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מגילת אסתר
פרק א
א ַוי ְִהי ,בִּ ימֵ י אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ :הוּא
מּ ֵל מֵ הֹדּוּ
הַ ֹ
אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ,
וְ עַ ד-כּוּשׁ--שֶׁ בַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ ָאה,
ְמ ִדינָה .ב בַּ יּ ִָמים ,הָ הֵ ם--כְּ שֶׁ בֶ ת
הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ,עַ ל כִּ סֵּ א
ירה.
מַ לְכוּתוֹ ,אֲ שֶׁ ר ,בְּ שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
ג בִּ ְשׁנַת שָׁ לוֹשׁ ,לְמָ לְכוֹ ,עָ שָׂ ה
ִמ ְשׁ ֶתּהְ ,לכָל-שָׂ ָריו ַועֲבָ דָ יו :חֵ יל
פּ ַָרס וּמָ דַ י ,הַ פּ ְַר ְתּ ִמים וְ שָׂ ֵרי
הַ ְמּ ִדינוֹתְ --ל ָפנָיו .ד בְּ הַ ְראֹתוֹ,

מַ לְכוּתוֹ,
כְּ בוֹד
ֶאת-עֹשֶׁ ר
וְ ֶאת-י ְָקרִ ,תּפְ ֶא ֶרת גְּ דוּלָּתוֹ;
וּמ ַאת
י ִָמים ַרבִּ יםְ ,שׁמוֹנִים ְ
ה וּבִ ְמלוֹאת הַ יּ ִָמים
יוֹם.
הָ ֵאלֶּה ,עָ שָׂ ה הַ מֶּ ֶל ְלכָל-הָ עָ ם
ירה
הַ נּ ְִמצְ ִאים בְּ שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
ִמ ְשׁ ֶתּה--
ד-קטָ ן
ל ְִמגָּדוֹל וְ עַ ָ
יתן
ִשׁבְ עַ ת י ִָמים :בַּ חֲ צַ ר ,גִּ נַּת בִּ ַ
וּת ֵכלֶת,
הַ מֶּ ֶל  .ו חוּר כּ ְַרפַּס ְ
ָאחוּז בְּ חַ בְ לֵי-בוּץ וְ ַא ְרגָּמָ ן,
עַ ל-גְּ לִילֵי כֶסֶ ף ,וְ עַ מּוּדֵ י שֵׁ שׁ;
ִמטּוֹת זָהָ ב ָוכֶסֶ ף ,עַ ל ִרצְ פַת
ז
בַּ הַ ט-וָשֵׁ שׁ--וְ דַ ר וְ סֹחָ ֶרת.
וְ הַ ְשׁקוֹת בִּ כְ לֵי זָהָ ב ,וְ ֵכלִים
ִמ ֵכּלִים שׁוֹנִים; וְ יֵין מַ לְכוּת ָרב,
כְּ יַד הַ מֶּ ֶל  .ח וְ הַ ְשּׁ ִתיָּה כַדָּ ת,

אנֵס :כִּ י-כֵן יִסַּ ד הַ מֶּ ֶל  ,עַ ל
ֵאין ֹ
ָל-רב בֵּ יתוַֹ --לעֲשׂוֹת ,כִּ ְרצוֹן
כּ ַ
ִאישׁ-ו ִָאישׁ} .ס{
ט גַּם ו ְַשׁ ִתּי הַ מַּ ְלכָּה ,עָ ְשׂ ָתה
ִמ ְשׁ ֵתּה נ ִָשׁים--בֵּ ית ,הַ מַּ לְכוּת,
אֲ שֶׁ ר ,לַמֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ .י בַּ יּוֹם,
הַ ְשּׁבִ יעִ י ,כְּ טוֹב לֵב-הַ מֶּ ֶל ,
ִן--אמַ ר ל ְִמהוּמָ ן בִּ זְּ ָתא
בַּ ָיּי ָ
חַ ְרבוֹנָא בִּ גְ ָתא וַאֲ בַ גְ ָתא ,ז ֵַתר
יסים,
ִשׁבְ עַ ת הַ סָּ ִר ִ
וְ כ ְַרכַּס,
ֶאת-פְּ נֵי הַ מֶּ ֶל
הַ ְמשָׁ ְר ִתים
יא לְהָ בִ יא
אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ.
לִפְ נֵי
הַ מַּ ְלכָּה,
ֶאת-ו ְַשׁ ִתּי
מַ לְכוּת:
הַ מֶּ ֶל --בְּ כ ֶֶתר
לְהַ ְראוֹת הָ עַ ִמּים וְ הַ שָּׂ ִרים
ֶאת-יָפְ יָהּ ,כִּ י-טוֹבַ ת מַ ְר ֶאה

ִהיא .יב ו ְַתּמָ ֵאן הַ מַּ ְלכָּה ו ְַשׁ ִתּי,
לָבוֹא בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ ֶל  ,אֲ שֶׁ ר ,בְּ יַד
יסים; ַויּ ְִקצֹף הַ מֶּ ֶל ְמאֹד,
הַ סָּ ִר ִ
וַחֲ מָ תוֹ בָּ ע ֲָרה בוֹ} .ס{
יג וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ ֶל  ,לַחֲ כ ִָמים י ְֹדעֵ י
הָ עִ ִתּים :כִּ י-כֵןְ ,דּבַ ר הַ מֶּ ֶל ,
לִפְ נֵי ,כָּל-י ְֹדעֵ י דָּ ת ו ִָדין .יד
וְ הַ ָקּרֹב ֵאלָיו ,כּ ְַר ְשׁנָא שֵׁ ָתר
ַא ְדמָ ָתא ַת ְר ִשׁישׁ ,מֶ ֶרס מַ ְר ְסנָא,
ָן--שׁבְ עַ ת שָׂ ֵרי פּ ַָרס וּמָ דַ י,
ְממוּכ ִ
ר ֵֹאי פְּ נֵי הַ מֶּ ֶל  ,הַ יּ ְֹשׁבִ ים
שׁנָה ,בַּ מַּ לְכוּת .טו כְּ דָ ת,
ִרא ֹ
מַ הַ -לּעֲשׂוֹת ,בַּ מַּ ְלכָּה ,ו ְַשׁ ִתּי--עַ ל
אֲ שֶׁ ר ל ֹא-עָ ְשׂ ָתהֶ ,את-מַ אֲ מַ ר
בְּ יַד,
אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ,
הַ מֶּ ֶל
יסים} .ס{
הַ סָּ ִר ִ

)ממוּכָן( ,לִפְ נֵי
טז וַיּ ֹאמֶ ר מומכן ְ
הַ מֶּ ֶל וְ הַ שָּׂ ִרים ,ל ֹא עַ ל-הַ מֶּ ֶל
לְבַ דּוֹ ,עָ וְ ָתה ו ְַשׁ ִתּי הַ מַּ ְלכָּה :כִּ י
עַ ל-כָּל-הַ שָּׂ ִרים,
אֲ שֶׁ ר,
וְ עַ ל-כָּל-הָ עַ ִמּים,
ָל-מ ִדינוֹת הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ.
בְּ כ ְ
ְדבַ ר-הַ מַּ ְלכָּה
כִּ י-יֵצֵ א
יז
עַ ל-כָּל-הַ נּ ִָשׁים ,לְהַ בְ זוֹת בַּ עְ לֵיהֶ ן
בְּ ָא ְמ ָרם ,הַ מֶּ ֶל
בְּ עֵ ינֵיהֶ ן:
לְהָ בִ יא
אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ָאמַ ר
ְל ָפנָיו--
ֶאת-ו ְַשׁ ִתּי הַ מַּ ְלכָּה
וְ ל ֹא-בָ ָאה .יח וְ הַ יּוֹם הַ זֶּה
תּ ֹאמַ ְרנָה שָׂ רוֹת פּ ַָרס-וּמָ דַ י,
ת-דּבַ ר הַ מַּ ְלכָּה,
אֲ שֶׁ ר שָׁ ְמעוּ ֶא ְ
ְלכֹל ,שָׂ ֵרי הַ מֶּ ֶל ; וּכְ דַ י ,בִּ זָּיוֹן
ו ָָקצֶ ף .יט ִאם-עַ ל-הַ מֶּ ֶל טוֹב,

ִמ ְלּ ָפנָיו,
ְדבַ ר-מַ לְכוּת
יֵצֵ א
וְ ִיכּ ֵָתב בְּ דָ ֵתי פ ַָרס-וּמָ דַ י ,וְ ל ֹא
ֹא-תבוֹא ו ְַשׁ ִתּי,
ַיעֲבוֹר :אֲ שֶׁ ר ל ָ
אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ,
הַ מֶּ ֶל
לִפְ נֵי
עוּתהּ
ְכוּתהּ י ִֵתּן הַ מֶּ ֶל  ,ל ְִר ָ
וּמַ ל ָ
הַ טּוֹבָ ה ִממֶּ נָּה .כ וְ נ ְִשׁמַ ע פִּ ְתגָם
אֲ שֶׁ רַ -יעֲשֶׂ ה
הַ מֶּ ֶל
בְּ כָל-מַ לְכוּתוֹ ,כִּ י ַרבָּ ה ִהיא;
י ְִתּנוּ י ְָקר
וְ כָל-הַ נּ ִָשׁים,
ד-קטָ ן.
לְבַ עְ לֵיהֶ ן--ל ְִמגָּדוֹל ,וְ עַ ָ
כא ַויִּיטַ ב ,הַ דָּ בָ ר ,בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ ֶל ,
וְ הַ שָּׂ ִרים; ַויַּעַ שׂ הַ מֶּ ֶל  ,כִּ ְדבַ ר
ְממוּכָן .כב ַויּ ְִשׁלַח ְספ ִָרים,
הַ מֶּ ֶל --
ָל-מ ִדינוֹת
ֶאל-כּ ְ
וּמ ִדינָה כִּ כְ ָתבָ הּ,
ְ
ל-מ ִדינָה
ֶא ְ
וְ ֶאל-עַ ם וָעָ ם כִּ לְשׁוֹנוֹ :ל ְִהיוֹת

וּמדַ בֵּ ר
ָל-אישׁ שׂ ֵֹרר בְּ בֵ יתוְֹ ,
כּ ִ
כִּ לְשׁוֹן עַ מּוֹ} .ס{
פרק ב
שׁ
א ַאחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ ֵאלֶּה ,כְּ ֹ
חֲ מַ ת הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ָזכַר
ֶאת-ו ְַשׁ ִתּי וְ ֵאת אֲ שֶׁ ר-עָ שָׂ ָתה,
ב
וְ ֵאת אֲ שֶׁ ר-נִגְ זַר עָ לֶיהָ .
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי-הַ מֶּ ֶל ְ ,משָׁ ְר ָתיו:
וַיּ ְ
יְבַ ְקשׁוּ לַמֶּ ֶל נְעָ רוֹת בְּ תוּלוֹת,
טוֹבוֹת מַ ְר ֶאה .ג וְ יַפְ ֵקד הַ מֶּ ֶל
ָל-מ ִדינוֹת מַ לְכוּתוֹ,
ידים ,בְּ כ ְ
פְּ ִק ִ
וְ י ְִקבְּ צוּ ֶאת-כָּלַ -נע ֲָרה-בְ תוּלָה
ירה
טוֹבַ ת מַ ְר ֶאה ֶאל-שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
ֶאל-בֵּ ית הַ נּ ִָשׁיםֶ ,אל-יַד הֵ גֶא
ְס ִריס הַ מֶּ ֶל שֹׁמֵ ר הַ נּ ִָשׁים;
וְ נָתוֹןַ ,תּ ְמרֻ ֵקיהֶ ן .ד וְ הַ ַנּע ֲָרה,

אֲ שֶׁ ר ִתּיטַ ב בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ ֶל --
ִתּ ְמ ַ ,תּחַ ת ו ְַשׁ ִתּי; ַויִּיטַ ב
הַ דָּ בָ ר בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ ֶל ַ ,ויַּעַ שׂ כֵּן.
ְהוּדי ,הָ יָה בְּ שׁוּשַׁ ן
}ס{ ה ִאישׁ י ִ
וּשׁמוֹ מָ ְר ֳדּכַי ,בֶּ ן י ִָאיר
ירה; ְ
הַ בִּ ָ
ישׁ--אישׁ י ְִמינִי.
ִ
ן-ק
ן-שׁ ְמעִ י בֶּ ִ
בֶּ ִ
ו אֲ שֶׁ ר הָ גְ לָהִ ,מירוּשָׁ ַליִם,
עִ ם-הַ ֹגּלָה אֲ שֶׁ ר הָ גְ ל ְָתה ,עִ ם
ְי ָכ ְניָה מֶ ֶל -יְהוּדָ ה--אֲ שֶׁ ר הֶ גְ לָה,
נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר מֶ ֶל בָּ בֶ ל .ז ַוי ְִהי אֹמֵ ן
ֶא ְס ֵתּר
ִהיא
ֶאת-הֲ דַ סָּ ה,
בַּ ת-דֹּדוֹ--כִּ י ֵאין לָהָּ ,אב ו ֵָאם;
וְ הַ ַנּע ֲָרה ְיפַת-תּ ַֹאר ,וְ טוֹבַ ת
מַ ְר ֶאה ,וּבְ מוֹת ָאבִ יהָ וְ ִאמָּ הּ,
ל ְָקחָ הּ מָ ְר ֳדּכַי לוֹ לְבַ ת .ח ַוי ְִהי,
ְדּבַ ר-הַ מֶּ ֶל וְ דָ תוֹ,
בְּ ִהשָּׁ מַ ע

וּבְ ִה ָקּבֵ ץ נְעָ רוֹת ַרבּוֹת ֶאל-שׁוּשַׁ ן
ירהֶ ,אל-יַד הֵ גָי; ו ִַתּלּ ַָקח
הַ בִּ ָ
ֶא ְס ֵתּר ֶאל-בֵּ ית הַ מֶּ ֶל ֶ ,אל-יַד
הֵ גַי שֹׁמֵ ר הַ נּ ִָשׁים .ט ו ִַתּיטַ ב
הַ ַנּע ֲָרה בְ עֵ ינָיו ,ו ִַתּשָּׂ א חֶ סֶ ד
רוּקיהָ
ת-תּ ְמ ֶ
ְל ָפנָיוַ ,ויְבַ הֵ ל ֶא ַ
נוֹתהָ ל ֵָתת לָהּ ,וְ ֵאת שֶׁ בַ ע
וְ ֶאת-מָ ֶ
הַ נְּעָ רוֹת הָ ְראֻ יוֹת ל ֶָתת-לָהּ
ַויְשַׁ נֶּהָ
הַ מֶּ ֶל ;
ִמבֵּ ית
לְטוֹב ,בֵּ ית
ֲרוֹתיהָ
וְ ֶאתַ -נע ֶ
ֹא-הגִּ ידָ ה ֶא ְס ֵתּר,
הַ נּ ִָשׁים .י ל ִ
ֶאת-עַ מָּ הּ וְ ֶאת-מוֹל ְַד ָתּהּ :כִּ י
מָ ְר ֳדּכַי צִ וָּה עָ לֶיהָ  ,אֲ שֶׁ ר
ֹא-תגִּ יד .יא וּבְ כָל-יוֹם וָיוֹם--
ל ַ
מָ ְר ֳדּכַי ִמ ְתהַ ֵלּ  ,לִפְ נֵי חֲ צַ ר
ת-שׁלוֹם
בֵּ ית-הַ נּ ִָשׁים :לָדַ עַ ת ֶא ְ

ֶא ְס ֵתּר ,וּמַ ה-יֵּעָ שֶׂ ה בָּ הּ .יב
וּבְ הַ גִּ יעַ תֹּר ַנע ֲָרה וְ ַנע ֲָרה לָבוֹא
ֶאל-הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשִׁ ,מ ֵקּץ
הֱ יוֹת לָהּ כְּ דָ ת הַ נּ ִָשׁים ְשׁנֵים
עָ שָׂ ר חֹדֶ שׁ--כִּ י כֵּן י ְִמלְאוּ ,יְמֵ י
רוּקיהֶ ןִ :שׁשָּׁ ה חֳ דָ ִשׁים ,בְּ שֶׁ מֶ ן
ְמ ֵ
הַ מֹּר ,וְ ִשׁשָּׁ ה חֳ דָ ִשׁים בַּ בְּ שָׂ ִמים,
רוּקי הַ נּ ִָשׁים .יג וּבָ זֶה,
וּבְ ַת ְמ ֵ
-אתהַ ַנּע ֲָרה בָּ ָאה ֶאל-הַ מֶּ ֶל ֵ
כָּל-אֲ שֶׁ ר תּ ֹאמַ ר ִינּ ֵָתן לָהּ ,לָבוֹא
עִ מָּ הִּ ,מבֵּ ית הַ נּ ִָשׁים ,עַ ד-בֵּ ית
הַ מֶּ ֶל  .יד בָּ עֶ ֶרב ִהיא בָ ָאה,
וּבַ בּ ֶֹקר ִהיא שָׁ בָ ה ֶאל-בֵּ ית
הַ נּ ִָשׁים שֵׁ נִיֶ ,אל-יַד שַׁ עַ ְשׁגַז
ְס ִריס הַ מֶּ ֶל  ,שֹׁמֵ ר הַ פִּ ילַגְ ִשׁים:
ֹא-תבוֹא עוֹד ֶאל-הַ מֶּ ֶל  ,כִּ י
ל ָ

ִאם-חָ פֵץ בָּ הּ הַ מֶּ ֶל וְ נ ְִק ְר ָאה
ֹר-א ְס ֵתּר
בְ שֵׁ ם .טו וּבְ הַ גִּ יעַ תּ ֶ
בַּ ת-אֲ בִ יחַ יִל דֹּד מָ ְר ֳדּכַי אֲ שֶׁ ר
ל ַָקח-לוֹ לְבַ ת לָבוֹא ֶאל-הַ מֶּ ֶל ,
ִאם
ל ֹא בִ ְקשָׁ ה דָּ בָ ר--כִּ י
הֵ גַי
י ֹאמַ ר
ֶאת-אֲ שֶׁ ר
ְס ִריס-הַ מֶּ ֶל  ,שֹׁמֵ ר הַ נּ ִָשׁים;
ו ְַתּ ִהי ֶא ְס ֵתּר נֹשֵׂ את חֵ ן ,בְּ עֵ ינֵי
כָּל-ר ֶֹאיהָ  .טז ו ִַתּלּ ַָקח ֶא ְס ֵתּר
ֶאל-הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשֶׁ ,אל-בֵּ ית
מַ לְכוּתוֹ ,בַּ חֹדֶ שׁ הָ ע ֲִשׂ ִירי,
הוּא-חֹדֶ שׁ טֵ בֵ ת--בִּ ְשׁנַת-שֶׁ בַ ע,
לְמַ לְכוּתוֹ .יז ַויֶּאֱ הַ ב הַ מֶּ ֶל
ִמכָּל-הַ נּ ִָשׁים,
ת-א ְס ֵתּר
ֶא ֶ
ְל ָפנָיו
וָחֶ סֶ ד
ו ִַתּשָּׂ א-חֵ ן
ַויָּשֶׂ ם
ִמכָּל-הַ בְּ תוּלוֹת;

כּ ֶֶתר-מַ לְכוּת בְּ ר ֹאשָׁ הַּ ,ויּ ְַמלִיכֶהָ
ַתּחַ ת ו ְַשׁ ִתּי .יח ַויַּעַ שׂ הַ מֶּ ֶל
ְלכָל-שָׂ ָריו
גָדוֹל,
ִמ ְשׁ ֶתּה
יו--אתִ ,מ ְשׁ ֵתּה ֶא ְס ֵתּר;
ֵ
ַועֲבָ דָ
וַהֲ נָחָ ה ל ְַמּ ִדינוֹת עָ שָׂ הַ ,ויּ ִֵתּן
מַ ְשׂ ֵאת כְּ יַד הַ מֶּ ֶל  .יט וּבְ ִה ָקּבֵ ץ
בְּ תוּלוֹת ,שֵׁ נִית; וּמָ ְר ֳדּכַי ,יֹשֵׁ ב
בְּ שַׁ עַ ר-הַ מֶּ ֶל  .כ ֵאין ֶא ְס ֵתּר,
מַ גֶּדֶ ת מוֹל ְַד ָתּהּ וְ ֶאת-עַ מָּ הּ,
כַּאֲ שֶׁ ר צִ וָּה עָ לֶיהָ  ,מָ ְר ֳדּכָי;
ֶא ְס ֵתּר
וְ ֶאת-מַ אֲ מַ ר מָ ְר ֳדּכַי
עֹשָׂ ה ,כַּאֲ שֶׁ ר הָ י ְָתה בְ ָא ְמנָה
ִאתּוֹ}.ס{
כא בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ,וּמָ ְר ֳדּכַי יוֹשֵׁ ב
בְּ שַׁ עַ ר-הַ מֶּ ֶל ; ָקצַ ף בִּ גְ ָתן ו ֶָת ֶרשׁ
ְשׁנֵי-סָ ִריסֵ י הַ מֶּ ֶל ִ ,משּׁ ְֹמ ֵרי

הַ סַּ ףַ ,ויְבַ ְקשׁוּ ל ְִשׁ חַ יָד ,בַּ מֶּ ֶל
אֲ חַ ְשׁ ֵורֹשׁ .כב ַו ִיּוָּדַ ע הַ דָּ בָ ר
לְמָ ְר ֳדּכַיַ ,ו ַיּגֵּד ל ְֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה;
וַתּ ֹאמֶ ר ֶא ְס ֵתּר לַמֶּ ֶל  ,בְּ שֵׁ ם
כג ַו ְיב ַֻקּשׁ הַ דָּ בָ ר
מָ ְר ֳדּכָי.
ַויִּמָּ צֵ אַ ,ויּ ִָתּלוּ ְשׁנֵיהֶ ם עַ ל-עֵ ץ;
ַו ִיּכּ ֵָתב ,בְּ סֵ פֶר ִדּבְ ֵרי הַ יּ ִָמים לִפְ נֵי
הַ מֶּ ֶל } .ס{
פרק ג
א ַאחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ ֵאלֶּה ,גִּ דַּ ל
הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאת-הָ מָ ן
בֶּ ן-הַ ְמּדָ ָתא הָ אֲ גָגִ יַ --ו ְינ ְַשּׂ ֵאהוּ;
מֵ עַ ל,
ֶאת-כִּ ְסאוֹ,
ַויָּשֶׂ ם,
ב
כָּל-הַ שָּׂ ִרים אֲ שֶׁ ר ִאתּוֹ.
וְ כָל-עַ בְ דֵ י הַ מֶּ ֶל אֲ שֶׁ ר-בְּ שַׁ עַ ר
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים
ִ
הַ מֶּ ֶל  ,כּ ְֹרעִ ים

לְהָ מָ ן--כִּ י-כֵן ,צִ וָּה-לוֹ הַ מֶּ ֶל ;
וְ ל ֹא
יִכְ ַרע,
וּמָ ְר ֳדּכַי--ל ֹא
ֹאמרוּ עַ בְ דֵ י
ג וַיּ ְ
י ְִשׁ ַתּחֲ וֶה.
הַ מֶּ ֶל  ,אֲ שֶׁ ר-בְּ שַׁ עַ ר הַ מֶּ ֶל --
לְמָ ְר ֳדּכָי :מַ דּוּעַ ַא ָתּה עוֹבֵ רֵ ,את
ִמצְ וַת הַ מֶּ ֶל  .ד ַוי ְִהי ,באמרם
)כְּ ָא ְמ ָרם( ֵאלָיו יוֹם וָיוֹם ,וְ ל ֹא
שָׁ מַ ע ,אֲ לֵיהֶ ם; ַויַּגִּ ידוּ לְהָ מָ ן,
ל ְִראוֹת הֲ יַעַ ְמדוּ ִדּבְ ֵרי מָ ְר ֳדּכַי--
ְהוּדי.
י-הגִּ יד לָהֶ ם ,אֲ שֶׁ ר-הוּא י ִ
כִּ ִ
י-אין מָ ְר ֳדּכַי,
ה ַויּ ְַרא הָ מָ ן--כִּ ֵ
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וֶה לוֹ; ַויִּמָּ לֵא הָ מָ ן,
כּ ֵֹרעַ ִ
חֵ מָ ה .ו ַויִּבֶ ז בְּ עֵ ינָיו ,ל ְִשׁ חַ יָד
י-הגִּ ידוּ לוֹ,
בְּ מָ ְר ֳדּכַי לְבַ דּוֹ--כִּ ִ
ֶאת-עַ ם מָ ְר ֳדּכָי; ַויְבַ ֵקּשׁ הָ מָ ן,
ְהוּדים אֲ שֶׁ ר
לְהַ ְשׁ ִמיד ֶאת-כָּל-הַ יּ ִ

אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ--עַ ם
בְּ כָל-מַ לְכוּת
מָ ְר ֳדּכָי .ז בַּ חֹדֶ שׁ הָ ִראשׁוֹן,
הוּא-חֹדֶ שׁ נִיסָ ן ,בִּ ְשׁנַת ְשׁ ֵתּים
עֶ ְשׂ ֵרה ,לַמֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשִׁ :הפִּ יל
גּוֹרל לִפְ נֵי הָ מָ ןִ ,מיּוֹם
פּוּר הוּא הַ ָ
ְלחֹדֶ שׁ
וּמֵ חֹדֶ שׁ
לְיוֹם
ְשׁנֵים-עָ שָׂ ר--הוּא-חֹדֶ שׁ אֲ דָ ר.
}ס{
לַמֶּ ֶל
הָ מָ ן,
וַיּ ֹאמֶ ר
ח
ם-אחָ ד ְמ ֻפזָּר
אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ--י ְֶשׁנוֹ עַ ֶ
וּמפ ָֹרד בֵּ ין הָ עַ ִמּים ,בְּ כֹל ְמ ִדינוֹת
ְ
שֹׁנוֹת
וְ דָ ֵתיהֶ ם
ְכוּת ;
מַ ל ֶ
ִמכָּל-עָ ם ,וְ ֶאת-דָּ ֵתי הַ מֶּ ֶל ֵאינָם
ֵאין-שׁוֶֹה,
וְ לַמֶּ ֶל
ע ִֹשׂים,
לְהַ נִּיחָ ם .ט ִאם-עַ ל-הַ מֶּ ֶל טוֹב,
ִיכּ ֵָתב ל ְַאבְּ דָ ם; ַועֲשֶׂ ֶרת אֲ לָפִ ים

כִּ כַּר-כֶּסֶ ףֶ ,א ְשׁקוֹל עַ ל-יְדֵ י עֹשֵׂ י
הַ ְמּלָאכָה ,לְהָ בִ יאֶ ,אל-גִּ ְנזֵי
י ַויָּסַ ר הַ מֶּ ֶל
הַ מֶּ ֶל .
ֶאת-טַ בַּ עְ תּוֹ ,מֵ עַ ל יָדוֹ; ַויּ ְִתּנָהּ,
לְהָ מָ ן בֶּ ן-הַ ְמּדָ ָתא הָ אֲ גָגִ י--צ ֵֹרר
ְהוּדים .יא וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ ֶל
הַ יּ ִ
לְהָ מָ ן ,הַ כֶּסֶ ף נָתוּן ָל ; וְ הָ עָ ם,
ַלעֲשׂוֹת בּוֹ כַּטּוֹב בְּ עֵ ינֶי  .יב
ַויּ ִָקּ ְראוּ סֹפְ ֵרי הַ מֶּ ֶל בַּ חֹדֶ שׁ
הָ ִראשׁוֹן ,בִּ ְשׁלוֹשָׁ ה עָ שָׂ ר יוֹם בּוֹ,
ַו ִיּכּ ֵָתב כְּ כָל-אֲ שֶׁ ר-צִ וָּה הָ מָ ן ֶאל
אֲ חַ ְשׁדַּ ְרפְּ נֵי-הַ מֶּ ֶל וְ ֶאל-הַ פַּחוֹת
וּמ ִדינָה
ְ
ל-מ ִדינָה
עַ ְ
אֲ שֶׁ ר
וְ ֶאל-שָׂ ֵרי עַ ם וָעָ םְ ,מ ִדינָה
וּמ ִדינָה כִּ כְ ָתבָ הּ וְ עַ ם וָעָ ם
ְ
כִּ לְשׁוֹנוֹ :בְּ שֵׁ ם הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁ ֵורֹשׁ

נִכְ ָתּב ,וְ נ ְֶח ָתּם בְּ טַ בַּ עַ ת הַ מֶּ ֶל .
יג וְ נ ְִשׁלוֹחַ ְספ ִָרים בְּ יַד הָ ָרצִ ים,
הַ מֶּ ֶל --
ָל-מ ִדינוֹת
ֶאל-כּ ְ
וּל ְַאבֵּ ד
לַהֲ רֹג
לְהַ ְשׁ ִמיד
ְהוּדים ִמנַּעַ ר וְ עַ ד-ז ֵָקן
ֶאת-כָּל-הַ יּ ִ
טַ ף וְ נ ִָשׁים בְּ יוֹם ֶאחָ ד ,בִּ ְשׁלוֹשָׁ ה
ְלחֹדֶ שׁ ְשׁנֵים-עָ שָׂ ר
עָ שָׂ ר
וּשׁ ָללָם ,לָבוֹז.
הוּא-חֹדֶ שׁ אֲ דָ ר; ְ
יד פּ ְַתשֶׁ גֶן הַ כְּ ָתב ,ל ְִהנּ ֵָתן דָּ ת
וּמ ִדינָה ,גָּלוּי,
ְ
ָל-מ ִדינָה
בְּ כ ְ
ְלכָל-הָ עַ ִמּים--ל ְִהיוֹת ע ֲִת ִדים,
לַיּוֹם הַ זֶּה .טו הָ ָרצִ ים יָצְ אוּ
ְדחוּפִ ים ,בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ ֶל  ,וְ הַ דָּ ת
ירה; וְ הַ מֶּ ֶל
נ ְִתּנָה ,בְּ שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
וְ הָ מָ ן י ְָשׁבוּ ל ְִשׁתּוֹת ,וְ הָ עִ יר
.שׁוּשָׁ ן נָבוֹכָה

פרק ד
א וּמָ ְר ֳדּכַי ,יָדַ ע ֶאת-כָּל-אֲ שֶׁ ר
ַנעֲשָׂ הַ ,ויּ ְִק ַרע מָ ְר ֳדּכַי ֶאת-בְּ גָדָ יו,
ַו ִיּלְבַּ שׁ שַׂ ק ו ֵָאפֶר; ַויֵּצֵ א בְּ תוֹ
הָ עִ ירַ ,ויִּזְ עַ ק זְ עָ ָקה גְ דוֹלָה
וּמָ ָרה .ב ַויָּבוֹא ,עַ ד לִפְ נֵי
שַׁ עַ ר-הַ מֶּ ֶל  :כִּ י ֵאין לָבוֹא
ֶאל-שַׁ עַ ר הַ מֶּ ֶל  ,בִּ לְבוּשׁ שָׂ ק .ג
וּמ ִדינָהְ ,מקוֹם
ְ
ָל-מ ִדינָה
וּבְ כ ְ
אֲ שֶׁ ר ְדּבַ ר-הַ מֶּ ֶל וְ דָ תוֹ מַ גִּ יעַ --
ְהוּדים ,וְ צוֹם וּבְ כִ י
ֵאבֶ ל גָּדוֹל ַליּ ִ
וּמ ְספֵּד; שַׂ ק ו ֵָאפֶר ,יֻצַּ ע ל ַָרבִּ ים.
ִ
ד ותבואינה )ו ַָתּבוֹאנָה( ַנעֲרוֹת
ֶא ְס ֵתּר וְ סָ ִריסֶ יהָ ַ ,ויַּגִּ ידוּ לָהּ,
ְמאֹד;
ו ִַתּ ְתחַ לְחַ ל הַ מַּ ְלכָּה,
לְהַ לְבִּ ישׁ
בְּ ג ִָדים
ו ִַתּ ְשׁלַח

ֶאת-מָ ְר ֳדּכַי ,וּלְהָ ִסיר שַׂ קּוֹ
מֵ עָ לָיו--וְ ל ֹא ִקבֵּ ל .ה ו ִַתּ ְק ָרא
ֶא ְס ֵתּר לַהֲ ָת ִמסָּ ִריסֵ י הַ מֶּ ֶל ,
אֲ שֶׁ ר הֶ ע ֱִמיד ְל ָפנֶיהָ  ,ו ְַתּצַ וֵּהוּ,
מַ ה-זֶּה,
עַ ל-מָ ְר ֳדּכָי--לָדַ עַ ת
וְ עַ ל-מַ ה-זֶּה .ו ַויֵּצֵ א הֲ ָת ,
ל-רחוֹב הָ עִ יר,
ָי--א ְ
ֶאל-מָ ְר ֳדּכ ֶ
ז
אֲ שֶׁ ר לִפְ נֵי שַׁ עַ ר-הַ מֶּ ֶל .
ַו ַיּגֶּד-לוֹ מָ ְר ֳדּכַיֵ ,את כָּל-אֲ שֶׁ ר
ָק ָרהוּ; וְ ֵאת פּ ָָרשַׁ ת הַ כֶּסֶ ף ,אֲ שֶׁ ר
ָאמַ ר הָ מָ ן ל ְִשׁקוֹל עַ ל-גִּ ְנזֵי הַ מֶּ ֶל
ְהוּדים(--ל ְַאבְּ דָ ם.
ביהודיים )בַּ יּ ִ
ח וְ ֶאת-פּ ְַתשֶׁ גֶן כְּ ָתב-הַ דָּ ת
אֲ שֶׁ ר-נ ִַתּן בְּ שׁוּשָׁ ן לְהַ ְשׁ ִמידָ ם,
ת-א ְס ֵתּר,
נ ַָתן לוֹ--לְהַ ְראוֹת ֶא ֶ
וּלְהַ גִּ יד לָהּ; וּלְצַ וּוֹת עָ לֶיהָ  ,לָבוֹא

ֶאל-הַ מֶּ ֶל ל ְִה ְתחַ נֶּן-לוֹ וּלְבַ ֵקּשׁ
ִמ ְלּ ָפנָיו--עַ ל-עַ מָּ הּ .ט ַויָּבוֹא,
הֲ ָת ; ַו ַיּגֵּד ל ְֶא ְס ֵתּרֵ ,את ִדּבְ ֵרי
י וַתּ ֹאמֶ ר ֶא ְס ֵתּר
מָ ְר ֳדּכָי.
לַהֲ ָת  ,ו ְַתּצַ וֵּהוּ ֶאל-מָ ְר ֳדּכָי .יא
ם-מ ִדינוֹת
כָּל-עַ בְ דֵ י הַ מֶּ ֶל וְ עַ ְ
ָל-אישׁ
הַ מֶּ ֶל י ְֹדעִ ים ,אֲ שֶׁ ר כּ ִ
ָבוֹא-אל-הַ מֶּ ֶל
ֶ
וְ ִאשָּׁ ה אֲ שֶׁ ר י
ִימית אֲ שֶׁ ר
ֶאל-הֶ חָ צֵ ר הַ פְּ נ ִ
ל ֹא-י ִָקּ ֵרא ַאחַ ת דָּ תוֹ לְהָ ִמית,
יוֹשׁיט-לוֹ הַ מֶּ ֶל
ִ
לְבַ ד מֵ אֲ שֶׁ ר
ֶאת-שַׁ ְרבִ יט הַ זָּהָ ב ,וְ חָ יָה; וַאֲ נִי,
אתי לָבוֹא ֶאל-הַ מֶּ ֶל --
ל ֹא נ ְִק ֵר ִ
לוֹשׁים יוֹם .יב ַויַּגִּ ידוּ
זֶהְ ,שׁ ִ
לְמָ ְר ֳדּכָיֵ ,את ִדּבְ ֵרי ֶא ְס ֵתּר .יג
לְהָ ִשׁיב
מָ ְר ֳדּכַי,
וַיּ ֹאמֶ ר

ל-תּדַ ִמּי בְ נַפְ שֵׁ ,
ל-א ְס ֵתּרַ :א ְ
ֶא ֶ
בֵּ ית-הַ מֶּ ֶל
ל ְִהמָּ לֵט
יד כִּ י
ְהוּדים.
ִמכָּל-הַ יּ ִ
ישׁי ,בָּ עֵ ת
ִאם-הַ חֲ ֵרשׁ ַתּחֲ ִר ִ
ֹאת--רוַח וְ הַ צָּ לָה ַיעֲמוֹד
ֶ
הַ זּ
ְהוּדים ִממָּ קוֹם ַאחֵ ר ,וְ ַא ְתּ
ַליּ ִ
וּמי יוֹדֵ עַ --
ית-אבִ י תּ ֹאבֵ דוּ; ִ
ָ
וּבֵ
ִאם-לְעֵ ת כָּז ֹאתִ ,הגַּעַ ְתּ לַמַּ לְכוּת.
טו וַתּ ֹאמֶ ר ֶא ְס ֵתּר ,לְהָ ִשׁיב
ֵל כְּ נוֹס
טז
ֶאל-מָ ְר ֳדּכָי.
הַ נּ ְִמצְ ִאים
ְהוּדים
ֶאת-כָּל-הַ יּ ִ
בְּ שׁוּשָׁ ן ,וְ צוּמוּ עָ לַי וְ ַאל-תּ ֹאכְ לוּ
ל-תּ ְשׁתּוּ ְשׁ שֶׁ ת י ִָמים ַל ְילָה
וְ ַא ִ
וָיוֹם--גַּם-אֲ נִי וְ ַנ ֲער ַֹתיָ ,אצוּם
כֵּן; וּבְ כֵן ָאבוֹא ֶאל-הַ מֶּ ֶל  ,אֲ שֶׁ ר
ָאבַ ְד ִתּי,
ל ֹא-כַדָּ ת ,וְ כַאֲ שֶׁ ר

ָאבָ ְד ִתּי .יז ַו ַיּ ֲעבֹר ,מָ ְר ֳדּכָי;
ַויַּעַ שׂ ,כְּ כֹל אֲ שֶׁ ר-צִ וְּ ָתה עָ לָיו
.א ְס ֵתּר
ֶ
פרק ה
ִישׁי ,ו ִַתּלְבַּ שׁ
א ַוי ְִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁל ִ
ֶא ְס ֵתּר מַ לְכוּת ,ו ַַתּ ֲעמֹד בַּ חֲ צַ ר
ִימיתֹ ,נכַח בֵּ ית
בֵּ ית-הַ מֶּ ֶל הַ פְּ נ ִ
הַ מֶּ ֶל ; וְ הַ מֶּ ֶל יוֹשֵׁ ב עַ ל-כִּ סֵּ א
מַ לְכוּתוֹ ,בְּ בֵ ית הַ מַּ לְכוּתֹ ,נכַח,
פּ ֶַתח הַ בָּ יִת .ב ַוי ְִהי כִ ְראוֹת
ת-א ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה,
ֶא ֶ
הַ מֶּ ֶל
חֵ ן,
בֶּ חָ צֵ ר--נ ְָשׂ ָאה
עֹמֶ דֶ ת
בְּ עֵ ינָיו; וַיּוֹשֶׁ ט הַ מֶּ ֶל ל ְֶא ְס ֵתּר,
ֶאת-שַׁ ְרבִ יט הַ זָּהָ ב אֲ שֶׁ ר בְּ יָדוֹ,

ו ִַתּ ְק ַרב ֶא ְס ֵתּר ,ו ִַתּגַּע בְּ ר ֹאשׁ
הַ שַּׁ ְרבִ יט .ג וַיּ ֹאמֶ ר לָהּ הַ מֶּ ֶל ,
הַ מַּ ְלכָּה;
ֶא ְס ֵתּר
מַ הָ -לּ
וּמַ ה-בַּ ָקּשָׁ ֵת עַ ד-חֲ צִ י הַ מַּ לְכוּת,
וְ ִינּ ֵָתן ָל  .ד וַתּ ֹאמֶ ר ֶא ְס ֵתּר,
טוֹב--יָבוֹא
ִאם-עַ ל-הַ מֶּ ֶל
הַ מֶּ ֶל וְ הָ מָ ן הַ יּוֹםֶ ,אל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה
יתי לוֹ .ה וַיּ ֹאמֶ ר
אֲ שֶׁ ר-עָ ִשׂ ִ
הַ מֶּ ֶל --מַ הֲ רוּ ֶאת-הָ מָ ןַ ,לעֲשׂוֹת
ת-דּבַ ר ֶא ְס ֵתּר; ַויָּב ֹא הַ מֶּ ֶל
ֶא ְ
וְ הָ מָ ןֶ ,אל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ שֶׁ ר-עָ ְשׂ ָתה
ֶא ְס ֵתּר .ו וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ ֶל ל ְֶא ְס ֵתּר
ה-שּׁ ֵאל ֵָת
בְּ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ ַיּיִן ,מַ ְ
וְ ִינּ ֵָתן ָל ; וּמַ ה-בַּ ָקּשָׁ ֵת עַ ד-חֲ צִ י
הַ מַּ לְכוּת ,וְ ֵתעָ שׂ .ז ו ַַתּעַ ן ֶא ְס ֵתּר,
וַתּ ֹאמַ רְ :שׁ ֵאל ִָתי ,וּבַ ָקּשָׁ ִתי .ח

אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ ֶל ,
ִאם-מָ צָ ִ
וְ ִאם-עַ ל-הַ מֶּ ֶל טוֹב ,ל ֵָתת
וְ ַלעֲשׂוֹת
ת-שׁ ֵאל ִָתי,
ֶא ְ
ֶאת-בַּ ָקּשָׁ ִתי--יָבוֹא הַ מֶּ ֶל וְ הָ מָ ן,
ֶאל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ שֶׁ ר ֶאעֱשֶׂ ה לָהֶ ם,
וּמָ חָ ר ֶאעֱשֶׂ ה ,כִּ ְדבַ ר הַ מֶּ ֶל  .ט
ַויֵּצֵ א הָ מָ ן בַּ יּוֹם הַ הוּא ,שָׂ מֵ חַ
וְ טוֹב לֵב; וְ כִ ְראוֹת הָ מָ ן
ֶאת-מָ ְר ֳדּכַי בְּ שַׁ עַ ר הַ מֶּ ֶל ,
ֹא-קם וְ ל ֹא-זָע ִממֶּ נּוַּ --ויִּמָּ לֵא
וְ ל ָ
י
הָ מָ ן עַ ל-מָ ְר ֳדּכַי ,חֵ מָ ה.
ַויּ ְִת ַאפַּק הָ מָ ןַ ,ויָּבוֹא ֶאל-בֵּ יתוֹ;
ֶאת-אֹהֲ בָ יו,
ַויָּבֵ א
ַויּ ְִשׁלַח
וְ ֶאת-ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ .יא ַויְסַ פֵּר
לָהֶ ם הָ מָ ן ֶאת-כְּ בוֹד עָ ְשׁרוֹ ,וְ רֹב
בָּ נָיו; וְ ֵאת כָּל-אֲ שֶׁ ר גִּ ְדּלוֹ הַ מֶּ ֶל

וְ ֵאת אֲ שֶׁ ר נ ְִשּׂאוֹ ,עַ ל-הַ שָּׂ ִרים
וְ עַ בְ דֵ י הַ מֶּ ֶל  .יב וַיּ ֹאמֶ ר ,הָ מָ ן--
יאה ֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה
ַאף ל ֹא-הֵ בִ ָ
ֶאל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה
עִ ם-הַ מֶּ ֶל
ם-אוֹתי;
ִ
אֲ שֶׁ ר-עָ שָׂ ָתה ,כִּ י ִא
ָקרוּא-לָהּ,
וְ גַם-לְמָ חָ ר אֲ נִי
עִ ם-הַ מֶּ ֶל  .יג וְ כָל-זֶהֵ ,אינֶנּוּ
שׁוֶֹה לִי :בְּ כָל-עֵ ת ,אֲ שֶׁ ר אֲ נִי
ְהוּדי--
ֶאת-מָ ְר ֳדּכַי הַ יּ ִ
ר ֶֹאה
יוֹשֵׁ ב ,בְּ שַׁ עַ ר הַ מֶּ ֶל  .יד
וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ
ָגּבֹהַּ
ַיעֲשׂוּ-עֵ ץ
וְ כָל-אֹהֲ בָ יו,
חֲ ִמ ִשּׁים ַאמָּ ה ,וּבַ בּ ֶֹקר אֱ מֹר
לַמֶּ ֶל וְ י ְִתלוּ ֶאת-מָ ְר ֳדּכַי עָ לָיו,

ֶאל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה
וּב ֹא-עִ ם-הַ מֶּ ֶל
שָׂ מֵ חַ ; ַויִּיטַ ב הַ דָּ בָ ר לִפְ נֵי הָ מָ ן,
ַ .ויַּעַ שׂ הָ עֵ ץ
פרק ו
א בַּ ַלּ ְילָה הַ הוּא ,נ ְָדדָ ה ְשׁנַת
לְהָ בִ יא
וַיּ ֹאמֶ ר,
הַ מֶּ ֶל ;
ִדּבְ ֵרי
הַ זִּ כְ רֹנוֹת
ֶאת-סֵ פֶר
הַ יּ ִָמיםַ ,ויּ ְִהיוּ נ ְִק ָר ִאים ,לִפְ נֵי
הַ מֶּ ֶל  .ב ַויִּמָּ צֵ א כָתוּב ,אֲ שֶׁ ר
ִהגִּ יד מָ ְר ֳדּכַי עַ ל-בִּ גְ ָתנָא ו ֶָת ֶרשׁ
-משּׁ ְֹמ ֵרי,ְשׁנֵי סָ ִריסֵ י הַ מֶּ ֶל ִ
הַ סַּ ף :אֲ שֶׁ ר בִּ ְקשׁוּ ל ְִשׁ חַ יָד,
בַּ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ .ג וַיּ ֹאמֶ ר
הַ מֶּ ֶל --מַ הַ -נּעֲשָׂ ה י ְָקר וּגְ דוּלָּה
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי
לְמָ ְר ֳדּכַי ,עַ ל-זֶה; וַיּ ְ

הַ מֶּ ֶל ְ ,משָׁ ְר ָתיו ,ל ֹאַ -נעֲשָׂ ה עִ מּוֹ,
דָּ בָ ר .ד וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ ֶל ִ ,מי
בֶ חָ צֵ ר; וְ הָ מָ ן בָּ א ,לַחֲ צַ ר
בֵּ ית-הַ מֶּ ֶל הַ ִחיצוֹנָה ,לֵאמֹר
ֶאת-מָ ְר ֳדּכַי
לַמֶּ ֶל  ,ל ְִתלוֹת
ה
עַ ל-הָ עֵ ץ אֲ שֶׁ ר-הֵ כִ ין לוֹ.
ָיו--הנֵּה
ִ
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי הַ מֶּ ֶל ֵ ,אל
וַיּ ְ
הָ מָ ן ,עֹמֵ ד בֶּ חָ צֵ ר; וַיּ ֹאמֶ ר
הַ מֶּ ֶל  ,יָבוֹא .ו ַויָּבוֹא ,הָ מָ ן,
וַיּ ֹאמֶ ר לוֹ הַ מֶּ ֶל  ,מַ הַ -לּעֲשׂוֹת
יקרוֹ;
בָּ ִאישׁ אֲ שֶׁ ר הַ מֶּ ֶל חָ פֵץ בִּ ָ
וַיּ ֹאמֶ ר הָ מָ ן ,בְּ לִבּוֹ ,ל ְִמי י ְַחפֹּץ
יוֹתר ִממֶּ נִּי.
הַ מֶּ ֶל ַלעֲשׂוֹת י ְָקרֵ ,
ז וַיּ ֹאמֶ ר הָ מָ ןֶ ,אל-הַ מֶּ ֶל ִ :אישׁ,
יקרוֹ .ח
אֲ שֶׁ ר הַ מֶּ ֶל חָ פֵץ בִּ ָ
יָבִ יאוּ לְבוּשׁ מַ לְכוּת ,אֲ שֶׁ ר

לָבַ שׁ-בּוֹ הַ מֶּ ֶל ; וְ סוּס ,אֲ שֶׁ ר
ָרכַב עָ לָיו הַ מֶּ ֶל  ,וַאֲ שֶׁ ר נ ִַתּן
כּ ֶֶתר מַ לְכוּת ,בְּ ר ֹאשׁוֹ .ט וְ נָתוֹן
ַד-אישׁ
הַ לְּבוּשׁ וְ הַ סּוּס ,עַ ל-י ִ
הַ מֶּ ֶל הַ פּ ְַר ְתּ ִמים,
ִמשָּׂ ֵרי
וְ ִהלְבִּ ישׁוּ ֶאת-הָ ִאישׁ ,אֲ שֶׁ ר
יקרוֹ; וְ ִה ְרכִּ יבֻהוּ
הַ מֶּ ֶל חָ פֵץ בִּ ָ
עַ ל-הַ סּוּס ,בִּ ְרחוֹב הָ עִ יר ,וְ ָק ְראוּ
ְל ָפנָיוָ ,כּכָה יֵעָ שֶׂ ה ל ִָאישׁ אֲ שֶׁ ר
יקרוֹ .י וַיּ ֹאמֶ ר
הַ מֶּ ֶל חָ פֵץ בִּ ָ
ַקח
הַ מֶּ ֶל לְהָ מָ ן ,מַ הֵ ר
ֶאת-הַ לְּבוּשׁ וְ ֶאת-הַ סּוּס כַּאֲ שֶׁ ר
ַועֲשֵׂ ה-כֵן לְמָ ְר ֳדּכַי
ִדּבַּ ְר ָתּ,
ְהוּדי ,הַ יּוֹשֵׁ ב בְּ שַׁ עַ ר הַ מֶּ ֶל :
הַ יּ ִ
ל-תּפֵּל דָּ בָ רִ ,מכֹּל אֲ שֶׁ ר ִדּבַּ ְר ָתּ.
ַא ַ
יא ַויּ ִַקּח הָ מָ ן ֶאת-הַ לְּבוּשׁ

וְ ֶאת-הַ סּוּסַ ,ו ַיּלְבֵּ שׁ ֶאת-מָ ְר ֳדּכָי;
ַויּ ְַרכִּ יבֵ הוּ ,בִּ ְרחוֹב הָ עִ ירַ ,ויּ ְִק ָרא
ְל ָפנָיוָ ,כּכָה יֵעָ שֶׂ ה ל ִָאישׁ אֲ שֶׁ ר
יקרוֹ .יב ַויָּשָׁ ב
הַ מֶּ ֶל חָ פֵץ בִּ ָ
מָ ְר ֳדּכַיֶ ,אל-שַׁ עַ ר הַ מֶּ ֶל ; וְ הָ מָ ן
נ ְִדחַ ף ֶאל-בֵּ יתוָֹ ,אבֵ ל וַחֲ פוּי
ר ֹאשׁ .יג ַויְסַ פֵּר הָ מָ ן ְלז ֶֶרשׁ
ֵאת,
ִא ְשׁתּוֹ ,וּ ְלכָל-אֹהֲ בָ יו,
ֹאמרוּ לוֹ
כָּל-אֲ שֶׁ ר ָק ָרהוּ; וַיּ ְ
חֲ כָמָ יו וְ ז ֶֶרשׁ ִא ְשׁתּוִֹ ,אם ִמזּ ֶַרע
לּוֹת
ְהוּדים מָ ְר ֳדּכַי אֲ שֶׁ ר הַ ִח ָ
הַ יּ ִ
ִל ְנפֹּל ְל ָפנָיו ל ֹא-תוּכַל לוֹ--
כִּ י-נָפוֹל ִתּפּוֹלְ ,ל ָפנָיו .יד עוֹדָ ם
ְמדַ בְּ ִרים עִ מּוֹ ,וְ סָ ִריסֵ י הַ מֶּ ֶל
ִהגִּ יעוּ; ַויַּבְ ִהלוּ לְהָ בִ יא ֶאת-הָ מָ ן,

ֶאל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה

אֲ שֶׁ ר-עָ ְשׂ ָתה
.א ְס ֵתּר
ֶ

פרק ז
א ַויָּב ֹא הַ מֶּ ֶל וְ הָ מָ ן ,ל ְִשׁתּוֹת
ם-א ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה .ב וַיּ ֹאמֶ ר
עִ ֶ
הַ מֶּ ֶל ל ְֶא ְס ֵתּר גַּם בַּ יּוֹם הַ שֵּׁ נִי,
ה-שּׁ ֵאל ֵָת
הַ ַיּיִן--מַ ְ
בְּ ִמ ְשׁ ֵתּה
ֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה ,וְ ִתנּ ֵָתן ָל ;
וּמַ ה-בַּ ָקּשָׁ ֵת עַ ד-חֲ צִ י הַ מַּ לְכוּת,
וְ ֵתעָ שׂ .ג ו ַַתּעַ ן ֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה,
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי
ר--אם-מָ צָ ִ
ִ
וַתּ ֹאמַ
הַ מֶּ ֶל  ,וְ ִאם-עַ ל-הַ מֶּ ֶל טוֹב:
ִתּנּ ֶָתן-לִי נַפְ ִשׁי בִּ ְשׁ ֵאל ִָתי ,וְ עַ ִמּי
בְּ בַ ָקּשָׁ ִתי .ד כִּ י נ ְִמכּ ְַרנוּ אֲ נִי
וְ עַ ִמּי ,לְהַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רוֹג וּל ְַאבֵּ ד;

וְ ל ְִשׁפָחוֹת
וְ ִאלּוּ ַלעֲבָ ִדים
נ ְִמכּ ְַרנוּ ,הֶ חֱ ַר ְשׁ ִתּי--כִּ י ֵאין הַ צָּ ר
שׁוֶֹה ,בְּ ֵנזֶק הַ מֶּ ֶל } .ס{
ה וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ,
וַיּ ֹאמֶ ר ל ְֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּהִ :מי
הוּא זֶה וְ ֵאי-זֶה הוּא,
ר-מלָאוֹ לִבּוֹ ַלעֲשׂוֹת כֵּן .ו
אֲ שֶׁ ְ
ר--אישׁ צַ ר וְ אוֹיֵב,
וַתּ ֹאמֶ ר ֶא ְס ֵתּ ִ
הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶּה; וְ הָ מָ ן נִבְ עַ ת,
ז
ִמלִּפְ נֵי הַ מֶּ ֶל וְ הַ מַּ ְלכָּה.
וְ הַ מֶּ ֶל ָקם בַּ חֲ מָ תוִֹ ,מ ִמּ ְשׁ ֵתּה
יתן; וְ הָ מָ ן
הַ ַיּיִןֶ ,אל-גִּ נַּת ,הַ בִּ ָ
עָ מַ ד ,לְבַ ֵקּשׁ עַ ל-נַפְ שׁוֹ מֵ ֶא ְס ֵתּר
הַ מַּ ְלכָּה--כִּ י ָר ָאה ,כִּ יָ -כל ְָתה
ֵאלָיו הָ ָרעָ ה מֵ ֵאת הַ מֶּ ֶל  .ח
יתן
וְ הַ מֶּ ֶל שָׁ ב ִמגִּ נַּת הַ בִּ ָ

ֶאל-בֵּ ית ִמ ְשׁ ֵתּה הַ ַיּיִן ,וְ הָ מָ ן ֹנפֵל
עַ ל-הַ ִמּטָּ ה אֲ שֶׁ ר ֶא ְס ֵתּר עָ לֶיהָ ,
וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ ֶל  ,הֲ גַם לִכְ בּוֹשׁ
ֶאת-הַ מַּ ְלכָּה עִ ִמּי בַּ בָּ יִת; הַ דָּ בָ ר,
יָצָ א ִמפִּ י הַ מֶּ ֶל  ,וּפְ נֵי הָ מָ ן ,חָ פוּ.
ֶאחָ ד
ט וַיּ ֹאמֶ ר חַ ְרבוֹנָה
יסים לִפְ נֵי הַ מֶּ ֶל  ,גַּם
ִמן-הַ סָּ ִר ִ
ִהנֵּה-הָ עֵ ץ אֲ שֶׁ ר-עָ שָׂ ה הָ מָ ן
ִדּבֶּ ר-טוֹב
אֲ שֶׁ ר
לְמָ ְר ֳדּכַי
עַ ל-הַ מֶּ ֶל עֹמֵ ד בְּ בֵ ית הָ מָ ן--
ָגּבֹהַּ  ,חֲ ִמ ִשּׁים ַאמָּ ה; וַיּ ֹאמֶ ר
.הַ מֶּ ֶל ְ ,תּלֻהוּ עָ לָיו
י ַויּ ְִתלוֶּ ,את-הָ מָ ן ,עַ ל-הָ עֵ ץ,
אֲ שֶׁ ר-הֵ כִ ין לְמָ ְר ֳדּכָי; וַחֲ מַ ת
.הַ מֶּ ֶל  ,שָׁ ָככָה

פרק ח
א בַּ יּוֹם הַ הוּא ,נ ַָתן הַ מֶּ ֶל
אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ל ְֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה,
ֶאת-בֵּ ית הָ מָ ן ,צ ֵֹרר היהודיים
ְהוּדים(; וּמָ ְר ֳדּכַי ,בָּ א לִפְ נֵי
)הַ יּ ִ
י-הגִּ ידָ ה ֶא ְס ֵתּר ,מַ ה
הַ מֶּ ֶל --כִּ ִ
ב ַויָּסַ ר הַ מֶּ ֶל
הוּא-לָהּ.
ֶאת-טַ בַּ עְ תּוֹ ,אֲ שֶׁ ר הֶ עֱבִ יר
מֵ הָ מָ ןַ ,ויּ ְִתּנָהּ ,לְמָ ְר ֳדּכָי; ו ַָתּשֶׂ ם
ֶא ְס ֵתּר ֶאת-מָ ְר ֳדּכַי ,עַ ל-בֵּ ית
הָ מָ ן} .ס{
ג וַתּוֹסֶ ף ֶא ְס ֵתּר ,ו ְַתּדַ בֵּ ר לִפְ נֵי
הַ מֶּ ֶל  ,ו ִַתּפֹּל ,לִפְ נֵי ַרגְ לָיו; ו ֵַתּבְ ךְּ
ת-רעַ ת
ו ִַתּ ְתחַ נֶּן-לוֹ ,לְהַ עֲבִ יר ֶא ָ
הָ מָ ן הָ אֲ גָגִ י ,וְ ֵאת מַ חֲ שַׁ בְ תּוֹ,
ְהוּדים .ד
אֲ שֶׁ ר חָ שַׁ ב עַ ל-הַ יּ ִ

וַיּוֹשֶׁ ט הַ מֶּ ֶל ל ְֶא ְס ֵתּרֵ ,את
שַׁ ְרבִ ט הַ זָּהָ ב; ו ַָתּ ָקם ֶא ְס ֵתּר,
ו ַַתּ ֲעמֹד לִפְ נֵי הַ מֶּ ֶל  .ה וַתּ ֹאמֶ ר
טוֹב
ִאם-עַ ל-הַ מֶּ ֶל
אתי חֵ ן ְל ָפנָיו ,וְ כָשֵׁ ר
וְ ִאם-מָ צָ ִ
הַ דָּ בָ ר לִפְ נֵי הַ מֶּ ֶל  ,וְ טוֹבָ ה אֲ נִי,
לְהָ ִשׁיב
בְּ עֵ ינָיוִ --יכּ ֵָתב
ֶאת-הַ ְסּפ ִָרים ,מַ חֲ שֶׁ בֶ ת הָ מָ ן
בֶּ ן-הַ ְמּדָ ָתא הָ אֲ גָגִ י ,אֲ שֶׁ ר כּ ַָתב
ְהוּדים ,אֲ שֶׁ ר
ֶאת-הַ יּ ִ
ל ְַאבֵּ ד
ו כִּ י
ָל-מ ִדינוֹת הַ מֶּ ֶל .
בְּ כ ְ
יתי ,בָּ ָרעָ ה,
ֵאי ָככָה אוּכַל ,וְ ָר ִא ִ
אֲ שֶׁ ר-י ְִמצָ א ֶאת-עַ ִמּי; וְ ֵאי ָככָה
יתי ,בְּ ָאבְ דַ ן מוֹל ְַד ִתּי.
אוּכַל וְ ָר ִא ִ
}ס

ז וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁ ֵורֹשׁ
ל ְֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה ,וּלְמָ ְר ֳדּכַי
ְהוּדיִ :הנֵּה בֵ ית-הָ מָ ן נ ַָת ִתּי
הַ יּ ִ
ל ְֶא ְס ֵתּר ,וְ אֹתוֹ ָתּלוּ עַ ל-הָ עֵ ץ--עַ ל
אֲ שֶׁ ר-שָׁ לַח יָדוֹ ,ביהודיים
ְהוּדים( .ח וְ ַא ֶתּם כִּ ְתבוּ
)בַּ יּ ִ
ְהוּדים כַּטּוֹב בְּ עֵ ינֵיכֶם,
עַ ל-הַ יּ ִ
בְּ שֵׁ ם הַ מֶּ ֶל  ,וְ ִח ְתמוּ ,בְּ טַ בַּ עַ ת
הַ מֶּ ֶל  :כִּ י-כְ ָתב אֲ שֶׁ ר-נִכְ ָתּב
בְּ שֵׁ ם-הַ מֶּ ֶל  ,וְ נ ְַחתּוֹם בְּ טַ בַּ עַ ת
-אין לְהָ ִשׁיב .ט ַויּ ִָקּ ְראוּהַ מֶּ ֶל ֵ
סֹפְ ֵרי-הַ מֶּ ֶל בָּ עֵ ת-הַ ִהיא בַּ חֹדֶ שׁ
ִישׁי הוּא-חֹדֶ שׁ ִסיוָן,
הַ ְשּׁל ִ
בִּ ְשׁלוֹשָׁ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים בּוַֹ ,ו ִיּכּ ֵָתב
מָ ְר ֳדּכַי
כְּ כָל-אֲ שֶׁ ר-צִ וָּה
וְ ֶאל
ְהוּדים
ֶאל-הַ יּ ִ

הָ אֲ חַ ְשׁדַּ ְרפְּ נִים-וְ הַ פַּחוֹת וְ שָׂ ֵרי
הַ ְמּ ִדינוֹת אֲ שֶׁ ר מֵ הֹדּוּ וְ עַ ד-כּוּשׁ
שֶׁ בַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ ָאה ְמ ִדינָה,
וּמ ִדינָה כִּ כְ ָתבָ הּ וְ עַ ם וָעָ ם
ְמ ִדינָה ְ
ְהוּדים--
וְ ֶאל-הַ יּ ִ
כִּ ְלשֹׁנוֹ;
כִּ כְ ָתבָ ם ,וְ כִ לְשׁוֹנָם .י ַויִּכְ תֹּב,
בְּ שֵׁ ם הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁ ֵורֹשַׁ ,ויּ ְַחתֹּם,
בְּ טַ בַּ עַ ת הַ מֶּ ֶל ; ַויּ ְִשׁלַח ְספ ִָרים
סּוּסים רֹכְ בֵ י
בְּ יַד הָ ָרצִ ים בַּ ִ
הָ אֲ חַ ְשׁ ְתּ ָרנִים--בְּ נֵי,
הָ ֶרכֶשׁ,
הָ ַרמָּ כִ ים .יא אֲ שֶׁ ר נ ַָתן הַ מֶּ ֶל
ְהוּדים אֲ שֶׁ ר בְּ כָל-עִ יר-וָעִ יר,
ַליּ ִ
ל ְִה ָקּהֵ ל וְ ַל ֲעמֹד עַ ל-נַפְ שָׁ ם--
וּל ְַאבֵּ ד
וְ לַהֲ רֹג
לְהַ ְשׁ ִמיד
וּמ ִדינָה הַ צָּ ִרים
ֶאת-כָּל-חֵ יל עַ ם ְ
וּשׁ ָללָם,
ְ
א ָֹתם ,טַ ף וְ נ ִָשׁים;

ֶאחָ ד,
יב בְּ יוֹם
לָבוֹז.
ָל-מ ִדינוֹת הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ--
בְּ כ ְ
ְלחֹדֶ שׁ
עָ שָׂ ר
בִּ ְשׁלוֹשָׁ ה
ְשׁנֵים-עָ שָׂ ר ,הוּא-חֹדֶ שׁ אֲ דָ ר .יג
פּ ְַתשֶׁ גֶן הַ כְּ ָתב ,ל ְִהנּ ֵָתן דָּ ת
וּמ ִדינָה ,גָּלוּי,
ְ
ָל-מ ִדינָה
בְּ כ ְ
ְלכָל-הָ עַ ִמּים; וְ ל ְִהיוֹת היהודיים
ידים(
ְהוּדים( עתודים )ע ֲִת ִ
)הַ יּ ִ
איְבֵ יהֶ ם.
לַיּוֹם הַ זֶּה ,ל ְִהנּ ֵָקם מֵ ֹ
יד הָ ָרצִ ים רֹכְ בֵ י הָ ֶרכֶשׁ,
הָ אֲ חַ ְשׁ ְתּ ָרנִים ,יָצְ אוּ ְמבֹהָ לִים
וּדחוּפִ ים ,בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ ֶל ; וְ הַ דָּ ת
ְ
ירה} .ס{
נ ְִתּנָה ,בְּ שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
טו וּמָ ְר ֳדּכַי יָצָ א ִמלִּפְ נֵי הַ מֶּ ֶל ,
בִּ לְבוּשׁ מַ לְכוּת ְתּ ֵכלֶת וָחוּר,
ַועֲטֶ ֶרת זָהָ ב גְּ דוֹלָה ,וְ ַתכְ ִרי בּוּץ

וְ ַא ְרגָּמָ ן; וְ הָ עִ יר שׁוּשָׁ ן ,צָ הֲ לָה
ְהוּדים ,הָ י ְָתה
וְ שָׂ מֵ חָ ה .טז ַליּ ִ
יקר .יז
אוֹרה וְ ִשׂ ְמחָ ה ,וְ שָׂ שֹׂן ,וִ ָ
ָ
וּמ ִדינָה וּבְ כָל-עִ יר
ָל-מ ִדינָה ְ
וּבְ כ ְ
וָעִ ירְ ,מקוֹם אֲ שֶׁ ר ְדּבַ ר-הַ מֶּ ֶל
וְ דָ תוֹ מַ גִּ יעַ ִ ,שׂ ְמחָ ה וְ שָׂ שׂוֹן
ְהוּדיםִ ,מ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב;
ַליּ ִ
הָ ָא ֶרץ,
מֵ עַ מֵּ י
וְ ַרבִּ ים
ִמ ְתיַהֲ ִדים--כִּ יָ -נפַל
ְהוּדיםֲ ,עלֵיהֶ ם
.פַּחַ ד-הַ יּ ִ
פרק ט
א וּבִ ְשׁנֵים עָ שָׂ ר חֹדֶ שׁ הוּא-חֹדֶ שׁ
אֲ דָ ר ,בִּ ְשׁלוֹשָׁ ה עָ שָׂ ר יוֹם בּוֹ,
אֲ שֶׁ ר ִהגִּ יעַ ְדּבַ ר-הַ מֶּ ֶל וְ דָ תוֹ,
לְהֵ עָ שׂוֹת :בַּ יּוֹם ,אֲ שֶׁ ר ִשׂבְּ רוּ

ְהוּדים ל ְִשׁלוֹט בָּ הֶ ם,
איְבֵ י הַ יּ ִ
ֹ
וְ נַהֲ פוֹ הוּא ,אֲ שֶׁ ר י ְִשׁלְטוּ
שׂנ ְֵאיהֶ ם .ב
ְהוּדים הֵ מָּ ה בְּ ֹ
הַ יּ ִ
ְהוּדים בְּ עָ ֵריהֶ ם,
נ ְִקהֲ לוּ הַ יּ ִ
ָל-מ ִדינוֹת הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ,
בְּ כ ְ
ל ְִשׁ חַ יָד ,בִּ ְמבַ ְקשֵׁ י ָרעָ ָתם;
וְ ִאישׁ ל ֹא-עָ מַ ד לִפְ נֵיהֶ ם ,כִּ יָ -נפַל
ג
פּ ְַחדָּ ם עַ ל-כָּל-הָ עַ ִמּים.
הַ ְמּ ִדינוֹת
וְ כָל-שָׂ ֵרי
וְ הָ אֲ חַ ְשׁדַּ ְרפְּ נִים וְ הַ פַּחוֹת ,וְ עֹשֵׂ י
לַמֶּ ֶל --
אֲ שֶׁ ר
הַ ְמּלָאכָה
ְהוּדים:
ֶאת-הַ יּ ִ
ְמנ ְַשּׂ ִאים,
כִּ יָ -נפַל פַּחַ ד-מָ ְר ֳדּכַיֲ ,עלֵיהֶ ם .ד
כִּ י-גָדוֹל מָ ְר ֳדּכַי בְּ בֵ ית הַ מֶּ ֶל ,
וְ שָׁ ְמעוֹ הוֹ ֵל בְּ כָל-הַ ְמּ ִדינוֹת:
כִּ י-הָ ִאישׁ מָ ְר ֳדּכַי ,הוֹ ֵל וְ גָדוֹל.

איְבֵ יהֶ ם,
ְהוּדים בְּ כָלֹ -
ה ַויַּכּוּ הַ יּ ִ
מַ כַּת-חֶ ֶרב וְ הֶ ֶרג וְ ַאבְ דָ ן; ַו ַיּעֲשׂוּ
שׂנ ְֵאיהֶ ם ,כִּ ְרצוֹנָם
.בְ ֹ
ירה ,הָ ְרגוּ
ו וּבְ שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
ְהוּדים וְ ַאבֵּ ד--חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת
הַ יּ ִ
ִאישׁ
ז וְ ֵאת }ר
פּ ְַרשַׁ נְדָּ ָתא }ס{ וְ ֵאת }ר{
דַּ לְפוֹן} ,ס{ וְ ֵאת }ר{
ַא ְספּ ָָתא} .ס{ ח וְ ֵאת }ר{
פּוֹר ָתא }ס{ וְ ֵאת }ר{
ָ
אֲ דַ ְליָא} ,ס{ וְ ֵאת }ר{
אֲ ִרידָ ָתא} .ס{ ט וְ ֵאת }ר{
פּ ְַרמַ ְשׁ ָתּא }ס{ וְ ֵאת }ר{
אֲ ִריסַ י} ,ס{ וְ ֵאת }ר{

אֲ ִרידַ י }ס{ וְ ֵאת }ר{
ַו ְיז ָָתא} .ס{ י עֲשֶׂ ֶרת }ר{
בְּ נֵי הָ מָ ן בֶּ ן-הַ ְמּדָ ָתא ,צ ֵֹרר
ְהוּדים--הָ ָרגוּ
;הַ יּ ִ
וּבַ בִּ זָּה--ל ֹא שָׁ לְחוֶּ ,את-יָדָ ם .יא
ִמ ְספַּר
בַּ יּוֹם הַ הוּא ,בָּ א
ירה--לִפְ נֵי
הַ הֲ רוּגִ ים בְּ שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
יב וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ ֶל
הַ מֶּ ֶל .
ירה
ל ְֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה ,בְּ שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
ְהוּדים וְ ַאבֵּ ד חֲ מֵ שׁ
הָ ְרגוּ הַ יּ ִ
ִאישׁ וְ ֵאת עֲשֶׂ ֶרת
מֵ אוֹת
ְמ ִדינוֹת
בְּ נֵי-הָ מָ ן--בִּ ְשׁ ָאר
ה-שּׁ ֵאל ֵָת
הַ מֶּ ֶל  ,מֶ ה עָ שׂוּ; וּמַ ְ
וְ ִינּ ֵָתן ָל  ,וּמַ ה-בַּ ָקּשָׁ ֵת עוֹד
יג וַתּ ֹאמֶ ר ֶא ְס ֵתּר,
וְ ֵתעָ שׂ.

טוֹבִ --ינּ ֵָתן
ִאם-עַ ל-הַ מֶּ ֶל
ְהוּדים אֲ שֶׁ ר בְּ שׁוּשָׁ ן,
גַּם-מָ חָ ר ַליּ ִ
ַלעֲשׂוֹת כְּ דָ ת הַ יּוֹם; וְ ֵאת עֲשֶׂ ֶרת
בְּ נֵי-הָ מָ ן ,י ְִתלוּ עַ ל-הָ עֵ ץ .יד
וַיּ ֹאמֶ ר הַ מֶּ ֶל לְהֵ עָ שׂוֹת כֵּן,
ו ִַתּנּ ֵָתן דָּ ת בְּ שׁוּשָׁ ן; וְ ֵאת עֲשֶׂ ֶרת
בְּ נֵי-הָ מָ ןָ ,תּלוּ .טו ַויּ ִָקּהֲ לוּ
ְהוּדים(
)הַ יּ ִ
היהודיים
אֲ שֶׁ ר-בְּ שׁוּשָׁ ן ,גַּם בְּ יוֹם ַא ְרבָּ עָ ה
עָ שָׂ ר ְלחֹדֶ שׁ אֲ דָ רַ ,ויַּהַ ְרגוּ
בְ שׁוּשָׁ ןְ ,שׁ שׁ מֵ אוֹת ִאישׁ;
וּבַ בִּ זָּה--ל ֹא שָׁ לְחוֶּ ,את-יָדָ ם.
ְהוּדים אֲ שֶׁ ר
וּשׁ ָאר הַ יּ ִ
ְ
טז
בִּ ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ ֶל נ ְִקהֲ לוּ וְ עָ מֹד
איְבֵ יהֶ ם,
עַ ל-נַפְ שָׁ ם ,וְ נוֹחַ מֵ ֹ
שׂנ ְֵאיהֶ ם ,חֲ ִמשָּׁ ה
וְ הָ רוֹג בְּ ֹ

ָאלֶף; וּבַ בִּ זָּה--ל ֹא
וְ ִשׁבְ עִ ים
יז
ֶאת-יָדָ ם.
שָׁ לְחוּ,
ְלחֹדֶ שׁ
יוֹם-שׁלוֹשָׁ ה עָ שָׂ ר,
ְ
בְּ
אֲ דָ ר; וְ נוֹחַ  ,בְּ ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר בּוֹ,
וְ עָ שֹׂה אֹתוֹ ,יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ ה.
ְהוּדים(
יח והיהודיים )וְ הַ יּ ִ
אֲ שֶׁ ר-בְּ שׁוּשָׁ ן ,נ ְִקהֲ לוּ בִּ ְשׁלוֹשָׁ ה
עָ שָׂ ר בּוֹ ,וּבְ ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר ,בּוֹ;
וְ נוֹחַ  ,בַּ חֲ ִמשָּׁ ה עָ שָׂ ר בּוֹ ,וְ עָ שֹׂה
אֹתוֹ ,יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ ה .יט
ְהוּדים הפרוזים
עַ ל-כֵּן הַ יּ ִ
)הַ פְּ ָרזִ ים( ,הַ יּ ְֹשׁבִ ים בְּ עָ ֵרי
הַ פְּ ָרזוֹת--ע ִֹשׂים ֵאת יוֹם ַא ְרבָּ עָ ה
עָ שָׂ ר ְלחֹדֶ שׁ אֲ דָ רִ ,שׂ ְמחָ ה
וּמ ְשׁ חַ
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב; ִ
ִ
מָ נוֹתִ ,אישׁ ל ְֵרעֵ הוּ .כ ַויִּכְ תֹּב

מָ ְר ֳדּכַיֶ ,את-הַ ְדּבָ ִרים הָ ֵאלֶּה;
ְספ ִָרים
ַויּ ְִשׁלַח
אֲ שֶׁ ר
ְהוּדים,
ֶאל-כָּל-הַ יּ ִ
ָל-מ ִדינוֹת הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ--
בְּ כ ְ
כא
חוֹקים.
הַ ְקּרוֹבִ ים ,וְ הָ ְר ִ
ל ְַקיֵּםֲ ,עלֵיהֶ ם--ל ְִהיוֹת ע ִֹשׂים
ֵאת יוֹם ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר ְלחֹדֶ שׁ
אֲ דָ ר ,וְ ֵאת יוֹם-חֲ ִמשָּׁ ה עָ שָׂ ר בּוֹ:
בְּ כָל-שָׁ נָה ,וְ שָׁ נָה .כב ַכּיּ ִָמים,
ְהוּדים
הַ יּ ִ
אֲ שֶׁ ר-נָחוּ בָ הֶ ם
איְבֵ יהֶ ם ,וְ הַ חֹדֶ שׁ אֲ שֶׁ ר נ ְֶה ַפּ
מֵ ֹ
לָהֶ ם ִמיָּגוֹן ל ְִשׂ ְמחָ ה ,וּמֵ ֵאבֶ ל
אוֹתם ,יְמֵ י
ָ
לְיוֹם טוֹב; ַלעֲשׂוֹת
וּמ ְשׁ חַ מָ נוֹת
ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ הִ ,
ִאישׁ ל ְֵרעֵ הוּ ,וּמַ ָתּנוֹת ל ֶָאבְ ֹינִים.
ֵאת
ְהוּדים,
כג וְ ִקבֵּ ל ,הַ יּ ִ

ַלעֲשׂוֹת; וְ ֵאת
אֲ שֶׁ ר-הֵ חֵ לּוּ,
אֲ שֶׁ ר-כּ ַָתב מָ ְר ֳדּכַי ,אֲ לֵיהֶ ם .כד
כִּ י הָ מָ ן בֶּ ן-הַ ְמּדָ ָתא הָ אֲ גָגִ י ,צ ֵֹרר
ְהוּדים--חָ שַׁ ב
כָּל-הַ יּ ִ
ְהוּדים ,ל ְַאבְּ דָ ם; וְ ִהפִּ ל
עַ ל-הַ יּ ִ
גּוֹרל ,לְהֻ מָּ ם
פּוּר הוּא הַ ָ
וּל ְַאבְּ דָ ם .כה וּבְ ב ָֹאהּ ,לִפְ נֵי
הַ מֶּ ֶל ָ ,אמַ ר עִ ם-הַ סֵּ פֶר ,יָשׁוּב
מַ חֲ שַׁ בְ תּוֹ הָ ָרעָ ה אֲ שֶׁ ר-חָ שַׁ ב
ְהוּדים עַ ל-ר ֹאשׁוֹ; וְ ָתלוּ
עַ ל-הַ יּ ִ
אֹתוֹ וְ ֶאת-בָּ נָיו ,עַ ל-הָ עֵ ץ .כו
עַ ל-כֵּן ָק ְראוּ ַליּ ִָמים הָ ֵאלֶּה
פוּרים ,עַ ל-שֵׁ ם הַ פּוּר--עַ ל-כֵּן,
ִ
ָל-דּבְ ֵרי הָ ִאגּ ֶֶרת הַ זּ ֹאת;
עַ ל-כּ ִ
ה-ראוּ עַ לָ -כּכָה ,וּמָ ה ִהגִּ יעַ
וּמָ ָ
אֲ לֵיהֶ ם .כז ִקיְּמוּ וקבל )וְ ִקבְּ לוּ(

ְהוּדים ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל-ז ְַרעָ ם וְ עַ ל
הַ יּ ִ
וְ ל ֹא
ֲעלֵיהֶ ם,
כָּל-הַ ִנּלְוִ ים
ַיעֲבוֹר--ל ְִהיוֹת ע ִֹשׂים ֵאת ְשׁנֵי
כִּ כְ ָתבָ ם
הָ ֵאלֶּה,
הַ יּ ִָמים
וְ כִ זְ מַ נָּם :בְּ כָל-שָׁ נָה ,וְ שָׁ נָה .כח
וְ הַ יּ ִָמים הָ ֵאלֶּה נִזְ כּ ִָרים וְ ַנע ֲִשׂים
ִמ ְשׁפָּחָ ה
וָדוֹר,
בְּ כָל-דּוֹר
וּמ ִדינָה ,וְ עִ יר
וּמ ְשׁפָּחָ הְ ,מ ִדינָה ְ
ִ
פּוּרים הָ ֵאלֶּה ,ל ֹא
וָעִ יר; וִ ימֵ י הַ ִ
ְהוּדים ,וְ זִ כְ ָרם,
יַעַ בְ רוּ ִמתּוֹ הַ יּ ִ
ל ֹא-יָסוּף ִמזּ ְַרעָ ם} .ס{
כט ו ִַתּכְ תֹּב ֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה
ְהוּדי--
בַ ת-אֲ בִ יחַ יִל ,וּמָ ְר ֳדּכַי הַ יּ ִ
ל ְַקיֵּםֵ ,את
ֶאת-כָּל-תּ ֶֹקף:
ִאגּ ֶֶרת הַ פּ ִֻרים הַ זּ ֹאת--הַ שֵּׁ נִית.
ְספ ִָרים
ַויּ ְִשׁלַח
ל

ֶאל-שֶׁ בַ ע
ְהוּדים,
ֶאל-כָּל-הַ יּ ִ
וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ ָאה ְמ ִדינָה--מַ לְכוּת,
ִדּבְ ֵרי שָׁ לוֹם,
אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ:
לא ל ְַקיֵּם ֶאת-יְמֵ י
וֶאֱ מֶ ת.
הַ פּ ִֻרים הָ ֵאלֶּה בִּ זְ מַ נֵּיהֶ ם ,כַּאֲ שֶׁ ר
ְהוּדי
ִקיַּם ֲעלֵיהֶ ם מָ ְר ֳדּכַי הַ יּ ִ
וְ ֶא ְס ֵתּר הַ מַּ ְלכָּה ,וְ כַאֲ שֶׁ ר ִקיְּמוּ
ִדּבְ ֵרי
עַ ל-נַפְ שָׁ ם ,וְ עַ ל-ז ְַרעָ ם:
.הַ צּוֹמוֹת ,וְ ַזע ֲָק ָתם
ר--קיַּםִ ,דּבְ ֵרי
לב וּמַ אֲ מַ ר ֶא ְס ֵתּ ִ
.הַ פּ ִֻרים הָ ֵאלֶּה; וְ נִכְ ָתּב ,בַּ סֵּ פֶר
פרק י
ַויָּשֶׂ ם הַ מֶּ ֶל אחשרש
א
)אֲ חַ ְשׁ ֵורֹשׁ( מַ ס עַ ל-הָ ָא ֶרץ ,וְ ִאיֵּי
הַ יָּם .ב וְ כָל-מַ עֲשֵׂ ה ָת ְקפּוֹ,

בוּרתוֹ ,וּפ ָָרשַׁ ת גְּ ֻדלַּת מָ ְר ֳדּכַי,
וּגְ ָ
אֲ שֶׁ ר גִּ ְדּלוֹ הַ מֶּ ֶל --הֲ לוֹא-הֵ ם
כְּ תוּבִ ים ,עַ ל-סֵ פֶר ִדּבְ ֵרי הַ יּ ִָמים,
.לְמַ ְלכֵי ,מָ דַ י וּפ ָָרס
ְהוּדיִ ,מ ְשׁנֶה
ג כִּ י מָ ְר ֳדּכַי הַ יּ ִ
לַמֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ,וְ גָדוֹל
ְהוּדים ,וְ ָרצוּי ְלרֹב ֶאחָ יו--
ַליּ ִ
דּ ֵֹרשׁ טוֹב לְעַ מּוֹ ,וְ דֹבֵ ר שָׁ לוֹם
ְ .לכָל-ז ְַרעוֹ
לע"נ
א"מ אברהם בן שמואל יעקב
א"מ מלכה בת חיים מנחם
אחינו שמשון חיים בן בן ציון יבדלחט"א

