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                                                                                                                                                                        '(מצויות'ה המגילותמ ת מילים שגויותבקריא) המגילה קריאת חובת ידי כלל יצאו שלא נותנת הדין שורת הייתה, "אהבה עלי דילוגו" של הכלל ואלמלא  

 'מקראות שיש להם הכרע' :ומאמרב, ז"ל מרדכי ברויארהרב 

 

 ?ודעימי  עשרים
    

 , (המשוחזר) 'ארם צובה כתר'על פי  ותיהיופרש מגילת אסתר נוסחהבדלים בין  עשרים

 ות' מצוי'הת ואשכנזיה ותמגילה אלה של ביןל
 

 . ותלא גמורהערות וה ,מוגה לאגרסות קודמות.  נא להסירעם קבלת גרסה זו,  .13:51   18–03–2011        שישי י"ב אדר ב תשע"א יום  : זה ת מאמרגרס                                                          

   

      1ר ג נ י ו ל  יעקב
   . 

 , מהדורה תניינא'קסת הסופר'בספרו  גאנצפרידפסיקות ר"ש  נכתבות היום לרוב על פי, בעיקר האשכנזיות, מגילות אסתר ה'מצויות'

 4.)שכולן סתומות לשיטתו( פרשיותיהלגבי המקום והסוג של ו 3, אותיות גדולות וקטנות,כתיב תיבות המגילה לגביזה אמור  2.)תרל"א(

 5.ומפרשיותיו (ן ה'כתר'ללה ,שוחזרושאבד )כתר ארם צובה' 'מגרסות פרטים  (או לפעמים פחות) 20-כמגילות 'מצויות' אלה סוטות ב

                                                        
את הנכתב במאמר זה הוא לרוב אוסף של ממצאי מחברים אחרים, שנאספו על ידי ממקורות רבים ולא תוצאה של מחקר עצמאי וחדש. אין כאן טענה להב 1

במקום  יםחידוש כלשהו, פרט להכנסת הגרסאות ה'מצויות' אל גוף נוסח המגילה ע"פ ה'כתר'. אין כאן פסיקה הלכתית שאינני מוסמך לה. מקורותיי מצוינ

 הבאתם להלן.

 
     : -, ראה עליו עוד ב, בין היתר, מחבר 'קיצור ֺשלחן ערוך'1886-1802–תרמ"ו-)תקס"ב גאנצפריד ר' שלמה 2

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%A4%D7%A8

%D7%99%D7%93). 

ט, הונגריה( תקצ"הBudaאובן, ובהונגרית:  אופען,=Ofen , דפוס אֹוֶפן )'קסת הסופר' = מהדורה ראשונה )לא ראיתיה(. דיני  1835-, היום חלק מּבּוַדֶפשְׁ

ותיקוניהם. מאת שלמה בן מ"ה יוסף גאנצפריד זצ"ל, מק"ק אונגוואר,  (ובחלק ב' לקראת סופו סימן כחחלק א', ) מגילת אסתרתפילין, ומזוזות, ו כתיבת ס"ת,

נ"י, אב"ד דק"ק פ"ב ]=נרו יאיר, אב בית דין דקהילה קדושה פרעשּבּורג, היום ברטיסלווה,  משה סופרהונגריה )היום אּוז'הֹורֹוד, אּוקראינה(. עם הערות ר' 

עליו. הערותיו והסכמתו נדפסו בכל ההוצאות הבאות. רוב מגילות אסתר ה'מצויות' של האשכנזים נכתבו הסכמתו הנלהבת סלובקיה[ בשולי העמודים ועם 

 ועדיין נכתבות לפי פסיקותיו.

ֶשֶתת בחינם )בצד ינאתני מהדורא  . http://www.hebrewbooks.org/8308של מהדורות נוספות(:    ןתרל"א, אונגוואר, זמין בִמרְׁ

במגילת  י"ל(-מני ולא כתובה בספר)כותרת זו מ רשימת התיבות המלאות והחסרות, אותיות גדולות וקטנות, וציון מקום הפרשיות נו:נהקטע החשוב לעניי

בחלק השני של שנדפסה בראש הרשימה(, כלשהי עמודים, ללא כותרת  3בדפים קלג א, ב וקלד א, ס"ה חלק ב', אסתר )במהדורא תניינא, אונגוואר תרל"א, 
 הספר לקראת סופו, לפני הפרק האחרון 'תיקונים והוספות'. 

והיא הקובעת לגרסת המגלות ה'מצויות'  לעומת רשימה דומה בדפוס זאלקווא תרי"א ,, שונה ומתוקנתל"אא תניינא תרמצאתי את הרשימה הזאת במהדור

, שני חלק, הספר סוף לקראת) ,http://www.hebrewbooks.org/7521 -ב  א"תרי זאלקוואבזמננו. ראה את הרשימה הנ"ל )בגרסתה הישנה( במהדורת 

. זאלקווא כדפוס' העברי הספר של הביבליוגרפיה מפעל'מומחי  בידי נקבע זה. הספר בשער הדפוס מקום ציון במהדורה זו אין ע"א והלאה(. כד דףמ, יט סימן

 .(זאלקווא , כשצריך להיותאפען= Ofen כשיבוש שם העיר Open שם רשום>   Hebrewbooks-ב גם שגוי זו מהדורה של הדפוס מקום ציון)

 
, ברשימות מסורה מיוחדות שיש ביניהן סטיות. להלן, ברשימת הסטיות ובגרסת המגילה במסורה באות אותיות וקטנות וגדולות. בכל זאת, אלה גםאין ב'כתר'  3

 לא כללנו  אותן. ראה עוד להלן, בראש גרסת המגילה.

 
 הגדרת פרשה פתוחה פ  וסתומה ס. 4

 משנה תורה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ח, הלכה א, ב. להלן שכתוב עיקרי הדברים בלשוני. ראה הגדרה מדויקת: רמב"ם,

 -פעמים ללא רווחים 3 אשראותיות בשורה הקודמת )כדי כתיבת התיבה  9 לפחות: קטע מהספר המתחיל בתחילת שורה, אחרי רווח בטקסט של פרשה פתוחה
 עד סופה.  נשארת ריקה(. אחרי הרווח בגודל התקני בשורה הקודמת, זו ' טו אקסת הסופר'

 עצמו שלפני הפרשה הפתוחה )המגיע עד סוף השורה(. לסוג הרווחלפעמים מתייחס המונח רק 

פעמים ללא  3 אשראותיות )כדי כתיבת המילה  9 לפחות: קטע מהספר שלפחות מילה אחת ממנו מתחיל באמצע שורה, אחרי רווח בטקסט של פרשה סתומה

 עד סופה, אלא מתחילה בה לפחות מילה אחת מן הפרשה הסתומה.  לא נשארת ריקה(. אחרי הרווח בגודל התקני בשורה, זו ' טו אקסת הסופר'-רווחים

 מגיע עד סוף השורה(. לאשעצמו שלפני הפרשה הסתומה ) לסוג הרווחלפעמים מתייחס המונח רק 

 
כ'כתר ארם , המוכר בזמננו שסוריהכבהערה הקודמת, הלכה ד( שכתב היד שהיה בזמנו במצרים והועבר אחר כך לעיר חאלב קבע )משנה תורה, שם  רמב"ם 5

 שראוי המקרא של היד כתב הוא .http://www.aleppocodex.org/1.htmlאו בקצרה: ה'כתר' וששרידיו נמצאים בזמננו )החל מ~תשי"ח( בירושלים,  צובה'

 .הגדול דיוקו בגלל, עליו לסמוך

בעיר ארם צובה )=  1948-( בשנת תש"ח.שפגעה בו )ואולי שרד ואין מקומו ידוע. יצחקי )?( , כי הוא אבד בשרפהאין בידינו ספר אסתר המקורי מה'כתר'

בצורה הנחשבת אמינה במפעלי שחזור המנויים להלן ואנו משתמשים להלן בתוצאות של אחד ממפעלים אלה.  ,חזרשוחאלב = אלאפו( שבסוריה. הספר 
, ועל פי עדויות של גורמים שראו את ה'כתר' ועל פי הערות המסורההשחזורים נעשו בידי כל מפעלי השחזור בעיקר בעזרת כתבי יד הקרובים ל'כתר' ועל פי 

 שטיבן פורט בידי יוצריהן. ואלה ארבעת מפעלי שחזור ה'כתר' הידועים לי:תכנות שחזור ייחודיות 

  מפעל מקראות גדולות של   2006, אוקטובר 2, גרסה בר אילן -במאמר זה, הם  על פי תקליטור 'כתר'הנוסח, ההטעמה והניקוד של מגילת אסתר להלן

 שבההדרתם. ה'כתר' –

 (, 'מוגהים על פי הנוסח והמסורה של כתר  2007-1921 - תשס"ז-ז"ל )תרפ"א הרב מרדכי ברויאר רתמהדותנ"ך, ה :מפעל אחר של שחזור ה'כתר' הוא

 ארם צובה וכתבי יד הקרובים לו'.

 של תנ"ך זה )ירושלים, תשמ"ט(, שמקור נוסחו בסדרת התנ"ך עם פירושים 'דעת מקרא' )ירושלים, תשל"ד(, שניהם בההדרת המהדורה הראשונה •

, על פי הרמ"א )שלחן ערוך, או"ח תרצ"א(סתומות  המגילהפרשיות )אסתר ט, ט( מלא יו"ד וכל  ארידילה  מופיעה המילה . באמוסד הרב קוק

 יצחקי(. ר"ד  .1659/60 –, תי"ט/ת"כ אמשטרדם דפוס תנ"ךשמקורו: הפרשיות ב) 'קסת הסופר' והמקומות שלהן צוינו על פי

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93
http://www.hebrewbooks.org/8308
http://www.hebrewbooks.org/7521
http://www.aleppocodex.org/1.html
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 : 'מצויות'לעומת המגילות ה הסטיות 20 אדוםב ותמסומנ בתוך הטקסטבשלמותה.  (המשוחזר)כתר' 'מגילת אסתר מה מובאת להלן

 

 '.מצויות'ב  ונמצאת' כתר'ב החֵסרה, גריעה=  ) (' ; מצויות'ב וחסרה' כתר'ב הנמצאת, הוספה=  ] [

 

 6 6,, שאינן שינויי כתיב וקרי על פי המסורה(או אותיות מוחלפות חסרות ויֵתרֹותאותיות האותיות ) בכתיב שינויים  

 שלפני היד בכתבי שהיו' כתר'ה של מאלה השונות ממסורות ןומיעוט, דפוס מטעויות ןרוב נובעות האשכנזיות' מצויות'ב בכתיב הסטיות 6

 כתיב סטיות 12 שם נדפסו. הזה היום עד יםהנדפס המקרא ספרי רוב הועתקו מהם 7,תיהםולמהדור ונציה דפוסי ,'גדולות מקראות' עורכי

סטיות  2 שיירו 10,סטיות 10 'שי מנחת' בחיבורו 9,נורצי רפאל שלמה ידידיה' ר תיקן מזה. היום ידועה שהיא כפי 8',כתר'ה גרסת לעומת

                                                                                                                                                                                                        
-)ירושלים, תש"סו'כתר ירושלים'  )ירושלים, תשנ"ח, מהדורה מתוקנת: ירושלים תשס"ב('חורב' של תנ"ך זה,  במהדורוה השנייה והשלישית •

)בעקבות שינוי דעתו של הרב  פרשיות מגילת אסתר פתוחות 6-חסר יו"ד ו ֲאִרַדי,כתיב מילה זו הוא  ,תשס"ג, על פי נוסח מהדורת חורב, תשנ"ח(

 בר אילן, המובא במאמר זה.  -את הנוסח של 'כתר' הםבעיקרי מיםתוא יותיה ומקומן,מהדורה זו וסוג פרשנוסח של הברויאר בנידון(. 

  מכון ממראשחזורי התנ"ך המקוון בידי ,mamre.org/c/ct/c3301.htm-www.mechon://http מהדורה ראשונה -קרובים בדרך כלל לתנ"ך ברויאר ,

 . )ע"פ 'קסת הסופר'( סתומותהמגילה  פרשיותמלא יו"ד, וכל  ֲאִרידי,וגם שם עדיין מופיע )אסתר ט, ט( 

 במאמר השחזור עבודת שיטת ראה .אסתר ספר לההדרת הגיע טרם, העברית האוניברסיטה של המקרא מפעל :The Preparation of the Base 

      Text of the Hebrew University Bible Where It Is Missing in the Aleppo Codex, Rafael Isaac (Singer) Zer, Textus, 25 

)זינגר(, 'הכנת נוסח הפנים של מהדורת מפעל המקרא במקומות החסרים    זר תקציר בעברית:  רפאל יצחק pdf] -בקובץ ה 25]עמ'  71, בעמ'שם       (2010). 

 בכתר ארם צובה'.

 
 שבט  ',י , )מגדים'מקראות שיש להם הכרע', ברויארראה את פירוט שינויי הכתיב שנשארו במגילות ה'מצויות' במאמרו החשוב והקלסי של ר' מרדכי  6

ָשר: -[, ד"ה 'ועל97] 1עמ'  ן(,"תש  . http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega10_broyer.pdfפי הדברים'. המאמר זמין במרשתת באמצעות הִמקְׁ

)י(םסטיות הכתיב המנויות במאמרי כאן, כבר לפני פרסום גרסת ה'כתר', כגון תיקון  6-קיימות מגילות 'מצויות' רבות בהן תוקנו כבר חלק מ ]ט,לא[ בידי  ְלַקּי ֵ֡

 .מאמרי כאן מתבסס בעיקרו על מאמרו זה של הרב ברויארן(. היידנהיים וקורן )אליהו לוי

 
 , ראה אליהם:'מקראות גדולות'אלה המהדורות החשובות של  7

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C

%D7%95%D7%AA  ,  , 

 שי מנחת' הגהות לעניין, 'מקראות גדולות', החשובות ונציה דפוסי': 

. אדילקינד קורניליו ידי על והוגהה אדוניהו אבן יעקב ידי על נערכה ,גדולות' 'מקראות של זו מהדורה; ונציה דפוס, 1524/5 - תנ"ך, רפ"ה/ו •

   http://aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001268184.html -זמין ב .המקרא של" המקובל נוסח"ל נחשבת
o ב"תשל ירושלים, ונציה דפוס צילום גדולות מקראות: בתוך, מבוא, גוטשטיין-גושן' מ: עיין, אדוניהו אבן של עבודתו ועל המהדורה על ,

 .ב"תשמ ירושלים, הגדולות המקראות מהדורת וצמיחת חיים בן יעקב, פנקובר' י; 8-7' עמ, א

 . 'מקראות קטנות'תנ"ך שלם בלי מפרשים,מהדורת  ;ונציה דפוס, 1543-תנ"ך, ש"ג/ד •

  .'מקראות גדולות'מהדורת  .ו"רפ-ה"רפ ויניצייא לפי שורה-על-ושורה דף-על-דף כמעט ככולו רובו ; נדפסונציה , דפוס1547-תנ"ך, ש"ז •

 (.24עופר ל'מנחת שי' על התורה, ירושלים תשס"ה, מבוא עמ' -שתי המהדורות האחרונות )מבוא למהדורת בצר עם בעיקר עבד' שי מנחת' מחבר •

 

 של התנ"ך: אמשטרדם ידפוס  

 היתה המדוייקת ומהדורתו, קודמים דפוסים פי על הגיה הוא. לוסדן יוהאנס של בעריכתו ך"התנ של ראשונה מהדורה 1659/61 –' תי"ט/כא תנ'ך •

 .1705 אמשטרדם: שלישית מהדורה. ז"תכ-ו"תכ אמשטרדם: שניה מהדורה. ך"התנ של ביותר המשוכללת המהדורה רבות שנים

 .לעטעריסלתנ"ך ברלין ו ,טרדם המאוחריםשכגון תנכ"י אמ ו,אחרי ותהבא )ללא פירושים(' 'מקראות קטנות למהדורותמקור התנ"ך זה הוא 
ב'קסת  הפרשיותמות מקו (.יצחקי ד"ר) מגילות' וד נביאים לכותבי גם ששימשו כשם, לאסתר סופרים ולתקוני לסופרים מקור שימשו אלו ם"תנכי

 . ונציה. לכן קביעות 'קסת הסופר' בנידון צריכות עיון מה שאינו כן עם דפוסי ,הסופר' מתאימים לדפוס זה
 
הנ"ל.  מספר שגיאות זה אינה משתנה גם לאחר  ו'כתר', כך כותב ר' ברויאר במפורש במאמרל בהשוואה 'אסתר'שגיאות כתיב יש 'במקראות גדולות' ב 12 8

'כתר' היה כתוב . בראשונה סבר ברויאר שבונציה ששינה  ברויאר את דעתו לגבי כתיב התיבה 'ארדי' כחסר יו"ד ב'כתר', כי כך גם הכתיב ב'מקראות גדולות'

 הערות הבאות. וב בהערות לעיל'ארידי' מלא יו"ד ואחר כך שינה את דעתו ונקט שגרסת ה'כתר' הייתה 'ארדי', חסר יו"ד. ראה 

 
מנטובה רבה של העיר , ~, שנת השלמת החיבור(1626]אחרי[  -1560 –]אחרי[ ~שפ"ו   -)ש"כ  נורצי)מ( ידידיה שלמה רפאל' רמהוא חיבור  'מנחת שי' 9

, ולקבוע את עמיםטו ניקוד, כתיבלברר וללבן את גרסאות המקרא בענייני  , כדימקראשל תיבות ואותיות ה מסורתןו ניקודןעוסק בצורתן, שבאיטליה. הפירוש 

  הנוסח הנכון.

לתקן את השגיאות שמצא ב'מקראות גדולות' דפוסי ונציה ש"ג )'מקרא קטנה', בלשונו(, וש"ז )'מקרא גדולה' בלשונו( ובאופן עקיף  :מטרתו המוצהרת היא

 . )שלא היה תמיד תחת ידו, בצר( ו/ה"רפבדפוס 

 .'גודר פרץ'דידיה( אך שמו המקורי של הספר היה ילמה ש - ש"ישל שם המחבר )מנחת  ראשי תיבותשם החיבור הוא כ
(, ומאז חזר ונדפס במקומות שונים, חלקן בצמוד תום חיבורושנה לאחר  120 -כ) 1744/1742 –, בשנת תק"ב/תק"ד מנטובהראשונה בבדפס נהחיבור 

 .חמש מגילותאו  חמישה חומשי תורהלמהדורות של 

ים את גם היום נחשב החיבור למקור סמכות בענייני הנוסח, ומשקף פסיקות חשובות בדרכי הכתיבה והקריאה במקרא. חוקרים ולומדים נזקקים לו ומכבד

, וחלק גדול מן הניקוד בשיבושים רבים( נדפס מקראות גדולותדפוסי )בעיקר ב ברוב המהדורות לפנינו ואהכרעותיו, וזאת אף על פי שנוסח החיבור כמות שה

הופיעה מהדורה של  תשס"הבשנת  ת המחבר.והטעמים שסימן מחברו שונו בו או הושמטו, ובכך נמנעת הבנת העניין ולעתים גם משתבשת עד כדי היפוך כוונ

 וערך יוסף עופר. צבי בצרד"ר  המהדירים:של המחבר.  אוטוגרפייםלתורה, הנאמנת לכתבי היד ה'מנחת שי'

 . D7%AA_%D7%A9%D7%99http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97% ראה על 'מנחת שי': 

, ועוד מהדורות(: 1814 –)צילום דפוס וינה, תקע"ה  זמין במרשתתעצמו הספר 

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14036&pgnum=1  ,ה קובץ של 96-99 בעמודים.מגילת אסתר שם- pdf.  

http://www.mechon-mamre.org/c/ct/c3301.htm
http://www.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/mega10_broyer.pdf
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001268184.html
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%A6%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99_%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%99_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A9_%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A1%22%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%AA_%D7%A9%D7%99
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14036&pgnum=1
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14036&pgnum=1
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 2. נוסף לכך, על פי ה'כתר' שלא היה צריך לתקן ,ב'מקראות גדולות' (לדעתוהמוטעות )כתיב,  סטיות 2הוא גם 'תיקן' . לא מתוקנות

ואלה הן סטיות הכתיב בין ה'כתר' '. מצויות'ה הכתובות אסתר ובמגילות אחריו בדפוסים התקבלולא ו התפשטולא  מתיקוני 'מנחת שי'

 )בסוגריים אחרי התיבה,  מספרי הפרק והפסוק הנהוגים(:  למגילות ה'מצויות'

 

 ,לא[ ,']ט ם(י)ַקּי ֵ֡ לְ  ;ט[ ,']ו ׁשּו  [י]ְוִהְלִּב   :ןנקיתש'מנחת שי' לא  ונציה' גדולות מקראות'ב כתיבהסטיות  2 •

על מקורות  , משיקול דעת מוטעה,בהסתמכו ,"תקנם" 'שי מנחת'ו את ה'כתר' תואמיםה ,ונציה' גדולות מקראות'בכתיבים  2 •

י וצ"ל :הסוטים מה'כתר' י (י)ֲארִ  ֲאִריַדַ֖  [.  יט', ט] חַ (ֹו)ּוִמְׁשל   ל"צוח ֹול  ּוִמשְׁ  11ט[; ,']טַדַ֖

  .תיבותרק בכתיב המלא או החסר של המתגלות והן  בקריאה אינן נשמעות שמנינוסטיות הכל ארבע       

ג[וְ ] :ןנתיקו 12ונציה' גדולות מקראות'ב ש'מנחת שי' מצא סטיות 2 • ם[לִ (]ּבִ ) יא[; ,']ח ַלֲהר ֹ֨  לא הלאתיקוניו שני אבל, . ב[ ,']ט ְפנ יה ֶ֔

. בקריאהבעליל  יםנשמעוההקיים מהמנהג  יםהניכר ים, כנראה בגלל השינויםיאשכנזיהסופרים אצל ה ולא התקבלו התפשטו

למהדורותיהם,  'מקראות גדולות' ידפוסכתבי יד אשכנזיים ואיטלקיים ישנים ו כבר בעקבותוהתגבשו  והתפשט מנהגי הקריאה

  13.ים בשתי מילים אלהשגוי ברובם שנשארו

ותיבות  אלההאחרונות ה כתיבסטיות  2 כבר על פי 'מנחת שי', או תוקנו היוהתימנים ושאר העדות לא  ,הספרדיםבמגילות של 

 .ב'כתר' כתיקונן ןרובבאלה כתובות 

 אבל, בה הקריאה ואת המגילה את בדיעבד ותפוסל אינםומוחלפות,  חסרות יתרות,בסוטות מהדרוש  ןשאותיותיה תיבות 14,ההלכה פי על

   15.ןלתקנ  חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
, ירושלים, תשס"ג ואינני יודע מה טיב בתיקון קוראים 'סימנים'חדש, באותיות מרובעות, בסדר , בשלמותו לאחרונהנדפס המגילות  לחמש 'מנחת שי'

 המהדורה ודיוקו ומאיזו מהדורה קודמת הוא הועתק.
 

]א', יט[;  'תב]ו[א', במאמר הנ"ל, שם(: ע"פ ברויארתיקוניו )מ 8 בציבור הטעויות ב'מקראות גדולות' שתוקנו אל נכון בידי 'מנחת שי' והתקבלו 10פירוט  10

ב']ב', ב[;  'בתול]ו[ת' ג]ְו[ַלהֲ ]ו', ב[; ''אחשור]ו[ש' ]ד', יא[; 'י )ו(דעים' ]ד', ט[;  'ַוּיָּב]ֹו[א']ב', כא[;  'י]ֹו[ׁש  ם'' ]ח', יא[; ר ֹ֨  'ומשל)ו(ח']ט', ב[;  ')ִּב(]ִל[ְפנ יה ֶ֔

 ]י', ג[. 'לר )ו(ב' ]ט', כב[; 

 
 ב'מקראות גדולות'בין אלה שלגביהן טעה 'מנחת שי' בתיקונו, כשהחליט לכתוב אותה מלא יו"ד, על אף שמצא אותה  אר)י(דיכתיב תיבת את עלינו להכליל  11

 'מנחת שי' בין טעויות 'מקראות גדולות' ולחלופין גם לא בין טעיות לעיל( הערותיי במאמרו הנ"ל, ראה  3)בהערה במאמרו ברויאר לא הכליל אותה  .חסר יו"ד

  .)כי בשעת כתיבת המאמר עדיין לא קבע את דעתו הסופית על השחזור הנכון של תיבה זו ב'כתר'(

יד -הוא נמצא בין היתר בתנ"ך כתב .כטעות דפוס בכתבי יד רבים, אלא כמסורת חלופית לכתיב החסר של ה'כתר'מלא יו"ד אין להגדיר  ֲאִריַדיאת הכתיב 

facsimile.http://www-)ר"ד יצחקי(. ראה על מהדורת הפקסימילה של כתב יד זה במרשתת, באתר: זבארהשנכתב בידי הסופר הדייקן ר'משה אבן 

editions.com/he/kb 

שאין להם הכרע',  ספקותאת כתיב אר)י(די במהדורות השונות של תנ"ך ברויאר. כתיב תיבה זו נידון במאמרו של הרב מרדכי ברויאר,' 5ראה לעיל בהערה 
. המחבר מסביר, שחזר בו מדעתו הקודמת של כתיב המלא והוא 293[ 11לביאור נידוננו בהרחבה ראה שם, עמ' ]  .296-283לשוננו נח, ד )תשנ"ה(, עמ' .

 בר אילן. לתיקון זה בשחזור ה'כתר' נוטה גם דעתו של ר"ד יצחקי. –, כפי שאייתו את התיבה גם בכתרבכתיב החסר של ֲאִרַדימצדד במסקנתו הסופית 

 , היינו העמדה העכשווית האחרונה בחקר ה'כתר' )בשנת תשע"א(. state of the art-נחשב היום ה רדיאיו"ד של : כתיב חסר בסיכום

   -, איש ירושלים )ראה עליו בר' יעקב ספירהרב מנשה סתהון מחאלב, שבדק את ה'כתר' עבור כגון:  ,גדולים חקרי לב שבודקי נוסח ה'כתר' מדורות קודמים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8 ופרסם את תוצאות )

בשליחות ר' שלום שכנא ילין, שבדק את הכתר  קמחיור' יהושע  ,(http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=278זמין ב: ) ב'מאורות נתן' בדיקה זו

, על אף ש'מנחת שי' כבר הסתפק בכתיבתה. אף אחד מאלה לא השווה בשיטתיות את נוסח כל ספר אסתר ב'כתר' ב'כתר' לא בדקו כתיב תיבה זו ,והרב קאסוטו

 עם המגילות ה'מצויות', אלא כולם הסתפקו בבדיקת תיבות בודדות, עליהן שאלו שולחיהם )פרופ' י' עופר(. 

, ארדינת תשע"א( סופר הסת"ם הידוע ועורך מהדורות 'תיקון סופרים' שעל פי ה'כתר', ר' י'י' טשינַגֶל מבני ברק גם כן כותב במגילותיו שעל פי ה'כתר' )בש

 חסר יו"ד.

 
)אבל לא בכולם(, אם כי  קים רביםעתי  בכתבי יד אשכנזיים ואיטלקיים , הנשמאות בקריאת המגילה,כתיב אלה חלופות 2מדפיסי 'מקראות גדולות' מצאו  12

 .(יצחקי)ר"ד בניגוד לעדות המסורה הטברנית 

 
 לעיל.הערה ראה 'מקראות שיש להם הכרע', זו היא השערת ר' מרדכי ברויאר במאמרו  13

 
 כח, ב.ראה קסת הסופר,  14

 
 רמב"ם.... 15

 

http://www.facsimile-editions.com/he/kb
http://www.facsimile-editions.com/he/kb
http://www.facsimile-editions.com/he/kb
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=278
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 14  ראה להלן לפני נוסח . סלעומת סתומות  פפתוחות סוגים:  2-פרשיות מיש  .לפני קטע במקראש= הרווחים ) 16פרשיותבשינויים

  ,(17.יותהפרשנוסח , בתחילת הרווח אחרי יםהמתחיל יםהפסוקות הפרשיות לפי נמצוי כאן םהמקו יבמראהמגילה. 

  ה[; ]ג', א[; ]ח', א[(, ]א', טז[; ]ב', א[; ]ב', -, בב'מצויות' )ס( סתומה במקוםב'כתר',  [פ] פתוחה) סטיות בסוג הפרשיות 5 •

 ,(]ד', יג[ -, בפרשה בכללאין וב'מצויות'  ב'כתר' [פ]יש פרשה פתוחה )ב'מצויות'  פרשה פתוחה חסרה 1 •

 , (]א', ט[; ]א', יג[ -, בב'מצויות' (ס), ויש פרשה סתומה 'כתר'ב פרשה אין) 'מצויות'ב פרשיות סתומות עודפות 2 •

 א[;  יא[; ]ה', י[; ]ב', ]א', -, בפרשה בכלליות' אין וב'כתר', וב'מצ [ס])יש פרשה סתומה ' מצויות'ב סתומות חסרות פרשיות 6 •

 (.ט[; ]ט', כ[ ]ז', ג[; ]ה',      

 

מצאו בכתבי היד שהיו לפני עורכי דפוס נה'כתר' שאלה של נובעות כנראה ממסורות עתיקות, השונות מהאלה בפרשיות,  הסטיות 14

אחדים חשובים  'ראשונים' בידי פוסקים , כברכמחייבותנרשמו שבדפוסים אלה ובכתבי היד עליהם הן מתבססות, פרשיות הונציה. 

 19במקומות שונים בחיבוריהם השונים של אותו הפוסק. סתירות בין דעות הפוסקים, לפעמיםבנידון נמצאו  18שלא הכירו את ה'כתר'.

   20.חזרהמשו 'כתר'בזמננו, נגד מה שעינינו רואות ב הדעות חלוקות אם יש לפסיקות האלה כוח מחייב הלכה למעשה

 

 21.את המגילה פוסלים ,פרשיותאו גריעת רווחי הלפיהן שינויים בטיב הפרשיות )פתוחה במקום סתומה ולהפך( והוספת  ,יש דעות בהלכה

 בעקבותבפסילה, במיוחד אם הפרשה מסומנת על פי ה'כתר' או לחלופין אם היא מצוינת   ותלעומתן יש דעות, מנומקות היטב, המפקפק

 22כבמגילות ה'מצויות'. ,פוסקי הדורות

 

או במלואן )בכתיב  23התחילו להופיע בשוק מגילות אסתר התואמות בחלקן )בכתיב( ,לרבים החל משנת תשל"ז, בה נמסר צילום ה'כתר'

סופרים' אמינים לכתיבת מגילות כאלה, במגוון גדול של  ן'תיקו טופסי . ניתן לרכוש בזמננו גם'כתר'את ה 24(ובמקומן הפרשיות בסוגוגם 

 מזרםאו  מחוג ,פוסקיםשל  מהוססת בלתיוברורה  המלצהעל  עד כהלא שמענו  ,לצערנו 25הרצוי בעמוד. (השורות השיטין )=מספר 

 27.לאור מגילת אסתר שעל פי ה'כתר' ,הלכה למעשה 26וקריאתה הבכתיבת המגילאיך לנהוג , כלשהו

                                                        
. הוא מסתמך בזו על דברי כל הפרשיות של מגילת אסתר סתומות, כח, ד() 'קסת הסופר'-לפי פסיקה בת מאות בשנים, מתקופת ה'ראשונים', המובאת ב 16

: הג"ה לשולחן ערוך, אורח חיים, הלכות מגילה ופורים, סימן תרצא-( ואחרים, המובאים ב1520-1572 --ה'של"ב  - ה'ר"פהרמ"א )= ר' משה איסרליש, 

 ע"פ:  , ועושין כל פרשיותיה סתומות, ואם עשאן פתוחות פסולה

 (. זמין במרשתת: 1298-1260 -.ה'נ"ח -ר"ם מרוטנבורג ) בערך: ה'כהכהן מרוטנבורג, תלמיד מה מאיר ב"ר יקותיאלפ"ב מר'  , הגהות מיימוניות

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=26453&pgnum=49  ,= 

 זמין במרשתת: .(1460-1390 - ה'ר"כ-)ה'ק"נ איסרלין.ר"ד יצחקי(, רבי ישראל  .חלק ב, כג תרומת הדשן,)צ"ל: -פסקי מהרא"י 

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1835&st=&pgnum=160&hilite = 

, כי יש בידינו החל משנת נכונתן מובטחת מעל לכל ספקראה בנוסח להלן.  סתומות. 16-פרשיות פתוחות ו 6ב'כתר' נו מוצאים א פסיקת פוסקים אלה לעומת
)ברויאר, שבדק את הכתר  על פי עדותו של ר' יהושע קמחיכל פרשיות בנ"ך על פי ה'כתר' תשמ"ז טופס מודפס של המקרא בו מסומנים בדייקנות טיבן של 

 לעיל את אופן הצגת הפרשיות בתנ"ך ברויאר למהדורותיו. 5ראה לעיל בהערה  [, ד"ה והנה עתה(.6עמ' ]כתר ירושלים 

 
 אילן, שם מציינים את מספר הפרק והפסוק שלפני רווח הפרשה. וצריך עיון על שום מה נוהגים כך. -לא כך נוהגים ברשימת הפרשיות שבתקליטור בר 17

 
18 

  
 רמ"א........... 19

 
20 

 
 .שו"ע או"ח תרצא, ב, בהג"ה. ראה הערה  לעיל 21

 
 ר' דויד יצחקי במאמריו: 22

 תלט. -, בתוך  זכור לאברהם ]קובץ תורני[, חולון תשנ"ג, עמ' תלאמנהגי כתיבת מגילת אסתר 

 מגילת 'פרשיות בשם: הבאות בשנים ירושתנו א, בני ברק תשס"ז, עמ' כו, ובמהדורות המורחבות של מאמר חשוב זה .פרשיות מגילת אסתר 

 יסוד סתומות  הרמ"א ופתוחות הקדמונים'.-אסתר

 
   http://www.saad.org.il/elihu/esther/e1.htmlהסופר אליהוא שנון באתרו במרשתת:  23

 
 (03-5706803; 6193961, טל':10)רח' סוקולוב   51348סופר הסת"ם ומחבר טופסי 'תיקון סופרים' על פי ה'כתר', הרב יעקב יששכר טשינַגֶל, בני ברק  24

 
  -קיימים טופסי 'תיקון סופרים' לכתיבת המגילה ב 25

 11  שורות. המטרה: מצד אחד, כדי  11-)ע"פ הגר"א( מגילה ב דף( . ממהמובא בשו"ע או"ח תרצ"א נובע שיש לכתוב )= בעמוד )=שורות(שיטין

 לקיים את הדרישה שם )סעיף ד'(  שתיבת 'איש' תהיה כתובה בתחילת העמוד ובסופו תהיה כתובה תיבת 'עשרת' וגם לצאת דעת הגר"א, הטוען שאם

תר אותיות המגילה. לא נכון לעשות כך, כי אין המסורה שורות, האותיות של עשרת בני המן יהיו גדולות מי 48מגילה גדולה בת  יעשו כדעת המחבר

שורות שכך כל אותיות המגילה )כולל שמות עשרת בני המן  11 -לכתוב את המגילה בהגר"א מציינת אותיות אלה כאותיות גדולות. ולכן פסק 

 והשורה שלפני השמות( יהיו בגודל אחיד. ראה בנידון משנה ברורה, שער הציון, )משה שורץ(.

 14 ,16 ,21 ,22 ,28  של מספר השורות אלה ותלא ידעתי את הסיבה לבחירושיטין בעמוד. 

 42 שורות, כנדרש במפורש ב'שלחן   48 -, כדוגמת מנהג הסופרים האשכנזיים לכתיבת ספר התורה, במקום לכתבם לפחות בשיטין בעמוד

 ערוך'........ וכמובא ב'קסת הסופר'. לא ידעתי את הסיבה למנהג זה.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%A8%22%D7%A4
http://he.wikipedia.org/wiki/1520
http://he.wikipedia.org/wiki/1572
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=26453&pgnum=49
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=26453&pgnum=49
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1835&st=&pgnum=160&hilite
http://www.saad.org.il/elihu/esther/e1.html


5 
 :מקורות

 28מבואות והקדמות ונוסחאות של מפעלי השחזור השונים לנוסח 'כתר ארם צובה'. •

 29.ונושאי כליו מהדורותיול 'קסת הסופר'החיבור  •

 30.למאמרי זה ( והערות עמיתייעופרז"ל עם הוספות והשלמות של ממשיכי דרכו )בעיקר פרופ' יוסף  ברויארכתבי הרב מרדכי  •

 31כולל חזון איש.-מבני ברק יצחקיה ר' דויד של מומחה המסורבנידון כתביו הרבים  •

 32קריאתה. ם לגבייהתוהמלצהנמצאות היום בשוק וכלליהן לגבי כתיבת המגילה ו'תיקון קוראים' ו 'תיקון סופרים'מהדורות  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
 48  לפי רמב"ם........ ושלחן ערוך שם )סעיף    (, זה הגודל הרצוי לכתיבת ספרי התורה וכדוגמתם של שיטין בעמוד 60שורות או יותר, עד .

 מגילות אסתר.

 
הם גם נקראים  וכך ,ים'חשובים וייחודיים על פי ה'כתר', הנדפסים בצורה סוטה בחומשים ה'מצוי ניקודיםבנוסף לסטיות הכתיב והפרשיות שמנינו יש גם  26

' ג] 'נכַתב ונחַתם' וכן ב'כתר'( בפתח)במקום בקמץ  ]ז', ו[ת' עָּ 'נב )ויש עוד רבים ולא מנינו את כל סטיות הקריאה כרוכל( כגון ,בבתי כנסת רביםלצערנו 

  ]יצחקי[. (ב'כתר' בקמץ)שניהם  בפתח ןמה תאו לחלופין רק אח שתי התיבות, [יב

ג[וְׁ ]שוררת אנדרלמוסיה בבתי כנסת רבים ובנוסף לקריאות הכפולות הקריאות הכפולות  גם במנהגי ֹֹ֨ ם[לִ (]ּבִ [; )יא', ח] ַלֲהר נֵיֶהֶ֔ נגדם יצא הרב ברויאר  [ב', ט] פְׁ

ובניגוד לדין, הן את הכתיב והן את הקרי בתיבה  ללא הצדקה כלשהי'מקראות שיש להם הכרע'. יש שקוראים קריאה כפולה,  ,בשצף קצף במאמרו הנ"ל

)בשי"ן ימנית  [כב ,'א] שורר[, ויש קהילות )בעיקר בחסידות בלזא ובעדות חסידים נוספות( הקוראים קריאה כפולה את התיבה ד ',ג] באמרם/כאמרם

 ראה מאמרי ר"ד יצחקי ועלוני אליהו לוין בנידון. .ת המסורהוהעראחת מ, בגין טעות בהבנת ושמאלית , זו אחרי זו(

 
)נוסח  כתיבת המגילה, בהלכה למעשה, לדעתם הוראה ומפוסקי הלכה מובהקים לשאלה איך לנהוג-מבתי תשובה ברורה וחד משמעיתהתקשיתי לקבל  27

 של חכמי המסורה בזמננו הברורה והמפורשתהנפוצות בפרשת 'זכור' ובקריאת המגילה וזאת על אף דעתם  הקריאות הכפולותובעניין וקריאתה  ופרשיות(

 . מצב זה טעון עיון ובירור. שאין להם ספק כלשהו על הנוסח הנכון ועל הפרשיות הנכונות על פי ה'כתר'

 
 ראה פרקי מבוא:  28

 מקראות גדולות ראה מבוא, בכרכים.... -כתר 

 .השונות: תוראה מבואו למהדור תנ"ך ברויאר 

 מהדורה ראשונה מוסד הרב קוק, שנת ..., עמוד •

 מהדורה שנייה, חורב. נמצאת תחת ידי רק 'תיקון קוראים' שעל פי מהדורה זו, בעריכת  ר' ישראל אליצור, תשס"ט. •

 ...., כתר ירושלם, עמ' 3מהדורה  •

 

משנת הסופר על הלכות  במסגרת חיבורו:  דיין בבית דינו של הרב ש' הלוי ואזנר בבני ברק, ,שטרן מאיר יעקבהוהדר מחדש בידי הרב  'קסת הסופרספר ' 29  

בני  ,...קוט הסופרלי...ביאור הסופר.. משנת הסופר...:מרבינו ...שלמה גאנצפריד...ויפרד לשלשה מדורים )חלק א'( הסופר תקסמיוסד על הספר , סת"ם

 הספר בנוי במתכונת 'משנה ברורה על שלחן ערוך אורח חיים', כשה'פנים' הוא .קודמתה ותמהדרמאחת ה צולם, פרשיותוה הנוסחאות רשימת בו', ב חלק. ברק

          .הכלים נושאי ומסביבו' הסופר קסת'
 

, סופר סת"ם ועורך טופסי 'תיקון סופרים' על פי ה'כתר', ְטִׁשינַג לב(: ר' י'י' -ם המחכימות )לפי סדר אההאישים הבאים שעזרו לי בהערותי יעמדו על הברכה 30
עורך העלונים השבועיים לפרשת השבוע ותהילים 'היבטים לשוניים'  -לויןכולל 'חזון איש', מומחה מסורה, בני ברק; ר' אליהו  -יצחקיבני ברק; ר' דויד 

ראש ישיבת 'כיסא  מאזוז,ר' מאיר , ירושלים; לויפרפנים: בגוש קטיף(, ניצן; ר' יעקב , איש מכון 'התורה והארץ' באשקלון )ללוינגרירושלים; בני, ר' אביגדור 

, מחנך ומנהל אתרי דקדוק ולשון פרנקאילן, חבר האקדמיה ללשון העברית; ר' אוריאל -, אוניברסיטת ברעופרפרופ' ר' יוסף רחמים' )הספרדית( בבני ברק; 

ומנהל אתר מרשתת לענייני סופרות:  , סופר סת"םשנוןפתח תקווה; ר' אליהוא  אברך,ׁשַוְרץ, במרשתת, ירושלים; נכדי ר' משה 

http://www.saad.org.il/elihu/index.htmlועוד אישים. , קיבוץ סעד 

 
31  

 
32  

http://www.saad.org.il/elihu/index.html
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6 
 ה'מצויות' המגילותנוסח לעומת  במלואם, ( בר אילן-כתרע"פ , )המשוחזר לפי ה'כתר' ותיהיופרש מגילת אסתרנוסח 

 
 הסטייה בין ה'כתש' למגילות ה'מקויות' םבה תיבות וסימני הץששיותכל אותיות העבה  אותוב אדום מסומנים בקבע הטרסט בתוך. 

 [ ]  =מקויות'ב ונמקאת' כתש'ב חסשה=  (באדום) גשיעה ) ( =  ';מקויות'ב וחסשה' כתש'ב נמקאת=  )באדום( הוסץה.'  

 'ע"ץ 'רסת הסוץש', כץי שנששמו  ,61 :)ב'מקויות' ס ץששיות סתומות 66-ו (0 :)ב'מקויות' ץ ץששיות ץתוחות 6 'אסתש'יש בסץש  לץי ה'כתש
 (. 'השב רור מהדושת 'מוסדבשויאש,  בתנ"ך

 הכששות ובמגילות התושה שבסץשי אלה ם של, במתכונתשווחיםע"י  , והן, סץ, הן ע"י האותיות הץששיותמסומנות  ,בהדץסה להלן: 

   עד סופ השושה(המשתשע  ,לץני הץששה שווח )=   ץהץתוחות  

 עד סופ השושה(. משתשע  שלא, הץששה לץני שווח= ) סהסתומות ו 

 (בכחול )= רשי ואחשיו, (עמום בגוון)= כתיבשל  הירשויות 61' אסתש' בסץש יש המסושה לץי.  

  על ץי ששימות מהמסושה חלר שהן אפ על ,וגדולות רטנות אותיות אין' כתש'ב, כי לא נששמו כאן הבמגיל גדולות הנהוגותואותיות רטנות ,
, במגילות הנכתבות על ץי ה'כתש', בקושה זהה כץי שהן נכתבות במגילות ה'מקויות'גם  ,נוהגים לכתוב אותןבזמננו הסוץשים  .המיוחדות לכך

  .ל(גֶ י טשינַ ")שי סוץש'ה'רסת על ץי 

------------------------------------------------------ 

ּדּו ְוַףד [א] א ּוא ֲאַחְׁשֵו֗שֹוׁש ַהֹּמֵל֙ך ֵמהֵֹ֣ י ֲאַחְׁשֵו֑שֹוׁש הֵ֣ י ִּביֵמֵ֣ ה׃ -ַוְיִהִ֖ ה ְמִדיָנָֽ ים ּוֵמָאִ֖ ַבע ְוֶףְׂשִשִ֥ ל  [ב]ּ֔כּוׁש ֶׁש֛ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֗שֹוׁש ַף֚ ֶבת׀ ַהֶּמֵ֣ ם ְּכֶׁשֵ֣ ים ָהֵה֑ ַּבָּיִמִ֖

א ַמְלכּו֔תֹו ֲאֶׁשִ֖  ה׃ ִּכֵּסֵ֣ ן ַהִּביָשָֽ ה ְלָכל [ג]ש ְּבׁשּוַׁשִ֥ ה ִמְׁשֶַא֔ ים -ִּבְׁשַנַ֤ת ָׁשלֹוׁ֙ש ְלָמְל֔כֹו ָףָׂשֵ֣ ַּפְשְַאִמ֛ י ַהָֽ ס ּוָמַד֗ יל׀ ָּפַשֵ֣ יו ֵחֵ֣ יו ַוֲףָבָד֑ יו׃ ָׂשָשִ֖ ֹות ְלָץָנָֽ י ַהְּמִדינִ֖  [ד]ְוָׂשֵשִ֥

ת-ְּבַהְשֹא֗תֹו ֶאת ֹוד ַמְלכּו֔תֹו ְוֶאֶ֨ ֶׁש֙ש ְּכבֵ֣ ֹ֙ ֹום׃ -ע ת יָֽ ים ּוְמַאִ֖ ים ְׁשמֹוִנִ֥ ים ַשִּב֔ ֶשת ְּגדּוָּל֑תֹו ָיִמֵ֣ ש ִַאְץֶאִ֖ ֶלך ְלָכל [ה]ְיָר֔ ה ַהֶּמֶ֡ ֶּלה ָףָׂשֵ֣ ים ָהֵא֗ ֹואת׀ ַהָּיִמֵ֣ ם -ּוִבְמלֵ֣ ָהָףֵ֣

ה ְלִמָּג֧דֹול ְוַףד ן ַהִּביָשָ֝ ת -ַהִּנְמְקִאי֩ם ְּבׁשּוַׁשֶ֨ ה ִׁשְבַףֵ֣ ן ִמְׁשֶַאִ֖ ֶלך׃ ָרָט֛ ן ַהֶּמָֽ ת ִּביַתִ֖ ש ִּגַּנִ֥ ים ַּבֲחַקַ֕ ֶלת ָאחּו֙ז ְּבַחְבֵלי [ו]ָיִמ֑ ס ּוְתֵכ֗ ּוש׀ ַּכְשַּפֵ֣ ן ַףל-חֵ֣ ּוצ ְוַאְשָּגָמ֔ -בֵ֣

ת ַּבַהט ְקַץִ֥ ל ִשָֽ ֶספ ַף֛ ב ָוֶכ֗ ֹות׀ ָזָהֵ֣ ׁש ִמּטֵ֣ ּוֵדי ֵׁש֑ ֶספ ְוַףּמֵ֣ יֵלי ֶכִ֖ ֶשת׃ -ְּגִלִ֥ ש ְוסָֹחָֽ ׁש ְוַדִ֥ ים  [ז]ָוֵׁשִ֖ ב ְוֵכִלִ֖ י ָזָה֔ ב ְּכַיִ֥ד ְוַהְׁשרֹו֙ת ִּבְכֵלֵ֣ ים ׁשֹוִנ֑ים ְוֵיִ֥ין ַמְל֛כּות ָשִ֖ ִמֵּכִלֵ֣

ֶלך׃  ין ֹאֵנ֑ס ִּכי [ח]ַהֶּמָֽ ת ֵאֵ֣ ן׀-ְוַהְּׁשִתָּיִ֥ה ַכָּדִ֖ ד  ֵכֵ֣ ֶלך  ִיַּסֵ֣ ל   ַהֶּמ֗ ב -ָּכל   ַף֚ ֹות  ֵּבי֔תֹו  ַשֵ֣ ֹון    ַלֲףׂשִ֖ יׁש׃-ִאיׁש ִּכְשקִ֥ ם  [ט] )ס( ָוִאָֽ י  ַּג֚ ה ַוְׁשִַאֵ֣ ה   ַהַּמְלָּכ֔  ָףְׂשָתִ֖

ה ים  ִמְׁשֵַאֵ֣ י  ָנִׁש֑ ש ַהַּמְל֔כּות  ת ֵּב֚ ֶלך  ֲאֶׁשִ֖ ֹוׁש׃  ַלֶּמִ֥ ֹוב ֵלב [י]             [ס]ֲאַחְׁשֵושָֽ י ְּכטִ֥ א -ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִף֔ א ִּבְגָתַ֤ א ַחְשבֹוָנָ֝ ְמהּוָמן ִּבְּזָתֶ֨ ש ִלִ֠ ֶלך ַּבָּיִָ֑֑ין ָאַמֶ֡ ַהֶּמִ֖
ים ֶאת ְשִת֔ ים ַהְמָׁשֵ֣ ִשיִס֔ ס ִׁשְבַף֙ת ַהָּסֵ֣ ש ְוַכְשַּכ֔ ֹוׁש׃ -ַוֲאַבְגָת֙א ֵזַתֵ֣ ֶלך ֲאַחְׁשֵושָֽ י ַהֶּמִ֥ ָהִביא ֶאת [יא]ְּפֵנִ֖ ֶלך-ְלִ֠ ה ִלְץֵנִ֥י ַהֶּמִ֖ י ַהַּמְלָּכ֛ ֹות  ַוְׁשִַא֧ ֶתש ַמְל֑כּות ְלַהְשאֶ֨ ְּבֶכֵ֣

ים ְוַהָּׂשִשי֙ם ֶאת י-ָהַףִּמַ֤ ּה ִּכָֽ יא׃ -ָיְץָי֔ ה ִהָֽ ת ַמְשֶאִ֖ ֹו  [יב]טֹוַבִ֥ ד ַוֲחָמתִ֖ ֶל֙ך ְמֹא֔ פ ַהֶּמ֙ ים ַוִּיְרקַֹ֤ ש ְּבַיֵ֣ד ַהָּסִשיִס֑ ֶלך ֲאֶׁשִ֖ ש ַהֶּמ֔ י ָלבֹו֙א ִּבְדַבֵ֣ ה ַוְׁשִַא֗ ן ַהַּמְלָּכֵ֣ ַוְַאָמֵאֵ֞

ֹו׃ ה בָֽ ים ִּכי [יג] )ס( ָּבֲףָשִ֥ י ָהִףִַא֑ ים יְֹדֵףֵ֣ ֶלך ַלֲחָכִמִ֖ אֶמש ַהֶּמ֔ ֵֹ֣ י ָּכל-ַוּי ֶלך ִלְץֵנַ֕ ש ַהֶּמ֔ ין׃ -ֵכן֙ ְּדַבֵ֣ ת ָוִדָֽ י ָּדִ֥ יׁש  [יד]יְֹדֵףִ֖ ָתא ַתְשִׁש֔ יו ַּכְשְׁשָנַ֤א ֵׁשָת֙ש ַאְדָמֵ֣ ב ֵאָל֗ ְוַהָּקשֵֹ֣

לֶ  י שֵֹאי֙ ְּפֵנֵ֣י ַהֶּמ֔ ס ּוָמַד֗ י׀ ָּפַשֵ֣ ת ָׂשֵשֵ֣ ן ִׁשְבַףֵ֞ ֶשס ַמְשְסָנִ֖א ְממּוָכ֑ ּות׃ ֶמִ֥ ים ִשאׁשָֹנִ֖ה ַּבַּמְלכָֽ ה [טו]ך ַהּיְֹׁשִבִ֥ א-ְּכָד֙ת ַמָֽ ָֹֽ ש ל ל׀ ֲאֶׁשֵ֣ י ַףֵ֣ ה ַוְׁשִַא֑ ה -ַּלֲףׂ֔שֹות ַּבַּמְלָּכִ֖ ָףְׂשָת֗

ת ים׃-ֶאָֽ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֔שֹוׁש ְּבַיִ֖ד ַהָּסִשיִסָֽ   [ץ]( ס) ַמֲאַמ֙ש ַהֶּמֵ֣

אֶמש  [טז] ֵֹ֣ ןַוּי ן ְמוֺמָכ֗ א ַףל ְממּוָכ֗ ַֹ֤ ים ל ֶל֙ך ְוַהָּׂשִש֔ י ַףל-ִלְץֵנַ֤י ַהֶּמ֙ ה ִּכַ֤ י ַהַּמְלָּכ֑ ה ַוְׁשִַאֵ֣ ֶל֙ך ְלַבּ֔דֹו ָףְוָתִ֖ ש ְּבָכל-ָּכל-ַהָּׂשִשי֙ם ְוַףל-ָּכל-ַהֶּמ֙ ים ֲאֶׁשַ֕ ַףִּמ֔ ֹות -ָהֵ֣ ְמִדינִ֖

ֹוׁש׃  ֶלך ֲאַחְׁשֵושָֽ י [יז]ַהֶּמִ֥ א ְדַבש-ִּכָֽ ן ּבְ -ָּכל-ַהַּמְלָּכ֙ה ַףל-ֵיֵקַ֤ ֹות ַּבְףֵליֶהִ֖ ים ְלַהְבזִ֥ יא ֶאתַהָּנִׁש֔ ש ְלָהִבֶ֨ ֹוׁש ָאַמֵ֞ ֶלך ֲאַחְׁשֵושֶ֡ ם ַהֶּמֵ֣ ן ְּבָאְמָש֗ ה -ֵףיֵניֶה֑ י ַהַּמְלָּכ֛ ַוְׁשִַא֧

ָאה׃ -ְלָץָנִ֖יו ְולֹא ַשס [יח]ָבָֽ ֹות ָּפָֽ ְשָנה׀ ָׂששֵ֣ ה ַאֹאַמֵ֣ ֹום ַהֶּזָ֝ ַהּיֶ֨ ְמעּ֙ו ֶאת-ְוָֽ ש ָׁשָֽ י ֲאֶׁשַ֤ ֶקפ׃-ּוָמַד֗ ֹון ָוָָרָֽ י ִּבָּזיִ֥ ֶלך ּוְכַדִ֖ י ַהֶּמ֑ ל ָׂשֵשֵ֣ ה ְלכִֹ֖ ש ַהַּמְלָּכ֔ ֶלך -ַףל-ִאם [יט] ְּדַבֵ֣ ַהֶּמֵ֣
א ְדַבש ַשס-֗טֹוב ֵיֵקַ֤ י ָץָֽ ב ְּבָדֵתִ֥ יו ְוִיָּכֵת֛ א-ַמְלכּו֙ת ִמְּלָץָנ֔ ָֹֽ ש ל א ַיֲף֑בֹוש ֲאֶׁשֶ֨ ֵֹ֣ י ְול ּה -ּוָמַדִ֖ ֶלך ִלְשעּוָתִ֖ ן ַהֶּמ֔ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֔שֹוׁש ּוַמְלכּוָתּ֙ה ִיֵַאֵ֣ י ִלְץֵני֙ ַהֶּמֵ֣ ֹוא ַוְׁשִַא֗ ָתבָ֝

ָּנה׃  ה ִמֶּמָֽ ם [כ]ַהּטֹוָבִ֥ ש ְוִנְׁשַמ֩ע ִּפְתָגֶ֨ ֶלך ֲאֶׁשָֽ יא ְוָכל-ַיֲףֶׂש֙ה ְּבָכל-ַהֶּמַ֤ ה ִה֑ י ַשָּבִ֖ ֹול ְוַףד-ַמְלכּו֔תֹו ִּכִ֥ ן ְלִמָּגדִ֖ ּו ְיָר֙ש ְלַבְףֵליֶה֔ ים ִיְַאנַ֤ ן׃ -ַהָּנִׁש֗ ַוִּייַט֙ב  [כא]ָרָטָֽ

ן׃  ש ְממּוָכָֽ ֶלך ִּכְדַבִ֥ ים ַוַּיִַ֥ףׂש ַהֶּמִ֖ ֶלך ְוַהָּׂשִש֑ י ַהֶּמִ֖ ש ְּבֵףיֵנִ֥ ח ְסָץִשי֙ם ֶאל [כב]ַהָּדָב֔ ֶלך ֶאל-לּכָ -ַוִּיְׁשַלַ֤ ֹות ַהֶּמ֔ ּה ְוֶאל-ְמִדינֵ֣ ם -ְמִדיָנַ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ִּכְכָתָב֔ ם ָוָףִ֖ ַףִ֥

ֹות ָּכל ֹו׃  -ִּכְלׁשֹו֑נֹו ִלְהיַ֤ ֹון ַףּמָֽ ש ִּכְלׁשִ֥ ש ְּבֵבי֔תֹו ּוְמַדֵּבִ֖  [ץ])ס( ִאיׁ֙ש ׂשֵֹשֵ֣

ש ֶאת [א] ב ֶלך ֲאַחְׁשֵו֑שֹוׁש ָזַכַ֤ ת ַהֶּמֵ֣ ך ֲחַמִ֖ ֶּלה ְּכׁשַֹ֕ ים ָהֵא֔ ת -ַאַח֙ש ַהְּדָבִשֵ֣ ת ֲאֶׁשש-ֲאֶׁששַוְׁשִַאי֙ ְוֵאֵ֣ ָתה ְוֵאִ֥ יָה׃ -ָףָׂש֔ י [ב]ִנְגַזִ֖ש ָףֶלָֽ ּו ַנֲףֵשָֽ ֶלך -ַוּיֹאְמשִ֥ ַהֶּמִ֖

ה׃  ֹות ַמְשֶאָֽ ֹות טֹובִ֥ ֹות ְּבתּולִ֖ ֶלך ְנָףשִ֥ ּו ַלֶּמ֛ יו ְיַבְרׁשִ֥ ֶלך ְּפִריִדים֘ ְּבָכל [ג]ְמָׁשְשָת֑ ד ַהֶּמֵ֣ ּו ֶאת-ְוַיְץֵרֶ֨ ֹות ַמְלכּותֹו֒ ְוִיְרְּבקֵ֣ ה-ָּכל-ְמִדינֵ֣ ה -ַנֲףָשָֽ ת ַמְשֶאָ֝ תּוָלה טֹוַבֶ֨ ְבִ֠

ן ַהִּביָש֙ה ֶאל-ֶאל ים ֶאל-ׁשּוַׁשַ֤ ית ַהָּנִׁש֔ ן׃ -ֵּבֵ֣ ֹון ַַאְמֺשֵריֶהָֽ ים ְוָנתִ֖ ש ַהָּנִׁש֑ ֶלך ׁשֵֹמֵ֣ יס ַהֶּמִ֖ ש ִַאי [ד]ַיִ֥ד ֵהֶג֛א ְסִשִ֥ ה ֲאֶׁשַ֤ ַּנֲףָש֗ י ְוַהָֽ ַחת ַוְׁשִַא֑ ך ַַאֵ֣ ֶלך ִַאְמלִ֖ ַט֙ב ְּבֵףיֵנֵ֣י ַהֶּמ֔

ן׃  ֶלך ַוַּיִַ֥ףׂש ֵּכָֽ י ַהֶּמִ֖ ש ְּבֵףיֵנִ֥ ב ַהָּדָב֛  [ץ]( ס)ַוִּייַט֧

יש ֶּבן [ה] ן ָיִא֧ י ֶּבֵ֣ ֹו ָמְשֳּדַכ֗ ה ּוְׁשמֵ֣ ן ַהִּביָש֑ י ָהָיִ֖ה ְּבׁשּוַׁשֵ֣ יׁש ְיהּוִד֔ י ֶּבן-ִאֵ֣ י׃ -ִׁשְמִף֛ יׁש ְיִמיִנָֽ יׁש ִאִ֥ ּוָׁש  [ו]ִרִ֖ ש ָהְגָל֙ה ִמישֵ֣ ִים ִףםֲאֶׁשַ֤ ם -ַל֔ ה ִףִ֖ ש ָהְגְלָת֔ ַהֹּגָל֙ה ֲאֶׁשֵ֣

ל׃ -ְיָכְנָיֵ֣ה ֶמֶלך ֶלך ָּבֶבָֽ ש ֶמִ֥ ה ְנבּוַכְדֶנַּצִ֖ ש ֶהְגָל֔ ה ֲאֶׁשֵ֣ ן ֶאת [ז]ְיהּוָד֑ י ֹאֵמָ֝ יא ֶאְסֵַא֙ש ַּבת-ַוְיִהֶ֨ ה ִהַ֤ ה ְיַץת-ֲהַדָּס֗ ם ְוַהַּנֲףָשַ֤ ב ָוֵא֑ ּה ָאֵ֣ ין ָלִ֖ י ֵאִ֥ ת -ּדֹ֔דֹו ִּכ֛ ַא֙ש ְוטֹוַבֵ֣ ַֹא֙

ֹות ה ּוְבמַ֤ ת׃  ַמְשֶא֔ ֹו ְלַבָֽ י לִ֖ ּה ָמְשֳּדַכ֛ ּה ְלָרָח֧ יָה֙ ְוִאָּמ֔ ע ְּדַבש [ח]ָאִב֙ י ְּבִהָּׁשַמַ֤ ֹות ַשּ֛בֹות ֶאל-ַוְיִה֗ צ ְנָףשִ֥ ְבִהָּקֵבֵ֞ ֶל֙ך ְוָד֔תֹו ּוָֽ ה ֶאל-ַהֶּמ֙ ן ַהִּביָשִ֖ ח -ׁשּוַׁשִ֥ י ַוִַאָּלַָרַ֤ ַיֵ֣ד ֵהָג֑

ֶלך ֶאל-ֶאְסֵַא֙ש ֶאל ית ַהֶּמ֔ ים׃ -ֵּבֵ֣ ש ַהָּנִׁשָֽ י ׁשֵֹמִ֥ ב ַה  [ט]ַיִ֥ד ֵהַגִ֖ ְיַבֵהל ֶאתַוִַאיַטֶ֨ ֶסד ְלָץָניו֒ ַוִ֠ א ֶחֵ֣ ה ְבֵףיָני֘ו ַוִַאָּׂשֵ֣ יָה ְוֶאת-ַּנֲףָשֵ֣ ּה ְוֵא֙ת -ַַאְמשּוֶָרַ֤ ת ָל֔ ָמנֹוֶתָה֙ ָלֵתֵ֣

ֹות ָלֶתת ַבע ַהְּנָף֔שֹות ָהְשֺאיִ֥ ֶלך ַוְיַׁשֶּנָ֧ה ְוֶאת-ֶׁשֵ֣ ית ַהֶּמ֑ ּה ִמֵּבֵ֣ ים׃ -ָלִ֖ ית ַהָּנִׁשָֽ ֹוב ֵּבִ֥ יָה ְלטִ֖ ש ֶאת-לֹא [י]ַנֲףשֹוֶת֛ יָדה ֶאְסֵַא֔ ּה ְוֶאתףַ -ִהִּגֵ֣ י -ָּמִ֖ י ָמְשֳּדַכ֛ ּה ִּכ֧ ֹוַלְדַָא֑ מָֽ

ש לֹא יָה ֲאֶׁשִ֥ ה ָףֶלִ֖ ִ֥ יד׃ -ִקּוָ ש ֵּבית-ּוְבָכל [יא]            [ס]ַתִּגָֽ ך ִלְץֵנִ֖י ֲחַקֵ֣ ֹום ָו֔יֹום ָמְשֳּדַכי֙ ִמְתַהֵּל֔ ַף֙ת ֶאת-יֵ֣ ים ָלַד֙ ש ּוַמה-ַהָּנִׁש֑ ֹום ֶאְסֵַא֔ ּה׃ -ְׁשלֵ֣ ה ָּבָֽ  [יב]ֵּיָףֶׂשִ֖
ֹוא׀ ֶאל ה ָלבֵ֣ ה ְוַנֲףָשָ֝ יַף ַֹא֩ש ַנֲףָשֶ֨ ן ִׁשָּׁשַ֤ -ּוְבַהִּגֶ֡ י ְמשּוֵריֶה֑ ּו ְיֵמֵ֣ ן ִיְמְלאִ֖ י ֵּכִ֥ ֶדׁש ִּכ֛ ש חֹ֔ ת ַהָּנִׁשי֙ם ְׁשֵנֵ֣ים ָףָׂשֵ֣ ּה ְּכָדַ֤ ֹות ָלָ֝ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֗שֹוׁש ִמֵּק֩צ ֱהיֶ֨ ֶמן ַהֶּמֵ֣ ה ֳחָדִׁשי֙ם ְּבֶׁשֵ֣

ים י ַהָּנִׁשָֽ ים ּוְבַתְמשּוֵָרִ֖ ה ֳחָדִׁשי֙ם ַּבְּבָׂשִמ֔ ש ְוִׁשָּׁשַ֤ ה ֶאל [יג]׃ ַהֹּמ֔ ה ָּבָאֵ֣ ַּנֲףָשִ֖ ה ַהָֽ ֶלך ֵא֩ת ָּכל-ּוָבֶזַ֕ ים ַףד-ַהֶּמ֑ ית ַהָּנִׁשִ֖ ּה ִמֵּבִ֥ ֹוא ִףָּמ֔ ן ָלּ֙ה ָלבֵ֣ ֵתָֽ ש ִיָּנַ֤ ש ַאֹאַמָ֝ -ֲאֶׁשֶ֨

ֶלך׃  ית ַהֶּמָֽ ה ֶאל [יד]ֵּבִ֥ יא ָׁשָבֵ֞ ַבּבֶֹרש ִהֵ֣ ה ּוִ֠ יא ָבָא֗ ֶשב׀ ִהֵ֣ י ֶאל-ָּבֶףֵ֣ ית ַהָּנִׁשי֙ם ֵׁשִנ֔ ֶלך -ֵּבַ֤ יס ַהֶּמִ֖ ז ְסִשִ֥ ים לֹאַי֧ד ַׁשַףְׁשַג֛ יַלְגִׁש֑ ש ַהִּפָֽ ֹוא עֹו֙ד ֶאל-ׁשֵֹמֵ֣ ֶלך -ָתבִ֥ ַהֶּמ֔
י ִאם ם׃ -ִּכֵ֣ ה ְבֵׁשָֽ ֶלך ְוִנְרְשָאִ֥ ּה ַהֶּמִ֖ צ ָּב֛ יַף ַֹאש [טו]ָחֵץִ֥ ש ַּבת-ּוְבַהִּגֵ֣ ח-ֶאְסֵַאֵ֣ י ֲאֶׁש֩ש ָלַָרָֽ ד ָמְשֳּדַכֶ֡ ִיל ּדֵֹ֣ ֹוא ֶאל-ֲאִביַחֵ֣ ת ָלבֵ֣ ֹו ְלַבָ֝ י -לֶ֨ ש ִּכִ֠ א ִבְרָׁש֙ה ָּדָב֔ ַֹ֤ ֶלך ל ַהֶּמ֗

ם ֶאת ֹ -ִאֵ֣ ש י י ְסִשיסֲאֶׁשִ֥ ש ֵהַגִ֥ ן ְּבֵףיֵנִ֖י ָּכל-אַמ֛ את ֵח֔ י ֶאְסֵַא֙ש נֵֹׂשֵ֣ ים ַוְַאִהַ֤ ש ַהָּנִׁש֑ ֶלך ׁשֵֹמֵ֣ יָה׃ -ַהֶּמִ֖ ש ֶאל [טז]שֶֹאָֽ ח ֶאְסֵַאָ֝ ֶלך ֲאַחְׁשֵושֹוׁ֙ש ֶאל-ַוִַאָּלַרֶ֨ ית -ַהֶּמַ֤ ֵּבֵ֣

י הּוא ֶדׁש ָהֲףִׂשיִשִ֖ ת ִּבְׁשַנת-ַמְלכּו֔תֹו ַּבחִֹ֥ ֶדׁש ֵטֵב֑ ֹו׃ -חֵֹ֣ ַבע ְלַמְלכּותָֽ ֶלך ֶאתַוֶּיֱאַהֶ֨  [יז]ֶׁשִ֖ ים ַוִַאָּׂשא-ֶאְסֵַא֙ש ִמָּכל-ב ַהֶּמַ֤ ֶסד ְלָץָנִ֖יו ִמָּכל-ַהָּנִׁש֔ ן ָוֶח֛ ַהְּבתּו֑לֹות -ֵחִ֥
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ֶתש י׃ -ַוָּיֶַׂ֤שם ֶּכָֽ ַחת ַוְׁשִַאָֽ ָה ַַאִ֥ ּה ַוַּיְמִליֶכִ֖ ה ָג֗דֹול ְלָכל [יח]ַמְלכּו֙ת ְּבשֹאָׁש֔ ֶלך ִמְׁשֶַאֵ֣ ַףׂש ַהֶּמָ֝ ה-ַוַּיֶ֨ ש ַוֲהָנָחַ֤ ה ֶאְסֵַא֑ ת ִמְׁשֵַאֵ֣ יו ֵאִ֖ ן  ָׂשָשי֙ו ַוֲףָבָד֔ ה ַוִּיֵַאִ֥ ַלְּמִדינֹו֙ת ָףָׂש֔

ֶלך׃  ת ְּכַיִ֥ד ַהֶּמָֽ ַףש [יט]ַמְׂשֵאִ֖ ב ְּבַׁשָֽ י יֵֹׁשִ֥ ית ּוָמְשֳּדַכִ֖ ֹות ֵׁשִנ֑ צ ְּבתּולִ֖ ֶלך׃ -ּוְבִהָּקֵבִ֥ ין  [כ] ַהֶּמָֽ ש   ֵאֵ֣ ֹוַלְדַָאּ֙ה    ַמֶּגֶַָ֤֑דת   ֶאְסֵַא֗ ּה-ְוֶאת  מָֽ ש   ַףָּמ֔ ה    ַּכֲאֶׁש֛ ִ֥   ִקּוָ

יָה  י   ָףֶלִ֖ ש -ְוֶאת   ָמְשֳּדָכ֑ ש  ְשֳּדַכ֙י ָמ   ַמֲאַמַ֤ ה   ֶאְסֵַאֵ֣ ש   עָֹׂש֔ ה ַּכֲאֶׁש֛ ֹו׃  ְבָאְמָנִ֖ה  ָהְיָתִ֥ ַףש [כא]            סִאַאָֽ ב ְּבַׁשָֽ י יֹוֵׁשֵ֣ ם ּוָמְשֳּדַכִ֖ ים ָהֵה֔ ֶלך-ַּבָּיִמֵ֣  ַהֶּמ֑

י ֶשׁש ְׁשֵנָֽ ן ָוֶתָ֝ ׁש׃ -ָרַק֩פ ִּבְגָתֶ֨ ָֹֽ ֶלך ֲאַחְׁשֵוש ד ַּבֶּמִ֖ ַח ָי֔ פ ַוְיַבְרׁשּ֙ו ִלְׁשלֵ֣ י ַהַּס֔ ֶל֙ך ִמּׁשְֹמֵשֵ֣ י ַהֶּמ֙ אֶמש  [כב]ָסִשיֵסַ֤ ֹ֧ ה ַוַא ש ַהַּמְלָּכ֑ י ַוַּיֵּגִ֖ד ְלֶאְסֵַאֵ֣ ע ַהָּדָב֙ש ְלָמְשֳּדַכ֔ ַוִּיָּוַדַ֤
י׃  ם ָמְשֳּדָכָֽ ֶלך ְּבֵׁשִ֥ ש ַלֶּמִ֖ ׁש ַה  [כג]ֶאְסֵַא֛ ם ַףלַוְיֺבַּקַ֤ ּו ְׁשֵניֶהִ֖ א ַוִּיַָאלִ֥ ֶלך׃ -ָּדָב֙ש ַוִּיָּמֵק֔ ים ִלְץֵנִ֥י ַהֶּמָֽ י ַהָּיִמִ֖ ֶץש ִּדְבֵשִ֥ ב ְּבֵס֛ צ ַוִּיָּכֵת֗  [ץ]( ס)ֵף֑

ֹוׁש ֶאת [א] ג ֶלך ֲאַחְׁשֵושָ֝ ֶּלה ִּגַּד֩ל ַהֶּמֶ֨ ים ָהֵא֗ ש׀ ַהְּדָבִשֵ֣ ן-ַאַחֵ֣ ן ֶּבָֽ ֶׂש֙ם ֶאת-ָהָמ֧ הּו ַוָּי֙ ְָ֑יַנְּׂשֵא֑ י ַוָֽ ָתא ָהֲאָגִגִ֖ ל ָּכלִּכְס֔אֹו ֵמ -ַהְּמָד֛ ֹו׃ -ַףַ֕ ש ִאַאָֽ ים ֲאֶׁשִ֥ -ְוָכל [ב]ַהָּׂשִשִ֖

ֶלך ֲאֶׁשש י ַהֶּמָ֝ ן ִּכי-ַףְבֵדֶ֨ ְׁשַַאֲחִוי֙ם ְלָהָמ֔ ים ּוִמָֽ ֶלך ּכְֹשִףַ֤ ַףש ַהֶּמ֗ ן ִקָּוה-ְּבַׁשֵ֣ ְׁשַַאֲחֶוָֽה׃ -ֵכִ֖ א ִיָֽ ִֹ֥ ע ְול א ִיְכַשִ֖ ִֹ֥ י ל ְשֳּדַכ֔ ֶלך ּוָמֶ֨ ֹו ַהֶּמ֑ ֶלך ֲאֶׁשש [ג]לֵ֣ י ַהֶּמ֛ ּו ַףְבֵדִ֥ אְמשָ֝ ֶֹ֨ -ַוּי

ַףש ַהֶּמִ֖  ֶלך׃ ְּבַׁשִ֥ ת ִמְקַוִ֥ת ַהֶּמָֽ ש ֵאִ֖ ה עֹוֵב֔ י ַמּ֙דּוַף֙ ַאַָאֵ֣ י  [ד]ֶלך ְלָמְשֳּדָכ֑ םַוְיִה֗ ם ְּבָאְמָשַ֤ ַףְמדּ֙ו  ְּכָאְמָשַ֤ ן ִלְשאֹו֙ת ֲהַיָֽ ם ַוַּיִּגֵ֣ידּו ְלָהָמ֗ ע ֲאֵליֶה֑ א ָׁשַמִ֖ ִֹ֥ ֹום ָו֔יֹום ְול ֵאָלי֙ו יֵ֣

י י ִּכָֽ י ָמְשֳּדַכ֔ ם ֲאֶׁשש-ִּדְבֵשֵ֣ יד ָלֶהִ֖ י׃ -ִהִּגִ֥ ּוא ְיהּוִדָֽ ן ִּכי [ה]הִ֥ ה׃ -ַוַּיְֵָ֣֑שא ָהָמ֔ ן ֵחָמָֽ א ָהָמִ֖ ְׁשַַאֲחֶוִ֖ה ֑לֹו ַוִּיָּמֵלִ֥ ַף ּוִמָֽ י ּכֵֹשִ֥ ין ָמְשֳּדַכ֔ י  [ו]ֵאֵ֣ ַח ָי֙ד ְּבָמְשֳּדַכֵ֣ יו ִלְׁשלַ֤ ֶבז ְּבֵףיָנ֗ ַוִּיֵ֣

י ֹו ֶאת-ְלַבּ֔דֹו ִּכָֽ ידּו לִ֖ יד ֶאת-ִהִּגִ֥ ן ְלַהְׁשִמ֧ ׁש ָהָמ֗ י ַוְיַבֵּקֵ֣ ם ָמְשֳּדָכ֑ ש ְּבָכל-ָּכל-ַףֵ֣ ים ֲאֶׁש֛ י׃ ַמְלכִ֥ -ַהְּיהּוִד֛ ם ָמְשֳּדָכָֽ ֹוׁש ַףִ֥ ֶדׁש ָהִשאׁשֹו֙ן הּוא [ז]ּות ֲאַחְׁשֵושִ֖ ֶדׁש -ַּבחַֹ֤ חֵֹ֣
ן  ים  ִּבְׁשַנ֙ת  ִניָס֔ ה  ְׁשֵַאֵ֣ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֑שֹוׁש   ֶףְׂשֵש֔ יל   ַלֶּמִ֖ ּוא   ּפּו֩ש  ִהִּפֵ֣ ל הֶ֨ ן   ִלְץֵנֵ֣י   ַהּגֹוָשָ֝ ֶדׁש   ְל֛יֹום   ׀ ִמּ֧יֹום  ָהָמ֗ ֶדׁש ּוֵמחֹ֛ ש-ְׁשֵנים  ְלחִֹ֥ ֶדׁש-הּוא  ָףָׂשִ֖  חִֹ֥

ש׃  ֹו ַףם [ח]             סֲאָדָֽ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֔שֹוׁש ֶיְׁשנֵ֣ אֶמש ָהָמן֙ ַלֶּמֵ֣ ַֹ֤ ֹות ִמָּכל-ַוּי ם ׁשֹנֵ֣ ָך ְוָדֵתיֶהֵ֞ ֹות ַמְלכּוֶת֑ ל ְמִדינֵ֣ ים ְּבכִֹ֖ ין ָהַףִּמ֔ ד ְמֺץָּזַ֤ש ּוְמֹץָש֙ד ֵּבֵ֣ ם ְוֶאת-ֶאָח֗ -ָף֗

ֶלך ֵאין ים ְוַלֶּמִ֥ ֶל֙ך ֵאיָנֵ֣ם עִֹׂש֔ י ַהֶּמ֙ ם׃ -ָּדֵתַ֤ ים ִּכַּכש-ַףל-ִאם [ט]ׁשֶֹוִ֖ה ְלַהִּניָחָֽ ֶשת ֲאָלִץָ֝ ם ַוֲףֶׂשֶ֨ ב ְלַאְּבָד֑ ֶלך ֔טֹוב ִיָּכֵתִ֖ ֶספ ֶאְׁשרֹו֙ל ַףל-ַהֶּמֵ֣ ה -ֶּכ֗ י ַהְּמָלאָכ֔ ְיֵדי֙ עֵֹׂשֵ֣

יא ֶאל ֶלך׃ -ְלָהִבִ֖ י ַהֶּמָֽ ֶלך ֶאת [י]ִּגְנֵזִ֥ ן-ַוָּיַ֧סש ַהֶּמ֛ ן ֶּבָֽ ּה ְלָהָמ֧ ִָּ֑יְַאָנ֗ ל ָי֑דֹו ַוָֽ ֹו ֵמַףֵ֣ י קֵֹשִ֥ -ַטַּבְףַאִ֖ ָתא ָהֲאָגִגִ֖ ים׃ ַהְּמָד֛ ּון  [יא]ש ַהְּיהּוִדָֽ ֶספ ָנתֵ֣ ן ַהֶּכִ֖ ֶל֙ך ְלָהָמ֔ אֶמש ַהֶּמ֙ ַֹ֤ ַוּי

יָך׃  ֹוב ְּבֵףיֶנָֽ ֹו ַּכּטִ֥ ֹות ּבִ֖ ם ַלֲףׂשִ֥ ך ְוָהָףַ֕ ָכל [יב]ָל֑ ב ְּכָֽ ש יֹום֘ ּבֹו֒ ַוִּיָּכֵתֵ֣ ה ָףָׂשֵ֣ ֶדׁש ָהִשאׁ֗שֹון ִּבְׁשלֹוָׁשֶ֨ ֶלך ַּבחֵֹ֣ י ַהֶּמָ֝ ל ֲאַחְׁשַּדְשְּפֵנָֽי-ֲאֶׁשש-ַוִּיָּקְשאּ֩ו סְֹץֵשֶ֨ ן ֶאֵ֣ ֵ֣ה ָהָמֶ֡ -ִקּוָ
ֶאל ֶּמֶלך ְוָֽ ש׀ ַףל-ַהִ֠ ֹות ֲאֶׁשֵ֣ ה ְוֶאל-ַהַּפחֵ֞ ם -ְמִדיָנֵ֣ה ּוְמִדיָנ֗ ב ְוֶנְחַָאִ֖ ֶלך ֲאַחְׁשֵושֹׁ֙ש ִנְכַָא֔ ם ַהֶּמַ֤ ם ִּכְלׁשֹו֑נֹו ְּבֵׁשֶ֨ ם ָוָףִ֖ ּה ְוַףִ֥ ם ְמִדיָנַ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ִּכְכָתָב֔ ֵשי ַף֙ם ָוָף֔ ָׂשַ֤

ֶלך׃  ַףת ַהֶּמָֽ ים ְּבַיֵ֣ד ָהָשִקים֘ [יג]ְּבַטַּבִ֥ ֹוַח ְסָץִשָ֝ ד ֶאת-ָּכל-ֶאל ְוִנְׁשלֶ֨ ג ּוְלַאֵּבֵ֣ יד ַלֲהשֵֹ֣ ֹות ַהֶּמֶלך֒ ְלַהְׁשִמֶ֡ ַףש ְוַףד-ָּכל-ְמִדינֵ֣ ְּיהּוִדים ִמַּנֶ֨ ֹום -ַהִ֠ פ ְוָנִׁשי֙ם ְּביֵ֣ ן ַטַ֤ ָזֵרָ֝

ֶדׁש ְׁשֵנים ש ְלחִֹ֥ ה ָףָׂש֛ ד ִּבְׁשלֹוָׁשִ֥ ש הּוא-ֶאָח֔ ֹוז׃ -ָףָׂשִ֖ ם ָלבָֽ ש ּוְׁשָלָלִ֖ ֶדׁש ֲאָד֑ ן ָּד֙ת ְּבָכל [יד]חֵֹ֣ ֵתָֽ ב ְלִהָּנַ֤ ֶגן ַהְּכָת֗ ּוי ְלָכל-ַּפְתֶׁשֵ֣ ה ָּגלִ֖ ֹות -ְמִדיָנֵ֣ה ּוְמִדיָנ֔ ים ִלְהיִ֥ ָהַףִּמ֑

ים  ֹום   ֲףִתִדִ֖ ים  [טו] ַהֶּזָֽה׃   ַלּיִ֥ ּו   ָהָשִקֵ֞ ש  ְדחּוִץי֙ם  ָיְקאַ֤ ֶלך   ִּבְדַבֵ֣ ת ַהֶּמ֔ ן   ִנְַאָנִ֖ה    ְוַהָּדִ֥ ה  ְּבׁשּוַׁשֵ֣ ֶלך  ַהִּביָש֑ ּו  ְוָהָמן֙  ְוַהֶּמַ֤ יש  ִלְׁשַ֔אֹות  ָיְׁשבֵ֣ ן   ְוָהִףִ֥  ׁשּוָׁשִ֖

ֹוָכה׃  י ָיַד֙ע ֶאת [א] ד            סָנבָֽ ע ָמְשֳּדַכי֙ ֶאת-ָּכל-ּוָמְשֳּדַכ֗ ה ַוִּיְרַשַ֤ ש ַנֲףָׂש֔ ה׃ -ֲאֶׁשֵ֣ ה ּוָמָשָֽ ה ְגדֹוָלִ֖ ר ְזָףָָרִ֥ יש ַוִּיְזַף֛ ֹוך ָהִף֔ ֶץש ַוֵּיֵק֙א ְּבתֵ֣ ר ָוֵא֑ ׁש ַׂשִ֖ יו ַוִּיְלַּבִ֥ ְּבָגָד֔

ַףש [ב] ד ִלְץֵנֵ֣י ַׁשָֽ ֹוא ַףִ֖ ין ָל֛בֹו-ַוָּיבַ֕ י ֵאִ֥ ֶלך ִּכֵ֣ ר׃ -א ֶאלַהֶּמ֑ ּוׁש ָׂשָֽ ֶלך ִּבְלבִ֥ ַףש ַהֶּמִ֖ ש ְּדַבש-ּוְבָכל [ג]ַׁשִ֥ ה ְמרֹו֙ם ֲאֶׁשֶ֨ ֶבל ָּגדֹו֙ל -ְמִדיָנֵ֣ה ּוְמִדיָנ֗ יַף ֵאַ֤ ֶלך ְוָדתֹ֙ו ַמִּג֔ ַהֶּמַ֤

ים׃  ע ָלַשִּבָֽ ֶץש ֺיַּצִ֖ ר ָוֵא֔ ד ַׂשֵ֣ י ּוִמְסֵּפ֑ ֹום ּוְבִכִ֖ ים ְוקִ֥ ַָאבֹואיָנה [ד]ַלְּיהּוִד֔ ַָאבֹואָנה ַוִ֠ ח  ַוִ֠ ד ַוִַאְׁשַלֶ֨ ה ְמאֹ֑ ל ַהַּמְלָּכִ֖ ּה ַוִַאְתַחְלַחִ֥ ידּו ָל֔ יָה֙ ַוַּיִּגֵ֣ ש ְוָסִשיֶס֙ ֹות ֶאְסֵַאַ֤ ַנֲףשֶ֨

ת יׁש ֶאָֽ ים ְלַהְלִּבֵ֣ ל׃ -ְּבָגִדָ֝ א ִרֵּבָֽ ִֹ֥ יו ְול יש ַׂשּ֛קֹו ֵמָףָלִ֖ י ּוְלָהִסִ֥ יָה  [ה]ָמְשֳּדַכ֗ יד ְלָץֶנ֔ ש ֶהֱףִמֵ֣ ֶל֙ך ֲאֶׁשֵ֣ י ַהֶּמ֙ ך ִמָּסִשיֵסַ֤ ש ַלֲהָתָ֝ ל ַוִַאְרָש֩א ֶאְסֵַאֶ֨ ִ֖הּו ַףָֽ י -ַוְַאַקּוֵ ָמְשֳּדָכ֑

ַףת ַמה ל [ו]ֶּזָֽה׃ -ַמה-ֶּזִ֖ה ְוַףל-ָלַדִ֥ ך ֶאָֽ א ֲהָתִ֖ י ֶאל-ַוֵּיֵקִ֥ ַףש-ָמְשֳּדָכ֑ ש ִלְץֵנִ֥י ַׁשָֽ יש ֲאֶׁשִ֖ ֹוב ָהִף֔ ֶלך׃ -ְשחֵ֣ ת ָּכל-ַוַּיֶּגד [ז]ַהֶּמָֽ י ֵאִ֖ ֹו ָמְשֳּדַכ֔ ת -לֵ֣ ת׀ ָּפָשַׁשֵ֣ הּו ְוֵאֵ֣ ש ָרָש֑ ֲאֶׁשֵ֣

ְׁש  ש ָהָמן֙ ִלִ֠ ש ָאַמַ֤ ֶספ ֲאֶׁשֶ֨ ֶלך -רֹול ַףלַהֶּכ֗ ייםִּגְנֵזִ֥י ַהֶּמ֛ ים ַּבְּיהּוִדִ֖ ם׃  ַּבְּיהּוִדִ֖ ב-ְוֶאת [ח]ְלַאְּבָדָֽ ֶגן ְּכָתָֽ ָּדת ֲאֶׁשש-ַּפְתֶׁשֵ֣ ן ְלַהְׁשִמיָד֙ם ָנֵַ֣תן ֔לֹו -ַהִ֠ ן ְּבׁשּוָׁשַ֤ ִנַַאֶ֨

ֹות ֶאת ֹוא ֶאל-ְלַהְשאִ֥ יָה ָלבֶ֨ ֹות ָףֶל֗ ּה ּוְלַקּוֵ֣ יד ָל֑ ש ּוְלַהִּגֵ֣ ְתַחֶּנן-ֶאְסֵַאִ֖ ֶלך ְלִהָֽ ׁש ִמ -ַהֶּמ֧ ּה׃ -ְּלָץָנִ֖יו ַףל֛לֹו ּוְלַבֵּקִ֥ י  [ט]ַףָּמָֽ ת ִּדְבֵשִ֥ ש ֵאִ֖ ך ַוַּיֵּגֵ֣ד ְלֶאְסֵַא֔ ֹוא ֲהָת֑ ַוָּיבִ֖

י׃  ל [י]ָמְשֳּדָכָֽ ִ֖הּו ֶאָֽ ך ַוְַאַקּוֵ אֶמש ֶאְסֵַא֙ש ַלֲהָת֔ ַֹ֤ י׃ -ַוַא ֶלך ְוַףם-ָּכל [יא]ָמְשֳּדָכָֽ י ַהֶּמֶ֡ ש ָּכל-ַףְבֵדֵ֣ ים ֲאֶׁשֵ֣ ֶלך יְֹדִף֗ ֹות ַהֶּמָ֝ ֹוא-ְמִדינֶ֨ ש ָיבָֽ ה ֲאֶׁשֵ֣ יׁש ְוִאָּׁשֶ֡ ַהֶּמֶל֩ך -לֶא -ִאֵ֣
א-ֶאל ָֹֽ ש ל ית ֲאֶׁשֵ֣ ש ַהְּפִניִמָ֝ ֹוִׁשיט-ֶהָחֵקֶ֨ ש יָֽ ַבד ֵמֲאֶׁשֶ֨ ית ְלִ֠ ת ָּדתֹ֙ו ְלָהִמ֔ א ַאַחַ֤ ֶלך ֶאת-ִיָּקֵש֗ ֹו ַהֶּמ֛ ֹוא ֶאל-לִ֥ אִתי֙ ָלבֵ֣ א ִנְרֵש֙ ַֹ֤ י ל ב ְוָחָי֑ה ַוֲאִנ֗ יט ַהָּזָהִ֖ ֶלך ֶזִ֖ה -ַׁשְשִבִ֥ ַהֶּמ֔

ֹום׃  ים יָֽ ת  [יב]ְׁשלֹוִׁשִ֥ י ֵאִ֖ ש׃ ַוַּיִּגֵ֣ידּו ְלָמְשֳּדָכ֔ י ֶאְסֵַאָֽ   [ץ]ִּדְבֵשִ֥

יב ֶאל [יג] י ְלָהִׁשֵ֣ אֶמש ָמְשֳּדַכִ֖ ִֹ֥ ש ַאל-ַוּי ט ֵּבית-ֶאְסֵַא֑ ך ְלִהָּמֵלִ֥ י ְבַנְץֵׁש֔ ֶלך ִמָּכל-ְַאַדִּמֵ֣ ים׃ -ַהֶּמִ֖ י ִאם [יד]ַהְּיהּוִדָֽ ה -ִּכֵ֣ ַוח ְוַהָּצָלֵ֞ ת ַהּזֹא֒ת ֶשֵ֣ ׁש ַַאֲחִשיִׁש֘י ָּבֵףֵ֣ ַהֲחֵשֵ֣

ְַא ּוֵבית ש ְוַאִ֥ ֹום ַאֵח֔ ֹוד ַלְּיהּוִדי֙ם ִמָּמרֵ֣ ַף ִאם-ַיֲףמַ֤ י יֹוֵד֔ דּו ּוִמֵ֣ יך ַאֹאֵב֑ ּות׃ -ָאִבִ֖ ַףְַא ַלַּמְלכָֽ את ִהַּגִ֖ ֹ֔ ת ָּכז ל [טו]ְלֵףֵ֣ יב ֶאָֽ ש ְלָהִׁשִ֥ אֶמש ֶאְסֵַאִ֖ ִֹ֥ י׃ -ַוַא ֵל֩ך  [טז]ָמְשֳּדָכָֽ
ֹוס  ַלי ְוַאל-ָּכל-ֶאתְּכנֶ֨ ּומּו ָףִ֠ ן ְוקֵ֣ ים ְּבׁשּוָׁש֗ ִּנְמְקִאֵ֣ ים ַהָֽ ּו ְוַאל-ַהְּיהּוִדָ֝ ְיָלה ָו֔יֹום ַּגם-ַאֹאְכלֶ֨ ֶׁשת ָיִמי֙ם ַלֵ֣ ּו ְׁשלַ֤ ֹוא ֶאל-ִַאְׁשַאָ֝ ן ָאבַ֤ ן ּוְבֵכֵ֞ ּום ֵּכ֑ י ָאקֵ֣ י ְוַנֲףשַֹתִ֖ -ֲאִנִ֥

א ָֹֽ ש ל ֶל֙ך ֲאֶׁשֵ֣ ְדִַאי׃ -ַהֶּמ֙ ְדִַאי ָאָבָֽ ש ָאַבִ֖ ת ְוַכֲאֶׁשִ֥ ש [יז]ַכָּד֔ ַָּ֑יֲףבִֹ֖ ל ֲאֶׁשש ַוָֽ ַףׂש ְּככֹ֛ י ַוַּיַ֕ ש׃ -ָמְשֳּדָכ֑ יו ֶאְסֵַאָֽ ה ָףָלִ֖ י  [א] ה            [ס]ִקְּוָתִ֥ ֹום ַהְּׁשִליִׁש֗ י׀ ַּבּיֵ֣ ַוְיִהֵ֣

ש ֵּבית ד ַּבֲחַקַ֤ ַַאֲףמֵֹ֞ ׁש ֶאְסֵַא֙ש ַמְל֔כּות ַוָֽ ב ַףל-ַוִַאְלַּבַ֤ ַהֶּמֶלך יֹוֵׁשֵ֞ ֶלך ְוִ֠ ית ַהֶּמ֑ ַכח ֵּבֵ֣ ית ֹנִ֖ ֶל֙ך ַהְּפִניִמ֔ ִית׃ -ַהֶּמ֙ ַתח ַהָּבָֽ ַכח ֶּפִ֥ ית ַהַּמְל֔כּות ֹנִ֖ א ַמְלכּותֹ֙ו ְּבֵבֵ֣  [ב]ִּכֵּסַ֤
ֶלך ֶאת ֹות ַהֶּמָ֝ ש ֶאתֶאְסֵַאֵ֣ -ַוְיִה֩י ִכְשאֶ֨ ֶלך ְלֶאְסֵַא֗ ֹוֶׁשט ַהֶּמָ֝ יו ַוּיֶ֨ ן ְּבֵףיָנ֑ ה ֵחִ֖ ש ָנְׂשָאִ֥ ֶד֙ת ֶּבָחֵק֔ ה עֶֹמ֙ ש ַוִַאַּגִ֖ע -ש ַהַּמְלָּכ֗ ב ֶאְסֵַא֔ ש ְּבָי֔דֹו ַוִַאְרַשֵ֣ יט ַהָּזָה֙ב ֲאֶׁשֵ֣ ַׁשְשִבַ֤

יט׃  אׁש ַהַּׁשְשִבָֽ ִֹ֥ ֶלך ַמה [ג]            [ס]ְּבש אֶמש ָלּ֙ה ַהֶּמ֔ ַֹ֤ ה ּוַמה-ַוּי ש ַהַּמְלָּכ֑ ך ֶאְסֵַאֵ֣ ך ַףדּבַ -ָּלִ֖ ך׃ -ָּקָׁשֵת֛ ן ָלָֽ ֵתָֽ ּות ְוִיָּנִ֥ י ַהַּמְלכִ֖ ש ִאם [ד]ֲחִקִ֥ אֶמש ֶאְסֵַא֔ ֵֹ֣ -ַףל-ַוַא

ֶלך ְוָהָמן֙ ַהּ֔יֹום ֶאל ֹוא ַהֶּמַ֤ ֶלך ֑טֹוב ָיבֶ֨ ה ֲאֶׁשש-ַהֶּמִ֖ ֹו׃ -ַהִּמְׁשֶַאִ֖ יִתי לָֽ ֶלך ַמֲהשּ֙ו ֶאת [ה]ָףִׂשִ֥ אֶמש ַהֶּמ֔ ֵֹ֣ ֹות ֶאת-ַוּי ן ַלֲףׂשִ֖ ֶלך֙ -ָהָמ֔ א ַהֶּמ֙ ַֹ֤ ש ַוָּיב ש ֶאְסֵַא֑ ן ֶאל ְּדַבֵ֣ -ְוָהָמ֔

ה ֲאֶׁשש ש׃ -ַהִּמְׁשֶַאִ֖ ה ֶאְסֵַאָֽ ִין ַמה [ו]ָףְׂשָתִ֥ ה ַהַּי֔ ֶלך ְלֶאְסֵַא֙ש ְּבִמְׁשֵַאֵ֣ אֶמש ַהֶּמַ֤ ֶֹ֨ ך ּוַמה-ַוּי ן ָל֑ ך ְוִיָּנֵֵ֣תָֽ ך ַףד-ְּׁשֵאָלֵתִ֖ ׂש׃ -ַּבָּקָׁשֵת֛ ּות ְוֵתָףָֽ י ַהַּמְלכִ֖ ַףן  [ז]ֲחִקִ֥ ַוַַאִ֥

י׃  י ּוַבָּקָׁשִתָֽ ש ְׁשֵאָלִתִ֖ ש ַוַאֹאַמ֑ ֶלך ְוִאםָמ -ִאם [ח]ֶאְסֵַאִ֖ ן ְּבֵףיֵנֵ֣י ַהֶּמ֗ אִתי ֵחָ֝ ֶל֙ך ֔טֹוב ָלֵת֙ת ֶאת-ַףל-ָקֶ֨ ֹות ֶאת-ַהֶּמ֙ י ְוַלֲףׂשִ֖ ָלִת֔ ן -ְׁשֵאֵ֣ ֶלך ְוָהָמ֗ י ָי֧בֹוא ַהֶּמֵ֣ ַּבָּקָׁשִת֑

ֶלך׃ -ֶאל ש ַהֶּמָֽ ה ִּכְדַבִ֥ ֱףֶׂשִ֖ ש ֶאָֽ ם ּוָמָחִ֥ ה ָלֶה֔ ש ֶאֱףֶׂשֵ֣ ַח ְוטֵ֣  [ט]ַהִּמְׁשֶַא֙ה ֲאֶׁשֵ֣ ֹום ַה֔הּוא ָׂשֵמִ֖ תַוֵּיֵקַ֤א ָהָמן֙ ַּבּיֵ֣ ן ֶאָֽ ֶלך ְולֹא-ֹוב ֵל֑ב ְוִכְשאֹו֩ת ָהָמֶ֨ ַףש ַהֶּמ֗ י ְּבַׁשֵ֣ -ָמְשֳּדַכָ֝

ל-ָר֙ם ְולֹא ן ַףָֽ א ָהָמ֛ ּנּו ַוִּיָּמֵלִ֥ ה׃ -ָזֵ֣ע ִמֶּמ֔ י ֵחָמָֽ ֹוא ֶאל [י]ָמְשֳּדַכִ֖ ן ַוָּיבִ֖ ר ָהָמ֔ א ֶאת-ַוִּיְתַאַּפֵ֣ ח ַוָּיֵבִ֥ יו ְוֶאת-ֵּבי֑תֹו ַוִּיְׁשַל֛ ֹו׃ -ֹאֲהָבִ֖ ֶָ֑שׁש ִאְׁשַאָֽ ם  [יא]ֶזִ֥ ש ָלֶהִ֥ ן ַוְיַסֵּפֶ֨ ָהָמ֛

יו ְוֵא֩ת ָּכל-ֶאת ב ָּבָנ֑ ֹו ְושֵֹ֣ ֹוד ָףְׁששִ֖ ש ִנְּׂש֔אֹו ַףל-ְּכבִ֥ ת ֲאֶׁשֵ֣ ֶל֙ך ְוֵאֵ֣ ֹו ַהֶּמ֙ ש ִּגְּדלַ֤ ֶלך׃ -ֲאֶׁשֶ֨ י ַהֶּמָֽ ים ְוַףְבֵדִ֥ פ לֹא [יב]ַהָּׂשִשִ֖ ה -ַוּיֹאֶמ֘ש ָהָמן֒ ַאֵ֣ ש ַהַּמְלָּכ֧ ֵהִביָא֩ה ֶאְסֵַאֶ֨

ֶלך ֶאל-ִףם ה ֲאֶׁשש-ַהֶּמ֛ י ִאם-ַהִּמְׁשֶַאִ֥ ָתה ִּכֵ֣ י-ָףָׂשִ֖ שּוא-ְוַגם אֹוִת֑ י ָרָֽ ש ֲאִנִ֥ ּה ִףם-ְלָמָח֛ ֶלך׃ -ָלִ֖ י ְּבָכל-ְוָכל [יג]ַהֶּמָֽ ּנּו ׁשֶֹוִ֖ה ִל֑ ה ֵאיֶנִ֥ י שֶֹא֙ה ֶאת-ֶזַ֕ ש ֲאִנַ֤ ת ֲאֶׁשֶ֨ -ֵף֗

ֶלך׃  ַףש ַהֶּמָֽ ב ְּבַׁשִ֥ י יֹוֵׁשִ֖ י ַהְּיהּוִד֔ ֹו ְוָכל [יד]ָמְשֳּדַכֵ֣ ֶשׁש ִאְׁשַאָ֝ אֶמש לֹ֩ו ֶזֶ֨ ֵֹ֣ יו ַיֲָֽףׂשּו-ַוַא ים ַאָּמ -ֹאֲהָב֗ ַּה ֲחִמִּׁשֵ֣ תֵף֘צ ָּגבֵֹ֣ ּו ֶאָֽ ֶלך ְוִיְתלַ֤ ש ַלֶּמ֗ ֶרש׀ ֱאֹמֵ֣ ָמְשֳּדַכ֙י -֒ה ּוַבּבֵֹ֣
א ָֹֽ יו ּוב ֶלך ֶאל-ִףם-ָףָל֔ צ׃ -ַהֶּמִ֥ ן ַוַּיִַ֥ףׂש ָהֵףָֽ ש ִלְץֵנִ֥י ָהָמִ֖ ב ַהָּדָב֛ ַח ַוִּייַט֧ ה ָׂשֵמ֑ יא ֶאת [א] ו             סַהִּמְׁשֶַאִ֖ אֶמש ְלָהִבֵ֞ ֹ֗ ֶלך ַוּי ה ְׁשַנֵ֣ת ַהֶּמ֑ ְיָלה ַה֔הּוא ָנֲדָדִ֖ -ַּבַּלֵ֣

ֶלך׃  ים ִלְץֵנִ֥י ַהֶּמָֽ ּו ִנְרָשִאִ֖ ים ַוִּיְהיִ֥ י ַהָּיִמ֔ ֶץש ַהִּזְכשֹנֹו֙ת ִּדְבֵשֵ֣ י ַףל [ב]ֵסַ֤ יד ָמְשֳּדַכָ֝ א ָכ֗תּוב ֲאֶׁש֩ש ִהִּגֶ֨ ֶלך ִמּׁשְֹמֵשִ֖ -ַוִּיָּמֵקֵ֣ י ַהֶּמ֔ ֶשׁש ְׁשֵני֙ ָסִשיֵסֵ֣ ָנא ָוֶת֗ פ ִּבְגָתֵ֣ י ַהַּס֑

ֹוׁש׃  ֶלך ֲאַחְׁשֵושָֽ ד ַּבֶּמִ֖ ַח ָי֔ ש ִּבְרׁשּ֙ו ִלְׁשלֵ֣ ה [ג]ֲאֶׁשַ֤ ֶלך ַמָֽ אֶמש ַהֶּמ֔ ֵֹ֣ י ַףל-ַוּי ה ְלָמְשֳּדַכִ֖ ש ּוְגדּוָּל֛ ה ְיָָר֧ יו לֹא-ַּנֲףָׂשֵ֞ ְשָת֔ ֶל֙ך ְמָׁשֵ֣ י ַהֶּמ֙ ּו ַנֲףֵשַ֤ אְמשָ֝ ֶֹ֨ ֹו -ֶז֑ה ַוּי ה ִףּמִ֖ ַנֲףָׂשִ֥

ש׃  ש ְוָהָמֵ֣  [ד]ָּדָבָֽ י ֶבָחֵק֑ ֶלך ִמֵ֣ אֶמש ַהֶּמִ֖ ִֹ֥ ש ֵּביתַוּי א ַלֲחַקַ֤ ת-ן ָּב֗ ֶלך ִלְתלֹו֙ת ֶאָֽ ש ַלֶּמ֔ ה ֵלאֹמֵ֣ יקֹוָנ֔ ֶל֙ך ַהִחֵ֣ י ַףל-ַהֶּמ֙ צ ֲאֶׁשש-ָמְשֳּדַכ֔ ֹו׃ -ָהֵףִ֖ ין לָֽ י  [ה]ֵהִכִ֥ ּו ַנֲףֵשַ֤ אְמשָ֝ ֶֹ֨ ַוּי

ֹוא׃  ֶלך ָיבָֽ אֶמש ַהֶּמִ֖ ִֹ֥ ש ַוּי ד ֶּבָחֵק֑ ן עֵֹמֵ֣ יו ִהֵּנִ֥ה ָהָמִ֖ ֶל֙ך ֵאָל֔ אֶמש לֹ֙ו  [ו]ַהֶּמ֙ ַֹ֤ ֶלך ַמהַוָּיבֹו֘א ָהָמן֒ ַוּי אֶמש ָהָמן֙ -ַהֶּמ֔ ַֹ֤ צ ִּביָר֑שֹו ַוּי ֶלך ָחֵץֵ֣ ש ַהֶּמִ֖ יׁש ֲאֶׁשִ֥ ֹות ָּבִאַ֕ ַּלֲףׂשַ֕
ִּני׃  ש ִמֶּמָֽ ש יֹוֵתִ֥ ֹות ְיָָרִ֖ ֶלך ַלֲףׂשִ֥ צ ַהֶּמ֛ י ַיְחֹּפִ֥ ן ֶאל [ז]ְּבִלּ֔בֹו ְלִמֵ֞ אֶמש ָהָמִ֖ ִֹ֥ ֹו׃ -ַוּי צ ִּביָרשָֽ ֶלך ָחֵץִ֥ ש ַהֶּמִ֖ יׁש ֲאֶׁשִ֥ ֶלך ִאַ֕ ּוׁש ַמְל֔כּות ֲאֶׁשִ֥  [ח]ַהֶּמ֑ יאּ֙ו ְלבֵ֣ ַבׁשָיִב֙ ֹו -ש ָלָֽ ּבִ֖

ֹו׃  ּות ְּבשֹאׁשָֽ ֶתש ַמְלכִ֖ ן ֶּכִ֥ ש ִנַַא֛ ֶלך ַוֲאֶׁשִ֥ ב ָףָלי֙ו ַהֶּמ֔ ש ָשַכַ֤ ֶלך ְו֗סּוס ֲאֶׁשֶ֨ ּוׁש ְוַהּ֗סּוס ַףל [ט]ַהֶּמ֑ ֹון ַהְּלבָ֝ ים -ַיד-ְוָנתֶ֨ ַּפְשְַאִמ֔ ֶל֙ך ַהָֽ י ַהֶּמ֙ יׁש ִמָּׂשֵשַ֤  ׁשּו֙ [י]ְוִהְלּבִ֙ ִאֵ֞

יָר֑שֹו ְוִהְשּכִ -ֶאת צ ִּבָֽ ֶלך ָחֵץֵ֣ ש ַהֶּמִ֖ יׁש ֲאֶׁשִ֥ הּו ַףלָהִא֔ ֹו׃ -יֺבַ֤ צ ִּביָרשָֽ ֶלך ָחֵץִ֥ ש ַהֶּמִ֖ יׁש ֲאֶׁשִ֥ ה ָלִא֔ ָכה ֵיָףֶׂשֵ֣ יו ָּכ֚ ּו ְלָץָנ֔ יש ְוָרְשאֵ֣ ֹוב ָהִף֔ ֶלך  [י]ַהּסּו֙ס ִּבְשחֵ֣ אֶמש ַהֶּמָ֝ ֶֹ֨ ַוּי

ח ֶאת ֵהש ַרֵ֣ ן ַמִ֠ ּוׁש ְוֶאת-ְלָהָמ֗ ֲףֵׂשה-ַהְּלבַ֤ ְשַָא ַוָֽ ש ִּדַּב֔ ףַ -ַהּסּו֙ס ַּכֲאֶׁשֵ֣ ב ְּבַׁשֵ֣ י ַהּיֹוֵׁשִ֖ י ַהְּיהּוִד֔ ֶלך ַאלֵכן֙ ְלָמְשֳּדַכֵ֣ ְשַָא׃ -ש ַהֶּמ֑ ש ִּדַּבָֽ ל ֲאֶׁשִ֥ ש ִמּכִֹ֖ ל ָּדָב֔ ח  [יא]ַַאֵּפֵ֣ ַוִּיַּקַ֤

ּוׁש ְוֶאת-ָהָמן֙ ֶאת ת-ַהְּלבֵ֣ ׁש ֶאָֽ ֹו׃ -ַהּ֔סּוס ַוַּיְלֵּבִ֖ צ ִּביָרשָֽ ֶלך ָחֵץִ֥ ש ַהֶּמִ֖ יׁש ֲאֶׁשִ֥ ה ָלִא֔ ָכה ֵיָףֶׂשֵ֣ יו ָּכ֚ א ְלָץָנ֔ יש ַוִּיְרָשֵ֣ ֹוב ָהִף֔ הּ֙ו ִּבְשחֵ֣ י ַוַּיְשִּכיֵב֙ י ַוָּיִָׁ֥שב  [יב]ָמְשֳּדָכ֑ ָמְשֳּדַכִ֖

פ ֶאל-ֶאל ֶלך ְוָהָמן֙ ִנְדַחֵ֣ ַףש ַהֶּמ֑ אׁש׃ -ַׁשֵ֣ ָֹֽ ּוי ש ל ַוֲחץִ֥ ן ְלֶזֶַָ֤֑שׁש ִאְׁשַאֹ֙ו ּוְלָכל [יג]ֵּבי֔תֹו ָאֵבִ֖ ש ָהָמָ֝ ת ָּכל-ַוְיַסֵּפֶ֨ יו ֵאִ֖ ֲהָב֔ יו ְוֶזֵֶָ֣֑שׁש -ֹאֵ֣ ֹו ֲחָכָמָ֝ אְמשּ֩ו לֶ֨ ֹ֩ הּו ַוּי ש ָרָש֑ ֲאֶׁשֵ֣

י ֲאֶׁש֩ש ַהִח  ים ָמְשֳּדַכֵ֞ ם ִמֶּזֵַָ֣֑שע ַהְּיהּוִדֶ֡ ל ְלָץָני֙ו לֹאִאְׁשַ֗אֹו ִאֵ֣ ֹוָת ִלְנֹּפַ֤ י-ּלֶ֨ ל ֔לֹו ִּכָֽ יו׃ -תּוַכֵ֣ ֹול ְלָץָנָֽ ֹול ִַאּפִ֖ יעּו  [יד]ָנץִ֥ ֶלך ִהִּג֑ י ַהֶּמִ֖ ים ִףּ֔מֹו ְוָסִשיֵסִ֥ עֹוָד֙ם ְמַדְּבִשֵ֣
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יא ֶאת לּ֙ו ְלָהִבֵ֣ ן ֶאל-ַוַּיְבִה֙ ה ֲאֶׁשש-ָהָמ֔ ש׃-ַהִּמְׁשֶַאִ֖ ה ֶאְסֵַאָֽ ֹות ִףם [א] ז ָףְׂשָתִ֥ ן ִלְׁשַאִ֖ ֶל֙ך ְוָהָמ֔ א ַהֶּמ֙ ַֹ֤ ה׃ -ַוָּיב ש ַהַּמְלָּכָֽ ש ַּגֵ֣ם  [ב]ֶאְסֵַאִ֥ ֶלך ְלֶאְסֵַאָ֝ ַוּיֹאֶמ֩ש ַהֶּמֶ֨

ִין ַמה ה ַהַּי֔ ֹום ַהֵּׁשִני֙ ְּבִמְׁשֵַאֵ֣ ך ּוַמה-ַּבּיַ֤ ן ָל֑ ה ְוִתָּנֵֵ֣תָֽ ש ַהַּמְלָּכִ֖ ך ֶאְסֵַאִ֥ ך ַףד-ְּׁשֵאָלֵת֛ ׂש׃ -ַּבָּקָׁשֵת֛ ּות ְוֵתָףָֽ י ַהַּמְלכִ֖ ַףן ֶא  [ג]ֲחִקִ֥ ש ִאםַוַַאֶ֨ ש ַהַּמְלָּכ֙ה ַוַאֹאַמ֔ -ְסֵַאַ֤

ֶלך ְוִאם יָ֙ך ַהֶּמ֔ ן ְּבֵףיֶנ֙ אִתי ֵחַ֤ ֶתן-ַףל-ָמָקֶ֨ ֶלך ֑טֹוב ִַאָּנָֽ י׃ -ַהֶּמִ֖ י ְּבַבָּקָׁשִתָֽ י ְוַףִּמִ֖ ָלִת֔ י ַנְץִׁש֙י ִּבְׁשֵאֵ֣ ִאּלּו  [ד]ִלַ֤ ד ְוִ֠ ֹוג ּוְלַאֵּב֑ יד ַלֲהשֵ֣ י ְלַהְׁשִמִ֖ י ְוַףִּמ֔ ְשנּ֙ו ֲאִנֵ֣ י ִנְמַּכ֙ ִּכַ֤

ֹו ים ְוִלְׁשָץחַ֤ ֶלך׃ ַלֲףָבִדֶ֨ ֶָ֑זר ַהֶּמָֽ ש ׁשֶֹוִ֖ה ְּבֵנִ֥ ין ַהָּצ֛ י ֵאִ֥ ְׁשִַאי ִּכֵ֣ ְשנּ֙ו ֶהֱחַש֔ ּוא ֶז֙ה  [ה]            סת ִנְמַּכ֙ י הִ֥ ה ִמֵ֣ ש ַהַּמְלָּכ֑ אֶמש ְלֶאְסֵַאֵ֣ ִֹ֖ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֔שֹוׁש ַוּי אֶמ֙ש ַהֶּמֵ֣ ֹ֙ ַוּי
י ן׃ -ֶזֵ֣ה ֔הּוא ֲאֶׁשש-ְוֵאָֽ ֹות ֵּכָֽ ֹו ַלֲףׂשִ֥ ֹו ִלּבִ֖ ש [ו]ְמָלאִ֥ יׁש ַקֵ֣ ש ִא֚ אֶמש ֶאְסֵַא֔ ֵֹ֣ ה׃  ַוַא ֶלך ְוַהַּמְלָּכָֽ י ַהֶּמִ֖ ת ִמִּלְץֵנִ֥ ן ִנְבַף֔ ע ַהֶּז֑ה ְוָהָמֵ֣ ן ָהָשִ֖ ב ָהָמִ֥ ם  [ז]ְואֹוֵי֔ ֶלך ָרַ֤ ְוַהֶּמָ֝

ִין ֶאל ה ַהַּי֔ ׁש ַףל-ַּבֲחָמתֹ֙ו ִמִּמְׁשֵַאֵ֣ ד ְלַבֵּקַ֤ ן ָףַמ֗ ן ְוָהָמֵ֣ י-ִּגַּנִ֖ת ַהִּביָת֑ ה ִּכָֽ י ָשָא֔ ה ִּכֵ֣ ש ַהַּמְלָּכ֔ יו ָהָשָףִ֖ -ַנְץׁשֹ֙ו ֵמֶאְסֵַאֵ֣ ה ֵאָל֛ ֶלך׃ ָכְלָתִ֥ ת ַהֶּמָֽ ֶלך ָׁש֩ב  [ח]ה ֵמֵאִ֥ ְוַהֶּמֶ֡
ן ֶאל ת ַהִּביָתָ֝ ל ַףל-ִמִּגַּנֶ֨ ִין ְוָהָמן֙ ֹנֵץ֗ ה ַהַּי֗ ית׀ ִמְׁשֵַאֵ֣ ַגם ִלְכּ֧בֹוׁש ֶאת-ֵּבֵ֣ ֶלך ֲהִ֠ אֶמש ַהֶּמ֔ ֵֹ֣ יָה ַוּי ש ָףֶל֔ ש ֶאְסֵַאֵ֣ י -ַהִּמָּט֙ה ֲאֶׁשֵ֣ ש ָיָק֙א ִמִּפֵ֣ ִית ַהָּדָב֗ י ַּבָּב֑ ה ִףִּמִ֖ ַהַּמְלָּכ֛

ֶלך ּוְץֵנִ֥י ָהָמִ֖  ּו׃ ַהֶּמ֔ ד ִמן [ט]            [ס]ן ָחץָֽ ְשבֹוָנה ֶאָחֶ֨ אֶמש ַחִ֠ ֵֹ֣ ֶלך ַּגֵ֣ם ִהֵּנה-ַוּי ים ִלְץֵנֵ֣י ַהֶּמ֗ צ ֲאֶׁשש-ַהָּסִשיִסָ֝ ש ִּדֶּבש-ָהֵףֵ֣ י ֲאֶׁש֧ ָמְשֳּדַכֵ֞ ן ְלָֽ ה ָהָמָ֟ ֹוב ַףל-ָףָׂשָ֪  -טֵ֣

ֶלך  ית  עֵֹמ֙ד  ַהֶּמ֗ ן ְּבֵבֵ֣ ַּה    ָהָמ֔ ים   ָּגבִֹ֖ ה ֲחִמִּׁשֵ֣ אֶמש   ַאָּמ֑ ִֹ֥ ֶלך  ַוּי הּו   ַהֶּמִ֖ יו׃   ְַאֺלִ֥ ן -ֶאת ַוִּיְתלּ֙ו   [י]ָףָלָֽ צ -ַףל ָהָמ֔ ין -ֲאֶׁשש  ָהֵףִ֖ י  ֵהִכֵ֣ ת  ְלָמְשֳּדָכ֑ ֶלך  ַוֲחַמִ֥  ַהֶּמִ֖

ָכה׃   [ץ]( ס)ָׁשָכָֽ

ה ֶאת [א] ח ש ַהַּמְלָּכ֔ ֶלך ֲאַחְׁשֵושֹוׁ֙ש ְלֶאְסֵַאֵ֣ ן ַהֶּמַ֤ ֹום ַה֗הּוא ָנַתֵ֞ ש -ַּבּיֵ֣ ן קֵֹשֵ֣ ית ָהָמִ֖ ייםֵּבִ֥ ים ַהְּיהּוִד֑ י ַהְּיהּוִד֑ ֶלך ִּכָֽ א ִלְץֵנֵ֣י ַהֶּמ֔ י ָּב֚ ה -ּוָמְשֳּדַכ֗ ש ַמִ֥ יָדה ֶאְסֵַאִ֖ ִהִּגִ֥

ּה׃ -הּוא ֶלך ֶאת [ב]ָלָֽ ַסש ַהֶּמָ֝ ת-ַוָּיֶ֨ ש ֶאָֽ ֶׂשם ֶאְסֵַא֛ י ַוַָא֧ ִָּ֑יְַאָנִּ֖ה ְלָמְשֳּדָכ֑ ן ַוָֽ ָהָמ֔ ֱףִבי֙ש ֵמָֽ ש ֶהָֽ י ַףל-ַטַּבְףַ֗אֹו ֲאֶׁשַ֤ ן׃ -ָמְשֳּדַכִ֖ ית ָהָמָֽ ש  [ג]            סֵּבִ֥ ֹוֶספ ֶאְסֵַא֗ ַוַאֵ֣

ְבְּך ַוִַאְתַחֶּנןַוְַא  יו ַוֵַאֵ֣ ל ִלְץֵנֵ֣י ַשְגָל֑ ֶלך ַוִַאֹּפִ֖ ֲףִבי֙ש ֶאת-ַדֵּב֙ש ִלְץֵנֵ֣י ַהֶּמ֔ ב ַףל-֗לֹו ְלַהָֽ ש ָחַׁשִ֖ י ְוֵא֙ת ַמֲחַׁשְבַ֔אֹו ֲאֶׁשִ֥ ן ָהֲאָגִג֔ ים׃ -ָשַף֙ת ָהָמֵ֣ ֶל֙ך  [ד]ַהְּיהּוִדָֽ ֹוֶׁשט ַהֶּמ֙ ַוּיַ֤

ַַאףֲ  ש ַוָֽ ָרם ֶאְסֵַא֔ ב ַוַָאֵ֣ ט ַהָּזָה֑ ת ַׁשְשִבֵ֣ ש ֵאִ֖ ֶלך׃ ְלֶאְסֵַא֔ ד ִלְץֵנִ֥י ַהֶּמָֽ ַאֹאֶמש ִאם [ה]ֹמִ֖ ֹוב ְוִאם-ַףל-ַוִ֠ ֶלך טָ֝ ֶלך -ַהֶּמֶ֨ ש ַהָּדָב֙ש ִלְץֵנֵ֣י ַהֶּמ֔ יו ְוָכֵׁשַ֤ ן ְלָץָנ֗ אִתי ֵחֵ֣ ָמָק֧

יב ֶאת ב ְלָהִׁשֵ֣ י ְּבֵףיָנ֑יו ִיָּכֵתֵ֞ ה ֲאִנִ֖ ן-ְוטֹוָבִ֥ ן ֶּבָֽ ֶבת ָהָמַ֤ ים ַמֲחֶׁשָ֝ ב ְלַאֵּב֙ד ֶאת-ַהְּסָץִש֗ ש ָּכַת֗ י ֲאֶׁשֵ֣ ָת֙א ָהֲאָגִג֔ ש ּבְ -ַהְּמָד֙ ים ֲאֶׁשִ֖ ֶלך׃ -ָכלַהְּיהּוִד֔ ֹות ַהֶּמָֽ י  [ו]ְמִדינִ֥ ִּכִ֠

ה ֲאֶׁשש יִתי ָּבָשָףִ֖ ָָ֑שִא֔ ה אּוַכ֙ל ְוָֽ א ֶאת-ֵאיָכָכַ֤ י׃ -ִיְמָקֵ֣ ן מֹוַלְדִַאָֽ יִתי ְּבָאְבַדִ֖ ָָ֑שִא֔ ה אּוַכ֙ל ְוָֽ יָכָכַ֤ י ְוֵאָֽ ה  [ז]            סַףִּמ֑ ש ַהַּמְלָּכ֔ ֶלך ֲאַחְׁשֵושֹׁ֙ש ְלֶאְסֵַאֵ֣ אֶמש ַהֶּמַ֤ ֶֹ֨ ַוּי

י ִה  י ַהְּיהּוִד֑ ְלָמְשֳּדַכִ֖ ה ֵביתּוָֽ ּו ַףל-ֵּנֶ֨ ש ְוֹאתֹ֙ו ַָאלֵ֣ ִַאי ְלֶאְסֵַא֗ ן ָנַתֵ֣ ל ֲאֶׁשש-ָהָמָ֝ צ ַף֛ ֹו -ָהֵף֔ ח ָידִ֖ יים ָׁשַלִ֥ יםַּבְּיהּוִדָֽ ּו ַףל [ח]׃ ַּבְּיהּוִדָֽ ַאֶַאם ִּכְתבֶ֨ ֹוב -ְוִ֠ ים ַּכּטַ֤ ַהְּיהּוִדָ֝
י ֶלך ִּכָֽ ַףת ַהֶּמ֑ ּו ְּבַטַּבֵ֣ ֶלך ְוִחְתמִ֖ ם ַהֶּמ֔ יֵניֶכ֙ם ְּבֵׁשֵ֣ ב ֲאֶׁשש-ְּבֵףָֽ ב ְּבֵׁשם-ְכָתֵ֞ יב׃ ַהֶּמ֗ -ִנְכַָאֵ֣ ין ְלָהִׁשָֽ ֶלך ֵאִ֥ ַףת ַהֶּמִ֖ י [ט]ֶלך ְוַנְחַ֛אֹום ְּבַטַּבִ֥ ּו סְֹץֵשָֽ ֶלך -ַוִּיָּקְשאֵ֣ ַהֶּמֵ֣

ֵףת י הּוא-ָּבָֽ ֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשָ֝ ִהיא ַּבחֶֹ֨ ָכל-ַהִ֠ ב ְּכָֽ ה ְוֶףְׂשִשים֘ ּבֹו֒ ַוִּיָּכֵתֵ֣ ן ִּבְׁשלֹוָׁשֵ֣ ֶדׁש ִסיָו֗ י ֶאל-ֲאֶׁשש-חֵֹ֣ ֵ֣ה ָמְשֳּדַכֵ֣ ים-ִקּוָ ל ָהֲאַחְׁשַּדְשְּפִנָֽ ים ְוֶאֵ֣ י -ַהְּיהּוִדֶ֡ ְוַהַּפחֹו֩ת ְוָׂשֵשֶ֨

ּדּו ְוַףד ש׀ ֵמהֵֹ֣ ֹות ֲאֶׁשֵ֣ ל-ַהְּמִדינָ֝ ם ִּכְלׁשֹ֑נֹו ְוֶאֶ֨ ם ָוָףִ֖ ּה ְוַףִ֥ ה ְמִדיָנַ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ִּכְכָתָב֔ ים ּוֵמָא֙ה ְמִדיָנ֔ ַבע ְוֶףְׂשִשַ֤ ם׃ -ּ֗כּוׁש ֶׁשֵ֣ ם ְוִכְלׁשֹוָנָֽ ים ִּכְכָתָבִ֖ ב  [י]ַהְּיהּוִד֔ ַוִּיְכַֹא֗

ם ְּבַט  ׁש ַוַּיְחַֹאִ֖ ֹ֔ ֶלך ֲאַחְׁשֵוש ים׃ ְּבֵׁש֙ם ַהֶּמֵ֣ י ָהַשָּמִכָֽ ים ְּבֵנִ֖ ֲאַחְׁשְַאָשִנ֔ ֶכׁ֙ש ָהָֽ י ָהֶש֙ ים שְֹכֵבַ֤ ים ַּבּסּוִסָ֝ ים ְּבַי֩ד ָהָשִקֶ֨ ֶלך ַוִּיְׁשַלֵ֣ח ְסָץִשֶ֡ ַףת ַהֶּמ֑ ֶלך  [יא]ַּבֵ֣ ן ַהֶּמָ֝ ֲאֶׁש֩ש ָנַתֶ֨

ש ְּבָכל ים׀ ֲאֶׁשֵ֣ ד ַףל-ִףיש-ַלְּיהּוִדֵ֣ יש ְלִהָּקֵה֘ל ְוַלֲףֹמֵ֣ ג [וְ ]ַנְץָׁש֒ם ְלַהְׁשִמי֩ד -ָוִף֗ ד ֶאתּוְלַא ַלֲהשֶֹ֨ ֹוז׃ -ָּכל-ֵּבָ֝ ם ָלבָֽ ים ּוְׁשָלָלִ֖ פ ְוָנִׁש֑ ם ַטֵ֣ ים ֹאָתִ֖ ם ּוְמִדיָנ֛ה ַהָּצִשִ֥ יל ַף֧ ֵחֶ֨

ד ְּבָכל [יב] ֹום ֶאָח֔ ֶדׁש ְׁשֵנים-ְּביֵ֣ ש ְלחִֹ֥ ה ָףָׂש֛ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֑שֹוׁש ִּבְׁשלֹוָׁשִ֥ ֹות ַהֶּמֵ֣ ש הּוא-ְמִדינִ֖ ש׃ -ָףָׂשִ֖ ֶדׁש ֲאָדָֽ ן ָּד֙ת ְּבָכל [יג]חִֹ֥ ֵתָֽ ב ְלִהָּנַ֤ ֶגן ַהְּכָת֗ ְמִדיָנֵ֣ה -ַּפְתֶׁשֵ֣

ּוי ְלָכל ה ָּגלִ֖ ֹות -ּוְמִדיָנ֔ ים ְוִלְהיֶ֨ ייםָהַףִּמ֑ ים ַהְּיהּוִדַ֤ ם׃  ֲףִתיִדי֙ם  ֲףִתוִדי֙ם  ַהְּיהּוִדַ֤ ם ֵמֹאְיֵביֶהָֽ ה ְלִהָּנֵָרִ֖ ֹום ַהֶּז֔ ים ָיְִ֥ק֛אּו  [יד]ַלּיֵ֣ ֲאַחְׁשְַאָשִנ֔ ֶכׁ֙ש ָהָֽ י ָהֶש֙ ים שְֹכֵבַ֤ ָהָשִקֵ֞

ה׃ ְמבָֹהִלִ֥  ן ַהִּביָשָֽ ת ִנְַאָנִ֖ה ְּבׁשּוַׁשִ֥ ֶלך ְוַהָּדִ֥ ש ַהֶּמ֑ ים ִּבְדַבֵ֣ ֶשת ָזָה֙ב  [טו]            סים ּוְדחּוִץִ֖ ֶלת ָו֔חּוש ַוֲףֶטַ֤ ּוׁש ַמְלכּו֙ת ְַאֵכֵ֣ ֶלך ִּבְלבַ֤ א׀ ִמִּלְץֵנֵ֣י ַהֶּמ֗ י ָיָקֵ֣ ּוָמְשֳּדַכֵ֞

ָח  ה ְוָׂשֵמָֽ ן ָקֲהָלִ֖ יש ׁשּוָׁש֔ ן ְוָהִףֵ֣ ּוצ ְוַאְשָּגָמ֑ יך ּבִ֖ ה ְוַתְכִשִ֥ ש׃  [טז] ה׃ְּגדֹוָל֔ ן ִויָָרָֽ ִֹ֖ ה ְוָׂשׂש ה ְוִׂשְמָח֑ ה אֹוָשִ֖ ים ָהְיָתִ֥ ה ּוְבָכל-ּוְבָכל [יז]ַלְּיהּוִדַ֕ ה ּוְמִדיָנָ֝ יש -ְמִדיָנֶ֨ יש ָוִף֗ ִףֵ֣

ש ְּדַבש ְתַיֲה -ְמרֹו֙ם ֲאֶׁשֶ֨ ֶש֙צ ִמָֽ י ָהָא֙ ים ֵמַףֵּמַ֤ ֹום ֑טֹוב ְוַשִּבֵ֞ ה ְויֵ֣ ים ִמְׁשֶַאִ֖ ה ְוָׂשׂשֹון֙ ַלְּיהּוִד֔ יַף ִׂשְמָחַ֤ ֶלך ְוָדתֹ֙ו ַמִּג֔ יַהֶּמַ֤ ים ִּכָֽ ַחד-ִד֔ ל ַּפָֽ ם׃-ָנַץִ֥ ים ֲףֵליֶהָֽ  [א] ט ַהְּיהּוִדִ֖
ֶדׁש הּוא ש חָֹ֝ יַף ְּדַבש-ּוִבְׁשֵני֩ם ָףָׂשֶ֨ ש ִהִּג֧ ש יֹו֙ם ּ֔בֹו ֲאֶׁשֶ֨ ה ָףָׂשִ֥ ש ִּבְׁשלֹוָׁשֶ֨ ֶדׁש ֲאָד֗ ם -חֵֹ֣ ֹוט ָּבֶה֔ י ַהְּיהּוִדי֙ם ִלְׁשלֵ֣ ּו ֹאְיֵבַ֤ ש ִׂשְּבשָ֝ ֹו ְלֵהָףׂ֑שֹות ַּבּ֗יֹום ֲאֶׁשֶ֨ ֶלך ְוָדתִ֖ ַהֶּמ֛

ֹוך ֔הּוא ֲאֶׁשֶ֨  ם׃ ְוַנֲהץֵ֣ ָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶהָֽ ים ֵהִ֖ ם ְּבָכל [ב]ש ִיְׁשְל֧טּו ַהְּיהּוִד֛ ים ְּבָףֵשיֶה֗ ּו ַהְּיהּוִדָ֝ ם ְוִאיׁ֙ש -ִנְרֲהלֶ֨ י ָשָףָת֑ ד ִּבְמַבְרֵׁשִ֖ ַח ָי֔ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֔שֹוׁש ִלְׁשלֵ֣ ְמִדינֹו֙ת ַהֶּמֵ֣

ד -לֹא ם[לִ ])ב(ָףַמֵ֣ י ְץֵניֶה֔ ם ַףל-ִּכָֽ ל ַּפְחָּדִ֖ ים׃ -ָּכל-ָנַץִ֥ ים ֶאת-ְוָכל [ג]ָהַףִּמָֽ ֶלך ְמַנְּׂשִאִ֖ ש ַלֶּמ֔ י ַהְּמָלאָכ֙ה ֲאֶׁשֵ֣ ֹות ְוָהֲאַחְׁשַּדְשְּפִנֵ֣ים ְוַהַּפ֗חֹות ְועֵֹׂשַ֤ י ַהְּמִדינָ֝ -ָׂשֵשֶ֨

י ים ִּכָֽ ַחד-ַהְּיהּוִד֑ ל ַּפָֽ ם׃ -ָנַץִ֥ י ֲףֵליֶהָֽ י [ד]ָמְשֳּדַכִ֖ ֹו הֹוֵלֵ֣ך ְּבָכל-ִּכָֽ ֶלך ְוָׁשְמףִ֖ ית ַהֶּמ֔ ֹול ָמְשֳּדַכ֙י ְּבֵבֵ֣ י-ָגדַ֤ ֹול׃ ָהִאִ֥ -ַהְּמִדי֑נֹות ִּכָֽ ך ְוָגדָֽ י הֹוֵלִ֥ ּו  [ה]יׁש ָמְשֳּדַכִ֖ ַוַּיּכַ֤

ם ַמַּכת-ַהְּיהּוִדי֙ם ְּבָכל ְיֵביֶה֔ ם׃ -ֹאֵ֣ ם ִּכְשקֹוָנָֽ ּו ְבׂשְֹנֵאיֶהִ֖ ן ַוַּיֲףׂשִ֥ ֶשג ְוַאְבָד֑ ֶשב ְוֶהִ֖ יׁש׃  [ו]ֶחִ֥ ֹות ִאָֽ ׁש ֵמאִ֖ ד ֲחֵמִ֥ ּו ַהְּיהּוִדי֙ם ְוַאֵּב֔ ה ָהְשגַ֤ ן ַהִּביָש֗ ת ׀  [ז]ּוְבׁשּוַׁשֵ֣ ְוֵא֧

ת ׀ ַּדָֽ  ָתא ְוֵאִ֥ ָתא׃ ַּפְשַׁשְנָּד֛ ת ׀ ַאְסָּפָֽ ֹון ְוֵאִ֥ ָתא׃  [ח]ְלץִ֖ ת ׀ ֲאִשיָדָֽ ת ׀ ֲאַדְלָיִ֖א ְוֵאִ֥ ָתא ְוֵאִ֥ ת ׀ ּפֹוָש֛ ת ׀  [ט]ְוֵא֧ י ְוֵאִ֥ ת ׀ ֲאִשיַס֔ ְׁשַָא֙א ְוֵאֵ֣ ת ׀ ַּפְשַמ֙ יי(ֲאִש)ְוֵאַ֤  ַדִ֖

ָתא׃  ת ׀ ַוְיָזָֽ ן [י]ְוֵאִ֥ ן ֶּבָֽ י ָהָמ֧ ֶׂשֶשת ְּבֵנֶ֨ גּו ּוַבֶ֨ -ֲףִ֠ ים ָהָש֑ ש ַהְּיהּוִדִ֖ ָתא קֵֹשִ֥ ּו ֶאתַהְּמָד֛ א ָׁשְלחִ֖ ִֹ֥ ה ל ם׃ -ִּבָּז֔ ה  [יא]ָיָדָֽ ן ַהִּביָשִ֖ ש ַהֲהשּוִג֛ים ְּבׁשּוַׁשִ֥ א ִמְסַּפ֧ ֹום ַה֗הּוא ָּבֵ֣ ַּבּיֵ֣

ֶלך׃  ֶשת [יב]ִלְץֵנִ֥י ַהֶּמָֽ יׁש ְוֵא֙ת ֲףֶׂשֵ֣ ֹות ִא֗ ׁש ֵמאֵ֣ ד ֲחֵמ֧ ים ְוַאֵּבָ֝ ה ָהְשגּ֩ו ַהְּיהּוִדֶ֨ ן ַהִּביָשֶ֡ ה ְּבׁשּוַׁשֵ֣ ש ַהַּמְלָּכ֗ ֶלך ְלֶאְסֵַאֵ֣ אֶמש ַהֶּמָ֝ ֶֹ֨ י ַוּי ֹות ָה -ְּבֵנָֽ ש ְמִדינִ֥ ן ִּבְׁשָא֛ ָמ֔

ה ָףׂ֑שּו ּוַמה ֶלך ֶמֵ֣ ך ּוַמה-ַהֶּמִ֖ ן ָל֔ ָלֵת֙ך ְוִיָּנֵֵ֣תָֽ ׂש׃ -ְּׁשֵאָֽ ֹוד ְוֵתָףָֽ ך ףִ֖ אֶמש ֶאְסֵַא֙ש ִאם [יג]ַּבָּקָׁשֵתִ֥ ַֹ֤ ן ַּגם-ַףל-ַוַא ֶלך ֔טֹוב ִיָּנֵתֵ֣ ן -ַהֶּמֵ֣ ש ְּבׁשּוָׁש֔ ש ַלְּיהּוִדי֙ם ֲאֶׁשֵ֣ ָמָח֗

י ֶשת ְּבֵנָֽ ת ֲףֶׂשִ֥ ת ַהּ֑יֹום ְוֵא֛ ֹות ְּכָדֵ֣ ּו ַףלָה -ַלֲףׂשִ֖ ן ִיְתלִ֥ צ׃ -ָמִ֖ י [יד]ָהֵףָֽ ֶשת ְּבֵנָֽ ת ֲףֶׂשִ֥ ן ְוֵא֛ ת ְּבׁשּוָׁש֑ ן ָּדִ֖ ן ַוִַאָּנֵתִ֥ ֹות ֵּכ֔ ֶל֙ך ְלֵהָףׂשֵ֣ אֶמש ַהֶּמ֙ ַֹ֤ ּו׃ -ַוּי ן ַָאלָֽ ּו  [טו]ָהָמִ֖ ָָּ֑קֲהלֵ֞ ַוִּיָֽ

יים ים ַהְּיהּוִדֵ֣ ּו ֶאת-ֲאֶׁשש ַהְּיהּוִדֵ֣ א ָׁשְלחִ֖ ִֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ יׁש ּוַבֶ֨ ֹות ִא֑ ׁש ֵמאִ֖ ן ְׁשלִ֥ ּו ְבׁשּוָׁש֔ ש ַוַּיַהְשגֵ֣ ֶדׁש ֲאָד֔ ה ָףָׂש֙ש ְלחֵֹ֣ ֹום ַאְשָּבָףַ֤ ם ְּביֵ֣ ן ַּגִ֠ ם׃ -ְּבׁשּוָׁש֗ ש  [טז]ָיָדָֽ ּוְׁשָאֵ֣

ד ַףל ּו׀ ְוָףֹמֵ֣ ֶלך ִנְרֲהלֵ֣ ֹות ַהֶּמָ֝ ים ֲאֶׁש֩ש ִּבְמִדינֶ֨ ם ְוָהשֹו-ַהְּיהּוִדֶ֡ ְיֵביֶה֔ ם ְו֙נֹוַח֙ ֵמֹאֵ֣ ּו ֶאתַנְץָׁש֗ א ָׁשְלחִ֖ ִֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ ֶלפ ּוַבֶ֨ ים ָא֑ ה ְוִׁשְבִףִ֖ ם ֲחִמָּׁשִ֥ ְנֵאיֶה֔ ם׃ -֙ג ְּבׂשֵֹ֣  [יז]ָיָדָֽ

ה׃ -ְּביֹום ה ְוִׂשְמָחָֽ ֹום ִמְׁשֶַאִ֥ ה ֹא֔תֹו יִ֖ ה ָףָׂש֙ש ּ֔בֹו ְוָףׂשֵֹ֣ ש ְו֗נֹוַח ְּבַאְשָּבָףַ֤ ֶדׁש ֲאָד֑ ש ְלחֵֹ֣ ה ָףָׂשִ֖ יים [יח]ְׁשלֹוָׁשִ֥ ים ְוַהְּיהּוִדֵ֣ ן ִנְרֲהלּו֙ -ֲאֶׁשש ְוַהְּיהּוִדֵ֣ ה  ְּבׁשּוָׁש֗ ִּבְׁשלֹוָׁשַ֤

ה׃  ה ְוִׂשְמָחָֽ ֹום ִמְׁשֶַאִ֥ ה ֹא֔תֹו יִ֖ ה ָףָׂש֙ש ּ֔בֹו ְוָףׂשֵֹ֣ ש ּ֑בֹו ְו֗נֹוַח ַּבֲחִמָּׁשַ֤ ה ָףָׂשִ֖ ים -ַףל [יט]ָףָׂש֙ש ּ֔בֹו ּוְבַאְשָּבָףִ֥ ן ַהְּיהּוִדֵ֣ ים ֵּכֵ֞ יםַהְּפָשוִז֗ י ַהְּפָשזֹו֒ת  ַהְּפָשִז֗ ַהּיְֹׁשִבים֘ ְּבָףֵשֵ֣

ש ִׂש  ֶדׁש ֲאָד֔ ה ָףָׂש֙ש ְלחֵֹ֣ ֹום ַאְשָּבָףַ֤ ת יֵ֣ ים ֵאִ֠ ֹום ֑טֹובעִֹׂש֗ ה ְויֵ֣ ה ּוִמְׁשֶַאִ֖ ֹ  ְמָחִ֥ )ו ִֹ֥ הּו׃  (ַח ּוִמְׁשל יׁש ְלֵשֵףָֽ ֹות ִאִ֥ י ֶאת [כ]            [ס]ָמנִ֖ ב ָמְשֳּדַכ֔ ים -ַוִּיְכַאֵֹ֣ ַהְּדָבִשִ֖

ים ֶאל ח ְסָץִשָ֝ ֶּלה ַוִּיְׁשַלֶ֨ ים ֲאֶׁש֙ש ְּבָכל-ָּכל-ָהֵא֑ ים׃ -ַהְּיהּוִד֗ ים ְוָהְשחֹוִָרָֽ ֶלך ֲאַחְׁשֵו֔שֹוׁש ַהְּקשֹוִבִ֖ ֹום  [כא]ְמִדינֹו֙ת ַהֶּמֵ֣ ת יֵ֣ ים ֵאִ֠ ֹות עִֹׂש֗ ְלַרֵּים֘ ֲףֵליֶה֒ם ִלְהיֵ֣

ת יֹום ש ְוֵא֛ ֶדׁש ֲאָד֔ ה ָףָׂש֙ש ְלחֵֹ֣ ש ּ֑בֹו ְּבָכל-ַאְשָּבָףַ֤ ה ָףָׂשִ֖ ים ֲאֶׁשש [כב]ָׁשָנִ֖ה ְוָׁשָנָֽה׃ -ֲחִמָּׁשִ֥ ם -ַּכָּיִמ֗ ך ָלֶהַ֤ ֶדׁש ֲאֶׁש֩ש ֶנְהַּפֶ֨ ם ְוַהחֹ֗ ְיֵביֶה֔ ם ַהְּיהּוִדי֙ם ֵמֹאֵ֣ חּו ָבֶהַ֤ ָנֶ֨

ה ּוֵמֵאִ֖  ה ִמָּיגֹון֙ ְלִׂשְמָח֔ ה ְוִׂשְמָח֔ ם ְיֵמי֙ ִמְׁשֶַאֵ֣ ֹות אֹוָת֗ ֹום ֑טֹוב ַלֲףׂשֵ֣ ַח ֶבל ְליֵ֣ ים׃  ּוִמְׁשלַ֤ ֹות ָלֶאְביִֹנָֽ הּו ּוַמַָאנִ֖ יׁש ְלֵשֵף֔ ת ֲאֶׁשש [כג]ָמנֹו֙ת ִאֵ֣ ים ֵאִ֥ -ְוִרֵּב֙ל ַהְּיהּוִד֔

ת ֲאֶׁשש ּלּו ַלֲףׂ֑שֹות ְוֵא֛ ם׃ -ֵהֵחִ֖ י ֲאֵליֶהָֽ ב ָמְשֳּדַכִ֖ ן [כד]ָּכַתִ֥ ן ֶּבָֽ ָתא ָהֲאָגגִ֗ -ִּכ֩י ָהָמֶ֨ ב ַףל-י קֵֹש֙ש ָּכלַהְּמָדָ֝ ים ָחַׁשִ֥ ּוא -ַהְּיהּוִד֔ ל ּפּו֙ש הֵ֣ ם ְוִהִּפִ֥ ים ְלַאְּבָד֑ ַהְּיהּוִדִ֖

ם׃  ְלַאְּבָדָֽ ם ּוָֽ ל ְלֺהָּמִ֖ ש ִףם [כה]ַהּגֹוָש֔ ה ֲאֶׁשש-ּוְבבָֹאּ֘ה ִלְץֵנֵ֣י ַהֶּמֶלך֒ ָאַמֵ֣ ּוב ַמֲחַׁשְבַ֧אֹו ָהָשָף֛ ֶץש ָיׁשֵ֞ ב ַףל-ַהֵּס֔ ים ַףל-ָחַׁשִ֥ ּו ֹא֛תֹו ְוֶאת-ַהְּיהּוִדִ֖ יו ָּבָנִ֖ -שֹאׁ֑שֹו ְוָתלִ֥

צ׃ -ַףל ֶּלה ץּוִשי֙ם ַףל-ַףל [כו]ָהֵףָֽ ים ָהֵאַ֤ ן ָרְשאּ֩ו ַלָּיִמֶ֨ ם ַהּ֔פּוש ַףל-ֵּכֶ֡ ן ַףל-ֵׁשֵ֣ ה-ָּכל-ֵּכַ֕ את ּוָמָֽ ֹ֑ ֶָ֑שת ַהּז י ָהִאֶּגֵ֣ ּו ַףל-ִּדְבֵשִ֖ ם׃ -ָשאֵ֣ יַף ֲאֵליֶהָֽ ה ִהִּגִ֖ ָכה ּוָמִ֥  [כז]ָּכ֔
ּו  ּו ְוִרְּבֺלֵ֣ ִרְּימֵ֣ ם ׀ ְוַףל ְוִרְּבלֵ֣ ל ָּכל-ַהְּיהּוִדי֩ם ׀ ֲףֵליֶהֶ֨ ם ְוַףֶ֨ ם ְוִכְזַמָּנ֑ם ְּבָכל-ַזְשָףָ֝ ֶּלה ִּכְכָתָבִ֖ ת ְׁשֵנַ֤י ַהָּיִמי֙ם ָהֵא֔ ים ֵאֵ֣ ֹות עִֹׂש֗ א ַיֲף֔בֹוש ִלְהיֵ֣ ֵֹ֣ ים ֲףֵליֶה֙ם ְול -ַהִּנְלִוַ֤

ה׃  ים  [כח]ָׁשָנִ֖ה ְוָׁשָנָֽ ים ְוַנֲףִׂשָ֝ ֵאֶּלה ִנְזָּכִשֶ֨ ים ָהִ֠ ֹוש-ְּבָכל  ְוַהָּיִמֵ֣ ה    ִמְׁשָּפָח֙ה   ש ָו֗דֹו   ּדֵ֣ ה   ּוִמְׁשָּפָח֔ יש  ּוְמִדיָנִ֖ה   ְמִדיָנִ֥ יש   ְוִףֵ֣ י    ָוִף֑ ים   ִויֵמֵ֞ ֶּלה   ַהּפּוִשֵ֣  ָהֵא֗

א  ַֹ֤ ַףְבשּ֙ו  ל ֹוך  ַיָֽ ים ִמַאֵ֣ ם   ַהְּיהּוִד֔ ּופ-לֹא ְוִזְכָשִ֖ ם׃  ָיסִ֥ ה ַבת [כט]            סִמַּזְשָףָֽ ש ַהַּמְלָּכ֧ ִַאְכַאֹב ֶאְסֵַאֶ֨ י ֶאת-ַוִ֠ י ַהְּיהּוִדִ֖ ִיל ּוָמְשֳּדַכִ֥ ם -ָּכל-ֲאִביַח֛ ֶרפ ְלַרֵּי֗ ַֹא֑

ית׃  את ַהֵּׁשִנָֽ ִֹ֖ ים ַהּז ֶָ֑שת ַהֺּפִש֛ ת ִאֶּג֧ ים ֶאל [ל]ֵאֵ֣ ח ְסָץִשָ֝ ים ֶאל-ָּכל-ַוִּיְׁשַלֶ֨ י ָׁש -ַהְּיהּוִד֗ ּות ֲאַחְׁשֵו֑שֹוׁש ִּדְבֵשִ֥ ה ַמְלכִ֖ ים ּוֵמָא֙ה ְמִדיָנ֔ ַבע ְוֶףְׂשִשַ֤ ת׃ ֶׁשֶ֨ ֹום ֶוֱאֶמָֽ  [לא]לִ֖
)י(ם ש ִרּיְ -ֶאת ְלַרֵּיֶ֡ ה ְוַכֲאֶׁש֛ ש ַהַּמְלָּכ֔ י ַהְּיהּוִדי֙ ְוֶאְסֵַאֵ֣ ם ָמְשֳּדַכַ֤ ם ֲףֵליֶהָ֝ ם ַּכֲאֶׁש֩ש ִרַּיֶ֨ ֶּלה ִּבְזַמֵּניֶה֗ ים ָהֵאָ֝ ּו ַףלְיֵמ֩י ַהֺּפִשֶ֨ ם ְוַףל-מִ֥ ֹות -ַנְץָׁשִ֖ י ַהּצֹומִ֖ ם ִּדְבֵשִ֥ ַזְשָף֑

ם׃  ם  [לב]ְוַזֲףָרָתָֽ ש ִרַּיַ֕ ש ֶאְסֵַא֔ ֶץש׃ ּוַמֲאַמֵ֣ ב ַּבֵּסָֽ ֶּלה ְוִנְכַָאִ֖ ים ָהֵא֑ י ַהֺּפִשִ֖ ֶלך  [א] י             סִּדְבֵשִ֥ ׁשַוָּיֶׂש֩ם ַהֶּמֶ֨ ֹ֧ ש ׁש ׀ ֲאַחְׁשֵ ֹ֧ ס ַףל ֲאַחְׁשֵוש ֶשצ ְוִאֵּיִ֥י -׀ ַמ֛ ָהָאִ֖

ֶלך ֲהלֹוא-ְוָכל [ב]ַהָּיָֽם׃  ֹו ַהֶּמ֑ ש ִּגְּדלִ֖ י ֲאֶׁשִ֥ ּוָש֔תֹו ּוָץָשַׁש֙ת ְּגֺדַּלֵ֣ת ָמְשֳּדַכ֔ ה ָתְרּפֹ֙ו ּוְגבֵ֣ ים ַףל-ַמֲףֵׂשַ֤ ם ְּכתּוִב֗ ס׃ -ֵהֵ֣ י ּוָץָשָֽ י ָמַדִ֥ ים ְלַמְלֵכִ֖ י ַהָּיִמ֔ ֶץ֙ש ִּדְבֵשֵ֣ י׀  [ג]ֵס֙ ִּכֵ֣
ים וְ  ֶלך ֲאַחְׁשֵו֔שֹוׁש ְוָגדֹו֙ל ַלְּיהּוִד֔ י ִמְׁשֶנ֙ה ַלֶּמֵ֣ י ַהְּיהּוִד֗ ֹום ְלָכלָמְשֳּדַכֵ֣ ש ָׁשלִ֖ ׁש טֹו֙ב ְלַףּ֔מֹו ְודֵֹבִ֥ יו ּדֵֹשִ֥ ב ֶאָח֑ ּוי ְלשֵֹ֣ ֹו׃-ָשקִ֖   ַזְשףָֽ


