
 1 

DAS BUCH ESTHER מגילת אסתר

 PN ֲאַחְׁשֵורוֹׁש
 GN. Indien ֹהּדּו
 GN. Äthiopien ּכּוׁש
 Provinz ְמִדיָנה
שבי  sitzen 

 GN. Susa ׁשּוַׁשן
 Burg, Zitadelle ִּביָרה
 Gelage ִמְׁשֶּתה
 GN. Persien ָּפַרס
 GN. Medien ָמַדי
 Aristrokraten, Edle ַּפְרְּתִמים
 sehen ראה
 Reichtum עֶׁשר
 Ehre, Glanz ְיָקר
 Glanz, Pomp, Herrlichkeit ִּתְפֶאֶרת
הְּגדּוּלָ   Grösse, Würde 
 achtzig ְׁשמוִֹנים
 voll sein מלא

 klein ָקָטן
ָהִּּגּנ  Garten 
 Palast ִּביַתן

פרק א
י ִּביֵמ֣י ֲאַחְׁשֵו֑רוֹׁש ֣הּוא ֲאַחְׁשֵו֗רוֹׁש ַהֹּמֵלְך֙  א ַוְיִה֖

ּדּו ְוַעד־ּ֔כּוׁש ים ּוֵמָא֖ה ְמִדיָנֽה: ֵמֹה֣  ֶׁשַ֛בע ְוֶעְׂשִר֥
ים ָהֵה֑ם ְּכֶׁשֶ֣בת ׀ ַהֶּמֶ֣לְך ֲאַחְׁשֵו֗רוֹׁש ַע֚ל  ב ַּבָּיִמ֖

ה:  ן ַהִּביָרֽ ִּבְׁשַנ֤ת  גִּכֵּס֣א ַמְלכּו֔תוֹ ֲאֶׁש֖ר ְּבׁשּוַׁש֥
יו  ֲעָבָד֑ יו ַוֽ ה ְלָכל־ָׂשָר֖ ָׁשלוֹׁש֙ ְלָמְל֔כוֹ ָעָׂש֣ה ִמְׁשֶּת֔

י ַהְּמִדי֖נוֹת ֵח֣יל ׀ ָּפַר֣  ים ְוָׂשֵר֥ ַּפְרְּתִמ֛ י ַהֽ ס ּוָמַד֗
ְּבַהְרֹא֗תוֹ ֶאת־֨עֶׁשר֙ ְּכ֣בוֹד ַמְלכּו֔תוֹ  דְלָפָנֽיו: 

ים ְׁשמוִֹנ֥ים  ים ַרִּב֔ ֶרת ְּגדּוָּל֑תוֹ ָיִמ֣ ר ִּתְפֶא֖ ת־ְיָק֔ ְוֶא֨
ת ֽיוֹם:  ֶּלה ָעָׂש֣ה   הּוְמַא֖ ים ָהֵא֗ ּוִבְמ֣לוֹאת ׀ ַהָּיִמ֣

ֶלְך  ה ַהֶּמ֡ ן ַהִּביָר֜ ְלָכל־ָהָע֣ם ַהִּנְמְצִאים֩ ְּבׁשּוַׁש֨
ר  ֲחַצ֕ ים ַּבֽ ה ִׁשְבַע֣ת ָיִמ֑ ְלִמָּג֧דוֹל ְוַעד־ָקָט֛ן ִמְׁשֶּת֖

ֶלְך: ן ַהֶּמֽ ִּגַּנ֥ת ִּביַת֖
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יֵלי ו ן ַעל־ְּגִל֥ ֶלת ָאחּוז֙ ְּבַחְבֵלי־֣בּוץ ְוַאְרָּגָמ֔  ֣חּור ׀ ַּכְרַּפ֣ס ּוְתֵכ֗

ׁש  ת ַּבַהט־ָוֵׁש֖ ְצַפ֥ ֶסף ַע֛ל ִרֽ ֶכֶ֖סף ְוַעּ֣מּוֵדי ֵׁשׁ֑ש ִמּ֣טוֹת ׀ ָזָה֣ב ָוֶכ֗
ֶרת:  ר ְוֹסָחֽ ים ִמֵּכִל֣ים ׁשוִֹנ֑ים  זְוַד֥ ב ְוֵכִל֖ ְוַהְׁשקוֹת֙ ִּבְכֵל֣י ָזָה֔

ֶלְך:  ב ְּכַי֥ד ַהֶּמֽ ת ֵא֣ין ֹאֵנ֑ס ִּכי־ חְוֵי֥ין ַמְל֛כּות ָר֖ ְוַהְּׁשִתָּי֥ה ַכָּד֖
 ֣ יׁש: ֵכ ֲעׂ֖שוֹת ִּכְר֖צוֹן ִאיׁש־ָוִאֽ ֶלְך ַע֚ל ָּכל־ַר֣ב ֵּבי֔תוֹ ַלֽ ן ׀ ִיַּס֣ד ַהֶּמ֗
ר  ט ה ִמְׁשֵּת֣ה ָנִׁש֑ים ֵּב֚ית ַהַּמְל֔כּות ֲאֶׁש֖ ה ָעְׂשָת֖ י ַהַּמְלָּכ֔ ַּג֚ם ַוְׁשִּת֣

ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽרוֹׁש:        י ְּכ֥טוֹב ֵלב־ַהּמֶ֖  יַלֶּמ֥ ֶלְך ַּבּיוֹם֙ ַהְּׁשִביִע֔
ֲאַבְגָתא֙ ֵזַת֣ר  א ִּבְגָת֤א ַוֽ א ַחְרבוָֹנ֜ ְמהּוָמן ִּבְּזָת֨ ר ִל֠ ֑ ִין ָאַמ֡ ַּבָּי
ֶלְך  ים ֶאת־ְּפֵנ֖י ַהֶּמ֥ ים ַהְמָׁשְ֣רִת֔ ס ִׁשְבַעת֙ ַהָּסִ֣ריִס֔ ְוַכְרַּכ֔

ֶלְך ְּבֶכֶ֣תר  יאֲאַחְׁשֵוֽרוֹׁש:  י ַהַּמְלָּכ֛ה ִלְפֵנ֥י ַהֶּמ֖ ָהִביא ֶאת־ַוְׁשִּת֧ ְל֠
ת מַ  י־טוַֹב֥ ּה ִּכֽ ים ְוַהָּׂשִרים֙ ֶאת־ָיְפָי֔ ַעִּמ֤ ְל֑כּות ְלַהְר֨אוֹת ָהֽ

יא:  ה ִהֽ ֶלְך  יבַמְרֶא֖ י ָלבוֹא֙ ִּבְדַב֣ר ַהֶּמ֔ ן ַהַּמְלָּכ֣ה ַוְׁשִּת֗ ַוְּתָמֵא֞
 ֣ ר ְּבַי ה ֽבוֹ:  דֲאֶׁש֖ ֲעָר֥ ֲחָמ֖תוֹ ָּבֽ ד ַוֽ ֶלְך֙ ְמֹא֔ ף ַהֶּמ֨ ים ַוִּיְקֹצ֤ ַהָּסִריִס֑

ֹ֣  יג ֶלְך ַוּי ים ִּכי־ֵכן֙ ְּדַב֣ר ַהֶּמ֔ ִעִּת֑ ים ֹיְדֵע֣י ָהֽ ֲחָכִמ֖ ֶלְך ַלֽ אֶמר ַהֶּמ֔
ין:  ת ָוִדֽ י ָּכל־ֹיְדֵע֖י ָּד֥ יו ַּכְרְׁשָנ֤א ֵׁשָתר֙  ידִלְפֵנ֕ ב ֵאָל֗ ְוַהָּקֹר֣

י ׀ ָּפַר֣ס  אַאְדָמ֣תָ  ת ָׂשֵר֣ ֶרס ַמְרְסָנ֖א ְממּוָכ֑ן ִׁשְבַע֞ יׁש ֶמ֥ ַתְרִׁש֔
 ֙ י ֹרֵאי ים ִראֹׁשָנ֖ה ַּבַּמְלֽכּות:  ּוָמַד֗ ֶלְך ַהּיְׁשִב֥ ְּכָדת֙  טוְּפֵנ֣י ַהֶּמ֔

ֲאַמר֙  ת־ַמֽ ה ֶאֽ א־ָעְׂשָת֗ ֹֽ י ַע֣ל ׀ ֲאֶׁש֣ר ל ֲעׂ֔שוֹת ַּבַּמְלָּכ֖ה ַוְׁשִּת֑ ה־ַּלֽ ַמֽ
ים:        ַחְׁשֵו֔רוֹׁשַהֶּמֶ֣לְך אֲ  ן  טזְּבַי֖ד ַהָּסִריִסֽ ֹ֣אֶמר ְמוֻמָכ֗ ַוּי

 ֤ ן] ִלְפֵנ ה [ְממּוָכ֗ ֶלְך֙ ְלַבּ֔דוֹ ָעְוָת֖ א ַעל־ַהֶּמ֨ ֹ֤ ים ל ֶלְך֙ ְוַהָּׂשִר֔ י ַהֶּמ֨
ר  ים ֲאֶׁש֕ י ַעל־ָּכל־ַהָּׂשִרים֙ ְוַעל־ָּכל־ָהַ֣עִּמ֔ י ַהַּמְלָּכ֑ה ִּכ֤ ַוְׁשִּת֣

ֶלְךְּבָכל־ְמִדי֖נוֹת הַ  י־ֵיֵצ֤א ְדַבר־ַהַּמְלָּכה֙  יזֲאַחְׁשֵוֽרוֹׁש:  ֶּמ֥ ִּכֽ
ים ְלהַ  ם ַהֶּמֶ֣לְך ַעל־ָּכל־ַהָּנִׁש֔ ן ְּבֵעיֵניֶה֑ן ְּבָאְמָר֗ ְב֥זוֹת ַּבְעֵליֶה֖

ָאה:  י ַהַּמְלָּכ֛ה ְלָפָנ֖יו ְולֹא־ָבֽ יא ֶאת־ַוְׁשִּת֧ ר ְלָהִב֨ ֲאַחְׁשֵו֡רוֹׁש ָאַמ֞
ה ּתֹא יח ַהּ֨יוֹם ַהֶּז֜ ְמעּו֙ ֶאת־ ַמְ֣רָנהְוֽ י ֲאֶׁש֤ר ָׁשֽ ַרס־ּוָמַד֗ ׀ ָׂש֣רוֹת ָּפֽ

ה ְלכֹ֖  ֶצף: ְּדַב֣ר ַהַּמְלָּכ֔ י ִּבָּז֥יוֹן ָוָקֽ ִאם־ יטל ָׂשֵר֣י ַהֶּמֶ֑לְך ּוְכַד֖
י  יו ְוִיָּכֵת֛ב ְּבָדֵת֥ ַעל־ַהֶּמֶ֣לְך ֗טוֹב ֵיֵצ֤א ְדַבר־ַמְלכּות֙ ִמְּלָפָנ֔

א ַיֲֽע֑בוֹ ֹ֣ י ְול ַרס־ּוָמַד֖ ֙ ַהֶּמֶ֣לְך  רָפֽ י ִלְפֵני א־ָת֜בוֹא ַוְׁשִּת֗ ֹֽ ר ל ֲאֶׁש֨
ָּנה: ֲאַחְׁשֵו֔רוֹׁש ּוַמְלכּוָתּה֙  ה ִמֶּמֽ ּה ַהּטוָֹב֥ ֶלְך ִלְרעּוָת֖  כִיֵּת֣ן ַהֶּמ֔

ה  י ַרָּב֖ ר־ַיֲֽעֶׂשה֙ ְּבָכל־ַמְלכּו֔תוֹ ִּכ֥ ם ַהֶּמֶ֤לְך ֲאֶׁשֽ ֩ ִּפְתָג֨ ְוִנְׁשַמע
ים ִיּתְ  יא ְוָכל־ַהָּנִׁש֗ ן:  ֤נּוִה֑ ן ְלִמָּג֖דוֹל ְוַעד־ָקָטֽ  כאְיָקר֙ ְלַבְעֵליֶה֔
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 ֥ ר ְּבֵעיֵנ ר ַוִּייַטב֙ ַהָּדָב֔ ֶלְך ִּכְדַב֥ ים ַוַּיַ֥עׂש ַהֶּמ֖ ֶלְך ְוַהָּׂשִר֑ י ַהֶּמ֖
ן:  ֶלְך ֶאל־ כבְממּוָכֽ ַוִּיְׁשַל֤ח ְסָפִרים֙ ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נוֹת ַהֶּמ֔

ּה ְואֶ  ָוָע֖ם ִּכְלׁשוֹ֑נוֹ ִלְה֤יוֹת ָּכל־ ל־ַע֥םְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנה֙ ִּכְכָתָב֔
ר ִּכלְ     ׁ֥שוֹן ַעּֽמוֹ:ִאיׁש֙ ׂשֵר֣ר ְּבֵבי֔תוֹ ּוְמַדֵּב֖

 
 nachlassen, abklingen שכך
 PN. Waschti ַוְׁשִּתי
 machen עשה
 entscheiden גזר
תשר  dienen 
 bitten בקש
הְּבתּולָ   junges Mädchen 
 ausmustern, einsetzen פקד

קידפָ   Beamter, Offizieller, Eingesetzter 
 Provinz, Distrikt ְמִדיָנה
 Burg, Zitadelle ִּביָרה
 PN. Hegai, Hege ֵהֶגא

ִריססָ   Eunuch 
 geben נתן
 kosmetische Behandlung ַּתְמרּוק
 PN. Mordechai ָמְרֳּדַכי
 .PN. Jair ָיִאיר
 PN Schimi ִׁשְמִעי
 PN. Kisch ִקיׁש
 PN. Benjaminite (vgl. 2 Sam ְיִמיִני
20,1) 
Est 2,5 wird in einer liturgischen Lesung erst  
von der Gemeinde laut vorgelesen und dann 
vom Vorlesenden wiederholt. 

  פרק ב
ת ַהֶּמֶ֣לְך א ְך ֲחַמ֖ ֶּלה ְּכֹׁש֕ ים ָהֵא֔ ַאַחר֙ ַהְּדָבִר֣

ָתה ֙ ְוֵא֣ת ֲאֶׁשר־ָעָׂש֔ ֲחְׁשֵו֑רוֹׁש ָזַכ֤ר ֶאת־ַוְׁשִּתי ַאֽ
ת  יָה: ְוֵא֥ ֶלְך בֲאֶׁשר־ִנְגַז֖ר ָעֶלֽ י־ַהֶּמ֖ ַוּיֹאְמ֥רּו ַנֲֽעֵרֽ

ְמָׁשְרָת֑יו ְיַבְקׁ֥שּו ַלֶּמֶ֛לְך ְנָע֥רוֹת ְּבתּו֖לוֹת טוֹ֥בוֹת
ה:  ד ַהֶּמֶ֣לְך ְּפִקיִדי֘ם ְּבָכל־ְמִדי֣נוֹת גַמְרֶאֽ ְוַיְפֵק֨

ת תּוָלה טוַֹב֨ ה־ְב֠ ַמְלכּותוֹ֒ ְוִיְקְּב֣צּו ֶאת־ָּכל־ַנֲֽעָרֽ
ים ֶאל־ ה ֶאל־ׁשּוַׁש֤ן ַהִּביָרה֙ ֶאל־ֵּב֣ית ַהָּנִׁש֔ ַמְרֶא֜
ֶלְך ֹׁשֵמ֣ר ַהָּנִׁש֑ים ְוָנ֖תוֹן יס ַהֶּמ֖ ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥

ן:  ה ֲאֶׁש֤ר ִּתיַטב֙ ְּבֵעיֵנ֣י דַּתְמרּוֵקיֶהֽ ַּנֲֽעָר֗ ְוַהֽ
 ֥ י ַוִּייַט֧ב ַהָּדָב֛ר ְּבֵעיֵנ ֶלְך ִּתְמֹ֖לְך ַּתַ֣חת ַוְׁשִּת֑ יַהֶּמ֔

ן:        ֶלְך ַוַּיַ֥עׂש ֵּכֽ י ָהָי֖ה ְּבׁשּוַׁש֣ן הַהֶּמ֖ יׁש ְיהּוִד֔ ִא֣
יר ֶּבן־ִׁשְמִע֛י ֶּבן־ י ֶּב֣ן ָיִא֧ ַהִּביָר֑ה ּוְׁש֣מוֹ ָמְרֳּדַכ֗

י: יׁש ְיִמיִנֽ יׁש ִא֥   ִק֖
   

ִים ִעם־ַהֹּגָלה֙  ו ם ְיָכְנָי֣ה ֲאֶׁש֤ר ָהְגָלה֙ ִמי֣רּוָׁשַל֔ ה ִע֖  ֲאֶׁש֣ר ָהְגְלָת֔
ל:  ֶלְך ָּבֶבֽ ר ֶמ֥ ה ְנבּוַכְדֶנאַּצ֖ ֶלְך־ְיהּוָד֑ה ֲאֶׁש֣ר ֶהְגָל֔ י  זֶמֽ ַוְיִה֨

ין ָלּ֖ה ָא֣ב ָוֵא֑ם  י ֵא֥ יא ֶאְסֵּתר֙ ַּבת־ֹּד֔דוֹ ִּכ֛ ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָּס֗ ֹאֵמ֜
ה ּוְב֤מוֹת ַאר֙ ְוטוַֹב֣ת ַמְרֶא֔ ּה ְלָקָחּ֧ה  ְוַהַּנֲֽעָר֤ה ְיַפת־ֹּת֨ יָה֙ ְוִאָּמ֔ ָאִב֨

ת:  ֶלְך֙ ְוָד֔תוֹ  חָמְרֳּדַכ֛י ֖לוֹ ְלַבֽ י ְּבִהָּׁשַמ֤ע ְּדַבר־ַהֶּמ֨ ַוְיִה֗
ח  ה ֶאל־ַי֣ד ֵהָג֑י ַוִּתָּלַק֤ ן ַהִּביָר֖ ץ ְנָע֥רוֹת ַרּ֛בוֹת ֶאל־ׁשּוַׁש֥ ּֽוְבִהָּקֵב֞

ר הַ  ֶלְך ֶאל־ַי֥ד ֵהַג֖י ֹׁשֵמ֥ ים: ֶאְסֵּתר֙ ֶאל־ֵּב֣ית ַהֶּמ֔ ב ט ָּנִׁשֽ ַוִּתיַט֨
יָה  ְיַבֵהל ֶאת־ַּתְמרּוֶק֤ ַהַּנֲֽעָר֣ה ְבֵעיָני֘ו ַוִּתָּׂש֣א ֶחֶ֣סד ְלָפָניו֒ ַו֠
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ֶתת־ָלּ֖ה  ּה ְוֵאת֙ ֶׁשַ֣בע ַהְּנָע֔רוֹת ָהְרֻא֥יוֹת ָלֽ ָה֙ ָלֵת֣ת ָל֔ ְוֶאת־ָמנוֶֹת֨
ים:ִמֵּב֣ית ַהֶּמֶ֑לְך ַוְיַׁשֶּנָ֧ה ְוֶאת־ַנֲֽערוֶֹת֛יָה ְל֖טוֹב ּבֵ֥   ית ַהָּנִׁשֽ

 
 Hif. erzählen נגד
 PN. Ester ֶאְסֵּתר
 Hif. sich verstecken סתר
 PN. Mordechai ָמְרֳּדַכי
 Land der Geburt, Heimat מוֶֹלֶדת
 ,gehen, Hitp. hin- und hergehen הלך
spazieren gehen 
 Hof ֲחַצר
 

ּה  י ר ֶאת־ַעָּמ֖ ְוֶאת־ֽמוַֹלְדָּתּ֑הלֹא־ִהִּג֣יָדה ֶאְסֵּת֔
יד: ר לֹא־ַתִּגֽ י ָמְרֳּדַכ֛י ִצָּו֥ה ָעֶל֖יָה ֲאֶׁש֥ ִּכ֧

ְך ִלְפֵנ֖י ֲחַצ֣ר  יא ּוְבָכל־֣יוֹם ָו֔יוֹם ָמְרֳּדַכי֙ ִמְתַהֵּל֔
ר ּוַמה־ ַעת֙ ֶאת־ְׁש֣לוֹם ֶאְסֵּת֔ ֵּבית־ַהָּנִׁש֑ים ָלַד֨

ּה: ה ָּבֽ   ֵּיָעֶׂש֖
   

ה ָל֣בוֹא ׀ ֶאל־ַהֶּמֶ֣לְך ֲאַחְׁשֵו֗רוֹׁש  יב ה ְוַנֲֽעָר֜ יַע ֹּתר֩ ַנֲֽעָר֨ ּוְבַהִּג֡
י ֵּכ֥ן ִיְמְל֖אּו  ֶדׁש ִּכ֛ ת ַהָּנִׁשים֙ ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֣ר ֹח֔ ּה ְּכַד֤ ִמֵּקץ֩ ֱה֨יוֹת ָל֜
ר ְוִׁשָּׁש֤ה ֳחָדִׁשים֙   ְיֵמ֣י ְמרּוֵקיֶה֑ן ִׁשָּׁש֤ה ֳחָדִׁשים֙ ְּבֶׁשֶ֣מן ַהֹּמ֔

ים:  י ַהָּנִׁשֽ ים ּוְבַתְמרּוֵק֖ ה ָּבָא֣ה ֶאל־ יגַּבְּבָׂשִמ֔ ַּנֲֽעָר֖ ּוָבֶז֕ה ַהֽ
ית  ּה ִמֵּב֥ ן ָלּה֙ ָל֣בוֹא ִעָּמ֔ ר ִיָּנֵ֤תֽ ר ּתֹאַמ֜ ֩ ָּכל־ֲאֶׁש֨ ַהֶּמֶ֑לְך ֵאת

ֶלְך:  ית ַהֶּמֽ ים ַעד־ֵּב֥ יא  ידַהָּנִׁש֖ ה ּ֠וַבֹּבֶקר ִה֣ יא ָבָא֗ ָּבֶעֶ֣רב ׀ ִה֣
ה ֶאל ֶלְך ָׁשָב֞ יס ַהֶּמ֖ ֲעְׁשַג֛ז ְסִר֥ י ֶאל־ַי֧ד ַׁשֽ ־ֵּב֤ית ַהָּנִׁשים֙ ֵׁשִנ֔

ץ  י ִאם־ָחֵפ֥ ֶלְך ִּכ֣ יַלְגִׁש֑ים לֹא־ָת֥בוֹא עוֹד֙ ֶאל־ַהֶּמ֔ ֹׁשֵמ֣ר ַהִּפֽ
ם:  ה ְבֵׁשֽ ֶלְך ְוִנְקְרָא֥ ּוְבַהִּג֣יַע ֹּתר־ֶאְסֵּת֣ר ַּבת־ טוָּבּ֛ה ַהֶּמ֖

י ֲאׁשֶ  ד ָמְרֳּדַכ֡ ֶלְך ֲאִביַחִ֣יל ֹּד֣ ת ָל֣בוֹא ֶאל־ַהֶּמ֗ ח־֨לוֹ ְלַב֜ ר֩ ָלַקֽ
ֶלְך  י ִא֣ם ֶאת־ֲאֶׁש֥ר יֹאַמ֛ר ֵהַג֥י ְסִריס־ַהֶּמ֖ ר ִּכ֠ א ִבְקָׁשה֙ ָּדָב֔ ֹ֤ ל

יָה: ן ְּבֵעיֵנ֖י ָּכל־ֹרֶאֽ י ֶאְסֵּתר֙ ֹנֵׂש֣את ֵח֔  ֹׁשֵמ֣ר ַהָּנִׁש֑ים ַוְּתִה֤

 nehmen לקח
 Zehnter ֲעִׂשיִרי
Der 10. Monat des jüdischen Jahres ist 
"Tewet", der Monat den wir im jüd. 
Kalender zur Zeit der Hebräischwoche 
haben. 
 erheben, heben נשה
 Gunst, Gnade ֵחן
 setzen, stellen, legen שים
 Turban, Tiara ֶּכֶתר
 herrschen מלך

ר  טז ח ֶאְסֵּת֜ ֶאל־ַהֶּמֶ֤לְך ֲאַחְׁשֵורוֹׁש֙ ֶאל־ַוִּתָּלַק֨
ֶדׁש ֵטֵב֑ת י הּוא־ֹח֣ ֲעִׂשיִר֖ ֶדׁש ָהֽ ֵּב֣ית ַמְלכּו֔תוֹ ַּבֹח֥

ַבע ְלַמְלכּוֽתוֹ:  ב ַהֶּמֶ֤לְך ֶאת־  יזִּבְׁשַנת־ֶׁש֖ ַוֶּיֱאַה֨
ן ָוֶחֶ֛סד ְלָפָנ֖יו ים ַוִּתָּׂשא־ֵח֥ ֶאְסֵּתר֙ ִמָּכל־ַהָּנִׁש֔
ּה ֶתר־ַמְלכּות֙ ְּברֹאָׁש֔ ִמָּכל־ַהְּבתּוֹ֑לת ַוָּיֶׂ֤שם ֶּכֽ

י: ַחת ַוְׁשִּתֽ   ַוַּיְמִליֶכָ֖ה ַּת֥
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  ֙  יח ֶלְך ִמְׁשֶּת֣ה ָג֗דוֹל ְלָכל־ָׂשָריו ַעׂש ַהֶּמ֜ ת ִמְׁשֵּת֣ה ַוַּי֨ יו ֵא֖ ֲעָבָד֔  ַוֽ
ֶלְך:  ת ְּכַי֥ד ַהֶּמֽ ן ַמְׂשֵא֖ ה ַוִיֵּת֥ ֲהָנָח֤ה ַלְּמִדינוֹת֙ ָעָׂש֔ יט ֶאְסֵּת֑ר ַוֽ

ֶלְך:  ַער־ַהֶּמֽ ב ְּבַׁשֽ ץ ְּבתּו֖לוֹת ֵׁשִנ֑ית ּוָמְרֳּדַכ֖י יֵׁש֥ ֵא֣ין  כּוְבִהָּקֵב֥
ּה ּכַֽ  ֤ ֶדת ֽמוַֹלְדָּתּה֙ ְוֶאת־ַעָּמ֔ ר ַמֶּג יָה ֶאְסֵּת֗ ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ָעֶל֖

ה  ֲאֶׁש֛ר ָהְיָת֥ ה ַּכֽ ֙ ֶאְסֵּת֣ר ֹעָׂש֔ ֲאַמ֤ר ָמְרֳּדַכי ָמְרֳּדָכ֑י ְוֶאת־ַמֽ
ַער־ כאְבָאְמָנ֖ה ִאּֽתוֹ:        י יֵׁש֣ב ְּבַׁשֽ ם ּוָמְרֳּדַכ֖ ים ָהֵה֔ ַּבָּיִמ֣

ֶלְך֙ מִ  ֶרׁש ְׁשֵנֽי־ָסִריֵס֤י ַהֶּמ֨ ן ָוֶת֜ ף ַהֶּמֶ֑לְך ָקַצף֩ ִּבְגָת֨ ֹּׁשְמֵר֣י ַהַּס֔
ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽרׁש:  ֙ ִלְׁשֹ֣לַח ָי֔ד ַּבֶּמ֖ ע ַהָּדָבר֙  כבַוְיַבְקׁשּו ַוִּיָּוַד֤

ֶלְך  אֶמר ֶאְסֵּת֛ר ַלֶּמ֖ ֹ֧ י ַוַּיֵּג֖ד ְלֶאְסֵּת֣ר ַהַּמְלָּכ֑ה ַוּת ְלָמְרֳּדַכ֔
י:  ם ָמְרֳּדָכֽ א ַוִּיָּתל֥  כגְּבֵׁש֥ ׁש ַהָּדָבר֙ ַוִּיָּמֵצ֔ ם ַעל־ַוְיֻבַּק֤ ּו ְׁשֵניֶה֖

ֶלְך: ים ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ י ַהָּיִמ֖ ב ְּבֵסֶ֛פר ִּדְבֵר֥  ֵע֑ץ ַוִּיָּכֵת֗

 
 
 PN. Haman. (Bei der liturgischen ָהָמן
Vorlesung des Buches Esters ist es 
üblich, bei jeder Erwähnung des 
Namens Haman Lärm zu machen.) 
 PN. Hammedata ַהְּמָדָתא
 PN. Agagiter, aus der Familie von ֲאָגִגי
Agag 
 heben, erheben, aufheben נשא
 setzen, stellen, legen שים
 
 sich beugen, knien כרע
 niederfallen חוה
 
 Geschrieben ("ketiw") ְּבָאְמָרם [ְּכָאְמָרם]
ist ְּבָאְמָרם, doch lesen ("qere") soll 
man: ְּכָאְמָרם . 
 sagen אמר
 
 sehen ראה
 stehen עמד
 
 verachten בזה
 senden שלח
 

  פרק ג
ֶלְך א ֩ ַהֶּמ֨ ֶּלה ִּגַּדל ים ָהֵא֗ ַאַח֣ר ׀ ַהְּדָבִר֣

י ֲאָגִג֖ ָתא ָהֽ ן־ַהְּמָד֛ ֲאַחְׁשֵו֜רוֹׁש ֶאת־ָהָמ֧ן ֶּבֽ
ים ל ָּכל־ַהָּׂשִר֖ ֶׂשם֙ ֶאת־ִּכְס֔אוֹ ֵמַע֕  ְיַנְּׂשֵא֑הּו ַוָּי֨ ַוֽ

ר ִאּֽתוֹ:  ֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁשַ֣ער בֲאֶׁש֥ י ַהֶּמ֜ ְוָכל־ַעְבֵד֨
ֶלְך ֹּכְר  ן ִּכי־ֵכ֖ן ִצָּוה־ַהֶּמ֗ ֲחִוים֙ ְלָהָמ֔ ְׁשַּתֽ ִע֤ים ּוִמֽ

ֲחֶוֽה: ְׁשַּתֽ א ִיֽ ֹ֥ ע ְול א ִיְכַר֖ ֹ֥ י ל ְרֳּדַכ֔ ֣לוֹ ַהֶּמֶ֑לְך ּוָמ֨
ֶלְך ג ַער ַהֶּמ֖ י ַהֶּמֶ֛לְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁש֥ אְמ֜רּו ַעְבֵד֥ ֹ֨ ַוּי

ֶלְך: ת ִמְצַו֥ת ַהֶּמֽ ר ֵא֖ ְלָמְרֳּדָכ֑י ַמּ֨דּוַע֙ ַאָּת֣ה עוֵֹב֔
א ד ֹ֥ ם] ֵאָליו֙ ֣יוֹם ָו֔יוֹם ְול ם [ְּכָאְמָר֤ י ְּבָאְמָר֤ ַוְיִה֗

֙ ן ִלְראוֹת֙ ֲהַיַֽעְמדּו ע ֲאֵליֶה֑ם ַוַּיִּג֣ידּו ְלָהָמ֗ ָׁשַמ֖
ם ֲאֶׁשר־֥הּוא י־ִהִּג֥יד ָלֶה֖ י ִּכֽ ִּדְבֵר֣י ָמְרֳּדַכ֔

י:  ַע הְיהּוִדֽ י ֹּכֵר֥ ן ִּכי־ֵא֣ין ָמְרֳּדַכ֔ ֣ ְרא ָהָמ֔ ַוַּי
ׁשְ  ה: ּוִמֽ ן ֵחָמֽ ֲחֶו֖ה ֑לוֹ ַוִּיָּמֵל֥א ָהָמ֖ יו וַּתֽ ַוִּיֶ֣בז ְּבֵעיָנ֗

ידּו ֖לוֹ ֶאת־ י־ִהִּג֥ ִלְׁשֹ֤לח ָיד֙ ְּבָמְרֳּדַכ֣י ְלַבּ֔דוֹ ִּכֽ



 6 

 Der erste Monat des jüdischen ִניָסן
Kalenders ist der Monat "Nisan" 
(März/April)  
 fallen נפל
 Los. (vgl. akkadisch puru) ּפּור
 Name des 12. und letzten Monats ֲאָדר
des jüd. Kalenders: Adar 
(Februar/März) 
 
 es gibt יש
 verstreut פזר
דדפ  verstreut, versprengt 

 Provinz, Distrikt ְמִדיָנה
 Gesetz ָּדת
 anders שנה
 machen עשה
 angemessen sein שוה
 ruhen נוח

יד ֶאת־ָּכל־ ן ְלַהְׁשִמ֧ ׁש ָהָמ֗ ַע֣ם ָמְרֳּדָכ֑י ַוְיַבֵּק֣
ים ֲאֶׁש֛ר ְּבָכל־ַמְל֥כּות ֲאַחְׁשֵו֖רוֹׁש ַע֥ם ַהְּיהּוִד֛

י: מָ  ן זְרֳּדָכֽ ֶדׁש ִניָס֔ ֙ הּוא־ֹח֣ ֶדׁש ָהִראׁשוֹן ַּבֹח֤
יל ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֑רוֹׁש ִהִּפ֣ ה ַלֶּמ֖ ִּבְׁשַנת֙ ְׁשֵּת֣ים ֶעְׂשֵר֔
ן ִמּ֧יוֹם ׀ ְל֛יוֹם ל ִלְפֵנ֣י ָהָמ֗ ּפּור֩ ֨הּוא ַהּגוָֹר֜
ר: ֶדׁש ֲאָדֽ ר הּוא־ֹח֥ ֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש֖ ֶדׁש ְלֹח֥ ּוֵמֹח֛

ֹ֤א ח דַוּי ֶמר ָהָמן֙ ַלֶּמֶ֣לְך ֲאַחְׁשֵו֔רוֹׁש ֶיְׁש֣נוֹ ַעם־ֶאָח֗
ל ְמִדי֣נוֹת ים ְּבֹכ֖ ַעִּמ֔ ְמֻפָּז֤ר ּוְמֹפָרד֙ ֵּב֣ין ָהֽ
י ם ְוֶאת־ָּדֵת֤ ם ֹׁש֣נוֹת ִמָּכל־ָע֗ ַמְלכּוֶתָ֑ך ְוָדֵתיֶה֞
ם: ֶלְך ֵאין־ׁשוֶֹ֖ה ְלַהִּניָחֽ ים ְוַלֶּמ֥ ֶלְך֙ ֵאיָנ֣ם ֹעִׂש֔ ַהֶּמ֨

 
 

ים  ט ֶרת ֲאָלִפ֜ ב ְלַאְּבָד֑ם ַוֲֽעֶׂש֨ ִאם־ַעל־ַהֶּמֶ֣לְך ֔טוֹב ִיָּכֵת֖
יא ֶאל־ִּגְנֵז֥י  ה ְלָהִב֖ ֶסף ֶאְׁשקוֹל֙ ַעל־ְיֵדי֙ ֹעֵׂש֣י ַהְּמָלאָכ֔ ִּכַּכר־ֶּכ֗

ֶלְך:  ּה ְלָהָמ֧ן  יַהֶּמֽ  ִּיְּתָנ֗ ַוָּיַ֧סר ַהֶּמֶ֛לְך ֶאת־ַטַּבְעּ֖תוֹ ֵמַע֣ל ָי֑דוֹ ַוֽ
ן־ַהְּמָד֛  ים: ֶּבֽ ר ַהְּיהּוִדֽ י ֹצֵר֥ ֲאָגִג֖ ן  יאָתא ָהֽ ֶלְך֙ ְלָהָמ֔ ֹ֤אֶמר ַהֶּמ֨ ַוּי

ֲעׂ֥שוֹת ּ֖בוֹ ַּכּ֥טוֹב ְּבֵעיֶנֽיָך:  ם ַלֽ ַוִּיָּקְראּו֩  יבַהֶּכֶ֖סף ָנ֣תּון ָלְ֑ך ְוָהָע֕
ה ָעָׂש֣ר יוֹ֘ם ּבוֹ֒ ַוִּיָּכֵת֣ ֶדׁש ָהִראׁ֗שוֹן ִּבְׁשלוָֹׁש֨ ֶלְך ַּבֹח֣ י ַהֶּמ֜ ב ֹסְפֵר֨

ֶאל־ַהַּפ֞חוֹת  ֶּמֶלְך ְוֽ ן ֶא֣ל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵנֽי־ַה֠ ָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו֣ה ָהָמ֡ ְּכֽ
ם ְמִדיָנ֤ה  ה ְוֶאל־ָׂשֵ֤רי ַעם֙ ָוָע֔ ֲאֶׁש֣ר ׀ ַעל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֗
ם ַהֶּמֶ֤לְך ֲאַחְׁשֵורׁש֙  ּה ְוַע֥ם ָוָע֖ם ִּכְלׁשוֹ֑נוֹ ְּבֵׁש֨ ּוְמִדיָנה֙ ִּכְכָתָב֔

ב וְ  ֶלְך: ִנְכָּת֔ ַעת ַהֶּמֽ ם ְּבַטַּב֥ ים ְּבַי֣ד  יגֶנְחָּת֖ ְוִנְׁש֨לוַֹח ְסָפִר֜
ג ּוְלַאֵּב֣ד  ֲהֹר֣ יד ַלֽ ָהָרִצי֘ם ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נוֹת ַהֶּמֶלְך֒ ְלַהְׁשִמ֡
ד  ן ַט֤ף ְוָנִׁשים֙ ְּב֣יוֹם ֶאָח֔ ַער ְוַעד־ָזֵק֨ ְּיהּוִדים ִמַּנ֨ ֶאת־ָּכל־ַה֠

ֶדׁש ה ָעָׂש֛ר ְלֹח֥ ֶדׁש ֲאָד֑ר ּוְׁשָלָל֖ם ִּבְׁשלוָֹׁש֥ ר הּוא־ֹח֣  ְׁשֵנים־ָעָׂש֖
ה  ידָלֽבוֹז:  ן ָּדת֙ ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֔ ב ְלִהָּנֵ֤תֽ ַּפְתֶׁשֶ֣גן ַהְּכָת֗

ים ַלּ֥יוֹם ַהֶּזֽה:  ים ִלְה֥יוֹת ֲעִתִד֖ ַעִּמ֑ ים  טוָּג֖לּוי ְלָכל־ָהֽ ָרִצ֞ ָהֽ
ֶלְך ְוהַ  ת ִנְּתָנ֖ה ְּבׁשּוַׁש֣ן ַהִּביָר֑ה ָיְצ֤אּו ְדחּוִפים֙ ִּבְדַב֣ר ַהֶּמ֔ ָּד֥

ן ָנֽבוָֹכה: יר ׁשּוָׁש֖  ְוַהֶּמֶ֤לְך ְוָהָמן֙ ָיְׁש֣בּו ִלְׁשּ֔תוֹת ְוָהִע֥
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 machen עשה
 zerreissen קרע
 Sackgewand, Busskleid ַׂשק
 Asche ֵאֶפר
 hinausgehen יצא
 Schrei ְזָעָקה
 bitter ָמר
 Kleidung ְלבּוׁש
 Provinz, Distrikt ְמִדיָנה
 Gesetz ָּדת
 Trauer ֵאֶבל
 Fasten צוֹם

ִכיּבְ   Weinen 
 Klagen, Trauern ִמְסֵּפד
 etwas als Bett/Lager ausbreiten יצע
Lies (Qere): [ַוָּתבוֹאָנה], obwohl 
geschrieben ist (Ketiw): ַוָּתבוֹאיָנה. 
 kommen בוא

ִריססָ   Eunuch, Offizieller 
 Hif. erzählen נגד
 ,durch Furcht ergriffen sein חיל
geschockt sein, beben vor Angst 
 sich kleiden לבש
 Hif. entfernen סור
 annehmen קבל
 nennen, rufen קרא
 .PN. Hatach ֲהָתְך
 stehen עמד
 gebieten צוה

  פרק ד
ע א ה ַוִּיְקַר֤ י ָיַדע֙ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ר ַנֲֽעָׂש֔ ּוָמְרֳּדַכ֗

ק ָוֵאֶ֑פר ַוֵּיֵצא֙ יו ַוִּיְלַּבׁ֥ש ַׂש֖ ֙ ֶאת־ְּבָגָד֔ ָמְרֳּדַכי
ה: ה ְגֹדָל֖ה ּוָמָרֽ יר ַוִּיְזַע֛ק ְזָעָק֥ ְּב֣תוְֹך ָהִע֔

ין ָל֛בוֹא ב י ֵא֥ ַער־ַהֶּמֶ֑לְך ִּכ֣ ַוָּי֕בוֹא ַע֖ד ִלְפֵנ֣י ַׁשֽ
ק: ֶאל־ ֶלְך ִּבְל֥בּוׁש ָׂשֽ ַער ַהֶּמ֖ ּוְבָכל־ְמִדיָנ֣ה גַׁש֥

ר ְּדַבר־ַהֶּמֶ֤לְך ה ְמקוֹם֙ ֲאֶׁש֨ יַעּוְמִדיָנ֗  ְוָדתוֹ֙ ַמִּג֔
י ּוִמְסֵּפ֑ד ַׂש֣ק ים ְו֥צוֹם ּוְבִכ֖ ֵאֶ֤בל ָּגדוֹל֙ ַלְּיהּוִד֔

ים:  ַרִּבֽ ע ָלֽ ֶפר ֻיַּצ֖ ָּתבוֹאָנה]  דָוֵא֔ ָּתבוֹאיָנה [ַו֠ ַו֠
ל ּה ַוִּתְתַחְלַח֥ יָה֙ ַוַּיִּג֣ידּו ָל֔ ַנֲֽע֨רוֹת ֶאְסֵּת֤ר ְוָסִריֶס֨

ח ּבְ  ד ַוִּתְׁשַל֨ ת־ַהַּמְלָּכ֖ה ְמֹא֑ יׁש ֶאֽ ים ְלַהְלִּב֣ ָגִד֜
ל: א ִקֵּבֽ ֹ֥ יר ַׂשּ֛קוֹ ֵמָעָל֖יו ְול י ּוְלָהִס֥ ָמְרֳּדַכ֗

ֶלְך֙ ֲאֶׁש֣ר ה ְך ִמָּסִריֵס֤י ַהֶּמ֨ ֲהָת֜ ר ַלֽ ַוִּתְקָרא֩ ֶאְסֵּת֨
ַעת ל־ָמְרֳּדָכ֑י ָלַד֥ יָה ַוְּתַצֵּו֖הּו ַעֽ יד ְלָפֶנ֔ ֶהֱעִמ֣

  ַמה־ֶּז֖ה ְוַעל־ַמה־ֶּזֽה:

   
ַער־ו  ר ִלְפֵנ֥י ַׁשֽ יר ֲאֶׁש֖ ל־ָמְרֳּדָכ֑י ֶאל־ְר֣חוֹב ָהִע֔ ְך ֶאֽ א ֲהָת֖ ַוֵּיֵצ֥

ֶלְך:  ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ר ָקָר֑הּו ְוֵא֣ת ׀ ָּפָרַׁש֣ת  זַהֶּמֽ י ֵא֖ ַוַּיֶּגד־֣לוֹ ָמְרֳּדַכ֔
יים  ְׁשקוֹל ַעל־ִּגְנֵז֥י ַהֶּמֶ֛לְך ַּבְּיהּוִד֖ ר ָאַמ֤ר ָהָמן֙ ִל֠ ֶסף ֲאֶׁש֨ ַהֶּכ֗

ם: [ּבַ  ים] ְלַאְּבָדֽ ן  חְּיהּוִד֖ ָּדת ֲאֶׁשר־ִנַּת֨ ב־ַה֠ ְוֶאת־ַּפְתֶׁשֶ֣גן ְּכָתֽ
ר ּוְלַהִּג֣יד ָלּ֑ה  ְּבׁשּוָׁש֤ן ְלַהְׁשִמיָדם֙ ָנַ֣תן ֔לוֹ ְלַהְר֥אוֹת ֶאת־ֶאְסֵּת֖
ׁש  ְתַחֶּנן־֛לוֹ ּוְלַבֵּק֥ יָה ָל֨בוֹא ֶאל־ַהֶּמֶ֧לְך ְלִהֽ ּוְלַצּ֣ווֹת ָעֶל֗

ּה: ִמְּלָפָנ֖יו ַעל י  ט־ַעָּמֽ ת ִּדְבֵר֥ ר ֵא֖ ַוָּי֖בוֹא ֲהָתְ֑ך ַוַּיֵּג֣ד ְלֶאְסֵּת֔
י:  י:  יָמְרֳּדָכֽ ל־ָמְרֳּדָכֽ ְך ַוְּתַצֵּו֖הּו ֶאֽ ֲהָת֔ אֶמר ֶאְסֵּתר֙ ַלֽ ֹ֤  יאַוּת

ים ֲאֶׁש֣ר ָּכל־ ֶלְך ֽיוְֹדִע֗ ֶלְך ְוַעם־ְמִדי֨נוֹת ַהֶּמ֜ י ַהֶּמ֡ ָּכל־ַעְבֵד֣
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ה ֲאֶׁש֣  יׁש ְוִאָּׁש֡ ית  רִא֣ ר ַהְּפִניִמ֜ ֩ ֶאל־ֶהָחֵצ֨ ָיֽבוֹא־ֶאל־ַהֶּמֶלְך
ר ֽיוִֹׁשיט־֥לוֹ  ֲאֶׁש֨ ַבד ֵמֽ ית ְל֠ א ַאַח֤ת ָּדתוֹ֙ ְלָהִמ֔ א־ִיָּקֵר֗ ֹֽ ֲאֶׁש֣ר ל
֙ ָל֣בוֹא  אִתי א ִנְקֵר֨ ֹ֤ י ל ֲאִנ֗ ב ְוָחָי֑ה ַוֽ יט ַהָּזָה֖ ַהֶּמֶ֛לְך ֶאת־ַׁשְרִב֥

ים ֽיוֹם:  ֶלְך ֶז֖ה ְׁשלוִֹׁש֥ י  ביֶאל־ַהֶּמ֔ ת ִּדְבֵר֥ י ֵא֖ ַוַּיִּג֣ידּו ְלָמְרֳּדָכ֔
ר:  ֶאְסֵּתֽ

 
 denken, sich vorstellen דמה
 entkommen, entfliehen מלט
 
 still halten, schweigen חרש
 Erleichterung ֶרַוח
 Erettung ַהָּצָלה
 stehen עמד
 vernichten אבד
 wissen ידע
 Hif. erzählen נגד
 
 sagen אמר
 :.zurückkehren, umkehren; Hif שוב
antworten 
 
 gehen הלך
 sich versammeln כנס
 fasten צום
 essen אכל
 trinken שתה
 kommen בוא
 Gesetz ָּדת
 
 hinübergehen, überschreiten עבר
 Pi gebieten צוה

ֹ֥אֶמר ָמְרֳּדַכ֖י ְלָהִׁש֣יב ֶאל־ֶאְסֵּת֑ר יג          ַוּי
ֶלְך ְך ְלִהָּמֵל֥ט ֵּבית־ַהֶּמ֖ י ְבַנְפֵׁש֔ ַאל־ְּתַדִּמ֣

ים:  ֲחִריִׁש֘י  ידִמָּכל־ַהְּיהּוִדֽ ֲחֵרׁ֣ש ַּתֽ י ִאם־ַהֽ ִּכ֣
ה ַיֲֽע֤מוֹד ַלְּיהּוִדים֙ ָּבֵע֣ת ַהּזֹאת֒ ֶרַ֣וח ְוַהָּצָל֞

ְּת ּו ר ְוַא֥ יִמָּמ֣קוֹם ַאֵח֔ יְך ּתֹאֵב֑דּו ּוִמ֣ ֵבית־ָאִב֖
את ִהַּגַ֖עְּת ַלַּמְלֽכּות: ֹ֔ ַע ִאם־ְלֵע֣ת ָּכז יוֵֹד֔

י:  טו ל־ָמְרֳּדָכֽ יב ֶאֽ ר ְלָהִׁש֥ אֶמר ֶאְסֵּת֖ ֹ֥ ֵלְך֩ טזַוּת
ן ִּנְמְצִא֣ים ְּבׁשּוָׁש֗ ים ַהֽ ְּכ֨נוֹס ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד֜

ַלי ְוַאל־ּתֹאְכ֨לּו ְוַאל־ִּתׁשְ  ּ֜תּו ְׁש֤לֶׁשתְו֣צּומּו ָע֠
י ָא֣צּום ֵּכ֑ן ָיִמים֙ ַלְ֣יָלה ָו֔יוֹם ַּגם־ֲאִנ֥י ְוַנֲֽעֹרַת֖
ר ֲאֶׁש֥ ת ְוַכֽ א־ַכָּד֔ ֹֽ ֶלְך֙ ֲאֶׁש֣ר ל ן ָא֤בוֹא ֶאל־ַהֶּמ֨ ּוְבֵכ֞

ְדִּתי:  ְדִּתי ָאָבֽ ל  יזָאַב֖ ַעׂש ְּכֹכ֛ ר ָמְרָּדָכ֑י ַוַּי֕  ַּיֲֽעֹב֖ ַוֽ
ר ה ָעָל֖יו ֶאְסֵּתֽ  :ֲאֶׁשר־ִצְּוָת֥

 
 
 

 innerer ְּפִניִמי
 gegenüber ֹנַכח
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  פרק ה
י ַוִּתְלַּבׁ֤ש ֶאְסֵּתר֙ ַמְל֔כּות א י ׀ ַּבּ֣יוֹם ַהְּׁשִליִׁש֗ ַוְיִה֣

ית ֹנַ֖כח ֵּב֣ית ֶלְך֙ ַהְּפִניִמ֔ ֲחַצ֤ר ֵּבית־ַהֶּמ֨ ד ַּבֽ ֲעֹמ֞ ַּתֽ ַוֽ
ב ַעל־ִּכֵּס֤א ַמְלכּותוֹ֙ ְּבֵב֣ית ַהֶּמֶלְך יוֵֹׁש֞ ַהֶּמֶ֑לְך ְו֠

ִית:  ַתח ַהָּבֽ ֩ ִכְר֨אוֹתַוְיהִ  בַהַּמְל֔כּות ֹנַ֖כח ֶּפ֥ י
ר ָחֵצ֔ ֶדת֙ ֶּבֽ ה ֹעֶמ֨ ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵּת֣ר ַהַּמְלָּכ֗ ַהֶּמ֜
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 Gunst, Gnade ֵחן
 ausstrecken ישט
 Zepter ַׁשְרִביט
 
הַּבָּקׁשָ   Bitte, Ersuch, Wunsch 
 geben נתן
 
 sagen אמר
 Gelage, Fest ִּמְׁשֶּתה
 machen עשה
 
 sich beeilen מהר
 
 Frage, Gesuch, Petition ְׁשֵאָלה
 
 Est 5,7 ist die Mitte des ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַוּתֹאַמר

Buches im Blick auf die Verse. 

 
 finden מצא
 kommen בוא
 machen עשה
 morgen ָמָחר
 
 
 
 

 

ר ֶאת־ ֶלְך ְלֶאְסֵּת֗ ן ְּבֵעיָנ֑יו ַוּ֨יוֶֹׁשט ַהֶּמ֜ ה ֵח֖ ָנְׂשָא֥
ר ַוִּתַּג֖ע יט ַהָּזָהב֙ ֲאֶׁש֣ר ְּבָי֔דוֹ ַוִּתְקַר֣ב ֶאְסֵּת֔ ַׁשְרִב֤

יט:        אׁש ַהַּׁשְרִבֽ ֹ֥ ֹ֤אֶמר לָ   גְּבר ֶלְךַוּי ּה֙ ַהֶּמ֔
ַמה־ָּלְ֖ך ֶאְסֵּת֣ר ַהַּמְלָּכ֑ה ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵתְ֛ך ַעד־

ְך:  ן ָלֽ י ַהַּמְל֖כּות ְוִיָּנֵ֥תֽ ר ִאם־ דֲחִצ֥ אֶמר ֶאְסֵּת֔ ֹ֣ ַוּת
ֶלְך ֑טוֹב ָי֨בוֹא ַהֶּמֶ֤לְך ְוָהָמן֙ ַהּ֔יוֹם ֶאל־ ַעל־ַהֶּמ֖

יִתי ֽלוֹ:  ה ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ ֹ֣אֶמר הַ   הַהִּמְׁשֶּת֖ ֶלְךַוּי ֶּמ֔
א ֹ֤ ֲעׂ֖שוֹת ֶאת־ְּדַב֣ר ֶאְסֵּת֑ר ַוָּיב ן ַלֽ ֲהרּו֙ ֶאת־ָהָמ֔ ַמֽ
ה ה ֲאֶׁשר־ָעְׂשָת֥ ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֖ ֶלְך֙ ְוָהָמ֔ ַהֶּמ֨

ר:  ִין וֶאְסֵּתֽ אֶמר ַהֶּמֶ֤לְך ְלֶאְסֵּתר֙ ְּבִמְׁשֵּת֣ה ַהַּי֔ ֹ֨ ַוּי
ן ָלְ֑ך ּוַמה־ַּבָּקָׁשתֵ֛  ְך ְוִיָּנֵ֣תֽ יַמה־ְּׁשֵאָלֵת֖ ְך ַעד־ֲחִצ֥

י  זַהַּמְל֖כּות ְוֵתָעֽׂש:  ר ַוּתֹאַמ֑ר ְׁשֵאָלִת֖ ַען ֶאְסֵּת֖ ַוַּת֥
י:  ֶלְך ְוִאם־ חּוַבָּקָׁשִתֽ ן ְּבֵעיֵנ֣י ַהֶּמ֗ אִתי ֵח֜ ִאם־ָמָצ֨

ֲעׂ֖שוֹת י ְוַלֽ ֶלְך֙ ֔טוֹב ָלֵתת֙ ֶאת־ְׁשֵאָ֣לִת֔ ַעל־ַהֶּמ֨
י ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה֙ ֶאת־ַּבָּקָׁשִת֑ ָי֧בוֹא ַהֶּמֶ֣לְך ְוָהָמ֗

ר ֱעֶׂש֖ה ִּכְדַב֥ ר ֶאֽ ם ּוָמָח֥ ֱעֶׂש֣ה ָלֶה֔ ֲאֶׁש֣ר ֶאֽ
ֶלְך:   ַהֶּמֽ

   
ת־ ט ן ֶאֽ ַח ְו֣טוֹב ֵל֑ב ְוִכְראוֹת֩ ָהָמ֨ ַוֵּיֵצ֤א ָהָמן֙ ַּבּ֣יוֹם ַה֔הּוא ָׂשֵמ֖

 ֣ ֶלְך ְולֹא־ָקם֙ ְולֹא־ָז י ְּבַׁשַ֣ער ַהֶּמ֗ ּנּו ַוִּיָּמֵל֥א ָהָמ֛ן ָמְרֳּדַכ֜ ע ִמֶּמ֔
ה:  י ֵחָמֽ ל־ָמְרֳּדַכ֖ ן ַוָּי֖בוֹא ֶאל־ֵּבי֑תוֹ ַוִּיְׁשַל֛ח  יַעֽ ַוִּיְתַאַּפ֣ק ָהָמ֔

֥ ֶרׁש ִאְׁשּֽתוֹ:  יו ְוֶאת־ֶז ֲהָב֖ א ֶאת־ֹאֽ ם ָהָמ֛ן ֶאת־ יאַוָּיֵב֥ ר ָלֶה֥ ַוְיַסֵּפ֨
ב ָּבָנ֑יו ְוֵאת֩ ָּכל־ֲאׁשֶ֨  ֶלְך֙ ְוֵא֣ת ְּכ֥בוֹד ָעְׁש֖רוֹ ְוֹר֣ ר ִּגְּד֤לוֹ ַהֶּמ֨

ֶלְך:  י ַהֶּמֽ ים ְוַעְבֵד֥ ַוּיֹאֶמ֘ר ָהָמן֒ ַא֣ף  יבֲאֶׁש֣ר ִנְּׂש֔אוֹ ַעל־ַהָּׂשִר֖
ה ֲאֶׁשר־ ר ַהַּמְלָּכ֧ה ִעם־ַהֶּמֶ֛לְך ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת֥ לֹא־ֵהִביָאה֩ ֶאְסֵּת֨

רּוא־ָלּ֖ה י ְוַגם־ְלָמָח֛ר ֲאִנ֥י ָקֽ י ִאם־אוִֹת֑ ָתה ִּכ֣ ֶלְך: ָעָׂש֖  ִעם־ַהֶּמֽ
ר ֲאִנ֤י ֹרֶאה֙ ֶאת־ יג ת ֲאֶׁש֨ ה ֵאיֶנּ֥נּו ׁשוֶֹ֖ה ִל֑י ְּבָכל־ֵע֗ ְוָכל־ֶז֕
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ֶלְך:  ַער ַהֶּמֽ ב ְּבַׁש֥ י יוֵֹׁש֖ ֶרׁש  ידָמְרֳּדַכ֣י ַהְּיהּוִד֔ ֩ ֶז֨ אֶמר לוֹ ֹ֣ ַוּת
ַּה ֲחִמִּׁש֣ים יו ַיֲֽעׂשּו־ֵע֘ץ ָּגֹב֣ ֲהָב֗ ֶקר ׀  ִאְׁשּ֜תוֹ ְוָכל־ֹאֽ ַאָּמה֒ ּוַבֹּב֣

ֶלְך ֶאל־ א־ִעם־ַהֶּמ֥ ֹֽ יו ּוב ת־ָמְרֳּדַכי֙ ָעָל֔ ֶלְך ְוִיְת֤לּו ֶאֽ ר ַלֶּמ֗ ֱאֹמ֣
ה ָׂשֵמַ֑ח ַוִּייטַ֧  ץ בַהִּמְׁשֶּת֖ ן ַוַּיַ֥עׂש ָהֵעֽ  :ַהָּדָב֛ר ִלְפֵנ֥י ָהָמ֖

 Nacht ַלְיָלה
 fliehen, entkommen נדד
הְׁשנָ   Schlaf 
 schlafen שנה
 kommen בוא
ןִּזְכרֹ   Erinnerung, Gedenken 
 Tagesereignisse = Chronik ִּדְבֵרי ַהָּיִמים
 lesen קרא
 
 finden מצא
 Hif. erzählen נגד
 PN. Bigtan ִּבְגָתָנא
 PN. Teresch ֶתֶרׁש
 Eunuch, Angestellter des Königs ָסִריס
 hüten, behüten, bewachen שמר
 Schwelle ַסף
 Pi. bitten בקש
 senden שלח
 
 machen עשה
 Ehre, Respekt ְיָקר
הְגדּוּלָ   Grösse, Würde 

 
 Hof ָחֵצר
ןִחיצוֹ  äusserer 
 hängen, pfälen, kreuzigen תלה
 Hif errichten כון
 
 kommen בוא
 gefallen חפץ
 mehr יוֵֹתר
 
 Kleidung ְלבּוׁש
 Pferd סּוס
 reiten, fahren רכב
 
 Turban, Tiara ֶּכֶתר
 

  פרק ו
אֶמר א ֹ֗ ה ְׁשַנ֣ת ַהֶּמֶ֑לְך ַוּי ַּבַּלְ֣יָלה ַה֔הּוא ָנְדָד֖

ים יא ֶאת־ֵסֶ֤פר ַהִּזְכֹרנוֹת֙ ִּדְבֵר֣י ַהָּיִמ֔ ְלָהִב֞
ֶלְך:  ים ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ַוִּיָּמֵצ֣א ָכ֗תּוב בַוִּיְה֥יּו ִנְקָרִא֖

֙ ֶרׁש ְׁשֵני י ַעל־ִּבְגָתָ֣נא ָוֶת֗ יד ָמְרֳּדַכ֜ ֲאֶׁשר֩ ִהִּג֨
י ַהַּס֑ף ֲאֶׁש֤ר ִּבְקׁשּוָ֙סִריֵס֣  ֶלְך ִמֹּׁשְמֵר֖ י ַהֶּמ֔

ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽרוֹׁש:  ֶלְך  גִלְׁשֹ֣לַח ָי֔ד ַּבֶּמ֖ ֹ֣אֶמר ַהֶּמ֔ ַוּי
ר ּוְגדּוָּל֛ה ְלָמְרֳּדַכ֖י ַעל־ֶז֑ה ה ְיָק֧ ה־ַּנֲֽעָׂש֞ ַמֽ
יו לֹא־ַנֲֽעָׂש֥ה ִעּ֖מוֹ ֶלְך֙ ְמָׁשְ֣רָת֔ י ַהֶּמ֨ אְמ֜רּו ַנֲֽעֵר֤ ֹ֨ ַוּי

ר:  א דָּדָבֽ י ֶבָחֵצ֑ר ְוָהָמ֣ן ָּב֗ ֶלְך ִמ֣ ֹ֥אֶמר ַהֶּמ֖ ַוּי
ֶלְך ר ַלֶּמ֔ ה ֵלאֹמ֣ יצוָֹנ֔ ֶלְך֙ ַהִח֣ ֲחַצ֤ר ֵּבית־ַהֶּמ֨ ַלֽ
ין ֽלוֹ: י ַעל־ָהֵע֖ץ ֲאֶׁשר־ֵהִכ֥ ת־ָמְרֳּדַכ֔ ִלְתלוֹת֙ ֶאֽ

ן ֹעֵמ֣ד ה יו ִהֵּנ֥ה ָהָמ֖ ֶלְך֙ ֵאָל֔ י ַהֶּמ֨ אְמ֜רּו ַנֲֽעֵר֤ ֹ֨ ַוּי
ֶלְך ָיֽבוֹא: ֶּבָחֵצ֑  ֹ֥אֶמר ַהֶּמ֖ ַוָּיבוֹ֘א ָהָמן֒  ור ַוּי

ר יׁש ֲאֶׁש֥ ֲעׂ֕שוֹת ָּבִא֕ ֶלְך ַמה־ַלֽ ֹ֤אֶמר לוֹ֙ ַהֶּמ֔ ַוּי
י ֙ ְּבִלּ֔בוֹ ְלִמ֞ ֹ֤אֶמר ָהָמן ֶלְך ָחֵפ֣ץ ִּביָק֑רוֹ ַוּי ַהֶּמ֖

ִּני:  ר ִמֶּמֽ ר יוֵֹת֥ ֲעׂ֥שוֹת ְיָק֖ ץ ַהֶּמֶ֛לְך ַלֽ ֹ֥אֶמר זַיְחֹּפ֥ ַוּי
ץהָ  ֶלְך ָחֵפ֥ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ן ֶאל־ַהֶּמֶ֑לְך ִא֕ ָמ֖

ַבׁש־ּ֖בוֹ חִּביָקֽרוֹ:  ר ָלֽ יאּו֙ ְל֣בּוׁש ַמְל֔כּות ֲאֶׁש֥ ָיִב֨
ר ֲאֶׁש֥ ֶלְך ַוֽ ֙ ַהֶּמ֔ ר ָרַכ֤ב ָעָליו ַהֶּמֶ֑לְך ְו֗סּוס ֲאֶׁש֨

ְוָנ֨תוֹן ַהְּל֜בּוׁש טִנַּת֛ן ֶּכֶ֥תר ַמְל֖כּות ְּברֹאֽׁשוֹ: 
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 geben נתן
 reiten, fahren רכב
 Aristokraten, Edle ַּפְרְּתִמים
 Platz, Marktplatz ְרחוֹב
 so, in dieser Weise ָּכָכה
 machen עשה
 
 eilen מהר
 nehmen לקח
 Hi. fallen, fallen lassen, sich נפל
niederfallen 

ים ְוַהּ֗סּוס ַּפְרְּתִמ֔ ֶלְך֙ ַהֽ י ַהֶּמ֨ יׁש ִמָּׂשֵר֤ ַעל־ַיד־ִא֞
יָק֑רוֹ ֶלְך ָחֵפ֣ץ ִּבֽ יׁש ֲאֶׁש֥ר ַהֶּמ֖ יׁשּו֙ ֶאת־ָהִא֔ ְוִהְלִּב֨
יר ְוָקְר֣אּו ְוִהְרִּכיֻב֤הּו ַעל־ַהּסּוס֙ ִּבְר֣חוֹב ָהִע֔
ץ ֶלְך ָחֵפ֥ יׁש ֲאֶׁש֥ר ַהֶּמ֖ יו ָּכָ֚כה ֵיָעֶׂש֣ה ָלִא֔ ְלָפָנ֔

ח ֶאת־ י: ִּביָקֽרוֹ ֵהר ַק֣ ן ַמ֠ ֶלְך ְלָהָמ֗ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ ַוּי
ְרָּת ַוֲֽעֵׂשה־ֵכן֙ ֲאֶׁש֣ר ִּדַּב֔ ַהְּל֤בּוׁש ְוֶאת־ַהּסּוס֙ ַּכֽ
י ַהּיוֵֹׁש֖ב ְּבַׁשַ֣ער ַהֶּמֶ֑לְך ַאל־ ְלָמְרֳּדַכ֣י ַהְּיהּוִד֔

ְרָּת:  ל ֲאֶׁש֥ר ִּדַּבֽ ר ִמֹּכ֖ ֙ יאַּתֵּפ֣ל ָּדָב֔ ח ָהָמן ַוִּיַּק֤
ת־ָמְרֳּדָכ֑יֶאת־ ַהְּל֣בּוׁש ְוֶאת־ַהּ֔סּוס ַוַּיְלֵּבׁ֖ש ֶאֽ

יו ָּכָ֚כה יר ַוִּיְקָר֣א ְלָפָנ֔ ֙ ִּבְר֣חוֹב ָהִע֔ הּו ַוַּיְרִּכיֵב֨
ץ ִּביָקֽרוֹ: ֶלְך ָחֵפ֥ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥   ֵיָעֶׂש֣ה ָלִא֔

   
י ֶאל־ַׁשַ֣ער יב ֙ ִנְדַח֣ף ֶאל־ֵּבי֔תוֹ  ַוָּיָׁ֥שב ָמְרֳּדַכ֖ ַהֶּמֶ֑לְך ְוָהָמן

אׁש:  ֹֽ ֲח֥פּוי ר ל ַוֽ יו  יגָאֵב֖ ֲהָב֔ ֽ ֤ ֶרׁש ִאְׁשּתוֹ֙ ּוְלָכל־ֹא֣ ן ְלֶז ר ָהָמ֜ ַוְיַסֵּפ֨
֣ ֶרׁש ִאְׁשּ֗תוֹ ִא֣ם  יו ְוֶז ֩ ֨לוֹ ֲחָכָמ֜ אְמרּו ֹ֠ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ר ָקָר֑הּו ַוּי ֵא֖

 ֣ ֩  ַרעִמֶּז י ֲאֶׁשר ים ָמְרֳּדַכ֞ ֙ לֹא־ַהְּיהּוִד֡ ל ְלָפָניו  ַהִחּ֨לוָֹת ִלְנֹּפ֤
י־ָנ֥פוֹל ִּתּ֖פוֹל ְלָפָנֽיו:  ים ִעּ֔מוֹ  ידתּוַכ֣ל ֔לוֹ ִּכֽ עוָֹדם֙ ְמַדְּבִר֣

ן ֶאל־ יא ֶאת־ָהָמ֔ ֙ ְלָהִב֣ לּו ֶלְך ִהִּג֑יעּו ַוַּיְבִה֨ י ַהֶּמ֖ ְוָסִריֵס֥
ה ֲאֶׁשר־ָעְׂשתָ֥  ר: הַהִּמְׁשֶּת֖  ֶאְסֵּתֽ

    פרק ז
ה: א  ר ַהַּמְלָּכֽ ן ִלְׁשּ֖תוֹת ִעם־ֶאְסֵּת֥ ֶלְך֙ ְוָהָמ֔ א ַהֶּמ֨ ֹ֤ ַוּיֹאֶמר֩  בַוָּיב

ִין ַמה־ְּׁשֵאָלֵתְ֛ך  ר ַּג֣ם ַּבּ֤יוֹם ַהֵּׁשִני֙ ְּבִמְׁשֵּת֣ה ַהַּי֔ ֶלְך ְלֶאְסֵּת֜ ַהֶּמ֨
י ַהַּמלְ  ן ָלְ֑ך ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵתְ֛ך ַעד־ֲחִצ֥ ר ַהַּמְלָּכ֖ה ְוִתָּנֵ֣תֽ ֖כּות ֶאְסֵּת֥

ׂש:  אִתי ֵח֤ן  גְוֵתָעֽ ר ִאם־ָמָצ֨ ַען ֶאְסֵּת֤ר ַהַּמְלָּכה֙ ַוּתֹאַמ֔ ַוַּת֨
י ַנְפִׁשי֙  ֶלְך ֑טוֹב ִּתָּנֶֽתן־ִל֤ ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ֖ יָך֙ ַהֶּמ֔ ְּבֵעיֶנ֨

י:  י ְּבַבָּקָׁשִתֽ י ְוַעִּמ֖ יד דִּבְׁשֵאָ֣לִת֔ י ְלַהְׁשִמ֖ ְרנּו֙ ֲאִנ֣י ְוַעִּמ֔ י ִנְמַּכ֨  ִּכ֤
ְׁשִּתי  ְרנּו֙ ֶהֱחַר֔ ים ְוִלְׁשָפ֤חוֹת ִנְמַּכ֨ ֲעָבִד֨ ִאּלּו ַלֽ ֲה֣רוֹג ּוְלַאֵּב֑ד ְו֠ ַלֽ

ֶלְך:       ין ַהָּצ֛ר ׁשוֶֹ֖ה ְּבֵנ֥ ֶזק ַהֶּמֽ י ֵא֥ אֶמר֙ ַהֶּמֶ֣לְך  הִּכ֣ ֹ֨ ַוּי
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י־ֶז֣ה ֔הּו י ֥הּוא ֶזה֙ ְוֵאֽ ֹ֖אֶמר ְלֶאְסֵּת֣ר ַהַּמְלָּכ֑ה ִמ֣ א ֲאַחְׁשֵו֔רוֹׁש ַוּי
ן:  ֲעׂ֥שוֹת ֵּכֽ ר ִא֚יׁש ַצ֣ר  וֲאֶׁשר־ְמָל֥אוֹ ִלּ֖בוֹ ַלֽ אֶמר ֶאְסֵּת֔ ֹ֣ ַוּת

ה:  ֶלְך ְוַהַּמְלָּכֽ ת ִמִּלְפֵנ֥י ַהֶּמ֖ ע ַהֶּז֑ה ְוָהָמ֣ן ִנְבַע֔ ן ָהָר֖ ְואוֵֹי֔ב ָהָמ֥
ִין ֶאל־ִּגַּנ֖ת ַהִּביָת֑ן ְוָהָמ֣  ז ֲחָמתוֹ֙ ִמִּמְׁשֵּת֣ה ַהַּי֔ ם ַּבֽ ֶלְך ָק֤ ן ְוַהֶּמ֜

ה  י־ָכְלָת֥ ה ִּכֽ י ָרָא֔ ה ִּכ֣ ֶאְסֵּת֣ר ַהַּמְלָּכ֔ ׁש ַעל־ַנְפׁשוֹ֙ ֵמֽ ד ְלַבֵּק֤ ָעַמ֗
ֶלְך:  ת ַהֶּמֽ ן ֶאל־ חֵאָל֛יו ָהָרָע֖ה ֵמֵא֥ ת ַהִּביָת֜ ֶלְך ָׁשב֩ ִמִּגַּנ֨ ְוַהֶּמ֡

ל ַעל־ַהִּמָּטה֙ ֲאֶׁש֣ר ֶאְסֵּת֣ר ָעלֶ֔  ִין ְוָהָמן֙ ֹנֵפ֔ יָה ֵּב֣ית ׀ ִמְׁשֵּת֣ה ַהַּי֗
ר  י ַּבָּבִ֑ית ַהָּדָב֗ ַגם ִלְכּ֧בוֹׁש ֶאת־ַהַּמְלָּכ֛ה ִעִּמ֖ ֶלְך ֲה֠ ֹ֣אֶמר ַהֶּמ֔ ַוּי

ן ָחֽפּו:        ֶלְך ּוְפֵנ֥י ָהָמ֖ י ַהֶּמ֔ ְרבוָֹנה  טָיָצא֙ ִמִּפ֣ ֹ֣אֶמר ַח֠ ַוּי
ֶלְך ַּג֣ם ִהֵּנה־ָהֵע֣ץ ֲאֶׁשר־ָעָׂש֪ה  ים ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֗ ד ִמן־ַהָּסִריִס֜ ֶאָח֨

ן ָהמָ֟  ֶלְך ֹעֵמד֙ ְּבֵב֣ית ָהָמ֔ י ֲאֶׁש֧ר ִּדֶּבר־֣טוֹב ַעל־ַהֶּמ֗ ָמְרֳּדַכ֞ ן ְלֽ
יו:  ֶלְך ְּתֻל֥הּו ָעָלֽ ֹ֥אֶמר ַהֶּמ֖ ַּה ֲחִמִּׁש֣ים ַאָּמ֑ה ַוּי ַוִּיְתלּו֙ ֶאת־ יָּגֹב֖

ָכה: ֶלְך ָׁשָכֽ ת ַהֶּמ֖ ֲחַמ֥ ין ְלָמְרֳּדָכ֑י ַוֽ ן ַעל־ָהֵע֖ץ ֲאֶׁשר־ֵהִכ֣  ָהָמ֔

 feindselig sein, befeinden צרר
 ,ist geschrieben (Ketiw) ַהְּיהּוִדיים 
aber lesen muss man: [ַהְּיהּוִדים] 
(Qere). 
  jüdisch ְּיהּוִדי
 Hif. erzählen נגד
 
 Hif. entfernen סור
 Ring ַטַּבַעת
 geben נתן
 setzen, stellen, legen שים
 
 ,Hi. Fortfahren etw. zu tun יסף
hinzufügen 
 fallen, niederfallen נפל
 weinen בכה
 um Gnade flehen חנן
 herübergehen עבר
 Agagiter, Nachkomme von Agag ֲאָגִגי
הַמֲחַׁשבָ   Plan, Gedanke 
 ausstrecken ישט
 Zepter ַׁשְרִבט
 
 finden מצא
 richtig erscheinen, angemessen כשר

  פרק ח
ן ַהֶּמֶ֤לְך ֲאַחְׁשֵורוֹׁש֙ ְלֶאְסֵּת֣ר א ַּבּ֣יוֹם ַה֗הּוא ָנַת֞

ית ה ֶאת־ֵּב֥ יים ַהַּמְלָּכ֔ ן ֹצֵר֣ר ַהְּיהּוִד֑ ָהָמ֖
י־ ֶלְך ִּכֽ י ָּב֚א ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ ים] ּוָמְרֳּדַכ֗ [ַהְּיהּוִד֑

ּה:  ר ַמ֥ה הּוא־ָלֽ יָדה ֶאְסֵּת֖ ֶלְך בִהִּג֥ ַסר ַהֶּמ֜ ַוָּי֨
 ִּיְּתָנּ֖ה ן ַוֽ ָהָמ֔ ֱעִביר֙ ֵמֽ ֶאת־ַטַּבְעּ֗תוֹ ֲאֶׁש֤ר ֶהֽ

ת־מָ  יתְלָמְרֳּדָכ֑י ַוָּתֶׂ֧שם ֶאְסֵּת֛ר ֶאֽ ְרֳּדַכ֖י ַעל־ֵּב֥
ן:        ֶלְך  גָהָמֽ ר ַוְּתַדֵּבר֙ ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ ַוּ֣תוֶֹסף ֶאְסֵּת֗

ֲעִביר֙ ל ִלְפֵנ֣י ַרְגָל֑יו ַוֵּתְ֣בְּך ַוִּתְתַחֶּנן־֗לוֹ ְלַהֽ ַוִּתֹּפ֖
ב ר ָחַׁש֖ ֲחַׁשְבּ֔תוֹ ֲאֶׁש֥ י ְוֵאת֙ ַמֽ ֲאָגִג֔ ֶאת־ָרַעת֙ ָהָמ֣ן ָהֽ

ים:  תוַ  דַעל־ַהְּיהּוִדֽ ר ֵא֖ ֶלְך֙ ְלֶאְסֵּת֔ ּ֤יוֶֹׁשט ַהֶּמ֨
ד ִלְפֵנ֥י ֲעֹמ֖ ַּתֽ ר ַוֽ ַׁשְרִב֣ט ַהָּזָה֑ב ַוָּתָ֣קם ֶאְסֵּת֔

ֶלְך:  ֶלְך ֜טוֹב ְוִאם־  הַהֶּמֽ ּתֹאֶמר ִאם־ַעל־ַהֶּמ֨ ַו֠
ֶלְך יו ְוָכֵׁש֤ר ַהָּדָבר֙ ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ ָמָצ֧אִתי ֵח֣ן ְלָפָנ֗
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 Hi. antworten, erwidern שוב
 vernichten אבד
הְמִדינָ   Provinz, Distrikt 

 
 ?wie ֵאיָכָכה
 können יכל
 sehen ראה
 Vernichtung, Zerstörung ָאְבַדן
 Ort der Geburt, Heimatland מוֶֹלֶדת
 
 hängen, pfälen, kreuzigen תלה
Geschrieben (Ketiw) ist: ַּבְּיהּוִדיים, 
aber lesen muss man (qere): [ַּבְּיהּוִדים] 
 
 

ה ֲאִנ֖י ְּבֵעיָנ֑יו ִיּכָ  ב ְלָהִׁש֣יב ֶאת־ְוטוָֹב֥ ֵת֞
י ֲאָגִג֔ ָתא֙ ָהֽ ן־ַהְּמָד֨ ֶבת ָהָמ֤ן ֶּבֽ ֲחֶׁש֜ ים ַמֽ ַהְּסָפִר֗
ים ֲאֶׁש֖ר ְּבָכל־ ב ְלַאֵּבד֙ ֶאת־ַהְּיהּוִד֔ ֲאֶׁש֣ר ָּכַת֗

ֶלְך:  יִתי וְמִדי֥נוֹת ַהֶּמֽ ָרִא֔ ֙ ְוֽ י ֵאיָכָכ֤ה אּוַכל ִּכ֠
יָכָכ֤  י ְוֵאֽ ָּ֙בָרָע֖ה ֲאֶׁשר־ִיְמָצ֣א ֶאת־ַעִּמ֑ ה אּוַכל

י:        ן מוַֹלְדִּתֽ יִתי ְּבָאְבַד֖ ָרִא֔ אֶמר ַהֶּמֶ֤לְך זְוֽ ֹ֨ ַוּי
י ה ּֽוְלָמְרֳּדַכ֖י ַהְּיהּוִד֑ ֲאַחְׁשֵורׁש֙ ְלֶאְסֵּת֣ר ַהַּמְלָּכ֔
ר ְוֹאתוֹ֙ ָּת֣לּו ַעל־ ן ָנַתִּ֣תי ְלֶאְסֵּת֗ ִהֵּנ֨ה ֵבית־ָהָמ֜

ץ ַע֛ל ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥ח ָי֖דוֹ ַּבְּיהּוִדֽ  ייםָהֵע֔
ים]:   [ַּבְּיהּוִדֽ

   
ֶלְך  ח יֵניֶכם֙ ְּבֵׁש֣ם ַהֶּמ֔ ים ַּכּ֤טוֹב ְּבֵעֽ ַאֶּתם ִּכְת֨בּו ַעל־ַהְּיהּוִד֜ ְו֠

ֶלְך ב ֲאֶׁשר־ִנְכָּת֣ב ְּבֵׁשם־ַהֶּמ֗ י־ְכָת֞  ְוִחְת֖מּו ְּבַטַּבַ֣עת ַהֶּמֶ֑לְך ִּכֽ
יב:  ין ְלָהִׁשֽ ֶלְך ֵא֥ ַעת ַהֶּמ֖ י־ טְוַנְחּ֛תוֹם ְּבַטַּב֥ ַוִּיָּקְר֣אּו ֹסְפֵרֽ

ן  ֶדׁש ִסיָו֗ י הּוא־ֹח֣ ֶדׁש ַהְּׁשִליִׁש֜ ִהיא ַּבֹח֨ ֵעת־ַה֠ ַהֶּמֶ֣לְך ָּבֽ
ָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו֣ה ָמְרֳּדַכ֣י ֶאל־ ִּבְׁשלוָֹׁש֣ה ְוֶעְׂשִרי֘ם ּבוֹ֒ ַוִּיָּכֵת֣ב ְּכֽ

ים י ַהְּמִדי֜נוֹת  ַהְּיהּוִד֡ ים־ְוַהַּפחוֹת֩ ְוָׂשֵר֨ ֲאַחְׁשַּדְרְּפִנֽ ְוֶא֣ל ָהֽ
ה ְמִדיָנ֤ה  ים ּוֵמָאה֙ ְמִדיָנ֔ ּדּו ְוַעד־ּ֗כּוׁש ֶׁשַ֣בע ְוֶעְׂשִר֤ ֲאֶׁש֣ר ׀ ֵמֹה֣
ם  ים ִּכְכָתָב֖ ל־ַהְּיהּוִד֔ ּה ְוַע֥ם ָוָע֖ם ִּכְלֹׁש֑נוֹ ְוֶא֨ ּוְמִדיָנה֙ ִּכְכָתָב֔

ם ְּבַטַּבַ֣עת  יְוִכְלׁשוָֹנֽם:  ב ְּבֵׁשם֙ ַהֶּמֶ֣לְך ֲאַחְׁשֵו֔רׁש ַוַּיְחֹּת֖ ַוִּיְכֹּת֗
ֶכׁש֙  ים ֹרְכֵב֤י ָהֶר֨ ים ַּבּסּוִס֜ ים ְּבַיד֩ ָהָרִצ֨ ַהֶּמֶ֑לְך ַוִּיְׁשַל֣ח ְסָפִר֡

ים: ַרָּמִכֽ ים ְּבֵנ֥י ָהֽ ֲאַחְׁשְּתָרִנ֔ ים יא  ָהֽ ֶלְך ַלְּיהּוִד֣ ן ַהֶּמ֜ ֲאֶׁשר֩ ָנַת֨
ד ַעל־ַנְפָׁשם֒ ׀ ֲאֶׁש֣ר ּבְ  ֲעֹמ֣ יר ְלִהָּקֵה֘ל ְוַלֽ ָכל־ִעיר־ָוִע֗

ים  יל ַע֧ם ּוְמִדיָנ֛ה ַהָּצִר֥ ד ֶאת־ָּכל־ֵח֨ ג ּוְלַאֵּב֜ ֲהֹר֨ ְלַהְׁשִמיד֩ ְוַלֽ
ם ַט֣ף ְוָנִׁש֑ים ּוְׁשָלָל֖ם ָלֽבוֹז:  ד ְּבָכל־ְמִדי֖נוֹת  יבֹאָת֖ ְּב֣יוֹם ֶאָח֔

ר הּוא־ַהֶּמֶ֣לְך ֲאַחְׁשֵו֑רוֹׁש ִּבְׁשלוֹׁשָ֥  ֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש֖ ה ָעָׂש֛ר ְלֹח֥
ר:  ֶדׁש ֲאָדֽ ן ָּדת֙ ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה  יגֹח֥ ב ְלִהָּנֵ֤תֽ ַּפְתֶׁשֶ֣גן ַהְּכָת֗

ים]  יים [ַהְּיהּוִד֤ ים ְוִלְה֨יוֹת ַהְּיהּוִד֤ ּוְמִדיָנ֔ה ָּג֖לּוי ְלָכל־ָהַעִּמ֑
ם ה ְלִהָּנֵק֖ ִתיִדים֙] ַלּ֣יוֹם ַהֶּז֔ ִתוִדים֙ [ֽעֲ ם:  ֽעֲ  ידֵמֹאְיֵביֶהֽ
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ים  ים ָיְֽצ֛אּו ְמֹבָהִל֥ ֲאַחְׁשְּתָרִנ֔ ֶכׁש֙ ָהֽ ים ֹרְכֵב֤י ָהֶר֨ ָהָרִצ֞
ה:        ן ַהִּביָרֽ ת ִנְּתָנ֖ה ְּבׁשּוַׁש֥ ים ִּבְדַב֣ר ַהֶּמֶ֑לְך ְוַהָּד֥ טו ּוְדחּוִפ֖

ֶלְך ִּבְל֤בּוׁש ַמְלכּות֙ ְּתֵכ֣לֶ  י ָיָצ֣א ׀ ִמִּלְפֵנ֣י ַהֶּמ֗ ת ָו֔חּור ּוָמְרֳּדַכ֞
ן  יְך ּ֖בּוץ ְוַאְרָּגָמ֑ן ְוָהִע֣יר ׁשּוָׁש֔ ה ְוַתְכִר֥ ֲעֶטֶ֤רת ָזָהב֙ ְּגדוָֹל֔ ַוֽ

ָחה:  ֲהָל֖ה ְוָׂשֵמֽ ה ְוִׂשְמָח֑ה ְוָׂשׂ֖שן  טזָצֽ ה אוָֹר֖ ְיָת֥ ים ָהֽ ַלְּיהּוִד֕
ר  יר ְמקוֹם֙ ֲאֶׁש֨ ה ּוְבָכל־ִע֣יר ָוִע֗ ר: יז ּוְבָכל־ְמִדיָנ֨ה ּוְמִדיָנ֜ ִויָקֽ

ה ְּד  ים ִמְׁשֶּת֖ ֙ ַלְּיהּוִד֔ יַע ִׂשְמָח֤ה ְוָׂשׂשוֹן ַבר־ַהֶּמֶ֤לְך ְוָדתוֹ֙ ַמִּג֔
ַחד־ ל ַּפֽ י־ָנַפ֥ ים ִּכֽ ְתַיֲֽהִד֔ ֶרץ֙ ִמֽ ַעֵּמ֤י ָהָא֨ ים ֵמֽ ְו֣יוֹם ֑טוֹב ְוַרִּב֞

ם: ים ֲעֵליֶהֽ  ַהְּיהּוִד֖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  פרק ט
ֶדׁש א ֶדׁש הּוא־ֹח֣ ר ֹח֜ ר יוֹם֙ ּוִבְׁשֵנים֩ ָעָׂש֨ ה ָעָׂש֥ ר ִּבְׁשלוָֹׁש֨  ֲאָד֗

ר  ר ִהִּג֧יַע ְּדַבר־ַהֶּמֶ֛לְך ְוָד֖תוֹ ְלֵהָעׂ֑שוֹת ַּבּ֗יוֹם ֲאֶׁש֨ ּ֔בוֹ ֲאֶׁש֨
ר  ם ְוַנֲֽה֣פוְֹך ֔הּוא ֲאֶׁש֨ ִׂשְּב֜רּו ֹאְיֵב֤י ַהְּיהּוִדים֙ ִלְׁש֣לוֹט ָּבֶה֔

ם:  ָּמה ְּבׂשְנֵאיֶהֽ ים ֵה֖ ים ִנְקֽ  בִיְׁשְל֧טּו ַהְּיהּוִד֛ ֲה֨לּו ַהְּיהּוִד֜
ד  ם ְּבָכל־ְמִדינוֹת֙ ַהֶּמֶ֣לְך ֳאַחְׁשֵו֔רוֹׁש ִלְׁשֹ֣לַח ָי֔ ְּבָעֵריֶה֗
ם  ל ַּפְחָּד֖ י־ָנַפ֥ ם ִּכֽ ָעָת֑ם ְוִאיׁש֙ לֹא־ָעַמ֣ד ִלְפֵניֶה֔ י ָרֽ ִּבְמַבְקֵׁש֖

ים:  ֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ֣ים  גַעל־ָּכל־ָהַעִּמֽ י ַהְּמִדי֜נוֹת ְוָהֽ ְוָכל־ָׂשֵר֨
ים ֶאת־וְ  ֶלְך ְמַנְּׂשִא֖ ַהַּפ֗חוֹת ְוֹעֵׂש֤י ַהְּמָלאָכה֙ ֲאֶׁש֣ר ַלֶּמ֔

ם:  י ֲעֵליֶהֽ ַחד־ָמְרֳּדַכ֖ ל ַּפֽ י־ָנַפ֥ ים ִּכֽ י־ָג֤דוֹל  דַהְּיהּוִד֑ ִּכֽ
י־ ֶלְך ְוָׁשְמ֖עוֹ הוֵֹלְ֣ך ְּבָכל־ַהְּמִדי֑נוֹת ִּכֽ ֙ ְּבֵב֣ית ַהֶּמ֔ ָמְרֳּדַכי

יׁש ַוַּיּ֤כּו ַהְּיהּוִדים֙ ְּבָכל־ ה ָמְרֳּדַכ֖י הוֵֹלְ֥ך ְוָגֽדוֹל:       ָהִא֥
ם  ן ַוַּיֲֽעׂ֥שּו ְבׂשְנֵאיֶה֖ ֶרג ְוַאְבָד֑ ֶרב ְוֶה֖ ם ַמַּכת־ֶח֥ ְיֵביֶה֔ ֹא֣

ׁש  וִּכְרצוָֹנֽם:  ד ֲחֵמ֥ ה ָהְר֤גּו ַהְּיהּוִדים֙ ְוַאֵּב֔ ּוְבׁשּוַׁש֣ן ַהִּביָר֗
יׁש:  ָתא: ְוֵא֧ת  זֵמ֖אוֹת ִאֽ ת ׀ ַאְסָּפֽ ְל֖פוֹן ְוֵא֥ ת ׀ ַּדֽ ָתא ְוֵא֥ ׀ ַּפְרַׁשְנָּד֛

ָתא: ט ְוֵא֤ת ׀  ח ת ׀ ֲאִריָדֽ ת ׀ ֲאַדְלָי֖א ְוֵא֥ ָתא ְוֵא֥ ְוֵא֧ת ׀ ּפוָֹר֛
ת ׀ ַוְיָזָֽתא:  י ְוֵא֥ ת ׀ ֲאִרַד֖ י ְוֵא֥ ְׁשָּתא֙ ְוֵא֣ת ׀ ֲאִריַס֔ ֶׂשֶרת  יַּפְרַמ֨ ֲע֠

י ָהמָ֧  תָ  ןְּבֵנ֨ ן־ַהְּמָד֛ א ֶּבֽ ֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ גּו ּוַב֨ ים ָהָר֑ ר ַהְּיהּוִד֖ א ֹצֵר֥
ם:  ן  יאָׁשְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ ֲהרּוִג֛ים ְּבׁשּוַׁש֥ ַּבּ֣יוֹם ַה֗הּוא ָּב֣א ִמְסַּפ֧ר ַהֽ

ֶלְך:        ה ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ֶלְך ְלֶאְסֵּת֣ר  יבַהִּביָר֖ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ ַוּי
 ֩ ה ָהְרגּו ה ְּבׁשּוַׁש֣ן ַהִּביָר֡ ד ֲחֵמׁ֧ש ֵמ֣אוֹת ַהַּמְלָּכ֗ ים ְוַאֵּב֜  ַהְּיהּוִד֨

ֶלְך ֶמ֣ה ָעׂ֑שּו  ן ִּבְׁשָא֛ר ְמִדי֥נוֹת ַהֶּמ֖ יׁש ְוֵאת֙ ֲעֶׂשֶ֣רת ְּבֵנֽי־ָהָמ֔ ִא֗
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Est 8,15 und  
Est 8,16  
werden in der liturgischen Lesung erst von 
der Gemeinde laut vorgelesen und dann 
vom Vorlesenden wiederholt. 

ְך ֖עוֹד ְוֵתָעֽׂש:  ְך ּוַמה־ַּבָּקָׁשֵת֥ ן ָל֔ ָלֵתְך֙ ְוִיָּנֵ֣תֽ  יגּוַמה־ְּׁשֵאֽ
אֶמר ֶאְסֵּתר֙ ִאם־ַעל־ ֹ֤ ר ַלְּיהּוִדים֙ ֔טוֹב יִ  ַהֶּמֶ֣לְךַוּת ָּנֵת֣ן ַּגם־ָמָח֗

ן ִיְת֥לּו  ֶרת ְּבֵנֽי־ָהָמ֖ ֲעׂ֖שוֹת ְּכַד֣ת ַהּ֑יוֹם ְוֵא֛ת ֲעֶׂש֥ ן ַלֽ ֲאֶׁש֣ר ְּבׁשּוָׁש֔
ץ:  ת ְּבׁשּוָׁש֑ן  ידַעל־ָהֵעֽ ן ָּד֖ ן ַוִּתָּנֵת֥ ָעׂ֣שוֹת ֵּכ֔ ֶלְך֙ ְלֵהֽ ֹ֤אֶמר ַהֶּמ֨ ַוּי

ֶרת ְּבנֵֽ  ןְוֵא֛ת ֲעֶׂש֥ יים  טוָּתֽלּו:  י־ָהָמ֖ ֲה֞לּו ַהְּיהּוִד֣ ָּקֽ ַוִּיֽ
ֶדׁש  ם ְּב֣יוֹם ַאְרָּבָע֤ה ָעָׂשר֙ ְלֹח֣ ן ַּג֠ ים] ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש֗ [ַהְּיהּוִד֣
א ָׁשְל֖חּו ֶאת־ ֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ ן ְׁש֥לׁש ֵמ֖אוֹת ִא֑יׁש ּוַב֨ ר ַוַּיַֽהְר֣גּו ְבׁשּוָׁש֔ ֲאָד֔

ם:  ֩ ִּבְמִד  יםּוְׁשָא֣ר ַהְּיהּוִד֡  טזָיָדֽ ֲה֣לּו ׀ ֲאֶׁשר ֶלְך ִנְקֽ י֨נוֹת ַהֶּמ֜
ה  ם ֲחִמָּׁש֥ ֙ ְּבׂ֣שְנֵאיֶה֔ ם ְוָהֹרג ְיֵביֶה֔ ֙ ֵמֹא֣ ם ְו֨נוַֹח ד ַעל־ַנְפָׁש֗ ְוָעֹמ֣

ם:  ְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ א ָׁשֽ ֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ ים ָאֶ֑לף ּוַב֨ ה  יזְוִׁשְבִע֖ ְּביוֹם־ְׁשלָׁש֥
ֶדׁש ֲאָד֑ר ְו֗נוַֹח ְּבאַ  ר ְלֹח֣ ּ֔בוֹ ְוָעׂ֣שה ֹא֔תוֹ ֖יוֹם ָעָׂשר֙  ְרָּבָע֤הָעָׂש֖

ה:  ה ְוִׂשְמָחֽ ן   יחִמְׁשֶּת֥ ים] ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש֗ יים [ְוַהְּיהּוִד֣ ְוַהְּיהּוִד֣
ֲחִמָּׁש֤ה  ר ּ֑בוֹ ְו֗נוַֹח ַּבֽ ֲהלּו֙ ִּבְׁשלָׁש֤ה ָעָׂשר֙ ּ֔בוֹ ּוְבַאְרָּבָע֥ה ָעָׂש֖ ִנְקֽ

ה ְוׂשִ  םָעָׂשר֙ ּ֔בוֹ ְוָעׂ֣שה ֹא֔תוֹ ֖יוֹ ה: ִמְׁשֶּת֥ ן  יטְמָחֽ ַעל־ֵּכ֞
י ַהְּפָרזוֹת֒  ים] ַהּיְׁשִבי֘ם ְּבָעֵר֣ ים [ַהְּפָרִז֗ ים ַהְּפָרוִז֗ ַהְּיהּוִד֣
ה  ה ּוִמְׁשֶּת֖ ר ִׂשְמָח֥ ֶדׁש ֲאָד֔ ת ֣יוֹם ַאְרָּבָע֤ה ָעָׂשר֙ ְלֹח֣ ים ֵא֠ ֹעִׂש֗

הּו: יׁש ְלֵרֵעֽ  ְו֣יוֹם ֑טוֹב ּוִמְׁש֥לוַֹח ָמ֖נוֹת ִא֥
 

הְמִדינָ   Provinz, Distrikt 
 Pi. errichten, aufstellen קום
 sein היה
 machen עשה
 
 vierzehn ַאְרָּבָעה ָעָׂשר
 Adar. Name des letzten Monats im ֲאָדר
jüd. Kalender 
 
 Gelage, Fest, Party ִמְׁשֶּתה
 Versand ִמְׁשלוַֹח 
הָמנָ   Lebensmittel, Nahrungsration 

 
 ruhen נוח
 Ni. transformiert werden, sich הפך
umkehren, verändert werden 
 Kummer ָּיגוֹן
 Trauer ֵאֶבל

ב כ         ים ָהֵאֶּ֑לה ַוִּיְכֹּת֣ י ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ָמְרֳּדַכ֔
ים ֲאֶׁשר֙ ְּבָכל־ ים ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד֗ ח ְסָפִר֜ ַוִּיְׁשַל֨
ים ְמִדינוֹת֙ ַהֶּמֶ֣לְך ֲאַחְׁשֵו֔רוֹׁש ַהְּקרוִֹב֖

ים:  ת כאְוָהְרחוִֹקֽ ים ֵא֠ ְלַקֵּי֘ם ֲעֵליֶהם֒ ִלְה֣יוֹת ֹעִׂש֗
ֶדׁש ֲאָד֔  ה֣יוֹם ַאְרָּבָע֤ה ָעָׂשר֙ ְלֹח֣ ר ְוֵא֛ת יוֹם־ֲחִמָּׁש֥
ר ּ֑בוֹ ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה ְוָׁשָנֽה:  חּו כבָעָׂש֖ ים ֲאֶׁשר־ָנ֨ ַּכָּיִמ֗

ְך ֶדׁש ֲאֶׁשר֩ ֶנְהַּפ֨ ם ְוַהֹח֗ ָבֶה֤ם ַהְּיהּוִדים֙ ֵמ֣אוְֹיֵביֶה֔
ֲעׂ֣שוֹת ֶבל ְל֣יוֹם ֑טוֹב ַלֽ ה ּוֵמֵא֖ ָלֶה֤ם ִמָּיגוֹן֙ ְלִׂשְמָח֔

֙ ִמְׁשֶּת֣ה  ם ְיֵמי יׁשאוָֹת֗ ה ּוִמְׁש֤לוַֹח ָמנוֹת֙ ִא֣ ְוִׂשְמָח֔
ים:  ֶאְביוִֹנֽ הּו ּוַמָּת֖נוֹת ָלֽ ים כגְלֵרֵע֔ ְוִקֵּבל֙ ַהְּיהּוִד֔
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הַמָּתנָ   Geschenk, Gabe 
ןֶאְביֹ   Armer, Bedürftiger 

 
 annehmen קבל
 Hi. entweiht werden חלל
 
 feindlich sein צרר
 Hi. vernichten אבד
 Hi. fallen נפל
 Los פּור
 ,verwirren oder: belästigen המם
zermalmen 
 
 .PN. Purim. Name eines jüd פּוִרים
Festes im Monat Adar (März/April). 
 Brief ִאֶּגֶרת
 so, in dieser Weise ָּכָכה
 Hi. gepeinigt werden נגע
 
Geschrieben (Ketiw) ist:  ְוִקְּבֻל, aber 
lesen (qere) muss man: [ְוִקְּבלּו]. 
 annehmen, akzeptieren קבל
 beitreten, teilnehmen, sich לוה
verbinden 
ןְזמַ   Zeitpunkt, Verabredung 

 
 Erinnerung, Gedenken ֵזֶכר
 ,zu Ende gehen, ein Ende haben סוף
beenden 

ב ֲעׂ֑שוֹת ְוֵא֛ת ֲאֶׁשר־ָּכַת֥ ּלּו ַלֽ ת ֲאֶׁשר־ֵהֵח֖ ֵא֥
ם:  י כדָמְרֳּדַכ֖י ֲאֵליֶהֽ ֲאָגִג֗ ָתא ָהֽ ן־ַהְּמָד֜ ן ֶּבֽ ִּכי֩ ָהָמ֨

יםֹצֵרר֙ ָּכל־ַהְּיהּוִד֔  ב ַעל־ַהְּיהּוִד֖ ים ָחַׁש֥
ם ל ְלֻהָּמ֖ יל ּפּור֙ ֣הּוא ַהּגוָֹר֔ ְלַאְּבָד֑ם ְוִהִּפ֥

ם:  ּוְבֹבָאּ֘ה ִלְפֵנ֣י ַהֶּמֶלְך֒ ָאַמ֣ר ִעם־ כהּֽוְלַאְּבָדֽ
ב ַעל־ ֲחַׁשְבּ֧תוֹ ָהָרָע֛ה ֲאֶׁשר־ָחַׁש֥ ֶפר ָיׁ֞שּוב ַמֽ ַהֵּס֔

ים ַעל־רֹאׁ֑שוֹ ְוָת֥לּו ֹא֛תוֹ וְ  ֶאת־ָּבָנ֖יו ַעל־ַהְּיהּוִד֖
ץ:  ים ָהֵאֶּ֤לה פּוִרים֙ כוָהֵעֽ ֩ ַלָּיִמ֨ ְראּו ן ָקֽ ַעל־ֵּכ֡

֣ ֶרת י ָהִאֶּג ן ַעל־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ַעל־ֵׁש֣ם ַהּ֔פּור ַעל־ֵּכ֕
ם: יַע ֲאֵליֶהֽ ה ִהִּג֖ ָכה ּוָמ֥ ה־ָר֣אּו ַעל־ָּכ֔ ֹ֑את ּוָמֽ ַהּז

֣ [ְוִקְּב֣לּו] ַהְּיהּוִדים֩ ׀  כז ם ׀ִקְּי֣מּו ְוִקְּבֻל ֲעֵליֶה֨
א ֹ֣ ל ָּכל־ַהִּנְלִו֤ים ֲעֵליֶהם֙ ְול ם ְוַע֨ ְוַעל־ַזְרָע֜
ֶּלה ים ֵא֣ת ְׁשֵנ֤י ַהָּיִמים֙ ָהֵא֔ ַיֲֽע֔בוֹר ִלְה֣יוֹת ֹעִׂש֗

ם ְוִכְזַמָּנ֑ם ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה ְוָׁשָנֽה:  ים כחִּכְכָתָב֖ ְוַהָּיִמ֣
ים ְּבָכל־ּ֣דוֹר ָוד֗  ים ְוַנֲֽעִׂש֜ ֵאֶּלה ִנְזָּכִר֨ וֹרָה֠

ה ְמִדיָנ֥ה ּוְמִדיָנ֖ה ְוִע֣יר ָוִע֑יר ִמְׁשָּפָחה֙ ּוִמְׁשָּפָח֔
֙ ִמּ֣תוְֹך א ַיַֽעְברּו ֹ֤ ֶּלה ל ים ָהֵא֗ י ַהּפּוִר֣ ִויֵמ֞

ם לֹא־ָי֥סּוף ִמַּזְרָעֽם: ים ְוִזְכָר֖   ַהְּיהּוִד֔
   

י  כט       ר ַהַּמְלָּכ֧ה ַבת־ֲאִביַחִ֛יל ּוָמְרֳּדַכ֥ ִּתְכֹּתב ֶאְסֵּת֨ ַו֠
ֹ֖את  ים ַהּז ם ֵא֣ת ִאֶּג֧ ֶרת ַהּפּוִר֛ ֶקף ְלַקֵּי֗ י ֶאת־ָּכל־ֹּת֑ ַהְּיהּוִד֖

ית:  ַבע  לַהֵּׁשִנֽ ים ֶאל־ֶׁש֨ ים ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד֗ ח ְסָפִר֜ ַוִּיְׁשַל֨
ה ַמְל֖כּו ים ּוֵמָאה֙ ְמִדיָנ֔ ת: ְוֶעְׂשִר֤ י ָׁש֖לוֹם ֶוֱאֶמֽ ת ֲאַחְׁשֵו֑רוֹׁש ִּדְבֵר֥

ם  לא ֩ ִקַּי֨ ֲאֶׁשר ם ַּכֽ ֶּלה ִּבְזַמֵּניֶה֗ ים ָהֵא֜ ֩ ַהֻּפִר֨ ם ֵאת־ְיֵמי ְלַקֵּי֡
ֲאֶׁש֛ר ִקְּי֥מּו ַעל־ ה ְוַכֽ ם ָמְרֳּדַכ֤י ַהְּיהּוִדי֙ ְוֶאְסֵּת֣ר ַהַּמְלָּכ֔ ֲעֵליֶה֜

י ַהֹּצמ֖  ם ְוַעל־ַזְרָע֑ם ִּדְבֵר֥ ם: ַנְפָׁש֖ ר  לבוֹת ְוַזֲֽעָקָתֽ ֲאַמ֣ר ֶאְסֵּת֔ ּוַמֽ
ֶפר: ב ַּבֵּסֽ ים ָהֵאֶּ֑לה ְוִנְכָּת֖ י ַהֻּפִר֖ ם ִּדְבֵר֥  ִקַּי֕
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    פרק י

ֶרץ ְוִאֵּי֥י  א ַחְׁשֵו֧רוֹׁש] ׀ ַמ֛ס ַעל־ָהָא֖ ׁש׀ [ֽאֲ ַחְׁש ֵר֧ ֶלְך ֽאֲ ַוָּיֶׂשם֩ ַהֶּמ֨
ֲעֵׂש֤ה בַהָּיֽם:  י  ְוָכל־ַמֽ ָתְקּפוֹ֙ ּוְג֣בּוָר֔תוֹ ּוָפָרַׁשת֙ ְּגֻדַּל֣ת ָמְרֳּדַכ֔

י  ֶפר֙ ִּדְבֵר֣ ים ַעל־ֵס֨ ר ִּגְּד֖לוֹ ַהֶּמֶ֑לְך ֲהלוֹא־ֵה֣ם ְּכתּוִב֗ ֲאֶׁש֥
ס: י ּוָפָרֽ י ָמַד֥ ים ְלַמְלֵכ֖  ַהָּיִמ֔

 
 zweiter ִמְׁשֶנה
 populär, beliebt, bewundert רצה
sein/werden 
Est 10,3 wird von der Gemeinde laut 
vorgelesen und vom Vorlesenden 
wiederholt 

י ִמְׁשֶנה֙ ַלֶּמֶ֣לְך ֲאַחְׁשֵו֔רוֹׁש ג י ׀ ָמְרֳּדַכ֣י ַהְּיהּוִד֗ ִּכ֣
ׁש טוֹב֙ ב ֶאָח֑יו ֹּדֵר֥ ים ְוָר֖צּוי ְלֹר֣ ְוָגדוֹל֙ ַלְּיהּוִד֔

  ְלַעּ֔מוֹ ְוֹדֵב֥ר ָׁש֖לוֹם ְלָכל־ַזְרֽעוֹ:

  
  סכום הפסוקים

  סושל ספר ק
  ותען אסתר ותאמר ווחצי

  וסדרים ה
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ים מגילת אסתר, כתובה ומצוירת ביד, דיו על קלף. לאורך המגילה ציורים מסיפורי המגילה בשלל צבעים. המגילה מאוירת לכל אורכה במסגרות פרח

 .שורות בעמוד. כתמי רטיבות עם מעט טשטוש דיו, מצב כללי טוב 14ס"מ.  10מטר. רוחב: 3.70המגילה:. אורך 20-ועלים. המאה ה
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