
מגילת אסתר
פרק א

ִרים ַבע וְעְֶשׂ וֵרֹוׁש ַהֹּמלְֵך ֵמֹהּדּו וְעַד-ּכּוׁש, ֶשׁ וֵרֹוׁש:  הּוא ֲאַחְשׁ וַיְִהי ִּביֵמי ֲאַחְשׁ  א
ַמלְכּותֹו ּכִֵּסא  עַל  וֵרֹוׁש  ֲאַחְשׁ ַהֶּמלְֶך  ֶבת  ּכְֶשׁ ָהֵהם,  ַּבּיִָמים  ב ְמִדינָה.    ּוֵמאָה 
ָריו וַעֲָבָדיו: ֶּתה לְכָל-ָשׂ ה ִמְשׁ לֹוׁש לְָמלְכֹו עָָשׂ נַת ָשׁ ִּבְשׁ ן ַהִּביָרה.  ג ר ְּבׁשּוַשׁ   ֲאֶשׁ
ר אֶת-ֹעֶשׁ ְּבַהְרֹאתֹו  ד לְפָנָיו.   ַהְּמִדינֹות  ֵרי  וְָשׂ ַהּפְַרְּתִמים  ּוָמַדי  ּפַָרס   ֵחיל 
יֹום. ּוְמאַת  מֹונִים  ְשׁ ַרִּבים  יִָמים  ּגְדּוּלָתֹו;  ִּתפְאֶֶרת  וְאֶת-יְָקר  ַמלְכּותֹו    ּכְבֹוד 
ן ַהִּביָרה ה ַהֶּמלְֶך לְכָל-ָהעָם ַהּנְִמצְאִים ְּבׁשּוַשׁ ּוִבְמלֹואת ַהּיִָמים ָהאֵּלֶה עָָשׂ  ה
חּור ו ַהֶּמלְֶך.   ִּביַתן  ּגִּנַת  ַּבֲחצַר  יִָמים:   ְבעַת  ִשׁ ֶּתה,  ִמְשׁ וְעַד-ָקָטן   לְִמּגָדֹול 
ׁש; ִמּטֹות  ּכְַרּפַס ּוְתכֵלֶת אָחּוז ְּבַחְבלֵי-בּוץ וְאְַרּגָָמן עַל-ּגְלִילֵי כֶֶסף וְעַּמּוֵדי ֵשׁ
קֹות ִּבכְלֵי זָָהב וְכֵלִים וְַהְשׁ ׁש, וְַדר וְֹסָחֶרת.  ז  זָָהב וָכֶֶסף עַל ִרצְפַת ַּבַהט-וֵָשׁ
ִתּיָה כַָּדת אֵין ֹאנֵס:  ּכִי-כֵן וְַהְּשׁ  ִמּכֵלִים ׁשֹונִים; וְיֵין ַמלְכּות ָרב ּכְיַד ַהֶּמלְֶך.  ח
ִּתי ַהַּמלְּכָה ּגַם וְַשׁ  יִַּסד ַהֶּמלְֶך עַל ּכָל-ַרב ֵּביתֹו, לַעֲׂשֹות ּכְִרצֹון אִיׁש-וָאִיׁש.       ט
ִביעִי ַּבּיֹום ַהְּשׁ וֵרֹוׁש.  י ר לֶַּמלְֶך ֲאַחְשׁ ים, ֵּבית ַהַּמלְכּות ֲאֶשׁ ֵּתה נִָשׁ ָתה ִמְשׁ  עְָשׂ
זֵַתר וֲַאַבגְָתא  ִּבגְָתא  ַחְרבֹונָא  ִּבּזְָתא  לְִמהּוָמן  אַָמר  ִן,  ַּבּיָי לֵב-ַהֶּמלְֶך   ּכְטֹוב 
לְָהִביא יא וֵרֹוׁש.  ֲאַחְשׁ ַהֶּמלְֶך  אֶת-ּפְנֵי  ְרִתים  ַהְמָשׁ ַהָּסִריִסים  ְבעַת  ִשׁ  וְכְַרּכַס 
ִרים וְַהָּשׂ ָהעִַּמים  לְַהְראֹות  ַמלְכּות:   ְּבכֶֶתר  ַהֶּמלְֶך,  לִפְנֵי  ַהַּמלְּכָה  ִּתי   אֶת-וְַשׁ
ִּתי לָבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמלְֶך וְַּתָמאֵן ַהַּמלְּכָה וְַשׁ  אֶת-יָפְיָּה ּכִי-טֹוַבת ַמְראֶה ִהיא. יב
וַֹּיאֶמר ר ְּביַד ַהָּסִריִסים; וַּיְִקֹצף ַהֶּמלְֶך ְמֹאד וֲַחָמתֹו ָּבעֲָרה בֹו.        יג  ֲאֶשׁ
וִָדין. ָּדת  ּכָל-ֹיְדעֵי  לִפְנֵי  ַהֶּמלְֶך  ְּדַבר  ּכִי-כֵן  ָהעִִּתים:   ֹיְדעֵי  לֲַחכִָמים    ַהֶּמלְֶך 
ְבעַת יׁש ֶמֶרס ַמְרְסנָא ְממּוכָן, ִשׁ ָתר אְַדָמָתא ַתְרִשׁ נָא ֵשׁ וְַהָּקֹרב אֵלָיו ּכְַרְשׁ  יד
ַמה- ּכְָדת  טו ַּבַּמלְכּות.   נָה  ִראֹשׁ ִבים  ַהֹּיְשׁ ַהֶּמלְֶך  ּפְנֵי  ֹראֵי  ּוָמַדי  ּפַָרס  ֵרי  ָשׂ
וֵרֹוׁש ְּביַד ָתה אֶת-ַמֲאַמר ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ ר לֹא-עְָשׂ ִּתי, עַל ֲאֶשׁ  ּלַעֲׂשֹות ַּבַּמלְּכָה וְַשׁ
ִרים לֹא עַל-ַהֶּמלְֶך וַֹּיאֶמר מומכן )ְממּוכָן( לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך וְַהָּשׂ  ַהָּסִריִסים.        טז
ְּבכָל- ר  ֲאֶשׁ וְעַל-ּכָל-ָהעִַּמים  ִרים  ַהַּמלְּכָה:  ּכִי עַל-ּכָל-ַהָּשׂ ִּתי  וְַשׁ לְַבּדֹו עָוְָתה 
ים לְַהְבזֹות ּכִי-יֵצֵא ְדַבר-ַהַּמלְּכָה עַל-ּכָל-ַהּנִָשׁ וֵרֹוׁש.  יז  ְמִדינֹות ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ
ִּתי ַהַּמלְּכָה וֵרֹוׁש אַָמר לְָהִביא אֶת-וְַשׁ  ַּבעְלֵיֶהן ְּבעֵינֵיֶהן:  ְּבאְָמָרם ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ
ְמעּו ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ּפַָרס-ּוָמַדי  רֹות  ָשׂ ֹּתאַמְרנָה  ַהּזֶה  וְַהּיֹום  יח וְלֹא-ָבאָה.    לְפָנָיו, 
אִם-עַל-ַהֶּמלְֶך טֹוב ֵרי ַהֶּמלְֶך; ּוכְַדי ִּבּזָיֹון וָָקצֶף.  יט  אֶת-ְּדַבר ַהַּמלְּכָה לְֹכל ָשׂ
ר לֹא-ָתבֹוא  יֵצֵא ְדַבר-ַמלְכּות ִמּלְפָנָיו וְיִּכֵָתב ְּבָדֵתי פַָרס-ּוָמַדי וְלֹא יַעֲבֹור:  ֲאֶשׁ
וֵרֹוׁש ּוַמלְכּוָתּה יִֵּתן ַהֶּמלְֶך לְִרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמּנָה. ִּתי לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ   וְַשׁ
ים ה ְּבכָל-ַמלְכּותֹו ּכִי ַרָּבה ִהיא; וְכָל-ַהּנִָשׁ ר-יַעֲֶשׂ ַמע ּפְִתגָם ַהֶּמלְֶך ֲאֶשׁ וְנְִשׁ  כ
ִרים; וַּיִיַטב ַהָּדָבר ְּבעֵינֵי ַהֶּמלְֶך וְַהָּשׂ  יְִּתנּו יְָקר לְַבעְלֵיֶהן, לְִמּגָדֹול וְעַד-ָקָטן.  כא
אֶל- ַהֶּמלְֶך,  אֶל-ּכָל-ְמִדינֹות  ְספִָרים  לַח  וַּיְִשׁ כב ְממּוכָן.   ּכְִדַבר  ַהֶּמלְֶך  וַּיַעַׂש 
 ְמִדינָה ּוְמִדינָה ּכִכְָתָבּה וְאֶל-עַם וָעָם ּכִלְׁשֹונֹו:  לְִהיֹות ּכָל-אִיׁש ֹשֵׂרר ְּבֵביתֹו

ּוְמַדֵּבר ּכִלְׁשֹון עַּמֹו. 

פרק ב
וְאֵת ִּתי  אֶת-וְַשׁ זָכַר  וֵרֹוׁש,  ֲאַחְשׁ ַהֶּמלְֶך  ֲחַמת  ְך  ּכְֹשׁ ָהאֵּלֶה  ַהְּדָבִרים  אַַחר   א
ְרָתיו:  יְַבְקׁשּו וַֹּיאְמרּו נַעֲֵרי-ַהֶּמלְֶך ְמָשׁ ר-נִגְזַר עָלֶיָה.  ב ָתה וְאֵת ֲאֶשׁ ר-עָָשׂ  ֲאֶשׁ
ְּבכָל-ְמִדינֹות ַהֶּמלְֶך ּפְִקיִדים  וְיַפְֵקד  ג ַמְראֶה.   נְעָרֹות ְּבתּולֹות טֹובֹות   לֶַּמלְֶך 
ן ַהִּביָרה אֶל-ֵּבית  ַמלְכּותֹו וְיְִקְּבצּו אֶת-ּכָל-נַעֲָרה-ְבתּולָה טֹוַבת ַמְראֶה אֶל-ׁשּוַשׁ
וְַהּנַעֲָרה וְנָתֹון ַּתְמֻרֵקיֶהן.  ד ים;  ֵמר ַהּנִָשׁ ֹשׁ ים אֶל-יַד ֵהגֶא ְסִריס ַהֶּמלְֶך   ַהּנִָשׁ
ִּתי; וַּיִיַטב ַהָּדָבר ְּבעֵינֵי ַהֶּמלְֶך וַּיַעַׂש ר ִּתיַטב ְּבעֵינֵי ַהֶּמלְֶך, ִּתְמלְֹך ַּתַחת וְַשׁ  ֲאֶשׁ
ְמעִי ֶּבן- מֹו ָמְרֳּדכַי ֶּבן יָאִיר ֶּבן-ִשׁ ן ַהִּביָרה; ּוְשׁ אִיׁש יְהּוִדי ָהיָה ְּבׁשּוַשׁ ּכֵן.        ה
ר ָהגְלְָתה עִם יְכָנְיָה לַיִם עִם-ַהֹּגלָה ֲאֶשׁ ר ָהגְלָה ִמירּוָשׁ ֲאֶשׁ  ִקיׁש, אִיׁש יְִמינִי.  ו
ֹאֵמן אֶת-ֲהַדָּסה ִהיא וַיְִהי  ז ָּבֶבל.   ר ֶהגְלָה נְבּוכְַדנֶּצַר ֶמלְֶך  ֲאֶשׁ  ֶמלְֶך-יְהּוָדה, 
 אְֶסֵּתר ַּבת-ֹּדדֹו, ּכִי אֵין לָּה אָב וָאֵם; וְַהּנַעֲָרה יְפַת-ֹּתאַר וְטֹוַבת ַמְראֶה ּוְבמֹות
ַמע ְּדַבר-ַהֶּמלְֶך וְָדתֹו ּוְבִהָּקֵבץ וַיְִהי ְּבִהָּשׁ  אִָביָה וְאִָּמּה לְָקָחּה ָמְרֳּדכַי לֹו לְַבת.  ח
ן ַהִּביָרה אֶל-יַד ֵהגָי; וִַּתּלַָקח אְֶסֵּתר אֶל-ֵּבית ַהֶּמלְֶך אֶל- נְעָרֹות ַרּבֹות אֶל-ׁשּוַשׁ
וִַּתיַטב ַהּנַעֲָרה ְבעֵינָיו וִַּתָּשׂא ֶחֶסד לְפָנָיו וַיְַבֵהל אֶת- ים.  ט ֵמר ַהּנִָשׁ יַד ֵהגַי ֹשׁ
ַבע ַהּנְעָרֹות ָהְרֻאיֹות לֶָתת-לָּה ִמֵּבית  ַּתְמרּוֶקיָה וְאֶת-ָמנֹוֶתָה לֵָתת לָּה וְאֵת ֶשׁ
לֹא-ִהּגִיָדה אְֶסֵּתר אֶת-עַָּמּה ים.  י ּנֶָה וְאֶת-נַעֲרֹוֶתיָה לְטֹוב ֵּבית ַהּנִָשׁ  ַהֶּמלְֶך; וַיְַשׁ
ּוְבכָל-יֹום וָיֹום, ָמְרֳּדכַי ר לֹא-ַתּגִיד.  יא  וְאֶת-מֹולְַדָּתּה:  ּכִי ָמְרֳּדכַי צִּוָה עָלֶיָה ֲאֶשׁ
ָּבּה. ה  ּוַמה-ּיֵעֶָשׂ אְֶסֵּתר  לֹום  אֶת-ְשׁ לַָדעַת  ים:   ֵּבית-ַהּנִָשׁ ֲחצַר  לִפְנֵי    ִמְתַהּלְֵך 
וֵרֹוׁש ִמֵּקץ ֱהיֹות לָּה ּכְָדת ּוְבַהּגִיעַ ֹּתר נַעֲָרה וְנַעֲָרה לָבֹוא אֶל-ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ  יב
ֶמן ְּבֶשׁ ים  ֳחָדִשׁ ה  ָּשׁ ִשׁ ְמרּוֵקיֶהן:   יְֵמי  יְִמלְאּו  ּכֵן  ּכִי  ֹחֶדׁש,  ר  עָָשׂ נֵים  ְשׁ ים   ַהּנִָשׁ
ּוָבזֶה ַהּנַעֲָרה ָּבאָה אֶל- ים. יג ִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהּנִָשׁ ים ַּבְּבָשׂ ה ֳחָדִשׁ ָּשׁ ַהֹּמר וְִשׁ
ים עַד-ֵּבית ַהֶּמלְֶך. ר ֹּתאַמר יִּנֵָתן לָּה לָבֹוא עִָּמּה ִמֵּבית ַהּנִָשׁ   ַהֶּמלְֶך, אֵת ּכָל-ֲאֶשׁ
גַז עְַשׁ ַשׁ אֶל-יַד  נִי  ֵשׁ ים  ַהּנִָשׁ אֶל-ֵּבית  ָבה  ָשׁ ִהיא  ּוַבֹּבֶקר  ָבאָה  ִהיא  ָּבעֶֶרב   יד
ָּבּה אִם-ָחפֵץ  ּכִי  אֶל-ַהֶּמלְֶך  עֹוד  לֹא-ָתבֹוא  ים:   ַהּפִילַגְִשׁ ֵמר  ֹשׁ ַהֶּמלְֶך   ְסִריס 
ר ֲאֶשׁ ָמְרֳּדכַי  ֹּדד  ַּבת-ֲאִביַחיִל  ֹּתר-אְֶסֵּתר  ּוְבַהּגִיעַ  טו ם.   ְבֵשׁ וְנְִקְראָה   ַהֶּמלְֶך 
ֵהגַי ֹיאַמר  ר  אִם אֶת-ֲאֶשׁ ּכִי  ָּדָבר,  ה  ִבְקָשׁ לֹא  אֶל-ַהֶּמלְֶך  לָבֹוא  לְַבת   לַָקח-לֹו 
וִַּתּלַָקח ים; וְַּתִהי אְֶסֵּתר נֵֹשׂאת ֵחן ְּבעֵינֵי ּכָל-ֹראֶיָה.  טז ֵמר ַהּנִָשׁ  ְסִריס-ַהֶּמלְֶך ֹשׁ
יִרי הּוא-ֹחֶדׁש ֵטֵבת, וֵרֹוׁש אֶל-ֵּבית ַמלְכּותֹו ַּבֹחֶדׁש ָהעֲִשׂ  אְֶסֵּתר אֶל-ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ
וִַּתָּשׂא-ֵחן ים  ִמּכָל-ַהּנִָשׁ אֶת-אְֶסֵּתר  ַהֶּמלְֶך  וַּיֶאֱַהב  יז לְַמלְכּותֹו.   ַבע  נַת-ֶשׁ  ִּבְשׁ
ִּתי. ּה וַּיְַמלִיכֶָה ַּתַחת וְַשׁ   וֶָחֶסד לְפָנָיו ִמּכָל-ַהְּבתּולֹות; וַּיֶָשׂם ּכֶֶתר-ַמלְכּות ְּבֹראָשׁ
וֲַהנָָחה אְֶסֵּתר;  ֵּתה  ִמְשׁ אֵת  וַעֲָבָדיו,  ָריו  לְכָל-ָשׂ גָדֹול  ֶּתה  ִמְשׁ ַהֶּמלְֶך  וַּיַעַׂש   יח
נִית; ּוָמְרֳּדכַי ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולֹות ֵשׁ אֵת ּכְיַד ַהֶּמלְֶך.  יט ה וַּיִֵּתן ַמְשׂ  לְַּמִדינֹות עָָשׂ
צִּוָה ר  ּכֲַאֶשׁ וְאֶת-עַָּמּה  מֹולְַדָּתּה  ַמּגֶֶדת  אְֶסֵּתר  אֵין  כ עַר-ַהֶּמלְֶך.   ְּבַשׁ ב   ֹיֵשׁ
אִּתֹו. ְבאְָמנָה  ָהיְָתה  ר  ּכֲַאֶשׁ ה  ֹעָשׂ אְֶסֵּתר  ָמְרֳּדכַי  וְאֶת-ַמֲאַמר  ָמְרֳּדכָי;          עָלֶיָה 
נֵי-ָסִריֵסי ְשׁ וֶָתֶרׁש  ִּבגְָתן  ָקצַף  עַר-ַהֶּמלְֶך;  ְּבַשׁ ב  יֹוֵשׁ ּוָמְרֳּדכַי  ָהֵהם  ַּבּיִָמים   כא
ַהָּדָבר וַּיִּוַָדע  כב וֵֹרׁש.   ֲאַחְשׁ ַּבֶּמלְֶך  יָד  לַֹח  לְִשׁ וַיְַבְקׁשּו  ַהַּסף  ְמֵרי  ִמֹּשׁ  ַהֶּמלְֶך 
וַיְֻבַּקׁש ם ָמְרֳּדכָי.  כג  לְָמְרֳּדכַי וַּיַּגֵד לְאְֶסֵּתר ַהַּמלְּכָה; וַֹּתאֶמר אְֶסֵּתר לֶַּמלְֶך ְּבֵשׁ

נֵיֶהם עַל-עֵץ; וַּיִּכֵָתב ְּבֵספֶר ִּדְבֵרי ַהּיִָמים, לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך.   ַהָּדָבר וַּיִָּמצֵא וַּיִָּתלּו ְשׁ

פרק ג
וֵרֹוׁש אֶת-ָהָמן ֶּבן-ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי, אַַחר ַהְּדָבִרים ָהאֵּלֶה ּגִַּדל ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ  א
וְכָל-עְַבֵדי ַהֶּמלְֶך ר אִּתֹו.  ב ִרים ֲאֶשׁ  וַיְנְַּשׂאֵהּו; וַּיֶָשׂם אֶת-ּכְִסאֹו ֵמעַל ּכָל-ַהָּשׂ
ַּתֲחוִים לְָהָמן, ּכִי-כֵן צִּוָה-לֹו ַהֶּמלְֶך; ּוָמְרֳּדכַי, עַר ַהֶּמלְֶך ֹּכְרעִים ּוִמְשׁ ר-ְּבַשׁ  ֲאֶשׁ
עַר ַהֶּמלְֶך, לְָמְרֳּדכָי: ר-ְּבַשׁ וַֹּיאְמרּו עְַבֵדי ַהֶּמלְֶך ֲאֶשׁ ַּתֲחוֶה.  ג   לֹא יִכְַרע וְלֹא יְִשׁ
וַיְִהי באמרם )ּכְאְָמָרם( אֵלָיו יֹום וָיֹום  ַמּדּועַ אַָּתה עֹוֵבר אֵת ִמצְוַת ַהֶּמלְֶך.  ד
ַמע ֲאלֵיֶהם; וַּיַּגִידּו לְָהָמן לְִראֹות ֲהיַעְַמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדכַי, ּכִי-ִהּגִיד לֶָהם  וְלֹא ָשׁ
ַּתֲחוֶה לֹו; וַּיִָּמלֵא ָהָמן וַּיְַרא ָהָמן, ּכִי-אֵין ָמְרֳּדכַי ֹּכֵרעַ ּוִמְשׁ ר-הּוא יְהּוִדי.  ה  ֲאֶשׁ
לַֹח יָד ְּבָמְרֳּדכַי לְַבּדֹו, ּכִי-ִהּגִידּו לֹו אֶת-עַם ָמְרֳּדכָי; וַּיִֶבז ְּבעֵינָיו לְִשׁ  ֵחָמה.  ו
וֵרֹוׁש, עַם ֲאַחְשׁ ר ְּבכָל-ַמלְכּות  ֲאֶשׁ ִמיד אֶת-ּכָל-ַהּיְהּוִדים  ָהָמן לְַהְשׁ  וַיְַבֵּקׁש 
לֶַּמלְֶך ֵרה  עְֶשׂ ֵּתים  ְשׁ נַת  ִּבְשׁ נִיָסן  הּוא-ֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון  ַּבֹחֶדׁש  ז  ָמְרֳּדכָי.  
לְֹחֶדׁש ּוֵמֹחֶדׁש  לְיֹום  ִמּיֹום  ָהָמן  לִפְנֵי  ַהּגֹוָרל  הּוא  ּפּור  ִהּפִיל  וֵרֹוׁש:    ֲאַחְשׁ
נֹו וֵרֹוׁש, יְֶשׁ וַֹּיאֶמר ָהָמן לֶַּמלְֶך ֲאַחְשׁ ר, הּוא-ֹחֶדׁש ֲאָדר.        ח נֵים-עָָשׂ  ְשׁ
נֹות  עַם-אֶָחד ְמֻפּזָר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהעִַּמים ְּבֹכל ְמִדינֹות ַמלְכּוֶתָך; וְָדֵתיֶהם ֹשׁ
אִם- ט וֶה לְַהּנִיָחם.   וְלֶַּמלְֶך אֵין-ֹשׁ ים  ֹעִשׂ ַהֶּמלְֶך אֵינָם  וְאֶת-ָּדֵתי  ִמּכָל-עָם 
עַל-יְֵדי קֹול  אְֶשׁ ּכִּכַר-ּכֶֶסף  ֲאלָפִים  ֶרת  וַעֲֶשׂ לְאְַּבָדם;  יִּכֵָתב  טֹוב   עַל-ַהֶּמלְֶך 
ֵמעַל אֶת-ַטַּבעְּתֹו  ַהֶּמלְֶך  וַּיַָסר  י ַהֶּמלְֶך.   אֶל-ּגִנְזֵי  לְָהִביא  ַהְּמלָאכָה  י   ֹעֵשׂ
ַהֶּמלְֶך וַֹּיאֶמר  יא ַהּיְהּוִדים.   ֹצֵרר  ָהֲאגָגִי,  ֶּבן-ַהְּמָדָתא  לְָהָמן  וַּיְִּתנָּה   יָדֹו; 
ֹספְֵרי וַּיִָּקְראּו  יב ְּבעֵינֶיָך.   ּכַּטֹוב  ּבֹו  לַעֲׂשֹות  וְָהעָם  לְָך;  נָתּון  ַהּכֶֶסף   לְָהָמן 
ר-צִּוָה ָהָמן וַּיִּכֵָתב ּכְכָל-ֲאֶשׁ ר יֹום ּבֹו  ה עָָשׂ לֹוָשׁ  ַהֶּמלְֶך ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ִּבְשׁ
ֵרי עַם ר עַל-ְמִדינָה ּוְמִדינָה וְאֶל-ָשׂ ַּדְרּפְנֵי-ַהֶּמלְֶך וְאֶל-ַהּפַחֹות ֲאֶשׁ  אֶל ֲאַחְשׁ
וֵֹרׁש נִכְָּתב ם ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ  וָעָם ְמִדינָה ּוְמִדינָה ּכִכְָתָבּה וְעַם וָעָם ּכִלְׁשֹונֹו:  ְּבֵשׁ
אֶל-ּכָל-ְמִדינֹות ָהָרצִים  ְּביַד  ְספִָרים  לֹוַח  וְנְִשׁ יג ַהֶּמלְֶך.   ְּבַטַּבעַת   וְנְֶחָּתם 
ים ִמיד לֲַהֹרג ּולְאֵַּבד אֶת-ּכָל-ַהּיְהּוִדים ִמּנַעַר וְעַד-זֵָקן ַטף וְנִָשׁ  ַהֶּמלְֶך, לְַהְשׁ
לָלָם ּוְשׁ ֲאָדר;  הּוא-ֹחֶדׁש  ר  נֵים-עָָשׂ ְשׁ לְֹחֶדׁש  ר  עָָשׂ ה  לֹוָשׁ ִּבְשׁ אֶָחד   ְּביֹום 
גֶן ַהּכְָתב לְִהּנֵָתן ָּדת ְּבכָל-ְמִדינָה ּוְמִדינָה ּגָלּוי לְכָל-ָהעִַּמים, ּפְַתֶשׁ  לָבֹוז.  יד
וְַהָּדת ַהֶּמלְֶך  ִּבְדַבר  ְדחּופִים  יָצְאּו  ָהָרצִים  טו ַהּזֶה.   לַּיֹום  עֲִתִדים   לְִהיֹות 

ן נָבֹוכָה.   ּתֹות וְָהעִיר ׁשּוָשׁ בּו לְִשׁ ן ַהִּביָרה; וְַהֶּמלְֶך וְָהָמן יְָשׁ נְִּתנָה ְּבׁשּוַשׁ

פרק ד
ַשׂק וַּיִלְַּבׁש  אֶת-ְּבגָָדיו  ָמְרֳּדכַי  וַּיְִקַרע  ה  נַעֲָשׂ ר  אֶת-ּכָל-ֲאֶשׁ יַָדע  ּוָמְרֳּדכַי   א
עַר- וַּיָבֹוא עַד לִפְנֵי ַשׁ וָאֵפֶר; וַּיֵצֵא ְּבתֹוְך ָהעִיר וַּיִזְעַק זְעָָקה גְדֹולָה ּוָמָרה.  ב
ּוְבכָל-ְמִדינָה ּוְמִדינָה ק.  ג עַר ַהֶּמלְֶך ִּבלְבּוׁש ָשׂ  ַהֶּמלְֶך:  ּכִי אֵין לָבֹוא אֶל-ַשׁ
ר ְּדַבר-ַהֶּמלְֶך וְָדתֹו ַמּגִיעַ, אֵֶבל ּגָדֹול לַּיְהּוִדים וְצֹום ּוְבכִי ּוִמְסּפֵד;  ְמקֹום ֲאֶשׁ
וְָסִריֶסיָה אְֶסֵּתר  נַעֲרֹות  )וַָּתבֹואנָה(  ותבואינה  ד לַָרִּבים.   יֻּצַע  וָאֵפֶר  ק   ַשׂ
אֶת-ָמְרֳּדכַי לְַהלְִּביׁש  ְּבגִָדים  לַח  וִַּתְשׁ ְמֹאד;  ַהַּמלְּכָה  וִַּתְתַחלְַחל  לָּה   וַּיַּגִידּו 
ַהֶּמלְֶך ִמָּסִריֵסי  לֲַהָתְך  אְֶסֵּתר  וִַּתְקָרא  ה ִקֵּבל.   וְלֹא  ֵמעָלָיו,  ּקֹו  ַשׂ  ּולְָהִסיר 
וַּיֵצֵא ר ֶהעֱִמיד לְפָנֶיָה וְַּתצַּוֵהּו עַל-ָמְרֳּדכָי, לַָדעַת ַמה-ּזֶה וְעַל-ַמה-ּזֶה.  ו  ֲאֶשׁ

וַּיַּגֶד-לֹו ָמְרֳּדכַי עַר-ַהֶּמלְֶך.  ז ר לִפְנֵי ַשׁ  ֲהָתְך אֶל-ָמְרֳּדכָי, אֶל-ְרחֹוב ָהעִיר ֲאֶשׁ
קֹול עַל-ּגִנְזֵי לְִשׁ ָהָמן  אַָמר  ר  ֲאֶשׁ ַהּכֶֶסף  ת  וְאֵת ּפָָרַשׁ ָקָרהּו;  ר  ּכָל-ֲאֶשׁ  אֵת 
ר- ֲאֶשׁ ּכְָתב-ַהָּדת  גֶן  וְאֶת-ּפְַתֶשׁ ח לְאְַּבָדם.   )ַּבּיְהּוִדים(,  ביהודיים  ַהֶּמלְֶך 
ּולְצַּוֹות לָּה;  ּולְַהּגִיד  אֶת-אְֶסֵּתר  לְַהְראֹות  לֹו,  נַָתן  ִמיָדם  לְַהְשׁ ן  ְּבׁשּוָשׁ  נִַּתן 
וַּיָבֹוא ט עַל-עַָּמּה.   ִמּלְפָנָיו,  ּולְַבֵּקׁש  לְִהְתַחּנֶן-לֹו  אֶל-ַהֶּמלְֶך  לָבֹוא   עָלֶיָה 
וְַּתצַּוֵהּו לֲַהָתְך  אְֶסֵּתר  וַֹּתאֶמר  י ָמְרֳּדכָי.   ִּדְבֵרי  אֵת  לְאְֶסֵּתר  וַּיַּגֵד   ֲהָתְך; 
ר ּכָל-אִיׁש ֹיְדעִים ֲאֶשׁ ּכָל-עְַבֵדי ַהֶּמלְֶך וְעַם-ְמִדינֹות ַהֶּמלְֶך   אֶל-ָמְרֳּדכָי.  יא
ר לֹא-יִָּקֵרא אַַחת ָּדתֹו ר יָבֹוא-אֶל-ַהֶּמלְֶך אֶל-ֶהָחצֵר ַהּפְנִיִמית ֲאֶשׁ ה ֲאֶשׁ  וְאִָּשׁ
לֹא וֲַאנִי  וְָחיָה;  ַהּזָָהב  ְרִביט  אֶת-ַשׁ ַהֶּמלְֶך  יט-לֹו  יֹוִשׁ ר  ֵמֲאֶשׁ לְַבד   לְָהִמית 
ִּדְבֵרי לְָמְרֳּדכָי אֵת  וַּיַּגִידּו  יב יֹום.   ים  לֹוִשׁ ְשׁ זֶה   נְִקֵראִתי לָבֹוא אֶל-ַהֶּמלְֶך, 
ְך לְִהָּמלֵט יב אֶל-אְֶסֵּתר:  אַל-ְּתַדִּמי ְבנַפְֵשׁ וַֹּיאֶמר ָמְרֳּדכַי לְָהִשׁ  אְֶסֵּתר.  יג
ֶרוַח ַהֹּזאת,  ָּבעֵת  י  ַּתֲחִריִשׁ ּכִי אִם-ַהֲחֵרׁש  יד ִמּכָל-ַהּיְהּוִדים.    ֵּבית-ַהֶּמלְֶך 
יֹוֵדעַ, ּוִמי  ֹּתאֵבדּו;  ּוֵבית-אִָביְך  וְאְַּת  אֵַחר  ִמָּמקֹום  לַּיְהּוִדים  יַעֲמֹוד   וְַהּצָלָה 
אֶל-ָמְרֳּדכָי. יב  לְָהִשׁ אְֶסֵּתר  וַֹּתאֶמר  טו לַַּמלְכּות.   ִהּגַעְַּת  ּכָֹזאת    אִם-לְעֵת 
ן וְצּומּו עָלַי וְאַל-ֹּתאכְלּו וְאַל- לְֵך ּכְנֹוס אֶת-ּכָל-ַהּיְהּוִדים ַהּנְִמצְאִים ְּבׁשּוָשׁ טז

ת יִָמים לַיְלָה וָיֹום, ּגַם-ֲאנִי וְנַעֲֹרַתי אָצּום ּכֵן; ּוְבכֵן אָבֹוא אֶל- לֶֹשׁ ּתּו ְשׁ ִּתְשׁ
וַּיַעֲֹבר ָמְרֳּדכָי; וַּיַעַׂש ּכְֹכל ר אַָבְדִּתי אָָבְדִּתי.  יז ר לֹא-כַָּדת וְכֲַאֶשׁ  ַהֶּמלְֶך ֲאֶשׁ

ר-צִּוְָתה עָלָיו אְֶסֵּתר. ֲאֶשׁ

פרק ה
ֵּבית-ַהֶּמלְֶך ַּבֲחצַר  וַַּתעֲֹמד  ַמלְכּות  אְֶסֵּתר  וִַּתלְַּבׁש  י  לִיִשׁ ַהְּשׁ ַּבּיֹום  וַיְִהי   א
ב עַל-ּכִֵּסא ַמלְכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמלְכּות  ַהּפְנִיִמית נֹכַח ֵּבית ַהֶּמלְֶך; וְַהֶּמלְֶך יֹוֵשׁ
וַיְִהי כְִראֹות ַהֶּמלְֶך אֶת-אְֶסֵּתר ַהַּמלְּכָה ֹעֶמֶדת ֶּבָחצֵר,  נֹכַח ּפֶַתח ַהָּביִת.  ב
ְּביָדֹו ר  ֲאֶשׁ ַהּזָָהב  ְרִביט  אֶת-ַשׁ לְאְֶסֵּתר  ַהֶּמלְֶך  ט  וַּיֹוֶשׁ ְּבעֵינָיו;  ֵחן  אָה   נְָשׂ
וַֹּיאֶמר לָּה ַהֶּמלְֶך ַמה-ּלְָך אְֶסֵּתר ְרִביט.  ג  וִַּתְקַרב אְֶסֵּתר וִַּתּגַע ְּבֹראׁש ַהַּשׁ
אְֶסֵּתר וַֹּתאֶמר  ד לְָך.   וְיִּנֵָתן  ַהַּמלְכּות  עַד-ֲחצִי  ֵתְך  ּוַמה-ַּבָּקָשׁ  ַהַּמלְּכָה; 
יִתי ר-עִָשׂ ֲאֶשׁ ֶּתה  אֶל-ַהִּמְשׁ ַהּיֹום  וְָהָמן  ַהֶּמלְֶך  יָבֹוא  טֹוב,   אִם-עַל-ַהֶּמלְֶך 
וַֹּיאֶמר ַהֶּמלְֶך, ַמֲהרּו אֶת-ָהָמן לַעֲׂשֹות אֶת-ְּדַבר אְֶסֵּתר; וַּיָֹבא ַהֶּמלְֶך  לֹו.  ה
ֵּתה וַֹּיאֶמר ַהֶּמלְֶך לְאְֶסֵּתר ְּבִמְשׁ ָתה אְֶסֵּתר.  ו ר-עְָשׂ ֶּתה ֲאֶשׁ  וְָהָמן אֶל-ַהִּמְשׁ
וַַּתעַן ֵתְך עַד-ֲחצִי ַהַּמלְכּות וְֵתעָׂש.  ז אֵלֵָתְך וְיִּנֵָתן לְָך; ּוַמה-ַּבָּקָשׁ ִן ַמה-ְּשׁ  ַהּיַי
וְאִם- ַהֶּמלְֶך  ְּבעֵינֵי  ֵחן  אִם-ָמצָאִתי  ח ִתי.   ּוַבָּקָשׁ אֵלִָתי  ְשׁ וַֹּתאַמר:   אְֶסֵּתר 
ִתי, יָבֹוא ַהֶּמלְֶך וְָהָמן אֵלִָתי וְלַעֲׂשֹות אֶת-ַּבָּקָשׁ  עַל-ַהֶּמלְֶך טֹוב לֵָתת אֶת-ְשׁ
וַּיֵצֵא ָהָמן ה ּכְִדַבר ַהֶּמלְֶך.  ט ר אֶעֱֶשׂה לֶָהם ּוָמָחר אֶעֱֶשׂ ֶּתה ֲאֶשׁ  אֶל-ַהִּמְשׁ
וְלֹא- ַהֶּמלְֶך  עַר  ְּבַשׁ ָהָמן אֶת-ָמְרֳּדכַי  וְכְִראֹות  וְטֹוב לֵב;  ֵמַח  ָשׂ ַּבּיֹום ַההּוא 
וַּיָבֹוא ָהָמן  וַּיְִתאַּפַק  י ֵחָמה.   עַל-ָמְרֳּדכַי  ָהָמן  וַּיִָּמלֵא  ִמֶּמּנּו,  וְלֹא-זָע   ָקם 
וַיְַסּפֵר לֶָהם ָהָמן ּתֹו.  יא וַּיֵָבא אֶת-ֹאֲהָביו וְאֶת-זֶֶרׁש אְִשׁ לַח  וַּיְִשׁ  אֶל-ֵּביתֹו; 
ר נְִּשׂאֹו עַל- ר ּגְִּדלֹו ַהֶּמלְֶך וְאֵת ֲאֶשׁ רֹו וְֹרב ָּבנָיו; וְאֵת ּכָל-ֲאֶשׁ אֶת-ּכְבֹוד עְָשׁ
וַֹּיאֶמר ָהָמן, אַף לֹא-ֵהִביאָה אְֶסֵּתר ַהַּמלְּכָה עִם- ִרים וְעְַבֵדי ַהֶּמלְֶך.  יב ַהָּשׂ

ֲאנִי ָקרּוא-לָּה וְגַם-לְָמָחר  ָתה ּכִי אִם-אֹוִתי;  ר-עָָשׂ ֲאֶשׁ ֶּתה   ַהֶּמלְֶך אֶל-ַהִּמְשׁ
ר ֲאנִי ֹראֶה אֶת-ָמְרֳּדכַי וֶה לִי:  ְּבכָל-עֵת ֲאֶשׁ וְכָל-זֶה אֵינֶּנּו ֹשׁ  עִם-ַהֶּמלְֶך.  יג
ּתֹו וְכָל-ֹאֲהָביו יַעֲׂשּו-עֵץ וַֹּתאֶמר לֹו זֶֶרׁש אְִשׁ עַר ַהֶּמלְֶך.  יד ב ְּבַשׁ  ַהּיְהּוִדי, יֹוֵשׁ
ּוֹבא-עִם- עָלָיו  אֶת-ָמְרֳּדכַי  וְיְִתלּו  לֶַּמלְֶך  אֱֹמר  ּוַבֹּבֶקר  אַָּמה  ים  ֲחִמִּשׁ ּגָֹבַּה 

ֵמַח; וַּיִיַטב ַהָּדָבר לִפְנֵי ָהָמן וַּיַעַׂש ָהעֵץ. ֶּתה ָשׂ ַהֶּמלְֶך אֶל-ַהִּמְשׁ

פרק ו
נַת ַהֶּמלְֶך; וַֹּיאֶמר לְָהִביא אֶת-ֵספֶר ַהּזִכְֹרנֹות ִּדְבֵרי ַּבּלַיְלָה ַההּוא נְָדָדה ְשׁ  א
ר ִהּגִיד ָמְרֳּדכַי עַל- וַּיִָּמצֵא כָתּוב ֲאֶשׁ ַהּיִָמים וַּיְִהיּו נְִקָראִים לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך.  ב
יָד לַֹח  לְִשׁ ִּבְקׁשּו  ר  ֲאֶשׁ ַהַּסף:   ְמֵרי  ִמֹּשׁ ַהֶּמלְֶך,  ָסִריֵסי  נֵי  ְשׁ וֶָתֶרׁש   ִּבגְָתנָא 
יְָקר ּוגְדּוּלָה לְָמְרֳּדכַי עַל- ה  וַֹּיאֶמר ַהֶּמלְֶך, ַמה-ּנַעֲָשׂ ג וֵרֹוׁש.   ֲאַחְשׁ ַּבֶּמלְֶך 
ַהֶּמלְֶך וַֹּיאֶמר  ד ָּדָבר.   עִּמֹו  לֹא-נַעֲָשׂה  ְרָתיו  ְמָשׁ ַהֶּמלְֶך  נַעֲֵרי  וַֹּיאְמרּו   זֶה; 
לְִתלֹות לֶַּמלְֶך  לֵאֹמר  ַהִחיצֹונָה  ֵּבית-ַהֶּמלְֶך  לֲַחצַר  ָּבא  וְָהָמן  ֶבָחצֵר;   ִמי 
וַֹּיאְמרּו נַעֲֵרי ַהֶּמלְֶך אֵלָיו, ִהּנֵה ָהָמן ר-ֵהכִין לֹו.  ה  אֶת-ָמְרֳּדכַי עַל-ָהעֵץ ֲאֶשׁ
וַּיָבֹוא ָהָמן וַֹּיאֶמר לֹו ַהֶּמלְֶך ַמה-ּלַעֲׂשֹות  ֹעֵמד ֶּבָחצֵר; וַֹּיאֶמר ַהֶּמלְֶך יָבֹוא.  ו
ר ַהֶּמלְֶך ָחפֵץ ִּביָקרֹו; וַֹּיאֶמר ָהָמן ְּבלִּבֹו לְִמי יְַחֹּפץ ַהֶּמלְֶך לַעֲׂשֹות  ָּבאִיׁש ֲאֶשׁ
ר ַהֶּמלְֶך ָחפֵץ ִּביָקרֹו. וַֹּיאֶמר ָהָמן אֶל-ַהֶּמלְֶך:  אִיׁש ֲאֶשׁ   יְָקר יֹוֵתר ִמֶּמּנִי.  ז
ר ָרכַב עָלָיו ַהֶּמלְֶך ר לַָבׁש-ּבֹו ַהֶּמלְֶך; וְסּוס ֲאֶשׁ יִָביאּו לְבּוׁש ַמלְכּות ֲאֶשׁ  ח
ֵרי וְנָתֹון ַהּלְבּוׁש וְַהּסּוס עַל-יַד-אִיׁש ִמָּשׂ ר נִַּתן ּכֶֶתר ַמלְכּות ְּבֹראׁשֹו.  ט  וֲַאֶשׁ
ר ַהֶּמלְֶך ָחפֵץ ִּביָקרֹו; וְִהְרּכִיֻבהּו  ַהֶּמלְֶך ַהּפְַרְּתִמים וְִהלְִּביׁשּו אֶת-ָהאִיׁש ֲאֶשׁ
ר ַהֶּמלְֶך ָחפֵץ ה לָאִיׁש ֲאֶשׁ  עַל-ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהעִיר וְָקְראּו לְפָנָיו ּכָכָה יֵעֶָשׂ
ר ּכֲַאֶשׁ וְאֶת-ַהּסּוס  אֶת-ַהּלְבּוׁש  ַקח  ַמֵהר  לְָהָמן  ַהֶּמלְֶך  וַֹּיאֶמר  י  ִּביָקרֹו.  
ָּדָבר אַל-ַּתּפֵל  ַהֶּמלְֶך:   עַר  ְּבַשׁ ב  ַהּיֹוֵשׁ ַהּיְהּוִדי  לְָמְרֳּדכַי  וַעֲֵשׂה-כֵן   ִּדַּבְרָּת 
וַּיִַּקח ָהָמן אֶת-ַהּלְבּוׁש וְאֶת-ַהּסּוס וַּיַלְֵּבׁש אֶת-ָמְרֳּדכָי; ר ִּדַּבְרָּת.  יא  ִמֹּכל ֲאֶשׁ
ר ַהֶּמלְֶך ָחפֵץ ֲאֶשׁ ה לָאִיׁש  יֵעֶָשׂ וַּיְִקָרא לְפָנָיו ּכָכָה   וַּיְַרּכִיֵבהּו ִּבְרחֹוב ָהעִיר 
עַר ַהֶּמלְֶך; וְָהָמן נְִדַחף אֶל-ֵּביתֹו אֵָבל וֲַחפּוי ב ָמְרֳּדכַי אֶל-ַשׁ וַּיָָשׁ  ִּביָקרֹו.  יב
ר ָקָרהּו; וַֹּיאְמרּו ּתֹו ּולְכָל-ֹאֲהָביו אֵת ּכָל-ֲאֶשׁ וַיְַסּפֵר ָהָמן לְזֶֶרׁש אְִשׁ  ֹראׁש.  יג
ר ַהִחּלֹוָת לִנְֹּפל לְפָנָיו ּתֹו אִם ִמּזֶַרע ַהּיְהּוִדים ָמְרֳּדכַי ֲאֶשׁ  לֹו ֲחכָָמיו וְזֶֶרׁש אְִשׁ
וְָסִריֵסי ַהֶּמלְֶך עֹוָדם ְמַדְּבִרים עִּמֹו   לֹא-תּוכַל לֹו, ּכִי-נָפֹול ִּתּפֹול לְפָנָיו.  יד

ָתה אְֶסֵּתר. ר-עְָשׂ ֶּתה ֲאֶשׁ ִהּגִיעּו; וַּיְַבִהלּו לְָהִביא אֶת-ָהָמן אֶל-ַהִּמְשׁ

פרק ז
וַֹּיאֶמר ַהֶּמלְֶך לְאְֶסֵּתר ּתֹות עִם-אְֶסֵּתר ַהַּמלְּכָה.  ב וַּיָֹבא ַהֶּמלְֶך וְָהָמן לְִשׁ  א
אֵלֵָתְך אְֶסֵּתר ַהַּמלְּכָה וְִתּנֵָתן לְָך; ּוַמה- ִן, ַמה-ְּשׁ ֵּתה ַהּיַי נִי ְּבִמְשׁ ּגַם ַּבּיֹום ַהֵּשׁ
אִם- וַֹּתאַמר,  ַהַּמלְּכָה  אְֶסֵּתר  וַַּתעַן  ג וְֵתעָׂש.   ַהַּמלְכּות  עַד-ֲחצִי  ֵתְך  ַּבָּקָשׁ
אֵלִָתי וְעִַּמי י ִּבְשׁ  ָמצָאִתי ֵחן ְּבעֵינֶיָך ַהֶּמלְֶך וְאִם-עַל-ַהֶּמלְֶך טֹוב:  ִּתּנֶָתן-לִי נַפְִשׁ
ִמיד לֲַהרֹוג ּולְאֵַּבד; וְאִּלּו לַעֲָבִדים ּכִי נְִמּכְַרנּו ֲאנִי וְעִַּמי לְַהְשׁ ִתי.  ד  ְּבַבָּקָשׁ
וַֹּיאֶמר וֶה ְּבנֵזֶק ַהֶּמלְֶך.        ה ִּתי, ּכִי אֵין ַהּצָר ֹשׁ פָחֹות נְִמּכְַרנּו ֶהֱחַרְשׁ  וְלְִשׁ
ר- וֵרֹוׁש וַֹּיאֶמר לְאְֶסֵּתר ַהַּמלְּכָה:  ִמי הּוא זֶה וְאֵי-זֶה הּוא ֲאֶשׁ ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ



וַֹּתאֶמר אְֶסֵּתר, אִיׁש צַר וְאֹויֵב ָהָמן ָהָרע ַהּזֶה; וְָהָמן  ְמלָאֹו לִּבֹו לַעֲׂשֹות ּכֵן.  ו
ִן אֶל-ּגִּנַת ֵּתה ַהּיַי וְַהֶּמלְֶך ָקם ַּבֲחָמתֹו ִמִּמְשׁ  נְִבעַת ִמּלִפְנֵי ַהֶּמלְֶך וְַהַּמלְּכָה.  ז
ּכִי-כָלְָתה ָראָה  ּכִי  ַהַּמלְּכָה,  ֵמאְֶסֵּתר  עַל-נַפְׁשֹו  לְַבֵּקׁש  עַָמד  וְָהָמן   ַהִּביָתן; 
ֵּתה ִמְשׁ אֶל-ֵּבית  ַהִּביָתן  ִמּגִּנַת  ב  ָשׁ וְַהֶּמלְֶך  ח ַהֶּמלְֶך.   ֵמאֵת  ָהָרעָה   אֵלָיו 
ֲהגַם לִכְּבֹוׁש ַהֶּמלְֶך  וַֹּיאֶמר  ר אְֶסֵּתר עָלֶיָה  ֲאֶשׁ נֹפֵל עַל-ַהִּמָּטה  וְָהָמן  ִן   ַהּיַי
וַֹּיאֶמר  אֶת-ַהַּמלְּכָה עִִּמי ַּבָּביִת; ַהָּדָבר יָצָא ִמּפִי ַהֶּמלְֶך ּופְנֵי ָהָמן ָחפּו.  ט
ָהָמן ה  ר-עָָשׂ ֲאֶשׁ ִהּנֵה-ָהעֵץ  ּגַם  ַהֶּמלְֶך  לִפְנֵי  ִמן-ַהָּסִריִסים  אֶָחד   ַחְרבֹונָה 
ים אַָּמה; ֲחִמִּשׁ ּגָֹבַּה  ָהָמן,  ְּבֵבית  ֹעֵמד  ִּדֶּבר-טֹוב עַל-ַהֶּמלְֶך  ר  ֲאֶשׁ  לְָמְרֳּדכַי 
ר-ֵהכִין לְָמְרֳּדכָי; וַּיְִתלּו אֶת-ָהָמן עַל-ָהעֵץ ֲאֶשׁ  וַֹּיאֶמר ַהֶּמלְֶך ְּתֻלהּו עָלָיו.  י

כָכָה. וֲַחַמת ַהֶּמלְֶך ָשׁ

פרק ח
ֹצֵרר ָהָמן  אֶת-ֵּבית  ַהַּמלְּכָה  לְאְֶסֵּתר  וֵרֹוׁש  ֲאַחְשׁ ַהֶּמלְֶך  נַָתן  ַההּוא  ַּבּיֹום   א
היהודיים )ַהּיְהּוִדים(; ּוָמְרֳּדכַי ָּבא לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך, ּכִי-ִהּגִיָדה אְֶסֵּתר ַמה הּוא-
ר ֶהעֱִביר ֵמָהָמן וַּיְִּתנָּה לְָמְרֳּדכָי; וַָּתֶשׂם וַּיַָסר ַהֶּמלְֶך אֶת-ַטַּבעְּתֹו ֲאֶשׁ  לָּה.  ב
וַּתֹוֶסף אְֶסֵּתר וְַּתַדֵּבר לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך  אְֶסֵּתר אֶת-ָמְרֳּדכַי עַל-ֵּבית ָהָמן.        ג
וְאֵת ָהֲאגָגִי  ָהָמן  אֶת-ָרעַת  לְַהעֲִביר  וִַּתְתַחּנֶן-לֹו  וֵַּתְבּךְ  ַרגְלָיו;  לִפְנֵי   וִַּתֹּפל 
ְרִבט ַשׁ אֵת  לְאְֶסֵּתר  ַהֶּמלְֶך  ט  וַּיֹוֶשׁ ד עַל-ַהּיְהּוִדים.   ב  ָחַשׁ ר  ֲאֶשׁ ְבּתֹו   ַמֲחַשׁ
וַֹּתאֶמר אִם-עַל-ַהֶּמלְֶך טֹוב ה ַהֶּמלְֶך.   לִפְנֵי  וַַּתעֲֹמד  וַָּתָקם אְֶסֵּתר   ַהּזָָהב; 
יִּכֵָתב ְּבעֵינָיו,  ֲאנִי  וְטֹוָבה  ַהֶּמלְֶך  לִפְנֵי  ַהָּדָבר  ר  וְכֵָשׁ לְפָנָיו  ֵחן   וְאִם-ָמצָאִתי 
ר ּכַָתב לְאֵַּבד אֶת- ֶבת ָהָמן ֶּבן-ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי ֲאֶשׁ יב אֶת-ַהְּספִָרים ַמֲחֶשׁ לְָהִשׁ
ר- ּכִי אֵיכָכָה אּוכַל וְָראִיִתי ָּבָרעָה ֲאֶשׁ ר ְּבכָל-ְמִדינֹות ַהֶּמלְֶך. ו ַהּיְהּוִדים ֲאֶשׁ
וַֹּיאֶמר ַהֶּמלְֶך  יְִמצָא אֶת-עִַּמי; וְאֵיכָכָה אּוכַל וְָראִיִתי ְּבאְָבַדן מֹולְַדִּתי.        ז
וֵֹרׁש לְאְֶסֵּתר ַהַּמלְּכָה ּולְָמְרֳּדכַי ַהּיְהּוִדי:  ִהּנֵה ֵבית-ָהָמן נַָתִּתי לְאְֶסֵּתר  ֲאַחְשׁ
וְאֶַּתם ּכְִתבּו לַח יָדֹו ביהודיים )ַּבּיְהּוִדים(.  ח ר-ָשׁ  וְֹאתֹו ָּתלּו עַל-ָהעֵץ, עַל ֲאֶשׁ
ם ַהֶּמלְֶך וְִחְתמּו ְּבַטַּבעַת ַהֶּמלְֶך:  ּכִי-כְָתב  עַל-ַהּיְהּוִדים ּכַּטֹוב ְּבעֵינֵיכֶם ְּבֵשׁ
וַּיִָּקְראּו ט יב.   לְָהִשׁ ַהֶּמלְֶך, אֵין  ְּבַטַּבעַת  וְנְַחּתֹום  ם-ַהֶּמלְֶך  ְּבֵשׁ ר-נִכְָּתב   ֲאֶשׁ
ִרים ה וְעְֶשׂ לֹוָשׁ ָן ִּבְשׁ י הּוא-ֹחֶדׁש ִסיו לִיִשׁ  ֹספְֵרי-ַהֶּמלְֶך ָּבעֵת-ַהִהיא ַּבֹחֶדׁש ַהְּשׁ
ַּדְרּפְנִים-וְַהּפַחֹות ר-צִּוָה ָמְרֳּדכַי אֶל-ַהּיְהּוִדים וְאֶל ָהֲאַחְשׁ  ּבֹו, וַּיִּכֵָתב ּכְכָל-ֲאֶשׁ
ְמִדינָה ְמִדינָה,  ּוֵמאָה  ִרים  וְעְֶשׂ ַבע  ֶשׁ וְעַד-ּכּוׁש  ֵמֹהּדּו  ר  ֲאֶשׁ ַהְּמִדינֹות  ֵרי   וְָשׂ
וַּיִכְֹּתב נֹו; וְאֶל-ַהּיְהּוִדים, ּכִכְָתָבם וְכִלְׁשֹונָם.  י  ּוְמִדינָה ּכִכְָתָבּה וְעַם וָעָם ּכִלְֹשׁ
לַח ְספִָרים ְּביַד ָהָרצִים וֵֹרׁש וַּיְַחֹּתם ְּבַטַּבעַת ַהֶּמלְֶך; וַּיְִשׁ ם ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ  ְּבֵשׁ
ַהֶּמלְֶך נַָתן  ר  ֲאֶשׁ יא ָהַרָּמכִים.   ְּבנֵי  ְּתָרנִים,  ָהֲאַחְשׁ ָהֶרכֶׁש  ֹרכְֵבי   ַּבּסּוִסים 
וְלֲַהֹרג ִמיד  לְַהְשׁ ם,  עַל-נַפְָשׁ וְלַעֲֹמד  לְִהָּקֵהל  ְּבכָל-עִיר-וָעִיר  ר  ֲאֶשׁ  לַּיְהּוִדים 
לָבֹוז. לָלָם  ּוְשׁ ים;  וְנִָשׁ ַטף  ֹאָתם  ַהּצִָרים  ּוְמִדינָה  עַם  אֶת-ּכָל-ֵחיל    ּולְאֵַּבד 
נֵים- ר לְֹחֶדׁש ְשׁ ה עָָשׂ לֹוָשׁ וֵרֹוׁש, ִּבְשׁ ְּביֹום אֶָחד ְּבכָל-ְמִדינֹות ַהֶּמלְֶך ֲאַחְשׁ יב

ּוְמִדינָה ְּבכָל-ְמִדינָה  ָּדת  לְִהּנֵָתן  ַהּכְָתב  גֶן  ּפְַתֶשׁ יג ֲאָדר.   ר הּוא-ֹחֶדׁש   עָָשׂ
 ּגָלּוי לְכָל-ָהעִַּמים; וְלְִהיֹות היהודיים )ַהּיְהּוִדים( עתודים )עֲִתיִדים( לַּיֹום ַהּזֶה

ְמֹבָהלִים יָצְאּו  ְּתָרנִים  ָהֲאַחְשׁ ָהֶרכֶׁש  ֹרכְֵבי  ָהָרצִים  יד ֵמֹאיְֵביֶהם.    לְִהּנֵָקם 
ּוָמְרֳּדכַי יָצָא ן ַהִּביָרה.        טו  ּוְדחּופִים ִּבְדַבר ַהֶּמלְֶך; וְַהָּדת נְִּתנָה ְּבׁשּוַשׁ
 ִמּלִפְנֵי ַהֶּמלְֶך ִּבלְבּוׁש ַמלְכּות ְּתכֵלֶת וָחּור וַעֲֶטֶרת זָָהב ּגְדֹולָה וְַתכְִריְך ּבּוץ
ְמָחה וְִשׂ אֹוָרה  ָהיְָתה  לַּיְהּוִדים  טז ֵמָחה.   וְָשׂ צֲָהלָה  ן  ׁשּוָשׁ וְָהעִיר   וְאְַרּגָָמן; 
ר ְּדַבר-ַהֶּמלְֶך ּוְבכָל-ְמִדינָה ּוְמִדינָה ּוְבכָל-עִיר וָעִיר ְמקֹום ֲאֶשׁ ֹשׂן וִיָקר.  יז  וְָשׂ
ָהאֶָרץ ֵמעֵַּמי  וְַרִּבים  וְיֹום טֹוב;  ֶּתה  ִמְשׁ לַּיְהּוִדים  וְָשׂׂשֹון  ְמָחה  ִשׂ ַמּגִיעַ   וְָדתֹו 

ִמְתיֲַהִדים, ּכִי-נָפַל ּפַַחד-ַהּיְהּוִדים עֲלֵיֶהם.

פרק ט
ר ִהּגִיעַ ר יֹום ּבֹו ֲאֶשׁ ה עָָשׂ לֹוָשׁ ר ֹחֶדׁש הּוא-ֹחֶדׁש ֲאָדר ִּבְשׁ נֵים עָָשׂ ּוִבְשׁ  א
לֹוט לְִשׁ ַהּיְהּוִדים  ֹאיְֵבי  ְּברּו  ִשׂ ר  ֲאֶשׁ ַּבּיֹום  לְֵהעָׂשֹות:   וְָדתֹו   ְּדַבר-ַהֶּמלְֶך 
נְִקֲהלּו ב ְּבֹשׂנְאֵיֶהם.   ֵהָּמה  ַהּיְהּוִדים  לְטּו  יְִשׁ ר  ֲאֶשׁ הּוא  וְנֲַהפֹוְך   ָּבֶהם 
י ִּבְמַבְקֵשׁ יָד  לַֹח  לְִשׁ וֵרֹוׁש  ֲאַחְשׁ ַהֶּמלְֶך  ְּבכָל-ְמִדינֹות  ְּבעֵָריֶהם   ַהּיְהּוִדים 
ֵרי וְכָל-ָשׂ  ָרעָָתם; וְאִיׁש לֹא-עַָמד לִפְנֵיֶהם ּכִי-נָפַל ּפְַחָּדם עַל-ּכָל-ָהעִַּמים.  ג
אִים ְמנְַּשׂ לֶַּמלְֶך,  ר  ֲאֶשׁ ַהְּמלָאכָה  י  וְֹעֵשׂ וְַהּפַחֹות  ַּדְרּפְנִים  וְָהֲאַחְשׁ  ַהְּמִדינֹות 
ְּבֵבית ָמְרֳּדכַי  ּכִי-גָדֹול  ד עֲלֵיֶהם.   ּפַַחד-ָמְרֳּדכַי  ּכִי-נָפַל   אֶת-ַהּיְהּוִדים:  
וַּיַּכּו ְמעֹו הֹולְֵך ְּבכָל-ַהְּמִדינֹות:  ּכִי-ָהאִיׁש ָמְרֳּדכַי הֹולְֵך וְגָדֹול.  ה  ַהֶּמלְֶך וְָשׁ
  ַהּיְהּוִדים ְּבכָל-ֹאיְֵביֶהם ַמּכַת-ֶחֶרב וְֶהֶרג וְאְַבָדן; וַּיַעֲׂשּו ְבֹשׂנְאֵיֶהם ּכְִרצֹונָם.
וְאֵת ז אִיׁש.       ֵמאֹות, ֲחֵמׁש  וְאֵַּבד,  ַהּיְהּוִדים  ָהְרגּו  ַהִּביָרה  ן  ּוְבׁשּוַשׁ ו

וְאֵת נְָּדָתא       ּפְַרַשׁ
וְאֵת ַּדלְפֹון      
וְאֵת ח אְַסּפָָתא.      
וְאֵת ּפֹוָרָתא      
וְאֵת ֲאַדלְיָא      
וְאֵת ט ֲאִריָדָתא.      
וְאֵת ָּתא       ּפְַרַמְשׁ
וְאֵת ֲאִריַסי      
וְאֵת ֲאִריַדי      
ֶרת עֲֶשׂ י וַיְזָָתא.      
אֶת-יָָדם. לְחּו  ָשׁ לֹא  ּוַבִּבּזָה,  ָהָרגּו;  ַהּיְהּוִדים,  ֹצֵרר  ֶּבן-ַהְּמָדָתא  ָהָמן    ְּבנֵי 
וַֹּיאֶמר ן ַהִּביָרה, לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך.  יב ַּבּיֹום ַההּוא ָּבא ִמְסּפַר ַהֲהרּוגִים ְּבׁשּוַשׁ  יא
ן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהּיְהּוִדים וְאֵַּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות  ַהֶּמלְֶך לְאְֶסֵּתר ַהַּמלְּכָה ְּבׁשּוַשׁ
אֵלֵָתְך אָר ְמִדינֹות ַהֶּמלְֶך ֶמה עָׂשּו; ּוַמה-ְּשׁ ֶרת ְּבנֵי-ָהָמן, ִּבְשׁ  אִיׁש וְאֵת עֲֶשׂ
וַֹּתאֶמר אְֶסֵּתר אִם-עַל-ַהֶּמלְֶך טֹוב, ֵתְך עֹוד וְֵתעָׂש.  יג  וְיִּנֵָתן לְָך ּוַמה-ַּבָּקָשׁ
ן לַעֲׂשֹות ּכְָדת ַהּיֹום; וְאֵת עֲֶׂשֶרת ְּבנֵי- ר ְּבׁשּוָשׁ יִּנֵָתן ּגַם-ָמָחר לַּיְהּוִדים ֲאֶשׁ
ן; וְאֵת וַֹּיאֶמר ַהֶּמלְֶך לְֵהעָׂשֹות ּכֵן וִַּתּנֵָתן ָּדת ְּבׁשּוָשׁ  ָהָמן יְִתלּו עַל-ָהעֵץ.  יד
ּגַם ן  ר-ְּבׁשּוָשׁ ֲאֶשׁ )ַהּיְהּוִדים(  היהודיים  וַּיִָּקֲהלּו  טו ָּתלּו.   ְּבנֵי-ָהָמן  ֶרת   עֲֶשׂ
לֹׁש ֵמאֹות אִיׁש; ּוַבִּבּזָה, ן ְשׁ ר לְֹחֶדׁש ֲאָדר וַּיַַהְרגּו ְבׁשּוָשׁ  ְּביֹום אְַרָּבעָה עָָשׂ

ר ִּבְמִדינֹות ַהֶּמלְֶך נְִקֲהלּו וְעָֹמד אָר ַהּיְהּוִדים ֲאֶשׁ ּוְשׁ לְחּו אֶת-יָָדם.  טז  לֹא ָשׁ
ְבעִים אָלֶף; ּוַבִּבּזָה, ה וְִשׁ ם וְנֹוַח ֵמֹאיְֵביֶהם וְָהרֹוג ְּבֹשׂנְאֵיֶהם ֲחִמָּשׁ  עַל-נַפְָשׁ
ְּבאְַרָּבעָה וְנֹוַח  ֲאָדר;  לְֹחֶדׁש  ר  עָָשׂ ה  לֹוָשׁ ְּביֹום-ְשׁ יז אֶת-יָָדם.   לְחּו  ָשׁ  לֹא 
ר- והיהודיים )וְַהּיְהּוִדים( ֲאֶשׁ ְמָחה.  יח ֶּתה וְִשׂ ר ּבֹו וְעָֹשׂה ֹאתֹו יֹום ִמְשׁ עָָשׂ
ה ַּבֲחִמָּשׁ וְנֹוַח  ּבֹו;  ר  עָָשׂ ּוְבאְַרָּבעָה  ּבֹו  ר  עָָשׂ ה  לֹוָשׁ ִּבְשׁ נְִקֲהלּו  ן   ְּבׁשּוָשׁ
הפרוזים ַהּיְהּוִדים  עַל-ּכֵן  יט ְמָחה.   וְִשׂ ֶּתה  ִמְשׁ יֹום  ֹאתֹו  וְעָֹשׂה  ּבֹו  ר   עָָשׂ
לְֹחֶדׁש ר  עָָשׂ אְַרָּבעָה  יֹום  אֵת  ים  ֹעִשׂ ַהּפְָרזֹות,  ְּבעֵָרי  ִבים  ַהֹּיְשׁ  )ַהּפְָרזִים( 
וַּיִכְֹּתב ָמְרֳּדכַי לַֹח ָמנֹות אִיׁש לְֵרעֵהּו.  כ ֶּתה וְיֹום טֹוב; ּוִמְשׁ ְמָחה ּוִמְשׁ  ֲאָדר ִשׂ
ְּבכָל-ְמִדינֹות ר  ֲאֶשׁ אֶל-ּכָל-ַהּיְהּוִדים  ְספִָרים  לַח  וַּיְִשׁ ָהאֵּלֶה;   אֶת-ַהְּדָבִרים 
ים ֹעִשׂ לְִהיֹות  עֲלֵיֶהם,  לְַקּיֵם  כא וְָהְרחֹוִקים.   ַהְּקרֹוִבים  וֵרֹוׁש,  ֲאַחְשׁ  ַהֶּמלְֶך 
נָה ְּבכָל-ָשׁ ר ּבֹו:   ה עָָשׂ יֹום-ֲחִמָּשׁ וְאֵת  ֲאָדר  ר לְֹחֶדׁש  יֹום אְַרָּבעָה עָָשׂ  אֵת 
ר נְֶהּפְַך ר-נָחּו ָבֶהם ַהּיְהּוִדים ֵמֹאיְֵביֶהם וְַהֹחֶדׁש ֲאֶשׁ ּכַּיִָמים ֲאֶשׁ נָה.  כב  וְָשׁ
ְמָחה ֶּתה וְִשׂ ְמָחה ּוֵמאֵֶבל לְיֹום טֹוב; לַעֲׂשֹות אֹוָתם יְֵמי ִמְשׁ  לֶָהם ִמּיָגֹון לְִשׂ
ר- וְִקֵּבל ַהּיְהּוִדים אֵת ֲאֶשׁ לַֹח ָמנֹות אִיׁש לְֵרעֵהּו ּוַמָּתנֹות לָאְֶבֹינִים.  כג ּוִמְשׁ
ֶּבן-ַהְּמָדָתא ָהָמן  ּכִי  כד ֲאלֵיֶהם.   ָמְרֳּדכַי  ר-ּכַָתב  ֲאֶשׁ וְאֵת  לַעֲׂשֹות;   ֵהֵחּלּו 
הּוא ּפּור  וְִהּפִל  לְאְַּבָדם;  עַל-ַהּיְהּוִדים  ב  ָחַשׁ ּכָל-ַהּיְהּוִדים,  ֹצֵרר   ָהֲאגָגִי 
יָׁשּוב עִם-ַהֵּספֶר  אַָמר  ַהֶּמלְֶך  לִפְנֵי  ּוְבֹבאָּה  כה ּולְאְַּבָדם.   לְֻהָּמם   ַהּגֹוָרל 
ב עַל-ַהּיְהּוִדים עַל-ֹראׁשֹו; וְָתלּו ֹאתֹו וְאֶת-ָּבנָיו ר-ָחַשׁ ְבּתֹו ָהָרעָה ֲאֶשׁ  ַמֲחַשׁ
ם ַהּפּור, עַל-ּכֵן עַל-ּכָל- עַל-ּכֵן ָקְראּו לַּיִָמים ָהאֵּלֶה פּוִרים עַל-ֵשׁ עַל-ָהעֵץ. כו
ִקּיְמּו וקבל  ִּדְבֵרי ָהאִּגֶֶרת ַהֹּזאת; ּוָמה-ָראּו עַל-ּכָכָה ּוָמה ִהּגִיעַ ֲאלֵיֶהם.  כז
יַעֲבֹור, וְלֹא  עֲלֵיֶהם  ּכָל-ַהּנִלְוִים  וְעַל  וְעַל-זְַרעָם  עֲלֵיֶהם  ַהּיְהּוִדים   )וְִקְּבלּו( 
נָה. וְָשׁ נָה  ְּבכָל-ָשׁ וְכִזְַמּנָם:   ּכִכְָתָבם  ָהאֵּלֶה  ַהּיִָמים  נֵי  ְשׁ ים אֵת  ֹעִשׂ   לְִהיֹות 
ּפָָחה ּוִמְשׁ ּפָָחה  ִמְשׁ וָדֹור  ְּבכָל-ּדֹור  ים  וְנַעֲִשׂ נִזְּכִָרים  ָהאֵּלֶה  וְַהּיִָמים   כח
 ְמִדינָה ּוְמִדינָה וְעִיר וָעִיר; וִיֵמי ַהּפּוִרים ָהאֵּלֶה לֹא יַעְַברּו ִמּתֹוְך ַהּיְהּוִדים
ַבת-ֲאִביַחיִל ַהַּמלְּכָה  אְֶסֵּתר  וִַּתכְֹּתב  כט ִמּזְַרעָם.         לֹא-יָסּוף   וְזִכְָרם 
נִית.   ּוָמְרֳּדכַי ַהּיְהּוִדי, אֶת-ּכָל-ֹּתֶקף:  לְַקּיֵם אֵת אִּגֶֶרת ַהֻּפִרים ַהֹּזאת, ַהֵּשׁ
ִרים ּוֵמאָה ְמִדינָה, ַמלְכּות ַבע וְעְֶשׂ לַח ְספִָרים אֶל-ּכָל-ַהּיְהּוִדים אֶל-ֶשׁ וַּיְִשׁ  ל
לְַקּיֵם אֶת-יְֵמי ַהֻּפִרים ָהאֵּלֶה ִּבזְַמּנֵיֶהם לֹום וֶאֱֶמת.  לא וֵרֹוׁש:  ִּדְבֵרי ָשׁ  ֲאַחְשׁ
ם ר ִקּיְמּו עַל-נַפְָשׁ ר ִקּיַם עֲלֵיֶהם ָמְרֳּדכַי ַהּיְהּוִדי וְאְֶסֵּתר ַהַּמלְּכָה וְכֲַאֶשׁ  ּכֲַאֶשׁ
ּוַמֲאַמר אְֶסֵּתר, ִקּיַם ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים  וְעַל-זְַרעָם:  ִּדְבֵרי ַהּצֹומֹות וְזַעֲָקָתם.  לב

ָהאֵּלֶה; וְנִכְָּתב ַּבֵּספֶר.

פרק י
וְכָל-ַמעֲֵשׂה וֵֹרׁש( ַמס עַל-ָהאֶָרץ וְאִּיֵי ַהּיָם.  ב ם ַהֶּמלְֶך אחשרש )ֲאַחְשׁ וַּיֶָשׂ  א
ר ּגְִּדלֹו ַהֶּמלְֶך, ֲהלֹוא-ֵהם ּכְתּוִבים ת ּגְֻדּלַת ָמְרֳּדכַי ֲאֶשׁ  ָתְקּפֹו ּוגְבּוָרתֹו ּופָָרַשׁ
נֶה לֶַּמלְֶך ּכִי ָמְרֳּדכַי ַהּיְהּוִדי ִמְשׁ  עַל-ֵספֶר ִּדְבֵרי ַהּיִָמים לְַמלְכֵי ָמַדי ּופָָרס.  ג
לֹום ָשׁ וְֹדֵבר  לְעַּמֹו  טֹוב  ֹּדֵרׁש  אֶָחיו,  לְֹרב  וְָרצּוי  לַּיְהּוִדים  וְגָדֹול  וֵרֹוׁש   ֲאַחְשׁ

 לְכָל-זְַרעֹו.

מגילת אסתר
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