
אמגלת אסתר

ֵו֗רֹוׁש  ֵו֑רֹוׁש ֣הּוא ֲאַחׁשְ י ֲאַחׁשְ יֵמ֣ א ַוְיִה֖י ּבִ

ים  ִר֥ ְוֶעׂשְ ַבע  ֛ ׁשֶ ּוׁש  ְוַעד־ּכ֔ ּדּו  ֵמֹה֣ ַהּמֵֹלְך֙ 
ֶבת ׀  ֣ ׁשֶ ּכְ ָהֵה֑ם  ִמ֖ים  ּיָ ְמִדיָנֽה׃  ב ּבַ ּוֵמָא֖ה 
ר  ֖ ֲאׁשֶ ַמְלכּו֔תֹו  ֣א  ּסֵ ּכִ ל  ַע֚ ֵו֗רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ
ְלָמְל֔כֹו  לֹוׁש֙  ׁשָ ַנ֤ת  ׁשְ ה׃  ג ּבִ יָרֽ ַהּבִ ן  ֥ ׁשּוׁשַ ּבְ
יל ׀  ֵח֣ יו  ַוֲֽעָבָד֑ יו  ָר֖ ְלָכל־ׂשָ ה  ּתֶ֔ ִמׁשְ ה  ֣ ָעׂשָ
ִדי֖נֹות  ַהּמְ י  ֵר֥ ְוׂשָ ים  ִמ֛ ְרּתְ ּפַ ַהֽ י  ּוָמַד֗ ס  ַר֣ ּפָ
֣בֹוד  ּכְ ֙ר  ׁשֶ ֶאת־ֹע֨ ַהְרֹא֗תֹו  יו׃  ד ּבְ ְלָפָנֽ
ים  ָיִמ֣ ֑תֹו  דּוּלָ ּגְ ֶרת  ְפֶא֖ ּתִ ר  ת־ְיָק֔ ְוֶא֨ ַמְלכּו֔תֹו 
ה ּוִבְמ֣לֹואת ׀  ֽיֹום׃   ּוְמַא֖ת  מֹוִנ֥ים  ׁשְ ים  ַרּבִ֔
ְלָכל־ָהָע֣ם  ֶלְך  ֡ ַהּמֶ ה  ֣ ָעׂשָ ה  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ִמ֣ ַהּיָ
ְוַעד־ ֧דֹול  ְלִמּגָ ה  יָר֜ ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ֨ ּבְ ְמְצִאי֩ם  ַהּנִ
֥ת  ּנַ ּגִ ר  ֲחַצ֕ ֽ ּבַ ָיִמ֑ים  ְבַע֣ת  ׁשִ ֖ה  ּתֶ ִמׁשְ ן  ָקָט֛
ֶלת  ּוְתֵכ֗ ֣ס  ְרּפַ ּכַ ֶלְך׃  ו ח�ּור ׀  ֽ ַהּמֶ ן  יַת֖ ּבִ
יֵלי ֶכֶ֖סף  ִל֥ ן ַעל־ּגְ ָמ֔ ַחְבֵלי־֣בּוץ ְוַאְרּגָ ָאחּו֙ז ּבְ
ְצַפ֥ת  ֶסף ַע֛ל ִרֽ ֹות ׀ ָזָה֣ב ָוֶכ֗ ׁש ִמּט֣ ֑ ּוֵדי ׁשֵ ְוַעּמ֣
י  ְכֵל֣ ּבִ קֹו֙ת  ֶרת׃  ז ְוַהׁשְ ְוֹסָחֽ ר  ְוַד֥ ׁש  ֖ ַהט־ָוׁשֵ ֽ ּבַ
ב  ים ׁשֹוִנ֑ים ְוֵי֥ין ַמְל֛כּות ָר֖ ִל֣ ים ִמּכֵ ב ְוֵכִל֖ ָזָה֔
י־ ין ֹאֵנ֑ס ּכִ ֖ת ֵא֣ ֥ה ַכּדָ ִתּיָ ֶלְך׃  ח ְוַהּשְׁ ֽ ַי֥ד ַהּמֶ ּכְ

ֹות  ֲעׂש֖ י֔תֹו ַלֽ ב ּבֵ ל־ַר֣ ל ּכָ ֶלְך ַע֚ ד ַהּמֶ֗ ֣ ן ׀ ִיּסַ ֵכ֣
ה  ְלּכָ֔ י ַהּמַ ֣ ּתִ ם ַוׁשְ יׁש׃ {ס}  ט ּגַ֚ ְר֥צֹון ִאיׁש־ָוִאֽ ּכִ
ר  ֖ ֲאׁשֶ ְל֔כּות  ַהּמַ ית  ּבֵ֚ ים  ֑ ָנׁשִ ֣ה  ּתֵ ִמׁשְ ָת֖ה  ׂשְ ָעֽ
֥טֹוב  ּכְ י  ִביִע֔ ַהּשְׁ ּיֹו֙ם  ֵוֽרֹוׁש׃  י ּבַ ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֥ ַלּמֶ
א  ָת֨ זְּ ּבִ ְמהּוָמן  ִל֠ ָאַמ֡ר  ִ֑ין  ּיָ ּבַ ֶלְך  ֖ ֵלב־ַהּמֶ
ס  ְוַכְרּכַ֔ ר  ֵזַת֣ ַוֲֽאַבְגָת֙א  ְגָת֤א  ּבִ א  ַחְרבֹוָנ֜
ֶלְך  ֥ ֵנ֖י ַהּמֶ ים ֶאת־ּפְ ְרִת֔ ֣ ים ַהְמׁשָ ִריִס֔ ֣ ְבַע֙ת ַהּסָ ׁשִ
֛ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ֧ ּתִ ֶאת־ַוׁשְ ָהִביא  ֵוֽרֹוׁש׃  יא ְל֠ ֲאַחׁשְ
ְלַהְר֨אֹות  ַמְל֑כּות  ֶתר  ֶכ֣ ּבְ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ִלְפֵנ֥י 

י־טֹוַב֥ת ַמְרֶא֖ה  ֽ ּה ּכִ ִרי֙ם ֶאת־ָיְפָי֔ ים ְוַהּשָׂ ֤ ַעּמִ ָהֽ
ר  ְדַב֣ י ָלבֹו֙א ּבִ ֗ ּתִ ֣ה ַוׁשְ ְלּכָ ן ַהּמַ ָמֵא֞ יא׃  יב ַוּתְ ִהֽ
ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ף  ְקֹצ֤ ַוּיִ ִריִס֑ים  ֽ ַהּסָ ַי֣ד  ּבְ ר  ֖ ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ֔
ֶלְך  אֶמר ַהּמֶ֔ ה ֽבֹו׃ {ס}  יג ַוּיֹ֣ ֲעָר֥ ֽ ד ַוֲֽחָמ֖תֹו ּבָ ְמֹא֔
ֶלְך  ַהּמֶ֔ ר  ַב֣ ּדְ י־ֵכ֙ן  ּכִ ֑ים  ִעּתִ ָהֽ י  ְדֵע֣ ֹיֽ ֲחָכִמ֖ים  ַלֽ
יו  ֵאָל֗ ב  ֹר֣ ין׃  ידְוַהּקָ ָוִדֽ ֥ת  ּדָ ְדֵע֖י  ל־ֹיֽ ּכָ י  ִלְפֵנ֕
יׁש ֶמֶ֥רס ַמְרְסָנ֖א  ָתא ַתְרׁשִ֔ ָת֙ר ַאְדָמ֣ ָנ֤א ׁשֵ ְרׁשְ ּכַ
ֵנ֣י  ּפְ ֹרֵא֙י  י  ּוָמַד֗ ס  ַר֣ ּפָ י ׀  ֵר֣ ׂשָ ת  ְבַע֞ ׁשִ ְממּוָכ֑ן 
ָד֙ת  ְלֽכּות׃  טו ּכְ ּמַ אׁשָֹנ֖ה ּבַ ִב֥ים ִרֽ ׁשְ ֶלְך ַהּיֹֽ ַהּמֶ֔
א־ ר לֹֽ ֣ ֑י ַע֣ל ׀ ֲאׁשֶ ּתִ ֖ה ַוׁשְ ְלּכָ ּמַ ֹות ּבַ ֲעׂש֔ ה־ּלַ ַמֽ
ַי֖ד  ּבְ ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ת־ַמֲאַמ֙ר  ֶאֽ ה  ָת֗ ָעׂשְ
ן)  (ְממּוָכ֗ מומכן  אֶמר  {ס}  טזַוּיֹ֣ ים׃  ִריִסֽ ֽ ַהּסָ
ֹו  ֶלְך֙ ְלַבּד֔ א ַעל־ַהּמֶ֨ ים לֹ֤ ִר֔ ֶלְך֙ ְוַהּשָׂ ִלְפֵנ֤י ַהּמֶ֨
ִרי֙ם  ל־ַהּשָׂ ַעל־ּכָ י  ֤ ּכִ ֑ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ֣ ּתִ ַוׁשְ ְוָת֖ה  ָעֽ
ֶלְך  ֥ ָכל־ְמִדי֖נֹות ַהּמֶ ר ּבְ ים ֲאׁשֶ֕ ַעּמִ֔ ל־ָה֣ ְוַעל־ּכָ
ַעל־ ֙ה  ְלּכָ ְדַבר־ַהּמַ י־ֵיֵצ֤א  ֽ ֵוֽרֹוׁש׃  יז ּכִ ֲאַחׁשְ

יֵניֶה֑ן  ֵעֽ ּבְ ן  ְעֵליֶה֖ ּבַ ְלַהְב֥זֹות  ים  ׁשִ֔ ל־ַהּנָ ּכָ
יא ֶאת־ ר ְלָהִב֨ ֵו֡רֹוׁש ָאַמ֞ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ ם ַהּמֶ ָאְמָר֗ ּבְ
ֹום  ָאה׃  יח ְוַֽהּי֨ ְולֹא־ָבֽ ְלָפָנ֖יו  ֛ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ֧ ּתִ ַוׁשְ
ר  ֤ ֲאׁשֶ י  ַרס־ּוָמַד֗ ֽ ּפָ ֣רֹות  ׂשָ ְרָנה ׀  ּתֹאַמ֣ ה  ַהזֶּ֜
ֶלְך  ֑ י ַהּמֶ ֵר֣ ל ׂשָ ה ְלֹכ֖ ְלּכָ֔ ר ַהּמַ ַב֣ ְמעּו֙ ֶאת־ּדְ ֽ ׁשָ
֗טֹוב  ֶלְך  ֣ ֶצף׃  יט ִאם־ַעל־ַהּמֶ ָוָקֽ ֥יֹון  זָּ ּבִ י  ּוְכַד֖
י  ָדֵת֥ ּבְ ֵת֛ב  ְוִיּכָ יו  ָפָנ֔ ִמּלְ ְדַבר־ַמְלכּו֙ת  ֵיֵצ֤א 
א־ָת֜בֹוא  לֹֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ֲע֑בֹור  ַיֽ א  ְולֹ֣ י  ַרס־ּוָמַד֖ ָפֽ
ן  ֣ ֵו֔רֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה֙ ִיּתֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ י ִלְפֵנ֙י ַהּמֶ ֗ ּתִ ַוׁשְ
ַמ֩ע  ּנָה׃  כ ְוִנׁשְ ֽ ִמּמֶ ַהּטֹוָב֥ה  ּה  ִלְרעּוָת֖ ֶלְך  ַהּמֶ֔
י  ֥ ָכל־ַמְלכּו֔תֹו ּכִ ֙ה ּבְ ר־ַיֲעׂשֶ ֶלְך ֲאׁשֶֽ ֤ ם ַהּמֶ ְתָג֨ ּפִ
ן  ֤נּו ְיָק֙ר ְלַבְעֵליֶה֔ ים ִיּתְ ֗ ׁשִ ֖ה ִה֑יא ְוָכל־ַהּנָ ַרּבָ

ב״ה

חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. וצריך לפשוט המגילה כאגרת ומברכין לפניה שלש ברכות הללו, אך אין 
מברכין שהחיינו אלא בלילה ולא ביום. ונוהגין לומר בלילה קדיש שלם אחר תפלת שמונה עשרה קודם המגילה:

ה: נּו ַעל ִמְקָרא ְמִגָלּ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ְזַּמן ַהֶזּה: ָיִּמים ָהֵהם ִבּ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ה ִנִסּ ָעָשׂ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

יָענּו ִלְזַּמן ַהֶזּה: ֶהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ



מגלת אסתר ב

ֵעיֵנ֥י  ּבְ ר  ָב֔ ַהּדָ יַט֙ב  ן׃  כא ַוּיִ ְוַעד־ָקָטֽ ֖דֹול  ְלִמּגָ
ְדַב֥ר  ּכִ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ַ֥עׂש  ַוּיַ ים  ִר֑ ְוַהּשָׂ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ
ל־ְמִדי֣נֹות  ֶאל־ּכָ ְסָפִרי֙ם  ח  ַל֤ ׁשְ ן׃  כב ַוּיִ ְממּוָכֽ
ּה ְוֶאל־ַע֥ם  ְכָתָב֔ ֶלְך ֶאל־ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ּכִ ַהּמֶ֔
ֵבי֔תֹו  ר ּבְ ל־ִאיׁש֙ ׂשֵֹר֣ ְה֤יֹות ּכָ ְלׁשֹו֑נֹו ִלֽ ָוָע֖ם ּכִ

ֹו׃ {ס} ֹון ַעּמֽ ְלׁש֥ ֖ר ּכִ ּוְמַדּבֵ
ֲחַמ֖ת  ְך  ׁשֹ֕ ּכְ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ב  א ַאַח֙ר   
ר־ ת ֲאׁשֶ ֙י ְוֵא֣ ּתִ ֵו֑רֹוׁש ָזַכ֤ר ֶאת־ַוׁשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֣ ַהּמֶ
אְמ֥רּו  יָה׃ ב ַוּיֹֽ ָעֶלֽ ר־ִנְגַז֖ר  ֲאׁשֶ ְוֵא֥ת  ָתה  ָעׂשָ֔
ֶלְך ְנָע֥רֹות  ֛ ּו ַלּמֶ ְרָת֑יו ְיַבְקׁש֥ ֽ ֶלְך ְמׁשָ ֖ י־ַהּמֶ ַנֲעֵרֽ
ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ד  ה׃ ג ְוַיְפֵק֨ ַמְרֶאֽ טֹו֥בֹות  תּו֖לֹות  ּבְ
֣צּו  ְוִיְקּבְ ַמְלכּותֹו֒  ָכל־ְמִדי֣נֹות  ּבְ ִקיִדי֮ם  ּפְ
ֶאל־ ה  ַמְרֶא֜ ת  טֹוַב֨ תּוָלה  ה־ְב֠ ל־ַנֲעָרֽ ֶאת־ּכָ
ֶאל־ַי֥ד  ים  ׁשִ֔ ַהּנָ ית  ֣ ֶאל־ּבֵ יָר֙ה  ַהּבִ ן  ֤ ׁשּוׁשַ
ְוָנ֖תֹון  ים  ֑ ׁשִ ַהּנָ ר  ׁשֵֹמ֣ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ יס  ְסִר֥ ֵהֶג֛א 
ֵעיֵנ֣י  ּבְ יַט֙ב  ּתִ ר  ֤ ֲאׁשֶ ה  ֲעָר֗ ּנַ ן׃ דְוַהֽ ֵקיֶהֽ ְמֻרֽ ּתַ
ָב֛ר  ַהּדָ יַט֧ב  ַוּיִ ֑י  ּתִ ַוׁשְ ַחת  ֣ ּתַ ְך  ְמלֹ֖ ּתִ ֶלְך  ַהּמֶ֔
י  ְיהּוִד֔ יׁש  {ס} ה ִא֣ ן׃  ֽ ּכֵ ַ֥עׂש  ַוּיַ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ֵעיֵנ֥י  ּבְ
יר  ן ָיִא֧ ֣ י ּבֶ ַכ֗ ֣מֹו ָמְרּדֳ יָר֑ה ּוׁשְ ן ַהּבִ ֣ ׁשּוׁשַ ָהָי֖ה ּבְ
ר ָהְגָל֙ה  ֤ י׃ ו ֲאׁשֶ יׁש ְיִמיִנֽ יׁש ִא֥ ן־ִק֖ י ּבֶ ְמִע֛ ן־ׁשִ ּבֶ
ִע֖ם  ה  ָהְגְלָת֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ִעם־ַהּגָֹל֙ה  ִים  ַל֔ ִמי֣רּוׁשָ
֖ר  ה ְנֽבּוַכְדֶנּצַ ר ֶהְגָל֔ ֣ ֶלְך־ְיהּוָד֑ה ֲאׁשֶ ְיָכְנָי֣ה ֶמֽ
ִה֤יא  ה  ֶאת־ֲהַדּסָ֗ ן  ֹאֵמ֜ י  ל׃ ז ַוְיִה֨ ֶבֽ ּבָ ֶלְך  ֶמ֥
ָוֵא֑ם  ב  ָא֣ ּה  ָל֖ ין  ֵא֥ י  ֛ ּכִ ת־ּדֹ֔דֹו  ּבַ ֙ר  ֶאְסּתֵ
ּוְב֤מֹות  ה  ַמְרֶא֔ ְוטֹוַב֣ת  ַא֙ר  ְיַפת־ּתֹ֨ ה  ֲעָר֤ ֽ ְוַהּנַ
י  ת׃ ח ַוְיִה֗ י ֖לֹו ְלַבֽ ַכ֛ ּה ָמְרּדֳ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאּמָ֔ ָאִב֨
ץ ְנָע֥רֹות  ֵב֞ ְבִהּקָ ֶלְך֙ ְוָד֔תֹו ּוֽ ַבר־ַהּמֶ֨ ַמ֤ע ּדְ ָ ִהּשׁ ּבְ
ח  ַק֤ ּלָ יָר֖ה ֶאל־ַי֣ד ֵהָג֑י ַוּתִ ן ַהּבִ ֥ ֹות ֶאל־ׁשּוׁשַ ַרּב֛
ׁשֵֹמ֥ר  ֵהַג֖י  ֶאל־ַי֥ד  ֶלְך  ַהּמֶ֔ ית  ֣ ֶאל־ּבֵ ֙ר  ֶאְסּתֵ
א  ּשָׂ֣ ַוּתִ ְבֵעיָני֮ו  ה  ֲעָר֣ ֽ ַהּנַ ב  יַט֨ ים׃ ט ַוּתִ ֽ ׁשִ ַהּנָ
ְוֶאת־ יָה  ְמרּוֶק֤ ֶאת־ּתַ ְיַבֵהל  ַו֠ ְלָפָני֒ו  ֶסד  ֶח֣
ָע֔רֹות  ַהּנְ ַבע  ֣ ׁשֶ ְוֵא֙ת  ּה  ָל֔ ָלֵת֣ת  ָה֙  נֹוֶת֨ ָמֽ
ָ֧ה  ּנֶ ַוְיׁשַ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ית  ֣ ִמּבֵ ּה  ֶתת־ָל֖ ָלֽ ְרֻא֥יֹות  ָהֽ
א־ ים׃ י לֹֽ ֽ ׁשִ ַהּנָ ֥ית  ּבֵ ְל֖טֹוב  יָה  ֲערֹוֶת֛ ְוֶאת־ַנֽ
י  ֧ ּ֑ה ּכִ ּה ְוֶאת־ֽמֹוַלְדּתָ ֖ ר ֶאת־ַעּמָ ֣יָדה ֶאְסּתֵ֔ ִהּגִ

יד׃ יאּוְבָכל־ ֽ א־ַתּגִ ר לֹֽ ֥ יָה ֲאׁשֶ ֥ה ָעֶל֖ י ִצּוָ ַכ֛ ָמְרּדֳ
ית־ ר ּבֵ ְך ִלְפֵנ֖י ֲחַצ֣ ַכ֙י ִמְתַהּלֵ֔ ֣יֹום ָו֔יֹום ָמְרּדֳ
ּוַמה־ ר  ֶאְסּתֵ֔ ֣לֹום  ֶאת־ׁשְ ַע֙ת  ָלַד֨ ים  ֑ ׁשִ ַהּנָ
ה  ֲעָר֜ ְוַנֽ ה  ֲעָר֨ ַנֽ ּתֹ֩ר  יַע  ֡ ּה׃ יב ּוְבַהּגִ ֽ ּבָ ֖ה  ָעׂשֶ ֽ ּיֵ
ֱה֨יֹות  ֩ץ  ִמּקֵ ֵו֗רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ֶאל־ַהּמֶ ָל֣בֹוא ׀ 
ן  ֥ ּכֵ י  ֛ ּכִ ֶדׁש  ֹח֔ ר  ֣ ָעׂשָ ֵנ֣ים  ׁשְ י֙ם  ׁשִ ַהּנָ ת  ָד֤ ּכְ ּה  ָל֜
ֶמן  ֣ ׁשֶ י֙ם ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ֤ ּשׁ י ְמֽרּוֵקיֶה֑ן ׁשִ ִיְמְל֖אּו ְיֵמ֣
י  ּוְבַתְמרּוֵק֖ ים  ִמ֔ ׂשָ ּבְ ּבַ י֙ם  ֳחָדׁשִ ה  ָ֤ ּשׁ ְוׁשִ ר  ַהּמֹ֔
ֶלְך  ֑ ֶאל־ַהּמֶ ה  ָא֣ ּבָ ֲעָר֖ה  ּנַ ַהֽ ים׃ יג ּוָבֶז֕ה  ֽ ׁשִ ַהּנָ
ּה  ן ָלּה֙ ָל֣בֹוא ִעּמָ֔ ֵ֤תֽ ר ִיּנָ ר ּתֹאַמ֜ ל־ֲאׁשֶ֨ ֵא֩ת ּכָ
ֶרב ׀  ֶע֣ ֶלְך׃ יד ּבָ ֽ ַהּמֶ ֥ית  ַעד־ּבֵ ים  ֖ ׁשִ ַהּנָ ֥ית  ִמּבֵ
֤ית  ֶאל־ּבֵ ה  ָב֞ ׁשָ יא  ִה֣ ַבּבֶֹקר  ּו֠ ה  ָבָא֗ יא  ִה֣
ֶלְך  ֖ ַהּמֶ יס  ְסִר֥ ַג֛ז  ַעׁשְ ֽ ׁשַ ֶאל־ַי֧ד  י  ִנ֔ ׁשֵ י֙ם  ׁשִ ַהּנָ
ֶאל־ עֹו֙ד  א־ָת֥בֹוא  לֹֽ ים  ֑ יַלְגׁשִ ֽ ַהּפִ ר  ׁשֵֹמ֣
ְוִנְקְרָא֥ה  ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ּה  ֛ ּבָ ִאם־ָחֵפ֥ץ  י  ֣ ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ֔
ִיל  ת־ֲאִביַח֣ ּבַ ר  ֣ ּתֹר־ֶאְסּתֵ ֣יַע  ם׃ טו ּוְבַהּגִ ְבׁשֵֽ
ת ָל֣בֹוא ֶאל־ ח־֨לֹו ְלַב֜ ֩ר ָלַקֽ י ֲאׁשֶ ַכ֡ ד ָמְרּדֳ ּדֹ֣
ר  ֥ ֶאת־ֲאׁשֶ ם  ִא֣ י  ּכִ֠ ר  ָב֔ ּדָ ֙ה  ִבְקׁשָ א  לֹ֤ ֶלְך  ַהּמֶ֗
י  ִה֤ ים ַוּתְ ֑ ׁשִ ר ַהּנָ ֶלְך ׁשֵֹמ֣ ֖ ֹיאַמ֛ר ֵהַג֥י ְסִריס־ַהּמֶ
ח  ַק֨ ּלָ יָה׃ טז ַוּתִ ל־ֹרֶאֽ ֵעיֵנ֖י ּכָ ן ּבְ את ֵח֔ ֣ ֙ר ֹנׂשֵ ֶאְסּתֵ
ית  ֣ ֶאל־ּבֵ ֵורֹוׁש֙  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֤ ֶאל־ַהּמֶ ר  ֶאְסּתֵ֜
ֵטֵב֑ת  ֶדׁש  הּוא־ֹח֣ י  יִר֖ ֲעׂשִ ָהֽ ֶדׁש  ֹח֥ ּבַ ַמְלכּו֔תֹו 
ֶלְך  ֤ ַהּמֶ ב  ֱאַה֨ ֽ ְלַמְלכּוֽתֹו׃ יז ַוּיֶ ַבע  ֖ ַנת־ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ָוֶחֶ֛סד  ן  א־ֵח֥ ּשָׂ ַוּתִ ים  ׁשִ֔ ל־ַהּנָ ִמּכָ ֙ר  ֶאת־ֶאְסּתֵ
ֶתר־ַמְלכּו֙ת  ֽ ּכֶ ם  ׂשֶ ֤ ַוּיָ תּו֑לֹות  ל־ַהּבְ ִמּכָ ְלָפָנ֖יו 
ַעׂש  י׃ יח ַוּיַ֨ ֽ ּתִ ַוׁשְ ַ֥חת  ּתַ ָה  ְמִליֶכ֖ ַוּיַ ּה  ֹראׁשָ֔ ּבְ
יו ֵא֖ת  ָרי֙ו ַוֲֽעָבָד֔ ֣ה ָג֗דֹול ְלָכל־ׂשָ ּתֶ ֶלְך ִמׁשְ ַהּמֶ֜
ן  ֥ ּתֵ ה ַוּיִ ִדינֹו֙ת ָעׂשָ֔ ֑ר ַוֲֽהָנָח֤ה ַלּמְ ֣ה ֶאְסּתֵ ּתֵ ִמׁשְ
תּו֖לֹות  ּבְ ֵב֥ץ  ֶלְך׃ יט ּוְבִהּקָ ֽ ַהּמֶ ַי֥ד  ּכְ ֵא֖ת  ַמׂשְ
ין  ֶלְך׃ כ ֵא֣ ֽ ַער־ַהּמֶ ׁשַֽ ּבְ ב  ֥ ֹיׁשֵ ַכ֖י  ּוָמְרּדֳ ִנ֑ית  ׁשֵ
ר  ֛ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ּה  ְוֶאת־ַעּמָ֔ ּה֙  ֽמֹוַלְדּתָ ֶ֤דת  ַמּגֶ ר  ֶאְסּתֵ֗
ַכ֙י  ָמְרּדֳ ֲאַמ֤ר  ְוֶאת־ַמֽ ָכ֑י  ָמְרּדֳ יָה  ָעֶל֖ ֥ה  ִצּוָ
ֹו׃  ִאּתֽ ְבָאְמָנ֖ה  ְיָת֥ה  ָהֽ ר  ֛ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ה  ֹעׂשָ֔ ר  ֣ ֶאְסּתֵ
ַער־ ׁשַֽ ּבְ ב  ֣ יֹוׁשֵ ַכ֖י  ּוָמְרּדֳ ם  ָהֵה֔ ים  ִמ֣ ּיָ {ס} כא ּבַ

ֶלְך֙  י ַהּמֶ֨ י־ָסִריֵס֤ ֵנֽ ֶרׁש ׁשְ ן ָוֶת֜ ְגָת֨ ֶלְך ָקַצ֩ף ּבִ ֑ ַהּמֶ
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ֶלְך  ֖ ּמֶ ּבַ ד  ָי֔ ַח  לֹ֣ ִלׁשְ ַוְיַבְקׁשּו֙  ף  ַהּסַ֔ י  ְמֵר֣ ֹֽ ִמּשׁ
֖ד  ּגֵ ַוּיַ י  ַכ֔ ְלָמְרּדֳ ָב֙ר  ַהּדָ ע  ַד֤ ּוָ ֵוֹֽרׁש׃ כב ַוּיִ ֲאַחׁשְ
ֶלְך  ֖ ַלּמֶ ֛ר  ֶאְסּתֵ אֶמר  ַוּתֹ֧ ֑ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֣ ְלֶאְסּתֵ
א  ֵצ֔ ּמָ ַוּיִ ָב֙ר  ַהּדָ ׁש  ֤ י׃  כג ַוְיֻבּקַ ָכֽ ָמְרּדֳ ם  ֥ ׁשֵ ּבְ
י  ְבֵר֥ ֵסֶ֛פר ּדִ ב ּבְ ֵת֗ ּכָ ֵניֶה֖ם ַעל־ֵע֑ץ ַוּיִ ֥לּו ׁשְ ּתָ ַוּיִ

ֶלְך׃ {ס} ֽ ִמ֖ים ִלְפֵנ֥י ַהּמֶ ַהּיָ
ֶלְך  ֩ל ַהּמֶ֨ ּדַ ה ּגִ ּלֶ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ר ׀ ַהּדְ ג א ַאַח֣
ֲאָגִג֖י  ָהֽ ָתא  ָד֛ ן־ַהּמְ ֽ ּבֶ ן  ֶאת־ָהָמ֧ ֵו֜רֹוׁש  ֲאַחׁשְ
ים  ִר֖ ל־ַהּשָׂ ל ּכָ ְס֔אֹו ֵמַע֕ ֙ם ֶאת־ּכִ ׂשֶ הּו ַוּיָ֨ ֵא֑ ְיַנּשְׂ ַוֽ
ר־ ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ֜ י  ֹו׃ ב ְוָכל־ַעְבֵד֨ ִאּתֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ
ן  ְלָהָמ֔ ֲחִוי֙ם  ּתַ ׁשְ ּוִמֽ ְרִע֤ים  ּכֹֽ ֶלְך  ַהּמֶ֗ ַער  ֣ ׁשַ ּבְ
ע  ִיְכַר֖ א  לֹ֥ י  ַכ֔ ְרּדֳ ּוָמ֨ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ה־֣לֹו  ִצּוָ ן  י־ֵכ֖ ּכִ
ֶלְך  ֛ ַהּמֶ י  ַעְבֵד֥ אְמ֜רּו  ֲחֶוֽה׃ ג ַוּיֹ֨ ּתַ ׁשְ ִיֽ א  ְולֹ֥
֣ה  ַאּתָ ּוַע֙  ַמּד֨ ָכ֑י  ְלָמְרּדֳ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ַער  ֥ ׁשַ ר־ּבְ ֲאׁשֶ
באמרם  י  ֶלְך׃ ד ַוְיִה֗ ֽ ַהּמֶ ִמְצַו֥ת  ֵא֖ת  ר  עֹוֵב֔
ַמ֖ע ֲאֵליֶה֑ם  א ׁשָ ם) ֵאָלי֙ו ֣יֹום ָו֔יֹום ְולֹ֥ ָאְמָר֤ (ּכְ
י  ַכ֔ י ָמְרּדֳ ְבֵר֣ ַעְמדּו֙ ּדִ ן ִלְראֹו֙ת ֲהַיֽ ֣ידּו ְלָהָמ֗ ּגִ ַוּיַ
ְרא  ֣ י׃ ה ַוּיַ ְיהּוִדֽ ר־֥הּוא  ֲאׁשֶ ָלֶה֖ם  ֥יד  י־ִהּגִ ֽ ּכִ
֑לֹו  ֲחֶו֖ה  ּתַ ׁשְ ּוִמֽ ַע  ּכֵֹר֥ י  ַכ֔ ָמְרּדֳ ין  י־ֵא֣ ּכִ ן  ָהָמ֔
ַח  לֹ֤ ִלׁשְ יו  ֵעיָנ֗ ּבְ ֶבז  ֣ ה׃ ו ַוּיִ ֵחָמֽ ן  ָהָמ֖ ֵל֥א  ּמָ ַוּיִ
ֶאת־ַע֣ם  ֖לֹו  ֥ידּו  י־ִהּגִ ֽ ּכִ ֹו  ְלַבּד֔ י  ַכ֣ ָמְרּדֳ ּבְ ָי֙ד 
ל־ ֶאת־ּכָ יד  ִמ֧ ְלַהׁשְ ן  ָהָמ֗ ׁש  ֣ ַוְיַבּקֵ ָכ֑י  ָמְרּדֳ

ֵו֖רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ָכל־ַמְל֥כּות  ּבְ ר  ֛ ֲאׁשֶ ים  הּוִד֛ ַהּיְ
ֶדׁש  הּוא־ֹח֣ ִראׁשֹו֙ן  ָהֽ ֶדׁש  ֹח֤ י׃ ז ּבַ ָכֽ ָמְרּדֳ ַע֥ם 
ֵו֑רֹוׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ ֖ ה ַלּמֶ ֵר֔ ים ֶעׂשְ ֣ ּתֵ ַנ֙ת ׁשְ ׁשְ ן ּבִ ִניָס֔
ֹום ׀  ִמּי֧ ן  ָהָמ֗ ִלְפֵנ֣י  ל  ַהּגֹוָר֜ ֨הּוא  ּפּו֩ר  יל  ֣ ִהּפִ
ֶדׁש  ר הּוא־ֹח֥ ֖ ֵנים־ָעׂשָ ֶדׁש ׁשְ ֶדׁש ְלֹח֥ ְל֛יֹום ּוֵמֹח֛
ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַלּמֶ ָהָמ֙ן  אֶמר  {ס} ח ַוּיֹ֤ ר׃  ֲאָדֽ
ים  ַעּמִ֔ ָהֽ ין  ֣ ּבֵ ּוְמֹפָר֙ד  ֤ר  ְמֻפזָּ ד  ַעם־ֶאָח֗ ֣נֹו  ֶיׁשְ
ׁשֹ֣נֹות  ם  ֵתיֶה֞ ְוָדֽ ָך  ַמְלכּוֶת֑ ְמִדי֣נֹות  ל  ֹכ֖ ּבְ
ים  ֹעׂשִ֔ ֵאיָנ֣ם  ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ י  ֵת֤ ְוֶאת־ּדָ ם  ל־ָע֗ ִמּכָ
ֶלְך  ֣ ם׃ ט ִאם־ַעל־ַהּמֶ יָחֽ ֶלְך ֵאין־ׁשֶֹו֖ה ְלַהּנִ ֥ ְוַלּמֶ
ר־ ּכַ ּכִ ים  ֲאָלִפ֜ ֶרת  ַוֲֽעׂשֶ֨ ָד֑ם  ְלַאּבְ ֵת֖ב  ִיּכָ ֔טֹוב 
ה ְלָהִב֖יא  ָלאָכ֔ י ַהּמְ ֣ קֹול֙ ַעל־ְיֵד֙י ֹעׂשֵ ֶסף ֶאׁשְ ּכֶ֗
ֹו  ְעּת֖ ֶלְך ֶאת־ַטּבַ ֛ ַסר ַהּמֶ ֧ ֶלְך׃ י ַוּיָ ֽ ְנֵז֥י ַהּמֶ ֶאל־ּגִ

ֲאָגִג֖י  ָתא ָהֽ ָד֛ ן־ַהּמְ ֽ ן ּבֶ ּה ְלָהָמ֧ ָנ֗ ּתְ ּיִ ֵמַע֣ל ָי֑דֹו ַוֽ
ן  ְלָהָמ֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ אֶמר  ים׃ יא ַוּיֹ֤ הּוִדֽ ַהּיְ ר  ֹצֵר֥
ֹוב  ּט֥ ּכַ ֹו  ּב֖ ֹות  ֲעׂש֥ ַלֽ ם  ְוָהָע֕ ְך  ָל֑ ָנ֣תּון  ֶ֖סף  ַהּכֶ
ֶדׁש  ֹח֣ ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ֜ י  ְפֵר֨ ֹסֽ ְראּו֩  ֽ ּקָ יָך׃ יב ַוּיִ ֵעיֶנֽ ּבְ
ב  ֵת֣ ּכָ ַוּיִ ּבֹו֒  יֹו֮ם  ר  ֣ ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ֨ ׁשְ ּבִ ֹון  ִראׁש֗ ָהֽ
ֶלְך  ּמֶ י־ַה֠ ֵנֽ ְרּפְ ּדַ ל ֲאַחׁשְ ן ֶא֣ ֣ה ָהָמ֡ ר־ִצּוָ ָכל־ֲאׁשֶ ֽ ּכְ
ה  ּוְמִדיָנ֗ ַעל־ְמִדיָנ֣ה  ר ׀  ֣ ֲאׁשֶ ֞חֹות  ְוֶֽאל־ַהּפַ
ּה  ְכָתָב֔ ם ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ּכִ ֵרי ַע֙ם ָוָע֔ ֤ ְוֶאל־ׂשָ
ֵוֹרׁש֙  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֤ ַהּמֶ ם  ׁשֵ֨ ּבְ ְלׁשֹו֑נֹו  ּכִ ָוָע֖ם  ְוַע֥ם 
֨לֹוַח  ֶלְך׃ יג ְוִנׁשְ ֽ ַהּמֶ ַ֥עת  ַטּבַ ּבְ ֖ם  ְוֶנְחּתָ ב  ִנְכּתָ֔
ל־ְמִדי֣נֹות  ֶאל־ּכָ ָרִצי֮ם  ָהֽ ַי֣ד  ּבְ ים  ְסָפִר֜
ל־ ֶאת־ּכָ ד  ֣ ּוְלַאּבֵ ג  ֲהֹר֣ ַלֽ ִמ֡יד  ְלַהׁשְ ֶלְך֒  ַהּמֶ
֣יֹום  ּבְ י֙ם  ְוָנׁשִ ַט֤ף  ן  ְוַעד־ָזֵק֜ ַער  ִמּנַ֨ הּוִדים  ּיְ ַה֠
ר  ֖ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ֶדׁש  ְלֹח֥ ר  ֛ ָעׂשָ ה  ֥ לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ד  ֶאָח֔
ֶגן  ֣ ְתׁשֶ ָלֽבֹוז׃ יד ּפַ ָלָל֖ם  ּוׁשְ ֲאָד֑ר  ֶדׁש  הּוא־ֹח֣
ה  ּוְמִדיָנ֔ ָכל־ְמִדיָנ֣ה  ּבְ ֙ת  ּדָ ן  ֵ֤תֽ ְלִהּנָ ב  ָת֗ ַהּכְ
ֹום  ַלּי֥ ים  ֲעִתִד֖ ְה֥יֹות  ִלֽ ֑ים  ַעּמִ ְלָכל־ָהֽ ֖לּוי  ּגָ
ֶלְך  ר ַהּמֶ֔ ְדַב֣ ְצ֤אּו ְדחּוִפי֙ם ּבִ ים ָיֽ ָרִצ֞ ה׃ טו ָהֽ ֽ ַהזֶּ
ְוָהָמ֙ן  ֶלְך  ֤ ְוַהּמֶ יָר֑ה  ַהּבִ ן  ֣ ׁשּוׁשַ ּבְ ָנ֖ה  ִנּתְ ֥ת  ְוַהּדָ

ן ָנֽבֹוָכה׃ {ס} ֖ ֹות ְוָהִע֥יר ׁשּוׁשָ ּת֔ ֣בּו ִלׁשְ ׁשְ ָיֽ

ה  ֲעׂשָ֔ ַנֽ ר  ֣ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ּכָ ָיַד֙ע  י  ַכ֗ א ּוָמְרּדֳ ד 
ק  ֖ ׂשַ ׁש  ֥ ְלּבַ ַוּיִ יו  ָגָד֔ ֶאת־ּבְ ַכ֙י  ָמְרּדֳ ע  ְקַר֤ ַוּיִ
ה  ְזָעָק֥ ְזַע֛ק  ַוּיִ יר  ָהִע֔ ֣תֹוְך  ּבְ ֵצ֙א  ַוּיֵ ֶפר  ָוֵא֑
ַער־ ׁשַֽ ִלְפֵנ֣י  ַע֖ד  ֕בֹוא  ה׃ ב ַוּיָ ּוָמָרֽ ְגדֹוָל֖ה 
ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ַער  ֥ ֶאל־ׁשַ ָל֛בֹוא  ין  ֵא֥ י  ֣ ּכִ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ
ה ְמקֹו֙ם  ק׃ ג ּוְבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֗ ְל֥בּוׁש ׂשָֽ ּבִ
דֹול֙  ּגָ ֶבל  ֵא֤ יַע  ַמּגִ֔ ְוָדתֹו֙  ֶלְך  ֤ ַבר־ַהּמֶ ּדְ ר  ֲאׁשֶ֨
֖ע  ֶפר ֻיּצַ ק ָוֵא֔ ֣ ֑ד ׂשַ ים ְו֥צֹום ּוְבִכ֖י ּוִמְסּפֵ הּוִד֔ ַלּיְ
ֲע֨רֹות  ַנֽ בֹואָנה)  ּתָ (ַו֠ ים׃ ד ותבואינה  ֽ ַרּבִ ָלֽ
ְתַחְלַח֥ל  ַוּתִ ּה  ָל֔ ֣ידּו  ּגִ ַוּיַ יָה֙  ִריֶס֨ ְוָסֽ ֤ר  ֶאְסּתֵ
יׁש  ֣ ְלַהְלּבִ ים  ָגִד֜ ּבְ ח  ַל֨ ׁשְ ַוּתִ ד  ְמֹא֑ ֖ה  ְלּכָ ַהּמַ
א  ְולֹ֥ יו  ָעָל֖ ֵמֽ ֹו  ּק֛ ׂשַ ּוְלָהִס֥יר  י  ַכ֗ ת־ָמְרּדֳ ֶאֽ
י  ִריֵס֤ ֽ ִמּסָ ְך  ֲהָת֜ ַלֽ ר  ֶאְסּתֵ֨ ְקָר֩א  ל׃ ה ַוּתִ ֽ ִקּבֵ
ל־ ַעֽ ֖הּו  ַצּוֵ ַוּתְ יָה  ְלָפֶנ֔ יד  ֱעִמ֣ ֶהֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨
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ֵצ֥א  ה׃ ו ַוּיֵ ֽ ֖ה ְוַעל־ַמה־זֶּ ַעת ַמה־זֶּ ָכ֑י ָלַד֥ ָמְרּדֳ
ר  ֖ ֲאׁשֶ יר  ָהִע֔ ֶאל־ְר֣חֹוב  ָכ֑י  ל־ָמְרּדֳ ֶאֽ ְך  ֲהָת֖
ֵא֖ת  י  ַכ֔ ָמְרּדֳ ד־֣לֹו  ּגֶ ֶלְך׃ ז ַוּיַ ֽ ַער־ַהּמֶ ׁשַֽ ִלְפֵנ֥י 
ר  ֶסף ֲאׁשֶ֨ ת ַהּכֶ֗ ֣ ָרׁשַ ֽ ת ׀ ּפָ הּו ְוֵא֣ ר ָקָר֑ ֣ ל־ֲאׁשֶ ּכָ
ֶלְך ביהודיים  ֛ ְנֵז֥י ַהּמֶ קֹול ַעל־ּגִ ׁשְ ָאַמ֤ר ָהָמ֙ן ִל֠
ב־ ָתֽ ּכְ ֶגן  ֣ ְתׁשֶ ם׃ ח ְוֶאת־ּפַ ָדֽ ְלַאּבְ ים)  הּוִד֖ ּיְ (ּבַ
ִמיָד֙ם ָנַ֣תן ֔לֹו  ן ְלַהׁשְ ֤ ׁשּוׁשָ ן ּבְ ר־ִנּתַ֨ ת ֲאׁשֶ ּדָ ַה֠
ֹות  ּוְלַצּו֣ ּה  ָל֑ ֣יד  ּוְלַהּגִ ֖ר  ֶאת־ֶאְסּתֵ ְלַהְר֥אֹות 
ְתַחּנֶן־֛לֹו  ְלִהֽ ֶלְך  ֧ ֶאל־ַהּמֶ ָל֨בֹוא  יָה  ָעֶל֗
ְך  ֲהָת֑ ֖בֹוא  ּה׃ ט ַוּיָ ֽ ַעל־ַעּמָ ָפָנ֖יו  ִמּלְ ׁש  ֥ ּוְלַבּקֵ
אֶמר  י׃ י ַוּתֹ֤ ָכֽ ָמְרּדֳ י  ְבֵר֥ ּדִ ֵא֖ת  ר  ְלֶאְסּתֵ֔ ֣ד  ּגֵ ַוּיַ
ל־ י׃ יא ּכָ ָכֽ ל־ָמְרּדֳ ֶאֽ ֖הּו  ַצּוֵ ַוּתְ ְך  ֲהָת֔ ַלֽ ֙ר  ֶאְסּתֵ
ים  ְדִע֗ ֹיֽ ֶלְך  ַהּמֶ֜ ְוַעם־ְמִדי֨נֹות  ֶלְך  ֡ ַהּמֶ י  ַעְבֵד֣
ֶלְך֩  ר ָיֽבֹוא־ֶאל־ַהּמֶ ֣ ֡ה ֲאׁשֶ ָ יׁש ְוִאּשׁ ל־ִא֣ ר ּכָ ֣ ֲאׁשֶ
א ַאַח֤ת  ֵר֗ א־ִיּקָ ר לֹֽ ֣ ית ֲאׁשֶ ִניִמ֜ ר ַהּפְ ָחֵצ֨ ֶאל־ֶהֽ
ֶלְך  ֛ יט־֥לֹו ַהּמֶ ר ֽיֹוׁשִ ֲאׁשֶ֨ ַבד ֵמֽ ית ְל֠ תֹו֙ ְלָהִמ֔ ּדָ
אִת֙י  א ִנְקֵר֨ י לֹ֤ ָה֖ב ְוָחָי֑ה ַוֲֽאִנ֗ ְרִב֥יט ַהזָּ ֶאת־ׁשַ
֣ידּו  ּגִ ים ֽיֹום׃ יב ַוּיַ ֥ לֹוׁשִ ֶלְך ֶז֖ה ׁשְ ָל֣בֹוא ֶאל־ַהּמֶ֔
ַכ֖י  אֶמר ָמְרּדֳ ר׃ יג ַוּיֹ֥ ֽ י ֶאְסּתֵ ְבֵר֥ י ֵא֖ת ּדִ ָכ֔ ְלָמְרּדֳ
ְך  ְבַנְפׁשֵ֔ י  ֣ ַדּמִ ַאל־ּתְ ֑ר  ֶאל־ֶאְסּתֵ יב  ֣ ְלָהׁשִ
י  ֣ ים׃ יד ּכִ הּוִדֽ ל־ַהּיְ ִמּכָ ֶלְך  ֖ ית־ַהּמֶ ּבֵ ֵל֥ט  ְלִהּמָ
ַוח  ֶר֣ ַהזֹּא֒ת  ֵע֣ת  ּבָ ֮י  ֲחִריׁשִ ֽ ּתַ ׁש  ֲחֵר֣ ִאם־ַהֽ
ּתְ  ר ְוַא֥ ֣קֹום ַאֵח֔ הּוִדי֙ם ִמּמָ ֲע֤מֹוד ַלּיְ ה ַיֽ ָל֞ ְוַהּצָ
ִאם־ְלֵע֣ת  ַע  יֹוֵד֔ י  ּוִמ֣ ּתֹאֵב֑דּו  יְך  ּוֵבית־ָאִב֖
֖ר  ֶאְסּתֵ אֶמר  ְלֽכּות׃ טו ַוּתֹ֥ ַלּמַ ַ֖עּתְ  ִהּגַ את  ֹז֔ ּכָ
ל־ ֶאת־ּכָ ֨נֹוס  ּכְ י׃ טזֵלְך֩  ָכֽ ל־ָמְרּדֳ ֶאֽ יב  ֥ ְלָהׁשִ
ַלי  ָע֠ ְו֣צּומּו  ן  ׁשּוׁשָ֗ ּבְ ים  ְמְצִא֣ ּנִ ַהֽ ים  הּוִד֜ ַהּיְ
ָיִמי֙ם  ת  ׁשֶ לֹ֤ ׁשְ ּו  ּת֜ ׁשְ ְוַאל־ּתִ אְכ֨לּו  ְוַאל־ּתֹֽ
ן  ֑ן ּוְבֵכ֞ י ָא֣צּום ּכֵ ֲעֹרַת֖ ם־ֲאִנ֥י ְוַנֽ ְיָלה ָו֔יֹום ּגַ ַל֣
ר  ֥ ֲאׁשֶ ְוַכֽ ת  ֔ א־ַכּדָ לֹֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֶלְך֙  ֶאל־ַהּמֶ֨ ָא֤בֹוא 
ַעׂש  ַוּיַ֕ ָכ֑י  ָמְרּדֳ ר  ֲעֹב֖ ּיַ י׃ יז ַוֽ ְדּתִ ָאָבֽ י  ְדּתִ ָאַב֖

ר׃ ֽ יו ֶאְסּתֵ ָת֥ה ָעָל֖ ר־ִצּוְ ל ֲאׁשֶ ֹכ֛ ּכְ
ׁש  ֤ ְלּבַ ַוּתִ י  ֗ ִליׁשִ ַהּשְׁ ֹום  ּי֣ ּבַ י ׀  א ַוְיִה֣ ה 
ֶלְך֙  ית־ַהּמֶ֨ ּבֵ ֲחַצ֤ר  ֽ ּבַ ד  ֲעֹמ֞ ַוּֽתַ ַמְל֔כּות  ֙ר  ֶאְסּתֵ
ב  יֹוׁשֵ֞ ֶלְך  ַהּמֶ ְו֠ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ית  ֣ ּבֵ ַכח  ֹנ֖ ית  ִניִמ֔ ַהּפְ

ַכח  ֹנ֖ ְל֔כּות  ַהּמַ ית  ֵב֣ ּבְ ַמְלכּותֹו֙  ֤א  ּסֵ ַעל־ּכִ
ֶאת־ ֶלְך  ַהּמֶ֜ ִכְר֨אֹות  ִית׃ ב ַוְיִה֩י  ֽ ַהּבָ ַ֥תח  ּפֶ

ן  ֵח֖ ָא֥ה  ׂשְ ָנֽ ר  ָחֵצ֔ ֽ ּבֶ ֶד֙ת  ֹעֶמ֨ ה  ְלּכָ֗ ַהּמַ ר  ֣ ֶאְסּתֵ
ְרִב֤יט  ֶאת־ׁשַ ר  ְלֶאְסּתֵ֗ ֶלְך  ַהּמֶ֜ ט  ֹוׁשֶ ַוּי֨ ֵעיָנ֑יו  ּבְ
֖ע  ּגַ ַוּתִ ר  ֶאְסּתֵ֔ ב  ְקַר֣ ַוּתִ ָי֔דֹו  ּבְ ר  ֣ ֲאׁשֶ ָה֙ב  ַהזָּ
ֶלְך ַמה־ אֶמר ָלּה֙ ַהּמֶ֔ יט׃ ג ַוּיֹ֤ ְרִבֽ ַ אׁש ַהּשׁ ֹר֥ ּבְ

י  ַעד־ֲחִצ֥ ְך  ֵת֛ ׁשָ ֽ ּקָ ּוַמה־ּבַ ֑ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֣ ֶאְסּתֵ ְך  ֖ ּלָ
ר ִאם־ אֶמר ֶאְסּתֵ֔ ְך׃ ד ַוּתֹ֣ ן ָלֽ ֵ֥תֽ ְל֖כּות ְוִיּנָ ַהּמַ
ֹום ֶאל־ ֶלְך ְוָהָמ֙ן ַהּי֔ ֤ ֶלְך ֑טֹוב ָי֨בֹוא ַהּמֶ ֖ ַעל־ַהּמֶ
ֶלְך  אֶמר ַהּמֶ֔ יִתי ֽלֹו׃ ה ַוּיֹ֣ ֥ ר־ָעׂשִ ֖ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ַהּמִ
֑ר  ֶאְסּתֵ ר  ַב֣ ֶאת־ּדְ ֹות  ֲעׂש֖ ַלֽ ן  ֶאת־ָהָמ֔ ֲהרּו֙  ַמֽ
ר־ ֲאׁשֶ ֖ה  ּתֶ ׁשְ ֶאל־ַהּמִ ן  ְוָהָמ֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ א  ֹב֤ ַוּיָ
֙ר  ְלֶאְסּתֵ ֶלְך  ֤ ַהּמֶ ר׃ ו ַוּיֹ֨אֶמר  ֽ ֶאְסּתֵ ָת֥ה  ׂשְ ָעֽ
ְך ּוַמה־ ן ָל֑ ֵ֣תֽ ְך ְוִיּנָ ָלֵת֖ ֵאֽ ִין ַמה־ּשְׁ ֣ה ַהּיַ֔ ּתֵ ִמׁשְ ּבְ
ַען  ֥ ׂש׃ ז ַוּתַ ְוֵתָעֽ ְל֖כּות  ַהּמַ י  ַעד־ֲחִצ֥ ְך  ֵת֛ ׁשָ ֽ ּקָ ּבַ
י׃ ח ִאם־ ִתֽ ׁשָ ֽ ּוַבּקָ י  ָלִת֖ ֵאֽ ׁשְ ַוּתֹאַמ֑ר  ֖ר  ֶאְסּתֵ
ֶלְך֙  ְוִאם־ַעל־ַהּמֶ֨ ֶלְך  ַהּמֶ֗ ֵעיֵנ֣י  ּבְ ן  ֵח֜ אִתי  ָמָצ֨
ֶאת־ ֹות  ֲעׂש֖ ְוַלֽ י  ָלִת֔ ֵא֣ ֶאת־ׁשְ ָלֵת֙ת  ֔טֹוב 
֙ה  ּתֶ ׁשְ ֶאל־ַהּמִ ן  ְוָהָמ֗ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ָי֧בֹוא  ִת֑י  ׁשָ ֽ ּקָ ּבַ
ְדַב֥ר  ּכִ ֖ה  ֱעׂשֶ ֶאֽ ּוָמָח֥ר  ם  ָלֶה֔ ה  ֣ ֱעׂשֶ ֶאֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ
ַח  ֵמ֖ ׂשָ ַה֔הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ ָהָמ֙ן  ֵצ֤א  ֶלְך׃ ט ַוּיֵ ֽ ַהּמֶ
ַער  ֣ ׁשַ י ּבְ ַכ֜ ת־ָמְרּדֳ ן ֶאֽ ְו֣טֹוב ֵל֑ב ְוִכְראֹו֩ת ָהָמ֨
ן  ֵל֥א ָהָמ֛ ּמָ ּנּו ַוּיִ ֶלְך ְולֹא־ָק֙ם ְולֹא־ָז֣ע ִמּמֶ֔ ַהּמֶ֗
֖בֹוא  ַוּיָ ן  ָהָמ֔ ֣ק  ְתַאּפַ ה׃ י ַוּיִ ֵחָמֽ ַכ֖י  ל־ָמְרּדֳ ַעֽ
ְוֶאת־ ֲהָב֖יו  ֶאת־ֹאֽ ֵב֥א  ַוּיָ ח  ַל֛ ׁשְ ַוּיִ י֑תֹו  ֶאל־ּבֵ
ֶאת־ ן  ָהָמ֛ ָלֶה֥ם  ר  ֹו׃ יא ַוְיַסּפֵ֨ ּתֽ ִאׁשְ ֶזֶ֥רׁש 

֤לֹו  ּדְ ר ּגִ ל־ֲאׁשֶ֨ ָנ֑יו ְוֵא֩ת ּכָ ב ּבָ ֖רֹו ְוֹר֣ ֥בֹוד ָעׁשְ ּכְ
י  ים ְוַעְבֵד֥ ִר֖ ֔אֹו ַעל־ַהּשָׂ ר ִנּשְׂ ֣ ת ֲאׁשֶ ֶלְך֙ ְוֵא֣ ַהּמֶ֨
א־ֵהִביָא֩ה  לֹֽ ף  ַא֣ ָהָמן֒◌  ֶלְך׃ יב ַוּיֹאֶמ֮ר  ֽ ַהּמֶ
֥ה  ּתֶ ׁשְ ֶאל־ַהּמִ ֶלְך  ֛ ִעם־ַהּמֶ ֧ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ֨
י ִאם־אֹוִת֑י ְוַגם־ְלָמָח֛ר ֲאִנ֥י  ֣ ָתה ּכִ ֖ ר־ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ֶלְך׃ יג ְוָכל־ֶז֕ה ֵאיֶנּ֥נּו ׁשֶֹו֖ה  ֽ ּה ִעם־ַהּמֶ רּוא־ָל֖ ָקֽ
י  ַכ֣ ֶאת־ָמְרּדֳ ֹרֶא֙ה  ֲאִנ֤י  ר  ֲאׁשֶ֨ ת  ָכל־ֵע֗ ּבְ י  ִל֑
אֶמר  ֶלְך׃ יד ַוּתֹ֣ ֽ ַהּמֶ ַער  ֥ ׁשַ ּבְ ב  ֖ יֹוׁשֵ י  הּוִד֔ ַהּיְ
ּהַ  ֹב֣ ֲעׂשּו־ֵע֮ץ ּגָ יו ַיֽ ֲהָב֗ ֹו ְוָכל־ֹאֽ ּת֜ ֶרׁש ִאׁשְ לֹו֩ ֶז֨



המגלת אסתר

ֶלְך ְוִיְת֤לּו  ר ַלּמֶ֗ ֶקר ׀ ֱאֹמ֣ ֒ה ּוַבּבֹ֣ ים ַאּמָ ֲחִמּשִׁ֣
ֶאל־ ֶלְך  ֥ א־ִעם־ַהּמֶ ּוֹבֽ יו  ָעָל֔ ַכ֙י  ת־ָמְרּדֳ ֶאֽ
ן  ָהָמ֖ ִלְפֵנ֥י  ָב֛ר  ַהּדָ יַט֧ב  ַוּיִ ַח  ֵמ֑ ׂשָ ֖ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ

ץ׃ {ס} ַ֥עׂש ָהֵעֽ ַוּיַ
ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ַנ֣ת  ׁשְ ְדָד֖ה  ָנֽ ַה֔הּוא  ְיָלה  ֣ ּלַ א ּבַ ו 
י  ְבֵר֣ ּדִ ְכֹרנֹו֙ת  ַהזִּ ֶפר  ֶאת־ֵס֤ יא  ְלָהִב֞ ַוּיֹ֗אֶמר 
ֵצ֣א  ּמָ ֶלְך׃ ב ַוּיִ ֽ ים ִלְפֵנ֥י ַהּמֶ ְה֥יּו ִנְקָרִא֖ ֽ ים ַוּיִ ִמ֔ ַהּיָ
ֶרׁש  ָנא ָוֶת֗ ְגָת֣ י ַעל־ּבִ ַכ֜ יד ָמְרּדֳ ֩ר ִהּגִ֨ ָכ֗תּוב ֲאׁשֶ
ר  ֤ ֲאׁשֶ ֑ף  ַהּסַ י  ְמֵר֖ ֹֽ ִמּשׁ ֶלְך  ַהּמֶ֔ י  ִריֵס֣ ָסֽ ֵנ֙י  ׁשְ
אֶמר  ֵוֽרֹוׁש׃ גַוּיֹ֣ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֖ ּמֶ ד ּבַ ַח ָי֔ לֹ֣ ְקׁשּו֙ ִלׁשְ ּבִ
ַכ֖י  ְלָמְרּדֳ ֛ה  ּוְגדּוּלָ ר  ְיָק֧ ה  ֲעׂשָ֞ ה־ּנַ ַמֽ ֶלְך  ַהּמֶ֔
יו  ְרָת֔ ֣ ְמׁשָ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ י  ֲעֵר֤ ַנֽ אְמ֜רּו  ַוּיֹ֨ ַעל־ֶז֑ה 
ֶלְך  ֖ ַהּמֶ אֶמר  ר׃ ד ַוּיֹ֥ ָבֽ ּדָ ֹו  ִעּמ֖ ה  ֥ א־ַנֲעׂשָ לֹֽ
ֶלְך֙  ית־ַהּמֶ֨ ּבֵ ֲחַצ֤ר  ַלֽ א  ּבָ֗ ן  ְוָהָמ֣ ָחֵצ֑ר  ֶבֽ י  ִמ֣
ת־ ֶאֽ ִלְתלֹו֙ת  ֶלְך  ַלּמֶ֔ ר  ֵלאֹמ֣ ה  יצֹוָנ֔ ַהִח֣

אְמ֜רּו  ין ֽלֹו׃ ה ַוּיֹ֨ ר־ֵהִכ֥ י ַעל־ָהֵע֖ץ ֲאׁשֶ ַכ֔ ָמְרּדֳ
ָחֵצ֑ר  ֽ ּבֶ ד  ֹעֵמ֣ ן  ָהָמ֖ ֥ה  ִהּנֵ יו  ֵאָל֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ י  ֲעֵר֤ ַנֽ
אֶמר  בֹו֮א ָהָמן֒◌ ַוּיֹ֤ ֶלְך ָיֽבֹוא׃ ו ַוּיָ ֖ אֶמר ַהּמֶ ַוּיֹ֥
ֶלְך  ֖ ר ַהּמֶ ֥ יׁש ֲאׁשֶ ִא֕ ֹות ּבָ ֲעׂש֕ ֽ ֶלְך ַמה־ּלַ לֹו֙ ַהּמֶ֔
ץ  י ַיְחּפֹ֥ ֹו ְלִמ֞ ִלּב֔ אֶמר ָהָמ֙ן ּבְ יָק֑רֹו ַוּיֹ֤ ֽ ץ ּבִ ָחֵפ֣
אֶמר  י׃ ז ַוּיֹ֥ ּנִ ֽ ִמּמֶ יֹוֵת֥ר  ר  ְיָק֖ ֹות  ֲעׂש֥ ַלֽ ֶלְך  ֛ ַהּמֶ
ָחֵפ֥ץ  ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ר  ֥ ֲאׁשֶ יׁש  ִא֕ ֶלְך  ֑ ֶאל־ַהּמֶ ן  ָהָמ֖
ַבׁש־ ר ָלֽ ֥ יאּו֙ ְל֣בּוׁש ַמְל֔כּות ֲאׁשֶ יָקֽרֹו׃ח ָיִב֨ ֽ ּבִ
ֶלְך  ַהּמֶ֔ ָעָלי֙ו  ָרַכ֤ב  ר  ֲאׁשֶ֨ ְו֗סּוס  ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ֹו  ּב֖
ֹו׃ ט ְוָנ֨תֹון  ֹראׁשֽ ּבְ ַמְל֖כּות  ֶ֥תר  ּכֶ ן  ֛ ִנּתַ ר  ֥ ַוֲֽאׁשֶ
ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ י  ֵר֤ ִמּשָׂ יׁש  ַעל־ַיד־ִא֞ ּוס  ְוַהּס֗ ֜בּוׁש  ַהּלְ
ֶלְך  ֖ ר ַהּמֶ ֥ יׁש ֲאׁשֶ יׁשּו֙ ֶאת־ָהִא֔ ֨ ים ְוִהְלּבִ ִמ֔ ְרּתְ ּפַ ַהֽ
ְר֣חֹוב  ּבִ ַעל־ַהּסּו֙ס  הּו  יֻב֤ ְוִהְרּכִ יָק֑רֹו  ֽ ּבִ ץ  ָחֵפ֣
ר  ֥ יׁש ֲאׁשֶ ה ָלִא֔ ֣ ָעׂשֶ ָכה ֵיֽ יו ּכָ֚ ְר֣אּו ְלָפָנ֔ יר ְוָקֽ ָהִע֔
ן  ֶלְך ְלָהָמ֗ יָקֽרֹו׃ י ַוּיֹ֨אֶמר ַהּמֶ֜ ֽ ֶלְך ָחֵפ֥ץ ּבִ ֖ ַהּמֶ
ר  ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ְוֶאת־ַהּסּו֙ס  ֤בּוׁש  ֶאת־ַהּלְ ח  ַק֣ ֵהר  ַמ֠
ב  ֖ ַהּיֹוׁשֵ י  הּוִד֔ ַהּיְ י  ַכ֣ ְלָמְרּדֳ ה־ֵכ֙ן  ַוֲֽעׂשֵ ְרּתָ  ּבַ֔ ּדִ
ר  ֥ ֲאׁשֶ ל  ִמּכֹ֖ ר  ָב֔ ּדָ ֣ל  ּפֵ ַאל־ּתַ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ַער  ֣ ׁשַ ּבְ

ְוֶאת־ ֣בּוׁש  ֶאת־ַהּלְ ָהָמ֙ן  ח  ֤ ּקַ ׃ יא ַוּיִ ְרּתָ ֽ ּבַ ּדִ
ְר֣חֹוב  הּו֙ ּבִ יֵב֨ ְרּכִ ָכ֑י ַוּיַ ת־ָמְרּדֳ ׁ֖ש ֶאֽ ְלּבֵ ּוס ַוּיַ ַהּס֔
ר  ֥ יׁש ֲאׁשֶ ה ָלִא֔ ֣ ָעׂשֶ ָכה ֵיֽ יו ּכָ֚ א ְלָפָנ֔ ְקָר֣ יר ַוּיִ ָהִע֔
ֶאל־ ַכ֖י  ָמְרּדֳ ב  ׁ֥שָ יָקֽרֹו׃ יב ַוּיָ ֽ ּבִ ָחֵפ֥ץ  ֶלְך  ֖ ַהּמֶ
ָאֵב֖ל  י֔תֹו  ֶאל־ּבֵ ף  ִנְדַח֣ ְוָהָמ֙ן  ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ַער  ֣ ׁשַ
ּתֹו֙  ִאׁשְ ְלֶזֶ֤רׁש  ן  ָהָמ֜ ר  אׁש׃ יג ַוְיַסּפֵ֨ ֹרֽ ַוֲֽח֥פּוי 
אְמרּו֩  ַוּיֹ֩ הּו  ָקָר֑ ר  ֣ ל־ֲאׁשֶ ּכָ ֵא֖ת  יו  ֲהָב֔ ּוְלָכל־ֹא֣
הּוִד֡ים  ַ֣רע ַהּיְ ם ִמזֶּ ֹו ִא֣ ּת֗ יו ְוֶזֶ֣רׁש ִאׁשְ ֨לֹו ֲחָכָמ֜
א־ לֹֽ ְלָפָני֙ו  ל  ִלְנּפֹ֤ ֹוָת  ַהִחּל֨ ֩ר  ֲאׁשֶ י  ַכ֞ ָמְרּדֳ
יו׃ יד עֹוָד֙ם  ְלָפָנֽ ֹול  ּפ֖ ּתִ י־ָנ֥פֹול  ֽ ּכִ ֔לֹו  תּוַכ֣ל 
לּו֙  ְבִה֨ ֑יעּו ַוּיַ ֶלְך ִהּגִ ֖ י ַהּמֶ ִריֵס֥ ֹו ְוָסֽ ים ִעּמ֔ ִר֣ ְמַדּבְ
ָת֥ה  ׂשְ ר־ָעֽ ֖ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ן ֶאל־ַהּמִ יא ֶאת־ָהָמ֔ ְלָהִב֣

ר׃ ֽ ֶאְסּתֵ
ִעם־ ֹות  ּת֖ ִלׁשְ ן  ְוָהָמ֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ א  ֹב֤ א ַוּיָ ז 

ר  ְלֶאְסּתֵ֜ ֶלְך  ַהּמֶ֨ ה׃ ב ַוּיֹאֶמ֩ר  ֽ ְלּכָ ַהּמַ ֥ר  ֶאְסּתֵ
ְך  ָלֵת֛ ֵאֽ ִין ַמה־ּשְׁ ֣ה ַהּיַ֔ ּתֵ ִמׁשְ ִנ֙י ּבְ ֵ ֹום ַהּשׁ ּי֤ ֣ם ּבַ ּגַ
ְך  ֵת֛ ׁשָ ֽ ּקָ ּוַמה־ּבַ ְך  ָל֑ ן  ֵ֣תֽ ְוִתּנָ ֖ה  ְלּכָ ַהּמַ ֥ר  ֶאְסּתֵ
֤ר  ֶאְסּתֵ ַען  ׂש׃ ג ַוּתַ֨ ְוֵתָעֽ ְל֖כּות  ַהּמַ י  ַעד־ֲחִצ֥
יָך֙  ֵעיֶנ֨ ּבְ ן  ֵח֤ אִתי  ִאם־ָמָצ֨ ר  ַוּתֹאַמ֔ ֙ה  ְלּכָ ַהּמַ
֙י  י ַנְפׁשִ ֶתן־ִל֤ ֽ ּנָ ֶלְך ֑טֹוב ּתִ ֖ ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהּמֶ ַהּמֶ֔
ְרנּו֙  ִנְמּכַ֨ י  ֤ י׃ ד ּכִ ִתֽ ׁשָ ֽ ַבּקָ ּבְ י  ֖ ְוַעּמִ י  ָלִת֔ ֵא֣ ׁשְ ּבִ
ִאּלּו  ְו֠ ֑ד  ּוְלַאּבֵ ֲה֣רֹוג  ַלֽ ִמ֖יד  ְלַהׁשְ י  ְוַעּמִ֔ ֲאִנ֣י 
י  ֣ ּכִ י  ּתִ ׁשְ ֱחַר֔ ֶהֽ ְרנּו֙  ִנְמּכַ֨ ָפ֤חֹות  ְוִלׁשְ ים  ֲעָבִד֨ ַלֽ
אֶמ֙ר  {ס} ה ַוּיֹ֨ ֶלְך׃  ֽ ַהּמֶ ֵנֶ֥זק  ּבְ ׁשֶֹו֖ה  ֛ר  ַהּצָ ין  ֵא֥
֑ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֣ ְלֶאְסּתֵ אֶמר  ַוּיֹ֖ ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ
ֹו  ר־ְמָל֥אֹו ִלּב֖ י־ֶז֣ה ֔הּוא ֲאׁשֶ י ֥הּוא ֶז֙ה ְוֵאֽ ִמ֣
ב  ר ְואֹוֵי֔ יׁש ַצ֣ ר ִא֚ אֶמר ֶאְסּתֵ֔ ן׃ ו ַוּתֹ֣ ֽ ֹות ּכֵ ֲעׂש֥ ַלֽ
ֶלְך  ֖ ְפֵנ֥י ַהּמֶ ת ִמּלִ ן ִנְבַע֔ ֑ה ְוָהָמ֣ ע ַהזֶּ ן ָהָר֖ ָהָמ֥
֣ה  ּתֵ ׁשְ ִמּמִ ֲחָמתֹו֙  ֽ ּבַ ם  ָק֤ ֶלְך  ה׃ ז ְוַהּמֶ֜ ֽ ְלּכָ ְוַהּמַ
ׁש ַעל־ ֤ ד ְלַבּקֵ ן ָעַמ֗ יָת֑ן ְוָהָמ֣ ֖ת ַהּבִ ּנַ ִין ֶאל־ּגִ ַהּיַ֔
י־ָכְלָת֥ה  ֽ ה ּכִ י ָרָא֔ ֣ ה ּכִ ְלּכָ֔ ר ַהּמַ ֣ ֶאְסּתֵ ַנְפׁשֹו֙ ֵמֽ
֩ב  ׁשָ ֶלְך  ֡ ֶלְך׃ ח ְוַהּמֶ ֽ ַהּמֶ ֵמֵא֥ת  ָרָע֖ה  ָהֽ יו  ֵאָל֛
ִין ְוָהָמ֙ן  ֗ ֣ה ַהּיַ ּתֵ ית ׀ ִמׁשְ ֣ ן ֶאל־ּבֵ יָת֜ ת ַהּבִ ּנַ֨ ִמּגִ
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אֶמר  יָה ַוּיֹ֣ ר ָעֶל֔ ֣ ר ֶאְסּתֵ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ּטָ ל ַעל־ַהּמִ ֹנֵפ֗
י  ֖ ִעּמִ ֛ה  ְלּכָ ֶאת־ַהּמַ ֹוׁש  ִלְכּב֧ ַגם  ֲה֠ ֶלְך  ַהּמֶ֔
ן  ָהָמ֖ ּוְפֵנ֥י  ֶלְך  ַהּמֶ֔ י  ֣ ִמּפִ ָיָצ֙א  ר  ָב֗ ַהּדָ ִ֑ית  ּבָ ּבַ
ים  ִריִס֜ ֽ ִמן־ַהּסָ ד  ֶאָח֨ ְרבֹוָנה  ַח֠ אֶמר  ָחֽפּו׃ טַוּיֹ֣
֪ה  ר־ָעׂשָ ֲאׁשֶ ץ  ֽה־ָהֵע֣ ִהּנֵ ֣ם  ּגַ ֶלְך  ַהּמֶ֗ ִלְפֵנ֣י 
ֶלְך  ַעל־ַהּמֶ֗ ר־֣טֹוב  ּבֶ ּדִ ר  ֧ ֲאׁשֶ י  ַכ֞ ָמְרּדֳ ְלֽ ָהָמ֟ן 
אֶמר  ֑ה ַוּיֹ֥ ים ַאּמָ ּהַ ֲחִמּשִׁ֣ ֹב֖ ן ּגָ ית ָהָמ֔ ֵב֣ ֹעֵמ֙ד ּבְ
ן ַעל־ ְתלּו֙ ֶאת־ָהָמ֔ יו׃ י ַוּיִ הּו ָעָלֽ ֻל֥ ֶלְך ּתְ ֖ ַהּמֶ
ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ַוֲֽחַמ֥ת  ָכ֑י  ְלָמְרּדֳ ין  ר־ֵהִכ֣ ֲאׁשֶ ָהֵע֖ץ 

ָכה׃ {ס} ָכֽ ׁשָ
ֵורֹוׁש֙  ֶלְך ֲאַחׁשְ ֤ ן ַהּמֶ ֹום ַה֗הּוא ָנַת֞ ּי֣ ח א ּבַ
ר  ֹצֵר֣ ן  ָהָמ֖ ֥ית  ֶאת־ּבֵ ה  ְלּכָ֔ ַהּמַ ר  ֣ ְלֶאְסּתֵ
ִלְפֵנ֣י  א  ּבָ֚ י  ַכ֗ ּוָמְרּדֳ ים)  הּוִד֑ (ַהּיְ היהודיים 
הּוא־ ַמ֥ה  ֖ר  ֶאְסּתֵ ֥יָדה  י־ִהּגִ ֽ ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ֔

ר  ֤ ֲאׁשֶ ֹו  ְעּת֗ ֶאת־ַטּבַ ֶלְך  ַהּמֶ֜ ַסר  ּה׃ ב ַוּיָ֨ ָלֽ
֛ר  ם ֶאְסּתֵ ׂשֶ ֧ ָכ֑י ַוּתָ ָנּ֖ה ְלָמְרּדֳ ּתְ ּיִ ן ַוֽ ָהָמ֔ ֱעִבי֙ר ֵמֽ ֶהֽ
ֹוֶסף  {ס} ג ַוּת֣ ן׃  ָהָמֽ ֥ית  ַעל־ּבֵ ַכ֖י  ת־ָמְרּדֳ ֶאֽ
ִלְפֵנ֣י  ל  ּפֹ֖ ַוּתִ ֶלְך  ַהּמֶ֔ ִלְפֵנ֣י  ֙ר  ַדּבֵ ַוּתְ ר  ֶאְסּתֵ֗
ֲעִבי֙ר ֶאת־ָרַע֙ת  ְתַחּנֶן־֗לֹו ְלַהֽ ְבּךְ ַוּתִ ֣ יו ַוּתֵ ַרְגָל֑
ב ַעל־ ֖ ר ָחׁשַ ֥ ֹו ֲאׁשֶ ְבּת֔ ֲחׁשַ י ְוֵא֙ת ַמֽ ֲאָגִג֔ ן ָהֽ ָהָמ֣
ֵא֖ת  ר  ְלֶאְסּתֵ֔ ֶלְך֙  ַהּמֶ֨ ט  ֹוׁשֶ ים׃ ד ַוּי֤ הּוִדֽ ַהּיְ
ִלְפֵנ֥י  ד  ֲעֹמ֖ ַוּֽתַ ר  ֶאְסּתֵ֔ ָקם  ֣ ַוּתָ ָה֑ב  ַהזָּ ְרִב֣ט  ׁשַ
ֶלְך ֜טֹוב ְוִאם־ ּתֹאֶמר ִאם־ַעל־ַהּמֶ֨ ֶלְך׃ ה ַו֠ ֽ ַהּמֶ
ֶלְך  ָב֙ר ִלְפֵנ֣י ַהּמֶ֔ ר ַהּדָ ֤ יו ְוָכׁשֵ ן ְלָפָנ֗ אִתי ֵח֣ ָמָצ֧
ֶאת־ יב  ֣ ְלָהׁשִ ב  ֵת֞ ִיּכָ ֵעיָנ֑יו  ּבְ ֲאִנ֖י  ְוטֹוָב֥ה 
י  ֲאָגִג֔ ָת֙א ָהֽ ָד֨ ן־ַהּמְ ֽ ן ּבֶ ֶבת ָהָמ֤ ֲחׁשֶ֜ ים ַמֽ ָפִר֗ ַהּסְ
ָכל־ ר ּבְ ֖ ים ֲאׁשֶ הּוִד֔ ֙ד ֶאת־ַהּיְ ב ְלַאּבֵ ַת֗ ר ּכָ ֣ ֲאׁשֶ

יִתי  יָכָכ֤ה אּוַכל֙ ְוָֽרִא֔ י ֵאֽ ֶלְך׃ ו ּכִ֠ ֽ ְמִדי֥נֹות ַהּמֶ
יָכָכ֤ה אּוַכל֙  ֑י ְוֵאֽ ר־ִיְמָצ֣א ֶאת־ַעּמִ ָרָע֖ה ֲאׁשֶ ֽ ּבָ
{ס} ז ַוּיֹ֨אֶמר  י׃  ֽ ֽמֹוַלְדּתִ ן  ָאְבַד֖ ּבְ יִתי  ְוָֽרִא֔
ה  ְלּכָ֔ ַהּמַ ר  ֣ ְלֶאְסּתֵ ֵוֹרׁש֙  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֤ ַהּמֶ
י  ּתִ ָנַת֣ ן  ֵבית־ָהָמ֜ ה  ִהּנֵ֨ י  הּוִד֑ ַהּיְ ַכ֖י  ְלָמְרּדֳ ּוֽ
ר־ ֲאׁשֶ ַע֛ל  ץ  ַעל־ָהֵע֔ ֣לּו  ּתָ ְוֹאתֹו֙  ר  ְלֶאְסּתֵ֗

ם  ַאּתֶ ים)׃ ח ְו֠ הּוִדֽ ּיְ (ּבַ ביהודיים  ָי֖דֹו  ח  ַל֥ ׁשָ
ם  ֣ ׁשֵ ּבְ יֵניֶכ֙ם  ֵעֽ ּבְ ֹוב  ּט֤ ּכַ ים  הּוִד֜ ַעל־ַהּיְ ְת֨בּו  ּכִ
ב  י־ְכָת֞ ֽ ּכִ ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ַעת  ֣ ַטּבַ ּבְ ְוִחְת֖מּו  ֶלְך  ַהּמֶ֔
ַ֥עת  ַטּבַ ּבְ ֹום  ְוַנְחּת֛ ֶלְך  ם־ַהּמֶ֗ ׁשֵ ּבְ ב  ֣ ר־ִנְכּתָ ֲאׁשֶ
י־ ֹסְפֵרֽ ְר֣אּו  ֽ ּקָ יב׃ ט ַוּיִ ֽ ְלָהׁשִ ין  ֵא֥ ֶלְך  ֖ ַהּמֶ
הּוא־ י  ִליׁשִ֜ ַהּשְׁ ֶדׁש  ֹח֨ ּבַ ִהיא  ֵעת־ַה֠ ֽ ּבָ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ
ב  ֵת֣ ּכָ ַוּיִ ּבֹו֒  ִרי֮ם  ְוֶעׂשְ ה  ֣ לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ן  ִסיָו֗ ֶדׁש  ֹח֣
ל  ְוֶא֣ הּוִד֡ים  ֶאל־ַהּיְ י  ַכ֣ ָמְרּדֳ ֣ה  ר־ִצּוָ ָכל־ֲאׁשֶ ֽ ּכְ
ִדי֜נֹות  ַהּמְ י  ֵר֨ ְוׂשָ חֹו֩ת  ִנֽים־ְוַהּפַ ְרּפְ ּדַ ָהֲאַחׁשְ
ים  ִר֤ ְוֶעׂשְ ַבע  ֣ ׁשֶ ּוׁש  ְוַעד־ּכ֗ ּדּו  ֵמֹה֣ ר ׀  ֣ ֲאׁשֶ
ּה  ְכָתָב֔ ּכִ ּוְמִדיָנ֙ה  ְמִדיָנ֤ה  ה  ְמִדיָנ֔ ּוֵמָא֙ה 
ְכָתָב֖ם  ּכִ ים  הּוִד֔ ל־ַהּיְ ְוֶא֨ ְלׁשֹ֑נֹו  ּכִ ָוָע֖ם  ְוַע֥ם 
ׁש  ֵוֹר֔ ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ֙ם  ׁשֵ ּבְ ב  ְכּתֹ֗ ְוִכְלׁשֹוָנֽם׃ י ַוּיִ
ַי֩ד  ח ְסָפִר֡ים ּבְ ַל֣ ׁשְ ֶלְך ַוּיִ ֑ ַעת ַהּמֶ ֣ ַטּבַ ם ּבְ ְחּתֹ֖ ַוּיַ
ים  ָרִנ֔ ּתְ ֲאַחׁשְ ֶכׁש֙ ָהֽ י ָהֶר֨ ְכֵב֤ ים ֹרֽ ּסּוִס֜ ים ּבַ ָרִצ֨ ָהֽ
ים ׀  הּוִד֣ ֶלְך ַלּיְ ן ַהּמֶ֜ ֩ר ָנַת֨ ים׃ יא ֲאׁשֶ ִכֽ ַרּמָ ֵנ֖י ָהֽ ּבְ
ד ַעל־ ֲעֹמ֣ ְוַלֽ ֵהל֮  יר ְלִהּקָ ָכל־ִעיר־ָוִע֗ ר ּבְ ֣ ֲאׁשֶ
ל־ ֶאת־ּכָ ד  ּוְלַאּבֵ֜ ג  ֲהֹר֨ ְוַלֽ ִמי֩ד  ְלַהׁשְ ם֒◌  ַנְפׁשָ

ים  ֑ ְוָנׁשִ ף  ַט֣ ֹאָת֖ם  ים  ִר֥ ַהּצָ ּוְמִדיָנ֛ה  ַע֧ם  יל  ֵח֨
ָכל־ְמִדי֖נֹות  ּבְ ד  ֶאָח֔ ֣יֹום  ָלֽבֹוז׃ יב ּבְ ָלָל֖ם  ּוׁשְ
ֶדׁש  ְלֹח֥ ר  ֛ ָעׂשָ ה  ֥ לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַהּמֶ
ֶגן  ֣ ְתׁשֶ ר׃ יג ּפַ ֲאָדֽ ֶדׁש  הּוא־ֹח֥ ר  ֖ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ
ה  ּוְמִדיָנ֔ ָכל־ְמִדיָנ֣ה  ּבְ ֙ת  ּדָ ן  ֵ֤תֽ ְלִהּנָ ב  ָת֗ ַהּכְ
היהודיים  ְה֨יֹות  ְוִלֽ ֑ים  ַעּמִ ְלָכל־ָהֽ ֖לּוי  ּגָ
ה  ַהזֶּ֔ ֹום  ַלּי֣ (ֲעִתיִדי֙ם)  עתודים  ים)  הּוִד֤ (ַהּיְ
ֶכׁש֙  י ָהֶר֨ ְכֵב֤ ים ֹרֽ ָרִצ֞ ם׃ יד ָהֽ ְיֵביֶהֽ ם ֵמֹאֽ ֵק֖ ְלִהּנָ
ּוְדחּוִפ֖ים  ים  ָהִל֥ ְמֹבֽ ְצ֛אּו  ָי֥ ים  ָרִנ֔ ּתְ ֲאַחׁשְ ָהֽ
ה׃  יָרֽ ן ַהּבִ ֥ ׁשּוׁשַ ָנ֖ה ּבְ ֥ת ִנּתְ ֶלְך ְוַהּדָ ֑ ר ַהּמֶ ְדַב֣ ּבִ
ְל֤בּוׁש  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ֗ ְפֵנ֣י  ִמּלִ ָיָצ֣א ׀  י  ַכ֞ {ס}טו ּוָמְרּדֳ

ה  דֹוָל֔ ּגְ ָזָה֙ב  ַוֲֽעֶטֶ֤רת  ָו֔חּור  ֶלת  ֵכ֣ ּתְ ַמְלכּו֙ת 
ֲהָל֖ה  ָצֽ ן  ׁשּוׁשָ֔ יר  ְוָהִע֣ ָמ֑ן  ְוַאְרּגָ ּוץ  ּב֖ יְך  ְוַתְכִר֥
ְמָח֑ה  ְיָת֥ה אֹוָר֖ה ְוׂשִ ים ָהֽ הּוִד֕ ָחה׃ טז ַלּיְ ֵמֽ ְוׂשָ
ה ּוְבָכל־ ה ּוְמִדיָנ֜ ר׃ יז ּוְבָכל־ְמִדיָנ֨ ן ִויָקֽ ׂשֹ֖ ְוׂשָ
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ְוָדתֹו֙  ֶלְך  ֤ ַבר־ַהּמֶ ּדְ ר  ֲאׁשֶ֨ ְמקֹו֙ם  יר  ָוִע֗ יר  ִע֣
֖ה ְו֣יֹום  ּתֶ ים ִמׁשְ הּוִד֔ ׂשֹו֙ן ַלּיְ ְמָח֤ה ְוׂשָ יַע ׂשִ ַמּגִ֔
י־ָנַפ֥ל  ֽ ים ּכִ ְתַיֲהִד֔ ֶר֙ץ ִמֽ י ָהָא֨ ֤ ַעּמֵ ים ֵמֽ ֞ ֑טֹוב ְוַרּבִ

ם׃ ים ֲעֵליֶהֽ הּוִד֖ ַחד־ַהּיְ ֽ ּפַ
ר  ֶדׁש ֲאָד֗ ֶדׁש הּוא־ֹח֣ ר ֹח֜ ֵני֩ם ָעׂשָ֨ ט א ּוִבׁשְ
ַבר־ ּדְ ֧יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ֨ ֹו  ּב֔ יֹו֙ם  ר  ֥ ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ֨ ׁשְ ּבִ
י  ְיֵב֤ ֜רּו ֹאֽ ּבְ ר ׂשִ ֹום ֲאׁשֶ֨ ּי֗ ֹות ּבַ ָעׂש֑ ֶלְך ְוָד֖תֹו ְלֵהֽ ֛ ַהּמֶ
ר  ֲאׁשֶ֨ ֔הּוא  ֲה֣פֹוְך  ְוַנֽ ם  ֶה֔ ּבָ ֣לֹוט  ִלׁשְ הּוִדי֙ם  ַהּיְ
ם׃ ב ִנְקֲה֨לּו  ְנֵאיֶהֽ ׂשֹֽ ה ּבְ ים ֵהּ֖מָ הּוִד֛ ְל֧טּו ַהּיְ ִיׁשְ
ֶלְך  ֣ ַהּמֶ ָכל־ְמִדינֹו֙ת  ּבְ ם  ֵריֶה֗ ָעֽ ּבְ ים  הּוִד֜ ַהּיְ
ָעָת֑ם  ָרֽ י  ֖ ְמַבְקׁשֵ ּבִ ד  ָי֔ ַח  לֹ֣ ִלׁשְ ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ
ם  ֖ ְחּדָ ּפַ י־ָנַפ֥ל  ֽ ּכִ ם  ִלְפֵניֶה֔ ד  א־ָעַמ֣ לֹֽ ְוִאיׁש֙ 
ִדי֜נֹות  ַהּמְ י  ֵר֨ ים׃ ג ְוָכל־ׂשָ ֽ ַעּמִ ל־ָהֽ ַעל־ּכָ
ָלאָכ֙ה  ַהּמְ י  ֤ ְוֹעׂשֵ ֗חֹות  ְוַהּפַ ִנ֣ים  ְרּפְ ּדַ ֲאַחׁשְ ְוָהֽ
י־ָנַפ֥ל  ֽ ים ּכִ הּוִד֑ ים ֶאת־ַהּיְ ִא֖ ֶלְך ְמַנּשְׂ ר ַלּמֶ֔ ֣ ֲאׁשֶ
ַכ֙י  ָמְרּדֳ י־ָג֤דֹול  ֽ ם׃ ד ּכִ ֲעֵליֶהֽ ַכ֖י  ַחד־ָמְרּדֳ ֽ ּפַ
ִדי֑נֹות  ָכל־ַהּמְ ְך ּבְ ְמ֖עֹו הֹוֵל֣ ֶלְך ְוׁשָ ית ַהּמֶ֔ ֵב֣ ּבְ
ּו  ּכ֤ ְוָגֽדֹול׃ ה ַוּיַ ְך  הֹוֵל֥ ַכ֖י  ָמְרּדֳ יׁש  י־ָהִא֥ ֽ ּכִ
ְוֶהֶ֖רג  ת־ֶחֶ֥רב  ַמּכַ ם  ְיֵביֶה֔ ָכל־ֹא֣ ּבְ הּוִדי֙ם  ַהּיְ
ן  ֣ ְרצֹוָנֽם׃ ו ּוְבׁשּוׁשַ ְנֵאיֶה֖ם ּכִ ּו ְבׂשֹֽ ֲעׂש֥ ֽ ן ַוּיַ ְוַאְבָד֑

ׁש ֵמ֖אֹות {ר} ד ֲחֵמ֥ הּוִדי֙ם ְוַאּבֵ֔ ְר֤גּו ַהּיְ ה ָהֽ יָר֗ ַהּבִ
ת ׀ {ר} {ס} ז ְוֵא֧ יׁש׃   ִאֽ
{ס} ְוֵא֥ת ׀ {ר} ָתא  ֛ ְנּדָ ְרׁשַ ּפַ
{ס} ְוֵא֥ת ׀ {ר} ְל֖פֹון  ֽ ּדַ
ת ׀ {ר} {ס} ח ְוֵא֧ ָתא׃  ֽ ַאְסּפָ
{ס} ְוֵא֥ת ׀ {ר} ָתא  ּפֹוָר֛
{ס} ְוֵא֥ת ׀ {ר} ֲאַדְלָי֖א 
ת ׀ {ר} {ס} ט ְוֵא֤ ָתא׃  ֲאִריָדֽ
ת ׀ {ר} {ס} ְוֵא֣ ֙א  ּתָ ׁשְ ְרַמ֨ ּפַ
{ס} ְוֵא֥ת ׀ {ר} י  ֲאִריַס֔
{ס} ְוֵא֥ת ׀ {ר} י  ֲאִריַד֖
ֶרת {ר} ׂשֶ {ס} י ֲע֠ ָתא׃  ַוְיָזֽ
גּו  ים ָהָר֑ הּוִד֖ ר ַהּיְ ָתא ֹצֵר֥ ָד֛ ן־ַהּמְ ֽ ן ּבֶ י ָהָמ֧ ֵנ֨ ּבְ

ֹום ַה֗הּוא  ּי֣ ם׃ יא ּבַ ְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ ֽ א ׁשָ ה לֹ֥ זָּ֔ ּבִ ּוַב֨
יָר֖ה ִלְפֵנ֥י  ן ַהּבִ ֥ ׁשּוׁשַ ֲהרּוִג֛ים ּבְ ֧ר ַהֽ ֣א ִמְסּפַ ּבָ
ה  ְלּכָ֗ ַהּמַ ר  ֣ ְלֶאְסּתֵ ֶלְך  ַהּמֶ֜ ֶלְך׃ יב ַוּיֹ֨אֶמר  ֽ ַהּמֶ
ד  ְוַאּבֵ֜ ים  הּוִד֨ ַהּיְ ְרגּו֩  ָהֽ יָר֡ה  ַהּבִ ן  ֣ ׁשּוׁשַ ּבְ
ן  י־ָהָמ֔ ֵנֽ ּבְ ֶרת  ֣ ֲעׂשֶ ְוֵא֙ת  יׁש  ִא֗ ֵמ֣אֹות  ׁש  ֲחֵמ֧
ּוַמה־ ּו  ָעׂש֑ ֶמ֣ה  ֶלְך  ֖ ַהּמֶ ְמִדי֥נֹות  ר  ָא֛ ׁשְ ּבִ
֖עֹוד  ְך  ֵת֥ ׁשָ ֽ ּקָ ּוַמה־ּבַ ְך  ָל֔ ן  ֵ֣תֽ ְוִיּנָ ָלֵתְך֙  ֵאֽ ּשְׁ
ֶלְך  ֣ ִאם־ַעל־ַהּמֶ ֙ר  ֶאְסּתֵ אֶמר  ׂש׃ יג ַוּתֹ֤ ְוֵתָעֽ
ן  ׁשּוׁשָ֔ ר ּבְ ֣ הּוִדי֙ם ֲאׁשֶ ר ַלּיְ ם־ָמָח֗ ן ּגַ ֵת֣ ֔טֹוב ִיּנָ
ן  י־ָהָמ֖ ֵנֽ ּבְ ֶרת  ֥ ֲעׂשֶ ְוֵא֛ת  ֹום  ַהּי֑ ת  ָד֣ ּכְ ֹות  ֲעׂש֖ ַלֽ
ֹות  ָעׂש֣ ֶלְך֙ ְלֵהֽ אֶמר ַהּמֶ֨ ץ׃ יד ַוּיֹ֤ ִיְת֥לּו ַעל־ָהֵעֽ
ן  י־ָהָמ֖ ֵנֽ ֶרת ּבְ ֥ ן ְוֵא֛ת ֲעׂשֶ ֑ ׁשּוׁשָ ֖ת ּבְ ן ּדָ ֵת֥ ּנָ ן ַוּתִ ּכֵ֔
ר־ ים) ֲאׁשֶ הּוִד֣ ֲה֞לּו היהודיים (ַהּיְ ּקָ ֽ ֽלּו׃ טו ַוּיִ ּתָ

ר  ֶדׁש ֲאָד֔ ֙ר ְלֹח֣ ָע֤ה ָעׂשָ ֣יֹום ַאְרּבָ ם ּבְ ן ּגַ֠ ׁשּוׁשָ֗ ּבְ
ה  זָּ֔ ּבִ ּוַב֨ יׁש  ִא֑ ֵמ֖אֹות  ׁש  לֹ֥ ׁשְ ן  ְבׁשּוׁשָ֔ ַהְר֣גּו  ֽ ַוּיַ
הּוִד֡ים  ַהּיְ ר  ָא֣ ם׃ טז ּוׁשְ ֶאת־ָיָדֽ ְל֖חּו  ֽ ׁשָ א  לֹ֥
ד ַעל־ ֶלְך ִנְקֲה֣לּו ׀ ְוָעֹמ֣ ְמִדי֨נֹות ַהּמֶ֜ ֩ר ּבִ ֲאׁשֶ
ם  ְנֵאיֶה֔ ׂשֹ֣ ּבְ ְוָהרֹו֙ג  ם  ְיֵביֶה֔ ֵמֹא֣ ְו֨נֹוַח֙  ם  ַנְפׁשָ֗
ְל֖חּו  ֽ ׁשָ א  לֹ֥ ה  זָּ֔ ּבִ ּוַב֨ ֶלף  ָא֑ ְבִע֖ים  ְוׁשִ ה  ָ֥ ֲחִמּשׁ
ֶדׁש ֲאָד֑ר  ר ְלֹח֣ ֖ ה ָעׂשָ ֥ לֹוׁשָ יֹום־ׁשְ ם׃ יז ּבְ ֶאת־ָיָדֽ
֖יֹום  ֹא֔תֹו  ה  ְוָעׂשֹ֣ ֹו  ּב֔ ֙ר  ָעׂשָ ָע֤ה  ַאְרּבָ ּבְ ְו֗נֹוַח 
ים)  הּוִד֣ (ְוַהּיְ ה׃ יח והיהודיים  ְמָחֽ ְוׂשִ ֥ה  ּתֶ ִמׁשְ
ֹו  ּב֔ ֙ר  ָעׂשָ ה  ֤ לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ִנְקֲהלּו֙  ן  ׁשּוׁשָ֗ ר־ּבְ ֲאׁשֶ
ֹו  ֙ר ּב֔ ה ָעׂשָ ָ֤ ֲחִמּשׁ ֽ ֹו ְו֗נֹוַח ּבַ ר ּב֑ ֖ ָע֥ה ָעׂשָ ּוְבַאְרּבָ
ה׃ יט ַעל־ ְמָחֽ ְוׂשִ ֥ה  ּתֶ ִמׁשְ ֖יֹום  ֹא֔תֹו  ה  ְוָעׂשֹ֣

ִבי֮ם  ׁשְ ַהּיֹֽ ים)  ָרִז֗ (ַהּפְ הפרוזים  ים  הּוִד֣ ַהּיְ ן  ּכֵ֞
ָע֤ה  ַאְרּבָ ֣יֹום  ת  ֵא֠ ים  ֗ ֹעׂשִ ָרזֹו֒ת  ַהּפְ י  ָעֵר֣ ּבְ
ְו֣יֹום  ֖ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ְמָח֥ה  ׂשִ ר  ֲאָד֔ ֶדׁש  ְלֹח֣ ֙ר  ָעׂשָ
ב  ְכּתֹ֣ הּו׃ כ ַוּיִ יׁש ְלֵרֵעֽ ַח ָמ֖נֹות ִא֥ לֹ֥ ֑טֹוב ּוִמׁשְ
ים  ח ְסָפִר֜ ַל֨ ׁשְ ה ַוּיִ ּלֶ ים ָהֵא֑ ָבִר֖ י ֶאת־ַהּדְ ַכ֔ ָמְרּדֳ
ֶלְך  ֣ ָכל־ְמִדינֹו֙ת ַהּמֶ ֙ר ּבְ ים ֲאׁשֶ הּוִד֗ ל־ַהּיְ ֶאל־ּכָ
֮ם  ים׃ כא ְלַקּיֵ ְרחֹוִקֽ ְוָהֽ רֹוִב֖ים  ַהּקְ ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ
ָע֤ה  ַאְרּבָ ֣יֹום  ת  ֵא֠ ים  ֗ ֹעׂשִ ְה֣יֹות  ִלֽ ֲעֵליֶהם֒◌ 
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ר  ֖ ָעׂשָ ה  ָ֥ יֹום־ֲחִמּשׁ ְוֵא֛ת  ר  ֲאָד֔ ֶדׁש  ְלֹח֣ ֙ר  ָעׂשָ
חּו  ר־ָנ֨ ֲאׁשֶ ים  ִמ֗ ּיָ ָנֽה׃ כב ּכַ ְוׁשָ ָנ֖ה  ָכל־ׁשָ ּבְ ֹו  ּב֑
֩ר  ֲאׁשֶ ֶדׁש  ְוַהֹח֗ ם  ְיֵביֶה֔ ֵמֹא֣ הּוִדי֙ם  ַהּיְ ָבֶה֤ם 
ְל֣יֹום  ֶבל  ּוֵמֵא֖ ה  ְמָח֔ ְלׂשִ גֹו֙ן  ִמּיָ ָלֶה֤ם  ְך  ֶנְהּפַ֨
ה  ְמָח֔ ְוׂשִ ֣ה  ּתֶ ִמׁשְ ְיֵמ֙י  ם  אֹוָת֗ ֹות  ֲעׂש֣ ַלֽ ֑טֹוב 
֖נֹות  ּוַמּתָ הּו  ְלֵרֵע֔ יׁש  ִא֣ ָמנֹו֙ת  ַח  לֹ֤ ּוִמׁשְ
ר־ ֲאׁשֶ ֵא֥ת  ים  הּוִד֔ ַהּיְ ל֙  ֶאְבֹיִנֽים׃ כג ְוִקּבֵ ָלֽ
ַכ֖י  ָמְרּדֳ ַת֥ב  ר־ּכָ ֲאׁשֶ ְוֵא֛ת  ֹות  ֲעׂש֑ ַלֽ ּלּו  ֵהֵח֖
י  ֲאָגִג֗ ָהֽ ָתא  ָד֜ ן־ַהּמְ ֽ ּבֶ ן  ָהָמ֨ ֩י  ם׃  כד ּכִ ֲאֵליֶהֽ
ים  הּוִד֖ ַעל־ַהּיְ ב  ֥ ָחׁשַ ים  הּוִד֔ ל־ַהּיְ ּכָ ֹצֵר֙ר 
֖ם  ְלֻהּמָ ל  ַהּגֹוָר֔ ֣הּוא  ּפּו֙ר  ֥ל  ְוִהּפִ ָד֑ם  ְלַאּבְ
ר  ָאַמ֣ ֶלְך֒  ַהּמֶ ִלְפֵנ֣י  ם׃  כה ּוְבֹבָאּה֮  ָדֽ ְלַאּבְ ּוֽ
ר־ ֲאׁשֶ ָרָע֛ה  ָהֽ ֹו  ְבּת֧ ֲחׁשַ ַמֽ ּוב  ָיׁש֞ ֶפר  ִעם־ַהּסֵ֔
ֹא֛תֹו  ְוָת֥לּו  ֹו  ַעל־ֹראׁש֑ ים  הּוִד֖ ַעל־ַהּיְ ב  ֥ ָחׁשַ
ים  ִמ֨ ְראּו֩ ַלּיָ ן ָקֽ ֡ ץ׃  כו ַעל־ּכֵ ָנ֖יו ַעל־ָהֵעֽ ְוֶאת־ּבָ
ַעל־ ן  ַעל־ּכֵ֕ ּור  ַהּפ֔ ם  ֣ ַעל־ׁשֵ פּוִרי֙ם  ה  ּלֶ ָהֵא֤
ָכה  ה־ָר֣אּו ַעל־ּכָ֔ את ּוָמֽ ֶ֣רת ַהזֹּ֑ ִאּגֶ י ָהֽ ְבֵר֖ ל־ּדִ ּכָ
֣לּו)  ֣מּו וקבל (ְוִקּבְ ם׃  כז ִקּיְ ֖יַע ֲאֵליֶהֽ ּוָמ֥ה ִהּגִ
ל־ ּכָ ל  ְוַע֨ ם  ְוַעל־ַזְרָע֜ ם ׀  ֲעֵליֶה֨ הּוִדי֩ם ׀  ַהּיְ
ים  ֗ ְה֣יֹות ֹעׂשִ ֲע֔בֹור ִלֽ א ַיֽ ְלִו֤ים ֲעֵליֶה֙ם ְולֹ֣ ַהּנִ
֑ם  ְוִכְזַמּנָ ְכָתָב֖ם  ּכִ ה  ּלֶ ָהֵא֔ ִמי֙ם  ַהּיָ ֵנ֤י  ׁשְ ת  ֵא֣
ים  ִר֨ ה ִנְזּכָ ֵאּלֶ ים ָה֠ ִמ֣ ָנֽה׃  כח ְוַהּיָ ָנ֖ה ְוׁשָ ָכל־ׁשָ ּבְ

ה  ָח֔ ּפָ ָח֙ה ּוִמׁשְ ּפָ ֹור ָו֗דֹור ִמׁשְ ָכל־ּד֣ ים ּבְ ֲעׂשִ֜ ְוַנֽ
ים  ַהּפּוִר֣ י  ִויֵמ֞ ָוִע֑יר  יר  ְוִע֣ ּוְמִדיָנ֖ה  ְמִדיָנ֥ה 
ם  ְוִזְכָר֖ ים  הּוִד֔ ַהּיְ ֹוְך  ִמּת֣ ַעְברּו֙  ַיֽ א  לֹ֤ ה  ּלֶ ָהֵא֗
ר  ֶאְסּתֵ֨ ְכּתֹב  ּתִ {ס}  כט ַו֠ ם׃  ְרָעֽ ִמזַּ א־ָי֥סּוף  לֹֽ
י ֶאת־ הּוִד֖ י ַהּיְ ַכ֥ ִיל ּוָמְרּדֳ ֧ה ַבת־ֲאִביַח֛ ְלּכָ ַהּמַ
את  ַהזֹּ֖ ים  ִר֛ ַהּפֻ ֶ֧רת  ִאּגֶ ת  ֵא֣ ְלַקּיֵ֗ם  ֶקף  ל־ּתֹ֑ ּכָ
ים  הּוִד֗ ל־ַהּיְ ים ֶאל־ּכָ ח ְסָפִר֜ ַל֨ ׁשְ ִנֽית׃  ל ַוּיִ ֵ ַהּשׁ
ַמְל֖כּות  ה  ְמִדיָנ֔ ּוֵמָא֙ה  ים  ִר֤ ְוֶעׂשְ ַבע  ֶאל־ׁשֶ֨
ת׃  לא ְלַקּיֵ֡ם  ֶוֱֽאֶמֽ ֖לֹום  ׁשָ י  ְבֵר֥ ּדִ ֵו֑רֹוׁש  ֲאַחׁשְ
֩ר  ֲאׁשֶ ֽ ּכַ ם  ְזַמּנֵיֶה֗ ּבִ ה  ּלֶ ָהֵא֜ ים  ִר֨ ַהּפֻ ֶאת־ְיֵמ֩י 
ר  ֣ ְוֶאְסּתֵ הּוִד֙י  ַהּיְ י  ַכ֤ ָמְרּדֳ ם  ֲעֵליֶה֜ ִקּיַ֨ם 
ם ְוַעל־ַזְרָע֑ם  ֖ ֥מּו ַעל־ַנְפׁשָ ר ִקּיְ ֛ ֲאׁשֶ ה ְוַכֽ ְלּכָ֔ ַהּמַ
ר  ר ֶאְסּתֵ֔ ֲאַמ֣ ם׃  לב ּוַמֽ ֲעָקָתֽ י ַהּצֹו֖מֹות ְוַזֽ ְבֵר֥ ּדִ

ֶפר׃ {ס} ֽ ּסֵ ֖ב ּבַ ה ְוִנְכּתָ ּלֶ ים ָהֵא֑ ִר֖ י ַהּפֻ ְבֵר֥ ִקּיַ֕ם ּדִ
ׁש ׀)  ֵוֹר֧ ֶלְך אחשרש (ֲאַחׁשְ ֩ם ַהּמֶ֨ ׂשֶ י א ַוּיָ
ה  ֤ ֲעׂשֵ ם׃ ב ְוָכל־ַמֽ ֽ ַהּיָ ֥י  ְוִאּיֵ ֶרץ  ַעל־ָהָא֖ ַמ֛ס 
ר  ֥ י ֲאׁשֶ ַכ֔ ת ָמְרּדֳ ֣ ֻדּלַ ֙ת ּגְ ָרׁשַ ָתְקּפֹו֙ ּוְג֣בּוָר֔תֹו ּוָפֽ
ֶפ֙ר  ַעל־ֵס֨ ים  תּוִב֗ ּכְ ֲהלֹוא־ֵה֣ם  ֶלְך  ֑ ַהּמֶ ֖לֹו  ּדְ ּגִ
י ׀  ֣ ס׃ ג ּכִ ּוָפָרֽ י  ָמַד֥ ְלַמְלֵכ֖י  ים  ִמ֔ ַהּיָ י  ְבֵר֣ ּדִ
ֵו֔רֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֣ ַלּמֶ ֶנ֙ה  ִמׁשְ י  הּוִד֗ ַהּיְ י  ַכ֣ ָמְרּדֳ
ׁש טֹו֙ב  ב ֶאָח֑יו ּדֵֹר֥ ים ְוָר֖צּוי ְלֹר֣ הּוִד֔ ְוָגדֹול֙ ַלּיְ

֖לֹום ְלָכל־ַזְרֽעֹו׃ {ש} ֹו ְוֹדֵב֥ר ׁשָ ְלַעּמ֔

כשקורין המגילה בצבור מברכין לאחריה ברכה זו [ויגלול המגילה אחר הברכה] אבל לא ביחיד:

יֵננּו, ְוַהּנֹוֵקם ֶאת  ן ֶאת ִדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו, ְוַהָדּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ְיָי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ נּו,  ַנְפֵשׁ אֹוְיֵבי  ְלָכל  מּול  ְגּ ם  ֵלּ ְוַהְמַשׁ ֵרינּו.  ִמָצּ ָלנּו  ְפָרע  ְוַהִנּ ִנְקָמֵתנּו, 

יַע: ל ָצֵריֶהם, ָהֵאל ַהּמֹוִשׁ ָרֵאל ִמָכּ ְפָרע ְלַעּמֹו ִיְשׂ ַהִנּ

ׁשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח,  ָכי: ְתּ ֵכֶלת ָמְרְדּ ְראֹוָתם ַיַחד ְתּ ֵמָחה, ִבּ ת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוָשׂ ַנּ ׁשֹוַשׁ
ל ַהחֹוִסים  ְלמּו ָלֶנַצח ָכּ ל ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו, ְולֹא ִיָכּ ָכּ ָכל ּדֹור ָודֹור: ְלהֹוִדיַע ֶשׁ ְוִתְקָוָתם ְבּ
ת ַמְפִחיִדי,  ַכי ַהְיּהּוִדי: ֲארּוָרה ֶזֶרׁש ֵאֶשׁ רּוְך ָמְרְדּ ִדי, ָבּ ֵקׁש ְלַאְבּ ר ִבּ ְך: ָארּור ָהָמן ֲאֶשׁ ָבּ
יִקים, ְוַגם ַחְרבֹוָנה ָזכּור  ִדּ ל ַהַצּ רּוִכים ָכּ ִעים, ְבּ ל ָהְרָשׁ ֲעִדי: ֲארּוִרים ָכּ ר ַבּ רּוָכה ֶאְסֵתּ ְבּ

ַלּטֹוב:
ואחר קריאת המגילה בלילה אומרים ואתה קדוש. (ואם חל במוצאי שבת אומרים ויהי נועם ואתה קדוש). קדיש [שלם] בלא 

תתקבל. [עלינו. קדיש יתום]:


