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ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה, --ּכּוׁש-ַוְיִהי, ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש: הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַהֹּמֵל� ֵמֹהּדּו ְוַעד א,א

ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו, ֲאֶׁשר, ְּבׁשּוַׁשן --ַּבָּיִמים, ָהֵהם א,בְמִדיָנה. 

ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו: ֵחיל ָּפַרס ּוָמַדי, -ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש, ְלָמְלכֹו, ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה, ְלָכל א,גַהִּביָרה. 

ְיָקר, -ֹעֶׁשר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְוֶאת-ְּבַהְרֹאתֹו, ֶאת א,דו. ְלָפָני--ַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות

ּוִבְמלֹואת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה, ָעָׂשה  א,הִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתֹו; ָיִמים ַרִּבים, ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום. 

ִׁשְבַעת ָיִמים: ַּבֲחַצר, --ִמְׁשֶּתהָקָטן -ָהָעם ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְלִמָּגדֹול ְוַעד-ַהֶּמֶל� ְלָכל

ְּגִליֵלי ֶכֶסף, ְוַעּמּוֵדי -בּוץ ְוַאְרָּגָמן, ַעל-חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת, ָאחּוז ְּבַחְבֵלי א,וִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶל�. 

ְוַהְׁשקֹות ִּבְכֵלי ָזָהב, ְוֵכִלים  א,זְוַדר ְוֹסָחֶרת. --ָוֵׁשׁש-ֵׁשׁש; ִמּטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף, ַעל ִרְצַפת ַּבַהט

ֵכן ִיַּסד -ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת, ֵאין ֹאֵנס: ִּכי א,חִמֵּכִלים ׁשֹוִנים; ְוֵיין ַמְלכּות ָרב, ְּכַיד ַהֶּמֶל�. 

 ָוִאיׁש. {ס}-ַלֲעׂשֹות, ִּכְרצֹון ִאיׁש--ַרב ֵּביתוֹ -ַהֶּמֶל�, ַעל ָּכל

 א,יֵּבית, ַהַּמְלכּות, ֲאֶׁשר, ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. --, ָעְׂשָתה ִמְׁשֵּתה ָנִׁשיםַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה א,ט 

--ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה, ִלְפֵני ַהֶּמֶל�-ְלָהִביא ֶאת א,יאָאַמר. --ַהֶּמֶל�, ַּבָּיִין-ַּבּיֹום, ַהְּׁשִביִעי, ְּכטֹוב ֵלב

ַוְּתָמֵאן  א,יבטֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא. -ָיְפָיּה, ִּכי-ָּׂשִרים ֶאתְּבֶכֶתר ַמְלכּות: ְלַהְראֹות ָהַעִּמים ְוהַ 

 ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי, ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶל�; ַוִּיְקֹצף ַהֶּמֶל� ְמֹאד, ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו. {ס}

ָתא ַתְרִׁשיׁש, ֶמֶרס ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר ַאְדמָ א,יד ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל�, ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעי ָהִעִּתים א,יג 

 א,טוִׁשְבַעת ָׂשֵרי ָּפַרס ּוָמַדי, ֹרֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶל�, ַהֹּיְׁשִבים ִראֹׁשָנה, ַּבַּמְלכּות. --ַמְרְסָנא, ְממּוָכן

 {ס}ַמֲאַמר ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש -ָעְׂשָתה, ֶאת-ַעל ֲאֶׁשר �א--ַּלֲעׂשֹות, ַּבַּמְלָּכה, ַוְׁשִּתי-, ַמהְּכָדת

ַהֶּמֶל� ְלַבּדֹו, ָעְוָתה ַוְׁשִּתי -ַוֹּיאֶמר מומכן (ְממּוָכן), ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ְוַהָּׂשִרים, �א ַעל א,טז 

 א,יזְמִדינֹות ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. -ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר, ְּבָכל-ָּכל-ַהָּׂשִרים, ְוַעל-ָּכל-ַהַּמְלָּכה: ִּכי ַעל



ַהָּנִׁשים, ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן ְּבֵעיֵניֶהן: ְּבָאְמָרם, ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש -ָּכל-ָּכה ַעלַהַּמלְ -ֵיֵצא ְדַבר-ִּכי

-ְוַהּיֹום ַהֶּזה ֹּתאַמְרָנה ָׂשרֹות ָּפַרס א,יחָבָאה. -ְו�א--ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ְלָפָניו-ָאַמר ְלָהִביא ֶאת

-ַעל-ִאם א,יטָּכה, ְלֹכל, ָׂשֵרי ַהֶּמֶל�; ּוְכַדי, ִּבָּזיֹון ָוָקֶצף. ְּדַבר ַהַּמלְ -ּוָמַדי, ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת

ָתבֹוא -ּוָמַדי, ְו�א ַיֲעבֹור: ֲאֶׁשר �א-ַמְלכּות ִמְּלָפָניו, ְוִיָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפַרס-ַהֶּמֶל� טֹוב, ֵיֵצא ְדַבר

ְוִנְׁשַמע  א,כן ַהֶּמֶל�, ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה. ַוְׁשִּתי, ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּת 

--ַהָּנִׁשים, ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן-ַמְלכּותֹו, ִּכי ַרָּבה ִהיא; ְוָכל-ַיֲעֶׂשה ְּבָכל-ִּפְתָגם ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר

ַהָּׂשִרים; ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל�, ִּכְדַבר ְממּוָכן. ַוִּייַטב, ַהָּדָבר, ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל�, וְ  א,כאָקָטן. -ְלִמָּגדֹול, ְוַעד

ַעם ָוָעם -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה, ְוֶאל-ֶאל--ְמִדינֹות ַהֶּמֶל�-ָּכל-ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים, ֶאל א,כב

 ִאיׁש ׂשֵֹרר ְּבֵביתֹו, ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמֹו. {ס-ִּכְלׁשֹונֹו: ִלְהיֹות ָּכל

-ַוְׁשִּתי ְוֵאת ֲאֶׁשר-ָזַכר ֶאת--ר, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ְּכֹׁש�, ֲחַמת ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁשַאחַ  ב,א} 

ַהֶּמֶל�, ְמָׁשְרָתיו: ְיַבְקׁשּו ַלֶּמֶל� ְנָערֹות -ַוֹּיאְמרּו ַנֲעֵרי ב,בִנְגַזר ָעֶליָה. -ָעָׂשָתה, ְוֵאת ֲאֶׁשר

-ָּכל-ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו, ְוִיְקְּבצּו ֶאת-ְפֵקד ַהֶּמֶל� ְּפִקיִדים, ְּבָכלְויַ  ב,גְּבתּולֹות, טֹובֹות ַמְרֶאה. 

ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶל� -ֵּבית ַהָּנִׁשים, ֶאל-ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל-ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל-ַנֲעָרה

ִּתְמ��, ַּתַחת --ְוַהַּנֲעָרה, ֲאֶׁשר ִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל� ב,דֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים; ְוָנתֹון, ַּתְמֻרֵקיֶהן. 

ִאיׁש ְיהּוִדי, ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה; ּוְׁשמֹו  ב,הַוְׁשִּתי; ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל�, ַוַּיַעׂש ֵּכן. {ס} 

-ַהֹּגָלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה, ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶל�-ם, ִעםֲאֶׁשר ָהְגָלה, ִמירּוָׁשַליִ  ב,וָמְרֳּדַכי, ֶּבן ָיִאיר. 

--ֹּדדוֹ -ֲהַדָּסה, ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת-ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ב,זֲאֶׁשר ֶהְגָלה, ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶל� ָּבֶבל. --ְיהּוָדה

יָה ְוִאָּמּה, ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי ֹּתַאר, ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, ּוְבמֹות ָאבִ -ִּכי ֵאין ָלּה, ָאב ָוֵאם; ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת

-ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ֶאל-ַהֶּמֶל� ְוָדתֹו, ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל-ַוְיִהי, ְּבִהָּׁשַמע ְּדַבר ב,חלֹו ְלַבת. 

ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו, ַוִּתיַטב  ב,טַיד ֵהַגי ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים. -ֵּבית ַהֶּמֶל�, ֶאל-ַיד ֵהָגי; ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל

ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה, ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות -ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת-ַוִּתָּׂשא ֶחֶסד ְלָפָניו, ַוְיַבֵהל ֶאת

 ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר,-�א ב,יַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב, ֵּבית ַהָּנִׁשים. -ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל�; ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת-ָלֶתת

--יֹום ָויֹום-ּוְבָכל ב,יאַתִּגיד. -מֹוַלְדָּתּה: ִּכי ָמְרֳּדַכי ִצָּוה ָעֶליָה, ֲאֶׁשר �א-ַעָּמּה ְוֶאת-ֶאת



 ב,יבֵּיָעֶׂשה ָּבּה. -ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר, ּוַמה-ַהָּנִׁשים: ָלַדַעת ֶאת-ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּל�, ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית

ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ִמֵּקץ ֱהיֹות ָלּה ְּכָדת ַהָּנִׁשים ְׁשֵנים ָעָׂשר -ָרה ָלבֹוא ֶאלּוְבַהִּגיַע ֹּתר ַנֲעָרה ְוַנעֲ 

ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו, ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן: ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים, ְּבֶׁשֶמן ַהֹּמר, ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַּבְּבָׂשִמים, --ֹחֶדׁש

ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ִיָּנֵתן ָלּה, ָלבֹוא -ֵאת ָּכל--ַהֶּמֶל�-ַהַּנֲעָרה ָּבָאה ֶאל ּוָבֶזה, ב,יגּוְבַתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשים. 

ֵּבית -ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה, ּוַבֹּבֶקר ִהיא ָׁשָבה ֶאל ב,ידֵּבית ַהֶּמֶל�. -ִעָּמּה, ִמֵּבית ַהָּנִׁשים, ַעד

ַהֶּמֶל�, ִּכי -ָתבֹוא עֹוד ֶאל-יַלְגִׁשים: �אַיד ַׁשַעְׁשַגז ְסִריס ַהֶּמֶל�, ֹׁשֵמר ַהּפִ -ַהָּנִׁשים ֵׁשִני, ֶאל

ֲאִביַחִיל ֹּדד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר -ֶאְסֵּתר ַּבת-ּוְבַהִּגיַע ֹּתר ב,טוָחֵפץ ָּבּה ַהֶּמֶל� ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם. -ִאם

ַהֶּמֶל�, -י ְסִריסֲאֶׁשר ֹיאַמר ֵהגַ -ִּכי ִאם ֶאת--ַהֶּמֶל�, �א ִבְקָׁשה ָּדָבר-לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל-ָלַקח

ַהֶּמֶל� -ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ב,טזֹרֶאיָה. -ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים; ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן, ְּבֵעיֵני ָּכל

-ֶאְסֵּתר ִמָּכל-ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶל� ֶאת ב,יזֶׁשַבע, ְלַמְלכּותֹו. -ֵּבית ַמְלכּותֹו, ִּבְׁשַנת-ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ֶאל

ַמְלכּות ְּבֹראָׁשּה, ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת -ַהְּבתּולֹות; ַוָּיֶׂשם ֶּכֶתר-ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל-ִׁשים, ַוִּתָּׂשאַהּנָ 

ֵאת, ִמְׁשֵּתה ֶאְסֵּתר; ַוֲהָנָחה --ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו-ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל� ִמְׁשֶּתה ָגדֹול, ְלָכל ב,יחַוְׁשִּתי. 

ַעָּמּה, ַּכֲאֶׁשר -ֵאין ֶאְסֵּתר, ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ב,כַוִּיֵּתן ַמְׂשֵאת ְּכַיד ַהֶּמֶל�.  ַלְּמִדינֹות ָעָׂשה,

 ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר ֹעָׂשה, ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו. {ס}-ִצָּוה ָעֶליָה, ָמְרֳּדָכי; ְוֶאת

ָסִריֵסי ַהֶּמֶל�, -ַהֶּמֶל�; ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני-ב ְּבַׁשַערַּבָּיִמים ָהֵהם, ּוָמְרֳּדַכי יֹוׁשֵ  ב,כא 

ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי, ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר  ב,כבִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף, ַוְיַבְקׁשּו ִלְׁש�ַח ָיד, ַּבֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵוֹרׁש. 

-ַוְיֻבַּקׁש ַהָּדָבר ַוִּיָּמֵצא, ַוִּיָּתלּו ְׁשֵניֶהם ַעל ב,כגֵׁשם ָמְרֳּדָכי. ַהַּמְלָּכה; ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶל�, ּבְ 

 ִלְפֵני ַהֶּמֶל�. {ס}--ֵעץ; ַוִּיָּכֵתב, ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים

-ּו; ַוָּיֶׂשם, ֶאתַהְּמָדָתא  ְַיַנְּׂשֵאה-ָהָמן ֶּבן-ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִּגַּדל ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ג,א 

ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�, ֹּכְרִעים -ַעְבֵדי ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר-ְוָכל ג,בַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו. -ִּכְסאֹו, ֵמַעל, ָּכל

ַוֹּיאְמרּו  ג,ג�א ִיְכַרע, ְו�א ִיְׁשַּתֲחֶוה. --לֹו ַהֶּמֶל�; ּוָמְרֳּדַכי-ֵכן, ִצָּוה-ִּכי--ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן

ַוְיִהי,  ג,דְלָמְרֳּדָכי: ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר, ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶל�. --ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�-ְבֵדי ַהֶּמֶל�, ֲאֶׁשרעַ 



באמרם (ְּכָאְמָרם) ֵאָליו יֹום ָויֹום, ְו�א ָׁשַמע, ֲאֵליֶהם; ַוַּיִּגידּו ְלָהָמן, ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי 

ֵאין ָמְרֳּדַכי, ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה -ִּכי--ַוַּיְרא ָהָמן ג,ההּוא ְיהּוִדי. -יד ָלֶהם, ֲאֶׁשרִהּגִ -ִּכי--ָמְרֳּדַכי

ַעם -ִהִּגידּו לֹו, ֶאת-ִּכי--ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו, ִלְׁש�ַח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדוֹ  ג,ולֹו; ַוִּיָּמֵלא ָהָמן, ֵחָמה. 

ַעם ָמְרֳּדָכי. --ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש-ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל-ָּכל-ְׁשִמיד ֶאתָמְרֳּדָכי; ַוְיַבֵּקׁש ָהָמן, ְלהַ 

ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים, ְּבֹכל -ֶיְׁשנֹו ַעם--ַוֹּיאֶמר ָהָמן, ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ג,ח{ס} 

ֹׁשֶוה, -ָּדֵתי ַהֶּמֶל� ֵאיָנם ֹעִׂשים, ְוַלֶּמֶל� ֵאין-תָעם, ְואֶ -ְמִדינֹות ַמְלכּוֶת�; ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנֹות ִמָּכל

ְיֵדי -ֶּכֶסף, ֶאְׁשקֹול ַעל-ַהֶּמֶל� טֹוב, ִיָּכֵתב ְלַאְּבָדם; ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר-ַעל-ִאם ג,טְלַהִּניָחם. 

ַטַּבְעּתֹו, ֵמַעל ָידֹו; ַוִּיְּתָנּה, -ַוָּיַסר ַהֶּמֶל� ֶאת ג,יִּגְנֵזי ַהֶּמֶל�. -ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה, ְלָהִביא, ֶאל

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלָהָמן, ַהֶּכֶסף ָנתּון ָל�; ְוָהָעם, ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב  ג,יאַהְּמָדָתא -ְלָהָמן ֶּבן

-ָּכל-ה ָהָמן  ְַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאתִצּוָ -ֲאֶׁשר-ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵרי ַהֶּמֶל� ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ג,יבְּבֵעיֶני�. 

ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב, ְלִהָּנֵתן  ג,ידָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד,; ּוְׁשָלָלם, ָלבֹוז. -ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד

ָהָרִצים ָיְצאּו  ג,טוַהֶּזה.  ִלְהיֹות ֲעִתִדים, ַלּיֹום--ָהַעִּמים-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ָּגלּוי, ְלָכל-ָּדת ְּבָכל

ְדחּוִפים, ִּבְדַבר ַהֶּמֶל�, ְוַהָּדת ִנְּתָנה, ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה; ְוַהֶּמֶל� ְוָהָמן ָיְׁשבּו ִלְׁשּתֹות, ְוָהִעיר 

 ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה.

 

ָגָדיו, ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר; ּבְ -ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה, ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת-ָּכל-ּוָמְרֳּדַכי, ָיַדע ֶאת ד,א{ס}  

ַהֶּמֶל�: ִּכי ֵאין ָלבֹוא -ַוָּיבֹוא, ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ד,בַוֵּיֵצא ְּבתֹו� ָהִעיר, ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה. 

-ֶּמֶל� ְוָדתֹו ַמִּגיעַ הַ -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר-ּוְבָכל ד,גַׁשַער ַהֶּמֶל�, ִּבְלבּוׁש ָׂשק. -ֶאל

ותבואינה (ַוָּתבֹואָנה)  ד,דֵאֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד; ַׂשק ָוֵאֶפר, יַֻּצע ָלַרִּבים. -

-ִּביׁש ֶאתַנֲערֹות ֶאְסֵּתר ְוָסִריֶסיָה, ַוַּיִּגידּו ָלּה, ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה, ְמֹאד; ַוִּתְׁשַלח ְּבָגִדים ְלַהלְ 

ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָת� ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶל�, ֲאֶׁשר  ד,הְו�א ִקֵּבל. --ָמְרֳּדַכי, ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו ֵמָעָליו

-ָמְרֳּדָכי-ַוֵּיֵצא ֲהָת�, ֶאל ד,וֶּזה. -ַמה-ֶּזה, ְוַעל-ָלַדַעת ַמה--ָמְרֳּדָכי-ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה, ַוְּתַצֵּוהּו, ַעל



ֲאֶׁשר ָקָרהּו; ְוֵאת -לֹו ָמְרֳּדַכי, ֵאת ָּכל-ַוַּיֶּגד ד,זַהֶּמֶל�. -חֹוב ָהִעיר, ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַערְר -ֶאל-

 ד,חְלַאְּבָדם. --ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל� ביהודיים (ַּבְּיהּוִדים)-ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף, ֲאֶׁשר ָאַמר ָהָמן ִלְׁשקֹול ַעל

ֶאְסֵּתר, ּוְלַהִּגיד -ְלַהְראֹות ֶאת--ִנַּתן ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם, ָנַתן לוֹ -ֶׁשרַהָּדת אֲ -ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב-ְוֶאת

ַוָּיבֹוא,  ד,טַעָּמּה. -ַעל--לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו-ַהֶּמֶל� ְלִהְתַחֶּנן-ָלּה; ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה, ָלבֹוא ֶאל

 ד,יאָמְרֳּדָכי. -ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָת�, ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל ד,יי. ֲהָת�; ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר, ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדכָ 

-ַהֶּמֶל� ֶאל-ֶאל-ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָיבֹוא-ְמִדינֹות ַהֶּמֶל� ֹיְדִעים, ֲאֶׁשר ָּכל-ַעְבֵדי ַהֶּמֶל� ְוַעם-ָּכל

-לֹו ַהֶּמֶל� ֶאת-ַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיטִיָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית, לְ -ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר �א

ַוַּיִּגידּו  ד,יבֶזה, ְׁשלֹוִׁשים יֹום. --ַהֶּמֶל�-ַׁשְרִביט ַהָּזָהב, ְוָחָיה; ַוֲאִני, �א ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל

י ְבַנְפֵׁש�, ְּתַדִּמ -ֶאְסֵּתר: ַאל-ַוֹּיאֶמר ָמְרֳּדַכי, ְלָהִׁשיב ֶאל ד,יגְלָמְרֳּדָכי, ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר. 

-ַאְּת ּוֵבית ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי, ָּבֵעת ַהֹּזאת-ִּכי ִאם ד,יד. ַהְּיהּוִדים-ַהֶּמֶל� ִמָּכל-ְלִהָּמֵלט ֵּבית

ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר, ְלָהִׁשיב  ד,טוְלֵעת ָּכֹזאת, ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות. -ִאם--ִמי יֹוֵדעַ ָאִבי� ֹּתאֵבדּו; ּו

ֹּתאְכלּו -ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן, ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל-ָּכל-ֵל� ְּכנֹוס ֶאת ד,טזָמְרֳּדָכי. -ֶאל

ֶל�, ַהּמֶ -ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי, ָאצּום ֵּכן; ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל-ַּגם--ִּתְׁשּתּו ְׁש�ֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום-ְוַאל

ִצְּוָתה ָעָליו -ַוַּיֲעֹבר, ָמְרֳּדָכי; ַוַּיַעׂש, ְּכֹכל ֲאֶׁשר ד,יזַכָּדת, ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי, ָאָבְדִּתי. -ֲאֶׁשר �א

 ֶאְסֵּתר.

ַהֶּמֶל� ַהְּפִניִמית, ֹנַכח -ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי, ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות, ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית ה,א 

ַוְיִהי  ה,בִּכֵּסא ַמְלכּותֹו, ְּבֵבית ַהַּמְלכּות, ֹנַכח, ֶּפַתח ַהָּבִית. -ֵּבית ַהֶּמֶל�; ְוַהֶּמֶל� יֹוֵׁשב ַעל

ָנְׂשָאה ֵחן, ְּבֵעיָניו; ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל� ְלֶאְסֵּתר, --ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ֹעֶמֶדת ֶּבָחֵצר-ֶאת ִכְראֹות ַהֶּמֶל�

ַוֹּיאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל�,  ה,גַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָידֹו, ַוִּתְקַרב ֶאְסֵּתר, ַוִּתַּגע ְּבֹראׁש ַהַּׁשְרִביט. -ֶאת

ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר,  ה,דֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוִיָּנֵתן ָל�. -ַּבָּקָׁשֵת� ַעד-ָּל� ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה; ּוַמה-ַמה

ַוֹּיאֶמר  ה,הָעִׂשיִתי לֹו. -ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר-ָיבֹוא ַהֶּמֶל� ְוָהָמן ַהּיֹום, ֶאל--ַהֶּמֶל� טֹוב-ַעל-ִאם

-ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר-ְּדַבר ֶאְסֵּתר; ַוָּיֹבא ַהֶּמֶל� ְוָהָמן, ֶאל-ָהָמן, ַלֲעׂשֹות ֶאת-ַמֲהרּו ֶאת--ֶּמֶל�הַ 

-ְּׁשֵאָלֵת� ְוִיָּנֵתן ָל�; ּוַמה-ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלֶאְסֵּתר ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין, ַמה ה,וָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר. 



-ִאם ה,חַוַּתַען ֶאְסֵּתר, ַוֹּתאַמר: ְׁשֵאָלִתי, ּוַבָּקָׁשִתי.  ה,זְלכּות, ְוֵתָעׂש. ֲחִצי ַהּמַ -ַּבָּקָׁשֵת� ַעד

--ַּבָּקָׁשִתי-ְׁשֵאָלִתי, ְוַלֲעׂשֹות ֶאת-ַהֶּמֶל� טֹוב, ָלֵתת ֶאת-ַעל-ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל�, ְוִאם

ַוֵּיֵצא  ה,טה ָלֶהם, ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה, ִּכְדַבר ַהֶּמֶל�. ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ֶאֱעׂשֶ -ָיבֹוא ַהֶּמֶל� ְוָהָמן, ֶאל

ָזע -ָקם ְו�א-ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�, ְו�א-ָהָמן ַּבּיֹום ַההּוא, ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב; ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת

-ֵּביתֹו; ַוִּיְׁשַלח ַוָּיֵבא ֶאת-ָּיבֹוא ֶאלַוִּיְתַאַּפק ָהָמן, וַ  ה,יָמְרֳּדַכי, ֵחָמה. -ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ַעל--ִמֶּמּנּו

ֲאֶׁשר -ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו, ְוֹרב ָּבָניו; ְוֵאת ָּכל-ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ה,יאֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו. -ֹאֲהָביו, ְוֶאת

ֵהִביָאה -ַאף �א--ר, ָהָמןַוֹּיאמֶ  ה,יבַהָּׂשִרים ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶל�. -ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל� ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְּׂשאֹו, ַעל

-ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא-אֹוִתי; ְוַגם-ָעָׂשָתה, ִּכי ִאם-ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר-ַהֶּמֶל� ֶאל-ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִעם

--ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי-ֵעת, ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת-ֶזה, ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי: ְּבָכל-ְוָכל ה,יגַהֶּמֶל�. -ָלּה, ִעם

ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה, -ֹאֲהָביו, ַיֲעׂשּו-ַוֹּתאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכל ה,ידיֹוֵׁשב, ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�. 

ַהִּמְׁשֶּתה ָׂשֵמַח; ַוִּייַטב -ַהֶּמֶל� ֶאל-ִעם-ָמְרֳּדַכי ָעָליו, ּוֹבא-ּוַבֹּבֶקר ֱאֹמר ַלֶּמֶל� ְוִיְתלּו ֶאת

 י ָהָמן, ַוַּיַעׂש ָהֵעץ. {ס}ַהָּדָבר ִלְפנֵ 

ֵסֶפר ַהִּזְכֹרנֹות ִּדְבֵרי ַהָּיִמים, -ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל�; ַוֹּיאֶמר, ְלָהִביא ֶאת ו,א 

ֶרׁש ְׁשֵני ִּבְגָתָנא ָותֶ -ַוִּיָּמֵצא ָכתּוב, ֲאֶׁשר ִהִּגיד ָמְרֳּדַכי ַעל ו,בַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים, ִלְפֵני ַהֶּמֶל�. 

--ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ו,גִמֹּׁשְמֵרי, ַהַּסף: ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ִלְׁש�ַח ָיד, ַּבֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש. --ָסִריֵסי ַהֶּמֶל�

 ַנֲעָׂשה ִעּמֹו,-ֶזה; ַוֹּיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל�, ְמָׁשְרָתיו, �א-ַּנֲעָׂשה ְיָקר ּוְגדּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי, ַעל-ַמה

ַהֶּמֶל� ַהִחיצֹוָנה, ֵלאֹמר ַלֶּמֶל�, -ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל�, ִמי ֶבָחֵצר; ְוָהָמן ָּבא, ַלֲחַצר ֵּבית ו,דָּדָבר. 

ִהֵּנה ָהָמן, ֹעֵמד --ַוֹּיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל�, ֵאָליו ו,הֵהִכין לֹו. -ָהֵעץ ֲאֶׁשר-ָמְרֳּדַכי ַעל-ִלְתלֹות ֶאת

ַּלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר -ַוָּיבֹוא, ָהָמן, ַוֹּיאֶמר לֹו ַהֶּמֶל�, ַמה ו,וֶל�, ָיבֹוא. ֶּבָחֵצר; ַוֹּיאֶמר ַהּמֶ 

ַוֹּיאֶמר  ו,זַהֶּמֶל� ָחֵפץ ִּביָקרֹו; ַוֹּיאֶמר ָהָמן, ְּבִלּבֹו, ְלִמי ַיְחֹּפץ ַהֶּמֶל� ַלֲעׂשֹות ְיָקר, יֹוֵתר ִמֶּמִּני. 

ּבֹו -ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות, ֲאֶׁשר ָלַבׁש ו,חר ַהֶּמֶל� ָחֵפץ ִּביָקרֹו. ַהֶּמֶל�: ִאיׁש, ֲאׁשֶ -ָהָמן, ֶאל

ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש  ו,טַהֶּמֶל�; ְוסּוס, ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶל�, ַוֲאֶׁשר ִנַּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות, ְּבֹראׁשֹו. 

ָהִאיׁש, ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ָחֵפץ ִּביָקרֹו; -ם, ְוִהְלִּביׁשּו ֶאתִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶל� ַהַּפְרְּתִמי-ַיד-ְוַהּסּוס, ַעל



ַהּסּוס, ִּבְרחֹוב ָהִעיר, ְוָקְראּו ְלָפָניו, ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ָחֵפץ -ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל

ֵכן -ּסּוס ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת, ַוֲעֵׂשההַ -ַהְּלבּוׁש ְוֶאת-ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלָהָמן, ַמֵהר ַקח ֶאת ו,יִּביָקרֹו. 

ַוִּיַּקח ָהָמן  ו,יאַּתֵּפל ָּדָבר, ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. -ְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי, ַהּיֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל�: ַאל

ִעיר, ַוִּיְקָרא ְלָפָניו, ָּכָכה ָמְרֳּדָכי; ַוַּיְרִּכיֵבהּו, ִּבְרחֹוב הָ -ַהּסּוס, ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת-ַהְּלבּוׁש ְוֶאת-ֶאת

-ַׁשַער ַהֶּמֶל�; ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל-ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי, ֶאל ו,יבֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל� ָחֵפץ ִּביָקרֹו. 

ֲאֶׁשר ָקָרהּו; -ֹאֲהָביו, ֵאת, ָּכל-ַוְיַסֵּפר ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו, ּוְלָכל ו,יגֵּביתֹו, ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש. 

-ַוֹּיאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו, ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו �א

ּו עֹוָדם ְמַדְּבִרים ִעּמֹו, ְוָסִריֵסי ַהֶּמֶל� ִהִּגיעּו; ַוַּיְבִהל ו,ידָנפֹול ִּתּפֹול, ְלָפָניו. -ִּכי--תּוַכל לוֹ 

 ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר.-ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר-ָהָמן, ֶאל-ְלָהִביא ֶאת

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְלֶאְסֵּתר ַּגם ַּבּיֹום  ז,בֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה. -ַוָּיֹבא ַהֶּמֶל� ְוָהָמן, ִלְׁשּתֹות ִעם ז,א 

ֲחִצי -ַּבָּקָׁשֵת� ַעד-, ְוִתָּנֵתן ָל�; ּוַמהְּׁשֵאָלֵת� ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה-ַמה--ַהֵּׁשִני, ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין

-ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ַהֶּמֶל�, ְוִאם-ִאם--ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ַוֹּתאַמר ז,גַהַּמְלכּות, ְוֵתָעׂש. 

ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי, ְלַהְׁשִמיד ִּכי  ז,דִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי, ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי. -ַהֶּמֶל� טֹוב: ִּתָּנֶתן-ַעל

ִּכי ֵאין ַהָּצר ֹׁשֶוה, ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶל�. --ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד; ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו, ֶהֱחַרְׁשִּתי

-ֶזה הּוא, ֲאֶׁשר-ֶזה ְוֵאי ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַוֹּיאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה: ִמי הּוא ז,ה{ס} 

ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה; ְוָהָמן ִנְבַעת, --ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ז,וְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן. 

ִּגַּנת, ַהִּביָתן; ְוָהָמן ָעַמד, -ְוַהֶּמֶל� ָקם ַּבֲחָמתֹו, ִמִּמְׁשֵּתה ַהַּיִין, ֶאל ז,זִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל� ְוַהַּמְלָּכה. 

ְוַהֶּמֶל�  ז,חָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶּמֶל�. -ִּכי ָרָאה, ִּכי--ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה-ְלַבֵּקׁש ַעל

ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה, ַוֹּיאֶמר -ַהַּיִין, ְוָהָמן ֹנֵפל ַעלֵּבית ִמְׁשֵּתה -ָׁשב ִמִּגַּנת ַהִּביָתן ֶאל

 ז,טַהַּמְלָּכה ִעִּמי ַּבָּבִית; ַהָּדָבר, ָיָצא ִמִּפי ַהֶּמֶל�, ּוְפֵני ָהָמן, ָחפּו. -ַהֶּמֶל�, ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת

ָעָׂשה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי -ָהֵעץ ֲאֶׁשר-, ַּגם ִהֵּנהַהָּסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶל�-ַוֹּיאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן

ָּגֹבַּה, ֲחִמִּׁשים ַאָּמה; ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל�, ְּתלֻהּו ָעָליו. --ַהֶּמֶל� ֹעֵמד ְּבֵבית ָהָמן-טֹוב ַעל-ֲאֶׁשר ִּדֶּבר

 �, ָׁשָכָכה. {ס}ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי; ַוֲחַמת ַהֶּמלֶ -ָהֵעץ, ֲאֶׁשר-ָהָמן, ַעל-ַוִּיְתלּו, ֶאת ז,י



ֵּבית ָהָמן, ֹצֵרר היהודיים -ַּבּיֹום ַההּוא, ָנַתן ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ֶאת ח,א 

ַוָּיַסר ַהֶּמֶל�  ח,בָלּה. -ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר, ַמה הּוא-ִּכי--(ַהְּיהּוִדים); ּוָמְרֳּדַכי, ָּבא ִלְפֵני ַהֶּמֶל�

ֵּבית ָהָמן. -ָמְרֳּדַכי, ַעל-ֹו, ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן, ַוִּיְּתָנּה, ְלָמְרֳּדָכי; ַוָּתֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶאתַטַּבְעּת-ֶאת

 {ס}

ַהְּיהּוִדים ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם, ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל�, ְוִחְתמּו, -ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵוֹרׁש ִּכְתבּו ַעל ח,ז

ֵאין ְלָהִׁשיב. --ַהֶּמֶל�, ְוַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל�-ִנְכָּתב ְּבֵׁשם-ְכָתב ֲאֶׁשר-יְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל�: ּכִ 

-ֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶּמֶל� ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ח,יא ַהִהיא, ַוִּיָּכֵתב-ַהֶּמֶל� ָּבֵעת-ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵרי ח,ט

ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה -ָּכל-ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת--םַנְפׁשָ -ָוִעיר, ְלִהָּקֵהל ְוַלֲעֹמד ַעל-ִעיר

 ַהָּצִרים ֹאָתם, ַטף ְוָנִׁשים; ּוְׁשָלָלם, ָלבֹוז. 

ָהַעִּמים; ְוִלְהיֹות היהודיים -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ָּגלּוי, ְלָכל-ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב, ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ח,יג

ָהָרִצים ֹרְכֵבי ָהֶרֶכׁש,  ח,ידים (ֲעִתיִדים) ַלּיֹום ַהֶּזה, ְלִהָּנֵקם ֵמֹאְיֵביֶהם. (ַהְּיהּוִדים) עתוד

ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים, ָיְצאּו ְמֹבָהִלים ּוְדחּוִפים, ִּבְדַבר ַהֶּמֶל�; ְוַהָּדת ִנְּתָנה, ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה. {ס} 

בּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור, ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה, ְוַתְכִרי� ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל�, ִּבלְ  ח,טו

ַלְּיהּוִדים, ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה, ְוָׂשׂשֹן,  ח,טזּבּוץ ְוַאְרָּגָמן; ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן, ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה. 

ַהֶּמֶל� ְוָדתֹו ַמִּגיַע, -ֲאֶׁשר ְּדַבר ִעיר ָוִעיר, ְמקֹום-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל-ּוְבָכל ח,יזִויָקר. 

-ָנַפל ַּפַחד-ִּכי--ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים, ִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב; ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ, ִמְתַיֲהִדים

 ַהְּיהּוִדים, ֲעֵליֶהם.

ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו, -ְוָכל י,בָהָאֶרץ, ְוִאֵּיי ַהָּים. -ַוָּיֶׂשם ַהֶּמֶל� אחשרש (ֲאַחְׁשֵוֹרׁש) ַמס ַעל י,א{ס} 

ֵסֶפר ִּדְבֵרי -ֵהם ְּכתּוִבים, ַעל-ֲהלֹוא--ּוְגבּוָרתֹו, ּוָפָרַׁשת ְּגֻדַּלת ָמְרֳּדַכי, ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל�

ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי, ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ְוָגדֹול ַלְּיהּוִדים,  י,גס. ַהָּיִמים, ְלַמְלֵכי, ָמַדי ּוָפָר 

 ַזְרעֹו. {ש}-ֹּדֵרׁש טֹוב ְלַעּמֹו, ְוֹדֵבר ָׁשלֹום ְלָכל--ְוָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו
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