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ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔ ֑תֹו ֵמה ֹ֣ ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖  תִּ
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת   ּוְתֵכֵ֗
ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔  ֵמה ֹ֣

ת  ְך ֲחַמֶ֖ ְכׁש ֹׁ֕
ֶלְך  ַהֶמֹ֣

ֵקיֶהֻֽן ֻֽ  ַתְמר 

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ן ֶׁ֛ טָּ דֹול וְַעד־קָּ ָּ֧ גָּ  ְלמִּ
ּוץ  ְבַחְבֵלי־בֹ֣

ן   וְַאְרגָּמָּּ֔
יםַהַֻֽפרְ  ֶׁ֛  ְתמִּ

ר  זַָּכַ֤
י    ֶאת־וְַׁשתִּ

יׁש ֶ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ  ֶבן־ׁשִּ

ים ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ
ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ

ים ֑  יָּמִּ
ב  ֹ֣ ֹות ׀ זָּהָּ טֹ֣ מִּ

ֶסף   וֶָּכֵ֗
֑תֹו ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖  תִּ

ֹות  טֹובִ֥
 ַמְרֶאֻֽה׃

ה  נְיָֹּ֣ יְכָּ
ה ֑ ֶלְך־יְהּודָּ  ֶמֻֽ

ת  ִ֥ים ּוְמַאֶ֖ ְׁשמֹונִּ
 יֹֻֽום׃

ן הַ  יַתֶ֖ ֶלְךגִַּנִ֥ת בִּ ת ַבַֻֽהט ֶמֻֽ ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ
 

ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

יס  ִ֥ א ְסרִּ ֵהֶגֶׁ֛
ֶלְך  ַהֶמֶ֖

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖  נְבֻֽ

       

ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔  ֵמה ֹ֣
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת  ּוְתֵכֵ֗
א  ַ֤ ְגתָּ בִּ
א   ֲֻֽאַבְגתָּ   ַו

ֶלְך ן ַהֶמֻֽ יַתֶ֖  גִַּנִ֥ת בִּ
ֶלְך   ף ַהֶמֶּ֨ וַיְִּקצ ַ֤

ד  ְמא ּ֔
 הֲהַדסֵָּ֗ 

ים ֶׁ֛ ֶסף ַהַֻֽפְרְתמִּ ב וֶָּכֵ֗ ֹ֣ ֹות ׀ זָּהָּ טֹ֣  מִּ
ֶלְך   ף ַהֶמֶּ֨ וַיְִּקצ ַ֤

ד   ְמא ּ֔
ֶסף ב וֶָּכֵ֗ ֹ֣ ֹות ׀ זָּהָּ טֹ֣  מִּ

ֹול  גָּדֶ֖ ְלמִּ
ֻֽן טָּ  וְַעד־קָּ

י   ר ֶאת־וְַׁשתִּ  זַָּכַ֤

֑תֹו ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖ ֶֻֽרת תִּ ר וְס חָּ ׁש וְַדִ֥  ְדַבר־ַהַמְלכָּה   וֵָּׁשֶ֖
 

ֶֻֽרת ר וְס חָּ ׁש וְַדִ֥  וֵָּׁשֶ֖
ַאר   יְַפת־ת ֶּ֨
ה ת ַמְרֶאּ֔  וְטֹוַבֹ֣

ֶרׁש ן וֶָּתֶ֜ ְגתֶָּּ֨  בִּ

ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

ה י ַהַמְלכָּּ֔ ֹ֣  וְַׁשתִּ
ּה  ֶ֖ ְרעּותָּ לִּ
ה  ִ֥ ַהטֹובָּ
נָּה ֶמֻֽ  מִּ

 
ים ֑ ה נָּׁשִּ ְׁשֵתֹ֣  מִּ

י  ֶׁ֛ ְמעִּ ֶבן־ׁשִּ
יׁש ֶ֖  ֶבן־קִּ

ֹון  ר כְִּלׁשִ֥ ּוְמַדֵבֶ֖
ֹו  ַעמֻֽ
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ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ה מְ  ֶ֖ ֻֽהּוֵמאָּ ינָּ  דִּ

ּוץ  ְבַחְבֵלי־בֹ֣
ן  וְַאְרגָּמָּּ֔

ן  ֵאֵ֞ וְַתמָּ
י  ה וְַׁשתִֵּ֗ ֹ֣ ַהַמְלכָּ

בֹוא    לָּ
 

ה  ִ֥ ּה ַהטֹובָּ ֶ֖ ְרעּותָּ לִּ
נָּה ֶמֻֽ  מִּ

ֶדׁש  הּוא־ח ֹ֣
ת  ֵטֵב֑

ת ַבַֻֽהט ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ

ת  ִ֥ים ּוְמַאֶ֖ ְׁשמֹונִּ
 יֹֻֽום׃

ת ַבַֻֽהט ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ
י ׀  ֵרֹ֣ ת שָּ ְבַעֵ֞ ׁשִּ
י ַדֵ֗ ס ּומָּ ַרֹ֣   פָּ

ם ַהֶמַ֤  ְתגֶָּּ֨  ֶלְךפִּ
ה  ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ַו
ינֹות   ַלְמדִּ
ה שָּּ֔  עָּ

ֶֻֽרת ר וְס חָּ ׁש וְַדִ֥  וֵָּׁשֶ֖

ן ֶׁ֛ טָּ דֹול וְַעד־קָּ ָּ֧ גָּ ת ְלמִּ ֶ֖ ִ֥ה ַכּדָּ יָּ  וְַהְשתִּ
ֹון  יִ֥ זָּ י בִּ ּוְכַדֶ֖
ֶצף׃ ֻֽ   וָּקָּ

ן ֻֽ טָּ ֹול וְַעד־קָּ גָּדֶ֖  ְלמִּ
ת  ן ַמְשֵאֶ֖ וַיִֵּתִ֥
ֶלְך ד ַהֶמֻֽ  ְכַיִ֥

ת ֶ֖ ִ֥ה ַכּדָּ יָּ  וְַהְשתִּ

יַתֶ֖  ֶלְךגִַּנִ֥ת בִּ ים ן ַהֶמֻֽ ֑ ה נָּׁשִּ ְׁשֵתֹ֣ ֶלְך מִּ ם ַהֶמַ֤ ְתגֶָּּ֨  פִּ
 

ֹו ֹון ַעמֻֽ ר כְִּלׁשִ֥ ֶרׁש ּוְמַדֵבֶ֖ ן וֶָּתֶ֜ ְגתֶָּּ֨ ה בִּ י ַהַמְלכָּּ֔ ֹ֣  וְַׁשתִּ

       

ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔ ֶֻֽרת ֵמה ֹ֣ ר וְס חָּ ׁש וְַדִ֥  וֵָּׁשֶ֖
ֹול  גָּדֶ֖ ְלמִּ
ֻֽן טָּ   וְַעד־קָּ

ת ַבַֻֽהט ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ
ת  ְך ֲחַמֶ֖ ְכׁש ֹׁ֕

ֶלְךהַ   ֶמֹ֣
ה  נְיָֹּ֣ יְכָּ

ה ֑ ֶלְך־יְהּודָּ  ֶמֻֽ

ת  ִ֥ים ּוְמַאֶ֖ ְׁשמֹונִּ
 יֹֻֽום׃

ים ֑ ה נָּׁשִּ ְׁשֵתֹ֣  מִּ
ר  זַָּכַ֤

י     ֶאת־וְַׁשתִּ
ת  ַאר  וְטֹוַבֹ֣ יְַפת־ת ֶּ֨

ה  ַמְרֶאּ֔
ר  ׁש וְַדִ֥ וֵָּׁשֶ֖
ֶֻֽרת  וְס חָּ

ינֹות   ה ַלְמדִּ ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ַו
ה שָּּ֔  עָּ

ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

לֶ  ף ַהֶמֶּ֨ דוַיְִּקצ ַ֤ ֵקיֶהֻֽן ְך  ְמא ּ֔ ֻֽ  ַתְמר 
 

ֶפר  ב ְבֵסֶׁ֛ וַיִּכֵָּתֵ֗
ים ֶ֖ י ַהיָּמִּ ְבֵרִ֥  ּדִּ

יס  ִ֥ א ְסרִּ ֵהֶגֶׁ֛
ֶלְך  ַהֶמֶ֖

ת ֶ֖ ִ֥ה ַכּדָּ יָּ  וְַהְשתִּ

ּוץ  ְבַחְבֵלי־בֹ֣
ן  וְַאְרגָּמָּּ֔

ֶצף׃ ֻֽ ֹון וָּקָּ יִ֥ זָּ י בִּ ר ּוְכַדֶ֖ ּוַכְדנֶַצֶ֖  נְבֻֽ
 

א   ֲֻֽאַבְגתָּ א ַו ַ֤ ְגתָּ  בִּ
ֹון  יִ֥ זָּ י בִּ ּוְכַדֶ֖

צֶ  ֻֽ  ף׃וָּקָּ
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת  ּוְתֵכֵ֗
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ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ת ֶ֖ ִ֥ה ַכּדָּ יָּ  וְַהְשתִּ
ֹון  ר כְִּלׁשִ֥ ּוְמַדֵבֶ֖

ֹו   ַעמֻֽ
ים ֶׁ֛ ה ַהַֻֽפְרְתמִּ י ַהַמְלכָּּ֔ ֹ֣ ֶלְך וְַׁשתִּ ת ַהֶמֹ֣ ְך ֲחַמֶ֖  ְכׁש ֹׁ֕

֑תֹו ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖ א   תִּ ֲֻֽאַבְגתָּ א ַו ַ֤ ְגתָּ  בִּ
ֹות טֹובִ֥ 

  ַמְרֶאֻֽה׃
ן ֶׁ֛ טָּ דֹול וְַעד־קָּ ָּ֧ גָּ  ְלמִּ

ן  ֵאֵ֞ וְַתמָּ
י  ה וְַׁשתִֵּ֗ ֹ֣ ַהַמְלכָּ

בֹוא    לָּ
ֶלְך יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ  ֵהֶגֶׁ֛

ֶלְך ן ַהֶמֻֽ יַתֶ֖  גִַּנִ֥ת בִּ
י ׀  ֵרֹ֣ ת שָּ ְבַעֵ֞ ׁשִּ
י ַדֵ֗ ס ּומָּ ַרֹ֣  פָּ

י  ֶׁ֛ ְמעִּ ֶבן־ׁשִּ
יׁש ֶ֖   ֶבן־קִּ

ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣
ֶלת  ּוְתֵכֵ֗

 ְדַבר־ַהַמְלכָּה  
ה יְ  נְיָֹּ֣ כָּ

ה ֑ ֶלְך־יְהּודָּ  ֶמֻֽ

ֶסף ב וֶָּכֵ֗ ֹ֣ ֹות ׀ זָּהָּ טֹ֣  מִּ
ה  ִ֥ ּה ַהטֹובָּ ֶ֖ ְרעּותָּ לִּ

נָּה ֶמֻֽ  מִּ
ה  ֲהַדסֵָּ֗

 
ת ַבַֻֽהט ְצַפִ֥ ֻֽ ֶלְך רִּ ם ַהֶמַ֤ ְתגֶָּּ֨  פִּ

ת  ַאר  וְטֹוַבֹ֣ יְַפת־ת ֶּ֨
ה  ַמְרֶאּ֔

       

ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔ ֶלְך ֵמה ֹ֣ ת ַהֶמֹ֣ ְך ֲחַמֶ֖  ְכׁש ֹׁ֕
ה  ֶ֖ ה ְגדֹולָּ ִ֥ קָּ ְזעָּ

ה׃ּו ֻֽ רָּ   מָּ
ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ר  זַָּכַ֤
י    ֶאת־וְַׁשתִּ

ק ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ

ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ ה נָּ יצֹונָּּ֔ ֹ֣  ַהחִּ
ץ  ֵפֹ֣ ֶלְך חָּ ַהֶמֶ֖

֑רֹו ֻֽיקָּ   בִּ
ֶפר  ֶאת־ֵסַ֤
ְכר נֹות    ַהזִּ

ט  ֵלִ֥ מָּ ְלהִּ
ֶלְך  ֵבית־ַהֶמֶ֖

ר בָּּ֔ ל ּדָּ  ַאל־ַתֵפֹ֣

י ְבבַ  ֶ֖ יוְַעמִּ ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ ּוׁש ַמְלכּות   קָּ ְלבַ֤ א בִּ ֻֽתָּ  וַיְזָּ
 

י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖  וְַעמִּ
ּוׁש  ְלבַ֤ בִּ
 ַמְלכּות  

ן  יר ׁשּוׁשָּּ֔ ֹ֣ עִּ וְהָּ
ה׃ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖ ֲֻֽהלָּ  צָּ

ב   ֶרת זָּהָּ ֲֻֽעֶטַ֤ ֹות ַו נֶ֖ ַח מָּ ְׁשלִ֥  ּומִּ
ן  ֵאֵ֞ וְַתמָּ

י ה וְַׁשתִֵּ֗ ֹ֣   ַהַמְלכָּ
א ֻֽתָּ ה וַיְזָּ  ֲהַדסֵָּ֗

ף ַהֶמֶּ֨  ֶלְך  וַיְִּקצ ַ֤
ד  ְמא ּ֔
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ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

ֹות ַמְרֶאֻֽה׃  טֹובִ֥
א  י לִ֥ ַכּ֔ ְרּדֳּ ּומֶָּּ֨
א  ע וְלִ֥ יְִּכַרֶ֖
ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו  יִּ

 
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת  ּוְתֵכֵ֗
יס  ִ֥ א ְסרִּ ֵהֶגֶׁ֛

ֶלְך  ַהֶמֶ֖
ֻֽה׃ ן ֵחמָּ ֶ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥  וַיִּמָּ

ע  ֶפר י ַצֶ֖ ק וֵָּאּ֔ ַשֹ֣
ֻֽים ַרבִּ ֻֽ  לָּ

תִּּ֔  לָּ ֵתת  ֶאת־ְׁשֵאֹ֣  ילָּ
ׁש  וַיְַלֵבֶ֖

י ֑ כָּ ְרּדֳּ   ֶאֻֽת־מָּ
ל  ְתַחְלַחִ֥ וַתִּ
ה ֶ֖  ַהַמְלכָּ

ֹות  וְַלֲֻֽעשֶ֖
י ֑ תִּ ׁשָּ ֻֽ  ֶאת־ַבקָּ

ֶלְך׃  ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ

ְרבֹונָּה  ַחַ֠
ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ

י  וְַעמִּּ֔
ב   ֶרת זָּהָּ ֲֻֽעֶטַ֤  ַו

 
ְרבֹונָּה ה ַחַ֠ ֑ ְמחָּ ה וְשִּ ֶ֖ ֹון אֹורָּ ְלפֶ֖  ַּדֻֽ

ן  יר ׁשּוׁשָּּ֔ ֹ֣ עִּ וְהָּ
 ֻֽ ה׃צָּ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖  ֲהלָּ

א ֻֽתָּ  ַאְספָּ
ֹול  גָּדֶ֖ ְלמִּ
ֻֽן טָּ   וְַעד־קָּ

ה ֹות ֲהַדסֵָּ֗ נֶ֖ ַח מָּ ְׁשלִ֥  ּומִּ
ֹון  ר כְִּלׁשִ֥ ּוְמַדֵבֶ֖

ֹו  ַעמֻֽ

       

ת ַבַֻֽהט ְצַפִ֥ ֻֽ ֵקיֶהֻֽן רִּ ֻֽ יו ַתְמר  ֶבז ְבֵעינֵָּ֗ ֹ֣  וַיִּ
 

ת ֶ֖ ִ֥ה ַכּדָּ יָּ  וְַהְשתִּ
י  ֶׁ֛ ְמעִּ ֶבן־ׁשִּ
יׁש ֶ֖  ֶבן־קִּ

יל פּור   ֹ֣ פִּ  הִּ

ים ח ְבגָּדִֶּ֜ ְׁשַלֶּ֨ ּות וַתִּ י ַהַמְלכֶ֖ ִ֥ ה ַעד־ֲחצִּ  ֲהַדסֵָּ֗
 

ה  ַמה־ֶזֶ֖
ֻֽה  וְַעל־ַמה־ֶז

אׁש  ע ְבר ִ֥ ַגֶ֖ וַתִּ
ֻֽיט׃  ַהַשְרבִּ

י  ְדתִּ ר ָאַבֶ֖ וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

ה ֑ ְמחָּ ה וְשִּ ֶ֖ א אֹורָּ תָּ ֶׁ֛ ד   ַפְרַׁשנְּדָּ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
 

ר ֻֽ ן וִּיקָּ ש ֶ֖  וְשָּ
רְ  י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ נּו  כִּ
י י וְַעמִּּ֔ ֹ֣  ֲאנִּ

ֶלְך׃  ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ

ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ ן ֶרֹ֣ מָּּ֔ ק הָּ ֑רֹו וַיְִּתַאַפֹ֣ ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣  חָּ
 

א תָּ ֶׁ֛ ֹון ַפְרַׁשנְּדָּ ְלפֶ֖ ן ַּדֻֽ מָּּ֔ ק הָּ  וַיְִּתַאַפֹ֣
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ֶצף׃ ֻֽ ֹון וָּקָּ יִ֥ זָּ י בִּ ל ּוְכַדֶ֖ ּוא ַהגֹורֶָּ֜  הֶּ֨
ט  ֵלִ֥ מָּ ְלהִּ
ֶלְך   ֵבית־ַהֶמֶ֖

ּה ַהטֹו ֶ֖ ְרעּותָּ ה לִּ ִ֥ בָּ
נָּה ֶמֻֽ  מִּ

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖ ד   נְבֻֽ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 

ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ  ֶרֹ֣
ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ

ּות  ַמְלכּ֔
ְרנּו   י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י י וְַעמִּּ֔ ֹ֣   ֲאנִּ

ׁש  ם־ַהֲֻֽחֵרֹ֣ אִּ
י   יׁשִּ ֲחרִּ  ַתֻֽ

יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ
ב    ַהזָּהָּ

ה יצֹונָּּ֔ ֹ֣  ַהחִּ

ר ֻֽ ן וִּיקָּ ש ֶ֖ ֶרץ   וְשָּ אֶָּּ֨ י הָּ ַעֵמַ֤ א ֵמֻֽ ֻֽתָּ  ַאְספָּ
 

ְרבֹונָּה  ַחַ֠
י  ֶ֖ וְַעמִּ

י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ  ְבַבקָּ
ׁש  ם־ַהֲֻֽחֵרֹ֣ אִּ
י   יׁשִּ ֲחרִּ  ַתֻֽ

ב   ֶרת זָּהָּ ֲֻֽעֶטַ֤ ֑רֹו ַו ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ ד   חָּ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
 

ֶרץ   אֶָּּ֨ י הָּ ַעֵמַ֤ א ֵמֻֽ ֻֽתָּ ֑רֹו ַאְספָּ ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣  חָּ

       

א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥
ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו  יִּ

יל פּו ֹ֣ פִּ ד   ר  הִּ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
 

א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥
ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו  יִּ

יל פּור   ֹ֣ פִּ ֹות הִּ ם ׁש נֹ֣ ֵתיֶהֵ֞ ֻֽ  וְדָּ

ֶמֶלְך ֻֽי־ַהַ֠ ב ֲאַחְׁשַּדְרְפֵנ ֶגן ַהְכתֵָּ֗  ַפְתֶׁשֹ֣
ה  ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ַו
ינֹות   ַלְמדִּ
ה שָּּ֔  עָּ

 
ֹות ׃ ְׁשתּ֔ ּו לִּ ְֻֽׁשבֹ֣  יָּ

ה  ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ַו
ינֹות   ַלְמדִּ
ה שָּּ֔  עָּ

 ֹ֣ שָּ נָּיו  וַתִּ ֶסד ְלפָּ  א ֶחֹ֣

נָּיו   ֶסד ְלפָּ א ֶחֹ֣ ֹ֣ שָּ ה וַתִּ  ֲהַדסֵָּ֗
ּדּו  ֵמה ֹ֣
ּוׁש   וְַעד־כּ֔

ת  ַאר  וְטֹוַבֹ֣ יְַפת־ת ֶּ֨
ה  ַמְרֶאּ֔

ה ּוׁש ֲהַדסֵָּ֗ ּדּו וְַעד־כּ֔  ֵמה ֹ֣

ים ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת  ּוְתֵכֵ֗
ת ַבַֻֽהט ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ

 
ים ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ

ּור ׀ ַכְרַפֹ֣  ס חֹ֣
ֶלת  ּוְתֵכֵ֗

ת ַבַֻֽהט ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ
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יל פּור   ֹ֣ פִּ ל הִּ ּוא ַהגֹורֶָּ֜ ד   הֶּ֨ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
 

יל פּור   ֹ֣ פִּ ל הִּ ּוא ַהגֹורֶָּ֜ ֹות הֶּ֨ ם ׁש נֹ֣ ֵתיֶהֵ֞ ֻֽ  וְדָּ

ֹות ם ׁש נֹ֣ ֵתיֶהֵ֞ ֻֽ ֹות ׃ וְדָּ ְׁשתּ֔ ּו לִּ ְֻֽׁשבֹ֣  יָּ
ה  ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ַו
ינֹות   ַלְמדִּ
ה שָּּ֔  עָּ

 
ֶמֶלְך ֻֽי־ַהַ֠  ֲאַחְׁשַּדְרְפֵנ

ֶגן  ַפְתֶׁשֹ֣
ב  ַהְכתֵָּ֗

ינֹות   ה ַלְמדִּ ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ַו
ה שָּּ֔  עָּ

ֶמֶלְך ֻֽי־ַהַ֠ ת ֲאַחְׁשַּדְרְפֵנ ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣
ֶסד  א ֶחֹ֣ ֹ֣ שָּ וַתִּ

נָּיו     ְלפָּ
ת  ַאר  וְטֹוַבֹ֣ יְַפת־ת ֶּ֨

ה  ַמְרֶאּ֔
ת ֶדׁש ֵטֵב֑ ּוׁש ח ֹ֣ ּדּו וְַעד־כּ֔  ֵמה ֹ֣

ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔  ֵמה ֹ֣
ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛

ֻֽהּומֵ  ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  אָּ
ים ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ

 
ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ים ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת  ּוְתֵכֵ֗

       

ל ּוא ַהגֹורֶָּ֜ ד   הֶּ֨ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
ם  ֵתיֶהֵ֞ ֻֽ וְדָּ
ֹות   ׁש נֹ֣

ל ּוא ַהגֹורֶָּ֜ ד   הֶּ֨ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ ב ְמפ  ֶגן ַהְכתֵָּ֗  ַפְתֶׁשֹ֣

בפַ  ֶגן ַהְכתֵָּ֗ ֶמֶלְך ְתֶׁשֹ֣ ֻֽי־ַהַ֠ ת ֲאַחְׁשַּדְרְפֵנ ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣
 

ֹות ׃ ְׁשתּ֔ ּו לִּ ְֻֽׁשבֹ֣ ת יָּ ֶדׁש ֵטֵב֑ נָּיו   ח ֹ֣ ֶסד ְלפָּ א ֶחֹ֣ ֹ֣ שָּ  וַתִּ

ת  ַאר  וְטֹוַבֹ֣ יְַפת־ת ֶּ֨
ה  ַמְרֶאּ֔

ה ר ֲהַדסֵָּ֗ ּוַכְדנֶַצֶ֖  נְבֻֽ
 

ת  ַאר  וְטֹוַבֹ֣ יְַפת־ת ֶּ֨
ה  ַמְרֶאּ֔

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖ גְ  נְבֻֽ א  בִּ ֲֻֽאַבְגתָּ א ַו ַ֤  תָּ

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣
ֶלת  ּוְתֵכֵ֗

ת ַבַֻֽהט ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ
 

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ת ַבַֻֽהט ְצַפִ֥ ֻֽ יל פּור   רִּ ֹ֣ פִּ  הִּ
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ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔  ֵמה ֹ֣
ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

יםַהַֻֽפרְ  ֶׁ֛  ְתמִּ
 

ים ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ
ּדּו  ֵמה ֹ֣
ּוׁש  וְַעד־כּ֔

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

֑תֹו ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖ יׁש תִּ ֶ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ יל פּור   ֶבן־ׁשִּ ֹ֣ פִּ  הִּ
 

ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖ יל פּור   נְבֻֽ ֹ֣ פִּ  הִּ

ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣
ֶלת  ּוְתֵכֵ֗

ה ֑ ֶלְך־יְהּודָּ ה ֶמֻֽ נְיָֹּ֣ ה יְכָּ לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ  ֶרֹ֣
 

ֶלְך יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ ה ֵהֶגֶׁ֛ ה ֲהַדסֵָּ֗ לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ  ֶרֹ֣

ֶלְך יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ ה ֵהֶגֶׁ֛  ֲהַדסֵָּ֗
ר  וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י  ְדתִּ ָאַבֶ֖
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

 
יׁש ֶ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ  ֶבן־ׁשִּ

ן  ֶ֖ יר ׁשּוׁשָּ ִ֥ עִּ וְהָּ
ֹוכָּה  נָּבֻֽ

ׁש ֶאְסתֵ  ְלַבַ֤ ר  וַתִּ
ּות  ַמְלכּ֔

       

֑תֹו ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖ ים תִּ ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ
ּדּו  ֵמה ֹ֣
ּוׁש   וְַעד־כּ֔

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ים ֶׁ֛ יל פּור   ַהַֻֽפְרְתמִּ ֹ֣ פִּ  הִּ

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ה ֑ ֶלְך־יְהּודָּ ה ֶמֻֽ נְיָֹּ֣ יל פּור   יְכָּ ֹ֣ פִּ  הִּ
 

ּוׁשֵמה ֹ֣   ּדּו וְַעד־כּ֔
י  ֶׁ֛ ְמעִּ ֶבן־ׁשִּ
יׁש ֶ֖  ֶבן־קִּ

ן  ֶ֖ יר ׁשּוׁשָּ ִ֥ עִּ וְהָּ
ֹוכָּה  נָּבֻֽ

ֶלְך יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ ה ֵהֶגֶׁ֛ ה ֲהַדסֵָּ֗ לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ  ֶרֹ֣
 

ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖ ה נְבֻֽ לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ  ֶרֹ֣

יׁש ֶ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ ת ֶבן־ׁשִּ ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣
ר  וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י  ְדתִּ ָאַבֶ֖
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

 
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת  ּוְתֵכֵ֗
ה  ֲהַדסֵָּ֗

ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ
ּות  ַמְלכּ֔
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ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

יׁש ֶ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ ד   ֶבן־ׁשִּ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
 

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖ ר נְבֻֽ ַ֤ זָּ ד   ְמפ   ּוְמפ רָּ

֑תֹו ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖ ּוׁש תִּ ּדּו וְַעד־כּ֔ ק ֵמה ֹ֣ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ
 

ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

ת ֶדׁש ֵטֵב֑ ּוׁש ח ֹ֣ ּדּו וְַעד־כּ֔  ֵמה ֹ֣

ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣
ֶלת  ּוְתֵכֵ֗

ה ֑ ֶלְך־יְהּודָּ ה ֶמֻֽ נְיָֹּ֣  יְכָּ
ר  וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י  ְדתִּ ָאַבֶ֖
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

 
א סְ  ֶלְךֵהֶגֶׁ֛ יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ ק רִּ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ

ׁש  ם־ַהֲֻֽחֵרֹ֣ אִּ
י   יׁשִּ ֲחרִּ  ַתֻֽ

ֶלְך יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ ת ֵהֶגֶׁ֛ ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣
ׁש  ם־ַהֲֻֽחֵרֹ֣ אִּ
י   יׁשִּ ֲחרִּ   ַתֻֽ

יׁש ֶ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ  ֶבן־ׁשִּ
ח  ְׁשַלֶּ֨ וַתִּ
ים  ְבגָּדִֶּ֜

ק ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ

       

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

יׁש ֶ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ ד   ֶבן־ׁשִּ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
 

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

י  ֶׁ֛ ְמעִּ ֶבן־ׁשִּ
יׁש ֶ֖  ֶבן־קִּ

ד   ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 

֑תֹו ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖ ה תִּ ֑ ֶלְך־יְהּודָּ ה ֶמֻֽ נְיָֹּ֣  יְכָּ
ח  ְׁשַלֶּ֨ וַתִּ
ים   ְבגָּדִֶּ֜

ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

ּוכַ  רנְבֻֽ ים ְדנֶַצֶ֖ ח ְבגָּדִֶּ֜ ְׁשַלֶּ֨  וַתִּ

ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔ ת ֵמה ֹ֣ ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣
ר  וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י  ְדתִּ ָאַבֶ֖
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

 
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת  ּוְתֵכֵ֗
ּדּו  ֵמה ֹ֣
ּוׁש  וְַעד־כּ֔

ׁש  ם־ַהֲֻֽחֵרֹ֣ אִּ
י   יׁשִּ ֲחרִּ  ַתֻֽ

ֶלְך יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ ק ֵהֶגֶׁ֛ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ
ֶפר  ק וֵָּאּ֔ ַשֹ֣
ֻֽים ַרבִּ ֻֽ ע לָּ   י ַצֶ֖

ֶלְך יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ ק ֵהֶגֶׁ֛ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥ ק בִּ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ
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ן מָּּ֔ ק הָּ ב וַיְִּתַאַפֹ֣ ֹוב ֵל֑ ַח וְטֹ֣ ֵמֶ֖  שָּ
יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ

ב     ַהזָּהָּ
ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ

יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ
ב    ַהזָּהָּ

ה  ֶ֖ ה ְגדֹולָּ ִ֥ קָּ ְזעָּ
ה׃ ֻֽ רָּ  ּומָּ

ה ֶ֖ ה ְגדֹולָּ ִ֥ קָּ  ְזעָּ
ה׃ ֻֽ רָּ  ּומָּ

ל  ְתַחְלַחִ֥ וַתִּ
ה ֶ֖  ַהַמְלכָּ

ן  ֶ֖ יר ׁשּוׁשָּ ִ֥ עִּ וְהָּ
ֹוכָּה   נָּבֻֽ

ן  ֶ֖ יר ׁשּוׁשָּ ִ֥ עִּ וְהָּ
ֹוכָּה  נָּבֻֽ

ה  ַמה־ֶזֶ֖
ֻֽה  וְַעל־ַמה־ֶז

ב ֶגן ַהְכתֵָּ֗  ַפְתֶׁשֹ֣

ד   ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ ת ְמפ  ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣
ֹול  גָּדֶ֖ ְלמִּ
ֻֽן טָּ   וְַעד־קָּ

יל פּור   ֹ֣ פִּ ת הִּ ֶדׁש ֵטֵב֑ י  ח ֹ֣ ֹ֣ הוְַׁשתִּ  ַהַמְלכָּּ֔

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖ א   נְבֻֽ ֲֻֽאַבְגתָּ א ַו ַ֤ ְגתָּ ים בִּ ֑ ה נָּׁשִּ ְׁשֵתֹ֣  מִּ
 

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖  נְבֻֽ
ֹול  גָּדֶ֖ ְלמִּ
ֻֽן טָּ  וְַעד־קָּ

א   ֲֻֽאַבְגתָּ א ַו ַ֤ ְגתָּ  בִּ

       

ן מָּּ֔ ק הָּ  וַיְִּתַאַפֹ֣
יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ

ב    ַהזָּהָּ

ׁש  ְלַבַ֤ וַתִּ
ֶאְסֵתר  
ּות  ַמְלכּ֔

 
ה ְׁשַנֹ֣ת הַ  ֶ֖ ְֻֽדדָּ ֶלְךנָּ  ֶמ֑

ֹוב  ַח וְטֹ֣ ֵמֶ֖ שָּ
ב  ֵל֑

ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ
ּות  ַמְלכּ֔

ק ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ
ה  ַמה־ֶזֶ֖

ֻֽה  וְַעל־ַמה־ֶז
ת ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣

 
ק ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ

ל  ְתַחְלַחִ֥ וַתִּ
ה ֶ֖  ַהַמְלכָּ

ב ֶגן ַהְכתֵָּ֗  ַפְתֶׁשֹ֣

ד   ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ ים ְמפ  ֑ ה נָּׁשִּ ְׁשֵתֹ֣ ה מִּ  ֲהַדסֵָּ֗
 

י ֹ֣ פִּ ת ל פּור  הִּ ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣
י ׀  ֵרֹ֣ ת שָּ ְבַעֵ֞ ׁשִּ
י ַדֵ֗ ס ּומָּ ַרֹ֣  פָּ

ֹו ֹון ַעמֻֽ ר כְִּלׁשִ֥  ּוְמַדֵבֶ֖
י ׀  ֵרֹ֣ ת שָּ ְבַעֵ֞ ׁשִּ
י ַדֵ֗ ס ּומָּ ַרֹ֣  פָּ

ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ  ֶרֹ֣
 

ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ ה ֶרֹ֣ ת ַבַֻֽהט ֲהַדסֵָּ֗ ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ
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ן מָּּ֔ ק הָּ ב וַיְִּתַאַפֹ֣ ֹוב ֵל֑ ַח וְטֹ֣ ֵמֶ֖  שָּ
ׁש ְלַבַ֤  וַתִּ
ֶאְסֵתר  
ּות  ַמְלכּ֔

 
ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ

יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ
ב    ַהזָּהָּ

ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ
ּות  ַמְלכּ֔

ע  ֶפר י ַצֶ֖ ק וֵָּאּ֔ ַשֹ֣
ֻֽים ַרבִּ ֻֽ  לָּ

ל  ְתַחְלַחִ֥ וַתִּ
ה ֶ֖  ַהַמְלכָּ

ה  ֲהַדסֵָּ֗
 

ע  ֶפר י ַצֶ֖ ק וֵָּאּ֔ ַשֹ֣
ֻֽים ַרבִּ ֻֽ  לָּ

ה  ַמה־ֶזֶ֖
ֻֽה  וְַעל־ַמה־ֶז

בַפְתֶׁשֹ֣   ֶגן ַהְכתֵָּ֗

ד   ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ ֻֽה׃ ְמפ  ן ֵחמָּ ֶ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥  וַיִּמָּ
ִ֥ה  יָּ וְַהְשתִּ

ת ֶ֖   ַכּדָּ
יל פּור   ֹ֣ פִּ  הִּ

ן  ֶ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥ וַיִּמָּ
ֻֽה׃  ֵחמָּ

 ְדַבר־ַהַמְלכָּה  

ֹו ֹון ַעמֻֽ ר כְִּלׁשִ֥ ה ְדַבר־ַהַמְלכָּה   ּוְמַדֵבֶ֖ לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ  ֶרֹ֣
 

ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ ה ֶרֹ֣ ת ֲהַדסֵָּ֗ ֶ֖ ִ֥ה ַכּדָּ יָּ  וְַהְשתִּ

       

ן מָּּ֔ ק הָּ  וַיְִּתַאַפֹ֣
יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ

ב    ַהזָּהָּ
ה  ַמה־ֶזֶ֖

ֻֽה   וְַעל־ַמה־ֶז
ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ

ֹוב  ַח וְטֹ֣ ֵמֶ֖ שָּ
ב  ֵל֑

ל  ְתַחְלַחִ֥ וַתִּ
ה ֶ֖  ַהַמְלכָּ

ד   ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ ֻֽה׃ ְמפ  ן ֵחמָּ ֶ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥  וַיִּמָּ
ן ֶ֖ יר ׁשּוׁשָּ ִ֥ עִּ  וְהָּ

ֹוכָּה   נָּבֻֽ
ן  ֶ֖ יר ׁשּוׁשָּ ִ֥ עִּ וְהָּ

ֹוכָּה  נָּבֻֽ
ן  ֶ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥ וַיִּמָּ

ֻֽה׃  ֵחמָּ
ב ֶגן ַהְכתֵָּ֗  ַפְתֶׁשֹ֣

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖ ֶלְך נְבֻֽ ם ַהֶמַ֤ ְתגֶָּּ֨  פִּ
ֹון  יִ֥ זָּ י בִּ ּוְכַדֶ֖
ֶצף׃ ֻֽ   וָּקָּ

יל פּור   ֹ֣ פִּ ֶלְך הִּ ם ַהֶמַ֤ ְתגֶָּּ֨ ֶצף׃ פִּ ֻֽ ֹון וָּקָּ יִ֥ זָּ י בִּ  ּוְכַדֶ֖

לֶ  יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ ֹו ְךֵהֶגֶׁ֛ ֹון ַעמֻֽ ר כְִּלׁשִ֥ ת ַבַֻֽהט ּוְמַדֵבֶ֖ ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ
 

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖  נְבֻֽ
יס  ִ֥ א ְסרִּ ֵהֶגֶׁ֛

ֶלְך  ַהֶמֶ֖
ה י ַהַמְלכָּּ֔ ֹ֣  וְַׁשתִּ
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ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ
ְתלֹות   לִּ
י ַכּ֔ ְרּדֳּ  ֶאֻֽת־מָּ

ק ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ
 

ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ
ְתלֹות   לִּ
י ַכּ֔ ְרּדֳּ  ֶאֻֽת־מָּ

א לִ֥  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖
ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו  יִּ

ה ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧ ק יְקָּ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥ יל פּור   בִּ ֹ֣ פִּ  הִּ
 

ה יצֹונָּּ֔ ֹ֣  ַהחִּ
ׁש  וַיְַלֵבֶ֖

י ֑ כָּ ְרּדֳּ  ֶאֻֽת־מָּ
ל ּוא ַהגֹורֶָּ֜  הֶּ֨

ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ
ּות  ַמְלכּ֔

ֶרׁש ן וֶָּתֶ֜ ְגתֶָּּ֨  בִּ
ּדּו  ֵמה ֹ֣
ּוׁש   וְַעד־כּ֔

יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ
 ב  ַהזָּהָּ 

ת ים ַמְשֵאֶ֖ ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ

י  ְדתִּ ר ָאַבֶ֖ וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

ה ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ  ַו
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת   ּוְתֵכֵ֗
י  ְדתִּ ר ָאַבֶ֖ וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥

י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ
ה ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ּוׁש ַו ּדּו וְַעד־כּ֔  ֵמה ֹ֣

       

ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ ֑רֹו נָּ ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣  חָּ
ע וְ  א יְִּכַרֶ֖ א לִ֥ לִ֥
ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו   יִּ

ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ ֑רֹו נָּ ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ ק חָּ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ

ה ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧ י יְקָּ ֑ כָּ ְרּדֳּ ׁש ֶאֻֽת־מָּ יל פּור   וַיְַלֵבֶ֖ ֹ֣ פִּ  הִּ
 

ה יצֹונָּּ֔ ֹ֣ ר ַהחִּ בָּּ֔ ל ּדָּ ל ַאל־ַתֵפֹ֣ ּוא ַהגֹורֶָּ֜  הֶּ֨

יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ
ב    ַהזָּהָּ

ת ֶדׁש טֵ  ַמְשֵאֶ֖ תח ֹ֣  ֵב֑
 

ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ
ּות  ַמְלכּ֔

ֶרׁש ן וֶָּתֶ֜ ְגתֶָּּ֨ ים בִּ ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ

י  ְדתִּ ר ָאַבֶ֖ וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

ה ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ים ַו ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ
 

י  ְדתִּ ר ָאַבֶ֖ וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

ת  ַמְשֵאֶ֖
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת  ּוְתֵכֵ֗
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ֶפר  ֶאת־ֵסַ֤
ְכר נֹות    ַהזִּ

֑רֹו ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ ק חָּ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ
 

ֶפר  ֶאת־ֵסַ֤
ְכר נֹות    ַהזִּ

֑רֹו ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣  חָּ
א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥

ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו  יִּ

ה ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧ ר יְקָּ בָּּ֔ ל ּדָּ ֶלְך ַאל־ַתֵפֹ֣ ם ַהֶמַ֤ ְתגֶָּּ֨  פִּ
 

ה יצֹונָּּ֔ ֹ֣  ַהחִּ
ׁש  וַיְַלֵבֶ֖

י ֑ כָּ ְרּדֳּ  ֶאֻֽת־מָּ
ל ּוא ַהגֹורֶָּ֜  הֶּ֨

ְלַבַ֤  ׁש ֶאְסֵתר  וַתִּ
ּות  ַמְלכּ֔

ת  ַמְשֵאֶ֖
ּדּו  ֵמה ֹ֣
ּוׁש   וְַעד־כּ֔

יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ
ב    ַהזָּהָּ

יל פּור   ֹ֣ פִּ ת הִּ ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣

ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ ה ֶרֹ֣ ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ  ַו
ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣

ֶלת   ּוְתֵכֵ֗
ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ ת ֶרֹ֣  ַמְשֵאֶ֖

ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣
ֶלת  ּוְתֵכֵ֗

       

פֶ  ר ֶאת־ֵסַ֤
 ַהזְִּכר נֹות  

ְתלֹות   לִּ
י ַכּ֔ ְרּדֳּ  ֶאֻֽת־מָּ

א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥
ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו   יִּ

ֶפר  ֶאת־ֵסַ֤
ְכר נֹות    ַהזִּ

ְתלֹות   לִּ
י ַכּ֔ ְרּדֳּ  ֶאֻֽת־מָּ

ק ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ

ה ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧ ֶרׁש יְקָּ ן וֶָּתֶ֜ ְגתֶָּּ֨ ת בִּ ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣
 

ה יצֹונָּּ֔ ֹ֣ ר ַהחִּ בָּּ֔ ל ּדָּ ּוא ַהג ַאל־ַתֵפֹ֣ להֶּ֨  ֹורֶָּ֜

ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ
ּות  ַמְלכּ֔

ת  ַמְשֵאֶ֖
ר  ׁש וְַדִ֥ וֵָּׁשֶ֖
ֶֻֽרת   וְס חָּ

יט  ַ֤ ֶאת־ַׁשְרבִּ
ב    ַהזָּהָּ

יל פּור   ֹ֣ פִּ ֶֻֽרת הִּ ר וְס חָּ ׁש וְַדִ֥  וֵָּׁשֶ֖

ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ ה ֶרֹ֣ ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ  ְדַבר־ַהַמְלכָּה   ַו
 

ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ ֶרׁש ֶרֹ֣ ן וֶָּתֶ֜ ְגתֶָּּ֨  ְדַבר־ַהַמְלכָּה   בִּ
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י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖ ְכר נֹות   וְַעמִּ ֶפר ַהזִּ  ֵסַ֤
ר  וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י  ְדתִּ ָאַבֶ֖
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

 
י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖ ה וְַעמִּ ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧  יְקָּ

א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥
ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו  יִּ

ֶלְך׃ ה ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ יצֹונָּּ֔ ֹ֣  ַהחִּ
א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥

ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו   יִּ
ֶלְך׃ ֑רֹו ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ ֶלְך חָּ יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ  ֵהֶגֶׁ֛

ְרבֹונָּה ב   ַחַ֠ יט ַהזָּהָּ ַ֤  ַׁשְרבִּ
יס  ִ֥ א ְסרִּ ֵהֶגֶׁ֛

ֶלְך   ַהֶמֶ֖
ְרבֹונָּה  ַחַ֠

אׁש  ר ִ֥
ֻֽיט׃  ַהַשְרבִּ

ים ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ

ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ
ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ

ּות  ַמְלכּ֔
ּדּו  ֵמה ֹ֣

ּוׁשוְ    ַעד־כּ֔
ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ

ה  ֶ֖ ה ְגדֹולָּ ִ֥ קָּ ְזעָּ
ה׃ ֻֽ רָּ  ּומָּ

א   ֲֻֽאַבְגתָּ א ַו ַ֤ ְגתָּ  בִּ

       

י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖ ְכר נֹות   וְַעמִּ ֶפר ַהזִּ  ֵסַ֤
ן  ֶ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥ וַיִּמָּ

ֻֽה   ֵחמָּ
י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖ ה וְַעמִּ ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧ ֻֽה יְקָּ ן ֵחמָּ ֶ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥  וַיִּמָּ

ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י  וְַעמִּּ֔

ה יצֹונָּּ֔ ֹ֣ ֵקיֶהֻֽן ַהחִּ ֻֽ  ַתְמר 
 

ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י  וְַעמִּּ֔

֑רֹו ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ ֵקיֶהֻֽן חָּ ֻֽ  ַתְמר 

ֶלְך׃ ב   ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ יט ַהזָּהָּ ַ֤ ים ַׁשְרבִּ ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ
 

ֶלְך׃  ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ
אׁש  ר ִ֥

ֻֽיט׃  ַהַשְרבִּ
ְׁשֶתֶ֖  ת מִּ ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ

ים ֑  יָּמִּ

ְרבֹונָּה  ַחַ֠
ה  ֶ֖ ה ְגדֹולָּ ִ֥ קָּ ְזעָּ

ה׃ ֻֽ רָּ  ּומָּ
ֶלְך ם ַהֶמַ֤ ְתגֶָּּ֨  פִּ

 
ְרבֹונָּה ק ַחַ֠ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥ ֶלְך בִּ ם ַהֶמַ֤ ְתגֶָּּ֨  פִּ
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י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖ ְכר נֹות   וְַעמִּ ֶפר ַהזִּ יו ֵסַ֤ ֶבז ְבֵעינֵָּ֗ ֹ֣  וַיִּ
 

י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖ ה וְַעמִּ ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧ יו יְקָּ ֶבז ְבֵעינֵָּ֗ ֹ֣  וַיִּ

ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י  וְַעמִּּ֔

ה יצֹונָּּ֔ ֹ֣ ד   ַהחִּ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
 

ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י  וְַעמִּּ֔

֑רֹו ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ ר חָּ ּוַכְדנֶַצֶ֖  נְבֻֽ

ֶלְך׃ ב   ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ יט ַהזָּהָּ ַ֤  ַׁשְרבִּ
י  ֶׁ֛ ְמעִּ ֶבן־ׁשִּ
יׁש ֶ֖   ֶבן־קִּ

ֶלְך׃ְבֵנִֶ֥זק הַ   ֶמֻֽ
אׁש  ר ִ֥

ֻֽיט׃  ַהַשְרבִּ
ה  ֲהַדסֵָּ֗

ֶלְך  ת ַהֶמֶ֖ ֲֻֽחַמִ֥ ַו
ה ֻֽכָּ כָּ  ׁשָּ

ק ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ
ה  ְׁשֶתֶ֖ מִּ

ים ֑ ת יָּמִּ ְבַעֹ֣   ׁשִּ
ֶלְך  ת ַהֶמֶ֖ ֲֻֽחַמִ֥ ַו

ה ֻֽכָּ כָּ  ׁשָּ
ה לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ ת ַבַֻֽהט ֶרֹ֣ ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ

       

ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י  וְַעמִּּ֔

ְכר נֹו ֶפר ַהזִּ יל פּור   ת  ֵסַ֤ ֹ֣ פִּ  הִּ
 

ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י  וְַעמִּּ֔

ה ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧ יל פּור   יְקָּ ֹ֣ פִּ  הִּ

ְרבֹונָּה ה ַחַ֠ יצֹונָּּ֔ ֹ֣ ה ַהחִּ  ֲהַדסֵָּ֗
 

ְרבֹונָּה ֑רֹו ַחַ֠ ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ ת חָּ ֶדׁש ֵטֵב֑  ח ֹ֣

ֶלְך  ת ַהֶמֶ֖ ֲֻֽחַמִ֥ ַו
ה ֻֽכָּ כָּ  ׁשָּ

ב   יט ַהזָּהָּ ַ֤ ֶרׁש ַׁשְרבִּ ן וֶָּתֶ֜ ְגתֶָּּ֨  בִּ
 

ֻֽחֲ  ֶלְך ַו ת ַהֶמֶ֖ ַמִ֥
ֻֽכָּה כָּ  ׁשָּ

אׁש  ר ִ֥
ֻֽיט׃  ַהַשְרבִּ

ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔  ֵמה ֹ֣

ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ ה נָּ לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ ת ַבַֻֽהט ֶרֹ֣ ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ
 

ֶלְך ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ
ר  וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י  ְדתִּ ָאַבֶ֖
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

א   ֲֻֽאַבְגתָּ א ַו ַ֤ ְגתָּ  בִּ
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ּוׁש ַמְלכּות   ְלבַ֤ ֶלְך׃בְ  בִּ  ֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ
א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥

ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו   יִּ
ּוׁש ַמְלכּות   ְלבַ֤ ֶלְך׃ בִּ יל פּור   ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ ֹ֣ פִּ  הִּ

ה׃ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖ ֲֻֽהלָּ ְכר נֹות   צָּ ֶפר ַהזִּ  ֵסַ֤
יס  ִ֥ א ְסרִּ ֵהֶגֶׁ֛

ֶלְך   ַהֶמֶ֖
ה׃ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖ ֲֻֽהלָּ ה צָּ ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧ ֵקיֶהֻֽן יְקָּ ֻֽ  ַתְמר 

 ֶ֖ האֹורָּ ֑ ְמחָּ  ה וְשִּ
ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ

ּות  ַמְלכּ֔
ּדּו  ֵמה ֹ֣
ּוׁש   וְַעד־כּ֔

ר ֻֽ ן וִּיקָּ ש ֶ֖  וְשָּ
ׁש  ְלַבַ֤ וַתִּ
ֶאְסֵתר  
ּות  ַמְלכּ֔

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖ ק וְַעמִּ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥ ת ַבַֻֽהט בִּ ְצַפִ֥ ֻֽ  רִּ
 

 ֹ֣ ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ י כִּ
י  וְַעמִּּ֔

ק ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥ ת בִּ ֶ֖ ִ֥ה ַכּדָּ יָּ  וְַהְשתִּ

       

ּוׁש ַמְלכּות   ְלבַ֤ ֶלְך׃ בִּ יל פּור   ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ ֹ֣ פִּ  הִּ
 

ּוׁש ַמְלכּות   ְלבַ֤ ֶלְך׃ בִּ  ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ
א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥

ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו  יִּ

ה׃ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖ ֲֻֽהלָּ ְכר נֹות   צָּ ֶפר ַהזִּ  ֵסַ֤
יס ֵהֶגֶׁ֛  ִ֥ א ְסרִּ

ֶלְך   ַהֶמֶ֖
ה׃ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖ ֲֻֽהלָּ ה צָּ ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧ ב יְקָּ ֶגן ַהְכתֵָּ֗  ַפְתֶׁשֹ֣

ר ֻֽ ן וִּיקָּ ש ֶ֖  וְשָּ
ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ

ּות  ַמְלכּ֔
ה  ֲהַדסֵָּ֗

 
ר ֻֽ ן וִּיקָּ ש ֶ֖  וְשָּ

י  ִ֥ ַעד־ֲחצִּ
ּות  ַהַמְלכֶ֖

ֵקיֶהֻֽן ֻֽ  ַתְמר 

ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י  וְַעמִּּ֔

ם ׁש אִּ ־ַהֲֻֽחֵרֹ֣
י   יׁשִּ ֲחרִּ  ַתֻֽ

ים ֶׁ֛  ַהַֻֽפְרְתמִּ
 

י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖  וְַעמִּ
ׁש  ם־ַהֲֻֽחֵרֹ֣ אִּ
י   יׁשִּ ֲחרִּ  ַתֻֽ

ת  ִ֥ים ּוְמַאֶ֖ ְׁשמֹונִּ
 יֹֻֽום׃
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ב   ֶרת זָּהָּ ֲֻֽעֶטַ֤ ְרבֹונָּה ַו ה ַחַ֠ לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ  ֶרֹ֣
 

ב   ֶרת זָּהָּ ֲֻֽעֶטַ֤ ְרבֹונָּה ַו ה ַחַ֠ לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ  ֶרֹ֣

ה׃ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖ ֲֻֽהלָּ ֶלְך צָּ ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ ד   נָּ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
 

ה׃ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖ ֲֻֽהלָּ  צָּ
ה ְׁשַנֹ֣ת  ֶ֖ ְֻֽדדָּ נָּ

ֶלְך  ַהֶמ֑
ר ּוַכְדנֶַצֶ֖  נְבֻֽ

 
ְכר נֹות   ֶפר ַהזִּ ר ֵסַ֤ ּוַכְדנֶַצֶ֖  נְבֻֽ

 
ֶרץ   אֶָּּ֨ י הָּ ַעֵמַ֤ ֑רֹו ֵמֻֽ ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ ב חָּ ֶגן ַהְכתֵָּ֗  ַפְתֶׁשֹ֣

י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖ ּותעַ  וְַעמִּ י ַהַמְלכֶ֖ ִ֥  ד־ֲחצִּ
ֶרת  ְפֶאֶ֖ תִּ
֑תֹו   ְגדּולָּ

ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י  וְַעמִּּ֔

י  ִ֥ ַעד־ֲחצִּ
ּות  ַהַמְלכֶ֖

ן ֶׁ֛ טָּ דֹול וְַעד־קָּ ָּ֧ גָּ  ְלמִּ

       

ב   ֶרת זָּהָּ ֲֻֽעֶטַ֤ ְרבֹונָּה ַו  ַחַ֠
ר  וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י  ְדתִּ ָאַבֶ֖
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

 
ב   ֶרת זָּהָּ ֲֻֽעֶטַ֤ ְרבֹונָּה ַו  ַחַ֠

י וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥  ְדתִּ ר ָאַבֶ֖
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

ה ֑ ְמחָּ ה וְשִּ ֶ֖ ֶלְך אֹורָּ ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ
ֶגן  ַפְתֶׁשֹ֣
ב   ַהְכתֵָּ֗

ה ֑ ְמחָּ ה וְשִּ ֶ֖  אֹורָּ
ה ְׁשַנֹ֣ת  ֶ֖ ְֻֽדדָּ נָּ

ֶלְך  ַהֶמ֑
ד   ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 

ֶרץ   אֶָּּ֨ י הָּ ַעֵמַ֤ ְכר נֹות   ֵמֻֽ ֶפר ַהזִּ ה ֵסַ֤  ֲהַדסֵָּ֗
 

ֶרץ   אֶָּּ֨ י הָּ ַעֵמַ֤ ֻֽ  ֵמֻֽ ץ בִּ ֵפֹ֣ ֑רֹוחָּ ה יקָּ  ֲהַדסֵָּ֗

ֹ֣י  ְרנּו  ֲאנִּ י נְִּמַכֶּ֨ ַ֤ כִּ
י  וְַעמִּּ֔

ב ֹוב ֵל֑ ַח וְטֹ֣ ֵמֶ֖  שָּ
ה  ְׁשֶתֶ֖ מִּ

ים ֑ ת יָּמִּ ְבַעֹ֣   ׁשִּ
י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖  וְַעמִּ

ֹוב  ַח וְטֹ֣ ֵמֶ֖ שָּ
ב  ֵל֑

ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣
ֶלת  ּוְתֵכֵ֗
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ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔ ֻֽה׃ ֵמה ֹ֣ ן ֵחמָּ ֶ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥ ֶלְך׃ְבֵנִֶ֥זק הַ  וַיִּמָּ  ֶמֻֽ
 

ּוׁש ּדּו וְַעד־כּ֔ יו ֵמה ֹ֣ ֶבז ְבֵעינֵָּ֗ ֹ֣ ּוׁש ַמְלכּות   וַיִּ ְלבַ֤  בִּ

ן ֶׁ֛ טָּ דֹול וְַעד־קָּ ָּ֧ גָּ  ְלמִּ
ה  ֶ֖ ה ְגדֹולָּ ִ֥ קָּ ְזעָּ

ה׃ ֻֽ רָּ  ּומָּ

ן  יר ׁשּוׁשָּּ֔ ֹ֣ עִּ וְהָּ
ה  ֶ֖ ֲֻֽהלָּ צָּ
ה׃ ֵמֻֽחָּ  וְשָּ

 
ן ֶׁ֛ טָּ דֹול וְַעד־קָּ ָּ֧ גָּ  ְלמִּ

ח  ְׁשַלֶּ֨ וַתִּ
ים  ְבגָּדִֶּ֜

ֶרץ   אֶָּּ֨ י הָּ ַעֵמַ֤  ֵמֻֽ

ֶלְךְכׁש ֹׁ֕  ת ַהֶמֹ֣ ה ְך ֲחַמֶ֖ לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ א ֶרֹ֣ ֻֽתָּ  וַיְזָּ
 

ֵקיֶהֻֽן ֻֽ ה ַתְמר  לֵָּ֞ וַח וְַהצָּ א ֶרֹ֣ ֻֽתָּ  וַיְזָּ

ינֹות   ה ַלְמדִּ ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ַו
ה שָּּ֔  עָּ

ן מָּּ֔ ק הָּ  וַיְִּתַאַפֹ֣
ה  ְׁשֶתֹ֣ יְֵמי  מִּ
ה ְמחָּּ֔   וְשִּ

ינֹות   ה ַלְמדִּ ַ֤ ֲֻֽהנָּחָּ ַו
ה שָּּ֔  עָּ

ן מָּּ֔ ק הָּ  וַיְִּתַאַפֹ֣
ֹות נֶ֖  ּוַמתָּ
ֻֽים׃ ֶאְבי נִּ ֻֽ  לָּ

       

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

יו ֶבז ְבֵעינֵָּ֗ ֹ֣ ֶלְך׃ וַיִּ  ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ
 

ים  ִ֥ ַבע וְֶעְשרִּ ֶׁשֶׁ֛
ֻֽה ינָּ ה ְמדִּ ֶ֖  ּוֵמאָּ

ן  ֶ֖ מָּ א הָּ ֵלִ֥ וַיִּמָּ
ֻֽה׃  ֵחמָּ

ּוׁש ַמְלכּות   ְלבַ֤  בִּ

ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

ה  ֶ֖ ה ְגדֹולָּ ִ֥ קָּ ְזעָּ
 ֻֽ רָּ  ה׃ּומָּ

ה  ֶ֖ אֹורָּ
ה ֑ ְמחָּ   וְשִּ

ת  ְבַעֹ֣ ה ׁשִּ ְׁשֶתֶ֖ מִּ
ים ֑  יָּמִּ

ה  ַמה־ֶזֶ֖
ֻֽה  וְַעל־ַמה־ֶז

ֶרץ   אֶָּּ֨ י הָּ ַעֵמַ֤  ֵמֻֽ

ֶלְך ת ַהֶמֹ֣ ְך ֲחַמֶ֖  ְכׁש ֹׁ֕
י  ְדתִּ ר ָאַבֶ֖ וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥

י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ
א ֻֽתָּ  וַיְזָּ

 
ֵקיֶהֻֽן ֻֽ  ַתְמר 

ר  וְַכֲֻֽאֶׁשִ֥
י  ְדתִּ ָאַבֶ֖
י ְֻֽדתִּ  ָאבָּ

ֹות נֶ֖ ַח מָּ ְׁשלִ֥  ּומִּ

תמַ  ֶלְך ְשֵאֶ֖ ה ְׁשַנֹ֣ת ַהֶמ֑ ֶ֖ ְֻֽדדָּ  נָּ
ֹות  נֶ֖ ּוַמתָּ
ֻֽים׃ ֶאְבי נִּ ֻֽ   לָּ

ב ֶגן ַהְכתֵָּ֗  ַפְתֶׁשֹ֣
ה ְׁשַנֹ֣ת  ֶ֖ ְֻֽדדָּ נָּ

ֶלְך  ַהֶמ֑
ה  ְׁשֶתֹ֣ יְֵמי  מִּ
ה ְמחָּּ֔  וְשִּ
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ים ֶׁ֛ יל פּור   ַהַֻֽפְרְתמִּ ֹ֣ פִּ ֶלְך׃ הִּ  ְבֵנִֶ֥זק ַהֶמֻֽ
 

ים ֶׁ֛ ל ַהַֻֽפְרְתמִּ ּוא ַהגֹורֶָּ֜ ֶרת זָּהָּ  הֶּ֨ ֲֻֽעֶטַ֤  ב  ַו

ֶלְך ן ַהֶמֻֽ יַתֶ֖ ק גִַּנִ֥ת בִּ ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ
ה  ֶ֖ אֹורָּ
ה ֑ ְמחָּ   וְשִּ

ֶלְך ן ַהֶמֻֽ יַתֶ֖  גִַּנִ֥ת בִּ
ה  ַמה־ֶזֶ֖

ֻֽה  וְַעל־ַמה־ֶז
א תָּ ֶׁ֛  ַפְרַׁשנְּדָּ

י   ר ֶאת־וְַׁשתִּ  זַָּכַ֤
ׁש ֶאְסֵתר   ְלַבַ֤ וַתִּ

ּות  ַמְלכּ֔
ֹות נֶ֖ ַח מָּ ְׁשלִ֥  ּומִּ

 
יׁש ֶ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ  ֶבן־ׁשִּ

ׁש וַתִּ  ְלַבַ֤
ֶאְסֵתר  
ּות  ַמְלכּ֔

ֹות נֶ֖ ַח מָּ ְׁשלִ֥  ּומִּ

ב ֶגן ַהְכתֵָּ֗ ְכר נֹות   ַפְתֶׁשֹ֣ ֶפר ַהזִּ  ֵסַ֤
ֹות  נֶ֖ ּוַמתָּ
ֻֽים׃ ֶאְבי נִּ ֻֽ   לָּ

ת  ַמְשֵאֶ֖
ֶפר  ֵסַ֤

ְכר נֹות    ַהזִּ
ה ָּ֧ ר ַהַמְלכָּ  ֶאְסֵתֶּ֨

 נ
      

ת  ִ֥ים ּוְמַאֶ֖ ְׁשמֹונִּ
 יֹֻֽום׃

ל ּוא ַהגֹורֶָּ֜ ְרבֹונָּה הֶּ֨  ַחַ֠
 

 ִ֥ ת ְׁשמֹונִּ ים ּוְמַאֶ֖
 יֹֻֽום׃

יל פּור   ֹ֣ פִּ ב   הִּ ֶרת זָּהָּ ֲֻֽעֶטַ֤  ַו

ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣
ֶלת  ּוְתֵכֵ֗

ק ֻֽ ּוׁש שָּ ְלבִ֥  בִּ
ה  ֶ֖ אֹורָּ
ה ֑ ְמחָּ   וְשִּ

ס  ּור ׀ ַכְרַפֹ֣ חֹ֣
ֶלת  ּוְתֵכֵ֗

ט  ֵלִ֥ מָּ ְלהִּ
ֶלְך  ֵבית־ַהֶמֶ֖

א תָּ ֶׁ֛  ַפְרַׁשנְּדָּ

י   ר ֶאת־וְַׁשתִּ ב   זַָּכַ֤ יט ַהזָּהָּ ַ֤ ְך ַׁשְרבִּ ם נְֶהַפֶּ֨ ֶהַ֤  לָּ
 

יׁש ֶ֖ י ֶבן־קִּ ֶׁ֛ ְמעִּ  ֶבן־ׁשִּ
יט  ַ֤ ַׁשְרבִּ
ב    ַהזָּהָּ

ם ֶהַ֤ ְך לָּ  נְֶהַפֶּ֨

ּו  ְֻֽצאַ֤ ים יָּ צִֵּ֞ ֻֽרָּ הָּ
ים    ְדחּופִּ

ה ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧  יְקָּ
ר  ֶאְסֵתֶּ֨
ה ָּ֧   ַהַמְלכָּ

ן  ֶ֖ יר ׁשּוׁשָּ ִ֥ עִּ וְהָּ
ֹוכָּה  נָּבֻֽ

ה ֶׁ֛ ר ּוְגדּולָּ ָּ֧  יְקָּ
ֹות  נֶ֖ ּוַמתָּ
ֻֽים׃ ֶאְבי נִּ ֻֽ  לָּ
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֑ת  ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖ ד   ֹותִּ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ ְרבֹונָּה ְמפ   ַחַ֠
 

֑תֹו ֶרת ְגדּולָּ ְפֶאֶ֖  תִּ
ם  ֵתיֶהֵ֞ ֻֽ וְדָּ
ֹות  ׁש נֹ֣

ב   ֶרת זָּהָּ ֲֻֽעֶטַ֤  ַו

ּוץ  ְבַחְבֵלי־בֹ֣
ן  וְַאְרגָּמָּּ֔

ל  ְתַחְלַחִ֥ וַתִּ
ה ֶ֖  ַהַמְלכָּ

ר ֻֽ ן וִּיקָּ ש ֶ֖  וְשָּ
 

ּוץ  ְבַחְבֵלי־בֹ֣
ן  וְַאְרגָּמָּּ֔

ט  ֵלִ֥ מָּ ְלהִּ
ֶלְך  ֵבית־ַהֶמֶ֖

ֹון ְלפֶ֖  ַּדֻֽ

ֶלְך יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ ּות ֵהֶגֶׁ֛ י ַהַמְלכֶ֖ ִ֥  ַעד־ֲחצִּ
יָּגֹון   מִּ
ה ְמחָּּ֔   ְלשִּ

ה ֑ ֶלְך־יְהּודָּ ה ֶמֻֽ נְיָֹּ֣  יְכָּ
י  ִ֥ ַעד־ֲחצִּ
ּות  ַהַמְלכֶ֖

ה ְמחָּּ֔ יָּגֹון  ְלשִּ  מִּ

ן  ֶ֖ יר ׁשּוׁשָּ ִ֥ עִּ וְהָּ
ֹוכָּה  נָּבֻֽ

֑רֹו ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣  חָּ
ֹום  לֶ֖ י ׁשָּ ְבֵרִ֥ ּדִּ

ֱֻֽאֶמֻֽת׃   ֶו
ּו  ְֻֽצאַ֤ ים יָּ צִֵּ֞ ֻֽרָּ הָּ

ים  דְ   חּופִּ
֑רֹו ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣  חָּ

ֹום  לֶ֖ י ׁשָּ ְבֵרִ֥ ּדִּ
ֱֻֽאֶמֻֽת׃  ֶו

       

ֶסף ב וֶָּכֵ֗ ֹ֣ ֹות ׀ זָּהָּ טֹ֣ ֹות מִּ ם ׁש נֹ֣ ֵתיֶהֵ֞ ֻֽ ְרבֹונָּה וְדָּ  ַחַ֠
 

ֶסף ב וֶָּכֵ֗ ֹ֣ ֹות ׀ זָּהָּ טֹ֣ ד   מִּ ר ּוְמפ רָּ ַ֤ זָּ  ְמפ 
ן  יר ׁשּוׁשָּּ֔ ֹ֣ עִּ וְהָּ
ה׃ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖ ֲֻֽהלָּ  צָּ

ה י ַהַמְלכָּּ֔ ֹ֣  וְַׁשתִּ
ְתַחלְ  ל וַתִּ ַחִ֥

ה ֶ֖  ַהַמְלכָּ
ר ֻֽ ן וִּיקָּ ש ֶ֖  וְשָּ

 
ה י ַהַמְלכָּּ֔ ֹ֣  וְַׁשתִּ

ׁש  ם־ַהֲֻֽחֵרֹ֣ אִּ
י   יׁשִּ ֲחרִּ  ַתֻֽ

ֹון ְלפֶ֖  ַּדֻֽ

ֶלְך יס ַהֶמֶ֖ ִ֥ א ְסרִּ י ֵהֶגֶׁ֛ תִּּ֔ לָּ ֵתת  ֶאת־ְׁשֵאֹ֣  לָּ
יָּגֹון   מִּ
ה ְמחָּּ֔   ְלשִּ

ה ֑ ֶלְך־יְהּודָּ ה ֶמֻֽ נְיָֹּ֣  יְכָּ
ֵתת   לָּ

י תִּּ֔ לָּ  ֶאת־ְׁשֵאֹ֣
ֹום ֑טֹוב ֶבל ְליֹ֣  ּוֵמֵאֶ֖

ֶמֶלְך ֻֽי־ַהַ֠ ֑רֹו ֲאַחְׁשַּדְרְפֵנ ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ א חָּ ֻֽתָּ  וַיְזָּ
 

ֶמֶלְך ֻֽי־ַהַ֠ ֑רֹו ֲאַחְׁשַּדְרְפֵנ ֻֽיקָּ ץ בִּ ֵפֹ֣ א   חָּ ְׁשתָּ  ַפְרַמֶּ֨
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ר ּוַכְדנֶַצֶ֖ ֶמֶלְך נְבֻֽ ֻֽי־ַהַ֠  ֲאַחְׁשַּדְרְפֵנ
ּוׁש  ְלבַ֤ בִּ
  ַמְלכּות  

ר ּוַכְדנֶַצֶ֖  נְבֻֽ
ֶגן  ַפְתֶׁשֹ֣
ב  ַהְכתֵָּ֗

ן וְהָּ  יר ׁשּוׁשָּּ֔ ֹ֣ עִּ
ה׃ ֵמֻֽחָּ ה וְשָּ ֶ֖ ֲֻֽהלָּ  צָּ

ה ים ֲהַדסֵָּ֗ ח ְבגָּדִֶּ֜ ְׁשַלֶּ֨ ר וַתִּ ֻֽ ן וִּיקָּ ש ֶ֖  וְשָּ
 

ה  ֲהַדסֵָּ֗
ׁש  ם־ַהֲֻֽחֵרֹ֣ אִּ
י   יׁשִּ ֲחרִּ  ַתֻֽ

ֹון ְלפֶ֖  ַּדֻֽ

ת ֶדׁש ֵטֵב֑ ב ח ֹ֣ ֹוב ֵל֑ ַח וְטֹ֣ ֵמֶ֖  שָּ
ֹום  ֶבל ְליֹ֣ ּוֵמֵאֶ֖

  ֑טֹוב
א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥

ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו  יִּ
חַ  ֵמֶ֖ ֹוב  שָּ וְטֹ֣

ב  ֵל֑
ה  ְׁשֶתֹ֣ יְֵמי  מִּ
ה ְמחָּּ֔  וְשִּ

א  ע וְלִ֥ א יְִּכַרֶ֖ לִ֥
ֻֽה ְֻֽׁשַתֲחֶו  יִּ

י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ י ְבַבקָּ ֶ֖ א וְַעמִּ ֻֽתָּ  וַיְזָּ
 

ֶמֶלְך ֻֽי־ַהַ֠  ֲאַחְׁשַּדְרְפֵנ
י  ֶ֖ וְַעמִּ

י ֻֽ תִּ ׁשָּ ֻֽ  ְבַבקָּ
א   ְׁשתָּ  ַפְרַמֶּ֨

 


