אסתר ESTHER
1 1וַ יהי בי ָ֣מי א ַחשו ִ֑רוש ָ֣הוא א ַחשורוש ַהמלְך מ ָ֣הדו ו ַעד־כוש ֶש ַבע
ו ֶעׂש ֵ֥רים ומ ָּאה מד ָּינָֽה׃
ש ֶבת׀ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורוש ַ ֵ֚על כ ָ֣סא ַמלכותו א ֶשר
ַ 2ביָּ מים ָּה ִ֑הם כ ֶ ָ֣
ירה׃
שושן ַהב ָּ ָֽ
ב ַ ֵ֥
3בש ַנת ָּשלוש ל ָּמלכו ָּע ָּ ָׂ֣שה מש ֶתה ל ָּכל־ ָּׂש ָּריו וַ ע ָּב ָּ ִ֑דיו ָ֣חיל׀ ָּפ ַ ָ֣רס
ומ ַדי ַ ָֽה ַפרתמים ו ָּׂש ֵ֥רי ַהמדינות ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ָּ
דול ִ֑תו יָּ ָ֣מים
4ב ַהראתו ֶאת־ע ֶשר כ ָ֣בוד ַמלכותו ו ֶאת־י ָּקר תפ ֶא ֶרת ג ָּ
ַרבים שמונֵ֥ים ומ ַאת יָֽ ום׃
שושן
ל־ה ָּעָ֣ם ַהנמצאים ב ַ
5ובמלָ֣ ואת׀ ַהיָּ ָ֣מים ָּהא ֶלה ָּע ָּ ָׂ֣שה ַה ֶמ ֶלְך ל ָּכ ָּ
ד־ק ָּטן מש ֶתה שב ַעָ֣ת יָּ ִ֑מים ַבח ַצר ג ַנֵ֥ת ב ַיתן
ַהב ָּירה למ ָּגדול ו ַע ָּ
ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
י־בוץ ו ַארגָּ ָּמן ַעל־ג ֵ֥לילי ֶכ ֶסף ו ַע ָ֣מודי
ָ֣ 6חור׀ ַכר ַפָ֣ס ותכ ֶלת ָּאחוז ב ַחבל ָ֣
ִ֑שש מ ָ֣טות׀ זָּ ָּ ָ֣הב וָּ ֶכ ֶסף ַעל ָֽרצ ַ ֵ֥פת ַב ַהט־וָּ שש ו ַ ֵ֥דר וס ָּ ָֽח ֶרת׃
7ו ַהשקות בכ ָ֣לי זָּ ָּהב וכלים מכ ָ֣לים שו ִ֑נים ו ֵ֥יין ַמלכות ָּרב כ ַ ֵ֥יד ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
8ו ַהשתָּ ֵ֥יה ַכ ָּדת ָ֣אין א ִ֑נס כי־ ָ֣כן׀ י ַ ָ֣סד ַה ֶמ ֶלְך ַ ֵ֚על ָּכל־ ַ ָ֣רב ביתו ַלעׂשות
כר ֵ֥צון איש־וָּ ָֽאיש׃
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ֵ֚ ַ 9גם וַ ש ָ֣תי ַה ַמל ָּכה ָּעׂש ָּתה מש ָ֣תה נָּ ִ֑שים ֵ֚בית ַה ַמלכות א ֶשר ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך
א ַחשו ָֽרוש׃

ס

ַ 11ביום ַהשביעי כ ֵ֥טוב לב־ ַה ֶמ ֶלְך ַב ָּ ִ֑יַֽין ָּא ַמר למהו ָּמן בז ָּתא ַחרבונָּ א
שרתים ֶאת־פני
בג ָּתא וַ א ַבג ָּתא ז ַ ָ֣תר ו ַכר ַכס שב ַעת ַה ָּ ָ֣סריסים ַהמ ָּ ָ֣
ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך א ַחשו ָֽרוש׃
11ל ָּהביא ֶאת־וַ שתי ַה ַמל ָּכה לפ ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ב ֶ ָ֣כ ֶתר ַמל ִ֑כות ל ַהראות
ָּ ָֽה ַעמים ו ַה ָּשרים ֶאת־יָּ פיָּ ּה ָֽכי־טו ַ ֵ֥בת ַמר ֶאה ָֽהיא׃
12וַ ת ָּמ ִ֞אן ַה ַמל ָּ ָ֣כה וַ שתי ָּלבוא בד ַ ָ֣בר ַה ֶמ ֶלְך א ֶשר ב ַיָ֣ד ַה ָּסרי ִ֑סים וַ יקצף
ַה ֶמ ֶלְך מאד וַ ח ָּמתו ָּבע ָּ ֵ֥רה ָֽבו׃
13וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ַלח ָּכמים יד ָ֣עי ָּ ָֽהע ִ֑תים כי־כן ד ַ ָ֣בר ַה ֶמ ֶלְך לפני ָּכל־ידעי
ָּ ֵ֥דת וָּ ָֽדין׃
מוכן
14ו ַה ָּק ָ֣רב א ָּליו ַכרש ָּנא ש ָּתר ַאד ָּ ָ֣מ ָּתא ַתרשיש ֶ ֵ֥מ ֶרס ַמרס ָּנא מ ָּ ִ֑
ומ ַדי ראי פנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ַהיש ֵ֥בים ראש ָּנה ַב ַמל ָֽכות׃
שב ִ֞ ַעת ָּׂש ָ֣רי׀ ָּפ ַ ָ֣רס ָּ
ת־מא ַמר
א־עׂש ָּתה ֶ ָֽא ַ
שר ָֽל ָּ
ה־לעׂשות ַב ַמל ָּכה וַ ש ִ֑תי ַעָ֣ל׀ א ֶ ָ֣
15כ ָּדת ַ ָֽמ ַ
יסים׃
ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורוש ב ַיד ַה ָּסר ָֽ

ס

ל־ה ֶמ ֶלְך ל ַבדו ָּעו ָּתה וַ ש ָ֣תי
16וַ ָ֣יא ֶמר מומ ָּכן לפני ַה ֶמ ֶלְך ו ַה ָּשרים לא ַע ַ
ל־ה ַעמים א ֶשר ב ָּכל־מדינות ַה ֶ ֵ֥מ ֶלְך
ל־כ ָּ ָ֣
ל־ה ָּשרים ו ַע ָּ
ל־כ ַ
ַה ַמל ָּ ִ֑כה כי ַע ָּ
א ַחשו ָֽרוש׃
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יהן
ל־הנָּ שים ל ַהבזֵ֥ ות ַבעל ֶיהן בעינ ֶ ִ֑
ָֽ 17כי־יצא ד ַבר־ ַה ַמל ָּכה ַעל־ ָּכ ַ
ב ָּאמ ָּרם ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורוש ָּא ִַ֞מר ל ָּהביא ֶאת־וַ שתי ַה ַמל ָּכה ל ָּפ ָּניו
א־ב ָּאה׃
ול ָּ ָֽ
ס־ומ ַדי א ֶשר ָּ ָֽשמעו ֶאת־ד ַ ָ֣בר
ָֽ 18ו ַהיום ַהזֶ ה תא ַ ָ֣מרנָּ ה׀ ָּׂש ָ֣רות ָּ ָֽפ ַר ָּ
ַה ַמל ָּכה לכל ָּׂש ָ֣רי ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וכ ַדי בזָּ יֵ֥ ון וָּ ָּ ָָֽק ֶצף׃
19אם־ ַעל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך טוב יצא ד ַבר־ ַמלכות מל ָּפנָּ יו וי ָּכתב ב ָּד ֵ֥תי
־תבוא וַ שתי לפני ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורוש
ָּ ָֽפ ַרס־ו ָּמ ַדי ו ָ֣לא יַ ע ִ֑בור א ֶשר ָֽלא ָּ
עותּה ַהטו ָּ ֵ֥בה מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
כותּה י ָ֣תן ַה ֶמ ֶלְך לר ָּ
ו ַמל ָּ
21ונש ַמע פתגָּ ם ַה ֶמ ֶלְך א ֶ ָֽשר־יַ ע ֶׂשה ב ָּכל־ ַמלכותו ֵ֥כי ַר ָּבה ִ֑היא
ד־ק ָּ ָֽטן׃
יהן למגָּ דול ו ַע ָּ
ל־הנָּ שים יתנו י ָּקר ל ַבעל ֶ
ו ָּכ ַ
21וַ יי ַטב ַה ָּד ָּבר בעי ֵ֥ני ַה ֶמ ֶלְך ו ַה ָּש ִ֑רים וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך כד ַ ֵ֥בר ממו ָּ ָֽכן׃
22וַ יש ַלח ס ָּפרים ֶאל־ ָּכל־מדינָ֣ ות ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־מדי ָּנה ומדינָּ ה ככ ָּת ָּבּה
ו ֶאל־ ַ ֵ֥עם וָּ ָּעם כלשונִ֑ ו להיות ָּכל־איש ׂש ָ֣רר בביתו ומ ַדבר כל ֵ֥שון
ַע ָֽמו׃

פ

ַ 1 2א ַחר ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה כשְך ח ַמת ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשו ִ֑רוש זָּ ַכר ֶאת־וַ שתי
יה׃
ו ָ֣את א ֶשר־ ָּע ָּׂש ָּתה ו ֵ֥את א ֶשר־נגַזר ָּע ֶ ָֽל ָּ
2וַ יאמ ֵ֥רו נַ ע ָֽרי־ ַה ֶמ ֶלְך מ ָּשר ָּ ִ֑תיו י ַבק ֵ֥שו ַל ֶמ ֶלְך נ ָּע ֵ֥רות בתולות טו ֵ֥בות
ַמר ֶ ָֽאה׃
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3ויַ פקד ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך פקידים ב ָּכל־מדינָ֣ ות ַמלכותו ויקב ָ֣צו
ל־שושן ַהב ָּירה ֶאל־בָ֣ית
ַ
טובת ַמר ֶאה ֶא
תולה ַ
־כל־נַ ע ָּ ָֽרה־ב ָּ
ֶאת ָּ
יהן׃
ל־יֵ֥ד ה ֶגא ס ֵ֥ריס ַה ֶמ ֶלְך ש ָ֣מר ַהנָּ ִ֑שים ונָּ תון ַתמרוק ֶ ָֽ
ַהנָּ שים ֶא ַ
4ו ַ ָֽהנַ ע ָּרה א ֶשר תי ַטב בעי ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך תמֹלְך ַ ָ֣ת ַחת וַ ש ִ֑תי וַ יי ַטב ַה ָּד ָּבר
יני ַה ֶמ ֶלְך וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ָֽכן׃
בע ֵ֥

ס

שן ַהבי ָּ ִ֑רה וש ָ֣מו ָּמר ֳד ַכי ֶ ָ֣בן יָּ איר ֶבן־שמעי
ָ֣ 5איש יהודי ָּה ָּיה בשו ַ ָ֣
ֶבן־קיש ֵ֥איש ימ ָֽיני׃
שר ָּהגל ָּתה עם י ָּכנָּיָ֣ה
6א ֶשר ָּהג ָּלה מי ָ֣רו ָּש ַלים עם־ ַהג ָּלה א ֶ ָ֣
אצר ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּב ֶ ָֽבל׃
שר ֶהג ָּלה נבו ַכדנֶ ַ
הודה א ֶ ָ֣
ֶ ָֽמ ֶלְך־י ָּ ִ֑
7וַ יהי אמן ֶאת־ה ַד ָּסה היא ֶאסתר ַבת־דדו כי ֵ֥אין ָּלּה ָּ ָ֣אב וָּ ִ֑אם
יה וא ָּמּה ל ָּק ָּחּה ָּמר ֳד ַכי
טובת ַמר ֶאה ובמות ָּאב ָּ
ו ַהנַ ע ָּרה י ַפת־ת ַאר ו ַ ָ֣
לו ל ַ ָֽבת׃
ל־שושן
ַ ֵ֥
ר־ה ֶמ ֶלְך ו ָּדתו וָֽ בה ָּק ִ֞בץ נ ָּע ֵ֥רות ַרבות ֶא
8וַ יהי בה ָּש ַמע ד ַב ַ
ל־יֵ֥ד ה ַגי ש ֵ֥מר
ל־יָ֣ד ה ָּגִ֑י וַ ת ָּל ַָקח ֶאסתר ֶאל־בָ֣ית ַה ֶמ ֶלְך ֶא ַ
ַהב ָּירה ֶא ַ
ַהנָּ ָֽשים׃
9וַ תי ַטב ַהנַ ע ָּ ָ֣רה בעינָּ יו וַ ת ָּ ָ֣שא ֶ ָ֣ח ֶסד ל ָּפנָּ יו וַ י ַבהל ֶאת־ ַתמרוָ ֶקי ָּה
ש ַבע ַהנ ָּערות ָּהראיֵ֥ ות ָּ ָֽל ֶתת־ ָּלּה מ ָ֣בית
נות ָּה ָּל ָ֣תת ָּלּה ואת ֶ ָ֣
־מ ֶ
ו ֶאת ָּ
יה לטוב ֵ֥בית ַהנָּ ָֽשים׃
רות ָּ
ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ י ַש ֶנ ָּה ו ֶאת־נַ ע ֶ
11לא־ה ָ֣גי ָּדה ֶאסתר ֶאת־ ַע ָּמּה ו ֶאת־ ָֽמו ַלד ָּ ִ֑תּה כי ָּמר ֳד ַכי צָּ ֵ֥וה ָּע ֶלי ָּה
־ת ָֽגיד׃
א ֶ ֵ֥שר לא ַ
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11וב ָּכל־יָ֣ ום וָּ יום ָּמר ֳד ַכי מת ַהלְך לפני ח ַ ָ֣צר בית־ ַהנָּ ִ֑שים ָּל ַד ַעת
ֶאת־שלָ֣ ום ֶאסתר ו ַמה־י ָּע ֶׂשה ָּ ָֽבּה׃
12וב ַהגי ַע תר נַ ע ָּרה ונַ ע ָּרה ָּל ָ֣בוא׀ ֶאל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורוש מקץ ֱהיות
יהן ש ָּשה
ָּלּה כ ָּדת ַהנָּ שים שנָ֣ים ָּע ָּ ָׂ֣שר ח ֶדש כי ֵ֥כן ימלאו י ָ֣מי מרוק ֶ ִ֑
ש ֶמן ַהמר וש ָּשה ֳח ָּדשים ַבב ָּׂשמים וב ַתמרוָקי ַהנָּ ָֽשים׃
ֳח ָּדשים ב ֶ ָ֣
13ו ָּבזֶ ה ַ ָֽהנַ ע ָּרה ָּב ָּ ָ֣אה ֶאל־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך את ָּכל־א ֶשר תא ַמר י ָּנ ָֽתן ָּלּה ָּל ָ֣בוא
־בית ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ע ָּמּה מ ֵ֥בית ַהנָּ שים ַעד ֵ֥
ָּ 14ב ֶ ָ֣ע ֶרב׀ ָ֣היא ָּב ָּאה ו ַבב ֶקר ָ֣היא ָּש ִָּ֞בה ֶאל־בית ַהנָּ שים שני ֶאל ַ־יד
ל־ה ֶמ ֶלְך ָ֣כי
א־ת ֵ֥בוא עוד ֶא ַ
ַ ָֽשעש ַגז ס ֵ֥ריס ַה ֶמ ֶלְך ש ָ֣מר ַה ָֽפ ַילג ִ֑שים ל ָּ
אם־ ָּח ֵ֥פץ ָּבּה ַה ֶמ ֶלְך ונקר ָּ ֵ֥אה ב ָֽשם׃
15וב ַה ָ֣גי ַע תר־ ֶאס ָ֣תר ַבת־אבי ַ ָ֣חיל ָ֣דד ָּמר ֳד ַכי א ֶשר ָּלָ ַ ָֽקח־לו ל ַבת
אמר ה ַ ֵ֥גי
ל־ה ֶמ ֶלְך לא בק ָּשה ָּד ָּבר כי ָ֣אם ֶאת־א ֶ ֵ֥שר י ַ
ָּל ָ֣בוא ֶא ַ
יה׃
ׂשאת חן בעיני ָּכל־ר ֶ ָֽא ָּ
־ה ֶמ ֶלְך ש ָ֣מר ַהנָּ ִ֑שים וַ תהי ֶאסתר נ ָ֣
סריס ַ
16וַ ת ָּל ַקח ֶאסתר ֶאל־ ַה ֶמ ֶלְך א ַחשורוש ֶאל־בָ֣ית ַמלכותו ַב ֵ֥ח ֶדש
כותו׃
ת־ש ַבע ל ַמל ָֽ
הוא־ח ֶדש טבִ֑ת בשנַ ֶ
ָ֣
ָּהעׂשירי
א־חן וָּ ֶח ֶסד ל ָּפ ָּניו
ל־הנָּ שים וַ ת ָּש ֵ֥
17וַ יֶ ֱא ַהב ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ֶאסתר מ ָּכ ַ
אשּה וַ יַ מל ֶיכ ָּה ַ ֵ֥ת ַחת וַ ש ָֽתי׃
ר־מלכות בר ָּ
ל־הבתוֹלִ֑ ת וַ יָּ ֶׂשם ֶ ָֽכ ֶת ַ
מ ָּכ ַ
18וַ יַ ַעׂש ַה ֶמ ֶלְך מש ֶ ָ֣תה גָּ דול ל ָּכל־ ָּׂש ָּריו וַ ע ָּב ָּדיו את מש ָ֣תה ֶאס ִ֑תר
וַ הנָּ ָּחה ַלמדינות ָּע ָּׂשה וַ י ֵ֥תן ַמׂשאת כ ַיֵ֥ד ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ר־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ומר ֳד ַכי י ֵ֥שב ב ַ ָֽש ַע ַ
19ובה ָּק ֵ֥בץ בתולות שנִ֑ית ָּ
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ָ֣ 21אין ֶאסתר ַמ ֶגַֽ ֶדת ָֽמו ַלד ָּתּה ו ֶאת־ ַע ָּמּה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה ָּע ֶלי ָּה ָּמר ֳד ָּ ִ֑כי
ת־מא ַמר ָּמר ֳד ַכי ֶאס ָ֣תר ע ָּׂשה ַכא ֶשר ָּהי ָּ ֵ֥תה ב ָּאמ ָּנה א ָֽתו׃
ו ֶא ַ

ס

שב ב ַ ָֽש ַער־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָּק ַצף בג ָּתן וָּ ֶת ֶרש
ַ 21ביָּ ָ֣מים ָּההם ו ָּמר ֳד ַכי י ָ֣
ָֽי־סריסי ַה ֶמ ֶלְך משמ ָ֣רי ַה ַסף וַ י ַבקשו לשֹלָ֣ ַח יָּ ד ַב ֶמ ֶלְך א ַחשוָֽרש׃
שנ ָּ
אמר ֶאסתר ַל ֶמ ֶלְך
22וַ יוָּ ַדע ַה ָּד ָּבר ל ָּמר ֳד ַכי וַ יַ גד ל ֶאס ָ֣תר ַה ַמל ָּ ִ֑כה וַ ת ֶ
ב ֵ֥שם ָּמר ֳד ָּ ָֽכי׃
23וַ יב ַקש ַה ָּד ָּבר וַ י ָּמצא וַ י ָּתלֵ֥ ו שני ֶהם ַעל־ ִ֑עץ וַ י ָּכתב בס ֶפר דב ֵ֥רי
ַהיָּ מים לפ ֵ֥ני ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

פ

ַ 1 3א ַ ָ֣חר׀ ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ג ַדל ַה ֶמ ֶלְך א ַחשורוש ֶאת־ ָּה ָּמן ֶ ָֽבן־ ַהמ ָּד ָּתא
ל־ה ָּשרים א ֶ ֵ֥שר א ָֽתו׃
ָּהאגָּ גי ַוַָֽֽינַ ש ִ֑אהו וַ יָּ ֶׂשם ֶאת־כסאו מ ַעל ָּכ ַ
2ו ָּכל־ ַעבדי ַה ֶמ ֶלְך א ֶשר־ב ַ ָ֣ש ַער ַה ֶמ ֶלְך כרעים ו ָֽמש ַתחוים ל ָּה ָּמן כי־כן
צוָּ ה־לָ֣ ו ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ו ָּמר ֳד ַכי ֵ֥לא יכ ַרע ו ֵ֥לא ָֽיש ַתחֶ ָֽוה׃
3וַ יאמרו ַעב ֵ֥די ַה ֶמ ֶלְך א ֶשר־ב ַ ֵ֥ש ַער ַה ֶמ ֶלְך ל ָּמר ֳד ָּ ִ֑כי ַמדו ַע ַא ָּ ָ֣תה עובר
את מצַ ֵ֥ות ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
יהם וַ יַ גָ֣ידו ל ָּה ָּמן לראות
4וַ יהי ב ָּאמ ָּרם א ָּליו יָ֣ ום וָּ יום ו ֵ֥לא ָּש ַמע אל ֶ ִ֑
הודי׃
ר־הוא י ָֽ
ה ַי ַָֽעמדו דב ָ֣רי ָּמר ֳד ַכי ָֽכי־הגֵ֥יד ָּל ֶהם א ֶש ֵ֥
5וַ ַיַָֽ֣רא ָּה ָּמן כי־ ָ֣אין ָּמר ֳד ַכי כ ֵ֥ר ַע ו ָֽמש ַתחֶוה לִ֑ ו וַ י ָּמ ֵ֥לא ָּה ָּמן ח ָּ ָֽמה׃
ת־עָ֣ם ָּמר ֳד ָּכִ֑י
6וַ י ֶָ֣בז בעינָּ יו לשֹלח יָּ ד ב ָּמר ֳד ַכָ֣י ל ַבדו ָֽכי־הגֵ֥ידו לו ֶא ַ
ל־מל ֵ֥כות א ַחשורוש
ל־היהודים א ֶשר ב ָּכ ַ
ת־כ ַ
וַ י ַב ָ֣קש ָּה ָּמן ל ַהשמיד ֶא ָּ
ַ ֵ֥עם ָּמר ֳד ָּ ָֽכי׃
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יסן בשנַ ת ש ָ֣תים ֶעׂשרה ַל ֶמ ֶלְך
הוא־ח ֶדש נ ָּ
ָ֣
ַ 7בח ֶדש ָּהראשון
גורל לפנָ֣י ָּה ָּמן מיום׀ ליום ומח ֶדש
א ַחשו ִ֑רוש ה ָ֣פיל פור הוא ַה ָּ
הוא־ח ֶדש א ָּ ָֽדר׃
ֵ֥
ים־ע ָּׂשר
ל ֵ֥ח ֶדש שנ ָּ

ס

8וַ יא ֶמר ָּה ָּמן ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורוש יֶ שנָ֣ ו ַעם־ ֶא ָּחד מפ ָּזר ומפ ָּרד ָ֣בין
יהם שנָ֣ ות מ ָּכל־ ָּעם ו ֶאת ָּ־דתי
כותך ו ָּדת ִֶ֞
ָּ ָֽה ַעמים בכל מדינָ֣ ות ַמל ֶ ִ֑
יחם׃
ינם עׂשים ו ַל ֶ ֵ֥מ ֶלְך אין־שֶוה ל ַהנ ָּ ָֽ
ַה ֶמ ֶלְך א ָּ ָ֣
9אם־ ַעל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך טוב י ָּכתב ל ַאב ָּ ִ֑דם וַ ע ֶׂש ֶרת א ָּלפים כ ַכר־ ֶכ ֶסף ֶאשקול
אכה ל ָּהביא ֶאל־גנזֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ׂשי ַהמ ָּל ָּ
ַעל־ידי ע ָ֣
ן־המ ָּד ָּתא ָּהאגָּ גי
11וַ ָּי ַסר ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ַט ַבעתו מ ַ ָ֣על יָּ ִ֑דו ַוַָֽֽיתנָּ ּה ל ָּה ָּמן ֶ ָֽב ַ
הודים׃
צ ֵ֥רר ַהי ָֽ
11וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ל ָּה ָּמן ַה ֶכ ֶסף נָּ ָ֣תון ָּלְִ֑ך ו ָּה ָּעם ַלע ֵׂ֥שות בו ַכ ֵ֥טוב בע ֶינָֽיך׃
ׂשר יום בו וַ י ָּכ ָ֣תב
12וַ י ָּקראו ספרי ַה ֶמ ֶלְך ַב ָ֣ח ֶדש ָּהראשון בשלו ָּשה ָּע ָּ ָ֣
שר׀
ל־ה ַפ ִ֞חות א ֶ ָ֣
י־ה ֶמ ֶלְך ָֽו ֶא ַ
ָֽכ ָּכל־א ֶשר־צָּ ָ֣וה ָּה ָּמן ֶ ָ֣אל א ַחש ַדרפ ָֽנ ַ
ינה ומדינָּ ה ו ֶאל־ ָּׂשרי ַעם וָּ ָּעם מד ָּינה ומדינָּ ה ככ ָּת ָּבּה ו ַ ֵ֥עם
ַעל־מד ָּ ָ֣
וָּ ָּעם כלשונִ֑ ו בשם ַה ֶמ ֶלְך א ַחשורש נכ ָּתב ונֶ ח ָּתם ב ַט ַ ֵ֥ב ַעת ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
13ונשלו ַח ס ָּפרים ב ַיָ֣ד ָּה ָּרצים ֶאל־ ָּכל־מדינָ֣ ות ַה ֶמ ֶלְך ל ַהשמיד ַלה ָ֣רג
ול ַא ָ֣בד ֶאת־ ָּכל־ ַהיהודים מנַ ַער ו ַעד־זָּ קן ַטף ונָּ שים ביָ֣ ום ֶא ָּחד
הוא־ח ֶדש א ָּ ִ֑דר וש ָּל ָּלם ָּל ָֽבוז׃
ָ֣
ים־ע ָּׂשר
לושה ָּע ָּׂשר ל ֵ֥ח ֶדש שנ ָּ
בש ָּ ֵ֥
שגֶ ן ַהכ ָּתב לה ָּנ ָֽתן ָּדת ב ָּכל־מדי ָּ ָ֣נה ומדינָּ ה גָּ לוי ל ָּכל־ ָּ ָֽה ַע ִ֑מים
ַ 14פת ֶ ָ֣
להיֵ֥ ות עתדים ַליֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃
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ָֽ ָּ 15ה ָּר ִ֞צים יָּ צאו דחופים בד ַ ָ֣בר ַה ֶמ ֶלְך ו ַה ָּ ֵ֥דת נת ָּנה בשו ַ ָ֣שן ַהבי ָּ ִ֑רה
ו ַה ֶמ ֶלְך ו ָּה ָּמן יָּ ש ָ֣בו לשתות ו ָּה ֵ֥עיר שו ָּשן נָּ ָֽבו ָּכה׃

פ

שר נַ ע ָּׂשה וַ יק ַרע ָּמר ֳד ַכי ֶאת־בגָּ ָּדיו וַ יל ַ ֵ֥בש
1 4ו ָּמר ֳד ַכי יָּ ַדע ֶאת־ ָּכל־א ֶ ָ֣
ומ ָּ ָֽרה׃
ַׂשק וָּ ִ֑א ֶפר וַ יצא ב ָ֣תוְך ָּהעיר וַ יז ַעק ז ָּע ָּ ֵָ֥קה גד ָּלה ָּ
2וַ יָּ בוא ַעד לפ ָ֣ני ַ ָֽש ַער־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָ֣כי ֵ֥אין ָּלבוא ֶאל־ ַ ֵ֥ש ַער ַה ֶמ ֶלְך בל ֵ֥בוש
ָּ ָֽׂשק׃
ר־ה ֶמ ֶלְך ו ָּדתו ַמג ַיע א ֶבל גָּ דול
 3וב ָּכל־מד ָּינָ֣ה ומדינָּ ה מקום א ֶשר ד ַב ַ
ַליהודים ו ֵ֥צום ובכי ומספִ֑ד ַ ָׂ֣שק וָּ א ֶפר י ַצע ָּ ָֽל ַר ָֽבים׃
יה וַ יַ גָ֣ידו ָּלּה וַ תת ַחל ַ ֵ֥חל ַה ַמל ָּכה
יס ָּ
4וַ ָּתבואינָּ ה נַ ערות ֶאסתר ו ָּסר ֶ
ת־מר ֳד ַכי ול ָּה ֵ֥סיר ַׂשקו מ ָּע ָּליו ו ֵ֥לא
מ ִ֑אד וַ תש ַלח בגָּ דים ל ַהל ָ֣ביש ֶ ָֽא ָּ
ק ָֽבל׃
יה וַ ת ַצוהו
שר ֶה ֱע ָ֣מיד ל ָּפנֶ ָּ
5וַ תק ָּרא ֶאסתר ַלה ָּתְך מ ָּסריסי ַה ֶמ ֶלְך א ֶ ָ֣
ה־זָֽה׃
ל־מ ֶ
ה־זה ו ַע ַ
־מר ֳד ָּכִ֑י ָּל ַ ֵ֥ד ַעת ַמ ֶ
ַ ָֽעל ָּ
6וַ י ֵ֥צא ה ָּתְך ֶ ָֽאל־ ָּמר ֳד ָּ ִ֑כי ֶאל־ר ָ֣חוב ָּהעיר א ֶשר לפ ֵ֥ני ַ ָֽש ַער־ ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
שר ָּק ָּ ִ֑רהו ו ָ֣את׀ ָּפ ָּר ַ ָ֣שת ַה ֶכ ֶסף א ֶשר ָּא ַמר
7וַ יַ גֶ ד־לָ֣ ו ָּמר ֳד ַכי את ָּכל־א ֶ ָ֣
ָּה ָּמן לשקול ַעל־גנ ֵ֥זי ַה ֶמ ֶלְך ַביהודיים ל ַאב ָּ ָֽדם׃
שגֶ ן כ ָּ ָֽתב־ ַה ָּדת א ֶשר־נ ַתן בשו ָּשן ל ַהשמי ָּדם ָּ ָ֣נ ַתן לו
8ו ֶאת־ ַפת ֶ ָ֣
ל־ה ֶמ ֶלְך
יה ָּלבוא ֶא ַ
־אסתר ול ַה ָ֣גיד ָּ ִ֑לּה ול ַצוָ֣ ות ָּע ֶל ָּ
ל ַהר ֵ֥אות ֶאת ֶ
ל ָֽהת ַחנֶ ן־לו ול ַב ֵ֥קש מל ָּפ ָּניו ַעל־ ַע ָּ ָֽמּה׃
9וַ יָּ בוא ה ָּ ִ֑תְך וַ יַ ָ֣גד ל ֶאסתר את דב ֵ֥רי ָּמר ֳד ָּ ָֽכי׃
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־מר ֳד ָּ ָֽכי׃
11וַ תא ֶמר ֶאסתר ַלה ָּתְך וַ ת ַצוהו ֶ ָֽאל ָּ
ל־איש וא ָּשה
שר ָּכ ָ֣
־עב ָ֣די ַה ֶמ ֶלְך ו ַעם־מדינות ַה ֶמ ֶלְך יָֽ ודעים א ֶ ָ֣
ָּ 11כל ַ
שר ָֽלא־י ָּקרא ַא ַחת ָּדתו
ל־ה ָּחצר ַהפנימית א ֶ ָ֣
ל־ה ֶמ ֶלְך ֶא ֶ
וא־א ַ
שר ָֽיָּב ֶ
א ֶ ָ֣
ת־שר ֵ֥ביט ַהזָּ ָּהב ו ָּח ָּיִ֑ה וַ אני
ל ָּהמית ל ַבד מא ֶשר יָֽ ושיט־לֵ֥ ו ַה ֶמ ֶלְך ֶא ַ
לושים יָֽ ום׃
ל־ה ֶמ ֶלְך ֶזה ש ֵ֥
לא נקראתי ָּל ָ֣בוא ֶא ַ
12וַ יַ ָ֣גידו ל ָּמר ֳד ָּכי את דב ֵ֥רי ֶאס ָֽתר׃

פ

13וַ ֵ֥יא ֶמר ָּמר ֳד ַכי ל ָּה ָ֣שיב ֶאל־ ֶאס ִ֑תר ַאל־ת ַד ָ֣מי בנַ פשְך לה ָּמ ֵ֥לט
הודים׃
ל־הי ָֽ
־ה ֶמ ֶלְך מ ָּכ ַ
בית ַ
ָ֣ 14כי אם־ ַהח ָ֣רש ַתחרישי ָּב ָ֣עת ַהזאת ֶ ָ֣רוַ ח ו ַה ָּצ ִ֞ ָּלה יַ עמוד ַליהודים
ומי יוד ַע אם־לעָ֣ת ָּכזאת
ית־אביְך תאבִ֑דו ָ֣
מ ָּמ ָ֣קום ַאחר ו ַ ֵ֥את וב ָּ
ה ַג ַעת ַל ַמל ָֽכות׃
15וַ ֵ֥תא ֶמר ֶאסתר ל ָּה ֵ֥שיב ֶ ָֽאל־ ָּמר ֳד ָּ ָֽכי׃
16לְך כנוס ֶאת־ ָּכל־ ַהיהודים ַ ָֽהנמצ ָ֣אים בשו ָּשן ו ָ֣צומו ָּע ַלי ו ַאל־תאכלו
ו ַאל־תשתו שֹל ֶשת יָּמים ַלָ֣י ָּלה וָּ יום גַ ם־אנֵ֥י ונַ ער ַתי ָּא ָ֣צום כִ֑ן וב ִ֞כן
א־כ ָּדת ו ַכא ֶ ֵ֥שר ָּא ַבדתי ָּא ָּ ָֽבדתי׃
שר ָֽל ַ
ל־ה ֶמ ֶלְך א ֶ ָ֣
ָּאבוא ֶא ַ
ַ17וַָֽֽיַ עבר ָּמר ֳד ָּ ִ֑כי וַ יַ ַעׂש ככל א ֶשר־צו ָּ ֵ֥תה ָּע ָּליו ֶאס ָֽתר׃

ס

1 5וַ י ָ֣הי׀ ַביָ֣ ום ַהשלישי וַ תל ַבש ֶאסתר ַמלכות ַו ַָֽתע ִ֞מד ַבח ַצר
יושב ַעל־כסא ַמלכותו
ית־ה ֶמ ֶלְך ַהפנימית נ ַכח בָ֣ית ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ו ַה ֶמ ֶלְך ִ֞
ב ַ
בבָ֣ית ַה ַמלכות נ ַכח ֶ ֵ֥פ ַתח ַה ָּ ָֽבית׃
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2וַ יהי כראות ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ֶאס ָ֣תר ַה ַמל ָּכה ע ֶמ ֶדת ֶ ָֽב ָּחצר נָּ ׂש ָּ ֵ֥אה חן
שר ביָּ דו וַ תק ַ ָ֣רב
ושט ַה ֶמ ֶלְך ל ֶאסתר ֶאת־ ַשרביט ַהזָּ ָּהב א ֶ ָ֣
יניו וַ י ֶ
בע ָּ ִ֑
ֶאסתר וַ ת ַגע ב ֵ֥ראש ַה ַשר ָֽביט׃

ס

3וַ יא ֶמר ָּלּה ַה ֶמ ֶלְך ַמה־ ָּלְך ֶאס ָ֣תר ַה ַמל ָּ ִ֑כה ו ַמה־ ַב ָּק ָּשתְך ַעד־ח ֵ֥צי
ַה ַמלכות וי ָּ ֵ֥נ ָֽתן ָּ ָֽלְך׃
4וַ ָ֣תא ֶמר ֶאסתר אם־ ַעל־ ַה ֶמ ֶלְך ִ֑טוב יָּ בוא ַה ֶמ ֶלְך ו ָּה ָּמן ַהיום
ר־ע ֵׂ֥שיתי ָֽלו׃
ל־המש ֶתה א ֶש ָּ
ֶא ַ
5וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ַמהרו ֶאת־ ָּה ָּמן ַלעׂשות ֶאת־ד ַ ָ֣בר ֶאס ִ֑תר וַ יָּ בא ַה ֶמ ֶלְך
ל־המש ֶתה א ֶשר־ ָּעׂש ָּ ֵ֥תה ֶאס ָֽתר׃
ו ָּה ָּמן ֶא ַ
6וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ל ֶאסתר במש ָ֣תה ַהיַ ין ַמה־שא ָּלתְך וי ָּ ָ֣נ ָֽתן ָּ ִ֑לְך
ו ַמה־ ַב ָּק ָּשתְך ַעד־ח ֵ֥צי ַה ַמלכות ות ָּ ָֽעׂש׃
7וַ ַ ֵ֥ת ַען ֶאסתר וַ תא ַ ִ֑מר שא ָּלתי ו ַב ָּק ָּש ָֽתי׃
8אם־ ָּמ ָּצאתי חן בעי ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך ואם־ ַעל־ ַה ֶמ ֶלְך טוב ָּלתת ֶאת־ש ָ֣א ָּלתי
ׂשה
שר ֶ ָֽא ֱע ֶ ָ֣
ל־המש ֶתה א ֶ ָ֣
ו ַלעׂשות ֶאת־ ַב ָּק ָּש ִ֑תי יָּ בוא ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ו ָּה ָּמן ֶא ַ
ָּל ֶהם ו ָּמ ָּ ֵ֥חר ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה כד ַ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
9וַ יצא ָּה ָּמן ַביָ֣ ום ַההוא ָּׂשמ ַח ו ָ֣טוב ִ֑לב וכראות ָּה ָּמן ֶ ָֽאת־ ָּמר ֳד ַכי
ל־מר ֳד ַכי ח ָּ ָֽמה׃
־קם ולא־ ָּזָ֣ע מ ֶמנו וַ י ָּמ ֵ֥לא ָּה ָּמן ַ ָֽע ָּ
ב ַ ָ֣ש ַער ַה ֶמ ֶלְך ולא ָּ
11וַ ית ַא ַ ָ֣פק ָּה ָּמן וַ יָּ בוא ֶאל־בי ִ֑תו וַ יש ַלח וַ יָּ ֵ֥בא ֶאת־אה ָּביו ו ֶאת־ ֶ ֵ֥זַֽ ֶרש
אש ָֽתו׃
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11וַ י ַספר ָּל ֶ ֵ֥הם ָּה ָּמן ֶאת־כ ֵ֥בוד ָּעשרו ו ָ֣רב ָּב ָּ ִ֑ניו ואת ָּכל־א ֶשר גדלו
־ה ָּשרים ו ַעב ֵ֥די ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
שר נשאו ַעל ַ
ַה ֶמ ֶלְך ו ָ֣את א ֶ ָ֣
12וַ יא ֶמר ָּה ָּמן ַ ָ֣אף לא־הבי ָּאה ֶאסתר ַה ַמל ָּכה עם־ ַה ֶמ ֶלְך ֶאל־ ַהמש ֶ ֵ֥תה
ם־ה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ם־אותי וגַ ם־ל ָּמ ָּחר א ֵ֥ני ָּ ָֽקרוא־ ָּלּה ע ַ
ִ֑
א ֶשר־ ָּע ָּׂש ָּתה ָ֣כי א
13ו ָּכל־זֶ ה אי ֶ ֵ֥ננו שֶוה ִ֑לי ב ָּכל־עת א ֶשר אני ר ֶאה ֶאת־ ָּמר ֳד ַ ָ֣כי ַהיהודי
יושב ב ַ ֵ֥ש ַער ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
14וַ ָ֣תא ֶמר לו זֶ ֶרש אשתו ו ָּכל־ ָֽאה ָּביו ַ ָֽיעׂשו־עץ גָּ ָ֣ב ַה חמ ָ֣שים ַא ָּמה
ם־ה ֶ ֵ֥מ ֶלְך
־מר ֳד ַכי ָּע ָּליו ו ָֽבא־ע ַ
ו ַב ָ֣ב ֶקר׀ ֱא ָ֣מר ַל ֶמ ֶלְך ויתלו ֶ ָֽאת ָּ
ֶאל־ ַהמש ֶתה ָּׂש ִ֑מ ַח וַ יי ַטב ַה ָּד ָּבר לפ ֵ֥ני ָּה ָּמן וַ ַי ֵַ֥עׂש ָּה ָֽעץ׃

פ

אמר ל ָּה ִ֞ביא ֶאת־ס ֶפר ַהזכרנות
ַ 1 6ב ַ ָ֣לי ָּלה ַההוא נָּ ד ָּדה ש ַנָ֣ת ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ י ֶ
דב ָ֣רי ַהיָּ מים וַ יהיֵ֥ ו נק ָּראים לפנֵ֥י ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
2וַ י ָּמ ָ֣צא ָּכתוב א ֶשר הגיד ָּמר ֳד ַכי ַעל־בג ָּ ָ֣תנָּ א וָּ ֶת ֶרש שני ָּסרי ָ֣סי ַה ֶמ ֶלְך
משמרי ַה ַ ִ֑סף א ֶשר בקשו לשֹלָ֣ ַח יָּ ד ַב ֶמ ֶלְך א ַחשו ָֽרוש׃
3וַ ָ֣יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ַ ָֽמה־נַ ע ִָּׂ֞שה יָ ָּקר וגדו ָּלה ל ָּמר ֳד ַכי ַעל־ ֶ ִ֑זה וַ יאמרו נַ ערי
שר ָּתיו לא־נַ ע ָּ ֵׂ֥שה עמו ָּד ָּ ָֽבר׃
ַה ֶמ ֶלְך מ ָּ ָ֣
אמר
ית־ה ֶמ ֶלְך ַה ָ֣חיצונָּ ה ל ָ֣
4וַ ֵ֥יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ָ֣מי ֶב ָּח ִ֑צר ו ָּה ָּ ָ֣מן ָּבא ַלח ַצר ב ַ
ל־העץ א ֶשר־ה ֵ֥כין ָֽלו׃
ת־מר ֳד ַכי ַע ָּ
ַל ֶמ ֶלְך לתלות ֶ ָֽא ָּ
5וַ יאמרו נַ ערי ַה ֶמ ֶלְך א ָּליו ה ֵ֥נה ָּה ָּמן ע ָ֣מד ֶב ָּח ִ֑צר וַ ֵ֥יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך יָּ ָֽבוא׃
6וַ יָּ בוא ָּה ָּמן וַ יא ֶמר לו ַה ֶמ ֶלְך ַמה־ ַלעׂשות ָּבאיש א ֶ ֵ֥שר ַה ֶמ ֶלְך ָּחפָ֣ץ
יותר מ ֶ ָֽמני׃
אמר ָּה ָּמן בלבו ל ִ֞מי יַ ח ֵ֥פץ ַה ֶמ ֶלְך ַלע ֵׂ֥שות י ָָּקר ֵ֥
ב ָּיק ִ֑רו וַ י ֶ
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7וַ ֵ֥יא ֶמר ָּה ָּמן ֶאל־ ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך איש א ֶ ֵ֥שר ַה ֶמ ֶלְך ָּח ֵ֥פץ בי ָּק ָֽרו׃
8יָּ ביאו ל ָ֣בוש ַמלכות א ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽל ַבש־בו ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וסוס א ֶשר ָּר ַכב ָּע ָּליו
אשו׃
ַה ֶמ ֶלְך וַ א ֶ ֵ֥שר נ ַתן ֶ ֵ֥כ ֶתר ַמלכות בר ָֽ
9ונָּ תון ַהלבוש ו ַהסוס ַעל־יַ ד־ ִ֞איש מ ָּשרי ַה ֶמ ֶלְך ַ ָֽה ַפרתמים והלבישו
ל־הסוס בר ָ֣חוב
ת־האיש א ֶ ֵ֥שר ַה ֶמ ֶלְך ָּחפָ֣ץ ָֽב ָּיק ִ֑רו והרכיבהו ַע ַ
ֶא ָּ
ׂשה ָּלאיש א ֶ ֵ֥שר ַה ֶמ ֶלְך ָּח ֵ֥פץ ב ָּיק ָֽרו׃
ָּהעיר ו ָּקר ָ֣או ל ָּפנָּ יו ָּ ֵ֚כ ָּכה י ָּע ֶ ָ֣
שר ד ַבר ָּת
11וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ל ָּה ָּמן ַמהר ַ ָ֣קח ֶאת־ ַהלבוש ו ֶאת־ ַהסוס ַכא ֶ ָ֣
ל־ת ָ֣פל ָּד ָּבר מכל
ַ ָֽועׂשה־כן ל ָּמר ֳד ַ ָ֣כי ַהיהודי ַהיושב ב ַ ָ֣ש ַער ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ַא ַ
א ֶ ֵ֥שר ד ַ ָֽבר ָּת׃
11וַ י ַקח ָּה ָּמן ֶאת־ ַהל ָ֣בוש ו ֶאת־ ַהסוס וַ יַ לבש ֶ ָֽאת־ ָּמר ֳד ָּ ִ֑כי וַ יַ רכיבהו
ׂשה ָּלאיש א ֶ ֵ֥שר ַה ֶמ ֶלְך ָּח ֵ֥פץ
בר ָ֣חוב ָּהעיר וַ יק ָּ ָ֣רא ל ָּפנָּ יו ָּ ֵ֚כ ָּכה י ָּע ֶ ָ֣
ב ָּיק ָֽרו׃
12וַ ָּ ֵ֥י ָּשב ָּמר ֳד ַכי ֶאל־ ַ ָ֣ש ַער ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ו ָּה ָּמן נד ַ ָ֣חף ֶאל־ביתו ָּאבל וַ ח ֵ֥פוי
ָֽראש׃
שר ָּק ָּ ִ֑רהו וַ יאמרו
13וַ י ַספר ָּה ָּמן ל ֶזַֽ ֶרש אשתו ול ָּכל־ ָ֣אה ָּביו את ָּכל־א ֶ ָ֣
ות
לו ח ָּכ ָּמיו ו ֶזָ֣ ֶַֽרש אשתו ָ֣אם מ ֶ ָ֣ז ַַֽרע ַהיהודים ָּמר ֳד ִַ֞כי א ֶשר ַהחל ָּ
א־תוכָ֣ל לו ָֽכי־נָּ ֵ֥פול תפול ל ָּפ ָּנָֽיו׃
ַ
לנפל ל ָּפנָּ יו ל
ת־ה ָּמן
14עו ָּדם מ ַדב ָ֣רים עמו ו ָּסרי ֵ֥סי ַה ֶמ ֶלְך הגִ֑יעו וַ יַבהלו ל ָּה ָ֣ביא ֶא ָּ
ר־עׂש ָּ ֵ֥תה ֶאס ָֽתר׃
ל־המש ֶתה א ֶש ָּ
ֶא ַ
1 7וַ יָּ בא ַה ֶמ ֶלְך ו ָּה ָּמן לשתות עם־ ֶאס ֵ֥תר ַה ַמל ָּ ָֽכה׃
1743

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

2וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ל ֶאסתר ַ ָ֣גם ַביום ַהשני במש ָ֣תה ַהיַ ין ַמה־שא ָּלתְך
ֶאס ֵ֥תר ַה ַמל ָּכה ות ָּ ָ֣נ ָֽתן ָּ ִ֑לְך ו ַמה־ ַב ָּק ָּשתְך ַעד־ח ֵ֥צי ַה ַמלכות ות ָּ ָֽעׂש׃
3וַ ַת ַען ֶאסתר ַה ַמל ָּכה וַ תא ַמר אם־ ָּמ ָּצאתי חן בעינֶ יך ַה ֶמ ֶלְך
ל־ה ֶמ ֶלְך ִ֑טוב ת ָּ ָֽנ ֶתן־לי נַ פשי בש ָ֣א ָּלתי ו ַעמי ב ַב ָּק ָּש ָֽתי׃
ואם־ ַע ַ
4כי נמ ַכרנו א ָ֣ני ו ַעמי ל ַהשמיד ַלה ָ֣רוג ול ַא ִ֑בד ואלו ַלע ָּבדים
ולש ָּפחות נמ ַכרנו ֶה ֱח ַרשתי ָ֣כי ֵ֥אין ַה ָּצר שֶוה ב ֵ֥נַֽזֶ ק ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

ס

י־זָ֣ה
אמר ל ֶאס ָ֣תר ַה ַמל ָּ ִ֑כה ָ֣מי ֵ֥הוא זֶ ה ו ָֽא ֶ
5וַ יא ֶמר ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורוש וַ י ֶ
הוא א ֶשר־מ ָּל ֵ֥או לבו ַלע ֵׂ֥שות ָֽכן׃
־אסתר ֵ֚איש ַצָ֣ר ואויב ָּה ָּ ֵ֥מן ָּה ָּרע ַה ֶזִ֑ה ו ָּה ָּ ָ֣מן נב ַעת מלפנֵ֥י
6וַ ָ֣תא ֶמר ֶ
ַה ֶמ ֶלְך ו ַה ַמל ָּ ָֽכה׃
7ו ַה ֶמ ֶלְך ָּקם ַבח ָּמתו ממש ָ֣תה ַהיַ ין ֶאל־ג ַנת ַהבי ָּ ִ֑תן ו ָּה ָּ ָ֣מן ָּע ַמד ל ַבקש
ַעל־נַ פשו ָֽמ ֶאס ָ֣תר ַה ַמל ָּכה ָ֣כי ָּר ָּאה ָֽכי־ ָּכל ָּ ֵ֥תה א ָּליו ָּה ָּר ָּעה מ ֵ֥את
ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
־המ ָּטה
8ו ַה ֶמ ֶלְך ָּשב מגנַ ת ַהבי ָּתן ֶאל־ ָ֣בית׀ מש ָ֣תה ַהיַ ין ו ָּה ָּמן נפל ַעל ַ
ת־ה ַמל ָּכה עמי ַב ָּ ִ֑בית
אמר ַה ֶמ ֶלְך הגַ ם לכבוש ֶא ַ
יה וַ ָ֣י ֶ
שר ֶאס ָ֣תר ָּע ֶל ָּ
א ֶ ָ֣
ַה ָּד ָּבר יָּ ָּצא מ ָ֣פי ַה ֶמ ֶלְך ופנֵ֥י ָּה ָּמן ָּח ָֽפו׃

ס

9וַ ָ֣יא ֶמר ַחרבונָּ ה ֶא ָּחד מן־ ַה ָּסריסים לפ ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך ַ ָ֣גם הנה־ ָּה ָ֣עץ
־ה ֶמ ֶלְך עמד בבָ֣ית ָּה ָּמן
ר־טוב ַעל ַ
א ֶשר־ ָּע ָּׂשה ָּה ָּמן ָֽל ָּמר ֳד ִַ֞כי א ֶשר ד ֶב ָ֣
אמר ַה ֶמ ֶלְך תלֵ֥הו ָּע ָּ ָֽליו׃
גָּ ב ַה חמ ָ֣שים ַא ָּ ִ֑מה וַ ֵ֥י ֶ
11וַ יתלו ֶאת־ ָּה ָּמן ַעל־ ָּהעץ א ֶשר־ה ָ֣כין ל ָּמר ֳד ָּ ִ֑כי וַ ח ַ ֵ֥מת ַה ֶמ ֶלְך ָּש ָּ ָֽכ ָּכה׃
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ַ 1 8ביָ֣ ום ַההוא נָּ ִַ֞תן ַה ֶמ ֶלְך א ַחשורוש ל ֶאס ָ֣תר ַה ַמל ָּכה ֶאת־ ֵ֥בית ָּה ָּמן
ומר ֳד ַכי ָּ ֵ֚בא לפנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך ָֽכי־הג ֵָּ֥ידה ֶאסתר ַ ֵ֥מה
צ ָ֣רר ַהיהו ִ֑דיים ָּ
־לּה׃
הוא ָּ ָֽ
2וַ יָּ ַסר ַה ֶמ ֶלְך ֶאת־ ַט ַבעתו א ֶשר ֶ ָֽה ֱעביר ָֽמ ָּה ָּמן ַוַָֽֽית ָּנּה ל ָּמר ֳד ָּכִ֑י וַ ָּת ֶׂשם
ל־בית ָּה ָּ ָֽמן׃
ת־מר ֳד ַכי ַע ֵ֥
ֶאסתר ֶ ָֽא ָּ

פ

3וַ ָ֣תו ֶסף ֶאסתר וַ ת ַדבר לפנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך וַ תפל לפנָ֣י ַרג ָּ ִ֑ליו וַ ָ֣תבך וַ תת ַחנֶ ן־לו
ל ַ ָֽהעביר ֶאת ָּ־ר ַעת ָּה ָּ ָ֣מן ָּ ָֽהאגָּ גי ואת ַ ָֽמח ַשבתו א ֶ ֵ֥שר ָּח ַשב
הודים׃
ל־הי ָֽ
ַע ַ
4וַ יו ֶשט ַה ֶמ ֶלְך ל ֶאסתר את ַשר ָ֣בט ַהזָּ ָּ ִ֑הב וַ ָּ ָ֣ת ָּקם ֶאסתר ַ ָֽו ַתעמד לפ ֵ֥ני
ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
5וַ תא ֶמר אם־ ַעל־ ַה ֶמ ֶלְך טוב ואם־ ָּמ ָּצאתי ָ֣חן ל ָּפנָּ יו ו ָּכשר ַה ָּד ָּבר לפנָ֣י
ַה ֶמ ֶלְך וטו ָּ ֵ֥בה אני בעי ָּ ִ֑ניו י ָּכ ִ֞תב ל ָּה ָ֣שיב ֶאת־ ַהס ָּפרים ַמח ֶש ֶבת ָּה ָּמן
־היהודים א ֶשר
שר ָּכ ַתב ל ַאבד ֶאת ַ
ן־המ ָּד ָּתא ָּהאגָּ גי א ֶ ָ֣
ֶ ָֽב ַ
ב ָּכל־מדינֵ֥ ות ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
6כי אי ָּכ ָּכה או ַכל ָֽוַֽ ָּראיתי ָּב ָּר ָּעה א ֶשר־ימ ָּ ָ֣צא ֶאת־ ַע ִ֑מי ו ָֽאי ָּכ ָּכה או ַכל
מולד ָֽתי׃
ָֽוַֽ ָּראיתי ב ָּאב ַדן ַ

ס

7וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך א ַחשורש ל ֶאס ָ֣תר ַה ַמל ָּכה וָֽ ל ָּמר ֳד ַכי ַהיהו ִ֑די הנה
בית־ ָּה ָּמן נָּ ַ ָ֣תתי ל ֶאסתר ואתו ָּתלָ֣ ו ַעל־ ָּהעץ ַעל א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥לח יָּ דו
ַביהו ָֽדיים׃
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שם ַה ֶמ ֶלְך וחתמו
8ו ַא ֶתם כתבו ַעל־ ַהיהודים ַכטוב ב ָֽעיני ֶכם ב ָ֣
ב ַט ַ ָ֣ב ַעת ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ָֽכי־כ ִָּ֞תב א ֶשר־נכ ָּ ָ֣תב בשם־ ַה ֶמ ֶלְך ונַ חתום ב ַט ַ ֵ֥ב ַעת
ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥אין ל ָּה ָֽשיב׃
הוא־ח ֶדש סיוָּ ן
ָ֣
9וַ י ָּקר ָ֣או ספ ָֽרי־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּ ָֽבעת־ ַההיא ַבח ֶדש ַהשלישי
־היהודים
לושה ו ֶעׂשרים בו וַ י ָּכ ָ֣תב ָֽכ ָּכל־א ֶשר־צָּוָ֣ה ָּמר ֳד ַכָ֣י ֶאל ַ
בש ָּ ָ֣
שר׀ מ ָ֣הדו ו ַעד־כוש
ו ֶ ָ֣אל ָּהא ַחש ַדרפנָֽים־ו ַה ַפחות ו ָּׂשרי ַהמדינות א ֶ ָ֣
ש ַבע ו ֶעׂשרים ומ ָּאה מדינָּ ה מד ָּינה ומדינָּ ה ככ ָּת ָּבּה ו ַ ֵ֥עם וָּ ָּעם כלשנִ֑ ו
ֶ ָ֣
שונָֽם׃
־היהודים ככ ָּת ָּבם וכל ָּ
ו ֶאל ַ
11וַ יכתב בשם ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורש וַ יַ חתם ב ַט ַ ָ֣ב ַעת ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יש ַ ָ֣לח ס ָּפרים
ביַ ד ָּה ָּרצים ַבסוסים רכבי ָּה ֶר ֶכש ָּ ָֽהא ַחשת ָּרנים בני ָּ ָֽה ַר ָּמ ָֽכים׃
שר ב ָּכל־עיר־וָּ עיר לה ָּקהל ו ַלע ָ֣מד
11א ֶשר נָּ ַתן ַה ֶמ ֶלְך ַליהו ָ֣דים׀ א ֶ ָ֣
ת־כל־חיל ַעם ומד ָּינה ַה ָּצ ֵ֥רים
ַעל־נַ פ ָּשם ל ַהשמיד ו ַלהרג ול ַאבד ֶא ָּ
א ָּתם ַ ָ֣טף ונָּ ִ֑שים וש ָּל ָּלם ָּל ָֽבוז׃
12ביָ֣ ום ֶא ָּחד ב ָּכל־מדינות ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשו ִ֑רוש בשלו ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר ל ֵ֥ח ֶדש
־ח ֶדש א ָּ ָֽדר׃
שנים־ ָּע ָּׂשר הוא ֵ֥
שגֶ ן ַהכ ָּתב לה ָּנ ָֽתן ָּדת ב ָּכל־מדי ָּ ָ֣נה ומדינָּ ה גָּ לוי ל ָּכל־ ָּה ַע ִ֑מים
ַ 13פת ֶ ָ֣
יהם׃
ולהיות ַהיהודיים עתודים ַליָ֣ ום ַהזֶ ה להנָּ ָקם מאיב ֶ ָֽ
ָּ 14ה ָּר ִ֞צים רכבי ָּה ֶר ֶכש ָּ ָֽהא ַחשת ָּרנים ָּ ָֽיצאו מב ָּה ֵ֥לים ודחופים בד ַ ָ֣בר
ירה׃
שושן ַהב ָּ ָֽ
ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך ו ַה ָּ ֵ֥דת נת ָּנה ב ַ ֵ֥
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15ו ָּמר ֳד ִַ֞כי יָּ ָּ ָ֣צא׀ מלפנָ֣י ַה ֶמ ֶלְך בלבוש ַמלכות ת ָ֣כ ֶלת וָּ חור וַ ע ֶט ֶרת זָּ ָּהב
שושן ָּצה ָּלה ו ָּׂש ָֽמ ָּחה׃
ָּ
דולה ו ַתכ ֵ֥ריְך בוץ ו ַארגָּ ָּ ִ֑מן ו ָּה ָ֣עיר
ג ָּ
ַ 16ליהודים ָּ ָֽהי ָּ ֵ֥תה או ָּרה וׂשמ ָּ ִ֑חה ו ָּׂשׂשן ויָ ָּ ָֽקר׃
17וב ָּכל־מדינָּ ה ומדינָּ ה וב ָּכל־ ָ֣עיר וָּ עיר מקום א ֶשר ד ַבר־ ַה ֶמ ֶלְך ו ָּדתו
ַמגי ַע ׂשמ ָּחה ו ָּׂשׂשון ַליהודים מש ֶתה ויָ֣ ום ִ֑טוב ו ַר ִ֞בים ָֽמ ַעמי ָּה ָּא ֶרץ
יהם׃
ד־היהודים על ֶ ָֽ
ָֽמתיַ הדים ָֽכי־נָּ ַ ֵ֥פל ַ ָֽפ ַח ַ
1 9ובשנים ָּע ָּׂשר ח ֶדש הוא־ ָ֣ח ֶדש א ָּדר בשלו ָּשה ָּע ָּ ֵׂ֥שר יום בו א ֶשר
ר־ה ֶמ ֶלְך ו ָּדתו לה ָּע ִׂ֑שות ַביום א ֶשר ׂשברו איבי ַהיהודים
הג ַיע ד ַב ַ
יהם׃
לשלָ֣ וט ָּב ֶהם ונַ ה ָ֣פוְך הוא א ֶשר ישלטו ַהיהודים ה ָּמה בׂשנא ֶ ָֽ
2נקהלו ַהיהודים ב ָּערי ֶהם ב ָּכל־מדינות ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ֳא ַחשורוש לשֹלָ֣ ַח יָּ ד
יהם ָֽכי־נָּ ַ ֵ֥פל ַפח ָּדם
א־ע ַ ָ֣מד לפנ ֶ
במ ַבקשי ָּ ָֽר ָּע ָּ ִ֑תם ואיש ל ָּ
ל־ה ַע ָֽמים׃
ל־כ ָּ
ַע ָּ
שר
3ו ָּכל־ ָּׂשרי ַהמדינות ו ָּהא ַחש ַדרפ ָ֣נים ו ַה ַפחות ועׂשי ַהמ ָּלא ָּכה א ֶ ָ֣
יהם׃
ד־מר ֳד ַכי על ֶ ָֽ
הודים ָֽכי־נָּ ַ ֵ֥פל ַ ָֽפ ַח ָּ
־הי ִ֑
ַל ֶמ ֶלְך מנַ שאים ֶאת ַ
ָֽ 4כי־ ָּגדול ָּמר ֳד ַכי ב ָ֣בית ַה ֶמ ֶלְך ו ָּשמעו הו ָ֣לְך ב ָּכל־ ַהמדינִ֑ ות ָֽכי־ ָּה ֵ֥איש
הולְך וגָּ ָֽדול׃
ָּמר ֳד ַכי ֵ֥

פ

5וַ יַ כו ַהיהודים ב ָּכל־ ָ֣איבי ֶהם ַמ ַכת־ ֶ ֵ֥ח ֶרב ו ֶה ֶרג ו ַאב ָּ ִ֑דן וַ ַ ָֽיע ֵׂ֥שו בׂשנאי ֶהם
צונם׃
כר ָּ ָֽ
שן ַהבי ָּרה ָּהרגו ַהיהודים ו ַאבד ח ֵ֥מש מאות ָֽאיש׃
6ובשו ַ ָ֣
7ואת׀ ַפר ַשנ ָּד ָּתא ו ֵ֥את׀ ַ ָֽדלפון ו ֵ֥את׀ ַאס ָּ ָֽפ ָּתא׃
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8ואת׀ פו ָּר ָּתא ו ֵ֥את׀ א ַדל ָּיא ו ֵ֥את׀ ארי ָּ ָֽד ָּתא׃
9ואת׀ ַפר ַמש ָּתא ו ָ֣את׀ ארי ַסי ו ֵ֥את׀ אר ַדי ו ֵ֥את׀ וַ י ָּ ָֽז ָּתא׃
ובבזָּ ה ֵ֥לא ָּשלחו
11ע ֶׂש ֶרת בני ָּה ָּמן ֶ ָֽבן־ ַהמ ָּד ָּתא צ ֵ֥רר ַהיהודים ָּה ָּ ִ֑רגו ַ
ֶאת־יָּ ָּ ָֽדם׃
ַ 11ביָ֣ ום ַההוא ָּ ָ֣בא מס ַפר ַ ָֽההרוגים בשו ַ ֵ֥שן ַהבי ָּרה לפ ֵ֥ני ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃

ס

12וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ל ֶאס ָ֣תר ַה ַמל ָּכה בשו ַ ָ֣שן ַהבי ָּרה ָּהרגו ַהיהודים ו ַאבד
י־ה ָּמן בש ָּאר מדינֵ֥ ות ַה ֶמ ֶלְך ֶ ָ֣מה
ׂש ֶרת ב ָֽנ ָּ
חמש מ ָ֣אות איש ואת ע ֶ ָ֣
ה־ב ָּק ָּש ֵ֥תְך עוד ות ָּ ָֽעׂש׃
ומ ַ
ָּע ִׂ֑שו ו ַמה ־ש ָֽא ָּלתְך וי ָּנ ָָֽ֣תן ָּלְך ַ
שר
13וַ תא ֶמר ֶאסתר אם־ ַעל־ ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך טוב ינָּ ָ֣תן גַ ם־ ָּמ ָּחר ַליהודים א ֶ ָ֣
ל־ה ָֽעץ׃
י־ה ָּמן יתלֵ֥ ו ַע ָּ
שושן ַלעׂשות כ ָּ ָ֣דת ַהיִ֑ ום ואת ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת ב ָֽנ ָּ
ב ָּ
14וַ יא ֶמר ַה ֶמ ֶלְך ל ָֽה ָּע ָׂ֣שות כן וַ תנָּ ֵ֥תן ָּדת בשו ָּ ִ֑שן ואת ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת ב ָֽני־ ָּה ָּמן
ָּת ָֽלו׃
שושן גַ ם ביָ֣ ום ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּׂשר ל ָ֣ח ֶדש א ָּדר
15וַ יַָֽֽ ָּקה ִ֞לו ַהיהו ָ֣דיים א ֶשר־ב ָּ
ובבזָּ ה ֵ֥לא ָּשלחו ֶאת־יָּ ָּ ָֽדם׃
שושן שֹלֵ֥ ש מאות ִ֑איש ַ
וַ ַי ַָֽהרגָ֣ ו ב ָּ
16וש ָּ ָ֣אר ַהיהודים א ֶשר במדינות ַה ֶמ ֶלְך נקהלָ֣ ו׀ ו ָּע ָ֣מד ַעל־נַ פ ָּשם ונ ַוח
ובבזָּ ה ֵ֥לא ָּ ָֽשלחו
יהם חמ ָּ ֵ֥שה ושבעים ָּ ִ֑א ֶלף ַ
יהם ו ָּהרג ב ָׂ֣שנא ֶ
מ ָ֣איב ֶ
ֶאת־יָּ ָּ ָֽדם׃
17ביום־שֹל ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר ל ָ֣ח ֶדש א ָּ ִ֑דר ונו ַח ב ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּׂשר בו ו ָּע ָׂ֣שה אתו
יום מש ֶ ֵ֥תה וׂשמ ָּ ָֽחה׃

1748

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ֹלשה ָּע ָּׂשר בו וב ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר
שושן נקהלו בש ָּ
הודיים א ֶשר־ב ָּ
18ו ַהי ָ֣
ִ֑בו ונ ַוח ַבחמ ָּשה ָּע ָּׂשר בו ו ָּע ָׂ֣שה אתו יום מש ֶ ֵ֥תה וׂשמ ָּ ָֽחה׃
הודים ַהפ ָּרוזים ַהישבים ב ָּע ָ֣רי ַהפ ָּרזות עׂשים את יָ֣ ום
ל־כן ַהי ָ֣
ַ 19ע ִ֞
ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּׂשר ל ָ֣ח ֶדש א ָּדר ׂשמ ָּ ֵ֥חה ומש ֶתה ויָ֣ ום ִ֑טוב ומשלֵ֥ ַוח ָּמנות
ֵ֥איש לר ָֽעהו׃

פ

ל־היהודים
ל־כ ַ
21וַ יכ ָ֣תב ָּמר ֳד ַכי ֶאת־ ַהד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה וַ יש ַלח ס ָּפרים ֶא ָּ
א ֶשר ב ָּכל־מדינות ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורוש ַהקרובים ו ָּהרחו ָָֽקים׃
21ל ַקים עלי ֶהם להיָ֣ ות עׂשים את יָ֣ ום ַאר ָּב ָּעה ָּע ָּׂשר ל ָ֣ח ֶדש א ָּדר ואת
יום־חמ ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר ִ֑בו ב ָּכל־ ָּש ָּנה ו ָּש ָּ ָֽנה׃
יהם ו ַהח ֶדש א ֶשר נֶ ה ַפְך
ַ 22כיָּ מים א ֶשר־נָּ חו ָּב ֶהם ַהיהודים מ ָ֣אויב ֶ
אותם ימי מש ֶ ָ֣תה
ָּל ֶהם מיָּ גון לׂשמ ָּחה ומא ֶבל ליָ֣ ום ִ֑טוב ַלע ָׂ֣שות ָּ
ומ ָּתנות ָּ ָֽל ֶאביונָֽים׃
וׂשמ ָּחה ומשל ַוח ָּמנות ָ֣איש לרעהו ַ
ר־כ ַ ֵ֥תב ָּמר ֳד ַכי
23וקבל ַהיהודים ֵ֥את א ֶשר־החלו ַלע ִׂ֑שות ואת א ֶש ָּ
יהם׃
אל ֶ ָֽ
ל־היהודים
ל־היהודים ָּח ַ ֵ֥שב ַע ַ
24כי ָּה ָּמן ֶ ָֽבן־ ַהמ ָּד ָּתא ָּ ָֽהאגָּ גי צרר ָּכ ַ
גורל לה ָּמם וָֽ ל ַאב ָּ ָֽדם׃
ל ַאב ָּ ִ֑דם וה ֵ֥פיל פור ָ֣הוא ַה ָּ
25ובב ָּאּה לפ ָ֣ני ַה ֶמ ֶלְך ָּא ַ ָ֣מר עם־ ַהס ֶפר יָּ ִ֞שוב ַמח ַשבתו ָּה ָּר ָּעה
ל־ה ָֽעץ׃
ת־ב ָּניו ַע ָּ
א ֶשר־ ָּח ַ ֵ֥שב ַעל־ ַהיהודים ַעל־רא ִ֑שו ו ָּתלֵ֥ ו אתו ו ֶא ָּ
ל־כל־דברי
ל־שם ַהפור ַעל־כן ַע ָּ
ַ 26על־כן ָּ ָֽקראו ַליָּ מים ָּהא ֶלה פורים ַע ָ֣
יהם׃
ומה הג ַיע אל ֶ ָֽ
ל־כ ָּכה ָּ ֵ֥
ה־ר ָ֣או ַע ָּ
ומ ָּ
ָּהא ֶ ָ֣ג ֶַֽרת ַה ִ֑זאת ָּ ָֽ
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יהם
ל־הנלוים על ֶ
יהם׀ ו ַעל־זַ ר ָּעם ו ַעל ָּכ ַ
27קי ָ֣מו וקב ָ֣ל ַהיהודים׀ על ֶ
ו ָ֣לא יַ עבור להיָ֣ ות עׂשים ָ֣את שני ַהיָּ מים ָּהא ֶלה ככ ָּת ָּבם וכז ַמ ָּנִ֑ם
ל־ש ָּנה ו ָּש ָּנָֽה׃
ב ָּכ ָּ
28ו ַהיָּ ָ֣מים ָּהא ֶלה נז ָּכרים ונַ עׂשים ב ָּכל־ ָ֣דור וָּ דור מש ָּפ ָּחה ומש ָּפ ָּחה
פורים ָּהא ֶלה לא ַ ָֽי ַעברו מ ָ֣תוְך
ינה ומד ָּינה ו ָ֣עיר וָּ ִ֑עיר וי ִ֞מי ַה ָ֣
מד ָּ ֵ֥
ַהיהודים וזכ ָּרם לא־יָּ ֵ֥סוף מזַ ר ָּ ָֽעם׃

ס

ל־ת ֶקף
ת־כ ִ֑
ומר ֳד ַ ֵ֥כי ַהיהודי ֶא ָּ
29וַ תכתב ֶאסתר ַה ַמל ָּכה ַבת־אבי ַחיל ָּ
ל ַקים ָ֣את א ֶגַֽ ֶרת ַהפורים ַהזאת ַהשנָֽית׃
ל־ש ַבע ו ֶעׂשרים ומ ָּאה מדינָּ ה
ל־היהודים ֶא ֶ
ל־כ ַ
31וַ יש ַלח ס ָּפרים ֶא ָּ
ַמלכות א ַחשו ִ֑רוש דב ֵ֥רי ָּשלום וֶ ֱא ֶ ָֽמת׃
יהם ָּמר ֳד ַכי
יהם ַכא ֶשר קיַ ם על ֶ
31ל ַקים את ־ימי ַהפרים ָּהא ֶלה בז ַמנ ֶ
ַהיהודי ו ֶאס ָ֣תר ַה ַמל ָּכה ו ַכא ֶשר קי ֵ֥מו ַעל־נַ פ ָּשם ו ַעל־זַ ר ָּ ִ֑עם דב ֵ֥רי
ַהצמות וזַ ע ָּק ָּ ָֽתם׃
32ו ַמא ַ ָ֣מר ֶאסתר קיַ ם דב ֵ֥רי ַהפרים ָּה ִ֑א ֶלה ונכ ָּתב ַב ָֽס ֶפר׃

פ

ל־ה ָּא ֶרץ ואיֵ֥י ַה ָּיָֽם׃
1 10וַ יָּ ֶׂשם ַה ֶמ ֶלְך א ַחשרש׀ ַמס ַע ָּ
ופ ָּר ַשת גד ַלָ֣ת ָּמר ֳד ַכי א ֶ ֵ֥שר גדלו ַה ֶ ִ֑מ ֶלְך
2ו ָּכל־ ַמעׂשה ָּתקפו וג ָ֣בו ָּרתו ָּ
ופ ָּ ָֽרס׃
לוא־הם כתובים ַעל־ס ֶפר דב ָ֣רי ַהיָּ מים ל ַמלכי ָּמ ַ ֵ֥די ָּ
ָ֣
ה
ָ֣ 3כי׀ ָּמר ֳד ַ ָ֣כי ַהיהודי משנֶ ה ַל ֶ ָ֣מ ֶלְך א ַחשורוש וגָּ דול ַליהודים ו ָּרצוי
ל ָ֣רב ֶא ָּ ִ֑חיו ד ֵ֥רש טוב ל ַעמו וד ֵ֥בר ָּשלום ל ָּכל־זַ ר ָֽעו׃
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