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   טו ¦«§¬œ£¦œ¦−œ©¬©¤«œ¨«¨¦º
    ¨«§³§œ¦œÆ¦§œ©´œ©¤½¤œ§©¨¬œ
     ¦§−̈œ§©´©¦¨®œ§©¤³¤œ§¨¨Æ
    ¨«§œ́¦§½œ§¨¦¬−̈
אד ¨«œœ̈œ¨§¢©À

   ¨©œÆ¤œ¨£¤´©«£½̈œ©¦§©³
̈§¢©œÆ

    
     
     
    

   
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
   


     




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

יח

    ¨§¢©œÆ¤œ§œ̈½̈©¦§©¬©−¨¥®¤œ
     ©¥¥Æ§œ́œ¨¦½©¦§©²§¨¨¬œ§œœ−̈œ
 ב    ¨¨«œ©¨¾©−œ¦§œ¥´©«©©¤®¤œ

     ¦´¥¬¨²œ¤©¬©©¤−¤œ
 ג  ¦§¬œ¨«§œœ̈§¦œ¨´œ§¦œÀ̈œ

   §Æ£¤̧§©œ©¤³¤œ§œ̈œÆ©¦½©
    ¥³¤œ¨œÆ©§¦½§¬§œ¦−œ

     ¦§¥®œ©´¨¥½¤ª©−¨«©¦«
ד  Ç©«£¸œ¤§¥³§¨«¦¤̧œ̈Æ

    ©©¦´œ½̈©¦§œ©§©¬©©§−̈œ§®Ÿœ
    ©¦§©̧§œ̈¦¹§©§¦´¤œ
     ¨§¢©À§¨¦¬©²¥«¨¨−§¬Ÿ

 ה  ¦¥«©¦§¨Á¤§¥̧©«£¹̈œ
    ¦¨«¦¥³©¤̧¤œÆ£¤´¤«¡¦´œ§œ̈¤½¨

    ©§©¥−©«¨§¢¨®œ¨©¬œ©œ©œ¤−œ
ו   §©©œ¤«œ©¥¥¬£−̈œœ¤«

    ¨§¢¨®œ¤§´œ¨¦½£¤−¦§œ¥¬
 ז   ©«©©¤«¤œ©©¤œ´¨§¢©½¥−œ

   ¨£¤´¨¨®§¥´œ¨«¨©´œ©¤À¤

¨¨©Âוּת בוֹ אנה 
קרי

£¤̧

     
     
     
     
    
     
    
    
   
    
   
    
   
    
     
     
     
     
     




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

יט

   £¤̧¨©³¨¨ÆÂ¦§©¦§¥¬
ח ©¤²¤œÇ§©§¨«œ§¤œ

   ©§œ¤´¤œ§¨«œœÂ©¨œ£¤¦©̧
    §¨³§©§¦œ̈Æ¨´©œ½§©§¬œ

    ¤œ¤§¥−§©¦´œ¨®§©´œ
    ¨¤À¨¨¸¤©¤¤œ§¦«Ç§œ©¤²

   ט §©œ¥¬¦§œ̈−̈©©¨«©¨−œ
     £¨®œœ©©¥´œ§¤§¥½¥−œ¦§œ¥¬

 י   ¨§¢¨«œ©¬Ÿœ¤¤§¥−©«£¨®œœ
 יא ©§©¥−¤«¨§¢¨«œ¨©§œ¥œ́
    ©¤¿¤œ§©Á§¦œ¸œ©¤¹¤œ«Ÿ§œ¦À
     £¤´¨¦´§¦¿̈œ£¤¨œ́
  ¤©¤¤œÁ¤¤«¨¥̧©§¦¦¹œ
    £¤´«Ÿ¦¨¥À©©³œ¨œÆ§¨¦½œ

     Â§©œœ¥«£¤̧«¦¬©¤²¤œ¤œ
     ©§¦¬œ©¨¨−œ§¨¨®œ©«£¦À³Ÿ
   ¦§¥¸œ¦œÆ¨œ́¤©¤½¤œ¤−œ

  יב   §¦¬«©©¦´œ§¨§¢½̈¥−œ
 יג  ¦§œ¥¬¤§¥«©¬Ÿœ¤¨§¢©−œ

ים ּב יּ הוּ ד  ©§¦−
קרי

בה א "הגעיא
בלבד,

אין"בחי ת
געיא 

§¨¦´œ

     
  

    
    
    
     
    
    
   
    
    
     
    
     
     
    
    
    
   




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כ

  §¨¦´œ¤¤§¥®©§©œ¦´
    §œ©§œ¥½œ§¦¨¥¬¥«œ©¤−¤œ¦¨

יד   ©§¦«œ¦´¦©«£¥´©«£¦¦»
    ¨¥´œ©Ÿœ¼¤´©§©¨º̈œ©«£³œ
    ©§¦œÆ¦¨´©¥½§©¬§¥«œœ

     ¨¦−œœŸœ¥®œœ¦´¥½©¦§¥´œ
  טו ¨½Ÿœœ¦©−©§©©§«œœ©¬Ÿœ¤

   טז ¤§¥−§¨¦¬œ¤«¨§¢¨«œ¥œÁ
   §¸¤œ¨©§¦¹©«¦§§¦´
   §À̈§´Â¨©§©«Ÿœ§œ¸
    §©¦§¹§³¤œ¨¦Æ©´§¨œ¨½

      ©£¦¬§©«£Ÿ©−œ¨´¥®§œ¥º¨³œ
   ¤©¤̧¤œÆ£¤´«Ÿ©œ½̈œ§©«œ£¤¬
  יז  ¨©−œ§œ¦¨¨«œ§œ¦©«©«£−œŸ¨§¢¨®œ
     ©©¾©§²œŸ£¤¦§¨¬œœ¨¨−¤§¥«
אה    ©«§¦´©´©§¦¦À©¦§©³

  ¤§¥Æ©§½œ©«©«£ºŸœ©«£©³¥«œ
  ©¤̧¤œÆ©§¦¦½œ−Ÿ©œ¥´œ©¤®¤œ

  Â§©¤¤œ¥ºœ©¦¥³©§œœÆ
§¥´œœ

    
    
    
    
    

     
   
    
    
    
     
      
     
   

     
   
    
    
    




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כא

   §¥´œœ©©§½œ−Ÿ©œ¤¬©œ©¨«¦œ
ב    ©§¦Á¦œ§¸œ©¤¹¤œ¤œ¤§¥´

    ©©§À̈œŸ¤̧¤œÆ¤«¨¥½¨«§¨¬œ¥−
     §¥¨®©¸¤©¤¹¤œ§¤§¥À¤œ

    ©§¦³œ©¨¨œÆ£¤´§¨½©¦§©´œ
    ¤§¥½©¦©−§¬Ÿœ©©§¦«œ

ג    ©³Ÿœ¤¨Æ©¤½¤œ©œ−̈œ¤§¥´
   ©©§¨®œ©œ©¨«¨¥²œœ©œ£¦¬
  ד  ©©§−œœ§¦¨¬¥«œ¨«œ©´Ÿœ¤¤§¥½

    ¦©©¤−¤œ®œ¨¸©¤³¤œ
   §¨¨Æ©½¤©¦§¤−œ£¤

  ה   ¨¦¬¦œ«©Ÿ́œ¤©¤½¤œ©«£Æ
    ¤œ¨½̈©«£−œ¤œ§©´œ¤§¥®

   ©¨³œŸ©¤̧¤œÆ§¨½̈¤©¦§¤−œ
 ו  £¤¨«§¨¬œœ¤§¥«©¸Ÿœ¤©¤³¤œ

   §¤§¥Æ§¦§¥´œ©©½¦©œ§¥«¨¥−œœ
    §¦¨´¥«œ¨®œ©œ©¨«¨¥²œœ©œ£¦¬

  ז  ©©§−œœ§¥œ«̈©©¬©¤§¥−
  ח ©Ÿœ©®§¥«¨¦−œ©œ¨«¨¦«œ¦

̈¨̧œ¦œ

    
    
    
    

    
   
     
    
    
     
    
    
     
    
    

    
     
   
   




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כב

    ¨¨̧œ¦œ¥¹§¥¥´©¤À¤œ§¦©
   ©¤̧¤œÆ½œ¨¥œœÆ¤œ§¥´¨¦½

    §©«£−œ¤œ©¨«¨¦®œ¨œ©¤´¤œ
   §¨À̈¤©¦§¤œÆ£¤´¤«¡¤´œ

     ¨¤½¨¨¬¤«¡¤−œ¦§œ©¬œ©¤«¤œ
ט      ©¥¥³¨¨Æ©´©½¨¥−©§´œ

     ¥®œ§¦œ§Á¨¨̧¤«œ¨§¢©¹§©´©
     ©¤À¤œ§Ÿ¨Æ§Ÿ¨´¦¤½©¦¨¥¬

  י ¨¨²©«¨§¢©−œ¥¨«œ©¦§œ©©´
     ¨½̈©¨−œ¤¥®œ©¦§©²©¨¥¬œ

   ¤œ«Ÿ£−̈œ§¤œ¤¬¤¦§«
יא     ©§©¥̧¨¤¬¨¨²¤œ§¬œœ¨§−
      §´Ÿœ¨¨®§¥Á¨£¤̧¦§³©¤̧¤œÆ
     §¥´œ£¤´¦§½©©¨¦−§©§œ¥¬œ

יב    ©¤«¤œ©Ÿœ¤»¨¨¼©´«Ÿ
   ¥¦œ¨Á¤§¥̧©©§¨œ¦©¤²¤œ

    ¤©¦§¤¬œ£¤¨−̈œ̈œ¦´¦
    ¦®œ§©œ§¨¨²£¦¬¨«−̈

יג  ¦©¤«¤œ§œ̈¤¾œ¥¤¬
Ÿ¤−œ

     
    
    
    
    
     
     
      
    
     
    
     
      
     
    
    
     
     
    




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כג

   Ÿ¤−œ¦®§œ̈¥Àœ£¤̧£¦³
   Ÿ¤œÆ¤œ¨§¢©´œ©§¦½¥−œ

 יד  §©¬©©¤«¤œ©´Ÿœ¤Á¤̧¤
   ¦§¹§œ̈«Ÿ£À̈©«£¥»¨œ́Ÿ©
   £¦¦´©¨¼©œ´Ÿ¤¡´Ÿ©¤À¤œ

   §¦§œ³¤«œ¨§¢©œÆ¨½̈«œŸ
 ¦©¤¬¤œ¤©¦§¤−œ¨¥®©

    ©¦©œ©¨¨²œ¦§œ¥¬¨−̈©©¬©
 או ¨¥«©©´§¨œ
    ©½¨«§œ¨−œœ§©´œ©¤®¤œÂ©Ÿœ¤

   §¨¦º¤œ¥³¤œ©¦§œŸœÆ¦§œ¥´
     ©¨¦½©¦«§¬¦§¨¦−¦§œ¥¬©¤«¤œ

ב     ©¦¨¥´œ̈Àœ£¤Á¦¦̧œ¨§¢©¹
    ©¦§œ¨´œ¨¨¤À¤§¥Æ¨«¦¥´©¤½¤œ

     ¦«Ÿ§¥−©©®£¤³¦§Æ¦§´Ÿ©½̈œ
 ג  ©¤−¤œ£©§¥«©Ÿ́œ¤©¤½¤œ
    ©«œ©«£º̈œ§¨§œœ¨²œ§¨§¢©−œ
    ©¤®œ©¸Ÿœ§¹©«£¥³©¤̧¤œÆ§¨´§½̈
  ד  «Ÿ©«£¨¬œ¦−¨¨«œ©¬Ÿœ¤©¤−¤œ

¦´

     
    
    
     
    
    
    
    


    
    
    
    
     
     
   
    
     
     




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כד

     ¦´¤«œ¨¥®§¨¨´À̈©«£©³¥«œ
   ©¤̧¤œÆ©¦´½̈œ¥œ´Ÿ©¤½¤œ

   ¦§œœÆ¤«œ¨§¢©½©¨¥−£¤
  ה   ¥¦¬œ«©¸Ÿœ§¹©«£¥³©¤̧¤œÆ¥½̈
      ¦¥¬œ¨−̈Ÿ¥´œ¤«¨¥®©¬Ÿœ¤©¤−¤œ
ו  ¨«œ©¨œ»¨¨¼©³Ÿœ¤Æ©¤½¤œ

    ©œ©«£¾œ¨¦¾£¤¬©¤−¤œ
     ¨¥´œ¦«¨®©³Ÿœ¤¨¨Æ§¦½§¦º
     ©§¬Ÿ©¤²¤œ©«£¬œ§−̈¥¬œ
 ז    ¦¤«¦©¬Ÿœ¤¨−̈¤©¤®¤œ¦¾
   ח £¤¬©¤−¤œ¨¥¬œ¦«¨«¨¦̧Æ

     §œ́©§½œ£¤¬¨«©œ−©¤®¤œ
     §À£¤̧¨©³œœ¨¨Æ©¤½¤œ©«£¤¬

    ט ¦©²¤¬¤œ©§−œœ§Ÿœ«§¨¸
    ©§¹§©À©©œ¦º¦¨¥³
  ©¤̧¤œÆ©«©§§¦½§¦§¦̧ÇÆ¤œ
     ¨¦½£¤¬©¤−¤œ¨¥´œ¦«¨®

   §¦§¦ª³œ©©Æ¦§´œ¨¦½
      §¨«§´§œ̈½̈¨œ̈œ¥«¨¤´œ¨¦½£¤¬

יו  ד "מלא

©¤−¤œ

     
  

     
     
     
     
    
     
    
     
    
     
     
    

     
   
    
    
     




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כה

  י  ©¤−¤œ¨¥¬œ¦«¨«©¸Ÿœ¤©¤¹¤œ
    §¨À̈Â©¥©´¤œ©§³œ§¤œ

   ©Æ©«£¤´¦©½§¨©«£¥œ¥œÆ
    §¨§¢©´œ©§¦½©¥−œ§©´©

     ©¤®¤œ©©¥´¨½̈¦−Ÿ£¤¬
יא  ¦©«§¨©¦©³¨¨Æ¤œ©§œ́

   §¤œ©½©©§¥−¤«œ¨§¢¨®œ
    ©©§¦¥̧Æ¦§´œ¨¦½©¦§¨´§œ̈½̈

      ¨œ̈œ¥«¨¤´œ¨¦½£¤¬©¤−¤œ¨¥¬œ
 יב   ¦«¨«©¨¬¨œ¨§¢©−œ¤©´©

    ©¤®¤œ§¨¨Æ¦§œ©´¤¥½¨¥−œ
 יג   ©«£¬œ«Ÿœ©§©¥̧¨¹̈§¤³¤

   ¦§Æ§œ̈´Ÿ£½̈¥−œ¨£¤´
     ¨¨®©Ÿœ§Á¸£œ̈¹̈§¤´¤¦§À
     ¦´¦¤´©©§¦¿¨§¢©º£¤Á

    ©«¦¸œ̈¦§³Ÿ§œ̈¨Æ«Ÿœ©´œ½
  יד ¦«¨¬œ¦−§œ̈¨«œ̈Æ
     §©œ§¦´¦½§¨«¦¥¬©¤−¤œ¦¦®

   ©©§œ¦̧Æ§¨¦œ́¤œ¨½̈¤
©¦§¤−œ

    
     
    
   
     
    
    
    
     
    
     
    
     
     
    
     
    
    
    




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כו

  ©¦§¤−œ£¤¨«§¨¬œœ¤§¥«
אז   ©¨³œŸ©¤̧¤œÆ§¨½̈¦§−œ

  ב ¦¤§¥¬©©§¨«œ©Ÿœ¤Á©¤̧¤œ
    §¤§¥¹©´©³©¥¦Æ§¦§¥´œ

    ©©½¦©œ§¥«¨¥²œœ¤§¥¬©©§−̈œ
    §¦œ¨´¥«œ¨®œ©œ©¨«¨¥²œœ©œ£¦¬

 ג  ©©§−œ§¥œ«̈©©̧©¤§¥³
   ©©§¨Æ©Ÿœ©½¦¨¨̧œ¦œ¥³

  §¥¤̧œÆ©¤½¤œ§¦©©¤−¤œ
   ®œ¦¨̧¤œ¦³©§œ¦Æ¦§¥´¨¦½
 ד  §©¦−§©œ¨«¨¦«œ¦³¦§©̧§Æ£¦´
    §©¦½§©§¦−œ©«£´œ§©¥®œ
    Â§¦©«£œ̈¦¸§¦§œ̈³œ¦§©̧§Æ

      ¤«¡©½§¦¦´¥¬©¨²Ÿ¤−œ§¥¬¤
 ה ©¤«¤œ©¸Ÿœ¤Æ
    ©¤´¤œ£©§¥½©−Ÿœ¤§¤§¥´

     ©©§¨®œ¦´¬¤œÆ§¥¤´œ½
    £¤§¨¬¦−©«£¬œ¥«

ו      ©´Ÿœ¤¤§¥½¦©´§¥½œ¨¨¬
̈¨−

   
   
    
    
    
     
   
    
    
    
    
   
   
     


   
      
    
     




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כז

     ¨−̈©¤®œ§¨¨´¦§œ©½œ¦¦§œ¥¬©¤−¤œ
 ז   §©©§¨«œ§©¤¹¤œ¨³©«£¨œÆ

     ¦¦§¥´œ©©½¦¤¦©−œ©¦¨®œ§¨¨´
   ¨©Àœ§©œ¥³©©§œÆ¥«¤§¥´

     ©©§½̈œ¦´¨½̈œ«¦¨«œ§¨¬œœ¥¨²
  ח  ¨«¨−̈œ¥¥¬œ©¤«¤œ§©¤¿¤œ¨Á
   ¦¦©̧œ©¦œ̈¹¤¥´œ¦§¥´œ©©À¦

   §¨¨ÆŸ¥À©©¦¨œÆ£¤´¤§¥´
    ¨¤½¨©Ÿ́œ¤©¤½¤œÂ£©œ¦§œ
   ¤œ©©§¨²œ¦¦−©¨®¦œ©¨À̈¨¨Æ
    ט ¦¦´©¤½¤œ§œ¥¬¨−̈¨«œ©Ÿ́œ¤

    Â©§œ¨œ¤¨̧œ¦©¨«¦¦¹¦§œ¥´
    ©¤À¤œ©´¦¥«œ¨¥´£¤¨¨¶œ
     ¨Â̈Á§«¨§¢©º£¤¦¤´œ©
     ©¤À¤œŸ¥œÆ§¥´œœ¨½̈¨−Ÿ©£¦¦´
     ©¨®œ©¬Ÿœ¤©¤−¤œ§ª¬¨¨«

י    ©Ç¦§œÆ¤œ¨½̈©¨¥−£¤
    ¥¦œ́§¨§¢¨®œ©«£©¬œ©¤−¤œ
אח  ¨¨«œœ̈œ©´©À

הקהל 
יחד  אומרים
רם בקול

חוזר "וש צ 

 ¨©º

     
   
     
    
     
    
     
     
    
     
     

    
     
     
     
    
     
   

 




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כח

  ¨©º©¤³¤œ£©§¥Æ§¤§¥´
    ©©§½̈œ¤œ¥¬œ¨−̈Ÿ¥´
    Ç¨§¢©À¨¦§œ¥´©¤½¤œ

  ¦«¦¦¬œ̈œ¤§¥−©¬œ¨«
ב     ©¨̧©©¤¹¤œ¤œ©©§À£¤³

   ¤«¡¦œÆ¥«¨½̈©«¦§−̈§¨§¢¨®œ
    ©¨¤¤§¥²¤«œ¨§¢©−œ©¥¬œ
ג   ¨¨«©Ç´¤¤§¥À©§©œ¥Æ¦§œ¥´
     ©¤½¤œ©¦−Ÿ¦§œ¥´©§œ¨®©¥´§œ§

  ©¦§œ©¤À§©«£¦œÆ¤œ¨©œÆ¨¨´
    ¨«£œ̈¦½§¥œÆ©«£©§œ½£¤¬¨©−œ

ד  ©©§¦«œ©³¤©¤̧¤œÆ
     §¤§¥½¥−œ©§¦œ́©¨¨®œ©¨´¨

    ¤§¥½©«©«£−Ÿœ¦§œ¥¬©¤«¤œ
ה     Â©Ÿœ¤¦©©¤̧¤œ¹œ§¦

     ¨¨œ¦œ¥´§œ̈À̈§œ̈¥³©¨œ̈Æ¦§œ¥´
     ©¤½¤œ§¨¬œœ£¦−§¥¨®¦¨¥ºœ

    §¨¦´œ¤œ©§œ̈¦À©«£¤¹¤œœ¨¨³
   ¤«©§¨̧œ̈Æ¨«£œ̈¦½£¤´¨©Àœ

ים היּ הוּ ד  ©§¦®
קרי

כאן אין 
פרשה

§©¥œÆ

   
    
    
     
    

   
     
    
    
     
    
   
    
   
     
     
    
    
    




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

כט

   §©¥œÆ¤œ©§¦½£¤−§œ̈
 ו   §¦œ¬œ©¤«¤œÂ¦¥«œ̈¨³œœ©œÆ
    §«¨¦½¦œ¨«¨−̈œ£¤¦§¨´¤œ©¦®
   §¥«œ̈¨³œœ©œÆ§«¨¦½¦œ§¨§œ©−œ

 ז «©§œ¦«©¸Ÿœ¤
   ©¤³¤œ£©§¥ŸÆ§¤§¥´©©§½̈œ

    «§¨§¢©−œ©§¦®œ¦¥̧œ¥«œœ¨¹̈
    ¨©´œ¦§¤§¥À§ŸœÆ¨´©¨¥½
   ©²£¤¨©¬¨−œÇ

ח    §Â©¤¦§œ¸©©§¦¹©³œ
   §¥«¥¤œÆ§¥´©¤½¤œ§¦§œ−
    §©©´©œ©¤®¤œ¦«§œº̈œ£¤

    ¦§œ¨´œ§¥©¤À¤œ§©§²§©©¬©œ
   ט  ©¤−¤œ¥¬§¨¦«œ©¦¨«§´«Ÿ§œ¥
    ©¤´¤œ¨«¥œÂ©¦©¸Ÿ¤œ©§¦¦¹
    ´Ÿ¤œ¦À̈¦§¨´œ§¤§¦»

   ¼©¦¨¥´œœ§«œ̈£¤¦¨´œ¨§¢©´œ
   ¤©§¦¿§¤´¨«£©§©§§¦«

   §©©Á§¨¥¸©§¦œ¹œ£¤´¥´Ÿ

ים ּב יּ הוּ ד  ©§¦
קרי

§©œ

    
    
     
   


   
    
     
    
    
   
    

    
    
    
    
     
   

    




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

ל

    §©œÀ¤´©œ§¤§¦³¥¨œÆ
  §¦œ½̈œ§¦œ¨³œ§¦œ¨œÆ¦§œœ̈½̈§©¬
    ¨−̈¦§Ÿ®§¤̧©§¦½¦§œœ̈−̈œ
 י  §¦œ§¨«©¦§ÀŸœ§¥Æ©¤´¤œ

    £©§¥½©©§−Ÿ§©©´©œ©¤®¤œ
    ©¦§©´§œ̈¦¿§©Á¨«¨¦̧©¦¹

   «Ÿ§œ¥³œ¨¤¸¤œÆ¨«£©§§¨¦½§¥−
יא  ¨«©¨¦«œ£¤Á¨©̧©¤¹¤œ

  ©§¦œ́£¤´§œ̈¦´¨¦À
 §«¦¨¥»§©«£´Ÿœ©©§œ¨¼§©§¦œÁ
  §Ç©«£¸Ÿœ§©¥¹œ¤œ¨¥̧©

    §¦œ¨²œ©¨¦¬Ÿ−̈œ©´§¨¦®
  יב   §¨−̈¨«œ§´¤½̈œ§œ̈

    §¦œ−œ©¤´¤œ£©§¥®¦§¨¬œ
    ¨¨²§¬Ÿ¤œ§¥«¨−̈¬Ÿ¤œ
יג   £¨«œ©§œ¤´¤œ©§À̈œ§¦¨³¥«œ
   ¨œÆ§œ̈§¦œ¨´œ§¦œ½̈œ¨−

  §œ̈¨«©¦®§¦«§¸œÇ

בראש"וא  ו
התיבה

ים היּ הוּ ד  ©§¦³
קרי



    
    
    
   
   
    
   
   

    
    
     
    
    
   
     
   
    
   




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

לא

  Ç©´©¤½œ§¦¨¥−
יד   ¥«Ÿ§¥œ¤«¨«¨¦º«Ÿ§œ¥³œ¨¤¸¤œÆ

   ¨«£©§§¨¦½¨«§²§«œŸ¨¦¬
     §œ¦−œ¦§œ©´œ©¤®¤œ§©¨¬œ¦§−̈œ

 טו §©¬©¦¨«œÇ¨§¢©º
   ¨¨´¦¦§œ¥´©¤À¤œ¦§³œ©§œœÆ
  §¥´œ¤œ¨½©«£¤³¤œ¨¨Æ§œ½̈œ
    §©œ§œ¦¬œ−§©§¨¨®§¨¦´½̈

 טז  ¨«£−̈œ§¨¥«¨œ©§¦¾¨«§¨¬œœ
    יז −̈œ§¦§¨®œ§¨−Ÿ¦Ç¨«§œœ̈

    §¦œ¨̧œ§¦œ¹̈œ§œœ̈¦´¨¦À
   §Æ£¤̧§©œ©¤³¤œ§œ̈œÆ©¦½©

    ¦§¨³œ§¨Æ©§¦½¦§¤−œ§´
    ®œ§©¦º¥«©¥³¨¨̧¤Æ¦«§œ©«£¦½
   ¦«¨©¬œ©«©œ©§¦−œ£¥¤«
אט    ¦œ§¥Á¨¨̧¹Ÿ¤œ´Ÿ¤œ
     £À̈¦§¨̧œ¨¨¬Æ½£¤̧
    ¦¦©§©œ©¤²¤œ§œ̈−œ§¥«¨®œ

Æ¦¦£עתידים 
קרי

הקהל 
יחד  אומרים
פסוקים שני
בקול  אלו

וש צ"רם
חוזרם

לנשק טוב 
את כאן
התפילין

   
   
  
    

 
    
    
    
   

   
    
     
    
    
    
    
     
    




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

לב

    ©À£¤̧¦§¹«Ÿ§¥³œ©§¦œÆ
     ¦§´¨¤½§©«£œ́œ½£¤̧

    ¦§§©§¦²œ¥−¨œ§«Ÿ§¥¤«œ
ב     ¦§£¸©§¦¹§¨«¥¤À§œ̈

    §¦œœÆ©¤´¤œ£©§¥½¦§´Ÿ©½̈œ
   ¦§©œ§¥−¨«¨¨®œ§¦Æ«Ÿ¨©´œ

    ¦Ç§œ¥¤½¦«¨©¬œ©§−̈©¨
ג  ¨«©¦«§œ̈¨¥¸©§¦œ¹œ

   §¨«£©§©§§¦´§©©Àœ§Ÿ¥³
   ©§¨œœ̈œÆ£¤´©¤½¤œ§©§¦−
   ¤œ©§¦®œ¦«¨©¬œ©«©œ¨§¢©−œ

ד  £¥¤«¦«Çœ̈³œ¨§¢©œÆ§¥´œœ
    ©¤½¤œ§¨§−¥´œ§œ̈©§¦œ®œ
    ¦«¨¦¬¨§¢©−œ¥¬œ§œ̈«œ

ה    ©©³©§¦œÆ§œ̈´Ÿ§¥œ¤½©©œ
     ¤¬¤œ§¤−¤œ§©§œ¨®œ©©«£¬§œ«Ÿ§¥¤−

ו  ¦§¨«§œ©´©¦À̈œ¨«§³œ
   ©§¦œÆ§©¥½œ£¥¬¥−œ

לא "בלמ  ד
ת"בבי

נוהגים יש
שהקהל 
יחד  אומרים
רם בקול

חוזר "וש צ 

¦«

    
    

   
   
    
    
     
   
  

   
     
    
    
    
    
    

  
   




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

לג

 ז ¦«§¥œ
 ©§©§¨²Ç̈§¥¬œ

 ©«§−œ§¥¬œ
ח ©§¨«œ̈§¥œ
 ¨²œ̈§¥¬œ
 £©œ§−̈§¥¬œ

 ט £¦¨«œœ̈§¥³œ
 ©§©Æ§Ç¨Æ§¥´œ

 £¦©½§¥¬œ
 £¦Ç©−œ§¥¬œ

 י ©Ç§¨«Çœ̈Â£¤¤œ
     §¥̧¨¨¤«©§¨²œœ̈Ÿ¥¬©§¦−œ

     ¨¨®œ©̧¦½̈œ¬Ÿ¨«§−¤œ¨¨«œ
יא     ©´©À¨´¦§©©«£¦²œ
    §©¬©¦¨−œ¦§œ¥¬©¤«¤œ
יב     ©¸Ÿœ¤©¤¹¤œ§¤§¥´©©§À̈œ
    §©´©¦¿̈œ¨«§œÁ©§¦¸§©¥¹œ

     £¥¥´œ¦À§¥œÆ£¤´¤œ§¥«

זעירא ת

זעירא ש

יו  ד "חסר

רבתיו
זעירא ז

̈½̈













     
     
    
   
   
    
     




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

לד

    ¨½̈¦§¨²§¦œ¬œ©¤−¤œ¤´œ
    ¨®©œ§¥«¨¥œœÆ§¦¨´¤œ½̈œ©œ

  יג ©¨«¨¥¬œœ−œ§¥œ«̈©³Ÿœ¤
    ¤§¥Æ¦©©¤´¤œ½œ¦¨¥´œ©

    ¨À̈©§¦œÆ£¤´§½̈©«£−œ
     §¨œ́œ©®§¥²œ£¤¬¤œ§¥«¨¨−

 יד  ¦§œ¬©¨¥«©³Ÿœ¤©¤̧¤œÆ
      §¥«¨´œ¥½©¦¨¥¬œ−̈œ§¨®§¥²œ

  טו £¤¬¤œ§¥«¨−̈¨«©¦«¨«£º
  Ç£¤§À̈Â©§´

   ©§¨¨³œ¨¨Æ§´Ÿ¤œ£½̈©©«©§œ́
    §œ½̈§¬¥−œ¦®©̧¦½̈œ¬Ÿ

  טז  ¨«§−¤œ¨¨«œ§¨´©§¦¿
   £¤Á¦§¦œ¸œ©¤¹¤œ¦§£´§¨´Ÿœ

   ©©§œÀ̈§¸©Æ¥´Ÿ§¥œ¤½§¨Æ
   §´Ÿ§¥¤½£¦¨¬œ§¦§œ¦−¨®¤
   יז ©̧¦½̈œ¬Ÿ¨«§−¤œ¨¨«œ§«
     §¨¬œ¨−̈§´Ÿ¤œ£¨®œ§À©
     §©§¨¨³œ¨¨Æ½§¨´ŸœŸ½−

ים היּ הוּ ד  ©§¦´
קרי

¦§¤¬œ

    
     
   
      
    

     
    
     
    
    
    
     
    
    
    
   
     
    
     




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

לה

יח ¦§¤¬œ§¦§¨«œÇ£¤
  §À̈¦§£Æ¦§¨³œ¨¨Æ½
    §œ©§¨¨¬œ¨−̈®§À©©«£¦¨³œ

    ¨¨Æ½§¨´ŸœŸ½−¦§¤¬œ
 יט  §¦§¨«œ©¥º©§¦œ́Ç

  ©«Ÿ§¦œ»§¨¥´©§¨¼Ÿ¦ÀÂ¥œ
   ´©§¨¨³œ¨¨Æ§´Ÿ¤œ£½̈

  ¦§¨¬œ¦§¤−œ§´®œ¦§¬ÇŸ©
  כ  ¨−œ¦¬§¥¥«©¦§œ´Ÿœ¨§¢©½
    ¤œ©§œ̈¦−¨¥®¤œ©¦§©̧§œ̈¦¹
  ¤¨©§¦À£¤Æ§œ̈
   §¦œÆ©¤´¤œ£©§¥½©§¦−œ
כא §¨«§¦«§©¥Ç»£¥¤¼¦«§´œ

    Ÿ¦ÀÂ¥œ´©§¨¨³œ¨¨Æ§´Ÿ¤œ
      £½̈§¥²œ«£¦¨¬œ¨−̈®§œ̈
  כב   ¨−̈œ§¨¨«œ©¨¦À£¤¨̧œ̈¤³
   ©§¦œÆ¥´Ÿ§¥œ¤½§©ÀŸ¤œ£¤Á

    ¤§©̧œ¨¤³¦¨œÆ§¦§½̈œ¥¥−¤œ
     §´®œ©«£´œÀ̈§¥Æ¦§¤´œ

ים והיּ הוּ ד  §©§¦´
קרי

ים הּפ רז  ©§¨¦À
קרי

וא  ו "חסר

יו  ד "חסר

§¦§½̈œ

   
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
   

  
     
      
     
   
    
     




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

לו

  §¦§½̈œ¦§³ŸÇ¨Æ¦´§¥¥½
 כג ©¨−œ¨«¤§œŸ¦«§¦¥Æ©§¦½

    ¥¬œ£¤¥¥−©«£®œ§¥²œ
  כד £¤¨©¬œœ¨§¢©−œ£¥¤«¦Á
    ¨¨̧¤«©§¹̈œ̈¨«£œ̈¦ÀŸ¥Æ¨
    ©§¦½¨©¬œ©©§¦−œ§©§¨®œ
    §¦¦¬Æ´©¨½§ª−̈

 כה  «§©§¨«œ§œœŸ¨»¦§œ¥´©¤¤œ¼
    ¨©´¦©¥½¤œ¨ºœ©«£©§œ

    ¨«¨¨²œ£¤¨©¬œ©©§¦−œ©
     Ÿœ®§œ̈¬Ÿ²œ§¤œ¨−̈©¨¥«

כו    ©¥¿¨«§Á©¨¦̧¨¥³¤œœ¦Æ
    ©¥´©½©¥¾©¨¦§œ¥−

    ¨«¦¤´¤œ©®Ÿœ¨«œ¨´©½̈œ̈œ
   כז ¨¬œ¦¦−©£¥¤«¦§´Ç

  ©§¦œÁ£¥¤̧§©©§¹̈§©̧
   ¨©¦§¦³£¥¤Æ§´Ÿ©«£½

   ¦«§´œŸ¦À¤œ§¥³©¨¦Æ¨¥½¤œ

וא  ו "חסר

קריוּ וקּב ל  §¦§´

¦§œœ̈−̈œ

    
   
    
    
     
    
    
   
    
     
      

     
       
     
    
    
    
     




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

לז

  ¦§œœ̈−̈œ§¦œ§©¨®§œ̈¨−̈œ§¨¨«œ
כח   §©¨¦´Â¨¥¤œ¦§¨¦¸§«©«£¦¹
   §œ̈´¨À¦§¨¨œÆ¦§¨½̈œ
     §¦œ¨¬œ§¦œ−̈œ§¦´¨¦®¦¥º

    ©¦´¨¥À¤œ³Ÿ©«©§œÆ¦´œ
    ©§¦½§¦§œ−̈«Ÿ¨¬¦©§¨«

כט   Â©¦Ç§œŸœ¤§¥̧
   ©©§¨œ©œœ£¦œ©²¦¨§¢©¬œ

    ©§¦−œ¤œ¨®Ÿ¤§©Ç¥À¥´œ
    ¦¤¤œ©ª¦²©−Ÿœœ©¥¦«œ

ל   ©¦§©̧§œ̈¦¹¤¨©§¦À
   ¤¤̧©œ§¤§¦³¥¨œÆ§¦œ½̈œ

    ©§−œœ£©§¥®¦§œ¥¬¨−
לא  ¤«¡¤«œ§©Ç¥¿¤œ§¥Á©ª¦¸
    ¨¥¹¤œ¦§©¥¤À©«£¤Á¦©̧£¥¤¹

   ¨§¢©³œ©§¦œÆ§¤§¥´©©§½̈œ
    §©«œ£¤²¦§¬©©§œ−̈§©©§¨®

   לב ¦§œ¥¬©−œ§©«£¨¨«œ©«£©´

רבתית

יו  ד "חסר

יו  ד "חסר

¤§¥½

    
   
    
    
    
   

 
   
     
   
    
    
   

    
    
   
     
   




מגילת אסתר "עדת קדושים" - תיקון קוראים

לח

    ¤§¥½¦©¾¦§œ¥¬©ª¦−¨¥®¤œ
  אי §¦§œ−̈œ©¥«¤œ©¨¤Á

   ©¤̧¤œÇ©²©¨−̈¤§¦¥¬
 ב  ©¨«§œ̈©«£¥³œœ̈§œÆ§œœ́¨½

    ¨«œ¨©œÆ§ªœ©´œ¨§¢©½£¤¬¦§−
    ©¤®¤œ£¥´§œ¦À©¥̧¤œÆ

    ג ¦§œ¥´©¨¦½§©§¥−œ¨©¬œœ̈¨«¦Ḉ
   ¨§¢©´œ©§¦À¦§¤œÆ©¤´¤œ

  £©§¥½§œ̈œÆ©§¦½§¨−
    §´Ÿœ¤¨®Ÿ¥¬œÆ§©½§œŸ¥¬œ

  ¨−§œ̈©§«

אסתר  מגילת פסוקי סכום
ושבעה  וששים מאה

קסז  ÀÀÀסימן



¥§©£אחׁש ורוֹ ׁש 
קרי

הקהל 
יחד  אומרים
רם בקול

חוזר "וש צ 

    
 

     
    

    
     

     
   
   
     

  


