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Méguilat Esther 
Quelques lois : 

• Il  faut  écouter  la Méguila  deux  fois  pendant 
Pourim : le soir et le jour. 

• Il  faut  être  attentif  à  chaque  mot  de  la 
Méguila.  C’est  pourquoi  on  ne  fait  du  bruit 
(avec  les  crécelles,  etc)  qu’aux  endroits  qui 
conviennent.  Celui  qui  lit  la Méguila  attendra 
que  le  silence  soit  revenu  pour  reprendre  la 
lecture. 

• La  coutume  ‘Habad  est  de  ne  faire  du  bruit 
que  lorsque  le  nom  de  Haman  est mentionné 
avec  un  qualificatif  (Comme  « Haman  ben 
Hamdata »). 

• Il faut écouter les bénédictions prononcées par 
l’officiant  et  dire  « Amen »  avec  l’intention  de 
s’acquitter de la Mitsva. 

• Les versets mis en gras sont dits d’abord pas 
l’assemblée puis répétés par le lecteur. 

• Les  autres Mitsvot de Pourim  sont : Faire un 
don à au moins deux pauvres, Donner à un ami 
un cadeau alimentaire et faire un repas de fête. 

• Lors de  la bénédiction de  « Chéhé’hyianou », 
on  pense  également  aux  autres Mitsvot  de  la 
fête. 

  
La personne qui lit la Méguila prononce les 

bénédictions suivantes :  
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו . ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם-הָֹוה ֱא-ָּברּוְך ַאָּתה יְ

 :)אמן (ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה
ֶׁשָעָׂשה נִִּסים . ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם-הָֹוה ֱא-ָּברּוְך ַאָּתה יְ

 :)אמן (ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה
ֶׁשֶהֱחיָנּו ְוִקּיְָמנּו . ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם-הָֹוה ֱא-רּוְך ַאָּתה יָּב

  :)אמן (ּזְַמן ַהּזֶהְוִהִּגיָענּו ִל

  
 פרק א

, הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:  ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ַויְִהיא
 ב.  ְמִדינָה, ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ּכּוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד

ַעל ִּכֵּסא , ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָהֵהם, ִמיםַּבּיָ
,  ִּבְׁשנַת ָׁשלֹוׁשג.  ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ֲאֶׁשר, ַמְלכּותֹו

ֵחיל ָּפַרס :  ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ְלָכל, ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה, ְלָמְלכֹו
, ַהְראֹתֹו ְּבד.  ְלָפנָיו ַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות, ּוָמַדי
; ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתֹו, יְָקר ְוֶאת, עֶֹׁשר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ֶאת

 ּוִבְמלֹואת ַהּיִָמים ה.  ְׁשמֹונִים ּוְמַאת יֹום, יִָמים ַרִּבים
ָהָעם ַהּנְִמְצִאים ְּבׁשּוַׁשן  ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ְלָכל, ָהֵאֶּלה

, ַּבֲחַצר:  ְבַעת יִָמיםִׁש ָקָטן ִמְׁשֶּתה ַהִּביָרה ְלִמָּגדֹול ְוַעד
 ָאחּוז ְּבַחְבֵלי,  חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלתו.  ִּגּנַת ִּביַתן ַהֶּמֶלְך

ִמּטֹות זָָהב ; ְוַעּמּוֵדי ֵׁשׁש, ְּגִליֵלי ֶכֶסף ַעל, בּוץ ְוַאְרָּגָמן
 ְוַהְׁשקֹות ז.  ְוַדר ְוסָֹחֶרת ָוֵׁשׁש ַעל ִרְצַפת ַּבַהט, ָוֶכֶסף

ְּכיַד , ְויֵין ַמְלכּות ָרב; ְוֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹונִים, ִּבְכֵלי זָָהב
ִתּיָה ַכָּדתח.  ַהֶּמֶלְך , ֵכן יִַּסד ַהֶּמֶלְך ִּכי:  ֵאין אֹנֵס,  ְוַהּׁשְ
     .ָוִאיׁש ִּכְרצֹון ִאיׁש, ַלֲעׂשֹות ַרב ֵּביתֹו ַעל ָּכל

 ָעְׂשָתה ִמְׁשֵּתה נִָׁשים,  ַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכהט
,  ַּבּיֹוםי.  ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ֲאֶׁשר, ַהַּמְלכּות, יתֵּב

ִביִעי ָאַמר ִלְמהּוָמן ִּבּזְָתא  ַּבּיָיִן, ַהֶּמֶלְך ְּכטֹוב ֵלב, ַהּשְׁ
ִׁשְבַעת , זֵַתר ְוַכְרַּכס, ַחְרבֹונָא ִּבגְָתא ַוֲאַבגְָתא

 יא.  רֹוׁשְּפנֵי ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵו ַהְמָׁשְרִתים ֶאת, ַהָּסִריִסים
:  ְּבֶכֶתר ַמְלכּות ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך, ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ְלָהִביא ֶאת

ִרים ֶאת טֹוַבת ַמְרֶאה  ִּכי, יְָפיָּה ְלַהְראֹות ָהַעִּמים ְוַהּשָׂ
, ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך,  ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתייב.  ִהיא
ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה , ּיְִקצֹף ַהֶּמֶלְך ְמאֹדַו; ְּביַד ַהָּסִריִסים, ֲאֶׁשר
    .בֹו

 ִּכי:  ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי ָהִעִּתים,  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְךיג
 ְוַהָּקרֹב יד.  יְֹדֵעי ָּדת ָוִדין ָּכל, ִלְפנֵי, ְּדַבר ַהֶּמֶלְך, ֵכן

, ֶמֶרס ַמְרְסנָא, ַּכְרְׁשנָא ֵׁשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש, ֵאָליו
, רֵֹאי ְּפנֵי ַהֶּמֶלְך, ִׁשְבַעת ָׂשֵרי ָּפַרס ּוָמַדי ָכןְממּו

, ַּלֲעׂשֹות ַמה,  ְּכָדתטו.  ַּבַּמְלכּות, ַהּיְֹׁשִבים ִראׁשֹנָה
ַמֲאַמר ַהֶּמֶלְך  ֶאת, ָעְׂשָתה ַעל ֲאֶׁשר ֹלא ַוְׁשִּתי, ַּבַּמְלָּכה

    .ַהָּסִריִסים, ְּביַד, ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך , )ְממּוָכן(ן  ַוּיֹאֶמר מומכטז
ִרים ִּכי :  ָעְוָתה ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה, ַהֶּמֶלְך ְלַבּדֹו ֹלא ַעל, ְוַהּשָׂ

ִרים ָּכל ַעל ְמִדינֹות  ְּבָכל, ֲאֶׁשר, ָהַעִּמים ָּכל ְוַעל, ַהּשָׂ
 ָּכל ַהַּמְלָּכה ַעל יֵֵצא ְדַבר  ִּכייז.  ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
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ַהֶּמֶלְך , ְּבָאְמָרם:  ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן ְּבֵעינֵיֶהן, םַהּנִָׁשי
 ְוֹלא ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ְלָפנָיו ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת

ֲאֶׁשר , ּוָמַדי  ְוַהּיֹום ַהּזֶה ּתֹאַמְרנָה ָׂשרֹות ָּפַרסיח.  ָבָאה
ִּבּזָיֹון , ּוְכַדי; ֶלְךָׂשֵרי ַהֶּמ, ְלכֹל, ְּדַבר ַהַּמְלָּכה ָׁשְמעּו ֶאת

ַמְלכּות  יֵֵצא ְדַבר, ַהֶּמֶלְך טֹוב ַעל  ִאםיט.  ָוָקֶצף
 ֲאֶׁשר ֹלא:  ְוֹלא יֲַעבֹור, ּוָמַדי ְויִָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפַרס, ִמְּלָפנָיו

ּוַמְלכּוָתּה יִֵּתן , ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ָתבֹוא ַוְׁשִּתי
 ְונְִׁשַמע ִּפְתגָם ַהֶּמֶלְך כ.   ַהּטֹוָבה ִמֶּמּנָהִלְרעּוָתּה, ַהֶּמֶלְך
, ַהּנִָׁשים ְוָכל; ִּכי ַרָּבה ִהיא, ַמְלכּותֹו יֲַעֶׂשה ְּבָכל ֲאֶׁשר

,  ַוּיִיַטבכא.  ָקָטן ְוַעד, ְלִמָּגדֹול יְִּתנּו יְָקר ְלַבְעֵליֶהן
ִרים, ְּבֵעינֵי ַהֶּמֶלְך, ַהָּדָבר ִּכְדַבר , ְךַוּיַַעׂש ַהֶּמֶל; ְוַהּשָׂ
 ֶאל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ָּכל ֶאל,  ַוּיְִׁשַלח ְסָפִריםכב.  ְממּוָכן

ִלְהיֹות :  ַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו ְוֶאל, ְמִדינָה ּוְמִדינָה ִּכְכָתָבּה
 .ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמֹו, ִאיׁש ׂשֵֹרר ְּבֵביתֹו ָּכל

 פרק ב
ֹ, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה,  ַאַחרא ֲחַמת ַהֶּמֶלְך , ְךְּכׁש
 ְוֵאת ֲאֶׁשר, ָעָׂשָתה ַוְׁשִּתי ְוֵאת ֲאֶׁשר זַָכר ֶאת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
יְַבְקׁשּו :  ְמָׁשְרָתיו, ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאְמרּו נֲַעֵריב.  נִגְזַר ָעֶליָה

 ְויְַפֵקד ַהֶּמֶלְך ג.  טֹובֹות ַמְרֶאה, ַלֶּמֶלְך נְָערֹות ְּבתּולֹות
 נֲַעָרה ָּכל ְויְִקְּבצּו ֶאת, ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו לְּבָכ, ְּפִקיִדים

, ֵּבית ַהּנִָׁשים ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל
, ְונָתֹון; יַד ֵהגֶא ְסִריס ַהֶּמֶלְך ׁשֵֹמר ַהּנִָׁשים ֶאל

, ֹלְךִּתְמ ֲאֶׁשר ִּתיַטב ְּבֵעינֵי ַהֶּמֶלְך,  ְוַהּנֲַעָרהד.  ַּתְמֻרֵקיֶהן
    .ַוּיַַעׂש ֵּכן, ַוּיִיַטב ַהָּדָבר ְּבֵעינֵי ַהֶּמֶלְך; ַּתַחת ַוְׁשִּתי
ּוְׁשמֹו ; ָהיָה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ִאיׁש יְהּוִדי ה
 ו.  ִאיׁש יְִמינִי ִקיׁש ִׁשְמִעי ֶּבן ֶּבן יִָאיר ֶּבן, ָמְרֳּדַכי

ִעם , ר ָהגְְלָתהַהּגָֹלה ֲאֶׁש ִעם, ִמירּוָׁשַליִם, ֲאֶׁשר ָהגְָלה
 ז.  נְבּוַכְדנֶַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל, ֲאֶׁשר ֶהגְָלה יְהּוָדה יְָכנְיָה ֶמֶלְך

, ִּכי ֵאין ָלּה ּדֹדֹו ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת, ֲהַדָּסה ַויְִהי אֵֹמן ֶאת
ּוְבמֹות , ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּתַֹאר ְוַהּנֲַעָרה יְַפת; ָאב ָוֵאם

ַמע ,  ַויְִהיח.   ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבתְלָקָחּה, ָאִביָה ְוִאָּמּה ְּבִהּשָׁ
ׁשּוַׁשן  ּוְבִהָּקֵבץ נְָערֹות ַרּבֹות ֶאל, ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ְּדַבר

 ֶאל, ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל; יַד ֵהגָי ֶאל, ַהִּביָרה
א ַוִּת,  ַוִּתיַטב ַהּנֲַעָרה ְבֵעינָיוט.  יַד ֵהגַי ׁשֵֹמר ַהּנִָׁשים ּׂשָ

, ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת ַויְַבֵהל ֶאת, ֶחֶסד ְלָפנָיו
; ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ֶׁשַבע ַהּנְָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת

ִהִּגיָדה   ֹלאי.  ֵּבית ַהּנִָׁשים, נֲַערֹוֶתיָה ְלטֹוב ַויְַׁשּנֶָה ְוֶאת
, ִּכי ָמְרֳּדַכי ִצָּוה ָעֶליָה:  ָּתּהמֹוַלְד ַעָּמּה ְוֶאת ֶאת, ֶאְסֵּתר

, ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּלְך יֹום ָויֹום  ּוְבָכליא.  ַתִּגיד ֲאֶׁשר ֹלא
 ּוַמה, ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר ָלַדַעת ֶאת:  ַהּנִָׁשים ִלְפנֵי ֲחַצר ֵּבית

  ּוְבַהִּגיַע ּתֹר נֲַעָרה ְונֲַעָרה ָלבֹוא ֶאליב.  ּיֵָעֶׂשה ָּבּה
ִמֵּקץ ֱהיֹות ָלּה ְּכָדת ַהּנִָׁשים ְׁשנֵים , ַחְׁשֵורֹוׁשַהֶּמֶלְך ֲא

ה ֳחָדִׁשים:  יְֵמי ְמרּוֵקיֶהן, ִּכי ֵּכן יְִמְלאּו ָעָׂשר חֶֹדׁש , ִׁשּׁשָ
ה ֳחָדִׁשים ַּבְּבָׂשִמים, ְּבֶׁשֶמן ַהּמֹר ּוְבַתְמרּוֵקי , ְוִׁשּׁשָ

ֲאֶׁשר  ֵאת ָּכל ֶלְךַהֶּמ ַהּנֲַעָרה ָּבָאה ֶאל,  ּוָבזֶהיג.  ַהּנִָׁשים
ֵּבית  ַעד, ִמֵּבית ַהּנִָׁשים, ָלבֹוא ִעָּמּה, ּתֹאַמר יִּנֵָתן ָלּה

ֵּבית  ּוַבּבֶֹקר ִהיא ָׁשָבה ֶאל,  ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאהיד.  ַהֶּמֶלְך
ׁשֵֹמר , יַד ַׁשַעְׁשַגז ְסִריס ַהֶּמֶלְך ֶאל, ַהּנִָׁשים ֵׁשנִי
ָחֵפץ ָּבּה  ִּכי ִאם, ַהֶּמֶלְך  ֶאלָתבֹוא עֹוד ֹלא:  ַהִּפיַלגְִׁשים

 ֶאְסֵּתר ַּבת  ּוְבַהִּגיַע ּתֹרטו.  ַהֶּמֶלְך ְונְִקְרָאה ְבֵׁשם
, ַהֶּמֶלְך לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ֲאִביַחיִל ּדֹד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח

 ֲאֶׁשר יֹאַמר ֵהגַי ְסִריס ִּכי ִאם ֶאת ֹלא ִבְקָׁשה ָּדָבר
 ְּבֵעינֵי ָּכל, ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן; ִׁשיםׁשֵֹמר ַהּנָ, ַהֶּמֶלְך
 ֶאל, ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאלטז.  רֶֹאיָה

 ִּבְׁשנַת חֶֹדׁש ֵטֵבת הּוא, ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי, ֵּבית ַמְלכּותֹו
 לֶאְסֵּתר ִמָּכ  ַוּיֱֶאַהב ַהֶּמֶלְך ֶאתיז.  ְלַמְלכּותֹו, ֶׁשַבע

א, ַהּנִָׁשים ַוּיֶָׂשם ; ַהְּבתּולֹות ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפנָיו ִמָּכל ַוִּתּשָׂ
 ַוּיַַעׂש יח.  ַוּיְַמִליֶכָה ַּתַחת ַוְׁשִּתי, ַמְלכּות ְּברֹאָׁשּה ֶּכֶתר

ִמְׁשֵּתה , ֵאת ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ְלָכל, ַהֶּמֶלְך ִמְׁשֶּתה גָדֹול
.  ַוּיִֵּתן ַמְׂשֵאת ְּכיַד ַהֶּמֶלְך, ָׂשהַוֲהנָָחה ַלְּמִדינֹות ָע; ֶאְסֵּתר

 יֵֹׁשב ְּבַׁשַער, ּוָמְרֳּדַכי; ֵׁשנִית,  ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולֹותיט
ַּכֲאֶׁשר , ַעָּמּה ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת,  ֵאין ֶאְסֵּתרכ.  ַהֶּמֶלְך

, הַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר עָֹׂש ְוֶאת; ָמְרֳּדָכי, ִצָּוה ָעֶליָה
   .ַּכֲאֶׁשר ָהיְָתה ְבָאְמנָה ִאּתֹו

; ַהֶּמֶלְך ּוָמְרֳּדַכי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער,  ַּבּיִָמים ָהֵהםכא
, ִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסף, ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך ָקַצף ִּבגְָתן ָוֶתֶרׁש ְׁשנֵי

 ַוּיִָּוַדע ַהָּדָבר כב.  ַּבֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש, ַויְַבְקׁשּו ִלְׁשֹלַח יָד
, ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶלְך; ַוּיֵַּגד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ָמְרֳּדַכיְל
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ַוּיִָּתלּו ְׁשנֵיֶהם ,  ַויְֻבַּקׁש ַהָּדָבר ַוּיִָּמֵצאכג.  ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי
     .ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהּיִָמים, ַוּיִָּכֵתב; ֵעץ ַעל

 פרק ג
ִּגַּדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש , ֵאֶּלה ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהא

ֵאהּו ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי ָהָמן ֶּבן ֶאת , ִּכְסאֹו ֶאת, ַוּיֶָׂשם; ַויְנַּשְׂ
ִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ָּכל, ֵמַעל  ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר  ְוָכלב.  ַהּשָׂ

לֹו   ִצָּוה,ֵכן ִּכי ּכְֹרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן, ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך
 ַוּיֹאְמרּו ג.  ְוֹלא יְִׁשַּתֲחֶוה, ֹלא יְִכַרע ּוָמְרֳּדַכי; ַהֶּמֶלְך

ַמּדּוַע ַאָּתה :  ְלָמְרֳּדָכי ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר, ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך
) ְּכָאְמָרם(באמרם ,  ַויְִהיד.  ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶלְך, עֹוֵבר

, ַוּיִַּגידּו ְלָהָמן; ֲאֵליֶהם, ְוֹלא ָׁשַמע, ֵאָליו יֹום ָויֹום
הּוא  ֲאֶׁשר, ִהִּגיד ָלֶהם ִּכי ִלְראֹות ֲהיַַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי

; ּכֵֹרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו, ֵאין ָמְרֳּדַכי ִּכי  ַוּיְַרא ָהָמןה.  יְהּוִדי
ֳּדַכי ִלְׁשֹלַח יָד ְּבָמְר,  ַוּיִֶבז ְּבֵעינָיוו.  ֵחָמה, ַוּיִָּמֵלא ָהָמן

, ַויְַבֵּקׁש ָהָמן; ַעם ָמְרֳּדָכי ֶאת, ִהִּגידּו לֹו ִּכי ְלַבּדֹו
 ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּיְהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ָּכל ְלַהְׁשִמיד ֶאת
ִּבְׁשנַת , חֶֹדׁש נִיָסן הּוא,  ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןז.  ַעם ָמְרֳּדָכי

ִהִּפיל ּפּור הּוא :  רֹוׁשַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵו, ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה
 ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש ְׁשנֵים, ַהּגֹוָרל ִלְפנֵי ָהָמן

    .חֶֹדׁש ֲאָדר הּוא ָעָׂשר
 יְֶׁשנֹו ַעם ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  ַוּיֹאֶמר ָהָמןח

; ְּבכֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך, ֶאָחד ְמֻפּזָר ּוְמפָֹרד ֵּבין ָהַעִּמים
, ָּדֵתי ַהֶּמֶלְך ֵאינָם עִֹׂשים ְוֶאת, ָעם ָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמָּכלְו

יִָּכֵתב , ַהֶּמֶלְך טֹוב ַעל  ִאםט.  ְלַהּנִיָחם, ׁשֶֹוה ְוַלֶּמֶלְך ֵאין
יְֵדי  ֶאְׁשקֹול ַעל, ֶּכֶסף ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר; ְלַאְּבָדם

 ַוּיַָסר ַהֶּמֶלְך י.  ֶלְךִּגנְזֵי ַהֶּמ ֶאל, ְלָהִביא, עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה
 ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי ְלָהָמן ֶּבן, ַוּיְִּתנָּה; ֵמַעל יָדֹו, ַטַּבְעּתֹו ֶאת

ַהֶּכֶסף נָתּון ,  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלָהָמןיא.  צֵֹרר ַהּיְהּוִדים
 ַוּיִָּקְראּו סְֹפֵרי יב.  ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעינֶיָך, ְוָהָעם; ָלְך
ַוּיִָּכֵתב , ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו, ֶּמֶלְך ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןַה

ַהַּפחֹות  ַהֶּמֶלְך ְוֶאל ִצָּוה ָהָמן ֶאל ֲאַחְׁשַּדְרְּפנֵי ֲאֶׁשר ְּכָכל
ְמִדינָה , ָׂשֵרי ַעם ָוָעם ְמִדינָה ּוְמִדינָה ְוֶאל ֲאֶׁשר ַעל

ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך :  ֹונֹוּוְמִדינָה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁש
 ְונְִׁשלֹוַח יג.  ְונְֶחָּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך, ֲאַחְׁשֵורֹׁש נְִכָּתב

ְלַהְׁשִמיד  ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ָּכל ֶאל, ְסָפִרים ְּביַד ָהָרִצים
זֵָקן ַטף  ַהּיְהּוִדים ִמּנַַער ְוַעד ָּכל ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת
ָעָׂשר  ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשנֵים, דְונִָׁשים ְּביֹום ֶאָח

,  ַּפְתֶׁשגֶן ַהְּכָתביד.  ָלבֹוז, ּוְׁשָלָלם; חֶֹדׁש ֲאָדר הּוא
 ָהַעִּמים ְלָכל, ָּגלּוי, ְמִדינָה ּוְמִדינָה ְלִהּנֵָתן ָּדת ְּבָכל
,  ָהָרִצים יְָצאּו ְדחּוִפיםטו.  ַלּיֹום ַהּזֶה, ִלְהיֹות ֲעִתִדים

ְוַהֶּמֶלְך ; ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ְוַהָּדת נְִּתנָה, ר ַהֶּמֶלְךִּבְדַב
   .ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן נָבֹוָכה, ְוָהָמן יְָׁשבּו ִלְׁשּתֹות

 פרק ד
ַוּיְִקַרע , ֲאֶׁשר נֲַעָׂשה ָּכל יַָדע ֶאת,  ּוָמְרֳּדַכיא
, תֹוְך ָהִעירַוּיֵֵצא ְּב; ַוּיְִלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר, ְּבגָָדיו ָמְרֳּדַכי ֶאת

 ַעד ִלְפנֵי ַׁשַער,  ַוּיָבֹואב.  ַוּיִזְַעק זְָעָקה גְדֹוָלה ּוָמָרה
 ג.  ִּבְלבּוׁש ָׂשק, ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל:  ַהֶּמֶלְך
ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו  ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר, ְמִדינָה ּוְמִדינָה ּוְבָכל
ַׂשק ; ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד, יםֵאֶבל ָּגדֹול ַלּיְהּוִד ַמִּגיַע
נֲַערֹות ) ַוָּתבֹואנָה( ותבואינה ד.  יַֻּצע ָלַרִּבים, ָוֵאֶפר

; ְמאֹד, ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה, ַוּיִַּגידּו ָלּה, ֶאְסֵּתר ְוָסִריֶסיָה
ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו , ָמְרֳּדַכי ַוִּתְׁשַלח ְּבגִָדים ְלַהְלִּביׁש ֶאת

 ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך ִמָּסִריֵסי ה.  ְוֹלא ִקֵּבל ֵמָעָליו
ָלַדַעת  ָמְרֳּדָכי ַעל, ַוְּתַצֵּוהּו, ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ְלָפנֶיָה, ַהֶּמֶלְך
ְרחֹוב  ֶאל ָמְרֳּדָכי ֶאל,  ַוּיֵֵצא ֲהָתְךו.  ּזֶה ַמה ְוַעל, ּזֶה ַמה

ֵאת , לֹו ָמְרֳּדַכי ד ַוּיֶַּגז.  ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִלְפנֵי ַׁשַער, ָהִעיר
ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן , ְוֵאת ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף; ֲאֶׁשר ָקָרהּו ָּכל

.  ְלַאְּבָדם )ַּבּיְהּוִדים(ִּגנְזֵי ַהֶּמֶלְך ביהודיים  ִלְׁשקֹול ַעל
, נִַּתן ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם ַהָּדת ֲאֶׁשר ַּפְתֶׁשגֶן ְּכָתב  ְוֶאתח

, ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה; ּוְלַהִּגיד ָלּה, ֶאְסֵּתר  ֶאתְלַהְראֹות נַָתן לֹו
.  ַעָּמּה ַעל לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפנָיו ַהֶּמֶלְך ְלִהְתַחּנֶן ָלבֹוא ֶאל

י .  ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי, ַוּיֵַּגד ְלֶאְסֵּתר; ֲהָתְך,  ַוּיָבֹואט
ַעְבֵדי  ָּכליא .  יָמְרֳּדָכ ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל, ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך

ה  ֲאֶׁשר ָּכל, ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך יְֹדִעים ַהֶּמֶלְך ְוַעם ִאיׁש ְוִאּׁשָ
 ֶהָחֵצר ַהְּפנִיִמית ֲאֶׁשר ֹלא ַהֶּמֶלְך ֶאל ֶאל ֲאֶׁשר יָבֹוא

לֹו ַהֶּמֶלְך  ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט, יִָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית
 ֹלא נְִקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל, ַוֲאנִי; יָהְוָח, ַׁשְרִביט ַהּזָָהב ֶאת

ֵאת ִּדְבֵרי , ַוּיִַּגידּו ְלָמְרֳּדָכייב .  ְׁשלֹוִׁשים יֹום, זֶה ַהֶּמֶלְך
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 ַאל:  ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ֶאל,  ַוּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכייג.  ֶאְסֵּתר
ד י.  ַהּיְהּוִדים ַהֶּמֶלְך ִמָּכל ְלִהָּמֵלט ֵּבית, ְּתַדִּמי ְבנְַפֵׁשְך

ֶרַוח ְוַהָּצָלה יֲַעמֹוד  ָּבֵעת ַהּזֹאת, ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ִּכי ִאם
ּוִמי ; ָאִביְך ּתֹאֵבדּו ְוַאְּת ּוֵבית, ַלּיְהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר

ַוּתֹאֶמר טו .  ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות, ְלֵעת ָּכזֹאת ִאם יֹוֵדַע
 ָּכל נֹוס ֶאתֵלְך ְּכטז .  ָמְרֳּדָכי ְלָהִׁשיב ֶאל, ֶאְסֵּתר

ּתֹאְכלּו  ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל, ַהּיְהּוִדים ַהּנְִמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן
, ֲאנִי ְונֲַערַֹתי ַּגם ִּתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת יִָמים ַליְָלה ָויֹום ְוַאל

, ַכָּדת ֲאֶׁשר ֹלא, ַהֶּמֶלְך ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל; ָאצּום ֵּכן
ְּככֹל , ַוּיַַעׂש; ָמְרֳּדָכי,  ַוּיֲַעבֹריז  .ָאָבְדִּתי, ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי

  .ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר ֲאֶׁשר
 פרק ה

ִליִׁשיא , ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות,  ַויְִהי ַּבּיֹום ַהּׁשְ
; נַֹכח ֵּבית ַהֶּמֶלְך, ַהֶּמֶלְך ַהְּפנִיִמית ַוַּתֲעמֹד ַּבֲחַצר ֵּבית
, נַֹכח, ְּבֵבית ַהַּמְלכּות, א ַמְלכּותֹוִּכֵּס ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל

, ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה  ַויְִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶלְך ֶאתב.  ֶּפַתח ַהָּביִת
, ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר; ְּבֵעינָיו, נְָׂשָאה ֵחן עֶֹמֶדת ֶּבָחֵצר

ַּגע ַוִּת, ַוִּתְקַרב ֶאְסֵּתר, ַׁשְרִביט ַהּזָָהב ֲאֶׁשר ְּביָדֹו ֶאת
ְרִביט ָּלְך ֶאְסֵּתר  ַמה,  ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְךג.  ְּברֹאׁש ַהּשַׁ

 ד.  ְויִּנֵָתן ָלְך, ֲחִצי ַהַּמְלכּות ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ּוַמה; ַהַּמְלָּכה
יָבֹוא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן  ַהֶּמֶלְך טֹוב ַעל ִאם, ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר

  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְךה.  ִׂשיִתי לֹוָע ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶאל, ַהּיֹום
ַוּיָבֹא ַהֶּמֶלְך ; ְּדַבר ֶאְסֵּתר ַלֲעׂשֹות ֶאת, ָהָמן ַמֲהרּו ֶאת

 ַוּיֹאֶמר ו.  ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶאל, ְוָהָמן
ֵאָלֵתְך ְויִּנֵָתן ָלְך ַמה, ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ְּבִמְׁשֵּתה ַהּיַיִן ; ּשְׁ

,  ַוַּתַען ֶאְסֵּתרז.  ְוֵתָעׂש, ֲחִצי ַהַּמְלכּות ָּקָׁשֵתְך ַעדַּב ּוַמה
ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֵי   ִאםח.  ּוַבָּקָׁשִתי, ְׁשֵאָלִתי:  ַוּתֹאַמר
ְוַלֲעׂשֹות , ְׁשֵאָלִתי ָלֵתת ֶאת, ַהֶּמֶלְך טֹוב ַעל ְוִאם, ַהֶּמֶלְך
ִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ַה ֶאל, יָבֹוא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ַּבָּקָׁשִתי ֶאת

 ַוּיֵֵצא ָהָמן ט.  ִּכְדַבר ַהֶּמֶלְך, ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה, ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם
ָמְרֳּדַכי  ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת; ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב, ַּבּיֹום ַההּוא

 ַוּיִָּמֵלא ָהָמן ַעל זָע ִמֶּמּנּו ָקם ְוֹלא ְוֹלא, ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך
ַוּיְִׁשַלח ; ֵּביתֹו ַוּיָבֹוא ֶאל, ּיְִתַאַּפק ָהָמן ַוי.  ֵחָמה, ָמְרֳּדַכי

 ַויְַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן יא.  זֶֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוֶאת, אֲֹהָביו ַוּיֵָבא ֶאת

ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶלְך  ְוֵאת ָּכל; ְורֹב ָּבנָיו, ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו ֶאת
אֹו ִרים ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ַעל, ְוֵאת ֲאֶׁשר נִּשְׂ ,  ַוּיֹאֶמריב.  ַהּשָׂ

 ַהֶּמֶלְך ֶאל ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִעם ַאף ֹלא ָהָמן
ְלָמָחר ֲאנִי  ְוגַם; אֹוִתי ִּכי ִאם, ָעָׂשָתה ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר

 ְּבָכל:  ֵאינֶּנּו ׁשֶֹוה ִלי, זֶה  ְוָכליג.  ַהֶּמֶלְך ִעם, ָלּה ָקרּוא
ְּבַׁשַער , יֹוֵׁשב ָמְרֳּדַכי ַהּיְהּוִדי ֶׁשר ֲאנִי רֶֹאה ֶאתֲא, ֵעת

 יֲַעׂשּו, אֲֹהָביו  ַוּתֹאֶמר לֹו זֶֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכליד.  ַהֶּמֶלְך
ים ַאָּמה  ּוַבּבֶֹקר ֱאמֹר ַלֶּמֶלְך ְויְִתלּו ֶאת, ֵעץ ָּגבַֹּה ֲחִמּשִׁ

ַוּיִיַטב ; ֶּתה ָׂשֵמַחַהִּמְׁש ַהֶּמֶלְך ֶאל ִעם ּובֹא, ָמְרֳּדַכי ָעָליו
   .ַוּיַַעׂש ָהֵעץ, ַהָּדָבר ִלְפנֵי ָהָמן

 פרק ו
, ַוּיֹאֶמר; נְָדָדה ְׁשנַת ַהֶּמֶלְך,  ַּבַּליְָלה ַההּואא
, ַוּיְִהיּו נְִקָרִאים, ֵסֶפר ַהּזְִכרֹנֹות ִּדְבֵרי ַהּיִָמים ְלָהִביא ֶאת
 ר ִהִּגיד ָמְרֳּדַכי ַעלֲאֶׁש,  ַוּיִָּמֵצא ָכתּובב.  ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך

ֲאֶׁשר :  ַהַּסף, ִמּשְֹׁמֵרי ִּבגְָתנָא ָוֶתֶרׁש ְׁשנֵי ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך
  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְךג.  ַּבֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִּבְקׁשּו ִלְׁשֹלַח יָד

ַוּיֹאְמרּו נֲַעֵרי ; זֶה ַעל, ּנֲַעָׂשה יְָקר ּוגְדּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי ַמה
 ַוּיֹאֶמר ד.  ָּדָבר, נֲַעָׂשה ִעּמֹו ֹלא, ְמָׁשְרָתיו, ֶלְךַהֶּמ

ַהֶּמֶלְך  ַלֲחַצר ֵּבית, ְוָהָמן ָּבא; ִמי ֶבָחֵצר, ַהֶּמֶלְך
ָהֵעץ  ָמְרֳּדַכי ַעל ִלְתלֹות ֶאת, ֵלאמֹר ַלֶּמֶלְך, ַהִחיצֹונָה

, ָמןִהּנֵה ָה ֵאָליו,  ַוּיֹאְמרּו נֲַעֵרי ַהֶּמֶלְךה.  ֵהִכין לֹו ֲאֶׁשר
, ָהָמן,  ַוּיָבֹואו.  יָבֹוא, ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך; עֵֹמד ֶּבָחֵצר

ַּלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ  ַמה, ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך
ְלִמי יְַחּפֹץ ַהֶּמֶלְך ַלֲעׂשֹות , ְּבִלּבֹו, ַוּיֹאֶמר ָהָמן; ִּביָקרֹו
, ִאיׁש:  ַהֶּמֶלְך ֶאל, ָהָמן ַוּיֹאֶמר ז.  יֹוֵתר ִמֶּמּנִי, יְָקר

ֲאֶׁשר ,  יִָביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּותח.  ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו
ַוֲאֶׁשר , ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶלְך, ְוסּוס; ּבֹו ַהֶּמֶלְך ָלַבׁש

 ַעל,  ְונָתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוסט.  ְּברֹאׁשֹו, נִַּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות
ֵרי ַהֶּמֶלְך ַהַּפְרְּתִמיםִאיׁש  יַד , ָהִאיׁש ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת, ִמּשָׂ

ִּבְרחֹוב , ַהּסּוס ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל; ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו
ָּכָכה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך , ְוָקְראּו ְלָפנָיו, ָהִעיר

 ֵהר ַקח ֶאתַמ,  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלָהָמןי.  ָחֵפץ ִּביָקרֹו
ֵכן ְלָמְרֳּדַכי  ַוֲעֵׂשה, ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת

ִמּכֹל , ַּתֵּפל ָּדָבר ַאל:  ַהּיֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך, ַהּיְהּוִדי
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, ַהּסּוס ַהְּלבּוׁש ְוֶאת  ַוּיִַּקח ָהָמן ֶאתיא.  ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת
ַוּיְִקָרא , ִּבְרחֹוב ָהִעיר, ַוּיְַרִּכיֵבהּו; יָמְרֳּדָכ ַוּיְַלֵּבׁש ֶאת

 יב.  ָּכָכה יֵָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו, ְלָפנָיו
, ֵּביתֹו ְוָהָמן נְִדַחף ֶאל; ַׁשַער ַהֶּמֶלְך ֶאל, ַוּיָָׁשב ָמְרֳּדַכי

 ּוְלָכל,  ַויְַסֵּפר ָהָמן ְלזֶֶרׁש ִאְׁשּתֹויג.  ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש
ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוזֶֶרׁש ; ֲאֶׁשר ָקָרהּו ָּכל, ֵאת, אֲֹהָביו
ִאם ִמּזֶַרע ַהּיְהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלנְּפֹל , ִאְׁשּתֹו

 עֹוָדם יד.  ְלָפנָיו, נָפֹול ִּתּפֹול ִּכי תּוַכל לֹו ְלָפנָיו ֹלא
 ַוּיְַבִהלּו ְלָהִביא ֶאת; ֶלְך ִהִּגיעּוְוָסִריֵסי ַהֶּמ, ְמַדְּבִרים ִעּמֹו

  .ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶאל, ָהָמן
 פרק ז

ֶאְסֵּתר  ִלְׁשּתֹות ִעם,  ַוּיָבֹא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמןא
נִיב.  ַהַּמְלָּכה ,  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ַּגם ַּבּיֹום ַהּשֵׁ

; ְוִתּנֵָתן ָלְך, ֵאָלֵתְך ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכהּשְׁ ַמה ְּבִמְׁשֵּתה ַהּיַיִן
 ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ג.  ְוֵתָעׂש, ֲחִצי ַהַּמְלכּות ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ּוַמה

 ַעל ְוִאם, ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעינֶיָך ַהֶּמֶלְך ִאם ַוּתֹאַמר, ַהַּמְלָּכה
.  י ְּבַבָּקָׁשִתיְוַעִּמ, ִלי נְַפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי ִּתּנֶָתן:  ַהֶּמֶלְך טֹוב

ְוִאּלּו ; ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד,  ִּכי נְִמַּכְרנּו ֲאנִי ְוַעִּמיד
ִּכי ֵאין ַהָּצר  ֶהֱחַרְׁשִּתי, ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות נְִמַּכְרנּו

     .ְּבנֵזֶק ַהֶּמֶלְך, ׁשֶֹוה
ר ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסֵּת,  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁשה
ְמָלאֹו ִלּבֹו  ֲאֶׁשר, זֶה הּוא ִמי הּוא זֶה ְוֵאי:  ַהַּמְלָּכה

ָהָמן ָהָרע , ִאיׁש ַצר ְואֹויֵב  ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתרו.  ַלֲעׂשֹות ֵּכן
 ְוַהֶּמֶלְך ָקם ז.  ִמִּלְפנֵי ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה, ְוָהָמן נְִבַעת; ַהּזֶה

, ְוָהָמן ָעַמד; ִּגּנַת ַהִּביָתן לֶא, ִמִּמְׁשֵּתה ַהּיַיִן, ַּבֲחָמתֹו
ָכְלָתה  ִּכי, ִּכי ָרָאה נְַפׁשֹו ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְלַבֵּקׁש ַעל

 ְוַהֶּמֶלְך ָׁשב ִמִּגּנַת ַהִּביָתן ח.  ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶּמֶלְך
ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר  ְוָהָמן נֵֹפל ַעל, ֵּבית ִמְׁשֵּתה ַהּיַיִן ֶאל
ַהַּמְלָּכה ִעִּמי  ֲהגַם ִלְכּבֹוׁש ֶאת, ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך, יָהָעֶל

 ט.  ָחפּו, ּוְפנֵי ָהָמן, יָָצא ִמִּפי ַהֶּמֶלְך, ַהָּדָבר; ַּבָּביִת
 ַּגם ִהּנֵה, ַהָּסִריִסים ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹונָה ֶאָחד ִמן

 טֹוב ַעל ר ִּדֶּברָעָׂשה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי ֲאֶׁש ָהֵעץ ֲאֶׁשר
ים ַאָּמה, ָּגבַֹּה ַהֶּמֶלְך עֵֹמד ְּבֵבית ָהָמן ַוּיֹאֶמר ; ֲחִמּׁשִ

 ֲאֶׁשר, ָהֵעץ ַעל, ָהָמן ֶאת,  ַוּיְִתלּוי.  ְּתֻלהּו ָעָליו, ַהֶּמֶלְך
  .ָׁשָכָכה, ַוֲחַמת ַהֶּמֶלְך; ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי

 פרק ח
ְׁשֵורֹוׁש ְלֶאְסֵּתר נַָתן ַהֶּמֶלְך ֲאַח,  ַּבּיֹום ַההּואא
; )ַהּיְהּוִדים(צֵֹרר היהודיים , ֵּבית ָהָמן ֶאת, ַהַּמְלָּכה
.  ָלּה ַמה הּוא, ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ִּכי ָּבא ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך, ּוָמְרֳּדַכי

, ַוּיְִּתנָּה, ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן, ַטַּבְעּתֹו  ַוּיַָסר ַהֶּמֶלְך ֶאתב
    .ֵּבית ָהָמן ַעל, ָמְרֳּדַכי ֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶאתַוָּת; ְלָמְרֳּדָכי

, ַוִּתּפֹל, ַוְּתַדֵּבר ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך,  ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתרג
ָרַעת ָהָמן  ְלַהֲעִביר ֶאת, לֹו ַוֵּתְבְּך ַוִּתְתַחּנֶן; ִלְפנֵי ַרגְָליו

 ד.  ַהּיְהּוִדים ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל, ְוֵאת ַמֲחַׁשְבּתֹו, ָהֲאגָגִי
, ַוָּתָקם ֶאְסֵּתר; ֵאת ַׁשְרִבט ַהּזָָהב, ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר
 ַהֶּמֶלְך טֹוב ְוִאם ַעל  ַוּתֹאֶמר ִאםה.  ַוַּתֲעמֹד ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך
ְוטֹוָבה , ְוָכֵׁשר ַהָּדָבר ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך, ָמָצאִתי ֵחן ְלָפנָיו

ַמֲחֶׁשֶבת ָהָמן , ַהְּסָפִרים תיִָּכֵתב ְלָהִׁשיב ֶא ְּבֵעינָיו, ֲאנִי
, ַהּיְהּוִדים ֲאֶׁשר ָּכַתב ְלַאֵּבד ֶאת, ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי ֶּבן

, ְוָרִאיִתי,  ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכלו.  ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ְּבָכל
, ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי; ַעִּמי יְִמָצא ֶאת ֲאֶׁשר, ָּבָרָעה

    .ִּתיְּבָאְבַדן מֹוַלְד
,  ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכהז

ְואֹתֹו , ָהָמן נַָתִּתי ְלֶאְסֵּתר ִהּנֵה ֵבית:  ּוְלָמְרֳּדַכי ַהּיְהּוִדי
).  ַּבּיְהּוִדים(ביהודיים , ָׁשַלח יָדֹו ַעל ֲאֶׁשר ָהֵעץ ָּתלּו ַעל

ְּבֵׁשם , ֹוב ְּבֵעינֵיֶכםַהּיְהּוִדים ַּכּט  ְוַאֶּתם ִּכְתבּו ַעלח
נְִכָּתב  ְכָתב ֲאֶׁשר ִּכי:  ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך, ְוִחְתמּו, ַהֶּמֶלְך
 ט.  ֵאין ְלָהִׁשיב ְונְַחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך, ַהֶּמֶלְך ְּבֵׁשם

ִליִׁשי הּוא ַהֶּמֶלְך ָּבֵעת ַוּיִָּקְראּו סְֹפֵרי  ַהִהיא ַּבחֶֹדׁש ַהּׁשְ
 ֲאֶׁשר ַוּיִָּכֵתב ְּכָכל, ִּבְׁשלֹוָׁשה ְוֶעְׂשִרים ּבֹו, יָוןחֶֹדׁש ִס

ְוַהַּפחֹות  ַהּיְהּוִדים ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפנִים ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל
ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים  ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ֲאֶׁשר ֵמהֹּדּו ְוַעד

; ּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹנֹוְמִדינָה ּוְמִדינָה ִּכְכָתָב, ּוֵמָאה ְמִדינָה
ְּבֵׁשם ,  ַוּיְִכּתֹבי.  ְוִכְלׁשֹונָם, ִּכְכָתָבם ַהּיְהּוִדים ְוֶאל

ַוּיְִׁשַלח ; ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך, ַוּיְַחּתֹם, ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹׁש
, ְסָפִרים ְּביַד ָהָרִצים ַּבּסּוִסים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁש

 ֲאֶׁשר נַָתן ַהֶּמֶלְך יא.  ָּמִכיםָהַר, ְּבנֵי ָהֲאַחְׁשְּתָרנִים
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 ְלִהָּקֵהל ְוַלֲעמֹד ַעל, ָוִעיר ִעיר ַלּיְהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל
ֵחיל ַעם ּוְמִדינָה  ָּכל ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת נְַפָׁשם

 ְּביֹום יב.  ָלבֹוז, ּוְׁשָלָלם; ַטף ְונִָׁשים, ַהָּצִרים אָֹתם
ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר  נֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁשְמִדי ְּבָכל, ֶאָחד

,  ַּפְתֶׁשגֶן ַהְּכָתביג.  חֶֹדׁש ֲאָדר הּוא, ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשנֵים
; ָהַעִּמים ְלָכל, ָּגלּוי, ְמִדינָה ּוְמִדינָה ְלִהּנֵָתן ָּדת ְּבָכל

ַלּיֹום ) ֲעִתיִדים(עתודים ) ַהּיְהּוִדים(ְוִלְהיֹות היהודיים 
,  ָהָרִצים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁשיד.  ְלִהּנֵָקם ֵמאֹיְֵביֶהם, הַהּזֶ

; ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך, יְָצאּו ְמבָֹהִלים ּוְדחּוִפים, ָהֲאַחְׁשְּתָרנִים
     .ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ְוַהָּדת נְִּתנָה
ִּבְלבּוׁש , ּוָמְרֳּדַכי יָָצא ִמִּלְפנֵי ַהֶּמֶלְך טו

ְוַתְכִריְך , ַוֲעֶטֶרת זָָהב ְּגדֹוָלה, רַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּו
 טז.  ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה, ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן; ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן

 יז  .ִויָקר, ְוָׂשׂשֹן, ָהיְָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה, ַלּיְהּוִדים
 ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר, ִעיר ָוִעיר ְמִדינָה ּוְמִדינָה ּוְבָכל ּוְבָכל

ִמְׁשֶּתה ְויֹום , ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלּיְהּוִדים,  ַמִּגיַעַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו
 נַָפל ַּפַחד ִּכי ִמְתיֲַהִדים, ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ; טֹוב

  .ֲעֵליֶהם, ַהּיְהּוִדים
 פרק ט

, חֶֹדׁש ֲאָדר  ּוִבְׁשנֵים ָעָׂשר חֶֹדׁש הּואא
, ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ַברֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְּד, ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו

ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו אֹיְֵבי ַהּיְהּוִדים ִלְׁשלֹוט , ַּבּיֹום:  ְלֵהָעׂשֹות
ֲאֶׁשר יְִׁשְלטּו ַהּיְהּוִדים ֵהָּמה , ְונֲַהפֹוְך הּוא, ָּבֶהם

ְמִדינֹות  ְּבָכל,  נְִקֲהלּו ַהּיְהּוִדים ְּבָעֵריֶהםב.  ְּבׂשֹנְֵאיֶהם
ְוִאיׁש ; ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם,  ִלְׁשֹלַח יָד,ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

  ְוָכלג.  ָהַעִּמים ָּכל נַָפל ַּפְחָּדם ַעל ִּכי, ָעַמד ִלְפנֵיֶהם ֹלא
ְועֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה , ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפנִים ְוַהַּפחֹות

ִאים ֲאֶׁשר ַלֶּמֶלְך  ל ַּפַחדנַָפ ִּכי:  ַהּיְהּוִדים ֶאת, ְמנַּשְׂ
, גָדֹול ָמְרֳּדַכי ְּבֵבית ַהֶּמֶלְך  ִּכיד.  ֲעֵליֶהם, ָמְרֳּדַכי

הֹוֵלְך , ָהִאיׁש ָמְרֳּדַכי ִּכי:  ַהְּמִדינֹות ְוָׁשְמעֹו הֹוֵלְך ְּבָכל
ֶחֶרב ְוֶהֶרג  ַמַּכת, אֹיְֵביֶהם  ַוּיַּכּו ַהּיְהּוִדים ְּבָכלה.  ְוָגדֹול
,  ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרהו.  ִּכְרצֹונָם, ֵאיֶהםַוּיֲַעׂשּו ְבׂשֹנְ; ְוַאְבָדן

                          תֲחֵמׁש ֵמאֹו  ָהְרגּו ַהּיְהּוִדים ְוַאֵּבד
         

   ְוֵאת    . ִאיׁש
   ְוֵאת   ַּפְרַׁשנְָּדָתא

   ְוֵאת    , ַּדְלפֹון
   ְוֵאת   . ַאְסָּפָתא
   ְוֵאת    ּפֹוָרָתא 
   ְוֵאת    , ֲאַדְליָא
   ְוֵאת   . ֲאִריָדָתא

   ְוֵאת   ַּפְרַמְׁשָּתא 
   ְוֵאת    ֲאִריַסי 
   ְוֵאת    ֲאִריַדי 
  ֲעֶׂשֶרת    . ַויְזָָתא

; ָהָרגּו צֵֹרר ַהּיְהּוִדים, ַהְּמָדָתא ְּבנֵי ָהָמן ֶּבן
ָּבא ִמְסַּפר ,  ַּבּיֹום ַההּואיא.  יָָדם ֶאת, ֹלא ָׁשְלחּו ּוַבִּבּזָה

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך יב.  ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך ֲהרּוגִים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרהַה
ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהּיְהּוִדים ְוַאֵּבד , ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה

ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות  ָהָמן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבנֵי
ֵאָל ּוַמה; ֶמה ָעׂשּו, ַהֶּמֶלְך ַּבָּקָׁשֵתְך  ּוַמה, ֵתְך ְויִּנֵָתן ָלְךּׁשְ

יִּנֵָתן  ַהֶּמֶלְך טֹוב ַעל ִאם,  ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתריג.  עֹוד ְוֵתָעׂש
; ַלֲעׂשֹות ְּכָדת ַהּיֹום, ָמָחר ַלּיְהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַּגם

 ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך יד.  ָהֵעץ יְִתלּו ַעל, ָהָמן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבנֵי
, ָהָמן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבנֵי; ַוִּתּנֵָתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן, ֵהָעׂשֹות ֵּכןְל

, ְּבׁשּוָׁשן ֲאֶׁשר) ַהּיְהּוִדים( ַוּיִָּקֲהלּו היהודיים טו.  ָּתלּו
, ַוּיַַהְרגּו ְבׁשּוָׁשן, ַּגם ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר

 טז.  יָָדם ֶאת, ָׁשְלחּוֹלא  ּוַבִּבּזָה; ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִאיׁש
 ּוְׁשָאר ַהּיְהּוִדים ֲאֶׁשר ִּבְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך נְִקֲהלּו ְוָעמֹד ַעל

ה , ְוָהרֹוג ְּבׂשֹנְֵאיֶהם, ְונֹוַח ֵמאֹיְֵביֶהם, נְַפָׁשם ֲחִמּשָׁ
  ְּביֹוםיז.  יָָדם ֶאת, ֹלא ָׁשְלחּו ּוַבִּבּזָה; ְוִׁשְבִעים ָאֶלף
ֹ, ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר , ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו, ְונֹוַח; ֶדׁש ֲאָדרְלח
 והיהודיים יח.  יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה, ְוָעׂשֹה אֹתֹו

, נְִקֲהלּו ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ְּבׁשּוָׁשן ֲאֶׁשר) ְוַהּיְהּוִדים(
ה ָעָׂשר ּבֹו, ְונֹוַח; ּבֹו, ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְוָעׂשֹה , ַּבֲחִמּׁשָ

ֵּכן ַהּיְהּוִדים הפרוזים   ַעליט.  יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה, ֹואֹת
עִֹׂשים ֵאת יֹום  ַהּיְֹׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות, )ַהְּפָרזִים(

; ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב, ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר
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 ֶאת, ַכי ַוּיְִכּתֹב ָמְרֳּדכ.  ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ּוִמְׁשֹלַח ָמנֹות
ֲאֶׁשר , ַהּיְהּוִדים ָּכל ַוּיְִׁשַלח ְסָפִרים ֶאל; ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

.  ְוָהְרחֹוִקים, ַהְּקרֹוִבים ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּבָכל
ִלְהיֹות עִֹׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר  ֲעֵליֶהם,  ְלַקּיֵםכא

, ָׁשנָה ְּבָכל:  ה ָעָׂשר ּבֹוֲחִמּׁשָ ְוֵאת יֹום, ְלחֶֹדׁש ֲאָדר
, נָחּו ָבֶהם ַהּיְהּוִדים ֵמאֹיְֵביֶהם ֲאֶׁשר,  ַּכּיִָמיםכב.  ְוָׁשנָה

ּוֵמֵאֶבל ְליֹום , ְוַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר נְֶהַּפְך ָלֶהם ִמּיָגֹון ְלִׂשְמָחה
ּוִמְׁשֹלַח ָמנֹות , יְֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה, ַלֲעׂשֹות אֹוָתם; טֹוב

, ַהּיְהּוִדים,  ְוִקֵּבלכג.  ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹנִים, ֵרֵעהּוִאיׁש ְל
, ָּכַתב ָמְרֳּדַכי ְוֵאת ֲאֶׁשר; ַלֲעׂשֹות, ֵהֵחּלּו ֵאת ֲאֶׁשר
 צֵֹרר ָּכל, ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי  ִּכי ָהָמן ֶּבןכד.  ֲאֵליֶהם
ּוא ְוִהִּפל ּפּור ה; ְלַאְּבָדם, ַהּיְהּוִדים ָחַׁשב ַעל ַהּיְהּוִדים
ָאַמר , ִלְפנֵי ַהֶּמֶלְך,  ּוְבבָֹאּהכה.  ְלֻהָּמם ּוְלַאְּבָדם, ַהּגֹוָרל
 ָחַׁשב ַעל יָׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשר, ַהֵּסֶפר ִעם

 כו.  ָהֵעץ ַעל, ָּבנָיו ְוָתלּו אֹתֹו ְוֶאת; רֹאׁשֹו ַהּיְהּוִדים ַעל
 ַעל ֵׁשם ַהּפּור ַעל, ֵּכן ָקְראּו ַלּיִָמים ָהֵאֶּלה פּוִרים ַעל
, ָּכָכה ָראּו ַעל ּוָמה; ִּדְבֵרי ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת ָּכל ַעל, ֵּכן

ַהּיְהּוִדים ) ְוִקְּבלּו( ִקּיְמּו וקבל כז.  ּוָמה ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם
 ְוֹלא יֲַעבֹור, ַהּנְִלִוים ֲעֵליֶהם זְַרָעם ְוַעל ָּכל ֲעֵליֶהם ְוַעל

:  ִּכְכָתָבם ְוִכזְַמּנָם,  ַהּיִָמים ָהֵאֶּלהִלְהיֹות עִֹׂשים ֵאת ְׁשנֵי
 ְוַהּיִָמים ָהֵאֶּלה נִזְָּכִרים ְונֲַעִׂשים כח.  ְוָׁשנָה, ָׁשנָה ְּבָכל
, ְמִדינָה ּוְמִדינָה, ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה, ּדֹור ָודֹור ְּבָכל

ֹלא יַַעְברּו ִמּתֹוְך , ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה; ְוִעיר ָוִעיר
   .יָסּוף ִמּזְַרָעם ֹלא, ְוזְִכָרם, ַהּיְהּוִדים

, ֲאִביַחיִל  ַוִּתְכּתֹב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַבתכט
ֵאת ִאֶּגֶרת ַהֻּפִרים , ְלַקּיֵם:  ּתֶֹקף ָּכל ֶאת ּוָמְרֳּדַכי ַהּיְהּוִדי

נִית ַהּזֹאת  ֶאל, ַהּיְהּוִדים ָּכל  ַוּיְִׁשַלח ְסָפִרים ֶאלל.  ַהּשֵׁ

ִּדְבֵרי :  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַמְלכּות ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדינָהֶׁשַבע 
יְֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה  לא ְלַקּיֵם ֶאת.  ֶוֱאֶמת, ָׁשלֹום

ַּכֲאֶׁשר ִקּיַם ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהּיְהּוִדי ְוֶאְסֵּתר , ִּבזְַמּנֵיֶהם
ִּדְבֵרי :  ְרָעםזַ ְוַעל, נְַפָׁשם ְוַכֲאֶׁשר ִקּיְמּו ַעל, ַהַּמְלָּכה
ִּדְבֵרי , ִקּיַם לב ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר.  ְוזֲַעָקָתם, ַהּצֹומֹות

   .ַּבֵּסֶפר, ְונְִכָּתב; ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה
 פרק י

 ַמס ַעל) ֲאַחְׁשֵורֹׁש(א ַוּיֶָׂשם ַהֶּמֶלְך אחשרש 
, ּוגְבּוָרתֹו, ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו ב ְוָכל.  ְוִאּיֵי ַהּיָם, ָהָאֶרץ

ֵהם  ֲהלֹוא ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶלְך, ָרַׁשת ְּגֻדַּלת ָמְרֳּדַכיּוָפ
ג .  ָמַדי ּוָפָרס, ְלַמְלֵכי, ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהּיִָמים ַעל, ְּכתּוִבים

ְוָגדֹול , ִמְׁשנֶה ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהּיְהּוִדי
ְודֵֹבר , טֹוב ְלַעּמֹוּדֵֹרׁש  ְוָרצּוי ְלרֹב ֶאָחיו, ַלּיְהּוִדים

 .זְַרעֹו ָׁשלֹום ְלָכל
  

[Si un minyan de dix hommes est présent, on dit la 
bénédiction suivante: 

ָהָרב ֶאת . ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם-הָֹוה ֱא-ָּברּוְך ַאָּתה יְ 
. ָרע ָלנּו ִמָּצֵרינּוְוַהּנְִפ. ְוַהּנֹוֵקם ֶאת נְִקָמֵתנּו. ְוַהָּדן ֶאת ִּדיֵננּו. ִריֵבנּו

ַהּנְִפָרע . הָֹוה-ָּברּוְך ַאָּתה יְ. ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל אֹויְֵבי ַנְפֵׁשנּו
 ]ָהֵאל ַהּמֹוִׁשיַע. ְלַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ִמָּכל ָצֵריֶהם

  
ִּבְראֹוָתם יַַחד ְּתֵכֶלת , ׁשֹוַׁשנַת יֲַעקֹב ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה

ְלהֹוִדיַע , ְוִתְקָוָתם ּבָכל ּדֹור ָודֹור, ם ָהיִיָת ָלנֶַצחְּתׁשּוָעָת. ָמְרְּדָכי
ָארּור ָהָמן . ים ָּבְךִסֶׁשָּכל קֶֹויָך ֹלא יֵבֹׁשּו ְוֹלא יִָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹו

ֲארּוָרה זֶֶרׁש ֵאֶׁשת , ָּברּוְך ָמְרְדַכי ַהיְהּוִדי, ַאֶׁשר ִּבֵקׁש ְלַאְּבִדי
ְּברּוִכים ָּכל , ֲארּוִרים ָּכל ָהְרָׁשִעים, ְסֵּתר ַּבֲעִדיְּברּוָכה ֶא, ַמְפִחיִדי
  .ְוַגם ַחְרבֹונָה זָכּור ַלטֹוב, ַהַצִדיִקים

 


