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מגילת אסתר

פרק א

ְ ֵמהֹּדּו וֵרֹוׁש ַהּמֵֹלך וֵרֹוׁש:  הּוא ֲאַחְשׁ וַיְִהי ִּביֵמי ֲאַחְשׁ  א

ַּבּיִָמים ב ְמִדינָה.   ּוֵמָאה  וְֶעְשִׂרים  ַבע  ֶשׁ  וְַעד-ּכּוׁש, 

ר וֵרֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶשׁ ְ ֲאַחְשׁ ֶבת ַהֶּמֶלך  ָהֵהם, ְּכֶשׁ

ֶּתה לֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעָשׂה ִמְשׁ נַת ָשׁ ִּבְשׁ ן ַהִּביָרה.  ג  ְּבׁשּוַשׁ

וְָשֵׂרי ַהַּפְרְּתִמים  ּוָמַדי  ָּפַרס  ֵחיל  וֲַעָבָדיו:    ְלָכל-ָשָׂריו 

ר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְּבַהְראֹתֹו ֶאת-עֶֹשׁ  ַהְּמִדינֹות ְלָפנָיו.  ד

מֹונִים ְשׁ ַרִּבים  יִָמים  ּגְדּוָּלתֹו;  ִּתְפֶאֶרת   וְֶאת-יְָקר 

ְ ַהֶּמֶלך ָעָשׂה  ָהֵאֶּלה  ַהּיִָמים  ּוִבְמלֹואת  ה יֹום.    ּוְמַאת 

וְַעד- ְלִמּגָדֹול  ַהִּביָרה  ן  ְּבׁשּוַשׁ ַהּנְִמְצִאים  ְלָכל-ָהָעם 

.ְ ְבַעת יִָמים:  ַּבֲחַצר ּגִּנַת ִּביַתן ַהֶּמֶלך ֶּתה, ִשׁ   ָקָטן ִמְשׁ

ַעל- וְַאְרּגָָמן  ְּבַחְבֵלי-בּוץ  ָאחּוז  ּוְתֵכֶלת  ַּכְרַּפס  חּור  ו

ׁש; ִמּטֹות זָָהב וֶָכֶסף ַעל ִרְצַפת  ּגְִליֵלי ֶכֶסף וְַעּמּוֵדי ֵשׁ

קֹות ִּבְכֵלי זָָהב וְֵכִלים וְַהְשׁ ׁש, וְַדר וְסָֹחֶרת.  ז  ַּבַהט-וֵָשׁ

ִתּיָה וְַהְּשׁ ְ.  ח  ִמֵּכִלים ׁשֹונִים; וְיֵין ַמְלכּות ָרב ְּכיַד ַהֶּמֶלך

ֵּביתֹו, ָּכל-ַרב  ַעל   ְ ַהֶּמֶלך יִַּסד  ִּכי-ֵכן  ֵאין אֹנֵס:    ַכָּדת 

ִּתי ַהַּמְלָּכה ּגַם וְַשׁ  ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש-וִָאיׁש.       ט

ְ ַלֶּמֶלך ר  ֲאֶשׁ ַהַּמְלכּות  ֵּבית  ים,  נִָשׁ ֵּתה  ִמְשׁ  ָעְשָׂתה 

ַּבּיָיִן,  ְ ֵלב-ַהֶּמֶלך ְּכטֹוב  ִביִעי  ַהְּשׁ ַּבּיֹום  י וֵרֹוׁש.    ֲאַחְשׁ

זֵַתר וֲַאַבגְָתא  ִּבגְָתא  ַחְרבֹונָא  ִּבּזְָתא  ִלְמהּוָמן   ָאַמר 

ְ ַהֶּמֶלך ֶאת-ְּפנֵי  ְרִתים  ַהְמָשׁ ַהָּסִריִסים  ְבַעת  ִשׁ  וְַכְרַּכס 

,ְ ִּתי ַהַּמְלָּכה ִלְפנֵי ַהֶּמֶלך ְלָהִביא ֶאת-וְַשׁ וֵרֹוׁש. יא  ֲאַחְשׁ

ֶאת-יְָפיָּה וְַהָּשִׂרים  ָהַעִּמים  ְלַהְראֹות  ַמְלכּות:    ְּבֶכֶתר 

ִּתי ָלבֹוא וְַשׁ ַהַּמְלָּכה  וְַּתָמֵאן  יב ַמְרֶאה ִהיא.   ִּכי-טֹוַבת 

ְ ְמאֹד ר ְּביַד ַהָּסִריִסים; וַּיְִקצֹף ַהֶּמֶלך ְ ֲאֶשׁ  ִּבְדַבר ַהֶּמֶלך

ְ ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶלך  וֲַחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו.        יג

ְ ִלְפנֵי ָּכל-יְֹדֵעי ָּדת וִָדין.   ָהִעִּתים:  ִּכי-ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶלך

ֶמֶרס יׁש  ַתְרִשׁ ַאְדָמָתא  ָתר  ֵשׁ נָא  ַּכְרְשׁ ֵאָליו  וְַהָּקרֹב   יד

ְ ְבַעת ָשֵׂרי ָּפַרס ּוָמַדי רֵֹאי ְּפנֵי ַהֶּמֶלך  ַמְרְסנָא ְממּוָכן, ִשׁ

ַמה-ַּלֲעׂשֹות ְּכָדת  טו ַּבַּמְלכּות.   נָה  ִראשֹׁ ִבים   ַהּיְֹשׁ

ְ ר לֹא-ָעְשָׂתה ֶאת-ַמֲאַמר ַהֶּמֶלך ִּתי, ַעל ֲאֶשׁ  ַּבַּמְלָּכה וְַשׁ

מומכן וַּיֹאֶמר  טז ַהָּסִריִסים.         ְּביַד  וֵרֹוׁש   ֲאַחְשׁ

ְלַבּדֹו  ְ ַעל-ַהֶּמֶלך לֹא  וְַהָּשִׂרים   ְ ַהֶּמֶלך ִלְפנֵי   )ְממּוָכן( 

וְַעל-ָּכל- ַעל-ָּכל-ַהָּשִׂרים  ִּכי  ַהַּמְלָּכה:   ִּתי  וְַשׁ ָעוְָתה 

ִּכי- וֵרֹוׁש.  יז ְ ֲאַחְשׁ ר ְּבָכל-ְמִדינֹות ַהֶּמֶלך ָהַעִּמים ֲאֶשׁ

ַּבְעֵליֶהן ְלַהְבזֹות  ים  ַעל-ָּכל-ַהּנִָשׁ ְדַבר-ַהַּמְלָּכה   יֵֵצא 

ְלָהִביא ָאַמר  וֵרֹוׁש  ֲאַחְשׁ  ְ ַהֶּמֶלך ְּבָאְמָרם   ְּבֵעינֵיֶהן:  

ַהּזֶה וְַהּיֹום  יח וְלֹא-ָבָאה.   ְלָפנָיו,  ַהַּמְלָּכה  ִּתי   ֶאת-וְַשׁ

ֶאת-ְּדַבר ְמעּו  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ָּפַרס-ּוָמַדי  ָשׂרֹות   ּתֹאַמְרנָה 

ִאם- ְ; ּוְכַדי ִּבּזָיֹון וָָקֶצף.  יט ַהַּמְלָּכה ְלכֹל ָשֵׂרי ַהֶּמֶלך

וְיִָּכֵתב ִמְּלָפנָיו  ְדַבר-ַמְלכּות  יֵֵצא  טֹוב   ְ  ַעל-ַהֶּמֶלך

ִּתי ר לֹא-ָתבֹוא וְַשׁ  ְּבָדֵתי ָפַרס-ּוָמַדי וְלֹא יֲַעבֹור:  ֲאֶשׁ

ְ ִלְרעּוָתּה וֵרֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה יִֵּתן ַהֶּמֶלך ְ ֲאַחְשׁ  ִלְפנֵי ַהֶּמֶלך

ר-יֲַעֶשׂה ֲאֶשׁ  ְ ַהֶּמֶלך ִּפְתגָם  ַמע  וְנְִשׁ כ ִמֶּמּנָה.    ַהּטֹוָבה 

יְָקר יְִּתנּו  ים  וְָכל-ַהּנִָשׁ ִהיא;  ַרָּבה  ִּכי   ְּבָכל-ַמְלכּותֹו 

וַּיִיַטב ַהָּדָבר ְּבֵעינֵי  ְלַבְעֵליֶהן, ְלִמּגָדֹול וְַעד-ָקָטן.  כא

ַלח וַּיְִשׁ ְ ִּכְדַבר ְממּוָכן.  כב ְ וְַהָּשִׂרים; וַּיַַעׂש ַהֶּמֶלך  ַהֶּמֶלך

ּוְמִדינָה ֶאל-ְמִדינָה   ,ְ ַהֶּמֶלך ֶאל-ָּכל-ְמִדינֹות   ְסָפִרים 

 ִּכְכָתָבּה וְֶאל-ַעם וָָעם ִּכְלׁשֹונֹו:  ִלְהיֹות ָּכל-ִאיׁש שֵֹׂרר

ְּבֵביתֹו ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמֹו. 

פרק ב

וֵרֹוׁש, ְ ֲאַחְשׁ ְ ֲחַמת ַהֶּמֶלך ך ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכשֹׁ  א

ר-נִגְזַר ֲאֶשׁ וְֵאת  ר-ָעָשָׂתה  ֲאֶשׁ וְֵאת  ִּתי  ֶאת-וְַשׁ  זַָכר 

יְַבְקׁשּו ְרָתיו:   ְמָשׁ  ְ נֲַעֵרי-ַהֶּמֶלך וַּיֹאְמרּו  ב  ָעֶליָה.  

וְיְַפֵקד ג ַמְרֶאה.   טֹובֹות  ְּבתּולֹות  נְָערֹות   ְ  ַלֶּמֶלך

ֶאת- וְיְִקְּבצּו  ַמְלכּותֹו  ְּבָכל-ְמִדינֹות  ְּפִקיִדים   ְ ַהֶּמֶלך

ן ַהִּביָרה ֶאל- ָּכל-נֲַעָרה-ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל-ׁשּוַשׁ

ים; ַהּנִָשׁ ֵמר  שֹׁ  ְ ַהֶּמֶלך ְסִריס  ֵהגֶא  ֶאל-יַד  ים  ַהּנִָשׁ  ֵּבית 

,ְ ר ִּתיַטב ְּבֵעינֵי ַהֶּמֶלך וְַהּנֲַעָרה ֲאֶשׁ  וְנָתֹון ַּתְמֻרֵקיֶהן.  ד

וַּיַַעׂש  ְ ַהֶּמֶלך ְּבֵעינֵי  ַהָּדָבר  וַּיִיַטב  ִּתי;  וְַשׁ ַּתַחת   ְ  ִּתְמלֹך

מֹו ּוְשׁ ַהִּביָרה;  ן  ְּבׁשּוַשׁ ָהיָה  יְהּוִדי  ִאיׁש  ה  ֵּכן.        

ר ֲאֶשׁ ְמִעי ֶּבן-ִקיׁש, ִאיׁש יְִמינִי.  ו  ָמְרֳּדַכי ֶּבן יִָאיר ֶּבן-ִשׁ

יְָכנְיָה ִעם  ָהגְְלָתה  ר  ֲאֶשׁ ִעם-ַהּגָֹלה  ַליִם  ִמירּוָשׁ  ָהגְָלה 

ָּבֶבל.  ְ ֶמֶלך נְבּוַכְדנֶַּצר  ֶהגְָלה  ר  ֲאֶשׁ ְ-יְהּוָדה,    ֶמֶלך

ֵאין ִּכי  ַּבת-ּדֹדֹו,  ֶאְסֵּתר  ִהיא  ֶאת-ֲהַדָּסה  אֵֹמן  וַיְִהי   ז

 ָלּה ָאב וֵָאם; וְַהּנֲַעָרה יְַפת-ּתַֹאר וְטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות

ַמע וַיְִהי ְּבִהָּשׁ  ָאִביָה וְִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת.  ח

ן ֶאל-ׁשּוַשׁ ַרּבֹות  נְָערֹות  ּוְבִהָּקֵבץ  וְָדתֹו   ְ  ְּדַבר-ַהֶּמֶלך

ְ ַהֶּמֶלך ֶאל-ֵּבית  ֶאְסֵּתר  וִַּתָּלַקח  ֵהגָי;  ֶאל-יַד   ַהִּביָרה 

ְבֵעינָיו ַהּנֲַעָרה  וִַּתיַטב  ט ים.   ַהּנִָשׁ ֵמר  שֹׁ ֵהגַי   ֶאל-יַד 

וְֶאת-ָמנֹוֶתָה ֶאת-ַּתְמרּוֶקיָה  וַיְַבֵהל  ְלָפנָיו  ֶחֶסד   וִַּתָּשׂא 

ַבע ַהּנְָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת-ָלּה ִמֵּבית  ָלֵתת ָלּה וְֵאת ֶשׁ

ים. ַהּנִָשׁ ֵּבית  ְלטֹוב  וְֶאת-נֲַערֹוֶתיָה  ּנֶָה  וַיְַשׁ  ;ְ   ַהֶּמֶלך

ִּכי וְֶאת-מֹוַלְדָּתּה:   ֶאת-ַעָּמּה  ֶאְסֵּתר  לֹא-ִהּגִיָדה   י

ּוְבָכל-יֹום וָיֹום, ר לֹא-ַתּגִיד.  יא  ָמְרֳּדַכי ִצּוָה ָעֶליָה ֲאֶשׁ

ים:  ָלַדַעת ֶאת- ְ ִלְפנֵי ֲחַצר ֵּבית-ַהּנִָשׁ ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּלך

נֲַעָרה ּתֹר  ּוְבַהּגִיַע  יב ָּבּה.   ּוַמה-ּיֵָעֶשׂה  ֶאְסֵּתר  לֹום   ְשׁ

וֵרֹוׁש ִמֵּקץ ֱהיֹות ָלּה ְּכָדת ְ ֲאַחְשׁ  וְנֲַעָרה ָלבֹוא ֶאל-ַהֶּמֶלך

נֵים ָעָשׂר חֶֹדׁש, ִּכי ֵּכן יְִמְלאּו יְֵמי ְמרּוֵקיֶהן: ים ְשׁ   ַהּנִָשׁ

ַּבְּבָשִׂמים ים  ֳחָדִשׁ ה  ָּשׁ וְִשׁ ַהּמֹר  ֶמן  ְּבֶשׁ ים  ֳחָדִשׁ ה  ָּשׁ  ִשׁ

,ְ ֶאל-ַהֶּמֶלך ָּבָאה  ַהּנֲַעָרה  ּוָבזֶה  יג ים.  ַהּנִָשׁ  ּוְבַתְמרּוֵקי 

ִמֵּבית ִעָּמּה  ָלבֹוא  ָלּה  יִּנֵָתן  ּתֹאַמר  ר  ָּכל-ֲאֶשׁ  ֵאת 

ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבּבֶֹקר ְ.  יד ים ַעד-ֵּבית ַהֶּמֶלך  ַהּנִָשׁ

גַז ְסִריס ַעְשׁ נִי ֶאל-יַד ַשׁ ים ֵשׁ ָבה ֶאל-ֵּבית ַהּנִָשׁ  ִהיא ָשׁ

ְ ִּכי ים:  לֹא-ָתבֹוא עֹוד ֶאל-ַהֶּמֶלך ֵמר ַהִּפיַלגְִשׁ ְ שֹׁ  ַהֶּמֶלך

ּוְבַהּגִיַע ּתֹר- ם.  טו ְ וְנְִקְרָאה ְבֵשׁ ִאם-ָחֵפץ ָּבּה ַהֶּמֶלך

ְלַבת ָלַקח-לֹו  ר  ֲאֶשׁ ָמְרֳּדַכי  ּדֹד  ַּבת-ֲאִביַחיִל   ֶאְסֵּתר 

ר ֶאת-ֲאֶשׁ ִאם  ִּכי  ָּדָבר,  ה  ִבְקָשׁ לֹא   ְ ֶאל-ַהֶּמֶלך  ָלבֹוא 

ֶאְסֵּתר וְַּתִהי  ים;  ַהּנִָשׁ ֵמר  שֹׁ  ְ ְסִריס-ַהֶּמֶלך ֵהגַי   יֹאַמר 

ֶאל- ֶאְסֵּתר  וִַּתָּלַקח  טז ָּכל-רֶֹאיָה.   ְּבֵעינֵי  ֵחן  נֵֹשׂאת 

ָהֲעִשׂיִרי ַּבחֶֹדׁש  ַמְלכּותֹו  ֶאל-ֵּבית  וֵרֹוׁש  ֲאַחְשׁ  ְ  ַהֶּמֶלך

וַּיֱֶאַהב יז ְלַמְלכּותֹו.   ַבע  נַת-ֶשׁ ִּבְשׁ ֵטֵבת,   הּוא-חֶֹדׁש 

ים וִַּתָּשׂא-ֵחן וֶָחֶסד ְלָפנָיו ְ ֶאת-ֶאְסֵּתר ִמָּכל-ַהּנִָשׁ  ַהֶּמֶלך

ּה וַּיְַמִליֶכָה  ִמָּכל-ַהְּבתּולֹות; וַּיֶָשׂם ֶּכֶתר-ַמְלכּות ְּברֹאָשׁ

ֶּתה גָדֹול ְלָכל-ָשָׂריו ְ ִמְשׁ וַּיַַעׂש ַהֶּמֶלך ִּתי.  יח  ַּתַחת וְַשׁ

ָעָשׂה ַלְּמִדינֹות  וֲַהנָָחה  ֶאְסֵּתר;  ֵּתה  ִמְשׁ ֵאת   וֲַעָבָדיו, 

נִית; ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולֹות ֵשׁ ְ.  יט  וַּיִֵּתן ַמְשֵׂאת ְּכיַד ַהֶּמֶלך

ַמּגֶֶדת ֶאְסֵּתר  ֵאין  כ   .ְ ַער-ַהֶּמֶלך ְּבַשׁ ב  יֵֹשׁ  ּוָמְרֳּדַכי 

וְֶאת- ָמְרֳּדָכי;  ָעֶליָה  ִצּוָה  ר  ַּכֲאֶשׁ וְֶאת-ַעָּמּה  מֹוַלְדָּתּה 

ר ָהיְָתה ְבָאְמנָה ִאּתֹו.         ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר עָֹשׂה ַּכֲאֶשׁ

ָקַצף  ;ְ ַער-ַהֶּמֶלך ְּבַשׁ ב  יֹוֵשׁ ּוָמְרֳּדַכי  ָהֵהם  ַּבּיִָמים   כא

ְמֵרי ַהַּסף וַיְַבְקׁשּו ְ ִמּשֹׁ נֵי-ָסִריֵסי ַהֶּמֶלך  ִּבגְָתן וֶָתֶרׁש ְשׁ

וַּיִּוַָדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי וֵרֹׁש.  כב ְ ֲאַחְשׁ לַֹח יָד ַּבֶּמֶלך  ִלְשׁ

ם ְּבֵשׁ  ְ ַלֶּמֶלך ֶאְסֵּתר  וַּתֹאֶמר  ַהַּמְלָּכה;  ְלֶאְסֵּתר   וַּיַּגֵד 

ַעל- נֵיֶהם  ְשׁ וַּיִָּתלּו  וַּיִָּמֵצא  ַהָּדָבר  וַיְֻבַּקׁש  כג ָמְרֳּדָכי.  

.ְ   ֵעץ; וַּיִָּכֵתב ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהּיִָמים, ִלְפנֵי ַהֶּמֶלך

פרק ג

ֶאת- וֵרֹוׁש  ֲאַחְשׁ  ְ ַהֶּמֶלך ּגִַּדל  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  א

ֶאת-ִּכְסאֹו וַּיֶָשׂם  וַיְנְַּשֵׂאהּו;  ָהֲאגָגִי,  ֶּבן-ַהְּמָדָתא   ָהָמן 

ְ ַהֶּמֶלך וְָכל-ַעְבֵדי  ב ִאּתֹו.   ר  ֲאֶשׁ ָּכל-ַהָּשִׂרים   ֵמַעל 

ִּכי- ְלָהָמן,  ַּתֲחוִים  ּוִמְשׁ ּכְֹרִעים   ְ ַהֶּמֶלך ַער  ר-ְּבַשׁ ֲאֶשׁ

ַּתֲחוֶה. יְִשׁ וְלֹא  יְִכַרע  לֹא  ּוָמְרֳּדַכי,   ;ְ ַהֶּמֶלך ִצּוָה-לֹו    ֵכן 

ְ, ְלָמְרֳּדָכי: ַער ַהֶּמֶלך ר-ְּבַשׁ ְ ֲאֶשׁ וַּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלך   ג

וַיְִהי באמרם ְ.  ד  ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ֵאת ִמְצוַת ַהֶּמֶלך

וַּיַּגִידּו ֲאֵליֶהם;  ַמע  ָשׁ וְלֹא  וָיֹום  יֹום  ֵאָליו   )ְּכָאְמָרם( 

ָלֶהם ִּכי-ִהּגִיד  ָמְרֳּדַכי,  ִּדְבֵרי  ֲהיַַעְמדּו  ִלְראֹות   ְלָהָמן 

ּכֵֹרַע ָמְרֳּדַכי  ִּכי-ֵאין  ָהָמן,  וַּיְַרא  ה יְהּוִדי.   ר-הּוא   ֲאֶשׁ

לַֹח וַּיִֶבז ְּבֵעינָיו ִלְשׁ ַּתֲחוֶה לֹו; וַּיִָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה.  ו  ּוִמְשׁ

ָמְרֳּדָכי; ֶאת-ַעם  לֹו  ִּכי-ִהּגִידּו  ְלַבּדֹו,  ְּבָמְרֳּדַכי   יָד 

ְּבָכל- ר  ֲאֶשׁ ֶאת-ָּכל-ַהּיְהּוִדים  ִמיד  ְלַהְשׁ ָהָמן  וַיְַבֵּקׁש 

ָהִראׁשֹון ַּבחֶֹדׁש  ז ָמְרֳּדָכי.   ַעם  וֵרֹוׁש,  ֲאַחְשׁ  ַמְלכּות 

וֵרֹוׁש: ְ ֲאַחְשׁ ֵּתים ֶעְשֵׂרה ַלֶּמֶלך נַת ְשׁ   הּוא-חֶֹדׁש נִיָסן ִּבְשׁ

ּוֵמחֶֹדׁש ְליֹום  ִמּיֹום  ָהָמן  ִלְפנֵי  ַהּגֹוָרל   ִהִּפיל ּפּור הּוא 

וַּיֹאֶמר נֵים-ָעָשׂר, הּוא-חֶֹדׁש ֲאָדר.        ח  ְלחֶֹדׁש ְשׁ

ּוְמפָֹרד ְמֻפּזָר  ַעם-ֶאָחד  נֹו  יְֶשׁ וֵרֹוׁש,  ֲאַחְשׁ  ְ ַלֶּמֶלך  ָהָמן 

נֹות שֹׁ וְָדֵתיֶהם   ;ָ ַמְלכּוֶתך ְמִדינֹות  ְּבכֹל  ָהַעִּמים   ֵּבין 

ֵאין-  ְ וְַלֶּמֶלך עִֹשׂים  ֵאינָם   ְ ַהֶּמֶלך וְֶאת-ָּדֵתי  ִמָּכל-ָעם 

ְ טֹוב יִָּכֵתב ְלַאְּבָדם; ִאם-ַעל-ַהֶּמֶלך וֶה ְלַהּנִיָחם.  ט  שֹׁ

עֵֹשׂי ַעל-יְֵדי  קֹול  ֶאְשׁ ִּכַּכר-ֶּכֶסף  ֲאָלִפים   וֲַעֶשֶׂרת 

ְ ֶאת- וַּיַָסר ַהֶּמֶלך ְ.  י ַהְּמָלאָכה ְלָהִביא ֶאל-ּגִנְזֵי ַהֶּמֶלך

ָהֲאגָגִי, ֶּבן-ַהְּמָדָתא  ְלָהָמן  וַּיְִּתנָּה  יָדֹו;  ֵמַעל   ַטַּבְעּתֹו 

נָתּון ַהֶּכֶסף  ְלָהָמן   ְ ַהֶּמֶלך וַּיֹאֶמר  יא ַהּיְהּוִדים.    צֵֹרר 

וַּיִָּקְראּו סְֹפֵרי ָ.  יב ְ; וְָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעינֶיך  ָלך

ה ָעָשׂר יֹום ּבֹו וַּיִָּכֵתב לֹוָשׁ ְ ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ִּבְשׁ  ַהֶּמֶלך

וְֶאל-  ְ ַּדְרְּפנֵי-ַהֶּמֶלך ֲאַחְשׁ ֶאל  ָהָמן  ר-ִצּוָה  ְּכָכל-ֲאֶשׁ

וָָעם ַעם  וְֶאל-ָשֵׂרי  ּוְמִדינָה  ַעל-ְמִדינָה  ר  ֲאֶשׁ  ַהַּפחֹות 

ְ ם ַהֶּמֶלך  ְמִדינָה ּוְמִדינָה ִּכְכָתָבּה וְַעם וָָעם ִּכְלׁשֹונֹו:  ְּבֵשׁ

לֹוַח וְנְִשׁ יג   .ְ ַהֶּמֶלך ְּבַטַּבַעת  וְנְֶחָּתם  נְִכָּתב  וֵרֹׁש   ֲאַחְשׁ

ִמיד ְ, ְלַהְשׁ  ְסָפִרים ְּביַד ָהָרִצים ֶאל-ָּכל-ְמִדינֹות ַהֶּמֶלך

ַטף וְַעד-זֵָקן  ִמּנַַער  ֶאת-ָּכל-ַהּיְהּוִדים  ּוְלַאֵּבד   ַלֲהרֹג 

נֵים-ָעָשׂר ְשׁ ְלחֶֹדׁש  ָעָשׂר  ה  לֹוָשׁ ִּבְשׁ ֶאָחד  ְּביֹום  ים   וְנִָשׁ

ַהְּכָתב גֶן  ַּפְתֶשׁ יד ָלבֹוז.   ָלָלם  ּוְשׁ ֲאָדר;   הּוא-חֶֹדׁש 

ְלָכל-ָהַעִּמים, ּגָלּוי  ּוְמִדינָה  ְּבָכל-ְמִדינָה  ָּדת   ְלִהּנֵָתן 

ְדחּוִפים יְָצאּו  ָהָרִצים  טו ַהּזֶה.   ַלּיֹום  ֲעִתִדים   ִלְהיֹות 

ְ וְַהֶּמֶלך ַהִּביָרה;  ן  ְּבׁשּוַשׁ נְִּתנָה  וְַהָּדת   ְ ַהֶּמֶלך  ִּבְדַבר 

ן נָבֹוָכה.   ּתֹות וְָהִעיר ׁשּוָשׁ בּו ִלְשׁ וְָהָמן יְָשׁ

פרק ד

ָמְרֳּדַכי וַּיְִקַרע  נֲַעָשׂה  ר  ֶאת-ָּכל-ֲאֶשׁ יַָדע  ּוָמְרֳּדַכי   א

ְ ָהִעיר וַּיִזְַעק  ֶאת-ְּבגָָדיו וַּיְִלַּבׁש ַשׂק וֵָאֶפר; וַּיֵֵצא ְּבתֹוך

:ְ ַער-ַהֶּמֶלך וַּיָבֹוא ַעד ִלְפנֵי ַשׁ   זְָעָקה גְדֹוָלה ּוָמָרה.  ב

ּוְבָכל- ְ ִּבְלבּוׁש ָשׂק.  ג ַער ַהֶּמֶלך ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל-ַשׁ

ַמּגִיַע, וְָדתֹו   ְ ְּדַבר-ַהֶּמֶלך ר  ֲאֶשׁ ְמקֹום  ּוְמִדינָה   ְמִדינָה 

וֵָאֶפר ַשׂק  ּוִמְסֵּפד;  ּוְבִכי  וְצֹום  ַלּיְהּוִדים  ּגָדֹול   ֵאֶבל 

ֶאְסֵּתר נֲַערֹות  )וַָּתבֹואנָה(  ותבואינה  ד ָלַרִּבים.    יַֻּצע 

ַלח  וְָסִריֶסיָה וַּיַּגִידּו ָלּה וִַּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה ְמאֹד; וִַּתְשׁ

ֵמָעָליו, ַשּׂקֹו  ּוְלָהִסיר  ֶאת-ָמְרֳּדַכי  ְלַהְלִּביׁש   ְּבגִָדים 

ְ ַהֶּמֶלך ִמָּסִריֵסי   ְ ַלֲהָתך ֶאְסֵּתר  וִַּתְקָרא  ה ִקֵּבל.    וְלֹא 

ַמה- ָלַדַעת  ַעל-ָמְרֳּדָכי,  וְַּתַצּוֵהּו  ְלָפנֶיָה  ֶהֱעִמיד  ר  ֲאֶשׁ

ְ ֶאל-ָמְרֳּדָכי, ֶאל-ְרחֹוב וַּיֵֵצא ֲהָתך ו  ּזֶה וְַעל-ַמה-ּזֶה.  

ָמְרֳּדַכי וַּיַּגֶד-לֹו  ז   .ְ ַער-ַהֶּמֶלך ַשׁ ִלְפנֵי  ר  ֲאֶשׁ  ָהִעיר 

ָאַמר ר  ֲאֶשׁ ַהֶּכֶסף  ת  ָּפָרַשׁ וְֵאת  ָקָרהּו;  ר  ָּכל-ֲאֶשׁ  ֵאת 

)ַּבּיְהּוִדים(, ביהודיים   ְ ַהֶּמֶלך ַעל-ּגִנְזֵי  קֹול  ִלְשׁ  ָהָמן 

ן ר-נִַּתן ְּבׁשּוָשׁ גֶן ְּכָתב-ַהָּדת ֲאֶשׁ וְֶאת-ַּפְתֶשׁ  ְלַאְּבָדם.  ח

ָלּה; ּוְלַהּגִיד  ְלַהְראֹות ֶאת-ֶאְסֵּתר  נַָתן לֹו,  ִמיָדם   ְלַהְשׁ

ּוְלַבֵּקׁש ְלִהְתַחּנֶן-לֹו   ְ ֶאל-ַהֶּמֶלך ָלבֹוא  ָעֶליָה   ּוְלַצּוֹות 

ְלֶאְסֵּתר ֵאת וַּיַּגֵד   ;ְ ֲהָתך וַּיָבֹוא  ט ַעל-ַעָּמּה.    ִמְּלָפנָיו, 

ֶאל- וְַּתַצּוֵהּו   ְ ַלֲהָתך ֶאְסֵּתר  וַּתֹאֶמר  י ָמְרֳּדָכי.   ִּדְבֵרי 

ְ ַהֶּמֶלך וְַעם-ְמִדינֹות   ְ ַהֶּמֶלך ָּכל-ַעְבֵדי  יא  ָמְרֳּדָכי.  

ְ יָבֹוא-ֶאל-ַהֶּמֶלך ר  ֲאֶשׁ ה  וְִאָּשׁ ָּכל-ִאיׁש  ר  ֲאֶשׁ  יְֹדִעים 

ר לֹא-יִָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית  ֶאל-ֶהָחֵצר ַהְּפנִיִמית ֲאֶשׁ

ְרִביט ַהּזָָהב וְָחיָה; ְ ֶאת-ַשׁ יט-לֹו ַהֶּמֶלך ר יֹוִשׁ  ְלַבד ֵמֲאֶשׁ

ים יֹום. לֹוִשׁ ְ, זֶה ְשׁ   וֲַאנִי לֹא נְִקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל-ַהֶּמֶלך

וַּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי וַּיַּגִידּו ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר.  יג  יב

ְ ְלִהָּמֵלט ֵּבית- ך יב ֶאל-ֶאְסֵּתר:  ַאל-ְּתַדִּמי ְבנְַפֵשׁ ְלָהִשׁ

י ָּבֵעת ִּכי ִאם-ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִשׁ ְ ִמָּכל-ַהּיְהּוִדים.  יד  ַהֶּמֶלך

 ַהּזֹאת, ֶרוַח וְַהָּצָלה יֲַעמֹוד ַלּיְהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר וְַאְּת

ְ ּתֹאֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדַע, ִאם-ְלֵעת ָּכזֹאת ִהּגַַעְּת  ּוֵבית-ָאִביך

ֶאל-ָמְרֳּדָכי. יב  ְלָהִשׁ ֶאְסֵּתר  וַּתֹאֶמר  טו   ַלַּמְלכּות.  

ן וְצּומּו ְ ְּכנֹוס ֶאת-ָּכל-ַהּיְהּוִדים ַהּנְִמְצִאים ְּבׁשּוָשׁ ֵלך  טז

ת יִָמים ַליְָלה וָיֹום, לֶֹשׁ ּתּו ְשׁ  ָעַלי וְַאל-ּתֹאְכלּו וְַאל-ִּתְשׁ

ר ְ ֲאֶשׁ  ּגַם-ֲאנִי וְנֲַערַֹתי ָאצּום ֵּכן; ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל-ַהֶּמֶלך

וַּיֲַעבֹר ָמְרֳּדָכי; ר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי.  יז וְַכֲאֶשׁ  לֹא-ַכָּדת 

ר-ִצּוְָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר. וַּיַַעׂש ְּככֹל ֲאֶשׁ

פרק ה

וַַּתֲעמֹד ַמְלכּות  ֶאְסֵּתר  וִַּתְלַּבׁש  י  ִליִשׁ ַהְּשׁ ַּבּיֹום  וַיְִהי   א

ְ ְ; וְַהֶּמֶלך ְ ַהְּפנִיִמית נַֹכח ֵּבית ַהֶּמֶלך  ַּבֲחַצר ֵּבית-ַהֶּמֶלך

ֶּפַתח נַֹכח  ַהַּמְלכּות  ְּבֵבית  ַמְלכּותֹו  ַעל-ִּכֵּסא  ב   יֹוֵשׁ

ַהַּמְלָּכה ֶאת-ֶאְסֵּתר   ְ ַהֶּמֶלך ִכְראֹות  וַיְִהי  ב  ַהָּביִת.  

ְ ְלֶאְסֵּתר ט ַהֶּמֶלך  עֶֹמֶדת ֶּבָחֵצר, נְָשָׂאה ֵחן ְּבֵעינָיו; וַּיֹוֶשׁ

וִַּתּגַע ֶאְסֵּתר  וִַּתְקַרב  ְּביָדֹו  ר  ֲאֶשׁ ַהּזָָהב  ְרִביט   ֶאת-ַשׁ

ְ ֶאְסֵּתר ְ ַמה-ָּלך וַּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלך ְרִביט.  ג  ְּברֹאׁש ַהַּשׁ

.ְ ָלך וְיִּנֵָתן  ַהַּמְלכּות  ַעד-ֲחִצי   ְ ֵתך ּוַמה-ַּבָּקָשׁ   ַהַּמְלָּכה; 

ְ ַהֶּמֶלך יָבֹוא  טֹוב,   ְ ִאם-ַעל-ַהֶּמֶלך ֶאְסֵּתר  וַּתֹאֶמר   ד

וַּיֹאֶמר ה לֹו.   ר-ָעִשׂיִתי  ֲאֶשׁ ֶּתה  ֶאל-ַהִּמְשׁ ַהּיֹום   וְָהָמן 

ֶאְסֵּתר; ֶאת-ְּדַבר  ַלֲעׂשֹות  ֶאת-ָהָמן  ַמֲהרּו   ,ְ  ַהֶּמֶלך

ֶאְסֵּתר. ר-ָעְשָׂתה  ֲאֶשׁ ֶּתה  ֶאל-ַהִּמְשׁ וְָהָמן   ְ ַהֶּמֶלך   וַּיָבֹא 

ְ ֵאָלֵתך ַמה-ְּשׁ ַהּיַיִן  ֵּתה  ְּבִמְשׁ ְלֶאְסֵּתר   ְ ַהֶּמֶלך וַּיֹאֶמר   ו

וְֵתָעׂש. ַהַּמְלכּות  ַעד-ֲחִצי   ְ ֵתך ּוַמה-ַּבָּקָשׁ  ;ְ ָלך   וְיִּנֵָתן 

ִאם- ח ִתי.   ּוַבָּקָשׁ ֵאָלִתי  ְשׁ וַּתֹאַמר:   ֶאְסֵּתר  וַַּתַען  ז

ָלֵתת טֹוב   ְ וְִאם-ַעל-ַהֶּמֶלך  ְ ַהֶּמֶלך ְּבֵעינֵי  ֵחן   ָמָצאִתי 

ְ וְָהָמן ִתי, יָבֹוא ַהֶּמֶלך ֵאָלִתי וְַלֲעׂשֹות ֶאת-ַּבָּקָשׁ  ֶאת-ְשׁ

ִּכְדַבר ֶאֱעֶשׂה  ּוָמָחר  ָלֶהם  ֶאֱעֶשׂה  ר  ֲאֶשׁ ֶּתה   ֶאל-ַהִּמְשׁ

ֵלב; וְטֹוב  ָשֵׂמַח  ַההּוא  ַּבּיֹום  ָהָמן  וַּיֵֵצא  ט   .ְ  ַהֶּמֶלך

ְ וְלֹא-ָקם וְלֹא- ַער ַהֶּמֶלך וְִכְראֹות ָהָמן ֶאת-ָמְרֳּדַכי ְּבַשׁ

וַּיְִתַאַּפק י ֵחָמה.   ַעל-ָמְרֳּדַכי  ָהָמן  וַּיִָּמֵלא  ִמֶּמּנּו,   זָע 

וְֶאת- ֶאת-אֲֹהָביו  וַּיֵָבא  ַלח  וַּיְִשׁ ֶאל-ֵּביתֹו;  וַּיָבֹוא  ָהָמן 

רֹו וְרֹב וַיְַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת-ְּכבֹוד ָעְשׁ ּתֹו.  יא  זֶֶרׁש ִאְשׁ

ר נְִּשׂאֹו ַעל- ְ וְֵאת ֲאֶשׁ ר ּגְִּדלֹו ַהֶּמֶלך ָּבנָיו; וְֵאת ָּכל-ֲאֶשׁ

וַּיֹאֶמר ָהָמן, ַאף לֹא-ֵהִביָאה ְ.  יב  ַהָּשִׂרים וְַעְבֵדי ַהֶּמֶלך

ר-ָעָשָׂתה ֲאֶשׁ ֶּתה  ְ ֶאל-ַהִּמְשׁ ַהַּמְלָּכה ִעם-ַהֶּמֶלך  ֶאְסֵּתר 

.ְ ִעם-ַהֶּמֶלך ָקרּוא-ָלּה  ֲאנִי  וְגַם-ְלָמָחר  ִאם-אֹוִתי;    ִּכי 

רֶֹאה ֲאנִי  ר  ֲאֶשׁ ְּבָכל-ֵעת  ִלי:   וֶה  שֹׁ ֵאינֶּנּו  וְָכל-זֶה   יג

וַּתֹאֶמר יד   .ְ ַהֶּמֶלך ַער  ְּבַשׁ ב  יֹוֵשׁ ַהּיְהּוִדי,   ֶאת-ָמְרֳּדַכי 

ים ַאָּמה ּתֹו וְָכל-אֲֹהָביו יֲַעׂשּו-ֵעץ ּגָבַֹּה ֲחִמִּשׁ  לֹו זֶֶרׁש ִאְשׁ

ְ וְיְִתלּו ֶאת-ָמְרֳּדַכי ָעָליו ּובֹא-ִעם- ּוַבּבֶֹקר ֱאמֹר ַלֶּמֶלך

ָהָמן ִלְפנֵי  ַהָּדָבר  וַּיִיַטב  ָשֵׂמַח;  ֶּתה  ֶאל-ַהִּמְשׁ  ְ  ַהֶּמֶלך

וַּיַַעׂש ָהֵעץ.

פרק ו

ְלָהִביא וַּיֹאֶמר   ;ְ ַהֶּמֶלך נַת  ְשׁ נְָדָדה  ַההּוא  ַּבַּליְָלה   א

ִלְפנֵי נְִקָרִאים  וַּיְִהיּו  ַהּיִָמים  ִּדְבֵרי  ַהּזְִכרֹנֹות   ֶאת-ֵסֶפר 

ר ִהּגִיד ָמְרֳּדַכי ַעל-ִּבגְָתנָא וַּיִָּמֵצא ָכתּוב ֲאֶשׁ ְ.  ב  ַהֶּמֶלך

ר ִּבְקׁשּו ְמֵרי ַהַּסף:  ֲאֶשׁ ְ, ִמּשֹׁ נֵי ָסִריֵסי ַהֶּמֶלך  וֶָתֶרׁש ְשׁ

ַמה-  ,ְ ַהֶּמֶלך וַּיֹאֶמר  ג וֵרֹוׁש.   ֲאַחְשׁ  ְ ַּבֶּמֶלך יָד  לַֹח  ִלְשׁ

נֲַעֵרי וַּיֹאְמרּו  ַעל-זֶה;  ְלָמְרֳּדַכי  ּוגְדּוָּלה  יְָקר   ּנֲַעָשׂה 

ְ וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶלך ְרָתיו לֹא-נֲַעָשׂה ִעּמֹו ָּדָבר.  ד ְ ְמָשׁ  ַהֶּמֶלך

ַהִחיצֹונָה  ְ ֵּבית-ַהֶּמֶלך ַלֲחַצר  ָּבא  וְָהָמן  ֶבָחֵצר;   ִמי 

ר- ֲאֶשׁ ַעל-ָהֵעץ  ֶאת-ָמְרֳּדַכי  ִלְתלֹות   ְ ַלֶּמֶלך ֵלאמֹר 

ְ ֵאָליו, ִהּנֵה ָהָמן עֵֹמד וַּיֹאְמרּו נֲַעֵרי ַהֶּמֶלך  ֵהִכין לֹו.  ה

לֹו וַּיֹאֶמר  ָהָמן  וַּיָבֹוא  ו יָבֹוא.    ְ ַהֶּמֶלך וַּיֹאֶמר   ֶּבָחֵצר; 

ִּביָקרֹו; ָחֵפץ   ְ ַהֶּמֶלך ר  ֲאֶשׁ ָּבִאיׁש  ַמה-ַּלֲעׂשֹות   ְ  ַהֶּמֶלך

ְ ַלֲעׂשֹות יְָקר יֹוֵתר  וַּיֹאֶמר ָהָמן ְּבִלּבֹו ְלִמי יְַחּפֹץ ַהֶּמֶלך

ְ ַהֶּמֶלך ר  ֲאֶשׁ ִאיׁש    :ְ ֶאל-ַהֶּמֶלך ָהָמן  וַּיֹאֶמר  ז  ִמֶּמּנִי.  

ָלַבׁש-ּבֹו ר  ֲאֶשׁ ַמְלכּות  ְלבּוׁש  יִָביאּו  ח ִּביָקרֹו.    ָחֵפץ 

ר נִַּתן ֶּכֶתר ְ וֲַאֶשׁ ר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶלך ְ; וְסּוס ֲאֶשׁ  ַהֶּמֶלך

וְנָתֹון ַהְּלבּוׁש וְַהּסּוס ַעל-יַד-ִאיׁש  ַמְלכּות ְּברֹאׁשֹו.  ט

ר ֲאֶשׁ ֶאת-ָהִאיׁש  וְִהְלִּביׁשּו  ַהַּפְרְּתִמים   ְ ַהֶּמֶלך  ִמָּשֵׂרי 

ְ ָחֵפץ ִּביָקרֹו; וְִהְרִּכיֻבהּו ַעל-ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר  ַהֶּמֶלך

ָחֵפץ  ְ ַהֶּמֶלך ר  ֲאֶשׁ ָלִאיׁש  יֵָעֶשׂה  ָּכָכה  ְלָפנָיו   וְָקְראּו 

ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת-ַהְּלבּוׁש  ְ ַהֶּמֶלך וַּיֹאֶמר  י  ִּביָקרֹו.  

ַהּיְהּוִדי ְלָמְרֳּדַכי  וֲַעֵשׂה-ֵכן  ִּדַּבְרָּת  ר  ַּכֲאֶשׁ  וְֶאת-ַהּסּוס 

ר ֲאֶשׁ ִמּכֹל  ָּדָבר  ַאל-ַּתֵּפל    :ְ ַהֶּמֶלך ַער  ְּבַשׁ ב   ַהּיֹוֵשׁ

וַּיִַּקח ָהָמן ֶאת-ַהְּלבּוׁש וְֶאת-ַהּסּוס וַּיְַלֵּבׁש  ִּדַּבְרָּת.  יא

ְלָפנָיו וַּיְִקָרא  ָהִעיר  ִּבְרחֹוב  וַּיְַרִּכיֵבהּו   ֶאת-ָמְרֳּדָכי; 

ב וַּיָָשׁ ְ ָחֵפץ ִּביָקרֹו.  יב ר ַהֶּמֶלך  ָּכָכה יֵָעֶשׂה ָלִאיׁש ֲאֶשׁ

ָאֵבל ֶאל-ֵּביתֹו  נְִדַחף  וְָהָמן   ;ְ ַהֶּמֶלך ַער  ֶאל-ַשׁ  ָמְרֳּדַכי 

ּתֹו ּוְלָכל-אֲֹהָביו וַיְַסֵּפר ָהָמן ְלזֶֶרׁש ִאְשׁ  וֲַחפּוי רֹאׁש.  יג

ּתֹו ִאְשׁ וְזֶֶרׁש  ֲחָכָמיו  לֹו  וַּיֹאְמרּו  ָקָרהּו;  ר  ָּכל-ֲאֶשׁ  ֵאת 

ר ַהִחּלֹוָת ִלנְּפֹל ְלָפנָיו  ִאם ִמּזֶַרע ַהּיְהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶשׁ

עֹוָדם ְמַדְּבִרים  לֹא-תּוַכל לֹו, ִּכי-נָפֹול ִּתּפֹול ְלָפנָיו.  יד

ֶאת-ָהָמן ְלָהִביא  וַּיְַבִהלּו  ִהּגִיעּו;   ְ ַהֶּמֶלך וְָסִריֵסי   ִעּמֹו 

ר-ָעְשָׂתה ֶאְסֵּתר. ֶּתה ֲאֶשׁ ֶאל-ַהִּמְשׁ

פרק ז

ַהַּמְלָּכה. ִעם-ֶאְסֵּתר  ּתֹות  ִלְשׁ וְָהָמן   ְ ַהֶּמֶלך וַּיָבֹא    א

ֵּתה ַהּיַיִן, נִי ְּבִמְשׁ ְ ְלֶאְסֵּתר ּגַם ַּבּיֹום ַהֵּשׁ וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶלך  ב

ְ ֵתך ְ; ּוַמה-ַּבָּקָשׁ ְ ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה וְִתּנֵָתן ָלך ֵאָלֵתך  ַמה-ְּשׁ

ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר  וַַּתַען  ג וְֵתָעׂש.   ַהַּמְלכּות   ַעד-ֲחִצי 

וְִאם-ַעל-  ְ ַהֶּמֶלך  ָ ְּבֵעינֶיך ֵחן  ִאם-ָמָצאִתי  וַּתֹאַמר, 

ִתי. ֵאָלִתי וְַעִּמי ְּבַבָּקָשׁ י ִּבְשׁ ְ טֹוב:  ִּתּנֶָתן-ִלי נְַפִשׁ   ַהֶּמֶלך

ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד; וְִאּלּו ִּכי נְִמַּכְרנּו ֲאנִי וְַעִּמי ְלַהְשׁ  ד

וֶה ִּתי, ִּכי ֵאין ַהָּצר שֹׁ ָפחֹות נְִמַּכְרנּו ֶהֱחַרְשׁ  ַלֲעָבִדים וְִלְשׁ

וֵרֹוׁש וַּיֹאֶמר ְ ֲאַחְשׁ וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶלך ְ.        ה  ְּבנֵזֶק ַהֶּמֶלך

ר-ְמָלאֹו  ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה:  ִמי הּוא זֶה וְֵאי-זֶה הּוא ֲאֶשׁ

וְאֹויֵב ַצר  ִאיׁש  ֶאְסֵּתר,  וַּתֹאֶמר  ו ֵּכן.   ַלֲעׂשֹות   ִלּבֹו 

וְַהַּמְלָּכה.  ְ ַהֶּמֶלך ִמִּלְפנֵי  נְִבַעת  וְָהָמן  ַהּזֶה;  ָהָרע    ָהָמן 

ַהִּביָתן; ֶאל-ּגִּנַת  ַהּיַיִן  ֵּתה  ִמִּמְשׁ ַּבֲחָמתֹו  ָקם   ְ וְַהֶּמֶלך  ז

 וְָהָמן ָעַמד ְלַבֵּקׁש ַעל-נְַפׁשֹו ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ִּכי ָרָאה

ב ָשׁ  ְ וְַהֶּמֶלך ח   .ְ ַהֶּמֶלך ֵמֵאת  ָהָרָעה  ֵאָליו   ִּכי-ָכְלָתה 

ַעל- נֵֹפל  וְָהָמן  ַהּיַיִן  ֵּתה  ִמְשׁ ֶאל-ֵּבית  ַהִּביָתן  ִמּגִּנַת 

ְ ֲהגַם ִלְכּבֹוׁש ר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה וַּיֹאֶמר ַהֶּמֶלך  ַהִּמָּטה ֲאֶשׁ

ְ ּוְפנֵי  ֶאת-ַהַּמְלָּכה ִעִּמי ַּבָּביִת; ַהָּדָבר יָָצא ִמִּפי ַהֶּמֶלך

וַּיֹאֶמר ַחְרבֹונָה ֶאָחד ִמן-ַהָּסִריִסים ִלְפנֵי  ָהָמן ָחפּו.  ט

ר ֲאֶשׁ ְלָמְרֳּדַכי  ָהָמן  ר-ָעָשׂה  ֲאֶשׁ ִהּנֵה-ָהֵעץ  ּגַם   ְ  ַהֶּמֶלך

ים ֲחִמִּשׁ ּגָבַֹּה  ָהָמן,  ְּבֵבית  עֵֹמד   ְ ַעל-ַהֶּמֶלך  ִּדֶּבר-טֹוב 

ֶאת-ָהָמן וַּיְִתלּו  י ָעָליו.   ְּתֻלהּו   ְ ַהֶּמֶלך וַּיֹאֶמר   ַאָּמה; 

ָכָכה. ְ ָשׁ ר-ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי; וֲַחַמת ַהֶּמֶלך ַעל-ָהֵעץ ֲאֶשׁ

פרק ח

וֵרֹוׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְ ֲאַחְשׁ ַּבּיֹום ַההּוא נַָתן ַהֶּמֶלך  א

 ֶאת-ֵּבית ָהָמן צֵֹרר היהודיים )ַהּיְהּוִדים(; ּוָמְרֳּדַכי ָּבא

וַּיַָסר ְ, ִּכי-ִהּגִיָדה ֶאְסֵּתר ַמה הּוא-ָלּה.  ב  ִלְפנֵי ַהֶּמֶלך

ר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן וַּיְִּתנָּה ְלָמְרֳּדָכי; ְ ֶאת-ַטַּבְעּתֹו ֲאֶשׁ  ַהֶּמֶלך

וַּתֹוֶסף  וַָּתֶשׂם ֶאְסֵּתר ֶאת-ָמְרֳּדַכי ַעל-ֵּבית ָהָמן.        ג

ְּ ְ וִַּתּפֹל ִלְפנֵי ַרגְָליו; וֵַּתְבך  ֶאְסֵּתר וְַּתַדֵּבר ִלְפנֵי ַהֶּמֶלך

וְֵאת ָהֲאגָגִי  ָהָמן  ֶאת-ָרַעת  ְלַהֲעִביר   וִַּתְתַחּנֶן-לֹו 

ְ ַהֶּמֶלך ט  וַּיֹוֶשׁ ד ַעל-ַהּיְהּוִדים.   ב  ָחַשׁ ר  ֲאֶשׁ ְבּתֹו   ַמֲחַשׁ

ְרִבט ַהּזָָהב; וַָּתָקם ֶאְסֵּתר וַַּתֲעמֹד ִלְפנֵי  ְלֶאְסֵּתר ֵאת ַשׁ

וְִאם-ָמָצאִתי טֹוב   ְ ִאם-ַעל-ַהֶּמֶלך וַּתֹאֶמר  ה   .ְ  ַהֶּמֶלך

ְ וְטֹוָבה ֲאנִי ְּבֵעינָיו, ר ַהָּדָבר ִלְפנֵי ַהֶּמֶלך  ֵחן ְלָפנָיו וְָכֵשׁ

ֶבת ָהָמן ֶּבן-ַהְּמָדָתא יב ֶאת-ַהְּסָפִרים ַמֲחֶשׁ  יִָּכֵתב ְלָהִשׁ

ְּבָכל- ר  ֲאֶשׁ ֶאת-ַהּיְהּוִדים  ְלַאֵּבד  ָּכַתב  ר  ֲאֶשׁ ָהֲאגָגִי 

ר- ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל וְָרִאיִתי ָּבָרָעה ֲאֶשׁ ְ. ו ְמִדינֹות ַהֶּמֶלך

        יְִמָצא ֶאת-ַעִּמי; וְֵאיָכָכה אּוַכל וְָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי.

ּוְלָמְרֳּדַכי ַהַּמְלָּכה  ְלֶאְסֵּתר  וֵרֹׁש  ֲאַחְשׁ  ְ ַהֶּמֶלך וַּיֹאֶמר   ז

ַהּיְהּוִדי:  ִהּנֵה ֵבית-ָהָמן נַָתִּתי ְלֶאְסֵּתר וְאֹתֹו ָּתלּו ַעל-

וְַאֶּתם ַלח יָדֹו ביהודיים )ַּבּיְהּוִדים(.  ח ר-ָשׁ  ָהֵעץ, ַעל ֲאֶשׁ

ְ וְִחְתמּו ם ַהֶּמֶלך  ִּכְתבּו ַעל-ַהּיְהּוִדים ַּכּטֹוב ְּבֵעינֵיֶכם ְּבֵשׁ

ְ ם-ַהֶּמֶלך ְּבֵשׁ ר-נְִכָּתב  ֲאֶשׁ ִּכי-ְכָתב    :ְ ַהֶּמֶלך  ְּבַטַּבַעת 

וַּיִָּקְראּו סְֹפֵרי- יב.  ט ְ, ֵאין ְלָהִשׁ וְנְַחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלך

ִסיוָן הּוא-חֶֹדׁש  י  ִליִשׁ ַהְּשׁ ַּבחֶֹדׁש  ָּבֵעת-ַהִהיא   ְ  ַהֶּמֶלך

ָמְרֳּדַכי ר-ִצּוָה  ְּכָכל-ֲאֶשׁ וַּיִָּכֵתב  ּבֹו,  וְֶעְשִׂרים  ה  לֹוָשׁ  ִּבְשׁ

וְָשֵׂרי ַּדְרְּפנִים-וְַהַּפחֹות  ָהֲאַחְשׁ וְֶאל   ֶאל-ַהּיְהּוִדים 

ּוֵמָאה וְֶעְשִׂרים  ַבע  ֶשׁ וְַעד-ּכּוׁש  ֵמהֹּדּו  ר  ֲאֶשׁ  ַהְּמִדינֹות 

נֹו; וְֶאל- ְמִדינָה, ְמִדינָה ּוְמִדינָה ִּכְכָתָבּה וְַעם וָָעם ִּכְלשֹׁ

ְ ַהֶּמֶלך ם  ְּבֵשׁ וַּיְִכּתֹב  י וְִכְלׁשֹונָם.   ִּכְכָתָבם   ַהּיְהּוִדים, 

ְסָפִרים ַלח  וַּיְִשׁ  ;ְ ַהֶּמֶלך ְּבַטַּבַעת  וַּיְַחּתֹם  וֵרֹׁש   ֲאַחְשׁ

ְּבנֵי ְּתָרנִים,  ָהֲאַחְשׁ ָהֶרֶכׁש  רְֹכֵבי  ַּבּסּוִסים  ָהָרִצים   ְּביַד 

ְּבָכל- ר  ֲאֶשׁ ַלּיְהּוִדים   ְ ַהֶּמֶלך נַָתן  ר  ֲאֶשׁ יא ָהַרָּמִכים.  

ִמיד וְַלֲהרֹג ם, ְלַהְשׁ  ִעיר-וִָעיר ְלִהָּקֵהל וְַלֲעמֹד ַעל-נְַפָשׁ

ַטף אָֹתם  ַהָּצִרים  ּוְמִדינָה  ַעם  ֶאת-ָּכל-ֵחיל   ּוְלַאֵּבד 

ְּבָכל-ְמִדינֹות ֶאָחד  ְּביֹום  יב ָלבֹוז.   ָלָלם  ּוְשׁ ים;   וְנִָשׁ

נֵים-ָעָשׂר ְשׁ ָעָשׂר ְלחֶֹדׁש  ה  לֹוָשׁ ִּבְשׁ וֵרֹוׁש,  ֲאַחְשׁ  ְ  ַהֶּמֶלך

גֶן ַהְּכָתב ְלִהּנֵָתן ָּדת ְּבָכל- ַּפְתֶשׁ יג הּוא-חֶֹדׁש ֲאָדר.  

היהודיים וְִלְהיֹות  ְלָכל-ָהַעִּמים;  ּגָלּוי  ּוְמִדינָה   ְמִדינָה 

ְלִהּנֵָקם ַהּזֶה  ַלּיֹום  )ֲעִתיִדים(  עתודים   )ַהּיְהּוִדים( 

ְּתָרנִים יְָצאּו ָהָרִצים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחְשׁ  ֵמאֹיְֵביֶהם.  יד

ן ְ; וְַהָּדת נְִּתנָה ְּבׁשּוַשׁ  ְמבָֹהִלים ּוְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶלך

ְ ִּבְלבּוׁש ּוָמְרֳּדַכי יָָצא ִמִּלְפנֵי ַהֶּמֶלך  ַהִּביָרה.        טו

ְ ּבּוץ  ַמְלכּות ְּתֵכֶלת וָחּור וֲַעֶטֶרת זָָהב ּגְדֹוָלה וְַתְכִריך

ַלּיְהּוִדים טז וְָשֵׂמָחה.   ָצֲהָלה  ן  ׁשּוָשׁ וְָהִעיר   וְַאְרּגָָמן; 

ּוְבָכל-ְמִדינָה יז וִיָקר.   וְָשׂשֹׂן  וְִשְׂמָחה  אֹוָרה   ָהיְָתה 

ְ ְּדַבר-ַהֶּמֶלך ר  ֲאֶשׁ ְמקֹום  וִָעיר  ּוְבָכל-ִעיר   ּוְמִדינָה 

ֶּתה וְיֹום טֹוב;  וְָדתֹו ַמּגִיַע ִשְׂמָחה וְָשׂׂשֹון ַלּיְהּוִדים ִמְשׁ

 וְַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ִמְתיֲַהִדים, ִּכי-נַָפל ַּפַחד-ַהּיְהּוִדים

ֲעֵליֶהם.

פרק ט

ה ָעָשׂר לֹוָשׁ נֵים ָעָשׂר חֶֹדׁש הּוא-חֶֹדׁש ֲאָדר ִּבְשׁ ּוִבְשׁ  א

ְ וְָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות:  ַּבּיֹום ר ִהּגִיַע ְּדַבר-ַהֶּמֶלך  יֹום ּבֹו ֲאֶשׁ

ְ הּוא לֹוט ָּבֶהם וְנֲַהפֹוך ר ִשְּׂברּו אֹיְֵבי ַהּיְהּוִדים ִלְשׁ  ֲאֶשׁ

נְִקֲהלּו ב ְּבשֹׂנְֵאיֶהם.   ֵהָּמה  ַהּיְהּוִדים  ְלטּו  יְִשׁ ר   ֲאֶשׁ

וֵרֹוׁש ֲאַחְשׁ  ְ ַהֶּמֶלך ְּבָכל-ְמִדינֹות  ְּבָעֵריֶהם   ַהּיְהּוִדים 

ִלְפנֵיֶהם לֹא-ָעַמד  וְִאיׁש  ָרָעָתם;  י  ִּבְמַבְקֵשׁ יָד  לַֹח   ִלְשׁ

וְָכל-ָשֵׂרי ַהְּמִדינֹות  ִּכי-נַָפל ַּפְחָּדם ַעל-ָּכל-ָהַעִּמים.  ג

,ְ ר ַלֶּמֶלך ַּדְרְּפנִים וְַהַּפחֹות וְעֵֹשׂי ַהְּמָלאָכה ֲאֶשׁ  וְָהֲאַחְשׁ

  ְמנְַּשִׂאים ֶאת-ַהּיְהּוִדים:  ִּכי-נַָפל ַּפַחד-ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם.

ְּבָכל-  ְ הֹוֵלך ְמעֹו  וְָשׁ  ְ ַהֶּמֶלך ְּבֵבית  ָמְרֳּדַכי  ִּכי-גָדֹול  ד

וַּיַּכּו ה וְגָדֹול.    ְ הֹוֵלך ָמְרֳּדַכי  ִּכי-ָהִאיׁש   ַהְּמִדינֹות:  

 ַהּיְהּוִדים ְּבָכל-אֹיְֵביֶהם ַמַּכת-ֶחֶרב וְֶהֶרג וְַאְבָדן; וַּיֲַעׂשּו

ן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהּיְהּוִדים ּוְבׁשּוַשׁ  ְבשֹׂנְֵאיֶהם ִּכְרצֹונָם.  ו

וְַאֵּבד, ֲחֵמׁש ֵמאֹות,

וְֵאת ז ִאיׁש.      

וְֵאת נְָּדָתא       ַּפְרַשׁ

וְֵאת ַּדְלפֹון      

וְֵאת ח ַאְסָּפָתא.      

וְֵאת ּפֹוָרָתא      

וְֵאת ֲאַדְליָא      

וְֵאת ט ֲאִריָדָתא.      

וְֵאת ָּתא       ַּפְרַמְשׁ

וְֵאת ֲאִריַסי      

וְֵאת ֲאִריַדי      

ֲעֶשֶׂרת י וַיְזָָתא.      

 ְּבנֵי ָהָמן ֶּבן-ַהְּמָדָתא צֵֹרר ַהּיְהּוִדים, ָהָרגּו; ּוַבִּבּזָה, לֹא

ַהֲהרּוגִים ִמְסַּפר  ַּבּיֹום ַההּוא ָּבא  יא ְלחּו ֶאת-יָָדם.    ָשׁ

ְ ַהֶּמֶלך וַּיֹאֶמר  יב   .ְ ַהֶּמֶלך ִלְפנֵי  ַהִּביָרה,  ן   ְּבׁשּוַשׁ

ן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהּיְהּוִדים וְַאֵּבד  ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְּבׁשּוַשׁ

ָאר ְמִדינֹות  ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש וְֵאת ֲעֶשֶׂרת ְּבנֵי-ָהָמן, ִּבְשׁ

ְ ֵתך ְ ּוַמה-ַּבָּקָשׁ ְ וְיִּנֵָתן ָלך ֵאָלֵתך ְ ֶמה ָעׂשּו; ּוַמה-ְּשׁ  ַהֶּמֶלך

טֹוב,  ְ ִאם-ַעל-ַהֶּמֶלך ֶאְסֵּתר  וַּתֹאֶמר  יג וְֵתָעׂש.    עֹוד 

ְּכָדת ַלֲעׂשֹות  ן  ְּבׁשּוָשׁ ר  ֲאֶשׁ ַלּיְהּוִדים  ּגַם-ָמָחר   יִּנֵָתן 

וַּיֹאֶמר  ַהּיֹום; וְֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבנֵי-ָהָמן יְִתלּו ַעל-ָהֵעץ.  יד

ֲעֶשֶׂרת וְֵאת  ן;  ְּבׁשּוָשׁ ָּדת  וִַּתּנֵָתן  ֵּכן  ְלֵהָעׂשֹות   ְ  ַהֶּמֶלך

ר- וַּיִָּקֲהלּו היהודיים )ַהּיְהּוִדים( ֲאֶשׁ ְּבנֵי-ָהָמן ָּתלּו.  טו

וַּיַַהְרגּו ֲאָדר  ְלחֶֹדׁש  ָעָשׂר  ַאְרָּבָעה  ְּביֹום  ּגַם  ן   ְּבׁשּוָשׁ

ְלחּו ֶאת-יָָדם. לֹׁש ֵמאֹות ִאיׁש; ּוַבִּבּזָה, לֹא ָשׁ ן ְשׁ   ְבׁשּוָשׁ

ְ נְִקֲהלּו וְָעמֹד ר ִּבְמִדינֹות ַהֶּמֶלך ָאר ַהּיְהּוִדים ֲאֶשׁ ּוְשׁ  טז

ה ֲחִמָּשׁ ְּבשֹׂנְֵאיֶהם  וְָהרֹוג  ֵמאֹיְֵביֶהם  וְנֹוַח  ם   ַעל-נְַפָשׁ

ְּביֹום- ְלחּו ֶאת-יָָדם.  יז ְבִעים ָאֶלף; ּוַבִּבּזָה, לֹא ָשׁ וְִשׁ

ּבֹו ָעָשׂר  ְּבַאְרָּבָעה  וְנֹוַח  ֲאָדר;  ְלחֶֹדׁש  ָעָשׂר  ה  לֹוָשׁ  ְשׁ

והיהודיים יח וְִשְׂמָחה.   ֶּתה  ִמְשׁ יֹום  אֹתֹו   וְָעשֹׂה 

ּבֹו ָעָשׂר  ה  לֹוָשׁ ִּבְשׁ נְִקֲהלּו  ן  ר-ְּבׁשּוָשׁ ֲאֶשׁ  )וְַהּיְהּוִדים( 

ה ָעָשׂר ּבֹו וְָעשֹׂה אֹתֹו  ּוְבַאְרָּבָעה ָעָשׂר ּבֹו; וְנֹוַח ַּבֲחִמָּשׁ

הפרוזים ַהּיְהּוִדים  ַעל-ֵּכן  יט וְִשְׂמָחה.   ֶּתה  ִמְשׁ  יֹום 

יֹום ֵאת  עִֹשׂים  ַהְּפָרזֹות,  ְּבָעֵרי  ִבים  ַהּיְֹשׁ  )ַהְּפָרזִים( 

ֶּתה וְיֹום טֹוב;  ַאְרָּבָעה ָעָשׂר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ִשְׂמָחה ּוִמְשׁ

ֶאת- ָמְרֳּדַכי  וַּיְִכּתֹב  כ ְלֵרֵעהּו.   ִאיׁש  ָמנֹות  לַֹח  ּוִמְשׁ

ר ַלח ְסָפִרים ֶאל-ָּכל-ַהּיְהּוִדים ֲאֶשׁ  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה; וַּיְִשׁ

וֵרֹוׁש, ַהְּקרֹוִבים וְָהְרחֹוִקים. ְ ֲאַחְשׁ   ְּבָכל-ְמִדינֹות ַהֶּמֶלך

ְלַקּיֵם ֲעֵליֶהם, ִלְהיֹות עִֹשׂים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָשׂר  כא

נָה ְּבָכל-ָשׁ ּבֹו:   ָעָשׂר  ה  יֹום-ֲחִמָּשׁ וְֵאת  ֲאָדר   ְלחֶֹדׁש 

ר-נָחּו ָבֶהם ַהּיְהּוִדים ֵמאֹיְֵביֶהם ַּכּיִָמים ֲאֶשׁ נָה.  כב  וְָשׁ

ְ ָלֶהם ִמּיָגֹון ְלִשְׂמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום ר נְֶהַּפך  וְַהחֶֹדׁש ֲאֶשׁ

לַֹח ָמנֹות ֶּתה וְִשְׂמָחה ּוִמְשׁ  טֹוב; ַלֲעׂשֹות אֹוָתם יְֵמי ִמְשׁ

וְִקֵּבל ַהּיְהּוִדים ֵאת  ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹנִים.  כג

ר-ָּכַתב ָמְרֳּדַכי ֲאֵליֶהם. ר-ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות; וְֵאת ֲאֶשׁ   ֲאֶשׁ

ב ִּכי ָהָמן ֶּבן-ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי צֵֹרר ָּכל-ַהּיְהּוִדים, ָחַשׁ  כד

ְלֻהָּמם ַהּגֹוָרל  הּוא  ּפּור  וְִהִּפל  ְלַאְּבָדם;   ַעל-ַהּיְהּוִדים 

ִעם-ַהֵּסֶפר ָאַמר   ְ ַהֶּמֶלך ִלְפנֵי  ּוְבבָֹאּה  כה  ּוְלַאְּבָדם.  

ַעל- ַעל-ַהּיְהּוִדים  ב  ר-ָחַשׁ ֲאֶשׁ ָהָרָעה  ְבּתֹו  ַמֲחַשׁ יָׁשּוב 

ַעל-ֵּכן ָקְראּו  רֹאׁשֹו; וְָתלּו אֹתֹו וְֶאת-ָּבנָיו ַעל-ָהֵעץ. כו

ַעל-ָּכל- ַעל-ֵּכן  ַהּפּור,  ם  ַעל-ֵשׁ פּוִרים  ָהֵאֶּלה  ַלּיִָמים 

ִהּגִיַע ּוָמה  ַעל-ָּכָכה  ּוָמה-ָראּו  ַהּזֹאת;  ָהִאּגֶֶרת   ִּדְבֵרי 

ֲעֵליֶהם ַהּיְהּוִדים  )וְִקְּבלּו(  וקבל  ִקּיְמּו  כז  ֲאֵליֶהם.  

 וְַעל-זְַרָעם וְַעל ָּכל-ַהּנְִלוִים ֲעֵליֶהם וְלֹא יֲַעבֹור, ִלְהיֹות

נֵי ַהּיִָמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם וְִכזְַמּנָם:  ְּבָכל- עִֹשׂים ֵאת ְשׁ

וְַהּיִָמים ָהֵאֶּלה נִזְָּכִרים וְנֲַעִשׂים ְּבָכל- נָה.  כח נָה וְָשׁ ָשׁ

ָּפָחה ְמִדינָה ּוְמִדינָה וְִעיר וִָעיר; ָּפָחה ּוִמְשׁ  ּדֹור וָדֹור ִמְשׁ

ְ ַהּיְהּוִדים וְזְִכָרם  וִיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה לֹא יַַעְברּו ִמּתֹוך

וִַּתְכּתֹב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַבת- לֹא-יָסּוף ִמּזְַרָעם.        כט

ֵאת ְלַקּיֵם  ֶאת-ָּכל-ּתֶֹקף:   ַהּיְהּוִדי,  ּוָמְרֳּדַכי   ֲאִביַחיִל 

ַלח ְסָפִרים ֶאל- וַּיְִשׁ נִית.  ל ִאּגֶֶרת ַהֻּפִרים ַהּזֹאת, ַהֵּשׁ

ַבע וְֶעְשִׂרים ּוֵמָאה ְמִדינָה, ַמְלכּות  ָּכל-ַהּיְהּוִדים ֶאל-ֶשׁ

ֶאת-יְֵמי ְלַקּיֵם  לא וֱֶאֶמת.   לֹום  ָשׁ ִּדְבֵרי  וֵרֹוׁש:    ֲאַחְשׁ

ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם  ִקּיַם  ר  ַּכֲאֶשׁ ִּבזְַמּנֵיֶהם  ָהֵאֶּלה   ַהֻּפִרים 

ם וְַעל- ר ִקּיְמּו ַעל-נְַפָשׁ ַהּיְהּוִדי וְֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה וְַכֲאֶשׁ

ֶאְסֵּתר, ּוַמֲאַמר  לב וְזֲַעָקָתם.   ַהּצֹומֹות  ִּדְבֵרי   זְַרָעם:  

ִקּיַם ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה; וְנְִכָּתב ַּבֵּסֶפר.

פרק י

וֵרֹׁש( ַמס ַעל-ָהָאֶרץ וְִאּיֵי ְ אחשרש )ֲאַחְשׁ וַּיֶָשׂם ַהֶּמֶלך  א

ּגְֻדַּלת ת  ּוָפָרַשׁ ּוגְבּוָרתֹו  ָתְקּפֹו  וְָכל-ַמֲעֵשׂה  ב  ַהּיָם.  

ְ, ֲהלֹוא-ֵהם ְּכתּוִבים ַעל-ֵסֶפר ר ּגְִּדלֹו ַהֶּמֶלך  ָמְרֳּדַכי ֲאֶשׁ

ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהּיְהּוִדי  ִּדְבֵרי ַהּיִָמים ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס.  ג

ְלרֹב וְָרצּוי  ַלּיְהּוִדים  וְגָדֹול  וֵרֹוׁש  ֲאַחְשׁ  ְ ַלֶּמֶלך נֶה   ִמְשׁ

לֹום ְלָכל-זְַרעֹו. ֶאָחיו, ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו וְדֵֹבר ָשׁ

Have A 
Happy Purim
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