
 

 

 לפני המגילה:  ברכות

נּו ַעל  יו ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה. א ְמִגלָּ  ִמְקרָּ

ם. עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ ה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַביִָּמים  בָּ שָּ ֶשעָּ

ֵהם ַבְזַמן ַהֶזה.  הָּ

ם, עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ נּו ַלְזַמן  בָּ נּו ְוִהִגיעָּ נּו ְוִקְימָּ  ֶשֶהֱחיָּ

 ַהֶזה.



 

 

-ְוַעדהּוא ֲאַחְשֵורֹוש, ַהמֵֹּלְך ֵמהֹּדּו   ַוְיִהי, ִביֵמי ֲאַחְשֵורֹוש: א 

ה--ּכּוש ה, ְמִדינָּ  ֶשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמאָּ

ֵהם ב  ִמים, הָּ ְּכֶשֶבת ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ַעל ִּכֵסא ַמְלכּותֹו, --ַביָּ

ה  ֲאֶשר, ְבשּוַשן ַהִבירָּ

ל ג  ה ִמְשֶתה, ְלכָּ שָּ ְלכֹו, עָּ לֹוש, ְלמָּ יו:-ִבְשַנת שָּ דָּ יו ַוֲעבָּ רָּ ֵחיל   שָּ

ַרס ּו ֵרי ַהְמִדינֹותפָּ ַדי, ַהַפְרְתִמים ְושָּ יו—מָּ נָּ  ְלפָּ

ר, ִתְפֶאֶרת -עֶֹּשר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְוֶאת-ְבַהְראֹּתֹו, ֶאת  ד ְיקָּ

ִמים ַרִבים, ְשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום תֹו; יָּ  ְגדּולָּ

ל ה  ה ַהֶמֶלְך ְלכָּ שָּ ֵאֶלה, עָּ ִמים הָּ ם ַהִנְמְצִאים-ּוִבְמלֹואת ַהיָּ עָּ  הָּ

דֹול ְוַעד ה ְלִמגָּ ן ִמְשֶתה-ְבשּוַשן ַהִבירָּ טָּ ִשְבַעת --קָּ

 ַבֲחַצר, ִגַנת ִביַתן ַהֶמֶלְך  יִָּמים:

חּוז ְבַחְבֵלי  ו ן, ַעל-חּור ַּכְרַפס ּוְתֵכֶלת, אָּ מָּ ְגִליֵלי -בּוץ ְוַאְרגָּ

ֶכֶסף, ַעל ִרְצַפת  ב וָּ הָּ ֵשש-ַבַהטֶכֶסף, ְוַעמּוֵדי ֵשש; ִמּטֹות זָּ --וָּ

ֶרת  ְוַדר ְוסֹּחָּ



 

ב,   ז ב, ְוֵכִלים ִמֵּכִלים שֹוִנים; ְוֵיין ַמְלכּות רָּ הָּ ְוַהְשקֹות ִבְכֵלי זָּ

 ְּכַיד ַהֶמֶלְך

ת, ֵאין אֵֹּנס:  ח ל-ִּכי  ְוַהְשִתיָּה ַכדָּ ַרב -ֵכן ִיַסד ַהֶמֶלְך, ַעל ּכָּ

ִאיש.-ַלֲעשֹות, ִּכְרצֹון ִאיש--ֵביתֹו    וָּ

ִשים ט  ה ִמְשֵתה נָּ ְשתָּ ה, עָּ ֵבית, ַהַמְלכּות, --ַגם ַוְשִתי ַהַמְלּכָּ

 ֲאֶשר, ַלֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש

ִין-ַביֹום, ַהְשִביִעי, ְּכטֹוב ֵלב   י א --ַהֶמֶלְך, ַביָּ ן ִבְזתָּ ַמר ִלְמהּומָּ אָּ

א, ֵזַתר ְוַכְרַּכס, ִשבְ  א ַוֲאַבְגתָּ א ִבְגתָּ ִריִסים, ַחְרבֹונָּ ַעת ַהסָּ

ְרִתים ֶאת  ְפֵני ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש-ַהְמשָּ

ִביא ֶאת יא ה, ִלְפֵני ַהֶמֶלְך-ְלהָּ ְבֶכֶתר --ַוְשִתי ַהַמְלּכָּ

ִרים ֶאת  ַמְלכּות: ַעִמים ְוַהשָּ ְפיָּּה, ִּכי-ְלַהְראֹות הָּ טֹוַבת -יָּ

 ַמְרֶאה ִהיא

ה ַוְשִתי, יב ֵאן ַהַמְלּכָּ בֹוא ִבְדַבר ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר, ְבַיד  ַוְתמָּ לָּ

ה בֹו. ֲערָּ תֹו בָּ ִריִסים; ַוִיְקצֹּף ַהֶמֶלְך ְמאֹּד, ַוֲחמָּ    ַהסָּ

ִעִתים: יג ְדֵעי הָּ ִמים יֹּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, ַלֲחכָּ ֵכן, ְדַבר ַהֶמֶלְך, -ִּכי  ַוי

ל ִדין-ִלְפֵני, ּכָּ ת וָּ ְדֵעי דָּ  יֹּ

יו, ַּכְרְש  יד רֹּב ֵאלָּ א, ְוַהקָּ א ַתְרִשיש, ֶמֶרס ַמְרְסנָּ תָּ ר ַאְדמָּ א ֵשתָּ נָּ

ן ַדי, רֵֹּאי ְפֵני ַהֶמֶלְך, ַהיְֹּשִבים --ְממּוכָּ ַרס ּומָּ ֵרי פָּ ִשְבַעת שָּ

ה, ַבַמְלכּות  ִראשֹּנָּ

ת, ַמה טו ה, ַוְשִתי-ְּכדָּ ֹּא--ַלֲעשֹות, ַבַמְלּכָּ ה, -ַעל ֲאֶשר ל ְשתָּ עָּ

ִריִסים.ַמֲאַמר ַהֶמֶלְך אֲ -ֶאת    ַחְשֵורֹוש, ְבַיד, ַהסָּ

ֹּא ַעל טז ִרים, ל ן(, ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ְוַהשָּ ֹּאֶמר מומכן )ְממּוכָּ ַהֶמֶלְך -ַוי

ה: ה ַוְשִתי ַהַמְלּכָּ ְותָּ ל-ִּכי ַעל  ְלַבדֹו, עָּ ִרים, ְוַעל-ּכָּ ל-ַהשָּ -ּכָּ

ל ַעִמים, ֲאֶשר, ְבכָּ  שְמִדינֹות ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹו-הָּ



 

ה ַעל-ֵיֵצא ְדַבר-ִּכי יז ל-ַהַמְלּכָּ ִשים, ְלַהְבזֹות ַבְעֵליֶהן -ּכָּ ַהנָּ

ִביא ֶאת  ְבֵעיֵניֶהן: ַמר ְלהָּ ם, ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש אָּ ְמרָּ ַוְשִתי -ְבאָּ

יו נָּ ה ְלפָּ ֹּא--ַהַמְלּכָּ ה-ְול אָּ  בָּ

ַרס יח רֹות פָּ ה שָּ ֹּאַמְרנָּ ַדי, ֲאֶשר-ְוַהיֹום ַהֶזה ת ְמעּו ֶאת ּומָּ -שָּ

ֶצף קָּ יֹון וָּ ֵרי ַהֶמֶלְך; ּוְכַדי, ִבזָּ ה, ְלכֹּל, שָּ  ְדַבר ַהַמְלּכָּ

ֵתי -ַהֶמֶלְך טֹוב, ֵיֵצא ְדַבר-ַעל-ִאם יט ֵתב ְבדָּ יו, ְוִיּכָּ נָּ ַמְלכּות ִמְלפָּ

ַרס ֹּא ַיֲעבֹור:-פָּ ַדי, ְול ֹּא  ּומָּ בֹוא ַוְשִתי, ִלְפֵני ַהֶמֶלְך -ֲאֶשר ל תָּ

ה ה ִמֶמנָּ ּה ַהּטֹובָּ ּה ִיֵתן ַהֶמֶלְך, ִלְרעּותָּ  ֲאַחְשֵורֹוש, ּוַמְלכּותָּ

ם ַהֶמֶלְך ֲאֶשרְוִנְשַמע ִפְת   כ ל-גָּ ה -ַיֲעֶשה ְבכָּ ַמְלכּותֹו, ִּכי ַרבָּ

ל ר ְלַבְעֵליֶהן-ִהיא; ְוכָּ ִשים, ִיְתנּו ְיקָּ דֹול, ְוַעד--ַהנָּ ן-ְלִמגָּ טָּ  קָּ

ִרים; ַוַיַעש ַהֶמֶלְך, ִּכְדַבר  כא ר, ְבֵעיֵני ַהֶמֶלְך, ְוַהשָּ בָּ ַוִייַטב, ַהדָּ

ן  ְממּוכָּ

ל-ִרים, ֶאלַוִיְשַלח ְספָּ  כב ה -ֶאל--ְמִדינֹות ַהֶמֶלְך-ּכָּ ה ּוְמִדינָּ ְמִדינָּ

ּה, ְוֶאל בָּ ם ִּכְלשֹונֹו:-ִּכְכתָּ עָּ ל  ַעם וָּ ֵרר ְבֵביתֹו, -ִלְהיֹות ּכָּ ִאיש שֹּ

   ּוְמַדֵבר ִּכְלשֹון ַעמֹו.



 

 

ֵאֶלה, ְּכשְֹּך, ֲחַמת ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש  א ִרים הָּ ַכר--ַאַחר, ַהְדבָּ  זָּ

ה, ְוֵאת ֲאֶשר-ַוְשִתי ְוֵאת ֲאֶשר-ֶאת תָּ שָּ ֶליהָּ -עָּ  ִנְגַזר עָּ

ֹּאְמרּו ַנֲעֵרי  ב יו:-ַוי ְרתָּ רֹות   ַהֶמֶלְך, ְמשָּ ְיַבְקשּו ַלֶמֶלְך ְנעָּ

 ְבתּולֹות, טֹובֹות ַמְרֶאה

ל  ג -ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו, ְוִיְקְבצּו ֶאת-ְוַיְפֵקד ַהֶמֶלְך ְפִקיִדים, ְבכָּ

ה-לּכָּ  ה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל-ַנֲערָּ ה ֶאל-ְבתּולָּ ֵבית -שּוַשן ַהִבירָּ

ִשים, ֶאל תֹון, -ַהנָּ ִשים; ְונָּ ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶמֶלְך שֵֹּמר ַהנָּ

 ַתְמֻרֵקיֶהן

ה, ֲאֶשר ִתיַטב ְבֵעיֵני ַהֶמֶלְך ד  ִתְמֹלְך, ַתַחת ַוְשִתי; --ְוַהַנֲערָּ

ר בְ  בָּ    ֵעיֵני ַהֶמֶלְך, ַוַיַעש ֵּכן.ַוִייַטב ַהדָּ

ן ָיִאיר  ה  י, בֶּ כַׁ ִביָרה; ּוְׁשמֹו ָמְרדֳּ ן הַׁ ִאיׁש ְיהּוִדי, ָהָיה ְבׁשּוׁשַׁ

ן ן-בֶּ  ִאיׁש ְיִמיִני--ִקיׁש-ִׁשְמִעי בֶּ

ַלִים, ִעם ו  ה, ִמירּושָּ ְגלָּ ְניָּה -ֲאֶשר הָּ ה, ִעם ְיכָּ ְגְלתָּ ה ֲאֶשר הָּ ַהגֹּלָּ

ה-ֶמֶלְך ֶבל--ְיהּודָּ ה, ְנבּוַכְדֶנַצר ֶמֶלְך בָּ  ֲאֶשר ֶהְגלָּ



 

ה, ִהיא ֶאְסֵתר ַבת-ַוְיִהי אֵֹּמן ֶאת ז  ב --דֹּדֹו-ֲהַדסָּ ּה, אָּ ִּכי ֵאין לָּ

ה ְיַפת ֵאם; ְוַהַנֲערָּ ִביהָּ -וָּ תַֹּאר, ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּוְבמֹות אָּ

ַכי לֹו ְלַבת ְרדֳּ ּה מָּ חָּ ּה, ְלקָּ  ְוִאמָּ

ַמע ְדַברַוְיִהי,   ח רֹות ַרבֹות ֶאל-ְבִהשָּ ֵבץ ְנעָּ תֹו, ּוְבִהקָּ -ַהֶמֶלְך ְודָּ

ה, ֶאל ַקח ֶאְסֵתר ֶאל-שּוַשן ַהִבירָּ י; ַוִתלָּ ֵבית ַהֶמֶלְך, -ַיד ֵהגָּ

ִשים-ֶאל  ַיד ֵהַגי שֵֹּמר ַהנָּ

יו, ַוְיַבֵהל ֶא  ט  נָּ א ֶחֶסד ְלפָּ יו, ַוִתשָּ ה ְבֵעינָּ -תַוִתיַטב ַהַנֲערָּ

ְרֻאיֹות -ַתְמרּוֶקיהָּ ְוֶאת רֹות הָּ ּה, ְוֵאת ֶשַבע ַהְנעָּ ֵתת לָּ נֹוֶתהָּ לָּ מָּ

ֶתת ּה ִמֵבית ַהֶמֶלְך; ַוְיַשֶנהָּ ְוֶאת-לָּ ַנֲערֹוֶתיהָּ ְלטֹוב, ֵבית -לָּ

ִשים  ַהנָּ

ֹּא   י ה ֶאְסֵתר, ֶאת-ל ּה ְוֶאת-ִהִגידָּ ּה:-ַעמָּ ה   מֹוַלְדתָּ ַכי ִצּוָּ ְרדֳּ ִּכי מָּ

ֶלי ֹּאעָּ , ֲאֶשר ל  ַתִגיד-הָּ

ל יא יֹום-ּוְבכָּ ַכי ִמְתַהֵלְך, ִלְפֵני ֲחַצר ֵבית--יֹום וָּ ְרדֳּ -מָּ

ִשים: ַדַעת ֶאת  ַהנָּ ּה-ְשלֹום ֶאְסֵתר, ּוַמה-לָּ ֶשה בָּ  ֵיעָּ

בֹוא ֶאל יב ה לָּ ה ְוַנֲערָּ ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ִמֵקץ -ּוְבַהִגיַע תֹּר ַנֲערָּ

ּה ְּכדָּ  ר חֶֹּדשֱהיֹות לָּ שָּ ִשים ְשֵנים עָּ ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו, ְיֵמי --ת ַהנָּ

ִשים   ְמרּוֵקיֶהן: דָּ ה חֳּ ִשים, ְבֶשֶמן ַהמֹּר, ְוִששָּ דָּ ה חֳּ ִששָּ

ִשים ִמים, ּוְבַתְמרּוֵקי ַהנָּ  ַבְבשָּ

ה ֶאל יג אָּ ה בָּ ֶזה, ַהַנֲערָּ ל--ַהֶמֶלְך-ּובָּ ֵתן -ֵאת ּכָּ ֹּאַמר ִינָּ ֲאֶשר ת

ִשים, ַעדלָּ  ּה, ִמֵבית ַהנָּ בֹוא ִעמָּ  ֵבית ַהֶמֶלְך-ּה, לָּ

ה ֶאל יד בָּ ה, ּוַבבֶֹּקר ִהיא שָּ אָּ ֶעֶרב ִהיא בָּ ִשים ֵשִני, -בָּ ֵבית ַהנָּ

ֹּא  ַיד ַשַעְשַגז ְסִריס ַהֶמֶלְך, שֵֹּמר ַהִפיַלְגִשים:-ֶאל בֹוא -ל תָּ

ה ְבֵשם-ַהֶמֶלְך, ִּכי ִאם-עֹוד ֶאל ּה ַהֶמֶלְך ְוִנְקְראָּ ֵפץ בָּ  חָּ



 

ַקחֲאבִ -ֶאְסֵתר ַבת-ּוְבַהִגיַע תֹּר טו ַכי ֲאֶשר לָּ ְרדֳּ לֹו -יַחִיל דֹּד מָּ

בֹוא ֶאל ר-ְלַבת לָּ בָּ ה דָּ ֹּא ִבְקשָּ ֲאֶשר -ִּכי ִאם ֶאת--ַהֶמֶלְך, ל

ֹּאַמר ֵהַגי ְסִריס ִשים; ַוְתִהי ֶאְסֵתר נֵֹּשאת -י ַהֶמֶלְך, שֵֹּמר ַהנָּ

ל  רֶֹּאיהָּ -ֵחן, ְבֵעיֵני ּכָּ

ַקח ֶאְסֵתר ֶאל טז ֵבית ַמְלכּותֹו, -ְשֵורֹוש, ֶאלַהֶמֶלְך ֲאחַ -ַוִתלָּ

ֲעִשיִרי, הּוא  ֶשַבע, ְלַמְלכּותֹו-ִבְשַנת--חֶֹּדש ֵטֵבת-ַבחֶֹּדש הָּ

ל-ַוֶיֱאַהב ַהֶמֶלְך ֶאת יז א-ֶאְסֵתר ִמּכָּ ִשים, ַוִתשָּ ֶחֶסד -ַהנָּ ֵחן וָּ

ל יו ִמּכָּ נָּ ּה, וַ -ַהְבתּולֹות; ַויֶָּשם ֶּכֶתר-ְלפָּ ֹּאשָּ ַיְמִליֶכהָּ ַמְלכּות ְבר

 ַתַחת ַוְשִתי

ל יח דֹול, ְלכָּ יו-ַוַיַעש ַהֶמֶלְך ִמְשֶתה גָּ דָּ יו ַוֲעבָּ רָּ ֵאת, ִמְשֵתה --שָּ

ה, ַוִיֵתן ַמְשֵאת ְּכַיד ַהֶמֶלְך שָּ ה ַלְמִדינֹות עָּ חָּ  ֶאְסֵתר; ַוֲהנָּ

ַכי, יֵֹּשב ְבַשעַ  יט ְרדֳּ ֵבץ ְבתּולֹות, ֵשִנית; ּומָּ  ַהֶמֶלְך-רּוְבִהקָּ

ּה ְוֶאת כ  , -ֵאין ֶאְסֵתר, ַמֶגֶדת מֹוַלְדתָּ ֶליהָּ ה עָּ ּה, ַּכֲאֶשר ִצּוָּ ַעמָּ

י; ְוֶאת כָּ ְרדֳּ ה -מָּ ְיתָּ ה, ַּכֲאֶשר הָּ ַכי ֶאְסֵתר עֹּשָּ ְרדֳּ ַמֲאַמר מָּ

ה ִאתֹו. ְמנָּ   ְבאָּ

ַכי יֹוֵשב ְבַשַער כא ְרדֳּ ֵהם, ּומָּ ַצף בִ -ַביִָּמים הָּ ן ַהֶמֶלְך; קָּ ְגתָּ

ֶתֶרש ְשֵני ְמֵרי ַהַסף, ַוְיַבְקשּו ִלְשֹלַח יָּד, -וָּ ִריֵסי ַהֶמֶלְך, ִמשֹּ סָּ

 ַבֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹּש

ֹּאֶמר  כב ה; ַות ַכי, ַוַיֵגד ְלֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ ְרדֳּ ר ְלמָּ בָּ ַדע ַהדָּ ַוִיּוָּ

י כָּ ְרדֳּ  ֶאְסֵתר ַלֶמֶלְך, ְבֵשם מָּ

לּו ְשֵניֶהם ַעלַוְיֻבַקש ַהדָּ  כג ֵצא, ַוִיתָּ ר ַוִימָּ ֵתב, ְבֵסֶפר -בָּ ֵעץ; ַוִיּכָּ

  ִלְפֵני ַהֶמֶלְך.--ִדְבֵרי ַהיִָּמים



 

 

ֵאֶלה, ִגַדל ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ֶאת א  ִרים הָּ ן ֶבן-ַאַחר ַהְדבָּ מָּ -הָּ

ִגי ֲאגָּ א הָּ תָּ לִּכְסאֹו, מֵ -ַוְיַנְשֵאהּו; ַויֶָּשם, ֶאת--ַהְמדָּ -ַעל, ּכָּ

ִרים ֲאֶשר ִאתֹו  ַהשָּ

ל ב  ְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים -ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ֲאֶשר-ְוכָּ ְבַשַער ַהֶמֶלְך, ּכֹּ

ן מָּ ה-ִּכי--ְלהָּ ַכי-ֵכן, ִצּוָּ ְרדֳּ ֹּא --לֹו ַהֶמֶלְך; ּומָּ ֹּא ִיְכַרע, ְול ל

 ִיְשַתֲחֶוה

ֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר ג  י:--ַהֶמֶלְך ְבַשַער-ַוי כָּ ְרדֳּ ַמדּוַע   ְלמָּ

ה עֹוֵבר, ֵאת ִמְצַות ַהֶמֶלְך  ַאתָּ

ַמע, ֲאֵליֶהם;  ד  ֹּא שָּ יֹום, ְול יו יֹום וָּ ם( ֵאלָּ ְמרָּ ַוְיִהי, באמרם )ְּכאָּ

ַכי ְרדֳּ ן, ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִדְבֵרי מָּ מָּ ֶהם, -ִּכי--ַוַיִגידּו ְלהָּ ִהִגיד לָּ

 הּוא ְיהּוִדי-ֲאֶשר

ן ה  מָּ ן, -ִּכי--ַוַיְרא הָּ מָּ ֵלא הָּ ֵרַע ּוִמְשַתֲחֶוה לֹו; ַוִימָּ ַכי, ּכֹּ ְרדֳּ ֵאין מָּ

ה  ֵחמָּ



 

ַכי ְלַבדֹו   ו ְרדֳּ יו, ִלְשֹלַח יָּד ְבמָּ ַעם -ִהִגידּו לֹו, ֶאת-ִּכי--ַוִיֶבז ְבֵעינָּ

ן, ְלַהְשִמיד ֶאת מָּ י; ַוְיַבֵקש הָּ כָּ ְרדֳּ ל-מָּ לַהְיהּוִדים ֲאֶשר בְ -ּכָּ -כָּ

י--ַמְלכּות ֲאַחְשֵורֹוש כָּ ְרדֳּ  ַעם מָּ

ִראשֹון, הּוא ז  ן, ִבְשַנת ְשֵתים ֶעְשֵרה, ַלֶמֶלְך -ַבחֶֹּדש הָּ חֶֹּדש ִניסָּ

ן, ִמיֹום ְליֹום   ֲאַחְשֵורֹוש: מָּ ל ִלְפֵני הָּ ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹורָּ

ר-ּוֵמחֶֹּדש ְלחֶֹּדש ְשֵנים שָּ ר.חֶֹּדש -הּוא--עָּ   ֲאדָּ

ן, ַלֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ח  מָּ ֹּאֶמר הָּ ד -ֶיְשנֹו ַעם--ַוי ר ּוְמפֹּרָּ ד ְמֻפזָּ ֶאחָּ

ל ֵתיֶהם שֹּנֹות ִמּכָּ ַעִמים, ְבכֹּל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך; ְודָּ ם, -ֵבין הָּ עָּ

ם עִֹּשים, ְוַלֶמֶלְך ֵאין-ְוֶאת ֵתי ַהֶמֶלְך ֵאינָּ ם-דָּ  שֶֹוה, ְלַהִניחָּ

ִפים ִּכַּכר-ַעל-ִאם ט  ם; ַוֲעֶשֶרת ֲאלָּ ֵתב ְלַאְבדָּ -ַהֶמֶלְך טֹוב, ִיּכָּ

ִביא, ֶאל-ֶּכֶסף, ֶאְשקֹול ַעל ה, ְלהָּ אכָּ  ִגְנֵזי ַהֶמֶלְך-ְיֵדי עֵֹּשי ַהְמלָּ

ן ֶבן-ַויַָּסר ַהֶמֶלְך ֶאת   י מָּ ּה, ְלהָּ -ַטַבְעתֹו, ֵמַעל יָּדֹו; ַוִיְתנָּ

ִגי ֲאגָּ א הָּ תָּ  צֵֹּרר ַהְיהּוִדים--ַהְמדָּ

ם, ַלֲעשֹות בֹו  יא עָּ ְך; ְוהָּ תּון לָּ ן, ַהֶּכֶסף נָּ מָּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלהָּ ַוי

 ַּכּטֹוב ְבֵעיֶניָך

ר יֹום בֹו,  יב שָּ ה עָּ ִראשֹון, ִבְשלֹושָּ ְפֵרי ַהֶמֶלְך ַבחֶֹּדש הָּ ְראּו סֹּ ַוִיקָּ

ל ֵתב ְּככָּ ן ֶאל ֲאַחְש -ֲאֶשר-ַוִיּכָּ מָּ ה הָּ -ַהֶמֶלְך ְוֶאל-ַדְרְפֵניִצּוָּ

ה ְוֶאל-ַהַפחֹות ֲאֶשר ַעל ה ּוְמִדינָּ ה -ְמִדינָּ ם, ְמִדינָּ עָּ ֵרי ַעם וָּ שָּ

ם ִּכְלשֹונֹו: עָּ ּה ְוַעם וָּ בָּ ה ִּכְכתָּ ְבֵשם ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹּש   ּוְמִדינָּ

ם ְבַטַבַעת ַהֶמֶלְך ב, ְוֶנְחתָּ  ִנְכתָּ

ִרים בְ  יג ִצים, ֶאלְוִנְשלֹוַח ְספָּ רָּ ל-ַיד הָּ --ְמִדינֹות ַהֶמֶלְך-ּכָּ

ל-ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹּג ּוְלַאֵבד ֶאת ֵקן ַטף -ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד-ּכָּ זָּ

ר ְלחֶֹּדש ְשֵנים שָּ ה עָּ ד, ִבְשלֹושָּ ִשים ְביֹום ֶאחָּ ר הּוא-ְונָּ שָּ -עָּ

בֹוז ם, לָּ לָּ ר; ּוְשלָּ  חֶֹּדש ֲאדָּ



 

ב,  יד לַפְתֶשֶגן ַהְּכתָּ ת ְבכָּ ֵתן דָּ ל-ְלִהנָּ לּוי, ְלכָּ ה, גָּ ה ּוְמִדינָּ -ְמִדינָּ

ַעִמים  ִלְהיֹות ֲעִתִדים, ַליֹום ַהֶזה--הָּ

ה, ְבשּוַשן  טו ת ִנְתנָּ ִצים יְָּצאּו ְדחּוִפים, ִבְדַבר ַהֶמֶלְך, ְוַהדָּ רָּ הָּ

ן  ִעיר שּושָּ ן יְָּשבּו ִלְשתֹות, ְוהָּ מָּ ה; ְוַהֶמֶלְך ְוהָּ ה.ַהִבירָּ בֹוכָּ  נָּ

 

ַדע ֶאת א  ַכי, יָּ ְרדֳּ ל-ּומָּ ַכי ֶאת-ּכָּ ְרדֳּ ה, ַוִיְקַרע מָּ יו, -ֲאֶשר ַנֲעשָּ דָּ ְבגָּ

ה  ה ְגדֹולָּ קָּ ִעיר, ַוִיְזַעק ְזעָּ ֵאֶפר; ַוֵיֵצא ְבתֹוְך הָּ ַוִיְלַבש ַשק וָּ

ה רָּ  ּומָּ

בֹוא ֶאל  ַהֶמֶלְך:-ַויָּבֹוא, ַעד ִלְפֵני ַשַער  ב ַער ַהֶמֶלְך, שַ -ִּכי ֵאין לָּ

ק  ִבְלבּוש שָּ

ל ג  ה, ְמקֹום ֲאֶשר ְדַבר-ּוְבכָּ ה ּוְמִדינָּ תֹו ַמִגיעַ -ְמִדינָּ --ַהֶמֶלְך ְודָּ

ֵאֶפר, יַֻצע  דֹול ַלְיהּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵפד; ַשק וָּ ֵאֶבל גָּ

ַרִבים  לָּ



 

,  ד ִריֶסיהָּ ה( ַנֲערֹות ֶאְסֵתר ְוסָּ בֹואנָּ ּה,  ותבואינה )ַותָּ ַוַיִגידּו לָּ

ִדים ְלַהְלִביש ֶאת ה, ְמאֹּד; ַוִתְשַלח ְבגָּ -ַוִתְתַחְלַחל ַהַמְלּכָּ

יו לָּ ִסיר ַשקֹו ֵמעָּ ַכי, ּוְלהָּ ְרדֳּ ֹּא ִקֵבל--מָּ  ְול

,  ה  ֶניהָּ ִריֵסי ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר ֶהֱעִמיד ְלפָּ ְך ִמסָּ א ֶאְסֵתר ַלֲהתָּ ַוִתְקרָּ

ְרדֳּ -ַוְתַצֵּוהּו, ַעל ימָּ ַדַעת ַמה--כָּ  ֶזה-ַמה-ֶזה, ְוַעל-לָּ

ְך, ֶאל   ו י-ַוֵיֵצא ֲהתָּ כָּ ְרדֳּ ִעיר, ֲאֶשר ִלְפֵני ַשַער-ֶאל--מָּ -ְרחֹוב הָּ

 ַהֶמֶלְך

ל-ַוַיֶגד ז  ַכי, ֵאת ּכָּ ְרדֳּ ַשת ַהֶּכֶסף, -לֹו מָּ רָּ הּו; ְוֵאת פָּ רָּ ֲאֶשר קָּ

ן ִלְשקֹול ַעל מָּ ַמר הָּ  ביהודיים ִגְנֵזי ַהֶמֶלְך-ֲאֶשר אָּ

ם—)ַבְיהּוִדים(  ְלַאְבדָּ

ב-ְוֶאת  ח ת ֲאֶשר-ַפְתֶשֶגן ְּכתָּ ַתן -ַהדָּ ם, נָּ ן ְלַהְשִמידָּ ִנַתן ְבשּושָּ

בֹוא -ְלַהְראֹות ֶאת--לֹו , לָּ ֶליהָּ ּה; ּוְלַצּוֹות עָּ ֶאְסֵתר, ּוְלַהִגיד לָּ

יו-ַהֶמֶלְך ְלִהְתַחֶנן-ֶאל נָּ ּה-ַעל--לֹו ּוְלַבֵקש ִמְלפָּ  ַעמָּ

י ט  כָּ ְרדֳּ ְך; ַוַיֵגד ְלֶאְסֵתר, ֵאת ִדְבֵרי מָּ  ַויָּבֹוא, ֲהתָּ

ְך, ַוְתַצֵּוהּו ֶאל   י ֹּאֶמר ֶאְסֵתר ַלֲהתָּ י-ַות כָּ ְרדֳּ  מָּ

ל יא ל-ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ְוַעם-ּכָּ ְדִעים, ֲאֶשר ּכָּ ִאיש -ְמִדינֹות ַהֶמֶלְך יֹּ

ה ֲאֶשר יָּבֹוא ֹּא-ֶאלַהֶמֶלְך -ֶאל-ְוִאשָּ ֵצר ַהְפִניִמית ֲאֶשר ל -ֶהחָּ

ִמית, ְלַבד ֵמֲאֶשר יֹוִשיט תֹו ְלהָּ ֵרא ַאַחת דָּ -לֹו ַהֶמֶלְך ֶאת-ִיקָּ

בֹוא ֶאל ֹּא ִנְקֵראִתי לָּ יָּה; ַוֲאִני, ל ב, ְוחָּ הָּ --ַהֶמֶלְך-ַשְרִביט ַהזָּ

 ֶזה, ְשלֹוִשים יֹום

י, ֵאת ִדְבֵרי ֶאְסֵתר יב כָּ ְרדֳּ  ַוַיִגידּו ְלמָּ

ִשיב ֶאל יג ַכי, ְלהָּ ְרדֳּ ֹּאֶמר מָּ ְתַדִמי ְבַנְפֵשְך, -ַאל  ֶאְסֵתר:-ַוי

ֵלט ֵבית ל-ְלִהמָּ  ַהְיהּוִדים-ַהֶמֶלְך ִמּכָּ



 

ֹּאת-ִּכי ִאם יד ֵעת ַהז ה ַיֲעמֹוד --ַהֲחֵרש ַתֲחִריִשי, בָּ לָּ ֶרַוח ְוַהצָּ

קֹום ַאֵחר, ְוַאְת ּוֵביתַליְ  ֹּאֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדעַ -הּוִדים ִממָּ ִביְך ת -אָּ

ֹּאת, ִהַגַעְת ַלַמְלכּות-ִאם- ז  ְלֵעת ּכָּ

ִשיב ֶאל טו ֹּאֶמר ֶאְסֵתר, ְלהָּ י-ַות כָּ ְרדֳּ  מָּ

ל-ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת טז ַלי -ּכָּ ן, ְוצּומּו עָּ ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבשּושָּ

ֹּאְכלּו ְוַאל-ְוַאל יֹום-ת ה וָּ ִמים ַלְילָּ ֲאִני -ַגם--ִתְשתּו ְשֹלֶשת יָּ

בֹוא ֶאל צּום ֵּכן; ּוְבֵכן אָּ ֹּא-ְוַנֲערַֹּתי, אָּ ת, -ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר ל ַכדָּ

בָּ  ַבְדִתי, אָּ  ְדִתיְוַכֲאֶשר אָּ

י; ַוַיַעש, ְּככֹּל ֲאֶשר יז כָּ ְרדֳּ יו ֶאְסֵתר.-ַוַיֲעבֹּר, מָּ לָּ ה עָּ  ִצְּותָּ

 

ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי, ַוִתְלַבש ֶאְסֵתר ַמְלכּות, ַוַתֲעמֹּד ַבֲחַצר   א

-ַהֶמֶלְך ַהְפִניִמית, נַֹּכח ֵבית ַהֶמֶלְך; ְוַהֶמֶלְך יֹוֵשב ַעל-ֵבית

ִיתִּכסֵ   א ַמְלכּותֹו, ְבֵבית ַהַמְלכּות, נַֹּכח, ֶפַתח ַהבָּ



 

ֵצר-ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶמֶלְך ֶאת ב  ה, עֶֹּמֶדת ֶבחָּ --ֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ

יו; ַויֹוֶשט ַהֶמֶלְך ְלֶאְסֵתר, ֶאת ה ֵחן, ְבֵעינָּ ְשאָּ ב -נָּ הָּ ַשְרִביט ַהזָּ

ֹּאש ַהַשְרִביטֲאֶשר ְביָּדֹו, ַוִתְקַרב ֶאְסֵתר, וַ   ִתַגע ְבר

ּה ַהֶמֶלְך, ַמה ג  ֹּאֶמר לָּ ה; ּוַמה-ַוי ְך ֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ ֵתְך ַעד-לָּ שָּ -ַבקָּ

ְך ֵתן לָּ  ֲחִצי ַהַמְלכּות, ְוִינָּ

ֹּאֶמר ֶאְסֵתר, ִאם ד  ן --ַהֶמֶלְך טֹוב-ַעל-ַות מָּ יָּבֹוא ַהֶמֶלְך ְוהָּ

 ִשיִתי לֹועָּ -ַהִמְשֶתה ֲאֶשר-ַהיֹום, ֶאל

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ה  ן, ַלֲעשֹות ֶאת-ַמֲהרּו ֶאת--ַוי מָּ ְדַבר ֶאְסֵתר; -הָּ

ן, ֶאל מָּ ֹּא ַהֶמֶלְך ְוהָּ ה ֶאְסֵתר-ַהִמְשֶתה ֲאֶשר-ַויָּב ְשתָּ  עָּ

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלֶאְסֵתר ְבִמְשֵתה ַהַיִין, ַמה   ו ְך; -ַוי ֵתן לָּ ֵתְך ְוִינָּ ְשֵאלָּ

ֵתְך ַעדבַ -ּוַמה שָּ ש-קָּ  ֲחִצי ַהַמְלכּות, ְוֵתעָּ

ֹּאַמר: ז  ִתי  ַוַתַען ֶאְסֵתר, ַות שָּ ִתי, ּוַבקָּ  ְשֵאלָּ

אִתי ֵחן ְבֵעיֵני ַהֶמֶלְך, ְוִאם-ִאם ח  צָּ ֵתת -ַעל-מָּ ַהֶמֶלְך טֹוב, לָּ

ִתי, ְוַלֲעשֹות ֶאת-ֶאת ִתי-ְשֵאלָּ שָּ ן, ֶאל--ַבקָּ מָּ -יָּבֹוא ַהֶמֶלְך ְוהָּ

ר ֶאֱעֶשה, ִּכְדַבר ַהֶמֶלְךהַ  חָּ ֶהם, ּומָּ  ִמְשֶתה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה לָּ

ן ֶאת ט  מָּ ֵמַח ְוטֹוב ֵלב; ְוִכְראֹות הָּ ן ַביֹום ַההּוא, שָּ מָּ -ַוֵיֵצא הָּ

ֹּא ַכי ְבַשַער ַהֶמֶלְך, ְול ְרדֳּ ֹּא-מָּ ם ְול ע ִמֶמנּו-קָּ ן --זָּ מָּ ֵלא הָּ ַוִימָּ

ה-ַעל ַכי, ֵחמָּ ְרדֳּ  מָּ

ן, ַויָּבֹוא ֶאלוַ    י מָּ ֵבא ֶאת-ִיְתַאַפק הָּ יו, -ֵביתֹו; ַוִיְשַלח ַויָּ אֲֹּהבָּ

 ֶזֶרש ִאְשתֹו-ְוֶאת

ן ֶאת יא מָּ ֶהם הָּ ל-ַוְיַסֵפר לָּ יו; ְוֵאת ּכָּ נָּ ְשרֹו, ְורֹּב בָּ ֲאֶשר -ְּכבֹוד עָּ

ִרים ְוַעְבֵדי ַהֶמלֶ -ִגְדלֹו ַהֶמֶלְך ְוֵאת ֲאֶשר ִנְשאֹו, ַעל  ְךַהשָּ



 

ן יב מָּ ֹּאֶמר, הָּ ֹּא--ַוי ה ִעם-ַאף ל ה ֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ ַהֶמֶלְך -ֵהִביאָּ

ה, ִּכי ִאם-ַהִמְשֶתה ֲאֶשר-ֶאל תָּ שָּ ר ֲאִני -אֹוִתי; ְוַגם-עָּ חָּ ְלמָּ

רּוא ּה, ִעם-קָּ  ַהֶמֶלְך-לָּ

ל יג ל  ֶזה, ֵאיֶננּו שֶֹוה ִלי:-ְוכָּ ַכי -ֵעת, ֲאֶשר ֲאִני רֶֹּאה ֶאת-ְבכָּ ְרדֳּ מָּ

 יֹוֵשב, ְבַשַער ַהֶמֶלְך--ַהְיהּוִדי

ל יד ֹּאֶמר לֹו ֶזֶרש ִאְשתֹו ְוכָּ יו, ַיֲעשּו-ַות בַֹּּה ֲחִמִשים -אֲֹּהבָּ ֵעץ גָּ

ה, ּוַבבֶֹּקר ֱאמֹּר ַלֶמֶלְך ְוִיְתלּו ֶאת ֹּאמָּ -ַאמָּ יו, ּוב לָּ ַכי עָּ -ִעם-ְרדֳּ

ן, ַוַיַעש -ַהֶמֶלְך ֶאל מָּ ר ִלְפֵני הָּ בָּ ֵמַח; ַוִייַטב ַהדָּ ַהִמְשֶתה שָּ

ֵעץ.  הָּ

 

ִביא ֶאת א  ֹּאֶמר, ְלהָּ ה ְשַנת ַהֶמֶלְך; ַוי ְדדָּ ה ַההּוא, נָּ ֵסֶפר -ַבַלְילָּ

ִאים, ִלפְ  ִמים, ַוִיְהיּו ִנְקרָּ  ֵני ַהֶמֶלְךַהִזְכרֹּנֹות ִדְבֵרי ַהיָּ

ַכי ַעל ב  ְרדֳּ תּוב, ֲאֶשר ִהִגיד מָּ ֵצא כָּ ֶתֶרש ְשֵני -ַוִימָּ א וָּ נָּ ִבְגתָּ

ִריֵסי ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ִבְקשּו ִלְשֹלַח יָּד, ַבֶמֶלְך   ִמשְֹּמֵרי, ַהַסף:--סָּ

 ֲאַחְשֵורֹוש



 

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ג  ְר -ַמה--ַוי ה ְלמָּ ר ּוְגדּולָּ ה ְיקָּ ַכי, ַעלַנֲעשָּ ֶזה; -דֳּ

ֹּא יו, ל ְרתָּ ֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶמֶלְך, ְמשָּ ר-ַוי בָּ ה ִעמֹו, דָּ  ַנֲעשָּ

א, ַלֲחַצר ֵבית ד  ן בָּ מָּ ֵצר; ְוהָּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, ִמי ֶבחָּ ַהֶמֶלְך -ַוי

ה, ֵלאמֹּר ַלֶמֶלְך, ִלְתלֹות ֶאת ַכי ַעל-ַהִחיצֹונָּ ְרדֳּ ֵעץ ֲאֶשר-מָּ -הָּ

 ֵהִכין לֹו

ֹּ  ה  יוַוי ֹּאֶמר --אְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶמֶלְך, ֵאלָּ ֵצר; ַוי ֵמד ֶבחָּ ן, עֹּ מָּ ִהֵנה הָּ

 ַהֶמֶלְך, יָּבֹוא

ֹּאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך, ַמה ו  ן, ַוי מָּ ִאיש ֲאֶשר ַהֶמֶלְך -ַויָּבֹוא, הָּ ַלֲעשֹות בָּ

ן, ְבִלבֹו, ְלִמי ַיְחפֹּץ ַהֶמֶלְך  מָּ ֹּאֶמר הָּ רֹו; ַוי ֵפץ ִביקָּ ַלֲעשֹות חָּ

ר, יֹוֵתר ִמֶמִני  ְיקָּ

ן, ֶאל ז  מָּ ֹּאֶמר הָּ רֹו  ַהֶמֶלְך:-ַוי ֵפץ ִביקָּ  ִאיש, ֲאֶשר ַהֶמֶלְך חָּ

ַבש  ח ִביאּו ְלבּוש ַמְלכּות, ֲאֶשר לָּ ַכב -יָּ בֹו ַהֶמֶלְך; ְוסּוס, ֲאֶשר רָּ

ֹּאשֹו יו ַהֶמֶלְך, ַוֲאֶשר ִנַתן ֶּכֶתר ַמְלכּות, ְבר לָּ  עָּ

תֹון ַהְלבּוש ְוַהסּוס, ַעל ט  ֵרי ַהֶמֶלְך ַהַפְרְתִמים, -ַיד-ְונָּ ִאיש ִמשָּ

רֹו; ְוִהְרִּכיֻבהּו -ְוִהְלִבישּו ֶאת ֵפץ ִביקָּ ִאיש, ֲאֶשר ַהֶמֶלְך חָּ הָּ

ִאיש -ַעל ֶשה לָּ ה ֵיעָּ כָּ יו, ּכָּ נָּ ְראּו ְלפָּ ִעיר, ְוקָּ ַהסּוס, ִבְרחֹוב הָּ

ֵפץ רֹו ֲאֶשר ַהֶמֶלְך חָּ  ִביקָּ

ן, ַמֵהר ַקח ֶאת   י מָּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלהָּ ַהסּוס -ַהְלבּוש ְוֶאת-ַוי

, ַוֲעֵשה ַכי ַהְיהּוִדי, ַהיֹוֵשב ְבַשַער -ַּכֲאֶשר ִדַבְרתָּ ְרדֳּ ֵכן ְלמָּ

ר, ִמּכֹּל ֲאֶשר ִדַבְרתָּ -ַאל  ַהֶמֶלְך: בָּ  ַתֵפל דָּ

ן ֶאת יא מָּ י; -ַהסּוס, ַוַיְלֵבש ֶאת- ְוֶאתַהְלבּוש-ַוִיַקח הָּ כָּ ְרדֳּ מָּ

ִאיש  ֶשה לָּ ה ֵיעָּ כָּ יו, ּכָּ נָּ א ְלפָּ ִעיר, ַוִיְקרָּ ַוַיְרִּכיֵבהּו, ִבְרחֹוב הָּ

רֹו ֵפץ ִביקָּ  ֲאֶשר ַהֶמֶלְך חָּ



 

ַכי, ֶאל יב ְרדֳּ ב מָּ ן ִנְדַחף ֶאל-ַויָּשָּ מָּ ֵבל -ַשַער ַהֶמֶלְך; ְוהָּ ֵביתֹו, אָּ

ֹּאש  ַוֲחפּוי ר

ל יג ן ְלֶזֶרש ִאְשתֹו, ּוְלכָּ מָּ ל-ַוְיַסֵפר הָּ יו, ֵאת, ּכָּ ֲאֶשר -אֲֹּהבָּ

יו ְוֶזֶרש ִאְשתֹו, ִאם ִמֶזַרע ַהְיהּוִדים  מָּ ֹּאְמרּו לֹו ֲחכָּ הּו; ַוי רָּ קָּ

ֹּא יו ל נָּ ַכי ֲאֶשר ַהִחלֹותָּ ִלְנפֹּל ְלפָּ ְרדֳּ פֹול -ִּכי--תּוַכל לֹו-מָּ נָּ

יו נָּ  ִתפֹול, ְלפָּ

ִביא עֹו יד ִריֵסי ַהֶמֶלְך ִהִגיעּו; ַוַיְבִהלּו ְלהָּ ם ְמַדְבִרים ִעמֹו, ְוסָּ דָּ

ן, ֶאל-ֶאת מָּ ה ֶאְסֵתר.-ַהִמְשֶתה ֲאֶשר-הָּ ְשתָּ  עָּ

 

ן, ִלְשתֹות ִעם  א מָּ ֹּא ַהֶמֶלְך ְוהָּ ה-ַויָּב  ֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלֶאְסֵתר ַגם ַביֹום  ב  -ַמה--ַהֵשִני, ְבִמְשֵתה ַהַיִיןַוי

ְך; ּוַמה ֵתן לָּ ה, ְוִתנָּ ֵתְך ֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ ֵתְך ַעד-ְשֵאלָּ שָּ ֲחִצי -ַבקָּ

ש  ַהַמְלכּות, ְוֵתעָּ



 

ֹּאַמר ג  ה, ַות אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך -ִאם--ַוַתַען ֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ צָּ מָּ

ֶתןִת   ַהֶמֶלְך טֹוב:-ַעל-ַהֶמֶלְך, ְוִאם ִתי, ְוַעִמי -נָּ ִלי ַנְפִשי ִבְשֵאלָּ

ִתי שָּ  ְבַבקָּ

ִדים   ד ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִמי, ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד; ְוִאלּו ַלֲעבָּ

חֹות ִנְמַּכְרנּו, ֶהֱחַרְשִתי ר שֶֹוה, ְבֵנֶזק --ְוִלְשפָּ ִּכי ֵאין ַהצָּ

 ַהֶמֶלְך.

ֹּאֶמר ַהמֶ  ה  ה:ַוי ֹּאֶמר ְלֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ ִמי הּוא   ֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ַוי

אֹו ִלבֹו ַלֲעשֹות ֵּכן.-ֶזה הּוא, ֲאֶשר-ֶזה ְוֵאי ֹּאֶמר  ו  ְמלָּ ַות

ן ִנְבַעת, ִמִלְפֵני --ֶאְסֵתר מָּ ע ַהֶזה; ְוהָּ רָּ ן הָּ מָּ ִאיש ַצר ְואֹוֵיב, הָּ

ה  ַהֶמֶלְך ְוַהַמְלּכָּ

ם  ז תֹו, ִמִמְשֵתה ַהַיִין, ֶאל ְוַהֶמֶלְך קָּ ן -ַבֲחמָּ מָּ ן; ְוהָּ ִגַנת, ַהִביתָּ

ַמד, ְלַבֵקש ַעל ה-עָּ ה, ִּכי--ַנְפשֹו ֵמֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ אָּ ה -ִּכי רָּ ְלתָּ כָּ

ה ֵמֵאת ַהֶמֶלְך עָּ רָּ יו הָּ  ֵאלָּ

ן ֶאל ח  ב ִמִגַנת ַהִביתָּ ן -ְוַהֶמֶלְך שָּ מָּ נֵֹּפל ֵבית ִמְשֵתה ַהַיִין, ְוהָּ

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, ֲהַגם ִלְכבֹוש -ַעל , ַוי ֶליהָּ ה ֲאֶשר ֶאְסֵתר עָּ ַהִמּטָּ

ן, -ֶאת מָּ א ִמִפי ַהֶמֶלְך, ּוְפֵני הָּ ר, יָּצָּ בָּ ִית; ַהדָּ ה ִעִמי ַבבָּ ַהַמְלּכָּ

פּו  חָּ

ד ִמן ט  ה ֶאחָּ ֹּאֶמר ַחְרבֹונָּ ִריִסים ִלְפֵני ַהֶמֶלְך, ַגם ִהֵנה-ַוי -ַהסָּ

ֵעץ  ַכי ֲאֶשר ִדֶבר-ֲאֶשרהָּ ְרדֳּ ן ְלמָּ מָּ ה הָּ שָּ ַהֶמֶלְך עֵֹּמד -טֹוב ַעל-עָּ

ן מָּ יו--ְבֵבית הָּ לָּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, ְתֻלהּו עָּ ה; ַוי ַּה, ֲחִמִשים ַאמָּ בֹּ  גָּ

ן, ַעל-ַוִיְתלּו, ֶאת   י מָּ ֵעץ, ֲאֶשר-הָּ י; ַוֲחַמת -הָּ כָּ ְרדֳּ ֵהִכין ְלמָּ

ה. כָּ כָּ  ַהֶמֶלְך, שָּ



 

 

ה, ֶאתבַ   א ַתן ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ְלֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ -יֹום ַההּוא, נָּ

א ִלְפֵני  ַכי, בָּ ְרדֳּ ן, צֵֹּרר היהודיים )ַהְיהּוִדים(; ּומָּ מָּ ֵבית הָּ

ה ֶאְסֵתר, ַמה הּוא-ִּכי--ַהֶמֶלְך ּה-ִהִגידָּ  לָּ

מָּ -ַויַָּסר ַהֶמֶלְך ֶאת ב  ּה, ַטַבְעתֹו, ֲאֶשר ֶהֱעִביר ֵמהָּ ן, ַוִיְתנָּ

ֶשם ֶאְסֵתר ֶאת י; ַותָּ כָּ ְרדֳּ ַכי, ַעל-ְלמָּ ְרדֳּ ן.-מָּ מָּ  ֵבית הָּ

יו; ַוֵתְבְך  ג  ַותֹוֶסף ֶאְסֵתר, ַוְתַדֵבר ִלְפֵני ַהֶמֶלְך, ַוִתפֹּל, ִלְפֵני ַרְגלָּ

ִגי, ְוֵאת ַמֲחַשְבתֹו, -לֹו, ְלַהֲעִביר ֶאת-ַוִתְתַחֶנן ֲאגָּ ן הָּ מָּ ַעת הָּ רָּ

ַשב ַעלאֲ   ַהְיהּוִדים-ֶשר חָּ

ם ֶאְסֵתר,  ד  קָּ ב; ַותָּ הָּ ַויֹוֶשט ַהֶמֶלְך ְלֶאְסֵתר, ֵאת ַשְרִבט ַהזָּ

 ַוַתֲעמֹּד ִלְפֵני ַהֶמֶלְך

ֹּאֶמר ִאם ה  ֵשר -ַהֶמֶלְך טֹוב ְוִאם-ַעל-ַות יו, ְוכָּ נָּ אִתי ֵחן ְלפָּ צָּ מָּ

ה ֲאִני,  ר ִלְפֵני ַהֶמֶלְך, ְוטֹובָּ בָּ יוַהדָּ ִשיב ֶאת--ְבֵעינָּ ֵתב ְלהָּ -ִיּכָּ

ן ֶבן מָּ ִרים, ַמֲחֶשֶבת הָּ ַתב ְלַאֵבד -ַהְספָּ ִגי, ֲאֶשר ּכָּ ֲאגָּ א הָּ תָּ ַהְמדָּ

ל-ֶאת  ְמִדינֹות ַהֶמֶלְך-ַהְיהּוִדים, ֲאֶשר ְבכָּ



 

ה, ֲאֶשר   ו עָּ רָּ ִאיִתי, בָּ ה אּוַכל, ְורָּ כָּ א ֶאת-ִּכי ֵאיכָּ ַעִמי; -ִיְמצָּ

ה אּו כָּ ְבַדן מֹוַלְדִתי.ְוֵאיכָּ ִאיִתי, ְבאָּ  ַכל ְורָּ

ַכי   ז ְרדֳּ ה, ּוְלמָּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹּש ְלֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ ַוי

לּו ַעל-ִהֵנה ֵבית  ַהְיהּוִדי: ַתִתי ְלֶאְסֵתר, ְואֹּתֹו תָּ ן נָּ מָּ ֵעץ-הָּ --הָּ

ַלח יָּדֹו, ביהודיים )ַבְיהּוִדים(-ַעל ֲאֶשר  שָּ

ַהְיהּוִדים ַּכּטֹוב ְבֵעיֵניֶכם, ְבֵשם ַהֶמֶלְך, -ִּכְתבּו ַעל ְוַאֶתם ח 

ב ֲאֶשר-ִּכי  ְוִחְתמּו, ְבַטַבַעת ַהֶמֶלְך: ב ְבֵשם-ְכתָּ ַהֶמֶלְך, -ִנְכתָּ

ִשיב--ְוַנְחתֹום ְבַטַבַעת ַהֶמֶלְך  ֵאין ְלהָּ

ְפֵרי ט  ְראּו סֹּ ֵעת-ַוִיקָּ חֶֹּדש -ַבחֶֹּדש ַהְשִליִשי הּואַהִהיא -ַהֶמֶלְך בָּ

ל ֵתב ְּככָּ ה ְוֶעְשִרים בֹו, ַוִיּכָּ ן, ִבְשלֹושָּ ַכי -ֲאֶשר-ִסיוָּ ְרדֳּ ה מָּ ִצּוָּ

ֲאַחְשַדְרְפִנים-ֶאל ֵרי ַהְמִדינֹות -ַהְיהּוִדים ְוֶאל הָּ ְוַהַפחֹות ְושָּ

ה ְמ -ֲאֶשר ֵמהֹּדּו ְוַעד ה ּכּוש ֶשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמאָּ ה, ְמִדינָּ ִדינָּ

ם ִּכְלשֹּנֹו; ְוֶאל עָּ ּה ְוַעם וָּ בָּ ה ִּכְכתָּ ם, --ַהְיהּוִדים-ּוְמִדינָּ בָּ ִּכְכתָּ

ם  ְוִכְלשֹונָּ

ַוִיְכתֹּב, ְבֵשם ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹּש, ַוַיְחתֹּם, ְבַטַבַעת ַהֶמֶלְך;    י

ְכֵבי הָּ  ִצים ַבסּוִסים רֹּ רָּ ִרים ְבַיד הָּ ֶרֶכש, ַוִיְשַלח ְספָּ

ִנים ֲאַחְשְתרָּ ִכים--הָּ ַרמָּ  ְבֵני, הָּ

ל יא ַתן ַהֶמֶלְך ַלְיהּוִדים ֲאֶשר ְבכָּ ֵהל -ִעיר-ֲאֶשר נָּ ִעיר, ְלִהקָּ וָּ

ם-ְוַלֲעמֹּד ַעל ל-ְלַהְשִמיד ְוַלֲהרֹּג ּוְלַאֵבד ֶאת--ַנְפשָּ ֵחיל ַעם -ּכָּ

ם,  לָּ ִשים; ּוְשלָּ ם, ַטף ְונָּ ִרים אֹּתָּ ה ַהצָּ בֹוזּוְמִדינָּ  לָּ

ל יב ד, ְבכָּ ר --ְמִדינֹות ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש-ְביֹום ֶאחָּ שָּ ה עָּ ִבְשלֹושָּ

ר, הּוא-ְלחֶֹּדש ְשֵנים שָּ ר-עָּ  חֶֹּדש ֲאדָּ

ל יג ת ְבכָּ ֵתן דָּ ב, ְלִהנָּ ל-ַפְתֶשֶגן ַהְּכתָּ לּוי, ְלכָּ ה, גָּ ה ּוְמִדינָּ -ְמִדינָּ

ַעִמים; ְוִלְהיֹות היהודיים )ַהְיהּו ִדים( עתודים )ֲעִתיִדים( הָּ

ְיֵביֶהם ֵקם ֵמאֹּ  ַליֹום ַהֶזה, ְלִהנָּ



 

ִלים  יד ִנים, יְָּצאּו ְמבֹּהָּ ֲאַחְשְתרָּ ֶרֶכש, הָּ ְכֵבי הָּ ִצים רֹּ רָּ הָּ

ה. ה, ְבשּוַשן ַהִבירָּ ת ִנְתנָּ  ּוְדחּוִפים, ִבְדַבר ַהֶמֶלְך; ְוַהדָּ

ְך, בִ  לֶּ מֶּ י ָיָצא ִמִלְפֵני הַׁ כַׁ ת ָוחּור, טו ּוָמְרדֳּ ְלכּות ְתֵכלֶּ ְלבּוׁש מַׁ

ְרָגָמן; ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן,  ְכִריְך בּוץ ְואַׁ ת ָזָהב ְגדֹוָלה, ְותַׁ רֶּ ֲעטֶּ וַׁ

 ָצֲהָלה ְוָשֵמָחה

ר. טז ן, ִויקָּ שֹּ ה, ְושָּ ה ְוִשְמחָּ ה אֹורָּ ְיתָּ ל יז  ַלְיהּוִדים, הָּ -ּוְבכָּ

ל ה ּוְבכָּ ה ּוְמִדינָּ ִעיר, ְמקֹום אֲ -ְמִדינָּ ַהֶמֶלְך -ֶשר ְדַברִעיר וָּ

שֹון ַלְיהּוִדים, ִמְשֶתה ְויֹום טֹוב;  ה ְושָּ תֹו ַמִגיַע, ִשְמחָּ ְודָּ

ֶרץ, ִמְתַיֲהִדים אָּ ַפל ַפַחד-ִּכי--ְוַרִבים ֵמַעֵמי הָּ ַהְיהּוִדים, -נָּ

 ֲעֵליֶהם.

 

ר חֶֹּדש הּוא  א שָּ ר יֹום-ּוִבְשֵנים עָּ שָּ ה עָּ ר, ִבְשלֹושָּ בֹו,  חֶֹּדש ֲאדָּ

שֹות:-ֲאֶשר ִהִגיַע ְדַבר תֹו, ְלֵהעָּ ַביֹום, ֲאֶשר ִשְברּו   ַהֶמֶלְך ְודָּ

ֶהם, ְוַנֲהפֹוְך הּוא, ֲאֶשר ִיְשְלטּו  ְיֵבי ַהְיהּוִדים ִלְשלֹוט בָּ אֹּ

ְנֵאיֶהם ה ְבשֹּ  ַהְיהּוִדים ֵהמָּ



 

ל  ב ֵריֶהם, ְבכָּ ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ְמִדינֹות -ִנְקֲהלּו ַהְיהּוִדים ְבעָּ

ֹּא ם; ְוִאיש ל תָּ עָּ ַמד ִלְפֵניֶהם, ִּכי-ִלְשֹלַח יָּד, ִבְמַבְקֵשי רָּ ַפל -עָּ נָּ

ם ַעל ל-ַפְחדָּ ַעִמים-ּכָּ  הָּ

ל  ג ה -ְוכָּ אכָּ ֵשי ַהְמלָּ ֲאַחְשַדְרְפִנים ְוַהַפחֹות, ְועֹּ ֵרי ַהְמִדינֹות ְוהָּ שָּ

ַפל ַפַחד-ִּכי  ַהְיהּוִדים:-ְמַנְשִאים, ֶאת--ֲאֶשר ַלֶמֶלְך ַכי, -נָּ ְרדֳּ מָּ

 ֲעֵליֶהם

ל-ִּכי  ד ְמעֹו הֹוֵלְך ְבכָּ ַכי ְבֵבית ַהֶמֶלְך, ְושָּ ְרדֳּ דֹול מָּ -גָּ

דֹול-ִּכי  ַהְמִדינֹות: ַכי, הֹוֵלְך ְוגָּ ְרדֳּ ִאיש מָּ  הָּ

ל  ה ְיֵביֶהם, ַמַּכת-ַוַיּכּו ַהְיהּוִדים ְבכָּ ן; ַוַיֲעשּו ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבדָּ -אֹּ

ם ְנֵאיֶהם, ִּכְרצֹונָּ  ְבשֹּ

ְרגּו ַהְיהּוִדים ְוַאֵבד   ו ה, הָּ  ֲחֵמש ֵמאֹות,--ּוְבשּוַשן ַהִבירָּ

 ְוֵאת ז   ִאיש

 ְוֵאת     אָת ַפְרַשְנדָּ 

  ְוֵאת    ַדְלפֹון,

א. תָּ  ְוֵאת ח          ַאְספָּ

א תָּ  ְוֵאת    פֹורָּ

  ְוֵאת    ֲאַדְליָּא,

א. תָּ  ְוֵאת ט         ֲאִרידָּ

אְׁש ַפְרמַ   ְוֵאת   תָּ

  ְוֵאת   ֲאִריַסי,

ֵאתו   ֲאִריַדי ְ   

א.זָ ַויְ     ֲעֶשֶרת י         תָּ

ן ֶבן מָּ א, צֵֹּרר ַהְיהּוִדים-ְבֵני הָּ תָּ ה--ַהְמדָּ גּו; ּוַבִבזָּ רָּ ְלחּו, --הָּ ֹּא שָּ ל

ם-ֶאת  יָּדָּ

ה יא א ִמְסַפר ַהֲהרּוִגים ְבשּוַשן ַהִבירָּ ִלְפֵני --ַביֹום ַההּוא, בָּ

 ַהֶמֶלְך



 

ְרגּו  יב ה הָּ ה, ְבשּוַשן ַהִבירָּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ ַוי

ן-ַהְיהּוִדים ְוַאֵבד ֲחֵמש ֵמאֹות ִאיש ְוֵאת ֲעֶשֶרת ְבֵני מָּ --הָּ

ר ְמִדינֹות ַהמֶ  שּו; ּוַמהִבְשאָּ ְך, -ֶלְך, ֶמה עָּ ֵתן לָּ ֵתְך ְוִינָּ ְשֵאלָּ

ש-ּוַמה ֵתְך עֹוד ְוֵתעָּ שָּ  ַבקָּ

ֹּאֶמר ֶאְסֵתר, ִאם יג ֵתן ַגם--ַהֶמֶלְך טֹוב-ַעל-ַות ר ַלְיהּוִדים -ִינָּ חָּ מָּ

ת ַהיֹום; ְוֵאת ֲעֶשֶרת ְבֵני ן, ַלֲעשֹות ְּכדָּ ן, ִיְתלּו -ֲאֶשר ְבשּושָּ מָּ הָּ

ֵעץ-ַעל  הָּ

ן; ְוֵאת ֲעֶשֶרת  יד ת ְבשּושָּ ֵתן דָּ שֹות ֵּכן, ַוִתנָּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלֵהעָּ ַוי

לּו-ְבֵני ן, תָּ מָּ  הָּ

ֲהלּו היהודיים )ַהְיהּוִדים( ֲאֶשר טו ן, ַגם ְביֹום -ַוִיקָּ ְבשּושָּ

ן, ְשֹלש מֵ  ר, ַוַיַהְרגּו ְבשּושָּ ר ְלחֶֹּדש ֲאדָּ שָּ ה עָּ עָּ אֹות ִאיש; ַאְרבָּ

ה ְלחּו, ֶאת--ּוַבִבזָּ ֹּא שָּ ם-ל  יָּדָּ

מֹּד ַעל טז ר ַהְיהּוִדים ֲאֶשר ִבְמִדינֹות ַהֶמֶלְך ִנְקֲהלּו ְועָּ -ּוְשאָּ

ה ְוִשְבִעים  ְנֵאיֶהם, ֲחִמשָּ רֹוג ְבשֹּ ְיֵביֶהם, ְוהָּ ם, ְונֹוַח ֵמאֹּ ַנְפשָּ

ה ֶלף; ּוַבִבזָּ ְלחּו, ֶאת--אָּ ֹּא שָּ ם-ל  יָּדָּ

ר בֹו, -יֹוםבְ  יז שָּ ה עָּ עָּ ר; ְונֹוַח, ְבַאְרבָּ ר, ְלחֶֹּדש ֲאדָּ שָּ ה עָּ ְשלֹושָּ

ה ה אֹּתֹו, יֹום ִמְשֶתה ְוִשְמחָּ שֹּ  ְועָּ

ר -והיהודיים )ְוַהְיהּוִדים( ֲאֶשר יח שָּ ה עָּ ן, ִנְקֲהלּו ִבְשלֹושָּ ְבשּושָּ

ה  ר, בֹו; ְונֹוַח, ַבֲחִמשָּ שָּ ה עָּ עָּ ה אֹּתֹו, בֹו, ּוְבַאְרבָּ שֹּ ר בֹו, ְועָּ שָּ עָּ

ה  יֹום ִמְשֶתה ְוִשְמחָּ

ֵרי -ַעל יט ִזים(, ַהיְֹּשִבים ְבעָּ ֵּכן ַהְיהּוִדים הפרוזים )ַהְפרָּ

זֹות ה --ַהְפרָּ ר, ִשְמחָּ ר ְלחֶֹּדש ֲאדָּ שָּ ה עָּ עָּ עִֹּשים ֵאת יֹום ַאְרבָּ

נֹות, ִאיש ְלֵרֵעה  ּוּוִמְשֶתה ְויֹום טֹוב; ּוִמְשֹלַח מָּ

ַכי, ֶאת   כ ְרדֳּ ִרים ֶאל-ַוִיְכתֹּב מָּ ֵאֶלה; ַוִיְשַלח ְספָּ ִרים הָּ ל-ַהְדבָּ -ּכָּ

ל ַהְקרֹוִבים, --ְמִדינֹות ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש-ַהְיהּוִדים, ֲאֶשר ְבכָּ

ְרחֹוִקים  ְוהָּ



 

ר ְלחֶֹּדש --ְלַקֵים, ֲעֵליֶהם כא שָּ ה עָּ עָּ ִלְהיֹות עִֹּשים ֵאת יֹום ַאְרבָּ

ר, ְוֵאת יֹוםאֲ  ר בֹו:-דָּ שָּ ה עָּ ל  ֲחִמשָּ ה-ְבכָּ נָּ ה, ְושָּ נָּ  שָּ

ְיֵביֶהם, ְוַהחֶֹּדש ֲאֶשר -ַּכיִָּמים, ֲאֶשר כב ֶהם ַהְיהּוִדים ֵמאֹּ חּו בָּ נָּ

ה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב; ַלֲעשֹות  גֹון ְלִשְמחָּ ֶהם ִמיָּ ֶנְהַפְך לָּ

ה, ּוִמְש  ם, ְיֵמי ִמְשֶתה ְוִשְמחָּ נֹות ִאיש ְלֵרֵעהּו, אֹותָּ ֹלַח מָּ

ִנים ֶאְביֹּ נֹות לָּ  ּוַמתָּ

ַתב -ֵהֵחלּו, ַלֲעשֹות; ְוֵאת ֲאֶשר-ְוִקֵבל, ַהְיהּוִדים, ֵאת ֲאֶשר כג ּכָּ

ַכי, ֲאֵליֶהם ְרדֳּ  מָּ

ן ֶבן כד מָּ ל-ִּכי הָּ ִגי, צֵֹּרר ּכָּ ֲאגָּ א הָּ תָּ ַשב ַעל--ַהְיהּוִדים-ַהְמדָּ -חָּ

םַהְיהּוִדים, ְלַאְבדָּ  ם ּוְלַאְבדָּ ל, ְלֻהמָּ  ם; ְוִהִפל פּור הּוא ַהגֹורָּ

ַמר ִעם כה ּה, ִלְפֵני ַהֶמֶלְך, אָּ ַהֵסֶפר, יָּשּוב ַמֲחַשְבתֹו -ּוְבבֹּאָּ

ה ֲאֶשר עָּ רָּ ַשב ַעל-הָּ לּו אֹּתֹו ְוֶאת-ַהְיהּוִדים ַעל-חָּ ֹּאשֹו; ְותָּ -ר

יו, ַעל נָּ ֵעץ-בָּ  הָּ

ֵא -ַעל כו ִמים הָּ ְראּו ַליָּ ֵּכן, -ַעל--ֵשם ַהפּור-ֶלה פּוִרים, ַעלֵּכן קָּ

ל-ַעל ה-ּכָּ ֹּאת; ּומָּ ִאֶגֶרת ַהז אּו ַעל-ִדְבֵרי הָּ ה ִהִגיַע -רָּ ה, ּומָּ כָּ ּכָּ

 ֲאֵליֶהם

ל-ִקְימּו וקבל )ְוִקְבלּו( ַהְיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל כז ם ְוַעל ּכָּ -ַזְרעָּ

ֹּא ַיֲעבֹור ִמים --ַהִנְלִוים ֲעֵליֶהם, ְול ִלְהיֹות עִֹּשים ֵאת ְשֵני ַהיָּ

ם: ם ְוִכְזַמנָּ בָּ ֵאֶלה, ִּכְכתָּ ל  הָּ ה-ְבכָּ נָּ ה, ְושָּ נָּ  שָּ

ִרים ְוַנֲעִש  כח ֵאֶלה ִנְזּכָּ ִמים הָּ לְוַהיָּ ה -ים ְבכָּ חָּ דֹור, ִמְשפָּ דֹור וָּ

ֵאֶלה,  ִעיר; ִויֵמי ַהפּוִרים הָּ ה, ְוִעיר וָּ ה ּוְמִדינָּ ה, ְמִדינָּ חָּ ּוִמְשפָּ

ֹּא ם, ל ֹּא ַיַעְברּו ִמתֹוְך ַהְיהּוִדים, ְוִזְכרָּ ם.-ל  יָּסּוף ִמַזְרעָּ

ה ַבת כט ַכי ַהְיהּוִדי-ַוִתְכתֹּב ֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ ְרדֳּ -ֶאת--ֲאִביַחִיל, ּומָּ

ל ֹּאת  תֶֹּקף:-ּכָּ  ַהֵשִנית—ְלַקֵים, ֵאת ִאֶגֶרת ַהֻפִרים ַהז

ִרים ֶאל   ל ל-ַוִיְשַלח ְספָּ ה -ַהְיהּוִדים, ֶאל-ּכָּ ֶשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמאָּ

ה לֹום, ֶוֱאֶמת  ש:ַמְלכּות, ֲאַחְשֵורֹו--ְמִדינָּ  ִדְבֵרי שָּ



 

ֵאֶלה ִבְזַמֵניֶהם, ַּכֲאֶשר ִקַים -ְלַקֵים ֶאת לא ְיֵמי ַהֻפִרים הָּ

ה, ְוַכֲאֶשר ִקְימּו ַעל ַכי ַהְיהּוִדי ְוֶאְסֵתר ַהַמְלּכָּ ְרדֳּ -ֲעֵליֶהם מָּ

ם, ְוַעל ם:-ַנְפשָּ ם  ַזְרעָּ תָּ  ִדְבֵרי ַהצֹומֹות, ְוַזֲעקָּ

ב, ַבֵסֶפר.--ר ֶאְסֵתרּוַמֲאמַ  לב ֵאֶלה; ְוִנְכתָּ  ִקַים, ִדְבֵרי ַהֻפִרים הָּ

 
ֶרץ, ְוִאֵיי ַהיָּם-ַויֶָּשם ַהֶמֶלְך אחשרש )ֲאַחְשֵורֹּש( ַמס ַעל  א אָּ  הָּ

ל  ב ַכי, ֲאֶשר -ְוכָּ ְרדֳּ ַשת ְגֻדַלת מָּ רָּ תֹו, ּופָּ ְקפֹו, ּוְגבּורָּ ַמֲעֵשה תָּ

ִמים, -ֵהם ְּכתּוִבים, ַעל-לֹואהֲ --ִגְדלֹו ַהֶמֶלְך ֵסֶפר ִדְבֵרי ַהיָּ

ס רָּ ַדי ּופָּ  ְלַמְלֵכי, מָּ

ְׁשֵורֹוׁש, ְוָגדֹול   ג ְך ֲאחַׁ לֶּ מֶּ ה לַׁ ְיהּוִדי, ִמְׁשנֶּ י הַׁ כַׁ ִכי ָמְרדֳּ

ָחיו ְיהּוִדים, ְוָרצּוי ְלֹרב אֶּ מֹו, ְוֹדֵבר ָׁשלֹום --לַׁ ֹדֵרׁש טֹוב ְלעַׁ

ְרעֹו.-ְלָכל  זַׁ

 

 מגילה:ברכה אחרי ה

ן ֶאת ִדיֵננּו, ְוַהנֹוֵקם ֶאת  ב ֶאת ִריֵבנּו, ְוַהדָּ רָּ ם, הָּ עֹולָּ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ

 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ֵרינּו. בָּ נּו ִמצָּ ע לָּ ל אֹוְיֵבי ַנְפֵשנּו, ְוַהִנְפרָּ ֵתנּו, ְוַהְמַשֵלם ְגמּול ְלכָּ ִנְקמָּ

ע ְלַעמֹו  ֵאל ַהמֹוִשיַע.ַהִנְפרָּ ֵריֶהם, הָּ ל צָּ ֵאל ִמּכָּ  ִיְשרָּ


