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מגילת אסתר

מגילת אסתר
משתאות המלך אחשורוש והמלכה ושתי

פרק א

א ַויְהִ י ,בִ ימֵ י אֲחַ ְש ֵורוֹש:
הּוא אֲחַ ְשוֵרוֹש ,הַ מֹ לְֵך מֵ ֹהּדּו וְ עַ דּ-כּוש  --שֶׁ בַ ע וְ עֶׁ ְש ִרים ּומֵ ָאהְ ,מ ִדינָה.
משתה לשרים
ולעבדים

משתה לכל תושבי
שושן

ב בַ י ִָמים הָ הֵ ם --
ּכְ שֶׁ בֶׁ ת הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש עַ ל ּכִ סֵ א מַ לְ כּות ֹו ,אֲשֶׁ ר בְ שּושַ ן הַ בִ ָירה.
ג בִ ְשנַת שָ לוֹש לְ מָ לְ כ ֹו ,עָ שָ ה ִמ ְשתֶׁ ה ,לְ כָל-שָ ָריו ַועֲבָ ָדיו:
חֵ יל פָ רַ ס ּומָ ַדי ,הַ פַ ְרתְ ִמים וְ שָ ֵרי הַ ְמ ִדינוֹת  --לְ פָ נָיו.
ד בְ הַ ְראֹ ת ֹו ,אֶׁ ת-עֹ שֶׁ ר ּכְ בוֹד מַ לְ כּות ֹו ,וְ אֶׁ ת-יְקָ ר תִ פְ אֶׁ ֶׁרת גְ דּולָת ֹו --
ּומַאת יוֹם.
י ִָמים רַ בִ יםְ ,שמ ֹונִים ְ
ה ּובִ ְמלוֹאת הַ י ִָמים הָ אֵ לֶׁה,
עָ שָ ה הַ מֶׁ לְֶׁך לְ כָל-הָ עָ ם הַ נ ְִמצְ אִ ים בְ שּושַ ן הַ בִ ָירה ,לְ ִמגָדוֹל וְ עַ ד-קָ טָ ן,
ִמ ְשתֶׁ ה ִ --שבְ עַ ת י ִָמים :בַ חֲצַ ר גִ נַת בִ יתַ ן ,הַ מֶׁ לְֶׁך.

בשנת  3למלכו

הפאר ,הכלים,
והשתייה

מּודי שֵ ש;
ַארגָמָ ן ,עַ ל-גְ לִ ילֵי כֶׁסֶׁ ף ,וְ עַ ֵ
ו חּור ּכ ְַרפַ ס ּותְ ֵכלֶׁתָ ,אחּוז בְ חַ בְ לֵי-בּוץ וְ ְ
ִמּטוֹת זָהָ ב ָוכֶׁסֶׁ ף ,עַ ל ִרצְ פַ ת בַ הַ ט-וָשֵ ש  --וְ ַדר וְ סֹ חָ ֶׁרת.
ז וְ הַ ְשקוֹת בִ כְ לֵי זָהָ ב ,וְ כֵלִ ים ִמּכֵלִ ים ש ֹונִים; וְ יֵין מַ לְ כּות ָרבּ ,כְ יַד הַ מֶׁ לְֶׁך.
ח וְ הַ ְשתִ יָה כ ַָּדת ,אֵ ין אֹ נֵס:
ּכִ י-כֵן יִסַ ד הַ מֶׁ לְֶׁך ,עַ ל ּכָלַ -רב בֵ ית ֹו ַ --לעֲשוֹתּ ,כִ ְרצוֹן אִ יש-וָאִ יש{ .ס}

משתה ושתי
לנשים

עָשתָ ה ִמ ְשתֵ ה נ ִָשים  --בֵית הַ מַ לְ כּות ,אֲשֶׁ ר לַמֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש.
ט גַם ו ְַשתִ י הַ מַ לְ ּכָהְ ,

המלך מורה להביא
את ושתי

סירוב

המלך מתייעץ
בחכמיו

י בַ יוֹם ,הַ ְשבִ יעִ יּ ,כְ טוֹב לֵב-הַ מֶׁ לְֶׁך ,בַ ָייִן --
ָאמַ ר לִ ְמהּומָ ן בִ זְ תָ א חַ ְרב ֹונָא בִ גְ תָ א ַואֲבַ גְ תָ א ,זֵתַ ר וְ כ ְַר ַּכס --
ִשבְ עַ ת הַ סָ ִריסִ ים ,הַ ְמשָ ְרתִ ים אֶׁ ת-פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש.
יא לְ הָ בִ יא אֶׁ ת-ו ְַשתִ י הַ מַ לְ ּכָה ,לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך  --בְ כֶׁתֶׁ ר מַ לְ כּות:
לְ הַ ְראוֹת הָ עַ ִמים וְ הַ שָ ִרים אֶׁ ת-יָפְ יָּהּ ,כִ י-טוֹבַ ת מַ ְראֶׁ ה הִ יא.
יב וַתְ מָ אֵ ן הַ מַ לְ ּכָה ו ְַשתִ י ,לָבוֹא בִ ְדבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך  --אֲשֶׁ ר ,בְ יַד הַ סָ ִריסִ ים;
וַיִ ְקצֹף הַ מֶׁ לְֶׁך ְמאֹ דַ ,וחֲמָ ת ֹו בָ ע ֲָרה ב ֹו{ .ס}
יג ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁךַ ,ל ֲחכ ִָמים י ְֹדעֵ י הָ עִ תִ ים:
ּכִ י-כֵן ְּדבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך ,לִ פְ נֵי ָּכל-י ְֹדעֵ י ָּדת ו ִָדין.
ַאדמָ תָ א תַ ְר ִשיש ,מֶׁ ֶׁרס מַ ְרסְ נָאְ ,ממּוכָן:
יד וְ הַ קָ רֹב אֵ לָיוּ ,כ ְַר ְשנָא שֵ תָ ר ְ
שנָה ,בַ מַ לְ כּות.
ִשבְ עַ ת שָ רֵ י פָ ַרס ּומָ ַדי ,רֹאֵ י פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך  --הַ י ְֹשבִ ים ִרא ֹ
טו ּכְ ָדת מַ הַ -לעֲשוֹת ,בַ מַ לְ ּכָה ו ְַשתִ י  --עַ ל אֲשֶׁ ר ֹלא-עָ ְשתָ ה ,אֶׁ ת-מַ אֲמַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך
אֲחַ ְש ֵורוֹש ,בְ יַד ,הַ סָ ִריסִ ים{ .ס}
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מגילת אסתר

ממוכן
מסית את המלך
ְּבו ַשְּ תִ י

והעצה

המטרה החינוכית

ההצעה מתקבלת
ומתבצעת

טז ַויֹאמֶׁ ר (מומכן) ְממּוכָן ,לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הַ שָ ִרים,
ֹלא עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך לְ בַ ּד ֹו ,עָ וְ תָ ה ו ְַשתִ י הַ מַ לְ ּכָה:
ּכִ י עַ לּ-כָל-הַ שָ ִרים וְ עַ לּ-כָל-הָ עַ ִמים ,אֲשֶׁ ר ,בְ כָלְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵ רוֹש.
יז ּכִ י-יֵצֵ א ְדבַ ר-הַ מַ לְ ּכָה עַ לּ-כָל-הַ נ ִָשים ,לְ הַ בְ זוֹת בַ עְ לֵיהֶׁ ן בְ עֵ ינֵיהֶׁ ן:
ָאמרָ ם ,הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורוֹש ָאמַ ר לְ הָ בִ יא אֶׁ ת-ו ְַשתִ י הַ מַ לְ ּכָה לְ פָ נָיו  --וְ ֹלא-בָ ָאה.
בְ ְ
יח וְ הַ יוֹם הַ זֶׁה תֹ אמַ ְרנָה שָ רוֹת פָ ַרסּ-ומָ ַדי ,אֲשֶׁ ר שָ ְמעּו אֶׁ תְּ -דבַ ר הַ מַ לְ ּכָה,
לְ כֹ ל שָ רֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך; ּוכְ ַדי ,בִ זָיוֹן וָקָ צֶׁ ף.
יט אִ ם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב,
יֵצֵ א ְדבַ ר-מַ לְ כּות ִמלְ פָ נָיו ,וְ ִיּכָתֵ ב בְ ָדתֵ י פָ ַרסּ-ומָ ַדי ,וְ ֹלא ַיעֲבוֹר:
אֲשֶׁ ר ֹלא-תָ בוֹא ו ְַשתִ י ,לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורוֹש,
ּומַ לְ כּותָ ּה יִתֵ ן הַ מֶׁ לְֶׁך ,לִ ְרעּותָ ּה הַ ּטוֹבָ ה ִממֶׁ נָה.
כ וְ נ ְִשמַ ע פִ תְ גָם הַ מֶׁ לְֶׁך אֲשֶׁ רַ -יעֲשֶׁ ה בְ כָל-מַ לְ כּות ֹוּ ,כִ י ַרבָ ה הִ יא;
וְ כָל-הַ נ ִָשים ,יִתְ נּו יְקָ ר לְ בַ עְ לֵיהֶׁ ן  --לְ ִמגָדוֹל וְ עַ ד-קָ טָ ן.
כא וַיִ יטַ ב הַ ָּדבָ ר ,בְ עֵ ינֵי הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הַ שָ ִרים;
ַויַעַ ש הַ מֶׁ לְֶׁךּ ,כִ ְדבַ ר ְממּוכָן.
כב וַיִ ְשלַח סְ פָ ִרים אֶׁ לּ-כָלְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך --
אֶׁ לְ -מ ִדינָה ּומְ ִדינָה ּכִ כְ תָ בָ ּה ,וְ אֶׁ ל-עַ ם וָעָ ם ּכִ לְ שוֹנ ֹו:
ּומ ַדבֵ ר ּכִ לְ שוֹן עַ מ ֹו{ .ס}
לִ הְ יוֹת ּכָל-אִ יש ש ֵֹרר בְ בֵ ית ֹוְ ,
אסתר ,מרדכי ,והכתרת אסתר למלכה

פרק ב

א ַאחַ ר הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ לֶׁה ּ --כְ שְֹך ,חֲמַ ת הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש:
ָזכַר אֶׁ ת-ו ְַשתִ י וְ אֵ ת אֲשֶׁ ר-עָ שָ תָ ה ,וְ אֵ ת אֲשֶׁ ר-נִגְ זַר עָ לֶׁיהָ .
נערי המלך :למצוא
מלכה תחת ושתי

ֹאמרּו ַנעֲרֵ י-הַ מֶׁ לְֶׁךְ ,משָ ְרתָ יו:
ב ַוי ְ
יְבַ ְקשּו לַמֶׁ לְֶׁך נְעָ רוֹת בְ תּולוֹת ,טוֹבוֹת מַ ְראֶׁ ה.
ג וְ יַפְ קֵ ד הַ מֶׁ לְֶׁך פְ ִק ִידים בְ כָלְ -מ ִדינוֹת מַ לְ כּות ֹו,
וְ י ְִקבְ צּו אֶׁ תּ-כָלַ -נע ֲָרה-בְ תּולָה טוֹבַ ת מַ ְראֶׁ ה
אֶׁ ל-שּושַ ן הַ בִ ָירה אֶׁ ל-בֵ ית הַ נ ִָשים ,אֶׁ ל-יַד הֵ גֶׁא סְ ִריס הַ מֶׁ לְֶׁך ,שֹמֵ ר הַ נ ִָשים;
וְ נָתוֹן תַ ְמרֻ קֵ יהֶׁ ן.
וַשתִ י;
ד וְ הַ ַנעֲרָ ה ,אֲשֶׁ ר תִ יטַ ב בְ עֵ ינֵי הַ מֶׁ לְֶׁך  --תִ ְמֹלְך ,תַ חַ ת ְ
וַיִ יטַ ב הַ ָּדבָ ר בְ עֵ ינֵי הַ מֶׁ לְֶׁךַ ,ויַעַ ש ּכֵן{ .ס}

מרדכי ואסתר
מרדכי

ְהּודי ,הָ יָה בְ שּושַ ן הַ בִ ָירה;
ה אִ יש י ִ
ּושמ ֹו מָ ְרּדֳּ כַי ,בֶׁ ן יָאִ יר בֶׁ ןִ -ש ְמעִ י בֶׁ ןִ -קיש  --אִ יש י ְִמינִי.
ְ
ְהּודה --
ו אֲשֶׁ ר הָ גְ לָה ִמירּושָ ַליִם ,עִ ם-הַ גֹ לָה אֲשֶׁ ר הָ גְ לְ תָ ה ,עִ ם ְי ָכ ְניָה מֶׁ לְֶׁך-י ָ
אֲשֶׁ ר הֶׁ גְ לָה ,נְבּוכ ְַדנֶׁצַ ר מֶׁ לְֶׁך בָ בֶׁ ל.
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ז ַויְהִ י אֹ מֵ ן אֶׁ ת-ה ֲַדסָ ה ,הִ יא אֶׁ סְ תֵ ר בַ תּ-דֹד ֹו ּ --כִ י אֵ ין לָּהָ ,אב וָאֵ ם;
וְ הַ ַנעֲרָ ה יְפַ ת-תֹ ַאר וְ טוֹבַ ת מַ ְראֶׁ ה,
ּובְ מוֹת ָאבִ יהָ וְ אִ מָ ּה  --לְ קָ חָ ּה מָ ְרּדֳּ כַי ל ֹו ,לְ בַ ת.

אסתר
 -נלקחת לביתהמלך

 -מוצאת חן בעיניהגי

 -שומרת זהותהבסוד

מרדכי

כללי הבאת הנשים
אל המלך

אסתר נלקחת אל
המלך

ח ַויְהִ י ,בְ הִ שָ מַ ע ְּדבַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך וְ ָדת ֹו,
ּובְ הִ קָ בֵ ץ נְעָ רוֹת ַרבוֹת אֶׁ ל-שּושַ ן הַ בִ ָירה ,אֶׁ ל-יַד הֵ גָי --
וַתִ לָקַ ח אֶׁ סְ תֵ ר אֶׁ ל-בֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך ,אֶׁ ל-יַד הֵ גַי שֹמֵ ר הַ נ ִָשים.
ט וַתִ יטַ ב הַ ַנעֲרָ ה בְ עֵ ינָיו וַתִ שָ א חֶׁ סֶׁ ד לְ פָ נָיו,
ַויְבַ הֵ ל אֶׁ ת-תַ ְמרּוקֶׁ יהָ וְ אֶׁ ת-מָ נוֹתֶׁ הָ לָתֵ ת לָּה,
וְ אֵ ת שֶׁ בַ ע הַ נְעָ רוֹת ,הָ ְראֻיוֹת לָתֶׁ ת-לָּהִ ,מבֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך;
ַויְשַ נֶׁהָ וְ אֶׁ תַ -נעֲרוֹתֶׁ יהָ לְ טוֹב ,בֵ ית הַ נ ִָשים.
י ֹלא-הִ גִ ָידה אֶׁ סְ תֵ ר ,אֶׁ ת-עַ מָ ּה וְ אֶׁ ת-מ ֹול ְַדתָ ּה:
ּכִ י מָ ְרּדֳּ כַי צִ ּוָה עָ לֶׁיהָ  ,אֲשֶׁ ר ֹלא-תַ גִ יד.
יא ּובְ כָל-יוֹם וָיוֹם  --מָ ְרּדֳּ כַי ִמתְ הַ לְֵך ,לִ פְ נֵי חֲצַ ר בֵ ית-הַ נ ִָשים:
ל ַָדעַ ת אֶׁ תְ -שלוֹם אֶׁ סְ תֵ רּ ,ומַ ה-יֵעָ שֶׁ ה בָ ּה.
יב ּובְ הַ גִ יעַ תֹ ר ַנע ֲָרה וְ ַנע ֲָרה לָבוֹא אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש,
ִמקֵ ץ הֱיוֹת לָּה ּכְ ָדת הַ נ ִָשים ְשנֵים עָ שָ ר חֹ ֶׁדש ּ --כִ י ּכֵן י ְִמלְ אּו ,יְמֵ י מְ רּוקֵ יהֶׁ ן:
ִששָ ה ח ֳָּד ִשים בְ שֶׁ מֶׁ ן הַ מֹ ר ,וְ ִששָ ה ח ֳָּד ִשים בַ בְ שָ ִמים ּובְ תַ ְמרּוקֵ י הַ נ ִָשים.
יג ּובָ זֶׁה ,הַ ַנעֲרָ ה בָ ָאה אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך --
אֵ ת ָּכל-אֲשֶׁ ר תֹ אמַ ר ִינָתֵ ן לָּה לָבוֹא עִ מָ ּהִ ,מבֵ ית הַ נ ִָשים עַ ד-בֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך.
יד בָ עֶׁ רֶׁ ב הִ יא בָ ָאהּ ,ובַ בֹקֶׁ ר הִ יא שָ בָ ה אֶׁ ל-בֵ ית הַ נ ִָשים שֵ נִי --
אֶׁ ל-יַד שַ עַ ְשגַז סְ ִריס הַ מֶׁ לְֶׁך ,שֹמֵ ר הַ פִ ילַגְ ִשים:
ֹלא-תָ בוֹא עוֹד אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך ּ --כִ י אִ ם-חָ פֵ ץ בָ ּה הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ נ ְִק ְרָאה בְ שֵ ם.
טו ּובְ הַ גִ יעַ תֹ ר-אֶׁ סְ תֵ ר בַ ת-אֲבִ יחַ יִל ּדֹד מָ ְרּדֳּ כַי אֲשֶׁ ר לָקַ ח-ל ֹו לְ בַ ת לָבוֹא אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך,
ֹלא בִ ְקשָ ה ָּדבָ ר ּ --כִ י אִ ם אֶׁ ת-אֲשֶׁ ר יֹאמַ ר הֵ גַי סְ ִריס-הַ מֶׁ לְֶׁך ,שֹמֵ ר הַ נ ִָשים;
וַתְ הִ י אֶׁ סְ תֵ ר נֹ שֵ את חֵ ן ,בְ עֵ ינֵי ּכָל-רֹאֶׁ יהָ .
בשנת 7
טז וַתִ לָקַ ח אֶׁ סְ תֵ ר אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש אֶׁ ל-בֵ ית מַ לְ כּות ֹו,
למלכותו,
בַ חֹ ֶׁדש הָ ע ֲִש ִירי ,הּוא-חֹ ֶׁדש טֵ בֵ ת  --בִ ְשנַת-שֶׁ בַ ע לְ מַ לְ כּות ֹו.
בחודש טבת

המלכת אסתר

משתה

יז ַו ֶׁיאֱהַ ב הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ת-אֶׁ סְ תֵ ר ִמּכָל-הַ נ ִָשים,
וַתִ שָ א-חֵ ן ָוחֶׁ סֶׁ ד לְ פָ נָיו ִמּכָל-הַ בְ תּולוֹת;
ַויָשֶׁ ם ּכֶׁתֶׁ ר-מַ לְ כּות בְ רֹאשָ ּה ַ --וי ְַמלִ יכֶׁהָ  ,תַ חַ ת ו ְַשתִ י.
יח ַויַעַ ש הַ מֶׁ לְֶׁך ִמ ְשתֶׁ ה גָדוֹל ,לְ כָל-שָ ָריו ַועֲבָ ָדיו  --אֵ ת ִמ ְשתֵ ה אֶׁ סְ תֵ ר;
ַו ֲהנָחָ ה לַמְ ִדינוֹת עָ שָ ה ,וַיִ תֵ ן מַ ְשאֵ ת ּכְ יַד הַ מֶׁ לְֶׁך.

מגילת אסתר
מרדכי בשער
המלך

בִ גְתָ ן וָתֶׁ רֶׁ ש

פרק ג

1

יט ּובְ הִ קָ בֵ ץ בְ תּולוֹת ,שֵ נִית ּ --ומָ ְרּדֳּ כַי ,יֹשֵ ב בְ שַ עַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך.
כ אֵ ין אֶׁ סְ תֵ ר ,מַ ֶׁג ֶׁדת מ ֹול ְַדתָ ּה וְ אֶׁ ת-עַ מָ ּהַּ ,כאֲשֶׁ ר צִ ּוָה עָ לֶׁיהָ  ,מָ ְרּדֳּ כָי;
ָאמנָה ,אִ ת ֹו{ .ס}
וְ אֶׁ ת-מַ אֲמַ ר מָ ְרּדֳּ כַי אֶׁ סְ תֵ ר עֹ שָ ה ַּ --כאֲשֶׁ ר הָ יְתָ ה בְ ְ
כא בַ י ִָמים הָ הֵ םּ ,ומָ ְרּדֳּ כַי יוֹשֵ ב בְ שַ עַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך;
קָ צַ ף בִ גְ תָ ן וָתֶׁ רֶׁ ש ְשנֵי-סָ ִריסֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך ִמש ְֹמ ֵרי הַ סַ ף,
ַויְבַ ְקשּו לִ ְשֹלחַ יָד ,בַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורֹש.
כב וַיִ ָּו ַדע הַ ָּדבָ ר לְ מָ ְרּדֳּ כַיַ ,ו ַיגֵד לְ אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה;
וַתֹ אמֶׁ ר אֶׁ סְ תֵ ר לַמֶׁ לְֶׁך ,בְ שֵ ם מָ ְרּדֳּ כָי.
כג ַו ְיבֻקַ ש הַ ָּדבָ ר וַיִ מָ צֵ א  --וַיִ תָ לּו ְשנֵיהֶׁ ם ,עַ ל-עֵ ץ;
וַיִ ּכָתֵ ב בְ סֵ פֶׁ ר ִּדבְ ֵרי הַ י ִָמים  --לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך{ .ס}
מזימת המן להשמיד היהודים

המלך מנשא את
המן

א ַאחַ ר הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ לֶׁה ,גִ ַּדל הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורוֹש אֶׁ ת-הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א הָ ֲאגָגִ י --
ַו ְינ ְַשאֵ הּו; ַויָשֶׁ ם אֶׁ תּ-כִ סְ א ֹו  --מֵ עַ לּ ,כָל-הַ שָ ִרים אֲשֶׁ ר אִ ת ֹו.

משתחווים להמן,
חוץ ממרדכי

ּומ ְשתַ חֲוִ ים לְ הָ מָ ן --
ב וְ כָל-עַ בְ ֵדי הַ מֶׁ לְֶׁך אֲשֶׁ ר-בְ שַ עַ ר הַ מֶׁ לְֶׁךּ ,כֹ ְרעִ ים ִ
ּכִ י-כֵן ,צִ ּוָה-ל ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך;
ּומָ ְרּדֳּ כַי ֹ --לא יִכְ ַרע ,וְ ֹלא י ְִשתַ ֲחוֶׁה.
ֹאמרּו עַ בְ ֵדי הַ מֶׁ לְֶׁך ,אֲשֶׁ ר-בְ שַ עַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך  --לְ מָ ְרּדֳּ כָי:
ג ַוי ְ
מַ ּדּועַ אַ תָ ה עוֹבֵ ר ,אֵ ת ִמצְ וַת הַ מֶׁ לְֶׁך.
ָאמ ָרם אֵ לָיו יוֹם וָי ֹום ,וְ ֹלא שָ מַ עֲ ,אלֵיהֶׁ ם;
ד ַויְהִ י( ,באמרם) ּכְ ְ
ְהּודי.
ַויַגִ ידּו לְ הָ מָ ן ,לִ ְראוֹת ֲהיַעַ ְמדּו ִּדבְ רֵ י מָ ְרּדֳּ כַי ּ --כִ י-הִ גִ יד לָהֶׁ ם ,אֲשֶׁ ר-הּוא י ִ

מלשינים להמן

ּומ ְשתַ ֲחוֶׁה ל ֹו; וַיִ מָ לֵא הָ מָ ן ,חֵ מָ ה.
ה ַוי ְַרא הָ מָ ן ּ --כִ י-אֵ ין מָ ְרּדֳּ כַיּ ,כֹרֵ עַ ִ
המן זומם להשמיד
את כל היהודים

ו וַיִ בֶׁ ז בְ עֵ ינָיו ,לִ ְשֹלחַ יָד בְ מָ ְרּדֳּ כַי לְ בַ ּד ֹו ּ --כִ י-הִ גִ ידּו ל ֹו אֶׁ ת-עַ ם מָ ְרּדֳּ כָי;
הּודים אֲשֶׁ ר בְ כָל-מַ לְ כּות אֲחַ ְשוֵרוֹש --
ַויְבַ קֵ ש הָ מָ ן ,לְ הַ ְש ִמיד אֶׁ תּ-כָל-הַ יְ ִ
עַ ם מָ ְרּדֳּ כָי.

מפילים פור ז בַ חֹ ֶׁדש הָ ִראשוֹן הּוא-חֹ ֶׁדש נִיסָ ן ,בִ ְשנַת ְשתֵ ים עֶׁ ְש ֵרה ,לַמֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש:
הִ פִ יל פּור הּוא הַ גוֹרָ ל לִ פְ נֵי הָ מָ ןִ ,מיוֹם לְ יוֹם ּומֵ חֹ ֶׁדש לְ חֹ ֶׁדש ְשנֵים-עָ שָ ר
לביצוע :בחודש אדר  --הּוא-חֹ ֶׁדש אֲדָ ר{ .ס}
המן מבקש אישור
המלך להשמדת
היהודים

ח ַויֹאמֶׁ ר הָ מָ ן לַמֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורוֹש --
ּומפֹ ָרד בֵ ין הָ עַ ִמים ,בְ כֹ ל ְמ ִדינוֹת מַ לְ כּותֶׁ ָך;
י ְֶׁשנ ֹו עַ ם-אֶׁ חָ ד ְמ ֻפזָר ְ
וְ ָדתֵ יהֶׁ ם שֹנוֹת ִמּכָל-עָ ם ,וְ אֶׁ תָּ -דתֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך אֵ ינָם עֹ ִשים,
שוֶׁה ,לְ הַ נִיחָ ם.
וְ לַמֶׁ לְֶׁך אֵ יןֹ -
ט אִ ם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹבִ ,יּכָתֵ ב לְ אַ בְ ָדם;
ַועֲשֶׁ רֶׁ ת ֲאלָפִ ים ּכִ ּכַרּ-כֶׁסֶׁ ף ,אֶׁ ְשקוֹל עַ ל-י ְֵדי עֹ שֵ י הַ מְ לָאכָה --
לְ הָ בִ יא ,אֶׁ ל-גִ ְנזֵי הַ מֶׁ לְֶׁך.
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למלך
---ב[ראש]
חודש ניסן

5
אישור המלך

הגזירה
נכתבת

ונשלחת - -
תוכן הגזירה:

הביצוע נקבע
ל 23 -באדר

הספרים גלויים
לכולם

המלך והמן ...

פרק ד
זעקת מרדכי

אבל ליהודים

אסתר מתחלחלת
שולחת בגדים
למרדכי
התך נשלח
למרדכי

מרדכי מצווה על
אסתר לבקש אצל
המלך על עמה

מגילת אסתר

י ַויָסַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ת-טַ בַ עְ ת ֹו ,מֵ עַ ל יָד ֹו; וַיִ תְ נָּה ,לְ הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א הָ ֲאגָגִ י  --צֹ רֵ ר
הּודים.
הַ יְ ִ
יא ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ הָ מָ ן,
הַ ּכֶׁסֶׁ ף נָתּון לְָך; וְ הָ עָ ם ַ --לעֲשוֹת ב ֹוּ ,כַּטוֹב בְ עֵ ינֶׁיָך.
יב וַיִ קָ ְראּו סֹ פְ רֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך בַ חֹ ֶׁדש הָ ִראשוֹן ,בִ ְשלוֹשָ ה עָ שָ ר יוֹם ב ֹו,
וַיִ ּכָתֵ ב ּכְ כָל-אֲשֶׁ ר-צִ ּוָה הָ מָ ן אֶׁ ל אֲחַ ְש ַּד ְרפְ נֵי-הַ מֶׁ לְֶׁך וְ אֶׁ ל-הַ פַ חוֹת
ּומ ִדינָה ,וְ אֶׁ ל-שָ ֵרי עַ ם וָעָ ם,
אֲשֶׁ ר עַ לְ -מ ִדינָה ְ
ּומ ִדינָה ּכִ כְ תָ בָ ּה וְ עַ ם וָעָ ם ּכִ לְ שוֹנ ֹו:
ְמ ִדינָה ְ
בְ שֵ ם הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורֹש נִכְ תָ ב ,וְ נ ְֶׁחתָ ם בְ טַ בַ עַ ת הַ מֶׁ לְֶׁך.
יג וְ נ ְִשלוֹחַ סְ פָ ִרים בְ יַד הָ ָרצִ ים ,אֶׁ לּ-כָלְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך --
הּודים
לְ הַ ְש ִמיד ַל ֲהרֹג ּולְ אַ בֵ ד אֶׁ תּ-כָל-הַ יְ ִ
ִמנַעַ ר וְ עַ ד-זָקֵ ן טַ ף וְ נ ִָשים בְ יוֹם אֶׁ חָ ד,
בִ ְשלוֹשָ ה עָ שָ ר לְ חֹ ֶׁדש ְשנֵים-עָ שָ ר ,הּוא-חֹ ֶׁדש א ֲָדר;
ּוש ָללָם לָבוֹז.
ְ
ּומ ִדינָה  --גָלּוי ,לְ כָל-הָ עַ ִמים:
יד פַ תְ שֶׁ גֶׁן הַ ּכְ תָ ב ,לְ הִ נָתֵ ן ָּדת בְ כָלְ -מ ִדינָה ְ
לִ הְ יוֹת עֲתִ ִדים ,לַיוֹם הַ זֶׁה.
טו הָ רָ צִ ים יָצְ אּו ְדחּופִ ים בִ ְדבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ הַ ָּדת נִתְ נָה ,בְ שּושַ ן הַ בִ ָירה;
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וְ הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הָ מָ ן י ְָשבּו לִ ְשתוֹת  --וְ הָ עִ יר שּושָ ן ,נָב ֹוכָה{ .ס}
מרדכי מזעיק את אסתר

א ּומָ ְרּדֳּ כַי ,י ַָדע אֶׁ תּ-כָל-אֲשֶׁ ר ַנעֲשָ ה,
וַיִ ְקרַ ע מָ ְרּדֳּ כַי אֶׁ ת-בְ ג ָָדיו ,וַיִ לְ בַ ש שַ ק ,וָאֵ פֶׁ ר;
ַויֵצֵ א בְ תוְֹך הָ עִ יר ,וַיִ זְ עַ ק זְ עָ קָ ה גְ ד ֹולָה ּומָ ָרה.
ב ַויָבוֹא ,עַ ד לִ פְ נֵי שַ עַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁךּ :כִ י אֵ ין לָבוֹא אֶׁ ל-שַ עַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך ,בִ לְ בּוש שָ ק.
ּומ ִדינָהְ ,מקוֹם אֲשֶׁ ר ְּדבַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך וְ ָדת ֹו מַ גִ יעַ --
ג ּובְ כָלְ -מ ִדינָה ְ
ּומסְ פֵ ד; שַ ק וָאֵ פֶׁ ר ,יֻצַ ע ל ַָרבִ ים.
הּודים ,וְ צוֹם ּובְ כִ י ִ
אֵ בֶׁ ל גָדוֹל לַיְ ִ
ד (ותבואינה) וַתָ בוֹאנָה ַנעֲרוֹת אֶׁ סְ תֵ ר וְ סָ ִריסֶׁ יהָ ַ ,ויַגִידּו לָּה  --וַתִ תְ חַ לְ חַ ל הַ מַ לְ ּכָהְ ,מאֹ ד;
וַתִ ְשלַח בְ ג ִָדים לְ הַ לְ בִ יש אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַיּ ,ולְ הָ סִ יר שַ ק ֹו מֵ עָ לָיו  --וְ ֹלא ִקבֵ ל.
ה וַתִ ְקרָ א אֶׁ סְ תֵ ר ַלהֲתָ ְך ִמסָ ִריסֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך ,אֲשֶׁ ר הֶׁ ע ֱִמיד לְ פָ נֶׁיהָ ,
וַתְ צַ ֵּוהּו עַ ל-מָ ְרּדֳּ כָי  --ל ַָדעַ ת מַ ה-זֶׁה ,וְ עַ ל-מַ ה-זֶׁה.
ו ַויֵצֵ א הֲתָ ְך ,אֶׁ ל-מָ ְרּדֳּ כָי  --אֶׁ לְ -רחוֹב הָ עִ יר ,אֲשֶׁ ר לִ פְ נֵי שַ עַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך.
ז ַו ַיגֶׁד-ל ֹו מָ ְרּדֳּ כַי ,אֵ ת ּכָל-אֲשֶׁ ר קָ ָרהּו; וְ אֵ ת פָ ָרשַ ת הַ ּכֶׁסֶׁ ף ,אֲשֶׁ ר ָאמַ ר הָ מָ ן לִ ְשקוֹל
הּודים  --לְ אַ בְ ָדם.
עַ ל-גִ ְנזֵי הַ מֶׁ לְֶׁך (ביהודיים) בַ יְ ִ
ח וְ אֶׁ ת-פַ תְ שֶׁ גֶׁן ּכְ תָ ב-הַ ָּדת אֲשֶׁ ר-נִתַ ן בְ שּושָ ן לְ הַ ְש ִמ ָידם ,נָתַ ן ל ֹו --
לְ הַ ְראוֹת אֶׁ ת-אֶׁ סְ תֵ רּ ,ולְ הַ גִ יד לָּה;
ּולְ צַ ּווֹת עָ לֶׁיהָ  ,לָבוֹא אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך לְ הִ תְ חַ נֶׁן-ל ֹו ּולְ בַ קֵ ש ִמלְ פָ נָיו  --עַ ל-עַ מָ ּה.

מגילת אסתר

אסתר למרדכי:
מסוכן לבא אל
המלך

אם תחרישי ,הצלה
תעמוד ממקום אחר

צומו עלי

מרדכי מבצע

פרק ה
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ט ַויָבוֹא ,הֲתָ ְך; ַו ַיגֵד לְ אֶׁ סְ תֵ ר ,אֵ ת ִּדבְ ֵרי מָ ְרּדֳּ כָי.
י וַתֹ אמֶׁ ר אֶׁ סְ תֵ ר ַלהֲתָ ְך ,וַתְ צַ ּוֵהּו אֶׁ ל-מָ ְרּדֳּ כָי.
יא ּכָל-עַ בְ ֵדי הַ מֶׁ לְֶׁך וְ עַ םְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך י ְֹדעִ ים,
ִימית
אֲשֶׁ ר ּכָל-אִ יש וְ אִ שָ ה אֲשֶׁ ר יָבוֹא-אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ל-הֶׁ חָ צֵ ר הַ פְ נ ִ
אֲשֶׁ ר ֹלא-יִקָ ֵראַ ,אחַ ת ָּדת ֹו לְ הָ ִמית,
לְ בַ ד מֵ אֲשֶׁ ר יו ִֹשיט-ל ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ת-שַ ְרבִ יט הַ זָהָ ב ,וְ חָ יָה;
ַו ֲאנִיֹ ,לא נ ְִק ֵראתִ י לָבוֹא אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך  --זֶׁהְ ,שלו ִֹשים יוֹם.
יב ַויַגִ ידּו לְ מָ ְרּדֳּ כָי ,אֵ ת ִּדבְ ֵרי אֶׁ סְ תֵ ר.
יג ַויֹאמֶׁ ר מָ ְרּדֳּ כַי ,לְ הָ ִשיב אֶׁ ל-אֶׁ סְ תֵ ר:
הּודים.
ַאל-תְ ַדמִ י בְ נַפְ שֵ ְך ,לְ הִ מָ לֵט בֵ ית-הַ מֶׁ לְֶׁך ִמּכָל-הַ יְ ִ
ישי ,בָ עֵ ת הַ זֹאת --
יד ּכִ י אִ ם-הַ חֲרֵ ש תַ ח ֲִר ִ
הּודים ִממָ קוֹם ַאחֵ ר ,וְ אַ תְ ּובֵ יתָ-אבִ יְך תֹ אבֵ דּו;
רֶׁ ַוח וְ הַ צָ לָה ַיעֲמוֹד לַיְ ִ
ּומי יו ֵֹדעַ  --אִ ם-לְ עֵ ת ָּכזֹאת ,הִ גַעַ תְ לַמַ לְ כּות.
ִ
טו וַתֹ אמֶׁ ר אֶׁ סְ תֵ ר ,לְ הָ ִשיב אֶׁ ל-מָ ְרּדֳּ כָי.
הּודים הַ נ ְִמצְ אִ ים בְ שּושָ ן,
טז לְֵך ּכְ נוֹס אֶׁ תּ-כָל-הַ יְ ִ
וְ צּומּו עָ לַי וְ ַאל-תֹ אכְ לּו וְ ַאל-תִ ְשתּו ְשֹלשֶׁ ת י ִָמים ַל ְילָה וָיוֹם --
גַםֲ -אנִי וְ ַנ ֲערֹתַ יָ ,אצּום ּכֵן;
ּובְ כֵן ָאבוֹא אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך ,אֲשֶׁ ר ֹלא-כ ַָּדת,
וְ ַכאֲשֶׁ ר ָאבַ ְדתִ יָ ,אבָ ְדתִ י.
יז ַו ַי ֲעבֹר מָ ְרּדֳּ כָי; ַויַעַ שּ ,כְ כֹ ל אֲשֶׁ ר-צִ ּוְ תָ ה עָ לָיו אֶׁ סְ תֵ ר.
אסתר באה לפני המלך,
והמשתה הראשון אצל אסתר

ישי ,וַתִ לְ בַ ש אֶׁ סְ תֵ ר מַ לְ כּות,
א ַויְהִ י בַ יוֹם הַ שְ לִ ִ
ִימית ,נֹ כַח בֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך;
וַתַ עֲמֹ ד בַ חֲצַ ר בֵ ית-הַ מֶׁ לְֶׁך הַ פְ נ ִ
וְ הַ מֶׁ לְֶׁך יוֹשֵ ב עַ לּ-כִ סֵ א מַ לְ כּות ֹו בְ בֵ ית הַ מַ לְ כּות  --נֹ כַח ,פֶׁ תַ ח הַ בָ יִת.
ב ַויְהִ י כִ ְראוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ת-אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה ,עֹ מֶׁ ֶׁדת בֶׁ חָ צֵ ר  --נ ְָשָאה חֵ ן ,בְ עֵ ינָיו;
ַויוֹשֶׁ ט הַ מֶׁ לְֶׁך לְ אֶׁ סְ תֵ ר ,אֶׁ ת-שַ ְרבִ יט הַ זָהָ ב אֲשֶׁ ר בְ יָד ֹו,
וַתִ ְקרַ ב אֶׁ סְ תֵ ר ,וַתִ גַע בְ רֹאש הַ שַ ְרבִ יט.
ג ַויֹאמֶׁ ר לָּה הַ מֶׁ לְֶׁך,
מה לך?
מַ ה-לְָך אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה;
מה בקשתך?
ּומַ ה-בַ קָ שָ תֵ ְך עַ ד-חֲצִ י הַ מַ לְ כּות ,וְ ִינָתֵ ן לְָך.
ד וַתֹ אמֶׁ ר אֶׁ סְ תֵ ר,
אִ ם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב --
יָבוֹא הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הָ מָ ן הַ יוֹם ,אֶׁ ל-הַ ִמ ְשתֶׁ ה אֲשֶׁ ר-עָ ִשיתִ י ל ֹו.
ה ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך:
מַ הֲרּו אֶׁ ת-הָ מָ ן ַ --לעֲשוֹת ,אֶׁ תְּ -דבַ ר אֶׁ סְ תֵ ר;
 21בניסן

אסתר למלך [ללא
הזמנה]
המלך מושיט
שרביט הזהב

אסתר מזמינה
למשתה לאותו היום
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משתה ראשון
אצל אסתר

אסתר מזמינה
למשתה שני

מגילת אסתר

ַו ָיבֹא הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הָ מָ ן ,אֶׁ ל-הַ ִמ ְשתֶׁ ה אֲשֶׁ ר-עָ ְשתָ ה אֶׁ סְ תֵ ר.
ו ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ אֶׁ סְ תֵ ר בְ ִמ ְשתֵ ה הַ ַייִן:
מַ הְ -שאֵ לָתֵ ְך וְ ִינָתֵ ן לְָך;
ּומַ ה-בַ קָ שָ תֵ ְך עַ ד-חֲצִ י הַ מַ לְ כּות ,וְ תֵ עָ ש.
ז וַתַ עַ ן אֶׁ סְ תֵ ר ,וַתֹ אמַ ר:
ְשאֵ לָתִ יּ ,ובַ קָ שָ תִ י.
ח אִ ם-מָ צָ אתִ י חֵ ן בְ עֵ ינֵי הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ אִ ם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב --
לָתֵ ת אֶׁ תְ -שאֵ לָתִ י ,וְ ַלעֲשוֹת אֶׁ ת-בַ קָ שָ תִ י:
יָבוֹא הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הָ מָ ן ,אֶׁ ל-הַ ִמ ְשתֶׁ ה אֲשֶׁ ר אֶׁ עֱשֶׁ ה לָהֶׁ ם --
ּומָ חָ ר אֶׁ עֱשֶׁ הּ ,כִ ְדבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך.

שאלה
בקשה

שאלה
ובקשה
שאלה
ובקשה

תוכנית המן לגבי מרדכי
חמת המן על
מרדכי

ט ַויֵצֵ א הָ מָ ן בַ יוֹם הַ הּוא ,שָ מֵ חַ וְ טוֹב לֵב;
וְ כִ ְראוֹת הָ מָ ן אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַי בְ שַ עַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ ֹלא-קָ ם וְ ֹלא-זָע ִממֶׁ נּו --
וַיִ מָ לֵא הָ מָ ן עַ ל-מָ ְרּדֳּ כַי ,חֵ מָ ה.

המן מספר
למקורביו על
מרדכי

י וַיִ תְ אַ פַ ק הָ מָ ןַ ,ויָבוֹא אֶׁ ל-בֵ ית ֹו;
וַיִ ְשלַח ַויָבֵ א אֶׁ ת-אֹ הֲבָ יו ,וְ אֶׁ ת-ז ֶֶׁׁרש אִ ְשת ֹו.
יא ַויְסַ פֵ ר לָהֶׁ ם הָ מָ ן
אֶׁ תּ-כְ בוֹד עָ ְשר ֹו ,וְ רֹב בָ נָיו;
וְ אֵ ת ּכָל-אֲשֶׁ ר גִ ְּדל ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך וְ אֵ ת אֲשֶׁ ר נ ְִשא ֹו  --עַ ל-הַ שָ ִרים וְ עַ בְ ֵדי הַ מֶׁ לְֶׁך.
יב ַויֹאמֶׁ ר הָ מָ ן --
ַאף ֹלא-הֵ בִ יָאה אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה עִ ם-הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ל-הַ ִמ ְשתֶׁ ה אֲשֶׁ ר-עָ שָ תָ ה,
ּכִ י אִ ם-אוֹתִ י; וְ גַם-לְ מָ חָ ר ֲא ִני קָ רּוא-לָּה ,עִ ם-הַ מֶׁ לְֶׁך.
הּודי --
שוֶׁה לִ י :בְ כָל-עֵ ת ,אֲשֶׁ ר ֲאנִי רֹאֶׁ ה אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַי הַ יְ ִ
יג וְ כָל-זֶׁה ,אֵ ינֶׁנּו ֹ
יוֹשֵ ב ,בְ שַ עַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך.
יד וַתֹ אמֶׁ ר ל ֹו ז ֶֶׁׁרש אִ ְשת ֹו וְ כָל-אֹ הֲבָ יו,
ַיעֲשּו-עֵ ץ ָגבֹּהַ ח ֲִמ ִשים אַ מָ ה,
ּובַ בֹקֶׁ ר אֱמֹ ר לַמֶׁ לְֶׁך וְ ִיתְ לּו אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַי עָ לָיו,
ּובֹא-עִ ם-הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ל-הַ ִמ ְשתֶׁ ה ,שָ מֵ חַ ;

עצת זרש:
יעשו עץ

המן עושה העץ

פרק ו
ספר הזיכרונות

וַיִ יטַ ב הַ ָּדבָ ר לִ פְ נֵי הָ מָ ןַ ,ויַעַ ש הָ עֵ ץ{ .ס}
"ככה יעשה לאיש"

א בַ ַל ְילָה הַ הּוא ,נ ְָד ָדה ְשנַת הַ מֶׁ לְֶׁך;
ַויֹאמֶׁ ר ,לְ הָ בִ יא אֶׁ ת-סֵ פֶׁ ר הַ זִ כְ רֹנוֹת ִּדבְ ֵרי הַ י ִָמים ,וַיִ הְ יּו נ ְִק ָראִ ים ,לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך.
ב וַיִ מָ צֵ א כָתּוב ,אֲשֶׁ ר הִ גִ יד מָ ְרּדֳּ כַי עַ ל-בִ גְ תָ נָא וָתֶׁ ֶׁרש ְשנֵי סָ ִריסֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך --
ִמש ְֹמרֵ י הַ סַ ף :אֲשֶׁ ר בִ ְקשּו לִ ְשֹלחַ יָד ,בַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש.

מגילת אסתר

המן בא למלך

הצעת המן

הוראת המלך

" ָּככָה יֵעָ שֶׁ ה
לָאִ יש"
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ג ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך :מַ הַ -נעֲשָ ה יְקָ ר ּוגְ דּולָה לְ מָ ְרּדֳּ כַי ,עַ ל-זֶׁה;
ֹאמרּו ַנעֲרֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך ְמשָ ְרתָ יוֹ :לאַ -נעֲשָ ה עִ מ ֹוָּ ,דבָ ר.
ַוי ְ
ד ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך ִ --מי בֶׁ חָ צֵ ר;
וְ הָ מָ ן בָ א ַלחֲצַ ר בֵ ית-הַ מֶׁ לְֶׁך הַ ִחיצ ֹונָה ,לֵאמֹ ר לַמֶׁ לְֶׁך ,לִ תְ לוֹת אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַי,
עַ ל-הָ עֵ ץ אֲשֶׁ ר-הֵ כִ ין ל ֹו.
ֹאמרּו ַנעֲרֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך אֵ לָיו  --הִ נֵה הָ מָ ן ,עֹ מֵ ד בֶׁ חָ צֵ ר;
ה ַוי ְ
ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך  --יָבוֹא.
ו ַויָבוֹא הָ מָ ן,
ַויֹאמֶׁ ר ל ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך :מַ הַ -לעֲשוֹת בָ אִ יש אֲשֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ בִ יקָ ר ֹו;
ַויֹאמֶׁ ר הָ מָ ן ,בְ לִ ב ֹו :לְ ִמי י ְַחפֹ ץ הַ מֶׁ לְֶׁך ַלעֲשוֹת יְקָ ר ,יוֹתֵ ר ִממֶׁ נִי.
ז ַויֹאמֶׁ ר הָ מָ ן ,אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך:
אִ יש ,אֲשֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ בִ יקָ ר ֹו.
ח יָבִ יאּו לְ בּוש מַ לְ כּות ,אֲשֶׁ ר לָבַ ש-ב ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך;
וְ סּוס ,אֲשֶׁ ר ָרכַב עָ לָיו הַ מֶׁ לְֶׁךַ ,ואֲשֶׁ ר נִתַ ן ּכֶׁתֶׁ ר מַ לְ כּות ,בְ רֹאש ֹו.
ט וְ נָתוֹן הַ לְ בּוש וְ הַ סּוס ,עַ ל-יַד-אִ יש ִמשָ ֵרי הַ מֶׁ לְֶׁך הַ פַ ְרתְ ִמים,
וְ הִ לְ בִ ישּו אֶׁ ת-הָ אִ יש ,אֲשֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ בִ יקָ ר ֹו;
וְ הִ ְרּכִ יבֻהּו עַ ל-הַ סּוס בִ ְרחוֹב הָ עִ יר ,וְ קָ ְראּו לְ פָ נָיו:
ָּככָה יֵעָ שֶׁ ה לָאִ יש ,אֲשֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ בִ יקָ ר ֹו.
י ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ הָ מָ ן,
מַ הֵ ר קַ ח אֶׁ ת-הַ לְ בּוש וְ אֶׁ ת-הַ סּוס ַּכאֲשֶׁ ר ִּדבַ ְרתָ ,
הּודי ,הַ יוֹשֵ ב בְ שַ עַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך:
ַועֲשֵ ה-כֵן לְ מָ ְרּדֳּ כַי הַ יְ ִ
ַאל-תַ פֵ ל ָּדבָ רִ ,מ ֹּכל אֲשֶׁ ר ִּדבַ ְרתָ .
יא וַיִ קַ ח הָ מָ ן אֶׁ ת-הַ לְ בּוש וְ אֶׁ ת-הַ סּוסַ ,ויַלְ בֵ ש אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כָי;
ַוי ְַרּכִ יבֵ הּו בִ ְרחוֹב הָ עִ יר ,וַיִ ְק ָרא לְ פָ נָיו:
ָּככָה יֵעָ שֶׁ ה לָאִ יש ,אֲשֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ בִ יקָ ר ֹו.
יב ַויָשָ ב מָ ְרּדֳּ כַי אֶׁ ל-שַ עַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך;
וְ הָ מָ ן נ ְִדחַ ף אֶׁ ל-בֵ ית ֹוָ ,אבֵ ל ַוחֲפּוי רֹאש.

המן מספר
למקורביו

יג ַויְסַ פֵ ר הָ מָ ן לְ זֶׁרֶׁ ש אִ ְשת ֹו ּולְ כָל-אֹ הֲבָ יו ,אֵ ת ּכָל-אֲשֶׁ ר קָ ָרהּו;
ֹאמרּו ל ֹו ֲחכָמָ יו וְ ז ֶֶׁׁרש אִ ְשת ֹו,
ַוי ְ
הּודים מָ ְרּדֳּ כַי אֲשֶׁ ר הַ ִחלוֹתָ לִ נְפֹ ל לְ פָ נָיו ֹלא-תּוכַל ל ֹו --
אִ ם ִמזֶׁרַ ע הַ יְ ִ
ּכִ י-נָפוֹל תִ פוֹל ,לְ פָ נָיו.
יד עו ָֹדם מְ ַדבְ ִרים עִ מ ֹו ,וְ סָ ִריסֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך הִ גִ יעּו;
ַויַבְ הִ לּו לְ הָ בִ יא אֶׁ ת-הָ מָ ן ,אֶׁ ל-הַ מִ ְשתֶׁ ה אֲשֶׁ ר-עָ ְשתָ ה אֶׁ סְ תֵ ר.
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במשתה השני אצל אסתר

פרק ז

א ַו ָיבֹא הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הָ מָ ן ,לִ ְשתוֹת עִ ם-אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה.

אסתר מבקשת על
עמה

"הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶׁה"

בגינה,
ועל המיטה

עצת חרבונה

תולים את המן

פרק ח
בית המן לאסתר

טבעת המן למרדכי

ב ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ אֶׁ סְ תֵ ר ַגם בַ יוֹם הַ שֵ נִי בְ ִמ ְשתֵ ה הַ ַייִן:
מַ הְ -שאֵ לָתֵ ְך אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה ,וְ תִ נָתֵ ן לְָך;
ּומַ ה-בַ קָ שָ תֵ ְך עַ ד-חֲצִ י הַ מַ לְ כּות ,וְ תֵ עָ ש.
ג וַתַ עַ ן אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה וַתֹ אמַ ר:
אִ ם-מָ צָ אתִ י חֵ ן בְ עֵ ינֶׁיָך הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ אִ ם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב:
תִ נָתֶׁ ן-לִ י נַפְ ִשי בִ ְשאֵ לָתִ י ,וְ עַ ִמי בְ בַ קָ שָ תִ י.
ד ּכִ י נ ְִמּכ ְַרנּו ֲאנִי וְ עַ ִמי ,לְ הַ ְש ִמיד ַלהֲרוֹג ּולְ אַ בֵ ד;
וְ אִ לּו ַלעֲבָ ִדים וְ לִ ְשפָ חוֹת נ ְִמּכ ְַרנּו ,הֶׁ ח ֱַר ְשתִ י --
שוֶׁה ,בְ ֵנזֶׁק הַ מֶׁ לְֶׁך{ .ס}
ּכִ י אֵ ין הַ צָ ר ֹ
ה ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹשַ ,ויֹאמֶׁ ר לְ אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה:
ִמי הּוא זֶׁה וְ אֵ י-זֶׁה הּוא  --אֲשֶׁ רְ -מלָא ֹו לִ ב ֹוַ ,לעֲשוֹת ּכֵן.
ו וַתֹ אמֶׁ ר אֶׁ סְ תֵ ר:
אִ יש צַ ר וְ א ֹויֵב ,הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶׁה;
וְ הָ מָ ן נִבְ עַ תִ ,מלִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הַ מַ לְ ּכָה.
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שאלה
בקשה

שאלה
בקשה

ז וְ הַ מֶׁ לְֶׁך קָ ם בַ חֲמָ ת ֹו ִמ ִמ ְשתֵ ה הַ ַייִן ,אֶׁ ל-גִ נַת הַ בִ יתָ ן;
וְ הָ מָ ן עָ מַ ד ,לְ בַ קֵ ש עַ ל-נַפְ ש ֹו מֵ אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה --
ּכִ י רָ ָאהּ ,כִ י-כָלְ תָ ה אֵ לָיו הָ ָרעָ ה מֵ אֵ ת הַ מֶׁ לְֶׁך.
ח וְ הַ מֶׁ לְֶׁך שָ ב ִמגִ נַת הַ בִ יתָ ן אֶׁ ל-בֵ ית ִמ ְשתֵ ה הַ ַייִן,
וְ הָ מָ ן נֹ פֵ ל עַ ל-הַ ִמּטָ ה אֲשֶׁ ר אֶׁ סְ תֵ ר עָ לֶׁיהָ ,
ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁךֲ :הגַם לִ כְ בוֹש אֶׁ ת-הַ מַ לְ ּכָה עִ ִמי ,בַ בָ יִת;
הַ ָּדבָ ר ,יָצָ א ִמפִ י הַ מֶׁ לְֶׁך ּ --ופְ נֵי הָ מָ ן ,חָ פּו.
ט ַויֹאמֶׁ ר חַ ְרב ֹונָה אֶׁ חָ ד ִמן-הַ סָ ִריסִ ים לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך,
גַם הִ נֵה-הָ עֵ ץ אֲשֶׁ ר-עָ שָ ה הָ מָ ן לְ מָ ְרּדֳּ כַי אֲשֶׁ ר ִּדבֶׁ ר-טוֹב עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך ,עֹ מֵ ד
בְ בֵ ית הָ מָ ן ָ --גבֹּהַ ֲ ,ח ִמ ִשים אַ מָ ה;
ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך :תְ לֻהּו עָ לָיו.
י וַיִ תְ לּו אֶׁ ת-הָ מָ ן ,עַ ל-הָ עֵ ץ אֲשֶׁ ר-הֵ כִ ין לְ מָ ְרּדֳּ כָי;
ַוחֲמַ ת הַ מֶׁ לְֶׁך ,שָ ָככָה{ .ס}
היתר ליהודים להכות באויביהם

א בַ יוֹם הַ הּוא ,נָתַ ן הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורוֹש לְ אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה ,אֶׁ ת-בֵ ית הָ מָ ן ,צֹ רֵ ר
הּודים;
הַ יְ ִ
ּומָ ְרּדֳּ כַי ,בָ א לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך ּ --כִ י-הִ גִ ָידה אֶׁ סְ תֵ ר ,מַ ה הּוא-לָּה.
ב ַויָסַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ת-טַ בַ עְ ת ֹו אֲשֶׁ ר הֶׁ עֱבִ יר מֵ הָ מָ ן ,וַיִ תְ נָּה לְ מָ ְרּדֳּ כָי;
וַתָ שֶׁ ם אֶׁ סְ תֵ ר אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַי ,עַ ל-בֵ ית הָ מָ ן{ .ס}

(היהודיים)
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מגילת אסתר
בקשת אסתר
לבטל גזירת המן

אישור המלך
לכתוב ספרים
חדשים

ג ַותוֹסֶׁ ף אֶׁ סְ תֵ ר ,וַתְ ַדבֵ ר לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך ,וַתִ פֹ ל ,לִ פְ נֵי ַרגְ לָיו; וַתֵ בְ ךְ וַתִ תְ חַ נֶׁן-ל ֹו,
הּודים.
לְ הַ עֲבִ יר אֶׁ ת-רָ עַ ת הָ מָ ן הָ ֲאגָגִ י ,וְ אֵ ת מַ חֲשַ בְ ת ֹו  --אֲשֶׁ ר חָ שַ ב עַ ל-הַ יְ ִ
ד ַויוֹשֶׁ ט הַ מֶׁ לְֶׁך לְ אֶׁ סְ תֵ ר ,אֵ ת שַ ְרבִ ט הַ זָהָ ב;
וַתָ קָ ם אֶׁ סְ תֵ ר ,וַתַ עֲמֹ ד לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך.
ה וַתֹ אמֶׁ ר
אִ ם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב וְ אִ ם-מָ צָ אתִ י חֵ ן לְ פָ נָיו ,וְ כָשֵ ר הַ ָּדבָ ר לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך,
וְ טוֹבָ ה ֲאנִי ,בְ עֵ ינָיו --
ִיּכָתֵ ב לְ הָ ִשיב אֶׁ ת-הַ סְ פָ ִרים ,מַ חֲשֶׁ בֶׁ ת הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א הָ ֲאגָגִ י,
הּודים ,אֲשֶׁ ר בְ כָלְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך.
אֲשֶׁ ר ּכָתַ ב לְ אַ בֵ ד אֶׁ ת-הַ יְ ִ
ו ּכִ י אֵ י ָככָה אּוכַל וְ ָראִ יתִ י ,בָ ָרעָ ה אֲשֶׁ ר-י ְִמצָ א אֶׁ ת-עַ ִמי;
וְ אֵ י ָככָה אּוכַל וְ ָראִ יתִ י ,בְ ָאבְ ַדן מ ֹול ְַדתִ י{ .ס}
הּודי:
ז ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורֹש לְ אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָהּ ,ולְ מָ ְרּדֳּ כַי הַ יְ ִ
הִ נֵה בֵ ית-הָ מָ ן נָתַ תִ י לְ אֶׁ סְ תֵ ר ,וְ אֹ ת ֹו תָ לּו עַ ל-הָ עֵ ץ  --עַ ל ֲאשֶׁ ר-שָ לַח יָד ֹו,
הּודים.
(ביהודיים) בַ יְ ִ
הּודים ּכַּטוֹב בְ עֵ ינֵיכֶׁם בְ שֵ ם הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ ִחתְ מּו בְ טַ בַ עַ ת
ח וְ אַ תֶׁ ם ּכִ תְ בּו עַ ל-הַ יְ ִ
הַ מֶׁ לְֶׁך:
ּכִ י-כְ תָ ב אֲשֶׁ ר-נִכְ תָ ב בְ שֵ ם-הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ נ ְַחתוֹם בְ טַ בַ עַ ת הַ מֶׁ לְֶׁך  --אֵ ין לְ הָ ִשיב.

הספרים

כותבים הספרים
לכל המדינות

שולחים הספרים
תוכן הספרים:
אישור המלך
ליהודים להכות
באויביהם ב23 -
באדר

הספרים  -גלויים
לכולם
הרצים

ט וַיִ קָ ְראּו סֹ פְ רֵ י-הַ מֶׁ לְֶׁך בָ עֵ ת-הַ הִ יא
13
בסיון
ישי הּוא-חֹ ֶׁדש סִ יוָן ,בִ ְשלוֹשָ ה וְ עֶׁ ְש ִרים ב ֹו,
בַ חֹ ֶׁדש הַ ְשלִ ִ
וַיִ ּכָתֵ ב ּכְ כָל-אֲשֶׁ ר-צִ ּוָה מָ ְרּדֳּ כַי
הּודים וְ אֶׁ ל הָ אֲחַ ְש ַּד ְרפְ נִים-וְ הַ פַ חוֹת וְ שָ ֵרי הַ ְמ ִדינוֹת
אֶׁ ל-הַ יְ ִ
אֲשֶׁ ר מֵ הֹ ּדּו וְ עַ דּ-כּוש ,שֶׁ בַ ע וְ עֶׁ ְש ִרים ּומֵ ָאה ְמ ִדינָה,
הּודים ּ --כִ כְ תָ בָ ם וְ כִ לְ ש ֹונָם.
ּומ ִדינָה ּכִ כְ תָ בָ ּה ,וְ עַ ם וָעָ ם ּכִ לְ שֹנ ֹו; וְ אֶׁ ל-הַ יְ ִ
ְמ ִדינָה ְ
י וַיִ כְ תֹ ב בְ שֵ ם הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורֹשַ ,וי ְַחתֹ ם בְ טַ בַ עַ ת הַ מֶׁ לְֶׁך;
וַיִ ְשלַח סְ פָ ִרים בְ יַד הָ ָרצִ ים בַ סּוסִ ים רֹכְ בֵ י הָ רֶׁ כֶׁש הָ אֲחַ ְשתְ רָ נִים  --בְ נֵי הָ רַ מָ כִ ים.
הּודים אֲשֶׁ ר בְ כָל-עִ יר-וָעִ יר,
יא אֲשֶׁ ר נָתַ ן הַ מֶׁ לְֶׁך לַיְ ִ
לְ הִ קָ הֵ ל וְ ַלעֲמֹ ד עַ ל-נַפְ שָ ם  --לְ הַ ְש ִמיד וְ ַל ֲהרֹג ּולְ אַ בֵ ד
ּוש ָללָם ,לָבוֹז.
ּומ ִדינָה הַ צָ ִרים אֹ תָ ם ,טַ ף וְ נ ִָשים; ְ
אֶׁ תּ-כָל-חֵ יל עַ ם ְ
יב בְ יוֹם אֶׁ חָ ד ,בְ כָלְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְש ֵורוֹש --
בִ ְשלוֹשָ ה עָ שָ ר לְ חֹ ֶׁדש ְשנֵים-עָ שָ ר ,הּוא-חֹ ֶׁדש א ֲָדר.
ּומ ִדינָה ,גָלּוי לְ כָל-הָ עַ ִמים;
יג פַ תְ שֶׁ גֶׁן הַ ּכְ תָ ב ,לְ הִ נָתֵ ן ָּדת בְ כָלְ -מ ִדינָה ְ
הּודים (עתודים) עֲתִ ִידים לַיוֹם הַ זֶׁה ,לְ הִ נָקֵ ם מֵ אֹ יְבֵ יהֶׁ ם.
וְ לִ הְ יוֹת (היהודיים) הַ יְ ִ
יד הָ רָ צִ ים רֹכְ בֵ י הָ רֶׁ כֶׁש הָ אֲחַ ְשתְ ָרנִים ,יָצְ אּו ְמבֹהָ לִ ים ְּודחּופִ ים ,בִ ְדבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך; ;
וְ הַ ָּדת נִתְ נָה ,בְ שּושַ ן הַ בִ ָירה{ .ס}
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שמחה
מרדכי

בשושן
בכל המדינות

ִמ ְת ַיה ֲִדים

טו ּומָ ְרּדֳּ כַי יָצָ א ִמלִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך,
ַארגָמָ ן;
בִ לְ בּוש מַ לְ כּות תְ ֵכלֶׁת ָוחּורַ ,ועֲטֶׁ רֶׁ ת זָהָ ב גְ ד ֹולָה ,וְ תַ כְ ִריְך בּוץ וְ ְ
וְ הָ עִ יר שּושָ ן ,צָ ֲהלָה וְ שָ מֵ חָ ה.
טז לַיְ הּו ִדים ,הָ יְתָ ה או ָֹרה וְ ִש ְמחָ ה; וְ שָ שֹן וִ יקָ ר.
ּומ ִדינָה ּובְ כָל-עִ יר וָעִ ירְ ,מקוֹם אֲשֶׁ ר ְּדבַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך וְ ָדת ֹו מַ גִ יעַ --
יז ּובְ כָלְ -מ ִדינָה ְ
הּודיםִ ,מ ְשתֶׁ ה וְ יוֹם טוֹב;
ִש ְמחָ ה וְ שָ שוֹן לַיְ ִ
הּודיםֲ ,עלֵיהֶׁ ם.
ָארץִ ,מתְ ַיה ֲִדים ּ --כִ י-נָפַ ל פַ חַ ד-הַ יְ ִ
וְ רַ בִ ים מֵ עַ מֵ י הָ ֶׁ
היהודים מכים באויביהם ב 31 -ו 31 -באדר

פרק ט

א ּובִ ְשנֵים עָ שָ ר חֹ ֶׁדש הּוא-חֹ ֶׁדש א ֲָדר ,בִ ְשלוֹשָ ה עָ שָ ר יוֹם ב ֹו  --אֲשֶׁ ר הִ גִ יעַ ְּדבַ ר-
הּודים לִ ְשלוֹט בָ הֶׁ ם,
הַ מֶׁ לְֶׁך וְ ָדת ֹו ,לְ הֵ עָ שוֹת :בַ יוֹם ,אֲשֶׁ ר ִשבְ רּו אֹ יְבֵ י הַ יְ ִ

 23באדר
היהודים שולטים
בשונאיהם
היהודים מתקהלים
בכל המדינות
על השרים נפל
פחד מרדכי

היהודים מכים
בשונאיהם
בשושן :הרגו 055
ואת  25בני המן

[ללא ביזה]

שנְאֵ יהֶׁ ם.
הּודים הֵ מָ ה ,בְ ֹ
וְ ַנהֲפוְֹך הּוא  --אֲשֶׁ ר י ְִשלְ טּו הַ יְ ִ
הּודים בְ עָ ֵריהֶׁ ם ,בְ כָלְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש  --לִ ְשֹלחַ יָד
ב נ ְִקהֲלּו הַ יְ ִ
בִ ְמבַ ְקשֵ י רָ עָ תָ ם; וְ אִ יש ֹלא-עָ מַ ד לִ פְ נֵיהֶׁ םּ ,כִ י-נָפַ ל פַ ְח ָּדם עַ לּ-כָל-הָ עַ מִ ים.
ג וְ כָל-שָ רֵ י הַ מְ ִדינוֹת וְ הָ אֲחַ ְש ַּד ְרפְ נִים וְ הַ פַ חוֹת ,וְ עֹ שֵ י הַ מְ לָאכָה אֲשֶׁ ר לַמֶׁ לְֶׁך --
הּודיםּ :כִ י-נָפַ ל פַ חַ ד-מָ ְרּדֳּ כַיֲ ,עלֵיהֶׁ ם.
ְמנ ְַשאִ ים ,אֶׁ ת-הַ יְ ִ
ד ּכִ י-גָדוֹל מָ ְרּדֳּ כַי בְ בֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ שָ ְמע ֹו ה ֹולְֵך בְ כָל-הַ ְמ ִדינוֹת:
ּכִ י-הָ אִ יש מָ ְרּדֳּ כַי ,ה ֹולְֵך וְ גָדוֹל.
הּודים בְ כָל-אֹ יְבֵ יהֶׁ ם ,מַ ּכַת-חֶׁ ֶׁרב וְ הֶׁ ֶׁרג וְ ַאבְ ָדן;
ה ַויַּכּו הַ יְ ִ
שנְאֵ יהֶׁ םּ ,כִ ְרצ ֹונָם.
ַו ַיעֲשּו בְ ֹ
ו ּובְ שּושַ ן הַ בִ ָירה ,הָ ְרגּו הַ יְ הּו ִדים וְ אַ בֵ ד  --חֲמֵ ש מֵ אוֹת אִ יש{ .ס}
ז וְ אֵ ת פַ ְרשַ נ ְָּדתא {ס} וְ אֵ ת ַּדלְ פוֹן{ ,ס} וְ אֵ ת ַאסְ פָ תָ א{ .ס}
וְ אֵ ת א ֲַדלְ יָא{ ,ס} וְ אֵ ת א ֲִר ָידתָ א{ .ס}
ח וְ אֵ ת פוֹרָ תָ א {ס}
ט וְ אֵ ת פַ ְרמַ שתָ א {ס} וְ אֵ ת א ֲִריסַ י{ ,ס} וְ אֵ ת א ֲִר ַידי {ס}
וְ אֵ ת ַו ְי ָזתָ א{.ס}
הּודים  --הָ ָרגּו;
י עֲשֶׁ רֶׁ ת בְ נֵי הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א ,צֹרֵ ר הַ יְ ִ
ּובַ בִ זָה ֹ --לא שָ לְ חּו ,אֶׁ ת-י ָָדם.

בסוף יום  23באדר
:
 מה עוד את רוצה? !...

יא בַ יוֹם הַ הּוא ,בָ א ִמסְ פַ ר הַ הֲרּוגִ ים בְ שּושַ ן הַ בִ ָירה  --לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך.
יב ַויֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה,
הּודים וְ אַ בֵ ד חֲמֵ ש מֵ אוֹת אִ יש,
בְ שּושַ ן הַ בִ ָירה הָ ְרגּו הַ יְ ִ
וְ אֵ ת עֲשֶׁ ֶׁרת בְ נֵי-הָ מָ ן --
בִ ְשָאר ְמ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך ,מֶׁ ה עָ שּו;
ּומַ הְ -שאֵ לָתֵ ְך וְ ִינָתֵ ן לְָךּ ,ומַ ה-בַ קָ שָ תֵ ְך עוֹד  --וְ תֵ עָ ש.
יג וַתֹ אמֶׁ ר אֶׁ סְ תֵ ר
אִ ם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב:

שאלה
ובקשה
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הּודים אֲשֶׁ ר בְ שּושָ ן ַ --לעֲשוֹתּ ,כְ ָדת הַ יוֹם;
ִינָתֵ ן גַם-מָ חָ ר ,לַיְ ִ
וְ אֵ ת עֲשֶׁ רֶׁ ת בְ נֵי-הָ מָ ן ,יִתְ לּו עַ ל-הָ עֵ ץ.
יד ַו ֹיאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ הֵ עָ שוֹת ּכֵן  --וַתִ נָתֵ ן ָּדת ,בְ שּושָ ן;
וְ אֵ ת עֲשֶׁ רֶׁ ת בְ נֵי-הָ מָ ן  --תָ לּו.

 21באדר

ַארבָ עָ ה עָ שָ ר לְ חֹ ֶׁדש א ֲָדר --
הּודים אֲשֶׁ ר-בְ שּושָ ן ,גַם בְ יוֹם ְ
בשושן :טו וַיִ קָ הֲלּו (היהודיים) הַ יְ ִ
הרגו 355
[ללא ביזה]

ַויַהַ ְרגּו בְ שּושָ ןְ ,שֹלש מֵ אוֹת אִ יש;
ּובַ בִ זָה ֹ --לא שָ לְ חּו ,אֶׁ ת-י ָָדם.

סיכום  1הימים
במדינות

הּודים אֲשֶׁ ר בִ ְמ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך
ּושָאר הַ יְ ִ
טז ְ
נ ְִקהֲלּו וְ עָ מֹ ד עַ ל-נַפְ שָ ם ,וְ נוֹחַ מֵ אֹ יְבֵ יהֶׁ ם,
שנְאֵ יהֶׁ ם ,ח ֲִמשָ ה וְ ִשבְ עִ ים ָאלֶׁף;
וְ הָ רוֹג בְ ֹ
ּובַ בִ זָה ֹ --לא שָ לְ חּו ,אֶׁ ת-י ָָדם.
יז בְ יוֹםְ -שלוֹשָ ה עָ שָ ר ,לְ חֹ ֶׁדש א ֲָדר;
ַארבָ עָ ה עָ שָ ר ב ֹו  --וְ עָ שֹה אֹ ת ֹו ,יוֹם ִמ ְשתֶׁ ה וְ ִש ְמחָ ה.
וְ נוֹחַ  ,בְ ְ

בשושן

הּודים אֲשֶׁ ר-בְ שּושָ ן,
יח (והיהודיים) וְ הַ יְ ִ
ַארבָ עָ ה עָ שָ ר ב ֹו;
נ ְִקהֲלּו בִ ְשלוֹשָ ה עָ שָ ר ב ֹוּ ,ובְ ְ
וְ נוֹחַ  ,בַ ח ֲִמשָ ה עָ שָ ר ב ֹו  --וְ עָ שֹה אֹ ת ֹו ,יוֹם ִמ ְשתֶׁ ה וְ ִש ְמחָ ה.

הרגו 70,555
[ללא ביזה]
ב :23-היכו
ב :21-מנוחה
ומשתה

ב :23,21-נקהלו
ב :20-מנוחה
ומשתה

פורים לדורות
בערי הפרזות
הנהיגו מעצמם
ב:21-
 שמחה -ומשלוח מנות

יט עַ לּ-כֵן הַ יְ הּו ִדים (הפרוזים) הַ פְ ָרזִ ים ,הַ י ְֹשבִ ים בְ עָ ֵרי הַ פְ ָרזוֹת:
ַארבָ עָ ה עָ שָ ר לְ חֹ ֶׁדש א ֲָדר --
עֹ ִשים אֵ ת יוֹם ְ
ּומ ְשתֶׁ ה וְ יוֹם טוֹב;
ִש ְמחָ ה ִ
ּומ ְשֹלחַ מָ נוֹת ,אִ יש לְ ֵרעֵ הּו.
ִ

הוראות מרדכי
לדורות כ וַיִ כְ תֹ ב מָ ְרּדֳּ כַי ,אֶׁ ת-הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ לֶׁה;
לפורים
 .3לכל
הּודים ,אֲשֶׁ ר בְ כָלְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש --
היהודים וַיִ ְשלַח סְ פָ ִרים אֶׁ לּ-כָל-הַ יְ ִ
[למוקפים ולפרזים]
הַ ְקרוֹבִ ים ,וְ הָ ְרחו ִֹקים.
 .2לקיים (
חובה כא לְ קַ יֵם ֲעלֵיהֶׁ ם --
ולא מנהג)
ַארבָ עָ ה עָ שָ ר לְ חֹ ֶׁדש א ֲָדר ,וְ אֵ ת יוֹם-ח ֲִמשָ ה עָ שָ ר ב ֹו:
 .1יומיים ולא יום .לִ הְ יוֹת עֹ ִשים אֵ ת יוֹם ְ
בְ כָל-שָ נָה ,וְ שָ נָה.
הּודים מֵ אֹ יְבֵ יהֶׁ ם,
כב ַּכי ִָמים ,אֲשֶׁ ר-נָחּו בָ הֶׁ ם הַ יְ ִ
וְ הַ חֹ ֶׁדש ,אֲשֶׁ ר נֶׁהְ פַ ְך ָלהֶׁ ם ִמיָגוֹן לְ ִש ְמחָ הּ ,ומֵ אֵ בֶׁ ל לְ יוֹם טוֹב --
 .1מתנות גם
ַלעֲשוֹת אוֹתָ ם ,יְמֵ י ִמ ְשתֶׁ ה וְ ִש ְמחָ ה,
לאביונים.
ּומ ְשֹלחַ מָ נוֹת אִ יש לְ ֵרעֵ הּוּ ,ומַ תָ נוֹת לָאֶׁ בְ ֹינִים.
ִ
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היהודים מקבלים
עליהם
 .3לקיים בקשת
מרדכי
[צורר כל היהודים]

"פורים" – על שם
הפור
 .2לקיים פורים
לעולם

ואכן מקיימים

הּודים ,אֵ ת אֲשֶׁ ר-הֵ חֵ לּוַ ,לעֲשוֹת;
כג וְ ִקבֵ ל הַ יְ ִ
וְ אֵ ת אֲשֶׁ רּ-כָתַ ב מָ ְרּדֳּ כַיֲ ,אלֵיהֶׁ ם.
הּודים --
כד ּכִ י הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א הָ ֲאגָגִ יֹ ,צ ֵרר ּכָל-הַ יְ ִ
הּודים ,לְ אַ בְ ָדם; וְ הִ פִ ל פּור הּוא הַ גוֹרָ ל ,לְ הֻמָ ם ּולְ אַ בְ ָדם.
חָ שַ ב עַ ל-הַ יְ ִ
כה ּובְ בֹאָ ּה לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁךָ ,אמַ ר עִ ם-הַ סֵ פֶׁ ר ,יָשּוב מַ חֲשַ בְ ת ֹו הָ ָרעָ ה אֲשֶׁ ר-חָ שַ ב עַ ל-
הּודים ,עַ ל-רֹאש ֹו; וְ תָ לּו אֹ ת ֹו וְ אֶׁ ת-בָ נָיו ,עַ ל-הָ עֵ ץ.
הַ יְ ִ
פּורים ,עַ ל-שֵ ם הַ פּור --
כו עַ לּ-כֵן קָ ְראּו ַלי ִָמים הָ אֵ לֶׁה ִ
עַ לּ-כֵן ,עַ לּ-כָלִּ -דבְ ֵרי הָ אִ ג ֶֶׁׁרת הַ זֹאת; ּומָ הָ -ראּו עַ לָּ -ככָהּ ,ומָ ה הִ גִ יעַ ֲאלֵיהֶׁ ם.
הּודים ֲעלֵיהֶׁ ם וְ עַ ל-ז ְַרעָ ם וְ עַ ל ּכָל-הַ נִלְ וִ ים ֲעלֵיהֶׁ ם,
כז ִקיְ מּו (וקבל) וְ ִקבְ לּו הַ יְ ִ
וְ ֹלא ַיעֲבוֹר --
לִ הְ יוֹת עֹ ִשים ,אֵ ת ְשנֵי הַ י ִָמים הָ אֵ לֶׁהּ ,כִ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָם :בְ כָל-שָ נָה ,וְ שָ נָה.
כח וְ הַ י ִָמים הָ אֵ לֶׁה נִזְ ּכ ִָרים וְ ַנע ֲִשים בְ כָלּ-דוֹר וָדוֹר,
ּומ ִדינָה ,וְ עִ יר וָעִ יר;
ּומ ְשפָ חָ הְ ,מ ִדינָה ְ
ִמ ְשפָ חָ ה ִ
הּודים  --וְ זִ כְ ָרםֹ ,לא-יָסּוף ִמז ְַרעָ ם{ .ס}
פּורים הָ אֵ לֶׁהֹ ,לא יַעַ בְ רּו ִמתוְֹך הַ יְ ִ
וִ ימֵ י הַ ִ

מגילת אסתר

ִאג ֶֶׁׁרת הַ פ ִֻרים
הַ זֹאת – הַ שֵ נִית:

היא מגילת אסתר

[ושוב] ספרים לכל
היהודים
[ושוב] לקיים ימי
הפורים [לדורות]

בוצע ונכתב

הּודי  --אֶׁ תּ-כָל-תֹ קֶׁ ף:
כט ַותִ כְ תֹ ב אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה בַ ת-אֲבִ יחַ יִלּ ,ומָ ְרּדֳּ כַי הַ יְ ִ
לְ קַ יֵם ,אֵ ת אִ ג ֶֶׁׁרת הַ פ ִֻרים הַ זֹאת  --הַ שֵ נִית.
הּודים ,אֶׁ ל-שֶׁ בַ ע וְ עֶׁ ְש ִרים ּומֵ ָאה ְמ ִדינָה --
ל וַיִ ְשלַח סְ פָ ִרים אֶׁ לּ-כָל-הַ יְ ִ
מַ לְ כּות אֲחַ ְשוֵרוֹשִּ :דבְ ֵרי שָ לוֹםֶׁ ,ואֱמֶׁ ת.
לא לְ קַ יֵם אֶׁ ת-יְמֵ י הַ פ ִֻרים הָ אֵ לֶׁה בִ זְ מַ נֵיהֶׁ ם,
הּודי וְ אֶׁ סְ תֵ ר הַ מַ לְ ּכָה,
ַּכאֲשֶׁ ר ִקיַם ֲעלֵיהֶׁ ם מָ ְרּדֳּ כַי הַ יְ ִ
וְ ַכאֲשֶׁ ר ִקיְ מּו עַ ל-נַפְ שָ ם ,וְ עַ ל-ז ְַרעָ םִּ :דבְ ֵרי הַ צוֹמוֹת ,וְ ַזעֲקָ תָ ם.
לב ּומַ אֲמַ ר אֶׁ סְ תֵ ר ִ --קיַםִּ ,דבְ ֵרי הַ פ ִֻרים הָ אֵ לֶׁה; וְ נִכְ תָ ב ,בַ סֵ פֶׁ ר{ .ס}
חתימת המגילה

המלך

ָארץ ,וְ אִ יֵי הַ יָם.
א ַויָשֶׁ ם הַ מֶׁ לְֶׁך (אחשרש) אֲחַ ְש ֵורֹש מַ ס עַ ל-הָ ֶׁ
בּורת ֹו,
ב וְ כָל-מַ עֲשֵ ה תָ ְקפ ֹו ּוגְ ָ
ּופָ רָ שַ ת גְ דֻ לַת מָ ְרּדֳּ ַכי ,אֲשֶׁ ר גִ ְּדל ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך:
הֲלוֹא-הֵ ם ּכְ תּובִ ים ,עַ ל-סֵ פֶׁ ר ִּדבְ ֵרי הַ י ִָמים  --לְ מַ לְ כֵי ,מָ ַדי ּופָ ָרס.

מרדכי

הּודי,
ג ּכִ י מָ ְרּדֳּ כַי הַ יְ ִ
ִמ ְשנֶׁה לַמֶׁ לְֶׁך אֲחַ ְשוֵרוֹש,
הּודים ,וְ ָרצּוי לְ רֹב אֶׁ חָ יו;
וְ גָדוֹל לַיְ ִ
ּדֹרֵ ש טוֹב לְ עַ מ ֹו ,וְ דֹבֵ ר שָ לוֹם לְ כָל-ז ְַרע ֹו{ .ש}

"דברי הצומות"
 הבסיס למנהגתענית אסתר

