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  פרק א- "אסתר"ספר 
ֵורֹוׁש  ַהּמֵֹלך  ֵמֹהדו  א ֵורֹוׁש  הוא  ֲאַחׁשְ יֵמי  ֲאַחׁשְ ַּוְיִהי  ּבִ ּ ְּ

ִרים  וֵמָאה  ְמִדיָנה ַבע  ְוֶעׂשְ ְּוַעד־ּכוׁש  ׁשֶ ֶבת  ב:  ּ ׁשֶ ָיִמים  ָהֵהם  ּכְ ּּבַ
יָרה|   ן  ַהּבִ ׁשוׁשַ ר  ּבְ א  ַמְלכותֹו  ֲאׁשֶ ּסֵ ֵורֹוׁש  ַעל  ּכִ ֶלך  ֲאַחׁשְ ַּהּמֶ ּ ְ :
ָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל  ג ה ְלָכל־ׂשָ ּתֶ ה ִמׁשְ לֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעׂשָ ַנת ׁשָ ׁשְ | ּבִ

ִדינֹות  ְלָפָניו ֵרי  ַהּמְ ִמים  ְוׂשָ ָּפַרס  וָמַדי  ַהַפְרּתְ ַה ד:  ּּ ְרֹאתֹו ּבְ
דוָלתֹו  ָיִמים  ְפֶאֶרת  ּגְ בֹוד  ַמְלכותֹו  ְוֶאת־ְיָקר  ּתִ ר  ּכְ ֶּאת־עׁשֶ ּ ּ

מֹוִנים  וְמַאת  יֹום ים  ׁשְ ה |  ּוִבְמלֹואת   ה:  ַּרּבִ ַּהָיִמים  ָהֵאֶלה  ָעׂשָ ּ
דֹול  יָרה  ְלִמּגָ ן  ַהּבִ ׁשוׁשַ ְמְצִאים  ּבְ ֶלך  ְלָכל־ָהָעם  ַהּנִ ַּהּמֶ ְ

ְבַעת ה  ׁשִ ּתֶ ֶלךְוַעד־ָקָטן  ִמׁשְ יַתן  ַהּמֶ ת  ּבִ ּנַ ֲחַצר  ּגִ ּחור  ו:  ְ  ָיִמים  ּבַ
ִליֵלי  ֶכֶסף |   ָמן  ַעל־ּגְ ַחְבֵלי־בוץ  ְוַאְרּגָ ְרַפס  וְתֵכֶלת  ָאחוז  ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ

ׁש  ִמטֹות   ְּוַעּמוֵדי  ׁשֵ ׁש  ְוַדר |  ּ ַהט־ָוׁשֵ ָזָהב  ָוֶכֶסף  ַעל  ִרְצַפת  ּבַ
ְכֵלי  ָזָהב  ְוֵכִלים  ִמּכֵ ז:  ְוֹסָחֶרת קֹות  ּבִ ִלים  ׁשֹוִנים  ְוֵיין ְוַהׁשְ
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ֶלך ַיד  ַהּמֶ ְַמְלכות  ָרב  ּכְ י־ֵכן   ח:  ּ ִתָיה  ַכָדת  ֵאין  ֹאֵנס  ּכִ ְּוַהּשְׁ ּ |
ְרצֹון  ִאיׁש־ָוִאיׁש יתֹו  ַלֲעׂשֹות  ּכִ ל־ַרב  ּבֵ ֶלך  ַעל  ּכָ ד  ַהּמֶ : ְִיּסַ

ר  ט ְלכות  ֲאׁשֶ ית  ַהּמַ ים  ּבֵ ה  ָנׁשִ ּתֵ ָתה  ִמׁשְ ה  ָעׂשְ ְלּכָ י  ַהּמַ ּתִ ם  ַוׁשְ ּּגַ
ֵורֹוׁשַל ֶלך ֲאַחׁשְ ָיִין ָאַמר  י: ְּמֶ ֶלך ּבַ טֹוב ֵלב־ַהּמֶ ִביִעי ּכְ יֹום ַהּשְׁ ּּבַ ְּ

ְבַעת  ס  ׁשִ ְגָתא  ַוֲאַבְגָתא  ֵזַתר  ְוַכְרּכַ ְזָתא  ַחְרבֹוָנא  ּבִ ִּלְמהוָמן  ּבִ ּ
ֵורֹוׁש ֶלך  ֲאַחׁשְ ְרִתים  ֶאת־ְפֵני  ַהּמֶ ִריִסים  ַהְמׁשָ ְַהּסָ ְלָהִביא  יא:  ּ

י  ַה ּתִ ֶכֶתר  ַמְלכות  ְלַהְראֹות ֶאת־ַוׁשְ ֶלך  ּבְ ה  ִלְפֵני  ַהּמֶ ְלּכָ ּּמַ ְ

י־טֹוַבת  ַמְרֶאה  ִהיא ִרים  ֶאת־ָיְפָיה  ּכִ ים  ְוַהּשָׂ ָמֵאן  יב:  ָּהַעּמִ ַוּתְ
ִריִסים  ַוִיְקֹצף  ַיד  ַהּסָ ר  ּבְ ֶלך  ֲאׁשֶ ְדַבר  ַהּמֶ י  ָלבֹוא  ּבִ ּתִ ה  ַוׁשְ ְלּכָ ַּהּמַ ְ

ֲעָרה  ב ֶלך  ְמֹאד  ַוֲחָמתֹו  ּבָ ֶלך  ַלֲחָכִמים  ֹיְדֵעי  יג:  ֹוְַהּמֶ ְַויֹאֶמר  ַהּמֶ ּ
ל־ֹיְדֵעי  ָדת  ָוִדין ֶלך  ִלְפֵני  ּכָ י־ֵכן  ְדַבר  ַהּמֶ ים  ּכִ ָּהִעּתִ ֹרב  יד:  ְּ ְוַהּקָ

יׁש  ֶמֶרס  ַמְרְסָנא  ְממוָכן  ָתר  ַאְדָמָתא  ַתְרׁשִ ָנא  ׁשֵ ְרׁשְ ֵּאָליו  ּכַ
ֵרי   ְבַעת  ׂשָ ֶלך|  ׁשִ ְָפַרס  וָמַדי  ֹרֵאי  ְפֵני  ַהּמֶ ּ ִבים  ִראׁשָֹנה ּּ ּ  ַהיׁשְ

ְלכות ּמַ י  ַעל   טו:  ּּבַ ּתִ ה  ַוׁשְ ְלּכָ ּמַ ָדת  ַמה־ַלֲעׂשֹות  ּבַ ר |  ּּכְ ֲאׁשֶ
ִריִסים ַיד  ַהּסָ ֵורֹוׁש  ּבְ ֶלך  ֲאַחׁשְ ָתה  ֶאת־ַמֲאַמר  ַהּמֶ : ְֹלא־ָעׂשְ

ֶלך ְמוֻמָכןַּויֹאֶמר   טז ִרים  ֹלא  ַעל־ַהּמֶ ֶלך  ְוַהּשָׂ ְ  ְממוָכן  ִלְפֵני  ַהּמֶ ְ ּ
ִרים ְּלַבד ל־ַהּשָׂ י  ַעל־ּכָ ה  ּכִ ְלּכָ י  ַהּמַ ּתִ ֹו  ָעְוָתה  ַוׁשְ

ֵורֹוׁש ֶלך  ֲאַחׁשְ ָכל־ְמִדינֹות  ַהּמֶ ר  ּבְ ים  ֲאׁשֶ ל־ָהַעּמִ : ְְוַעל־ּכָ
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ְעֵליֶהן  יז ים  ְלַהְבזֹות  ּבַ ׁשִ ל־ַהּנָ ה  ַעל־ּכָ ְלּכָ י־ֵיֵצא  ְדַבר־ַהּמַ ּכִ
ֵורֹוׁש  ָאַמ ֶלך  ֲאַחׁשְ ָאְמָרם  ַהּמֶ ֵעיֵניֶהן  ּבְ י ְּבְ ּתִ ר  ְלָהִביא  ֶאת־ַוׁשְ

ה  ְלָפָניו  ְוֹלא־ָבָאה ְלּכָ ְּוַהיֹום  ַהֶזה  ּתֹאַמְרָנה   יח:  ַהּמַ רֹות |  ּ ׂשָ
ֶלך  ֵרי  ַהּמֶ ה  ְלֹכל  ׂשָ ְלּכָ ְמעו  ֶאת־ְדַבר  ַהּמַ ר  ׁשָ ְָפַרס־וָמַדי  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ָזיֹון  ָוָקֶצף ּוְכַדי  ּבִ ֶלך  טֹוב  ֵיֵצא  ְדַבר־ַמְלכות  יט:  ּ ִּאם־ַעל־ַהּמֶ ְ

ר  ֹלא־ָתבֹוא ִמ ָדֵתי  ָפַרס־וָמַדי  ְוֹלא  ַיֲעבֹור  ֲאׁשֶ ֵתב  ּבְ ְּלָפָניו  ְוִיּכָ ּ
ֶלך  ִלְרעוָתה  ן  ַהּמֶ ֵורֹוׁש  וַמְלכוָתה  ִיּתֵ ֶלך  ֲאַחׁשְ י  ִלְפֵני  ַהּמֶ ּתִ ַּוׁשְ ּ ּ ּ ְּ ְ

ה ּנָ ה  כ:  ַּהטֹוָבה  ִמּמֶ ר־ַיֲעׂשֶ ֶלך  ֲאׁשֶ ַמע  ִפְתָגם  ַהּמֶ ְְוִנׁשְ ּ
י  ַר ָכל־ַמְלכותֹו  ּכִ נו  ְיָקר  ְלַבְעֵליֶהן ּּבְ ים  ִיּתְ ׁשִ ה  ִהיא  ְוָכל־ַהּנָ ּּבָ
דֹול  ְוַעד־ָקָטן ִרים  כא:  ְלִמּגָ ֶלך  ְוַהּשָׂ ֵעיֵני  ַהּמֶ ְַוִייַטב  ַהָדָבר  ּבְ ּ ּ

ְדַבר  ְממוָכן ֶלך  ּכִ ַּוַיַעׂש  ַהּמֶ ְ ל־ְמִדינֹות  כב:  ּ ַלח  ְסָפִרים ֶאל־ּכָ ַּוִיׁשְ
ְכ ֶלך  ֶאל־ְמִדיָנה  וְמִדיָנה  ּכִ ַּהּמֶ ְלׁשֹונֹו ְ ָּתָבה  ְוֶאל־ַעם  ָוָעם  ּכִ

ְלׁשֹון ַעּמֹו ר ּכִ ֵביתֹו וְמַדּבֵ ל־ִאיׁש ׂשֵרר ּבְ  :ִּלְהיֹות ּכָ

  פרק ב- "אסתר"ספר 
ֵורֹוׁש  ָזַכר  א ֶלך  ַאֲחׁשְ ׁשֹך  ֲחַמת  ַהּמֶ ְַאַחר  ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ּכְ ְ ּ ּ

ר־ִנְגַזר  ָע ָתה  ְוֵאת  ֲאׁשֶ ר־ָעׂשָ י  ְוֵאת  ֲאׁשֶ ּתִ : ֶליָהֶאת־ַוׁשְ
ֶלך  ְנָערֹות  ב ְרָתיו  ְיַבְקׁשו  ַלּמֶ ֶלך  ְמׁשָ ְַויֹאְמרו  ַנֲעֵרי־ַהּמֶ ְּ ּ ּ
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תולֹות  טֹובֹות  ַמְרֶאה ָכל־ְמִדינֹות  ג:  ּּבְ ֶלך  ְפִקיִדים  ּבְ ְּוַיְפֵקד  ַהּמֶ ְ

ל־ַנֲעָרה־ְבתוָלה  טֹוַבת  ַמְרֶאה  צו  ֶאת־ּכָ ַּמְלכותֹו  ְוִיְקּבְ ּ ּ
ית יָרה  ֶאל־ּבֵ ן  ַהּבִ ֶלך ֶּאל־ׁשוׁשַ ים  ֶאל־ַיד  ֵהֶגא  ְסִריס  ַהּמֶ ׁשִ ְ  ַהּנָ

ְמרוֵקיֶהן ים  ְוָנתֹון  ּתַ ׁשִ ֵעיֵני  ד:  ּׁשֵֹמר  ַהּנָ יַטב  ּבְ ר  ּתִ ֲעָרה  ֲאׁשֶ ְוַהּנַ
ן ֶלך ַוַיַעׂש ּכֵ ֵעיֵני ַהּמֶ י ַוִייַטב ַהָדָבר ּבְ ּתִ ַחת ַוׁשְ ְמֹלך ּתַ ֶלך ּתִ ַּהּמֶ ְּ ְ ְּ :

ן  ַהּבִ ה ׁשוׁשַ ִּאיׁש  ְיהוִדי  ָהָיה  ּבְ ן  ָיִאיר ּ מֹו  ָמְרֳדַכי  ּבֶ ּיָרה  וׁשְ ּ
ן־ִקיׁש  ִאיׁש  ְיִמיִני ְמִעי  ּבֶ ן־ׁשִ ַלִים  ו:  ּבֶ ר  ָהְגָלה  ִמירוׁשָ ֲּאׁשֶ

ר  ֶהְגָלה  ר  ָהְגְלָתה  ִעם  ְיָכְנָיה  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ִּעם־ַהּגָֹלה  ֲאׁשֶ ְ

ֶבל ר  ֶמֶלך  ּבָ ְְנבוַכְדֶנאּצַ ה  ִהיא  ֶאְס ז:  ּ ר ַוְיִהי  ֹאֵמן  ֶאת־ֲהַדּסָ ּתֵ
ֲעָרה  ְיַפת־ּתַֹאר  ְוטֹוַבת  י  ֵאין  ָלה  ָאב  ָוֵאם  ְוַהּנַ ת־דֹדֹו  ּכִ ּּבַ ּ

ה  ְלָקָחה  ָמְרֳדַכי  לֹו  ְלַבת ַּמְרֶאה  וְבמֹות  ָאִביָה  ְוִאּמָ ּ ּ ַוְיִהי  ח:  ּ
ן  ֵבץ  ְנָערֹות  ַרּבֹות  ֶאל־ׁשוׁשַ ֶלך  ְוָדתֹו  וְבִהּקָ ַמע  ְדַבר־ַהּמֶ ִהּשָׁ ּּבְ ּ ְּ

יָרה ֶאל־ַיד ֵהָג ֶלך ֶאל־ַיד ֵהַגי ַהּבִ ית ַהּמֶ ר ֶאל־ּבֵ ָלַקח ֶאְסּתֵ ְי ַוּתִ ּ
ים ׁשִ א  ֶחֶסד  ְלָפָניו  ט:  ׁשֵֹמר  ַהּנָ ּשָׂ ֲעָרה  ְבֵעיָניו  ַוּתִ יַטב  ַהּנַ ַוּתִ

ַבע  ְמרוֶקיָה  ְוֶאת־ָמנֹוֶתָה  ָלֵתת  ָלה  ְוֵאת  ׁשֶ ַּוְיַבֵהל  ֶאת־ּתַ ּ
ֶלך  ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת־ָלה ִמּבֵ ְַהּנְ ָה ְוֶאת־ַנֲערֹוֶתיָה ּ ּנֶ ַוְיׁשַ

ים ׁשִ ית  ַהּנָ ה  י:  ְלטֹוב  ּבֵ ר  ֶאת־ַעּמָ יָדה  ֶאְסּתֵ ֹּלא־ִהּגִ
יד ר  ֹלא־ַתּגִ י  ָמְרֳדַכי  ִצָוה  ָעֶליָה  ֲאׁשֶ ה  ּכִ ְּוֶאת־מֹוַלְדּתָ ּ ּ :
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ים  יא ׁשִ ית־ַהּנָ ְוְבָכל־יֹום  ָויֹום  ָמְרֳדַכי  ִמְתַהֵלך  ִלְפֵני  ֲחַצר  ּבֵ ּ ּ ּ
הָלַדַעת  ֶאת־ׁשְ ה  ּבָ ר  וַמה־ֵיָעׂשֶ ּלֹום  ֶאְסּתֵ יַע  ּתֹר  יב:  ּּ ּוְבַהּגִ

ץ  ֱהיֹות  ָלה |  ַנֲעָרה  ְוַנֲעָרה  ָלבֹוא   ֵורֹוׁש  ִמּקֵ ֶלך  ֲאַחׁשְ ֶּאל־ַהּמֶ ְ

ן  ִיְמְלאו  ְיֵמי  ְמרוֵקיֶהן  י  ּכֵ ר  ֹחֶדׁש  ּכִ ֵנים  ָעׂשָ ים  ׁשְ ׁשִ ַדת  ַהּנָ ּּכְ ּ
ּשָׁ ֶמן ַהּמֹר ְוׁשִ ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ּשָׁ ִמים וְבַתְמרוֵקי ׁשִ ׂשָ ּבְ ים ּבַ ּה ֳחָדׁשִ ּ

ים ׁשִ ר ּתֹאַמר  יג: ַהּנָ ל־ֲאׁשֶ ֶלך ֵאת ּכָ ָאה ֶאל־ַהּמֶ ֲעָרה ּבָ ְוָבֶזה ַהּנַ ּ
ֶלך ית  ַהּמֶ ים  ַעד־ּבֵ ׁשִ ית  ַהּנָ ה  ִמּבֵ ֵתן  ָלה  ָלבֹוא  ִעּמָ ְִיּנָ ּ ֶעֶרב  יד:  ּ ּבָ

י|   ׁשִ ית  ַהּנָ ָבה  ֶאל־ּבֵ ִני  ֶאל־ַיד ִּהיא  ָבָאה  וַבּבֶֹקר  ִהיא  ׁשָ ם  ׁשֵ
ים  ֹלא־ָתבֹוא  עֹוד  ֶלך  ׁשֵֹמר  ַהִפיַלְגׁשִ ַגז  ְסִריס  ַהּמֶ ֲעׁשְ ּׁשַ ְ

ם ֶלך  ְוִנְקְרָאה  ְבׁשֵ ה  ַהּמֶ י  ִאם־ָחֵפץ  ּבָ ֶלך  ּכִ ְֶאל־ַהּמֶ יַע  טו:  ְּ ּוְבַהּגִ
ר  ָלַקח־לֹו  ְלַבת  ָלבֹוא  ת־ֲאִביַחִיל  דֹד  ָמְרֳדַכי  ֲאׁשֶ ר  ּבַ ּּתֹר־ֶאְסּתֵ ּ

ֶלך   ר  ֹיאַמר  ֵהַגי ְֶאל־ַהּמֶ י  ִאם  ֶאת־ֲאׁשֶ ה  ָדָבר  ּכִ ֹּלא  ִבְקׁשָ
ֵעיֵני  את  ֵחן  ּבְ ר  ֹנׂשֵ ִהי  ֶאְסּתֵ ים  ַוּתְ ׁשִ ֶלך  ׁשֵֹמר  ַהּנָ ְְסִריס־ַהּמֶ

ל־ֹרֶאיָה ית  טז:  ּכָ ֵורֹוׁש  ֶאל־ּבֵ ֶלך  ֲאַחׁשְ ר  ֶאל־ַהּמֶ ָלַקח  ֶאְסּתֵ ְַוּתִ ּ
יִרי  הוא־ֹחֶדׁש  ֵטֵבת   ֹחֶדׁש  ָהֲעׂשִ ַּמְלכותֹו  ּבַ ַבע ּ ַנת־ׁשֶ ׁשְ ּבִ

א־ֵחן  יז: ְּלַמְלכותֹו ּשָׂ ים ַוּתִ ׁשִ ל־ַהּנָ ר ִמּכָ ֶלך ֶאת־ֶאְסּתֵ ְַוֶיֱאַהב ַהּמֶ ּ
ה  ֹראׁשָ ֶתר־ַמְלכות  ּבְ ם  ּכֶ תוֹלת  ַוָיׂשֶ ל־ַהּבְ ָּוֶחֶסד  ְלָפָניו  ִמּכָ ּ ּּ

י ּתִ ַחת ַוׁשְ ה ָגדֹול ְלָכל־ׂשָ יח: ַּוַיְמִליֶכָה ּתַ ּתֶ ֶלך ִמׁשְ ְַוַיַעׂש ַהּמֶ ָריו ּ
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ֵאת  ן ַמׂשְ ה ַוִיּתֵ ִדינֹות ָעׂשָ ר ַוֲהָנָחה ַלּמְ ה ֶאְסּתֵ ּתֵ ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמׁשְ
ֶלך ַיד  ַהּמֶ ב  יט:  ְּכְ ִנית  וָמְרֳדַכי  יׁשֵ תולֹות  ׁשֵ ֵבץ  ּבְ ּוְבִהּקָ ּ ּ ּ

ֶלך ַער־ַהּמֶ ׁשַ ה  כ:  ְּבְ ה  ְוֶאת־ַעּמָ ֶדת  מֹוַלְדּתָ ר  ַמּגֶ ֵּאין  ֶאְסּתֵ ּ
ר  ִצָוה  ָעֶליָה ֲאׁשֶ ה ּּכַ ר  ֹעׂשָ ּ  ָמְרֳדָכי  ְוֶאת־ַמֲאַמר  ָמְרֳדַכי  ֶאְסּתֵ ּ

ר  ָהְיָתה  ְבָאְמָנה  ִאּתֹו ֲאׁשֶ ב  כא:  ּכַ ָיִמים  ָהֵהם  וָמְרֳדַכי  יׁשֵ ּּבַ ּ ּ
ְֹמֵרי  ֶלך  ִמּשׁ ֵני־ָסִריֵסי  ַהּמֶ ְגָתן  ָוֶתֶרׁש  ׁשְ ֶלך  ָקַצף  ּבִ ַער־ַהּמֶ ׁשַ ְּבְ ְ

ֶלך   ּמֶ ֹלַח  ָיד  ּבַ ף  ַוְיַבְקׁשו  ִלׁשְ ְַהּסַ ֵורׁשּ ַּוִיָוַדע  ַהָדָבר  כב:  ֲאַחׁשְ ּ ּ
ם  ׁשֵ ֶלך  ּבְ ר  ַלּמֶ ה  ַוּתֹאֶמר  ֶאְסּתֵ ְלּכָ ר  ַהּמַ ד  ְלֶאְסּתֵ ְְלָמְרֳדַכי  ַוַיּגֵ ּ ּ

ֵתב  כג:  ָּמְרֳדָכי ֵניֶהם ַעל־ֵעץ ַוִיּכָ לו ׁשְ ֵצא ַוִיּתָ ׁש ַהָדָבר ַוִיּמָ ַּוְיֻבּקַ ּ ּּ ּ
ֶלך ֵסֶפר ִדְבֵרי ַהָיִמים ִלְפֵני ַהּמֶ ְּבְ ּ ּ: 

  פרק ג- "אסתר"ספר 
ֵורֹוׁש  ֶאת־ָהָמן |  ַאַחר   א ֶלך  ֲאַחׁשְ ַדל  ַהּמֶ ְַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ּגִ ּ ּּ

ְסאֹו  ֵמַעל  ם  ֶאת־ּכִ ֵאהו  ַוָיׂשֶ ָדָתא  ָהֲאָגִגי  ַוְיַנּשְׂ ן־ַהּמְ ּּבֶ ּ
ר  ִאּתֹו ִרים  ֲאׁשֶ ל־ַהּשָׂ ַער  ב:  ּכָ ׁשַ ר־ּבְ ֶלך  ֲאׁשֶ ְְוָכל־ַעְבֵדי  ַהּמֶ

ֶלך ּכְֹרִע ֶלך וָמְרֳדַכי ְַהּמֶ י־ֵכן ִצָוה־לֹו ַהּמֶ ֲחִוים ְלָהָמן ּכִ ּתַ ּים וִמׁשְ ּ ּ ְּ

ֲחֶוה ּתַ ַער  ג:  ֹלא  ִיְכַרע  ְוֹלא  ִיׁשְ ׁשַ ר־ּבְ ֶלך  ֲאׁשֶ ְַויֹאְמרו  ַעְבֵדי  ַהּמֶ ּ ּ
ֶלך ה  עֹוֵבר  ֵאת  ִמְצַות  ַהּמֶ ֶלך  ְלָמְרֳדָכי  ַמדוַע  ַאּתָ ְַהּמֶ ְּ ּ ַוְיִהי  ד:  ּ
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ָאְמָרם ָאְמָרם ֵאּבְ ידו ְלָהָמן  ּכְ ַמע ֲאֵליֶהם ַוַיּגִ ָּליו יֹום ָויֹום ְוֹלא ׁשָ ּ
ר־הוא  יד  ָלֶהם  ֲאׁשֶ י־ִהּגִ ִּלְראֹות  ֲהַיַעְמדו  ִדְבֵרי  ָמְרֳדַכי  ּכִ ּ ּ ּ

ֵלא  ה:  ְּיהוִדי ֲחֶוה  לֹו  ַוִיּמָ ּתַ י־ֵאין  ָמְרֳדַכי  ּכֵֹרַע  וִמׁשְ ַּוַיְרא  ָהָמן  ּכִ ּּ ּ
ֵעיָניו   ו:  ָהָמן  ֵחָמה ידו ַּוִיֶבז  ּבְ י־ִהּגִ ָמְרֳדַכי  ְלַבדֹו  ּכִ ֹלח  ָיד  ּבְ ִּלׁשְ ּ ּ

ל־ַהְיהוִדים  ִמיד  ֶאת־ּכָ ׁש  ָהָמן  ְלַהׁשְ ּלֹו  ֶאת־ַעם  ָמְרֳדָכי  ַוְיַבּקֵ ּּ
ֵורֹוׁש  ַעם  ָמְרֳדָכי ָכל־ַמְלכות  ֲאַחׁשְ ר  ּבְ ֲּאׁשֶ ֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון  ז:  ּ ּבַ
ֶל ֵרה  ַלּמֶ ים  ֶעׂשְ ּתֵ ַנת  ׁשְ ׁשְ ֵורֹוׁש  ִהִפיל ּהוא־ֹחֶדׁש  ִניָסן  ּבִ ּך  ֲאַחׁשְ ְ

ּפור  הוא  ַהּגֹוָרל  ִלְפֵני  ָהָמן  ִמיֹום   ּ ּ ְּליֹום  וֵמֹחֶדׁש  ְלֹחֶדׁש |  ּ
ר  הוא־ֹחֶדׁש  ֲאָדר ֵנים־ָעׂשָ ֵורֹוׁש  ח:  ּׁשְ ֶלך  ֲאַחׁשְ ְַויֹאֶמר  ָהָמן  ַלּמֶ ּ

ֹכל  ְמִדינֹות  ים  ּבְ ין  ָהַעּמִ נֹו  ַעם־ֶאָחד  ְמֻפָזר  וְמֹפָרד  ּבֵ ֶּיׁשְ ּ
ֶלך  ֵאיָנם ַּמְלכוֶת ל־ָעם  ְוֶאת־ָדֵתי  ַהּמֶ ְך  ְוָדֵתיֶהם  ׁשֹנֹות  ִמּכָ ָּ

יָחם ֶלך ֵאין־ׁשֶוׁה ְלַהּנִ ים ְוַלּמֶ ֵתב  ט: ְֹעׂשִ ֶלך טֹוב ִיּכָ ְִאם־ַעל־ַהּמֶ

י  קֹול  ַעל־ְיֵדי  ֹעׂשֵ ֶסף  ֶאׁשְ ר־ּכֶ ּכַ ֶרת  ֲאָלִפים  ּכִ ָדם  ַוֲעׂשֶ ְלַאּבְ
ֶל ְנֵזי  ַהּמֶ ָלאָכה  ְלָהִביא  ֶאל־ּגִ ְעּתֹו  י:  ְךַהּמְ ֶלך  ֶאת־ַטּבַ ְַוָיַסר  ַהּמֶ ּ

ָדָתא  ָהֲאָגִגי  ֹצֵרר  ַהְיהוִדים ן־ַהּמְ ָנה  ְלָהָמן  ּבֶ ֵּמַעל  ָידֹו  ַוִיּתְ ּּ ּ :
ֶסף  ָנתון  ָלך  ְוָהָעם  ַלֲעׂשֹות  ּבֹו  יא ֶלך  ְלָהָמן  ַהּכֶ ְַויֹאֶמר  ַהּמֶ ְּ ּ

ֵעיֶניך טֹוב  ּבְ ָּכַ ֹח יב:  ּ ֶלך  ּבַ ְראו  ֹסְפֵרי  ַהּמֶ ְַוִיּקָ ּ ֶדׁש  ָהִראׁשֹון ּ
ר־ִצָוה  ָהָמן  ֶאל  ָכל־ֲאׁשֶ ֵתב  ּכְ ר  יֹום  ּבֹו  ַוִיּכָ ה  ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ
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ר   ֶלך  ְוֶאל־ַהַפחֹות  ֲאׁשֶ ַדְרְפֵני־ַהּמֶ ֲּאַחׁשְ ְּ ַּעל־ְמִדיָנה  וְמִדיָנה |  ּ
ְלׁשֹונֹו  ְכָתָבה  ְוַעם  ָוָעם  ּכִ ֵרי  ַעם  ָוָעם  ְמִדיָנה  וְמִדיָנה  ּכִ ְּוֶאל־ׂשָ ּ

ם ׁשֵ ֶלךּבְ ַעת  ַהּמֶ ַטּבַ ם  ּבְ ב  ְוֶנְחּתָ ֵורׁש  ִנְכּתָ ֶלך  ֲאַחׁשְ ְ  ַהּמֶ ְ :
ֶלך  יג ל־ְמִדינֹות  ַהּמֶ ַיד  ָהָרִצים  ֶאל־ּכָ לֹוַח  ְסָפִרים  ּבְ ְְוִנׁשְ

ַער  ְוַעד־ָזֵקן  ַטף  ל־ַהְיהוִדים  ִמּנַ ד  ֶאת־ּכָ ִמיד  ַלֲהֹרג  וְלַאּבֵ ְּלַהׁשְ ּּ
ה  ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ יֹום  ֶאָחד  ּבִ ים  ּבְ ר ְוָנׁשִ ֵנים־ָעׂשָ ר  ְלֹחֶדׁש  ׁשְ

ָלָלם  ָלבֹוז ּהוא־ֹחֶדׁש  ֲאָדר  וׁשְ ֵתן  ָדת  יד:  ּ ָתב  ְלִהּנָ ֶגן  ַהּכְ ַּפְתׁשֶ ּ
ים  ִלְהיֹות  ֲעִתִדים  ַליֹום  לוי  ְלָכל־ָהַעּמִ ָכל־ְמִדיָנה  וְמִדיָנה  ּגָ ּּבְ ּ ּ

ָנה טו:  ַּהֶזה ֶלך  ְוַהָדת  ִנּתְ ְדַבר  ַהּמֶ ָּהָרִצים  ָיְצאו  ְדחוִפים  ּבִ ּ ְּ 
ן  ּתֹות  ְוָהִעיר  ׁשוׁשָ בו  ִלׁשְ ֶלך  ְוָהָמן  ָיׁשְ יָרה  ְוַהּמֶ ן  ַהּבִ ׁשוׁשַ ּּבְ ּ ְּ

 :ָנבֹוָכה
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, אלך המחולק בכל תפוצות ישר"לימוד ספרי נ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  "וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  וד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ין חטא בא על ידווא, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמר"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


