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זמירות ליל שבת

ִביִעי  ׁש ׁשְ ל ְמַקּדֵ ּכָ
 . ָראּוי לֹוֹ ִביִעי ּכָ ׁש ׁשְ ל ְמַקּדֵ ּכָ

לֹו.  ת ֵמַחּלְ ּדָ ת ּכַ ּבָ ל ׁשֹוֵמר ׁשַ ּכָ
י ָפֳעלֹו. ה ְמאֹד ַעל ּפִ ָכרֹו ַהְרּבֵ ְשׂ

ְגלֹו: ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ּדִ
ִבְנַין ֲאִריֵאל.  ים ּבְ אֹוֲהֵבי ה' ַהְמַחּכִ

ן ַנֲחִליֵאל.  ֵלי ַמּתַ ְמַקּבְ ְמחּו ּכִ יׂשּו ְוִשׂ ת ִשׂ ּבָ יֹום ַהׁשַ ּבְ
אּו ְיֵדיֶכם קֹוֶדׁש ְוִאְמרּו ָלֵאל. ם ְשׂ ּגַ

ר ָנַתן ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִישָרֵאל: רּוְך ה' ֲאׁשֶ ּבָ
י ה' ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהבֹו.  דֹוְרׁשֵ

ת ּוְמַמֲהִרים ָלבֹא.  ּבָ ַ ַהְמַאֲחִרים ָלֵצאת ִמן ַהּשׁ
ְמרֹו ּוְלָעֵרב ֵערּובֹו. ֵמִחים ְלׁשָ ּוְשׂ

ה ה' ָנִגיָלה ְוִנשְמָחה בֹו: ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ
רּוָסה.  ת ּגְ ּבָ ִמְצַות ׁשַ ה ּבְ ִזְכרּו ּתֹוַרת מׁשֶ

ָצה.  ּבָ ין ֵרעֹוֶתיָה ְמׁשֻ ה ּבֵ ַכּלָ ִביִעי ּכְ ְ ֲחרּוָתה ְליֹום ַהּשׁ
ה. ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַמֲאַמר ּכָ ׁשּוָה ּבְ ְטהֹוִרים ִייָרׁשּוָה ִויַקּדְ

ה: ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ
יֹום ָקדֹוׁש הּוא ִמּבֹואֹו ְוַעד ֵצאתֹו. 

ֶלְך ְוָדתֹו.  ְדַבר ַהּמֶ דּוהּו ּכִ ל ֶזַרע ַיֲעקֹב ְיַכּבְ ּכָ
תֹו. ַתֲענּוג ָאכֹול ְוׁשָ מֹוַח ּבְ ָלנּוַח ּבֹו ְוִלׂשְ

ָרֵאל ַיֲעׂשּו אֹותֹו: ל ֲעַדת ִיׂשְ ּכָ
ָך ְליְֹדֶעיָך ֵאל ַקּנֹא ְונֹוֵקם.  ְמׁשְֹך ַחְסּדְ

מֹור ְלָהֵקם.  ִביִעי ָזכֹור ְוׁשָ ְ נֹוְטֵרי ַלּיֹום ַהּשׁ
ְבִהיֵקם.  ֶניָך ּתַ אֹור ּפָ ֵלם ּבְ ִבְנַין ׁשָ ֵחם ּבְ ּמְ ׂשַ

ֵקם:  יֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתׁשְ ן ּבֵ ׁשֶ ִיְרְוֻין ִמּדֶ

ִציר עֹוָלִמים.  ָחִריׁש ּוַבּקָ ִביִעי ּבֶ ְ ּשׁ ֹוְבִתים ּבַ ֲעזֹור ַלּשׁ
ה.  ִסיָעה ְקַטּנָ ּפֹוְסִעים ּבֹו ּפְ

ָעִמים.  לׁש ּפְ סֹוֲעִדים ּבֹו ְלָבֵרְך ׁשָ
ִמים.  ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְצִהיר ּכְ ִצְדָקָתם ּתַ

ִמים. ָרֵאל ַאֲהַבת ּתָ ְיָי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ׁשּוַעת עֹוָלִמים:  ָרֵאל ּתְ  ְיָי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ְמָחה ְמנּוָחה ְוִשׂ
ְמָחה אֹור ַלְיּהּוִדים ְמנּוָחה ְוִשׂ

ים תֹון יֹום ַמֲחַמִדּ ָבּ יֹום ַשׁ
ה ְמִעיִדים ׁשֹוְמָריו ְוזֹוְכָריו ֵהָמּ

רּוִאים ְועֹוְמִדים: ל ְבּ ה כֹּ ָשּׁ י ְלִשׁ ִכּ

ים ַמִים ֶאֶרץ ְוַיִמּ ֵמי ָשׁ ְשׁ
בֹוִהים ְוָרִמים ל ְצָבא ָמרֹום ְגּ ָכּ

ין ְוָאָדם ְוַחַיּת ְרֵאִמים ִנּ ַתּ
ָיּה ְיָי צּור עֹוָלִמים: י ְבּ ִכּ

תֹו ר ְלַעם ְסֻגָלּ ֶבּ ר ִדּ הּוא ֲאֶשׁ
אֹו ְוַעד ֵצאתֹו ׁשֹו ִמבֹּ מֹור ְלַקְדּ ָשׁ

תֹו ת קֶֹדׁש יֹום ֶחְמָדּ ָבּ ַשׁ
ל ְמַלאְכּתֹו: ַבת ֵאל ִמָכּ י בֹו ָשׁ ִכּ

ת ֵאל ַיֲחִליָצְך ָבּ ִמְצַות ַשׁ ְבּ
ָצְך קּום ְקָרא ֵאָליו ָיִחיׁש ְלַאְמּ

ל ַחי ְוַגם ַנֲעִריָצְך ַמת ָכּ ִנְשׁ
ָבר ָרָצְך: י ְכּ ְמָחה ִכּ ִשׂ ֱאכֹול ְבּ

ה ֶנה ֶלֶחם ְוִקּדּוׁש ַרָבּ ִמְשׁ ְבּ
ים ְורּוַח ְנִדיָבה רֹוב ַמְטַעִמּ ְבּ

ּה ִגים ָבּ ְתַעְנּ ִיְזּכּו ְלַרב טּוב ַהִמּ
א: י ָהעֹוָלם ַהָבּ ִביַאת ּגֹוֵאל ְלַחֵיּ ְבּ
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ִדידּות ְמנּוָחֵתְך ַמה ּיְ
ה,   ְלָכּ ת ַהַמּ ָבּ ִדידּות ְמנּוָחֵתךְ, ַאְתּ ַשׁ ַמה ְיּ

ה ְנסּוָכה,  ֹוִאי ַכָלּ ֵכן ָנרּוץ ִלְקָראֵתךְ, ּבֽ ְבּ
ְבָרָכה,  ְגֵדי ֲחמּודֹות, ְלַהְדִליק ֵנר ִבּ ְלבּוׁש ִבּ

ל ָהֲעבֹודֹות, לֹא ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה: ֶכל ָכּ ַוֵתּ
ָלו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוְשׂ ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ

ים,   ל ִמיֵני ַמְטַעִמּ ֶרב ַמְזִמיִנים, ָכּ ֵמֶעֽ
ִמים,   ְרְנגֹוִלים ְמֻפָטּ עֹוד יֹום מּוָכִנים, ַתּ ִמְבּ

ִמים,  ׂ תֹות ֵיינֹות ְמֻבָשּ ה ִמיִנים, ְשׁ ָמּ ְוַלֲערְֹך ַכּ
ָעִמים: לֹׁש ְפּ ָכל ָשׁ ים, ְבּ ְוַתְפנּוֵקי ַמֲעַדִנּ

ָלו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוְשׂ ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ
ִלי ְמָצִרים ַנֲחָלה,  ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ִייָרׁש, ְבּ

ה,  יר ָוָרׁש, ְוִתְזּכּו ִלְגֻאָלּ ֽדּוהּו ָעִשׁ ִויַכְבּ
ה,  רּו, ִוְהִיֽיֶתם ִלי ְסֻגָלּ מֹֽ ְשׁ ת ִאם ִתּ ָבּ יֹום ַשׁ

ִביִעי ָנִגֽיָלה: דּו, ּוַבְשּׁ ֲעבֹֽ ת ָיִמים ַתּ ֶשׁ ֵשֽׁ
ָלו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוְשׂ ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ

ּבֹונֹות,  ב ֶחְשׁ יָך ֲאסּוִרים, ְוַגם ַלֲחשֹׁ ֲחָפֶצֽ
נֹות,  ְך ַהָבּ ֵדּ ִרים, ּוְלַשׁ ִהְרהּוִרים ֻמָתּ

ְנִגינֹות,  ַח ִבּ ֶפר, ַלְמַנֵצּֽ דֹו ֵסֽ ְוִתינֹוק ְלַלְמּ
ּנֹות ּוַמֲחנֹות: ָכל ִפּ ֶפר, ְבּ ִאְמֵרי ֶשֽׁ ְוַלֲהגֹות ְבּ

ָלו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוְשׂ ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ
ת,  ָבּ ֶנג ְקָרא ַלַשּׁ ֵהא ְבַנַֽחת, עֹֽ ִהּלּוָכְך ְתּ
יַבת,  ָדת ֶנֶֽפׁש ְמִשׁ ַחת, ְכּ ַבּֽ ָנה ְמֻשׁ ְוַהֵשּׁ

ת,  ִחַבּ י ְלָך ָעְרָגה, ְוָלֽנּוַח ְבּ ֵכן ַנְפִשׁ ְבּ
ן ּוַבת: ים סּוָגה, ּבֹו ָיֽנּוחּו ֵבּ ִנּ ֹוַשׁ ּשׁ ַכּ

ָלו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוְשׂ ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ
ת ְמנּוָחה,  ָבּ א, יֹום ַשׁ ֵמֵעין עֹוָלם ַהָבּ

ְמָחה,  ּה, ִיְזּכּו ְלרֹב ִשׂ ִגים ָבּ ְתַעְנּ ל ַהִמּ ָכּ
לּו ִלְרָוָחה,  יַח, ֻיָצּֽ ֵמֶחְבֵלי ָמִשֽׁ

יַח, ְוָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה:    נּו ַתְצִמֽ דּוֵתֽ ְפּ
ָלו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוְשׂ ַתֲענּוִגים ַבּ ג ְבּ ְלִהְתַעֵנּ

ָיּה ִרּבֹון
ָיה ִרּבֹון ָעַלם ְוַעְלַמָיּא.

א ֶמֶלְך ַמְלַכָיּא: ַאְנְתּ הּוא ַמְלָכּ
ְך ְוִתְמַהָיּא. עֹוְבֵדי ְגבּוְרָתּ

ַפר ֳקָדָמך ְלַהֲחָוָיא: ְשׁ
א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א. ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ

א. ר ַצְפָרא ְוַרְמָשׁ ָבִחין ֲאַסֵדּ ְשׁ
א. י ְבָרא ָכל ָנְפָשׁ א ִדּ יָשׁ ָלְך ֱאָלָהא ַקִדּ

א. ין ּוְבֵני ֱאָנָשׁ יִשׁ ִעיִרין ַקִדּ
ַמָיּא: ָרא ְועֹוֵפי ְשׁ ֵחיַות ְבּ

א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א. ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ
יִפין.  ַרְבְרִבין עֹוְבֵדְך ְוַתּקִ

ִפיִפין.  יף ּכְ א ְוַזּקִ ָמִכיְך ְרַמּיָ
ִנין ַאְלִפין.  ַבר ׁשְ לּו ִיְחֶיה ּגְ

ַנָיא: ּבְ חּוׁשְ ְך ּבְ בּוְרּתֵ ָלא ֵיעֹל ּגְ
א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א. ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ

ֱאָלָהא ִדי ֵליּה ְיַקר ּוְרבּוָתא. 
רוק ַית ָעָנְך ִמּפּום ַאְרְיָוָתא.  ּפְ

לּוָתא.  ְך ִמּגֹו ּגָ יק ַית ַעּמֵ ְוַאּפֵ
א: ּיָ ל ֻאּמַ ְך ִדי ְבַחְרּתְ ִמּכָ ַעּמֵ

א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א. ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ
ין.  ְך ּתּוב ּוְלקֶֹדׁש קּוְדׁשִ ׁשֵ ְלִמְקּדָ

ין.  ֲאַתר ִדי ֵביּה ֶיֱחדּון רּוִחין ְוַנְפׁשִ
ין.  יִרין ְוַרֲחׁשִ רּון ָלְך ׁשִ ִויַזּמְ

א ְדׁשּוְפַרָיא: ֵלם ַקְרּתָ ירּוׁשְ ּבִ
א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א. ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ
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ּלו ָאַכְלנּו ֶ צּור ִמּשׁ
ְדַבר ה': ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִכּ ְרכּו ֱאמּוַני. ָשׂ ּלֹו ָאַכְלנּו, ָבּ צּור ִמֶשּׁ

ַהַזּן ֶאת עֹוָלמֹו, רֹוֵענּו ָאִבינּו,
ִתינּו, ָאַכְלנּו ֶאת ַלְחמֹו, ְוֵיינֹו ָשׁ

ִפינּו, לֹו ְבּ מֹו, ּוְנַהְלּ ן נֹוֶדה ִלְשׁ ַעל ֵכּ
יָי. ָאַמְרנּו ְוָעִנינּו, ֵאין ָקדֹוׁש ַכּ

ְדַבר ה': ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִכּ ְרכּו ֱאמּוַני. ָשׂ ּלֹו ָאַכְלנּו, ָבּ צּור ִמֶשּׁ
יר ְוקֹול ּתֹוָדה ְנָבֵרְך ֵלֱאלֵֹהינּו, ִשׁ ְבּ

ִהְנִחיל ַלֲאבֹוֵתינּו. ה טֹוָבה ֶשׁ ַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדּ
נּו, יַע ְלַנְפֵשׁ ִבּ ָמזֹון ְוֵצָדה ִהְשׂ
ַבר ָעֵלינּו, ֶוֱאֶמת ְיָי. ַחְסּדֹו ָגּ

ְדַבר ה': ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִכּ ְרכּו ֱאמּוַני. ָשׂ ּלֹו ָאַכְלנּו, ָבּ צּור ִמֶשּׁ
ָך צּוֵרנּו, ַחְסֶדָך ַעל ַעְמּ ַרֵחם ְבּ

נּו, ְפַאְרֵתּ ית ִתּ בֹוֶדךָ, ְזבּול ֵבּ ן ְכּ ַכּ ַעל ִצּיֹון ִמְשׁ
ָך ָיבֹא ְוִיְגָאֵלנּו, ִוד ַעְבֶדּ ן ָדּ ֶבּ

יַח ְיָי. ינּו ְמִשׁ רּוַח ַאֵפּ
ְדַבר ה': ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִכּ ְרכּו ֱאמּוַני. ָשׂ ּלֹו ָאַכְלנּו, ָבּ צּור ִמֶשּׁ

א, ַמֵלּ ׁש, ִעיר ִצּיֹון ְתּ ְקָדּ ֶנה ַהִמּ ִיָבּ
יר ָחָדׁש, ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה, יר ִשׁ ם ָנִשׁ ְוָשׁ

ה, ַרְך ְוִיְתַעֶלּ ׁש ִיְתָבּ ְקָדּ ָהַרֲחָמן ַהִנּ
ת ְיָי. ִבְרַכּ ַעל ּכֹוס ַיִין ָמֵלא, ְכּ

ְדַבר ה': ַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו ִכּ ְרכּו ֱאמּוַני. ָשׂ ּלֹו ָאַכְלנּו, ָבּ צּור ִמֶשּׁ

זמירות ליום השבת
ד יֹום ֶזה ְמֻכּבָ

ַבת צּור עֹוָלִמים י בֹו ָשׁ ל ָיִמים ִכּ ד ִמָכּ יֹום ֶזה ְמֻכָבּ
ָך ה ְמַלאְכֶתּ ֲעֶשׂ ת ָיִמים ַתּ ֶשׁ ֵשׁ

ִביִעי ֵלאלֶֹהיָך  ְויֹום ַהְשּׁ
ה בֹו ְמָלאָכה  ת לֹא ַתֲעֶשׂ ָבּ ַשׁ

ת ָיִמים: ֶשׁ ה ֵשׁ י כֹל ָעָשׂ ִכּ
ַבת צּור עֹוָלִמים י בֹו ָשׁ ל ָיִמים ִכּ ד ִמָכּ יֹום ֶזה ְמֻכָבּ

ִראׁשֹון הּוא ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש
ת קֶֹדׁש  ַבּ תֹון יֹום ַשׁ ָבּ יֹום ַשׁ
ׁש  ֵיינֹו ְיַקֵדּ ל ִאיׁש ְבּ ן ָכּ ַעל ֵכּ

י ֶלֶחם ִיְבְצעּו ְתִמיִמים: ֵתּ ַעל ְשׁ
ַבת צּור עֹוָלִמים י בֹו ָשׁ ל ָיִמים ִכּ ד ִמָכּ יֹום ֶזה ְמֻכָבּ

ים ִקּ ֵתה ַמְמַתּ ים ְשׁ ַמִנּ ֱאכֹול ַמְשׁ
ֵבִקים  ן ְלָכל ּבֹו ְדּ י ֵאל ִיֵתּ ִכּ

ים  ֶגד ִלְלּבֹוׁש ֶלֶחם ֻחִקּ ֶבּ
ים: ר ְוָדִגים ְוָכל ַמְטַעִמּ ָשׂ ָבּ

ַבת צּור עֹוָלִמים י בֹו ָשׁ ל ָיִמים ִכּ ד ִמָכּ יֹום ֶזה ְמֻכָבּ
ַבְעָתּ ל ּבֹו ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ לֹא ֶתְחַסר כֹּ

ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך 
ים: ל ָהַעִמּ י ֵבַרְכָך ִמָכּ ר ָאַהְבָתּ ִכּ ֲאֶשׁ

ַבת צּור עֹוָלִמים י בֹו ָשׁ ל ָיִמים ִכּ ד ִמָכּ יֹום ֶזה ְמֻכָבּ
בֹודֹו ִרים ְכּ ַמִים ְמַסְפּ ַהָשּׁ
ְוַגם ָהָאֶרץ ָמְלָאה ַחְסּדֹו 

ָתה ָידֹו  ה ָעְשׂ י ָכל ֵאֶלּ ְראּו ִכּ
ֳעלֹו ָתִמים: י הּוא ַהּצּור ָפּ ִכּ

ַבת צּור עֹוָלִמים י בֹו ָשׁ ל ָיִמים ִכּ ד ִמָכּ יֹום ֶזה ְמֻכָבּ
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רּוְך ֵאל ֶעְליֹון ָבּ
ר ָנַתן ְמנּוָחה רּוְך ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶשׁ ָבּ

ֵאת ַוֲאָנָחה  נּו ִפְדיֹום ִמְשׂ ְלַנְפֵשׁ
ָחה  ָדּ ְוהּוא ִיְדרֹוׁש ְלִצּיֹון ִעיר ַהִנּ

ַעד ָאָנה ּתּוְגיֹון ֶנֶפׁש ֶנֱאָנָחה:
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת: ת ָלֵאל ֵיָרצּו ְכּ ן ִעם ַהַבּ ת ַהֵבּ ָבּ ֹוֵמר ַשׁ ַהּשׁ

ֲעָרבֹות ֶמֶלְך עֹוָלִמים רֹוֵכב ָבּ
ִעיִמים  ְנּ ּבֹות ִאֵזּן ַבּ ֶאת ַעּמֹו ִלְשׁ

ים  ִמיֵני ַמְטַעִמּ ַמֲאָכֵלי ֲעֵרבֹות ְבּ ְבּ
ָחה: ָפּ בֹוד ֶזַבח ִמְשׁ י ָכּ ַמְלּבּוֵשׁ ְבּ

ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת: ת ָלֵאל ֵיָרצּו ְכּ ן ִעם ַהַבּ ת ַהֵבּ ָבּ ֹוֵמר ַשׁ ַהּשׁ
ֶפל לּוֵמי ֵכּ ְשׁ ל חֹוֶכה ְלַתּ ֵרי ָכּ ְוַאְשׁ

ֲעָרֶפל  ל סֹוֶכה ׁשֹוֵכן ָבּ ֵמֵאת ָכּ
ֶפל  ָהר ּוַבָשּׁ ה ָבּ ַנֲחָלה לֹו ִיְזֶכּ

ֶמׁש לֹו ָזְרָחה: ֶשּׁ ַנֲחָלה ּוְמנּוָחה ַכּ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת: ת ָלֵאל ֵיָרצּו ְכּ ן ִעם ַהַבּ ת ַהֵבּ ָבּ ֹוֵמר ַשׁ ַהּשׁ

ת ֵמַחְללֹו ָדּ ת ַכּ ָבּ ל ׁשֹוֵמר ַשׁ ָכּ
ת קֶֹדׁש ּגֹוָרלֹו  ר ִחַבּ ֵהן ֶהְכַשׁ

ֵרי לֹו  ְוִאם ָיָצא חֹוַבת ַהּיֹום ַאְשׁ
לּוָחה: ֶאל ֵאל ָאדֹון ְמחֹוְללֹו ִמְנָחה ִהיא ְשׁ

ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת: ת ָלֵאל ֵיָרצּו ְכּ ן ִעם ַהַבּ ת ַהֵבּ ָבּ ֹוֵמר ַשׁ ַהּשׁ
ת ַהָיִּמים ְקָראֹו ֵאִלי צּור ֶחְמַדּ

ֵרי ִלְתִמיִמים ִאם ִיְהֶיה ָנצּור  ְוַאְשׁ
ם ָיצּור  ֶתר ִהּלּוִמים ַעל רֹאָשׁ ֶכּ

ם ָנָחה: צּור ָהעֹוָלִמים רּוחֹו ָבּ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת: ת ָלֵאל ֵיָרצּו ְכּ ן ִעם ַהַבּ ת ַהֵבּ ָבּ ֹוֵמר ַשׁ ַהּשׁ

ׁשֹו ת ְלַקְדּ ָבּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשּׁ
י ָגְבָהה ֵנֶזר ַעל רֹאׁשֹו  ַקְרנֹו ִכּ

ן ָהָאָדם ְלַנְפׁשֹו  ן ִיֵתּ ַעל ֵכּ
ָחה: ֶהם ְלָמְשׁ ְמָחה ָבּ עֶֹנג ְוַגם ִשׂ

ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת: ת ָלֵאל ֵיָרצּו ְכּ ן ִעם ַהַבּ ת ַהֵבּ ָבּ ֹוֵמר ַשׁ ַהּשׁ

ה ְלָכּ ת ַהַמּ ָבּ קֶֹדׁש ִהיא ָלֶכם ַשׁ
ָרָכה  יֶכם ְלָהִניַח ְבּ ֵתּ ֶאל ּתֹוְך ָבּ

בֹוֵתיֶכם לֹא ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה  ָכל מֹוְשׁ ְבּ
ְפָחה: ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֶעֶבד ְוַגם ִשׁ ְבּ

ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת: ת ָלֵאל ֵיָרצּו ְכּ ן ִעם ַהַבּ ת ַהֵבּ ָבּ ֹוֵמר ַשׁ ַהּשׁ

רֹור ִיְקָרא ְדּ
ת. רֹור ִיְקָרא ְלֵבן ִעם ַבּ ְדּ

מֹו ָבַבת. ְוִיְנָצְרֶכם ְכּ
ת. ַבּ ְמֶכם ְולֹא ֻיְשׁ ְנִעים ִשׁ

ת: ָבּ יֹום ַשׁ בּו נּוחּו ְבּ ְשׁ

רֹוׁש ָנִוי ְואּוָלִמי. ְדּ
י. ה ִעִמּ ע ֲעֵשׂ ְואֹות ֶיַשׁ

ְרִמי. תֹוְך ַכּ ְנַטע ׂשֹוֵרק ְבּ
י: ֵני ַעִמּ ְוַעת ְבּ ֵעה ַשׁ ְשׁ

ְצָרה. תֹוְך ָבּ רֹוְך ּפּוָרה ְבּ ְדּ
ְבָרה. ר ָגּ ֶבל ֲאֶשׁ ְוַגם ָבּ

ַאף ְוֶעְבָרה. ְנתֹוץ ָצַרי ְבּ
יֹום ֶאְקָרא: ַמע קֹוִלי ְבּ ְשׁ

ר ַהר. ְדָבּ ִמּ ן ַבּ ֱאלִֹהים ֵתּ
ְדָהר. רֹוׁש ִתּ ה ְבּ ָטּ ֲהַדס ִשׁ

ְזָהר. ְזִהיר ְוַלִנּ ְוַלַמּ
ֵמי ָנָהר: ן ְכּ לֹוִמים ֵתּ ְשׁ

א. ֲהדֹוְך ָקַמי ַחי ֵאל ַקָנּ
ה. מֹוג ֵלָבב ּוִבְמִגָנּ ְבּ

ה. אָנּ ה ּוְנַמֶלּ ְוַנְרִחיב ֶפּ
ה: ְלׁשֹוֵננּו ְלָך ִרָנּ

ךָ. ֵעה ָחְכָמה ְלַנְפֶשׁ ְדּ
ךָ. ְוִהיא ֶכֶתר ְלרֹאֶשׁ
ךָ. ְנצֹור ִמְצַות ְקדֶֹשׁ

ָך: ת ָקְדֶשׁ ָבּ מֹור ַשׁ ְשׁ
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תֹון  ָבּ יֹום ַשׁ
ַח. כֹּ תֹון ֵאין ִלְשׁ ָבּ יֹום ַשׁ

יחֹוַח: ֵריַח ַהִנּ ִזְכרֹו ְכּ
ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח: יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשׁ

ד ִלְבֵני ֱאמּוִנים. ַהּיֹום ִנְכָבּ
ְמרֹו ָאבֹות ּוָבִנים. ְזִהיִרים ְלָשׁ

ֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים. ְשׁ ָחקּוק ִבּ
ַח. יץ כֹּ ֵמרֹב אֹוִנים ְוַאִמּ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח: יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשׁ
ְבִרית ַיַחד. ם ִבּ ּוָבאּו ֻכָלּ

ֶאָחד. ַמע ָאְמרּו ְכּ ה ְוִנְשׁ ַנֲעֶשׂ
ּוָפְתחּו ְוָענּו ְיָי ֶאָחד.

ַח. ֵעף כֹּ רּוְך ַהּנֹוֵתן ַלָיּ ָבּ
ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח: יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשׁ

ר. ַהר ַהמֹּ ָקְדׁשֹו ְבּ ר ְבּ ֵבּ ִדּ
מֹור. ִביִעי ָזכֹור ְוָשׁ יֹום ַהְשּׁ

ּקּוָדיו ַיַחד ִלְגמֹר. ְוָכל ִפּ
ַח. ץ כֹּ ַחֵזּק ָמְתַנִים ְוַאֵמּ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח: יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשׁ
ָעה. אן ָתּ ר ָנע ַכצֹּ ָהָעם ֲאֶשׁ

בּוָעה. ִרית ּוְשׁ ר ְלָפְקדֹו ְבּ ִיְזכֹּ
ם ִמְקֶרה ָרָעה. ְלַבל ַיֲעָבר ּבָ
ְעָתּ  ַעל ֵמי נַֹח. ַבּ ר ִנְשׁ ֲאֶשׁ ַכּ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח: יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשׁ

סדר ברכת המזון

חְֹלִמים: ָאז ִׁשיר  יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ְיָי ֶאת ׁשִ ֲעלֹות, ּבְ ַהּמַ
יל  ה, ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ִיּמָ
ֵמִחים: ׁשּוָבה ְיָי ֶאת  נּו, ָהִיינּו ׂשְ יל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה: ִהְגּדִ ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ
ה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה  ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ֶגב: ַהּזְֹרִעים ּבְ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ׁשְ

א ֲאֻלּמָֹתיו:  ה, נֹׂשֵ ַרע, ּבֹא ָיבֹא ְבִרּנָ ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ נֹׂשֵ
המזמן אומר - ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך:  

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ המסובים עונים - ְיִהי ׁשֵ
ּלֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך )בעשרה ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המזמן חוזר - יהי שם וכו’: ּבִ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ואומרים המסובים - ּבָ
והמזמן חוזר:

ּלֹו, ָּברּוְך  ן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּזָ ַאּתָ
ר,  ׂשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּבְ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון  דֹול ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ּוְבטּובֹו ַהּגָ ּכִ
י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל  דֹול, ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּבַ
יַע ְלָכל  ּבִ ָאמּור, ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ ָרא, ּכָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ּבְ

ן ֶאת ַהּכֹל: ה ְיָי, ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ַחי ָרצֹון: ּבָ

ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה נֹוֶדה  ָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ַעל ׁשֶ ּלְ
הֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו  ּוְרָחָבה, ְוַעל ׁשֶ
נּו, ְוַעל  ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ית ֲעָבִדים, ְוַעל ּבְ ִמּבֵ
ה  ַאּתָ נּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ חֹוַנְנּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ נּו, ְוַעל ַחּיִ הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ ֻחּקֶ

ָעה: ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִמיד, ּבְ ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ
בחנוכה ופורים אומרים כאן על הניסים: 

ָחמֹות, ְוַעל  ְפָלאֹות, ְוַעל ַהֶנּ ׁשּועֹות, ְוַעל ַהִנּ בּורֹות, ְוַעל ַהְתּ ְרָקן, ְוַעל ַהְגּ ים, ְוַעל ַהֻפּ ִסּ ְוַעל ַהִנּ
ְזַּמן ַהֶזּה.  ָיִּמים ָהֵהם ַבּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ָעִשׂ ְלָחמֹות, ֶשׁ ַהּמִ
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בחנוכה אומרים: 
ָרֵאל,  ָך ִיׂשְ ָעה ַעל ַעְמּ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשׁ ֶשׁ מֹוָנִאי ּוָבָניו, ְכּ דֹול ַחְשׁ ֵהן ָגּ ְתָיהּו ֶבן יֹוָחָנן כֹּ יֵמי ַמִתּ ִבּ
ֵעת ָצָרָתם, ַרְבָתּ  ים ָעַמְדָתּ ָלֶהם ְבּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ה ְבּ י ְרצֹוָנךָ. ְוַאָתּ יָחם ּתֹוָרֶתךָ, ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵקּ ּכִ ְלַהׁשְ
ים,  ַיד ְמַעִטּ ים ְבּ ים, ְוַרִבּ ִשׁ ַיד ַחָלּ יָנם, ָנַקְמָתּ ֶאת ִנְקָמָתם, ָמַסְרָתּ ִגּבֹוִרים ְבּ ְנָתּ ֶאת ִדּ ֶאת ִריָבם, ַדּ
דֹול ְוָקדֹוׁש  ם ָגּ יָת ֵשׁ ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתךָ, ּוְלָך ָעִשׂ יִקים, ְוֵזִדים ְבּ ַיד ַצִדּ ִעים ְבּ ַיד ְטהֹוִרים, ּוְרָשׁ ּוְטֵמִאים ְבּ
יֶתךָ,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ֵבּ ְך ָבּ ַהּיֹום ַהֶזּה. ְוַאַחר ָכּ ׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכּ יָת ְתּ ָרֵאל ָעִשׂ ָך ִיׂשְ עֹוָלֵמךָ, ּוְלַעְמּ ְבּ
ה ֵאּלּו,  מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכּ ָך, ְוָקְבעּו ְשׁ ַחְצרֹות ָקְדֶשׁ ָך, ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְבּ ֶשׁ ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך, ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָדּ

דֹול:  ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ
בפורים אומרים: 

ד  ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבּ ׁש ְלַהְשׁ ֵקּ ע, ִבּ ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָשׁ ֶשׁ יָרה, ְכּ ן ַהִבּ ׁשּוַשׁ ר ְבּ ַכי ְוֶאְסֵתּ יֵמי ָמְרְדּ ִבּ
ר הּוא חֶֹדׁש  ֵנים ָעָשׂ ר ְלחֶֹדׁש ְשׁ ה ָעָשׂ לָֹשׁ ְשׁ יֹום ֶאָחד, ִבּ ים ְבּ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִשׁ הּוִדים ִמַנּ ל ַהְיּ ֶאת ָכּ
בֹוָת לֹו  ְבּתֹו, ַוֲהֵשׁ ים ֵהַפְרָתּ ֶאת ֲעָצתֹו, ְוִקְלַקְלָתּ ֶאת ַמֲחַשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ה ְבּ ָלָלם ָלבֹוז. ְוַאָתּ ֲאָדר, ּוְשׁ

ָניו ַעל ָהֵעץ:  ְגמּולֹו ְברֹאׁשו,ֹ ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָבּ

ַרְך ְוַעל  ַהּכֹל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתךְ, ִיְתּבָ
ָבְעּתָ  תּוב, ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכַ ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ ְמָך ּבְ ׁשִ
ה ְיָי, ַעל  רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך: ּבָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

זֹון: ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ

ַלִים ִעיֶרךָ, ְוַעל ַרֶחם  ךָ, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ָנא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ
יֶחךָ, ְוַעל  ִוד ְמׁשִ ית ּדָ בֹוֶדךָ, ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ִצּיֹון ִמׁשְ
ְמָך ָעָליו: ֱאלֵֹהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו זּוֵננּו  ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ַהּבַ
ל ָצרֹוֵתינּו, ְוָנא  ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ ּפַ
י  ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ּכִ ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמּתְ ַאל ּתַ
ֵלם  ּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנּכָ ה ְוָהְרָחָבה, ׁשֶ דֹוׁשָ תּוָחה, ַהּקְ ֵלָאה, ַהּפְ ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ

ְלעֹוָלם ָוֶעד:
בשבת אומרים:

ה. ְרֵצה  דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי, ַהּשׁ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ִמְצַות ְרצֹוֶנךָ.  ַאֲהָבה ּכְ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניךָ, ִלׁשְ י יֹום ֶזה ּגָ ּכִ
ֶנָחַמת  יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְ ּלֹא ּתְ ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ׁשֶ

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ךָ, ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ִצּיֹון ִעיֶרךָ, ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ

בראש חודש ובמועדים אומרים כאן "יעלה ויבא": 
ֵקד ְוִיָזֵּכר, ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננו  ַמע ְוִיָפּ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה, ְוִיָשּׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא, ְוַיִגּ
ית  ָך ֵבּ ל ַעְמּ ךָ, ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ךְ, ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ִוד ַעְבָדּ ן ָדּ יַח ֶבּ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִשׁ

יֹום:  לֹום ְבּ ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ָרֵאל ְלָפֶניךָ, ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ִיׂשְ

ּצֹות  בפסח: ַחג ַהַמּ בראש חדש:  רֹאֹׁש ַהחֶֹדׁש   
ּכֹות  בסוכות: ַחג ַהֻסּ ֻבעֹות    ָ בשבועות: ַחג ַהּשׁ

רֹון   ּכָ בר"ה: ַהּזִ ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג   בשמ"ע ובש"ת: ׁשְ

ְדַבר  יֵענּו בֹו ְלַחִיּים טֹוִבים, ּוִבּ ְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ ַהֶזּה. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפּ
ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכּ יֵענּו, ִכּ נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵנּ

ה ְיָי, ּבֹוֵנה ּוְבֵנה  רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ּבָ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ְירּוׁשָ
ָלִים, ָאֵמן: ְבַרֲחָמיו ְירּוׁשָ

נּו, ָּברּוְך  ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלּכֵ ַאּתָ
נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב,  יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוׁשֵ ַאּדִ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב  ּבְ ִטיב ַלּכֹל, ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל, ַהּמֶ רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן 
ְרָנָסה  ָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, ּפַ ָלה ְוַהְצָלָחה, ּבְ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח, ַהּצָ

ֵרנּו: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ לֹום ְוָכל טֹוב, ּוִמּכָ ים ְוׁשָ ָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְוַכְלּכָ

ַרְך ָהַרֲחָמן  הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּבָ
ח ְלדֹור ּדֹוִרים,  ּבַ ּתַ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ָ ּשׁ ּבַ
נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:  ר ּבָ נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהּדַ ַאר ּבָ ְוִיְתּפָ
אֵרנּו ְוהּוא  ּבֹר ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצּוָ ָכבֹוד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ
ה  ִית ַהּזֶ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנּו ּבְ יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ִביא  הּו ַהּנָ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ְלָחן ֶזה ׁשֶ ְוַעל ׁשֻ

ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ר ָלנּו ּבְ ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבּשֶׂ

ה ְוֶאת ָהַרֲחָמן  ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ּבַ
יָתם  ה, אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ִית ַהּזֶ ֲעַלת ַהּבַ י מֹוָרִתי( ּבַ )ִאּמִ
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ר ָלֶהם, )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן  ל ֲאׁשֶ ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ
ר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת  ל ֲאׁשֶ י ְוַזְרִעי ְוֶאת ּכָ ּתִ י( ְוִאׁשְ הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי )ְוָאִבי ְוִאּמִ
ּכֹל, ִמּכֹל, ּכֹל,  ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ּבַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו, ּכְ ל ֲאׁשֶ ּכָ

ֵלָמה, ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ּכֵ

ֶמֶרת ַּבָּמרֹום  ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ ְיַלּמְ
א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי  לֹום, ְוִנּשָׂ ׁשָ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ֶכל טֹוב ּבְ ֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ ִיׁשְ
ברכת האורח:

ָכל ְנָכָסיו, ְוִיְהיּו  א, ְוִיְצַלח ְמאֹד ּבְ ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ִיּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ִית ּבָ ַעל ַהּבַ ּלֹא ֵיבֹוׁש ּבַ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ה ָיֵדינּו, ְוַאל  ַמֲעׂשֵ ה ָיָדיו ְולֹא ּבְ ַמֲעׂשֵ ָטן לֹא ּבְ לֹוט ׂשָ ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו מּוְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיׁשְ

ה ְוַעד עֹוָלם: ק לֹא ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵביָרה ְוָעֹון ַמַעּתָ ִיְזָדּקֵ

י ָהעֹוָלִמים:  ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ
ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:  ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ בראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ּלֹו טֹוב:  ּכֻ ביום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ
ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:  ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ בראש השנה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ִוד ַהּנֹוָפֶלת: ת ּדָ בסוכות: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסּכַ

א: ָהַרֲחָמן  י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ נּו ִלימֹות ַהָמׁשִ הּוא ְיַזּכֵ
יל )ביום שיש בו מוסף אומר ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות  ַמְגּדִ
ְמרֹוָמיו  לֹום ּבִ ה ׁשָ יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: עֹׂשֶ ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ַמְלּכֹו ְועֹׂשֶ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְיראּו  י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ּכְ יו ּכִ ֶאת ְיָי ְקדֹוׁשָ
י ְלעֹוָלם  י טֹוב ּכִ י ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַלְיָי ּכִ ְודֹוְרׁשֵ
ְיָי  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּבִ ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ
ׁש  יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנּתִ

לֹום: ָ ן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ָלֶחם: ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

ברכה מעין שלוש

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֶפן: ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ על היין - ַהּגֶ

ִרי ָהֵעץ: על פירות משבעת המינים - ָהֵעץ ְוַעל ּפְ

ָלה: ְלּכָ על מזונות - ַהִמְחָיה ְוַעל ַהּכַ

ֶפן: ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ָלה ְוַעל ַהּגֶ ְלּכָ ְחָיה ְוַעל ַהּכַ על מזונות ויין - ַהּמִ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נּוַבת ַהּשָׂ ְוַעל ּתְ

ַלִים ִעיֶרָך  ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם )ָנא( ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ ְרָיּה ְוִלׂשְ ִמּפִ

ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוׁשָ בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזּבְ ן ּכְ ּכַ ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ

ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה  ּבַ ּה ְוִנׂשְ ְרּיָ ִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמּפִ ֵחנּו ּבְ ּמְ ָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוׂשַ ּבְ

ה ּוְבָטֳהָרה: ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ה: ת ַהּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בשבת - ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

ה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל י ַאּתָ ּכִ

ִרי ַגְפָנּה. ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ רּוְך ַאּתָ ִרי ַגְפָנּה. ּבָ על היין - ּפְ

רֹוֶתיָה. ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפֵ רּוְך ַאּתָ רֹוֶתיָה. ּבָ על הפירות - ּפֵ

ָלה. ְלּכָ ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ַהּכַ רּוְך ַאּתָ על מזונות - ַהִמְחָיה. ּבָ

ה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל  רּוְך ַאּתָ ִרי ַגְפָנּה. ּבָ ְחָיה ְוַעל ּפְ על מזונות ויין - ַהּמִ

ִרי ַגְפָנּה. ּפְ



1819

מגילת אסתר
לפני קריאת המגילה מברך החזן בעמידה, וגם הקהל יעמדו בשעת הברכה ויכונו 

לצאת ידי חובת הברכה והקריאה: 

רּוְך  נּו ַעל ּבָ ִמְצֹוָתיו, ְוִצָוּ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ַאּתָ
ה:  ִמְקָרא ְמִגּלָ

רּוְך  ִמים ּבָ ּיָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ה ִנּסִ ָעׂשָ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ַאּתָ
ה:  ַמן ַהּזֶ ּזְ ָהֵהם ּבַ

בליל פורים, מברך ברכת ”שהחיינו”. ביום הפורים גם יברך ויכווין לכלל מצוות 
היום, מקרא מגילה, משלוח מנות, משתה ושמחה, מתנות לאביונים. 

רּוְך  ַמן ּבָ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ַאּתָ
ה:  ַהּזֶ

ֶלְך ְלָכל  ה ַהּמֶ ה ָעׂשָ ִמים ָהֵאּלֶ ַהּיָ
יָרה  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ְמְצִאים ּבְ ָהָעם ַהּנִ
ְבַעת  ה ׁשִ ּתֶ דֹול ְוַעד ָקָטן ִמׁשְ ְלִמּגָ
ֶלְך: חּור  יַתן ַהּמֶ ת ּבִ ּנַ ֲחַצר ּגִ ָיִמים ּבַ
ַחְבֵלי בּוץ  ס ּוְתֵכֶלת ָאחּוז ּבְ ְרּפַ ּכַ
ְוַעּמּוֵדי  ֶכֶסף  ִליֵלי  ּגְ ַעל  ָמן  ְוַאְרּגָ
ׁש ִמּטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף ַעל ִרְצַפת  ׁשֵ
קֹות  ׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת: ְוַהׁשְ ַהט ָוׁשֵ ּבַ
ִלים ׁשֹוִנים ְוֵיין  ְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמּכֵ ּבִ
ה  ִתּיָ ְ ֶלְך: ְוַהׁשּ ַיד ַהּמֶ ַמְלכּות ָרב ּכְ
ֶלְך ַעל  ד ַהּמֶ י ֵכן ִיּסַ ת ֵאין אֵֹנס ּכִ ַכּדָ
ְרצֹון ִאיׁש  ּכִ ַלֲעׂשֹות  יתֹו  ּבֵ ל ַרב  ּכָ
ָתה  ה ָעׂשְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ם ַוׁשְ ָוִאיׁש: ּגַ

ר  ְלכּות ֲאׁשֶ ית ַהּמַ ים ּבֵ ה ָנׁשִ ּתֵ ִמׁשְ
ִביִעי  ְ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ ֵורֹוׁש:  ֶלְך ֲאַחׁשְ ַלּמֶ
ִין ָאַמר ִלְמהּוָמן  ּיָ ֶלְך ּבַ טֹוב ֵלב ַהּמֶ ּכְ
ְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר  ָתא ַחְרבֹוָנא ּבִ ּזְ ּבִ
ְרִתים  ִריִסים ַהְמׁשָ ְבַעת ַהּסָ ס ׁשִ ְוַכְרּכַ
ֵורֹוׁש: ְלָהִביא  ֶלְך ֲאַחׁשְ ֵני ַהּמֶ ּפְ ֶאת 
ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ּתִ ַוׁשְ ֶאת 
ים  ֶכֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעּמִ ּבְ
י טֹוַבת ַמְרֶאה  ִרים ֶאת ָיְפָיּה ּכִ ָ ְוַהׂשּ
י ָלבֹוא  ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ ִהיא: ַוּתְ
ִריִסים  ַיד ַהּסָ ר ּבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ְדַבר ַהּמֶ ּבִ
ֲעָרה  ֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתֹו ּבָ ְקצֹף ַהּמֶ ַוּיִ
ֶלְך ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי  בֹו: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
ִלְפֵני  ֶלְך  ַהּמֶ ַבר  ּדְ ֵכן  י  ּכִ ים  ָהִעּתִ
ֵאָליו  רֹב  ְוַהּקָ ָוִדין:  ת  ּדָ יְֹדֵעי  ל  ּכָ
יׁש  ָתר ַאְדָמָתא ַתְרׁשִ ָנא ׁשֵ ְרׁשְ ּכַ
ֵרי  ְבַעת ׂשָ ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממּוָכן ׁשִ
ִבים  ֶלְך ַהּיֹׁשְ ֵני ַהּמֶ ַרס ּוָמַדי רֵֹאי ּפְ ּפָ
ֲעׂשֹות  ָדת ַמה ּלַ ְלכּות: ּכְ ּמַ ִראׁשָֹנה ּבַ
ָתה  ר לֹא ָעׂשְ י ַעל ֲאׁשֶ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ּמַ ּבַ
ַיד  ֵורֹוׁש ּבְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֶאת ַמֲאַמר ַהּמֶ
ְממּוָכן  )מומכן(  ַוּיֹאֶמר  ִריִסים:  ַהּסָ
ֶלְך  ִרים לֹא ַעל ַהּמֶ ָ ֶלְך ְוַהׂשּ ִלְפֵני ַהּמֶ
י ַעל  ה ּכִ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוׁשְ
ר  ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ִרים ְוַעל ּכָ ָ ל ַהׂשּ ּכָ
י  ֵורֹוׁש: ּכִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ּבְ

ים  ׁשִ ל ַהּנָ ה ַעל ּכָ ְלּכָ ֵיֵצא ְדַבר ַהּמַ
ָאְמָרם  ּבְ ֵעיֵניֶהן  ּבְ ְעֵליֶהן  ּבַ ְלַהְבזֹות 
ֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא  ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ
ה ְלָפָניו ְולֹא ָבָאה:  ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ֶאת ַוׁשְ
ַרס  רֹות ּפָ ה ּתֹאַמְרָנה ׂשָ ְוַהּיֹום ַהּזֶ
ה  ְלּכָ ַבר ַהּמַ ְמעּו ֶאת ּדְ ר ׁשָ ּוָמַדי ֲאׁשֶ
יֹון ָוָקֶצף:  ּזָ ֶלְך ּוְכַדי ּבִ ֵרי ַהּמֶ ְלכֹל ׂשָ
ֶלְך טֹוב ֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות  ִאם ַעל ַהּמֶ
ָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי  ֵתב ּבְ ָפָניו ְוִיּכָ ִמּלְ
י  ּתִ ר לֹא ָתבֹוא ַוׁשְ ְולֹא ַיֲעבֹור ֲאׁשֶ
ֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה  ֶלְך ֲאַחׁשְ ִלְפֵני ַהּמֶ
ה:  ּנָ ֶלְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמּמֶ ן ַהּמֶ ִיּתֵ
ה  ר ַיֲעׂשֶ ֶלְך ֲאׁשֶ ְתָגם ַהּמֶ ַמע ּפִ ְוִנׁשְ
ה ִהיא ְוָכל  י ַרּבָ ָכל ַמְלכּותֹו ּכִ ּבְ
דֹול  נּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמּגָ ים ִיּתְ ׁשִ ַהּנָ
ֶלְך  ֵעיֵני ַהּמֶ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ ְוַעד ָקָטן: ַוּיִ
ְדַבר ְממּוָכן:  ֶלְך ּכִ ַעׂש ַהּמֶ ִרים ַוּיַ ָ ְוַהׂשּ
ְמִדינֹות  ל  ּכָ ְסָפִרים ֶאל  ַלח  ׁשְ ַוּיִ
ְכָתָבּה  ֶלְך ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ ַהּמֶ
ל  ְלׁשֹונֹו ִלְהיֹות ּכָ ְוֶאל ַעם ָוָעם ּכִ
ְלׁשֹון  ּכִ ר  ּוְמַדּבֵ ֵביתֹו  ּבְ ׂשֵֹרר  ִאיׁש 

ַעּמֹו: 

ָבִרים ב  ַהּדְ ַאַחר 
ׁשְֹך ֲחַמת  ה ּכְ ָהֵאּלֶ
ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ
ָתה  ר ָעׂשָ י ְוֵאת ֲאׁשֶ ּתִ ָזַכר ֶאת ַוׁשְ

יֵמי א  ּבִ ַוְיִהי 
הּוא  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ
ַהּמֵֹלְך  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ
ִרים  ְוֶעׂשְ ַבע  ׁשֶ ּכּוׁש  ְוַעד  ֵמהֹּדּו 
ֶבת  ׁשֶ ּכְ ִמים ָהֵהם  ּיָ ּבַ ּוֵמָאה ְמִדיָנה: 
א ַמְלכּותֹו  ּסֵ ֵורֹוׁש ַעל ּכִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ
לֹוׁש  ַנת ׁשָ ׁשְ יָרה: ּבִ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ָריו  ה ְלָכל ׂשָ ּתֶ ה ִמׁשְ ְלָמְלכֹו ָעׂשָ
ִמים  ְרּתְ ַהּפַ ּוָמַדי  ַרס  ּפָ ֵחיל  ַוֲעָבָדיו 
ַהְראֹתֹו  ִדינֹות ְלָפָניו: ּבְ ֵרי ַהּמְ ְוׂשָ
ְוֶאת  בֹוד ַמְלכּותֹו  ּכְ ר  ֶאת עֹׁשֶ
ים  ַרּבִ ָיִמים  תֹו  דּוּלָ ּגְ ְפֶאֶרת  ְיָקר ּתִ
ּוִבְמלֹואת  יֹום:  ּוְמַאת  מֹוִנים  ׁשְ
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ר ִנְגַזר ָעֶליָה: ַוּיֹאְמרּו  ְוֵאת ֲאׁשֶ
ֶלְך  ְרָתיו ְיַבְקׁשּו ַלּמֶ ֶלְך ְמׁשָ ַנֲעֵרי ַהּמֶ
ַמְרֶאה:  טֹובֹות  תּולֹות  ּבְ ְנָערֹות 
ָכל ְמִדינֹות  ִקיִדים ּבְ ֶלְך ּפְ ְוַיְפֵקד ַהּמֶ
ל ַנֲעָרה  צּו ֶאת ּכָ ַמְלכּותֹו ְוִיְקּבְ
ן  ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוׁשַ
ים ֶאל ַיד ֵהֶגא  ׁשִ ית ַהּנָ יָרה ֶאל ּבֵ ַהּבִ
ְוָנתֹון  ים  ׁשִ ַהּנָ ׁשֵֹמר  ֶלְך  ַהּמֶ ְסִריס 
יַטב  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ֲעָרה  ְוַהּנַ ְמרּוֵקיֶהן:  ּתַ
י  ּתִ ַחת ַוׁשְ ְמלְֹך ּתַ ֶלְך ּתִ ֵעיֵני ַהּמֶ ּבְ
ַעׂש  ֶלְך ַוּיַ ֵעיֵני ַהּמֶ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ ַוּיִ
יָרה  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ן: ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ ּכֵ
ְמִעי  ן ׁשִ ן ָיִאיר ּבֶ ַכי ּבֶ מֹו ָמְרּדֳ ּוׁשְ
ר ָהְגָלה  ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: ֲאׁשֶ ּבֶ
ר ָהְגְלָתה  ַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאׁשֶ ִמירּוׁשָ
ר ֶהְגָלה  ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאׁשֶ
אֵֹמן  ַוְיִהי  ֶבל:  ּבָ ֶמֶלְך  ר  ְנבּוַכְדֶנאּצַ
ת ּדֹדֹו  ר ּבַ ה ִהיא ֶאְסּתֵ ֶאת ֲהַדּסָ
ֲעָרה ְיַפת  י ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם ְוַהּנַ ּכִ
ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה 
ַכי לֹו ְלַבת: ַוְיִהי  ּה ְלָקָחּה ָמְרּדֳ ְוִאּמָ
ֵבץ  ֶלְך ְוָדתֹו ּוְבִהּקָ ַבר ַהּמֶ ַמע ּדְ ָ ִהׁשּ ּבְ
יָרה  ן ַהּבִ ַרּבֹות ֶאל ׁשּוׁשַ ְנָערֹות 
ית  ר ֶאל ּבֵ ַקח ֶאְסּתֵ ּלָ ֶאל ַיד ֵהָגי ַוּתִ
ים:  ׁשִ ֶלְך ֶאל ַיד ֵהַגי ׁשֵֹמר ַהּנָ ַהּמֶ
א  ָ ׂשּ ַוּתִ ְבֵעיָניו  ֲעָרה  ַהּנַ יַטב  ַוּתִ

ְמרּוֶקיָה  ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת ּתַ
ַבע  ׁשֶ ְוֵאת  ָלּה  ְוֶאת ָמנֹוֶתָה ָלֵתת 
ית  ָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ ַהּנְ
ָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב  ּנֶ ֶלְך ַוְיׁשַ ַהּמֶ
ר ֶאת  יָדה ֶאְסּתֵ ים: לֹא ִהּגִ ׁשִ ית ַהּנָ ּבֵ
ה  ַכי ִצּוָ י ָמְרּדֳ ּה ּכִ ּה ְוֶאת מֹוַלְדּתָ ַעּמָ
יד: ּוְבָכל יֹום  ר לֹא ַתּגִ ָעֶליָה ֲאׁשֶ
ית  ְך ִלְפֵני ֲחַצר ּבֵ ַכי ִמְתַהּלֵ ָויֹום ָמְרּדֳ
ר  לֹום ֶאְסּתֵ ים ָלַדַעת ֶאת ׁשְ ׁשִ ַהּנָ
יַע ּתֹר ַנֲעָרה  ּה: ּוְבַהּגִ ה ּבָ ָעׂשֶ ּוַמה ּיֵ
ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ
ֵנים  ים ׁשְ ׁשִ ָדת ַהּנָ ץ ֱהיֹות ָלּה ּכְ ִמּקֵ
ן ִיְמְלאּו ְיֵמי  י ּכֵ ר חֶֹדׁש ּכִ ָעׂשָ
ֶמן  ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ְמרּוֵקיֶהן ׁשִ
ִמים  ׂשָ ּבְ ים ּבַ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ַהּמֹר ְוׁשִ
ֲעָרה  ַהּנַ ּוָבֶזה  ים:  ׁשִ ַהּנָ ּוְבַתְמרּוֵקי 
ר ּתֹאַמר  ל ֲאׁשֶ ֶלְך ֵאת ּכָ ָאה ֶאל ַהּמֶ ּבָ
ים  ׁשִ ַהּנָ ית  ּה ִמּבֵ ֵתן ָלּה ָלבֹוא ִעּמָ ִיּנָ
ָבָאה  ִהיא  ֶעֶרב  ּבָ ֶלְך:  ַהּמֶ ית  ּבֵ ַעד 
ים  ׁשִ ית ַהּנָ ָבה ֶאל ּבֵ ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ
ֶלְך  ַגז ְסִריס ַהּמֶ ֲעׁשְ ִני ֶאל ַיד ׁשַ ׁשֵ
ים לֹא ָתבֹוא עֹוד  יַלְגׁשִ ׁשֵֹמר ַהּפִ
ֶלְך  ּה ַהּמֶ י ִאם ָחֵפץ ּבָ ֶלְך ּכִ ֶאל ַהּמֶ
ר  ֶאְסּתֵ ּתֹר  יַע  ּוְבַהּגִ ם:  ְבׁשֵ ְוִנְקְרָאה 
ר  ַכי ֲאׁשֶ ת ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרּדֳ ּבַ
ֶלְך לֹא  ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ

ר יֹאַמר  י ִאם ֶאת ֲאׁשֶ ָבר ּכִ ה ּדָ ִבְקׁשָ
ים  ׁשִ ַהּנָ ׁשֵֹמר  ֶלְך  ַהּמֶ ְסִריס  ֵהַגי 
ל  ֵעיֵני ּכָ ּבְ את ֵחן  ר נֹׂשֵ ִהי ֶאְסּתֵ ַוּתְ
ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ר  ֶאְסּתֵ ַקח  ּלָ ַוּתִ רֶֹאיָה: 
חֶֹדׁש  ית ַמְלכּותֹו ּבַ ֵורֹוׁש ֶאל ּבֵ ֲאַחׁשְ
ַנת  ׁשְ ּבִ ֵטֵבת  יִרי הּוא חֶֹדׁש  ָהֲעׂשִ
ֶלְך ֶאת  ַהּמֶ ֱאַהב  ַוּיֶ ְלַמְלכּותֹו:  ַבע  ׁשֶ
ֵחן  א  ָ ׂשּ ַוּתִ ים  ׁשִ ַהּנָ ל  ִמּכָ ר  ֶאְסּתֵ
ם  ׂשֶ תּולֹת ַוּיָ ל ַהּבְ ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמּכָ
ְמִליֶכָה  ַוּיַ ּה  רֹאׁשָ ּבְ ֶתר ַמְלכּות  ּכֶ
ה  ּתֶ ֶלְך ִמׁשְ ַעׂש ַהּמֶ י: ַוּיַ ּתִ ַחת ַוׁשְ ּתַ
ה  ּתֵ ָריו ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמׁשְ ָגדֹול ְלָכל ׂשָ
ה  ִדינֹות ָעׂשָ ר ַוֲהָנָחה ַלּמְ ֶאְסּתֵ
ֵבץ  ֶלְך: ּוְבִהּקָ ַיד ַהּמֶ ֵאת ּכְ ן ַמׂשְ ּתֵ ַוּיִ
ַער  ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹׁשֵ ִנית ּוָמְרּדֳ תּולֹות ׁשֵ ּבְ
ּה  ֶדת מֹוַלְדּתָ ר ַמּגֶ ֶלְך: ֵאין ֶאְסּתֵ ַהּמֶ
ָכי  ה ָעֶליָה ָמְרּדֳ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּה ּכַ ְוֶאת ַעּמָ
ה  ר עֹׂשָ ַכי ֶאְסּתֵ ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרּדֳ
ִמים  ּיָ ּבַ ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו:  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלְך  ַער ַהּמֶ ׁשַ ּבְ ב  יֹׁשֵ ַכי  ּוָמְרּדֳ ָהֵהם 
ֶלְך  ֵני ָסִריֵסי ַהּמֶ ְגָתן ָוֶתֶרׁש ׁשְ ָקַצף ּבִ
ָיד  לַֹח  ִלׁשְ ַוְיַבְקׁשּו  ף  ַהּסַ ְֹמֵרי  ִמׁשּ
ָבר  ַהּדָ ַדע  ּוָ ַוּיִ ֵורֹׁש:  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ
ה  ְלּכָ ר ַהּמַ ד ְלֶאְסּתֵ ּגֵ ַכי ַוּיַ ְלָמְרּדֳ
ָכי:  ם ָמְרּדֳ ׁשֵ ֶלְך ּבְ ר ַלּמֶ ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ
ֵניֶהם  לּו ׁשְ ּתָ ֵצא ַוּיִ ּמָ ָבר ַוּיִ ׁש ַהּדָ ַוְיֻבּקַ

ִמים  ְבֵרי ַהּיָ ֵסֶפר ּדִ ֵתב ּבְ ּכָ ַעל ֵעץ ַוּיִ
ֶלְך:  ִלְפֵני ַהּמֶ

ה ג  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר 
ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ּדַ ּגִ
ָדָתא  ן ַהּמְ ּבֶ ָהָמן  ֶאת 
ְסאֹו  ּכִ ם ֶאת  ׂשֶ ַוּיָ ֵאהּו  ְ ַוְיַנׂשּ ָהֲאָגִגי 
ר ִאּתֹו: ְוָכל  ִרים ֲאׁשֶ ָ ל ַהׂשּ ֵמַעל ּכָ
ֶלְך  ַהּמֶ ַער  ׁשַ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ַעְבֵדי 
י ֵכן  ֲחִוים ְלָהָמן ּכִ ּתַ ּכְֹרִעים ּוִמׁשְ
ַכי לֹא ִיְכַרע  ֶלְך ּוָמְרּדֳ ה לֹו ַהּמֶ ִצּוָ
ֶלְך  ֲחֶוה: ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהּמֶ ּתַ ְולֹא ִיׁשְ
ָכי ַמּדּוַע  ֶלְך ְלָמְרּדֳ ַער ַהּמֶ ׁשַ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ַוְיִהי  ֶלְך:  ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהּמֶ ַאּתָ
ָאְמָרם ֵאָליו יֹום ָויֹום  ָאְמָרם( ּכְ )ּבְ
ידּו ְלָהָמן  ּגִ ַוּיַ ַמע ֲאֵליֶהם  ְולֹא ׁשָ
י  ּכִ ַכי  ָמְרּדֳ ְבֵרי  ּדִ ֲהַיַעְמדּו  ִלְראֹות 
ְרא  ר הּוא ְיהּוִדי: ַוּיַ יד ָלֶהם ֲאׁשֶ ִהּגִ
ֲחֶוה  ּתַ ַכי ּכֵֹרַע ּוִמׁשְ י ֵאין ָמְרּדֳ ָהָמן ּכִ
ֵעיָניו  ֶבז ּבְ ַוּיִ ֵלא ָהָמן ֵחָמה:  ּמָ ַוּיִ לֹו 
י  ּכִ ַכי ְלַבּדֹו  ָמְרּדֳ ּבְ לֹח ָיד  ִלׁשְ
ׁש  ָכי ַוְיַבּקֵ ידּו לֹו ֶאת ַעם ָמְרּדֳ ִהּגִ
הּוִדים  ל ַהּיְ ִמיד ֶאת ּכָ ָהָמן ְלַהׁשְ
ֵורֹוׁש ַעם  ָכל ַמְלכּות ֲאַחׁשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ
חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון הּוא חֶֹדׁש  ָכי: ּבַ ָמְרּדֳ
ֶלְך  ַלּמֶ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ַנת  ׁשְ ּבִ ִניָסן 
יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל  ֵורֹוׁש ִהּפִ ֲאַחׁשְ
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ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש 
ר הּוא חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ ְלחֶֹדׁש ׁשְ
ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ ֲאָדר: ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַלּמֶ
ין  ר ּוְמפָֹרד ּבֵ נֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ ֶיׁשְ
כֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך  ים ּבְ ָהַעּמִ
ֵתי  ל ָעם ְוֶאת ּדָ ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמּכָ
ֵאין  ֶלְך  ְוַלּמֶ ים  ֶלְך ֵאיָנם עֹׂשִ ַהּמֶ
ֶלְך טֹוב  יָחם: ִאם ַעל ַהּמֶ ה ְלַהּנִ ׁשֹוֶ
ֲאָלִפים  ֶרת  ַוֲעׂשֶ ָדם  ְלַאּבְ ֵתב  ִיּכָ
י  קֹול ַעל ְיֵדי עֹׂשֵ ֶסף ֶאׁשְ ר ּכֶ ּכַ ּכִ
ֶלְך:  ְנֵזי ַהּמֶ ָלאָכה ְלָהִביא ֶאל ּגִ ַהּמְ
ְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו  ֶלְך ֶאת ַטּבַ ַסר ַהּמֶ ַוּיָ
ָדָתא ָהֲאָגִגי  ן ַהּמְ ָנּה ְלָהָמן ּבֶ ּתְ ַוּיִ
ֶלְך ְלָהָמן  הּוִדים: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ צֵֹרר ַהּיְ
ֶסף ָנתּון ָלְך ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו  ַהּכֶ
ֶלְך  ְראּו סְֹפֵרי ַהּמֶ ּקָ ֵעיֶניָך: ַוּיִ ּטֹוב ּבְ ּכַ
ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ָהִראׁשֹון  חֶֹדׁש  ּבַ
ה ָהָמן  ר ִצּוָ ָכל ֲאׁשֶ ֵתב ּכְ ּכָ יֹום ּבֹו ַוּיִ
חֹות  ֶלְך ְוֶאל ַהּפַ ֵני ַהּמֶ ְרּפְ ּדַ ֶאל ֲאַחׁשְ
ֵרי  ר ַעל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוֶאל ׂשָ ֲאׁשֶ
ְכָתָבּה  ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ
ֶלְך  ם ַהּמֶ ׁשֵ ְלׁשֹונֹו ּבְ ְוַעם ָוָעם ּכִ
ַעת  ַטּבַ ּבְ ם  ְוֶנְחּתָ ב  ִנְכּתָ ֵורֹׁש  ֲאַחׁשְ
ַיד ָהָרִצים  לֹוַח ְסָפִרים ּבְ ֶלְך: ְוִנׁשְ ַהּמֶ
ִמיד  ֶלְך ְלַהׁשְ ל ְמִדינֹות ַהּמֶ ֶאל ּכָ
הּוִדים  ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ

יֹום  ּבְ ים  ְוָנׁשִ ָזֵקן ַטף  ְוַעד  ַער  ִמּנַ
ֵנים  ר ְלחֶֹדׁש ׁשְ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ֶאָחד ּבִ
ָלָלם ָלבֹוז:  ר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ּוׁשְ ָעׂשָ
ָכל  ּבְ ת  ּדָ ֵתן  ְלִהּנָ ָתב  ֶגן ַהּכְ ְתׁשֶ ּפַ
ים  ָהַעּמִ ְלָכל  לּוי  ּגָ ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה 
ה: ָהָרִצים  ִלְהיֹות ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהּזֶ
ת  ֶלְך ְוַהּדָ ְדַבר ַהּמֶ ָיְצאּו ְדחּוִפים ּבִ
ֶלְך ְוָהָמן  יָרה ְוַהּמֶ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ָנה ּבְ ִנּתְ
ן ָנבֹוָכה:  ּתֹות ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ בּו ִלׁשְ ָיׁשְ

ַכי ָיַדע ֶאת ד  ּוָמְרּדֳ
ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ
ַכי ֶאת  ְקַרע ָמְרּדֳ ַוּיִ
תֹוְך  ֵצא ּבְ ק ָוֵאֶפר ַוּיֵ ׁש ׂשַ ְלּבַ ָגָדיו ַוּיִ ּבְ
ְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹלה ּוָמָרה:  ָהִעיר ַוּיִ
י ֵאין  ֶלְך ּכִ ַער ַהּמֶ בֹוא ַעד ִלְפֵני ׁשַ ַוּיָ
ק:  ְלבּוׁש ׂשָ ֶלְך ּבִ ַער ַהּמֶ ָלבֹוא ֶאל ׁשַ
ר  ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאׁשֶ
דֹול  יַע ֵאֶבל ּגָ ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ַבר ַהּמֶ ּדְ
ק  ד ׂשַ הּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ ַלּיְ
)ותבואינה(  ים:  ָלַרּבִ ע  ֻיּצַ ָוֵאֶפר 
ר ְוָסִריֶסיָה  בֹואָנה ַנֲערֹות ֶאְסּתֵ ַוּתָ
ה  ְלּכָ ְתַחְלַחל ַהּמַ ידּו ָלּה ַוּתִ ּגִ ַוּיַ
יׁש  ְלַהְלּבִ ָגִדים  ּבְ ַלח  ׁשְ ַוּתִ ְמאֹד 
ּקֹו ֵמָעָליו  ַכי ּוְלָהִסיר ׂשַ ֶאת ָמְרּדֳ
ַלֲהָתְך  ר  ֶאְסּתֵ ְקָרא  ַוּתִ ל:  ִקּבֵ ְולֹא 
ֶהֱעִמיד  ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ִריֵסי  ִמּסָ

ָכי ָלַדַעת  הּו ַעל ָמְרּדֳ ַצּוֵ ְלָפֶניָה ַוּתְ
ֵצא ֲהָתְך  ה: ַוּיֵ ה ְוַעל ַמה ּזֶ ַמה ּזֶ
ר  ָכי ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר ֲאׁשֶ ֶאל ָמְרּדֳ
ַכי  ד לֹו ָמְרּדֳ ּגֶ ֶלְך: ַוּיַ ַער ַהּמֶ ִלְפֵני ׁשַ
ת  ָרׁשַ ר ָקָרהּו ְוֵאת ּפָ ל ֲאׁשֶ ֵאת ּכָ
קֹול ַעל  ר ָאַמר ָהָמן ִלׁשְ ֶסף ֲאׁשֶ ַהּכֶ
הּוִדים  ּיְ ֶלְך )ביהודיים( ּבַ ְנֵזי ַהּמֶ ּגִ
ת  ָתב ַהּדָ ֶגן ּכְ ְתׁשֶ ָדם: ְוֶאת ּפַ ְלַאּבְ
ִמיָדם ָנַתן  ן ְלַהׁשְ ׁשּוׁשָ ן ּבְ ר ִנּתַ ֲאׁשֶ
יד  ר ּוְלַהּגִ לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסּתֵ
ֶלְך  ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ
ָפָניו ַעל  ׁש ִמּלְ ן לֹו ּוְלַבּקֵ ְלִהְתַחּנֶ
ר ֵאת  ד ְלֶאְסּתֵ ּגֵ בֹוא ֲהָתְך ַוּיַ ּה: ַוּיָ ַעּמָ
ר ַלֲהָתְך  ָכי: ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ְבֵרי ָמְרּדֳ ּדִ
ֶלְך  ל ַעְבֵדי ַהּמֶ ָכי: ּכָ הּו ֶאל ָמְרּדֳ ַצּוֵ ַוּתְ
ר  ֶלְך יֹוְדִעים ֲאׁשֶ ְוַעם ְמִדינֹות ַהּמֶ
ר ָיבֹוא ֶאל  ה ֲאׁשֶ ָ ל ִאיׁש ְוִאׁשּ ּכָ
ר  ִניִמית ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאל ֶהָחֵצר ַהּפְ ַהּמֶ
תֹו ְלָהִמית ְלַבד  ֵרא ַאַחת ּדָ לֹא ִיּקָ
ְרִביט  ֶלְך ֶאת ׁשַ יט לֹו ַהּמֶ ר יֹוׁשִ ֵמֲאׁשֶ
ָהב ְוָחָיה ַוֲאִני לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא  ַהּזָ
ידּו  ּגִ ַוּיַ יֹום:  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ֶזה  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל 
ר: ַוּיֹאֶמר  ְבֵרי ֶאְסּתֵ ָכי ֵאת ּדִ ְלָמְרּדֳ
י  ַדּמִ ר ַאל ּתְ יב ֶאל ֶאְסּתֵ ַכי ְלָהׁשִ ָמְרּדֳ
ל  ֶלְך ִמּכָ ית ַהּמֶ ֵלט ּבֵ ְך ְלִהּמָ ְבַנְפׁשֵ
י  ֲחִריׁשִ י ִאם ַהֲחֵרׁש ּתַ הּוִדים: ּכִ ַהּיְ

ָלה ַיֲעמֹוד  ֵעת ַהּזֹאת ֶרַוח ְוַהּצָ ּבָ
קֹום ַאֵחר ְוַאּתְ ּוֵבית  הּוִדים ִמּמָ ַלּיְ
ָאִביְך ּתֹאֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת 
ַוּתֹאֶמר  ְלכּות:  ַלּמַ ַעּתְ  זֹאת ִהּגַ ּכָ
ָכי: ֵלְך  יב ֶאל ָמְרּדֳ ר ְלָהׁשִ ֶאְסּתֵ
ְמְצִאים  הּוִדים ַהּנִ ל ַהּיְ נֹוס ֶאת ּכָ ּכְ
ן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל  ׁשּוׁשָ ּבְ
ם  ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ּגַ לֹׁשֶ ּתּו ׁשְ ׁשְ ּתִ
ן ּוְבֵכן ָאבֹוא  ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ּכֵ
ר  ת ְוַכֲאׁשֶ ר לֹא ַכּדָ ֶלְך ֲאׁשֶ ֶאל ַהּמֶ
ַעׂש  ָכי ַוּיַ ֲעבֹר ָמְרּדֳ י: ַוּיַ י ָאָבְדּתִ ָאַבְדּתִ

ר:  ָתה ָעָליו ֶאְסּתֵ ר ִצּוְ כֹל ֲאׁשֶ ּכְ

י ה  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיִהי ּבַ
ר  ֶאְסּתֵ ׁש  ְלּבַ ַוּתִ
ֲעמֹד  ַוּתַ ַמְלכּות 
נַֹכח  ִניִמית  ַהּפְ ֶלְך  ַהּמֶ ית  ּבֵ ֲחַצר  ּבַ
א  ּסֵ ב ַעל ּכִ ֶלְך יֹוׁשֵ ֶלְך ְוַהּמֶ ית ַהּמֶ ּבֵ
ְלכּות נַֹכח  ֵבית ַהּמַ ַמְלכּותֹו ּבְ
ֶלְך  ִית: ַוְיִהי ִכְראֹות ַהּמֶ ַתח ַהּבָ ּפֶ
ָחֵצר  ה עֶֹמֶדת ּבֶ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶאת ֶאְסּתֵ
ֶלְך  ט ַהּמֶ ַוּיֹוׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ֵחן  ָאה  ָנׂשְ
ר  ָהב ֲאׁשֶ ְרִביט ַהּזָ ר ֶאת ׁשַ ְלֶאְסּתֵ
רֹאׁש  ע ּבְ ּגַ ר ַוּתִ ְקַרב ֶאְסּתֵ ָידֹו ַוּתִ ּבְ
ֶלְך ַמה  ְרִביט: ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהּמֶ ַ ַהׁשּ
ֵתְך  ׁשָ ּקָ ה ּוַמה ּבַ ְלּכָ ר ַהּמַ ְך ֶאְסּתֵ ּלָ
ֵתן ָלְך: ַוּתֹאֶמר  ְלכּות ְוִיּנָ ַעד ֲחִצי ַהּמַ
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ֶלְך טֹוב ָיבֹוא  ר ִאם ַעל ַהּמֶ ֶאְסּתֵ
ה  ּתֶ ׁשְ ֶלְך ְוָהָמן ַהּיֹום ֶאל ַהּמִ ַהּמֶ
ֶלְך  ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר  יִתי לֹו:  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ
ַבר  ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן ַלֲעׂשֹות ֶאת ּדְ
ֶאל  ְוָהָמן  ֶלְך  ַהּמֶ בֹא  ַוּיָ ר  ֶאְסּתֵ
ר:  ֶאְסּתֵ ָתה  ָעׂשְ ר  ֲאׁשֶ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ
ה  ּתֵ ִמׁשְ ר ּבְ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
ֵתן ָלְך ּוַמה  ֵאָלֵתְך ְוִיּנָ ְ ִין ַמה ׁשּ ַהּיַ
ְוֵתָעׂש:  ְלכּות  ַהּמַ ֲחִצי  ַעד  ֵתְך  ׁשָ ּקָ ּבַ
ֵאָלִתי  ַוּתֹאַמר ׁשְ ר  ַען ֶאְסּתֵ ַוּתַ
ֵעיֵני  ּבְ ִתי: ִאם ָמָצאִתי ֵחן  ׁשָ ּוַבּקָ
ֶלְך טֹוב ָלֵתת  ַהּמֶ ֶלְך ְוִאם ַעל  ַהּמֶ
ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות  ֵאָלִתי  ׁשְ ֶאת 
ה  ּתֶ ׁשְ ֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהּמִ ָיבֹוא ַהּמֶ
ה  ה ָלֶהם ּוָמָחר ֶאֱעׂשֶ ר ֶאֱעׂשֶ ֲאׁשֶ
ּיֹום ַההּוא  ֵצא ָהָמן ּבַ ֶלְך: ַוּיֵ ְדַבר ַהּמֶ ּכִ
ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת  ׂשָ
ֶלְך ְולֹא ָקם ְולֹא  ַער ַהּמֶ ׁשַ ַכי ּבְ ָמְרּדֳ
ַכי  ֵלא ָהָמן ַעל ָמְרּדֳ ּמָ ּנּו ַוּיִ ָזע ִמּמֶ
בֹוא ֶאל  ק ָהָמן ַוּיָ ְתַאּפַ ֵחָמה: ַוּיִ
ֵבא ֶאת אֲֹהָביו ְוֶאת  ַלח ַוּיָ ׁשְ יתֹו ַוּיִ ּבֵ
ר ָלֶהם ָהָמן ֶאת  ּתֹו: ַוְיַסּפֵ ֶזֶרׁש ִאׁשְ
ר  ל ֲאׁשֶ ָניו ְוֵאת ּכָ רֹו ְורֹב ּבָ בֹוד ָעׁשְ ּכְ
אֹו ַעל  ְ ר ִנׂשּ ֶלְך ְוֵאת ֲאׁשֶ לֹו ַהּמֶ ּדְ ּגִ
ָהָמן  ַוּיֹאֶמר  ֶלְך:  ַהּמֶ ְוַעְבֵדי  ִרים  ָ ַהׂשּ
ה ִעם  ְלּכָ ר ַהּמַ ַאף לֹא ֵהִביָאה ֶאְסּתֵ

ָתה  ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֶלְך ֶאל ַהּמִ ַהּמֶ
י ִאם אֹוִתי ְוַגם ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא  ּכִ
ה  ֶלְך: ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֶ ָלּה ִעם ַהּמֶ
ר ֲאִני רֶֹאה ֶאת  ָכל ֵעת ֲאׁשֶ ִלי ּבְ
ֶלְך:  ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ הּוִדי יֹוׁשֵ ַכי ַהּיְ ָמְרּדֳ
ּתֹו ְוָכל אֲֹהָביו  ֶזֶרׁש ִאׁשְ ַוּתֹאֶמר לֹו 
ה ּוַבּבֶֹקר  ים ַאּמָ ִ בֹּהַ ֲחִמׁשּ ַיֲעׂשּו ֵעץ ּגָ
ַכי ָעָליו  ֶלְך ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרּדֳ ֱאמֹר ַלּמֶ
ֵמַח  ה ׂשָ ּתֶ ׁשְ ֶלְך ֶאל ַהּמִ ּובֹא ִעם ַהּמֶ
ַעׂש ָהֵעץ:  ָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוּיַ יַטב ַהּדָ ַוּיִ

ַנת ו  ׁשְ ָנְדָדה  ְיָלה ַההּוא  ּלַ ּבַ
ְלָהִביא  ַוּיֹאֶמר  ֶלְך  ַהּמֶ
ְבֵרי  ְכרֹנֹות ּדִ ֶאת ֵסֶפר ַהּזִ
ֶלְך:  ַהּמֶ ִלְפֵני  ִנְקָרִאים  ְהיּו  ַוּיִ ִמים  ַהּיָ
ַכי ַעל  יד ָמְרּדֳ ר ִהּגִ ֵצא ָכתּוב ֲאׁשֶ ּמָ ַוּיִ
ֶלְך  ַהּמֶ ָסִריֵסי  ֵני  ׁשְ ָוֶתֶרׁש  ְגָתָנא  ּבִ
לַֹח  ְקׁשּו ִלׁשְ ר ּבִ ף ֲאׁשֶ ְֹמֵרי ַהּסַ ִמׁשּ
ֶלְך  ֵורֹוׁש: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ֶלְך ֲאַחׁשְ ּמֶ ָיד ּבַ
ַכי ַעל  ה ְלָמְרּדֳ ה ְיָקר ּוְגדּוּלָ ֲעׂשָ ַמה ּנַ
ְרָתיו לֹא  ֶלְך ְמׁשָ ֶזה ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶ
ֶלְך ִמי  ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר  ָבר:  ּדָ ִעּמֹו  ה  ַנֲעׂשָ
ֶלְך  ית ַהּמֶ ּבֵ א ַלֲחַצר  ּבָ ְוָהָמן  ֶבָחֵצר 
ֶלְך ִלְתלֹות ֶאת  ַהִחיצֹוָנה ֵלאמֹר ַלּמֶ
ֵהִכין לֹו:  ר  ַכי ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶ ָמְרּדֳ
ה ָהָמן  ֶלְך ֵאָליו ִהּנֵ ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶ
ֶלְך ָיבֹוא:  ָחֵצר ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ עֵֹמד ּבֶ

ֶלְך ַמה  בֹוא ָהָמן ַוּיֹאֶמר לֹו ַהּמֶ ַוּיָ
ֶלְך ָחֵפץ  ר ַהּמֶ ִאיׁש ֲאׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבָ
ִלּבֹו ְלִמי ַיְחּפֹץ  יָקרֹו ַוּיֹאֶמר ָהָמן ּבְ ּבִ
י:  ּנִ ֶלְך ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמּמֶ ַהּמֶ
ר  ֶלְך ִאיׁש ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ָהָמן ֶאל ַהּמֶ
יָקרֹו: ָיִביאּו ְלבּוׁש  ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ַהּמֶ
ֶלְך ְוסּוס  ר ָלַבׁש ּבֹו ַהּמֶ ַמְלכּות ֲאׁשֶ
ן  ר ִנּתַ ֶלְך ַוֲאׁשֶ ר ָרַכב ָעָליו ַהּמֶ ֲאׁשֶ
בּוׁש  רֹאׁשֹו: ְוָנתֹון ַהּלְ ֶתר ַמְלכּות ּבְ ּכֶ
ֶלְך  ֵרי ַהּמֶ ָ ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמׂשּ
יׁשּו ֶאת ָהִאיׁש  ִמים ְוִהְלּבִ ְרּתְ ַהּפַ
יֻבהּו  יָקרֹו ְוִהְרּכִ ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ר ַהּמֶ ֲאׁשֶ
ְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראּו ְלָפָניו  ַעל ַהּסּוס ּבִ
ֶלְך  ר ַהּמֶ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ּכָ
ֶלְך ְלָהָמן  יָקרֹו: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ָחֵפץ ּבִ
בּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס  ַמֵהר ַקח ֶאת ַהּלְ
ַכי  ְלָמְרּדֳ ֵכן  ה  ַוֲעׂשֵ ְרּתָ  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלְך ַאל  ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ הּוִדי ַהּיֹוׁשֵ ַהּיְ
ח  ּקַ ַוּיִ  : ְרּתָ ּבַ ּדִ ר  ָבר ִמּכֹל ֲאׁשֶ ל ּדָ ּפֵ ּתַ
ׁש  ְלּבֵ בּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַוּיַ ָהָמן ֶאת ַהּלְ
ְרחֹוב ָהִעיר  יֵבהּו ּבִ ְרּכִ ַוּיַ ָכי  ֶאת ָמְרּדֳ
ה ָלִאיׁש  ָכה ֵיָעׂשֶ ְקָרא ְלָפָניו ּכָ ַוּיִ
ב  ׁשָ ַוּיָ יָקרֹו:  ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ר ַהּמֶ ֲאׁשֶ
ֶלְך ְוָהָמן ִנְדַחף  ַער ַהּמֶ ַכי ֶאל ׁשַ ָמְרּדֳ
ר  ַוְיַסּפֵ יתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש:  ּבֵ ֶאל 
ּתֹו ּוְלָכל אֲֹהָביו ֵאת  ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאׁשְ

ר ָקָרהּו ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו  ל ֲאׁשֶ ּכָ
הּוִדים  ַהּיְ ַרע  ִמּזֶ ּתֹו ִאם  ִאׁשְ ְוֶזֶרׁש 
ר ַהִחּלֹוָת ִלְנּפֹל ְלָפָניו  ַכי ֲאׁשֶ ָמְרּדֳ
ּפֹול ְלָפָניו:  י ָנפֹול ּתִ לֹא תּוַכל לֹו ּכִ
ֶלְך  ִרים ִעּמֹו ְוָסִריֵסי ַהּמֶ עֹוָדם ְמַדּבְ
ְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן ֶאל  יעּו ַוּיַ ִהּגִ

ר:  ָתה ֶאְסּתֵ ר ָעׂשְ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ַהּמִ

ּתֹות ז  ֶלְך ְוָהָמן ִלׁשְ בֹא ַהּמֶ ַוּיָ
ה:  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ִעם 
ר  ְלֶאְסּתֵ ֶלְך  ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר 
ִין ַמה  ה ַהּיַ ּתֵ ִמׁשְ ִני ּבְ ֵ ּיֹום ַהׁשּ ם ּבַ ּגַ
ֵתן  ה ְוִתּנָ ְלּכָ ר ַהּמַ ֵאָלֵתְך ֶאְסּתֵ ְ ׁשּ
ְלכּות  ֵתְך ַעד ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ָלְך ּוַמה ּבַ
ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ַען  ַוּתַ ְוֵתָעׂש: 
ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  ַוּתֹאַמר ִאם ָמָצאִתי 
ֶתן ִלי  ּנָ ֶלְך טֹוב ּתִ ֶלְך ְוִאם ַעל ַהּמֶ ַהּמֶ
י  ּכִ ִתי:  ׁשָ ַבּקָ ּבְ י  ְוַעּמִ ֵאָלִתי  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ
ִמיד ַלֲהרֹוג  י ְלַהׁשְ ְרנּו ֲאִני ְוַעּמִ ִנְמּכַ
ָפחֹות  ְוִלׁשְ ַלֲעָבִדים  ְוִאּלּו  ד  ּוְלַאּבֵ
ר  י ֵאין ַהּצָ י ּכִ ּתִ ְרנּו ֶהֱחַרׁשְ ִנְמּכַ
ֶלְך  ֶלְך: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ֵנֶזק ַהּמֶ ה ּבְ ׁשֹוֶ
ה  ְלּכָ ר ַהּמַ ֵורֹוׁש ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסּתֵ ֲאַחׁשְ
ר ְמָלאֹו  ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ֲאׁשֶ
ר  ן: ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ
ה ְוָהָמן  ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהּזֶ
ה:  ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ְפֵני ַהּמֶ ִנְבַעת ִמּלִ
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ִין  ַהּיַ ה  ּתֵ ׁשְ ִמּמִ ֲחָמתֹו  ּבַ ָקם  ֶלְך  ְוַהּמֶ
ׁש  יָתן ְוָהָמן ָעַמד ְלַבּקֵ ת ַהּבִ ּנַ ֶאל ּגִ
י ָרָאה  ה ּכִ ְלּכָ ר ַהּמַ ַעל ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסּתֵ
ֶלְך:  י ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהּמֶ ּכִ
ית  יָתן ֶאל ּבֵ ת ַהּבִ ּנַ ב ִמּגִ ֶלְך ׁשָ ְוַהּמֶ
ה  ּטָ ִין ְוָהָמן נֵֹפל ַעל ַהּמִ ה ַהּיַ ּתֵ ִמׁשְ
ֶלְך  ר ָעֶליָה ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ר ֶאְסּתֵ ֲאׁשֶ
י  ה ִעּמִ ְלּכָ ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהּמַ
ֶלְך ּוְפֵני  י ַהּמֶ ָבר ָיָצא ִמּפִ ִית ַהּדָ ּבָ ּבַ
ָהָמן ָחפּו: ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן 
ה ָהֵעץ  ם ִהּנֵ ֶלְך ּגַ ִריִסים ִלְפֵני ַהּמֶ ַהּסָ
ר  ַכי ֲאׁשֶ ה ָהָמן ְלָמְרּדֳ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ֵבית  ֶלְך עֵֹמד ּבְ ר טֹוב ַעל ַהּמֶ ּבֶ ּדִ
ה ַוּיֹאֶמר  ים ַאּמָ ִ בֹּהַ ֲחִמׁשּ ָהָמן ּגָ
ְתלּו ֶאת ָהָמן  ֻלהּו ָעָליו: ַוּיִ ֶלְך ּתְ ַהּמֶ
ָכי ַוֲחַמת  ר ֵהִכין ְלָמְרּדֳ ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶ

ָכָכה:  ֶלְך ׁשָ ַהּמֶ

ּיֹום ַההּוא ָנַתן ח  ּבַ
ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ
ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְלֶאְסּתֵ
ית ָהָמן צֵֹרר )היהודיים(  ֶאת ּבֵ
ֶלְך  א ִלְפֵני ַהּמֶ ַכי ּבָ הּוִדים ּוָמְרּדֳ ַהּיְ
ַסר  ר ַמה הּוא ָלּה: ַוּיָ יָדה ֶאְסּתֵ י ִהּגִ ּכִ
ר ֶהֱעִביר  ְעּתֹו ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאת ַטּבַ ַהּמֶ
ם  ׂשֶ ַוּתָ ָכי  ְלָמְרּדֳ ָנּה  ּתְ ַוּיִ ֵמָהָמן 
ית ָהָמן:  ּבֵ ַכי ַעל  ר ֶאת ָמְרּדֳ ֶאְסּתֵ

ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ר  ַדּבֵ ַוּתְ ר  ֶאְסּתֵ ַוּתֹוֶסף 
ן לֹו  ְתַחּנֶ ְבְּך ַוּתִ ּפֹל ִלְפֵני ַרְגָליו ַוּתֵ ַוּתִ
ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת 
הּוִדים:  ב ַעל ַהּיְ ר ָחׁשַ ְבּתֹו ֲאׁשֶ ַמֲחׁשַ
ְרִבט  ר ֵאת ׁשַ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ ט ַהּמֶ ַוּיֹוׁשֶ
ֲעמֹד ִלְפֵני  ר ַוּתַ ָקם ֶאְסּתֵ ָהב ַוּתָ ַהּזָ
ֶלְך טֹוב  ֶלְך: ַוּתֹאֶמר ִאם ַעל ַהּמֶ ַהּמֶ
ָבר  ר ַהּדָ ְוִאם ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָכׁשֵ
ֵתב  ֵעיָניו ִיּכָ ֶלְך ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ ִלְפֵני ַהּמֶ
ֶבת  ָפִרים ַמֲחׁשֶ יב ֶאת ַהּסְ ְלָהׁשִ
ַתב  ר ּכָ ָדָתא ָהֲאָגִגי ֲאׁשֶ ן ַהּמְ ָהָמן ּבֶ
ָכל  ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ ד ֶאת ַהּיְ ְלַאּבֵ
י ֵאיָכָכה אּוַכל  ֶלְך: ּכִ ְמִדינֹות ַהּמֶ
ֶאת  ִיְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ָרָעה  ּבָ ְוָרִאיִתי 
ָאְבַדן  ּבְ ְוָרִאיִתי  ְוֵאיָכָכה אּוַכל  י  ַעּמִ
ֵורֹׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ י: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ מֹוַלְדּתִ
הּוִדי  ַהּיְ ַכי  ּוְלָמְרּדֳ ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְלֶאְסּתֵ
ר ְואֹתֹו  י ְלֶאְסּתֵ ה ֵבית ָהָמן ָנַתּתִ ִהּנֵ
ַלח ָידֹו  ר ׁשָ לּו ַעל ָהֵעץ ַעל ֲאׁשֶ ּתָ
ְתבּו  ּכִ ם  ְוַאּתֶ הּוִדים:  ּיְ ּבַ )ביהודיים( 
ם  ׁשֵ ּבְ ֵעיֵניֶכם  ּבְ ּטֹוב  ּכַ הּוִדים  ַהּיְ ַעל 
י  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ַעת  ַטּבַ ּבְ ְוִחְתמּו  ֶלְך  ַהּמֶ
ֶלְך  ם ַהּמֶ ׁשֵ ב ּבְ ר ִנְכּתָ ְכָתב ֲאׁשֶ
ֶלְך ֵאין  ַעת ַהּמֶ ַטּבַ ְוַנְחּתֹום ּבְ
ֵעת  ֶלְך ּבָ ְראּו סְֹפֵרי ַהּמֶ ּקָ יב: ַוּיִ ְלָהׁשִ
חֶֹדׁש  הּוא  י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ חֶֹדׁש  ּבַ ַהִהיא 

ֵתב  ּכָ ִרים ּבֹו ַוּיִ ה ְוֶעׂשְ לֹוׁשָ ׁשְ ִסיָון ּבִ
הּוִדים  ַכי ֶאל ַהּיְ ה ָמְרּדֳ ר ִצּוָ ָכל ֲאׁשֶ ּכְ
ֵרי  חֹות ְוׂשָ ִנים ְוַהּפַ ְרּפְ ּדַ ְוֶאל ָהֲאַחׁשְ
ר ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש  ִדינֹות ֲאׁשֶ ַהּמְ
ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה  ַבע ְוֶעׂשְ ׁשֶ
ְלׁשֹנֹו  ְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ּכִ ּוְמִדיָנה ּכִ
ְוִכְלׁשֹוָנם:  ְכָתָבם  ּכִ הּוִדים  ַהּיְ ְוֶאל 
ֵורֹׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ ם ַהּמֶ ׁשֵ ְכּתֹב ּבְ ַוּיִ
ַלח  ׁשְ ַוּיִ ֶלְך  ַהּמֶ ַעת  ַטּבַ ּבְ ְחּתֹם  ַוּיַ
רְֹכֵבי  ּסּוִסים  ּבַ ָהָרִצים  ַיד  ּבְ ְסָפִרים 
ִכים:  ֵני ָהַרּמָ ָרִנים ּבְ ּתְ ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחׁשְ
ר  הּוִדים ֲאׁשֶ ֶלְך ַלּיְ ר ָנַתן ַהּמֶ ֲאׁשֶ
ֵהל ְוַלֲעמֹד ַעל  ָכל ִעיר ָוִעיר ְלִהּקָ ּבְ
ד ֶאת  ִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאּבֵ ם ְלַהׁשְ ַנְפׁשָ
ִרים אָֹתם  ל ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהּצָ ּכָ
יֹום ֶאָחד  ָלָלם ָלבֹוז: ּבְ ים ּוׁשְ ַטף ְוָנׁשִ
ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ּבְ
ר  ֵנים ָעׂשָ ר ְלחֶֹדׁש ׁשְ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ
ָתב  ֶגן ַהּכְ ְתׁשֶ הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר: ּפַ
לּוי  ָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּגָ ת ּבְ ֵתן ּדָ ְלִהּנָ
)היהודיים(  ְוִלְהיֹות  ים  ָהַעּמִ ְלָכל 
ַלּיֹום  ֲעִתיִדים  )עתודים(  הּוִדים  ַהּיְ
ֵקם ֵמאְֹיֵביֶהם: ָהָרִצים  ה ְלִהּנָ ַהּזֶ
ָיְצאּו  ָרִנים  ּתְ ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחׁשְ רְֹכֵבי 
ֶלְך  ַהּמֶ ְדַבר  ּבִ ּוְדחּוִפים  ְמבָֹהִלים 
יָרה:  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ָנה  ִנּתְ ת  ְוַהּדָ

ְלבּוׁש  ֶלְך ּבִ ְפֵני ַהּמֶ ַכי ָיָצא ִמּלִ ּוָמְרּדֳ
ָזָהב  ַוֲעֶטֶרת  ָוחּור  ֵכֶלת  ּתְ ַמְלכּות 
ְוָהִעיר  ָמן  ְוַאְרּגָ ּבּוץ  ְוַתְכִריְך  דֹוָלה  ּגְ
הּוִדים  ַלּיְ ֵמָחה:  ְוׂשָ ָצֲהָלה  ן  ׁשּוׁשָ
ׂשֹן ִויָקר:  ְמָחה ְוׂשָ ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ
ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר 
יַע  ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ַבר ַהּמֶ ר ּדְ ְמקֹום ֲאׁשֶ
ה  ּתֶ ִמׁשְ הּוִדים  ַלּיְ ׂשֹון  ְוׂשָ ְמָחה  ׂשִ
י ָהָאֶרץ  ים ֵמַעּמֵ ְויֹום טֹוב ְוַרּבִ
הּוִדים  ַהּיְ ַחד  ּפַ י ָנַפל  ּכִ ִמְתַיֲהִדים 

ֲעֵליֶהם: 

ר ט  ָעׂשָ ֵנים  ּוִבׁשְ
חֶֹדׁש  הּוא  חֶֹדׁש 
ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֲאָדר 
ַבר  יַע ּדְ ר ִהּגִ ר יֹום ּבֹו ֲאׁשֶ ָעׂשָ
ר  ּיֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות ּבַ ַהּמֶ
לֹוט  הּוִדים ִלׁשְ רּו אְֹיֵבי ַהּיְ ּבְ ׂשִ
ְלטּו  ר ִיׁשְ ֶהם ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאׁשֶ ּבָ
ׂשְֹנֵאיֶהם: ִנְקֲהלּו  ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ַהּיְ
ָכל ְמִדינֹות  ָעֵריֶהם ּבְ הּוִדים ּבְ ַהּיְ
לַֹח ָיד  ֵורֹוׁש ִלׁשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ
י ָרָעָתם ְוִאיׁש לֹא ָעַמד  ְמַבְקׁשֵ ּבִ
ם  ְחּדָ י ָנַפל ּפַ ְפֵניֶהם( ּכִ ִלְפֵניֶהם )ּבִ
ִדינֹות  ֵרי ַהּמְ ים: ְוָכל ׂשָ ל ָהַעּמִ ַעל ּכָ
י  חֹות ְועֹׂשֵ ְוַהּפַ ִנים  ְרּפְ ּדַ ְוָהֲאַחׁשְ
ִאים  ְ ְמַנׂשּ ֶלְך  ַלּמֶ ר  ֲאׁשֶ ָלאָכה  ַהּמְ
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ַכי  ַחד ָמְרּדֳ י ָנַפל ּפַ הּוִדים ּכִ ֶאת ַהּיְ
ֵבית  ַכי ּבְ י ָגדֹול ָמְרּדֳ ֲעֵליֶהם: ּכִ
ִדינֹות  ָכל ַהּמְ ְמעֹו הֹוֵלְך ּבְ ֶלְך ְוׁשָ ַהּמֶ
ּכּו  ַכי הֹוֵלְך ְוָגדֹול: ַוּיַ י ָהִאיׁש ָמְרּדֳ ּכִ
ת ֶחֶרב  ָכל אְֹיֵביֶהם ַמּכַ הּוִדים ּבְ ַהּיְ
ֲעׂשּו ְבׂשְֹנֵאיֶהם  ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ַוּיַ
ָהְרגּו  יָרה  ן ַהּבִ ּוְבׁשּוׁשַ ְרצֹוָנם:  ּכִ
ד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש:  הּוִדים ְוַאּבֵ ַהּיְ

ָתא  ְנּדָ ְרׁשַ ּפַ ְוֵאת  
ְלפֹון  ּדַ ְוֵאת  

ָתא:  ַאְסּפָ ְוֵאת  
ּפֹוָרָתא ְוֵאת 
ֲאַדְלָיא ְוֵאת  

ֲאִריָדָתא: ְוֵאת 
א ּתָ ְרַמׁשְ ּפַ ְוֵאת 

ֲאִריַסי  ְוֵאת  
ֲאִרַדי  ְוֵאת  

ַוְיָזָתא:  ְוֵאת 
ָדָתא צֵֹרר  ן ַהּמְ ֵני ָהָמן ּבֶ ֶרת ּבְ ֲעׂשֶ
ְלחּו  ׁשָ לֹא  ה  ּזָ ּוַבּבִ ָהָרגּו  הּוִדים  ַהּיְ
ר  א ִמְסּפַ ּיֹום ַההּוא ּבָ ֶאת ָיָדם: ּבַ
ִלְפֵני  יָרה  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ַהֲהרּוִגים 
ר  ֶלְך ְלֶאְסּתֵ ֶלְך: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ַהּמֶ
יָרה ָהְרגּו  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ּבְ ה  ְלּכָ ַהּמַ
ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ד  ְוַאּבֵ הּוִדים  ַהּיְ
ָאר  ׁשְ ֵני ָהָמן ּבִ ֶרת ּבְ ִאיׁש ְוֵאת ֲעׂשֶ

ָעׂשּו ּוַמה  ֶלְך ֶמה  ַהּמֶ ְמִדינֹות 
ֵתְך  ׁשָ ּקָ ֵתן ָלְך ּוַמה ּבַ ֵאָלֵתְך ְוִיּנָ ְ ׁשּ
ר ִאם ַעל  עֹוד ְוֵתָעׂש: ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ
הּוִדים  ם ָמָחר ַלּיְ ֵתן ּגַ ֶלְך טֹוב ִיּנָ ַהּמֶ
ָדת ַהּיֹום  ן ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשּוׁשָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ:  ֶרת ּבְ ְוֵאת ֲעׂשֶ
ֵתן  ּנָ ן ַוּתִ ֶלְך ְלֵהָעׂשֹות ּכֵ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
ֵני ָהָמן  ֶרת ּבְ ן ְוֵאת ֲעׂשֶ ׁשּוׁשָ ת ּבְ ּדָ
הּוִדים  ַהּיְ )היהודיים(  ֲהלּו  ּקָ ַוּיִ לּו:  ּתָ
ָעה  יֹום ַאְרּבָ ם ּבְ ן ּגַ ׁשּוׁשָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ן  ַהְרגּו ְבׁשּוׁשָ ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ַוּיַ ָעׂשָ
ְלחּו  ה לֹא ׁשָ ּזָ לֹׁש ֵמאֹות ִאיׁש ּוַבּבִ ׁשְ
ר  הּוִדים ֲאׁשֶ ָאר ַהּיְ ֶאת ָיָדם: ּוׁשְ
ֶלְך ִנְקֲהלּו ְוָעמֹד  ְמִדינֹות ַהּמֶ ּבִ
ם ְונֹוַח ֵמאְֹיֵביֶהם ְוָהרֹג  ַעל ַנְפׁשָ
ְבִעים ָאֶלף  ה ְוׁשִ ָ ׂשְֹנֵאיֶהם ֲחִמׁשּ ּבְ
יֹום  ְלחּו ֶאת ָיָדם: ּבְ ה לֹא ׁשָ ּזָ ּוַבּבִ
ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ְונֹוַח  ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ
ר ּבֹו ְוָעׂשֹה אֹתֹו  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ּבְ
)והיהודיים(  ְמָחה:  ְוׂשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ יֹום 
ן ִנְקֲהלּו  ׁשּוׁשָ ּבְ ר  הּוִדים ֲאׁשֶ ְוַהּיְ
ר  ָעׂשָ ָעה  ּוְבַאְרּבָ ּבֹו  ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
ר ּבֹו ְוָעׂשֹה  ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ּבֹו ְונֹוַח ּבַ
ְמָחה: ַעל  ה ְוׂשִ ּתֶ אֹתֹו יֹום ִמׁשְ
ָרִזים  הּוִדים )הפרוזים( ַהּפְ ן ַהּיְ ּכֵ
ים  עֹׂשִ ָרזֹות  ַהּפְ ָעֵרי  ּבְ ִבים  ַהּיֹׁשְ

ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר  ָעה ָעׂשָ ֵאת יֹום ַאְרּבָ
לֹוַח  ה ְויֹום טֹוב ּוִמׁשְ ּתֶ ְמָחה ּוִמׁשְ ׂשִ
ַכי  ְכּתֹב ָמְרּדֳ ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו: ַוּיִ
ַלח ְסָפִרים  ׁשְ ה ַוּיִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֶאת ַהּדְ
ָכל ְמִדינֹות  ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ ל ַהּיְ ֶאל ּכָ
רֹוִבים  ֵורֹוׁש ַהּקְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ
ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם  ם  ְלַקּיֵ ְוָהְרחֹוִקים: 
ר ְלחֶֹדׁש  ָעה ָעׂשָ ים ֵאת יֹום ַאְרּבָ עֹׂשִ
ָכל  ר ּבֹו ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲאָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמׁשּ
ר ָנחּו ָבֶהם  ִמים ֲאׁשֶ ּיָ ּכַ ָנה:  ָנה ְוׁשָ ׁשָ
ר  הּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהחֶֹדׁש ֲאׁשֶ ַהּיְ
ּוֵמֵאֶבל  ְמָחה  ְלׂשִ גֹון  ִמּיָ ְך ָלֶהם  ֶנְהּפַ
ְיֵמי  ַלֲעׂשֹות אֹוָתם  ְליֹום טֹוב 
לֹוַח ָמנֹות  ְמָחה ּוִמׁשְ ה ְוׂשִ ּתֶ ִמׁשְ
ָלֶאְביֹוִנים:  נֹות  ּוַמּתָ ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ר ֵהֵחּלּו  הּוִדים ֵאת ֲאׁשֶ ל ַהּיְ ְוִקּבֵ
ַכי  ַתב ָמְרּדֳ ר ּכָ ַלֲעׂשֹות ְוֵאת ֲאׁשֶ
ָדָתא  ן ַהּמְ י ָהָמן ּבֶ ֲאֵליֶהם: ּכִ
ב ַעל  הּוִדים ָחׁשַ ל ַהּיְ ָהֲאָגִגי צֵֹרר ּכָ
יל ּפּור הּוא  ָדם ְוִהּפִ הּוִדים ְלַאּבְ ַהּיְ
ָדם: ּוְבבָֹאּה  ם ּוְלַאּבְ ַהּגֹוָרל ְלֻהּמָ
ָיׁשּוב  ֶפר  ַהּסֵ ֶלְך ָאַמר ִעם  ַהּמֶ ִלְפֵני 
ב ַעל  ר ָחׁשַ ְבּתֹו ָהָרָעה ֲאׁשֶ ַמֲחׁשַ
הּוִדים ַעל רֹאׁשֹו ְוָתלּו אֹתֹו ְוֶאת  ַהּיְ
ִמים  ן ָקְראּו ַלּיָ ָניו ַעל ָהֵעץ: ַעל ּכֵ ּבָ
ן  ם ַהּפּור ַעל ּכֵ ה פּוִרים ַעל ׁשֵ ָהֵאּלֶ

ֶרת ַהּזֹאת ּוָמה ָראּו  ְבֵרי ָהִאּגֶ ל ּדִ ַעל ּכָ
מּו  יַע ֲאֵליֶהם: ִקּיְ ָכה ּוָמה ִהּגִ ַעל ּכָ
הּוִדים ֲעֵליֶהם  לּו ַהּיְ )וקבל( ְוִקּבְ
ְלִוים ֲעֵליֶהם  ל ַהּנִ ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ּכָ
ֵני  ים ֵאת ׁשְ ְולֹא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות עֹׂשִ
ָכל  ם ּבְ ְכָתָבם ְוִכְזַמּנָ ה ּכִ ִמים ָהֵאּלֶ ַהּיָ
ִרים  ִנְזּכָ ה  ִמים ָהֵאּלֶ ָנה: ְוַהּיָ ָנה ְוׁשָ ׁשָ
ָחה  ּפָ ִמׁשְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ים  ְוַנֲעׂשִ
ְוִעיר  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ָחה  ּפָ ּוִמׁשְ
ה לֹא ַיַעְברּו  ָוִעיר ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ
הּוִדים ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף  ִמּתֹוְך ַהּיְ
ה  ְלּכָ ר ַהּמַ ְכּתֹב ֶאְסּתֵ ְרָעם: ַוּתִ ִמּזַ
ֶאת  הּוִדי  ַהּיְ ַכי  ּוָמְרּדֳ ֲאִביַחִיל  ַבת 
ֶרת ַהּפּוִרים  ִאּגֶ ם ֵאת  ְלַקּיֵ ל ּתֶֹקף  ּכָ
ֶאל  ְסָפִרים  ַלח  ׁשְ ַוּיִ ִנית:  ֵ ַהׁשּ ַהּזֹאת 
ִרים  ַבע ְוֶעׂשְ הּוִדים ֶאל ׁשֶ ל ַהּיְ ּכָ
ֵורֹוׁש  ּוֵמָאה ְמִדיָנה ַמְלכּות ֲאַחׁשְ
ם ֵאת ְיֵמי  לֹום ֶוֱאֶמת: ְלַקּיֵ ְבֵרי ׁשָ ּדִ
ר  ֲאׁשֶ יֶהם ּכַ ְזַמּנֵ ה ּבִ ִרים ָהֵאּלֶ ַהּפֻ
ר  הּוִדי ְוֶאְסּתֵ ַכי ַהּיְ ם ֲעֵליֶהם ָמְרּדֳ ִקּיַ
ם  ַנְפׁשָ ַעל  מּו  ִקּיְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ
ְבֵרי ַהּצֹמֹות ְוַזֲעָקָתם:  ְוַעל ַזְרָעם ּדִ
ִרים  ְבֵרי ַהּפֻ ר ִקּיַם ּדִ ּוַמֲאַמר ֶאְסּתֵ

ֶפר:  ּסֵ ב ּבַ ה ְוִנְכּתָ ָהֵאּלֶ
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ֶלְך )אחשרש( י  ם ַהּמֶ ׂשֶ ַוּיָ
ֵורֹוׁש ַמס ַעל ָהָאֶרץ  ֲאַחׁשְ
ה  ם: ְוָכל ַמֲעׂשֵ י ַהּיָ ְוִאּיֵ
ת  ֻדּלַ ת ּגְ ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרׁשַ
ֶלְך ֲהלֹוא  לֹו ַהּמֶ ּדְ ר ּגִ ַכי ֲאׁשֶ ָמְרּדֳ

ִמים  ְבֵרי ַהּיָ תּוִבים ַעל ֵסֶפר ּדִ ֵהם ּכְ
הּוִדי  ַכי ַהּיְ י ָמְרּדֳ ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס: ּכִ
ְוָגדֹול  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ֶנה ַלּמֶ ִמׁשְ
הּוִדים ְוָרצּוי ְלרֹב ֶאָחיו ּדֵֹרׁש  ַלּיְ
לֹום ְלָכל ַזְרעֹו:  טֹוב ְלַעּמֹו ְודֵֹבר ׁשָ

אחר קריאת המגילה גוללה ואחר כך מברך: 

רּוְך  יֵננּו. ּבָ ן ֶאת ּדִ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו. ְוַהּדָ ַאּתָ
נּו.  מּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפׁשֵ ם ּגְ ּלֵ ְוַהּנֹוֵקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו. ְוְוַהְמׁשַ
ל ָצֵריֶהם. ָהֵאל  ָרֵאל ִמּכָ ְפָרע ְלַעּמֹו ִיׂשְ ה ְיָי. ַהּנִ רּוְך ַאּתָ ֵרינּו. ּבָ ְפָרע ָלנּו ִמּצָ ְוַהּנִ

יַע:  ַהּמֹוׁשִ

בשחרית מתחילין שושנת יעקב: 

בֹות ֲערּוִמים:  ֶפר ַמְחׁשְ ר ֵהִניא ֲעַצת ּגֹוִים ַוּיָ ֲאׁשֶ
ַרע ֲעָמֵלק:  ע. ֵנֶצר ָזדֹון ִמּזֶ קּום ָעֵלינּו ָאָדם ָרׁשָ ּבְ

ה ּלֹו ָלֶכד:  תֹו ָיְקׁשָ רֹו ְוָכָרה לֹו ּבֹור. ּוְגֻדּלָ ָעׁשְ ָאה ּבְ ּגָ
ַמד ְמֵהָרה:  ִמיד ְוִנׁשְ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ד. ּבִ ה ְבַנְפׁשֹו ִלְלּכֹד ְוִנְלּכַ ּמָ ּדִ

ִנים:  ְנַאת ַאִחים ַלּבָ ָהָמן הֹוִדיַע ֵאיַבת ֲאבֹוָתיו ְועֹוֵרר ׂשִ
י ְבֶחְמָלתֹו ַעל ֲאָגג נֹוַלד אֹוֵיב:  אּול. ּכִ ְולֹא ָזַכר ַרֲחֵמי ׁשָ

יֵדי ָטהֹור:  ד ָטֵמא ּבִ יק. ְוִנְלּכַ ע ְלַהְכִרית ַצּדִ ָזַמם ָרׁשָ
ע הֹוִסיף ֵחְטא ַעל ֲחָטָאיו:  ְגַגת ָאב. ְוָרׁשָ ַבר ַעל ׁשִ ֶחֶסד ּגָ

ר ַלֲעׂשֹות ָרָעה:  ְתַמּכֵ בֹות ֲערּוָמיו. ַוּיִ ִלּבֹו ַמְחׁשְ ָטַמן ּבְ
ְסּפֹו ָנַתן ְלַהְכִרית ִזְכָרם:  י ֵאל. ּכַ ְקדֹוׁשֵ ַלח ּבִ ָידֹו ׁשָ

ן:  נּו ְבׁשּוׁשָ י ָיָצא ֶקֶצף ְוָדֵתי ָהָמן ִנּתְ ַכי ּכִ ִכְראֹות ָמְרּדְ
ב ַעל ָהֵאֶפר:  ׁשֶ ד ְוָגַזר צֹום ַוּיֵ ר ִמְסּפֵ ק ְוָקׁשַ ָלַבׁש ׂשַ

את ֲעֹון ֲאבֹוֵתינּו:  ָגָגה ְוִלְמחֹל ַחּטַ ר ׁשְ ִמי ֶזה ַיֲעמֹד ְלַכּפֵ
ִנים:  ה ָעְמָדה ְלעֹוֵרר ְיׁשֵ ַרח ִמּלּוָלב. ֵהן ֲהַדּסָ ֵנץ ּפָ

יִנים:  ּנִ קֹותֹו ֵיין ֲחַמת ּתַ ָסִריֶסיָה ִהְבִהילּו ְלָהָמן ְלַהׁשְ
ה לֹו ֵעץ ְוִנְתָלה ָעָליו:  עֹו. ָעׂשָ ִרׁשְ רֹו ְוָנַפל ּבְ ָעׁשְ ָעַמד ּבְ

ְך ְלפּוֵרנּו:  י פּור ָהָמן ֶנְהּפַ ֵבי ֵתֵבל. ּכִ ל יֹוׁשְ ְתחּו ּכָ יֶהם ּפָ ּפִ
ַחת ַנְפׁשֹו:  ן ּתַ ע. אֹוֵיב ִנּתַ ד ָרׁשָ יק ֶנֱחַלץ ִמּיַ ַצּדִ

ָנה:  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מַֹח ּבְ מּו ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ּפּוִרים ְוִלׂשְ ִקּיְ
ִליָת:  ר. ָהָמן ּוָבָניו ַעל ָהֵעץ ּתָ ַכי ְוֶאְסּתֵ ת ָמְרּדְ ִפּלַ ָרִאיָת ֶאת ּתְ
ָכי:  ֵכֶלת ָמְרּדְ ְראֹוָתם ַיַחד ּתְ ֵמָחה ּבִ ת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוׂשָ ּנַ ׁשֹוׁשַ

ָכל ּדֹור ָודֹור:  ׁשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח. ְוִתְקָוָתם ּבְ ּתְ
ְך:  ל ַהחֹוִסים ּבָ ְלמּו ָלֶנַצח ּכָ ל קֶֹויָך לֹא ֵיבֹׁשּו. ְולֹא ִיּכָ ּכָ ְלהֹוִדיַע ׁשֶ

הּוִדי.  ַכי ַהּיְ רּוְך ָמְרּדְ ּבָ ִדי.   ֵקׁש ְלַאּבְ ר ּבִ ָארּור ָהָמן ֲאׁשֶ
ֲעִדי.  ר ּבַ רּוָכה ֶאְסּתֵ ּבְ ת ַמְפִחיִדי.    ֲארּוָרה ֶזֶרׁש ֵאׁשֶ

יִקים.  ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ּבְ ִעים.   ל ָהְרׁשָ ֲארּוִרים ּכָ
ְוַגם ַחְרבֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב: 
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