
 רתסא תלגימ
ֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך  פרק א ֵורֹוׁש הּוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ )א( ַוְיִהי ּבִ

ִמים  ּיָ ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה: )ב( ּבַ ש ְ ַבע ְועֶׁ ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ׁשֶׁ

א ּסֵ ֵורֹוׁש ַעל ּכִ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ת ַהּמֶׁ בֶׁ ׁשֶׁ ר  ָהֵהם ּכְ ַמְלכּותֹו ֲאׁשֶׁ

ה ְלָכל  ּתֶׁ ה ִמׁשְ לֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעש ָ ַנת ׁשָ ׁשְ יָרה: )ג( ּבִ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ּבְ

ִדינֹות  ֵרי ַהּמְ ִמים ְוש ָ ְרּתְ ַרס ּוָמַדי ַהּפַ ָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ּפָ ש ָ

ת ְיָקר  בֹוד ַמְלכּותֹו ְואֶׁ ר ּכְ ת עֹׁשֶׁ ַהְראֹתֹו אֶׁ ְלָפָניו: )ד( ּבְ

ת ּגְ  רֶׁ ְפאֶׁ מֹוִנים ּוְמַאת יֹום: )ה( ּתִ ים ׁשְ תֹו ָיִמים ַרּבִ דּוּלָ

ְמְצִאים  ְך ְלָכל ָהָעם ַהּנִ לֶׁ ה ַהּמֶׁ ה ָעש ָ ִמים ָהֵאּלֶׁ ּוִבְמלֹואת ַהּיָ

ְבַעת ָיִמים  ה ׁשִ ּתֶׁ דֹול ְוַעד  ָקָטן ִמׁשְ יָרה ְלִמּגָ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ּבְ

ס ְרּפַ ְך: )ו( חּור ּכַ לֶׁ יַתן ַהּמֶׁ ת ּבִ ּנַ ֲחַצר ּגִ ַחְבֵלי  ּבַ ת ָאחּוז ּבְ ּוְתֵכלֶׁ

ף  סֶׁ ׁש ִמּטֹות ָזָהב ָוכֶׁ ף ְוַעּמּוֵדי ׁשֵ סֶׁ ִליֵלי כֶׁ ָמן ַעל ּגְ בּוץ ְוַאְרּגָ

ְכֵלי ָזָהב  קֹות ּבִ ת: )ז( ְוַהׁשְ ׁש ְוַדר ְוסָֹחרֶׁ ַהט ָוׁשֵ ַעל ִרְצַפת ּבַ

ְך: )ח(  לֶׁ ַיד ַהּמֶׁ ִלים ׁשֹוִנים ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ּכְ ְוֵכִלים ִמּכֵ

יתֹו ְוַה  ל ַרב ּבֵ ְך ַעל ּכָ לֶׁ ד ַהּמֶׁ י ֵכן ִיּסַ ת ֵאין אֵֹנס ּכִ ה ַכּדָ ִתּיָ ְ ׁשּ

ָתה  ה ָעש ְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ם ַוׁשְ ְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש: )ט( ּגַ ֹות ּכִ ַלֲעש 

ֵורֹוׁש: ס )י(  ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ר ַלּמֶׁ ְלכּות ֲאׁשֶׁ ית ַהּמַ ים ּבֵ ה ָנׁשִ ּתֵ ִמׁשְ

טֹוב  ִביִעי ּכְ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָתא ּבַ ּזְ ִין ָאַמר ִלְמהּוָמן ּבִ ּיָ ְך ּבַ לֶׁ ֵלב ַהּמֶׁ

ִריִסים  ְבַעת ַהּסָ ס ׁשִ ְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְרּכַ ַחְרבֹוָנא ּבִ

י  ּתִ ת ַוׁשְ ֵורֹוׁש: )יא( ְלָהִביא אֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ֵני ַהּמֶׁ ת ּפְ ְרִתים אֶׁ ַהְמׁשָ

ר ַמְלכּות ְלַהְרא תֶׁ כֶׁ ְך ּבְ לֶׁ ה ִלְפֵני ַהּמֶׁ ְלּכָ ים ַהּמַ ֹות ָהַעּמִ

ה  ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ ה ִהיא: )יב( ַוּתְ י טֹוַבת ַמְראֶׁ ת  ָיְפָיּה ּכִ ִרים אֶׁ ָ ְוַהש ּ

ְך  לֶׁ ְקצֹף ַהּמֶׁ ִריִסים ַוּיִ ַיד ַהּסָ ר ּבְ ְך ֲאׁשֶׁ לֶׁ ְדַבר ַהּמֶׁ י ָלבֹוא ּבִ ּתִ ַוׁשְ

ְך ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי  לֶׁ ר ַהּמֶׁ ֲעָרה בֹו: )יג( ַוּיֹאמֶׁ ְמאֹד ַוֲחָמתֹו ּבָ

רֹב ָהִע  ת ָוִדין: )יד( ְוַהּקָ ל יְֹדֵעי ּדָ ְך ִלְפֵני ּכָ לֶׁ ַבר ַהּמֶׁ י ֵכן ּדְ ים ּכִ ּתִ

ס ַמְרְסָנא ְממּוָכן  רֶׁ יׁש מֶׁ ָתר ַאְדָמָתא ַתְרׁשִ ָנא ׁשֵ ְרׁשְ ֵאָליו ּכַ

ִבים ִראׁשָֹנה  ְך ַהּיֹׁשְ לֶׁ ֵני ַהּמֶׁ ַרס ּוָמַדי רֵֹאי ּפְ ֵרי ּפָ ְבַעת ש ָ ׁשִ

ָד  ְלכּות: )טו( ּכְ ּמַ ר לֹא ּבַ י ַעל ֲאׁשֶׁ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ּמַ ֹות ּבַ ֲעש  ת ַמה ּלַ

ִריִסים: ס )טז(  ַיד ַהּסָ ֵורֹוׁש ּבְ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ת ַמֲאַמר ַהּמֶׁ ָתה אֶׁ ָעש ְ

ְך  לֶׁ ִרים לֹא ַעל ַהּמֶׁ ָ ְך ְוַהש ּ לֶׁ ר מומכן ְממּוָכן ִלְפֵני ַהּמֶׁ ַוּיֹאמֶׁ

ל  י ַעל ּכָ ה ּכִ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ים ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוׁשְ ל ָהַעּמִ ִרים ְוַעל ּכָ ָ ַהש ּ

י ֵיֵצא ְדַבר  ֵורֹוׁש: )יז( ּכִ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶׁ ר ּבְ ֲאׁשֶׁ

ָאְמָרם  ן ּבְ ֵעיֵניהֶׁ ן ּבְ ְעֵליהֶׁ ים ְלַהְבזֹות ּבַ ׁשִ ל ַהּנָ ה ַעל ּכָ ְלּכָ ַהּמַ

ה ְלָפָני ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ת ַוׁשְ ֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא אֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ו ְולֹא ַהּמֶׁ

ר  ַרס ּוָמַדי ֲאׁשֶׁ רֹות ּפָ ה ּתֹאַמְרָנה ש ָ ָבָאה: )יח( ְוַהּיֹום ַהּזֶׁ

ף:  יֹון ָוָקצֶׁ ּזָ ְך ּוְכַדי ּבִ לֶׁ ֵרי ַהּמֶׁ ה ְלכֹל ש ָ ְלּכָ ַבר ַהּמַ ת ּדְ ְמעּו אֶׁ ׁשָ

ֵתב  ָפָניו ְוִיּכָ ְך טֹוב ֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמּלְ לֶׁ )יט( ִאם ַעל ַהּמֶׁ

ָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי י ִלְפֵני  ּבְ ּתִ ר לֹא ָתבֹוא ַוׁשְ ְולֹא ַיֲעבֹור ֲאׁשֶׁ

ְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה  לֶׁ ן ַהּמֶׁ ֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה ִיּתֵ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ַהּמֶׁ

י  ָכל ַמְלכּותֹו ּכִ ה ּבְ ר ַיֲעש ֶׁ ְך ֲאׁשֶׁ לֶׁ ְתָגם ַהּמֶׁ ַמע ּפִ ה: )כ( ְוִנׁשְ ּנָ ִמּמֶׁ

נּו ְיָק  ים ִיּתְ ׁשִ ה ִהיא ְוָכל ַהּנָ דֹול ְוַעד ָקָטן: ַרּבָ ן ְלִמּגָ ר ְלַבְעֵליהֶׁ

ְדַבר  ְך ּכִ לֶׁ ַעש  ַהּמֶׁ ִרים ַוּיַ ָ ְך ְוַהש ּ לֶׁ ֵעיֵני ַהּמֶׁ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ )כא( ַוּיִ

ל  ְך אֶׁ לֶׁ ל ְמִדינֹות ַהּמֶׁ ל ּכָ ַלח ְסָפִרים אֶׁ ׁשְ ְממּוָכן: )כב( ַוּיִ

ְלׁשֹונֹו  ל ַעם ָוָעם ּכִ ְכָתָבּה ְואֶׁ ל ִאיׁש ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ ִלְהיֹות ּכָ

ְלׁשֹון ַעּמֹו: פ ר ּכִ ֵביתֹו ּוְמַדּבֵ ֵֹרר ּבְ  ש 

ְך   פרק ב לֶׁ ׁשְֹך ֲחַמת ַהּמֶׁ ה ּכְ ָבִרים ָהֵאּלֶׁ )א( ַאַחר ַהּדְ

ר ִנְגַזר  ָתה ְוֵאת ֲאׁשֶׁ ר ָעש ָ י ְוֵאת ֲאׁשֶׁ ּתִ ת ַוׁשְ ֵורֹוׁש ָזַכר אֶׁ ֲאַחׁשְ

ְך ְמׁשָ  לֶׁ יָה: )ב( ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶׁ ְך ָעלֶׁ לֶׁ ְרָתיו ְיַבְקׁשּו ַלּמֶׁ

ִקיִדים  ְך ּפְ לֶׁ ה: )ג( ְוַיְפֵקד ַהּמֶׁ תּולֹות טֹובֹות ַמְראֶׁ ְנָערֹות ּבְ

ל ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת  ת ּכָ צּו אֶׁ ָכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ְוִיְקּבְ ּבְ

א ְסִריס  ל ַיד ֵהגֶׁ ים אֶׁ ׁשִ ית ַהּנָ ל ּבֵ יָרה אֶׁ ן ַהּבִ ל ׁשּוׁשַ ה אֶׁ ַמְראֶׁ

לֶׁ  ר ַהּמֶׁ ֲעָרה ֲאׁשֶׁ ן: )ד( ְוַהּנַ ְמרּוֵקיהֶׁ ים ְוָנתֹון ּתַ ׁשִ ְך ׁשֵֹמר ַהּנָ

ֵעיֵני  ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ י ַוּיִ ּתִ ַחת ַוׁשְ ְמלְֹך ּתַ ְך ּתִ לֶׁ ֵעיֵני ַהּמֶׁ יַטב ּבְ ּתִ

מֹו  יָרה ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ן: ס )ה( ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ ַעש  ּכֵ ְך ַוּיַ לֶׁ ַהּמֶׁ

ן יָ  ַכי ּבֶׁ ר ָהְגָלה ָמְרּדֳּ ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: )ו( ֲאׁשֶׁ ְמִעי ּבֶׁ ן ׁשִ ִאיר ּבֶׁ

ְך ְיהּוָדה  לֶׁ ר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה מֶׁ ַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאׁשֶׁ ִמירּוׁשָ

ה  ת ֲהַדּסָ ל: )ז( ַוְיִהי אֵֹמן אֶׁ בֶׁ ְך ּבָ לֶׁ ר מֶׁ אּצַ ְגָלה ְנבּוַכְדנֶׁ ר הֶׁ ֲאׁשֶׁ

י ֵאין לָ  ת ּדֹדֹו ּכִ ר ּבַ ְסּתֵ ֲעָרה ְיַפת ּתַֹאר ִהיא אֶׁ ּה ָאב ָוֵאם ְוַהּנַ

ַכי לֹו ְלַבת:  ּה ְלָקָחּה ָמְרּדֳּ ה ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאּמָ ְוטֹוַבת ַמְראֶׁ

ֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות  ְך ְוָדתֹו ּוְבִהּקָ לֶׁ ַבר ַהּמֶׁ ַמע ּדְ ָ ִהׁשּ )ח( ַוְיִהי ּבְ

ל  ר אֶׁ ְסּתֵ ַקח אֶׁ ּלָ ל ַיד ֵהָגי ַוּתִ יָרה אֶׁ ן ַהּבִ ל ׁשּוׁשַ ְך אֶׁ לֶׁ ית ַהּמֶׁ ּבֵ

א  ָ ש ּ ֲעָרה ְבֵעיָניו ַוּתִ יַטב ַהּנַ ים: )ט( ַוּתִ ׁשִ ל ַיד ֵהַגי ׁשֵֹמר ַהּנָ אֶׁ

ָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת  ת ָמנֹותֶׁ יָה ְואֶׁ ְמרּוקֶׁ ת ּתַ ד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל אֶׁ סֶׁ חֶׁ

ת  ָה ְואֶׁ ּנֶׁ ְך ַוְיׁשַ לֶׁ ית ַהּמֶׁ ת ָלּה ִמּבֵ ָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלתֶׁ ַבע ַהּנְ ׁשֶׁ

ּה ַנֲערוֹ  ת ַעּמָ ר אֶׁ ְסּתֵ יָדה אֶׁ ים: )י( לֹא ִהּגִ ׁשִ ית ַהּנָ יָה ְלטֹוב ּבֵ תֶׁ

יד: )יא(  ר לֹא ַתּגִ יָה ֲאׁשֶׁ ה ָעלֶׁ ַכי ִצּוָ י ָמְרּדֳּ ּה ּכִ ת מֹוַלְדּתָ ְואֶׁ

ים ָלַדַעת  ׁשִ ית ַהּנָ ְך ִלְפֵני ֲחַצר ּבֵ ַכי ִמְתַהּלֵ ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרּדֳּ

ר ּוַמה  יֵּ  ְסּתֵ לֹום אֶׁ ת ׁשְ יַע ּתֹר ַנֲעָרה אֶׁ ּה: )יב( ּוְבַהּגִ ה ּבָ ָעש ֶׁ

ָדת  ץ ֱהיֹות ָלּה ּכְ ֵורֹוׁש ִמּקֵ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ְוַנֲעָרה ָלבֹוא אֶׁ

ה  ָ ׁשּ ן ׁשִ ן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיהֶׁ י ּכֵ ׁש ּכִ ר חֹדֶׁ ֵנים ָעש ָ ים ׁשְ ׁשִ ַהּנָ

ש ָ  ּבְ ים ּבַ ָדׁשִ ה חֳּ ָ ׁשּ ן ַהּמֹר ְוׁשִ מֶׁ ׁשֶׁ ים ּבְ ָדׁשִ ִמים ּוְבַתְמרּוֵקי חֳּ

ר  ל ֲאׁשֶׁ ְך ֵאת ּכָ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ָאה אֶׁ ֲעָרה ּבָ ה ַהּנַ ים: )יג( ּוָבזֶׁ ׁשִ ַהּנָ



ְך:  לֶׁ ית ַהּמֶׁ ים ַעד ּבֵ ׁשִ ית ַהּנָ ּה ִמּבֵ ֵתן ָלּה ָלבֹוא ִעּמָ ּתֹאַמר ִיּנָ

ִני  ים ׁשֵ ׁשִ ית ַהּנָ ל ּבֵ ָבה אֶׁ ר ִהיא ׁשָ ב ִהיא ָבָאה ּוַבּבֹקֶׁ רֶׁ עֶׁ )יד( ּבָ

ל ַיד ׁשַ  ים לֹא ָתבֹוא עֹוד אֶׁ יַלְגׁשִ ְך ׁשֵֹמר ַהּפִ לֶׁ ַגז ְסִריס ַהּמֶׁ ַעׁשְ

ם: )טו(  ְך ְוִנְקְרָאה ְבׁשֵ לֶׁ ּה ַהּמֶׁ י ִאם ָחֵפץ ּבָ ְך ּכִ לֶׁ ל ַהּמֶׁ אֶׁ

ר ָלַקח לֹו  ַכי ֲאׁשֶׁ ת ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרּדֳּ ר ּבַ ְסּתֵ יַע ּתֹר אֶׁ ּוְבַהּגִ

ָב  ה ּדָ ְך לֹא ִבְקׁשָ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ר יֹאַמר ְלַבת ָלבֹוא אֶׁ ת ֲאׁשֶׁ י ִאם אֶׁ ר ּכִ

ֵעיֵני  את ֵחן ּבְ ר נֹש ֵ ְסּתֵ ִהי אֶׁ ים ַוּתְ ׁשִ ְך ׁשֵֹמר ַהּנָ לֶׁ ֵהַגי ְסִריס ַהּמֶׁ

ית  ל ּבֵ ֵורֹוׁש אֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ר אֶׁ ְסּתֵ ַקח אֶׁ ּלָ יָה: )טז( ַוּתִ ל רֹאֶׁ ּכָ

ַב  ַנת ׁשֶׁ ׁשְ ׁש ֵטֵבת ּבִ יִרי הּוא חֹדֶׁ ׁש ָהֲעש ִ חֹדֶׁ ע ַמְלכּותֹו ּבַ

א  ָ ש ּ ים ַוּתִ ׁשִ ל ַהּנָ ר ִמּכָ ְסּתֵ ת אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ֱאַהב ַהּמֶׁ ְלַמְלכּותֹו: )יז( ַוּיֶׁ

ּה  רֹאׁשָ ר ַמְלכּות ּבְ תֶׁ ם ּכֶׁ ש ֶׁ תּולֹת ַוּיָ ל ַהּבְ ד ְלָפָניו ִמּכָ סֶׁ ֵחן ָוחֶׁ

ה ָגדֹול ְלָכל  ּתֶׁ ְך ִמׁשְ לֶׁ ַעש  ַהּמֶׁ י: )יח( ַוּיַ ּתִ ַחת ַוׁשְ ָה ּתַ ְמִליכֶׁ ַוּיַ

ָריו ַוֲעָב  ן ש ָ ּתֵ ה ַוּיִ ִדינֹות ָעש ָ ר ַוֲהָנָחה ַלּמְ ְסּתֵ ה אֶׁ ּתֵ ָדיו ֵאת ִמׁשְ

ַכי  ִנית ּוָמְרּדֳּ תּולֹות ׁשֵ ֵבץ ּבְ ְך: )יט( ּוְבִהּקָ לֶׁ ַיד ַהּמֶׁ ֵאת ּכְ ַמש ְ

ּה  ת ַעּמָ ּה ְואֶׁ ת מֹוַלְדּתָ דֶׁ ר ַמּגֶׁ ְסּתֵ ְך: )כ( ֵאין אֶׁ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ ב ּבְ יֹׁשֵ

יָה ָמְר  ה ָעלֶׁ ר ִצּוָ ֲאׁשֶׁ ה ּכַ ר עֹש ָ ְסּתֵ ַכי אֶׁ ת ַמֲאַמר ָמְרּדֳּ ָכי ְואֶׁ ּדֳּ

ב  ַכי יֹׁשֵ ִמים ָהֵהם ּוָמְרּדֳּ ּיָ ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו: ס )כא( ּבַ ֲאׁשֶׁ ּכַ

ְֹמֵרי  ְך ִמׁשּ לֶׁ ֵני ָסִריֵסי ַהּמֶׁ ׁש ׁשְ רֶׁ ְגָתן ָותֶׁ ְך ָקַצף ּבִ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ ּבְ

ְך  לֶׁ ּמֶׁ לַֹח ָיד ּבַ ף ַוְיַבְקׁשּו ִלׁשְ ָבר ַהּסַ ַדע ַהּדָ ּוָ ֵורֹׁש: )כב( ַוּיִ ֲאַחׁשְ

ם  ׁשֵ ְך ּבְ לֶׁ ר ַלּמֶׁ ְסּתֵ ר אֶׁ ה ַוּתֹאמֶׁ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ד ְלאֶׁ ּגֵ ַכי ַוּיַ ְלָמְרּדֳּ

ם ַעל ֵעץ  ֵניהֶׁ לּו ׁשְ ּתָ ֵצא ַוּיִ ּמָ ָבר ַוּיִ ׁש ַהּדָ ָכי: )כג( ַוְיֻבּקַ ָמְרּדֳּ

ִמים ִלְפֵני ַהּמֶׁ  ְבֵרי ַהּיָ ר ּדִ ֵספֶׁ ֵתב ּבְ ּכָ ְך: פַוּיִ  לֶׁ

ֵורֹוׁש  פרק ג  ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ּדַ ה ּגִ ָבִרים ָהֵאּלֶׁ )א( ַאַחר ַהּדְ

ְסאֹו ֵמַעל  ת ּכִ ם אֶׁ ש ֶׁ ֵאהּו ַוּיָ ְ ָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנש ּ ן ַהּמְ ת ָהָמן ּבֶׁ אֶׁ

ַער  ׁשַ ר ּבְ ְך ֲאׁשֶׁ לֶׁ ר ִאּתֹו: )ב( ְוָכל ַעְבֵדי ַהּמֶׁ ִרים ֲאׁשֶׁ ָ ל ַהש ּ ּכָ

ְך ּכְֹרִעים לֶׁ ַכי  ַהּמֶׁ ְך ּוָמְרּדֳּ לֶׁ ה לֹו ַהּמֶׁ י ֵכן ִצּוָ ֲחִוים ְלָהָמן ּכִ ּתַ ּוִמׁשְ

ַער  ׁשַ ר ּבְ ְך ֲאׁשֶׁ לֶׁ ה: )ג( ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהּמֶׁ ֲחוֶׁ ּתַ לֹא ִיְכַרע ְולֹא ִיׁשְ

ְך: )ד( ַוְיִהי  לֶׁ ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהּמֶׁ ָכי ַמּדּוַע ַאּתָ ְך ְלָמְרּדֳּ לֶׁ ַהּמֶׁ

ָאְמָרם ֵאָלי ידּו באמרם ּכְ ּגִ ם ַוּיַ ַמע ֲאֵליהֶׁ ו יֹום ָויֹום ְולֹא ׁשָ

ר הּוא  ם ֲאׁשֶׁ יד ָלהֶׁ י ִהּגִ ַכי ּכִ ְבֵרי ָמְרּדֳּ ְלָהָמן ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ּדִ

ה לֹו  ֲחוֶׁ ּתַ ַכי ּכֵֹרַע ּוִמׁשְ י ֵאין ָמְרּדֳּ ְרא ָהָמן ּכִ ְיהּוִדי: )ה( ַוּיַ

ֵעיָניו  ז ּבְ בֶׁ ֵלא ָהָמן ֵחָמה: )ו( ַוּיִ ּמָ י ַוּיִ ַכי ְלַבּדֹו ּכִ ָמְרּדֳּ לַֹח ָיד ּבְ ִלׁשְ

ל  ת ּכָ ִמיד אֶׁ ׁש ָהָמן ְלַהׁשְ ָכי ַוְיַבּקֵ ת ַעם ָמְרּדֳּ ידּו לֹו אֶׁ ִהּגִ

ָכי: )ז(  ֵורֹוׁש ַעם ָמְרּדֳּ ָכל ַמְלכּות ֲאַחׁשְ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶׁ ַהּיְ

ֵרה ַלּמֶׁ  ש ְ ים עֶׁ ּתֵ ַנת ׁשְ ׁשְ ׁש ִניָסן ּבִ ׁש ָהִראׁשֹון הּוא חֹדֶׁ חֹדֶׁ ְך ּבַ לֶׁ

יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום  ֵורֹוׁש ִהּפִ ֲאַחׁשְ

ר  ׁש ֲאָדר: ס )ח( ַוּיֹאמֶׁ ר הּוא חֹדֶׁ ֵנים ָעש ָ ׁש ׁשְ ׁש ְלחֹדֶׁ ּוֵמחֹדֶׁ

ין  ר ּוְמפָֹרד ּבֵ ָחד ְמֻפּזָ נֹו ַעם אֶׁ ׁשְ ֵורֹוׁש יֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ָהָמן ַלּמֶׁ

כֹל ְמִדינֹות ַמְל  ים ּבְ ת ָהַעּמִ ל ָעם ְואֶׁ ם ׁשֹנֹות ִמּכָ ָך ְוָדֵתיהֶׁ כּותֶׁ

יָחם: )ט( ִאם  ה ְלַהּנִ ְך ֵאין ׁשֹוֶׁ לֶׁ ים ְוַלּמֶׁ ְך ֵאיָנם עֹש ִ לֶׁ ֵתי ַהּמֶׁ ּדָ

ף  סֶׁ ר ּכֶׁ ּכַ ת ֲאָלִפים ּכִ רֶׁ ָדם ַוֲעש ֶׁ ֵתב ְלַאּבְ ְך טֹוב ִיּכָ לֶׁ ַעל ַהּמֶׁ

ְנֵזי  ל ּגִ ָלאָכה ְלָהִביא אֶׁ י ַהּמְ קֹול ַעל ְיֵדי עֹש ֵ ׁשְ ְך: )י( אֶׁ לֶׁ ַהּמֶׁ

ָדָתא  ן ַהּמְ ָנּה ְלָהָמן ּבֶׁ ּתְ ְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוּיִ ת ַטּבַ ְך אֶׁ לֶׁ ַסר ַהּמֶׁ ַוּיָ

ף ָנתּון  סֶׁ ְך ְלָהָמן ַהּכֶׁ לֶׁ ר ַהּמֶׁ הּוִדים: )יא( ַוּיֹאמֶׁ ָהֲאָגִגי צֵֹרר ַהּיְ

ְראּו סְֹפֵרי ַה  ּקָ יָך: )יב( ַוּיִ ֵעינֶׁ ּטֹוב ּבְ ֹות ּבֹו ּכַ ְך ָלְך ְוָהָעם ַלֲעש  לֶׁ ּמֶׁ

ר  ָכל ֲאׁשֶׁ ֵתב ּכְ ּכָ ר יֹום ּבֹו ַוּיִ ה ָעש ָ לֹוׁשָ ׁשְ ׁש ָהִראׁשֹון ּבִ חֹדֶׁ ּבַ

ר ַעל  חֹות ֲאׁשֶׁ ל ַהּפַ ְך ְואֶׁ לֶׁ ֵני ַהּמֶׁ ְרּפְ ּדַ ל ֲאַחׁשְ ה ָהָמן אֶׁ ִצּוָ

ְכָתָבּה  ֵרי ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ ל ש ָ ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְואֶׁ

ְלׁשוֹ  ם ְוַעם ָוָעם ּכִ ְחּתָ ב ְונֶׁ ֵורֹׁש ִנְכּתָ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ם ַהּמֶׁ ׁשֵ נֹו ּבְ

ל  ל ּכָ ַיד ָהָרִצים אֶׁ לֹוַח ְסָפִרים ּבְ ְך: )יג( ְוִנׁשְ לֶׁ ַעת ַהּמֶׁ ַטּבַ ּבְ

הּוִדים  ל  ַהּיְ ת ּכָ ד אֶׁ ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ ְך ְלַהׁשְ לֶׁ ְמִדינֹות ַהּמֶׁ

ָחד ּבִ  יֹום אֶׁ ים ּבְ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ ׁש ִמּנַ ר ְלחֹדֶׁ ה ָעש ָ לֹוׁשָ ׁשְ

ָתב  ן ַהּכְ גֶׁ ְתׁשֶׁ ָלָלם ָלבֹוז: )יד( ּפַ ׁש ֲאָדר ּוׁשְ ר הּוא חֹדֶׁ ֵנים ָעש ָ ׁשְ

ים ִלְהיֹות  לּוי ְלָכל ָהַעּמִ ָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּגָ ת ּבְ ֵתן ּדָ ְלִהּנָ

ְך  לֶׁ ְדַבר ַהּמֶׁ ה: )טו( ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ּבִ  ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהּזֶׁ

ּתֹות  בּו ִלׁשְ ְך ְוָהָמן ָיׁשְ לֶׁ יָרה ְוַהּמֶׁ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ָנה ּבְ ת ִנּתְ ְוַהּדָ

ן ָנבֹוָכה: פ  ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ

ַכי   פרק ד ְקַרע ָמְרּדֳּ ה ַוּיִ ר ַנֲעש ָ ל ֲאׁשֶׁ ת ּכָ ַכי ָיַדע אֶׁ )א( ּוָמְרּדֳּ

תֹוְך ָהִעיר וַ  ֵצא ּבְ ר ַוּיֵ ק ָוֵאפֶׁ ׁש ש ַ ְלּבַ ָגָדיו ַוּיִ ת ּבְ ְזַעק ְזָעָקה אֶׁ ּיִ

ל  י ֵאין ָלבֹוא אֶׁ ְך ּכִ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ בֹוא ַעד ִלְפֵני ׁשַ ְגדָֹלה ּוָמָרה: )ב( ַוּיָ

ק: )ג( ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום  ְלבּוׁש ש ָ ְך ּבִ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ

הּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי  דֹול ַלּיְ ל ּגָ יַע ֵאבֶׁ ְך ְוָדתֹו ַמּגִ לֶׁ ַבר ַהּמֶׁ ר ּדְ ֲאׁשֶׁ

בֹואָנה וּ  ים: )ד( ותבואינה ַוּתָ ע ָלַרּבִ ר ֻיּצַ ק ָוֵאפֶׁ ד ש ַ ִמְסּפֵ

ה ְמאֹד  ְלּכָ ְתַחְלַחל ַהּמַ ידּו ָלּה ַוּתִ ּגִ יָה ַוּיַ ר ְוָסִריסֶׁ ְסּתֵ ַנֲערֹות אֶׁ

ּקֹו ֵמָעָליו  ַכי ּוְלָהִסיר ש ַ ת ָמְרּדֳּ יׁש אֶׁ ָגִדים ְלַהְלּבִ ַלח ּבְ ׁשְ ַוּתִ

ְקָרא אֶׁ  ל: )ה( ַוּתִ ר ְולֹא ִקּבֵ ְך ֲאׁשֶׁ לֶׁ ִריֵסי ַהּמֶׁ ר ַלֲהָתְך ִמּסָ ְסּתֵ

ה:  ה ְוַעל ַמה ּזֶׁ ָכי ָלַדַעת ַמה ּזֶׁ הּו ַעל ָמְרּדֳּ ַצּוֵ יָה ַוּתְ ֱעִמיד ְלָפנֶׁ הֶׁ

ַער  ר ִלְפֵני ׁשַ ל ְרחֹוב ָהִעיר ֲאׁשֶׁ ָכי אֶׁ ל ָמְרּדֳּ ֵצא ֲהָתְך אֶׁ )ו( ַוּיֵ

ל ֲאׁשֶׁ  ַכי ֵאת ּכָ ד לֹו ָמְרּדֳּ ּגֶׁ ְך: )ז( ַוּיַ לֶׁ ת ַהּמֶׁ ָרׁשַ ר ָקָרהּו ְוֵאת ּפָ

ְך ביהודיים  לֶׁ ְנֵזי ַהּמֶׁ קֹול ַעל ּגִ ר ָאַמר ָהָמן ִלׁשְ ף ֲאׁשֶׁ סֶׁ ַהּכֶׁ

ן  ר ִנּתַ ת ֲאׁשֶׁ ָתב ַהּדָ ן ּכְ גֶׁ ְתׁשֶׁ ת ּפַ ָדם: )ח( ְואֶׁ הּוִדים ְלַאּבְ ּיְ ּבַ

יד ָלּה  ר ּוְלַהּגִ ְסּתֵ ת אֶׁ ִמיָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות אֶׁ ן ְלַהׁשְ ׁשּוׁשָ ּבְ

ָפָניו ּוְלַצוּ  ׁש ִמּלְ ן לֹו ּוְלַבּקֵ ְך ְלִהְתַחּנֶׁ לֶׁ ל ַהּמֶׁ יָה ָלבֹוא אֶׁ ֹות ָעלֶׁ

ָכי:  ְבֵרי ָמְרּדֳּ ר ֵאת ּדִ ְסּתֵ ד ְלאֶׁ ּגֵ בֹוא ֲהָתְך ַוּיַ ּה: )ט( ַוּיָ  ַעל ַעּמָ


