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א פרק 
יֵמי ַוְיִהי) א ֵורֹוׁש  ּבִ ֵורֹוׁש  הּוא ֲאַחׁשְ ַבע ּכּוׁש  ְוַעד ֵמהֹּדוּ  ַהּמֵֹלךְ  ֲאַחׁשְ ִרים ׁשֶ  ּוֵמָאה ְוֶעׂשְ

:ְמִדיָנה

ִמים) ב( ּיָ ֶבת ָהֵהם ּבַ ׁשֶ ֶלךְ  ּכְ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ א ַעל ֲאַחׁשְ ּסֵ ר ַמְלכּותוֹ  ּכִ ׁשּוׁשַ  ֲאׁשֶ יָרה ןּבְ :ַהּבִ

ַנת) ג( ׁשְ לֹוׁש  ּבִ ה ְלָמְלכוֹ  ׁשָ ה ָעׂשָ ּתֶ ָריו ְלָכל ִמׁשְ ַרס ֵחיל ַוֲעָבָדיו ׂשָ ִמים ּוָמַדי ּפָ ְרּתְ  ַהּפַ

ֵרי ִדינֹות ְוׂשָ :ְלָפָניו ַהּמְ

ַהְראֹתוֹ ) ד( ר ֶאת ּבְ בֹוד ֹעׁשֶ ְפֶאֶרת ְיָקר ְוֶאת ַמְלכּותוֹ  ּכְ תוֹ  ּתִ דּוּלָ ים ָיִמים ּגְ  מֹוִניםׁשְ  ַרּבִ

  :יֹום ּוְמַאת

ִמים ּוִבְמלֹואת) ה( ה ַהּיָ ה ָהֵאּלֶ ֶלךְ  ָעׂשָ ְמְצִאים ָהָעם ְלָכל ַהּמֶ ן ַהּנִ ׁשּוׁשַ יָרה ּבְ דֹול ַהּבִ ה ָקָטן ְוַעד ְלִמּגָ ּתֶ  ִמׁשְ

ְבַעת ֲחַצר ָיִמים ׁשִ ת ּבַ ּנַ יַתן ּגִ ֶלךְ  ּבִ :ַהּמֶ

ס חּור) ו( ְרּפַ ַחְבֵלי ָאחּוז ּוְתֵכֶלת ּכַ ָמן בּוץ ּבְ ִליֵלי ַעל ְוַאְרּגָ ׁש  ְוַעּמּוֵדי ֶכֶסף ּגְ  ִרְצַפת ַעל ָוֶכֶסף ָזָהב ִמּטֹות ׁשֵ

ַהט ׁש  ּבַ :ְוסָֹחֶרת ְוַדר ָוׁשֵ

קֹות) ז( ְכֵלי ְוַהׁשְ ִלים ְוֵכִלים ָזָהב ּבִ ַיד ָרב ַמְלכּות ְוֵיין ׁשֹוִנים ִמּכֵ ֶלךְ  ּכְ :ַהּמֶ

ה) ח( ִתּיָ ְ ת ְוַהׁשּ י סאֹנֵ  ֵאין ַכּדָ ד ֵכן ּכִ ֶלךְ  ִיּסַ ל ַעל ַהּמֶ יתוֹ  ַרב ּכָ ְרצֹון ַלֲעׂשֹות ּבֵ :ָוִאיׁש  ִאיׁש  ּכִ

ם) ט( י ּגַ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ָתה ַהּמַ ה ָעׂשְ ּתֵ ים ִמׁשְ ית ָנׁשִ ְלכּות ּבֵ ר ַהּמַ ֶלךְ  ֲאׁשֶ ֵורֹוׁש  ַלּמֶ ס: ֲאַחׁשְ

ּיֹום) י( ִביִעי ּבַ ְ טֹוב ַהׁשּ ֶלךְ  ֵלב ּכְ ִין ַהּמֶ ּיָ ָתא ִלְמהּוָמן ַמראָ  ּבַ ּזְ ְגָתא ַחְרבֹוָנא ּבִ  ֵזַתר ַוֲאַבְגָתא ּבִ

ס ְבַעת ְוַכְרּכַ ִריִסים ׁשִ ְרִתים ַהּסָ ֵני ֶאת ַהְמׁשָ ֶלךְ  ּפְ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ :ֲאַחׁשְ

י ֶאת ְלָהִביא) יא( ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ֶלךְ  ִלְפֵני ַהּמַ ֶכֶתר ַהּמֶ ים ְלַהְראֹות ַמְלכּות ּבְ ִרים ָהַעּמִ ָ  ֶאת ְוַהׂשּ

י ָיְפָיהּ  :ִהיא ַמְרֶאה טֹוַבת ּכִ

ָמֵאן) יב( ה ַוּתְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ְדַבר ָלבֹוא ַוׁשְ ֶלךְ  ּבִ ר ַהּמֶ ַיד ֲאׁשֶ ִריִסים ּבְ ְקצֹף ַהּסָ ֶלךְ  ַוּיִ ֲעָרה ַוֲחָמתוֹ  ְמאֹד ַהּמֶ :בוֹ  ּבָ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) יג( ים יְֹדֵעי ַלֲחָכִמים ַהּמֶ י ָהִעּתִ ַבר ֵכן ּכִ ל ִלְפֵני ֶלךְ ַהּמֶ  ּדְ ת יְֹדֵעי ּכָ :ָוִדין ּדָ



רֹב) יד( ָנא ֵאָליו ְוַהּקָ ְרׁשְ ָתר ּכַ יׁש  ַאְדָמָתא ׁשֵ ְבַעת ְממּוָכן ַמְרְסָנא ֶמֶרס ַתְרׁשִ ֵרי ׁשִ ַרס ׂשָ ֵני רֵֹאי ּוָמַדי ּפָ  ּפְ

ֶלךְ  ִבים ַהּמֶ ְלכּות ִראׁשָֹנה ַהּיֹׁשְ ּמַ :ּבַ

ָדת) טו( ֲעׂשֹות ַמה ּכְ ְלכָּ  ּלַ ּמַ י הּבַ ּתִ ר ַעל ַוׁשְ ָתה לֹא ֲאׁשֶ ֶלךְ  ַמֲאַמר ֶאת ָעׂשְ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ ַיד ֲאַחׁשְ ִריִסים ּבְ ס: ַהּסָ

ֶלךְ  ִלְפֵני ְממּוָכן> מומכן< ַוּיֹאֶמר) טז( ִרים ַהּמֶ ָ ֶלךְ  ַעל לֹא ְוַהׂשּ י ָעְוָתה ְלַבּדוֹ  ַהּמֶ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ י ַהּמַ ל ַעל ּכִ  ּכָ

ִרים ָ ל ְוַעל ַהׂשּ יםהָ  ּכָ ר ַעּמִ ָכל ֲאׁשֶ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבְ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ :ֲאַחׁשְ

י) יז( ה ְדַבר ֵיֵצא ּכִ ְלּכָ ל ַעל ַהּמַ ים ּכָ ׁשִ ְעֵליֶהן ְלַהְבזֹות ַהּנָ ֵעיֵניֶהן ּבַ ָאְמָרם ּבְ ֶלךְ  ּבְ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ  ָאַמר ֲאַחׁשְ

י ֶאת ְלָהִביא ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ :ָבָאה ְולֹא ְלָפָניו ַהּמַ

ה ּיֹוםְוהַ ) יח( רֹות ּתֹאַמְרָנה ַהּזֶ ַרס ׂשָ ר ּוָמַדי ּפָ ְמעוּ  ֲאׁשֶ ַבר ֶאת ׁשָ ה ּדְ ְלּכָ ֵרי ְלכֹל ַהּמַ ֶלךְ  ׂשָ יֹון ּוְכַדי ַהּמֶ ּזָ  ּבִ

:ָוָקֶצף

ֶלךְ  ַעל ִאם) יט( ָפָניו ַמְלכּות ְדַבר ֵיֵצא טֹוב ַהּמֶ ֵתב ִמּלְ ָדֵתי ְוִיּכָ ר ַיֲעבֹור ְולֹא ּוָמַדי ָפַרס ּבְ  ָתבֹוא אלֹ  ֲאׁשֶ

י ּתִ ֶלךְ  ִלְפֵני ַוׁשְ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ ן ּוַמְלכּוָתהּ  ֲאַחׁשְ ֶלךְ  ִיּתֵ ה ַהּטֹוָבה ִלְרעּוָתהּ  ַהּמֶ ּנָ :ִמּמֶ

ַמע) כ( ְתָגם ְוִנׁשְ ֶלךְ  ּפִ ר ַהּמֶ ה ֲאׁשֶ ָכל ַיֲעׂשֶ י ַמְלכּותוֹ  ּבְ ה ּכִ ים ְוָכל ִהיא ַרּבָ ׁשִ נוּ  ַהּנָ דוֹ  ְלַבְעֵליֶהן ְיָקר ִיּתְ  לְלִמּגָ

:ָקָטן ְוַעד

יַטב) כא( ָבר ַוּיִ ֵעיֵני ַהּדָ ֶלךְ  ּבְ ִרים ַהּמֶ ָ ַעשׂ  ְוַהׂשּ ֶלךְ  ַוּיַ ְדַבר ַהּמֶ :ְממּוָכן ּכִ

ַלח) כב( ׁשְ ל ֶאל ְסָפִרים ַוּיִ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּכָ ְכָתָבהּ  ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ֶאל ַהּמֶ ְלׁשֹונוֹ  ָוָעם ַעם ְוֶאל ּכִ ל ִלְהיֹות ּכִ  ּכָ

ֵביתוֹ  רׂשֵֹר  ִאיׁש  ר ּבְ ְלׁשֹון ּוְמַדּבֵ פ: ַעּמוֹ  ּכִ

  

ב פרק

ָבִרים ַאַחר) א ה ַהּדְ ׁשֹךְ  ָהֵאּלֶ ֶלךְ  ֲחַמת ּכְ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ י ֶאת ָזַכר ַאֲחׁשְ ּתִ ר ְוֵאת ַוׁשְ ָתה ֲאׁשֶ ר ְוֵאת ָעׂשָ  ִנְגַזר ֲאׁשֶ

:ָעֶליהָ 

ֶלךְ  ַנֲעֵרי ַוּיֹאְמרוּ ) ב( ְרָתיו ַהּמֶ תּולֹות ְנָערֹות ֶלךְ ַלּמֶ  ְיַבְקׁשוּ  ְמׁשָ :ַמְרֶאה טֹובֹות ּבְ

ֶלךְ  ְוַיְפֵקד) ג( ִקיִדים ַהּמֶ ָכל ּפְ צוּ  ַמְלכּותוֹ  ְמִדינֹות ּבְ ל ֶאת ְוִיְקּבְ ן ֶאל ַמְרֶאה טֹוַבת ְבתּוָלה ַנֲעָרה ּכָ  ׁשּוׁשַ

יָרה ית ֶאל ַהּבִ ים ּבֵ ׁשִ ֶלךְ  ְסִריס ֵהֶגא ַיד ֶאל ַהּנָ ים ׁשֵֹמר ַהּמֶ ׁשִ ְמרּוֵקיֶהן תֹוןְונָ  ַהּנָ :ּתַ

ֲעָרה) ד( ר ְוַהּנַ יַטב ֲאׁשֶ ֵעיֵני ּתִ ֶלךְ  ּבְ ְמלֹךְ  ַהּמֶ ַחת ּתִ י ּתַ ּתִ יַטב ַוׁשְ ָבר ַוּיִ ֵעיֵני ַהּדָ ֶלךְ  ּבְ ַעשׂ  ַהּמֶ ן ַוּיַ ס: ּכֵ

ן ָהָיה ְיהּוִדי ִאיׁש ) ה(  ׁשּוׁשַ יָרה ּבְ מוֹ  ַהּבִ ַכי ּוׁשְ ן ָמְרּדֳ ן ָיִאיר ּבֶ ְמִעי ּבֶ :ְיִמיִני ִאיׁש  ִקיׁש  ןבֶּ  ׁשִ

ר) ו( ַלִים ָהְגָלה ֲאׁשֶ ר ַהּגָֹלה ִעם ִמירּוׁשָ ר ְיהּוָדה ֶמֶלךְ  ְיָכְנָיה ִעם ָהְגְלָתה ֲאׁשֶ  ֶהְגָלה ֲאׁשֶ

ר ֶבל ֶמֶלךְ  ְנבּוַכְדֶנאּצַ :ּבָ

ה ֶאת אֵֹמן ַוְיִהי) ז( ר ִהיא ֲהַדּסָ ת ֶאְסּתֵ י ּדֹדוֹ  ּבַ עֲ  ָוֵאם ָאב ָלהּ  ֵאין ּכִ  ְוטֹוַבת ּתַֹאר ְיַפת ָרהְוַהּנַ

הּ  ָאִביהָ  ּוְבמֹות ַמְרֶאה ַכי ְלָקָחהּ  ְוִאּמָ :ְלַבת לוֹ  ָמְרּדֳ

ַמע ַוְיִהי) ח( ָ ִהׁשּ ַבר ּבְ ֶלךְ  ּדְ ֵבץ ְוָדתוֹ  ַהּמֶ ן ֶאל ַרּבֹות ְנָערֹות ּוְבִהּקָ יָרה ׁשּוׁשַ ַקח ֵהָגי ַיד ֶאל ַהּבִ ּלָ ר ַוּתִ  ֶאְסּתֵ

ית ֶאל ֶלךְ  ּבֵ ים ׁשֵֹמר ֵהַגי דיַ  ֶאל ַהּמֶ ׁשִ :ַהּנָ

יַטב) ט( ֲעָרה ַוּתִ א ְבֵעיָניו ַהּנַ ָ ׂשּ ְמרּוֶקיהָ  ֶאת ַוְיַבֵהל ְלָפָניו ֶחֶסד ַוּתִ  ְוֵאת ָלהּ  ָלֵתת ָמנֹוֶתהָ  ְוֶאת ּתַ

ַבע ָערֹות ׁשֶ ית ָלהּ  ָלֶתת ָהְרֻאיֹות ַהּנְ ֶלךְ  ִמּבֵ הָ  ַהּמֶ ּנֶ ית ְלטֹוב ַנֲערֹוֶתיהָ  ְוֶאת ַוְיׁשַ יםהַ  ּבֵ ׁשִ :ּנָ

יָדה לֹא) י(  ר ִהּגִ הּ  ֶאת ֶאְסּתֵ הּ  ְוֶאת ַעּמָ י מֹוַלְדּתָ ַכי ּכִ ה ָמְרּדֳ ר ָעֶליהָ  ִצּוָ יד לֹא ֲאׁשֶ :ַתּגִ

ַכי ָויֹום יֹום ּוְבָכל) יא( ךְ  ָמְרּדֳ ית ֲחַצר ִלְפֵני ִמְתַהּלֵ ים ּבֵ ׁשִ לֹום ֶאת ָלַדַעת ַהּנָ ר ׁשְ ה ּוַמה ֶאְסּתֵ ָעׂשֶ הּ  ּיֵ :ּבָ

יעַ ) יב( ֶלךְ  ֶאל ָלבֹוא ְוַנֲעָרה ַנֲעָרה ּתֹר ּוְבַהּגִ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ ץ ֲאַחׁשְ ָדת ָלהּ  ֱהיֹות ִמּקֵ ים ּכְ ׁשִ ֵנים ַהּנָ ר ׁשְ  חֶֹדׁש  ָעׂשָ

י ן ּכִ ה ְמרּוֵקיֶהן ְיֵמי ִיְמְלאוּ  ּכֵ ָ ׁשּ ים ׁשִ ֶמן ֳחָדׁשִ ׁשֶ ה ַהּמֹר ּבְ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ ִמים ֳחָדׁשִ ׂשָ ּבְ יםהַ  ּוְבַתְמרּוֵקי ּבַ ׁשִ :ּנָ

ֲעָרה ּוָבֶזה) יג( ָאה ַהּנַ ֶלךְ  ֶאל ּבָ ל ֵאת ַהּמֶ ר ּכָ ֵתן ּתֹאַמר ֲאׁשֶ הּ  ָלבֹוא ָלהּ  ִיּנָ ית ִעּמָ ים ִמּבֵ ׁשִ ית ַעד ַהּנָ  ּבֵ

ֶלךְ  :ַהּמֶ

ֶעֶרב) יד( ָבה ִהיא ּוַבּבֶֹקר ָבָאה ִהיא ּבָ ית ֶאל ׁשָ ים ּבֵ ׁשִ ִני ַהּנָ ַגז ַיד ֶאל ׁשֵ ַעׁשְ  ׁשֵֹמר ֶלךְ ַהּמֶ  ְסִריס ׁשַ

ים יַלְגׁשִ ֶלךְ  ֶאל עֹוד ָתבֹוא לֹא ַהּפִ י ַהּמֶ הּ  ָחֵפץ ִאם ּכִ ֶלךְ  ּבָ ם ְוִנְקְרָאה ַהּמֶ :ְבׁשֵ



יעַ ) טו( ר ּתֹר ּוְבַהּגִ ת ֶאְסּתֵ ַכי ּדֹד ֲאִביַחִיל ּבַ ר ָמְרּדֳ ֶלךְ  ֶאל ָלבֹוא ְלַבת לוֹ  ָלַקח ֲאׁשֶ ה לֹא ַהּמֶ ָבר ִבְקׁשָ י ּדָ  ּכִ

ֶלךְ  ְסִריס ֵהַגי יֹאַמר רֲאׁשֶ  ֶאת ִאם ים ׁשֵֹמר ַהּמֶ ׁשִ ִהי ַהּנָ ר ַוּתְ את ֶאְסּתֵ ֵעיֵני ֵחן נֹׂשֵ ל ּבְ :רֶֹאיהָ  ּכָ

ַקח) טז( ּלָ ר ַוּתִ ֶלךְ  ֶאל ֶאְסּתֵ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ ית ֶאל ֲאַחׁשְ חֶֹדׁש  ַמְלכּותוֹ  ּבֵ יִרי ּבַ ַנת ֵטֵבת חֶֹדׁש  הּוא ָהֲעׂשִ ׁשְ ַבע ּבִ  ׁשֶ

:ְלַמְלכּותוֹ 

א ָ ׂשּ ל ְלָפָניו ָוֶחֶסד ֵחן ַוּתִ תּולֹת ִמּכָ ם ַהּבְ ׂשֶ ֱאַהב )יז( ַוּיָ ֶלךְ  ַוּיֶ ר ֶאת ַהּמֶ ל ֶאְסּתֵ ים ִמּכָ ׁשִ  ַהּנָ

ֶתר הּ  ַמְלכּות ּכֶ רֹאׁשָ ְמִליֶכהָ  ּבְ ַחת ַוּיַ י ּתַ ּתִ :ַוׁשְ

ה ֵאת ַוֲעָבָדיו ּתֵ ר ִמׁשְ ִדינֹות ַוֲהָנָחה ֶאְסּתֵ ַעשׂ ) יח( ַלּמְ ֶלךְ  ַוּיַ ה ַהּמֶ ּתֶ ָריו ְלָכל ָגדֹול ִמׁשְ  ׂשָ

ה ן ָעׂשָ ּתֵ ֵאת ַוּיִ ַיד ַמׂשְ ֶלךְ  ּכְ :ַהּמֶ

ֵבץ) יט( תּולֹות ּוְבִהּקָ ִנית ּבְ ַכי ׁשֵ ב ּוָמְרּדֳ ַער יֹׁשֵ ׁשַ ֶלךְ  ּבְ :ַהּמֶ

ר ֵאין) כ( ֶדת ֶאְסּתֵ הּ  ַמּגֶ הּ  ְוֶאת מֹוַלְדּתָ ר ַעּמָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָכי ָעֶליהָ  ִצּוָ ַכי רַמֲאמַ  ְוֶאת ָמְרּדֳ ר ָמְרּדֳ ה ֶאְסּתֵ  ֹעׂשָ

ר ֲאׁשֶ ס: ִאּתוֹ  ְבָאְמָנה ָהְיָתה ּכַ

ִמים) כא( ּיָ ַכי ָהֵהם ּבַ ב ּוָמְרּדֳ ַער יֹׁשֵ ׁשַ ֶלךְ  ּבְ ְגָתן ָקַצף ַהּמֶ ֵני ָוֶתֶרׁש  ּבִ ֶלךְ  ָסִריֵסי ׁשְ ְֹמֵרי ַהּמֶ ף ִמׁשּ  ַוְיַבְקׁשוּ  ַהּסַ

לֹחַ  ֶלךְ  ָיד ִלׁשְ ּמֶ ֵורֹׁש  ּבַ :ֲאַחׁשְ

ַדע) כב( ּוָ ָבר ַוּיִ ַכי ַהּדָ ד ְלָמְרּדֳ ּגֵ ר ַוּיַ ה ְלֶאְסּתֵ ְלּכָ ר ַוּתֹאֶמר ַהּמַ ֶלךְ  ֶאְסּתֵ ם ַלּמֶ ׁשֵ ָכי ּבְ :ָמְרּדֳ

ׁש ) כג( ָבר ַוְיֻבּקַ ֵצא ַהּדָ ּמָ לוּ  ַוּיִ ּתָ ֵניֶהם ַוּיִ ֵתב ֵעץ ַעל ׁשְ ּכָ ֵסֶפר ַוּיִ ְבֵרי ּבְ ִמים ּדִ ֶלךְ  ִלְפֵני ַהּיָ   פ: ַהּמֶ

  

  

ג פרק

ָבִרים ַאַחר) א ה ַהּדְ ל ָהֵאּלֶ ּדַ ֶלךְ  ּגִ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ ן ָהָמן ֶאת ֲאַחׁשְ ָדָתא ּבֶ ֵאהוּ  ָהֲאָגִגי ַהּמְ ְ  ַוְיַנׂשּ

ם ׂשֶ ְסאוֹ  ֶאת ַוּיָ ל ֵמַעל ּכִ ִרים ּכָ ָ ר ַהׂשּ :ִאּתוֹ  ֲאׁשֶ

ֶלךְ  ַעְבֵדי ְוָכל) ב( ר ַהּמֶ ַער ֲאׁשֶ ׁשַ ֶלךְ  ּבְ ֲחִוים ּכְֹרִעים ַהּמֶ ּתַ י ְלָהָמן ּוִמׁשְ ה ֵכן ּכִ  לוֹ  ִצּוָ

ֶלךְ  ַכי ַהּמֶ ֲחֶוה ְולֹא ִיְכַרע לֹא ּוָמְרּדֳ ּתַ :ִיׁשְ

ֶלךְ  ַעְבֵדי ַוּיֹאְמרוּ ) ג( ר ַהּמֶ ַער ֲאׁשֶ ׁשַ ֶלךְ  ּבְ ָכי ַהּמֶ ה ַמּדּועַ  ְלָמְרּדֳ  ִמְצַות ֵאת עֹוֵבר ַאּתָ

ֶלךְ  :ַהּמֶ

ָאְמָרם> באמרם< ַוְיִהי) ד( ַמע לֹאוְ  ָויֹום יֹום ֵאָליו ּכְ ידוּ  ֲאֵליֶהם ׁשָ ּגִ ְבֵרי ֲהַיַעְמדוּ  ִלְראֹות ְלָהָמן ַוּיַ ַכי ּדִ  ָמְרּדֳ

י יד ּכִ ר ָלֶהם ִהּגִ :ְיהּוִדי הּוא ֲאׁשֶ

ְרא) ה( י ָהָמן ַוּיַ ַכי ֵאין ּכִ ֲחֶוה ּכֵֹרעַ  ָמְרּדֳ ּתַ ֵלא לוֹ  ּוִמׁשְ ּמָ :ֵחָמה ָהָמן ַוּיִ

ֶבז) ו( ֵעיָניו ַוּיִ לֹח ּבְ ַכיבְּ  ָיד ִלׁשְ י ְלַבּדוֹ  ָמְרּדֳ ידוּ  ּכִ ָכי ַעם ֶאת לוֹ  ִהּגִ ׁש  ָמְרּדֳ ִמיד ָהָמן ַוְיַבּקֵ ל ֶאת ְלַהׁשְ  ּכָ

הּוִדים ר ַהּיְ ָכל ֲאׁשֶ ֵורֹוׁש  ַמְלכּות ּבְ ָכי ַעם ֲאַחׁשְ :ָמְרּדֳ

חֶֹדׁש ) ז( ַנת ִניָסן חֶֹדׁש  הּוא ָהִראׁשֹון ּבַ ׁשְ ים ּבִ ּתֵ ֵרה ׁשְ ֶלךְ  ֶעׂשְ וֵ  ַלּמֶ יל רֹוׁש ֲאַחׁשְ  ָהָמן ִלְפֵני ַהּגֹוָרל הּוא ּפּור ִהּפִ

ֵנים ְלחֶֹדׁש  ּוֵמחֶֹדׁש  ְליֹום ִמּיֹום ר ׁשְ ס: ֲאָדר חֶֹדׁש  הּוא ָעׂשָ

ֶלךְ  ָהָמן ַוּיֹאֶמר) ח( ֵורֹוׁש  ַלּמֶ נוֹ  ֲאַחׁשְ ר ֶאָחד ַעם ֶיׁשְ ין ּוְמפָֹרד ְמֻפּזָ ים ּבֵ כֹל ָהַעּמִ  םְוָדֵתיהֶ  ַמְלכּוֶתךָ  ְמִדינֹות ּבְ

ל ׁשֹנֹות ֵתי ְוֶאת ָעם ִמּכָ ֶלךְ  ּדָ ים ֵאיָנם ַהּמֶ ֶלךְ  ֹעׂשִ יָחם ׁשֶֹוה ֵאין ְוַלּמֶ :ְלַהּנִ

ֶלךְ  ַעל ִאם) ט( ֵתב טֹוב ַהּמֶ ָדם ִיּכָ ֶרת ְלַאּבְ ר ֲאָלִפים ַוֲעׂשֶ ּכַ ֶסף ּכִ קֹול ּכֶ י ְיֵדי ַעל ֶאׁשְ ָלאָכה ֹעׂשֵ  ְלָהִביא ַהּמְ

ְנֵזי ֶאל ֶלךְ  ּגִ :ַהּמֶ

ַסרוַ ) י( ֶלךְ  ּיָ ְעּתוֹ  ֶאת ַהּמֶ ָנהּ  ָידוֹ  ֵמַעל ַטּבַ ּתְ ן ְלָהָמן ַוּיִ ָדָתא ּבֶ הּוִדים צֵֹרר ָהֲאָגִגי ַהּמְ :ַהּיְ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) יא( ֶסף ְלָהָמן ַהּמֶ ּטֹוב ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ְוָהָעם ָלךְ  ָנתּון ַהּכֶ ֵעיֶניךָ  ּכַ :ּבְ

ְראוּ ) יב( ּקָ ֶלךְ  סְֹפֵרי ַוּיִ חֶֹד  ַהּמֶ ה ָהִראׁשֹון ׁש ּבַ לֹוׁשָ ׁשְ ר ּבִ ֵתב ּבוֹ  יֹום ָעׂשָ ּכָ ָכל ַוּיִ ר ּכְ ה ֲאׁשֶ  ֶאל ָהָמן ִצּוָ

ֵני ְרּפְ ּדַ ֶלךְ  ֲאַחׁשְ חֹות ְוֶאל ַהּמֶ ר ַהּפַ ֵרי ְוֶאל ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ַעל ֲאׁשֶ ְכָתָבהּ  ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ָוָעם ַעם ׂשָ  ְוַעם ּכִ

ְלׁשֹונוֹ  ָוָעם ם ּכִ ׁשֵ ֵורֹׁש  ֶלךְ ַהּמֶ  ּבְ ב ֲאַחׁשְ ם ִנְכּתָ ַעת ְוֶנְחּתָ ַטּבַ ֶלךְ  ּבְ :ַהּמֶ

לֹוחַ ) יג( ַיד ְסָפִרים ְוִנׁשְ ל ֶאל ָהָרִצים ּבְ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּכָ ִמיד ַהּמֶ ד ַלֲהרֹג ְלַהׁשְ ל ֶאת ּוְלַאּבֵ הּוִדים ּכָ ַער ַהּיְ  ִמּנַ

ים ַטף ָזֵקן ְוַעד יֹום ְוָנׁשִ ה ֶאָחד ּבְ לֹוׁשָ ׁשְ ֵנים ְלחֶֹדׁש  רָעׂשָ  ּבִ ר ׁשְ ָלָלם ֲאָדר חֶֹדׁש  הּוא ָעׂשָ :ָלבֹוז ּוׁשְ



ֶגן) יד( ְתׁשֶ ָתב ּפַ ֵתן ַהּכְ ת ְלִהּנָ ָכל ּדָ לּוי ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּבְ ים ְלָכל ּגָ ה ַלּיֹום ֲעִתִדים ִלְהיֹות ָהַעּמִ :ַהּזֶ

ְדַבר ְדחּוִפים ָיְצאוּ  ָהָרִצים) טו( ֶלךְ  ּבִ ת ַהּמֶ נָ  ְוַהּדָ ן הִנּתְ ׁשּוׁשַ יָרה ּבְ ֶלךְ  ַהּבִ בוּ  ְוָהָמן ְוַהּמֶ ּתֹות ָיׁשְ  ְוָהִעיר ִלׁשְ

ן פ: ָנבֹוָכה ׁשּוׁשָ
  

ד פרק

ַכי) א ל ֶאת ָיַדע ּוָמְרּדֳ ר ּכָ ה ֲאׁשֶ ְקַרע ַנֲעׂשָ ַכי ַוּיִ ָגָדיו ֶאת ָמְרּדֳ ׁש  ּבְ ְלּבַ ק ַוּיִ ֵצא ָוֵאֶפר ׂשַ תֹוךְ  ַוּיֵ  ּבְ

ְזַעק ָהִעיר :ּוָמָרה ְגדָֹלה ָקהְזעָ  ַוּיִ

בֹוא) ב( ַער ִלְפֵני ַעד ַוּיָ ֶלךְ  ׁשַ י ַהּמֶ ַער ֶאל ָלבֹוא ֵאין ּכִ ֶלךְ  ׁשַ ְלבּוׁש  ַהּמֶ ק ּבִ :ׂשָ

ר ְמקֹום ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְבָכל) ג( ַבר ֲאׁשֶ ֶלךְ  ּדְ יעַ  ְוָדתוֹ  ַהּמֶ דֹול ֵאֶבל ַמּגִ הּוִדים ּגָ  ּוְבִכי ְוצֹום ַלּיְ

ד ק ּוִמְסּפֵ ע ָוֵאֶפר ׂשַ ים ֻיּצַ :ָלַרּבִ

בֹואָנה> ותבואינה<) ד( ר ַנֲערֹות ַוּתָ ידוּ  ְוָסִריֶסיהָ  ֶאְסּתֵ ּגִ ְתַחְלַחל ָלהּ  ַוּיַ ה ַוּתִ ְלּכָ  ְמאֹד ַהּמַ

ַלח ׁשְ ָגִדים ַוּתִ יׁש  ּבְ ַכי ֶאת ְלַהְלּבִ ּקוֹ  ּוְלָהִסיר ָמְרּדֳ ל ְולֹא ֵמָעָליו ׂשַ :ִקּבֵ

ְקָרא) ה( ר ַוּתִ ִריֵסי ָתךְ ַלהֲ  ֶאְסּתֵ ֶלךְ  ִמּסָ ר ַהּמֶ הוּ  ְלָפֶניהָ  ֶהֱעִמיד ֲאׁשֶ ַצּוֵ ָכי ַעל ַוּתְ  ַמה ְוַעל ּזֶה ַמה ָלַדַעת ָמְרּדֳ

ה :ּזֶ

ֵצא) ו( ָכי ֶאל ֲהָתךְ  ַוּיֵ ר ָהִעיר ְרחֹוב ֶאל ָמְרּדֳ ַער ִלְפֵני ֲאׁשֶ ֶלךְ  ׁשַ :ַהּמֶ

ד) ז( ּגֶ ַכי לוֹ  ַוּיַ ל ֵאת ָמְרּדֳ ר ּכָ ת ֵאתוְ  ָקָרהוּ  ֲאׁשֶ ָרׁשַ ֶסף ּפָ ר ַהּכֶ קֹול ָהָמן ָאַמר ֲאׁשֶ ְנֵזי ַעל ִלׁשְ ֶלךְ  ּגִ  ַהּמֶ

הּוִדים> ביהודיים< ּיְ ָדם ּבַ :ְלַאּבְ

ֶגן ְוֶאת) ח( ְתׁשֶ ָתב ּפַ ת ּכְ ר ַהּדָ ן ֲאׁשֶ ן ִנּתַ ׁשּוׁשָ ִמיָדם ּבְ ר ֶאת ְלַהְראֹות לוֹ  ָנַתן ְלַהׁשְ יד ֶאְסּתֵ  ּוְלַצּוֹות ָלהּ  ּוְלַהּגִ

ֶלךְ  ֶאל ָלבֹוא יהָ ָעלֶ  ן ַהּמֶ ׁש  לוֹ  ְלִהְתַחּנֶ ָפָניו ּוְלַבּקֵ הּ  ַעל ִמּלְ :ַעּמָ

בֹוא) ט( ד ֲהָתךְ  ַוּיָ ּגֵ ר ַוּיַ ְבֵרי ֵאת ְלֶאְסּתֵ ָכי ּדִ :ָמְרּדֳ

ר ַוּתֹאֶמר) י( הוּ  ַלֲהָתךְ  ֶאְסּתֵ ַצּוֵ ָכי ֶאל ַוּתְ :ָמְרּדֳ

ל) יא( ֶלךְ  ַעְבֵדי ּכָ ר יֹוְדִעים ֶלךְ ַהּמֶ  ְמִדינֹות ְוַעם ַהּמֶ ל ֲאׁשֶ ה ִאיׁש  ּכָ ָ ר ְוִאׁשּ ֶלךְ  ֶאל ָיבֹוא ֲאׁשֶ  ֶהָחֵצר ֶאל ַהּמֶ

ִניִמית ר ַהּפְ ֵרא לֹא ֲאׁשֶ תוֹ  ַאַחת ִיּקָ ר ְלַבד ְלָהִמית ּדָ יט ֵמֲאׁשֶ ֶלךְ  לוֹ  יֹוׁשִ ְרִביט ֶאת ַהּמֶ ָהב ׁשַ  ַוֲאִני ְוָחָיה ַהּזָ

ֶלךְ  ֶאל ָלבֹוא ִנְקֵראִתי לֹא ים ֶזה ַהּמֶ לֹוׁשִ :יֹום ׁשְ

ידוּ ) יב( ּגִ ָכי ַוּיַ ְבֵרי ֵאת ְלָמְרּדֳ ר ּדִ פ: ֶאְסּתֵ

ַכי ַוּיֹאֶמר) יג( יב ָמְרּדֳ ר ֶאל ְלָהׁשִ י ַאל ֶאְסּתֵ ַדּמִ ךְ  ּתְ ֵלט ְבַנְפׁשֵ ית ְלִהּמָ ֶלךְ  ּבֵ ל ַהּמֶ הּוִדים ִמּכָ :ַהּיְ

י) יד( י ַהֲחֵרׁש  ִאם ּכִ ֲחִריׁשִ ֵעת ּתַ ָלהוְ  ֶרַוח ַהּזֹאת ּבָ הּוִדים ַיֲעמֹוד ַהּצָ קֹום ַלּיְ  ָאִביךְ  ּוֵבית ְוַאּתְ  ַאֵחר ִמּמָ

זֹאת ְלֵעת ִאם יֹוֵדעַ  ּוִמי ּתֹאֵבדוּ  ַעּתְ  ּכָ ְלכּות ִהּגַ :ַלּמַ

ר ַוּתֹאֶמר) טו( יב ֶאְסּתֵ ָכי ֶאל ְלָהׁשִ :ָמְרּדֳ

נֹוס ֵלךְ ) טז(  ל ֶאת ּכְ הּוִדים ּכָ ְמְצִאים ַהּיְ ן ַהּנִ ׁשּוׁשָ ּתוּ  ְוַאל ּתֹאְכלוּ  ְוַאל ָעַלי צּומוּ וְ  ּבְ ׁשְ  ּתִ

ת לֹׁשֶ ם ָויֹום ַלְיָלה ָיִמים ׁשְ ן ָאצּום ְוַנֲערַֹתי ֲאִני ּגַ ֶלךְ  ֶאל ָאבֹוא ּוְבֵכן ּכֵ ר ַהּמֶ ת לֹא ֲאׁשֶ  ַכּדָ

ר י ְוַכֲאׁשֶ י ָאַבְדּתִ :ָאָבְדּתִ

ֲעבֹר) יז( ָכי ַוּיַ ַעשׂ  ָמְרּדָ כֹל ַוּיַ ר ּכְ ָתה ֲאׁשֶ ר ָליועָ  ִצּוְ ס: ֶאְסּתֵ

  

ה פרק

ּיֹום ַוְיִהי) א( י ּבַ ִליׁשִ ְ ׁש  ַהׁשּ ְלּבַ ר ַוּתִ ֲעמֹד ַמְלכּות ֶאְסּתֵ ֲחַצר ַוּתַ ית ּבַ ֶלךְ  ּבֵ ִניִמית ַהּמֶ ית נַֹכח ַהּפְ  ּבֵ

ֶלךְ  ֶלךְ  ַהּמֶ ב ְוַהּמֶ א ַעל יֹוׁשֵ ּסֵ ֵבית ַמְלכּותוֹ  ּכִ ְלכּות ּבְ ַתח נַֹכח ַהּמַ ִית ּפֶ :ַהּבָ

ֶלךְ  ִכְראֹות ַוְיִהי )ב( ר ֶאת ַהּמֶ ה ֶאְסּתֵ ְלּכָ ָחֵצר ֹעֶמֶדת ַהּמַ ָאה ּבֶ ֵעיָניו ֵחן ָנׂשְ ט ּבְ ֶלךְ  ַוּיֹוׁשֶ ר ַהּמֶ  ְלֶאְסּתֵ

ְרִביט ֶאת ָהב ׁשַ ר ַהּזָ ָידוֹ  ֲאׁשֶ ְקַרב ּבְ ר ַוּתִ ע ֶאְסּתֵ ּגַ רֹאׁש  ַוּתִ ְרִביט ּבְ ַ ס: ַהׁשּ



ֶלךְ  ָלהּ  ַוּיֹאֶמר) ג( ר ךְ לָּ  ַמה ַהּמֶ ה ֶאְסּתֵ ְלּכָ ֵתךְ  ּוַמה ַהּמַ ׁשָ ּקָ ְלכּות ֲחִצי ַעד ּבַ ֵתן ַהּמַ :ָלךְ  ְוִיּנָ

ר ַוּתֹאֶמר) ד( ֶלךְ  ַעל ִאם ֶאְסּתֵ ֶלךְ  ָיבֹוא טֹוב ַהּמֶ ה ֶאל ַהּיֹום ְוָהָמן ַהּמֶ ּתֶ ׁשְ ר ַהּמִ יִתי ֲאׁשֶ :לוֹ  ָעׂשִ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) ה( ַבר ֶאת ַלֲעׂשֹות ָהָמן ֶאת ַמֲהרוּ  ַהּמֶ ר ּדְ בֹא ֶאְסּתֵ ֶלךְ  ַוּיָ ה ֶאל ְוָהָמן ַהּמֶ ּתֶ ׁשְ ר ַהּמִ ָתה ֲאׁשֶ  ָעׂשְ

ר :ֶאְסּתֵ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) ו( ר ַהּמֶ ה ְלֶאְסּתֵ ּתֵ ִמׁשְ ִין ּבְ ֵאָלֵתךְ  ַמה ַהּיַ ְ ֵתן ׁשּ ֵתךְ  ּוַמה ָלךְ  ְוִיּנָ ׁשָ ּקָ ְלכּות ֲחִצי ַעד ּבַ :ְוֵתָעשׂ  ַהּמַ

ַען) ז( ר ַוּתַ ֵאָלִתי אַמרַוּתֹ  ֶאְסּתֵ ִתי ׁשְ ׁשָ :ּוַבּקָ

ֵעיֵני ֵחן ָמָצאִתי ִאם) ח( ֶלךְ  ּבְ ֶלךְ  ַעל ְוִאם ַהּמֶ ֵאָלִתי ֶאת ָלֵתת טֹוב ַהּמֶ ִתי ֶאת ְוַלֲעׂשֹות ׁשְ ׁשָ ּקָ ֶלךְ  ָיבֹוא ּבַ  ַהּמֶ

ה ֶאל ְוָהָמן ּתֶ ׁשְ ר ַהּמִ ה ֲאׁשֶ ה ּוָמָחר ָלֶהם ֶאֱעׂשֶ ְדַבר ֶאֱעׂשֶ ֶלךְ  ּכִ :ַהּמֶ

ּיֹום ָהָמן ֵצאַויֵּ ) ט( ֵמחַ  ַההּוא ּבַ ַכי ֶאת ָהָמן ְוִכְראֹות ֵלב ְוטֹוב ׂשָ ַער ָמְרּדֳ ׁשַ ֶלךְ  ּבְ ּנוּ  ָזע ְולֹא ָקם ְולֹא ַהּמֶ  ִמּמֶ

ֵלא ּמָ ַכי ַעל ָהָמן ַוּיִ :ֵחָמה ָמְרּדֳ

ק) י( ְתַאּפַ בֹוא ָהָמן ַוּיִ יתוֹ  ֶאל ַוּיָ ַלח ּבֵ ׁשְ ֵבא ַוּיִ ּתוֹ  ֶרׁש זֶ  ְוֶאת אֲֹהָביו ֶאת ַוּיָ :ִאׁשְ

ר) יא( בֹוד ֶאת ָהָמן ָלֶהם ַוְיַסּפֵ רוֹ  ּכְ ָניו ְורֹב ָעׁשְ ל ְוֵאת ּבָ ר ּכָ לוֹ  ֲאׁשֶ ּדְ ֶלךְ  ּגִ ר ְוֵאת ַהּמֶ אוֹ  ֲאׁשֶ ְ ִרים ַעל ִנׂשּ ָ  ַהׂשּ

ֶלךְ  ְוַעְבֵדי :ַהּמֶ

ר ֵהִביָאה לֹא ַאף ָהָמן ַוּיֹאֶמר) יב( ה ֶאְסּתֵ ְלּכָ ֶלךְ  ִעם ַהּמַ ההַ  ֶאל ַהּמֶ ּתֶ ׁשְ ר ּמִ ָתה ֲאׁשֶ י ָעׂשָ  ְוַגם אֹוִתי ִאם ּכִ

ֶלךְ  ִעם ָלהּ  ָקרּוא ֲאִני ְלָמָחר :ַהּמֶ

ָכל ִלי ׁשֶֹוה ֵאיֶנּנוּ  ֶזה ְוָכל) יג( ר ֵעת ּבְ ַכי ֶאת רֶֹאה ֲאִני ֲאׁשֶ הּוִדי ָמְרּדֳ ב ַהּיְ ַער יֹוׁשֵ ׁשַ ֶלךְ  ּבְ :ַהּמֶ

ּתוֹ  ֶזֶרׁש  לוֹ  ַוּתֹאֶמר) יד(  בֹהַּ  ֵעץ ַיֲעׂשוּ  ֲהָביואֹ  ְוָכל ִאׁשְ ים ּגָ ִ ה ֲחִמׁשּ ֶלךְ  ֱאמֹר ּוַבּבֶֹקר ַאּמָ  ְוִיְתלוּ  ַלּמֶ

ַכי ֶאת ֶלךְ  ִעם ּובֹא ָעָליו ָמְרּדֳ ה ֶאל ַהּמֶ ּתֶ ׁשְ ֵמחַ  ַהּמִ יַטב ׂשָ ָבר ַוּיִ ַעשׂ  ָהָמן ִלְפֵני ַהּדָ פ: ָהֵעץ ַוּיַ
 

  

ו פרק

ְיָלה) א( ּלַ ַנת ָנְדָדה ַההּוא ּבַ ְכרֹנֹות ֵסֶפר ֶאת ְלָהִביא ַוּיֹאֶמר ֶלךְ ַהּמֶ  ׁשְ ְבֵרי ַהּזִ ִמים ּדִ ְהיוּ  ַהּיָ  ִלְפֵני ִנְקָרִאים ַוּיִ

ֶלךְ  :ַהּמֶ

ֵצא) ב( ּמָ ר ָכתּוב ַוּיִ יד ֲאׁשֶ ַכי ִהּגִ ְגָתָנא ַעל ָמְרּדֳ ֵני ָוֶתֶרׁש  ּבִ ֶלךְ  ָסִריֵסי ׁשְ ְֹמֵרי ַהּמֶ ף ִמׁשּ ר ַהּסַ ְקׁשוּ  ֲאׁשֶ  ּבִ

לֹחַ  ֶלךְ  דיָ  ִלׁשְ ּמֶ ֵורֹוׁש  ּבַ :ֲאַחׁשְ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) ג( ה ַמה ַהּמֶ ֲעׂשָ ה ְיָקר ּנַ ַכי ּוְגדּוּלָ ֶלךְ  ַנֲעֵרי ַוּיֹאְמרוּ  ֶזה ַעל ְלָמְרּדֳ ְרָתיו ַהּמֶ ה לֹא ְמׁשָ  ִעּמוֹ  ַנֲעׂשָ

ָבר :ּדָ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) ד( א ְוָהָמן ֶבָחֵצר ִמי ַהּמֶ ית ַלֲחַצר ּבָ ֶלךְ  ּבֵ ֶלךְ  ֵלאמֹר ֹוָנהַהִחיצ ַהּמֶ ַכי ֶאת ִלְתלֹות ַלּמֶ  ַעל ָמְרּדֳ

ר ָהֵעץ :לוֹ  ֵהִכין ֲאׁשֶ

ֶלךְ  ַנֲעֵרי ַוּיֹאְמרוּ ) ה( ָחֵצר ֹעֵמד ָהָמן ִהּנֵה ֵאָליו ַהּמֶ ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר ּבֶ :ָיבֹוא ַהּמֶ

בֹוא) ו( ֶלךְ  לוֹ  ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַוּיָ ִאיׁש  ַלֲעׂשֹות ַמה ַהּמֶ ר ּבָ ֶלךְ  ֲאׁשֶ יָקרוֹ  ָחֵפץ ַהּמֶ ִלּבוֹ  ָהָמן ַוּיֹאֶמר ּבִ  ַיְחּפֹץ ְלִמי ּבְ

ֶלךְ  י יֹוֵתר ְיָקר ַלֲעׂשֹות ַהּמֶ ּנִ :ִמּמֶ

ֶלךְ  ֶאל ָהָמן ַוּיֹאֶמר) ז( ר ִאיׁש  ַהּמֶ ֶלךְ  ֲאׁשֶ יָקרוֹ  ָחֵפץ ַהּמֶ :ּבִ

ר ַמְלכּות ְלבּוׁש  ָיִביאוּ ) ח( ֶלךְ  ּבוֹ  ָלַבׁש  ֲאׁשֶ ר ְוסּוס ַהּמֶ ֶלךְ  ָליועָ  ָרַכב ֲאׁשֶ ר ַהּמֶ ן ַוֲאׁשֶ ֶתר ִנּתַ  ַמְלכּות ּכֶ

רֹאׁשוֹ  :ּבְ

בּוׁש  ְוָנתֹון) ט( ֵרי ִאיׁש  ַיד ַעל ְוַהּסּוס ַהּלְ ָ ֶלךְ  ִמׂשּ ִמים ַהּמֶ ְרּתְ יׁשוּ  ַהּפַ ר ָהִאיׁש  ֶאת ְוִהְלּבִ ֶלךְ  ֲאׁשֶ  ָחֵפץ ַהּמֶ

יָקרוֹ  יֻבהוּ  ּבִ ְרחֹוב ַהּסּוס ַעל ְוִהְרּכִ ָכה ְלָפָניו ְוָקְראוּ  ָהִעיר ּבִ ה ּכָ ר ָלִאיׁש  ֵיָעׂשֶ ֶלךְ  ֲאׁשֶ יָקרוֹ  ָחֵפץ ַהּמֶ :ּבִ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) י( בּוׁש  ֶאת ַקח ַמֵהר ְלָהָמן ַהּמֶ ר ַהּסּוס ְוֶאת ַהּלְ ֲאׁשֶ ְרּתָ  ּכַ ּבַ ה ּדִ ַכי ֵכן ַוֲעׂשֵ הּוִדי ְלָמְרּדֳ ב ַהּיְ  ַהּיֹוׁשֵ

ר ְרּתָ  ֲאׁשֶ ּבַ :ּדִ ַער ׁשַ ֶלךְ  ּבְ ל ַאל ַהּמֶ ּפֵ ָבר ּתַ  לִמּכֹ ּדָ

ׁש  ַהּסּוס ְלּבֵ ָכי ֶאת ַוּיַ יֵבהוּ  ָמְרּדֳ ְרּכִ ְרחֹוב ַוּיַ ח) יא(  ּבִ ּקַ בּוׁש  ֶאת ָהָמן ַוּיִ  ְוֶאת ַהּלְ

ר ָלִאיׁש  ֶלךְ  ֲאׁשֶ יָקרוֹ  ָחֵפץ ַהּמֶ :ּבִ ְקָרא ָהִעיר ָכה ְלָפָניו ַוּיִ ה ּכָ  ֵיָעׂשֶ

יתוֹ  ֶאל ִנְדַחף ְוָהָמן :רֹאׁש  ַוֲחפּוי ָאֵבל ּבֵ ב) יב( ׁשָ ַכי ַוּיָ ַער ֶאל ָמְרּדֳ לֶ  ׁשַ  ךְ ַהּמֶ



ר) יג( ּתוֹ  ְלֶזֶרׁש  ָהָמן ַוְיַסּפֵ ל ֵאת אֲֹהָביו ּוְלָכל ִאׁשְ ר ּכָ ּתוֹ  ְוֶזֶרׁש  ֲחָכָמיו לוֹ  ַוּיֹאְמרוּ  ָקָרהוּ  ֲאׁשֶ ַרע ִאם ִאׁשְ  ִמּזֶ

הּוִדים ַכי ַהּיְ ר ָמְרּדֳ י לוֹ  תּוַכל לֹא ְלָפָניו ִלְנּפֹל ַהִחּלֹותָ  ֲאׁשֶ ּפֹול ָנפֹול ּכִ :ְלָפָניו ּתִ

ִרים עֹוָדם) יד( ֶלךְ  ְוָסִריֵסי ִעּמוֹ  ְמַדּבְ יעוּ  ַהּמֶ ְבִהלוּ  ִהּגִ ה ֶאל ָהָמן ֶאת ְלָהִביא ַוּיַ ּתֶ ׁשְ ר ַהּמִ ָתה ֲאׁשֶ ר ָעׂשְ :ֶאְסּתֵ
 

ז פרק

בֹא) א( ֶלךְ  ַוּיָ ּתֹות ְוָהָמן ַהּמֶ ר ִעם ִלׁשְ ְלכָּ  ֶאְסּתֵ :הַהּמַ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) ב(  ר ַהּמֶ ם ְלֶאְסּתֵ ּיֹום ּגַ ִני ּבַ ֵ ה ַהׁשּ ּתֵ ִמׁשְ ִין ּבְ ֵאָלֵתךְ  ַמה ַהּיַ ְ ר ׁשּ ה ֶאְסּתֵ ְלּכָ ֵתן ַהּמַ  ְוִתּנָ

ֵתךְ  ּוַמה ָלךְ  ׁשָ ּקָ ְלכּות ֲחִצי ַעד ּבַ :ְוֵתָעשׂ  ַהּמַ

ַען) ג( ר ַוּתַ ה ֶאְסּתֵ ְלּכָ עֵ  ֵחן ָמָצאִתי ִאם ַוּתֹאַמר ַהּמַ ֶלךְ  יֶניךָ ּבְ ֶלךְ  ַעל ְוִאם ַהּמֶ ֶתן טֹוב ַהּמֶ ּנָ  ִלי ּתִ

י ֵאָלִתי ַנְפׁשִ ׁשְ י ּבִ ִתי ְוַעּמִ ׁשָ ַבּקָ :ּבְ

י) ד( ְרנוּ  ּכִ י ֲאִני ִנְמּכַ ִמיד ְוַעּמִ ד ַלֲהרֹוג ְלַהׁשְ ָפחֹות ַלֲעָבִדים ְוִאּלוּ  ּוְלַאּבֵ ְרנוּ  ְוִלׁשְ י ִנְמּכַ ּתִ י ֶהֱחַרׁשְ ר ֵאין ּכִ  ַהּצָ

ֵנֶזק הׁשֹוֶ  ֶלךְ  ּבְ ס: ַהּמֶ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) ה( ֵורֹוׁש  ַהּמֶ ר ַוּיֹאֶמר ֲאַחׁשְ ה ְלֶאְסּתֵ ְלּכָ ר הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ִמי ַהּמַ ן ַלֲעׂשֹות ִלּבוֹ  ְמָלאוֹ  ֲאׁשֶ :ּכֵ

ר ַוּתֹאֶמר) ו( ה ָהָרע ָהָמן ְואֹוֵיב ַצר ִאיׁש  ֶאְסּתֵ ְפֵני ִנְבַעת ְוָהָמן ַהּזֶ ה ֶלךְ ַהּמֶ  ִמּלִ ְלּכָ :ְוַהּמַ

ֶלךְ ) ז( ֲחָמתוֹ  ָקם ְוַהּמֶ ה ּבַ ּתֵ ׁשְ ִין ִמּמִ ת ֶאל ַהּיַ ּנַ יָתן ּגִ ׁש  ָעַמד ְוָהָמן ַהּבִ ר ַנְפׁשוֹ  ַעל ְלַבּקֵ ה ֵמֶאְסּתֵ ְלּכָ י ַהּמַ  ּכִ

י ָרָאה ֶלךְ  ֵמֵאת ָהָרָעה ֵאָליו ָכְלָתה ּכִ :ַהּמֶ

ֶלךְ ) ח( ב ְוַהּמֶ ת ׁשָ ּנַ יָתן ִמּגִ ית ֶאל ַהּבִ ה ּבֵ ּתֵ ִין ִמׁשְ ה ַעל ֹנֵפל ְוָהָמן ַהּיַ ּטָ ר ַהּמִ ר ֲאׁשֶ ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר ָעֶליהָ  ֶאְסּתֵ  ַהּמֶ

ה ֶאת ִלְכּבֹוׁש  ֲהַגם ְלּכָ י ַהּמַ ִית ִעּמִ ּבָ ָבר ּבַ י ָיָצא ַהּדָ ֶלךְ  ִמּפִ ס: ָחפוּ  ָהָמן ּוְפֵני ַהּמֶ

ֶלךְ  יִלְפנֵ  ם ַהּמֶ ה ּגַ ר ָהֵעץ ִהּנֵ ה ֲאׁשֶ ִריִסים ִמן ֶאָחד ַחְרבֹוָנה ַוּיֹאֶמר) ט( ָהָמן ָעׂשָ  ַהּסָ

ֵבית ֹעֵמד בֹהַּ  ָהָמן ּבְ ים ּגָ ִ ה ֲחִמׁשּ ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר ַאּמָ ַכי ַהּמֶ ר ְלָמְרּדֳ ר ֲאׁשֶ ּבֶ ֶלךְ  ַעל טֹוב ּדִ  ַהּמֶ

ֻלהוּ  :ָעָליו ּתְ

ָכי ָכָכה ֶלךְ ַהּמֶ  ַוֲחַמת ְלָמְרּדֳ פ: ׁשָ ְתלוּ ) י(  ר ָהֵעץ ַעל ָהָמן ֶאת ַוּיִ  ֵהִכין ֲאׁשֶ
 

ח פרק

ּיֹום) א( ֶלךְ  ָנַתן ַההּוא ּבַ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ ר ֲאַחׁשְ ה ְלֶאְסּתֵ ְלּכָ ית ֶאת ַהּמַ הּוִדים> היהודיים< צֵֹרר ָהָמן ּבֵ ַכי ַהּיְ  ּוָמְרּדֳ

א ֶלךְ  ִלְפֵני ּבָ י ַהּמֶ יָדה ּכִ ר ִהּגִ :ָלהּ  הּוא ַמה ֶאְסּתֵ

ַסר) ב( ֶלךְ  ַוּיָ ר ְעּתוֹ ַטבַּ  ֶאת ַהּמֶ ָנהּ  ֵמָהָמן ֶהֱעִביר ֲאׁשֶ ּתְ ָכי ַוּיִ ם ְלָמְרּדֳ ׂשֶ ר ַוּתָ ַכי ֶאת ֶאְסּתֵ ית ַעל ָמְרּדֳ : ָהָמן ּבֵ

פ

ר ַוּתֹוֶסף) ג( ר ֶאְסּתֵ ַדּבֵ ֶלךְ  ִלְפֵני ַוּתְ ּפֹל ַהּמֶ ְבךְּ  ַרְגָליו ִלְפֵני ַוּתִ ן ַוּתֵ ְתַחּנֶ  ָהֲאָגִגי ָהָמן ָרַעת ֶאת ְלַהֲעִביר לוֹ  ַוּתִ

ְבּתוֹ  ְוֵאת ר ַמֲחׁשַ ב ֲאׁשֶ הּוִדים ַעל ָחׁשַ :ַהּיְ

ט) ד( ֶלךְ  ַוּיֹוׁשֶ ר ַהּמֶ ְרִבט ֵאת ְלֶאְסּתֵ ָהב ׁשַ ָקם ַהּזָ ר ַוּתָ ֲעמֹד ֶאְסּתֵ ֶלךְ  ִלְפֵני ַוּתַ :ַהּמֶ

ֶלךְ  ַעל ִאם ַוּתֹאֶמר) ה( ר ְלָפָניו ֵחן ָמָצאִתי ְוִאם טֹוב ַהּמֶ ָבר ְוָכׁשֵ לֶ  ִלְפֵני ַהּדָ ֵעיָניו ֲאִני ְוטֹוָבה ךְ ַהּמֶ ֵתב ּבְ  ִיּכָ

יב ָפִרים ֶאת ְלָהׁשִ ֶבת ַהּסְ ן ָהָמן ַמֲחׁשֶ ָדָתא ּבֶ ר ָהֲאָגִגי ַהּמְ ַתב ֲאׁשֶ ד ּכָ הּוִדים ֶאת ְלַאּבֵ ר ַהּיְ ָכל ֲאׁשֶ  ּבְ

ֶלךְ  ְמִדינֹות :ַהּמֶ

י) ו( ָרָעה ְוָרִאיִתי אּוַכל ֵאיָכָכה ּכִ ר ּבָ י ֶאת ִיְמָצא ֲאׁשֶ ָאְבַדן ְוָרִאיִתי אּוַכל יָכָכהְואֵ  ַעּמִ י ּבְ ס: מֹוַלְדּתִ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) ז( ֵורֹׁש  ַהּמֶ ר ֲאַחׁשְ ה ְלֶאְסּתֵ ְלּכָ ַכי ַהּמַ הּוִדי ּוְלָמְרּדֳ ה ַהּיְ י ָהָמן ֵבית ִהּנֵ ר ָנַתּתִ לוּ  ְואֹתוֹ  ְלֶאְסּתֵ  ַעל ּתָ

ר ַעל ָהֵעץ ַלח ֲאׁשֶ הּוִדים> ביהודיים< ָידוֹ  ׁשָ ּיְ :ּבַ

ם )ח( ְתבוּ  ְוַאּתֶ הּוִדים ַעל ּכִ ּטֹוב ַהּיְ ֵעיֵניֶכם ּכַ ם ּבְ ׁשֵ ֶלךְ  ּבְ ַעת ְוִחְתמוּ  ַהּמֶ ַטּבַ ֶלךְ  ּבְ י ַהּמֶ ר ְכָתב ּכִ ב ֲאׁשֶ  ִנְכּתָ

ם ׁשֵ ֶלךְ  ּבְ ַעת ְוַנְחּתֹום ַהּמֶ ַטּבַ ֶלךְ  ּבְ יב ֵאין ַהּמֶ :ְלָהׁשִ



ְראוּ ) ט( ּקָ ֶלךְ  סְֹפֵרי ַוּיִ ֵעת ַהּמֶ י חֶֹדׁש בַּ  ַהִהיא ּבָ ִליׁשִ ְ ה ִסיָון חֶֹדׁש  הּוא ַהׁשּ לֹוׁשָ ׁשְ ִרים ּבִ ֵתב ּבוֹ  ְוֶעׂשְ ּכָ ָכל ַוּיִ  ּכְ

ר ה ֲאׁשֶ ַכי ִצּוָ הּוִדים ֶאל ָמְרּדֳ ִנים ְוֶאל ַהּיְ ְרּפְ ּדַ חֹות ָהֲאַחׁשְ ֵרי ְוַהּפַ ִדינֹות ְוׂשָ ר ַהּמְ ַבע ּכּוׁש  ְוַעד ֵמהֹּדוּ  ֲאׁשֶ  ׁשֶ

ִרים ְכָתָבהּ  ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה הְמִדינָ  ּוֵמָאה ְוֶעׂשְ ְלׁשֹנוֹ  ָוָעם ְוַעם ּכִ הּוִדים ְוֶאל ּכִ ְכָתָבם ַהּיְ :ְוִכְלׁשֹוָנם ּכִ

ְכּתֹב) י( ם ַוּיִ ׁשֵ ֶלךְ  ּבְ ֵורֹׁש  ַהּמֶ ְחּתֹם ֲאַחׁשְ ַעת ַוּיַ ַטּבַ ֶלךְ  ּבְ ַלח ַהּמֶ ׁשְ ַיד ְסָפִרים ַוּיִ ּסּוִסים ָהָרִצים ּבְ  רְֹכֵבי ּבַ

ָרִניםָהאֲ  ָהֶרֶכׁש  ּתְ ֵני ַחׁשְ ִכים ּבְ :ָהַרּמָ

ר) יא( ֶלךְ  ָנַתן ֲאׁשֶ הּוִדים ַהּמֶ ר ַלּיְ ָכל ֲאׁשֶ ֵהל ָוִעיר ִעיר ּבְ ם ַעל ְוַלֲעמֹד ְלִהּקָ ִמיד ַנְפׁשָ ד ְוַלֲהרֹג ְלַהׁשְ  ּוְלַאּבֵ

ל ֶאת ִרים ּוְמִדיָנה ַעם ֵחיל ּכָ ים ַטף אָֹתם ַהּצָ ָלָלם ְוָנׁשִ :ָלבֹוז ּוׁשְ

י) יב( ָכל ֶאָחד ֹוםּבְ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבְ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ ה ֲאַחׁשְ לֹוׁשָ ׁשְ ר ּבִ ֵנים ְלחֶֹדׁש  ָעׂשָ ר ׁשְ :ֲאָדר חֶֹדׁש  הּוא ָעׂשָ

ֶגן) יג( ְתׁשֶ ָתב ּפַ ֵתן ַהּכְ ת ְלִהּנָ ָכל ּדָ לּוי ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּבְ ים ְלָכל ּגָ הּוִדים> היהודיים< ְוִלְהיֹות ָהַעּמִ  ַהּיְ

ה ַלּיֹום יִדיםֲעִת > עתודים< ֵקם ַהּזֶ :ֵמאְֹיֵביֶהם ְלִהּנָ

ָרִנים ָהֶרֶכׁש  רְֹכֵבי ָהָרִצים) יד( ּתְ ְדַבר ּוְדחּוִפים ְמבָֹהִלים ָיְצאוּ  ָהֲאַחׁשְ ֶלךְ  ּבִ ת ַהּמֶ ָנה ְוַהּדָ ן ִנּתְ ׁשּוׁשַ  ּבְ

יָרה פ: ַהּבִ

ַכי) טו( ְפֵני ָיָצא ּוָמְרּדֳ ֶלךְ  ִמּלִ ְלבּוׁש  ַהּמֶ דֹוָלה ָזָהב ַוֲעֶטֶרת ָוחּור ֵכֶלתּתְ  ַמְלכּות ּבִ ָמן ּבּוץ ְוַתְכִריךְ  ּגְ  ְוַאְרּגָ

ן ְוָהִעיר ֵמָחה ָצֲהָלה ׁשּוׁשָ :ְוׂשָ

הּוִדים) טז( ְמָחה אֹוָרה ָהְיָתה ַלּיְ ׂשֹן ְוׂשִ :ִויָקר ְוׂשָ

ר ְמקֹום ָוִעיר ִעיר ּוְבָכל ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְבָכל) יז( ַבר ֲאׁשֶ ֶלךְ  ּדְ יעַ  ְוָדתוֹ  ַהּמֶ ְמָחה ַמּגִ ׂשֹון ׂשִ הּוִדים ְוׂשָ  ַלּיְ

ה ּתֶ ים טֹוב ְויֹום ִמׁשְ י ְוַרּבִ י ִמְתַיֲהִדים ָהָאֶרץ ֵמַעּמֵ ַחד ָנַפל ּכִ הּוִדים ּפַ :ֲעֵליֶהם ַהּיְ
  

ט פרק

ֵנים) א ר ּוִבׁשְ ה ֲאָדר חֶֹדׁש  הּוא חֶֹדׁש  ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ר ּבִ ר ּבוֹ  יֹום ָעׂשָ יעַ  ֲאׁשֶ ַבר ִהּגִ ֶלךְ  ּדְ  ְלֵהָעׂשֹות ְוָדתוֹ  ַהּמֶ

ּיֹום ר ּבַ רוּ  ֲאׁשֶ ּבְ הּוִדים אְֹיֵבי ׂשִ לֹוט ַהּיְ ֶהם ִלׁשְ ר הּוא ְוַנֲהפֹוךְ  ּבָ ְלטוּ  ֲאׁשֶ הּוִדים ִיׁשְ ה ַהּיְ ׂשְֹנֵאיֶהם ֵהּמָ :ּבְ

הּוִדים ִנְקֲהלוּ ) ב( ָעֵריֶהם ַהּיְ ָכל ּבְ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבְ ֵורֹוׁש  ַהּמֶ לֹחַ לִ  ֲאַחׁשְ י ָיד ׁשְ ְמַבְקׁשֵ  ָעַמד לֹא ְוִאיׁש  ָרָעָתם ּבִ

י ִלְפֵניֶהם ם ָנַפל ּכִ ְחּדָ ל ַעל ּפַ ים ּכָ :ָהַעּמִ

ֵרי ְוָכל) ג( ִדינֹות ׂשָ ִנים ַהּמְ ְרּפְ ּדַ חֹות ְוָהֲאַחׁשְ י ְוַהּפַ ָלאָכה ְוֹעׂשֵ ר ַהּמְ ֶלךְ  ֲאׁשֶ ִאים ַלּמֶ ְ הּוִדים ֶאת ְמַנׂשּ י ַהּיְ  ּכִ

ַחד ָנַפל ַכי ּפַ :ֲעֵליֶהם ָמְרּדֳ

י) ד( ַכי ָגדֹול ּכִ ֵבית ָמְרּדֳ ֶלךְ  ּבְ ְמעוֹ  ַהּמֶ ָכל הֹוֵלךְ  ְוׁשָ ִדינֹות ּבְ י ַהּמְ ַכי ָהִאיׁש  ּכִ פ: ְוָגדֹול הֹוֵלךְ  ָמְרּדֳ

ּכוּ ) ה( הּוִדים ַוּיַ ָכל ַהּיְ ת אְֹיֵביֶהם ּבְ ֲעׂשוּ  ְוַאְבָדן ְוֶהֶרג ֶחֶרב ַמּכַ ְר  ְבׂשְֹנֵאיֶהם ַוּיַ :צֹוָנםּכִ

ן) ו( יָרה ּוְבׁשּוׁשַ הּוִדים ָהְרגוּ  ַהּבִ ד ַהּיְ :ִאיׁש  ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ְוַאּבֵ

ָתא ְוֵאת :ַאְסּפָ ָתא ְוֵאת) ז( ְנּדָ ְרׁשַ ְלפֹון ְוֵאת ּפַ  ּדַ

:ֲאִריָדָתא ְוֵאת  ֲאַדְלָיא ְוֵאת ּפֹוָרָתא ְוֵאת) ח( 

:ַוְיָזָתא ְוֵאת יֲאִרַד  ְוֵאת א ְוֵאת) ט( ּתָ ְרַמׁשְ  ֲאִריַסי ְוֵאת ּפַ

הּוִדים צֵֹרר ה ָהָרגוּ  ַהּיְ ּזָ ְלחוּ  לֹא ּוַבּבִ :ָיָדם ֶאת ׁשָ ֶרת) י( ֵני ֲעׂשֶ ן ָהָמן ּבְ ָדָתא ּבֶ  ַהּמְ

ּיֹום) יא( א ַההּוא ּבַ ר ּבָ ן ַהֲהרּוִגים ִמְסּפַ ׁשּוׁשַ יָרה ּבְ ֶלךְ  ִלְפֵני ַהּבִ ס: ַהּמֶ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) יב( ר ַהּמֶ לְ  ְלֶאְסּתֵ הַהּמַ ן ּכָ ׁשּוׁשַ יָרה ּבְ הּוִדים ָהְרגוּ  ַהּבִ ד ַהּיְ ֶרת ְוֵאת ִאיׁש  ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ְוַאּבֵ  ֲעׂשֶ

ֵני ָאר ָהָמן ּבְ ׁשְ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבִ ֵאָלֵתךְ  ּוַמה ָעׂשוּ  ֶמה ַהּמֶ ְ ֵתן ׁשּ ֵתךְ  ּוַמה ָלךְ  ְוִיּנָ ׁשָ ּקָ :ְוֵתָעשׂ  עֹוד ּבַ

ר ַוּתֹאֶמר) יג( לֶ  ַעל ִאם ֶאְסּתֵ ֵתן טֹוב ךְ ַהּמֶ ם ִיּנָ הּוִדים ָמָחר ּגַ ר ַלּיְ ן ֲאׁשֶ ׁשּוׁשָ ָדת ַלֲעׂשֹות ּבְ  ְוֵאת ַהּיֹום ּכְ

ֶרת ֵני ֲעׂשֶ :ָהֵעץ ַעל ִיְתלוּ  ָהָמן ּבְ

ֶלךְ  ַוּיֹאֶמר) יד( ן ְלֵהָעׂשֹות ַהּמֶ ֵתן ּכֵ ּנָ ת ַוּתִ ן ּדָ ׁשּוׁשָ ֶרת ְוֵאת ּבְ ֵני ֲעׂשֶ לוּ  ָהָמן ּבְ :ּתָ

ֲהלוּ ) טו( ּקָ הּוִדים> היהודיים< ַוּיִ ר ַהּיְ ן ֲאׁשֶ ׁשּוׁשָ ם ּבְ יֹום ּגַ ָעה ּבְ ר ַאְרּבָ ַהְרגוּ  ֲאָדר ְלחֶֹדׁש  ָעׂשָ ן ַוּיַ לֹׁש  ְבׁשּוׁשָ  ׁשְ

ה ִאיׁש  ֵמאֹות ּזָ ְלחוּ  לֹא ּוַבּבִ :ָיָדם ֶאת ׁשָ

ָאר) טז( הּוִדים ּוׁשְ ר ַהּיְ ְמִדינֹות ֲאׁשֶ ֶלךְ  ּבִ ׂשְֹנֵאיֶהם ְוָהרֹג ֵמאְֹיֵביֶהם ְונֹוחַ  םַנְפׁשָ  ַעל ְוָעמֹד ִנְקֲהלוּ  ַהּמֶ  ּבְ

ה ָ ְבִעים ֲחִמׁשּ ה ָאֶלף ְוׁשִ ּזָ ְלחוּ  לֹא ּוַבּבִ :ָיָדם ֶאת ׁשָ



יֹום) יז( ה ּבְ לֹׁשָ ר ׁשְ ָעה ְונֹוחַ  ֲאָדר ְלחֶֹדׁש  ָעׂשָ ַאְרּבָ ר ּבְ ה יֹום אֹתוֹ  ְוָעׂשֹה ּבוֹ  ָעׂשָ ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ :ְוׂשִ

ר הּוִדיםְוַהיְּ > והיהודיים<) יח( ן ֲאׁשֶ ׁשּוׁשָ ה ִנְקֲהלוּ  ּבְ לֹׁשָ ׁשְ ר ּבִ ָעה ּבוֹ  ָעׂשָ ר ּוְבַאְרּבָ ה ְונֹוחַ  ּבוֹ  ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ  ּבַ

ר ה יֹום אֹתוֹ  ְוָעׂשֹה ּבוֹ  ָעׂשָ ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ :ְוׂשִ

ן ַעל) יט( הּוִדים ּכֵ ָרִזים> הפרוזים< ַהּיְ ִבים ַהּפְ ָעֵרי ַהּיֹׁשְ ָרזֹות ּבְ ים ַהּפְ ָעה יֹום ֵאת ֹעׂשִ ר ַאְרּבָ  ְלחֶֹדׁש  ָעׂשָ

ְמָחה ֲאָדר ה ׂשִ ּתֶ לֹוחַ  טֹוב ְויֹום ּוִמׁשְ פ: ְלֵרֵעהוּ  ִאיׁש  ָמנֹות ּוִמׁשְ

ְכּתֹב) כ( ַכי ַוּיִ ָבִרים ֶאת ָמְרּדֳ ה ַהּדְ ַלח ָהֵאּלֶ ׁשְ ל ֶאל ְסָפִרים ַוּיִ הּוִדים ּכָ ר ַהּיְ ָכל ֲאׁשֶ  ּבְ

ֶלךְ  ְמִדינֹות ֵורוֹ  ַהּמֶ רֹוִבים ׁש ֲאַחׁשְ :ְוָהְרחֹוִקים ַהּקְ

ים ִלְהיֹות ֲעֵליֶהם ְלַקּיֵם) כא( ָעה יֹום ֵאת ֹעׂשִ ר ַאְרּבָ ה יֹום ְוֵאת ֲאָדר ְלחֶֹדׁש  ָעׂשָ ָ  ֲחִמׁשּ

ר ָכל ּבוֹ  ָעׂשָ ָנה ּבְ ָנה ׁשָ :ְוׁשָ

ִמים) כב( ּיָ ר ּכַ הּוִדים ָבֶהם ָנחוּ  ֲאׁשֶ ר ְוַהחֶֹדׁש  ֵמאֹוְיֵביֶהם ַהּיְ גֹון ָלֶהם ךְ ֶנְהּפַ  ֲאׁשֶ ְמָחה ִמּיָ  ְליֹום ּוֵמֵאֶבל ְלׂשִ

ה ְיֵמי אֹוָתם ַלֲעׂשֹות טֹוב ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ לֹוחַ  ְוׂשִ נֹות ְלֵרֵעהוּ  ִאיׁש  ָמנֹות ּוִמׁשְ :ָלֶאְביֹוִנים ּוַמּתָ

ל) כג( הּוִדים ְוִקּבֵ ר ֵאת ַהּיְ ר ְוֵאת ַלֲעׂשֹות ֵהֵחּלוּ  ֲאׁשֶ ַתב ֲאׁשֶ ַכי ּכָ :םֲאֵליהֶ  ָמְרּדֳ

י) כד( ן ָהָמן ּכִ ָדָתא ּבֶ ל צֵֹרר ָהֲאָגִגי ַהּמְ הּוִדים ּכָ ב ַהּיְ הּוִדים ַעל ָחׁשַ ָדם ַהּיְ יל ְלַאּבְ  ְוִהּפִ

ם ַהּגֹוָרל הּוא ּפּור ָדם ְלֻהּמָ :ּוְלַאּבְ

ֶלךְ  ִלְפֵני ּוְבבָֹאהּ ) כה( ֶפר ִעם ָאַמר ַהּמֶ ְבּתוֹ  ָיׁשּוב ַהּסֵ ר ָהָרָעה ַמֲחׁשַ ב ֲאׁשֶ הּוִדים ַעל ָחׁשַ  רֹאׁשוֹ  ַעל ַהּיְ

ָניו ְוֶאת אֹתוֹ  ְוָתלוּ  :ָהֵעץ ַעל ּבָ

ן ַעל) כו( ִמים ָקְראוּ  ּכֵ ה ַלּיָ ם ַעל פּוִרים ָהֵאּלֶ ן ַעל ַהּפּור ׁשֵ ל ַעל ּכֵ ְבֵרי ּכָ ֶרת ּדִ  ַעל ָראוּ  ּוָמה ַהּזֹאת ָהִאּגֶ

ָכה יעַ  ּוָמה ּכָ :ֲאֵליֶהם ִהּגִ

מוּ ) כז( הּוִדים לוּ ְוִקבְּ > וקבל< ִקּיְ ל ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ֲעֵליֶהם ַהּיְ ְלִוים ּכָ ים ִלְהיֹות ַיֲעבֹור ְולֹא ֲעֵליֶהם ַהּנִ  ֹעׂשִ

ֵני ֵאת ִמים ׁשְ ה ַהּיָ ְכָתָבם ָהֵאּלֶ ם ּכִ ָכל ְוִכְזַמּנָ ָנה ּבְ ָנה ׁשָ :ְוׁשָ

ִמים) כח( ה ְוַהּיָ ִרים ָהֵאּלֶ ים ִנְזּכָ ָכל ְוַנֲעׂשִ ָחהִמׁשְ  ָודֹור ּדֹור ּבְ ָחה ּפָ ּפָ  ִויֵמי ָוִעיר ְוִעיר ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוִמׁשְ

ה ַהּפּוִרים הּוִדים ִמּתֹוךְ  ַיַעְברוּ  לֹא ָהֵאּלֶ ְרָעם ָיסּוף לֹא ְוִזְכָרם ַהּיְ ס: ִמּזַ

ְכּתֹב) כט( ר ַוּתִ ה ֶאְסּתֵ ְלּכָ ַכי ֲאִביַחִיל ַבת ַהּמַ הּוִדי ּוָמְרּדֳ ל ֶאת ַהּיְ ֶרת ֵאת ְלַקּיֵם ּתֶֹקף ּכָ  ַהּזֹאת ַהּפּוִרים ִאּגֶ

ִנית ֵ :ַהׁשּ

ַלח) ל( ׁשְ ל ֶאל ְסָפִרים ַוּיִ הּוִדים ּכָ ַבע ֶאל ַהּיְ ִרים ׁשֶ ֵורֹוׁש  ַמְלכּות ְמִדיָנה ּוֵמָאה ְוֶעׂשְ ְבֵרי ֲאַחׁשְ לֹום ּדִ  ׁשָ

:ֶוֱאֶמת

ִרים ְיֵמי ֶאת ְלַקּיֵם) לא( ה ַהּפֻ יֶהם ָהֵאּלֶ ְזַמּנֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ ַכי ֲעֵליֶהם ִקּיַם ּכַ הּוִדי ָמְרּדֳ ר ַהּיְ ה ְוֶאְסּתֵ ְלּכָ ר ַהּמַ  ְוַכֲאׁשֶ

מוּ  ם ַעל ִקּיְ ְבֵרי ַזְרָעם ְוַעל ַנְפׁשָ :ְוַזֲעָקָתם ַהּצֹמֹות ּדִ

ר ּוַמֲאַמר) לב( ם ֶאְסּתֵ ְבֵרי ִקּיַ ִרים ּדִ ה ַהּפֻ ב ָהֵאּלֶ ֶפר ְוִנְכּתָ ּסֵ   פ: ּבַ

י פרק

ם) א ׂשֶ ֶלךְ  ַוּיָ ֵורֹוׁש  >אחשרש< ַהּמֶ י ָהָאֶרץ ַעל ַמס ֲאַחׁשְ ם ְוִאּיֵ :ַהּיָ

ה ְוָכל) ב( ת ּוְגבּוָרתוֹ  ָתְקּפוֹ  ַמֲעׂשֵ ת ּוָפָרׁשַ ֻדּלַ ַכי ּגְ ר ָמְרּדֳ לוֹ  ֲאׁשֶ ּדְ ֶלךְ  ּגִ תּוִבים ֵהם ֲהלֹוא ַהּמֶ  ֵסֶפר ַעל ּכְ

ְבֵרי ִמים ּדִ :ּוָפָרס ָמַדי ְלַמְלֵכי ַהּיָ

י) ג( ַכי ּכִ הּוִדי ָמְרּדֳ ֶנה ַהּיְ ֶלךְ  ִמׁשְ ֵורֹוׁש  ַלּמֶ הּוִדים ְוָגדֹול ֲאַחׁשְ  ְודֵֹבר ְלַעּמוֹ  טֹוב ּדֵֹרׁש  ֶאָחיו ְלרֹב ְוָרצּוי ַלּיְ

לֹום :ַזְרעוֹ  ְלָכל ׁשָ


