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* א .3 לעשירי או לצבא
* א .6 בהט אבן חן שזהותה אינה ידועה

ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ֣הּוא ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש א  י  י ִּביֵמ֣  ַוְיִה֖
ים  ַבע ְוֶעְׂשִר֥ ֶׁש֛ ּדּו ְוַעד־ּ֔כּוׁש  ֵמהֹ֣ ַהֹּמֵלְ֙ך 
׀  ֶבת  ְּכֶׁש֣ ם  ָהֵה֑ ים  ִמ֖  ַּבָּי

2 ה׃  ָנֽ י ְמִד ה  ּוֵמָא֖
ר  א ַמְלכּו֔תֹו ֲאֶׁש֖ ִּכֵּס֣ ל  ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש ַע֚ ַהֶּמ֣
ה   ִּבְׁשַנ֤ת ָׁשלֹוׁ֙ש ְלָמְל֔כֹו ָעָׂש֣

׃ 3 ה ן ַהִּביָרֽ ְּבׁשּוַׁש֥ 
י  ּוָמַד֗ ס  יל ׀ ָּפַר֣ יו ֵח֣ יו ַוֲעָבָד֑ ה ְלָכל־ָׂשָר֖ ִמְׁשֶת֔ 
 ְּבַהְרֹא֗תֹו 

יו׃ 4 י ַהְּמִדי֖נֹות ְלָפָנֽ ים ְוָׂשֵר֥ ַּפְרְתִמ֛ ַהֽ
ֶרת  ר ִתְפֶא֖ ת־ְיָק֔ ֶׁש֙ר ְּכ֣בֹוד ַמְלכּו֔תֹו ְוֶא֨ ֹ֙ ֶאת־ע
ת ֽיֹום׃  ים ּוְמַא֖ ים ְׁשמֹוִנ֥ ים ַרִּב֔ ְּגדּוָל֑תֹו ָיִמ֣
ֶלְך  ה ַהֶּמ֡ ֶלה ָעָׂש֣ ים ָהֵא֗  ּוִבְמ֣לֹואת ׀ ַהָּיִמ֣
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ה ְלִמָּג֧דֹול  ן ַהִּביָר֜ ם ַהִּנְמְצִאי֩ם ְּבׁשּוַׁש֨ ְלָכל־ָהָע֣
ת  ִּגַּנ֥ ר  ים ַּבֲחַצ֕ ת ָיִמ֑ ה ִׁשְבַע֣ ן ִמְׁשֶת֖ ְוַעד־ָקָט֛
ֶלת ָאחּו֙ז  ס ּוְתֵכ֗  ֣חּור ׀ ַּכְרַּפ֣

ֶלְך׃ 6 ן ַהֶּמֽ ִּביַת֖
ֶסף ְוַעּ֣מּוֵדי  יֵלי ֶכ֖ ן ַעל־ְּגִל֥ ְּבַחְבֵלי־֣בּוץ ְוַאְרָּגָמ֔
ׁש  ת ַּבַהט־ָוֵׁש֖ ְצַפ֥ ל ִרֽ ֶסף ַע֛ ב ָוֶכ֗ ִמּ֣טֹות ׀ ָזָה֣ ׁש  ֵׁש֑
ים  ב ְוֵכִל֖ י ָזָה֔  ְוַהְׁשקֹו֙ת ִּבְכֵל֣

׃ 7 ֶרת ר ְוסָֹחֽ ְוַד֥
׃  ֶלְך ד ַהֶּמֽ ְּכַי֥ ב  ין ַמְל֛כּות ָר֖ ים ְוֵי֥ ים ׁשֹוִנ֑ ִמֵּכִל֣
ֶלְך  ד ַהֶּמ֗ ן ׀ ִיַּס֣ ין ֹאֵנ֑ס ִּכי־ֵכ֣ ת ֵא֣  ְוַהְּׁשִתָּי֥ה ַכָּד֖
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יׁש׃  ב ֵּבי֔תֹו ַלֲעׂ֖שֹות ִּכְר֥צֹון ִאיׁש־ָוִאֽ ל ָּכל־ַר֣ ַע֚
ית  ים ֵּב֚ ה ָנִׁש֑ ה ִמְׁשֵת֣ ה ָעְׂשָת֖ י ַהַּמְלָּכ֔ ַוְׁשִת֣ ם   ַּג֚
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 ַּבּיֹו֙ם 
ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש׃  10 ר ַלֶּמ֥ ַהַּמְל֔כּות ֲאֶׁש֖

ְמהּוָמן  ר ִל֠ ַּבָּי֑ ִין ָאַמ֡ ֶלְך  ְּכ֥טֹוב ֵלב־ַהֶּמ֖ י  ַהְּׁשִביִע֔
ס  ר ְוַכְרַּכ֔ א ַוֲאַבְגָת֙א ֵזַת֣ א ִּבְגָת֤ א ַחְרבֹוָנ֜ ִּבְּזָת֨
ֶלְך  ים ֶאת־ְּפֵנ֖י ַהֶּמ֥ ְרִת֔ ים ַהְמָׁש֣ ִריִס֔ ַהָּס֣ ִׁשְבַע֙ת 
ה  י ַהַּמְלָּכ֛ ָהִביא ֶאת־ַוְׁשִת֧  ְל֠

ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש׃ 11
ים  ַעִּמ֤ ֶתר ַמְל֑כּות ְלַהְר֨אֹות ָהֽ ְּבֶכ֣ ֶלְך  ִלְפֵנ֥י ַהֶּמ֖
יא׃ ה ִהֽ ת ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ ּה ִּכֽ  ְוַהָּׂשִרי֙ם ֶאת־ָיְפָי֔

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, הּוא א  ְּבָיָמיו ֶׁשל  ָהָיה   ָּכְך 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשָּמַלְך ֵמהֹדּו ְוַעד ּכּוׁש ַעל 

ֵמָאה ֶעְׂשִרים ְוִׁשְבָעה ְמחֹוזֹות.
 ַּבָּיִמים ָהֵהם, ְּכֶׁשָּיַׁשב ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
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ׁשּוָׁשן,  ִּבְמצּוַדת  ֲאֶׁשר  ַמְלכּותֹו  ִּכֵּסא  ַעל 
 ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ְלַמְלכּותֹו, ָעַרְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 

3

ְּבנֹוְכחּותֹו ִמְׁשֶתה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו, ַלֲעִׁשיֵרי * 
ָלֲאִציִלים ּוְלמֹוְׁשֵלי ַהְּמחֹוזֹות.  ָּפַרס ּוָמַדי, 
 ַּבִּמְׁשֶתה ֶהְרָאה ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת עֶֹׁשר ְּכבֹוד 

4

ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְּכבֹוד ִתְפֶאֶרת ְּגֻדָלתֹו ְּבֶמֶׁשְך 
ָיִמים ַרִּבים, ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים יֹום.

 ְּכֶׁשִּנְׁשְלמּו ַהָּיִמים ָהֵאֶלה, ָעַרְך ַהֶּמֶלְך ְלָכל 
5

ָהֲאָנִׁשים ַהִּנְמָצִאים ִּבְמצּוַדת ׁשּוָׁשן, ֵמַהַּמֲעָמד 
ַהָּגבֹוַה ְוַעד ַהָּנמּוְך, ִמְׁשֶתה ֶּבן ִׁשְבָעה ָיִמים 
 ָהיּו ָׁשם ַּבִּדים 

ַּבֲחַצר ַהִּגָּנה ֶׁשל ֵּבית ַהֶּמֶלְך. 6
ְלָבִנים ֻמְבָחִרים, ֲאִריֵגי ְתֵכֶלת ְקׁשּוִרים ְּבַחְבֵלי 
ִּפְׁשָתן ְוַאְרָּגָמן ּוְבַטָּבעֹות ֶּכֶסף ְלַעּמּוֵדי ַׁשִיׁש, 
ַסּפֹות ֶׁשל ָזָהב ְוֶכֶסף ַעל ִרְצַּפת ְּפֵסיָפס ֶׁשל 
 ֶאת 

ַּבַהט * ְוַׁשִיׁש, ֵאם ַהְּפִניָנה ַוֲאָבִנים טֹובֹות. 7
ַהְּׁשִתָּיה ִהִּגיׁשּו ִּבְכֵלי ָזָהב ּוְבֵכִלים ִמּסּוִגים 
ׁשֹוִנים; ֶׁשַפע ֶׁשל ַיִין ִמֵּבית ַהְּמלּוָכה ִנַתן ְּבָיד 
 ַהְּׁשִתָּיה ִנְתָנה ְּבֶהְתֵאם ִלְפֻקַּדת ַהֶּמֶלְך 

ְרָחָבה. 8
ּוְללֹא ְּכִפָּיה, ִּכי ָּכְך ִצָּוה ַהֶּמֶלְך ַעל ָּכל ַהְּמֻמִּנים 
ַעל ֵּביתֹו, ָלֵתת ְלָכל ִאיׁש ְוִאיׁש ַעל ִּפי ְרצֹונֹו. 
 ַּגם ַוְׁשִתי ַהַּמְלָּכה ָעְרָכה ִמְׁשֶתה ֶׁשל ָנִׁשים 

9

ְּבֵבית ַהְּמלּוָכה ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.
 ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְּכֶׁשָהָיה ַהֶּמֶלְך ָׂשֵמַח ִּבְגַלל 

10

ַהַּיִין, ָאַמר ִלְמהּוָמן, ִּבְּזָתא, ַחְרבֹוָנא, ִּבְגָתא 
ַהָּסִריִסים  ִׁשְבַעת  ְוַכְרַּכס,  ֵזַתר  ַוֲאַבְגָתא, 
 ְלָהִביא 

ַהְּמָׁשְרִתים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, 11
ֶאת ַוְׁשִתי ַהַּמְלָּכה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְּכֶׁשְלרֹאָׁשּה 
ֶּכֶתר ַמְלכּות, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ְלָכל ָהֲאָנִׁשים 
 ְוַלָּׂשִרים ֶאת ָיְפָיּה, ִּכי ָהְיָתה טֹוַבת ַמְרֶאה.
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 ַאְך ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִתי ֵסְרָבה ָלבֹוא ְלִפי ִמְצַות 
12 

ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּׁשַלח ְּבַיד ַהָּסִריִסים. ַהֶּמֶלְך ָּכַעס 
ְמאֹוד ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה ּבֹו.

יֹוְדֵעי  ַהֲחָכִמים  ַלֲעַצת  ַהֶּמֶלְך  ָׁשַאל   ָאז 
13

ַהְּזַמִּנים. ָּכְך ָנַהג ַהֶּמֶלְך, ְלִהְתַיֵעץ ִעם ָּכל ַהּיֹוְדִעים 
 ַהֲחָכִמים ַהְקרֹוִבים ֵאָליו ָהיּו ַּכְרְׁשָנא, 

חֹק ְוִדין. 14
ֵׁשָתר, ַאְדָמָתא, ַתְרִׁשיׁש, ֶמֶרס, ַמְרְסָנא ּוְממּוָכן, 
ִׁשְבַעת ָׂשֵרי ָּפַרס ּוָמַדי ָהרֹוִאים ֶאת ְּפֵני ַהֶּמֶלְך, 
ְוַהּיֹוְׁשִבים ַּבַתְפִקיִדים ַהְּבִכיִרים ְּביֹוֵתר ַּבַּמְמָלָכה. 
 ָׁשַאל ַהֶּמֶלְך: "ְלִפי ֵאיֶזה ִּדין ֵיׁש ִלְנהֹג ַּבַּמְלָּכה 

15

ַוְׁשִתי, ַעל ָּכְך ֶׁשלֹא ָּפֲעָלה ְלִפי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשִּנְתָנה ְּבַיד ַהָּסִריִסים?"

 ָאַמר ְממּוָכן ְּבנֹוְכחּות ַהֶּמֶלְך ְוַהָּׂשִרים: "לֹא 
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ַרק ְּכַלֵּפי ַהֶּמֶלְך ָּפְׁשָעה ַוְׁשִתי ַהַּמְלָּכה, ִּכי ִאם 
ְּכַלֵּפי ָּכל ַהָּׂשִרים, ּוְכַלֵּפי ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְּבָכל 
 ִּכי ִיָּוַדע ָמה 

ַהְּמחֹוזֹות ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. 17
ֶׁשֵאַרע ִעם ַהַּמְלָּכה ְלָכל ַהָּנִׁשים, ְוִיְגרֹם ָלֶהן 
ַהָּדָבר ְלִהְסַתֵּכל ְּבבּוז ַעל ַּבֲעֵליֶהן, ְּכֶׁשֵאֶלה 
ַיִּגידּו ָלֶהן: 'ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִצָּוה ְלָהִביא ֶאת 
 ְּכָבר 

ַוְׁשִתי ַהַּמְלָּכה ְלָפָניו, ַאְך ִהיא לֹא ָּבָאה'. 18
ַהּיֹום יֹאְמרּו ָּכְך ְנׁשֹות ַהָּׂשִרים ְּבָפַרס ּוָמַדי, 
ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ֶׁשֵאַרע ִעם ַהַּמְלָּכה, ְלָכל ָׂשֵרי 
 ִאם טֹוב ַהָּדָבר 

ַהֶּמֶלְך, ְוִיְרּבּו ַהִּבָּזיֹון ְוַהַּכַעס. 19
ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, ֵיֵצא ִמְלָפָניו ַצו ַמְלכּוִתי, ֲאֶׁשר 
ִיָּכֵתב ְּבֻחֵקי ָּפַרס ּוָמַדי ְוֵאין ְלַבֵּטל אֹותֹו: לֹא 
ָתבֹוא יֹוֵתר ַוְׁשִתי ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ְוֶאת ַמְלכּוָתּה 
 ְּפַסק ַהִּדין 

ִיֵתן ַהֶּמֶלְך ְלַאֶחֶרת ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה. 20
ֶׁשִּיְפסֹק ַהֶּמֶלְך ִיָּׁשַמע ְּבָכל ַמְלכּותֹו, ֶׁשְּגדֹוָלה 
ִהיא, ְוָכל ַהָּנִׁשים ִיְתנּו ָּכבֹוד ְלַבֲעֵליֶהן, ֵמַהַּמֲעָמד 

ַהָּגבֹוַה ְוַעד ַהָּנמּוְך".
 ִּדְבֵרי ְממּוָכן ָמְצאּו ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהָּׂשִרים, 

21

 הּוא ָׁשַלח ִמְכָתִבים 
ְוַהֶּמֶלְך ָעָׂשה ִּכְדָבָריו. 22

ֶאל ָּכל ְמחֹוזֹות ַהֶּמֶלְך, ְלָכל ָמחֹוז ּוָמחֹוז ַּבְּכָתב 
ַהָּנהּוג ּבֹו, ּוְלָכל ַעם ְוַעם ַּבָׂשָפה ֶׁשלֹו, ֶׁשִּיְהֶיה 

ָּכל ִאיׁש ׁשֹוֵלט ְּבֵביתֹו, ּוְמַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ַעּמֹו.

ֶלְך  ר ַהֶּמ֔ י ָלבֹו֙א ִּבְדַב֣ ה ַוְׁשִת֗ ן ַהַּמְלָּכ֣  ַוְתָמֵא֞
12

ד ַוֲחָמ֖תֹו  ֶלְ֙ך ְמֹא֔ ף ַהֶּמ֙ ים ַוִּיְקצֹ֤ ר ְּבַי֣ד ַהָּסִריִס֑ ֲאֶׁש֖
י  יְֹדֵע֣ ים  ַלֲחָכִמ֖ ֶלְך  אֶמר ַהֶּמ֔ ֹ֣  ַוּי

ה ֽבֹו׃ 13 ָּבֲעָר֥
ת  י ָּד֥ י ָּכל־יְֹדֵע֖ ֶלְך ִלְפֵנ֕ ר ַהֶּמ֔ ים ִּכי־ֵכן֙ ְּדַב֣ ִעִת֑ ֽהָ
ָתא  יו ַּכְרְׁשָנ֤א ֵׁשָת֙ר ַאְדָמ֣ ב ֵאָל֗  ְוַהָקרֹ֣

ין׃ 14 ָוִדֽ
י ׀  ת ָׂשֵר֣ ן ִׁשְבַע֞ ֶרס ַמְרְסָנ֖א ְממּוָכ֑ יׁש ֶמ֥ ַתְרִׁש֔
ים ִראׁשָֹנ֖ה  ֶלְך ַהּיְֹׁשִב֥ רֵֹאי֙ ְּפֵנ֣י ַהֶּמ֔ י  ס ּוָמַד֗ ָּפַר֣
י  ה ַוְׁשִת֑ ה־ַלֲעׂ֔שֹות ַּבַּמְלָּכ֖  ְּכָד֙ת ַמֽ

ַּבַּמְלֽכּות׃ 15
ֶלְך  ת־ַמֲאַמ֙ר ַהֶּמ֣ ה ֶאֽ א־ָעְׂשָת֗ ֹֽ ר ל ל ׀ ֲאֶׁש֣ ַע֣
אֶמר )מומכן(  ֹ֣  ַוּי

ים׃  16 ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ְּבַי֖ד ַהָּסִריִסֽ
ֶלְ֙ך  א ַעל־ַהֶּמ֙ ֹ֤ ים ל ֶלְ֙ך ְוַהָּׂשִר֔ ן ִלְפֵנ֤י ַהֶּמ֙ ְממּוָכ֗
י ַעל־ָּכל־ַהָּׂשִרי֙ם  ה ִּכ֤ י ַהַּמְלָּכ֑ ה ַוְׁשִת֣ ְלַבּ֔דֹו ָעְוָת֖
ֶלְך  ר ְּבָכל־ְמִדי֖נֹות ַהֶּמ֥ ים ֲאֶׁש֕ ַעִּמ֔ ְוַעל־ָּכל־ָה֣
א ְדַבר־ַהַּמְלָּכ֙ה ַעל־ָּכל־ י־ֵיֵצ֤  ִּכֽ

ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש׃ 17
ֶלְך  ם ַהֶּמ֣ ן ְּבָאְמָר֗ ן ְּבֵעיֵניֶה֑ ים ְלַהְב֥זֹות ַּבְעֵליֶה֖ ַהָּנִׁש֔
ה  י ַהַּמְלָּכ֛ יא ֶאת־ַוְׁשִת֧ ר ְלָהִב֨ ֲאַחְׁשֵו֡רֹוׁש ָאַמ֞
ְרָנה ׀  ה תֹאַמ֣ ַהּ֨יֹום ַהֶּז֜  ְוֽ

ָאה׃ 18 ְלָפָנ֖יו ְולֹא־ָבֽ
ה  ר ַהַּמְלָּכ֔ ְמעּ֙ו ֶאת־ְּדַב֣ ר ָׁשֽ י ֲאֶׁש֤ ַרס־ּוָמַד֗ ָׂש֣רֹות ָּפֽ
ֶצף׃ 19 ִאם־ַעל־ י ִּבָּז֥יֹון ָו ָקֽ ֶלְך ּוְכַד֖ י ַהֶּמ֑ ל ָׂשֵר֣ ְלכֹ֖
ב  יו ְוִיָּכֵת֛ א ְדַבר־ַמְלכּו֙ת ִמְלָפָנ֔ ֶלְך ֗טֹוב ֵיֵצ֤ ַהֶּמ֣
א־ָת֜בֹוא  ֹֽ ר ל א ַיֲע֑בֹור ֲאֶׁש֨ ֹ֣ ְול י  ַרס־ּוָמַד֖ ָפֽ י  ְּבָדֵת֥
ן  ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ּוַמְלכּוָתּ֙ה ִיֵת֣ י ִלְפֵני֙ ַהֶּמ֣ ַוְׁשִת֗
ם   ְוִנְׁשַמ֩ע ִּפְתָג֨

ָּנה׃ 20 ה ִמֶּמֽ ּה ַהּטֹוָב֥ ֶלְך ִלְרעּוָת֖ ַהֶּמ֔
יא  ה ִה֑ י ַרָּב֖ ר־ַיֲעֶׂש֙ה ְּבָכל־ַמְלכּו֔תֹו ִּכ֥ ֶלְך ֲאֶׁשֽ ַהֶּמ֤
ן ְלִמָּג֖דֹול ְוַעד־ ים ִיְת֤נּו ְיָק֙ר ְלַבְעֵליֶה֔ ְוָכל־ַהָּנִׁש֗ 

ים ַוַּיַ֥עׂש  ֶלְך ְוַהָּׂשִר֑ ר ְּבֵעיֵנ֥י ַהֶּמ֖  ַוִּייַט֙ב ַהָּדָב֔
ן׃ 21 ָקָטֽ

ח ְסָפִרי֙ם ֶאל־ָּכל־ ן׃ 22 ַוִּיְׁשַל֤ ר ְממּוָכֽ ֶלְך ִּכְדַב֥ ַהֶּמ֖
ּה  ֶלְך ֶאל־ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ִּכְכָתָב֔ ְמִדי֣נֹות ַהֶּמ֔
ר  ׂשֵֹר֣ ִּכְלׁשֹו֑נֹו ִלְה֤יֹות ָּכל־ִאיׁ֙ש  ם  ם ָוָע֖ ְוֶאל־ַע֥

ר ִּכְלׁ֥שֹון ַעּֽמֹו׃  ְּבֵבי֔תֹו ּוְמַדֵּב֖

ְמִגַלת ֶאְסֵתר
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 ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה, ַּכֲאֶׁשר ָׁשְכָכה ב 
ֲחָמתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, הּוא ָזַכר 
ֶאת ַוְׁשִתי ְוֶאת ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ְוֶאת ָמה ֶׁשִּנְגַזר 
 ָאז ָאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך ְמָׁשְרָתיו: "ֵיׁש 

ָעֶליָה. 2
ְלַחֵּפׂש ֲעבּור ַהֶּמֶלְְך ְנָערֹות ְּבתּולֹות טֹובֹות 
ְיַמֶּנה ֲאָנִׁשים ִמַּטֲעמֹו ְּבָכל   ַהֶּמֶלְך 

3 ַמְרֶאה. 
ְמחֹוזֹות ַמְלכּותֹו. ֵהם ֶיֶאְספּו ְנָערֹות ְּבתּולֹות 
ְוטֹובֹות ַמְרֶאה ְוָיִביאּו אֹוָתן ֶאל ְמצּוַדת ׁשּוָׁשן, 
ֵהַגי  ַהְׁשָּגָחתֹו ֶׁשל  ַתַחת  ַהָּנִׁשים,  ֵּבית  ֶאל 
ְסִריס ַהֶּמֶלְך, ַהּׁשֹוֵמר ַעל ַהָּנִׁשים, ֶׁשִּיָּנְתנּו 
 ַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר ִתְמָצא ֵחן 

4 ָלֶהן ַתְמרּוֵקיֶהן. 
ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ִתְמֹלְך ִּבְמקֹום ַוְׁשִתי". ַהְּדָבִרים 
ִהְתַקְּבלּו ַעל ַּדְעתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְוהּוא ָעָׂשה ֵּכן.

 ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ִּבְמצּוַדת ׁשּוָׁשן, ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי 
5

ֶּבן ָיִאיר ֶּבן־ִׁשְמִעי ֶּבן־ִקיׁש, ִאיׁש ִמֵּׁשֶבט ִּבְנָיִמין. 
 הּוא ֻהְגָלה ִמְּירּוָׁשַלִים ִעם ַהּגֹוָלה ֶׁשֻהְגְלָתה 

6

ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה, אֹוָתּה ִהְגָלה ְנבּוַכְדֶנַצר 
 ָמְרֳּדַכי ָהָיה ָהאֹוֵמן ֶׁשל ֲהַדָּסה, ִהיא 

ֶמֶלְך ָּבֶבל. 7
ֶאְסֵתר ַּבת ּדֹודֹו, ִּכי לֹא ָהיּו ָלּה ָאב ְוֵאם. ַהַּנֲעָרה 
ָהְיָתה ְיַפת תַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּוְכֶׁשֵּמתּו ָאִביָה 

ְוִאָּמּה ִאֵּמץ אֹוָתּה ָמְרֳּדַכי ְלַבת.
 ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשְמעּו ַצו ַהֶּמֶלְך ְוִדינֹו ֶנֶאְספּו ְנָערֹות 

8

ַרּבֹות ֶאל ְמצּוַדת ׁשּוָׁשן ַתַחת ַהְׁשָּגַחת ֵהַגי. ָאז 
ִנְלְקָחה ֶאְסֵתר ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶלְך, ַתַחת ַהְׁשָּגַחת 
 ַהַּנֲעָרה ָהְיָתה טֹוָבה 

ֵהַגי ַהּׁשֹוֵמר ַעל ַהָּנִׁשים. 9
ְּבֵעיָניו, ְוהּוא ָנָטה ָלּה ֶחֶסד. ָלֵכן ִמֵהר ָלֵתת 
ָלּה ֶאת ַתְמרּוֶקיָה ְוֶאת ְמנֹות ָהֹאֶכל ֶׁשָלּה, ְוֵכן 
ֶאת ֶׁשַבע ַהְּמָׁשְרתֹות ֶׁשִּנְבֲחרּו ֲעבּוָרּה ִמֵּבית 
ַהֶּמֶלְך. הּוא ַאף ִׁשָּנה ֶאת ְמקֹוָמּה ְוֶאת ְמקֹום 
ַהְּמָׁשְרתֹות ֶׁשָלּה, ְוָנַתן ָלּה ֶאת ַהָּמקֹום ַהּטֹוב 
 ֶאְסֵתר לֹא ִּגְלָתה ֶאת 

ְּביֹוֵתר ְּבֵבית ַהָּנִׁשים. 10
מֹוָצא ַעָּמּה ּוִמְׁשַּפְחָתּה, ֶׁשֵּכן ָּכְך ִצָּוה ָעֶליָה 
 ְּבָכל יֹום ְויֹום ָהָיה ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵלְך 

ָמְרֳּדַכי. 11
ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים, ְּכֵדי ָלַדַעת ָמה ְׁשלֹום 

ֶאְסֵתר ּוָמה ַנֲעָׂשה ִעָּמּה.

ֶלְך ב  ת ַהֶּמ֣ ְך ֲחַמ֖ ֶלה ְּכׁשֹ֕ ים ָהֵא֔  ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣
ת ֲאֶׁשר־ ר ֶאת־ַוְׁשִתי֙ ְוֵא֣ ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ָזַכ֤
 ַוּיֹאְמ֥רּו 

2 יָה׃  ר ָעֶלֽ ֲאֶׁשר־ִנְגַז֖ ת  ְוֵא֥ ָתה  ָעָׂש֔
ֶלְך ְנָע֥רֹות  ְיַבְקׁ֥שּו ַלֶּמ֛ יו  ֶלְך ְמָׁשְרָת֑ י־ַהֶּמ֖ ַנֲעֵרֽ
ֶלְך ְּפִקיִדי֮ם  ד ַהֶּמ֣  ְוַיְפֵק֨

ה׃ 3 ְּבתּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמְרֶאֽ
ה־ ְּבָכל־ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹו֒ ְוִיְקְּב֣צּו ֶאת־ָּכל־ַנֲעָרֽ 

ית  ן ַהִּביָר֙ה ֶאל־ֵּב֣ ה ֶאל־ׁשּוַׁש֤ ת ַמְרֶא֜ תּוָלה טֹוַב֨ ְב֠
ים  ר ַהָּנִׁש֑ ֶלְך ׁשֵֹמ֣ יס ַהֶּמ֖ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥ ַהָּנִׁש֔
ר ִתיַט֙ב ְּבֵעיֵנ֣י  ה ֲאֶׁש֤ ַּנֲעָר֗  ְוַהֽ

ן׃ 4 ְוָנ֖תֹון ַתְמרּוֵקיֶהֽ
ר ְּבֵעיֵנ֥י  ב ַהָּדָב֛ י ַוִּייַט֧ ַחת ַוְׁשִת֑ ֶלְך ִתְמֹ֖לְך ַת֣ ַהֶּמ֔
ן  י ָהָי֖ה ְּבׁשּוַׁש֣ ְיהּוִד֔ יׁש   ִא֣

ן׃  5 ֶלְך ַוַּיַ֥עׂש ֵּכֽ ַהֶּמ֖
יׁש  י ֶּבן־ִק֖ יר ֶּבן־ִׁשְמִע֛ ן ָיִא֧ י ֶּב֣ ה ּוְׁש֣מֹו ָמְרֳּדַכ֗ ַהִּביָר֑
ִים ִעם־ַהֹּגָל֙ה  ר ָהְגָל֙ה ִמי֣רּוָׁשַל֔  ֲאֶׁש֤

י׃ 6 יׁש ְיִמיִנֽ ִא֥
ר  ה ֲאֶׁש֣ ֶלְך־ְיהּוָד֑ ם ְיָכְנָי֣ה ֶמֽ ה ִע֖ ר ָהְגְלָת֔ ֲאֶׁש֣
ן ֶאת־ י ֹאֵמ֜ ל׃ 7 ַוְיִה֨ ֶלְך ָּבֶבֽ ר ֶמ֥ ה ְנבּוַכְדֶנאַצ֖ ֶהְגָל֔
ב  ּה ָא֣ ין ָל֖ י ֵא֥ יא ֶאְסֵת֙ר ַּבת־ּדֹ֔דֹו ִּכ֛ ה ִה֤ ֲהַדָּס֗
ה ּוְב֤מֹות  ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ה ְיַפת־תֹ֙ ם ְוַהַּנֲעָר֤ ָוֵא֑
י   ַוְיִה֗

ת׃ 8 י ֖לֹו ְלַבֽ ּה ָמְרֳּדַכ֛ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָּמ֔ ָאִב֙
ְנָע֥רֹות   ץ  ֶלְ֙ך ְוָד֔תֹו ּֽוְבִהָקֵב֞ ע ְּדַבר־ַהֶּמ֙ ְּבִהָּׁשַמ֤
ח  ֵהָג֑י ַוִתָל ַק֤ ה ֶאל־ַי֣ד  ן ַהִּביָר֖ ַרּ֛בֹות ֶאל־ׁשּוַׁש֥
ים׃  ר ַהָּנִׁשֽ ֶלְך ֶאל־ַי֥ד ֵהַג֖י ׁשֵֹמ֥ ית ַהֶּמ֔ ֶאְסֵת֙ר ֶאל־ֵּב֣
ֶסד ְלָפָני֒ו  א ֶח֣ ה ְבֵעיָני֮ו ַוִתָּׂש֣ ב ַהַּנֲעָר֣ ַוִתיַט֨  9
ּה  ת ָל֔ ָה֙ ָלֵת֣ יָה ְוֶאת־ָמנֹוֶת֙ ֶאת־ַתְמרּו ֶק֤  ְיַבֵהל  ַו֠
ית  ּה ִמֵּב֣ ֶתת־ָל֖ ַבע ַהְּנָע֔רֹות ָהְרֻא֥יֹות ָלֽ ְוֵא֙ת ֶׁש֣
ים׃  ית ַהָּנִׁשֽ יָה ְל֖טֹוב ֵּב֥ ֶלְך ַוְיַׁשֶּנָ֧ה ְוֶאת־ַנֲערֹוֶת֛ ַהֶּמ֑
י  ּה ִּכ֧ ּה ְוֶאת־ֽמֹוַלְדָת֑ ר ֶאת־ַעָּמ֖ 10 לֹא־ִהִּג֣יָדה ֶאְסֵת֔

 ּוְבָכל־֣יֹום 
יד׃ 11 ר לֹא־ַתִּגֽ יָה ֲאֶׁש֥ ה ָעֶל֖ י ִצָּו֥ ָמְרֳּדַכ֛

ים  ר ֵּבית־ַהָּנִׁש֑ ְך ִלְפֵנ֖י ֲחַצ֣ ָו֔יֹום ָמְרֳּדַכי֙ ִמְתַהֵל֔
ּה׃ ה ָּבֽ ר ּוַמה־ֵּיָעֶׂש֖ ַע֙ת ֶאת־ְׁש֣לֹום ֶאְסֵת֔  ָלַד֙
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 ַעָתה ִהִּגיַע תֹור ָּכל ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל 
12

ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. זֹאת ַּכֲאֶׁשר ִהְסַתְּימּו ְׁשֵנים 
ָעָׂשר ֶהֳחָדִׁשים ֶׁשִּנְקְּבעּו ָלּה ְּבֶהְתֵאם ְלחֹק 
ַהָּנִׁשים. ַהחֹק ָקַבע ִּכי ָיִמים ֵאֶלה נֹוֲעדּו ַלְּנָערֹות 
ְּכֵדי ְלִהְתַיּפֹות: ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבֶׁשֶמן ַהֹּמר, 
ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַּבְּבָׂשִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשים. 
 ָּכְך ָּבָאה ַהַּנֲעָרה ֶאל ַהֶּמֶלְך: ָּכל ָמה ֶׁשִּבְקָׁשה 

13

ָלַקַחת ִעָּמּה ִמֵּבית ַהָּנִׁשים ַעד ֵּבית ַהֶּמֶלְך ִנַתן 
 ָּבֶעֶרב ָּבָאה ַהַּנֲעָרה ֶאל ַהֶּמֶלְך, ּוַבּבֶֹקר 

ָלּה. 14
ָׁשָבה ֶאל ֵּבית ָנִׁשים ֵׁשִני, ֶׁשָעָליו ִהְׁשִּגיַח ַׁשַעְׁשַגז 
ְסִריס ַהֶּמֶלְך, ַהּׁשֹוֵמר ַעל ַהִּפיַלְגִׁשים *. ִהיא לֹא 
ָתבֹוא עֹוד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ֶאָלא ִאם ֵּכן ַהֶּמֶלְך ִיְרֶצה 

ָּבּה, ְוָאז ִיְקְראּו ִּבְׁשָמּה.
 ְּכֶׁשִהִּגיַע תֹוָרּה ֶׁשל ֶאְסֵתר, ַּבת ֲאִביַחִיל 

15

ּדֹודֹו ֶׁשל ָמְרֳּדַכי, ֲאֶׁשר ִאֵּמץ לֹו אֹוָתּה ְלַבת, 
ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך, ִהיא לֹא ִּבְקָׁשה ָּדָבר, ְּפָרט 
ְלָמה ֶׁשָּיַעץ ָלּה ֵהַגי ְסִריס ַהֶּמֶלְך ַהּׁשֹוֵמר ַעל 
ַהָּנִׁשים. ֶאְסֵתר ָמְצָאה ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל רֹוֶאיָה. 
 ֶאְסֵתר ִנְלְקָחה ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל ֵּבית 

16

ַמְלכּותֹו ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי, הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת, ַּבָּׁשָנה 
 ַהֶּמֶלְך ָאַהב ֶאת ֶאְסֵתר 

ַהְּׁשִביִעית ְלַמְלכּותֹו. 17
יֹוֵתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים, ְוִהיא ָנְׂשָאה ֵחן ְוֶחֶסד ְלָפָניו 
יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּבתּולֹות. הּוא ָׂשם ֶּכֶתר ַמְלכּות 
 ָאז 

ְלרֹאָׁשּה, ְוִהְמִליְך אֹוָתּה ִּבְמקֹום ַוְׁשִתי. 18
ָעַרְך ַהֶּמֶלְך ִמְׁשֶתה ָּגדֹול ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו, ֶאת 
ִמְׁשֵתה ֶאְסֵתר. הּוא ִהְפִחית ֶאת ַהַּמס ַלְּמחֹוזֹות *, 
 ְּכֶׁשֶּנֶאְספּו 

ְוִחֵלק ַמָתנֹות ִּבְנִדיבּות ַמְלכּוִתית. 19
ַהְּבתּולֹות ֵׁשִנית, ָהָיה ָמְרֳּדַכי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך.

 ֶאְסֵתר לֹא ִּגְלָתה ֶאת ְּדַבר מֹוָצא ִמְׁשַּפְחָתּה 
20

ְוַעָּמּה, ְּכִפי ֶׁשִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדַכי, ֶׁשֵּכן ֶאְסֵתר 
ָעְׂשָתה ֶאת ִמְצוֹוָתיו ֶׁשל ָמְרֳּדַכי, ְּכִפי ֶׁשָּנֲהָגה 

ְּכֶׁשָּגְדָלה ֶאְצלֹו.

ֶלְך  ה ָל֣בֹוא ׀ ֶאל־ַהֶּמ֣ ה ְוַנֲעָר֜ יַע ֹת֩ר ַנֲעָר֨  ּוְבַהִּג֡
12

ת ַהָּנִׁשי֙ם ְׁשֵנ֣ים  ּה ְּכָד֤ ֲאַחְׁשֵו֗רֹוׁש ִמֵק֩ץ ֱה֨יֹות ָל֜
ה  ן ִׁשָּׁש֤ י ְמרּוֵקיֶה֑ ן ִיְמְל֖אּו ְיֵמ֣ י ֵּכ֥ ֶדׁש ִּכ֛ ר חֹ֔ ָעָׂש֣
ים  ה ֳחָדִׁשי֙ם ַּבְּבָׂשִמ֔ ר ְוִׁשָּׁש֤ ֶמן ַהֹּמ֔ ֳחָדִׁשי֙ם ְּבֶׁש֣
ה ֶאל־ ה ָּבָא֣ ַּנֲעָר֖ ה ַהֽ  ּוָבֶז֕

ים׃ 13 י ַהָּנִׁשֽ ּוְבַתְמרּו ֵק֖
ּה  ן ָלּ֙ה ָל֣בֹוא ִעָּמ֔ ר ִיָּנֵ֤תֽ ר תֹאַמ֜ ֶלְך ֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ ַהֶּמ֑
יא  ֶרב ׀ ִה֣  ָּבֶע֣

ֶלְך׃ 14 ית ַהֶּמֽ ים ַעד־ֵּב֥ ית ַהָּנִׁש֖ ִמֵּב֥
י  ית ַהָּנִׁשי֙ם ֵׁשִנ֔ ה ֶאל־ֵּב֤ יא ָׁשָב֞ ה ּ֠וַבּבֶֹקר ִה֣ ָבָא֗
ים  יַלְגִׁש֑ ר ַהִּפֽ ֶלְך ׁשֵמ֣ יס ַהֶּמ֖ ְסִר֥ ֲעְׁשַג֛ז  ֶאל־ַי֧ד ַׁשֽ
ּה  ץ ָּב֛ י ִאם־ָחֵפ֥ ֶלְך ִּכ֣ לֹא־ָת֥בֹוא עֹו֙ד ֶאל־ַהֶּמ֔
ר  יַע ֹתר־ֶאְסֵת֣  ּוְבַהִּג֣

ם׃ 15 ה ְבֵׁשֽ ֶלְך ְוִנְקְרָא֥ ַהֶּמ֖
ת  ח־֨לֹו ְלַב֜ י ֲאֶׁש֩ר ָל ַקֽ ד ָמְרֳּדַכ֡ ִיל ּדֹ֣ ַּבת־ֲאִביַח֣ 
ם ֶאת־ י ִא֣ ר ִּכ֠ א ִבְקָׁש֙ה ָּדָב֔ ֹ֤ ֶלְך ל ָל֣בֹוא ֶאל־ַהֶּמ֗

י  ים ַוְתִה֤ ר ַהָּנִׁש֑ ֶלְך ׁשֵֹמ֣ ר ֵהַג֥י ְסִריס־ַהֶּמ֖ ר יֹאַמ֛ ֲאֶׁש֥
ח   ַוִתָלַק֨

יָה׃ 16 ן ְּבֵעיֵנ֖י ָּכל־רֶֹאֽ את ֵח֔ ֶאְסֵת֙ר נֵֹׂש֣
ית ַמְלכּו֔תֹו  ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁ֙ש ֶאל־ֵּב֣ ר ֶאל־ַהֶּמ֤ ֶאְסֵת֜
ַבע  ת ִּבְׁשַנת־ֶׁש֖ ֶדׁש ֵטֵב֑ י הּוא־חֹ֣ ֶדׁש ָהֲעִׂשיִר֖ ַּבחֹ֥
ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵת֙ר ִמָּכל־ ב ַהֶּמ֤  ַוֶּיֱאַה֨

ְלַמְלכּוֽתֹו׃ 17
ֶסד ְלָפָנ֖יו ִמָּכל־ַהְּבתּוֹ֑לת  ן ָוֶח֛ ים ַוִתָּׂשא־ֵח֥ ַהָּנִׁש֔
ַחת  ָה ַת֥ ּה ַוַּיְמִליֶכ֖ ֶתר־ַמְלכּו֙ת ְּברֹאָׁש֔ ֶּכֽ ַוָּיֶׂ֤שם 
ה ָג֗דֹול ְלָכל־ָׂשָרי֙ו  ֶלְך ִמְׁשֶת֣ ַעׂש ַהֶּמ֜ י׃ 18 ַוַּי֨ ַוְׁשִתֽ
ה ַלְּמִדינֹו֙ת  ר ַוֲהָנָח֤ ה ֶאְסֵת֑ ת ִמְׁשֵת֣ יו ֵא֖ ַוֲעָבָד֔

ֶלְך׃ ְּכַי֥ד ַהֶּמֽ  ת  ן ַמְׂשֵא֖ ה ַוִּיֵת֥ ָעָׂש֔
ַער־ ב ְּבַׁשֽ י יֵֹׁש֥ ץ ְּבתּו֖לֹות ֵׁשִנ֑ית ּוָמְרֳּדַכ֖ 19 ּוְבִהָקֵב֥

ּה  ר ַמֶּג֤ ֶדת ֽמֹוַלְדָתּ֙ה ְוֶאת־ַעָּמ֔ ין ֶאְסֵת֗ ֶלְך׃ 20 ֵא֣ ַהֶּמֽ
ר ָמְרֳּדַכי֙  י ְוֶאת־ַמֲאַמ֤ יָה ָמְרֳּדָכ֑ ה ָעֶל֖ ר ִצָּו֥ ַּכֲאֶׁש֛
׃   ה ְבָאְמָנ֖ה ִאֽתֹו ָהְיָת֥ ר  ה ַּכֲאֶׁש֛ ר עָֹׂש֔ ֶאְסֵת֣

ְמִגַלת ֶאְסֵתר
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ְמִגַלת ֶאְסֵתר

  6  

 ַּבָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ָהָיה ָמְרֳּדַכי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער 
21

ַהֶּמֶלְך, ָזֲעמּו ִּבְגָתן ְוֶתֶרׁש, ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך 
ִמּׁשֹוְמֵרי ַהַּסף, ּוִבְקׁשּו ִלְׁשֹלַח ָיד ְּבַחָּייו ֶׁשל 
 ַהָּדָבר נֹוַדע ְלָמְרֳּדַכי. הּוא 

ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. 22
ִסֵּפר זֹאת ְלֶאְסֵתר ַהַּמְלָּכה, ְוֶאְסֵתר ִסְּפָרה 
 ְלַאַחר ֶׁשָחְקרּו ּוָמְצאּו 

ַלֶּמֶלְך ְּבֵׁשם ָמְרֳּדַכי. 23
ִּכי ֱאֶמת ַהָּדָבר, ָתלּו ֶאת ְׁשֵניֶהם ַעל ֵעץ. ָאז 
ִנְכַתב ַהַּמֲעֶׂשה ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך.

 ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה ִקֵּדם ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ג 
ֶאת ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי, רֹוֵמם ֶאת 
ֶיֶתר  ְלָכל  ֵמַעל  ִּכְּסאֹו  ֶאת  ְוִהְגִּביַה  ַמֲעָמדֹו 
 ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך 

ַהָּׂשִרים. 2
ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַתֲחִוים ְלָהָמן ִּכי ָּכְך ִצָּוה ַהֶּמֶלְך, 
 ָאְמרּו ַעְבֵדי 

ַאְך ָמְרֳּדַכי לֹא ָּכַרע ְולֹא ִהְׁשַתֲחָוה. 3
ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ְלָמְרֳּדַכי: "ַמּדּוַע ַאָתה 

עֹוֵבר ַעל ִמְצַות ַהֶּמֶלְך?"
 ְלַאַחר ֶׁשִּדְּברּו ֵאָליו ָּכְך ִמֵּדי יֹום ְּביֹום ְוהּוא 

4

לֹא ָׁשַמע ָלֶהם, ִסְּפרּו זֹאת ְלָהָמן, ְּכֵדי ִלְראֹות 
ִאם ְיַקֵּבל ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ָמְרֳּדַכי, ִּכי ָאַמר ָלֶהם 
 ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ָהָמן ֶׁשָּמְרֳּדַכי 

5 ֶׁשהּוא ְיהּוִדי. 
ִנְמָלא ֵחָמה.  ְלָפָניו,  ֵאינֹו ּכֹוֵרַע ּוִמְׁשַתֲחֶוה 
 ַהַּמְחָׁשָבה ַלֲהרֹג ֶאת ָמְרֳּדַכי ְלַבּדֹו ִנְרֲאָתה לֹו 

6

ְּבזּוָיה, ֶׁשֵּכן ִסְּפרּו לֹו ְלֵאיֶזה ַעם ַׁשָּיְך ָמְרֳּדַכי. 
ַעל ֵּכן ָזַמם ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ְּבֵני ַעּמֹו 
ֶׁשל ָמְרֳּדַכי, ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְמֶלֶכת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. 
ִניָסן, ַּבָּׁשָנה   ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון, הּוא חֶֹדׁש 

7

ַהְּׁשֵתים ֶעְׂשֵרה ְלַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִהִּפילּו 
ּפּור, ְּכלֹוַמר ּגֹוָרל, ִלְפֵני ָהָמן, ְּכֵדי ִלְקּבַֹע ְּבֵאיֶזה 
יֹום ִמן ַהָּיִמים ּוְבֵאיֶזה חֶֹדׁש, ַעד ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשֵנים 

ָעָׂשר, הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר, ֵיָעֶׂשה ַהָּדָבר.
 ָאז ָאַמר ָהָמן ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש: "ֵיׁש ַעם 

8

ֶאָחד ְמֻפָּזר ְּבָכל ְמחֹוזֹות ַמְלכּוְתָך ְוִנְפָרד ִמָּכל 
ָהַעִּמים. ֻחֵקיֶהם ׁשֹוִנים ִמָּכל ַעם, ְוֶאת ֻחֵקי 
ַהֶּמֶלְך ֵאיָנם ׁשֹוְמִרים. לֹא ְּכַדאי ַלֶּמֶלְך ְלַהְׁשִאיר 
 ִאם טֹוב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, 

 אֹוָתם ַּבַחִּיים. 9

ֶלְך ָקַצ֩ף  ַער־ַהֶּמ֑ ב ְּבַׁשֽ י יֵֹׁש֣ ם ּוָמְרֳּדַכ֖ ים ָהֵה֔  ַּבָּיִמ֣
21

ף  י ַהַּס֔ ֶלְ֙ך ִמּׁשְֹמֵר֣ י ַהֶּמ֙ ֶרׁש ְׁשֵנֽי־ָסִריֵס֤ ן ָוֶת֜ ִּבְגָת֨ 
ע   ַוִּיָּוַד֤

רֹׁש׃ 22 ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽ ד ַּבֶּמ֖ ַוְיַבְקׁשּ֙ו ִלְׁשֹ֣לַח ָי֔
אֶמר  ֹ֧ ה ַות ר ַהַּמְלָּכ֑ י ַוַּיֵּג֖ד ְלֶאְסֵת֣ ַהָּדָב֙ר ְלָמְרֳּדַכ֔
ׁש ַהָּדָב֙ר   ַוְיֻבַק֤

י׃ 23 ם ָמְרֳּדָכֽ ֶלְך ְּבֵׁש֥ ר ַלֶּמ֖ ֶאְסֵת֛
י  ֶפר ִּדְבֵר֥ ב ְּבֵס֛ ץ ַוִּיָּכֵת֗ ם ַעל־ֵע֑ א ַוִּיָת֥לּו ְׁשֵניֶה֖ ַוִּיָּמֵצ֔

ֶלְך׃  ים ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ַהָּיִמ֖

ֶלְך ג  ַהֶּמ֨ ִּגַּד֩ל   ֶלה  ָהֵא֗ ים  ַהְּדָבִר֣ ׀  ר   ַאַח֣
י  ָהֲאָגִג֖ ָתא  ן־ַהְּמָד֛ ן ֶּבֽ ֲאַחְׁשֵו֜רֹוׁש ֶאת־ָהָמ֧
ים  ל ָּכל־ַהָּׂשִר֖ ֶׂש֙ם ֶאת־ִּכְס֔אֹו ֵמַע֕ הּו ַוָּי֙  ְיַנְּׂשֵא֑ ַוֽ
ַער  ֲאֶׁשר־ְּבַׁש֣ ֶלְך  י ַהֶּמ֜  ְוָכל־ַעְבֵד֨

ר ִאֽתֹו׃ 2 ֲאֶׁש֥
ן ִצָּוה־֣לֹו  ן ִּכי־ֵכ֖ ְׁשַתֲחִוי֙ם ְלָהָמ֔ ים ּוִמֽ ֶלְך ּכְֹרִע֤ ַהֶּמ֗
אְמ֜רּו  ֹ֨  ַוּי

ה׃ 3 ְׁשַתֲחֶוֽ א ִיֽ ֹ֥ ע ְול א ִיְכַר֖ ֹ֥ י ל ְרֳּדַכ֔ ֶלְך ּוָמ֨ ַהֶּמ֑
י ַמּ֙דּוַע֙  ֶלְך ְלָמְרֳּדָכ֑ ַער ַהֶּמ֖ ֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁש֥ י ַהֶּמ֛ ַעְבֵד֥
י )באמרם(   ַוְיִה֗

ֶלְך׃ 4 ת ַהֶּמֽ ת ִמְצַו֥ ר ֵא֖ ה עֹוֵב֔ ַאָת֣
ם ַוַּיִּג֣ידּו  ע ֲאֵליֶה֑ א ָׁשַמ֖ ֹ֥ ם ֵאָלי֙ו ֣יֹום ָו֔יֹום ְול ְּכָאְמָר֤
יד  י־ִהִּג֥ י ִּכֽ י ָמְרֳּדַכ֔ ַעְמדּ֙ו ִּדְבֵר֣ ן ִלְראֹו֙ת ֲהַיֽ ְלָהָמ֗
ין  ִּכי־ֵא֣ ן   ַוַּי֣ ְרא ָהָמ֔

י׃ 5 ְיהּוִדֽ ם ֲאֶׁשר־֥הּוא  ָלֶה֖
ה׃  ן ֵחָמֽ א ָהָמ֖ ְׁשַתֲחֶו֖ה ֑לֹו ַוִּיָּמֵל֥ ַע ּוִמֽ י ּכֵֹר֥ ָמְרֳּדַכ֔
ידּו  י־ִהִּג֥ י ְלַבּ֔דֹו ִּכֽ יו ִלְׁשֹ֤לח ָי֙ד ְּבָמְרֳּדַכ֣  ַוִּיֶ֣בז ְּבֵעיָנ֗

6

יד ֶאת־ ן ְלַהְׁשִמ֧ ׁש ָהָמ֗ ַוְיַבֵק֣ י  ם ָמְרֳּדָכ֑ ֖לֹו ֶאת־ַע֣
ם  ר ְּבָכל־ַמְל֥כּות ֲאַחְׁשֵו֖רֹוׁש ַע֥ ים ֲאֶׁש֛ ָּכל־ַהְּיהּוִד֛
ן ִּבְׁשַנ֙ת  ֶדׁש ִניָס֔ ֶדׁש ָהִראׁשֹון֙ הּוא־חֹ֣  ַּבחֹ֤

י׃ 7 ָמְרֳּדָכֽ
יל ּפּו֩ר ֨הּוא  ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ִהִּפ֣ ה ַלֶּמ֖ ים ֶעְׂשֵר֔ ְׁשֵת֣
ֶדׁש  ֶדׁש ְלחֹ֥ ן ִמּ֧יֹום ׀ ְל֛יֹום ּוֵמחֹ֛ ל ִלְפֵנ֣י ָהָמ֗ ַהּגֹוָר֜
אֶמר ָהָמן֙  ֹ֤  ַוּי

ר׃  8 ֲאָדֽ ֶדׁש  ר הּוא־חֹ֥ ְׁשֵנים־ָעָׂש֖
ד ְמֻפָּז֤ר ּוְמֹפָר֙ד  ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ֶיְׁש֣נֹו ַעם־ֶאָח֗ ַלֶּמ֣
ם  ְוָדֵתיֶה֞ ָך  ל ְמִדי֣נֹות ַמְלכּוֶת֑ ים ְּבכֹ֖ ַעִּמ֔ ין ָהֽ ֵּב֣
ים  ֶלְ֙ך ֵאיָנ֣ם עִֹׂש֔ י ַהֶּמ֙ ם ְוֶאת־ָּדֵת֤ ׁשֹ֣נֹות ִמָּכל־ָע֗
ֶלְך ֔טֹוב  ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣

ם׃ 9 ֶלְך ֵאין־ׁשֶֹו֖ה ְלַהִּניָחֽ  ְוַלֶּמ֥
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ִיָּכֵתב ַצו ֶׁשֵּיׁש ְלַהְׁשִמיד אֹוָתם, ַוֲאִני ֶאְׁשקֹל 
ְּפִקיֵדי  ִליֵדי  ֶּכֶסף  ִּכְּכרֹות  ֲאָלִפים  ֲעֶׂשֶרת 
ַהַּמְמָלָכה, ֲאֶׁשר יּוְבאּו ֶאל אֹוְצרֹות ַהֶּמֶלְך". 
 ֵהִסיר ַהֶּמֶלְך ֶאת ַטַּבְעתֹו ֵמַעל ָידֹו ְוָנַתן אֹוָתּה 

10

ְלָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי, צֹוֵרר ַהְּיהּוִדים. 
 ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְלָהָמן: "ַהֶּכֶסף ִנַתן ְלָך, ְוַגם ָהָעם, 

11

ֲעֵׂשה ָּבֶהם ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶניָך".
 ָאז ִנְקְראּו סֹוְפֵרי ַהֶּמֶלְך, ַּבּיֹום ַהְּׁשלֹוָׁשה 

12

ָעָׂשר ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון, ְוָכְתבּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ְוֶאל ַהּמֹוְׁשִלים  ְנִציֵבי ַהֶּמֶלְך  ִצָּוה ָהָמן ֶאל 
ֲאֶׁשר ֻמָצִבים ַעל ָּכל ָמחֹוז ּוָמחֹוז, ְוֶאל ָׂשֵרי 
ָּכל ַעם ְוַעם, ְלָכל ָמחֹוז ּוָמחֹוז ַּבְּכָתב ַהָּנהּוג 
ּבֹו, ּוְלָכל ַעם ְוַעם ִּבְׂשָפתֹו. ַהַצו ִנְכַתב ְּבֵׁשם 
ְוֶנְחַתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך.  ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, 
 ַהִּמְכָתִבים ֻׁשְּגרּו ִּביֵדי ַהְּׁשִליִחים ֶאל ָּכל 

13

ְמחֹוזֹות ַהֶּמֶלְך, ְוִנְכַתב ָּבֶהם ִּכי ֵיׁש ְלַהְׁשִמיד, 
ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, ִמַּנַער ְוַעד 
ָזֵקן, ַטף ְוָנִׁשים, ְּביֹום ֶאָחד, ַּבְּׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר 
ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשֵנים ָעָׂשר, הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר, ְוֶאת 
 ָּכל ָהַעִּמים ִקְּבלּו ֶהְעֵתק 

ְרכּוָׁשם ִלְבזֹז ְּכָּׁשָלל. 14
ֶׁשל ַהָּכתּוב ֲאֶׁשר ָקַבע חֹק ְּבָכל ָמחֹוז ּוָמחֹוז, 
 ַהְּׁשִליִחים 

15 ְוֵהִכין ֶאת ָהַעִּמים ַלּיֹום ַהֶּזה. 
ָיְצאּו ִּבְדִחיפּות, ְּבִמְצַות ַהֶּמֶלְך, ְוַהחֹק ֻהְכַרז 
ִּבְמצּוַדת ׁשּוָׁשן. ָאז ָיְׁשבּו ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ִלְׁשתֹות, 

אּוָלם ָּבִעיר ׁשּוָׁשן ָׂשְררּו ַתְדֵהָמה ּוְמבּוָכה.

 ַּכֲאֶׁשר נֹוַדע ְלָמְרֳּדַכי ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה, ד 
ָקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו, ָלַבׁש ַׂשק ְוִהְתַּכָּסה 
ְּבֵאֶפר, ָיָצא ֶאל תֹוְך ָהִעיר ְוָזַעק ְזָעָקה ְּגדֹוָלה 
 הּוא ָּבא ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלְך, ִּכי ֵאין 

ּוָמָרה. 2
 ְּבָכל 

ְלִהָּכֵנס ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ַׂשק. 3
ָמחֹוז ּוָמחֹוז, ַּבְּמקֹומֹות ֲאֶׁשר ַצו ַהֶּמֶלְך ְוִדינֹו 
ִהִּגיעּו ֲאֵליֶהם, ָׂשַרר ֵאֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים, ְוצֹום 
ּוֶבִכי ּוִמְסֵּפד, ְוַׂשק ְוֵאֶפר ִנְפְרׂשּו ְלַמַען ָהַרִּבים.

ֶסף  ים ִּכַּכר־ֶּכ֗ ֶרת ֲאָלִפ֜ ַוֲעֶׂש֨  ם  ב ְלַאְּבָד֑ ִיָּכֵת֖
יא ֶאל־ ה ְלָהִב֖ י ַהְּמָלאָכ֔ ֶאְׁשקֹו֙ל ַעל־ְיֵדי֙ עֵֹׂש֣

ל ָי֑דֹו  ֶלְך ֶאת־ַטַּבְע֖תֹו ֵמַע֣  ַוָּיַ֧סר ַהֶּמ֛
ֶלְך׃ 10 ִּגְנֵז֥י ַהֶּמֽ

ים׃  ר ַהְּיהּוִדֽ י צֵֹר֥ ָתא ָהֲאָגִג֖ ן־ַהְּמָד֛ ן ֶּבֽ ּה ְלָהָמ֧  ִּיְתָנ֗ ַוֽ
ם  ְך ְוָהָע֕ ֶסף ָנ֣תּון ָל֑ ן ַהֶּכ֖ ֶלְ֙ך ְלָהָמ֔ אֶמר ַהֶּמ֙ ֹ֤  ַוּי

11

ֶלְך  י ַהֶּמ֜ ַלֲעׂ֥שֹות ּ֖בֹו ַּכּ֥טֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך׃ 12 ַוִּיָקְראּ֩ו סְֹפֵר֨
ב  ר יֹו֮ם ּבֹו֒ ַוִּיָּכֵת֣ ה ָעָׂש֣ ֶדׁש ָהִראׁ֗שֹון ִּבְׁשלֹוָׁש֨ ַּבחֹ֣
ֶּמֶלְך  ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵנֽי־ַה֠ ל  ן ֶא֣ ָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו֣ה ָהָמ֡ ְּכֽ
ה ְוֶאל־ ר ׀ ַעל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֗ ֶאל־ַהַּפ֞חֹות ֲאֶׁש֣ ְוֽ

ם  ם ָוָע֖ ּה ְוַע֥ ם ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ִּכְכָתָב֔ ֵרי ַע֙ם ָוָע֔ ָׂש֤
ם  ב ְוֶנְחָת֖ ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁ֙ש ִנְכָת֔ ם ַהֶּמ֤ ִּכְלׁשֹו֑נֹו ְּבֵׁש֨
ים ְּבַי֣ד ָהָרִצי֮ם  ֶלְך׃ 13 ְוִנְׁש֨לֹוַח ְסָפִר֜ ַעת ַהֶּמֽ ְּבַטַּב֥
ד  ג ּוְלַאֵּב֣ יד ַלֲהרֹ֣ ֶאל־ָּכל־ְמִדי֣נֹות ַהֶּמֶלְך֒ ְלַהְׁשִמ֡
ף ְוָנִׁשי֙ם  ן ַט֤ ַער ְוַעד־ָזֵק֨ ְּיהּוִדים ִמַּנ֨ ֶאת־ָּכל־ַה֠
ר  ֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש֖ ר ְלֹח֥ ה ָעָׂש֛ ד ִּבְׁשלֹוָׁש֥ ְּב֣יֹום ֶאָח֔
ב  ֶגן ַהְּכָת֗ ם ָלֽבֹוז׃ 14 ַּפְתֶׁש֣ ר ּוְׁשָלָל֖ ֶדׁש ֲאָד֑ הּוא־חֹ֣
ה ָּג֖לּוי ְלָכל־ ן ָּד֙ת ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֔ ֵתֽ ְלִהָּנ֤
ים  ָרִצ֞  ֽהָ

ה׃ 15 ים ַלּ֥יֹום ַהֶּזֽ ים ִלְה֥יֹות ֲעִתִד֖ ַעִּמ֑ ָהֽ
ן  ת ִנְתָנ֖ה ְּבׁשּוַׁש֣ ֶלְך ְוַהָּד֥ ר ַהֶּמ֔ ָיְצ֤אּו ְדחּוִפי֙ם ִּבְדַב֣
ן  יר ׁשּוָׁש֖ ֶלְך ְוָהָמן֙ ָיְׁש֣בּו ִלְׁש֔תֹות ְוָהִע֥ ה ְוַהֶּמ֤ ַהִּביָר֑

ָנֽבֹוָכה׃ 

ע ד  ַוִּיְקַר֤ ה  ר ַנֲעָׂש֔ ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ י ָיַד֙ע   ּוָמְרֳּדַכ֗
ֶפר ַוֵּיֵצ֙א  ק ָוֵא֑ ַׂש֖ ׁש  יו ַוִּיְלַּב֥ ָמְרֳּדַכי֙ ֶאת־ְּבָגָד֔
ד   ַוָּי֕בֹוא ַע֖

ה׃ 2 ה ּוָמָרֽ ה ְגדָֹל֖ ק ְזָע ָק֥ יר ַוִּיְזַע֛ ְּב֣תֹוְך ָהִע֔
ֶלְך  ַער ַהֶּמ֖ ין ָל֛בֹוא ֶאל־ַׁש֥ י ֵא֥ ֶלְך ִּכ֣ ַער־ַהֶּמ֑ ִלְפֵנ֣י ַׁשֽ
ר  ה ְמקֹו֙ם ֲאֶׁש֨  ּוְבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֗

ק׃ 3 ִּבְל֥בּוׁש ָׂשֽ
ים  ֶבל ָּגדֹו֙ל ַלְּיהּוִד֔ יַע ֵא֤ ֶלְך ְוָדתֹ֙ו ַמִּג֔ ְּדַבר־ַהֶּמ֤
ים׃ ַרִּבֽ ע ָלֽ ֶפר ֻיַצ֖ ק ָוֵא֔ ד ַׂש֣ י ּוִמְסֵּפ֑ ְו֥צֹום ּוְבִכ֖ 

ְמִגַלת ֶאְסֵתר



ְמִגַלת ֶאְסֵתר
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 ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ַהְּמָׁשְרתֹות ֶׁשל ֶאְסֵתר ְוָסִריֶסיָה 
4

ְוִסְּפרּו ָלּה ַעל ָּכְך ִהְזַּדַעְזָעה ַהַּמְלָּכה ְמאֹוד. 
ִהיא ָׁשְלָחה ְּבָגִדים ְּכֵדי ְלַהְלִּביׁש ֶאת ָמְרֳּדַכי 
ּוְלָהִסיר ֶאת ַהַּׂשק ֵמָעָליו, ַאְך הּוא ֵסֵרב ְלַקֵּבל 
 ָאז ָקְרָאה ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך, ִמָּסִריֵסי 

5 אֹוָתם. 
ְוִצְּוָתה ָעָליו  ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ְלֵׁשרּוָתּה, 
ְּבִעְנַין ָמְרֳּדַכי, ְלָבֵרר ָמה ֵאַרע, ּוַמּדּוַע ֵאַרע.

 ָיָצא ֲהָתְך ֶאל ָמְרֳּדַכי ֶאל ַרֲחַבת ָהִעיר ֲאֶׁשר 
6

 ּוָמְרֳּדַכי ִסֵּפר לֹו ֶאת ָּכל 
ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶלְך, 7

ֲאֶׁשר ָקָרה לֹו, ְוַעל ְסכּום ַהֶּכֶסף ֶׁשִהְבִטיַח 
ָהָמן ִלְׁשקֹל ּוְלַהֲעִביר ְלאֹוְצרֹות ַהֶּמֶלְך ְתמּוַרת 
 ַּגם ֶאת ֶהְעֵתק ְּכַתב ַהחֹק 

ַהְׁשָמַדת ַהְּיהּוִדים. 8
ֲאֶׁשר ִנַתן ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיד אֹוָתם ָנַתן לֹו, ְּכֵדי 
ֶׁשַּיְרֶאה אֹותֹו ְלֶאְסֵתר ִויַסֵּפר ָלּה, ּוְכֵדי ֶׁשְּיַצֶּוה 
ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך, ְלִהְתַחֵּנן ְּבָפָניו, ּוְלַבֵקׁש 

ַרֲחִמים ִמְלָפָניו ַעל ַעָּמּה.
 ָּבא ֲהָתְך ְוִסֵּפר ְלֶאְסֵתר ֶאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי. 

9

ְוִצְּוָתה ָעָליו   ָאז ִּדְּבָרה ֶאְסֵתר ֶאל ֲהָתְך, 
10

 "ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ְוָהַעִּמים 
לֹוַמר ְלָמְרֳּדַכי: 11

ִּבְמחֹוזֹות ַהֶּמֶלְך יֹוְדִעים ֶׁשָּכל ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה 
ֶׁשָּיבֹואּו ֶאל ַהֶּמֶלְך, ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית, ְּבִלי 
ֶׁשִּנְקְראּו, ֶאָחד ִּדיָנם ְלֵהָהֵרג. ַרק ִמי ֶׁשהֹוִׁשיט 
לֹו ַהֶּמֶלְך ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ִיְחֶיה. אּוָלם ֲאִני 
לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִמֶּזה ְׁשלֹוִׁשים 

 ִסְּפרּו ְלָמְרֳּדַכי ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵתר.
יֹום". 12

 ָאז ָמַסר ָמְרֳּדַכי ִּדְבֵרי ְתׁשּוָבה ְלֶאְסֵתר: "ַאל 
13

ְתַדִּמי ְּבַנְפֵׁשְך ִּכי תּוְכִלי ְלִהָּנֵצל ְּבֵבית ַהֶּמֶלְך 
 ִאם ִתָּמְנִעי ִמְלַדֵּבר 

14 ִמּגֹוַרל ָּכל ַהְּיהּוִדים. 
ַעְכָׁשו, ֲהָקָלה ְוַהָצָלה ָיבֹואּו ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום 
ַאֵחר, ַאְך ַאְת ּוִמְׁשַּפְחֵתְך תֹאְבדּו. ִמי יֹוֵדַע, 
אּוַלי ִּבְׁשִביל ָהֵעת ַהּזֹאת ִהַּגְעְת ַלַּמְלכּות". 
 "ֵלְך, 

 ָמְסָרה ֶאְסֵתר ֶאת ְתׁשּוָבָתּה ְלָמְרֳּדַכי: 16
15

ַּכֵּנס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמָצִאים ְּבׁשּוָׁשן, ְוצּומּו 
ְלַמֲעִני ְוַאל תֹאְכלּו ְוַאל ִתְׁשתּו ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים, 
ַלְיָלה ְויֹום. ַּגם ֲאִני ְוַהְּמָׁשְרתֹות ֶׁשִלי ָנצּום ָּכְך. 

  יָה֙ ר ְוָסִריֶס֙ ָתבֹואָנה ַנֲע֨רֹות ֶאְסֵת֤  )ותבואינה( ַו֠
4

ח  ד ַוִתְׁשַל֨ ה ְמֹא֑ ל ַהַּמְלָּכ֖ ּה ַוִתְתַחְלַח֥ ַוַּיִּג֣ידּו ָל֔
יו  יר ַׂש֛קֹו ֵמָעָל֖ י ּוְלָהִס֥ ת־ָמְרֳּדַכ֗ יׁש ֶאֽ ים ְלַהְלִּב֣ ְּבָגִד֜
י  ְך ִמָּסִריֵס֤ ר ַלֲהָת֜  ַוִתְקָר֩א ֶאְסֵת֨

ל׃ 5 א ִקֵּבֽ ֹ֥ ְול
י  ל־ָמְרֳּדָכ֑ יָה ַוְתַצֵּו֖הּו ַעֽ יד ְלָפֶנ֔ ר ֶהֱעִמ֣ ֶלְ֙ך ֲאֶׁש֣ ַהֶּמ֙
ל־ ְך ֶאֽ א ֲהָת֖  ַוֵּיֵצ֥

ה׃ 6 ַעת ַמה־ֶּז֖ה ְוַעל־ַמה־ֶּזֽ ָלַד֥
ֶלְך׃  ַער־ַהֶּמֽ ר ִלְפֵנ֥י ַׁשֽ יר ֲאֶׁש֖ י ֶאל־ְר֣חֹוב ָהִע֔ ָמְרֳּדָכ֑
ת ׀  הּו ְוֵא֣ ר ָקָר֑ ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ י ֵא֖  ַוַּיֶּגד־֣לֹו ָמְרֳּדַכ֔

7

י  ְׁשקֹול ַעל־ִּגְנֵז֥ ר ָהָמן֙ ִל֠ ר ָאַמ֤ ֶסף ֲאֶׁש֨ ת ַהֶּכ֗ ָּפָרַׁש֣
ְוֶאת־ ׃ 8  ם ים ְלַאְּבָדֽ ֶלְך )ביהודיים( ַּבְּיהּוִד֖ ַהֶּמ֛

ן ְלַהְׁשִמיָד֙ם  ן ְּבׁשּוָׁש֤ ָּדת ֲאֶׁשר־ִנַת֨ ב־ַה֠ ֶגן ְּכָתֽ ַּפְתֶׁש֣
ּה ּוְלַצּ֣וֹות  ר ּוְלַהִּג֣יד ָל֑ ָנַ֣תן ֔לֹו ְלַהְר֥אֹות ֶאת־ֶאְסֵת֖
ׁש  ְתַחֶּנן־֛לֹו ּוְלַבֵק֥ ֶלְך ְלִהֽ יָה ָל֨בֹוא ֶאל־ַהֶּמ֧ ָעֶל֗
ר  ְך ַוַּיֵּג֣ד ְלֶאְסֵת֔  ַוָּי֖בֹוא ֲהָת֑

ּה׃ 9 ִמְלָפָנ֖יו ַעל־ַעָּמֽ
ְך  אֶמר ֶאְסֵת֙ר ַלֲהָת֔ ֹ֤  ַות

י׃ 10 י ָמְרֳּדָכֽ ת ִּדְבֵר֥ ֵא֖
ֶלְך ְוַעם־ י ַהֶּמ֡  ָּכל־ַעְבֵד֣

י׃ 11 ל־ָמְרֳּדָכֽ ַוְתַצֵּו֖הּו ֶאֽ
ה  יׁש ְוִאָּׁש֡ ר ָּכל־ִא֣ ים ֲאֶׁש֣ ֶלְך ֽיֹוְדִע֗ ְמִדי֨נֹות ַהֶּמ֜
ית  ר ַהְּפִניִמ֜ ָיֽבֹוא־ֶאל־ַהֶּמֶלְ֩ך ֶאל־ֶהָחֵצ֨ ר  ֲאֶׁש֣
ר  ַבד ֵמֲאֶׁש֨ ית ְל֠ ת ָּדתֹ֙ו ְלָהִמ֔ א ַאַח֤ א־ִיָקֵר֗ ֹֽ ר ל ֲאֶׁש֣
י  ב ְוָחָי֑ה ַוֲאִנ֗ יט ַהָּזָה֖ ֶלְך ֶאת־ַׁשְרִב֥ ֽיֹוִׁשיט־֥לֹו ַהֶּמ֛
ים ֽיֹום׃  ֶלְך ֶז֖ה ְׁשלֹוִׁש֥ אִתי֙ ָל֣בֹוא ֶאל־ַהֶּמ֔ א ִנְקֵר֙ ֹ֤ ל

ר׃  י ֶאְסֵתֽ ת ִּדְבֵר֥ י ֵא֖  ַוַּיִּג֣ידּו ְלָמְרֳּדָכ֔
12

י  ר ַאל־ְתַדִּמ֣ יב ֶאל־ֶאְסֵת֑ י ְלָהִׁש֣ אֶמר ָמְרֳּדַכ֖ ֹ֥  ַוּי
13

ים׃  ֶלְך ִמָּכל־ַהְּיהּוִדֽ ט ֵּבית־ַהֶּמ֖ ְך ְלִהָּמֵל֥ ְבַנְפֵׁש֔
ַוח  ת ַהּזֹא֒ת ֶר֣ ׁש ַתֲחִריִׁש֮י ָּבֵע֣ י ִאם־ַהֲחֵר֣  ִּכ֣

14

ְת  ר ְוַא֥ ה ַיֲע֤מֹוד ַלְּיהּוִדי֙ם ִמָּמ֣קֹום ַאֵח֔ ְוַהָצָל֞ 
את  ֹ֔ ת ָּכז ַע ִאם־ְלֵע֣ י יֹוֵד֔ דּו ּוִמ֣ יְך תֹאֵב֑ ּוֵבית־ָאִב֖
ל־ יב ֶאֽ ר ְלָהִׁש֥ אֶמר ֶאְסֵת֖ ֹ֥  ַות

ִהַּגַ֖עְת ַלַּמְלֽכּות׃ 15
ים  ִּנְמְצִא֣ ים ַהֽ  ֵלְ֩ך ְּכ֨נֹוס ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד֜

י׃ 16 ָמְרֳּדָכֽ
ַלי ְוַאל־תֹאְכ֨לּו ְוַאל־ִתְׁש֜תּו  ְו֣צּומּו ָע֠ ן  ְּבׁשּוָׁש֗
ן  י ָא֣צּום ֵּכ֑ י ְוַנֲערַֹת֖ ְיָלה ָו֔יֹום ַּגם־ֲאִנ֥ ְׁשֹ֤לֶׁשת ָיִמי֙ם ַל֣
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ָּכְך ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶׁשלֹא ְלִפי ַהחֹק, ְוִאם 
 ָהַלְך ָמְרֳּדַכי ְוָעָׂשה ָּכל 

ָאַבְדִתי ָאַבְדִתי". 17
ָמה ֶׁשִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵתר.

 ְוָכְך ָהָיה. ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָלְבָׁשה ֶאְסֵתר ה 
ִּבְגֵדי ַמְלכּות ְוָעְמָדה ֶּבָחֵצר ַהְּפִניִמית 
ֶׁשל ֵּבית ַהֶּמֶלְך, מּול ֵּבית ַהֶּמֶלְך, ְּבעֹוד ַהֶּמֶלְך 
ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות ֶאל מּול 
 ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵתר 

ֶּפַתח ַהַּבִית. 2
ַהַּמְלָּכה עֹוֶמֶדת ֶּבָחֵצר, ִהיא ָמְצָאה ֵחן ְּבֵעיָניו. 
הֹוִׁשיט ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵתר ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר 
ְּבָידֹו, ְוֶאְסֵתר ָקְרָבה ְוָנְגָעה ְּברֹאׁש ַהַּׁשְרִביט.

 ָאַמר ָלּה ַהֶּמֶלְך: "ָמה ְרצֹוֵנְך, ֶאְסֵתר ַהַּמְלָּכה, 
3

ּוָמה ַּבָקָׁשֵתְך? ַּבְקִׁשי ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוִיָּנֵתן 
 ָאְמָרה ֶאְסֵתר: "ִאם טֹוב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני 

ָלְך". 4
ַהֶּמֶלְך, ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך ִעם ָהָמן ַהּיֹום ֶאל ַהִּמְׁשֶתה 
 ָאַמר ַהֶּמֶלְך: "ַמֲהרּו 

ֲאֶׁשר ֵהַכְנִתי ֲעבּוְרָך". 5
ְוָהִביאּו ֶאת ָהָמן, ְּכֵדי ְלַמֵלא ַאַחר ַּבָקָׁשָתּה 
ֶׁשל ֶאְסֵתר". ְוַהֶּמֶלְך ָּבא ִעם ָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶתה 
 ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵתר ְּבֵעת 

ֲאֶׁשר ֵהִכיָנה ֶאְסֵתר. 6
ִמְׁשֵתה ַהַּיִין: "ַמִהי ִמְׁשַאְלֵתְך ְוִתָּנֵתן ָלְך, ּוָמה 
 ָעְנָתה 

ַּבָקָׁשֵתְך, ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוֵתָעֶׂשה". 7
 ִאם 

ֶאְסֵתר ְוָאְמָרה: "זֹו ִמְׁשַאְלִתי ּוַבָקָׁשִתי: 8
ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, ְוִאם טֹוב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך 
ְלַמֵלא ֶאת ִמְׁשַאְלִתי ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַּבָקָׁשִתי, 
ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך ִעם ָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶתה ֲאֶׁשר ָאִכין 

ֲעבּוָרם, ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה ְּכִדְבֵרי ַהֶּמֶלְך".
 ָהָמן ָיָצא ַּבּיֹום ַההּוא ָׂשֵמַח ּוְמֻרֶצה, ַאְך 

9

ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך, ְוהּוא לֹא 
ַזַעם ַעל  ִנְמָלא ָהָמן  ָקם ְולֹא ָחַׁשׁש ִמֶּמּנּו, 
 אּוָלם ָהָמן ִהְתַאֵּפק ְוָהַלְך ֶאל ֵּביתֹו, 

ָמְרֳּדַכי. 10
ְיִדיָדיו ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאְׁשתֹו.  ְוָׁשַלח ְוֵהִביא ֶאת 
 ָאז ִסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ַעל ְּפֵאר ָעְׁשרֹו ּוִמְסָּפָרם 

11

ָהַרב ֶׁשל ָּבָניו, ַעל ִּכי ִקֵּדם אֹותֹו ַהֶּמֶלְך ְורֹוֵמם 
 הֹוִסיף 

12 אֹותֹו ֵמַעל ַלָּׂשִרים ּוְלַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך. 
ָהָמן ְוָאַמר: "ֶאְסֵתר ַהַּמְלָּכה לֹא ִהְזִמיָנה ִאיׁש 

ר  ת ְוַכֲאֶׁש֥ א־ַכָּד֔ ֹֽ ר ל ֶלְ֙ך ֲאֶׁש֣ ן ָא֤בֹוא ֶאל־ַהֶּמ֙ ּוְבֵכ֞
ל  ַעׂש ְּככֹ֛ י ַוַּי֕ ר ָמְרֳּדָכ֑  ַּיֲעבֹ֖  ַוֽ

׃ 17 ְדִתי ְדִתי ָאָבֽ ָאַב֖
ר׃  יו ֶאְסֵתֽ ה ָעָל֖ ֲאֶׁשר־ִצְּוָת֥

ׁש ֶאְסֵת֙ר ה  י ַוִתְלַּב֤ ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֗ י ׀   ַוְיִה֣
ֶלְ֙ך  ר ֵּבית־ַהֶּמ֙ ַּבֲחַצ֤ ד  ַתֲעֹמ֞ ַוֽ  ַמְל֔כּות 
ב ַעל־ ַהֶּמֶלְך יֹוֵׁש֞ ֶלְך ְו֠ ית ַהֶּמ֑ ַכח ֵּב֣ ית ֹנ֖ ַהְּפִניִמ֔

ִית׃  ַתח ַהָּבֽ ַכח ֶּפ֥ ית ַהַּמְל֔כּות ֹנ֖ א ַמְלכּותֹ֙ו ְּבֵב֣ ִּכֵּס֤
ה  ר ַהַּמְלָּכ֗ ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵת֣  ַוְיִה֩י ִכְר֨אֹות ַהֶּמ֜

2

ֶלְך  ַוּ֨יֹוֶׁשט ַהֶּמ֜ ן ְּבֵעיָנ֑יו  ה ֵח֖ ָנְׂשָא֥ ר  ָחֵצ֔ ֶד֙ת ֶּבֽ עֶֹמ֙
ב  ר ְּבָי֔דֹו ַוִתְקַר֣ יט ַהָּזָה֙ב ֲאֶׁש֣ ר ֶאת־ַׁשְרִב֤ ְלֶאְסֵת֗
אֶמר ָלּ֙ה  ֹ֤  ַוּי

יט׃  3 אׁש ַהַּׁשְרִבֽ ֹ֥ ר ַוִתַּג֖ע ְּבר ֶאְסֵת֔
ְך  ה ּוַמה־ַּבָקָׁשֵת֛ ר ַהַּמְלָּכ֑ ְך ֶאְסֵת֣ ֶלְך ַמה־ָל֖ ַהֶּמ֔
ר  אֶמר ֶאְסֵת֔ ֹ֣  ַות

ְך׃ 4 ן ָלֽ ֵתֽ י ַהַּמְל֖כּות ְוִיָּנ֥ ַעד־ֲחִצ֥ 
ֶלְך ְוָהָמן֙ ַהּ֔יֹום  ֶלְך ֑טֹוב ָי֨בֹוא ַהֶּמ֤ ִאם־ַעל־ַהֶּמ֖
ֶלְך  אֶמר ַהֶּמ֔ ֹ֣  ַוּי

יִתי ֽלֹו׃ 5 ה ֲאֶׁשר־ָעִׂש֥ ֶאל־ַהִּמְׁשֶת֖
א  ֹ֤ ר ַוָּיב ר ֶאְסֵת֑ ן ַלֲעׂ֖שֹות ֶאת־ְּדַב֣ ַמֲהרּ֙ו ֶאת־ָהָמ֔ 
ה  ה ֲאֶׁשר־ָעְׂשָת֥ ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶת֖ ְוָהָמ֔ ֶלְ֙ך  ַהֶּמ֙
ִין  ה ַהַּי֔ ֶלְך ְלֶאְסֵת֙ר ְּבִמְׁשֵת֣ אֶמר ַהֶּמ֤ ֹ֨ ַוּי ר׃ 6  ֶאְסֵתֽ
י  ְך ַעד־ֲחִצ֥ ְך ּוַמה־ַּבָקָׁשֵת֛ ן ָל֑ ְך ְוִיָּנֵ֣תֽ ַמה־ְּׁשֵאָלֵת֖
י  ר ְׁשֵאָלִת֖ ר ַותֹאַמ֑ ַען ֶאְסֵת֖  ַוַת֥

ׂש׃ 7 ַהַּמְל֖כּות ְוֵתָעֽ
ֶלְך ְוִאם־ ן ְּבֵעיֵנ֣י ַהֶּמ֗ אִתי ֵח֜ ִאם־ָמָצ֨ י׃ 8  ּוַבָקָׁשִתֽ
י ְוַלֲעׂ֖שֹות  ָלִת֔ ֶלְ֙ך ֔טֹוב ָלֵת֙ת ֶאת־ְׁשֵא֣ ַעל־ַהֶּמ֙
ֶאל־ַהִּמְׁשֶת֙ה  ן  ֶלְך ְוָהָמ֗ י ָי֧בֹוא ַהֶּמ֣ ֶאת־ַּבָקָׁשִת֑
ֶלְך׃ ר ַהֶּמֽ ה ִּכְדַב֥ ֱעֶׂש֖ ר ֶאֽ ם ּוָמָח֥ ה ָלֶה֔ ֱעֶׂש֣ ר ֶאֽ ֲאֶׁש֣

ַח ְו֣טֹוב ֵל֑ב ְוִכְראֹו֩ת  א ָהָמן֙ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ָׂשֵמ֖  ַוֵּיֵצ֤
9

ֶלְך ְולֹא־ָק֙ם ְולֹא־ָז֣ע  ַער ַהֶּמ֗ י ְּבַׁש֣ ת־ָמְרֳּדַכ֜ ן ֶאֽ ָהָמ֨
ק   ַוִּיְתַאַּפ֣

ה׃ 10 י ֵחָמֽ ל־ָמְרֳּדַכ֖ ן ַעֽ א ָהָמ֛ ּנּו ַוִּיָּמֵל֥ ִמֶּמ֔
יו  א ֶאת־ֹאֲהָב֖ ח ַוָּיֵב֥ ן ַוָּי֖בֹוא ֶאל־ֵּבי֑תֹו ַוִּיְׁשַל֛ ָהָמ֔
ן ֶאת־ְּכ֥בֹוד  ם ָהָמ֛ ר ָלֶה֥  ַוְיַסֵּפ֨

 ֶרׁש ִאְׁשֽתֹו׃ 11 ְוֶאת־ֶז֥
ֶלְ֙ך  ִּגְּד֤לֹו ַהֶּמ֙ ר  ב ָּבָנ֑יו ְוֵא֩ת ָּכל־ֲאֶׁש֨ ְורֹ֣ ָעְׁש֖רֹו 
ֶלְך׃  י ַהֶּמֽ ים ְוַעְבֵד֥ ר ִנְּׂש֔אֹו ַעל־ַהָּׂשִר֖ ת ֲאֶׁש֣ ְוֵא֣
ה ר ַהַּמְלָּכ֧ ף לֹא־ֵהִביָא֩ה ֶאְסֵת֨  ַוּיֹאֶמ֮ר ָהָמן֒ ַא֣

12

ְמִגַלת ֶאְסֵתר



ְמִגַלת ֶאְסֵתר

10  © 2021 החברה לכתבי הקודש בישראל  

ִעם ַהֶּמֶלְך ַלִּמְׁשֶתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה, ֶאָלא אֹוִתי 
ִּבְלַבד. ַּגם ְלָמָחר ֲאִני ֻמְזָמן ֵאֶליָה ִעם ַהֶּמֶלְך. 
 ַאְך ָּכל ֶזה ְמַאֵּבד ֶאת ֶעְרּכֹו ְּבֵעיַני, ְּבָכל ַּפַעם 

13

ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער 
 ָאְמרּו לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשתֹו ְוָכל ְיִדיָדיו: 

ַהֶּמֶלְך". 14
"ָיִכינּו ַעּמּוד ֵעץ ָּגבֹוַה, ֶׁשָּגְבהֹו ֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה 
ֶמֶטר, ּוַבּבֶֹקר ַּבֵקׁש ֵמַהֶּמֶלְך ֶׁשִּיְתלּו ֶאת ָמְרֳּדַכי 
ָעָליו, ְוָכְך ָתבֹוא ִעם ַהֶּמֶלְך ֶאל ַהִּמְׁשֶתה ָׂשֵמַח". 
טֹוב ָהָיה ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ָהָמן, ְוהּוא ֵהִכין ֶאת ָהֵעץ.

 ַּבַלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶלְך. הּוא ִצָּוה ו 
ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ִזְכרֹונֹות ִּדְבֵרי ַהָּיִמים, ְוֵהם 
 ַּבֵּסֶפר ִנְמָצא ָּכתּוב ָמה 

ֻהְקְראּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך. 2
ֶׁשִסֵּפר ָמְרֳּדַכי ַעל ִּבְגָתָנא ְוֶתֶרׁש, ְׁשֵני ָסִריֵסי 
ַהֶּמֶלְך, ִמּׁשֹוְמֵרי ַהַּסף, ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ִלְׁשֹלַח ָיד 

ְּבַחָּייו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.
ְוַהְּגֻדָלה  ַהָּכבֹוד  "ָמֵהם  ַהֶּמֶלְך:   ָׁשַאל 

3

ֶׁשִּנְתנּו ְלָמְרֳּדַכי ַעל ָּכְך?" ָאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך 
 ָׁשַאל 

ַהְּמָׁשְרִתים אֹותֹו: "לֹא ִנַתן לֹו ָּדָבר". 4
ַהֶּמֶלְך: "ִמי ֶּבָחֵצר?". ְּבאֹותֹו ְזַמן ִנְכַנס ָהָמן 
ַלֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַהִחיצֹוִנית, ְּכֵדי לֹוַמר ַלֶּמֶלְך 
ֶׁשֵּיׁש ִלְתלֹות ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ַעּמּוד ָהֵעץ ֶׁשֵהִכין 
 ָאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך ֵאָליו: "ִהֵּנה ָהָמן עֹוֵמד 

לֹו. 5
ֶּבָחֵצר". ָאַמר ַהֶּמֶלְך: "ֶׁשָּיבֹוא".

 ָהָמן ָּבא ְוַהֶּמֶלְך ָׁשַאל אֹותֹו: "ָמה ַלֲעׂשֹות 
6

ָלִאיׁש ֶׁשַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ָלֵתת לֹו ָּכבֹוד?" ָאַמר 
ָהָמן ְּבִלּבֹו: "ֶאת ִמי רֹוֶצה ַהֶּמֶלְך ְלַכֵּבד יֹוֵתר 
 ָאַמר ָהָמן ַלֶּמֶלְך: "ִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך 

ִמֶּמִּני?" 7
 ָיִביאּו ֶּבֶגד ַמְלכּות ֶׁשאֹותֹו 

ָחֵפץ ָלֵתת לֹו ָּכבֹוד, 8
ָלַבׁש ַהֶּמֶלְך, ְוסּוס ֲאֶׁשר ָעָליו ָרַכב ַהֶּמֶלְך, 
 ִיְתנּו 

ַוֲאֶׁשר ֵהִניחּו ֶּכֶתר ַמְלכּות ַעל רֹאׁשֹו, 9
ֶאת ַהְלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ִּביֵדי ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶלְך 
ָהֲאִציִלים, ַיְלִּביׁשּו ֶאת ָהִאיׁש ֶׁשַהֶּמֶלְך ָחֵפץ 
ָלֵתת לֹו ָּכבֹוד, ַיְרִּכיבּו אֹותֹו ַעל ַהּסּוס ְּבַרֲחַבת 
ָהִעיר, ְוִיְקְראּו ְלָפָניו: 'ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר 

ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ָלֵתת לֹו ָּכבֹוד'".

י ִאם־ ָתה ִּכ֣ ה ֲאֶׁשר־ָעָׂש֖ ֶלְך ֶאל־ַהִּמְׁשֶת֥ ִעם־ַהֶּמ֛
ֶלְך׃  ּה ִעם־ַהֶּמֽ רּוא־ָל֖ י ָקֽ ר ֲאִנ֥ ְוַגם־ְלָמָח֛ י  אֹוִת֑
ר ֲאִנ֤י  ת ֲאֶׁש֨ י ְּבָכל־ֵע֗ ה ִל֑ ּנּו ׁשֶֹו֖ ה ֵאיֶנ֥  ְוָכל־ֶז֕

13

ֶלְך׃  ַער ַהֶּמֽ ב ְּבַׁש֥ יֹוֵׁש֖ י  י ַהְּיהּוִד֔ רֶֹא֙ה ֶאת־ָמְרֳּדַכ֣
ֲעׂשּו־ֵע֮ץ  ַיֽ יו  ֲהָב֗ ֶרׁש ִאְׁש֜תֹו ְוָכל־ֹאֽ אֶמר לֹ֩ו ֶז֨ ֹ֣  ַות

14

ֶלְך ְוִיְת֤לּו  ר ַלֶּמ֗ ֶקר ׀ ֱאֹמ֣ ים ַאָּמ֒ה ּוַבּבֹ֣ ַה ֲחִמִּׁש֣ ָּגבֹ֣
ה  ֶלְך ֶאל־ַהִּמְׁשֶת֖ א־ִעם־ַהֶּמ֥ ֹֽ יו ּוב ת־ָמְרֳּדַכי֙ ָעָל֔ ֶאֽ

ץ׃  ן ַוַּיַ֥עׂש ָהֵעֽ ר ִלְפֵנ֥י ָהָמ֖ ב ַהָּדָב֛ ַח ַוִּייַט֧ ָׂשֵמ֑

אֶמר ו  ֹ֗ ֶלְך ַוּי ה ְׁשַנ֣ת ַהֶּמ֑ ָנְדָד֖ ְיָלה ַה֔הּוא   ַּבַל֣
ים ַוִּיְה֥יּו  י ַהָּיִמ֔ ֶפר ַהִּזְכרֹנֹו֙ת ִּדְבֵר֣ יא ֶאת־ֵס֤ ְלָהִב֞
יד   ַוִּיָּמֵצ֣א ָכ֗תּוב ֲאֶׁש֩ר ִהִּג֨

ֶלְך׃ 2 ים ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ִנְקָרִא֖
ֶלְך  י ַהֶּמ֔ ֶרׁש ְׁשֵני֙ ָסִריֵס֣ ָנא ָוֶת֗ י ַעל־ִּבְגָת֣ ָמְרֳּדַכ֜
ֶלְך  ד ַּבֶּמ֖ ר ִּבְקׁשּ֙ו ִלְׁשֹ֣לַח ָי֔ ף ֲאֶׁש֤ י ַהַּס֑ ִמּׁשְֹמֵר֖
ר  ה ְי ָק֧ ה־ַּנֲעָׂש֞ ֶלְך ַמֽ אֶמר ַהֶּמ֔ ֹ֣  ַוּי

ֲאַחְׁשֵוֽרֹוׁש׃ 3
ֶלְ֙ך  י ַהֶּמ֙ אְמ֜רּו ַנֲעֵר֤ ֹ֨ י ַעל־ֶז֑ה ַוּי ה ְלָמְרֳּדַכ֖ ּוְגדּוָל֛
ֶלְך  אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥  ַוּי

ר׃ 4 ה ִעּ֖מֹו ָּדָבֽ יו לֹא־ַנֲעָׂש֥ ְרָת֔ ְמָׁש֣
ה  יצֹוָנ֔ ֶלְ֙ך ַהִח֣ ר ֵּבית־ַהֶּמ֙ א ַלֲחַצ֤ ן ָּב֗ ר ְוָהָמ֣ י ֶבָחֵצ֑ ִמ֣
ץ  ַעל־ָהֵע֖ י  ת־ָמְרֳּדַכ֔ ֶלְך ִלְתלֹו֙ת ֶאֽ ר ַלֶּמ֔ ֵלאֹמ֣
יו  ֶלְ֙ך ֵאָל֔ י ַהֶּמ֙ אְמ֜רּו ַנֲעֵר֤ ֹ֨  ַוּי

ין ֽלֹו׃ 5 ֲאֶׁשר־ֵהִכ֥
ֶלְך ָיֽבֹוא׃  אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ ר ַוּי ד ֶּבָחֵצ֑ ן עֵֹמ֣ ה ָהָמ֖ ִהֵּנ֥
יׁש  ֶלְך ַמה־ַלֲעׂ֕שֹות ָּבִא֕ אֶמר לֹ֙ו ַהֶּמ֔ ֹ֤  ַוָּיבֹו֮א ָהָמן֒ ַוּי

6

אֶמר ָהָמן֙ ְּבִלּ֔בֹו  ֹ֤ ץ ִּביָק֑רֹו ַוּי ֶלְך ָחֵפ֣ ר ַהֶּמ֖ ֲאֶׁש֥
ִּני׃  ר ִמֶּמֽ ר יֹוֵת֥ ֶלְך ַלֲעׂ֥שֹות ְי ָק֖ ץ ַהֶּמ֛ י ַיְחֹּפ֥ ְלִמ֞
ץ  ֶלְך ָחֵפ֥ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ֶלְך ִא֕ ן ֶאל־ַהֶּמ֑ אֶמר ָהָמ֖ ֹ֥  ַוּי

7

ַבׁש־ּ֖בֹו  ר ָלֽ יאּ֙ו ְל֣בּוׁש ַמְל֔כּות ֲאֶׁש֥  ָיִב֙
ִּביָקֽרֹו׃ 8

ר  ֶלְך ַוֲאֶׁש֥ ב ָעָלי֙ו ַהֶּמ֔ ר ָרַכ֤ ְו֗סּוס ֲאֶׁש֨ ֶלְך  ַהֶּמ֑
 ְוָנ֨תֹון ַהְל֜בּוׁש 

ֶתר ַמְל֖כּות ְּברֹאֽׁשֹו׃ 9 ֶּכ֥ ן  ִנַת֛
ים  ַּפְרְתִמ֔ ֶלְ֙ך ַהֽ י ַהֶּמ֙ יׁש ִמָּׂשֵר֤ ְוַהּ֗סּוס ַעל־ַיד־ִא֞
יָק֑רֹו  ץ ִּבֽ ֶלְך ָחֵפ֣ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ יׁשּ֙ו ֶאת־ָהִא֔ ְוִהְלִּב֙
יו  יר ְוָקְר֣אּו ְלָפָנ֔ הּו ַעל־ַהּסּו֙ס ִּבְר֣חֹוב ָהִע֔ ְוִהְרִּכיֻב֤
ץ ִּביָקֽרֹו׃ ֶלְך ָחֵפ֥ ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ה ָלִא֔ ָכה ֵיָעֶׂש֣  ָּכ֚



© 2021 החברה לכתבי הקודש בישראל

 

* ז .4 אפשרות אחרת למשמעות סוף הפסוק: "כי 
מצוקתנו לא הייתה מצדיקה להטריד את המלך". 

משמעות מילות הטקסט במקור אינן ברורות.
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 ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְלָהָמן: "ַמֵהר, ַקח ֶאת ַהְלבּוׁש 
10

ְוֶאת ַהּסּוס, ְּכִפי ֶׁשִהַצְעָת, ַוֲעֵׂשה ָּכְך ְלָמְרֳּדַכי 
ַהְּיהּוִדי, ַהּיֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ֵּבית ַהֶּמֶלְך. ַאל ַתְׁשִמיט 
 ָלַקח ָהָמן ֶאת 

ָּדָבר ִמָּכל ָמה ֶׁשָאַמְרָת". 11
ַהְלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס, ִהְלִּביׁש ֶאת ָמְרֳּדַכי, ִהְרִּכיב 
אֹותֹו ְּבַרֲחַבת ָהִעיר ְוָקָרא ְלָפָניו: "ָּכָכה ֵיָעֶׂשה 
 ָאז 

ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ָלֵתת לֹו ָּכבֹוד". 12
ָחַזר ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ֵּבית ַהֶּמֶלְך, ְוִאלּו ָהָמן 

ֶנְחַּפז ֶאל ֵּביתֹו ָאֵבל ּוְמֻכֶּסה רֹאׁש.
 ָהָמן ִסֵּפר ְלֶזֶרׁש ִאְׁשתֹו ּוְלָכל ְיִדיָדיו ֶאת ָּכל 

13

ֲאֶׁשר ָקָרה לֹו. ָאְמרּו לֹו יֹוֲעָציו ְוֶזֶרׁש ִאְׁשתֹו: 
"ִאם ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִהְתַחְלָת ִלֹּפל ִמָּפָניו הּוא 
ָאֵכן ִמֵּזַרע ַהְּיהּוִדים, לֹא תּוַכל ִלְגּבֹר ָעָליו, 
 ְּבעֹוד ֵהם ְמַדְּבִרים 

ֶאָלא ָלֶבַטח ִתֹּפל ִמָּפָניו". 14
ִאתֹו, ִהִּגיעּו ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך ּוִמֲהרּו ְלָהִביא ֶאת 

ָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶתה ֶׁשֵהִכיָנה ֶאְסֵתר.

 ָּבא ַהֶּמֶלְך ִעם ָהָמן ַלִּמְׁשֶתה ֶׁשל ֶאְסֵתר ז 
ַהַּיִין   ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְלִמְׁשֵתה 

2 ַהַּמְלָּכה. 
ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵתר: "ָמה ִמְׁשַאְלֵתְך, ֶאְסֵתר 
ֲאִפלּו  ַּבָקָׁשֵתְך,  ּוָמה  ָלְך,  ְוִתָּנֵתן  ַהַּמְלָּכה, 
 ָעְנָתה ֶאְסֵתר 

ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוֵתָעֶׂשה". 3
ְוָאְמָרה: "ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך,  ַהַּמְלָּכה 
ַהֶּמֶלְך, ְוִאם טֹוב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, ִמְׁשַאְלִתי ִתֵתן 
 ֲאִני ְוַעִּמי 

ִלי ַחִּיים, ּוַבָקָׁשִתי ִתֵתן ַחִּיים ְלַעִּמי. 4
ִנְמַּכְרנּו ְּכֵדי ְלַהְׁשִמיד, ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד אֹוָתנּו. 
ְוִלְׁשָפחֹות לֹא  ִאלּו ָהִיינּו ִנְמָּכִרים ַלֲעָבִדים 
ָהִייִתי אֹוֶמֶרת ָּדָבר, ִּכי ָאז לֹא ָהְיָתה ָצָרֵתנּו 

ִמְׁשַתָּוה ַלֶּנֶזק ֶׁשִּיָּגֵרם ַלֶּמֶלך *".
 ָאז ִּדֵּבר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוָׁשַאל ֶאת ֶאְסֵתר 

5

ַהַּמְלָּכה: "ִמיהּו ֶזה ְוֵהיָכן הּוא ֶׁשֵהֵעז ְּבִלּבֹו ַלֲעׂשֹות 
 ָעְנָתה ֶאְסֵתר: "ִאיׁש עֹוֵין ְואֹוֵיב, ָהָמן 

ָּכְך?" 6
 ָהַרע ַהֶּזה!" ְוָהָמן ִנְבַעת ִמְּפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה.

ח ֶאת־ַהְל֤בּוׁש  ֵהר ַק֣ ן ַמ֠ ֶלְך ְלָהָמ֗ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨  ַוּי
10

י  ֲעֵׂשה־ֵכן֙ ְלָמְרֳּדַכ֣ ְרָת ַוֽ ר ִּדַּב֔ ְוֶאת־ַהּסּו֙ס ַּכֲאֶׁש֣
ר  ל ָּדָב֔ ֶלְך ַאל־ַתֵּפ֣ ַער ַהֶּמ֑ ב ְּבַׁש֣ י ַהּיֹוֵׁש֖ ַהְּיהּוִד֔
ח ָהָמן֙ ֶאת־ַהְל֣בּוׁש ְוֶאת־  ַוִּיַק֤

ְרָת׃ 11 ר ִּדַּבֽ ל ֲאֶׁש֥ ִמּכֹ֖
יר  הּ֙ו ִּבְר֣חֹוב ָהִע֔ י ַוַּיְרִּכיֵב֙ ת־ָמְרֳּדָכ֑ ׁש ֶאֽ ַהּ֔סּוס ַוַּיְלֵּב֖
ֶלְך  ר ַהֶּמ֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ה ָלִא֔ ָכה ֵיָעֶׂש֣ יו ָּכ֚ א ְלָפָנ֔ ַוִּיְקָר֣
ֶלְך  ַער ַהֶּמ֑ י ֶאל־ַׁש֣  ַוָּיָׁ֥שב ָמְרֳּדַכ֖

ץ ִּביָקֽרֹו׃ 12 ָחֵפ֥
ר   ַוְיַסֵּפ֨

אׁש׃ 13 ֹֽ ל ַוֲח֥פּוי ר ף ֶאל־ֵּבי֔תֹו ָאֵב֖ ְוָהָמן֙ ִנְדַח֣
ר  ת ָּכל־ֲאֶׁש֣ יו ֵא֖ ֲהָב֔ ן ְלֶז֤ ֶרׁש ִאְׁשתֹ֙ו ּוְלָכל־ֹא֣ ָהָמ֜
ם ִמֶּז֣ ַרע  יו ְוֶז֣ ֶרׁש ִאְׁש֗תֹו ִא֣ אְמרּ֩ו ֨לֹו ֲחָכָמ֜ ֹ֩ הּו ַוּי ָקָר֑
ל ְלָפָני֙ו לֹא־ י ֲאֶׁש֩ר ַהִח֨לֹוָת ִלְנֹּפ֤ ים ָמְרֳּדַכ֞ ַהְּיהּוִד֡

ים   עֹוָד֙ם ְמַדְּבִר֣
י־ָנ֥פֹול ִתּ֖פֹול ְלָפָנֽיו׃ 14 תּוַכ֣ל ֔לֹו ִּכֽ

יא ֶאת־ לּ֙ו ְלָהִב֣ ֶלְך ִהִּג֑יעּו ַוַּיְבִה֙ י ַהֶּמ֖ ִעּ֔מֹו ְוָסִריֵס֥
ר׃ ה ֶאְסֵתֽ ה ֲאֶׁשר־ָעְׂשָת֥ ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶת֖ ָהָמ֔

ר ז  ן ִלְׁש֖תֹות ִעם־ֶאְסֵת֥ ֶלְ֙ך ְוָהָמ֔ א ַהֶּמ֙ ֹ֤  ַוָּיב
ר ַּג֣ם ַּבּ֤יֹום  ֶלְך ְלֶאְסֵת֜ ַוּיֹאֶמ֩ר ַהֶּמ֨ ה׃ 2  ַהַּמְלָּכֽ
ר  ְך ֶאְסֵת֥ ִין ַמה־ְּׁשֵאָלֵת֛ ה ַהַּי֔ ַהֵּׁשִני֙ ְּבִמְׁשֵת֣
י  ַעד־ֲחִצ֥ ְך  ְך ּוַמה־ַּבָקָׁשֵת֛ ן ָל֑ ֵתֽ ה ְוִתָּנ֣ ַהַּמְלָּכ֖
ר  ר ַהַּמְלָּכ֙ה ַותֹאַמ֔ ַען ֶאְסֵת֤  ַוַת֨

ׂש׃ 3 ַהַּמְל֖כּות ְוֵתָעֽ
ֶלְך  ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ֖ יָ֙ך ַהֶּמ֔ ן ְּבֵעיֶנ֙ אִתי ֵח֤ ִאם־ָמָצ֨
י׃  י ְּבַבָקָׁשִתֽ י ְוַעִּמ֖ ָלִת֔  ִּבְׁשֵא֣ י ַנְפִׁשי֙ ֶתן־ִל֤ ֑טֹוב ִתָּנֽ
ד  יד ַלֲה֣רֹוג ּוְלַאֵּב֑ י ְלַהְׁשִמ֖ ְרנּ֙ו ֲאִנ֣י ְוַעִּמ֔ ִנְמַּכ֙ י   ִּכ֤

4

י  ְׁשִתי ִּכ֣ ְרנּ֙ו ֶהֱחַר֔ ים ְוִלְׁשָפ֤חֹות ִנְמַּכ֙ ִאלּו ַלֲעָבִד֨ ְו֠
ֶלְך  אֶמ֙ר ַהֶּמ֣ ֹ֙  ַוּי

ֶלְך׃  5  ֶזק ַהֶּמֽ ר ׁשֶֹו֖ה ְּבֵנ֥ ין ַהָצ֛ ֵא֥
י ֥הּוא  ה ִמ֣ ר ַהַּמְלָּכ֑ אֶמר ְלֶאְסֵת֣ ֹ֖ ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ַוּי
ן׃  י־ֶז֣ה ֔הּוא ֲאֶׁשר־ְמָל֥אֹו ִלּ֖בֹו ַלֲעׂ֥שֹות ֵּכֽ ֶז֙ה ְוֵאֽ
ע  ן ָהָר֖ ב ָהָמ֥ ר ְואֹוֵי֔ ַצ֣ יׁש  ר ִא֚ אֶמר־ֶאְסֵת֔ ֹ֣  ַות

6

ה׃ ֶלְך ְוַהַּמְלָּכֽ י ַהֶּמ֖ ת ִמִלְפֵנ֥ ן ִנְבַע֔  ַהֶּז֑ה ְוָהָמ֣
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ְוָיָצא ְמֵלא ֵחָמה ִמִּמְׁשֵתה ַהַּיִין   ַהֶּמֶלְך ָקם 
7

ֶאל ִּגַּנת ַהִּביָתן. ָהָמן ִנְׁשַאר ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּנן ַעל 
ַנְפׁשֹו ִּבְפֵני ֶאְסֵתר ַהַּמְלָּכה, ִּכי ָרָאה ֶׁשִּנְגְזָרה 

ָעָליו ְּגֵזָרה ָרָעה ִמיֵדי ַהֶּמֶלְך.
 ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ַהֶּמֶלְך ִמִּגַּנת ַהִּביָתן ֶאל ֵּבית 

8

ִמְׁשֵתה ַהַּיִין, ָמָצא ֶאת ָהָמן נֹוֵפל ַעל ַהַּסָּפה 
ֶׁשֶאְסֵתר ָעֶליָה. ָקָרא ַהֶּמֶלְך: "ַּגם ֶלֱאֹנס ֶאת 
ַהַּמְלָּכה ְּכֶׁשֲאִני ַּבַּבִית ִיְרֶצה?" ַאְך ָאַמר זֹאת 

ַהֶּמֶלְך, ּוְפֵני ָהָמן ֻּכּסּו.
ַהָּסִריִסים  ִמן  ֶאָחד  ַחְרבֹוָנה,  ָאַמר   ָאז 

9

ַהְּמָׁשְרִתים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך: "ַּגם ִהֵּנה ַעּמּוד ָהֵעץ 
ֲאֶׁשר ֵהִכין ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי, ֶׁשְּדָבָריו ֵהיִטיבּו ִעם 
ַהֶּמֶלְך, עֹוֵמד ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָהָמן ְוָגְבהֹו ֶעְׂשִרים 
ַוֲחִמָּׁשה ֶמֶטר". ָאַמר ַהֶּמֶלְך: "ְתלּו אֹותֹו ָעָליו!" 
 ָאז ָתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ַעּמּוד ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין 

10

ְלָמְרֳּדַכי, ְוַכֲעסֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָׁשַכְך.

 ַּבּיֹום ַההּוא ָנַתן ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלֶאְסֵתר ח 
ַהַּמְלָּכה ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל ָהָמן צֹוֵרר ַהְּיהּוִדים, 
ּוָמְרֳּדַכי ָּבא ְוִהְתַיֵצב ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ִּכי ִסְּפָרה לֹו 
 ֵהִסיר ַהֶּמֶלְך ֶאת 

ֶאְסֵתר ִמי הּוא ִּבְׁשִביָלּה. 2
ַטַּבְעתֹו ֲאֶׁשר ָלַקח ֵמָהָמן ְוָנַתן אֹוָתּה ְלָמְרֳּדַכי, 
ְוֶאְסֵתר ִמְּנָתה ֶאת ָמְרֳּדַכי ָלַאְחַראי ַעל ֵּבית ָהָמן.
ָנְפָלה  ַהֶּמֶלְך,  ֶאל  ְלַדֵּבר  ֶאְסֵתר   הֹוִסיָפה 

3

ְלַרְגָליו, ָּבְכָתה ְוִהְתַחְּנָנה ְּבָפָניו ְלַהֲעִביר ֶאת 
ְּגֵזָרתֹו ָהָרָעה ֶׁשל ָהָמן ָהֲאָגִגי, ְוֶאת ַהְּמִזָּמה ֶׁשָּזַמם 
 הֹוִׁשיט ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵתר ֶאת 

ְּכֶנֶגד ַהְּיהּוִדים. 4
ַׁשְרִביט ַהָּזָהב, ְוֶאְסֵתר ָקָמה ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך.

 ָאז ָאְמָרה: "ִאם טֹוב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, ְוִאם 
5

ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָראּוי ַהָּדָבר ְלַדַעת ַהֶּמֶלְך 
ְוטֹוָבה ֲאִני ְּבֵעיָניו, ֵיֵצא ְּכָתב ֲאֶׁשר ְיַבֵּטל ֶאת 
ִמְכְתֵבי ַהְּגֵזָרה ֶׁשָּגַזר ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי, 
ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד  ָּכַתב  ּוָבֶהם 
 ִּכי ֵּכיַצד אּוַכל ַלְחזֹות 

ְּבָכל ְמחֹוזֹות ַהֶּמֶלְך. 6
ָּבָאסֹון ֲאֶׁשר ִיְקֶרה ְלַעִּמי, ְוֵכיַצד אּוַכל ִלְראֹות 

ְּבַהְׁשָמַדת ִמְׁשַּפְחִתי?"

ֶאל־ִּגַּנ֖ת  ִין  ה ַהַּי֔ ַּבֲחָמתֹ֙ו ִמִּמְׁשֵת֣ ם  ֶלְך ָק֤  ְוַהֶּמ֜
7

ר  ֶאְסֵת֣ ׁש ַעל־ַנְפׁשֹ֙ו ֵמֽ ד ְלַבֵק֤ ן ָעַמ֗ ן ְוָהָמ֣ ַהִּביָת֑
ת  ה ֵמֵא֥ יו ָהָרָע֖ ה ֵאָל֛ י־ָכְלָת֥ ה ִּכֽ י ָרָא֔ ה ִּכ֣ ַהַּמְלָּכ֔
ית ׀  ן ֶאל־ֵּב֣ ת ַהִּביָת֜ ֶלְך ָׁש֩ב ִמִּגַּנ֨  ְוַהֶּמ֡

׃ 8 ֶלְך ַהֶּמֽ
ר  ר ֶאְסֵת֣ ל ַעל־ַהִּמָּט֙ה ֲאֶׁש֣ ִין ְוָהָמן֙ ֹנֵפ֔ ה ַהַּי֗ ִמְׁשֵת֣
ה  ַגם ִלְכּ֧בֹוׁש ֶאת־ַהַּמְלָּכ֛ ֶלְך ֲה֠ אֶמר ַהֶּמ֔ ֹ֣ יָה ַוּי ָעֶל֔
ן  ֶלְך ּוְפֵנ֥י ָהָמ֖ י ַהֶּמ֔ ר ָיָצ֙א ִמִּפ֣ ִית ַהָּדָב֗ י ַּבָּב֑ ִעִּמ֖
ים  ִמן־ַהָּסִריִס֜ ד  ְרבֹוָנה ֶאָח֨ אֶמר ַח֠ ֹ֣  ַוּי

׃  9 ָחֽפּו
ן  ה ָהָמ֟ ץ ֲאֶׁשר־ָעָׂש֪ ִהֵּנה־ָהֵע֣ ֶלְך ַּג֣ם  ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֗
ית  ֶלְך עֵֹמ֙ד ְּבֵב֣ ר ִּדֶּבר־֣טֹוב ַעל־ַהֶּמ֗ י ֲאֶׁש֧ ָמְרֳּדַכ֞ ְלֽ
הּו  ֶלְך ְתֻל֥ אֶמר ַהֶּמ֖ ֹ֥ ה ַוּי ים ַאָּמ֑ ַה ֲחִמִּׁש֣ ן ָּגבֹ֖ ָהָמ֔
ין  ץ ֲאֶׁשר־ֵהִכ֣ ן ַעל־ָהֵע֖ ַוִּיְתלּ֙ו ֶאת־ָהָמ֔ יו׃ 10  ָעָלֽ

ָכה׃  ֶלְך ָׁשָכֽ ת ַהֶּמ֖ י ַוֲחַמ֥ ְלָמְרֳּדָכ֑

ר ח  ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁ֙ש ְלֶאְסֵת֣ ן ַהֶּמ֤  ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ָנַת֞
ר )היהודיים(  ן צֵֹר֣ ית ָהָמ֖ ה ֶאת־ֵּב֥ ַהַּמְלָּכ֔
יָדה  י־ִהִּג֥ ֶלְך ִּכֽ א ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ י ָּב֚ ים ּוָמְרֳּדַכ֗ ַהְּיהּוִד֑
ֶלְך ֶאת־ַטַּבְע֗תֹו  ַסר ַהֶּמ֜ ּה׃ 2 ַוָּי֨ ה הּוא־ָלֽ ר ַמ֥ ֶאְסֵת֖
ֶׂשם  י ַוָת֧  ִּיְתָנּ֖ה ְלָמְרֳּדָכ֑ ן ַוֽ ָהָמ֔ ֱעִבי֙ר ֵמֽ ר ֶהֽ ֲאֶׁש֤

ן׃  ית ָהָמֽ י ַעל־ֵּב֥ ת־ָמְרֳּדַכ֖ ר ֶאֽ ֶאְסֵת֛
ל  ֶלְך ַוִתֹּפ֖ ר ַוְתַדֵּב֙ר ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔  ַו֣תֹוֶסף ֶאְסֵת֗

3

ֲעִבי֙ר ֶאת־ ְבְּך ַוִתְתַחֶּנן־֗לֹו ְלַהֽ יו ַוֵת֣ ִלְפֵנ֣י ַרְגָל֑
ב  ר ָחַׁש֖ ֲחַׁשְב֔תֹו ֲאֶׁש֥ י ְוֵא֙ת ַמֽ ֲאָגִג֔ ָהֽ ן  ָרַע֙ת ָהָמ֣
ת  ר ֵא֖ ֶלְ֙ך ְלֶאְסֵת֔ ַוּ֤יֹוֶׁשט ַהֶּמ֙ ים׃ 4  ַעל־ַהְּיהּוִדֽ
ֶלְך׃  ד ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ַתֲעֹמ֖ ר ַוֽ ָקם ֶאְסֵת֔ ב ַוָת֣ ט ַהָּזָה֑ ַׁשְרִב֣
ן  אִתי ֵח֣ ֶלְך ֜טֹוב ְוִאם־ָמָצ֧ תֹאֶמר ִאם־ַעל־ַהֶּמ֨  ַו֠

5

י  ה ֲאִנ֖ ֶלְך ְוטֹוָב֥ ר ַהָּדָב֙ר ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ יו ְוָכֵׁש֤ ְלָפָנ֗
ֶבת  ים ַמֲחֶׁש֜ ֶאת־ַהְּסָפִר֗ יב  ב ְלָהִׁש֣ ְּבֵעיָנ֑יו ִיָּכֵת֞
ב ְלַאֵּב֙ד  ר ָּכַת֗ י ֲאֶׁש֣ ָת֙א ָהֲאָגִג֔ ן־ַהְּמָד֙ ן ֶּבֽ ָהָמ֤
י   ִּכ֠

ֶלְך׃ 6 ר ְּבָכל־ְמִדי֥נֹות ַהֶּמֽ ים ֲאֶׁש֖ ֶאת־ַהְּיהּוִד֔
א ֶאת־ ה ֲאֶׁשר־ִיְמָצ֣ יִתי ָּבָרָע֖  ָרִא֔ ה אּוַכ֙ל ְוֽ ֵאיָכָכ֤
י׃  ן מֹוַלְדִתֽ יִתי ְּבָאְבַד֖  ָרִא֔ ה אּוַכ֙ל ְוֽ יָכָכ֤ י ְוֵאֽ  ַעִּמ֑
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 ָאַמר ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלֶאְסֵתר ַהַּמְלָּכה ּוְלָמְרֳּדַכי 
7

ַהְּיהּוִדי: "ִהֵּנה, ֶאת ֵּבית ָהָמן ָנַתִתי ְלֶאְסֵתר, 
ְואֹותֹו ָתלּו ַעל ָהֵעץ ִמּׁשּום ֶׁשָּׁשַלח ֶאת ָידֹו 
 ְוַאֶתם, ִּכְתבּו ְּבִעְנַין ַהְּיהּוִדים 

ִלְפֹּגַע ַּבְּיהּוִדים. 8
ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך, ְוִחְתמּו ְּבַטַּבַעת 
ַהֶּמֶלְך, ֶׁשֵּכן ַצו ֲאֶׁשר ִנְכַתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך ְוֶנְחַתם 

ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך ֵאין ְלַבֵּטל".
 ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי, הּוא חֶֹדׁש ִסיָון, ְּבֶעְׂשִרים 

9

ּוְׁשלֹוָׁשה ּבֹו, ִנְקְראּו סֹוְפֵרי ַהֶּמֶלְך, ְוִנְכַתב ָּכל 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ָמְרֳּדַכי, ֶאל ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ְנִציֵבי ַהֶּמֶלְך 
ְוַהּמֹוְׁשִלים ְוָׂשֵרי ַהְּמחֹוזֹות ֲאֶׁשר ֵמהֹדּו ְוַעד ּכּוׁש, 
ֵמָאה ֶעְׂשִרים ְוִׁשְבָעה ְמחֹוזֹות, ְלָכל ָמחֹוז ּוָמחֹוז 
ַּבְּכָתב ַהָּנהּוג ּבֹו, ּוְלָכל ַעם ְוַעם ִּבְׂשָפתֹו, ְוֶאל 
 ַהַצו ִנְכַתב 

ַהְּיהּוִדים ַּבְּכָתב ֶׁשָלֶהם ּוִבְׂשָפָתם. 10
ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוֶנְחַתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך. 
ְׁשִליִחים ָיְצאּו ַעל ַּגֵּבי סּוִסים, רֹוְכֵבי ַהּסּוִסים 
ַהְּמִהיִרים ֶׁשל ַהַּמְמָלָכה ֵמֶעְדֵרי ַהֶּמֶלְך, ּוִביֵדיֶהם 
 ָּבֶהם ָנַתן ַהֶּמֶלְך ְרׁשּות ַלְּיהּוִדים 

ַהִּמְכָתִבים. 11
ֶׁשְּבָכל ִעיר ְוִעיר ְלִהְתַקֵהל ּוְלָהֵגן ַעל ַחֵּייֶהם, 
ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ְצָבאֹות ָהַעִּמים 
ְוַהְּמחֹוזֹות ַהתֹוְקִפים אֹוָתם, ְיָלִדים ְוָנִׁשים, ְוִלְבזֹז 
 ַהִּמְכָתִבים ָיְצאּו ְּביֹום ֶאָחד, 

ֶאת ְרכּוָׁשם ְּכָׁשָלל. 12
ְּבָכל ְמחֹוזֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר 
 ְּבָכל 

ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשֵנים ָעָׂשר, הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר. 13
ֶהְעֵתק ֶׁשל ַהִּמְכָתב ֶנֱאַמר ִּכי ִנְקַּבע חֹק ְּבָכל 
ָמחֹוז ּוָמחֹוז, ְוִהְתַּפְרֵסם ְלָכל ָהַעִּמים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו 
ַהְּיהּוִדים מּוָכִנים ַלּיֹום ַהֶּזה ְלִהְתַנֵקם ְּבאֹוְיֵביֶהם. 
ַהְּמִהיִרים ֶׁשל   ַהְּׁשִליִחים רֹוְכֵבי ַהּסּוִסים 

14

ַהַּמְמָלָכה ָיְצאּו ִּבְבִהילּות ּוִבְדִחיפּות ְּבִמְצַות 
ַהֶּמֶלְך, ְוַהחֹק ֻהְכַרז ִּבְמצּוַדת ׁשּוָׁשן.

 ָאז ָיָצא ָמְרֳּדַכי ִמִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְלבּוׁש ִּבְגֵדי 
15

ַמְלכּות ְּבִצְבֵעי ְתֵכֶלת ְוָלָבן, ְוֶכֶתר ָזָהב ָּגדֹול 
ְוָהִעיר  ְוַאְרָּגָמן,  ִּפְׁשָתן  ּוִבְגִליַמת  ְלרֹאׁשֹו, 
 ַלְּיהּוִדים ָהיּו אֹוָרה 

ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשְמָחה. 16
 ּוְבָכל ָמחֹוז ְוָמחֹוז,

 ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ְוָכבֹוד, 17

ה  ר ַהַּמְלָּכ֔ ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁ֙ש ְלֶאְסֵת֣ אֶמר ַהֶּמ֤ ֹ֨  ַוּי
7

ר  ִתי ְלֶאְסֵת֗ ן ָנַת֣ ה ֵבית־ָהָמ֜ י ִהֵּנ֨ י ַהְּיהּוִד֑ ּֽוְלָמְרֳּדַכ֖
ָי֖דֹו  ח  ל ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥ ַע֛ ץ  ָת֣לּו ַעל־ָהֵע֔ ְוֹאתֹ֙ו 
־ ַאֶתם ִּכְת֨בּו ַעל  ְו֠

ים׃ 8 )ביהודיים( ַּבְּיהּוִדֽ
ְוִחְת֖מּו  ֶלְך  ם ַהֶּמ֔ יֵניֶכ֙ם ְּבֵׁש֣ ים ַּכּ֤טֹוב ְּבֵעֽ ַהְּיהּוִד֜
ב ְּבֵׁשם־ ב ֲאֶׁשר־ִנְכָת֣ י־ְכָת֞ ֶלְך ִּכֽ ַעת ַהֶּמ֑ ְּבַטַּב֣ 
׃  יב ין ְלָהִׁשֽ ֵא֥ ֶלְך  ַעת ַהֶּמ֖ ֶלְך ְוַנְח֛תֹום ְּבַטַּב֥ ַהֶּמ֗
ֶדׁש  ִהיא ַּבחֹ֨ ֵעת־ַה֠ ֶלְך ָּבֽ י־ַהֶּמ֣ ַוִּיָקְר֣אּו סְֹפֵרֽ  9
ה ְוֶעְׂשִרי֮ם  ן ִּבְׁשלֹוָׁש֣ ֶדׁש ִסיָו֗ י הּוא־חֹ֣ ַהְּׁשִליִׁש֜
ים  י ֶאל־ַהְּיהּוִד֡ ָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו֣ה ָמְרֳּדַכ֣ ב ְּכֽ ּבֹו֒ ַוִּיָּכֵת֣
י ַהְּמִדי֜נֹות  ־ְוַהַּפחֹו֩ת ְוָׂשֵר֨ ים ל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנֽ ְוֶא֣
ים ּוֵמָא֙ה  ַבע ְוֶעְׂשִר֤ ּדּו ְוַעד־ּ֗כּוׁש ֶׁש֣ ֵמהֹ֣ ר ׀  ֲאֶׁש֣
ם ִּכְלׁשֹ֑נֹו  ם ָוָע֖ ּה ְוַע֥ ה ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנ֙ה ִּכְכָתָב֔ ְמִדיָנ֔
ב ְּבֵׁש֙ם   ַוִּיְכֹת֗

ם׃ 10 ם ְוִכְלׁשֹוָנֽ ים ִּכְכָתָב֖ ל־ַהְּיהּוִד֔ ְוֶא֨
ֶלְך ַוִּיְׁשַל֣ח  ַעת ַהֶּמ֑ ם ְּבַטַּב֣ ׁש ַוַּיְחֹת֖ ֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹ֔ ַהֶּמ֣
ֶכׁ֙ש  י ָהֶר֙ ים רְֹכֵב֤ ים ַּבּסּוִס֜ ְּבַי֩ד ָהָרִצ֨ ים  ְסָפִר֡
ן   ֲאֶׁש֩ר ָנַת֨

׃ 11 ים ַרָּמִכֽ ים ְּבֵנ֖י ָהֽ ֲאַחְׁשְתָרִנ֔ ָהֽ
יר ְלִהָקֵה֮ל  ר ְּבָכל־ִעיר־ָוִע֗ ים ׀ ֲאֶׁש֣ ֶלְך ַלְּיהּוִד֣ ַהֶּמ֜
ד ֶאת־ ג ּוְלַאֵּב֜ ד ַעל־ַנְפָׁש֒ם ְלַהְׁשִמי֩ד ְוַלֲהרֹ֨ ְוַלֲעֹמ֣
ים  ף ְוָנִׁש֑ ם ַט֣ ים ֹאָת֖ ם ּוְמִדיָנ֛ה ַהָצִר֥ יל ַע֧ ָּכל־ֵח֨
ֶלְך  ד ְּבָכל־ְמִדי֖נֹות ַהֶּמ֣ ם ָלֽבֹוז׃ 12 ְּב֣יֹום ֶאָח֔ ּוְׁשָלָל֖
ר  ֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש֖ ר ְלחֹ֥ ה ָעָׂש֛ ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש ִּבְׁשלֹוָׁש֥
ן ָּד֙ת  ֵתֽ ב ְלִהָּנ֤ ֶגן ַהְּכָת֗ ַּפְתֶׁש֣ ר׃ 13  ֶדׁש ֲאָדֽ הּוא־חֹ֥
ים ְוִלְה֨יֹות  ה ָּג֖לּוי ְלָכל־ָהַעִּמ֑ ְּבָכל־ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֔
ים )עתודים( ֲעִתיִדי֙ם ַלּ֣יֹום  )היהודיים( ַהְּיהּוִד֤
ֶכׁ֙ש  י ָהֶר֙ ים רְֹכֵב֤  ָהָרִצ֞

ם׃ 14 ם ֵמאְֹיֵביֶהֽ ה ְלִהָּנ ֵק֖ ַהֶּז֔
ר  ים ִּבְדַב֣ ים ּוְדחּוִפ֖ ְצ֛אּו ְמבָֹהִל֥ ים ָיֽ ֲאַחְׁשְתָרִנ֔ ָהֽ

ה׃  ן ַהִּביָרֽ ת ִנְתָנ֖ה ְּבׁשּוַׁש֥ ֶלְך ְוַהָּד֥ ַהֶּמ֑
ֶלְך ִּבְל֤בּוׁש ַמְלכּו֙ת  א ׀ ִמִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֗ י ָיָצ֣  ּוָמְרֳּדַכ֞

15

ן  יְך ּ֖בּוץ ְוַאְרָּגָמ֑ ה ְוַתְכִר֥ ֶרת ָזָה֙ב ְּגדֹוָל֔ ְתֵכֶ֣לת ָו֔חּור ַוֲעֶט֤
ה  ְיָת֥ ים ָהֽ  ַלְּיהּוִד֕

ָחה׃ 16 ה ְוָׂשֵמֽ ן ָצֲהָל֖ יר ׁשּוָׁש֔ ְוָהִע֣ 
ה  ה ּוְמִדיָנ֜  ּוְבָכל־ְמִדיָנ֨

ר׃ 17 ן ִוי ָקֽ ה ְוָׂשׂשֹ֖ ה ְוִׂשְמָח֑ אֹוָר֖

ְמִגַלת ֶאְסֵתר



ְמִגַלת ֶאְסֵתר
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ּוְבָכל ִעיר ְוִעיר, ַּבְּמקֹומֹות ֲאֶׁשר ַצו ַהֶּמֶלְך ְוִדינֹו 
ִהִּגיעּו ֲאֵליֶהם, ָהיּו ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים, 
ִמְׁשֶתה ְויֹום ַחג. ַרִּבים ֵמַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ִהְתַיֲהדּו, 

ִּכי ָנַפל מֹוָרא ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם.

 ְוָכְך ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשֵנים ָעָׂשר, הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר, ט 
ַּבּיֹום ַהְּׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ְּכֶׁשִהִּגיַע מֹוֵעד 
ַצו ַהֶּמֶלְך ְוִדינֹו ְלֵהָעׂשֹות, ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו ִקּוּו אֹוְיֵבי 
ַהְּיהּוִדים ִלְׁשֹלט ָּבֶהם, ֵאַרע ַהֶהֶפְך. ַהְּיהּוִדים 
 ִנְקֲהלּו ַהְּיהּוִדים 

2 ֵהם ֶׁשָּׁשְלטּו ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם. 
ְּבָעֵריֶהם ְּבָכל ְמחֹוזֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַלֲהרֹג 
ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם. ִאיׁש לֹא ִהְתַיֵצב ֶנְגָּדם, ִּכי 
 ָּכל ָׂשֵרי ַהְּמחֹוזֹות 

ָנַפל מֹוָרָאם ַעל ָּכל ָהַעִּמים. 3
ּוְנִציֵבי ַהֶּמֶלְך ְוַהּמֹוְׁשִלים ּוְפִקיֵדי ַהַּמְמָלָכה ֶׁשל 
ַהֶּמֶלְך ָנְתנּו ָּכבֹוד ַלְּיהּוִדים, ִּכי ָנַפל מֹוָראֹו ֶׁשל 
 ַעָתה ָהָיה ָמְרֳּדַכי ִנְכָּבד ְּבֵבית 

ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם. 4
ַהֶּמֶלְך, ְוֵׁשם ְתִהָלתֹו נֹוַדע ְּבָכל ַהְּמחֹוזֹות, ִּכי 

ָהִאיׁש ָמְרֳּדַכי ָּגַדל ְוִהְתַעֵצם.
 ָאז ִהּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל אֹוְיֵביֶהם ַמַּכת ֶחֶרב 

5

ִּכְרצֹוָנם.  ְוָעׂשּו ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם  ְוַהְׁשֵמד,  ְוֶהֶרג 
ְוִהְׁשִמידּו   ִּבְמצּוַדת ׁשּוָׁשן ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים 

6

 ְוֶאת ַּפְרַׁשְנָּדָתא, ַּדְלפֹון, 
ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש, 7

ֲאִריָדָתא,  ֲאַדְלָיא,   ּפֹוָרָתא, 
8 ַאְסָּפָתא, 

 ֶאת 
10 ּוַוְיָזָתא.   ַּפְרַמְׁשָתא, ֲאִריַסי, ֲאִריַדי 

9

ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא צֹוֵרר ַהְּיהּוִדים 
ָהְרגּו, ַאְך לֹא ָּבְזזּו ֶאת ְרכּוָׁשם.

 ַּבּיֹום ַההּוא ִהִּגיָעה ַהְּׁשמּוָעה ַעל ִמְסַּפר 
11

 ָאַמר 
ַהֲהרּוִגים ִּבְמצּוַדת ׁשּוָׁשן ֶאל ַהֶּמֶלְך. 12

ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵתר ַהַּמְלָּכה: "ִּבְמצּוַדת ׁשּוָׁשן ָהְרגּו 
ַהְּיהּוִדים ְוִהְׁשִמידּו ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֶאת ֲעֶׂשֶרת 
ְּבֵני ָהָמן. ִאם ָּכְך, ָמה ָעׂשּו ַהְּיהּוִדים עֹוד ִּבְׁשַאר 
ְמחֹוזֹות ַהֶּמֶלְך?! ּוָמה ִמְׁשַאְלֵתְך ְוִתָּנֵתן ָלְך, ּוָמה 
 ָאְמָרה ֶאְסֵתר: "ִאם 

עֹוד ַּבָקָׁשֵתְך ְוֵתָעֶׂשה". 13
טֹוב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, ִיָּנֵתן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים 
ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַלֲעׂשֹות ְּבֶהְתֵאם ַלִּדין ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ַהּיֹום, ְוֶאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ַעּמּוד ָהֵעץ". 

ֶלְך ְוָדתֹ֙ו  ר ְּדַבר־ַהֶּמ֤ יר ְמקֹו֙ם ֲאֶׁש֨ יר ָוִע֗ ּוְבָכל־ִע֣
ה ְו֣יֹום ֑טֹוב  ים ִמְׁשֶת֖ ה ְוָׂשׂשֹון֙ ַלְּיהּוִד֔ יַע ִׂשְמָח֤ ַמִּג֔
ַחד־ ל ַּפֽ י־ָנַפ֥ ים ִּכֽ ְתַיֲהִד֔ ֶר֙ץ ִמֽ י ָהָא֙ ַעֵּמ֤ ים ֵמֽ ְוַרִּב֞ 

ם׃ ים ֲעֵליֶהֽ ַהְּיהּוִד֖

ר ט  ֶדׁש ֲאָד֗ ֶדׁש הּוא־חֹ֣ ר חֹ֜ ּוִבְׁשֵני֩ם ָעָׂש֨   
יַע ְּדַבר־ ר ִהִּג֧ ר יֹו֙ם ּ֔בֹו ֲאֶׁש֨ ה ָעָׂש֥ ִּבְׁשלֹוָׁש֨
י  ר ִׂשְּב֜רּו אְֹיֵב֤ ֶלְך ְוָד֖תֹו ְלֵהָעׂ֑שֹות ַּבּ֗יֹום ֲאֶׁש֨ ַהֶּמ֛
ר ִיְׁשְל֧טּו  ם ְוַנֲה֣פֹוְך ֔הּוא ֲאֶׁש֨ ַהְּיהּוִדי֙ם ִלְׁש֣לֹוט ָּבֶה֔
ים  ִנְקֲה֨לּו ַהְּיהּוִד֜ ם׃ 2  ָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶהֽ ים ֵה֖ ַהְּיהּוִד֛
ֶלְך ֳאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ִלְׁשֹ֣לַח  ם ְּבָכל־ְמִדינֹו֙ת ַהֶּמ֣ ְּבָעֵריֶה֗
י־ ם ִּכֽ ד ִלְפֵניֶה֔ ם ְוִאיׁ֙ש לֹא־ָעַמ֣ ָעָת֑ י ָרֽ ד ִּבְמַבְקֵׁש֖ ָי֔

י ַהְּמִדי֜נֹות   ְוָכל־ָׂשֵר֨
ים׃ 3 ם ַעל־ָּכל־ָהַעִּמֽ ל ַּפְחָּד֖ ָנַפ֥

ר  י ַהְּמָלאָכ֙ה ֲאֶׁש֣ ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ֣ים ְוַהַּפ֗חֹות ְועֵֹׂש֤
ַחד־ ל ַּפֽ י־ָנַפ֥ ים ִּכֽ ים ֶאת־ַהְּיהּוִד֑ ֶלְך ְמַנְּׂשִא֖ ַלֶּמ֔
ֶלְך  ית ַהֶּמ֔ י־ָג֤דֹול ָמְרֳּדַכי֙ ְּבֵב֣ ם׃ 4 ִּכֽ י ֲעֵליֶהֽ ָמְרֳּדַכ֖
י  יׁש ָמְרֳּדַכ֖ י־ָהִא֥ ְוָׁשְמ֖עֹו הֹוֵלְ֣ך ְּבָכל־ַהְּמִדי֑נֹות ִּכֽ

ְך ְוָגֽדֹול׃  הֹוֵל֥
ֶרג  ֶרב ְוֶה֖ ם ַמַּכת־ֶח֥ ְיֵביֶה֔  ַוַּיּ֤כּו ַהְּיהּוִדי֙ם ְּבָכל־ֹא֣

5

ן  ּוְבׁשּוַׁש֣ ם׃ 6  ם ִּכְרצֹוָנֽ ֲעׂ֥שּו ְבׂשְֹנֵאיֶה֖ ן ַוַּיֽ ְוַאְבָד֑
ׁש ֵמ֖אֹות  ד ֲחֵמ֥ ה ָהְר֤גּו ַהְּיהּוִדי֙ם ְוַאֵּב֔ ַהִּביָר֗
ת ׀  ְל֖פֹון ְוֵא֥ ת ׀ ַּדֽ ָתא ְוֵא֥ ת ׀ ַּפְרַׁשְנָּד֛  ְוֵא֧

יׁש׃ 7 ִאֽ
ת  ת ׀ ֲאַדְלָי֖א ְוֵא֥ ָתא ְוֵא֥ ת ׀ ּפֹוָר֛  ְוֵא֧

ָתא׃ 8 ַאְסָּפֽ
י  ת ׀ ֲאִריַס֔ ְׁשָת֙א ְוֵא֣ ת ׀ ַּפְרַמ֙  ְוֵא֤

ָתא׃ 9 ׀ ֲאִריָדֽ
ן  י ָהָמ֧ ֶׂשֶרת ְּבֵנ֨  ֲע֠

ָתא׃ 10 ת ׀ ַוְיָזֽ י ְוֵא֥ ת ׀ ֲאִרַד֖ ְוֵא֥
א  ֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ ּוַב֨ גּו  ים ָהָר֑ ר ַהְּיהּוִד֖ ָתא צֵֹר֥ ן־ַהְּמָד֛ ֶּבֽ
ר  א ִמְסַּפ֧  ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ָּב֣

׃ 11 ם ָׁשְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ
אֶמר  ֹ֨  ַוּי

ֶלְך׃  12 ה ִלְפֵנ֥י ַהֶּמֽ ן ַהִּביָר֖ ֲהרּוִג֛ים ְּבׁשּוַׁש֥ ֽהַ
ה ָהְרגּ֩ו  ן ַהִּביָר֡ ה ְּבׁשּוַׁש֣ ר ַהַּמְלָּכ֗ ֶלְך ְלֶאְסֵת֣ ַהֶּמ֜
ֶרת  יׁש ְוֵא֙ת ֲעֶׂש֣ ׁש ֵמ֣אֹות ִא֗ ד ֲחֵמ֧ ים ְוַאֵּב֜ ַהְּיהּוִד֨
ה ָעׂ֑שּו ּוַמה־ ֶלְך ֶמ֣ ר ְמִדי֥נֹות ַהֶּמ֖ ן ִּבְׁשָא֛ ְּבֵנֽי־ָהָמ֔
ׂש׃  ְך ֖עֹוד ְוֵתָעֽ ְך ּוַמה־ַּבָקָׁשֵת֥ ן ָל֔ ָלֵתְ֙ך ְוִיָּנֵ֣תֽ ְּׁשֵאֽ
ן  ֶלְך ֔טֹוב ִיָּנֵת֣ אֶמר ֶאְסֵת֙ר ִאם־ַעל־ַהֶּמ֣ ֹ֤  ַות

13

ת  ְּכָד֣ ן ַלֲעׂ֖שֹות  ר ְּבׁשּוָׁש֔ ר ַלְּיהּוִדי֙ם ֲאֶׁש֣ ַּגם־ָמָח֗
ץ׃ ן ִיְת֥לּו ַעל־ָהֵעֽ ֶרת ְּבֵנֽי־ָהָמ֖ ת ֲעֶׂש֥  ַהּ֑יֹום ְוֵא֛
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* ט .25 אסתר או, הידיעה אודות הּפּור

  15  

 ַהֶּמֶלְך ִצָּוה ֶׁשֵּיָעֶׂשה ֵּכן. ַהִּדין ְּבׁשּוָׁשן ֻהְכַרז, 
14

ְוֶאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ָתלּו.
ַּבּיֹום  ַּגם  ְּבׁשּוָׁשן  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים   ִנְקֲהלּו 

15

ָהַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבחֶֹדׁש ֲאָדר, ְוָהְרגּו ְּבׁשּוָׁשן ְׁשלֹוׁש 
 ּוְׁשַאר 

ֵמאֹות ִאיׁש, ַאְך לֹא ָּבְזזּו ֶאת ָהְרכּוׁש. 16
ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ִּבְמחֹוזֹות ַהֶּמֶלְך ִנְקֲהלּו ְוִנְלֲחמּו 
ְלָהֵגן ַעל ַחֵּייֶהם ְּכֵדי ִלְמצֹא ְמנּוָחה ֵמאֹוְיֵביֶהם, 
ְוָהְרגּו ִׁשְבִעים ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ִמּׂשֹוְנֵאיֶהם, ַאְך לֹא 
 ָּכְך ָהָיה ַּבּיֹום ַהְּׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר 

ָּבְזזּו ֶאת ָהְרכּוׁש. 17
ְּבחֶֹדׁש ֲאָדר, ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ָנחּו, ְוָעׂשּו אֹותֹו 
 ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן 

ְליֹום ֶׁשל ִמְׁשֶתה ְוִׂשְמָחה. 18
ִנְקֲהלּו ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ַּבחֶֹדׁש ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
ּבֹו, ְוָנחּו ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְוָעׂשּו אֹותֹו יֹום ִמְׁשֶתה 
 ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים ַהַּכְפִרִּיים, ַהִּמְתּגֹוְרִרים 

ְוִׂשְמָחה. 19
ְּבִיּׁשּוִבים ֶׁשֵאיָנם ֻמָקִפים חֹוָמה, חֹוְגִגים ֶאת יֹום 
ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבחֶֹדׁש ֲאָדר ְּכיֹום ֶׁשל ִׂשְמָחה 
ּוִמְׁשֶתה ְויֹום ַחג, ְוֶׁשל ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו.

 ָאז ָּכַתב ָמְרֳּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה, ְוָׁשַלח 
20

ִמְכָתִבים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמחֹוזֹות 
ְוָהְרחֹוִקים,  ַהְקרֹוִבים  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ַהֶּמֶלְך 
 ְלהֹורֹות ָלֶהם ַלְחֹּגג ֶאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 

21

ְּבחֶֹדׁש ֲאָדר ְוֶאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל 
 ְלֵזֶכר ַהָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ִהִּׂשיגּו 

22 ְוָׁשָנה,  ָׁשָנה 
ַהְּיהּוִדים ְמנּוָחה ֵמאֹוְיֵביֶהם, ְוִלְכבֹוד ַהחֶֹדׁש 
ֲאֶׁשר ֶנֱהַפְך ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום 
ְוִׂשְמָחה,  ָיִמים ֶׁשל ִמְׁשֶתה  ִיְהיּו  ַחג; ֵאֶלה 
ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָתנֹות ָלֶאְביֹוִנים.
 ַהְּיהּוִדים ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ַלְחֹּגג ְּכִפי ֶׁשְּכָבר 

23

 ֶׁשֵּכן ָהָמן 
ֵהֵחלּו, ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ָמְרֳּדַכי ֲאֵליֶהם. 24

ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי, צֹוֵרר ָּכל ַהְּיהּוִדים, ָזַמם ְלַגֵּבי 
ַהְּיהּוִדים ְלַהְׁשִמיד אֹוָתם, ְוִהִּפיל ּפּור, ְּכלֹוַמר 
ּגֹוָרל, ְּכֵדי ִלְזרַֹע ְמהּוָמה ְּבִקְרָּבם ּוְלַהְׁשִמיד אֹוָתם. 

ת  ן ָּד֖ ַוִתָּנֵת֥ ן  ֵּכ֔ ָעׂ֣שֹות  ֶלְ֙ך ְלֵהֽ אֶמר ַהֶּמ֙ ֹ֤  ַוּי
14

 ָקֲה֞לּו   ַוִּיֽ
ן ָתֽלּו׃ 15 ֶרת ְּבֵנֽי־ָהָמ֖ ת ֲעֶׂש֥ ְוֵא֛ ן  ְּבׁשּוָׁש֑

ם ְּב֣יֹום  ן ַּג֠ ים ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש֗ )היהודיים( ַהְּיהּוִד֣
ן ְׁשֹ֥לׁש  ַהְר֣גּו ְבׁשּוָׁש֔ ַ ר ַוּיֽ ֶדׁש ֲאָד֔ ה ָעָׂש֙ר ְלחֹ֣ ַאְרָּבָע֤
ר  ם׃ 16 ּוְׁשָא֣ א ָׁשְל֖חּו ֶאת־ָיָדֽ ֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ יׁש ּוַב֨ ֵמ֖אֹות ִא֑
ד  ֶלְך ִנְקֲה֣לּו ׀ ְוָעֹמ֣ ים ֲאֶׁש֩ר ִּבְמִדי֨נֹות ַהֶּמ֜ ַהְּיהּוִד֡
ם  ְנֵאיֶה֔ ם ְוָהרֹ֙ג ְּבׂשֹ֣ ְיֵביֶה֔ ם ְו֙נֹוַח֙ ֵמֹא֣ ַעל־ַנְפָׁש֗
ְל֖חּו ֶאת־ א ָׁשֽ ֹ֥ ה ל ִּבָּז֔ ֶלף ּוַב֨ ים ָא֑ ה ְוִׁשְבִע֖ ֲחִמָּׁש֥
ר ְו֗נֹוַח  ֶדׁש ֲאָד֑ ר ְלחֹ֣ ה ָעָׂש֖ ְּביֹום־ְׁשֹלָׁש֥ ם׃ 17  ָיָדֽ
ה  ה ֹא֔תֹו ֖יֹום ִמְׁשֶת֥ ה ָעָׂש֙ר ּ֔בֹו ְוָעׂשֹ֣ ְּבַאְרָּבָע֤ 
ים ֲאֶׁשר־  )והיהודיים( ְוַהְּיהּוִד֣

ה׃ 18 ְוִׂשְמָחֽ
ה  ה ָעָׂש֙ר ּ֔בֹו ּוְבַאְרָּבָע֥ ִנְקֲהלּ֙ו ִּבְׁשֹלָׁש֤ ן  ְּבׁשּוָׁש֗
ה ֹא֔תֹו ֖יֹום  ה ָעָׂש֙ר ּ֔בֹו ְוָעׂשֹ֣ ר ּ֑בֹו ְו֗נֹוַח ַּבֲחִמָּׁש֤ ָעָׂש֖
ים )הפרוזים(  ן ַהְּיהּוִד֣  ַעל־ֵּכ֞

ה׃ 19 ה ְוִׂשְמָחֽ ִמְׁשֶת֥
ת ֣יֹום  ים ֵא֠ י ַהְּפָרזֹו֒ת עִֹׂש֗ ים ַהּיְֹׁשִבי֮ם ְּבָעֵר֣ ַהְּפָרִז֗
ה ְו֣יֹום  ה ּוִמְׁשֶת֖ ר ִׂשְמָח֥ ֶדׁש ֲאָד֔ ה ָעָׂש֙ר ְלחֹ֣ ַאְרָּבָע֤

הּו׃  יׁש ְלֵרֵעֽ ּוִמְׁש֥לֹוַח ָמ֖נֹות ִא֥ ֑טֹוב 
ח  ֶלה ַוִּיְׁשַל֨ ים ָהֵא֑ י ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ב ָמְרֳּדַכ֔  ַוִּיְכֹת֣

20

ים ֲאֶׁש֙ר ְּבָכל־ְמִדינֹו֙ת  ים ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד֗ ְסָפִר֜
 ְלַקֵּי֮ם 

ים׃ 21 ים ְוָהְרחֹו ִקֽ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ַהְקרֹוִב֖ ַהֶּמ֣
ה ָעָׂש֙ר  ת ֣יֹום ַאְרָּבָע֤ ים ֵא֠ ֲעֵליֶה֒ם ִלְה֣יֹות עִֹׂש֗
ר ּ֑בֹו ְּבָכל־ ה ָעָׂש֖ ת יֹום־ֲחִמָּׁש֥ ר ְוֵא֛ ֶדׁש ֲאָד֔ ְלחֹ֣

ם ַהְּיהּוִדי֙ם  חּו ָבֶה֤ ים ֲאֶׁשר־ָנ֨  ַּכָּיִמ֗
ה׃ 22 ָׁשָנ֖ה ְוָׁשָנֽ

ם ִמָּיגֹון֙  ְך ָלֶה֤ ֶנְהַּפ֨ ֶדׁש ֲאֶׁש֩ר  ם ְוַהחֹ֗ ֵמ֣אֹוְיֵביֶה֔
ם ְיֵמי֙  ֶבל ְל֣יֹום ֑טֹוב ַלֲעׂ֣שֹות אֹוָת֗ ה ּוֵמֵא֖ ְלִׂשְמָח֔
הּו  יׁש ְלֵרֵע֔ ּוִמְׁש֤לֹוַח ָמנֹו֙ת ִא֣ ה  ה ְוִׂשְמָח֔ ִמְׁשֶת֣
ת  ים ֵא֥  ְוִקֵּב֙ל ַהְּיהּוִד֔

׃ 23 ים ֶאְביֹוִנֽ ּוַמָת֖נֹות ָלֽ
י  ב ָמְרֳּדַכ֖ ת ֲאֶׁשר־ָּכַת֥ לּו ַלֲעׂ֑שֹות ְוֵא֛ ֲאֶׁשר־ֵהֵח֖
י צֵֹר֙ר  ֲאָגִג֗ ָהֽ ָתא  ן־ַהְּמָד֜ ן ֶּבֽ  ִּכ֩י ָהָמ֨

ם׃ 24 ֲאֵליֶהֽ
ם  ים ְלַאְּבָד֑ ב ַעל־ַהְּיהּוִד֖ ים ָחַׁש֥ ָּכל־ַהְּיהּוִד֔
ם׃ ם ּֽוְלַאְּבָדֽ ל ְלֻהָּמ֖ ַהּגֹוָר֔ יל ּפּו֙ר ֣הּוא  ְוִהִּפ֥  

ְמִגַלת ֶאְסֵתר
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* ט .25 אסתר או, הידיעה אודות הּפּור
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 ַאְך ְּכֶׁשָּבָאה ֶאְסֵתר * ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, הּוא ִצָּוה 
25

ְּבֶאְמָצעּות ִמְכָתב ֶׁשָתׁשּוב ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ָהָמן 
ַהְּמִזָּמה ָהָרָעה ֶׁשָּזַמם ַעל ַהְּיהּוִדים, ְוֶׁשִּיְתלּו 
 ָלֵכן ָקְראּו ַלָּיִמים 

אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ. 26
ָהֵאֶלה ּפּוִרים, ַעל ֵׁשם ַהּפּור. ִּבְזכּות ִּדְבֵרי ָהִאֶּגֶרת 
ַהּזֹאת, ִּבְזכּות ָמה ֶׁשָראּו ֵעיֵניֶהם ּוִבְזכּות ָמה 
 ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ַעל ַעְצָמם 

ֶׁשָקָרה ָלֶהם, 27
ְוַעל ֶצֱאָצֵאיֶהם ְוַעל ָּכל ַהִּמְצָטְרִפים ֲאֵליֶהם, 
ְוֵאין ְלַבֵּטל זֹאת, ֶׁשִּיְהיּו חֹוְגִגים ֶאת ְׁשֵני ַהָּיִמים 
ָהֵאֶלה ִּכְכָתָבם ּוְבמֹוֲעָדם, ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. 
 ְוַהָּיִמים ָהֵאֶלה ִנְזָּכִרים ְוֶנְחָּגִגים ְּבָכל ּדֹור ְודֹור 

28

ּוְבָכל ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה, ָמחֹוז ּוָמחֹוז ְוִעיר ְוִעיר. 
ְיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶלה לֹא ִיְתַּבְּטלּו ְּבֶקֶרב ַהְּיהּוִדים, 

ִזְכָרם לֹא ִיְכֶלה ְולֹא ַיֲעבֹר ִמֶקֶרב ֶצֱאָצֵאיֶהם.
ֲאִביַחִיל  ַּבת  ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵתר  ָּכְתבּו   ָאז 

29

ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוָנְתנּו תֶֹקף ָמֵלא ְלַקֵּים ֶאת 
 ֵהם ָׁשְלחּו 

ָהִאֶּגֶרת ַהְּׁשִנָּיה ַהּזֹאת ֶׁשל ּפּוִרים. 30
ִמְכָתִבים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים, ֶאל ֵמָאה ֶעְׂשִרים 
ְוִׁשְבָעה ַהְּמחֹוזֹות ְּבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ְּדָבִרים 
 ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהּפּוִרים 

ֶׁשל ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת, 31
ָהֵאֶלה ַּבּמֹוֲעִדים ֶׁשִּנְקְּבעּו ָלֶהם, ְּכִפי ֶׁשָקְבעּו 
ָלֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵתר ַהַּמְלָּכה, ּוְכִפי 
ֶׁשִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ְוַעל ֶצֱאָצֵאיֶהם ְלַקֵּים, ִּבְדַבר 
 ֶאְסֵתר ִאְּׁשָרה ְּבִמְצָוָתּה ֶאת 

ַהצֹומֹות ְוַזֲעָקָתם. 32
ַההֹוָראֹות ָהֵאֶלה ְלפּוִרים, ְוֵהן ִנְכְתבּו ַּבְּמִגָלה.

 ַאַחר ָּכְך ֵהִטיל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַמס ַעל י 
ָהָאֶרץ ְוָהֲאָרצֹות ָהְרחֹוקֹות ֶׁשְלֹאֶרְך חֹוֵפי 
 ְוָכל ַמֲעֵׂשי ִׁשְלטֹונֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ּוְגבּוָרתֹו, 

ַהָּים. 2
ְּגֻדַלת ָמְרֳּדַכי ֶׁשַהֶּמֶלְך רֹוֵמם  ְוַהֵתאּור ֶׁשל 
אֹותֹו, ֲהֵרי ֵהם ְּכתּוִבים ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ֶׁשל 
 ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ָהָיה ַהֵּׁשִני 

ַמְלֵכי ָמַדי ּוָפַרס. 3
ְּבַמֲעָמדֹו ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִנְכָּבד ְּבֶקֶרב 
ַהְּיהּוִדים ְוָאהּוב ַעל ֶאָחיו ָהַרִּבים, ּדֹוֵרׁש ֶאת 
טֹוַבת ְּבֵני ַעּמֹו, ּוַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ְלָכל ֶצֱאָצֵאיֶהם. 

ֶפר ָיׁ֞שּוב  ר ִעם־ַהֵּס֔ ּוְבבָֹאּ֮ה ִלְפֵנ֣י ַהֶּמֶלְך֒ ָאַמ֣  25

ים ַעל־ ב ַעל־ַהְּיהּוִד֖ ה ֲאֶׁשר־ָחַׁש֥ ַמֲחַׁשְב֧תֹו ָהָרָע֛
ן   ַעל־ֵּכ֡

ץ׃ 26 רֹאׁ֑שֹו ְוָת֥לּו ֹא֛תֹו ְוֶאת־ָּבָנ֖יו ַעל־ָהֵעֽ
ם ַהּ֔פּור  ֶלה פּוִרי֙ם ַעל־ֵׁש֣ ים ָהֵא֤ ְראּ֩ו ַלָּיִמ֨ ָקֽ
ה־ָר֣אּו  את ּוָמֽ ֹ֑ ָהִאֶּג֣ ֶרת ַהּז י  ן ַעל־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ַעל־ֵּכ֕
 ִקְּי֣מּו )וקבל( 

ם׃ 27 יַע ֲאֵליֶהֽ ה ִהִּג֖ ָכה ּוָמ֥ ַעל־ָּכ֔
ל ָּכל־ ם ְוַע֨ ם ׀ ְוַעל־ַזְרָע֜ ְוִקְּב֣לּו ַהְּיהּוִדי֩ם ׀ ֲעֵליֶה֨
ת  ים ֵא֣ עִֹׂש֗ א ַיֲע֔בֹור ִלְה֣יֹות  ֹ֣ ים ֲעֵליֶה֙ם ְול ַהִּנְלִו֤
ם ְוִכְזַמָּנ֑ם ְּבָכל־ָׁשָנ֖ה  ֶלה ִּכְכָתָב֖ ְׁשֵנ֤י ַהָּיִמי֙ם ָהֵא֔
ים ְּבָכל־ ים ְוַנֲעִׂש֜ ֵאֶלה ִנְזָּכִר֨ ים ָה֠  ְוַהָּיִמ֣

ה׃ 28 ְוָׁשָנֽ
ה ּוְמִדיָנ֖ה  ה ְמִדיָנ֥ ּ֣דֹור ָו֗דֹור ִמְׁשָּפָח֙ה ּוִמְׁשָּפָח֔
ַעְברּ֙ו ִמ֣תֹוְך  א ַיֽ ֹ֤ ֶלה ל ים ָהֵא֗ י ַהּפּוִר֣ יר ִויֵמ֞ יר ָוִע֑ ְוִע֣
ִתְכֹתב   ַו֠

ם׃  29 ם לֹא־ָי֥סּוף ִמַּזְרָעֽ ים ְוִזְכָר֖ ַהְּיהּוִד֔
י  י ַהְּיהּוִד֖ ִיל ּוָמְרֳּדַכ֥ ַבת־ֲאִביַח֛ ה  ר ַהַּמְלָּכ֧ ֶאְסֵת֨
את  ֹ֖ ים ַהּז  ֶרת ַהּפּוִר֛ ת ִאֶּג֧ ם ֵא֣ ֶקף ְלַקֵּי֗ ֶאת־ָּכל־ֹת֑
ים ֶאל־ ים ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד֗ ח ְסָפִר֜  ַוִּיְׁשַל֨

ית׃ 30 ַהֵּׁשִנֽ
ה ַמְל֖כּות ֲאַחְׁשֵו֑רֹוׁש  ים ּוֵמָא֙ה ְמִדיָנ֔ ַבע ְוֶעְׂשִר֤ ֶׁש֨
ים  ַהֻּפִר֨ ם ֵאת־ְיֵמ֩י   ְלַקֵּי֡

ת׃ 31 י ָׁש֖לֹום ֶוֱאֶמֽ ִּדְבֵר֥
י  ם ָמְרֳּדַכ֤ ם ֲעֵליֶה֜ ם ַּכֲאֶׁש֩ר ִקַּי֨ ֶלה ִּבְזַמֵּניֶה֗ ָהֵא֜
ר ִקְּי֥מּו ַעל־ ה ְוַכֲאֶׁש֛ ר ַהַּמְלָּכ֔ ַהְּיהּוִדי֙ ְוֶאְסֵת֣ 
׃  ם ַהצֹ֖מֹות ְוַזֲעָקָתֽ י  ם ִּדְבֵר֥ ם ְוַעל־ַזְרָע֑ ַנְפָׁש֖
ֶלה  ים ָהֵא֑ י ַהֻּפִר֖ ם ִּדְבֵר֥ ר ִקַּי֕ ר ֶאְסֵת֔  ּוַמֲאַמ֣
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ֶפר׃  ב ַּבֵּסֽ ְוִנְכָת֖

ס י  ֶלְך )אחשרש( ֲאַחְׁשֵו֧רֹוׁש ׀ ַמ֛  ַוָּיֶׂש֩ם ַהֶּמ֨
ה ָתְקּפֹ֙ו   ְוָכל־ַמֲעֵׂש֤

ְוִאֵּי֥י ַהָּיֽם׃ 2 ֶרץ  ַעל־ָהָא֖
ִּגְּד֖לֹו  ר  י ֲאֶׁש֥ ת ָמְרֳּדַכ֔ ּוְג֣בּוָר֔תֹו ּוָפָרַׁש֙ת ְּגֻדַל֣
ים  י ַהָּיִמ֔ ֶפ֙ר ִּדְבֵר֣ ים ַעל־ֵס֙ ם ְּכתּוִב֗ ֶלְך ֲהלֹוא־ֵה֣ ַהֶּמ֑
י ִמְׁשֶנ֙ה  י ַהְּיהּוִד֗ י ׀ ָמְרֳּדַכ֣  ִּכ֣

ס׃ 3 י ּוָפָרֽ י ָמַד֥ ְלַמְלֵכ֖
ב  ים ְוָר֖צּוי ְלרֹ֣ ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֔רֹוׁש ְוָגדֹו֙ל ַלְּיהּוִד֔ ַלֶּמ֣
ר ָׁש֖לֹום ְלָכל־ַזְרֽעֹו׃  ׁש טֹו֙ב ְלַעּ֔מֹו ְודֵֹב֥ יו ּדֵֹר֥ ֶאָח֑


