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מגילת אסתר

פרק א

ַוְיִהי, ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:  הּואא  
ֵמֹהּדּו ַהֹּמֵל�  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, 
ּוֵמָאה, ְוֶעְׂשִרים  ְוַעד-ּכּוׁש--ֶׁשַבע 

 ַּבָּיִמים, ָהֵהם--ְּכֶׁשֶבתבְמִדיָנה.  
ִּכֵּסא ַעל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ַהֶּמֶל� 
ַהִּביָרה. ְּבׁשּוַׁשן  ֲאֶׁשר,  ַמְלכּותֹו, 

ָעָׂשהג ְלָמְלכֹו,  ָׁשלֹוׁש,  ִּבְׁשַנת   
ִמְׁשֶּתה, ְלָכל-ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו:  ֵחיל
ְוָׂשֵרי ַהַּפְרְּתִמים  ּוָמַדי,  ָּפַרס 

ְּבַהְרֹאתֹו,דַהְּמִדינֹות--ְלָפָניו.    



ַמְלכּותֹו, ְּכבֹוד  ֶאת-ֹעֶׁשר 
ְּגדּוָּלתֹו; ִּתְפֶאֶרת  ְוֶאת-ְיָקר, 
ּוְמַאת ְׁשמֹוִנים  ַרִּבים,  ָיִמים 

ַהָּיִמיםה יֹום.   ּוִבְמלֹואת 
ְלָכל-ָהָעם ַהֶּמֶל�  ָעָׂשה  ָהֵאֶּלה, 
ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן  ַהִּנְמְצִאים 
ִמְׁשֶּתה-- ְוַעד-ָקָטן  ְלִמָּגדֹול 
ִׁשְבַעת ָיִמים:  ַּבֲחַצר, ִּגַּנת ִּביַתן

ּוְתֵכֶלת,וַהֶּמֶל�.   ַּכְרַּפס  חּור   
ְוַאְרָּגָמן, ְּבַחְבֵלי-בּוץ  ָאחּוז 
ֵׁשׁש; ְוַעּמּוֵדי  ֶכֶסף,  ַעל-ְּגִליֵלי 
ִרְצַפת ַעל  ָוֶכֶסף,  ָזָהב  ִמּטֹות 
ְוֹסָחֶרת.   זַּבַהט-ָוֵׁשׁש--ְוַדר 

ְוֵכִלים ָזָהב,  ִּבְכֵלי  ְוַהְׁשקֹות 
ִמֵּכִלים ׁשֹוִנים; ְוֵיין ַמְלכּות ָרב,

ַהֶּמֶל�.   ַכָּדת,חְּכַיד  ְוַהְּׁשִתָּיה   



ֵאין ֹאֵנס:  ִּכי-ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶל�, ַעל
ִּכְרצֹון ֵּביתֹו--ַלֲעׂשֹות,  ָּכל-ַרב 

ִאיׁש-ָוִאיׁש.  {ס} 

ָעְׂשָתהט ַהַּמְלָּכה,  ַוְׁשִּתי  ַּגם   
ַהַּמְלכּות, ָנִׁשים--ֵּבית,  ִמְׁשֵּתה 

 ַּבּיֹום,יֲאֶׁשר, ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.  
ֵלב-ַהֶּמֶל�, ְּכטֹוב  ַהְּׁשִביִעי, 
ִּבְּזָתא ִלְמהּוָמן  ַּבָּיִין--ָאַמר 
ֵזַתר ַוֲאַבְגָתא,  ִּבְגָתא  ַחְרבֹוָנא 
ַהָּסִריִסים, ִׁשְבַעת  ְוַכְרַּכס, 
ַהֶּמֶל� ֶאת-ְּפֵני  ַהְמָׁשְרִתים 

ְלָהִביאיאֲאַחְׁשֵורֹוׁש.    
ִלְפֵני ַהַּמְלָּכה,  ֶאת-ַוְׁשִּתי 
ַמְלכּות: ַהֶּמֶל�--ְּבֶכֶתר 
ְוַהָּׂשִרים ָהַעִּמים  ְלַהְראֹות 
ַמְרֶאה ִּכי-טֹוַבת  ֶאת-ָיְפָיּה, 



 ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי,יבִהיא.  
ְּבַיד ֲאֶׁשר,  ַהֶּמֶל�,  ִּבְדַבר  ָלבֹוא 
ַוִּיְקֹצף ַהֶּמֶל� ְמֹאד, ַהָּסִריִסים; 

ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו.  {ס} 

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל�, ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעייג  
ַהֶּמֶל�, ְּדַבר  ִּכי-ֵכן,  ָהִעִּתים:  

ָוִדין.   ָּדת  ָּכל-ֹיְדֵעי  ידִלְפֵני, 
ֵׁשָתר ַּכְרְׁשָנא  ֵאָליו,  ְוַהָּקֹרב 
ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש, ֶמֶרס ַמְרְסָנא,
ּוָמַדי, ָּפַרס  ָׂשֵרי  ְממּוָכן--ִׁשְבַעת 
ַהֹּיְׁשִבים ַהֶּמֶל�,  ְּפֵני  ֹרֵאי 

ַּבַּמְלכּות.   ְּכָדת,טוִראֹׁשָנה,   
ַוְׁשִּתי--ַעל ַמה-ַּלֲעׂשֹות, ַּבַּמְלָּכה, 
ֶאת-ַמֲאַמר לֹא-ָעְׂשָתה,  ֲאֶׁשר 
ְּבַיד, ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ַהֶּמֶל� 

ַהָּסִריִסים.  {ס} 



 ַוּיֹאֶמר מומכן (ְממּוָכן), ִלְפֵניטז
ַעל-ַהֶּמֶל� לֹא  ְוַהָּׂשִרים,  ַהֶּמֶל� 
ְלַבּדֹו, ָעְוָתה ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה:  ִּכי

ַעל-ָּכל-ַהָּׂשִרים,
ֲאֶׁשר, ְוַעל-ָּכל-ָהַעִּמים, 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. ַהֶּמֶל�  ְּבָכל-ְמִדינֹות 

ְדַבר-ַהַּמְלָּכהיז ִּכי-ֵיֵצא   
ַעל-ָּכל-ַהָּנִׁשים, ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן
ַהֶּמֶל� ְּבָאְמָרם,  ְּבֵעיֵניֶהן:  
ְלָהִביא ָאַמר  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ְלָפָניו-- ַהַּמְלָּכה  ֶאת-ַוְׁשִּתי 

ַהֶּזהיחְולֹא-ָבָאה.   ְוַהּיֹום   
ָּפַרס-ּוָמַדי, ָׂשרֹות  ּתֹאַמְרָנה 
ַהַּמְלָּכה, ֶאת-ְּדַבר  ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר 
ִּבָּזיֹון ּוְכַדי,  ַהֶּמֶל�;  ָׂשֵרי  ְלֹכל, 

ִאם-ַעל-ַהֶּמֶל� טֹוב,יטָוָקֶצף.    



ִמְּלָפָניו, ְדַבר-ַמְלכּות  ֵיֵצא 
ְולֹא ָפַרס-ּוָמַדי,  ְּבָדֵתי  ְוִיָּכֵתב 
ַוְׁשִּתי, ֲאֶׁשר לֹא-ָתבֹוא  ַיֲעבֹור:  
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַהֶּמֶל�  ִלְפֵני 
ִלְרעּוָתּה ַהֶּמֶל�,  ִיֵּתן  ּוַמְלכּוָתּה 

ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגםכַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה.    
ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה ַהֶּמֶל� 
ִהיא; ַרָּבה  ִּכי  ְּבָכל-ַמְלכּותֹו, 
ְיָקר ִיְּתנּו  ְוָכל-ַהָּנִׁשים, 
ְוַעד-ָקָטן. ְלַבְעֵליֶהן--ְלִמָּגדֹול, 

ַוִּייַטב, ַהָּדָבר, ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל�,כא  
ִּכְדַבר ַהֶּמֶל�,  ַוַּיַעׂש  ְוַהָּׂשִרים; 

ְסָפִרים,כבְממּוָכן.   ַוִּיְׁשַלח   
ַהֶּמֶל�-- ֶאל-ָּכל-ְמִדינֹות 
ִּכְכָתָבּה, ּוְמִדיָנה  ֶאל-ְמִדיָנה 
ִלְהיֹות ִּכְלׁשֹונֹו:   ָוָעם  ְוֶאל-ַעם 



ּוְמַדֵּבר ְּבֵביתֹו,  ֹׂשֵרר  ָּכל-ִאיׁש 
ִּכְלׁשֹון ַעּמֹו.  {ס} 

פרק ב

ְּכֹׁש�א ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ַאַחר   
ָזַכר ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶל�  ֲחַמת 
ֲאֶׁשר-ָעָׂשָתה, ְוֵאת  ֶאת-ַוְׁשִּתי 

ָעֶליָה.   ֲאֶׁשר-ִנְגַזר  בְוֵאת 
ְמָׁשְרָתיו: ַנֲעֵרי-ַהֶּמֶל�,  ַוּיֹאְמרּו 
ְּבתּולֹות, ְנָערֹות  ַלֶּמֶל�  ְיַבְקׁשּו 

ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶל�גטֹובֹות ַמְרֶאה.    
ַמְלכּותֹו, ְּבָכל-ְמִדינֹות  ְּפִקיִדים, 
ֶאת-ָּכל-ַנֲעָרה-ְבתּוָלה ְוִיְקְּבצּו 
ַהִּביָרה ֶאל-ׁשּוַׁשן  ַמְרֶאה  טֹוַבת 
ֵהֶגא ֶאל-ַיד  ַהָּנִׁשים,  ֶאל-ֵּבית 
ַהָּנִׁשים; ֹׁשֵמר  ַהֶּמֶל�  ְסִריס 

ַּתְמֻרֵקיֶהן.   ְוַהַּנֲעָרה,דְוָנתֹון,   



ַהֶּמֶל�-- ְּבֵעיֵני  ִּתיַטב  ֲאֶׁשר 
ַוִּייַטב ַוְׁשִּתי;  ַּתַחת  ִּתְמ��, 
ֵּכן. ַוַּיַעׂש  ַהֶּמֶל�,  ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר 

 ִאיׁש ְיהּוִדי, ָהָיה ְּבׁשּוַׁשןה{ס} 
ַהִּביָרה; ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי, ֶּבן ָיִאיר
ְיִמיִני. ֶּבן-ִקיׁש--ִאיׁש  ֶּבן-ִׁשְמִעי 

ִמירּוָׁשַלִים,ו ָהְגָלה,  ֲאֶׁשר   
ִעם ָהְגְלָתה,  ֲאֶׁשר  ִעם-ַהֹּגָלה 
ְיָכְנָיה ֶמֶל�-ְיהּוָדה--ֲאֶׁשר ֶהְגָלה,

 ַוְיִהי ֹאֵמןזְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶל� ָּבֶבל. 
ֶאְסֵּתר ִהיא  ֶאת-ֲהַדָּסה, 
ָוֵאם; ַּבת-ֹּדדֹו--ִּכי ֵאין ָלּה, ָאב 
ְוטֹוַבת ְיַפת-ֹּתַאר,  ְוַהַּנֲעָרה 
ְוִאָּמּה, ָאִביָה  ּוְבמֹות  ַמְרֶאה, 

ַוְיִהי,חְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת.    
ְוָדתֹו, ְּדַבר-ַהֶּמֶל�  ְּבִהָּׁשַמע 



ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל-ׁשּוַׁשן
ַוִּתָּלַקח ֵהָגי;  ֶאל-ַיד  ַהִּביָרה, 
ֶאל-ַיד ַהֶּמֶל�,  ֶאל-ֵּבית  ֶאְסֵּתר 

ַהָּנִׁשים.   ֹׁשֵמר  ַוִּתיַטבטֵהַגי   
ֶחֶסד ַוִּתָּׂשא  ְבֵעיָניו,  ַהַּנֲעָרה 
ֶאת-ַּתְמרּוֶקיָה ַוְיַבֵהל  ְלָפָניו, 
ְוֶאת-ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה, ְוֵאת ֶׁשַבע
ָלֶתת-ָלּה ָהְרֻאיֹות  ַהְּנָערֹות 
ַוְיַׁשֶּנָה ַהֶּמֶל�;  ִמֵּבית 
ֵּבית ְלטֹוב,  ְוֶאת-ַנֲערֹוֶתיָה 

ֶאְסֵּתר,יַהָּנִׁשים.   לֹא-ִהִּגיָדה   
ִּכי ְוֶאת-מֹוַלְדָּתּה:   ֶאת-ַעָּמּה 
ֲאֶׁשר ָעֶליָה,  ִצָּוה  ָמְרֳּדַכי 

ּוְבָכל-יֹום ָויֹום--יאלֹא-ַתִּגיד.    
ֲחַצר ִלְפֵני  ִמְתַהֵּל�,  ָמְרֳּדַכי 
ָלַדַעת ֶאת-ְׁשלֹום ֵּבית-ַהָּנִׁשים:  



ָּבּה.   ּוַמה-ֵּיָעֶׂשה  יבֶאְסֵּתר, 
ָלבֹוא ְוַנֲעָרה  ַנֲעָרה  ֹּתר  ּוְבַהִּגיַע 
ִמֵּקץ ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ֶאל-ַהֶּמֶל� 
ְׁשֵנים ַהָּנִׁשים  ְּכָדת  ָלּה  ֱהיֹות 
ְיֵמי ִיְמְלאּו,  ֵּכן  ֹחֶדׁש--ִּכי  ָעָׂשר 
ְמרּוֵקיֶהן:  ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים, ְּבֶׁשֶמן
ַּבְּבָׂשִמים, ֳחָדִׁשים  ְוִׁשָּׁשה  ַהֹּמר, 

ַהָּנִׁשים.   ּוָבֶזה,יגּוְבַתְמרּוֵקי   
ֶאל-ַהֶּמֶל�--ֵאת ָּבָאה  ַהַּנֲעָרה 
ָּכל-ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ִיָּנֵתן ָלּה, ָלבֹוא
ַעד-ֵּבית ַהָּנִׁשים,  ִמֵּבית  ִעָּמּה, 

ָבָאה,ידַהֶּמֶל�.   ִהיא  ָּבֶעֶרב   
ֶאל-ֵּבית ָׁשָבה  ִהיא  ּוַבֹּבֶקר 
ַׁשַעְׁשַגז ֶאל-ַיד  ֵׁשִני,  ַהָּנִׁשים 
ְסִריס ַהֶּמֶל�, ֹׁשֵמר ַהִּפיַלְגִׁשים:
ִּכי ֶאל-ַהֶּמֶל�,  עֹוד  לֹא-ָתבֹוא 



ְוִנְקְרָאה ַהֶּמֶל�  ָּבּה  ִאם-ָחֵפץ 
ֹּתר-ֶאְסֵּתרטוְבֵׁשם.   ּוְבַהִּגיַע   

ֲאֶׁשר ָמְרֳּדַכי  ֹּדד  ַּבת-ֲאִביַחִיל 
ֶאל-ַהֶּמֶל�, ָלבֹוא  ְלַבת  ָלַקח-לֹו 
ִאם ָּדָבר--ִּכי  ִבְקָׁשה  לֹא 
ֵהַגי יֹאַמר  ֶאת-ֲאֶׁשר 
ַהָּנִׁשים; ֹׁשֵמר  ְסִריס-ַהֶּמֶל�, 
ְּבֵעיֵני ֵחן,  ֹנֵׂשאת  ֶאְסֵּתר  ַוְּתִהי 

ֶאְסֵּתרטזָּכל-ֹרֶאיָה.   ַוִּתָּלַקח   
ֶאל-ֵּבית ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ֶאל-ַהֶּמֶל� 
ָהֲעִׂשיִרי, ַּבֹחֶדׁש  ַמְלכּותֹו, 
ֵטֵבת--ִּבְׁשַנת-ֶׁשַבע, הּוא-ֹחֶדׁש 

ַהֶּמֶל�יזְלַמְלכּותֹו.   ַוֶּיֱאַהב   
ִמָּכל-ַהָּנִׁשים, ֶאת-ֶאְסֵּתר 
ְלָפָניו ָוֶחֶסד  ַוִּתָּׂשא-ֵחן 
ַוָּיֶׂשם ִמָּכל-ַהְּבתּולֹות; 



ַוַּיְמִליֶכָה ְּברֹאָׁשּה,  ֶּכֶתר-ַמְלכּות 
ַוְׁשִּתי.   ַהֶּמֶל�יחַּתַחת  ַוַּיַעׂש   

ְלָכל-ָׂשָריו ָגדֹול,  ִמְׁשֶּתה 
ֶאְסֵּתר; ִמְׁשֵּתה  ַוֲעָבָדיו--ֵאת, 
ַוִּיֵּתן ָעָׂשה,  ַלְּמִדינֹות  ַוֲהָנָחה 

 ּוְבִהָּקֵבץיטַמְׂשֵאת ְּכַיד ַהֶּמֶל�.  
ֹיֵׁשב ּוָמְרֳּדַכי,  ֵׁשִנית;  ְּבתּולֹות, 

ֶאְסֵּתר,כְּבַׁשַער-ַהֶּמֶל�.   ֵאין   
ְוֶאת-ַעָּמּה, מֹוַלְדָּתּה  ַמֶּגֶדת 
ָמְרֳּדָכי; ָעֶליָה,  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר 
ֶאְסֵּתר ָמְרֳּדַכי  ְוֶאת-ַמֲאַמר 
ְבָאְמָנה ָהְיָתה  ַּכֲאֶׁשר  ֹעָׂשה, 
ִאּתֹו.{ס}

ַּבָּיִמים ָהֵהם, ּוָמְרֳּדַכי יֹוֵׁשבכא  
ְּבַׁשַער-ַהֶּמֶל�; ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש
ִמֹּׁשְמֵרי ַהֶּמֶל�,  ְׁשֵני-ָסִריֵסי 



ָיד, ַּבֶּמֶל� ִלְׁש�ַח  ַוְיַבְקׁשּו  ַהַּסף, 
ַהָּדָברכבֲאַחְׁשֵוֹרׁש.   ַוִּיָּוַדע   

ְלָמְרֳּדַכי, ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה;
ְּבֵׁשם ַלֶּמֶל�,  ֶאְסֵּתר  ַוּתֹאֶמר 

ַהָּדָברכגָמְרֳּדָכי.   ַוְיֻבַּקׁש   
ַעל-ֵעץ; ְׁשֵניֶהם  ַוִּיָּתלּו  ַוִּיָּמֵצא, 
ַוִּיָּכֵתב, ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ִלְפֵני
ַהֶּמֶל�. {ס}

פרק ג

ִּגַּדלא ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ַאַחר   
ֶאת-ָהָמן ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶל� 
ָהֲאָגִגי--ַוְיַנְּׂשֵאהּו; ֶּבן-ַהְּמָדָתא 
ֵמַעל, ֶאת-ִּכְסאֹו,  ַוָּיֶׂשם, 

ִאּתֹו.   ֲאֶׁשר  בָּכל-ַהָּׂשִרים 
ֲאֶׁשר-ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�  ְוָכל-ַעְבֵדי 
ּוִמְׁשַּתֲחִוים ֹּכְרִעים  ַהֶּמֶל�, 



ַהֶּמֶל�; ִצָּוה-לֹו  ְלָהָמן--ִּכי-ֵכן, 
ְולֹא ִיְכַרע,  ּוָמְרֳּדַכי--לֹא 

ַעְבֵדיגִיְׁשַּתֲחֶוה.   ַוּיֹאְמרּו   
ַהֶּמֶל�-- ֲאֶׁשר-ְּבַׁשַער  ַהֶּמֶל�, 
ְלָמְרֳּדָכי:  ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר, ֵאת

ַוְיִהי, באמרםדִמְצַות ַהֶּמֶל�.    
ְולֹא ָויֹום,  יֹום  ֵאָליו  (ְּכָאְמָרם) 
ְלָהָמן, ַוַּיִּגידּו  ֲאֵליֶהם;  ָׁשַמע, 
ָמְרֳּדַכי-- ִּדְבֵרי  ֲהַיַעְמדּו  ִלְראֹות 
ִּכי-ִהִּגיד ָלֶהם, ֲאֶׁשר-הּוא ְיהּוִדי.

ָמְרֳּדַכי,ה ָהָמן--ִּכי-ֵאין  ַוַּיְרא   
ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו; ַוִּיָּמֵלא ָהָמן,

ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו, ִלְׁש�ַח ָידוֵחָמה.    
לֹו, ְלַבּדֹו--ִּכי-ִהִּגידּו  ְּבָמְרֳּדַכי 
ָהָמן, ַוְיַבֵּקׁש  ָמְרֳּדָכי;  ֶאת-ַעם 
ְלַהְׁשִמיד ֶאת-ָּכל-ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר



ֲאַחְׁשֵורֹוׁש--ַעם ְּבָכל-ַמְלכּות 
ָהִראׁשֹון,זָמְרֳּדָכי.   ַּבֹחֶדׁש   

ְׁשֵּתים ִּבְׁשַנת  ִניָסן,  הּוא-ֹחֶדׁש 
ֶעְׂשֵרה, ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:  ִהִּפיל
ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן, ִמּיֹום
ְלֹחֶדׁש ּוֵמֹחֶדׁש  ְליֹום 
ֲאָדר. ְׁשֵנים-ָעָׂשר--הּוא-ֹחֶדׁש 
{ס}

ַלֶּמֶל�ח ָהָמן,  ַוּיֹאֶמר   
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש--ֶיְׁשנֹו ַעם-ֶאָחד ְמֻפָּזר
ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים, ְּבֹכל ְמִדינֹות
ֹׁשנֹות ְוָדֵתיֶהם  ַמְלכּוֶת�; 
ִמָּכל-ָעם, ְוֶאת-ָּדֵתי ַהֶּמֶל� ֵאיָנם
ֵאין-ׁשֶֹוה, ְוַלֶּמֶל�  ֹעִׂשים, 

 ִאם-ַעל-ַהֶּמֶל� טֹוב,טְלַהִּניָחם.  
ֲאָלִפים ַוֲעֶׂשֶרת  ְלַאְּבָדם;  ִיָּכֵתב 



ֹעֵׂשי ַעל-ְיֵדי  ֶאְׁשקֹול  ִּכַּכר-ֶּכֶסף, 
ֶאל-ִּגְנֵזי ְלָהִביא,  ַהְּמָלאָכה, 

ַהֶּמֶל�יַהֶּמֶל�.   ַוָּיַסר   
ַוִּיְּתָנּה, ָידֹו;  ֵמַעל  ֶאת-ַטַּבְעּתֹו, 
ָהֲאָגִגי--ֹצֵרר ֶּבן-ַהְּמָדָתא  ְלָהָמן 

ַהֶּמֶל�יאַהְּיהּוִדים.   ַוּיֹאֶמר   
ְוָהָעם, ָל�;  ָנתּון  ַהֶּכֶסף  ְלָהָמן, 

ְּבֵעיֶני�.   ַּכּטֹוב  ּבֹו  יבַלֲעׂשֹות 
ַּבֹחֶדׁש ַהֶּמֶל�  ֹסְפֵרי  ַוִּיָּקְראּו 
ָהִראׁשֹון, ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו,
ֶאל ָהָמן  ְּכָכל-ֲאֶׁשר-ִצָּוה  ַוִּיָּכֵתב 
ְוֶאל-ַהַּפחֹות ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני-ַהֶּמֶל� 
ּוְמִדיָנה ַעל-ְמִדיָנה  ֲאֶׁשר 
ְמִדיָנה ָוָעם,  ַעם  ְוֶאל-ָׂשֵרי 
ָוָעם ְוַעם  ִּכְכָתָבּה  ּוְמִדיָנה 
ִּכְלׁשֹונֹו:  ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵוֹרׁש



ַהֶּמֶל�. ְּבַטַּבַעת  ְוֶנְחָּתם  ִנְכָּתב, 
ְוִנְׁשלֹוַח ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים,יג  

ַהֶּמֶל�-- ֶאל-ָּכל-ְמִדינֹות 
ּוְלַאֵּבד ַלֲהֹרג  ְלַהְׁשִמיד 
ֶאת-ָּכל-ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד-ָזֵקן
ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד, ִּבְׁשלֹוָׁשה
ְׁשֵנים-ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר 
ָלבֹוז. ּוְׁשָלָלם,  ֲאָדר;  הּוא-ֹחֶדׁש 

ָּדתיד ְלִהָּנֵתן  ַהְּכָתב,  ַּפְתֶׁשֶגן   
ָּגלּוי, ּוְמִדיָנה,  ְּבָכל-ְמִדיָנה 
ֲעִתִדים, ְלָכל-ָהַעִּמים--ִלְהיֹות 

ַהֶּזה.   ָיְצאּוטוַלּיֹום  ָהָרִצים   
ְוַהָּדת ַהֶּמֶל�,  ִּבְדַבר  ְדחּוִפים, 
ְוַהֶּמֶל� ַהִּביָרה;  ְּבׁשּוַׁשן  ִנְּתָנה, 
ְוָהִעיר ִלְׁשּתֹות,  ָיְׁשבּו  ְוָהָמן 
.ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה



פרק ד

ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשרא ָיַדע  ּוָמְרֳּדַכי,   
ַנֲעָׂשה, ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת-ְּבָגָדיו,
ְּבתֹו� ַוֵּיֵצא  ָוֵאֶפר;  ַׂשק  ַוִּיְלַּבׁש 
ְגדֹוָלה ְזָעָקה  ַוִּיְזַעק  ָהִעיר, 

ִלְפֵניבּוָמָרה.   ַעד  ַוָּיבֹוא,   
ָלבֹוא ֵאין  ִּכי  ַׁשַער-ַהֶּמֶל�:  
גֶאל-ַׁשַער ַהֶּמֶל�, ִּבְלבּוׁש ָׂשק.  

ְמקֹום ּוְמִדיָנה,  ּוְבָכל-ְמִדיָנה 
ַמִּגיַע-- ְוָדתֹו  ְּדַבר-ַהֶּמֶל�  ֲאֶׁשר 
ֵאֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי
ּוִמְסֵּפד; ַׂשק ָוֵאֶפר, יַֻּצע ָלַרִּבים.

ַנֲערֹותד (ַוָּתבֹואָנה)  ותבואינה   
ָלּה, ַוַּיִּגידּו  ְוָסִריֶסיָה,  ֶאְסֵּתר 
ְמֹאד; ַהַּמְלָּכה,  ַוִּתְתַחְלַחל 
ְלַהְלִּביׁש ְּבָגִדים  ַוִּתְׁשַלח 



ַׂשּקֹו ּוְלָהִסיר  ֶאת-ָמְרֳּדַכי, 
ִקֵּבל.   ַוִּתְקָראהֵמָעָליו--ְולֹא   

ַהֶּמֶל�, ִמָּסִריֵסי  ַלֲהָת�  ֶאְסֵּתר 
ַוְּתַצֵּוהּו, ְלָפֶניָה,  ֶהֱעִמיד  ֲאֶׁשר 
ַמה-ֶּזה, ַעל-ָמְרֳּדָכי--ָלַדַעת 

ֲהָת�,וְוַעל-ַמה-ֶּזה.   ַוֵּיֵצא   
ָהִעיר, ֶאל-ָמְרֳּדָכי--ֶאל-ְרחֹוב 
ַׁשַער-ַהֶּמֶל�.   ִלְפֵני  זֲאֶׁשר 

ָּכל-ֲאֶׁשר ֵאת  ָמְרֳּדַכי,  ַוַּיֶּגד-לֹו 
ָקָרהּו; ְוֵאת ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף, ֲאֶׁשר
ָאַמר ָהָמן ִלְׁשקֹול ַעל-ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל�
(ַּבְּיהּוִדים)--ְלַאְּבָדם. ביהודיים 

ְּכָתב-ַהָּדתח ְוֶאת-ַּפְתֶׁשֶגן   
ְלַהְׁשִמיָדם, ְּבׁשּוָׁשן  ֲאֶׁשר-ִנַּתן 
ֶאת-ֶאְסֵּתר, לֹו--ְלַהְראֹות  ָנַתן 
ּוְלַהִּגיד ָלּה; ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה, ָלבֹוא



ּוְלַבֵּקׁש ְלִהְתַחֶּנן-לֹו  ֶאל-ַהֶּמֶל� 
ַוָּיבֹוא,טִמְּלָפָניו--ַעל-ַעָּמּה.    

ִּדְבֵרי ֵאת  ְלֶאְסֵּתר,  ַוַּיֵּגד  ֲהָת�; 
ֶאְסֵּתריָמְרֳּדָכי.   ַוּתֹאֶמר   

יאַלֲהָת�, ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל-ָמְרֳּדָכי.  
ְוַעם-ְמִדינֹות ַהֶּמֶל�  ָּכל-ַעְבֵדי 
ָּכל-ִאיׁש ֲאֶׁשר  ֹיְדִעים,  ַהֶּמֶל� 
ָיבֹוא-ֶאל-ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר  ְוִאָּׁשה 
ֲאֶׁשר ַהְּפִניִמית  ֶאל-ֶהָחֵצר 
ְלָהִמית, ָּדתֹו  ַאַחת  לֹא-ִיָּקֵרא 
ַהֶּמֶל� יֹוִׁשיט-לֹו  ֵמֲאֶׁשר  ְלַבד 
ֶאת-ַׁשְרִביט ַהָּזָהב, ְוָחָיה; ַוֲאִני,
ֶאל-ַהֶּמֶל�-- ָלבֹוא  ִנְקֵראִתי  לֹא 

יֹום.   ְׁשלֹוִׁשים  ַוַּיִּגידּויבֶזה,   
ֶאְסֵּתר.   ִּדְבֵרי  יגְלָמְרֳּדָכי, ֵאת 

ְלָהִׁשיב ָמְרֳּדַכי,  ַוּיֹאֶמר 



ְבַנְפֵׁש�, ֶאל-ֶאְסֵּתר:  ַאל-ְּתַדִּמי 
ֵּבית-ַהֶּמֶל� ְלִהָּמֵלט 

ִּכיידִמָּכל-ַהְּיהּוִדים.    
ָּבֵעת ַּתֲחִריִׁשי,  ִאם-ַהֲחֵרׁש 
ַיֲעמֹוד ְוַהָּצָלה  ַהּזֹאת--ֶרַוח 
ְוַאְּת ַאֵחר,  ִמָּמקֹום  ַלְּיהּוִדים 
ּוֵבית-ָאִבי� ּתֹאֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדַע--
ִאם-ְלֵעת ָּכזֹאת, ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות.

ְלָהִׁשיבטו ֶאְסֵּתר,  ַוּתֹאֶמר   
ְּכנֹוסטזֶאל-ָמְרֳּדָכי.   ֵל�   

ַהִּנְמְצִאים ֶאת-ָּכל-ַהְּיהּוִדים 
ְוַאל-ּתֹאְכלּו ָעַלי  ְוצּומּו  ְּבׁשּוָׁשן, 
ַלְיָלה ָיִמים  ְׁש�ֶׁשת  ְוַאל-ִּתְׁשּתּו 
ָאצּום ְוַנֲעֹרַתי,  ָויֹום--ַּגם-ֲאִני 
ֵּכן; ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל-ַהֶּמֶל�, ֲאֶׁשר
ָאַבְדִּתי, ְוַכֲאֶׁשר  לֹא-ַכָּדת, 



ָמְרֳּדָכי;יזָאָבְדִּתי.   ַוַּיֲעֹבר,   
ָעָליו ֲאֶׁשר-ִצְּוָתה  ְּכֹכל  ַוַּיַעׂש, 
.ֶאְסֵּתר

פרק ה

ַוִּתְלַּבׁשא ַהְּׁשִליִׁשי,  ַּבּיֹום  ַוְיִהי   
ַּבֲחַצר ַוַּתֲעֹמד  ַמְלכּות,  ֶאְסֵּתר 
ֵּבית ֹנַכח  ַהְּפִניִמית,  ֵּבית-ַהֶּמֶל� 
ַעל-ִּכֵּסא יֹוֵׁשב  ְוַהֶּמֶל�  ַהֶּמֶל�; 
ֹנַכח, ַהַּמְלכּות,  ְּבֵבית  ַמְלכּותֹו, 

ַהָּבִית.   ִכְראֹותבֶּפַתח  ַוְיִהי   
ַהַּמְלָּכה, ֶאת-ֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶל� 
ֵחן, ֶּבָחֵצר--ָנְׂשָאה  ֹעֶמֶדת 
ְלֶאְסֵּתר, ַהֶּמֶל�  ַוּיֹוֶׁשט  ְּבֵעיָניו; 
ְּבָידֹו, ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב  ֶאת-ַׁשְרִביט 



ְּברֹאׁש ַוִּתַּגע  ֶאְסֵּתר,  ַוִּתְקַרב 
ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל�,גַהַּׁשְרִביט.    

ַהַּמְלָּכה; ֶאְסֵּתר  ַמה-ָּל� 
ּוַמה-ַּבָּקָׁשֵת� ַעד-ֲחִצי ַהַּמְלכּות,

ָל�.   ֶאְסֵּתר,דְוִיָּנֵתן  ַוּתֹאֶמר   
טֹוב--ָיבֹוא ִאם-ַעל-ַהֶּמֶל� 
ַהֶּמֶל� ְוָהָמן ַהּיֹום, ֶאל-ַהִּמְׁשֶּתה

לֹו.   ַוּיֹאֶמרהֲאֶׁשר-ָעִׂשיִתי   
ַלֲעׂשֹות ַהֶּמֶל�--ַמֲהרּו ֶאת-ָהָמן, 
ַהֶּמֶל� ַוָּיבֹא  ֶאְסֵּתר;  ֶאת-ְּדַבר 
ְוָהָמן, ֶאל-ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר-ָעְׂשָתה

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל� ְלֶאְסֵּתרוֶאְסֵּתר.  
ַמה-ְּׁשֵאָלֵת� ַהַּיִין,  ְּבִמְׁשֵּתה 
ְוִיָּנֵתן ָל�; ּוַמה-ַּבָּקָׁשֵת� ַעד-ֲחִצי

 ַוַּתַען ֶאְסֵּתר,זַהַּמְלכּות, ְוֵתָעׂש.  
חַוּתֹאַמר:  ְׁשֵאָלִתי, ּוַבָּקָׁשִתי.  



ַהֶּמֶל�, ְּבֵעיֵני  ֵחן  ִאם-ָמָצאִתי 
ָלֵתת טֹוב,  ְוִאם-ַעל-ַהֶּמֶל� 
ְוַלֲעׂשֹות ֶאת-ְׁשֵאָלִתי, 
ֶאת-ַּבָּקָׁשִתי--ָיבֹוא ַהֶּמֶל� ְוָהָמן,
ֶאל-ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם,

טּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה, ִּכְדַבר ַהֶּמֶל�.  
ָׂשֵמַח ַההּוא,  ַּבּיֹום  ָהָמן  ַוֵּיֵצא 
ָהָמן ְוִכְראֹות  ֵלב;  ְוטֹוב 
ַהֶּמֶל�, ְּבַׁשַער  ֶאת-ָמְרֳּדַכי 
ִמֶּמּנּו--ַוִּיָּמֵלא ְולֹא-ָזע  ְולֹא-ָקם 
ֵחָמה.   ַעל-ָמְרֳּדַכי,  יָהָמן 

ַוָּיבֹוא ֶאל-ֵּביתֹו; ַוִּיְתַאַּפק ָהָמן, 
ֶאת-ֹאֲהָביו, ַוָּיֵבא  ַוִּיְׁשַלח 

ִאְׁשּתֹו.   ַוְיַסֵּפריאְוֶאת-ֶזֶרׁש   
ָלֶהם ָהָמן ֶאת-ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו, ְוֹרב
ָּבָניו; ְוֵאת ָּכל-ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל�



ַעל-ַהָּׂשִרים ִנְּׂשאֹו,  ֲאֶׁשר  ְוֵאת 
 ַוּיֹאֶמר, ָהָמן--יבְוַעְבֵדי ַהֶּמֶל�.  

ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר  לֹא-ֵהִביָאה  ַאף 
ֶאל-ַהִּמְׁשֶּתה ִעם-ַהֶּמֶל� 
ִאם-אֹוִתי; ִּכי  ֲאֶׁשר-ָעָׂשָתה, 
ָקרּוא-ָלּה, ֲאִני  ְוַגם-ְלָמָחר 

ֵאיֶנּנּויגִעם-ַהֶּמֶל�.   ְוָכל-ֶזה,   
ֲאִני ֲאֶׁשר  ְּבָכל-ֵעת,  ִלי:   ׁשֶֹוה 
ַהְּיהּוִדי-- ֶאת-ָמְרֳּדַכי  ֹרֶאה 

ידיֹוֵׁשב, ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�.  

ִאְׁשּתֹו  ֶזֶרׁש  לֹו  ַוּתֹאֶמר 
ָּגֹבַּה ַיֲעׂשּו-ֵעץ  ְוָכל-ֹאֲהָביו, 
ֱאֹמר ּוַבֹּבֶקר  ַאָּמה,  ֲחִמִּׁשים 
ָעָליו, ֶאת-ָמְרֳּדַכי  ְוִיְתלּו  ַלֶּמֶל� 



ֶאל-ַהִּמְׁשֶּתה ּובֹא-ִעם-ַהֶּמֶל� 
ָהָמן, ִלְפֵני  ַהָּדָבר  ַוִּייַטב  ָׂשֵמַח; 
.ַוַּיַעׂש ָהֵעץ

פרק ו

ְׁשַנתא ָנְדָדה  ַההּוא,  ַּבַּלְיָלה   
ְלָהִביא ַוּיֹאֶמר,  ַהֶּמֶל�; 
ִּדְבֵרי ַהִּזְכֹרנֹות  ֶאת-ֵסֶפר 
ִלְפֵני ִנְקָרִאים,  ַוִּיְהיּו  ַהָּיִמים, 

ֲאֶׁשרבַהֶּמֶל�.   ָכתּוב,  ַוִּיָּמֵצא   
ָוֶתֶרׁש ַעל-ִּבְגָתָנא  ָמְרֳּדַכי  ִהִּגיד 
ַהֶּמֶל�--ִמֹּׁשְמֵרי, ָסִריֵסי  ְׁשֵני 
ָיד, ִלְׁש�ַח  ִּבְקׁשּו  ֲאֶׁשר  ַהַּסף:  

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.   ַוּיֹאֶמרגַּבֶּמֶל�   
ּוְגדּוָּלה ְיָקר  ַהֶּמֶל�--ַמה-ַּנֲעָׂשה 
ַנֲעֵרי ַוּיֹאְמרּו  ַעל-ֶזה;  ְלָמְרֳּדַכי, 



ַהֶּמֶל�, ְמָׁשְרָתיו, לֹא-ַנֲעָׂשה ִעּמֹו,
ִמידָּדָבר.   ַהֶּמֶל�,  ַוּיֹאֶמר   

ַלֲחַצר ָּבא,  ְוָהָמן  ֶבָחֵצר; 
ֵלאֹמר ַהִחיצֹוָנה,  ֵּבית-ַהֶּמֶל� 
ֶאת-ָמְרֳּדַכי ִלְתלֹות  ַלֶּמֶל�, 

לֹו.   ֲאֶׁשר-ֵהִכין  הַעל-ָהֵעץ 
ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל�, ֵאָליו--ִהֵּנה
ַוּיֹאֶמר ֶּבָחֵצר;  ֹעֵמד  ָהָמן, 

ָיבֹוא.   ָהָמן,וַהֶּמֶל�,  ַוָּיבֹוא,   
ַמה-ַּלֲעׂשֹות ַהֶּמֶל�,  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ָחֵפץ ִּביָקרֹו;
ַיְחֹּפץ ְלִמי  ְּבִלּבֹו,  ָהָמן,  ַוּיֹאֶמר 
ַהֶּמֶל� ַלֲעׂשֹות ְיָקר, יֹוֵתר ִמֶּמִּני.

 ַוּיֹאֶמר ָהָמן, ֶאל-ַהֶּמֶל�:  ִאיׁש,ז
ִּביָקרֹו.   ָחֵפץ  ַהֶּמֶל�  חֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ַמְלכּות,  ְלבּוׁש  ָיִביאּו 



ֲאֶׁשר ְוסּוס,  ַהֶּמֶל�;  ָלַבׁש-ּבֹו 
ִנַּתן ַוֲאֶׁשר  ַהֶּמֶל�,  ָעָליו  ָרַכב 

ְוָנתֹוןטֶּכֶתר ַמְלכּות, ְּברֹאׁשֹו.    
ַעל-ַיד-ִאיׁש ְוַהּסּוס,  ַהְּלבּוׁש 
ַהַּפְרְּתִמים, ַהֶּמֶל�  ִמָּׂשֵרי 
ֲאֶׁשר ֶאת-ָהִאיׁש,  ְוִהְלִּביׁשּו 
ְוִהְרִּכיֻבהּו ִּביָקרֹו;  ָחֵפץ  ַהֶּמֶל� 
ַעל-ַהּסּוס, ִּבְרחֹוב ָהִעיר, ְוָקְראּו
ֲאֶׁשר ָלִאיׁש  ֵיָעֶׂשה  ָּכָכה  ְלָפָניו, 

ִּביָקרֹו.   ָחֵפץ  ַוּיֹאֶמריַהֶּמֶל�   
ַקח ַמֵהר  ְלָהָמן,  ַהֶּמֶל� 
ַּכֲאֶׁשר ְוֶאת-ַהּסּוס  ֶאת-ַהְּלבּוׁש 
ְלָמְרֳּדַכי ַוֲעֵׂשה-ֵכן  ִּדַּבְרָּת, 
ַהֶּמֶל�: ְּבַׁשַער  ַהּיֹוֵׁשב  ַהְּיהּוִדי, 
ַאל-ַּתֵּפל ָּדָבר, ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת.

ֶאת-ַהְּלבּוׁשיא ָהָמן  ַוִּיַּקח   



ְוֶאת-ַהּסּוס, ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת-ָמְרֳּדָכי;
ַוַּיְרִּכיֵבהּו, ִּבְרחֹוב ָהִעיר, ַוִּיְקָרא
ֲאֶׁשר ָלִאיׁש  ֵיָעֶׂשה  ָּכָכה  ְלָפָניו, 

ִּביָקרֹו.   ָחֵפץ  ַוָּיָׁשביבַהֶּמֶל�   
ְוָהָמן ַהֶּמֶל�;  ֶאל-ַׁשַער  ָמְרֳּדַכי, 
ַוֲחפּוי ָאֵבל  ֶאל-ֵּביתֹו,  ִנְדַחף 

ְלֶזֶרׁשיגרֹאׁש.   ָהָמן  ַוְיַסֵּפר   
ֵאת, ּוְלָכל-ֹאֲהָביו,  ִאְׁשּתֹו, 
לֹו ַוּיֹאְמרּו  ָקָרהּו;  ָּכל-ֲאֶׁשר 
ִמֶּזַרע ִאם  ִאְׁשּתֹו,  ְוֶזֶרׁש  ֲחָכָמיו 
ַהִחּלֹוָת ֲאֶׁשר  ָמְרֳּדַכי  ַהְּיהּוִדים 
לֹו-- לֹא-תּוַכל  ְלָפָניו  ִלְנֹּפל 

עֹוָדםידִּכי-ָנפֹול ִּתּפֹול, ְלָפָניו.    
ַהֶּמֶל� ְוָסִריֵסי  ִעּמֹו,  ְמַדְּבִרים 
ִהִּגיעּו; ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת-ָהָמן,



ֲאֶׁשר-ָעְׂשָתה ֶאל-ַהִּמְׁשֶּתה 
.ֶאְסֵּתר

פרק ז

ִלְׁשּתֹותא ְוָהָמן,  ַהֶּמֶל�  ַוָּיבֹא   
ַהַּמְלָּכה.   ַוּיֹאֶמרבִעם-ֶאְסֵּתר   

ַהֵּׁשִני, ַּבּיֹום  ַּגם  ְלֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶל� 
ַהַּיִין--ַמה-ְּׁשֵאָלֵת� ְּבִמְׁשֵּתה 
ָל�; ְוִתָּנֵתן  ַהַּמְלָּכה,  ֶאְסֵּתר 
ּוַמה-ַּבָּקָׁשֵת� ַעד-ֲחִצי ַהַּמְלכּות,

ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה,גְוֵתָעׂש.    
ַוּתֹאַמר--ִאם-ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני�
טֹוב: ְוִאם-ַעל-ַהֶּמֶל�  ַהֶּמֶל�, 
ְוַעִּמי ִּבְׁשֵאָלִתי,  ַנְפִׁשי  ִּתָּנֶתן-ִלי 

ֲאִנידְּבַבָּקָׁשִתי.   ִנְמַּכְרנּו  ִּכי   
ּוְלַאֵּבד; ַלֲהרֹוג  ְלַהְׁשִמיד  ְוַעִּמי, 



ְוִלְׁשָפחֹות ַלֲעָבִדים  ְוִאּלּו 
ִנְמַּכְרנּו, ֶהֱחַרְׁשִּתי--ִּכי ֵאין ַהָּצר
ׁשֶֹוה, ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶל�.  {ס}

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,ה ַהֶּמֶל�  ַוּיֹאֶמר   
ִמי ַהַּמְלָּכה:   ְלֶאְסֵּתר  ַוּיֹאֶמר 
הּוא, ְוֵאי-ֶזה  ֶזה  הּוא 
ֵּכן.   ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  וֲאֶׁשר-ְמָלאֹו 

ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר--ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב,
ִנְבַעת, ְוָהָמן  ַהֶּזה;  ָהָרע  ָהָמן 
ְוַהַּמְלָּכה.   ַהֶּמֶל�  זִמִּלְפֵני 

ִמִּמְׁשֵּתה ַּבֲחָמתֹו,  ָקם  ְוַהֶּמֶל� 
ְוָהָמן ַהִּביָתן;  ֶאל-ִּגַּנת,  ַהַּיִין, 
ֵמֶאְסֵּתר ַעל-ַנְפׁשֹו  ְלַבֵּקׁש  ָעַמד, 
ִּכי-ָכְלָתה ָרָאה,  ַהַּמְלָּכה--ִּכי 

ַהֶּמֶל�.   ֵמֵאת  ָהָרָעה  חֵאָליו 
ַהִּביָתן ִמִּגַּנת  ָׁשב  ְוַהֶּמֶל� 



ֶאל-ֵּבית ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין, ְוָהָמן ֹנֵפל
ָעֶליָה, ֶאְסֵּתר  ֲאֶׁשר  ַעל-ַהִּמָּטה 
ִלְכּבֹוׁש ֲהַגם  ַהֶּמֶל�,  ַוּיֹאֶמר 
ֶאת-ַהַּמְלָּכה ִעִּמי ַּבָּבִית; ַהָּדָבר,
ָיָצא ִמִּפי ַהֶּמֶל�, ּוְפֵני ָהָמן, ָחפּו.

ֶאָחדט ַחְרבֹוָנה  ַוּיֹאֶמר   
ַּגם ַהֶּמֶל�,  ִלְפֵני  ִמן-ַהָּסִריִסים 
ָהָמן ֲאֶׁשר-ָעָׂשה  ִהֵּנה-ָהֵעץ 
ִּדֶּבר-טֹוב ֲאֶׁשר  ְלָמְרֳּדַכי 
ָהָמן-- ְּבֵבית  ֹעֵמד  ַעל-ַהֶּמֶל� 
ַוּיֹאֶמר ַאָּמה;  ֲחִמִּׁשים  ָּגֹבַּה, 
  .ַהֶּמֶל�, ְּתֻלהּו ָעָליו

 ַוִּיְתלּו, ֶאת-ָהָמן, ַעל-ָהֵעץ,י
ֲאֶׁשר-ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי; ַוֲחַמת

.ַהֶּמֶל�, ָׁשָכָכה



פרק ח

ַהֶּמֶל�א ָנַתן  ַההּוא,  ַּבּיֹום   
ַהַּמְלָּכה, ְלֶאְסֵּתר  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
היהודיים ֹצֵרר  ָהָמן,  ֶאת-ֵּבית 
ִלְפֵני ָּבא  ּוָמְרֳּדַכי,  (ַהְּיהּוִדים); 
ַמה ֶאְסֵּתר,  ַהֶּמֶל�--ִּכי-ִהִּגיָדה 

ַהֶּמֶל�בהּוא-ָלּה.   ַוָּיַסר   
ֶהֱעִביר ֲאֶׁשר  ֶאת-ַטַּבְעּתֹו, 
ַוָּתֶׂשם ְלָמְרֳּדָכי;  ַוִּיְּתָנּה,  ֵמָהָמן, 
ַעל-ֵּבית ֶאת-ָמְרֳּדַכי,  ֶאְסֵּתר 
 ָהָמן.  {ס}

ִלְפֵניג ַוְּתַדֵּבר  ֶאְסֵּתר,  ַוּתֹוֶסף   
ַהֶּמֶל�, ַוִּתֹּפל, ִלְפֵני ַרְגָליו; ַוֵּתְבְּך
ֶאת-ָרַעת ְלַהֲעִביר  ַוִּתְתַחֶּנן-לֹו, 
ַמֲחַׁשְבּתֹו, ְוֵאת  ָהֲאָגִגי,  ָהָמן 

ַעל-ַהְּיהּוִדים.   ָחַׁשב  דֲאֶׁשר 



ֵאת ְלֶאְסֵּתר,  ַהֶּמֶל�  ַוּיֹוֶׁשט 
ֶאְסֵּתר, ַוָּתָקם  ַהָּזָהב;  ַׁשְרִבט 

ַוּתֹאֶמרהַוַּתֲעֹמד ִלְפֵני ַהֶּמֶל�.    
טֹוב ִאם-ַעל-ַהֶּמֶל� 
ְוָכֵׁשר ְלָפָניו,  ֵחן  ְוִאם-ָמָצאִתי 
ֲאִני, ְוטֹוָבה  ַהֶּמֶל�,  ִלְפֵני  ַהָּדָבר 
ְלָהִׁשיב ְּבֵעיָניו--ִיָּכֵתב 
ָהָמן ַמֲחֶׁשֶבת  ֶאת-ַהְּסָפִרים, 
ָּכַתב ֲאֶׁשר  ָהֲאָגִגי,  ֶּבן-ַהְּמָדָתא 
ֲאֶׁשר ֶאת-ַהְּיהּוִדים,  ְלַאֵּבד 

ַהֶּמֶל�.   ִּכיוְּבָכל-ְמִדינֹות   
ָּבָרָעה, ְוָרִאיִתי,  אּוַכל,  ֵאיָכָכה 
ְוֵאיָכָכה ֶאת-ַעִּמי;  ֲאֶׁשר-ִיְמָצא 
ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי. ְוָרִאיִתי,  אּוַכל 
 {ס



ֲאַחְׁשֵוֹרׁשז ַהֶּמֶל�  ַוּיֹאֶמר   
ּוְלָמְרֳּדַכי ַהַּמְלָּכה,  ְלֶאְסֵּתר 
ָנַתִּתי ֵבית-ָהָמן  ִהֵּנה  ַהְּיהּוִדי:  
ְלֶאְסֵּתר, ְוֹאתֹו ָּתלּו ַעל-ָהֵעץ--ַעל
ביהודיים ָידֹו,  ֲאֶׁשר-ָׁשַלח 

ִּכְתבּוח(ַּבְּיהּוִדים).   ְוַאֶּתם   
ְּבֵעיֵניֶכם, ַּכּטֹוב  ַעל-ַהְּיהּוִדים 
ְּבַטַּבַעת ְוִחְתמּו,  ַהֶּמֶל�,  ְּבֵׁשם 
ֲאֶׁשר-ִנְכָּתב ִּכי-ְכָתב  ַהֶּמֶל�:  
ְּבַטַּבַעת ְוַנְחּתֹום  ְּבֵׁשם-ַהֶּמֶל�, 

ַוִּיָּקְראּוטַהֶּמֶל�--ֵאין ְלָהִׁשיב.    
ַּבֹחֶדׁש ָּבֵעת-ַהִהיא  ֹסְפֵרי-ַהֶּמֶל� 
ִסיָון, הּוא-ֹחֶדׁש  ַהְּׁשִליִׁשי 
ַוִּיָּכֵתב ּבֹו,  ְוֶעְׂשִרים  ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ָמְרֳּדַכי ְּכָכל-ֲאֶׁשר-ִצָּוה 
ְוֶאל ֶאל-ַהְּיהּוִדים 



ְוָׂשֵרי ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים-ְוַהַּפחֹות 
ְוַעד-ּכּוׁש ֵמֹהּדּו  ֲאֶׁשר  ַהְּמִדינֹות 
ְמִדיָנה, ּוֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים  ֶׁשַבע 
ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם
ְוֶאל-ַהְּיהּוִדים-- ִּכְלֹׁשנֹו; 

ְוִכְלׁשֹוָנם.   ַוִּיְכֹּתב,י ִּכְכָתָבם, 
ַוַּיְחֹּתם, ֲאַחְׁשֵוֹרׁש,  ַהֶּמֶל�  ְּבֵׁשם 
ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח  ַהֶּמֶל�;  ְּבַטַּבַעת 
ֹרְכֵבי ַּבּסּוִסים  ָהָרִצים  ְּבַיד 
ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים--ְּבֵני, ָהֶרֶכׁש, 

ַהֶּמֶל�יאָהַרָּמִכים.   ָנַתן  ֲאֶׁשר   
ְּבָכל-ִעיר-ָוִעיר, ֲאֶׁשר  ַלְּיהּוִדים 
ַעל-ַנְפָׁשם-- ְוַלֲעֹמד  ְלִהָּקֵהל 
ּוְלַאֵּבד ְוַלֲהֹרג  ְלַהְׁשִמיד 
ֶאת-ָּכל-ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהָּצִרים
ּוְׁשָלָלם, ְוָנִׁשים;  ַטף  ֹאָתם, 



ֶאָחד,יבָלבֹוז.   ְּביֹום   
ְּבָכל-ְמִדינֹות ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש--
ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר  ִּבְׁשלֹוָׁשה 

יגְׁשֵנים-ָעָׂשר, הּוא-ֹחֶדׁש ֲאָדר.  
ָּדת ְלִהָּנֵתן  ַהְּכָתב,  ַּפְתֶׁשֶגן 
ָּגלּוי, ּוְמִדיָנה,  ְּבָכל-ְמִדיָנה 
ְלָכל-ָהַעִּמים; ְוִלְהיֹות היהודיים
(ֲעִתיִדים) עתודים  (ַהְּיהּוִדים) 
ֵמֹאְיֵביֶהם. ְלִהָּנֵקם  ַהֶּזה,  ַלּיֹום 

ָהֶרֶכׁש,יד ֹרְכֵבי  ָהָרִצים   
ְמֹבָהִלים ָיְצאּו  ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים, 
ְוַהָּדת ַהֶּמֶל�;  ִּבְדַבר  ּוְדחּוִפים, 
 ִנְּתָנה, ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה.  {ס}

ַהֶּמֶל�,טו ִמִּלְפֵני  ָיָצא  ּוָמְרֳּדַכי   
ָוחּור, ְּתֵכֶלת  ַמְלכּות  ִּבְלבּוׁש 
ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה, ְוַתְכִרי� ּבּוץ



ָצֲהָלה ׁשּוָׁשן,  ְוָהִעיר  ְוַאְרָּגָמן; 
ָהְיָתהטזְוָׂשֵמָחה.   ַלְּיהּוִדים,   

יזאֹוָרה ְוִׂשְמָחה, ְוָׂשֹׂשן, ִויָקר.  
ּוְבָכל-ִעיר ּוְמִדיָנה  ּוְבָכל-ְמִדיָנה 
ְּדַבר-ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר  ְמקֹום  ָוִעיר, 
ְוָׂשׂשֹון ִׂשְמָחה  ַמִּגיַע,  ְוָדתֹו 
טֹוב; ְויֹום  ִמְׁשֶּתה  ַלְּיהּוִדים, 
ָהָאֶרץ, ֵמַעֵּמי  ְוַרִּבים 
ִמְתַיֲהִדים--ִּכי-ָנַפל
.ַּפַחד-ַהְּיהּוִדים, ֲעֵליֶהם

פרק ט

ּוִבְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש הּוא-ֹחֶדׁשא  
ּבֹו, יֹום  ָעָׂשר  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ֲאָדר, 
ְוָדתֹו, ְּדַבר-ַהֶּמֶל�  ִהִּגיַע  ֲאֶׁשר 
ִׂשְּברּו ֲאֶׁשר  ַּבּיֹום,  ְלֵהָעׂשֹות:  



ָּבֶהם, ִלְׁשלֹוט  ַהְּיהּוִדים  ֹאְיֵבי 
ִיְׁשְלטּו ֲאֶׁשר  הּוא,  ְוַנֲהפֹו� 

ְּבֹׂשְנֵאיֶהם.   ֵהָּמה  בַהְּיהּוִדים 
ְּבָעֵריֶהם, ַהְּיהּוִדים  ִנְקֲהלּו 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַהֶּמֶל�  ְּבָכל-ְמִדינֹות 
ָרָעָתם; ִּבְמַבְקֵׁשי  ָיד,  ִלְׁש�ַח 
ִלְפֵניֶהם, ִּכי-ָנַפל ְוִאיׁש לֹא-ָעַמד 
ַעל-ָּכל-ָהַעִּמים.   גַּפְחָּדם 

ַהְּמִדינֹות ְוָכל-ָׂשֵרי 
ְוֹעֵׂשי ְוַהַּפחֹות,  ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים 
ַלֶּמֶל�-- ֲאֶׁשר  ַהְּמָלאָכה 
ֶאת-ַהְּיהּוִדים: ְמַנְּׂשִאים, 

דִּכי-ָנַפל ַּפַחד-ָמְרֳּדַכי, ֲעֵליֶהם.  
ַהֶּמֶל�, ְּבֵבית  ָמְרֳּדַכי  ִּכי-ָגדֹול 
ְּבָכל-ַהְּמִדינֹות: הֹוֵל�  ְוָׁשְמעֹו 
ְוָגדֹול. הֹוֵל�  ָמְרֳּדַכי,  ִּכי-ָהִאיׁש 



ַוַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל-ֹאְיֵביֶהם,ה  
ַוַּיֲעׂשּו ְוַאְבָדן;  ְוֶהֶרג  ַמַּכת-ֶחֶרב 
  .ְבֹׂשְנֵאיֶהם, ִּכְרצֹוָנם

 ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ָהְרגּוו
ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד--ֲחֵמׁש ֵמאֹות

ִאיׁש

 ְוֵאת  {רז

ַּפְרַׁשְנָּדָתא  {ס}  ְוֵאת  {ר}
ַּדְלפֹון,  {ס}  ְוֵאת  {ר}

 ְוֵאת  {ר}חַאְסָּפָתא.  {ס}  
ּפֹוָרָתא  {ס}  ְוֵאת  {ר}

ֲאַדְלָיא,  {ס}  ְוֵאת  {ר}
ְוֵאת  {ר} ט ֲאִריָדָתא.  {ס} 

ַּפְרַמְׁשָּתא  {ס}  ְוֵאת  {ר}
ֲאִריַסי,  {ס}  ְוֵאת  {ר}



ֲאִריַדי  {ס}  ְוֵאת  {ר}
 ֲעֶׂשֶרת  {ר} יַוְיָזָתא.  {ס} 

ְּבֵני ָהָמן ֶּבן-ַהְּמָדָתא, ֹצֵרר
 ;ַהְּיהּוִדים--ָהָרגּו

יאּוַבִּבָּזה--לֹא ָׁשְלחּו, ֶאת-ָיָדם.  
ִמְסַּפר ָּבא  ַההּוא,  ַּבּיֹום 
ַהִּביָרה--ִלְפֵני ְּבׁשּוַׁשן  ַהֲהרּוִגים 

ַהֶּמֶל�יבַהֶּמֶל�.   ַוּיֹאֶמר   
ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה
ֲחֵמׁש ְוַאֵּבד  ַהְּיהּוִדים  ָהְרגּו 
ֲעֶׂשֶרת ְוֵאת  ִאיׁש  ֵמאֹות 
ְמִדינֹות ְּבֵני-ָהָמן--ִּבְׁשָאר 
ּוַמה-ְּׁשֵאָלֵת� ָעׂשּו;  ֶמה  ַהֶּמֶל�, 
עֹוד ּוַמה-ַּבָּקָׁשֵת�  ָל�,  ְוִיָּנֵתן 

ֶאְסֵּתר,יגְוֵתָעׂש.   ַוּתֹאֶמר   



טֹוב--ִיָּנֵתן ִאם-ַעל-ַהֶּמֶל� 
ַּגם-ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן,
ַלֲעׂשֹות ְּכָדת ַהּיֹום; ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת

ַעל-ָהֵעץ.   ִיְתלּו  ידְּבֵני-ָהָמן, 
ֵּכן, ְלֵהָעׂשֹות  ַהֶּמֶל�  ַוּיֹאֶמר 
ֲעֶׂשֶרת ְוֵאת  ַוִּתָּנֵתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן; 

ָּתלּו.   ַוִּיָּקֲהלּוטוְּבֵני-ָהָמן,   
(ַהְּיהּוִדים) היהודיים 
ַאְרָּבָעה ְּביֹום  ַּגם  ֲאֶׁשר-ְּבׁשּוָׁשן, 
ַוַּיַהְרגּו ֲאָדר,  ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר 
ִאיׁש; ֵמאֹות  ְׁש�ׁש  ְבׁשּוָׁשן, 
ֶאת-ָיָדם. ָׁשְלחּו,  ּוַבִּבָּזה--לֹא 

ֲאֶׁשרטז ַהְּיהּוִדים  ּוְׁשָאר   
ְוָעֹמד ִנְקֲהלּו  ַהֶּמֶל�  ִּבְמִדינֹות 
ֵמֹאְיֵביֶהם, ְונֹוַח  ַעל-ַנְפָׁשם, 
ֲחִמָּׁשה ְּבֹׂשְנֵאיֶהם,  ְוָהרֹוג 



ּוַבִּבָּזה--לֹא ָאֶלף;  ְוִׁשְבִעים 
ֶאת-ָיָדם.   יזָׁשְלחּו, 

ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר,  ְּביֹום-ְׁשלֹוָׁשה 
ּבֹו, ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ְונֹוַח,  ֲאָדר; 
ְוָעֹׂשה ֹאתֹו, יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה.

(ְוַהְּיהּוִדים)יח והיהודיים   
ִּבְׁשלֹוָׁשה ִנְקֲהלּו  ֲאֶׁשר-ְּבׁשּוָׁשן, 
ּבֹו; ָעָׂשר,  ּוְבַאְרָּבָעה  ּבֹו,  ָעָׂשר 
ְוָעֹׂשה ּבֹו,  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה  ְונֹוַח, 

ְוִׂשְמָחה.   יטֹאתֹו, יֹום ִמְׁשֶּתה 
הפרוזים ַהְּיהּוִדים  ַעל-ֵּכן 
ְּבָעֵרי ַהֹּיְׁשִבים  (ַהְּפָרִזים), 
ַהְּפָרזֹות--ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה
ִׂשְמָחה ֲאָדר,  ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר 
ּוִמְׁש�ַח טֹוב;  ְויֹום  ּוִמְׁשֶּתה 

ְלֵרֵעהּו.   ִאיׁש  ַוִּיְכֹּתבכָמנֹות,   



ָהֵאֶּלה; ֶאת-ַהְּדָבִרים  ָמְרֳּדַכי, 
ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח 
ֲאֶׁשר ֶאל-ָּכל-ַהְּיהּוִדים, 
ְּבָכל-ְמִדינֹות ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש--

ְוָהְרחֹוִקים.   כאַהְּקרֹוִבים, 
ֹעִׂשים ֲעֵליֶהם--ִלְהיֹות  ְלַקֵּים, 
ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  יֹום  ֵאת 
ֲאָדר, ְוֵאת יֹום-ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו:

ְוָׁשָנה.   ַּכָּיִמים,כבְּבָכל-ָׁשָנה,   
ַהְּיהּוִדים ָבֶהם  ֲאֶׁשר-ָנחּו 
ֶנְהַּפ� ֲאֶׁשר  ְוַהֹחֶדׁש  ֵמֹאְיֵביֶהם, 
ּוֵמֵאֶבל ְלִׂשְמָחה,  ִמָּיגֹון  ָלֶהם 
ְיֵמי ַלֲעׂשֹות אֹוָתם,  ְליֹום טֹוב; 
ָמנֹות ּוִמְׁש�ַח  ְוִׂשְמָחה,  ִמְׁשֶּתה 
ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ּוַמָּתנֹות ָלֶאְבֹיִנים.

ֵאתכג ַהְּיהּוִדים,  ְוִקֵּבל,   



ְוֵאת ַלֲעׂשֹות;  ֲאֶׁשר-ֵהֵחּלּו, 
כדֲאֶׁשר-ָּכַתב ָמְרֳּדַכי, ֲאֵליֶהם.  

ִּכי ָהָמן ֶּבן-ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי, ֹצֵרר
ָּכל-ַהְּיהּוִדים--ָחַׁשב
ְוִהִּפל ְלַאְּבָדם;  ַעל-ַהְּיהּוִדים, 
ְלֻהָּמם ַהּגֹוָרל,  הּוא  ּפּור 

ִלְפֵניכהּוְלַאְּבָדם.   ּוְבֹבָאּה,   
ָיׁשּוב ִעם-ַהֵּסֶפר,  ָאַמר  ַהֶּמֶל�, 
ֲאֶׁשר-ָחַׁשב ָהָרָעה  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ְוָתלּו ַעל-רֹאׁשֹו;  ַעל-ַהְּיהּוִדים 

ַעל-ָהֵעץ.   ְוֶאת-ָּבָניו,  כוֹאתֹו 
ָהֵאֶּלה ַלָּיִמים  ָקְראּו  ַעל-ֵּכן 
ַהּפּור--ַעל-ֵּכן, ַעל-ֵׁשם  פּוִרים, 
ַהּזֹאת; ָהִאֶּגֶרת  ַעל-ָּכל-ִּדְבֵרי 
ִהִּגיַע ּוָמה  ַעל-ָּכָכה,  ּוָמה-ָראּו 

 ִקְּימּו וקבל (ְוִקְּבלּו)כזֲאֵליֶהם.  



ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל-ַזְרָעם ְוַעל
ְולֹא ֲעֵליֶהם,  ָּכל-ַהִּנְלִוים 
ְׁשֵני ֵאת  ֹעִׂשים  ַיֲעבֹור--ִלְהיֹות 
ִּכְכָתָבם ָהֵאֶּלה,  ַהָּיִמים 

כחְוִכְזַמָּנם:  ְּבָכל-ָׁשָנה, ְוָׁשָנה.  
ְוַנֲעִׂשים ִנְזָּכִרים  ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה 
ִמְׁשָּפָחה ָודֹור,  ְּבָכל-ּדֹור 
ְוִעיר ּוְמִדיָנה,  ְמִדיָנה  ּוִמְׁשָּפָחה, 
ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה, לֹא ָוִעיר; 
ְוִזְכָרם, ַהְּיהּוִדים,  ַיַעְברּו ִמּתֹו� 
 לֹא-ָיסּוף ִמַּזְרָעם. {ס}

ַהַּמְלָּכהכט ֶאְסֵּתר  ַוִּתְכֹּתב   
ַהְּיהּוִדי-- ּוָמְרֳּדַכי  ַבת-ֲאִביַחִיל, 
ֵאת ְלַקֵּים,  ֶאת-ָּכל-ֹּתֶקף:  
ַהּזֹאת--ַהֵּׁשִנית. ַהֻּפִרים  ִאֶּגֶרת 

ְסָפִריםל ַוִּיְׁשַלח   



ֶאל-ֶׁשַבע ֶאל-ָּכל-ַהְּיהּוִדים, 
ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה--ַמְלכּות,
ָׁשלֹום, ִּדְבֵרי  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:  

ֶאת-ְיֵמילאֶוֱאֶמת.   ְלַקֵּים   
ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם, ַּכֲאֶׁשר
ַהְּיהּוִדי ָמְרֳּדַכי  ֲעֵליֶהם  ִקַּים 
ִקְּימּו ְוַכֲאֶׁשר  ַהַּמְלָּכה,  ְוֶאְסֵּתר 
ִּדְבֵרי ְוַעל-ַזְרָעם:   ַעל-ַנְפָׁשם, 
  .ַהּצֹומֹות, ְוַזֲעָקָתם

ִּדְבֵרילב ֶאְסֵּתר--ִקַּים,  ּוַמֲאַמר   
.ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה; ְוִנְכָּתב, ַּבֵּסֶפר

פרק י

אחשרשא ַהֶּמֶל�  ַוָּיֶׂשם   
ְוִאֵּיי ַעל-ָהָאֶרץ,  (ֲאַחְׁשֵוֹרׁש) ַמס 

ָתְקּפֹו,בַהָּים.   ְוָכל-ַמֲעֵׂשה   



ָמְרֳּדַכי, ְּגֻדַּלת  ּוָפָרַׁשת  ּוְגבּוָרתֹו, 
ַהֶּמֶל�--ֲהלֹוא-ֵהם ִּגְּדלֹו  ֲאֶׁשר 
ְּכתּוִבים, ַעל-ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים,
  .ְלַמְלֵכי, ָמַדי ּוָפָרס

 ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי, ִמְׁשֶנהג
ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ְוָגדֹול

ַלְּיהּוִדים, ְוָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו--
ֹּדֵרׁש טֹוב ְלַעּמֹו, ְוֹדֵבר ָׁשלֹום

.ְלָכל-ַזְרעֹו

לע"נ

א"מ אברהם בן שמואל יעקב

א"מ מלכה בת חיים מנחם

אחינו שמשון חיים בן בן ציון יבדלחט"א


