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אסתר
א,א ַוְיִהיִ ,בּיֵמי ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ :הוּא ֲאַחְשֵׁורוֹשַׁ ,המֵֹּלְך ֵמהֹדּוּ ְוַעד-כּוּשֶׁ--שַׁבע
ְוֶעְשִׂרים וֵּמאָהְ ,מִדיָנה .א,ב ַבָּיִּמיםָ ,הֵהםְ--כֶּשֶׁבת ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשַׁ ,על
ִכֵּסּא ַמְלכוּתוֲֹ ,אֶשׁרְ ,בּשׁוַּשׁן ַהִבּיָרה .א,ג ִבְּשַׁנת ָשׁלוֹשְׁ ,לָמְלכוָֹ ,עָשׂה
ִמְשֶׁתּהְ ,לָכלָ-שָׂריו ַוֲעָבָדיוֵ :חיל ָפַּרס וָּמַדיַ ,הַפְּרְתִּמים ְוָשֵׂרי ַהְמִּדינוֹת--
ְלָפָניו .א,ד ְבַּהְראֹתוֶֹ ,את-עֶֹשׁר ְכּבוֹד ַמְלכוּתוְֹ ,וֶאתְ-יָקרִ ,תְּפֶאֶרת ְגּדוָּלּתוֹ;
ָיִמים ַרִבּיםְ ,שׁמוִֹנים וְּמאַת יוֹם .א,ה וִּבְמלוֹאת ַהָיִּמים ָהֵאֶלּהָ ,עָשׂה ַהֶמֶּלְך
ְלָכלָ-הָעם ַהִנְּמְצִאים ְבּשׁוַּשׁן ַהִבּיָרה ְלִמָגּדוֹל ְוַעדָ-קָטן ִמְשֶׁתּהִ--שְׁבַעת
ָיִמיםַ :בֲּחַצרִ ,גַּנּת ִבּיַתן ַהֶמֶּלְך .א,ו חוּר ַכְּרַפּס וְּתֵכֶלת ,אָחוּז ְבַּחְבֵלי-בוּץ
ְואְַרָגָּמןַ ,עלְ-גִּליֵלי ֶכֶסףְ ,וַעמּוֵּדי ֵשׁשׁ; ִמטּוֹת ָזָהב ָוֶכֶסףַ ,על ִרְצַפת ַבַּהט-
ָוֵשׁשְׁ--וַדר ְוסָֹחֶרת .א,ז ְוַהְשׁקוֹת ִבְּכֵלי ָזָהבְ ,וֵכִלים ִמֵכִּלים שׁוִֹנים; ְוֵיין
ַמְלכוּת ָרבְ ,כַּיד ַהֶמֶּלְך .א,ח ְוַהְשִּׁתָיּה ַכָדּתֵ ,אין אֵֹנסִ :כּיֵ-כן ִיַסּד ַהֶמֶּלְך,
ַעל ָכּלַ-רב ֵבּיתוַֹ--לֲעשׂוֹתִ ,כְּרצוֹן ִאישָׁ-וִאישׁ} .ס{
א,ט ַגּם ַוְשִׁתּי ַהַמְּלָכּהָ ,עְשָׂתה ִמְשֵׁתּה ָנִשׁיםֵ--בּיתַ ,הַמְּלכוּתֲ ,אֶשׁרַ ,לֶמֶּלְך
ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ .א,י ַבּיּוֹםַ ,הְשִּׁביִעיְ ,כּטוֹב ֵלבַ-הֶמֶּלְךַ ,בָּיִּין--אַָמר ִלְמהוָּמן ִבְּזָּתא
ַחְרבוָֹנא ִבְּגָתא ַוֲאַבְגָתאֵ ,זַתר ְוַכְרַכּסִ ,שְׁבַעת ַהָסִּריִסיםַ ,הְמָשְׁרִתים
ֶאתְ-פֵּני ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ .א,יא ְלָהִביא ֶאתַ-וְשִׁתּי ַהַמְּלָכּהִ ,לְפֵני ַהֶמֶּלְך--
ְבֶּכֶתר ַמְלכוּתְ :לַהְראוֹת ָהַעִמּים ְוַהָשִּׂרים ֶאתָ-יְפָיהִּ ,כּי-טוַֹבת ַמְרֶאה
ִהיא .א,יב ַוְתָּמֵאן ַהַמְּלָכּה ַוְשִׁתּיָ ,לבוֹא ִבְּדַבר ַהֶמֶּלְךֲ ,אֶשׁרְ ,בַּיד ַהָסִּריִסים;
ַוִיְּקצֹף ַהֶמֶּלְך ְמאֹדַ ,וֲחָמתוֹ ָבֲּעָרה בוֹ} .ס{
א,יג ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְךַ ,לֲחָכִמים יְֹדֵעי ָהִעִתּיםִ :כּיֵ-כןְ ,דַּבר ַהֶמֶּלְךִ ,לְפֵני,
ָכּל-יְֹדֵעי ָדּת ָוִדין .א,יד ְוַהָקּרֹב ֵאָליוַ ,כְּרְשָׁנא ֵשָׁתר אְַדָמָתא ַתְרִשׁישֶׁ ,מֶרס
ַמְרְסָנאְ ,ממוָּכןִ--שְׁבַעת ָשֵׂרי ָפַּרס וָּמַדי ,רֵֹאי ְפֵּני ַהֶמֶּלְךַ ,היְֹּשִׁבים ִראשָֹׁנה,
ַבַּמְּלכוּת .א,טו ְכָּדתַ ,מהַ-לֲּעשׂוֹתַ ,בַּמְּלָכּהַ ,וְשִׁתּיַ--על ֲאֶשׁר לֹאָ-עְשָׂתה,
ֶאתַ-מֲאַמר ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשְׁ ,בַּידַ ,הָסִּריִסים} .ס{
א,טז ַויֹּאֶמר מומכן )ְממוָּכן(ִ ,לְפֵני ַהֶמֶּלְך ְוַהָשִּׂרים ,לֹא ַעלַ-הֶמֶּלְך ְלַבדּוֹ,
ָעְוָתה ַוְשִׁתּי ַהַמְּלָכּהִ :כּי ַעלָ-כּלַ-הָשִּׂריםְ ,וַעלָ-כּלָ-הַעִמּיםֲ ,אֶשׁרְ ,בָּכל-
ְמִדינוֹת ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ .א,יז ִכּיֵ-יֵצא ְדַברַ-הַמְּלָכּה ַעלָ-כּלַ-הָנִּשׁים,
ְלַהְבזוֹת ַבְּעֵליֶהן ְבֵּעיֵניֶהןְ :בּאְָמָרםַ ,הֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ אַָמר ְלָהִביא
ֶאתַ-וְשִׁתּי ַהַמְּלָכּה ְלָפָניוְ--ולֹאָ-באָה .א,יח ְוַהיּוֹם ַהֶזּה תֹּאַמְרָנה ָשׂרוֹת
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ָפַּרס-וָּמַדיֲ ,אֶשׁר ָשְׁמעוּ ֶאתְ-דַּבר ַהַמְּלָכּהְ ,לכֹלָ ,שֵׂרי ַהֶמֶּלְך; וְּכַדיִ ,בָּזּיוֹן
ָוָקֶצף .א,יט ִאםַ-עלַ-הֶמֶּלְך טוֹבֵ ,יֵצא ְדַברַ-מְלכוּת ִמְלָּפָניוְ ,וִיָכֵּתב ְבָּדֵתי
ָפַרס-וָּמַדיְ ,ולֹא ַיֲעבוֹרֲ :אֶשׁר לֹאָ-תבוֹא ַוְשִׁתּיִ ,לְפֵני ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ,
וַּמְלכוָּתהּ ִיֵתּן ַהֶמֶּלְךִ ,לְרעוָּתהּ ַהטּוָֹבה ִמֶמָּנּה .א,כ ְוִנְשַׁמע ִפְּתָגם ַהֶמֶּלְך
ֲאֶשׁרַ-יֲעֶשׂה ְבָּכלַ-מְלכוּתוִֹ ,כּי ַרָבּה ִהיא; ְוָכלַ-הָנִּשׁיםִ ,יְתּנוּ ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן--
ְלִמָגּדוֹלְ ,וַעדָ-קָטן .א,כא ַוִיּיַטבַ ,הָדָּברְ ,בֵּעיֵני ַהֶמֶּלְךְ ,וַהָשִּׂרים; ַוַיַּעשׂ
ַהֶמֶּלְךִ ,כְּדַבר ְממוָּכן .א,כב ַוִיְּשַׁלח ְסָפִריםֶ ,אלָ-כּלְ-מִדינוֹת ַהֶמֶּלְך--
ֶאלְ-מִדיָנה וְּמִדיָנה ִכְּכָתָבהְּ ,וֶאלַ-עם ָוָעם ִכְּלשׁוֹנוִֹ :לְהיוֹת ָכּלִ-אישׁ שֵֹׂרר
ְבֵּביתוֹ ,וְּמַדֵבּר ִכְּלשׁוֹן ַעמּוֹ} .ס{
ב,א אַַחרַ ,הְדָּבִרים ָהֵאֶלּהְ ,כּשְֹׁךֲ ,חַמת ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשָׁ--זַכר ֶאתַ-וְשִׁתּי
ְוֵאת ֲאֶשׁרָ-עָשָׂתהְ ,וֵאת ֲאֶשׁרִ-נְגַזר ָעֶליָה .ב,ב ַויֹּאְמרוּ ַנֲעֵריַ-הֶמֶּלְך,
ְמָשְׁרָתיוְ :יַבְקשׁוּ ַלֶמֶּלְך ְנָערוֹת ְבּתוּלוֹת ,טוֹבוֹת ַמְרֶאה .ב,ג ְוַיְפֵקד ַהֶמֶּלְך
ְפִּקיִדיםְ ,בָּכלְ-מִדינוֹת ַמְלכוּתוְֹ ,וִיְקְבּצוּ ֶאתָ-כּלַ-נֲעָרהְ-בתוָּלה טוַֹבת ַמְרֶאה
ֶאל-שׁוַּשׁן ַהִבּיָרה ֶאלֵ-בּית ַהָנִּשׁיםֶ ,אלַ-יד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶמֶּלְך שֵֹׁמר ַהָנִּשׁים;
ְוָנתוֹןַ ,תְּמֻרֵקיֶהן .ב,ד ְוַהַנֲּעָרהֲ ,אֶשׁר ִתּיַטב ְבֵּעיֵני ַהֶמֶּלְךִ--תְּמלְֹךַ ,תַּחת
ַוְשִׁתּי; ַוִיּיַטב ַהָדָּבר ְבֵּעיֵני ַהֶמֶּלְךַ ,וַיַּעשׂ ֵכּן} .ס{
ב,ה ִאישׁ ְיהוִּדיָ ,הָיה ְבּשׁוַּשׁן ַהִבּיָרה; וְּשׁמוֹ ָמְרֳדַּכיֶ ,בּן ָיִאיר ֶבּןִ-שְׁמִעי
ֶבּןִ-קישִׁ--אישׁ ְיִמיִני .ב,ו ֲאֶשׁר ָהְגָלהִ ,מירוָּשַׁלִיםִ ,עםַ-הגָֹּלה ֲאֶשׁר ָהְגְלָתה,
ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְךְ-יהוָּדהֲ--אֶשׁר ֶהְגָלהְ ,נבוַּכְדֶנַצּר ֶמֶלְך ָבֶּבל .ב,ז ַוְיִהי אֵֹמן
ֶאתֲ-הַדָסּהִ ,היא ֶאְסֵתּר ַבּת-דֹּדוִֹ--כּי ֵאין ָלהּ ,אָב ָוֵאם; ְוַהַנֲּעָרה ְיַפת-תֹּאַר,
ְוטוַֹבת ַמְרֶאה ,וְּבמוֹת אִָביָה ְוִאָמּהְּ ,לָקָחהּ ָמְרֳדַּכי לוֹ ְלַבת .ב,ח ַוְיִהי,
ְבִּהָשַּׁמע ְדַּברַ-הֶמֶּלְך ְוָדתוֹ ,וְּבִהָקֵּבץ ְנָערוֹת ַרבּוֹת ֶאל-שׁוַּשׁן ַהִבּיָרהֶ ,אלַ-יד
ֵהָגי; ַוִתָּלַּקח ֶאְסֵתּר ֶאלֵ-בּית ַהֶמֶּלְךֶ ,אלַ-יד ֵהַגי שֵֹׁמר ַהָנִּשׁים .ב,ט ַוִתּיַטב
ַהַנֲּעָרה ְבֵעיָניוַ ,וִתָּשּׂא ֶחֶסד ְלָפָניוַ ,וְיַבֵהל ֶאתַ-תְּמרוֶּקיָה ְוֶאתָ-מנוֶֹתָה ָלֵתת
ָלהְּ ,וֵאת ֶשַׁבע ַהְנָּערוֹת ָהְרֻאיוֹת ָלֶתתָ-להּ ִמֵבּית ַהֶמֶּלְך; ַוְיַשֶׁנָּה ְוֶאת-
ַנֲערוֶֹתיָה ְלטוֹבֵ ,בּית ַהָנִּשׁים .ב,י לֹאִ-הִגּיָדה ֶאְסֵתּרֶ ,אתַ-עָמּהּ ְוֶאת-
מוַֹלְדָתּהִּ :כּי ָמְרֳדַּכי ִצָוּה ָעֶליָהֲ ,אֶשׁר לֹאַ-תִגּיד .ב,יא וְּבָכל-יוֹם ָויוֹם--
ָמְרֳדַּכי ִמְתַהֵלְּךִ ,לְפֵני ֲחַצר ֵבּיתַ-הָנִּשׁיםָ :לַדַעת ֶאתְ-שׁלוֹם ֶאְסֵתּר ,וַּמה-
ֵיָּעֶשׂה ָבּהּ .ב,יב וְּבַהִגּיַע תֹּר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבוֹא ֶאלַ-הֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשִׁ ,מֵקּץ
ֱהיוֹת ָלהּ ְכָּדת ַהָנִּשׁים ְשֵׁנים ָעָשׂר חֶֹדשִׁ--כּי ֵכּן ִיְמְלאוְּ ,יֵמי ְמרוֵּקיֶהן:
ִשָׁשּׁה ֳחָדִשׁיםְ ,בֶּשֶׁמן ַהמֹּרְ ,וִשָׁשּׁה ֳחָדִשׁים ַבְּבָּשִׂמים ,וְּבַתְמרוֵּקי ַהָנִּשׁים.
ב,יג וָּבֶזהַ ,הַנֲּעָרה ָבּאָה ֶאלַ-הֶמֶּלְךֵ--את ָכּלֲ-אֶשׁר תֹּאַמר ִיָנֵּתן ָלהָּ ,לבוֹא
ִעָמּהִּ ,מֵבּית ַהָנִּשׁיםַ ,עדֵ-בּית ַהֶמֶּלְך .ב,יד ָבֶּעֶרב ִהיא ָבאָה ,וַּבבֶֹּקר ִהיא
ָשָׁבה ֶאלֵ-בּית ַהָנִּשׁים ֵשִׁניֶ ,אלַ-יד ַשַׁעְשַׁגז ְסִריס ַהֶמֶּלְך ,שֵֹׁמר ַהִפּיַלְגִשׁים:
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לֹאָ-תבוֹא עוֹד ֶאלַ-הֶמֶּלְךִ ,כּי ִאםָ-חֵפץ ָבּהּ ַהֶמֶּלְך ְוִנְקְראָה ְבֵשׁם.
וְּבַהִגּיַע תֹּרֶ-אְסֵתּר ַבּתֲ-אִביַחִיל דֹּד ָמְרֳדַּכי ֲאֶשׁר ָלַקח-לוֹ ְלַבת ָלבוֹא
ֶאלַ-הֶמֶּלְך ,לֹא ִבְקָשׁה ָדָּברִ--כּי ִאם ֶאתֲ-אֶשׁר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריסַ-הֶמֶּלְך,
שֵֹׁמר ַהָנִּשׁים; ַוְתִּהי ֶאְסֵתּר נֵֹשׂאת ֵחןְ ,בֵּעיֵני ָכּל-רֶֹאיָה .ב,טז ַוִתָּלַּקח ֶאְסֵתּר
ֶאלַ-הֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשֶׁ ,אלֵ-בּית ַמְלכוּתוַֹ ,בּחֶֹדשׁ ָהֲעִשׂיִרי ,הוּא-חֶֹדשׁ ֵטֵבת--
ִבְּשַׁנתֶ-שַׁבעְ ,לַמְלכוּתוֹ .ב,יז ַוֶיֱּאַהב ַהֶמֶּלְך ֶאתֶ-אְסֵתּר ִמָכּלַ-הָנִּשׁים,
ַוִתָּשּׂאֵ-חן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָכּלַ-הְבּתוּלוֹת; ַוָיֶּשׂם ֶכֶּתרַ-מְלכוּת ְבּרֹאָשׁהּ,
ַוַיְּמִליֶכָה ַתַּחת ַוְשִׁתּי .ב,יח ַוַיַּעשׂ ַהֶמֶּלְך ִמְשֶׁתּה ָגדוֹלְ ,לָכלָ-שָׂריו
ַוֲעָבָדיוֵ--אתִ ,מְשֵׁתּה ֶאְסֵתּר; ַוֲהָנָחה ַלְמִּדינוֹת ָעָשׂהַ ,וִיֵּתּן ַמְשֵׂאת ְכַּיד
ַהֶמֶּלְך .ב,יט וְּבִהָקֵּבץ ְבּתוּלוֹתֵ ,שִׁנית; וָּמְרֳדַּכי ,יֵֹשׁב ְבַּשַׁערַ-הֶמֶּלְך .ב,כ ֵאין
ֶאְסֵתּרַ ,מֶגֶּדת מוַֹלְדָתּהּ ְוֶאתַ-עָמּהַּ ,כֲּאֶשׁר ִצָוּה ָעֶליָהָ ,מְרֳדָּכי; ְוֶאתַ-מֲאַמר
ָמְרֳדַּכי ֶאְסֵתּר עָֹשׂהַ ,כֲּאֶשׁר ָהְיָתה ְבאְָמָנה ִאתּוֹ} .ס{
ב,טו

ב,כא ַבָּיִּמים ָהֵהם ,וָּמְרֳדַּכי יוֵֹשׁב ְבַּשַׁערַ-הֶמֶּלְך; ָקַצף ִבְּגָתן ָוֶתֶרשׁ ְשֵׁני-
שֵׁורֹשׁ .ב,כב
ָסִריֵסי ַהֶמֶּלְךִ ,משְֹּׁמֵרי ַהַסּףַ ,וְיַבְקשׁוּ ִלְשׁלַֹח ָידַ ,בֶּמֶּלְך ֲאַח ְ
ַוִיָּוַּדע ַהָדָּבר ְלָמְרֳדַּכיַ ,וַיֵּגּד ְלֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּה; ַותֹּאֶמר ֶאְסֵתּר ַלֶמֶּלְךְ ,בֵּשׁם
ָמְרֳדָּכי .ב,כג ַוְיֻבַקּשׁ ַהָדָּבר ַוִיָּמֵּצאַ ,וִיָּתּלוּ ְשֵׁניֶהם ַעלֵ-עץ; ַוִיָּכֵּתבְ ,בֵּסֶפר
ִדְּבֵרי ַהָיִּמיםִ--לְפֵני ַהֶמֶּלְך} .ס{
ג,א אַַחר ַהְדָּבִרים ָהֵאֶלּהִ ,גַּדּל ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ ֶאתָ-הָמן ֶבּןַ-הְמָּדָתא
ָהֲאָגִגיַ--וְיַנְשֵּׂאהוּ; ַוָיֶּשׂםֶ ,אתִ-כְּסאוֵֹ ,מַעלָ ,כּלַ-הָשִּׂרים ֲאֶשׁר ִאתּוֹ .ג,ב ְוָכל-
ַעְבֵדי ַהֶמֶּלְך ֲאֶשׁרְ-בַּשַׁער ַהֶמֶּלְך ,כְֹּרִעים וִּמְשַׁתֲּחִוים ְלָהָמןִ--כּיֵ-כןִ ,צָוּה-לוֹ
ַהֶמֶּלְך; וָּמְרֳדַּכי--לֹא ִיְכַרעְ ,ולֹא ִיְשַׁתֲּחֶוה .ג,ג ַויֹּאְמרוּ ַעְבֵדי ַהֶמֶּלְךֲ ,אֶשׁר-
ְבַּשַׁער ַהֶמֶּלְךְ--לָמְרֳדָּכיַ :מדּוַּע אַָתּה עוֵֹברֵ ,את ִמְצַות ַהֶמֶּלְך .ג,ד ַוְיִהי,
באמרם )ְכּאְָמָרם( ֵאָליו יוֹם ָויוֹםְ ,ולֹא ָשַׁמעֲ ,אֵליֶהם; ַוַיִּגּידוּ ְלָהָמן,
ִלְראוֹת ֲהַיַעְמדוּ ִדְּבֵרי ָמְרֳדַּכיִ--כּיִ-הִגּיד ָלֶהםֲ ,אֶשׁר-הוּא ְיהוִּדי .ג,ה ַוַיְּרא
ָהָמןִ--כּיֵ-אין ָמְרֳדַּכי ,כֵֹּרַע וִּמְשַׁתֲּחֶוה לוֹ; ַוִיָּמֵּלא ָהָמןֵ ,חָמה .ג,ו ַוִיֶּבז
ְבֵּעיָניוִ ,לְשׁלַֹח ָיד ְבָּמְרֳדַּכי ְלַבדּוִֹ--כּיִ-הִגּידוּ לוֶֹ ,אתַ-עם ָמְרֳדָּכי; ַוְיַבֵקּשׁ
ָהָמןְ ,לַהְשִׁמיד ֶאתָ-כּלַ-הְיּהוִּדים ֲאֶשׁר ְבָּכלַ-מְלכוּת ֲאַחְשֵׁורוֹשַׁ--עם
ָמְרֳדָּכי .ג,ז ַבּחֶֹדשׁ ָהִראשׁוֹן ,הוּא-חֶֹדשׁ ִניָסןִ ,בְּשַׁנת ְשֵׁתּים ֶעְשֵׂרהַ ,לֶמֶּלְך
ֲאַחְשֵׁורוֹשִׁ :הִפּיל פּוּר הוּא ַהגּוָֹרל ִלְפֵני ָהָמןִ ,מיּוֹם ְליוֹם וֵּמחֶֹדשׁ ְלחֶֹדשׁ
ְשֵׁניםָ-עָשׂר--הוּא-חֶֹדשׁ ֲאָדר} .ס{
ג,ח ַויֹּאֶמר ָהָמןַ ,לֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשֶׁ--יְשׁנוֹ ַעםֶ-אָחד ְמֻפָזּר וְּמפָֹרד ֵבּין
ָהַעִמּיםְ ,בּכֹל ְמִדינוֹת ַמְלכוֶּתָך; ְוָדֵתיֶהם שֹׁנוֹת ִמָכּלָ-עםְ ,וֶאתָ-דֵּתי ַהֶמֶּלְך
ֵאיָנם עִֹשׂיםְ ,וַלֶמֶּלְך ֵאין-שֶֹׁוהְ ,לַהִנּיָחם .ג,ט ִאםַ-עלַ-הֶמֶּלְך טוֹבִ ,יָכֵּתב
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ְלאְַבָּדם; ַוֲעֶשֶׂרת ֲאָלִפים ִכַּכּרֶ-כֶּסףֶ ,אְשׁקוֹל ַעלְ-יֵדי עֵֹשׂי ַהְמָּלאָכה,
ְלָהִביאֶ ,אלִ-גְּנֵזי ַהֶמֶּלְך .ג,י ַוָיַּסר ַהֶמֶּלְך ֶאתַ-טַבְּעתּוֵֹ ,מַעל ָידוֹ; ַוִיְּתָּנהּ,
ְלָהָמן ֶבּןַ-הְמָּדָתא ָהֲאָגִגי--צֵֹרר ַהְיּהוִּדים .ג,יא ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְך ְלָהָמןַ ,הֶכֶּסף
ָנתוּן ָלְך; ְוָהָעםַ ,לֲעשׂוֹת בּוֹ ַכּטּוֹב ְבֵּעיֶניָך .ג,יב ַוִיָּקְּראוּ סְֹפֵרי ַהֶמֶּלְך ַבּחֶֹדשׁ
ָהִראשׁוֹןִ ,בְּשׁלוָֹשׁה ָעָשׂר יוֹם בּוַֹ ,וִיָּכֵּתב ְכָּכלֲ-אֶשׁרִ-צָוּה ָהָמן ֶאל
ֲאַחְשַׁדְּרְפֵּניַ-הֶמֶּלְך ְוֶאלַ-הַפּחוֹת ֲאֶשׁר ַעלְ-מִדיָנה וְּמִדיָנה ְוֶאלָ-שֵׂרי ַעם ָוָעם,
ְמִדיָנה וְּמִדיָנה ִכְּכָתָבהּ ְוַעם ָוָעם ִכְּלשׁוֹנוְֹ :בֵּשׁם ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורֹשׁ ִנְכָתּב,
ְוֶנְחָתּם ְבַּטַבַּעת ַהֶמֶּלְך .ג,יג ְוִנְשׁלוַֹח ְסָפִרים ְבַּיד ָהָרִציםֶ ,אלָ-כּלְ-מִדינוֹת
ַהֶמֶּלְךְ--לַהְשִׁמיד ַלֲהרֹג וְּלאֵַבּד ֶאתָ-כּלַ-הְיּהוִּדים ִמַנַּער ְוַעדָ-זֵקן ַטף ְוָנִשׁים
ְבּיוֹם ֶאָחדִ ,בְּשׁלוָֹשׁה ָעָשׂר ְלחֶֹדשׁ ְשֵׁניםָ-עָשׂר הוּא-חֶֹדשׁ ֲאָדר; וְּשָׁלָלם,
ָלבוֹז .ג,יד ַפְּתֶשֶׁגן ַהְכָּתבְ ,לִהָנֵּתן ָדּת ְבָּכלְ-מִדיָנה וְּמִדיָנהָ ,גּלוּיְ ,לָכל-
ָהַעִמּיםִ--לְהיוֹת ֲעִתִדיםַ ,ליּוֹם ַהֶזּה .ג,טו ָהָרִצים ָיְצאוּ ְדחוִּפיםִ ,בְּדַבר
ַהֶמֶּלְךְ ,וַהָדּת ִנְתָּנהְ ,בּשׁוַּשׁן ַהִבּיָרה; ְוַהֶמֶּלְך ְוָהָמן ָיְשׁבוּ ִלְשׁתּוֹתְ ,וָהִעיר
שׁוָּשׁן ָנבוָֹכה} .ס{
ד,א וָּמְרֳדַּכיָ ,יַדע ֶאתָ-כּלֲ-אֶשׁר ַנֲעָשׂהַ ,וִיְּקַרע ָמְרֳדַּכי ֶאתְ-בָּגָדיוַ ,וִיְּלַבּשׁ ַשׂק
ָוֵאֶפר; ַוֵיֵּצא ְבּתוְֹך ָהִעירַ ,וִיְּזַעק ְזָעָקה ְגדוָֹלה וָּמָרה .ד,ב ַוָיּבוֹאַ ,עד ִלְפֵני
ַשַׁערַ-הֶמֶּלְךִ :כּי ֵאין ָלבוֹא ֶאלַ-שַׁער ַהֶמֶּלְךִ ,בְּלבוּשׁ ָשׂק .ד,ג וְּבָכלְ-מִדיָנה
וְּמִדיָנהְ ,מקוֹם ֲאֶשׁר ְדַּברַ-הֶמֶּלְך ְוָדתוֹ ַמִגּיַעֵ--אֶבל ָגּדוֹל ַלְיּהוִּדיםְ ,וצוֹם
וְּבִכי וִּמְסֵפּד; ַשׂק ָוֵאֶפרֻ ,יַצּע ָלַרִבּים .ד,ד ותבואינה )ַוָתּבוֹאָנה( ַנֲערוֹת
ֶאְסֵתּר ְוָסִריֶסיָהַ ,וַיִּגּידוּ ָלהַּ ,וִתְּתַחְלַחל ַהַמְּלָכּהְ ,מאֹד; ַוִתְּשַׁלח ְבָּגִדים
ְלַהְלִבּישׁ ֶאתָ-מְרֳדַּכי ,וְּלָהִסיר ַשׂקּוֹ ֵמָעָליוְ--ולֹא ִקֵבּל .ד,ה ַוִתְּקָרא ֶאְסֵתּר
ַלֲהָתְך ִמָסִּריֵסי ַהֶמֶּלְךֲ ,אֶשׁר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָהַ ,וְתַּצֵוּהוַּ ,עלָ-מְרֳדָּכיָ--לַדַעת
ַמהֶ-זּהְ ,וַעלַ-מהֶ-זּה .ד,ו ַוֵיֵּצא ֲהָתְךֶ ,אלָ-מְרֳדָּכיֶ--אלְ-רחוֹב ָהִעירֲ ,אֶשׁר
ִלְפֵני ַשַׁערַ-הֶמֶּלְך .ד,ז ַוַיֶּגּד-לוֹ ָמְרֳדַּכיֵ ,את ָכּלֲ-אֶשׁר ָקָרהוּ; ְוֵאת ָפָּרַשׁת
ַהֶכֶּסףֲ ,אֶשׁר אַָמר ָהָמן ִלְשׁקוֹל ַעלִ-גְּנֵזי ַהֶמֶּלְך ביהודיים
)ַבְּיּהוִּדים(ְ--לאְַבָּדם .ד,ח ְוֶאתַ-פְּתֶשֶׁגן ְכָּתבַ-הָדּת ֲאֶשׁרִ-נַתּן ְבּשׁוָּשׁן
ְלַהְשִׁמיָדםָ ,נַתן לוְֹ--לַהְראוֹת ֶאתֶ-אְסֵתּר ,וְּלַהִגּיד ָלהּ; וְּלַצוּוֹת ָעֶליָהָ ,לבוֹא
ֶאלַ-הֶמֶּלְך ְלִהְתַחֶנּן-לוֹ וְּלַבֵקּשׁ ִמְלָּפָניוַ--עלַ-עָמּהּ .ד,ט ַוָיּבוֹאֲ ,הָתְך; ַוַיֵּגּד
ְלֶאְסֵתּרֵ ,את ִדְּבֵרי ָמְרֳדָּכי .ד,י ַותֹּאֶמר ֶאְסֵתּר ַלֲהָתְךַ ,וְתַּצֵוּהוּ ֶאלָ-מְרֳדָּכי.
ד,יא ָכּלַ-עְבֵדי ַהֶמֶּלְך ְוַעםְ-מִדינוֹת ַהֶמֶּלְך יְֹדִעיםֲ ,אֶשׁר ָכּלִ-אישׁ ְוִאָשּׁה ֲאֶשׁר
ָיבוֹאֶ-אלַ-הֶמֶּלְך ֶאלֶ-הָחֵצר ַהְפִּניִמית ֲאֶשׁר לֹאִ-יָקֵּרא אַַחת ָדּתוֹ ְלָהִמית,
ְלַבד ֵמֲאֶשׁר יוִֹשׁיט-לוֹ ַהֶמֶּלְך ֶאתַ-שְׁרִביט ַהָזָּהבְ ,וָחָיה; ַוֲאִני ,לֹא ִנְקֵראִתי
ָלבוֹא ֶאלַ-הֶמֶּלְךֶ--זהְ ,שׁלוִֹשׁים יוֹם .ד,יב ַוַיִּגּידוּ ְלָמְרֳדָּכיֵ ,את ִדְּבֵרי ֶאְסֵתּר.
ד,יג ַויֹּאֶמר ָמְרֳדַּכיְ ,לָהִשׁיב ֶאלֶ-אְסֵתּר :אַלְ-תַּדִמּי ְבַנְפֵשְׁךְ ,לִהָמֵּלט ֵבּית-
ַהֶמֶּלְך ִמָכּלַ-הְיּהוִּדים .ד,יד ִכּי ִאםַ-הֲחֵרשׁ ַתֲּחִריִשׁיָ ,בֵּעת ַהזֹּאתֶ--רַוח
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ְוַהָצָּלה ַיֲעמוֹד ַלְיּהוִּדים ִמָמּקוֹם אֵַחרְ ,ואְַתּ וֵּבית-אִָביְך תֹּאֵבדוּ; וִּמי
יוֵֹדַעִ--אםְ-לֵעת ָכּזֹאתִ ,הַגַּעְתּ ַלַמְּלכוּת .ד,טו ַותֹּאֶמר ֶאְסֵתּרְ ,לָהִשׁיב
ֶאלָ-מְרֳדָּכי .ד,טז ֵלְך ְכּנוֹס ֶאתָ-כּלַ-הְיּהוִּדים ַהִנְּמְצִאים ְבּשׁוָּשׁןְ ,וצוּמוּ ָעַלי
ְואַל-תֹּאְכלוּ ְואַלִ-תְּשׁתּוּ ְשׁלֶֹשׁת ָיִמים ַלְיָלה ָויוֹםַ--גּםֲ-אִני ְוַנֲערַֹתי ,אָצוּם
שׁר אַָבְדִתּי ,אָָבְדִתּי .ד,יז
ֵכּן; וְּבֵכן אָבוֹא ֶאלַ-הֶמֶּלְךֲ ,אֶשׁר לֹאַ-כָדּתְ ,וַכֲא ֶ
ַוַיֲּעבֹרָ ,מְרֳדָּכי; ַוַיַּעשְׂ ,כּכֹל ֲאֶשׁרִ-צְוָּתה ָעָליו ֶאְסֵתּר .ה,א ַוְיִהי ַבּיּוֹם
ַהְשִּׁליִשׁיַ ,וִתְּלַבּשׁ ֶאְסֵתּר ַמְלכוּתַ ,וַתֲּעמֹד ַבֲּחַצר ֵבּיתַ-הֶמֶּלְך ַהְפִּניִמית ,נַֹכח
ֵבּית ַהֶמֶּלְך; ְוַהֶמֶּלְך יוֵֹשׁב ַעלִ-כֵּסּא ַמְלכוּתוְֹ ,בֵּבית ַהַמְּלכוּת ,נַֹכחֶ ,פַּתח
ַהָבִּית .ה,ב ַוְיִהי ִכְראוֹת ַהֶמֶּלְך ֶאתֶ-אְסֵתּר ַהַמְּלָכּה ,עֶֹמֶדת ֶבָּחֵצרָ--נְשׂאָה
ֵחןְ ,בֵּעיָניו; ַויּוֶֹשׁט ַהֶמֶּלְך ְלֶאְסֵתּרֶ ,אתַ-שְׁרִביט ַהָזָּהב ֲאֶשׁר ְבָּידוַֹ ,וִתְּקַרב
ֶאְסֵתּרַ ,וִתַּגּע ְבּרֹאשׁ ַהַשְּׁרִביט .ה,ג ַויֹּאֶמר ָלהּ ַהֶמֶּלְךַ ,מהָ-לְּך ֶאְסֵתּר
ַהַמְּלָכּה; וַּמהַ-בָּקָּשֵׁתְך ַעדֲ-חִצי ַהַמְּלכוּתְ ,וִיָנֵּתן ָלְך .ה,ד ַותֹּאֶמר ֶאְסֵתּר,
ִאםַ-עלַ-הֶמֶּלְך טוֹבָ--יבוֹא ַהֶמֶּלְך ְוָהָמן ַהיּוֹםֶ ,אלַ-הִמְּשֶׁתּה ֲאֶשׁרָ-עִשׂיִתי
לוֹ .ה,ה ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְךַ--מֲהרוּ ֶאתָ-הָמןַ ,לֲעשׂוֹת ֶאתְ-דַּבר ֶאְסֵתּר; ַוָיּבֹא
ַהֶמֶּלְך ְוָהָמןֶ ,אלַ-הִמְּשֶׁתּה ֲאֶשׁרָ-עְשָׂתה ֶאְסֵתּר .ה,ו ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְך ְלֶאְסֵתּר
ְבִּמְשֵׁתּה ַהַיִּיןַ ,מהְ-שֵּׁאָלֵתְך ְוִיָנֵּתן ָלְך; וַּמהַ-בָּקָּשֵׁתְך ַעדֲ-חִצי ַהַמְּלכוּת,
ְוֵתָעשׂ .ה,ז ַוַתַּען ֶאְסֵתּרַ ,ותֹּאַמרְ :שֵׁאָלִתי ,וַּבָקָּשִׁתי .ה,ח ִאםָ-מָצאִתי ֵחן
ְבֵּעיֵני ַהֶמֶּלְךְ ,וִאםַ-עלַ-הֶמֶּלְך טוֹבָ ,לֵתת ֶאתְ-שֵׁאָלִתיְ ,וַלֲעשׂוֹת
ֶאתַ-בָּקָּשִׁתיָ--יבוֹא ַהֶמֶּלְך ְוָהָמןֶ ,אלַ-הִמְּשֶׁתּה ֲאֶשׁר ֶאֱעֶשׂה ָלֶהם ,וָּמָחר
ֶאֱעֶשׂהִ ,כְּדַבר ַהֶמֶּלְך .ה,ט ַוֵיֵּצא ָהָמן ַבּיּוֹם ַההוּאָ ,שֵׂמַח ְוטוֹב ֵלב; ְוִכְראוֹת
ָהָמן ֶאתָ-מְרֳדַּכי ְבַּשַׁער ַהֶמֶּלְךְ ,ולֹאָ-קם ְולֹאָ-זע ִמֶמּנּוַּ--וִיָּמֵּלא ָהָמן
ַעלָ-מְרֳדַּכיֵ ,חָמה .ה,י ַוִיְּתאַַפּק ָהָמןַ ,וָיּבוֹא ֶאלֵ-בּיתוֹ; ַוִיְּשַׁלח ַוָיֵּבא
ֶאת-אֲֹהָביוְ ,וֶאתֶ-זֶרשׁ ִאְשׁתּוֹ .ה,יא ַוְיַסֵפּר ָלֶהם ָהָמן ֶאתְ-כּבוֹד ָעְשׁרוְֹ ,ורֹב
ָבָּניו; ְוֵאת ָכּלֲ-אֶשׁר ִגְּדּלוֹ ַהֶמֶּלְך ְוֵאת ֲאֶשׁר ִנְשּׂאוַֹ ,עלַ-הָשִּׂרים ְוַעְבֵדי
ַהֶמֶּלְך .ה,יב ַויֹּאֶמרָ ,הָמן--אַף לֹאֵ-הִביאָה ֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּה ִעםַ-הֶמֶּלְך
ֶאלַ-הִמְּשֶׁתּה ֲאֶשׁרָ-עָשָׂתהִ ,כּי ִאם-אוִֹתי; ְוַגםְ-לָמָחר ֲאִני ָקרוּאָ-להּ,
ִעםַ-הֶמֶּלְך .ה,יג ְוָכלֶ-זהֵ ,איֶננּוּ שֶֹׁוה ִליְ :בָּכלֵ-עתֲ ,אֶשׁר ֲאִני רֶֹאה
ֶאתָ-מְרֳדַּכי ַהְיּהוִּדי--יוֵֹשׁבְ ,בַּשַׁער ַהֶמֶּלְך .ה,יד ַותֹּאֶמר לוֹ ֶזֶרשׁ ִאְשׁתּוֹ ְוָכל-
אֲֹהָביוַ ,יֲעשׂוֵּ-עץ ָגּבַֹהּ ֲחִמִשּׁים אַָמּה ,וַּבבֶֹּקר ֱאמֹר ַלֶמֶּלְך ְוִיְתלוּ ֶאתָ-מְרֳדַּכי
ָעָליו ,וּבֹאִ-עםַ-הֶמֶּלְך ֶאלַ-הִמְּשֶׁתּה ָשֵׂמַח; ַוִיּיַטב ַהָדָּבר ִלְפֵני ָהָמןַ ,וַיַּעשׂ
ָהֵעץ} .ס{
ו,א ַבַּלְּיָלה ַההוּאָ ,נְדָדה ְשַׁנת ַהֶמֶּלְך; ַויֹּאֶמרְ ,לָהִביא ֶאתֵ-סֶפר ַהִזְּכרֹנוֹת
ִדְּבֵרי ַהָיִּמיםַ ,וִיְּהיוּ ִנְקָרִאיםִ ,לְפֵני ַהֶמֶּלְך .ו,ב ַוִיָּמֵּצא ָכתוּבֲ ,אֶשׁר ִהִגּיד
ָמְרֳדַּכי ַעלִ-בְּגָתָנא ָוֶתֶרשׁ ְשֵׁני ָסִריֵסי ַהֶמֶּלְךִ--משְֹּׁמֵריַ ,הַסּףֲ :אֶשׁר ִבְּקשׁוּ
ִלְשׁלַֹח ָידַ ,בֶּמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ .ו,ג ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְךַ--מהַ-נֲּעָשׂה ְיָקר וְּגדוָּלּה
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ְלָמְרֳדַּכיַ ,עלֶ-זה; ַויֹּאְמרוּ ַנֲעֵרי ַהֶמֶּלְךְ ,מָשְׁרָתיו ,לֹאַ-נֲעָשׂה ִעמּוָֹ ,דָּבר.
ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְךִ ,מי ֶבָחֵצר; ְוָהָמן ָבּאַ ,לֲחַצר ֵבּיתַ-הֶמֶּלְך ַהִחיצוָֹנהֵ ,לאמֹר
ַלֶמֶּלְךִ ,לְתלוֹת ֶאתָ-מְרֳדַּכי ַעלָ-הֵעץ ֲאֶשׁרֵ-הִכין לוֹ .ו,ה ַויֹּאְמרוּ ַנֲעֵרי ַהֶמֶּלְך,
ֵאָליוִ--הֵנּה ָהָמן ,עֵֹמד ֶבָּחֵצר; ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְךָ ,יבוֹא .ו,ו ַוָיּבוֹאָ ,הָמןַ ,ויֹּאֶמר
לוֹ ַהֶמֶּלְךַ ,מהַ-לֲּעשׂוֹת ָבִּאישׁ ֲאֶשׁר ַהֶמֶּלְך ָחֵפץ ִבּיָקרוֹ; ַויֹּאֶמר ָהָמןְ ,בִּלבּוֹ,
ְלִמי ַיְחפֹּץ ַהֶמֶּלְך ַלֲעשׂוֹת ְיָקר ,יוֵֹתר ִמֶמִּנּי .ו,ז ַויֹּאֶמר ָהָמןֶ ,אלַ-הֶמֶּלְך:
ִאישֲׁ ,אֶשׁר ַהֶמֶּלְך ָחֵפץ ִבּיָקרוֹ .ו,ח ָיִביאוּ ְלבוּשׁ ַמְלכוּתֲ ,אֶשׁר ָלַבשׁ-בּוֹ
מְלכוּתְ ,בּרֹאשׁוֹ .ו,ט
ַהֶמֶּלְך; ְוסוּסֲ ,אֶשׁר ָרַכב ָעָליו ַהֶמֶּלְךַ ,וֲאֶשׁר ִנַתּן ֶכֶּתר ַ
ְוָנתוֹן ַהְלּבוּשׁ ְוַהסּוּסַ ,עלַ-ידִ-אישׁ ִמָשֵּׂרי ַהֶמֶּלְך ַהַפְּרְתִּמיםְ ,וִהְלִבּישׁוּ
ֶאתָ-הִאישֲׁ ,אֶשׁר ַהֶמֶּלְך ָחֵפץ ִבּיָקרוֹ; ְוִהְרִכּיֻבהוּ ַעלַ-הסּוּסִ ,בְּרחוֹב ָהִעיר,
ְוָקְראוּ ְלָפָניוָ ,כָּכה ֵיָעֶשׂה ָלִאישׁ ֲאֶשׁר ַהֶמֶּלְך ָחֵפץ ִבּיָקרוֹ .ו,י ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְך
ְלָהָמןַ ,מֵהר ַקח ֶאתַ-הְלּבוּשׁ ְוֶאתַ-הסּוּס ַכֲּאֶשׁר ִדַּבְּרָתַּ ,וֲעֵשׂהֵ-כן ְלָמְרֳדַּכי
ַהְיּהוִּדיַ ,היּוֵֹשׁב ְבַּשַׁער ַהֶמֶּלְך :אַלַ-תֵּפּל ָדָּברִ ,מכֹּל ֲאֶשׁר ִדַּבְּרָתּ .ו,יא ַוִיַּקּח
ָהָמן ֶאתַ-הְלּבוּשׁ ְוֶאתַ-הסּוּסַ ,וַיְּלֵבּשׁ ֶאתָ-מְרֳדָּכי; ַוַיְּרִכּיֵבהוִּ ,בְּרחוֹב ָהִעיר,
ַוִיְּקָרא ְלָפָניוָ ,כָּכה ֵיָעֶשׂה ָלִאישׁ ֲאֶשׁר ַהֶמֶּלְך ָחֵפץ ִבּיָקרוֹ .ו,יב ַוָיָּשׁב ָמְרֳדַּכי,
ֶאלַ-שַׁער ַהֶמֶּלְך; ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאלֵ-בּיתוֹ ,אֵָבל ַוֲחפוּי רֹאשׁ .ו,יג ַוְיַסֵפּר ָהָמן
ְלֶזֶרשׁ ִאְשׁתּוֹ ,וְּלָכל-אֲֹהָביוֵ ,אתָ ,כּלֲ-אֶשׁר ָקָרהוּ; ַויֹּאְמרוּ לוֹ ֲחָכָמיו ְוֶזֶרשׁ
ִאְשׁתּוִֹ ,אם ִמֶזַּרע ַהְיּהוִּדים ָמְרֳדַּכי ֲאֶשׁר ַהִחלּוָֹת ִלְנפֹּל ְלָפָניו לֹא-תוַּכל
לוִֹ--כּיָ-נפוֹל ִתּפּוֹלְ ,לָפָניו .ו,יד עוָֹדם ְמַדְבִּרים ִעמּוְֹ ,וָסִריֵסי ַהֶמֶּלְך ִהִגּיעוּ;
ַוַיְּבִהלוּ ְלָהִביא ֶאתָ-הָמןֶ ,אלַ-הִמְּשֶׁתּה ֲאֶשׁרָ-עְשָׂתה ֶאְסֵתּר .ז,א ַוָיּבֹא
ַהֶמֶּלְך ְוָהָמןִ ,לְשׁתּוֹת ִעםֶ-אְסֵתּר ַהַמְּלָכּה .ז,ב ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְך ְלֶאְסֵתּר ַגּם
ַבּיּוֹם ַהֵשִּׁניְ ,בִּמְשֵׁתּה ַהַיִּיןַ--מהְ-שֵּׁאָלֵתְך ֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּהְ ,וִתָנֵּתן ָלְך; וַּמה-
ַבָּקָּשֵׁתְך ַעדֲ-חִצי ַהַמְּלכוּתְ ,וֵתָעשׂ .ז,ג ַוַתַּען ֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּהַ ,ותֹּאַמר--
ִאםָ-מָצאִתי ֵחן ְבֵּעיֶניָך ַהֶמֶּלְךְ ,וִאםַ-עלַ-הֶמֶּלְך טוֹבִ :תָּנֶּתןִ-לי ַנְפִשׁי
ִבְּשֵׁאָלִתיְ ,וַעִמּי ְבַּבָקָּשִׁתי .ז,ד ִכּי ִנְמַכְּרנוּ ֲאִני ְוַעִמּיְ ,לַהְשִׁמיד ַלֲהרוֹג
וְּלאֵַבּד; ְוִאלּוּ ַלֲעָבִדים ְוִלְשָׁפחוֹת ִנְמַכְּרנוֶּ ,הֱחַרְשִׁתּיִ--כּי ֵאין ַהָצּר שֶֹׁוה,
ְבֵּנֶזק ַהֶמֶּלְך} .ס{
ו,ד

ז,ה ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשַׁ ,ויֹּאֶמר ְלֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּהִ :מי הוּא ֶזה ְוֵאיֶ-זה
הוּאֲ ,אֶשׁרְ-מָלאוֹ ִלבּוֹ ַלֲעשׂוֹת ֵכּן .ז,ו ַותֹּאֶמר ֶאְסֵתּרִ--אישׁ ַצר ְואוֵֹיבָ ,הָמן
ָהָרע ַהֶזּה; ְוָהָמן ִנְבַעתִ ,מִלְּפֵני ַהֶמֶּלְך ְוַהַמְּלָכּה .ז,ז ְוַהֶמֶּלְך ָקם ַבֲּחָמתוֹ,
ִמִמְּשֵׁתּה ַהַיִּיןֶ ,אלִ-גַּנּתַ ,הִבּיָתן; ְוָהָמן ָעַמדְ ,לַבֵקּשׁ ַעלַ-נְפשׁוֹ ֵמֶאְסֵתּר
ַהַמְּלָכּהִ--כּי ָראָהִ ,כּיָ-כְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶמֶּלְך .ז,ח ְוַהֶמֶּלְך ָשׁב ִמִגַּנּת
ַהִבּיָתן ֶאלֵ-בּית ִמְשֵׁתּה ַהַיִּיןְ ,וָהָמן נֵֹפל ַעלַ-הִמָּטּה ֲאֶשׁר ֶאְסֵתּר ָעֶליָה,
ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְךֲ ,הַגם ִלְכבּוֹשׁ ֶאתַ-הַמְּלָכּה ִעִמּי ַבָּבִּית; ַהָדָּברָ ,יָצא ִמִפּי
ַהֶמֶּלְך ,וְּפֵני ָהָמןָ ,חפוּ .ז,ט ַויֹּאֶמר ַחְרבוָֹנה ֶאָחד ִמןַ-הָסִּריִסים ִלְפֵני ַהֶמֶּלְך,
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ַגּם ִהֵנּהָ-הֵעץ ֲאֶשׁרָ-עָשׂה ָהָמן ְלָמְרֳדַּכי ֲאֶשׁר ִדֶּבּר-טוֹב ַעלַ-הֶמֶּלְך עֵֹמד
ְבֵּבית ָהָמןָ--גּבַֹהֲּ ,חִמִשּׁים אַָמּה; ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְךְ ,תֻּלהוּ ָעָליו .ז,י ַוִיְּתלוּ,
ֶאתָ-הָמןַ ,עלָ-הֵעץֲ ,אֶשׁרֵ-הִכין ְלָמְרֳדָּכי; ַוֲחַמת ַהֶמֶּלְךָ ,שָׁכָכה} .ס{
ח,א ַבּיּוֹם ַההוּאָ ,נַתן ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ ְלֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּהֶ ,אתֵ-בּית ָהָמן,
צֵֹרר היהודיים )ַהְיּהוִּדים(; וָּמְרֳדַּכיָ ,בּא ִלְפֵני ַהֶמֶּלְךִ--כּיִ-הִגּיָדה ֶאְסֵתּר,
ַמה הוּאָ-להּ .ח,ב ַוָיַּסר ַהֶמֶּלְך ֶאתַ-טַבְּעתּוֲֹ ,אֶשׁר ֶהֱעִביר ֵמָהָמןַ ,וִיְּתָּנהּ,
ְלָמְרֳדָּכי; ַוָתֶּשׂם ֶאְסֵתּר ֶאתָ-מְרֳדַּכיַ ,עלֵ-בּית ָהָמן} .ס{
ח,ג ַותּוֶֹסף ֶאְסֵתּרַ ,וְתַּדֵבּר ִלְפֵני ַהֶמֶּלְךַ ,וִתּפֹּלִ ,לְפֵני ַרְגָליו; ַוֵתְּבְךּ
ַוִתְּתַחֶנּן-לוְֹ ,לַהֲעִביר ֶאתָ-רַעת ָהָמן ָהֲאָגִגיְ ,וֵאת ַמֲחַשְׁבתּוֲֹ ,אֶשׁר ָחַשׁב
ַעלַ-הְיּהוִּדים .ח,ד ַויּוֶֹשׁט ַהֶמֶּלְך ְלֶאְסֵתּרֵ ,את ַשְׁרִבט ַהָזָּהב; ַוָתָּקם ֶאְסֵתּר,
ַוַתֲּעמֹד ִלְפֵני ַהֶמֶּלְך .ח,ה ַותֹּאֶמר ִאםַ-עלַ-הֶמֶּלְך טוֹב ְוִאםָ-מָצאִתי ֵחן
ְלָפָניוְ ,וָכֵשׁר ַהָדָּבר ִלְפֵני ַהֶמֶּלְךְ ,וטוָֹבה ֲאִניְ ,בֵּעיָניוִ--יָכֵּתב ְלָהִשׁיב
ֶאתַ-הְסָּפִריםַ ,מֲחֶשֶׁבת ָהָמן ֶבּןַ-הְמָּדָתא ָהֲאָגִגיֲ ,אֶשׁר ָכַּתב ְלאֵַבּד
ֶאתַ-הְיּהוִּדיםֲ ,אֶשׁר ְבָּכלְ-מִדינוֹת ַהֶמֶּלְך .ח,ו ִכּי ֵאיָכָכה אוַּכלְ ,וָרִאיִתי,
ָבָּרָעהֲ ,אֶשׁרִ-יְמָצא ֶאתַ-עִמּי; ְוֵאיָכָכה אוַּכל ְוָרִאיִתיְ ,בּאְָבַדן מוַֹלְדִתּי.
}ס{
ח,ז ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורֹשׁ ְלֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּה ,וְּלָמְרֳדַּכי ַהְיּהוִּדיִ :הֵנּה
ֵביתָ-הָמן ָנַתִתּי ְלֶאְסֵתּרְ ,ואֹתוֹ ָתּלוּ ַעלָ-הֵעץַ--על ֲאֶשׁרָ-שַׁלח ָידוֹ ,ביהודיים
)ַבְּיּהוִּדים( .ח,ח ְואֶַתּם ִכְּתבוּ ַעלַ-הְיּהוִּדים ַכּטּוֹב ְבֵּעיֵניֶכםְ ,בֵּשׁם ַהֶמֶּלְך,
ְוִחְתמוְּ ,בַּטַבַּעת ַהֶמֶּלְךִ :כּיְ-כָתב ֲאֶשׁרִ-נְכָתּב ְבֵּשׁםַ-הֶמֶּלְךְ ,וַנְחתּוֹם
ְבַּטַבַּעת ַהֶמֶּלְךֵ--אין ְלָהִשׁיב .ח,ט ַוִיָּקְּראוּ סְֹפֵריַ-הֶמֶּלְך ָבֵּעתַ-הִהיא ַבּחֶֹדשׁ
ַהְשִּׁליִשׁי הוּא-חֶֹדשׁ ִסיָוןִ ,בְּשׁלוָֹשׁה ְוֶעְשִׂרים בּוַֹ ,וִיָּכֵּתב ְכָּכלֲ-אֶשׁרִ-צָוּה
ָמְרֳדַּכי ֶאלַ-הְיּהוִּדים ְוֶאל ָהֲאַחְשַׁדְּרְפִּניםְ-וַהַפּחוֹת ְוָשֵׂרי ַהְמִּדינוֹת ֲאֶשׁר
ֵמהֹדּוּ ְוַעד-כּוּשׁ ֶשַׁבע ְוֶעְשִׂרים וֵּמאָה ְמִדיָנהְ ,מִדיָנה וְּמִדיָנה ִכְּכָתָבהּ ְוַעם
ָוָעם ִכְּלשֹׁנוֹ; ְוֶאלַ-הְיּהוִּדיםִ--כְּכָתָבםְ ,וִכְלשׁוָֹנם .ח,י ַוִיְּכתֹּבְ ,בֵּשׁם ַהֶמֶּלְך
ֲאַחְשֵׁורֹשַׁ ,וַיְּחתֹּםְ ,בַּטַבַּעת ַהֶמֶּלְך; ַוִיְּשַׁלח ְסָפִרים ְבַּיד ָהָרִצים ַבּסּוִּסים
רְֹכֵבי ָהֶרֶכשָׁ ,הֲאַחְשְׁתָּרִניםְ--בֵּניָ ,הַרָמִּכים .ח,יא ֲאֶשׁר ָנַתן ַהֶמֶּלְך ַלְיּהוִּדים
ֲאֶשׁר ְבָּכלִ-עירָ-וִעירְ ,לִהָקֵּהל ְוַלֲעמֹד ַעלַ-נְפָשׁםְ--לַהְשִׁמיד ְוַלֲהרֹג וְּלאֵַבּד
שָׁלָלםָ ,לבוֹז .ח,יב
ֶאתָ-כּלֵ-חיל ַעם וְּמִדיָנה ַהָצִּרים אָֹתםַ ,טף ְוָנִשׁים; וּ ְ
ְבּיוֹם ֶאָחדְ ,בָּכלְ-מִדינוֹת ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשִׁ--בְּשׁלוָֹשׁה ָעָשׂר ְלחֶֹדשׁ ְשֵׁנים-
ָעָשׂר ,הוּא-חֶֹדשׁ ֲאָדר .ח,יג ַפְּתֶשֶׁגן ַהְכָּתבְ ,לִהָנֵּתן ָדּת ְבָּכלְ-מִדיָנה וְּמִדיָנה,
ָגּלוּיְ ,לָכלָ-הַעִמּים; ְוִלְהיוֹת היהודיים )ַהְיּהוִּדים( עתודים )ֲעִתיִדים( ַליּוֹם
ַהֶזּהְ ,לִהָנֵּקם ֵמאְֹיֵביֶהם .ח,יד ָהָרִצים רְֹכֵבי ָהֶרֶכשָׁ ,הֲאַחְשְׁתָּרִניםָ ,יְצאוּ
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ְמבָֹהִלים וְּדחוִּפיםִ ,בְּדַבר ַהֶמֶּלְך; ְוַהָדּת ִנְתָּנהְ ,בּשׁוַּשׁן ַהִבּיָרה} .ס{
ח,טו וָּמְרֳדַּכי ָיָצא ִמִלְּפֵני ַהֶמֶּלְךִ ,בְּלבוּשׁ ַמְלכוּת ְתֵּכֶלת ָוחוּרַ ,וֲעֶטֶרת ָזָהב
ְגּדוָֹלהְ ,וַתְכִריְך בּוּץ ְואְַרָגָּמן; ְוָהִעיר שׁוָּשׁןָ ,צֲהָלה ְוָשֵׂמָחה .ח,טז ַלְיּהוִּדים,
ָהְיָתה אוָֹרה ְוִשְׂמָחהְ ,וָשׂשֹׂןִ ,ויָקר .ח,יז וְּבָכלְ-מִדיָנה וְּמִדיָנה וְּבָכלִ-עיר
ָוִעירְ ,מקוֹם ֲאֶשׁר ְדַּברַ-הֶמֶּלְך ְוָדתוֹ ַמִגּיַעִ ,שְׂמָחה ְוָשׂשׂוֹן ַלְיּהוִּדיםִ ,מְשֶׁתּה
ְויוֹם טוֹב; ְוַרִבּים ֵמַעֵמּי ָהאֶָרץִ ,מְתַיֲהִדיםִ--כּיָ-נַפל ַפַּחדַ-הְיּהוִּדים,
ֲעֵליֶהם .ט,א וִּבְשֵׁנים ָעָשׂר חֶֹדשׁ הוּא-חֶֹדשׁ ֲאָדרִ ,בְּשׁלוָֹשׁה ָעָשׂר יוֹם בּוֹ,
ֲאֶשׁר ִהִגּיַע ְדַּברַ-הֶמֶּלְך ְוָדתוְֹ ,לֵהָעשׂוֹתַ :בּיּוֹםֲ ,אֶשׁר ִשְׂבּרוּ אְֹיֵבי ַהְיּהוִּדים
הם .ט,ב
ִלְשׁלוֹט ָבֶּהםְ ,וַנֲהפוְֹך הוּאֲ ,אֶשׁר ִיְשְׁלטוּ ַהְיּהוִּדים ֵהָמּה ְבּשְֹׂנֵאי ֶ
ִנְקֲהלוּ ַהְיּהוִּדים ְבָּעֵריֶהםְ ,בָּכלְ-מִדינוֹת ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשִׁ ,לְשׁלַֹח ָיד,
ִבְּמַבְקֵשׁי ָרָעָתם; ְוִאישׁ לֹאָ-עַמד ִלְפֵניֶהםִ ,כּיָ-נַפל ַפְּחָדּם ַעלָ-כּלָ-הַעִמּים.
ט,ג ְוָכלָ-שֵׂרי ַהְמִּדינוֹת ְוָהֲאַחְשַׁדְּרְפִּנים ְוַהַפּחוֹתְ ,ועֵֹשׂי ַהְמָּלאָכה ֲאֶשׁר
הם .ט,ד
ַלֶמֶּלְךְ--מַנְשִּׂאיםֶ ,אתַ-הְיּהוִּדיםִ :כּיָ-נַפל ַפַּחדָ-מְרֳדַּכיֲ ,עֵלי ֶ
ִכּיָ-גדוֹל ָמְרֳדַּכי ְבֵּבית ַהֶמֶּלְךְ ,וָשְׁמעוֹ הוֵֹלְך ְבָּכלַ-הְמִּדינוֹתִ :כּיָ-הִאישׁ
ָמְרֳדַּכי ,הוֵֹלְך ְוָגדוֹל .ט,ה ַוַיּכּוּ ַהְיּהוִּדים ְבָּכל-אְֹיֵביֶהםַ ,מַכּתֶ-חֶרב ְוֶהֶרג
ְואְַבָדן; ַוַיֲּעשׂוּ ְבשְֹׂנֵאיֶהםִ ,כְּרצוָֹנם .ט,ו וְּבשׁוַּשׁן ַהִבּיָרהָ ,הְרגוּ ַהְיּהוִּדים
ְואֵַבּדֲ--חֵמשׁ ֵמאוֹת} ,ר{
ִאישׁ} .ס{ ט,ז ְוֵאת }ר{
ַפְּרַשְׁנָדָּתא }ס{ ְוֵאת }ר{
ַדְּלפוֹן} ,ס{ ְוֵאת }ר{
אְַסָפָּתא} .ס{ ט,ח ְוֵאת }ר{
פּוָֹרָתא }ס{ ְוֵאת }ר{
ֲאַדְלָיא} ,ס{ ְוֵאת }ר{
ֲאִריָדָתא} .ס{ ט,ט ְוֵאת }ר{
ַפְּרַמְשָׁתּא }ס{ ְוֵאת }ר{
ֲאִריַסי} ,ס{ ְוֵאת }ר{
ֲאִריַדי }ס{ ְוֵאת }ר{
ַוְיָזָתא} .ס{ ט,י ֲעֶשֶׂרת }ר{
ְבֵּני ָהָמן ֶבּןַ-הְמָּדָתא ,צֵֹרר ַהְיּהוִּדיםָ--הָרגוּ; וַּבִבָּזּה--לֹא ָשְׁלחוֶּ ,אתָ-יָדם.
מֶּלְך .ט,יב
ט,יא ַבּיּוֹם ַההוּאָ ,בּא ִמְסַפּר ַהֲהרוִּגים ְבּשׁוַּשׁן ַהִבּיָרהִ--לְפֵני ַה ֶ
ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְך ְלֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּהְ ,בּשׁוַּשׁן ַהִבּיָרה ָהְרגוּ ַהְיּהוִּדים ְואֵַבּד ֲחֵמשׁ
ֵמאוֹת ִאישׁ ְוֵאת ֲעֶשֶׂרת ְבֵּניָ-הָמןִ--בְּשׁאָר ְמִדינוֹת ַהֶמֶּלְךֶ ,מה ָעשׂוּ; וַּמה-
ְשֵּׁאָלֵתְך ְוִיָנֵּתן ָלְך ,וַּמהַ-בָּקָּשֵׁתְך עוֹד ְוֵתָעשׂ .ט,יג ַותֹּאֶמר ֶאְסֵתּרִ ,אםַ-על-
ַהֶמֶּלְך טוֹבִ--יָנֵּתן ַגּםָ-מָחר ַלְיּהוִּדים ֲאֶשׁר ְבּשׁוָּשׁןַ ,לֲעשׂוֹת ְכָּדת ַהיּוֹם; ְוֵאת
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ֲעֶשֶׂרת ְבֵּניָ-הָמןִ ,יְתלוּ ַעלָ-הֵעץ .ט,יד ַויֹּאֶמר ַהֶמֶּלְך ְלֵהָעשׂוֹת ֵכּןַ ,וִתָּנֵּתן ָדּת
ְבּשׁוָּשׁן; ְוֵאת ֲעֶשֶׂרת ְבֵּניָ-הָמןָ ,תּלוּ .ט,טו ַוִיָּקֲּהלוּ היהודיים )ַהְיּהוִּדים(
ֲאֶשׁרְ-בּשׁוָּשׁןַ ,גּם ְבּיוֹם אְַרָבָּעה ָעָשׂר ְלחֶֹדשׁ ֲאָדרַ ,וַיַּהְרגוּ ְבשׁוָּשׁןְ ,שׁלֹשׁ
ֵמאוֹת ִאישׁ; וַּבִבָּזּה--לֹא ָשְׁלחוֶּ ,אתָ-יָדם .ט,טז וְּשׁאָר ַהְיּהוִּדים ֲאֶשׁר
ִבְּמִדינוֹת ַהֶמֶּלְך ִנְקֲהלוּ ְוָעמֹד ַעלַ-נְפָשׁםְ ,ונוַֹח ֵמאְֹיֵביֶהםְ ,וָהרוֹג ְבּשְֹׂנֵאיֶהם,
ֲחִמָשּׁה ְוִשְׁבִעים אֶָלף; וַּבִבָּזּה--לֹא ָשְׁלחוֶּ ,אתָ-יָדם .ט,יז ְבּיוֹםְ-שׁלוָֹשׁה
ָעָשׂרְ ,לחֶֹדשׁ ֲאָדר; ְונוַֹחְ ,בּאְַרָבָּעה ָעָשׂר בּוְֹ ,וָעשֹׂה אֹתוֹ ,יוֹם ִמְשֶׁתּה
ְוִשְׂמָחה .ט,יח והיהודיים )ְוַהְיּהוִּדים( ֲאֶשׁרְ-בּשׁוָּשׁןִ ,נְקֲהלוּ ִבְּשׁלוָֹשׁה ָעָשׂר
בּוֹ ,וְּבאְַרָבָּעה ָעָשׂר ,בּוֹ; ְונוַֹחַ ,בֲּחִמָשּׁה ָעָשׂר בּוְֹ ,וָעשֹׂה אֹתוֹ ,יוֹם ִמְשֶׁתּה
ְוִשְׂמָחה .ט,יט ַעלֵ-כּן ַהְיּהוִּדים הפרוזים )ַהְפָּרִזים(ַ ,היְֹּשִׁבים ְבָּעֵרי
ַהְפָּרזוֹת--עִֹשׂים ֵאת יוֹם אְַרָבָּעה ָעָשׂר ְלחֶֹדשׁ ֲאָדרִ ,שְׂמָחה וִּמְשֶׁתּה ְויוֹם
טוֹב; וִּמְשׁלַֹח ָמנוֹתִ ,אישׁ ְלֵרֵעהוּ .ט,כ ַוִיְּכתֹּב ָמְרֳדַּכיֶ ,אתַ-הְדָּבִרים ָהֵאֶלּה;
ַוִיְּשַׁלח ְסָפִרים ֶאלָ-כּלַ-הְיּהוִּדיםֲ ,אֶשׁר ְבָּכלְ-מִדינוֹת ַהֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ--
ַהְקּרוִֹביםְ ,וָהְרחוִֹקים .ט,כא ְלַקֵיּםֲ ,עֵליֶהםִ--לְהיוֹת עִֹשׂים ֵאת יוֹם אְַרָבָּעה
שָׁנה .ט,כב
ָעָשׂר ְלחֶֹדשׁ ֲאָדרְ ,וֵאת יוֹםֲ-חִמָשּׁה ָעָשׂר בּוְֹ :בָּכלָ-שָׁנהְ ,ו ָ
ַכָּיִּמיםֲ ,אֶשׁרָ-נחוּ ָבֶהם ַהְיּהוִּדים ֵמאְֹיֵביֶהםְ ,וַהחֶֹדשׁ ֲאֶשׁר ֶנְהַפְּך ָלֶהם
ִמָיּגוֹן ְלִשְׂמָחה ,וֵּמֵאֶבל ְליוֹם טוֹב; ַלֲעשׂוֹת אוָֹתםְ ,יֵמי ִמְשֶׁתּה ְוִשְׂמָחה,
וִּמְשׁלַֹח ָמנוֹת ִאישׁ ְלֵרֵעהוּ ,וַּמָתּנוֹת ָלֶאְביִֹנים .ט,כג ְוִקֵבּלַ ,הְיּהוִּדיםֵ ,את
ֲאֶשׁרֵ-הֵחלּוַּ ,לֲעשׂוֹת; ְוֵאת ֲאֶשׁרָ-כַּתב ָמְרֳדַּכיֲ ,אֵליֶהם .ט,כד ִכּי ָהָמן
ֶבּןַ-הְמָּדָתא ָהֲאָגִגי ,צֵֹרר ָכּלַ-הְיּהוִּדיםָ--חַשׁב ַעלַ-הְיּהוִּדיםְ ,לאְַבָּדם; ְוִהִפּל
פּוּר הוּא ַהגּוָֹרלְ ,לֻהָמּם וְּלאְַבָּדם .ט,כה וְּבבֹאָהִּ ,לְפֵני ַהֶמֶּלְך ,אַָמר
ִעםַ-הֵסֶּפרָ ,ישׁוּב ַמֲחַשְׁבתּוֹ ָהָרָעה ֲאֶשׁרָ-חַשׁב ַעלַ-הְיּהוִּדים ַעל-רֹאשׁוֹ; ְוָתלוּ
אֹתוֹ ְוֶאתָ-בָּניוַ ,עלָ-הֵעץ .ט,כו ַעלֵ-כּן ָקְראוּ ַלָיִּמים ָהֵאֶלּה פוִּריםַ ,עלֵ-שׁם
ַהפּוּרַ--עלֵ-כּןַ ,עלָ-כּלִ-דְּבֵרי ָהִאֶגֶּרת ַהזֹּאת; וָּמהָ-ראוּ ַעלָ-כָּכה ,וָּמה ִהִגּיַע
ֲאֵליֶהם .ט,כז ִקְיּמוּ וקבל )ְוִקְבּלוּ( ַהְיּהוִּדים ֲעֵליֶהם ְוַעלַ-זְרָעם ְוַעל
ָכּלַ-הִנְּלִוים ֲעֵליֶהםְ ,ולֹא ַיֲעבוֹרִ--לְהיוֹת עִֹשׂים ֵאת ְשֵׁני ַהָיִּמים ָהֵאֶלּה,
ִכְּכָתָבם ְוִכְזַמָנּםְ :בָּכלָ-שָׁנהְ ,וָשָׁנה .ט,כח ְוַהָיִּמים ָהֵאֶלּה ִנְזָכִּרים ְוַנֲעִשׂים
ְבָּכל-דּוֹר ָודוֹרִ ,מְשָׁפָּחה וִּמְשָׁפָּחהְ ,מִדיָנה וְּמִדיָנהְ ,וִעיר ָוִעיר; ִויֵמי
ַהפּוִּרים ָהֵאֶלּה ,לֹא ַיַעְברוּ ִמתּוְֹך ַהְיּהוִּדיםְ ,וִזְכָרם ,לֹאָ-יסוּף ִמַזְּרָעם.
}ס{
ט,כט ַוִתְּכתֹּב ֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּה ַבתֲ-אִביַחִיל ,וָּמְרֳדַּכי ַהְיּהוִּדיֶ--אתָ-כּל-תֶֹּקף:
ְלַקֵיּםֵ ,את ִאֶגֶּרת ַהֻפִּרים ַהזֹּאתַ--הֵשִּׁנית .ט,ל ַוִיְּשַׁלח ְסָפִרים ֶאלָ-כּל-
ַהְיּהוִּדיםֶ ,אלֶ-שַׁבע ְוֶעְשִׂרים וֵּמאָה ְמִדיָנהַ--מְלכוּתֲ ,אַחְשֵׁורוֹשִׁ :דְּבֵרי
ָשׁלוֹםֶ ,וֱאֶמת .ט,לא ְלַקֵיּם ֶאתְ-יֵמי ַהֻפִּרים ָהֵאֶלּה ִבְּזַמֵנּיֶהםַ ,כֲּאֶשׁר ִקַיּם
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ֲעֵליֶהם ָמְרֳדַּכי ַהְיּהוִּדי ְוֶאְסֵתּר ַהַמְּלָכּהְ ,וַכֲאֶשׁר ִקְיּמוּ ַעלַ-נְפָשׁםְ ,וַעל-
ַזְרָעםִ :דְּבֵרי ַהצּוֹמוֹתְ ,וַזֲעָקָתם .ט,לב וַּמֲאַמר ֶאְסֵתּרִ--קַיּםִ ,דְּבֵרי ַהֻפִּרים
ָהֵאֶלּה; ְוִנְכָתּבַ ,בֵּסֶּפר} .ס{
י,א ַוָיֶּשׂם ַהֶמֶּלְך אחשרש )ֲאַחְשֵׁורֹשׁ( ַמס ַעלָ-האֶָרץְ ,וִאֵיּי ַהָיּם .י,ב ְוָכל-
ַמֲעֵשׂה ָתְקפּוֹ ,וְּגבוָּרתוֹ ,וָּפָרַשׁת ְגֻּדַלּת ָמְרֳדַּכיֲ ,אֶשׁר ִגְּדּלוֹ ַהֶמֶּלְךֲ--הלוֹאֵ-הם
ְכּתוִּביםַ ,עלֵ-סֶפר ִדְּבֵרי ַהָיִּמיםְ ,לַמְלֵכיָ ,מַדי וָּפָרס .י,ג ִכּי ָמְרֳדַּכי ַהְיּהוִּדי,
ִמְשֶׁנה ַלֶמֶּלְך ֲאַחְשֵׁורוֹשְׁ ,וָגדוֹל ַלְיּהוִּדיםְ ,וָרצוּי ְלרֹב ֶאָחיו--דֵֹּרשׁ טוֹב
ְלַעמּוְֹ ,ודֵֹבר ָשׁלוֹם ְלָכלַ-זְרעוֹ} .ש{
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