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 :
בָּרוְּך אַ תָּ ה יְ-הֹוָה אֱ ֹ-להֵינוּ ֶמלְֶך הָעוֹלָם .אֲ שֶׁ ר קִדְּ שָׁ נוּ
ְבּ ִמצְוֹתָ יו ְו ִצוָּנוּ עַל ִמק ְָרא ְמ ִגלָּה )אמן(:
בָּרוְּך אַ תָּ ה יְ-הֹוָה אֱ ֹ-להֵינוּ ֶמלְֶך הָעוֹלָם .שֶׁ עָשָׂ ה נִסִּים
לַאֲ בוֹתֵ ינוּ ַבּיָּמִים ָההֵם ַבּזְּמַן ַהזֶּה )אמן(:
ָבּרוְּך אַ תָּ ה י-הֹוָה אֱ ֹ-להֵינוּ ֶמלְֶך הָעוֹלָם .שֶׁ ֶה ֱחיָנוּ ְו ִקיְּ ָמנוּ
ְו ִהגִּיעָנוּ ִלזְּמַן ַהזֶּה )אמן(:

פרק א
שׁוֵרוֹשׁ,
שׁוֵרוֹשׁ :הוּא אֲ ַח ְ
א ַויְהִי ,בִּי ֵמי ֲא ַח ְ
שׁבַע ְועֶשְׂ ִרים וּמֵ אָהְ ,מדִ ינָה .ב
הַמֹּלְֵך ֵמה ֹדּוּ ְועַד כּוּשׁ ֶ
שׁוֵרוֹשׁ ,עַל ִכּסֵּא
ַבּיּ ָמִ יםָ ,ההֵם כְּשֶׁ בֶת הַמֶּ לְֶך ֲא ַח ְ
ִירה .ג בִּשְׁ נַת שָׁ לוֹשׁ,
שׁן ַהבּ ָ
שׁר ,בְּשׁוּ ַ
מַ לְכוּתוֹ ,אֲ ֶ

שׁתֶּ הְ ,לכָל שָׂ ָריו ַו ֲעבָדָ יו :חֵיל פּ ַָרס
לְמָ לְכוָֹ ,ע ָ
שׂה מִ ְ
וּמָ דַ יַ ,הפּ ְַרתְּ מִים וְשָׂ ֵרי הַמְּ דִ ינוֹת ְל ָפנָיו .ד ְבּה ְַרא ֹתוֹ,
אֶת ע ֹשֶׁ ר כְּבוֹד מַ לְכוּתוֹ ,וְאֶ ת י ְקָ ר ,תִּ ְפא ֶֶרת גְּדוּלָּתוֹ;
י ָמִ ים ַרבִּים ,שְׁ מוֹנִים וּ ְמאַת יוֹם .ה וּ ִבמְלוֹאת ַהיּ ָ ִמים
שׂה ַה ֶמּלְֶך ְלכָל ָהעָם ַהנִּ ְמצְאִ ים בְּשׁוּשַׁ ן
הָאֵ לֶּהָ ,ע ָ
שׁתֶּ ה שִׁ ְבעַת י ָמִ יםַ :בּ ֲחצַר,
ִירה לְמִ גָּדוֹל ְועַד קָ טָן מִ ְ
ַהבּ ָ
ִגּנַּת בִּיתַ ן ַה ֶמּלְֶך .ו חוּר כּ ְַרפַּס וּתְ ֵכלֶת ,אָחוּז ְבּ ַח ְבלֵי
ְאַר ָגּ ָמן ,עַל ְגּלִילֵי ֶכסֶףְ ,ועַמּוּדֵ י שֵׁ שׁ; מִ טּוֹת זָהָב
בוּץ ו ְ
ָו ֶכסֶף ,עַל ִר ְצפַת ַבּהַט וָשֵׁ שׁ וְדַ ר וְסֹח ֶָרת .ז ְו ַהשְׁקוֹת
ִבּ ְכלֵי זָהָבְ ,ו ֵכלִים מִ ֵכּלִים שׁוֹנִים; ְוי ֵין ַמלְכוּת ָרבְ ,כּי ַד
שּתִ יּ ָה כַדָּ ת ,אֵין אֹנֵס :כִּי כֵן יִסַּד הַמֶּ לְֶך,
הַמֶּ לְֶך .ח ְו ַה ְ ׁ
עַל כָּל ַרב בֵּיתוֹ ַלעֲשׂוֹת ,כּ ְִרצוֹן ִאישׁ ָו ִאישׁ.
שׁים
שׂתָ ה מִ שְׁתֵּ ה נָ ִ
ט גַּם וַשְׁ תִּ י ַה ַמּ ְלכָּהָ ,ע ְ
ֵבּית ,הַמַּ לְכוּת ,אֲ שֶׁ ר ,לַמֶּ לְֶך ֲאחַשְׁ וֵרוֹשׁ .י בַּיּוֹם,
שּבִיעִי ,כְּטוֹב לֵב הַמֶּ לְֶךַ ,בּיָּי ִן אָמַ ר ִלמְהוּמָן ִבּזְּתָ א
ַה ְׁ
שׁ ְבעַת
ח ְַרבוֹנָא ִבּגְתָ א וַאֲ ַבגְתָ א ,זֵתַ ר ְוכ ְַרכַּסִ ,
ַהסּ ִָריסִיםַ ,המְשָׁ ְרתִ ים אֶ ת ְפּנֵי הַמֶּ לְֶך אֲ חַשְׁ ֵורוֹשׁ .יא
ְל ָהבִיא אֶת וַשְׁ תִּ י ַה ַמּ ְלכָּהִ ,ל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך ְבּכֶתֶ ר ַמלְכוּת:
שּ ִרים אֶ ת י ָ ְפי ָהּ ,כִּי טוֹבַת מ ְַראֶ ה
ְלה ְַראוֹת ָה ַע ִמּים ְו ַה ָׂ
הִיא .יב וַתְּ ָמ ֵאן הַמַּ ְלכָּה וַשְׁ תִּ י ,לָבוֹא בִּדְ בַר ַה ֶמּלְֶך,
אֲשֶׁ רְ ,בּי ַד ַהסּ ִָריסִים; ַויּ ִ ְקצ ֹף ַה ֶמּלְֶך מְ א ֹדַ ,וחֲמָ תוֹ ָבּע ֲָרה
בוֹ.
יג וַיּ ֹא ֶמר ַה ֶמּלְֶךַ ,ל ֲח ָכ ִמים י ֹדְ עֵי ָהעִתִּ ים :כִּי
כֵן ,דְּ בַר ַה ֶמּלְֶךִ ,ל ְפנֵי ,כָּל י ֹדְ עֵי דָּ ת וָדִ ין .יד ְו ַה ָקּר ֹב
ֵאלָיו ,כּ ְַרשְׁ נָא שֵׁתָ ר אַדְ מָתָ א תַ ְרשִׁישֶׁ ,מ ֶרס ַמ ְר ְסנָא,
שׂ ֵרי פּ ַָרס וּ ָמדַ י ,ר ֹאֵ י ְפּנֵי ַה ֶמּלְֶך,
מְמוּכָן שִׁ ְבעַת ָ
שׁבִים ִראשֹׁנָהַ ,בּ ַמּלְכוּת .טו כְּדָ תַ ,מה ַלּעֲשׂוֹת,
הַיּ ֹ ְ
שׁתִּ י עַל אֲ שֶׁ ר ֹלא ָעשְׂתָ ה ,אֶת מַ אֲ מַר ַה ֶמּלְֶך
בַּמַּ ְלכָּהַ ,ו ְ
שׁוֵרוֹשְׁ ,בּי ַדַ ,הסּ ִָריסִים.
ֲא ַח ְ
טז וַיּ ֹא ֶמר מומכן )מְ מוּכָן(ִ ,ל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך
ְו ַה ָ
שּׂ ִריםֹ ,לא עַל הַמֶּ לְֶך ְלבַדּוָֹ ,עוְתָ ה וַשְׁ תִּ י הַמַּ ְלכָּה :כִּי
שּׂ ִריםְ ,ועַל כָּל ָה ַע ִמּים ,אֲ שֶׁרְ ,בּכָל ְמדִ ינוֹת
עַל כָּל ַה ָ
הַמֶּ לְֶך ֲאחַשְׁ וֵרוֹשׁ .יז כִּי יֵצֵא דְ בַר הַמַּ ְלכָּה עַל כָּל
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ַהנָּשִׁ יםְ ,ל ַהבְזוֹת ַבּ ְעלֵיהֶן ְבּעֵינֵיהֶן :בְּאָמְ ָרם ,הַמֶּ לְֶך
אֲ חַשְׁ וֵרוֹשׁ אָמַ ר ְל ָהבִיא ֶאת ַושְׁתִּ י הַמַּ ְלכָּה ְל ָפנָיו וְֹלא

ֶחסֶד ְל ָפנָיוַ ,וי ְ ַבהֵל ֶאת תַּ ְמרוּ ֶקי ָה ְואֶת מָ נוֹתֶ ָה לָתֵ ת לָהּ,
וְאֵ ת שֶׁ בַע ַהנְּעָרוֹת ה ְָר ֻאיוֹת לָתֶ ת לָהּ מִ בֵּית הַמֶּ לְֶך;

שׁר
שׂרוֹת פּ ַָרס וּ ָמדַ י ,אֲ ֶ
בָאָה .יח ְוהַיּוֹם ַהזֶּה תּ ֹאמַ ְרנָה ָ
שׂ ֵרי ַה ֶמּלְֶך; וּכְדַ יִ ,בּזָּיוֹן
שׁ ְמעוּ אֶ ת דְּ בַר ַה ַמּ ְלכָּה ,לְכ ֹלָ ,
ָ
ָו ָקצֶף .יט אִם עַל הַמֶּ לְֶך טוֹב ,יֵצֵא דְ בַר מַ לְכוּת
מִ ְלּ ָפנָיוְ ,ויִכָּתֵ ב בְּדָ תֵ י פ ַָרס וּמָ דַ י ,וְֹלא יַעֲבוֹר :אֲ שֶׁ ר ֹלא
תָ בוֹא וַשְׁ תִּ יִ ,ל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך אֲ חַשְׁ וֵרוֹשׁ ,וּמַ לְכוּתָ הּ י ִתֵּ ן
ַה ֶמּלְֶך ,ל ְִרעוּתָ הּ הַטּוֹבָה מִ מֶּ נָּה .כ ְונִשְׁ מַע פִּתְ גָם הַמֶּ לְֶך
שׁים,
שׁר יַעֲשֶׂ ה ְבּכָל מַ לְכוּתוֹ ,כִּי ַרבָּה הִיא; ְוכָל ַהנָּ ִ
אֲ ֶ

שׁנֶּ ָה וְאֶ ת נַעֲרוֹתֶ י ָה לְטוֹב ,בֵּית ַהנָּשִׁ ים .י ֹלא ִהגִּידָ ה
ַוי ְ ַ
ֶאסְתֵּ ר ,אֶת עַמָּ הּ ְואֶת מוֹלַדְ תָּ הּ :כִּי ָמ ְרדֳּ כַי ִצוָּה ָעלֶי ָה,
אֲשֶׁ ר ֹלא תַ גִּיד .יא וּ ְבכָל יוֹם וָיוֹם ָמ ְרדֳּ כַי מִתְ ַהלְֵּך,
שׁים :לָדַ עַת אֶת שְׁ לוֹם אֶ סְתֵּ ר ,וּמַ ה
ִל ְפנֵי ֲחצַר בֵּית ַהנָּ ִ
שׂה בָּהּ .יב וּ ְב ַהגִּי ַע תּ ֹר נַע ֲָרה ְונַע ֲָרה לָבוֹא אֶ ל
יּ ֵ ָע ֶ
שׁים שְׁ נֵים
שׁוֵרוֹשִׁ ,מקֵּ ץ הֱיוֹת לָהּ כְּדָ ת ַהנָּ ִ
ַה ֶמּלְֶך ֲא ַח ְ
עָשָׂ ר ח ֹדֶ שׁ כִּי כֵּן י ִ ְמלְאוּ ,יְמֵי מְרוּ ֵקיהֶן :שִׁ ָׁשּה חֳדָ שִׁ ים,

י ִתְּ נוּ יְקָר ְל ַב ְעלֵיהֶן לְמִ גָּדוֹלְ ,ועַד ָקטָן .כא ַויּ ִיטַב,
שּׂ ִרים; ַויַּעַשׂ הַמֶּ ֶלְך ,כִּדְ בַר
הַדָּ בָרְ ,בּעֵינֵי הַמֶּ לְֶךְ ,ו ַה ָ

שּה חֳדָ שִׁ ים ַבּבְּשָׂ מִים ,וּבְתַ ְמרוּקֵי
בְּשֶׁ ֶמן הַמּ ֹר ,וְשִׁ ָׁ
ַהנָּשִׁים .יג וּ ָבזֶהַ ,הנַּע ֲָרה בָּאָה אֶל הַמֶּ לְֶך אֵת כָּל אֲ שֶׁ ר

מְ מוּכָן .כב ַויּ ִשְׁ לַח ְספ ִָרים ,אֶל כָּל ְמדִ ינוֹת הַמֶּ לְֶך אֶ ל
מְ דִ ינָה וּ ְמדִ ינָה ִכּכְתָ בָהּ ,וְאֶ ל עַם ָועָם ִכּלְשׁוֹנוִֹ :להְיוֹת
כָּל ִאישׁ שׂ ֵֹרר ְבּבֵיתוֹ ,וּ ְמדַ בֵּר ִכּלְשׁוֹן עַמּוֹ.
פרק ב
א אַחַר ,הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה ,כְּשׁ ְֹךֲ ,חמַת הַמֶּ לְֶך
שׁר
שׁר ָעשָׂתָ הְ ,ואֵת אֲ ֶ
אֲ חַשְׁ וֵרוֹשׁ זָכַר אֶת וַשְׁ תִּ י ְו ֵאת אֲ ֶ
נִגְזַר ָעלֶי ָה .ב וַיּ ֹאמְ רוּ נַע ֲֵרי הַמֶּ לְֶך ,מְ שׁ ְָרתָ יו :יְבַקְשׁוּ

תּ ֹאמַ ר יִנָּתֵ ן לָהּ ,לָבוֹא ִע ָמּהּ ,מִ בֵּית ַהנָּשִׁ ים ,עַד בֵּית
הַמֶּ לְֶך .יד ָבּע ֶֶרב הִיא בָאָה ,וּבַבֹּקֶר הִיא שָׁ בָה אֶל בֵּית
שׁגַז ס ְִריס ַה ֶמּלְֶך ,שׁ ֹמֵ ר
שׁ ַע ְ
שׁנִיֶ ,אל י ַד ַ
ַהנָּשִׁים ֵ
ַהפִּי ַלגְ ִ
שׁיםֹ :לא תָ בוֹא עוֹד אֶ ל הַמֶּ לְֶך ,כִּי אִ ם ָחפֵץ בָּהּ
ַה ֶמּלְֶך ְונִ ְק ְראָה בְשֵׁ ם .טו וּ ְב ַהגִּי ַע תּ ֹר אֶ סְתֵּ ר בַּת
ֲאבִי ַחי ִל דּ ֹד מָ ְרדֳּ כַי אֲ שֶׁר לָקַ ח לוֹ ְלבַת לָבוֹא אֶ ל הַמֶּ לְֶך,
שׁה דָּ בָר כִּי אִ ם אֶ ת אֲשֶׁ ר י ֹאמַר ֵהגַי ס ְִריס
ֹלא בִקְ ָ

לַמֶּ לְֶך נְעָרוֹת בְּתוּלוֹת ,טוֹבוֹת מַ ְר ֶאה .ג ְוי ַ ְפ ֵקד הַמֶּ לְֶך
ְפּ ִקידִ יםְ ,בּ ָכל מְ דִ ינוֹת מַ לְכוּתוְֹ ,וי ִ ְקבְּצוּ ֶאת כָּל נַע ֲָרה
שׁים,
ִירה אֶל בֵּית ַהנָּ ִ
בְתוּלָה טוֹבַת מַ ְראֶה אֶ ל שׁוּשַׁ ן ַהבּ ָ
אֶל י ַד ֵהגֶא ס ְִריס ַה ֶמּלְֶך שֹׁמֵר ַהנָּשִׁים; ְונָתוֹן,
שׁר תִּ יטַב ְבּעֵינֵי ַה ֶמּלְֶך תִּ מְ ֹלְך,
תַּ מְ ֻר ֵקיהֶן .ד ְו ַהנַּע ֲָרה ,אֲ ֶ
תַּ חַת ַו ְ
שׁתִּ י; ַויּ ִיטַב הַדָּ בָר ְבּעֵינֵי הַמֶּ לְֶךַ ,ויַּעַשׂ כֵּן.
ִירה; וּשְׁ מוֹ
ה אִ ישׁ יְהוּדִ יָ ,היָה בְּשׁוּשַׁ ן ַהבּ ָ

הַמֶּ לְֶך ,שֹׁמֵר ַהנָּשִׁ ים; וַתְּ הִי אֶ סְתֵּ ר נֹשֵׂאת חֵןְ ,בּעֵינֵי כָּל
ר ֹ ֶאי ָה .טז וַתִּ לָּקַ ח אֶ סְתֵּ ר אֶ ל הַמֶּ לְֶך אֲ חַשְׁ וֵרוֹשׁ ,אֶ ל
ירי ,הוּא ח ֹדֶ שׁ ֵטבֵת בִּשְׁ נַת
שׂ ִ
בֵּית ַמלְכוּתוֹ ,בַּח ֹדֶ שׁ ָה ֲע ִ
שֶׁ בַע ,לְמַ לְכוּתוֹ .יז ַויּ ֶ ֱאהַב הַמֶּ לְֶך אֶת אֶ סְתֵּ ר ִמ ָכּל
שּׂא חֵן ָו ֶחסֶד ְל ָפנָיו ִמכָּל ַהבְּתוּלוֹת; ַויּ ָשֶׂ ם
ַהנָּשִׁים ,וַתִּ ָ
כֶּתֶ ר מַ לְכוּת בְּר ֹא ָ
שׁהַּ ,ויּ ַמְ לִי ֶכ ָה תַּ חַת ַושְׁתִּ י .יח ַויַּעַשׂ
הַמֶּ לְֶך מִשְׁ תֶּ ה גָדוֹלְ ,לכָל שָׂ ָריו ַו ֲעבָדָ יו אֵ ת ,מִשְׁ תֵּ ה

ָמ ְרדֳּ כַי ,בֶּן יָאִ יר בֶּן שִׁ ְמעִי בֶּן קִישׁ אִ ישׁ יְמִ ינִי .ו
שׁר ָה ְגלְתָ ה ,עִם
שׁ ַלי ִם ,עִם הַגֹּלָה אֲ ֶ
שׁר ָה ְגלָה ,מִ ירוּ ָ
אֲ ֶ

שׂאֵ ת ְכּי ַד ַה ֶמּלְֶך.
שׂהַ ,ויּ ִתֵּ ן מַ ְ
ֶאסְתֵּ ר; ַו ֲהנָחָה ַל ְמּדִ ינוֹת ָע ָ
שׁעַר
שׁב ְבּ ַ
שׁנִית; וּמָ ְרדֳּ כַי ,י ֹ ֵ
יט וּ ְבהִקָּ בֵץ בְּתוּלוֹתֵ ,

י ְ ָכנְי ָה ֶמלְֶך י ְהוּדָ ה אֲ שֶׁר ֶהגְלָה ,נְבוּכַדְ נֶצַּר מֶ לְֶך ָבּבֶל .ז
ַויְהִי א ֹ ֵמן אֶת הֲדַ סָּה ,הִיא אֶ סְתֵּ ר בַּת דּ ֹדוֹ כִּי ֵאין לָהּ,
אָב ָואֵם; ְו ַהנַּע ֲָרה יְפַת תּ ֹאַר ,וְטוֹבַת מ ְַראֶ ה ,וּבְמוֹת
שּ ַמע
אָבִי ָה וְאִ מָּ הּ ,לְקָ חָהּ מָ ְרדֳּ כַי לוֹ ְלבַת .ח ַויְהִיְ ,בּ ִה ָׁ
דְּ בַר הַמֶּ לְֶך וְדָ תוֹ ,וּ ְב ִה ָקּבֵץ נְעָרוֹת ַרבּוֹת אֶל שׁוּשַׁ ן

הַמֶּ לְֶך .כ ֵאין ֶאסְתֵּ רַ ,מגֶּדֶ ת מוֹלַדְ תָּ הּ וְאֶ ת ַעמָּהּ ,כַּאֲ שֶׁ ר
שׂה,
מָרדֳּ כָי; ְו ֶאת ַמאֲ מַ ר מ ְָרדֳּ כַי אֶ סְתֵּ ר ע ֹ ָ
ִצוָּה ָעלֶי ָהְ ,
שׁר ָהי ְתָ ה בְאָמְ נָה אִתּוֹ.
כַּאֲ ֶ
שׁעַר הַמֶּ לְֶך;
כא ַבּיּ ָמִ ים ָההֵם ,וּמָ ְרדֳּ כַי יוֹשֵׁ ב ְבּ ַ
שּ ֹמְ ֵרי ַהסַּף,
ָקצַף ִבּגְתָ ן וָתֶ ֶרשׁ שְׁ נֵי ס ִָריסֵי הַמֶּ לְֶך ,מִ ׁ

ִירה ,אֶל י ַד ֵהגָי; וַתִּ ָלּ ַקח אֶ סְתֵּ ר אֶל בֵּית ַה ֶמּלְֶך ,אֶל
ַהבּ ָ
שּא
שׁים .ט וַתִּ יטַב ַהנַּע ֲָרה ְבעֵינָיו ,וַתִּ ָ ׂ
י ַד ֵהגַי שׁ ֹמֵ ר ַהנָּ ִ

שׁוֵר ֹשׁ .כב ַויִּוָּדַ ע הַדָּ בָר
ַויְבַקְשׁוּ לִשְׁ ֹל ַח י ָד ,בַּמֶּ לְֶך אֲ ַח ְ
ְלמָ ְרדֳּ כַיַ ,ויַּגֵּד ְל ֶאסְתֵּ ר הַמַּ ְלכָּה; וַתּ ֹא ֶמר ֶאסְתֵּ ר לַמֶּ לְֶך,
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שׁנֵיהֶם
בְּשֵׁ ם מָ ְרדֳּ כָי .כג ַוי ְ ֻבקַּשׁ הַדָּ בָר ַויּ ִ ָמּצֵאַ ,ויּ ִתָּ לוּ ְ
עַל עֵץ; ַויִּכָּתֵ בְ ,בּ ֵספֶר דִּ ב ְֵרי ַהיָּמִים ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך.

ְספ ִָרים ְבּי ַד ה ָָרצִיםֶ ,אל כָּל ְמדִ ינוֹת הַמֶּ לְֶך ְלהַשְׁ מִיד
ַלהֲר ֹג וּ ְל ַאבֵּד אֶ ת כָּל ַהיּ ְהוּדִ ים מִ נַּעַר ְועַד זָקֵ ן טַף

פרק ג
א אַחַר הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה ,גִּדַּ ל ַה ֶמּלְֶך ֲאחַשְׁ וֵרוֹשׁ
שּאֵ הוּ; ַויּ ָשֶׂ ם ,אֶת ִכּסְאוֹ,
אֶ ת הָמָ ן בֶּן הַמְּ דָ תָ א ָה ֲאגָגִי ַויְנַ ְׂ
שׁר
שּ ִרים אֲ שֶׁ ר אִ תּוֹ .ב ְוכָל ַעבְדֵ י הַמֶּ לְֶך אֲ ֶ
מֵ עַל ,כָּל ַה ָׂ
שׁעַר הַמֶּ לְֶך ,כּ ְֹרעִים וּמִ שְׁ תַּ ֲחוִים ְלהָמָ ן כִּי כֵןִ ,צוָּה לוֹ
ְבּ ַ
שׁתַּ ֲחוֶה .ג וַיּ ֹאמְ רוּ
ַה ֶמּלְֶך; וּמָ ְרדֳּ כַי ֹלא יִכ ְַרע ,וְֹלא י ִ ְ
שׁעַר הַמֶּ לְֶך לְמָ ְרדֳּ כָיַ :מדּוּ ַע אַתָּ ה
ַעבְדֵ י ַה ֶמּלְֶך ,אֲ שֶׁ ר ְבּ ַ

שׁים בְּיוֹם ֶא ָחד ,בִּשְׁ לוֹשָׁ ה עָשָׂ ר לְח ֹדֶ שׁ שְׁ נֵים עָשָׂ ר
ְונָ ִ
שׁגֶן ַהכְּתָ ב,
הוּא ח ֹדֶ שׁ ֲאדָ ר; וּשְׁ ָללָם ,לָבוֹז .יד פַּתְ ֶ
ְל ִהנָּתֵ ן דָּ ת ְבּכָל ְמדִ ינָה וּמְ דִ ינָה ,גָּלוּיְ ,לכָל ָה ַע ִמּים
ִלהְיוֹת עֲתִ דִ ים ,לַיּוֹם ַהזֶּה .טו ה ָָרצִים יָצְאוּ דְ חוּפִים,
ִירה; ְו ַה ֶמּלְֶך
בִּדְ ַבר ַה ֶמּלְֶךְ ,והַדָּ ת נִתְּ נָה ,בְּשׁוּשַׁ ן ַהבּ ָ
ְוהָמָ ן י ָשְׁ בוּ לִשְׁ תּוֹתְ ,ו ָהעִיר שׁוּשָׁן נָבוֹכָה.

עוֹבֵרֵ ,את מִ ְצוַת הַמֶּ לְֶך .ד ַויְהִי ,באמרם )כְּאָמ ְָרם(
אֵ לָיו יוֹם וָיוֹם ,וְֹלא שָׁ מַ ע ,אֲ לֵיהֶם; ַויַּגִּידוּ ְלהָמָ ן,

פרק ד
שׂהַ ,ויּ ִ ְק ַרע
א וּמ ְָרדֳּ כַי ,י ָדַ ע אֶ ת כָּל אֲ שֶׁ ר נַ ֲע ָ
ָמ ְרדֳּ כַי אֶ ת ְבּגָדָ יוַ ,ויּ ִ ְלבַּשׁ שַׂ ק ָו ֵאפֶר; ַויֵּצֵא ְבּתוְֹך ָהעִיר,

ל ְִראוֹת ֲהיַעַמְדוּ דִּ ב ְֵרי ָמ ְרדֳּ כַי כִּי ִהגִּיד ָלהֶםֲ ,אשֶׁר הוּא
י ְהוּדִ י .ה ַויּ ְַרא הָמָ ן כִּי ֵאין מָ ְרדֳּ כַי ,כּ ֵֹר ַע וּמִשְׁ תַּ ֲחוֶה לוֹ;
ַויּ ִמָּ לֵא הָמָ ןֵ ,חמָה .ו ַויִּבֶז ְבּעֵינָיו ,לִשְׁ ֹל ַח י ָד בְּמָ ְרדֳּ כַי
ְלבַדּוֹ כִּי ִהגִּידוּ לוֶֹ ,את עַם מ ְָרדֳּ כָי; ַויְבַקֵּשׁ ָה ָמן,
ְלהַשְׁ ִמיד אֶ ת כָּל ַהיּ ְהוּדִ ים אֲ שֶׁ ר ְבּכָל מַ לְכוּת ֲאחַשְׁ וֵרוֹשׁ
שׁנַת
עַם ָמ ְרדֳּ כָי .ז בַּח ֹדֶ שׁ ה ִָראשׁוֹן ,הוּא ח ֹדֶ שׁ נִיסָןִ ,בּ ְ
שְׁתֵּ ים ֶע ְ
ִהפִּיל פּוּר הוּא
שׁ ֵורוֹשׁ:
שׂ ֵרה ,לַמֶּ לְֶך אֲ ַח ְ

שׁעַר
ַויִּזְעַק זְעָקָ ה גְדוֹלָה וּמָ ָרה .ב ַויּ ָבוֹא ,עַד ִל ְפנֵי ַ
שׁעַר הַמֶּ לְֶךִ ,בּלְבוּשׁ שָׂ ק .ג
הַמֶּ לְֶך :כִּי אֵ ין לָבוֹא ֶאל ַ
שׁר דְּ בַר הַמֶּ לְֶך וְדָ תוֹ
וּ ְבכָל ְמדִ ינָה וּמְ דִ ינָהְ ,מקוֹם ֲא ֶ
ַמגִּי ַע ֵאבֶל גָּדוֹל ַליּ ְהוּדִ ים ,וְצוֹם וּ ְבכִי וּ ִמ ְספֵּד; שַׂ ק
וָאֵ פֶר ,יֻצַּע ל ַָרבִּים .ד ותבואינה )וַתָּ בוֹאנָה( נַעֲרוֹת
ֶאסְתֵּ ר ְוס ִָריסֶי ָהַ ,ויַּגִּידוּ לָהּ ,וַתִּ תְ ַח ְלחַל הַמַּ ְלכָּה ,מְ א ֹד;
שׂקּוֹ
וַתִּ שְׁ לַח ְבּגָדִ ים ְל ַה ְלבִּישׁ ֶאת ָמ ְרדֳּ כַי ,וּ ְל ָהסִיר ַ

ַגּוֹרל ִל ְפנֵי הָמָ ןִ ,מיּוֹם לְיוֹם וּמֵ ח ֹדֶ שׁ לְח ֹדֶ שׁ שְׁ נֵים
ה ָ
שׂר הוּא ח ֹדֶ שׁ ֲאדָ ר.
ָע ָ
שׁנוֹ עַם
ח וַיּ ֹאמֶר הָמָ ן ,לַמֶּ לְֶך אֲ חַשְׁ וֵרוֹשׁ י ֶ ְ
אֶ חָד ְמ ֻפזָּר וּמְ פ ָֹרד בֵּין ָהעַמִּ ים ,בְּכ ֹל מְ דִ ינוֹת מַ לְכוּתֶ ָך;
שׂים,
ְודָ תֵ יהֶם שׁ ֹנוֹת ִמכָּל עָםְ ,ואֶת דָּ תֵ י ַה ֶמּלְֶך אֵ ינָם ע ֹ ִ
ְולַמֶּ לְֶך ֵאין שֹׁוֶהְ ,ל ַהנִּיחָם .ט אִ ם עַל הַמֶּ לְֶך טוֹב ,יִכָּתֵ ב
שׂ ֶרת אֲ ָלפִים ִכּכַּר ֶכּסֶף ,אֶ שְׁקוֹל עַל י ְדֵ י
ְל ַאבְּדָ ם; ַו ֲע ֶ

ֵמ ָעלָיו וְֹלא ִקבֵּל .ה וַתִּ ק ְָרא ֶאסְתֵּ ר ַלהֲתָ ְך ִמסּ ִָריסֵי
הַמֶּ לְֶך ,אֲ שֶׁר ֶהעֱמִ יד ְל ָפנֶי ָה ,וַתְּ ַצוֵּהוּ ,עַל ָמ ְרדֳּ כָי לָדַ עַת
מַה זֶּהְ ,ועַל מַ ה זֶּה .ו ַויֵּצֵא הֲתָ ְך ,אֶ ל מָ ְרדֳּ כָי אֶ ל ְרחוֹב
שׁעַר ַה ֶמּלְֶך .ז ַויּ ַ ֶגּד לוֹ מָ ְרדֳּ כַי ,אֵ ת
ָהעִירֲ ,אשֶׁר ִל ְפנֵי ַ
כָּל אֲ ֶ
שׁת ַה ֶכּסֶף ,אֲ שֶׁ ר אָמַר הָמָ ן
שׁר קָ ָרהוּ; ְו ֵאת פּ ָָר ַ
ִלשְׁקוֹל עַל ִגּנְזֵי ַה ֶמּלְֶך ביהודיים ) ַבּיּ ְהוּדִ ים( ְל ַאבְּדָ ם.
שׁ ִמידָ ם,
שׁר נִתַּ ן בְּשׁוּשָׁ ן ְל ַה ְ
ח ְואֶת פַּתְ שֶׁ גֶן כְּתָ ב הַדָּ ת אֲ ֶ

שׂי הַמְּ לָאכָהְ ,ל ָהבִיא ,אֶ ל ִגּנְזֵי הַמֶּ לְֶך .י ַויָּסַר הַמֶּ לְֶך
עֹ ֵ
אֶ ת ַט ַבּעְתּוֹ ,מֵ עַל י ָדוֹ; ַויּ ִתְּ נָהְּ ,ל ָה ָמן בֶּן ַה ְמּדָ תָ א הָאֲ גָגִי

נָתַ ן לוֹ ְלה ְַראוֹת אֶת ֶאסְתֵּ ר ,וּ ְל ַהגִּיד לָהּ; וּ ְלצַוּוֹת ָעלֶי ָה,
לָבוֹא אֶ ל הַמֶּ לְֶך ְלהִתְ ַחנֶּן לוֹ וּ ְלבַקֵּ שׁ מִ ְלּ ָפנָיו עַל ַעמָּהּ.

צ ֵֹרר ַהיּ ְהוּדִ ים .יא וַיּ ֹא ֶמר הַמֶּ לְֶך ְל ָה ָמןַ ,ה ֶכּסֶף נָתוּן
לְָך; ְו ָהעָםַ ,לעֲשׂוֹת בּוֹ כַּטּוֹב ְבּעֵינֶיָך .יב ַויּ ִקָּ ְראוּ סֹפ ְֵרי
שׁה עָשָׂ ר יוֹם בּוַֹ ,ויִּכָּתֵ ב
ַה ֶמּלְֶך בַּח ֹדֶ שׁ ה ִָראשׁוֹן ,בִּשְׁ לוֹ ָ
ְכּכָל אֲ שֶׁר ִצוָּה הָמָ ן אֶ ל אֲ חַשְׁ דַּ ְר ְפּנֵי ַה ֶמּלְֶך ְו ֶאל ַהפַּחוֹת
שׁר עַל ְמדִ ינָה וּמְ דִ ינָה וְאֶ ל שׂ ֵָרי עַם ָועָם ,מְ דִ ינָה
אֲ ֶ

ט ַויּ ָבוֹא ,הֲתָ ְך; ַויַּגֵּד ְל ֶאסְתֵּ ר ,אֵת דִּ ב ְֵרי מ ְָרדֳּ כָי .י
וַתּ ֹאמֶר ֶאסְתֵּ ר ַלהֲתָ ְך ,וַתְּ ַצוֵּהוּ אֶל מָ ְרדֳּ ָכי .יא כָּל ַעבְדֵ י
שּה
הַמֶּ לְֶך ְועַם מְ דִ ינוֹת ַה ֶמּלְֶך י ֹדְ עִים ,אֲ שֶׁר כָּל ִאישׁ וְאִ ָׁ
שׁר ֹלא
אֲשֶׁ ר י ָבוֹא אֶ ל ַה ֶמּלְֶך אֶל ֶה ָחצֵר ַה ְפּנִימִ ית אֲ ֶ
י ִקָּ ֵרא אַחַת דָּ תוֹ ְל ָה ִמיתְ ,לבַד ֵמאֲ שֶׁר יוֹשִׁ יט לוֹ הַמֶּ לְֶך

וּ ְמדִ ינָה ִכּכְתָ בָהּ ְועַם ָועָם ִכּלְשׁוֹנוֹ :בְּשֵׁ ם הַמֶּ לְֶך
אֲ חַשְׁ וֵר ֹשׁ נִכְתָּ בְ ,ונֶחְתָּ ם ְבּ ַט ַבּעַת ַה ֶמּלְֶך .יג ְונִשְׁלוֹ ַח

אֶת שַׁ ְרבִיט ַהזָּהָבְ ,ו ָחי ָה; וַאֲ נִיֹ ,לא נִ ְק ֵראתִ י לָבוֹא אֶ ל
ַה ֶמּלְֶך זֶה ,שְׁ לוֹשִׁים יוֹם .יב ַויַּגִּידוּ לְמָ ְרדֳּ כָי ,אֵ ת דִּ ב ְֵרי
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אֶ סְתֵּ ר .יג וַיּ ֹא ֶמר ָמ ְרדֳּ כַיְ ,להָשִׁ יב אֶ ל אֶ סְתֵּ ר :אַל
תְּ דַ ִמּי ְבנַפְשֵׁ ְךְ ,להִמָּ לֵט בֵּית ַה ֶמּלְֶך מִ כָּל ַהיּ ְהוּדִ ים .יד

שׁר גִּדְּ לוֹ הַמֶּ לְֶך
אֶת כְּבוֹד עָשְׁ רוֹ ,וְר ֹב ָבּנָיו; ְואֵת כָּל אֲ ֶ
שּׂ ִרים ְו ַעבְדֵ י ַה ֶמּלְֶך .יב וַיּ ֹאמֶר,
שּאוֹ ,עַל ַה ָ
וְאֵ ת אֲ שֶׁר נִ ְׂ

כִּי אִ ם ַהח ֲֵרשׁ תַּ ח ֲִרישִׁיָ ,בּעֵת הַזּ ֹאת ֶרוַח ְו ַה ָצּלָה יַעֲמוֹד
ַליּ ְהוּדִ ים ִמ ָמּקוֹם אַחֵר ,וְאַ תְּ וּבֵית אָבִיְך תּ ֹאבֵדוּ; וּמִי
יוֹדֵ ַע אִ ם ְלעֵת כָּז ֹאתִ ,ה ַגּעַתְּ לַמַּ לְכוּת .טו וַתּ ֹא ֶמר
שׁיב אֶל ָמ ְרדֳּ כָי .טז לְֵך ְכּנוֹס אֶת כָּל
אֶ סְתֵּ רְ ,ל ָה ִ
שׁן ,וְצוּמוּ ָעלַי וְאַל תּ ֹאכְלוּ
ַהיּ ְהוּדִ ים ַהנִּ ְמצְאִ ים בְּשׁוּ ָ
וְאַל תִּ שְׁתּוּ שְׁ ֹלשֶׁ ת י ָ ִמים ַליְלָה וָיוֹם גַּם אֲ נִי ְונַעֲר ֹתַ י,
אָצוּם כֵּן; וּ ְבכֵן אָבוֹא אֶ ל הַמֶּ לְֶך ,אֲ שֶׁ ר ֹלא כַדָּ ת,

ָה ָמן אַף ֹלא ֵהבִיאָה ֶאסְתֵּ ר הַמַּ ְלכָּה עִם ַה ֶמּלְֶך אֶ ל
הַמִּ שְׁ תֶּ ה אֲ שֶׁ ר עָשָׂ תָ ה ,כִּי אִם אוֹתִ י; ְוגַם לְמָ חָר ֲאנִי
ָקרוּא לָהּ ,עִם הַמֶּ לְֶך .יג ְוכָל זֶה ,אֵ ינֶנּוּ שֹׁוֶה לִיְ :בּכָל
שׁעַר
עֵתֲ ,אשֶׁ ר ֲאנִי ר ֹ ֶאה אֶ ת מ ְָרדֳּ כַי ַהיּ ְהוּדִ י יוֹשֵׁ בְ ,בּ ַ
הַמֶּ לְֶך .יד וַתּ ֹאמֶ ר לוֹ ז ֶֶרשׁ אִ שְׁ תּוֹ ְוכָל א ֹ ֲהבָיו ,יַעֲשׂוּ
שּׁים אַ ָמּה ,וּבַבּ ֹ ֶקר אֱ מ ֹר ַל ֶמּלְֶך ְוי ִתְ לוּ אֶ ת
עֵץ גָּב ֹ ַהּ חֲמִ ִ
מ ְָרדֳּ כַי ָעלָיו ,וּב ֹא עִם ַה ֶמּלְֶך אֶל הַמִּ שְׁ תֶּ ה שָׂ ֵמ ַח; ַויּ ִיטַב

ְוכַאֲ שֶׁר אָבַדְ תִּ י ,אָבָדְ תִּ י .יז ַויַּעֲב ֹר ,מ ְָרדֳּ כָי; ַויַּעַשׂ ,כְּכ ֹל
שׁר ִצוְּתָ ה ָעלָיו ֶאסְתֵּ ר.
אֲ ֶ

הַדָּ בָר ִל ְפנֵי ָהמָןַ ,ויַּעַשׂ ָהעֵץ.

פרק ה
שּלִישִׁ י ,וַתִּ ְלבַּשׁ ֶאסְתֵּ ר ַמלְכוּת,
א ַויְהִי בַּיּוֹם ַה ְ ׁ
וַתַּ עֲמ ֹד ַבּ ֲחצַר בֵּית ַה ֶמּלְֶך ַה ְפּנִימִית ,נֹכַח בֵּית הַמֶּ לְֶך;
ְו ַה ֶמּלְֶך יוֹשֵׁ ב עַל ִכּ ֵסּא מַ לְכוּתוְֹ ,בּבֵית הַמַּ לְכוּת ,נֹכַח,
פֶּתַ ח ַה ָבּי ִת .ב ַויְהִי כ ְִראוֹת ַה ֶמּלְֶך ֶאת ֶאסְתֵּ ר הַמַּ ְלכָּה,
שׁט הַמֶּ לְֶך ְל ֶאסְתֵּ ר,
ע ֹ ֶמדֶ ת ֶבּ ָחצֵר נָשְׂ אָה חֵןְ ,בּעֵינָיו; וַיּוֹ ֶ
אֶ ת שַׁ ְרבִיט ַהזָּהָב אֲ שֶׁר ְבּי ָדוֹ ,וַתִּ ְק ַרב אֶ סְתֵּ ר ,וַתִּ גַּע

פרק ו
שׁנַת הַמֶּ לְֶך; וַיּ ֹאמֶ ר,
א ַבּ ַלּיְלָה הַהוּא ,נָדְ דָ ה ְ
ְל ָהבִיא אֶ ת ֵספֶר ַהזִּכְר ֹנוֹת דִּ ב ְֵרי ַהיּ ָמִ יםַ ,ויִּהְיוּ נִ ְק ָראִ ים,
ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך .ב ַויּ ִמָּ צֵא כָתוּב ,אֲ שֶׁ ר ִהגִּיד ָמ ְרדֳּ כַי עַל
ִבּגְתָ נָא וָתֶ ֶרשׁ ְ
שׁנֵי ס ִָריסֵי הַמֶּ לְֶך מִ שּׁ ֹמְ ֵריַ ,הסַּף :אֲשֶׁ ר
בִּקְשׁוּ לִשְׁ ֹל ַח י ָד ,בַּמֶּ לְֶך אֲ חַשְׁ וֵרוֹשׁ .ג וַיּ ֹא ֶמר ַה ֶמּלְֶך
מַה נַּעֲשָׂ ה יְקָר וּגְדוּלָּה לְמָ ְרדֳּ כַי ,עַל זֶה; וַיּ ֹאמְ רוּ נַע ֲֵרי
הַמֶּ לְֶך ,מְ שָׁ ְרתָ יוֹ ,לא נַעֲשָׂ ה עִמּוֹ ,דָּ בָר .ד וַיּ ֹאמֶ ר

שּ ְרבִיט .ג וַיּ ֹאמֶר לָהּ הַמֶּ לְֶךַ ,מה לְָּך אֶ סְתֵּ ר
בְּר ֹאשׁ ַה ַׁ
ַה ַמּ ְלכָּה; וּמַ ה בַּקָּ שָׁתֵ ְך עַד ֲחצִי הַמַּ לְכוּתְ ,ויִנָּתֵ ן לְָך .ד
וַתּ ֹאמֶ ר אֶ סְתֵּ ר ,אִם עַל הַמֶּ לְֶך טוֹב י ָבוֹא ַה ֶמּלְֶך ְו ָה ָמן
שׁר ָעשִׂ יתִ י לוֹ .ה וַיּ ֹאמֶ ר הַמֶּ לְֶך
הַיּוֹם ,אֶ ל הַמִּ שְׁתֶּ ה אֲ ֶ
מַ הֲרוּ אֶ ת ָה ָמןַ ,לעֲשׂוֹת אֶת דְּ בַר אֶ סְתֵּ ר; ַויּ ָב ֹא הַמֶּ לְֶך
שׁתֶּ ה אֲ שֶׁ ר ָעשְׂתָ ה אֶ סְתֵּ ר .ו וַיּ ֹא ֶמר
ְו ָה ָמן ,אֶ ל הַמִּ ְ
שּאֵ לָתֵ ְך ְויִנָּתֵ ן לְָך;
ַה ֶמּלְֶך ְל ֶאסְתֵּ ר ְבּ ִמשְׁתֵּ ה ַהיַּי ִןַ ,מה ְׁ

הַמֶּ לְֶךִ ,מי ֶב ָחצֵר; ְוהָמָ ן בָּאַ ,ל ֲחצַר בֵּית ַה ֶמּלְֶך
ַהחִיצוֹנָה ,לֵאמ ֹר לַמֶּ לְֶך ,לִתְ לוֹת אֶת מ ְָרדֳּ כַי עַל ָהעֵץ
אֲשֶׁ ר ֵהכִין לוֹ .ה וַיּ ֹאמְ רוּ נַע ֲֵרי ַה ֶמּלְֶךֵ ,אלָיו ִהנֵּה ָהמָן,
ע ֹמֵ ד ֶבּ ָחצֵר; וַיּ ֹאמֶר ַה ֶמּלְֶך ,י ָבוֹא .ו ַויּ ָבוֹאָ ,המָן,
וַיּ ֹא ֶמר לוֹ הַמֶּ לְֶך ,מַה ַלּעֲשׂוֹת ָבּ ִאישׁ אֲ שֶׁר ַה ֶמּלְֶך ָחפֵץ
בִּיקָרוֹ; וַיּ ֹא ֶמר הָמָ ןְ ,בּלִבּוְֹ ,ל ִמי יַחְפּ ֹץ הַמֶּ לְֶך ַלעֲשׂוֹת
י ְקָ ר ,יוֹתֵ ר ִממֶּ נִּי .ז וַיּ ֹאמֶ ר ָהמָן ,אֶ ל הַמֶּ לְֶךִ :אישׁ,

וּמַה ַבּ ָקּשָׁ תֵ ְך עַד ֲחצִי הַמַּ לְכוּת ,וְתֵ עָשׂ .ז וַתַּ עַן ֶאסְתֵּ ר,
וַתּ ֹא ַמר :שְׁ אֵ לָתִ י ,וּבַקָּ שָׁתִ י .ח אִ ם מָ צָאתִ י חֵן ְבּעֵינֵי

אֲשֶׁ ר הַמֶּ לְֶך ָחפֵץ בִּיקָרוֹ .ח יָבִיאוּ לְבוּשׁ מַ לְכוּת ,אֲ שֶׁ ר
שׁר ָרכַב ָעלָיו הַמֶּ לְֶך ,וַאֲ שֶׁ ר
ָלבַשׁ בּוֹ הַמֶּ לְֶך; וְסוּס ,אֲ ֶ

ַה ֶמּלְֶך ,וְאִ ם עַל ַה ֶמּלְֶך טוֹב ,לָתֵ ת אֶ ת שְׁ אֵ לָתִ יְ ,ו ַלעֲשׂוֹת
שׁר
אֶ ת ַבּקָּשָׁ תִ י י ָבוֹא ַה ֶמּלְֶך ְוהָמָ ן ,אֶל ַהמִּ שְׁתֶּ ה אֲ ֶ
אֶ עֱשֶׂ ה ָלהֶם ,וּמָ חָר ֶאעֱשֶׂ ה ,כִּדְ בַר הַמֶּ לְֶך .ט ַויֵּצֵא ָה ָמן
בַּיּוֹם הַהוּא ,שָׂ ֵמ ַח וְטוֹב לֵב; ְוכ ְִראוֹת הָמָ ן אֶ ת מָ ְרדֳּ כַי
ְבּ ַ
שׁעַר ַה ֶמּלְֶך ,וְֹלא קָ ם וְֹלא זָע ִממֶּ נּוּ ַויּ ִ ָמּלֵא ָה ָמן עַל

נִתַּ ן כֶּתֶ ר מַ לְכוּת ,בְּר ֹאשׁוֹ .ט ְונָתוֹן ַהלְּבוּשׁ ְוהַסּוּס ,עַל
שּׂ ֵרי הַמֶּ לְֶך ַהפּ ְַרתְּ ִמיםְ ,ו ִה ְלבִּישׁוּ אֶ ת ָה ִאישׁ,
י ַד ִאישׁ מִ ָ
אֲשֶׁ ר הַמֶּ לְֶך ָחפֵץ בִּי ָקרוֹ; ְוה ְִרכִּיבֻהוּ עַל הַסּוּס ,בּ ְִרחוֹב
ָהעִירְ ,וק ְָראוּ ְל ָפנָיוָ ,כּכָה י ֵ ָעשֶׂה לָאִ ישׁ אֲ שֶׁ ר ַה ֶמּלְֶך
ָחפֵץ בִּי ָקרוֹ .י וַיּ ֹאמֶר ַה ֶמּלְֶך ְל ָה ָמןַ ,מהֵר קַח אֶ ת

מָ ְרדֳּ כַיֵ ,חמָה .י ַויּ ִתְ אַ פַּק ָה ָמןַ ,ויּ ָבוֹא אֶ ל בֵּיתוֹ; ַויּ ִשְׁ לַח
ַויָּבֵא אֶ ת א ֹ ֲהבָיוְ ,ואֶת ז ֶֶרשׁ אִ שְׁתּוֹ .יא ַוי ְ ַספֵּר ָלהֶם ָה ָמן

ַהלְּבוּשׁ ְואֶת הַסּוּס כַּאֲ שֶׁר דִּ בּ ְַרתָּ ַ ,ועֲשֵׂ ה כֵן ְלמ ְָרדֳּ כַי
שׁעַר הַמֶּ לְֶך :אַל תַּ פֵּל דָּ בָר ,מִכּ ֹל
שׁב ְבּ ַ
ַהיּ ְהוּדִ י ,הַיּוֹ ֵ
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שׁר דִּ בּ ְַרתָּ  .יא ַויִּקַּח ָה ָמן אֶ ת ַהלְּבוּשׁ וְאֶ ת הַסּוּס,
אֲ ֶ
ַויּ ַ ְלבֵּשׁ אֶ ת ָמ ְרדֳּ ָכי; ַויּ ְַרכִּיבֵהוּ ,בּ ְִרחוֹב ָהעִירַ ,ויּ ִקְ ָרא

הַמֶּ לְֶך ,תְּ לֻהוּ ָעלָיו .י ַויּ ִתְ לוּ ,אֶ ת הָמָ ן ,עַל ָהעֵץ ,אֲ שֶׁ ר
ֵהכִין ְלמ ְָרדֳּ כָי; ַוחֲמַ ת הַמֶּ לְֶך ,שָׁ ָככָה.

ְל ָפנָיוָ ,כּכָה יֵעָשֶׂ ה ָל ִאישׁ אֲ שֶׁ ר ַה ֶמּלְֶך ָחפֵץ בִּיקָ רוֹ .יב
ַויּ ָשָׁ ב ָמ ְרדֳּ כַי ,אֶל שַׁ עַר הַמֶּ לְֶך; ְו ָה ָמן נִדְ חַף אֶל בֵּיתוֹ,
אָבֵל ַוחֲפוּי ר ֹאשׁ .יג ַוי ְ ַספֵּר ָה ָמן ְלז ֶֶרשׁ אִ שְׁ תּוֹ ,וּ ְלכָל
א ֹ ֲהבָיו ,אֵת ,כָּל אֲ ֶ
שׁר קָ ָרהוּ; וַיּ ֹאמְ רוּ לוֹ ֲח ָכ ָמיו ְוז ֶֶרשׁ
אִ שְׁ תּוֹ ,אִ ם מִ זּ ֶַרע ַהיּ ְהוּדִ ים מ ְָרדֳּ כַי אֲ שֶׁ ר ַהחִלּוֹתָ ִלנְפּ ֹל
ְל ָפנָיו ֹלא תוּכַל לוֹ כִּי נָפוֹל תִּ פּוֹלְ ,ל ָפנָיו .יד עוֹדָ ם
מְ דַ בּ ְִרים עִמּוְֹ ,וס ִָריסֵי הַמֶּ לְֶך ִהגִּיעוּ; ַויּ ַ ְבהִלוּ ְל ָהבִיא ֶאת

פרק ח
א בַּיּוֹם הַהוּא ,נָתַ ן הַמֶּ לְֶך ֲא ַחשְׁ וֵרוֹשׁ ְל ֶאסְתֵּ ר
ַה ַמּ ְלכָּה ,אֶ ת בֵּית ָה ָמן ,צ ֵֹרר היהודיים ) ַהיּ ְהוּדִ ים(;
וּמָ ְרדֳּ כַי ,בָּא ִל ְפנֵי הַמֶּ לְֶך כִּי ִהגִּידָ ה ֶאסְתֵּ רַ ,מה הוּא לָהּ.
ב ַויָּסַר הַמֶּ לְֶך ֶאת ַט ַבּעְתּוֹ ,אֲ שֶׁר ֶה ֱעבִיר ֵמהָמָ ןַ ,ויּ ִתְּ נָהּ,
לְמָ ְרדֳּ כָי; וַתָּ שֶׂ ם אֶ סְתֵּ ר אֶת מָ ְרדֳּ כַי ,עַל בֵּית הָמָ ן.
ג וַתּוֹסֶף ֶאסְתֵּ ר ,וַתְּ דַ בֵּר ִל ְפנֵי הַמֶּ לְֶך ,וַתִּ פּ ֹל,

ָהמָן ,אֶ ל הַמִּ שְׁ תֶּ ה אֲ שֶׁ ר עָשְׂ תָ ה אֶ סְתֵּ ר.

ִל ְפנֵי ַרגְלָיו; וַתֵּ ְב ְךּ וַתִּ תְ ַחנֶּן לוְֹ ,ל ַה ֲעבִיר אֶ ת ָרעַת הָמָ ן
שׁר חָשַׁ ב עַל ַהיּ ְהוּדִ ים .ד
הָאֲ גָגִי ,וְאֵ ת מַ חֲשַׁ בְתּוֹ ,אֲ ֶ

פרק ז
א ַויּ ָב ֹא ַה ֶמּלְֶך ְוהָמָ ן ,לִשְׁ תּוֹת עִם אֶ סְתֵּ ר
ַה ַמּ ְלכָּה .ב וַיּ ֹא ֶמר ַה ֶמּלְֶך ְל ֶאסְתֵּ ר גַּם בַּיּוֹם ַה ֵ
שּׁנִי,
שּׁאֵ לָתֵ ְך אֶ סְתֵּ ר ַה ַמּ ְלכָּה ,וְתִ נָּתֵ ן לְָך;
ְבּמִשְׁ תֵּ ה ַהיַּי ִן מַ ה ְ
וּמַה ַבּקָּשָׁ תֵ ְך עַד ֲחצִי הַמַּ לְכוּת ,וְתֵ עָשׂ .ג וַתַּ עַן אֶ סְתֵּ ר
ַה ַמּ ְלכָּה ,וַתּ ֹאמַ ר אִם ָמצָאתִ י חֵן ְבּעֵינֶיָך ַה ֶמּלְֶךְ ,ואִם עַל
שׁאֵ לָתִ יְ ,ו ַע ִמּי ְבּבַקָּ שָׁתִ י.
שׁי ִבּ ְ
ַה ֶמּלְֶך טוֹב :תִּ נָּתֶ ן לִי נַ ְפ ִ
ד כִּי נִמְ כּ ְַרנוּ אֲ נִי ְו ַעמִּיְ ,להַשְׁ ִמיד ַלהֲרוֹג וּ ְל ַאבֵּד; וְאִ לּוּ

וַיּוֹשֶׁ ט הַמֶּ לְֶך ְל ֶאסְתֵּ ר ,אֵ ת שַׁ ְרבִט ַהזָּהָב; וַתָּ קָם אֶ סְתֵּ ר,
וַתַּ עֲמ ֹד ִל ְפנֵי הַמֶּ לְֶך .ה וַתּ ֹאמֶ ר אִ ם עַל הַמֶּ לְֶך טוֹב וְאִ ם
שׁר הַדָּ בָר ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך ,וְטוֹבָה
ָמצָאתִ י חֵן ְל ָפנָיוְ ,ו ָכ ֵ
ֲאנִיְ ,בּעֵינָיו יִכָּתֵ ב ְלהָשִׁיב אֶ ת ַה ְסּפ ִָרים ,מַ חֲשֶׁ בֶת הָמָ ן
שׁר כָּתַ ב ְל ַאבֵּד ֶאת ַהיּ ְהוּדִ ים,
בֶּן הַמְּ דָ תָ א ָה ֲאגָגִי ,אֲ ֶ
אֲשֶׁ ר ְבּכָל ְמדִ ינוֹת ַה ֶמּלְֶך .ו כִּי אֵ י ָככָה אוּכַל ,ו ְָר ִאיתִ י,
שׁר י ִמְ צָא אֶת עַמִּ י; וְאֵ י ָככָה אוּכַל ו ְָר ִאיתִ י,
בּ ָָרעָה ,אֲ ֶ

שׁפָחוֹת נִמְ כּ ְַרנוֶּ ,הח ֱַרשְׁתִּ י כִּי אֵ ין ַהצָּר
ַל ֲעבָדִ ים ְו ִל ְ
שֹׁוֶהְ ,בּנֵזֶק ַה ֶמּלְֶך.
שׁוֵרוֹשׁ ,וַיּ ֹא ֶמר לְאֶ סְתֵּ ר
ה וַיּ ֹאמֶר הַמֶּ לְֶך אֲ ַח ְ
שׁר ְמלָאוֹ לִבּוֹ
ַה ַמּ ְלכָּהִ :מי הוּא זֶה ְו ֵאי ז ֶה הוּא ,אֲ ֶ
ַלעֲשׂוֹת כֵּן .ו וַתּ ֹאמֶר ֶאסְתֵּ ר אִ ישׁ צַר וְאוֹי ֵב ,הָמָ ן ה ָָרע
ַהזֶּה; ְו ָה ָמן נִ ְבעַת ,מִ ִלּ ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך ְוהַמַּ ְלכָּה .ז ְוהַמֶּ לְֶך קָם
ַבּ ֲח ָמתוִֹ ,ממִּ שְׁ תֵּ ה ַהיַּי ִן ,אֶ ל ִגּנַּת ַהבִּיתָ ן; ְו ָהמָן ָע ַמד,

בְּאָבְדַ ן מוֹלַדְ תִּ י.
ז וַיּ ֹאמֶר ַה ֶמּלְֶך אֲ חַשְׁ וֵר ֹשׁ לְאֶ סְתֵּ ר ַה ַמּ ְלכָּה,
וּ ְלמ ְָרדֳּ כַי ַהיּ ְהוּדִ יִ :הנֵּה בֵית ָהמָן נָתַ תִּ י ְל ֶאסְתֵּ ר ,וְא ֹתוֹ
תָּ לוּ עַל ָהעֵץ עַל אֲ שֶׁ ר שָׁ לַח י ָדוֹ ,ביהודיים ) ַבּיּ ְהוּדִ ים(.
ח וְאַתֶּ ם כִּתְ בוּ עַל ַהיּ ְהוּדִ ים כַּטּוֹב ְבּעֵינֵיכֶם ,בְּשֵׁ ם
הַמֶּ לְֶךְ ,וחִתְ מוְּ ,בּ ַט ַבּעַת ַה ֶמּלְֶך :כִּי כְתָ ב אֲ שֶׁ ר נִכְתָּ ב
בְּשֵׁ ם הַמֶּ לְֶךְ ,ונַחְתּוֹם ְבּ ַט ַבּעַת הַמֶּ לְֶך אֵ ין ְלהָשִׁ יב .ט

ְלבַקֵּ שׁ עַל נַפְשׁוֹ ֵמ ֶאסְתֵּ ר ַה ַמּ ְלכָּה כִּי ָראָה ,כִּי ָכלְתָ ה
אֵ לָיו ה ָָרעָה מֵ אֵ ת הַמֶּ לְֶך .ח ְו ַה ֶמּלְֶך שָׁ ב מִ ִגּנַּת ַהבִּיתָ ן

שּלִישִׁ י הוּא
ַויִּקּ ְָראוּ סֹפ ְֵרי הַמֶּ לְֶך ָבּעֵת ַההִיא בַּח ֹדֶ שׁ ַה ְ ׁ
ח ֹדֶ שׁ ִסיוָן ,בִּשְׁ לוֹ ָ
שׁה ְו ֶעשׂ ְִרים בּוַֹ ,ויִּכָּתֵ ב ְכּכָל אֲ שֶׁ ר

אֶל בֵּית מִ שְׁ תֵּ ה ַהיַּי ִןְ ,ו ָהמָן נֹפֵל עַל ַה ִמּטָּה אֲ שֶׁ ר אֶ סְתֵּ ר
ָע ֶלי ָה ,וַיּ ֹא ֶמר ַה ֶמּלְֶךֲ ,הגַם ִלכְבּוֹשׁ אֶ ת הַמַּ ְלכָּה ִע ִמּי
ַבּ ָבּי ִת; הַדָּ בָר ,יָצָא ִמפִּי הַמֶּ לְֶך ,וּ ְפנֵי ָה ָמן ,חָפוּ .ט
וַיּ ֹאמֶ ר ח ְַרבוֹנָה ֶאחָד מִ ן ַהסּ ִָריסִים ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך ,גַּם ִהנֵּה
שׁר עָשָׂ ה ָה ָמן לְמָ ְרדֳּ כַי אֲ שֶׁ ר דִּ בֶּר טוֹב עַל
ָהעֵץ אֲ ֶ

ִצוָּה מ ְָרדֳּ כַי אֶ ל ַהיּ ְהוּדִ ים וְאֶ ל ָה ֲאחַשְׁ דַּ ְר ְפּנִים ְו ַהפַּחוֹת
וְשָׂ ֵרי הַמְּ דִ ינוֹת אֲ שֶׁ ר מֵ ה ֹדּוּ ְועַד כּוּשׁ שֶׁ בַע ְו ֶעשׂ ְִרים
וּמֵ אָה מְ דִ ינָהְ ,מדִ ינָה וּמְ דִ ינָה ִכּכְתָ ָבהּ ְועַם ָועָם ִכּלְשׁ ֹנוֹ;
וְאֶ ל ַהיּ ְהוּדִ ים ִכּכְתָ בָםְ ,ו ִכלְשׁוֹנָם .י ַויִּכְתּ ֹב ,בְּשֵׁ ם
הַמֶּ לְֶך אֲ חַשְׁ וֵר ֹשַׁ ,ויַּחְתּ ֹםְ ,בּ ַט ַבּעַת ַה ֶמּלְֶך; ַויּ ִשְׁ לַח

שִּים אַ מָּ ה; וַיּ ֹאמֶר
ַה ֶמּלְֶך ע ֹמֵ ד ְבּבֵית ָה ָמן גָּב ֹ ַהּ ,חֲמִ ׁ

ְבּי ַד ה ָָרצִים בַּסּוּסִים ר ֹ ְכבֵי ה ֶָרכֶשׁ,
ְספ ִָרים
שׁתְּ ָרנִים ְבּנֵי ,ה ַָרמָּ כִים .יא אֲ שֶׁ ר נָתַ ן הַמֶּ לְֶך
הָאֲ ַח ְ
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שׁר ְבּכָל עִיר ָועִירְ ,להִקָּ הֵל ְו ַלעֲמ ֹד עַל
ַליּ ְהוּדִ ים אֲ ֶ
נַפְשָׁ ם ְלהַשְׁ מִ יד ְו ַלהֲר ֹג וּלְאַ בֵּד אֶת כָּל חֵיל עַם וּמְ דִ ינָה

אִ ישׁ.
פּ ְַרשַׁ נְדָּ תָ א

וְאֵ ת
וְאֵ ת

ַהצּ ִָרים א ֹתָ ם ,טַף ְונָשִׁ ים; וּשְׁ ָללָם ,לָבוֹז .יב בְּיוֹם
שׂר
אֶ חָדְ ,בּכָל מְ דִ ינוֹת הַמֶּ לְֶך ֲאחַשְׁ וֵרוֹשׁ בִּשְׁ לוֹשָׁ ה ָע ָ
שׂר ,הוּא ח ֹדֶ שׁ אֲ דָ ר .יג פַּתְ שֶׁ גֶן ַהכְּתָ ב,
שׁנֵים ָע ָ
לְח ֹדֶ שׁ ְ
ְל ִהנָּתֵ ן דָּ ת ְבּכָל ְמדִ ינָה וּמְ דִ ינָה ,גָּלוּיְ ,לכָל ָה ַע ִמּים;
ְו ִלהְיוֹת היהודיים ) ַהיּ ְהוּדִ ים( עתודים )עֲתִ ידִ ים( לַיּוֹם
ַהזֶּהְ ,ל ִהנָּקֵם מֵ אֹיְבֵיהֶם .יד ה ָָרצִים ר ֹ ְכבֵי ה ֶָרכֶשׁ,
ָה ֲאחַשְׁ תְּ ָרנִים ,יָצְאוּ מְ ב ֹ ָהלִים וּדְ חוּפִים ,בִּדְ בַר ַה ֶמּלְֶך;

דַּ לְפוֹן,
אַ ְספָּתָ א.
פּוֹרתָ א
ָ
אֲ דַ ְליָא,
אֲ ִרידָ תָ א.
פּ ְַרמַשְׁ תָּ א
אֲ ִריסַי

וְאֵ ת
וְאֵ ת
וְאֵ ת
וְאֵ ת
וְאֵ ת
וְאֵ ת
וְאֵ ת

ִירה.
ְוהַדָּ ת נִתְּ נָה ,בְּשׁוּשַׁ ן ַהבּ ָ
טו וּ ָמ ְרדֳּ כַי יָצָא מִ ִלּ ְפנֵי ַה ֶמּלְֶךִ ,בּלְבוּשׁ
ַמלְכוּת תְּ ֵכלֶת וָחוּרַ ,ועֲטֶ ֶרת זָהָב גְּדוֹלָה ,וְתַ כ ְִריְך
ְאַרגָּמָ ן; ְו ָהעִיר שׁוּשָׁ ןָ ,צ ֲהלָה וְשָׂ ֵמחָה .טז
בּוּץ ו ְ
אוֹרה וְשִׂ מְ חָה ,וְשָׂ שֹׂן ,וִיקָר .יז
ָ
ַליְּהוּדִ יםָ ,היְתָ ה
וּ ְבכָל מְ דִ ינָה וּ ְמדִ ינָה וּ ְבכָל עִיר ָועִירְ ,מקוֹם אֲ שֶׁ ר דְּ בַר
שׁתֶּ ה וְיוֹם
שׂמְ חָה וְשָׂ שׂוֹן ַליּ ְהוּדִ ים ,מִ ְ
ַה ֶמּלְֶך וְדָ תוֹ מַ גִּי ַעִ ,
טוֹב; ו ְַרבִּים מֵ ַע ֵמּי ה ֶ
ָאָרץ ,מִתְ יַהֲדִ ים כִּי נָפַל ַפּחַד
ַהיּ ְהוּדִ יםֲ ,עלֵיהֶם.

וְאֵ ת
אֲ ִרידַ י
עֲשֶׂ ֶרת
ַויְזָתָ א.
ְבּנֵי ָה ָמן בֶּן הַמְּ דָ תָ א ,צ ֵֹרר ַהיּ ְהוּדִ ים ה ָָרגוּ;
וּ ַב ִבּזָּה ֹלא שָׁ לְחוּ ,אֶת י ָדָ ם .יא בַּיּוֹם הַהוּא ,בָּא מִ ְספַּר
ִירה ִל ְפנֵי ַה ֶמּלְֶך .יב וַיּ ֹאמֶ ר ַה ֶמּלְֶך
שׁן ַהבּ ָ
ַההֲרוּגִים בְּשׁוּ ַ
ִירה ה ְָרגוּ ַהיּ ְהוּדִ ים ְו ַאבֵּד
לְאֶ סְתֵּ ר הַמַּ ְלכָּה ,בְּשׁוּשַׁ ן ַהבּ ָ
שׁאָר ְמדִ ינוֹת
חֲמֵשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ וְאֵ ת ֲעשׂ ֶֶרת ְבּנֵי ָהמָן ִבּ ְ
שׁתֵ ְך
שּאֵ ָלתֵ ְך ְויִנָּתֵ ן לְָך ,וּמַ ה ַבּ ָקּ ָ
הַמֶּ לְֶךֶ ,מה עָשׂוּ; וּמַ ה ְׁ
עוֹד וְתֵ עָשׂ .יג וַתּ ֹאמֶ ר אֶ סְתֵּ רִ ,אם עַל הַמֶּ לְֶך טוֹב יִנָּתֵ ן

פרק ט
שׂר ח ֹדֶ שׁ הוּא ח ֹדֶ שׁ אֲ דָ ר,
א וּבִשְׁ נֵים ָע ָ
בִּשְׁ לוֹשָׁ ה ָע ָ
שׁר ִהגִּי ַע דְּ בַר ַה ֶמּלְֶך וְדָ תוֹ,
שׂר יוֹם בּוֹ ,אֲ ֶ
ְל ֵהעָשׂוֹת :בַּיּוֹם ,אֲ שֶׁר שִׂ בְּרוּ אֹיְבֵי ַהיּ ְהוּדִ ים לִשְׁ לוֹט
שׁר י ִשְׁ לְטוּ ַהיּ ְהוּדִ ים הֵמָּ ה
ָבּהֶםְ ,ונַהֲפוְֹך הוּא ,אֲ ֶ
בְּשֹׂנְאֵ יהֶם .ב נִ ְקהֲלוּ ַהיּ ְהוּדִ ים ְבּע ֵָריהֶםְ ,בּכָל מְ דִ ינוֹת
ַה ֶמּלְֶך אֲ חַשְׁ וֵרוֹשׁ ,לִשְׁ ֹל ַח י ָד ,בִּמְ ַבקְשֵׁ י ָרעָתָ ם; וְאִ ישׁ

שׁןַ ,לעֲשׂוֹת כְּדָ ת הַיּוֹם;
שׁר בְּשׁוּ ָ
גַּם ָמחָר ַליּ ְהוּדִ ים אֲ ֶ
וְאֵ ת ֲעשׂ ֶֶרת ְבּנֵי הָמָ ן ,י ִתְ לוּ עַל ָהעֵץ .יד וַיּ ֹאמֶ ר ַה ֶמּלְֶך
ְל ֵהעָשׂוֹת כֵּן ,וַתִּ נָּתֵ ן דָּ ת בְּשׁוּשָׁ ן; וְאֵ ת עֲשֶׂ ֶרת ְבּנֵי ָהמָן,
תָּ לוּ .טו ַויּ ִ ָקּהֲלוּ היהודיים ) ַהיּ ְהוּדִ ים( אֲ שֶׁ ר בְּשׁוּשָׁן,
אַר ָבּעָה עָשָׂ ר לְח ֹדֶ שׁ ֲאדָ רַ ,ויַּה ְַרגוּ בְשׁוּשָׁ ן,
גַּם בְּיוֹם ְ
שְׁ ֹלשׁ מֵאוֹת אִ ישׁ; וּ ַב ִבּזָּה ֹלא שָׁ לְחוֶּ ,את י ָדָ ם .טז
שׁר ִבּ ְמדִ ינוֹת הַמֶּ לְֶך נִקְ הֲלוּ ְועָמ ֹד עַל
וּשְׁ אָר ַהיּ ְהוּדִ ים אֲ ֶ

ֹלא ָע ַמד ִל ְפנֵיהֶם ,כִּי נָפַל ַפּחְדָּ ם עַל כָּל ָה ַע ִמּים .ג ְוכָל
שׂ ֵָרי הַמְּ דִ ינוֹת ְוהָאֲ חַשְׁ דַּ ְר ְפּנִים ְו ַהפַּחוֹת ,וְע ֹשֵׂ י הַמְּ לָאכָה

שּה
נַ ְפשָׁם ,וְנוֹ ַח מֵ אֹיְבֵיהֶםְ ,והָרוֹג בְּשֹׂנְ ֵאיהֶם ,חֲמִ ָׁ
וְשִׁ ְבעִים אָלֶף; וּ ַב ִבּזָּה ֹלא שָׁ לְחוֶּ ,את י ָדָ ם .יז בְּיוֹם

שּאִים ,אֶ ת ַהיּ ְהוּדִ ים :כִּי נָ ַפל ַפּחַד
שׁר לַמֶּ לְֶך מְ נַ ְׂ
אֲ ֶ
מָ ְרדֳּ כַיֲ ,עלֵיהֶם .ד כִּי גָדוֹל מ ְָרדֳּ כַי ְבּבֵית ַה ֶמּלְֶך,
שׁמְ עוֹ הוֹלְֵך ְבּכָל הַמְּ דִ ינוֹת :כִּי ָה ִאישׁ ָמ ְרדֳּ כַי ,הוֹלְֵך
ְו ָ
ְוגָדוֹל .ה ַויּ ַכּוּ ַהיּ ְהוּדִ ים ְבּכָל אֹיְבֵיהֶם ,מַ כַּת ח ֶֶרב ְוה ֶֶרג
שׁן ַהבּ ָ
ִירה,
וְאַבְדָ ן; ַויַּעֲשׂוּ בְשֹׂנְ ֵאיהֶם ,כּ ְִרצוֹנָם .ו וּבְשׁוּ ַ

ְאַר ָבּעָה ָע ָ
שׂר בּוֹ,
שְׁ לוֹשָׁ ה ָעשָׂר ,לְח ֹדֶ שׁ אֲ דָ ר; וְנוֹ ַח ,בּ ְ
שׂמְ חָה .יח והיהודיים
ְועָשׂ ֹה א ֹתוֹ ,יוֹם מִ שְׁתֶּ ה ְו ִ
שׂר בּוֹ,
שׁה ָע ָ
) ְו ַהיּ ְהוּדִ ים( אֲ שֶׁ ר בְּשׁוּשָׁ ן ,נִ ְקהֲלוּ בִּשְׁ לוֹ ָ
שּה עָשָׂ ר בּוְֹ ,ועָשׂ ֹה
ְאַר ָבּעָה עָשָׂ ר ,בּוֹ; וְנוֹ ַחַ ,בּ ֲח ִמ ָ ׁ
וּב ְ
א ֹתוֹ ,יוֹם מִ שְׁ תֶּ ה וְשִׂ ְמחָה .יט עַל כֵּן ַהיּ ְהוּדִ ים הפרוזים

ה ְָרגוּ ַהיּ ְהוּדִ ים ְו ַאבֵּד ֲחמֵשׁ מֵ אוֹת

) ַהפּ ְָרזִים( ,הַיּ ֹשְׁ בִים ְבּע ֵָרי ַהפּ ְָרזוֹת ע ֹשִׂ ים אֵת יוֹם
שׂמְ חָה וּמִ שְׁתֶּ ה וְיוֹם טוֹב;
שׂר לְח ֹדֶ שׁ ֲאדָ רִ ,
אַר ָבּעָה ָע ָ
ְ
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וּ ִמשְׁ ֹל ַח ָמנוֹת ,אִ ישׁ ל ְֵרעֵהוּ .כ ַויִּכְתּ ֹב ָמ ְרדֳּ כַי ,אֶ ת
שׁר
הַדְּ ב ִָרים הָאֵ לֶּה; ַויּ ִשְׁ לַח ְספ ִָרים אֶ ל כָּל ַהיּ ְהוּדִ ים ,אֲ ֶ

שׂ ִרים וּמֵ אָה מְ דִ ינָה ַמלְכוּת ,אֲ חַשְׁ וֵרוֹשׁ :דִּ ב ְֵרי
שׁבַע ְו ֶע ְ
ֶ
שָׁ לוֹםֶ ,ו ֱאמֶ ת .לא ְל ַקיּ ֵם אֶ ת י ְ ֵמי ַהפּ ִֻרים ָה ֵאלֶּה

ְבּכָל מְ דִ ינוֹת הַמֶּ לְֶך אֲ חַשְׁ וֵרוֹשׁ ַה ְקּרוֹבִיםְ ,וה ְָרחוֹ ִקים.
אַר ָבּעָה ָעשָׂר
כא ְל ַקיּ ֵםֲ ,עלֵיהֶם ִלהְיוֹת ע ֹשִׂ ים אֵת יוֹם ְ
שׁנָה,
שּה עָשָׂ ר בּוְֹ :בּכָל ָ
לְח ֹדֶ שׁ אֲ דָ ר ,וְאֵ ת יוֹם חֲמִ ָ ׁ
ְו ָ
שׁנָה .כב ַכּיּ ָמִ ים ,אֲ שֶׁ ר נָחוּ ָבהֶם ַהיּ ְהוּדִ ים מֵאֹיְבֵיהֶם,
שׁר נֶ ְהפְַּך ָלהֶם ִמיּ ָגוֹן לְשִׂ ְמחָה ,וּמֵ ֵאבֶל לְיוֹם
ְוהַח ֹדֶ שׁ אֲ ֶ
שׂמְ חָה ,וּמִ שְׁ ֹל ַח מָ נוֹת
טוֹב; ַלעֲשׂוֹת אוֹתָ ם ,י ְ ֵמי מִ שְׁ תֶּ ה ְו ִ
אִ ישׁ ְל ֵרעֵהוּ ,וּ ַמתָּ נוֹת ָל ֶאבְיֹנִים .כג ְו ִקבֵּלַ ,היּ ְהוּדִ ים,

ִבּזְמַ נֵּיהֶם ,כַּאֲ שֶׁ ר קִ יּ ַם ֲעלֵיהֶם מָ ְרדֳּ כַי ַהיּ ְהוּדִ י ְו ֶאסְתֵּ ר
ַה ַמּ ְלכָּהְ ,וכַאֲ שֶׁ ר ִקיּ ְמוּ עַל נַפְשָׁ םְ ,ועַל זַ ְרעָם :דִּ ב ְֵרי
הַצּוֹמוֹתְ ,וזַ ֲעקָתָ ם .לב וּמַ ֲאמַ ר ֶאסְתֵּ ר ִקיּ ַם ,דִּ ב ְֵרי
ַהפּ ִֻרים הָאֵ לֶּה; ְונִכְתָּ בַ ,בּ ֵסּפֶר.
פרק י
א ַויּ ָשֶׂ ם הַמֶּ לְֶך אחשרש ) ֲאחַשְׁ וֵר ֹשׁ( ַמס עַל
ְבוּרתוֹ,
ָאָרץ ,וְאִ יּ ֵי ַהיּ ָם .ב ְוכָל מַ עֲשֵׂ ה תָ קְ פּוֹ ,וּג ָ
ה ֶ

אֵ ת אֲ שֶׁ ר ֵהחֵלּוַּ ,לעֲשׂוֹת; וְאֵ ת אֲ שֶׁ ר כָּתַ ב מ ְָרדֳּ כַי,
אֲ לֵיהֶם .כד כִּי הָמָ ן בֶּן הַמְּ דָ תָ א ָה ֲאגָגִי ,צ ֵֹרר כָּל

שׁר גִּדְּ לוֹ הַמֶּ לְֶך הֲלוֹא הֵם
וּ ָפ ָרשַׁ ת גְּדֻ לַּת מָ ְרדֳּ כַי ,אֲ ֶ
כְּתוּבִים ,עַל ֵספֶר דִּ ב ְֵרי ַהיָּמִים ,לְמַ ְלכֵיָ ,מדַ י וּפ ָָרס .ג

ַהיּ ְהוּדִ ים חָשַׁ ב עַל ַהיּ ְהוּדִ ים ,לְאַ בְּדָ ם; ְו ִהפִּל פּוּר הוּא
ַגּוֹרלְ ,ל ֻה ָמּם וּ ְל ַאבְּדָ ם .כה וּבְב ֹ ָאהִּ ,ל ְפנֵי הַמֶּ לְֶך ,אָ ַמר
ה ָ
עִם ַה ֵסּפֶר ,י ָשׁוּב מַ ֲח ַ
שׁב עַל
שׁבְתּוֹ ה ָָרעָה אֲ שֶׁ ר ָח ַ
ַהיּ ְהוּדִ ים עַל ר ֹאשׁוֹ; וְתָ לוּ א ֹתוֹ וְאֶ ת ָבּנָיו ,עַל ָהעֵץ .כו
עַל כֵּן ָק ְראוּ ַליּ ָ ִמים ָה ֵאלֶּה ִ
פוּרים ,עַל שֵׁם הַפּוּר עַל
כֵּן ,עַל כָּל דִּ ב ְֵרי הָאִ גּ ֶֶרת הַזּ ֹאת; וּמָ ה ָראוּ עַל ָכּכָה,
וּמָה ִהגִּי ַע אֲ לֵיהֶם .כז ִקיּ ְמוּ וקבל )וְקִ בְּלוּ( ַהיּ ְהוּדִ ים

כִּי ָמ ְרדֳּ כַי ַהיְּהוּדִ יִ ,משְׁ נֶה ַל ֶמּלְֶך אֲ חַשְׁ וֵרוֹשְׁ ,וגָדוֹל
ַליְּהוּדִ ים ,ו ְָרצוּי לְר ֹב אֶ חָיו דּ ֵֹרשׁ טוֹב ְלעַמּוֹ ,וְדֹבֵר
שָׁ לוֹם ְלכָל ז ְַרעוֹ.

ֲעלֵיהֶם ְועַל ז ְַרעָם ְועַל כָּל ַהנִּ ְלוִים ֲעלֵיהֶם ,וְֹלא יַעֲבוֹר
שׁנֵי ַהיּ ָמִ ים ָה ֵאלֶּהִ ,כּכְתָ בָם ְו ִכזְמַ נָּם:
שׂים אֵת ְ
ִלהְיוֹת ע ֹ ִ
שׁנָה ,וְשָׁ נָה .כח ְו ַהיּ ָ ִמים ָה ֵאלֶּה נִזְכּ ִָרים ְונַעֲשִׂ ים
ְבּכָל ָ
שׁ ָפּחָהְ ,מדִ ינָה וּ ְמדִ ינָה,
שׁ ָפּחָה וּמִ ְ
ְבּכָל דּוֹר וָדוֹר ,מִ ְ
ַפּוּרים ָה ֵאלֶּהֹ ,לא י ַ ַעבְרוּ מִ תּוְֹך
ְועִיר ָועִיר; וִי ֵמי ה ִ
ַהיּ ְהוּדִ יםְ ,וזִכ ְָרםֹ ,לא י ָסוּף מִ זּ ְַרעָם.
כט וַתִּ כְתּ ֹב אֶ סְתֵּ ר הַמַּ ְלכָּה בַת אֲ בִי ַחי ִל,
וּמ ְָרדֳּ כַי ַהיּ ְהוּדִ י אֶ ת כָּל תּ ֹ ֶקףְ :ל ַקיּ ֵם ,אֵת אִ גּ ֶֶרת ַהפּ ִֻרים
שּׁנִית .ל ַויּ ִשְׁ לַח ְספ ִָרים אֶל כָּל ַהיּ ְהוּדִ ים ,אֶל
הַזּ ֹאת ַה ֵ

[Si un minyan de dix hommes est présent, on dit la
bénédiction suivante:
בָּרוְּך אַ תָּ ה יְ-הֹוָה אֱ ֹ-להֵינוּ מֶ לְֶך הָעוֹלָם .ה ָָרב אֶ ת
ִריבֵנוְּ .והַדָּ ן אֶ ת דִּ ינֵנוְּ .והַנּוֹקֵם אֶ ת נִקְמָתֵ נוְּ .ו ַהנִּ ְפ ָרע לָנוּ מִ צּ ֵָרינוּ.
ְו ַה ְמשַׁ לֵּם גְּמוּל ְלכָל אוֹיְבֵי ַנפְשֵׁ נוּ .בָּרוְּך אַ תָּ ה יְ-הֹוָהַ .הנִּפ ְָרע
ְלעַמּוֹ יִשְׂ ָראֵ ל ִמכָּל צ ֵָריהֶם .הָאֵ ל הַמּוֹשִׁ י ַע[
שׁוֹשַׁ נַת יַעֲק ֹב ָצ ֲהלָה וְשָׂ ֵמחָה ,בּ ְִראוֹתָ ם יַחַד תְּ ֵכלֶת
מ ְָרדְּ כָי .תְּ שׁוּעָתָ ם ָהיִיתָ ָל ֶנצַח ,וְתִ ְקוָתָ ם בּכָל דּוֹר וָדוֹר ,לְהוֹדִ י ַע
שֶׁ כָּל קֹוֶיָך ֹלא יֵב ֹשׁוּ וְֹלא יִ ָכּלְמוּ ָל ֶנצַח כָּל הַחוֹ ִסים בְָּך .אָרוּר הָמָ ן
רוּרה ז ֶֶרשׁ אֵ שֶׁ ת
אַ שֶׁ ר ִבּקֵשׁ לְאַ בְּדִ י ,בָּרוְּך מ ְָרדְ כַי ַהיְהוּדִ י ,אֲ ָ
רוּרים כָּל ה ְָרשָׁ עִים ,בְּרוּכִים כָּל
מַ ְפחִידִ י ,בְּרוּכָה אֶ סְתֵּ ר ַבּעֲדִ י ,אֲ ִ
ַהצַדִ יקִיםְ ,וגַם ח ְַרבוֹנָה זָכוּר לַטוֹב.
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