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מגילת אסתר
פרק א
א וַיְהִי ּבִימֵי ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש :הּוא ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש ַהּמ ֹ ֵלך ְ ֵמהֹּדּו
וְעַדּ-כּוׁשֶ ׁ ,שבַע ו ְ ֶע ְשׂרִים ּו ֵמאָה ְמדִינ ָה .ב ַּבּיָמִים
ָההֵםְּ ,כ ׁ ֶשבֶת ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש עַל ִּכּסֵא ַמ ְלכּותֹו ֲא ׁ ֶשר
ְּבׁשּו ׁ ַשן ַהּבִירָה .ג ִּב ׁ ְשנ ַת ׁ ָשלֹוׁש ְל ָמ ְלכֹו ָע ָשׂה ִמ ׁ ְשּתֶה
ְלכָלָ -שׂרָיו ו ַ ֲע ָבדָיו :חֵיל ָּפרַס ּו ָמדַי ַה ַּפ ְר ְּתמִים ו ְ ָשׂרֵי
ַה ְּמדִינֹות ְל ָפנ ָיו .ד ְּב ַה ְראֹתֹו אֶת-ע ֹ ׁ ֶשר ְּכבֹוד ַמ ְלכּותֹו
וְאֶת-יְקָר ִּת ְפ ֶארֶת ּגְדּו ָּלתֹו; יָמִים ַרּבִים ׁ ְשמֹונ ִים
ּו ְמאַת יֹום .ה ּו ִב ְמלֹואת ַהּיָמִים ָה ֵאּלֶה ָע ָשׂה ַה ֶּמ ֶלך ְ
ְלכָלָ -העָם ַהּנ ִ ְמ ְצאִים ְּבׁשּו ׁ ַשן ַהּבִירָה ְל ִמּגָדֹול וְעַד-
ָקטָן ִמ ׁ ְשּתֶהִ ׁ ,ש ְבעַת יָמִיםַּ :ב ֲחצַר ּגִּנ ַת ּבִיתַן ַה ֶּמ ֶלך ְ.
ו חּור ַּכ ְרּפַס ּו ְת ֵכלֶת ָאחּוז ְּב ַח ְבלֵי-בּוץ ו ְ ַא ְרּגָמָן עַל-
ּגְלִילֵי ֶכסֶף ו ְ ַעּמּודֵי ׁ ֵשׁש; ִמּטֹות זָהָב ו ָ ֶכסֶף עַל ִר ְצפַת
ַּבהַט-ו ָׁ ֵשׁש ,וְדַר וְס ֹ ָחרֶת .ז ו ְ ַה ׁ ְשקֹות ִּב ְכלֵי זָהָב ו ְ ֵכלִים
ִמ ֵּכלִים ׁשֹונ ִים; וְי ֵין ַמ ְלכּות רָב ְּכי ַד ַה ֶּמ ֶלך ְ .ח ו ְ ַה ׁ ְּש ִתּי ָה
ַכּדָת אֵין אֹנ ֵסּ :כִי-כֵן יִּסַד ַה ֶּמ ֶלך ְ עַל ּכָל-רַב ּבֵיתֹו,
ט ּגַם ו ַׁ ְשּתִי ַה ַּמ ְלּכָה
ַל ֲעׂשֹות ִּכ ְרצֹון אִיׁש-וָאִיׁש.
ָע ְשׂתָה ִמ ׁ ְשּתֵה נ ָ ׁ ִשיםּ ,בֵית ַה ַּמ ְלכּות ֲא ׁ ֶשר ַל ֶּמ ֶלך ְ
ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש .י ַּבּיֹום ַה ׁ ְּשבִיעִי ְּכטֹוב לֵבַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ַּבּיָי ִן,
ָאמַר ִל ְמהּומָן ִּבּזְתָא ַח ְרבֹונ ָא ִּבגְתָא ו ַ ֲא ַבגְתָא זֵתַר
ו ְ ַכ ְרּכַס ׁ ִש ְבעַת ַה ָּסרִיסִים ַה ְמ ׁ ָש ְרתִים אֶתְּ -פנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ
ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש .יא ְל ָהבִיא אֶת-ו ַׁ ְשּתִי ַה ַּמ ְלּכָה ִל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ,
ְּב ֶכתֶר ַמ ְלכּותְ :ל ַה ְראֹות ָה ַעּמִים ו ְ ַה ָּשׂרִים אֶת-י ָ ְפי ָּה
ּכִי-טֹובַת ַמ ְראֶה הִיא .יב ו ַ ְּת ָמאֵן ַה ַּמ ְלּכָה ו ַׁ ְשּתִי ָלבֹוא
ִּב ְדבַר ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ׁ ֶשר ְּבי ַד ַה ָּסרִיסִים; וַּי ִ ְקצ ֹף ַה ֶּמ ֶלך ְ ְמא ֹד
ו ַ ֲח ָמתֹו ָּב ֲערָה בֹו .יג וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ַל ֲח ָכמִים י ֹ ְדעֵי
ָה ִעּתִיםּ :כִי-כֵן ְּדבַר ַה ֶּמ ֶלך ְ ִל ְפנ ֵי ּכָל-י ֹ ְדעֵי ּדָת וָדִין.
יד ו ְ ַה ָּקר ֹב ֵאלָיו ַּכ ְר ׁ ְשנ ָא ׁ ֵשתָר ַא ְד ָמתָא ַת ְר ׁ ִשיׁש ֶמרֶס
ַמ ְר ְסנ ָא ְממּוכָןִ ׁ ,ש ְבעַת ָשׂרֵי ָּפרַס ּו ָמדַי רֹאֵי ְּפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ
ַהּי ֹ ׁ ְשבִים רִא ׁש ֹנ ָה ַּב ַּמ ְלכּות .טו ְּכדָת מַהַּ -ל ֲעׂשֹות
ַּב ַּמ ְלּכָה ו ַׁ ְשּתִי ,עַל ֲא ׁ ֶשר ל ֹאָ -ע ְשׂתָה אֶתַ -מ ֲאמַר ַה ֶּמ ֶלך ְ
טז וַּי ֹאמֶר מומכן
ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש ְּבי ַד ַה ָּסרִיסִים.
( ְממּוכָן) ִל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ַה ָּשׂרִים ל ֹא עַלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ְל ַבּדֹו
ָעוְתָה ו ַׁ ְשּתִי ַה ַּמ ְלּכָהּ :כִי עַלּ-כָלַ -ה ָּשׂרִים וְעַלּ-כָל-
ָה ַעּמִים ֲא ׁ ֶשר ְּבכָלְ -מדִינֹות ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש .יז ּכִי-
יֵצֵא ְדבַרַ -ה ַּמ ְלּכָה עַלּ-כָלַ -הּנ ָ ׁ ִשים ְל ַה ְבזֹות ַּב ְעלֵיהֶן
ְּבעֵינ ֵיהֶןְּ :ב ָא ְמרָם ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש ָאמַר ְל ָהבִיא
אֶת-ו ַׁ ְשּתִי ַה ַּמ ְלּכָה ְל ָפנ ָיו ,וְל ֹאָ -באָה .יח ו ְ ַהּיֹום ַהּזֶה
ּת ֹא ַמ ְרנ ָה ָשׂרֹות ָּפרַסּ-ו ָמדַי ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמעּו אֶתְּ -דבַר
ַה ַּמ ְלּכָה ְלכ ֹל ָשׂרֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ; ּו ְכדַי ִּבּזָיֹון ו ָ ָקצֶף .יט אִם-
עַלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ טֹוב יֵצֵא ְדבַרַ -מ ְלכּות ִמ ְּל ָפנ ָיו וְי ִ ָּכתֵב
ְּב ָדתֵי ָפרַסּ-ו ָמדַי וְל ֹא י ַ ֲעבֹורֲ :א ׁ ֶשר ל ֹאָ -תבֹוא ו ַׁ ְשּתִי
ִל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש ּו ַמ ְלכּותָּה יִּתֵן ַה ֶּמ ֶלך ְ ִל ְרעּותָּה
ַהּטֹובָה ִמ ֶּמּנ ָה .כ וְנ ִ ׁ ְשמַע ִּפ ְתגָם ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ׁ ֶשר-י ַ ֲע ֶשׂה
ְּבכָלַ -מ ְלכּותֹו ּכִי ַרּבָה הִיא; וְכָלַ -הּנ ָ ׁ ִשים י ִ ְּתנּו יְקָר
ְל ַב ְעלֵיהֶןְ ,ל ִמּגָדֹול וְעַדָ -קטָן .כא וַּי ִיטַב ַה ָּדבָר ְּבעֵינ ֵי
ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ַה ָּשׂרִים; וַּיַעַׂש ַה ֶּמ ֶלך ְ ִּכ ְדבַר ְממּוכָן .כב וַּי ִׁ ְשלַח
ְס ָפרִים אֶלּ-כָלְ -מדִינֹות ַה ֶּמ ֶלך ְ ,אֶלְ -מדִינ ָה ּו ְמדִינ ָה
ִּכ ְכ ָתבָּה וְאֶל-עַם וָעָם ִּכ ְלׁשֹונֹוִ :ל ְהיֹות ּכָל-אִיׁש שׂ ֹרֵר
ְּבבֵיתֹו ּו ְמ ַדּבֵר ִּכ ְלׁשֹון ַעּמֹו.
פרק ב
א ַאחַר ַה ְּד ָברִים ָה ֵאּלֶה ְּכ ׁש ֹך ְ ֲחמַת ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש,
זָכַר אֶת-ו ַׁ ְשּתִי וְאֵת ֲא ׁ ֶשרָ -ע ָשׂתָה וְאֵת ֲא ׁ ֶשר-נִגְז ַר
ָעלֶיהָ .ב וַּי ֹא ְמרּו נ ַ ֲערֵיַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ְמ ׁ ָש ְרתָיו :י ְ ַב ְקׁשּו
ַל ֶּמ ֶלך ְ נ ְ ָערֹות ְּבתּולֹות טֹובֹות ַמ ְראֶה .ג וְי ַ ְפקֵד
ַה ֶּמ ֶלך ְ ְּפקִידִים ְּבכָלְ -מדִינֹות ַמ ְלכּותֹו וְי ִ ְק ְּבצּו אֶת-
ּכָל-נ ַ ֲערָהְ -בתּולָה טֹובַת ַמ ְראֶה אֶלׁ-שּו ׁ ַשן ַהּבִירָה אֶל-
ּבֵית ַהּנ ָ ׁ ִשים אֶל-י ַד ֵהגֶא ְסרִיס ַה ֶּמ ֶלך ְ ׁש ֹמֵר ַהּנ ָ ׁ ִשים;
וְנָתֹון ַּת ְמ ֻרקֵיהֶן .ד ו ְ ַהּנ ַ ֲערָה ֲא ׁ ֶשר ּתִיטַב ְּבעֵינ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ,
ִּת ְמלֹך ְ ַּתחַת ו ַׁ ְשּתִי; וַּי ִיטַב ַה ָּדבָר ְּבעֵינ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ וַּיַעַׂש
ה אִיׁש יְהּודִי ָהי ָה ְּבׁשּו ׁ ַשן ַהּבִירָה; ּו ׁ ְשמֹו
ּכֵן.
ָמ ְר ֳּדכַי ּבֶן יָאִיר ּבֶןִ ׁ -ש ְמעִי ּבֶן-קִיׁש ,אִיׁש יְמִינ ִי .ו ֲא ׁ ֶשר
ָהגְלָה מִירּו ׁ ָש ַלי ִם עִםַ -הּגֹלָה ֲא ׁ ֶשר ָהגְ ְלתָה עִם י ְ ָכנְי ָה
ֶמ ֶלך ְ-יְהּודָהֲ ,א ׁ ֶשר ֶהגְלָה נְבּו ַכ ְדנֶּצַר ֶמ ֶלך ְ ָּבבֶל.
ז וַיְהִי אֹמֵן אֶתֲ -ה ַדּסָה הִיא ֶא ְסּתֵר ּבַתּ-דֹדֹוּ ,כִי אֵין
לָּה אָב וָאֵם; ו ְ ַהּנ ַ ֲערָה יְפַתּ-תֹאַר וְטֹובַת ַמ ְראֶה ּו ְבמֹות
ָאבִי ָה ו ְ ִאּמָּה ְל ָקחָּה ָמ ְר ֳּדכַי לֹו ְלבַת .ח וַיְהִי ְּב ִה ׁ ָּשמַע
ְּדבַרַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ָדתֹו ּו ְב ִה ָּקבֵץ נ ְ ָערֹות ַרּבֹות אֶלׁ-שּו ׁ ַשן
ַהּבִירָה אֶל-י ַד ֵהגָי; ו ַ ִּת ָּלקַח ֶא ְסּתֵר אֶלּ-בֵית ַה ֶּמ ֶלך ְ
אֶל-י ַד ֵהגַי ׁש ֹמֵר ַהּנ ָ ׁ ִשים .ט וַּתִיטַב ַהּנ ַ ֲערָה ְבעֵינ ָיו
ו ַ ִּת ָּשׂא ֶחסֶד ְל ָפנ ָיו וַי ְ ַבהֵל אֶתַּ -ת ְמרּוקֶי ָה וְאֶתָ -מנֹו ֶת ָה
ָלתֵת לָּה וְאֵת ׁ ֶשבַע ַהּנ ְ ָערֹות ָה ְר ֻאיֹות ָלתֶת-לָּה ִמּבֵית
ַה ֶּמ ֶלך ְ; וַי ְ ׁ ַשּנ ֶ ָה וְאֶת-נ ַ ֲערֹותֶי ָה ְלטֹוב ּבֵית ַהּנ ָ ׁ ִשים.
י ל ֹאִ -הּגִידָה ֶא ְסּתֵר אֶתַ -עּמָּה וְאֶת-מֹו ַל ְדּתָּהּ :כִי
ָמ ְר ֳּדכַי ִצּו ָה ָעלֶי ָה ֲא ׁ ֶשר ל ֹאַ -תּגִיד .יא ּו ְבכָל-יֹום וָיֹום,
ָמ ְר ֳּדכַי ִמ ְת ַה ֵּלך ְ ִל ְפנ ֵי ֲחצַר ּבֵיתַ -הּנ ָ ׁ ִשיםָ :ל ַדעַת אֶת-
ׁ ְשלֹום ֶא ְסּתֵר ּומַהּ-י ֵ ָע ֶשׂה ּבָּה .יב ּו ְב ַהּגִי ַע ּת ֹר נ ַ ֲערָה
וְנ ַ ֲערָה ָלבֹוא אֶלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש ִמּקֵץ ֱהיֹות לָּה ְּכדָת
ַהּנ ָ ׁ ִשים ׁ ְשנ ֵים ָע ָשׂר חֹדֶׁשּ ,כִי ּכֵן י ִ ְמ ְלאּו יְמֵי ְמרּוקֵיהֶן:
ׁ ִש ׁ ָּשה ֳח ָד ׁ ִשים ְּב ׁ ֶשמֶן ַהּמ ֹר ו ְ ׁ ִש ׁ ָּשה ֳח ָד ׁ ִשים ַּב ְּב ָשׂמִים
ּו ְב ַת ְמרּוקֵי ַהּנ ָ ׁ ִשים .יג ּו ָבזֶה ַהּנ ַ ֲערָה ָּבאָה אֶלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ,
אֵת ּכָלֲ -א ׁ ֶשר ּת ֹאמַר יִּנָתֵן לָּה ָלבֹוא ִעּמָּה ִמּבֵית
ַהּנ ָ ׁ ִשים עַדּ-בֵית ַה ֶּמ ֶלך ְ .יד ָּב ֶערֶב הִיא ָבאָה ּו ַבּבֹקֶר
הִיא ׁ ָשבָה אֶלּ-בֵית ַהּנ ָ ׁ ִשים ׁ ֵשנ ִי אֶל-י ַד ׁ ַש ַע ׁ ְשגַז ְסרִיס
ַה ֶּמ ֶלך ְ ׁש ֹמֵר ַהּפִי ַלגְ ׁ ִשים :ל ֹאָ -תבֹוא עֹוד אֶלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ּכִי
אִםָ -חפֵץ ּבָּה ַה ֶּמ ֶלך ְ וְנ ִ ְק ְראָה ְב ׁ ֵשם .טו ּו ְב ַהּגִי ַע ּת ֹר-
ֶא ְסּתֵר ּבַתֲ -אבִי ַחי ִל ּד ֹד ָמ ְר ֳּדכַי ֲא ׁ ֶשר ָלקַח-לֹו ְלבַת
ָלבֹוא אֶלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ל ֹא ִב ְק ׁ ָשה ָּדבָרּ ,כִי אִם אֶתֲ -א ׁ ֶשר
י ֹאמַר ֵהגַי ְסרִיסַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ׁש ֹמֵר ַהּנ ָ ׁ ִשים; ו ַ ְּתהִי ֶא ְסּתֵר
נ ֹ ֵשׂאת חֵן ְּבעֵינ ֵי ּכָל-רֹאֶיהָ .טז ו ַ ִּת ָּלקַח ֶא ְסּתֵר אֶל-
ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש אֶלּ-בֵית ַמ ְלכּותֹו ַּבחֹדֶׁש ָה ֲע ִשׂירִי
הּוא-חֹדֶׁש ֵטבֵתִּ ,ב ׁ ְשנ ַתֶ ׁ -שבַע ְל ַמ ְלכּותֹו .יז וַּי ֶ ֱאהַב
ַה ֶּמ ֶלך ְ אֶתֶ -א ְסּתֵר ִמּכָלַ -הּנ ָ ׁ ִשים ו ַ ִּת ָּשׂא-חֵן ו ָ ֶחסֶד ְל ָפנ ָיו
ִמּכָלַ -ה ְּבתּולֹות; וַּי ָ ֶשׂם ֶּכתֶרַ -מ ְלכּות ְּבר ֹא ׁ ָשּה וַּי ַ ְמלִי ֶכ ָה
ַּתחַת ו ַׁ ְשּתִי .יח וַּיַעַׂש ַה ֶּמ ֶלך ְ ִמ ׁ ְשּתֶה גָדֹול ְלכָלָ -שׂרָיו
ו ַ ֲע ָבדָיו ,אֵת ִמ ׁ ְשּתֵה ֶא ְסּתֵר; ו ַ ֲהנָחָה ַל ְּמדִינֹות ָע ָשׂה
וַּיִּתֵן ַמ ְשׂאֵת ְּכי ַד ַה ֶּמ ֶלך ְ .יט ּו ְב ִה ָּקבֵץ ְּבתּולֹות ׁ ֵשנ ִית;
ּו ָמ ְר ֳּדכַי י ֹ ׁ ֵשב ְּב ׁ ַשעַרַ -ה ֶּמ ֶלך ְ .כ אֵין ֶא ְסּתֵר ַמּגֶדֶת
מֹו ַל ְדּתָּה וְאֶתַ -עּמָּה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצּו ָה ָעלֶי ָה ָמ ְר ֳּדכָי; וְאֶת-
ַמ ֲאמַר ָמ ְר ֳּדכַי ֶא ְסּתֵר ע ֹ ָשׂה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיְתָה ְב ָא ְמנ ָה ִאּתֹו.
כא ַּבּיָמִים ָההֵם ּו ָמ ְר ֳּדכַי יֹו ׁ ֵשב ְּב ׁ ַשעַרַ -ה ֶּמ ֶלך ְ; ָקצַף
ִּבגְתָן ו ָ ֶתרֶׁש ׁ ְשנ ֵיָ -סרִיסֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ִמ ּׁש ֹ ְמרֵי ַהּסַף וַי ְ ַב ְקׁשּו
ִל ׁ ְשל ֹ ַח י ָד ַּב ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵר ֹׁש .כב וַּיִּוָדַע ַה ָּדבָר ְל ָמ ְר ֳּדכַי
וַּיַּגֵד ְל ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה; וַּת ֹאמֶר ֶא ְסּתֵר ַל ֶּמ ֶלך ְ ְּב ׁ ֵשם
ָמ ְר ֳּדכָי .כג וַי ְ ֻבּקַׁש ַה ָּדבָר וַּי ִ ָּמצֵא וַּי ִ ָּתלּו ׁ ְשנ ֵיהֶם עַל-
עֵץ; וַּי ִ ָּכתֵב ְּב ֵספֶר ִּד ְברֵי ַהּיָמִיםִ ,ל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ.
פרק ג
א ַאחַר ַה ְּד ָברִים ָה ֵאּלֶה ּגִּדַל ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש אֶת-
ָהמָן ּבֶןַ -ה ְּמ ָדתָא ָה ֲאגָגִי ,וַיְנ ַ ְּשׂ ֵאהּו; וַּי ָ ֶשׂם אֶתִּ -כ ְסאֹו
ֵמעַל ּכָלַ -ה ָּשׂרִים ֲא ׁ ֶשר ִאּתֹו .ב וְכָלַ -ע ְבדֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ
ֲא ׁ ֶשרְּ -ב ׁ ַשעַר ַה ֶּמ ֶלך ְ ּכ ֹ ְרעִים ּו ִמ ׁ ְש ַּת ֲחו ִים ְל ָהמָןּ ,כִי-
כֵן ִצּו ָה-לֹו ַה ֶּמ ֶלך ְ; ּו ָמ ְר ֳּדכַי ,ל ֹא י ִ ְכרַע וְל ֹא י ִׁ ְש ַּת ֲחו ֶה.
ג וַּי ֹא ְמרּו ַע ְבדֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ׁ ֶשרְּ -ב ׁ ַשעַר ַה ֶּמ ֶלך ְְ ,ל ָמ ְר ֳּדכָי:
ַמּדּו ַע ַאּתָה עֹובֵר אֵת ִמ ְצו ַת ַה ֶּמ ֶלך ְ .ד וַיְהִי באמרם
( ְּכ ָא ְמרָם) ֵאלָיו יֹום וָיֹום וְל ֹא ׁ ָשמַע ֲאלֵיהֶם; וַּיַּגִידּו
ְל ָהמָן ִל ְראֹות ֲהי ַ ַע ְמדּו ִּד ְברֵי ָמ ְר ֳּדכַיּ ,כִיִ -הּגִיד ָלהֶם
ֲא ׁ ֶשר-הּוא יְהּודִי .ה וַּיַרְא ָהמָןּ ,כִי-אֵין ָמ ְר ֳּדכַי ּכ ֹ ֵר ַע
ּו ִמ ׁ ְש ַּת ֲחו ֶה לֹו; וַּי ִ ָּמלֵא ָהמָן ֵחמָה .ו וַּיִבֶז ְּבעֵינ ָיו ִל ׁ ְשל ֹ ַח
י ָד ְּב ָמ ְר ֳּדכַי ְל ַבּדֹוּ ,כִיִ -הּגִידּו לֹו אֶת-עַם ָמ ְר ֳּדכָי;
וַי ְ ַבּקֵׁש ָהמָן ְל ַה ׁ ְשמִיד אֶתּ-כָלַ -הּיְהּודִים ֲא ׁ ֶשר ְּבכָל-
ַמ ְלכּות ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש ,עַם ָמ ְר ֳּדכָי .ז ַּבחֹדֶׁש ָהרִאׁשֹון
הּוא-חֹדֶׁש נ ִיסָן ִּב ׁ ְשנ ַת ׁ ְשּתֵים ֶע ְשׂרֵה ַל ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש:
ִהּפִיל ּפּור הּוא ַהּגֹורָל ִל ְפנ ֵי ָהמָן ִמּיֹום ְליֹום ּו ֵמחֹדֶׁש
ח וַּי ֹאמֶר
ְלחֹדֶׁש ׁ ְשנ ֵיםָ -ע ָשׂר ,הּוא-חֹדֶׁש ֲאדָר.
ָהמָן ַל ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש ,י ֶׁ ְשנֹו עַםֶ -אחָד ְמ ֻפּז ָר ּו ְמפֹרָד
ּבֵין ָה ַעּמִים ְּבכ ֹל ְמדִינֹות ַמ ְלכּו ֶתך ָ; ו ְ ָדתֵיהֶם ׁש ֹנֹות
ִמּכָל-עָם וְאֶתָּ -דתֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ אֵינ ָם ע ֹ ִשׂים ו ְ ַל ֶּמ ֶלך ְ אֵין-
ׁש ֹו ֶה ְל ַהּנ ִיחָם .ט אִם-עַלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ טֹוב י ִ ָּכתֵב ְל ַא ְּבדָם;
ו ַ ֲע ֶשׂרֶת ֲא ָלפִים ִּכּכַרֶּ -כסֶף ֶא ׁ ְשקֹול עַל-יְדֵי ע ֹ ֵשׂי
ַה ְּמלָאכָה ְל ָהבִיא אֶלּ-גִנְזֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ .י וַּיָסַר ַה ֶּמ ֶלך ְ אֶת-
ַט ַּב ְעּתֹו ֵמעַל יָדֹו; וַּי ִ ְּתנ ָּה ְל ָהמָן ּבֶןַ -ה ְּמ ָדתָא ָה ֲאגָגִי,
צֹרֵר ַהּיְהּודִים .יא וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ְל ָהמָן ַה ֶּכסֶף נָתּון
ָלך ְ; ו ְ ָהעָם ַל ֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבעֵינ ֶיך ָ .יב וַּי ִ ָּק ְראּו ס ֹ ְפרֵי
ַה ֶּמ ֶלך ְ ַּבחֹדֶׁש ָהרִאׁשֹון ִּב ׁ ְשלֹו ׁ ָשה ָע ָשׂר יֹום ּבֹו וַּי ִ ָּכתֵב
ְּככָלֲ -א ׁ ֶשרִ -צּו ָה ָהמָן אֶל ֲא ַח ׁ ְש ַּד ְר ְּפנ ֵיַ -ה ֶּמ ֶלך ְ וְאֶל-
ַה ַּפחֹות ֲא ׁ ֶשר עַלְ -מדִינ ָה ּו ְמדִינ ָה וְאֶלָ -שׂרֵי עַם וָעָם
ְמדִינ ָה ּו ְמדִינ ָה ִּכ ְכ ָתבָּה וְעַם וָעָם ִּכ ְלׁשֹונֹוְּ :ב ׁ ֵשם ַה ֶּמ ֶלך ְ
ֲא ַח ׁ ְשוֵר ֹׁש נ ִ ְכּתָב וְנ ֶ ְחּתָם ְּב ַט ַּבעַת ַה ֶּמ ֶלך ְ .יג וְנ ִ ׁ ְשלֹו ַח
ְס ָפרִים ְּבי ַד ָה ָרצִים אֶלּ-כָלְ -מדִינֹות ַה ֶּמ ֶלך ְְ ,ל ַה ׁ ְשמִיד
ַל ֲהר ֹג ּו ְל ַאּבֵד אֶתּ-כָלַ -הּיְהּודִים ִמּנַעַר וְעַד-זָקֵן טַף
וְנ ָ ׁ ִשים ְּביֹום ֶאחָד ִּב ׁ ְשלֹו ׁ ָשה ָע ָשׂר ְלחֹדֶׁש ׁ ְשנ ֵיםָ -ע ָשׂר
הּוא-חֹדֶׁש ֲאדָר; ּו ׁ ְש ָללָם ָלבֹוז .יד ַּפ ְת ׁ ֶשגֶן ַה ְּכתָב
ְל ִהּנָתֵן ּדָת ְּבכָלְ -מדִינ ָה ּו ְמדִינ ָה ּגָלּוי ְלכָלָ -ה ַעּמִים,
ִל ְהיֹות ֲע ִתדִים ַלּיֹום ַהּזֶה .טו ָה ָרצִים י ָ ְצאּו ְדחּופִים
ִּב ְדבַר ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ַהּדָת נ ִ ְּתנ ָה ְּבׁשּו ׁ ַשן ַהּבִירָה; ו ְ ַה ֶּמ ֶלך ְ
ו ְ ָהמָן י ָׁ ְשבּו ִל ׁ ְשּתֹות ו ְ ָהעִיר ׁשּו ׁ ָשן נָבֹוכָה.
פרק ד
א ּו ָמ ְר ֳּדכַי יָדַע אֶתּ-כָלֲ -א ׁ ֶשר נ ַ ֲע ָשׂה וַּי ִ ְקרַע ָמ ְר ֳּדכַי
אֶתְּ -בגָדָיו וַּי ִ ְלּבַׁש ַשׂק ו ָ ֵאפֶר; וַּיֵצֵא ְּבתֹוך ְ ָהעִיר וַּיִזְעַק
זְ ָעקָה גְדֹולָה ּו ָמרָה .ב וַּיָבֹוא עַד ִל ְפנ ֵי ׁ ַשעַרַ -ה ֶּמ ֶלך ְ:
ּכִי אֵין ָלבֹוא אֶלַ ׁ -שעַר ַה ֶּמ ֶלך ְ ִּב ְלבּוׁש ָשׂק .ג ּו ְבכָל-
ְמדִינ ָה ּו ְמדִינ ָה ְמקֹום ֲא ׁ ֶשר ְּדבַרַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ָדתֹו ַמּגִיעַ,
ֵאבֶל ּגָדֹול ַלּיְהּודִים וְצֹום ּו ְבכִי ּו ִמ ְסּפֵד; ַשׂק ו ָ ֵאפֶר
יֻּצַע ָל ַרּבִים .ד ותבואינה (ו ַ ָּתבֹואנ ָה) נ ַ ֲערֹות ֶא ְסּתֵר
ו ְ ָסרִיסֶי ָה וַּיַּגִידּו לָּה ו ַ ִּת ְת ַח ְלחַל ַה ַּמ ְלּכָה ְמא ֹד; ו ַ ִּת ׁ ְשלַח
ְּבגָדִים ְל ַה ְלּבִיׁש אֶתָ -מ ְר ֳּדכַי ּו ְל ָהסִיר ַשּׂקֹו ֵמ ָעלָיו,
וְל ֹא ִקּבֵל .ה ו ַ ִּת ְקרָא ֶא ְסּתֵר ַל ֲה ָתך ְ ִמ ָּסרִיסֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ
ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱעמִיד ְל ָפנ ֶי ָה ו ַ ְּת ַצּוֵהּו עַלָ -מ ְר ֳּדכָיָ ,ל ַדעַת מַה-
ּזֶה וְעַל-מַהּ-זֶה .ו וַּיֵצֵא ֲה ָתך ְ אֶלָ -מ ְר ֳּדכָי ,אֶלְ -רחֹוב
ָהעִיר ֲא ׁ ֶשר ִל ְפנ ֵי ׁ ַשעַרַ -ה ֶּמ ֶלך ְ .ז וַּיַּגֶד-לֹו ָמ ְר ֳּדכַי
אֵת ּכָלֲ -א ׁ ֶשר ָק ָרהּו; וְאֵת ָּפ ָר ׁ ַשת ַה ֶּכסֶף ֲא ׁ ֶשר ָאמַר
ָהמָן ִל ׁ ְשקֹול עַלּ-גִנְזֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ביהודיים ( ַּבּיְהּודִים),
ְל ַא ְּבדָם .ח וְאֶתַּ -פ ְת ׁ ֶשגֶן ְּכתָבַ -הּדָת ֲא ׁ ֶשר-נִּתַן ְּבׁשּו ׁ ָשן
ְל ַה ׁ ְשמִידָם נָתַן לֹוְ ,ל ַה ְראֹות אֶתֶ -א ְסּתֵר ּו ְל ַהּגִיד לָּה;
ּו ְל ַצּוֹות ָעלֶי ָה ָלבֹוא אֶלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ְל ִה ְת ַחּנ ֶן-לֹו ּו ְל ַבּקֵׁש
ִמ ְּל ָפנ ָיו ,עַלַ -עּמָּה .ט וַּיָבֹוא ֲה ָתך ְ; וַּיַּגֵד ְל ֶא ְסּתֵר אֵת
ִּד ְברֵי ָמ ְר ֳּדכָי .י וַּת ֹאמֶר ֶא ְסּתֵר ַל ֲה ָתך ְ ו ַ ְּת ַצּוֵהּו אֶל-
ָמ ְר ֳּדכָי .יא ּכָלַ -ע ְבדֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ וְעַםְ -מדִינֹות ַה ֶּמ ֶלך ְ
י ֹ ְדעִים ֲא ׁ ֶשר ּכָל-אִיׁש ו ְ ִא ׁ ָּשה ֲא ׁ ֶשר יָבֹוא-אֶלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ
אֶלֶ -ה ָחצֵר ַה ְּפנ ִימִית ֲא ׁ ֶשר ל ֹא-י ִ ָּקרֵא ַאחַת ָּדתֹו ְל ָהמִית
ְלבַד ֵמ ֲא ׁ ֶשר יֹו ׁ ִשיט-לֹו ַה ֶּמ ֶלך ְ אֶתַ ׁ -ש ְרבִיט ַהּזָהָב ו ְ ָחי ָה;
ו ַ ֲאנ ִי ל ֹא נ ִ ְקרֵאתִי ָלבֹוא אֶלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ,זֶה ׁ ְשלֹו ׁ ִשים יֹום.
יב וַּיַּגִידּו ְל ָמ ְר ֳּדכָי אֵת ִּד ְברֵי ֶא ְסּתֵר .יג וַּי ֹאמֶר ָמ ְר ֳּדכַי
ְל ָה ׁ ִשיב אֶלֶ -א ְסּתֵר :אַלְּ -ת ַדּמִי ְבנ ַ ְפ ׁ ֵשך ְ ְל ִה ָּמלֵט ּבֵית-
ַה ֶּמ ֶלך ְ ִמּכָלַ -הּיְהּודִים .יד ּכִי אִםַ -ה ֲחרֵׁש ַּת ֲחרִי ׁ ִשי ָּבעֵת
ַהּז ֹאתֶ ,רו ַח ו ְ ַה ָּצלָה י ַ ֲעמֹוד ַלּיְהּודִים ִמ ָּמקֹום ַאחֵר ו ְ ַא ְּת
ּובֵיתָ -אבִיך ְ ּת ֹא ֵבדּו; ּומִי יֹו ֵדעַ ,אִםְ -לעֵת ָּכז ֹאת ִהּגַ ַע ְּת
ַל ַּמ ְלכּות .טו וַּת ֹאמֶר ֶא ְסּתֵר ְל ָה ׁ ִשיב אֶלָ -מ ְר ֳּדכָי.
טז ֵלך ְ ְּכנֹוס אֶתּ-כָלַ -הּיְהּודִים ַהּנ ִ ְמ ְצאִים ְּבׁשּו ׁ ָשן וְצּומּו
ָעלַי וְאַלּ-ת ֹא ְכלּו וְאַלִּ -ת ׁ ְשּתּו ׁ ְשל ֹ ׁ ֶשת יָמִים ַליְלָה וָיֹום,
ּגַםֲ -אנ ִי וְנ ַ ֲערֹתַי ָאצּום ּכֵן; ּו ְבכֵן ָאבֹוא אֶלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ׁ ֶשר
ל ֹאַ -כּדָת ו ְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָא ַב ְדּתִי ָא ָב ְדּתִי .יז וַּי ַ ֲעב ֹר ָמ ְר ֳּדכָי;
וַּיַעַׂש ְּככ ֹל ֲא ׁ ֶשרִ -צּוְתָה ָעלָיו ֶא ְסּתֵר.
פרק ה
א וַיְהִי ַּבּיֹום ַה ׁ ְּשלִי ׁ ִשי ו ַ ִּת ְלּבַׁש ֶא ְסּתֵר ַמ ְלכּות ו ַ ַּת ֲעמ ֹד
ַּב ֲחצַר ּבֵיתַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ַה ְּפנ ִימִית נֹכַח ּבֵית ַה ֶּמ ֶלך ְ; ו ְ ַה ֶּמ ֶלך ְ
יֹו ׁ ֵשב עַלִּ -כּסֵא ַמ ְלכּותֹו ְּבבֵית ַה ַּמ ְלכּות נֹכַח ֶּפתַח
ַה ָּבי ִת .ב וַיְהִי ִכ ְראֹות ַה ֶּמ ֶלך ְ אֶתֶ -א ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה
ע ֹ ֶמדֶת ֶּב ָחצֵר ,נ ָ ְשׂאָה חֵן ְּבעֵינ ָיו; וַּיֹו ׁ ֶשט ַה ֶּמ ֶלך ְ ְל ֶא ְסּתֵר
אֶתַ ׁ -ש ְרבִיט ַהּזָהָב ֲא ׁ ֶשר ְּביָדֹו ו ַ ִּת ְקרַב ֶא ְסּתֵר ו ַ ִּתּגַע
ְּבר ֹאׁש ַה ׁ ַּש ְרבִיט .ג וַּי ֹאמֶר לָּה ַה ֶּמ ֶלך ְ מַהָּ -לך ְ ֶא ְסּתֵר
ַה ַּמ ְלּכָה; ּומַהַּ -ב ָּק ׁ ָש ֵתך ְ עַדֲ -חצִי ַה ַּמ ְלכּות וְיִּנָתֵן ָלך ְ.
ד וַּת ֹאמֶר ֶא ְסּתֵר אִם-עַלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ טֹוב ,יָבֹוא ַה ֶּמ ֶלך ְ
ו ְ ָהמָן ַהּיֹום אֶלַ -ה ִּמ ׁ ְשּתֶה ֲא ׁ ֶשרָ -ע ִשׂיתִי לֹו .ה וַּי ֹאמֶר
ַה ֶּמ ֶלך ְַ ,מ ֲהרּו אֶתָ -המָן ַל ֲעׂשֹות אֶתְּ -דבַר ֶא ְסּתֵר;
וַּיָב ֹא ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ָהמָן אֶלַ -ה ִּמ ׁ ְשּתֶה ֲא ׁ ֶשרָ -ע ְשׂתָה ֶא ְסּתֵר.
ו וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ְל ֶא ְסּתֵר ְּב ִמ ׁ ְשּתֵה ַהּיַי ִן מַהְּ ׁ -ש ֵא ָל ֵתך ְ
וְיִּנָתֵן ָלך ְ; ּומַהַּ -ב ָּק ׁ ָש ֵתך ְ עַדֲ -חצִי ַה ַּמ ְלכּות ו ְ ֵתעָׂש.
ז ו ַ ַּתעַן ֶא ְסּתֵר וַּת ֹאמַרְ ׁ :ש ֵא ָלתִי ּו ַב ָּק ׁ ָשתִי .ח אִם-
ָמצָאתִי חֵן ְּבעֵינ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ וְאִם-עַלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ טֹוב ָלתֵת
אֶתְ ׁ -ש ֵא ָלתִי ו ְ ַל ֲעׂשֹות אֶתַּ -ב ָּק ׁ ָשתִי ,יָבֹוא ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ָהמָן
אֶלַ -ה ִּמ ׁ ְשּתֶה ֲא ׁ ֶשר ֶא ֱע ֶשׂה ָלהֶם ּו ָמחָר ֶא ֱע ֶשׂה ִּכ ְדבַר
ַה ֶּמ ֶלך ְ .ט וַּיֵצֵא ָהמָן ַּבּיֹום ַההּוא ָשׂ ֵמ ַח וְטֹוב לֵב;
ו ְ ִכ ְראֹות ָהמָן אֶתָ -מ ְר ֳּדכַי ְּב ׁ ַשעַר ַה ֶּמ ֶלך ְ וְל ֹא-קָם וְל ֹא-
ז ָע ִמ ֶּמּנּו ,וַּי ִ ָּמלֵא ָהמָן עַלָ -מ ְר ֳּדכַי ֵחמָה .י וַּי ִ ְת ַאּפַק
ָהמָן וַּיָבֹוא אֶלּ-בֵיתֹו; וַּי ִׁ ְשלַח וַּיָבֵא אֶת-א ֹ ֲהבָיו וְאֶת-
זֶרֶׁש ִא ׁ ְשּתֹו .יא וַי ְ ַסּפֵר ָלהֶם ָהמָן אֶתְּ -כבֹוד ָע ׁ ְשרֹו וְר ֹב
ָּבנ ָיו; וְאֵת ּכָלֲ -א ׁ ֶשר ּגִ ְּדלֹו ַה ֶּמ ֶלך ְ וְאֵת ֲא ׁ ֶשר נ ִ ְּשׂאֹו עַל-
ַה ָּשׂרִים ו ְ ַע ְבדֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ .יב וַּי ֹאמֶר ָהמָן ,אַף ל ֹאֵ -הבִיאָה
ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה עִםַ -ה ֶּמ ֶלך ְ אֶלַ -ה ִּמ ׁ ְשּתֶה ֲא ׁ ֶשרָ -ע ָשׂתָה
ּכִי אִם-אֹותִי; וְגַםְ -ל ָמחָר ֲאנ ִי ָקרּוא-לָּה עִםַ -ה ֶּמ ֶלך ְ.
יג וְכָל-זֶה אֵינֶּנּו ׁש ֹו ֶה לִיְּ :בכָל-עֵת ֲא ׁ ֶשר ֲאנ ִי רֹאֶה
אֶתָ -מ ְר ֳּדכַי ַהּיְהּודִי ,יֹו ׁ ֵשב ְּב ׁ ַשעַר ַה ֶּמ ֶלך ְ .יד וַּת ֹאמֶר
לֹו זֶרֶׁש ִא ׁ ְשּתֹו וְכָל-א ֹ ֲהבָיו י ַ ֲעׂשּו-עֵץ ּגָב ֹ ַּה ֲח ִמ ׁ ִּשים ַאּמָה
ּו ַבּבֹקֶר ֱאמ ֹר ַל ֶּמ ֶלך ְ וְי ִ ְתלּו אֶתָ -מ ְר ֳּדכַי ָעלָיו ּוב ֹא-עִם-
ַה ֶּמ ֶלך ְ אֶלַ -ה ִּמ ׁ ְשּתֶה ָשׂ ֵמחַ; וַּי ִיטַב ַה ָּדבָר ִל ְפנ ֵי ָהמָן
וַּיַעַׂש ָהעֵץ.
פרק ו
א ַּב ַּליְלָה ַההּוא נ ָ ְדדָה ׁ ְשנ ַת ַה ֶּמ ֶלך ְ; וַּי ֹאמֶר ְל ָהבִיא
אֶתֵ -ספֶר ַהּזִ ְכרֹנֹות ִּד ְברֵי ַהּיָמִים וַּי ִ ְהיּו נ ִ ְק ָראִים ִל ְפנ ֵי
ַה ֶּמ ֶלך ְ .ב וַּי ִ ָּמצֵא ָכתּוב ֲא ׁ ֶשר ִהּגִיד ָמ ְר ֳּדכַי עַלִּ -בגְ ָתנ ָא
ו ָ ֶתרֶׁש ׁ ְשנ ֵי ָסרִיסֵי ַה ֶּמ ֶלך ְִ ,מ ּׁש ֹ ְמרֵי ַהּסַףֲ :א ׁ ֶשר ִּב ְקׁשּו
ִל ׁ ְשל ֹ ַח י ָד ַּב ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש .ג וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ,מַה-
ּנ ַ ֲע ָשׂה יְקָר ּוגְדּוּלָה ְל ָמ ְר ֳּדכַי עַל-זֶה; וַּי ֹא ְמרּו נ ַ ֲערֵי
ַה ֶּמ ֶלך ְ ְמ ׁ ָש ְרתָיו ל ֹא-נ ַ ֲע ָשׂה ִעּמֹו ָּדבָר .ד וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ
מִי ֶב ָחצֵר; ו ְ ָהמָן ּבָא ַל ֲחצַר ּבֵיתַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ַהחִיצֹונ ָה
לֵאמ ֹר ַל ֶּמ ֶלך ְ ִל ְתלֹות אֶתָ -מ ְר ֳּדכַי עַלָ -העֵץ ֲא ׁ ֶשר-
ֵהכִין לֹו .ה וַּי ֹא ְמרּו נ ַ ֲערֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ֵאלָיוִ ,הּנ ֵה ָהמָן עֹמֵד
ֶּב ָחצֵר; וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ יָבֹוא .ו וַּיָבֹוא ָהמָן וַּי ֹאמֶר לֹו
ַה ֶּמ ֶלך ְ מַהַּ -ל ֲעׂשֹות ָּבאִיׁש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמ ֶלך ְ ָחפֵץ ּבִי ָקרֹו;
וַּי ֹאמֶר ָהמָן ְּב ִלּבֹו ְלמִי י ַ ְחּפ ֹץ ַה ֶּמ ֶלך ְ ַל ֲעׂשֹות יְקָר יֹותֵר
ִמ ֶּמּנ ִי .ז וַּי ֹאמֶר ָהמָן אֶלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ :אִיׁש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמ ֶלך ְ
ָחפֵץ ּבִי ָקרֹו .ח יָבִיאּו ְלבּוׁש ַמ ְלכּות ֲא ׁ ֶשר ָלבַׁשּ-בֹו
ַה ֶּמ ֶלך ְ; וְסּוס ֲא ׁ ֶשר ָרכַב ָעלָיו ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ַ ֲא ׁ ֶשר נִּתַן ֶּכתֶר
ַמ ְלכּות ְּבר ֹאׁשֹו .ט וְנָתֹון ַה ְּלבּוׁש ו ְ ַהּסּוס עַל-י ַד-אִיׁש
ִמ ָּשׂרֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ַה ַּפ ְר ְּתמִים ו ְ ִה ְלּבִיׁשּו אֶתָ -האִיׁש ֲא ׁ ֶשר
ַה ֶּמ ֶלך ְ ָחפֵץ ּבִי ָקרֹו; ו ְ ִה ְרּכִי ֻבהּו עַלַ -הּסּוס ִּב ְרחֹוב ָהעִיר
ו ְ ָק ְראּו ְל ָפנ ָיו ָּככָה י ֵ ָע ֶשׂה ָלאִיׁש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמ ֶלך ְ ָחפֵץ
ּבִי ָקרֹו .י וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ְל ָהמָן ַמהֵר קַח אֶתַ -ה ְּלבּוׁש
וְאֶתַ -הּסּוס ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּד ַּב ְר ָּת ו ַ ֲע ֵשׂה-כֵן ְל ָמ ְר ֳּדכַי ַהּיְהּודִי
ַהּיֹו ׁ ֵשב ְּב ׁ ַשעַר ַה ֶּמ ֶלך ְ :אַלַּ -תּפֵל ָּדבָר ִמּכ ֹל ֲא ׁ ֶשר
ִּד ַּב ְרּתָ .יא וַּיִּקַח ָהמָן אֶתַ -ה ְּלבּוׁש וְאֶתַ -הּסּוס וַּי ַ ְלּבֵׁש
אֶתָ -מ ְר ֳּדכָי; וַּי ַ ְרּכִי ֵבהּו ִּב ְרחֹוב ָהעִיר וַּי ִ ְקרָא ְל ָפנ ָיו
ָּככָה י ֵ ָע ֶשׂה ָלאִיׁש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמ ֶלך ְ ָחפֵץ ּבִי ָקרֹו .יב וַּי ָׁ ָשב
ָמ ְר ֳּדכַי אֶלַ ׁ -שעַר ַה ֶּמ ֶלך ְ; ו ְ ָהמָן נ ִ ְדחַף אֶלּ-בֵיתֹו ָאבֵל
ו ַ ֲחפּוי ר ֹאׁש .יג וַי ְ ַסּפֵר ָהמָן ְלזֶרֶׁש ִא ׁ ְשּתֹו ּו ְלכָל-א ֹ ֲהבָיו
אֵת ּכָלֲ -א ׁ ֶשר ָק ָרהּו; וַּי ֹא ְמרּו לֹו ֲח ָכמָיו וְזֶרֶׁש ִא ׁ ְשּתֹו
אִם ִמּזֶרַע ַהּיְהּודִים ָמ ְר ֳּדכַי ֲא ׁ ֶשר ַה ִחּלֹו ָת ִלנְּפ ֹל ְל ָפנ ָיו
ל ֹא-תּוכַל לֹוּ ,כִי-נָפֹול ִּתּפֹול ְל ָפנ ָיו .יד עֹודָם ְמ ַד ְּברִים
ִעּמֹו ו ְ ָסרִיסֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ִהּגִיעּו; וַּי ַ ְב ִהלּו ְל ָהבִיא אֶתָ -המָן
אֶלַ -ה ִּמ ׁ ְשּתֶה ֲא ׁ ֶשרָ -ע ְשׂתָה ֶא ְסּתֵר.
פרק ז
א וַּיָב ֹא ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ָהמָן ִל ׁ ְשּתֹות עִםֶ -א ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה.
ב וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ְל ֶא ְסּתֵר ּגַם ַּבּיֹום ַה ׁ ֵּשנ ִי ְּב ִמ ׁ ְשּתֵה ַהּיַי ִן,
מַהְּ ׁ -ש ֵא ָל ֵתך ְ ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה ו ְ ִתּנָתֵן ָלך ְ; ּומַהַּ -ב ָּק ׁ ָש ֵתך ְ
עַדֲ -חצִי ַה ַּמ ְלכּות ו ְ ֵתעָׂש .ג ו ַ ַּתעַן ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה
וַּת ֹאמַר ,אִםָ -מצָאתִי חֵן ְּבעֵינ ֶיך ָ ַה ֶּמ ֶלך ְ וְאִם-עַל-
ַה ֶּמ ֶלך ְ טֹובִּ :תּנָתֶן-לִי נ ַ ְפ ׁ ִשי ִּב ׁ ְש ֵא ָלתִי ו ְ ַעּמִי ְּב ַב ָּק ׁ ָשתִי.
ד ּכִי נ ִ ְמ ַּכ ְרנּו ֲאנ ִי ו ְ ַעּמִי ְל ַה ׁ ְשמִיד ַל ֲהרֹוג ּו ְל ַאּבֵד; ו ְ ִאּלּו
ַל ֲע ָבדִים ו ְ ִל ׁ ְש ָפחֹות נ ִ ְמ ַּכ ְרנּו ֶה ֱח ַר ׁ ְשּתִיּ ,כִי אֵין ַהּצָר ׁש ֹו ֶה
ה וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש וַּי ֹאמֶר
ְּבנֵזֶק ַה ֶּמ ֶלך ְ.
ְל ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה :מִי הּוא זֶה וְאֵי-זֶה הּוא ֲא ׁ ֶשרְ -מ ָלאֹו
ִלּבֹו ַל ֲעׂשֹות ּכֵן .ו וַּת ֹאמֶר ֶא ְסּתֵר ,אִיׁש צַר וְאֹוי ֵב
ָהמָן ָהרָע ַהּזֶה; ו ְ ָהמָן נ ִ ְבעַת ִמ ִּל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ַה ַּמ ְלּכָה.
ז ו ְ ַה ֶּמ ֶלך ְ קָם ַּב ֲח ָמתֹו ִמ ִּמ ׁ ְשּתֵה ַהּיַי ִן אֶלּ-גִּנ ַת ַהּבִיתָן;
ו ְ ָהמָן ָעמַד ְל ַבּקֵׁש עַל-נ ַ ְפׁשֹו ֵמ ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָהּ ,כִי ָראָה
ּכִיָ -כ ְלתָה ֵאלָיו ָה ָרעָה ֵמאֵת ַה ֶּמ ֶלך ְ .ח ו ְ ַה ֶּמ ֶלך ְ ׁ ָשב
ִמּגִּנ ַת ַהּבִיתָן אֶלּ-בֵית ִמ ׁ ְשּתֵה ַהּיַי ִן ו ְ ָהמָן נֹפֵל עַל-
ַה ִּמּטָה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְסּתֵר ָעלֶי ָה וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲהגַם ִל ְכּבֹוׁש
אֶתַ -ה ַּמ ְלּכָה ִעּמִי ַּב ָּבי ִת; ַה ָּדבָר יָצָא ִמּפִי ַה ֶּמ ֶלך ְ ּו ְפנ ֵי
ָהמָן ָחפּו .ט וַּי ֹאמֶר ַח ְרבֹונ ָה ֶאחָד מִןַ -ה ָּסרִיסִים ִל ְפנ ֵי
ַה ֶּמ ֶלך ְ ּגַם ִהּנ ֵהָ -העֵץ ֲא ׁ ֶשרָ -ע ָשׂה ָהמָן ְל ָמ ְר ֳּדכַי ֲא ׁ ֶשר
ִּדּבֶר-טֹוב עַלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ עֹמֵד ְּבבֵית ָהמָןּ ,גָב ֹ ַּה ֲח ִמ ׁ ִּשים
ַאּמָה; וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ְּת ֻלהּו ָעלָיו .י וַּי ִ ְתלּו אֶתָ -המָן
עַלָ -העֵץ ֲא ׁ ֶשרֵ -הכִין ְל ָמ ְר ֳּדכָי; ו ַ ֲחמַת ַה ֶּמ ֶלך ְ ׁ ָש ָככָה.
פרק ח
א ַּבּיֹום ַההּוא נָתַן ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש ְל ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה
אֶתּ-בֵית ָהמָן צֹרֵר היהודיים ( ַהּיְהּודִים); ּו ָמ ְר ֳּדכַי ּבָא
ִל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְּ ,כִיִ -הּגִידָה ֶא ְסּתֵר מַה הּוא-לָּה .ב וַּיָסַר
ַה ֶּמ ֶלך ְ אֶתַ -ט ַּב ְעּתֹו ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱעבִיר ֵמ ָהמָן וַּי ִ ְּתנ ָּה ְל ָמ ְר ֳּדכָי;
ו ַ ָּת ֶשׂם ֶא ְסּתֵר אֶתָ -מ ְר ֳּדכַי עַלּ-בֵית ָהמָן .ג וַּתֹוסֶף
ֶא ְסּתֵר ו ַ ְּת ַדּבֵר ִל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ַ ִּתּפ ֹל ִל ְפנ ֵי ַרגְלָיו; ו ַ ֵּת ְבך ְּ
ו ַ ִּת ְת ַחּנ ֶן-לֹו ְל ַה ֲעבִיר אֶתָ -רעַת ָהמָן ָה ֲאגָגִי וְאֵת
ַמ ֲח ׁ ַש ְבּתֹו ֲא ׁ ֶשר ָח ׁ ַשב עַלַ -הּיְהּודִים .ד וַּיֹו ׁ ֶשט ַה ֶּמ ֶלך ְ
ְל ֶא ְסּתֵר אֵת ׁ ַש ְרבִט ַהּזָהָב; ו ַ ָּתקָם ֶא ְסּתֵר ו ַ ַּת ֲעמ ֹד ִל ְפנ ֵי
ַה ֶּמ ֶלך ְ .ה וַּת ֹאמֶר אִם-עַלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ טֹוב וְאִםָ -מצָאתִי
חֵן ְל ָפנ ָיו ו ְ ָכ ׁ ֵשר ַה ָּדבָר ִל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ וְטֹובָה ֲאנ ִי ְּבעֵינ ָיו,
י ִ ָּכתֵב ְל ָה ׁ ִשיב אֶתַ -ה ְּס ָפרִים ַמ ֲח ׁ ֶשבֶת ָהמָן ּבֶןַ -ה ְּמ ָדתָא
ָה ֲאגָגִי ֲא ׁ ֶשר ָּכתַב ְל ַאּבֵד אֶתַ -הּיְהּודִים ֲא ׁ ֶשר ְּבכָל-
ְמדִינֹות ַה ֶּמ ֶלך ְ .ו ּכִי אֵי ָככָה אּוכַל ו ְ ָראִיתִי ָּב ָרעָה ֲא ׁ ֶשר-
י ִ ְמצָא אֶתַ -עּמִי; וְאֵי ָככָה אּוכַל ו ְ ָראִיתִי ְּב ָא ְבדַן מֹו ַל ְדּתִי.
ז וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵר ֹׁש ְל ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה ּו ְל ָמ ְר ֳּדכַי
ַהּיְהּודִיִ :הּנ ֵה בֵיתָ -המָן נ ָ ַתּתִי ְל ֶא ְסּתֵר וְאֹתֹו ָּתלּו עַל-
ָהעֵץ ,עַל ֲא ׁ ֶשרָ ׁ -שלַח יָדֹו ביהודיים ( ַּבּיְהּודִים) .ח ו ְ ַאּתֶם
ִּכ ְתבּו עַלַ -הּיְהּודִים ַּכּטֹוב ְּבעֵינ ֵיכֶם ְּב ׁ ֵשם ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ִח ְתמּו
ְּב ַט ַּבעַת ַה ֶּמ ֶלך ְּ :כִיְ -כתָב ֲא ׁ ֶשר-נ ִ ְכּתָב ְּב ׁ ֵשםַ -ה ֶּמ ֶלך ְ
וְנ ַ ְחּתֹום ְּב ַט ַּבעַת ַה ֶּמ ֶלך ְ ,אֵין ְל ָה ׁ ִשיב .ט וַּי ִ ָּק ְראּו ס ֹ ְפרֵי-
ַה ֶּמ ֶלך ְ ָּבעֵתַ -ההִיא ַּבחֹדֶׁש ַה ׁ ְּשלִי ׁ ִשי הּוא-חֹדֶׁש סִיו ָן
ִּב ׁ ְשלֹו ׁ ָשה ו ְ ֶע ְשׂרִים ּבֹו ,וַּי ִ ָּכתֵב ְּככָלֲ -א ׁ ֶשרִ -צּו ָה ָמ ְר ֳּדכַי
אֶלַ -הּיְהּודִים וְאֶל ָה ֲא ַח ׁ ְש ַּד ְר ְּפנ ִים-ו ְ ַה ַּפחֹות ו ְ ָשׂרֵי
ַה ְּמדִינֹות ֲא ׁ ֶשר ֵמהֹּדּו וְעַדּ-כּוׁש ׁ ֶשבַע ו ְ ֶע ְשׂרִים ּו ֵמאָה
ְמדִינ ָהְ ,מדִינ ָה ּו ְמדִינ ָה ִּכ ְכ ָתבָּה וְעַם וָעָם ִּכ ְל ׁש ֹנֹו; וְאֶל-
ַהּיְהּודִיםִּ ,כ ְכ ָתבָם ו ְ ִכ ְלׁשֹונ ָם .י וַּי ִ ְכּת ֹב ְּב ׁ ֵשם ַה ֶּמ ֶלך ְ
ֲא ַח ׁ ְשוֵר ֹׁש וַּי ַ ְחּת ֹם ְּב ַט ַּבעַת ַה ֶּמ ֶלך ְ; וַּי ִׁ ְשלַח ְס ָפרִים
ְּבי ַד ָה ָרצִים ַּבּסּוסִים ר ֹ ְכבֵי ָה ֶרכֶׁש ָה ֲא ַח ׁ ְש ְּת ָרנ ִיםְּ ,בנ ֵי
ָה ַר ָּמכִים .יא ֲא ׁ ֶשר נָתַן ַה ֶּמ ֶלך ְ ַלּיְהּודִים ֲא ׁ ֶשר ְּבכָל-
עִיר-וָעִיר ְל ִה ָּקהֵל ו ְ ַל ֲעמ ֹד עַל-נ ַ ְפ ׁ ָשםְ ,ל ַה ׁ ְשמִיד ו ְ ַל ֲהר ֹג
ּו ְל ַאּבֵד אֶתּ-כָל-חֵיל עַם ּו ְמדִינ ָה ַה ָּצרִים אֹתָם טַף
וְנ ָ ׁ ִשים; ּו ׁ ְש ָללָם ָלבֹוז .יב ְּביֹום ֶאחָד ְּבכָלְ -מדִינֹות
ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁשִּ ,ב ׁ ְשלֹו ׁ ָשה ָע ָשׂר ְלחֹדֶׁש ׁ ְשנ ֵיםָ -ע ָשׂר
הּוא-חֹדֶׁש ֲאדָר .יג ַּפ ְת ׁ ֶשגֶן ַה ְּכתָב ְל ִהּנָתֵן ּדָת ְּבכָל-
ְמדִינ ָה ּו ְמדִינ ָה ּגָלּוי ְלכָלָ -ה ַעּמִים; ו ְ ִל ְהיֹות היהודיים
( ַהּיְהּודִים) עתודים ( ֲעתִידִים) ַלּיֹום ַהּזֶה ְל ִהּנָקֵם
ֵמאֹיְבֵיהֶם .יד ָה ָרצִים ר ֹ ְכבֵי ָה ֶרכֶׁש ָה ֲא ַח ׁ ְש ְּת ָרנ ִים י ָ ְצאּו
ְמב ֹ ָהלִים ּו ְדחּופִים ִּב ְדבַר ַה ֶּמ ֶלך ְ; ו ְ ַהּדָת נ ִ ְּתנ ָה ְּבׁשּו ׁ ַשן
טו ּו ָמ ְר ֳּדכַי יָצָא ִמ ִּל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ִּב ְלבּוׁש
ַהּבִירָה.
ַמ ְלכּות ְּת ֵכלֶת וָחּור ו ַ ֲע ֶטרֶת זָהָב ּגְדֹולָה ו ְ ַת ְכרִיך ְ ּבּוץ
ו ְ ַא ְרּגָמָן; ו ְ ָהעִיר ׁשּו ׁ ָשן ָצ ֲהלָה ו ְ ָשׂ ֵמחָה .טז ַלּיְהּודִים
ָהיְתָה אֹורָה ו ְ ִשׂ ְמחָה ו ְ ָשׂשֹׂן ו ִיקָר .יז ּו ְבכָלְ -מדִינ ָה
ּו ְמדִינ ָה ּו ְבכָל-עִיר וָעִיר ְמקֹום ֲא ׁ ֶשר ְּדבַרַ -ה ֶּמ ֶלך ְ
ו ְ ָדתֹו ַמּגִי ַע ִשׂ ְמחָה ו ְ ָשׂׂשֹון ַלּיְהּודִים ִמ ׁ ְשּתֶה וְיֹום טֹוב;
ו ְ ַרּבִים ֵמ ַעּמֵי ָה ָארֶץ ִמ ְתי ַ ֲהדִיםּ ,כִי-נָפַל ַּפחַדַ -הּיְהּודִים
ֲעלֵיהֶם.
פרק ט
א ּו ִב ׁ ְשנ ֵים ָע ָשׂר חֹדֶׁש הּוא-חֹדֶׁש ֲאדָר ִּב ׁ ְשלֹו ׁ ָשה ָע ָשׂר
יֹום ּבֹו ֲא ׁ ֶשר ִהּגִי ַע ְּדבַרַ -ה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ָדתֹו ְל ֵה ָעׂשֹותַּ :בּיֹום
ֲא ׁ ֶשר ִשׂ ְּברּו אֹיְבֵי ַהּיְהּודִים ִל ׁ ְשלֹוט ָּבהֶם וְנ ַ ֲהפֹוך ְ הּוא
ֲא ׁ ֶשר י ִׁ ְש ְלטּו ַהּיְהּודִים ֵהּמָה ְּבשׂ ֹנְאֵיהֶם .ב נ ִ ְק ֲהלּו
ַהּיְהּודִים ְּב ָערֵיהֶם ְּבכָלְ -מדִינֹות ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש
ִל ׁ ְשל ֹ ַח י ָד ִּב ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָר ָעתָם; וְאִיׁש ל ֹאָ -עמַד ִל ְפנ ֵיהֶם
ּכִי-נָפַל ַּפ ְחּדָם עַלּ-כָלָ -ה ַעּמִים .ג וְכָלָ -שׂרֵי ַה ְּמדִינֹות
ו ְ ָה ֲא ַח ׁ ְש ַּד ְר ְּפנ ִים ו ְ ַה ַּפחֹות וְע ֹ ֵשׂי ַה ְּמלָאכָה ֲא ׁ ֶשר ַל ֶּמ ֶלך ְ,
ְמנ ַ ְּשׂאִים אֶתַ -הּיְהּודִיםּ :כִי-נָפַל ַּפחַדָ -מ ְר ֳּדכַי ֲעלֵיהֶם.
ד ּכִי-גָדֹול ָמ ְר ֳּדכַי ְּבבֵית ַה ֶּמ ֶלך ְ ו ְ ׁ ָש ְמעֹו הֹו ֵלך ְ ְּבכָל-
ַה ְּמדִינֹותּ :כִיָ -האִיׁש ָמ ְר ֳּדכַי הֹו ֵלך ְ וְגָדֹול .ה וַּיַּכּו
ַהּיְהּודִים ְּבכָל-אֹיְבֵיהֶם ַמּכַתֶ -חרֶב ו ְ ֶהרֶג ו ְ ַא ְבדָן; וַּי ַ ֲעׂשּו
ְבשׂ ֹנְאֵיהֶם ִּכ ְרצֹונ ָם .ו ּו ְבׁשּו ׁ ַשן ַהּבִירָה ָה ְרגּו ַהּיְהּודִים
ו ְ ַאּבֵדֲ ,חמֵׁש ֵמאֹות,
ז וְאֵת
אִיׁש.
וְאֵת
ַּפ ְר ׁ ַשנ ְ ָּדתָא
וְאֵת
ַּד ְלפֹון
ח וְאֵת
ַא ְס ָּפתָא.
וְאֵת
ּפֹו ָרתָא
וְאֵת
ֲא ַד ְלי ָא
ט וְאֵת
ֲארִי ָדתָא.
וְאֵת
ַּפ ְר ַמ ׁ ְשּתָא
וְאֵת
ֲארִיסַי
וְאֵת
ֲארִידַי
י ֲע ֶשׂרֶת
וַיְזָתָא.
ְּבנ ֵי ָהמָן ּבֶןַ -ה ְּמ ָדתָא צֹרֵר ַהּיְהּודִיםָ ,ה ָרגּו; ּו ַב ִּבּז ָה ,ל ֹא
ׁ ָש ְלחּו אֶת-יָדָם .יא ַּבּיֹום ַההּוא ּבָא ִמ ְסּפַר ַה ֲהרּוגִים
ְּבׁשּו ׁ ַשן ַהּבִירָהִ ,ל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ .יב וַּי ֹאמֶר ַה ֶּמ ֶלך ְ
ְל ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה ְּבׁשּו ׁ ַשן ַהּבִירָה ָה ְרגּו ַהּיְהּודִים ו ְ ַאּבֵד
ֲחמֵׁש ֵמאֹות אִיׁש וְאֵת ֲע ֶשׂרֶת ְּבנ ֵיָ -המָןִּ ,ב ׁ ְשאָר ְמדִינֹות
ַה ֶּמ ֶלך ְ מֶה ָעׂשּו; ּומַהְּ ׁ -ש ֵא ָל ֵתך ְ וְיִּנָתֵן ָלך ְ ּומַהַּ -ב ָּק ׁ ָש ֵתך ְ
עֹוד ו ְ ֵתעָׂש .יג וַּת ֹאמֶר ֶא ְסּתֵר אִם-עַלַ -ה ֶּמ ֶלך ְ טֹוב,
יִּנָתֵן ּגַםָ -מחָר ַלּיְהּודִים ֲא ׁ ֶשר ְּבׁשּו ׁ ָשן ַל ֲעׂשֹות ְּכדָת
ַהּיֹום; וְאֵת ֲע ֶׂשרֶת ְּבנ ֵיָ -המָן י ִ ְתלּו עַלָ -העֵץ .יד וַּי ֹאמֶר
ַה ֶּמ ֶלך ְ ְל ֵה ָעׂשֹות ּכֵן ו ַ ִּתּנָתֵן ּדָת ְּבׁשּו ׁ ָשן; וְאֵת ֲע ֶשׂרֶת
ְּבנ ֵיָ -המָן ָּתלּו .טו וַּי ִ ָּק ֲהלּו היהודיים ( ַהּיְהּודִים) ֲא ׁ ֶשר-
ְּבׁשּו ׁ ָשן ּגַם ְּביֹום ַא ְר ָּבעָה ָע ָשׂר ְלחֹדֶׁש ֲאדָר וַּי ַ ַה ְרגּו
ְבׁשּו ׁ ָשן ׁ ְשל ֹׁש ֵמאֹות אִיׁש; ּו ַב ִּבּז ָה ,ל ֹא ׁ ָש ְלחּו אֶת-יָדָם.
טז ּו ׁ ְשאָר ַהּיְהּודִים ֲא ׁ ֶשר ִּב ְמדִינֹות ַה ֶּמ ֶלך ְ נ ִ ְק ֲהלּו ו ְ ָעמ ֹד
עַל-נ ַ ְפ ׁ ָשם וְנֹו ַח ֵמאֹיְבֵיהֶם ו ְ ָהרֹוג ְּבשׂ ֹנְאֵיהֶם ֲח ִמ ׁ ָּשה
ו ְ ׁ ִש ְבעִים ָאלֶף; ּו ַב ִּבּז ָה ,ל ֹא ׁ ָש ְלחּו אֶת-יָדָם .יז ְּביֹום-
ׁ ְשלֹו ׁ ָשה ָע ָשׂר ְלחֹדֶׁש ֲאדָר; וְנֹו ַח ְּב ַא ְר ָּבעָה ָע ָשׂר ּבֹו
ו ְ ָעשֹׂה אֹתֹו יֹום ִמ ׁ ְשּתֶה ו ְ ִשׂ ְמחָה .יח והיהודיים
(ו ְ ַהּיְהּודִים) ֲא ׁ ֶשרְּ -בׁשּו ׁ ָשן נ ִ ְק ֲהלּו ִּב ׁ ְשלֹו ׁ ָשה ָע ָשׂר ּבֹו
ּו ְב ַא ְר ָּבעָה ָע ָשׂר ּבֹו; וְנֹו ַח ַּב ֲח ִמ ׁ ָּשה ָע ָשׂר ּבֹו ו ְ ָעשֹׂה אֹתֹו
יֹום ִמ ׁ ְשּתֶה ו ְ ִשׂ ְמחָה .יט עַלּ-כֵן ַהּיְהּודִים הפרוזים
( ַה ְּפ ָרזִים) ַהּי ֹ ׁ ְשבִים ְּב ָערֵי ַה ְּפ ָרזֹות ,ע ֹ ִשׂים אֵת יֹום
ַא ְר ָּבעָה ָע ָשׂר ְלחֹדֶׁש ֲאדָר ִשׂ ְמחָה ּו ִמ ׁ ְשּתֶה וְיֹום טֹוב;
ּו ִמ ׁ ְשל ֹ ַח ָמנֹות אִיׁש ְל ֵר ֵעהּו .כ וַּי ִ ְכּת ֹב ָמ ְר ֳּדכַי אֶת-
ַה ְּד ָברִים ָה ֵאּלֶה; וַּי ִׁ ְשלַח ְס ָפרִים אֶלּ-כָלַ -הּיְהּודִים ֲא ׁ ֶשר
ְּבכָלְ -מדִינֹות ַה ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁשַ ,ה ְּקרֹובִים ו ְ ָה ְרחֹוקִים.
כא ְל ַקּי ֵם ֲעלֵיהֶםִ ,ל ְהיֹות ע ֹ ִשׂים אֵת יֹום ַא ְר ָּבעָה ָע ָשׂר
ְלחֹדֶׁש ֲאדָר וְאֵת יֹוםֲ -ח ִמ ׁ ָּשה ָע ָשׂר ּבֹוְּ :בכָלָ ׁ -שנ ָה
ו ְ ׁ ָשנ ָה .כב ַּכּיָמִים ֲא ׁ ֶשר-נָחּו ָבהֶם ַהּיְהּודִים ֵמאֹיְבֵיהֶם
ו ְ ַהחֹדֶׁש ֲא ׁ ֶשר נ ֶ ְה ַּפך ְ ָלהֶם ִמּיָגֹון ְל ִשׂ ְמחָה ּו ֵמ ֵאבֶל ְליֹום
טֹוב; ַל ֲעׂשֹות אֹותָם יְמֵי ִמ ׁ ְשּתֶה ו ְ ִשׂ ְמחָה ּו ִמ ׁ ְשל ֹ ַח ָמנֹות
אִיׁש ְל ֵר ֵעהּו ּו ַמ ָּתנֹות ָל ֶא ְביֹנ ִים .כג ו ְ ִקּבֵל ַהּיְהּודִים אֵת
ֲא ׁ ֶשרֵ -ה ֵחּלּו ַל ֲעׂשֹות; וְאֵת ֲא ׁ ֶשרָּ -כתַב ָמ ְר ֳּדכַי ֲאלֵיהֶם.
כד ּכִי ָהמָן ּבֶןַ -ה ְּמ ָדתָא ָה ֲאגָגִי צֹרֵר ּכָלַ -הּיְהּודִיםָ ,ח ׁ ַשב
עַלַ -הּיְהּודִים ְל ַא ְּבדָם; ו ְ ִהּפִל ּפּור הּוא ַהּגֹורָל ְל ֻהּמָם
ּו ְל ַא ְּבדָם .כה ּו ְבבֹאָּה ִל ְפנ ֵי ַה ֶּמ ֶלך ְ ָאמַר עִםַ -ה ֵּספֶר
יָׁשּוב ַמ ֲח ׁ ַש ְבּתֹו ָה ָרעָה ֲא ׁ ֶשרָ -ח ׁ ַשב עַלַ -הּיְהּודִים עַל-
ר ֹאׁשֹו; ו ְ ָתלּו אֹתֹו וְאֶתָּ -בנ ָיו עַלָ -העֵץ .כו עַלּ-כֵן ָק ְראּו
ַלּיָמִים ָה ֵאּלֶה פּורִים עַלֵ ׁ -שם ַהּפּור ,עַלּ-כֵן עַלּ-כָל-
ִּד ְברֵי ָה ִאּגֶרֶת ַהּז ֹאת; ּומָהָ -ראּו עַלָּ -ככָה ּומָה ִהּגִי ַע
ֲאלֵיהֶם .כז ִקּיְמּו וקבל (ו ְ ִק ְּבלּו) ַהּיְהּודִים ֲעלֵיהֶם
וְעַל-ז ַ ְרעָם וְעַל ּכָלַ -הּנ ִ ְלו ִים ֲעלֵיהֶם וְל ֹא י ַ ֲעבֹורִ ,ל ְהיֹות
ע ֹ ִשׂים אֵת ׁ ְשנ ֵי ַהּיָמִים ָה ֵאּלֶה ִּכ ְכ ָתבָם ו ְ ִכזְ ַמּנ ָםְּ :בכָל-
ׁ ָשנ ָה ו ְ ׁ ָשנ ָה .כח ו ְ ַהּיָמִים ָה ֵאּלֶה נִזְ ָּכרִים וְנ ַ ֲע ִשׂים ְּבכָל-
ּדֹור וָדֹור ִמ ׁ ְש ָּפחָה ּו ִמ ׁ ְש ָּפחָה ְמדִינ ָה ּו ְמדִינ ָה וְעִיר וָעִיר;
ו ִימֵי ַהּפּורִים ָה ֵאּלֶה ל ֹא י ַ ַע ְברּו ִמּתֹוך ְ ַהּיְהּודִים וְזִ ְכרָם
ל ֹא-יָסּוף ִמּז ַ ְרעָם .כט ו ַ ִּת ְכּת ֹב ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה בַת-
ֲאבִי ַחי ִל ּו ָמ ְר ֳּדכַי ַהּיְהּודִי ,אֶתּ-כָלּ-תֹקֶףְ :ל ַקּי ֵם אֵת
ִאּגֶרֶת ַה ֻּפרִים ַהּז ֹאתַ ,ה ׁ ֵּשנ ִית .ל וַּי ִׁ ְשלַח ְס ָפרִים אֶל-
ּכָלַ -הּיְהּודִים אֶלֶ ׁ -שבַע ו ְ ֶע ְשׂרִים ּו ֵמאָה ְמדִינ ָהַ ,מ ְלכּות
ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁשִּ :ד ְברֵי ׁ ָשלֹום ו ֶ ֱאמֶת .לא ְל ַקּי ֵם אֶת-יְמֵי
ַה ֻּפרִים ָה ֵאּלֶה ִּבזְ ַמּנ ֵיהֶם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִקּי ַם ֲעלֵיהֶם ָמ ְר ֳּדכַי
ַהּיְהּודִי ו ְ ֶא ְסּתֵר ַה ַּמ ְלּכָה ו ְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִקּיְמּו עַל-נ ַ ְפ ׁ ָשם וְעַל-
ז ַ ְרעָםִּ :ד ְברֵי ַהּצֹומֹות וְז ַ ֲע ָקתָם .לב ּו ַמ ֲאמַר ֶא ְסּתֵר,
ִקּי ַם ִּד ְברֵי ַה ֻּפרִים ָה ֵאּלֶה; וְנ ִ ְכּתָב ַּב ֵּספֶר.
פרק י
א וַּי ָ ֶשׂם ַה ֶּמ ֶלך ְ אחשרש ( ֲא ַח ׁ ְשוֵר ֹׁש) מַס עַלָ -ה ָארֶץ ו ְ ִאּי ֵי
ַהּי ָם .ב וְכָלַ -מ ֲע ֵשׂה ָת ְקּפֹו ּוגְבּו ָרתֹו ּו ָפ ָר ׁ ַשת ּגְ ֻדּלַת
ָמ ְר ֳּדכַי ֲא ׁ ֶשר ּגִ ְּדלֹו ַה ֶּמ ֶלך ְֲ ,הלֹוא-הֵם ְּכתּובִים עַלֵ -ספֶר
ִּד ְברֵי ַהּיָמִים ְל ַמ ְלכֵי ָמדַי ּו ָפרָס .ג ּכִי ָמ ְר ֳּדכַי ַהּיְהּודִי
ִמ ׁ ְשנ ֶה ַל ֶּמ ֶלך ְ ֲא ַח ׁ ְשוֵרֹוׁש וְגָדֹול ַלּיְהּודִים ו ְ ָרצּוי ְלר ֹב
ֶאחָיוּ ,דֹרֵׁש טֹוב ְל ַעּמֹו וְדֹבֵר ׁ ָשלֹום ְלכָל-ז ַ ְרעֹו.

Have A
Happy Purim
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