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  מגילת אסתר

  

  :ּו ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלהֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצ�ָתיו ְוִצָּונ. ינּו ֶמֶלְך ָהע�ָלםקֵ ֱאֹל 'הַאָּתה  ָּברּוְך

  :ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאב�ֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה. ינּו ֶמֶלְך ָהע�ָלםקֵ ֱאֹל 'הַאָּתה  רּוְךּבָ 

  :ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה. ינּו ֶמֶלְך ָהע�ָלםקֵ ֱאֹל 'הַאָּתה  ָּברּוְך

  'ארק פ

ה ְמִד  א ים ּוֵמָא- ּוׁש ֶׁש/ַבע ְוֶעְׂשִר. ּדּו ְוַעד־ּכ0 �ׁש ַהֺּמֵלְך5 ֵמֺה3 ּוא ֲאַחְׁשֵור7 �ׁש ה3 י ִּביֵמ3י ֲאַחְׁשֵור8  ביָנֽה׃ ַוְיִה-

ים ָהֵה8ם ְּכֶׁש3ֶבת �ׁש  ַּבָּיִמ- ה׃ ׀ ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור7 ן ַהִּביָרֽ ר ְּבׁשּוַׁש. � ֲאֶׁש- =ל ִּכֵּס3א ַמְלכּות0 <ת ָׁשל�ׁש5  גַע ִּבְׁשַנ

ֲעָבָד8יו ֵח3יל יו ַוֽ ה ְלָכל־ָׂשָר- � ָעָׂש3ה ִמְׁשֶּת0 י ַהְּמִדינ-�ת ְלָפָנֽיו׃  ְלָמְלכ0 ים ְוָׂשֵר. ַּפְרְּתִמ/ י ַהֽ  ד׀ ָּפַר3ס ּוָמַד7

�ד מַ  ֶׁשר5 ְּכב3 � ֶאת־ֺע֙ ת ֽי�ם׃ ְּבַהְרֺאת7 ים ְׁשמ�ִנ.ים ּוְמַא- ים ַרִּב0 � ָיִמ3 ֶרת ְּגדּוָּלת8 ר ִּתְפֶא- ת־ְיָק0 � ְוֶא֙  הְלכּות0

�את Dד�ל ְוַעד־ָקָט/ן  ּוִבְמל3 ה ְלִמָּג Eן ַהִּביָר 3ם ַהִּנְמְצִאיםF ְּבׁשּוַׁש֙ ֶלְך ְלָכל־ָהָע Hֶּלה ָעָׂש3ה ַהֶּמ ים ָהֵא7 ׀ ַהָּיִמ3

3ת ָיִמ8  ה ִׁשְבַע ֶלְך׃ ִמְׁשֶּת- ן ַהֶּמֽ ר ִּגַּנ.ת ִּביַת- Iֲחַצ ן  ּורח3  וים ַּבֽ ּוץ ְוַאְרָּגָמ0 ֶלת ָאחּוז5 ְּבַחְבֵלי־ב3 ׀ ַּכְרַּפ3ס ּוְתֵכ7

�ת ּוֵדי ֵׁש8ׁש ִמּט3 יֵלי ֶכ-ֶסף ְוַעּמ3 ֶרת׃   ַעל־ְּגִל. ר ְוֺסָחֽ ׁש ְוַד. ַהט־ָוֵׁש- ת ַּבֽ ְצַפ. ֶסף ַע/ל ִרֽ 3י ְוַהְׁשק�ת5 ִּבכְ  ז׀ ָזָה3ב ָוֶכ7 ֵל

ֶלְך׃  ב ְּכַי.ד ַהֶּמֽ ּות ָר- 8ים ְוֵי.ין ַמְלכ/ ים ִמֵּכִל3ים ׁש�ִנ ב ְוֵכִל- 3ן חָזָה0 8ס ִּכי־ֵכ ת ֵא3ין ֺאֵנ .ה ַכָּד- ׀ ִיַּס3ד  ְוַהְּׁשִתָּי

יׁש׃  �ן ִאיׁש־ָוִאֽ �ת ִּכְרצ. ֲעׂש- � ַלֽ =ל ָּכל־ַר3ב ֵּבית0 ֶלְך ַע  }ס{ַהֶּמ7

ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽר�ׁש׃  ט ר ַלֶּמ. ּות ֲאֶׁש- ה ִמְׁשֵּת3ה ָנִׁש8ים ֵּב=ית ַהַּמְלכ0 ְׂשָת- ה ָעֽ י ַהַּמְלָּכ0 =ם ַוְׁשִּת3 י  יַּג ַּבּי�ם5 ַהְּׁשִביִע0

א ִּבְגָת<א ַוֲֽאַבְגָתא5 ֵזַת3ר ְוַכְר  Eא ַחְרב�ָנ ְמהּוָמן ִּבְּזָת֙ Oר ִל H8 ִין ָאַמ ֶלְך ַּבָּי �ב ֵלב־ַהֶּמ- ים ְּכט. ס ִׁשְבַעת5 ַהָּס3ִריִס0 ַּכ0

ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽר�ׁש׃  ים ֶאת־ְּפֵנ-י ַהֶּמ. ּות  יאַהְמָׁש3ְרִת0 ֶלְך ְּבֶכ3ֶתר ַמְלכ8 י ַהַּמְלָּכ/ה ִלְפֵנ.י ַהֶּמ- Dָהִביא ֶאת־ַוְׁשִּת Oְל

יא׃  ה ִהֽ ת ַמְרֶא- י־ט�ַב. ּה ִּכֽ ים ְוַהָּׂשִרים5 ֶאת־ָיְפָי0 ַעִּמ< י ָלב�א5 ִּבְדַב3ר וַ  יבְלַהְר֙א�ת ָהֽ ן ַהַּמְלָּכ3ה ַוְׁשִּת7 Sְּתָמֵא

ה ֽב�׃  ֲעָר. � ָּבֽ ד ַוֲֽחָמת- ֶלְך5 ְמֺא0 ף ַהֶּמ֙ ים ַוִּיְקֺצ< ִריִס8 3ד ַהָּסֽ ר ְּבַי ֶלְך ֲאֶׁש-   }ס{ַהֶּמ0

י  יג Iֶלְך ִלְפֵנ ים ִּכי־ֵכן5 ְּדַב3ר ַהֶּמ0 ִעִּת8 3י ָהֽ ְדֵע ים ֺיֽ ֲחָכִמ- ֶלְך ַלֽ 3ֺאֶמר ַהֶּמ0 ין׃ַוּי ת ָוִדֽ ְדֵע-י ָּד. ב  יד ָּכל־ֺיֽ ְוַהָּקֺר3

י ת ָׂשֵר3 Sֶרס ַמְרְסָנ-א ְממּוָכ8ן ִׁשְבַע יׁש ֶמ. <א ֵׁשָתר5 ַאְדָמ3ָתא ַתְרִׁש0 יו ַּכְרְׁשָנ 3י  ֵאָל7 5 ְּפֵנ י ֺרֵאי ֶלְך ׀ ָּפַר3ס ּוָמַד7 ַהֶּמ0
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אֺׁשָנ-ה ַּבַּמְלֽכּות׃ ים ִרֽ ְׁשִב. � טו ַהֺּיֽ ה־ַּלֲעׂש0 3לְּכָדת5 ַמֽ י ַע ת־ַמֲאַמר5  ת ַּבַּמְלָּכ-ה ַוְׁשִּת8 ה ֶאֽ א־ָעְׂשָת7 ֺֽ ׀ ֲאֶׁש3ר ל

ים׃  ִריִסֽ �ׁש ְּבַי-ד ַהָּסֽ   }ס{ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור0

3ֺאֶמר  טז ן( מומכןַוּי י ַהַּמְלָּכ8 ) ְממּוָכ7 ה ַוְׁשִּת3 ְוָת- � ָעֽ ֶלְך5 ְלַבּד0 א ַעל־ַהֶּמ֙ >ֺ ים ל ֶלְך5 ְוַהָּׂשִר0 <י ַהֶּמ֙ י ִלְפֵנ ה ִּכ<

ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽר�ׁש׃  �ת ַהֶּמ. ר ְּבָכל־ְמִדינ- Iים ֲאֶׁש י־ֵיֵצ<א ְדַבר־ַהַּמְלָּכה5  יזַעל־ָּכל־ַהָּׂשִרים5 ְוַעל־ָּכל־ָה3ַעִּמ0 ִּכֽ

י ר ְלָהִב֙ Sׁש ָאַמ� Hם ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור יֵניֶה8ן ְּבָאְמָר7 ן ְּבֵעֽ ים ְלַהְבז.�ת ַּבְעֵליֶה- י ַעל־ָּכל־ַהָּנִׁש0 Dא ֶאת־ַוְׁשִּת

ָאה׃  -יו ְולֺא־ָבֽ ה ּתֺאַמ3ְרָנה יחַהַּמְלָּכ/ה ְלָפָנ Eַהּ֙י�ם ַהֶּז ְמעּו5 ֶאת־ְּדַב3ר  ְוֽ י ֲאֶׁש<ר ָׁשֽ ַרס־ּוָמַד7 �ת ָּפֽ ׀ ָׂשר3

ֶצף׃  י ִּבָּזי.�ן ָוָקֽ ל ָׂשֵר3י ַהֶּמ8ֶלְך ּוְכַד- ה ְלֺכ- �ב ֵיֵצ<א ְד  יטַהַּמְלָּכ0 יו ִאם־ַעל־ַהֶּמ3ֶלְך ט7 ַבר־ַמְלכּות5 ִמְּלָפָנ0

�ׁש ּו י ִלְפֵני5 ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור0 �א ַוְׁשִּת7 Eא־ָתב ֺֽ ר ל �ר ֲאֶׁש֙ א ַיֲֽעב8 3ֺ י ְול ַרס־ּוָמַד- י ָפֽ ַמְלכּוָתּה5 ִיֵּת3ן ְוִיָּכֵת/ב ְּבָדֵת.

ָּנה׃ ה ִמֶּמֽ ּה ַהּט�ָב. ֶלְך ִלְרעּוָת- ם ַהֶּמ<ֶלְך  כ ַהֶּמ0 יא ְוִנְׁשַמעF ִּפְתָג֙ ה ִה8 י ַרָּב- � ִּכ. ר־ַיֲעֶׂשה5 ְּבָכל־ַמְלכּות0 ֲאֶׁשֽ

ן׃ �ל ְוַעד־ָקָטֽ ן ְלִמָּגד- ים ִיְּתנ<ּו ְיָקר5 ְלַבְעֵליֶה0 .ַעׂש  כא ְוָכל־ַהָּנִׁש7 ים ַוַּי ֶלְך ְוַהָּׂשִר8 ר ְּבֵעיֵנ.י ַהֶּמ- ַוִּייַטב5 ַהָּדָב0

ן׃ ר ְממּוָכֽ ֶלְך ִּכְדַב. ּה ַוִּיְׁשַל<ח ְספָ  כב ַהֶּמ- <ה ּוְמִדיָנה5 ִּכְכָתָב0 ֶלְך ֶאל־ְמִדיָנ ִרים5 ֶאל־ָּכל־ְמִדינ�3ת ַהֶּמ0

�ן ַעּֽמ�׃  ר ִּכְלׁש. � ּוְמַדֵּב- ְהי<�ת ָּכל־ִאיׁש5 ֺׂשֵר3ר ְּבֵבית0 }ס{ְוֶאל־ַע.ם ָוָע-ם ִּכְלׁש�נ�8 ִלֽ

  

  'בפרק 

ֶּלה  א ים ָהֵא0 ת ַאַחר5 ַהְּדָבִר3 ָתה ְוֵא. �ׁש ָזַכ<ר ֶאת־ַוְׁשִּתי5 ְוֵא3ת ֲאֶׁשר־ָעָׂש0 ת ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור8 ְך ֲחַמ- Iְּכֺׁש

יָה׃ -ר ָעֶלֽ ה׃ ב ֲאֶׁשר־ִנְגַז �ת ַמְרֶאֽ �ת ט�ב. �ת ְּבתּול- ּו ַלֶּמ/ֶלְך ְנָער. ְרָת8יו ְיַבְקׁש. ֶלְך ְמָׁשֽ י־ַהֶּמ- ּו ַנֲעֵרֽ אְמר. ֺֽ  ג ַוּי

ד ַהֶּמ3  ה ְוַיְפֵק֙ Eת ַמְרֶא תּוָלה ט�ַב֙ Oה־ְב ּו ֶאת־ָּכל־ַנֲעָרֽ W ְוִיְקְּבצ3 ֶלְך ְּפִקיִדיםX ְּבָכל־ְמִדינ�3ת ַמְלכּות�

ֵקיהֶֽ  �ן ַּתְמֻרֽ ֶלְך ֺׁשֵמ3ר ַהָּנִׁש8ים ְוָנת- יס ַהֶּמ- /א ְסִר. ים ֶאל־ַי.ד ֵהֶג  ד ן׃ֶאל־ׁשּוַׁש<ן ַהִּביָרה5 ֶאל־ֵּב3ית ַהָּנִׁש0

ה ֲאֶׁש<  ַּנֲעָר7 ן׃ ְוַהֽ .ַעׂש ֵּכֽ ֶלְך ַוַּי י ַוִּייַטDב ַהָּדָב/ר ְּבֵעיֵנ.י ַהֶּמ- ְך ַּת3ַחת ַוְׁשִּת8 ֶלְך ִּתְמֹל- 3י ַהֶּמ0  }ס{ר ִּתיַטב5 ְּבֵעיֵנ

יׁש  ה יׁש ְיִמיִא3 יׁש ִא. יר ֶּבן־ִׁשְמִע/י ֶּבן־ִק- Dי ֶּב3ן ָיִא � ָמְרֳּדַכ7 י ָהָי-ה ְּבׁשּוַׁש3ן ַהִּביָר8ה ּוְׁשמ3 יְיהּוִד0 ֲאֶׁש<ר ָהְגָלה5  ו׃ ִנֽ

ֶלְך ר ֶמ. ה ְנֽבּוַכְדֶנַּצ- ֶלְך־ְיהּוָד8ה ֲאֶׁש3ר ֶהְגָל0 3ה ֶמֽ ם ְיָכְנָי ה ִע- ִים ִעם־ַהֺּגָלה5 ֲאֶׁש3ר ָהְגְלָת0 ּוָׁשַל0 ל׃ִמיר3  ז  ָּבֶבֽ

ין ָל-ּה ָא3ב ָוֵא8ם ְוהַ  י ֵא. � ִּכ/ יא ֶאְסֵּתר5 ַּבת־ֺּדד0 ה ִה< ן ֶאת־ֲהַדָּס7 Eי ֺאֵמ ה ַוְיִה֙ ַאר5 ְוט�ַב3ת ַמְרֶא0 ה ְיַפת־ֺּת֙ ַּנֲֽעָר<

ת׃ � ְלַבֽ ּה ְלָקָחDּה ָמְרֳּדַכ/י ל- יָה5 ְוִאָּמ0 �ת ָאִב֙ �ת  ח ּוְבמ< ץ ְנָער. Sּֽוְבִהָּקֵב � ֶלְך5 ְוָדת0 י ְּבִהָּׁשַמ<ע ְּדַבר־ַהֶּמ֙ ַוְיִה7

ח ֶאסְ  8י ַוִּתָּלַק< 3ד ֵהָג ה ֶאל־ַי ן ַהִּביָר- �ת ֶאל־ׁשּוַׁש. ים׃ַרּב/ ר ַהָּנִׁשֽ ֶלְך ֶאל־ַי.ד ֵהַג-י ֺׁשֵמ.  ט ֵּתר5 ֶאל־ֵּב3ית ַהֶּמ0

ּה ָה5 ָלֵת3ת ָל0 נ�ֶת֙ יָה ְוֶאת־ָמֽ ְיַבֵהל ֶאת־ַּתְמרּוֶק< Oַו Wַוִּתָּׂש3א ֶח3ֶסד ְלָפָניו Xב ַהַּנֲֽעָר3ה ְבֵעיָניו ְוֵאת5 ֶׁש3ַבע  ַוִּתיַט֙
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ֶתת־ָל-ּה ִמֵּב3ית  ְרֻאי.�ת ָלֽ �ת ָהֽ ים׃ַהְּנָער0 ית ַהָּנִׁשֽ �ב ֵּב. Dָה ְוֶאת־ַנֲֽער�ֶת/יָה ְלט- א־ִהִּג3יָדה  י ַהֶּמ8ֶלְך ַוְיַׁשֶּנ ֺֽ ל

יד׃ א־ַתִּגֽ ֺֽ ר ל י ָמְרֳּדַכ/י ִצָּו.ה ָעֶל-יָה ֲאֶׁש. Dּה ְוֶאת־ֽמ�ַלְדָּת8ּה ִּכ ר ֶאת־ַעָּמ- 5  יא ֶאְסֵּת0 �ם ָמְרֳּדַכי ּוְבָכל־י�3ם ָוי0

ּה׃ ה ָּבֽ ר ּוַמה־ֵּיָֽעֶׂש- �ם ֶאְסֵּת0 ַעת5 ֶאת־ְׁשל3 ְך ִלְפֵנ-י ֲחַצ3ר ֵּבית־ַהָּנִׁש8ים ָלַד֙ ה  יב ִמְתַהֵּל0 יַע ֺּתרF ַנֲֽעָר֙ Hּוְבַהִּג

�א ה ָלב3 Eֶד  ְוַנֲֽעָר 3ים ָעָׂש3ר ֺח0 ת ַהָּנִׁשים5 ְׁשֵנ ּה ְּכָד< Eֱה֙י�ת ָל Fׁש ִמֵּקץ� ּו ׀ ֶאל־ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור7 ן ִיְמְלא- י ֵּכ. ׁש ִּכ/

י י ַהָּנִׁשֽ ים ּוְבַתְמרּוֵק- ר ְוִׁשָּׁש<ה ֳחָדִׁשים5 ַּבְּבָׂשִמ0 ה  יג ם׃ְיֵמ3י ְמֽרּוֵקיֶה8ן ִׁשָּׁש<ה ֳחָדִׁשים5 ְּבֶׁש3ֶמן ַהֺּמ0 Iּוָבֶז

�א עִ  ן ָלּה5 ָלב3 <ֵתֽ ר ִיָּנ Eר ּתֺאַמ ה ָּבָא3ה ֶאל־ַהֶּמ8ֶלְך ֵאתF ָּכל־ֲאֶׁש֙ ַּנֲעָר- ֶלְך׃ַהֽ ית ַהֶּמֽ ים ַעד־ֵּב. ית ַהָּנִׁש- ּה ִמֵּב.  ָּמ0

3ֶרב יד ֶלְך ֺׁשֵמ3ר  ָּבֶע יס ַהֶּמ- /ז ְסִר. ַעְׁשַג Dד ַׁשֽ י ֶאל־ַי ה ֶאל־ֵּב<ית ַהָּנִׁשים5 ֵׁשִנ0 Sיא ָׁשָב ַבֺּבֶקר ִה3 Oה ּו יא ָבָא7 ׀ ִה3

ץ ָּב/  י ִאם־ָחֵפ. ֶלְך ִּכ3 �א ע�ד5 ֶאל־ַהֶּמ0 א־ָתב. ֺֽ יַלְגִׁש8ים ל ם׃ַהִּפֽ ה ְבֵׁשֽ ֶלְך ְוִנְקְרָא. 3יַע ֺּתר־ֶאְסֵּת3ר  טו ּה ַהֶּמ- ּוְבַהִּג

י ִא3ם ֶאת־אֲ  Oר ִּכ א ִבְקָׁשה5 ָּדָב0 >ֺ ֶלְך ל �א ֶאל־ַהֶּמ7 ת ָלב3 Eח־֙ל� ְלַב י ֲאֶׁשרF ָלַקֽ Hד ָמְרֳּדַכ ר ַּבת־ֲאִביַח3ִיל ֺּד3 ֶׁש.

ֶלְך ֺׁשֵמ3ר ַהָּנִׁש8ים וַ  יָה׃יֺאַמ/ר ֵהַג.י ְסִריס־ַהֶּמ- ן ְּבֵעיֵנ-י ָּכל־ֺרֶאֽ י ֶאְסֵּתר5 ֺנֵׂש3את ֵח0 ר  טז ְּתִה< Eח ֶאְסֵּת ַוִּתָּלַק֙

ַבע ְלַמְלכּו ֶדׁש ֵטֵב8ת ִּבְׁשַנת־ֶׁש- י הּוא־ֺח3 ֲעִׂשיִר- ֶדׁש ָהֽ � ַּבֺח.  יז ֽת�׃ֶאל־ַהֶּמ<ֶלְך ֲאַחְׁשֵור�ׁש5 ֶאל־ֵּב3ית ַמְלכּות0

ב ַהֶּמ<ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵּתר5  ֶתר־ַמְלכּות5  ַוֶּיֱֽאַה֙ <ֶׂשם ֶּכֽ �ת ַוָּי ן ָוֶח/ֶסד ְלָפָנ-יו ִמָּכל־ַהְּבתּול8 ים ַוִּתָּׂשא־ֵח. ִמָּכל־ַהָּנִׁש0

י׃ ַחת ַוְׁשִּתֽ ָה ַּת. ּה ַוַּיְמִליֶכ- ת ִמְׁשֵּת3ה ֶאְסֵּת8ר  יח ְּברֺאָׁש0 יו ֵא- ֲעָבָד0 5 ַוֽ �ל ְלָכל־ָׂשָריו ֶלְך ִמְׁשֶּת3ה ָגד7 Eַעׂש ַהֶּמ ַוַּי֙

ֶלְך׃וַֽ  ת ְּכַי.ד ַהֶּמֽ ן ַמְׂשֵא- ה ַוִּיֵּת. ב  יט ֲהָנָח<ה ַלְּמִדינ�ת5 ָעָׂש0 י ֺיֵׁש. 8ית ּוָמְרֳּדַכ- �ת ֵׁשִנ ץ ְּבתּול- ּוְבִהָּקֵב.

ֶלְך׃ ַער־ַהֶּמֽ יָה ָמְרֳּדָכ8י וְ  כ ְּבַׁשֽ ֲאֶׁש/ר ִצָּו.ה ָעֶל- ּה ַּכֽ < ֶדת ֽמ�ַלְדָּתּה5 ְוֶאת־ַעָּמ0 ר ַמֶּג ֲאַמ<ר ֵא3ין ֶאְסֵּת7 ֶאת־ַמֽ

ה ְבָאְמָנ-ה ִאּֽת�׃  ְיָת. ֲאֶׁש/ר ָהֽ ה ַּכֽ   }ס{ָמְרֳּדַכי5 ֶאְסֵּת3ר ֺעָׂש0

ֶלְך5 ִמּׁשֺֽ  כא ֶרׁש ְׁשֵנֽי־ָסִריֵס<י ַהֶּמ֙ Eן ָוֶת ַער־ַהֶּמ8ֶלְך ָקַצףF ִּבְגָת֙ י י�ֵׁש3ב ְּבַׁשֽ ם ּוָמְרֳּדַכ- ים ָהֵה0 ף ַּבָּיִמ3 ְמֵר3י ַהַּס0

ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֺֽרׁש׃ַוְיַבְקׁשּו5 ִלְׁשֹל3  ד ַּבֶּמ- אֶמר  כב ַח ָי0 Dֺ י ַוַּיֵּג-ד ְלֶאְסֵּת3ר ַהַּמְלָּכ8ה ַוּת ע ַהָּדָבר5 ְלָמְרֳּדַכ0 ַוִּיָּוַד<

י׃ ם ָמְרֳּדָכֽ ֶלְך ְּבֵׁש. ב ּבְ  כג ֶאְסֵּת/ר ַלֶּמ- 8ץ ַוִּיָּכֵת7 ם ַעל־ֵע ּו ְׁשֵניֶה- א ַוִּיָּתל. ׁש ַהָּדָבר5 ַוִּיָּמֵצ0 י ַוְיֻבַּק< ֵס/ֶפר ִּדְבֵר.

ֶלְך׃  ים ִלְפֵנ.י ַהֶּמֽ }ס{ַהָּיִמ-

  

  'גפרק 

 ְיַנְּׂשֵא8הּו ַוּיָ֙   ַאַח3ר א י ַוֽ ֲאָגִג- ָתא ָהֽ ן־ַהְּמָד/ �ׁש ֶאת־ָהָמDן ֶּבֽ Eֶלְך ֲאַחְׁשֵור F ַהֶּמ֙ ֶּלה ִּגַּדל ים ָהֵא7 ֶׂשם5 ׀ ַהְּדָבִר3

ר ִאּֽת�׃ ים ֲאֶׁש. ל ָּכל־ַהָּׂשִר- Iֵמַע � ְׁשַּתֲחִוים5 ְוכָ  ב ֶאת־ִּכְסא0 ְרִע<ים ּוִמֽ ֶלְך ֺּכֽ ֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁש3ַער ַהֶּמ7 Eי ַהֶּמ ל־ַעְבֵד֙

ְׁשַּתֲחֶוֽה׃ א ִיֽ .ֺ ע ְול א ִיְכַר- .ֺ י ל ְרֳּדַכ0 � ַהֶּמ8ֶלְך ּוָמ֙ ן ִצָּוה־ל3 ן ִּכי־ֵכ- ַער  ג ְלָהָמ0 י ַהֶּמ/ֶלְך ֲאֶׁשר־ְּבַׁש. ּו ַעְבֵד. Eאְמר ֺ֙ ַוּי
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8י  ֶלְך ְלָמְרֳּדָכ ֶלְך׃ ַהֶּמ- ת ִמְצַו.ת ַהֶּמֽ ר ֵא- י באמרם  דַמּ֙דּוַע5 ַאָּת3ה ע�ֵב0 ם(ַוְיִה7 א ) ְּכָאְמָר< .ֺ �ם ְול 5 י�3ם ָוי0 ֵאָליו

ּוא ְיה ם ֲאֶׁשר־ה. יד ָלֶה- י־ִהִּג. י ִּכֽ ן ִלְרא�ת5 ֲהַיַֽעְמדּו5 ִּדְבֵר3י ָמְרֳּדַכ0 ע ֲאֵליֶה8ם ַוַּיִּג3ידּו ְלָהָמ7 יָׁשַמ- 3 ְר  ה ׃ּוִדֽ א ַוַּי

ה׃ ן ֵחָמֽ � ַוִּיָּמֵל.א ָהָמ- ְׁשַּתֲחֶו-ה ל8 ַע ּוִמֽ י ֺּכֵר. ן ִּכי־ֵא3ין ָמְרֳּדַכ0 �  ו ָהָמ0 ַח ָיד5 ְּבָמְרֳּדַכ3י ְלַבּד0 יו ִלְׁשֹל< 3ֶבז ְּבֵעיָנ7 ַוִּי

ים  יד ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד/ Dן ְלַהְׁשִמ ׁש ָהָמ7 8י ַוְיַבֵּק3 3ם ָמְרֳּדָכ � ֶאת־ַע ידּו ל- י־ִהִּג. �ׁש ִּכֽ ּות ֲאַחְׁשֵור- ֲאֶׁש/ר ְּבָכל־ַמְלכ.

י׃ יל ּפּורF  ז ַע.ם ָמְרֳּדָכֽ �ׁש ִהִּפ3 ֶלְך ֲאַחְׁשֵור8 ה ַלֶּמ- ן ִּבְׁשַנת5 ְׁשֵּת3ים ֶעְׂשֵר0 ֶדׁש ִניָס0 ִראׁש�ן5 הּוא־ֺח3 ֶדׁש ָהֽ ַּבֺח<

ן ִמּי�Dם 3י ָהָמ7 ל ִלְפֵנ Eֶדׁש ׁשְ  ֙הּוא ַהּג�ָר ֶדׁש ְלֺח. ר׃ ׀ ְלי/�ם ּוֵמֺח/ ֶדׁש ֲאָדֽ ר הּוא־ֺח.  }ס{ֵנים־ָעָׂש-

ל ְמִדינ�3ת  ח ים ְּבֺכ- ַעִּמ0 <ר ּוְמֺפָרד5 ֵּב3ין ָהֽ ד ְמֻפָּז � ַעם־ֶאָח7 �ׁש ֶיְׁשנ3 ֺ<אֶמר ָהָמן5 ַלֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור0 ַמְלכּוֶת8ָך ַוּי

ים  3ם ֺעִׂש0 ֶלְך5 ֵאיָנ י ַהֶּמ֙ ם ְוֶאת־ָּדֵת< ם ֺׁשנ�3ת ִמָּכל־ָע7 Sֵתיֶה ם׃ְוָדֽ ֶלְך ֵאין־ֺׁשֶו-ה ְלַהִּניָחֽ ִאם־ַעל־ַהֶּמ3ֶלְך  ט ְוַלֶּמ.

יא ֶאל־ּגִ  ה ְלָהִב- 5 ֺעֵׂש3י ַהְּמָלאָכ0 5 ַעל־ְיֵדי ֶסף ֶאְׁשק�ל ים ִּכַּכר־ֶּכ7 Eֶרת ֲאָלִפ ֲעֶׂש֙ ב ְלַאְּבָד8ם ַוֽ �ב ִיָּכֵת- .י ט0 ְנֵז

ֶלְך׃ 3ל יָ  י ַהֶּמֽ � ֵמַע Dַסר ַהֶּמ/ֶלְך ֶאת־ַטַּבְעּת- ים׃ַוָּי ר ַהְּיהּוִדֽ י ֺצֵר. ֲאָגִג- ָתא ָהֽ ן־ַהְּמָד/ ּה ְלָהָמDן ֶּבֽ  ִּיְּתָנ7 � ַוֽ  יא ד8

�ב ְּבֵעיֶנֽיָך׃ � ַּכּט. �ת ּב- ֲעׂש. ם ַלֽ Iּון ָל8ְך ְוָהָע ן ַהֶּכ-ֶסף ָנת3 ֶלְך5 ְלָהָמ0 ֺ<אֶמר ַהֶּמ֙ ֶלְך  יב ַוּי Eי ַהֶּמ ְפֵר֙ F ֺסֽ ְראּו ַוִּיָּקֽ

�ן ּבִ  ִראׁש7 ֶדׁש ָהֽ ֶּמֶלְך ַּבֺח3 Oן ֶא3ל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵנֽי־ַה H3ה ָהָמ ָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו W ַוִּיָּכֵת3ב ְּכֽ ה ָעָׂש3ר י�םX ּב� ְׁשל�ָׁש֙

�ת ֲאֶׁש3ר Sֶאל־ַהַּפח ּה ְוַע.ם ָוָע-ם  ְוֽ <ה ּוְמִדיָנה5 ִּכְכָתָב0 ם ְמִדיָנ ה ְוֶאל־ָׂש<ֵרי ַעם5 ָוָע0 3ה ּוְמִדיָנ7 ׀ ַעל־ְמִדיָנ

ֶלְך׃ִּכְלׁש�נ�8  ַעת ַהֶּמֽ ם ְּבַטַּב. ב ְוֶנְחָּת- ם ַהֶּמ<ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֺרׁש5 ִנְכָּת0 ָרִציםX  יג ְּבֵׁש֙ 3ד ָהֽ ים ְּבַי Eְוִנְׁש֙ל�ַח ְסָפִר

ן ַט<ף ְוָנִׁשי Eַער ְוַעד־ָזֵק ְּיהּוִדים ִמַּנ֙ Oג ּוְלַאֵּב3ד ֶאת־ָּכל־ַה ֲהֺר3 יד ַלֽ Hְלַהְׁשִמ Wְּבי�3ם ם5 ֶאל־ָּכל־ְמִדינ�3ת ַהֶּמֶלְך

ֶדׁש ֲאָד8ר ּוְׁשָלָל-ם ָלֽב�ז׃ ר הּוא־ֺח3 ֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש- ה ָעָׂש/ר ְלֺח. ד ִּבְׁשל�ָׁש. ן ָּדת5  יד ֶאָח0 <ֵתֽ ב ְלִהָּנ ַּפְתֶׁש3ֶגן ַהְּכָת7

ים ַלּי.�ם ַהֶּזֽה׃ ְהי.�ת ֲעִתִד- ים ִלֽ ַעִּמ8 ּוי ְלָכל־ָהֽ ה ָּגל- 3ה ּוְמִדיָנ0 ָרִצS  טו ְּבָכל־ְמִדיָנ ּו ְדחּוִפים5 ִּבְדַב3ר ָהֽ ים ָיְֽצא<

ן ָנֽב� יר ׁשּוָׁש- �ת ְוָהִע. ּו ִלְׁשּת0 ת ִנְּתָנ-ה ְּבׁשּוַׁש3ן ַהִּביָר8ה ְוַהֶּמ<ֶלְך ְוָהָמן5 ָיְֽׁשב3 ֶלְך ְוַהָּד. }ס{ָכה׃ ַהֶּמ0

  

  'דפרק 

ע ָמְרֳּדַכי5 ֶאת־ְּבָגָד0  א ה ַוִּיְקַר< י ָיַדע5 ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש3ר ַנֲֽעָׂש0 יר ּוָמְרֳּדַכ7 �ְך ָהִע0 ק ָוֵא8ֶפר ַוֵּיֵצא5 ְּבת3 ׁש ַׂש- יו ַוִּיְלַּב.

ה׃ ה ְגד�ָל-ה ּוָמָרֽ ּוׁש  ב ַוִּיְזַע/ק ְזָעָק. ֶלְך ִּבְלב. ַער ַהֶּמ- �א ֶאל־ַׁש. ין ָלב/ י ֵא. ַער־ַהֶּמ8ֶלְך ִּכ3 3י ַׁשֽ �א ַע-ד ִלְפֵנ Iַוָּיב

ק׃ ה ְמק�ם5 ֲאׁשֶ֙  ג ָׂשֽ 3ה ּוְמִדיָנ7 י ּוְבָכל־ְמִדיָנ �ם ּוְבִכ- ים ְוצ. 5 ַלְּיהּוִד0 יַע ֵא<ֶבל ָּגד�ל ר ְּדַבר־ַהֶּמ<ֶלְך ְוָדת�5 ַמִּג0

ים׃  ַרִּבֽ ע ָלֽ ֶפר ֻיַּצ- ָּתב�אָנה( ותבואינה דּוִמְסֵּפ8ד ַׂש3ק ָוֵא0 Oל ) ַו ּה ַוִּתְתַחְלַח. 5 ַוַּיִּג3ידּו ָל0 יָה ִריֶס֙ ַנֲֽע֙ר�ת ֶאְסֵּת<ר ְוָסֽ

ד וַ  ל׃ַהַּמְלָּכ-ה ְמֺא8 א ִקֵּבֽ .ֺ יו ְול ָעָל- � ֵמֽ יר ַׂשּק/ י ּוְלָהִס. ת־ָמְרֳּדַכ7 יׁש ֶאֽ ים ְלַהְלִּב3 Eח ְּבָגִד F  ה ִּתְׁשַל֙ ַוִּתְקָרא
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ַעת ַמה־ֶּז-  ל־ָמְרֳּדָכ8י ָלַד. יָה ַוְּתַצֵּו-הּו ַעֽ יד ְלָפֶנ0 ֱעִמ3 ֶלְך5 ֲאֶׁש3ר ֶהֽ ִריֵס<י ַהֶּמ֙ ְך ִמָּסֽ Eֲהָת ר ַלֽ ה ֶאְסֵּת֙

ֶלְך׃ ו ה׃ְוַעל־ַמה־ּזֶֽ  ַער־ַהֶּמֽ ר ִלְפֵנ.י ַׁשֽ יר ֲאֶׁש- �ב ָהִע0 ל־ָמְרֳּדָכ8י ֶאל־ְרח3 ְך ֶאֽ א ֲהָת- י  ז ַוֵּיֵצ. � ָמְרֳּדַכ0 ַוַּיֶּגד־ל3

ת ָּכל־ֲאֶׁש3ר ָקָר8הּו ְוֵא3ת .י ַהֶּמ/ֶלְך ֵא- ְׁשק�ל ַעל־ִּגְנֵז Oר ָאַמ<ר ָהָמן5 ִל ֶסף ֲאֶׁש֙ ָרַׁש3ת ַהֶּכ7 יםּבַ ( ביהודיים ׀ ָּפֽ ) ְּיהּוִד-

ם׃ ר  ח ְלַאְּבָדֽ �ת ֶאת־ֶאְסֵּת- � ְלַהְרא. 3ַתן ל0 ן ְּבׁשּוָׁש<ן ְלַהְׁשִמיָדם5 ָנ ָּדת ֲאֶׁשר־ִנַּת֙ Oב־ַה ְוֶאת־ַּפְתֶׁש3ֶגן ְּכָתֽ

ׁש ִמְּלָפָנ-יו עַ  � ּוְלַבֵּק. ְתַחֶּנן־ל/ יָה ָל֙ב�א ֶאל־ַהֶּמDֶלְך ְלִהֽ �ת ָעֶל7 ּה׃ּוְלַהִּג3יד ָל8ּה ּוְלַצּו3 �א ֲהָת8ְך  ט ל־ַעָּמֽ ַוָּיב-

י׃ י ָמְרֳּדָכֽ ת ִּדְבֵר. ר ֵא- 3ד ְלֶאְסֵּת0 י׃ י ַוַּיֵּג ל־ָמְרֳּדָכֽ ְך ַוְּתַצֵּו-הּו ֶאֽ ֲהָת0 אֶמר ֶאְסֵּתר5 ַלֽ >ֺ ֶלְך  יא ַוּת Hָּכל־ַעְבֵד3י ַהֶּמ

ה ֲאֶׁש3ר Hים ֲאֶׁש3ר ָּכל־ִא3יׁש ְוִאָּׁש ְדִע7 ֶלְך ֺיֽ Eית ֲאֶׁש3ר  ְוַעם־ְמִדי֙נ�ת ַהֶּמ Eר ַהְּפִניִמ ָחֵצ֙ ָיֽב�א־ֶאל־ַהֶּמֶלְךF ֶאל־ֶהֽ

ֲאִנ7  8ה ַוֽ ב ְוָחָי יט ַהָּזָה- � ַהֶּמ/ֶלְך ֶאת־ַׁשְרִב. ר ֽי�ִׁשיט־ל. ֲאֶׁש֙ ַבד ֵמֽ Oית ְל א ַאַח<ת ָּדת�5 ְלָהִמ0 א־ִיָּקֵר7 ֺֽ א ל >ֺ י ל

ים ֽי�ם׃  -ה ְׁשל�ִׁש. ֶלְך ֶז �א ֶאל־ַהֶּמ0 אִתי5 ָלב3 ר׃ יבִנְקֵר֙ י ֶאְסֵּתֽ ת ִּדְבֵר. י ֵא- י  יג ַוַּיִּג3ידּו ְלָמְרֳּדָכ0 ֺ.אֶמר ָמְרֳּדַכ- ַוּי

ים׃ ֶלְך ִמָּכל־ַהְּיהּוִדֽ ְך ְלִהָּמֵל.ט ֵּבית־ַהֶּמ- י ְבַנְפֵׁש0 י  יד ְלָהִׁש3יב ֶאל־ֶאְסֵּת8ר ַאל־ְּתַדִּמ3 ֲחֵר3ׁש ִּכ3 ִאם־ַהֽ

יְך ּתֺאֵב8  ְּת ּוֵבית־ָאִב- ר ְוַא. �ם ַאֵח0 �ד ַלְּיהּוִדים5 ִמָּמק3 ה ַיֲֽעמ< Sֶר3ַוח ְוַהָּצָל W3ת ַהּזֺאת ֲחִריִׁשיX ָּבֵע ַע ַּתֽ י י�ֵד0 דּו ּוִמ3

את ִהַּג-ַעְּת ַלַּמְלֽכּות׃ 0ֺ 3ת ָּכז ל־ָמְרֳּדכָֽ  טו ִאם־ְלֵע יב ֶאֽ ר ְלָהִׁש. אֶמר ֶאְסֵּת- .ֺ ֵלְךF ְּכ֙נ�ס  טז י׃ַוּת

 3 ֶׁשת ָיִמים5 ַל ּו ְׁשֹל< Eאְכ֙לּו ְוַאל־ִּתְׁשּת ֺֽ ַלי ְוַאל־ּת Oּומּו ָע ן ְוצ3 ים ְּבׁשּוָׁש7 ִּנְמְצִא3 ים ַהֽ Eם ֶאת־ָּכל־ַהְּיהּוִד� ְיָלה ָוי0

ת א־ַכָּד0 ֺֽ ֶלְך5 ֲאֶׁש3ר ל �א ֶאל־ַהֶּמ֙ ן ָאב< Sּום ֵּכ8ן ּוְבֵכ י ָאצ3 י ְוַנֲֽעֺרַת- ְדִּתי׃ ַּגם־ֲאִנ. ְדִּתי ָאָבֽ ר ָאַב- ֲאֶׁש. ר  יז ְוַכֽ  ַּיֲעֺב- ַוֽ

ר׃ ה ָעָל-יו ֶאְסֵּתֽ ל ֲאֶׁשר־ִצְּוָת. ַעׂש ְּכֺכ/ I8י ַוַּי ָמְרֳּדָכ
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י א ֲחַצ<ר ּבֵ  ַוְיִה3 ד ַּבֽ Sּות ַוַּֽתֲעֺמ י ַוִּתְלַּב<ׁש ֶאְסֵּתר5 ַמְלכ0 ית ֺנ-ַכח ֵּב3ית ַהֶּמ8ֶלְך ׀ ַּבּי�3ם ַהְּׁשִליִׁש7 ֶלְך5 ַהְּפִניִמ0 ית־ַהֶּמ֙

ִית׃ ַתח ַהָּבֽ ּות ֺנ-ַכח ֶּפ. ב ַעל־ִּכֵּס<א ַמְלכּות�5 ְּבֵב3ית ַהַּמְלכ0 Sַהֶּמֶלְך י�ֵׁש Oֶלְך ֶאת־ֶאְסֵּת3ר  ב ְו Eִכְר֙א�ת ַהֶּמ F ַוְיִהי

8י ן ְּבֵעיָנ ה ֵח- ר ָנְֽׂשָא. ָחֵצ0 ֶדת5 ֶּבֽ ה ֺעֶמ֙ � ַהַּמְלָּכ7 יט ַהָּזָהב5 ֲאֶׁש3ר ְּבָיד0 ר ֶאת־ַׁשְרִב< ֶלְך ְלֶאְסֵּת7 Eו ַוּ֙י�ֶׁשט ַהֶּמ

יט׃ אׁש ַהַּׁשְרִבֽ .ֺ ר ַוִּתַּג-ע ְּבר ָׁשֵת/ְך  ג ַוִּתְקַר3ב ֶאְסֵּת0 ֶלְך ַמה־ָּל-ְך ֶאְסֵּת3ר ַהַּמְלָּכ8ה ּוַמה־ַּבָּקֽ ֺ<אֶמר ָלּה5 ַהֶּמ0 ַוּי

ּות ְוִיָּנ.  י ַהַּמְלכ- ְך׃ַעד־ֲחִצ. ן ָלֽ �ם  ד ֵתֽ �ב ָי֙ב�א ַהֶּמ<ֶלְך ְוָהָמן5 ַהּי0 ֶלְך ט8 ר ִאם־ַעל־ַהֶּמ- אֶמר ֶאְסֵּת0 3ֺ ַוּת

יִתי ֽל�׃ ה ֲאֶׁשר־ָעִׂש. א  ה ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת- >ֺ �ת ֶאת־ְּדַב3ר ֶאְסֵּת8ר ַוָּיב ֲעׂש- ן ַלֽ ֲהרּו5 ֶאת־ָהָמ0 ֶלְך ַמֽ 3ֺאֶמר ַהֶּמ0 ַוּי

ן ֶאל־ַהּמִ  ֶלְך5 ְוָהָמ0 ר׃ַהֶּמ֙ ה ֶאְסֵּתֽ ְׂשָת. ה ֲאֶׁשר־ָעֽ ְך  ו ְׁשֶּת- ָלֵת- ִין ַמה־ְּׁשֵאֽ אֶמר ַהֶּמ<ֶלְך ְלֶאְסֵּתר5 ְּבִמְׁשֵּת3ה ַהַּי0 ֺ֙ ַוּי

ׂש׃ ּות ְוֵתָעֽ י ַהַּמְלכ- ָׁשֵת/ְך ַעד־ֲחִצ. ן ָל8ְך ּוַמה־ַּבָּקֽ 3ֵתֽ י ז ְוִיָּנ ָׁשִתֽ י ּוַבָּקֽ ָלִת- ר ַוּתֺאַמ8ר ְׁשֵאֽ ַען ֶאְסֵּת-  ח ׃ַוַּת.

י ָׁשִת8 �ת ֶאת־ַּבָּקֽ ֲעׂש- י ְוַלֽ �ב ָלֵתת5 ֶאת־ְׁשֵא3ָלִת0 ֶלְך5 ט0 ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ֙ 3י ַהֶּמ7 ן ְּבֵעיֵנ Eאִתי ֵח �א  ִאם־ָמָצ֙ Dָיב
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ֶלְך׃ ר ַהֶּמֽ ה ִּכְדַב. ֱעֶׂש- ר ֶאֽ ם ּוָמָח. ֱעֶׂש3ה ָלֶה0 ן ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה5 ֲאֶׁש3ר ֶאֽ ּוא ַוֵּיֵצ<א  ט ַהֶּמ3ֶלְך ְוָהָמ7 ָהָמן5 ַּבּי�3ם ַהה0

ּנּו ַוִּיָּמֵל.א 3ע ִמֶּמ0 ֶלְך ְולֺא־ָקם5 ְולֺא־ָז י ְּבַׁש3ַער ַהֶּמ7 Eת־ָמְרֳּדַכ ן ֶאֽ �ב ֵל8ב ְוִכְרא�תF ָהָמ֙ ַח ְוט3 ָהָמ/ן  ָׂשֵמ-

ה׃ י ֵחָמֽ ל־ָמְרֳּדַכ- א אֶ  י ַעֽ � ַוִּיְׁשַל/ח ַוָּיֵב. �א ֶאל־ֵּבית8 ן ַוָּיב- . ֶרׁש ִאְׁשּֽת�׃ַוִּיְתַאַּפ3ק ָהָמ0 יו ְוֶאת־ֶז ֲהָב-  יא ת־ֺאֽ

ֶלְך5 ְוֵא3ת ֲאֶׁש3ר נִ  � ַהֶּמ֙ ר ִּגְּדל< 8יו ְוֵאתF ָּכל־ֲאֶׁש֙ ב ָּבָנ � ְוֺר3 �ד ָעְׁשר- ם ָהָמ/ן ֶאת־ְּכב. ר ָלֶה. � ַוְיַסֵּפ֙ ְּׂשא0

ֶלְך׃ י ַהֶּמֽ ים ְוַעְבֵד. א־ֵהִביָאהF  יב ַעל־ַהָּׂשִר- ֺֽ ה ַוּיֺאֶמרX ָהָמןW ַא3ף ל ר ַהַּמְלָּכDה ִעם־ַהֶּמ/ֶלְך ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת. ֶאְסֵּת֙

ֶלְך׃ רּוא־ָל-ּה ִעם־ַהֶּמֽ י ָקֽ י ְוַגם־ְלָמָח/ר ֲאִנ. י ִאם־א�ִת8 ָתה ִּכ3 ת  יג ֲאֶׁשר־ָעָׂש- ה ֵאיֶנ.ּנּו ֺׁשֶו-ה ִל8י ְּבָכל־ֵע7 Iְוָכל־ֶז

ב ּבְ  י י�ֵׁש- 3י ַהְּיהּוִד0 ר ֲאִנ<י ֺרֶאה5 ֶאת־ָמְרֳּדַכ ֶלְך׃ֲאֶׁש֙ ַער ַהֶּמֽ יו  יד ַׁש. ֲהָב7 � ְוָכל־ֺאֽ Eֶרׁש ִאְׁשּת F ֶז֙ אֶמר ל� 3ֺ ַוּת

ֶקר ַּה ֲחִמִּׁש3ים ַאָּמהW ּוַבֺּב3 ֶלְך  ַיֲֽעׂשּו־ֵעץX ָּגֺב3 א־ִעם־ַהֶּמ. ֺֽ יו ּוב 5 ָעָל0 ת־ָמְרֳּדַכי ּו ֶאֽ ֶלְך ְוִיְתל< ר ַלֶּמ7 ׀ ֱאֺמ3

ה ָׂשֵמ8ַח ַוִּייַטDב ַהָּדָב/  ץ׃ ֶאל־ַהִּמְׁשֶּת- .ַעׂש ָהֵעֽ ן ַוַּי }ס{ר ִלְפֵנ.י ָהָמ-

  

  'ופרק 

הְ  א ים ַוִּיֽ יא ֶאת־ֵס<ֶפר ַהִּזְכֺרנ�ת5 ִּדְבֵר3י ַהָּיִמ0 Sאֶמר ְלָהִב 7ֺ 3ת ַהֶּמ8ֶלְך ַוּי ה ְׁשַנ  ְדָד- ּוא ָנֽ ים ַּבַּל3ְיָלה ַהה0 י.ּו ִנְקָרִא-

ֶלְך׃ י ַהַּס8ף ַוִּיָּמֵצ3  ב ִלְפֵנ.י ַהֶּמֽ ְמֵר- ֶלְך ִמֺּׁשֽ ִריֵס3י ַהֶּמ0 ֶרׁש ְׁשֵני5 ָסֽ י ַעל־ִּבְגָת3ָנא ָוֶת7 Eיד ָמְרֳּדַכ ּוב ֲאֶׁשרF ִהִּג֙ א ָכת7

ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֽר�ׁש׃ ד ַּבֶּמ- ַח ָי0 י  ג ֲאֶׁש<ר ִּבְקׁשּו5 ִלְׁשֹל3 ר ּוְגדּוָּל/ה ְלָמְרֳּדַכ- Dה ְיָק Sה־ַּנֲעָׂש ֶלְך ַמֽ 3ֺאֶמר ַהֶּמ0 8ה ַוּי ַעל־ֶז

ר׃ � ָּדָבֽ ה ִעּמ- א־ַנֲעָׂש. ֺֽ יו ל ֶלְך5 ְמָׁש3ְרָת0 י ַהֶּמ֙ ֲעֵר< ּו ַנֽ Eאְמר ֺ֙ ֲחַצ<ר  ד ַוּי א ַלֽ ָחֵצ8ר ְוָהָמ3ן ָּב7 י ֶבֽ ֶלְך ִמ3 ֺ.אֶמר ַהֶּמ- ַוּי

י ַעל־ָהֵע-ץ ֲאֶׁשר־ֵהִכ.  ת־ָמְרֳּדַכ0 ֶלְך ִלְתל�ת5 ֶאֽ ר ַלֶּמ0 ה ֵלאֺמ3 יצ�ָנ0 ֶלְך5 ַהִח3 י  ה ין ֽל�׃ֵּבית־ַהֶּמ֙ ּו ַנֲֽעֵר< Eאְמר ֺ֙ ַוּי

ֶלְך ָיֽב�א׃ ֺ.אֶמר ַהֶּמ- ָחֵצ8ר ַוּי ן ֺעֵמ3ד ֶּבֽ יו ִהֵּנ.ה ָהָמ- ֶלְך5 ֵאָל0 �ת  ו ַהֶּמ֙ Iֲעׂש ֶלְך ַמה־ַּלֽ ֺ<אֶמר ל�5 ַהֶּמ0 ַוָּיב�אX ָהָמןW ַוּי

ֺ<אֶמר ָהָמן5 ְּבִלּב0  � ַוּי יָקר8 ֶלְך ָחֵפ3ץ ִּבֽ ר ַהֶּמ- יׁש ֲאֶׁש. Iִּני׃ָּבִא ר ִמֶּמֽ ר י�ֵת. �ת ְיָק- ֲעׂש. ץ ַהֶּמ/ֶלְך ַלֽ י ַיְחֺּפ. Sז � ְלִמ 

יָקֽר�׃ ץ ִּבֽ ֶלְך ָחֵפ. ר ַהֶּמ- יׁש ֲאֶׁש. Iן ֶאל־ַהֶּמ8ֶלְך ִא ֺ.אֶמר ָהָמ- � ַהֶּמ8ֶלְך  ח ַוּי ַבׁש־ּב- ר ָלֽ ּות ֲאֶׁש. ּוׁש ַמְלכ0 יאּו5 ְלב3 ָיִב֙

לֶ  ר ָרַכ<ב ָעָליו5 ַהֶּמ0 ּוס ֲאֶׁש֙ ּות ְּברֺאֽׁש�׃ְוס7 ר ִנַּת/ן ֶּכ.ֶתר ַמְלכ- ֲאֶׁש. יׁש  ט ְך ַוֽ Sּוס ַעל־ַיד־ִא ּוׁש ְוַהּס7 Eְוָנ֙ת�ן ַהְּלב

� ְוִהְרִּכיֻב<הּו  יָקר8 ֶלְך ָחֵפ3ץ ִּבֽ ר ַהֶּמ- יׁש ֲאֶׁש. יׁשּו5 ֶאת־ָהִא0 ים ְוִהְלִּב֙ ַּפְרְּתִמ0 ֶלְך5 ַהֽ י ַהֶּמ֙ ַעל־ַהּסּוס5 ִמָּׂשֵר<

�ב ָהִע0  יָקֽר�׃ִּבְרח3 ץ ִּבֽ ֶלְך ָחֵפ. ר ַהֶּמ- יׁש ֲאֶׁש. =ָכה ֵיָֽעֶׂש3ה ָלִא0 יו ָּכ ּו ְלָפָנ0 ְרא3 ן  י יר ְוָקֽ ֶלְך ְלָהָמ7 Eאֶמר ַהֶּמ ֺ֙ ַוּי

ב ּבְ  י ַהּי�ֵׁש- 3י ַהְּיהּוִד0 ֲעֵׂשה־ֵכן5 ְלָמְרֳּדַכ ְרָּת ַוֽ ֲאֶׁש3ר ִּדַּב0 ּוׁש ְוֶאת־ַהּסּוס5 ַּכֽ ח ֶאת־ַהְּלב< ֵהר ַק3 Oר ַהֶּמ8ֶלְך ַׁש3עַ ַמ

ְרָּת׃ ר ִּדַּבֽ ל ֲאֶׁש. ר ִמֺּכ- 8י  יא ַאל־ַּתֵּפ3ל ָּדָב0 ת־ָמְרֳּדָכ ׁש ֶאֽ ּוס ַוַּיְלֵּב- ּוׁש ְוֶאת־ַהּס0 ח ָהָמן5 ֶאת־ַהְּלב3 ַוִּיַּק<

ֶלְך חָ  ר ַהֶּמ- יׁש ֲאֶׁש. =ָכה ֵיָֽעֶׂש3ה ָלִא0 יו ָּכ יר ַוִּיְקָר3א ְלָפָנ0 �ב ָהִע0 הּו5 ִּבְרח3 יָקֽר�׃ַוַּיְרִּכיֵב֙ ץ ִּבֽ .ָׁשב ָמְרֳּדַכ-י  יב ֵפ. ַוָּי

אׁש׃ ֺֽ ּוי ר ל ַוֲֽחפ. � ָאֵב- יו  יג ֶאל־ַׁש3ַער ַהֶּמ8ֶלְך ְוָהָמן5 ִנְדַח3ף ֶאל־ֵּבית0 ֲהָב0 < ֶרׁש ִאְׁשּת�5 ּוְלָכל־ֺא3 ן ְלֶז Eר ָהָמ ַוְיַסֵּפ֙
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3 ֶרׁש ִאׁשְ  יו ְוֶז E֙ל� ֲחָכָמ F ת ָּכל־ֲאֶׁש3ר ָקָר8הּו ַוּיֺאְמרּו ל ֵא- י ֲאֶׁשרF ַהִחּ֙ל�ָת ִלְנֺּפ< Sים ָמְרֳּדַכ H3 ַרע ַהְּיהּוִד ם ִמֶּז � ִא3 ּת7

�ל ְלָפָנֽיו׃ �ל ִּתּפ- י־ָנפ. � ִּכֽ א־תּוַכ3ל ל0 ֺֽ 5  יד ְלָפָניו5 ל לּו ֶלְך ִהִּג8יעּו ַוַּיְבִה֙ י ַהֶּמ- ִריֵס. � ְוָסֽ ים ִעּמ0 ע�ָדם5 ְמַדְּבִר3

ן ֶאל־ַהִּמׁשְ  יא ֶאת־ָהָמ0 ר׃ְלָהִב3 ה ֶאְסֵּתֽ ְׂשָת. ה ֲאֶׁשר־ָעֽ ֶּת-

  

  'זפרק 

ה׃ א ר ַהַּמְלָּכֽ �ת ִעם־ֶאְסֵּת. ן ִלְׁשּת- ֶלְך5 ְוָהָמ0 א ַהֶּמ֙ >ֺ 3ם ַּבּי<�ם ַהֵּׁשִני5 ְּבִמְׁשֵּת3ה  ב ַוָּיב ר ַּג Eֶלְך ְלֶאְסֵּת ַוּיֺאֶמרF ַהֶּמ֙

ר  ָלֵת/ְך ֶאְסֵּת. ִין ַמה־ְּׁשֵאֽ ׂש׃ַהַּי0 ּות ְוֵתָעֽ י ַהַּמְלכ- ָׁשֵת/ְך ַעד־ֲחִצ. ן ָל8ְך ּוַמה־ַּבָּקֽ 3ֵתֽ ַען ֶאְסֵּת<ר  ג ַהַּמְלָּכ-ה ְוִתָּנ ַוַּת֙

י ַנְפִׁשי5 ִּבׁשְ  �ב ִּתָּנֶֽתן־ִל< ֶלְך ט8 ֶלְך ְוִאם־ַעל־ַהֶּמ- יָך5 ַהֶּמ0 אִתי ֵח<ן ְּבֵעיֶנ֙ ר ִאם־ָמָצ֙ י ְוַעִּמ- ַהַּמְלָּכה5 ַוּתֺאַמ0 י ֵא3ָלִת0

י׃ ָׁשִתֽ 5  ד ְּבַבָּקֽ ְרנּו �ת ִנְמַּכ֙ ים ְוִלְׁשָפח< ֲעָבִד֙ ִאּלּו ַלֽ Oג ּוְלַאֵּב8ד ְו� ֲהר3 יד ַלֽ י ְלַהְׁשִמ- 3י ְוַעִּמ0 5 ֲאִנ ְרנּו י ִנְמַּכ֙  ִּכ<

ֶלְך׃  . ֶזק ַהֶּמֽ ין ַהָּצ/ר ֺׁשֶו-ה ְּבֵנ י ֵא. ְׁשִּתי ִּכ3 ֱחַר0  }ס{ֶהֽ

� ה אֶמר5 ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור0 ֺ֙ � ַוּי � ִלּב- ּוא ֲאֶׁשר־ְמָלא. 3ה ה0 י־ֶז ּוא ֶזה5 ְוֵאֽ י ה. ֺ-אֶמר ְלֶאְסֵּת3ר ַהַּמְלָּכ8ה ִמ3 ׁש ַוּי

ן׃ �ת ֵּכֽ ֲעׂש. ה׃ ו ַלֽ ֶלְך ְוַהַּמְלָּכֽ ת ִמִּלְפֵנ.י ַהֶּמ- 8ה ְוָהָמ3ן ִנְבַע0 ע ַהֶּז ן ָהָר- ב ָהָמ. =יׁש ַצ3ר ְוא�ֵי0 ר ִא אֶמר ֶאְסֵּת0 3ֺ  ז ַוּת

ֶלְך  Eֶאְסֵּת3ר ַהּמַ ְוַהֶּמ ׁש ַעל־ַנְפׁש�5 ֵמֽ ד ְלַבֵּק< ִין ֶאל־ִּגַּנ-ת ַהִּביָת8ן ְוָהָמ3ן ָעַמ7 ֲחָמת�5 ִמִּמְׁשֵּת3ה ַהַּי0 ם ַּבֽ ה ִּכ3י ָק< ְלָּכ0

ֶלְך׃ ת ַהֶּמֽ ָרָע-ה ֵמֵא. ה ֵאָל/יו ָהֽ י־ָכְלָת. ה ִּכֽ ן ֶאל־ֵּב3ית ח ָרָא0 Eת ַהִּביָת ֶלְך ָׁשבF ִמִּגַּנ֙ H5 ׀ מִ   ְוַהֶּמ ִין ְוָהָמן ְׁשֵּת3ה ַהַּי7

י ַּבָּב8ִית �ׁש ֶאת־ַהַּמְלָּכ/ה ִעִּמ- Dַגם ִלְכּב Oֶלְך ֲה 3ֺאֶמר ַהֶּמ0 יָה ַוּי ל ַעל־ַהִּמָּטה5 ֲאֶׁש3ר ֶאְסֵּת3ר ָעֶל0 ר ָיָצא5  ֺנֵפ7 ַהָּדָב7

ן ָחֽפּו׃ ֶלְך ּוְפֵנ.י ָהָמ- י ַהֶּמ0 ד ִמן־ַהּסָֽ  ט ִמִּפ3 ְרב�ָנה ֶאָח֙ O3ֺאֶמר ַח 3ץ ַוּי 3ם ִהֵּנֽה־ָהֵע ֶלְך ַּג 3י ַהֶּמ7 ים ִלְפֵנ Eִריִס

ַּה ֲחִמִּׁש3ים ַאָּמ8  ן ָּגֺב- ֶלְך ֺעֵמד5 ְּבֵב3ית ָהָמ0 �ב ַעל־ַהֶּמ7 י ֲאֶׁשDר ִּדֶּבר־ט3 Sָמְרֳּדַכ ן ְלֽ ֺ.אֶמר ֲאֶׁשר־ָעָׂש_ה ָהָמ^ ה ַוּי

יו׃ ֶלְך ְּתֻל.הּו ָעָלֽ ן ַעל־ָהֵע-ץ אֲ  י ַהֶּמ- ָכה׃ ַוִּיְתלּו5 ֶאת־ָהָמ0 ֶלְך ָׁשָכֽ ת ַהֶּמ- ֲחַמ. 8י ַוֽ ין ְלָמְרֳּדָכ }ס{ֶׁשר־ֵהִכ3

  

  'חפרק 

ן ֺצֵר3ר היהודיים  א ית ָהָמ- ה ֶאת־ֵּב. ן ַהֶּמ<ֶלְך ֲאַחְׁשֵור�ׁש5 ְלֶאְסֵּת3ר ַהַּמְלָּכ0 Sּוא ָנַת ים(ַּבּי�3ם ַהה7 ) ַהְּיהּוִד8

 3 י ָּב=א ִלְפֵנ ּה׃ּוָמְרֳּדַכ7 ה הּוא־ָלֽ ר ַמ. יָדה ֶאְסֵּת- י־ִהִּג. ֶלְך ִּכֽ ֱעִביר5  ב י ַהֶּמ0 � ֲאֶׁש<ר ֶהֽ ֶלְך ֶאת־ַטַּבְעּת7 Eַסר ַהֶּמ ַוָּי֙

ן׃  ית ָהָמֽ ת־ָמְרֳּדַכ-י ַעל־ֵּב.  ִּיְּתָנ-ּה ְלָמְרֳּדָכ8י ַוָּתDֶׂשם ֶאְסֵּת/ר ֶאֽ ן ַוֽ ָהָמ0  }ס{ֵמֽ
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ר ַוְּתַדֵּבר5 ִלפְ  ג �ֶסף ֶאְסֵּת7 ֲעִביר5 ֶאת־ָרַעת5 ָהָמ3ן ַוּת3 � ְלַהֽ 3י ַרְגָל8יו ַוֵּת3ְבְּך ַוִּתְתַחֶּנן־ל7 ל ִלְפֵנ ֶלְך ַוִּתֺּפ- 3י ַהֶּמ0 ֵנ

ים׃ ב ַעל־ַהְּיהּוִדֽ ר ָחַׁש- � ֲאֶׁש. ֲחַׁשְבּת0 י ְוֵאת5 ַמֽ ֲאָגִג0 ת ַׁשְרִב3ט ַהָּזָה8ב ַוָּת3ָקם  ד ָהֽ ר ֵא- ֶלְך5 ְלֶאְסֵּת0 ַוּי<�ֶׁשט ַהֶּמ֙

ֶלְך׃ ֶאְסֵּת0  ד ִלְפֵנ.י ַהֶּמֽ ַּתֲעֺמ- יו ְוָכֵׁש<ר ַהָּדָבר5  הר ַוֽ �ב ְוִאם־ָמָצDאִתי ֵח3ן ְלָפָנ7 Eֶלְך ט ּתֺאֶמר ִאם־ַעל־ַהֶּמ֙ Oַו

ָתא5  ן־ַהְּמָד֙ ֶבת ָהָמ<ן ֶּבֽ Eֲחֶׁש ים ַמֽ ב ְלָהִׁש3יב ֶאת־ַהְּסָפִר7 S8יו ִיָּכֵת י ְּבֵעיָנ ה ֲאִנ- ֶלְך ְוט�ָב. 3י ַהֶּמ0 י ֲאֶׁש3ר הָֽ  ִלְפֵנ ֲאָגִג0

ֶלְך׃ ר ְּבָכל־ְמִדינ.�ת ַהֶּמֽ ים ֲאֶׁש- ב ְלַאֵּבד5 ֶאת־ַהְּיהּוִד0 ָרָע-ה  ו ָּכַת7 יִתי ָּבֽ ָרִא0 5 ְוֽ יָכָכ<ה אּוַכל י ֵאֽ Oִּכ

י׃  ן ֽמ�ַלְדִּתֽ יִתי ְּבָאְבַד- ָרִא0 5 ְוֽ יָכָכ<ה אּוַכל י ְוֵאֽ   }ס{ֲאֶׁשר־ִיְמָצ3א ֶאת־ַעִּמ8

אֶמר ַהֶּמ<לֶ  ז ֺ֙ ר ְוֺאת�5 ַוּי ן ָנַת3ִּתי ְלֶאְסֵּת7 Eה ֵבית־ָהָמ י ִהֵּנ֙ י ַהְּיהּוִד8 ה ּֽוְלָמְרֳּדַכ- ְך ֲאַחְׁשֵוֺרׁש5 ְלֶאְסֵּת3ר ַהַּמְלָּכ0

� ץ ַע/ל ֲאֶׁשר־ָׁשַל.ח ָיד- ּו ַעל־ָהֵע0 ים( ביהודיים ָּתל3 ינֵ  ח׃ )ַּבְּיהּוִדֽ �ב ְּבֵעֽ ים ַּכּט< Eַאֶּתם ִּכְת֙בּו ַעל־ַהְּיהּוִד Oיֶכם5 ְו

�ם ְּבַטַּב.  ֶלְך ְוַנְחּת/ ב ֲאֶׁשר־ִנְכָּת3ב ְּבֵׁשם־ַהֶּמ7 Sי־ְכָת ּו ְּבַטַּב3ַעת ַהֶּמ8ֶלְך ִּכֽ ֶלְך ְוִחְתמ- ין ְּבֵׁש3ם ַהֶּמ0 ֶלְך ֵא. ַעת ַהֶּמ-

יב׃ ֶד  ט ְלָהִׁשֽ י הּוא־ֺח3 Eֶדׁש ַהְּׁשִליִׁש ִהיא ַּבֺח֙ Oֵעת־ַה י־ַהֶּמ3ֶלְך ָּבֽ ּו ֺסְפֵרֽ ְרא3 W ַוִּיָּקֽ ן ִּבְׁשל�ָׁש3ה ְוֶעְׂשִריםX ּב� ׁש ִסיָו7

י ַהְּמִד  ים־ְוַהַּפח�תF ְוָׂשֵר֙ ים ְוֶא3ל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנֽ H3ה ָמְרֳּדַכ3י ֶאל־ַהְּיהּוִד ָכל־ֲאֶׁשר־ִצָּו �ת ֲאֶׁש3רַוִּיָּכֵת3ב ְּכֽ E׀   ינ

ה ְמִד  ים ּוֵמָאה5 ְמִדיָנ0 ּוׁש ֶׁש3ַבע ְוֶעְׂשִר< ּדּו ְוַעד־ּכ7 ּה ְוַע.ם ָוָע-ם ִּכְלֺׁשנ�8 ֵמֺה3 <ה ּוְמִדיָנה5 ִּכְכָתָב0 יָנ

ם ְוִכְלׁש�ָנֽם׃ ים ִּכְכָתָב- ל־ַהְּיהּוִד0 ם ְּבַטַּב3ַעת ַהֶּמ8ֶלְך ַוִּיְׁשַל3ח  י ְוֶא֙ ׁש ַוַּיְחֺּת- ב ְּבֵׁשם5 ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵוֺר0 ַוִּיְכֺּת7

ְכֵב<  ים ֺרֽ Eים ַּבּסּוִס ָרִצ֙ ים ְּבַידF ָהֽ Hים׃ְסָפִר ַרָּמִכֽ ים ְּבֵנ-י ָהֽ ֲאַחְׁשְּתָרִנ0 ֶכׁש5 ָהֽ ֶלְך  יא י ָהֶר֙ Eן ַהֶּמ ֲאֶׁשרF ָנַת֙

ים יל  ַלְּיהּוִד3 ד ֶאת־ָּכל־ֵח֙ Eג ּוְלַאֵּב ֲהֺר֙ ד ַעל־ַנְפָׁשםW ְלַהְׁשִמידF ְוַלֽ ֲעֺמ3 X ְוַלֽ יר ְלִהָּקֵהל ׀ ֲאֶׁש3ר ְּבָכל־ִעיר־ָוִע7

ם  ים ֺאָת- /ה ַהָּצִר. �ׁש  יב ַט3ף ְוָנִׁש8ים ּוְׁשָלָל-ם ָלֽב�ז׃ַעDם ּוְמִדיָנ ד ְּבָכל־ְמִדינ-�ת ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור8 ְּבי�3ם ֶאָח0

ר׃ ֶדׁש ֲאָדֽ ר הּוא־ֺח. ֶדׁש ְׁשֵנים־ָעָׂש- ה ָעָׂש/ר ְלֺח. 3ה  יג ִּבְׁשל�ָׁש. ן ָּדת5 ְּבָכל־ְמִדיָנ <ֵתֽ ב ְלִהָּנ ַּפְתֶׁש3ֶגן ַהְּכָת7

ּוי לְ  ה ָּגל- ְה֙י�ת היהודיים ּוְמִדיָנ0 ים ְוִלֽ ַעִּמ8 ים(ָכל־ָהֽ ם ) ֲעִתיִדים5 (עתודים ) ַהְּיהּוִד< ה ְלִהָּנֵק- ַלּי�3ם ַהֶּז0

ם׃ ְיֵביֶהֽ ת  יד ֵמֺאֽ ים ִּבְדַב3ר ַהֶּמ8ֶלְך ְוַהָּד. ים ּוְדחּוִפ- ָהִל. ּו ְמֺבֽ ים ָי.ְצא/ ֲאַחְׁשְּתָרִנ0 ֶכׁש5 ָהֽ ְכֵב<י ָהֶר֙ ים ֺרֽ Sָרִצ ָהֽ

ה׃ ִנְּתָנ-ה ְּבׁש ן ַהִּביָרֽ   }ס{ּוַׁש.

י ָיָצ3א טו Sּוץ  ּוָמְרֳּדַכ יְך ּב- ה ְוַתְכִר. ֲעֶט<ֶרת ָזָהב5 ְּגד�ָל0 ּור ַוֽ ּוׁש ַמְלכּות5 ְּתֵכ3ֶלת ָוח0 ֶלְך ִּבְלב< 3י ַהֶּמ7 ׀ ִמִּלְפֵנ

ָחה׃ ֲהָל-ה ְוָׂשֵמֽ ן ָצֽ ה  טז ְוַאְרָּגָמ8ן ְוָהִע3יר ׁשּוָׁש0 ה א�ָר- ְיָת. ים ָהֽ Iר׃ַלְּיהּוִד ן ִויָקֽ ּוְבָכל־ְמִדיָנ֙ה  יז ְוִׂשְמָח8ה ְוָׂשֺׂש-

ים מִ  יַע ִׂשְמָח<ה ְוָׂשׂש�ן5 ַלְּיהּוִד0 ר ְּדַבר־ַהֶּמ<ֶלְך ְוָדת�5 ַמִּג0 יר ְמק�ם5 ֲאֶׁש֙ ה ּוְבָכל־ִע3יר ָוִע7 Eה ְוי�3ם ּוְמִדיָנ ְׁשֶּת-

י־נָ  ים ִּכֽ ְתַיֲהִד0 ֶרץ5 ִמֽ ַעֵּמ<י ָהָא֙ ים ֵמֽ Sב ְוַרִּב� ם׃ט8 ים ֲעֵליֶהֽ ַחד־ַהְּיהּוִד- ל ַּפֽ ַפ.
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  'טפרק 

ר ִהִּגDיַע ְּדַבר־ַהֶּמ/ֶלְך ְוָדת-  א � ֲאֶׁש֙ ר י�ם5 ּב0 ה ָעָׂש. ר ִּבְׁשל�ָׁש֙ ֶדׁש ֲאָד7 ֶדׁש הּוא־ֺח3 Eר ֺח � ּוִבְׁשֵניםF ָעָׂש֙

 Eר ִׂשְּבר �ם ֲאֶׁש֙ �ת ַּבּי7 ָעׂש8 ָּמה ְלֵהֽ ים ֵה- ּו ַהְּיהּוִד/ Dר ִיְׁשְלט ּוא ֲאֶׁש֙ �ְך ה0 ם ְוַנֲֽהפ3 �ט ָּבֶה0 ְיֵב<י ַהְּיהּוִדים5 ִלְׁשל3 ּו ֺאֽ

ם׃  ְנֵאיֶהֽ ָעָת8ם  בְּבֺׂשֽ י ָרֽ ד ִּבְמַבְקֵׁש- ַח ָי0 �ׁש ִלְׁשֹל3 ם ְּבָכל־ְמִדינ�ת5 ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור0 ֵריֶה7 ים ְּבָעֽ Eִנְקֲה֙לּו ַהְּיהּוִד

ים׃ ְואִ  ַעִּמֽ ם ַעל־ָּכל־ָהֽ ל ַּפְחָּד- י־ָנַפ. ם ִּכֽ א־ָעַמ3ד ִלְפֵניֶה0 ֺֽ 3ים  גיׁש5 ל ֲאַחְׁשַּדְרְּפִנ �ת ְוָהֽ Eי ַהְּמִדינ ְוָכל־ָׂשֵר֙

ַחד־ָמְרֳּדַכ-י ֲעלֵ  ל ַּפֽ י־ָנַפ. ים ִּכֽ ים ֶאת־ַהְּיהּוִד8 ֶלְך ְמַנְּׂשִא- �ת ְוֺעֵׂש<י ַהְּמָלאָכה5 ֲאֶׁש3ר ַלֶּמ0 ם׃ ְוַהַּפח7  דיֶהֽ

יׁש ָמְרֳּדַכ-י ה�ֵל.ְך וְ  י־ָהִא. � ה�ֵל3ְך ְּבָכל־ַהְּמִדינ�8ת ִּכֽ ֶלְך ְוָׁשְמע- 5 ְּבֵב3ית ַהֶּמ0 �ל ָמְרֳּדַכי י־ָגד< ּו  הָגֽד�ל׃ ִּכֽ ַוַּיּכ<

ֶרב  ם ַמַּכת־ֶח. ְיֵביֶה0 ם ִּכְרצ�ָנֽם׃ַהְּיהּוִדים5 ְּבָכל־ֺא3 ְנֵאיֶה- ּו ְבֺׂשֽ ֶרג ְוַאְבָד8ן ַוַּיֲֽעׂש. ְרג<ּו  ו ְוֶה- ה ָהֽ ּוְבׁשּוַׁש3ן ַהִּביָר7

�ת  ׁש ֵמא- ד ֲחֵמ.   ַהְּיהּוִדים5 ְוַאֵּב0

יׁש׃    ׀  ְוֵאDת  ז   }ס{       ִאֽ

ת    }ס{  אתָ ַּפְרַׁשְנָּד/    ׀  ְוֵא.

�ן ְלפ- ת    }ס{      ַּדֽ   ׀  ְוֵא.

ָתא׃   ׀  ֵאDתוְ    ח  }ס{   ַאְסָּפֽ

ָתא ת    } ס{     ּפ�ָר/   ׀  ְוֵא.

ת    } ס{     ֲאַדְלָי-א   ׀  ְוֵא.

ָתא׃    ׀  ְוֵא<ת   ט  }ס{ ֲאִריָדֽ

  ׀  ְוֵא3ת    }ס{ ָּתא5 ׁשְ ַּפְרמַ֙ 

י  ת    } ס{     ֲאִריַס0   ׀  ְוֵא.

י ת    } ס{     ֲאִריַד-   ׀  ְוֵא.

ֶׂשֶרת   י   }ס{     ָתא׃ָזֽ יְ וַ  Oֲע  

ָתא ֺצֵר.  ן־ַהְּמָד/ י ָהָמDן ֶּבֽ ם׃ ְּבֵנ֙ ּו ֶאת־ָיָדֽ ְלח- א ָׁשֽ .ֺ ה ל ִּבָּז0 ים ָהָר8גּו ּוַב֙ ּוא ָּב3א ִמְסַּפDר  יאר ַהְּיהּוִד- ַּבּי�3ם ַהה7

ֶלְך׃ ה ִלְפֵנ.י ַהֶּמֽ ן ַהִּביָר- ֲהרּוִג/ים ְּבׁשּוַׁש. F  יב ַהֽ ְרגּו ה ָהֽ Hה ְּבׁשּוַׁש3ן ַהִּביָר ֶלְך ְלֶאְסֵּת3ר ַהַּמְלָּכ7 Eאֶמר ַהֶּמ ֺ֙ ַוּי

ּו ּוַמה־ּׁשְ ַהְּיהּו ֶלְך ֶמ3ה ָעׂש8 ן ִּבְׁשָא/ר ְמִדינ.�ת ַהֶּמ- יׁש ְוֵאת5 ֲעֶׂש3ֶרת ְּבֵנֽי־ָהָמ0 �ת ִא7 ד ֲחֵמDׁש ֵמא3 Eים ְוַאֵּב ָלֵתְך5 ִד֙ ֵאֽ

ׂש׃ �ד ְוֵתָעֽ ְך ע- ָׁשֵת. ְך ּוַמה־ַּבָּקֽ ן ָל0 3ֵתֽ �ב ִיָּנֵת3ן  יג ְוִיָּנ אֶמר ֶאְסֵּתר5 ִאם־ַעל־ַהֶּמ3ֶלְך ט0 >ֺ ר ַלְּיהּוִדים5 ַוּת ַּגם־ָמָח7

ץ׃  ּו ַעל־ָהֵעֽ ן ִיְתל. ֶרת ְּבֵנֽי־ָהָמ- �ת ְּכָד3ת ַהּי�8ם ְוֵא/ת ֲעֶׂש. ֲעׂש- ן ַלֽ ן  ידֲאֶׁש3ר ְּבׁשּוָׁש0 �ת ֵּכ0 ָעׂש3 ֶלְך5 ְלֵהֽ ֺ<אֶמר ַהֶּמ֙ ַוּי
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ן ָּתֽלּו׃  ֶרת ְּבֵנֽי־ָהָמ- ת ְּבׁשּוָׁש8ן ְוֵא/ת ֲעֶׂש. ן ָּד- ּו ַוּיִֽ  טוַוִּתָּנֵת. Sים(היהודיים ָּקֲהל ם ְּבי�3ם ) ַהְּיהּוִד3 Oן ַּג ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש7

ּו ֶאת־ָיָדֽ  ְלח- א ָׁשֽ .ֺ ה ל ִּבָּז0 יׁש ּוַב֙ �ת ִא8 ׁש ֵמא- ן ְׁשֹל. ּו ְבׁשּוָׁש0 ר ַוַּיַֽהְרג3 ֶדׁש ֲאָד0 ּוְׁשָא3ר  טזם׃ ַאְרָּבָע<ה ָעָׂשר5 ְלֺח3

 Eִּבְמִדי֙נ�ת ַהֶּמ Fים ֲאֶׁשר Hּוַהְּיהּוִד ה  ֶלְך ִנְקֲהל3 ם ֲחִמָּׁש. ְנֵאיֶה0 ם ְוָהר�ג5 ְּבֺׂש3 ְיֵביֶה0 5 ֵמֺא3 ם ְו֙נ�ַח ד ַעל־ַנְפָׁש7 ׀ ְוָעֺמ3

ם׃ ּו ֶאת־ָיָדֽ ְלח- א ָׁשֽ .ֺ ה ל ִּבָּז0 ים ָא8ֶלף ּוַב֙ �ַח ְּבַאְרָּבָע<ה ָעָׂשר5  יז ְוִׁשְבִע- ֶדׁש ֲאָד8ר ְונ7 ר ְלֺח3 ה ָעָׂש- ְּבי�ם־ְׁשל�ָׁש.

� ְועָ  ה׃ ּב0 ה ְוִׂשְמָחֽ � י-�ם ִמְׁשֶּת. ה ֺאת0 ים(והיהודיים  יחֺׂש3 � ) ְוַהְּיהּוִד3 ן ִנְקֲהלּו5 ִּבְׁשל�ָׁש<ה ָעָׂשר5 ּב0 ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוָׁש7

ה׃  ה ְוִׂשְמָחֽ � י-�ם ִמְׁשֶּת. ה ֺאת0 � ְוָעֺׂש3 ֲחִמָּׁש<ה ָעָׂשר5 ּב0 �ַח ַּבֽ � ְונ7 ר ּב8 יםַעל־ יטּוְבַאְרָּבָע.ה ָעָׂש- ן ַהְּיהּוִד3 Sֵּכ 

ים( הפרוזים ה ) ַהְּפָרִז7 ה ּוִמְׁשֶּת- ר ִׂשְמָח. ֶדׁש ֲאָד0 ת י�3ם ַאְרָּבָע<ה ָעָׂשר5 ְלֺח3 Oים ֵא ְׁשִביםX ְּבָעֵר3י ַהְּפָרז�תW ֺעִׂש7 ַהֺּיֽ

הּו׃  יׁש ְלֵרֵעֽ ַח ָמנ-�ת ִא. �ב ּוִמְׁשֹל. י ֶאת־ַהְּדָבִר-  כְוי�3ם ט8 ב ָמְרֳּדַכ0 ים ַוִּיְכֺּת3 Eח ְסָפִר ים ָהֵא8ֶּלה ַוִּיְׁשַל֙

ים׃ ְרח�ִקֽ ים ְוָהֽ �ׁש ַהְּקר�ִב- ים ֲאֶׁשר5 ְּבָכל־ְמִדינ�ת5 ַהֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור0 ְלַקֵּיםX ֲעֵליֶהםW  כא ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד7

ה ר ְוֵא/ת י�ם־ֲחִמָּׁש. ֶדׁש ֲאָד0 ת י�3ם ַאְרָּבָע<ה ָעָׂשר5 ְלֺח3 Oים ֵא ְהי�3ת ֺעִׂש7 � ְּבָכל־ָׁשָנ-ה ְוָׁשָנֽה׃  ִלֽ ר ּב8  כבָעָׂש-

ה ּו ְך ָלֶה<ם ִמָּיג�ן5 ְלִׂשְמָח0 ֶדׁש ֲאֶׁשרF ֶנְהַּפ֙ ם ְוַהֺח7 ְיֵביֶה0 חּו ָבֶה<ם ַהְּיהּוִדים5 ֵמֺא3 ים ֲאֶׁשר־ָנ֙ ֶבל ְלי�3ם ַּכָּיִמ7 ֵמֵא-

ַח מָ  ה ּוִמְׁשֹל< ם ְיֵמי5 ִמְׁשֶּת3ה ְוִׂשְמָח0 �ת א�ָת7 ֲעׂש3 �ב ַלֽ ים׃ ט8 ֶאְבֺיִנֽ הּו ּוַמָּתנ-�ת ָלֽ יׁש ְלֵרֵע0 5  כגנ�ת5 ִא3 ְוִקֵּבל

ם׃ י ֲאֵליֶהֽ ב ָמְרֳּדַכ- �ת ְוֵא/ת ֲאֶׁשר־ָּכַת. ֲעׂש8 ּלּו ַלֽ ת ֲאֶׁשר־ֵהֵח- ים ֵא. י  כד ַהְּיהּוִד0 ֲאָגִג7 ָתא ָהֽ Eן־ַהְּמָד ן ֶּבֽ F ָהָמ֙ ִּכי

י ב ַעל־ַהְּיהּוִד- ים ָחַׁש. ם׃ ֺצֵרר5 ָּכל־ַהְּיהּוִד0 ם ּֽוְלַאְּבָדֽ ל ְלֻהָּמ- ּוא ַהּג�ָר0 ל ּפּור5 ה3  כהם ְלַאְּבָד8ם ְוִהִּפ.

ים ַעל־ ב ַעל־ַהְּיהּוִד- ָרָע/ה ֲאֶׁשר־ָחַׁש. � ָהֽ Dֲחַׁשְבּת ּוב ַמֽ Sֶפר ָיׁש 3י ַהֶּמֶלְךW ָאַמ3ר ִעם־ַהֵּס0 � ּוְבֺבָאּהX ִלְפֵנ רֺאׁש8

ץ׃  � ְוֶאת־ָּבָנ-יו ַעל־ָהֵעֽ ּו ֺאת/ ן  כוְוָתל. Iּור ַעל־ֵּכ ים ָהֵא<ֶּלה פּוִרים5 ַעל־ֵׁש3ם ַהּפ0 F ַלָּיִמ֙ ְראּו ן ָקֽ Hַעל־ֵּכ

ם׃  יַע ֲאֵליֶהֽ ה ִהִּג- ָכה ּוָמ. ּו ַעל־ָּכ0 ה־ָרא3 8ֺאת ּוָמֽ 3 ֶרת ַהּז ִאֶּג י ָהֽ ּו  כזַעל־ָּכל־ִּדְבֵר- ּו( וקבלִקְּימ3 ) ְוִקְּבל3

 Fם ַהְּיהּוִדים ל ׀ ֲעֵליֶה֙ ם ְוַע֙ Eי ַהָּיִמים5  ׀ ְוַעל־ַזְרָע> ים ֵא3ת ְׁשֵנ ְהי�3ת ֺעִׂש7 �ר ִלֽ א ַיֲֽעב0 3ֺ ָּכל־ַהִּנְלִו<ים ֲעֵליֶהם5 ְול

8ם ְּבָכל־ָׁשָנ-ה ְוָׁשָנֽה׃  ם ְוִכְזַמָּנ ֶּלה ִּכְכָתָב- �ר  כחָהֵא0 �ר ָוד7 ים ְּבָכל־ּד3 Eים ְוַנֲֽעִׂש ֵאֶּלה ִנְזָּכִר֙ Oים ָה ְוַהָּיִמ3

ה  ים ִמְׁשָּפָחה5 ּוִמְׁשָּפָח0 �ְך ַהְּיהּוִד0 5 ִמּת3 א ַיַֽעְברּו >ֺ ֶּלה ל ים ָהֵא7 י ַהּפּוִר3 Sְמִדיָנ.ה ּוְמִדיָנ-ה ְוִע3יר ָוִע8יר ִויֵמ

ם׃  ּוף ִמַּזְרָעֽ א־ָיס. ֺֽ ם ל   }ס{ְוִזְכָר-

ֶקף ְלַקֵּי7 ּתִ ַוO  כט י ֶאת־ָּכל־ֺּת8 ר ַהַּמְלָּכDה ַבת־ֲאִביַח/ִיל ּוָמְרֳּדַכ.י ַהְּיהּוִד- ים ְכֺּתב ֶאְסֵּת֙ D ֶרת ַהֻּפִר/ ם ֵא3ת ִאֶּג

ית׃  ֺ-את ַהֵּׁשִנֽ ּות  לַהּז ה ַמְלכ- ים ּוֵמָאה5 ְמִדיָנ0 ַבע ְוֶעְׂשִר< ים ֶאל־ֶׁש֙ ים ֶאל־ָּכל־ַהְּיהּוִד7 Eח ְסָפִר ַוִּיְׁשַל֙

ת׃  ֱאֶמֽ �ם ֶוֽ י ָׁשל- �ׁש ִּדְבֵר. ֶּלה ִּבְזַמֵּניֶה7  לאֲאַחְׁשֵור8 Eים ָהֵא F ַהֻּפִר֙ ם ֶאת־ְיֵמי Hם ְלַקֵּי Eם ֲעֵליֶה ֲאֶׁשרF ִקַּי֙ ם ַּכֽ

�ת וְ  י ַהּצ�מ- 8ם ִּדְבֵר. ם ְוַעל־ַזְרָע ּו ַעל־ַנְפָׁש- ֲאֶׁש/ר ִקְּימ. ה ְוַכֽ 5 ְוֶאְסֵּת3ר ַהַּמְלָּכ0 ם׃ ָמְרֳּדַכ<י ַהְּיהּוִדי  לבַזֲֽעָקָתֽ
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ב ַּבּסֵֽ  ים ָהֵא8ֶּלה ְוִנְכָּת- י ַהֻּפִר- ם ִּדְבֵר. Iר ִקַּי ֲאַמ3ר ֶאְסֵּת0 }ס{ֶפר׃ ּוַמֽ

  

  'יפרק 

ֶלְך  א ׁש(אחשרש ַוָּיֶׂשםF ַהֶּמ֙ Dי ַהָּיֽם׃ ) ׀ ֲאַחְׁשֵוֺר. ֶרץ ְוִאֵּי ָרַׁשת5  בַמ/ס ַעל־ָהָא- � ּוָפֽ ּוָרת0 ֲעֵׂש<ה ָתְקּפ�5 ּוְגב3 ְוָכל־ַמֽ

� ַהֶּמ8ֶלְך  ר ִּגְּדל- י ֲאֶׁש. ס׃ ְּגֻדַּל3ת ָמְרֳּדַכ0 י ּוָפָרֽ ים ְלַמְלֵכ-י ָמַד. ֶפר5 ִּדְבֵר3י ַהָּיִמ0 ים ַעל־ֵס֙  גֲהל�א־ֵה3ם ְּכתּוִב7

י ׁש ט�  ִּכ3 ב ֶאָח8יו ֺּדֵר. ּוי ְלֺר3 ים ְוָרצ- 5 ַלְּיהּוִד0 �ׁש ְוָגד�ל י ִמְׁשֶנה5 ַלֶּמ3ֶלְך ֲאַחְׁשֵור0 � ׀ ָמְרֳּדַכ3י ַהְּיהּוִד7 ב5 ְלַעּמ0

�ם ְלָכל־זַ  ר ָׁשל- ְרֽע�׃ ְוֺדֵב.

  

  

. ְוַהּנ�ֵקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו. ְוַהָּדן ֶאת ִּדיֵננּו. ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו. ינּו ֶמֶלְך ָהע�ָלםקֵ ֱאֹל 'הַאָּתה  ָּברּוְך

ְלַעּמ� ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל  ְפָרעַהּנִ . 'הָּברּוְך ַאָּתה . ִמָּצֵרינּו ְוַהִּנְפָרע ָלנּו. ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל א�ְיֵבי ַנְפֵׁשנּו

 :ל ַהּמ�ִׁשיעַ -ָהאֵ . ָצֵריֶהם


