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׳א׳:ג אסתר ׳ז-  
ים הָ  ר ׀ ַהְּדָבִר֣ י (א) ַאַח֣ ָתא ָהֲאגִָג֖ ן ֶּבֽן־ַהְּמָד֛ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֜רֹוׁש ֶאת־ָהָמ֧ ֶּלה ִּגַּדל֩ ַהֶּמ֨ ֵא֗

ֶלְך ֲאֶׁשר־ י ַהֶּמ֜ ר ִאּֽתֹו׃ (ב) ְוָכל־ַעְבֵד֨ ים ֲאֶׁש֥ ל ָּכל־ַהָּׂשִר֖ הּו ַוּיֶָׂ֙ש֙ם ֶאת־ִּכְס֔אֹו ֵמַע֕ ַוֽיְנְַּׂשֵא֑
ים ּוִמְֽׁשַּתֲחִוים֙  ֶלְך ּכְֹרִע֤ ַער ַהֶּמ֗ ע ְוֹ֥לא  ְּבַׁש֣ י ֹ֥לא יְִכַר֖ ְרֳּדַכ֔ ֶלְך ּוָמ֨ ן ִצָּוה־֣לֹו ַהֶּמ֑ ן ִּכי־ֵכ֖ ְלָהָמ֔

ר  ה עֹוֵב֔ י ַמּ֙דּוַע֙ ַאָּת֣ ֶלְך ְלָמְרֳּדָכ֑ ַער ַהֶּמ֖ ֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁש֥ י ַהֶּמ֛ אְמ֜רּו ַעְבֵד֥ ֹ֨ ִיְֽׁשַּתֲחֶוֽה׃ (ג) ַוּי
י באמרם [ְּכָא ת ִמְצַו֥ת ַהֶּמֶֽלְך׃ (ד) ַויְִה֗ ם ֵא֖ ע ֲאֵליֶה֑ ם] ֵאָלי֙ו ֣יֹום ָו֔יֹום ְוֹ֥לא ָׁשַמ֖ ְמָר֤

ם ֲאֶׁשר־֥הּוא יְהּוִדֽי׃ (ה)  י ִּכֽי־ִהִּג֥יד ָלֶה֖ י ָמְרֳּדַכ֔ ן ִלְראֹו֙ת ֲהַיַֽעְמדּ֙ו ִּדְבֵר֣ ַוּיִַּג֣ידּו ְלָהָמ֗
ה ֑לֹו ַוּיִָּמלֵ֥  ַע ּוִמְֽׁשַּתֲחֶו֖ י ּכֵֹר֥ ין ָמְרֳּדַכ֔ ן ִּכי־ֵא֣ יו ַוַּיְ֣רא ָהָמ֔ ן ֵחָמֽה׃ (ו) ַוִּיֶ֣בז ְּבֵעינָ֗ א ָהָמ֖

יד ֶאת־ָּכל־ ן ְלַהְׁשִמ֧ ׁש ָהָמ֗ י ַויְַבֵּק֣ ם ָמְרֳּדָכ֑ י ְלַבּ֔דֹו ִּכֽי־ִהִּג֥ידּו ֖לֹו ֶאת־ַע֣ ִלְׁשֹ֤לח יָ֙ד ְּבָמְרֳּדַכ֣
ֶדׁש ֹ֤ ם ָמְרֳּדָכֽי׃ (ז) ַּבח ר ְּבָכל־ַמְל֥כּות ֲאַחְׁשֵו֖רֹוׁש ַע֥ ים ֲאֶׁש֛ ֶדׁש  ַהּיְהּוִד֛ ֹ֣ ָהִראׁשֹו֙ן הּוא־ח

ן ִמּ֧יֹום ׀ ל ִלְפֵנ֣י ָהָמ֗ יל ּפּו֩ר ֨הּוא ַהּגֹוָר֜ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ִהִּפ֣ ה ַלֶּמ֖ ים ֶעְׂשֵר֔ ן ִּבְׁשנַ֙ת ְׁשֵּת֣  נִיָס֔
ֶדׁש ֲאָדֽר׃ (ס) ֹ֥ ר הּוא־ח ֶדׁש ְׁשנֵים־ָעָׂש֖ ֹ֥ ֶדׁש ְלח ֹ֛ ְל֛יֹום ּוֵמח  

 
 

׳ט׳:ה אסתר ד״י-  
א הָ  ֶלְך (ט) ַוּיֵֵצ֤ ַער ַהֶּמ֗ י ְּבַׁש֣ ן ֶאֽת־ָמְרֳּדַכ֜ ב ְוִכְראֹו֩ת ָהָמ֨ ַח ְו֣טֹוב ֵל֑ ָמ֙ן ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ָׂשֵמ֖

ן ַוּיָ֖בֹוא ֶאל־ ק ָהָמ֔ י ֵחָמֽה׃ (י) ַוּיְִתַאַּפ֣ ן ַעֽל־ָמְרֳּדַכ֖ ּנּו ַוּיִָּמֵל֥א ָהָמ֛ ְוֹלא־ָק֙ם ְוֹלא־ָז֣ע ִמֶּמ֔
א אֶ  ן ֶאת־ְּכ֥בֹוד ֵּבי֑תֹו ַוּיְִׁשַל֛ח ַוּיֵָב֥ ם ָהָמ֛ ר ָלֶה֥ יו ְוֶאת־ֶזֶ֥רׁש ִאְׁשּֽתֹו׃ (יא) ַויְַסֵּפ֨ ת־אֲֹהָב֖

י  ים ְוַעְבֵד֥ ר נְִּׂש֔אֹו ַעל־ַהָּׂשִר֖ ת ֲאֶׁש֣ ֶלְ֙ך ְוֵא֣ ר ִּגְּד֤לֹו ַהֶּמ֙ יו ְוֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ ב ָּבָנ֑ ֹ֣ ָעְׁש֖רֹו ְור
ף ֹלא־ֵהִביָא ה ַהֶּמֶֽלְך׃ (יב) ַוּיֹאֶמ֮ר ָהָמ֒ן ַא֣ ֶלְך ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֥ ה ִעם־ַהֶּמ֛ ר ַהַּמְלָּכ֧ ֩ה ֶאְסֵּת֨

ה ֵאיֶנּ֥נּו  רּוא־ָלּ֖ה ִעם־ַהֶּמֶֽלְך׃ (יג) ְוָכל־זֶ֕ ר ֲאִנ֥י ָקֽ י ְוגַם־ְלָמָח֛ י ִאם־אֹוִת֑ ָתה ִּכ֣ ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖
י יֹוֵׁש֖  י ַהּיְהּוִד֔ ר ֲאִנ֤י רֶֹא֙ה ֶאת־ָמְרֳּדַכ֣ ת ֲאֶׁש֨ י ְּבָכל־ֵע֗ ה ִל֑ ַער ַהֶּמֶֽלְך׃ (יד) ׁשֶֹו֖ ב ְּבַׁש֥

ר  ֹ֣ ֶקר ׀ ֱאמ ֹ֣ ים ַאָּמ֒ה ּוַבּב ַּה ֲחִמִּׁש֣ ֹ֣ יו ַיֲֽעׂשּו־ֵע֮ץ ָּגב ֲהָב֗ ֹֽ ֶרׁש ִאְׁשּ֜תֹו ְוָכל־א אֶמר לֹ֩ו זֶ֨ ֹ֣ ַוּת
ב הַ  ַח ַוּיִיַט֧ ה ָׂשֵמ֑ ֶלְך ֶאל ַהִּמְׁשֶּת֖ ֹֽא־ִעם־ַהֶּמ֥ יו ּוב ֶלְך ְויְִת֤לּו ֶאֽת־ָמְרֳּדַכ֙י ָעָל֔ ר ִלְפֵנ֥י ַלֶּמ֗ ָּדָב֛

ן ַוַּיַ֥עׂש ָהֵעֽץ׃ (פ) ָהָמ֖  
 



 
׳א׳:ו אסתר ג״י-  

ים  י ַהּיִָמ֔ ֶפר ַהּזְִכרֹנֹו֙ת ִּדְבֵר֣ יא ֶאת־ֵס֤ אֶמר ְלָהִב֞ ֹ֗ ֶלְך ַוּי ה ְׁשַנ֣ת ַהֶּמ֑ יְָלה ַה֔הּוא נְָדָד֖ (א) ַּבַּל֣
א ָכ֗תּוב ים ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֶֽלְך׃ (ב) ַוּיִָּמֵצ֣ ֶרׁש  ַוּיְִה֥יּו נְִקָרִא֖ נָא ָוֶת֗ י ַעל־ִּבגְָת֣ יד ָמְרֳּדַכ֜ ֲאֶׁש֩ר ִהִּג֨

א ֹ֣ ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש׃ (ג) ַוּי ד ַּבֶּמ֖ ר ִּבְקׁשּ֙ו ִלְׁשֹ֣לַח יָ֔ ף ֲאֶׁש֤ י ַהַּס֑ ֶלְך ִמּׁשְֹמֵר֖ י ַהֶּמ֔ ֶמר ְׁשנֵ֙י ָסִריֵס֣
י ַעל־ֶז֑ה וַ  ר ּוגְדּוָּל֛ה ְלָמְרֳּדַכ֖ ה יְָק֧ ֶלְך ַמֽה־ּנֲַעָׂש֞ יו ֹלא־ַהֶּמ֔ ְרָת֔ ֶלְ֙ך ְמָׁש֣ י ַהֶּמ֙ אְמ֜רּו נֲַעֵר֤ ֹ֨ ּי

ה  יצֹונָ֔ ֶלְ֙ך ַהִח֣ ר ֵּבית־ַהֶּמ֙ א ַלֲחַצ֤ ן ָּב֗ ר ְוָהָמ֣ י ֶבָחֵצ֑ ֶלְך ִמ֣ אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ ה ִעּ֖מֹו ָּדָבֽר׃ (ד) ַוּי נֲַעָׂש֥
ין ֽלֹו׃ (ה) ץ ֲאֶׁשר־ֵהִכ֥ י ַעל־ָהֵע֖ ֶלְך ִלְתלֹו֙ת ֶאֽת־ָמְרֳּדַכ֔ ר ַלֶּמ֔ ֹ֣ ֶלְ֙ך  ֵלאמ י ַהֶּמ֙ אְמ֜רּו נֲַעֵר֤ ֹ֨ ַוּי

ֶלְך  אֶמר לֹ֙ו ַהֶּמ֔ ֹ֤ ֶלְך יָֽבֹוא׃ (ו) ַוּיָבֹו֮א ָהָמ֒ן ַוּי אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ ר ַוּי ד ֶּבָחֵצ֑ ן עֵֹמ֣ יו ִהֵּנ֥ה ָהָמ֖ ֵאָל֔
י יַ  אֶמר ָהָמ֙ן ְּבִלּ֔בֹו ְלִמ֞ ֹ֤ ץ ִּביָק֑רֹו ַוּי ֶלְך ָחֵפ֣ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ֶלְך ַמה־ַלֲעׂ֕שֹות ָּבִא֕ ץ ַהֶּמ֛ ֹ֥ ְחּפ

ֶלְך ָחֵפ֥ץ ִּביָקֽרֹו׃  ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ֶלְך ִא֕ ן ֶאל־ַהֶּמ֑ אֶמר ָהָמ֖ ֹ֥ ר ִמֶּמּֽנִי׃ (ז) ַוּי ר יֹוֵת֥ ַלֲעׂ֥שֹות יְָק֖
ֶלְך ַוֲאֶׁש֥  ב ָעָלי֙ו ַהֶּמ֔ ר ָרַכ֤ ֶלְך ְו֗סּוס ֲאֶׁש֨ ר ָלַֽבׁש־ּ֖בֹו ַהֶּמ֑ יאּ֙ו ְל֣בּוׁש ַמְל֔כּות ֲאֶׁש֥ ר (ח) יִָב֙

ֶלְ֙ך  י ַהֶּמ֙ יׁש ִמָּׂשֵר֤ ן ֶּכֶ֥תר ַמְל֖כּות ְּברֹאֽׁשֹו׃ (ט) ְונָ֨תֹון ַהְּל֜בּוׁש ְוַהּ֗סּוס ַעל־יַד־ִא֞ נִַּת֛
הּו ַעל־ַהּסּו֙ס  ץ ִּבֽיָק֑רֹו ְוִהְרִּכיֻב֤ ֶלְך ָחֵפ֣ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ יׁשּ֙ו ֶאת־ָהִא֔ ים ְוִהְלִּב֙ ַהַּֽפְרְּתִמ֔

יר ְוָקרְ  אֶמר ִּבְר֣חֹוב ָהִע֔ ֹ֨ ֶלְך ָחֵפ֥ץ ִּביָקֽרֹו׃ (י) ַוּי ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ה ָלִא֔ ָכה יֵָעֶׂש֣ יו ָּכ֚ ֣אּו ְלָפנָ֔
י  ְרָּת ַוֲֽעֵׂשה־ֵכ֙ן ְלָמְרֳּדַכ֣ ר ִּדַּב֔ ח ֶאת־ַהְּל֤בּוׁש ְוֶאת־ַהּסּו֙ס ַּכֲאֶׁש֣ ֵהר ַק֣ ן ַמ֠ ֶלְך ְלָהָמ֗ ַהֶּמ֜

ֶלְך ַער ַהֶּמ֑ ב ְּבַׁש֣ י ַהּיֹוֵׁש֖ ח ָהָמ֙ן ֶאת־ ַהּיְהּוִד֔ ר ִּדַּבְֽרָּת׃ (יא) ַוּיִַּק֤ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ ר ִמּכ ל ָּדָב֔ ַאל־ַּתֵּפ֣
ָכה יו ָּכ֚ א ְלָפנָ֔ יר ַוּיְִקָר֣ הּ֙ו ִּבְר֣חֹוב ָהִע֔ י ַוּיְַרִּכיֵב֙ ׁש ֶאֽת־ָמְרֳּדָכ֑  ַהְּל֣בּוׁש ְוֶאת־ַהּ֔סּוס ַוּיְַלֵּב֖

ֶלְך ָחֵפ֥ץ ִּביקָ  ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ה ָלִא֔ ֶלְך ְוָהָמ֙ן יֵָעֶׂש֣ ַער ַהֶּמ֑ י ֶאל־ַׁש֣ ֽרֹו׃ (יב) ַוָּיָׁ֥שב ָמְרֳּדַכ֖
ת  יו ֵא֖ ֲהָב֔ ֹ֣ ן ְלֶזֶ֤רׁש ִאְׁשּתֹ֙ו ּוְלָכל־א ר ָהָמ֜ אׁש׃ (יג) ַויְַסֵּפ֨ ֹֽ ל ַוֲח֥פּוי ר ף ֶאל־ֵּבי֔תֹו ָאֵב֖ נְִדַח֣

יו ְוֶזֶ֣רׁש ִאְׁשּ֗תֹו אִ֣  אְמרּ֩ו ֨לֹו ֲחָכָמ֜ ֹ֩ הּו ַוּי ר ָקָר֑ י ֲאֶׁש֩ר ָּכל־ֲאֶׁש֣ ים ָמְרֳּדַכ֞ ם ִמֶּזַ֣רע ַהּיְהּוִד֡
ל ֔לֹו ִּכֽי־נָ֥פֹול ִּתּ֖פֹול ְלָפָנֽיו׃ ל ְלָפנָי֙ו ֹלא־תּוַכ֣ ֹ֤ ַהִחּ֨לֹוָת ִלנְּפ  
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