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 :מגילת אסתר
 
 פרק א: 
(א)   ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורוֹׁש הּוא  

ּכּוׁש -ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ַהֹּמֵל� ֵמֹהּדּו ְוַעד
ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה:   ֶׁשַבע ְוֶעֹשְ

(ב)   ַּבָּיִמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת  ַהֶּמֶל� 
ֶׁשר ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותוֹ אֲ 

 ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה: 
ה  (ג)   ִּבְׁשַנת ָׁשלוֹׁש ְלָמְלכוֹ ָעֹשָ

ָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל  -ִמְׁשֶּתה ְלָכל ֹשָ
ֵרי  ָּפַרס ּוָמַדי ַהַּפְרְּתִמים ְוֹשָ

 ַהְּמִדינוֹת ְלָפָניו: 
עֶׁשר ְּכבוֹד -(ד)   ְּבַהְרֹאתוֹ ֶאת

וֹ ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלת-ַמְלכּותוֹ ְוֶאת
 ָיִמים ַרִּבים ְׁשמוִֹנים ּוְמַאת יוֹם: 

(ה)   ּוִבְמלוֹאת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה 
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ה ַהֶּמֶל� ְלָכל ָהָעם ַהִּנְמְצִאים -ָעֹשָ
ָקָטן -ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְלִמָּגדוֹל ְוַעד

ִמְׁשֶּתה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבֲחַצר ִּגַּנת 
 ִּביַתן ַהֶּמֶל�: 

ֵכֶלת ָאחּוז (ו) חּור  ַּכְרַּפס ּוְת 
ְּגִליֵלי ֶכֶסף -בּוץ ְוַאְרָּגָמן ַעל-ְּבַחְבֵלי

ְוַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ִמּטוֹת ָזָהב ָוֶכֶסף ַעל 
 ָוֵׁשׁש ְוַדר ְוֹסָחֶרת:-ִרְצַפת ַּבַהט

(ז) ְוַהְׁשקוֹת ִּבְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים 
ִמֵּכִלים ׁשוִֹנים ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ְּכַיד 

 ַהֶּמֶל�: 
ֵכן  -ִתָּיה ַכָּדת ֵאין ֹאֵנס ִּכי(ח) ְוַהְּׁש 

ַרב ֵּביתוֹ ַלֲעׂשוֹת -ִיַּסד ַהֶּמֶל� ַעל ָּכל
 ָוִאיׁש: -ִּכְרצוֹן ִאיׁש

ָתה  (ט) ַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ָעֹשְ
ִמְׁשֵּתה ָנִׁשים ֵּבית ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר 

 ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש:       
ַהֶּמֶל� -וֹב ֵלב(י) ַּבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ְּכט
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ַּבָּיִין ָאַמר ִלְמהּוָמן ִּבְּזָתא ַחְרבוָֹנא 
ִּבְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְרַּכס ִׁשְבַעת 

ְּפֵני -ַהָּסִריִסים ַהְמָׁשְרִתים ֶאת
 ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש: 

ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה -(יא)  ְלָהִביא ֶאת
ַהְראוֹת ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ְּבֶכֶתר ַמְלכּות לְ 

-ָיְפָיּה ִּכי-ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים ֶאת
 טוַֹבת ַמְרֶאה ִהיא: 

(יב)  ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ָלבוֹא 
ִּבְדַבר ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר ְּבַיד ַהָּסִריִסים 
ַוִּיְקֹצף ַהֶּמֶל� ְמֹאד ַוֲחָמתוֹ ָּבֲעָרה 

 בוֹ: 
ֵעי (יג) ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ַלֲחָכִמים ֹיְד 

ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶל� ִלְפֵני -ָהִעִּתים ִּכי
 ֹיְדֵעי ָּדת ָוִדין: -ָּכל

(יד) ְוַהָּקֹרב ֵאָליו ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר 
ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא 

ֵרי  ָּפַרס ּוָמַדי ֹרֵאי  ְממּוָכן ִׁשְבַעת ֹשָ
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ְּפֵני ַהֶּמֶל� ַהּיְׁשִבים ִראֹׁשָנה 
 ַּבַּמְלכּות: 

ַּלֲעֹשוֹת ַּבַּמְלָּכה -(טו) ְּכָדת ַמה
ָתה ֶאת-ַוְׁשִּתי ַעל  ֲאֶׁשר �א -ָעֹשְ

ַמֲאַמר ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ְּבַיד 
 ַהָּסִריִסים:   

(טז)   ַוֹּיאֶמר ְמוֻמָכן [ְממּוָכן] ִלְפֵני 
ַהֶּמֶל� -ַהֶּמֶל� ְוַהָּׂשִרים �א ַעל
-ָּכה ִּכי ַעלְלַבּדוֹ ָעְוָתה ַוְׁשִּתי ַהַּמלְ 

ָהַעִּמים ֲאֶׁשר -ָּכל-ַהָּׂשִרים ְוַעל-ָּכל
 ְמִדינוֹת ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש: -ְּבָכל

-ַהַּמְלָּכה ַעל-ֵיֵצא ְדַבר-(יז)   ִּכי
ַהָּנִׁשים ְלַהְבזוֹת ַּבְעֵליֶהן -ָּכל

ְּבֵעיֵניֶהן ְּבָאְמָרם ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש 
י ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּת -ָאַמר ְלָהִביא ֶאת

 ָבָאה: -ְלָפָניו ְו�א
רוֹת  (יח)   ְוַהּיוֹם ַהֶּזה ֹּתאַמְרָנה  ֹשָ

ְּדַבר -ּוָמַדי ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת-ָּפַרס
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ֵרי ַהֶּמֶל� ּוְכַדי ִּבָּזיוֹן  ַהַּמְלָּכה ְלֹכל ֹשָ
 ָוָקֶצף: 

ַהֶּמֶל� טוֹב ֵיֵצא -ַעל-(יט) ִאם
ֵתב ְּבָדֵתי ַמְלכּות ִמְּלָפָניו ְוִיּכָ -ְדַבר
-ּוָמַדי ְו�א ַיֲעבוֹר ֲאֶׁשר �א-ָפַרס

ָתבוֹא ַוְׁשִּתי ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש 
ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן ַהֶּמֶל� ִלְרעּוָתּה 

 ַהּטוָֹבה ִמֶּמָּנה: 
-(כ) ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר

ה ְּבָכל ַמְלכּותוֹ ִּכי ַרָּבה ִהיא -ַיֲעֹשֶ
ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן -ָכלוְ 

 ָקָטן:-ְלִמָּגדוֹל ְוַעד
  

(כא)  ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל� 
ְוַהָּׂשִרים ַוַּיַעֹש ַהֶּמֶל� ִּכְדַבר 

 ְממּוָכן:
-ָּכל-(כב)   ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל
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ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה -ְמִדינוֹת ַהֶּמֶל� ֶאל
ַעם ָוָעם ִּכְלׁשוֹנוֹ -ּה ְוֶאלִּכְכָתבָ 

ִאיׁש ֹשֵרר ְּבֵביתוֹ -ִלְהיוֹת ָּכל
 ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשוֹן ַעּמוֹ:  

 פרק ב:
ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכֹׁש�    (א)

-ֲחַמת ַהֶּמֶל� ַאֲחְׁשֵורוֹׁש ָזַכר ֶאת
ָתה ְוֵאת -ַוְׁשִּתי ְוֵאת ֲאֶׁשר ָעֹשָ

 ִנְגַזר ָעֶליָה: -ֲאֶׁשר
ַהֶּמֶל� ְמָׁשְרָתיו -ַוֹּיאְמרּו ַנֲעֵרי   )(ב

ְיַבְקׁשּו ַלֶּמֶל� ְנָערוֹת ְּבתּולוֹת 
 טוֹבוֹת ַמְרֶאה: 

-ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶל� ְּפִקיִדים ְּבָכל   (ג)
-ָּכל-ְמִדינוֹת ַמְלכּותוֹ ְוִיְקְּבצּו ֶאת

-ְבתּוָלה טוַֹבת ַמְרֶאה ֶאל-ַנֲעָרה
ַהָּנִׁשים  ֵּבית-ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל

ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶל� ֹׁשֵמר -ֶאל
   ַהָּנִׁשים ְוָנתוֹן ַּתְמרּוֵקיֶהן: (ד)
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ְוַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל� 
ִּתְמ�� ַּתַחת ַוְׁשִּתי ַוִּייַטב ַהָּדָבר 

   ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל� ַוַּיַעֹש ֵּכן:       (ה)
ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ 

ִׁשְמִעי -ּוְׁשמוֹ ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן
ֲאֶׁשר    ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: (ו)-ֶּבן

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

 ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל� ָּבֶבל: 
ֲהַדָּסה ִהיא -ן ֶאתַוְיִהי ֹאמֵ    (ז)

ֹּדדוֹ ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם -ֶאְסֵּתר ַּבת
ֹּתַאר ְוטוַֹבת ַמְרֶאה -ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת

ּוְבמוֹת ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי 
 לוֹ ְלַבת: 

ַהֶּמֶל� -ַוְיִהי ְּבִהָּׁשַמע ְּדַבר   (ח)
-ְוָדתוֹ ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערוֹת ַרּבוֹת ֶאל

ַיד ֵהָגי ַוִּתָּלַקח -ּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאלׁש
ַיד ֵהַגי -ֵּבית ַהֶּמֶל� ֶאל-ֶאְסֵּתר ֶאל
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 ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים: 
ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו ַוִּתָּׂשא    (ט)

ַּתְמרּוֶקיָה -ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת
ָמנוֶֹתָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת ֶׁשַבע -ְוֶאת

ָלּה ִמֵּבית -וֹת ָלֶתתַהְּנָערוֹת ָהְרֻאי
ַנֲערוֶֹתיָה ְלטוֹב -ַהֶּמֶל� ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת

 ֵּבית ַהָּנִׁשים: 
ַעָּמּה -ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת-�א   (י)

מוַֹלְדָּתּה ִּכי ָמְרֳּדַכי ִצָּוה ָעֶליָה -ְוֶאת
יוֹם -ּוְבָכל   ַתִּגיד: (יא)-ֲאֶׁשר �א

ֵני ֲחַצר ָויוֹם ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּל� ִלפְ 
ְׁשלוֹם -ַהָּנִׁשים ָלַדַעת ֶאת-ֵּבית

ה ָּבּה: -ֶאְסֵּתר ּוַמה  ֵּיָעֹשֶ
ּוְבַהִּגיַע ֹּתר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה    (יב)

ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ִמֵּקץ -ָלבוֹא  ֶאל
ר  ֱהיוֹת ָלּה ְּכַדת ַהָּנִׁשים ְׁשֵנים ָעֹשָ

 ֹחֶדׁש ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן
ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבֶׁשֶמן ַהֹּמר ְוִׁשָּׁשה 
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ִמים ּוְבַתְמרּוֵקי  ֳחָדִׁשים ַּבְּבֹשָ
 ַהָּנִׁשים: 

ַהֶּמֶל� -ּוָבֶזה ַהַּנֲעָרה ָּבָאה ֶאל   (יג)
ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ִיָּנֵתן ָלּה ָלבוֹא -ֵאת ָּכל

ֵּבית -ִעָּמּה ִמֵּבית ַהָּנִׁשים ַעד
 ַהֶּמֶל�: 

ִהיא ָבָאה ּוַבֹּבֶקר ִהיא  ָּבֶעֶרב   (יד)
ַיד -ֵּבית ַהָּנִׁשים ֵׁשִני ֶאל-ָׁשָבה ֶאל

ַׁשֲעְׁשַגז ְסִריס ַהֶּמֶל� ֹׁשֵמר 
-ָתבוֹא עוֹד ֶאל-ַהִּפיַלְגִׁשים �א

ָחֵפץ ָּבּה ַהֶּמֶל� -ַהֶּמֶל� ִּכי ִאם
 ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם: 

-ֶאְסֵּתר ַּבת-ּוְבַהִּגיַע ֹּתר   (טו)
לוֹ -ד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקחֲאִביַחִיל ּדֹ 

ַהֶּמֶל� �א ִבְקָׁשה -ְלַבת ָלבוֹא ֶאל
ָּדָבר ִּכי ִאם ֶאת־ֲאֶׁשר ֹיאַמר ֵהַגי 

ַהֶּמֶל� ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים ַוְּתִהי -ְסִריס
את ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל  ֹרֶאיָה: -ֶאְסֵּתר ֹנֹשֵ
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ַהֶּמֶל� -ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל   (טז)
ֵּבית ַמְלכּותוֹ ַּבֹחֶדׁש -ׁש ֶאלֲאַחְׁשֵורוֹ 

יִרי הּוא -ֹחֶדׁש ֵטֵבת ִּבְׁשַנת-ָהֲעֹשִ
 ֶׁשַבע ְלַמְלכּותוֹ: 

ֶאְסֵּתר -ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶל� ֶאת   (יז)
ֵחן ָוֶחֶסד -ַהָּנִׁשים ַוִּתָּׂשא-ִמָּכל

ם ֶּכֶתר-ְלָפָניו ִמָּכל -ַהְּבתּו�ת ַוָּיֹשֶ
ָה ַּתַחת ַמְלכּות ְּבֹראָׁשּה ַוַּיְמִליכֶ 

 ַוְׁשִּתי: 
ַוַּיַעֹש ַהֶּמֶל� ִמְׁשֶּתה ָגדוֹל    (יח)
ָריו ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמְׁשֵּתה -ְלָכל ֹשָ

ה ַוִיֵּתן  ֶאְסֵּתר ַוֲהָנָחה ַלְּמִדינוֹת ָעֹשָ
ֵאת ְּכַיד ַהֶּמֶל�:   ַמֹשְ

ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולוֹת ֵׁשִנית    (יט)
 �: ַהֶּמלֶ -ּוָמְרֳּדַכי יֵׁשב ְּבַׁשַער

ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מוַֹלְדָּתּה    (כ)
ַעָּמּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה -ְוֶאת

ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר -ָמְרֳּדָכי ְוֶאת
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ה ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתוֹ:     ֹעֹשָ
ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָמְרֳּדַכי יֵׁשב    (כא)

ֶתֶרׁש ַהֶּמֶל� ָקַצף ִּבְגָתן וָ -ְּבַׁשַער
ָסִריֵסי ַהֶּמֶל� ִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף -ְׁשֵני

ַוְיַבְקׁשּו ִלְׁש�ַח ָיד ַּבֶּמֶל� 
 ֲאַחְׁשֵורׁש: 

ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי ַוַּיֵּגד    (כב)
ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר 

 ַלֶּמֶל� ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי: 
ר ַוִּיָּמֵצא ַוִּיָּתלּו ַוְיֻבַּקׁש ַהָּדבָ    (כג)

ֵעץ ַוִּיָּכֵתב ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי -ְׁשֵניֶהם ַעל
 ַהָּיִמים ִלְפֵני ַהֶּמֶל�:

 
 פרק ג:

 
ַאַחר  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּגַּדל    (א)

-ָהָמן ֶּבן-ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ֶאת
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ם  ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנְּׂשֵאהּו ַוָּיֹשֶ
ַעל ָּכל־ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִּכְסאוֹ מֵ -ֶאת

 ִאּתוֹ: 
ְּבַׁשַער -ַעְבֵדי ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר-ְוָכל   (ב)

ַהֶּמֶל� ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן 
לוֹ ַהֶּמֶל� ּוָמְרֳּדַכי �א -ֵכן ִצָּוה-ִּכי

 ִיְכַרע ְו�א ִיְׁשַּתֲחֶוה: 
-ַוֹּיאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר   (ג)

ר ַהֶּמֶל� ְלָמְרֳּדָכי ַמּדּוַע ַאָּתה ְּבַׁשעַ 
 עוֵֹבר ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶל�:

ַוְיִהי ְּבָאְמָרם [ְּכָאְמָרם] ֵאָליו    (ד)
יוֹם ָויוֹם ְו�א ָׁשַמע ֲאֵליֶהם ַוַּיִּגידּו 

ְלָהָמן ִלְראוֹת ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי 
 הּוא ְיהּוִדי: -ִהִּגיד ָלֶהם ֲאֶׁשר-ִּכי
ֵאין ָמְרֳּדַכי ֹּכֵרַע -ַוַּיְרא ָהָמן ִּכי   )(ה

 ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לוֹ ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה: 
ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁש�ח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי    (ו)

ַעם ָמְרֳּדָכי -ִהִּגידּו לוֹ ֶאת-ְלַבּדוֹ ִּכי
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-ָּכל-ַוְיַבֵּקׁש ָהָמן ְלַהְׁשִמיד ֶאת
ַמְלכּות -ָכלַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ּבְ 

 ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ַעם ָמְרֳּדָכי: 
ֹחֶדׁש -ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשוֹן הּוא   (ז)

ֵרה ַלֶּמֶל�  ִניָסן ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעֹשְ
ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגוָֹרל 

ִלְפֵני ָהָמן ִמּיוֹם  ְליוֹם ּוֵמֹחֶדׁש 
ר הּוא-ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ֹחֶדׁש -ָעֹשָ

        ֲאָדר:
ַוֹּיאֶמר ָהָמן ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש    (ח)

ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין -ֶיְׁשנוֹ ַעם
ָהַעִּמים ְּבֹכל ְמִדינוֹת ַמְלכּוֶת� 

ָּדֵתי -ָעם ְוֶאת-ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנוֹת ִמָּכל
ים ְוַלֶּמֶל� ֵאין -ַהֶּמֶל� ֵאיָנם ֹעֹשִ

ה ְלַהִּניָחם:   ׁשוֶֹ
ַהֶּמֶל� טוֹב ִיָּכֵתב -לעַ -ִאם   (ט)

ֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף -ְלַאְּבָדם ַוֲעֹשֶ
י ַהְּמָלאָכה -ֶאְׁשקוֹל ַעל ְיֵדי ֹעֹשֵ
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 ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל�:-ְלָהִביא ֶאל
ַטַּבְעּתוֹ ֵמַעל -ַוָּיַסר ַהֶּמֶל� ֶאת   (י) 

ַהְּמָדָתא -ָידוֹ ַוִּיְּתָנּה ְלָהָמן ֶּבן
 הּוִדים: ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ַהּיְ 

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלָהָמן ַהֶּכֶסף    (יא)
ָנתּון ָל� ְוָהָעם ַלֲעֹשוֹת ּבוֹ ַּכּטוֹב 

 ְּבֵעיֶני�: 
ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵרי ַהֶּמֶל� ַּבֹחֶדׁש    (יב)

ר יוֹם ּבוֹ  ָהִראׁשוֹן ִּבְׁשלוָֹׁשה ָעֹשָ
ִצָּוה ָהָמן ֶאל -ֲאֶׁשר-ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל

ַהַּפחוֹת -ַהֶּמֶל� ְוֶאל-ְרְּפֵניֲאַחְׁשּדַ 
-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוֶאל-ֲאֶׁשר  ַעל

ֵרי ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה  ֹשָ
ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁשוֹנוֹ ְּבֵׁשם 
ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורׁש ִנְכָּתב ְוֶנְחָּתם 

 ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל�: 
ד ָהָרִצים ְוִנְׁשלוַֹח ְסָפִרים ְּביַ    (יג)
ְמִדינוֹת ַהֶּמֶל� ְלַהְׁשִמיד -ָּכל-ֶאל
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ַהְּיהּוִדים -ָּכל-ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת
ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביוֹם -ִמַּנַער ְוַעד

ר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים -ֶאָחד ִּבְׁשלוָֹׁשה ָעֹשָ
ר הּוא  ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבוֹז: -ָעֹשָ

ָּנֵתן ָּדת ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִה    (יד)
-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָּגלּוי ְלָכל-ְּבָכל

 ָהַעִּמים ִלְהיוֹת ֲעִתִדים ַלּיוֹם ַהֶּזה: 
ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר    (טו)

ַהֶּמֶל� ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה 
ְוַהֶּמֶל� ְוָהָמן ָיְׁשבּו ִלְׁשּתוֹת ְוָהִעיר 

 ה:ׁשּוָׁשן ָנבוֹכָ 
 

 פרק ד:
 

ֲאֶׁשר -ָּכל-ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת   (א)
ה ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו -ַנֲעֹשָ

ק ָוֵאֶפר ַוֵּיֵצא ְּבתוֹ� ָהִעיר  ַוִּיְלַּבׁש ֹשַ
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 ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָרה: 
ַהֶּמֶל� -ַוָּיבוֹא ַעד ִלְפֵני ַׁשַער   (ב)

ַער ַהֶּמֶל� ַׁש -ִּכי ֵאין ָלבוֹא ֶאל
ק:   ִּבְלבּוׁש ֹשָ

ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקוֹם -ּוְבָכל   (ג)
ַהֶּמֶל� ְוָדתוֹ ַמִּגיַע ֵאֶבל -ֲאֶׁשר ְּדַבר

ָּגדוֹל ַלְּיהּוִדים ְוצוֹם ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד 
ק ָוֵאֶפר ֻיַּצע ָלַרִּבים:   ֹשַ

ַוָּתבוֹאיָנה [ַוָּתבוֹאָנה] ַנֲערוֹת     (ד)
ִריֶסיָה ַוַּיִּגידּו ָלּה ֶאְסֵּתר ְוסָ 

ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה ְמֹאד ַוִּתְׁשַלח 
ָמְרֳּדַכי -ְּבָגִדים ְלַהְלִּביׁש ֶאת

ּקוֹ ֵמָעָליו ְו�א ִקֵּבל:   ּוְלָהִסיר ֹשַ
ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָת�    (ה)

ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד 
ְרֳּדָכי ָלַדַעת ְלָפֶניָה ַוְּתַצֵּוהּו ַעל־מָ 

 ֶּזה: -ַמה-ֶּזה ְוַעל-ַמה
-ָמְרֳּדָכי ֶאל-ַוֵּיֵצא ֲהָת� ֶאל   (ו)
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-ְרחוֹב ָהִעיר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער
 ַהֶּמֶל�: 

ֲאֶׁשר -לוֹ ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל-ַוַּיֶּגד   (ז)
ָקָרהּו ְוֵאת  ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר 

ַהֶּמֶל� ִּגְנֵזי -ָאַמר ָהָמן ִלְׁשקוֹל ַעל
 ַּבְּיהּוִדיים [ַּבְּיהּוִדים] ְלַאְּבָדם: 

ַהָּדת -ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב-ְוֶאת   (ח)
ִנַּתן ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם ָנַתן -ֲאֶׁשר

ֶאְסֵּתר ּוְלַהִּגיד ָלּה -לוֹ ְלַהְראוֹת ֶאת
ַהֶּמֶל� -ּוְלַצּווֹת ָעֶליָה ָלבוֹא ֶאל

-ָפָניו ַעללוֹ ּוְלַבֵּקׁש ִמּלְ -ְלִהְתַחֶּנן
 ַעָּמּה: 

ַוָּיבוֹא ֲהָת� ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ֵאת    (ט)
 ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי: 

ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָת� ַוְּתַצֵּוהּו    (י)
 ָמְרֳּדָכי: -ֶאל

-ַעְבֵדי ַהֶּמֶל� ְוַעם-ָּכל   (יא)
-ְמִדינוֹת ַהֶּמֶל� יוְֹדִעים ֲאֶׁשר ָּכל
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ַהֶּמֶל� -ֶאל-ר ָיבוֹאִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁש 
-ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר �א-ֶאל

ִיָּקֵרא ַאַחת ָּדתוֹ ְלָהִמית ְלַבד 
-לוֹ ַהֶּמֶל� ֶאת-ֵמֲאֶׁשר יוִֹׁשיט

ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ְוָחָיה ַוֲאִני �א 
ַהֶּמֶל� ֶזה -ִנְקֵראִתי ָלבוֹא ֶאל

 ְׁשלוִֹׁשים יוֹם: 
ָכי ֵאת ִּדְבֵרי ַוַּיִּגידּו ְלָמְרּדֳ    (יב)

 ֶאְסֵּתר:       
ַוֹּיאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב    (יג)

ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁש� -ֶאל־ֶאְסֵּתר ַאל
ַהֶּמֶל� -ְלִהָּמֵלט ֵּבית

 ִמָּכל־ַהְּיהּוִדים: 
ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת -ִּכי ִאם   (יד)

ַהֹּזאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמוֹד ַלְּיהּוִדים 
ָאִבי� -קוֹם ַאֵחר ְוַאְּת ּוֵביתִמּמָ 

ְלֵעת ָּכֹזאת -ֹּתאֵבדּו ּוִמי יוֵֹדַע ִאם
 ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות: 
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-ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל   (טו)
 ָמְרֳּדָכי: 

ַהְּיהּוִדים -ָּכל-ֵל� ְּכנוֹס ֶאת   (טז)
-ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל

ִּתְׁשּתּו ְׁשלֶׁשת ָיִמים -ַאלֹּתאְכלּו וְ 
ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום -ַלְיָלה ָויוֹם ַּגם

-ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר �א-ֵּכן ּוְבֵכן ָאבוֹא ֶאל
 ַכָּדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי:

ַוַּיֲעֹבר ָמְרָּדָכי ַוַּיַעֹש ְּכֹכל    (יז) 
 ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר: -ֲאֶׁשר

 
 פרק ה:

 
ַוְיִהי  ַּבּיוֹם ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש    (א)

-ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית
ַהֶּמֶל� ַהְּפִניִמית ֹנַכח ֵּבית ַהֶּמֶל� 

ִּכֵּסא ַמְלכּותוֹ -ְוַהֶּמֶל� יוֵֹׁשב ַעל
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 ְּבֵבית ַהַּמְלכּות ֹנַכח ֶּפַתח ַהָּבִית: 
-ֶאתַוְיִהי ִכְראוֹת ַהֶּמֶל�    (ב)

ָאה  ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֹעֶמֶדת ֶּבָחֵצר ָנֹשְ
ֵחן ְּבֵעיָניו ַוּיוֶֹׁשט ַהֶּמֶל� ְלֶאְסֵּתר 

ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָידוֹ -ֶאת
ַוִּתְקַרב ֶאְסֵּתר ַוִּתַּגע ְּבֹראׁש 

 ַהַּׁשְרִביט:       
ָּל� -ַוֹּיאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל� ַמה   (ג)

-ַּבָּקָׁשֵת� ַעד-ה ּוַמהֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָ 
 ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוִיָּנֵתן ָל�: 

ַעל־ַהֶּמֶל� -ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם   (ד)
-טוֹב ָיבוֹא ַהֶּמֶל� ְוָהָמן ַהּיוֹם ֶאל

יִתי לוֹ: -ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר  ָעֹשִ
ָהָמן -ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ַמֲהרּו ֶאת   (ה)

ר ַוָּיֹבא ְּדַבר ֶאְסֵּת -ַלֲעֹשוֹת ֶאת
-ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר-ַהֶּמֶל� ְוָהָמן ֶאל
ָתה ֶאְסֵּתר:   ָעֹשְ

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלֶאְסֵּתר    (ו)
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ְּׁשֵאָלֵת� ְוִיָּנֵתן -ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַמה
ֲחִצי ַהַּמְלכּות -ַּבָּקָׁשֵת� ַעד-ָל� ּוַמה
 ְוֵתָעֹש: 

ָלִתי ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַוֹּתאַמר ְׁשאֵ    (ז)
 ּוַבָּקָׁשִתי: 

ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל� -ִאם   (ח)
-ַהֶּמֶל� טוֹב ָלֵתת ֶאת-ַעל-ְוִאם

ַּבָּקָׁשִתי ָיבוֹא -ְׁשֵאָלִתי ְוַלֲעֹשוֹת ֶאת
ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר -ַהֶּמֶל� ְוָהָמן ֶאל

ה ִּכְדַבר  ה ָלֶהם ּוָמָחר ֶאֱעֹשֶ ֶאֱעֹשֶ
 ַהֶּמֶל�: 

ֵמַח    (ט) ַוֵּיֵצא ָהָמן ַּבּיוֹם ַההּוא ֹשָ
ָמְרֳּדַכי -ְוטוֹב ֵלב ְוִכְראוֹת ָהָמן ֶאת

ָזע -ָקם ְו�א-ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל� ְו�א
ָמְרֳּדַכי -ִמֶּמּנּו ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ַעל

 ֵחָמה: 
ֵּביתוֹ -ַוִּיְתַאַּפק ָהָמן ַוָּיבוֹא ֶאל   (י)

ֶזֶרׁש -ָביו ְוֶאתֹאהֲ -ַוִּיְׁשַלח ַוָּיֵבא ֶאת
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 ִאְׁשּתוֹ: 
ְּכבוֹד -ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת   (יא)

ֲאֶׁשר ִּגְּדלוֹ -ָעְׁשרוֹ ְוֹרב ָּבָניו ְוֵאת ָּכל
ַהָּׂשִרים -ַהֶּמֶל� ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְּׂשאוֹ ַעל

 ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶל�: 
ֵהִביָאה -ַוֹּיאֶמר ָהָמן ַאף �א   (יב)

-ַהֶּמֶל� ֶאל-םֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה עִ 
ָתה ִּכי ִאם-ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר -ָעֹשָ

ָלּה -ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא-אוִֹתי ְוַגם
 ַהֶּמֶל�: -ִעם
ה ִלי ְּבָכל-ְוָכל   (יג) -ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשוֶֹ

ָמְרֳּדַכי -ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת
 ַהְּיהּוִדי יוֵֹׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�: 

-ֶרׁש ִאְׁשּתוֹ ְוָכלַוֹּתאֶמר לוֹ זֶ    (יד)
ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים -ֹאֲהָביו ַיֲעֹשּו

ַאָּמה ּוַבֹּבֶקר  ֱאֹמר ַלֶּמֶל� ְוִיְתלּו 
ַהֶּמֶל� -ִעם-ָמְרֳּדַכי ָעָליו ּוֹבא-ֶאת
ֵמַח ַוִּייַטב ַהָּדָבר -ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֹשָ
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 ִלְפֵני ָהָמן ַוַּיַעֹש ָהֵעץ:  
 

 פרק ו:
 

הּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַּבַּלְיָלה הַ    (א)
ֵסֶפר -ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר ְלָהִביא ֶאת

ַהִּזְכֹרנוֹת ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו 
 ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהֶּמֶל�: 

)  ַוִּיָּמֵצא ָכתּוב ֲאֶׁשר ִהִּגיד  (ב
ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני -ָמְרֳּדַכי ַעל

ֶׁשר ָסִריֵסי ַהֶּמֶל� ִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף אֲ 
 ִּבְקׁשּו ִלְׁש�ַח ָיד ַּבֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש: 

ה ְיָקר -ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ַמה   (ג) ַּנֲעֹשָ
ֶזה ַוֹּיאְמרּו -ּוְגדּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי ַעל

ה -ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל� ְמָׁשְרָתיו �א ַנֲעֹשָ
 ִעּמוֹ ָּדָבר: 

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ִמי ֶבָחֵצר ְוָהָמן    (ד)
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ַהֶּמֶל� ַהִחיצוָֹנה -א ַלֲחַצר ֵּביתּבָ 
ָמְרֳּדַכי -ֵלאֹמר ַלֶּמֶל� ִלְתלוֹת ֶאת

 ֵהִכין לוֹ: -ָהֵעץ ֲאֶׁשר-ַעל
ַוֹּיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל� ֵאָליו    (ה)

ִהֵּנה ָהָמן ֹעֵמד ֶּבָחֵצר ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� 
 ָיבוֹא: 

ַוָּיבוֹא ָהָמן ַוֹּיאֶמר לוֹ ַהֶּמֶל�    (ו)
ַלֲעֹשוֹת ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� -ַמה

ָחֵפץ ִּביָקרוֹ ַוֹּיאֶמר ָהָמן ְּבִלּבוֹ ְלִמי 
ַיְחֹּפץ ַהֶּמֶל� ַלֲעֹשוֹת ְיָקר יוֵֹתר 

 ִמֶּמִּני: 
ַהֶּמֶל� ִאיׁש -ַוֹּיאֶמר ָהָמן ֶאל   (ז)

 ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ָחֵפץ ִּביָקרוֹ: 
ר ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאֶׁש    (ח)

ּבוֹ ַהֶּמֶל� ְוסּוס ֲאֶׁשר ָרַכב -ָלַבׁש
ָעָליו ַהֶּמֶל� ַוֲאֶׁשר ִנַּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות 

 ְּבֹראׁשוֹ: 
-ַיד-ְוָנתוֹן ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס ַעל   (ט)

 24 



ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶל� ַהַּפְרְּתִמים 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� -ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת

ַהּסּוס -ִּכיֻבהּו ַעלָחֵפץ ִּביָקרוֹ ְוִהְר 
ִּבְרחוֹב ָהִעיר ְוָקְראּו ְלָפָניו ָּכָכה 
ה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ָחֵפץ  ֵיָעֹשֶ

 ִּביָקרוֹ: 
ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלָהָמן ַמֵהר ַקח    (י)
ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר -ַהְּלבּוׁש ְוֶאת-ֶאת

ה ֵכן ְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי -ִּדַּבְרָּת ַוֲעֹשֵ
ַּתֵּפל ָּדָבר -ֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל� ַאלַהּיוֹ 

 ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת: 
-ַהְּלבּוׁש ְוֶאת-ַוִּיַּקח ָהָמן ֶאת   (יא)

ָמְרֳּדָכי -ַהּסּוס ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת
ַוַּיְרִּכיֵבהּו ִּבְרחוֹב ָהִעיר ַוִּיְקָרא 
ה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר  ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֹשֶ

 יָקרוֹ: ַהֶּמֶל� ָחֵפץ ּבִ 
ַׁשַער ַהֶּמֶל� -ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל   (יב)

ֵּביתוֹ ָאֵבל ַוֲחפּוי -ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל
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 ֹראׁש: 
ַוְיַסֵּפר ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתוֹ    (יג)

ֲאֶׁשר ָקָרהּו -ֹאֲהָביו ֵאת ָּכל-ּוְלָכל
ַוֹּיאְמרּו לוֹ ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתוֹ ִאם 

הּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִמֶּזַרע ַהּיְ 
תּוַכל לוֹ -ַהִחּלוָֹת ִלְנֹּפל ְלָפָניו �א

 ָנפוֹל ִּתּפוֹל ְלָפָניו: -ִּכי
עוָֹדם ְמַדְּבִרים ִעּמוֹ ְוָסִריֵסי    (יד)

-ַהֶּמֶל� ִהִּגיעּו ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת
ָתה -ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר-ָהָמן ֶאל ָעֹשְ
 ֶאְסֵּתר:
 פרק ז:

 
ָּיֹבא ַהֶּמֶל� ְוָהָמן ִלְׁשּתוֹת וַ    (א)
 ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה: -ִעם
ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלֶאְסֵּתר ַּגם    (ב)

-ַּבּיוֹם ַהֵּׁשִני ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַמה
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ְּׁשֵאָלֵת� ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְוִתָּנֵתן ָל� 
ֲחִצי ַהַּמְלכּות -ַּבָּקָׁשֵת� ַעד-ּוַמה

 ְוֵתָעֹש: 
ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוֹּתאַמר    )(ג

ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ַהֶּמֶל� -ִאם
ִלי -ַהֶּמֶל� טוֹב ִּתָּנֶתן-ַעל-ְוִאם

 ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי: 
ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד    (ד)

ִדים ַלֲהרוֹג ּוְלַאֵּבד ְוִאּלּו ַלֲעבָ 
ְוִלְׁשָפחוֹת ִנְמַּכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִּתי ִּכי ֵאין 

ה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶל�:         ַהָּצר ׁשוֶֹ
ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש    (ה)

ַוֹּיאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִמי הּוא ֶזה 
ְמָלאוֹ ִלּבוֹ -ֶזה הּוא ֲאֶׁשר-ְוֵאי

 ַלֲעֹשוֹת ֵּכן: 
ְסֵּתר ִאיׁש ַצר ְואוֵֹיב ַוֹּתאֶמר אֶ    (ו)

ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה ְוָהָמן ִנְבַעת ִמִּלְפֵני 
 ַהֶּמֶל� ְוַהַּמְלָּכה: 
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ְוַהֶּמֶל� ָקם ַּבֲחָמתוֹ ִמִּמְׁשֵּתה    (ז)
ִּגַּנת ַהִּביָתן ְוָהָמן ָעַמד -ַהַּיִין ֶאל

ַנְפׁשוֹ ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה -ְלַבֵּקׁש ַעל
ָתה ֵאָליו ָהָרָעה ָכלְ -ִּכי ָרָאה ִּכי

 ֵמֵאת ַהֶּמֶל�: 
-ְוַהֶּמֶל� ָׁשב ִמִּגַּנת ַהִּביָתן ֶאל   (ח)

-ֵּבית  ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל
ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה ַוֹּיאֶמר 

ַהַּמְלָּכה -ַהֶּמֶל� ֲהַגם ִלְכּבוֹׁש ֶאת
ֶּמֶל� ִעִּמי ַּבָּבִית ַהָּדָבר ָיָצא ִמִּפי הַ 

 ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו:     
-ַוֹּיאֶמר ַחְרבוָֹנה ֶאָחד ִמן   (ט)

-ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ַּגם ִהֵּנה
ה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי -ָהֵעץ ֲאֶׁשר ָעֹשָ
ַהֶּמֶל� ֹעֵמד -טוֹב ַעל-ֲאֶׁשר ִּדֶּבר

ְּבֵבית ָהָמן ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה 
 ֻלהּו ָעָליו: ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְּת 

ָהֵעץ -ָהָמן ַעל-ַוִּיְתלּו ֶאת   (י)
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ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי ַוֲחַמת ַהֶּמֶל� -ֲאֶׁשר
 ָׁשָכָכה: 

 
 פרק ח:

 
ַּבּיוֹם ַההּוא ָנַתן ַהֶּמֶל�    (א)

-ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֶאת
ֵּבית ָהָמן ֹצֵרר ַהְּיהּוִדיים 

י ָּבא ִלְפֵני ַהֶּמֶל� [ַהְּיהּוִדים] ּוָמְרֳּדכַ 
 ָלּה: -ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ַמה הּוא-ִּכי

ַטַּבְעּתוֹ ֲאֶׁשר -ַוָּיַסר ַהֶּמֶל� ֶאת   (ב)
ֶהֱעִביר ֵמָהָמן ַוִּיְּתָנּה ְלָמְרֳּדָכי 

ם ֶאְסֵּתר ֶאת ֵּבית -ָמְרֳּדַכי ַעל-ַוָּתֹשֶ
 ָהָמן:       

י ַוּתוֶֹסף ֶאְסֵּתר ַוְּתַדֵּבר ִלְפנֵ    (ג)
ַהֶּמֶל� ַוִּתֹּפל ִלְפֵני ַרְגָליו ַוֵּתְבְּך 

ָרַעת ָהָמן -לוֹ ְלַהֲעִביר ֶאת-ַוִּתְתַחֶּנן
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ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחַׁשְבּתוֹ ֲאֶׁשר ָחַׁשב 
 ַהְּיהּוִדים: -ַעל
ַוּיוֶֹׁשט ַהֶּמֶל� ְלֶאְסֵּתר ֵאת    (ד)

ַׁשְרִבט ַהָּזָהב ַוָּתָקם ֶאְסֵּתר ַוַּתֲעֹמד 
 ַהֶּמֶל�: ִלְפֵני 

ַהֶּמֶל� טוֹב -ַעל-ַוֹּתאֶמר ִאם   (ה)
ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָכֵׁשר ַהָּדָבר -ְוִאם

ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ְוטוָֹבה ֲאִני ְּבֵעיָניו 
ַהְּסָפִרים -ִיָּכֵתב ְלָהִׁשיב ֶאת

ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי -ַמֲחֶׁשֶבת ָהָמן ֶּבן
ים ַהְּיהּוִד -ֲאֶׁשר ָּכַתב ְלַאֵּבד ֶאת

 ְמִדינוֹת ַהֶּמֶל�: -ֲאֶׁשר ְּבָכל
ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ָּבָרָעה    (ו)

ַעִּמי ְוֵאיָכָכה -ִיְמָצא ֶאת-ֲאֶׁשר
 אּוַכל ְוָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מוַֹלְדִּתי:    

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורׁש    (ז)
י ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִד 

ָהָמן ָנַתִּתי ְלֶאְסֵּתר ְוֹאתוֹ -ִהֵּנה ֵבית
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ָׁשַלח ָידוֹ -ָהֵעץ ַעל ֲאֶׁשר-ָּתלּו ַעל
 ַּבְּיהּוִדיים [ַּבְּיהּוִדים]: 

ַהְּיהּוִדים -ְוַאֶּתם ִּכְתבּו ַעל   (ח)
ַּכּטוֹב ְּבֵעיֵניֶכם ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל� ְוִחְתמּו 

-ְכָתב ֲאֶׁשר-ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל� ִּכי
ַהֶּמֶל� ְוַנְחּתוֹם -ָּתב ְּבֵׁשםִנכְ 

 ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל� ֵאין ְלָהִׁשיב: 
-ַהֶּמֶל� ָּבֵעת-ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵרי   (ט)

ֹחֶדׁש -ַהִהיא ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי הּוא
ִרים ּבוֹ ַוִּיָּכֵתב  ִסיָון ִּבְׁשלוָֹׁשה ְוֶעֹשְ

-ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל-ֲאֶׁשר-ְּכָכל
-ִדים ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִניםַהְּיהּו

ֵרי ַהְּמִדינוֹת ֲאֶׁשר   ְוַהַּפחוֹת ְוֹשָ
ִרים -ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעֹשְ

ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה 
-ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלֹׁשנוֹ ְוֶאל

 ַהְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלׁשוָֹנם: 
ֵׁשם ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורׁש ַוִּיְכֹּתב ּבְ    (י)
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ַוַּיְחֹּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל� ַוִּיְׁשַלח 
ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים ַּבּסּוִסים ֹרְכֵבי 

ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ְּבֵני 
 ָהַרָּמִכים: 

ֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶּמֶל� ַלְּיהּוִדים     (יא)
ָוִעיר ְלִהָּקֵהל -ִעיר-ֲאֶׁשר ְּבָכל

ֹמד ַעל־ַנְפָׁשם ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהֹרג ְוַלעֲ 
ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה -ָּכל-ּוְלַאֵּבד ֶאת

ַהָּצִרים ֹאָתם ַטף ְוָנִׁשים ּוְׁשָלָלם 
 ָלבוֹז: 

ְמִדינוֹת -ְּביוֹם ֶאָחד ְּבָכל   (יב)
ר  ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ִּבְׁשלוָֹׁשה ָעֹשָ

ר הּוא-ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ֹחֶדׁש -ָעֹשָ
 ֲאָדר: 

ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת    (יג)
-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָּגלּוי ְלָכל-ְּבָכל

ָהַעִּמים ְוִלְהיוֹת ַהְּיהּוִדיים 
[ַהְּיהּוִדים] ֲעִתוִדים [ֲעִתיִדים] 
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 ַלּיוֹם ַהֶּזה ְלִהָּנֵקם ֵמֹאְיֵביֶהם: 
ָהָרִצים ֹרְכֵבי ָהֶרֶכׁש    (יד)

ּו ְמֹבָהִלים ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ָיְצא
ּוְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל� ְוַהָּדת ִנְּתָנה 

 ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה:       
ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא  ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל�    (טו)

ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת 
ָזָהב ְּגדוָֹלה ְוַתְכִרי� ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן 

ֵמָחה: ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצהֲ   ָלה ְוֹשָ
ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה    (טז)

ֹשן ִויָקר:  ְמָחה ְוֹשָ  ְוֹשִ
-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל-ּוְבָכל   (יז)

ַהֶּמֶל� -ִעיר ָוִעיר ְמקוֹם ֲאֶׁשר ְּדַבר
ֹשוֹן ַלְּיהּוִדים  ְמָחה ְוֹשָ ְוָדתוֹ ַמִּגיַע ֹשִ

י ִמְׁשֶּתה ְויוֹם טוֹב ְוַרִּבים ֵמַעּמֵ 
-ָנַפל ַּפַחד-ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים ִּכי

 ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם:
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 פרק ט:
 

ר ֹחֶדׁש הּוא   (א) -ּוִבְׁשֵנים ָעֹשָ
ר יוֹם ּבוֹ  ֹחֶדׁש ֲאָדר ִּבְׁשלוָֹׁשה ָעֹשָ

ַהֶּמֶל� ְוָדתוֹ -ֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְּדַבר
ְּברּו ֹאְיֵבי  ְלֵהָעֹשוֹת ַּבּיוֹם ֲאֶׁשר ֹשִ

ְׁשלוֹט ָּבֶהם ְוַנֲהפוֹ� ַהְּיהּוִדים לִ 
הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה 

 ְּבֹשְנֵאיֶהם: 
)  ִנְקֲהלּו ַהְּיהּוִדים ְּבָעֵריֶהם  (ב

ְמִדינוֹת ַהֶּמֶל� ֳאַחְׁשֵורוֹׁש -ְּבָכל
ִלְׁש�ַח ָיד ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם ְוִאיׁש 

ָנַפל ַּפְחָּדם -ָעַמד ִלְפֵניֶהם ִּכי-�א
 ָהַעִּמים: -ָּכל-לעַ 

ֵרי ַהְּמִדינוֹת -ְוָכל   (ג) ֹשָ
י  ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחוֹת ְוֹעֹשֵ

ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל� ְמַנְּׂשִאים 
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-ָנַפל ַּפַחד-ַהְּיהּוִדים ִּכי-ֶאת
 ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם: 

ָגדוֹל ָמְרֳּדַכי ְּבֵבית ַהֶּמֶל� -)  ִּכי (ד
-ַהְּמִדינוֹת ִּכי-ֵל� ְּבָכלְוָׁשְמעוֹ הוֹ 

 ָהִאיׁש ָמְרֳּדַכי הוֵֹל� ְוָגדוֹל:       
ֹאְיֵביֶהם -ַוַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל   (ה)

ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ַוַּיֲעֹשּו -ַמַּכת
 ְבֹשְנֵאיֶהם ִּכְרצוָֹנם: 

ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו    (ו)
 ֵמאוֹת ִאיׁש:  ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש

ְוֵאת  ַּפְרַׁשְנָּדָתא ְוֵאת  ַּדְלפוֹן    (ז)
 ְוֵאת  ַאְסָּפָתא: 

ְוֵאת  ּפוָֹרָתא ְוֵאת  ֲאַדְלָיא    (ח)
 ְוֵאת  ֲאִריָדָתא: 

ְוֵאת  ַּפְרַמְׁשָּתא ְוֵאת  ֲאִריַסי    (ט)
 ְוֵאת  ֲאִרַדי ְוֵאת  ַוְיָזָתא: 

ֶרת ְּבֵני ָהָמן ֶּבן   (י) ְּמָדָתא הַ -ֲעֹשֶ
ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו ּוַבִּבָּזה �א 
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 ָיָדם: -ָׁשְלחּו ֶאת
ַּבּיוֹם ַההּוא ָּבא ִמְסַּפר    (יא)

ַהֲהרּוִגים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ִלְפֵני 
 ַהֶּמֶל�:       

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלֶאְסֵּתר    (יב)
ַהַּמְלָּכה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו 

הּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאוֹת ִאיׁש ַהּיְ 
ֶרת ְּבֵני ָהָמן ִּבְׁשָאר -ְוֵאת ֲעֹשֶ

-ְמִדינוֹת ַהֶּמֶל� ֶמה ָעֹשּו ּוַמה
ַּבָּקָׁשֵת� -ְּׁשֵאָלֵת� ְוִיָּנֵתן ָל� ּוַמה

 עוֹד ְוֵתָעֹש: 
-ַעל-ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם   (יג)

ים ָמָחר ַלְּיהּוִד -ַהֶּמֶל� טוֹב ִיָּנֵתן ַּגם
ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַלֲעֹשוֹת ְּכַדת ַהּיוֹם 

ֶרת ְּבֵני -ָהָמן ִיְתלּו ַעל-ְוֵאת ֲעֹשֶ
 ָהֵעץ: 

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלֵהָעֹשוֹת ֵּכן    (יד)
ֶרת ְּבֵני -ַוִּתָּנֵתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן ְוֵאת ֲעֹשֶ
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 ָהָמן ָּתלּו: 
ַוִּיָּקֲהלּו ַהְּיהּוִדיים    )(טו

ְּבׁשּוָׁשן ַּגם ְּביוֹם -ֶׁשר[ַהְּיהּוִדים] אֲ 
ר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ַוַּיַהְרגּו  ַאְרָּבָעה ָעֹשָ
ְבׁשּוָׁשן ְׁשלׁש ֵמאוֹת ִאיׁש ּוַבִּבָּזה 

 ָיָדם: -�א ָׁשְלחּו ֶאת
ּוְׁשָאר ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר    (טז)

-ִּבְמִדינוֹת ַהֶּמֶל� ִנְקֲהלּו  ְוָעֹמד ַעל
ְוָהֹרג  ַנְפָׁשם ְונוַֹח ֵמֹאְיֵביֶהם

ְּבֹשְנֵאיֶהם ֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָאֶלף 
 ָיָדם: -ּוַבִּבָּזה �א ָׁשְלחּו ֶאת

ר ְלֹחֶדׁש -ְּביוֹם   (יז) ְׁשלָׁשה ָעֹשָ
ר ּבוֹ ְוָעֹשה  ֲאָדר ְונוַֹח ְּבַאְרָּבָעה ָעֹשָ

ְמָחה:   ֹאתוֹ יוֹם ִמְׁשֶּתה ְוֹשִ
ְוַהְּיהּוִדיים [ְוַהְּיהּוִדים]     (יח)
ר -רֲאֶׁש  ְּבׁשּוָׁשן ִנְקֲהלּו ִּבְׁשלָׁשה ָעֹשָ

ר ּבוֹ ְונוַֹח ַּבֲחִמָּׁשה  ּבוֹ ּוְבַאְרָּבָעה ָעֹשָ
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ר ּבוֹ ְוָעֹשה ֹאתוֹ יוֹם ִמְׁשֶּתה  ָעֹשָ
ְמָחה:   ְוֹשִ

ֵּכן ַהְּיהּוִדים ַהְּפָרוִזים -ַעל   (יט)
[ַהְּפָרִזים] ַהּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזוֹת 

ים ֵאת יוֹם  ר ְלֹחֶדׁש ֹעֹשִ ַאְרָּבָעה ָעֹשָ
ְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויוֹם טוֹב  ֲאָדר ֹשִ

 ּוִמְׁשלוַֹח ָמנוֹת ִאיׁש ְלֵרֵעהּו:   
ַהְּדָבִרים -ַוִּיְכֹּתב ָמְרֳּדַכי ֶאת   (כ)

-ָּכל-ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל
ְמִדינוֹת -ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל

רוִֹבים ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ַהְּק 
 ְוָהְרחוִֹקים: 

ים    (כא) ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ִלְהיוֹת ֹעֹשִ
ר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר  ֵאת יוֹם ַאְרָּבָעה ָעֹשָ

ר ּבוֹ ְּבָכל-ְוֵאת יוֹם -ֲחִמָּׁשה ָעֹשָ
 ָׁשָנה ְוָׁשָנה: 

ָנחּו ָבֶהם -ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר   (כב)
ַהְּיהּוִדים ֵמאוְֹיֵביֶהם ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר 
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ְמָחה ּוֵמֵאֶבל ֶנְהּפַ  � ָלֶהם ִמָּיגוֹן ְלֹשִ
ְליוֹם טוֹב ַלֲעֹשוֹת אוָֹתם ְיֵמי 

ְמָחה ּוִמְׁשלוַֹח ָמנוֹת  ִמְׁשֶּתה ְוֹשִ
 ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנוֹת ָלֶאְביוִֹנים: 

-ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֵאת ֲאֶׁשר   (כג)
ָּכַתב -ֵהֵחּלּו ַלֲעֹשוֹת ְוֵאת ֲאֶׁשר

 ם: ָמְרֳּדַכי ֲאֵליהֶ 
ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי -ִּכי ָהָמן ֶּבן   (כד)

-ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ַעל-ֹצֵרר ָּכל
ַהְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם ְוִהִּפיל ּפּור הּוא 

 ַהּגוָֹרל ְלֻהָּמם ּוְלַאְּבָדם: 
ּוְבֹבָאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ָאַמר    (כה)

ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתוֹ ָהָרָעה -ִעם
-ַהְּיהּוִדים ַעל-ַׁשב ַעלחָ -ֲאֶׁשר

-ָּבָניו ַעל-ֹראׁשוֹ ְוָתלּו ֹאתוֹ ְוֶאת
 ָהֵעץ: 

ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה -ַעל   (כו)
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-ֵּכן ַעל-פּוִרים ַעל־ֵׁשם ַהּפּור ַעל
ָראּו -ִּדְבֵרי ָהִאֶּגֶרת ַהֹּזאת ּוָמה-ָּכל

 ַעל־ָּכָכה ּוָמה ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם: 
ִקְּבֻל [ְוִקְּבלּו] ִקְּימּו וְ    (כז)

ַהְּיהּוִדים  ֲעֵליֶהם ְוַעל־ַזְרָעם ְוַעל 
ָּכל־ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְו�א ַיֲעבוֹר 
ים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים  ִלְהיוֹת ֹעֹשִ

ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל־ָׁשָנה 
 ְוָׁשָנה: 

ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים    (כח)
ים ּבְ  ָכל־ּדוֹר ָודוֹר ִמְׁשָּפָחה ְוַנֲעֹשִ

ּוִמְׁשָּפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר 
ָוִעיר ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה �א 

-ַיַעְברּו ִמּתוֹ� ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם �א
 ָיסּוף ִמַּזְרָעם:    

-ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַבת   (כט)
-ָּכל-ֶאת ֲאִביַחִיל ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי
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ֹּתֶקף ְלַקֵּים ֵאת ִאֶּגֶרת ַהּפּוִרים 
 ַהֹּזאת ַהֵּׁשִנית: 

-ָּכל-ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל   (ל)
ִרים ּוֵמָאה -ַהְּיהּוִדים ֶאל ֶׁשַבע ְוֶעֹשְ

ְמִדיָנה ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ִּדְבֵרי 
 ָׁשלוֹם ֶוֱאֶמת: 

ְיֵמי ַהֻּפִרים -ְלַקֵּים ֵאת   (לא)
ִּבְזַמֵּניֶהם ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ָהֵאֶּלה 

ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר 
ַנְפָׁשם -ַהַּמְלָּכה ְוַכֲאֶׁשר ִקְּימּו ַעל

 ַזְרָעם ִּדְבֵרי ַהֹּצמוֹת ְוַזֲעָקָתם: -ְוַעל
ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי    (לב)

 ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר:
 

 :פרק י
 

רׁש    (א) ם ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵ ַוָּיֹשֶ
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ָהָאֶרץ ְוִאֵּיי -[ֲאַחְׁשֵורוֹׁש] ַמס ַעל
 ַהָּים: 

ה ָתְקּפוֹ ּוְגבּוָרתוֹ -ְוָכל   (ב) ַמֲעֹשֵ
ּוָפָרַׁשת ְּגֻדַּלת ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּגְּדלוֹ 

ֵסֶפר -ֵהם ְּכתּוִבים ַעל-ַהֶּמֶל� ֲהלוֹא
 ַדי ּוָפָרס: ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי מָ 

ִּכי  ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִמְׁשֶנה   (ג)
ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ְוָגדוֹל ַלְּיהּוִדים 
ְוָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו ֹּדֵרׁש טוֹב ְלַעּמוֹ 

 ַזְרעוֹ:-ְוֹדֵבר ָׁשלוֹם ְלָכל
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