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דבובד רבניי בהסכם
 ;דל דגר״] יצחק p הכהן פינחס הרב
 ן-ל דבהן משה רבי אחיו
̂נבן רבי ■ ־ל ז הגדול אליהו אהך
 דל חסד יוסף p השועס בי־' רבי
 דל תדול ̂י/.פתא יהודה רבי
‘ ־ל7 חסיד יוסף בן שמחה רבי
דל חלפתא כן יצחק רבי

■ 1
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א .אחשודוש ?לט;י  • א1לםו?ךאטןאר; ^לכותבבל - אחעיורוש ת
מ’ךי מלבין מןעסר חר ^יה^עחןמיניהלאתוידעץ מל

 מן.ישוון'.עליתן מדינתא אנשי̂י םר’ע1 אינון ואילץ בעלמא נעתיךין
 מלכא נמבתצר' טית למלבאיוכד' יןךט:יתאךמלך מלמתא • ^לכץ

ת ץ ^לכיא  בתריה טרודץבריה א.רל q? דב?ל תתגדל ךבעגלה מאו
 טךנתיה אעשיה ^ין דוו ולא ♦ י'תנלארנמרור טלמתיהעלן

א ךפר־עת ליתאה1 מ  מתיכץ ברסי ע^תן למוקמיח • ךםצדם’ם
 זאט־יןליחנימכתצריאמןדלאהוה חטיישתא * רישךאל !4בץנ>

 מוקפץ <איך אנשא עם מדוריה םרכאדבבלישתיתאה בוכתע־
^5^^גחנא;תך * דץן שכ;עאס !אחישורוש ר ב ב מן ע א  פני1מ

 ול^יל על^א ואתי נכוכתצר אכוך דוד ש;עאה.רכן ת • ךרומי [תמינאה
 . שפעיאףלמח^זפחגמי ̂כר שיחא^עשרץתאדםלךםלכיאץ

 אפרץ^ה. הךןךאנש־^ץתיה מלכותית דבעגלה^תסגיל צבאות
א כלדייר ועל עלן ■ נכוכדנע־אבא לתן ואמר מתיב כדמטת * ^ע

ן ;׳ ג י^ פת

הי )א '■<  המלכים מעשיה אמד אימירוש הוא ־ איעוורס בימי וי
 הטכרה הם (אלה עחיריןבענלס: היו ואשר מלכו אשר

 פברסרה <כאוח המלכייי*י מלכי למלך הראשונה החלכוח המלכים
 לפרטה ־כםלי׳פיה • לנמרוי השכיח המלכות ־טלינז מלכותו חסצדל

 גבל גזלו לכבולדנצי־ הסמישית ׳ לישראל הדביפיח • מצרים מלך
למשיח סתשיעיח לרומי השלזיניה א<ן ה;גיעיח ששיס^י^^־מ

 חגלה שבמהרה צכאוא '•יי המלליס מלכי למלך fl*f ייי
י ב ש ו י ' י מ י ל י ל ז לכאגל מלטסבבל כאשרסגיע .•כארץ ^

א

ת סי ■•׳■ * הכתב
 מי ז?דישו יודעיס׳א&שי היו לא ממגו לפוד זתמשלחו הטולס מן

 חד«דן ׳אויל ־קס גבל מלך *ונתלד ובחוח ׳י תלך 0פ$יה ישימו
 * לר,1̂■ טליהס להקימו מדילמז אלשי הסציס היו ולא מחתי( מו
אימה סאכשיס ימס גר לא׳הים אביך וככלר5ל; הלא ל( ואחיו מנו  ̂־

 צנוכדנצר פלה ככר טלינר• אומךדחלך אנמי מקיחים
̂ז מרא־ך אויל ונשמוט איחלו ויהריג עצינו  הדברים ו
 <«ן ^sih מנכדיצי. אליהם ויאמר ענה לץ6 דוברים מדעחו אנשי

ואמי( ענו ״ מעמידם טחס ומד ופברמןהטולס

. ככוגמצרr-.־‘
V יי ■ ,

• V־ *־•IT . , ' -*״.fti■ ■



מלהון מלכ;א דת נולה
 ארעא ת1 ^בוכתצראבוןר'ואחריב טרגיז האיש נתכאהזה מ£:ש

 יחשלם לןרתא ומן:ת לישראל הארץמךעיישטטלמתי^ה^בד
 מורא מקדשא בית !ת ואול/יר א\ילטתדךבההיאשעתאעללבי

̂גל/ית %ךעוון’טת^ן וא£יק גנזיפלןא ן1תה”ךישך^ראייה ן!מא ^
ליעמדוןיתירויכיןמלכא ̂בוי ולפא ך(ןרזל"וךיסש ̂̂י ■לבבלו

 בכית! יתיה ואסר יתלא לבית דנטכמע״אבוהיונכיואפיקיתיה
 ̂ קדם מן ;ליתלתין^ש^עשגיןpא עלוהי 'מערש לר׳בךן’מקבריה

 דכשמיא^ אבוי רעות ללאשכ״עיוי :נעד מקברף בתבאואתהתצלבת
 .בלככיד•’■ אתגבר נבוכת^ר ואף נת^בוכדחזו^למיימלקקיהדעכד

 אלאאנא^ ושיליט ואמר'לית'מלך ך?שמ;א אבוי דעות מחרך אויל
אעלה עלוהי כתבא מפרש דהבא ואלכישו רבא בחרוה קפובולהו

^יילר ^רל :ח
ו ךטלכותאלהבו• ב ר ו ר ק ן ה י  שעתאעבדאויילמרודךרעוו?אכוי ל

ק אסירי לכית ועל ’ך?שמ;א ג?'ךא תיאל' טתיב iיתיךא פ ^ 
 מלך יהויקים בר יהויכין מרומן:ת 1םחך לאייל ליה דתחטךתאנאפר

^בטאלביתיהודא^^קועמיהכל; >?בוןל־לא האכללטו;ד;כוכךנעך
ע פח׳טגן ■ ס ה

h ואט האר׳ן נל את הילז ,אה'ל #מנלינצר
מרגיז סאיס סזס מפיש פניווכ עלין אשי• הטמלכולו

 אל כא ההיא בעת מרויו אויל עשה מה . ממלנוח ומרעיש פא^
י משס ויוציא המלך וגזי  אוחפבעקכות וישלף ונמשת ברזל נ̂נ

 עליו הכחוב משיש כאשי מקברו זיעלהו וימשלה! אכיו מוגדלצר
 שעשס המדינה אנשי ונראות • נתינכ מצר סקכיר השלכס נאמה

את דלנישו רגס מתמה טלה קמו שמתי® אניי רצון ^יצפיוע

אסיריא

 ומוד וגחלה יקר לו ויחיו וארגמן מללח מלכות לכס חרודך אויל
 הנה מיודך אגיל אל ויאמר ממודוח איש דניאל מחד ׳ ה^ל במאוד

 עליו מפרש נאשר ביתה אסירים הוציא לא אכיך נבוכדגצר ימי נל
 ישראל של שונאיהם מוחייבו וכאשר • ביחס פתח לא אסיריי הכחיכ
 את יבז1 • א*י אח והחריב אביך נבזנדנצר סליהס ויעל התגכי

 ישיא <לי את ועל כאש המקדש בית את הקיש(*שיוף סיר ייישליס
יהודה(יאמר^ סצך יהויטן אס עמהס למל(יגל א(תס מ^יצש(יכא

א«»
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 ואפיק מלכא לבי'עזי ל^57’ ?^תא
 מיני וכל שבון כלמימחנץ' ̂ןתמן

 ומעיח;היה ̂;תיה ואסחי ניקטין
 לבועזאדמלכוחא לתיה !אלביש

 ,קדמיויכליומי [אכללחסחדירא
 מלכותא ל^יל מדאה ודרלש חיוהי
 בר פרסאה מל;א ש אחעץח הוא

 אחשורוש הוא מדאה סלכא ח־למ
 ועקרין מןמאה חמרא למ;יתי אמר

 ושבע .הנסרין' שבע'מךינןלטאה
 כל;בר ולשתי לןדמוי דעיץ לבין

̂וק ךלא מדינתיה חמד מן ר5.  ’ וס
 תא • טעותא מלכא ^אחשורוש

 דאמר טיפשא מלכא" דזעץרוש
 גזירתי ל6תב ולא מלכותי" בטל’

 ̂['צתיה ךמתלולקלן ר!עיורוש5וא'̂'
 הוא גזרתיה'’ י תקנן א'‘

 לא^לא:ת דאמר ״ י זזשלחש
לןד־מוהי ®לכתא.ערטילתא

פתשגן
H לטשוח לבו אל שם לא אשי טל שנה ושלשים האסורי׳שבע מיה 
 מלו אין לאחור v3בלב החפאר נבוכדנצר וגס • שגשחיס אניי ׳ין

 3D במסי טל אפלה הרחוב טליו מפרש גא^ :אני אס ני ילים
 שבשתים אכיי רצון מרורך אויל טשה ההיא בפח • לפלמן ימס
 יהודה(ילאו חלך יהוינין אי! משם ויוציא האסורים ביח אל א
 אל טוד בא ההיא בטח מרודך אויל משה האסורי׳מלם.ממ כל י
מחי׳ מיני וגל הטובים שמןסמשחה קיני בל משם ויוציא המלר י

שני
 אחשורושדביזמוהי הוא עלתה ויא

 כפף בלא ישר^מג[ לבית איןדבנר
 הוא ״ י נטכרתם הנם 'כלכתיב

 כימוהי ךאשתחח ״ אחשורוש
 קךרא כשולי אפוהידבית;שךאל

 ארזי למיתי דאמר אחשוךוש הוא
 ? מייתי מאופיר.^א ןרהב לבנון מן

 איתקדם ךביומוי" הוא"אחשורוש
 דכתיבבספר עלבית.יקדאלםה

 טי תאמר בבקר דמשה אורייתא
 המשא אהשורוש הוא i ןתןערב

 • ן5רשיז כתיביבהוןהואואיסקתין
 הואואיהלתין בהון' כתיב והמשא

א • אבךם'הואאבךהם’צדיק;אי  ת
 הוא ו^הרף שה ם ומשתהוא אהרן

 המשא אלן הואעוראיי חוקיה•
 והמשאדשיען.קרטאה • צדקין
 גבור היה הוא ביה דכתיב' נמדוד

 ו־הן •"הוא אדום הואעשואבי ציד•
הוא ♦ הואהטלךאחו ואבירם•

ש * * רו שו ח א
ד-כחב

rw לחס ואכל • תלבוס בנדי אוחו וילבש אוהו וימשח אוחו וירוזז i 
 הול ״ מלכוסו כפא על יבב המדי ודריוש :חייו יחי כל לפניו

 &םרצוג־ ודמ5דר'ושמל|ומדהואאי בן הפרסי המלך אחשורום
 שמן«שרי< אס להשקות מדינה ומאה ופשריס להכיאייןןיזשבט

 סדיני מיין ואחד אחד ולמעןישמס*כל לפרו היושבים חלבים מאה
 ספשאשו הזתאחמאוש-חלו • מטווח מלך אמשויוש הוא • יוזק «לא

עצוסו »הר(8צג!רס;-/«צאש*חןן0« מלכמי.ולא סבסל אחר
^ ..,ולז
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דרגוס ־

ש ־ ו ר ו צ ׳ ח ̂םר.ולא ו.על י ‘א  ^כד ך>
 גער מהודו■ מלך יוםוי<רם אתרןצרו

 מש ועד ׳ ךטעל־בא מהודו י מש
 ושבע גע?:ךין מאת דמדנחאעל

 אתתיה ז־קטל אחשוךוש מךנןיהוא
 ךלןטל אחשורוש הוא • רחמוי מטול

 הוא • ■אוזתיה בחשויהטןמ״ןןל
ש המולך אתשורוש  טהוחועדמ

 סדאןחךא לןרימץ ומש הוח והלא
 בהוח שליט דהוה היך >יא לחךא

 הודי הבי ליה ’קךיבין זמשדהון
 מדינן ישבע געסרין מאה על שליט

 שכת מ את להוןךמתיי׳ ך ואטרכיא
 מטלי.ע.מר שליט דשלמהמלבא

 תפסח מת^שחועדעוהוהלא נהרא
 איא סךאלנזרא סו;ין קריבין וע{ה
 די ועזה תפסח על שליט דהוה היך

׳ ’ ד<;ץלןריב:יןהכיתהשליט.^

'ש-יי

הכתב פתשגן

א # א. ר ה  הנון .ארבע *׳ עברנ
 מפיה עלמאוער ךשליטוטמף

 מן:שר^י וחרץ אוטיעלטא מן חרין
 » ישראל I מן ואחאב שלטה

 באחאב • כךאמרית שלמהיבתיב ב
 מכרנצר ונ וממלכה גוי אלש ?תיב

ש ו ־ ך ש ח א א ^ י ש ו ר ו ש ח א ^ ח ^ ר צ ו ל ת  א

על י אלא שליט ולאהוד. מלכותיה
 זכח_ nhfi מדען ישסע סאריועגדין

 ?' ועסרץ^ושנ מאד. על שליט די
 [ ה בדיך ישדשא אמר אלא מר;נן•

 ^תידהואלמסבהלאסתרךדדא
ה מתר! .נת0 ר  P דחלת ^

 ו סתבנת^ תיעול *שנין ושסע ןע?£רן
 ושסע ועסרין ךעזךר,דו:ו:יתטאה

 ותסלידעלטאהועסף־ןדשסע שגץ
 ד3ביומ;אהאנץ בימים שדעןג'ב

על אחשידוש מלכא יתיב הוח
* כורסיה . ’ *

 המלכה ושמי ^ז אמר 1אמ מ1אחפ' הוא י ^(nYS קמו יל׳א
 ישראל בית נלזכרו אחעורוש.שבימיו הוא • באה ולא ל&דו עסמה

 י?תץדרז’(י(5י3אחשירוש! הוא י נמ:רתט ינחזבחים נטף «זנםבלא
 להניא צוה אשל אימודוש ftiwi י קדרה דשולי ישראל של עניהס
 שביילרו אוזשויוש הוא • הזבאי ולא מאושיד והב ־נ לבצזן מן ׳אחי©

 יא! יר תאמר בבקר חשה סורח בם«• שכתוב מס בגיהזישראל «זץי'ס
 נ ־רשעים ונקראו * הוא באס נאחר© ממשה • אתשורוש הוא .דב1<

rrRm אברהה הוא אברס : צריקי© ונקראו י הוא בפס נאמרה 
 ג עזרא הוא * אוקיה היא :ואזרון משה הוא • ומשה אהרן מוא
 פנלצצ גמתד ^£ון1ה הרשעיס: וחמשת הלריקיס• החמש? הם אלה

א • <יד גנור הי־ם הוא ו3 ואבירם דרע הוא ; אדו© אבי עשז פ

 ימיו קצרו משה ולא אאר אשר יפיל אישיהז* מא !אייז האלד ̂̂'
 אשוימוורמ כוש ופר בחערב אפי מהורי • כוש ופד מהודו חלו רק
 געסר 10אש החיח אשד אמשורמ הוא חריכה יעש*י׳וחאר« שב<« פל

 ־מזלן •* 1א»ז בפבור האן אוהמ הרג אשי אחשויוש הוא • אוהט
 ©r פין קרובי© וכיש הורו ׳והלא • כוש ופר חהירו המולך אמשירגש

 מישל היה כן ־לי ©קיובים וכוש הורו פל חושל סיה כאשר אצל : לזה
 בחוב מוצא אתה ־בכה ; הי© ואיי מ־דינס ומאה ומשרים שבע מל

 • עזה וער אחססס סכהר עבר בכל רודה כיה אשר התלך ̂כשלתה
 על יודה היה כאשי אלא • לזה •זה היו קחביס ונניה ספטת ׳והלא

 פסל-ש! כהד עבר כל על לה רו פיה p קרובי© כיו אשר ועזה ©ח2ח?
אימום מן שכיס ־׳ קלהו ועד םעולס חקצה מלגו אשר 06 ^יל«כ

9עיל3'



הרגום
 ושליט.על רב ךד!וה ליה לןי־ין רזוו
 וסערבא ^דינחא ארעא ©לכי כל

 תר כסא על ״שב ו^לטה דכןכתיב
 כחדא סניה דחילו מלהביא כל אביו•
 שדין ליה.ישהטעון ולשניא איטיא
 אתטסח בישין והיקוחתין ו?£נעין'
 כל״נוני ליה משקין הוו משין בידיה

 ^בע^א כחדא שט;א ועופי :טא
 טבחא לבי ואתץ בראסלקין וחיגת

 שלטה לשיחת 'געהון לטקנכסא
 כשפא’ נעסין וקנא וירזקיה עקיר

 מתלין פשר • לחרא שנע ודהוא
 להון רויןדלית זמחויטטיריןוטהוךע

 הוויןרדזטוי רבכוי ובעלי סוף*םנאוי
 ̂קמו ’ליה• טלמותא.ישתקעון ו^ל

 וטת^דין א^הי לסיוטי בולהון
• דעתיה ’ טטלל ̂ם'ש©ע

•yp

I

 עבדיה בדיל רוטס^יתיה וטנטלא
ר  טלכותא טהלךכגו שטיה אבוי ת

 וקשוש וגכורתיהבגוימ:יםיןתטיס
 וחביב שט;א ברזי ודע ביש ימן סטי

 כל מן מלכותיה תקפת אלהא
 בני מפל וסוכלתנותיה מלכוותא

 דעתיי וממלל שמעיה מחול^שטעו
 I בשלמיה למ׳צי>* אתו כחדאמלהון

 I. _ארןךעח מלכ;א יתיהכל רחיטו
 בנית ליה הריכו ̂שלטוניא כל טייר,

ק ,ן ובנותי״׳ מ « 
 לםתבילןד־טו צבין ’ קדמוי רהטין

 טיליפוטיו, לטשטע ומתחטךין
 לטלל|» פומית כד־פתח וחויכמתיח

 בעתיק כל■ קדטוי רעיןוסגךין5
̂ין ך אנון ר,ךטו י • צלון ך • ע

[1מרכיהוןועאיןאי בל ופלןךן:כמרון
חון “ י ’ ’ ףי ת א הכתב

 מוכ«יחכס’שלן נו אלהיט רוח ר6א הטנור לו אימיאלהיו״ר,וראיס
 מלכי כל על ושליט יכ היה כי על לו קוראים היו יל,א : הארס מכל
 3נ • אביו דוד נפא על ישב ושלמה כסוב שכן ומערב מזרח •רץ

 • לו שומעים והלפמוסהיו הכוים ייזד • חממ יראים היו הוולנים
 פיו מפיס • בידו מפורין היו. ולילין • פנעיס • סייס.*רוחוס

 עולוון הארן וחיוס בהחוח : השתים זעוף כים דכי גל לו ממים
 מעשיר שלמה לטכ\דמ שחישוח לה־וחן נכייס המ לבית יחד ונאות

 הייד • משלים פתר :מאוד לרוב מכפיס וזהי כסף קנה : וסאדיר
 אוהבים היז זחשנאיז אויכיו ;קן אין עד סודות וגלה : מספרים

 פרו ליאות כולם עומדים ‘ אליו שומעי© סמלניס וכל • >ומו1
 אביו דוד בעבור אותו סדים וצשא רם ;שפתיו רוח לשמוע וחומדים

פית ומר תם ״ המב?ויס גי; וחקפ( י בין.המלכים סולן שמעו פגדו

 . מלכותו«ל הגריל מרום אלהי f״ וחרס שמיס רזי יודע מרע וסר
 ‘י: היו פיו ואמרי שמעו העמיס מחול;׳כשמוע כני מכל ושכלו המלכים

 : המלר® כל .אותו ואוהכים לשלום לו לשאול יתד וכאיס מתקבלים
 זבמסיג׳ כנימם חקריבי׳לו היו והתישליס השרים כל אחזתש•־ רעדה

 : לפרו לעמוד ויזפציס לפניו תיו רצים : ושפחות עבדים להייתם
 ̂ סיו.לדבי פותח היו; וכאשר • ןוחכמתו שפתיו דבי לשמוע ומתאויס

 שרי נל • פניו לראות המוכנים כל לפניו ותשתחוים כורעים היו
 ומשנאיס : ומקוחיתם עריהס מכוים היו ותפ־ידיס המדינות
 '•f אמחמיו ונועם חכמתו דברי לשמוע ונאים : וטירותס חצייהס
 פיו פוחח סיס המלכים תלכי למלך והודאה שבח טחן היה וכאשר

 jTDno נמסר בידו הכיור: למלך ומשבח ותיומס ובחצוצרות גשחחה
ן) צפצז .twj(ידע לי״ וכימש חכמה רי1< כל פותשיס בו אפי הגדול

ס«פ(ש

i־'



 לט ואתץ ו?}ךנתהון ̂::רהון
 פוטיהאיך ונעימת סירחובטתא

 • ס״אטוךהרחיב ולהיב טאתא
 "טפיזח’ לפךיטלכץ תולבחתא

 ומשבח מרומם פמיהבחצוצלתא
מפתחא אתיהיב ליה רמא לטלבאי T ; - :1

 “כלתרעיחוכטת רפתחץביח רנא.
 טיליעופא דממע וב/תלבא:ךע
 נראטביין וחיות כחךאבעילא
 ונמרץ לןדטוי־אךץן ואי;לץ'רהמץ

 כל ■ימן בלישניה ריבים מא ^היח
 זעץ כחראספרכלמתיכתא אומיא

 מלכוותא "ובל מלביא מיהנל'
 }ליה תיתא?*הידו"כל'שלטוניא'4

 ורמא ךנציז״ץ ריש לליל אתיך־״יב
א אנשא כל שעבור.על  ריש הית ת

 חבךת^ לקבל ימללוותא טלכיא כל
 »תךע"ח כל״מלמא לאנישאדנא

וידע ךןין■ נלהליה מניהתלטךינן
דבתב■

נ א י נ ב ד ך ל »’כ \*J J .

א גמילות' צדקתא ד  מן ^
 הדין בעלמא הוא;זכה ״ בראשית

 ואף״הוא/זכיי״לעלמא ליהוימלכא
 כד3מלכא'ך( שלמה הוא לאתי

 יתיר׳ לפלכותא"דיפי רבא כורסיה
 כאבני "מקוב״ע לאופיר דהבאפנבא

 ושיישא באכניציצא ששלןע בור״לא
 ביה'זמרגדין"וכלמלנץ’ ופקובעץ

 לבל טבץ ט?ין וםרגלץן'^ל ובורלין
 וכל כותיה לאיאתעביד מלל

 כורתא יכליןלמתר^א לא טלמתא
 לכורסא עובדא הוא דרס"ליה"ורי״ן

 ון"יטילעלדתריו.עםרא"ריון'דרד^א
 לדיהבא נשליא ולקבליהוןתריןע^־

 ל5ללן גשראולייבא אריאללןבל
 ידא • ללןבל״אלין אלין" מ״ככין אר־יא

 ללןכל דיטיניד׳ רדהבא לאליא
דשמא״ליה דרהכא גפיהנשדא

- • : T : י■ : T  : • T ••

/1דגפי

 רצים השדה זאולוח צכאי© • העזפימ;:יחלבהמ(»ומיי/האיז
 הפתי׳ נעל כלשונם היה חכם • חיב אוחזים ונמרים ארינח • לפניו

 5חי ■ ממנו מזו כולם והחלכוח פמלכיס : למשוכות כל יחזזמבין
 על מם וישם : הגלוחים עטיח ניחן לבח לו : האק שייי לנל אמי
 לקראח מלן־ הרים ולא * סמלנים לכל ראש היה היא : האנשים כל

 מגלה ; סמנו פחדו וסחדינוח המלכים כל * חלשאתו כלי את אחיו
 עשה א®* עקב אלים בני. מצפור יורע והיה • תיס לו כלס פמוקוח

 זכה בראשית ימי מששת * האגשים פס ואמת חמד וצדקה ;<״שפט
פקס אשר שלמה מולן מא :הבא ובעוצם הוה בעולם מל!י

 ומשובץ ^כנישהס ממולא. מופז זהב אוחו צפה למלכופו: נדול כמא
 וכל •* וסטרה לשם ופך אבני מליאת איחו ימלא• : ושש יהט באבני
 (א*ןנצ : מלו לכל נעשה ולא היה לא כמוהו ר כיבית מרגליות מיני

 : הכסא מעשה וזה לי־ הדימה כסא להכין(לפשות יכולה ממלכה
 והכ ג®•' עשר סניס ולעוחוחם והכ אריות פשר שנים עליו עיסדזס

 יר :אחיו אל איש מקבילים אריה לעימח ונשר נשר לעומח אריה
 5זה נשי ובכף • בשנואלו זהב נשר כקז לטיחח בימינו זהב אריה

ושנים שבעים האריות מספר :סמיכו זהב אריה יד לעיחח בשמאלו
מושג למקים ממעל לכסא «ל2# זראמ :. ושנים שבעים והנשרים

■



הרגום
 ךשטאליה דדהבא נ;!ךא ןגעי

 דיטינא רבסכא אר;א ירא ללןבל
 ותריןונשרא שבעין וסמסאו־יון

 סור׳ יוריש שבעין'ותרין
 ביתמותביה אתר מלעיל לבוךס;א

 דהבין דרגין שתא ךטלכאןליה
 ושש שן כסא ך5הט דכתיברעיש

 וב'ןעלךךגאלןךמיתא לכפא מעלות
ולקיבליה ̂ דהבא ךי ךא1ת רביע
א אל;א רביע ? ס ד א לעל * ד ת  ל
א ע  • ̂ דיידהבא ך'בא לביע ת

 * דידהבא אטלא ולקבליהרביע
 ך נשרא רביע! ’ ועלדתאיתליתאי
 דידהבא אינלןא דהבאיוללןיבליה
 ך נשריא ךבי.ע ועלךרגאךביעא

 לבי.עט'ו\םאך ולקיבליה להבא
 רביע חטישיתא דרגא ועל • דדיבא
 רביע ויל־ןיבליה ה־בא די שונרא

 דרגא 'ועל דדתבאי תלנגולא
דרהבא ברנעא שתיתאחרביע ל ז * ג ב T : IV ל ־

עתשגן
 ושש [3 כסא ־צתלך ויגנש נמוצ5 • 3זת fijbfi ששא 1(ל • המלך

 אר'ס ולנגמסו זהב שוד רוק הראשונה המשלה על וכן לנסא־ מעלות
 על : וככ כבש ולעומתו והב זאב רובץ הןיית המעלה טל . זהב

 המעלה מל ■ זהב גחל ולעומתו זהב נחר רוגן השלישיה המעלה
p הרביעית n החמישית המעלה פל זהב: טוז& ילעיתח! זהב נשר 

 P רובץ סששיח המעלס ועל : jc!תיעול זלטזמאו זהב חתול רוגן
)5ו<זז1̂ ובירה זהב ימש נלכמ הכסא ראש •(טל והב י(«ה ,הב(לעומתו

ישני

 דהבאועלד׳}'. ף יונה ולקיבליה
 אוזח׳-'' דהבא ־ןי.ימאיונדידי כוךם;א

 • עחיד־יןגל כדין ואף בידיה נצא בר
 / מלגא ביד ולש^יא.יתטסרון אוטיא

* ל א ר ז ע י ז ^ ו א ח ק ש ש ס ^ ל י ^ / ר

t רב׳?א ד ' מלתא י לן:יםא טךס;א
י א' רי נ קו תי ב א נ ק ס צינהא מ  I וכבו
א ה ת בי צ ב או ר׳ ר חיזו ב תר^ ו תי ח ט ב I ו

I ^נחאול):ימיןלב!¥יל
I לןניןךמנרתא שבעא‘ רטנלתא ם?דא

 רעקי לצחק ואברהם ונחושיטרבא
 '11 סתרא להבלVביניהם’’ואיוב

 ךמנרתא.קייםיןקניןאוחךניןךציירן
 עלטאץאלין הסית עזבעא עלי״הון

 משת עטרם לרקדזת טמהתהון
 ן וחגי א ם לחוד ומידד ואלדד ןאהרן
 ’ טנו־תא רישיה ועל'' בלניהון נביא
דמליאטשחא כדנאדהכא קביע • ; T ; • T ; - ״ • .ן ;  V T : * T

דזיתא
הכתב

 המשיא מלך 1ץ5 והלשונומלהמשר פממים כל עיזידס ונרה זהב* נץ
 זהנ ממדה עומדת סבסא לראש יחתפל • עמו ישראל ביח וביר

 בממחזחיג נמללןחיה • מפמליה :בלחתיהי חפיטתיה ככל ערוגה
 והב ממרס קני שיטח האחד מלדה ויולאים ופרחיה : בנביטיה

נח . אלס שסוסס ואלה העולם אבוח שבפת עליה המלוייריס
 יולאי׳ השר ומצדה : בירהם ואיוב ויעקב: :יצחק • אברהס • ש©

(אלה העולם אשירי שמס עליה הפל-יידיס’ אנדים קנים ;ןבעה
שמוסס



תרגום
 דלל)א היתאךכיאךמינהמךלךןא

 ל,בי?נא nra ותחות' מקלשא לבית ;
אך ; אךבת ת  דמליא רהבא ^נ
 ךסקךיביןמגיה חיתאךכיא משחא י‘
 מייר.עלה רמנרתא לבוצעא משחא ,
 די שבלין ;[ליכרגארבאותךתין ^

 טןאגנתאירבתא‘ ךךהבאנפקין
ריןפינוי  לעליחפני ’לציירין״עאי̂י

 נפקץ לי.להבא שבלין ופגוי ופינחס
*c לצייךין.עליהון תלץצנתריןךדסבא 

 ותרץ ואביתא לאהרן;דב תריןבנוי
 לכהנארכא מותבניךדז־סבאחד .ן
 מרסיה ועילטןרי^ וחדלסגןכהנף 1
 לדהבאלי כולסץ שפעין קביעין ^

 עהדריןדיינן שבעין עליהוןנתבץ
 ותלתין שלמה לינאלןלס^לכא

 אולנוי’'תלתין בנתימא.יתביןםן
ועיל • שלטהדלאיזדעזע דסלנא

: “ : T ;  ; , T • ; . - ״ : ל

כתשגן
 וחור • וחידד אלדד • ואהח ל משה ל מחרס ל קהח 1 לוי שחוחס

 זהב לל־ קבוע סחלורה ראס "ועל : ביניהם הנביא )וחגי נ*א (
 פ קד! וחההיס כמקדש ביח ח נרו מעלים ממנו אשר וך זיח שמן מלא
 לני-ות שמן מקריכיס מחנו אשר זך לח מלאשמ גחל זהב אגן

 זהב כבלי ושתי .הגדזל כנכן מלי עליו מחזאר והים : החמרה
• וסמזס מ«י טלי בני שד עליו החלויירוס הגדול כאגן מן ♦וצאוח
 עליכן המצויירות זהב צנתרוס שחי מלאות הזהב שבלי שתי ומנק

 ואחד גדול לכהן אחר זהב שבי מ ושני, ואביסוא נדב אהרון בד בגי
prt •קבופיסבבטיסבסאוח היו ומממללראשהנסא הנהגים 

 סחלושלמה לפני משפם סנכדריןסופטי בבסיס יטנים בס אשר זהב '
מחקוס יווע לא לפען שלסס מולן אזני סשר יושניס נמז דגי ושני

ה שני
 עסרץ פיה קפיעין מךס;א מרישי

 ל^בךץ ררכא די יארפ^אגפנץ
 מלבא וכדבעי שלטי׳ לטליכא טללא

 הוא ד אתר לכל לטיעל שלטה
 תחותוי אזל במופנוי כורסיא צפי

על ית יטשים  תא לןלמי דרגא ךיגלי̂י
?ל ;תיה פשיט תוראךדהבא

 לתליתאה תדינא וען תדינא דרגא
 ומרביעתא לרפיעתא וטתליתיתא
 לשתיתיתא ומחמישתא לחטישתא

 וטפין5ךנחתיןנשריןו ומשתיהאעד
 ומוו/פין ומסלןין ’:תמלכאשלמיה

 דככפא וךזנעא כולבדא ו1ר^ ;תיה?ל
 טלכ;>ידת חדפטוכנויוכד.שםעו

 שלטה דמלכותא דכוריכזא שמעיה
 ■פחדא ואתץ סלהו׳ן אהכנשון
 מלכ;א ואמרקלכל לןד־טיוי ואשהחוו

 וכל סלא מךפא 'היך לאיאתעביד
,I״ ׳ ■ אועה ̂ ■ ■ ' ״ . פ הכתב

 זהג גפד ועשרים .ארלעה נו 9עי1קב הלסא לראש וממעל השכח
x< מקום ללכהלנל שלחה המלך וכשבקש י שלמה לסלך צל הטושיס f 

 רגלו יפיס ובאשר לו■ הידועה כתכונה חרתין כולך הנהא כץ ה הוא
 כשניס המפלה על אוהו מנסה כיה הזהב בור היאשינה המפלה טל
 לחמישיס הרביעית ומן לרגיטית: השלישים ומן לשלישית•־ השנית ומן
 אס ולוקמיה הנשרים ירדו מדאשי משיח ומן • שיח1מ כמושיח ורן

 זהב ותנין • הכסא ראש טל אותו ומושיבים ומעלים ; שלמה כמ^•
 כימעיס היו ונאשר המתגלגל• נדמוםגלגל בררא מתורן היה אוזר

 יחד ונאים שלחהמחקבציס נםאסמלר נלכאהשחע כמלניה
 ואין .הזה מסא געשה לא אנלהחמלנוח ואימייס לסדו וחשחחויס

 שבח רואים היו מלט® וכאשר * מ»« להכין יטלס ולשון אומה כל
א ^ מ ה



תרגום .

 למתיןנא לאיכלץ ואומה אומה
 עיבחיה ' מ^כיא חזו נותיהיובד
 ברא ד ועובתלמן בסתו ךכוךם;א

 מלכא סליק ^יה וכד כוליה ?לטא
 כודוםיהךמלכותא על ויתיב עילמה

 כתרא ונסיב רבא נימךא חזר חוה
 כחךאבר\*מיה ויתיהיב.ית ךמלכותא

 מפלןע רבא' תנינא חוה כן בתר ומן
 ונרמריןסלקין ̂ ותווןיאריון במ^גנץ
̂נון  מלכא ומטליןעלריימיה סמ
 נחתאט! דהבא די ויונה ^זלמה
 סיפרא ארונאבסבה ופתחת עמודה

 דמלכא בידוי ךאורייתאויהכאליה
 משה דאמר 'שלמהלמוקמהמה

 ח;יו ימי כל בו עמוו^רא והיתה
ביהיכל דהי עמיה ותהי יומי קר̂י

 עלמלכותיד- כדילדיסגוןיומוי ׳סיוהי
וכדאתא • ישראל בגו ובנוי הוא

: ; ; : T ” ־׳ .־ T T

פת׳שגן
 זנשהי׳ כלי: העולם ברא לחי ומהללים משיחי׳ ?יו ימחרוזהו מכסא
 הנמל הנשר שב היה :מלריחו כסא על ויושב שלתה המלך מולה
 היה הנחל ן החד כן ןאחייי • כראשי ונותנה מלכות כתי• ולוקח

 חחנלצלים יהנשרים האריות ואז • כחכחה שנעשו כנלגלים מתנלצל
 יורדת הזהכ ייונס י שלמה התלך ראע מל צל להיות ועולים בחכתה

 החלו כיד ונותנו התירה ספר ולוקחת האיון ופותחת העתוד חן
 ימי כל כו וקיא עתו והיחה כתורתו משה שאמי תה לקיים • ׳שלמה
 • ישראל כקיכ וכדו הוא חתלכתו על ימים יאריר למען •־ <יימ
 יושיים הז.־ניס וכל ז שלתה המלך לשלוס לשאול גדיל הכהן זנכא

באיס שקר עלי ונהיותס • cסע א!ן ודנים וגזשתאלו הכסא מימין

ש:י

^דשלמא בהנארכא  דמלכא למע̂ו
 ימינא מן ^כלסמא.היגית^ין שלמה

 דינא ודיינין שמאליה ומן ךכורסיה
̂.עיילין ובד ך.עםא  די סס^א הוו

 טלכאשלמה ססחןשרןר;אלןךם
 הזריןתורין גלגלןא מנצנץיפקעין הוו

 חטשין רובין נהמין ךיותאvא גע;ין
 בע:יןאנקץבכיןן• נמרץ אמריןפעץן

 מלליןתתגלין טווסץ טלימין שיונו־ין
 צפורין מחמפין נ.צן בני מר־ןרקדין

 לסחדיא לבהון לסדטוף מ:ללין
 ורוון רשקרא מהרותא יססידוז ךלא

 נסהיד בלכה^ אמרץ םד»דיא
ואי (־״ ואילא דקושמא סחרותא

א ר ) חיכוח שני צי׳ל רן ל ק ע ת מ א מ ל ע ' ן ץ נ ב '

 במסלןית בוס^ן זחלין אךותא הון
 כורסיה 'על למיתב שלט/ה דמלכא

דמלכא בורסיא וחיך דמלכותא
שלמה הכתב

 וסיבכי׳ מתנלציס כחכחה הנעשים הנלצלים הייו ו שלתה לפניהתלף
 הכבשי© :טורפים> הזאבים ; שיאגיס האריות ; צעיס השורים אז

 : חילליס החוזוליס : כוכים הצתליס י צועקים הנתייס פועים
 והצפרים חצפצפיס •הנצים קוראים החינצוליס • חייבייס העייסיס

 ; שקר עדות יעידו לא למען העדים לכ לחעזכ ויוהיס טהיס כלם
 נהיו- אין ואם *. אמת עדות לעיר בלכבס אזתייס העדים והיו

 עלכס^ לשבת שלמה המלך ובעלות ; העולם חן ומשורשיס נעקריס
 האי־יוןן היו :החחלכוח לכל נעשה ולא היה כתוה!לא אשי מלכותו:
 שונאיה^ נתזוייבו וכאשר • כשליחו כשתי׳ מיני כל ומפזרי׳ זורקים

5החרי בכל מלך הרשע נבונדנצר עליסס ועלה התנכר( • ישראל של
~ .ifi צח

1
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־חרגה
̂ילמיזראהוהלכלמלמא  וכד י י

 איתנכר 7̂ךי̂י עאיהון איתחייבו
 רי̂זי̂א נבוכדנצר וכליקעליהון
̂א :ת אחריב מלכאךבבל  א׳

 ואגלי בנורא מקדשא בית ואילי:ת רןרתאךיחשלס ליר̂בז:היכ.ית’ךי
 לרבלר׳ ואייתי!תחון יי:ו̂ר בית :ת

 ת1זנמהון' 'ואגלי דיבארעתמת
 י1וכדב; עולמח דמילכא 'מךס;א
̂א מלכא  דיסקייתכ נבוכתצרדשי
 הוו במנגנון די .ירא לאהורז זןלוי
 פימיט ̂ךרגא.קךמאואךיאךךהכא. _ית!־גיליהיגנל אפרים ליד סלקין

 יתיהגול ומחא ̂תאיטמיהדימינא
 מחגיר והוה רימטאליה' איטמיה
 ומבתר • ’ מותיה ’ יום מ:ניהער
 אתא דבבל מלכא גבוכדנצר
 למצרים טלכאואוביל;תיה ך?וולטה כורס;א רטבא:ת מוקדון >יןםנדרום

ךמצר;ם מלכא מיינזק‘ הזא;תיה וכד
פתשגן '

 החקרש יח3 אח שיף ל לבז דישליס מיר אח חן5 • ישראל איץ ^
 המח באיץ אשר רגלחה אוחס נ'אvר :ישראל ביח אח v:הנלרכאש
הרשע מלן נבוכדנצר ונשכהש ל המלך נשא איז עמהס ־יעל

 המחגלגליס הנלגלי׳ בחנחח ני יודט היה לא •י עליי (לשבח לטלוח
 נסה הזהב ממעלה^הראשונה(אריה טל רגלו פרש :בי טולים היו
0י( פד ירנ( על צ(לע (הוא .הששאלית ירש טל והכהו ימרמ9 ידז

W ו

 מ'־מוכח דחוה ךכורפיה שבחיה ית
 טתחמיר הוה ךמלמא כורסי כל מן

 די ידע יהוד ולא ?̂לוי ויתיב ךיט:ן
 רגליה ית אפריס סלקיןליה במנגנון

 דהבא די וארןא ל)ךמ>}ה דרגא על
̂א איטמיה על "ומחא;תיה ' יטינאVאיטמיה פשט  מתקרי והוה ךשם
 מלכא אנטיוכום כר אתאאיניפוניס 'וכד • מותיה יום עיר הגירא פרעה

 ואהריב ךמצרים וסליקיעלארגנא
 ׳שלמה טלכא כורס־ה ית ושבא יתה

 5,ואישתמטת ב̂ינן ואייתיהיןתה
 דעלמא אוט־י כל ואייתיה דהכא בש־ל־מילתארי דכורסיה כריעיה

 :ת'כרעיה למהקנא וכללןניטיא
 יתיה למהקנא ךכוךםיהולא̂יכילו'

 טלמתיי־׳ בטילת הד־יףוכד יומא עד
ההוא'כורסא על ךיסוק'ויתיב זכה מקדשא דיאיחעתקבבית וכזכות בתדודי כורשיפרכןאה ולןם

דסיכא
הכתב

 nfi 5ויש חוהיון נרדמות’63 נל5 תלך הלויינצר ואחיי • חוחו
 אח יה חצר (!לך שיכל, וכראיה : תצרייחה ויכיאהו שלמה סחלך כסא
 הסאוה המלכים רסאיח מכל משיכש היה אשי ומסדינחו הכסא שנח

 הנלכלי׳ כחכגוח כי כן גס יודע היה. ילא • טליז ולשבח לעליש חאוה
 (אריהכראשונה המכלה טל רגלו פרם t בו עולים היו המחגלגלי׳

על צולע והוא • םכמאליח ירכי על והכהו הימנית ידו נשה הזהב
, יינו



w הרמם
ת לא ךכותיה שרטד, ךמלכא  לביד, ד/צ?ר5ל * ה^ציס וידבר.על ת

 וזמן בחמרא'שרר שלטה רמלנא תלת כש;ת ; ’ י - ־ןקן3ל
 ̂ מערכאךהוו1ך;חא5לכלמלכ;א ית5 הון ךנבוכתצר’למלמתיה

 I ואגני אך^ךאל1םיכין'ריהלאךן9 וטת^הין טתאנחין בב;ין ״טךאל
 ית^לכותיד,;3יתהון?:גוטרמנאב ״עלןשגאהבז אתגבר ^טרקוויל[

 ■ שלטד׳ לביהד^לכא שפיר כר לתוב ‘טדיגתןבגלית^ אחךיכיית ארעז־׳ ית
 למ?ןלאגבליןוצלצלין א^ר ?:חטליר־ בן»סביגא בשר;!יד וירלא אגלייתן

ה ופיגרין ותופין פגלותא ןרבךכינן אסר בשושילתא ת  בהוןידור טזטר ד
 לביהידמלכא שפר' כי 'ותויב * אבוי ןטפליגן לןטיל שלטתןפסךבא אגלי

 חיות לאיתיא אמר בהפריה שלטה שבחן לתו בליל בשמא אוביל
 דאר^יא ורירזשא שם;א" ועוף ברא דבית טלמא קטו וכד מנן אתגסיב

 . ןשיךיןוחחין.ולילין'למרקךאקךטוי כוליהוטן ?גלמא מלכו ךאגון דוד
 'טלכיא^עין’ לטחזירמתיהלכל פריהואטליןד שלמה בתרחרלןם
א יפריך ;תיהקולשא  ̂‘יתון■ קרח 'למלכא לןדטויוסיפרין חיות על ת

 ואתי טתכ^טין ומלון כשטהתהון נעלריסשא שטיא עופי ועל ברא
 וכדלאזקיקץ אסירין לותיהבללא ועלרוחין'ועל שלין ועל לארעא

 'בהאי :תתן לדבר אגש זכללא ן1לין/ותה;דעםטללבולהו^ואג’לי
כיני בראי בעיסרגגלא1שעתא^־ כ^יב ךהכלין י בטמלליה ;לעין

תשגן3
אניפיניסכן וכשבא ___________________,____

 נסא אח יישב אומה• דחרב חצריס אי״ז על ייעל המ-ו אצ-יונוס ן3
«שרשרות הנסא ונלמבהרג! : באניות ויביאה • שלון: החצך

עופיאתכ3ד

מחי ס יי עד ג?ה פרעה פמו ייקרא ירכי

— :חצך
̂ב ̂־  הכסףוהזבב במלאכה העושיס מרביהעילס כל להביא ליה • הי
 הזה היום עד להכינה יגלי ילא הנבבי־מ סנסא יגל יטניאח למען
ובוכותתחתיו יימל׳־ך הפיהי נירש ויקס תמלכחי בקייע ויהי

t o הר: בחרב ויחילוסינו הגלה־בחוילז בגולה :!יינו אסר בי׳ל 
 הסל( כאשר דפי :מחנו נלקחה חפאיחנו סטרח בשלי הוליך זטפ/ו

 מי(ימיך שלמת ויקס • סלו העולם כל על למליך ייי ״לני
 התחש תיתש ועל • ה:מיס מוף על * השדה היח על הקב״ה חיתו

 . כולס שפת יודע היא ויהי • מתות • פגעים • שדיה על ®ל
קמ^ד לב נשוב ז .* העלים על וידבר כתוב שכן • שפתי יידעים והס

I_________________1 1 ׳* .1. זכשיגנבקמיד • וירברעגהעטס גתוב שק ̂ V ' 1. 1, —י-
 והושי״ לא׳י לי כקרובים ומערב מורח מלד כל אח ייקרא שלח כיין ־ ׳יל ®י]לר נם^ על ולשני* לעלות זנה '0 ביח אח ,בנית אמי אשי

נ ישוי י סמלו הינל ללייז ה’ש' לש־ה ) ל (ז ה הממלש לכל לא:משי כמ<כו אגי וס e יי,סח צוס ליק שלמה סמלו לב «ו ta
,1צע • 1דאנ<1ד1מע יס0נהס אשיחח0נ1 צלצאסצ״פ-ס ’•(אזתו-׳ל״ ממי׳1משח1 נאגמי׳ .צמנמצרהיודחישואצטכ■׳ ״ ״  י

צו •1;נ״אמאיצנ ילודי עלימיד נכרי. למגי כצו אחמיי ״י השמים ו>1ט למיא אמר ליין שלמה סמלו לנ סמ״נ צו איז ס ח  מי
»•משי W אשי (שמשי׳ ■ גגולה אושש ה-.לי « ! ס ־ «אימפ 'יר״ י « -* P)nn ונר״ מיקיים והי! (פגמים^ סו מפ״י
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הרגום
 ופלר.?(לי אי^ף־גח לא1. פיא1ע

 וב^א ברוגזא מלגאדאייתץתיה
 ברא תרנגול מתיב • לטח?:לא;תיה
 וא^רליה שלמה לןדטויךמלבא
̂עא ’א3שמעמךיםל  אצית ךא<

 הלאתלת י 'פסלמי ושמע באוךנך
 בלמומלכין עיטא ירחי'ןךירבית

 אכלית לא ?זוגי מילתי עם ̂ןשיטין
 ךחזי.ית /מןלןךם שתיתי לא ומוי

 ואטךית טליה ^םעלמא וטןשת
 שליטתא או מן־ינתא היא אירא

 מלכא למרי דלאטשת^עליה
 ון:ןןאיתמךלתא אנא א^תבלית

 ?ארעא שמתא ט־באךקיטור רוךא
 מןרתבאוכםפא קיר1 פדינתאעט־א
 פראשית מן ואילנין כזמלבשולןין

 'זמגינתאלערןאינון . תטןנציבץ
 םיןםגיאץ1אכל תמן מיאאית שו/יין

נציכץטן תטן ?לילןבךישיהוןמן
פוז׳צק -י■
ה '^ייי'  : גדולה! ג)יה51ז יוח'קר1ל«״ ה״מרס מילניס ״יגי

(זח־בייס ־ונרלס • בשוזוחה אוחס קוראיה ליו האלך וסופרי
 בם מוהג אדס בכן ולא ;ברזל במלי ולא רזיקיס לא אליו וכאיס
,ההיא בטס , ד ,  כעופות בין )כבר קרנגול הוא ( -
 שדי rf דפן :וליסדו להביאו כחנוסז סחלך יו1ויצו» . גחלא ילא
 דברי ויבואו הארץ בל תלו ארולי ושמט הפכת לו ויאמר המלך לפני

 ישרות (פצית בלבי עצה גחה• אשז* חדשי׳ שלשה הלא • באידך
 אמרתי בי ״ שחיתי לא ומיס אבלחי לא לחס • צמיעצלד
לאחלי ישמע לא אשד ממשלה או מלסס היש כול< בעילם ו&דאה

*שני

/ ׳ \ ׳
>t ■יי V

 לית בקרכא למיקום ךעדן גינתא
 לא בקושרגא לממחי תינון;דעין'

 אתתא רטיתי בקושטא ברם יכלץ
 ןושטהמלבה1?מלר שליטיא חרא
 מלכא ם::י שפרעלך אין בעין שבא
 ואז״יל ואיקום היךג^רא חרצי איפר

 עשא "לערעת דקיטור לנרכאי
 אייסר ביעיושילתא י מלטהון

 "לפלזל(א\יתי לין'5ושול«יהוןסכ
 פתגמא טלנאושפר מלי יתוןלות

ך א ן א ב ל א3ין3ם ב ל ם ר ל ו ר  פ

̂:רו אגרחא וכתבו  א^רהא נת ול
 וסלק בךאולןם בגפיחרתרנגול

 ור׳וה צניפא ̂ יצציף מרומא לשמי
 בהריה ופרחו כיניעופיא ופרח נצח

 למלעתעשא ךל,יטור לברכא ואזלו
 מלכתשבא נפלף לעיךןצ?ךא וקד,

 ית עופ;א ואסישיכו ̂ לימא' למסגד
ובזעת ורמתידהעללבלמה ש!ש:'א - T : <• T . . ז־ ; ־•

יי׳ייי! י הכתב
 באיל זר קיי ברח 6ש *cfr ארה מדנה וראיחי הסחרלה׳י : לן הה

 הברה ועצי ״ ל3י מעצות <כלסן ־ קרה מזהב ארמרזי • מזרח
 גדול רל • עדן מנן ושויזיים:מים בראשית יחי מבכה שם בחוליה

 דלר.ד« לערוך בייס ׳י"אין בראשם זכב וסכרח • בתוכה ־רב וצבא
 ארנם אף • ננילרת מאוצב וכמב בקשת וגירות צהלית צינלוזס •וא̂י

 ופוזה • שבא וברה־תלכת טליהס והולכת מובלת ראימי'אשהיאדח
 ננבור אאזוור . המלך אדוני לכלי הדבר וכשד נעיניך מן חצאתי א־כ

 בזיקי׳* למדינחבבאאאסורמלניהס קיטור כסיר יאלו ואקוס רלצי■
הדגר יייטב • ^ יאגיאס נריל גנלי זנגגדהא
■ ■<יהד» ■ ד
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tתרגום

 וכד (תטיהאוםתכדא יסות חון1;;ר
 ברא ■תרנגול לווזה נחת > תמתת

nrii קטדית-בגפיר׳ איגלתא וידא • 
ה וטה וקרת;תיה ^רת  י כתיב ת

 ליכי שלש שלטת* טלכא מיני ?גוה '
 ■ דאטלח ירקת ליאת שלםלרבנייכי

 ברא חיות צל בךיךחוא קוךשא דזי
 חחין וצל שילין יצל שמיא לעילעיר

 דמלינחא וכלימלמא לילין וצל
 ין5>}תיןוש. וציפוגא ךרוטא ומצלבא

 ותיתץ כצןאיןתעב;ץ בשלומי*
 אנא.צביר סנןא יקר ות:%ןבשלמי

 ואין לןךמי ךגנין לךמןבל^לכיא
 תשאלין ולא תיתין ולא לצלןן לא

 צאיכימלכיןולגיונין אסדר שלומי
 מלכי^גיונץ סח ואיןתמלין ופרשץ

ברא שלמה'חיות למלכא ליה אית
T T ; T .־ ־־ •' »

הכתב פתשגן

שני
 ואין ופרשין ולגיונין מלכץ אנון

 אנון: ששא עופי ■פרשין טח תמרין
 ■ ולילץ ישידין תיליאנוןרוחין פישץ

 ̂גל׳ נתביין ךחנקין' מיונץ אנון
 ברא חיות. בתיכון בגו צלסתיכון

 שמ;א■ .עופי בחקלא קמלין.יתיו'ן
 שיטצת. וכד מנכון בסרכון' ית אכלין
 אגרתאתוב פתגמי שבא^ת מלכא
 ובזעת לבושא ידה״ע̂ל רמת תרת

 ;תוןשלחתול)רתלסכ;אולרבךבנ;א
̂סה לא להון ואטרת שלח ילצת̂ו

 ו>{םוין'לית מתיבין שלמה מילנא ל
̂' שלמה למלכא אנחנאןדצץ  ולא•■̂׳

 P לא והיא *' מלכותיה חשבין^ית
 מליהון י שמצת ולא אתרחיצת

 ימא ספני ־לכי̂ל תוקר ושלחת
אכני יתון ואטעינת מ א טרג קו ^ 

טביין ס״ען

 זיז גכנף אוחז ויאשרו ^ענדו :5יזלח ויגחנו המלר מופיי רשראז
 וכהיוסו • הננופיח לין בימף ייפף ■: לשחיחחחים ויקסויטל :שדי

 קיטור לפיד וילרו • הפוסוח׳אוזדיו לל ויפופפו פרמו ועופף סורח
 לכחש להשסהוות קכא תלכת וחצא כיקי לפנוח ויהי • שיא לחדיגח

 כמדיה ירה ותשלח • העופות חפצי הפחש חשך והגה ־ מזשפעה
 שדי זיז אליה ירד משחוממס ובהיותה :כחשחוחחות יסהי זמקרפס

 וזאת • ותקראה האגי־ח סתיזה * בכנפו קשורה והנה.אגרת וחרא
 ידעת הלא • לשריך ושלום לף שלום שלחה המלך חאח טנינס היא
 טון> ועל הארץ חית טל הקב'ה אותי החליך כי שחפת לא אס

 וחטוב מזרת ונל-מלכי י לילין וטל : יויזית טל פדיס פל םשמי>
 לכא נפשכם יש'אח אש טתז ־ ושואלי'לשלוחי באים זדיוס צסין
המלני׳יהיושכי׳לפגי מכל לכס אתן גי(ל ננוד ״ בשלוח• ולשאול אלי

 חיילים חלני׳ אחכם אשלח לשלוחי חשאלו ולא ומריחה חחאנו ואס
 לחלך אשר זה^שי׳ החיילי׳ החלכי׳ הס מי תאמת ואס • ופרשים

 הפרשי' הס השמי׳ טוף • החלכי' המה השדה חית • שלחה
 מרסינס על אחכם החונקי׳ והלילין והרוחות השדים הס והחיילות
 יאכלו השתי' וטיף כשדה אתכם יהרגו השרה היות ;זכבבחינס

 הזאת האנית דכיי אח שבא מלכת וכשתוט • בשרכסחטליכס את
 לפייס' לזנ?:י' לקרוא וחצו . ותקיטס ביגדיה שנית ירה ותשלח שבס

 המלך אלי שלח תת שתטת' לא אם יימתס הלא אליהם !תאחר
 שלחה החלו את יורמי׳ אנו אין אליה ויאמרו יחדיו ויגימ ז שלחה

 <לא לדבריה׳ גס לבה שסה לא והיא • חפצי׳ אנו אין ובמלכותו
 לן* אשי הים וחוכלי תשוט חופשי כל אל יתקרא שלחה אך :שחטס'

מרגליות;זכות חיני ובכל בדושי׳ נטצי האניות ולטמון לטחוס וחלו
׳ והשנח

1
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חרגום

 טלין >'פי׳ שיתא ליה ועידרת טב;ין
 חדא ■בד'שתא ובולהון וטל;יתא
 בני ■ומלהון חד ניחא בני וכולהון

 ש^עהחד וסלהוןבני חד יופא
 וכולהוןבני סיד־א בנייקומא וכולהון
 ולהוןלבףפיןלבףפא3ו ך׳ךא קציצא

 ושרדת אילרתא וכוזבת ארגוונא
»33VlP|1n’T3 שלמה למלכא ליה

טיד שךאל דקי טהליןד ל.י
 בבעותא בצלותך ן?זניןכ;(ן שבע

 לסוף ך1לנר א״־סי לןד^ך ל^^כעימן
 שנץ רזלת ׳=ןתשנין^הך־׳לסוף

 שלמי׳ טלכא לות טולכאשכא ^זת .
 ראתת 'שלטה וכדשמעמלכא

 בניהו לותתית אפיק שבא מלכא
 תפיק לשפרפרא דדמי יהדךע בר

 נוגהא לכוכב צפראודטי כעידן
 ולטי כוככיא ב:ך וקא\ם י ךמנהיר

דמיא פרצידי על דקאים לעיושנד. : * T ; T ז י• ז ; • ♦ י - T

 אחח כלה מי מלס ויטיויי נערי׳ אלפי׳ ששח שילמה למלך וחשלח
ע מי מלס אחד יוס כני אחד:ולה רייש כני מלב נ  לולם אחד י

 •׳ ארנת^ לכוש לכישי׳ וכולם אחד קצכ בני אחפנולס קומה גני
 וכד קיטור מטיר : שלמה לח^י גידיה׳ אצרחוחשלחה וחרתוב

 • פניך וארצה ממך אבקש פחה שני׳ שבט מהלכה ישראל ארץ ,
 מלכת והבוא השני׳ שלשח ח־ז ויהיה י שני׳ שלש אקז לפניך זאניא י

 אליו באה כ• שלמה המלך וכשמזט ידושליתה; התלו,שלמה אל שנא
 לאשחורה הדומה יהוידס כן בניהו אח לקראתה הוציא שבא החלנה
 הכורבי׳ בין והחברקח הינותדח השחר ולאילח בוקר לטח כיוצאת
שגא החלנס כראוחו ויכי .מיס פלכי ל1י היושכת לשומה והדומה

ת עוני
 בדהו שבא!ת פלכא קזת ןכד

 רכוכתא מן ’ואתרכינת ןהרלע
 לה,' ואפר והרדע בר בדהו טתיא
 מןךכובתא'<פתיבה" ארזרכינת לטה

 'שלטה מלכא את לית ואפריה^יה
 מלכא אנא לית לה ואטד קתיב

 י דקייטין ץא4אחדמןמ*־מי9עולמה,
 לאחורי׳ אפאה אהדרא ונדד קדמוי

 מד לא אי לרכרברא מתלא ומתלה
 'מרבעותיה חזץ לכוןאריאאתון'

 אתון' שלמה טלכא לא^חזיתון ואין
 דקאיפקדמויואייתי' תבר וחזוןשפר

 מלכא' לקרם יתהיכדהוברוהוידע
 .דאתת'לותיהקס וכדשמעטלכא

 זחיתא'לכרתת בבית ויתיב וא;ל
 אiזוגיר בכית רפלכא שבא מלכא
 ךמלכא ואפרי פחשב^בלבה יתיב

דתעבר חלווה בפיאיתיבלחליות ; * r T״ * ־• : ־ ; T ; - . .
■ ■ ד.כ־י.ב פחש־;

 יידה לתה לה ויאגור יהוידע כן בניהו פמל המרכבה מפל ירדה
 . שלמה הרלר אירן האס לו ותאמר הח^כה חרכבחךותצן מעל
 ■ אש ני שלמה ההי'ך איי אין אליה ויאחר יהוידט בן בניהו יען

 משלהי יהכא : אהזרניה פ;יה והשב לפניו היושבי׳ מעבדיו אהד
 רובצו• את רואי׳ את־ האריה אח ראית׳ לא אם וחאמר לשייה

 היסה האיש מיאה אס ראיחס אתס שלמתי המלך ראיחס לא ואס
 : שלחה המלך אל יהוידם גן בניהו אותת ויבא לפרו העמוד
 נית אל והניעה שבא המלכה אלין. באה כי עוד שמע וכאשר
 ־ • 1ל אשר זכוכית ביח אל וישב וילך מהיכלו המלך קה מלכותו
 הוא ׳-’שלמהב• המלך ותאמר ראהו כאשר בלבה המלכה (חחשבה

..־ .יושב ■ ׳
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א  מלבא מתיב ברגליי סערא לה ו̂ח
^ א ̂*א שופו־א לדדשו^רך ו  ךנ*

 לגברא רש?!ר :רךגבךא7ז?;גרץש
 מתיכהימרכת • גנאי 'זןזפרזלאףןתא

 א?£ר!יל מלבא טרי ליה ואטךדי 'שבא
 פשר:תהון1^חליןךאיןר וזלתא רך

 ואי • את חכים ךגב:ר אנא לי;ךעית
: לא י  מתיבה אנשא בני כשאר או

 וחהץ ך|עא גךגריין מר^ !אטךה
ל ח פ  מ;א ומשקי אבנא דילו ך
 רכוחלא לר^גובתא 'ןאטר לתיב

 מן מת:!פר ליה ואמרה ^תיבה
 ומאכלו:!פר האדמה;צא

 מתיב לב:ת ’ביט19ו כמים נישפך
 ואמרה מתיבה • ואמרלהנפטא

 כולתן ?ריש אזיל ארללין מהו ליה
 רישיה ומרירא תטזצוחא^רבא

 למסכינן לחוךיןעאי שבח • לאגמון
חרל 'לרדין' גנאי ל?תים שכח

^ק ^ פר

 : ציציייה שמיות לה ונראתה■ למבול כנ״״ה שוני הגייה אז ב8יז
 הס ושמריו הגשי׳ יפי הוא יפיך לה ויאנוי שלתה המלך ננז8

 המלכה ן1ות־ : לנשי׳ ודופי לא:שי׳ יפה <שער ‘האנווי ששרול!
 אוחנה nirr?! אש * מיליות שלשה לך אחורה המלך אדוני לו וחאתי

i• וחשא לי.ו אתה האנשיס ניחר לא ואס • אהה חכם איש כי ה':י 
 תה • מים ותשקה אבנים השואב רזל5 תדלי T■̂‘ גאי* • <ר.אר,ר משלה
 כה נוחנימ אשר הקנה ששופיח סיא זא׳ח • לה ייאמר הללי מגה הזלו

 מן עפי יצא!מא:לו האדמה מן עפר : ותאשר מויי־ה עוחא מוז!זצ
לה ויאחר הלייך עגה ; סא מה לגיש'ז ־זניש ; גמיה :;פך הא':

שני

 לד. ואמר לנוניןמתיב נסים לציפוךין
 לא ליה ואמרה מתיבת ^ כיר«נא

 באתי אשר .ער לךברים האמיתי
 הו;דלי לא ותךאינה,עעיוהנה

 .על וטוב חכמה י הוספת החצי
 א׳מךיף שמעתי י אשר’ ריששער!

 אלה ״עבךיף ואשרי אנשיך ואשרי
 ?בית טרכוגא ’בנו ואעילךתר.

 ש?א מלכת מלמתאוכדחזת
 למלכאשלמה׳ < ךבותיר,ויל)ריה

 ־■ך>מ ־ ?רא רי למאן שבחא :הבת
 .חת ך> ?רוך ;אלתך”יך. ואמרת

 ל’־תי.ךםלמת{1כו על’?ךלםת^יתך
 ויהית וךינא צךקתא למעבר

 פגי’נ וכ^אטבא למלכאךך.כא
 מה כל מלכא לה רהב ’ c לחרא
 ומךנחא וםלכי*םערבא • רצכת

 שמעיה שמעו בד וךחמא וציפונא
מן ואתון טזד.עזעין כולהוןבחדא

’ ד,כתב
w יולש ׳בי^ש מולך מלגוה 6רו • ות^מד החלנה ן1ומי ־ הוסח הוא 

 '5ור,־ לשרים עבא י כאגמון ראשו כופף : ותרה גי^ה וצוער,צש־ן?
 « לדגים ואבל לעיסות ממסה • לחים (יגון למסים סאי •־ לאכיוגיס

 אלי( וחדנר : אמחה היא זאש ויאמר כחלןי ויען ״ הוא מה
 עדאש׳רכ^תי לדכרים לאהאמגסי • האלה נדנריס המלכה

 אל וטוב חכמה הומפח החלי לי אוגד לא 0וה< עיל ותראינה
 אותס (יבא אלה עבדיך אשרי אנשיך אשויי שחמחי אשי ■השמועה

 חפאי־ת יקר אח שבא מלבח ובראוח # מלצוהז היכל הוך אל החלו
אצהיך יהי'ס׳ נ ומאמר אוחו להיברא והודאה שבא גאנה גיילאי

ברון



t
W im

 ר(;א ובדיו בירןרךב אר;ךיהון
 ובכסףובאב^ואצביןו^רגלין וכךרזב

 הודי ךשך^ עאיהון אתחייכו וכד
סגיאץ נבואה מתנבא נ^א ירטיה

; ; ; T ! ־ T ־ • ־ ־ ; • : I -  T

י נ )J ע

 היןדיזא שדי ית וסלעי לןטול;א
̂ילס  ירמהנכ;אוחזא אחא וכד ירו׳

 ,דאתחריב ̂ ירושלם יתקיתא
 הוה לה טיןפין וחיסו>ןסאךכםדאי

 ובכי רפא בלןלא צוח וכ;א ירמיה ךלןיךשא עובישת;סיהחהא לן
̂ןדבאומר־יר־א ̂ ̂ י ־ . ^̂ מתי^וכןאטר’^

’שבשתני ' ת5וא 'י! ̂ בתתני
 בר^ין ט3ש לארעא ואובילת;תיה ,

 יר^ך• בנ;טיןואיךדהוה ארץ ל^כת j מירושליס דמיה דצא כתיב ןךהכץ
ה בנו:חשלם נביא  מן רהטי בעי הו
 אתטסדת ולא לבשמא אבוי ןלןדס

 דבבדאי ביריהון 'לךתאךחעזים
 ירמיה א^ אלא אחךיבון;תה ?לא
 אתגבר בנ;טין י שיבט באלעא 'הוה

 מדכא נכוכתצר ̂עליהון ’ וסליק
 בז רישר^ ארעא ךבכלואחליב:ת

 בית n1 ̂ולןלי ףרושלים קרתא ית
 נבוכךנצר ועד בנורא קדשא9

̂יתיב  לבלתר׳ באנטימא’ רשיעא
רב נכהלאח ביד דושלם על שלח

פתשגן
 וחתן וחשפע צדקה לעשוק החלמת כסא על 7כךלת אשי נייר
 וחל;י ; חפצה כל את המלך לה ויחן • מאד 5הרב וכסף זהב למלך

 יחד כלם וזפז קחו שתעז את שתעז כאער ונגב? צעוגס וקדמה יחה ־
 יבאנניס ככסף בזהב רב ובעושר גיול בכבוד חתקזחותיהם ובאז

 ירמ'ש היה ישיאל של שונאיהם וכאשר:תחייבו • ומרגליות טובות
 סתת אפל :אותו מעיס ש ואין עליהס רבות נבואית יא מת כצביא

 ללכת ירמיה ויצא כחוב שכן בנימין ארץ אל <'יליני אלהיס רוח אנחו
ת  ומתחנן מתסלל היה בירישליס הנביא יימיה ;בהיות בנימין א
 יחריבו ולא הכשרים ׳ביד ל3ירו פיר תמסר שנא בבסמיס אביו לפני

עליהם ועלה נגר בניעין בארן הנביא ירמיה בהיוש אר ־ אייזג
ה

 ץ שבשתני ואפת ץ
 ♦ רכלתא תקיפתא;תי ואשתבשית

 רשייעאמלכא וכדש^ענכוכל;צרי
 ירושלם קדתא ךאתככישת ךבכל

 ךכסדאיואתא חלוותא כנישכל
 בדשיד׳ ומניד טקדשא בית על וקם

 די קךם מן 'בידיה ויטובלומייתי
 בסוףטשדעסיי׳ ד־הוה מה ןדע קוה

 י,עריהן אשתלח ̂ כד' ךסנתריב
 בהוןתטני וקג־ל טןטרוטא 'מאאכצא

 ̂רישין אלפין ךברבנויוחמשא עקר
 ךפנחריב טמשיתתיה אשתייר ולא

א אלא כת תוב ונפל! • בלחודוי ת
; ; ^ ב ־ ’ ’ ה י * ל

 עיר:הקויש ירוקלים את כזו • א^י אוז ייהרי ל כיל מלך ליוכדנצר
 רכלתה כאגטיוכא הרשם נביכדיצר ובב;בו : כאש מקדשו אש וישרוף

ב ניזזראלן את שלח  . מוח«ת'ה אע וינחוץ ירושלים טל הסיחיס י
 כשדים וגדודי כעיר נחר־בה והנה וירא יהשלימה ירמים וכשבא

 וילענן • חמרוריס בנצי קולו אח הנביא ירמיה נשא : אוהה סובביס
 וכשתוע והיכל שיקחגי ואפס ה׳ פתיחני • וימחר וחיה נדלה צעקה

 חל כל אח קבץ * הקדש פיר נכבשה כי הישט בכל חלך נבוכתצי
 היה כי ; ידו ויגף יאשו וידע אלהים בית טל ויפחוד ויבא כשדים

 סליהם שלח כאשר :סנחריב מחנה א.ת קרו אשר התיצאוח נל מדע
עשרהרמא רכ&גמנה היג ויהרנזבסס • חרזס מלד את הקניה
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^כוכה^רמלויכא לןלאואמרתריה
 בארע לרבלה ךבבלקוסאזללותוב

 בתרפים שאל בחצים ךןללןל חמת
 ונפללגוי לפערבאוהדר שךאגירא

̂''לא  והדר לל/לתא לירא ירושלם.
̂ים לגוי ונפל  ושדר ול[ם ירו̂י

 שימהתהון רברכנויעל:חשלפומה
 סבים שר נבו שמגר .נדגלישראצר

 בתר ואזל ולןם • מג סרים'רב רב
 וכן מתיב םלןךשא לבית ועל רסבנוי

 שחין ו־ארגי רבא ^חא אנתהוא אמר
 היכלףוכד לןרתךועל על ןאיתיתי|

 מלןךשאךעג?א’ חאךכית1פיר סזא
 סזסנפשיר׳ רןייטיןלקיבליה קסאבא

 ואתון'כל 'לנ??^חא ?לא?ד?א
 עמהון ואייתי] שראי ךב תילותא

 ין1ןטעיניןנר ושתתיןגקלי סאה תלת ,̂ .
 ׳י, W׳( ?נדתא אי:ןן' פחלובלעת ךי '

T :1 ; *• ; rדביתמקרשא ברייאתא 'פרותא>  T T .

 לבדו הוא אס כי סנהריכ במחנה נשאר ילא ■ פיכיס אלפים וחמשה
חה  רבלחה ושיב לך קיס ־ בבל תלך ל־גינינצר ואהיה בחקול ̂י

 וכסל לההרב חץ ירה : בה־שיס סאל קצילביליס ; חחח אכרבא־ץ
 ונפל ועיר חץ ירה ־ בייושליס ;נשל למדי סץ ירה ־ ייר:כליס
 שהוהס ואלה ■ לירושלים לבאוהיו שי־י אה ושלח קס • בייושליס

 ויקס * מ: רב • סריס רב • ס:יס ■ נבושי• ־• שהנר •י שיאלי • ?רגל
 אתה ויאתר• ויכן:■;וכדנצי ביהספאיסנו• אל ויביא אחריהם וילד
ונאשי :היכלך ועל עירך גגל ותביאנו המזח;( אשי הגדיל ההל היא

הכתב פתשגץ

י ^£וני

 ונפשיק !הבין לא ועדכען
 פרנס 'דאתא האעד1לאיתפך

 pמיה.עלנV מן' וזרק חזירא ונכס
 M מן ̂יתיה וסאיב מקלשא

 iji' נפשיה פתח י ךאסתאיב
 unpa ילבית נבוכלנצרךשי;עא

 הכדרזיננ עזרתא על ויתיב ואזל
 נבוכדנע■ רבאךחמא להוידעיבהנא

 'סארזנאיושאל 'ךמיךתע ילדמיה
 לס! להון ואמר' שראל די לםב;א

 מתיביןואמדן הוא• גברא הריןלמן
 טוסז והוה ביננא הוה גב;יאחר ליה

 מיניהולולםנא” רןכילנא ולא לן
 וכד • טקלשא סכית וקטלנא;תיה

 פתגמא ךש;עה:ת שטענבוכלגצר
 ארבעת לי ואייתו אמרלוןזילו הלין

 ונכס;תוןעלוי בחירי א^פיכהגי
 לאאיתבליז ךההוארמאעדהען

.נבוכלנצר ביה ךנזיף באו־עאלעד
ר ■“ ■ ■ - א י ו

 הדלחוה נסגרו : לפניהם נצב טמא ע׳׳א לי חקישני ביה שערי ראו
 עמהס ויכיאו כשדים גדודי כל ויטאי :להפחת אבו ולא תאליהס

 וחילע : בדול(מקמח קרדומי נושאים נמלים וששים מאוח שלש
 עצמס אכז צא זאת ובכל : אלהיע לניר! אשר החיצון שעי חומש

r ושד,ס פרכי״וס בא אכר עד צהפהה t :בית על מדתו (יורוק החזיר 
ר ויבוא • הדלח נפחמה מא ש? ואחר • ויכחאהו המקדש  נטמ;נ

 הג־־ול הכהן יהוידע כן זכייה עזרס אל וישב וילך ;אלבישאלהינו
ישראל(יאמר זקני אל שאל : בארץ ומתנענע רותח דמו והנה וירא

'אליהם 1 ^
I



היגוס
 ותהרוב אומתך כולא ליה ואמר
̂לך  וכדחזא אהכלע כן ובתר ז

 ךאתקטילו כהנןא כהנאךבא.ית
 ;ליהואר:ל)יןבאיפוךיה1לב־״.יר\ט;

 בידיה מקלשא ונכיבנתיממתחא
 ̂עני ן ךהיכלא :ךא1;;לאי0ולן וסליק

 למחי ומשלם ביתא יהיב אסר וכן
 נפשיה ורמא • ̂ביה הוינא לא ונבדא

 ♦שארכתיא חזו ד5ו ויקד נמ־א למי
 אינון אף י ךגורא דליק (־תא^בא

 וכל כינוריהון גית נסליהון נסיבו!ת
 ונקירו• נורא לגו ונפלו זסריהון מאני
 לבית לממגל' ?כוכדנצד כעא וכד

 תרזגי אי^תימו י קודשןא ̂קוךש
 נפשיהון.עדךי פתחין ■היכלאולא

א1נפל.תב קל  • מרומא ט^ומי /
ובתר לבנוןךלתיף פתח ליה ת (אטו

כהשגן
 • כינינו כיה אחד כיא5 אליו ויאמרו וימנו • הזה הדס לה• אליהס

 ונהרגהו מליו ונקס אליו סממו ולא יזם אוהנויוס בהוכיהו זיהי
 ^הר האלה הדכריס אס הרכע ככוכדנצד ונשחוע ; אלהינו ככיח

 אוסס ויכהמ • כהונה הרמי אלפים ארכטח אלי והניאו לנו אליהס
 נכינד־נד בו גמר אשר מד .־ בארץ נילמ לא זמרנה . הזה היס מל

 לראוס ויהי • הבלש ואחר טחך• כל תחרב עליך אליד ויאלזר ריבע
 . ממילו אח לכש :ומח.ים הנהמיס הכהניס אח הצי־ול הכהן

 ויהל וי־ם * בידו המקיש ויפחחוח אש זיר,ס האפור• אח בו זיאפוי
 במלין ו:ולס הביש מזסר • זיארר קולו אח יישא • ההיכל נג מל

 יתר ראו ונאשי : האש(נשרף לתוך מפל : כי יהיו נא זהשוהייס
ננורוחיסס הס גה לקחו באש• נשיף ל הגד* הכהן אח הנהגים

' י ש:י

 נבוכתצר ועל נפשיה פתח כן
 קוךש;א קדש לבית מסאבא עזיעא ך

 י; עלמיא כל ךמלך חיה1שב וחזא
̂,וא וחזאיתמאני • צבאות  יןר

 כהקיאומלכיא בהון ךאשהטעיו <
n ךבית n לגז מןךןךםר דאתבלעו 
 כדמבהל מתטן ונפק רבא רומא
 רבא שמא ו׳שבא קטלארבא וקטל

̂עמא  ̂אפיך־ין בד ישראל ואפילוינת
 ותק ואוביל ךפתל בשילשלוול

 צוואריהון על טעינץ כד ערטילאיל
 ♦־עד עמהון א!ל נביא וירמה • חלא

 .וצזחובכא קבריאבהתא ךמטא
 טרחמני אבהתנא אטד וענץכן
 מגו קומו 'י ת?חקךעקכ אכרה□
 דבית עטא בניכון וחזו.ית קבריכון
ומהלכין בשביא דאזלין ישראל

• ; T ; •• T ; : ’ ■י ־■ / • “ ; • I
בגלותא

הכתב
 ורכבקש : ונצרפו האש לחוך ונפלו זתירוחיהם כלי וכל זנכליהס
 משלו ‘ההי: שפרי : הקדשים קיש ביח אל לסא סרשט גבונדנצר

 ייי׳דר ר.ד;ר^» נזשהי קול בח ילא אשר טי •־ אותם נפחמו ולא
 ייסא ־ סאליהס לפההו נן (ייזרי : דלחיך לבנון פחח • אליהם

 ;כקישים יש1ק ביח אל זללטמא הרבב כבוכדנלר
 . הדרג ואח מולחים צזר ה'לכאוח ההלך בבח א׳ש (ירא
 : צר,דש בהם ישרחו אשר הקיש נצי אח זינא

 משם ויצא גדול קצף קצף * מפנמ נבלמ< ני דוד כיח זנזלכי הנהנים
 ישראל ביס אח ויוציא גחל שני הרגרכדשב ג ויכר ־ כוזב,־הל

 ונושאי׳יזול מרומים אתזס ויוליך .־ברזל ובנבלי בנושרוח נאסיריס
צמהינ( מ3ק אל שהגיע עד עמכם הולך הנביא (ירמיה • צזארס על

יצעק’•־ •



תרגום
לוליעזא חח טתיכא * בגלותא
ת ?בר ליה מטרת  r?pT לך ^רי

 שאמיתם 'את אספתי כי נביא
 קברי .{[רמפל ואזל א?התא ?!קברי

 אטהתא אמר וכן ';נני י' איטהתא
 עזרת >' מרחמטא' •י! <» טהיטג״א

 קברכון טמ קוטו ולאה מ־חל ודבךך־
 ךשך>י עמא ובנותיכן ?ניק וחזיית

שב;א3^^^^יתון  קיטטאדאזליןב
•מסאנא 'דלא בנאתא' וטהלכץ ' 

 קול וכןאמרת ךקזךיעזא טתיבאחח
 םקכרא?התא לןם • נשטע ברמה

 ^ניוכן • נביא קברי על ואזלונ§ל
 מר־חטוני'משה ;יא5נ נביא אמר

 ת1וחזון ’ טקכריכון קוטי ושמואל
 ךדברתץןתהון ישראל בני עטא

 ומהלכין בשביא בקושטאךאזלין
 מסאנאםתיבאחחא !:גלותא^א

אטרית ?כר אמרת וכן דקודשא
פתשגן

 יצחק אייסס טליון אסןןי א«ומיט * גדול(יאמי ל1;ן3ז כי35 ויצער,
 יצולס הסולד־ ישראל כיח כלכס אח וראו מקיריכס קומי ויעקב

 לך אמרתי הלא לו ותאמר הקדש רוח טגתה . בשבי והמחהלכיס
 ייפול וילך האנות מקברי קם : שלומי אספתי ני הנביא ירמיה

 רחמניות אמהות • ייאמר ביני קולו את .־ישא כאמהוש קברי פל
 בניכן אס וי־אינה מקיז־יכן קומנה . ולאה שי־ה״בקהררל נאמנות

 אינה : כאמונה ורכיסן גפהחן אשר ישיאל כיח מוחיכן ואת
 הקיש רוח הנייה :ויחעי׳ עיפים כשני הלני׳ ותת בגולה שצכיס

^  על ויפול וילך האמהות חקביי קס • נשתע כרמה קול י לו *91(
-:שמואל מש־ ; סידיכי׳ נכיאי׳ נביאי׳ אתר וכן • הנביאי׳ קנמ

שני
 אם.יעמודטש־ ?ב;א לךירטןד.

 טקכרינבןא קם י 'לפני ועזטואל
 )מו־זחיא ג קברי על ונקל > ואזל י
 אכילין אטראוכלי^יתילחם וכן51?

̂יתי  דתנהומיןך;אנא כסא ואשקיאן
 דאןלן. רוינזראל עמא טתאבלעל

 מתיבת בגלותא כעזבהצומהלכין
 אלתב ואמרת חחא'רקוךשא

והוה בית  וב ירטןהספיד טרזהי̂י
 ראזליןבשב׳ ל4ישר כית ומנלילעל

 וטע וטדילכיןבגלותאערטילאץ
 ומלכי אינון חיא!נלצואדיון

 ער'ךמ ושלטוניהון !ךברבניהון
 ואפ כוח בית לשמיד. לאתרא
 יר^ח עני • ואלבישו;תון לבויעזין

 ולעל רעזיע לנבוכמצר נמאואמר
 ךאתוןעמיהךל^א ח״לותוןךכסךאי

 טעותכוןותשכהון;תון לבתר תיולון
קט/א 'עמא חדעון ’ בקושטא

■ ■ קטיי־יז ■ ■ ̂ הכתב
 בהולני׳ באמונה צחיתס אשד ישרחל לני טס אח חקברינ׳ויאו קומו

 הלא • ואמרה מקרש רוח השינה :כ«י וחתהלכיס : מולה יחפים
 מקגרי קס י לפד ושמואל חשה יעמוד אם הנביא ירמיח לך אתי־תי

 כאנילזני ייעןייאחי האוחללי׳ האבלי׳ קברי על ויסול וילך הנביאי׳
 ישר^ כני עס על מחאבל אני כי : תנחומי׳ נוס להשקוני אכלי׳ צח®

 וחאהר הקדש רות עוד השינה .כשבי והחתהלכי׳ מולה ההולכים
 אל מי בקול ומינב בורה סופד ירמיה ויהי • וזי־זח בית תביא אל
 ויחפיס פרומי׳ • בשכי והמחהלכיס כגילה ההילנים ישיאל כני
 עד ׳ וכהניהס שדהס מלכיהם החס ו צוארס על רול bעוניLוי

ת ביח הנקרא ההוא למקום הגיתי אשר ם ויוציאו ;ט וילכי;|ן עדי
אותם



חרמם

 והחי ז^׳לתוןשטאשמאשביתון•
 לההוא ?!ד^דיפטו :;[דבריןואולץ

 בכי נמא ירמיה והוה ’מךינתא
 ונתר^טךעינוי״תרתץ טתנח

 יוטא טמעיןךמיא הוותמןתרץ
 ;ז'3ךב אתוןומטוןמד,רותא ־,ריןוכד

 יאטי נבוכתצר.דטיי^א מלבא גני
 טךיאךסויתון1 אינון

 לם’4ירד3 ךי טריכוןרבא ךןךט שרון
 יץאי 1וכד.שטע • המרוןר־ןדטי תון

 ךלןיימין ת'כינוךיהוןב.עךבתא1
V נהךוותא9 ?p ̂גל ךהכיןכתיב 
 _על'.;גרביס וגומר בבל ניסחת ל

 ואטרין ללאי וענון ׳• וגומר תוכה
 איןאנן רש;עא י ׳הרינבוכדנצר

 בשמ;א אכונאדי רעות בדינן
 דבשפ;א זןינןמשבחיןלןךםאבונא

^למיךא^יךךלאאיתםסרינן
פתשנן .

c : הרשט(לכל לגבורמלר ויאחר סיסו אח הלביא ייחיט פחח 
וגלוליכ׳ סוחאוחיכס ביח אל חלכי אולי * עחז הבאיס כנלייס יי

 עס כי נאמנה חדטו > זאת טשחה ידינס נאמיס אותם תס
שהגיע( עד יכאיס הולכים ויהיו .־ שביחס שמי וג(י • העתס

 שחי מיניו נזלו ונאנח ביכה ירמיה בהיוחו אשר : הזאת נה
 אל יעטו .(נשמ • היה היוס עד מיס ממעי שני פס ויהי' ית
r אלס י ישראל, ביח אל ויאמר ה־שע נבונדנצר ^מלך טנוז בבל 

חר^ אחה אשר ״וח  לפני וזמרו בואו ביהשלי׳ אלסינס לפני ו
 שכן בבל בנהרוח אשר בערבי׳ כנורולזיהם חלו • אוחו הליי׳ ע
 הלוי׳ואמרו וענו * ונו׳ בחונה ערבי׳ טל וגו׳ כבל נהרות על

שבשמי׳ אבינז רצון טישיס היינו לולי : הרשע ■גצרהמלן
ח

ח ' זני5י
 די לןדמךץיבחא איךנשבח רזש;זא

 ואמר’ מפרש כתבא ךהכד־ץ • ^נן
 שמע כד ץ' ״ שיר ’ נשיר איך

 רש;עא.יתפתגמאר,דין נכוכרנצר
 דעבס על קטולו.יתהון וכןאמר ̂ני
 בר פלט;א מלכא^עני נדדת על

 רי ^נא וא*טר מן!עדאיל ןהויד׳עחר
 יבאVתאw רע;א בנד מרה מסרה

 מתבע;אעני מאן מן ונסבמןענא'
 ע;א3מת רע;אתא מן ליה ואמר

 מת אותך ישמעון ליה ואמר עני
 }איתי טלכא ופקיד דאמר־פומך

 מינה.ית ואעבירו מלכא ^צךקית
 ;ת ושקי ונחש 'רפתל שלישלוון
שתא't ייסוריה לבוימיה שנתב  ב
 משתיא עיר למלכותיה תליתא

 ?רם אוכלוסי’געבדוי לכלרכרבנוי
ממקיעל ורכ;יןךי ומדיאימסךתינין

פילכ*א,
ב ת כ ה

 ועחס : בירך ומסודי׳ כחונים היינו hh:׳גירושלי שמו אח (מהללי׳
 שיר אח נשיי איך נחןכ שלן • אלהיני תהלוח אח לפניך נהלל איך
 הויגו לאנשיו ואמר טנח האלה הדכרי׳ את נבוכדנלר כשנמע : ה׳
 ששמו מהיהודי׳ אנ?ד ויפן .־ המלך מאמר טל עירי אשר על חס1א

 הזאב ובא היוטה ביד בעליו שמסר צאן • ויאתר יסוירט בן סלטיא
 היוטה מן ייאמר מזלך ויען - ידרשהצאן מי שיד מצאן מן ו״רף
 ויל( : מפיך יצאו אשר הרברי׳ באזניך ישמטו פלטיא אחר .ידיש
 הברזל כבלי• אח מיזיו ויטבירו העלך ׳צדקיהו את ויניאו היזלך

 נזשחה למלכו שלוש בשנה :נלאו מדי אח ושנה • והנחושת
 טל המופקדי׳ (•*׳ticft׳ הפרחמי׳ ומדי פיס מיל וטב־מ שרץ לכל

̂י * ארגמן סלעקו׳ • הפסיס בכתונת הטטופיס המדינות מאונלי
ושותי׳



שני רגוס

 מכא5 ן1לח .עי^יח מלכא ר5ו>} למילת באי^מלוון פילמא.עמיפן
 י׳'ובמלאת t לגךמיהון חולנא וחדיין ן'1ו־מ!־ א?לין ארגוונין לכיעזין
 מלכא אמר האילן ולמשלם'י"ום;א די בתיב לא ייבהלאותו י j לןד־מוי

 אתחי משלןי\למי אעביד הישתא ביהלאותו בתיב אחזי.ית;גתליה״^א
 בשושן רתשכחון .עמא (לכל והתא מלכותו'’»תעושר'כבודי

 שבעא טש־ן;א רךכא1לטןעיךאד םלןךשא ליאסוילבית עולתה
^^^לינוןלררתגנתאתציבא ודטא היהולביש־א

לי אילני דקולשא ליהעתרא’כו כף עבד מה ולבוסמני חו
 כיפץו^:ר ועבד לאימא ולילי<אילנא כלפא’ להכלין'כתיבליך'י

ואותיבינוןואשת דבוממני אילני חלותאשיתא מרי יי איטר להבא
 תא1זםר;לי טבתא אלנין םיהון’לןך

 והשקות ז גאןחסרפ«קו̂׳ ו»ללניםטללין
 וב?כך לדלבא ?מאגי ושתיאן
ה בכסא שתי ולהר לד־הבא ת א  ל

 ליה .ע>ין9 ושתייביחתוב תני
גחרתא> תרנא וםפקין כסא להתא

 סווד^ן והוותעןקימקמיוכסי^א
םןם^י ומאני כתיב כן להךלימטול

י ’ ^*משניז ׳ .. ' ו / כי ״ ^ \ ג

 יומא בכל להון מהזי הוה נימי ביה
 עושר ל?תיב 'יומין לת?נין קאה
 תפארית ואתילןר מלכותו כבוד

 תימן המון וכד י שיתא הא גדולתו
 טקלשאלא לבית’ מאני ישראל

 ליה ואמרו קלטו צטץלמנני'’הוו
 למעי יהודאין’ עבין ^:לכאלא
דביתמקידשא מאני'’ט:צלדחזיי) T ;י » ; •« T ׳ ־ז : ” : ;

הכתב פתשגן
) ( ׳ לסניו ושושסושמחי׳ חו ד א  אח יהיאוחו כחוב אין . מי

 אשר ההוא והמייש' • תלנזתו ננוד עושי אח כהראוחו אך .עשיו
 כל ני • ודס לבסר עלשי ואין • אלהיגי בית עושי הוא מראה

 ה׳ אמר הוהכ ולי הכסף לי כתיב שנן • שמו צכאזח לה׳ מעישד
 (יוס יוס בנל איחס מ״אה ה־ה המלך וניר ששהאולחת :צבאות

 גדולתו תפאית יקי מלכותו רבוד עושר יכחוי ׳ ימאחיוס שממיס
ד שם וביאיתס ■י ששה הס אלת  הים לא ■ ה׳ בית כלי את אל ישי־ י
 ביהודי׳לשית ץ1איןח המלך ‘א לו ויאמרו . לשייו לשבת חסן בהס
 חקוס להש עשו סוולך ויאמר ה׳ בית כלי את ראו אשי חסני פה

במלו אוזר • האלה הימיס ובמלאה > ה ;־ בז לסעוד מיוחד חחר

\ r

 הבייס בשושן הנאצאי׳ העס לכל מקומי למי משתה אעשה • עמת
 אשר הניתן גכת אל ויביאם . שכעחימיס משתה קשן ועד לחגדול

 כהס וימש לעץ טץ יטף פשה מה ופירמו• בשמים עלי כל שחול׳י׳ בו
 (יערסך ־ עליהם ויושיבם בשמים עלי ויכרות חתנים כעין'כילית

• חור ̂ י ( : צללים ועצי ומרגליות טובוו! אמיס טורי לפניהם
 PP וטחורי כסף גלילי על וארגמן בון עחבלי אחת וחנלת כרפה
י ודר ושש ;בה רצפת מל וכסף זהב משוח י ) ס: ר ס ס  • יהטקות ו

 אחד בכוס שוחה היו ואשד :זהב ובכוסות זהב כ;לי שוחים וה־ו
 זיוציאש מלפניו אוחו חוציאיס היו אכל ׳ עוד בו ושיתה שונה היה
הכתונאותר ולכן שונים (לזמוח גביעיס שם ויהיו ־ חחחי( אתר

וכליס



רתום י

̂נץ  למאגי מפקין הון בד ̂<לא מע
 בהון^-ינון 'ומזיגו מקךעזא ךבית
 זיוהוןומטול משתני תי עלמא אומי

 שונימוח^א מכלי□ וכלים בןכתיב
ה ^ ארב מלנ  דשתוי טןמאן ך

 משאיל הוי שתוה^ דתה כן וטטול
 עיניןאנתוהוא ליהלג^ראברבמה

 והות שק ארבעין בר ליה אמר
 שנין ין1ארב? חמראבר ליה משקי

 ^וגבראומטל וךמתיהלכלג?ךא
 כידהטלןד^ טלכותרב דין כתיב כן
 ןהשתיהושתיאן*בלםוסאולית י׳

 עזילוין1מ הוו■ ךטתגויקולמאלא
כד ךםאה5 דאנשי מן מטול

 למוד דהוה ךבא כסא לון אתיו הוו
מתקריה המינוןוהות’שא חט ארב?;א
 נםווןטשקייןביהלכל פיתלןא שטיה

j ליה שבקין הוו ולא חר ברא

שני

דבתב שיגן פת
 זשוסים המקדש ביס נלי ה6 מיצאיס וכשהיו שוגים■־• מכלים וכלים
 וכלי© אומר הרחוב ולכן מבחגי' סניהס היו * הג;ים,האלה בהט

 י׳1ש(> שהיי -מסני אותי מהשיחה רב היה מלנוס ויין שוני׳ מנליס
 חיי שני במשל אומר היס והיא • חייך שני נמה מיסו השוחה לאיש

 שו1ינ יכן • שנה זארבכני׳ אחר בן יין איסו משקי׳ .והיי .• ארבטיס
(המלך כיד רב מלביה ויין בסיב ולכן יאיש איש לכל  והשחיה )ח :
 הסרסים אצל ני השקם בלתי ולמה . הוקס בלחי נדח שיחיס יהיו
 ושחו • ידרטיח שרות חמש או ארבע יכיל :גדיל אחד נים להה היה

 ואיש איש לנל בי משקי׳ והיו המשסה אל אותו מביאי׳ יהיו • פסקא
בלי ישההו טרב האיש חלפני הניס אס מסירים לאיש(אי! אחד ניס

 להוה וטזוגא חד♦ ביה ךשתיאו
 הוה רבא ̂:קרא לייייין מ!יג

 ה7םזיג הוה ^:*עתיר ^תיראיןי
 גבדא משבח הוה ךלא ̂ו.על לגברא

 ״עבירוהי ’ ליהלמןוגא ךשתיךטיז
 םוד׳ מטולוץא זוזץ זיפלן מעאיולך

 אח/י^גז אמר אלא ךש*תי משכת
 איך לשיתלאלא הנינסי" לא!.עלון

 מטול W’וגברא גפרא כל ן־צבי
 גם ט i בדית והשתח־! כתיב בן

ר ת א םלכתא,!עבדח יrtיש ל ^ ^ מ
-i מזגאלהצןחםרא^במא לנשיותה

 ^^בת.יתקבפלטיןטטולדתחד
 טשאלין והדן דמלבא להון^גתרא

ה מלכא דמיך תך' ליה  מחוזה דו
 הירי כל ליל^ן jv? נשי למה לתן
ק אמרה זהות  למלבא מגניא לו
 זלכאדטיך שתי אכיליולבא לבא

ל * ^ו

 סיה ואעכה ♦ היה גדול משיר הפרסי׳ אח המשקה המשקי׳ ושר
 לא אשר וטל סימט המם אמד לאיש משקה היה אשר טל • טשיר
 י)ל באצבטוהיו מורס ההוא האיש והיה •* יכחהו אשר איש »מלא

 אאת מעה לך אח! ואני ♦ מלפני היה הכום הכבר לאמר המשקה
 לא אמר אסשןהש ומסלך • מיס גדיל עשיר ס5ה הדבר בגלל יהב

 ישסה ואיש איש כל רק • בם לשחוס המשחה אל האצה המסית יביאו
 המלכה ישתי גס )ט ; ; נדס כשמיה 1 כתיב ולכן .כרצונו
 המלך בהירל והושיבנה אדם יין להן 4משקו יחהי • גשיה משחה

 שוכב כמלך איפה לה שיאלות יחהיינם . המלך טיבר את לכראוחנה
מב^ןזח ס<שיה הינ ני־ : חפלה שלבן מה נל להן מגדח היסה יביא

לדעס



f

; י * » •י

תרגום
 יור i לכות8ה בית נתיב כן טל8

 עזפיר כד ’ שכמגאה ביומא ביום
 ולבהון בחמרא 'ךמ^א לביה

 דהוו ^מלכץ ושבע רםאד!ועסךץ
̂קטרין ןעמיה  דמלכותא כלילא דהוו

̂י' היהתיגרא  ?®;ם כ/יהון וטז
ןריהון  • בןנותא מת?!טלןץ הוו ̂'

!׳!ריבא '̂̂  נישידילן אמרץ י הוו ?[
 ירין5הוואםריןךילןש ומלן שפירין

 ב^סחמריה ואוףמלכאאחשורוש
 לטא2ב נשי לית להון נאמר מתיב

ת ואין בבליתא נשי אלא דשפיךן  ל
 חרא בבלתא הא לי טריענץ אתון

 דילי דמלמתא טלכונא בגו מותכת
 ^לחואפןרי;תהלהדמי'ולקדמיבון

 כל ’ מן שפירא ׳ דהיא ותחוון;תה
 שלח שןןתא בההיא )^לכון' (נ^א
שבעא אחשורוש^ מלכא' ?לה

: - : J T- ־* :• : ־ T

פתשגן
 שינג החון־ סה להן אומרח ופהי • החלו וחענוגי שפשועי גל לרטח

 - יעי5הש ביום :המלכוח ביס כחוב (לכן • שוחה ופה אונל פה
 : ביין אחו אשד חלבים ומאה ופשריס השבעה ולב ממלך לב ונסוג
 היין אודוח טל ביייה׳ ומריבה מצה גפל נראשס• מלכות‘נחר אשר
 תאר יפוח נשינו אומרי׳ היז מפיג מלכי • זנוח רי3ממרי>ד והי!
 אחשורוש המלך וגס : נשיהם !מסלי׳ משבחי׳ היו כלס וגן הן

 אינכם ואס . בכל כאנשי בפולס יפוח נשים אין אחר היין נטפס
 מלכותי היכל סיך היי״גח לי יש אנזח בבלים הנס • אוחי מאמיני'

 הנשי' מנל יסה היא ני אותה !ראיה'ולפניכס■/ לפני ואקראה אשלגן
ססריפי׳ מנפת ^״עייזש סיילר אליה שלח סהיל> געח * לנס

שני•
 K;מרכא ךלןךם ומשמשןא כריסןא
̂דן זיילו מתיבואטר^רון להביא  וא

 מרקי מן קומו מלבתא לנש־תי לה
 }{jri ורמי ערטקא לכותיךו*טלוחי8

 יטינך דידהבאביד ברישךוכסא
 .שטאליךועלי ויכסאקךהבאמד

 ;שכז דמאה^סריןי ולקדטי לקדמי
 \ דאנת ךיךוזיון;תיך פלכיןהןט־י^תט

 ;’ותטאך ע מכלנש;או שפירא’
 ■.־ ואפרתלון ישתימלכתא טתיבא

 ■י גנאידלו^אטח סריסוא א1לשבנ
 f 'אתון ראוף שטןא ליה^ריהון

א מתיה שתיתון הי א'  ? דטתי ^
 "מן בכל מלכתאבתמלמאךמלכי

 ; לקנל!לפא אבא בלשצר •׳עדיותא
̂ני ולא שתי חטר־א g אמ y n ir n i י‘ 
 -» מתך כשךין ’ רלא מילין למיכר
ליה נאמח אזלו' שעתא" כההיא

; ״ לסלכא "‘׳
תכתב
 לנז אליה׳ ויאמר ויטן ■ להביא ) יא ( : החלו פני אה סמשרחי׳

 מיס טרו ובגדי מלכוחך חכסא קומי • המלכה ישוץ אל לה ואחרו
 הי1 ונום ביחניח בידך זהב כוס • בראשך זהב כחד ושימי : הפשיכי

 י- מלכיס ומאה ופשריס סשבטה ולפני לפני ובואי . השחאליח בידך
 I ) יב < . הנשים מנל את יפת כי אוחך יראו למען ־ ממונחריס

 ׳ אליהס ותדבר כסריסיס שבטח אל ושתי המלכה וחפן • וחמאן
 כמוהן משוגעים ואמש אחה משוגע לאדזנינס ואתיו לכו :יופי
 . אבי בלשצר : אני בבל ממלכי מלכים ובת התלכה ומזי היא אני

 , היין אותו החפה ולא :איש אלפי כנגד יין שותה היה למבראשונה
̂ס לאמור ׳ ' אל ויאמרו הלנו ההיא בפת :כמ!ן טוניס לא אשר דגרי

' סמלו



תדגוסשני ״

 טלכתא חשתי פתגמא לטלכא
 טלבא.יתפתגם;אהאילן שמע וכר
 יה5כל דליק ורוגזיה חגוארבא תז

 שבעתיסךים;א ביד לה שלח ותוב
 מתא9במ דמלכותאחתכיןלןדטוי

לושתי איזילויואטרו" כען
 מעיין ולא מלי תשמש אי!ץא
 • מלכיאהאלין ולקדמי ,לקדמי

א_ית קמילנא';תיך  שופריך ומובי̂ך
 דמלכא רברבמא אזלו וכד • מניך

 אלא יתהון ̂ ספנית ולא לה ואמח
 אזילוואיטח לון ואמרת מתיבא^
 עעתיה דמלןלקלין טפשא למלכא

היא אנא הלא תיה7גן. תלן;נן ולא
 אדלטרוךך ברת מלכתא" ושתי

 ךנבוכך;צרמלכא ברתיהךבריה
 עדבען ךאתבריתי יומא מן רכבל

■אלאואנתמלכא לאחואאשמגופי
T ך - T : ־• • T V; f T v; י :

פתשגן ,
 אח הוזלו וישמוס • המלכה ושיד לגרה האלה רדבדיס ההלך

 פוד וישלח י בלבו בערה זחחחו גחל קצף קצף האלה הדנריס
 נא לכו ׳ כמלכות לפניו היושלים התלך סריכי שיפח ביד אליה

 לשני חכואי ולא דברי אח תשמעי לא אם ״ המלכה לושתי זאיירי
 והאבדחי אוהך אהרוג האלה מלכיה ומאה תשדים השבעה ולסר

 האלה כדבריה א?ליה לאתר התלך סריסי ובבואה • חמק אסיפיך
 לכו • אליהם וחא^' רנד להם הש־בה רק אליהם לבה שחה לא

 והלא ; תקום לא וגזרתו חוסר פצסו אקר הזה השסש לחלך ואמרו
 : בבל מלך לנביכדנצר גנז בת מרודך אויל בת המלכה ושתי הוא אני

אחה_המלן אם כי בשרי את איש ראס לא הזה היום עד מעודי
זיין

יקדמך א:א 7̂דךוא';ב;;״ו:י r ^  
ושרע ־ן’ :־ ו: דעאה' ומןדמי־והון  

ונסכין תגיקמלין;תך קמרי מלבין  
; מתיבארבתא י • תילאקתא  

לושתי לה ואמרה דפרסיאתא  
מלכא ,יתיך קטיי אץ מלבתא"  

לא י מיניך עיופריך .ית וטוביר  
שמא דיליךגית שימא תפךמטיית  

ונרתיך גופיך ךאבהתיךולאתהזין  
בלהורוהי למלכא אלא ש נ בר לכל  

רברבני אמרו בהאשעתא^כד  
מלכתא ו־מתי ךסריבת למלכא'  

מלכארי אמר די למיעלהיכטא  
לחד מלכא ורניז סךים;א שלח.ב.יד *• 

^/ תקיפת וחימתיה ה ראמר עלו  
זימנא יר.עי ואמרמלכאלחכימ;א _  

כל קרס למלכא פתגמי כן ארום י  
; והקרוב יי" %' ךעיקיריןוךשץ

ודקדביז ' * י י ד.כתכ
מלכי ומאה* ועשרים השבעה ולמי לפניך מתה אבוא ואס •י לבדך '  

סגחל ויען לאכה להס יקסו ואותי יהרגו אותך גם ; הנזוכחרים  
את המלך(יאביד יר^גך אם • המלכה לשתי לה ויאמר שבפרסיים  

ועצמף ובשיר . כפנולם אבוחיך ושש שחך הספרי לא • החך יפיך  
באמרס ההיא כעת , לנח למלך אס כי אדם לכל לאתראה  

המלך כדבר לכוא המלכת ושתי מאנה כי המלך אל הסריסיס  .  
עליו הקפה וממחו מאד ההלך ניקציף הסי׳יסיס כיד שלח אשר  •

( לפני המלך דגר כן כ׳ סמחיס יודעי לחכמיס המלך ויאלזר ) יג   
לעצתו אליו והקייובים .־ והקריב )יד  •  J ־ ויי( דת יודע כל.  

מאדום אימתא ;מהודו שתר מתישישי כישכא והרחוקים סקיזביס
^ םר*יח

, pra< יוסף 'סןהל



תרגום
תי  רגיז עלכו^אנא אלא רגיז אגא ו̂י

 טילתא אט־ית אנא דאין ומטול
 *ךמתון)';נלי ^חטךאאתון״למדו

 יר4’ו^ מלכתא ושתי ל:ת1למקט
 אנא י טלמתאאוףלכון מן שטה

 טלכותא ^מכוןמן קטילמעבר
 ךסלכא רבנוהי5תלן?£לוך’ךא ובסר

 ךאתגןרת טה וית ושתי אלכרית
 ךלינא לגזירתא ש;יא ללא,הות ̂:לה

 ריסיו* דווה מרומא דקטלאןלא^מן
 ♦ מלכאלבגל זלעניהתכוכדנער

 למלכא עולימוי' ואםרין ראמח כ
 למלכא יבעון ומשמשנוי ־שלטנוי
 י כחזוא שפירא יאין בתולתן ;!לימן

 }י^יטלכא'ישליטין ויפקד ג י"
 מלמתירי טדינת כל ומהימנין;נל

 כתולתן שליטא כולהין ?יכנשון.ית
 לכית לשוישןבירנתא כתוא ךשפירן
̂א וחי ל3נשיא/ למלכא סריסיה ת

פתשגן ,
c דהי' לירחי אשל על פלינס m אותי הקצפקס זאחס ־ .היין 
 אני C: ; המלכות מן שמה אח ולתאכיר המלכה סמי את להמית
 שיי שנהינו ואמר • המלכות מן שמכם את ולהאביד אתכם אהרוג
 להגזר ראויה היתה לא כי עליה• אשי•:צור ואת *שתי ת6 ו:ר התלך
 זייש את לכלות הדבר היה השמים מן אך : מ!ת מששש עליה

 יכקשז שריו׳זמש^תיו המלך רי1יאמ*ו:•1 )כ : ■ בכל מלך מנוכדנל־
המלך ויפקד )ג ( ̂ ת^אז ו.וכוש ייות בתולות יות1ר למלן

מראה שובת כתולה ר׳גרש כל את ויקבצו מלכותו מדינות בכל «קידים

שני

̂יא !:טיר  ר תיזוניחון ואקיהבו נ:

 <באפוי> לתשפר דזוליטתא ותערד
 וש־תיושנןר חלפוי ’ תטליך לטלכא
 ד, • כן ^כד לטלכא כאנפוי ?תגטא

̂'יהולנא  בשושן ̂הוה איש״גר̂־
ולמה ’ טרו־כי ושמיה ביריתא

T ; ־

^ ’אאקל ̂'״ר^-י̂י ̂א ^ ̂ייי- זי״ייד
 מן'חטאה^?ןיויה דחיל דהוה

 ימות הלין יומא ואלד איהיביח־
 דין גברא ההוא מישך־אלומן גכרא

 שט;;י בר כרנאיר טללכי גברא הוא
 בד אילה בר ב:.ונד» בר שמידע בר

 ז ןהונתן בר < מפיבושה בר מיכה
 בראביאל^בר קיים בד שאול כר
 ברשחריס אפיה כר בבולת בר ר1ץר

 בר מיכאל בר כרעודהיברשישקי
 כרש?ט;הכר עמיהוד בנר אליאל
 בר מליל כר פיתון כר ?הואל
זבדי בר חנניא ר5 ירוחם בר ןחבעל

דגת־
הנשי׳■ שוחר המלך סדית הנא יד אל הסיס ביח אל הכירה שושן אל
תמלוך המלך בעיני תישי אשר • והנערה (ד) ; חמרוקיסן ן ונת

ס ■ כן ויעש המלך כעיני הדבר יישי ו ושתי תחש יהודי איש (
 : יהודי איש שתו נקרא ולמס • תידכי ישתו1 הכירה בשושן היה
̂א היה עקב  איש יומת היוס : ויאמר ה/מלך דוד נבא ואליו ח;!א י

 בן • יאיר בן מרדכי האי? הוא • הזה האיש היא וחי חישלאל•
̂ע כן ■ שמעי  מפיבושת בן : מיכה כן • אילה בן • יענה בן שמי

בכןרת• בן • צרור ן3 :אכיאל בן • קיש בן • ל1שא בן נ ן.יהוצתן3
P



תרגיס

 כר וכך;ה בר עיטרי בר אלפ;;ל בר -
 בר ׳ רשחורה3 חושים בר מרימות

 ברכלעבר‘גךא בר בר.עזה גזה)
 בוכרארי ך£קב ̂בריה בר בדמין

 ומהחמא ישראל שמיה אתקרי
 אלא שמעי בר ךי'אתקרי מרךכי
 דישראל מלכא לדוד שמעי אקיל
 גברא לך פוק לדוד שמעי ואמר

 איתעני קטלא ךחייב וגברא רשיעא
 אזיל לדוד צחייה.ואמר" בר' אבישי

 מיניה•"אמתכל ךשמעי רישיה אסב
 וחטא כנבייאותיה מלכא דוד

 חמאדוד לכד מיניה ךמךךכיךןאים .^
 ליה ואטד בריח לשלמי׳ פל״יד מלכא '

 מלמילד שמעי בשעתא.דיפסוק
 "לעלמא דייזני קטול;חיה בר

 ברא מעיה ’ רקאים וממול דאתי
נימין אקעבידו ידוי על ךי עדיקא

פתשגן
 בן ־ חינאל דן • שישק דן . טזיה כן • שחריס ן5 • אפיה דן

 בן • סיסון בן .אל סחו בן■ •• שפפיה בן : עמיהוד בן •־ אלאל
אלפעל• כן :וברי p : חמיא כן • יחמם דן • יחיעל כן ־ ך מלי
P ין : שחורה כן ־ חושים בן . מייחוש בן . זכייה בן :שמרי 

 יעקב של מו בן ■ בוימין בן : בלע כן . צרא בן . מזה P ־ צזט
שחעי■ בן נקרא אשר מרדכי ראה ומה • ישיאל שמו הנקרא הככור

הימי׳ איש צא צא לו ויאמר ישראל: המלך דוד אח קלל שמעי ני על.
 נא(אסירה אעברה לדוד ויאמר בןצרויה אבישי ויען • הבליעל ואיש

 ובראותו ממנו; יצא מרדני כי בנבואתו המלך דה־ חזה :ראשו אח .
מהול'ד שמעי יעמוד נאשר • לן ויאמר בנו לשלמה צוה כן המלך חד

חית .

טז

 גלותד.ון בארבע ‘ליימדא' וגבייי!
 ;איד בר 'דמא מירא מרדכי ותא

 שבטא מן קישי בר שטעי בר
 דיתקטיל ח;יב חוה ךבדמיןושטעי

 באורייתא ךכתיב" בטא’ בךינא
 תצער לא ךקושטא תינא רטשה
 אקיל והוא חלוט לא בעמך ולכא
 עלוהי וחם ליעיראל ״ מלכא לחד
ד  ;תיהךחמא למקטול ךלא ח

 צדקגא קרי חני מיניה ך־קויטץ
̂ יימראל בית יריהון ומתפרקיןעל

 הרןמיחשלם ואסתר טרלכי אשר ו
 מלכא יכניך. עם י בגלותאהדגלת

 וסליק וחור יהוךה דבית שבטא"
 ■ ויסקון ךיקנדבון .עמא עם מרדכי
 ותוב מקךשא'תנןנות לבית ויבנון

 דבבל מלכא נבוכדנצר אגלקיתיה
גלותא בני בארע’ \תוב חרתין זמנין

א ' * ' הבתב ״ ל
 ו5חמ יצא אשר ועל : הכא לעולה וירדה נפשו חווח למען סהרנהו

 : הי־ביעי כגלוח לישראל וגפצאוח נשים יעשו ידיו על חשי צדיק בן
 ושמעי :כרמיו חשכ:־ קיש בן כןעמעי יאיר כן דיור מר מרדכי והוא
 לא בעמך ונשיא קקיל לא אלהיס ־ חשה בחוית ככחוב מוח כן היה

 .המיתו ולא דוד עליו וחם ישראל חלך דוד אח קלל והוא : חאור
 : ידיהם על יש״אל בני ונושטו צדיקים שני מחני יצאו כי רא׳ה כי

> (  סגלחה אשר הגולה עם היו מירושלים ואשתי מירכי י אשר (
 החנדבו אשר העם עם מרדכי !יעל וישי ; יהודה מלך יכניה עס

 נבוכדנצר אוחו הצלה יעיד • שר המקדש כיח אח ולבנוח לעלוח
ממגן חנען לא הצולה בארץ בהיותו ד1ןע • שרס פעמים בבל מלך

נסים

r*■■



תרגום

? ו;כוךן נישין םן נפשיר. נתת רא
 מרבי:ת טךךכי < ותות ז'ויהי̂ 

 ׳;זטה הוה היאאטתרב^רםי׳ הדסה
 רבסיטריחית היךטטול ךאטא טמה

 היאאטתר אף דהדם?:גו.עלטא
 בגו טבין עובדין הות.עכו־א ^ין

 כדין ךהיןד^זטה אטתר ^למאהיא
 סךםד> ?צמה ואתקךי’א’עובךת הוי;]

 את^רי ולמה ^ישנא^^כראת'
 טתילין דצרילןןא מטול שטה"הדשה

̂ף וישעיה איתנבי עלה ך כהדסה  נבי
 ש1בר’.;עלה הנעצוץ ואטרתסת

 הדסטהו .:ערה ותחתהשךפד
 היגירןא חליף היא היגתא נעצוץ

 צדילןא מרדכי ברותא/וחלוף יסק
 לזלןיפאיושרפדהיא הטןר־שתנא לש־

 אשא לשל) אורבינא אוךכינאוחיליוף
 ובגין אשתר תטלו|?־ וחלוף/שתי

ךאטרמוטב אשתרגלהטרידכי ן

*שני
דאי

אסחר היא הדשה את אומן חרדט • דהי )(,ז :ויסלאויז ט נסי
 היתה ככה כעולס ריחו שנודף סזיא כהדס • שחה היתס והדסה
 מעשיה כן כשמה אשתי־ היא • כעולם טוכים מעשים עושה אסתר

 . הרסה שמה נקראת ולמה י מכריח כלשון סדסה שמה מקראת
 הנכיא ישמד? הא עליה אשי • להדם גמשליס תצדיקיש ני פל

 כוא מה הדם; יעלה השיפד ותחת • כרוש יעלה הנעלז סחת ויאמר
 הצדיק מרדני חתס : כחש ימנה הנעצוץ חתח • קוצים מיצי נעצון•
̂ז מל הרגט המן יעלה  הסרפד ותחס ; ערכה חן הגא ושיפד .ייי
הגלה אסתר אן־ית זעל • אסתר תמלוך Tוש סחה • סדס יעלה

הכתב פתשין

 איתקרי ךאהיבא(־עאךיעןולאל/
 ילנית נוגהא כוכב בשש אשתו־ עיטה

 אתר^ליתכשם והדסה אישתירא
̂א  טישאל תניא על אמר ן־כן צדילן
 רי 'הדסיא בין' דלןאיש והיא ועזריה

 רכן ל5בב היא וצולה • שגלותא
 ; ואשתר חרכי לצולה האוטר כתיב

 אסא ’בעזש”’ש^ח'הךכוה אילתס
 h ושיתוא י?ש.קייטא אכוא ךלא האיך

 I חול^א להון אעז צךקס^ אוף
 והיא ךאהי ולעלמא הדין בעלמא

ת אשתו־  רטד־ךכי ךאכוי אחר בת ת
 ״ ב^עתהיד^יאבסיבותה אסתר היא
ה ולא טבין’טן"עובדין פשקה ולא  ת
i הרז ^לותה ואטא אבא לרז

 י ^^ראושפע־אוחסךאבהןוואןכד
 ליה טל־ךכי נסבא ואטא טית/אכוה

ויהיוהוהכראשתטעו י־׳ % לברתא
.■ .. פתגמר ״

 מהיותי אסתר את והיאומן לצולה ללכת לי טוב אמר כי מרדכי♦
 בלשון הנקו־א הכוכב שם על אסחר נקראסשמה ישראל• כארץ
 אסתירא יונית !בלפגן • נוגה חכמיש ן1ובלש :השמי אילש מקיא

 י מ^אל חנניה על נאחד וכן ; הצדיקיס בשה הדסה שמה ונקראת
 : בכל היא ומצולה • כמצולה אשר הה־םים בין עוד והוא ועזריה

 , הדס בשס הדסה שחה נקראת ואסתר חרכי לצולה האומר כתוב שנן
 להט יש לצדיקיס בן : בחורף ולא כקיץ לא יבש איני ההדס וכאשר

 כיא * מרדני אחי נח היתה ואסתר . היא ובעולס הזוז בעולס חלק
עזכיס ממעשי׳ נמנעה לא1 • כזקמחס אסתר והיא בילדותה אסתר

ואין



התום
 וכר ומרתיה דמלכא פרזגמוי

 לשושן מיאתא עולימתא אר«כו;שו
 דהגיסריםיה ̂ידד ׳ ;!ל בירנתא
 מךךכי’שמע נטירנעדאוכד ךטלכא

 ולנשא ̂דלןל ע;ין3פת תולתא5ך
 שלותא) (’ רטךכנוהי מן לאסתר
 למבעי ’תפלןי אחשורוש דמלבא

 « וירבחנה ך־לאייתון' בתולתא
 יחטון;תה דלא ל!:יטו,ן בגו וטימרה
 כד עםמ;א ובינת ךמללא 'שלוחיה

 לען (תמף עוברין הוהשלוחיא
 בוותא מן שופריהון וטחדין מרלןרין

 דמלכא^ואייתיאו שלורדא ונפקו
 'מדינתא מן מגיאתא לתולתא'

 לה ;דעיןי הוו שלוחיאךםללא’ו
 עם אםתר ךלית חמו וכר לאפתר

 דםגן1אםךיןחדלר בתולתא הטן
 לנא ה^א אית י במרינתא לעינן

בריוא חרא;איא במרינתאטסתא

שיי

 •־ הן ונהאח מראה ועוגס חנאי יפס והנערה ואס אב לה יאין
 בהשהע • ויהי ) ה ( : לנח לו לזריכי לקחה ואמה אביה ומזוס

 הגי יד אל הבירה שושן אל רכוס נערוח זבהקבץ ודסו ההלך דבר
 לקח : ביקשו שהבחולוח מרדני ונשמוע : הנשיס שומר החלך סריס

 היוצאי׳ אחשורוש המלך השיי׳כקידי תפני ביחה אסחר אח ייאהוף
 וסן החדר הזך וירביאה אוחנה ולקחח באז לא אכר לוה כבשו לבקש
 עוברים כפקידים בראזסן העמים ובכוח פקידי-המלך אוחה יראו
 המלך פקידי ויצאו • החלונות מן יפיץ ומראות מרקדות היו כס

את יודעים יוwר המלך ופקידי :החרמות מן רנות נחילנח יעיאן

 מן נתיר !תסודא בחיזוא ושפירא
 כד * ראייתינן בתולתא טלהון

 אשכחתאזדעו ולא אתבעיתיאסתר
 כתב מלכא שמע למלכאוכיד

 דתטשוטךד.ע בתולתא ךכל ברעמים
̂דם  ׳ נזדתא היא חרא מלכא שלוחי ^

 פוקתא מרדכי שמע וכד דתתקטל
 )וא;יתא ג י ואפקה’ דחיל רמלכא
 לשוהא דאכוי ״ אחוי' בת ̂ לאסתר

 טלכאעל לבית ואךכרתאסתר
 ותיטב ט t :דוהידהגינטירנשקא

 ואוזגטלת ןשפירתטלייתא'בעינוי
 צביי^תהא רןךטוי}אוחי.ית חסדא

 /|בעתי להרת ךת״מנרתהאלמיתן
 ליימן חדיןלמיתן עולימתהאךי'
 יריבץ דסוןן ומנוותה ביתית^מלכא

 לפום להון הה־זןסבא לאסתר
 ללא 'מטול עולימתא'עממאיהא

ביתיה מנץ .אסתר תותנ!עמא
רמלכאהכתב פהשגן

 אמרו ■ כבתולות כקרב אסהר אין לי וגראוחס : אסתר
 •תונה בחדנחינו סס יש • כאלה כמדינות יגענו לייק אחיי אל איש
 • יאומ5ב אשר הבתוליח מןחנל ומשאת מראה וטובת מואר יפת אחת

 נסב נשמעו והמלך < למלך הודיעוהו נמצא ולא אסתר נוקשה ונאשר
 אס^ כמלך פקידי מפני המסר אשר ובתולה כחולה כל אשר סחגס

 הח ויוניה ויירא זחל ודחו כמלך ססגס מרדני ונשמוט להמית: דחו
 חל ניח אסחר^אל זחלקא ;חוצה ויביאה אכיו אחי כת אססר

חמר יתשא בעיניו כנערה 3והיס <ט .* הנשים שוחר הגי יד
כנערוה ואחשכט ; לה צחק חטחיה ואס חמרוקיה אש רנקל לפניו

כראויות ־



V;

תרגום
 דתעולימתהא ךמלכ:אוי^ני;תה
 לאחויאת י י לטכמנמש^א^

 תלתתהא ^ם־אוית אשת/ית
 .^!יהארילא פקיד אחסמךךכי

 מרדכי יומא'ויומא ובכל יא ^ תחוי
 ךבית״נשיא דרתא קדמ מהלןד

 ומהניסין דאשתר שלמא למידע:ת
 וכד ובהגיע יב את;נבדון.על"יךהא}

 ורכיתא דרביתא דמנא ממאי
 אחשוחשממול מ^א לית למיעול

 :;נסר’ תרי כגזיי־ת לח ד־הוה
 יויזלא ישלמין כדין איום ירתין

 שיתא ךאיבסמת מטול ךציבקלין
 דטיתא:רחין דמייא כמשחא נרחין

 ובזה ע י בבוסמנןאיוכתיקונעשיא
הדנא  טלכא קדס רכיתא.עלא ו̂י

 מתיהיב חוה אמרה דהות מהי כל דת
 נשיא.עדבית מבית לייילמגעלממה

עיילא הוד. ברמשא בערב יד t מלכא
־ T : ״ : ■י נ ך :T י - ;; T

ן ג ^ ת׳ פ

 לאשש' נושזיס היו אשר ■ וממחיה • המלך חייח לה לחש מראייוש
 ביש בוממחזזיין אששר אין בי ’ הצעים לנמתח היאנוחנחאיתן

 • לא )י ( : ה:שיש כיש לשוב נצרושיה יאש וישנה : המלך
r אש אששר הצידה r r לא אשר עליה לוה מרדני כי מולדשה ואש 

 הנשיש כיש חצר לפני משהלך מרדכי ויוש יוס ובנל ̂ יא ( : וזציד
 ) יב J ; ידיה טל יטשו :שלאות נשיס אששייחה שלוש את לדעת

 לה היוש תל־,ץ אמשויוש המלך ̂א לכא ונטרה נטרה תור • וכהגיע
שי הנשיש כדת מ ת  אשי יען • מרקיהן ימי ימלאו כן כי חדש ^
כבשמים חדשים וששת המור בשמן חדשים מש־(ש.(ת מיו

שני
 נשיא לבית תייבא ובצפדאהות

 סריסיה דשעשגז תנןנותעליחהי
 מבתבתב נשקאיושמא ךמרבאנטר

 'תתיהדמרבא תוב ןלאהיתעלא
 ומיתקהא מלבא בה אתרעי אין ^א

 ןמנא מטא יבד ובהגיע טו ' * כ־ממא
 דאבוי דאסקרבתאביחיליאהוי"

ה דבר’ די ךמרלכי ת  והורי ליה' י
 ברתית היד קושמא מן לה מרבי

 כל ולטבעת מלכא^ למיעללות
 סריסי בעי ךהלי אלאמידוי .ש11םיך

 אסתר יהוש כידיא .:מיר ’ ךמלב
 חדאה כל קדש ןחס'ךא הינא גמילת

 לות 'אסתר יי ואדברת ותלקה טי
 מלכותית ’מלכאאחשורוש״לבית

 ירת דתא עשיראה ב:רהא לפלטין
 י’t לסלמתיה שבע כשתא טבת

 אסתר ית מלכא ראתלורחיס
 'ואתנמלתיחינא נשיא מבולהון'

י ’■ - ־ ' - ■ '‘■ ’־

 נלאשי אח המלך אל כאה הנערה וכזה )יג י־ : הנשים וכחמיורןי
 ) יד ( : המלך כיח ער הנשים מכיש עמה לבוא לה ינסן חאמר
 םעש:ו יד אל שד הנשים כיש אל שכה היא ויי־ר באה היא בערב
 המלך אל טור שכוא ולא • נכחב היה ושמה הנשים סומר המלך סייש

 אסת־ חור ■ וכהניט ) הו י : בשם ונקי־אה המלך בה הפן אס כי
ני דו־ אייהיל בש  אושה אומן היה ואשי לו אותה להח אשי־ מי'

 המבקש הגי מיד אם כי רב־ בקשה לא המלך אל לבוא כבש■ באתינה
 כל בטיני והסד חן נושאה אסחר וחהי • ?:שים שומר המלך סרים
בית אלהינל אמשויוש המלך אל אסתר ־ וחלקח )ען ; : רואיה

מלנוסו



תרגום

 בתולתא מכולהון וחמדאלןדמוי
ואוליד •ציה ברי דשלכותא תגא ויהב

" ^ ת ט י ף ל ח ה ת ^בד יח י שוי ע ר
 ׳:•לטנוי לכל רבתא מלכא:׳ג׳יחתא

 ומר;נן < ךאסתר טשתתא לעבדו;ית
 חילי לה ואמרי’' למדנתאיהכיז

 ולחתיךואמרת1והיךיןר הידיןילטייך
 ולא עמי לא חבימא ליתאנא
 טליתא אנא ךכר דמטול תולחתי

 וכד ’;תיויטכרןיןוא?א ”אבא טית
 חזר טלהא יט אחטורו מלכא ישמע
 ?!למיאומרזנן לבולי שביקין ףטבק

 מלכא ךחשיב מטול יהב לטךינתא
 אנא הא בגרמיה ואמר בלביה
 ומלביהא אוטיא לכולהון מוטיב
 • בייהוןאיהיו <מא.דא:£~ר1ךי מטיל

 בתולן אתכנשון ובהקבץ'וכד יט
 כתולןתמיטח •טין את:נ ולא הנ;ינות

בפלטיו טטולאשתרדיתבא אלא

יחשני

רבהב פתשנן

 נשיא טבל יתה רהס ומלכא ךטלכא
• ’”'דטלכותא הגא ושוי

 אהכנשו למה'’האילין ובתולתא
 שליטיןלמלכא ראםרו’טטול יזדנות

ר לך ךתיגליא בעיה ךאין ^  א
 בנשי’ לןנאתה’ ותולדתה עמהא'

 נןמהא לך ’ והיאגליא'’ אוחרניתא
 כתיב ’ הכין מטול ותולדתה

 ומרדכי תנןנות’בתולן ובהתבנשות
 אץולית ;תיביכתרעמלכא♦

 ותולחתה עמא ̂ מח;יא:ת >י.סתר
 ואוף מרדכי ̂ מהך^לןד״עלה היך

 גלנית^א לא בתולתא כדאתבנשו
 מיטריה לית מרדכי 'דפקרה היך

 איסתר היא’ אסתר.^בדת דמרלכי
 עלת וכר הות טכיכתא בטליותא

 הכן מטול לת’̂ לטלכותבמכיכותא
 רמרדכי מימריה ן:ת כתבא אמר

כמה^דהות היך אסתר^;$כדת
* מתרביא י

 )יח ( .*לוזלנוחו שיט שנש3 טכח הדש הילו הטשירי כהודש מלכותו
 מכל לפניו וחסד חן והכא הנשים חכל אסמי־ אש המלך • דאהב

חי וישס הבתולוח  יח)(יטש נ • (יחליכתחחסושחי כראשה מלכות י
 למדינות והנחה אסמי* מכתה את וטגדיו שריו לכל גדול משחה המלך
 ארץתולדחך היא ואייו אס* טם מאיזה לי נא הגייי לה ויאחר טשה

 תת נטרה בהיותי כי • מיל־חי ואת עמי את יודטת איי אין וחאהר
 שי • האלה הדברים אתשייש המלך וכשחוט • וטזמני ואמי אבי
הנני בלבו המלך ויחוש אמר ני דינ!ת1הנ ולכל הטמיס לכל ייתמת ייחן

ט

 : יושכגקרכס אשחר טס ני טל : המילנ׳ה הצויד כל את חג־יג
 אס ני שניח היתולוה נ־יצות ואינן י שניח כחיליח ובסקבז r יט (

 הנשים מכל אבנה ומחלך : כמלך בהיכל היושבת אמתי כמבוי
 כי •• שניח נקבלו לחה האלה והבתולות • בראשה חלנית נחר יישם

 יאת טמה את אסחי לך שתגלה אתה חפץ אס ליזלך השרים ואמרו
 ״ ומולדתה טמה לך מגיד והיא נכריוח בנשים אותו חי,נא לדתה מי

) המלך בשסי■ יושב ומרדני שדת כחולות (בהיןכז כחוב ולכן ל ג  ־
וגס .מרדני טליס צוה נאשר ומולדתה ממה מגדת אסתר איץ

בקקכז



תרגום
 ביומיא ביסים נא * עמיה ןןרןךב;א
̂ו  בית בתרע ;תיב י5:ךד5ר!אינון

 תריןסריסוי ורזרש בנתנא תז טלבא
 ובעולאושטא מניא םנטרי לכא5ר

 אחשוחש למלכא ךילןטלון ידיהון
 חירא דשויאו ןיהבון.עצהביניהון^

 דהוה דידהבא בבוזא 'תורמנא
 טלכא כריבעי די אמשורוש ^ה’שתי

 חירא וטמד 'ליה יה.יהנין3פשתי
 אתחוי בכן ויודע כב י .ויקטליה
 ואזל למרדכי קוךשא ברוח ?תגפא
 ואמרת מלבתא ןתני'לאטתר טךן־כי
 • דמרךכי י בשמיה למלכא אסתר

 ואשתכח ואתבעיפתגמא ויבקש כג
 ל)יםא על תחיהון ואתלון טהימן

 קדם יוכןתא ?ספרךכרן ואתעתיב
 בתרטתגמ^א אחר א ג טלכא^
 המן אחשורוש:ת טלכא ך?י האילן

ברבווה כרה בר זל*גג;א ?י

י שנ

גן ש פח
ד1חל א.ה1 חרדכי נא£י,לומ יין ה-ייי* לא הנהזל״מ נהקנן : 
 ובעליחת היסה בילדותה.ענוה ־rx;^היא • עסה אפחר מריבי

 אמתי חיד:י תא^ר r(א אומי סכשוב ןל:ן • בעמהעלשה למלכנס
 יישב וש'דכי ההש יייס בי י נא ( • אזג באמנה היחז כאשי עסה
מר  הסף(יבקש( משימרי המלך שרים' ש:י ות־ש בנשן קצף המלך מ
ראש לשוס ביניהש נגלה וישנו • ולהמישו כחלואלזשיתש יל לסלס

 ריוסים בר דיוטף בראפלוטסבר
 בר בלעקן רi מעלי בר פדום בר

 שגרכר בר רהךיחם5חם15א;תי
 בר ( * ויזתא בר פךפשתא ^גרבר

u'j בר בר^טלק > םוטלן בר
 ורבי ד^ליפובוכריהרעשיו לחיגתה

 ושוי:ת^כורסיה ו^טיל/תיה לתיה
 וכל = • ועבדר כלרבךבנוי טן לעיל

 דינתכין עבדוידמלכא וכל עבדיה
 וקגירין ברעין מלכא בית בתרע
 לכא5צ עלוי ךהביןפל)יר מטול קהמן

 לןךםויולא י כרע הוד. לא ומךךבי
 ג^אטח הור.שאילבשלטיד.*

 בי.ת בתרע די רמלכא ואקרועבדוי
 לך אית רבותא מד. לטרלכי טלכא
 קדם ומילין כרעין דאנן ,עלינן :תיר

 טח מטול קדסוי ‘כרעת לא ד.מןואת
 עני למלבא עלפלקתא מעביד את

תשרי ^טפשיא להון ואמר מרדכי
; : - : I : •  T ׳ : -T ״ ״

לבא ח: דג

 יחפוץ כאשר והיה • אמשוייש נו ישחה אשי הזהב כבוש ס;יס0
• (יודע ) <כב :וימיתהו הנחש ישנהו1 יהלו״ילז בו .שחם,‘־ צפלר

 ותאמר ממלגה לאו»ר ויגד חרמי ויכא למרדני כי־וח;זקדש הדגר
ע) * מרדני כשש למלך הי אש נאמן(יתלו וימצא הרכר ויבקש (

 הדנריס אמר (א) :המלך לפגי ד»ה בספר וינח: הפץ ל1י שדהה
 : סרח נן : ט האי המדתא בן המן אש אחשורוש המלך נדל האלה

pאפינו נן : בווה בן  • c t פרום בן • יוםים בן • יושף • p מעדי 
 בן • ג,ר •כן שני גן • הדירוס בן : אנשימרום בן ; קגלמקן
- בן • לוחש בן :פיתששא  פילגש p ; עמלק בן . סוחקי כן ; א

נל מעל נשאו אח וישם וינשאה! «1א יגדצ1 .־עשג בנער אליפו
שריו



וי^|

J

תרגום
 now מלתאךודא פני לבא'קזמעץ

 הוא ך נישא בר מאןאי^ ?חימא לי
 .ילודמן א’ד־וו וסתרבךב פלזגאה
 ובתולדותיה’ ז;נירין ויוסין' אתתא
 עהןתא’מ־ימתיה ואל;יא' בטא

 חיפתא מלי יוסוי מל ואינחתא
א’הדרי"לע?רא'וא?וגור וסופיה ^ 
 לאלהא אנא קגיר אלא • לא לןךםוי
 בשם;א חד תא די חיא.ולןימא דכא

 אשאמלאכוי דיתא^אשאאבלא
 באךך;גיהומתח תלהאר^וא^ נורא

 טחשיוי לניה’:5בצ בגבודתיר■ רק/עא
̂יא  חשכא פנהיר ' בדעותיה עיי̂ט

 ןחלא ובחכםתיה^עכד.יםא^יתיה
תיה  במלחא טדי טעים שר־ בטזי̂י

 ;תיה בחופךאא?ר וחחאלגלוי
 ?אורייה פתוריה (היךזקיןםכךיה>

יתה’רלא'יסקלאךןגא בגין רזועטא

החלו ביס בשמד היושניס המלך עבדי וכל (כ) ;ועבדיו שדו
 כורע היה לא ומרדכי כסלך לו לוה כן כי החן ל וחשתוזויס מרעיה

(ג) בשלוחו שואל היה ולא לסניו  כשער אשר המלך עבדי דאחרו י
 כורעיס אגמו כי : עלינו החגדלח חה סל :למרדכי החלך טח

 אס עובר אחה מדוע • לפרו סכרע לא ואחה המן לפני וחשחהויס
 שמעוני • לב וחסרי פחאיס אליהם ויאמר מרדני ויטן ׳ המלך מלוח
 מהנאה הוא אשר א־־ס בגני אחד פחמי היש :צי ואחרו אחד יכי

 . ויללה בכיה בהולדז • יס מע וימיו אשה ילוד והוא •• והעדל
̂פר וקלו • ולעס המה מלא יחיו כל • ואנחה צרה בגידולו  ישוב לע

הגדול לאל ואשסחוה מרט אמנסאר • לא • לפניו אעסגזוה אר

הכתב פתעוגן

יוו שני

 פמימריה תחומיה ר3̂ע ו־עישולא
 יתיר..איך,עננא ומתח ברארקיכוא

 על ערפילא f א פרים" ״ באדרא
 ^לאפי פשבנא ד.יך לםאנ?גין’ע

 וולרע’דלעיל או־^אטעץבחיליר.
 ימא’וםד.רא'ןכ דןךטוישטשא רר-טץ

 חף׳ בטלןשע:א לא וכוכטא"וטודא
^}(מקד.ו'ן  )רהטיןלןדטוי לאיריחין̂.

 זלשטאלא’ אזליןללמינא נאז^רין
 דברא\תון למן • רעותיה למעבד
 ול״מסגוד״לןדםוי לששחא ליה;אי

 }ר׳א ^מרדכ̂י’ ליה ענץ״ואטרין'
ם 'םגח״ התך5ךא אשלחינן ך ן  ל

 ואמר מרדכי ^ני אבהתיהתוטן
 לןדסיאכתזיה t:01 ןאיתוי5 להון

 אבוך כרעי לא ליה’ אטרין ך־הטן
 אמי הוא ד אחר לןרמעשיו יעקב

דברמן ®ךע:ת לק^^א רהמן*א$ר
ד ״ ״ * כ ו

 :אל אוכלה' אש וה̂ו .*יעמיס ומיוחד יהיר הוא אשר י וקיס מי
 כגבורחו• סרקיע ויחמם : בורוש בארץ חלה • אשלוסע משרחיו

 פיס טשה בחנמחו .כרצונו החשך ומאיר • השמש מחשיך פצו01
 לגליו: ח1הר וצוס • למימיו מלח געס בנטרחו(חן • כחול וץבלכן
 to עלומ לבלהי סהו® באוצרוס וסוכרו יזיקיס חי1א אסר במקש
 וימסמם : שחקים ברא במאמרו .גבולו עבר ולא הרגיזו : הארץ

 ומגינים השלם• טל כערפל יםרשם1 כשמיס• רקיע פד סל כמכניס
 . שחש : צרקיט ומסחה מעל1< צבאוסומ נח! : כאיץ פני על סאהל
 ונחים מקסים ינס61 לפגיו יליס * ומולוח • כוננים ניחה־ • !יריח
רצונו לטשזח ימיין!ממאל נכזק ושביס רליס כולם אחנס • אהד' רגע



תרגום

 ברטיןלא ̂קךם.?!'שיו ,עקכ1וכדסגיד
̂נ׳צזמן ר|ךם הוה'ולאסי\ד ד1יל ' 
 ם’נ^;תיה^ק: כרין ̂ משול י1מ1י

̂י צלמא  ךנקלוין ?גירן אמיה.עד בסי
 מקךשא כית דיישר^רתכני ראחנא

 בתחומיח שכינתיה ותשרי באתניה
̂/ן יתרון ישראל בית וכל  עםםץ1ת

 לית יה"ואנא1באךו וסגידין כרעין
 רש^[א המן ר,־ם ושגיר כרע אנא

כד ותות ויהי ל י }בעלךבכאהךין
 שמע ולא ויומא יומא הויןא^־־יןליה .

 לן״מין אין דניחזון להמל ותניאו לון
 לוןדהוא דאמר משול ךמרדכי מירוי

 לא ארי המן והוא וירא יי׳ '̂ לחראי
 ל/דמד ולטסגוד למכרע מךךכי צבי

 ו. חיטת^• מרדכי ואתמל/הט^על
 למושיטא בעינוי וימוהוה^לייל

מטול כלחודוהי במרדכי ללא
*••'**^j שגן פת

שני

 אל אליו ויאמיו וימיו . לפייו לשבח!להשמחות נאה * אלה לאינרא
 ויען • המן לפניאכיושל השתחוו אכותיך כי מצאנו והנה ומרדכי
 ; התן של כיו א לפ:י השסחוה אשר זה הוא מי אליהם ויאמר מרדכי
 הוא אשר אחי! טפיו לפני ויניע השחחוה יפקי אכיך והלא א אמרו
 עשו לפני ועקי וכהשתחוס :אני כניחין מזרם להס אמר ;החן אכי

 צור זאת על . איש לפני השתחוה לא ומימיו ; נולד היה לא בנימין
 וימה לא-ץישראל כרו אשר'עלו עד אמו: כתמי אוחו שמי שלמים

 ישתחי ישראל כית וכל • ש:ינתוכ:כולנ וישכין כמל? המיןדש ביס
 כורע אינני ואני .לארצו ומשחחוים כורעים האת גוי' וכל • שס

(הזז והאזיב הצא־ר הרשע סמן לסר וחשתחוה נאמרם ויהי i ל :

 וב;נ;ג למרדכי ייהית.עטא רחויאו
 בכל ךי כל;תדאי ית לש?אה המן

 • למרדבי עמיה ךא־!*םורוש מלכות
 ב;ךחאלןךמאתתא;רחא בחדש ז

 למלכות תריסר בשתא לניסן
 לשתאת פ;יםא ̂צבע' אתשוחש

 מן לולא 'ברת נפלת ע־׳א.קךשא
 תדחלוןכנשתא לא אמרת ובן שם;א

 בתיוכתא תהךךין דאין ךייגידאל
 שרי בכן חילופך איהויהא.עדכ

 דעלבין פייסא לצבעא ם?ךא שמשי
 תר יומאליומאמירימן חמן״טן לןדס

ביד• די מןבגלל אסתייע ולא בשבא
 בתרץ • וארעא אחבריאושמ;א

 ביה ך בגלל’̂ מן' .על בשבאליא
 כתלתבשיבא • אסבריאורקץעא

 גינתא אתברי ביה לי מןבגלל לא.על
מן על לא בשבא בארבע • דערן - ״...ן : :T T . .

הכתב
 דברי היעמדו לראות להמן ויגידו עליהם שידע ולא ויום יום אליו

אין כי המן וירא' )ה ( • יהודי הוא אשר להם הגיד כי מרדכי
ת מרדכי חתה. מירכי טל המן וימלא לפרו ולהשתחוות לכיוע ״
 עש את לו הגידו כי לביו במרדכי יד לשלוח כטיניו ויבז }ו (

 אתשורוש מלכות בכל אשר היהודי׳ כל את הסןלהשמיד ויב:ןש מרדני
שתיס בשנת ניסן חדש הוא הראשח בחדש }\ ־ מרדכי טס

 ר,ול בת יצא • קדוש עס להשמיד פור הפיל אחשויוש למלך עשרה
 שביס אתם אם .יש״אל כנסת רדראי אל • אמיה וכן השתים חן

 להפיל הסופר שמשי החל אז ♦ תחחיכס בגורל פול י הוא בתשובה
ידו על עלה ולא כראעון חיום החל .ליוס תיוס סמן לעני «רצות

ני



הרגום

א אתבריאי ביה ךי בגלל ש ^ 
 וסריסר ;א5'כ'ו? ועכ;;א וסיהרא

 ^^לא.עלמן’בחטשא?: • מזל;א
 לדתן אתבו־יאו■ בגללךי'ביר\

 לכנשיתא ךאתעתח ברא ותרנגול
 בשתא •־ רבא יומא ^"עודת ך;שך>י
 ליבית בגלל .עלמן' לא בשבא

 על לא ?שבא י אדם(חוה אתכליאו
 לין מימרא בין קי.ים בגללךאיהו מן

 • פסקמןלמיא • עמא'ךישראל ובין
 מן על לא בניסן ?.ירחיא"• ושרי

 על בא;ירלא לפםחא\ זכותא בגלל
ביה בגלל מן  ̂?םי\ן • מנא נחת ד̂י
 אחיתב ביה לי י בגלל מן על לא
 מן על לא בתמוז ♦ בסיני ך;יתא1א

 ירושלים שור אספקע ביה לי בגלל
 • יזרן חזילמלןם.עקי^א ולא

 מןבגללליביה^סקו על לא באב
שכינת הדרת מתיטדבראוביה'

-  . ; *  *  •* T : '• ••

פתשגן
 ביום • הרקיש נכרא בו ני לא בני ביום : וארץ שחים נבראו בו בי

 נבראו כו כי לא הרביעי ביום * עדן הגן נברא בז ני לא מנישי
 החמישי ביוס כחזלוה. משר ושנים • הכוכבים שבטח והיריח השמש

 ישרן) לכנבה זהנזזונזניס העחידיס שדי וזיז. לויסן נביאו נו ני : לא
 • ויוה אדם נביא! בו ני • לא הששי ביוס * יוסהגחל להעידח

 ויחל הימים עזב ־ ישראל טמו ונין ה׳ בין הוא אוח ני : לא בשבח
 • הפסח זכוה אודוח טל • בידו טלה לא רסן בחדש . בחדשים

 על כחודה ניחנה בז כי ר לא בסיון • כמן ירד 1ב ני • לא באייר
ראוי (אינו ירושלים חוחוח נבקעו מ בי .־ לא נסחוז • סיני הר

יוד

"י כ שני

 * משה עם ומלילת מריעלמא
 סליק דביה בגלל מן לא.על באילול

 למיסבתךין דמיני משיהבטורא
 על לא בתעירי • אוךרריתא לוחין

 חוביהון מישיתבלןין ביה בגללדי מן
 מןבגלל לאעל במרךזשק דישר^•

 נה ואשתזיב "מבולא נחת' ביה די
 לא ?כפלו •' עמיה 1ךחו וכל וכנוי

ת אתנכד ביה ךי ?גלל ̂ jp על  ל
 ?גלל מן על לא ?ט?ת * מקךשא

 על רשיעא נכוכתצר סליק ביה די
 • ההיא לעקתא הוו ומיפה ורושלם

 הוא ביה די בגלל כשלטלא.עלמ'ן
 שתאלאץנ;אךימנהוןמקרבין ריש

א ?בור^י ט מ ^  תריסר לסוף כ
 דאדר נרהא דאיהו שתא נו־חא
 ?דיהיכנוני אינון' ?לען ואמר דדה

טאולאהךל  דיוכף לבנוי ידע ך:
" לן יי ̂ כתיב להכדין דימא לגוני ^י

' וכנוני ' הכתב
 וירד 3? ובו מדבר מחי חדלו בו כי •־ 1לל באב ■ פטמים צרה לקום

 סיני הר גל חכה טלה בו בי לא באלול • מכה טה ודבר ה׳ ד נבו
 טוייס ז ינוכו בו ני לח בחכרי :האחרונים ליתח שר אח לקחה

 ונניו נח אן ויבאר המבול ירד כו ני יא במרחפון ראל3י ביח
 בטבל! • המקדש הוסד בו ני • לא נםלמ3 : בחיבה אחז אשי ונל
 ההיא נצרה להם ודי ירוכליס טל כרשע רבונמצר טלה נו ני : לא

 • כבינוריס חקריניס ורסס הפנהלאילנוס ראש בו ני • לא נשב־
 (אמר גר,ר • אדר מדם הוא טאד שרם לחדש הכנה לקץ זבהגיטי
נחשלים יוסף ל5 בניהם ני ירט ולא ;הים גדגי בידי הס נננטיס

לדגי



ש:י תתיש
נמעגזא  על שיא א־ כגובש ישגון ̂ו

 ̂'j‘7DV]Dn ואמר ויאמר n ̂ אר;וא
̂דוימ  יהודאי חד מא5̂ אית אלדמ

 ן?ממ;אבכל ב/י ומטלטל מבדר
 רמא ורוחץ גיןתנין מדינןמלכותא
 רתיבין דטבת’ מלקטץ'פיימרי

 ?ובל שע;ין ועובדיהון פחצכיתמוז
 מדינןובנימוסנא מבל ונימימיהון

 לאצשא ובעוכדנא לאם־לכין
 r-vד/ניכיךחיהרמלכא • נפימהון

'לנא״רקיקץ הזיין וכדע־דין'Jאינו
 םמשאבח1עא<ןח־מבןל:אבטת3ב

 למשמר למימר נפקץ אנלנא וכד
 מנהוןסלקין ךמלבא בעובהתיח

 ועלין ׳ וסלקין י ̂דרין ופרצין בשורין
 וכדאנלנא בפךיצץ בחךךיןונפלןין

 ו?ולךךיןיל)נימין מתפוסיתון• ין5ץח
 בשיניחון וחרקין ,;;יניהון’מבךיקין

ומבמלץ;תנא ’וימבטשןפך^ליתן
j הכתב פתשגן י1

 ,סן • יחון למחפש ןכלין אוחנא וליח
 נסכיןומןכיחנא אנחגא בנחיחוןליח

 הון7מ ומןדדבר’ לחון לאנשבין
 מפיץ דמלכא עיביךתיח }.ע.כד5ל

 ויומא • פיהי" בשיחי ההוא ללמא
 לנא אמרין מננא למיבן צבןין ךאיון
 א7אנח די ויומא הוא שריא יומא
 , שוקין אשדיןעלן מנהון' לטזבן צכןין

 (־״א) הוא ואמרץמןיומאאםירא
ואשרין הוא״עלן אסייא אמדיןיומא

אמךין א17רןךמ בשעתא •שלןיף
 צלדי אמיץ בת:;חא • לןרחן שמע

 לחמ'< אמריו מצלינן•"בתליחיחא
 לאלהא" אמרין בךביעחא • א?:לינן

 ̂’לחמ לנא מבךכינןךיהב ב*ממ;א די
 S שחיתיחא וב קין5מ בחמישיתא ושא

 לאפירזון תאנפלןין1ובשב'; תליבין•
 גרוסיאדעלח איחא ^שיהוןואמרין

. ךשי;ןא רמלכא בעובדתא לכון
i חד

^5לד( החולויי:( שהן• יייציהים א ה ה לי  • (יאמר )n( • ב
 הצחי׳ כין ומפורד משויי יהודי אחד עש יש:ו אחשורוש למלך החן
 בפושרים חחשגים • לב וצבוהי נאים זהש : המלך חדינוח ככל

חי  תהל חשוניס ומעשיהם ; nnr במחרוחכימי ויושייס מיס ד
 נפשם ויחעשנו הילכיס אינם וברחיני .המדינוח מלל ודחיהס ^
 רוק־ןיש אותנו והשרואיס : עושים אינם המלך ומלאנה • ימצה לא

 לאחר אנחנו יוצאים וכאשי : כדכרשחא אחנו וחושהיס הסבאויץ
מדז נעמד לשם  צדח^ זסויציס כחומות עולים מהם ־ הזלך ע
חרחמיס אנחנו וכאשר נפרצות• (יוצאים כש׳׳־ריס גאים מהם

 ומזרקים . כמיליהם ונוצצים ־ ועומדים מתפארים אותם מחשוש
 ילילים אנחנו ואין אותנו ומיהלים ׳ כרצליהס וכועעים • כשניהם

 לוקחי׳ אינם וחבנוסינו ׳ לוקתיס אנו אין מבמסיהם אופס לתפוש
 היום שבח . באתרו מתנצל המלך עבודת לעבור חהס הנלץח יאיש
 C(ה אוחריס מתנו לקנות מ חפצים הה אשר והיום • היום הסח
 השווקי׳ עלינו אוסרים מהם לקנות חפצים וכשאנחנו לנו•־ מותי הוה

 אין שמע אומרים הרשונה בשעה לנו הוא אסור ה5ה היום ואומרים
 בשלישית • מתפללים אנו תשלה אותריס שניה כשעה • קוראים
אנו הכשמיס לאלהינו אומרים גרניעית אונלים אנז לתם אומרים

מברכי׳



תרגס י
 עלץ שבא עכדץ יומץ לשבעה חד .

 בספריהון ר,רין כנישתהו[" לבית
 ולייטץלמלמנא ן1תמיןבנביאה

 ואמריןהדין(הוא לשולטמא ותברין
 אלהארבא* ביה שבי;;א)ךנח יוטא

 נ.<?ל|יין יוטץ לשבעא ’ וניךתהון
 ומסאבן:ת בפמותלידאינשיהץ

 גץרין;!רלת יטץ ולתמניא •מ;א'
 ואטרין ̂.עליהין ’תלסץ' ולא בניהוז

 ולתלתין עסטיא• מבני ךנהוישניין
 ואמריןיחדהסר :רחא יוטץ.קוץין

 יומין תטניא ניסן' בירח • מלא וחד
 הרל;קה כךין1ון ביה ?;['בדין טבין

 לןדם מן וגרפין"ממיךא י ומך־ותא
 יומא הוא דין ואטרין פטירא

 מצרים ><בהתאמן דאתפריקוביה
 ובניין "דפשחא יומא ול,ריין;תיה

בספריהון י לורין ״ כנשתא לבית

כאשגי

הבתב פתשגן

 וליימין בנביאהין , ומתרגמין
 ואמרין לימויטנוא ותברין למליבננא

 מיללןדם דמירא דמתגךף בהכדין
 מלכותא התגריף פטיראהכךין

 ינא ןתעבר לכן ביננא מן :יא7ךרשי
 •’הדין מפשא מדכא נאמן1פורל
 ביר! דין ̂עב ’טבין יומין תרי סיזן בירח
לין  שמע _קך;ן כנישתהון 'לבי ̂ו

 ומתרגמין באוריתהון 'למצליןולודן
 ותברין לימלכננא בנכיאיהון'לי,יטין

 למא/דעצרת׳י• ורןקוןתיה לשולטננא
 ושדין יתאלההון’לאיגר'ב’וסלקץ
 ההוןואמרין’2ומלקטי| תפוחים חזוךי

 היכרין חדרי ךמלקטץ היךמה
 דין ואמרין בטנא מן בניהון יתלקטו

 אורייתא’ ’ ר־אתיהיבא הוא'יומא
 יךן5ל? • לאבהתנאעלטראדסיגי

 שרי בת בחד שעיתאקר;ין’כעיךןרי
ז י ’ לי ■ י ע

 שכיס רששיח - יוצאים לחמישיח • וחימ לחס לגו שנחן מגדרים
 לר בי הגךיסין אכלו ואומרוח לקראסס יוצאות נשיהם ולשביפיח

 טושים הימיס לשלטת אחד יוס • הזה ברע המלך עבודת לכס
בנכיאיה' מתיגתיס בספריהם קוראיה הכנסת לבית באים ; סבת

 בו אשר השביעי היום ה.־א זה ואוחייס ;ושרינו מלכנו וגזר,לליס ■
 הייזיס לשבעת יוצאות שלהם גדות לילה ובהצוח : הגדול האל שכח

 בניהם ערלת כורתים היתיס ובשמונת : המיס את ומטמאות לנתזן
 לשלשי׳ ל העמים תבני שינים נהיה ואומרים עליהם מרחמים ואין
 ניסן בחדש ; חלא ואחד מסר אחר ואוחריס חודש קוראים מס

 מבעריס •־ כליסס לכל הגעלה ועושים עונים יגזים ש׳מנת בו מושיס
אבותינו שכגאלו היום הוא זה (אזחריס ? המצה מפני מזמץ אח

 שלהם כסיוח לבתי ׳6יכאי : הפשה הג אוהו וקוראים חמצייס
 ולשריס להלך ומקללים כנביאיהס וחתיגהיס בספריהס ק<רא'ס

 אלהינו ה' רן : המצה מפני החמץ מנערים שאנו ככר ואימייס
 הזה ה:פש המלך מיד והושיענו מקרבנו הרשעת מלכות אח חיעד
 שלהם כגהיוח לבתי ובאים • טוביס ימיה שני טושים סיון בחדש

 תורותיהם בספרי וקוראים וחתפלליס שמט וקוראים
 וקוראים ולשרים למלך ומקללים בנכיאיהס ומחרגמים

 המסת ביס גג על יט׳לים * שבועות חג אי טלייז איחו
 נשם ואוחריס אוחס וחלק.יס ותפוריס שושנים ומפזרים שלהם
 מכרנו בניהם יתלקטו נכה האלה והחפוהיס השיכניס חלקכים שאגו

זמעס ז סיני בהר לאבותינו התורה שניחנה היום א1ה זה ואומרים
לעי



הרגום ־ ־ י
 ךיהון9;זתהוןל)הןבס’כני לבית ̂עלץ

 תךגםיןבנביאהוןולייטין'למרכננא
 תלריןלעיולטננאןתוקןגיןבחצוצרן

 יומאהדיועלדכתאבהתנא ואבריו
די דכרנא בשטיא" די אבונא קדם

T T . T T “ ־ ־

שני

 'ודבעליילבכנא ץעו-ל לנאלטב"
 ית5 בתשעה מטא וכד לביש.יעול

 ושתין ואבל^ ואווזץ חען נכסין
 נשיהון' אינון וטתפנקין
 ביהלןרין;תיר• בעשרא ובנוזיהון

 נשיהון י אנון וציימין רבא צוטא
 אוף וטעיקין ובנתיהון’ ובניהון

 ון“לי1תייסין.? ולא > גל^יא י טפלוד׳ון
 חוכנא מתכפרין הדין יומא ואטךין

 מתבנשיןונגתוספיןעל לנא לי וחובי
 לבי .;עלין לבכנא כעלי חובי

בםפריהון ולןריין' בנישתהון
ולייטין 'בנביאיהון וטתלגטין
ואטלין לשול^נא ות?לי| למלביננא

הכתב פתשנן

 חךיןטפש;א מלכותא תתכפד ?לין
 וטתחננין ךחטץ ’ובע;ין העלמא

 • שלטוניר. לתבר מלכא לישת
 מ^תא ^שדביהמטללין ?חמשא

 ננאiלבו^ ונפקין ביתיהון מאיגר
 אקרוענא [’DEppV אלבנא ושבטין

 בוסתננא וחלבין חיליפוננא ו^לשחין
 ועכךן • ^אחייסין ועקריןם;יניהון

 םך.עם'דעכד3 ואטדץ הושענא•
̂גלין עברן אנחנא סדרי בגו מלבא  ו

 בספריהון• ול)ל;ץ לביכנשתהון
 בהושענא והללין וטצליןוחליץ

 ולא;לעינן היךגך;ץ וטרקלין ושולין
 מירכא W לנא לייטין מילט אם

 חגא’ ;תיה’ ולןליין מבלכיןלנא'
 עיביהתא עבלץ ולא ו־טטללתא

 הוא אשירא יומא לן אטרין ךמל־א
 ולא פיהי• לשתא^בישהי ומנקין

• ’דמלבא ^עיבירתא יעכדיןבה ■;־ “ ; T ; ־  : T : • : T I
לחסשין

 C שלה ננסיוס לכתי באיס כהשיי לאתד ־ השיה יאש ־ניאיס ח1ל:
 ולשרים למלך !מ־ןנליס בנב-א־סס זמתלגמים זק בספרי וקוי־איס

 אבותינו ז:יון הזהימלע היוה כזצוציושואומייט ישייןע־ס שלמ
 ; לרעה שונאינו זכרון1כה1ל.; החנגויעלה ־ שכשפים אכינו לפני

 זאונלים י חייסיעיפות כהמית שותפים ו3 ל׳ז:.גז וכשתגיפיס
 ר,וראי׳ מ בעשרה ־ וכמסיהם ובניהם השנשיהם ותתענניס (שותים

 וגס : !כנותיהס וכניסס נשיהם הם וצמים • ה־-ליל המס ס1י אזחו
 היום עליהס־(אותרי׳ חשים ואין יונ״יהם זאה שפיהם את מגשים

ה שונאנו פומס על ונוספים סתר,בניס וסתה מכופרים עומהיש ה

 ננכיאיהם ומתרגמים בספריהם ויןיראיס כנסיות לבת• ובאים
 מן סוה השפס המלך יטפר כנך ואומרים ולשרים לשלך ומקללים
 :ממשלתו ותקרע כמלך שיתוס ותחנונים רחמים ווזנקשיס • העולם

 ופררעי׳ לגנות ויוצאי' בסיסם• גגי על צל מצללים מ עשר ובחמשה
 ומחריבי׳ * הערבות וחבקעי׳ ־ אחרוגיס זקושפי׳ * לולבי׳ וכורחי׳
 סושענא יעישי׳ חפי' ואינם • הענפי׳ ועוקרי׳ והפרדסי׳ הגנות

 ובאי׳ * עושי׳ אנח« ככה במלחמה עושה המלך נאסר : ואיתרי׳
 בנביאיה׳וחקללי׳ ומחרנמיס בספריה׳ וקוראי׳ שלהם כנסיות לבתי
ם בהושענא!מרקדי' ומקיפי׳ ושסחים ומספללי׳ ולשרים למלך די מ

1(א:חנ



Jתרגום
 לשכונה יוכלא לןר;ן עלין לחמיצין

̂זבו:נ’̂וגץ.קר;ן  ירחץ לתר^.עסר *
̂ין לתלתין לןחין  קלנןירחא ייי

̂יבךין  יופץ ה1לשל; • טיא יופא ו
̂עבלץ ל<־ץשבתא  טבא ליהיופא ו

 תלי ^כד י ביה פלנא פרי תיחא
 פנהון ל!ם לליהון לן״פא פלכותחן

 חשיב שמיה חוה דור חר פלכא
 כישיןוכ;נאלש^יא פחשכין ;נל;נן
א נ ת ^ י ג ת י , ל ט ן ל א מ ל ; ז ן ם א נ ך ב ו א ל  ו

 'ולישבל) ש״ק תרתץפנ״יפן/יחד
 כתב ךהבדין לעבךץ.יתהוןשבק

 אלצה אותם בחכל'השככ רפדלם
 פלמא פן חד פלכא לןם וכתרוהי

 שפיה חוה נכובלנצר לןלטל הוו רי
 פלןלשהון הון,וא<חריכ:ת Vy סלק

 קהוןלגלותא ובו.יתקלתהוןואיקי
 לא דלען1ן; רמח’ועד;יןחתיהון

̂לין'שני םותיהוןןא איהתנא שבל)י̂ן
 ולור^יס אוחט חברכיס ואם : איחני מקללים אם נדב לא אנחנו
 יום לנו ואומרים המלך טגודח טושי׳ זאיהס : הסוכוח חנ אוחו
 וטיודח היום וכפסח היום כשבה השנה ומוציאם הוא■ מלאכה אסור
 השנים לשבטה י יובל קוראים שנה לחמשים • טושים אינה החלל

 יום לשלשים ־ שנס קויאיס חודש טשר לשנים : שמיהה קוראים
 קוראי׳ הימי׳ לשבעת ל ג־וב יום אוחו וטושים • חודש קוראים

 קיימת מלנוחס ונשבית הטולס אדון בו ששבח יוי׳ט בו שנתופושי׳
 ובקש רעית ממשיות •עלינו חשב ;שמו ודוד אמד מלך קם ם טליה

 והאחד בנו הרג החלקו׳ ושני : העולם תן אוסנו ולאבד להשמידנו
 ויחדד׳ כתוב שכן • השאיר ולשפחות לעבדים השעיר ואשר ״• השאיר
אשר המלט׳ סן אחד מלך קם ואחריו • ארצה אותם השכב בחבל

כב ש:י
 רית למלכא ;נלפא רפן אנדזנא
 ליי' ולשולטנןא פלחיןוסנידץ אנחנא
 ואתר אתר ולכל טשתפיצין אנחנא

 רחמין וטטץלמיי;י אזלין איגרתהון
 ויתברי פלכא ךיפות אלהא רןרם

 כד * איחנאןרשין ¥לטננא\ולית
 נחיתי לא לפצ־ים אבהתהון נחיתו

 סלילןו וכר נפשן בשבעים א^א תפן
 ןדיש*תא ךבבן קשיתין סלילןו פתפן

 פיךעם 'להון לית בגלותא ךא«יתנו
 למן אנחנא וטבין חסדן כני לאפךין

 בעלמא קסוךין פסכנץ ע^פא.וליה
 ביני מכרר הדין ועמא • בותהון

 הון ומי נ קיר מזבני קרייתאפנהון
 ךבךבין'כל ומנהון תל;יןכוצין)

 זכיין ולא 'בעושקא מזכגין ךמז.כנין
 קהלכין) לא מלכא נובניפוס לשויאו

הינון לית ךמלכא גזירתיה וית
עבדן י ̂ הכתב פתשגן

 מ6 ויבוז מקדש׳ אח ויחרב עליהם טלה ; שחו ונבנדנצי לפניך היו
 עזבו לא הנה וטד ♦ נבויה ידם ועוד • בנולה אוחם ויביא : עריהס
 אנו אין • מעולם אשר אכגתינו בני יאומרי' : לבם נזרו{ גאוחם
 מקו׳ ולכל אנחנושומעי': אין ולשלעוני׳ • למלכי' וחשחחוי' עובדי׳
 האל לפר רחתי' לבקש אגחחיה׳ ומגיטי׳ מכתביה׳ הולני' ומקו׳
 אנחנו יודטיס והלא הא'ז מן השלקונים ייטברז המלך יחוח למען

 וכשיצאו נפש• גשבעי׳ אב ני סס ירדו לא חצייימס אבוחס כשירדו
 • מאומה להם אין כמלה וטההשהם • רמא בששי׳ יצאו משם

 ומדולדלי' עניי' יאין ' מטיל' אנחנו ועובי׳ חסידי׳ בני ואומרי׳
 מהם ■ העמי׳ בין ומפורד מפוזר הזה והפס • בפולס נמוסס
CD גל • ושרי' גדילי׳ וחהס • דוח חולי׳ ומהם : דונג מוכרי׳

שמונרי׳



תרגוס י "
v' א אי ט טל  ■^•היטקיימא '!ו

 אם ט ‘ )בהיי ;_יההון’) טבח u ׳ .י
̂דם אם  ,יתנתיב יטפר מלבא ל

 הדוחרמ;הון י בל ו.על להובךיחון
 זוזידטבוס’ מאה ״ לך ';חיב אנא'

 היה’מםצרים י נפקו בד אבהתהון
ת וסכום גברא אל.־\ טאה שית  טי
 /עשרתאלפין הוין זוזי אליפי מאה

 צבי אין <'והשך«א 'דכסף בבךין
 געזידילי מבית! אייתינון מלכא
 קולמושא להוד t גנןי'ךילך לבית

 יהי ז (אתקול אתיתבליובספא
 מטכ^עא ידוידעבלי ל1מת־היב;

 מרי עניי ךטלבא עזי לבית לאעלא
 סליעא יהבו לבר הא אסר ובן עלטא

מטצרים ישר^' נפלן בר לגולגלתא

ג' ש

ו3ךםכוםםל^אהויםאהב
ו•  ושבעסלע; ושבעין מאה ושבע

לשו ולית וליתלך״רשולמזבנהום

 ויסר י ̂ לזבונהון לאחשורוש
 מעילוי עןקתיה מלבא:ת' ואעביר

̂יתה יריה  הטרתא בר להטן ויהב
 ויאמר יא דיתדאיו אעיאטעלקיהון

 כםפך;היכלך לחמן מלבא נאמר
 בעעו לשפר מה ביה למעבר געטא
 זבונא היך לא אחשורוש מלבא ואת

 עכלתאזבונא מזבבנא ולאל׳^
 שקיל ומזבננא ̂ דהביונא יהיב

 מזבננא וליא זבונא אתליא דהבונא
ה 'נאמרת להמן ויהבתעיול־ןתך  ל

 ביה לבעכד ועמא לך ןה'יב כספך
 אתקייס עלך בעינך" לשפיר מה

 לרהבא ,קלשא לבתיב כתבא
 שפירא ללא בטא דהזילתא בנחיריה

 לך לא,יא;א "כרץ קדשילהזירא
̂׳ילשפיר־א ואת מל־בותא  ךטילאית״ת

ויהראוואתקריאו .''יב וסריטעמא

פתשגן

קדמאה דמלכאבירחא פופריי'
T T ; I ־ . T ■־; ; T ; “ ; ׳• ;

בתלת '
הכחב

 אי:׳ המלך ובחוקי : שוה כתיך !:י׳“ ואיל כטזשק מוכרי׳ י׳‘שי:׳:
 איחס להגיח שזה חין יצמלך * עושי׳ אי:׳ המלך לחי :את ל:י־1ה
 א׳זא׳ כל לאבד׳יטל יכתב ביב המלך על אס (־:) • כחיי׳ להתרת׳ז

 כלאח׳מתלרי׳ אביתס יתחפי כהך שקל רבע מאה לך אח! אני מהס
 עשיח כסףהס שקל רכש אלפי מאוח שש תםפר1נזאו׳אלףה:ברי׳ שש

עי׳ככי־ינהי?  המלך !:;ף לביס גנזי חסןהמלךאביא׳מביח אס רעחה ̂ן
 להניא החלאכס מושי י* פ וחזחן סופרזהכסףאש־ול •ע לי ינהן ̂אך
 Xנא לגולגולת בקע גחנו ככר הנה הקביה לו אמר ■ המלך נכזי אל

פ3זש ואלף נכר חאה ההוא הכסף ומשקל ז תמצרי׳ ישיאל כני יצאו

 לאהשורוש ישותלקמח׳(איןרשוח זאיןלך :שקל ושכעי׳ ושבעה מאוח
) ( : לתכר׳ בן להמן ויחנה ידו מעל טבעחו אח החלו ויסי '

 הכפף לסמן החלך ויאמר ניא) • היהודי׳ צורר סאנגי התדתא
 לא אחשירוש המלך ואחה במיניך כשוב בו לעשיח זהעה נך נתון

 • אחה לוקחי והחוכר הזהב גוחן הקונה ;משיח כמוכר ולא כהונה
 נחון הכסף ־ לו ואמית שבעסךלהחן ונ׳חס • חכרח ולא לאקניח

 זהב נזה הכתוב כתקיי׳ פליך • בעיניך כשוב בו לעשות זהעס לך
סויר באף זהב ר!ס יפה שאינו ולשם חזיר באף
וסרח יפיס לאשה אחה ודוחס ־ ההלוכה לך נאה לא גנה
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̂ _ , w הרגוט
לא ךיןלמיךז;יא;תךךמדה{;מדה ניסן ירח יוטיןביר.ךהוא עשר בר;לת

 על המן פקיד לי! מה נל ואתכתיב
 רמלכאגעל יקחי ועל יהודאי

 מלינתא בכל דאית רבלבנוי
 ועטא שלטוני.עטא כל ועל ׳ימלינתא

 כחבהועמא היך בלינתאומלינתא
 בשום'לםלכא דשנירי ועטאהיך
 ואתחתים אכתיב אחשץרוש.

 ונשלח יג בעזלןתיהלטלכא•
^ בידוי אגרתא ואעיתלרין הי  ר

 ״ ’ ' למלהוןמךנאתאד
 ולאובדא לבקטול

 סבי״טר ועד טלאי
 חרבתלתאעש
 עסרלתאירח

 פח’ יד לבלוי•
 ואתפלסמת

 איר ובליטא
איטומוסעב

י ,
<? -! > V-ס r.׳  ס 

_ ס«_
^ d" ''י־

י; ס צ

t*. \ \
■̂ ס* ״ ס׳ • iי   A ט־ ס 3 י-   ^

 ער דיו^ז אחוי חזון אתון • בטיל
 בניחון בני נוכלתא לארעא חבנוי

 ובלטין ל^עאנוכריתא• איזלבנו
 כן מטול • אחוי" אשתותף^עם לא

 הוא לןשך^ פךיקין בנוי בני מן נפקו
 הרציסרהט;א .'טל מרלכיואסתר

 במלתיה _ולר׳יפין טרילין נפקו
 איתפלסמת 'וליטגמא למלכא
 ןתיבו והמן ומלכא ’ ביך'תא בשושן
 הות לשושן וקלתא ולמשתי ללילי

 ומדרכיומרלכיצליקא א
 מה קולשא^:תכל ״וח

 להיכליה ^מלכא ידשלר3
 זכרןה חגי ת1ל צליחןא שהי

הגדת כלשכת

•1 •' ע י י־ ^

. ־ ן ק2: ד ^ ן י ך ת ו ן י 'יייק־לראחשולרשע
״ רשיע ’

5 י־ ׳-

( טעס  ויצ,% )יג :
 נו יוס עשר בשלשה

̂חשדרפני  (כמלך <
וגזדימ מדמה זעס

_ ״בעי. ב ונחח׳ ננמב
זקן .־ להשת׳ המלך מדינות

מי' טף אדר D אחד ביום ו
כל אל ̂־ר , זי.״.:/, ■ סחשק ) יד < : לבת בתיהם וגס

 אוסהזה י' ופח־; מומי׳ להיות :העמי׳ לכל גלוי ומדינה 'מרינס
ראימס אחס ;בכל לא בתדס חדה נ־־ חך1א להודיע : זאת בל על

י׳י ס
y< "׳
y - *-־' j  -  A  ' i
pבא נמלח בניהם גני נכריה לאת אוחי מכרו אשי אה;יוסף'פל ^ ^

תזרע ילאו p על אר.ז« טס נשתתף לא וכניחין : נכריה בארץ ^ ^
( ואסתר ארדני והס לישראל מושיפי׳ ^ ^ מבוהלי׳ כרצי׳'לאו )יס :

ישכג וכחן וכמלך הבירה בש<שן ניתנה הדח כמלך בדבר ולחופי׳
א ; הצדיק • ומרדני ךי

J6 ׳
or* י יר

- - , בזכיה היאה שישן וכעיר ולכמת לאכולל7
 היכל אל המלך שלח אשר ׳ נעשה עשר גל אלז הקודש ברוח ראה
 בלשכה היושבי׳ ימלאכי זכריה בגי אל כצדקי׳ עבדיו אלהינוביד ביס

 ואחרי • נירושלי׳ אשר כגדולה החומה פל שס ומחנבאי׳ הסית
 שנע מניאו אלשחש שלח אשר ואח • חגדלות ושבטי׳' שר׳ נו שנמו

חגלקן איש איש • נזדינזס וחאה ופשרי׳ הןמ־י׳משגט וחאה ופשרי׳
ח5וס



‘עי
הרגום

א ומלכא '  יטקיימא יעדה י
׳^ . .  אם ט J )םהיי ;הון1)'.יך עיבח .

 :תיב5.ית יע*פר מלבא ̂קדם אם
ט 'בל ו.על להובךיהון חד  ;חון1הדו

ב‘אנא הי  'זוזידםכום מאה ״ לך ';
 מטצריםהיה י נפקו כר אבהתהון

nV שית וסכום גברא. א.לפ\ מואה 
 /עשרתא.לפין הוין זוזי אליפי מאה

 א.יןצבי ג'/השתא 'הכסף ככרין
 גינזידילי מבית! א.ייתינון מלכא
 קוילמוסא. להוד )רילך גטי לבית

 יהי ז (אתקול ליוכספא אתי־ב
 טטכ^עא ירוידעבדי מרדהיבעל

 עני"טרי דטלכא גטי לבית לאעלא
 סלעא י.הבו כבר הא א.טר וכן עלמא.

 מטצתם ישך^ נפקו כר לגולגלתא
 ו^פא ככרין מאח הוי סל^א ךסבום
 ושבעסלעין ושבעין מאה ושבע

וליתרשו לךרשולמזבנהום י

שני
 ויסר י ? לו.בונהון לאחשוךוש

 מעילוי עןקתיה מלכא:ת' ואעביר
 ברהמךתא להטן" יריהויהב^יתה

 יאויאמר דיתדאיו טעיקיהון א.גג;א
מן נאמר ̂.ל̂ו  לך כספךןהיב טלכ
 ?עינו ךשפר מה ביה למעבד ועמא
 זבונא היך א’א.חשורושל מלכא. ואת

 עבךתאנבונא מזבבנא ולאלייך
 שקיל ומזמנא ̂ דהבונא יהיב

א זבונא אוזלא דהכונא.  מזבננא ̂ו
רת להמן ויהבתעעקתך ה נא̂.  ל

 ביה לבועכד לך.נעמא כספך;היב
 אתקיים בעינך/עלך דשפיר מה

 דדהבא ,לןךשא לבתיב כתבא
 שפירא דלא. בטא דהזירתא כנחיריה

 לך לא/יאיא כרץ קדשילהוירא
 יפיךא4ךמילאיתת**"ד ת1וא מלכותא

 וא״הקריאו ויקראו וסריטעטא.''יב
קרטאה כירחא' דטלכא.’ ספריי T T ; I ~ . T ; T : “ : ׳• ;

כתלתהכתב פתשגן

 אע׳ המזין־ ורהוקי : שוה כעיך ־וגי׳ ואיג׳ גפובק מוכרי׳ שי;■:־*'׳
 אוחס להניח ש«ה סין ולמלך ־ עושי׳ איג׳ המלך ־חי •את הילני׳

 א׳וא׳ כל יכתבלאבד׳ופל כיב המלך טל אם ־(כ) בחיי' ולהתג׳־׳
 גלאס׳מחצרי׳ אבוהס ייתתפר כסןי> שרל רכע מאה אח;לך אני מהם

 טשיח כמףהס שקל רכש אלשי יזאוח שש ׳אוףהגברי׳ותםשר1וזא שש
 המלר ינר גנדלייס ססןהמלךאניא׳זזכיח אם תה1־1 ?*:י׳נכ^ינשה

ftלהניא התלאכס טישי ׳• כ וחנחן ל1פרוהכםףאשק1ס ע לי ינתן !־ 
 Xfto לגולגולת בקט גחנו כנר הנה הקב״ה 1ל אמר ■ המלך גטי אל

ושנט ואלף ננר חאה ההוא הכסף ומשקל :ממצרי׳ ישיאל כני יצאו

 לארשורוש ואיןרשוח לקמח׳ ישוח ואיןלך :שקל ושבטי׳ ושיטה מאוח
בן לההן וימנה ידו מעל שיטתו אח המלך ויסי־ )י ( : להכר׳

 הכסף לסמן המלך ויאחי ;יא) • היהודי׳ צורר כאנצי הח־חא
 לא אחסר^ המלך ואחה בטיניך כשוי בו לטשוח והטה נתון:ך
 • אחה לוקחי והמוכר הוהב מתן הקונה : טשיח נמוגי ולא כהונה

 נחון ככסף ׳ לו ואמרח שבטחךלהחן ונתח * חנרח ונא לאקניח
 והב נוס הכתוב נתקיי׳ עליך • בעיניך כטוב בו לטשוח והטס לך

סויר באף זכב רזס יפה שאינו ולשם חזיר באף
לאשסיגהוסרת אחה ו־וחז • ההלוכה לך נאם לא גנה

טעם



התום
 ניסן דח ךהוא יומיןביה עשר בוזלת

 ער הטן יפקיד די! מה כל ואקבתייב
 רטלפאגעל יקחי ועל יהודאי

 מדינתא בכל לאית ךפדבנוי
 ועמא שלטוני.עטא כל ועל וטילינתא

 כחבהלע^א פרינתאויפרקתאהיך
 למלכא י כשום לשניה ועטאהיך'
ם אכתיב אחשורויש*  ואחתי

 ונשלח יג כעזלןתיהדטלכא•
 רהי^א בידוי אגרתא ואשתלרין'

 למשי^ד לבל?** לכולהוןטלינאתא
 טן יהוראי בל ולאובדאןת לבקטול

 ביומא בילא ועדסכיטפלןא טלאי
 דתרי יוטיןלירחא עשר בתלתא חד

 בחיתון ף^ף אדר דתא.יךח עסר
 כתכא ואתפלש פתשנן’ יי לבלוי•

 טילתא'לכילטךנתא ואתפרסטת
 ךחזון עמטיא לכל איתגל וטחנתא

כל על למטאהרץ איטוטוטעביךן
מ ׳ 1 ״*יי׳.

( טעס  ניסן חדש הוא הראשון גחורש המלך סופרי ויקראו f 5י :
 אל .כיהודי׳ על הנזן צזה אשר כל וינחכ נו יום עשר בשלשה

 שס שרי ואל ומדינה מדינה בכל אשר הפהוח וחל כמלך אחשדרפני
 ארשורוש המלך גשס כלשונו וטס וטס כנסנה ומדינה מדינה וטס

; המלך כ״בשח זנחה׳ ננהב  כל אל הרלי׳ ביד ספרי׳ ונשלוח ) יג :
 זקן ושד מנער היהלי׳ כל אח ולאנד להרוג להשמיד כמלך יזדינוח

 אדר חדש ה!א משר שניה לחרש ש^ כשלשה אנזד ניוס ונשי׳ טף
 כל אל כדבר ויורש הכחב ויגלה • סחשגן ) יד < :לבוז בחיהס וגס

 הזה ליוס ופחידי׳ תוכני׳ להיוח :העמי׳ לכל גלוי ומדינה 'מדינה
ראיחס אחס .־בכל לא כתדס חדה כי חך1א להוריש : זאט כל פא

Wמ

 לא ?מדה ךמדה לטירעא;תך דין
 ^'את"ןחזוןאחויךיוסףעל י כטיל•
 בניתוץ בני נוכריתא לארעא חכנוי

 ובדמין נוכחתא• לארעא איזידכנו'
עם לא  כן מטול אחר• אשתיות̂ף

 הוא ל:שר^ פריקין בנוי בני מן נפקו
 רוךציסךהט;א טי י ואסתר מרדכי

 בטלתיה ̂וךחיפין טרירין נפקו
 איתפרסמת וריטכימא דמלכא
 והםן';תיכו ומלכא י ביריתא בשושן
 סנת ךשושן וקךתא ולמשתי למיכל
 וטררכיומרךכיצדלןא דא במא•

 מה כל ^:ת קולשא בחח מיא
 להיכליה ^מלכא ךאיתעכידשללר

 זכר;ר• חגי לוה עברוהייצדילדא ב:ד
 דגידת בלשכת ̂ דיתבון ומלאכי

 רבא עלשורא וטתנבאיןתטן
 ךאתבניא\כיה דיחשלםומןבתר

̂ק*ךר אחשץךוש ■שבעיןוך,ךיןםלדלין
* רשיע ’ * ' ‘

 כאק נחכרו בלהס כני נכריה לאח אוחו מכרו אשי אה/יוםך\על
 רמ1ח יצאי ק על אהזז שס נשחחף לא ובנימין ; נכריה בארץ

(ואסחי מרדני וכס לישראל חזשיע•^  מכזהלי׳ ילאו כילי׳ )יס ;
 ישכג והחן וכמלך הדירה בשושן ניתנה הדח כמלך בדבר ודקופי׳

 הצדיק • ומרדני ך*;א • בוניה היאה כישן וכעיר לאכול(לבחוח
 היכל אל המלך שלה אשר י נעשה עשר גל אצן הקודש ברוח ראה
 היושבי׳נלשכח ומלאכי זכריה חגי אל הצדקי׳ עבדיו אלהינוגיד ביח

 ואחרי • בירושלי׳ א:ר הגדולה ההומה פל שס ימחנבאי׳ הצזיח
ע רניאו אלשחש שלא אשר ואח ■ מגדלוס ושנטי׳ שני׳ נו שנבנו  מ

מגלקו איש איש • מדינוס ומאה ופשרי׳ הוהרי׳ממפ ומאה ופשרי׳
דצ5וס



תרגום
 ושב^ה ן.עסרץ מאה ואייתי רש;עא

ושכ?א .געשרין מאד• 'פךיןמן1ס ,
מגילתיהופנקסיה מדינ^גבר^כר '

 וכתבו שושן בתרעי יתיכו בןדה
 יהודאי '?/שיתאעל גוירתא ושלחו

 רןדטאת ואיגרתא ועלנימוסיהון
 לחתמו ךמלכא בשמיה לה כתבו י

 'ושךךין;תת להבעזלןתיהךמלכא
̂א ביד .  כתיב 'הוה והכךין ’ רהטי

 !;עימי (נינ-מי" ^,באיגךתא"ובבוגני4|י.
 מלכאאחשורלש דמיני ̂איון בתי-ק) ^

 רי "ולישדא ’מט;אואום;א1לכל?
ל ב ב ' ן י ך  סגי1שלמיכון אר^א ^

 אתא חד דגברא ’ מהורעינאלכון
 מןמדינתנא מןארזךנ>?ולא לא לותיא

.?[לנא ^לאתוספא ' ואתא הוא :
 ברקנא ךבכנא ב.עלי ויאדגבךא.על '

ע בר שטיה ביהלר־מן  מלכאבר א
בראליפו ךעואל רבאכר עמלק , .

פתשגן 1.י
על קשוח צדדוח וישלחו אצרוח י5שישן(יכח כשערי וישבו בידו וםסיו ; !

ויחחחס המלך כשס כחכוה הראשגה והאניח • דחיהם <על כיהודי׳ ׳
הזאח יאנרח נתיב וכן סרציס היד איחה וישלחו י סמלו :־בעס3 ׳ ..

ספחי׳ לכל אתשויוש מלוwר מחני : נאלה וחיי׳ קשי׳ ובדברי׳ ,
 כא כי לכם יוודע ־ ירכה שלוחכם ארצנו בכל היישבי׳ והלשונות הצוי׳

כנו להחיהף ויבוא הוא חארצני (לא תתקוחנ( לא אסר איש לולינז •
 כן • העלך אנג בן * שתו והחן אוחו חקינו ז שונאינו על ולהתכגר

 בעלי אלופי׳ כן • עשו ככוי אליפז בן :יע'אל כן .הנד< עמלק
על לי ויגד :ובהיס קענה שאלה ממני ־(ישאל ועשיריאיצוה ננסי׳ !'

1 עוני
 I נכסן ומרי שליטין בר רעשיו בובריה
 מינישאילחא וש>י ♦ ארעאן ועתירי
 י 'יהודאי לי.על יחד ילןלילא מילא

 i ועלדלא נימוםירייין ועלמליהוןנעל
ד כשריןואטרלי  ממצחם נפקו נ

 לך’אתן ואנא גבלירזו[ ריבבן 'שיתין
 ומנה מנה דבספא מני ךיבבן 'שיתץ

 לה הדיןזבנית ועמא וגבר מלגבר
 אחשוחש מלכא אנא בען לקטול

 עלי שפרית ודעתי סניחדיתי
 זבינית ועטא יה מיי נסיכית וכסשא

 וחדו רשתו אבולו כען ליה^לקטורא
 וחדי ושתיה אביל כמהדאנא

 בר־ןשתא ליחוד בקשתא ך־אחיר
 ופוקו בסייפא ליחוד בסיפא ךאחיר
 ולחמש עשר כהקלארבעת ושלוטו

 רלישנא״ולא אדר לירח עשר
 על ולא מלביהון על ' לא תתוסון

ולא רבלכניר-ון על ולא שליטיהון
ד,בת:
 ז סובי׳ שאיים ועליהם • דחיהט יעל 'עניינה׳ על • היהודי׳

 שש לך אחן וחני סנביי׳ רבוא ששי׳ היו חתליי' כצאת׳ לי ויאחר
 את ואחנור • אחד לאיש שקל אחד לאיש שקל • כסף שקל אלף מאוח
 וייסב שממתי חאוד אחשורוש החלך א:י ועתה • לשיח לו הוה העם

 אכלו : ולשיחה להר: לו מררחי והעם חנו ח לקחתי הכסף • עלי לב'
̂גי כאשי :לשמחו ישתו צא  יאחות בקשת האוחז • ושחח ושוחה אונל ל

 עשי (איבעה עשר בשלשה בהם ירדו ילאו ‘ ישלפה והשילףבחרב
 על ולא מלכיה׳ על לא חחוסו ולא • אדר כלשיננו הנקרא לחדש

איש אק אות' חהרבז אך • קסניה׳ נוצ ולא ;נחליה׳ על לא שריה׳
לצפשו



הר«ם
 ,יתד-וןקטולו אלהן לךךךקיון5ן

 נירלנ?שיה1 גנר בוזו" ומםוניהון י
̂.וריצז מלבא דמני ; ;טמ;א אחי לכל̂'
j ̂יעיניא ואומיא  ואוזר אתר ולכל ו
 ^בטא ולכל ומךינה מדינה ולכל י
מל זדןני״הרזגי ולכל ושבטא יי ל)ך;א ו

 יהודאי משתכחתטןעבךא די וקריא
 יתנכסון יהוראיתא אוי^אמתא'
 רהלייאקריא תר?גי על רברבלהון

 דמלכא גזירתהא ’ קבילו ךלא מטול
 ישתכח צלי״רלא ךיאנאאחימורוש ■

וכד • מלכותי ארע אפי יהודא^על ן
i אד צריקיא חואמךךכי ^ת מ :ת

 ךאימסיזיטין איגר־א̂ת ו:ת איתנזרת '
 ♦ אחורוי ומן י1לןךמ מן ימי לבו צרא

 ואיוזפלפל?לוימםא שקא ואיתכסי
 דכא נימיה * ואריסכלןליהואמר

 די עלנא ך1ךאתג הדא גזירתא היא '
לאיעלפלגאמר והמן מל^א גזר

שני

 על ולא תלתא על ולא ׳מבקי ופלגא
 גזר כולא כל,גופני אלהן^גל חבמא

למעקר מלכא עלנא  ולשיציא והמן̂י
 ךבית עמא חזו שרשוץכד’מן א71יר

 צריקאידרב מדילכי יעליאלנת
 אתכנימו מלהון •' עליהו̂ן והשיב
 ועם רב קהל עדדהוה מתיה ואתון
 קם מנ.ין• ולרזון דלית לחרא סטא

 וכן בגויקתלאעני מדרביעלתליה
 חכיבא ישראל בית עמא לון אמר

 לא בשמיא לי אבוי קדם ויקירא
מה  שמעיתוןמת ולא רהוה ירעיתו̂ן

 לאובדא מלכא\המן' רעלנא1דנ
 ולשייצאה אירעא אפי ןתנאיטעילוי

 מלכא לין "לית • שמןא' מתחות ית;א
 רבעי לא?ביא אוף ךנסתטיןד.עלוי•

 למערוק לניא לית אתר • ר־חמיןעלניא
 • תטן ךנשקויב "מרשחא לא אוף

עלנא אתכתיב בכלאתריואתר
t T ־ - ;־־“• ־ ' \ . ; ; T T

הכת: פתשנן
ובכל

 : העמים נל ויוש15אמ המלר ממני ני :חיוזז לנושס לנפשו
 אל • ומדינה מדינת כל אל וטקו׳ מקום נל אל :זהלשומח הנד׳
 אשג ועיר עיר כל אל1 ־ ומשפחה משפהה כל אל • 1<שכ: נ גל,שב

 המיר שמרי מל שריהם ימחסו יהזדיח איזה אן יהודי- טבד ימצא.שה
 שלא חפן אחשורוש ואני * המלך נזירס (ןכלן לא אשר .יען * ההיא
 הגזירה הלדיי! מרדכי ראה וכאשר מלכזסי ארן פני על יהודי ימלא

 וילבש ומאחוריו מלפניו מריו קרע • שנחסמה האגרח ואס שנמרה
 (1 גזירה גדולה כמה אוי ג ויאמר קולו וירס נאסר (יתפלש שק

הניחר ווזצינו נזרו חצינו טל לא .והמן כחלן שגזרו עלינו שנגזרה

 גזי כולה הגפן יל על אש כי : רדטהלו על ולא שלישסנו על לא
 12ישי יית ראו ינאשי : השורש מן אומנו ולהכריח לעך!ור והחן המלך

 אצנו ויבואו הסקכצי כלס • עליהם והמשי הנ״ול הצדיק מידני אס
 עמד : מספר להה אין אשר מאור עצום יעם מ קהל שהינל עד

 ישראל כיח ז אליהם ויאמר ; ן ה־-, בתוך רגליו על תרריי
 אם ; שהיה מה ידעחס הלא • שישמים אייו לפני רקי אהוב עס
 פ<י מעל אוחכו להשנדד והחן המלך עלינו שנזרו־ מה שמעתם לא

 עליו שנסמוך מלך לגו אין • השמים חתחח אימנו ילהאכיד • הארן
 לא גס • מקוסללנוס לנו אין ל עלינו רחמיס שיבקש נביא לא גס

• ן מדינה י



הרגום
 יתדר.עלנא4א' וטךינה וטכלמך;נה
 להר;גץכםפעתא דלית טנא

 והוינא '*מדבמא לה לל'ת ?:פא
 אינון וכר י אבא ד׳ון9דלית כ:תםין

 בהפטתא י י 'מיתת אטהון :;קין
 ׳טלטןואפיקו לתלטי ארונא אפיקו.ית

 פברך’ ר3 ךאור״תא סי£ךא עלוי
 קרין .והדן‘ בקיטסא ומפלפל בסקא

 רחום אל כי לףומצאוף בצר כיה
 דגליה ^קסטררבי.טל’• לאלקיף

 בית טמא אטר’ וכן ט.ני בגורו״״יא
 דחביב ו.יקמ־א חביבא טמא ייטדאל

 מן ניקוסמהזי אלהיה גיקירלןדם
 יונא א־טתלח,.טליהון כד נכוה כיי אי

 קרהא למהפך!ת נדא אמיתי בר
 לנתימלכא ©תנטא' ךני;והומטא

 ואטלי ממלסיהילןריה וקם לנינוה•
 םלןא מניהואתכסי למלכותא תגא
 בנינות ואבריו ?קיטמא ל?י5ואק

ורברכנוי דמלכא גזרתית מן ואמר
: 1 T : “  T , ? • T•־ ; : T

 מדעה וככל . שלעו יתחוס׳נכחי שחהבנלמקוס נחל: אשד מדעה
 ונאניה • רואה להס אין אבר כלאן סייגו • עליגו נשלח ומדינה

 וכיונקיש • אב גאין היינו זיחלמיס : חוכל לה אין אשי יס בלב
 ויליאז שושן; שטרי אל הארון היליאו ההיא בנגח . מחה אמה אשד
 לך בלי בו ויקראו ; ומגוילבעשר בסק מננו-ף חויה סשר מליו

 אלהיו ה׳ טד ישבח הימים באפיית האלה הדברים כל ומצאוך
 רגליי טל מידכי ר!ס ־• יגי' חלייך ה׳ יסוה אל רי בקולו ושמעת

 אלהיו לפני ויקר אהוב עש ישראל בית ו׳אחי ויען הקהל בתוך
הגביא אמתי כ! יונת אליהם נשלח כאשר ינוה ינראה;׳א';׳ נקימה

שבי
 תוריונננא וקטירא למימראניעוא

 • לאישתון ומיא לאתפר^ן'למרטי
 בייטתאומן ’אורחתהון ותכומן

 ב^ימריה :ן ותב ךיביךי־ון סטפא
 להון למטיבר רחשיב ביכיתא מן

 נטכיד ^ואוףאנחנא י (לאטבר
 תנכיתא צומיןונקרא ונגזור כוותהון
 אתח״ב יוכר מירושלם דגלינן

 לולא בת אתא ךבית:עוך>י שנאיהון
 דב?ל טלבא לנמכךנצר ליה וקרית

 ^וכתצר’ מלכא ליה ואמרית
 טדיחשלסואחריב קום,וסק כסדאה

 ♦ בנורא ביתמקלשא קלי.ית'1יתד
רעי^א ’ ;בוכך;צר שטתא ’ ך,א5

 ב^יה וטובילומייתי כרישיה מניר
 דהוהכסוף ירטעה דהוה קדם מן

 אייטיתלח כר • דמחריב משריתיה
 וקטל טרומא משמי מלאבא טליהון
וחטשא ריכבן טהור' וקטנת מנהון

אלפין ’ הבתב פתשגן
 נסאו מטל קס המלך אל הדהר ובהייע • נינוה עיר אש להפוך
 בנינוה ויקרא באפר ויר׳פלש בש־ק ייהכסה חטליו מלנוס נחר ויסר

 והצאן הבקר וכבהמה התדס לאחר יו וגדול המלך מכעס • (יאמר
 האדם שקים ויתכסו זו יש אל ומי© ירעו אל מאומה יבטחו אל

p הרטה חדרט איש משיכי בחזקה אלהים אל דק'אי והבהמה i 
 לעשות דבר אשי כרעה וינחסאלהיסטל : כיפיהס אבר כחמש

 תפנית יקרא צוס הגזר נהם נעשה אנחנו (גם ■ עשה ולא להם
 'לאהבת שינאיכסשליכיאל זכשנחחייכז ; מירויליס גלינו אשר
נשדיס. חלד עונדנצד : צו ושאחר ביל מלך לננוכרנלר וש־יא קול

יום



חמום
 במעליסיד• אשת״ר ולא אלפין

 כד בכף בלחודי הויא ךעחריב.^א
n5n’vx ’י1יתלבדצי מררכי "בזע 

 ואתפלפל בעפרא ואתיב סקא ^כש
 ןכן ך?ןעין ??ס^א ןקי^זמאושרי

 ביתי ל.עליכון3ח בכיתא בריש אמר
 נפק ך הדין רינא גזר מן ד;יךאל
 קךתא בגו ינפל) • ;עךכון

 * צוחתאךבתאובךיךאעד^^א
 תרעפליברץ ללןךם רבאואתא ב

 דלא ךאתגזרת גזרתא מטול ךמלכא
 מלכא בית^ ' לתמ^״א 'ש3אי ייתי

ה ך^:ןא• בלבויעזא  מךבית גברא ת
 עממיאואמרליה אזילילגבר' ישך!ל

 ואתתי אנא"ובנד נהוי מינך אנ״א בעי
 מןהדין ף^זתזיב ובלחוד לךלע"בךין

 ^כר עמטיא גברא ליה קט^איאמר
 בךיעיםא בתיב מה חזית לא ישסי

גברא דבל אחשורוש דברסמלבא
“ : T ; ״ : T י «* ל T T י  T

,שני.
I

ה3

 כמקדש ביח nfr ושדוף : אומה והחייב : ירסליס בל זבלה קוס
 סיס ני על • ידז וינף ראשו הניע כרשע נבוכדנצר ההיא בעח ■ נאש
 מלאט׳ אליהס זלח5 נאשר :סנחריב מחנה אל שקרא מה נל יודע
 (צא אלפים והמשח דביא שחונה בכס רכרגו מרומים משמי
הזה הדבר אס מרדני אז וגזכיו לבדו הוא ני סנחרע במתנה נשאר
 להוריד ויהל : ויחשלשבעפד ■באפר (•ישב שק בגדיווילבש אה קדט

 הזה דין מנזר ביתישראל עלינה א( בטיסו בהחלת אמר ונן ־־דמעוח
 עד וחיה גדולה לעקה ויצעק העיר בחוך דלא * עליכס ייצא אשר
) * האד ג ני סנגזרס כגזירה על המלן סינל שער צפני י זיגא ;

 והודאי ‘גבר* גבוי ךטיע\תכח י*י5̂עמ
 י^•^ גברא סתייהיבכןהוה’וסקטל‘

 • בעלןתארבא" לכיסיה ליה אזל
 י"ש̂ך רבית אתיןי.יםעל בהקעתא

 ותזדב״נון ךמשה ביספרא לכתיב מה
 לעבדין ’ "רבביטן 'לבעלי ’ המן

 ויומא ךדןני"ובכללמא ןלית’לאהר.ן1
 וקרי אזיל ו;בך"א ״ הוהכניגברא

 אחשורוש מלכא דפרס בדיטנמא
 להונייחא אית ומנהך׳ווורעין״כמא

 על"בית "אתקויס בג"ו.עלמאבכן
 שה0ך באורליתא לבתיב מה ושר>י
 מלקבלא לך־" תלאין י חילכון רהון

סןון ת  תהימנץ ו^א יממאולידא ו
 להוי ת״ימר"אימת בלללכוןבצפרא

 להוי אימת הימי וכרמשא למשא
תזועיון ף דלבכון דעתא מן עפר״א

ד.׳
r

 וככל ג ♦ ךתחזון ומחיזועיניכון
אתר ובכל ובבלמדינתאומלינתא

ראתרדכתב פת־שג!

 בלר ישראל איש והיה ־ שק ילביש הח?ך טס שמר אל איש לבוא אין
r ובני אני להיוסנו מוזך אני מבקש • ננריזאוחרלז לאיש c f f i נל 

 כננר' כאיש 1ל אומר והיה .הזאח המית מן נציל רק : לסבדיס
 כי י כגהונה בדחו ארשיריש המלך שנתב מה ראית לא ישראל לאיש

 היה א; * גמוהו יהרג יהודי איש אצלו ימצא אבר נכרי איש נל
 טת על נתקיים ההיא בטח .גדולה בצרה לטסו יביאל איש הולך

 נאויניךלטבטם בס ורתחנרחה משה חורת בסש* כרחזב מה ישראל
 וקורא הולך ואיש איש נל היה ויוה יוס ובנל : קוצה אין (לשסהויז

 שגי יחי נמה 0י*דעי היו וממצה אחשוהש המלן מן אשר הדח
מייסס .
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הרגום

 וגזירתיר. דפלינא פתגטא די וא:־«ר
 וצומא ליתדאי תקיף מפיאבלא

 וקטמא וםפךאו?^א ובצ;איא:לא
 ואחיין ותבואינח י מפיכבא^גיאץ

 וקניאו וסריסהא ךאסתר עוליסתהא
 וישו־רת חרא9 מלכתא ואתל׳ןת לה

 מרדכיולמ^כר ת1לבושיןלםלבשא
 ותקרא ר ’ • מניהולאקב^ צק;א
 להתךחדמסךיסי אסתר וקרת
 וןקילית קאיסקפאה קלה ך פלכא
 ל1ו? דין מה למדע למךךכי1יתיה(

 לות התך ונפק ויצא '2 מהדין•
 דקו־תא > לפותיא (לאשקקי טךךכי

 \ ” • מלבא בית תרע קדם אית די
 דערע יתכל מרדכי וחויליה' ויגד
א פירוש M ;תיה ^  הטן אפר ך כ

 משל רמ^א ̂ גנזי לבית לטתקול
 וית ח ילוךאילמוכךא:תהון•

דפרים כתכאודיטגמא פירוש• וית
־ : • T : T ; -  • : T T •

פתשגן
 בחוית שנחוב מה ישראל כיח על נחהיימי אז ה!ה בעולם רייהס
 חאחיןבחייך ולא (יומס לילה יפחדס מ:צד לן חלואיס חייך וסיו משה
 לבבך חססיי כקר יחן מי חאמר ויערב טיכ יחן חי חאמר מקר
 ומדינה מדינה ובכל (ג) ־ תיאס אשר עיניך וממראה חפחי אשי־
 ליהודים צרול אבל מביע ודתו המלך דגי אשר וחקזס מק\ס ובכל

 נערוח ותיואנה )ד ( • לרבים יוצע ואפר שר! ומשפד ויללה וצוס'ובני
 ב^דים ותשלח מאיד המלכה ותתחלחל לה ותגידו וסייסיה אסתר

 • ותקרא ) ה ( * קבל ולא מעליו סקז ולהסיר מרדכי את להלביש
מרדכי על ותצויזו . לשניה תעונזד המלך חסריסי אחד להחך אסתר

שני
 יתהוןיהבליה לטשיציא בשושן
̂־< '(לאסתר)' למחדא  ולמתנ;א'

 לפיעל'לנתמלכא 'ולמפקר״עלה
 חננאםיניה'ולםכעי'מןקךמוי1ו?*םך

 ויבאואתא^הך ט מטל.עמה•
 י :ךמרך־כי מלוי נח לאסתר ותני

 להתך אסתר ואמרת ותאמר'
 בל כל יא • מרךכי מטל ופקלתיה

 במדינתיה לי ועמא למיכא עבדוי
 רי ואתתא ג::ר כל לי למלבאצךעין

 לפלטרין'טיתא מ^כא לות ייעול
 גזירתיה היא 'בךלאמתקךיחדא

 מלכאנת ליה אושייט אלהן לטקטל
 הא ואינא • ויחי דרהבא שלביטא

 לבע״הי לא מעלנאלי יומין תלתץ
̂ית לכר ̂ \תיה ויחטי מלכא  ד

 דבל לי אמר א0'לותלר מךזרביא'
 ושלאל בנת מן אתתאדתשבבי

;פשה h5V'ותיזיל'לותיעממיאמן
r .׳׳ הכתב

 העיר רחוב אל חידכי אל המך ויצא )ו ( • זה חה ושל זה חה לדעת
קרהו אש<* כל אח מרדכי לו ועד )ז ( ; המלך שער לשני אשר
 כיהודים המלך צנזי על לשקול החן אמר אשר הכסף שרשת ואת

 יהסמידש בשושן כיח אשר הדח כתב פחשנן ואת ׳) ח ( • ל#בדם
 המלר אל לבוא עליה ולצווח לה ולהגיד אגוחי אח להיאוש לו גחן

 לאסתר ויגי התך • ויבא ר) : ממה על חלסרו ולבקש לו ולהתחנן
 • מרדכי אל וסצוהו להתך אפתי■ ומאמר י ( מרדכי דבר• אח

 ואשה איש כל אשר יודעים המלך מדינות ועם המלך עבדי כל ׳ יא (
דח< אחת יקרא לא אשר השצימית. החצר אל המלך אל יכוא אשי־

להחיש



תרגום
 ביני ואחסנתא חולק לה לית

 התך ךה\ה ועל ׳נוו־אל ךי עזבטיא
 תקיף למרדכי בץאסתר שליחא
 יב I וקטל';תיה > דהמןילעלוי רונ\ה

 בכתבץ.ית למרךכי ’ יאו’,רניחותנ
 ו^מר ראמר' י 'ג’אסתר.' פתגמי

 לאסתר טעמא מרדכי'לאתבא
 מךיןרי’ות ^בנפשיך ךלמאתדטין

 'למהוי למלכות א־דמנית אנא
 בלביך תתשבין מלנתא'ודילמא

 למיסעי צריכה אנא לית ותימרין
 ךאין ישראל•' בית .על רחמי[
 טק.נ?ו־א יהודאי מן ךחד רגליה

 דאגת ' בנפשיןי ' ת'דושבין לא
 מסמת * משתתבאמןכליהודאי

 להון גרם לאמך ’ אבוי שאול
 הךאךאם יתבישתא לישראל

שמואל ליה דאמר מידעם ירם
* ג•!! ״ ; ♦« r ׳ ג

&תשגן י־

 המי ואני :וחיה הוהג שרגיט אח המלר לו יימיכי מאשי להר להמיח
 נאשר כי :אוחי ויחטיא החלל יבקשכי לא לחמן חפפללח יום יס5ל8

«6ג הייתי  ההולכת ישראל מברי אפה כל לי אומר היית אהך ח
 שיטי בתוך ונחלה חלק לה אין • נפשה מרצון נכרי איש עם ושוכנח
 חחת • חדדכי זיין אסחר בין שליח החך היה אשי ־(יפן ישראל

 דברי אח ככחב לחרליכי ויגידו (יב) ; ויהרגהו מ בערה החז
 תדמי אילי • אסתר אל דבר להשיב מרדני ויאחר )יג ( : אסמי

 חחשבי ואולי .מלכה להיוס למלגוח מוכנת אני י וחאמיי בנפשיך
p bאס ־ ישראל ביס על רחמים לבקש ציינה אני אין ומאמרי ־ 

היהודים מכל להמלט כגפשן מדחי אל ימיאל מ«י אחת רגל חמוש

כו שני
 ך־שיעא המן עלנא נפק לא נב;יא

 קטל ואם ’עמלק לפית מורעיה
 נפה מלכאלא ’ לא^ג שאור יתיה
 ולא}בין הדין המדהא בר עלנא
 כספא’כברי אלפץ בעשרא יתנא

 מסר ולא אהשורוש לטלכא וחי’ן’מ
 בירא הואית^יע^אל כליך קולשא

 אי/״ את לא שיחיא למן לשיעין ן’ךתרי
 עמלק אלא לבית'.ישראל עליהון

ואגח להמן דאיבוי אבא
 בלפידים’נון קךכאעםיהו'שעבל

 אתסתי לבינו משה לצלי לותא’צ’וב
 'ברם . מיןעלמא לעמלק לבתא

 לי אמך קרם מן רחטין ובעי’י’קו'מ
 • ושריאל ’ךכית עמא על בשמיא

^י לי;א ךעכיל’ךמאן  הוא בקל
 הוא מאן מין יעביללינאבבהראי'

מאן מן או רש;עא הטן' תקיף
אתקייסת ‘

הכתב
 הו^ח הרעה אח ישראל על עליהם החמלל אביך אני שאול דבר טל

 יוצא היה לא :העיא שמואל צוהו אשר הדבר אח מקיים היה שאס
 כמלד אגג את הורג שאול היה ואם • ^מלק חיי^ הישט החן עלינו

 בעשי־ס אומנו קונה היה ולא • הזה המדחא בן עלינו בא היה לא
 את הקניה מוסר כיה !לא • אחשורוש המלך מיד כסף כנרי אלפים
 ני ישראל על איש בא לא זבח׳חלה : האלה הרשעים שני כיד ישיאל

ס וילרם כרשע החן יבי אב עמלק אס  ברסידים לון בן יהושוע ג
 • הטולס מן עמלק ר3ז נמחה רבינו משה החפלל אשר ובספלס

 ישרן! בית עמך על שבשתים אביך מלפני רחמים יכקשי קימי אמנם
 ;ים1באחר משס־: יעשה היא : גראשוניס משפע עשה אשר והשופט

y מתי ׳
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הרגום
 אמי עמלק מן • ארזי/ימית;זרתיה

 רבית על עליתן ךאתא ךאמי
 יבריך קורעוא ומרד;תיה י״•ראל

 תקיף תא מאן' מן • עלמא מן הוא
 תקיף הוא מלמא קלתין}חד מן

 וגפק דבית:•;דאל לאתיןעליהוןעל
 ‘ךעוי̂ט במלתא נון בר עליחוןיהו׳מע
 תקיף מאןד,וא מן * וקמול.יקהון

 עליהון ד־אתא הקיף הוא סיקרא מן
 מאה בתשע -׳מראל

 .עליהון ואחיד רפרולא ארתיכין
 י:מבאן דלא במוךעם ךמיא■ גויבין

 יפשון ולא לבעליהון נשןא’ולא:זלון
 יתיה ומסר • פעלמא ולאיקגון

 אתתא ב:ד תא ’ ןריך' ^ךשא
 תקיף א1ר מאן מן • וקטלת;תיה

™א ותת ג מן רש;עא המן  יססיד !
ואתמסר יתסירתקרביאדישראל

הכתב פתשגן

י שנ

 הוא מן מן ♦ ב:דךודוקטל;תיה
א תקיףמןבנהאדעךפה  תקיף ת

 לבית עם קרבא י ואגחו לאתו
ד ביד”ואתמםרו י נעדאל  ובנד ח
 תתטנעין לא לקמלו;תיוןברם עקדוי

 מןלמבעי ושפותך פומילמןצלוי
 לבזכות ומלצלי רחטיןמןבל;יך'

 מן נשראל אישתיזבו' אכהתנא
 ניסא לישראל לעבד ומאן קטלא

 ית ימסור תא ועידן בכלעקדן
 כלעות קהום ונעבד ביתא שונאנא
 בנקשך תךטין לא ברם נפשנא•

 ^משתיזבא'ביכית אסתרלאנק
 אם אלא כי 'ר ? מלכאמןכלנהוךאי

 ^הרא בע;תא" תשלין משלא
 ליהוד}<י ופורלןנית]^ קלישהון

 להוןפורקו;א מצמח שעתא׳ ך?כל <
אמך, ובית י אותקיואת מאקר

תיבדון ־ * ־

 אני חממלק ז נוירחי יקיס המי או י הישע המן הו־ בוא ממי
 ממי : העולם הן הקב״ה אוהו וערש • ישייאל ביה הל בא ספי־ הביו
 (יצא • ישראל כיה על באו חכי המלכיס וח׳ דשלשיס ו הד, הוא

מסיכרא חזק• הוא ממי • ויהרגם ה׳ ביבר יהוסע עליהם
 (•סגר! • ייזל דכי מאת בתשעה ישראל בגי על עלה אשר חזק י;יא

 אלבעליהס גשיהס הלני לא1 סטמי לא למען מיס בארוה עליהם
 וחהרגה! אשה ניד הקנ״ה אתו וימכור . האין על וירכו יפיו וגס

 חלהיס מעיכות נאזיחיף אשר מצליח : הרשע המן מזק :,א ממי
 חזק הוא ערפה מלני : הזק הוא קמי .ויהיגהן ליוד ןימםר.-:יד

כדיו1נ <כיר חד ניד ישראל!יחסר! טס מלחמה ויערכ( בתו אשר

 רמתים וזכקש ושפחוחיך מה״פלל פיך חחגט לא ילק ־- ייהרגוס
 • מחרב ישראל גני 1 גחל אמחיגז בזכוח כי * המראך יפחנוניס

 אויניג! אה ומסור הוא • ועה עח בכל לישראל כסיס שעשה וחי
 ממלך לסחלג־ביח ננפשך חדמי (אל • כרצוננו ס בה ונעשה • בידינו

 .קחשס : הזאח נעה תחרישי החיש אם כי ) יד j • היודיס מגל
 אבין וכיה ואח אחר מחקוס ישועם להס ישיאליצמיח של <מ!שיעס

 הנעמ אביך כיח טונוח נסקדו אשר טל כי יודע ומי .חאבדו
 מרדכי■(טז) אל דבר להסיב. ככהב אסחר • וחאמר למלטת•(טו

 (אל האכל! (אל פלי וצומו במשן סנחצאיס היהודים כל את לוכנום
׳: אצום וגערוחי אני נס1 :לילוס ושלשה ימיס &צשס תשסו ונגן



תרגום
 ךחשבץ דלמא ידע תי^דוןוטן

 למרכותא קךיכת אבוך ביבית1ח
 בכתבא אסתר ואמרת ותאמר טי

 ליך ש ? למלךכי פתנמא יןאתבא
 ךאשתכחו סנוש:תןהודאי איןיל

 ולא תיכלון' ןשושןוצומו;נליולא
 ותלתא י י'יומין ןזרתא ’ תיסתון

 אצום ועולימתי אנא ואוף לילואתא
 טלכא לות אישל 'ובכן נותהון

לטא מן איבדא' לאין פוקתא בלא  ̂ז
 ר׳וללןא לי אית בגללכון הרין

 א{לית השתא •ךעד דאתי לעלמא
 והשתא רעותי בלא מלכא לות

 בר מין ראנימא ישראל ובת ברעותי
 התנא לבעלה'ויפוק שריא עממיו
 'אסיר 'בדסלןא *;עביה מ מבית

 עינא"בדרשה מבית וכלתא
הי' בקטמא מפלפל י ע ב ו

פהשגן
 כעולם מן בגללכם אובד ואס • נדס לא אשי אל«מלר אכלא זכנן
 רלוני בלמי המלן אל באחי טסה עד כי • לעו״הב חלק לי יש הזה

 לבטלה וחרה מ גנרי מאיש האנוסה ישראל ח3ל ברצוני אבוא וטסה
 בעבר• מעלללת וראשה ממופסה והכלה שק חגור מחדרו החסן ♦יצא
 משדי יונקיס ויסרדו מאומה ישטמו אל • וצאן שור • ובסחס 0«אל־

 אלף עשר שנים בו וגמנאי כרןהצ מתוך בחרו ההיא בטח : אמס
 סורס וספרי , בימינם שיפרוס לקסח אוהס ויצו :ה׳ בחיה נהנים

 ישראל. אלס' אנא :כ׳ פר מח ויאסרו בניס כקול ויפנו • בשמאלם
 העוצם ח) ל יג כאהוב העם הגה : לנו נחח אשר הנצרה היא אח ז

ולא אורס ימשכו והירח השמש • שמך ויזכור מ יקום(יקרא «י

עז שני

 ם.דעם ,יטעטעון לא ןתורי.ונ;נא
חרי ואפרישונגקין  אמהתהון מן'

 י ביהבקהלא בריח בהשעתא
 תריעסל־'אלפא ביה_ ויאשבחו

 י <>■ שופורי לןי'טו:תהון1וא בחירי כהנא
 ♦ בסמאליהון ואוהתא בייטיניהון

 בלפיל.ןגילא אסלין וערן'וכן בכיין
 די 'או.התא הא י השראל' אלהא'
 האעמארחימאבטיל לנאי יהיבת

 ביה \לןךי לןאים מאן עקמא סן
 שמשא"וסיקרא • על'שמך ומדבר
 ךהא ולא'ינה'ור • נהוריתן :חשוך

 עטך בדיל אלא איתבריאו לא
 ואמרץ אפיהון ונקלועל י ישראל

 טלבנועננו עננו עננואבינו',עננו♦
 ענאין ועמיא עמהון תקעין ושופורי

 מי?ישב;א בכון בתריהוןעדדי
’ חאבהתנאמןלןבךיהוןי’וך

ויעברהכתב

 טל ויפלו ל6ישר ממך בגלל אם כי נבראו לא המה כאשר :יהלו
 והשופרוח • טננו מלכנו עננו • טייני אביני עננו ויאמרו סניהס

 כשמים צבאוח בט אשר מד אחריהם עונים והפה עמהס חוקעיס
) ’ מקברס אבוסינו וינועו ( שי(»ס בכל ויעש מרדכי ויעבור (  א
 שלשה אסחר כלום > בשלישי ביום ויהי ׳׳ א ( די • אססר מליו

 קנחם במיסת כאפר ומן כמפר מן קמה לוס אמי צום צוחוח
 בזהב חרוק« מלמה לבוש וחלבש מלכוס בעדי (תעלה *■ בזקיסס ילא

 אשי ומרכליוח עובוח באבנים מחנלאם טובה פסים וכסונח • מוסז
 וחשס • בראשה טוב זהב בחר וחתן .חרשיש מארץ אוסה הביאו
וחאמר • בספלה קוצה הרימה כן ואחרי : ברגליה אופיר זהב כעלי

הסה
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תרגום

 בלמה ועבד מרךכי חגברועבר
 ויהי א ה ז אסתר עמי ךפקדת

 צמית כד '^!ליתאה בץיטא והוה
 צוטאבתד צוטין ’תא9ת אםתר'
 לןםתמן.עפראוםןק?:מא • צומא

ר  בעיטא ולא ■ י קומתה כפיפה נ
 כמידעם בתיקונהא ואתקנת
 לבושה ̂לבשה אתא3ל5ךמת^ן

 טנא ^בדהבא ojip ’ ךמלכותא
 טבא פרנגן שיר^ה ’ דאופ^היא

 רי ומתרץ טבין ’ באבנין רטטקס
 אפריקי מ^ךגת יתיה א:יתין

 טבא’ כלץיא ' ואהתתבריעוא
 מסנאה ושמתבךיגלה דרהבא

ר ךאובריזיןובתרכן ^  בצלותא א
אלהא הוא אנת אמרת וכן סצליא

לאמן מימין'אןאy ’ ואלהיה

עיני

פת׳£וגן ,
 אני כ«ימין זאלהי זיסקב חל,5י אגיהס אלהי כצחל האל הוא אחה

 ט • ה1ה סטפש המלך לסני אני אה3 להניר אני שכונס חסני לא
 ישראל בעסר כי : הסולם מ! יאבדו שלא יסיאל ביס טחך טל אס

 יאמר מי הטולס יאכדוחן ואסישיאל • כולו הטילס את בראת
 הצלה כאשר :ססמים שלשה דוס יוס בנל קדוש קדוש קדוש לפרך
 האריות מנור מיאל יאס »*האש נישן מחוך ומוריה מישאל מניא

מד וחסד ק נא וגמיל הזה• הטסש המלך מיד הצילני כן  בעיניו: ט
 בבקשה • חפלחה סדרה ונסחנודס סרכר אסתר אחרה בדמעוח

 ונחרמקנו גלינו • הזאת בפס חפלסי ^(ע •* הפלות שוחט ממך
רןןD ובעומסינו מאיצנו שנ«כ(ססמנרסס מקיא לחטןיחקיי׳כנו Jנ

 עלית אנא ר,ךטך אנא ף^פ^א
 על א^הץ * דידץ̂ ‘טפ מלבא לןךם

 מן’א'יבדון7ו ״ ישראל עטד?ית
 ישראל"בטיתא:ת לטטול עי־מא
 רא^לעדאלי^דוןמן מלית עלמא

 ש1לןדושר,ד ’לןךמך לימר עילמאמן
 ̂זימנין קכליוט^ןדומא^תלת לןלוש

 טישאל ^חנניא בתא1ךש כמדעם'
 יקיךתא/גית נור^ וןKןל ועזך;המן

 כן ךאליותא גובא מן דניאל
 טפשא יךה'דמלכא מן יתי שויב
וחסדא עמיחינא וגמול • ̂ הדין

אסתר אמרת בדמעין • בעינוי
 • ובתחנוניןםךרתצ^תא מלתא•

עיין בבעומינך מ  צאתי שמע ש
 מן וטךרינן גאנן" בעיתאהךין

 מסרתא חובנא יובדיל ♦ ארעתנא
פתגטא " בנא יתקיים יחנאדי

T T : * T T ♦ • / - : »  • T TT
דכתיב ^

תבתב
 להרגנו טמח: והדם י קונה ואין ולשפחות לפכדים לאויייך שם

 של ורטי .נאחד גמורס ילנליה ואבדן והרצ לחרב נמסרנו ונלנו
 האבות חטאו אס .׳־ ראשיהם טל אפר וישלנו : שקים לובשים אברהס

 אס הטף • לפניך מודה יהיס מי נאכד אס .* הבנים חטאו חה
 מקברם ינוטו ירושלים יושבי • שדים יונקי טשו תה וסכטיסז ח-או

 ' אומנו מעביר אתה שגויס בענני : לטבח גניהם מסרח ני טל
 ביד אותנו נחת • הושט המן שחווזושל ימי הס מענים נחה

 אחל מאביסה • אהובך מעשה לפניך אני חוכרת ־ להרגנו אויבינו
 נאמן לבבו ומצאת אותו בחנת • הנסיוגוח בכל אותו נסית י לאמור
ח אותסכאןש וםננם אהובך לפני היה וסומן סופל לפניך ד • נ

ריבה

J

I



הרגום

לי ת^ן ותזד?־נון ד?:תיב  לב̂!
 ולית ולאמהין לעבדין ךבביכון

 רנא0וךתאנפקאללןטל*א ♦ ךלןני
 \צ^א4ו לקטילא ליחרבא םתמסרין

 זר;;יהךאברהס ̂ גטיראנחדא
 להון רמי לם/:זין^יף!קיטמא

 חטו מה אבחתא חטו אין • רישיהון
 ר,דמך פודי מאן ממתיצי אם • ;א5ב

א ^  מד^עכדו וארגיזו חטו אם ^
 ̂יתבי )ל!ךמך חטו מה < חדיא :נקי

̂מן :רושלם  לטסרת ן1לןבךיד נן;(י
 אק שמיא למחנכסאכזגנני לניהון
 יומא אינון מה.קלילין יתנא מעבר

 מםרתא:תנא רש;עא חלוורזןלהמן
 ךבכנאלאתנכסאימלכרא עלי3̂ול

 מן עוללי'רתימך ך|ךםך !אנא
̂:ךהם  נשיד^:קירי למימר אישרי א

ואשקבח נסיוגין'בךקתא;תיה לכל
ן5 ג ש ת

 ממך ט*י החדהא ככן רקתחינו ונקוס ׳ החן אוז רימו ריכה
 לאייב ויהי • אחד כשה לכלוסטו כ־ש לשחך והחליק הצי ־ ישראל .
 טקידס • טח.־ו גשכגיח טולה בייח שבוטח • חחקוחוסיהס ככל להס |■
 אוחנו ל־,מת המלך לסני הכסף אח התן זרק : אורז:« חריס יצחק ]

 לרוחה מצרה והוציא׳נו ומטו קול:ו שחט • כסף ככרי אלפיה במשיח
j" וחשא . למפלתו תקומה חהיה ולא התן אח שמי אויביה שובר 

r c r fl^ ל וחצטק קולה אח r־r בבכי • מיה יללה יתיילל נמלה 
31r־n rn כשד גרונה - חפלחה סדרה ובחחנוכים • דבריה אמרה 

 ותאמר בלבה אפחר חשבה : מדמטוחיה רלו ועירה : פיה [חצמקח
לבקש המלך לסר באה הנני ואני :יקבלני ולא סחלך לפר אבוא *א(לי

בח שני
 • ךחימוי לבני וסמיך קןגיד מהען

 קיימא ’בחותם ’:התן דתקיל'
ענותא’•' המן מן בננאתכע9עו  ופו̂ך
מיניהעלידא המךתא ’כר מן

 אלשיצי;תנא17ב ךי ךעמך:שראל
 לעמך 'ותשניק כחךאאימרצר

 לן״ם אהריהון בכל להון לננקא הוה
 עקידת עימנא ’ קלמתא ’ ’עלמא

 בספא המן’תזקוף'יתנארמא ק’יצח
 אלפין בעשר ן:תנא’למלכא'למוב

 ועני בקלנא ע’שמ ’ךכסף’ככךין
 לרוחא’ע'קא פן ואפיק:תניא :תנא
 תהיי ולא המן ת1תבר’תקיפין תכר

ר’ואוךיפת למעלותיה קקומה ^ א
 ללא’ וילילת' רבא צוחא וצוחת קלא

 אמרת וברמעין בבב:א’מךיךא
 צלותה רת’וב!תחנונין'םך ' טלתא
פומה צורת קרם מן איתחר גרונה

: T • ; ־י * T ; T l T I ־ T

 ובהמל־ בחן ממי ויבוא יקרימני יסתיס ומלאך :נהלחו טל רחתיס
 ימקב והסד .ממני1הי יצחק מקידת • לשני א1חג אכרהס זכות
 ולא כה׳ יבטח אשר הציר אשרי * לשור מל יוסף וחן .כפי חנחן
 מולס ברא בהם אשר טלי יחתוך ושמאלי ימינו : מ המטה כל ימש
 « סומכח אנכי ובהוכחה רהמים טלי הכקשיס ישיאל כל • כולי

 וחפלהו אלסיו לפני המהחק כאיש עליהם רחמים אני מכקשח
 יעשה והוא • כהה ונעשה אובחינו מעשי נראה • צרחי כעס רשמעח

הס של שמאלי ל כקשח^נו אה לנו  וימינו יצחק בצוארו:ל אחזה איי
 שליה־חין: מענות החרזההה ילא רצונך כ1ס ברצון טסה : במאכלת

הצועקים מרום למנאכי חקיס לעס חל-ימס חלומה הרקיע סחחח
במאד



הרגום ^
 דמעתהא מן אסתמין ינהא1ו;

 ואמרתדלמא אמתר'מלבה דמ:ית
 מני מלכאולא^:רןבל אעול,קךם

̂י טלכא האאנא^לאלןדם  למב;
 דרחמין ומלאך אמסנתי ל11 יסמין

 וחסדא ;!מיחנא וייעול :לןךםןתי
 לןימי תיעול' ’ ךאבךהם ןכותא

 וחסלא ןתי תזקוף )ןחק’̂!רןידח:
 דיוסף וחמיה בפומי תף.יהב זעעקב

 דמתךחיץ לאנש טוביה לשני ל2
 ביה ךרחייץ כל ' ’ בהית ולא עלוי

 דבהון תפמזוט״לי וישמאליה ימיניה
 בעלן ל.ישראל3 מלית עלמא ברא

 קא אנא ךעלטובקכו] < רחמין לי5;
 רחטין סמיכנא)..עליבוןאנאבע;א

 קודשא לןלם ךמידעסךמתחנןאנש
 עסתיה שיתמלא מ הוא כךיך

 בעוברי נח.זיונעביד • עקתיה בעידן
והוא 'כותהון ו^ביד אבהת^

י4ש
 שטאל,ית בעותנא מא!ת נעביד

 ליצחק בצוואריה אחידה ךאברהם
 ‘^^דברעוא ’• ויטיניה/עלסכינא

 עניבמן’ ולא מיטרך רעותא
 בוץ כוין רקי^א פקחת ♦ שליחותך

 צווחין מרומא לטיתן'אתדילמלאבי
 אם לעלמא חבל’אטךין ןבן במרר

 קדמךענ/יתי אנא.קך;יא נעביד כן
 ולכל ליה ךךחק’מאן לכל עני לאת
 לעקת חזי ואת ' * ליה לעייקץ מאן

ש  איתקריתא נסננא רחמנא תפ
 טיבו למעבד ומסג" רגז" מרחיק
 נטר * ולחוכין לעוןן שביק וקשוט
 ולנטריפיקודוי לרהמו הסרא ל!;ימא

 לאף ררין לאלפי ' "אורייתא <
 רחוס״אתקךיתא לנא לאבהת״אלי

 י עמהון ךלןי_יםתא' קנימא הדין"הוה
 ויתיבת בקנא והות יונה שטעתבקל
שמעבקלנא מתברא כאתתאעל

: • : T ־ “ . י ג ■ ר : TT I

ועניהכתב שגן פת

 אני קוראל :יעשה ככה אה לעילה לו א'י ־ אותריס וכן ד6גח
 רואה ואשה . ולוקה ציה לו אשי לאיש עונה אסה כי • עני לפניך
 נושא ׳ להטיב ורזיבה אפיס ארך * נ־תאת והגון רהוס • נפשו ציה
 דור לאלף מצותיו ולשומרי לאוהביו וההסד הכריח שומר : ופשע עון
ה  להם נבכעח אשר השבועה היא זאח .נקראת יחיס לאיוסיט ̂נ
 ישראל לקול חשמע כן • סדגס במעי יונה בקול שמ«ח כאשי * כך

 קולני שחע • המשבר פל נאשה זיושייס הטניס ־. דנ1לי החשוליס
המס מן1 • לפניך צמתי צןסיח שלש/ה ־ לרוחה והוציאנו יענע

 לצום הייחי יכולה העזלמיס רבון : למשוח אוכל מס והלאה הזס
 ימים שלשה כנגד יחיס שלשה שמחי אבל : יחים יזתשה או ארבעה

 ונשבעת : לפניך החזצח גכי על כנו אח לעקוד אברהם הלך אשר
 להם חזנור בצרה כרך ינואו אשר טח בכל ני .לו ואמרח שבועה לי

 כנגד יחיס שלשה צמחי וגס : איחס והושיע אניהס יצסק עקידס
 סיני(יאחרו הר בחחחיס לפניך סמרו אשר וישראלים לויס ככנים

 וחען : הזאח הצרה חן וםצילס : ונשחע נטשה ה׳ דבר אשר כל
בעח גא ;כור .מליוח לנוח בוחן בצבאוס אלהי .ותאמר ̂!שתר

הזאת
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תרגום
 צררי מן ;תנא ואפיק ;תנא ועניי

 צמיתקדמך צומץ תלתא לחתה"
 לכועבדךבון אכיל מה ואילך מכאן

 צום הויתא י מימכחת עלמא כל
 תלתא צמית אלא וחמשא א1ארב;

 דאזל יומין תלתא יומין'לקביל'
 גבי .על לןד'בריה1לט; אברהם

 ל)י;מא מדבחאקךמך.;קוימתאליה
 אימתתעלין בכל דיי ואמרתליה

 עקיךתיר׳ ל^קיאידכרלהון בנך
 ותוב ;תון ופרוק אבוהו| דיצחק

 לקבילתלתא יומין ^טיתתלתא
 וי^דאל ליואי כרגא ^/טו אומץ

 כל ואמרו סיני > דטורא ( בשיפולי
 יפרוק;תון ונקבל נעביד ;י מלל די

 ואמרת אסתר וענת י מןעלןאהךין
 לבכין בריק י חילותיה מרי אלהא
 ןכותיה קרא בשעתא אךכר וכל;ין

ש^תי ומן ודיעקב דיצחק דאבךהם
3הבת פתשגן

נט שני
 J אתעכב לא בעותי ומן אקהדר לא

 לברמא אסתר ולבשת י ותלבש
 בתרעביתמלכא ךמלכותאוקסת

 טלכא בית לקביל גיתא ז־ר־א
ה י וטלכא  כורתיה על 'ןתיב ת

 לקביל מלכותא בבית ךמלכותא
 כד והוה ויהי = j מלנא בית תרע
 קיימא מלכתא אקתר טלכא:ת !קזא

 וחסרא חינא ואית.גמלת בךרתא
 'אםפקלטוריךמלנאע-^>^ וקמו קדמוי
 ואושייט אסתר לטקטולית למיתי
 דדהבא שרביטא נת לאסתר מלכא

 ומטת אסתר וקריכת ’ בידיה ךי
 ואמר ראמר ג ♦ ךשרכיטא ברישא

 מלכתא אסתר ליך מה להמלכא
 דמלכותא למןלפלגא בעותיך ומה

 וכ^גומעית ותאמר יי ן"לךי6יא
 אתרטטא האילין םל;א אסתר

בעיאמינך אנא לית אסתר ואמרת
מידעם •

 אל וחכקבתי מכאלהי ריקם זאלסעימי 3יצחק'ויננק רהס5א ולוח הזאח
 כי׳החלךברצ׳כנימי פחח יחעמוד חלנוס לכוש אסהד ותלבש סטנגני

 פחח נכח החלנוח נכיח מלכותו לכא טל המלך:והחלךיושכ ליח גולה
̂מלך יח’  טומדחבחצר י.מללה אתאסחר המלך לראות ויהי (ב) t ר

 לבא(להרוג למלך אשי סנלחיס שרי ייקומו :לפניי והסד תן ̂חשא
 וחקרל בידו אשר כזהב שרביט אח לאסתר המלך ויושב • אסתר אח

 לן מה המלך לה ־ ויאחר )ג < ־־ השרביט בראש וחגט ^סחר
} ( לך: וינסן כמלכות חצי טד בקשתך ומה החללה זסתר ר

 אעני וחאמר אסחי חרדה האלה הדנריס אסתר ולשמוט וחאמי
 אל וההן ההלך יבא טוב המלך טל אס רק * חאוחה מחך מבקשת
 המן אח קראו המלך ויאחר )ה ( לו: טשיחי אשר כמכסה
הטכחה אל והמן המלך וילזא ־ אסתר דכי אח לטשיח אוחו והפצירו

יי הה היין כחכחה לאסתר כמלך זיאנזר ) « ( : אמתי טשחה אשר
 וחטש: החלנוח חצי טד בקשתך ולזה לן וינחן החללה אסתר שאל^

. מצאתי אם ) ח ( : ובקשתי שאלתי ותאמר אסתר • וחטן )ז (
• ואם ׳ סיב המלך לעניך אה י המלך אתה י ותאמר החללה ענתה

t אוד1ה



הרגום
 פר’:’י מלגא על אין אלחין מידעם

 למ׳גיתןא די| יומא והמן מלכא :עול
 ואמר ויאמר ה דעבדיתליה^"
 וסר־היבו)יתיה (המן מלכאקחן:ת

 'דאמתרואתא תפתגטא1למעבר
 עמדת די ' לשיחתא וד.טן סלכא
 מלכא ואמר ו^טר י ' י אסתר

 דחמראטה במש*רן:א לאסתר
 לך ו>?יזן מלכתא אסתר ׳מארתיך

 ז־מלמתא ךמןלפלגא בעותיך ומה
 וענת'א^ר.ואמרת ותען י ואעבית

 ענת מצאתי אם ה שאלתיובעותיל
 טלבאאין אנת 'וא^רת מלכתא

 "אישכחית טבואין' ל,ךמךמלכא
 על ואין לןוימך וךחימץ והסרא הינא

 •שאלתי למיתן":ת ’ שפיר סלבא
 מלכאוהמן בעותי:יתי ולמעבד:ת

 ולמחר ̂ • לבון אעביר די לשירותא
 דמלכאומטול מילוי איך אעביד
זמינת'אםתר:ת'הםן פוזגמין תלתא

'גן1פתי׳
 סאלחי אח לחח ט<י היילו על יאס * לפרד ודהמיס והסר רן חצאחי
 לכס אמשה אסר התשתה אל והחן המלך יכ«א • אתכקשחי לטשיח
 אח אסחי הזמינה דכייס פלשה ‘וב' . המלך כדבר אמשה וחחי־
 הוזן הרצ איכה וחיא אע״זי■ ידעס כי • האחד ■ המשחה אל למן
 אזמין וחא:ןר :מרדני וכין בינה נשליחוח ?ולך היל כי על החך אח
 הפילה ועוד ■ תלכו השנאה ע:ןור לממן יה:ד • הייש׳חה ̂א סמן אח

%דכר הוא חה המלך יאחר ולמען המן וכין שיזעהיש בין רנאה

שני
 דידעת כןדטאה פתגמא • לשיירותא

 קבללח י׳טן ״ ךהמת אסתר
 בן בשליחותא י הליך רסוה התך

 אזמין:ת ואמרת קימרדכי ’ אסתר
 תשינא פחגטא • לשייחתא המן

 טלביה ךאעקורסינאתא מטול
 אחשורוש בין טנאנא ותוכאיךמי'

 הלא היא מה מלכא וך:ימר להמן
 דרי שילטונלא רמכולהון מילתא'

 ^אהמן• לשירותא לאלןריתאסהר
 אמרתי^א^ר תליתאה פתגטא

 עיניהוןעלי ’'יעזראל נולתןךכ'ית
 אהשיודויש מלכא מן דאיבעי תליין

 אוטין:תיר׳ אלא למקטליהלהטז•
 לבהון טטולדנתהפיך לשירותא

 אבוהו את ישיךאלונתפני( דבית
 מלןךמומ רבעון'רחמין בשימיא ךי

 חדי ההוא ביומא טויצאונפקיהמן
 הטן.ית חמא וכד’לבא’ ושיפיר

ביתטלבאולא בחרע מרךכייתיב T : T t ״י ץ. .ן.

^ רכתב
 eft רי החשחה אל אבחר קראה לא .אשיילו השייס מכל אשי הזה
 • עלי הלואיס עיניהם ישי־אל ביש כל אסחי־ אמיה • השלישי • המן

 אוחי אזמין אך : המן אח להיוג אחשורוש התלו מאח אכ־ש ני
 כבסיזיס אביהה אל ויפלו יפיאל יחהפךלבסשל לחש; החשחה אל

 ׳ לב ונוב שמח ההוא ביוה המן ויצא •־יש׳) חלפניי רחמים ויכלןשו
 תמכו זע ולא קס ולא המלך ביח בשער יושב מירכי אח החן וכראוח

) ■ סמה מרדני מל זיפלאהתן י אלגית( ויבא המן ויחאסר, (
(ישלח

—  %



תרגום י

 הטן.על י1ואיתמ? מיניה זע ולא רןם
 ואתחמם ויתאפק י t חטתא מךךכי

 וקרא ועדר בייתי לגוי ועל הטן
 ויספר יא לרחימויולזךעזאתתיה;

 דעתריה :לןריה ' הטן:ת להון ותני
 רדומים מהי כל דת רבנוי וךבותא

̂תיה  יתיר, תטיל מה דתיכל מלכא י
 ועכדוי י רברבניא כל ̂ מן' לעיל

 הטן ואמר הטן ויאמר יב * דמלכא
 אסתרמלכתאעם אוף'לא!מינית

 יתי לשיחתאידייעבדת^א מלכא
 עם לה אזרמנית אנא למחר ואוף

 לאמליק כדין וכל זה וכל7מלכא'ז
א( ת  ?ל5 לי11ל)דטוי/ולאשפר ^

 מךךכייהו'ךאי חםי':ת אנא די מין
'תתיבבתרעימלכא  ותאפר 'יי }

 וכל אנתתיה זרש ליה ואמרת
 למךטיה רחימויבנודא״לאתיכול

 אכוי אברהם מיניה ̂ ךאישתךב
סיכול'"למקטליה לא ?מלפא

י שנ

הכתב פתשגן
 המן להם ויספר ׳) יא ( :אסחו זרש ואל אוהכיו אל ויקרא ויפלח

 גשאז אשר כל ואח החלל נרלו אשר כל ואח בניו ורוב עשרו רבוד אח
 5הז<דני לא אף כחן ויאחר )יב ( :המלך ועבדי כשרים נל רעל

 וגס אוחי אם ט עשאה אשי המשה אל המלך עס המלכה אסחד
 שמחה עולה איננו ה1 וכל (יג) : המלך עס לה קרוא אני לממד
 חרדני אח רואה אני אשר עח בכל * בעיני עוב ואיננו ,לעני

אוהביו וכל אשחו זרש לן וחאחר ,יד) :המלך נשער יושב כיהודי

 ?מןא • אכוי מיניה:צחק ךאשתזיב
זסדבו ̂ דנזניקיה לאתימל דא̂׳

 בגוב •' ישראלי וכני טנהוןמשה
 אריותא'לא'תימל"למרמיה;תיה

 עבית ברם י ךנ:אל פניה ךאישתזיב
 אומר 'ובצפרא אמין חמשין זקיף

 עלוהי מרדכי ית ויצלבון למלכא
 יהד'מנתון י אתנסי לא כדיין דער

 בתר ̂מן ואישתךב בצליבת.קיפא
 לביתמשתןא מלכא' עם עול כן

 פתגם'א^קךם'המן זשפר' בחדוא
 בלילה א̂  ז לגרמיה ועיכידקיסא

 תביא קבילת מלקת בידליאההוא
 ואשתמעת לרק;עא דבית.ישראל

 ל/לנרי^עדו היך ^'יעלמיא מקדם
 מרומא ''אנגלי כל ערדאתנרחי

 ין5לאי אילץ ואטרין טתבהלין זקטו
 חרוב לםמי.עלם' זמגיא אתא דלמא

 טרי קךם וא)לו אתכגשו האבכן
להון ואמר עלמא רכון עלטא^נה

מת ■* י ■ '

 לא גהיב ‘ אכיו אברכם ממנו הוצל גי .להפילו חוכל דאןךלא
 לצעדו לאחוכל גתים • ממנו«צחקאביו נמלס כי : לסרמ חנכל

 י■ להשליכו חוכל לא אריוח■ ■נטי ישראל. ובני משה מכס נשארו כי
 ובבקר אחה רחשים גבוהה p ■יעשו אך : דניאל מחנו נושם כי

 אחד ניסה לא כנה מד ט • מליו מרדכי אס ויתלו • למלך אמור
 אל-כמשחם המלך ט-ס נוא כן ואמרי .•ונחל;־ ען נחלייח מהם
 א1כ0 נלילס ;א) ו :הען ל! ויעש כמן לפני הדבר וייכב שמח

עלתה ^



הרגום ־״־
 ענת yet׳ אנא די נך;ין קל לין מה ;

 ;דיין קל לא אמרת וכן רחטין מלת
דכית ריסא אלהן.קל שמע י
 על קטילין למהוי ךאזדמגו ישראל ;

 "מן^ראקטלי רש;עא המן גזירת
 עמיה וטיבועל רחטין עלמא מלי ,

 ע:תםיטומהאלאתחקמא1ואמרלב
 ופקיד 'ישראל בית על לביש ־

 שיגושתא מטנאעל לי ^לטלאכא
 ונדר:ת אח^ורוש ת1;^./^ונחשושגיש ,

̂זוחש ’ למלכא ׳שעתיה  ראלוי
 ואמר אפין נפים בצפרא ואקךם
א מראלאייתאה ’ לשמשי  ^ר
 דארע פתגמ;א'יומיאמה דכרדיא

 ומןימות וטרי לפרס טלמאדי לבל
מה ספרא:ת שמשי חוא ןכ'ד עלם ;

 דיור׳ ותרש עלבנחן מלדכי להוי
קוד. 'ןלא ספרא טקפליתפציקי

שיני

דגתב פתשגן

 מרי קדם מן והוה.רעוא למקרי צבי
 ואתנוללו'פצימ;א^אליהם עלמא

 פצימןא מלנאמןגו והווטתקלין
 מסתכל והוי וימצא ב t מלכא קדם
 דצרמא בספר לכתיב מה ולטי
 תריץ ותדש בנתנא מרלכיעל ךרווי

 רישיה י י;טרי למלכא ’ 'שלטוני
 לאושטאידיהון 'לבאון ךמלכא
 ג למלכאאחשורדש?' למקטל

 איתעכיד מה טלכא נאמר ויאמר
 מטוליהלין יקראולבותאלמרלכי

 דמלבא עולימוי ואסרו מלתא'
 עמיה ’ אתעכיד לא משומ*%

 מן מלכא ואמר ויאמר י Jמידעם'
 בית לרדת י‘על והמן בדרתא

 לטלכא למימר פדיתא מלכא
 /זקיפא על מרדכי" ת""1 ילכfלט

ויאמרוו;אטרו ה ליד,?" קין1ךאר
’ עולימי* ״ '

 סים3אדוןהטו לפני ונ״מפה • לרקיט ישראל ני5 נטי' צפלח טלהה
 חכוהלים ויקוחו חיוס מלכי כל שהחמד־־ו טד : וטזיס גדיים רקול

 וילכו החקבלו אז י 3חרו הטולס להיוח הקז נא אולי לזה זה ויאמרו
 קול ומה ; אליהם (יאחר טולתים צור ויטן : הטולמיס אדון לסד

 • אתרה ורן הרחמים ענחה^תלח • שומט אני אשר כאלה הגדיים
 התומיס ישראל ני5 נעיי קול אם כי • שוחט אסה גדיים הול לא

 רחתיס(■■(כ הכילחיס איי? נמלא מיד . הישט המן דכר יגל לטבח
 : ישיאל ביח על לרטה נחחס אשר המומס לקיוט ויאמי :טהו טל

 ויר׳־ו(יבהלו הנהלה• וטל המהומה טל החחוניס החלאכיס אח יצ<1
זועפיס מנין מקר (ישנס אחשורוס המלך שש אמעגדןש(חדד את

 ולדטת היחיס דנרי הזריונוח ספי אח להייא הסופר לשחשי ויאחי
 את הסופר שחשי ונראוש : ק־ס תיחי ופרם מדי לחלני ש־יז מה

 סספר ח דלח מהסך היה י וחרש בגשוא טל חידני הניד אשר
 הדלתות התגוללו האדונים אדוני וניצון :^־•יאן הפץ הים ולא

 )כ ( • המלך לסני הדלתות תוך אשי ה־כייס ונקיאו מאליהן
 הגיד אשר ■ הזכרונוח בםפי שכתוב מה דואה ממ:וון והיה • (ימלא

 •אשר המלך ראש משומרי השלך סריסי שני ותי־ש כגחנא טל מרדכי
 חה המלך ויאתר )ג ו ; אתשןרוש המלך את להרוצ יד לשלות ג־ןשו
 המלך נערי ויאתר! הזה הדבר כל לנדרד וגדולה יקר נעשה

ן בחצר(הת מי החנן (יאחר )ד ; : דבר טעו נטשת לא משית'( נא



תרגום
 לןאיס הפן הא מותיה מלכא עולימי

 רבא ו ̂ פלכאיעול? בדךאואטר
 מלכאמה ליה ואמר ו?[להמן

 ב;קריי׳ צבי עלנא רי לגברא Vל;עב
 בכלעכדוי ידוםאן5המןבל והשיב

̂י ולמא כותי ̂:קיר ̂ ךטלנא  ירוךן
 ז ' i מני ירןרא:תיר למ_;:בד מלכא
 גברא למלכא ?!נייואטריהמן ויאמר

 יביאו ח י ̂ בילןריה פלכאיצכי די
 ךיהור׳ דמלכותא :זזו'לבועזא

 דיהוה וסוסןא מלכא ביה לביש־
 כתרא ואתיהב מלבא רכיכעלוי
 ויתנון ונתון ט i ברישיה ך־מלכותא

 צל.יחיךגבךא וסוסא ^:ושא
 ךמלבארלבשון שליטי פרתונאיטן

 צבייבילןריה מלבא די גברא ית
 ?אישגןק סיסיא על ןתיה ואךככינון

 ואמרין לןרטוי מבריזין ויהון ךל]ךתא
 מלכאצכי די יתעכיר'לגברא בדין

וחז״א ׳טלכא אשתכל בכן בקריה T־*;־ X ; r ד. r • •* -י • ■יי'! ג

 הטץ על חרדכי את לסלוח לתלו לאמי סמילוגה המלד גיס לחצר בא
 בחצר עימד החן הנה אליי התלך נערי (ה)(יאחרו • לו הכין אשר

 לטשיס מס המלך לו ויאמר החן ־ ויבא י) . יבא המלך «יא«נר
 התלך עבדי ככל מי בלט המן ויחשוב .ביקרו מסך החלו אשד באיש
 (יאתר f(« • מחני יותר יקר לעשות המלך יחפוץ ולמי • גחוני יקר

 יביאו )ח ( .ביקרן חשץ החלך אשר איש למלר החן ויען(יאחר
«ס החלו כן לבש אשר סלכןת לטס המלו(אשר עליו רכב אשר ו

דא שגי

 המן ואמר בלביה וחישב המן ;ת
 בעי חלופי וגמליך למלושליבעי

 ואמר ויאמר י t בחןוא חוית במאירי
 ועוללבית^• סרהיב להטן מלכא

 מתמןחדטן וסב דמלנא גנזי
 מתטן וסב טבין לארגוונא ביסויא

 פרגינן טבא שיראתי > לכושא <
 ומרגלןיןותלין טכין ךמטבסבאבנין

 ‘ךרהם וזגא דיריה לאךבעלןךגתיה
̂נא  וסב קכלחחאורוחא'• ולימ

 דרהבא ̂ לבא כלילא סתמן
 מן לי ̂יתיה' לאויקיאו ’ מוקדועא

 .קלטאה ביומא וממתא לןך;ין
 מתמן וסב למלכותא לקמית

 ל דאייתין לילי ספםיךאושל"אנא
 רדעין ותלין פרינתא ןתיהמןכוש
 דסלכותא’ לבושא לילמשיהון

לי לאויתיאון ’ דמלגליאתא  ןתו̂ן
̂נק אפליקי מטליות  לאותא ו

דמלכא מןםוסיא1דמלכאודכר'טר
: ^ T : i t • :  •  : T  t : ־ י־. T

U - י 

הכתב
רקאים

 אין יד טל והכום הלנס ונחון f ס ( ־ נראשי מלטח כתי נסן
 ביקרו חפץ החלך אשר ספיש את והלבישו הפרתמיס המלך משרי

 יעשיז כלה ויאמרו לפניו וקראו הע^ד כרחוב הסוס על והרניבוהו
p אח וירא המלך התכונן 1א • מקרן חפץ המלך אשר לאיש o 

 נאשר חמתי ולחלון לממני יזפץ המן הנה ויאמר בלט (יחשוב
(בחלומי ראיתי  סחלך גנזי אל וב(א חהר להמן החלן ויאחר )י :

אב-נ»3 ומשוק מרוקח סוב פסים ולטש טוב ארגחן כטוש משם וקח
שובות
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ii:
fi:
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 עמיד, ד רייתןל1ךא ^רישיה ךלןאים
 ביומא 'רכיבית ד ךגו5שי

 ואלין י■ ןמ<כותא דקמית לןדמאה
 דאמריתלך י וךבותא יהןרא מא:י
 רטן /נני ’ • למרדכי ותעביד תיזיל

 סגיאין יהוךאין אית' ואמרלמלכא
 מרדכי ו־ממהון מרתא מושן‘ב

 מלכא ליה אמד אמיל מותק להידק
 על טבתא אמר די למרלכי;הודאי

 וכד * דילי תרעא על דיתיב מלכא
 גי,א’הדיןס פתגמא הטן:ת שמע

 ועינוי אימתניה ’ וזיויה ןאיימ..עלד
 ורעיונוי אסתליף ופומיה אועתשכא

 אישרןחין חרציה אשעגיימוןקטךי
 עגי י נקש! לדא וארכובתיהדא

 מלכא מרי ל^לכא ואמר הטן
 ב.עלםא דאית מרדכי אינון נפישיין

 מךו־כיאת וליתאנאידעעלהירין
מלכאואמרלהמן עני • לי אומר

פתשגן
 לנל ורחון מב1 סטמון קרמסיו יא־כע «עזתוחמליוחוחלץא'ס

 חפיר לי אותו הביאו. אשר גדיל זהב יתר חסמ np( ־ ושנה פנה
 ושריור נובטי חשס וקח :למלכותי הראשון ביום מוקחרא מדינת

 לבושיסס אשר מרגליות מנירי וש?י כוש ממדינת ל אוחס הביאו </שר
 לאורוס ולא :תישיש ממדינת לי אותס הביאו ואשר מלכות לייש
 אשר שיפרנו ששתו האירוס בראש היושב המלך וקתסום •חלך סוסי

 יקי כלי ואלה • מלכותי נסח על בשבתי הראשון ביום שניו רנבחי
(יאמרהמן (יפן • לחרדט ותע^ק תלך לך אחוחי רJא; לס1ן;ד

 דיתיב ׳מרדכי על אמרית תלא
 למיכא ואמר המן עני בתיערלי*

 תרעי אינון ״ נפישין מלנא מרי
דדדין על ידע אנא ולית דמלבא
 ואמר מלכא עני ליי אפר את הרעא

 לךעלתךעא אמרית'’להמןהלא
 טלבא בית ועד נשיא מבית ^לין

 ההוא גברא למלכא ואמרי המן עני
 עסרא 'דאבהתי 'ומנאה י7ך מנאה
 ליה ותיהיבון בספא ככרץ אלפין

 עני • ליה י;תעביד לא והדין;קרא
 כנרי ^פין עסרא רהטן מלכא'ואמר

 ביתיןר כל ועל ליה ״ הב דל ב^יא
 לא והךיןילןרא ליה משליט אנא

 ואמר הטן עני ♦ ;ת?:נע'ט;ניה
 ד;ךקטון לאית בנין לטלבאעסךא

 > כורס;אךיךך fra( סוסיא'’לןךם
 עני ^יה^ יתעביד לא יקרא והדן
ואתתך ובנך 1אר ^הם| ואמר טלכא
עבדן ’ '׳ ” ^ 1 ’ הכתב

 מהס לאיזה מרדני ושמם הבירה כשק י;! יהודים הרבה לתלך
 היושב המלך על טוב דגר אשר היהודי למרדכי המלך לו אמר : אלך

 ופניו מאד בשירו רע האלה הדברים אח המן וכשמוע ביתי גסער
 וקשרי מסלו* (מחשבותיו י ושסחיונלבגז :גהי ועיניו :<שתנו
 :למלך דאמן החן ייטן ‘ לוו n דזפדץח וכרכיז • הוודו חלציו
ט מוה אי טל יורש ואיד בעולם יש מרדני הרכה המלך אדוני  חרי
 מרדני מל לך אתרגך הלא להחן יאמר המלך ויען • לי אומר אתה

שערים המלך אדור • למלך ןיאמר המן (יען • המלך ש?נר3 קימב
דברי©



חרגום

 לא והדין;קרא למךךכי יהון ?:ךן3;
 ואמר י המן ̂:ני a. 'יתמנעימיניה^

 מנץתיה הוא הדיוט גבר לטלכא
 דיסיזקא ל21א מלא מללהא ?גל

 י ית?גבד'ריה לא יקרא והדין חרא
 מדינן .על להמן ואמר מלכא ?גני

 וכל ;תיה משליט אנא זטחוזי̂ן
 ליה מלכותי.יטא.יב^א.ישתמעון

 עני י מליה יתמנע לא וקרא והרין
 וטבעך טבעי למלכא ואמר המן
 וטבעיה טבעך מדינתא ?כל אזיל

 עלמא בכל’ >' מךינתיה ו.יןיל('בכל
 עני י י ליה ית?גבד לא יקרא והדין

 אמר די גברא להמ'ן’מלכאואטר
 ושזיבריעזיה מלכא טכתאעל

 וטבעיה טבעי קטלא טן ךמלכא
 בכלמדינתא ?כלעלמא) ’ יןיל'

 עני ’ מיניה יתמנע' לא וקרא ןהךן
?חךתקיון קמלכא 15וא המן

פתשגן
 .• לי אוחד אח̂ר השטר איזה טל יודט ואיני :החלך בכיח יש דגים
 מבית הבא סשטר טל לך אחרחי הלא להחן זיאמי המלך זיטן

 אויכי ההוא הא־ש למלך ויאחר החן ויטן * המלך כיח טד הנשים
 לו יטשה ואל לן ינחגן כסף ככרי אלפים טשרח • הוא אכוחי ואויב

 אלפים סטשרח לו לך,וסן להמן ויאמר המלך ויטז -־ הזם הכבוד
 .מחלו ימנע אל הזה והכבוד • ניחך טל אפקידהו ואני כסף ככרי
 והכבוד סוםיך לפני ירוצו לי יש בניס טשרה למלך ויאמר המן ויען
 יהיו ובניך(אשחך אחה להמן ויאמר המלך ויסן • לו יעשה לא הזה

ויאמר המן וימן ; מחנו ימנע אל הוה והנכור • למרדכי עבדים

לב שיי

 מדינת אימיתךרארכל ןאיגרתא
 דמרדכי עמיה ’קאובדאות מקנא

 היךיתעביד יקרא ןהךין )(וותבטיון
 איגךן להמן ואמר מלכא עני’ • ריה

 מבטל אנא’שדריה די ופרודתקינן
 מיניה יתמנע לא יקרא הדין ?תוןוכיל
 ליה ואמר י מלכא ’ביה נזף תמנות

 לא בעגלא א’עגל3 המן )<המן
 מה ל’ב מן פקגמא ליאתבטי^
 המן חזא וכד ויקה יא דאמריתז

 טתקבליין לא ךפתגמוי רעזיעא
 משתמעין לא מילר ל’וכ מלכא קךם

 כפיפה כד ךמלכא' ’ גנזיי ’לבי על
 והפי אביל כד פשיטא ולא קומתיה

 מרטשןוכר,עינוי ךישיהכידאודנוי
 וכד ממתליף י פומיה’ מתמכןוכר

 מבזעין > מעוהי (לביהמטמטסוכד
 טשתיהין חרציה’ קטרי וכד

ונסיב’ • ואךטבתיהךאלדאנקמין
הנתב

 מחוז מל או אמח מדינה על הפשידהו הוא הארץ חדלח איש לחלך
̂ויאתר ויטן : הזה הכבוד לו יעשה ואל חמד  המדינות להחןעל החלך.
 והעוד • לו ישמטו והיבשה הים מלכות וכל חמשילהו החנזוזוח וטל
 סלו ישחטך שנזעי למלך ויאחר המן וימן ל מחני ימנע אל הזה
 והכבוד ; העולם ובכל כמדיניח בכל ילך ושחטו שחטך המדיני־ח בכל
 על כ1ג דבר אשר איש להחן ויאתי המלך ויטן ■ לי יעשה לא הזה

 המדינות בכל ילך ושחטו שמעי רעה מחי־ב המלך ראש וימל: המלך
 למלך ויאמר החן ויטן • ממנו ימנע אל הזה והכבוד • ®עולה ובכל

* מרדכי טס אש לאבד המלך מרינוח בכל שולחו מפייס(אגדוח
(יושבו



שני הרגום
 ראייתיאו ל^לכא ?(תשןלמי:'א

 רןם דיי לןלטאה' ’ ?יומא ' ;תיה
 מיני כל מרומן ’ "ונסיב במלכותא
 ונפק י ראתפקד כמ;רןןם מלכור^
 לאורןא ועלי ^בהל' מתמןיכר

 דקאי סום;א מתטן למלכאונסיב
 'מחטפין ביה לםתל;| אור;א בריש

 בליעיהלסוסיאוכל ואחר ללהבא
 'כתפוי על טען מלכיותא מגי'

 ואזל ומחלזוןחולזו קטרוי למתלןנזךין
 ואמר עני צליקא מרדכי על וקם
 בר צריקא מלרכי לל ’ קום' ליה

 סלול לל קלים ולעקב י^חק אברהם
 לי כספא ככלי אלפי לעשרא וקטמל
 לבי ד<י גנזי מבית לאעלא אמריית

 קדם מן אקקללון ולא גנזילמלכא
 אבוכון קרם מן להימין לאיתיכון
 לאתון ן7ע בכל לי לבשמוא

צלותיכון הואיטקכל מצללןקלטוי

 י»כ־ לא הזה והכיור : האל־ה ולאני^ס הספייש זייככו
 אר • שלחתי אשר והאגריח ?ספרים להרזן ויאחר המלך

 שדס דגמי,בעגחלך : חתנו יתנת אל הזה הנגזר ונל
<דסיח מנלאשר דיר ח:ל אל חהרת1 חיש המן מזן : 

 התלך לפני נשחפיס אינם דבייו כי הישננ המן וכראות
 ראש וחסוי בלf כ בזקיפה קותהולא בכפיפת המלך מד

 :א בלבו • נלישיח כשפתיו : כהות בעיניו : רבקעות
 \1 דופקות וכרכיו ־ מזה־יס חלציו בקסרי • (זבוק«נים

אשר ראשין ביוס אוחו הגיאו אשר חלכוש לשוש «שס

פתשגץ
 וימן ־ לו :

 אוחס מבטל
 • לו ויאמר

 • ויקח )יא
 אל בא •
 באזניו נ

 במננין ■ וס
 ויקח • לוו
לחלגותו קם

 בעלילבביכון מיד ופריק:תכון
 מן צלילןא מרדכי לך קום וס"יךוא

 לכועיא ולבוש 'קמימךי ומן סקך
 על'סוםןא ’ "ורכיב 'י ךמלמתא
 ואמר צךיקא מרדכי עני • דמלכותא

 ברזרעא הטן/רימיעא יהמן ליה
 חדא אוךיך'שעה ךכיתעמלק

 ואשתימןא לחמאךגיךין ןאיכול'
 אפיק'ןתיד<לוב כן וכתר ךמךירן•

 ואמר המן עני י צליבא על ןתי
 בר ציליקא מרדעי לך קום למרדכי

 רברכין ניסין יוטיכון זרעאטבאמן
 למןץליבאךאתקינית מקעכרין•

 השתא • אקקינית;תיה לבישתי
 לכישלבושא >" מרדכי לך (יקום'

א’ על ' ורכיב י' ךמלכותא ס  ס
 דמלכאלא ופתנטוי ךמלמתא

טן ואמר מרדכי עני * קבטל  ן9 ^
"ותלתאלילון יומין תלתא ךאיתא

̂ בצמא דגתב
 אל מזכוהל׳וילך חשם א1ד ; צווה כאשי הלנות כלי כל ויקחחשס

 האורוס בראש היה אשד הסוס חשס ויקח • ההלך סוסי לדיוס
 לסבול שכחו ויט ברכנו דאחזהו : זהב מרביד בו תלוי כיה Xוא
 לפגי דסתוד וילך • בגדיו שולי וירם קשריו ויאסר ח המלני כלי כל

 יצחק אברסס נן הצדיק מרדכי לך קוס לו ויאחר ויפן הצדיק מרדני
 אמרתי אשי ככף נכרי אלפים לעשית הקדיחו ואפרך שקך • יפרןכ

 אהוב שישכס מפני ־ נלו ק ולא כסלך גנזי בית אל גנזי אניח להביא
^ טת ובכל :שבשחיס אבינס מלפני  הוא אליו חתסלליס אהס א
כזידט גא קוס ועסה • חאויביגס אמכס וחו&יט ססלתכס מקבל

הצדיק



הרגום
 סום;א על רכיב הכרין טא1בצ

 שמי^הטןיתפתגמא בד ךפלכא•
 ואפיק דמלכא גנזי 'לבי הדין״על

̂חנין בוסטין מיני כי םתן:!  טבין וטע
 ^ואקת/יתיה"ואיביש יתיר■ ומשח
 ̂תיה ותקין ךמלכותא יבושא ;היה

 ואוביל טלכותא• תקוני בכל שפירי
 אקתר דשדרת^ליה סעודא ןתיהמן
 לרכיבעלסוק^א קדם •ומן מל^א

 בית מן ליה אישתלרא דטלמתא
̂[א עקו־ין מלכא  עולימוי אלפין ןשב
 בימיניהון י .דדר.בא 'וכקין בתרי
 בסט>יירוון(לטבריזין> ךךר׳כא וכוזא

 מךךכיצדיקא וטשבחין'ואזליןל)לם
 לגברא *:תעביד כרין ואמךין

 בית חזון ןכר רמלכאצביביהריר־ו
 זט^יהfי ומן' מן:מיניה אולו • ישראל

 לגברא וןענץואטריןהכלין:תעביד
צבי ואל^א שט;א ברא ד _^לבא

פתינזגן ,
 החלך סוס על ורנב מלכזח ליוש אוסך והלבש ומאפרן חשקך הצדק

 נסר עמלק חמשסחח כרשע המן •־ להמן ויאמר הצדיק מרדני ויען
 וסחלה הוציאני נן ואמרי ראש חי ואשחה למנמ לחס ואוכל זעיר לי

 הצדק מרדכי לן קוס למרדכי ויאמר החן ויען • הי׳גז טל אוחי
 גדולים ומופחיס אוחוס לנס נעשו אטתונס למימי ל סוב זרע נן

 קוס(א אסה • הכינוחין לדעחי הכינותי אשר הטץ ל זטצומיס
 ודבר המלך כום על ורכג חלכוח לבוש אוחך והלבש הצדיק מרדני
 שלשה גתטניח היושב ׳ להמן ויאמר מרדט ויען • יוסר לא סמלו
את החן ונשמוט • המלך סו& על ירכב אימה לילוח ושלשה ימים

לג שגי
 ת1זית0אהתרו נאדיקת ביקריה
 דלכיש אחוידאכוהא בר מרדכי

 ךטלכותא וכתךא ךמלמתא לבושא
 עלסותא כרישיה*:רכיב ייהיב

 ק^הא ושבחית אודיאית ו־מלמתא
 בד:היב • הדין פורמנא על ךשמ;א

 וקיטמא מרדכיםקאעל*'*גושמא
 וקהא מעיקין לעניי רישיה על ;ד׳יב

 אחוי _בר למרדכי ךחן:תיה שעתא
 עלך ליר! י ואמרת קנתד. דאבוהא
 בקיתיבי דבתיב י כתכא אתקץם

 מהכינאוטן מעפרא קרישימקים*
 למכיכי'חחא'למוקכא קיקלתא
 יקרא וכורסיד. שליטץ יתוןעם

 שבח(אמר מרדכי •ואוף מר!םין;סון
 רירילחרוחא י י פפידא* הפכתא

 ואלבישת;תי *מ;י סקא עברת
 אשכחןתך:: י ךמלכותא לבושא

)(לבד׳ון ןלא*חךיתית עלפרוקי
בעלי ' ’ - • ׳ ■
רבתב
 סמן כשמיה מיר נל משם ויוציא כמלך גנזי אל נא האלה כדברים
 ויעדה מנכות למש או׳גזו וילביש אוחו אוחו^ירחץ וימשח • המשחה

 לו שלמה אשר המשסה חן אוחו דכא • חלדס בעדיי כי.יכ אוחו
 כמלן מבית לו שולח ההלך הוס על תכב יברס ־ המלכה אסתר

 זהב (גביע בימינם זהב וכוס • נמירים כמריס אלף וסשרים בעס8
 הצדיק מרדני לפני וטלניס ומסלליס קוראים והיו . בשמאלם
p המלך אשר לאיש יעשה נכה ואומריס a בני ונראוחס ;ביקרו 

 יטשה ככה • ויאמרו דסנו ובשמאלו בימינו הלכו מרדני את ישראל
ק וארץ כבןראשמיס סחלך אשר לאיש הרא והכס ביקרך ח אמרו

אס
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בילוי מלכא בית וע1;1ץ .
 ואזל אתחסף והמן סגיאה ובךבו

 ובררייא מלסי ורישיה אבל ?־ביתיה
 'ארבע דהמן בידוי שעתאתה

 • לסבריד^למךךכי' אומנןןס(?רא
 דהוה גוירייר • חי/יתיה9לא ולאניא

 מכריז ^כרוזאדהוה • נגיר^סוסא
 לגברא יתעביר כלץ לןדמויואמר

 ותני ויספר יג % ביר!ריה צבי דמלכא
 לחיטאנת ולכל אנתתיה לזרעו המן
 יתיה/ואמריןליה ארע מהירי בל

 לך עזימיע לא אנתתיה וזלש הבימוי
 גובלין י תלתא דהון לןלמיתא מן

 מיש^ בכל״חננןה במלינת יהודאין
 למלוי שמעו י ללא ועל ועזרך!

 שדאןתון תמכלנצר' ('מלכא>'
 שלהוביתא מן ונפקו לנורא לאתונא

אלא להון הוה לא ומומא • לנורא
פתשיגן ..

 כראשו מלכות וכתר מלכות נלביש לביש אהיה אחי בן מרדני אח
 החשיעה טל כשמיס אלהי אס יחהלל ותשבח • מלכות סנס טל ורוכב
 שק לגוש אוחו ראתה אשר אחרי ציחי בעת אוחז יענה ואשר רזאח

 חמ׳כי אח אסתר יאחה אשי הזאס ובטח • יאשו טל יאפי בשיי מל
 בכתבי שכתוב מה נחקייס פליך • לו ותאמר טזחה אביה אחי ן3

 נדיבים טם להושיב אביו! ידים מאשפות דל מטפר מקים הקודש
 הפכת ויאחר והודאה שבת נתן מרדני וגס י ינחילם כבוד וכסא

 חשופתי על ה׳ אודך * מלכות ותלבישנילבזש לי מספדי(מחול
סחלך שער אל מרדני וישג (יה) * עלי אויבי לב את שמחה ולא

 ,מגו ךנורא לישינא נפק
 קוךציהון. רטאןךאכרו ואוקיר

 מן פלטון ועזריה חנמאמיש^
אץ> נוראיקירתא

 ה. ךגובריא מךךכיםןבניהון'
 לחרמנהון'ל׳ץל; עו'בדויךמ;ין

 נ תיכול לא למייפלקדמוי שירית
 עוד, יד t תקום ולא תיפל מיפל ארי
 נ1ןשיילט עמיה ממללין הינץ עוד

 וסרהיבולמתןאנרן ךמלכאקריבון
 I אסתר? עבדת ד למשק^א המן'

 עס למשתי והמן ארבאועלמלכא
 ואפור ויאמר אסתרימלכתא?

 תנעא ביומא אוף לאסתר מלנא
 אסתר זייתך שי< מה דחמרא במשקי'

 ומהבעותיך לך' מלבתאידתיהיב
 ג ויתעביד? ךמן'פלגו'ת'^לכותא

 טלכתאיאטרת אסתר וענת ותען
וךיחמץקךמך איןאשכחית'חסךא

הכתב
 וחפזי אבל ביתו יילךאל ונכלם נתבייש והמן ל רבה וגדולה ביקר
 אשר הסער : אומנות כלי ארבעה החן בידי הי' ההיא ובטת • ראש
 היה בו אשר ההבל :גז אוחו רסק אשר האגן : מרדני אח גו גלח

 קורא(פניו(אומר היה בס אשר החצוצרות וכלי : הסום אש מושך
) • ניקרו חפץ החלך אשר לאיש יטשה לכה ע לזרש המן ויספר ;

 וזרש חכמיו לו ויאמרו * קראהו אשר כל אח אוהביו ולכל אשתו
 שלשה בבל במדינות שהיו קדס חמי שחעח לא אס ידעת הלא אשתו■
 שמעו לא אשר טל כי • וטוריה מישאל חנניה והס יהירים אנשיה

ס השליו נבוכדנצר כמלך דבר את ח ) ויצאו האש כבשן חון אל א
מלבש



תרגום
 תתיהב עעיר ואין.עלמלכא מלנא

 ד t בבעותי ועסי בשאלתי נ?שי 7
 געטי אנא אזידבנית’ אחם כי

^ למישיצ;א ל  ולמוכדא לןטלא'1ו
 אזדבנא ולאמהן לעבךץ ואילו

ל י*'הוינא שתקא ^י תב סלי ח א ' 
 דטלכא ב?:ננא שוי דטלבא דבכיה

אחש(דוש”מלכא ואמר ויאטר
 גמגיהלאםתד7^^תטניה.ואמרת

 גברא יורן מן וכר יורן מלבתא^ה
 כרנךין1ךחשיכלכיר.לם;

 בישא גברא אסתר ואמרת ותאמר
 ולמה הרין שא בי המין ךבבא ובעיל

 ב^א הא^מן המן שטיה אתקרי
 דיהזדאי באומתהון לטפשטיריה

 והוא מלא ךמרי ’ בנוי ך־אתקחן
אוזדעמן והמן ;תון ב^ילםי:!^

פתשגן .
 המסןזתכרוף מחוך אש לשון יצאה אך : גס היה א5 אשזמוס מלבש

 פליכי׳' באו וטזדם מישאל והנרא * אוחס הלשינו אשר האנשים אס
 כאנשים חבני אהד מרדד ים אס ועשם הבוטר הא; משן מחוך
 לא לפניו לנפול החיאח נאשר * מהם לאחד דומים מטשיו האלה
 וסדנר עמו מדברים טודס (יד) : חקום ולא חשול נפול כי לו חזנל

 טשסס אשר המשסה אל החן אס להביא ויבהילו כגיסו המלך
 (ב> .המלכה אסחר עם לשתוס והחן המלך ויביא <א) ז • אסחר
 אססר שאלחך מה היין במשחה השני ביוס גס לאסשר המלך ויאמר

וחען (ג) .וחטש כחלכוח חצי עד גקשחך ומה לך וינחן המלכה
 ואס המלך לפניך ורחמים מפד מצאסי אס ותאמר סמלכה אסתר

ד) .וטמיבבקשחי בשאלסי נפשי לי חנסן טוב המלך סל  נחכרס ני ;
גמכרנו ולשפחות לענדיס ואילו ולאבד להרוג להשמיד ועמי אני

לר שני
 והמלך י ♦ ומלכתא מלכא ?־!ךם

̂ם ומלכא  משל,;א מן בחימתיה כן
 נהון ביתן מינת’ ועל ךחיטרא
 טביןייךתנות אילנין כןך־מוי מקצצין

̂לא חמתיהמיגיה  והמן'לןם נתת ו
 מ״לכתא מןא.םתר נפשית למכעיעל

 שליטת.עמי ’ אחם ’ ךחזא מטול
 והמלך ח % i07a לןךם מן בישקיא'

 לבית ביתנא מגינת ומלבאתב^
̂;;א  וחמי:ת מסתכל דחמרא מש

 ערסאידהותיאפתר’ רטיעל' הטן
 מלכאאוף ^ליה ל^בא<עלהואטר

 בטרקלונא עמי מלבתא למכבשלז
 פומה מן’ נפק אמבעיתפתגמא

 'ט i חפען הרין דהמן ואפוי ךמלכא
■יסיא חד חרבונא ואמר ויאמר  מן̂'

חרכונאדכיר והא* קדםמלכא
T *.. T  :  T ; TI T : י

א ה ש ס ל
הכתב
 ויאהרהמלן• (ה) כמלך׳*. בנזק שוה המלך אויב אין ד החרשתי
 הוא מי ולן זה הוא מי החללה לאסתר המליץ ויאחר למליץ ארשויוש

 ואיוב צר איש אבחר וחאוזר (̂י :נ| לעשיח לבו מלא אשר כאיש זס
 כקש מי הוא הנה )מן הא (המן שמו נקיא ולמס הזה הרע החן

 אוחם להרוג בקש <ר,(א מי % <ני נקראו אשר יהודס בעם ידו צשלוח
 ממשתה גהחחי קם והמלך )ז ( • וסמלנה ההלך מלפר מטס והחן
 גובות סירות עצי לפרו בויסים דהיו גנחבביחן אל א3וי היין
 כסשו טל לבקש טמד ובחן ־ שננה ולא ממנו י-מחו חשוך בהם אשר

 ) ח ( • המלך מאח כרעה אליו נלסה ני ראה בי המלכה מאסחר
 החן אח זיחבונן ראה ;היין ניתמבחה אל הביחן מגינת שב והמלך

 הגם •מלן א ויאמר • טליה יושבח אסחר אשר הח״ה מל גוסל
הסלך חפי יצא כדבר : מברןש אחה בביס סמי סמלב^ את לכבוש

׳ ין ..



 דכירלטב הרא אלא;גל לבי׳צזתא
 כ;גצתאך הוה המן ך;גם מטול
̂ייביא בד1למ; ' ).עצתא ( ’ נסיב ^ 

א מ ח ^ד מרדס  ביעיתא ד^׳לימת ל
א לעיל המן ;גל ת ף או אזל ה' תי  בי

 לך למלכאאוף ליה לגרמיה'ואמר
 נל^לוניסב?ת■ בעיהמן מלכא

 מהיטנת לא ואם • מינך מלמתך ית
 צליבא^דעבדהמן ליישררוחןעת

 י מלנא^ ךמללטבתא.על למלרכי
 רומיה'המעין ככיתיה^ והאלןאים

̂ני  צלוב למרדכי ואמר מלכא אמין״
 מה את.קלם י3טרך ועל • עלוי ;תיה

 מן רעי כד לןרישי לכרזכי ךלתיב
 בעלי אף לגברא ארחתיה ;י לןרם

 ענימלכא ךבכוי.יתממןעמיה
 שויב יהודאילי' ואמרלמלךכי

 ית וסב אזיל קום^ טלטול למלכא
בעילןנהון׳ בישא ךבבא בעיל המן

פתשגן
פגי מן ז : ה ו פ חי )ס ( ח א י א י ד סרכוג מ ם מן א י ס י ר ס י ה מ  ל

מלך ה ■ ה הנ ה ו ג רגי ״ זכור ח י ל אך ל ח ע א י ו כו י • לטוב ז א ג  הו
ס חן ע ה ה שי כמלחו הי מרדכי לקא א חו : ל או ר כ י ו נ

ה ח ל ה ב מ ר חן על ה ל ה ע תו ו ך בי ® הל א ג י חו ה על ר t כ מ א  למלך (י
ך לך בס ל מ מן כקש ה ח להי<צ ה ר ולקח ח לכי ך ח ח ם • מ א ה אין ו ח  א

חין א ש שלח לי וז א ח יי שה אשר השץ א תן ע כי ח ד חי  ר3ד אשר על ל
כ ו ך0 על כ ה : «ל סנ א ו ד הו ח חו עז ה בבי בו ם ג שי מ ה ח ת ען ; א  וי

^י מ תי ה א י גי דנ ר ת טל • עליו חלזסו ל י ו דנ ר ה נחר^ייס מ ג מ חו שנ

 עלצליבא ;תיה וצלוב ךיהודאי
 רילז יה1ןר וחן לנפ׳שיה ךאחקין

? ביה ועביד בישין  לעפיו מ
 מן מרדכי נפק שעחא בהא * באפיל

 תרעביח מן הטן לכאקנםב.ית5
 להמןאיתא מךדכץאמר מלכאעני

 לככא ‘ובעיל מנאה 'המן עמי לך
 דיהילאי ומעימהון > דיד־י (בישא

 אסלוזהי׳ רי צליבא על יתך ונצלוב
 רלעא המן עני ויתלו י לגלמלז^

 לא ער קדם צדיקא למלייכי ואמר
 מינל בכעו ״ • צליבא על יסקון;תי •

 כהדין תצליכ;ני לא צדילןא מרדכי
 'גברי • דצליביןלגברץ"הךיוטץ

̂יתון ’ לא עלטא  ורבלבגי ספנית
 ארגיישת קדמוי אשתעביח מדינתא

 סיפלזי ̂ובמלל פומי במימר מלכין
 •ואנאיהמןפתשגר אכדיליתמךינן

ותיתמתקרי ^שמי' דמלכאהוה
: ; T ־־:T : : •־־;•■’ ■ : : I ״״

אבא רגתב
 דען :אחו ישלים אויביו גס איש דריי ה' כרצוח הקדש כנחכי
 קוסילף • ממוח ,?מלך אח הציל אשי היהודי לפרדכי ויאמר סחלך

 רעיס כשפעיס ושפטחו סיהוריס צורר הרע האויב סמן אח וקח
 ויקנו המלך חאח מרדכי יצא ההיא בעת :בעיניך נסוב בו יסשה

 סמי בוא : להחן ויאמר מרדני ויען המלך ביח משער סמן אח
 על. אוחך ונמלה היהודים וצורר לי אשר הרע האויב השונא החן
 הצדיק למרדכי ויאמי הרשע המן ויפן .בצללך סנימס אשי׳ ה^ז
אתי תחלה שלא הצדיק מירכי ^:תש העז על אוחי יעלו מרס

גאשר



תרגום

 ךלא מינך אנא זיזע אבאלטמא♦
 ל^^כי דסשיבת היךמה לי ביר1ת;
תקשלגי ולא יקרי חום;;ל • רך

 אקימללכי 05 אבא כאגג החבלני
 נקנ^לנפשלא בידהיךטיבותך3?

̂י1ךכ דלית בטא רוקטלני  נפש ןל)טו
^ג ^ליסנאתא תדבר לא  וקנאתא ד

 תקנילינבע״לךכבוי רעטלקולא
 ליכמאתטר תנטר בב־ךולא

̂שיואבא > ונלןם’(  ניסץרבךבין • ^
 ךאחעכיח "לךיכטא אק.עכיח

 ;ניני •' עכתבנטא לאבהתךכד
 אנא לית) ופומי (אפך בהתןלטחפי

קךםך למפתח ;כיל  די ?נל « מ̂ן
וטן רחיטי מן ?סיבית,עלך

 נפשי חום;:ל בכעךטינך אתתי• זרש•
 תטחישמי לא ̂ צך־ילןא טרךכי מרי

 וטיבותייעל אבא .כעמלק בפריע'
כעי את די וחיך■ תצר*וב יבאלא9צ
; : T  T • ; ; ׳• T : -  • I •*

שני

הכתב פתשגן
 כאין היו מעולה אשי השס אמי : הפוחויס האנשים ימלז לאשר
 הרגזסי לעני נשתעבלץ המדינות ושרי ’ לי נחשבו ותוהו וכאפס נגדי

 משנה המן אני : מדינות הבהלתי שפחי וברוח : פי 1ב:ב־ ממלכוח
 לי סמשה לא ש מתך אני ירא :נקראתי למלך ואב * שתי היה למלך
 וסשחיחני תהרגני ולא כבודי על נא חוסה לך לעשיח זממתי לאשר
 נפשי מהרגני ולא כשיקי עשה מר־ני אחה • הזקן אני לאגג
 עמלק וקנאת אני. שנאת לי חזכור אל נפש הרוגי בכס אין לאשר

 אני עשו ונשר נקה לאשי אותי תבור ואל •־ כאויב בלבך לי תקנא «אל
סוף ביס במכיס לאמחיך נעש< נאשר לך נעשו גדולים נמים

 תעדיבםי.יפיה רישי ♦ קטול;תי
 בל מתקטלין' ביה די ךמלכא
 שךיהמןצוח רס׳רנתא ויהרבנוי

 לירי מררכי^אוךניה ארכין ולא וביכיי
 מיילד רלאמשתמעין וכרחןאהמן

 עלנפשיח ובביתא איליא נטל'
 וכן מתיב • ביתגא במציעותגינת

 שיתיליא אילנ;אוכל' ̂י אמראציתו
דבר כראשית יומי" מן שתלית די

 ?אלמלהא מיסולן המך־תאבעי
 ועצי כיילהון אתכנשו ךברפנרירא

 אמין חמשין י דרומית טן עיצה
 אמר גופנא '•רישיה המךעלי יצמליב
ר;צטליב אנא;כלא ולית אנא קוצךא

V ךרישימחמת 9  ’ נסבין'חמר י 1
 יצטליב אמר אידךא י ךניסובי[

 ברישי דיצטליב יכילנא^ לא ןרישי
 אדם לבש ומד נסביןלבכוריא ךטני

ברישי יצטליבו זיתאאמר וחוה^•
• . • : ; ; • T T ״״ T •יי :

לא י “

 שר6 אחר • לפניך סה פתחון לי יאין • פניך תיאות כהו עיני
 נא«נל חוסה ממך בבקשה :אשחי וח!רש מאוהבי פלה עליך לקחחי

 אבי כעמלק במהרה שתי את תמחה ולא הצדיק מרדכי אדוני נפשי
 ראשי כרות ;חסן אתה כאשר והרגני ׳• הען פל תתלה לא !שיבתי
 המן ויחל :המדינות גדולי כל נהרגים בה אשר המלכות בחרב
 ני החן וכראות ־ אליו אזנו את מרדני הטה ולא ולבכות לצעוק

 ונן • הביחן גנת תיך אל ובכיה ביללה קולו נשא נשחעיס דבריו אין
 ני • בראשית חימי אשרנובעו והננעיס עלכהגן לי האזינו אוזר

כלם התקבלו : סנדירא בן לאכסנדריאשל לעלות המדחאמבקש בן
לעצה



תרגום .
 דמני בריעזיי דיצטליב רא;כלנא

 חכיסרזיא • ביןם*:וחאלמנךתא5נ
 דעובריא ’ בךא^יתירם?רע

 ךצמ^יביברישיה• ♦סביחרינא’ נביא
 בל /יחגין לןךסנטוריה דקלא אמר

 בר רשי^א המן ךתא בניאנ׳שא
 דעמלקכל ברייה בר ?:ריהדאגג

 הוא .דאת לןךמך יוחן טלכיא כל
 ;אה5ולןר מינןל ’ בר }לית אלהא

 ךפדהתא:ת כמא לם?רקבנןא
 הוא בךיך קודשא טתיב • אבהתא

 נסבןתך כלמהדאמרת נשרחילך
̂־ דיצטליב ב^צה  דאת¥גא י ברייש

 אמרת ‘י סבדא ךציון ל?:מ;זתא
̂.גזי 'ךצטליב^ אוזחגא  (לא 'בךי
 כולהון ?ןמא כל אתו ?!לי די יכילנא>
ר,ד־מך אים מן לטיסב ̂בח̂א  י לי

 יצטליב די ואמר פומיה אסא פתח
א ^ל אמרין עלי די ’ •י יכילנא בד

< • ; T ־ T ״ T : ' ׳ : ־*־ ז •

שני

הכתב פתשגן

 שותף‘ אנא די ועוד ששוןןש?ןהה•
 די ואמר בלוטא צוח • אתרוגא עם

 יכילנארדכורא לא ?רישי :צטליב
 קמרהתחותויי ךרבלןה’מני,קתא

 ■יצטליב די /ואמר בוטמא קרא
 כריה לאבשלום יבילנא לא ברישי
חד  אמד רומנא •' ברישי אצטליב ל

כילנא לרישי יצטריב ר  לא^̂י
 שד.:ו’ לקמלי. מתילן לצליקיא

 יתיהלהמן זקופו ארזא אמר מיני
 זקיפאד־י על בנוי רש;עאולעםךא

 וןלןיפו.ית יתלו • לנפשיה אתקין
 למרלכי לאתקין קיסא המן.על

 במרומא ךמרי 'למלכא' וחמתיב•
 לכתיב מה אתקדם מרדכי ו.על נחת

 מןעקתא צק״א בכתביל^דישץי
 א ח ועלךשד<א"חלפוי? אשתזיב

 מלכא יהיר‘ ההוא ביומא ביום
מלכתאית לאשתר אחשורוש• • r : : ־ •׳ ־ :־.־ : “:־

ביתית

ק : עליז המן יחלה אמה חהשיס נכוה שהוא תי ויאמרו לעצה  הנ
 היין לוקחים ותמני עלי להצוחו יכזלח בי יא־ן אלי קנדה אחרה

 לוקחי׳ חחר ני עלי לחלוחו יכולה אני חין אמיה החאנה • לנמכיס
 יכול לא עלי אחר הדס ■ יחיס.' אדם לבשו וממגי נבכוריס הפיי'

 אוסי נרא מדוח זמזגלס • למאור השמן לוקחיס מחני כי לכסליס
 אמר ־ עליו ונחלה אחר מץ גא ■יוקח .הנביא דיה3עי נש'י לשלם

 בן הרשע ההן הזא זה כי c ודעי י כאנשיס כל שומרו לפר החמר
הולן אהה ט לפרך גזורים המצליש כל עמלק ותורם אצי. של בגו

 האנוש הצלתה כאשי הכניס להציל נאה ולך ך“מלי עוד האלהיסזאין
 ליל^ בעלה אזחך לקחח שאלזרח חה כל כחך יישר הקי^ה השיב

 לא אתר האשי־וג . הרצויה ציון לבת רעיס אחה ט עליך המלוח
 ולשבח להלל חפיי לקחת לי העמיס כל באו ט עלי להסלזח יוכל

 טלי ני עלי להחלות יכול איננו ויאתי־ פיהו אש ההדס סחח * לפניך
 האלון צער, ■ האחיוג עס סבר שאני עוד • ושמחה ששון אומריס
 רנקה מינקח יכורה נקברה חהחי ני טלי להיולוח יכול איננו «יאנזר
נחצה דזד בן אבשלום ט לההלותעלי יונל ואתרהל( האלה קראה

עלי



תרגום

מ יל1ב? ךהמן ̂ביתיה  דיהוראי ךכ
 ^טול מלכא קדם 'וטרךכי'.על

 ב י t הוא' מה אשקר רחויאת
 די זדןתיה1:ת׳ מלכא ביר17ויםרוא
 למרךכי 'ויהבא ״ 'מהמן אעביר
 ביתיר, על מרדכי אסתר::ת רמויאת
 ותושף'ואוסיפת:אםתר ^ דהטף
 ונפלתי,קדם טלבא' רןדם ומלילת

 למעשךא ליה ובכתואתחננת רינילוי
 אגגיא א1המדד בר ךהמ| בדמא ית
 י יהוראי על חימב ךי מה־מבתיה דת

 נת לאסתר מלכא ואושיט ויוימט י
שתר ̂ ךדהבא שךביטא'  ורןמת̂י
 ואמרת ותאמר ר,1מלכא ועלתלןדם

 ואץ שפיר מלכא על אץ אסתר
 רךטוי וךוחמין אשבחיתהשרא

 ותקנא מלכא לןד־ם פתגטא ובעור
 למבטל ןתכתיבןתכא בעינוי אנא

בר דהמן מחעיבתיה יתאגרתא ( T : ״י T T : : ד - ד

פתשגן
 • בי השולים הצדיקים כי מלי להחלוח איגנוירל אמד הימון • עלי

 טל ;טלי בניו טשיח ואס היסט המן אח חלו האר; אמר שחמיני
 למרדכי הבין אשר ה'׳נץ טל המן אח ויחלו (י׳׳ :לו הבין אשר העץ

 שבחוב מה לחשייס מרדכי וטל • שנכה בשמים היושבי המלך זחחח
 . ביום (א׳י ה :מתחיו ישט ויבא כחלץ מצרה צדיק הקדש בכחבי
 צורר החן בית עח החלבה לאסמי אחשוחש המלך נהן ההוא

 . לס הוא מה אשחי הגידה כי המלך לפני בא ומרדכי כיהודים
למרדכי *הנה1 מהמן העביר אשר כבטתו אש המלך (ב)(יסר

W לו

 להובדא-יו אגגיאךכתב המדתא
 מדינתית ^בכל' ד^תו ןהודאי
 יכילא אנא דהיך מטול כי י ̂ רמלכא
 עטי ^עך־ענת די בכישתא למחטי

 באבדנא למחזי' אוכל^ ור,יך
מלכא נאמר ויאמר ז t ךתולדתי

 מלכתא ’ לאסתר אהשורוש
 מן ם־חת אנת הא יהוראי' ולמרדכי

 ליךמן ואמרת 'שירו;ארעזאלתיך
 מיניך אעביד איתיך ך,יךי^אומא

 הידיזרענתא ומן סלכיןושליטץ
 ופולימךכין מנמונים מנתון אעביר
א לית לי נאמרת ^  אנאו־יךעא ה

 ועורתא' לטליתא מייתן ואשא אבא
 ביתית הא "וך,שתא ' • לתי שהקוין
 צליבו לאסתר,רתיה יהבית ךהמן

 ביהודאי ירית דפשט על צליבא על
 ןי\כד5עליהוך בתכון ואתון ואתם ח

רמלכא. קעיניכון^'בשמיה שפיר
וחותמו '* ___ ד׳כת-

 וחדבי• אסחי וחופף !יג) . החן בית על מירכי אח אסחר (חש־
 החן רטת אח להטביר לו וסחחנן וחבך רגליו לפני וחפול המלך לפני

 המלך ויוסי: )1( • היהודים על אשררשי ואתחחשבסו האנגי
 > ה ( . המלך לפני ותעמוד אסחר וחקס הזהב שיביט אח לאסחר
 הדבר ונשר לפניו חן מצאתי ואם ט<נ המלך על אט אפתר וחאחר

 מחשבת הסש־ייס את להשיג יכתב נעעיו א־׳י וטובט המלך לשני
 הבל אשי היהידיס בל את לאיד כתי אשי האנכי המדחא בן המן
 את יחצה אשי ברעה וראי^ אוכל איככה כי )ו ( • היזלך ינוח מד

ח עמי י



תרגום
 דמלנאטטול בעזקתית וחותיטו
 'דאתטתבא ךבתבא
 דמלכא ומתחתיפכעזלןתיה ךמ^לא

 פפרוי ו^:לךיאו טטילוטידקראו לא
 בירחא ההיא דטלכאבז^א'

א די תליתאה ̂כ סיון לרח ת  ין4ב*
 מה ככל ואתכתיב יוטץביה וך«לתא

 _עליהוךאיןאל’ מךךכי פקיד די
 bvj ו־בבנוי \.!{ל דטלכא :קירוי

 ךא\תםהנךקי שלטויויךטלינתא
 סלינן ע3וש שטךין לטאה כו*ט רנד

̂א1תכאו;3 היל' טלעאוטליגא  ם
 היל ו^ל:הודאי קייטלא ועטאהיל

שנתן והיל כתכיהון  ■ויכתוב י ? ל
 אחשוחש רטלכא שטיה ב וכתב

 ואשתלרין זקתיהךמלכא1וחתיםבן
 בסוסותא רהט:א ’ ב:ד אגראתא

? בנירמכןא ערטילי ילבשא3?1ר
% י יא ליתדאי מלכא יהב די א

T : ־

פתשיגן '
 טמלך ויאמר ) ז ו • מולדקי באידן וראיחי או:ל ואיננה טמי

 מחחלה אכמת אה ה:ה • היהודי ולמרדכי ההלכה אחשותשלאסהר
 חמך עושה ואהיה •־ אח טס ראייה לך אמרתי יאשר שאלתיך אשר

 הנרונים חהס עושה ואהיה את משפחה ומאייה ושרים גזלכיס
 עזבו ואמי אבי כהות כי יודעת א:י אין לי לומרח ואתה • וחשמוניס

 על תלו ואותי לאחיזי נחחי המן בית הנה ופחה י נה ק ילדה אותי
) ( • כיהודים ידו שלח אשי פל  היהודיס על כתבי ואהס ת

נכתב אבר נתכ ני המלך ב״בפת וחתמו המלך בשס בעירנס נטוב

שני
 , וקריח*י* קתתא בכל לאיה

 עלנפשיהון ולטיקס^ למתכנשא
 ! כל ית ולטובדא ולטקטל שיציא לט

 ; ךיט:ניקין 'וטךינתא הלותא;;םא
 בתיהון ואף ונשיא טפל:א 'יהון

 י בייוטא ='ביום’ ניכוזוף ועובךיתן
 ךמלכ'^ מלינתא כולהון הלא

 .עםר'ל:ךח^ בתלתא אחשורוש
 : יג ^ סרךהוא:ךחאראךר1תדי;

 : כתבא.(ךיט^מא פירושי’ פתשגן
 י שרר אחשורוש טלכא אתהךסטת

; .:הבי'ימאו:בשתא ע:ל אגלאתא
 ' ׳גל ו רבר^י ועל טאחוזי ארכוני ופל

 אל^[א־־■ בכל ריירין די חילותא
 ; כתבאבתבית • של^בון:םגא

 ־-■ ךיבעטטין מטול לבו לבון לטחריא
א עזבי ועל עזליטית סגיא[ ^ i 

 ? בטלבותא רבשתאאטליכיתיוביה
/ לרוחאניי^א אלא לאנהרברב

י יכוהא3ו:: ̂ * . • ־י
הבתב

ט • להשיג אין המלך ככבפת ונחתוס המלך נשס  סופרי רקיאו ׳׳ (
 בו ועשריס בשלושה סיון חדש הוא השלישי נחדש ההיח בפת המלך
 וההחית האתשדדפניס ואל ה־הודיס אל מרדכי צ:ה אשי ככל וינתב
 מדינה. ומאה ועשרים שבט אל כוש ופד מהודו אשר המדינות ושרי

 כיהודיס-מתבס ואל כלשונו ועס ופס נכחב׳ז ומדינה מדינה
י : וכלשונם  בטבעחהמלך המלךאתשורותוומשס •בשה ויכפב ;

 •בני האהשתיניס הרכש רוכבי בסוסים רציס ביר ספריס וישלח
׳■ ועיר טיר בנל אפר ליהודים החלן כחן אשר ) יא ; : הראניס

להקפל



י .
תרגום

ביכוהא , ̂ין ןהלך ̂ו ̂יו  ובשלמא כל
 • ם:י" מא למשויא:תכון ^יאה

 ךצכי וכל מלכותי דדייךיןתחות וכל
וליבשתא ?::יטא■ י :ך'א1ת97

 ובין לע^א' עמא * בין ^םרזהפכא ,
 סופא 'ללישנאחדאנאטן לישנא'

עאוערסופא^♦'  כריןכתכית ךאו̂־
 ל:מיטותן על לבון ’ לטחריא

 ^לןשימוו;;ןךהנוןךחיטיןלכלעםםןא ■
 טבעם ועכד־ין וטולןךץלכלמלכיא

 ךין5ואןתגו ’• כלשליטניארעא
 וטלמתא’י לטלכותא ךמל,רבין
וטנלליהון ביךיתון אתמסרת

 מלכותא נת אטעון עשקרותיהון
 לןלם ין5תלן רלא אגרתא מתם:ת'

 געל • כישין שא אנ בבני באון? י^דאי
 שאילתא והוא על;ן )7 ^מתאתינון

̂ילןטלון.גוכרין טלכא מן ד^אילו י
: ת; ן1פ ג

 טס חיל אה;כל ולאנד להרוג -להשחמ־ נסשס על ולטוזוד להקהל
ס טף אוחם הצרים ומדינה )יב ; • לבוז ושללם בתיהם וגס וסי

i ניום n f i עשר שנים לחדש, עשר כשלשה אקשויוש סמלך מדימת ככצ 
המלך דח״מלוס להנחן ככתב פששגן י יג ( . אדר חודש הוא

 שלחוני וטל • והיבשה הי? יושבי על ספרים שלחחי אשר ^נעורוש
 • יובה שלוהנס ארצי בנל היושבים וטל-הח^יליס והשרים המדיטס

 יאשר • רבים ?גויס משלהי אשי לכס-גדולסי להודיע נחני לחבחו
 אך והחגדלתי גאיחי לא ונמלניחי * והעשה הים עליזשכי חלנהי
 שלוס חש ן!מט} • רב ןנשלוס ומי גל החהלנהי גחונה וברוח גטטה

ניס ין3ר.1צםח מחשלי^י;,(?הפצים חה0(כצ.היו&כיס- ; יכ?נס

לז . שני •
 נישפכוןכד סגיאה זפא ודמא צדיר־ןין

 וריצאךקטלאלא בישתאלא^עבדו
 גוכו־יןצדיקין הינון חיבי|ואתהון’הוו

ר ^  ך.ךר̂ג בבל ממיבחא די א
 ומוטא ומרדכי.דהניכבכלחוכמתא

 ןולא\באוםתהון1א\שתבחית^ה לא
 דאומתא’ בגךטי נאנאתשיבית

 הויתי לא ואנא מני אסרייזא'^איל
̂ומץ’ שאיל'מגי ידעריהודאי  רמי

 שטיא ברא הוא די כולא למרי בנין
 מלי ותלןיפין ובמלבוןרברבין וארעא

ת ןתון דבר  אוךז מטול אבהתהון• ו,י
 ומן תות מהנדיא המדתא בר ךהמן
 ואתאלותן דביתעמ^קהוה זךעיה

 רשבתא רב^א אכתא יסזאמינן
 רגןרעון ורבותאורבינןיתיח סגיאה

< ;תיה ^וךמלב  ימ;ניה וםן ;א
ידע לא והוא /יתיב ן־טלבאהוא

י לססוברא הכתב
 אני אהד ־ ללשון לבון זני! לטס עם כין ולהחהפך . כיבשה נין

 חמימוחס על לכס להגיד כתבתי לכן : קצהו ועד האי׳ן מקצה
 נמרלגל' ומולקיס העמיס גל אח אוהכיס הס אשר נאמטסס ועצ

ב ועושים המלכים  קריניס אנשי? יש1 האון'•־ נל,שרי עס ס
 אח המעי ושקריהם ונככליהס בידם נמסר והמלכות • לתלכוח
 )6ה וגס האלהיס לפגי לאנוכיס אשר סכפריס אח וינחני המלכוח

 אשרי השאלה היא וזאת • במלכות קשים והס • האנשים לפני רעים
 על צשיוך רב נקי ודם !דיקיס אנשים להרוג המלך גזאח באלג

 אשר הצדיקים האנשים כס ואלה :מוח בני ואינה בנעם אמם. לא
' הקכמום בכל כמהוכס ומרדכי יופי המשונמחבכל חר9*.א אסם

ומום



תרגום י־ ־
 ל?ור!בלא אוף ילןייה ית לטשוברא
 בלכיה טהרהר ד.וה אלא מלכותא

 מיניה:ת ולמיכוב טלכא למקטל.ית
 המד^א בר דהמן מטול מל׳טתא

 אכל׳ינן שוי צליב;נן;תיהוכלךהוה
 שמיאוארעיא ברא די ומן • ברישיה

t אס־קמר׳שיבתיהיכךישיה ' i 
 דיכסא רוכבי ' רהטיא ’ הרצים

 וךחיפין טךי.דין נפקו ושליטוני
 וךיטקמא '^דמלכא בגוירתיה

 יטו ;ו בירתא בשיו־״ן אתפרסמת
 טלכא מןלןרם נפק ומרךכי ומרדכי

 וחולי תכלא בלמשא״ךמלמתא
 רבתאוגלימא והמניכאךדסבא

 ול/רתאךשושן טב ךמץןאתוון
 ליהודאי ליהודים טי ? וחדיא בדחא

 ? ויקרא ודיצא וחדותא נהורא הות
̂בכל ומרינתא ובכלמדינתא ובכל ו

: T ; • : T ; ־ ; r  : T

גן גו תי פ

 עס ממני שאל כי געלתי משכתי ואני ־ בממס 6נם.ול נמצא לא ומום
 הנקראים • ממני שאל אשי סחה ירודים כי יודע הייתי ולא אחר
 אבוחס ואח אותס וינהלס ואלז• שמיס ביא אשר מכל לאדון בניס

 היה המרהא בן המן כי גם ואף • ממני ועצומים גדולים גמלניס
 ויקר הרכה טובה מחגי ייקכל אלינו ויביא ממלק ימזרע מהודו
 ולימין : למלכות אב איחי וקיאני אותנו וגדלנו מאוד במאי וגדולה
 לא גס . ויקרו בנדילתו להתנהג ידע לא והוא :יינכ היה המלך
 המלכות ולקחת התלך את לה־וג בלבו חשב אמנם י המלכות לקבל
 אשר ומי בראשו גתוצו והשיבונו ; העץ על אוחו חלינו כן מל ממנו
ס הרצי )כו j • בראשי מחשבת! השיב הארץ (את סשמיס אח ברא

שני

 פתגטוי די אתר קריתאוקרןתא
 חחותא מטין ונדרתיה' הטלכא

 ויומתא וטקיתייא וריצאליהוראי
א מן.עממי טבא<וםג^ן  דאר̂ג

 דחלתא דנפל מטול מתניירין
 ובשלים א 'ט t עילויהון ךיהודאי

 תאןרחאךר דחא ובי^יעסר
 יוטיןביהךמטלןפתגמוי בתלתיעסר

 ביומא למתעברא וגזירתיה ךמלכא
 > דיהודאי" < ךבביהון בעלי סברו די

 אתהפיכו ביומא ביה בהון למישלט
 נקהלו כ י בפנאיהון שליטו ו יהודאי

 בכל בקיחהון י ןהולאי[ אתכנשו'
 אחשודוש דמלכא י מךינתיה

 לאלשי ?לטקטול למפשוטיריהון
 מן לא.קם כישיתהןוגכר רבעו

 אימתהון נפלת די קדמיהוןמטול'
וכלוכלשרישני ג עלכלעממיא;

T ״ ” T ־*  : T מ • ־׳

“ מדינתא חכתב
 והדת המלך כדבר ודחופים חהוהליס יצאו האחשתרנים הרכש רוכבי
 כלבוש המלך חלפני יצא ומדרכי )(עז ; הבירה בשושן נחנה

 והעיר וארגמן בוץ ותכריך גדולה זהב ועטרת וחור תכלת מלכות
^ ; • ליהודים ושמחה צהלה שושן  ישמחה אורה היחה דיס ליה! י

 חקוס ומיי עיר וככל ומדינה מדינה :ובכל ) יח ( • ויקר וששון
 5טו ויום משחה ליהודים וששון שנזהה מגיע ודתו המלך דבר אשד

 ט : עליהם היהודים פחד נפל כי חתיכדיס הארץ מעמי ורבים
 אשר בו יוס עשר בשלשה אדר חדס הוא חודש עשר (נשניס C א (

 היהודית אויבי שברו אשר ביום להעשות ודתי המלך דבר הגיע
̂ ל ( • בשונאיהם דשלטו היהודים נהפכו ההוא כי(ס בהם לשלוט

נקהל(

>1



n

'חרגום
 מברי שנמ^רנ/ורברבננא תא5ר9
 מעזבח'ץ'.ית י למלכא ף יךתא5צ

 יה1'איםר תפלת ' מטול להולאי
חל כי ילגילוידווף*י3ךטרד  מטול ג

 ךמלכא בפיתיה מרדכי רהקיף
מדלתא פכוילתון רממעיהאזלן ,
I י ותקיף אזיל מרדכי תברא »ל0מ 
 לי23ויכו*ולןטילולהוךאץ?כל ״ *׳

 וריק^לא ךמךבא ךבביהוןמחתא
בסנאיהון אוף ועברו ודשיציא

נפשיהון ’ ציביוני יי' היד
 ובעיושן י ' וכרעותיהוןו

 יתראץוגמח קטילו ובשושןבירתא
̂■ מאה ״לוטש  ולת ואת ט גוברין

 המרתא כר ךהמן בנוי' שרתי"2
 ולביותא מ?:יקליהוראיןקטלו דהוי■

 ביומא ביוסי י לךיהון;וי אושיטעת ?א
ב׳שושץ רקטיל;א םנ;;;א על ההוא

לח

 יד לשל<ז אחכורש כמלך וזדימח ננל נעדיהס ה׳יהא־ים מןהלי
 העמיס כל על פהדס ל9< ני בפניהם טחד לא ואיש רעתם יימקשי

 אשר כמלאכה ועושי והפחוה והאוזשדדסניס החדינוח שרי יכל
)ד ( . עליהס חת־ני הרד נפל ני היפזדיס אח חלשאיס

 מרדכי כאיש ני המדימח הולן־כנל זשחסו המלך בביח מרדט גדיל יי
 והרג י!רג מנה אויביהם בכל כיהודים רכז ) ה ( • זגיול ילד’

 ואבד היהזדיס הרגו הבירה ובשושן : כרצונם בשנאיהס זעשי יאכדן
 ואחאספתא • דלפון ואח : ואחפרשנדקא )ז ( מאוסאיש• ימזש
פ .;ויוסא (אס • אדירי (אח •' ̂ייסי (אח : פרמצחא ואח • ארידחא ואם • אדליא ואח • פורתא *^ס קהמדהא הנזן דחמי5יז)

 ^^י<*61ירתאלןד5
 ודי^מא כתן רמתעברא ^לכא

 אי^טליב יהמו י בשושן איתפרשת
 רחיק פךש;דתא • אמין תר|ת על

 'פרשינדתא י• םיניהאמתאהדא
 ךחיק דלפון אמץ אצטליבעלתלת

 אצטליב דלפון • חרא אמתא מיניה'
 רחיק אמפתא' י'אמתא עליתלת

^ פיניתי  אספתא ♦ חרא' א1א
 פורתא • אמתא תלת אצטליב.עני

 פורתא • אטתאחך־א מיניה רחק
 • אמין תלת על אצטליב

 אדליא • דרא אמתא מיניה רחייק
̂ת על אזנטליב  ארקתא אמץ תק

 ארי^א רחי'קט;נהאמתאחךא•
 פרמשת • אמין תלת אצטליב.על

 פרמשתא חרא• אטתא מיניה רחיה
רחק אחסי אמץ תלת על אצטליב

אבאדבתב פתשגן

 ׳ .J y.וךק אח שלהי לא ומזה הרגו היהודים צורר
' מזלך לפגי סבייב בשושן ההרוגים מספר בא )  המלך ויאמר ) :

 איש מאוח 5יזמ ואבי היהודים הרגו הבירה בשושן המלכה לאסחר
 שאלחך(ירתן ומה טשו מס המלך מדינות בשאר המן בר עשרת ואח

 לד1חג על אס ארחר ויזיזמר ) יא ( * העש י עי׳ בקשתך ומה לך
 משיח ואח היוס נדס לעשוח בשושן אשר ליהודיס מחר גס ינהן גוב
 והדת להעשוחנן היזלך (יאחר f יב ( • ה״ז טל יחלי כמן בר

 רתוק פיסנדהא החוה כאש על המלה החן • הבירה בשטן נחנה
מין דלפון • אציזח שלש על נחלה בישנרחת : אחח אמה מממ  ו

'■'''!״'!הסלשלישאנ״ת ׳ אספהלןיט



(I

תרגום
 אעטליב חד^^ייסי אמתא מעיה

 מיניה רתיק ארידי אמין :גלסלת
 אצטליב.על ארירי • אמהאהדא

 אמתא מינה רחיק ויזתא אמין תלת
 אמין ל;לת על >[צטלייב ♦'ויזתא דדא

 ?נוי ).עעלתי דת (עעייראה הוא’ד̂י
 והות אצטליבועלצליבא'• דהמן

̂עא מלק^א צליבא  אמין תלת באך
 תלת ארעא מן הוהרהיק' ובריס
 צליבא יVוהוהאוךכיה ̂ י אמין

 צליבין והיגון • אמין וארבע או־בעין
 סטשין ךכולהון סכום בריעויה'הרי

 להטן וחזא מןך?י 'ואתא • אמין
 '"ע/י ץל^א ̂על ו'לבנויך)גליבין

 ה^וכת את להמן ןאמר מרדכי
 ביימתא(לעמאבית'לר־ל> למעבד

 אסיק וגליאתא י סתימ/ןתא רדע
בעית את ̂ * ברישך' מה׳מבתןל^

פתשגן

. 11 ,.־י שני
ולצוציא;תןמןר לטלןטל;תן

- ביממייא דאכ;נןךי כ?פי
וצליבנן טכתא ולבנך עמך עבךינן

יד"יקהלו I תחות"כו;פך ובניך ;תך
הוובלוימן די ןהודאי’ ואתכנשו

, ארכעתעיינור ביומא תוב > בירנתא <
תלת שן■ בש־ וקטלו ל:ךחאךאדר

נ אושיטו לא ובב;זתא גובדין נ:אה
V לשאייא;הודאי ושאי טו ? ידיהון ית
■' וקמו ™כנשו דמלכא בתךינתא ךי

ואתנחומן בנפשיהון מארי והוו
. וקטלו'בסנאיהון ךבביהון' בעלי

ו־בלתאלא אלפין והמשא שבעין
גולרי;•■•־ הרץ אלמיטדתידיהוךואי^ו

סנאיהון בשץשןהינון יהודאי לו1ךקנ
14לרבית;שרי אמרין הוו רי דשך^

> ?דון < יומין ועד מכא
ל־ארעא בניכון וטןפינון לכון קטילנן

י י ’ ביים י
דבתב

 רחור, אססחא
 : אחוח סלש על

אמוח שלש על נחלה

נחלה אסשחאאחח ארזה מחוו
פורחא • אחח אמה ממנו רחור! סורחא

אחח אמה ממנו רחיר, אדליא
 • אהה אמה ממנו רחוק ארידחא • אחוח שלש על נתלה אדליא

 ז אמת אמה ממנו רחוק פרתשמא ־ אמוח שלש על מזלה ארידחא
 • אמח אמה ממנו רחוק אייסי ■ אמות שלש על נמלה פימשחא

 ארידי ■; אחה אמה ממני רחיק■ אדירי • אמוש שלש על נתלה אריסי
 והיא ויומא י אחש אמה ממנו רחוק ויומא • אמות שלש של נהלה

ה־ז טל חלו המן כ׳י עשיית ואה • אמומ שלש על נתלה כעשירי

 שלש הארץ חן רחוק היה וגני • אמיח שלש באת תקוע העץ ויהי
 עליז חלויס והס . אחה וארכעיס איכעה היה העץ ואויך • ח אמו
 ואח אח.החן וירא מרדני ויבוא • אחת חחשיס כלוס משפר הנה
 עס אח הרע לעשוח חשכח אחה להתן ויאמר ויען :עליו חלויס בניו
 אחה • בראשך מחשכחך השיב והנגלות הנסחרות ויודע • יש־אל בני

 יעחה ־ שכשתים אפינו כנפי מתחת ולהשמידנו אותני להרוג בקשת
 ; רנפיך חחח בניך ואח אותך וחלינו :■וב ועסיכניך עמך עשינו

 לחדש עשי־ ארבעה כיוס גס כשושן אשי היהודיה ויקהלו )יג (
ידס אח שלחו לא ונבזה איש מאוח שלש כשישן ויהרגו אדר

ושאר .



r
תרגום '

 לניחא יומין תלת.עמ*י ביום ביום טי
 באךבע.עסי'ביה ואירזניחו .&־אדר

 י N;(7f וט חתתא יומא ו;גכדו-;תיה
V ^•דיהוובי^שן והיהוריםךהוך 

 ובארבע ביה עם־ בתלת אתכנעזו
 ןחמע־א.עסר ואתנחו ביה עסר

 למאדחדותא ליתיה ביהועבדו
̂ה־יא* ק ״ וט־  םטולהדץ על

 ךי:סבין בכפרמיא ךיהוו ןהודאין
 יומא עבדו.ית י ,יקירןתא בלןיסי

 חדותא דאדר לירחא ךאךבע.עסר
 מנן ומ־מךךנ'ן טבא יומא ימעתןא

 ויכתוב"וכתב יט ״ "י t לחבריה גבר
 ד׳איליןו־ידי פתגמא מרדכיית

 ראית והודאי כולר׳ון איגךאתא.על
במלהוןמךינתאךמלכא"אםי^!ורר^
פתשג;

 נפשם על ועמוד נקהלו נמדימחהמלו אשר היהודים ושאר (
 לא ובכזה אלף ושכעיס חמשה נשונאיהס והרוג חאויכיהס ומח
 שונאיהם הס בשושון הרצו אשר האלה והאנשים ׳ ידם אלז שלחו

 ימים ועד הזה מהיום ישראל לבני אותייס היו ואשר • ישראל של
 ) טו ( ־ האיז על זנשליכס נכה בניכם ואח אחכם נהרוג אחדים

 יום אוסו ועשה בו עשר בארבטה ונוח איר לחדש עשר שלשה ביום
כשלשה נקהלו בשושן אשי והיהודים ) -,j ( . ושתחה חשתה

 יום אותו ועשה כו עשר כחמשה ונוח כו עשר ובארבעה בו עשר
בטרי היושבים הסרזיס היהודים כן על ׳, ין ( . ושמחה חשחה

 ויום ומשחה שמחה אדר לחדש טשר ארכטה ס יו אח עושים הפרזות
אם מרדכי וינחוב ̂ יח ( : אישלרטהו מנוח ומשלוח טוב

מדינוח בכל אשר היהודים נל אל ספריס וישלח האלה הדברים

̂ ̂ שני

 לקיים כ ? ו.^ד^א ךקריבןא
 למתי עליהון גזירתא למקלימא

 ל:רחא ךארבע.עםר יומא ית עבךין
 ביה עסר דחט׳ש ךאךרו.יתיוםא'

 ביומיא בימים’ףעתא^כא ליתא בכל
 .יתדאימן בהון היךךי"אתניחו

 אתהפיך די ובירחא ןעלי.דבביהון
 ומןאבילא לחתותא טןעקתא להון

 עבךין;תון למל׳ד טכא ליומא
 ומי״דרין וחחותא רמימקיא יומתא

 'ולהכיןלחבריה )'"גבר ורורנון מנ״ן"
 'וקבל כ= מתנאתאלמסכן;נא■

 מה כל :ת עליהון יהודאי וקבילו
 מה"רכתב גית למעבד דימריא

 ך״המן טטול כי כג מךךכיבגינהון;־■
אגג > רעא1(ךמ בריהמרתא

ז ו ה נ ק י ע מ * ’
' * הכתב

 להיות עליהם לקיים )•׳ י (והרהוקיס־ הקרובים אחשוהש המלך
 •:ן עשר המשה יום ואת אדר לחדש עשי ארבעה יוס אח טושים

 חאויריהם היהודים בהם נהו אשר בימים )כ ( . ושנה שנה בכל
 חוחם לעשוח ̂׳וב ליוה ומאכל לשמחה מיגון להם נהפך אשר והחדש

 : לאביונים ומהנות לרעהו איש מניח ומשלוח • ושמח־ משחה ימי
 מירכי כהב אשר ואח לעשית החלו אשי אס היהו־יס קבל )כא ן

היהודים כל רר1צ האנגי המדחא כן החן כי ) כב ( • אליהם
 : ולאבדה להוהס הגורל הוא פור הפיל לאבדם היהודים טל חשב

 רכים יחיה ה״ז על חלוים וכניו החן החלו:י סופרי יכראות
 נבלתו תלין לא בתורה שכחוב מה על אסתי טכרח מדוע אחיו

 המלך שאול הרג אשר על אליהם וחאמר שתי א וחטן . העץ על
קציר מחר.לח הטן טל תליים יו'5כ בני היו סגנטוניס גרי אש

־ ס שעורי



יי■־6|»ו1■:^

W חרגזש

 ל37י^!]^ךח״׳ציכ ^י^נהזןדכל
 ליסא5^(צבע יהוךאילמגמךא;תון

 לשגעזיהוף הוא.ערבא מץ־תא ךטא
 לכרר;א, '<ולםי^יצ;א;תוךוכרחזו

 צליכין.על ובנוי דהטן למלבא
 למה אטלין י סגיאין יומין צל;כא
 לכתיב מה ̂ ^ל עברה אשל«ד

 על נבילתיה תבית באור:יתאלא
 על יון ואמרין אסתר צליב*<ענת

 גיבעונאי לניורי מלכא שאול לקטל
 שיחי מן צליבא על בנויצליבין הין

 לנחת מאf עד הצךאדטערין
 וכד :דתי מטראעליהוןהוןשיתא

 בית נתחזון סלקין9ישרא לבית הון
 עממןאלמא לון טלןךשאהו^אשק

 לאטרין ישראל בית עד צליבין אילי[
 בגיורי אידיה אבוהון שט לפ על לון

 רשיעהלי הטן גיבעונאי^וקטלותון
על ישח?ל בית לכל לטשיציא כעא . T . - ן ■יי ̂ . .. ̂ . •

פתשגן
מי ■סנני׳ייב  לראוסאח ישי־אל ינעלוח : בבשמז־שיש הנשמים ע״'

 מההאנעיס על העמיס להס א-מריס היי בירושנים ה׳ האד.ין בני
 אשי על אליהם ואומדים עילם !היוכריישראל ; חלויס קמלה

 אשר הרשע החן ■ דהרגס גנרי.:בעוניס ידו את אביהם בלח
 הוא שיהיה וכמה נחה אמם על יש"אל בני כל אש להשמיד בתש
אסחר .• ובביאה ) כג ( ׳• עולם ימי כל מל סלוינז ובניו
 אח אמחה מחה חשה חורת בספר ש:ת;כ חה אחיה המלך נש:י
מחשכוח ויחשוב עמלק מייע המן וי^ס • השמיס חחחח עחלן ׳כל

^ ובנוי תא יתי וכמה במה חד  צלי
 י' רד i עלמא צליבאכלייוטי על

 '•^תרלןלם ובטיעלה ובבאה
א לבתיב ̂ מה אטרת מלכא ^ר  ב

 דכרדא נת תשיעון * משיצןא
 ורןםהטן שם;א טתחות ךעטלק

 לחשב עמלק 'ךבית מזרעיתיה
 לבית.ישראל על בישא מחשבתא

 וצליבו בלרןת כרישיה וטחששתיה
 כן על בה צליכא? על בנוי m ;תיה

 לןרוליומתא כדין לתן דקרו מטול
 פלסא ’ ^ום על פוריא האילין'
 I כתיב כרין :תתן לארע ועקתא
 למזורז* מה י הדא' באיגראתא ומפרש

א/ יומא אבהתאלטקב^ ס;  עלני
 לשפיאוטטול ל^זו\טךיה דעבל

 על ’)בניתן *לידעון עכח הבין
 קיטו רי 1 לאלעןתון ?ה כדין
יהוך>ןי דקבילו > מה עילאי (קיטו

־ ’ עדהון ' ׳ י '
י הכתב

 כרו ואח אומו וימלו כראשו חחשכשו וישב ־ ■יסראל כני על רעוח
 המר שם על ם פור כאלה ליחיס קראו נן על )נד < ־• העז על

 מה וזה : הואח ומפזרםבאגיח מחוב להט חלא אשר והצרה
 ; שחים אדון להם בעשה הגסיס על ■ימיס לקניע אבוילרו שראו
ה יו־פיסעל בניהס שימיו ששו ק יעל  : אליהם הניע ומה • מ

ה ג  ועלבציהס עליהם היהודים שקבלו מה העליגוס קיימו ) ;
 ש;י את עושים להיות ינגבת ולא ■ עליהם הנוהפיס הגייס נל יעל

• ♦כימים )נו ; • וש?ה שנה ;ל מזמנם כנמס האצה הימים
ס ל א ה



0ני4? חרגום

עיור״א ןל ל3מ ?ניהון
Tיmוםפץ/עליהוןVלא 

 האילץ תךיןיוםיא לםהו/עבדן:ת
 ?כל זםניר!ון ורויך בתביהון היך י

̂יתאושתא  דיאלץ ויוטנא *מומיטיט ■
 וללא דלא ?כל מתע?ךין. נךכךן

 ךינתאו??רעתא4 ר?גיתא1ו זרעיתא ,
 האילין ויושיפוריא קר״תאולןרייתא

 ורכרניר-ון מני:הוךאץ
̂י  t ן1?ניה יפ?ולןןםגו’) יןולא£0לא(

i ™ ותכתוב h3ra" מל?חא אסתר 
 יהודאה דאבימלל:ומךרכי בו־תיה י

 נתאיגלתא למלןייטא תוקפא כל ית -
הוי ראיו מטול וייווח1ד -^יי1ד*«יו*י״( י*<  סר תניינותטטולדאין ךפוריאהדין

 ?ןגילתא ילךון לא ?ניבורא שתא
 בתךאה באדר ארא באדרקלט^יא

חן  'ו^דר וישלח כט 'i יתיה ק
 זניל ןהודאי ;!לכולהון איגראתא

מלכותא טרען ע’5וש ^ה/שסךין
גן הכתב פת̂י

י׳ ץךד^^*יךשלםאודל\שט.;4ךאחן
 יומת(;.. למקייסא.ית לקיים י י ’

? סיך בומניהי! האילין דפוריא ה  ס
 יהולאי 'מךךכי .מליהון דקיימו
 רקיימו מה ' היך שלכתא ו^תר

 מילי ?ניהון ל1ר נפימיהון ל2
 ומאמר לא י t וצלותהון דצומתא
 טילי אתלו״ם ךאסתר ומימרא

 וספרא ואיקכתב דיומיאה^^ן
 ושוימלנא רשם א ’ דשגיל־ת̂א
̂ט ̂י!!לו ̂ל ^?^א אמ' ̂״א י רל' י ?  איי

 '”לאמתר עמא אחשורוש ירע וכל
̂ר ןתוללתא  בגו’חורין ןני .יתון י

 אוטתא מלהון ותעביד;תון ?!למא
 על תשה ושוי 'מלמתא וכולהון'

 וכל וכל ב אלןגאועלתגארי:טא;ו
 ופיחש ו;כוךתיה עוכריתוקפיה^

 מלבא רוי;תיה לי דמללכי לבותיה
מילי על"ספרא ןתיבין אינו^ ללא

א מי ו די

 ומדינה מדינה ומשפחה משפחה ודור ר9ר ככל ונעשים מכרים האלה
 לא וזנרס סיסודיס מחוך לא'מכרו האלה הפורים וימי ומיי ופיר /

 היהודי ומרדני אביחיל בח המלכה אסמר וסנחוב • מורמס יסיף
 השנה יהיה ואם • סזאס הסורים אגרה אס לקיים הוקף כל אש .• י:

 יקראו שני באדר אם כ• • ראשון נאדר המצלה יקראו לא מפוברס
 ומאה ומשרים שכע אל היהודים כל אל פפריס וישלח )ס ( • אומה “
̂ם דכרז אסשורוש אלנוס 'מרינס ׳ ׳ השורים ימי אח לקיים • שלום(ל

 חלכהvר זאסחר היהודי מרדכי טליהה קיים כאשר כזמרהם האלה
 ) כס • חטקחס הצימוח דכרי ורפס ופל נפשם טל קיימו ונאשר.
 • המגילה בס^* ונפחב האלה הפויי£ דברי קייס אסתר ומאחר

 ירמ וכאשר ■־ יסכי טל חם אחשוריש המלך וישם f א ) י
 והפביר • בפולס חפשיס אוחס שם ומולדתה אסמי־ פס אחשורוש

 : היס ואיי הארץ טל מם וישם סמתלנוח וכל ססחים בל אוחם
סמלןי גדלו אשי־ מרדני גדולת וסרשח וגבורחו סקפו חפשה ונל ) ;כ

הלא ך*



_____________ . ^ ‘
y שני חרגום . . f
ז י ^י !^ ךיו מ כי ר ^  (ךאטתיללםיךאד^א)וךםילכוכ^ גכי ^

'^ יאן3עיכוכ3 ^^ר^נוועתף פתשגר טררכי/יהודארז ^
א |^  ?גיךן3 נפיק די ’ שפרפרא‘? ןדטי וסבא’גזבר־א ’אחשידוש ’^י

 ךתךאי'^דמי ךבהון ותא צפרא ?ןמפ^אמטיף ^דייו^^ירב
 טבתא ותבע ‘ ד־אחוי ’ בסגיעורןהון ע'שוטריה—א'•״ סופיה .:^נל^-וננד

הט^ל‘  I ̂ לעטיהוטטייילשרטאלכל■ ’ םרן^יהוכרחמון ;אךחילו5̂ז
לין מסו ^ר מיניה ^יוז א ̂יר '.״י - י3הו ׳ ’ ’:ה?iזר;

נ־יי

t בסהר יושב עליון לאל תהלה אסתר מגילת על שני תרגום יצשלם“;
׳ . ' הכתב פתשגן

 • הגזמיט גין והמבייןח המאירה השחר לאילם והדומה ״ דחו ; ופרס מדי תלני לגל היחיס די3ד ספר פל כהוכיס הם סלא
אשמורס : ליהודים ווקן פיןיר אחשורש למלך משוה היהודי מרדכי כי f נ ( והחפץ ♦ שביהודים גדול והוא : שמר בפש היולאש הבקר ̂ו

; fjm צכל של<ס לענא(תגר (כ1נ (ל(לש :אחיו ל5 בגדולתם אט החלנים ונשתוע ־ קצהו וכה• המולם מקצה הפחים כל על גדול
׳" _ ^ לחר הנחשל מרדט א1ה ז מפניו מידו וביאופו ממנו ידאו שמעו

ונשלם תם . י

1 ■ * » • i *׳ * •

I י



הרגום ̂ ־ ^

 ןר־:*ףנין ליה מזומן דהוה ^ורסיה
 תדיר׳ לא כורסה הא" ברנתא ,
 ךמלכא מךסיה אלא ראבהתר ^
 אלזתה בר חירם ‘'עלםהךאתקן;תיד *
 הוא .רבא בחכמה דצור ארמלתא \

 רבאידאמליך;תיה שלמהמלכא
 גער םםוף'.עלמא הוא כריך קורשא ;
 רלאאר/יליד ער ביה בחר.;י סופיה :
 ליהר־זין אמיה"רסם;תיהגלא ממעי י ’

 י סתךץעטקין טמיריןואחויליה ׳
jk ובנות ליה יהיב דעתאוחוכמתא 
 הוהמסתבל הוא בראשית מן לבא <
 למירן אתין הוו כר דינא בבעל 'י

 לפליא יכילן לא אנון ועד ל,דמוי
דמי׳ ^דם מן דשקרא מילין דמוי ל ,

עביןזבאהוביןחי,^אדךאוך־רר״1י
ךמלכותא ובתרא עלוהי ,

בתשגן י
f נחוכ מצמה ו חישיאל ואמאב שלמה • מישראל הניס ׳• לעולס 
 הכונדנלר ; גוי(נזמלכה יש אם לחוב באהאב r אמרנו נא:ר י
סל אס כי מושל היה <לא יולכוס! קלו־ אחשורוש אבל • ־!רוד0־וא :
 ומזירים (נ3ש על לשלו־ם זכה ינזדוע : מדעה וממה ועשדיס שרע '

 לאשה אספר חח לקחה סיא עחיד הקביה אמר כן כי ' חדינה ומאס ן|
 ד,אח1ועמרי' ע3כ מייה שני יחי היו ואשר שיה של מזיעה יניא אשר 1׳
 שכיס הכע ועשי־יס מאה חיחה מפר שיה של לחה כס חנא ־ שנה ]!’

׳ ההס בימים ׳) כ « : מרינה ;תאה זטשדיה שגש טל וסדלוך
הכסא דה • הבירה כשושן לו כהזוהן נסאו ל0 אחבורוש כמלך כשבח .
 אשד שלמה לחלו אשר נסאו אס ט • צאכוחיו ולא לי היה לא י!
;.‘, - ,  קמלן שלמה הוא : רבה לחכמה חלזר אלמנה אשש נן חירס שימ3^

כ־׳ מזר * קצש ועד שעוצם מקלס ה;ביס אוהו המלין' אשר ^גדול

שני

 וחסי־א חינא ברישייה אתיהיב
 לחזי• ךאלביש כג£א אלביש;תיה

 •, כליומץיעברכברל״לת אבוי
 דקיביל לןך־מאה ביומא שנץ עסרי

 לןרוליה י״ו־יריה"הוו מלכותיה :ת
 למלךעלטאגי רהים" מטוליךהוה

 מפרש כתכא ץכאות'ךד.יכךין
 את ניקרא הנביא" נתן דישלחבנר

ה קרון רוו שילמ״ה • ירידיה שמו  ל
 מיוםויז־הכן ש^מאדהוה מטול

 יחדא ישיב ואמר* כתבאמפרש
חו לבטח" וישראל  קדןליה בן

 רץ שקר^א בנלית דההה משום
 בניתי בנה כתיב ח־״יכדין צבאות

 קרקליה ו1כ איתיאל • לן זכה* בית
 במעדיה אלהאתח־* ךמימר משיום

ילןא • ראדם' דך/כם"מכל כתיב ךכן
הכתב

ז1ר׳

u בו v רנד י סוחח צפור לו גלס אמזו 3אה זאמו לזנזעי כולד  ̂
 <דאשיח״ מימי לב מינוח ־ לו ודעסזחן רגמה ״ מחוקיה סחריס

 גש •ואף ׳ לפרו באיסלדי^ שיו כאשי־ הדין לבעלי הואשיסחססנל
*ן3לס יודע הוא •לי לזב דבדי לפניו חיבר היוי׳ינליס לא שם  כאיי1^ג
 רן ־ לראשו מגנומגיחן וכחל־ ־ עליז נשפך וכז־ר הור ; מייב ובק

 • טכח אם־ זסיחיס • אביו דוד אח הלביש נאכר אוהו שלכיש ור.מד
ס כראשון ליום • כנה סשיה שלם *ןץלוך מרס א על מג  חלכוחו מ
 •טולסזדי מלן־ אומו 3avs שיה אשר על ידידיה א קח־איס היו

 ויקדא•• שנביא מזן ביל זישאןז מפרש כנחוב לאשר • שמו צבאיח
 מיו ר6א השלזס אודיח לז־פל קוראים היו שלמה : •ידידיה שמו

 יען^ לו }<קיראיה5ג לבווז וישיאל ימדה וישב כחוב שנן בימיו
: לן זמל שק לבאוא ה' מקדש אח שנה

מייצוג .

/


