LIBER ESTHER
ליHהַ a :וּIיאְמר
אֶ°רִֿנְגַזר Hע ¹
אֶ°רֿHעzH±Hה ְוֵאֲ z
ל ²אֲַחְֵ°ורֹH °זַkר ֶאַֿzוְִ°תי ְוֵאֲ z
חַמַ zהֶּמ ֶ
ּלה ְכֲ ²I°
 2א ַאַחר ַה ְּדִaHרים Hהֵא ֶ
לְ ²פִקי ִדים ְבkHלְֿמ ִדינַֹ zמְלְ ֹzkוִיְקְבצ
לְ ²נHערְֹ zבzלֹ zטַֹ zֹaמ ְר¹אה :ג ְוַיְֵtקד ַהֶּמ ֶ
לְ ²מְ °HרzHיו ְיְַaקַ °לֶּמ ֶ
ַנֲע»ריַֿהֶּמ ֶ
ֵ°מר ַהּHנִ°ים ְוHנֹzן ַתְמרֵקי¹הן:
לI ²
ֶאHֿzכלַֿנֲעºרהְֿHzaלה טַַֹ zaמ ְרֶאה ֶאלֿ°ַ°ן ַהִביHרה ֶאלֵֿביַ zהּHנִ°ים ֶאלַֿיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמ ֶ
ה ִאי°

לַ ²וַּיַע» ±כן:
לַ ²תַחַ zוְִ°תי ַוִּייַטַ aהּHדaHר ְבֵעיֵני ַהֶּמ ֶ
לִ ²תְמ I
אֶ°ר ִתיַטְ aבֵעיֵני ַהֶּמ ֶ
ד ְו̧הַּנֲעHרה ֲ






























































































ְיה ִדי HהHיה ְב°ַ°ן ַהִביHרה ְ°מֹ Hמ ְרֳּדַkי ֶבן Hיִאיר ֶבןְִֿ°מִעי ֶבןִֿקיִ °איְ °יִמי¶ני:






















אֲֶ°ר HהְגHלה ִמירַ°Hלִים ִעםַֿהּIגHלה אֲֶ°ר HהְגְלzHה
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ּדדֹ ִכי ֵאין Hלּה HאH aוֵאם
הַדּHסה ִהיא ֶאְסֵתר ַבI ֿz
לH ²בa¹ל :ז ַוְיִהי אֵIמן ֶאֲ ֿz
אֶ°ר ֶהְגHלה ְנְ kַaדֶנאַּצר ֶמ ֶ
לְֿ²יהHדה ֲ
ִעם ְיְkHנHיה ¹מ ֶ
לְ ²וHדִaְM ֹzהּHקֵaץ ְנHערֹz
תַאר ְוטַַֹ zaמ ְרֶאה ְaמֹH zאִaיHה ְוִאּHמּה ְלHקHחּה Hמ ְרֳּדַkי לֹ ְל̧ :zaח ַוְיִהי ְבִהַÀHמע ְּדַaרַֿהֶּמ ֶ
ְוַהַּנֲעHרה ְיַI ֿzt




























































ֵ°מר ַהּHנ¶°ים:
לֶ ²אלַֿיד ֵהַגי I
ַרבֶֹ zאלֿ°ַ°ן ַהִביHרה ֶאלַֿיד ֵהHגי ַוִתּHלַקח ֶאְסֵתר ֶאלֵֿביַ zהֶּמ ֶ
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ַוִתיַטַ aהַּנֲעHרה ְֵaעיHניו ַוִתÁHא ֶחֶסד






ערֶֹzיHה ְלטֹa
לַ ²ו ְיֶַּ°נHה ְוֶאַֿzנ ֲ
ְלHtHניו ַוְיֵַaהל ֶאַֿzתְמרֶקיHה ְוֶאHֿzמנֶֹHzה HלֵH zzלּה ְוֵאaַ°ֶ zע ַהְּנHערֹH zה ְרֻאיֹº zלֶHֿzzלּה ִמֵביַ zהֶּמ ֶ
























ּל²
אֶ°ר ´אַּֿ¶zגיד :יא ְkHaלֿיֹם Hויֹם Hמ ְרֳּדַkי ִמְַzה ֵ
ֵביַ zהּHנ¶°ים :י ´אִֿהִּגיHדה ֶאְסֵתר ֶאַֿzעּHמּה ְוֶאMֿzמַֹל ְדHתּה ִכי Hמ ְרֳּדַkי ִצHה HעֶליHה ֲ
היֹz
אַחְֵ°ורִֹ °מֵּקץ ֱ
לֲ ²
תר ַנֲעHרה ְוַנֲעHרה Hלֹaא ֶ Pאלַֿהֶּמ ֶ
חַצר ֵביַֿzהּHנִ°ים Hלַדַעֶ zא°ְֿzלֹם ֶאְסֵתר ַמהֵּֿיHעֶ±ה ºבּה :יַaְ aהִּגיַע I
ִלְֵtני ֲ
















































חHדִ°ים ַבְבִ±Hמים ְְzַaמרֵקי ַהּHנ¶°ים:
חHדִ°ים ְבֶֶ°מן ַהּמIר ְוִÀH°ה ֳ
חֶדִ °כי ֵכן ִיְמְלא ְיֵמי ְמרֵקיֶהן ִÀH°ה ֳ
Hלּה ְכHדַ zהּHנִ°ים ְֵ°נים Hע±Hר I
בֶקר
ל :²יד Hבֶעֶרִ P aהיא HaHאה ַI a
תאַמר ִיּHנ»zן Hלּה Hלֹaא ִעּHמּה ִמֵביַ zהּHנִ°ים ַעדֵֿביַ zהּ¹מ ֶ
אֶ°ר I
לֵ ²אH zכלֿ ֲ
יג ֶaHזה ̧הַּנֲעHרה HבHאה ֶאלַֿהֶּמ ֶ
ל²
לִ ²כי ִאםֿHחֵtץ Hבּה ַהֶּמ ֶ
ֵ°מר ַה¶פיַלְגִ°ים ´אֹֿazHא עֹד ֶאלַֿהֶּמ ֶ
לI ²
ִהיא aH°Hה ֶאלֵֿביַ zהּHנִ°ים ִֵ°ני ֶאלַֿיד ֲ̧°עְַ°גז ְסִריס ַהֶּמ ֶ




























































































אֶ°ר
לא ְִaק°Hה ּHדaHר ִכי ִאם ֶאֲ ֿz
לI ²
אֶ°ר Hל̧קחֿלֹ ְלַH zaלֹaא ֶאלַֿהֶּמ ֶ
ּדד Hמ ְרֳּדַkי ֲ
תרֶֿאְסֵתר ַבֲֿzאִaיַחִיל I
ְוִנְק ְרHאה ְ°»aם :טו ְַaהִּגיַע I
אַחְֵ°ורֶֹ °אלֵֿביz
לֲ ²
ר¹איHה :טז ַוִתּHלַקח ֶאְסֵתר ֶאלַֿהֶּמ ֶ
לֵI° ²מר ַהּHנִ°ים ַוְתִהי ֶאְסֵתר Iנֵ±אֵ zחן ְבֵעיֵני Hכלֿ I
יIאַמר ֵהַגי ְס ִריסַֿהֶּמ ֶ
לֶ ²אֶֿzאְסֵתר ִמHכלַֿהּHנִ°ים ַוִתÁHאֵֿחן Hוֶחֶסד ְלHtHניו
אַהַ aהֶּמ ֶ
חֶדֵ °טִֵ zaבְַ°נaַ°ֶֿzע ְלַמְל :ֹzMkיז ַוֶּי ֱ
ַמְלַ ֹzkבחֶIדH °הֲעִ±יִרי האֿ I
לִ ²מְֶ°תה Hגדֹל ְלkHלֿH±Hריו ַוֲעHaHדיו ֵאִ zמְֵ°תה
ראּ°Hה ַוַּיְמִליֶHkה ַתַחַ zוְ¶°תי :יח ַוַּיַעַ ±הֶּמ ֶ
ִמHכלַֿהְבzלַ zIוּHיֶ±ם ¹כֶzרַֿמְלְ zkב I
לֵ k :²אין ֶאְסֵתר ַמֶּגֶדz
ל :²יט ְִaהּHקֵaץ ְבzלִֹ°ֵ zניH zמ ְרֳּדַkי Iיְֵ a°בַ̧°ערַֿהּ¹מ ֶ
הHנHחה ַלְּמ ִדינֹH zע±Hה ַוִּיֵתן ַמְֵ±אְ zכַיד ַהּ¹מ ֶ
ֶאְסֵתר ַו ֲ





















































































































אֶ°ר HהְיzHה ְHaאְמHנה ִאMתֹ:
ע±Hה ַכ ֲ
אַמר Hמ ְרֳּדַkי ֶאְסֵתר I
אֶ°ר ִצHה HעֶליHה Hמ ְרֳּדkHי ְוֶאַֿzמ ֲ
Mמַֹל ְדHתּה ְוֶאַֿzעּHמּה ַכ ֲ
ר:°
אַחְ»°ו I
לֲ ²
ְÀמֵרי ַהַּסַ sוְיְַaקִ °לְ°לַIח Hיד ַבֶּמ ֶ
לִ ²מ I
לH ²קַצִ sבְגzHן Hוֶֶzר»°ְ °ניֿHס ִריֵסי ַהֶּמ ֶ
kא ַבּHיִמים Hהֵהם Hמ ְרֳּדַkי יְ a°ֵIבַ̧°ערַֿהֶּמ ֶ
לְ ²בֵ°ם Hמ ְרֳּדkºיk :ג ַוְיַֻּaקַ °הּHדaHר ַוִּיּHמֵצא ַוִּיHתל ְֵ°ניֶהם ַעלֵֿעץ
ַ akוִּיַHדע ַהּHדaHר ְלHמ ְרֳּדַkי ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵתר ַהַּמְלHכה ַותIאֶמר ֶאְסֵתר ַלֶּמ ֶ






































































לs :²
ַוִּיHכְֵ azבֵסֶtר ִּדְֵaרי ַהּHיִמים ִלְֵtני ַהּ¹מ ֶ














