעבדי חיסדא רעוא קדמי ממדבח ועבדי אֹוריתא דיי ממסקי עלון.
ז .ואינּון כדריא קדמאי עברּו על קימי ּובַארעא טבא דיהבית להֹון למעבד רעּותי תמן
שקרּו במימרי.
ח .גלעד קרית אנּוסין בנכלין אשדין דם זכאי.
טּ .וכמא מסבר אנש למשרין אתחברּו אינּון וכהניהֹון באֹורחא חדא קטלין נפשן כתף חד
ארי עיצת חטאין עבדּו.
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י .בבית ישראל חזיתי שנּו אשניאּו קימא דגזיר עמהֹון קימא דגזיר עמהֹון דלא למפלח
לטעותא תבּו אינּון למטעי בתר עגליא בבית ַאל תמן טעּו בית אפרים אסתאבּו בית
ישראל.
יאַ .אף דבית יהּודה שריאּו לַאסנָאה חֹוביהֹון ַאף להֹון ימטי חֹובין באתבּותי גלות עמי.

פרק ז
א .כמתבעי חֹובי ישראל ויתגלין עוית אפרים ּובישת שמרֹון ארי עבדּו שקר ּובליליא
בבתיא גנבין ּומדברא ביממא קפחין.
ב .לא מחשבין בלבהֹון דכל בישתהֹון גלין קדמי כען יקפֹונינּון עֹובדיהֹון בישיא די קדמי הוֹו
גלן.
ג .בסריקתהֹון מחדן מלכא ּובכדיביהֹון רברבין.
ד .כּולהֹון מחמדין למינף נשי חבריהֹון דלקין כתנּורא דאזליהֹון נחתֹומא בכן יגלּון בפריע
מקרויהֹון כמא דמֹוחן לקימא מחשבת רשעא ועל דלא אדכרּו נסין ּוגבּורן דאתעבידּו להֹון
ביֹום מסקהֹון ממצרים מעדן מילש לישא עד לא חמע.
ה .יֹומא דמניאּו עליהֹון מלכהֹון שריאּו רברביא למשתיּה עמיּה חמר נגד לידי סיעת שכרין.
ו .ארי אתקריבּו לעצת חטאין ולא עכיבּו כתנּורא בער לבהֹון באתכמֹוניהֹון כל ליליא מֹוריְך
רּוגזהֹון על צפרא הּוא דליק באשא שלהֹובי.
ז .כּולהֹון מחממין כתנּורא ּובלישן שקריהֹון מחיבין ית דיניהֹון כל מלכיהֹון אתקטלּו לית
דמצלי מנהֹון קדמי.
ח .בית אפרים דמן לחררא דעד לא אתהפכת אתאכלת.
ט .בזּו עממיא נכסיהֹון ואינּון לא ידעין ַאף חלישּותא מטתינּון ואינּון לא מסתכלין.
י .וימאְך יקר ישראל ואינּון חזן על דלא תבּו לפּולחנא דיי אלההֹון ולא בעֹו מן קדמֹוהי בכל
דא.
יא .והוֹו בית ישראל דמן כיֹונה שריחתא דאתנסיבּו בנהא ולית לּה לב למצרים אתקרבּו
לאתּור גלֹו.
יב .באתר דיהכּון אפרֹוס עליהֹון מצדתי כעֹופא דשמיא אטלטלינּון יסּורין ַאיתי עליהֹון על
דשמעּו לעצתהֹון.
יג .וי להֹון ארי אתרחקּו מדחלתי בזֹוזין ַאיתי עליהֹון ארי מרדּו במימרי ואנא הויתי פריק
להֹון ואינּון ממללין קדמי כדיבין.
יד .ולא מצלן קדמי בלבהֹון בכן מיללין על ערסתהֹון בסגי עבּורא וחמרא דהוּו כנשין מרדּו
במימרי.
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טוּ .וכמא די אנא מיתי עליהֹון יסּורין ּומתקיף על דרעיהֹון כן ַאף אינּון חשבן לאֹוספה קדמי
בישן.
טז .תבּו למרֹוד מן אֹוריתא לא על דַאבאישית להֹון דמן אינּון כקשת נכילא יתקטלּון
בחרבא רברביהֹון מעמקּות לישנהֹון אלין עֹובדיהֹון עד דאינּון בַארעא דמצרים.

פרק ח
א .נביא בחכְך ַאכלי כד בשֹופרא אמר הא כנשרא דמשתרי כן יסק מלְך במשריתיּה וישרי
על בית מקדשא דיי חלף דעברּו על קימי ועל אֹוריתי מרדּו.
ב .בכל עדן דַאתיא עליהֹון עקא מצלן קדמי וָאמרין כען ידענא ארי לית לנא אלהא בר מנְך
פרֹוקנא ארי אנחנא עמְך ישראל.
ג .טעּו בית ישראל מבתר פּולחני די בדיליּה אנא מיתי עליהֹון טּובא מכען סנָאה ירדפינּון.
ד .אינּון ַאמליכּו ולא ממימרי רביאּו ולא מרעּותי כספהֹון ּודהבהֹון דַאסיקּו להֹון ממצרים
עבדּו להֹון טעון בדיל דישתיצּון.
ה .טעּו בתר עגלא דשמרֹון תקיף רּוגזי בהֹון עד אימתי לא יכלּון למזכי.
ו .ארי מישראל הּוא נבי אּומן הּוא עבדיּה דחלא דלית בּה צרֹוְך הּוא ארי לנסרי לוחין יהי
עגלא דשמרֹון.
ז .בית ישראל דמן לדרּוח זרע ועלעֹול חציד קמה לית ליּה נֹוב לא יעבד מאים יקנּון נכסין
עממיא יבזּונּונּון.
ח .אתבזיז ישראל כען הוֹו בעממיא כמנא דלית צרֹוְך ביּה.
ט .ארי אינּון גלֹו לאתּור על דהליכּו ברעּות נפשהֹון כערד מרֹוד בית ישראל אתמסרּו ביד
עממיא דרחימּו.
יַ .אף אם ישוּון בית ישראל דחלתי על לבהֹון מביני עממיא אקריב גלּותהֹון ואפילּו יחכמּון
כזעיר ַאעדי מנהֹון מרות מלכין ושלטֹונין.
יא .ארי ַאסגיאּו דבית אפרים אגֹורין למחטי הוֹו להֹון אגֹורי טעותהֹון לתקלא.
יב .כתבית להֹון סגיאּות אֹוריתי ואינּון כעממיא אתחשיבּו.
יג .דבחין דמגבן מן אֹונס דבחין בסרא וָאכלין וקדם יי לא רעוא בהֹון כען יסער חֹוביהֹון
ויתפרע עויתהֹון אינּון למצרים יתּובּון.
ידּ .ושבק ישראל ית פּולחן עבדיּה ּובנא היכלין לטעותא ּודבית יהּודה ַאסגיאּו קרוין כריכן
ואשלח אשתא בקרוֹוהי ּותשיצי ברניתהא.

פרק ט
א .לא תחדּון דבית ישראל ולא תבּועּון כנמּוסי עממיא ארי טעּותּון מבתר פּולחנא
דאלהכֹון רחימתּון למפלח לטעותא על כל אידרי עבּורא.
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ב .מאידרא ּוממעצרתא לא יתזּונּון וחמרא לא יסֹופיק להֹון.
ג .לא יתּובּון בארע שכנתא דיי ויתּובּון דבית אפרים למצרים לאתּור יגלֹון מסָאב ייכלּון.
ד .לא ינסכּון קדם יי נסכין דחמר ולא יתקבלּון לרעוא קּורבניהֹון דיבחיהֹון כלחם מרחק
להֹון כל דייכליניּה יסתַאב ארי קּורבניהֹון על נפשיהֹון לא מכפר להֹון בבית מקדשא דיי.
ה .מה תעבדּון ליֹום מֹועדא ּוליֹום חגא דיי.
ו .ארי הא יגלּון מן קדם בזֹוזין למצרים יתכנשּון למפיס יתקברּון בית חמדת כספהֹון
קרסּולין ישרּון בהֹון חתּולין בברניתהֹון.
ז .אתֹו יֹומי סעּורנא אתֹו יֹומי תּושלמת חֹובין ידעּון דבית ישראל דהוֹו מתנבן להֹון נביי
קּושטא ּומשעממין להֹון נביי שקרא על דַאסגיאּו חֹובְך ותקיפּו חטאְך.
ח .מסכן בית ישראל די יתקים להֹון פּולחן טעותא לגבייהֹון קֹולין צלן על כל אֹורחתהֹון
מסגן תקלא בבית מקדשא דאלההֹון.
טַ .אסגיאּו לחבלא כיֹומי גבעתא יסער חֹוביהֹון ויתפרע עויתהֹון.
י .כגּופין דשתיל על עינא דמיא כן במדברא ארע מימרי לישראל כבכּורה בתינתא די באול
מאבבא חביבית אבהתכֹון ואינּון אתחברּו לבעל פעֹור וטעּו לבהתא והוֹו שקּוצין כדרחימּו.
יא .בית ישראל כעֹופא דַאפרחּוהי מקניּה ואיטלטל כן גלא ית יקרהֹון ולד לא יסגּון ּומפרי
מעיהֹון לא יחדּון ועל דאתמנעּו רגליהֹון מלאתחזָאה בבית מקדשי.
יב .ארי אם ירבּון ית בניהֹון וַאתכלינּון מלמהוי גברין ארי וי להֹון בסלקּותי שכנתי מנהֹון.
יג .כנשתא דישראל במעברה אֹורייתא דמיא לצֹור בַאצלחּותא בשלויתּה חבּו דבית
אפרים לקטלא לפּולחן טעותא בניהֹון.
יד .הב להֹון יי ית תּושלמת עֹובדיהֹון הב להֹון רחם מתכיל ּושדין יבשין.
טו .כל בישתהֹון גלין קדמי בגלגלא ארי תמן רחיקתינּון על בישּות עֹובדיהֹון מבית מקדשי
אתריכינּון לא אֹוסיף לרחמא עליהֹון ּודכל רברביהֹון מרדין.
טז .בית ישראל דמן לאילנא דקלא שרשֹוהי מלרע ויבש נֹופיּה מלעלא נֹוב לא יעביד ַאף
אם ירבּון בנין ואקטֹול שפר מעיהֹון.
יז .ירחיקינּון אלהי ארי לא קבילּו למימריּה ויהֹון מטלטלין ביני עממיא.

פרק י
א .גפן בזיזא ישראל דהוה גפן נציב במעבדיּה אֹוריתא פרי עֹובדיהֹון גרמֹון להֹון דיגלּון כד
ַאסגיתי להֹון עללא ַאסגיאּו פּולחן לאגֹוריהֹון כד ַאיתיתי טּובא לַארעהֹון אֹוטיבּו לקמתהֹון.
ב .אתפלג לבהֹון מן אֹוריתא כען יחֹובּון כען ַאיתי עליהֹון סנָאה יחזר קדלהֹון דאגֹוריהֹון
יבֹוז קמתהֹון.
ג .ארי כען יימרּון לית מלכא לנא ארי לא דחילנא מן קדם יי ּומלכא מה יעביד לנא.
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ד .ממללין מלין דאֹונס יימן לשקר ללמא גזרין קים כען ַאיתי עליהֹון כרישי חוין בישין דין
שקריהֹון על תחּומי חקלן.
ה .על די פלחּו לעגליא בבית אל מלְך במשריתיּה יסק עליהֹון ויגלי יתהֹון יסבּון מנהֹון
עגלא דשמרֹון ארי אתאבלּו עלֹוהי עמיּה ּופלחֹוהי עלֹוהי יבּועּון על יקריּה ארי גלא מניּה.
וַ .אף יתיּה לאתּור יֹובלּון קּורבנא למלכא דייתי לאתפרעא להֹון נביא אמר להֹון בהתא
דבית אפרים יקבלּון ויבהתּון דבית ישראל ממלכי עצתהֹון.
ז .בהתת שמרֹון במלכּה כרּותחא על אפי מיא.
ח .ויצדין במת בית אל חֹובי ישראל גרמּו להֹון דיגלּון כּובין וַאטדין יסקּון על אגֹוריהֹון כען
ַאיתי עליהֹון עקא דמֹותא דיהֹון דמן כאילּו טּוריא חפן להֹון ורמתא נפלּו עליהֹון.
ט .מיֹומי גבעתא חטיתּון בית ישראל תמן קמּו מרדּו במימרי למנָאה עליהֹון מלכא וַאף לא
זכיאּו דתתקים להֹון מלכּותא בגבעתא תמן אתֹו עליהֹון עבדי קרבא לקטלא אבהן עם בנין
סליקּו.
י .במימרי ַאיתיתי עליהֹון יסּורין וכנשית עליהֹון עממיא ושליטּו בהֹון כמיסר פדנא על
תרתין עינֹוהי.
יא .כנשתא דישראל דמיא לעגלתא דמלפין לּה למירדי ולא ַאלפא רחמא להלכא ברעּות
נפשּה ואנא פרקית יתהֹון משעבּוד מצרים ַאעדיתי ניר תקֹוף מצוריהֹון אשריתי בית ישראל
על תקֹוף ַארעא דאמֹורָאה כבישין קדמיהֹון דבית יהּודה ַאחסנית יתהֹון ַאחסנתא דקימית
לאבּוהֹון יעקב.
יב .בית ישראל עבידּו לכֹון עֹובדין טבין הליכּו באֹורחא דקּושטא קיימּו לכֹון אּולפן אֹוריתא
הא בכל עדן נבייא ָאמרין לכֹון תבּו לדחלתא דיי כען יתגלי וייתי זכון לכֹון.
יג .אתעשתתּון לכֹון אֹונס רשע עבדתּון אתקבלתּון תּושלמת עֹובדיכֹון ארי אתרחצתא
באּורחתְך בסגי גברְך.
יד .ויקּום אתרגּושא בעמְך וכל כרכְך יתבזזּון כבזת שלמא ככמנא ביֹומא דקרבא אם על
בנין קטילת.
טו .כן גרמּו לכֹון חֹובין דחבתּון בבית אל מן קדם בישּות עֹובדיכֹון בסֹופא בהית ואתכנע
מלכא דישראל.

פרק יא
א .ארי רבי הוה ישראל ּורחימתיּה ּוממצרים קריתי להֹון בנין.
ב .שלחית נביי לאלפא להֹון ואינּון טעּו מקביל אפיהֹון לטעותא מדבחין ּולצלמניא מסקין
בּוסמין.
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ג .ואנא במלאְך שליח מן קדמי דברית באֹורח תקנא לישראל ּונטלתינּון כדעל דרעין ולא
ידעין דמן קדמי מתרחים עליהֹון.
ד .במגדת בנין רחימין נגדתינּון בתקֹוף רחמא והוה מימרי להֹון כאכרא טבא דמקיל
בכתף תֹוריא ּומֹוריְך בלחיָאתהֹון וַאף כד הוֹו במדברא ַאסגיתי להֹון טּובא למיכל.
ה .לא יתּובּון לַארעא דמצרים ברם אתּורָאה ישלֹוט בהֹון ארי מסרבין למיתב.
ו .ותחּול חרבא בקרוֹוהי ותקטיל גברֹוהי ּותשיצי רברבֹוהי ממלכי עצתהֹון.
ז .ועמי פליגין למיתב לאֹוריחי ּובמרֹועא קשיא יתערעּון כחדא לא יהכּון בקֹומא זקּופה.
ח .איכדין אמסרינְך אפרים אשיצינְך ישראל איכדין אבדרינְך בַאדמה אשוינְך כצבֹויים
מתערע מימר קימי לקבלי כחדא אתגֹוללּו רחמי.
ט .לא אעביד תקֹוף רּוגזי ולא יתּוב מימרי לחבלא בית ישראל ארי אלהא אנא מימרי
לעלמא קים ולית עֹובדי כעֹובדי בסרא דדירין על ַארעא כן גזרית במימרי דביניכֹון שכנתי
קדישא ולא אחליף בקרוא אֹוחרי עֹוד ירּושלם.
י .בתר פּולחנא דיי יהכּון מימריּה כַאריא דמכלי ארי הּוא יכלי ויתכנשּון גלותא ממערבא.
יא .כעֹופא דָאתי בגלי כן ייתּון דגלֹו לַארעא דמצרים ּוכיֹונה דיתבא לגֹו שֹוכבא כן יתּובּון
דאיטלטלּו לַארעא דאתּור ואתיבינּון בשלם לבתיהֹון ּומימרי יהי בסעדהֹון אמר יי.

פרק יב
אַ .אסגיאּו קדמי כדבין דבית אפרים ּובנכלהֹון דבית ישראל ּודבית יהּודה הוֹו מתקפין
בפּולחנא עד דגלא עמא דאלהא מַארעהֹון ואינּון דהוֹו פלחין קדמי בבית מקדשא מתקרן
עמא קדישא בכן הוֹו קימין.
ב .בית ישראל דמן לדרּוח זרע ועלעֹול חצד כל יֹומא כדבין ּובזא מסגן ּוקים עם אתּורָאה
ָאקימּו וקּורבנא למצרים מֹובלין.
ג .ודינא קדם יי עם דבית יהּודה ּולַאסערא על יעקב כאֹורחתיּה ּוכעֹובדֹוהי תקניא יתיב
ליּה.
ד .נביא אמר להֹון הלא יעקב עד דלא אתיליד אמיר דיסגי מן אחּוהי ּובתּוקפיּה אתרברב
עם מלָאכא.
ה .ואתרברב עם מלאכא ויכיל בכא ּובעא מניּה בבית ַאל אתגלי עלֹוהי ותמן ימליל עמנא.
ו .נביא אמר להֹון הּוא יי אלהי צבאֹות דאתגלי על ַאברהם יצחק ויעקב ּוכמא דאמיר על
ידי משה דכרניּה לכל דר ודר.
ז .ואת בפּולחנא דאלהְך תתקיף חיסדא ודינא טר ּוסבר לפּורקנא דאלהְך תדירא.
ח .לא תהוין כתגרין דבידיהֹון מֹוזנון דנכיל למינס רחמין.

236

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

237

ט .ואמרּו דבית אפרים ברם עתרנא אשכחנא אֹונס לנא נביא אמר להֹון כל עֹותרכֹון לא
יתקים לכֹון כיֹום תּושלמת חֹוביכֹון.
י .ואנא יי אלהְך דאפיקתְך מַארעא דמצרים עֹוד אֹותבינְך במשכנין כיֹומי קדם.
יאּ .ומללית עם נבייא ואנא נבּוָאן ַאסגיתי ּוביד נבייא שלחית.
יב .אם בגלעד הוֹו אנּוסין ברם בבית גלגלא תֹורין לטעון דבחּו ַאף אגֹוריהֹון ַאסגיאּו כגרין
על תחּומי חקלא.
יג .נביא אמר להֹון הלא יעקב אבּוכֹון אזל לחקלי ארם ּופלח ישראל באתתא ּובאתתא נטר
ענא.
יד .וַאף כד נחתּו אבהתכֹון למצרים נביא שלח יי ואסיק ית ישראל ממצרים ועל ידי נביא
אתנטר.
טו .מרגזין דבית אפרים מֹוספין למחטי וחֹובת דם זכאי דאשיד עלֹוהי יתּוב וחסּודיּה יתּוב
ליּה רבֹוניּה.

פרק יג
א .כד ממלל חד מבית אפרים רתיתא ָאחיד להֹון לעממיא מתרברבין הוֹו בישראל ּוכדּו
דחבּו עד דפלחּו לטעותא מתקטלין.
בּ .וכען מֹוסיפין למחטי ועבדּו להֹון מתכא מכספהֹון כדמּותהֹון צלמנין עֹובד אּומנין כּולהֹון
להֹון אינּון מטען נביי שקרא דבחין לעֹובד ידי אנשא תֹוריא לעגליא נכסין.
ג .בכן יהֹון כענן צפרא ּוכטלא דמֹוהי פסיק כמֹוצא דנשבה רּוח מאדרא וכתננא מכות נּורא.
ד .ואנא יי אלהְך דַאסקתְך מַארעא דמצרים ואלהא בר מני לא תדע ּופריק לית אלא אנא.
ה .אנא סֹופקית צֹורכיכֹון במדברא בַארעא דהויתּון תאבין בּה לכל מדעם.
ו .כד זנתנּון סבעּו מסבע וראם לבהֹון על כן שבקּו להֹון ית פּולחני.
ז .והוה מימרי להֹון כליתא כנמרא כמן על שבילא.
ח .ערע מימרי בהֹון כדֹוב מתכל ותברית רשע לבהֹון ּוקטלתנּון תמן כבני ַאריון כחות שנא
דמבזעא שצתינּון.
ט .כד מחבלין אתּון בית ישראל עֹובדיכֹון שלטין בכֹון עממיא וכד תיבּון אתּון לאֹוריתא
מימרי הוה בסעדכֹון.
יָ .אן מלכְך כען ויפרקנְך בכל קרוְך ודינְך דאת אמרת מני עלי מלְך ושלטֹון.
יא .אמן עלְך מלכא ברּוגזי וַאעדיתי בחמתי.
יב .בגנזין חֹובי בית אפרים נטירין לאתפרעה כל חֹוביהֹון.
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יג .עקא וזיע כחבלין על ילדה ייתּון עלֹוהי הּוא בר דאתרבי ולא חכים למידע דחלתי ארי
כען ַאיתי עלֹוהי עקא כאתתא דיתבה על מתברא וחיל לית לּה למילד.
יד .בית ישראל מיד קטֹול פרקתנּון ּוממחבלא שזבתנּון כען יהי מימרי בהֹון לקטֹול ּופתגמי
לחבלא על דעברּו על אֹוריתי אסלק שכנתי מנהֹון.
טו .ארי אינּון מתקרן בנין ועֹובדין מקלקלין ַאסגיאּו כען ַאיתי עליהֹון מלְך תקיף כרּוח
קדּומא במימרא דיי מאֹורח מדברא יסק ויחרב בית גנזֹוהי ויצרי קרית מלכּותיּה הּוא יבֹוז
אֹוצרין כל מני חמדתא.

פרק יד
א .תחֹוב שמרֹון ארי סריבת על מימר אלהא בחרבא יתקטלּון ועּולמהֹון יטרפּון ּומעדיתהֹון
יתבזעּו.
ב .תּוב ישראל לדחלתא דיי אלהְך ארי אתקלתא בחֹובְך.
ג .קריבּו עמכֹון פתגמין דאתֹודָאה ותּובּו לפּולחנא דיי אמרּו קדמֹוהי קריב קדמְך למשבק
על עוין ונתקבל דא כטבין ויהוין מילי ספותנא מתקבלין קדמְך כתֹורין לרעוא על מדבחא.
ד .מלכי אתּור לא יפרקננא על רכבי סּוסון לא נתרחיץ ולא נאמר עֹוד אלהנא לעֹובדי ידנא
דמן קדמְך אתרחם על אבהתנא כד הוֹו במצרים הא כיתמין.
ה .אקבלינּון בתיּובתהֹון אשבֹוק לחֹוביהֹון ארחמנּון כד יתּובּון בנדבא ארי תב רּוגזי מנהֹון.
ו .יהי מימרי כטלא לישראל יזהרּון כשֹושנא ויתבּון על תקֹוף ַארעהֹון כאילן לבנן דמשלח
עֹוברתיּה.
ז .יסגּון בנין ּובנן ויהי כזיו מנרת קּודשא זיוהֹון וריחהֹון כריח קטֹורת בּוסמיא.
ח .יתכנשּון מביני גלּותהֹון יתבּון בטלל משיחהֹון ויחּון מתיא ויסגי טּובא בַארעא יהי דכרן
טבותהֹון עליל ולא פסיק כדּוכרן יבבֹות חצֹוצרתא על חמר עתיק דמתנסְך בבית מקדשא.
ט .יימרּון דבית ישראל מה לנא עֹוד למפלח לטעותא אנא במימרי אקביל צלֹותהֹון
דישראל וארחים עלֹוהי אנא במימרי ַאעבדיניּה כבירון שפירן דמן קדמי סליח לתיּובתהֹון
משתכחא.
י .מן חכים דיסבר אלין סּוכלתן וידעינּון ארי תקנן אֹורחתא דיי וצדיקיא דהליכּו בּה יחּון
בהֹון בחיי עלמא ורשיעיא יתמסרּון לגיהנם על דלא הליכּו בהֹון.

יואל
פרק א
א .פתגם נבּוָאה מן קדם יי דהוה עם יֹואל בר פתּואל.
ב .שמעּו דא סביא וַאציתּו כל יתבי ַארעא ההות דא ביֹומיכֹון ואם ביֹומי אבהתכֹון.
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ג .עלּה לבניכֹון אשתעּו ּובניכֹון לבניהֹון ּובניהֹון לדר אֹוחרן.
ד .מֹותר זחלא אכל גֹובא ּומֹותר גֹובא אכל פרחא ּומֹותר פרחא אכל שמֹוטא.
ה .אתערּו רויא ּובכֹו וַאילילּו כל שתי חמר על חמר מרת ארי אתמנע מפּומכֹון.
ו .ארי עמא סליק על ַארעי תקיף ולית מנין שנֹוהי שני ַאריא ונבֹוהי כבר ַאריון.
ז .שוי פרי גּופני עמי לצדּו ותינתהֹון למפחת נפש מקלף קלף ּורמא חורּו שבשהא.
ח .כנשתא דישראל עבידּו אליא כבתּולה דאסירא סקא למספד על בעל עּולמתהא.
ט .פסקּו קרבנין ונכסין מבית מקדשא דיי אתאבלּו כהניא דמשמשין בבית מקדשא דיי.
י .איתבזיזּו חקליא חרּובת ַארעא ארי סף עבּורא יבישּו גּופניא נתרּו זיתיא.
יא .בהיתּו אכריא ַאילילּו מפלחי כרמיא על חטין ועל סערין ארי סף חצד חקלא.
יב .גּופניא יבישּו ותיניא נתרּו רמֹונין ַאף דקלין וחזּור כל אילני חקלא יבישּו ארי פסקת
חדותא מבני אנשא.
יג .אסרּו ּוספידּו כהניא ַאילילּו דמשמשין על מדבחא עּולּו ביתּו בסקיא דמשמשין קדם
אלהי ארי אתמנע מבית מקדשא דאלהכֹון קּורבנין ונסכין.
יד .גזרּו תעני ערעּו כנישא כנישּו סביא כל יתבי ַארעא ועּולּו לבית מקדשא דיי אלהכֹון
וצלּו קדם יי.
טו .וי מן קדם יֹומא ארי קריב יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי ּוכבזא דמן קדם שדי ייתי.
טז .הלא עֹוד דאנחנא חזן עבּורא סף פסק מבית מקדשא דאלהנא חדוא ּוביע.
יז .אתמסיאּו גרבי חמר תחֹות מגּופתהֹון צדיאּו אֹוצריא אתפגרּו חסניא ארי סף עבּורא.
יח .לחדא מתַאנחא בעירא מתערבלן בקרן דתֹורין ארי לית רעיא להֹון ַאף עדרי ענא
צדיָאה.
יט .קדמְך יי אנא מצלי ארי קדּום תקיף כאשא ָאסף דרות מדברא ושלהֹוביתא שיצַאת כל
אילני חקלא.
כַ .אף חיות ברא מסברא קדמְך ארי יבישּו פצידי מיא וקדּום תקיף כאשא ָאסף דרות
מדברא.

פרק ב
א .תקעּו שֹופרא בציֹון יביבּו בטּור קּודשי יזּועּון כל יתבי ַארעא ארי מטא יֹומא למיתי מן
קדם יי ארי קריב.
ב .יֹום חשֹוְך וקבלא יֹום עננא ואמיטתא כנהֹור צפרא פריס על טּוריא עם סגי ותקיף
דכותיּה לא הוה מן עלמא ּובתרֹוהי לא יֹוסיף עד שני דר ודר.
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ג .קדמֹוהי אכלא אשתא ּובתרֹוהי משיציא שלהֹוביתא כגנא דעדן ַארעא קדמֹוהי ּובתרֹוהי
מדבר צדּו וַאף שיזבא לית ליּה לרשיעיא.
ד .כחיזּו סּוסותא חזויהֹון ּוכפרשיא כן רהטין.
ה .כקל רתיכיא על רישי טּוריא מקפצין כקל שלהֹובית אשתא דמשיציא כקשא יבישא
כעמא תקיפא דידע סידרי קרבא.
ו .מן קדמֹוהי יזּועּון עממיא כל אפיא אתחפיאּו איכרּום אּוכמין כקדירא.
ז .כגבריא רהטין כגברי עבדי קרבא סלקין לשּורא ּוגבר באֹורחיּה ָאזלין ולא מעכבין
אֹורחתהֹון.
חּ .וגבר אחֹוהי לא דחקין גבר בכבישיּה ָאזלין לאתר דאיּנּון שליחין קטלין ולא מקבלין
ממֹון.
ט .בקרתא מזדינין על שּורא רהטין בבתיא סלקין מן חרכיא עלין כגנבין.
י .קדמֹוהי חרֹובת ַארעא זעּו שמיא שמשא וסיהרא קבלּו וכֹוכביא כנשּו זהֹורהֹון.
יא .ויי ָארים מימריּה קדם משריתיּה ארי סגי לחדא משריתיּה ארי תקיפין עבדי מימריּה
ארי רב יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי וחסין לחדא ּומן יכיל לסֹוברּותיּה.
יב .וַאף כען אמר יי תּובּו לפּולחני בכל לבכֹון ּובצֹומא ּובבכיתא ּובמספדא.
יג .וַאעדֹו רשע לבכֹון ולא בביזּוע לבּושיכֹון ותּובּו לפּולחנא דיי אלהכֹון ארי חננא ורחמנא
הּוא מרחיק רגז ּומסגי למעבד טבון ּוקשֹוט ּומיתיב מימריּה מלַאיתָאה בישא.
יד .מן ידע דאית ביּה חֹובין יתּוב מנהֹון ויתרחים עלֹוהי וכל מן דיתּוב ישתיבקּון ליּה חֹובֹוהי
ויקביל ברכן ונחמן ּוצלֹותיּה כגבר דמקריב קּורבנין ונכסין בבית מקדשא דיי אלהכֹון.
טו .תקעּו שֹופרא בציֹון גזרּו תענּו ערעּו כנישא.
טז .כנשּו עמא זמינּו קהלא כנּושּו סביא ַאיתּו טליא וינקי חדיא יפֹוק חתנא מאידרֹון בית
משכביּה וכלתא מבית גנּונהא.
יז .בין אּולמא ּולמדבחא יבכּון כהניא דמשמשין קדם יי ויימרּון חּוס יי על עמְך וַאל תתן
ַאחסנתְך לחיסּודין למישלט בהֹון עממיא למה יימרּון בעממיא ָאן דאתפריקּו במימר
אלההֹון.
יח .וחס יי על ַארעיּה ּורחים על עמיּה.
יט .וָאתיב יי ואמר לעמיּה הא אנא מברְך לכֹון עבּורא וחמרא ּומשחא ותסבעּון יתיּה ולא
אתן יתכֹון עֹוד חיסּודי כפנא ביני עממיא.
כ .וית עמא דָאתי מצפּונא ַארחיק מנכֹון וַאגליניּה לַארעא צדיא וחריבא רישיּה לימא
מדינחא וסֹופיּה לימא מערבָאה ותסק סרּוחיּה ויהְך ריחיּה ארי ַאסני למעבד בישין.
כא .לא תדחלין ַארעא דישראל בּועי וחדי ארי ַאסגי יי למעבד ביְך טבין לעמיּה.
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כב .לא תדחלּון חיות ברא ארי אתעטרּו דרות מדברא ארי אילנא ַאצלח אביּה תיניא
וגּופניא טענּו פריהֹון.
כגּ .ובני ציֹון ביעּו וחדּו במימרא דיי אלהכֹון ארי אתיב לכֹון ית מלפכֹון בזכּו ּומחית מטר
בכיר בעדניּה ּולקישא בירח ניסן.
כד .ויתמלּון אדריא עבּורא ויטּופּון נעויא חמרא ּוביריא משרא.
כה .ואשלם לכֹון שניא טבתא חלף שניא דבזּו יתכֹון פלחי כֹוכביא אּומיא ולישניא
ושלטֹוניא ּומלכּותא פּורענּות חילי רבא דשלחית בכֹון.
כו .ותכלּון מיכל ותסבעּון ּותשבחּון ית שמא דיי אלהכֹון דעבד עמכֹון פרישן ולא יבהתּון
עמי לעלם.
כז .ותדעּון ארי בגֹו בית ישראל אשריתי שכנתי ואנא יי אלהכֹון ולית עֹוד ולא יבהתּון עמי
בית ישראל לעלם.

פרק ג
א .ויהי בתר כן אשפֹוְך ית רּוח קּודשי על כל בסרא ויתנבּון בניכֹון ּובנתיכֹון סביכֹון חלמין
יחלמּון עּולמיכֹון חזונין יחזּון.
ב .וַאף על עבדין ועל ַאמהן ביֹומי האנּון אשפְך ית רּוח קּודשי.
ג .ואתן ָאתין בשמיא ּובַארעא דמא ואשא ויטּורין דתנן.
ד .שמשא יתהפְך לקבלא וסהרא לדמא קדם מיתי יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי רבא
ּודחילא.
ה .ויהי כל דצלי בשמא דיי ישתזיב ארי בטּורא דציֹון ּובירּושלם תהי שיזבתא כמא דאמר
יי ּובמשזביא דיי זמין.

פרק ד
א .ארי הא ביֹומיא האנּון ּובעדנא ההיא דאתיב ית גלות אנש יהּודה ויתבי ירּושלם.
ב .ואכנֹוש ית כל פלחי מזריא סחֹור סחֹור דַארעא ישראל וַאחתנּון למישר פלּוג דינא
ואתפרע מנהֹון תמן על עמי וַאחסנתי ישראל דבדרּו ביני פלחי מזריא סחֹור סחֹור דַארעא
ישראל וית ַארעי פליגּו.
גּ .ובעמי רמֹו עדבין ויהבּו עּולימא באגר זניתא ועּולימתא זבינּו בחמרא ואשתיאּו.
ד .וַאף מא אתּון חשיבין קדמי צֹור וצידֹון וכל תחּומי פלשתאי הגמלא אתּון משלמין קדמי
ואם גמלין אתּון קדמי קליל בפריע אתיב גמליכֹון ברישיכֹון.
ה .די כספי ודהבי נסבתּון ּומני חמדתא טביא ָאעלתּון להכליכֹון.
וּ .ובני יהּודה ּובני ירּושלם זבנתּון לבני יונאי דיתבי בספר דימא בדיל לַארחקּותהֹון מעל
תחּומיהֹון.
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ז .הא אנא מיתי להֹון בגלי מן ַאתרא דזבנתּון יתהֹון לתמן ואתיב גמליכֹון ברישיכֹון.
ח .ואמסר ית בניכֹון וית בנתיכֹון ביד בני יהּודה ויזבנּונּון לבני שבא לעמא רחיקא ארי
במימרא דיי גזיר כן.
ט .אכלּו דא בעממיא זמינּו עבדי קרבא ייתּון בגלי גבריא יתקרבּון ויסקּון כל גברי עבדי
קרבא.
יַ .אתקינּו סככֹון לסיפין ּומגלכֹון למֹורנין דחליש יימר גבר אנא.
יא .יתכנשּון וייתּון כל עממיא מסחֹור סחֹור ויתקרבּון תמן יתבר יי תקֹוף גבריכֹון.
יב .ייתּון בגלי ויסקּון עממיא למישר פלּוג דינא ארי תמן אתגלי למידן ית כל עממיא
מסחֹור סחֹור.
יג .אֹושיטּו בהֹון חרבא ארי מטא זמן קציהֹון חּותּו דֹושישּו קטילי גברהֹון כבעּוט דמתבעט
במעצרתא אשידּו דמהֹון ארי סגיַאת בישתהֹון.
יד .משרין משרין במישר פלּוג דינא ארי קריב יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי במישר פלּוג
דינא.
טו .שמשא וסיהרא קבלּו וכֹוכביא כנשּו זהֹוריהֹון.
טז .ויי מציֹון יכלי ּומירּושלם ירים מימריּה ויזּועּון שמיא וַארעא ויי סמְך לעמיּה וסעיד לבני
ישראל.
יז .ותידעּון ארי אנא יי אלהכֹון אשריתי שכנתי בציֹון טּורא דקּודשי ּותהי ירּושלם קּודשא
ונּוכראין לא יעדּון בּה עֹוד.
יח .ויהי בעדנא ההיא ירבּון טּוריא חמר מרת ורמתא יגרן טּובא וכל פצידי דבית יהּודה
יהכֹון מיא ּומבּוע מבית מקדשא דיי יהי נפיק ּומשקי ית מישר שטין.
יט .מצרים לצדּו תהי ואדֹום למדבר צרּו תהי מחטֹוף בני יהּודה דאשדּו דם זכאי
בַארעהֹון.
כ .ויהּודה לעלם תיתב וירּושלם לדר ודר.
כאּ .ודאתפרעת דמהֹון מן עממיא תּוב אנא עתיד לאתפרע אמר יי דאשרי שכנתיּה בציֹון.

עמוס
פרק א
א .פתגמי עמֹוס דהוה מרי גתין מתקֹוע דאתנבי על ישראל ביֹומי עזיה מלְך שבטא דבית
יהּודה ּוביֹומי ירבעם בר יֹואש מלכא דישראל תרתין שנין קדם מיתי זיעא.
ב .ואמר יי מציֹון יכלי ּומירּושלם ירים מימריּה ויצדּון מדֹורי מלכיא ויחרב תקֹוף כרכיהֹון.
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ג .כדנן אמר יי על תלתא חֹובי דמשק ועל ַארבעה לא אשבֹוק להֹון על דדשּו במֹורגי
ברזלא ית יתבי ארע גלעד.
ד .ואשלח אשתא בבית חזאל ּותשיצי ברנית בר הדד.
ה .ואתבר תקֹוף דמשק ואשיצי יתיב מבקעת ָאון ועביד שּולטן מבית עדן ויגלּון עמא
דארם לקירני אמר יי.
ו .כדנן אמר יי על תלתא חֹובי עזה ועל ַארבעה לא אשבֹוק להֹון על דַאגליאּונּון גלּו שלמא
לממסר לאדֹום.
ז .ואשלח אשתא בשּורי עזה ּותשיצי ברניתהא.
ח .ואשיצי יתיב מאשדֹוד ועביד שּולטן מאשקלֹון וָאתיב מחת גבּורתי על עקרֹון וייבדּון
שָארא דפלשתאי אמר יי אלהים.
ט .כדנן אמר יי על תלתא חֹובי צֹור ועל ַארבעא לא אשבֹוק להֹון על דמסרינּון גלּו שלימא
לאדֹום ולא אידכרּו קים ַאחין.
י .ואשלח אשתא בשּורי צֹור ּותשיצי ברניתהא.
יא .כדנן אמר יי על תלתא חֹובי אדֹום ועל ַארבעא לא אשבֹוק להֹון על רדפיּה בחרבא
אחּוהי וחביל רחמֹוהי ּוקטיל קטל עלמין רּוגזיּה וחמתיּה נטרא לַאפרש.
יב .ואשלח אשתא בדרֹומא ּותשיצי ברנית בצרה.
יג .כדנן אמר יי על תלתא חֹובי בני עמֹון ועל ַארבעא לא אשבֹוק להֹון על דבזעּו מעדית
ארע גלעד בדיל לַאפתָאה ית תחּומיהֹון.
יד .וַאדליק אשתא בשּורי רבה ּותשיצי ברניתהא ביבבא ביֹומא דקרבא בעלעֹול ביֹום רּוח.
טו .ויהְך מלכהֹון בגלּותא הּוא ורברבֹוהי כחדא אמר יי.

פרק ב
א .כדנן אמר יי על תלתא חֹובי מֹוָאב ועל ַארבעה לא אשבֹוק להֹון על דאֹוקיד גרמי מלכא
דאדֹום וסדינּון כגירא בביתא.
ב .ואשלח אשתא במֹוָאב ּותשיצי ברנית כרכא וימּות באתרגּושא מֹוָאב ביבבא בקל
שֹופרא.
ג .ואשיצי דינהא מגוּה וכל רברבהא אקטֹול עמיּה אמר יי.
ד .כדנן אמר יי על תלתא חֹובי יהּודה ועל ַארבעה לא אשבֹוק להֹון על דקצּו באֹוריתא דיי
ּוקימֹוהי לא נטרּו וַאטעיאּונּון כדביהֹון דהליכּו אבהתכֹון בתריהֹון.
ה .ואשלח אשתא בדבית יהּודה ּותשיצי ברנית ירּושלם.
ו .כדנן אמר יי על תלתא חֹובי ישראל ועל ַארבעא לא אשבֹוק להֹון עד דזבינּו בכספא
זכאין וחשיכיא בדיל דיחסנּון.
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ז .דשיטין בעפרא דַארעא בריש מסכינא ודין חשיכיא מסטן ּוגבר וָאבּוהי ָאזלין על
עּולמתא בדיל לַאחלא ית שמא דקּודשי.
ח .ועל שוין דמשכֹון מסחרין בסטר כל אגֹוריהֹון וחמר אֹונסא שתן בית טעותהֹון.
ט .ואנא שיציתי ית אמֹורהא מן קדמיהֹון דכרּום ארזין רֹומיּה וחסין הּוא כבלּוטין ושיציתי
אביּה מלעילא ושרשֹוהי מלרע.
י .ואנא ַאסקית יתכֹון מַארעא דמצרים ודברית יתכֹון במדברא ַארבעין שנין למירת ית
ַארעא דאמֹורָאה.
יא .ואקימית מבניכֹון לנביאין ּומעּולימיכֹון למלפין הַאף לית דא בני ישראל אמר יי.
יב .וַאטעיתּון ית מלפיכֹון בחמרא ועל נבייא פקידתּון למימר לא תתנבּון נבּוָאה.
יג .הא אנא מיתי עליכֹון עקא ּומעיק לכֹון בַאתרכֹון כמא דעיקא עגלתא דטעינא עמירא.
יד .ויבד בית עיקּוקי מדקליל ּודתקיף לא יחסין חיליּה וגבר לא ישיזיב נפשיּה.
טו .ואחיד קשתא לא יקּום ּודקליל ברגליּה לא ישתיזיב ּורכיב סּוסיא לא ישיזיב נפשיּה.
טזּ .ודתקיף לביּה בגבריא ערטילא דלא זין יערֹוק ביֹומא ההּוא אמר יי.

פרק ג
א .קבילּו ית פתגמא הדין די גזר יי עליכֹון בית ישראל על כל זרעיתא דַאסקית מַארעא
דמצרים למימר.
ב .לחֹוד בכֹון אתרעיתי מכל זרעית ַארעא על כן ַאסער עליכֹון ית כל חֹוביכֹון.
ג .היהכּון תרין כחדא אלהין אם אזדמנּו.
ד .הינהֹום ַאריה בחּורשה וצידה לית ליּה הירים בר ַאריון קליּה ממרבּועתיּה אלהין אם
אחד.
ה .התפֹול צפרא בקּולא על ַארעא וציד לית ליּה היסק קּולא מן ַארעא ּומחד לא אחד.
ו .אם יתקע שֹופרא בקרתא בלא זמניּה ועמא די בּה לא יזּועּון אם תהי בישתא בקרתא
ּומן קדם יי לא אתעבדת.
ז .ארי לא כשרין פתגמין דמתעבדין מן קדם יי אלהים אלהין גלא רזיּה לעבדֹוהי נבייא.
חַ .אריה נהים מן לא ידחל יי אלהים מליל מן לא יקביל נבּואתא.
ט .בסרּו על ברנית באשדֹוד ועל ברנית בַארעא דמצרים ואמרּו אתכנשּו על טּורי שמרֹון
וחזֹו שגֹושיא סגיָאן בגוּה ואנּוסין בגוּה.
י .ולא ידעין למעבד אֹוריתא אמר יי די מלן אֹוצריהֹון חטֹוף ּובזא בברניתהֹון.
יא .בכן כדנן אמר יי אלהים עקא תקיפא לַארעא ויבטיל מניְך תֹוקפיְך ויתבזּון ברניתיְך.
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יב .כדנן אמר יי כמא דמשיזיב רעיא מפּומא דַאריא תרתין כרעין אֹו חסחֹוס דאֹודן כן
ישתיזבּון בני ישראל דיתבין בשמרֹון בתקֹוף שּולטן ועל דמשק רחיצין.
יג .קבילּו וַאסהידּו בבית יעקב אמר יי אלהים אלהי צבאֹות.
יד .ארי ביֹום ַאסערּותי חֹובי ישראל עלֹוהי וַאסער על דפלחין לאגֹוריא בבית אל ויתקטפן
קרנת אגֹורא ויפלּון לַארעא.
טו .ואמחי בית סתוא על בית קיטא וייבדּון בתין דמכבשין בשן דפיל ויסּופּון בתין סגיאין
אמר יי.

פרק ד
א .קבילּו פתגמא הדין עתירי נכסיא דבטּורא דשמרֹון דעשקין מסכיניא וָאנסין חשיכיא
דָאמרין לרבֹוניהֹון אשלטּונא ונבז.
ב .קים יי אלהים במימריּה בקּודשיּה ארי הא יֹומיא אתן עליכֹון ויטלּון יתכֹון עממיא על
תריסהּון ּובנתכֹון בדּוגית צידין.
ג .ויתרעּון עליהֹון שּורא ויפקּון יתכֹון כנישין גבר לקבליּה ויגלֹון יתהֹון להלָאה מן טּורי
חרמיני אמר יי.
ד .אתֹו לבית אל ּומרדּו בגלגלא ַאסגיאּו למחטי ּומיתן לצפרא דבחיכֹון לתלתא יֹומין
מעסרתכֹון.
הּ .ומגבן מן אֹונס תֹודתא ּומיתן ליּה בזמר וָאמרין דין לרעוא ארי כן רחמתּון בית ישראל
אמר יי אלהים.
ו .וַאף אנא יהבית לכֹון ַאקהיּות שנין בכל קרויכֹון וחסירּות מזֹון בכל ַאתריכֹון ולא תבתּון
לפּולחני אמר יי.
ז .וַאף אנא מנעית מנכֹון ית מטרא בסֹוף תלתא ירחין לזמן חצדא וָאחית מטרא על קרתא
חדא ועל קרתא חדא לא ָאחית מטרא ַאחסנתא חדא יחֹות עלּה מטרא וַאחסנתא דלא
יחֹות עלּה מטרא תיבש.
ח .וישתלהּון תרתין תלת קרוין לקרתא חדא למשתי מיא ולא יסבעּון ולא תבתּון לפּולחני
אמר יי.
ט .מחיתי יתכֹון בשדפנא ּובירקנא סגיּות גניכֹון וכרמיכֹון ותיניכֹון וזיתיכֹון ָאכלא זחלא ולא
תבתּון לפּולחני אמר יי.
י .שלחית בכֹון מֹותא כד באֹורח מצרים קטלית בחרבא עּולימיכֹון עם שבי סּוסותכֹון
וַאסקית סרּות משריתיכֹון ּובאפיכֹון ולא תבתּון לפּולחני אמר יי.
יא .רחיק מימרי יתכֹון כמא דרחיק יי ית סדֹום וית עמֹורה והויתּון כאּוד משיזיב מיקידא
ולא תבתּון לפּולחני אמר יי.
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יב .בכן מה ַאעביד לְך ישראל חלף דלא תבת לאֹוריתא דא ַאעביד לְך אתקשיט לקבלא
אּולפן אֹוריתא דאלהְך ישראל.
יג .ארי הא מתגלי דיצר טּוריא ּוברא רּוחא לחוָאה לאנשא מה עֹובדֹוהי לאתקנָאה נהֹור
לצדיקיא כנהֹור טּוריא דאזיל ותקין לַאיתָאה חשֹוְך לרשעיא למתבר רשיעי ַארעא יי אלהי
צבאֹות שמיּה.

פרק ה
א .קבילּו ית פתגמא הדין די אנא נטיל עליכֹון איליא בית ישראל.
ב .נפלת לא תֹוסיף למיקם שתא הדא כנשתא דישראל אתרטישת על ַארעא לית
דיקימינּה.
ג .ארי כדנן אמר יי אלהים קרתא דיפקּון מנּה ַאלפא ישתארּון בה מָאה ּודיפקּון מנה מָאה
ישתארּון בּה עד עסרא לבית ישראל.
ד .ארי כדנן אמר יי לבית ישראל תבעּו דחלתי ואתקימּו.
ה .ולא תתבעּון למיהְך לבית אל ּולגלגלא לא תיתּון ולבאר שבע לא תעברּון ארי די
בגלגלא מגלא יגלּון ּודפלחין לטעותא בבית אל יהֹון ללמא.
ו .תבעּו ית דחלתא דיי ואתקימּו דלמא ידלק כאשתא רּוגזיּה בבית יֹוסף וישיציּה ולא יהי
חיס בחֹובין דהויתּון פלחין לטעותא בבית אל.
ז .דהפכין לגידה דינא ּוזכּותא לַארעא רטשּו.
ח .שבקּו למדחל מן קדם דעבד כימה ּוכסילא והפְך לנהֹור קבל וימם ולילי מקביל דאמר
לכנשא משרין סגיָאן כמי ימא ּומבדר להֹון על אפי ַארעא יי שמיּה.
ט .דמגבר חלשין על תקיפין ּובזיזין על כרכי תקיפין משליט.
י .סנן לדמֹוכח להֹון בשערי בתי דינא פתגמי אֹוריתא ולדמליל כיונתא מעקמין.
יא .בכן חלף במבזכֹון מסכניא ּומנסכֹון חשיכיא בתי גזית בניתּון ולא תיתבּון בהֹון כרמי
חמדתא נצבתּון ולא תשתּון ית חמרהֹון.
יב .ארי גלי קדמי דסגיאין מירדיכֹון ותקיפן חֹובתיכֹון מעיקין ליּה לזכָאה בדיל לקבלא ממֹון
דשקר ודין חשיכיא בבית כנישתיהֹון מסטן.
יג .בכן מלפיא בעדנא ההיא מן קדם רשיעיא שתיקּו ארי עדן ביש הּוא.
יד .תבעּו לאֹוטבא ולא לַאבאשא בדיל דתתקימּון ויהי כען מימרא דיי אלהים צבאֹות
בסעדכֹון כמא דאמרתּון.
טו .סגּו לַאבאשא וריחמּו לַאיטבא וַאתקינּו בבית כנישתכֹון דינא מאים יתרחם מן קדם יי
אלהא צבאֹות על שָארא דיֹוסף.
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טז .בכן כדנן אמר יי אלהי צבאֹות יי בכל רחֹוביא מספדא ּובכל שּוקיא יימרּון וי וי ויערעּון
אכר לאבל ועבד מספדא לדירעי אליא.
יזּ .ובכל כרמיא מספדא ארי אתגלי למעבד פּורענּות דין בגויְך אמר יי.
יח .וי למחמדין ליֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי למא דנן לכֹון יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי
הּוא חשֹוְך ולא נהֹור.
יט .כמא די יערֹוק גברא מן קדם ַאריא ויערעניּה דּובא וייעֹול לביתא ויסמֹוְך ידיּה על כתלא
ויכתניּה חויא.
כ .הלא חשֹוְך יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי ולא נהֹור ּוקבל ולא זהֹור ליּה.
כא .סגיתי רחיקת חגיכֹון ולא אקבל ברעוא קּורבן כנשתכֹון.
כב .ארי אם תסקּון קדמי עלון וקּורבניכֹון לא לרעוא ונכסת קּודשיכֹון לא יתקבלּון קדמי.
כגַ .אעדי מן קדמי אתרגּושת זמרְך ונגּון כנרְך לא אשמע.
כד .ויתגלי כמיא דינא ּוזכּותא כנחל מגבר.
כה .הנכסת קּודשין וקּורבנין קרבתּון קדמי במדברא ַארבעין שנין בית ישראל.
כוּ .ונטלתּון ית סכּות פת כּומרכֹון וית כיּון צלמיכֹון כֹוכב טעותכֹון די עבדתּון לכֹון.
כז .וַאגלי יתכֹון מהלָאה לדמשק אמר יי אלהים צבאֹות שמיּה.

פרק ו
א .וי דשלן שלוא בציֹון ּומתרחצין על כרכא דשֹומרֹון מקימין שּום בניהֹון כשּום בני עממיא
וכל דמן דיסתמכּון עליהֹון בית ישראל.
ב .עברּו לכלנּה וחזֹו ואזילּו מתמן לחמת רבה וחּותּו לגת דפלשתאי דטבין מן מלכותא
האלין אם סגי תחּומהֹון מתחּומכֹון.
ג .אנּון מרחקין יֹום ביש ואתּון מקרבין בבית כנשתכֹון חטֹוף.
ד .דשכבין על ערסן דמכבשן בשן דפיל ועּומקין על ערסיהֹון וָאכלין פטימין מענא ועגלין
מגֹו רבקא.
ה .דמנגן על פּום נבלא כדויד ַאתקינּו להֹון מני זמרא.
ו .דשתן בפילון דכסף חמר וריש משחין טבין מתמשחין ולא כאב להֹון על תבריּה דיֹוסף.
ז .בכן כען יגלן בריש גלן ויעדּון מנהֹון מרזחין ּומכיכין.
ח .קיים יי אלהים במימריּה ָאמר יי אלהא דישראל מנבל אנא ית בית מקדשא דבּותיּה
דיעקב ּוברניתיּה רחקית ואמסר קרתא ּומלאּה.
ט .ויהי אם ישתארּון עסרא גברין בביתא חד וימּותּון.
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י .ויטלניּה קריביּה מיקידא לאפקא גרמיא מן ביתא ויימר לדי בשדא דביתא העֹוד כען עמְך
ויימר ספּו ויימר סלק ארי כד הוֹו קימין לא הוֹו מצלן בשמא דיי.
יא .ארי הא יי מפקיד וימחי מלכּו רבא מחא תקיפא ּומלכּו זעירא מחא חלשא.
יב .הירהטּון בכיפא סּוסון אם יתרדי בתֹוריא ארי הפכתּון לריש חוין בישין דינא ּופרי
זכּותא לגידין.
יג .דחדּון ללא מדעם דָאמרין הלא בתּוקפנא קנינא לנא נכסין.
יד .ארי הא אנא מקים עליכֹון בית ישראל אמר יי אלהים צבאֹות עם וידחקּון יתכֹון
ממעלנא דחמת עד נחלא דמישרא.

פרק ז
א .כדין אחזיני יי אלהים והא ברית גֹובי באול צמּוח לקיש והא צמּוח דעדק בתר
דאתגזיזת שחתא דמלכא.
ב .ויהא כד שיצי למיכל ית עסבא דַארעא ואמרית קבל בעּותי יי אלהים שבֹוק כען לחֹובי
שָארא דיעקב מן יקּום ויבעי על חטאיהֹון ארי מטלטלין אנּון.
גָ .אתיב יי רּוגזיּה על דא לא תתקיים אמר יי.
ד .כדנן ַאחזיני יי אלהים והא עתיד למדן באשתא יי אלהים ואכלת ית תהֹום רבא ושציַאת
ית ַאחסנתא.
ה .ואמרת קבל בעּותי יי אלהים שבֹוק כען לחֹובי שָארא דבית יעקב מן יקּום ויבעי על
חטאיהֹון ארי מטלטלין אנּון.
ו .אתיב יי רּוגזיּה על דא לא תתקים אמר יי אלהים.
ז .כדנן ַאחזיני והא יי קאם על שּור דדין וקדמֹוהי דין.
ח .ואמר יי לי מא את חזי עמֹוס ואמרית דין ואמר יי הא אנא עביד דין בגֹו עמי ישראל לא
אֹוסיף עֹוד למשבק להֹון.
ט .ויצדּון במת ישחק ּומקדשי ישראל יחרבּון ואקם על בית ירבעם דקטלין בחרבא.
יּ .ושלח אמציה רבא דבית אל לות ירבעם מלכא דישראל למימר מריד עלְך עמֹוס בגֹו בית
ישראל לא תכּול ַארעא לסֹוברא ית כל פתגמֹוהי.
יא .ארי כדנן אמר עמֹוס בחרבא יתקטל ירבעם וישראל מגלא יגלֹון מעל ַארעהֹון.
יב .ואמר אמציה לעמֹוס נביא אתא אזל לְך לַארעא דבית יהּודה ואכּול תמן לחמא ותמן
תתנבי.
יגּ .ובית אל לא תֹוסיף עֹוד לאתנבָאה ארי מקדש מלכא הּוא ּובית מלכּותא הּוא.
יד .ואתיב עמֹוס ואמר לאמציה לא נביא אנא ולא בר נביא אנא ארי מרי גיתי אנא ושקמין
אית לי בשפלתא מן קדם חֹובי עמא ישראל אנא מסגיף נפשי.
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טו .ודברני יי מן דירא מבתר ענא ואמר לי יי אזל אתנבי על עמי ישראל.
טזּ .וכען קבל פתגמא דיי את אמרת לא תתנבי בשמא דיי על ישראל ולא תליף על בית
ישחק.
יז .בכן כדנן ָאמר יי אתתְך בקרתא תטעי ּובנְך ּובנתְך בחרבא יתקטלּון וַארעְך בעדבא
תתפלג ואת על ַארעא מסאבא תמּות וישראל מגלא יגלּון מעל ַארעהֹון.

פרק ח
א .כדין ַאחזיני יי אלהים והא מן מלי סיּופי קיטא.
ב .ואמר מא את חזי עמֹוס ואמרית מן מלי סיּופי קיטא ואמר יי לי מטת פּורענּות קצא
למיתי על עמי ישראל לא אֹוסיף עֹוד למשבק להֹון.
ג .וילילּון חלף זמרא בבתיהֹון בעדנא ההיא אמר יי אלהים סגי פגרי קטילין בכל אתר יימר
רמי וסלק.
ד .שמעּו דא דשיטין כעפרא דַארעא ריש מסכניא ּומדמן לבטלא מלי חשיכיא מן ַארעא.
ה .דָאמרין אימתי ימטי ירח עבּורא ּונזבן עבּורא ּושמטתא ונפתח אֹוצרין לַאזערא מכלתא
ּולאֹוספא על סלעא ּולשקרא במזנון דנכיל.
ו .למקני בכספא מסכניא חשיכיא בדיל דיחסנּון ּומהממת עבּורא נזבן.
ז .קים יי דיהב רבּותא ליעקב אם יתנשּון לעלמין כל עֹובדיהֹון.
ח .העל דא לא תחרֹוב ַארעא ויצדי כל דיתיב בּה ויסק עלּה מלְך במשריתיּה דסגי כמי
נהרא ויחפנּה כּולּה ויתרְך ית יתבהא ותשתקע כנהר מצרים.
ט .ויהי בעדנא ההיא אמר יי אלהים ואכסי שמשא כד בטהרא וַאקביל לַארעא ביֹום נהֹור.
י .וַאהפיְך חגיכֹון לָאבלא וכל תשבחתכֹון לאליא ואסק על כל חרצין סק ועל כל ריש מרט
ואשוינּה כאבל יחיד וסֹופּה כיֹום מריר.
יא .הא יֹומיא ָאתן אמר יי אלהים ואשלח כפנא בַארעא לית דכפן למיכל ולית די צחי
למשתי אלהין לקבלא ית פתגמא דיי.
יב .וישתלהֹון מימא עד מערבא ּומצפּונא עד מדינחא יהכּון למתבע אּולפן מן קדם יי ולא
ישכחּון.
יג .ביֹומא ההּוא ישתלהין כנישתא דישראל דאינּון דמין לבתּולן שפירן דטעָאה בשפרהן
עם עּולימין חיבין ויהֹון מטרפין ּורמן בצחּותא.
יד .די מקימין בחֹובת שמרֹון וָאמרין קימא דחלתא די בדן וקימין נימּוסי באר שבע ויפלּון
ולא יקּומּון עֹוד.

פרק ט

249

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

250

א .אמר עמֹוס נביא חזיתי ית יקרא דיי אסתלק מכרּובא ּושרא על מדבחא ואמר אם לית
עמא בית ישראל תיבין לאֹוריתא טפי מנרתא אתקטיל מלכא יאשיה ויחרב ביתא ויתפגרן
עזרתא ּומני בית מקדשא בשביא יהכּון ּושָאריהֹון בחרבא אקטֹול לא יערֹוק להֹון דעריק
ולא ישתזיב להֹון דמשתיזיב.
ב .אם ידמּון לאטמרא כדבשאֹול מתמן במימרי ידברינּון סנאיהֹון ואם יסקּון בטּורין דרמין
עד צית שמיא מן תמן במימרי יחתּונּון.
ג .ואם ידמּון לאטמרא ברישי מגדלי כרכיא מתמן ַאפקיד בלֹושין ויבלשֹונּונּון ואם יטמרּון
מן קדם מימרי בניסי ימא מתמן ַאפקיד ית עממיא דתקיפין כחויא ויקטלּונּונּון.
ד .ואם יהכּון בשביא קדם בעלי דבביהֹון מתמן ַאפקיד ית דקטלין בחרבא ויקטלּונּון ואשוי
מימרי עליהֹון לבישא ולא לטבא.
ה .ויי אלהים צבאֹות די נזיף בַארעא וזיעא ויצדּון כל דיתבין בּה ויסיק עלּה מלְך
במשריתיּה דסגי כמי נהרא ויחפינּה כּולּה ותשתקע כנהר מצרים.
ו .די אשרי בתקֹוף רּומא שכינת יקריּה ּוכנשתיּה על ַארעא קשטּה די אמר לכנשא משרין
דסגיאין כמי נהרא ּומבדר להֹון על אפי ַארעא יי שמיּה.
ז .הלא כבנין רחימין אתּון חשיכין קדמי בית ישראל אמר יי הלא ית ישראל ַאסקית
מַארעא דמצרים ּופלשתאי מקפּוטקיא ארם מּקירני.
ח .הא קדם יי אלהים גלן עֹובדי מלכּותא חיבתא ואשיצי יתּה מעל אפי ַארעא ברם ארי לא
גמירא ושיצָאה אשיצי ית בית ישראל אמר יי.
ט .ארי הא אנא מפקיד ואבדר בכל עממיא ית בית ישראל כמא דמחזרין כערבלא ולא
נפיל מניּה אבן מבינּה לַארעא.
י .בחרבא יתקטלּון כל חיבי עמי דָאמרין לא תיתי ותֹוחי עלנא בישתא.
יא .בעדנא ההיא ָאקים ית מלכּותא דבית דוד דנפלת ואבני ית כרכיהֹון ּוכנישתהֹון ַאתקין
ותשלֹוט בכל מלכּותא ותגמר ּותשיצי סגי משריתא והיא תתבני ותשתכליל ביֹומי עלמא.
יב .בדיל דירתין שָארא דאדֹום וכל עממיא בית ישראל דאתקרי שמי עליהֹון בכן אנא יי
עבד דא.
יג .הא יֹומיא ָאתן אמר יי ויערע רדיא בחצֹודא ועצר ענבין במפק בר זרעא וירבּון טּוריא
חמר מרת וכל רמתא יתפלחן.
יד .וָאתיב ית גלּות עמי ישראל ויבנּון קרוין דצדין ויתּובּון ויצבּון כרמין וישתּון ית חמרהֹון
ויעבדּון גנין ויכלּון ית אביהֹון.
טו .ואקימינּון על ַארעהֹון ולא יטלטלּון עֹוד מעל ַארעהֹון דיהבית להֹון אמר יי אלהְך.
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עובדיה
פרק א
א .נבּוַאת עֹובדיה כדנן אמר יי אלהים לאדֹום בסֹורא שמענא מן קדם יי ואזגד בעממיא
שליח קּומּו ונתעתד עלה לקרבא.
ב .הא חלש יהבתְך בעממיא בסיראת לחדא.
ג .רשע לבְך ַאטעיְך דאת דמי לנשרא דשרי בשיני כיפא ברֹומא מֹותביּה אמר בלביּה מן
יחתינני לַארעא.
ד .אם תרים כנשרא ואם ביני כֹוכביא תשוי מדֹורְך מתמן ַאחתינְך אמר יי.
ה .אם נגבין אתֹו עלְך אם בזֹוזי ליליא איכדין הויתא דמיְך עד דגנבּו מסתהֹון ואם חטֹופין
כקטּופין ָאתֹו עלְך הלא משארין עֹוללן.
ו .איכדין אתבלש עשו אתגלין מטמֹורֹוהי.
ז .מן תחּומְך ַאגליּוְך כל אנשא קימְך ַאטעיּוְך יכילּו לְך ַאנשי שלמח ָאכלי פתֹורְך שויאּו
תקלא תחֹותְך מדלית בְך סּוכלתנּו.
ח .הלא בעדנא ההיא אמר יי ואֹובד חכימין מאדֹום וכל גבר דביּה סּוכלתנּותא מכרכא
דעשו.
ט .ויתברּון גברְך יתבי דרֹומא בדיל דישתיצי גבר דביּה צֹורכא מכרכא דעשו מקטֹול.
י .מחטֹוף אחּוְך יעקב תחפינְך בהתא ותשתיצי לעלם.
יא .ביֹום מקימְך מקביל ביֹומא דבזּו עממיא נכסֹוחי ונכראין עלּו בקרוֹוהי ועל ירּושלם רמֹו
עדבין ַאף את כחד מנהֹון.
יב .ודחזיתא ביֹומא דאחּוְך ביֹום תביריּה ודחדיתא לבני יהּודה ביֹום תבירהֹון ּודַאסגיתא
למללא רברבן בעדן עקא.
יגּ .ודעלתא בתרעי עמי ביֹום תבירהֹון ודחזיתא ַאף את בבישתיּה ביֹום תביריּה
ּודאֹושיטתא ידְך בנכסֹוהי ביֹום תביריּה.
ידּ .ודקמתא על פרקא לשיצָאה ית מערקֹוהי ודמסרתא משיזבֹוהי בעדן עקא.
טו .ארי קריב יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי על כל עממיא כמָא דעבדת יתעביד לְך גמלְך
יתתב ברישְך.
טז .ארי כמא דחדיתּון על מחת טּורא דקּודשי ישתּון כל עממיא כס פּורענּותהֹון תדירא
וישתּון ויסתלעמּון ויהֹון כדלא הוֹו.
יזּ .ובטּורא דציֹון תהי משיזבתא ויהֹון קדישין ויחסנּון דבית יעקב נכסי עממיא דהוֹו מחסנין
להֹון.
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יח .ויהֹון דבית יעקב תקיפין כאשתא ּודבית יֹוסף חסינין כשלהֹוביתא ּודבית עשו חלשין
כקשא וישלטּון בהֹון ויקטלֹונּונּון ולא יהי שיזבא לבית עשו ארי יי גזיר כן.
יט .ויחסנּון יתבי דרֹומא ית כרכא דעשו ויתבי שפלתא ית ַארעא דפלשתאי ויחסנּון ית
קרוי אפרים וית קרוי שמרֹון ּודבית בנימין ית יתבי ַארעא דגלעד.
כ .וגלּות עמא הדין דבני ישראל דבַארעא כנענאי עד צרפת וגלּות ירּושלם דבַאספמיא
יחסנּון ית קרוי ַארעא דדרֹומא.
כא .ויסקּון משיזבית בטּורא דציֹון למידן ית כרכא דעָאו ותתגלי מלכּותא דיי על כל יתבי
ַארעא.

יונה
פרק א
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם יֹונה בר אמתי למימר.
ב .קּום אזיל לנינוה קרתא רבתא ואתנבי עלּה ארי סליקת בישתהֹון קדמי.
ג .וקם יֹונה למערק לימא מן קדם דאתנבי בשמא דיי ּונחת ליפֹו ואשכח אלפא דאזלא
לימא ויהב ַאגרא ּונחת בּה למיזל עמהֹון בימא מן קדם דאתנבי בשמא דיי.
ד .ויי ארים רּוח רב על ימא והוה נחשֹול רב בימא ואילפא בעיא לאתברא.
הּ .ודחילּו ספניא ּובעֹו גבר מן דחלתיּה וחזֹו ארי לית בהֹון צרֹוְך ּורמֹו ית מניא דבאילפא
לימא לַאקלָא מנהֹון ויֹונה נחית לַארעית שדא דאילפא ּושכיב ּודמּוּל.
וּ .וקרב לותיּה רב ספניא ואמר ליּה מא את דמּוְך קּום צלי קדם אלהְך מאים יתרחים מן
קדם יי עלנא ולא נֹוביד.
ז .ואמרּו גבר לחבריּה אתֹו ונרמי עדבין ונידע בדיל מה בישתא הדא לנא ּורמֹו עדבין ּונפל
עדבא על יֹונה.
ח .ואמרּו ליּה חוי כען לנא בדיל מה בישתא הדא לנא מה עבידתְך ּומנן את ָאתי ַאי דא
היא מדינתְך ואי מדין עמא את.
ט .ואמר להֹון יהּודָאה אנא ּומן קדם יי אלהא דשמיא אנא דחל דעבד ית ימא וית יבשתא.
יּ .ודחילּו גבריא דחילא רבא ואמרּו ליּה מה דא עבדתא ארי ידעּו גּובריא ארי מן קדם יי
הּוא עריק ארי חוי להֹון.
יא .ואמרּו ליה מה נעביד לְך וינּוח ימא מננא ארי ימא ָאזיל ונחשֹוליּה תקיף.
יב .ואמר להֹון טלּוני ּורמּוני לימא ויניח ימא מעליכֹון ארי ידע אנא ארי בדילי נחשּולא רבא
הדיל עליכֹון.
יג ושיטין גבריא לאתבא ליבשתא ולא יכילּו ארי ימא ָאזיל ונחשֹוליּה תקיף עליהֹון.
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יד .וצליאּו קדם יי ואמרּו קביל בעּותנא יי לא כען ניבד בחֹובת נפש דגברא הדין ולא תתן
עלנה חֹובת דם זכאי ארי את יי כמָא דרעוא קדמְך עבדתא.
טוּ .ונסיבּו ית יֹונה ּורמֹוהי לימא ונח ימא מנחשֹוליּה.
טזּ .ודחילּו גבריא דחילא רבא מן קדם יי ואמרּו לדבחא דבח קדם יי ּונדרּו נדרין.

פרק ב
א .וזמין יי נּונא רבא למבלע ית יֹונה והוה יֹונה במעיא דנּונא תלתא יֹומין ּותלתא לילון.
ב .וצלי יֹונה קדם יי אלהיּה ממעיא דנּונא.
ג .ואמר צליתי מדעקת לי קדם יי וקבל צלֹותי מַארעית תהֹומא בעיתי עבדתא בעּותי.
דּ .ורמיתני בעּומקיא בלבא דימא ּונהר סחֹור סחֹור לי כל נחשֹולֹוהי דימא וגלֹוהי עלי עדּו.
ה .ואנא אמרית אתרכית מן קדם מימרְך ברם אֹוסיף לאסתכלא בהיכלא דקּודשְך.
וַ .אקפּוני מיא עד מֹותא תהֹומא סחֹור סחֹור לי ימא דסּוף תלי עיל מרישי.
ז .לעקרי טּוריא נחתית ַארעא נגדת בתּוקפהא עיל מני עלמין ואת קריב קדמְך לַאסקא
מחבלא חיי יי אלהי.
ח .באשתלהיּות עלי נפשי פּולחנא די אידכרית ועלת לקדמְך צלֹותי להיכלא דקּודשְך.
ט .לא כעממיא פלחי טעותא מאתר דאתֹוטב להֹון לית אינּון ידעּון.
י .ואנא בתּושבחת אֹודָאה קּורבני ַאקריב קדמְך דנגדית אשלם פּורקן נפשי בצלֹו קדם יי.
יא .ואמר יי לנּונא ּופלט ית יֹונה ליבשתא.

פרק ג
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם יֹונה תנינּות למימר.
ב .קּום אזיל לנינוה קרתא רבתא ואתנבי עלּה ית נבּואתא די אנא ממליל עמְך.
ג .וקם יֹונה ואזל לנינוה כפתגמא דיי ונינוה הות קרתא רבתא קדם יי מהלְך תלתא יֹומין.
דּ .ושרי יֹונה למיעל בקרתא מהליְך יֹומא חד וַאכריז ואמר בסֹוף ַארבעין יֹומין ונינוה
מתהפכא.
ה .והימינּו ַאנשי נינוה במימרא דיי ּוגזרּו צֹומא ואסרּו שקין מרבהֹון ועד זעריהֹון.
וּ .ומטא פתגמא לות מלכא דנינוה וקם מכּורסי מלכּותיּה וַאעדי לבּושי יקריּה מניּה ואתכסי
שקא ויתיב על קיטמא.
ז .וַאכריז ואמר בנינוה מגזירת מלכא ורברבנֹוהי למימר אנשא ּובעירא תֹורא וענא לא
יטעמּון מדעם ולא ירעּון ּומיא לא ישתּון.
ח .ויתכסּון סקין אנשא ּובעירא ויצלּון קדם יי בתקֹוף ויתּובּון גבר מאֹורחיּה בישתא ּומן
חטֹופא דבידיהֹון.
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ט .מן ידע דאית בידיּה חֹובין יתּוב מנהֹון ויתרחם עלֹוהי מן קדם יי ויתּוב מתקֹוף רּוגזיּה
ולא נֹובד.
יּ .וגלן קדם יי עֹובדיהֹון ארי תבּו מאֹורחתהֹון בישתא ותב יי מן בישתא די מליל למעבד
להֹון ולא עבד.

פרק ד
אּ .ובאש ליֹונה בישא רבא ּותקיף ליּה.
ב .וצלי קדם יי ואמר קביל בעּותי יי הלא דין פתגמי עד דהויתי על דהויתי על ַארעי על כן
אֹוחיתי למערק לימא ארי ידענא ארי את אלהא חננא ורחמנא מרחיק רגז ּומסגי למעבד
טבון ּומתיב מימריּה מלַאיתָאה בישתא.
גּ .וכען יי סב כען ית נפשי מני ארי טב דאמּות מדאיחי.
ד .ואמר יי הלחדא תקף לְך.
הּ .ונפק יֹונה מן קרתא ויתיב ממדנח לקרתא ועבד ליה תמן מטללתא ויתיב תחֹותּה
בטּולא עד דיחזי מה יהי בסֹוף קרתא.
ו .וזמין יי אלהים קיקיֹון ּוסליק עיל מן יֹונה למהוי טּולא על רישיּה לַאגנא ליּה מבישתיּה
וחדי יֹונה על קיקיֹון חדוא רבא.
ז .וזמין יי ית תֹולעתא במיסק צפרא ביֹומא דבתרֹוהי ּומחא ית קיקיֹון ויבש.
ח .והוה כמדנח שמשא וזמין יי רּוח קדּומָא שתיקא ּוטפחת שמשא על רישא דיֹונה
ואשתלהי ּושאיל ית נפשיּה למימת ואמר טב דאמּות מדאיתי.
ט .ואמר יי ליֹונה הלחדא תקיף לְך על קיקיֹון ואמר לחדא תקֹוף לי עד מֹותא.
י .ואמר יי את חסתא על קיקיֹון דלא עמלת ביּה ולא רביתיּה די בליליא הדין הוה ּובליליא
אֹוחרנא אבד.
יא .ואנא לא ָאחּוס על נינוה קרתא רבתא דאית בה סגי מתרתא עסרי רבון אנשא דלא
ידע בין ימיניּה לסמליּה ּובעירא סגי.

מיכה
פרק א
א .פתגם נבּוָאה מן קדם יי די הוה עם מיכה ממרשה ביֹומי יֹותם ָאחז יחזקיה מלכיא
דבית יהּודה דאתנבי על שמרֹון וירּושלם.
ב .שמעּו עממיא כּולהֹון אציתי ַארעא ּומלהא ויהי מימרא דיי אלהים בכֹון לסהיד יי
מהיכלא דקּודשיּה.
ג .ארי הא יי מתגלי מאתר בית שכינתיּה ויתגלי וירמֹוס ית תּוקפי ַארעא.
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ד .ויתמסּון טּוריא תחֹותֹוהי ּומשריָא יתבזעּון כשעיתא מן קדם נּורא כמיא דאשידין
במֹורדֹון.
ה .בחםבי בית יעקב כל דא ּובחטא דבית ישראל היכא חבּו דבית יעקב הלא בשמרֹון
והיכא חטֹו דבית יהּודה הלא בירּושלם.
ו .ואשוי שמרֹון ליגרי חקלן בית צדּות מצבת כרם וארמי לחילתא ַאבנהא וַאישהא אגלי.
ז .וכל צלמנהא ידקרּון וכל טעותהא יתֹוקדּון בנּורא וכל בתי דחלתהא אשוי לצדּו ארי
מאגר זניתא אתכנשּו ּולבית פלחי טעותהא יתמסרּון.
ח .על דא יספדּון וילילּון יהכּון בשּולליא ערטילאין יעבדּון מספדא כירֹודין ואיבלא כבנת
נעמין.
ט .ארי ממרעא מחתהא ארי מטת עד דבית יהּודה קריבת למיעל בתרעי עמי עד ירּושלם.
י .בנת לא תחוּון מבכא לא תבכּון דיתבין בבתיא בעפרא יתפלשּון בקיטמא חפֹורישיהֹון.
יא .עברּו לכֹון דיתבין בשפיר גלן עריא ערטילאין בחתין לא יפקּון משיזבין יתבי צאנן
עבידּו לכֹון מספד במרר על קטילי גבריהֹון בית צּולאי בתי חמדתכֹון דהויתּון ַאנסין
ּומקרבין דין לסטר דין בכן יתנסיב מנכֹון שפר ַארעכֹון.
יב .ארי דהבת יתבא על שפר ַארעא ּומסברא לטב ּומסברא למיסב לאֹוריתא מה תעבדּון
ארי נחתת בישתא מן קדם יי למיעל בתרעי ירּושלם.
יג .טקיסּו רתיכיא רמֹו על רכשא דיתבין בלכיש ריש חֹובין היא לכנשתא דציֹון ארי ביְך
אשתכחּו מרֹודי ישראל.
יד .בכן תשדרין קּורבנין למחסיני גת בתי ַאכזיב יתמסרּון לעממיא בחֹובין די פלחּו בהֹון
לטעותא מלכי ישראל.
טו .עֹוד מחסנין ַאיתי עליכֹון דיתבין במרשה עד עדלם יסקּון ויעלּון בתחּום ַארעא
דישראל.
טז .תלּושי ּורמא על בני תפנּוקיְך הא כנשרא דנתרּו גדפֹוהי כן ַאסגי מרט ברישְך על בניְך
ארי גלֹו מנְך.

פרק ב
א .וי די מחשבין למינס למעבד דביש על ערסתיהֹון מקדמין בצפרא ועבדין ארי אית חילא
בידיהֹון.
ב .וחמדין חקליא וגזלין ּובתיא וַאנסין ועשקין גבר ּוביתי גבר וַאחסנתיּה.
ג .בכן כדנן אמר יי הא אנא מחשיב על דרא הדין בישא דלא תעדּון מתמן ציריכֹון ולא
תהכּון בקֹומה זקּופה ארי עדן ביש הּוא.
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ד .בעדנא ההיא יטֹול עליכֹון מתל ואליא ּובעיניתיה יימר אתבזזא אתבזזנא מחּולקהֹון
דעמי מעדן להֹון מַאחסנתהֹון טרדין להֹון תאיבין חּולקתהֹון מפלגין.
ה .בכן לא יהי לְך מתח חּוט משח בעדבא בקהלא דיי.
ו .לא תתנבּון נבּוָאה לא תילפּון לעמא הדין ארי לא מקבלין אתכנעּו.
ז .הכדין כשר דָאמרין דבית יעקב היתקפד מימר מן קדם יי אם אלין עֹובדֹוהי הלא כל
פתגמי תקניא דאמרית לַאיתָא ַאיתיתי על כל דמהלכין בקשֹוט.
ח .מקביל חֹוביּהֹון עמי לבעיל דבבא מסירין מקבלהֹון עממיא קימין מחסנין יתהֹון ממֹון
יקרהֹון מנהֹון נסבין עדן בַארעהֹון לרֹוחצן תיבין בהֹון כתבירי קרבא.
ט .כנישת עמי תתרכּון מבית חדותהֹון מנהֹון בניהֹון דברין גלא יקרהֹון דהוֹו ָאמרין קים
לעלמין.
י .קּומּו ּוגלֹו ארי לא דא ַארעא בית ניחא לרשיעיא בדיל טמיּותּה אינּון מחבלין בדיל
לסאבּותּה אתּון מסתיעין עלּה.
יא .על דטעּו בתר נביי שקרא דמתנבן להֹון רּוח די שקר ּומלפין להֹון לחמר ּולרויּו ויהי
כמא דאליפּו למטעי בתר נביי שקרא כן יגלּון לַארעא שקרא כן יגלּון לַארעא שקרא עם
דרא הדין.
יב .בסֹופא כנשא אכנישהֹו דבית יעקב כּולכֹון קרבא אקריב גלּותכֹון שָארא דישראל כחדא
אשוינּון כענא בגֹו חטרא כעדרא בגֹו דירא תמן מסגי אנשא.
יג .יסגּון משיזבין כד בקדמיתא ויסק מלְך מדבר ברישיהֹון ויתבר בעלי דבבא דמעיק להֹון
ויכביש כרכין תקיפין קרוי עממיא יחסנּונּון ויהי מלכיהֹון מדבר ברישיהֹון ּומימרא דיי
בסעדהֹון.

פרק ג
א .ואמרית שמעּו כען רישי יעקב ושלטני דבית ישראל הלא לכֹון למדע ית דינא.
ב .סגן לַאטבא ודחמין לַאבאשא ַאנסין נכסי עמא מנהֹון ּוממֹון יקירין מנהֹון נסבין.
ג .ודי בזּו נכסי עמי ּוממֹון יקירהֹון מנהֹון נסבין וית שָארהֹון מגמרין תיבין ּומפלגין יתהֹון
כמא דפלגין איבריא לגֹו דודא וחּולקיא לגֹו קדרא.
ד .בכן יצלּון קדם יי ולא יקבל צלֹותהֹון ויסלק שכנתיּה מנהֹון בעדנא ההיא כמא דַאבאישּו
עֹובדיהֹון.
ה .כדנן אמר יי על נבייא דשקרא דמטען ית עמי דמן מֹוכיל להֹון שרון דבסר מתנבן עלֹוהי
שלמא ּודלא מֹוכיל להֹון מזמנין עלֹוהי קרבא.
ו .בכן תבהתּון מלאתנבָאה ותתכנעּון מלַאלפא ותחפי עקא בקבלא ית נביי שקרא ויקביל
עליהֹון עדנא
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ז .ויבהתּון נביי שקרא ויתכנעּון מלַאלפא ויתעטפּון על שפם כאבלין כּולהֹון ארי לית בהֹון
רּוח נבּוָאה מן קדם יי.
חּ .וברם אנא אתמליתי בתקֹוף רּוח נבּוָאה מן קדם יי ודין דקשֹוט ּוגבּורתא לחוָאה ליעקב
חֹובֹוהי ּולישראל חטאֹוהי.
ט .שמעּו כען דא רישי בית יעקב ושלטֹוני בית ישראל די מקלקלין אֹורחת דינא וית כל
כונתא מעקמין.
י .דכנן בתיהֹון בציֹון בדם אשיד וירּושלם בנכלין.
יא .רישהא בשֹוחדא דֹונין וכהנתא בממֹון מֹורן ּונביהא בכספא מלפין ועל מימרא די
מסתמכין למימר הלא שכנתא דיי ביננא ָאמרין לא תיתי עלנא בישתא.
יב .בכן בדיל חֹוביכֹון ציֹון חקל תתרדי וירּושלם ליגרין תהי וטּור בית מקדשא לחישת
חּורשא.

פרק ד
א .ויהי בסֹוף יֹומיא יהי טּור בית מקדשא דיי מתקן בריש טּוריא ּומנטל הּוא מרמתא
ויתפנין למפלח עלֹוהי מלכותא.
ב .ויהכּון עממין סגיאין ויימרּון אתֹו ונסק לטּור בית מקדשא דיי מתקן ּולבית שכינת אלהּה
דיעקב וילפיננא מאֹורחן דתקנן קדמֹוהי ּונהְך באּולפן אֹוריתיּה ארי מציֹון תפֹוק אֹוריתא
ואּולפן פתגמא דיי מירּושלם.
ג .וידין בין עממין סגיאין ויֹוכח למלכין תקיפין עד עלמא ויעפפּון סיפיהן לסכין ּומֹורניתיהֹון
למגלין לא יטלּון עם באפי עם סיפין ּוזין ולא יתַאלפּון עֹוד מבכן קרבא.
ד .ויתּובּון גבר תחֹות פירי גּופנֹוהי ּותחֹות פירי תינֹוהי ולית דמניד ארי במימרא דיי צבאֹות
גזר כן.
ה .ארי כל עממיא יהבּון לאבדֹון על די פלחּו לטעותָא ואנחנא נתרחיץ במימרא דיי אלהנא
לעלמא ּולעלמי עלמיא.
ו .בעדנא ההיא אמר יי אכנֹוש מטלטליא ּובמדריא אקריב ּודַאבאשית להֹון מן קדם חֹובי
עמי.
ז .ואשוי ית מטלטליא לשָארא ּומבדריא לעם תקיף ותתגלי מלכּותא דיי עליהֹון בטּורא
דציֹון מכען ועד עלמא.
ח .ואת משיחא דישראל דטמיר מן קדם חֹובי כנשתא דציֹון לְך עתידא מלכּותא למיתי
וייתי שלטֹונא קדמָאה למלכּות כנשתא דירּושלם.
טּ .וכען למה את מתחברא לעממיא המלכא לית ביְך אם מלכי מלכְך אבדּו ארי תקפּוף
עקא וזיע הא כחבלין ללידתא.
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י .מרעי וזּועי כנשתא דציֹון כיֹולדתא ארי כען תפקין מקרתא ותשרין בחקלא ותהכין עד
בבל תמן תישתיזבין תמן יפרקינְך יי מיד בעלי דבבְך.
יאּ .וכען יתכנשּון עלְך עממין סגיאין דָאמרין אימתי תיחֹוב ותחזי במפלת ציֹון עיננא.
יב .ואינּון לא ידעין רזיא דיי ולָא מסתכלין במלכיּה אריקריבינּון כעמרא לאידרא.
יג .קּומי וקטלי כנשתא דציֹון ארי עמא די ביְך אשוי תקיפין כברזלא ּושָארהֹון חסינין
כנחשא ּותקטלין עממין סגיאין ּותגמרין קדם יי נכסיהֹון ּוממֹון יקרהֹון קדם רבֹון כל עלמא.
יד .כען תסתיעין במשרין קרתא דצירין עלּה בציר דהוֹו מחן בחּוטרא על ליסתא ית דיני
ישראל.

פרק ה
א .ואת בית לחם אפרתה כזעיר הויתא לאתמנָאה בַאלפיא דבית יהּודה מנְך קדמי יפֹוק
משיחא למהוי עביד שּולטן על ישראל די שמיּה ָאמיר מלקדמין מיֹומי עלמא.
ב .בכן יתמסרּון כעדן ילידתא למילד ּושַאר אחיהֹון יסתמכּון עליהֹון בני ישראל.
ג .ויקּום וישלֹוט בתקֹוף מן קדם יי ברכֹות שמא דיי אלהיּה ויתּובּון מביני גבּותהֹון ארי כען
יסגי שמיּה עד סיפי ַארעא.
ד .ויהי מבכן שלמא לנא אתּורָאה ארי יעּול בַארענא וארי ידרֹוְך בברניתנא ּונמני עלנא
שבעא מלכין ּותמניא רברבי אנשא.
ה .וירעּון ית ַארעא דאתּור בחרבא וית ַארעא נמרֹוד בתקֹוף כרכהא וישיזביננא מאתּור
דלא יעֹול בַארענא ולא ידרֹוְך בתחּומנא.
ו .ויהי שָארא דבית יעקב בגֹו עממין סגיאין כטלא קדם יי וכרסיסי מלקֹושא די על עסבא די
לא מֹוריְך לאנשא ולא מכתר לבר אנשא.
ז .ויהי שָארא דיעקב בעממיא בגֹו עממין סגיאין כַאריא בבעירא בחּורשא ּוכליתא בעדרי
ענא דאם יעדי וירמֹוס ויקטֹול ולית די משיזיב.
ח .סגי מבכן תתקיף ידְך ישראל על סנאְך ּוכל בעלי דבבְך ישתיצּון.
ט .ויהי בעדנא ההיא אמר יי ואשיצי סּוסות עממיא מבינְך ואֹוביד רתיכיהֹון.
י .ואשיצי קרוי עממיא מַארעְך ואפגיר כל כרכיהֹון תקיפיא.
יא .ואשיצי חרשין מבינה ּומעננין לא יהֹון לְך.
יב .ואשיצי צלמי עממיא וקמתהֹון מבינְך ולא תשתעביד עֹוד לעֹובדי ידְך.
יג .וַאעקר שתילי עממיא מבינְך ואשיצי בעלי דבבְך.
יד .וַאעביד ברגז ּובחימא ית פּורענּות דין מן עממיא דלא קבילּו אּולפן אֹוריתא.

פרק ו
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א שמעּו כען ית דיי אמר קּום דֹון עם טּוריא וישמען רמתא קלְך.
ב שמעּו טּוריא ית דיניא דוי ועיקריא מיסֹודי ַארעא ארי דינא קדם יי עם תֹוכחה.
ג .עמי מה טבא אמרית למעבד לְך ולא עבידת אֹו מרֹועא קשיא ַאסגיתי עלְך ַאסהיד בי.
ד .ארי אסיקתְך מַארעא דמצרים ּומבית עבדּותא פרקתְך ּושלחית קדמְך תלתא נביין
משה לַאלפא מסירת דינין ַאהרן לכפרא על עמא ּומרים לאֹורָאה לנשיא.
ה .עמי אדבר כען מה מלְך בלק מלכא דמֹוָאב ּומה ָאתיב יתיּה בלעם בר בעֹור הלא גבּורן
אתעבידא לכֹון ממישר שטין עד בית גלגלא בדיל למידע זכותא דיי.
ו .במה אפלח קדם יי אשתעבד לאלהא דשכנתּה בשמּה מרֹומא הָאפלח קדמֹוהי בעלון
בעגלין בני נשא.
ז .היתרעי יי בַאלפי דכרין ברבבת נחלין דמשח האתן בּוכרי חלף חֹובי חבּוב מעי חלף
חטאי נפשי.
ח .היחוה לְך אנשא מה טב ּומה יי תבע מנְך אלהין למעבד דין דקשֹוט ּולמרחם גמילּות
חסדא בדחלתא דאלהְך.
ט .קל נבייא דיי על קרתא מכלן ּומלפיא דחלין לשמא שמע מלכא ושלטֹונא ּושַאר עמא
דַארעא.
י .עֹוד האית בית רשיעא אֹוצרין דרשע ּומכילן דשקר מיתין לּוט.
יא .היזכּון במזנון דרשע ּובכיס דביּה מתקלין רברבין ּודעדקין.
יב .דעתירָאה מלן אֹוצריהֹון חטֹוף ויתבהא ממללין שר ולישנהֹון נכלין בפּומהֹון.
יג .וַאף אנא ַאיתיתי עלְך מרע ּומחא ַאצדינְך על דחטתא.
יד .את תיכּול ולא תסבע ויהי לְך למרע במעְך ותדביק ולא תשיזיב ודי תשיזיב לחרבא
אמסר.
טו .את תזרע ולא תחצֹוד את תבדר זיתין ולא תשּוף משח ותעצר ענבין ולא תשתי חמר.
טז .ועל די נטרתּון גזירת בית עמרי ועבדתּון עֹובדי בית ַאחָאב והלכתּון בנימֹוסיהֹון בדיל
לממסר יתְך לצדּו ויתבָאה לאשתממּו וחסידי עמי תקבלּון.

פרק ז
א .אמר נביא וי לי ארי הויתי כמיסף טביא בעדן דאבדּו חסידיא מן ַארעא הא כסיּופי קיטא
כעֹוללן בתר קטֹוף לית גבר דביּה עֹובדין טבין לטביא חמדת נפשי.
בָ .אבדּו חסידיא מן ַארעא ּודקשיט באנשא לית כּולהֹון למשפְך דם זכאי כמנין גבר ית
אחֹוהי מסרין לגמירא.
ג .מבאשין בידיהֹון ולא מֹוטיבין שלטֹונא שאיל ודינא אמר עביד לי דאשלם לְך ורבא
ממליל תחמּודי נפשיּה וי עליהֹון על דקלקלּותא.
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ד .טבא דבהֹון קשי למפק מן ידיּה כד מן חדקא ּודקשיט בהֹון מסיּוגת סיג ביש יֹום סבּורְך
לטב עדן סעּורת בישתְך מטת כען יהי ערבּו להֹון.
ה .לא תהימנּון ברחים ולא תתרחצּון בקריב מאתת קימְך טר מלי פּומְך.
ו .ארי ברא מנבל אבא ברתא מנציא עם אמּה כלתא מקילא בחמתּה סנאֹוהי דגברא אנשי
ביתיּה.
ז .ואנא במימרא דיי אבּוע אדּוץ לאלהא עביד פּורקני יקביל צלֹותי אלהי.
ח .לא תחדּון בעיל דבבּותי לי דנפלית ָאקּום ארי יתיבית כדבקבלא יי ינהר עלי.
ט .אמרית ירּושלם לוט מן קדם יי קבלית ארי חבית קדמֹוהי עד דידין דיני ויתפרע עּולבני
יפקינני לנהֹור אחזי בזכּותיּה.
י .ותחזי בעיל דבבּותי ותחפינה בהתא דהות ָאמרה לי ָאן דאתפריקתא במימרא דיי
אלהְך עיני יחזין במפלתהֹון כען תהי לדיש כטין שּוקין.
יא .בעדנא ההיא יתבנין כנשתא דישראל בעדנא ההיא יתבטלן גזירת עממיא.
יב .בעדנא ההיא יתכנשּון גלותא דמן אתּור וקרוי תּוקפא ּודמן חּורמיני רבתא וקרוי צירא
ועד פרת וימא מערבא וטּורי טּורא.
יגּ .ותהי ַארעא לצדּו על יתבהא מפרי עֹובדיהֹון.
יד .פרנס עמְך במימרְך עמָא דַאחסנתְך בעלמא דהּוא עתיד לאיתחדתא ישרֹון בלחֹודיהֹון
דהוֹו צדין כחּורשא יתיתבּון ככרמלא ויתפרנסּון בַארעא מתנן וגלעד כיֹומי עלמין.
טו .כיֹומי מפקהֹון מַארעא דמצרים ַאחזינּון פרישן.
טז .יחזּון עממיא ויבהתּון מכל גבּורתהּון ישוּון ידיהֹון על פּורמהֹון ואּודניהֹון יתחרשן.
יז .ישתטחּון על אפיהֹון על ַארעא כחויא כזחלי עפרא יזּועּון מברניתיהֹון מן קדם יי אלהנא
יתברּון וידחלּון מן קדמְך.
יח .לית בר מנְך את הּוא אלהא שביק לעוין ּומעבר על חֹובין לשָארא דַאחסנתיּה לא
מֹוריְך לעלמין רּוגזיּה ארי רעי לַאיטבא הּוא.
יט .יתּוב מימרי לרחמא עלנא ויכבֹוש על חֹובנא ברחמתיּה וירמי לעּומקי ימא כל חטאי
ישראל.
כ .תתיהיב קּושטיּה דיעקב לבנֹוהי כמא דקימתא ליּה בביתאל טבות ַאברהם לזרעיּה
בתרֹוהי כמא דקימתא ליּה בין בתריא תדכר לנא עקידת יצחק דאתעקד על גבי מדבחא
קדמְך תעביד עמנא טבון דקימתא לַאבהתנא מיֹומי קדם.
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נחום
פרק א
א .מטל כס דלוט לאשקָאה ית נינוה מלקדמין אתנבי עלּה יֹונה בר אמתי נביא דמגת חפר
ותבת מחֹובהא ּוכדֹו דאֹוסיפת למחטי תב ואתנבי עלּה נחּום מבית קֹושי כמא דכתיב
בספרא הדין.
ב .אלהא דין ּופּורען יי מתפרע יי ּוסגי חילא קדמֹוהי עתיד יי לאתפרע מסנאי עמיּה ּוברגז
חסין מבעלי דבבֹוהי.
ג .יי מרחיק רגז ּוסגי חילא קדמֹוהי עתיד יי לאתפרע ּוסלח לדתיבין לאֹוריתא לדלא תיבין
לא מזכי יי בעלעֹולא ּוברּוח מדבר וענן אמיטתא כביש קדמֹוהי.
ד .דנזיף בימא ּומיבש ליּה וכל נהרותא מחריב צדי מתנן וכרמלא ואילני לבנן נתרּו.
ה .טּוריא זעּו מן קדמֹוהי ורמתא אתפרקא וחרֹובת ַארעא מן קדמֹוהי ותבל וכל דיתבין
בּה.
ו .כד אתגלי ברחמתא למתן אֹוריתא לעמיּה כן זע עלמא מן קדמֹוהי בכן כד אתגלי ברגז
לאתפרע מסנאי עמיּה קדם פּורעּנּותיּה מן יקּום ּומן יסֹובר בַאבאשּות רּוגזיּה רּוגזיּה
כאשתא ממסי וטינריא אתפרקן מן קדמֹוהי.
ז .טב יי לישראל לאסתמכא עלֹוהי בעדן עקא ּוגלי קדמֹוהי דרחיצין על מימרּה.
חּ .וברגז חסין ּובחימא תקיפא גמירא יעביד עם עממיא דקמּו וַאחריבּו ית בית מקדשא
דיי ּובעלי דבבֹוהי ימסר לגהינם.
ט .עממיא דבזּו ית ישראל מא אתּון חשבין קדם יי גמירא הּוא עתיד למעבד עמכֹון לא
תתקים עליכֹון בבית ישראל תרתין זמנין רוח בתר עקא.
י .ארי שלטֹוני עממיא דבזּו ית בית ישראל ּוכמא דטען בחמרא ַאטעיאּונּון שיציאּונּון כמא
דמשציא אשתא בקשא יבישא סגי.
יא .מניְך נינוה נפק מלכא דחשיב על עמיּה דיי בשא דמלְך מלְך דרשע.
יב .כדנן אמר יי אם יהֹון שלימין בעיצה וסגיאין באתמניּותא עממיא דמתכנשין לאעקא ליְך
ירּושלם ויגֹוזּון ית דגלת ויעברון ית פרת וייתּון לעניּותְך ּודשעבדתיְך לא אשעבדנְך עֹוד.
יגּ .וכען אתבר ניר עממיא מצוריכֹון וחנקיכֹון ַאפסיק.
יד .ויפקיד עלְך יי את מלכא דאתּור ולא יהי דכרן משמְך עֹוד מבית טעותְך אשיצי צלם
ּומתכא תמן אשוי קברְך ארי קלילא דא קדמי.

פרק ב
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א .הא על טּורי ַארעא דישראל רגלי מבשר משמע שלם חֹוני יהּודה חגְך שלימי נדרְך ארי
לא יֹוספּון עֹוד דיעדּון ביְך רשיעין כּולהֹון אשתציאּו.
ב .דהוֹו סלקין ּומתבדרין על ַארעיְך צירין עלְך בציר מקימין סכואין על אֹורחתְך תקיפי קדל
חסיני חיל לחדא.
ג .ארי ָאתיב יי תּוקפיּה ליעקב רבּותיּה לישראל ארי בזּוזין וקרוי תּושבחתהֹון חבילּו.
ד .תריסי גבריהֹון מסמקין גברי עבדי קרבא לבישין דזהריתא כאשתא פילי רתיכיהֹון
זמינין ליֹום קשּוטיהֹון ורבני משריתהֹון מסרבלין בצבעֹונין.
ה .בשּוקיא משתגשין רתיכיא קל נקּוש זיניהֹון משתמע ברחֹובי קרויא חזויהֹון כבעּורין
כברקין טרידין.
ו .ימנּון רבני משריתיהֹון יתקלּון במהכיהֹון יֹוחּון יכבשּון שּורא יבנּון מנדליא.
ז .נשרי נהרותא אתפסקא ּומלכא בהיכליּה זע.
חּ .ומלכתא יתבת ציבא בגליא נפקת וַאמהתהא מדברן ָאזלן בתרָא מנהמן כקל יֹונים
מטרפן על לביהֹון.
ט .ונינוה כבית כנישת מיא מיֹומי קדם היא ואינּון ערקּו קּומּו קּומּו ולית דמפני למיקם.
י .בֹוזּו כספא בֹוזּו דהבא ולית סֹוף לאֹוצריא ספּו מכל מני חמדתא.
יא .בזיזא ּומתבזזא ּופתיח תרעא לסנָאה ולב מסי ונקּוש רכּובין וזיּוע בכל חרצין וַאפי
כּולהֹון אתחפיאּו אכרּום אֹוכמין כקידרא.
יבָ .אן מדֹורי מלכיא ּובית מישרי שלטֹוניא אתר דהוֹו ָאזלין מלכיא תמן בניהֹון שבקין הא
כַאריה שדרי על צידיּה לרֹוחצן ולית דמניד.
יג .מלכיא מיתן חטֹוף לנשיהֹון ּובזיא לבניהֹון ּוממלן אֹוצריּהֹון חטֹוף ּוברניתיהֹון בזא.
יד .הא אנא שלח רּוגזי עלְך אמר יי צבאֹות וַאדליק באשתא רתיכְך וכפרנְך תקטֹול חרבא
ואשיצי מַארעא סחֹורתיְך ולא ישתמע עֹוד קל אזגדְך.

פרק ג
א .וי קרתא אשדת דם כּולּה כדבין בזא מליא לא פסיק קטֹול.
ב .קל נקּוש מחא וקל זיּוע גלגלין וסּוסון מפנכין ּורתיכין מקפצן.
ג .פרש מסיק ּולהֹוב וצלהּוב סיפין וצחצּוח מּורנין ּוסגי קטילין והמֹון פגרין לית סֹוף
לקטיליא יתקלּון בקטיליהםן.
ד .מסגיאּות אתרגּושת קרתא דהיא כטעיתא נפקת ברָא שפירת ריוּו ידעא חרשין דמכרא
עממיא בטעותהא ּומלכּותא בחרשהא.
ה .הא אנא שלח רּוגזי עלְך אמר יי צבאֹות ואגלי בהתת חֹובְךעל אפְך וַאחזי עממיא
בהתתיְך ּומלכותא קלניְך.
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ו .וארמי עלְך שקּוצין ואנבליניְך ואשיניְך מכערא לעיני כל חזְך.
ז .ויהי כל די יחזיניְך יתרוק מניְך ויימר אתבזיזת נינוה מן ידוי עלְך איכא אשכח מנחמין
לְך.
ח .הא את טבא מַאלכסנדריא רבתא דיתבא ביני נהרותא מיא סחֹור סחֹור לּה דשּורּה
ימא מימא שּורהא.
ט .כּוש סּומכתהא ּומצרים ולית סֹוף פּוטאי ולּובאי הוֹו בסעדיְך.
יַ .אף היא בגלּותא תהְך בשביא ַאף עּולמתא וטרפּון בריש כל שּוקיא ועל יקירהא רמֹו
עדבין וכל רברבהא ידקדקּון בשלשלן.
יאַ .אף את דמיא לרויא תהי מסלעמא ַאף את תבעין סעיד מבעיל דבבא.
יב .כל כרכְך דמן לתינין בכירן דאם ירעדּונּונּון יתרּון וישתארּון בהֹון צמּוקין דכשרין למיכל.
יג .הא עמְך חלשין כנשיא בגויְך לבעלי דבביְך אתפתחּו תרעי ַארעיְך ָאכלת אשתא
תּוקפיְך.
יד .מיא בצירא כנּושי לגויְך תקפי כרכיְך ַאסגא מרוא ושעבידי בטינא ַאתקיפי בניניְך.
טו .לתמן ויתּון עלְך עממיא דתקיפין כאשתא ישיצּוניְך קטֹולי חרבא יתכנשּון עלְך משרית
עממין דסגיאין כזחלא יחפּוניְך כגֹובא.
טזַ .אסגית תגריְך מכֹוכבי שמיא הא כזחלא דשלח ּופרח.
יז .הא טסְך מצלהבין כגֹובא וטפסריְך כזחיל גֹובאי די שרן בכתליא ביֹום קריר דכד שמשא
דנחא עליהֹון מתבדרין ולא אתידע ָאתריהֹון לָאן ערקין.
יח .אתברּו גברְך מלכא דאתּור גלֹו עם משריתְך אתבדרּו עמְך על טּוריא ולית דמכניש.
יט .לית דכאיב ליּה על תבריְך ממרעא מחתְך כל די שמעּו שמעתְך טפחּו ידיהֹון עלְך
חדיאּו ארי על מן לא עדת מחת בישתיְך תדירא.

חבקוק
פרק א
א .מטל נבּואתא דאתנבי חבקּוק נביא.
ב .עד אימתי יי אנא מצלי הלא גלי קדמְך קבילנא קדמְך על חטֹופין הלא יּוכלא קדמְך
למפרק.
ג .למא אנא חזי אנֹוסין ּומסתכיל כעבדי ליאּות שקר בזֹוזין וחטֹופין לקבלי דבתחרּותא
ּובזדֹונא אינּון מתגברין.
ד .על כן פגת אֹוריתא ולא נפיק לַאפרש דינא ארי רשיעיא מסלעמין לצדיקיא על כן לא
נפיק דינא כיון.
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ה .חזֹו בעממיא ואסתכלּו אתרפֹושוהּו ארי עֹובדא אתעביד ביֹומיכֹון לא תהימנּון ארי
עֹובדא אתעביד ביֹומיכֹון לא תהימנּון ארי ישתעּון לכֹון.
ו .ארי הא אנא מקים ית כסדאי עמא מֹוחיא וקלילא דָאזיל לפתאי ַארעא לַאחסנא קרוין
דלא דיליּה.
ז .אימתנין ּודחילין אינּון מניּה דיניּה ּוגזרתיּה נפקין.
ח .וקלילין מגמריא סּוסותיּה וחריפין מדיבי רמשא וירבּון פרשֹוהי ּופרשֹוהי מרחיק דייתּון
משתדן כנשרא דטאיס למיכל.
ט .כּולהֹון לחטֹוף ָאתן מקביל אפיהֹון דמן כרּוח קדים קידּומא ּוכנש כחלא שביא.
י .והּוא על מלכיא מתלעב ועל שלטֹוניא מחיְך הּוא לכל כרְך תקיף מעיק ּוצבר מליתא
וכבשּה.
יא .בכן על דרמת רּוחיּה עלֹוהי עדא ממלכּותיּה וחב על דַאסגי יקרא לטעותיּה.
יב .הלא את יי ברית עלמא מבראשית את אלהא דין קשֹוט על כל בריתְך קדיש בעֹובדי
הימנּותא מימרְך קים לעלמין יי למעבד דינא בריתיּה ותקיף לאתפרעא ַאתקינתיּה.
יג .בריר מימרְך מלמחזי בעֹובדי ביש ּומלאסתכלא בעבדי ליאּות שקר הלא גלי קדמְך
ּולמא את מסתכל בָאנסין ואת יהיב ַארכא לרשיעיא ּומסלעמין לדטבין מנהֹון.
יד .ועבדתא אנשא כנּוגי ימא כריחשא דלית שּולטל עלֹוהי.
טו .כּולהֹון דמן לצידין דָאחיד נּוגא בחכתא כניש ליּה בחרמיּה ורמי ליּה במצדתיּה על חדי
ודאיץ.
טז .על כן מדבח לויניּה ּומסיק בּוסמין לסמותיּה ארי בהֹון טב מיכליּה ושירּותיּה מטעמא.
יז .העל אילין ישלח משריתיּה בתדירא לאֹוספא עממין ולא בחיס.

פרק ב
א .אמר נביא על מטרתי אנא קאים עתיד משמש על מצּודתי ּומסכינא למחזי מה יתמליל
עמי ּומה אתֹותב על בעּותי.
ב .ואתֹותבית מן קדם יי ואמר כתיבא נבּואתא ּומפרשא על ספרא דאֹוריתא בדיל דיֹוחי
למחכם מן דקרי ביּה.
ג .ארי עתידא נבּואתא לזמן ּומתקן קצא ולא יבטיל אם יהי ַארכא לפתגמא סברּו לּה ארי
בזמניּה ייתי ולא יתעכב.
ד .הא רשיעיא ָאמרין לית כל אלין וצדיקיא על קּושטהֹון יתקימּון.
ה .וַאף הא כטעי בחמר גבר יהיר ברשע ולא יתקים דַאפתי כשאֹול נפשיּה והּוא כמֹותא
ולא שבע ּוכנש לותיּה כל עממיא וקריב לותיּה כל מלכותא.
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ו .הלא אלין כּולהֹון עלֹוהי מתלן יטלֹון ושּועי חּודין יימרּון ליּה ויימר וי דמסגי נכסין דלא
דיליּה עד אימתי את מתקף עלְך תקֹוף חֹובין.
ז .הלא בתכיף יקּומּון ַאנסְך ויתגלּון מזעזעְך ּותהי לעדי להֹון.
ח .ארי את בזתא עממין סגיאין יבזּונְך כל שָאר שבטיא מדמי אנשא וחטֹוף ַארעא
דישראל קרתא ירּושלם וכל דיתבין בּה.
ט .וי דָאניס ממֹון דרשע לביתיּה לשוָאה במרֹומא מדֹוריּה לאשתיזבא מיד ביש.
י .מלכתא בהתא לביתְך בזתא עממין סגיאין ועל נפשְך חטיתא.
יא .ארי ַאבנא מכתלא צוחא על דָאניס ליּה ושפא מגם מרישא עני ליּה.
יב .וי דבני קרתא בדם אשיד ּומשכליל קריא בנכלין.
יג .הא מחן תקיפן וחסינן ָאתין מן קדם יי צבאֹות וליאּות עממיא תקיפין כאשתא ּומלכּותא
לריקנּו ישתלהין.
יד .ארי תתמלי ַארעא למידע ית דחלתא דיי כמיא די לימא חפן.
טו .וי דמשקי לרבריּה וזליף ביחמא בדיל דישתי ויתרוי ויתגלי קלניּה.
טז .שבעת קלנא מן יקרא תשתי ַאף את ואתערטל יסתחר עלְך כס דלוט מן קדם יי וייתי
קלנא על יקרְך.
יז .ארי חטֹוף בית מקדשא יחפינְך ּובזת עמיּה תתברינְך מדמי אנשא וחטֹוף ַארעא
דישראל קרתא ירּושלם וכל דיתבין בה.
יח .מא ַאהני צלמא ארי אתכיּה עבדי מתכא ודחלת שקר ארי אתרחיץ לבא דעבדיּה
עלֹוהי למעבד טעון דלית בהֹו צרֹוְך.
יט .וי די אמר לצלם אעא קּום ּולדחלת ַאבנא אתערי והיא שתקא ודמיא הּוא מכלי הא
הּוא מחפי דהב ּוכסף וכל רּוח לית במעֹוהי.
כ .ויי אתרעי לאשרָאה שכינתיּה בהיכלא דקּודשיּה ויסּופּון מן קדמֹוהי כל דחלת ַארעא.

פרק ג
א .צלֹותא דצלי חבקּוק נביא כד אתגלי ליּה על ַארכא דיהב לרשיעיא דאם יתּובּון לאֹוריתא
בלבב שלים ישתביק להֹון ויהֹון כל חֹוביהֹון דחבּו קדמֹוי הא כשלּותא.
ב .יי שמעית גבּורתְך דחלית יי רברבין עֹובדְך די את יהיב ַארכא לרשיעא דאם יתּובּון
לאֹוריתְך ולא תבּו ואינּון מרגזין קדמְך בגֹו שניא דיהבת להֹון חיא בכן את עתיד להֹודע
גבּורתְך בגֹו שניא דאמרתא לחדתא עלמא לאתפרעא מרשיעיא דעברּו על מימרְך וצדיקיא
עבדי רעּותְך ברחמין תדכר.
ג .במתן אֹוריתא לעמיּה אלהא מדרֹומא אתגלי וקדישא מטּורא דפארן בגבּורת עלמין
אתחפיאּו שמיא זיו יקריּה ואמרי תּושבחתיּה מליא ַארעא.
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דּ .וזהֹור יקריּה כזהֹור בראשית אתגלי וזקּוקין ממרכבת יקריּה נפקין תמן גלא ית שכנתיּה
דהות מטמרא מבני אנשא בתקֹוף רּומא.
ה .מן קדמֹוהי משתלח מלאְך מֹותא ונפיק כשלהֹובית אשתא מימריּה.
ו .אתגלי ואזיע ַארעא וַאיתי מבּולא על עם דרא דעברּו על מימריּה וַאף בתניתא כד חבּו
קדמֹוהי בחֹוביהֹון כן בלבלינּון לעממיא ואתפרקּו טּוריא דמלקדמין מכא רמא דמן עלמא
גבּורת עלמא דיליּה.
ז .כד פלחּו בית ישראל לטעותא מסרתינּון ביד כּושן חיבא וכד תבּו למעבד אֹוריתא
עבדית להֹון נסין ּוגבּורן ּופרקתינּון מיד מדינאי על יד גדעֹון בר יֹואש.
ח הא על מלכיהֹון ּומשריתיהֹון דסגיאין כמי נהרא הוה רגז מן קדמְך יי על מלכיא הוה
רּוגזְך ּובימא הֹודעתא בהֹון פּורענּות גבּורתְך ארי אתגליתא על מרכבת יקרְך שכנתְך
לעמְך תקֹוף ּופּורקן.
ט .אתגלָאה אתגליתא בגבּורתְך בדיל קימְך דעם שבטיא מימרְך קים לעלמין להֹון
בזיעתא טנרין תקיפין נפקּו נהרין שטפין ַארעא.
י .באתגליּותְך על טּורא דסיני חזֹו יקרְך זעּו טּוריא ענני מטרא עדֹו ָארים תהֹומא קליּה
חילי מרֹומא תמהּו קמּו.
יאַ .אף במעבדְך נסין ליהֹושע במישר גבעֹון שמשא וסיהרא קמּו במדֹוריהֹון עמְך במימרְך
אתגברּו בתקֹוף נצחן גבּורתְך.
יב .בַאיתיּותְך לּוט על סנאי עמְך באתגליּותְך למתבר רשיעי ַארעא ברּוגזְך תקטֹול
בעממיא.
יג .אתגליתא למפרק ית עמְך למפרק ית משיחְך שיציתא מן קדמיהֹון מלכיא ושלטֹוניא
מבתיהֹון תריכת חיבא ּותברתא חיליהֹון רגלי עמְך על צורי סנאיהֹון מימרְך קים לעלמין.
יד .בזעתא ימא בחּומריּה דמשה וגבריּה רישי משרית פרעה דחשיבּו מחשבן על עמְך
דברתינּון ברּוח עלעֹולין ּוטבעתינּון בימא דסּוף על דרחיקּו ושעבידּו ית עמְך ויהבּו עצה
בסתרא לאֹובדהֹון.
טו .אתגליתא על ימא במרכבת יקרְך בדגּור מין סגיאין.
טז .אמרת בבל שמעית וזעּו מלכיא מן קדם דינא די אתדנּו מצרים לקל מליא אלין צלא
ספותי אח זיעאלחכימיא ּובָאתר דשרייא זעית דשבקני ליֹום עקא לעדן ַאסקא גלות עמי
מני יתברינני.
יז .ארי מלכּות בבל לא תתקים ולא תעביד שּולטן על ישראל יתקטלּון מלכי מדי וגברי
עֹובדי כֹוכבים ּומזלֹות לא יצלחּון ישתיצּון רֹומאי ולא ינבּון קסּומא מירּושלם.
יח בכן על נסא ּופּורקנא דתעביד למשיחְך ולשָארא דעמְך די ישתארּון יֹודּון למימר אמר
נביא ואנא במימרא דיי אבּוע אדּוץ לאלהא עביד פּורקני.
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יט אלהים יי דסעיד לי בחילא משוי רגלי קלילין כַאילתא ועל בית תּוקפי יקימינני לדיליה
נצחנין ּוגבּורן וקדמֹוהי אנא מנגל בתּושבחתי.

צפניה
פרק א
א .פתגם נבּוָאה דהוה קדם יי עם צפניה בר כּושי בר גדליה בר אמריה בר חזקיה ביֹומי
יאשיהּו בר ָאמֹון מלְך שבטא דבית יהּודה.
ב .שיצָאה אשיצי כֹולא מעל אפי ַארעא אמר יי.
גָ .אסיף אנשא ּובעירא ָאסיף עֹופא דשמיא ונּוני ימא על דסגיָאה תקלת רשיעיא ואשיצי ית
אנשא מעל אפי ַארעא אמר יי.
ד .וארים מחת גבּורתי על אנש יהּודה ועל כל יתבי ירּושלם ואשיצי מן ַאתרא הדין ית
שַאר בעלא וית שּום פלחיהֹון עם כּומריהֹון.
ה .וית דסגדין לאגֹוריא לחילי שמיא וית דסגדין די מקימין בשמא דיי תיבין ויימין בשּום
פת כריהֹון.
ו .וית דאסתחרּו לאחֹורא מבתר פּולחנא דיי ּודלא תבעּו ית דחלתא דיי ולא בעֹו מן
קדמֹוהי.
ז .ספּו כל רשיעיא מןקדם יי אלהים ארי קריב יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי ארי ַאתקין יי
קטֹול ערע מזמנֹוהי.
ח .ויהי ביֹום קטלא דעתיד למיתי מן קדם יי וַאסער על רברביא ועל בני מלכא ועל כל
דמתרגשין למפלח לטעותא.
ט .וַאסער על כל דמהלכין בנימּוסי פלשתאי בעדנא ההיא דמלן בית רבֹוניהֹון חטֹוף ונכלין.
י .ויהי בעדנא ההיא אמר יי קל צוחתא מתרע נּוניא ויללא מן עֹופא ּותבירא רבא מן
גבעתא.
יאַ .אילילּו כל דיתבין בנחלא דקדרֹון ארי אתבר כל עמא דדמן עֹובדיהֹון לעֹובדי עמא
דַארעא דכנעל אשתיציאּו כל עתירי נכסיא.
יב .ויהי בעדנא ההיא אפקיד בלֹושין ויבלשּון ית ירּושלם כמא דבלשין בנברשתא וַאסער
על גבריא דשלן שליוא על נכסיהֹון דָאמרין בלבֹון לא רעוא קדם יי לַאיטבא לצדיקיא וַאף
לא לַאבאשא לרשיעיא.
יג .ויהֹון נכסיהֹון לעדי ּובתיהֹון לבזא ויבנּון בתין ולא יתבּון ויצבּון כרמין ולא ישתּון ית
חמריהֹון.
יד .קריב יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי רבא קריב ּומֹוחי לחדא קל יֹומא דעתיד למיתי מן
קדם יי די ביּה מריר וצוח תמן גבריא מתקטלין.
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טו .יֹומא תעבֹור יֹומא ההּוא יֹום עקא ועיּוק יֹום רגּוש ואתרגּושא חשֹוְך וקבלא יֹום עננא
ואמטתא.
טז .יֹום שֹופרא ויבבא על קרויא כריכתא ועל רמתא מנטלתא.
יז .וָאעיק לבני אנשא ויהכֹון כסמן ארי קדם יי חבּו וישתפְך דמהֹון לעפרא ּונבלתהֹון
כסחיתא.
יחַ .אף כספיהֹון ַאף דהבהֹון לא יּוכל לשיזּותהֹון ביֹום רּוגזא דיי ּובאשא דפּורענּותיּה
יסּופּון כל רשיעי ַארעא ארי גמירא ברם שיצָאה יעביד עם כל יתבי ַארעא.

פרק ב
א אתכנשּו ואתֹו ואתקרבּו עמא דלא חמיד למיתב לאֹוריתא.
ב .עד ָא תפֹוק עליכֹון גזירת בית דינא ּותהֹון דמן לכמֹוצא דנשבא ביּה רּוחא ּוכטּולא
דעדי מן קדם יֹומא עד דלא ייתי עליכֹון תקֹוף רּוגזא דיי עד לא ייתי עליכֹון יֹום רּוגזא דיי.
ג .תבעּו ית דחלתא דיי כל ענותני ַארעא דדיני רעּותיּה עבדּו תבעּו קּושטא תבעּו
ענותנּותא מאים יתגין עליכֹון ביֹום רּוגזא דיי.
ד ארי עזה שביקא תהי ואשקלֹון לצדּו אשדֹוד בטיהרא יתרכּונּה ועקרֹון תתעקר.
ה .וי דיתבין בספר ימא עמָא דחיבין לאשתיצָאה גזירת פתגמא דיי עליכֹון דיתבין בכנעל
ַארעא דפלשתאי ואבדינְך מבלי יתיב.
ו ּותהי ספר ימא דרות בית מישרי רעין וחּוטרין דען.
ז .ויהי עדבא לשָארא דבית יהּודה עליהֹון יתפרנסּון בבתי אשקלֹון כד ברמשא יביתּון ארי
יעֹול דכרנהֹון קדם יי אלההֹון ויתיב גלּותֹון.
ח .שמיע קדמי חסּודי מֹוָאב ואתרברבּות בני עמֹון דחסידּו ית עמי ואתרברבּו על
תחּומהֹון.
ט .בכן קים אנא אמר יי צבאֹות אלהא דישראל ארי מֹוָאב כסדֹום תהא ּובני עמֹון כעמֹורה
משמט מחּוחין ּומחפּורין דמלח וצדּו עד עלמא שָארא דעמי יבזּונּונּון ּושַאר שבטיא
יחסנּונּון.
י .דא להֹון חלף אתרברבּותהֹון ארי חסידּו ואתרברבּו על עמיּה דיי צבאֹות.
יא .דחילא דיי למפרקהֹון ארי ַאמעיְך ית כל דחלת ַארעא ויבעֹון מן קדמֹוהי גבר מַאתריּה
כל נגות עממיא.
יבַ .אף אתּון כּושאי קטילי חרבי תהֹון.
יג .וירים מחת גבּורתיּה על צפּונא ויאביד ית אתּורָאה וישוי ית נינוה לצדּו אשתממּו
כמדברא.
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יד .וישרּון בגוּה עדרין דכל חיות ברא ַאף קתין וַאף קּופדין בפתּוח תרעיא יביתּון קל עֹופא
דמנצף בכוא חרבּו תרעא ּוטללה סתרּו.
טו .דא קרתא תקפתא דיתבא לרֹוחצן דָאמרה בלבּה אנא ולית בר מני עֹוד איכדין הות
לצדּו בית מישרי חיתא כל די עבר עלּה יכלי ויניד ידיּה.

פרק ג
א .וי דמֹוחיא ּומתפרקא קרתא דמסניא לַארגזא.
ב .לא שמעת בקל עבדֹוהי נבייא ולא קבילת אּולפן במימרא דיי לא אתרחיצת ּולפּולחן
דאלהא לא אתקרבת.
ג .רברבהא בגוה כַאריון נהמין דינהא דיבי רמשא לא מֹוריכין לצפרא.
ד .נביי שקרא די בגוּה באשין גברין שקרין כהנתא מפסין קּודשא חטפין באֹוריתא.
ה .יי זכָאה אמר לאשָארה שכנתיּה בגוּה לית קדמֹוהי למעבד שקר הא כנהֹור צפרא
דָאזיל ותקין כן דיניּה נפיק לאפרש לא מתעכב ולא ידעין עיליא בהתא.
ו .שיציתי עממיא ַאצדיָאה ברניתהֹון ַאחריבית שּוקיהֹון מבלי עדי צדיָאה קרויהֹון מבלי
אנש מבלי יתיב.
ז .אמרית ברם תדחלּון מן קדמי תקבלּון אּולפן ולא יפסֹוק מדֹוריהֹון מַארעא בית שכנתי
כל טבול דאמרית להֹון ַאיתי להֹון בכן ַאקדימּו חבילּו כל עֹובדיהֹון.
ח .בכן סברּו למימרי אמר יי ליֹום אתגליּותי למדן ארי דיני לכנשא עממיא לקרבא מלכּותא
למשפְך עליהֹון חימתי כל תקֹוף רּוגזי ארי באשת פּורענּותי יסּופּון כל רשעי ַארעא.
ט .ארי בכן אשני על עממיא ממלל חדבהיר לצלָאה כּולהֹון בשמא דיי למפלח קדמֹוהי
כתף חד.
י .מעבר לנהרי הֹודּו ברחמין יתּובּון גלות עמי דאתגליָאה ויהֹון מיתן לכֹון הא בקּורבנין.
יא .בעדנא ההיא לא תבהתּון מכל עֹובדיְך בישיא די מרדת במימרי ארי בכן אגלי מגויְך
תקיפי תּושבחתְך ולא תֹוסיפּון לאתרברבא עֹוד בטּורא דקּודשי.
יב .ואשַאר בגויְך עם ענותן ּומקבל עּולבן ויתרחצּון בשמא דיי.
יג .שָארא דישראל לא יעבדּון שקר ולא ימללּון כדבין ולא ישתכח בפּומיהֹון לישן דנכלין
ארי אינּון יתפרנסּון וישרֹון לית דמניד.
יד שבחי כנשתא דציֹון ּובּועּו ישראל חדּו ּובּועּו בכל לבא כנשתא דירּושלם.
טוַ .אגלי יי דיני שקרא מגויְך פלי בעלי דבביְך מלכיּה דישראל יי אמר לאשָארה שכנתיּה
בגויְך לא תדחלין מן קדם בישא עֹוד.
טז .בעדנא ההיא יתַאמר לירּושלם לא תדחלּון ציֹון לא יתרשלן ידְך.
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יז .יי אלהְך אמר לאשרָאה שכנתיּה בגויְך גבר פריק יחדי עלְך בחדוא יכבֹוש על חֹובְך
ברחמתיּה ידּוץ עלְך בדיץ.
יח .די הוֹו מעכבין ביְך זמני מֹועדיְך ַארחיקית מניְך וי עליהֹון על דהוֹו נטלין זיניהֹון לקבליְך
ּומחסדין ליְך.
יט .הא אנא עביד גמירא עם כל משעבדיְך בעדנא ההיא ואפרֹוק ית מטלטליא ּומבדריא
אקריב ואשוינּון לתּושבחא ּולשּום בכל ַארעא בהתתהֹון.
כ .בהדנא ההיא ַאכניש יתכֹון ּובעדנא ההיא אקריב גלּותכֹון ארי אתן יתכֹון לשּום
ּולתּושבחא בכל עממי ַארעא כד ָאתיב ית גלּותכֹון לעיניכֹון אמר יי.

חגי
פרק א
א .בשנת תרתין לדריוש מלכא בירחא שתיתָאה ביֹומא חד לירחא הוה פתגם נבּוָאה מן
קדם יי ביד חגי נביא לות זרבבל בר שַאלתיאל רבא דבית יהּודה ּולות יהֹושע בר יהֹוצדק
כהנא רבא למימר.
ב .כדנן אמר יי צבאֹות למימר עמא הדין ָאמרין עד כען לא מטא עדן בית מקדשא דיי
לאתבנָאה.
ג .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי ביד חגי נביא למימר.
ד .הכדין כשר לכֹון דאתּון יתבין בבתיא די מטלטלין בנסרי ארזיא ּובית מקדשא הדין
חרֹוב.
הּ .וכען כדנן אמר יי צבאֹות שוּו לבכםן על אֹורחתהֹון.
ו .זרעין אתּון סגיאין ּומעלין זעיר ָאכלין ולא סבעין שתן ולא ירון לבשין ולא שחין להֹון
ּודמתגר מתגר למארתא.
ז .כדנן אמר יי צבאֹות שוּו לבכֹון על אֹורחתכֹון.
ח .סקּו לטּוריא וַאיתּו ָאעין ּובנֹו ביתא ואתרעי לאשרָאה שכנתי ביּה ביקר אמר יי.
ט .מתפנן אתּון לסגי והוי לזעיר מעלין אתּון ליּה לביתא ואנא שלח ביּה מָארתא חלף מה
אמר יי צבאֹות חלף בית מקדשי דהּוא חרֹוב ואתּון רהטין גבר לביתיּה.
י .על כן בדיל חֹוביכֹון פסקּו שמיא מלָאחתא מטרא וַארעא פסקת מלמעבד פירין.
יאּ .וקרית חּורבא על ַארעא ועל טּוריא ועל עבּורא ועל חמרא ועל משחא ועל כל די מפקא
ַארעא ועל אנשא ועל בעירא ועל כל ליאּות ידין.
יבּ .ושמע זרבבל בר שַאלתיאל ויהֹושע בר יהֹוצדק כהנא רבא וכל שָארא דעמא למימרא
דיי אלההֹון ּולפתגמי חגי נביא כמא דשלחיּה יי אלההֹון ּודחילּו עמא מן קדם יי.
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יג .ואמר חגי נביא דיי בשלּוחית מן קדם יי לעמא למימר מימרי בסעדכֹון אמר יי.
יד .וָאער יי ית רּוח זרבבל בר שַאלתיאל רבא דבית יהּודה וית רּוח יהֹושע בר יהֹוצדק
כהנא רבא וית רּוח כל שָארא דעמא ואתֹו ועבדּו עבידתא בבית מקדשא דיי צבאֹות אלהא.
טו .ביֹום עסרין וַארבעה לירחא בשתיתָאה בשנת תרתין לדריוש מלכא.

פרק ב
א .בשביעָאה בעסרין וחד לירחא הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי ביד חגי נביא למימר.
ב .אמר כען לזרבבל בר שַאלתיאל רבא דבית יהּודה וליהֹושע בר יהֹוצדק כהנא רבא
ולשָארא דעמא למימר.
ג .מן בכֹון דישתַאר דחזא ית ביתא הדין ביקריּה קדמָאה ּומה אתּון חזן יתיּה כען הלא
כדליתֹוהי כן הּוא בעיניכֹון.
דּ .וכען תקיף זרבבל אמר יי ּותקיף יהֹושע בר יהֹוצדק כהנא רבא ּותקיף כל עמא דַארעא
אמר יי ועבידּו ארי מימרי בסעדכֹון אמר יי צבאֹות.
ה .ית פתגמא די גזרית עמכֹון במפקכֹון ממצרים ּונביאי מלפין ביניכםן לא תדחלּון.
ו .ארי כדנן אמר יי צבאֹות עֹוד חדא זעירא היא ואנא מזיע ית שמיא וית ַארעא וית ימא
וית יבשתא.
ז .וַאזיע ית כל עממיא וייתּון חמדת כל עממיא ואמלי ית ביתא הדין יקרא אמר יי צבאֹות.
ח .דילי כספא ודילי דהבא אמר יי צבאֹות.
ט .סגי יהא יקריּה דביתא הדין בתרָאה מן קדמָאה אמר יי צבאֹות ּובַאתרא הדין אתן
שלמא אמר יי צבאֹות.
י .בעסרין וַארבעא לתשיעָאה בשנת תרתין לדריוש הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי ביד חגי
נביא למימר.
יא .כדנן אמר יי צבאֹות שאיל כען ית כהניא אֹוריתא למימר.
יב .הא יטֹול גבר בסר קּודשא בכנף לבּושיּה ללחמא ּולתבשילא ּולחמרא ּולמשחא וכל
דמתָאכיל היסתָאב וָאתיבּו כהניא ואמרּו לא.
יג .ואמר חגי אם יקריב טמא נפשא בכל אלין היסתאב וָאתיבּו כהניא ואמרּו יסתָאב.
יד .ואתייב חגי ואמר כן עמא הדין וכן כנשתא הדא קדמי אמר יי וכן כל עֹובדי ידיהֹון
ּודיקרבּון תמן מסָאב הּוא.
טוּ .וכען שוּו כעל לבכֹון מן יֹומא הדין ּולעילא עד לא יתשם נדבְך על נדבְך בהיכלא דיי.
טז .מדהויתּון עלין לערימת עסרין והויא עסרא עלין אתּון למעצרתא דבּה חמשין גרבין
דחמר והויא עסרין.
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יז .מחיתי יתכֹון בשידפֹונא ּובירקֹונא ּובברדא ית כל עֹובדי ידיכֹון וליתיכֹון תיבין לפּולחני
אמר יי.
יח .שוּו כעל לבכֹון מן יֹומא הדין ּולעילא מיֹום עסרין וַארבעא לתשיעָאה למן יֹומא דישרי
לאשתכללא היכלא דיי שוּו לבכֹון.
יט .העֹוד כען עבּורא באידרא ועד כעל גּופניא ותיניא ורימֹוניא ואילני זיתא לא טענּו יֹומא
הדין אברְך.
כ .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי תנינּות עם חגי בעסרין וַארבעא לירחא למימר.
כא .אמר לזרבבל רבא דבית יהּודה למימר אנא מזיע ית שמיא וית ַארעא.
כב .ואהפֹוְך כורסי מלכּותא ואתבר תֹוקף מלכות עממיא ואהפֹוְך רתיכין ורכביהֹון
ויתקטלּון סּוסון ורכביהֹון גבר בחרבא דאחּוהי.
כג .בעדנא ההיא אמר יי צבאֹות אקרבינְך זרבבל בר שַאלתיאל עבדי אמר יי ואשרינְך
כגלֹוף דעזקא על יד ארי בְך אתרעיתי אמר יי צבאֹות.

זכריה
פרק א
א .בירחא תמינָאה בשנת תרתין לדריוש הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם זכריה בר
ברכיה בר עדֹו נביא למימר.
ב .הוה רגז מן קדם יי על אבהתכֹון על דַארגיזּו קדמֹוהי.
ג .ותימר להֹון כדנן אמר יי צבאֹות תּובּו לפּולחני אמר יי צבאֹות ואתפני במימרי לַאיטבא
לכֹון אמר יי צבאֹות.
ד .לא תהֹון כאבהתכֹון דיתנבּון להֹון נבייא קדמאי למימר כדנן אמר יי צבאֹות תּובּו כען
מאֹורחתכֹון בישתא ּומעֹובדיכֹון מקלקליא ולא קבילּו ולא אציתּו למימרי אמר יי.
ה .אבהתכֹון ָאן אינּון ואם תימרּון נבייא לא לעלמין קימין.
ו .ברם פתגמי ּוקימי די פקדת ית עבדי נבייא הלא ַאדביקּו אבהתכֹון ותבּו ואמרּו כמא
דחשיב יי צבאֹות למעבד לנא כאֹורחנא ּוכעֹובדנא כן עבד עמנא.
ז .ביֹום עשרין וַארבעה לחד עשר ירחא הּוא ירחא שבט בשנת תרתין לדריוש הוה פתגם
נבּוָאה מן קדם יי עם זכריה בר ברכיהּו בר עדֹוא נביא למימר.
ח .חזיתי בליליא והא גבר רכיב על סּוסי סמֹוק והּוא קאים בין אילניא דהדסיא די בבבל
ּובתרֹוהי סּוסון סּומקין קוחין וחורין.
ט .ואמרית מן אלין רבֹוני ואמר לי מלאכא די מליל עמי אנא ַאחזינְך מה אינּון אלין.
י .ואתיב גברא דקאים בין אילני הדסיא ואמר אלין די שלח יי להלכא בַארעא.
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יא .וָאתיבּו ית מלאכא דיי דקאים בין אילני הדסיא ואמרּו הלכנא בַארעא והא כל ַארעא
יתבא שליוא ּושקיטא.
יב .ואתיב מלאכא דיי ואמר יי צבאֹות עד אימתי את לא תרחם על ירּושלם ועל קרויא
דבית יהּודה דַאיתיתא עליהֹון לוט דנן שבעין שנין.
יג .ואתיב יי ית מלאכא די מליל עמי פתגמין תקנין פתגמין דניחּומין.
יד .ואמר לי מלאכא די מליל עמי אתנבי למימר כדנן אמר יי צבאֹות מתפרע אנא פּורענּות
ירּושלם ּולציֹון קנָאה רבא.
טוּ .ורגז רב אנא רגיז על עממיא דשרן שליוא די אנא רגזית על עמי זעיר ואינּון מסיעין
לַאבאשא.
טז .בכן כדנן אמר יי אתּוב לירּושלם ברחמין בית מקדשי יתבני בּה אמר יי צבאֹות וחּוט
דמשחתא יתנגד על בנין כתלי ירּושלם.
יז .עֹוד אתנבי למימר כדנן אמר יי צבאֹות עֹוד יתמלין קרוי עמי טּובא וינחם יי עֹוד ית ציֹון
ויתרעי עֹוד בירּושלם.

פרק ב
אּ .וזקפית ית עיני וחזית והא ַארבע מלכון.
ב .ואמרית למלאכא דמליל עמי מן אלין ואמר לי אלין מלכותא דבדרא ית אנש יהּודה וית
ישראל ויתבי ירּושלם.
ג .וַאחזיני יי ַארבעא אּומנין.
ד .ואמרית מה אלין ָאתן למעבד ואמר למימר אלין מלכותא דבדרא ית אנש יהּודה ולא
שבקא להלכא בקֹומה זקּופה ואתֹו אלין לאזעא יתהֹון למתבר ית מלכות עממיא דנטלא זין
על ַארעא דבית יהּודה לַאגליּותּה.
הּ .וזקפית עיני וחזית והא גברא ּובידיּה חּוט דמשחתא.
ו .ואמרית לָאן את ָאזיל ואמר לי לממשח ית ירּושלם למחזי כמה פּותיּה וכמה אּורכּה.
ז .והא מלאכא דמליל עמי נפיק ּומלאכא אֹוחרנא נפיק לקדמּותיּה.
ח .ואמר ליּה רהֹוט מליל עם עּולימא דיכי למימר פצחין תיתיב ירּושלם מסני אנשא
ּובעירא בגוּה.
טּ .ומימרי יהי לּה אמר יי כשּור דאשא מקף לּה סחֹור סחֹור ּוביקר אשרי שכנתי בגוּה.
יַ .אכלּו למבדריא ואמרּו להֹון אתכנשּו מַארעא צפּונא אמר יי ארי כַארבע רּוחי שמיא
בדרית יתכֹון אמר יי.
יאַ .אכלּו לכנשתא דציֹון ואמרּו לּה אשתיזבי ואתא דיתבא במדינת בבל.
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יב .ארי כדנן אמר יי צבאֹות בתר יקרא דאמיר לַאיתָאה עליכֹון שלחני על עממיא דבזזין
יתכֹון ארי דמנזיק בכֹון כד מֹושיט ידיּה למקרב בגלגלי עינֹוהי.
יג .ארי הא אנא מרים ית מחת גבּורתי עליהֹון ויהֹון עדי לפלחיהֹון ותידעּון ארי יי צבאֹות
שלחני.
יד .בּועי וחדי כנשתא דציֹון ארי הא אנא מתגלי ואשרי שכנתי בגויְך אמר יי.
טו .ויתֹוספּון עממין סגיאין על עמיּה דיי בעדנא ההיא ויהֹון קדמי לעם ואשרי שכנתי בגויְך
ותידעּון ארי יי צבאֹות שלחני לאתנבָאה עלְך.
טז .ויחסין יי לדבית יהּודה חּולקהֹון על ַארעא דקּודשא ויתרעי עֹוד בירּושלם.
יז .ספּו כל רשיעיא מן קדם יי ארי אתגלי ממדֹור קּודשיּה.

פרק ג
א .וַאחזיני ית יהֹושע כהנא רבא קאים קדם מלאכא דיי וחטָאה קאים על ימיניּה לַאסטנא
ליּה.
ב .ואמר יי ליחטא יזיף יי בְך יחטא ויזיף יי בְך דאתרעי לאשרָאה שכנתיּה בירּושלם הלא
דין אּוד משיזיב מיקידא.
ג .ויהֹושע הוֹו ליּה בנין דנסבין להֹון נשין דלא כשרן לכהּונתא וקאים קדם מלאכא.
ד .ואתיב ואמר לדמשמשין קדמֹוהי למימר ואמרּו ליּה ויפיק נשין דלא כשרין לכהּונתא
מביתיּה ואמר ליּה חזי דַאדעיתי מנְך חֹובְך וַאלבישת יתְך זכון.
ה .ואמרית שוּו מצניפא דכיא על רישיּה ושויאּו מצנפא דכיא על רישיה וַאסבּוהי אתתא
דכשרא לכהּונתא ּומלאכא דיי קאים.
ו .וַאסהיד מלאכא דיי ביהֹושע למימר.
ז .כדנן אמר יי צבאֹות אם באֹורחן דתקנן קדמי תהְך ואם ית מטרת מימרי תטר וַאף את
תדין לדמשמשין בבית מקדשי וַאף תטר ית עזרתי ּובאחיּות מיתיא ַאחיינְך ואתן לְך רגלין
מהלכן בית שרפיא האלין.
ח .שמע כען יהֹושע כהנא רבא את וחברְך דיתבין קדמְך ארי גברין כשרין למעבד להֹון
נסין אינּון ארי הא אנא מיתי ית עבדי משיחא ויתגלי.
ט .ארי הא ַאבנא דיהבית קדם יהֹושע על ַאבנא חדא שבעא עינין חזיאן לּה הא אנא גלי
חזיתהא אמר יי צבאֹות וַאעדי ית חֹוב ַארעא ההיא ביֹומא חד.
י .בעדנא ההיא אמר יי צבאֹות תערעּון גבר לחבריּה לתחֹות פרי גּופנֹוהי ולתחֹות פרי
תינֹוהי.

פרק ד
א .ותב מלאכא דממליל עמי ואעירני כגברא דמתער משנתיּה.
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ב .ואמר לי מה את חזי ואמרית חזיתי והא מנרתא דדהבא כלּה וגּולתּה על רישא ושבעא
בֹוצינהא דעלּה שבעא ושבעא דמריקין מנהֹון משחא לבֹוציניא דעל רישּה.
ג .ותרתין זיתין דעלּה חד מימין גּולתא וחד על סמלתה.
ד .ואתיבית ואמרית למלאכא דמליל עמי למימר מה אלין רבֹוני.
ה .ואתיב מלאכא דמליל עמי ואמר לי הלא ידעתא מן אינּון אלין ואמרית לי רבֹוני.
ו .ואתיב ואמר לי למימר דין פתגמא דיי עם זרבבל למימר לא בחילא ולא בגבּורא אלהין
במימרי אמר יי צבאֹות.
ז .מה את חשיבא מלכּותא טפשתא קדם זרבבל הלא כמשרא ויגלי ית משיחיּה דאמיר
שמיּה מלקדמין וישלֹוט בכל מלכותא.
ח .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ט .ידי זרבבל שריָאה למבני ביתא הדין וידֹוהי ישכללּוניּה ותידעּון ארי יי צבאֹות שלחני
לאתנבָאה לכֹון.
י .ארי מן הּוא דכי דבסר יֹומא דין על בנינא דהּוא זעיר הלא יתּוב ויחדי כד יחזי ית אבן
משקֹולתא בידא דזרבבל שבעא נדבכין כאלין קדם יי גלן עֹובדי בני אנשא בכל ַארעא.
יא .ואתיבית ואמרית ליּה מא תרין זיתיא האלין על ימין מנרתא ועל סמלא.
יב .ואתיבית תנינּות ואמרית ליּה מא תרין שּובלי זיתיא דביד תרין אסקריטון דדהב
דמריקין מנהֹון משחא לבֹוציני דהבא.
יג .ואמר לי למימר הלא ידעת מן אלין ואמרית לא רבֹוני.
יד .ואמר אלין תרין בני רברביא דקימין קדם רבֹון כל ַארעא.

פרק ה
א .ותבית ּוזקפית עיני וחזית והא מגלה פרחא.
ב .ואמר לי מה את חזי ואמרית אנא חזי מגלה פרחא אּורכּה עשרין ַאמין ּופּותיּה עשר
ַאמין.
ג .ואמר לי דא מּומתא דעתידא למפק על אפי כל ַארעא ארי כל דגניב ּומכדיב מדא לקי
וכל דקים בשמי לשקר מדא לקי.
ד .אפיקתּה אמר יי צבאֹות ותיעּול לבית גנבא ּולבית דמקים בשמי לשקר ּותבית בגֹו
ביתיּה ּותשיציניּה וית ָאעֹוהי וית ַאבנֹוהי.
הּ .ונפק מלאכא דממליל עמי ואמר לי זקֹוף כען עינְך וחזי מן דגלן אלין.
ו .ואמרית מן אינּון ואמר אלין עמא דהוֹו נסבין ויהבין במכילתא דשקרא ואמר הא אינּון
גלן קדם כל יתבי ַארעא.
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ז .והא עממיא קלילין מגלן יתהֹון בקלילּו וָאתֹו עממין אֹוחרנין ויתיבּו בַאתריהֹון על דהוֹו
נסבין ויהבין במכילתא דשקרא.
ח .ואמר על דא אתחיבּו ּוגלֹו על דהוֹו נסבין ויהבין במכילתא דשקרא ואתֹו עממין אֹוחרנין
ויתיבּו בַאתריהֹון.
טּ .וזקפית עיני וחזית והא תרתין מדינן גלין לביני מלכות עממי ַארעא ועממין קלילין מגלן
יתהֹון בקלילּו כמא דמשתדי נשרא וַאגליאּו ית עמא דהוֹו נסבין ויהבין במכילתא דשקרא
לביני מלכות עממיא דַארעא דתחֹות כל שמיא.
י .ואמרית למלאכא דממליל עמי לָאן אינּון מגלן ית עמא דהוֹו נסבין ויהבין במכילתא
דשקרא.
יא .ואמר לי לאתקנָאה להֹון אתר במדינת בבל ויתעכבּון ויתַאחרּון תמן עד דימטּו
זמניהֹון.

פרק ו
א .ותבית ּוזקפית עיני וחזית והא ַארבע רתיכיא נפקן מבין תרין טּוריא וטּוריא טּורי
דנחשא.
ב .ברתיכיא קדמיתא סּוסון סּומקין ּוברתיכא תניתא סּוסון אּוכמין.
גּ .וברתיכא תליתָאה סּוסון חורין ּוברתיכא רביעתא סּוסון פציחין קטמנין.
ד .ואתיבית ואמרית למלאכא דממליל עמי מה אלין רבֹוני.
ה .ואתיב מלאכא ואמר לי אלין ַארבע מלכון דאינּון כַארבע רּוחי שמיא גלין מלאתעתדא
קדם רבֹון כל ַארעא.
ו .די בּה סּוסון אּוכמין נפקין לַארעא צפּונא וחורין נפקּו בתריהֹון ּופציחין נפקּו לַארעא
דרֹומא.
ז .וקטמנין נפקּו ּובעֹו למיזל להלכא בַארעא ואמר אזילּו והליכּו בַארעא והליכּו בַארעא.
ח .וַאכרז עלי ּומליל עמי למימר חזי דנפקין לַארעא צפּונא אמר להֹון עבידּו ית רעותי
בַארעא צפּונא.
ט .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
י .סב מן בני גלּותא מחלדי ּומן טֹוביה ּומן ידעיה ותיתי את ביֹומא ההּוא ותיעֹול לבית
יאשיה בר צפניה דָאתי מבבל.
יא .ותסב כסף ּודהב ותעביד כליל רב ּותשוי בריש יהֹושע בר יהֹוצדק כהנא רבא.
יב .ותימר ליּה למימר כדנן אמר יי צבאֹות למימר הא גברא משיחא שמיה עתיד דיתגלי
ויתרבי ויבני ית היכלא דיי.
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יג .והּוא יבני ית היכלא דיי והּוא יטֹול זין ויתיב וישלֹוט על כּורסֹוהי ויהי כהן רב על כּורסֹוהי
ּומלכא דשלמא תהי בין תרויהֹון.
יד .ותשבחתא תהי לחלם ּולטֹוביה ולידעיה ּולחן בר צפניה לדכרנא בהיכלא דיי.
טוּ .ומַארעא רחיקא ייתּון ויבנּון בהיכלא דיי ותידעּון ארי יי צבאֹות שלחני לאתנבָאה לכֹון
ויהי אם קבלא תקבלּון למימרא דיי אלהכֹון.

פרק ז
א .והוה בשנת ַארבע לדריוש מלכא הוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם זכריה בַארבעא
לירחא תשעָאה בכסלו.
בּ .ושלח לבית אל שראצר ורגם מלְך וגברֹוהי לצלָאה קדם יי.
ג .למימר לכהניא די משמשין בבית מקדשא דיי צבאֹות ּולספריא למימר דַאבכי בירחא
חמישָאה אמנע נפשין מתפנּוקין כמא דעבדית דנן כמה שנין.
ד .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עמי למימר.
ה .אמר לכל עמא דַארעא ּולכהניא למימר ארי צימין אתּון וספדין בחמשא ּובשביעָאה דנן
שבעין שנין הצֹום תעני אתּון מתענין קדמי.
וּ .ודאתּון ָאכלין ּודאתּון שתי הלא לַאיטבא לכֹון אתּון שתן.
ז .הלא ית פתגמא דשלח יי ביד נבייא קדמאי כד הות ירּושלם יתבא ּושליוא וקרוהא
סחרינהא ודרֹומא ּושפילתא יתיב.
ח .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי עם זכריה למימר.
ט .כדנן אמר יי צבאֹות למימר דין דקשֹוט דינּו וחסדא ורחמי עבידּו גבר עם ָאחּוהי.
י .וַארמלא ויתם וגיֹור ּומסכן לא תינסּון ּובישת גבר עם אחּוהי לא תחשבּון בלבכֹון.
יא .וסריבּו לקבלא ויהבּו כתפיהֹון מריד ואּודניהֹון יקירּו מלמשמע.
יב .ולבהֹון שויאּו תקיף כשמירא מלקבלא אֹוריתא וית פתגמיא די שלח יי צבאֹות
במימריּה ביד נבייא קדמאי והוה רגז רב מן קדם יי צבאֹות.
יג .ויהי כמא דאתנביאּו להֹון נבייא ולא קבילּו כן יצלֹון קדמי ולא אקביל אמר יי צבאֹות.
יד .ואבדרינּון ביני עממיא די לא ידעּונּון וַארעא תצדי בתריהֹון מדעדי ּומדתאיב על דשויאּו
ַארעא דחמדתא לצדּו.

פרק ח
א .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי צבאֹות עמי למימר.
ב .כדנן אמר יי צבאֹות מתפרע אנא פּורענּות ציֹון קנָאה רבא ּורגז רב מן קדמי על עממיא
דַאקניאּוה.
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ג .כדנן אמר יי אתּוב לציֹון ואשרי שכנתי בגֹו ירּושלם ותתקרי ירּושלם קרתא דקּושטא
וטּור בית מקדשא דיי צבאֹות טּורא קדישא.
ד .כדנן אמר יי צבאֹות עֹוד יתבּון סבין וסבן בשּוקי ירּושלם ּוגבר עֹובדֹוהי תקניא יגנּון
עלֹוהי מסגי יֹומיא.
הּ .ורחֹובי קרתא ירּושלם יתמלּון עּולמין ועּולימן משבחין בפתהא.
ו .כדנן אמר יי צבאֹות כד תיקר דחלתי בעיני שָארא דעמא הדין ביֹומיא האינּון ַאף קדמי
ייקרּון אמר יי צבאֹות.
ז .כדנן אמר יי צבאֹות הא אנא פריק ית עמי מַארעא מדינחא ּומַארעא מעלני שמשא.
ח .וָאעיל יתהֹון וישרּון בגֹו ירּושלם ויהֹון קדמי לעם ואנא אהוי להֹון לאלהא בקשֹוט ּובזכּו.
ט .כדנן אמר יי צבאֹות יתקפן ידיכֹון דשמעין ביֹומיא האינּון ית פתגמיא האלין מפּום נבייא
די ביֹומא דשרי לאשתכללא בית מקדשא דיי צבאּות היכלא לאתבנָאה.
י .ארי קדם מיתי יֹומיא האינּון ַאגרא דאנשא לא הוה וַאגרא דבעירא ליתֹוהי ּולנפקיא
ּולעליא לית שלמא מן מעיקא ואגרי ית כל אנשא גבר בחבריּה.
יאּ .וכען לא כיֹומיא קדמאי אנא לשָארא דעמא הדין אמר יי צבאֹות.
יב .ארי בעדנא ההיא זרעא יהי שלם גּופנא תתן אבּה וַארעא תתן ית עללתּה ּושמיא
שמשינּונּון בטלהֹון וַאחסין לשָארא דעמא הדין ית כל ברכתא האלין.
יג .ויהי כמא דהויתּון לוטא בעממיא בית יהּודה ּובית ישראל כן אפרֹוק יתכֹון ּותהֹון מברכין
לא תדחלּון יתקפן ידיכֹון.
יד .ארי כדנן אמר יי צבאֹות כמא דדחשיבית לַאבאשא לכֹון כד ַארגיזּו אבהתכֹון קדמי
אמר יי צבאֹות ולא תבית ממימרי.
טו .כן תבית השיבית ביֹומיא האלין לַאיטבא ליתבי ירּושלם ולדבית יהּודה לא תדחלּון.
טז .אלין פתגמיא די תעבדּון מלילּו קּושטא גבר בחבריּה קּושטא ורינא דשלמא דּונּו
בקרויכֹון.
יזּ .וגבר ית בישת חבריּה לא תחשבּון בלבכֹון ּושבּועתא דשקרא לא תרחמּון ארי ית כל
אלין די רחיקת אמר יי.
יח .והוה פתגם נבּוָאה מן קדם יי צבאֹות עמי למימר.
יט .כדנן אמר יי צבאֹות צֹומא רביעָאה וצֹומא חמישָאה וצֹומא שביעָאה וצֹומא עשירָאה יהי
לבית יהּודה לביע ּולחדוא ּולמֹועדין טבין וקּושטא ּושלמא רחימא.
כ .כדנן אמר יי צבאֹות עֹוד דייתּון עממין ויתבי קרוין סגיָאן.
כא .ויהכּון יתבי חדא עם חדא למימר ניזיל מיזל לצלָאה קדם יי ּולמתבע אּולפן מן קדם יי
צבאֹות דין לדין יימר איזיל ַאף אנא.

278

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

279

כב .וייתּון עממין סגיאין ּומלכין רברבין למתבע אּולפן מן קדם יי צבאֹות בירּושלם ּולצלָאה
קדם יי.
כג .כדנן אמר יי צבאֹות ביֹומיא האינּון די יתקפּון עשרין גברא מכל לישני עממיא ויתקפּון
בכנף גבר יהּודי למימר ניזיל עמכֹון ארי שמענא דמימרא דיי בסעדכֹון.

פרק ט
א .מטל פתגמא דיי בַארעא דרֹומא ודמשק תתּוב למהוי מַארע בית שכינתיּה ארי קדם יי
גלן עֹובדי בני אנשא אתרעי בכל שבטיא דישראל.
ב .וַאף חמת תתּוב למהוי מַארע בית שכינתיּה צֹור וצידֹון ארי תקיפת לחדא.
גּ .ובנת צֹור תּוקפא לּה וכנשת כספא כעפרא דהבא כטין שּוקין.
ד .הא יי מתריְך לּה וירמי בימא עתרּה והיא בנּורא תתֹוקד.
ה .תחזי אשקלֹון ותדחל ועזה ּותזיע לחדא ועקרֹון ארי בהיתת מבית רֹוחצניּה וייבד מלכא
מעזה ואשקלֹון לא תתיתיב.
ו .ויתּובּון בית ישראל באשדֹוד דהוֹו בה כנּוכראין ואבטיל רבּות פלשתאי.
ז .ואשצי ָאכלי דמה ושקצא מביניהֹון ויסֹוף חיליהֹון וגיּורין די ישתארּון בהֹון יתֹוספּון ַאף
אינּון על עמא דאלהנא ויהֹון כרברבין דבית יהּודה ועקרֹון תתמלי בית ישראל כירּושלם.
ח .ואשרי בבית מקדשי שכינת יקרי ּותקֹוף דרע גבּורתי כשּור דאשא מּוקף לּה סחֹור
סחֹור מדעדי ּומדתאיב ולא יעבר עליהֹון עֹוד שּולטן ארי כען גלית גבּורתי לאֹוטבא להֹון.
ט .בּועי לחדא כנשתא דציֹון ּובּועי כנשתא דירּושלם הא מלכְך ָאתי לגויְך זכאי ּופריק הּוא
ענותן ורכיב על חמרא ועל עיר בר אתן.
י .ואשיצי רתיכין מאפרים וסּוסון מירּושלם ואתבר תקֹוף עבדי קרב משירית עממיא וידין
שלמא למלכּותא וישלֹוט מימא עד מערבא ּומפרת עד סיפי ַארעא.
יאַ .אף אתּון די על דמא אתגזר לכֹון קים פרקית יתכֹון משעבּוד מצראי ספקית צרכיכֹון
במדבר צדי הא כגֹוב ריקן דלית מין ביּה.
יב .תּובּו למהוי כרכין תקיפין אסיריא דמסברין לפּורקנא ַאף יֹומא דין אשלח לחוָאה לכֹון
די אמרית לכֹון ַאיתי לכֹון.
יג .ארי תקפית קדמי דבית יהּודה כקשת מתיחא בבית אזינין מלית גבּורא בית ישראל
ואגבר בנְך ציֹון על בני עממיא ואשוינְך כחרבא ביד גברא.
יד .ויי עליהֹון יתגלי ויהֹון נפקין כברקין פתגמֹוהי ּומן קדם יי אלהים בשֹופרא יתקע וידבר
בעלעֹול רּוח מדרֹומא.

279

תרגום יונתן לנביאים אחרונים *

אתר דעת * www.daat.ac.il

280

טו .יי צבאֹות ירחם עליהֹון וישלטּון בעממיא ויקטלּונּונּון ּושָארהֹון יגמרּון כמא דשדן ַאבנא
בקלעא ויבזּון ית נכסיהֹון ויסבעּון מנהֹון כשתי חמר ּותהי נפשהֹון מליא תפנּוקין כמזרק
דמלי סּולתא ּומשח ויהֹון מזהרין כדמא דמזהר על כתלא דמדבחא.
טז .ויפרקּונּון יי אלההֹון בעדנא ההיא על דאתבדרּו כענא עמיּה ארי יבחרינּון כַאבני
איפֹודא ויקרבינּון לַארעהֹון.
יז .ארי מה טב ּומה יאי אּולפן אֹוריתא לנגֹודיא ודין דקשֹוט מתקן בכנשתא.

פרק י
א .שאילּו מן קדם יי מטרא בעדן לקיש יי עביד רּוחא ּומחית מטרא לבני אנשא למתן להֹון
עבּורא למיכל ועסבא לבעירא בחקלא.
ב .ארי פלחי צלמיא ממללין אֹונס וקֹוסמיא מתנבן שקר ּונביי שקרא בנבּוַאת שקריהֹון
שקרא ממללין לא מדעם מנחמין על כן אתבדרּו כבדּור ענא גלֹו ארי לית מלְך.
ג .על מלכיא הוה רּוגזי ועל שלטֹוניא אנא מסער עליהֹון חֹוביהֹון ארי דכיר יי צבאֹות ית
עמיּה ית דבית יהּודה וישוי יתהֹון כסּוסי תקיף דזותן בקרבא.
ד .מניּה מלכיּה מניּה משיחיּה מניּה תקֹוף קרביּה מניּה יתרבּון כל פרנסֹוהי כחדא.
ה .ויהֹון גברי בית ישראל דישין קטילי עממיא בטין שּוקין בקרבא ויגחּון קרב ארי מימרא
דיי בסעדהֹון ויבהתּון רכבי סּוסון.
ו .וַאדבר ית דבית יהּודה וית דבית יֹוסף אפרֹוק ואכנֹוש גלּותהֹון וארחם עליהֹון ויהֹון כדלא
טלטלתינּון ארי אנא יי אלההֹון ואקביל צלֹותהֹון.
ז .ויהֹון כגברין דבית אפרים ויחדי לבהֹון כשתי חמר ּובניהֹון יחזֹון ויחדֹון יבּוע לבהֹון
במימרא דיי.
חַ .אכלי לכנשא גלּותהֹון ואקרבינּון ארי פרקתינּון ויסגּון כמא די אמר עליהֹון יסגּון.
טּ .וכמא דבדרתינּון ביני עממיא ּובַארעא רחיקא הוֹו דכירין לדחלתי ויֹורכּון שני חיין עם
בניהֹון ויתּובּון.
יּ .וכמא דַאפקתינּון מַארעא דמצרים כן מאתּור אקרב גלּותהֹון ּולַארעא גלעד ּומקדשא
ָאעילינּון ולא יספיק להֹון.
יא .ויתעבדּון להֹון נסין ּוגבּורן כמא דאתעבידּו לאבהתכֹון בימא ויחזּון בפּורענּות סנאיהֹון
כמא דאיטרפּו גבריא כגלי ימא ויבהתּון כל מלכי עממיא ויבטיל תּוקפא מאתּורָאה ושלטן
מצרים יעדי.
יב .ואגברינּון במימרא דיי ּובשמיּה יהכּון פריקין אמר יי.

פרק יא
א .פתחּו עממיא תרעיכֹון ּותשיצי אשתא תּוקפיכֹון.
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בַ .אילילּו מלכיא ארי אתברּו שלטֹוניא דעתירי נכסיא מתבזזין ַאילילּו טּורני מדינתא ארי
אתבזיז מחֹוז תּוקפכֹון.
ג .קל צוחת מלכיא ארי אתבזיזּו מחֹוזיהֹון קל ניהמתהֹון כבני ַאריון כד יביש עליהֹון רּום
ירדנא.
ד .כדנן אמר יי אלהי אתנבי על פרנסיא דאתמניאּו לפרנסא עמא ואינּון שליטּו בהֹון כענא
לנכסתא.
ה .די קניהֹון קטלין להין ָאמרין לא עלנא חֹובא ּומזבניהן ָאמרין בריְך יי די ַאעתרנא ורעיהן
לא חיסין עליהן.
ו .ארי לא ָאחּוס עֹוד על יתבי ַארעא אמר יי הא אנא מגרי ית אנשא גבר ביד חבריּה ּוביד
מלכיּה ויבזּון ית ַארעא ולא אשיזיב מידהֹון.
זּ .ומניתי פרנסיא על עמא ואינּון שלטּו בהֹון כענא לנכסתא מסכינּו וטלטילּו ית עמי
ואתפליגּו קדמי לתרתין פלגון אתפליגּו בית ישראל על דבית יהּודה וקצּו במלכּותא דבית
דוד די בהֹון רעוא קדמי למהוי פרנסין על עמי.
ח .ושיציתי ית תלתא פרנסיא בירחא חד ורחיק מימרי יתהֹון על דנפשתהֹון קצת בפּולחני.
ט .ואמרית דלא למנָאה עליכֹון פרנס דמיתין ימּותּון ּודמשתיצן ישתיצּון ּודישתארּון יבזּון
גבר ית נכסי קריביּה.
י .וַאיתיתי ית סנחריב מלכא דאתּור על מלכא דישראל וַאגליתי יתיּה על די אשניאּו קימא
דגזרית עמהֹון דלא למפלח לטעותא בכן גלֹו ביני עממיא.
יא .ועל דאשניאּו קימא גלן בעדנא ההיא וידעּון כן ענותניא חשיכי עמא די עבדּו רעּותי
ארי פתגמא דיי הּוא.
יב .ואמרית להֹון אם תקין בעיניכֹון עבידּו רעּותי ואם לא אתמנעּו ועבדּו ית רעּותי גברין
מקצת.
יג .ואמר יי לי כתֹוב דכרן עֹובדיהֹון בחילש כתבא ּורמי יתיּה לבית מקדשא ּורמי לתחֹות יד
אמרכלא חלף דיקרית דחלתי בעיניהֹון ּוכתבית דכרן עֹובדיהֹון בחילש כתבא ּורמיתי יתיּה
לבית מקדשא דיי לתחֹות יד אמרכלא רבא.
יד .וַאיתיתי נבּוכדנאצר מלכא דבבל על צדקיה מלְך שבטא דבית יהּודה וַאגליתי יתיּה על
דאשניאּו קימא ַאף אינּון דבית יהּודה כאחיהֹון בית ישראל.
טו .ואמר יי לי עֹוד איזיל אתנבי על פרנסא טפשא.
טז .ארי הא אנא מקים פרנסא בַארעא דשגן לא יבעי דאיטלטלּו לא יתבע דתבירין לא יסי
דקימין לא יסֹובר ונכסי עתיריא יבֹוז ּושָארהֹון יגמר.
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יז .וי על פרנסא טפשא דאתפקיד ליּה עמא לפרנסא די הּוא דמי לטבחא די סכיניּה בידיּה
ועיני על שמינתא למכס דרעיּה מיבש תיבש ועיניּה דימינא מכהא תכהי.

פרק יב
א .מטל פתגמא דיי על ישראל אמר יי דתלא שמיא ושכליל ַארעא ּוברא רּוחא דאנשא
במעֹוהי.
ב .הא אנא משוי ית ירּושלם מן מלי מרוי לכל עממיא סחֹור סחֹור וַאף דבית יהּודה ייתּונּון
עממיא ביד אניסין בצירא לירּושלם.
ג .ויהי בעדנא ההיא אשוי ית ירּושלם אבן תקלא לכל עממיא כל אנסהא אתבזזא יתבזזּון
ויתכנשּו עלּה כל עממי ַארעא.
ד .בעדנא ההיא אמר יי אמחי כל סּוסות עממיא בטפשּותא ורֹוכביהֹון בשעממּותא ועל
דבית יהּודה אגלי ית גבּורתי לאטבא להֹון וכל סּוסות עממיא אמחי בסמיּותא.
ה .ויימרּון רברבי יהּודה בלבהֹון אשתכח פּורקן ליתבי ירּושלם במימרא דיי צבאֹות
אלההֹון.
ו .בעדנא ההיא אשוי ית רברבי יהּודה כלבּוש דינּור באעיא ּוכביעּור דאשא בעמירא ויבזּון
מן דרֹומא ּומן צפּונא ית כל נכסי עממיא סחֹור סחֹור ותתב ירּושלם עֹוד בַאתרּה ותצלח
ירּושלם.
ז .ויפרֹוק יי ית קרויא דבית יהּודה בקדמיתא בדיל דלא תסגי אתרברבּות בית דויד
ואיתרברבּות יתבי ירּושלם על דבית יהּודה.
ח .בעדנא ההיא ירחים יי על יתבי ירּושלם ויהי דחלש בהֹון בעדנא ההיא כדויד ּובית דויד
כרברבין יצלחּון במלאכא דיי קדמיהֹון.
ט .ויהי בעדנא ההיא אתבע לשיצָאה ית כל עממיא די מתכנשין וָאתן על ירּושלם.
י .ואשפֹוְך על דבית דוד ועל יתבי ירּושלם רּוח חסדא ורחמין ויבעּון מן קדמי על די
איטלטלּו ויספדּון עלֹוהי כמא דספדין על יחידא ויימרּון עלֹוהי כמא דממרין על בּוכרא.
יא .בעדנא ההיא יסגי מספדא בירּושלם כמספדא דַאחָאב בר עמרי די קטל יתיּה
הדדרמֹון בר טברימֹון ּוכמספר יאשיה בר ָאמֹון די קטל יתיּה פרעה חגירא בבקעת מגדֹון.
יב .ויספדּון דירי ַארעא זרעין זרעין גבריהֹון לחֹוד ּונשיהֹון לחֹוד זרעית בית דוד לחֹוד
גבריהֹון לחֹוד ּונשיהֹון לחֹוד זרעית בית נתן גבריהֹון לחֹוד ּונשיהֹון לחֹוד.
יג .זרעית בית לוי לחֹוד גבריהֹון לחֹוד ּונשיהֹון לחֹוד זרעית בית שמעי גבריהֹון לחֹוד
ּונשיהֹון לחֹוד.
יד .כל זרעיתא די אשתארא זרעין זרעין גבריהֹון לחֹוד ּונשיהֹון לחֹוד.
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פרק יג
א .בעדנא ההיא יהי אּולפן אֹוריתא גלי כמבּוע דמיין לבית דוד ּוליתבי ירּושלם ואשבֹוק
לחֹוביהֹון כמא דמדכן במי ַאדיּותא ּובקטם תֹורתא דחטאתא.
ב .ויהי בעדנא ההיא אמר יי צבאֹות אשיצי ית שּום טעות עממיא מן ַארעא ולא יהי דכרן
משּומהֹון עֹוד וַאף ית נביי שקרא וית רּוח מסאבא אבטיל מן ַארעא.
ג .ויהי ארי אתנבי גבר עֹוד ויימרּון ליּה אבּוהי ואמיּה ילדֹוהי לא תתקים ארי שקרא
אתנביתא בשמא דיי ויחדּון ביּה אבּוהי ואמיּה ילדֹוהי באתנביּותיּה.
ד .ויהי בעדנא ההיא יבהתּון נביי שקרא גבר מנבּואתּה באתנביּותיּה ולא יתנבּון עֹוד שקר
בדיל לַאלפא כדיבין.
ה .ויימר לא נביא אנא גבר פלח בַארעא אנא ארי אנשא ַאקניני מזעּורי.
ו .ויימר ליּה מה מחתא האלין דאתָאה עלנא הלא בעֹובדי ידְך ויימר יאּות לקינא בחֹובין
דרחמנא.
ז .חרבא אתגלא על מלכא דבבל ועל שלטֹונא חבריּה דכותיּה דדמיּה ליּה אמר יי צבאֹות
קטֹול ית מלכא דבבל ויתבדרּון שלטֹוניא ואתיב ית מחת גבּורתי על תניניא.
ח .ויהי בכל ַארעא אמר יי תרין חּולקין דבּה ישתיצּון יסּופּון (ּותליתָאה) ישתאר בּה.
ט .וָאעיל ית תלתא בעקא בכּור דאשא וַאצרֹופינּון כמא דצרפין ית כספא ואבחרינּון כמא
דבחרין ית דהבה הּוא יצלי בשמי ואנא אקביל צלֹותיּה אמרית עמי הּוא והּוא יימר יי אלהי.

פרק יד
א .הא יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי ויפלגּון בית ישראל נכסי עממיא בגויְך ירּושלם.
ב .וַאכניש ית כל עממיא לירּושלם לאגחא קרבא ותתכביש קרתא ויתבזזּון בתיא ּונשיא
ישתכבן ויפֹוק פלגא דקרתא בגלּותא ּושָאר עמא לא יפסֹוק מן קרתא.
ג .ויתגלי יי ויגיח קרבא בעממיא האינּון כיֹום ַאנחּותיּה קרב על ימא דסּוף.
ד .ויתגלי בגבּורתיּה בעדנא ההיא על טּור זיתא דעל אפי ירּושלם ממדינחא ויתבזע טּור
זיתיא מפלגיּה למדנחא ּולמערכא חילא רבא לחדא ויתלש פלגיּה דטּורא לצפּונא ּופלגֹוהי
לדרֹומא.
ה .ויסתתים חילא דטּוריא ארי ימטי חילא דטּוריא לָאצל ותערקין כמא דערקתּון מן קדם
זיעא דהוה בימי עזיה מלְך שבטא דבית יהּודה ויתגלי יי אלהי וכל קדישֹוהי עמיּה.
ו .ויהי בעדנא ההיא לא יהי נהֹורא אלהן עדי ּוגליד.
ז .ויהי יֹומא חד היא ידיע קדם יי לא כנהֹור יימם ולא כקבל לילי ויהי לעדן רמשא יהי
נהֹורא.
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ח .ויהי בעדנא ההיא יפקּון מי מבּוע מירּושלם פלגיהֹון לימא מדנחא ּופלגיהֹון לימא
מערָאָאה בקיטא ּובסיתוא יהֹון נפקין.
ט .ותתגלי מלכּותא דיי על כל יתבי ַארעא בעדנא ההיא יפלחּון קדם יי כתף חד ארי שמיּה
יציב בעלמא ולית בר מניּה.
י .יקפא כל ַארעא כמישרא מגבע לרמֹון דרֹום ירּושלם ותתרבי ותתב בַאתריּה למתרע
שבטא בנימן עד אתר תרע קדמָאה עד תרע זויתא ּומגדל פקּוס עד שיחי מלכא.
יא .וייתבּון בּה ּוקטלא לא יהי עֹוד ותיתיב ירּושלם לרֹוחצן.
יב .ודא תהי מחתא דימחי יי ית כל עממיא דמתכנשין וָאתן על ירּושלם יתמסי בסריּה
והּוא קאם על רגלֹוהי ועינֹוהי יתמסין בגלגליהֹון ולישנהֹון יתמסי בפּומהֹון.
יג .ויהי בעדנא ההיא יהי שגּוש קטלא קדם יי סגי בהֹון ויתקפּון גבר ביד חבריּה ותתלש
ידיּה עם ידא דחבריּה.
יד .וַאף דבית יהּודה ייתּונּון עממיא כד אניסין לַאגחא קרבא בירּושלם ויתכנשּון נכסי חיל
כל עממיא סחֹור סחֹור דהבא וכספא ּולבּושין סגי לחדא.
טו .וכן תהי מחת סּוסיא כּודניא גמלא וחמרא וכל בעירא דיהי במשריתא האינּון כמחתא
הדא.
טז .ויהי כל דישתאר מכל עממיא דמתכנשין וָאתן על ירּושלם יסקּון בזמן שנא בשנא
למסגיד קדם מלְך עלמיא יי צבאֹות ּולמחג ית חגא דמטליא.
יז .ויהי דלא יסק מן זרעית עממי ַארעא לירּושלם למסגיד קדם מלְך עלמא יי צבאֹות ולא
עליהֹון יהא מטרא.
יח .ואם מלכּות מצרים לא תפק ולא תיתי לא להֹון יסק נילֹוס ברם עליהֹון תהי מחתא
דימחי יי ית עממיא דלא יסקּון למיחג ית חגא דמטליא.
יט .דא תהי פּורענּות מצרים ּופּורענּות כל עממיא דלא יסקּון למיחג ית חגא דמטליא.
כ .בעדנא ההיא יהא על כרּובת סּוסיא קּודשא קדם יהי ויהֹון דּודיא בבית מקדשא דיי
סגיאין כמזרקיא קדם מדבחא.
כא .ויהי כל דּוד בירּושלם ּוביהּודה קּודשא קדם יי צבאֹות וייתּון כל דבחין ויסבּון מנהֹון
ויבשלּון בהֹון ולא יהי עביד תגרא עֹוד בבית מקדשא דיי צבאֹות בעדנא ההיא.
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מלאכי
פרק א
א .מטל פתגמא דיי על ישראל ביד מלאכי דיתקרי שמיּה עזרא ספרא.
ב .רחימית יתכֹון אמר יי ואם תימרּון במא רחימתנא הלא ָאח עשו ליעקב אמר יי ּורחימת
ית יעקב.
ג .וית עשו רחיקית ושויתי ית טּורֹוהי לצדּו וית ַאחסנתיּה לצדּות מדברא.
ד .ארי יימרּון אדֹומאי אתמסכננא כען עתרנא נתּוב ונבני חרבתא כדנן אמר יי צבאֹות
אינּון יבנּון ואנא אפגר ויקרֹון להֹון תחּומא דעמא רשיעא ועמא דַאיתי עליהֹון לוט עד
עלמא.
ה .ועיניכֹון יחזין ואתּון תימרּון יסגי יקרא דיי וַאפתי ית תחּום ישראל.
ו .הא על ברא אמיר ליקרא ית אבא ועבדא למדחל מן קדם רבֹוניּה אם כָאב אנא ָאן
דאתּון מיקרּון קדמי ואם כרבֹון אנא ָאן דאתּון דחלין מן קדמי אמר יי צבאֹות לכֹון כהניא
דמבסרין על שמי ואם תימרּון במא בסרנא על שמְך.
ז .מקרבין אתּון על מדבחי קרבן מרחק ואם תימרּון במא מרחק בדאתּון ָאמרין פתֹורא דיי
בסיר הּוא.
חּ .ודאתּון מקרבין דעויר לדבחא הלא ביש ּודאתּון מקרבין דחגיר ודמריע הלא ביש
קריבֹוהי כען לשלטֹונְך דעלְך היתרעי בְך אֹו היסב אפְך אמר יי צבאֹות.
טּ .וכען צלּו כען קדם אלהא ויקבל צלֹותנא מידכֹון הוה דא היתנסבּון לכֹון אפין אמר יי
צבאֹות.
י .מן ַאף הכא בכֹון ויגּוף דשי בית מקדשי ולא תקרבּון על מדבחי קרבן מרחק לא רעוא
קדמי בכֹון אמר יי צבאֹות וקּורבן לרעוא לא אקבל מידכֹון.
יא .ארי ממדנח שמשא ועד מעליּה רב שמי ביני עממיא ּובכל עדן דאתּון עבדין רעּותי
אנא אקבל צלֹותכֹון ּושמי רבא מתקדש על ידיכֹון ּוצלּותכֹון כקּורבן דכי קדמי ארי רב שמי
ביני עממיא אמר יי צבאֹות.
יב .ואתּון מחללין יתיּה בדאתּון ָאמרין פתֹורא דיי בסיר הּוא ּובסירן מתנתא מניּה.
יג .ואם תימרּון הא דַאיתינא מלאּותנא ושניקתּון יתיּה אמר יי צבאֹות ּומיתן אתּון דאניס
ודחגיר ודמריע ּומיתן אתּון ליּה בקּורבנא הַאקבל יתיּה ברעוא מידכֹון אמר יי.
יד .וליט דיעביד בנכיל ואית בעדריּה דכר והּוא חיב לנדר ּודבח דמחבל קדם יי ארי מלְך
רב אנא אמר יי צבאֹות ּושמי חסין בעממיא.

פרק ב
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אּ .וכען לכֹון תפקדתא הדא כהניא.
ב .אם לא תקבלּון ואם לא תשוּון דחלתי על לבא למתן יקרא לשמי אמר יי צבאֹות ואשלח
בכֹון ית מארתא ואלֹוט ית ברכתכֹון וַאף אלּוטניּה ארי ליתכֹון משוין דחלתי על לבא.
ג .הא אנא נזיף לכֹון בעללת בר זרעא ואגלי בהתת חֹוביכֹון על אפיכֹון ואבטל רבּות חגיכֹון
ויתמנע חּולקכֹון מניּה.
ד .ותדעּון ארי שלחית לותכֹון ית תפקדתא הדא למהוי קימי דעם לוי אמר יי צבאֹות.
ה .קימי הוה עמיּה חיי ּושלמא ויהבת ליּה אּולפן אֹוריתי שלים שמי דחיל הּוא.
ו .אֹוריתא דקּושטא הוה בפּומיּה ושקרא לא אשתכח בספותיּה בשלמא ּוברעּותא
ּובתריצּותא הליְך קדמי וסגיאין אתיב מחֹובא.
ז .ארי שפתי כהן יטרּון מדע ואֹורָאה יבעֹון מפּומיּה ארי משמש קדם יי צבאֹות הּוא.
ח .ואתּון סטיתּון מן אֹורחא ַאתקלתּון סגיאין באֹוריתא חבלתּון קימא דעם לוי אמר יי
צבאֹות.
ט .וַאף אנא יהבית יתכֹון בסירין וחלשין לכל עמא כמא דליתכֹון נטרין ית אֹורחן דתקנן
קדמי ונסבין אפין באֹוריתא.
י .הלא אבא חד לכלנא הלא אלהא חד ברא יתנא מא דין נשקר גבר באחֹוהי לאפסא
קימא די עם אבהתנא.
יא .שקרּו דבית יהּודה ותֹועבתא אתעבידת בישראל ּובירּושלם ארי אפיסּו דבית יהּודה
נפשהֹון דהות קדישא קדם יי דרחם ואתרעיאּו למסב להֹון נשין בנת פלחי כֹוכביא.
יב .ושיצי יי לגבר דיעבדנּה בר ּובר בר מקרוי יעקב ואם כהן הּוא לא יהי ליּה מקריב
קּורבנא בבית מקדשא דיי צבאֹות.
יג .ודא תנינּות די אתּון עבדין חפת דמעתא ית מדבחא דיי די בכן ודי מדנקין מדלית עֹוד
אתפנָאה לקּורבנא ּולקבלא יתיּה ברעוא מידכֹון.
יד .ואם תימרּון על מה על דיי ַאסהיד בינְך ּובין אתת ינקּותְך די את שקרת בּה והיא
שּותפתְך ואתת קימְך.
טו .הלא חד הוה ַאברהם יחידי די מניּה אתברי עלמא ּומה חד בעי אלהן די יתקים ליּה
ולד מן קדם יי ותסתמרּון בנפשתכֹון ּובאתת ינקּותְך לא תשקר.
טז .ארי אם סנית לּה פטרּה אמר יי אלהא דישראל ולא תכסי חטָאה בלבּושְך אמר יי
צבאֹות ותסתמרּון בנפשתכֹון ולא תשקרּון.
יזַ .אלהיתּון קדם יי בפתגמיכֹון ואם תימרּון במה ַאלהינא קדמֹוהי בדאתּון ָאמרין כל
דעביד ביש תקין קדם יי ּובהֹון רעוא קדמֹוהי אֹו אכא אלהא דעביד דינא.

פרק ג
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א .הא אנא שלח מלָאכא ויפני אֹורחא קדמי ּובתכיף יעּול להיכליּה רבֹונא די אתּון בען ביּה
ּומלאְך קימא די אתּון צבן ביּה הא ָאתי אמר יי צבאֹות.
בּ .ומן מסֹובר ית יֹום מיתֹוהי ּומן יקּום באתגליּותיּה ארי רּוגזיּה כאשתא ממסי ּוכבֹוריתא
דמחורין בּה.
ג .ויתגלי לצרפא ּולדכָאה כגבר די מצרף ּומדכי כספא וידכי ית בני לוי ויזקק יתהֹון כדהבא
ּוככספא ויהֹון קדם יי מקרבין קּורבן בזכּו.
ד .ויתגלי קדם יי קּורבן אנש יהּודה ויתבי ירּושלם כיֹומי עלמא וכשנין דמלקדמין.
ה .ואתגלי עליכֹון למעבד דינא ויהי מימרי בכֹון לסהיד מֹוחי בחרשיא ּובגיפיא
ּובדמשתבעין לשקרא ּובָאנסי ַאגרא דאגירא ַארמלא ויתם ּומסטן דין גיֹורא ולא דחילּו מן
קדמי אמר יי צבאֹות.
ו .ארי אנא יי לא אשניתי קימי דמן עלמא ואתּון בני ישראל אתּון מדמן דמן דמאת בעלמא
הדין דיניּה פסיק.
ז .למיֹומי ַאבהתכֹון סטיתּון מן קימי ולא נטרתּון תּובּו לפּולחני ואתפני במימרי לַאיטבא
לכֹון אמר יי צבאֹות ואם תימרּון במא נתּוב.
ח .הירגז גבר קדם דינא ארי אתּון מרגזין קדמי ואם תימרּון במא ַארגזנא קדמְך
במעשריא ּובתרּומתא.
ט .בלּוטא אתּון מתלטין ּוקדמי אתּון מרגזין עמא כּולהֹון.
י .אמר נביא ַאיתּו ית כל מעשריא לבית אֹוצרא ויהי פרנּוס לדמשמשין בבית מקדשי ונסֹו
כען קדמי בהדא אמר יי צבאֹות אם לא אפתח לכֹון ית כוי שמיא וָאחית לכֹון טּובא עד
דתימרּון מסת.
יא .ואזּוף לכֹון במחבלא ולא יחבל לכֹון ית אבא דַארעא ולא תתכיל לכֹון גּופנא בחקלא
אמר יי צבאֹות.
יב .וישבחּון יתכֹון כל עממיא ארי תהֹון אתּון יתבין בארע בית שכנתי ועבדין בּה רעּותי
אמר יי צבאֹות.
יג .תקיפּו קדמי פתגמיכֹון אמר יי ואם תימרּון מה ַאסגינא למללא קדמְך.
יד .אמרתּון לא להנָאה מן דפלח קדם יי ּומה ממֹון נתהני לנא ארי נטרנא מטרת מימריּה
וארי הלכנא במכיכּות רּוח מן קדם יי צבאֹות.
טוּ .וכען אנחנא משבחין רשיעין ַאף אתקיימּו עבדי חטָאה ַאף נסיאּו קדם יי ואשתיזבּו.
טז .בכן ממללין דחליא דיי גבר עם חבריּה ּושמיע קדם יי ּוגלי קדמֹוהי ואתכתיב ספר
דכרניא קדמֹוהי לדחליא דיי ולדמחשבין ליקרא שמיּה.
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יז .ויהֹון קדמי אמר יי צבאֹות ליֹומא די אנא עתיד למעבד סגלתא ואחּוס עליהֹון כמא
דאחיס גברא על בריּה דפלח יתיּה.
יחּ .ותתּובּון ותחזּון בין צדיקיא לרשיעיא בין דפלחּו קדם יי לדלא פלחּו קדמֹוהי.
יט .ארי הא יֹומא ָאתא בעיר כתנּורא ויהֹון כל רשיעיא וכל עבדי חטָאה חלשין כקשא
וילחיְך יתהֹון יֹומא דָאתי אמר יי צבאֹות דלא ישבֹוק להֹון בר ּובר בר.
כ .ותדנח לכֹון דחלי שמי שמשא בזכּו וַאסּותא בכנפהא ותפקּון ותטלּון בעגלי רבקא.
כאּ .ותדּושּון רשיעין ארי יהֹון קטמא תחֹות פרסת רגליכֹון ביֹומא די אנא עביד אמר יי
צבאֹות.
כב .אדכרּו אֹוריתא דמשה עבדי די פקדית יתיּה בחֹורב על כל ישראל לַאלפא יתהֹון קימין
ודינין.
כג .הא אנא שלח לכֹון ית אליה נביא קדם מיתי יֹומא דעתיד למיתי מן קדם יי רבא
ּודחילא.
כד .ויתיב לב אבהן על בנין ולב בניא על אבהתהֹון דלמא אתגלי ואשכח כל ַארעא
בחֹובהא וָאמחנא גמירא.
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