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  פרק ז- "אסתר"ספר 
ה א ְלּכָ ר  ַהּמַ ּתֹות  ִעם־ֶאְסּתֵ ֶלך  ְוָהָמן  ִלׁשְ ְַוָיֹבא  ַהּמֶ ַּויֹאֶמר  ב:  ּ

ֵאָלֵתך  ה  ַהַיִין  ַמה־ּשְׁ ּתֵ ִמׁשְ ִני  ּבְ יֹום  ַהּשֵׁ ם  ּבַ ר  ּגַ ֶלך  ְלֶאְסּתֵ ְַהּמֶ ְּ ּ
ֵתך  ַעד־ֲחִצ ׁשָ ּקָ ֵתן  ָלך  וַמה־ּבַ ה  ְוִתּנָ ְלּכָ ר  ַהּמַ ְֶאְסּתֵ ְלכות ְּ ּי  ַהּמַ

ֵעיֶניך  ג: ְוֵתָעׂש ה ַוּתֹאַמר ִאם־ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ְלּכָ ר ַהּמַ ַען ֶאְסּתֵ ַָוּתַ

י  ֵאָלִתי  ְוַעּמִ ׁשְ י  ּבִ ֶתן־ִלי  ַנְפׁשִ ּנָ ֶלך  טֹוב  ּתִ ֶלך  ְוִאם־ַעל־ַהּמֶ ְַהּמֶ ְ

ִתי ׁשָ ַבּקָ ִמיד  ַלֲהרֹוג  וְלַאּבֵ ד:  ּבְ י  ְלַהׁשְ ְרנו  ֲאִני  ְוַעּמִ י  ִנְמּכַ ּּכִ ד ּ
ר  ׁשֶוׁה  י  ֵאין  ַהּצָ י  ּכִ ּתִ ְרנו  ֶהֱחַרׁשְ ָפחֹות  ִנְמּכַ ְּוִאלו  ַלֲעָבִדים  ְוִלׁשְ ּ ּ

ֶלך ֵנֶזק  ַהּמֶ ר  ה:  ְּבְ ֵורֹוׁש  ַויֹאֶמר  ְלֶאְסּתֵ ֶלך  ֲאַחׁשְ ַּויֹאֶמר  ַהּמֶ ְּ

ן ר־ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ה  ִמי  הוא ֶזה ְוֵאי־ֶזה הוא ֲאׁשֶ ְלּכָ ַּהּמַ ּ :
ר  ִאיׁש  ַצר  ְואֹוֵיב  ָהָמן  ָהָרע  ַהֶזה  ְוָהָמן  ִנְבַעת ַוּתֹאֶמר   ו ֶּאְסּתֵ

ה ְלּכָ ֶלך  ְוַהּמַ ְִמִלְפֵני  ַהּמֶ ה  ַהַיִין  ז:  ּ ּתֵ ׁשְ ֲחָמתֹו  ִמּמִ ֶלך  ָקם  ּבַ ְּוַהּמֶ ְ

ה  ְלּכָ ר ַהּמַ ׁש ַעל־ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסּתֵ יָתן  ְוָהָמן ָעַמד ְלַבּקֵ ת  ַהּבִ ּנַ ֶאל־ּגִ
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י־ָכְלָתה   י  ָרָאה  ּכִ ֶלךּכִ ב  ח:  ְֵאָליו  ָהָרָעה  ֵמֵאת  ַהּמֶ ֶלך  ׁשָ ְְוַהּמֶ

ית   יָתן  ֶאל־ּבֵ ת  ַהּבִ ּנַ ָטה |  ִמּגִ ה  ַהַיִין  ְוָהָמן  ֹנֵפל  ַעל־ַהּמִ ּתֵ ִּמׁשְ ּ
ה  ְלּכָ ֶלך  ֲהַגם  ִלְכּבֹוׁש  ֶאת־ַהּמַ ר  ָעֶליָה  ַויֹאֶמר  ַהּמֶ ר  ֶאְסּתֵ ְֲאׁשֶ ּ

ֶלך   ִית  ַהָדָבר  ָיָצא  ִמִפי  ַהּמֶ ּבָ י  ּבַ ְִעּמִ ּ ּוְפֵני  ָהָמן  ָחפוּ ַּויֹאֶמר  ט:  ּ
ה־ָהֵעץ  ם  ִהּנֵ ֶלך  ּגַ ִריִסים  ִלְפֵני  ַהּמֶ ְַחְרבֹוָנה  ֶאָחד  ִמן־ַהּסָ

ֶלך  ֹעֵמד  ר־טֹוב  ַעל־ַהּמֶ ר  ִדּבֶ ה  ָהָמן  ְלָמְרֳדַכי  ֲאׁשֶ ר־ָעׂשָ ְֲאׁשֶ ּ ּ
ֻלהו  ָעָליו ֶלך  ּתְ ה  ַויֹאֶמר  ַהּמֶ ים  ַאּמָ ֹבַה  ֲחִמּשִׁ ֵבית  ָהָמן  ּגָ ּּבְ ְּ ּ :

ֶלך  י ר־ֵהִכין  ְלָמְרֳדָכי  ַוֲחַמת  ַהּמֶ ְַוִיְתלו  ֶאת־ָהָמן  ַעל־ָהֵעץ  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ָכָכה  :ׁשָ

  פרק ח- "אסתר"ספר 
ה  א ְלּכָ ר  ַהּמַ ֵורֹוׁש  ְלֶאְסּתֵ ֶלך  ֲאַחׁשְ יֹום  ַההוא  ָנַתן  ַהּמֶ ְּבַ ּ ּ

ית  ָהָמן  ֹצֵרר   ַּהְיהוִדייםֶאת־ּבֵ א  ִלְפֵני ּ ּ  ַהְיהוִדים  וָמְרֳדַכי  ּבָ ּ ּ ּ
ר  ַמה  הוא־ָלהַהּמֶ יָדה  ֶאְסּתֵ י־ִהּגִ ֶּלך  ּכִ ּ ֶלך  ב:  ְ ְַוָיַסר  ַהּמֶ ּ

ם  ׂשֶ ָנה  ְלָמְרֳדָכי  ַוּתָ ר  ֶהֱעִביר  ֵמָהָמן  ַוִיּתְ ְעּתֹו  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַטּבַ ּ ּ
ית  ָהָמן ר  ֶאת־ָמְרֳדַכי  ַעל־ּבֵ ר  ג:  ֶּאְסּתֵ ַדּבֵ ר  ַוּתְ ַוּתֹוֶסף  ֶאְסּתֵ

פֹל  ִלְפֵני  ַרְג ֶלך  ַוּתִ ִּלְפֵני  ַהּמֶ ן־לֹו  ְלַהֲעִביר ְ ְתַחּנֶ ְבְך  ַוּתִ ָּליו  ַוּתֵ
ב  ר  ָחׁשַ ְבּתֹו  ֲאׁשֶ ֶאת־ָרַעת  ָהָמן  ָהֲאָגִגי  ְוֵאת  ַמֲחׁשַ
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ַּעל־ַהְיהוִדים ְרִבט  ַהָזָהב  ד:  ּ ר  ֵאת  ׁשַ ֶלך  ְלֶאְסּתֵ ט  ַהּמֶ ַּויֹוׁשֶ ְ ּ
ֶלך ֲעֹמד  ִלְפֵני  ַהּמֶ ר  ַוּתַ ָקם  ֶאְסּתֵ ַוּתֹאֶמר  ה:  ְַוּתָ

ֶלך ר  ַהָדָבר ְִאם־ַעל־ַהּמֶ ּ  טֹוב  ְוִאם־ָמָצאִתי  ֵחן  ְלָפָניו  ְוָכׁשֵ
ָפִרים  יב  ֶאת־ַהּסְ ֵתב  ְלָהׁשִ ֵעיָניו  ִיּכָ ֶלך  ְוטֹוָבה  ֲאִני  ּבְ ְִלְפֵני  ַהּמֶ

ד  ַתב  ְלַאּבֵ ר  ּכָ ָדָתא  ָהֲאָגִגי  ֲאׁשֶ ן־ַהּמְ ֶבת  ָהָמן  ּבֶ ַמֲחׁשֶ
ֶלך ָכל־ְמִדינֹות  ַהּמֶ ר  ּבְ ְֶאת־ַהְיהוִדים  ֲאׁשֶ ּ י   ו:  ּ ֵּאיָכָכה  אוַכל ּכִ

י  ְוֵאיָכָכה  אוַכל  ְוָרִאיִתי  ר־ִיְמָצא  ֶאת־ַעּמִ ָרָעה  ֲאׁשֶ ְּוָרִאיִתי  ּבָ
י ָאְבַדן  מֹוַלְדּתִ ה  ז:  ּבְ ְלּכָ ר  ַהּמַ ֵורׁש  ְלֶאְסּתֵ ֶלך  ֲאַחׁשְ ְַויֹאֶמר  ַהּמֶ ּ

לו  ר  ְוֹאתֹו  ּתָ י  ְלֶאְסּתֵ ה  ֵבית־ָהָמן  ָנַתּתִ ּוְלָמְרֳדַכי  ַהְיהוִדי  ִהּנֵ ּ ּ ּּ
ַלח  ָידֹו  ַעל ר־ׁשָ ְיהוִדיים־ָהֵעץ  ַעל  ֲאׁשֶ ּּבַ ְיהוִדיםּ ּ  ּבַ ם  ח:  ּ ְוַאּתֶ

ֶלך  ְוִחְתמו  ם  ַהּמֶ ׁשֵ ֵעיֵניֶכם  ּבְ טֹוב  ּבְ ְתבו  ַעל־ַהְיהוִדים  ּכַ ּּכִ ּ ּ ְּ ּ
ֶלך  ְוַנְחּתֹום  ם־ַהּמֶ ׁשֵ ב  ּבְ ר־ִנְכּתָ י־ְכָתב  ֲאׁשֶ ֶלך  ּכִ ַעת  ַהּמֶ ַטּבַ ְּבְ ְ

ֶלך  ֵאין  ְל ַעת  ַהּמֶ ַטּבַ יבְּבְ ֶלך  ט:  ָהׁשִ ְראו  ֹסְפֵרי־ַהּמֶ ְַוִיּקָ ּ ּ
ה  לֹוׁשָ ׁשְ י  הוא־ֹחֶדׁש  ִסיָון  ּבִ ִליׁשִ ֹחֶדׁש  ַהּשְׁ ֵעת־ַהִהיא  ּבַ ּּבָ
ר־ִצָוה  ָמְרֳדַכי  ֶאל־ַהְיהוִדים  ָכל־ֲאׁשֶ ֵתב  ּכְ ִרים  ּבֹו  ַוִיּכָ ְּוֶעׂשְ ּ ּּ ּ

ִדינֹות  ֲא ֵרי  ַהּמְ ַדְרְפִנים־ְוַהַפחֹות  ְוׂשָ ְּוֶאל  ָהֲאַחׁשְ ּ ר  ּ ֵּמֹהדו |  ׁשֶ ּ
ִרים  וֵמָאה  ְמִדיָנה  ְמִדיָנה  וְמִדיָנה  ַבע  ְוֶעׂשְ ְּוַעד־ּכוׁש  ׁשֶ ּ ּ



––1015 

ְכָתָבם  ְוִכְלׁשֹוָנם ְלׁשֹנֹו  ְוֶאל־ַהְיהוִדים  ּכִ ְכָתָבה  ְוַעם  ָוָעם  ּכִ ּּכִ ּּ :
ֶלך  י ַעת  ַהּמֶ ַטּבַ ֵורׁש  ַוַיְחּתֹם  ּבְ ֶלך  ֲאַחׁשְ ם  ַהּמֶ ׁשֵ ְַוִיְכּתֹב  ּבְ ְּ ּ

ַלח ּסוִסים  ֹרְכֵבי  ָהֶרֶכׁש ַּוִיׁשְ ַיד  ָהָרִצים  ּבַ ּ  ְסָפִרים  ּבְ
ִכים ֵני  ָהַרּמָ ָרִנים  ּבְ ּתְ ֶלך  ַלְיהוִדים   יא:  ָהֲאַחׁשְ ר  ָנַתן  ַהּמֶ ֲּאׁשֶ ּ ְ |

ִמיד  ם  ְלַהׁשְ ֵהל  ְוַלֲעֹמד  ַעל־ַנְפׁשָ ָכל־ִעיר־ָוִעיר  ְלִהּקָ ר  ּבְ ֲאׁשֶ
ל־ֵחיל  ַעם  וְמִדיָנה ד  ֶאת־ּכָ ְּוַלֲהֹרג  וְלַאּבֵ ִרים  ֹאָתם  ַטף ּ   ַהּצָ

ָלָלם  ָלבֹוז ים  וׁשְ ֶלך  יב:  ְּוָנׁשִ ָכל־ְמִדינֹות  ַהּמֶ יֹום  ֶאָחד  ּבְ ְּבְ

ר  הוא־ֹחֶדׁש  ֵנים־ָעׂשָ ר  ְלֹחֶדׁש  ׁשְ ה  ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ֵורֹוׁש  ּבִ ֲּאַחׁשְ
ָכל־ְמִדיָנה  וְמִדיָנה  יג:  ֲאָדר ֵתן  ָדת  ּבְ ָתב  ְלִהּנָ ֶגן  ַהּכְ ַּפְתׁשֶ ּ ּ

לוי  ְלָכל־ָה ים  ְוִלְהיֹות  ּּגָ ַּהְיהוִדייםַעּמִ ּ  ַהְיהוִדים  ּ  ֲעִתוִדיםּ
ֵקם  ֵמֹאְיֵביֶהם ֲּעִתיִדים  ַליֹום  ַהֶזה  ְלִהּנָ ָהָרִצים  ֹרְכֵבי  יד:  ּ

ֶלך  ְדַבר  ַהּמֶ ָרִנים  ָיְצאו  ְמֹבָהִלים  וְדחוִפים  ּבִ ּתְ ְָהֶרֶכׁש  ָהֲאַחׁשְ ּ ּ ּ
יָרה ן  ַהּבִ ׁשוׁשַ ָנה  ּבְ ְּוַהָדת  ִנּתְ ּוָמְרֳד טו:  ּ ִּמִלְפֵני |  ַכי  ָיָצא  ּ

דֹוָלה  ֵכֶלת  ָוחור  ַוֲעֶטֶרת  ָזָהב  ּגְ ְלבוׁש  ַמְלכות  ּתְ ֶלך  ּבִ ַּהּמֶ ּ ּ ְ

ֵמָחה ן  ָצֲהָלה  ְוׂשָ ָמן  ְוָהִעיר  ׁשוׁשָ ְּוַתְכִריך  ּבוץ  ְוַאְרּגָ ּ ְ :
ׂשן  ִויָקר טז ְמָחה  ְוׂשָ ַּלְיהוִדים  ָהְיָתה  אֹוָרה  ְוׂשִ ּ :
ּוְבָכל־ְמִדיָנה  וְמִדיָנה  ו יז ּ ר ּ ְבָכל־ִעיר  ָוִעיר  ְמקֹום  ֲאׁשֶ
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ה  ּתֶ ׂשֹון  ַלְיהוִדים  ִמׁשְ ְמָחה  ְוׂשָ יַע  ׂשִ ֶלך  ְוָדתֹו  ַמּגִ ְּדַבר־ַהּמֶ ּּ ְ

י־ָנַפל  י  ָהָאֶרץ  ִמְתַיֲהִדים  ּכִ ים  ֵמַעּמֵ ְויֹום  טֹוב  ְוַרּבִ
ַּפַחד־ַהְיהוִדים ֲעֵליֶהם ּ ּ: 

  פרק ט- "אסתר"ספר 
ר  ֹחֶדׁש  הוא־ֹח א ֵנים  ָעׂשָ ּוִבׁשְ ר  יֹום ּ ה  ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ֶדׁש  ֲאָדר  ּבִ

ר  יֹום  ֲאׁשֶ ֶלך  ְוָדתֹו  ְלֵהָעׂשֹות  ּבַ יַע  ְדַבר־ַהּמֶ ר  ִהּגִ ּּבֹו  ֲאׁשֶ ְ ּ
ר  ֶהם  ְוַנֲהפֹוך  הוא  ֲאׁשֶ לֹוט  ּבָ רו  ֹאְיֵבי  ַהְיהוִדים  ִלׁשְ ּבְ ּׂשִ ּ ְּ ּ

ׂשְנֵאיֶהם ה  ּבְ ְלטו  ַהְיהוִדים  ֵהּמָ ִּיׁשְ ִּנְקֲהלו  ַהְיהוִדים  ב:  ּּ ּּ
ֹלַח  ָיד ּבְ ֵורֹוׁש  ִלׁשְ ֶלך  ֳאַחׁשְ ָכל־ְמִדינֹות  ַהּמֶ ְָעֵריֶהם  ּבְ

י־ָנַפל  ַפְחָדם  י  ָרָעָתם  ְוִאיׁש  ֹלא־ָעַמד  ִלְפֵניֶהם  ּכִ ְמַבְקׁשֵ ּּבִ ּ
ים ל־ָהַעּמִ ַדְרְפִנים  ג:  ַעל־ּכָ ִדינֹות  ְוָהֲאַחׁשְ ֵרי  ַהּמְ ְּוָכל־ׂשָ ּ

ר  ַלּמֶ ָלאָכה  ֲאׁשֶ י  ַהּמְ ִאים ְּוַהַפחֹות  ְוֹעׂשֵ ְֶלך  ְמַנּשְׂ

י־ָנַפל  ַפַחד־ָמְרֳדַכי  ֲעֵליֶהם ֶּאת־ַהְיהוִדים  ּכִ ּּ י־ָגדֹול  ד:  ּ ּכִ
י־ָהִאיׁש  ִדינֹות  ּכִ ָכל־ַהּמְ ְמעֹו  הֹוֵלך  ּבְ ֶלך  ְוׁשָ ֵבית  ַהּמֶ ְָמְרֳדַכי  ּבְ ְ ּ

ְָמְרֳדַכי  הֹוֵלך  ְוָגדֹול ָכל־ֹאְיֵביֶהם  ה:  ּ ַּוַיּכו  ַהְיהוִדים  ּבְ ּּ ּ
ת־ֶחֶרב  ְו ְרצֹוָנםַמּכַ ֶּהֶרג  ְוַאְבָדן  ַוַיֲעׂשו  ְבׂשְנֵאיֶהם  ּכִ ּ :
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ד  ֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ִאיׁש ו יָרה  ָהְרגו  ַהְיהוִדים  ְוַאּבֵ ן  ַהּבִ ּוְבׁשוׁשַ ּ ּ ּּ :
ְנָדָתא  ְוֵאת  |  ְוֵאת   ז ַּפְרׁשַ | ְוֵאת   ח:  ַּאְסָפָתא|  ַּדְלפֹון  ְוֵאת  |  ּ

א |  ֵאת  ְו ט:  ֲאִריָדָתא|  ֲאַדְלָיא  ְוֵאת  |  ּפֹוָרָתא  ְוֵאת   ּתָ ַּפְרַמׁשְ
ֵני  ָהָמן  י:  ַוְיָזָתא|  ֲאִרַדי  ְוֵאת  |  ֲאִריַסי  ְוֵאת  |  ְוֵאת   ֶרת  ּבְ ֲעׂשֶ

ְלחו ֶאת־ָיָדם ָזה  ֹלא  ׁשָ ָדָתא  ֹצֵרר  ַהְיהוִדים  ָהָרגו  וַבּבִ ן־ַהּמְ ּּבֶ ּ ּ ּּ ּ :
יָרה  ִלְפֵני  יא ן  ַהּבִ ׁשוׁשַ א  ִמְסַפר  ַהֲהרוִגים  ּבְ יֹום  ַההוא  ּבָ ּּבַ ּ ּּ ּ
יָרה  יב:  ְֶלךַהּמֶ ן  ַהּבִ ׁשוׁשַ ה  ּבְ ְלּכָ ר  ַהּמַ ֶלך  ְלֶאְסּתֵ ַּויֹאֶמר  ַהּמֶ ְ ּ

ֶרת  ד  ֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ִאיׁש  ְוֵאת  ֲעׂשֶ ָּהְרגו  ַהְיהוִדים  ְוַאּבֵ ּּ
ֵאָלֵתך  ֶלך  ֶמה  ָעׂשו  וַמה־ּשְׁ ָאר  ְמִדינֹות  ַהּמֶ ׁשְ ֵני־ָהָמן  ּבִ ְּבְ ְּ ּ

ֵתך  עֹוד  ְו ׁשָ ּקָ ֵתן  ָלך  וַמה־ּבַ ְְוִיּנָ ר  יג:  ֵתָעׂשְּ ַוּתֹאֶמר  ֶאְסּתֵ
ן  ׁשוׁשָ ר  ּבְ ם־ָמָחר  ַלְיהוִדים  ֲאׁשֶ ֵתן  ּגַ ֶלך  טֹוב  ִיּנָ ִּאם־ַעל־ַהּמֶ ּ ּ ְ

ֵני־ָהָמן  ִיְתלו  ַעל־ָהֵעץ ֶרת  ּבְ ַדת  ַהיֹום  ְוֵאת  ֲעׂשֶ ַּלֲעׂשֹות  ּכְ ּ :
ן  ְוֵאת  יד ׁשוׁשָ ֵתן  ָדת  ּבְ ּנָ ן  ַוּתִ ֶלך  ְלֵהָעׂשֹות  ּכֵ ַּויֹאֶמר  ַהּמֶ ּ ְ ּ

לוֲעׂשֶ ֵני־ָהָמן  ּתָ ֲהלו   טו:  ֶּרת  ּבְ ַּוִיּקָ ַּהְיהוִדייםּ ּ  ַהְיהוִדים ּ ּ
ר  ְלֹחֶדׁש  ֲאָדר  ַוַיַהְרגו  ָעה  ָעׂשָ יֹום  ַאְרּבָ ם  ּבְ ן  ּגַ ׁשוׁשָ ר־ּבְ ֲּאׁשֶ ּּ
ְלחו  ֶאת־ָיָדם ָזה  ֹלא  ׁשָ לׁש  ֵמאֹות  ִאיׁש  וַבּבִ ן  ׁשְ ְּבׁשוׁשָ ּ ּּ :

ְמִדינ טז ר  ּבִ ָאר  ַהְיהוִדים  ֲאׁשֶ ּוׁשְ ֶלך  ִנְקֲהלו  ּּ ֹּות  ַהּמֶ ְוָעֹמד |  ְ
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ְבִעים  ה  ְוׁשִ ׂשְנֵאיֶהם  ֲחִמּשָׁ ם  ְונֹוַח  ֵמֹאְיֵביֶהם  ְוָהֹרג  ּבְ ַעל־ַנְפׁשָ
ְלחו  ֶאת־ָיָדם ָזה  ֹלא  ׁשָ ָּאֶלף  וַבּבִ ר  יז:  ּּ ה  ָעׂשָ לׁשָ יֹום־ׁשְ ּבְ

ּתֶ ר ּבֹו ְוָעׂשה ֹאתֹו יֹום ִמׁשְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ה ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְונֹוַח ּבְ
ְמָחה ְּוַהְיהוִדיים יח:  ְוׂשִ ן  ִנְקֲהלו ּ ׁשוׁשָ ר־ּבְ ּ  ְוַהְיהוִדים  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ר  ה  ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ר  ּבֹו  ְונֹוַח  ּבַ ָעה  ָעׂשָ ר  ּבֹו  וְבַאְרּבָ ה  ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ ּּבִ
ְמָחה ה  ְוׂשִ ּתֶ ן  ַהְיהוִדים  יט:  ּבֹו  ְוָעׂשה  ֹאתֹו  יֹום  ִמׁשְ ַּעל־ּכֵ ּ

ּ  ַהְפָרִזים  ַהיַהּפְָרוִזים ים  ֵאת  יֹום ּ ָעֵרי  ַהְפָרזֹות  ֹעׂשִ ִבים  ּבְ ּׁשְ
ה  ְויֹום  טֹוב  ּתֶ ְמָחה  וִמׁשְ ר  ְלֹחֶדׁש  ֲאָדר  ׂשִ ָעה  ָעׂשָ ַּאְרּבָ

לֹוַח  ָמנֹות  ִאיׁש  ְלֵרֵעהו ּוִמׁשְ ַּוִיְכּתֹב  ָמְרֳדַכי  ֶאת־ַהְדָבִרים  כ:  ּ ּ ּ
ָכל ר  ּבְ ל־ַהְיהוִדים  ֲאׁשֶ ַלח  ְסָפִרים  ֶאל־ּכָ ָּהֵאֶלה  ַוִיׁשְ ּ ּ ־ְמִדינֹות ּ

רֹוִבים  ְוָהְרחֹוִקים ֵורֹוׁש  ַהּקְ ֶלך  ֲאַחׁשְ ְּלַקֵים  ֲעֵליֶהם  כא:  ְַהּמֶ
ר  ְלֹחֶדׁש  ֲאָדר  ְוֵאת  ָעה  ָעׂשָ ים  ֵאת  יֹום  ַאְרּבָ ִלְהיֹות  ֹעׂשִ

ָנה ָנה  ְוׁשָ ָכל־ׁשָ ר  ּבֹו  ּבְ ה  ָעׂשָ ר־ָנחו  כב:  יֹום־ֲחִמּשָׁ ָיִמים  ֲאׁשֶ ּּכַ ּ
ָּבֶהם  ַהְיהוִדים  ֵמאֹוְיֵב ר  ֶנְהַפך  ָלֶהם  ִמָיגֹון ּ ּיֶהם  ְוַהֹחֶדׁש  ֲאׁשֶ ְ ּ

ה  ּתֶ ְמָחה  וֵמֵאֶבל  ְליֹום  טֹוב  ַלֲעׂשֹות  אֹוָתם  ְיֵמי  ִמׁשְ ְּלׂשִ
נֹות  ָלֶאְביֹוִנים לֹוַח  ָמנֹות  ִאיׁש  ְלֵרֵעהו  וַמּתָ ְמָחה  וִמׁשְ ְּוׂשִ ּ ּ :

ר כג ר־ֵהֵחלו  ַלֲעׂשֹות  ְוֵאת  ֲאׁשֶ ל  ַהְיהוִדים  ֵאת  ֲאׁשֶ ְּוִקּבֵ ּּ ַתב ּ ־ּכָ
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ָדָתא  ָהֲאָגִגי  ֹצֵרר  כד:  ָּמְרֳדַכי  ֲאֵליֶהם ן־ַהּמְ י  ָהָמן  ּבֶ ּכִ
ָדם  ְוִהִפיל  פור  הוא  ב  ַעל־ַהְיהוִדים  ְלַאּבְ ל־ַהְיהוִדים  ָחׁשַ ּּכָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ָדם ם  וְלַאּבְ ֶלך  ָאַמר  כה:  ַּהּגֹוָרל  ְלֻהּמָ ְוְבֹבָאה  ִלְפֵני  ַהּמֶ ּ ּ
ְבּתֹו  ָה ֶפר  ָיׁשוב  ַמֲחׁשַ ב  ַעל־ַהְיהוִדים ִּעם־ַהּסֵ ר־ָחׁשַ ָּרָעה  ֲאׁשֶ ּ

ָניו  ַעל־ָהֵעץ ן  ָקְראו  כו:  ַּעל־ֹראׁשֹו  ְוָתלו  ֹאתֹו  ְוֶאת־ּבָ ַּעל־ּכֵ
ל־ִדְבֵרי  ן  ַעל־ּכָ ם  ַהפור  ַעל־ּכֵ ַּלָיִמים  ָהֵאֶלה  פוִרים  ַעל־ׁשֵ ּ ּּ ּ ּ
יַע  ֲאֵליֶהם ָכה  וָמה  ִהּגִ ֶרת  ַהזֹאת  וָמה־ָראו  ַעל־ּכָ ָּהִאּגֶ ּ ּ ּ :

ֻלּו  ִּקְימ כז לו  ַהְיהוִדים  ְוִקּבְ ּ  ְוִקּבְ ְוַעל־ַזְרָעם  ְוַעל |  ֲעֵליֶהם  |  ּּ
ֵני  ים  ֵאת  ׁשְ ְלִוים  ֲעֵליֶהם  ְוֹלא  ַיֲעבֹור  ִלְהיֹות  ֹעׂשִ ל־ַהּנִ ּכָ

ָנה ָנה  ְוׁשָ ָכל־ׁשָ ם  ּבְ ְכָתָבם  ְוִכְזַמּנָ ַּהָיִמים  ָהֵאֶלה  ּכִ ְּוַהָיִמים  כח:  ּ
ים  ּבְ ִרים  ְוַנֲעׂשִ ָפָחה ָּהֵאֶלה  ִנְזּכָ ָפָחה  וִמׁשְ ָּכל־דֹור  ָודֹור  ִמׁשְ ּּ ּ

ְּמִדיָנה  וְמִדיָנה  ְוִעיר  ָוִעיר  ִויֵמי  ַהפוִרים  ָהֵאֶלה  ֹלא  ַיַעְברו  ּ ּּ ּ
ִּמּתֹוך  ַהְיהוִדים  ְוִזְכָרם  ֹלא־ָיסוף  ִמַזְרָעם ּ ּ ּ ר  כט:  ְ ְכּתֹב  ֶאְסּתֵ ַוּתִ

ה  ַבת־ֲאִביַחִיל  וָמְרֳדַכי  ַהְיהוִדי  ֶאת־ּכָ ְלּכָ ַּהּמַ ּ ּל־ּתֶֹקף  ְלַקֵים ּּ
ִנית ֶרת  ַהפוִרים  ַהזֹאת  ַהּשֵׁ ֵּאת  ִאּגֶ ּ ַלח  ְסָפִרים  ל:  ּ ַּוִיׁשְ

ִרים  וֵמָאה  ְמִדיָנה  ַמְלכות  ַבע  ְוֶעׂשְ ל־ַהְיהוִדים  ֶאל־ׁשֶ ֶּאל־ּכָ ּ ּ ּ
לֹום  ֶוֱאֶמת ֵורֹוׁש  ִדְבֵרי  ׁשָ ְּלַקֵים  ֵאת־ְיֵמי  ַהֻפִרים  לא:  ֲּאַחׁשְ ּ
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יֶהם  ּכַ ְזַמּנֵ ר ָּהֵאֶלה  ּבִ ר  ִקַים  ֲעֵליֶהם  ָמְרֳדַכי  ַהְיהוִדי  ְוֶאְסּתֵ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
ם  ְוַעל־ַזְרָעם  ִדְבֵרי  ַהּצֹמֹות  ר  ִקְימו  ַעל־ַנְפׁשָ ה  ְוַכֲאׁשֶ ְלּכָ ַּהּמַ ּ ּ

ב  לב: ְוַזֲעָקָתם ר ִקַים ִדְבֵרי ַהֻפִרים ָהֵאֶלה ְוִנְכּתָ ּוַמֲאַמר ֶאְסּתֵ ּ ּ ּּ
ֶפר ּסֵ  :ּבַ

  פרק י- "אסתר"ספר 
ֶלךַּוָיׂשֶ א ֵורֹוׁש  ֵרׁש ֲאַחׁש  ְם  ַהּמֶ ַּמס  ַעל־ָהָאֶרץ  ְוִאֵיי |    ֲאַחׁשְ

ֻדַלת  ָמְרֳדַכי  ב:  ַּהָים ת  ּגְ ה  ָתְקפֹו  וְגבוָרתֹו  וָפָרׁשַ ְּוָכל־ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּּ ּ
תוִבים ַעל־ֵסֶפר ִדְבֵרי ַהָיִמים  ֶלך ֲהלֹוא־ֵהם ּכְ ְדלֹו ַהּמֶ ר ּגִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ְּ

י   ג:  ְּלַמְלֵכי  ָמַדי  וָפָרס ֶלך |ּכִ ֶנה  ַלּמֶ ְ  ָמְרֳדַכי  ַהְיהוִדי  ִמׁשְ ּ ּּ
ֵורֹוׁש  ְוָגדֹול  ַלְיהוִדים  ְוָרצוי  ְלֹרב  ֶאָחיו  דֵֹרׁש  טֹוב  ֲּאַחׁשְ ּ ּ ּ

לֹום ְלָכל־ַזְרעֹו  :ְלַעּמֹו ְוֹדֵבר ׁשָ
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,  יות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנס–השנה  

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

ושרד ספ"כ צי י ו מלי ן וח, רי 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"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

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

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

 .ואין חטא בא על ידו, 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 וט, י"כמנ ו ח'ו' רינ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )עלותך פרק טומדרש תנחומא בה(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


