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ֲאָגִתי: ֱאלַֹהי ֶאְקָרא יוָֹמם  ְבֵרי שַׁ ִני ָרחוֹק ִמיׁשּוָעִתי דִּ ַחר ִמְזמוֹר ְלָדִוד: ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבתָּ ַח ַעל ַאיֶֶּלת ַהשַּׁ ַלְמַנצֵּ
ֵטמוֹ: ֵאֶליָך  ַפלְּ ְטחּו ַותְּ ְטחּו ֲאבֵֹתינּו בָּ ָך בָּ ָרֵאל: בְּ ִהּלוֹת ִישְׂ ב תְּ ה ָקדוֹׁש יוֹשֵׁ ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא דּוִמיָּה ִלי: ְוַאתָּ
ָפה  ל רַֹאי ַיְלִעגּו ִלי ַיְפִטירּו ְבשָׂ ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם: כָּ ָך ָבְטחּו ְולֹא בוֹׁשּו: ְוָאנִֹכי תוַֹלַעת ְולֹא ִאיׁש ֶחְרפַּ ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו בְּ
י  ַלְכתִּ י: ָעֶליָך ָהשְׁ ֵדי ִאמִּ ֶטן ַמְבִטיִחי ַעל שְׁ ה גִֹחי ִמבָּ י ַאתָּ י ָחֵפץ ּבוֹ: כִּ יֵלהּו כִּ ֵטהּו ַיצִּ ָיִניעּו רֹאׁש: ּגֹל ֶאל ְיהָוה ְיַפלְּ
ן  ָבשָׁ יֵרי  ַאבִּ ים  ַרבִּ ִרים  פָּ ְסָבבּוִני  עוֵֹזר:  ֵאין  י  כִּ ְקרוָֹבה  ָצָרה  י  כִּ י  נִּ ִממֶּ ְרַחק  תִּ ַאל  ה:  ָאתָּ ֵאִלי  י  ִאמִּ ֶטן  ִמבֶּ ֵמָרֶחם 
תוְֹך ֵמָעי:  ּדוָֹנג ָנֵמס בְּ י כַּ ל ַעְצמוָֹתי ָהָיה ִלבִּ ְרדּו כָּ י ְוִהְתפָּ ְכתִּ פַּ ִים ִנשְׁ מַּ יֶהם ַאְרֵיה טֵֹרף ְוׁשֵֹאג: כַּ צּו ָעַלי פִּ רּוִני: פָּ תְּ כִּ
ֲאִרי ָיַדי  יפּוִני כָּ ָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים ִהקִּ י ְסָבבּוִני כְּ ֵתִני: כִּ פְּ שְׁ ק ַמְלקוָֹחי ְוַלֲעַפר ָמֶות תִּ ֶחֶרשׂ ּכִֹחי ּוְלׁשוִֹני ֻמְדבָּ ָיֵבׁש כַּ
ְרָחק  ה ְיהָוה ַאל תִּ ילּו גוָֹרל: ְוַאתָּ י ַיפִּ קּו ְבָגַדי ָלֶהם ְוַעל ְלבּושִׁ יטּו ִיְראּו ִבי: ְיַחלְּ ה ַיבִּ ל ַעְצמוָֹתי ֵהמָּ ר כָּ ְוַרְגָלי: ֲאַספֵּ
ָרה  ְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני: ֲאַספְּ י ַאְרֵיה ּוִמקַּ יֵעִני ִמפִּ ֶלב ְיִחיָדִתי: הוֹשִׁ י ִמיַּד כֶּ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפשִׁ ה: ַהצִּ ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּושָׁ
י לֹא ָבָזה  ָרֵאל: כִּ ל ֶזַרע ִישְׂ ּנּו כָּ דּוהּו ְוגּורּו ִממֶּ בְּ ל ֶזַרע ַיֲעקֹב כַּ : ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְללּוהּו כָּ תוְֹך ָקָהל ֲאַהְלֶלךָּ ְמָך ְלֶאָחי בְּ שִׁ
ם ֶנֶגד ְיֵרָאיו:  לֵּ ָקָהל ָרב ְנָדַרי ֲאשַׁ ִתי בְּ ָך ְתִהלָּ ֵמַע: ֵמִאתְּ עוֹ ֵאָליו שָׁ וְּ ּנּו ּוְבשַׁ ָניו ִממֶּ יר פָּ ץ ֱענּות ָעִני ְולֹא ִהְסתִּ קַּ ְולֹא שִׁ
ֲחוּו ְלָפֶניָך  תַּ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוִישְׁ בּו ֶאל ְיהָוה כָּ רּו ְוָישֻׁ יו ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד: ִיְזכְּ עּו ְיַהְללּו ְיהָוה ּדְֹרשָׁ בָּ יֹאְכלּו ֲעָנִוים ְוִישְׂ
ל יוְֹרֵדי ָעָפר  ֵני ֶאֶרץ ְלָפָניו ִיְכְרעּו כָּ שְׁ ל דִּ ֲחּוּו כָּ תַּ שְׁ ּגוִֹים: ָאְכלּו ַויִּ ל בַּ לּוָכה ּומֹשֵׁ י ַליהָוה ַהמְּ חוֹת ּגוִֹים: כִּ פְּ ל ִמשְׁ כָּ

ה:  י ָעשָׂ ידּו ִצְדָקתוֹ ְלַעם נוָֹלד כִּ ר ַלאדָֹני ַלּדוֹר: ָיבֹאּו ְוַיגִּ ְוַנְפׁשוֹ לֹא ִחיָּה: ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻספַּ

ואלה הפסוקים ממגילת אסתר:
ר  ְבּתוֹ ֲאשֶׁ ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחשַׁ ְתַחנֶּן לוֹ  ְבךְּ ַותִּ ּפֹל ִלְפֵני ַרְגָליו ַותֵּ ֶלְך ַותִּ ר ִלְפֵני ַהמֶּ ַדבֵּ ר ַותְּ ַוּתוֶֹסף ֶאְסתֵּ
ֶלְך טוֹב  ֶלְך: ַוּתֹאֶמר ִאם ַעל ַהמֶּ ֲעמֹד ִלְפֵני ַהמֶּ ר ַותַּ ָקם ֶאְסתֵּ ְרִבט ַהזָָּהב ַותָּ ר ֵאת שַׁ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ ט ַהמֶּ הּוִדים: ַוּיוֹשֶׁ ב ַעל ַהיְּ ָחשַׁ
ָדָתא ָהֲאָגִגי  ן ַהמְּ ֶבת ָהָמן בֶּ ָפִרים ַמֲחשֶׁ יב ֶאת ַהסְּ ֵתב ְלָהשִׁ ֵעיָניו ִיכָּ ֶלְך ְוטוָֹבה ֲאִני בְּ ָבר ִלְפֵני ַהמֶּ ר ַהדָּ ְוִאם ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָכשֵׁ
י ְוֵאיָכָכה אּוַכל  ר ִיְמָצא ֶאת ַעמִּ ָרָעה ֲאשֶׁ י ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי בָּ ֶלְך: כִּ ָכל ְמִדינוֹת ַהמֶּ ר בְּ הּוִדים ֲאשֶׁ ד ֶאת ַהיְּ ַתב ְלַאבֵּ ר כָּ ֲאשֶׁ
לּו  ר ְואֹתוֹ תָּ י ְלֶאְסתֵּ הּוִדי ִהנֵּה ֵבית ָהָמן ָנַתתִּ ַכי ַהיְּ ה ּוְלָמְרדֳּ ְלכָּ ר ַהמַּ ֵורֹׁש ְלֶאְסתֵּ ֶלְך ֲאַחשְׁ י: ַוּיֹאֶמר ַהמֶּ ָאְבַדן מוַֹלְדתִּ ְוָרִאיִתי בְּ
י ְכָתב  ֶלְך כִּ ַעת ַהמֶּ ַטבַּ ֶלְך ְוִחְתמּו בְּ ם ַהמֶּ שֵׁ ֵעיֵניֶכם בְּ ּטוֹב בְּ הּוִדים כַּ ְתבּו ַעל ַהיְּ ם כִּ הּוִדים: ְוַאתֶּ יְּ ַלח ָידוֹ בַּ ר שָׁ ַעל ָהֵעץ ַעל ֲאשֶׁ
י הּוא חֶֹדׁש ִסיָון  ִלישִׁ חֶֹדׁש ַהשְּׁ ֵעת ַהִהיא בַּ ֶלְך בָּ ְראּו סְֹפֵרי ַהמֶּ קָּ יב: ַויִּ ֶלְך ֵאין ְלָהשִׁ ַעת ַהמֶּ ַטבַּ ֶלְך ְוַנְחּתוֹם בְּ ם ַהמֶּ שֵׁ ב בְּ ר ִנְכתָּ ֲאשֶׁ
ר ֵמהֹּדּו  ִדינוֹת ֲאשֶׁ ֵרי ַהמְּ חוֹת ְושָׂ ִנים ְוַהפַּ ְרפְּ דַּ הּוִדים ְוֶאל ָהֲאַחשְׁ ַכי ֶאל ַהיְּ ר ִצוָּה ָמְרדֳּ ָכל ֲאשֶׁ ֵתב כְּ כָּ ַויִּ ִרים ּבוֹ  ה ְוֶעשְׂ לוֹשָׁ שְׁ בִּ
ם  שֵׁ ְכּתֹב בְּ ְכָתָבם ְוִכְלׁשוָֹנם: ַויִּ הּוִדים כִּ ְלׁשֹנוֹ ְוֶאל ַהיְּ ְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם כִּ ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה כִּ ַבע ְוֶעשְׂ ְוַעד ּכּוׁש שֶׁ
ר  ִכים: ֲאשֶׁ ֵני ָהַרמָּ ָרִנים בְּ תְּ ּסּוִסים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחשְׁ ַיד ָהָרִצים בַּ ַלח ְסָפִרים בְּ שְׁ ֶלְך ַויִּ ַעת ַהמֶּ ַטבַּ ֵורֹׁש ַויְַּחּתֹם בְּ ֶלְך ֲאַחשְׁ ַהמֶּ
ִרים  ל ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהצָּ ד ֶאת כָּ ִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאבֵּ ם ְלַהשְׁ ֵהל ְוַלֲעמֹד ַעל ַנְפשָׁ ָכל ִעיר ָוִעיר ְלִהקָּ ר בְּ הּוִדים ֲאשֶׁ ֶלְך ַליְּ ָנַתן ַהמֶּ
ר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר:  ֵנים ָעשָׂ ר ְלחֶֹדׁש שְׁ ה ָעשָׂ לוֹשָׁ שְׁ ֵורוֹׁש בִּ ֶלְך ֲאַחשְׁ ָכל ְמִדינוֹת ַהמֶּ יוֹם ֶאָחד בְּ ָלָלם ָלבוֹז: בְּ ים ּושְׁ אָֹתם ַטף ְוָנשִׁ
ֵמאְֹיֵביֶהם:  ְלִהנֵָּקם  ַהזֶּה  ַלּיוֹם  ֲעִתיִדים  הּוִדים  ַהיְּ ְוִלְהיוֹת  ים  ָהַעמִּ ְלָכל  לּוי  גָּ ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ָכל  בְּ ת  דָּ ְלִהנֵָּתן  ָתב  ַהכְּ ֶגן  ְתשֶׁ פַּ
ְפֵני  ָיָצא ִמלִּ ַכי  ּוָמְרדֳּ יָרה:  ן ַהבִּ ׁשּושַׁ ָנה בְּ ת ִנתְּ ְוַהדָּ ֶלְך  ְדַבר ַהמֶּ ּוְדחּוִפים בִּ ָיְצאּו ְמבָֹהִלים  ָרִנים  תְּ ָהָרִצים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחשְׁ
הּוִדים ָהְיָתה  ֵמָחה: ַליְּ ן ָצֲהָלה ְושָׂ ָמן ְוָהִעיר ׁשּושָׁ דוָֹלה ְוַתְכִריְך ּבּוץ ְוַאְרגָּ ֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב גְּ ְלבּוׁש ַמְלכּות תְּ ֶלְך בִּ ַהמֶּ
הּוִדים  שׂוֹן ַליְּ ְמָחה ְושָׂ יַע שִׂ ֶלְך ְוָדתוֹ ַמגִּ ַבר ַהמֶּ ר דְּ שֹׂן ִויָקר: ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ְמקוֹם ֲאשֶׁ ְמָחה ְושָׂ אוָֹרה ְושִׂ

הּוִדים ֲעֵליֶהם: ַחד ַהיְּ י ָנַפל פַּ י ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים כִּ ים ֵמַעמֵּ ה ְויוֹם טוֹב ְוַרבִּ תֶּ ִמשְׁ

ולאחר מכן להתפלל על גאולה פרטית וכללית, ולבקש כל מה שליבך חפץ.

מובא בספרים הקדושים כי מדובר ביום שמסוגל לישועות ולבטל גזר דין מעל כל אדם. ביום זה, מומלץ 
לקרוא את פרק כ"ב בתהילים, המיוחס לאסתר המלכה, וכן במגילת אסתר את הפסוקים המופיעים 

כדלהלן, בנוסף, רצוי גם להדליק שני נרות, לכבוד מרדכי ואסתר, ולתת שלוש מטבעות לצדקה.
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