
Esther 1-2:18 

No advanced preparation of the text required. If you have the time and inclination, you may 

like to read this section in an English translation. 

 ּוּדֹ֣הֵמ 9ֵ֙לֹּמַה ׁשֹו֗רֵוְׁשַחֲא אּו֣ה ׁשֹו֑רֵוְׁשַחֲא יֵ֣מיִּב יִ֖הְיַו 1

 ׃הָֽניִדְמ הָ֖אֵמּו םיִ֥רְׂשֶעְו עַבֶׁ֛ש ׁשּוּ֔כ־דַעְו

 

 אֵּ֣סִּכ לַ֚ע ׁשֹו֗רֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֣מַה ׀תֶבֶׁ֣שְּכ םֵ֑הָה םיִ֖מָּיַּב2 

 ׃הָֽריִּבַה ןַׁ֥שּוׁשְּב רֶׁ֖שֲא ֹו֔תּוכְלַמ

 

 ויָ֑דָבֲעַו ויָ֖רָׂש־לָכְל הֶּ֔תְׁשִמ הָׂ֣שָע ֹו֔כְלָמְל ׁ֙שֹולָׁש תַ֤נְׁשִּב3 

 ׃ויָֽנָפְל תֹו֖ניִדְּמַה יֵ֥רָׂשְו םיִ֛מְּתְרַּפַֽה יַ֗דָמּו סַ֣רָּפ ׀ליֵ֣ח



 

 תֶרֶ֖אְפִּת רָ֔קְי־תֶ֨אְו ֹו֔תּוכְלַמ דֹו֣בְּכ ֙רֶׁשֹ֨ע־תֶא ֹו֗תֹאְרַהְּב4 

 ׃םֹוֽי תַ֖אְמּו םיִ֥נֹומְׁש םיִּ֔בַר םיִ֣מָי ֹו֑תָּלּודְּג

 

 םָ֣עָה־לָכְל 9ֶלֶּ֡מַה הָׂ֣שָע הֶּלֵ֗אָה םיִ֣מָּיַה ׀תאֹו֣לְמִבּו5 

 הֶּ֖תְׁשִמ ןָ֛טָק־דַעְו לֹודָּ֧גִמְל הָ֜ריִּבַה ןַׁ֨שּוׁשְּב ֩םיִאְצְמִּנַה

 ׃9ֶלֶּֽמַה ןַ֖תיִּב תַּ֥נִּג רַ֕צֲחַּב םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש

 

־לַע ןָ֔מָּגְרַאְו ץּו֣ב־יֵלְבַחְּב ֙זּוחָא תֶלֵ֗כְתּו סַּ֣פְרַּכ ׀רּו֣ח6 

 תַ֥פְצִֽר לַ֛ע ףֶסֶ֗כָו בָ֣הָז ׀תֹוּ֣טִמ ׁשֵׁ֑ש יֵדּוּ֣מַעְו ףֶסֶ֖כ יֵליִ֥לְּג

 ׃תֶרָֽחֹסְו רַ֥דְו ׁשֵׁ֖שָו־טַהַּב



 

 תּו֛כְלַמ ן֥יֵיְו םיִ֑נֹוׁש םיִ֣לֵּכִמ םיִ֖לֵכְו בָ֔הָז יֵ֣לְכִּב ֙תֹוקְׁשַהְו7 

 ׃9ֶלֶּֽמַה ֥דַיְּכ בָ֖ר

 

 בַ֣ר־לָּכ לַ֚ע 9ֶלֶּ֗מַה דַּ֣סִי ׀ןֵ֣כ־יִּכ סֵ֑נֹא ןיֵ֣א תָּ֖דַכ ֥הָּיִתְּׁשַהְו8 

 ׃ׁשיִֽאָו־ׁשיִא ןֹו֥צְרִּכ תֹוׂ֖שֲעַל ֹו֔תיֵּב

 

 תּו֔כְלַּמַה תיֵּ֚ב םיִׁ֑שָנ הֵּ֣תְׁשִמ הָ֖תְׂשָע הָּ֔כְלַּמַה יִּ֣תְׁשַו םַּ֚ג9 

 ס ׃ׁשֹוֽרֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֥מַל רֶׁ֖שֲא

 



 ןָמּוהְמִ֠ל רַ֡מָא ןִי֑ ָּיַּב 9ֶלֶּ֖מַה־בֵל בֹו֥טְּכ יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹוּיַּב10 

 ֙תַעְבִׁש סַּ֔כְרַכְו רַ֣תֵז ֙אָתְגַבֲאַו אָ֤תְגִּב אָ֜נֹובְרַח אָ֨תְּזִּב

 ׃ׁשֹוֽרֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֥מַה יֵ֖נְּפ־תֶא םיִ֔תְרָׁ֣שְמַה םיִ֔סיִרָּ֣סַה

 

 תּו֑כְלַמ רֶתֶ֣כְּב 9ֶלֶּ֖מַה יֵ֥נְפִל הָּ֛כְלַּמַה יִּ֧תְׁשַו־תֶא איִבָהְ֠ל11 

 הֶ֖אְרַמ תַ֥בֹוט־יִּֽכ ּהָ֔יְפָי־תֶא ֙םיִרָּׂשַהְו םיִּ֤מַעָֽה תֹו֨אְרַהְל

 ׃איִֽה

 

 ֣דַיְּב רֶׁ֖שֲא 9ֶלֶּ֔מַה רַ֣בְדִּב ֙אֹובָל יִּ֗תְׁשַו הָּ֣כְלַּמַה ןֵ֞אָמְּתַו12 

 ׃ֹוֽב הָ֥רֲעָּב ֹו֖תָמֲחַו דֹ֔אְמ 9ֶ֙לֶּ֙מַה ףֹ֤צְקִּיַו םיִ֑סיִרָּסַה

 



ֹּיַו13   9ֶלֶּ֔מַה רַ֣בְּד ֙ןֵכ־יִּכ םיִּ֑תִעָֽה יֵ֣עְדֹי םיִ֖מָכֲחַל 9ֶלֶּ֔מַה רֶמא֣

 ׃ןיִֽדָו תָּ֥ד יֵ֖עְדֹי־לָּכ יֵ֕נְפִל

 

 סֶרֶ֥מ ׁשיִׁ֔שְרַת אָתָ֣מְדַא ֙רָתֵׁש אָ֤נְׁשְרַּכ ויָ֗לֵא בֹ֣רָּקַהְו14 

 9ֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְּפ ֙יֵאֹר יַ֗דָמּו סַ֣רָּפ ׀יֵ֣רָׂש תַ֞עְבִׁש ןָ֑כּומְמ אָ֖נְסְרַמ

 ׃תּוֽכְלַּמַּב הָ֖נֹׁשאִר םיִ֥בְׁשֹּיַה

 

ֹל רֶׁ֣שֲא ׀לַ֣ע יִּ֑תְׁשַו הָּ֖כְלַּמַּב תֹוׂ֔שֲעַּל־הַֽמ ֙תָדְּכ15   הָ֗תְׂשָע־אֽ

 ס ׃םיִֽסיִרָּסַה ֖דַיְּב ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֣מַה ֙רַמֲאַמ־תֶֽא

 



ֹּיַו16  ֹל םיִ֔רָּׂשַהְו 9ֶ֙לֶּ֙מַה יֵ֤נְפִל ״ןָ֗כּומְמ״ ׳ןָכְמּומ׳ רֶמא֣  א֤

 ֙םיִרָּׂשַה־לָּכ־לַע יִּ֤כ הָּ֑כְלַּמַה יִּ֣תְׁשַו הָ֖תְוָע ֹוּ֔דַבְל 9ֶ֙לֶּ֙מַה־לַע

 ׃ׁשֹוֽרֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֥מַה תֹו֖ניִדְמ־לָכְּב רֶׁ֕שֲא םיִּ֔מַעָ֣ה־לָּכ־לַעְו

 

 ןֶ֖היֵלְעַּב תֹו֥זְבַהְל םיִׁ֔שָּנַה־לָּכ־לַע ֙הָּכְלַּמַה־רַבְד אֵ֤צֵי־יִּֽכ17 

־תֶא איִ֨בָהְל רַ֞מָא ׁשֹו֡רֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֣מַה םָ֗רְמָאְּב ןֶ֑היֵניֵעְּב

 ׃הָאָֽב־ֹאלְו ויָ֖נָפְל הָּ֛כְלַּמַה יִּ֧תְׁשַו

 

 ּ֙ועְמָֽׁש רֶׁ֤שֲא יַ֗דָמּו־סַרָּֽפ תֹו֣רָׂש ׀הָנְרַ֣מֹאּת הֶּ֜זַה םֹוּ֨יַהְֽו18 

 ׃ףֶצָֽקָו ןֹו֥יָּזִּב יַ֖דְכּו 9ֶלֶּ֑מַה יֵ֣רָׂש לֹ֖כְל הָּ֔כְלַּמַה רַ֣בְּד־תֶא

 



 בֵ֛תָּכִיְו ויָ֔נָפְּלִמ ֙תּוכְלַמ־רַבְד אֵ֤צֵי בֹו֗ט 9ֶלֶּ֣מַה־לַע־םִא19 

ֹלְו יַ֖דָמּו־סַרָֽפ יֵ֥תָדְּב ֹל רֶׁ֨שֲא רֹו֑בֲעַי א֣  ֙יֵנְפִל יִּ֗תְׁשַו אֹו֜בָת־אֽ

 הָ֥בֹוּטַה ּהָ֖תּועְרִל 9ֶלֶּ֔מַה ןֵּ֣תִי ּ֙הָתּוכְלַמּו ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֣מַה

 ׃הָּנֶּֽמִמ

 

 יִּ֥כ ֹו֔תּוכְלַמ־לָכְּב ֙הֶׂשֲעַי־רֶֽׁשֲא 9ֶלֶּ֤מַה םָ֨גְתִּפ ֩עַמְׁשִנְו20 

־דַעְו לֹו֖דָּגִמְל ןֶ֔היֵלְעַבְל ֙רָקְי ּו֤נְּתִי םיִׁ֗שָּנַה־לָכְו איִ֑ה הָּ֖בַר

 ׃ןָֽטָק

 

 רַ֥בְדִּכ 9ֶלֶּ֖מַה ׂשַ֥עַּיַו םיִ֑רָּׂשַהְו 9ֶלֶּ֖מַה יֵ֥ניֵעְּב רָ֔בָּדַה ֙בַטיִּיַו21 

 ׃ןָֽכּומְמ



 הָ֤ניִדְמ־לֶא 9ֶלֶּ֔מַה תֹו֣ניִדְמ־לָּכ־לֶא ֙םיִרָפְס חַ֤לְׁשִּיַו22 

 ׁ֙שיִא־לָּכ תֹו֤יְהִל ֹו֑נֹוׁשְלִּכ םָ֖עָו םַ֥ע־לֶאְו ּהָ֔בָתְכִּכ ֙הָניִדְמּו

 פ ׃ֹוּֽמַע ןֹוׁ֥שְלִּכ רֵּ֖בַדְמּו ֹו֔תיֵבְּב רֵ֣רֹׂש

 

 ׁשֹו֑רֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֣מַה תַ֖מֲח 9ֹׁ֕שְּכ הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙רַחַא 2

 ֖רַזְגִנ־רֶׁשֲא תֵ֥אְו הָתָׂ֔שָע־רֶׁשֲא תֵ֣אְו ֙יִּתְׁשַו־תֶא רַ֤כָז

 ׃ָהיֶֽלָע

 

 תֹו֥רָעְנ 9ֶלֶּ֛מַל ּוׁ֥שְקַבְי ויָ֑תְרָׁשְמ 9ֶלֶּ֖מַה־יֵֽרֲעַנ ּו֥רְמֹאּיַו2 

 ׃הֶֽאְרַמ תֹו֥בֹוט תֹו֖לּותְּב



 

 ּו֣צְּבְקִיְו ֹ֒ותּוכְלַמ תֹו֣ניִדְמ־לָכְּב ֮םיִדיִקְּפ 9ֶלֶּ֣מַה דֵ֨קְפַיְו3 

 ֙הָריִּבַה ןַׁ֤שּוׁש־לֶא הֶ֜אְרַמ תַ֨בֹוט הָלּותְ֠ב־הָֽרֲעַנ־לָּכ־תֶא

 םיִׁ֑שָּנַה רֵ֣מֹׁש 9ֶלֶּ֖מַה סיִ֥רְס אֶ֛גֵה ֥דַי־לֶא םיִׁ֔שָּנַה תיֵּ֣ב־לֶא

 ׃ןֶֽהיֵקּורְמַּת ןֹו֖תָנְו

 

 יִּ֑תְׁשַו תַחַּ֣ת u֖9ְמִּת 9ֶלֶּ֔מַה יֵ֣ניֵעְּב ֙בַטיִּת רֶׁ֤שֲא הָ֗רֲעַּנַֽהְו4 

 ס ׃ןֵּֽכ ׂשַ֥עַּיַו 9ֶלֶּ֖מַה יֵ֥ניֵעְּב רָ֛בָּדַה בַ֧טיִּיַו

 

 ריִ֧אָי ןֶּ֣ב יַ֗כֳּדְרָמ ֹו֣מְׁשּו הָ֑ריִּבַה ןַׁ֣שּוׁשְּב ֖הָיָה יִ֔דּוהְי ׁשיִ֣א5 

 ׃יִֽניִמְי ׁשיִ֥א ׁשיִ֖ק־ןֶּב יִ֛עְמִׁש־ןֶּב



 

 םִ֖ע הָ֔תְלְגָה רֶׁ֣שֲא ֙הָלֹּגַה־םִע םִיַ֔לָׁשּו֣ריִמ ֙הָלְגָה רֶׁ֤שֲא6 

 ׃לֶֽבָּב 9ֶלֶ֥מ רַּ֖צאֶנְדַכּובְנ הָ֔לְגֶה רֶׁ֣שֲא הָ֑דּוהְי־9ֶלֶֽמ ֣הָיְנָכְי

 

 ּהָ֖ל ןיֵ֥א יִּ֛כ ֹו֔דֹּד־תַּב ֙רֵּתְסֶא איִ֤ה הָּ֗סַדֲה־תֶא ןֵ֜מֹא יִ֨הְיַו7 

 ָ֙היִ֙בָא תֹו֤מְבּו הֶ֔אְרַמ תַ֣בֹוטְו ֙רַאֹּ֨ת־תַפְי הָ֤רֲעַּנַהְו םֵ֑אָו בָ֣א

 ׃תַֽבְל ֹו֖ל יַ֛כֳּדְרָמ ּהָ֧חָקְל ּהָּ֔מִאְו

 

 תֹוּ֛בַר תֹו֥רָעְנ ץֵ֞בָּקִהְבּֽו ֹו֔תָדְו 9ֶ֙לֶּ֙מַה־רַבְּד עַ֤מָּׁשִהְּב יִ֗הְיַו8 

 תיֵּ֣ב־לֶא ֙רֵּתְסֶא חַ֤קָּלִּתַו יָ֑גֵה ֣דַי־לֶא הָ֖ריִּבַה ןַׁ֥שּוׁש־לֶא

 ׃םיִֽׁשָּנַה רֵ֥מֹׁש יַ֖גֵה ֥דַי־לֶא 9ֶלֶּ֔מַה



 

־תֶא לֵהַבְיַ֠ו ֒ויָנָפְל דֶסֶ֣ח אָּׂ֣שִּתַו ֮ויָניֵעְב הָ֣רֲעַּנַה בַ֨טיִּתַו9 

 תֹו֔רָעְּנַה עַבֶׁ֣ש ֙תֵאְו ּהָ֔ל תֵ֣תָל ָ֙הֶ֙תֹונָמ־תֶאְו ָהיֶ֤קּורְמַּת

 ָהיֶ֛תֹורֲעַנ־תֶאְו ָהֶּ֧נַׁשְיַו 9ֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣בִמ ּהָ֖ל־תֶתָֽל תֹו֥יֻאְרָה

 ׃םיִֽׁשָּנַה תיֵּ֥ב בֹו֖טְל

 

 יַ֛כֳּדְרָמ יִּ֧כ ּהָּ֑תְדַלֹוֽמ־תֶאְו ּהָּ֖מַע־תֶא רֵּ֔תְסֶא הָדיִּ֣גִה־ֹאל10 

 ׃דיִּֽגַת־ֹאל רֶׁ֥שֲא ָהיֶ֖לָע הָּ֥וִצ

 

־תיֵּב רַ֣צֲח יֵ֖נְפִל 9ֵּ֔לַהְתִמ ֙יַכֳּדְרָמ םֹו֔יָו םֹו֣י־לָכְבּו11 

 ׃ּהָּֽב הֶׂ֖שָעֵּי־הַמּו רֵּ֔תְסֶא םֹו֣לְׁש־תֶא ֙תַעַ֙דָל םיִׁ֑שָּנַה



 

 ׁשֹו֗רֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֣מַה־לֶא ׀אֹו֣בָל הָ֜רֲעַנְו הָ֨רֲעַנ ֩רֹּת ַעיִּ֡גַהְבּו12 

 ןֵּ֥כ יִּ֛כ ׁשֶדֹ֔ח רָׂ֣שָע םיֵ֣נְׁש ֙םיִׁשָּנַה תָ֤דְּכ ּהָ֜ל תֹו֨יֱה ֩ץֵּקִמ

 הָּׁ֤שִׁשְו רֹּ֔מַה ןֶמֶׁ֣שְּב ֙םיִׁשָדֳח הָּׁ֤שִׁש ןֶ֑היֵקּורְמ יֵ֣מְי ּו֖אְלְמִי

 ׃םיִֽׁשָּנַה יֵ֖קּורְמַתְבּו םיִ֔מָׂשְּבַּב ֙םיִׁשָדֳח

 

 רַ֜מֹאּת רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא 9ֶלֶּ֑מַה־לֶא הָ֣אָּב הָ֖רֲעַּנַֽה הֶ֕זָבּו13 

 ׃9ֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב־דַע םיִׁ֖שָּנַה תיֵּ֥בִמ ּהָּ֔מִע אֹו֣בָל ּ֙הָל ןֵֽתָּ֤נִי

 

 ֙םיִׁשָּנַה תיֵּ֤ב־לֶא הָ֞בָׁש איִ֣ה רֶקֹּבַבּ֠ו הָ֗אָב איִ֣ה ׀בֶרֶ֣עָּב14 

־ֹאל םיִׁ֑שְגַליִּֽפַה רֵ֣מֹׁש 9ֶלֶּ֖מַה סיִ֥רְס זַ֛גְׁשֲעַֽׁש ֧דַי־לֶא יִ֔נֵׁש



 הָ֥אְרְקִנְו 9ֶלֶּ֖מַה ּהָּ֛ב ץֵ֥פָח־םִא יִּ֣כ 9ֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙דֹוע אֹו֥בָת

 ׃םֵֽׁשְב

 

 ֩רֶׁשֲא יַ֡כֳּדְרָמ דֹּ֣ד לִיַ֣חיִבֲא־תַּב רֵּ֣תְסֶא־רֹּת ַעיִּ֣גַהְבּו15 

ֹל 9ֶלֶּ֗מַה־לֶא אֹו֣בָל תַ֜בְל ֹו֨ל־חַֽקָל  םִ֣א יִּ֠כ רָ֔בָּד ֙הָׁשְקִב א֤

 יִ֤הְּתַו םיִׁ֑שָּנַה רֵ֣מֹׁש 9ֶלֶּ֖מַה־סיִרְס יַ֥גֵה רַ֛מֹאי רֶׁ֥שֲא־תֶא

 ׃ָהיֶֽאֹר־לָּכ יֵ֖ניֵעְּב ןֵ֔ח תאֵׂ֣שֹנ ֙רֵּתְסֶא

 

 ֹו֔תּוכְלַמ תיֵּ֣ב־לֶא ׁ֙שֹורֵוְׁשַחֲא 9ֶלֶּ֤מַה־לֶא רֵּ֜תְסֶא חַ֨קָּלִּתַו16 

 ׃ֹוֽתּוכְלַמְל עַבֶׁ֖ש־תַנְׁשִּב תֵ֑בֵט ׁשֶדֹ֣ח־אּוה יִ֖ריִׂשֲעָה ׁשֶדֹ֥חַּב

 



 ןֵ֥ח־אָּׂשִּתַו םיִׁ֔שָּנַה־לָּכִמ ֙רֵּתְסֶא־תֶא 9ֶלֶּ֤מַה בַ֨הֱאֶּיַו17 

 ּהָׁ֔שֹארְּב ֙תּוכְלַמ־רֶתֶּֽכ םֶׂ֤שָּיַו תuּ֑ותְּבַה־לָּכִמ ויָ֖נָפְל דֶסֶ֛חָו

 ׃יִּֽתְׁשַו תַחַּ֥ת ָהֶ֖כיִלְמַּיַו

 

 תֵ֖א ויָ֔דָבֲעַו ֙ויָרָׂש־לָכְל לֹו֗דָג הֶּ֣תְׁשִמ 9ֶלֶּ֜מַה ׂשַעַּ֨יַו18 

 ֥דַיְּכ תֵ֖אְׂשַמ ןֵּ֥תִּיַו הָׂ֔שָע ֙תֹוניִדְּמַל הָ֤חָנֲהַו רֵּ֑תְסֶא הֵּ֣תְׁשִמ

 ׃9ֶלֶּֽמַה

 


