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א.
ִלְפֵני ַהְר ֵבּה ָשִׁניםֶ ,נְחַרב ֵבּית ַה ִמְּקָדּשׁ ִבּירוּ ָשַׁלִים,
ְוָגְרשׁוּ ֶאת ַהְיּהוִּדים ֵמֶאֶרץ ִי ְשָׂרֵאל.
ב.
ְבָּפָרסָ ,בִּעיר ַה ִבּיָרה שׁוּ ָשׁן,
ָהָיה ֶמֶלְך ְבּ ֵשׁם אחשורוש
ַה ֶמֶּלְך ָעַרְך ְסעוָּדה ְגּדוָֹלה,
הוּא ִהְזִמין ַהְר ֵבּה אוְֹרִחים.
אחשורוש ָקָרא ְלִא ְשׁתּוַֹ ,ה ַמְּל ָכּה ושתי,
ָלבוֹא ַל ְסּעוָּדהֲ ,אָבל ושתי לֹא ָבָּאה.
ַה ֶמֶּלְך ָכַּעס ְמאוֹד ַעל ַה ַמְּל ָכּה ושתי,
ְוָגֵרשׁ אוָֹתהּ.
ג.
אחשורוש ִח ֵפּשׂ ַמְל ָכּה ַאֶחֶרת.
ַהְר ֵבּה ְנָערוֹת ָיפוֹת ָבּאוּ ָלַאְרמוֹן ֶשׁל ַה ֶמֶּלךְ.
ַגּם ֶאְס ֵתּר ָבָּאה ָלַאְרמוֹן.
ד.
ֶאְס ֵתּר ָהְיָתה ַנֲעָרה ְיהוִּדָיּה ָיָפה ְמאוֹד.
ַההוִֹרים ֶשׁ ָלּהּ ֵמתוּ.
ִהיא ָגְּדָלה ַבּ ַבִּית ֶשׁל ֵבּןַ-הדּוֹד ֶשׁ ָלּהּ,
ָמְרְדַּכי ַהְיּהוִּדי.
ַה ֶמֶּלְך אחשורושָ ,רָאה ֶאת ֶאְס ֵתּר ַהָיָּפה,
ְוָאַהב אוָֹתהּ יוֵֹתר ִמ ֹכּל ַהָנּ ִשׁים ֶשׁ ָבַּאְרמוֹן.
ַה ֶמֶּלְך ָבַּחר ְבֶּאְס ֵתּרִ ,לְהיוֹת ַמְל ָכּה.
ֶאְס ֵתּר לֹא ִס ְפָּרה לאחשורושֶ ,שִׁהיא ְיהוִּדָיּה.
ה.
ְ
ֹראשׁ ַה ָשִּׂרים ֶשׁל ַה ֶמֶּלך אחשורוש,
ָהָיה ָהָמן.
ָהָמן ָדַּרשׁ ִמ ֹכּל ָהֲאָנ ִשׁים ְלִה ְשׁ ַתֲּחווֹת לוֹ.
ֹכּל ָהֲאָנ ִשׁים ִה ְשׁ ַתֲּחווּ לוֹ.
ַרק ָמְרְדַּכי ַהְיּהוִּדי ,לֹא ָרָצה ְלִה ְשׁ ַתֲּחווֹת להמן.
ָהָמן ָכַּעס ְמֹאד
הוּא ָרָצה ַלֲהֹרג ֶאת ֹכּל ַהְיּהוִּדים.
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ו.
ָהָמן ָעַרְך ַהְגָרָלהִ ,ה ִפּיל פּוּר,
ֵבּין ֹכּל ַהָיִּמים ֶשׁל ַה ָשָּׁנה.
הוּא ָרָצה ִלְקבַֹּע ְבֵּאיֶזה יוֹם ַבּ ָשָּׁנה,
הוּא ַיֲהֹרג ֶאת ֹכּל ַהְיּהוִּדים.
ַהיּוֹם ֶשָׁעָלה ַבּגּוָֹרל הוּא
חֶדשׁ ֲאָדר.
ְשׁלוֹ ָשׁה ָע ָשׂר ְבּ ֹ
ַה ֵשּׁם "פּוִּרים" הוּא ַעל ֵשׁם ַהפּוּר,
ַהַהְגָרָלהֶ ,שָׁעַרְך ָהָמן.
ז.
ָהָמן ִבֵּקּשׁ ֶאת ַהַהְס ָכָּמה ֶשׁל ַה ֶמֶּלְך אחשורוש,
ַל ָתְּכִנית ֶשׁלּוֹ ַלֲהֹרג ֶאת ַהְיּהוִּדים.
אחשורוש ִהְס ִכּים ַל ָתְּכִנית ֶשׁל ָהָמן.
ח.
ָמְרְדַּכי ִבֵּקּשׁ ֵמֶאְס ֵתּר ָלֶלֶכת ַל ֶמֶּלךְ
וְּלַנסּוֹת ְלַב ֵטּל ֶאת ַה ָתְּכִנית ֶשׁל ָהָמן.
ֶאְס ֵתּר ָלְב ָשׁה ְבָּגִדים ָיִפים,
ְוִהְזִמיָנה ֶאת אחשורוש ְוֶאת ָהָמן
ִלְסעוָּדה.
ַה ֶמֶּלְך ְוָהָמן ָבּאוּ ַל ְסּעוָּדה ֶשׁ ָלּהּ.
ט.
ְ
ַבּ ַלְּיָלה ַה ֶמֶּלך לֹא ִנְרַדּם.
הוּא ִבֵּקּשׁ ִלְקֹרא ֶאת ֵסֶפר ַהִזְּכרוֹנוֹת ֶשׁלּוֹ.
ַבּ ֵסֶּפר ָהָיה ָכּתוּב ֶשׁ ָמְּרְדַּכי ַהְיּהוִּדי
ִה ִצּיל ֶאת ַה ֶמֶּלְך.
אחשורוש ָרָצה ָלֵתת ְפָּרס ְלָמְרְדַּכי.
י.
ַבּ ֹבֶּקרָ ,בּא ָהָמן ַל ֶמֶּלְך.
ָשַׁאל ַה ֶמֶּלְך ֶאת ָהָמן:
"ַמה ַלֲעשׂוֹת ְלִאישׁ ֶשַׁה ֶמֶּלְך רוֶֹצה ְלהוֹדוֹת ָאַמר ָהָמן:
"ָצִריְך ְלַהְל ִבּישׁ ֶאת ָהִאישׁ ַהֶזּה ַבּ ְבָּגִדים ֶשׁל ַה ֶמֶּלְך.
ָצִריְך ְלַהְר ִכּיב ֶאת ָהִאישׁ ַהֶזּה ַעל ַהסּוּס ֶשׁל ַה ֶמֶּלְך.
ָצִריְך ָל ִשׂים ָלִאישׁ ַהֶזּה ֶכֶּתר ַעל ָהֹראשׁ.
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ָצִריְך ְלהוִֹביל ֶאת ָהִאישׁ ַהֶזּה ַעל ַהסּוּס
ָבְּרחוֹבוֹת ֶשׁל שׁוֹ ָשׁן ַה ִבּיָרה.
ָצִריְך ִלְקֹרא ִלְפֵני ָהִאישׁ ַהֶזּה:
" ָכָּכה ַיֲע ֶשׂה ָלִאישׁ ֲא ֶשׁר ַה ֶמֶּלְך ָחֵפץ ִבּיָקרוֹ".
ָאַמר ַה ֶמֶּלְך אחשורוש להמן:
" ֹכּל ַמה ֶשָׁאַמְר ָתַּ ,תֲּע ֶשׂה ְלָמְרְדַּכי ַהְיּהוִּדי".
ָהָמן ָע ָשׂה ַמה ֶשַׁה ֶמֶּלְך ָאַמר לוֹ ַלֲעשׂוֹת.
יא.
ֶאְס ֵתּר ִסְפָרהּ ַל ֶמֶּלְך ֶשִׁהיא ְיהוִּדָיּה.
ִהיא ִבְּקּ ָשׁה מאחשורוש,
ֶשַׁיּ ִצּיל אוָֹתהּ
ְוֶאת ַהְיּהוִּדיםֵ ,מַה ָמּן ָהָר ָשׁע,
יב.
אחשורוש ָכַּעס ְמאוֹד ַעל ָהָמן.
הוּא ִצָוּהּ ִלְתלוֹת ֶאת ָהָמן ַעל ֵעץ ָגּבוֹ ַהּ.
ַה ֶמֶּלְך ִבּ ֵטּל ֶאת ַה ָתְּכִנית ֶשׁל ָהָמן
ַלֲהֹרג ֶאת ַהְיּהוִּדים.
יג.
ַהְיּהוִּדים ִנְלֲחמוּ ָבּאוְֹיִבים ֶשׁ ָלֶּהם,
ְוִנ ְצּחוּ ַבּ ִמְּלָחָמה.
ֵהם ָחְגגוּ ֶאת ַהִנּ ָצּחוֹן ְבּיוֹם י"ד ַבֲּאָדר.
יד.
ְבּשׁוּ ָשׁן ַה ִבּיָרהַ ,ה ִמְּלָחָמה ִנְמ ְשָׁכה עוֹד יוֹם.
ַהְיּהוִּדים ִנ ְצּחוּ ַבּ ִמְּלָחָמה,
ְוָחְגגוּ ֶאת ַהִנּ ָצּחוֹן ב-ט"ו ַבֲּאָדר.
טו.
ַלְיּהוִּדים ָהְיָתה
אוָֹרה ְו ִשׂ ְמָּחה
ְו ָשׂשׂוֹן ְוָיָקר.

