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J N L E I T U N G .

Unter T a r  g u m ‘) verst(‘ht man die aramaisehe Ueberset/uiig 
der lieil. Sehrift. Dieselbe 1st auf folgende Weise entstanden.

Etwa am Ende des 8• ten vorchristl. Jahrhunderts®) war die 
hebr. Sprache als Umgangssprache durch das Aramaisehe zuriiek- 
gedriingt worden. Infolgedessen mussten die Vorlesungen ans der 
heiligen Schrift beim (iottesdienste der Mehrlieit des Volkes un- 
verstandlich bleiben. So sah man sicli denn genotigt. einen Ueber- 
setter anj^ustellen. der den im Urtext verlesenen Vers sofort in 
die aramaisehe Sprache iibertrug. Eine solche Uebersetzung nannte 
man Targum®) und den Uebersetzer Me t u r g e m an.

Urspriinglich sollte das Targum niclit niedergesehrieben 
werden■*), jedenfalls um zu verhuten, dass dieso llebersetzungen 
kanonische Autoritat erlangen. Doch ist man spate!־ hiervon ab- 
gekommen, ebenso wie dies ja auch beziiglich der schriftlichen 
Niederlegung des Talmud der Fall war. Sehon zur Zeit des Tempel- 
bestandes horen wir von einer aramaisehen IJebersetzung eines 
!)uclies der heiligen Schrift und zwar des finches Hiob )̂. Mil 
Hiob wird man aber wohl, nicht den Anfang gemaeht haben, 
sondern jedenfalls mil den Teilen der heil. Schrift, welche beim

’) Vergl Zunz, Gottesdienstl. Vortriige 2-te Aiifl. Frankfurt a. M. 
1892. S. G5

So Kautzsch, Grammatik d. Bibl. Aram. Leipz. 1884, S. 4. Anders 
Noldeke, ^die sein. Sprachen" S. 21. Nach ihm ist erst in der Mnkknbaer- 
zeit das Aramaisehe die herrschende Sprache.

*) Ueber den Ur.sprang des W ortes Targum siehe Berliner, das 
Tfirgum Onkelos, Berlin 1881, S. 78. '

ד  Jeruschalmi Megilla Cp. IV. 'תרממא מושיט ספר חד חמא יצחק בר שמואל ר  
בכתב בכתב בפה, בפה שנאמרו דברים לך, אסור ליה, אמר הפרא, גו מ; : 

•הביאו הבית בהר הבנין על עומר שהיה גמליאל, ברבן מעשה .Sophrim 6, 15 ף
תרגום כתוב איוב ספר לו .
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Gottesdienst s׳.ur Verlesung kamen, also vor allem mit dem Pen- 
tateiich u. den Haftaroth (Prophetenabschnitten).

In del* That besitzen wir auch zwei solcher Uebersetzungen 
aus dem ersten Jahrhundert und zwar eine Pentateuchiibersetzung 
von dem Proselyten On k el os und ein Prophetentargum von 
- l o n a t h a n b e n U s i e l .

Aus viel spaterer Zeit stammen die Hagiographentargume, 
von denen manclie erst nach Abschluss des Talmud entstanden sind *).

Ausser diesen genannten besitzen wir noch zum Pentateuch 
zwei pal&stinensische Targumim, das T a r g u m j e r 11 s c h a 1 m i 
I. ף u. II.ף Aber auch zu den Propheten und Hagiographen hat 
ein solches existirt. Das Targum zu den Propheten ist uns zwar 
verloren gegangen, wird aber von alteren Autoren citiert. Vom 
Hagiographentargum besitzen wir noch das Targum zur Chronik 
und das zu Esther, das sogenannte T a r g u m  s c h e n i oder 
das zweite Targum*).

Schon ei))e oberflRchliche Betrachtung zeigt uns, dass das 
Targum scheni in seiner ganzen Aniage von den anderen Tar- 
guiniin verschieden ist. Onkelos hatte noch eine ziemlich wbrtliche 
Uebersetzung gegeben. Spater nahm das Targum mehr und mehr 
die Gestalt einer auslegenden Paraphrase an. Bald kniipft der 
T’argumist eine zeitgemasse Bemerkung an, bald verwendet er 
einen Midrasoh, um den Schriftvers zu erklaren. Doch das Targum 
scheni bildet geradezu einen Complex von Textiibersetzungen, 
paraphrasen, Legenden und Midraschim‘). Aus dieser Compilation 
scheint auf den Zweck des T. sch, geschlossen werden zu konnen. 
Es ist niimlich nicht anzunehmen, dass der Methurgeman beim 
Vorlesen der Estlierrolle am Purimfeste sich dieses durch und

*) Die meisten waren Rasohi noch nnbekannt und werden erst von 
B. Nathan im Aruch bestiinmt erwahnt.

') Irrthmlich wurde die Abfassung desselben dem Vevfasser des 
J’rovhetentargums Jonathan b. TJsiel zugeschrieben, deshalb wird es auch 
Targum Jonathan oder Pseudojonathan genannt.

ף  Das jerusal. Fragmententargum.
Als Targ. jeruschalmi wird es auch von Raschi in seinem Pen- 

tuteuchcommentar zu 5 Mos. 3, 4 bezeichnet; * אסתו במגלת ירושלמי תרגום וראיתי  
טרכונין לפלטין קוראו !  Das W ort טרכונא findet sich im Targum scheni zu 1, 3 

nnd 1, JO.
“) So ist es auch erklarlich, dass das T. sch. einmal von Raschi zu 

1, Klin. 10, 19 אסתר מגלת אגדות  und von Tosaphoth Megillah 13 >> מדרש ge- 
vannt wird, denn dem Inhalte nach ahnelt es vielmehr einem Midrasch 
*Is einem Targum.
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durch niidrascbischen Targums zur Verdolmetschung bedient babe, 
jzumal sich darin sehi* lange Erziihlungen finden, die in sehr losem 
Zusammenhange mit dem vorgetrageiien Schriftverse stehen. Es 
^cheint vielmehr als hiiusliche Erbauungslektiire am Purimfest 
beniitzt warden zu sein.

Den inannigfaltigen Stoff des Buches hat Paulas Gassel ‘) 
geschickt in folgende 11 Paragraphen eingetheilt.

§ 1. Die Einleitung iiber Achaschwerosch.
§ 3. Das Akrostich iiber Salomo.
§ '6. Die Beschreibung des Thrones Salomo.
§ 4. Salomo u. die Konigin v. Saba.
§ 5. Die .leremiassage.
§ 6. Der Beginn der Auslegung u. der Tod der Waschti.
§ 7. Die Erwahlung Esthers zur Konigin.
^ 8. Die Erhebung und Anklage Hamans.
§ 9. Die Basse d. Mordeohai.
§ 10. Der Sturz Hamans.
§ 11. Die Rettung des Volkes.
Wann dieses Werk verfasst warden ist, vvird sich nicht 

leicht genau bestimmen lassen. Zunz*j teilt es als jerusalemisohes 
Targum der zweiten Hiilfte des 7. Jahrhunderts zu. .ledenfalls ist 
es nicht friiher verfasst•^}.

*) Zweites Targnm zum Buche Esther, Leipzig u. Berlin 1885 
Einl. S. 4,

*) Gottesdienstl. Voi’trage 2. Aufl. S. 83,
*) Gegen Gtelbhaus, (die Targumliteratur, Heft I, Erankturb a. M<> 

1893, S, 11 ff.) der neuerdings den Verauch gemacht, die Abfassungszeit 
d, T. sch. in deji Anfang d. 4־ten Jahrhunderts zu verlegen. Gelbh. weist 
zunachst darauf hin, dass bereits im Tract. Sophrim das T. sch. citiert 
w ird: בי«א כר הטדתא בר הטן ית אחשורוש מ^כא רכי האלן פתגמא בוזר יוסף ר׳ וזרגום  

וכו דיום בר אפליטום כר '  E8 ist dies die Paraphrase d. T. sch. zu Cp. III. V. 1̂  
Doch jene Stelle im Tractat Sophrim ist eine Glosse, die von spaterer 
Hand hinzugefiigt ist. (Vergl. Joel Muller, Masechet Soferim Leipz. 1876. 
S. 34 u. S. 176). Ebensowenig aber wird G. seinen zweiten Beweis, T. sch. 
habe den Sprachcharakter, der dem 2*ten Jahrhundert angehorenden Pe- 
schita aufrecht erhalten konnen. Zur Erhartung seiner Behauptung stellt 
G. die Stellen nebeneinander, wo T. sch. und Peschita den ihnen vorliegen- 
den Grundtext gleich respektive ahnlicb ubersetzen, Aber es ist doch ganz 
natiirlich, dass zwei aramftische Uebersetzungen selbst aus ganz ver- 
schiedenen Zeiten, den ihnen vorliegenden Text an manchen Stellen ahnlich 
Oder gleich wiedergeben. Beweis: Das erste Targum, das auch G, in viel 
spaterer Zeit verfasst sein lasst, iibersetzt ebenfalls den grossten Teil der
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Soviel zur Einfuhrung. Was nun die vorliegende Arbeit be- 
trifft, so soil sie einen auf drei alte Handschriften des Targuua 
scheni basierten Texte geben. Es hatte zwar Munk vor ungefahr 
20 Jahren Varianten einiger Codices mitgetheilt, doch diese Edi
tion — dariiber herrscht eine Stimme — ist nicht genugend, 
Wir legten unserer Arbeit zu Grunde: 1) den C o d e x  Ki s s i n -  
gen sis, im Hesitze des Herrn Distriktsrabbiners Bamberger in 
Kissingen, der uns gestattete in seiner Behausung dies wertvolle 
Ma71use1־ipt zu beniitzen. wofur ihm an dieser Stelle unser herz- 
lichster Dank ausgesproehen sei. Dieser Codex, wohl der alteste 
in Deutschland, ist im .lahre 1189 vollendet Er ist bei Berliner 
(d. Targum Onkelos) naher beschrieben, weshalb es sich bier er- 
hbrigt. Damit verglichen wir 2)  den C o d e x  V r a t i s l a v i e n -  
s is. Derselbe befindet sich auf der Stadtbibliothek zu Breslau 
und starnmt aus dem .lahre 1238. Naher beschrieben bei Levy, 
chald. Wb. 2-ter Hd. Vorw. S. IV. 3) Den C o d e x  H a m b u r -  

e n s i s. Derselbe befindet sich auf der Stadtbibliothek zu Ham- 
biiig, mid starnmt aus dem Jahre 1339. Naher beschrieben bei 
Steinschneider, Catalog, S. 2 oben.

Bei der Herstelliyig unserer Edition haben uns die Ver- 
waltungen der Stadtbibliotheken zu Breslau und Hamburg sowie 
der kgl. Universitiitsbibliothek in Erlangen wichtige I3ienste ge- 
leistet. Ihnen hierfiir an dieser Stelle bestens zu danken, ist uns 
eine angenehme Bflicht.

imgefahrten .Stellen gleich oder sehv ilhnlich. — Ebensowenig wivd die 
Ansirbt Cassels zu Ijilligeii aeiii, der in seiner Einleitung sagt; ״Vor d. 7. 
Jahrhundert is tdas Werk iu den jiid. Geineinden gebrauchtund verscbieden 
glossiert worden‘•. Cassel will gewaltsam das T. sch. in die Zeit Justinians 
hineininterpretiren und kommt so nothwendig zu t'ulschen Annahmen. 
Ausfuhrlicher hat das Posner (das Targum rischon, Breslau, 1896, S. 19, 
Anra. 1) dargethan. Posner nimmt als Abfassungszeit die Zeit nach dem 
,Jahre 800 an. Doch da er uns keinen strikten Beweis fiir die Abhangig- 
keit des T. sch. von den Pirke de R. Elieser gebracht hat, so mhssen 
w ir an der von Zunz augegebenen Zeit festhalten.



K =  Cod. Kissingensis 11 =  Cod. Hamburgensis.
V — Cod. Yratislaviensia =  fehlt

Dpv Text ist dor d03 dltesten der 3 C׳>dices K: in Pitllen, wo elne Abweictiung von K 
(jeboten erscheiat, ist die Lesart von K in den Varinnten anpegeben. Srriiitio plena n. defectira 
blicben grosstenteils nnberOcksichtigt.

1.

 בימי ויהי אינון. ואלין בימי. בויהי דווי לישנא 0 בהון כתיב המשא )1
וח-בה ריבא י=) הוה ולא מלבין. דאיתכנשו אמרפל. בימי )2 הוה ווי ומן אמרפל.
ביומיהון. הוה ווי י־■) ובל השפטים. •מפוט בימי ויה* אמדפל. דאתא עד בעלמא

בימ• ויהי בארין. רעב ויהי דבתיב בארעא. כפנא דהוה מטול הוה. ווי ל) ומאן יי)
ומה יי) ארם. מלך רצין עלה דיתיב הוה. ווי ומאן״•) ״) ביומוי. הוה ווי ») אחז.
 לישנא בימי ^') ויהי דבתיב כולהון V- למד. את מיכן ביהודה. נעלה בתריה. כתיב

) הוון )‘•י כד קדמייתא. שנין מן עלמא יומי מן והוה הוא. י•׳) דווי ^׳)  אתיין עקתא ׳'
 יתהון. •*) ועני דבשמיא אבוהן ״^) קדם מצליין הוון ״׳) ישראל דבית עמא )‘̂ על

 בימי ויהי אשמע: אנא ימללון לא 0׳-’עד עני אנא )2י= *קרון לא עד ויהא דכתיב-^)
 ואילין בעלמא. ועתידן )2״ דמלכון ■׳-)’ מלכון עשרא מן הד אהשו־וש. הוא אהשו־וש

 מלכותיה. עלן ^י) תתגלי דבעגלא צבאות יי דמלך קדמאה )2- מלכותא מלכין. עש״ אינון
 חמישיתא )‘••■2 דישראל. רביעיתא )3י מלבא. ״'=) דפדעיה תליתאה )2*■־ דנמ״וד. תיניינא

 תמיניתא י^) ••')דיוון. שביעיתא י׳■̂) דאחשורוש. שתיתאה דבבל. מלכא דנבוכדנצר
 יי י••'־) מלכיא מלך דעוד עימירתא ̂'•) משיחא. ־'•) דויד דבן תשיעיתא )2•> ד״ומי.
 למובדא בבל מלכות מטת כד ארעא. דיירי י'*) כל על מלכותיה תתגלי בעגלא די צבאות

)2 לא מנה, יתעדון ושלטנא '•) ארעא מן  עליהון ישוון מאן 0* אנשא בני ידעיון*^) '
̂) בריה מרודך )‘י• אויל וקם דבבל מלכא נבוכדנצ״ מית וכד מלנא.  ולא באתריה. •י

̂) אנשי צבן הוו  עם מדוריה הוה לא אבוך נבוכדנצר ליה ואמ״ין מתיבין מדינתיה. ל
 ואתי נבוכדנצר אבוך מתפני כב״ עלינן. מלכא יתך אנחנא מקימין ואיך אנשא. בני

̂) וקטל ״*) עלינן 0^  דאנש* הדין פיתגמיא '׳■׳־) ית ממדך אויל שימע וכד יתן. ״
כען ועד עלמא. מן וטריד מית נבוכדנצר ׳■)2 להון. ואמר מתיב ליה. אמרין מדינתיה

(• V II 2 —ווי. לי־צנא ויהי( Y .־) —ריבה. 1) ]•) —ביומי• V ,י) —וחרבא V 
> H וויי ' - - הוה, ווי אחז בימי H, וויי V f!t - וי. K וייא V )7 —ומאי. 11 ״) ווי.
— בימי. > II Y —כולהום. ״ץ <)2 —מה. 11'<) —וויי, V ״י) - .tVhlt bis עלה II י)

)6 —הוה, K <••) —דוויי. II A' !■י) ' II .7 —הוו( ' Y .עקתן— ('» II Y עמא. ״־— 
&̂1( II ,2״ —הוו( \ II .2• —אבוהון( V ,22 —יתהום( II Y ,22 —ויהי( II --.2̂ אני( K

- עלן. > II V )2>י —קדמיא. Y 27 ןןןן;,ףן^_ )ן )26 - מלכין. די H Y )26 —דלא,
20( Y תליתתא II .20 —תליתא( K 3< —רביעיתא. מלכותא( Y ,22 —רכיעתא( Y .חמישתא— 
23( Y שב־עתא II .2« — שביעאה( H V .2.3 —דיון( II .26 —תמינאתא( Y תשייעתא II 

) —דיי, II )20 —עשיריחא. Y )2« - משיחתא. K זי•) —תשיעאתא,  II Y •י) —דארי. II ״
 —מדורך. K ̂)2 — מה II V גי)‘ —בני. > II V •■)2 - ידעין. הוו II Y )42 - זשולטנא.

40( II Y ,4ז —בתריה( H .43 —מדינתא( H .עלנא— !)4( II Y ,0 —וקטיל(•' Y K < 
—אבא. נבוכדנצר II Y )6- פיתגמא. II Y ״)1 —יתן.
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 וית בולא ארעא ית ארגיש אבוך נבוכדנצר ואמרין, מתיבין מהמנין. אתון ליה )‘
 מה )2 ממלכות, מרעיש הארץ מרגיז האיש הזה מפרש, כתבא דעלוהי כולהון, מלכיא

 שלשלון i* מתמן ואפיק מלכא גגזי e לבי על שעתא. בההיא מרוק־ אויל עבד
 קבריה. מן &) יתיה ואפיק וגפק וגגד אבוי דגבובדגצר בעקבוי ורמא ודיגהש דברזל

 מדיגתיה אגשי חזון וכד גתעב. כגצר מקברך השלכת ואתה כתבא, עלוהי מפרש דהכדין
 ית ואלבישו רבא בחדוא כולהון קמו דבשמיא. אבוהי רעות מרודך ״) אויל דעבד
 מתיב יתירא. ורבו סגיא יקר ליה ויהכו יי) דמלכותא מיבא ארטגא «) מרודך ״) אויל

 לא אבוך דנבוכדנצר יומוה• כל הא מרודך יי') אויל ליה, ואמר דתחמדתא גברא דגיאל
 ביתה, פתח לא אסיריו עליה. מפדש כתבא דהכדין לעלם, בייתיה מן אסירא גפיק

 ית החריב אבוך גבוכדנצר עלויהון י)2 וסליק איתגבר דיהודאי, שגאיהן יי) איתחייבו כד
 עמא ית ואגלי בנורא מוקדשא ית ואוקיד דירושלם קרתא ית ובזז דישראל ארעא
 ואסי־ יהודה דבית ■ מלכא יהויכין עמהון ואגלי לבבל יתהון "<)ואייתי ישראל דבית
 דבשמיא, אבוהי רעות עלוהי שם דלא קדם מן שנין ושבע תלתין אסירי בבית יתיה
כתבא דהכדין *יי) אנא, אלא ושליט מלך לית ואמר. בליביה איתנבר נבוכנצר ואף

אויל עבד שעתא בה לעליון. אדמה עב במתי על אעלה ואמר. עלוהי מפרש
 יאשיהו בר יהויכין ית »*)סתמן ואפיק אסירי לבית ויעל דבשמיא. אבוהי רעות מרודך ״')

בההיא מרודך זי) אויל עבד מה אסיריא. כל עמיה ונפקו יהודה. דבית שבטא מלך
ואסחי בוסמני מיני וכל טבין משחנין כל מתמן ואפיק מלכא גנזי לבי על שעתא,

 יומי כל קדמוהי תדירא לחם ואכל דמלכותא, לבושין יתיה ואלבש יתיה ומשח יתיה
 ד־יוש בר פרסאה מלכא כורש בר אחשורוש הוא מלכותא. קבל מדאה ודריוש חיוד׳י.
 מדינן ושבע ועשרין ״') מאה מן חמרא למייתי דאמר אהשורוש הוא מדאה. מלכא
) מלכין ושבעא "') ועשרין למאה ) קדמוהי דגניין ̂״  חמר מן ונבר נבר כל דישתי ̂י

 גזירתיה. מתקנן *)8 ולא עצתיה דמתקלקלן אחשורוש הוא יתנזק. ולא מדינתיה
 ערטליתא מלכתא ושתי ית לאעלא דאמר אחשורוש הוא מעותנא. טלכא אחשורוש הוא
 ולא מלכותי תבטל דאמר זידנא טפשאה מלכא אחשורוש הוא עלת. ולא קדמוי י•*)

 :סף, בלא מגן ישראל בני איזדבנו )2ז דביומוהי »־) אחשורוש הוא גזירתי, תבטל
 ודהבא לבנון מן ארזין למייתי דאמר אחשורוש הוא נמכרתם, חנם מפרש, כתבא דהכדין
 כשולי ישראל דבית אפוהי )2» אשתחרן דביומוהי אחשורוש הוא אייתי, ולא מאופיר
 דמשה, אוריתא בספר דכתיב מה ישראל בית על אתקיים דביומוהי אחשורוש הוא קדרה,
) הוא בהון כתיב חמשה אחשורוש, הוא ערב: יתן מי תאמר בבקר  רשיעין דאתקריין ̂״

 ומשה אהרן הוא אברהם, הוא אברם צדיקין. דאתקריין )“ הוא בהון כתיב וחמשה
וחמשה '•)2 צדיקין, חמשה י־") אילין עוזיה, הוא הקטון. הוא ודוד י") ואהרן. משה הוא

HC 2 —מדומטין. אתון ליה’( K על H(® —.felilt bis דמלבא. גנזאי— (■* H V 
) —ארגוונא. H V )8 — מדורך. K ז) —מדורך. K ») —מקבריה. H )5 ,—׳!!לשלוון. י  II V י

) —מדורך. K סי) —ויהבין. )2 ׳בונאיהון.-- Y םנאיד.ון H ״ ' H עילויהון V -.עילויד.ופ 
 —מדורך. K זי) —יח. > H V טי) —מדורך. K טי) —והנדין. H ^') —יתהום. Y י")
('* K .ועשרים— ('» K ושבע H .,20 —ושבעד( H .״■ —דגנייא‘( K .2׳־ —רישת( H 

 די H )2ט —טפשנא. II טפשא Y )2״ —קדמוהי. H Y )21 —תקנן. H Y )23 — איתנוק.
 —ואיתקריין. II «'•) — ואיתקריין, H )2« —אפיהון. H Y )28 — איזרבנן, H )2ז — ביומוהי.

(*' Y K < 32 הקטן.- הוא ודוד( H .חמשא—
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 הוא אדום. אבי עשו הוא ציד. גבוי היה הוא ביה, דנתיב נמרוד, קדמאה רשיעין
 איתקצדו דעבד ועל דאמר ועל אהשורוש. הוא :אחז המלך הוא ואבירם. דתן

 ועשרין מאה על דמדינחא כוש ועד דמערבא מהודו בוש ועד מהודו מלך ברם יומוי.
 רחמוי )‘ דקטל אחשורוש הוא רהמד. מטול איתתיה דקטל אחשורוש הוא מדינן. ושבע
 קריבן )2 וכוש הודו והלא כוש ועד מהודו המולך אהשומש הוא :אתתוי מטול
 הוה הכי ליה, קריבץ דהון ובוש הודו על שליט דהוה היך אלא לחדא, חדא

 משכה את דכוותה 0 דידד׳ון. ואיטרכיא מדינן ושבע ועשרין מאה על שליט
 תפסח והא עזה. ועד מתפסה נהרא עיבר בבל C שליט הוה מלכא. דשלמה

 דהויין ®) ועזה תפסה על שליט דהוה ׳) היך ־־׳) אלא לחדא חדא הוויין קריבן ועזה
 עלמא )12 מםוף דשלטון )“ אינון ארבעה :עלמא בל ״') על שליט הוד. הכין ״) קריבן

 כתיב, באחאב מישראל. ואחאב שלמד. מישראל. ותרין ^י)אומיא מן תרץ סופיד. ועד
 ולא מלכותיה איתקצרת אהשורוש אלא ואחשורדט. ונבוכדנצר וממלכה. גוי יש אם
 עתיד הוא ברוך הקדוש אמר אלא מדינן. ושבע ועשרין מאה על אלא שליט הוה
 ושבע ועשרים )‘״ מאה דחיית דשרה בנתא !•') בנת מן דהיא לאםתר למיתבד. הוא

מדינן: ושבע ועשרין מאה על ותמלוך שנין
הבירה. בשושן אשר מלכותו כםא על אחשורוש המלך בשבת ההם בימים יי)‘־

 בוכרין דעלמא. ®')שיריוא מן מלכין ומהקם מלבין מד.;ידא יי) דכתיב, היא הדא
 אחוי הבל ית )2קין» קטל דכד משכה, את וד-כדין ויקרא רבותא שקלין הוו אינון «׳)
 ואיתיהיבת ♦טת מן אלא הבל מן ולא קין מן לא מנהון חד מן עלמא אתבני לא

 יתיה מםר ושת תליתאה. הוה והוא אלהים. לי שת בי כתיב דהכדין לשת, רבותא
 חמשה ליה הוה ושם לשם, )2* יתיה מסר ונח לנה. דמטא עד לקינן, ואנוש לאנוש,

 עילם שם בני דכתיב e- לארפכשד, אלא לתניינא ולא לקדמאה רבותא יהב ולא בנין,
 מניה דקאים עתיד דהוה )23 מטול רבותא אתיהיבת ולארפכשד וארפכשד. ואשור

 לחצרון, ופרין לפרץ, ויהודד. ליהודה, ויעקב ליעקב, ויצחק ליצחק, יהבה ואברד-ם אברד.ם.
 קודשאבריךהוא איתחשב מניד.. נסבהנבוכדנצר צדקיד.ו וכדנלה לצדקיד.ו. דמטת עד

 עמהון, מתגלגלת הות בניי ביד מסידא )2̂ מלכותא דהות יומתא )2̂ בולהון ואמר, בלביה
ד2» צדיקא, וחד רשיעיא חדקאים ח  מלכותא דאיתנסיבת וד-שתא פרע, )2• וחד יזיף )

 ישראל דמטול דשם, בריה בן )3״ דהוא לעילם נשא לבי )2« מלכותא ̂») תעטף בניי מן
 תעטף )3< ישראל דהטון והשתא ישראל. קמו דמניה לארפכשד, מלכותא איתיהיבת

 בעילם. כסאי ושמתי המדינה בעילם אשר הבירה בשושן ואני דכתיב, לעילם, מלכותא
̂) ביומוי אוף )3*  על קיימא דד-וות ליונתא )3® דמיין ישראל בני )3* הוון דאחשורוש י•

̂) לקינתא )3® למיעל יבילא זי•) הות ולא קינתה, פום יתיב דהוא ״!) היויא מטול ^

1( Y 2 ר.מן.~ רחמיה( jedocli vom Pmiktator von V rich- H V K דהון felilt bis 
II (3 —,tig ergiinzt 1 —חזון. די ואיכרביא( H K .״) — דכזתאH V .בכוליה— c(׳ Y איך 

H .ל) —איידי K .8 —הוה( K .3 —דהווין( H .חנך — ('<> H <  V .כוליה— H .דשלטין— 
2(! K .י)3 —העולם Y עלמא אומיא H ,יי') — דעלמא H ,י) —בנתיה* H V .ועשרין—

H )‘-0 —אינון, > K ^') —שירויה. Y H «') - מד.עדה. Y לי) —,fehit bis הבירה H י)3
 —יומיא. H יוסאתא K )24 — דהוה. > Y כתיב._ Y ׳-•צ) —לבניה. 11 )3נ —להבל.

25( H .2י̂ —מסירה( H .2̂ל — וחר V .28 —פריעא( V < .28 —מלבותא( V -לבית.־
20( H .21 —מן( H -.22 יתעטף( H < ,3 —אוף‘(• Y 24 —מלבא. דאה׳( V דבית II
—לקינה, H Y )23 —יכלה. II Y )2ל —קינה. H Y )3י> —ליונה. H A' )35 —ביי, >

— דהוה, H )40 —קדם, מן H V י)3



(  יתה. למחטף בעי דהוא נצא מן -) דתפרה מינזיחא הות לא ולבדא כלךנתא, '
 נית־ב ואין יתן, וקטל )‘ תמן המן הא למדי ניזיל אמרין, ישראל •כני הוון כדין

 ולא ויומם לילה ופהדת דכתיב, מה למקיימא בידוי, מסירן אנן הא בידתא בשושן
 את וזכרתי דכתיב, דאברהם ״) זכותא להון מדכר הוא בדיך וקורשא בהייך. תאמין
 הוא בדיך דקודשא ידע את מכן בהיותם, זאת נם ואף כתיב ותוב אברהם, C ב־יתי

 צר. לו צרתם בכל דכתיב, גלוותהון ״) בארבע להון נטר והוא ישראל בית על מתענה
 יתיה• בנא ולא בידיה יי ספיק ולא מוקדשא בית למבני דאמר אחשורוש הוא
 שנת עד בטילת יי) והות דבא אלהנא בית עבירת בטילת דביומוהי אהשורוש הוא

 כוליה, עלמא על מלך ולא יומוהי איתקצרו כן דעבד ועל מלכא, לדריוש ת־תין
מדינן: ושבע ועשרין מאה על דמדינחא כוש ועיד דמערבא מהודו כ־ם

 מלכותיה יק־ -') כורסיה על אחשורוש מלכא יתיב הוה כד האינון ביומיא )2
)3 בירתא. בשושן ליה מזומן דהוה  אלא דאבהתיה ®י) ולא דידיה לא *■י) כורסיא הוא '

 הוא בא.‘ בהימתא )’י״ דצור מלכא תירם יתיה דאתקין יי) שלמה, דמלכא כורסיה ״')
 ביה בה־ סופיה. ועד עלמא מסוף הוא בדיך קודשא יתיה דאמליך רבא מלכא שלמה

 ליה ואהוי כ־מי־ין רז־ן ליה גלא יתיה. רהים דאימיד, ממעי אתיליד י'-) דלא '■') עד יי
 מסתכל הוה הוא ב־אשית. מן '״) ליבא ובינות ליה יהב והכמתא דעתא עמיקין. סית־ין
 קדמוהי למללא ®י) יכלין לא אינון ועד קדמוהי למידן אתיין הוו כד דינא, בבעלי
 עלוהי אשתפיך והדרא זיוא חייבא. ובין זכאה בין ידע דהוה קדם מן דשיקרא מילין
 לדוד דאלביש כמה יתיה אלביש וחסדא חינא ברישיה. איתיהיב דמלכותא ובתרא

̂) דקביל קדמאה יומא )2» שנין עשרה )25 תלת עבד )2*־ יומין כל אבוי  מלכותא. י
 דהכדין צבאות. יי מלכיא למלך רחים דהוה משום ליה קרין '-)f הוון )2י ידידיה
) כתבא ) ויקרא הנביא נתן ביד וישלה מפרש. ̂״  קרין ^)2 הוו שלמה ידידיה. שמו ̂י

̂) כתבא דהכדין ביומוהי. דהוה ׳מלמא משום ליה  וישראל יהודה וישב מפרש. ^
 דהבן צבאות. דיי מוקדשא )2*־• בית בנא דהוא משום ליה קריין הוו בן לבטה.
 הוא )2ל אלהא דמימר משום ליה, קריין הוו איזיאל לך. זבול בית בניתי בנה כתיב.

 כל על ושליט רב דהוא ליה, קריין הוו יקא האדם. מכל ויחכם כתיב. דכן בסעדיה.
 מלכיא כל אביו. דוד כסא על ישב ושלמה כתיב. דהכן )5« ומערבא. מדינהא בני

 בישין היין ופונעין שירין ישתמעון. ליה ולישניא אומיא כחדא מיניה. דחילו
) ימא נוני בל ליה מסקין הוו מיסין בידיה. איתמסרו ורוחין  כחדא שמיא. ועופי ̂י
 עתי שלמה. לשייות מנהון למתנסבא טבהייא לבי ואתיין סלקין ברא וחיות בעירא
ומהודע טמירן ומהוי מתלין פשר לחרא. סנין ^)2 ורד,בא כספא נכסין וקנא ותקף

(> II V .1י־ —לקינה K .בן— (-II V דביר״— (*H V .־•) —קטיל> II V דכתיב 
 — גלי־.הום. V ט) —איתידע. H «) —יעקב. H V ל) —!!דאבהתהון. Y יי) —דמשה. באוריתא

 —לאו, K —בורסא. היא H ל") —מלכותיה. יקר > H V !)2 —בטלה. II V ״) —בנה. V יי!)
 H V'■'') —בחבטה. H V "י) —ואתקין. H V ל•) —כורסיא. H V סי) —דאבהתוהי. V ׳־•')
 למללא II )20 —הוו. > K )22 —בראשית. מן > K )2' —ליה. אייתי II "ל) —לא.

 —מלכותא. ית Y )27 - - ביוני,א. II Y )20 — עשרין. II )2׳־■ —כבר. עבר H Y )2* —שיקרא.
- H )31 —ואמר. מפרש Y )30 —קריין. H Y )20 —הוו. II Y -־)’0 ת. קריין II '\ ")2 א
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) רזין  *שתמעון ״) מלכוותא ‘ובי רהמד. הוון דבבו־ *‘ובעי סנאוי סוף. הון‘? דלית '
 רומם ומנטלא רמא דעתיה. ממלל למיממע ומתהמדין אפוי למחמי נולהון קמו ליה.
 הכימין. בגו וגבורתיה מלכוותא בגו י) מהלך שמיה אבוי. דוד עובדו* בדיל יתיה

 בל מן מלכותיה תקפת וחכים. יי) שמיא ברזי ידע ביש. מן וסט* וקשוט תמים
 כולהון כחדא דעתיה וממלל שמעיה יטמעו מחול. בני בל מן וסבלתנות־ה מלכוותא

 שלטגיא. ») כל מיניה אתדעדן מלכיא כל יתיה רהימו בשלמיה. למשאל אתין ל)
 למיתב צביין קדמוהי. רהטין י)‘ עבדין למהוי ובנתהון בניהון ליה קייבו ״)

 עתידין קדמוהי. כרעין למללא פתיה פומיה חבמתיה. מילי למשמע ומתהמדין קדמוהי
 אינון סנאין בידנייתהון. כל יבסרון ופקדן ״י) קדמוי ̂־י) דיעלון ייי) דיצדוון ^') אינון

 ד*היב מור יי') איך פומיה ונעימת הכמתא מילי למשמע ואתיין ומדינתהון אתריהון
 •בא. לי) למלכא ומשבח מרומם בחצוצרתא פומיה מפתה מלכין. למר• תושבהתא

 *דע ליבא. ובינות חכמתא תרעי כל ביה דפתיהין רבא מפתיהא איתיהיב י'-') ליה
 אריון קדמוהי רחטין ואיילן טביץ ברא. והיות בעירא כהדא עופא י") מילי ושמע

̂) בלישנין חכים זינא. '-) ונמירין יי-) מתיבתא. כל סבר כחדא. אומיא כל מן ^
 איתיהיב וליה שולטניא כל אחדו דתיתא מלכיא. וכל מלכותא ̂-) כל מיניה זעון )23

 ומלכותא מלכיא כל דיש הוה הוא אינשא. כל על ♦טיעבוד דרמא דנצהנין דיש כליל
 גל• )2״ מדינן. וכל מיניה איתרעדו מלכיא כל זיינא. )‘ליי נשא לא חבידתא לקבל

 מן חסדא גמילות ועבד צדתקא ויהב ל־־) דעבד בגין אינשא. בני רזי כל וידיע רזין
 :דאתי לעלמא זכי .״") הוא ואף מלכא יהוי די הדין בעלמא זכא הוא בראשית.

 דאופיר טבא. דהבא הפי דמלכותא. רבא כורסיא דעבד רבא מלכא שלמה הוא
 וכודכדנין ̂") זמיגזין )33 ומקבעין שישא באבני ומשקע )3* בורלא באבני מקובע

 לא מלכיא ובל כוותיה איתעבד לא מלך לכל טבין. מנין )3״ וכל ומיגליין בירולין
 עלוהי קיימין ■דכורסיה. עובדא )3ל הוא ודין ליה. דדמי כורסיה )3» לתקנא יכלין

̂) ולקבליהון דרהבא ארייון )33 עשר תרין לי®)  אריא ^)1 דדהבא נשרין עשר תרין ®
 דדהבא דאריא ידיה אילין. לקביל אילין מכוונין אריא. לקבל ונשרא נשרא לקבל

 דשמאליה דהבא דנשרא וגסי דשמאליה. דהבא די דנשרא גפי לקביל ») דימינא ^)3
 ודנישרן 0״ ותרין שבעין אריותא וסכום ימינא. די דהבא די דאריא ידא לקביל
 שיתא וליה דמלכא מותביה בית אתר מלעיל לבורסיה »') סנלגל וריש ותרין. ־') ♦טבעין
דרגא על וכן לכסא. מעלות ושיש גדול שן כסא המלך ויעש כתיב. דהכין ״>) דרגין.

K *) ,2 —ולית( Y הוו H .3 —הוויין( II .;0 — אישתמעו II V .י■־) —עבדיה V 
II .בגוא— (•> V אלהיה. והביט — (  H )3 - שילטוניא, II שולטניא V י)3 —אתון. V ־

)1 - עבדין. > K )10 —ד,ריבי;. ' H .12 —רהיטין( H V < ,3 - דיצרוון( ' II .4 —דעלין(' V 
1מודן K ני') —ופקדו. II Y י)5 —קדרוהי.  —אית־היבת. Y טי) רמא, II Y זי) —מורי, 1

1£( ?T .0 —ייוחיא(? H .21 —ונמירא( H .2־2 _ דירא( H .23 —יויי( H .1 —ז{ואT .מלבוותא—■

H
. . ------ קריבי;.-

 . ,״ V ופקיי• H Y י)5 —קדרוהי.
13( II .2״ —עופיא( H .21 — ונמידא( II דיבא
.L .L------T. ״ ^25

משוקע H )3' ־ ־ ^ ׳ ־— ״ ־' '־י' ”
 איתררגדין H נ)3

37( H עובדא כך

( H .21 — ונמידא( II .22 - דיבא( H ,23 _על( II .21 —זעא( II .מלכוותא—■ 
 —צדתקא. ויהב > K (27 —.pn ליה יגלא רזין גלי II רזין ליה גלי Y )2ני - ■ן.
K < .30 —הדין( K < .3י —זכי( H .׳2 —משוקע’( H ,ומקובעיןביה -

 17 •/M__________ TT ___________I f  iQK  /1/ •.ס  TT_________

... - I ״ V ׳..X* V-----I  זכי. > K )30 —הדין. > K )23 —זכה. Y י)3
כורטיא. H V )3" —מילין, II )35 —וקודר,רנין. H וכורכרנין Y '•)1 “־

י ־יי ׳־י״ \ ׳/J1 ...» V nn - ״.ייי♦ יז •יי ׳ ״ י
» y|1 ן ׳• ן» ■/A* 1-1 ^ן

(̂  —אריה, ^ )1• —הרי. V )10 —אריון, H V ) 3 —תרי. H V ־)‘טי — עובדא. כך n ׳
•1(V .13 —!!דידהבא(H .מימינא— K (H ימינא ill V s p a t  or  e r g a n z t .  fclilt Ids 

15( H Y •10 — ותרתין( Y ודנשרא H .17 — ובנשרא( H V .13 —והרתין( H V .לכורהיא 
13( V ,דהבדין—



- 6 -

 דבא רביע תנייגא דרנא ועל דהבא. די אריא ולקבליה דדהבא תורא רביע קדמיתא
 ולקבליה דהבא די נמרא רביע תליתאה דרגא ועל דדהבא. תלה רביע ולקבליה דדהבא

 ולקבליה דרהבא נשרא רביע רביעאה *) דרגא ועל דדהבא. אינקה ־) רביע *)
 דדהבאי תרנגולא ולקבליה דדהבא שונרא רביע המישיתא דרנא ועל דדהבא* טווסא

 כורסיא ריש ועל דדהבא. ציפר ולקבליה דדהבא נצא בר רביע שתיתאה דרגא ועל
אומיא כל עתידין כדין ») ואף ׳) בידה. ״) נצא בר אחידא דדהבא יונה קיימא

̂) ועל דישראל, בירא דאיתמסרו ולישניא  דדהבא מנרתא קיימא כורסיא מרישי יי
 וקיימין ובשושיניה. ובכלידיה ובמחתיתיה ובצבייתיה ובחיזוריה ובבוציניה בתקוניה מתקנא
) דדהבא קנין שבעין דמנרתא סטירא לקביל  עלמא. אבהת שבעת ׳)‘̂־ עליהון דציירין ״
 ויעקב »') יצחק גי) ואברהם רבה ושם ונח "׳) קדמאה ארם שמהתהון. ואילין
דציירין ®י) אחרנין זי) קנין קיימין דמנרתא תיניינא סיסירא ולקבל ביניהון. ואיוב

ואהרן משה -)’״ עמרם קהת לוי שמהתהון. ואילין י״) עלמא, חסידי שבעא עליהון
 בזיכא ג-) קביעא מנרתא ראשי )2 י ועל ביניהון, e'• נבייא »)2 וחגי )2י ומידד ואלדד

 מיניה ותהות מקדשא. דבית דלקא מדלקא דמיניה דכיא חיתא מישהא דמליא )2»
מישחא מיניה דמקרבין דכיא דזיתא )מישחא2ז דמליא דדדבא רבתא אגנתא קביעא

דדהבא שובלין ותרתין י®) רבא. )2י> נהנא עלי ־)‘י עלה וצייר דמנרתא לבוצינתא )2»
 שובלין ובנו ופנחס. הפני דעלי בנוי תרין עלה דציירין רבתא אגנתא ")3 מן נפקן )32

 ואביהוא. נדב דאהרן בנוי תרין עלה דציירין רבתא אננתא מן נפקן ̂״) דדהבא
 מריש )3ז ועל )3» כהניא. לסנן והד רבא לכהנא הד דדהבא מותבנין ותרתין גי•)

 דיינין )3" סנהדרין שבעין יתבין דעליהון דדהבא כורסוון שבעין קביעין כרסייא )3»
 דמלכא ^)‘ אודנין )‘״ תרתין מן יתבן ימא בנת ותרתין שלמה. מלכא קדם דינא

 וארבע גיי) עשרין ביה קבעין כרסיא *■)3 מרישיה ועל יתדעזע. ■)‘2 דלא שלמה
(  למיזל שלמה מלכא זי) בעי וכד שלמה. למלבא טיללא דעבדין דדהבא נפנין ̂״

 דרגא על ריגלא ית ומשים תחותוהי. אזיל במכונוי כורסיא צבי דהוא אתר לכל
 לתליתאה תיניינא ומן תיניינא דרגא על ידיה )3' פשיט דדהבא ייג) תורא קדמיתא 0׳׳

 ומן לשתיתאה *׳'•) המישיתא ומן לחמישיתא רביעיתא ומן לרביעיתא )32 תליתאה ומן
 כורסייה. )33 ריש על יתיה ומותבין ומסקין יתיה וחטפין נשרין נחתין שתיתאה *■■)

דמלכא דכורסיא שומעיה )3ז ית מלכיא שמעו וכד במבונוי: חד )3״ דכספא ותנינא

II Y') .ץאינקא’)2 —>דכיע II .׳ץרביעיתא.- — אגריא(" ‘(II V ,תרנוגלא—
V .יונא— (« H V .י) —בירא H V .8 - דאף( V .בן - (» H .י") —ביד H 

)2 —ציירין. H") —מריש. ' H V .3 —שבעא( ' K .3 —אברהם. י•'))! —נח(  —ויצחק,11'
 —שמהתד.ון. אינון ואילי; 11י") — מציירין. H®*) —אחראי!. II אוחרנין Y "') —יעקב. Y "י)
20( II .2' —ומשה( H V .22 —וחור( H Y - א. בי  —רשי. K (2i בצדהון.- II )23 נ
23( Y ;ברנא Hu. Punktator v. V .2" —קרנא( K -,א  II V )28 —משקא. II )2ז מלי

 —נפקו. H ")2 — ותרין. H Y )3' — רבא. > H V )30 —עלי. > II V )2" — לבוצינא.
33( II Y .31 — ננתא( H V ;תרי; נפקי )H (36 - עליהון, דציירין דדהבא צנתרי; תרתין( V 

 H V סי) —דריינין. H )39 —בורסיא. H Y )38 - מריש. > H )3׳ —ועיל. Y —ותרי;.
) —אורנוי. )1 —בורסיה. H דבורפיא Y יי!) —יזרערע. K )12 —מלבא. K ̂י ' V קביעין 

H .13 —קביען( H .6 —וארבעה(* H .;1ל — גופני( K < .18 —מלבא( II Y .תחותו— 
( א.- K (50 —.fehit bis תיניינא H ״ ר״- V )51 דבספ תי  II V )53 —לרביער״א. K -)2 י

—שומעיא. II )5ד —חד. > K )5» —בורסיא. H V )55 — שתיתיתא, H Y )5* —לשתיתיתא.



C ,לכל ואמרין. קרמוי ונפלו ואישתטחו כחדא כולהון ואתון -) איתכנשון שלמה 
 לאתקנא י)‘ יכלין לא ואומא אומא וכל הדין. כורסיא היך «) איתעבד לא מלך

(̂  דברי למאן יקר י) יהבו דמלכא ®) דכורסיא שבחיה מלכיא חזו וכד טתיה. י
 הדר «) הוה דמלכותא כורסיא על ויתיב מלכא סליק הוה ») וכד כוליה. עלמא
 שלמה. דמלכא ברישיה כיסדא ית ויהיב דמלכותא כיסרא 0̂ ונסיב רבא גישרא

(  סלקין ונשרין אריוון 0* והוון י׳■') במנגנון. 0̂ מפקע רבא תנינא הוה כן ומבתר ̂י
 מן נחתא הוה דדהבא ויונא "*) שלמה. מלכא ריש על ומטללין )‘̂ במנגנון
 שלמה דמלכא בידוי ליה ויהבה דאורייתא סיפרא וגסבא ארונא ופתחא עמודא

 בדיל חיוהי יומי כל )2י׳ ביה קרי ויהא 0̂ עימיה ותדר משה. דאמר מה למקיימא ״«)
 רבא כהנא אתא )22 וכד ישראל. ביני ובנוהי הוא מלכותיה על חיוהי יומי C־‘ דיסנון

 דכרפיא )2נ> ימינא מן יתבין הוו )2״ סביא וכל שלמה. )2̂ דמלכא בשלמא )2- למשאל
 דיסהדון סהדיא עלין )2® הוון )29 וכד דעמא. )2» דינא ודיינין סמאליה )2ז ומן

 נהמין אריותא נעיין תורין חזרין גלגילא ̂■) פקעין מננניא הוו שלמה ̂•)2 מלכא קדם
 מייללין )35 טווסיין טייסן שונרין )3̂• בכיין יונקין בעדן נימרין פעיין אימרין חטפין דיבין

 דלא דסהדיא לבהון למחטף מייללין ציפרין )3® מחטפין נצין בני מקרקרין תרנוגלין
 דקושטא. סחדות נסחד בלבהון. אמרין סהדיא וחוון )37 דשיקרא. סהדותא. יסהדון

̂) בוסמנין )3זחלין« אריותא וחוון )33 מתעקר. עלמא בגינן לא. ואי  מלכא •)‘̂ במסקיה י>
 ובד מלביא: לכל הוה ^)3 דמלכא כורסיה ואיד כורסיה. על למיתב שלמה

̂) איתהייבו  דבבל מלכא רשיעא נבוכדנצר עליהון וסליק איתגבר דישראל שונאיהון ^
) בית ית ואקלי דירושלם קרתא ית בז דישראל ארעא ית אחריב *)5  מוקדשא ״

 עמהון ואגלי חמת דבארע לרבלה יתהון ואייתי ישראל דבית עמא ית ואגלי בנורא
 עלוי. )5‘ ויתיב דיסק רשיעא )5״ גבוכדנצר בעא ״*י) וכד שלמה. דמלכא כורסיא ית

 קדמאה. דרגא על ריגליה ית אפריס )5« ליה. סלקין הוו דמנגנין )52 ידע הוה לא
 מיניה מחגר והוד. דשמאלא. אטמא יתיה ומחא ימינא ידיה )55 פשיט דדד.בא ואריא

 ית ושבא מוקדון )5» אלכסנדרוס אתא דבבל מלכא נבוכדנצר ומבתר :מותיה יום עד
 שבחיה ית דמצרים מלכא שישק חזא וכד למצרים. יתיח ואוביל מלכא דשלמה יורסיא

 דתיב דיסק מתחמד והוח יי)3 דמלכיא כרסיא )5ל כל מן משבח דהוה דכורסיא
דרגא על רינליה ית אפרים )5̂ ליה סלקין דמנגנין c״״ ידע הוה ולא עלוהי )59

1( K < -.8 שלמה( li .3 —ואתו( H V .איו— Y למתקנא H .למתקנה—
 חזר V®) —הוה, > V )8 —שבח. H Y ל,) — דמלכא. > H Y — כווחיה. H Y י)
H .0 —חזה(> Y .מלבותא— H Y 2 —כתר. ומן(> H .3 — בטנגנין(• H .והוו— 

H Y *•) ,״') —אריון H ,3 —ומטללא( ' II Y לי) — דמלכא, רישיה H .3 —ויונה‘( II 
 II Y )23 —אתי. II Y )22 —יומוי, Y )21 —ונו׳. H )20 —ותהי. H ויהי Y סי) —למקימה.
 —שמאליה. 11־ Y )2ד — דכורסיא. H Y )20 - הון. H )25 —שלמה. > K )2! —בשלמיה.

»2( K -.ה  —שלמה. > K )32 —ימהדון. רי II Y )31 —עיילין. H •)0 —הוו. H Y )29 רעמי
33( Y גלילא H -.א —ציסורין, II )36 —ממללין. II )35 —טייכן. שוורים H )31 גלגל
 — דמלכא. II )11 —במהקים. H )10 —בוסמין. Y )39 —הוו, כר H )3» —והוו. Y )3ל

12( H .13 — כורסא( Y .הות— II (n ,15 — שנאיר,ון( H .1® —ואחריב( Y ואייתי felilt bis.— 
 V )51 —רעיעא, > II )50 —בעה. H )19 —בארע. רי לרבלא Y )18 —מקרשא. H )1ל

 על II דימינא אטמיה Y )55 רישיה.- H )51 - אפריש. H )53 —דבמגנין. H )52 — עלוד,י.
מינא.- אטמיה  H )59 - דהוא. H דהוה Y )58 —בורסי. H Y )5ל —מוקרון. > K )5® די

—אפריש. ®)1 — רבמגנין. H דמנגנון V )00 —עלוי,



 דשמאלא אטמיד. ״) יתיד. ומחא י) דימינא אטמיה פיטיט דדהבא ואריא קדמאה
אנטיוכם *•} בר אניפרדם ̂•) אתא ונד מותיה; יום עד הגירא פרעד, מתקרי והוד.

ואיית' שלמה דמלבא כורסיא ית שבא יתה. ואחריב דמצרים ארעא על ופליק מלכא
 עלמא אומני בל ואתיין דדהבא. בשושילתא דכורסיא כרעיה ואשתמיטת בספינן ■יתיה
 בטילת וכד :הדין יומא עד יתיד, למיתקנא כד.לין ולא כרעיד. ית למתקנא קניגיא וכל

 ויתב זכא ״) מקדשא בבית דאיתעסק ובזכות '׳־) בתרוהי פרסאה כורש וקם מלכותיה
מלכין: לכלד.ון הות C [לא| דכוותיד• שלמה דמלכא כודסיא הוא עלוד,י.

 ואמרין ומתמהין בכיין ישראל בית הוון דנבוכדנצר למלכותיה )“ תלת בשנת
 אגלי בגלותא מדינתן. ית אחריב ארעאן, ית בז ״) סנאה )“׳ עלנא איתגבר לן וויי ״)

 עולימנן י)‘י אנלי בנלותא ורברבנין אסר ־ס‘ בשושילתא שבינן *=') בן. עבד כשר ודלא יתן.
)“ כליל בשיביא י') אוביל וטפלנן ״') קטיל בחרבא  קמו וכד :מיננא <■') נסיב דתשבחן ׳
 בריד.דאמליך שלמד, דוד.קם בתר ומן כוליד,. עלמא על מלכו דאינון דוד דבית מלכיא

) ברא חיות על הוא בריך קודשא יתיה  ועל ארעא כל ועל שמיא )2' עופי ועל ̂״
̂) והוא לילין ועל רוהין ועל שידין  בממלליה ידעין ואינון כולהון *־) ממלל ידע י•

 בחמרא ■-) שלמה דמלכא ליביה שפיר וכד ;העצים אל וידבר כתיב. דהכין ^)3
 ואגני דישראל לארעא ליה סמיכין דהוו ומערבא מדינחא מלכי לכל וזמין שלה ")8
 שלמה דמלכא לביד, )3< שפיר כד ותוב :מלכותיה דבית י'■•) טרכונא בנו יתהון ^)‘י־

 :אבוי דוד בהון מזמר דהוד, וכינרין ותופין וצלצלין ניבלין למיעליה אמר בחמרא )82
 ועוף ברא חיות לאתויי י®) אמר בהמרא שלמה דמלכא לביד, שפיר כד ותוב

 רבותיה ולמיחזי )“י קדמוהי למרקדא )8» ולילין ורוהין ושידין דארעא וריהשא שמיא
 מתכנשין וכולהון בשמהתד,ון יתד,ון קריין דמלכיא )8וספרין» קדמוהי. דגניין מלכיא לכל

 שעתא בה :יתד,ון דבר '^) אינש ובדלא זקיקין ובדלא אסירן בדלא לותיה ואתיין
 יתיה c** דאייתי מלכא עלוי ופקיד אשתכח ולא עופא )‘‘*י■ ביני ברא תרנגול איתבעי
 שמע ליה. ואמר שלמה דמלבא קדמוי ברא תינגול מתיב יתיה. למהבלא ובעא ברוגזא

 ומלכין עיצד, דידגית תלתא הלא פתגמיי ושמע ׳'■^)באודנך אצית מלכא מרי מילי
̂) מקדם שתיתי לא ומוי אכלית לא מזוני מיליתי. קישיוטין  בעלמא וטייסית דחזאית י

 מלכא, למרי משתמעא לא דשלטנא *■)‘י■ מדינתא היא איזו ואמרית, כוליה
 עפרה יי') שמהי דקיטור כרכא מדינחא בארע הדא מדינתא וחזית אנא איסתכלית

נציבין. תמן בראשית מן ואילנין בשוקין. כזביל וכספא דהבא. מן יקיר )3̂

1(. H .2 —וטחה( H Y 3 — אטמיה, על( V .3 —אנטיוכום. \ ^} —אניפונים( K 
ה.- H הוות V )7 —זכה. II ») - ובזכות. — ווי. H V )8 —נבוכדנצר, דר,לכא V )8 הו

)1 —שנאה. II V יי!) ' K .2 —בזית‘( K .13 — דאגלי{ H םכען V .׳ —שביבן*K I 
- ר. ס  — בשיביה H זי) — וככלינן. H וטפלען V }1® —עולימתן. H עולימותן V ג!) א

8( ' H Y .י•'*) - דתושבהן II Y .20 —מינן( H .21 —ועופי( Y ,22 _ דשטיא{ II < .כל - 
23 K < .21 —ידע( Y .2״ - דכולה{ H דהכי Y .20 - דד,כדין^ Y .2ז על( H < .בד,מרא—
28! II Y 20 — שלה. הוא( 'A 30 יתהום( Y H -.31 בבית( II Y ,32 —לבא! V H .בחמריה — 
33( II Y .31 —לבא( II V .33 —כחמריה{ K .36 —לאיחוי{ H .3׳ —למקרא( V .למחזי - 
8(" H .3 י —למלכיא( V .1® - לוותיה( H Y -.)11 אסירי( II ,12 - דרבר( V .תרננולא — 

13( II Y .עופיא— (« K < .1® - יתיה( K .16 - אדנך( H V תי,- עם  - דחזיית, H )17 מלי
8(! V < .19 —היא( H 60 —דלא, ושולטנא( II V 5! —למרי, ליה( K .עפרא — 

62( K 3 —ודהבא. יקיר מאן(•" H .51 — שביל( II .נסיבין—
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 ברישיהון נלילין סגיאין אוכלוםיין תמן אית ־) מיא. שתי*ן אינון 0 דעדן נ'נתא ומן
 בקשתא למימח' ידעין. ליתיהון בקרבא למקום דעדן. רנתא מץ 0 !‘נציב '•) מתמן

 כען שבא. מלכת ושמה בכולהון שליטא הדא איתתא המית, נקשטא בים יכלין. לא
 למדינת דקיטור לנדכא ואזיל ואקום גיברא היך הדציי אייסי ״) מרי עלך שפי הן

 יתהון ואייתי דברזל בכבליץ ושלטניהון 0 אייסי C* בשושילתא מלכיהוץ שבא.
 איגרתא וכתבו דמלכא ספרוי ואיתקייין מלכא קדם ושפדפתגמא מלכא: מרי לות

 צניפא וצנף )‘2 מרומא בשמי )“ וסלק וקם ביא דתרננול בגפי איגיתא ית וקטרוץ
 למדינת דקיטור לכרכא ואזלון בתריה ופרחו עופא ביד ופרה נצה ^י) והוד,

 עופיא ואחשיכו' ליומא. למסגד ״*)שבא נפקתז*)מלכת צפרא לעידן שבא.־יי)והות
 וכד ומתמהא. תמהא והות יתהון ובזעת לבושה )2* על ידה )2יי וימא ***) שמשא ית
 קטידא אינרתא והא וחזת )2* לותה. ברא תרנגול )23 נהת ומתמהא תמהא הות )22

 ליכי שלם שלמה מלכתא מני )2״ בנוה. כתיב הוד. )2״ ומה יתד, וק־ת שרת כנפיה,
 עוף ועל ברא חיות על הוא בריך קדשא יתי דאמליך ידעת דאת ליברבנייך שלם

 ומערבא *=)1 דמדינחא מלכיא ״**) וכל לילין, ועל רוחין ועל )2־j שידין ועל )2» דיטמיא )2ל
ק בשלמי. ושיילין )32 אתיין וציפונא דדומא  בשלמי ותשאלין ותיתין תצביין אם כ

 ולא תיוצין ולא תצביין )3* לא ואין קדמיי, דגני כל מן )3=‘ לך עביד אנא סגי יקי
 שלמה. למלכא ליה דאית c‘® ופרשין וליגיונין )3י' מלכין עליכי אשדר בשלמי תיטאלין

 ולילין ושידין )3ל רוהין אינון חיילי פדשין אינון שמיא ועופי מלכין אינון ברא היות
 בחקלא יתכון קטלין ברא היות בתיכון בגו ערסיכון »*=)על יתכון הנקין ליניונין. אינון

 איגרתא פיתגמי שבא מלכת שמעת וכד :מנכון בשריכון ית אכלין שמיא עופי ׳•'•)
 ואמרת לרברבניא לסביא וקרת **)שלחת יתד.ון ובזעת עללבושד. ידד, "*׳) ימת תבת
 ידעין אנהנא לית לה *■)2 ואמרין מתיבין שלמה. מלכא לי שלה מה ידעתון לא להון,

 שמעת ולא איתיחצת לא **■) וד,יא :מלכותיה ית חשבין ולא שלמה למלכא ̂*)
 טבין ואבנין ׳■׳■*־) ומרגליין אשכרין יתד׳ון ואטענת ימא ספני לכל וקרת ושלחת מיליתן
 ■בני וכולהק הדא שעה ®*) בני וכולהון וטליתא '*־)טליין אלפי <>*) שיתא ליה ושדרת

 וכתבת *׳׳)■דארגונא לבושא לבושין וכולהון הדא קציצה ״׳•) בני וכולהון הדא קומה <**)
 מהלך דישיאל לאיעא דקיטור כרכא מן בידיד.ון. שלמה למלכא ליד. ושדית איגיתא

 שנין. תלת לסוף לותך י•)2 אייתי קדמך מן דאיבעי ובבעותך בצלותך כען שנין, שנע
למלכא י־)ואיתאמי3 שלמד.. מלכא לות שבא מלכת אתת שנ'ז תלת לסות והוה

V •) < .•2 .. איגי( ]{ j] .אי II .1̂ — נסיבין II .טגינתא — ('. H חויישר 
 K ̂*) —דפרזל. K י•') —בכולין. H יי) — לשול*טניר,ון. H ל) - איישר. II ׳'׳) קרציי.־-

\2 —לשמי. II V('• —.fehlt bis מלבא ׳ (  S.0 Vu. PunUtatorv. K —וצניף, II וציף י
II K -.א צ  מלכתא.-- H זז) —וד,וה. V 11 ייי) —ואולין. II V ייי) —אבתריד.. H נ

 — ד.וד., H ^22 —למשא. II V )2! —ירא. H V )2״ ורמת.- Y M׳* —שבא. ״ If י'■)
II V 2‘ ברא,-- תרנגול לותה( V (25 —,mm II V ,׳'-) —ד,וא! II V מלכותא זנוני 

 מלכא.-- H 1,3״ — רוחין. רעל K ״צ) —על. II V )28 —שמיא, H V ׳2ז — דשלנזה,
21( 1 V! -.32 ורנזערבא( H V ,33 —שאלין( K .בין— *’{■ ’\ II .35 —תצביין( II 

- ועופי. H )35 — ערעכון, H (3s —שידיי, II V )3ל —ראית, K אית V ן3וי —ליגיוגין.
 ר K ׳■־זי) —לאו H ̂י־) - מלכא. K —לה. > K' )13 —ושלחת, II !■) —ירא. H יי')

 — קומא. H V )40 —חד, שעא V (is —וטליין. H V K )1ל —אלפין. H \ !׳!) —ואבני;.
—מלכא. שמע וכד H V )53 —קדמך, K )52 —ארגוונא. H V !5! —קציצא. II V סי■
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 י׳שפ־פיא דדמי 'הדדע נ־ בדהו ״ת -) לור״ה '') אפיק •פבא, מלנת דאתת ׳עלמה,
 ודמ־ ׳'׳) נוכב<א ביד וקא' דמזד,'־ נונהא ־') לכוכב י) ‘ודנ׳ י■) צפיא בעידן תפיק

 בניהו־נ-־יהוידע ית •עבא מלכת הזת י) וכד דמיא. פ־ציד־ ■) על דקאי ליעושנא
 אית־כינת ־-■<) למא יי) שבא למלכת י") ואט־ בניהו יי) מתיב •־כובא. מן איתיכינת

) מתיבת י") ־כוביך, מן  מלכא אנא לית ואמי־ מתיב שלמה. מלכא אנת ליד. ואמ״ת ״
 מתלץ ״*) ומתלא י׳׳) אד.דרא ■י) ומיד קדמוי. דקיימין •עמשוי מן הד אלא •עלמה י'')

 הזיתון לא ואין מיבעותיד, '-) לבון הזון אתון אריא לכון הזית ״גי) לא אי לדברבנא.
̂) דקאי דנב־ שפד הזון אתון שלמה מלכא  קדס יהוידע בי בניהו יתד, ואית־ קדמוי. ־
 ואזל '•־)•עלמד. מלבא קם לוותיה דאתת •עלמה מליא •עמע וכד *-) •עלמד.. ״־') מלכא
̂) יתיב זוניתא, בבית ויתיב  הילותה ׳-) והליזת יתיב כמיא. דמלכא בליבד. מהיעבא י'

 •עופרא שופיך ואמי שלמה מליא מתיב ב־נלה. סערא ליד. •)2״ ותזא דתיעבי ״-)
 נניי. ׳■•")ולאינתתא "■) שפי־ לנברא ״")וסע־ ׳-״)דנב־א ׳״)סע־א ומערך ״'•) דנשי.

 תפש־ ■׳'•) דאין מתל־ן תלתא C■''■' לך אמתיל מלכא מ־י ליד., ואמית שבא מלכת מתיבא
 ליה ואמיד. מתיבא אינשא. בג־ :•עא־ לא ואין את, הביס דגב־א אנא ידעא ל• •תד,ון

 גובתא לה ואמי מתיב י•׳■'■) מיא ומיעקו אבנא דדלו פ־זל די יי") ודוולין דאע נ־נ־יין מהו
 הארין מן -י) עפ־ ומאכלו יצא האדמד. מן עפי מד..י ואמיד. מתיבא ״) דכוד,לא. י")

 מהו )“ ליה ואמיד. מתיבא נפס־א. לד. ואמי מתיב לבית. "') ומביב־ במים נשפך
 לחו־ין שבה יאנמון רישיה ומיירא ־בא צווהא וצווה בולהון בריש אזל ארקלין

̂) למתים יעבה )למםבינין“׳ ־'■')גנאי ̂) לציפיץ הדיי לחיים ננאי ״  לנונין. )‘‘י• נסים ̂'
 ואיע־י אניע־ך איע־י לדברים האמנתי לא ליה ואמרה מתיבא ביתנא. לה ואמי מתיב

 רבותיה שבא מלבת הזת וכד יי־'■) מלכותא. בבית מ־כונא בנו יתד. ואעיל :אלה עבדיך
 אלד,יך יי יהי ואמיד.. -׳•) יתיד. דכרא למאן יעבהא יהבת יי־) שלמד, דמלכא ויקייד,

 ויהבת ודינא. צדתקא למעבד מלכותיה כורסי על למיתבינך י'•) בך דאיתרעי ברוך י"־"•)
 ומעיבא מדינהא ומלכי דצבת. כל מלכא ■)‘‘י'■ לה ויהב לחדא סגיא טבא דד.בא למלכא

̂') שמעו כד ודרומא ציפונא ״׳'•)  מן ואתין "־•) איזדעזעו יי׳'■) כהדא בולד^ן שומעיה י
ומ׳ינלין: טבין ובאבנין ובכסף -'') ובדד,ב "') ייבא וב־בו *ב ביק* אתריד.ון ״")

(* IT V .ליוור״ה — (- K .יי) - ית V -.י) ודדמי K .י■ - לכוכבא K 
- בניהו. ׳ II V '■') ־ חזאת. If V א׳ —פירצירי, V ') —ודדמי. II '\ !׳) —נוגד,א,

"1(V .למלכא— ("V .ינזה H -,ארנינת '■> If V .נזר.יבא— \ ו' ואג־רה, וז "
 II V 1'•'' - ונותלת. V י׳') —אהדרה. H יי) —מן. rT, K "יו —יגילמה. TI יץ י־ו)

 II V י וצ — •גילמה :״■ V -ו‘" - קדמוהי. II ׳2-’ — מדבעור.יה. K ;2' —חזי. II )20 — מתלא.
. מח־צבה... V מח^בר. יתיבר. חנייה,א בביר. ויתיבר. ואזלה ואתא II <־-: ־ .Wilt )!is ואזל

 If סער V ("I - ושערך. ]| ״") — לה II V )21! דתעביד.- II Y ')2־1 —חילור״א. II )2ז
,׳ K ״". - גנאי. II 1“׳■■• — ולאה־״א II V ז״) - ושיעיר. F (1" —דגבר. II Y ")2 —שער.  ג'

ןI( 1״ —לה. K לר. ואמר מלכא מר,יב II - רפרזל. H V ")8 —מפשר. H זי•}
 if rt-i —האר־;. מ; V ,12 —ליד. ואנזרה מתיבה II V ״) רלחלא.-- V דנהלא
 נסים. V יי) — גניי V י!) לנזש־קינין.־- H )“־' —גניי. Y יזין —מהו. ׳׳. Y ״) — לארין.

 מברך. II וי־'■ —ואמרת. II Y ג)2 —יהיר.. ;> K '׳'■] —והזר.. K "■•) —לנופים. II יז!•)
(•*' H ״׳■’ —יתך. למיתב■ ( Y שלגיה מלכא — (■'■" V .לי —וציפונא ( H .־'•) —שימעיה'* I• 

ובזהב.- II V ")1 אדריהון.- V יי"; ואתון.- H Y יי׳'■) —איזחעו. II איזדעדעו
62( H V -.ונסף
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 סגיאץ נבואן להון מתנבא נביא י־־מיה הודי דייצזראל •מנאיהון י) אתחייבו ובד
 לארע ית*ה ואובילת דקודשא -והא שבישת V אלאהץ מיניה מקבלין ולא עליהוץ
 וד-יך C בנימ'ן. אריץ אל ללבת מי־ושלים ־מידיו‘ ־) ויצא נידב דדי:'ץ ■יי) בנימין
 דבשמיא אבודד קדס מן ״') ־חמין בעי הודי ־ושלם‘ בגו נביא ירמיהו ׳*־) דדיוד.

(  אלא יתדי. אחדיבו ולא דבסדאי ־•י)‘ בידידיון די־ושלם ק־תא איתימם־ת -•) דלא ״
 דבבל מליא ׳׳') עלידיון וסליק איתנב־ בנימין שבס* בא־;' נביא י■') י־מיה דדיוה איך

 ועד בנורא. מקדשא בית ית וקלי י־ושלם ק־תא בז דישיאל א־עא ית אח־יב יי)‘
 נבוזראדן "•) ירדמלס על ושלה רבלתדי 0̂ באנטוביא יתיב ־שיעא נבונדנצי ■י)
 והלא נבייא י־מידיו ״־) אתא ־־)ובד ידושלם. ק־תא שו־י ית ותדעו '־) קטוליא ־ב
 צווה נביא ירמיה הוד. לה מקפין דבסדאי ̂-) וחילוותא דאיתה־ב י־ושלם קיתא ית

 ואפת יי פתיתני ואמי־ מתיב ומ־ירא רבא נביא ובבי ׳''־) ־בא י־י) בקלא צווהא
 מלבא נבובדנצ־ ^־) שמע ובד :ו־בילתא יתי '־) תקפתא ואשתבשיית יי שבשתני

 ואתא דכסדא* חילוותא בל כניש )‘יי® י־ושלם י־̂־) קרתא דאיתבבישת דבבל
 מה ידע דדיוד. קדם מן בידידי ומייתי ברישיה ■)’'■־ מניד מיקדשא בית על וקם -י•')
 מיומא מן 0̂״ עלידיון מלאבא )‘׳'̂• אישתלה בד דסנה־יב משייייתיה בסוף הוא "=)

 במשריתיה אישתייר ולא פ־שין אלפין והמיטא אז■) ־ב־בין ם־י תמני ̂") בהון וקטל
 נבוכדנצר לידי ואמ־די י") קלא ברת )“״ תוב ונפקת בלהודוי. הוא אלא דסנהריב

 בת־פים שאל בהציים קלקל המת. בא־ע ב־בלדי 0' ותיב אזיל קום דבבל מלנא
 לגו ונפל והד־ למדינהא נירא ושדא -י) י־ושלם. לנו ונפל והדר למערבא נירא שדא

 י־ושלם. לגו ונפל V׳'■ ודיד־ עלמא מן בעגלא דתתעקר הייבתא לייומי ויטדא י־ושלם.
) שמג־ יט־אצי־ ניגל יטמדיתהון ומה י־ושלם על ־בי־בנודיי ושד־ וקם  נבו ״
 ובן מתיב מוקדטא. '*יי) לבית ועל ־ברבנודיי בת־ ואזל וקם מג׳. ־ב סבים ־ב *•י)

 הזא ובד דייבלך: ויעל ק־תך על *') ואייתיתון דאינשתון ־בא אלהא הוא אנת אמ־
 צבא ולא נפשיה סתם לקבליה קיימין מיסאבא דעמא מוקדשא דבית פיתחא

̂) למפתהא  גמלין ושיתין מאה תלת עמהון ואייתין דבסדאי '*'■) הילוותא ̂•׳•) ואתון י■
) דטעיניץ  בען וער מוקדיטא דבית ב־ייתא פורטתא יי'■) אינון ובלעת דפ־זל י■■̂־•) נ־נין ̂-

דמיה -•) וז־ק הזי־א ונבס פ־נטוס דאתא עד למפתהא נפשהון י'■׳■■) ידיבין לא

V <) /1~ —שוג H ,מר.נכי— II < .לדיון— ^ V י'•) —יהיה. שכישת
)—ירמיה. TT Y יי) —ואיך. II V «) —ירמיה. H V ל —רהכדין. V !׳) —בארע.  V טי
נכיא.- ד K ^') —דכשדאי. If V יי) —איתימסר. V -י) —ולא. H V !)1 —מקדם.

 H «י) - דננוכדנצר. K לי) - ואה־ריב. H יי)‘ —מלבא. נביכדנצר H V (J־’
 - בד. H -?) ותדעי.- JI 0" —נגוז׳. ביד V "־) —שלח. II V יו!) — רכלתא.

l ל־■) ובביא.- K - דמא. V יל-: —דכשדאי. II '׳-) —ירמיה. II V -)’צ i יתיר״ —
 K -זז) — דכשדאי. If וצ) - כנים. If »צ) —נכוכדנצד. >T K י■־) —רשיע. נבוכדנ׳ II A’ י׳-)
y ■ז•‘• —הוא. ^ M \ יהא; Piiiikt. v. K צ)‘ — רישיה. K צ,)“צ - וקס, >  H .מלאנא - 
 —ואמרת. II V ״^) ־ בת. K <•'<■} —וחמשה. V י־ז׳) - תמניסר. II '\ 1לצ - ממרומא. II •!’׳"
1(* IT בריבלא V .־‘־ — לרבלה K ירושלס K — .felilt bi.s .נפל— K ,נבוש— 

ב שראצר נרגל )urbpr. (שרים שרים רב םכיס שר II מג׳ רב סרים רב םכים שר A'! י•!  מג׳.-- י
(■*<> \ II -י! מקדשא.־• K ועל.״׳ H V ,מקדשא— II .50 —דאתו( H V כל 

H צי׳•) —נרגיל. H -'•■) —דכשדאי. II )01 . חילוותא.  V 5̂ — פרזל. די( V קורטא,-י 
ו —למפתח. V i•’״׳ — נפשתדיון. H יץ ■זיז, ־ » V H ית - ה, הי ד
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 רשיעא ;בונדנצר וע^ ,Tנםש פתח דאיסתאב בתר ומן יתיהי וסאיב מוקדשא בית על
 וחטא רבא, נהנא יהוידע בר דזיריה עזרתא על ויתיב ואזל י) מקדשא לבית

 דמא להון, ואמר ישראל לסבי ושאיל בארעא דמתרתע לדמיה רשיעא גבוכרנצר
 ולא לן מוכח והיה ביננא הוד. הד נבייא ליה ואמרין מתיבין הוא. גברא דמאן הדין

 ית ■•)’ נבובדגצר *> שמע וכד מקדשא. בבית יתיה וקטלנא וקמנא מיניה קבילנא
 ונכס בחירי, ") כד.נ־ן י׳) אלפין ד׳ לי אייתו י) זילו לדיון, אמד ׳)‘ הדין פתנמא

)‘ כן ועל דמא דההוא עלודיי ״')  נבוכדנצ־ ׳■') דנזף -י) עד בארבעא איתבלע לא י
(  דאיתקטלו רבא כד,נא חזא וכד איתבלע. כן ובתר עלך תחריב אומתך כל ואמר ביה ״

 כידיד, מקדשא בית ׳") מפתדיי ית ונסב באיפודיד, ״') ואיתקן מעיליד, ית לבש כד.ניא
 ונמריא •י) למתי ומשלם ביתא •ד,יב אמי, וכן עני דד.יכלא אינרא על וקם וסליק

 ־בא דכהנא כד,ניא שאי חזו *־'<) וכד ויקיד. נורא לגו נפשיה ורמא ביד, נד.וי לא
 לנו ונפלו זמייהון מאני וכל ״׳} וכינריהון ניבליד.ון נסיבו אינון אף בנורא דליק

 א־םת־מו הקדשים קדשי '-) לבית למיעל רשיעא נבוכדנצ־ בעא וכד ויקידו: ״׳-)נורא
 פתה ליה. ואמית מיומא משמי קלא בת דנפק עד נפשד.ון פתחון ולא היכלא תרעי
 קדש• c*̂• לבית מסאבא רשיעא נבוכרנציי ועל נפשיה פתח כן ובתי דלתיך לבנון

 דאישתמשון קדייטיא מאני והזא צבאות יי עלמיא כל דמלך )‘‘י•' שבחיה והוא הקדשים
 מבהל מתמן ונפק יבא רגזא רגז קדמוי. מן דאיתבלעו דוד דבית ומלכיא כד,ניא במן

 ביטליטלוון אסירין כד דייטיאל עמא ית ואפיק ״-) רבא שביא ושבא קטלא וקטל
 :דהלא ״׳•) צואריהון על טעינין אינון כד ערטילאין יתד,ון ואוביל דפרזל -)’

 ובכא ̂׳•) וצווה אבהתא «''•) קברי דמטא ®י) עד עמהון אזל '*=) נביא ויימיה
 ית וחזו מקבריכון ״■•) קומו ויעקב יצחק אברד,ם מרחמני אבהתנא אמי. וכן עני

 וכן דקודשא רוחא מתיבא כגלותא. ומהלכין בשביא דאזלין ישראל דבית ז״) עמא
 אכד,תא מקברי וקם •צלומי, את אספתי כי נביא ירמיה לך אמדית כבר ליד,. אמר
) אמר וכן עני •)‘״ אמהתא •״)’ קברי על ונפל ואזל  מרהמ׳ניתנא ■)‘׳- אמד,תנא ̂י

 בשביא דאזלין ובנתכון ■̂)‘ בניכון וחזון קבריכון מגו קומו ולאה רחל רבקה •׳)שרד,‘
 אמיית, כבי ׳■י) אמרת. ובן דקודשא רוחא מתיבא מסאנא. דלא בגלותא ומהלבין

 אמר. וכן עני )“• נביא. קברי על ונפל ואזל אמד,תא מקברי קם נשמע, ברמה קול
 דישראל עמא ית וחזון קביייכון מנו ־■̂)‘ קומו ושמואל אהרן ■>) משד, מרחמני נבייא

מתיבא מסאנא. )“' דלא בגלותא ומד,לכין בשביא דאזלין בקושטא יתד,ון דדברתון

—רשיעא נבוכדנצר11*)ץ — רשיעא. > II V)“ — ויתיב. > K *) — ואתא. V י)
\ H —בחיריא. ג) —כד.ני, V )8 —ואייתו, H V ׳}’ —ואמר. H ׳י) —ית, > ג)  ("lu -.עלוי

 ביד,.'׳' ד־ V (H ־ רשיעא.- נבוכדנצר H V <•'') —דטף. II דוף V <)2 - לא. V K יו)
אף.-, H י") חוא.-- Y י׳') —ונטריה. V לי) —בית, M V —באיפודא. V ׳")

"2( H 2' ־ נורא. אתון( Y II -.2<-- קרש( H V -.ש דאישתמשו.״. H V )2« , למלך. K )2- קוד
' II Y )2י —דפרזלא, H )2ל —ואפיק. > K )20 - רבא. קטלא Y H )2׳■  — אינון. ז
"2( H 3״ —טעינן. טעינין! H .3' —חלא( H -.אזיל K .״") ־ מטא V ,אבהר,ה.״ 
1(" urspr{?!. K .לג) ־ ובכי K ס״) —ועני. > עני II Y ל קברינו;.' מגו‘(■ s|)iile1■ K 

Iv (»8 - •;ergiiuzi .״") —נביא Y .״) —עצי. ;> 11 <") —אמד,תי \ II -.אטד,תא 
 — ולאה. ורחל ורבקד, שרה H ולאה רחל ורבקה שרה '\ י") —מרחטניתא. II Y ג־־ז■)
H ■)“̂ ׳ אהרון, II Y לי) —עני. II ״*■) ״ כבריאמרית. ׳־, Y ״ו) - ובנותיכון.- ■■ץ יו)

■ ’ - מסאנא, K י"־) מקבריבון.---
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 משה יעמד אם נכ*א. *י) ירמיה לך 0 אמרית כבר אמרת. וכן דקודשא רוחא
C וכן עני מסח-יא. קברי על ונפל ואזל *־) נבייא מקברי קם לפני. ושמואל אהרן 

 עמא על מתאבל דאנא דתנחומין נום יתי ואשקיאו אבילין לחם r *תי אוכילו אמר.
 אמרת. וכן דקודשא רוהא מת*בא בנלותא. ומהלכין בשביא דאזלין ישראל דבית

ישראל בית על ומייליל ובכי ספיד נביא ״) ירמיה ,והT מרזה. בית 0 תבא אל
 ומלכיהון אינון צואריד^ן על הלא וטעינין ערטילאין בגלותא ומהלכין ״י) בשביא דאזלין

 לבושיהון ואפיקו בורו ^') בית דשמיה לאתרא דמטו עד ושולטניהון ורברבניהון
 דאתון דכסדאי חיילוותהון ולכל רשיעא לנבוכדנצר ואמר ירמיה עני יתהון. ואלבישו

 אנחנא קטילא עמא ותימרון >‘2 יתהון ותשבחון טעוותכון בתר תיזלון דלמו עמיה.
 הוא דוי )‘׳• דמטי עד ואזלין מדברין והוו שביין. אנחנא )‘* שביא ועמא קטלין

 דמעין תרתין ׳•׳י) עינוי מן ונתרן )‘י ומתנה ^') בכי נביא ירמיה והוה מדינתא.
 דבבל לנהרוותא ומטון אתון כד הדין. יומא עד דמיין מבעוין ת־תין *־) תמן והוו )2״

 קדם מזמרין דהויתון זימריא אילין לישראל. )‘-׳- להון אמר וכן )“2 נבוכדנצר עני
 כינריהון ית נטלין ליואי שמעו וכד קדמיי. תמרון ייתון די־ושלם )2̂ רבא מריכון

 על וגו׳ בבל נהרות על כתיב. דהכין )2̂ דבבל נהרוותא על דקיימין בערבתא
 והוינן־ )2׳ דבשמיא אבונן רעות עבדין הוינן אין לנבוכדנצ־ ואמרין ליואי עניין ערבים.

 קדמך נשבה היך )2<־י השתא יתן, אתמסר )2̂ לא דיק־ בידא ביששלם קדמוי משבחין
 ית נבוכדנצר שמע כד יי. שי־ את נשיר איך מפ*ש כתבא דכן דמרינן. שבהא

 עני מלכא. גזירת על דעביו על יתהון קטילו אמר. וכן עגי הדין פיתנמא
 דיבא ואתא ״=) רעיא ביד מרה דמסרה ענא ליה ואמר )2- יהוידע בר פלטיא

 עני מתבעיא. הוה רעיא מן ליה ואמר עני מתבעא. מאן מן ענא רעיא *«) מן ונסיב
) מלכא ופקיד אודנך. ישבעון פומך מן ׳־־צ) ליה ואמר  ואעברו מלכא לצדקיה ואייתי ׳̂׳
:ייסוריה לבושיה ית )2ל ושני ונחש דפרזל שליטלוון ית מיניה

̂) מאן ומטול מיטקיא. עבד דאחשורוש למלטתא דתלת בשתא ).3  עבד י•
 דבבשינון ובתר וכבתינזץ ואזל איפ־כוי ״) עלוי )דמרדין‘*■' דאמרין אית משקיא.

 איגרתא ושרוי ליה ד^ת )‘׳■ דאידא יומא דאמיין ואית משקיא. י־*■)‘ ועבד אתא
̂•) מדינתא לכולהון  מדינתא. יביבני לכל וזמין שלה הדוותא. קדמוי ז*) למעבד למיתי ׳׳

̂) ואיימו י׳!•) עמיה, ויחדון דייתון ובולהון מלכין ׳•)‘ .ישבעה ועשרין מאה קדמוי י•־

1( II V < .2 —לך( K < .0' — נביא II V < ,0 —אהרון II V < .ואזל —
K C לחים H .ייי) —לחמא II V ,ואמרת— K H י׳) —בית. אל K .׳) —המרזח■* K ׳ 
רו.- V ״) בגלותא. ומהלכי; ׳־ II -—נביא.  —עמא. II )12 —ותיררון. : II ׳־ח בו

2( בין, K י׳') - ונחתן. II יי) ומתאנח.- H '") - חזא, די II דייהוא V יי■') —•טביין. '
 לבית II V !:׳־) —ואמר. II V )22 ־־.רי;,- II V י׳-) וחוח. H V )2י̂ —תרוגין. K י־יי)

 II '\ )2ל תלינו. בתובו ער׳ על H )2<* - דהנדין. N' י'•׳-') — בירויבלם. די )21 יינ.ירא:!,_
איך.־ \ '•׳-') - איתמסרינן. 1־1 )2א — בירויגילם. דבשמיא אבונן קדם טעיבחין והוינן בידושלם

אתא. II ■\ ■•■)’ ואמר. ישראל מן חד II V ׳-*•) —פלטיה. H ■)‘< —קטולו. II V ״צ;
*2( \' II .דעיא— (̂ ■ ואייתיו. II A’ - אודנך. ישמעון פומך דאמד מאן II ׳'•
 —דמרדון. II ׳‘יי - דעבד. K )3יי למלכות־ה.- II יי) folilt 3>is ייסוריה II )2ז

“( V איפרכין H .2 —איפרכון( ' K דכבשינון II ('2 -  .fehit his .י) ־ משתיא^ K .המא— 
̂) —זאיתון.- II V יייו — קדמוהי. II V לי) - למתן.- II )‘׳י —הוד.. H V ׳!)  קרמוהי.- V ׳•'
מרינן.-- H K •‘יי - ויצזבעא. II ושבע \ ויי•)
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 וחריין ושתין ואכלין מלכא -) גנזי על סמיכין והוו נ־ייטיהון דמלנותא תאני קטיי
 תמן הוו ישראל ־ברבני ומן קדמוי מדינתא ורברגני פ־תנדא• '■) והוו מלכא קדם

תמן: ומספרן בניין הוו מקדשא דבית מאד *) חמן דחזון ומטול
 דאהזי ׳) עשר יי) את בה־אתו נתיב אלא ית׳עות־יה דאהזי כתיב לא ׳■) ).4

 עותרא• אית לא י־') ודמא ולבישרא הוה. מקדיטא הבית דאחזי עותרא וההוא עוח־א, ■ת
 כספא דירי הזהב. ולי הכסף לי נתיב. דנן הוא. בריך דקודצזא עות־א נוליד.

) הוה גנזי בי שיתא הילותא. מ־י י־ אמר דד.בא ודיד־ ")’  יומא בכל לדיון מחזי ״
 נל ׳•') לד.ון מחזי ^') הוד, ננזי בי דשיתא משכחינן ומהיך *־') יומין. )‘׳- ותמנין מאה

 תמן המון ונד שיתא. הא גדולתו תפא־ת יק־ מלנותו )‘יי נבוד עיט־ דנתיב יומא.
 ליד, ואמרו קדמוי. למגני צביין י■'') הוון י׳׳) לא מוקדשא )” דבית מאני ישראל דבית

)ואמ־ מקדשא. דביר. יי-) מאני דהז־ין מטול למגני יד.ודאי צביין לא למלכא. -  מלנא '
לנרמיהון: אחריתי "־) סמכא להון עבידו

 לבני סיטקיא אעביר השתא מלכא אמי *■-) האלין יומיא ובמשלם ).6
) אתריי c־-‘  עבד מד. ודבוסמני. דפי־י אילני דנציבא •־) נינא לרדת ״־) ואעילינן ̂ג

 קדמיהון ואשדו ״-) ואותיבינון דבושמני אילניא ותב־ ני־פ־ן ועבד לאילנא אילנא נף
מנזללין: ואילנין ומרגליתא טבתא «-) אבנין

 נססירין היוד גוון דבוץ יריען פריסן הוו לאילנא אילנא ובין '\ ״•)’ . )6
 סגלגלין ודשרין אונקלוון עילוי דליין בארגונא מתכסין באשלין אהידין ותיכלא וכרתינין

 ואותיב וחיוורין ומ־וקין וב־קין י־הין סמקין מרמירין עמודי עילוי נפישן כסף ד־
 דדדיב )Fimkt. (דנקטילון דנקליטון דרגשין על מחתן די דמילתין ערסן עליהון

 דבא ימא דב־ני ודו־א ומ־מ־־ן קרוסטלינן נבישין סטא על שריין דנסף ונרעיהון טב
חזור: חזור להון מקפן מצחדין ואינון

 בכסא שת־ דד,וד, '■)‘י'■ דנשפא. ובמאני ־״) דרד,בא '*•) במאני ושתיין . )7
 ומפקין )“" כסא לההוא ליה מעיילין )“י'■ אלא תוב ביה ושתי שני **') הוה לא

 כתיב כן מטול לד,דדי. דמיין הוון )“• לא ונסי מקוקש. תמן וד״יו הדתא. אח־ינא
 דבית מאני להני מפקין הוון נד אלא משניין. מאני מן מאני שונים. מבלים וכלים

 וכלים כתיב כן ומטול זיויהון משתני הוה עלמא אומי אינון )“י׳ בד,ון ומזיגו מקדשא
יטתוה־ דהוד, מאן ומטול דשתוה• מן )‘״ מן רב הוה )““ דמלכא והמ־א :שונים מכלים

U V )‘ .תגי— (- II V -.מילתא V פרתניא.י II .י) —פוחנואי K .נ־ני—
so I'uiiM. —עוחריה. K F —ואחזי. H K ל) —מלכור.ו. כבוד עשר IT ») לא, בהראותו V )י

II V K ;v. V .י") —לא K .״) —דירי K < .2 - מחזי‘( K < .יומין— ('" II ;כר.יכ ומג 
 II V יי) - מקדשא. II V )‘ל - בזלבות. II "■) —בכל. V י־•') —מחזי. II ןn —דמשכחינן.

עבר.- II --) —אחרינא. 11 —רחמנא. K f'- —ביר.. K ״-) יצביי;.- II ״<) —הוו.
(-■> II .״ —ואעילוןII (s .ל-) - לדרא II .י־ —ונציבא’('- K .ואשוו II .אתריה ,

 יריעאן פריסץ הוו ואלא אילא ומן foblt Tarsuni ,11 ״./ V (i K P טבאתא. II V •.ש)
 עילוי אודליין בארגוון צביאן מטכסי כאיסלי אחידן ותיכלא תנין וברי כספירין חיור גוון דבו־ן

 ותיור וכירוקין וברקין ירקין סנדקין והמרגזין עמודא עילוי כפיפין אשונין סגלגלין ושירין אונקלוון
 שדא כסף וכרעהון טב רהב להון דנקיט דרגשין על דמתחן רמיתליין ערסא עילוי יתהון אותיב

 — סחור. סחור להון ררציירין ואטונין רבא ינזא דבכרכי ורירא ומזמרין ניגין נוי קרדום כביש־ סטיו על
“( K .דהבא -‘(■ II ובגזאני V דדהבא. ובבי— (•- II י■)‘ —דר,ור״ עד II V .תני - 
) - וג־פקין. ׳־׳- H V י")‘ —מעיילי. 11 •\ ל- - \' | 11 ■ץ "•״■) הינון, H V ■)‘י־ ־ הוו. |
—מאן. H ״ל) —הוה. רב
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״ לגב-א, -)ליה משאיל דהוה מה י) מטול אי־בעין בר אמד והוא את •מנין במה נ
המלך: ביד ־ב מלבות ויין נתיב בן וממול נב־א לנל ודבוותיה שנין.

מנסא ■') מטול מתנזיק הוד. לא ולמד. דמתנזיק. ולית בנימונא דמתיין •)’־ . )8
 אייבעד. לניד ״) דד.וד. יבא נסא להון אתיון הוון בדין פ״סאי דאינשי ׳•)

 חד גברא לבל ביה מימקיין והוו פתקא •ממיר. מתק־י־• והוד. הימינון ׳■) והמיטה
 לפייסאי להון מזיג דד.וד. ומזונא הד: ביד. דיטתיאו עד ליה •טבקין הוו »') ולא

משבה הוד. דלא ועל לגב־א -י) מזי: הוד. עת-, הוד. ואיך יי) עתי* הוד. דבא עות*א
הוד. דלא מטול זמין זפלן ולך מיניי עבידו *') למזוגא ליד. *מזין י=') דשתי גבדא

 נל דצבי הך ״<) אלא לשוויי נסי הני יעילון לא אהשויוש ׳•') אלא דשתי משכה
בדת: והשתיה נתיב כן מטול ייטתי ונבדא נברא

9( . ( י ) מזגא וד.ות לנשי משקיא עבדת י־י) מלבתא ושתי ולהוד ז ׳ י  להון י
 דמלכא. עותרא להון תחזי יי־) מטול פלטין בגו יתד..ין ואותיבת אוכמא חמרא

 היך לה מיטאלין וד.וו »)2 דמלבא. עותרא להון דתחזי מטול יתד.ון אותיבת ולמה י-)
 זהות מילי. ־״) בל דידעון בעין י־) ניטי למד. להון מהזיא '•־) וד.ות מלנא. דמיך

 נתיב כן מטול דמיך ולכא שתי לנא אניל לבא מלנא1 מנניא להון אמרה "•)
:המלבות בית

 ושבעא ועשרין ודמאה דמלנא ז־) ליביה שפי* נד שביעאה ביומא . )10
 הוו המ*יד.ון נטעים ביניהון. ומצו יי־) תיגרא הוד. דמלנותא נלילא קט*'ן דד.וו מלבין

̂) מע*בא מלבי בזנותא. טתעסרךן  אמ*ין הוו ונולהון יי״) •טפי*ן דילן ניטי אמ**ן הוו י־"
 בעלמא ניטי לית להון ואמ* מתיב המריד. •)”' בטעם אהשו*ו*ט מלנא ואף שפי*ן. דילן

 בגו מותבא ״י•) הדא בבליתא ׳■־'•) לי מהימנין אתון לית ואם בבליתא. אלא דשפירן
 דהיא •תה ותהזון ולקדמ*נון לקדמ• יתד. ואיקרי איטלה דילי, דמלנותא ט*נונא

:ס*יםיא שבעא אהשו*ויט מלנא לותד. י'״) שליה •טעתא בד. נל. מן י•־■■)‘ •טפירא יי•)
11. נו*ס• מן ■)‘י־יי קומי ויטתי. למלנתא זיי) ואמ-ו זילו להון ואט* מתיב )

 דדהבא ונוזא •מיניך ביד דדהבא ונסא ב*ישיך "־'•) תנא ו*מי ע*טילאי ושלוחי מלנותך
 תנא קטירי מלבין ושבעא ־') ועש*ין מאה ולקדם לקדמי ועילי יי) שמאליך ביד ייי)
נשיא: מנל שפירא דאנת יתך יהזון די

12.  ואימ־י איזילו גואי סריסיא. ליטבעא לד..ין ואמ*ת מלנתא ושתי מתיבא )
 מלניא בת מלבתא ושתי •י)‘* היא אנא נוותיד. שטי.שן אתון דאף שיטיא למ־ינון. ליד,

 למימ* חמ*א יתיד, אטעי ולא שתי חמ*א אלפא לקביל אבא •טי*ותא מן בבל דמלני
ליה דיטלהת מה למלנא ליה ואמ*ין אזלו )“ •טעתא בד. נוותך. ניט*ין דלא מילין

) — ושתיאו, II <=) יייה. K ־) —מה. > II V .י K ׳•) - מכסא. > K ניכסא II י
-11\ ׳)5 —מאימטי. . ה ו \ ה ( V (in — הימינין. V —וחמשא. ארבעא H Y >י) —למד. 1ל

—עברוי. II \ ״) —רמיז. II \ י") —לגברא. ליר. II V -י) —ואין. K יי) - הוה. II הוון
) —אמר. אחיבורויב II ייי) " ) — לחוד. V לי) —איך. II V י '« II .עבדא— (" —גברא. לד.ון K י

II .י׳-) - דתהזי II 101111 דמלכא his. (וד.ויאן ̂־-־\' II .והויין— (-■' II V .מחויא -
- V •'•־) —בעיי. II בעו V י*-־) די.  —כחמרא. דמלכא V דמלבה 11 ל-׳) — אמרה. 11 יי-') מי
- > \ ,2י* —ומצי. V י־•-) ) - וכולן. II V "'=} היו. ״ ' K .י•) —חמריהון- V .בבליתא.- איר 

II V ׳ - לי. מותבא■" II .״) —דלכון. מגעי 11 ■‘־י עפירן" I I  V -.ז׳יג) עלה II V 
H )“’—בראעיך. II ׳■־'•) —מגו. V -״) —מלבר.א. לועיתי לה  V -.ועולי \ יו) בעימאליך 
H ועלי.-.י {•*• H  V .וע־בע — K <; .י;) —.‘וער^ H .אזלי—
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 רוגזיה“, ׳-) יבא י־גזא ׳) רגיל האילין פתגםיא •ת כולכא ׳צלע ונד מלכתא. ויצתי
ה; דליק  קדמו' ••) דיתבן דמלכותא סייסיא •טבעת• י) ניד nSv ל*ה1יג ותוב ני

 ותעילין מיל" תיעמעין לא ן“א מלנתא לוימת• לה ואימרו אזילו ״ע! במלכותא•
 מיניך. •מופריך ית ומובידנא C *תיך קטילנא האלין, דמלניא ולקדמיהון ן') לקדמי

) ולא "י) לה, ואמיו מליא ") ־ביבג׳ ״) אזלו וכד  מתיבא אלא יתד,ק. ספגת ״
 נזיי־תיה. תקינן ולא עצתיה דמקלקלן טיפיטא למלנא ואמ־ו אזילו להון ואמית

 דנבוכדנצר דבריה )‘י‘ ביתיה מיודך י■י) אויל בת י)‘ מלנתא ויטת׳ י■י) אנא הלא
) דבנל, מלכא  בלחודך. מלכא את אלא נופי איניט חזא לא כאן עד דברית׳ ומה ׳'

 קיטר׳ )21 מלכין ויטבע ועיט־ין דמאה ולקדמיהון לקדמך <'-׳) ע״לא אנא אין נען )’יי
 לויטת׳ לה ואמרה דפרסייתא יבתא מתיבא :לאינתא )2!■יתי ונסבין ׳תך קטלין תנא

 דיליך יתיטמא תפרסים ולא מיניך יטופריך ית ומוביד מלנא יתיך קט״ל אין מלכתא.
 ׳טעתא בה בלהודו׳. למלכא אלא ניט בי לכל נופיך תהזין ולא דאבהתיך', •טמא וית
 דאמי היכמה *-׳) למיעל מלכתא ויטת׳ דסרבת למלכא מלבא ־ברבני •-) אמיו כד

עלו׳: 'י'־) תקיפת ו־ימתיד, לחרא מלבא ויגיד סייסיא ביד ׳■-) מלבא
בל קדם דמליא פתגמו׳ )’■ בן איום זמניא ידעי להבימיא מלבא ואמי צ!),

1> I ור I J .

U.( מן •טתי אפרקו׳ מן בייטנא ודקריבין דדהיקין בעיצתא ליה ודקייבין 
 מן ממונן מיסנא מים מן מיס מצרים )2•׳ מן תייט״ט אדום מן אדמתא הנדק׳

ק דמלבא אפוי דהזון אינון ומדא׳ דפיסא׳ כביבנ׳ ̂)‘י •טבעת• •יויטלם  הי
:במלכותא דיתבין

 דלא על מלבתא לויטת׳ נעבד מה עצתא סבון מלבא להון ואמי ג',!).
סייסיא: ביד דיטלה 'יי) אהיטויויט דמליא פוקדניה עבדת

 ■■"■)דכד’' מטיול ממוכן •טמיה ^'■)מיתקרי ולמה דניאל. דהוא ממובן ואמי ).16
 דניאל והוד, ועזייה מ״טאל הנניד, עמהון גלוון לבבל יהודה דבית •טינטא *'•) נלוון

 מרומא מן איתנזי דדניאל ידי •■׳'') על ותוב וגבורן. ניסין ידו׳ על ואיתעבד בגלותא
 מליא קדם ממובן ואמר מתקן ממובן. •טמיה איתקיי בבן מלכתא ויטתי דתתקטיל

 זעידי •טליט׳ הוו עיצה יהיבין דהוו בזימנא מלבא נזיית היא דהבן ויטולטניא, ז״)
 דיבדבין, "') עיצתא •טפיית לא ואין ׳תה עבדו עציתא •טפיית י"■) ואין קדמו׳ ע״צין י־'■)

 והוד מלכא. קדם קדמיא עיצתא י'■') ׳היב והוא דבולהון )‘י- זעייא הוה ״) וממובן
) •טקיל ממובן יי)דתמלל צביא הות ולא מיניה דעתייא ייי) פיס״תא ׳•') אינתתא ״

(' 1 V] .רוגוא— ('̂ K : .ורוגזיה— ('• If V .1 —דלק( H .ץ ר•) —עבעא■ 
 —לא. ריסיג —דמלכא. 11מ) — רבני. K י) ומוביד.-- K ל) מלניא.-־ ולקדם K ׳''! —קדטוהי.

 —טדורך. K ׳•') —גברת. יי) —ושתי. מלכתא K י■') — למלכא. ליה ואמרו ̂ג -י) ־ סננת. 11 יי)
 —קדמך. H )20 - כען. > K ''') —כען. ועד H V '<) —דבריתי. ומכה לי)'ג —בדיה. K )״'
21 V .22 - קטירי, II .25 —היכמא. יג )21 —רברבי. 11)2וי —לאיהתא( H V ביד.- שילח די - 

II 2c .2( 11 —פתגכא. 11 )2ל —עלוהיs .20 מברים( H Y .יג ■)’״׳ —רברבניא H .דחזיין—
- ר׳ II ״'■) ח. א.- V ̂■) —דגלוון. K •"') —איתקרי. II Y '-) של  — ירוי. II ־ג ■־•",, שבטי

 H יג )10 —ששירן. K ״") —עריצי. K 'י'■) —ושילטוניא. II לי) —ממרומא. II ) י"
 איתתא.-- H ג’"■) עיצתא,- > K 1,1" —מלהון. מ; II *)2 —הוא. Y )1' כנהו;.-־ ררברבי;

̂) —עתירא. רהוא) H( רהות Y 11 )2" —פרפיאתא. Y ׳'■') —רתתמלל; Y ל
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 למיכבש עיליתא אשתנחת בדו לגרמיה ממוכן ואמי בלישנה אלא )‘ עמיה
 על לא ושלטוניא אומיא קדם ממוכן אמר בבן גבריהון. מוקרן דניהוון נש'א c‘ על

 ושליטיא עממיא כל )“ על אלא מלכתא ושתי ״) אסיטת יי) בלחותי r מלכא
:אחשורוש דמלכא מדינתא בבל דאית

 שייטן )‘י למהוי כולהון נשיא כל על דמלכתא 0® פתנמא יפוק איום . )17
 מלכא מן יקיר י=') את דילמא לבעלה אמרה אינתא י)2 כל ותהי בעיניהון בעליהון

למיתי: צבת ולא קדמוי )‘״ תיתי מלכתא ושתי C־‘ דאמר אחשורוש
 דמלכתא מיליא ית דשמען ומדי דפרס ישילטונתא C® אמרין הדין ויומא . )18

סתא0שילטוניאדמלכאכמשת» לכל די) ״')בי הו' ) עלוי: למרגז די  ממוכן דגזר ובזמן ̂״
 תיע^ וכד גזירתא מלכא יעביד לא דילמא )22 ואמר נפשיה מן דחיל הדא )2י גזירא
 יתי ותקטול בישין דינין יתי ותדון עלה דגזדית הדא )2̂ נזירתא ותשמע )‘י'- רשתי
̂) קדמוי ושתי תיעול דלא i־- אחשויוש מלכא ״״) דמילי אחזי אלא  יתד. ואומי ^

מנהון: דחלין דד.ינון )‘דפיסאי״־ במומתא
19. ̂) פתגמא יפוק שפיר מלכא על אין ממוכן אמי לכן )  ויימי ויכתיב דין ®

 אהשורוש דמלכא קדמוי ושתי תיעול דילא יבטיל ולא ומדאי דפרסאי בגזירת
:מעד. דטבת לרעותד. מלכא יתן ומלכותה

̂־) . )20  ארי )3ג מלכותיה בכל דיעביד דמלכא פתגמא וישתמע י
̂•) למן לבעליהון יקרא יהבון נשיא וכל היא )“̂ סגיאה ^)  מסכיניא ועד עתיריא »
 מלכא ועבד ושילטוניא מלכא קדם פתגמא ושפר זעיריא. ®") ועד רברבניא למן ל®)
)‘י במלוי ״®) רממוכן: '

 ומדיגתא מדיגתא על דמלכא מדינתא טלהון על איגרתא מלכא ושדר . )21
̂) היך  ומטול בביתיה. מתייקר גבר כל למיהוי לישניה היך ועמא עמא ועל כתבד. ^

 כל דיהי 0̂ חדא באיגרתא איכתב עימיה ממללא דממוכן אינתתיה ®יי) הוד. דלא '■>2
.;Tלישנ היך עמיה ומתמליל בביתיד. יקיר נבר

n
 לכל וקרא שדר אחשורוש דמלבא רבא רגזיד, נח כד האילין פתגמיא בתר ).1־
 מטול רגע אנא עליכון אלא רגע אנא מלכתא ושתי על לא להון ואמר רברבנוי

 מלכתא ושתי למקטל עלי נזרתון למה אתון בחמרא מלתא אמרית אנא דאין
מלכותא: מן שמטן ומעבר קטיל אנא לטן אוף מלטתא מן שמה ואעבר

) —כדוי. H )3 —בלישנא. K )2 —אלא. H י) 'V <. ,נשיא— (®H כלחותי.־־־ 
 —דסלבותא.11י><) —]םזשילטוניא. V״) — )^\אזמיא.8 — ושתי. )!מלבתא ז) —*)!!אשיטת.

 —קדמיי. V ״') —לושתי. H *') —יקיר. > K ')3 —איתתא. H Y ')2 - שייטין. H V ״)
)8 —לכל. > H K לי) —שולטנתא. H סי) ' K .סי) —דתיהוי H .20 —בישתא( H ,בןמן— 

'2( K ,22 —הוא( K <; .23 - דילמא( K ,2' —דתשמע( K .25 —הוא( V ותידון H .ותידין—
20( H V 2ל —מלכא. אחשורוש( K ,28 —לא( H ,ואיטי — H (P ,30 —דאעון( H .דימלכותא— 

'3( H .32 —ואישתמע( H ,33 — מלכא( H V 3̂ ארוס.־־־( H .3® —סגיא( H .הוא— 
®3(H.3ל — עתיראועדמטכינא(H (38 —, p H ,39 —זעירא( H V ,סי—מלוי“( H .דמלכא— 

(*' 11 K -.כחבא (« K .דד.וה— H V .איתתיה— (« H V -.דהוי (« H V <
—עלי. > V סי־) —מלכתא.
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 ויטתי ית אידכר חנימיא דקטלית בנין ומיטמשנוי דמלנא עוי*ימין י) ואמיו . )2
 דקטליא דרינא לגזירתא שויא הוות דלא '■) עלה דגזרת מה ^ וית דעבדית מה וית

 דמלכא עולימוי ואמרין :דבבל מלכא דנבוכדנצר זרעיה דיסוף *■) הוה מי־ומא מן אלא
בהיזון. ושפירון יי) יאיין בתולן עולימן למלכא יבעון ומיטמיטנוי ושלגיונוי

 ויכנשון ») דמלכא ■) מדינתיה כל על מהימנין ״) שילמיונין מלכא וימני . )3
 דשעשנז ״) ירוי על נשיא בית אל בירתא לשושן בהזוא דשפירן בתולן עולימן בל ית

:תיקוניהון ויתיהבו ®י) נשיא נמייר דמלבא סריסיה
באפוי פתנמא ויטפי ויטתי חלף תמלוך דמלכא באפוי תשפר די ועולימתא )4

. כן: ועבד דמלכא
) מ־דכי. ושמיה בירתא בשושן תה יהודאה נברא . )5 שמיה אתקל־י ־') ולמה ״

 הדין היומא י■') ואמר דוד איתנבי דעלוי המאה מן דהיל דהוה אלא יהודאה נבדא
 שמידע י) ̂ ב־ שמעי בר ב-יאיר מרדכי הוא דין, נברא הוה ומאן בישראל, נברא ימות

 קיש כר שאול בר יהונתן בר מפיבושת בר מיכה ■י) בר אלה »׳) בר בענה יי) בר
 מיכאל ב־ שישק בר עוזיה ב־ שה־ית בר אפיה בר ביורת בר צרור בר אביאל בר
 בר ירובעל ב־ מלוך ב־ פיתון בר פתואל בר שפמיה בר עמנד.וד בר אליאל בר

 הושים בר מ־ימות בר זבדיה ̂־') בר שמ-י ב־ אליפעל בי זבדי בר חנניה בר ירוהם
ישראל. שמיה דאתקרי בוכרא דיעקב בריה בנימין בר בלע בר נזה בר יטהורה בר

ואמר דישראל מלכא לדוד ״-) שמעי אקיל שמעי, בר דאתקרי מרדכי חמא «י) ומה
 צרויה בר אבישי אתעני קמיול, דהייב ונברא רשיעא נברא לך פוק מלכא, לדוד

 וחמה בנבואתיה מלבא דוד איסתבל מיניה. דשמעי רישיה איסב אזיל לדוד ואמר
לשלמה ואמר בריה לשלמה פקיד מלכא דוד המא וכד מיניה. דקאים עתיד דמרדכי

דאתי לעלמא וייתי דיזכי יתיה קמיול בניא מן שמעי דיפסוק בשעתא תא בריה )23
̂) יחי דעל צדיקא ברא מיניה )2* דקאים ומטיול  לישראל וגבורן ניסין איתעבידו י■

 שבטא )2■ מן קיש בר שמעי בר יאיר בר דכיא מירא מ־דכי והוא נלותהון )2® בארבע
 דיינא דמשה, באוריתא דכתיב כמה בדינא דיתקטיל )28 חייב הוה ושמעי דבנימין.

 דישראל, מלכא לדוד אקיל והוא תלוט. לא דבעמך ורבא תצער לא דקיטטא )29
 צדיקיא תרין )32 הני מיניה דקיימין דחמא יתיה, למקטול דלא !יי) דוד עלוי וחס )3»

:ישראל דבית ידיהון על ומתפרקין
 שבטיאדבית יכניהמלך דנלתעם בנלותא ירושלם מן הוו >33 ואסתר ומרדכי . )6

 תיניינות )3̂ מקדשא בית ויבנון דיסקון דיתנדבון עמא עם מרדכי וסלק והזר יהודה
 נלוותיה בני בארע )3» ותב תיתין זמנין דבבל )35 מלכא נבוכדנצר יתיה אגלי ותוב
:וגבורן ניסין מן נפשיה נחת לא

1( K .3 —מה. >11 )2 —עולימא( H .ן4 —ולא II •5 —דסוף( II V ^.שפירן
“( H V .ז) —ומהימנין K אחשורוש. דמלכא— (» K < ויכנשוןיתכל )H !עוליסן. כולהון— 

(* II .ייי) —דהיא H .״) —ויתיהבון K .י)2 —ולמא II .י)3 —יתקרי H V _-.יומא 
{*■* H ,״י) —שמירעי H ,ז)6 —כענא II .אלא— K < 3 —מיכה. כר( ' H ,זכריה— 
 —קאים, II \ )22 —לרור. שמעי K V )2' —לתר. דישראל למלכא H )20 —המרא, II ®י)
28( H V < .21 —כריה( K < מיניה H 25 —מיניה. צריקא כרא( H .20 —איתעכיר( V 

ם.- תהו ה.- V )2ל גלו טי  H )30 רקשוט.- H )29 —רניתקטול• קטול H דנתקטל V )28 שכ
- ם. ק א.- II )31 הוון.-- \ !!)3 תרי._ H )32 —צבי. ולא H )31 ו  —רככל. > H )35 תניינ

30( H דגלותיה. כארעא—
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דאסא, כמה שמה, הדסה והות )2 אסתי. היא הדסה ית מרבי י) והוד. . )7
 עבדא הות 0 כדון אסתר היא אוף עלמא בגון י•) דאסא ריחיה דבסים האיך מטול

 עובדאה. הוו כדין שמד. י} דהיך ״) אסתר היא י•) עלמא. בגו טבין עובדין
 מטול הדסה )שמד,“ איתקרי )ולמד.‘״ ״)עיבראה. בלישגא הדסד. שמד, ואיתקרי
 יעלה. הנעצוץ תחת ואמר. נבייא ישעיד, איתנבי דעלד, כד,דסד,. ^') מתילין ־')’ דצדיקיא

 תיסק )‘̂ הגתא וחלף היא. חגתא הנעצוץ, מהו הדס. יעלה הסרפד ותחת ברוש
 ארבניא, היא )“ וסרפד לזקיפא. ״') רשיעא המן יסק צדיקא מרדכי וחלף י•') ברושא,

 מרדכי נלא )2״ אסת״ ״') ובנין אסת•: תמלוך ושתי וחלף אסא, יסק ארבניא וחלף «•)
 כשם שמה אתקרי :דישראל בארעא דאיהי דמן לאסתר וארבי איזיל מוטב )2י דאמר,

 חנניה על אמר דכן צדיקיא, )22 בשם אתקריא וד,דםד, אסתירא. יונית נוגד,א כוכב
 האומר דכתיב בבל. היא וצולה בגלותא. די הדסה בין קאים וד.וא ועזריה, מישאל
 קייטא יבש אסא דלא דאיך אסא, בשם הדסה שמה איתקרי ואסת־ הרבי. לצולה

 :דאתי ובעלמא )2̂ ד,ד*ץ בעלמא הולקא להון אית כדין צדיקא ואוף )2* וסתווא )23
 ולא בסיבותא. )2ז והיא בטליותא )2״ אסתר היא דמרדכי. דאבוי אהוי בת ד,ות_ אסתר וד.יא

 בריווא )2״ יאייא הות וטליתא ואימא. אבא לה הוד. ולא טבין. עובדין מן פסקת
לברתא: ליד, מרדכי נסבד. ואמד, אבוד.א מית וכד בחיזווא. וחסודא ושפירא

 עולימתא אתכנשון )3‘ וכד וגזירתיה דמלכא פתגמי ״'■) אשתמעו )2כד« וד,וד, . )8
 מרדכי שמע וכד נשיא נטר דמלכא סריסא דד.גי ידוי על בירתא לשושן סניאתא

 למיבע' דנפקי אחשורדט דמלכא רברבנוי מן לאסתר וטשא שקל מתבעיין, דבתולתא
 שליחוי יתד. יחמון דלא קיטון בנו •)‘‘̂ קיטון וטשד. ■)“ וידברונה, ״)3 ייתון דלא בתולתא,
 מן שופריד,ון ומחזיין מרקדן הווין עברין ״^)שליחוי הוון כד עממיא ובנת דמלכא.

 ושליחוי c״* ממדינאתא. ״״) סגיאתא בתולתא ואייתיאו דמלכא שליחוי )3י׳ ונפקו )3־ כוותא
 חד אמדין בתולתא הנין )‘י עם אסתר דלית חמון וכד לאסתר, לה ידעין הוו דמלכא

 ושפירא בריוא יאיא חדא טליתא במדינתין *■)2 הכא אית במדינתא לעינן מגן לחד,
 אסתר איתבעיית כד דאייתינן. ״*) )בתולתא‘״ כולהון )“ מן יתיר בחיזוא וחסודא 0^

) כתב מלכא, שמע וכד אחשורוש, למלכא אודיעינון אישתכחת. ולא  דכל בדגניסים ״
 מרדכי שמע וכד דתתקטיל. נזירתיה היא חדא שליחוי קדם מן דתיטיטי כתולתא
̂) דחל פוקדנא  ״^)מלכא אסתר ואידברת לשוקא, דאחוי אחוי בת לאסתר ואפיק ^

נשיא: דד.גי״-)נטר יחי על

H 2 —אמן. דבי מר( H V הוה והדסה )II (3 —שמה. היה( V .4 —בגין( H 
 —עיבראי. H V —כדון. H )8 —שמא. H ז) — והיך. K )8 — היך. K ״) —הוה.

 —תיסוק. n י)4 —כהדסד,. H Y •)3 —מחולץ, H •)8 —שמא. K •י) —ולמא. K )1״
H .חלף— H V (le .ז•) —לזקיפה H י)8 אורבניא.- הוא H אורבניא וחלף אסא היסק 

 —צדיקא. V )22 —איזיל. בגלותא II V )2י —גלה. H )20 —בן. K סי) —אסתר. תמלך ושתי
 —בטליותה. V H )26 —ולעלמא. H V )25 —ואף. H )24 —וסיתיא. II וסיתוא Y י)3
 V )30 —משתמעי. H )29 —כריוא. וחסודא בריוא ושפירא בחדוא H )28 — כסיבותה, 0 «)7

 —וטסא. H ובושה Y )34 —וידברינה, H )3י —ובושה. V )32 —אתכנשין, H Y )31 —פתגמיי.
35( Y .36 —בתוך( Y 3ל —דמלבא. שליחוי( H .38 —ונפקין( H .39 — שלוחוי( H Y מן 

 H )43 — במדינתא. H במדינתן Y )42 —הדין. H הכין K )4י —ושלוחוי. H )40 —מדינאתא.
 בר K Y )4ל —דאיתין, Y )46 — בתולתא, > H )45 —בולד.ום. Y )44 —בחידוא. וחסודאה

נטיר. H )50 — מלכותא, K )49 —ומפיק. H )48 —נגדיהים. H עיסין
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•(« ’c ית ואוחי ») קדמוהי ״) הסד 0 ונטלת '■) בעינוהי ־) טליתא ושפרת 
 ביתא י׳) מן לה למיתן דחזיין עולימתא שבעתי ׳) וית לה למיתן מנוותא וית צבתא

 עממתא, עולימהא בפום לד-ון ייי) יהבת )“ הוה לאסתר לה יהיבין דהוו ומנוותא דמלכא.
 לטב עולימתהא וית יתה ושני דמלכא ביתיה מיין אסתר טעמא )‘̂ הות דלא מטול

• :נשיא בית ^')
 דלא פקדה דמרדכי מטול תלדותה עמד,ג')וית ית אסתי־ הויאת ולא ),10

 ושתי ואמר בליביה ״י) מרדכי חשיב עמה. מהוי י•') דלא דמפהדה 0* מטול תחוי;
 ולשילטניא למלכא )“ שופרה )’״ למחמיא )‘̂ דייתי ־') צבת ולא לנפשה יקרא דעבדת

 עלה רניז דילמא תלדותה, )2!אסתר חויאת לא ולמה יתה, וקטל בישין דינין יתה דן
ותלדותה, עמה תחוי דלא יתה פקד לבן מיניה, דהיא לעמא ומשיצי לה וקטל )22 מלכא

 שלמא ית למידע נשיא דביר, דרתא קדם מהלך מרדכי ויומא יומא ובכל ).11
:ידהא על איתעבידו )2נ נימין ומה )2* דאסתר

 )דהות2- ^,,!5 אהשוידמ מלכא לות )2״ למיעל ורביתא דרביתא זימנא מטא ובד , )12
̂) ארים ירהין עסר תרי -)’« נש־א כנוירת )28 לה ̂•) ־שלמון כדין י'  דציביתהון יומאתא י

J נשיא ובתקוני בבוסמניא ירח־ן ושיתא דמירא במשהא ירה־ן ש־תא דאיבסמת מטול
 דהות מה ובל אחשורוש לבית )2*■ מלכא קדם עלה יי־*•) רביתא ובדין )22 , )13

מלכא: בית ועד נשיא מבית לה מיתיהיב הוה אמרה
 ידוי על תיניינות נשיא לבית ג״) תייבא הות ובצפרא עיילא הות ברמשא , )14
 לוותיה עוד עלת הות ולא מתכתב ושמה נשיא נטר »י•) דמלכא סריסיה דשעשנת

:בשמה וקרייה י■)8 מלכא C” בה איתרעי אין אלא למלכא
̂) דמרדבי דאבוי אהוי בת ״^) אביחיל בת דאסתר זמנא «®)מטא וכד , )15  דאדבד *

 אחשודוש *•)2 מלכא לות למיעל ברתיה היך קושטא מן לה מרבי וד,וה ליה יתד,
 וד.ות נשיא נטר דמלכא סריסיד. בעי דהגי מידן c‘* אלא מידעם כל בעת *>) ולא

̂) אסתר ) כל קדם וחסדא חינא גמילא ^ :חזייהא ״
 לפלטון ■)‘® מלכותיה לבית אחשורוש מלכא לות ״) אפתי ואידברת , )16

:למלכותיה שבע בשנת טבח ירח הוא ״*) עשיראה ׳בירחא
17( »  קדמוי וחסדא הינא ואתנמלת נשיא מכלהון אסתי ית מלכא )ורחים5.

:ושתי חלף יתה ואמליך ברישה דמלכותא תנא ויהב בתולתא מכולהון ̂®)

('H .2 —ישפירת(V .2 —בעינוי( K < .ונטלת - (■*V -.״) חסדא V .קדמוי—
(* H .זי) - ואחדי H .8 —שבעת( V .י) —בייר״יה II V .י«) —יהבה K לה V _-.להום 

H") .2 —טעמת(> V מבל H 8 —בל. מן(>V < ..ויר— *‘(V פקדה דמה H __.דמתפקדה 
 Y )18 —דתיתי. Pmikt v. V דייתי >■ K לי) —בליבביה. II »ל) —מחוה. תחוי H Y ®י)

 .. תלדותא. H תלרותה > K,)21 —למלכה. V)20 —ש־ופרא H K י)9 למחמא.- H לטחמי
22(H .23 —וקטלה( H .2* —ותולדתה( II .2נ —כמא( H V .28 —דאיתעבידו( K _-.לכית 

^ K )3< —כדון. V )3<י —עשד. מיין H V )2״ —בגזירת. H )28 —דד,וה. V ל*)  יומתהא.
*8( V .33 - והכדה( II V .31 — עלת( II < ,35 — אחשודוש( H .38 - לגי( V -^.נטיד 

- > K ל*) א. לכ - H V )39 - וקרת. K )38 מ ה. מנ - K ») ז ד. ̂  H )12 דידבר.- H V (n ב
- H מידען V (n — בעאת. H )1® — אתשורוש. תי.  H חזייאה V >)8 —גמילת. V )15 מי

 —והיא. H דהוא V )19 לפלטין.- H לפלטון > V )18 —לבית. K )1ל —חואה.
50( V .ורחם— (■■>' V .סכל
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 דאסתר מיטתיא ־) ית ועבדר שולטונד לבל שי־ותארבתא מלכא ועבד . )18
״)תולדותיך ׳'■)היא יהודאין )עמיץ‘ הידין חוילי '■)הי לה יהבואמי־ למדינתא ומתנן

 מית טליתא אנא דכד דמטול תולדתי י) ולא עמי לא הבימא אנא לית ליה ואמרת '
 לכל **) ♦טיבוקין ושבק הזר מילהא ית אהשורוש יטמע ונד יתי. ושבקון ואימא אבא “
 מיטב ^) אנא הא בנרמיה ואמר בליביה דהשיב מטול יהב למדינתא ומתנן עלמא ־,
:איתיץ )“ ביניהון דאסתר יי') דעמא מטול ומלכותא אומיא לטלהון -י

אסתר מטול תיניינות אתכנשו ולמה תניינות. בתולן איתכנשו ובד-י) . )19
ברישה. *י') דמלכותא תנא ושוי נשיא מכל יתה רהיט ומלכא דמלבא בפלטין דיתבא *') ■ '■
בעית דאין דמלכא שילטונוי דאמרו מטול תיניינות איתבנשו למה י•') האלין ובתולתא !י

 ותולדותה 'י') עמה לך נליא והיא אחרנייתא בנשי קנייתה ותלדותה עמה אסתר לך תגלי
:מלכא בית בתרע יתיב ומרדכי תניינות בתולן ובהתבנשות ̂") תניינות. כתיב הבי •י) מטול

״20 . . ך‘*̂־ ותלדותה ״־)עמה מחויא אסת^ היא לית )‘) מרדכי יתה דפקיד )הי
) היך '־-) אלא ̂'*) נלת לא בתולתא אתכנשון כד ואף ̂■־) . אסתר מרדכי דפקדה ̂״
i .מטול עלת במכיטתא למלכותא עלת וכד הות מניכתא בטליותא אסתר היא עבדת 
 עימיה: מתרביא דהות ״^) כמה היך עבדת אסתר דמידכי מימייה וית כתבא. אמר בבן . ־:
תרין ותרש בנזנא רנז מלכא בית בתיע יתיב ומידכי האינון ביומיא ).21 ״

אהשורוש למלכא דיקטלון ידיהון למושטא ובעו ^-) מניא מנטיי דמלבא ם.*יםוי
ביה ״") שתי דהוה דדהבא בכוזא הורמנא חיויא ויהבון )2״ ביניהון עצה ויהבון י!
ויקטליה; ^)‘ חיויא ונמחין ליה נתלון ביה נשתי מלכא בעי דכד אהשורוש |
מלבתא לאסתר ותני מרדכי ואזל קודשא ברוח פתנמא איתחזי בכן ).22 ;
_ דמרדכי: בשמיה למלכא אסתר ואמרת ־‘
בספר ואיכתב קייסא על תרויהון ויתליון וישתכח ")2 פתנמא ואיתבעי ).23 י
מלכא: קדם יומתא חברן ־

.III *
 אגניא ®)3 המדתא בר המן ית אחשורוש מלבא רבי האלין פתגמיא בתר ).1

̂) בר ; מעדן )“' בר פרום )“״ בר דיוסים בר דיוס בר אליפלוט C■'’‘ בר טזא בר סדא ̂-
ויזתא בר פרמשתא בר נגר בר שגר בר הדרוס בר אנתימירום ״") בי בלעקן ̂יי) בר י־
) ית ושוי יתיה ונטיל יתיה ורבי דעשו בוכריה דאליפז דלחינתיה בר עמלק בר .־ י י  כרתייה ״

• ועבדוי: רברבנוי מכל )“לעיל

(» M V -.2 שילטונוי( V .צ) —משתותא H V .הא— H V .י'■) —עמיך V 
H .׳>) —הוא V .0 —תלדותיך II V .תלרותי— H V .לכוליה— (» V < מיטב

H . .10—מטיב( K .אסתר— “( K .12 —אייתין( V .וי) —איתננשון II .0̂ —דיתבה K 
 II ובהתכנשון V «!) —הכין. II V )1־ —ותלרותה. H V ^10 —למא. K ’י■• הרישא.-
—מה. היך II V )2* —ועמא. תלדוחר. H )20 —הוה. ולא H היא וליח V «<) — ובהתכנש.

22( 1] V .20 —ואוף( V <; .2ג —אלא( h  V .25 —איך( V דפקדהא II .דפקדא— V (2'i 
H 2ז — דר.וה( II .2̂* —מתרביר.א( H 20 —לאושטא, ובעי( II V .30 —ויהבין( V כה

, 31( H ,32 —ויקטליניה( V .33 —ואישתכח( H .31 —האגגי( H V .3י"י —סרה( V .אליפילוט— 
38( V פדום II < .פרום— (='" II .38 —מעון( II .30 —יבלעקן( V אניתיטידוס II .אבתימרום—
—כל, מן V ■)“ —כורסיה. H \’ ׳)10
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 כן ארום )‘ להמן וסנדין כרעין מלכא בית דבתרע דמלכא עבחי וכל . )2
בשלמיה: שאיל הוד. ולא קדמויי כרע הוה לא ומרדכי מלכא עלד פקיד

 אית רבותא מה למרדכי מלכא יי־) בית בתרע דיתבין דמלכא עבדוי ואמרו . )3
 דאת *) מה מטול קדמוי כרעת לא ואת המן קרם וסגדין כרעין דהינון עלינן יותר לך

 ליבא הפרי טפשיא להון. ג) ואמר מרדכי עני דמלכא. פוקדנא על מעבר
 מתגאה דד.וא נשא בר איתוי מן פהימא יי) לי ואמרין מלתא ■) מני שמעו )“

 ביכיה *•') ובתולדותיה )’יי זעירין ויומוי ^') אינתתא )” מן )’״ ילוד הוא ומתרברב
 ואנא לעפרא חזיר וסופיד, ^') חימתא »') מלי יומוי וכל ותינהתא ועקתא ואיליד. ®י)

קדמוי; אסגוד
 נור והוא בשמיא חד דד,וא וקיימא הייא לאלהא אלא סגיד אנא לא ®י) . )4

 מחשך בציביוניה בגבורתיה רקיעא מתה באדרעיה ארעא תלא נורא )2״ אכלת ®י)
̂) ימא עבד בהכמתיה השוכא מנד.ר ברעותיה )2’ שמשא  במזופיתיה בחלא )2” סניתא ~׳

 באוצרי )2׳■ מכריה זיקין היך יתיה אסר כהמרא דגלגלוי וריחא כמלחא )21 מוי טעם שוי
 במ־מרא )2יי תהומא "-)8 עביר )2ל ולא רעיש יתכא )2״ לארע יסק דלא בנין תהומא

 מנין עננא ״יי) על ערפילא היא איך פריס באוירא עננא איך מתהותיה רקיעא ברא
 שמשא קדמוי ייי) רהטין ודלרע, דלעיל בהיליה טעין דארעא אפ• על משכנא היך

 רד,טין כולהון אלא נהין לא שעה יייי) בטלין לא ומזליא וכוכביא וכימה יי)2 וסהרא
 למשבחא ״״) יאי ליה יתהון דברא דמן רעותיה למעבד ולסמאלא ׳■יי) לימינא '•)” כאזגדין

 קדם סגדין יייי) דאבהתך אשכחן "י■•) והא למרדכי ואמרין עניין קדמוי. ולמסגוד
 אמרין דהמן. אבהתיה קדם דסנדין איתוי מן להון ואמר מרדכי עני דהמן. אבהתיה

 מן אנא להון אמר דהמן. אבוי דהוא אחוי עשו קדם יעקב אבוך כרע לא ליה
 קדם סגד ולא הוה ילוד לא ״יי) בנימין עשו קדם יעקב מגיד וכד דבנימין, זרעיתיה

 עד אימיה ®•■)במעי עלמיא י■)2 קיים יתיה נטר כדין ׳^) מטול יומוי. מן י״) אינש
 בתחומיה שכינתיה ותישרי בארעיה מקדשא בית ויהוי דישראל לארעא דיסקון ») עידן
 כרע אנא לית ואנא בארעיה וסגדין כרעין ועממיא תמן יחדון )’® ישראל בית וכל

הדין: דבבא ובעיל רשיעא »!) המן קדם וסניד
) ויומא יומא ליה אמרין כד והוד, ).5  להמן ותניאו מנד,ון קביל )18 ולא ״

יועדאה: דד.וא להון דאמר מטול דמרדכי מילוי קיימין אין דנחזון ®*)

1( V דהכדין H .2 — דהכי( H V .ר,דמוי (® K .1 —פלכתא( H V .את—
 —ואימרו, H ואימרון V —חדא. מילתא V ז) —שמעון. H V )6 —הון.’: > K ״)
 ובתילידותיד. V ®י) —ויופיה. K י)2 —איחתא. H Y )“ —מן. > V סי) —בהימא. H ״)
H 1 - ובילרותיה( ' K כאיביה H .כיביאה— ("> H V י) —וריבויא. ואיליא« H .חימתיה— 

)8 —וסופו. K ■י) ' H V י) —אנא. סגיד אלא® H V .20 —אכלא( V נורא. ומלאנוי— 
'2( H .22 —וברעותיה( V סגיתיה H .2® —סגיאה( K .21 —כחלא( H V .25 —במלחא(H 

- H V )26 —באוצר. ה. נ ת  H במיפריה V )29 - תחומיה. H V )28 —עביד. H V )2ז י
 —חרא. שעא H V®®)- —וכימא, H ®)2 —קרטוהי. H י®) — עלפא. H V ס®) — מימריה.

1(® H Y ג®) — לימינא. אילין H Y .ס®) — ולשמאלא H ז®) —למשבתא. למדבחא H  V 
 —נדון. K (n —מיומוי. H )1» —אימיה. במעי הוה H «*) —סגידו. Y ®®) - אשנתנן,

12( H .11 )1® —עלמא Y דאימיה, במעי— Y (n יסקון די H .15 —יסקון( H .16 —ישרון( K 
—תזיאן. דניהוון H )19 —להון, שמע H Y )1® —לא. H )1ז —רשיעא,
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 ואיתמלו קדמיד. )2 ולמסגוד למכרוע צבי מרדכי דלא מטול המן וחזא ).6
חמתא: מרדכי על יימן

דחויאו מטול י־) בלהודוי במרדכי ירא למושטא בעינוי קלילא והות '=) ל). .
 דמלכא מדינתא בכל די יהודאי כל ית לשיצאה המן ובעא הוא יהודאה דמרדכי ליה

. t דמרדכי עמיה אחשורוש
 אחשורוש למלכא עסר ״) דתרתא בשתא ניסן ירח הוא י־) קרמאה בירחא ).8

 עסרא ׳) דתרין לירחא ירהא ומן ליומא יומא מן המן קדם ערבא הוא מילתא אפיל
* אדי: ירח ד>וא

מתבדר דיהודאי חד עמא אית אהשורוש למלכא המן ואמר ).9 .
 פישרי מלקטין רמא. ורוחא ״') ניותנין מלכותך מדינת בכל עממיא ביני ומטילטל

 מדינן מכל י)2 ונימוסיהון עמא )“ מכל שניין ועובדיהון תמוז, בחצבי ויתבין טבת
 דמלכא ועיבידתא ^') נפשיהון צביא י')‘ לא ועובדנא מהלכין לא ובנימוסנא

 מסאב. כמידעם )‘̂ לנא ״י) והזיין בארעא רקקין לנא חזיין וכד עבדין. ליתיהון י'•')
 סלקין מנהון דמלכא בעיבידתיה י'') ולמעבד C® ולמשמע למימר נפקין אנחנא וכד
 רהטין אנחנא וכד בחצופין ונפקין בחדרין ועלין גידרץ ופרסין בשורין »נ•־)

 ומבטשין )20 שיניהון וחרקין עיניהון מביקין וקיימין מהדרין יתהון )2̂■ מתפוס
 יהבין לא בנתיהון מן יתהון. למתפש יכלין אנחנא ולית יתהון )2׳ ומבהלין רגליהון

 דמלכא עיבירתיה למעבר מנהון דרבר )2״ ומן להון. נסכין לא בנאתנא ״־) ומן לנא
 שריא יומא לנא אמרין מננא למזבן צביין דאינון ויומא פיהי. בשיהי ליומא ״יי) טטיק

 יומא לנא י̂■■) ואמרין שווקין עלינן אסרין מינהון למזבן צביין דאנחנא ויומא ר,יא
̂) מצלינן צלוי בתינינא הרען שמע אמרין קדמיתא בשעתא הוא. אסירא  בתליתיתא ^
 להמא לנא דיהב מברכינן דבשמיא לאדהא אמרין ביביעיתא אכלינן לחמא אמרין
 ואמרין לאפיהון נפקן נשיהון ^^) וכשביעיתא תייבין ובשתיתא נפקין בהמישיתא ומיא

 כנישתהון לבית עלץ רשיעא. דמלכא בעיבידתא לנון דעקת גרסווא אייתיאו
 הדין ואמרין לשלטננא ותכרין למלכנא ולייטין בנביאיהון ומתרגמין בספריהון קריין
 נשיהון ונפקן יומין לשבעא נידתהון ̂)0 רבא. אלהא ביה דנח יומא ד,וא

 ולא בניד.ון ערלת ית C‘■‘ גזרין יומין לתמניא מיא. ית *י)3 ומסאבן ליליא בפלגות
 ירחא קריין יומין לתלתין עממיא. בני מן שניין דניהוי ואמרין עליהון חייסין
 הדליקה ־)‘״ ועבדין ביה עבדין טבין יומין תמניא ניסן בירח מלא. וחד חסר חד ואמרין

) דאתפרקן סיי) ידין ואמרין פטירא קדם מן חמיעא וגיפין ומיבותא *)’ ביה ̂״

(» V II 2 —מרדכי. צבי( H V י•) —המן, קדם V .והוה— V -.ל מטו  II )0 ד
—וריחא. H V —מבדר. H V )0 ביהודאי. V )0 —עשר, H V ׳) —עשרה. II V ני) — דהוא.

א.- II נ)1 - K )‘2 עממי ל. כ  איגון.- לית II V ג!) ועיבידתיה.- V ̂•) צבין.- K י■') ב
5<1( H V .זי) —לן H -.י)8 במידעם II V < .13 —ולמעבד( H .יי-) —בעצרתא V .־ כשיזרין
21( V ופרצין II .22 —ופרכין( V גדירין H -,23 גודרין( V .2־1 — יתהום( H ,מהדרים— 

25( H _,20 מבדרין^ H .2ז —ומבטנין( K ,28 —יתהנא( H V ,דרכרב. )29 —בנתנא— 
39( II V ליומא - א. הו ה.-11)33 בתינייתא.- H V )32 —לן,H V)3! ה א ת תלי - V)3* ב . ן  ל
35( V < ,3» — נשיר,ון( V איחון H 37 —אייתין. לא( H V .38 —בעיבידתיה( II ,30 — לכי( II V 

 — ית >H ■)13 —יומא, K )12 —לשבעד״11 )1י —נירותיהון, H נידתהום V )19 —שכיעאה. יומא
K (n < .3 — ית‘( II .יי!) —מכל Y .17 —הדליקא!; II ,18 —ומרביתא( H V .דאיתפריקו— 

19( Iv .־ ביה
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 דילהון כנישתא לבית עלין דפסחא. יומא יתיה וקריין מצרים מן אבהתנא י)
 קדם מן חמיעא דמתנריף כהדין ואמרין בנביאיהון, ומתרנמין בספריהון קריין ®)

 מן פורקנא לנא יתעביד וכן מביננא 0 רשיעיתא מלכותא תתגריף הכדין פטירא
 כנשתין ») לבי עלין ביד. עבדן טב*ן יומין תרין םיון בירה הדין. טפשא מלכא
 למלכנא 0 לייטין בנביאיהון ומתרגמין באורייתא קריין ומצליין שמע קרית קריין

 ושדיין אלההון בית לאיגר וסלקין דעצרתא יומא יתיה וקריין לשלטנא «) ותברין
 מן מידען יתלקטון הכדין הזורי דמתלקטין היבמה ואמרין יתד.ון ״) ומלקטין הזורי
 בעידן לעידן דמיני. טורא על לאבהתנא אוריתא דאתיהיבת הוא י") דין ואמרין ביננא
 ומתרגמין בספרידען קריין ®י) כנשתד,ון לבי עלין בתשרי הד ■י) קורין שתא ריש

 דדוכרן יומא על ואמרין בהצוצרתא ותקעין לשלטנא ותברין למלכנא לייטין בנביאיהון
 לביש יעול דבבנא ודבעלי לטב יעול דילנא דכרנא דבשמיא אבונן קדם אבד.תנא

 נשידען איטן ומתפנקין ושתין ואכלין ואווזין היון C־‘ נכםן ביה בתשעה ומריר.
5(  נשיהון אינון וציימין רבא צומא יתיה קריין ביה בעסרא »<) ובנתיד,ון. בניהון '

 ואמרין עליהון הייסין ולא יתהון ומעיקין ציימין בניהון בני ®י) ואף 0' ובנתיהון בניד.ון
 דבבנא, בעלי הובי על ומיתוספין מתכנשין דילנא הובוי ״*) הובנא מתכפרין הדין יומא
 ותברין למלכנא לייטין בנביאיהון ומתרנמין בפיפריהון וקריין כנישתהון לבי ועלין

 ומהננין רהמי ובעיין עלמא מן מלכותא i- הדין תתכפר הכדין ואמרין לשלטנא !*)
 בתיהון אגר מטלין מטללין ביה י^) עסרא <=*} בהמשא שלטניה. ויתבר מלכא דימות
 והרמן הולפנא )2̂ ומפשיהין אתרוגנא וקטפין לולבננא ומשמטין לבוסתננא ונפקין

 מלכא דעבד כמידעם )2® ואמרין הושענא להון ועבדין הייסין ולא סוניהון ועיקריהון )2ז
 בדעשענא וד,דרין והדיין ומצליין כנישתא ׳■'-) לבי ועלין עבדין אנהנא סדרי בני

 אי לנא לייטץ **'•) מילט אין ידעינן ולא '^) גדיין היך ומרקדין ושוררין
 דמלבא עיבדתא עבדין ולא דמטללתא הגא יתיד. וקריין לנא מברכין ברכא )“

̂) אמרין  יעבדו דלא םיד.י בשיהי לשתא ליד. ומפקין יי)’ לן ״יי) אסירא יומא לנא ®
 שמיטד,. קריין שנין לשבע יובילא. יייי) קריין שנין להמשין דמלכא. עיבידתא ביד.

 טבא. יומא ועבדין ירהא קריין יומין לתלתין שתא. קריין ירתין עשר ״*) לתרין
 טלטתהון הוד. כד :מלכא מרי דניהא יומא ליד. ועבדין שבתא קריין יומין לשבעא יי)

 בישין מחשבין עלנא מחשב .Tשמ הוד. דוד מלכא עליד.ון *)2 קם עליהון קיימא
̂) יתנא לשיצאה ובעא **)  שבק. וחד יתנא קטל פטימין תרתין עלמא. מן ולאובדנא ^

ובתרוד-י ארצה. אותם השכב בחבל וימדדם כתיב. דהכין יתיה. כביש לעבדין ודשבק

—דמגריף. Y >) —וקריין. II V ״) —כנישתהון. H V )2 —אבהתן. II Y י)
H Y )‘ ביננא. מן— (® Y כנישחד.ון H .7 —כנישתיהון( H .למלכא— (® Y .לשולטננא— 

’( Y .סי) —יתהום II יומא. הוא— > ( II Y .2 ־ בחד(> Y קורין H דמזבנין כל .fpblt bis 
®1( Y ,י) —בתשעא^ Y אווזין. חיוון— ®Y C ,1® —ובניהון( Y .בעשרא— ('" Y .ואוף — 

Y *') < ;בניר.ון בני nur.— (סי Y .20 —חובי( Y .22 —לשולטננא. )2! —למלכננא( V 
 V *)7 —וחרבין. Y )2® חולפננא.-- Y <׳-) —ביה. > Y )2-1 —עשר. Y )2® —טפשא. מלב׳

 —אי. Y )22 - לא. K )2' —ושוורין. Y )20 —כנישתהון. V )20 — במידעם. V )2® —ועקרין.
22( K -,טי - K )3® —ברוכי. V )2* ליי . ן - ומפקי V )37 —הוא. Y )2® ל ה.  V )28 ל

- Y )4' —עטר. V (J0 - יובלה. Y )23 —יעבדוןכהון. ע. שנ  —ובא. > K ^)2 — מנד.ון. V*)2 ל
(<* Y יתנא. ולאובדא—
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 בית ־) ואחריב עליהון pSc שמיה. נבונדנצר דד^ה מלכנא )‘ מן הד מלנא קם
 שבקון לא כעץ ועד רמתא רוחיהוץ ומן בנלותא *תהון ואייתי קרתהון ובז )“ מקדשיהון

 וסגדין פלחין אנחנא לית למלכיא עלמא דמן אנחנא אבהתנא י׳•)’ בני ואמיין *)
 וממייין אזלין איגרתהון ואתר אתר ולכל משתמעין אנחנא לית C לשלטוניא

) שולטננא. )‘״ ויתבר מלכא יי) וימות אלהא קדם רהמין מבעי .  אנחנא ולית ״
 נפשן בשבעין אלא תמן 0״ נחתו לא למצרים ^י) אבהתהון 0̂ נחתו וכד ־י) .ידעץ

 מידעם להון לית בגלותא דאיתיהון והשתא ריבוא »') בשיתין סליקו מתמן סליקו וכד
 כוותהון וסוחרין ®י) מםכיניץ די) ולית עלמא דמן אנחנא ומבין הסידין בני ואמרין

 כל בוצין. תליין ומנהון קירא מזבנין מנהון מבדר. קרייתא ביני הדין ועמא בעלמא.
 מרי צבי אין והשתא מזבנין. )21 בשויא דמזבנין )20 ‘וכי מזבנין בעושקא ׳*') דמזבנין

 דילך )2̂ גנזי לבית )2® דילי גנזי בית מן כספא ככרי אלפין עשרא )22 אתן •מלכא
 לא מלכא ולמרי עבדין לא )2̂ דמלבא ועיבידתיה מהלכין לא מלכא דבנימוסי מטול
בחיי: יתהון למשבק ישוי

 ועשרת יתהון למובדא כתבא יכתב )2' שפר מלבא על אין אלא )2״ . )9
̂) למתייא )2® עיבידתא עבדי ידוי על אתקול דכסף )2» ככריץ אלפין  גנזי לבי ®

:דמצדאי שעבודהון ̂®) מן אבהתהון ®®) דסלהן רבוון «)2 שיתיץ מאני כל ^)‘ ומן דמלכא
 אגגיא המדתא בר לחמן יתד. ויד.ב ידיד, מעילוי עזקתיד, ית מלכא ואעבר . )10

דיד.ודאי: מעיקהון
 דשפי מה ביה למעבד ועמא לך יד.יב כספא ^)‘׳ להמן מלכא ואמר . )11

) מזביננא. ®י=) היך ולא זבונא =)‘‘ היך לא אהשורוש מלכא יי') ואת ^עינך. זבונא ̂״
א )42 ,גא אן; דד,בונא שקיל ומזביננא ^') דהבונא *)0 ̂׳) ן^א זב̂ו  מזביננא ^

̂) כספא c‘■ ליה ״̂*) ואמרת לד.מן עזקך ׳■*) דיהבת )44  ביה למעבד ועמא לך יד-יב ®
 בנחירא ״״) דדהבא קדשי חזיר. באף זהב נזם כתבא. איתקיים עלך בעינך. בשפר )49

)ךחןירא.  מלכותא לך יאי לא בדין לחזירה ־־י•) קדשי ^)2 שפ-רץ דלא במד. «̂׳
טעמא: וסרת י׳')‘ שפירא לאיתתא דמי ואת

 דד.וא »־) ביד. עשר בתלת קדמאה בירהא דמלכא ספרוי ואתקרון . )12
רברבנוי ועל דמלכא יקירוי על יד,ודאי על המן דפקיד מה כל ואיבתב ״י•) ניסן ירה

 K )4 —וכן, K צ) —בית, ית V )2 —שמיד., נבוב׳ דהוה קדמך דר.וה מלכיא \ י)
 V )0 —דימות, Y )8 —לא. Y ד) —לשלטוניא, Y )0 — אבהתא. Y —ואבדרין. '\

 —אבד.תא. K )18 —בד, Y •)2 - ידעין, אנחנא ולית > K יי) —שולטננא, Y )10 —מלכנא,
14( K < ,15 —למצרים( K < .16 —תמן( Y .4ל — רבבן( Y ,1® —מסבינין( V .וסוחרים— 
10( H Y 20 —בעושקא, מזבנין( H V .21 — דזבנין( II  V מובנין )V (א.- ובנין שוי ב
22( H ,28 —עשרה( H .24 —לבי( H .25 —מלבא( H Y 2>5 —אינון, לית( H .אילהין— 
- V)2ז ב. ת ב א.- H Y)29 כסף.- די Y)28 ו תי - H יבל V)31 —לבית. H Y)30 למי ל. כ  י

82( H V .88 —ריבנן( ’A .34 —אבד.תד.ומ( Y .35 —שעבודד.ום( H Y 6 — כספך(® H אחשו׳י 
 H Y )41 דהבינא. H )40 —זבינא. H )30 —מזבננא. H Y )38 —ובינא. H ז'־) —מלבא.

 —עיקתך. H עיזקך Y )15 — יחבת, די H)44 — מזבננא, H Y)43 — ובינא. 11)42 —ומזכננא.
48( Y < ,4ל —ליה( H  Y ,48 —כספך( K .40 — יהב( H Y 50 —דשפר. מה( Y ,בנחיריה — 
!5( V .52 —במא( H 53 —דחוירי, בנחירא דדהבא קדשי( Y .54 — דחזירא( K _  V )55 כן.

H .50 —יאיא( Y וסרו H ,5ל —וסדי( K .58 —ואיתקרן( H 59 —דד.וא, בירח( Y Y ,ואתכתב—
2־•י־
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 מדינתא ודעמא. ■•) דעמא •טלבגר -) נל •) ועל וטדעתא מדינתא בכל דא־ת
 אנתב י) אדדטורדט דמלבא ביטמיה לייטניה ה*ך ועמא ועמא כתבא היך ומדינתא
:דמלכא בעזקתיה ואיהתם

13.  אהיטורויט דמלכא מדינתא =) לכולהון דרהטיא טרד אינרתא ואיטתדרון )
 וניטיא וטסל־א סב־. ועד טליא מן יהודא־ כל ית ולמובדא ולמקטול ׳׳) לשיציא

 ואוף י") אד־ ירה דהוא עסר •) דת־י לידהא יומין עטר )’ בתלת חד ביומא
:בזו ") בתיהון

 לכל איתגלי ומדינתא מדינתא לכל מלתא ואטתמת כתבא ואיתפיטר ).14
 יתך למודעא דין *=') כל על הדין ליומא עתידין ^') איטימום דיהוון <') עממיא )‘״

נכדאתא יי) לארע דזבנוי '") על דיוסף אהוי הזון אתון בטיל. ®י) לא במידה )
)“ לארע י)8 אזדבנו בניהון בני  אשתתף לא ובנימין נכראתא '

:ואסתר 'מ־דכי הוא לישראל פרקין בנוהי )2' מבני נפקו

מטול )20

 איתפי־סמת ״-) ודיטגמא דמלכא ^-) במילתיד, ודהיפין טרידין נפקו ו־הטיא ).15
בכיא: הות דשושן וקרתא ולמשתי למיכל יתיבו והמן ומלכא בידתא בשושן

IV.
1.  דאתעביד מה "-) כל ית דקדשא ״•-) ברוהא ̂־) ידע הוד. צדיקא ומרדכי )

 בלשכת דיתבין ומלאכי זכריד. הגי לות צדיקא י׳־) עבדוי ■־) ביד לדרבליד, מלכא •טדו־
) רבא שורא על תמן ומתנבאין הגזית  •טבעין ביה דאתנביאו ״׳■) בת־ ומן דבי־ויטלם ̂״

^ין: ות־ין '■•)  ספ־ין *'•'■) ושבעא ®•) ויעשרין מאה ואייתי רשיעא אהשו־וש שדר מג
 בידיך ־■'■•)’ ופינקסיה בידיה )“ מגילתיה וגבר גבר מדינן ושבע יי*)‘ ועיטרין מאה מן
) ויתיבו ׳>״)  נימוטיהון ועל יהודאי על קשייתא נזירתא ושלהו וכתבו שושן בתרעי ̂י

̂) ליה והתמון ״*■) דמלכא בשמיה להון ״)“ כתבו ««) קדמיתא ואינרתא  באיזקתיד, *
 באנרתא כתיב הוה ̂!•) והכדין רהוטיא. ̂*■) ביד יתיה ושדרון אהשורוש )‘- דמלכא
 די ולישניא אומיא עממיא לכל אחשורוש מלכא דמני ^)“ איטן מגמי )‘י־ ובפונני
) דגבדא לכון מהודענא יסגא. שלמכון ארעא בכל דיי־ין  מן לא לוותנא אתא חד ״

 דבבנא. בעלי על ולאתגברא עלנא לאיתוספא ואתא הוא מדינתנא מן ולא *י*■) אתרנא
 בוכייה אליפז ב־ רעואל בר רבא עמלק בר מלכא אגג בר שמיה והמן ביד, בדקינן
) שליטין ב־ דעשיו  וקלילא זע־רא שאילתא מיני ושאל אריעון. ■)’" ועת־־ין נכסין מרי ̂״

נפקו כד ל־ ואמ־ כשדין. דלא נימוסיהון ועל מיליד,ון ועל יהודאין על לי והוי

(' V < .׳ץ —כל II .ע^טונוי— (■" K ועמא— (■' V ואיחחתס. איתיתג__
“( II V .מדינתיה— (« II .ז) —למיקטול H V .עשר— (» II .ואף— H .בוזו — 

 כטול.-_ H 1̂' —דן. K ייי) —עבידין. K עכדין V י־ו) —דיהון. H V •י) —עמיא. II V «נ)
16( II V .׳'' —כמידהV (i דזבינוי II 'ץ ז<) —יר״יה. דז■ II .1*־• —נוכריתא( H V _-.לארעא 

■19( II V .2״ —נוכריתא( II 2י —כ;. מטול( II V .כנוי— V < .2.1 —דמלכא( JJ 
- > K —קודשא. V )25 —ברוח. V )21 - איתפרסת. ה. I י־צ) —עבדוי. > K מ I  

 זץ —ושבעה. II <׳•)2 —ותרתין. V צ)1 —דאיתנבי. H )20 —דירושלם. H V )20 —טדיקיא.
 — כתכון. V )28 —בתרע. H״•) —יתיבו. K )20 —ביריד.. > K )26 —ושבעא. V )21 —סופרין.

 JJ )13 —אחשורוש. ;> H V )12 —באיזקתא. K V (H —וחתמו. H )10 —ליד.. H K )2יי
 J1 V )18—חד. > V )1" — יומני. H ^10,—ניגמי. K V )1י'- —הוה. > V (n — דהיטיא.

ארעי;. H סי'■) —ומרי. II Y )10 - ולא. הוא
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 זבנית הדין ועמא וגבר. גבי לבל מאד ־) בספא מאני ־יבבן יצזיתין י) ממצרים
 ובספא 0 עלי פ־ת1יג ודעתי הדיתי ״) שגי אהימורויט מלנא אנא כען לקטלא.

 אביל דאנא במו י•) וחדו וימתו אבולו נעץ לקטלא. ליה זבינית ועמא מניה נסיבית
̂) בקימתא ליהוד בקימתא דאהיד והדי. ויצותי  ופוקו בסייפא ליהוד בסייפא ודאחיד ־

 תהוסון 0' ולא דלייטנא אדר לירה עסר ־) ולהמיטת עיטר לאיבעת בר\[ ויטלוטו
 אלהן )“ דרדקיהון על ולא רברבניהון על ולא יטלטניהון על ולא מלביהון ייי) על לא

 עממיא "י) ליל אהיטורויט מלבא דמני לנפימיה. גבר גבר בוזו וממונהון י'} קטולו יתהון
 ויטבטא יטבטא ולבל ומדינתא מדינתא י־י) ולבל ״) ואת•* ארד ולבל ולייטדא אוטיא
 אמתא או •הודאה עבדא ביה דאיטתבה )’׳ וקריה '״) קריה ולכל ול־ע' ז־־עי ולבל

 דמלבא גזירתיה קבילו דלא מקדם י■י) בתיהוץ תרעי על רברבנוהי *תנסבון יהודא־תא
 ובד מלכות•: ארע אם• על יהודאה ייטתבה )‘י'־■ דלא צבי אהיטיורויט מלכא ®־) דאנא

 מן לבויטוי צדא דאתהתמת א*גרתא וית דאיתגזרת גזירתא ית צדיקא מרדכי הזא
 ־בא מה ווי ואמר בקליה וארים בקטמא ואתפלפל ■-)’ יטקא ואתבסי ומאהורוי קדמוי

 על ולא יטבק ופלגא גזר פלגא על *־־) לא והמן מלכא עלנא דגזר גזירתא היא
̂) רביעיתא על ולא תילתא ̂) על אילהן י׳  יתהא וליטיצי למיעקר גזר כולא גופנא ־'

 עליד״ין והיטיב ר־ב צדיקא מידכי ית ייטראל דבית עמא הזי ובד יטוריטהא. מן
 להון דלית להדא ו־ב סניא ״יי) עם דיהוון עד לותיה ואתון י-) אתבניטון ̂-) בולהון
 הביבא ייט־אל בית עמא להון. אמר ובן עד קהלא בגו ־•גלוי על מרדכי קם מיניין.
 עלנא דגזר במה יטמעתון ולא דהוה במה ידע*תון לא דביטמ*א אבוה• קדם ויקדא
 לנא לית יטמיא. מתהות יתנא וליטיצאה א־עא אפי מעל יתנא להובדא והמן מלבא

̂) רהמין דבעי C- נביא לא ואף עלוהי דנסתמך מלבא יי=)  לנא לית ארד עלנא. י־
 עלנא איתבתבת ואתר ארד בבל לתמן. דניטתיזיב מדינתא לא ואף למיעירוק

 דלית בימא ובאילפא רעי להון דלית בענא הוינא עלנא. אייטתדר מדינתא ובכל
מתה: אמהון ינקין אינון ובה אבא להון דלית ביתמין והוינן מדברנא. ליה ל")
מב־ך כד דאוריתא ספרא עלי י'"•) ואפיקו •טדטן לרדעי ארונא ית אפיקו יטעתא בה

 הדברים בל את ומצאוך״') לך בצר ביה ק־יין והוו בקטמאי")ביטהא
 עמא ואמר. עד קהלא בגו •)‘̂ רגליה על מ־דבי קם אלהיך. י• רהום אל ני האלה

 בר יונה עליהון איטתלה בד נינוה אניטי מן וגיהזי ניקום ויקירא הביבא ייט־אל בית
 ויתבסי מיניה תנא ואעדי יקריה מנרסיה וקם דנינוה קרתא ית למיהפך נבייא אמיתי

ודרברבנוהי ״*׳) דמלכא נזירתיה מן ואמר. בנינוה ואכריז בקטמא ואתפלפל בשקא )‘״

H P שיתין. עמהון אפיקו— (-H דהגא. מאני — H p .חזיתי— V מניה feblt bis.—
V *) ,כמה— H V (c .ז) —דאחיד H V .עשר— V p .דלישנה— H .תחוסו— 

 V <-') —ממוניהון. זית V )12 —הן. אלא V ״) - מלב', על ולא שלטניהון על לא K יי!)
 11 ■\ לי) —וקריה. > Y זיי) —מדינה. H מדינא V ליי) —ולכל. > K ■̂)'1 —עממיא.

- II V י)8 דמשתכח.- ה.  איש־תבה.- H )2י מלכא.- > V )20 קדם._ מן H )10 כ
22( K ,2« —גזירתיה( H Y .2* —ויתפלפל( Y < .2*־• —על( H V .20 —אלאהן( V גופנא. כולה — 
 מלכא. > K צ)1 —וסגיא. רב H Y)00 —ואתץ. H)20 —יתכנשון. 11)28 — כית. H V )2ל
̂) —אף. H אוף Y )0! — עלגא, > II — דיכעי. H Y יי)2  H V ■•)50 — איתכתב, II Y י'

C ̂)1 והוון. V )1י> —עליה, V )3« — ינקין. > K ®י־) — להון. H Y ליי) —מדינה.  II V ,את - 
42( V ואמר feblt bis.— {*■'׳ II Y .שקא— II Y .1״ —ויתפלפל( II .ורברכגוהי—
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 מן ותבו ישתון לא ומיא למרעי תפקון לא וענא תו־־י ') ובעירא אניטא למימי
 למעבד דהשיב בישתא *) מן במימריה ותב C“ דבידיהון. חטופא ומן בישתא אורחתהון

 דיגלינן תעניתא וניקרי צומין ונגזר כותהון «) נעבד אנהנא ואף *) :עבד ולא להון'
 ליד, וקרת קלא בת אתת ישראל דבית שנאיחן אתחייבו ויד ירושלם: מן »)

 ירושלם על וסוק קום כסדאה ״) מלכא נבוכדנצר ליה ואמרת דבבל מלכא לנבוכדנצר
 נבוכדנצר ") ההיא שעתא בה ״') בנורא. מקדשא בית ואקלי ״) יתד. *) ואהריב

 משירייתיה בסוף דהוה מה ידע דהוה מטול בידיה ומייתי ומוביל ברישיה מניד
 ריבוון C* תמניסר בהון וקטל מרומא משמי מלאכא עליהון אשתלח כד דסנהריב

 אידכר וכד בלחודוי. הוא אלא דסנהריב במשירייתיה אשתייר ולא אלפין וחמשה
 דמעין ״') למהתי ^י) ושרי בעפרא ויתיב שקא ולבש לבושוי ית ובזע מרדכי

 עליכון. דנפק הדין דינא נזר מן ישראל בני עליכון חבל בכיתיה בריש אמר וכן
לחדא: -)2 ומרירא רבתא צווחתא וצווה קרתא בגו ונפק

 איתגזרת דגזירתא )2״ מטול דמלכא )2̂־ פלטורין )22 תרע לקדם ואתא . )2
 ישראל דבית מן )2■ נברא הוד. דשקא. בלבושא מלכא בית לתרע אנש )2» יירר דלא
 לך ואיתתי '״■) ובנוי )2י אנא ניהוי מינך בעי אנא ליה ואמר עממיא לגברא אזיל

 ישראל לבר עממיא גברא ליה אמר קטלא. הדין <■)2 מן נשתיזב )2! ובלחוד לעבדין
 עממיא גבר ״'•) דכל אהשורוש מלכא יי־י•) דפרס בדיטנמא דכתיב מה הזית לא

 כר גברא הוד, בכין ®יי־) כוותיה. מתקטיל )2® יהודאה נברא בצידוי זי•) דמשתכה )2־י
 דכתיב מה ישראל דבית על אתקיים שעתא בד. רבתא. בעקתא לביתיה אזיל *שראל
̂י) דמשה אוריתא בספר  דקני. ולית ולאמהן לעבדין דבביכון לבעלי תמן ותזבנון ״
 מלכא ̂)2 דפרס בדיטגמא וקורין אזלין )“ וגברא גברא כל הוד. ויומא יומא ובכל

 דבית על אתקיים בכין עלמא. בגו ניחא להון אית כמה ידעין הוו ומינד, אחשורוש
) ותד.י מקבל י)‘* לך תלן חייך ויהוון דמשד, אוריתא בספר דכתיב מה •שראל  תוד, ״
) רמשא יד,א לאימת תימר בצפרא בחייך תאמין ולא ויומא ׳'•') ליליא ולרמשא ״

) לאימת תימר :דתהזון עיניכון היזו ומן דאתזועון דלבבכון )“ זעוותא מן צפרא יהא ״

 דמלכא דפתגמיד, עידן ובכל ואתר את• ובכל ומדינתא מדינתא ובכל . )3
̂) וצומא ליהודאי תקיף אבלא מטיין ונזירתיד,  ועפרא ושקא ׳•)2 ומספרא ובכיא <
לסגיאין: משכבא

^ . ) V בוותד׳ום יי —ואוף.  V (* — כישא H V (2 —. יי ותב  V (2 —.חור Y (>
) H בשעתא,— ' יי —וקלי.  H V ( יי —יחד..  <  H (̂ } H בשדאי.—  י — טירושלם.  H (* 
‘•') H וחמשא.— י —ריבכן.  H ('* —.משיריחא H ('2 —. )2 —רשי^א. נבו׳ מוביל '  H (״  
> —.דמעין  V (" י —למחתא.  V לאחחא H ('* —.לבושוהי V ( ' ׳ —לבושוי. ובועח  H ("י 
K (2̂ .— "H V (2 פלטירין.—  לחדא עד  H V (22 —.דביח H V (21 —.בריש <; K (2<ו 

אנא בעי .— H V (28 —. ישר׳ מבית  H (27 —.אינש H V (20 —.דגזירתיה K (2> י —דמלכא. 
__ מלכא דפקיד  H (33 —.מהדין H (32 —,נישתיזב H V (3• —.ואינתתי H (30 —.ובניי V (*0
JJ V (38 —.צידוי V נהוי K (37 — .דאישתכה H (30 —.ערמיא <  H (33 - .  !■V (3 נברא
JJ (43 —.דמלכא K (•12 — הזיין H ין1א  K ( "י —ותזדבנון.  H(•*® —.וכן II (32 —.ניחקטיל 
H V (38 —.ברמשא H V (17 —.יד.וי H V (10 —.ויממא H (13 —.חוי H 1̂1 - .  מלקבל

II (3 ובכיה.— H V (32 —.ושקא י —דלבבון.  H (30 —.יר,וי H ■V (12 —.חימרון
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מלכתא ואתזיעת לה ותדאן י•) וסריסיה דאסתר עולימתא ואת'יץ ).4 ,
קביל: ולא מיניה שקיה ולמיעברא למרדכי למלבשא לבושין דצזדרת להדא’

 קאים דהוה דמלכא ס״יסי מן ») הד להתך אסתי וקראת . )6
דין: מה ועל דין מה למדע מרדכי על יתיר. ופקידת קדמאה )’

מלכא: בית תרע דקדם דקרתא לפתיא מרדכי לות התך ונפק ).0
 המן דאמר כספא פירוש וית יתיה דארע מה כל ית מרדכי ליה והוי . )7

:למובדיהון C יהודאי מטיול דמלנא ננזי לבית למתקול )”
ליה יהב יתהון למישיצא בשושן דפריס דדיטנמא כתבא פירוש וית ).8 •

 מיניה ולמתהננא מלכא לות למיעל עלה ולמפקד לה ולמיתניין לאסתר למהזיא
עמה: מטול קדמוי מן ולמיבעי
דמרדכי: מלוי ית לאסתי ותני התך ואתא . )9

מ־דכי: מטול ופקידתיה 0̂ להתך אסתר ואמרת . )10
 ואיתתא גבר דכל ידעין דמלכא דמדינתיה ועמא דמלכא עבחי כל . )11

̂) הד זי) מתקדי כדלא ״*) טיתא לפלטורין )‘׳'■ מלכא לות 0̂ ךיעול  גזירתיה היא ^
 תלתין הא ואנא ויהי. דדהבא שרביטא ית מלכא ליה אושיט אין אלא למתקטלא

 אמר הות לותיך מתרביא הוה דכד יתי יהטי דלא מלכא יתי יבעי דלא מצליא יומין
 נפשה צבות «י) מן עממיא לבית ותזיל ישי־אל בנת מן דתשתבי איתתא דיל לי׳

̂י) לה לית  אסת״ בין שליהא התך דהוה ועל דישראל. שבטיא ביני ואהסנא הולק יי
יתיה: וקטל עלוי )22 דד,מן רגזיה ̂®) תקף למרדכי
אסתר: פתגמי ית בכתבין למרדכי ואתהויאו . )12

 דאנא ותימרין בנפשיך תדמין דילמא לאסתר לאתבא מרדכי ואמר . )13
אנא לית ותימרין בלבך )2̂ תהשבין ודילמא מלכתא למהוי למלכותא אורמנית )2;1

 מתנפקא יהודאי מן דהד ריגלא דאין ישראל. דבית על למבעי רהמין )2» צריכנא
 שאול מאימת יד.ודאי. כל מן מלכא בית מן משתיזבא דאגת )2• בנפשיך תהשבין לא

 ליה דאמר מידעס קיים דאם הדא בישתא ית לישראל להון גרם דאבוך אבוי
 בר עלנא נפק לא עמלק דבית מזרעיה רשיעא המן עלנא נפק לא נבייא שמואל
 אהשורוש דמלכא ידוי מן דכסף כבדין אלפין בעשרא יתנא לבין ולא הדין המדתא

 אתא לא שירויא דמן דשיעין. תרין ביד ישראל ית הוא בריך )*קדשא20 מסר ולא
 עם קרבא ואנה רשיעא דהמן דאבוי )3י> אבא עמלק אלא ישראל דבית על עלידען
 דבית דכרנא )32 איתמחי רבנא )32 משה דצלי ובצלותא ברפידים =)” נון בר יהושע

ישראל. דבית עמא על דבשמיא אבוך קדם מן רהמין ובעי קומי בים עמלק. )34

—, —אוריכיח. בלביך 11   n ,— «<«) v אזרסניח  עדוי ־ c, n. —.11 רוגזיה' v
;,— Iv (27 דאנא.-'- H (28 קאי,— H V (2a קידשא.— רחמי למבעי  V (26 —.צריכין H V (25 
;11 > > ברפירים.— V H (62 רבינו,— V (63 דוכרניה. V (64 מ   K (61 —,אבוי V 

עלמא.— ■
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 המן תקיף הוא מאן מן ית־אי. מן ־) דינא יעבד הוא בקדמאי דינא דעבד דמן )’־
 על עליהון דאתא אבוי אבא עמלק מן גזירתא אתקיים הוא מאן מן או רשיעא

 והד תלתין מן תקיף הוא ממן ״) הוא. יי) בדיך קדשא ̂■) יתיה ומייד ישראל דבית
 נון בר יהושע «) עליהון ונסק יש־אל דבית על עליהון דאתון תקיף הוא מלבין

 עליהין דאתא תקיף הוא פים־א מן תקיף הוא ממאן יתהון. וקמיל דשמיא במילתא
 ישראל דבית על עליהון ואחר ״') דפרזלא ארתבין יי) מאה בתשע ישראל דבית על

 יפדון ולא בעליהון לות נשיהון יזלון -י') ולא יטבלון דלא במדעים ״) דמיא גובין
 מאן מן יתיה. וקמילת איתתא ביד הוא בריך קדשא )’׳״ יתיה מסר בעלמא יסגון ולא
 ישראל דבית עם קרבא ואגהו יי•') דאתו תקיף הוא גבראתא ברי ■̂)‘ מן תקיף ועא

 צלו מן פומך ״') תמנעין לא ב־ם יתהון, וקטלו עבדוי וביד דוד ביד ואתימסרו
 דעבד ומאן קטלא. מן ישראל אשתיזבו אבהתנא דבזכות רהמין מלמבעי זי) ושפוותך
 ונעבד י'־) ב־דנא שונאנא ית ייי) ימסור הוא ועידן עידן בכל לישראל נימין

 מכל מלכא בית מתיטתיזבא דאת בנפשיך תדמין לא בדם נפשנא. כדעות ביה *=)
 למלכא )“י■ דאיתאמר דישראל מלכא דשאול בנוי ־)‘־ מן דאיתיך אידברי אלא יהודאי.

 מלכיהון אנג על והם שמיא מתהות עמלק דבית דכרניהון ית ג־') למשיציא )2̂ דישראל
 מן המן וקם מיניה איתתיה )2■י איתעברת בליליא וביה עמיה. •תיה ואותיב דעימלק
 מלכיהון אננ על אבוך דהם ועל יתהון ולמעקר יהודאי כולד^ן למובן ובעא זרעיתיה

 יתהון ויטעביר דמצדים בארעא ישראל דבית על פרעה קם ובד לתקלא. ליה הות
 לדבית ואפיק דא מן דא שניין מצראי על מהתא הוא בריך קדשא י®) אייתי

 קדם צליין מצראי ית ישראל הזו וכד בתריהון ורדפו מצראי וקמו גלי בדיש ישראל
 וארתכוי ביבישתא יתד׳ון ואעב־ קדמיהון ימא ובזע יתהון ופרק דבשמיא אבוהון
 דאתבנשו ״") ותוב לבית. )2« להון קומו אבוך ובית ואת בימא טבע והילותיה דפ-עה

 לטוריא דרמז יי)‘ הוא בדיך קודשא הוא דארנונא לנתלא עממיא ישראל דבית על
 וכל מלעיל במישדא עברו ישראל ודבית לעממיא והפין להד הד טוריא ̂") והפו
 ותוב לישראל. C" להון קומו אבוך ודבית את אלא קדמיהון איתקטלו בכרכיא דאית

 נהתו שמיא מן בובביא דפרזלא רתיכין מאה בתשע בתריהון ורדף סיסרא אתא כד
פורקניהון: ותקיף ישראל דבית רוהצניהון הוא רב סיסרא. עם קרבא ועבדו

מצמד, ופרקיהון קדישיהון הדין בעידנא תישלין '■)“ מישלא אם אלא ).14
 ובית ואת פורקנא )“» להון מצמה שעתא ■)’׳■׳־ דבכל אוהרנא אתרא מן פורקנא להון
̂תיבדון‘ אבוך למלכותא: קרבת אבוך דבית הובי י"•) על דהסבין דלמא ידע ■)‘“י *'״)ומאן ■"•

(! H V .2 דמאן( V .מבחדאי (» V .1 גזידתיה(■ H V .ודשא? (!> H Y עלמא. דמן—
‘( H V ל) מאן. מן V .מלכיא— (« K < .יהושע— (» H V .ארתיכין — >“( K .ואחך— 

H V (n .12 —במידעם( V גי) — ייולון H V .קודשא— ̂‘( K הדפה בני H ואחוהי. גולית— 
 K )‘י•■ —ניסין. לישד׳ K )18 —למבעי. מן H V )1ל —פומיך. H V )1» —ואגיחו. H )1<ז

 II )2!■ —ליה. H V )2צ —שאול. בני H )22 —בהון. H )2! ויעביד.- H )20 ית._ >
 — ואפיק H Y )2א — קודשא H Y )2ל —איתתיה. H )20 — לדובדניהון. H )2ג —למשייציא.

 —לטודיא. K '■)12 — דמז Y )21 —דאיתכנש. H איהבנשו בד Y סס•) —לדבית. H Y )2״
—תבדון. V לי■) —פדקא. II ■יי) —•מעין. H V —תישלון. H )3! —ישראל. לדבית H V *י)

8(* K .32 —דמאן( K .1® —דידע( K בית. דחובי—
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:למרדני ־) לאתבא אסת־ ואמ״ת ).1 ג
 לא עלי וצומו בידתא בשושן דאית יהודאי לטלהוץ וכנוש ־)‘ אזיל ).י 6 _

אצום ועולמותיי אנא ואוף לילוותא ותלתא יומין תלתא תשתון ולא יז'בלון
 בגללכון עלמא בהדין נאבד ואין פוקדנא דלא מלבא לות אעול ובבן כוותהון ) ’

 וכלתא אסיר סקא משכביה מבי ״) התנא ויפוק דאתי. לעלמא הולקא לי אית
 מידעם ימיעמון לא וענא ותורי ובעירי ואינשי 4בקיטמא מפלפל •ישא כד גנונא מבי

 ביה ואשכהו בקהלא ביה ברירו שעתא בה אמהון. ייי) דדי מן ״) ינקי ואפרישו
 ואוריתא בימיניהון שופרי יתהון ואקניטו י־!)‘ בהירי כהני אלפי עסר )‘־ תרי )“

 דיהבת אורייתא הא דישראל אלהא לעילא. כלפי אמרין וכן ועניין בכיין בשמאליד-ון
 שמך. על ומדבר בה וקרי קאים מאן עלמא מן בטיל רהימא עמא הא לן •י)‘

 ונפלין עמך. בדיל אלא אתבריאו לא דהא ינה- ולא נהוריהון יהשך וסה״א שמשא
 עמהון. תקעין ושופרי ענינו. מלכינו ענינו ענינו. אבינו ענינו ואמ-ין. אפיהון על

 :קובריהון -י) מן אבהתא 'יי) ונדו יטמייא הילי דבכו עד בת-יהון עניין ועמא
אסתר: עלוהי דפקדת מה בכל »') ועבד מ־דכי ועבר ).17

Y.
1.  קמת צומא בת־ צומא צומין תלתא אסת־ צמת כד תליתאה ביומא והוה ׳

 בתיקונא '־) ואיתקנת פש*טד, )2״ ולא קומתה כפיפת ״') כד קטמא ומן עפיא מן
 דאופי־ טבא בדהבא מטקם )2̂־ דמלבותא לבושא לבשת מלכותא ״) דמיתקני־ן כמה
 ממדינת יתיה דא־יתו ומרגלין טבין באבנין דמטקס )‘י•- טבא פרננאן ׳-)‘ שיראה הוא

 דאובריזין מסאנין )2יי ברגלהא וסמת ־)’̂ דדהבא )2יי טבא כלילא ברישא ואהתת אפ־יקי
 ויעקב יצהק דאב־הם אלהיה הוא אנת אמרת. וכן מצליא בצלותא אפת־ ין ובתר

 טפיטא מלכא קדם עלא <•'-} אנא קדמך אנא דשפירא מן לא אבא. דבנימין ואלהיה
 דבדל הדין. '־•'•) עלמא מן יאבחן ׳"־) דלא ישראל בית עמך אלהן ט!•) הדין

 קדמך '■׳■) יימר מן עלמא מן יאבחן ישראל דאין ביליה עלמא ת‘ ב־יתא יש־אל
 הנניה י'■} דשיזבתיה כמדעם זימנין. תלתא ויומא ׳׳״) יומא בכל קדוש קדדט קדוש

 יתי שיזיב את דאריותא י־■'•) גוב מן דניאל וית יקדתא נויא אתון מן ועזריה מישאל
 אסת־ בבעו בעינוי. וחיסדא הינא עמי וגמול הדין. טפשא ״*י) דמלבא ידיה ׳■'=) מן

 צלותי שמע צליין שמע מינך בבעיו צלותא. סדרת ובתהנונים מילהא "■) אמרת
 פתגם בנא דיתקיים יתנא מסרתא הבנא ובדיל ארענא מן וט־ידנא גלינא הדין בעידנא
̂) והא דקני. ולית ולאמהן לעבדין דבביכון לבעלי תמן ותזדבנון דכתיב. אנהנא י־

—בונתהום. H )5 —ואף. —וכגיש. Y )3 —איזיל. II V צ) —מדרבי. ית H י)
(* H V .ל) —מבית II .משכבא— H .שקא— (« H טי) — מדדי H V .נ)1 —אמהתהון II Y 

 - אבהתנא. H !)6 —ביה. H V )15 —להון. K 0̂ —וקניטו. H )15 —עשר. H ׳■־!) —הרין.
̂י) —קבריהון. H Y לי)  V )21 —פשיטא. H Y )2<י —כפיפה. H כפיפא V ®י) —כ־. Y י

 —דמטבם. )25 פרנגא. H פרנגאד. K )2-1 —ררוקם. H )23 —מלבתא. H V )22 — בתיקונה
 H Y .50 - עיולא. H V )20 —מסנין. V )2« —ושדית. H והמרת V )2ל —דדהבת. H )2׳>

 — מאן H Y )54 —הדין. > H A'' )35 —יבדון. H Y )32 —עמא. V )3י — הן אלא
 — ידי. K )30 —אריותא. R )38 —לחנניה. V )3ל —ויומא. > H )30 —קדמך. > K )3ל-
—אכהתנא. K )43 —ובתחנונין. Y )42 —מילתא. H יי) — דטפשא. K 1<י
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 ולשיציא ולקטלא להרבא מתמסרין י) וכולנא לקטלא נפקא ודתא דקני. ולית מזדבנין
 אס רישיהון. על להון רמי וקטמא סקא. )‘- לבושין דאברהם זרעיה כהדא. גמירא

 אם טפליא קדמך. מודי מאן ניטתיצי אם בנייא. חטו מה אבהתא <=) חטו
 למתנסבא. בניהון דמסרתא מקבריהון נעו ירושלם יתבי הטו. מה חדייא ינקי קרמך הטו

 מסרתנא ״) רשיעא להמן הדוותן. יומי אינון קלילן מה יתנא מעבר את שמיא בענני
 למימר. אישרי אברהם מן רהמין עובדי קדמך אנא מדכרא לאתנםבא. דבבנא ולבעלי
 רחימוי לבני וסמיך סעיד מהימן ואשתכה י) יתיה בדקתא נסיונין. בבל יתיה נסיתא
 המדתא. בר מן ופורענותא המן מן תבע עולבננא )’'• קיימא. כחותם יתהון «) דתעיל

 הוד, לעמך ותשנוק ״') צר בהדא יתנא לשיצאה דבעא עמך ידי על מיניה פרע
 רמא יתנא זקוף יצהק עקידת עמנא קיימתא עלמא קיים אתריהון בכל להון לאעקא

 יתנא ועני יי•*) בקלנא שמע כבדין. אלפין בעשרא ')2 יתנא למזבן למלכא בספא המן
 :למפלתיה תקומה תיהוי ולא המן ית תבר תקיפין תבר לרווחא. עקא מן ואפיקנא

 אמרת ובדמעין בבביה י)’ מרודה. »') יללה גי) וילילת רבא צווחא צווחת אסתר
 איסתמיין ועיינהא פומה קדם מן איתהר נרונד. צלותד,א. סדרת ״י) ובתהנונין ייי) מילהא

 יקבל' ולא מלכא קדם איעול דילמא ואמרת בלבה אסתר דמיית דמעתהא. קדם מן
 יקבל דרהמין ומלאך אחסנתי. ״-) על רחמין למבעי מלבא קדם עלא אנא חא מני
(̂  תזקוף יצחק עקידת קדמיי. תיעול דאברהם זכותא וחסדא. חינא עמי וייעול יתי י

 דמתרחיין לאינש טוביה לישני. על דיוסף חיסדיה בפומי. יתייהיב )‘̂י■ דיעקב היניה יתי.
 כוליה. עלמא ברא דבהון לי יפשוט ושמאליה ימיניה ביה דרה״ן כל בהית ולא עלוהי

 דמתחנן דמידעם רהמין. ומבעי מצליא י■-) אנא דעליכון רהמין עלי בעון )2® ישראל כל
 אבהתנא בעובדי נהר עקתיה. בעידן צלותיה משתמעה הוא בדיך קודשא קדם אינש
 בצואריה אהידא )2• דאברהם ׳טמאליה בעותנא. ית לנא יעביד והוא כוותהון )2» ונעבד
שליחותך. )2® מן עיכב ולא מימרך רעות ברעוא למעבד )28 סכינא על וימיניה דיצהק

 אמרין ובן במרר צווחין מרומא למלאכי אתר למיתן כוין כוין רקיעא פתהתה )
 דדהיק מאן לבל עני דאנת ׳®) יתי עני קדמך אנא קריא עבד. כך אם לעלמא הבל
 מרחיק איתקריתא וחננא רחמנא דנפש לעקתא חזי ואת ליה. דעייקא מאן ולכל ליה
 לרהמו• וחסדא קיימא נטר ולהובין לעוין )“ שביק וקשוט טיבו למעבד ומפני רגז

 קיימא הוא הדין דילנא. לאבהתנא )8ג ואף !•*:) דרין לאלפי אוריתא פיקודי ולנטרי
 שמע מתברא על באיתא '=)8 ויתיבת ^) בכיא )8» והות יונד, שמעת עמהון. דקיימתא

תלתא לקבל קדמך צמית יומין תלתא לרווחה. מצרה יתנא ואפיק יתנא ועני בקלנא
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 מודה,
10(

יתנא. ואפיק
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ואמרת קיימא ליה וקיימתא קדמך מדבחא נבי על בריה למיעקד אברהם דאזל יומין
אבוהון יצחק עקדת להון אידכר לאננקי י■) בנך )2 דנעלון י) אימת דכל ̂׳יה,

ישראל C‘ דקמון ״) יומין תלתא לקבל יומין תלתא צמית ותוב יתהון. ופרוק *)
עקתא מן יתהון ») ופרוק ונקבל. נעביד יי דמליל נל ואמרו דסיני טודא ביציפולי
 בשעתא אידכר וכוליין לבבין בדיק הילותא מרי אלהא ואמרת אסתר וענת הדא.

 J אתעכב לא בעותי ומן אתהדר לא שאילתי ומן ויעקב יצחק דאברהם זכותיה ®י) הדא
 רמלכותיה י)‘ כרסי על יתיב הוד. ומלכא מלכא בית לקבל טאה מלכא בית בתרע וקמת
^ מלכותא בבית מלכא: תרע ̂)2 ל

 חינא ואתנמלת בדרתא קיימא מלכתא אסתר ית מלכא חזא כד וד^ה . )2
 מלכא ואושיט אסתר ית למקטל בעא דמלכא אספלקטורי *י) וד.מן קדמוי וחסדא
:דשרביטא ברישא ומטת ״י) אסתר וקרבת דדד.בא שרביטא ית לאסתר

 לפלנא דמו בעותיך ומה מלכתא• אסתר ליך מה מלכא לה ואמר . )3
לך: ואתן דמלכותא

 רץ )‘״ יומא וד.מן מלכא ייתי *שפיר י)’ מלכא קדם אם אסתר ואמרת . )4
לכון: דאעבד לשירותא

 ואתא דאסתר. כפתנמא למעבד המן ית )2״ אוהו ^') מלכא ואמר . )5
אסתר: דעבדת לשירותא וד.מן מלנא

 לך ואתן )2*• אסתי )2'־• שאלתיך מה במשקיא לאסתר מלבא ואמר ).0
ואעביד: דמלטתא לפלגא דמו בעותיך ומה

:ובעותי שאלתי ואמרת אסתר וענת . )7
 קדמך ורחמין היסדא אשכחית אין מלכא אנת ואמרת מלכתא ענת . )8

 וד.מן מלכא ייתי בעותי ית ולמעבד שאלתי למיתן שפיר )2״ מלכא על ואין )25
 פיתגמין תלתא ומטול :דמלכא כפתגמיא )2« אעביד ולמהר לכון )2« דאעביד לשירותא

 התך היך המן דחמא אסתר דידעת קדמאה פתנמא לשירותא. המן ית אסתר זמנת
 פתגמא !״) לשירותא. המן ית אזמין אסתר ואמרת למרדכי אסתר בין בשליחותא

 להמן אהשורוש בין טננא ארמי ותוב מליביה. סינאתא דעקרת ̂)2 מטול תניינא
̂) דמיולהון מילתא חדא היא מה מלכא ודיימר  אסתר קרת לא דידי שליטיא י־

 עייניהון ישראל דבית כולהון אסתר אמרת תליתאה פתגמא להמן. אלא לשירותא
 לשירותא יתיה אזמין אלא להמן ונקטליה אחשורוש מלכא מן ואיבעי עליי תליין •)‘זי

:קדמוי מן רחמין ונבעי דבשמיא אטד.ון לות ונתפנין ישראל רבני לבד.ון דנתד.פך מטול
 מררכי ית המן הזא וכד לבא ושפיד חדי כד הד-וא ביומא המן ונפק . )9

חמתא: מרדכי על המן ואתמלי מיניה זע ולא קם ולא מלכא בית בתרע יתיב

f

J

—ואפרוק, H V •)1 —לאנגקי. K '•) —ברך. H צ) —דיעלון. H דנעלין V י)
H V .יי) - כתלתא H .ל) —דקמו H V < --.8 יעראל( V ,יי) —יתד.ום H .הדין—

—אספקלטוי. H ̂)4 —איתגמלת. H )1יי —בית. H י)2 —מלכותיה. H —זכותא. H ייי)
 — קריאן. H קריאו V )1יי —הדין. H V «{) —שפר. V )1ל —ומשר.. H V )1יי —למייתי. V י׳•!)

 —מלכתא. אסתר V י=צ) —דחמרא. במשקיא H )22 —פתגמא. ית H V )21 —להמן. H V )2יי
V 2יי —ואם, \ )2׳־• •ליך.- ואיתיהיב( V .2ל —שפר( V להון. \ )28 —שאילתי. ית—

 —סינאתה. H ■י̂)‘* —דעקור. H V )32 —זימנא, H V )31 —אסתר. >H ייי•) —מילוי. איךH V '־״)
1(" H.33 — וככולהון( H V .יי —שולטניא‘‘(• K ,3ל —המן( H V 38 —תליין עליי( K < .כד—

3
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ולזרש ל־המד וא״ת• -) ושד־ ביתיה לגו ועל המן ואיתהמס . )10
■ איתתיה:

דרומם מה י)‘ כל וית הבנוי ורבותיה דעותריה יקרא ית המן להון ותני . )11
דמלבא: ועבדוי רברבניא מכל לעיל יתיה דנטיל מה *'•) כל וית מלכא יתיה

 העבדת לשירותא מלכא עם אסתר ״) קרת לא אוף *) המן '־ואמר . )12
:מלכא עם אנא קרינא ״) למחר ואוף לי אלא

יתיב יהודאה מרדכי ית חזי דאנא זמן כל לי סליק לא כדין וכל . )13
_ :מלכא בית בתרע

מילתא קדמך נימר בעינך שפר אין רחמוי וכל איתתיה זרש ליה ואמרת . )14
 צדיקיא C* מן הד הוא יהודאה גברא למרדבי ליה יתעביד יי) פורענותא איך הדא

 עלנא. ותתימי הרבא תהפך בבר יתיה תקטל ״) בחרבא אין בעלמא. דאיתבריאו
 דנהשא■ בתורא ואם פלישתאה. לנלית דוד רגמיה כבר לרגימותא )“ יתיה נרמי )1®

 ישראל בני בזעוניה כבר לימא י׳-ז) יתיה זרוק מיניה. ונפק מנשה בזעיה כבר )‘- גירמיה
) בנויה. ועברו ועזריה מישאל חנניה עקרוהי כבר יקידתא נורא אתון לנו יתיה טמור ״
יתרמי ®י) לדניאל. אריותא לא לי) בבר אריותא לגוב יתרמי»י) מיניה. ®י) זנפקו
 יתיה נגלי למדברא °צ) דמצרים. בארעא כלבין פום דאסתתמו ®י) בבר כלבין קדם
 נרמי ליה. יתעביד דתא וחדא יתיה נהסיול קטלא מה וסגיאו. נפישו במדברא כבר
 צואריה על תתרמי סכינא ליוסף. ̂-) אמליבו אסירי בית מן כבר אסירי לבי יל) יתיה
 יקטל כבר יתיה. ונשבוק עיניה נעוור דיצחק. צואריה מעילוי סכינא אתהפיך כבר
 צליבא נעביד. מה ידעינן לא הדין דגברא. פורענותא שמשון דקטל כמה *ל) בנא
 צליבא על יתרמי קומתיה ישתפך. ̂ל) דמיה דבייתיה בבא ועל ליה יתעביד דבא

 המן דאתקין צליבא על צייתין כחדא וארעא שמיא ורחמוהי. חברוהי כל יתיה זיהזון
 :הדין צליבא על מיניה ושאיל מלכא קדם ועול ®ל) בצפרא ל®) הקדים »ל) •למרדכי.

 ית *״) ואייתי דאזל עד המדאתא בר )“ המן שליו ®ל) ולא שכב לא ההיא •טעתא בה
 דהמן ובנוי דפרזל. מנין דמתקנין וקיינאי ״®) צליבא, דעבדין נגריא קיינאי, ל®) וית ננריא
 אנא לננרי אגרא ואמר רשיעא המן ענה בכינרין מנננא איתתיה וזרש וחדיין דייצין
 רשיעא המן קם שעתא בה הדין. צליבא על שירותא מתקן אנא ולקיינאי י®) יהיב
 לך ליה, ואמרת מרומא משמי קלא בת נפקת בקומתיה, צליבא ית »®) למנסייא ®®)
 ועבד המן קדם פתגמא ושפר המדתא. בר שפיר ולך רשיעא »®) המן יאי ל®)
לנפשיה: צליבא ל®)

•) H V אסתר ׳ —אף.  H (̂ > מה.—   K —.וקרא H V (* —.ואיתחמם V (1
) H Vניקטי3_ יי —צדיקא.  H ( יי —איתעביד,  H(’ —. לה קרינא אנא  H V ( ״ —מלכתא.
H (11 —. רבא לימא  H V (1® —. כבר הא  H V (12 —.לגרימותא V (n —.הב H V (1®•
.— V (n רלא.— H (*8 איתרמי.— ®H (1 איסתתמו._ פום לגו  K (1® —.מגויה H V (! ״ גרמי.-
.— V (23 יקטול.— H V (21 —,כמא יוסף ית  H  (22 - . ) V לבית ל1 —למדברא. נגלי  K (2®
> ועול_  K (28 —.לצפרא Y K (2 ד —תוגא.  V הקרים <  K ( ®ל —אישתפיך.  H (25
> ית.— H (32 קייכאי,— H (33 וקייכא.— H (31 ולקייכא,_  H (31 —,בן H (3® —.שלא K V (®ל

_ צליבא ית . H (3® —.רשיעא <; V (58 —.יאה V (37 — .ית <  H (3® —.למנסייה H (35
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Vf.
 פורקני נפק בליליא ביד. דמלכא. שינתא ־) נדת בליליא כיד. )♦1

 כל אתקטלו בליליא ביד. דאבימלך. לדבייתיד. r* שרד. אידברת בליליא ביד. יד׳ודאי. ׳
 הוזייא. C לחולמי וחלמין לנביאי נביאיץ ̂י) אתנלייץ בליליא ביד. דמצראי. •כיכרי

 כרכיא וכל «) רבא אבלא דייריד.ון וכל מדינן טליד. עלמא איתרגיש בליליא ביה
 לבהון על שקפץ וסבן סבין פקין ׳)‘י• אסירין עולימין מדינתא וכל ואיליא מספדא
 תברא )‘* עקא ״*) על עקא דחזינץ ווי ווי ואמרין, מייללין רב ובקל במרר צווהין וטלהון

 אמו אתידדבת לא ולמחתנא ־!)‘ איתסינן )‘״ לא קדמיתא ומתברנא *)“ תברא על
 ארעא על רטישא אבהתנא דקירית מיננא עברו לא ליבא וכיבי איתנחמנא לא ומדווננא

 עלנא עצו לא ומצראי ופרעה דבבנא, בעלי רשישו ועזרתנא סנאד. סנר ומקדשנא
 ליומא ייי) עתידין למהוי חדא כמחשבתא עלנא השיט לא עממיא ומלכי עצתא כהדא
מותא דגזרת דנא רזא למרדכי ליד. נלי חין גלי ארעא. אפי מעל לשציותנא ״י) ד.דין

נדת בליליא ביה יתד.ון. זבינו לא ולאמהן לעבדין אף ®י) ישראל בית על איתנזרת
 למימריה איפשר לא קרייא ד.דין כתיב לא ואי במרומא ד.וא בריך דקדשא שינתיד.

שינה. קדמוי אית לא ושלום וחם יי. תישן למה עורה ונו׳ יי כישן ויהי «!)
נאים )2י־׳ לא רעותיד. עבדין כד ברם דמיך דכוות גרמיה עביד ישראל -)2 הטין כד אלא
 דמיך ולא נאים לא הא ישראל. שומר יישן ולא ינום לא הנד. דכתיב דמיך ולא

 שכיב ולא שד.יר דד,וד. צדיקא דמרדכי שינתיה נדת בליליא ביה דישראל: נטוי־א
 את ליה ואמיין קדמוי ויתבין כנישין ישראל )2י> והוו דמיך. ולא שביב והוד.

 המן מוקרם קמתא »־) דאין הדא בישתא כל ית ישראל לדבית להון ז־) גרמת
 מרדכי מתיב הדא. עקתא כל ית עלנא אתת לא ליה וםגדתא וכרעתא )“״ רשיעא

^ ואמר  תרין עלוהי ציירין רשיעא המן לביש דהוד. לבושא ישראל לדבית ל
 הויתי אשכחית ־'•)1 ליה וםגדית קמית ואין אחורוהי מן והד קדמוהי מן הד »=) ־צלמין

 ומטריד הדין עלמא מן ייבד •)‘'’־ לטעוותא דפלה דמן ̂*•) ידעין ואתון לטעוותא. פלה
 דד.מן שינתיה נדת בליליא ביה ישדאל: בית כל מיניד. ושתקן דאתי עלמא מן

 צליבא ית מתקן דד.וה מחמת דמיך לא והוד, ®־) שכיב ולא שד.יר דד,וא ״=) דשיעא
 בליליא ביה :יתיה מתקן הוד. דלגרמיה ידע הוד. ולא עלוהי מדדכי ית למצלב

המן ית לאעלא לחמא עבדת ־)“ דד,ות צדיקתא מלכתא דאםתר שנתיה •נדת
דד^א אחשודוש טפשא דמלבא שינתיה נדת בליליא ביה :מלכא עם .בשירותא

bei jeder Wiederholung H V 2 ההוא. בליליא בידי( H V ..נ) —שינתיד* V 
 —ז):פחוזא. —נבואה. K>)5 —מצראי. H V) ׳■ — לבייתיד. H V̂■) —מרדכי. H פורקנא

 —ותברנא. H )12 —ותברא. H V (H —עקתא. H )1י> —שקין. H —כל. H V ״)
 שינתיה נדת בליליא ביה fehlt bis incl. V)1® —רטישו. V (is —למחתנא. H (H —•איתסינא.

 —וגו/ !> K )21 —וייקץ, K (H —אוף. H )18 —יתנא. לשיצי H )1ל —רשיעא. דהמן
21( H ,22 —שינתא( H 23 —ישראל. דבית( K .24 —ניים( K .85 —ניים( H ,2ןי —דהוו( H 

 —מקדם?. קדם? vielleicht קרם H )21 —קמת. את H )28 —להון. > K )2ד —ישראל, בית
31( H .31 —וכדעת( H ,32 —דבושא( H 33 לבוש, דהבא( K קדמווי. מן חד מאחורוי— 
31( H 35 —דפלחית. אשבחית( H .38 —דמאן( H 37 —יאבד( V .38 —דהוה(H K .והוא— 
31( H V .1י> —דלנפשיה( H V < ,11 —מלכתא( H Y .12 —עבדא( V שכיב דהוה 

—דמיך. זלא
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 וכן למלר* דנקטת רוהא יתיד, דנקטת דמיך ולא שכיב והוא *) שכיב ולא שהיד
 עלי. איתקבל לא דשתיתי ומה לי )‘־ הני לא דאכליח מה רברבטהי לכל אמר

 למדינתא למשבק אמרית מתנן הדא בקלהון מדימין שמיא ושמי עלי רעימין שמיא
 לשירותא אסתר עלת דלא יתי למקטל מטונין והמן אסתר או להון. שבקית ולא
 ויעקב יצחק דאברהם דוברניה על ההוא בליליא ביה בלחודוי: להמן •)‘י אלא עמי
 דישראל חיילא רב מיכאל הוא מרומא מן מלאכא דאישתלח דבשמיא אבוהון קדם

ראמד עד ליליא טליה מיניה שינתיה ית ונדי ») דמלכא ברישא ויתיב ♦)
דיניהון עוברי מלכא קדם ביה קריין והוו דיומתא דוכרניא ספר •ת קדמוי לאעלא
והוד, אחשורוש דמלכא עינוי מן *) לעיל ויתיב קדמוי מן דהוון C קדמאי דמלכי

למיקסלך בעי ״י) המן למליא. ליה ואמר עני נבר. כדמות דחזי ״) מלכא מסתכל
 מותא מן דפרקך נברא מינך למישאל ובעי בצפרא מקדים והוא חלפיך ונמליך

 ביקריה צבי דמלכא לנברא למעבד מה להמן ליד. אימר אלא למיקטליה ובעי *')
 מלכא עלוי דרכיב וסוסייא דמלטתא וכיתרא בלבושין אלא מינך שאיל דלא וחזי

הוה: שופרא עם דוכרניא בספר קרי דהוה וגברא
 תרין ותרש בגתנא על מרדכי דחוי דכרניא י)2 בספר דכתיב וחזי מסתכל הוה . )2

:אחשורוש למלכא למקטל ידיהון *') לאושטא רבעון דמלכא רישיה נטירי דמלכא שלטוני
) מה מלכא ואמר . )3 מילתא. הדין מטול למרדכי ורבותא יקרא יתעבד ״
:מידעם ליה איתעביד לא ומשמשנוי )” דמלכא עולימוי ואמרו

 למימד ברייתא מלבא בית לדרת על והמן בדרתא. מאן מלכא ואמר . )4
) על מרדכי ית למתלי ״*) למלכא :ליה דאתקין אעא ״
:ייעול מלכא ואמר בדרתא קאי המן הא לותיד, דמלכא עולימוי ואמרו . )5

 חשיב ביקריה. צבי דמלכא לנברא למעבד מה מלבא ליה ואמר המן ועל . )6
 למעבד מלכא יתרעי ולמאן כוותי יקיר דמלכא עבדוי בכל מאן ואמר בלביה המן
;מני יתיר יקר יי)

ביקריה: צבי דמלכא נברא למלכא ואמר המן עני . )7
 עלוהי '■'') רכיב דהוה וסוסיא מלבא ביה לביש דהוה דמלכא למשא ייתון . )8

:ברישיה דמלטתא כתרא ויתיהיב
 דמלכא שילטונוי י®) מן פיתוניא דנברא ידוי על וסוסיא למשא ויתנון . )9

 דקרתא בפתיא דמלכא סוסיא על יתיה וירכבון ביקריה צבי דמלבא נברא ית וילבשון
 איסתכל בכן ביקריה. צבי דמלבא לנברא יתעביד כדין ואמרין קדמוהי מכרזין ויהון

 כעי חלופי ונמליך למקטלי בעי )2̂ המן ואמר בליביה והשיב המן ית וחוא מלכא
:בחזוי דחזית כמה

 וסב דמלכא גנזי לבי ועול סרהב המן המן לד.מן מלכא ואמר . )10
דמטכס פרונגאן טבא שיראה לבושא מתמן וסב טבא דארנונא כסויא מן חד מתמן )2"

1( H V דמיך H (2 —.t'ehlt bi.s .אהני— (■'* K .המן— V .י׳•) —דיתיב H V 
 Y (to —וחזי, H V —מעינוי, H )8 —דהוו. H ל) — שינחיה ונדית K ״) —כרישיה.

H ל׳‘ —בעי. למקטלך K < 1ג —למיקטליה, וכעי( H V .1י' —דוברניא( H .ירי— V (H 
—יקרא. H V ו)8 —צליבא. H Y יג) —למיצלב. V ״י) —ומשמשניה. K —איתעבד.

19( H V ,20 — עלוי( H .21 — פיתונפא( H .22 —שילטוני( H V .22 — קדמוי( K < .בליכיה— 
21( H V 2ג —בעי. למקטלי( V .2» —לבית( K < .מחמן—
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 לכל ורומנא דדהבא זגא דיליה קרנאתא ') בארבע ותליין ומרגליין טבין כאבנין
 קריין מן לי יתיר, דאתיין מוקדוניא דדהבא רבא )2 כלילא מתמן וסב ורוחא. יוחא

 דילי טבא ושיריונא סססרא מתמן וסב במלכותא. דקמית קדמאה ביומא מדינתא ״)
ש מן יתיה דאייתון  דמרגליתא דמלכותא לבושא דלבושיהון רדינין ותרתין מדינתא. ט
 סוסיא מתמן ודבר דמלכא. לאוריא ופוק אפריקי ממדינת לי ̂־) יתהון דאתיין

 במלכותא. דקמית קדמאדי ביומא רכבית דעלוהי שיפרגז דשמיה יי) דאוריא ברישיה דקא*
 ואמר המן עני למרדכי: ותעבד תיזיל לך דאמרית ורבותא יקרא מני ״) אילין וכל

 איזיל. מנהון להידין מרדכי דשמהון ») בירתא בשושן סניאין יהודאין אית למלכא
 ית י•) המן שמע וכד דילי. תרעא על דיתיב יהודאה למרדכי אחשורוש ליה אמר

 איסתלף ״י) ופומיה איתחשכן ועינוהי אישתני. וזיווהי עלוהי באש סגי הדין פתגמא
 ואמר המן עני נקשן. לדא דא וארכובתיה משתריין הרציה וקטרי אשתגישו ורעיונוהי
 הידין על י)2 ידע אנא ולית בעלמא דאית מרדכי אינון נפישין מלכא מרי )“ למלכא
 מידכי על אלא לך אמרית לא הלא להמן ואמר מלכא עני 'יי) אמר את מרדני
 דמלכא תרעי אינון נפישין מלכא מרי למלכא ואמר המן עני )‘̂ דילי. בתרעא דיתיב
 לא הא להמן ואמר מלכא עני לי. אמר את תרעא הידין על ״י) ידע אנא ולית

 המן עני מלכא. בית ועד נשיא בית מן ')“ מיניה דעיילין ת־עא על אלא לך אמרית
 כספא ככרי אלפי )‘̂ עשרה ^י) דאבהתיי. וסניא דילי סניא ההוא גב״א למלכא ואמ*

̂) להמן ואמר מלכא עני ליה. יתעביד לא יק־א והדין ליה יתיהבון  אלפין עשרה ״
̂) ככרי )20  יתמנע ולא ®-) ליה משליט אנא ̂־) ביתך כל ועל ליה יתיהבון כספא י

̂) יקרא. הדין מיניה  קדם ״^) ירהטון לי דאית בנין עשרה )2& למלכא ואמר המן עני ^
 ואיתתך ובנך את להמן ואמי מלכא עני C ליה. יתעביד לא יקרא והדין כורפיא

 מרי למלכא ואמר המן עני מיניה. יתמנע לא יקרא יהדין לט־־דכי יהוון עבדין *')’י
יקרא והדין חדא ריסתקא על או הדא מדינתא על יתיה מני הוא, הדיוט גבר מלכא

יתיה משליט אנא ומהמין **) מדינן על להטן ואמר מלכא עני יי") ליה. יתעביד לא
 המן עני **) מיניה. יתמנע לא יקרא והדין ליה ישתמעון ויבשתא ימא מלכי וכל

 לא יקרא והדין מדינתא ̂י") ובכל עלמא "")בכל ייזיל וטיבעך טיבעיה למלכא ואמר
 רישיה ׳")’׳ ושיזיב מלכא על טבתא דאמר גברא להמן ואמר מלכא עני ליה יתעביד
יקיא והדין מדינתא ובכל ")2 עלמא בכל )2יזיל« וטבעיה טבעי קטלא מן ״י■) דמלכא

בכל *") אישתדרן ■}“ואיגרןי פרודתקיין למלכא ואמר המן עני מיניה. יתמנע לא
 מתעביד היך יקרא והדין יתבטלן *") דמרדכי עמיה ית לאובדא מלכא מדינת

יתהון מבטל אנא דשדרית ופיודתקיין אינרן להמן ואמר מלכא עני ליה.

> לי.—  K (̂ > מדינתא.—   K (•' —. רבא דדהבא  K (2 —.קרנתא H V (1 
.— K (2 ;> ית.— ושמהון )8 —מאני,  H ( ד —דשמיה.  <  K (< ׳ —מדינת. מן  H V 

V (15 —.ענה V (1■! —.ענה V (10 _ v על. > מרי,— 12)   V (11 —.יסתלף V (1יי 
V (20 —.עשרא H V (12 —.אלפין H V (18 — עשרא H V (1< —,מבית H (10 —,על 
.— V (24 —,ענה מיניה יתמנע לא יקרא והדין  H V (23 —,מלכא K (22 —, דבספא )21 —בכרין,  

מלכא מרי .— <  K (22 —, עבדין יהוון  K _ ׳28 ענה.  V (2 ל —ל,דמוי.  K (20 — .עשרא H V (25 
- V (32 ענה.— K (33 עמא.— H (21 מלכותא.־־ , מחוזין ועל  H V (31 —.ענה V (3יי 

מדינתא ובכל .— <  K ("2 —.בכולי H V <38 _ . H (3 מר,טלא ז —רישא.  K (30 —.ענה H (35 
> ליה.—  H V (11 —.איך V (13 —.יתבטלון <  K (12 —.לכל V (11 —.אישתדרת K V 1ן'
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 בעגלא המן המן ליה ואמר מלכא ביה נזף תניינות מיניה. יתמנע לא יקרא והדין י)
:דאמרית מה *) כל מן פתנמא תבמל לא

 מילוי וכל מלכא קדם מתקבלין לא דפתנמוי ריטיעא המן המא כד ).11
 אביל כד פשיטא ולא קומתיה כפיפא כד מלכא ננזי לבי על משתמעין לא

 כד C פומיד׳ איסתלף כד 0׳ מהינזכן עינוהי כד מרטשן אורנוהי כד רישיה והפי
 לדא דא וארכובתיה משתריין חרציה קיטרי וכד מבזען מנוהי כד יי) ליביה איטמטם

 קדמאה ביומא אהשורוש למלכא יתיה דאייתון דמלכותא לבושא מתמן ונסיב נקשן.
 כד מתמן ונפק דאיתפקד. במידעם מלכותא מאני כל מתמן ונסיב במלכותא. דקם

 מחטפין ביה דמתליין אוריא ברייט דקאי סוסיא מתמן ונטיב דמלכא לאוריא ועל מבהל
 ומתקט־ין כתפוהי על ") טען מלכותא מאני "<) וכל דסוסיא בריסני ״) ואחד דהבא די

 לך ̂<) קום ליה. ואמר עני צדיקא מרדכי על וקם אזל '•') חלוזוי. ומחלזין י)2 קטתי
 אלפין לעשרה ")‘ וקטמך סקיך י•') ליה קדים ויעקב יצהק אברהם בר צדיקא מרדכי
 ולא דמלכא )‘״ גינזי לבי )‘יי דילי נינזי בית מן ■י) לאעלא דאמרית כםפא כנרין

 מצליין דאתון עידן דבבל דבשמיא אבובון קדם הביבין דאיתיכון קדם מן איתקבלון
 לך קום השתא דבביכון. בעלי יד מן יתכון ופריק צלותטן מקבל הוא קדמוי )2״

 סוסיא על ורכוב דמלטתא לטשא ולבוש קטמך ומן סקך *)’ מן צדיקא מרדכי
 עמלק דבית זרעא בר רשיעא המן להמן ליה ואמר צדיקא מרדכי עני דמלכותא.

 יתי אפיק כן ובתר מרירין. מיא ואישתי דגירין להמא איכול חדא שעה אוריך
 'ומיכון מן טבא זרעא לך קום למרדכי ואמר המן עני )2̂ צליבא, על יתי וצלוב
 השתא יתיה. אתקינית לבישותי דאתקינית וצליבא ■-) לכון. מתעברין )2» רברבין נימין
̂) דמלכותא לבושא לבוש מרדכי )28 לך קום  דמלכותא °'■) סוסיא על ורכיב י•

 יומין תלתא דאיתוי להמן ואמר מרדכי ענה ̂)2 תיבטיל, לא דמלכא דפתנמי
 פיתגמא ית המן שמע כד דמלכותא סוסיא על רכיב היכדין בצומא לילוון ״®) ותלתא

 ומשה טבין ומרטהנין בוטמנין מיני כל מתמן )2ג ואפיק מליא גנזי לבי על הדין
 תיקוני בכל שפיר יתיה ותקין דמלכותא לבושא יתיה ואלביש יתיה ואסהי יתיה

 דאירכיב )2» קדם מן מלכתא אסתר ליה דשדרת סעודתא מן יתיה ואוכיל מלכותא.
 עולימי אלפין ושבעה ®י•) עשרין מלכא בית מן ליה אשתדרון דמלכא. )8ז סוסיא על

̂) בימיניהון דדד.בא וכפין בחירן  מ־דכי קדם •)“י ומשבהין בשמאליהון דדהבא וברזין י׳
) דמלכא לנברא יתעבד כדין ואמרין. צדיקא  וכד ביקריה. צבי וארעא שמיא דברא ״

הכד*ן ואמרין ומעניין שמאליה ומן ימיניה מן אזלו ̂*־) ישראל דבית ■)‘2 הזו

1( V 2 —הדין. וכל( K H < :כ‘. -- ('■ H V .הזא - (■* V .ג) —לביה H V
 — ובד. H V «) —איטמטם. ^ביה ובד H V ז) — איסהלף פומיד. ובד H V <>) —דמלכא.

(' V .יי) —בריטניה' V .גי) —כני V < י)2 - כתפוהי. על H .דמחלזין— “(•= H V .ואזל— 
*1( K < - ך.  _ מלכא. V '!!) —לבית. V - מבית H לי) - ע־טרא. V יי)‘ ■טקך.- H גי) ל

20( H V -.21 קדכור,י( H V -.22 •טקך! K V -.2'• לבועין( H V -.2ג דגידין( K עני 
 > K 2̂» - וצליבת. H צליבא K )2ל - איתעכידו. H )20 למרדבי.-- ליה H )25 —ואמר.

- H V »י) דפתנמוי.- H V )31 —דמלכא. V )3״ ורכוב.- H V )20 נירדכי.- K )33 עני.
V )31 —דירכוב. HV )3יי - מהמן. בוסט׳ מיני כל K )3׳'• דמלבא. H V )31 —לילוון. >
 עמיא דכרא > H V גי) —קדם. > K סי) —ובוזין. H V )30 - ויגיכעא. H )3« דמלכא. >

—עניי;. H דמעניץ K יי —אזלין. V ')3 —בית. K י)2 —וארעא.
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 וחמוצ )3 אסתר אודיקת «) ביקריה. צבי וארעא !) שמיא דברא דמלכא לגברא יתעבד
 ברישיה יהיב דמלכותא וכתרא דמלכותא לבושא דלביש דאבוהא אהוי בר מרדני ית

 יהיב יד הדין. פורקנא על דשמיא לאלהא ושבחת אודיאת דמלבא סוסיא על ורכיב
 שעתא ובההיא מעיקין. לעני רישיה על יהיב וקמימא גושמיה על סקא מרדכי

 דכתיב כתבא עלך.איתקיים ליה ואמרת ענת דאבוה אחוי בר למרדכי דהזיתיה
 יתהון למותבא רוחא למכיכי קיקילתא ומן מסכינא עפרא מן מקים קדישי. בנביאי

 מספידא י) הפכת ואמר שבח מרדכי ואף יתהון. מחסין דיקרא ונורסיא שלימין עם ®)
 יתך אשבך דמלכותא לבושא יתי ואלבישת מיני סקא ״) עברת לחדוותא דידי

ת") דלא פרוקי ייי) אלקי יי עלי: דבביי דבעלי לבהון הדי
 איסתחף והמן סניאה וברבו ביקר מלכא בית לתרע מרדבי חזר בבין ).12

אומנוון ארבע דהמן בידוי הוון שעתא ובהא רישיה: ומכסי אבל לבייתיה ואזל
 דהוה ברוזא סוסיא. נגיד דהוה עלייר יתיה. דאסהי ובנאה למרדכי. דספריה ספרא
ביקריה: צבי דמלכא לנברא יתעביד כדין קדמוי מכריז

 יתיה. דארע מה כל ית רחמוהי )’״ ולכל איתתיה לזרש המן ותני ).13 י
 גוברין תלתא דהוון קדמייתא מן לך *') שמיע איתתיה וזרש הבימוי ליה ואמרין
 דנבוכדנצר למילוי שמעו דלא ועל ^') ועזריה מישאל חנניה בבל במדנת יהודאין

 בהון )” הוה ״י) לא ומומא דנורא שלהוביתא מן ונפקו דנורא לאתונא יתהון שרא
 איתוי אין והשתא קרציהון. דאכלו למאן ואוכיל אתונא מגו דנורא לישנא נפק אלא

)” בניהון מן מרדכי  קדמוי למיפל שרית דאת מנהון דחד עבדוי או גוברין דאינון '
תקום: ולא קדמוי )2« תיפל מיפל ארום קדמוי למקום תיבול לא ״*)

 ית למתיא וסרהיבו קריבו דמלבא ושלטונוי עמיה ממללין דאינון ער ).14
אסתר: דעבדת למשקיא המן

VII.
מלכתא: אסתר עם למשתי והמן מלכא ועל . )1

 שאילתיך מה דהמרא במשקיא תניינא ביומא אוף לאסתר מלכא ואמר . )2
) מלכתא אסתר :ואיתעביד )23 דמלכותא לפלגא דמו ̂)2 בעותיך ומה לך ואיתיהיב ̂ז

 ואין מלכא קדמך ורחמין חסד אשכחית אין ואמרת מלכתא אסתר וענת . )3
בבעותי: ועמי בשאילתי נפשי לי תיתייהיב שפיר מלכא על

 לעבדין ואילו ולמובדא ולמתקטלא למשציא ועמי אנא איזדבנית ארוס . )4
דמלכא: בטננא שוי שתיק )“ דבבא בעיל לית ארוס הוינא **) שתיקתא )2* איזדבנן ולאמהן

 מלכתא לאסתר מתרנמניה *)’ ואמר למתרגמניה אהשורוש מלכא ואמר . )5
כדין: למעבד ליביה דחשיב גברא אדין יי*) מאן

H 2 —ארעא. זית( K אוקידת H ,3 —אודיקאת( H V .וחזת— H .שקא—
V )’ .ואמרה— (<> K < זי) —שליטין, עם H V .איספירא— K .שקא— (̂  ■—]!לבושי. י
10( V .פריקי— V (n -.12 אלקי( H V - ה. ב _ H )14 רחמוי.- H V )1« ו  K )15 לן.

 תיבול לא > H V סי) —האינון. דנובריא H V )18 — בהום. V )1ל - הזח. H 'י!) —ועד.
 H V )23 —דפר, H V )22 —ויתיהיב. V )21 —קדמוי. > V H )20 — א״רום, קדמוי למקום

 —מתרגמניה. > V )2ז — שתיק. > H V )20 — הוינא. )2י'- —אנא. שתקא H V )21 —זיתעבד.
»2( V יודין מאן ובר יודין H דין. מאן ובר דין הדא
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 אתקדי ולמה הדין. בישא המן דבבא ובעיל בישא גברא אסתר ואמרת . )6
 דמרי כנוי דאיתקריין דיהודאי באומתוען ידיה למפשט בעא מאן י) הא המן שמיה
ומלכתא: מלכא קדם מן איתזיע והמן יתהון. למקטל בעא והוא טלא

 והוון ביתן c‘ לגינת ועל דחמרא משתיא מן בחמתיה קם ומלכא . )7
 על למבעי קם והמן נחת. ולא מיניה המתיר. דתינוה טבין אילנין ״) קדמוי מקצצין
:מלבא קדם מן בישתא עלוי דשלימת אדום דהזא מטול מלכתא מאסתר נפשיה

 רמי דהמן וחמי מסתכל דהמרא משקיא לבית ביתנא מנינת תב ומלכא . )8
 עמי מלכתא ית למכבש אף ») מלכא ליה ואמר עלה יתיבא אסתר דהוות ערסא על

חפיין: הוון דד.מן ואפוי מלכא מפום נפק ופתגמא בעי. את בטרקלינא
לבישתא דכיר הרבונא והוא מלכא קדם סריסיא מן הד חרבונא ואמר . )9

 צליבא למיעבד עצתא דנסב בעיצתא הוד. המן דעם מטול לטב דכיר הדא על אלא
ליה ואמר הרבונא הוא אזל בייתיה ועל המן על בישתא דשלמא חמא וכד למרדכי
לא ואי מינך. מלטתא ית ונסיב מקטל המן בעי מלכא ־) לך אוף למלכא.
והא מלכא. על טבתא דמליל למרדכי המן דעבד צליבא ית וחזי שדר לי מהימנת

יתיד. צליבו ״') למרדכי ואמר מלכא עני אמין. המשין רומיה דד.מן ״) בביתיד. קאי
 יי קדם *•*) רעי כד קדישי. בכתיבי ')2 דכתיב כתבא ") אתקיים מרדכי ועיל עלוי.

) יסמטן דבבוי בעלי אוף דנברא ארהתיה עימיד.: ״
 קום קטול מן מלכא דטיזיב יד.ודאד. מרדכי למרדכי ואמר מלכא עני . )10

 צליכא על יתיה וצלוב דיתדאי מעיקיד.ון בישא דבבא בעיל המן ית )‘סב״ אזיל
 שעתא בד. באפיך. דשפר היך ביה ועיבד ^') בישין דינין יתיה ודון לנפשיה )‘״ דאתקין

 ואמר מרדכי עני מלכא. בית מתרע )‘® המן ית ונסב מלכא קדם מן מרדכי נפק
 ונצלוב דיהודאי מעיקינד.ון בישא דבבא ובעיל סנאה המן עימי )‘’0 לך איתא להמן

 עד קדם צדיקא. למרדכי ואמר רשיעא המן עני לגרמך. דאתקינתא צליבא על יתך
̂) יסקןן דלא )2!  כד.דין תצלבני לא ̂-) צדיקא מרדכי מינך בבעו לצליבא *'•-) יתיד. ^

 אישתעבידו י*®) מדינתא ורבייבני יתד.ון ספנית לא דעלמא גיברי **) הדיוטין לגברין דצלבין
 פתשגר המן ואנא מדינן. בד.ילית שפוותי ובממלל פומי במימר מלכין ארגישית קדמיי

 דלא צדיקא מרדכי מינך אנא זיע דמלכא. בבא )28 מתקרי )2ל שמי הוד. דמלכא
 ותחבלינני ״®) תקטלינני )2« ולא יקרי על חום לך. למעבד דהשיבית היכמה לי תעבד
 תקטלינני לא ̂®) נפש. מקטול טיבותך היך עביד מרדכי אנת טב אב. =)“ כאגג

 דעמלק וקנאתיה דאנג יטנאתיה לי תדכר )88 לא נפש, קטילי )8* בבון דלית כמה )8®
 אבא. עשו ונקם דנטר מה היך לי תינטר ״®) ולא בלבך דבבך כבעיל בי תקני לא

כהתן עייניי בימא. עברו כד לאבהתך דאיתעבידו כמה ל®) לך איתעבידו רברבין ניסין

 H V (1 מ;.— H (2 בעי.— V (8 משקיא.— H V ביתנא.— H (8 לאילנין.—
H צלוב V ( סי —דד.מן.  <  V ( ״ —ניקטל.  H V (■ י־ —מלכא.  <  V 1 ל —אוף,  H V (* 
> עימיה,—  H ( ״ —קדם. מן  H V ( ®י —בכיתבי.  H V .ו2 —מה '  H V ( ״ —צלובו.  
H V ('8 —.ועביד H V ( לי —לנפשיה.  <  K ( ®י —ית.  <  K דבבא בעלי מן יתר,ון  H (  יז'

צליבא על .— H V (28 —.יתי H (22 —.לא H V (2' —.עניי K (2® —.איתי Y ( סי —תרע. מן  
V (28 — . מתקרי והוה  H V (27 —.אישתעביד H (2® - עלמא.י וגברי  H (25 —.דלא V (24 
H (82 —.אבא V(8' —.ותקבליניH .ותתבליני7ס®)' —תקטלני  H (*9 —.Puiikt. corrig. אבא 
V (8 —.כמא ל —תעביר.  H (s® —.תרבר V (35 —.קטולי H V (® י —כמא.  H V (®8 —, תקטליני לא
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 מן עצתא עלך דנסבית על קדמך לספתה יכיל אנא לית ופומי יתך למחמי
 תמחי לא צדיקא מרדכי מרי נפשי על הוס מינך בבעו איתתי. זרש ומן רחמוי ®)

 יתי. קטול בעי דאת והיך c‘ תצלוב לא צליבא על וסיבותי אבא, כעמלק בפריע שמי
 ובכי צווח המן שרי מדינתא. רברבני כל מתקטלין רבה דמלכא בסייפיד. תעדי רישי
 איליא נטל זי) משתמעין לא מילוי המן חזא וכד :ליה אדניה מרדכי מרכן ולא

 וכל אילניא לי אציתו אמר וכן מתיב ביתנא. גנתא ») במצעות נפשיה על ובכיתא
 לאלכסנריא י)‘ למסוק )‘״ בעי המדתא דבר דבראשית יומא מן דשתילו ״) שתיליא

 על המן יצטלב אמין חמשין דרומיה מן עיצה ועצו כולהון איתכנשו פנדירא. דבר
 נסבין דמיני )‘י= ברישי יצטליב -י) יכיל אנא דלית אנא קוצרא אמרה נופנא רישיה.
 יצטלב יכילנא ולא )‘־ ברישי יצטלב ״י) אמר י׳־י) אדרא דניסוכין. 0* המרא
 ברישי יצטלב יכילנא ולא ברישי יצטלב ייי) תאינתא אמרת אנא. חילא ברישי
 יכילנא ולא ברישי יצטלב אמרה זיתה והוה. אדם לביש ומני לביכוריא נסבין דמיני

 שטריה למפרע יתי ברא רזיא חכים למנרתא. מישהא נסבין דמני ברישי דיצטלב
 כל ידעין נטוריה קדם דיקלא אמר ברישיה. דיצטלב חרובא )22 סב )2! נביאה דעובדיה

 דאת קדמך יודון מלכיא כל עמלקאה דאגג כריה בר רשיעא המן דהוא בישרא בני
 אבהתהון. )2̂ ית דפרקתא כמא בניא למפרוק יאי לך מינך בר ולית אלהא הוא

 יתך נסיב דאמרת מה כל חילך יישר )2» ליה ואמי־ הוא בריך '־-} קודשא מתיב
 דיצטלב אתיונא אמרת סבירית. דציון לכנישתא זוגא דאת ברישך דיצטלב ׳׳־) בעצה
̂) דעליי ברישי דיצטלב יכילנא ולא ברישי  אביי מן למיסב כולהון עמא כל אתיא »

 דעליי ברישי דיצטלב יכילנא ולא ברישי יצטלב )22 פומיה אסא פתה קדמך. לשבהא
 ואמר בלוטא צווח אתרוגא. עם שותף אנא הא ועוד ושמחה ששון אמרין

̂) דרבקה מניקה =)‘2 דדבורה ברישי דיצטלב יכילנא ולא ברישי יצטלב )2!  קבורה ^
̂) ברישי דיצטלב יכילנא ולא ברישי יצטלב י־־י■) ואמר =)‘■‘ בוטמא קרא תחותוי.  דאבשלום י'

 ־מתילין דצדיקיא יכילנא ולא ברישי יצטלב ל«) אמר רומנא ברישי. איתלי דדויד בריה
 עליי )22 בנוי ולעשרה רשיעא להמן יתיה צליבו ארזא אמר מני שמעו לקבלי.
̂) לנפשיה יתיה ■)12 דאתקין צליבא  צליבא על יתיה !)2 וצלבו מפרש כתבא דהכין *

: נחא מלכיא דמלך וחמת ») למרדכי דאתקין

VIII.
 דהמן בייתא ̂*־) ית מלכתא לאסתר אחשדוש מלכא יהיב התא ביומא ).1

: לה הוא מה אסתר דחויאת מלכא קדם על ומרדכי דיהודאי דבביהון בעיל

—אורניה. H V ״) —והיא. V ̂) —רחמיי. V ■)‘< עלך. > H V ן2 ראינסבית,-- H י)
 יומי מן רשתילית H V )2 —גינת, H V —בטל. K ל) —מילוי. משת׳ רלא H V ׳)

 H V •')2 —ריצטליב. V י)8 — לאלכסנרריא, H V )11 —סוק, H מיהוק V י>י) —בראשית,
Hזי) —®')]!איצטלב. —אמרה.11יי') —בניסוכין. K יי) —מחמתרמיני. V אנאיכילא. ולית— 

 —טב. V )21 —איצטלכ. H ריצטלב V )20 —איצטלב, H ייי) —איצטלב, H ריצטלב V י*י
H V .2:1 —חרינא( V ,21 —כמה( H V .ג׳־■ —אבהתנא‘( K < 22 —הוא. בריך( K ,ישר— 

 —ריצטלב.H V )2! —ראנא, H V )20 — ריצטלב,HV )22 —אתי,V [2 )28 —ראיצטלב, H)2ל
22( V מניקתה H .23 —מניקתא( H V --.י1 קבורא‘(■ V ,גי'•) —אמר H V .ריצטלב— H (•■ifi 

 )> H V )10 —עליי. K )20 —ולעשרא. H V )28 —איצטליב. H לי:) —ראבשלום. ררישי
—בייתיה. H V (n —וחמתא. H V )12 —הפן, ית H V )12 —הכין. H יי) —יתיה.
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ושויאת. למרדכי יתיה ויד,ב מהמן דאעבר עזקתיה ית מלכא ואעבד ') . )2
דהמן: בייתיה על מרדכי ית אסתר

 ואיתחננת ובכת רגלוהי )2 קדם ונפלת מלכא קדם ומלילת אסתר ואוסיפת )3
יהודאי: על דחשיב מחשבתיה וית אנניא ברהמדתא דהמן בישתא ית למעברא ליה

אסתר וקמת בידיה דהוה «) דדהבא שרביטא ית לאסתר מלבא ואושיט . )4
מלכא: קדם ועלת ̂)

 הסד אשכהית ואין שפר ״) מלבא על אין למלכא אסתר ואמרת ).6
 למבטל כתבא יתכתב ׳) בעינוי אנא ותקנא מלכא קדם פתנמא וכשר קדמך ורחמין

 כל •י) ית למובדנא ״') דכתיב אנניא יי) המדתא בר דהמן מחשבתא אינרתא «) ית
)2 בכל דאית יהודאי דמלכא: מדינתא '

 והיך עמי ית דאירע בישתא ית C־‘ למיחמי יכלא אנא דהיך ^י) מטול . )6
:דתולדותי ״י) באבדנא ואיחוי איכול

 סרחת את הא יהודאה. ולמרדכי מלכתא לאסתר אהשורויט מלכא ואמר . )7
 מינך איעבד '*') איתיך אומה )1® מהידין יי) ליך ואמרית דשאילתיך שירוי י") מן

 ופולימרכין■ הנמונין מינך דאיעבד )22 את )2י זרעיתא הידיא )2״ ומן ושלטונין מלבין
 הא )2י- יתיי שבקון זעירתא וטלייתא מיתו ואימא דאבא ידעא אנא לית לי )2■‘ ואמרת
ביהודאי: ידיה דפשיט על צליבא על צליבו ויתיה לאסתר יהבית דהמן ביתיה

בעזקתיה. וחתמו מלבא בשום )2׳־• בעיניכון דשפר חיך יהודאי על כתבון ואתון . )8
בטיל: לא דמלכא בעזקתיה ומחתם )2̂ דמלכא בשמיה דמכתב )2» דכתבא מטול דמלכא
ירה, דהוא )2® תליתאה בירחא ההוא בעידנא דמלכא ספרוי ואיתקריאו . )9

 יהודאי על מרדכי דפקיד מה כל ית י*י=) ואכתב )2« ביה יומין ותלתא בעשרין סיון
 מאה כוש ועד מהינדקי דאית דמדינתא שלטונוי ועל רברבנוי ועל דמלכא יקירוי ועל

 יהודאי■ ועל לישניה היך ועמא ועמא כתבא היך ומדינתא מדינתא מדינן ושבע ועשרין
לישנהון: והיך כתבהון היך

 דמלכא• בעיוקתיה ואיחתום אהשורוש דמלכא בשמא ®)2 ואיכתב 0̂* י )10
:רמכאי בני ערטילאי ריכשא רכבי בסוסואתא רהיטיא ביד אינרתא )2® ואשתדרון
) ליהודאי מלכא דיהב ).11  ולמיקם למתינשא וקיריתא קיריתא בכל די ״

̂) עמא חילוואתא ™) בל ית ולמובדא ולמקטל למשיציא נפשהון י■*) על  ומדינתא י
:ממוין ™) עובדיהון אוף ונשיא וטפליא )2® להון דמעיקין

עשרי• )‘‘־ בתלת אחשורוש דמלבא מדינתא בכלהון י*) חד ״*־) ביומא ).12
אדר: ירח הוא עסר ̂)2 דתרי לירהא

—ונפלת. H *) —בידיה. דהוה > K H «) —רגלוי. H V )2 —ואעדי. K י)
(* K < 0 —למלכא. אסתר( V .ל) —שפיר H .ותבתב— (® V .2 —איטיאתא( K < 

 ;7־ )14 —היך. V )12 —מדינתיה. H V ')2 —כל. > H ") —למובדא. V סי) —אגגיא.
 —אומא. V H )1® הירי.- מן H V )1ל —שירויא. H V ®<) —דתולדתי. H )1נ —בבישתא.

 לי,- > K ^22 —דאיעבד. K )22 —את. > K V )2‘ הירי.- V )2״ —ואעביר. H יי')
24( V השתא H .25 —שהא( H V 26 —דמלבא. בשמיה( V דמתכתבא H -.דמתכתב 
- > H V )30 ואיתכתב.- H V )23 - הוא.־ V )28 ומתחתם.- V )2ל ת.  ואיתכת V )31 י

H .32 —ויכתוב( H V .3 —בשמיה(* K .31 —ספריא( H V .35 —דאית( V -.נפשיהון 
«2{ H V .3ל —חלוואתא( H V -.3® ומדינה( H V .30 —וטפלא( V ניבזוון H -.ניזבזוון 

V .41 —חדא( V -.42 בבל( H V -.״) עשיר H V -.עשיר
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איגרתא שדר אחשורוש מלבא איתפרסת. דדיטגמא )‘̂ נתבא פי־ש י) )♦ 13 _
 בכלי דדיירין ״) הילוותא רברבני ועל מהוזאי ארבוני ועל ויבישתא. ימא *תבי על

 שליטין ») סגיאיץ דבעממין דבמטול ־} לכוץ למהויא c' כתבית כתבא וסגי איעא
 ברוהא אלא נתרברב °) לא במלכותא ובד! אמלינית ויבייטתא ימא יתבי יעל

 יתטן למשוויא סגיאה ובשלמא יומא בל נהלך -והא. י)2 ובמכינות *') ניהתא ')“
 למיתהפכא וביביטתא בימא דמיתגרא דצבי וכל מלכות• תהות דדיידין וכל סני שלמא

 כדין סופא. ועד דא-עא סופא מן אנא הד ללייטנא לישנא ובין לעמא '■') עמא בין
 ומוקרין עמא לכל דהמין דהוינן וקשיטותן תמימותהון ־■') על י־י) לכון למהויא כתבית

 ואיתקרבן ■יי) בישין גברין ״י) מנהוץ ואית דארעא •טלטוניא עם טב ועבדין מלכיא לכל
 ית אטעיין ״').ובשקרותהון ובינכילותהון בידיהון איתמסרת ומלכותא ,למלכותא
 בישן. אנשא בבני ואף ״) שמיא קדם תקטן '־) דלא איג-תא ית ״־) וכתבון מלכותא

 צדיקין גב-ין נקטלון מלכא מן דשאילו שאילתא והוא קשיין הינון מלכותא ועל
 הייבין הוו לא דקטלא ודינא עבדו לא בישתא כד נשפכון םגיעתא זכיא ,ודמא

בכל דהכים ומרדכי הררא בכל דמשבהא אסתר *-) '^י'יו'ןי אינון ואיתיהון
 דאומתא בגרמי השיבית ואנא בארמתהון ולא אשתכה לא בהון ומומא ,הכמתא

 דמתקריין מני שאיל דיהודאי •דיע הויתי כרלא אנא -)“ מני יטאיל אה־נייתא
 דב- מני ותקיפין -ב־בין ̂־■̂) ובמלכין וארעיא •טמיא ב־־א דהוא '־) כולא דמי• בנוי

 עמלק דבית זייעיה ומן מדדנדייה '־'־) המדתא בי דהמן אף מטול בהתהון. ולא יתהון
 יתיה ורבינן ורבותא סניאה ושבהא ־בתא טבתא מינן והזא לוותן ואתא הוד.

 ידע לא והוא יתיב הוד. דמלכא ימיניה ומן דמלכא אבוי יתיה וקרינן יתיה ויקרינן
למקטל בליביד. הוד. מד.-ד.ר אלא מלכותא למקבלא לא אוף יקריד- למפוברא

̂) מיניד. ולמסב למלכא וכל יתיה '•") צלבנן המדתא בר דד.מן מטול מלכותא ית ־
:ברישיה מהשבתיה אסיקת וארעא שמיא דברא ומן ברישיד. אסקינן שוי דד.וד.

דמלכא בגזירתיה ודהופין טרידין נפקו ושלטוני ריכשא רכבי -ד.טיא . )14
:בירתא בשושן איתפרסת דיטגמא

̂) דמלכותא בלבושא מלכא קדם מן נפק ומרדכי . )15 ושפיר חדי כד י•
 כרפסא מילתא דמלכותא לבושא לבוש י>'=) יתירא וברבו סגי ביקרא ליביה

 לגו טבין ואבנין מרגליין ביה ומקבעין דאופיר טבא בדד.בא שי- ותכלתא י'■)
 לביש מיניה לגו מערבאה ימא דכרום מינקא לביש טבין אבנין סרבלא מן

̂) דציירין דארגווגא כיתונא ̂) ןד,וו ״׳) כל דמות עלה ״ דמיה ^
̂־) בחרציה מחית והמיינא דהבא בכרי ועשרין מאה ארבע דכיתונא י*-)‘ ומקבעין ^

(> H V -.2 פירוש(H V .0* —ודיטגמא V .4 —איתפרסמח( H .״) —מיא H V די 
H״) —לנ־חזיא.11י>) —דיירין. V.רבומטול— '\̂  —נתרורב. H V י־') שלטית,-11«)

H״) —נוהתא. V2 — ובמכיכותא(' H V < .3 —רוחא(> K .יי)1 —ועמא H -.על H )1י. ו
K)20 ובשקרוהון V י!*) — ובנכילוד.ון, V — ואיתקריכי. H — גוברין. V ״') — ר״מיכותן.

H)22 - ¥תקנץ.)21 —>ית. V- ף. או -H )2̂ —נשפעון. K V )2« ו . א ת י ר ח א . א ח ב ת י ע מ  ד
20( K א.- בדלא - H )2ז אנ א. הו  H צ)0 מהגדייא.- H V )20 - ורברבין. תקיפין V )2« ו
 V ^)4 —יתיה. > V )3-1 —מהרהר. > K v”־ —מהרהר. הוה H V )01 —רבתא. >

 אופיר.- בדהכא K - ותיכלא. V )0ל —לכיש. V )00 —בד. > H יזז■) —איתפרסמת.
00( V < אבנין - בין. - K )1» ט . ה - V (H ב ון. הו  —דכיתונא, > K י)‘'־ - דדי. H )12 ו

(« V -,1י־- ועשרים( H V .דמקבעין—
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כמוקרונן יי) מהתן *■) ברגליה רמי סרתוון מוקין בורלא אבני בארבוהי )’
 הלית בחולת **) מהתא )’ בהרציה תלי מדאה וספסירא בזמרגזין ומחין ®) דדהבא
 דמחוזא נדא עלוי ״*) צייר דספסירא ידיה ועל דירושלם קרתא עלוהי וצייר דדהבא
 כלילא- מיניה לעילא למלכי ועכיד בצבעונין וצעיר ברישיה מחית מדאה הידיא

דידעין בדהבא דמקבעין טוטפן כלילא מן ולעילא מקרונא רבא דדהבא )”
 כל ויהזון דכתיב קריא למקיימא יהודאה מרדכי דהוה *') ולישניא אומיא עממיא כל
 מרדכי ובמפקיה מינך. וידהלון עלך אתקרי »') דיי שמא ארוס ארעא עממי ^')
 בוצא בחבלי טולא נגיד בארגוונא ודרוותא מביבין באסא שוקיא דמלכא תרעא מן

 ומכריזין ״-) חצוצרוותא «י) בידיהון נקיטין דכהניא ^י) כלילא ברישיהון מחתין עולמן
 נוולי ובייתי יתעביד הדמין ליהודאי ושלמא למרדכי שלמא יתן דלא כל ואמרין

 ואמ-ין צדיקא מרדכי קדם ואזלין ידיהון סרין )2‘ המן בני ועשרה ̂)2 ישתווה, )2‘
טפשא אבונן המן והדין ברישיהון דרשיעי ®)‘י אגרא ומשלם ליהודאי אנרא דיהב מאן

דאסתר ובצלותא בצומא תבריה ענוונא )2» מרדכי יקריה ועל עותריה על דהתרהיין
 אינשא )”״ בני עם דמהלכא למלכא )2״ אפשר דלית חרכא מן מדיקא )28 צדיקתא

 טרף נתנני שלא יי ברוך ואמר יתה )23 והזא )32 עינוי מרדכי חור בשוקא )2‘
 מן )3» םגיאין וארקי. שמים עושה יי מעם עזרינו ואמרת )33 אסתר מתיבא לשניהם.

 דהוה פורקנא על ומשבחין ומודין רשיעא דהמן מפלתיה על הדיין הוו )3י אינשא בני
 ההיא בזמנא צדיקא למרדכי ליה דהוה ויקרא )33 פורקנא על ומשבהין ליהודאי להון

 תיכלא דמלבותא בלבושא מלכא קדם מן נפק צדיקא )3« ומרדכי כתיב דהכין
 צהלה דשושן וקרתא וארנונא בבוצא ומכרך רבא דדהבא וכלילא ומילא י׳')
: וחדייה ״)

)וליהודאי. *■)2 , )16 ויקרא: ודיצא וחדותא נהורא הות »
דמלכא דפתנמוי אתרא וקריתא קריתא ובכל ומדינתא מדינתא ובבל , )17

̂) ויומא *•)3 ומשקיא *•*■) ליהודאי ודיצא הדותא מטיין ונזירתיה  מן סניא• טבא. ״
:עליהון דיהודאי דחלתא דנפל "*■)מטול מתגיירין דארעא עממיא

.IX
̂) ובתרי ).1 ת' דאדר ירחא הוא )3לירהאט עסר«^) ® תל  ביה יומין עפר )3ב

 דיהודאי דבביהון בעלי דסבירו ביומא )32 למתעבדא וגזירתיה דמלכא פתנמוי דקריבו
:בשנאיהון ושליטו יהודאי אתהפיכו ביומא ביה )33 בהון למישלט

—מחזי(. V —רמיה. V )3 —סרתוין. II פדתיין V -) —בארכובוהי. H י)
 V 1,3 —כחולת. V )8 מחתא._ > K )2 —וסחתמין. V )6 —במוקדונין. H V ׳)
H .0 —וירושלם(! V עליה H .עלה— ”( H V י)2 — דדד.בא. רבא H V .מקדונא— 
3(> V .)דידעו— (>■* H דהוא K י)3 —דחוה, יהו' מרדכי H V .עמי— (>« H V .יתקרי— 

H V )” < י)8 —מינך. וידחלון H -.י) וכהניא'■' V .2״ —חצוצרתא( K V .ומכריתין— 
!2( V .22 —ישתווי( H -.23 ועשרא( H V )בני .)21 —דהמ( V )סבירי H .)25 —חבורי( H 

 —חרכא. מ( מריקא K )28 —וכצלותיה. בצומיה H V )2ל — עינותנא. V )20 —דרשיעא.
»2( V .80 —דמלכתא( H V .3< —אינש( K < .32 —בשוקא( H V ,33 —וחמא( K .)יתהו— 

31( V .35 —נתננו( H .30 —ואמרה( H <( ,)3ל —מ( V ,)38 —הוו( K < .0 —ויקרא(•"■ V 
H < .10 —צדיקא( H .ומילת— H V (n .12 —וחדוה( V .13 —ליהודאו( H V .הוה— 

H (n ,13 —ומשהיא(H,1■ —טבתא,1))>10 —ויומתא(H,18 — דנפלת( HV .10—עשר( V )ירחי 
H .50 —ירחי( H V .3! —דהוא( H V .52 —עשר( H V .33 —יומא( K < כיומא. ביה—
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 למפשט אהשורוש דמלכא מדינתיה בכל בקרויהון יהודאי ואיתכנישו ♦ )2
 מטויל מקדמיהוץ קם לא ונברא לבישתהון דבעו איינשא ולמיקטלא 'דיהון ית *)

I עממיא נל על אימתהון דנפלת
 דמלכא עיבידתא ועבה ורברבניא ומגיסתרני דמדינתא שילטוני ובל . )3

: עליד^ן דמרדכי איימתא דנפלת מטול יהודאי ית ־)’ משבהין
 מדינתא בכל אזיל ושמעיה דמלכא בבייתיה מרדכי הוא ») דתקיף מטול . )4

:ותקיף אזיל מרדכי דגברא מטול
 אוף ועבדו ודשציא ודקטלא דחרבא מהתא דבביהון בבעלי יהודאי וקטלו . )5

נפשהוץ: צביוני היך כרעותתן בשנאיהון
נברין: מאה חמש ונמרו יהודאי קטילו בירתא ובשושן . )6

 אלא קטילו ליהודאי מעיק דהוה המדתא בר דהמן ׳) בנוי עשרתוי וית . )10
ידיד״ון: ית אושיטו לא בביזתא

מלכא: קדם בירתא בשושן דקטיליא מיניינא על ההוא ביומא )11
 המש ונמרו יהודאי קטילו בירתא בשושן מלכתא )“ לאסתר מלכא ואמר . )12

 שאלתיך מה עבדו מה דמלכא מדינתא בשאר דהמן בנו' עשרתוי וית נברין מאה
:ותתיעבד תיב '■) בעותיך ומה לך ויתייהיב

 בשושן דאית ליהודאי למחר אוף יתן שפיר מלכא על אין אסת• ואמ*ת . )13
צליבא: על יתלון יי) דהמן בנוי עשרוצי ״י) וית הדין יומא גזי־ת היך למעבד

 המן בשושן. איתפרסמת ^י) ודיט*גמא נד'ץ למתעבדא מלכא ואמי . )14
 על איצטלב פרשנדתא הדא. אמתא מיניה רחיק פרשנדתא אמין תלתא על איצטלב

 אספתא אמין תלת על איצטלב דלפון חדא. אמתא מיניה רחיק דלפון אמין תלת
 אמתא מיניה דהיק פורתא אמין תלת על איצטלב אספתא חדא. אמתא מיניה רחיק
 איצטלב אדליא חדא. אמתא מיניה רהיק אדליא אמין תלת על איצטלב פורתא הדא.

 אמין תלת על איצטלב ארידתא חדא. אמתא מיניה רהיק ארידתא אמין תלת על
 רחיק אריסי אמין תלת על איצטלב פרשמתא חדא. אמתא מיניה רחיק פרשמתא

 הדא. אמתא מיניה רחיק ארידי אמין תלת על איצטלב אריסי חדא. אמתא מיניה
 עשיראה. דהוא חדא. אמתא מיניה רחיק ויזתא אמין תלת על איצטלב ארידי

 אמין. תלת בארעא משקע צליבא והוא צליבא: על איצטלבו דהמן בנוי עשרתי
̂ד, ובריח  אמין: וארבעה ארבעין דצליבא אורכיה והוד, ארעא. מן אמין תלת רם ד
 ית ׳■ז) והזא מרדכי ואתא :אמין חמשין דצליבא ״) סכום הוד, ברישיד, צליב ןד,מן
 בישא ־■*') למעבד חשבת את להמן ואמ^ מרדכי עני צליבא על דצליבן ולבנוי המן

 בעי ®י) את ברישך. מחשבתך אסיק ומהשבתא סתירתא )‘׳ ויודע ישראל בית לעמא
 עבדין )2י> ואינון דבשמיא. דאבונן כנפוי ״') מתהות יתן ולמשיציא יתן למקטל

כנפך: תחות ולבניך יתך וצלבינון עמך )2‘

—למלכא, די H V )4 — שילטונוי. V )3 - ית, ]> H V צ) —אחשורוש. > V י)
(* K < - ת.  H )10 — עוד. V )0 —מלכתא, > V )0 —המן. K י) —הוא. > V *') י

 —דצליבא. > V )‘•1 —איצטלב. V )13 —איתפרסת, K V ו -י — יתלין. K )1י —עשרתי.
) —גישתא. V )10 — להמן. H V )‘׳■ !  —כנפי. H V )10 —בעית. V »!) —סתיראתא, V ל

20( V ,21 —עבדי( H טיבו. עמך—



— 46 —

 לירח עשר דארבעת ביומא תוב בירתא בשושן דהוו יהודאי ואיתבנישו . )15
:ידיהון ית אושיטו לא ובביותא גברין מאה תלת בשושן וקטילו •אדר

 וד^ן וקמו איתכנישו אהשורוש דמלבא במדינתא דהוו יהודאי ושרבא ') . )16
 אלפין וחמשה ̂) שבעין בשנאיהון וקטילו דבביהון בעלי מן ואיתניהו נפשיהון מרי

 הינון בשושן יהודאי *■) דקטילו גבראין יי) אינון ואילין ידיהון אושיטו לא ובביותא
 אנן ״) יומין דקליל ''•) ועד מיכא ישראל לדבית אמרין דהוון דישראל. שנאיהון
:לארעא בניכון וטרפינן לבון קטלינן

 עשר בארבעה ®) בארב ואיתניהו אדר לירה יומין 0 עשי תלת ביום . )17
ומשקיא: דהדותא יומא יתיה ועבדו ביה

ביד, עשר ובארבעת ביה עשר בתלת איתבנשו בשושן דהוו ויהודאי . )18
:ומשקיא דחדוותא יומא יתיה ועבדו ביה עסר ייי) בהמשא ®) ואיתניהו

דקירתתא י■') בקירויא *') דיתבין בכופרניא דהוו )“ יהודאי הכנת מטול ).19 ,
 טבא ויומא ומשקיא חדוותא דאדר לירחא עפר ^י) דארבעת יומא ית *■י) עבדין

להבריה: גבר מאני זמשלחין
 דאית יהודאי בולהון על אינרתא ושדר האילין פיתנמיא ית מרדכי וכתב . )20

: ורחיקיא קריביא אחשורוש דמלכא מדינתא בכל
 דאדר לירחא עשר דארבעת יומא ית עבדין למיהוי עליהון למקיימא . )21

:ושתא שתא בכל ביה עשר דחמשת יומא וית
 דאיתהפיך וירחא דבביהון בעלי מן יהודאי בהון דאיתניחו יומין היך . )22

 יומתא יתהון למיעבד טבתא »') ליומא עקתא "<) ומן לחדותא אבלא מן ״*) להון
̂) ויהבין לחבריה גבר )‘״ מאני ומשאלין והדוותא ■דמשקיא ; למיסכניא מתנתא ״
:עליהון מרדכי דכתב מה וית למעבד דשריאו מה ית עליהון )2< יהודאי וקבילו . )23

 יהודאי על חשיב דיהודאי מעיקיהון אגגיא המדתא בר דהמן מטול . )24
 ולמיטיצאה יתדען למנרמא עדבא לכל וסבתמא ערבא רמא פיסא צבע יתהון למגרמא

 אסת- למה אמרין סגיאין יומין צליבא על דצליבן ולבנוי להמן הזו וכד ייתהון:
 להון ואמרת אפתי ענת צליבא )2̂ על נבילתיה תבית לא דכתיב )22 מה על עברה

 דהצדא שירוי מן צליבא על צליבין בנוי הוון דנבעונאי לגיורא מלכא שאול דקטל על
 פלקין ישראל דבית הוון וכד ירחין שיתא דהוון מיטרא דנחת יומא עד ׳דשערין
 דבית ענו צליבן אילין למה )25 להון אמרין עממיא הוון )2■‘ מקדשא בבית נתהזון
 רשיעא המן יתהון וקטל דגבעונאי בניורי ידיה אבוהון דפשט על להון ואמרין ישראל
 על צליכץ ובנוי הוא יהוי וכמה כמה אחת על ישראל לדבית לשיציא )2» דבעא

:עלמא יומי )2» כל ־צליבא

K (5 —. יהודאי בהון  K —.גבריא H ■V (5 —.וחמשא H (2 — .ושארא H (•
.— H V (8 בארבעת.— *) V בחמשת.— יומין > יעי )’ —קטלינן. אנא  K ( ״ —קליל.  
> —.ית  K ('■* —.דקיקתא H V ( גי —בקיריא.  V ('« —.דמון H ( ״ —עשר.  H V  סי) 
H (10 —.טבא H V (18 —.אנלא H ( לי —עקתא. מן  H אכלא V ( סי —עשר.  H V ('» 
bei (2 ג —בחורה. דכתיב  H (22 _ ,  גברא-.— V (20 מתאנתא H מתנתיה.— 'K (2 ;> <ליהון5

דאיצטליבן יומין כמה ובנוי המן והא ההוא ביומא תקכריניה מיקכר ארוס  V. spate!■ erganzt 
Y צליבן.— .— H (21 הוו.— H (25 למא.— H (20 לשיצא.ה.— 27)  אתקברו לא השתא דער

«H (2 . —.ימי
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 דישתיצאה בסיפרא דכתיב מה אמרת מלכא קדם אסת- ומעלת י) . )25
 עמלק דנית מזרעיתיה המן וקם שמיא. מתחות עמלק דבית דוכרניהוץ ית ״) ישתיצון

 יתיה וצלבו סלקת ברישיה ומחשבתיה ישראל דבית על בישא ̂■) מחשבת יי) והשיב
: צליבא על בנוי ו*ת

דארע^ ועקתא פורתא שם על פורים האילין ליומתא קרו כדין מטול . )26
♦ יתהון ארע ומה ®) כדין על חזו מה הדא באיגרתא ומפרש כתבא ̂) מטול ן1יתד

 דאיתספון ®) מה י} כל ועל בניהון ועל עליהון יהודאי וקבילו קיימו . )27
 זמניהון והיך כתביהון היך האילין יומיא תרין ית עבדין למיהוי יפסקון ולא עליהון

:ושתא שתא בכל
 וזרעיתא זרעיתא ״) ודרא דרא בכל ונתעברו ®י) נזברין י■') האילין ויומיא . )28

 יהודאי מינו יעברון לא האילין דפוריא ויומי וקריתא וקריתא ומדינתא מדינתא
בניהון: מנו יפסוק לא דוכרניהון

 תוקפא כל ית יהודאה ומרדכי דאביחיל ̂י) ברתיה מלכתא אסתר וכתבת . )29
 לא דעיבורתא יי') שתא הוות דאין מטול תניינות הדא. דפוריא איגרתא ית ילמקיימא

: יתה יקרון אחרינא e* באדר אלא קדמאה באדר מגילתא ■יקרון

 דמלכות מדינן ושבע ועשרין מאה על יהודאי כולהון על איגרתא ושדר . )30
:ודקושטא דשלמא מילוי אהשורוש

 עליהון דקיימו מה היך בזמניהון האילין דפוריא ̂־') יומתא ית למקיימא . )31
̂) מלכתא ואסתר יהודאה מרדכי מילי בניהון ועל נפשיהון על דקיימו היך ״

ודתעניתא: דצומא

בסיפרא: ואיתכתב האילין דפוריא מיליי איתקיים דאסתר ומימ־ . )32

X.
 אהשורוש מלכא ״») ידע וכד ארעא על תמא אהשורוש מלכא ושוי . )1

 אומתא בני כולהון ושעבד עלמא בגו חורין בני יתהון שוי ותולדתה דאסתר עמה
:ימא תגארי ועל ארעא על תמא ״) ושוי -)‘ מלכוותא וכולהון

 מלכא יתיה דרבי דמרדכי רבותיה ופירוש וגבורתיה דתוקפיה עובדיה וכל . )2
ופרס: מדי למלכי יומיא דמילי סיפרא על כתיבין אינון הלא

1( V .־) —ובמעלה K .וית— V מחשבתן H ,מחשבן— V .בישתא—
(* H V יי) —בתיב. כן efiigt״zn״bei V spate!• hi על האילין יומיא למיקצע אבהתנא 

 —גיוריא. V ״) —יתהון. ארע מה בנידון דיידעון עבדו היכנא מטול שמיא מרי להון דעבד נימיא
(* V המיתוספן H .״) —דמסתוםין H V .נזכרון— (*<> H V ,1 —ונתעבדון(> V ־bei V spii 

ter hinzugefiigt וליואי דכניא יחוסא משיחא דיומי ובדריא האילין בדריא אחרינא: לישנא 
 שורא מקפא דלא ומדינה נון בר יהושע יומי מן שורא דמקפא מדינתא ישראל דכולהון ויחוסא

 האילין פוריא יומי ועבדין כתיקונהון מכילתא ית קראן יהוון וכרכיא וקירויא יהושע יומי מן
 דפורענות ודוברנא דיהודאי קהלא מגו ואילך דאדר בירחא חמימר מן יעיכרון דלא כהלבתהון

 H (!■i דעיבורא.- V —אביחיל, בת V ג)2 —בניהון. מן יפסקון ולא יסופין לא עמלק
 —דצומתא. H V )18 —זרעיהון. V לי) —בניהון. > K )1® —דפוריא. > V י•!) —תנינא.

»1( V תמהא H .2® - תמה( II V < .21 —אחשורוש( K -.שדי —חמה. H V )22 ו
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 דיהודאי וסבא ניזברא י) אהשורוש דמלכא פתשגר יהודאה מרדכי ארוס ).3
 דהילר מלכיא וכל שמעיה אישתמע סופיה ועד עלמא ומסוף עממיא כל רב

 ביני דמזהר נונהא לכוכב דמי מרדכי הוא מיניה, מזדעועין ליה הוון וכד מיניה
 פרצידי C על דקיימא לשושנה *■) ודמי צפרא בעידן דנפיק לשפרפרא ודמי כוכביא

 טבאתא ותבע דאתא בסגיעתהון ורעי דיהודאי רבהון ׳) הכי ומטול דמיא
זרעתיה: לכל שלמא וממליל לעמיה

פצירי,
(• K גיכרא H .גידגרא— (» H V .1 —על(; H .חזו— ‘( V -.ליצושנא 
— (® H V .הכין— II רנהון. חוה— (» H .טבתא—

V ג) 


