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משתאות המלך אחשורוש והמלכה ושתי

פרק א
א

ֲח ְשו ֵ֑רֹוש
ימֵ֣י א ַ
וַיְ ִּ ִ֖הי ִּב ֵ
ד־כּוש ֶש ֶַׁ֛בע ְועֶ ְש ִּ ִ֥רים ּומֵ אִ֖ה ְמ ִּדינָֽה׃
ּ֔
ֵרֹוש ַהמֹלֵ ְך ְ֙ מֵ ֵֹ֣הּדּו ְועַ
ֲח ְשו ֗
ֵ֣הּוא א ַ

ב

ַבי ִּ ִ֖מים ה ֵה֑ם

בשנת  3למלכו

ירה׃
שּושִ֥ן הַ ִּב ָֽ
כּותֹו א ֲֶשִ֖ר ְב ַ
ֵרֹוש עַ ַ֚ל ִּכ ֵסֵ֣א ַמ ְל ּ֔
ֲח ְשו ֗
ְכ ֶש ֵֶ֣בת ׀ ַה ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ

משתה לשרים
ולעבדים

ג

ריו וַ ָֽ עֲבד֑יו
ִּב ְשנַ ַ֤ת שלֹוש ְ֙ ְלמ ְל ּ֔כֹו עשֵ֣ה ִּמ ְש ּ֔ ֶתה ְלכל־ש ִ֖
רי ַה ְמ ִּדינִֹ֖ות ְלפנָֽיו׃
מים ְוש ֵ ִ֥
ֵחֵ֣יל ׀ פ ַרֵ֣ס ּומ ַ ֗די ַ ָֽהפַ ְר ְת ִּ ֶׁ֛

ד

כּותֹו ְו ֶֹ֨את־יְ ּ֔קר ִּת ְפ ֶא ִֶ֖רת גְ דּולת֑ ֹו
ֹתֹו אֶ ת־עֹֹ֨ שֶ ר ְ֙ ְכ ֵ֣בֹוד ַמ ְל ּ֔
ְב ַה ְרא ֗
ּומ ַאִ֖ת יָֽ ֹום׃
מֹונִ֥ים ְ
י ִּמֵ֣ים ַר ִּּ֔בים ְש ִּ

ה

ּוב ְמלֵ֣ ֹואת ׀ ַהי ִּמֵ֣ים ה ֵ֗אלֶ ה
ִּ
ירה ְל ִּמג ָּ֧דֹול וְ עַ ד־קטֶׁ֛ן
שּושן ַה ִּב ָ֜
עשֵ֣ה ַה ֶּ֡ ֶמלֶ ְך ְלכל־הע ֵ֣ם ַהנִּ ְמ ְצ ִּאים ֩ ְב ֹ֨ ַ

משתה לכל תושבי
שושן

יתן ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ֲצר גִּ נַ ִ֥ת ִּב ַ ִ֖
תה ִּש ְב ַע ֵ֣ת י ִּמ֑ים ַ ָֽבח ַ֕ ַ
ִּמ ְש ֶ ִ֖

הפאר ,הכלים,

והשתייה ו

ּודי ֵש֑ש
לילֵ י ֶכִ֖סֶ ף וְ עַ מֵ֣ ֵ
י־בּוץ ְואַ ְרג ּ֔מן עַ ל־גְ ִּ ִ֥
ּות ֗ ֵכלֶ ת אחּוז ְ֙ ְבחַ ְבלֵ ֵ֣
חֵ֣ ּור ׀ כַ ְר ַפֵ֣ס ְ
ֹח ֶרת׃
דר ְוס ָֽ
ִּמטֵ֣ ֹות ׀ זהֵ֣ב ו ֗ ֶכ ֶסף ַע ֶׁ֛ל ִּ ָֽר ְצ ַפִ֥ת ַ ָֽבהַ ט־ו ֵשִ֖ש ְו ַ ִ֥

ז

רב ְכיַ ִ֥ד הַ ֶ ָֽמלֶ ְך׃
שֹונ ֑ים ְויֵ ִ֥ין ַמ ְלכֶׁ֛ ּות ִ֖
לים ִּמכֵ ִּלֵ֣ים ִּ
ְו ַה ְשקֹות ְ֙ ִּב ְכ ֵל ֵ֣י ז ּ֔הב ְוכֵ ִּ ִ֖

ח

ּדת ֵאֵ֣ין אֹנֵ ֑ס
ְו ַה ְש ִּתי ִ֥ה כַ ִ֖
לעֲשִ֖ ֹות ִּכ ְרצִ֥ ֹון ִּאיש־ו ִּ ָֽאיש׃ {ס}
יתֹו ַ ָֽ
ל־רֵ֣ב ֵב ּ֔
י־כ ֵ֣ן ׀ יִּ ַסֵ֣ד ַה ֗ ֶמלֶ ְך עַ ַ֚ל כ ַ
ִּכ ֵ

משתה ושתי ט

ָֽשתִ֖ה ִּמ ְש ֵתֵ֣ה נ ִּש֑ים ֵבַ֚ית ַה ַמ ְל ּ֔כּות א ֲֶשִ֖ר לַ ֶמִ֥לֶ ְך אֲחַ ְשו ֵָֽרֹוש׃
ַש ִּתֵ֣י ַה ַמ ְל ּ֔כה ע ְ
ַגַ֚ם ו ְ

המלך מורה י

ב־ה ֶמִ֖לֶ ְך ַביָּ֑֑יִּ ן
ַ
יעי ְכטִ֥ ֹוב לֵ
ַביֹום ְ֙ ַה ְש ִּב ִּּ֔

לנשים

להביא את ושתי

כס
ֲבגְ תא ְ֙ ז ֵַתֵ֣ר וְ כַ ְר ּ֔ ַ
א ֶּ֡ ַמר ִ֠ ִּל ְמהּומן ִּבזְ ֹ֨תא ַח ְרבֹונָ֜א ִּבגְ תַ֤א וַ ָֽ א ַ
ֲח ְשו ֵָֽרֹוש׃
ת־פנֵ ִ֖י ַה ֶמִ֥לֶ ְך א ַ
ְ
יסים ַה ְמש ְֵ֣ר ִּּ֔תים אֶ
ִּש ְבעַ ת ְ֙ ַהס ִֵּ֣ר ִּּ֔
יא

תי ַה ַמ ְלכֶׁ֛ה ִּל ְפנֵ ִ֥י ַה ֶמִ֖לֶ ְך ְב ֶכ ֵֶ֣תר מַ ְלכ֑ ּות
ַש ִּ ָּ֧
ִ֠ ְלה ִּביא אֶ ת־ו ְ
י־טֹובִ֥ת מַ ְר ֶאִ֖ה ִּ ָֽהיא׃
ַ
מים ְו ַהש ִּרים ְ֙ אֶ ת־י ְפיּּ֔ה ִּ ָֽכ
ְל ַה ְר ֹ֨אֹות ָֽהעַ ִּ ַ֤

סירוב יב

יס֑ים
ַש ִּ֗תי לבֹוא ְ֙ ִּב ְד ַבֵ֣ר ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך א ֲֶשִ֖ר ְביַ ֵ֣ד הַ ָֽס ִּר ִּ
ו ְַתמ ֵֵ֞אן ַה ַמ ְלכ ֵ֣ה ו ְ
ֲרה ָֽבֹו׃ {ס}
צף ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְמ ֹּ֔אד וַ ָֽ חֲמ ִ֖תֹו ָֽבע ִ֥
וַיִּ ְק ַ֤ ֹ

המלך מתייעץ יג
בחכמיו

לחֲכ ִּ ִ֖מים ָֽ ֹי ְד ֵע ֵ֣י ָֽה ִּע ִּת֑ים
ֵ֣אמר ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ַ ָֽ
וַי ֹ ֶ
ּדת ו ִּ ָֽדין׃
ִּכי־כֵ ן ְ֙ ְּד ַבֵ֣ר ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ִּל ְפ ֵנַ֕י כל־ ָֽ ֹי ְד ֵעִ֖י ִ֥

יד

רב אֵ ֗ליו כַ ְר ְשנ ַ֤א שֵ תר ְ֙ אַ ְדמֵ֣תא ַת ְר ִּּ֔שיש ֶמ ִֶ֥רס מַ ְר ְסנ ִ֖א ְממּוכ ֑ן
ְו ַהק ֵ֣ ֹ
ִּש ְב ֵ֞ ַעת ש ֵרֵ֣י ׀ פ ַרֵ֣ס ּומ ַ ֗די רֹאֵ י ְ֙ ְפנֵ ֵ֣י ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ַה ָֹֽי ְש ִּ ִ֥בים ִּ ָֽראשֹנ ִ֖ה בַ מַ ְל ָֽכּות׃
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ַש ִּת֑י ַע ֵ֣ל ׀ א ֲֶשֵ֣ר ָֽל ֹא־ע ְש ֗תה ֶ ָֽאת־מַ אֲמַ ר ְ֙ הַ ֶמֵ֣לֶ ְך
ֲשֹות ַב ַמ ְלכִ֖ה ו ְ
ְכדת ְ֙ ַ ָֽמה־לַ ע ּ֔

טו

יסים׃ {ס}
ֵרֹוש ְביַ ִ֖ד ַה ָֽס ִּר ִּ ָֽ
ֲח ְשו ּ֔
א ַ
מּוכן ִּל ְפנֵ ַ֤י ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְו ַהש ִּ ּ֔רים
ֵ֣אמר (מומכן) ְמ ֗
וַי ֹ ֶ

טז

ַש ִּתֵ֣י ַה ַמ ְלכ ֑ה
תה ו ְ
ל־ה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְל ַב ּּ֔דֹו ע ְָֽו ִ֖
ַ
ל ֹא עַ
ַ֤

ממוכן
מסית את המלך
ְּבו ַשְּ תִ י

ל־מ ִּדינִֹ֖ות הַ ֶמִ֥לֶ ְך אֲחַ ְשו ֵָֽרֹוש׃
ְ
ֲשר ְבכ
ל־הש ִּרים ְ֙ ְועַ ל־כל־הֵ֣עַ ִּּ֔מים א ַ֕ ֶ
ַ
כי עַ ל־כ
ִּ ַ֤
ֵיה֑ן ְבא ְמ ֗רם
יהִ֖ן ְב ֵעָֽינ ֶ
ל־הנ ִּּ֔שים ְל ַה ְבזִֹ֥ות ַב ְעלֵ ֶ
ַ
ר־ה ַמ ְלכה ְ֙ עַ ל־כ
ַ
ִּ ָֽכי־י ֵֵצַ֤א ְד ַב

יז

ֹא־באה׃
ָֽ
תי ַה ַמ ְלכֶׁ֛ה ְלפנ ִ֖יו וְ ל
ַש ִּ ָּ֧
ֵרֹוש א ֵ֞ ַמר ְלה ִֹּ֨ביא אֶ ת־ו ְ
ֲח ְשו ֶּ֡
ַה ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
ת־ּד ַב ֵ֣ר הַ מַ ְל ּ֔כה
ש ְמעּו ְ֙ אֶ ְ
ֹאמ ְֵ֣רנה ׀ ש ֵ֣רֹות ָֽפ ַרס־ּומ ַ ֗די א ֲֶשַ֤ר ָֽ
ָֽהיֹ֨ ֹום ַה ָ֜ ֶזה ת ַ
ְו ַ

יח

די ִּבזיִֹ֥ון ו ָֽקצֶ ף׃
ּוכ ַ ִ֖
כל ש ֵרֵ֣י ַה ֶמ֑לֶ ְך ְ
ְל ִ֖ ֹ
ל־ה ֶמֵ֣לֶ ְך ֗טֹוב
ַ
ִּאם־עַ

והעצה יט

ל ֹא יַ ָֽעֲב֑ ֹור
די ְו ֵ֣
תי ָֽפ ַרס־ּומ ַ ִ֖
ר־מ ְלכּות ְ֙ ִּמ ְלפנּ֔יו ְויִּ כ ֵתֶׁ֛ב ְבד ֵ ִ֥
ַ
י ֵֵצַ֤א ְד ַב
ֵרֹוש
ֲח ְשו ּ֔
ַש ִּ֗תי ִּל ְפ ֵני ְ֙ ַה ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
ֲשר ָֽל ֹא־ת ָ֜בֹוא ו ְ
א ֹ֨ ֶ
עּותּה ַהטֹובִ֥ה ִּמ ֶ ָֽמנה׃
ּומ ְלכּותּה ְ֙ יִּ ֵתֵ֣ן ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ִּל ְר ִ֖
ַ
כּותֹו ִּ ִ֥כי ַרבִ֖ה ִּה֑יא
ל־מ ְל ּ֔
ַ
ֲשר־ ַיעֲשֶ ה ְ֙ ְבכ
ְונִּ ְש ַמע ֩ ִּפ ְתגֹ֨ם ַה ֶמַ֤לֶ ְך א ֶ ָֽ

המטרה החינוכית כ

טן׃
יהן ְל ִּמג ִ֖דֹול ְועַ ד־ק ָֽ
ל־הנ ִּ֗שים יִּ ְתנַּ֤ו יְ קר ְ֙ ְל ַב ְעלֵ ּ֔ ֶ
ַ
ְוכ
ההצעה מתקבלת כא
ומתבצעת

כב

מּוכן׃
וַיִּ יטַ ב ְ֙ ַהּד ּ֔בר ְבעֵ ינֵ ִ֥י ַה ֶמִ֖לֶ ְך ְוהַ ש ִּ ֑רים וַיַ ִ֥עַ ש ַה ֶמִ֖לֶ ְך ִּכ ְד ַבִ֥ר ְמ ָֽ
ל־מ ִּדינֵֹ֣ות ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך
ְ
וַיִּ ְש ַלַ֤ח ְספ ִּרים ְ֙ אֶ ל־כ
ל־עִ֥ם ועִ֖ם ִּכ ְלשֹונֹ֑ו
ַ
ּומ ִּדינה ְ֙ ִּכ ְכת ּ֔בּה ְואֶ
ל־מ ִּדינ ַ֤ה ְ
ְ
אֶ
בר ִּכ ְלשִ֥ ֹון עַ ָֽמֹו׃ {ס}
ּומ ַד ֵ ִ֖
יתֹו ְ
ל־איש ְ֙ ֹש ֵרֵ֣ר ְב ֵב ּ֔
ִּ ָֽל ְהיַֹ֤ות כ ִּ
אסתר ,מרדכי ,והכתרת אסתר למלכה

פרק ב
א

ֲח ְשו ֵ֑רֹוש
אַ חַ ר ְ֙ הַ ְּדב ִּ ֵ֣רים ה ֵּ֔אלֶ ה ְכ ַֹ֕שְך ח ֲַמִ֖ת ַה ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
ליה׃
ַש ִּתי ְ֙ ְו ֵאֵ֣ת אֲשֶ ר־ע ּ֔שתה ְו ֵאִ֥ת אֲשֶ ר־נִּ גְ ַז ִ֖ר ע ֶ ָֽ
ז ַכַ֤ר אֶ ת־ו ְ

נערי המלך :למצוא ב
מלכה תחת ושתי

ש ְרת֑יו
י־ה ֶמִ֖לֶ ְך ְמ ָֽ
ֲר ַ
אמ ִ֥רּו ַנע ֵ ָֽ
ו ַָֽי ֹ ְ
טֹובֹות ַמ ְר ֶ ָֽאה׃
ִ֥
יְ ַב ְקשִ֥ ּו לַ ֶמֶׁ֛לֶ ְך נְ ע ִ֥רֹות ְבתּולִ֖ ֹות
ג

ל־מ ִּדינֵֹ֣ות ַמ ְלכּותֹו ֹ֒
ְ
ידים ֮ ְבכ
ְוי ְַפ ֵֹ֨קד ַה ֶמֵ֣לֶ ְך ְפ ִּק ִּ
טֹובת ַמ ְר ֶָ֜אה
ַֹ֨
ה־בתּולה
ֲר ִ֠ ְ
ְויִּ ְק ְבצֵ֣ ּו אֶ ת־כל־ ַנע ָֽ
ל־בֵ֣ית ַהנ ִּּ֔שים אֶ ל־יַ ִ֥ד ֵהגֶ ֶׁ֛א ְס ִּ ִ֥ריס הַ ֶמִ֖לֶ ְך ש ֵֹמֵ֣ר הַ נ ִּש֑ים
ֵ
ל־שּושַ֤ן ַה ִּבירה ְ֙ אֶ
ַ
אֶ
יהן׃
ְונ ִ֖תֹון ַת ְמ ָֽר ֵק ֶ ָֽ

כן׃ {ס}
יטָּ֧ב ַהּדבֶׁ֛ר ְבעֵ ינֵ ִ֥י ַה ֶמִ֖לֶ ְך וַיַ ִ֥עַ ש ֵ ָֽ
וַיִּ ַ
מרדכי ואסתר
מרדכי ה

שּושֵ֣ן ַה ִּביר֑ה
הּודי הי ִ֖ה ְב ַ
ִּאֵ֣יש יְ ִּ ּ֔
יני׃
ן־קיש ִּ ִ֥איש יְ ִּמ ִּ ָֽ
ן־ש ְמ ִּעֶׁ֛י ֶב ִּ ִ֖
ּוש ֵ֣מֹו מ ְר ֳּּד ֗ ַכי ֶבֵ֣ן י ִּ ָּ֧איר ֶב ִּ
ְ

1
ו

מגילת אסתר

ם־הגֹלה ְ֙ א ֲֶשֵ֣ר הגְ ְל ּ֔תה ִּ ִ֖עם יְ כנְ י ֵ֣ה ֶ ָֽמלֶ ְך־יְ הּוד֑ה
ַ
ליִּ ם ִּע
ירּוש ּ֔ ַ
א ֲֶשַ֤ר הגְ לה ְ֙ ִּמ ֵ֣
בל׃
א ֲֶשֵ֣ר ֶהגְ ּ֔לה נְ ָֽבּוכַ ְדנ ֶַצִ֖ר ֶמִ֥לֶ ְך ב ֶ ָֽ

אסתר ז

כי ֵאִ֥ין לִּ֖ה א ֵ֣ב ו ֵא֑ם
ֹדֹו ִּ ֶׁ֛
היא אֶ ְס ֵתר ְ֙ ַבת־ּד ּ֔
ֹמן אֶ ת־ה ֲַד ֗סה ִּ ַ֤
וַיְ ִֹּ֨הי א ָ֜ ֵ
טֹובֵ֣ת ַמ ְר ֶּ֔אה
ְו ַהנַ ָֽעֲרַ֤ה יְ פַ ת־ ֹֹ֨תאַ ר ְ֙ ְו ַ
ּוב ַ֤מֹות א ִֹּ֨ביה ְ֙ ְו ִּא ּ֔מּה ְלקחָּּ֧ה מ ְרּדֳּ ַכֶׁ֛י לִ֖ ֹו ְל ַ ָֽבת׃
ְ

אסתר
 נלקחת לבית חהמלך

ר־ה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְוד ּ֔תֹו
ַ
וַיְ ִּ֗הי ְב ִּהש ַמַ֤ע ְּדבַ
ירה אֶ ל־יַ ֵ֣ד הֵ ג ֑י
ל־שּושִ֥ן ַה ִּב ִ֖
ַ
ָּֽו ְב ִּהק ֵֵ֞בץ נְ ע ִ֥רֹות ַר ֶׁ֛בֹות אֶ
ל־בֵ֣ית ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך אֶ ל־יַ ִ֥ד ֵהגַ ִ֖י ש ֵֹמִ֥ר הַ נ ִּ ָֽשים׃
ֵ
ו ִַּתל ַ ַ֤קח אֶ ְס ֵתר ְ֙ אֶ

 מוצאת חן בעיני טהגי

יטב ַהנַ ָֽעֲרֵ֣ה ְבעֵ יניו ֮ ו ִַּתשֵ֣א ֶח ֵֶ֣סד ְלפניו ֹ֒
ו ִַּת ֹ֨ ַ
נֹותה ְ֙ ל ֵתֵ֣ת ּ֔לּה
ת־מ ֹ֨ ֶ
ָֽ
רּוקיה ְואֶ
ת־ת ְמ ֶ ַ֤
ַ
ִַ֠ויְ ַב ֵהל אֶ
ל ֶתת־לִּ֖ה ִּמ ֵבֵ֣ית ַה ֶמ֑לֶ ְך
ְואֵ ת ְ֙ ֶש ֵַ֣בע ַהנְ ע ּ֔רֹות ָֽה ְראיִֹ֥ות ָֽ
ֲרֹותֶׁ֛יה ְלטִ֖ ֹוב ֵבִ֥ית ַהנ ִּ ָֽשים׃
וַיְ שַ נֶ ָּ֧ה ְואֶ ת־נַ ָֽע ֶ

 שומרת זהותהבסוד

י

ת־מֹולַ ְדתּ֑ה
ָֽ
א־ה ִּג ֵ֣ידה אֶ ְס ּ֔ ֵתר אֶ ת־עַ מִּ֖ה ְואֶ
ָֽל ֹ ִּ
א־ת ִּ ָֽגיד׃
ֲשר ָֽל ֹ ַ
כי מ ְר ֳּּד ַכֶׁ֛י ִּצּו ִ֥ה ע ֶלִ֖יה א ֶ ִ֥
ִּ ָּ֧

מרדכי יא

לְך ִּל ְפנֵ ִ֖י ח ֲַצֵ֣ר ֵבית־הַ נ ִּש֑ים
ּובכל־יֵֹ֣ום ו ּ֔יֹום מ ְר ֳּּדכַ י ְ֙ ִּמ ְתהַ ּ֔ ֵ
ְ
ּומה־יֵ ָֽע ֶשִ֖ה ָֽבּה׃
ת־שלֵ֣ ֹום אֶ ְס ּ֔ ֵתר ַ
ְ
ל ַ ֹ֨דעַ ת ְ֙ אֶ

כללי הבאת הנשים יב
אל המלך

ֵרֹוש
ֲח ְשו ֗
ל־ה ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
ַ
ֲרה ל ֵ֣בֹוא ׀ אֶ
ֲרה ְונַ ָֽע ָ֜
תר ֩ נַ ָֽע ֹ֨
ּוב ַה ִּגֶּ֡יעַ ֹ
ְ
יה֑ן
כי ֵכִ֥ן יִּ ְמ ְלאִ֖ ּו יְ ֵמֵ֣י ְמ ָֽרּוקֵ ֶ
היֹֹ֨ות ָ֜לּה ְכדַ֤ת הַ נ ִּשים ְ֙ ְשנֵ ֵ֣ים עשֵ֣ר ֹּ֔ח ֶדש ִּ ֶׁ֛
ִּמ ֵקץ ֩ ֱ
רּוקי הַ נ ִּ ָֽשים׃
ּובתַ ְמ ֵ ִ֖
ִּששַ֤ה חֳּד ִּשים ְ֙ ְב ֶש ֵֶ֣מן ַה ֹּ֔מר ְו ִּששַ֤ה חֳּד ִּשים ְ֙ ַב ְבש ִּּ֔מים ְ

יג

ל־ה ֶמ֑לֶ ְך
ַ
ֲרה באֵ֣ה אֶ
ה ַנע ִ֖
ּוב ֶזַ֕ה ַ ָֽ
ד־בִ֥ית הַ ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ֵ
שים עַ
ֹאמר יִּ נ ֵ ַָֽ֤תן לּה ְ֙ ל ֵ֣בֹוא ִּע ּ֔מּה ִּמ ֵבִ֥ית הַ נ ִּ ִ֖
ֲשר ת ָ֜ ַ
אֵ ת ֩ כל־א ֹ֨ ֶ

יד

ל־בַ֤ית הַ נ ִּשים ְ֙ שֵ ִּנּ֔י
ֵ
ֹקר ִּהֵ֣יא ש ֵ֞בה אֶ
ב ֶע ֵֶ֣רב ׀ ִּהֵ֣יא ב ֗אה ִּ֠ו ַבב ֶ
שעַ ְשגַ ֶׁ֛ז ְס ִּ ִ֥ריס ַה ֶמִ֖לֶ ְך ש ֵֹמ ֵ֣ר ַה ִּ ָֽפילַ גְ ִּש֑ים
אֶ ל־יַ ָּ֧ד ַ ָֽ
שם׃
ל־ה ּ֔ ֶמלֶ ְך ִּכֵ֣י ִּאם־ח ֵפִ֥ץ בֶּׁ֛ה ַה ֶמִ֖לֶ ְך וְ נִּ ְק ְראִ֥ה ְב ֵ ָֽ
ַ
ָֽל ֹא־ת ִ֥בֹוא עֹוד ְ֙ אֶ

אסתר נלקחת אל טו
המלך

ח־לֹו ְל ַָ֜בת לבֵ֣ ֹוא
ֹ֨
ּדד מ ְר ֳּּד ֶּ֡ ַכי אֲשֶ ר ֩ ל ַ ָֽק
יחֵ֣יִּ ל ֵ֣ ֹ
ּוב ַה ִּג ֵ֣יעַ תֹר־אֶ ְס ֵתֵ֣ר ַבת־א ֲִּב ַ
ְ
ל־ה ֗ ֶמלֶ ְך
ַ
אֶ
ֹאמֶׁ֛ר ֵהגַ ִ֥י ְס ִּריס־הַ ֶמִ֖לֶ ְך ש ֵֹמֵ֣ר הַ נ ִּש֑ים
ל ֹא ִּב ְקשה ְ֙ ּד ּ֔בר ִ֠ ִּכי ִּאֵ֣ם אֶ ת־א ֲֶשִ֥ר י ַ
ַ֤
ֹאיה׃
הי אֶ ְס ֵתר ְ֙ נ ֵֹשֵ֣את ּ֔ ֵחן ְבעֵ ינֵ ִ֖י כל־ר ֶ ָֽ
ו ְַת ִּ ַ֤

טז

כּותֹו
ל־בֵ֣ית ַמ ְל ּ֔
ֵ
ל־ה ֶמַ֤לֶ ְך אֲחַ ְשוֵרֹוש ְ֙ אֶ
ַ
ו ִַּתל ַֹ֨קח אֶ ְס ָ֜ ֵתר אֶ
כּותֹו׃
ִ֖בע ְל ַמ ְל ָֽ
ַת־ש ַ
ֶ
ירי הּוא־ ֵֹ֣ח ֶדש טֵ ֵב֑ת ִּב ְשנ
ֲש ִּ ִ֖
ַב ִֹ֥ח ֶדש ָֽהע ִּ

בשנת 7
למלכותו,
חודש טבת

1

מגילת אסתר
המלכת אסתר

ל־הנ ִּּ֔שים
ַ
ֱהב ַה ֶמַ֤לֶ ְך אֶ ת־אֶ ְס ֵתר ְ֙ ִּמכ
וַיֶ ָֽא ֹ֨ ַ

יז

ל־ה ְבתּול֑ ֹות
ַ
א־חִ֥ן ו ֶחֶׁ֛סֶ ד ְלפנ ִ֖יו ִּמכ
ו ִַּתש ֵ
ַש ִּ ָֽתי׃
ת ַחת ו ְ
יכִ֖ה ַ ִ֥
ֹאשּה ַוי ְַמ ִּל ֶ
ר־מ ְלכּות ְ֙ ְבר ּ֔
ַ
כ ֶת
וַי ַ֤שֶ ם ֶ ָֽ
ַו ֹ֨ ַי עַ ש ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך ִּמ ְש ֶתֵ֣ה ג ֗דֹול ְלכל־שריו ְ֙ וַ ָֽ עֲב ּ֔דיו ֵאִ֖ת ִּמ ְש ֵתֵ֣ה אֶ ְס ֵת֑ר

משתה יח

תן ַמ ְש ֵאִ֖ת ְכיַ ִ֥ד ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃
וַ ָֽ הֲנחַ֤ה לַ ְמ ִּדינֹות ְ֙ ע ּ֔שה וַיִּ ֵ ִ֥
מרדכי בשער
המלך

יט

ר־ה ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ַ
שעַ
ּוב ִּהק ֵבִ֥ץ ְבתּולִ֖ ֹות שֵ ִּנ ֑ית ּומ ְרּדֳּ ַכִ֖י י ֵֹשִ֥ב ְב ַ ָֽ
ְ

כ

כא ֲֶשֶׁ֛ר ִּצּו ִ֥ה ע ֶלִ֖יה מ ְרּדֳּ כ ֑י
ֵאֵ֣ין אֶ ְס ֗ ֵתר ַמגֶ ַ֤ ֶָּ֑דת ָֽמֹולַ ְדתּה ְ֙ ְואֶ ת־עַ ּ֔מּה ַ ָֽ
תה ְבא ְמנ ִ֖ה ִּא ָֽתֹו׃ {ס}
כא ֲֶשֶׁ֛ר ָֽהיְ ִ֥
ת־מא ֲַמַ֤ר מ ְר ֳּּדכַ י ְ֙ אֶ ְס ֵתֵ֣ר עֹ ּ֔שה ַ ָֽ
ַ ָֽ
ְואֶ

בִּ גְתָ ן וָתֶ רֶ ׁש כא

ר־ה ֶמ֑לֶ ְך
ַ
שעַ
יֹושֵ֣ב ְב ַ ָֽ
ַבי ִּמֵ֣ים ה ּ֔ ֵהם ּומ ְר ֳּּד ַכִ֖י ֵ
יסַ֤י ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ִּמ ָֹֽש ְמ ֵרֵ֣י ַה ַּ֔סף
קצַ ף ֩ ִּבגְ ֹ֨תן ו ָ֜ ֶת ֶרש ְשנֵ ָֽי־ס ִּר ֵ
ֲח ְשוֵ ָֽ רֹש׃
וַיְ ַב ְקשּו ְ֙ ִּל ְש ֵ֣ל ַח יּ֔ד ַב ֶמִ֖לֶ ְך א ַ

כב

וַיִּ ּו ַדַ֤ע ַהּדבר ְ֙ ְלמ ְר ֳּּד ּ֔ ַכי ַו ַיגֵ ִ֖ד ְלאֶ ְס ֵתֵ֣ר ַה ַמ ְלכ ֑ה
אמר אֶ ְס ֵתֶׁ֛ר לַ ֶמִ֖לֶ ְך ְב ֵשִ֥ם מ ְרּדֳּ ָֽכי׃
ַת ֹ ֶ
ו ָּ֧

כג

ל־ע ֑ץ
ֵ
ֵיהִ֖ם עַ
וַיְ ב ַ ַ֤קש ַהּדבר ְ֙ וַיִּ מ ּ֔ ֵצא וַיִּ תלִ֥ ּו ְשנ ֶ
רי ַהי ִּ ִ֖מים ִּל ְפנֵ ִ֥י ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃ {ס}
וַיִּ כ ֗ ֵתב ְב ֵסֶׁ֛פֶ ר ִּּד ְב ֵ ִ֥
מזימת המן להשמיד היהודים

פרק ג
המלך מנשא את א
המן

ֵרֹוש אֶ ת־המָּ֧ן ֶ ָֽבן־הַ ְמדֶׁ֛תא ָֽהאֲג ִּגִ֖י
ֲח ְשו ָ֜
אַ ַח ֵ֣ר ׀ הַ ְּדב ִּ ֵ֣רים ה ֵ֗אלֶ ה גִּ ַּדל ֩ הַ ֹ֨ ֶמלֶ ְך א ַ
ל־הש ִּ ִ֖רים א ֲֶשִ֥ר ִּא ָֽתֹו׃
ַ
ת־כ ְס ּ֔אֹו ֵמ ַ֕ ַעל כ
ִּ
ַש ֵא֑הּו ו ַֹ֨ישֶ ם ְ֙ אֶ
וַ ָֽ ַֽיְ נ ְ

משתחווים להמן ,ב
חוץ ממרדכי

ּומ ְש ַתחֲוִּ ים ְ֙ ְלה ּ֔מן
ר־ב ַשֵ֣עַ ר ַה ֗ ֶמלֶ ְך ָֹֽכ ְר ִּעַ֤ים ִּ ָֽ
ְ
ְוכל־עַ ְב ֵ ֹ֨די ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך אֲשֶ
י־כִ֖ן ִּצּוה־לֵ֣ ֹו ַה ֶמ֑לֶ ְך
ִּכ ֵ
ל ֹא ִּ ָֽי ְש ַתחֲוֶ ָֽה׃
רע ְו ִ֥
ל ֹא יִּ ְכ ַ ִ֖
ּומ ְר ֳּּד ּ֔ ַכי ִ֥
ֹ֨

ג

ר־ב ַשִ֥עַ ר ַה ֶמִ֖לֶ ְך ְלמ ְר ֳּּדכ ֑י
ְ
די ַה ֶמֶׁ֛לֶ ְך אֲשֶ
אמ ָ֜רּו עַ ְב ֵ ִ֥
ו ַֹ֨י ֹ ְ
עֹובר ֵאִ֖ת ִּמ ְצוַ ִ֥ת ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ֵּ֔
ַמ ֹּ֨דּועַ ְ֙ אַ תֵ֣ה

מלשינים להמן ד

וַיְ ִּ֗הי

(באמרם)

יה֑ם
ל ֹא ש ַמִ֖ע אֲלֵ ֶ
ְכא ְמרַ֤ם אֵ ליו ְ֙ יֵֹ֣ום ויֹּ֔ום ְו ִ֥

הּודי׃
י־ה ִּגִ֥יד ל ֶהִ֖ם אֲשֶ ר־הִ֥ ּוא יְ ִּ ָֽ
ַוי ִַּג ֵ֣ידּו ְלה ֗מן ִּל ְראֹות ְ֙ הֲיַ ָֽעַ ְמדּו ְ֙ ִּּד ְב ֵרֵ֣י מ ְר ֳּּד ּ֔ ַכי ִּ ָֽכ ִּ
ה
המן זומם להשמיד
את כל היהודים

ו

ּומ ְש ַתחֲוֶ ִ֖ה ל֑ ֹו וַיִּ מ ֵלִ֥א המִ֖ן חֵ ָֽמה׃
ֹרעַ ִּ ָֽ
י־אֵ֣ין מ ְר ֳּּד ּ֔ ַכי כ ֵ ִ֥
וַיַ ֵ֣ ְָּ֑רא ה ּ֔מן ִּכ ֵ
ת־ע ֵ֣ם מ ְרּדֳּ כ ֑י
ַ
י־ה ִּגִ֥ידּו לִ֖ ֹו אֶ
ו ִַּי ֵֶ֣בז ְבעֵ ינ֗יו ִּל ְש ַ֤ל ַח יד ְ֙ ְבמ ְר ֳּּד ַכ ֵ֣י ְל ַב ּּ֔דֹו ִּ ָֽכ ִּ
ל־מ ְלכִ֥ ּות אֲחַ ְשו ִֵ֖רֹוש
ַ
הּודים א ֲֶשֶׁ֛ר ְבכ
ל־היְ ִּ ֶׁ֛
ַ
מיד אֶ ת־כ
וַיְ ַב ֵ ֵ֣קש ה ֗מן ְל ַה ְש ִּ ָּ֧
ַעִ֥ם מ ְר ֳּּד ָֽכי׃
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יסן ִּב ְש ַנת ְ֙ ְש ֵתֵ֣ים עֶ ְש ֵ ּ֔רה לַ ֶמִ֖לֶ ְך אֲחַ ְשו ֵ֑רֹוש
ַב ַֹ֤ח ֶדש ָֽה ִּראשֹון ְ֙ הּוא־ ֵֹ֣ח ֶדש נִּ ּ֔

מפיל פור ז

גֹורל ִּל ְפנֵ ֵ֣י ה ֗מן
ִּה ִּפֵ֣יל פּור ֩ ֹ֨הּוא ַה ָ֜

לביצוע :בחודש אדר

ּומ ֶֹׁ֛ח ֶדש ְל ִֹ֥ח ֶדש ְשנֵים־עשִ֖ר הּוא־ ִֹ֥ח ֶדש א ֲָֽדר׃ {ס}
ִּמיָֹּ֧ום ׀ ְליֶֹׁ֛ום ֵ

בשנת 21
למלך
ב[ראש]
חודש ניסן

ֵרֹוש
ֲח ְשו ּ֔
ַ֤אמר המן ְ֙ לַ ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
וַי ֹ ֶ

ח

כּותָ֑ך
כל ְמ ִּדינֵֹ֣ות מַ ְל ֶ
ּומפֹרד ְ֙ ֵבֵ֣ין ָֽהעַ ִּּ֔מים ְב ִ֖ ֹ
ֶשנֵֹ֣ו עַ ם־אֶ ֗חד ְמפז ַ֤ר ְ
י ְ

המן מבקש אישור
המלך להשמדת
היהודים

ל־עם
שנֵֹ֣ות ִּמכ ֗
יהם ֹ
ְו ָֽד ֵת ֵ֞ ֶ
יחם׃
ְואֶ ת־ּד ֵתַ֤י ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ אֵ ינ ֵ֣ם עֹ ִּּ֔שים ְולַ ֶמִ֥לֶ ְך אֵ ין־שֹוֶ ִ֖ה ְלהַ נִּ ָֽ
ט

תב ְלאַ ְבד֑ם
ל־ה ֶמֵ֣לֶ ְך ּ֔טֹוב יִּ כ ֵ ִ֖
ַ
ִּאם־עַ
אכה
ר־כ ֶסף אֶ ְשקֹול ְ֙ עַ ל־יְ ֵדי ְ֙ עֹ ֵשֵ֣י הַ ְמל ּ֔
ֶ֗
ֲש ֶרת אֲל ִָּ֜פים ִּככַ
וַ ָֽ ע ֹ֨ ֶ
ְלה ִּ ִ֖ביא אֶ ל־גִּ נְ ֵז ִ֥י ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃

אישור המלך

וַי ַָּ֧סר ַה ֶמֶׁ֛לֶ ְך אֶ ת־טַ ַב ְע ִ֖תֹו ֵמ ַע ֵ֣ל י ֑דֹו

י

הּודים׃
ֹרר ַהיְ ִּ ָֽ
ן־ה ְמדֶׁ֛תא ָֽהאֲג ִּגִ֖י צ ֵ ִ֥
וַ ָֽ ַֽיִּ ְתנּ֗ה ְלהמָּ֧ן ֶ ָֽב ַ
יא

ַ֤אמר ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְלה ּ֔מן
וַי ֹ ֶ
לעֲשִ֥ ֹות ִ֖בֹו כַ טִ֥ ֹוב ְבעֵ ינֶ ָֽיָך׃
ַה ֶכ ִֶ֖סף נ ֵ֣תּון ל ְ֑ך ְוה ַ֕עם ַ ָֽ

הגזירה

לֹושה עשֵ֣ר יֹום ֮ בֹו ֹ֒
אשֹון ִּב ְש ֹ֨
ה ִּר ֗
וַיִּ ָֽק ְראּו ֩ ָֹֽס ְפ ֵ ֹ֨רי ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך ַב ֵֹ֣ח ֶדש ָֽ

יב
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ָֽי־ה ֶמלֶ ְך ְוָֽאֶ ל־הַ פַ ֵ֞חֹות
ֲח ְש ַּד ְר ְפנֵ ִ֠ ַ
ר־צּו ֵ֣ה ה ֶּ֡מן ֶאֵ֣ל א ַ
ִּ
וַיִּ כ ֵתֵ֣ב ְ ָֽככל־אֲשֶ

נכתבת

ּומ ִּדינ֗ה ְואֶ ל־ש ֵַ֤רי עַ ם ְ֙ ו ּ֔עם
ל־מ ִּדינ ֵ֣ה ְ
ְ
א ֲֶשֵ֣ר ׀ עַ
ּומ ִּדינה ְ֙ ִּכ ְכת ּ֔בּה ְו ַעִ֥ם ועִ֖ם ִּכ ְלשֹונֹ֑ו
ְמ ִּדינ ַ֤ה ְ
תם ְבטַ ַבִ֥עַ ת ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃
רש ְ֙ נִּ ְכ ּ֔תב ְונ ְֶח ִ֖
ֲח ְש ֵו ֹ
שם ַה ֶמַ֤לֶ ְך א ַ
ְב ֹ֨ ֵ
ל־מ ִּדינֵֹ֣ות ַה ֶמלֶ ְך ֹ֒
ְ
הר ִּצים ֮ אֶ ל־כ
ֹוח ְספ ִּ ָ֜רים ְביַ ֵ֣ד ָֽ
ְונִּ ְש ֹ֨ל ַ

ונשלחת  - -יג
תוכן הגזירה:

הּודים ִּמ ַנֹ֨עַר ְועַד־ז ֵָ֜קן ַטַ֤ף ְונ ִּשים ְ֙ ְביֵֹ֣ום אֶ ּ֔חד
ל־היְ ִּ
ּולאַ ֵבֵ֣ד אֶ ת־כ ִ֠ ַ
רג ְ
ה ֵ֣ ֹ
ל ֲ
ְל ַה ְש ִֶּּ֡מיד ַ ָֽ

הביצוע נקבע
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שר הּוא־ ֵֹ֣ח ֶדש אֲד֑ר
ִּב ְשלֹושִ֥ה עשֶׁ֛ר ְל ִֹ֥ח ֶדש ְשנֵים־ע ִ֖
ּושללִ֖ם ל ָֽבֹוז׃
ְ
ל־העַ ִּמ֑ים
ָֽ
ּומ ִּדינּ֔ה גלִ֖ ּוי ְלכ
ל־מ ִּדינ ֵ֣ה ְ
ְ
פַ ְת ֶשֵ֣גֶן ַה ְכ ֗תב ְל ִּהנ ֵ ַָֽ֤תן ּדת ְ֙ ְבכ

הספרים גלויים יד
לכולם

ִּ ָֽל ְהיִֹ֥ות ע ֲִּת ִּ ִ֖דים לַ יִֹ֥ום ַהזֶ ָֽה׃
טו

שּושֵ֣ן הַ ִּביר֑ה
ּדת נִּ ְתנ ִ֖ה ְב ַ
חּופים ְ֙ ִּב ְד ַבֵ֣ר ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ְוהַ ִ֥
ָֽהר ִֵּ֞צים י ְָֽצ ַ֤אּו ְד ִּ
ְו ַה ֶמַ֤לֶ ְך ְוהמן ְ֙ י ְָֽש ֵ֣בּו ִּל ְש ּ֔תֹות ְוה ִּ ִ֥עיר שּושִ֖ן נ ָֽבֹוכה׃ {ס}

המלך והמן ...

מרדכי מזעיק את אסתר

פרק ד
זעקת מרדכי א

ֲשה
ּומ ְר ֳּּד ֗ ַכי י ַדע ְ֙ אֶ ת־כל־א ֲֶשֵ֣ר נַ ָֽע ּ֔
בש ַשִ֖ק ו ֵא֑פֶ ר
ת־בג ּ֔דיו וַיִּ ְל ַ ִ֥
ְ
וַיִּ ְק ַרַ֤ע מ ְר ֳּּדכַ י ְ֙ אֶ
ַויֵצֵ א ְ֙ ְב ֵ֣תֹוְך ה ִּּ֔עיר וַיִּ זְ ַע ֶׁ֛ק זְ ע ִ֥קה גְ דֹולִ֖ה ּומ ָֽרה׃

ב

ר־ה ֶמ֑לֶ ְך
ַ
שעַ
וַי ַ֕בֹוא ַעִ֖ד ִּל ְפנֵ ֵ֣י ַ ָֽ

שק׃
ל־שִ֥עַ ר הַ ֶמִ֖לֶ ְך ִּב ְלבִ֥ ּוש ָֽ
ַ
ִּכֵ֣י ֵאִ֥ין ל ֶׁ֛בֹוא אֶ
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ר־ה ֶמַ֤לֶ ְך וְ דתֹו ְ֙ מַ ִּגּ֔יעַ
ַ
ֲשר ְּד ַב
ּומ ִּדינ֗ה ְמקֹום ְ֙ א ֹ֨ ֶ
ל־מ ִּדינ ֵ֣ה ְ
ְ
ּובכ
ְ

אבל ליהודים ג

ל ַר ִּ ָֽבים׃
ּומ ְס ֵפ֑ד ַשֵ֣ק ו ֵּ֔אפֶ ר י ַצִ֖ע ָֽ
ּוב ִּ ִ֖כי ִּ
הּודים ְוצִ֥ ֹום ְ
ֵא ֶַ֤בל גדֹול ְ֙ לַ יְ ִּ ּ֔
אסתר מתחלחלת ד (ותבואינה)

יסיה ְ֙ ַוי ִַּג ֵ֣ידּו ּ֔לּה ו ִַּת ְת ַח ְל ַחִ֥ל ַהמַ ְלכִ֖ה ְמ ֹ֑אד
ִַ֠ותבֹואנה נַ ָֽע ֲֹ֨רֹות אֶ ְס ֵתַ֤ר ְו ָֽס ִּר ֶֹ֨

ל ֹא קִּ ֵ ָֽבל׃
ּולה ִּ ִ֥סיר שַ ֶׁ֛קֹו ֵ ָֽמעלִ֖יו וְ ִ֥
לח ְבג ִּ ָ֜דים ְל ַה ְל ִּבֵ֣יש ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּד ֗ ַכי ְ
ו ִַּת ְש ֹ֨ ַ

שולחת בגדים
למרדכי

התך נשלח ה
למרדכי

יסַ֤י ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ א ֲֶשֵ֣ר ֶ ָֽהע ֱִּמֵ֣יד ְלפ ֶנּ֔יה
ֲתְך ִּמ ָֽס ִּר ֵ
לה ָ֜
ו ִַּת ְקרא ֩ אֶ ְס ֹ֨ ֵתר ַ ָֽ
ל־מה־זֶ ָֽה׃
ַ
דעַ ת ַמה־זֶ ִ֖ה ְועַ
ו ְַתצַ ּוֵ ִ֖הּו ַעָֽל־מ ְר ֳּּדכ ֑י ל ַ ִ֥

ו
מרדכי מצווה על ז

אסתר לבקש אצל
המלך על עמה

ֲשר ִּל ְפנֵ ִ֥י
ל־רחֵ֣ ֹוב ה ִּּ֔עיר א ֶ ִ֖
ֲתְך ֶ ָֽאל־מ ְר ֳּּדכ ֑י אֶ ְ
ַוי ֵֵצִ֥א ה ִ֖

מלֶ ְך׃
שעַ ר־הַ ֶ ָֽ
ַ ָֽ

ֲשר א ַמַ֤ר המן ְ֙
כסֶ ף א ֹ֨ ֶ
ַו ַיגֶד־לֵ֣ ֹו מ ְר ֳּּד ּ֔ ַכי ֵאִ֖ת כל־א ֲֶש ֵ֣ר קר֑הּו ְו ֵאֵ֣ת ׀ ָֽפר ַשֵ֣ת ַה ֗ ֶ
הּודים ְלאַ ְב ָֽדם׃
ִ֠ ִּל ְשקֹול עַ ל־גִּ נְ זֵ ִ֥י ַה ֶמֶׁ֛לֶ ְך (ביהודיים) ַביְ ִּ ִ֖

ח

ב־הּדת אֲשֶ ר־נִּ ֹ֨ ַתן ְבשּושַ֤ן ְל ַה ְש ִּמידם ְ֙ נ ֵ֣תַ ן ּ֔לֹו
ְואֶ ת־פַ ְת ֶשֵ֣גֶן ְכ ָֽת ִ֠ ַ
ּול ַה ִּג ֵ֣יד ל ּ֑ה
תר ְ
ְל ַה ְר ִ֥אֹות אֶ ת־אֶ ְס ֵ ִ֖
ּול ַב ֵ ִ֥קש ִּמ ְלפנ ִ֖יו עַ ל־עַ ָֽמּה׃
ל־ה ֶמָּ֧לֶ ְך ְל ִּ ָֽה ְת ַחנֶן־לֶׁ֛ ֹו ְ
ַ
ליה ל ֹ֨בֹוא אֶ
ּולצַ ּוֵֹ֣ות ע ֗ ֶ
ְ

ט
אסתר למרדכי :י
מסוכן לבא אל
המלך

רי מ ְר ֳּּד ָֽכי׃
וַי ִ֖בֹוא הֲתְ֑ך ַויַגֵ ֵ֣ד ְלאֶ ְס ּ֔ ֵתר ֵאִ֖ת ִּּד ְב ֵ ִ֥
ֲתְך ו ְַתצַ ּוֵ ִ֖הּו ֶ ָֽאל־מ ְר ֳּּד ָֽכי׃
לה ּ֔
אמר אֶ ְס ֵתר ְ֙ ַ ָֽ
ַת ֹ ֶ
ו ַ֤
יא

ם־מ ִּדינֹֹ֨ות ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך ָֽ ֹי ְד ִּ֗עים
ְ
כל־עַ ְב ֵדֵ֣י ַה ֶּ֡ ֶמלֶ ְך ְועַ
ימית
צר הַ ְפנִּ ִָּ֜
ל־הח ֹ֨ ֵ
ֶ ָֽ
ל־ה ֶמלֶ ְך ֩ אֶ
ַ
ל־אֵ֣יש ְו ִּא ֶּ֡שה א ֲֶשֵ֣ר י ָֽבֹוא־אֶ
א ֲֶשֵ֣ר כ ִּ
א ֲֶשֵ֣ר ָֽל ֹא־יִּ ק ֵ ֗רא אַ ַחַ֤ת ּדתֹו ְ֙ ְלה ִּּ֔מית
ֹושיט־לִ֥ ֹו ַה ֶמֶׁ֛לֶ ְך אֶ ת־שַ ְר ִּ ִ֥ביט ַהזהִ֖ב וְ חי ֑ה
ֲשר יָֽ ִּ
ִ֠ ְל ַבד ֵ ָֽמא ֹ֨ ֶ
לֹושים יָֽ ֹום׃
ל־ה ּ֔ ֶמלֶ ְך ֶז ִ֖ה ְש ִּ ִ֥
ַ
אתי ְ֙ ל ֵ֣בֹוא אֶ
ל ֹא נִּ ְק ֵ ֹ֨ר ִּ
וַ ָֽ א ֲִּנ֗י ַ֤

יב

רי אֶ ְס ֵ ָֽתר׃
ַוי ִַּג ֵ֣ידּו ְלמ ְר ֳּּד ּ֔כי ֵאִ֖ת ִּּד ְב ֵ ִ֥

יג

ִ֥אמר מ ְר ֳּּד ַכִ֖י ְלה ִּשֵ֣יב אֶ ל־אֶ ְס ֵת֑ר
וַי ֹ ֶ
הּודים׃
ל־היְ ִּ ָֽ
ַ
ית־ה ֶמִ֖לֶ ְך ִּמכ
ַ
לט ֵב
שְך ְל ִּהמ ֵ ִ֥
ל־ת ַד ִּמֵ֣י ְבנ ְַפ ּ֔ ֵ
ְ
אַ

אם תחרישי ,הצלה
תעמוד ממקום אחר

יד

ישי ֮ ב ֵע ֵ֣ת ַהז ֹאת ֹ֒
ם־הח ֲֵרֵ֣ש ַ ָֽתח ֲִּר ִּ
ַ ָֽ
ִּכֵ֣י ִּא
ֹאב ֑דּו
הּודים ְ֙ ִּממ ֵ֣קֹום אַ ּ֔ ֵחר ְו ַא ְִ֥ת ּובֵ ית־א ִּ ִ֖ביְך ת ֵ
ֲמֹוד לַ יְ ִּ
רוַח ְו ַהצ ֵ֞לה יַ ָֽע ַ֤
ֶ ֵ֣
ם־ל ֵע ֵ֣ת כזֹּ֔את ִּהגַ ִ֖עַ ְת לַ ַמ ְל ָֽכּות׃
ְ
יֹודעַ ִּא
ּומֵ֣י ֵ ּ֔
ִּ

טו
צומו עלי

שיב ֶ ָֽאל־מ ְר ֳּּד ָֽכי׃
תר ְלה ִּ ִ֥
אמר אֶ ְס ֵ ִ֖
ַת ֹ ֶ
ו ִ֥
טז

שּושן
הנִּ ְמ ְצ ִּאֵ֣ים ְב ֗
הּודים ַ ָֽ
ל־היְ ִּ ָ֜
ַ
לֵ ְך ֩ ְכנֹֹ֨וס אֶ ת־כ
ל־ת ְש ָ֜תּו ְש ַ֤לשֶ ת י ִּמים ְ֙ ַל ֵ֣יְ לה ויֹּ֔ום
ִּ
אכ ֹ֨לּו ְואַ
ל־ת ֹ ְ
ָֽ
ְוצֵ֣ ּומּו ִ֠עלַ י ְואַ
תי אצֵ֣ ּום ֵכ ֑ן
ר ַ ִ֖
ע ֹ
גַם־א ֲִּנִ֥י ְונַ ָֽ ֲ
ל־ה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ א ֲֶשֵ֣ר ָֽל ֹא־כַ ּּ֔דת
ַ
ּוב ֵ֞ ֵכן א ַ֤בֹוא אֶ
ְ
ב ְד ִּתי׃
ְו ַ ָֽכא ֲֶשִ֥ר א ַב ְִ֖ד ִּתי א ָֽ

7
מרדכי מבצע יז
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תה עלִ֖יו אֶ ְס ֵ ָֽתר׃
ר־צ ְּו ִ֥
ִּ
כל אֲשֶ
ע ִֹ֖בר מ ְר ֳּּדכ ֑י ַו ַ֕ ַיעַ ש ְכ ֶׁ֛ ֹ
וַ ָֽ ַֽ ַי ֲ
אסתר באה לפני המלך,
והמשתה הראשון אצל אסתר

פרק ה
א

ישי ו ִַּת ְל ַבַ֤ש אֶ ְס ֵתר ְ֙ ַמ ְל ּ֔כּות
וַיְ ִּהֵ֣י ׀ ַביֵֹ֣ום ַה ְש ִּל ִּ֗

 21בניסן

ימית ֹנִ֖כַ ח ֵבֵ֣ית ַה ֶמ֑לֶ ְך
ית־ה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ַה ְפנִּ ִּּ֔
ַ
ע ֵֹ֞מד ַ ָֽבח ֲַצַ֤ר ֵב
ָֽת ֲ
וַ ַ

אסתר למלך [ללא
הזמנה]

ל־כ ֵסַ֤א ַמ ְלכּותֹו ְ֙ ְב ֵבֵ֣ית ַה ַמ ְל ּ֔כּות ֹנִ֖כַ ח ֶפִ֥תַ ח הַ ָֽביִּ ת׃
ִּ
יֹושב עַ
ִ֠ ְו ַה ֶמלֶ ְך ֵ֞ ֵ

המלך מושיט ב

שרביט הזהב

וַיְ ִּהי ֩ ִּכ ְר ֹ֨אֹות ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך אֶ ת־אֶ ְס ֵתֵ֣ר ַה ַמ ְל ֗כה עֹ ֹ֨ ֶמ ֶדת ְ֙ ֶ ָֽבח ּ֔ ֵצר נ ְָֽשאִ֥ה ֵחִ֖ן ְבעֵ ינ ֑יו
ביט ַהזהב ְ֙ א ֲֶשֵ֣ר ְבי ּ֔דֹו
וַיֹ֨ ֹושֶ ט ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ֗ ֵתר אֶ ת־שַ ְר ִּ ַ֤
ו ִַּת ְק ַרֵ֣ב אֶ ְס ּ֔ ֵתר ו ִַּתגַ ִ֖ע ְב ִ֥ר ֹאש ַהשַ ְר ִּ ָֽביט׃

ג

ַ֤אמר לּה ְ֙ ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך
וַי ֹ ֶ
ַמה־לְִ֖ך אֶ ְס ֵתֵ֣ר ַה ַמ ְלכ ֑ה

מה לך?

לְך׃
ֲצי ַה ַמ ְלכִ֖ ּות ְויִּ נ ֵ ִָֽ֥תן ָֽ
ה־ב ָֽקש ֵתְֶׁ֛ך עַ ד־ח ִּ ִ֥
ַ
ּומ
ַ
אסתר מזמינה ד

למשתה לאותו היום

מה בקשתך?

אמר אֶ ְס ּ֔ ֵתר
ַת ֹ ֶ
ו ֵ֣
ל־ה ֶמִ֖לֶ ְך ט֑ ֹוב
ַ
ִּאם־עַ
יתי ָֽלֹו׃
ש ִּ
תה אֲשֶ ר־ע ִּ ִ֥
ל־ה ִּמ ְש ֶ ִ֖
ַ
י ֹ֨בֹוא ַה ֶמַ֤לֶ ְך ְוהמן ְ֙ ַהיּ֔ ֹום אֶ

ה

ֵ֣אמר ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך
וַי ֹ ֶ
ת־ּד ַבֵ֣ר אֶ ְס ֵת֑ר
לעֲשִ֖ ֹות אֶ ְ
ַ ָֽמהֲרּו ְ֙ אֶ ת־ה ּ֔מן ַ ָֽ

משתה ראשון
אצל אסתר

תה אֶ ְס ֵ ָֽתר׃
ָֽש ִ֥
תה אֲשֶ ר־ע ְ
ל־ה ִּמ ְש ֶ ִ֖
ַ
וַי ַ֤ב ֹא ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְוה ּ֔מן אֶ
ו

אמר ַה ֶמַ֤לֶ ְך ְלאֶ ְס ֵתר ְ֙ ְב ִּמ ְש ֵתֵ֣ה ַה ּ֔ ַייִּ ן
ו ַֹ֨י ֹ ֶ
תְך ְויִּ נ ֵ֣ ֵ ָֽתן ל ְ֑ך
ה־ש ֵ ָֽאל ֵ ִ֖
ְ
ַמ

שאלה
בקשה

ֲצי ַה ַמ ְלכִ֖ ּות ְו ֵתעָֽש׃
ה־ב ָֽקש ֵתְֶׁ֛ך עַ ד־ח ִּ ִ֥
ַ
ּומ
ַ
אסתר מזמינה ז
למשתה שני

ֹאמ֑ר
תר וַת ַ
ַתעַ ן אֶ ְס ֵ ִ֖
ו ַ ִ֥

שאלה

ּוב ָֽקש ִּ ָֽתי׃
ְש ֵ ָֽאל ִּ ִ֖תי ַ
ח

ובקשה

ל־ה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ּ֔טֹוב
ַ
אתי ָ֜ ֵחן ְבעֵ ינֵ ֵ֣י ַה ֗ ֶמלֶ ְך וְ ִּאם־עַ
ִּאם־מ ֹ֨צ ִּ
ת־ב ָֽקש ִּת֑י
ַ
לעֲשִ֖ ֹות אֶ
ת־ש ֵאֵ֣ל ִּּ֔תי ְו ַ ָֽ
ְ
ל ֵתת ְ֙ אֶ

ובקשה

ל־ה ִּמ ְש ֶתה ְ֙ א ֲֶשֵ֣ר ֶ ָֽאע ֱֶשֵ֣ה ל ּ֔ ֶהם
ַ
י ָּ֧בֹוא ַה ֶמֵ֣לֶ ְך ְוה ֗מן אֶ
ּומחִ֥ר ֶ ָֽאע ֱֶשִ֖ה ִּכ ְד ַבִ֥ר ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃
תוכנית המן לגבי מרדכי
חמת המן על ט
מרדכי

ִ֖ח וְ טֵ֣ ֹוב ֵל ֑ב
ַוי ֵֵצַ֤א המן ְ֙ ַביֵֹ֣ום ַה ּ֔הּוא ש ֵמ ַ
ְו ִּכ ְראֹות ֩ ה ֹ֨מן ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּד ָ֜ ַכי ְב ַשֵ֣עַ ר ַה ֗ ֶמלֶ ְך ְול ֹא־קם ְ֙ ְול ֹא־זֵ֣ע ִּמ ּ֔ ֶמנּו
וַיִּ מ ֵלִ֥א המֶׁ֛ן ַעָֽל־מ ְר ֳּּד ַכִ֖י חֵ ָֽמה׃

שאלה

8
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המן מספר
למקורביו על
מרדכי

י

יתֹו
ל־ב ֑
ֵ
וַיִּ ְתאַ ַפֵ֣ק ה ּ֔מן וַי ִ֖בֹוא אֶ
וַיִּ ְש ַלֶׁ֛ח וַי ֵבִ֥א אֶ ת־ ָֹֽאהֲבִ֖יו ְואֶ ת־ ֶז ִ֥ ֶַֽרש ִּא ְש ָֽתֹו׃

יא

וַיְ ַס ֹ֨ ֵפר ל ֶהִ֥ם המֶׁ֛ן
רב בנ ֑יו
ת־כ ִ֥בֹוד ע ְש ִ֖רֹו ְו ֵ֣ ֹ
ְ
אֶ
די הַ ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ֲשר גִּ ְּדלַ֤ ֹו ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְו ֵאֵ֣ת א ֲֶשֵ֣ר נִּ ְש ּ֔אֹו עַ ל־הַ ש ִּ ִ֖רים וְ עַ ְב ֵ ִ֥
ְואֵ ת ֩ כל־א ֹ֨ ֶ

יב

ֹאמר ֮ המן ֹ֒
וַי ֶ
תה אֲשֶ ר־עשִ֖תה
ל־ה ִּמ ְש ֶ ִ֥
ַ
ם־ה ֶמֶׁ֛לֶ ְך אֶ
ַ
א־ה ִּביאה ֩ אֶ ְס ֹ֨ ֵתר ַה ַמ ְלכָּ֧ה ִּע
ַאֵ֣ף ָֽל ֹ ֵ
ם־ה ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ַ
ַם־למחֶׁ֛ר א ֲִּנִ֥י ָֽקרּוא־לִּ֖ה ִּע
ְ
ם־אֹות֑י ְוג
ִּ
ִּכֵ֣י ִּא
יג

הּודי
ֲשר א ֲִּנַ֤י רֹאֶ ה ְ֙ אֶ ת־מ ְרּדֳּ ַכ ֵ֣י הַ יְ ִּ ּ֔
ל־עת א ֹ֨ ֶ
ְוכל־ ֶזַ֕ה אֵ ינֶ ִ֥נּו שֹוֶ ִ֖ה ִּל֑י ְבכ ֗ ֵ
יֹושִ֖ב ְב ַשִ֥עַ ר ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ֵ

עצת זרש :יד
יעשו עץ

ֲביו
אמר לֹו ֩ ֶז ֶֹ֨רש ִּא ְש ָ֜תֹו ְוכל־ ָֹֽאה ֗
ַת ֹ ֶ
ו ֵ֣
יַ ָֽעֲשּו־עֵ ץ ֮ ג ֵֹ֣ב ַּה ח ֲִּמ ִּשֵ֣ים אַ מה ֹ֒
א ֵֹ֣מר לַ ֗ ֶמלֶ ְך ְויִּ ְתלַ֤ ּו ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּדכַ י ְ֙ ע ּ֔ליו
ּוב ֵֹ֣ב ֶקר ׀ ֱ
ַ
תה ש ֵמ ַ֑ח
ל־ה ִּמ ְש ֶ ִ֖
ַ
ם־ה ֶמִ֥לֶ ְך אֶ
ַ
א־ע
ּוב ֹ ִּ
ָֽ
יטָּ֧ב ַהּדבֶׁ֛ר ִּל ְפנֵ ִ֥י המִ֖ן וַיַ ִ֥עַ ש ה ֵעָֽץ׃ {ס}
וַיִּ ַ

המן עושה העץ

"ככה יעשה לאיש"

פרק ו
ספר הזיכרונות א

דה ְשנַ ֵ֣ת ַה ֶמ֑לֶ ְך
ַב ַל ֵ֣יְ לה ַה ּ֔הּוא ָֽנ ְַֽד ִ֖
ָֽהיִּ֥ו נִּ ְקר ִּ ִ֖אים ִּל ְפנֵ ִ֥י הַ ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ת־סַ֤פֶ ר ַהזִּ ְכרֹנֹות ְ֙ ִּּד ְב ֵרֵ֣י ַהי ִּּ֔מים ו ִַּי ְ
ֵ
אמר ְלה ִֵּ֞ביא אֶ
ו ַ֗י ֹ ֶ

ב

יסֵ֣י הַ ּ֔ ֶמלֶ ְך
ל־בגְ תֵ֣נא ו ֗ ֶת ֶרש ְש ֵני ְ֙ ָֽס ִּר ֵ
ִּ
וַיִּ מ ֵצֵ֣א כ ֗תּוב אֲשֶ ר ֩ ִּה ִּגֹ֨יד מ ְרּדֳּ ָ֜ ַכי עַ
ֲח ְשו ֵָֽרֹוש׃
רי ַה ַס֑ף א ֲֶשַ֤ר ִּב ְקשּו ְ֙ ִּל ְש ֵ֣ל ַח יּ֔ד ַב ֶמִ֖לֶ ְך א ַ
ִּמ ָֹֽש ְמ ֵ ִ֖

ג

ֵ֣אמר ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך
וַי ֹ ֶ

ֲשה יְ ָּ֧קר ּוגְ דּולֶׁ֛ה ְלמ ְר ֳּּד ַכִ֖י עַ ל־ ֶז֑ה
ַ ָֽמה־ ַנע ֵ֞

אמ ָ֜רּו נַ ָֽע ֲֵרַ֤י ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְמש ְֵ֣ר ּ֔תיו
ו ַֹ֨י ֹ ְ
ד

ִ֥אמר ַה ֶמִ֖לֶ ְך
וַי ֹ ֶ

ָֽל ֹא־ ַנעֲשִ֥ה ִּע ִ֖מֹו ּד ָֽבר׃

בח ֵצ֑ר
ִּמֵ֣י ֶ ָֽ

ֵ֣יצֹונה לֵ א ֵֹ֣מר לַ ּ֔ ֶמלֶ ְך ִּל ְתלֹות ְ֙ ֶ ָֽאת־מ ְרּדֳּ ּ֔ ַכי
ּ֔
ית־ה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ַה ִּח
ַ
לח ֲַצַ֤ר ֵב
ְוהמֵ֣ן ֗בא ַ ָֽ

המן בא למלך

ר־ה ִּ ִ֥כין ָֽלֹו׃
ֵ
עַ ל־ה ֵעִ֖ץ אֲשֶ
ה

אמ ָ֜רּו נַ ָֽע ֲֵרַ֤י ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ אֵ ּ֔ליו
ו ַֹ֨י ֹ ְ
ִ֥אמר ַה ֶמִ֖לֶ ְך
וַי ֹ ֶ

ו

ִּהנֵ ִ֥ה המִ֖ן עֹ ֵמ ֵ֣ד ֶ ָֽבח ֵצ֑ר

י ָֽבֹוא׃

וַיבֹוא ֮ המן ֹ֒
ַ֤אמר לֹו ְ֙ ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך
וַי ֹ ֶ

ֲשֹות ב ִּ ַ֕איש א ֲֶשִ֥ר ַה ֶמִ֖לֶ ְך ח ֵפֵ֣ץ ִּ ָֽביק ֑רֹו
ה־לע ַ֕
ַ ָֽ
ַמ

יֹותר ִּמ ֶ ָֽמנִּ י׃
לעֲשִ֥ ֹות יְ ִ֖קר ֵ ִ֥
פץ ַה ֶמֶׁ֛לֶ ְך ַ ָֽ
ַ֤אמר המן ְ֙ ְב ִּל ּ֔בֹו ְל ִֵּ֞מי י ְַח ִ֥ ֹ
וַי ֹ ֶ
הצעת המן ז

ל־ה ֶמ֑לֶ ְך
ַ
ִ֥אמר המִ֖ן אֶ
וַי ֹ ֶ
ִּ ַ֕איש א ֲֶשִ֥ר ַה ֶמִ֖לֶ ְך ח ֵפִ֥ץ ִּ ָֽביק ָֽרֹו׃
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ש־בֹו ַה ֶמ֑לֶ ְך
ִ֖
ל ַב
ֲשר ָֽ
י ִֹּ֨ביאּו ְ֙ ְל ֵ֣בּוש ַמ ְל ּ֔כּות א ֶ ִ֥
ֹאשֹו׃
ֲשר ר ַכַ֤ב עליו ְ֙ ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך וַ ָֽ א ֲֶשִ֥ר נִּ ַתֶׁ֛ן ֶכ ִֶ֥תר מַ ְלכִ֖ ּות ְבר ָֽ
ְו ֗סּוס א ֹ֨ ֶ

ט

ַד־איש ִּמש ֵרַ֤י ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ַ ָֽהפַ ְר ְת ִּּ֔מים
ִּ ֵ֞
ְונ ֹ֨תֹון ַה ְל ָ֜בּוש ְו ַה ֗סּוס עַ ל־י
ְו ִּה ְל ִֹּ֨ב ישּו ְ֙ אֶ ת־ה ִּ ּ֔איש א ֲֶשִ֥ר ַה ֶמִ֖לֶ ְך ח ֵפֵ֣ץ ִּ ָֽביק ֑רֹו
ל־הסּוס ְ֙ ִּב ְר ֵ֣חֹוב ה ִּּ֔עיר ְו ָֽק ְר ֵ֣אּו ְלפנּ֔יו
ַ
ְו ִּה ְר ִּכיבַ֤הּו עַ
כ ַ֚כה יֵ ָֽע ֶשֵ֣ה ל ִּ ּ֔איש א ֲֶשִ֥ר ַה ֶמִ֖לֶ ְך ח ֵפִ֥ץ ִּ ָֽביק ָֽרֹו׃

הוראת המלך י

אמר ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך ְלה ֗מן
ו ַֹ֨י ֹ ֶ
כא ֲֶשֵ֣ר ִּּד ַּ֔ב ְרת
ת־הסּוס ְ֙ ַ ָֽ
ַ
ת־ה ְל ַ֤בּוש ְואֶ
ַ
ִ֠ ַמ ֵהר ַ ֵ֣קח אֶ
יֹושִ֖ב ְב ַשֵ֣עַ ר ַה ֶמ֑לֶ ְך
הּודי ַה ֵ
וַ ָֽ עֲשֵ ה־כֵ ן ְ֙ ְלמ ְר ֳּּד ַכ ֵ֣י ַהיְ ִּ ּ֔
כל א ֲֶשִ֥ר ִּּד ַ ָֽב ְרת׃
ל־ת ֵפֵ֣ל ּד ּ֔בר ִּמ ִ֖ ֹ
ַ
אַ

" ָככָה יֵעָ שֶ ה יא

לָאִּ יׁש"

ת־ה ְל ֵ֣בּוש ְואֶ ת־הַ ּ֔סּוס ַוי ְַל ֵבִ֖ש ֶ ָֽאת־מ ְרּדֳּ כ ֑י
ַ
וַיִּ ַ ַ֤קח המן ְ֙ אֶ
יבהּו ְ֙ ִּב ְר ֵ֣חֹוב ה ִּּ֔עיר וַיִּ ְקרֵ֣א ְלפנּ֔יו
ַוי ְַר ִּכ ֵֹ֨
כ ַ֚כה יֵ ָֽע ֶשֵ֣ה ל ִּ ּ֔איש א ֲֶשִ֥ר ַה ֶמִ֖לֶ ְך ח ֵפִ֥ץ ִּ ָֽביק ָֽרֹו׃

יב

ל־שֵ֣עַ ר ַה ֶמ֑לֶ ְך
ַ
וַי ִ֥שב מ ְר ֳּּד ַכִ֖י אֶ
יתֹו א ֵבִ֖ל וַ ָֽ חֲפִ֥ ּוי ָֽר ֹאש׃
ל־ב ּ֔
ֵ
ְוהמן ְ֙ נִּ ְד ַחֵ֣ף אֶ

המן מספר יג
למקורביו

ֲביו ֵאִ֖ת כל־א ֲֶשֵ֣ר קר֑הּו
ּולכל־ ֵֹ֣אה ּ֔
וַיְ ַס ֹ֨ ֵפר ה ָ֜מן ְל ֶז ֶַָּ֤֑רש ִּא ְשתֹו ְ֙ ְ
אמרּו ֩ ֹ֨לֹו חֲכ ָ֜מיו ְו ֶז ֵ֣ ֶָּ֑רש ִּא ְש ֗תֹו
ו ַָֽי ֹ ְ
א־תּוכ ֵ֣ל ּ֔לֹו
ַ
פל ְלפניו ְ֙ ָֽל ֹ
ה ִּח ֹ֨לֹות ִּלנְ ַ֤ ֹ
הּודים מ ְר ֳּּד ֵ֞ ַכי אֲשֶ ר ֩ ַ ָֽ
ִּאֵ֣ם ִּמזֶ ֵַָּ֣֑רע ַהיְ ִּ ֶּ֡
ִּ ָֽכי־נפִ֥ ֹול ִּתפִ֖ ֹול ְלפנָֽיו׃

יד

יסִ֥י הַ ֶמִ֖לֶ ְך ִּה ִּג ֑יעּו
עֹודם ְ֙ ְמ ַד ְב ִּ ֵ֣רים ִּע ּ֔מֹו ְו ָֽס ִּר ֵ
תה אֶ ְס ֵ ָֽתר׃
ָֽש ִ֥
תה אֲשֶ ר־ע ְ
ל־ה ִּמ ְש ֶ ִ֖
ַ
ַוי ְַב ִֹּ֨הלּו ְ֙ ְלה ִּבֵ֣יא אֶ ת־ה ּ֔מן אֶ
במשתה השני אצל אסתר

פרק ז
א

כה׃
תר ַה ַמ ְל ָֽ
וַי ַ֤ב ֹא ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְוה ּ֔מן ִּל ְש ִ֖תֹות ִּעם־אֶ ְס ֵ ִ֥

ב

ֹאמר ֩ ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ָ֜ ֵתר גַ ֵ֣ם ַביַֹ֤ום ַהשֵ נִּ י ְ֙ ְב ִּמ ְש ֵתֵ֣ה ַה ּ֔ ַייִּ ן
וַי ֶ
תר ַה ַמ ְלכִ֖ה ְו ִּתנ ֵ ֵָֽ֣תן ל ְ֑ך
ה־ש ֵ ָֽאל ֵתְֶׁ֛ך אֶ ְס ֵ ִ֥
ְ
ַמ
ֲצי ַה ַמ ְלכִ֖ ּות ְו ֵתעָֽש׃
ה־ב ָֽקש ֵתְֶׁ֛ך עַ ד־ח ִּ ִ֥
ַ
ּומ
ַ

אסתר מבקשת ג
על עמה
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שאלה
בקשה

ֹאמר
ַתעַ ן אֶ ְס ֵתַ֤ר ַה ַמ ְלכה ְ֙ וַת ּ֔ ַ
ו ֹ֨ ַ
ל־ה ֶמִ֖לֶ ְך ט֑ ֹוב
ַ
אתי ֵחַ֤ן ְבעֵ י ֶנֹ֨יָך ְ֙ ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ְו ִּאם־עַ
ִּאם־מ ֹ֨צ ִּ
ן־לַ֤י נ ְַפ ִּשי ְ֙ ִּב ְש ֵאֵ֣ל ִּּ֔תי ְועַ ִּ ִ֖מי ְב ַב ָֽקש ִּ ָֽתי׃
ִּתנ ֶָֽת ִּ
ד

ּולאַ ֵב֑ד
לה ֲֵ֣רֹוג ְ
כ ְרנּו ְ֙ א ֲִּנ ֵ֣י ְועַ ִּּ֔מי ְל ַה ְש ִּ ִ֖מיד ַ ָֽ
כי נִּ ְמ ֹ֨ ַ
ִּ ַ֤
ֱר ְש ִּתי
כ ְרנּו ְ֙ ֶ ָֽהח ַ ּ֔
לעֲב ִּ ֹ֨דים ְו ִּל ְשפ ַ֤חֹות נִּ ְמ ֹ֨ ַ
ִ֠ ְו ִּאלּו ַ ָֽ
ִּכֵ֣י ֵאִ֥ין ַהצֶׁ֛ר שֹוֶ ִ֖ה ְבנֵ ִַֽ֥זֶק ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃ {ס}

שאלה
בקשה

31

מגילת אסתר
ה

ֵרֹוש וַיִֹ֖אמֶ ר ְלאֶ ְס ֵתֵ֣ר ַה ַמ ְלכ ֑ה
ֲח ְשו ּ֔
אמר ְ֙ ַה ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
ו ַֹ֨י ֹ ֶ
כן׃
לעֲשִ֥ ֹות ֵ ָֽ
ר־מל ִ֥אֹו ִּל ִ֖בֹו ַ ָֽ
ְ
ִּמֵ֣י ִ֥הּוא ֶזה ְ֙ ְו ֵ ָֽאי־ ֶזֵ֣ה ּ֔הּוא אֲשֶ

ו

אמר אֶ ְס ּ֔ ֵתר
ַת ֹ ֶ
ו ֵ֣
רע ַהזֶ ֑ה
ִּא ַ֚יש ַצֵ֣ר ְואֹו ֵיּ֔ב המִ֥ן ה ִ֖

"הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶה"

כה׃
ְוהמֵ֣ן נִּ ְב ּ֔ ַעת ִּמ ִּל ְפנֵ ִ֥י ַה ֶמִ֖לֶ ְך וְ ַה ַמ ְל ָֽ
בגינה ,ז
ועל המיטה

ְו ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך ַ֤קם ַ ָֽבחֲמתֹו ְ֙ ִּמ ִּמ ְש ֵתֵ֣ה ַה ּ֔ ַייִּ ן אֶ ל־גִּ נַ ִ֖ת ַה ִּבית֑ן
ְוהמֵ֣ן ע ֗ ַמד ְל ַב ֵ ַ֤קש עַ ל־נ ְַפשֹו ְ֙ ֵ ָֽמאֶ ְס ֵתֵ֣ר ַה ַמ ְל ּ֔כה
הרעִ֖ה מֵ ֵאִ֥ת הַ ֶ ָֽמלֶ ְך׃
תה אֵ לֶׁ֛יו ָֽ
ִּכֵ֣י ר ּ֔אה ִּ ָֽכי־כ ְל ִ֥

ח

ל־בֵ֣ית ׀ ִּמ ְש ֵתֵ֣ה ַה ֗ ַייִּ ן
ֵ
יתן אֶ
ְו ַה ֶּ֡ ֶמלֶ ְך שב ֩ ִּמגִּ ַנֹ֨ת ַה ִּב ָ֜
ליה
ל־ה ִּמטה ְ֙ א ֲֶשֵ֣ר אֶ ְס ֵתֵ֣ר ע ּ֔ ֶ
ַ
ֹפל עַ
ְוהמן ְ֙ נ ֗ ֵ
ֵ֣אמר ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך
וַי ֹ ֶ

ת־ה ַמ ְלכֶׁ֛ה ִּע ִּ ִ֖מי ַבב֑יִּ ת
ַ
הגַם ִּל ְכ ָּ֧בֹוש אֶ
ִ֠ ֲ

ּופנֵ ִ֥י המִ֖ן ח ָֽפּו׃
ַהּד ֗בר יצא ְ֙ ִּמ ִּפֵ֣י ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ְ
עצת חרבונה ט

יסים ִּל ְפנֵ ֵ֣י ַה ֗ ֶמלֶ ְך
ן־ה ָֽס ִּר ִָּ֜
ֵ֣אמר ִ֠חַ ְרבֹונה אֶ ֹ֨חד ִּמ ַ
וַי ֹ ֶ
גַ ֵ֣ם ִּהנֵ ָֽה־ה ֵע ֵ֣ץ אֲשֶ ר־עשָׂ֪ה המָ֟ן ְ ָֽלמ ְר ֳּּד ֵ֞ ַכי א ֲֶשָּ֧ר ִּּדבֶ ר־טֵ֣ ֹוב עַ ל־הַ ֗ ֶמלֶ ְך
עֹ ֵמד ְ֙ ְב ֵבֵ֣ית ה ּ֔מן ג ִֹ֖ב ַּה ח ֲִּמ ִּשֵ֣ים אַ מ֑ה
ליו׃
ִ֥אמר ַה ֶמִ֖לֶ ְך ְתלִ֥הּו ע ָֽ
וַי ֹ ֶ

תולים את המן י

ר־ה ִּכֵ֣ין ְלמ ְר ֳּּדכ ֑י
ֵ
וַיִּ ְתלּו ְ֙ אֶ ת־ה ּ֔מן עַ ל־ה ֵעִ֖ץ אֲשֶ
וַ ָֽ ח ֲַמִ֥ת ַה ֶמִ֖לֶ ְך ש ָֽככה׃ {ס}
היתר ליהודים להכות באויביהם

פרק ח
בית המן לאסתר א

ת־בִ֥ית המִ֖ן צ ֵֹרֵ֣ר
ֵ
ֲח ְשוֵרֹוש ְ֙ ְלאֶ ְס ֵתֵ֣ר ַה ַמ ְל ּ֔כה אֶ
מ לֶ ְך א ַ
ַביֵֹ֣ום ַה ֗הּוא נ ֵ֞ ַתן ַה ֶ ַ֤
(היהודיים)

הּודים
ַהיְ ִּ ֑

הּוא־לּה׃
ָֽ
תר ַמִ֥ה
י־ה ִּגִ֥ידה אֶ ְס ֵ ִ֖
ּומ ְר ֳּּד ֗ ַכי ב ַ֚א ִּל ְפנֵ ֵ֣י ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ִּ ָֽכ ִּ

טבעת המן למרדכי

ב

ו ַֹ֨י ַסר ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך אֶ ת־טַ ַב ְע ֗תֹו א ֲֶשַ֤ר ֶ ָֽהע ֱִּביר ְ֙ ֵ ָֽמה ּ֔מן וַ ָֽ ַֽיִּ ְתנ ִּ֖ה ְלמ ְרּדֳּ כ ֑י
ל־בִ֥ית ה ָֽמן׃ {ס}
ֵ
וַתָּ֧שֶ ם אֶ ְס ֵתֶׁ֛ר ֶ ָֽאת־מ ְר ֳּּד ַכִ֖י עַ

בקשת אסתר ג

לבטל גזירת המן

ֶן־לֹו
פל ִּל ְפנֵ ֵ֣י ַרגְ ל ֑יו ו ֵַת ְֵ֣ב ְך ו ִַּת ְתחַ נ ֗
ֹוסף אֶ ְס ֗ ֵתר ו ְַת ַד ֵבר ְ֙ ִּל ְפנֵ ֵ֣י ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ו ִַּת ִ֖ ֹ
ַת ֶ
ו ֵ֣
הּודים׃
ְל ַ ָֽהע ֲִּביר ְ֙ אֶ ת־רעַ ת ְ֙ המ ֵ֣ן ָֽהאֲג ִּגּ֔י ְואֵ ת ְ֙ ַ ָֽמחֲשַ ְב ּ֔תֹו א ֲֶשִ֥ר ח ַשִ֖ב עַ ל־הַ יְ ִּ ָֽ

ד

ַויַֹ֤ושֶ ט ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְלאֶ ְס ּ֔ ֵתר ֵאִ֖ת שַ ְר ִּבֵ֣ט הַ זה֑ב
ע ִֹ֖מד ִּל ְפנֵ ִ֥י ַה ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ָֽת ֲ
וַתֵ֣קם אֶ ְס ּ֔ ֵתר וַ ַ

ה

ֹאמר
ִַ֠ות ֶ
ָּ֧אתי ֵחֵ֣ן ְלפנ֗יו ְוכ ֵשַ֤ר הַ ּדבר ְ֙ ִּל ְפנֵ ֵ֣י הַ ּ֔ ֶמלֶ ְך
ל־ה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ָ֜טֹוב ְו ִּאם־מצ ִּ
ַ
ִּאם־עַ
ְוטֹובִ֥ה א ֲִּנִ֖י ְבעֵ ינ ֑יו

מגילת אסתר

33

האֲג ִּגּ֔י
ֲש ֶבת המַ֤ן ֶ ָֽבן־הַ ְמ ֹ֨דתא ְ֙ ָֽ
ת־ה ְספ ִּ ֗רים ַ ָֽמח ָ֜ ֶ
ַ
יִּ כ ֵ֞ ֵתב ְלה ִּשֵ֣יב אֶ
ל־מ ִּדינִֹ֥ות הַ ֶ ָֽמלֶ ְך׃
ְ
הּודים א ֲֶשִ֖ר ְבכ
ת־היְ ִּ ּ֔
ַ
א ֲֶשֵ֣ר כ ֗ ַתב ְלאַ ֵבד ְ֙ אֶ
ו

יתי ָֽברעִ֖ה אֲשֶ ר־יִּ ְמצֵ֣א אֶ ת־עַ ִּמ֑י
ִ֠ ִּכי ֵ ָֽאיככַ֤ה אּוכַ ל ְ֙ ְוָֽר ִּ ּ֔א ִּ
דן ָֽמֹולַ ְד ִּ ָֽתי׃ {ס}
יתי ְבא ְב ַ ִ֖
ְו ֵ ָֽאיככַ֤ה אּוכַ ל ְ֙ ְוָֽר ִּ ּ֔א ִּ

ז

הּודי
רש ְ֙ ְלאֶ ְס ֵתֵ֣ר ַה ַמ ְל ּ֔כה ָּֽו ְלמ ְר ֳּּד ַכִ֖י הַ יְ ִּ ֑
ֲח ְש ֵו ֹ
אמר ַה ֶמַ֤לֶ ְך א ַ
ו ַֹ֨י ֹ ֶ
ִּה ֵנֹ֨ה ֵבית־ה ָ֜מן נ ַת ִֵּ֣תי ְלאֶ ְס ֗ ֵתר ְואֹתֹו ְ֙ תלֵ֣ ּו עַ ל־ה ּ֔ ֵעץ
הּודים׃
ַע ֶׁ֛ל אֲשֶ ר־ש ַלִ֥ח י ִ֖דֹו (ביהודיים) ַביְ ִּ ָֽ

אישור המלך
לכתוב ספרים
חדשים

ח

הּודים כַ טַ֤ ֹוב ְב ֵעָֽינֵיכֶ ם ְ֙ ְב ֵשֵ֣ם הַ ּ֔ ֶמלֶ ְך
ל־היְ ִּ ָ֜
ַ
ִ֠ ְואַ ֶתם ִּכ ְת ֹ֨בּו עַ
ְו ִּח ְת ִ֖מּו ְבטַ ַבֵ֣עַ ת ַה ֶמ֑לֶ ְך
ם־ה ֗ ֶמלֶ ְך ְונ ְַח ֶׁ֛תֹום ְבטַ ַבִ֥עַ ת הַ ֶמִ֖לֶ ְך ֵאִ֥ין ְלה ִּ ָֽשיב׃
ַ
י־כ ֵ֞תב אֲשֶ ר־נִּ ְכתֵ֣ב ְבשֵ
ִּ ָֽכ ְ

הספרים
ט

ת־ה ִּהיא
י־ה ֶמֵ֣לֶ ְך ָֽבעֵ ִ֠ ַ
וַיִּ ָֽק ְר ֵ֣אּו ס ְֹפ ֵ ָֽר ַ
ישי הּוא־ ֵֹ֣ח ֶדש ִּסיו֗ן ִּב ְשלֹושֵ֣ה ְועֶ ְש ִּרים ֮ בֹו ֹ֒
ַב ֹֹ֨ח ֶדש ַה ְש ִּל ִָּ֜
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ר־צּו ֵ֣ה מ ְר ֳּּד ַכ ֵ֣י
ִּ
וַיִּ כ ֵתֵ֣ב ְ ָֽככל־אֲשֶ

כותבים הספרים
לכל המדינות

ים־ו ַהפַ חֹות ֩ ְוש ֵ ֹ֨רי הַ ְמ ִּדינָֹ֜ות
ְ
ֲח ְש ַּד ְר ְפ ִּ ָֽנ
הּודים ְו ֶאֵ֣ל הא ַ
ל־היְ ִּ ֶּ֡
ַ
אֶ
ּומאה ְ֙ ְמ ִּדינּ֔ה
ד־כּוש ֶש ֵַ֣בע ְועֶ ְש ִּ ַ֤רים ֵ
֗
א ֲֶשֵ֣ר ׀ ֵמ ֵֹ֣הּדּו ְועַ
הּודים ִּכ ְכתבִ֖ם וְ ִּכ ְלשֹונָֽם׃
ל־היְ ִּ ּ֔
ַ
שנֹ֑ו ְו ֶֹ֨א
ּומ ִּדינה ְ֙ ִּכ ְכת ּ֔בּה ְו ַעִ֥ם ועִ֖ם ִּכ ְל ֹ
ְמ ִּדינ ַ֤ה ְ
י

שולחים הספרים

ֲח ְש ֵו ֹּ֔רש ַוי ְַח ִֹ֖תם ְבטַ ַבֵ֣עַ ת ַה ֶמ֑לֶ ְך
וַיִּ ְכ ֹ֗תב ְבשֵ ם ְ֙ ַה ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
ה ַרמ ִּ ָֽכים׃
ר ְכ ֵבַ֤י ה ֶ ֹ֨רכֶ ש ְ֙ ָֽהאֲחַ ְש ְתר ִּנּ֔ים ְבנֵ ִ֖י ָֽ
סּוסים ָֽ ֹ
הר ִֹּ֨צים ַב ִָּ֜
וַיִּ ְש ַל ֵ֣ח ְספ ִּ ֶּ֡רים ְב ַיד ֩ ָֽ
יא

תוכן הספרים:
אישור המלך
ליהודים להכות
באויביהם ב23 -
באדר

ל־עיר־ו ִּ֗עיר
הּודים ׀ א ֲֶשֵ֣ר ְבכ ִּ
אֲשֶ ר ֩ נ ֹ֨ ַתן ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך לַ יְ ִּ ֵ֣
ּולאַ ֵָ֜בד
ה ֹֹ֨רג ְ
ל ֲ
ע ֵֹ֣מד עַ ל־נ ְַפשם ֹ֒ ְל ַה ְש ִּמיד ֩ ְו ַ ָֽ
ל ֲ
ְל ִּהק ֵהל ֮ ְו ַ ָֽ

במקום ְולַ הֲ רֹג יש גרסה
הרֹג .והמקפידים קוראים
לַ ֲ
שתי הגרסאות

ּושללִ֖ם ל ָֽבֹוז׃
ֹתם ַט ֵ֣ף ְונ ִּש֑ים ְ
ּומ ִּדינ ֶׁ֛ה ַהצ ִּ ִ֥רים א ִ֖
ל־חיל ַע ָּ֧ם ְ
ֹ֨ ֵ
אֶ ת־כ
יב

ֲח ְשו ֵ֑רֹוש
ל־מ ִּדינִֹ֖ות ַה ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
ְ
ְביֵֹ֣ום אֶ ּ֔חד ְבכ
ֲדר׃
שר הּוא־ ִֹ֥ח ֶדש א ָֽ
ִּב ְשלֹושִ֥ה עשֶׁ֛ר ְל ִֹ֥ח ֶדש ְשנֵים־ע ִ֖

הספרים  -גלויים יג
לכולם

הרצים יד

ל־העַ ִּמ֑ים
ָֽ
ּומ ִּדינּ֔ה גלִ֖ ּוי ְלכ
ל־מ ִּדינ ֵ֣ה ְ
ְ
פַ ְת ֶשֵ֣גֶן ַה ְכ ֗תב ְל ִּהנ ֵ ַָֽ֤תן ּדת ְ֙ ְבכ
ְו ִּ ָֽל ְהיֹֹ֨ות

(היהודיים)

יהם׃
ידים ְ֙ לַ יֵֹ֣ום הַ ּ֔ ֶזה ְל ִּהנ ֵ ִ֖קם מֵ ָֹֽאיְ בֵ ֶ ָֽ
הּודים (עתודים) ע ֲִּת ִּ
ַהיְ ִּ ַ֤

חּופים ִּב ְד ַבֵ֣ר הַ ֶמ֑לֶ ְך
ּוד ִּ ִ֖
לים ְ
ֲח ְש ְתר ִּנּ֔ים י ְִ֥צ ֶׁ֛אּו ְמ ָֹֽבה ִּ ִ֥
הא ַ
ר ְכ ֵבַ֤י ה ֶ ֹ֨רכֶ ש ְ֙ ָֽ
ָֽהר ִֵּ֞צים ָֽ ֹ
ירה׃ {ס}
שּושִ֥ן ַה ִּב ָֽ
ּדת נִּ ְתנ ִ֖ה ְב ַ
ְו ַה ִ֥

שמחה
מרדכי טו

ּומ ְר ֳּּד ֵ֞ ַכי יצֵ֣א ׀ ִּמ ִּל ְפנֵ ֵ֣י ַה ֗ ֶמלֶ ְך
ִּב ְל ַ֤בּוש ַמ ְלכּות ְ֙ ְת ֵכ ֵ֣לֶ ת ו ּ֔חּור וַ ָֽ ע ֲֶט ֶַ֤רת זהב ְ֙ גְ דֹו ּ֔לה וְ תַ ְכ ִּ ִ֥ריְך בִ֖ ּוץ וְ אַ ְרגמ֑ן

בשושן

שּושן ָֽצהֲלִ֖ה ְוש ֵ ָֽמחה׃
ּ֔
ְוה ִּעֵ֣יר

;
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יקר׃
שן ִּו ָֽ
אֹורה ְו ִּש ְמח֑ה ְוש ֹ ִ֖
ִ֖
תה
הּודים ָֽהיְ ִ֥
לַ יְ ִּ ַ֕

בכל המדינות טז
יז

ֲשר ְּדבַ ר־הַ ֶמַ֤לֶ ְך וְ דתֹו ְ֙ מַ ִּגּ֔יעַ
ל־עֵ֣יר ו ִּ֗עיר ְמקֹום ְ֙ א ֹ֨ ֶ
ּובכ ִּ
ּומ ִּדינָ֜ה ְ
ל־מ ִּדינֹ֨ה ְ
ְ
ּובכ
ְ
תה ְויֵֹ֣ום ט֑ ֹוב
הּודים ִּמ ְש ֶ ִ֖
ִּש ְמחַ֤ה ְוששֹון ְ֙ לַ יְ ִּ ּ֔
יהם׃
הּודים עֲלֵ ֶ ָֽ
ד־היְ ִּ ִ֖
ַ
ֲדים ִּ ָֽכי־נ ַפִ֥ל ַ ָֽפ ַח
ְו ַר ִֵּ֞בים ֵ ָֽמעַ ֵמַ֤י ה ֹ֨א ֶרץ ְ֙ ִּ ָֽמ ְת ַיה ִּ ּ֔

ִּמ ְת ַיה ֲִּדים

היהודים מכים באויביהם ב 31 -ו 31 -באדר

פרק ט

לֹושה עשִ֥ר יֹום ְ֙ ּ֔בֹו
ֲדר ִּב ְש ֹ֨
ּוב ְשנֵים ֩ ע ֹ֨שר ָֹ֜ח ֶדש הּוא־ ֵֹ֣ח ֶדש א ֗
ִּ

א

ר־ה ֶמֶׁ֛לֶ ְך ְוד ִ֖תֹו ְל ֵ ָֽהעש֑ ֹות
ַ
ֲשר ִּה ִּגָּ֧יעַ ְּדבַ
א ֹ֨ ֶ
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הּודים ְ֙ ִּל ְשלֵ֣ ֹוט ב ּ֔ ֶהם
ֲשר ִּש ְב ָ֜רּו ָֹֽאיְ ֵבַ֤י ַהיְ ִּ
ַבי֗ ֹום א ֹ֨ ֶ
יהם׃
הּודים ֵהִ֖מה ְב ָֽ ֹשנְ אֵ ֶ ָֽ
ֲשר יִּ ְש ְלטָּ֧ ּו ַהיְ ִּ ֶׁ֛
ְונַ ָֽ הֲפֵ֣ ֹוְך ּ֔הּוא א ֹ֨ ֶ

היהודים שולטים
בשונאיהם
מתקהלים
היהודים
ב
בכל המדינות

ֵיהם,
במקום ִּל ְפנ ֶ

ֵרֹוש
ֲח ְשו ּ֔
ל־מ ִּדינֹות ְ֙ ַה ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
ְ
יהם ְבכ
הּודים ְבע ֵָֽר ֗ ֶ
ֲלּו ַהיְ ִּ ָ֜
נִּ ְקה ֹ֨

ֵיהם.
יש גרסה ִּב ְפנ ֶ

ִּל ְש ֵ֣ל ַח יּ֔ד ִּב ְמבַ ְק ֵשִ֖י ָֽרעת֑ם

והמקפידים קוראים
שתי הגרסאות

ל־העַ ִּ ָֽמים׃
ָֽ
ּדם עַ ל־כ
ֵיהם ִּ ָֽכי־נ ַפִ֥ל פַ ְח ִ֖
ְו ִּאיש ְ֙ ָֽל ֹא־ע ַמֵ֣ד ִּל ְפנ ּ֔ ֶ
על השרים נפל

ֲח ְש ַּד ְר ְפ ִּנ ֵ֣ים ְו ַהפַ ֗חֹות ְועֹ ֵשַ֤י ַה ְמלאכה ְ֙ א ֲֶשֵ֣ר לַ ּ֔ ֶמלֶ ְך
ְוכל־ש ֵ ֹ֨רי ַה ְמ ִּדינָֹ֜ות ְו ָֽהא ַ

פחד מרדכי ג

הּודים
ת־היְ ִּ ֑
ַ
ַש ִּ ִ֖אים אֶ
ְמנ ְ
יהם׃
ִּ ָֽכי־נ ַפִ֥ל ַ ָֽפ ַחד־מ ְר ֳּּד ַכִ֖י עֲלֵ ֶ ָֽ
ל־ה ְמ ִּדינֹ֑ות
ַ
הֹול ְֵ֣ך ְבכ
ֵ
ִּ ָֽכי־ג ַ֤דֹול מ ְר ֳּּדכַ י ְ֙ ְב ֵבֵ֣ית ַה ּ֔ ֶמלֶ ְך ְוש ְמעִ֖ ֹו

ד

הֹולְִ֥ך ְוג ָֽדֹול׃
ֵ
ִּ ָֽכי־ה ִּ ִ֥איש מ ְר ֳּּד ַכִ֖י
ת־ח ִֶ֥רב ְו ֶה ִֶ֖רג ְואַ ְבד֑ן
ֶ
יהם מַ כַ
הּודים ְ֙ ְבכל־ ֵֹ֣איְ ֵב ּ֔ ֶ
ַויַכַ֤ ּו ַהיְ ִּ

היהודים מכים ה
בשונאיהם

יהִ֖ם ִּכ ְרצֹונָֽם׃
וַיַ ָֽעֲשִ֥ ּו ְב ָֽ ֹשנְ אֵ ֶ
הּודים ְ֙ ְואַ ֵּ֔בד ח ֲֵמִ֥ש ֵמ ִ֖אֹות ִּ ָֽאיש׃ {ס}
ירה ָֽה ְרגַּ֤ו ַהיְ ִּ
שּושֵ֣ן ַה ִּב ֗
ּוב ַ
ְ

בשושן :הרגו  055ו

ּדתא {ס} ְו ֵאִ֥ת ׀ ַ ָּֽד ְלפִ֖ ֹון {ס}
ְו ֵאָּ֧ת ׀ פַ ְרשַ נְ ֶׁ֛

ואת  25בני המן ז

ְו ֵאִ֥ת ׀ אַ ְס ָֽפתא׃ {ס}

ידתא׃ {ס}
{ס} ְו ֵאִ֥ת ׀ א ֲַד ְלי ִ֖א {ס} ְו ֵאִ֥ת ׀ א ֲִּר ָֽ

ח

ְו ֵאָּ֧ת ׀ פֹורֶׁ֛תא

ט

ידי
יסי {ס} ְו ֵאִ֥ת ׀ א ֲִּר ַ ִ֖
ְו ֵאַ֤ת ׀ פַ ְר ֹ֨ ַמ ְשתא ְ֙ {ס} ְו ֵאֵ֣ת ׀ א ֲִּר ַּ֔

{ס}

ְו ֵאִ֥ת ׀ ַויְ זָֽתא׃ {ס}
י

הּודים הר֑גּו
ֹרר ַהיְ ִּ ִ֖
ן־ה ְמדֶׁ֛תא צ ֵ ִ֥
עשֶ ֶרת ְב ֵנֹ֨י המָּ֧ן ֶ ָֽב ַ
ִ֠ ֲ
ש ְל ִ֖חּו אֶ ת־י ָֽדם׃
ל ֹא ָֽ
ּוב ִּב ּ֔זה ִ֥
ַֹ֨

[ללא ביזה]

בסוף יום  23באדר

יא
 מה עוד את רוצה יב? !...

ירה ִּל ְפנֵ ִ֥י הַ ֶ ָֽמלֶ ְך׃
שּושִ֥ן ַה ִּב ִ֖
ֲרּוגֶׁ֛ים ְב ַ
הה ִּ
ַביֵֹ֣ום ַה ֗הּוא בֵ֣א ִּמ ְס ַפָּ֧ר ַ ָֽ
אמר ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ֵתֵ֣ר ַה ַמ ְל ֗כה
ו ַֹ֨י ֹ ֶ
הּודים ְואַ ֵָ֜בד ח ֲֵמָּ֧ש ֵמ ֵ֣אֹות ִּ ֗איש
ירה ָֽה ְרגּו ֩ ַהיְ ִּ ֹ֨
שּושֵ֣ן ַה ִּב ֶּ֡
ְב ַ
ְואֵ ת ְ֙ ע ֲֶש ֵֶ֣רת ְבנֵ ָֽי־ה ּ֔מן
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מגילת אסתר

ֶמֵ֣ה עש֑ ּו

תְך עִ֖ ֹוד ְותֵ עָֽש׃
ה־ב ָֽקש ֵ ִ֥
ַ
ה־ש ֵ ָֽאל ֵתְך ְ֙ ְויִּ נ ֵ ֵָֽ֣תן ּ֔לְך ּומַ
ְ
ּומ
ַ
יג

שאלה
ובקשה

אמר אֶ ְסתֵ ר ְ֙
ַת ֹ ֶ
ו ַ֤
ל־ה ֶמֵ֣לֶ ְך ּ֔טֹוב
ַ
ִּאם־עַ
לעֲשִ֖ ֹות ְכדֵ֣ת הַ יֹ֑ום
שּושן ַ ָֽ
הּודים ְ֙ א ֲֶשֵ֣ר ְב ּ֔
יִּ נ ֵתֵ֣ן גַם־מ ֗חר לַ יְ ִּ

 .2להכות בשושן גם
מחר
 .1לתלות בני המן

ְו ֵאֶׁ֛ת ע ֲֶש ִֶ֥רת ְבנֵ ָֽי־המִ֖ן יִּ ְתלִ֥ ּו עַ ל־ה ֵעָֽץ׃

הוראת המלך יד

ּדת ְבשּוש֑ן
תן ִ֖
כן ו ִַּתנ ֵ ִ֥
ַ֤אמר ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך ְ֙ ְל ֵ ָֽהעשֵ֣ ֹות ּ֔ ֵ
וַי ֹ ֶ
מן ת ָֽלּו׃
ְו ֵאֶׁ֛ת ע ֲֶש ִֶ֥רת ְבנֵ ָֽי־ה ִ֖

תליית בני המן
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שּושן ִַ֠גם ְביֵֹ֣ום אַ ְרבע ַ֤ה עשר ְ֙ ְל ֵֹ֣ח ֶדש א ֲּ֔דר
ר־ב ֗
ְ
הּודים אֲשֶ
ֲלּו (היהודיים) ַהיְ ִּ ֵ֣
ו ִּ ַָֽיקה ֵ֞
שּושן ְש ִ֥לש ֵמ ִ֖אֹות ִּא֑יש
וַיַ ַָֽה ְרגֵּ֣ו ְב ּ֔

הרגו 355

ש ְל ִ֖חּו אֶ ת־י ָֽדם׃
ל ֹא ָֽ
ּוב ִּב ּ֔זה ִ֥
ַֹ֨

[ללא ביזה]

סיכום  1הימים
במדינות טז

הּודים אֲשֶ ר ֩ ִּב ְמ ִּדינֹֹ֨ות ַה ָ֜ ֶמלֶ ְך
ּושאֵ֣ר ַהיְ ִּ ֶּ֡
ְ
יהם
ֹוח ְ֙ מֵ ֵֹ֣איְ ֵב ּ֔ ֶ
נִּ ְקהֲלֵ֣ ּו ׀ ְוע ֵֹ֣מד עַ ל־נ ְַפ ֗שם ְונֹ֨ ַ
יהם ח ֲִּמשִ֥ה ְו ִּש ְב ִּעִ֖ים א֑לֶ ף
שנְ אֵ ּ֔ ֶ
ְוהרֹוג ְ֙ ְב ֹ ֵ֣

הרגו 70,555

ש ְל ִ֖חּו אֶ ת־י ָֽדם׃
ל ֹא ָֽ
ּוב ִּב ּ֔זה ִ֥
ַֹ֨

[ללא ביזה]
ב :23-הכו
ב :21-מנוחה
ומשתה

יז

שר ְל ֵֹ֣ח ֶדש אֲד֑ר
יֹום־שלֹושִ֥ה ע ִ֖
ְ
ְב
תה ְו ִּש ְמ ָֽחה׃
שה א ֹּ֔תֹו יִֹ֖ום ִּמ ְש ֶ ִ֥
ֹ֗וח ְבאַ ְרבע ַ֤ה עשר ְ֙ ּ֔בֹו ְוע ֹ ֵ֣
ְונ ַ

בשושן יח (והיהודיים)

שּושן
ר־ב ֗
ְ
הּודים אֲשֶ
ְו ַהיְ ִּ ֵ֣

ּובאַ ְרבעִ֥ה עשִ֖ר ֑בֹו
נִּ ְקהֲלּו ְ֙ ִּב ְשלֹושַ֤ה עשר ְ֙ ּ֔בֹו ְ

ב :23,21-נקהלו
ב :20-מנוחה
ומשתה

תה ְו ִּש ְמ ָֽחה׃
ֹתֹו יִֹ֖ום ִּמ ְש ֶ ִ֥
שה א ּ֔
ֹ֗וח ַ ָֽבח ֲִּמשַ֤ה עשר ְ֙ ּ֔בֹו ְוע ֹ ֵ֣
ְונ ַ
פורים לדורות

בערי הפרזות

יט

ֲדר
עֹ ִּ֗שים ִ֠אֵ ת יֵֹ֣ום אַ ְרבע ַ֤ה עשר ְ֙ ְל ֵֹ֣ח ֶדש א ּ֔

הנהיגו מעצמם
ב:21-

תה ְויֵֹ֣ום ט֑ ֹוב
ּומ ְש ֶ ִ֖
ִּש ְמחִ֥ה ִּ

 שמחה -ומשלוח מנות

הוראות מרדכי
לפורים לדורות

ּומ ְש ִ֥ל ַח מנִֹ֖ות ִּ ִ֥איש ְל ֵר ֵעָֽהּו׃
ִּ
כ

 .3לכל היהודים
[למוקפים ולפרזים]
 .2לקיים (חובה

הּודים (הפרוזים) ַה ְפר ִּז֗ים ַה ָֹֽי ְש ִּבים ֮ ְבע ֵרֵ֣י הַ ְפרזֹות ֹ֒
ל־כן ַהיְ ִּ ֵ֣
ֵ֞ ֵ
עַ

ולא מנהג) כא

ת־ה ְּדב ִּ ִ֖רים ה ֵא֑לֶ ה
ַ
וַיִּ ְכ ֵֹ֣תב מ ְר ֳּּד ּ֔ ַכי אֶ
ֵרֹוש
ל־מ ִּדינֹות ְ֙ הַ ֶמֵ֣לֶ ְך אֲחַ ְשו ּ֔
ְ
הּודים אֲשֶ ר ְ֙ ְבכ
ל־היְ ִּ ֗
ַ
לח ְספ ִּ ָ֜רים אֶ ל־כ
וַיִּ ְש ֹ֨ ַ
חֹוקים׃
רֹובים ְו ָֽה ְר ִּ ָֽ
ַה ְק ִּ ִ֖
יהם ֹ֒
ְל ַק ֵים ֮ עֲלֵ ֶ

31

מגילת אסתר

את יֹום־ח ֲִּמשִ֥ה עשִ֖ר ב֑ ֹו
ִּ ָֽל ְהיֵֹ֣ות עֹ ִּ֗שים ִ֠אֵ ת יֵֹ֣ום אַ ְרבע ַ֤ה עשר ְ֙ ְל ֵֹ֣ח ֶדש א ֲּ֔דר ְו ֵ ֶׁ֛

 .1יומיים ולא יום.

ְבכל־שנ ִ֖ה ְושנָֽה׃
כב

יהם
הּודים ְ֙ ֵמ ֵֹ֣איְ ֵב ּ֔ ֶ
כַ י ִּ֗מים אֲשֶ ר־נֹ֨חּו ב ֶהַ֤ם ַהיְ ִּ
ִ֖בל ְליֵֹ֣ום ט֑ ֹוב
ְו ַה ֹ֗ח ֶדש אֲשֶ ר ֩ נ ְֶה ֹ֨ ַפְך ל ֶהַ֤ם ִּמיגֹון ְ֙ ְל ִּש ְמ ּ֔חה ּומֵ ֵא ֶ
אֹותם יְ ֵמי ְ֙ ִּמ ְש ֶתֵ֣ה ְו ִּש ְמ ּ֔חה
֗
לעֲשֵ֣ ֹות
ַ ָֽ

 .1מתנות גם
לאביונים.

לאֶ ְבי ִּ ָֹֽנים׃
ּומתנִֹ֖ות ָֽ
ּומ ְש ַ֤ל ַח מנֹות ְ֙ ִּאֵ֣יש ְל ֵר ּ֔ ֵעהּו ַ
ִּ

היהודים מקבלים
עליהם
 .3לקיים בקשת כג
מרדכי

לעֲש֑ ֹות
הּודים ֵאִ֥ת אֲשֶ ר־הֵ ֵחִ֖לּו ַ ָֽ
ְו ִּק ֵבל ְ֙ ַהיְ ִּ ּ֔
יהם׃
תב מ ְר ֳּּד ַכִ֖י אֲלֵ ֶ ָֽ
ְו ֵאֶׁ֛ת אֲשֶ ר־כ ַ ִ֥

[המן  ...צורר כל כד
היהודים]

הּודים
ל־היְ ִּ ּ֔
ַ
ן־ה ְמ ָ֜דתא ָֽהאֲג ִּג֗י צ ֵֹרר ְ֙ כ
ִּכי ֩ ה ֹ֨מן ֶ ָֽב ַ
גֹורל ְלהמִ֖ם ּוָֽ ְלאַ ְב ָֽדם׃
הּודים ְלאַ ְבד֑ם וְ ִּה ִּ ִ֥פל פּור ְ֙ ֵ֣הּוא ַה ּ֔
ל־היְ ִּ ִ֖
ַ
ח ַשִ֥ב עַ

כה

הרע ֶׁ֛ה אֲשֶ ר־ח ַשִ֥ב
ם־ה ֵּ֔ספֶ ר י ֵ֞שּוב ַ ָֽמחֲשַ ְב ָּ֧תֹו ָֽ
ַ
ּובבֹאּה ֮ ִּל ְפנֵ ֵ֣י ַה ֶמלֶ ְך ֹ֒ א ַמ ֵ֣ר ִּע
ְ
ֹתֹו ְואֶ ת־בנ ִ֖יו עַ ל־ה ֵעָֽץ׃
הּודים עַ ל־ר ֹאש֑ ֹו ְותלִ֥ ּו א ֶׁ֛
ל־היְ ִּ ִ֖
ַ
עַ

"פורים" – על שם
הפור

כו

ל־שֵ֣ם ַה ּ֔פּור
ֵ
פּורים ְ֙ עַ
ל־כן ָֽק ְראּו ֩ לַ י ִֹּ֨מים ה ֵאַ֤לֶ ה ִּ
ֶּ֡ ֵ
עַ
יהם׃
עַל־ככה ּומִ֥ה ִּה ִּגִ֖יעַ אֲלֵ ֶ ָֽ
ּ֔
ּומה־ר ֵ֣אּו
רי ָֽה ִּאגֶ ֵֶָּ֣֑רת ַהז ֹ֑את ָֽ
ל־ּד ְב ֵ ִ֖
עַל־כן עַל־כ ִּ
ַ֕ ֵ

 .2לקיים פורים כז
לעולם

יהם ׀ ְועַ ל־ז ְַר ָ֜עם ְו ֹ֨ ַעל כל־הַ נִּ ְל ִּוַ֤ים עֲלֵ יהֶ ם ְ֙
הּודים ֩ ׀ עֲלֵ ֹ֨ ֶ
ִּקיְ ֵ֣מּו (וקבל) ְו ִּק ְבלֵ֣ ּו ַהיְ ִּ
ֲבֹור
ל ֹא יַ ָֽע ּ֔
ְו ֵ֣
ִּ ָֽל ְהיֵֹ֣ות עֹ ִּ֗שים ֵאֵ֣ת ְשנֵ ַ֤י ַהי ִּמים ְ֙ ה ֵּ֔אלֶ ה ִּכ ְכתבִ֖ם ְו ִּכזְ ַמנ ֑ם ְבכל־שנ ִ֖ה וְ שנָֽה׃

ואכן מקיימים כח

ֲשים
ְו ַהי ִּמֵ֣ים ִ֠האֵ לֶ ה נִּ זְ כ ִּ ֹ֨רים ְונַ ָֽע ִָּ֜
ּומ ִּדינ ִ֖ה ְו ִּעֵ֣יר ו ִּע֑יר
ּומ ְשפ ּ֔חה ְמ ִּדינ ִ֥ה ְ
ל־ּדֹור ו ֗דֹור ִּמ ְשפחה ְ֙ ִּ
ְבכ ֵ֣
רם ָֽל ֹא־יסִ֥ ּוף
זִּכ ִ֖
הּודים ְו ְ
ל ֹא יַ ָֽעַ ְברּו ְ֙ ִּמ ֵ֣תֹוְך ַהיְ ִּ ּ֔
פּורים ה ֵ֗אלֶ ה ַ֤
ימי ַה ִּ ֵ֣
ִּו ֵ֞ ֵ

ִּמז ְַרעָֽם׃{ס}
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ִּאג ֶֶרת הַ פ ִּרים
הַ ז ֹאת – הַ שֵ נִּ ית,

כט
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[ושוב] ספרים לכל
היהודים

הּודי אֶ ת־כל־ ֹ֑תקֶ ף
יחֶׁ֛יִּ ל ּומ ְר ֳּּד ַכִ֥י ַהיְ ִּ ִ֖
ת ְכתֹב אֶ ְס ֹ֨ ֵתר ַה ַמ ְלכָּ֧ה ַבת־א ֲִּב ַ
ִַ֠ו ִּ
ְל ַק ֗ ֵים ֵאֵ֣ת ִּאגֶ ָּ֧ ֶָּ֑רת ַהפ ִּ ֶׁ֛רים ַהז ִֹ֖את הַ שֵ ִּ ָֽנית׃

ל

[ושוב] לקיים ימי לא

הפורים [לדורות]

ל־ש ַבע ְועֶ ְש ִּ ַ֤רים ּומֵ אה ְ֙ ְמ ִּדינּ֔ה
ֹ֨ ֶ
הּודים אֶ
ל־היְ ִּ ֗
ַ
לח ְספ ִּ ָ֜רים אֶ ל־כ
וַיִּ ְש ֹ֨ ַ
ֱמת׃
רי שלִ֖ ֹום וֶ ָֽ א ֶ ָֽ
ֲח ְשו ֵ֑רֹוש ִּּד ְב ֵ ִ֥
ַמ ְלכִ֖ ּות א ַ
ֵיהם
ְל ַק ֶּ֡ ֵים אֶ ת־יְ ֵמי ֩ ַהפ ִּ ֹ֨רים ה ֵָ֜אלֶ ה ִּבזְ ַמנ ֗ ֶ
הּודי ְ֙ ְואֶ ְס ֵתֵ֣ר ַה ַמ ְל ּ֔כה
יהם מ ְר ֳּּד ַכַ֤י ַהיְ ִּ
כאֲשֶ ר ֩ ִּק ֹ֨ ַים עֲלֵ ָ֜ ֶ
ַ ָֽ
צֹומֹות ְו ַזָֽעֲק ָֽתם׃
רי ַה ִ֖
ְו ַ ָֽכא ֲֶשֶׁ֛ר ִּקיְ ִ֥מּו עַ ל־נ ְַפשִ֖ם ְועַ ל־ז ְַרע ֑ם ִּּד ְב ֵ ִ֥

בוצע ונכתב לב

תב ַב ֵ ָֽספֶ ר׃ {ס}
רי ַהפ ִּ ִ֖רים ה ֵא֑לֶ ה ְונִּ ְכ ִ֖
ּומא ֲַמֵ֣ר אֶ ְס ּ֔ ֵתר ִּק ַ֕ ַים ִּּד ְב ֵ ִ֥
ַ ָֽ

"דברי הצומות" -
הבסיס למנהג
תענית אסתר
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חתימת המגילה
המלך א
ב

רש ׀ ַמֶׁ֛ס עַ ל־הא ִֶ֖רץ ְו ִּאיֵ ִ֥י הַ יָֽם׃
ֲח ְש ֵו ָּ֧ ֹ
וַישֶ ם ֩ ַה ֹ֨ ֶמלֶ ְך (אחשרש) א ַ
ל־מע ֲֵשַ֤ה ת ְקפֹו ְ֙ ּוגְ ֵ֣בּור ּ֔תֹו
ְוכ ַ ָֽ
ּופרשַ ת ְ֙ גְ ד ַל ֵ֣ת מ ְר ֳּּד ּ֔ ַכי א ֲֶשִ֥ר גִּ ְּדלִ֖ ֹו ַה ֶמ֑לֶ ְך
ָֽ
די ּופ ָֽרס׃
ל־ספֶ ר ְ֙ ִּּד ְב ֵרֵ֣י ַהי ִּּ֔מים ְל ַמ ְל ֵכִ֖י מ ַ ִ֥
ֵֹ֨
תּובים עַ
ֲלֹוא־הֵ֣ם ְכ ִּ֗
ֵ
ה

מרדכי ג

הּודי
ִּכֵ֣י ׀ מ ְר ֳּּד ַכ ֵ֣י ַהיְ ִּ ֗
ֵרֹוש
ֲח ְשו ּ֔
ִּמ ְש ֶנה ְ֙ לַ ֶמֵ֣לֶ ְך א ַ
רב אֶ ח֑יו
הּודים ְורצִ֖ ּוי ְל ֵ֣ ֹ
ְוגדֹול ְ֙ לַ יְ ִּ ּ֔
ֹרש טֹוב ְ֙ ְלעַ ּ֔מֹו ְוד ֵֹבִ֥ר שלִ֖ ֹום ְלכל־ז ְַר ָֽעֹו׃ {ש}
ּד ֵ ִ֥

