Esther

1:1
ּומ ִ֖אה ְמ ִּדינָֽה׃
ד־כּוש ֶ ֶׁ֛ש ַבע וְ ֶע ְש ִּ ִ֥רים ֵ
ימי ֲא ַח ְשוֵ ֑רֹוש ֵ֣הּוא ֲא ַח ְשוֵ ֗רֹוש ַהמ ֵֹּל ְ֙ך ֵמ ֵ֣הֹּּדּו וְ ַע ּ֔
וַ יְ ִּ ִ֖הי ִּב ֵ ֵ֣

1:2
ירה׃
שּושן ַה ִּב ָֽ
כּותֹו ֲא ֶ ִ֖שר ְב ַ ִ֥
ש ֶבת ׀ ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ֗רֹוש ַ ַ֚על ִּכ ֵ ֵ֣סא ַמ ְל ּ֔
ַבי ִּ ִ֖מים ה ֵ ֑הם ְכ ֶ ֵ֣

1:3
לֹוש ְלמ ְל ּ֔כֹו ע ֵ֣שה ִּמ ְש ֶּ֔תה ְלכל־ש ִ֖ריו וַ ֲעב ֑דיו ֵ ֵ֣חיל ׀ פ ַ ֵ֣רס ּומ ַ ֗די ַ ָֽה ַפ ְר ְת ִּ ֶׁ֛מים וְ ש ֵ ִ֥רי
ִּב ְש ַנַ֤ת ש ְ֙
ַה ְמ ִּדינִ֖ ֹות ְלפנָֽיו׃

1:4
ּומ ַ ִ֖את יָֽ ֹום׃
מֹונים ְ
כּותֹו וְ ֶֶ֨את־יְ ּ֔קר ִּת ְפ ֶ ִ֖א ֶרת גְ דּול ֑תֹו י ִּ ֵ֣מים ַר ִּּ֔בים ְש ִּ ִ֥
ת־ע ֹּ ֶש ְ֙ר ְכ ֵ֣בֹוד ַמ ְל ּ֔
ְב ַה ְרא ֹּ֗תֹו ֶא ְ֙

1:5
ירה ְל ִּמגָּ֧דֹול וְ ַעד־ק ֶׁ֛טן
שּושן ַה ִּב ָ֜
ים ְב ֶַ֨
ּוב ְמלֵ֣ ֹואת ׀ ַהי ִּ ֵ֣מים ה ֵ֗א ֶלה ע ֵ֣שה ַה ֶֶּ֡מ ֶלך ְלכל־העֵ֣ם ַהנִּ ְמ ְצ ִּא ֩
ִּ
יתן ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
ִּמ ְש ֶ ִ֖תה ִּש ְב ַעֵ֣ת י ִּ ֑מים ַב ֲח ַַ֕צר גִּ ַנִ֥ת ִּב ַ ִ֖

1:6
י־בּוץ וְ ַא ְרג ּ֔מן ַעל־גְ ִּ ִ֥ל ֵילי ֶכ ִֶ֖סף וְ ַע ֵ֣מ ֵּודי ֵ ֑שש ִּמ ֵ֣טֹות ׀ ז ֵ֣הב ו ֶ֗כ ֶסף
חּוז ְב ַח ְב ֵל ֵ֣
ּות ֵ֗כ ֶלת א ְ֙
ֵ֣חּור ׀ ַכ ְר ַ ֵ֣פס ְ
ַ ֶׁ֛על ִּ ָֽר ְצ ַ ִ֥פת ַב ַהט־ו ֵ ִ֖שש וְ ַ ִ֥דר וְ ס ָֹּֽח ֶרת׃
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1:7
שֹונ֑ים וְ ֵיִ֥ין ַמ ְל ֶׁ֛כּות ִ֖רב ְכ ַיִ֥ד ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
קֹות ִּב ְכ ֵלֵ֣י ז ּ֔הב וְ ֵכ ִּ ִ֖לים ִּמ ֵכ ִּ ֵ֣לים ִּ
וְ ַה ְש ְ֙

1:8
יתֹו ַל ֲע ִ֖שֹות ִּכ ְר ִ֥צֹון ִּאיש־ו ִּ ָֽאיש׃
ל־רב ֵב ּ֔
י־כֵ֣ן ׀ יִּ ַ ֵ֣סד ַה ֶ֗מ ֶלך ַ ַ֚על כ ַ ֵ֣
וְ ַה ְש ִּתיִ֥ה ַכ ִּ֖דת ֵ ֵ֣אין א ֵֹּנ֑ס ִּכ ֵ

1:9
ַ ַ֚גם וַ ְש ִּ ֵ֣תי ַה ַמ ְל ּ֔כה ע ְש ִ֖תה ִּמ ְש ֵ ֵ֣תה נ ִּ ֑שים ֵ ַ֚בית ַה ַמ ְל ּ֔כּות ֲא ֶ ִ֖שר ַל ֶ ִ֥מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ָֽרֹוש׃ ס

1:10
בֹונא ִּבגְ ַ֤תא וַ ֲא ַבגְ ת ְ֙א זֵ ַ ֵ֣תר וְ ַכ ְר ַּ֔כס
ב־ה ֶ ִ֖מ ֶלך ַב ֑יָּ֑יִּ ן א ֶַּ֡מר ִ֠ ִּל ְמהּומן ִּבזְ ֶ֨תא ַח ְר ָ֜
יעי ְכ ִ֥טֹוב ֵל ַ
יֹום ַה ְש ִּב ּ֔ ִּ
ַב ְ֙
ת־פ ֵנִ֖י ַה ֶ ִ֥מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ָֽרֹוש׃
יסים ַה ְמ ֵ֣ש ְר ִּּ֔תים ֶא ְ
ִּש ְב ַע ְ֙ת ַה ֵ֣ס ִּר ִּּ֔

1:11
ים ֶאת־י ְפ ּ֔יּה ִּ ָֽכי־
ִ֠ ְלה ִּביא ֶאת־וַ ְש ִּ ָּ֧תי ַה ַמ ְלכֶׁ֛ה ִּל ְפ ֵנִ֥י ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ְב ֶכ ֵֶ֣תר ַמ ְל ֑כּות ְל ַה ְר ֶ֨אֹות ָֽה ַע ִּ ַ֤מים וְ ַהש ִּר ְ֙
טֹובת ַמ ְר ֶ ִ֖אה ִּ ָֽהיא׃
ַ ִ֥
1:12
אד וַ ֲחמ ִ֖תֹו
יסים וַ יִּ ְק ַ֤צֹּף ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ְמ ּ֔ ֹּ
בֹוא ִּב ְד ַ ֵ֣בר ַה ֶּ֔מ ֶלך ֲא ֶ ִ֖שר ְב ַיֵ֣ד ַהס ִּר ִּ ֑
וַ ְתמ ֵֵ֞אן ַה ַמ ְלכֵ֣ה וַ ְש ִּ֗תי ל ְ֙
ב ֲע ִ֥רה ָֽבֹו׃

1:13
י־כן ְּד ַ ֵ֣בר ַה ֶּ֔מ ֶלך ִּל ְפ ַ֕ ֵני כל־י ְֹּד ֵ ִ֖עי ִּ֥דת ו ִּ ָֽדין׃
אמר ַה ֶּ֔מ ֶלך ַל ֲחכ ִּ ִ֖מים י ְֹּד ֵעֵ֣י ָֽה ִּע ִּ ֑תים ִּכ ֵ ְ֙
וַ ֵ֣י ֹּ ֶ
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1:14
וְ ַהק ֵ֣ר ֹּב ֵא ֗ליו ַכ ְר ְשנַ֤א ֵשת ְ֙ר ַא ְד ֵ֣מתא ַת ְר ִּּ֔שיש ֶ ִ֥מ ֶרס ַמ ְר ְסנִ֖א ְממּוכ֑ן ִּש ְב ֵ֞ ַעת ש ֵ ֵ֣רי ׀ פ ַ ֵ֣רס ּומ ַ ֗די
ֹּאי ְפ ֵנֵ֣י ַה ֶּ֔מ ֶלך ַהי ְֹּש ִּ ִ֥בים ִּראש ֹּנִ֖ה ַב ַמ ְל ָֽכּות׃
ר ֵ ְ֙

1:15
ת־מ ֲא ַמ ְ֙ר ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ּ֔רֹוש ְב ַיִ֖ד
שר ָֽל ֹּא־ע ְש ֗תה ֶ ָֽא ַ
ה־ל ֲע ּ֔שֹות ַב ַמ ְלכִ֖ה וַ ְש ִּ ֑תי ַעֵ֣ל ׀ ֲא ֶ ֵ֣
ְכד ְ֙ת ַ ָֽמ ַ
יסים׃ ס
ַהס ִּר ִּ ָֽ

1:16
ל־ה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ְל ַב ּּ֔דֹו עוְ ִ֖תה וַ ְש ִּ ֵ֣תי ַה ַמ ְלכ֑ה ִּ ַ֤כי ַעל־כל־
מּוכן ִּל ְפ ֵנַ֤י ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך וְ ַהש ִּ ּ֔רים ַ֤ל ֹּא ַע ַ
אמר מומכן ְמ ֗
וַ ֵ֣י ֹּ ֶ
ל־מ ִּדינִ֖ ֹות ַה ֶ ִ֥מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ָֽרֹוש׃
ל־ה ַע ִּּ֔מים ֲא ֶַ֕שר ְבכ ְ
ים וְ ַעל־כ ֵ֣
ַהש ִּר ְ֙

1:17
יהן ְבא ְמ ֗רם ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ֶּ֡רֹוש א ֵַ֞מר
יהן ְב ֵעינֵ ֶ ֑
ל־הנ ִּּ֔שים ְל ַה ְבזִ֥ ֹות ַב ְע ֵל ֶ ִ֖
ר־ה ַמ ְלכ ְ֙ה ַעל־כ ַ
ִּ ָֽכי־יֵ ֵצַ֤א ְד ַב ַ
א־באה׃
ְלה ִֶּ֨ביא ֶאת־וַ ְש ִּ ָּ֧תי ַה ַמ ְלכֶׁ֛ה ְלפנִ֖יו וְ ל ֹּ ָֽ

1:18
ּוכ ַ ִ֖די
ת־ּד ַ ֵ֣בר ַה ַמ ְל ּ֔כה ְל ִ֖כֹּל ש ֵ ֵ֣רי ַה ֶ ֑מ ֶלך ְ
עּו ֶא ְ
ֹּאמ ְרנה ׀ ש ֵ֣רֹות ָֽפ ַרס־ּומ ַ ֗די ֲא ֶ ַ֤שר ָֽש ְמ ְ֙
ְ ָֽו ַהיֶ֨ ֹום ַה ֶָ֜זה ת ַ ֵ֣
ִּבזיִ֥ ֹון ו ָָֽק ֶצף׃

1:19
כּות ִּמ ְלפ ּ֔ניו וְ יִּ כ ֵ ֶׁ֛תב ְבד ֵ ִ֥תי ָֽפ ַרס־ּומ ַ ִ֖די וְ ֵ֣ל ֹּא יַ ֲע ֑בֹור ֲא ֶֶ֨שר ָֽל ֹּא־
ר־מ ְל ְ֙
ל־ה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֗טֹו ב יֵ ֵצַ֤א ְד ַב ַ
ם־ע ַ
ִּא ַ
טֹובה ִּמ ֶ ָֽמנה׃
עּותּה ַה ִ֥
ּומ ְלכּות ְּ֙ה יִּ ֵ ֵ֣תן ַה ֶּ֔מ ֶלך ִּל ְר ִ֖
ת ָ֜בֹוא וַ ְש ִּ֗תי ִּל ְפנֵ ְ֙י ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ּ֔רֹוש ַ
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1:20
יהן
יִּתנַ֤ ּו יְ ק ְ֙ר ְל ַב ְע ֵל ֶּ֔
ל־הנ ִּ֗שים ְ
כּותֹו ִּ ִ֥כי ַר ִ֖בה ִּ ֑היא וְ כ ַ
ל־מ ְל ּ֔
וְ נִּ ְש ַמ ֩ע ִּפ ְת ֶ֨גם ַה ֶ ַ֤מ ֶלך ֲא ֶ ָֽשר־יַ ֲע ֶש ְ֙ה ְבכ ַ
ְל ִּמג ִ֖דֹול וְ ַעד־ק ָֽטן׃
1:21
מּוכן׃
יט ְ֙ב ַהּד ּ֔בר ְב ֵע ֵינִ֥י ַה ֶ ִ֖מ ֶלך וְ ַהש ִּ ֑רים וַ ַי ִַ֥עש ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ִּכ ְד ַ ִ֥בר ְמ ָֽ
וַ יִּ ַ

1:22
ל־עם ו ִ֖עם ִּכ ְלשֹונ֑ ֹו ִּל ְהיַ֤ ֹות
ּומ ִּדינ ְ֙ה ִּכ ְכת ּ֔בּה וְ ֶא ַ ִ֥
ל־מ ִּדינַ֤ה ְ
ל־מ ִּדינֵ֣ ֹות ַה ֶּ֔מ ֶלך ֶא ְ
ים ֶאל־כ ְ
וַ יִּ ְש ַלַ֤ח ְספ ִּר ְ֙
ּומ ַד ֵ ִ֖בר ִּכ ְל ִ֥שֹון ַע ָֽמֹו׃ פ
יתֹו ְ
יש ש ֵ ֵֹּ֣רר ְב ֵב ּ֔
ל־א ְ֙
כ ִּ

2:1
תי וְ ֵ ֵ֣את ֲא ֶשר־ע ּ֔שתה וְ ֵ ִ֥את
ַא ַח ְ֙ר ַה ְּדב ִּ ֵ֣רים ה ֵּ֔א ֶלה ְכ ַ֕ש ֹּך ֲח ַ ִ֖מת ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ֑רֹוש ז ַכַ֤ר ֶאת־וַ ְש ִּ ְ֙
ֲא ֶשר־נִּ גְ ַזִ֖ר ע ֶ ָֽליה׃

2:2
טֹובֹות ַמ ְר ֶ ָֽאה׃
י־ה ֶ ִ֖מ ֶלך ְמש ְר ֑תיו יְ ַב ְק ִ֥שּו ַל ֶ ֶׁ֛מ ֶלך נְ ע ִ֥רֹות ְבתּולִ֖ ֹות ִ֥
אמ ִ֥רּו נַ ֲע ֵ ָֽר ַ
וַ י ֹּ ְ

2:3
טֹובת ַמ ְר ֶָ֜אה ֶאל־
ה־בתּולה ֶַ֨
ל־מ ִּדינֵ֣ ֹות ַמ ְלכּותֹוֹ֒ וְ יִּ ְק ְב ֵ֣צּו ֶאת־כל־נַ ֲע ָֽר ִ֠ ְ
ים ְבכ ְ
וְ יַ ְפ ֵ ֶ֨קד ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ְפ ִּק ִּיד ֮
יהן׃
רּוק ֶ ָֽ
ל־יִ֥ד ֵה ֶגֶׁ֛א ְס ִּ ִ֥ריס ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ש ֵ ֵֹּ֣מר ַהנ ִּ ֑שים וְ נ ִ֖תֹון ַת ְמ ֵ
ל־בֵ֣ית ַהנ ִּּ֔שים ֶא ַ
שּושן ַה ִּביר ְ֙ה ֶא ֵ
ַ ַ֤

2:4
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יטב ַהּד ֶׁ֛בר ְב ֵע ֵינִ֥י ַה ֶ ִ֖מ ֶלך וַ ַ ִ֥י ַעש ֵ ָֽכן׃ ס
יט ְ֙ב ְב ֵע ֵינֵ֣י ַה ֶּ֔מ ֶלך ִּת ְמלִ֖ ך ַ ֵ֣ת ַחת וַ ְש ִּ ֑תי וַ יִּ ַ ָּ֧
וְ ַ ָֽהנַ ֲע ֗רה ֲא ֶ ַ֤שר ִּת ַ

2:5
ן־קיש ִּ ִ֥איש יְ ִּמ ִּ ָֽיני׃
ן־ש ְמ ִּ ֶׁ֛עי ֶב ִּ ִ֖
ּוש ֵ֣מֹו מ ְר ֳּּד ַ֗כי ֶבֵ֣ן י ִּ ָּ֧איר ֶב ִּ
ירה ְ
שּושן ַה ִּב ֑
הּודי היִ֖ה ְב ַ ֵ֣
ִּ ֵ֣איש יְ ִּ ּ֔

2:6
אצר
בּוכ ְדנֶ ַ ִ֖
שר ֶהגְ ּ֔לה נְ ַ
הּודה ֲא ֶ ֵ֣
שר הגְ ְל ּ֔תה ִּ ִ֖עם יְ כנְ יֵ֣ה ֶ ָֽמ ֶלך־יְ ֑
ם־הגֹּל ְ֙ה ֲא ֶ ֵ֣
ֲא ֶ ַ֤שר הגְ ל ְ֙ה ִּמ ֵ֣ירּוש ּ֔ ַליִּ ם ִּע ַ
ֶ ִ֥מ ֶלך ב ֶ ָֽבל׃

2:7
טֹובת ַמ ְר ֶּ֔אה
ת־ה ַד ֗סה ִּ ַ֤היא ֶא ְס ֵת ְ֙ר ַבת־ּד ֹּּ֔דֹו ִּ ֶׁ֛כי ֵ ִ֥אין לִּ֖ה ֵ֣אב ו ֵ ֑אם וְ ַהנַ ֲע ַ֤רה יְ ַפת־ ְ֙ת ֹּ ַא ְ֙ר וְ ַ ֵ֣
וַ יְ ִֶּ֨הי א ֵָֹּ֜מן ֶא ֲ
יה וְ ִּא ּ֔מּה ְלק ָּ֧חּה מ ְר ֳּּד ַכֶׁ֛י לִ֖ ֹו ְל ַ ָֽבת׃
ּוב ַ֤מֹות א ְִּ֙ב ְ֙
ְ

2:8
ל־יֵ֣ד ֵהג֑י וַ ִּתל ַ ַָ֤קח
ירה ֶא ַ
ל־שּושן ַה ִּב ִ֖
ַ ִ֥
ר־ה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך וְ ד ּ֔תֹו ּוָֽ ְב ִּהק ֵֵ֞בץ נְ ע ִ֥רֹות ַר ֶׁ֛בֹות ֶא
וַ יְ ִּ֗הי ְב ִּהש ַ ַ֤מע ְּד ַב ַ
ל־יִ֥ד ֵה ַגִ֖י ש ֵ ִֹּ֥מר ַהנ ִּ ָֽשים׃
ל־בֵ֣ית ַה ֶּ֔מ ֶלך ֶא ַ
ֶא ְס ֵת ְ֙ר ֶא ֵ

2:9
ש ַבע
נֹות ְ֙ה ל ֵ ֵ֣תת ּ֔לּה וְ ֵא ְ֙ת ֶ ֵ֣
ת־ת ְמרּו ֶ ַָ֤קיה וְ ֶאת־מ ְֶ֙
ִ֠יְב ֵהל ֶא ַ
יטב ַהנַ ֲע ֵ֣רה ְב ֵעינ ֮יו וַ ִּת ֵ֣שא ֶ ֵ֣ח ֶסד ְלפני ֹ֒ו ַו ַ
וַ ִּת ֶַ֨
רֹותיה ְל ִ֖טֹוב ֵ ִ֥בית ַהנ ִּ ָֽשים׃
ַהנְ ע ּ֔רֹות ה ְר ֻאיִ֥ ֹות ָֽל ֶתת־לִּ֖ה ִּמ ֵבֵ֣ית ַה ֶ ֑מ ֶלך וַ יְ ַש ֶנָּ֧ה וְ ֶאת־נַ ֲע ֶ ֶׁ֛
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2:10
א־ת ִּ ָֽגיד׃
ֹול ְד ֑תּה ִּ ָּ֧כי מ ְר ֳּּד ַ ֶׁ֛כי ִּצּוִ֥ה ע ֶלִ֖יה ֲא ֶ ִ֥שר ל ֹּ ַ
ת־מ ַ
ת־ע ִ֖מּה וְ ֶא ָֽ
א־ה ִּגֵ֣ידה ֶא ְס ֵּ֔תר ֶא ַ
ל ֹּ ִּ

2:11
ּומה־יֵ ע ֶ ִ֖שה
ת־שלֵ֣ ֹום ֶא ְס ֵּ֔תר ַ
ית־הנ ִּ ֑שים ל ַ ְ֙ד ַע ְ֙ת ֶא ְ
ּובכ ל־יֵ֣ ֹום ויּ֔ ֹום מ ְר ֳּּד ַ ְ֙כי ִּמ ְת ַה ּ֔ ֵלך ִּל ְפ ֵנִ֖י ֲח ַצֵ֣ר ֵב ַ
ְ
ָֽבּה׃

2:12
ים ְש ֵנֵ֣ים ע ֵ֣שר
ל־ה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ֗רֹוש ִּמ ֵקץ֩ ֱהיֶ֨ ֹות ָ֜לּה ְכ ַ֤דת ַהנ ִּש ְ֙
ּוב ַה ֶּ֡ ִּג ַיע תֹּר֩ נַ ֲע ֶ֨רה וְ נַ ֲע ָ֜רה ל ֵ֣בֹוא ׀ ֶא ַ
ְ
ּוב ַת ְמרּו ֵ ִָ֖קי
ים ַב ְבש ִּּ֔מים ְ
מר וְ ִּש ַ֤שה ֳּחד ִּש ְ֙
ש ֶמן ַה ּ֔ ֹּ
ים ְב ֶ ֵ֣
יהן ִּש ַ֤שה ֳּחד ִּש ְ֙
רּוק ֶ ֑
ּ֔חֹּ ֶדש ִּ ֶׁ֛כי ֵ ִ֥כן יִּ ְמ ְל ִ֖אּו יְ ֵ ֵ֣מי ְמ ֵ
ַהנ ִּ ָֽשים׃

2:13
ד־בית
ֹּאמר יִּ נ ֵ ַָֽ֤תן ל ְּ֙ה ל ֵ֣בֹוא ִּע ּ֔מּה ִּמ ֵ ִ֥בית ַהנ ִּ ִ֖שים ַע ֵ ִ֥
ל־א ֶֶ֨שר ת ַָ֜
ל־ה ֶ ֑מ ֶלך ֵא ֩ת כ ֲ
ּוב ֶַ֕זה ַ ָֽהנַ ֲע ִ֖רה ב ֵ֣אה ֶא ַ
ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃

2:14
ל־יָּ֧ד ַ ָֽש ֲע ְש ַגֶׁ֛ז ְס ִּ ִ֥ריס ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ש ֹּ ֵ ֵ֣מר
ים ֵש ּ֔ ִּני ֶא ַ
ל־בית ַהנ ִּש ְ֙
ּוִ֠בב ֶֹּקר ִּ ֵ֣היא ש ֵ֞בה ֶא ֵ ַ֤
ב ֶע ֵֶ֣רב ׀ ִּ ֵ֣היא ב ֗אה ַ
ל־ה ֶּ֔מ ֶלך ִּ ֵ֣כי ִּאם־ח ֵ ִ֥פץ ֶׁ֛בּה ַה ֶ ִ֖מ ֶלך וְ נִּ ְק ְר ִ֥אה ְב ֵ ָֽשם׃
עֹוד ֶא ַ
ַה ִּ ָֽפ ַילגְ ִּ ֑שים לֹּא־ת ִ֥בֹוא ְ֙

2:15
ל־ה ֶ֗מ ֶלך ַ֤ל ֹּא ִּב ְקש ְ֙ה
ח־לֹו ְל ַָ֜בת ל ֵ֣בֹוא ֶא ַ
יחיִּ ל ֵּ֣ד ֹּד מ ְר ֳּּד ֶַּ֡כי ֲא ֶשר֩ ל ַ ָָֽק ֶ֨
ת־א ִּב ַ ֵ֣
ֹּר־א ְס ֵ ֵ֣תר ַב ֲ
ּוב ַה ִּג ֵַ֣יע ת ֶ
ְ
ֹּשאת ֵּ֔חן ְב ֵע ֵינִ֖י כל־
יס־ה ֶ ִ֖מ ֶלך ש ֵ ֵֹּ֣מר ַהנ ִּ ֑שים וַ ְת ִּ ַ֤הי ֶא ְס ֵת ְ֙ר נ ֵ ֵ֣
אמר ֵה ַגִ֥י ְס ִּר ַ
ת־א ֶ ִ֥שר י ֹּ ַ ֶׁ֛
ּד ּ֔בר ִ֠ ִּכי ִּ ֵ֣אם ֶא ֲ
ר ֶ ָֹּֽאיה׃

Esther

2:16
כּותֹו ַב ִ֥חֹּ ֶדש ה ֲע ִּש ִּ ִ֖ירי הּוא־ ֵ֣חֹּ ֶדש ֵט ֵ ֑בת ִּב ְשנַ ת־
ל־בֵ֣ית ַמ ְל ּ֔
רֹוש ֶא ֵ
ל־ה ֶ ַ֤מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ְ֙
וַ ִּתל ַ ֶ֨קח ֶא ְס ֵָ֜תר ֶא ַ
כּותֹו׃
ֶ ִ֖ש ַבע ְל ַמ ְל ָֽ
2:17
ל־ה ְבתּול֑ ת וַ י ֶַ֤שם ֶ ָֽכ ֶתר־
א־חן ו ֶ ֶׁ֛ח ֶסד ְלפנִ֖יו ִּמכ ַ
ל־הנ ִּּ֔שים וַ ִּתש ֵ ִ֥
ת־א ְס ֵת ְ֙ר ִּמכ ַ
וַ יֶ ֱא ֶַ֨הב ַה ֶ ַ֤מ ֶלך ֶא ֶ
אשּה וַ יַ ְמ ִּל ֶיכִ֖ה ַ ִ֥ת ַחת וַ ְש ִּ ָֽתי׃
כּות ְבר ֹּ ּ֔
ַמ ְל ְ֙

2:18
ינֹות ע ּ֔שה וַ יִּ ֵ ִ֥תן
וַ ֶַ֨י ַעש ַה ֶָ֜מ ֶלך ִּמ ְש ֶ ֵ֣תה ג ֗דֹו ל ְלכל־שר ְ֙יו וַ ֲעב ּ֔דיו ֵ ִ֖את ִּמ ְש ֵ ֵ֣תה ֶא ְס ֵ ֑תר וַ ֲהנ ַ֤חה ַל ְמ ִּד ְ֙
ַמ ְש ֵ ִ֖את ְכ ַיִ֥ד ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
2:19
ר־ה ֶ ָֽמ ֶלך׃
ּוב ִּהק ֵ ִ֥בץ ְבתּולִ֖ ֹות ֵש ִּנ֑ית ּומ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי י ֵ ִֹּ֥שב ְב ַ ָֽש ַע ַ
ְ

2:20
ת־מ ֲא ַ ַ֤מר מ ְר ֳּּד ַ ְ֙כי ֶא ְס ֵ ֵ֣תר
ת־ע ּ֔מּה ַכ ֲא ֶ ֶׁ֛שר ִּצּוִ֥ה ע ֶלִ֖יה מ ְר ֳּּדכ֑י וְ ֶא ַ
ֵ ֵ֣אין ֶא ְס ֵ֗תר ַמ ֶ ַ֤ג ֶָּ֑דת ָֽמֹו ַל ְדת ְּ֙ה וְ ֶא ַ
ע ֹּּ֔שה ַכ ֲא ֶ ֶׁ֛שר היְ ִ֥תה ְבא ְמנִ֖ה ִּא ָֽתֹו׃ ס

2:21
יסי ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ִּמש ְֹּמ ֵ ֵ֣רי ַה ַּ֔סף
ר־ה ֶ ֑מ ֶלך ק ַצ ֩ף ִּבגְ ֶ֨תן ו ֶָ֜ת ֶרש ְש ֵנָֽי־ס ִּר ֵ ַ֤
ַבי ִּ ֵ֣מים ה ֵּ֔הם ּומ ְר ֳּּד ַכִ֖י י ֵ ֵֹּ֣שב ְב ַ ָֽש ַע ַ
שּו ִּל ְשלֵ֣ ַח ּ֔יד ַב ֶ ִ֖מ ֶלך ֲא ַח ְשֵ ָֽור ֹּש׃
וַ יְ ַב ְק ְ֙
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2:22
אמר ֶא ְס ֵ ֶׁ֛תר ַל ֶ ִ֖מ ֶלך ְב ֵ ִ֥שם מ ְר ֳּּד ָֽכי׃
וַ יִּ ּו ַ ַ֤דע ַהּדב ְ֙ר ְלמ ְר ֳּּד ַּ֔כי וַ יַ ֵגִ֖ד ְל ֶא ְס ֵ ֵ֣תר ַה ַמ ְלכ֑ה וַ ָּ֧ת ֹּ ֶ

2:23
ל־ע֑ץ וַ יִּ כ ֵ֗תב ְב ֵ ֶׁ֛ס ֶפר ִּּד ְב ֵ ִ֥רי ַהי ִּ ִ֖מים ִּל ְפ ֵנִ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃ פ
יהם ַע ֵ
וַ יְ ֻב ַ ַ֤קש ַהּדב ְ֙ר וַ יִּ מ ֵּ֔צא וַ יִּ תלִ֥ ּו ְשנֵ ֶ ִ֖

3:1
ן־ה ְמ ֶׁ֛דתא ה ֲאג ִּ ִ֖גי ַ ָֽוָּ֑יְ נַ ְש ֵ ֑אהּו וַ ְ֙י ֶש ְ֙ם ֶאת־
ַא ַ ֵ֣חר ׀ ַה ְּדב ִּ ֵ֣רים ה ֵ֗א ֶלה גִּ ַּד ֩ל ַה ֶֶ֨מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ָ֜רֹוש ֶאת־ה ָּ֧מן ֶ ָֽב ַ
ל־הש ִּ ִ֖רים ֲא ֶ ִ֥שר ִּא ָֽתֹו׃
ִּכ ְס ּ֔אֹו ֵמ ַ֕ ַעל כ ַ

3:2
ּומ ְר ֳּּד ַּ֔כי
י־כִ֖ן ִּצּוה־לֵ֣ ֹו ַה ֶ ֑מ ֶלך ֶ֨
ים ְלה ּ֔מן ִּכ ֵ
ּומ ְש ַת ֲחוִּ ְ֙
ר־ב ַ ֵ֣ש ַער ַה ֶ֗מ ֶלך כ ְֹּר ִּ ַ֤עים ִּ ָֽ
ל־ע ְב ֵ ֶ֨די ַה ֶָ֜מ ֶלך ֲא ֶש ְ
וְ כ ַ
ִ֥ל ֹּא יִּ ְכ ַ ִ֖רע וְ ִ֥ל ֹּא יִּ ָֽ ְש ַת ֲחֶוָֽה׃
3:3
עֹובר ֵ ִ֖את ִּמ ְצַוִ֥ת ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
ר־ב ַ ִ֥ש ַער ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ְלמ ְר ֳּּדכ֑י ַמ ְּ֙ד ַ ְּ֙וע ַא ֵ֣תה ֵּ֔
אמ ָ֜רּו ַע ְב ֵ ִ֥די ַה ֶ ֶׁ֛מ ֶלך ֲא ֶש ְ
וַ ֶ֨י ֹּ ְ

3:4
דּו ִּּד ְב ֵ ֵ֣רי
אֹות ֲה ַי ַָֽע ְמ ְ֙
יהם וַ יַ ִּגֵ֣ידּו ְלה ֗מן ִּל ְר ְ֙
וַ יְ ִּ֗הי באמרם ְכא ְמ ַ֤רם ֵאל ְ֙יו יֵ֣ ֹום ויּ֔ ֹום וְ ִ֥ל ֹּא ש ַ ִ֖מע ֲא ֵל ֶ ֑
הּודי׃
ר־הּוא יְ ִּ ָֽ
י־ה ִּ ִ֥גיד ל ֶ ִ֖הם ֲא ֶש ִ֥
מ ְר ֳּּד ַּ֔כי ִּ ָֽכ ִּ

3:5
ּומ ְש ַת ֲחֶוִ֖ה ל֑ ֹו וַ יִּ מ ֵ ִ֥לא ה ִ֖מן ֵח ָֽמה׃
י־אין מ ְר ֳּּד ַּ֔כי כ ֵ ִֹּ֥ר ַע ִּ ָֽ
וַ ַיֵ֣ ְָּ֑רא ה ּ֔מן ִּכ ֵ ֵ֣
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3:6
ת־עם מ ְר ֳּּדכ֑י וַ יְ ַב ֵ ֵ֣קש ה ֗מן ְל ַה ְש ִּ ָּ֧מיד ֶאת־
י־ה ִּ ִ֥גידּו לִ֖ ֹו ֶא ַ ֵ֣
וַ ִּי ֵֶ֣בז ְב ֵע ֗יניו ִּל ְשלַ֤ ח י ְ֙ד ְבמ ְר ֳּּד ַכֵ֣י ְל ַב ּּ֔דֹו ִּ ָֽכ ִּ
ל־מ ְל ִ֥כּות ֲא ַח ְשוֵ ִ֖רֹוש ַ ִ֥עם מ ְר ֳּּד ָֽכי׃
הּודים ֲא ֶ ֶׁ֛שר ְבכ ַ
ל־היְ ִּ ֶׁ֛
כ ַ

3:7
גֹורל
יסן ִּב ְשנַ ְ֙ת ְש ֵ ֵ֣תים ֶע ְש ֵ ּ֔רה ַל ֶ ִ֖מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ֑רֹוש ִּה ִּ ֵ֣פיל פּור֩ ֶ֨הּוא ַה ָ֜
אשֹון הּוא־ ֵ֣חֹּ ֶדש נִּ ּ֔
ַב ַ֤חֹּ ֶדש ה ִּר ְ֙
ּומ ֶׁ֛חֹּ ֶדש ְל ִ֥חֹּ ֶדש ְשנֵ ים־ע ִ֖שר הּוא־ ִ֥חֹּ ֶדש ֲא ָֽדר׃ ס
ִּל ְפ ֵנֵ֣י ה ֗מן ִּמיָּ֧ ֹום ׀ ְליֶׁ֛ ֹום ֵ

3:8
כּותָך
ּומפֹּר ְ֙ד ֵבֵ֣ין ָֽה ַע ִּּ֔מים ְב ִ֖כֹּל ְמ ִּדינֵ֣ ֹות ַמ ְל ֶ ֑
ם־א ֗חד ְמ ֻפזַ֤ר ְ
מן ַל ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ּ֔רֹוש יֶ ְשנֵ֣ ֹו ַע ֶ
אמר ה ְ֙
וַ ַ֤י ֹּ ֶ
יחם׃
ל־עם וְ ֶאת־ּד ֵ ַ֤תי ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ֵאינֵ֣ם ע ִֹּּּ֔שים וְ ַל ֶ ִ֥מ ֶלך ֵאין־שֶ ֹּוִ֖ה ְל ַהנִּ ָֽ
יהם ש ֹּנֵ֣ ֹות ִּמכ ֗
וְ ד ֵת ֵֶ֞

3:9
אכה
ר־כ ֶסף ֶא ְשקֹולְ֙ ַעל־יְ ֵ ְ֙די ע ֵ ֵֹּ֣שי ַה ְמל ּ֔
ל־ה ֶ ֵ֣מ ֶלך ּ֔טֹוב יִּ כ ֵ ִ֖תב ְל ַא ְב ֑דם וַ ֲע ֶֶ֨ש ֶרת ֲאל ָ֜ ִּפים ִּכ ַכ ֶ֗
ם־ע ַ
ִּא ַ
ְלה ִּ ִ֖ביא ֶאל־גִּ נְ ֵזִ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
3:10
הּודים׃
ן־ה ְמ ֶׁ֛דתא ה ֲאג ִּ ִ֖גי צ ֵ ִֹּ֥רר ַהיְ ִּ ָֽ
ת־ט ַב ְע ִ֖תֹו ֵמ ַ ֵ֣על י ֑דֹו ַ ָֽוָּ֑יִּ ְת ֗נּה ְלה ָּ֧מן ֶ ָֽב ַ
וַ י ַָּ֧סר ַה ֶ ֶׁ֛מ ֶלך ֶא ַ

3:11
אמר ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ְלה ּ֔מן ַה ֶכ ִֶ֖סף נ ֵ֣תּון ל֑ך וְ ה ַ֕עם ַל ֲע ִ֥שֹות ִ֖בֹו ַכ ִ֥טֹוב ְב ֵע ֶינָֽיָך׃
וַ ַ֤י ֹּ ֶ
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3:12
ר־צ ֵּ֣וה ה ֶּ֡מן ֶ ֵ֣אל
ל־א ֶש ִּ
יֹום בֹוֹ֒ וַ יִּ כ ֵ ֵ֣תב ְ ָֽככ ֲ
לֹושה ע ֵ֣שר ֮
אשֹון ִּב ְש ֶ֨
וַ יִּ ק ְראּו֩ ס ְֹּפ ֵ ֶ֨רי ַה ֶָ֜מ ֶלך ַב ֵ֣חֹּ ֶדש ה ִּר ֗
ּומ ִּדינ ְ֙ה
ל־ש ֵרי ַע ְ֙ם ו ּ֔עם ְמ ִּדינַ֤ה ְ
ּומ ִּד ֗ינה וְ ֶא ַ֤
ל־מ ִּדינֵ֣ה ְ
שר ׀ ַע ְ
ל־ה ַפ ֵ֞חֹות ֲא ֶ ֵ֣
ָֽי־ה ֶמ ֶלך ְ ָֽו ֶא ַ
ֲא ַח ְש ַּד ְר ְפ ֵנ ִ֠ ַ
ִּכ ְכת ּ֔בּה וְ ַ ִ֥עם ו ִ֖עם ִּכ ְלשֹונ֑ ֹו ְב ֵֶ֨שם ַה ֶ ַ֤מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ר ְֹּ֙ש נִּ ְכ ּ֔תב וְ נֶ ְח ִ֖תם ְב ַט ַ ִ֥ב ַעת ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃

3:13
הּודים
ל־היְ ִּ
ּול ַא ֵבֵ֣ד ֶאת־כ ִ֠ ַ
ל־מ ִּדינֵ֣ ֹות ַה ֶמ ֶלךֹ֒ ְל ַה ְש ִֶּּ֡מיד ַל ֲה ֵ֣ר ֹּג ְ
ים ֶאל־כ ְ
וְ נִּ ְש ֶ֨ל ַֹוח ְספ ִּ ָ֜רים ְב ַיֵ֣ד הר ִּצ ֮
לֹושה ע ֶׁ֛שר ְל ִ֥חֹּ ֶדש ְשנֵ ים־ע ִ֖שר הּוא־ ֵ֣חֹּ ֶדש ֲא ֑דר
ים ְביֵ֣ ֹום ֶא ּ֔חד ִּב ְש ִ֥
ִּמ ֶ֨ ַנ ַער וְ ַעד־ז ֵ ָ֜קן ַ ַ֤טף וְ נ ִּש ְ֙
ּושללִ֖ם ל ָֽבֹוז׃
ְ

3:14
ל־ה ַע ִּ ֑מים ִּל ְהיִ֥ ֹות ֲע ִּת ִּ ִ֖דים ַליִ֥ ֹום ַה ֶזָֽה׃
ּומ ִּד ּ֔ינה גלִ֖ ּוי ְלכ ָֽ
ל־מ ִּדינֵ֣ה ְ
שגֶ ן ַה ְכ ֗תב ְל ִּהנ ֵ ַָֽ֤תן ּד ְ֙ת ְבכ ְ
ַפ ְת ֶ ֵ֣

3:15
מן י ְש ֵ֣בּו ִּל ְש ּ֔תֹות
ירה וְ ַה ֶ ַ֤מ ֶלך וְ ה ְ֙
שּושן ַה ִּב ֑
ים ִּב ְד ַ ֵ֣בר ַה ֶּ֔מ ֶלך וְ ַה ִּ֥דת נִּ ְתנִ֖ה ְב ַ ֵ֣
חּופ ְ֙
ָֽהר ִֵּ֞צים י ְצ ַ֤אּו ְד ִּ
שּושן נ ָֽבֹוכה׃ פ
ִ֖
וְ ה ִּ ִ֥עיר

4:1
ת־בג ּ֔דיו וַ יִּ ְל ַ ִ֥בש ַ ִ֖שק ו ֵ ֑א ֶפר וַ יֵ ֵצ ְ֙א ְב ֵ֣תֹוך ה ּ֔ ִּעיר
שר נַ ֲע ּ֔שה וַ יִּ ְק ַ ַ֤רע מ ְר ֳּּד ַ ְ֙כי ֶא ְ
ל־א ֶ ֵ֣
ּומ ְר ֳּּד ַ֗כי י ַד ְ֙ע ֶאת־כ ֲ
וַ יִּ זְ ַ ֶׁ֛עק זְ ע ִָ֥קה גְ ד ִֹּ֖לה ּומ ָֽרה׃

4:2
ל־ש ַער ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ִּב ְל ִ֥בּוש ָֽשק׃
ר־ה ֶ ֑מ ֶלך ִּ ֵ֣כי ֵ ִ֥אין ל ֶׁ֛בֹוא ֶא ַ ִ֥
וַ י ַ֕בֹוא ַ ִ֖עד ִּל ְפ ֵנֵ֣י ַ ָֽש ַע ַ
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4:3
הּודים וְ ִ֥צֹום ּו ְב ִּ ִ֖כי
תֹו ַמ ּ֔ ִּג ַיע ֵ ַ֤א ֶבל גדֹולְ֙ ַליְ ִּ ּ֔
ר־ה ֶ ַ֤מ ֶלך וְ ד ְ֙
קֹום ֲא ֶֶ֨שר ְּד ַב ַ
ּומ ִּד ֗ינה ְמ ְ֙
ל־מ ִּדינֵ֣ה ְ
ּובכ ְ
ְ
ּומ ְס ֵ ֑פד ַ ֵ֣שק ו ֵּ֔א ֶפר יֻ ַ ִ֖צע ָֽל ַר ִּ ָֽבים׃
ִּ

4:4
אד וַ ִּת ְש ֶ֨ ַלח ְבג ִּ ָ֜דים ְל ַה ְל ִּ ֵ֣ביש
יה וַ יַ ִּגֵ֣ידּו ּ֔לּה וַ ִּת ְת ַח ְל ַ ִ֥חל ַה ַמ ְל ִ֖כה ְמ ֑ ֹּ
יס ְ֙
ַוִ֠תבֹואינה נַ ֲע ֶ֨רֹות ֶא ְס ֵ ַ֤תר וְ ס ִּר ְֶ֙
ּולה ִּ ִ֥סיר ַש ֶׁ֛קֹו ֵמעלִ֖יו וְ ִ֥ל ֹּא ִּק ֵ ָֽבל׃
ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּד ַ֗כי ְ

4:5
ה־זִ֖ה
שר ֶה ֱע ִּ ֵ֣מיד ְלפ ּ֔ ֶניה וַ ְת ַצֵּוִ֖הּו ַ ָֽעל־מ ְר ֳּּדכ֑י ל ַ ִ֥ד ַעת ַמ ֶ
יסי ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ֲא ֶ ֵ֣
וַ ִּת ְקר ֩א ֶא ְס ֵֶ֨תר ַל ֲה ָ֜תך ִּמס ִּר ֵ ַ֤
ה־זָֽה׃
ל־מ ֶ
וְ ַע ַ

4:6
ר־ה ֶ ָֽמ ֶלך׃
ל־ר ֵ֣חֹוב ה ּ֔ ִּעיר ֲא ֶ ִ֖שר ִּל ְפ ֵ ִ֥ני ַ ָֽש ַע ַ
וַ יֵ ֵ ִ֥צא ֲה ִ֖תך ֶ ָֽאל־מ ְר ֳּּדכ֑י ֶא ְ

4:7
מן ִ֠ ִּל ְשקֹול ַעל־גִּ נְ ֵזִ֥י
שר ק ֑רהּו וְ ֵ ֵ֣את ׀ פר ַ ֵ֣שת ַה ֶ֗כ ֶסף ֲא ֶֶ֨שר א ַ ַ֤מר ה ְ֙
ל־א ֶ ֵ֣
וַ יַ גֶ ד־לֵ֣ ֹו מ ְר ֳּּד ַּ֔כי ֵ ִ֖את כ ֲ
הּודים ְל ַא ְב ָֽדם׃
ַה ֶ ֶׁ֛מ ֶלך ביהודיים ַביְ ִּ ִ֖

4:8
ּול ַה ִּגֵ֣יד לּ֑ה
ת־א ְס ֵ ִ֖תר ְ
שּושן ְל ַה ְש ִּמיד ְ֙ם נ ֵַ֣תן ּ֔לֹו ְל ַה ְר ִ֥אֹות ֶא ֶ
ב־הּדת ֲא ֶשר־נִּ ֶַ֨תן ְב ַ֤
שגֶ ן ְכ ָֽת ִ֠ ַ
ת־פ ְת ֶ ֵ֣
וְ ֶא ַ
ל־ע ָֽמּה׃
ּול ַב ֵ ִ֥קש ִּמ ְלפנִ֖יו ַע ַ
ל־ה ֶ ָּ֧מ ֶלך ְל ִּ ָֽה ְת ַחנֶ ן־לֶׁ֛ ֹו ְ
ּול ַצּוֵ֣ ֹות ע ֗ ֶליה ל ֶ֨בֹוא ֶא ַ
ְ
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4:9
וַ י ִ֖בֹוא ֲה ֑תך וַ יַ ֵגֵ֣ד ְל ֶא ְס ֵּ֔תר ֵ ִ֖את ִּּד ְב ֵ ִ֥רי מ ְר ֳּּד ָֽכי׃

4:10
אמר ֶא ְס ֵת ְ֙ר ַל ֲה ּ֔תך וַ ְת ַצֵּוִ֖הּו ֶ ָֽאל־מ ְר ֳּּד ָֽכי׃
וַ ַ֤ת ֹּ ֶ

4:11
ל־ה ֶמ ֶלך֩ ֶאל־
ֹוא־א ַ
שר י ָֽב ֶ
ל־איש וְ ִּא ֶּ֡שה ֲא ֶ ֵ֣
שר כ ִּ ֵ֣
ם־מ ִּדינֶ֨ ֹות ַה ֶָ֜מ ֶלך יָֽ ְֹוד ֗ ִּעים ֲא ֶ ֵ֣
ל־ע ְב ֵ ֵ֣די ַה ֶֶּ֡מ ֶלך וְ ַע ְ
כ ַ
ת־ש ְר ִּ ִ֥ביט
ֹושיט־לִ֥ ֹו ַה ֶ ֶׁ֛מ ֶלך ֶא ַ
תֹו ְלה ִּּ֔מית ִ֠ ְל ַבד ֵמ ֲא ֶֶ֨שר יָֽ ִּ
שר ָֽל ֹּא־יִּ ק ֵ ֗רא ַא ַ ַ֤חת ּד ְ֙
ֶהח ֵֶ֨צר ַה ְפנִּ י ִָּ֜מית ֲא ֶ ֵ֣
לֹושים יָֽ ֹום׃
ל־ה ֶּ֔מ ֶלך ֶזִ֖ה ְש ִּ ִ֥
אתי ל ֵ֣בֹוא ֶא ַ
ַהז ִ֖הב וְ חי֑ה וַ ֲא ֗ ִּני ַ֤ל ֹּא נִּ ְק ֵ ְ֙ר ְ֙

4:12
וַ יַ ִּגֵ֣ידּו ְלמ ְר ֳּּד ּ֔כי ֵ ִ֖את ִּּד ְב ֵ ִ֥רי ֶא ְס ֵ ָֽתר׃ פ

4:13
הּודים׃
ל־היְ ִּ ָֽ
ית־ה ֶ ִ֖מ ֶלך ִּמכ ַ
ל־ת ַד ִּ ֵ֣מי ְבנַ ְפ ֵּ֔שך ְל ִּהמ ֵ ִ֥לט ֵב ַ
ל־א ְס ֵ ֑תר ַא ְ
אמר מ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי ְלה ִּ ֵ֣שיב ֶא ֶ
וַ ִ֥י ֹּ ֶ

4:14
ּובית־א ִּ ִ֖ביך
ים ִּממ ֵ֣קֹום ַא ֵּ֔חר וְ ַ ִ֥א ְת ֵ
הּוד ְ֙
ת ֶ ֵ֣רוַ ח וְ ַהצ ֵ֞לה יַ ֲע ַ֤מֹוד ַליְ ִּ
יש֮י ב ֵעֵ֣ת ַהזֹּא ֹ֒
ם־ה ֲח ֵ ֵ֣רש ַת ֲח ִּר ִּ
ִּ ֵ֣כי ִּא ַ
ם־ל ֵעֵ֣ת כ ּ֔ז ֹּאת ִּה ַג ִַ֖ע ְת ַל ַמ ְל ָֽכּות׃
יֹוד ַע ִּא ְ
ּומי ֵ ּ֔
אבדּו ִּ ֵ֣
ת ֹּ ֵ ֑
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4:15
אמר ֶא ְס ֵ ִ֖תר ְלה ִּ ִ֥שיב ֶ ָֽאל־מ ְר ֳּּד ָֽכי׃
וַ ִ֥ת ֹּ ֶ

4:16
ים
ל־ת ְש ָ֜תּו ְשלַ֤ ֶשת י ִּמ ְ֙
ֹּאכ ֶ֨לּו וְ ַא ִּ
שּושן וְ ֵ֣צּומּו ִ֠ע ַלי וְ ַאל־ת ְ
הּודים ַ ָֽהנִּ ְמ ְצ ִּ ֵ֣אים ְב ֗
ל־היְ ִּ ָ֜
ֵלך֩ ְכנֶ֨ ֹוס ֶאת־כ ַ
א־כ ּּ֔דת וְ ַכ ֲא ֶ ִ֥שר א ַ ִ֖ב ְד ִּתי
שר ָֽל ֹּ ַ
ל־ה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ֲא ֶ ֵ֣
ּוב ֵֵ֞כן א ַ֤בֹוא ֶא ַ
ם־א ִּ ִ֥ני וְ נַ ֲער ַ ִֹּ֖תי א ֵ֣צּום ֵכ֑ן ְ
ַלֵ֣יְ לה ויּ֔ ֹום גַ ֲ
א ָֽב ְד ִּתי׃

4:17
ר־צּוְ ִ֥תה עלִ֖יו ֶא ְס ֵ ָֽתר׃ ס
ַ ָֽוָּ֑יַ ֲע ִ֖בֹּר מ ְר ֳּּדכ֑י וַ ַַ֕י ַעש ְכ ֶׁ֛כֹּל ֲא ֶש ִּ

5:1
ימית ִֹּ֖נ ַכח ֵ ֵ֣בית
ית־ה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ַה ְפנִּ ִּּ֔
מד ַב ֲח ַצַ֤ר ֵב ַ
ישי וַ ִּת ְל ַ ַ֤בש ֶא ְס ֵת ְ֙ר ַמ ְל ּ֔כּות ַ ָֽו ַת ֲע ֵ֞ ֹּ
וַ יְ ִּ ֵ֣הי ׀ ַביֵ֣ ֹום ַה ְש ִּל ִּ֗
תֹו ְב ֵבֵ֣ית ַה ַמ ְל ּ֔כּות ִֹּ֖נ ַכח ֶ ִ֥פ ַתח ַה ָֽביִּ ת׃
ל־כ ֵ ַ֤סא ַמ ְלכּו ְ֙
יֹושב ַע ִּ
ַה ֶ ֑מ ֶלך ְו ִַ֠ה ֶמ ֶלך ֵֵ֞

5:2
ֹושט ַה ֶָ֜מ ֶלך ְל ֶא ְס ֵ֗תר
ת־א ְס ֵ ֵ֣תר ַה ַמ ְל ֗כה ע ְֶֹּ֙מ ֶד ְ֙ת ֶ ָֽבח ֵּ֔צר נ ְש ִ֥אה ֵ ִ֖חן ְב ֵעינ֑יו וַ יֶ֨ ֶ
וַ יְ ִּהי֩ ִּכ ְר ֶ֨אֹות ַה ֶָ֜מ ֶלך ֶא ֶ
שר ְבי ּ֔דֹו וַ ִּת ְק ַ ֵ֣רב ֶא ְס ֵּ֔תר וַ ִּת ַגִ֖ע ְב ִ֥ר ֹּאש ַה ַש ְר ִּ ָֽביט׃ ס
ת־ש ְר ִּ ַ֤ביט ַהזה ְ֙ב ֲא ֶ ֵ֣
ֶא ַ

5:3
ד־ח ִּ ִ֥צי ַה ַמ ְל ִ֖כּות וְ יִּ נ ֵ ִָֽ֥תן ָֽלך׃
ה־בקש ֵ ֶׁ֛תך ַע ֲ
ּומ ַ
אמר ל ְּ֙ה ַה ֶּ֔מ ֶלך ַמה־לִ֖ך ֶא ְס ֵ ֵ֣תר ַה ַמ ְלכ֑ה ַ
וַ ַ֤י ֹּ ֶ

Esther
5:4
יתי ָֽלֹו׃
ל־ה ִּמ ְש ֶ ִ֖תה ֲא ֶשר־ע ִּ ִ֥ש ִּ
מן ַהיּ֔ ֹום ֶא ַ
ל־ה ֶ ִ֖מ ֶלך ֑טֹוב י ֶ֨בֹוא ַה ֶ ַ֤מ ֶלך וְ ה ְ֙
ם־ע ַ
אמר ֶא ְס ֵּ֔תר ִּא ַ
וַ ֵ֣ת ֹּ ֶ

5:5
ל־ה ִּמ ְש ֶ ִ֖תה ֲא ֶשר־
ת־ּד ַ ֵ֣בר ֶא ְס ֵ ֑תר וַ י ַ֤ב ֹּא ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך וְ ה ּ֔מן ֶא ַ
רּו ֶאת־ה ּ֔מן ַל ֲע ִ֖שֹות ֶא ְ
אמר ַה ֶּ֔מ ֶלך ַמ ֲה ְ֙
וַ ֵ֣י ֹּ ֶ
ע ְש ִ֥תה ֶא ְס ֵ ָֽתר׃

5:6
ד־ח ִּ ִ֥צי ַה ַמ ְל ִ֖כּות
ה־בקש ֵ ֶׁ֛תך ַע ֲ
ּומ ַ
ה־ש ֵאל ֵ ִ֖תך וְ יִּ נ ֵ ֵָֽ֣תן ל֑ך ַ
אמר ַה ֶ ַ֤מ ֶל ך ְל ֶא ְס ֵת ְ֙ר ְב ִּמ ְש ֵ ֵ֣תה ַה ַּ֔ייִּ ן ַמ ְ
וַ ֶ֨י ֹּ ֶ
וְ ֵת ָֽעש׃

5:7
ּובקש ִּ ָֽתי׃
ֹּאמר ְש ֵאל ִּ ִ֖תי ַ
וַ ַ ִ֥ת ַען ֶא ְס ֵ ִ֖תר וַ ת ַ ֑

5:8
ת־בקש ִּ ֑תי י ָּ֧בֹוא
ת־ש ֵ ֵ֣אל ִּּ֔תי וְ ַל ֲע ִ֖שֹות ֶא ַ
ל־ה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ּ֔טֹוב ל ֵת ְ֙ת ֶא ְ
ם־ע ַ
אתי ֵָ֜חן ְב ֵע ֵינֵ֣י ַה ֶ֗מ ֶלך וְ ִּא ַ
ִּאם־מ ֶ֨צ ִּ
שה ל ֶּ֔הם ּומ ִ֥חר ֶ ָֽא ֱע ֶ ִ֖שה ִּכ ְד ַ ִ֥בר ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
שר ֶ ָֽא ֱע ֶ ֵ֣
ל־ה ִּמ ְש ֶת ְ֙ה ֲא ֶ ֵ֣
ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך וְ ה ֗מן ֶא ַ

5:9
אֹות ה ֶ֨מן ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּד ַָ֜כי ְב ַ ֵ֣ש ַער ַה ֶ֗מ ֶלך וְ לֹּא־ק ְ֙ם וְ לֹּא־זֵ֣ע
מן ַביֵ֣ ֹום ַה ּ֔הּוא ש ֵ ִ֖מ ַח וְ ֵ֣טֹוב ֵל֑ב וְ ִּכ ְר ֩
וַ יֵ ֵצַ֤א ה ְ֙
ִּמ ֶּ֔מנּו וַ יִּ מ ֵ ִ֥לא ה ֶׁ֛מן ַ ָֽעל־מ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי ֵח ָֽמה׃
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5:10
ת־ז ֶָּ֑רש ִּא ְש ָֽתֹו׃
יתֹו וַ יִּ ְש ַלֶׁ֛ח וַ י ֵ ִ֥בא ֶאת־א ֲֹּה ִ֖ביו וְ ֶא ֶ ִ֥
ל־ב ֑
וַ יִּ ְת ַא ַ ֵ֣פק ה ּ֔מן וַ י ִ֖בֹוא ֶא ֵ

5:11
שר נִּ ְש ּ֔אֹו ַעל־
ל־א ֶֶ֨שר גִּ ְּדלַ֤ ֹו ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך וְ ֵ ֵ֣את ֲא ֶ ֵ֣
ת־כ ִ֥בֹוד ע ְש ִ֖רֹו וְ ֵ֣ר ֹּב בנ֑יו וְ ֵא ֩ת כ ֲ
וַ יְ ַס ֶ֨ ֵפר ל ֶ ִ֥הם ה ֶׁ֛מן ֶא ְ
ַהש ִּ ִ֖רים וְ ַע ְב ֵ ִ֥די ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃

5:12
ם־אֹותי
ִּ ֑
ל־ה ִּמ ְש ֶ ִ֥תה ֲא ֶשר־ע ִ֖שתה ִּ ֵ֣כי ִּא
ם־ה ֶ ֶׁ֛מ ֶלך ֶא ַ
א־ה ִּביא ֩ה ֶא ְס ֵֶ֨תר ַה ַמ ְל ָּ֧כה ִּע ַ
אמ ֮ר המןֹ֒ ַ ֵ֣אף ל ֹּ ֵ
וַ י ֹּ ֶ
ם־ה ֶ ָֽמ ֶלך׃
ם־למ ֶׁ֛חר ֲא ִּ ִ֥ני ָֽקרּוא־לִּ֖ה ִּע ַ
וְ גַ ְ

5:13
יֹושב ְב ַ ִ֥ש ַער ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
הּודי ֵ ִ֖
ל־עת ֲא ֶֶ֨שר ֲא ִּנַ֤י ר ֶֹּא ְ֙ה ֶאת־מ ְר ֳּּד ַכֵ֣י ַהיְ ִּ ּ֔
ל־זה ֵא ֶינִ֥נּו שֶ ֹּוִ֖ה ִּ ֑לי ְבכ ֗ ֵ
וְ כ ֶַ֕

5:14
יִּתלַ֤ ּו
מר ַל ֶ֗מ ֶלך וְ ְ
ּוב ֵ֣בֹּ ֶקר ׀ ֱא ֵ֣ ֹּ
ה ַ
שּו־ע ֮ץ ג ֵ֣בֹּ ַה ֲח ִּמ ִּ ֵ֣שים ַאמ ֹ֒
ֵ
א ֲה ֗ביו ַי ֲָֽע
אמר לֹו֩ ֶֶ֨ז ֶרש ִּא ְש ָ֜תֹו וְ כל־ ָֽ ֹּ
וַ ֵ֣ת ֹּ ֶ
יטב ַהּד ֶׁ֛בר ִּל ְפ ֵנִ֥י ה ִ֖מן וַ ַי ִַ֥עש ה ֵ ָֽעץ׃ פ
ם־ה ֶ ִ֥מ ֶלך ֶאל ַה ִּמ ְש ֶ ִ֖תה ש ֵ ֑מ ַח וַ יִּ ַ ָּ֧
א־ע ַ
ּוב ֹּ ִּ
ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּד ַ ְ֙כי ע ּ֔ליו ָֽ

6:1
ֹּנֹות ִּּד ְב ֵ ֵ֣רי ַהי ִּּ֔מים וַ יִּ ְהיִ֥ ּו נִּ ְקר ִּ ִ֖אים
ת־ס ֶפר ַהזִּ ְכר ְ֙
אמר ְלה ִֵּ֞ביא ֶא ֵ ַ֤
ַב ַלֵ֣יְ לה ַה ּ֔הּוא נ ְד ִ֖דה ְש ַנֵ֣ת ַה ֶ ֑מ ֶלך וַ ֗י ֹּ ֶ
ִּל ְפ ֵנִ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
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6:2
שּו
יסי ַה ֶּ֔מ ֶלך ִּמש ְֹּמ ֵ ִ֖רי ַה ַ ֑סף ֲא ֶ ַ֤שר ִּב ְק ְ֙
ל־בגְ ֵ֣תנא ו ֶ֗ת ֶרש ְשנֵ ְ֙י ס ִּר ֵ ֵ֣
וַ יִּ מ ֵצֵ֣א כ ֗תּוב ֲא ֶש ר֩ ִּה ֶ֨ ִּגיד מ ְר ֳּּד ַָ֜כי ַע ִּ
ִּל ְשלֵ֣ ַח ּ֔יד ַב ֶ ִ֖מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ָֽרֹוש׃

6:3
אמ ָ֜רּו נַ ֲע ֵ ַ֤רי ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ְמ ֵ֣ש ְר ּ֔תיו לֹּא־נַ ֲע ִ֥שה
ל־ז֑ה וַ ֶ֨י ֹּ ְ
אמר ַה ֶּ֔מ ֶלך ַ ָֽמה־נַ ֲע ֵ֞שה יְ ָָּ֧קר ּוגְ דּולֶׁ֛ה ְלמ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי ַע ֶ
וַ ֵ֣י ֹּ ֶ
ִּע ִ֖מֹו ּד ָֽבר׃

6:4
לֹות ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּד ַּ֔כי
מר ַל ֶּ֔מ ֶלך ִּל ְת ְ֙
יצֹונה ֵלא ֵ֣ ֹּ
ית־ה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ַה ִּ ֵ֣ח ּ֔
אמר ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ִּ ֵ֣מי ֶבח ֵצ֑ר וְ ה ֵ֣מן ֗בא ַל ֲח ַצַ֤ר ֵב ַ
וַ ִ֥י ֹּ ֶ
ר־ה ִּ ִ֥כין ָֽלֹו׃
ַעל־ה ֵ ִ֖עץ ֲא ֶש ֵ

6:5
אמר ַה ֶ ִ֖מ ֶלך י ָֽבֹוא׃
אמ ָ֜רּו נַ ֲע ֵ ַ֤רי ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ֵא ּ֔ליו ִּה ֵנִ֥ה ה ִ֖מן ע ֵ ֵֹּ֣מד ֶבח ֵצ֑ר וַ ִ֥י ֹּ ֶ
וַ ֶ֨י ֹּ ְ

6:6
מן ְב ִּל ּ֔בֹו ְל ִֵּ֞מי
אמר ה ְ֙
ה־ל ֲע ַ֕שֹות ב ִַּ֕איש ֲא ֶ ִ֥שר ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ח ֵפֵ֣ץ ִּביק ֑רֹו וַ ַ֤י ֹּ ֶ
אמר ְ֙לֹו ַה ֶּ֔מ ֶלך ַמ ַ
בֹוא המןֹ֒ וַ ַ֤י ֹּ ֶ
וַ י ֮
יֹותר ִּמ ֶ ָֽמנִּ י׃
יַ ְח ִֹּ֥פץ ַה ֶ ֶׁ֛מ ֶלך ַל ֲע ִ֥שֹות יְ ִָ֖קר ֵ ִ֥

6:7
ל־ה ֶ ֑מ ֶלך ִַּ֕איש ֲא ֶ ִ֥שר ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ח ֵ ִ֥פץ ִּביק ָֽרֹו׃
אמר ה ִ֖מן ֶא ַ
וַ ִ֥י ֹּ ֶ
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6:8
ש־בֹו ַה ֶ ֑מ ֶלך וְ ֗סּוס ֲא ֶֶ֨שר ר ַכַ֤ב על ְ֙יו ַה ֶּ֔מ ֶלך וַ ֲא ֶ ִ֥שר נִּ ַ ֶׁ֛תן ֶ ִ֥כ ֶתר ַמ ְל ִ֖כּות
יאּו ְל ֵ֣בּוש ַמ ְל ּ֔כּות ֲא ֶ ִ֥שר ָֽל ַב ִ֖
י ְִּ֙ב ְ֙
אשֹו׃
ְבר ֹּ ָֽ

6:9
ישּו ֶאת־ה ִּּ֔איש ֲא ֶ ִ֥שר ַה ֶ ִ֖מ ֶלך
ל־יַד־איש ִּמש ֵ ַ֤רי ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ַ ָֽה ַפ ְר ְת ִּּ֔מים וְ ִּה ְל ְִּ֙ב ְ֙
ִֵּ֞
וְ נ ֶ֨תֹון ַה ְל ָ֜בּוש וְ ַה ֗סּוס ַע
שה ל ִּּ֔איש ֲא ֶ ִ֥שר ַה ֶ ִ֖מ ֶלך
סּוס ִּב ְר ֵ֣חֹוב ה ּ֔ ִּעיר וְ ק ְר ֵ֣אּו ְלפ ּ֔ניו ַ֚ככה יֵ ע ֶ ֵ֣
ל־ה ְ֙
ח ֵפֵ֣ץ ִּ ָֽביק ֑רֹו וְ ִּה ְר ִּכ ֻיבַ֤הּו ַע ַ
ח ֵ ִ֥פץ ִּביק ָֽרֹו׃

6:10
הּודי
ה־כן ְלמ ְר ֳּּד ַכֵ֣י ַהיְ ִּ ּ֔
שר ִּּד ַּ֔ב ְרת ַ ָֽו ֲע ֵש ֵ ְ֙
סּוס ַכ ֲא ֶ ֵ֣
ת־ה ְ֙
ת־ה ְל ַ֤בּוש וְ ֶא ַ
אמר ַה ֶָ֜מ ֶלך ְלה ֗מן ִ֠ ַמ ֵהר ַ ֵ֣קח ֶא ַ
וַ ֶ֨י ֹּ ֶ
ל־ת ֵפֵ֣ל ּד ּ֔בר ִּמ ִ֖כֹּל ֲא ֶ ִ֥שר ִּּד ַ ָֽב ְרת׃
ַהיֹו ֵ ִ֖שב ְב ַ ֵ֣ש ַער ַה ֶ ֑מ ֶלך ַא ַ

6:11
הּו ִּב ְר ֵ֣חֹוב ה ּ֔ ִּעיר וַ יִּ ְק ֵ֣רא ְלפ ּ֔ניו
יב ְ֙
ת־ה ּ֔סּוס וַ יַ ְל ֵ ִ֖בש ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּדכ֑י וַ יַ ְר ִּכ ְֵ֙
ת־ה ְל ֵ֣בּוש וְ ֶא ַ
מן ֶא ַ
וַ יִּ ַ ַ֤קח ה ְ֙
שה ל ִּּ֔איש ֲא ֶ ִ֥שר ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ח ֵ ִ֥פץ ִּביק ָֽרֹו׃
ַ֚ככה יֵ ע ֶ ֵ֣

6:12
יתֹו א ֵ ִ֖בל וַ ֲח ִ֥פּוי ָֽר ֹּאש׃
ל־ב ּ֔
מן נִּ ְד ַ ֵ֣חף ֶא ֵ
ל־ש ַער ַה ֶ ֑מ ֶלך וְ ה ְ֙
וַ יִ֥שב מ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי ֶא ַ ֵ֣

6:13
אמרּו ֶ֨לֹו ֲחכ ָ֜מיו וְ ֶזֵ֣ ֶָּ֑רש ִּא ְש ֗תֹו ִּ ֵ֣אם
שר ק ֑רהּו וַ ֩ י ֹּ ְ
ל־א ֶ ֵ֣
א ֲה ּ֔ביו ֵ ִ֖את כ ֲ
ּולכל־ ֵ֣ ֹּ
תֹו ְ
וַ יְ ַס ֶ֨ ֵפר ה ָ֜מן ְל ֶ ַ֤ז ֶָּ֑רש ִּא ְש ְ֙
א־תּוכֵ֣ל ּ֔לֹו ִּ ָֽכי־נ ִ֥פֹול ִּת ִ֖פֹול ְלפנָֽיו׃
ַ
הּודים מ ְר ֳּּד ֵַ֞כי ֲא ֶשר֩ ַה ִּח ֶ֨לֹות ִּלנְ ַֹּ֤פל ְלפנ ְ֙יו ל ֹּ
ִּמ ֶ ֵ֣ז ַָּ֑רע ַהיְ ִּ ֶּ֡
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6:14
ל־ה ִּמ ְש ֶ ִ֖תה ֲא ֶשר־ע ְש ִ֥תה
יסי ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ִּה ִּג֑יעּו וַ יַ ְב ְִּ֙הל ְּ֙ו ְלה ִּ ֵ֣ביא ֶאת־ה ּ֔מן ֶא ַ
עֹוד ְ֙ם ְמ ַד ְב ִּ ֵ֣רים ִּע ּ֔מֹו וְ ס ִּר ֵ ִ֥
ֶא ְס ֵ ָֽתר׃

7:1
ם־א ְס ֵ ִ֥תר ַה ַמ ְל ָֽכה׃
וַ י ַ֤ב ֹּא ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך וְ ה ּ֔מן ִּל ְש ִ֖תֹות ִּע ֶ

7:2
ה־ש ֵאל ֵ ֶׁ֛תך ֶא ְס ֵ ִ֥תר ַה ַמ ְל ִ֖כה וְ ִּתנ ֵ ֵָֽ֣תן ל֑ך
אמר֩ ַה ֶֶ֨מ ֶלך ְל ֶא ְס ֵָ֜תר ַגֵ֣ם ַביַ֤ ֹום ַה ֵשנִּ ְ֙י ְב ִּמ ְש ֵ ֵ֣תה ַה ַּ֔ייִּ ן ַמ ְ
וַ י ֹּ ֶ
ד־ח ִּ ִ֥צי ַה ַמ ְל ִ֖כּות וְ ֵת ָֽעש׃
ה־בקש ֵ ֶׁ֛תך ַע ֲ
ּומ ַ
ַ

7:3
שי
ן־לי נַ ְפ ִּ ְ֙
ל־ה ֶ ִ֖מ ֶלך ֑טֹוב ִּתנ ֶָֽת ִּ ַ֤
ם־ע ַ
אתי ֵ ַ֤חן ְב ֵעינְֶ֙ ְ֙יָך ַה ֶּ֔מ ֶלך וְ ִּא ַ
אמר ִּאם־מ ֶ֨צ ִּ
וַ ֶַ֨ת ַען ֶא ְס ֵ ַ֤תר ַה ַמ ְלכ ְ֙ה וַ ת ֹּ ַּ֔
ִּב ְש ֵ ֵ֣אל ִּּ֔תי וְ ַע ִּ ִ֖מי ְב ַבקש ִּ ָֽתי׃

7:4
ּול ַא ֵ ֑בד ְו ִִּ֠אלּו ַל ֲעב ִּ ֶ֨דים וְ ִּל ְשפ ַ֤חֹות נִּ ְמ ְ֙ ַכ ְר ְ֙נּו ֶה ֱח ַ ּ֔ר ְש ִּתי ִּ ֵ֣כי ֵ ִ֥אין
ִּ ַ֤כי נִּ ְמ ְ֙ ַכ ְר ְ֙נּו ֲא ִּנֵ֣י וְ ַע ִּּ֔מי ְל ַה ְש ִּ ִ֖מיד ַל ֲה ֵ֣רֹוג ְ
ַהצֶׁ֛ר שֶ ֹּוִ֖ה ְב ֵ ִ֥נָּ֑זֶ ק ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃ ס

7:5
ר־מל ִ֥אֹו ִּל ִ֖בֹו
י־זֵ֣ה ּ֔הּוא ֲא ֶש ְ
אמר ְל ֶא ְס ֵ ֵ֣תר ַה ַמ ְלכ֑ה ִּ ֵ֣מי ִ֥הּוא זֶ ְ֙ה וְ ֵ ָֽא ֶ
אמ ְ֙ר ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ּ֔רֹוש וַ ִ֖י ֹּ ֶ
וַ ְ֙י ֹּ ֶ
ַל ֲע ִ֥שֹות ֵ ָֽכן׃
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7:6
אֹויב ה ִ֥מן ה ִ֖רע ַה ֶז֑ה וְ ה ֵ֣מן נִּ ְב ּ֔ ַעת ִּמ ִּל ְפ ֵנִ֥י ַה ֶ ִ֖מ ֶלך וְ ַה ַמ ְל ָֽכה׃
ר־א ְס ֵּ֔תר ִּ ַ֚איש ַצֵ֣ר וְ ֵּ֔
אמ ֶ
וַ ֵ֣ת ֹּ ֶ

7:7
שֹו ֵ ָֽמ ֶא ְס ֵ ֵ֣תר ַה ַמ ְל ּ֔כה
יתן וְ ה ֵ֣מן ע ַ֗מד ְל ַב ֵ ַ֤קש ַעל־נַ ְפ ְ֙
תֹו ִּמ ִּמ ְש ֵ ֵ֣תה ַה ַּ֔ייִּ ן ֶאל־גִּ ַנִ֖ת ַה ִּב ֑
וְ ַה ֶָ֜מ ֶלך ַ֤קם ַב ֲחמ ְ֙
ִּ ֵ֣כי ר ּ֔אה ִּ ָֽכי־כ ְל ִ֥תה ֵאלֶׁ֛יו הר ִ֖עה ֵמ ֵ ִ֥את ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃

7:8
שר ֶא ְס ֵ ֵ֣תר ע ּ֔ ֶליה
ל־ה ִּמט ְ֙ה ֲא ֶ ֵ֣
מן נ ּ֔ ֵֹּפל ַע ַ
ל־בֵ֣ית ׀ ִּמ ְש ֵ ֵ֣תה ַה ַ֗ייִּ ן וְ ה ְ֙
יתן ֶא ֵ
וְ ַה ֶֶּ֡מ ֶלך שב֩ ִּמגִּ ֶ֨ ַנת ַה ִּב ָ֜
ּופ ֵנִ֥י ה ִ֖מן ח ָֽפּו׃ ס
ת־ה ַמ ְלכֶׁ֛ה ִּע ִּ ִ֖מי ַב ֑ביִּ ת ַהּד ֗בר יצ ְ֙א ִּמ ִּ ֵ֣פי ַה ֶּ֔מ ֶלך ְ
אמר ַה ֶּ֔מ ֶלך ִ֠ ֲהגַ ם ִּל ְכ ָּ֧בֹוש ֶא ַ
וַ ֵ֣י ֹּ ֶ

7:9
יסים ִּל ְפ ֵנֵ֣י ַה ֶ֗מ ֶלך ַגֵ֣ם ִּהנֵ ה־ה ֵעֵ֣ץ ֲא ֶשר־ע ָׂ֪שה ה ָ֟מן ְ ָֽלמ ְר ֳּּד ֵַ֞כי ֲא ֶ ָּ֧שר
ן־הס ִּר ִָּ֜
אמר ִ֠ ַח ְרבֹונה ֶא ֶ֨חד ִּמ ַ
וַ ֵ֣י ֹּ ֶ
אמר ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ְת ֻ ִ֥להּו ע ָֽליו׃
ל־ה ֶ֗מ ֶלך ע ֵֹּמ ְ֙ד ְב ֵבֵ֣ית ה ּ֔מן ג ִ֖בֹּ ַה ֲח ִּמ ִּ ֵ֣שים ַא ֑מה וַ ִ֥י ֹּ ֶ
ר־טֹוב ַע ַ
ִּּד ֶב ֵ֣

7:10
ר־ה ִּ ֵ֣כין ְלמ ְר ֳּּד ֑כי וַ ֲח ַ ִ֥מת ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ש ָֽככה׃ פ
וַ יִּ ְת ְ֙לּו ֶאת־ה ּ֔מן ַעל־ה ֵ ִ֖עץ ֲא ֶש ֵ

8:1
הּודים
ת־בית ה ִ֖מן צ ֵ ֵֹּ֣רר היהודיים ַהיְ ִּ ֑
רֹוש ְל ֶא ְס ֵ ֵ֣תר ַה ַמ ְל ּ֔כה ֶא ֵ ִ֥
ַביֵ֣ ֹום ַה ֗הּוא נ ֵַ֞תן ַה ֶ ַ֤מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ְ֙
הּוא־לּה׃
ָֽ
י־ה ִּ ִ֥גידה ֶא ְס ֵ ִ֖תר ַ ִ֥מה
ּומ ְר ֳּּד ַ֗כי ַ֚בא ִּל ְפ ֵנֵ֣י ַה ֶּ֔מ ֶלך ִּ ָֽכ ִּ
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8:2
ל־בית
יר ֵ ָֽמה ּ֔מן ַ ָֽוָּ֑יִּ ְתנִּ֖ה ְלמ ְר ֳּּדכ֑י וַ ָּ֧ת ֶשם ֶא ְס ֵ ֶׁ֛תר ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי ַע ֵ ִ֥
ת־ט ַב ְע ֗תֹו ֲא ֶ ַ֤שר ֶ ָֽה ֱע ִּב ְ֙
וַ ֶ֨י ַסר ַה ֶָ֜מ ֶלך ֶא ַ
ה ָֽמן׃ פ

8:3
יר ֶאת־ר ַע ְ֙ת ה ֵ֣מן
ן־לֹו ְל ַ ָֽה ֲע ִּב ְ֙
ֹוסף ֶא ְס ֵ֗תר וַ ְת ַד ֵב ְ֙ר ִּל ְפ ֵנֵ֣י ַה ֶּ֔מ ֶלך וַ ִּת ִֹּ֖פל ִּל ְפ ֵנֵ֣י ַרגְ ל֑יו וַ ֵ ֵ֣ת ְבךְ וַ ִּת ְת ַחנֶ ֗
וַ ֵ֣ת ֶ
הּודים׃
ל־היְ ִּ ָֽ
ָֽה ֲאג ּ֔ ִּגי וְ ֵא ְ֙ת ַ ָֽמ ֲח ַש ְב ּ֔תֹו ֲא ֶ ִ֥שר ח ַ ִ֖שב ַע ַ

8:4
מד ִּל ְפ ֵנִ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
ֹושט ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ְל ֶא ְס ֵּ֔תר ֵ ִ֖את ַש ְר ִּ ֵ֣בט ַהז ֑הב וַ ֵ֣תקם ֶא ְס ֵּ֔תר ַ ָֽו ַת ֲע ִ֖ ֹּ
וַ יַ֤ ֶ

8:5
טֹובה ֲא ִּנִ֖י ְב ֵעינ֑יו
אתי ֵ ֵ֣חן ְלפ ֗ניו וְ כ ֵ ַ֤שר ַהּדב ְ֙ר ִּל ְפ ֵנֵ֣י ַה ֶּ֔מ ֶלך וְ ִ֥
ל־ה ֶֶ֨מ ֶלך ָ֜טֹוב וְ ִּאם־מ ָּ֧צ ִּ
ם־ע ַ
ֹּאמר ִּא ַ
ַוִ֠ת ֶ
הּודים
ת־היְ ִּ ּ֔
שר כ ַ֗תב ְל ַא ֵב ְ֙ד ֶא ַ
ן־ה ְמ ְ֙דת ְ֙א ה ֲאג ּ֔ ִּגי ֲא ֶ ֵ֣
ת־ה ְספ ִּ ֗רים ַמ ֲח ֶָ֜ש ֶבת ה ַ֤מן ֶ ָֽב ַ
יִּ כ ֵֵ֞תב ְלה ִּ ֵ֣ש יב ֶא ַ
ל־מ ִּדינִ֥ ֹות ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃
ֲא ֶ ִ֖שר ְבכ ְ

8:6
מֹול ְד ִּ ָֽתי׃ ס
יתי ְבא ְב ַ ִ֖דן ַ
אּוכלְ֙ ְ ָֽוָּ֑ר ִּּ֔א ִּ
ת־ע ִּ ֑מי וְ ֵ ָֽאיככַ֤ה ַ
יתי בר ִ֖עה ֲא ֶשר־יִּ ְמצֵ֣א ֶא ַ
אּוכלְ֙ ְ ָֽוָּ֑ר ִּּ֔א ִּ
ִ֠ ִּכי ֵאיככַ֤ה ַ

8:7
ֹּתֹו
הּודי ִּה ֶ֨ ֵנה ֵבית־ה ָ֜מן נ ַ ֵ֣ת ִּתי ְל ֶא ְס ֵ֗תר וְ א ְ֙
אמר ַה ֶ ַ֤מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ר ְֹּ֙ש ְל ֶא ְס ֵ ֵ֣תר ַה ַמ ְל ּ֔כה ּוָֽ ְלמ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי ַהיְ ִּ ֑
וַ ֶ֨י ֹּ ֶ
הּודים׃
תלֵ֣ ּו ַעל־ה ּ֔ ֵעץ ַ ֶׁ֛על ֲא ֶשר־ש ַ ִ֥לח י ִ֖דֹו ביהודיים ַביְ ִּ ָֽ
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8:8
י־כ ֵ֞תב ֲא ֶשר־
שם ַה ֶּ֔מ ֶלך וְ ִּח ְת ִ֖מּו ְב ַט ַ ֵ֣ב ַעת ַה ֶ ֑מ ֶלך ִּ ָֽכ ְ
יכ ְ֙ם ְב ֵ ֵ֣
הּודים ַכ ַ֤טֹוב ְב ֵ ָֽעינֵ ֶ
ל־היְ ִּ ָ֜
ְו ִַ֠א ֶתם ִּכ ְת ֶ֨בּו ַע ַ
ם־ה ֶ֗מ ֶלך וְ נַ ְח ֶׁ֛תֹום ְב ַט ַ ִ֥ב ַעת ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ֵ ִ֥אין ְלה ִּ ָֽשיב׃
נִּ ְכ ֵ֣תב ְב ֵש ַ

8:9
ים בֹוֹ֒ וַ יִּ כ ֵ ֵ֣תב
לֹושה וְ ֶע ְש ִּר ֮
ישי הּוא־ ֵ֣חֹּ ֶדש ִּס ֗יון ִּב ְש ֵ֣
ת־ה ִּהיא ַב ֶ֨חֹּ ֶדש ַה ְש ִּל ִָּ֜
י־ה ֶ ֵ֣מ ֶלך ָֽב ֵע ִ֠ ַ
וַ יִּ ק ְר ֵ֣אּו ס ְֹּפ ֵ ָֽר ַ
שר ׀ ֵמ ֵ֣הֹּּדּו
חֹות וְ ש ֵ ֶ֨רי ַה ְמ ִּדינָ֜ ֹות ֲא ֶ ֵ֣
הּודים וְ ֶ ֵ֣אל ה ֲא ַח ְש ַּד ְר ְפ ִּ ָֽנים־וְ ַה ַפ ֩
ל־היְ ִּ ֶּ֡
ר־צּוֵ֣ה מ ְר ֳּּד ַכֵ֣י ֶא ַ
ל־א ֶש ִּ
ְ ָֽככ ֲ
הּודים
ל־היְ ִּ ּ֔
ּומ ִּדינ ְ֙ה ִּכ ְכת ּ֔בּה וְ ַ ִ֥עם ו ִ֖עם ִּכ ְלש ֹּנ֑ ֹו וְ ֶֶ֨א ַ
ּומא ְ֙ה ְמ ִּד ּ֔ינה ְמ ִּדינַ֤ה ְ
ש ַבע וְ ֶע ְש ִּ ַ֤רים ֵ
ד־כּוש ֶ ֵ֣
וְ ַע ֗
ִּכ ְכת ִ֖בם וְ ִּכ ְלשֹונָֽם׃

8:10
סּוסים ר ְֹּכ ֵ ַ֤בי
ת ם ְב ַט ַ ֵ֣ב ַעת ַה ֶ ֑מ ֶלך וַ יִּ ְש ַלֵ֣ח ְספ ִּ ֶּ֡רים ְביַ ד֩ הר ִֶּ֨צים ַב ִָּ֜
תב ְב ֵש ְ֙ם ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ּ֔ר ֹּש וַ יַ ְח ִ֖ ֹּ
וַ יִּ ְכ ֗ ֹּ
ה ֶ ְ֙ר ֶכ ְ֙ש ָֽה ֲא ַח ְש ְתר ּ֔ ִּנים ְב ֵנִ֖י ָֽה ַרמ ִּ ָֽכים׃

8:11
ם ְל ַה ְש ִּמיד֩ וְ ַל ֲה ֶ֨ר ֹּג
מד ַעל־נַ ְפש ֹ֒
ל־עיר־ו ֗ ִּעיר ְל ִּהק ֵה ֮ל וְ ַל ֲע ֵ֣ ֹּ
שר ְבכ ִּ
הּודים ׀ ֲא ֶ ֵ֣
ֲא ֶשר֩ נ ֶַ֨תן ַה ֶָ֜מ ֶלך ַליְ ִּ ֵ֣
ּושללִ֖ם ל ָֽבֹוז׃
ּומ ִּדינֶׁ֛ה ַהצ ִּ ִ֥רים א ִֹּ֖תם ַ ֵ֣טף וְ נ ִּ ֑שים ְ
ל־חיל ַ ָּ֧עם ְ
ּול ַא ֵָ֜בד ֶאת־כ ֵֶ֨
ְ

8:12
לֹושה ע ֶׁ֛שר ְל ִ֥חֹּ ֶדש ְשנֵ ים־ע ִ֖שר הּוא־ ִ֥חֹּ ֶדש ֲא ָֽדר׃
ל־מ ִּדינִ֖ ֹות ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ֑רֹוש ִּב ְש ִ֥
ְביֵ֣ ֹום ֶא ּ֔חד ְבכ ְ

Esther
8:13
הּודים
ּומ ִּד ּ֔ינה גלִ֖ ּוי ְלכל־ה ַע ִּ ֑מים וְ ִּל ְהיֶ֨ ֹות היהודיים ַהיְ ִּ ַ֤
ל־מ ִּדינֵ֣ה ְ
שגֶ ן ַה ְכ ֗תב ְל ִּהנ ֵ ַָֽ֤תן ּד ְ֙ת ְבכ ְ
ַפ ְת ֶ ֵ֣
יהם׃
ים ַליֵ֣ ֹום ַה ֶּ֔זה ְל ִּהנ ֵ ִָ֖קם ֵמאֹּיְ ֵב ֶ ָֽ
עתודים ֲע ִּת ִּיד ְ֙

8:14
שּושן
חּופים ִּב ְד ַ ֵ֣בר ַה ֶ ֑מ ֶלך וְ ַה ִּ֥דת נִּ ְתנִ֖ה ְב ַ ִ֥
הר ִֵּ֞צים ר ְֹּכ ֵ ַ֤בי ה ֶ ְ֙ר ֶכ ְ֙ש ָֽה ֲא ַח ְש ְתר ּ֔ ִּנים י ְָֽצ ֶׁ֛אּו ְמבֹּה ִּ ִ֥לים ְּוד ִּ ִ֖
ירה׃ פ
ַה ִּב ָֽ

8:15
דֹולה וְ ַת ְכ ִּ ִ֥ריך ִ֖בּוץ
כּות ְת ֵכ ֵֶ֣לת ו ּ֔חּור וַ ֲע ֶ ַ֤ט ֶרת זה ְ֙ב גְ ּ֔
ּומ ְר ֳּּד ֵַ֞כי יצֵ֣א ׀ ִּמ ִּל ְפ ֵנֵ֣י ַה ֶ֗מ ֶלך ִּב ְל ַ֤בּוש ַמ ְל ְ֙
שּושן צ ֲהלִ֖ה וְ ש ֵ ָֽמחה׃
ּ֔
וְ ַא ְרג ֑מן וְ ה ִּ ֵ֣עיר

8:16
אֹורה וְ ִּש ְמ ֑חה וְ ש ִ֖ש ֹּן וִּ י ָָֽקר׃
הּודים ָֽהיְ ִ֥תה ִ֖
ַליְ ִּ ַ֕

8:17
שֹון
תֹו ַמ ּ֔ ִּג ַיע ִּש ְמ ַ֤חה וְ ש ְ֙
ר־ה ֶ ַ֤מ ֶלך וְ ד ְ֙
קֹום ֲא ֶֶ֨שר ְּד ַב ַ
ל־עיר ו ֗ ִּעיר ְמ ְ֙
ּובכ ִּ ֵ֣
ּומ ִּד ָ֜ינה ְ
ל־מ ִּד ֶ֨ינה ְ
ּובכ ְ
ְ
יהם׃
הּודים ֲע ֵל ֶ ָֽ
ד־היְ ִּ ִ֖
הּודים ִּמ ְש ֶ ִ֖תה וְ יֵ֣ ֹום ֑טֹוב וְ ַר ִֵּ֞בים ֵ ָֽמ ַע ֵ ַ֤מי ה ְ֙א ֶר ְ֙ץ ִּ ָֽמ ְתיַ ֲה ִּ ּ֔דים ִּ ָֽכי־נ ַ ִ֥פל ַ ָֽפ ַח ַ
ַליְ ִּ ּ֔

9:1
ר־ה ֶ ֶׁ֛מ ֶלך וְ ד ִ֖תֹו
יֹום ּ֔בֹו ֲא ֶֶ֨שר ִּה ִּ ָּ֧ג ַיע ְּד ַב ַ
לֹושה ע ִ֥שר ְ֙
ים ע ֶ֨שר ָ֜חֹּ ֶדש הּוא־ ֵ֣חֹּ ֶדש ֲא ֗דר ִּב ְש ֶ֨
ּוב ְשנֵ ֩
ִּ
הּודים
ים ִּל ְשלֵ֣ ֹוט ב ֶּ֔הם וְ נַ ֲה ֵ֣פֹוך ּ֔הּוא ֲא ֶֶ֨שר יִּ ְש ְל ָּ֧טּו ַהיְ ִּ ֶׁ֛
הּוד ְ֙
ְל ֵהע ֑שֹות ַבי֗ ֹום ֲא ֶֶ֨שר ִּש ְב ָ֜רּו אֹּיְ ֵ ַ֤בי ַהיְ ִּ
יהם׃
ֵ ִ֖המה ְבש ֹּנְ ֵא ֶ ָֽ
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9:2
יש לֹּא־
ֹות ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך ֳּא ַח ְשוֵ ּ֔רֹוש ִּל ְשלֵ֣ ַח ּ֔יד ִּב ְמ ַב ְק ֵ ִ֖שי ָֽרע ֑תם וְ ִּא ְ֙
ל־מ ִּדינ ְ֙
יהם ְבכ ְ
הּודים ְבע ֵר ֶ֗
נִּ ְק ֲה ֶ֨לּו ַהיְ ִּ ָ֜
יהם ִּ ָֽכי־נ ַ ִ֥פל ַפ ְח ִּ֖דם ַעל־כל־ה ַע ִּ ָֽמים׃
ע ַ ֵ֣מד ִּל ְפנֵ ֶּ֔

9:3
שר ַל ֶּ֔מ ֶלך ְמנַ ְש ִּ ִ֖אים ֶאת־
וְ כל־ש ֵ ֶ֨רי ַה ְמ ִּדינָ֜ ֹות וְ ה ֲא ַח ְש ַּד ְר ְפ ִּנֵ֣ים וְ ַה ַפ ֗חֹות וְ ע ֵ ַֹּ֤שי ַה ְמלאכ ְ֙ה ֲא ֶ ֵ֣
יהם׃
הּודים ִּ ָֽכי־נ ַ ִ֥פל ַ ָֽפ ַחד־מ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי ֲע ֵל ֶ ָֽ
ַהיְ ִּ ֑

9:4
הֹולך וְ ג ָֽדֹול׃ פ
ל־ה ְמ ִּדינ֑ ֹות ִּ ָֽכי־ה ִּ ִ֥איש מ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי ֵ ִ֥
הֹולֵ֣ך ְבכ ַ
ִּ ָֽכי־גַ֤דֹול מ ְר ֳּּד ַ ְ֙כי ְב ֵבֵ֣ית ַה ֶּ֔מ ֶלך וְ ש ְמ ִ֖עֹו ֵ

9:5
יהם ִּכ ְרצֹונָֽם׃
ת־ח ֶרב וְ ֶ ִ֖ה ֶרג וְ ַא ְב ֑דן וַ ַי ֲָֽע ִ֥שּו ְבש ֹּנְ ֵא ֶ ִ֖
יהם ַמ ַכ ֶ ִ֥
איְ ֵב ֶּ֔
ים ְבכל־ ֵ֣ ֹּ
הּוד ְ֙
וַ יַ ַ֤כּו ַהיְ ִּ

9:6
ים וְ ַא ֵּ֔בד ֲח ֵ ִ֥מש ֵמ ִ֖אֹות ִּ ָֽאיש׃
הּוד ְ֙
ירה ה ְרגַ֤ ּו ַהיְ ִּ
שּושן ַה ִּב ֗
ּוב ַ ֵ֣
ְ

9:7
וְ ֵ ָּ֧את ׀ ַפ ְר ַשנְ ֶּׁ֛דתא וְ ֵ ִ֥את ׀ ַ ָּֽד ְל ִ֖פֹון וְ ֵ ִ֥את ׀ ַא ְס ָֽפתא׃
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9:8
ידתא׃
פֹורתא וְ ֵ ִ֥את ׀ ֲא ַד ְליִ֖א וְ ֵ ִ֥את ׀ ֲא ִּר ָֽ
וְ ֵ ָּ֧את ׀ ֶׁ֛

9:9
יסי וְ ֵ ִ֥את ׀ ֲא ִּר ַ ִ֖די וְ ֵ ִ֥את ׀ וַ יְ זָֽתא׃
וְ ֵ ַ֤את ׀ ַפ ְר ְַ֙מ ְשת ְ֙א וְ ֵ ֵ֣את ׀ ֲא ִּר ַּ֔

9:10
ּוב ִּב ּ֔זה ִ֥ל ֹּא ש ְל ִ֖חּו ֶאת־י ָֽדם׃
הּודים ה ֑רגּו ֶַ֨
ן־ה ְמ ֶׁ֛דתא צ ֵ ִֹּ֥רר ַהיְ ִּ ִ֖
ֲִ֠ע ֶש ֶרת ְב ֶ֨ ֵני ה ָּ֧מן ֶ ָֽב ַ

9:11
ירה ִּל ְפ ֵנִ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלך׃ ס
שּושן ַה ִּב ִ֖
רּוגֶׁ֛ים ְב ַ ִ֥
ַביֵ֣ ֹום ַה ֗הּוא ֵ֣בא ִּמ ְס ַ ָּ֧פר ָֽ ַה ֲה ִּ

9:12
ירה ה ְרגּו֩ ַהיְ הּו ִּ ֶ֨דים וְ ַא ֵָ֜בד ֲח ֵ ָּ֧מש ֵמ ֵ֣אֹות ִּ֗איש וְ ֵא ְ֙ת
שּושן ַה ִּב ֶּ֡
אמר ַה ֶָ֜מ ֶלך ְל ֶא ְס ֵ ֵ֣תר ַה ַמ ְל ֗כה ְב ַ ֵ֣
וַ ֶ֨י ֹּ ֶ
ה־בקש ֵ ִ֥תך ִ֖עֹוד
ּומ ַ
ה־ש ֵ ָֽאל ֵת ְ֙ך וְ יִּ נ ֵ ֵָֽ֣תן ּ֔לך ַ
ּומ ְ
ש ֶרת ְב ֵנָֽי־ה ּ֔מן ִּב ְש ֶׁ֛אר ְמ ִּדינִ֥ ֹות ַה ֶ ִ֖מ ֶלך ֶ ֵ֣מה ע ֑שּו ַ
ֲע ֶ ֵ֣
וְ ֵת ָֽעש׃

9:13
שּושן ַל ֲע ִ֖שֹות ְכ ֵ֣דת ַהי֑ ֹום
שר ְב ּ֔
ים ֲא ֶ ֵ֣
הּוד ְ֙
ל־ה ֶ ֵ֣מ ֶלך ּ֔טֹוב יִּ נ ֵ ֵ֣תן גַ ם־מ ֗חר ַליְ ִּ
ם־ע ַ
אמר ֶא ְס ֵת ְ֙ר ִּא ַ
וַ ַ֤ת ֹּ ֶ
וְ ֵ ֶׁ֛את ֲע ֶ ִ֥ש ֶרת ְב ֵנָֽי־ה ִ֖מן יִּ ְתלִ֥ ּו ַעל־ה ֵ ָֽעץ׃

9:14
שּושן וְ ֵ ֶׁ֛את ֲע ֶ ִ֥ש ֶרת ְב ֵנָֽי־ה ִ֖מן ת ָֽלּו׃
אמר ַה ְֶ֙מ ֶל ְ֙ך ְל ֵ ָֽהע ֵ֣שֹות ֵּ֔כן וַ ִּתנ ֵ ִ֥תן ִּ֖דת ְב ֑
וַ ַ֤י ֹּ ֶ
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9:15
שּושן
שּושן ִַ֠גם ְביֵ֣ ֹום ַא ְרב ַ֤עה עש ְ֙ר ְל ֵ֣חֹּ ֶדש ֲא ּ֔דר וַ ָֽי ַַה ְרגֵ֣ ּו ְב ּ֔
ר־ב ֗
הּודים ֲא ֶש ְ
וַ ִּיָָּֽ֑ק ֲה ֵ֞לּו היהודיים ַהיְ ִּ ֵ֣
ּוב ִּב ּ֔זה ִ֥ל ֹּא ש ְל ִ֖חּו ֶאת־י ָֽדם׃
ְשלִ֥ ש ֵמ ִ֖אֹות ִּ ֑איש ֶַ֨

9:16
יהם וְ הר ְֹּ֙ג
איְ ֵב ֶּ֔
ֹוח ֵמ ֵ֣ ֹּ
מד ַעל־נַ ְפ ֗שם וְ ְ֙נ ַ ְ֙
הּודים ֲא ֶשר֩ ִּב ְמ ִּדינֶ֨ ֹות ַה ֶָ֜מ ֶלך נִּ ְק ֲהלֵ֣ ּו ׀ וְ ע ֵ֣ ֹּ
ּוש ֵ֣אר ַהיְ ִּ ֶּ֡
ְ
ּוב ִּב ּ֔זה ִ֥ל ֹּא ָֽש ְל ִ֖חּו ֶאת־י ָֽדם׃
יהם ֲח ִּמ ִ֥שה וְ ִּש ְב ִּ ִ֖עים ֑א ֶלף ֶַ֨
ְב ֵ֣ש ֹּנְ ֵא ֶּ֔

9:17
לשה ע ִ֖שר ְל ֵ֣חֹּ ֶדש ֲא ֑דר וְ נ֗ ַֹוח ְב ַא ְרב ַ֤עה עש ְ֙ר ּ֔בֹו וְ ע ֵ֣ש ֹּה א ֹּּ֔תֹו יִ֖ ֹום ִּמ ְש ֶ ִ֥תה וְ ִּש ְמ ָֽחה׃
יֹום־ש ִ֥
ְ
ְב

9:18
ּוב ַא ְרב ִ֥עה ע ִ֖שר ֑בֹו וְ נ֗ ַֹוח ַב ֲח ִּמ ַ֤שה
לשה עש ְ֙ר ּ֔בֹו ְ
שּושן נִּ ְק ֲה ְ֙לּו ִּב ְש ַ֤
ר־ב ֗
הּודים ֲא ֶש ְ
והיהודיים וְ ַהיְ ִּ ֵ֣
עש ְ֙ר ּ֔בֹו וְ ע ֵ֣ש ֹּה א ֹּּ֔תֹו יִ֖ ֹום ִּמ ְש ֶ ִ֥תה וְ ִּש ְמ ָֽחה׃

9:19
ת ע ִֹּּ֗שים ִ֠ ֵאת יֵ֣ ֹום ַא ְרב ַ֤עה עש ְ֙ר ְל ֵ֣חֹּ ֶדש
ים ְבע ֵ ֵ֣רי ַה ְפרזֹו ֹ֒
הּודים הפרוזים ַה ְפר ִּ֗זים ַהי ְֹּש ִּב ֮
ל־כן ַהיְ ִּ ֵ֣
ַע ֵֵ֞
ּומ ְשלִ֥ ַֹוח מנִ֖ ֹות ִּ ִ֥איש ְל ֵר ֵ ָֽעהּו׃ פ
ּומ ְש ֶ ִ֖תה וְ יֵ֣ ֹום ֑טֹוב ִּ
ֲא ּ֔דר ִּש ְמ ִ֥חה ִּ

9:20
ינֹות ַה ֶ ֵ֣מ ֶלך
ל־מ ִּד ְ֙
הּודים ֲא ֶש ְ֙ר ְבכ ְ
ל־היְ ִּ ֗
ת־ה ְּדב ִּ ִ֖רים ה ֵ ֑א ֶלה וַ יִּ ְש ֶ֨ ַלח ְספ ִּ ָ֜רים ֶאל־כ ַ
תב מ ְר ֳּּד ַּ֔כי ֶא ַ
וַ יִּ ְכ ֵ֣ ֹּ
רֹובים וְ ה ְרחֹו ִּ ָָֽקים׃
ֲא ַח ְשוֵ ּ֔רֹוש ַה ְק ִּ ִ֖
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9:21
יֹום־ח ִּמ ִ֥שה ע ִ֖שר ֑בֹו ְבכל־
ֲ
ם ִּל ְהיֵ֣ ֹות ע ִֹּּ֗שים ִ֠ ֵאת יֵ֣ ֹום ַא ְרב ַ֤עה עש ְ֙ר ְל ֵ֣חֹּ ֶדש ֲא ּ֔דר וְ ֵ ֶׁ֛את
יה ֹ֒
ְל ַקיֵ ֮ם ֲע ֵל ֶ
שנִ֖ה וְ שנָֽה׃

9:22
ּומ ֵ ִ֖א ֶבל
גֹון ְל ִּש ְמ ּ֔חה ֵ
יהם וְ ַה ֗חֹּ ֶדש ֲא ֶשר֩ נֶ ְה ֶ֨ ַפך ל ֶ ַ֤הם ִּמי ְ֙
ים ֵמ ֵ֣אֹויְ ֵב ֶּ֔
הּוד ְ֙
ר־נחּו ב ֶ ַ֤הם ַהיְ ִּ
ַכי ִּ֗מים ֲא ֶש ֶ֨
יֹונים׃
ּומתנִ֖ ֹות ָֽל ֶא ְב ִּ ָֽ
נֹות ִּ ֵ֣איש ְל ֵר ּ֔ ֵעהּו ַ
ּומ ְשלַ֤ ַֹוח מ ְ֙
מי ִּמ ְש ֶ ֵ֣תה וְ ִּש ְמ ּ֔חה ִּ
אֹות ם יְ ֵ ְ֙
ְליֵ֣ ֹום ֑טֹוב ַל ֲע ֵ֣שֹות ֗

9:23
יהם׃
ר־ה ֵ ִ֖חלּו ַל ֲע ֑שֹות וְ ֵ ֶׁ֛את ֲא ֶשר־כ ַ ִ֥תב מ ְר ֳּּד ַ ִ֖כי ֲא ֵל ֶ ָֽ
הּודים ֵ ִ֥את ֲא ֶש ֵ
וְ ִּק ֵבלְ֙ ַהיְ ִּ ּ֔

9:24
פּור ֵ֣הּוא
הּודים ְל ַא ְב ֑דם וְ ִּה ִּ ִ֥פיל ְ֙
ל־היְ ִּ ִ֖
הּודים ח ַ ִ֥שב ַע ַ
ל־היְ ִּ ּ֔
ן־ה ְמ ָ֜דתא ָֽה ֲאג ֗ ִּגי צ ֵֹּר ְ֙ר כ ַ
ִּכי֩ ה ֶ֨מן ֶ ָֽב ַ
גֹורל ְל ֻה ִ֖מם ּוָֽ ְל ַא ְב ָֽדם׃
ַה ּ֔
9:25
ּודים ַעל־
ל־היְ ה ִּ ִ֖
ם־ה ֵּ֔ס ֶפר י ֵ֞שּוב ַמ ֲח ַש ְב ָּ֧תֹו הר ֶׁ֛עה ֲא ֶשר־ח ַ ִ֥שב ַע ַ
ּובבֹּא ּ֮ה ִּל ְפ ֵנֵ֣י ַה ֶמ ֶלךֹ֒ א ַ ֵ֣מר ִּע ַ
ְ
אשֹו וְ תלִ֥ ּו א ֶֹּׁ֛תֹו וְ ֶאת־בנִ֖יו ַעל־ה ֵ ָֽעץ׃
ר ֹּ ֑

9:26
ּומה־ר ֵ֣אּו
ל־ּד ְב ֵ ִ֖רי ה ִּא ֶ ֵ֣ג ֶָּ֑רת ַה ֑ז ֹּאת ָֽ
ל־כן ַעל־כ ִּ
ל־שם ַה ּ֔פּור ַע ֵַ֕
ים ַע ֵ ֵ֣
פּור ְ֙
ל־כן ָֽק ְראּו֩ ַלי ִֶּ֨מים ה ֵ ַ֤א ֶלה ִּ
ַע ֵֶּ֡
יהם׃
ּומה ִּה ִּ ִ֖ג ַיע ֲא ֵל ֶ ָֽ
ל־ככה ִ֥
ַע ּ֔
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9:27
יה ְ֙ם וְ ֵ֣ל ֹּא יַ ֲע ּ֔בֹור ִּל ְהיֵ֣ ֹות
ל־הנִּ ְלִּוַ֤ים ֲע ֵל ֶ
יהם ׀ וְ ַעל־זַ ְר ָ֜עם וְ ֶ֨ ַעל כ ַ
ים ׀ ֲע ֵל ֶֶ֨
הּוד ֩
ִּקיְ ֵ֣מּו וקבל וְ ִּק ְבלֵ֣ ּו ַהיְ ִּ
ים ה ֵּ֔א ֶלה ִּכ ְכת ִ֖בם וְ ִּכזְ ַמנ֑ם ְבכל־שנִ֖ה וְ שנָֽה׃
ע ִֹּּ֗שים ֵ ֵ֣את ְש ֵנַ֤י ַהי ִּמ ְ֙

9:28
ּומ ִּדינִ֖ה וְ ִּ ֵ֣עיר ו ִּ ֑עיר
ּומ ְשפ ּ֔חה ְמ ִּדינִ֥ה ְ
ל־ּדֹור ו ֗דֹור ִּמ ְשפח ְ֙ה ִּ
וְ ַהי ִּ ֵ֣מים ִ֠ה ֵא ֶלה נִּ זְ כ ִּ ֶ֨רים וְ נַ ֲע ִָּ֜שים ְבכ ֵ֣
הּודים וְ זִּ ְכ ִ֖רם לֹּא־י ִ֥סּוף ִּמזַ ְר ָֽעם׃ ס
רּו ִּמ ֵ֣תֹוך ַהיְ ִּ ּ֔
פּורים ה ֵ֗א ֶלה ַ֤ל ֹּא יַ ַָֽע ְב ְ֙
ימי ַה ִּ ֵ֣
וִּ ֵֵ֞

9:29
פּורים
ת ֶקף ְל ַק ֵ֗ים ֵ ֵ֣את ִּא ֶ ָּ֧ג ֶָּ֑רת ַה ִּ ֶׁ֛
הּודי ֶאת־כל־ ֑ ֹּ
יחיִּ ל ּומ ְר ֳּּד ַ ִ֥כי ַהיְ ִּ ִ֖
ת־א ִּב ַ ֶׁ֛
תב ֶא ְס ֵֶ֨תר ַה ַמ ְל ָּ֧כה ַב ֲ
ַו ִִּ֠ת ְכ ֹּ
ַה ִ֖ז ֹּאת ַה ֵש ִּ ָֽנית׃

9:30
ּומא ְ֙ה ְמ ִּד ּ֔ינה ַמ ְל ִ֖כּות ֲא ַח ְשוֵ ֑רֹוש ִּּד ְב ֵ ִ֥רי
ל־ש ַבע וְ ֶע ְש ִּ ַ֤רים ֵ
הּודים ֶא ֶֶ֨
ל־היְ ִּ ֗
וַ יִּ ְש ֶ֨ ַלח ְספ ִּ ָ֜רים ֶאל־כ ַ
שלִ֖ ֹום וֶ ֱא ֶ ָֽמת׃

9:31
הּודי וְ ֶא ְס ֵ ֵ֣תר ַה ַמ ְל ּ֔כה
יהם מ ְר ֳּּד ַכַ֤י ַהיְ ִּ ְ֙
יהם ַכ ֲא ֶשר֩ ִּק ֶַ֨ים ֲע ֵל ֶָ֜
ְל ַק ֵֶּ֡ים ֵאת־יְ ֵמי֩ ַה ֻפ ִּ ֶ֨רים ה ֵָ֜א ֶלה ִּבזְ ַמנֵ ֶ֗
וְ ַכ ֲא ֶ ֶׁ֛שר ִּקיְ ִ֥מּו ַעל־נַ ְפ ִ֖שם וְ ַעל־זַ ְר ֑עם ִּּד ְב ֵ ִ֥רי ַהצ ִֹּ֖מֹות וְ זַ ֲעק ָֽתם׃

9:32
ּומ ֲא ַ ֵ֣מר ֶא ְס ֵּ֔תר ִּק ַַ֕ים ִּּד ְב ֵ ִ֥רי ַה ֻפ ִּ ִ֖רים ה ֵ ֑א ֶלה וְ נִּ ְכ ִ֖תב ַב ֵ ָֽס ֶפר׃ פ
ַ
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10:1
וַ י ֶש ֩ם ַה ֶֶ֨מ ֶלך אחשרש ֲא ַח ְשוֵ ָּ֧רֹוש ׀ ַ ֶׁ֛מס ַעל־ה ִ֖א ֶרץ וְ ִּא ֵיִ֥י ַהיָֽם׃

10:2
תּובים ַעל־
לֹוא־הם ְכ ִּ֗
ֵ ֵ֣
פֹו ּוגְ ֵ֣בּור ּ֔תֹו ּופר ַש ְ֙ת גְ ֻד ַלֵ֣ת מ ְר ֳּּד ַּ֔כי ֲא ֶ ִ֥שר גִּ ְּדלִ֖ ֹו ַה ֶ ֑מ ֶלך ֲה
ל־מ ֲע ֵ ַ֤שה ת ְק ְ֙
וְ כ ַ
ְֵ֙ס ֶפ ְ֙ר ִּּד ְב ֵ ֵ֣רי ַהי ִּּ֔מים ְל ַמ ְל ֵכִ֖י מ ַ ִ֥די ּופ ָֽרס׃

10:3
טֹוב ְל ַע ּ֔מֹו
הּודים וְ ר ִ֖צּוי ְל ֵ֣ר ֹּב ֶא ֑חיו ּד ֵ ִֹּ֥רש ְ֙
הּודי ִּמ ְשנֶ ְ֙ה ַל ֶ ֵ֣מ ֶלך ֲא ַח ְשוֵ ּ֔רֹוש וְ גדֹולְ֙ ַליְ ִּ ּ֔
ִּ ֵ֣כי ׀ מ ְר ֳּּד ַכֵ֣י ַהיְ ִּ ֗
וְ ד ֵ ִֹּ֥בר שלִ֖ ֹום ְלכל־זַ ְר ָֽעֹו׃

