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 מגילת אסתר 
 

 וש והמלכה ושתימשתאות המלך אחשור  פרק א

   

   :ִביֵמי ֲאַחְשֵורֹוש, ַוְיִהי א 
ְשִרים ּוֵמָאה --ּכּוש -ַהֹמֵלְך ֵמֹהּדּו ְוַעד, הּוא ֲאַחְשֵורֹוש ַבע ְועֶׁ   .ְמִדיָנה, שֶׁ

 

 
  

 למלכו 3בשנת  --ָהֵהם  ַבָיִמים ב 

משתה לשרים 
 ולעבדים

ְך ֲאַחְשֵורֹושּכְ  לֶׁ ת ַהמֶׁ בֶׁ ר ְבשּוַשן ַהִביָרה, ֵסא ַמְלכּותוֹ ַעל ּכִ  שֶׁ    .ֲאשֶׁ
ה, ְלָמְלכוֹ  ִבְשַנת ָשלֹוש ג    :ָשָריו ַוֲעָבָדיו-ְלָכל, ָעָשה ִמְשתֶׁ

  .ְלָפָניו --ַהַפְרְתִמים ְוָשֵרי ַהְמִדינֹות , ֵחיל ָפַרס ּוָמַדי
 

ת, ְבַהְרֹאתוֹ  ד  ר ְּכבֹוד ַמְלכּותוֹ -אֶׁ ת, ֹעשֶׁ ת ְגדּוָלתוֹ -ְואֶׁ רֶׁ   -- ְיָקר ִתְפאֶׁ
 .ְשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום, ָיִמים ַרִבים

 

ה ה    ,ּוִבְמלֹואת ַהָיִמים ָהֵאלֶׁ

משתה לכל תושבי 
 שושן 

ְך ְלָכל לֶׁ   ,ָקָטן-ְלִמָגדֹול ְוַעד ,ָהָעם ַהִנְמְצִאים ְבשּוַשן ַהִביָרה-ָעָשה ַהמֶׁ
ה  ְך ,ִגַנת ִביַתן רַבֲחצַ   :ִשְבַעת ָיִמים --ִמְשתֶׁ לֶׁ  .ַהמֶׁ

 

 
  

, הכלים, הפאר
ף-ַעל, בּוץ ְוַאְרָגָמן-ָאחּוז ְבַחְבֵלי, ּור ַּכְרַפס ּוְתֵכלֶׁתח ו  הייוהשת סֶׁ ; ְוַעמּוֵדי ֵשש, ְגִליֵלי כֶׁ

ף סֶׁ ת --ָוֵשש -ַעל ִרְצַפת ַבַהט, ִמּטֹות ָזָהב ָוכֶׁ  .ְוַדר ְוֹסָחרֶׁ
ְך, ְוֵיין ַמְלכּות ָרב; ְוֵכִלים ִמֵּכִלים שֹוִנים, ִבְכֵלי ָזָהבְוַהְשקֹות  ז לֶׁ  .ְּכַיד ַהמֶׁ
 :ֵאין ֹאֵנס, ְוַהְשִתָיה ַכָּדת ח

ְך-ִּכי לֶׁ  {ס} .ָוִאיש-ִּכְרצֹון ִאיש, ַלֲעשֹות --ַרב ֵביתֹו -ַעל ָּכל, ֵכן ִיַסד ַהמֶׁ

 

 
  

משתה ושתי 
 לנשים

ְך ֲאַחְשֵורֹוש, ֵבית ַהַמְלכּות --ָעְשָתה ִמְשֵתה ָנִשים , ְלָּכהַגם ַוְשִתי ַהמַ  ט לֶׁ ר ַלמֶׁ   .ֲאשֶׁ

 
  

המלך מורה להביא 
 את ושתי

ְך-ְּכטֹוב ֵלב, ַהְשִביִעי, ַביֹום י לֶׁ   --ַבָיִין , ַהמֶׁ
  -- סֵזַתר ְוַכְרּכַ , ָאַמר ִלְמהּוָמן ִבְזָתא ַחְרבֹוָנא ִבְגָתא ַוֲאַבְגָתא

ת, ִשְבַעת ַהָסִריִסים ְך ֲאַחְשֵורֹוש-ַהְמָשְרִתים אֶׁ לֶׁ  .ְפֵני ַהמֶׁ
ת יא ְך , ַוְשִתי ַהַמְלָּכה-ְלָהִביא אֶׁ לֶׁ ר ַמְלכּות --ִלְפֵני ַהמֶׁ תֶׁ  :ְבכֶׁ

ת ה ִהיא-ִּכי, ָיְפָיּה-ְלַהְראֹות ָהַעִמים ְוַהָשִרים אֶׁ  .טֹוַבת ַמְראֶׁ

 

ְך , ִתיַהַמְלָּכה ַוְש  ַוְתָמֵאן יב סירוב לֶׁ ר --ָלבֹוא ִבְדַבר ַהמֶׁ  ; ְבַיד ַהָסִריִסים, ֲאשֶׁ
ְך ְמֹאד לֶׁ   {ס}  .ַוֲחָמתֹו ָבֲעָרה בוֹ , ַוִיְקֹצף ַהמֶׁ

 

המלך מתייעץ 
 בחכמיו

ְך יג לֶׁ ר ַהמֶׁ    :ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעי ָהִעִתים, ַוֹיאמֶׁ
ְך ֵכן-ִּכי לֶׁ  .ֹיְדֵעי ָּדת ָוִדין-לּכָ  ִלְפֵני, ְּדַבר ַהמֶׁ

ס ַמְרְסָנא, ישַּכְרְשָנא ֵשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִש , ְוַהָקֹרב ֵאָליו יד רֶׁ  :ְממּוָכן, מֶׁ
ְך, ִשְבַעת ָשֵרי ָפַרס ּוָמַדי לֶׁ  .ַבַמְלכּות, ַהֹיְשִבים ִראֹשָנה -- ֹרֵאי ְפֵני ַהמֶׁ

ר ֹלא --י ַבַמְלָּכה ַוְשתִ , ַלֲעשֹות-ְּכָדת ַמה טו ת, ָעְשָתה-ַעל ֲאשֶׁ ְך -אֶׁ לֶׁ ַמֲאַמר ַהמֶׁ
 {ס}  .ַהָסִריִסים, ְבַיד, ֲאַחְשֵורֹוש
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ר  טז ְך ְוַהָשִרים, ְממּוָכן( מומכן)ַוֹיאמֶׁ לֶׁ  ,ִלְפֵני ַהמֶׁ
 

 ממוכן

מסית את המלך 
ִתי וַשְּ  בְּ

ְך ְלַבּדוֹ -ֹלא ַעל לֶׁ  : ָעְוָתה ַוְשִתי ַהַמְלָּכה, ַהמֶׁ
ר, ָהַעִמים-ָּכל-ַהָשִרים ְוַעל-ָּכל-ִּכי ַעל ְך ֲאַחְשֵורֹוש-ְבָכל, ֲאשֶׁ לֶׁ  .ְמִדינֹות ַהמֶׁ

ן, ַהָנִשים-ָּכל-ַהַמְלָּכה ַעל-ֵיֵצא ְדַבר-ִּכי יז ן ְבֵעיֵניהֶׁ  :ְלַהְבזֹות ַבְעֵליהֶׁ
ת,   ְבָאְמָרם ְך ֲאַחְשֵורֹוש ָאַמר ְלָהִביא אֶׁ לֶׁ  .ָבָאה-ְוֹלא --ַהַמְלָּכה ְלָפָניו  ַוְשִתי-ַהמֶׁ

ה ֹתאַמְרָנה ָשרֹות ָפַרס יח ת, ּוָמַדי-ְוַהיֹום ַהזֶׁ ר ָשְמעּו אֶׁ  , ְּדַבר ַהַמְלָּכה-ֲאשֶׁ
ְך ְלֹכל לֶׁ ף, ּוְכַדי ; ָשֵרי ַהמֶׁ  .ִבָזיֹון ָוָקצֶׁ

 

ְך טֹוב-ַעל-ִאם יט והעצה לֶׁ  , ַהמֶׁ
 :ְוֹלא ַיֲעבֹור, ּוָמַדי-ְוִיָּכֵתב ְבָדֵתי ָפַרס, וַמְלכּות ִמְלָפָני-ֵיֵצא ְדַבר

ר ֹלא ְך ֲאַחְשֵורֹוש, ָתבֹוא ַוְשִתי-ֲאשֶׁ לֶׁ  ,ִלְפֵני ַהמֶׁ
ְך לֶׁ ָנה, ּוַמְלכּוָתּה ִיֵתן ַהמֶׁ  .ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִממֶׁ

 

ר כ המטרה החינוכית ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ה ְבָכל-ְוִנְשַמע ִפְתָגם ַהמֶׁ  ;ִּכי ַרָבה ִהיא, ְלכּותוֹ מַ -ַיֲעשֶׁ
ן , ַהָנִשים-ְוָכל   .ָקָטן-ְלִמָגדֹול ְוַעד --ִיְתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליהֶׁ

 

 
  

ההצעה מתקבלת 
 ומתבצעת

ְך, ַוִייַטב ַהָּדָבר כא לֶׁ  ;ְוַהָשִרים ְבֵעיֵני ַהמֶׁ
ְך לֶׁ    .ִּכְדַבר ְממּוָכן, ַוַיַעש ַהמֶׁ

ל כב ְך -ָּכל-ַוִיְשַלח ְסָפִרים אֶׁ לֶׁ   --ְמִדינֹות ַהמֶׁ
ל ל, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה-אֶׁ    :ַעם ָוָעם ִּכְלשֹונוֹ -ְואֶׁ

 {ס}  .ּוְמַדֵבר ִּכְלשֹון ַעמוֹ , ִאיש ֹשֵרר ְבֵביתוֹ -ִלְהיֹות ָּכל

 

   

 והכתרת אסתר למלכה, מרדכי, אסתר  פרק ב

   

ה ַאַחר א  ְך ֲאַחְשֵורֹוש ,ֹשְךּכְ  -- ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁ לֶׁ   :ֲחַמת ַהמֶׁ
ת ר-ָזַכר אֶׁ ר, ָעָשָתה-ַוְשִתי ְוֵאת ֲאשֶׁ יהָ -ְוֵאת ֲאשֶׁ  .ִנְגַזר ָעלֶׁ

 

 
  

למצוא : נערי המלך
 מלכה תחת ושתי

ְך-ַוֹיאְמרּו ַנֲעֵרי ב לֶׁ  :ְמָשְרָתיו, ַהמֶׁ
ְך ְנָערֹות ְבתּולֹות לֶׁ ה, ְיַבְקשּו ַלמֶׁ  .טֹובֹות ַמְראֶׁ

ְך ְפִקיִדים ג לֶׁ  ,ְמִדינֹות ַמְלכּותוֹ -ְבָכל ְוַיְפֵקד ַהמֶׁ
ת ה -ַנֲעָרה-ָּכל-ְוִיְקְבצּו אֶׁ  ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְראֶׁ

ל ל-אֶׁ ל, ֵבית ַהָנִשים-שּוַשן ַהִביָרה אֶׁ ְך-אֶׁ לֶׁ א ְסִריס ַהמֶׁ  ;ֹשֵמר ַהָנִשים ,ַיד ֵהגֶׁ
ן ְוָנתֹון  .ַתְמֻרֵקיהֶׁ

ְך ֲאשֶׁ , ְוַהַנֲעָרה ד לֶׁ  ;ַתַחת ַוְשִתי, ִתְמֹלְך --ר ִתיַטב ְבֵעיֵני ַהמֶׁ

 

ְך  לֶׁ   {ס}  .ַוַיַעש ֵּכן, ַוִייַטב ַהָּדָבר ְבֵעיֵני ַהמֶׁ

 
  

 מרדכי ואסתר
  

 ;ָהָיה ְבשּוַשן ַהִביָרה, ִאיש ְיהּוִדי ה מרדכי
ַכי ן, ּוְשמֹו ָמְרּדֳּ ן ָיִאיר בֶׁ ן-בֶׁ    .ִאיש ְיִמיִני --יש ִק -ִשְמִעי בֶׁ

ר ָהְגָלה ִמירּוָשַלִים ו ר ָהְגְלָתה-ִעם, ֲאשֶׁ ְך, ַהֹגָלה ֲאשֶׁ לֶׁ   -- ְיהּוָדה-ִעם ְיָכְנָיה מֶׁ
ְגָלה ר הֶׁ ל, ֲאשֶׁ ְך ָבבֶׁ לֶׁ  .ְנבּוַכְדנֶַׁצר מֶׁ
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ת ז אסתר ְסֵתר ַבת, ֲהַדָסה-ַוְיִהי ֹאֵמן אֶׁ  ;ָאב ָוֵאם, ִּכי ֵאין ָלּה --ֹּדדֹו -ִהיא אֶׁ
ה ֹתַאר-ְוַהַנֲעָרה ְיַפת  ,ְוטֹוַבת ַמְראֶׁ

ַכי לוֹ  -- ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָמּה    .ְלַבת ,ְלָקָחּה ָמְרּדֳּ

 

   

 אסתר
  

נלקחת לבית  --
 המלך

ְך ְוָדתוֹ -ְבִהָשַמע ְּדַבר, ַוְיִהי ח לֶׁ  , ַהמֶׁ
ל ל ,שּוַשן ַהִביָרה-ּוְבִהָקֵבץ ְנָערֹות ַרבֹות אֶׁ  -- ַיד ֵהָגי-אֶׁ

ל ְסֵתר אֶׁ ְך-ַוִתָלַקח אֶׁ לֶׁ ל, ֵבית ַהמֶׁ  .ַיד ֵהַגי ֹשֵמר ַהָנִשים-אֶׁ

 

מוצאת חן בעיני  --
 הגי

ד ְלָפָניו ַוִתיַטב ַהַנֲעָרה ְבֵעיָניו ט סֶׁ  , ַוִתָשא חֶׁ
ת ת-ַוְיַבֵהל אֶׁ יָה ְואֶׁ ָה ָלֵתת ָלּה-ַתְמרּוקֶׁ  , ָמנֹותֶׁ

ַבע ַהְנָער ת ,ֹותְוֵאת שֶׁ ְך ,ָלּה-ָהְרֻאיֹות ָלתֶׁ לֶׁ  ;ִמֵבית ַהמֶׁ
ת יָה ְלטֹוב-ַוְיַשנֶָׁה ְואֶׁ  .ֵבית ַהָנִשים, ַנֲערֹותֶׁ

 

שומרת זהותה  --
 בסוד

ְסֵתר-ֹלא י ת, ִהִגיָדה אֶׁ ת-אֶׁ   :מֹוַלְדָתּה-ַעָמּה ְואֶׁ
יהָ  ַכי ִצָּוה ָעלֶׁ ר ֹלא, ִּכי ָמְרּדֳּ  .ַתִגיד-ֲאשֶׁ

 

 
  

ַכי ִמְתַהֵלְך --יֹום ָויֹום -ְבָכלּו יא מרדכי   :ַהָנִשים-ִלְפֵני ֲחַצר ֵבית, ָמְרּדֳּ
ת ְסֵתר-ָלַדַעת אֶׁ ה ָבּה-ּוַמה, ְשלֹום אֶׁ  .ֵיָעשֶׁ

 

 
  

כללי הבאת הנשים 
 אל המלך

ל יב ְך ֲאַחְשֵורֹוש-ּוְבַהִגיַע ֹתר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא אֶׁ לֶׁ  , ַהמֶׁ
ש ִמֵקץ ֱהיֹות ָלּה  ן, ִּכי ֵּכן ִיְמְלאּו --ְּכָדת ַהָנִשים ְשֵנים ָעָשר ֹחדֶׁ  :ְיֵמי ְמרּוֵקיהֶׁ
ָדִשים ן ַהֹמר ִשָשה חֳּ מֶׁ ָדִשים ַבְבָשִמיםְוִש , ְבשֶׁ  .ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָנִשים ָשה חֳּ

 

ה יג  ל, ּוָבזֶׁ ְך -ַהַנֲעָרה ָבָאה אֶׁ לֶׁ   --ַהמֶׁ
ר ֹתאַמר-לֵאת ּכָ  ְך-ִמֵבית ַהָנִשים ַעד, ָלבֹוא ִעָמּה ִיָנֵתן ָלּה ֲאשֶׁ לֶׁ  .ֵבית ַהמֶׁ

ב ִהיא ָבָאה יד רֶׁ ל, ָבעֶׁ ר ִהיא ָשָבה אֶׁ   -- ֵבית ַהָנִשים ֵשִני-ּוַבֹבקֶׁ
ל ְך-אֶׁ לֶׁ  :ֹשֵמר ַהִפיַלְגִשים, ַיד ַשַעְשַגז ְסִריס ַהמֶׁ

 

ל-ֹלא  ְך-ָתבֹוא עֹוד אֶׁ לֶׁ ְך-ִּכי ִאם -- ַהמֶׁ לֶׁ   .ְוִנְקְרָאה ְבֵשם ,ָחֵפץ ָבּה ַהמֶׁ

 
  

אסתר נלקחת אל 
 המלך

ְסֵתר ַבת-ּוְבַהִגיַע ֹתר טו ר ָלַקח-אֶׁ ַכי ֲאשֶׁ ל לֹו ְלַבת ָלבֹוא-ֲאִביַחִיל ֹּדד ָמְרּדֳּ ְך-אֶׁ לֶׁ  ,ַהמֶׁ
ת --ֹלא ִבְקָשה ָּדָבר  ר ֹיאַמר ֵהַגי ְסִריס-ִּכי ִאם אֶׁ ְך-ֲאשֶׁ לֶׁ  ;ַהָנִשים ֹשֵמר, ַהמֶׁ

 

ְסֵתר ֹנֵשאת ֵחן  יהָ -ְבֵעיֵני ָּכל, ַוְתִהי אֶׁ   .ֹראֶׁ

ְסתֵ  טז  לַוִתָלַקח אֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש-ר אֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ  , ֵבית ַמְלכּותוֹ -אֶׁ
ש ָהֲעִשיִרי ש ֵטֵבת -הּוא, ַבֹחדֶׁ בַ -ִבְשַנת --ֹחדֶׁ  .ְלַמְלכּותוֹ  עשֶׁ

 7בשנת 

 ,למלכותו

 חודש טבתב

 
  

 המלכת אסתר
  

ת יז  ְך אֶׁ לֶׁ ֱאַהב ַהמֶׁ ְסֵתר ִמָּכל-ַויֶׁ  , ַהָנִשים-אֶׁ
ד ְלָפָניו ִמָּכל-ַוִתָשא סֶׁ  ; ַהְבתּולֹות-ֵחן ָוחֶׁ

ר תֶׁ ם ּכֶׁ הָ  -- ַמְלכּות ְבֹראָשּה-ַוָישֶׁ  .ַתַחת ַוְשִתי ,ַוַיְמִליכֶׁ

 

ה ָגדֹול יח משתה ְך ִמְשתֶׁ לֶׁ ְסֵתר ֵאת --ָריו ַוֲעָבָדיו שָ -ְלָכל, ַוַיַעש ַהמֶׁ   ;ִמְשֵתה אֶׁ
ְך, ַוֲהָנָחה ַלְמִדינֹות ָעָשה לֶׁ   .ַוִיֵתן ַמְשֵאת ְּכַיד ַהמֶׁ

 

   



  1 מגילת אסתר

 

מרדכי בשער 
ַכי -- ֵשִנית, ּוְבִהָקֵבץ ְבתּולֹות יט המלך ְך-ֹיֵשב ְבַשַער, ּוָמְרּדֳּ לֶׁ  .ַהמֶׁ

 

    

ְסֵתר כ  תַמגֶׁ , ֵאין אֶׁ ת מֹוַלְדָתּה ְואֶׁ יהָ , ַעָמּה-דֶׁ ר ִצָּוה ָעלֶׁ ָכי, ַּכֲאשֶׁ  ;ָמְרּדֳּ
ת ְסֵתר ֹעָשה-ְואֶׁ ַכי אֶׁ ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה -- ַמֲאַמר ָמְרּדֳּ  {ס}  .ִאתוֹ  ,ַּכֲאשֶׁ

 

    

ש רֶׁ ַכי יֹוֵשב ְבַשַער, ַבָיִמים ָהֵהם כא ִבְגָתן ָותֶׁ ְך-ּוָמְרּדֳּ לֶׁ  ;ַהמֶׁ
ש ְשֵניָקַצף ִבגְ  רֶׁ ְך ִמֹשְמֵרי ַהַסף-ָתן ָותֶׁ לֶׁ  , ָסִריֵסי ַהמֶׁ

ְך ֲאַחְשֵוֹרש, ַוְיַבְקשּו ִלְשֹלַח ָיד לֶׁ   .ַבמֶׁ

 

ַכי כב  ְסֵתר ַהַמְלָּכה, ַוִיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרּדֳּ   ;ַוַיֵגד ְלאֶׁ
ְך לֶׁ ְסֵתר ַלמֶׁ ר אֶׁ ָכי, ַוֹתאמֶׁ  .ְבֵשם ָמְרּדֳּ

 

ם --ַוִיָמֵצא ש ַהָּדָבר ַוְיֻבקַ  כג   ; ֵעץ-ַעל ,ַוִיָתלּו ְשֵניהֶׁ
ר ִּדְבֵרי ַהָיִמים  ַוִיָּכֵתב ְך --ְבֵספֶׁ לֶׁ  {ס}  .ִלְפֵני ַהמֶׁ

 

   

 מזימת המן להשמיד היהודים  פרק ג

   

המלך מנשא את 
 המן

ה א ת, ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש אֶׁ לֶׁ ןהָ -ִגַּדל ַהמֶׁ  --ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי -ָמן בֶׁ
ם; ַוְיַנְשֵאהּו ת ַוָישֶׁ ר ִאתוֹ -ָּכל, ֵמַעל --ִּכְסאֹו -אֶׁ  .ַהָשִרים ֲאשֶׁ

 

 
  

, משתחווים להמן
 חוץ  ממרדכי

ר-ְוָכל ב ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ְך-ַעְבֵדי ַהמֶׁ לֶׁ   --ֹּכְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים ְלָהָמן , ְבַשַער ַהמֶׁ
ְך-ִצָּוה, ֵכן-ִּכי לֶׁ  ;לֹו ַהמֶׁ

ַכי  ה, ֹלא ִיְכַרע --ּוָמְרּדֳּ  .ְוֹלא ִיְשַתֲחוֶׁ

 

ְך ג  לֶׁ ר, ַוֹיאְמרּו ַעְבֵדי ַהמֶׁ ְך -ֲאשֶׁ לֶׁ ָכי --ְבַשַער ַהמֶׁ   :ְלָמְרּדֳּ
ְך, ַמּדּוַע ַאָתה עֹוֵבר לֶׁ  .ֵאת ִמְצַות ַהמֶׁ

 

ם, ְוֹלא ָשַמע, םְּכָאְמָרם ֵאָליו יֹום ָויוֹ ( באמרם), ַוְיִהי ד מלשינים להמן  ; ֲאֵליהֶׁ
ַכי , ַוַיִגידּו ְלָהָמן ם-ִּכי --ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרּדֳּ ר, ִהִגיד ָלהֶׁ  .הּוא ְיהּוִדי-ֲאשֶׁ

 

 
  

ַכי-ִּכי --ַוַיְרא ָהָמן  ה  ה לוֹ , ֵאין ָמְרּדֳּ   .ֵחָמה, ַוִיָמֵלא ָהָמן; ֹּכֵרַע ּוִמְשַתֲחוֶׁ

 
  

השמיד המן זומם ל
 היהודים כלאת 

ז ְבֵעיָניו ו ַכי ְלַבּדֹו , ַוִיבֶׁ ת-ִּכי --ִלְשֹלַח ָיד ְבָמְרּדֳּ ָכי-ִהִגידּו לֹו אֶׁ  ;ַעם ָמְרּדֳּ
ת, ַוְיַבֵקש ָהָמן ר ְבָכל-ָּכל-ְלַהְשִמיד אֶׁ   --ַמְלכּות ֲאַחְשֵורֹוש -ַהְיהּוִדים ֲאשֶׁ
ָכי  .ַעם ָמְרּדֳּ

 

 
  

 פורמפילים 
 

 

 חודש אדרב: ועביצל

ש ָהִראשֹון הּוא ז ש ִניָסן-ַבֹחדֶׁ ְשֵרה, ֹחדֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש, ִבְשַנת ְשֵתים עֶׁ לֶׁ  :ַלמֶׁ
ש ְשֵנים, ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ש ְלֹחדֶׁ  ָעָשר -ִמיֹום ְליֹום ּוֵמֹחדֶׁ

ש ֲאָדר-הּוא --  {ס}  .ֹחדֶׁ

 21בשנת 

 למלך

---- 

[ שרא]ב

 חודש ניסן

 
  

ר ָהָמן ח  ְך ֲאַחְשֵורֹוש  ַוֹיאמֶׁ לֶׁ   --ַלמֶׁ

אישור  מבקשהמן 
המלך להשמדת 
 היהודים

ָחד ְמֻפָזר ּוְמֹפָרד ֵבין ָהַעִמים-יְֶׁשנֹו ַעם ָך, אֶׁ  ;ְבֹכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֶׁ
ם ֹשנֹות ִמָּכל ת, ָעם-ְוָדֵתיהֶׁ ְך ֵאיָנם ֹעִשים-ְואֶׁ לֶׁ   ,ָּדֵתי ַהמֶׁ

ְך ֵאין לֶׁ ה-ְוַלמֶׁ  .ְלַהִניָחם, ֹשוֶׁ

 

ְך טֹוב-ַעל-ִאם ט  לֶׁ  ; ִיָּכֵתב ְלַאְבָדם, ַהמֶׁ
ת ֲאָלִפים ִּכַּכר רֶׁ ף-ַוֲעשֶׁ סֶׁ ְשקֹול ַעל, ּכֶׁ   -- ְיֵדי ֹעֵשי ַהְמָלאָכה-אֶׁ

ל, ְלָהִביא ְך-אֶׁ לֶׁ  .ִגְנֵזי ַהמֶׁ

 



 מגילת אסתר 5 

 

 

ת י המלךאישור  ְך אֶׁ לֶׁ ן, ַוִיְתָנּה; ַעל ָידוֹ מֵ , ַטַבְעתוֹ -ַוָיַסר ַהמֶׁ ֹצֵרר  --ֲאָגִגי ַהְמָדָתא הָ -ְלָהָמן בֶׁ
 .ַהְיהּוִדים

ְך ְלָהָמן יא לֶׁ ר ַהמֶׁ  , ַוֹיאמֶׁ
ף ָנתּון ָלְך סֶׁ  .ַּכּטֹוב ְבֵעינֶׁיָך ,ַלֲעשֹות בוֹ  -- ְוָהָעם; ַהּכֶׁ

 

   

ש ָהִראשֹון יב גזירהה ְך ַבֹחדֶׁ לֶׁ  בניסן 23 , ִבְשלֹוָשה ָעָשר יֹום בוֹ  ,ַוִיָקְראּו ֹסְפֵרי ַהמֶׁ

  נכתבת
 

ר-ַוִיָּכֵתב ְּכָכל ל ֲאַחְשַּדְרְפֵני-ֲאשֶׁ ל-ִצָּוה ָהָמן אֶׁ ְך ְואֶׁ לֶׁ  ַהַפחֹות -ַהמֶׁ
ר ַעל ל ,ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה-ֲאשֶׁ  , ָשֵרי ַעם ָוָעם-ְואֶׁ

 :ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלשֹונוֹ 
ְך ֲאַחְשֵוֹרש ִנְכָתב לֶׁ ְך, ְבֵשם ַהמֶׁ לֶׁ  .ְונְֶׁחָתם ְבַטַבַעת ַהמֶׁ

 

ל, ְוִנְשלֹוַח ְסָפִרים ְבַיד ָהָרִצים יג  - - ונשלחת ְך -ָּכל-אֶׁ לֶׁ   --ְמִדינֹות ַהמֶׁ

ת :הגזירהתוכן   ַהְיהּוִדים -ָּכל-ְלַהְשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵבד אֶׁ
ָחדָזֵקן טַ -ִמַנַער ְוַעד  , ף ְוָנִשים ְביֹום אֶׁ

 

 הביצוע נקבע 
 באדר 23 -ל

ש ְשֵנים ש ֲאָדר-הּוא ,ָעָשר-ִבְשלֹוָשה ָעָשר ְלֹחדֶׁ  ; ֹחדֶׁ
 .ָלבֹוז ּוְשָלָלם

 

   

הספרים גלויים 
 לכולם

ן ַהְּכָתב יד גֶׁ   :יםָהַעמִ -ְלָכל ,ָגלּוי -- ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה-ְלִהָנֵתן ָּדת ְבָכל, ַפְתשֶׁ
ה, ִלְהיֹות ֲעִתִדים  .ַליֹום ַהזֶׁ

ְך ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים טו לֶׁ  ;ְבשּוַשן ַהִביָרה, ְוַהָּדת ִנְתָנה, ִבְדַבר ַהמֶׁ

 

 
  

ְך ְוָהָמן ָיְשבּו ִלְשתֹות ...המלך והמן  לֶׁ   {ס}  .ָנבֹוָכה ,ְוָהִעיר שּוָשן -- ְוַהמֶׁ

   

 את אסתרמרדכי מזעיק   פרק ד

ַכי א מרדכיזעקת  ת, ּוָמְרּדֳּ ר ַנֲעָשה-ָּכל-ָיַדע אֶׁ  , ֲאשֶׁ
ת ַכי אֶׁ ר ,ַוִיְלַבש ַשק, ְבָגָדיו-ַוִיְקַרע ָמְרּדֳּ  ; ָוֵאפֶׁ
 .ַוִיְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה, ַוֵיֵצא ְבתֹוְך ָהִעיר

 

ְך-ַעד ִלְפֵני ַשַער, ַוָיבֹוא ב  לֶׁ לִּכי ֵאי     :ַהמֶׁ ְך-ן ָלבֹוא אֶׁ לֶׁ   .ִבְלבּוש ָשק, ַשַער ַהמֶׁ

 
  

ר ְּדַבר, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה-ּוְבָכל ג ליהודיםאבל  ְך ְוָדתֹו ַמִגיַע -ְמקֹום ֲאשֶׁ לֶׁ   --ַהמֶׁ
ל ָגדֹול ַלְיהּוִדים ר; ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵפד, ֵאבֶׁ  .יַֻצע ָלַרִבים, ַשק ָוֵאפֶׁ

 

 
  

יהָ ( ותבואינה) ד אסתר מתחלחלת ְסֵתר ְוָסִריסֶׁ   ;ְמֹאד, ַוִתְתַחְלַחל ַהַמְלָּכה -- ַוַיִגידּו ָלּה, ַוָתבֹואָנה ַנֲערֹות אֶׁ

שולחת בגדים 
 למרדכי

ת ַכי-ַוִתְשַלח ְבָגִדים ְלַהְלִביש אֶׁ   .ְוֹלא ִקֵבל --ּוְלָהִסיר ַשקֹו ֵמָעָליו , ָמְרּדֳּ

התך נשלח 
 למרדכי

ְךַוִתְק  ה לֶׁ ְסֵתר ַלֲהָתְך ִמָסִריֵסי ַהמֶׁ ֱעִמיד ְלָפנֶׁיהָ , ָרא אֶׁ ר הֶׁ  ,ֲאשֶׁ
ָכי -ַעל ַוְתַצֵּוהּו ה-ָלַדַעת ַמה --ָמְרּדֳּ ה-ַמה-ְוַעל, זֶׁ  .זֶׁ

 

 
  

ל, ַוֵיֵצא ֲהָתְך ו  ָכי -אֶׁ ל --ָמְרּדֳּ ר ִלְפֵני ַשַער, ְרחֹוב ָהִעיר-אֶׁ ְך-ֲאשֶׁ לֶׁ   .ַהמֶׁ

 
  

 מרדכי  מצווה על
אסתר לבקש אצל 
 המלך על עמה 

ד ז ַכי-ַוַיגֶׁ ר ָקָרהּו-ֵאת ָּכל, לֹו ָמְרּדֳּ ף; ֲאשֶׁ סֶׁ ר ָאַמר ָהָמן ִלְשקֹול , ְוֵאת ָפָרַשת ַהּכֶׁ ֲאשֶׁ
ְך -ַעל לֶׁ  .ְלַאְבָדם --ַבְיהּוִדים ( ביהודיים)ִגְנֵזי ַהמֶׁ

ת ח ן ְּכָתב-ְואֶׁ גֶׁ ר-ַפְתשֶׁ   --ָנַתן לֹו , ן ְלַהְשִמיָדםִנַתן ְבשּושָ -ַהָּדת ֲאשֶׁ
ת ְסֵתר-ְלַהְראֹות אֶׁ  ; ּוְלַהִגיד ָלּה, אֶׁ

יהָ  ל, ּוְלַצּוֹות ָעלֶׁ ְך ְלִהְתַחנֶׁן-ָלבֹוא אֶׁ לֶׁ  .ַעָמּה-ַעל --לֹו ּוְלַבֵקש ִמְלָפָניו -ַהמֶׁ
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ְסֵתר; ֲהָתְך, ַוָיבֹוא ט  ָכי, ַוַיֵגד ְלאֶׁ   .ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרּדֳּ

: למרדכי אסתר
מסוכן לבא אל 
 המלך

ְסֵתר ַלֲהָתְך י ר אֶׁ ל, ַוֹתאמֶׁ ָכי-ַוְתַצֵּוהּו אֶׁ    .ָמְרּדֳּ
ְך ְוַעם-ָּכל יא לֶׁ ְך ֹיְדִעים-ַעְבֵדי ַהמֶׁ לֶׁ  , ְמִדינֹות ַהמֶׁ

ר ָּכל ר ָיבֹוא-ֲאשֶׁ ל-ִאיש ְוִאָשה ֲאשֶׁ ל-אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ָחֵצר ַהְפִניִמית -ַהמֶׁ  הֶׁ
ר ֹלא  , ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית ,ִיָקֵרא-ֲאשֶׁ

ר יֹוִשיט ת-ְלַבד ֵמֲאשֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ  ;ְוָחָיה, ַשְרִביט ַהָזָהב-לֹו ַהמֶׁ
ל, ַוֲאִני ְך -ֹלא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא אֶׁ לֶׁ ה --ַהמֶׁ   .ְשלֹוִשים יֹום, זֶׁ

 

 
  

ָכי יב  ְסֵתר, ַוַיִגידּו ְלָמְרּדֳּ   .ֵאת ִּדְבֵרי אֶׁ

ַכי יג  ר ָמְרּדֳּ ללְ , ַוֹיאמֶׁ ְסֵתר-ָהִשיב אֶׁ     :אֶׁ

הצלה , אם תחרישי
 תעמוד ממקום אחר

ְך ִמָּכל-ְלִהָמֵלט ֵבית, ְתַדִמי ְבַנְפֵשְך-ַאל לֶׁ  .ַהְיהּוִדים-ַהמֶׁ
  --ָבֵעת ַהֹזאת , ַהֲחֵרש ַתֲחִריִשי-ִּכי ִאם יד

ַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ַלְיהּוִדים ִמָמקֹום ַאֵחר  ;ָאִביְך ֹתאֵבדּו-יתְוַאְת ּובֵ , רֶׁ
 .ִהַגַעְת ַלַמְלכּות, ְלֵעת ָּכֹזאת-ִאם --ּוִמי יֹוֵדַע 

 

ְסֵתר טו  ר אֶׁ ל, ַוֹתאמֶׁ ָכי-ְלָהִשיב אֶׁ     .ָמְרּדֳּ

ת טז צומו עלי   , ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבשּוָשן-ָּכל-ֵלְך ְּכנֹוס אֶׁ
ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ִתְש -ֹתאְכלּו ְוַאל-ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל   --תּו ְשֹלשֶׁ

 ;ָאצּום ֵּכן, ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי-ַגם
ל ְך-ּוְבֵכן ָאבֹוא אֶׁ לֶׁ ר ֹלא, ַהמֶׁ   ,ַכָּדת-ֲאשֶׁ
ר ָאַבְדִתי  .ָאָבְדִתי, ְוַכֲאשֶׁ

 

 
  

ָכי ַוַיֲעֹבר יז בצעמרדכי מ ר, ַוַיַעש ; ָמְרּדֳּ ְסתֵ -ְּכֹכל ֲאשֶׁ   .רִצְּוָתה ָעָליו אֶׁ

   

 פרק ה
 

 ,אסתר באה לפני המלך

 והמשתה הראשון אצל אסתר
   

ְסֵתר ַמְלכּות, ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי א   בניסן 21 ,ַוִתְלַבש אֶׁ

ללא ]אסתר למלך 
 [הזמנה

ְך ַהְפִניִמית-ַוַתֲעֹמד ַבֲחַצר ֵבית לֶׁ ְך, ַהמֶׁ לֶׁ  ;ֹנַכח ֵבית ַהמֶׁ
ְך יֹוֵשב  לֶׁ ַתח ַהָבִית, ֹנַכח -- ְבֵבית ַהַמְלכּות כּותוֹ ִּכֵסא ַמלְ -ַעלְוַהמֶׁ  .פֶׁ

 

מושיט המלך 
 שרביט הזהב

ת ב ְך אֶׁ לֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה-ַוְיִהי ִכְראֹות ַהמֶׁ ָחֵצר , אֶׁ ת בֶׁ דֶׁ  ;ְבֵעיָניו, ָנְשָאה ֵחן --ֹעמֶׁ
ְסֵתר ְך ְלאֶׁ לֶׁ ט ַהמֶׁ ת, ַויֹושֶׁ  ,ר ְבָידוֹ ַשְרִביט ַהָזָהב ֲאשֶׁ -אֶׁ

 

ְסֵתר   .ַוִתַגע ְבֹראש ַהַשְרִביט, ַוִתְקַרב אֶׁ
ְך ג לֶׁ ר ָלּה ַהמֶׁ  , ַוֹיאמֶׁ

 

ְסֵתר ַהַמְלָּכה-ַמה   ; ָלְך אֶׁ
 .ְוִיָנֵתן ָלְך, ֲחִצי ַהַמְלכּות-ַבָקָשֵתְך ַעד-ּוַמה

 ?מה לך
 

 ?מה בקשתך

אסתר מזמינה 
 לאותו היוםלמשתה 

ר אֶׁ  ד   ,ְסֵתרַוֹתאמֶׁ
ְך טֹוב -ַעל-ִאם לֶׁ   --ַהמֶׁ

ְך ְוָהָמן ַהיֹום לֶׁ ל, ָיבֹוא ַהמֶׁ ר-אֶׁ ה ֲאשֶׁ  .ָעִשיִתי לוֹ -ַהִמְשתֶׁ

 

ְך ה  לֶׁ ר ַהמֶׁ  :ַוֹיאמֶׁ
ת ת ,ַלֲעשֹות -- ָהָמן-ַמֲהרּו אֶׁ ְסֵתר-אֶׁ  ;ְּדַבר אֶׁ
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ראשון משתה 
 אסתראצל 

ְך ְוָהָמן לֶׁ ל, ַוָיֹבא ַהמֶׁ רַהִמְשתֶׁ -אֶׁ ְסֵתר-ה ֲאשֶׁ  .ָעְשָתה אֶׁ
 

ְסֵתר ְבִמְשֵתה ַהַיִין ו  ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ   :ַוֹיאמֶׁ

 ; ְשֵאָלֵתְך ְוִיָנֵתן ָלְך-ַמה 
 .ְוֵתָעש, ֲחִצי ַהַמְלכּות-ַבָקָשֵתְך ַעד-ּוַמה

 שאלה

 בקשה

אסתר מזמינה 
 למשתה שני

ְסֵתר ז  :ַוֹתאַמר, ַוַתַען אֶׁ
 .ּוַבָקָשִתי, יְשֵאָלתִ 

 שאלה

 ובקשה

 
ְך-ִאם ח לֶׁ ְך טֹוב-ַעל-ְוִאם, ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֵני ַהמֶׁ לֶׁ   -- ַהמֶׁ

ת ת, ְשֵאָלִתי-ָלֵתת אֶׁ  :ַבָקָשִתי-ְוַלֲעשֹות אֶׁ
 שאלה

 ובקשה

 
ְך ְוָהָמן לֶׁ ל, ָיבֹוא ַהמֶׁ ם-אֶׁ ה ָלהֶׁ ֱעשֶׁ ר אֶׁ ה ֲאשֶׁ   -- ַהִמְשתֶׁ

ה ֱעשֶׁ ְך, ּוָמָחר אֶׁ לֶׁ  .ִּכְדַבר ַהמֶׁ
 

 
  

 מרדכילגבי המן תוכנית   

 
  

חמת המן על 
 מרדכי

 ;ָשֵמַח ְוטֹוב ֵלב, ַוֵיֵצא ָהָמן ַביֹום ַההּוא ט
ת ְך-ְוִכְראֹות ָהָמן אֶׁ לֶׁ ַכי ְבַשַער ַהמֶׁ נּו -ָקם ְוֹלא-ְוֹלא, ָמְרּדֳּ   --ָזע ִממֶׁ

 .ֵחָמה, ַכיָמְרּדֳּ -ַוִיָמֵלא ָהָמן ַעל

 

 
  

המן מספר 
למקורביו על 
 מרדכי

ל, ַוִיְתַאַפק ָהָמן י  ; ֵביתוֹ -ַוָיבֹוא אֶׁ
ת ת, ֹאֲהָביו-ַוִיְשַלח ַוָיֵבא אֶׁ ש ִאְשתוֹ -ְואֶׁ רֶׁ  .זֶׁ

 

ם ָהָמן  יא   ַוְיַסֵפר ָלהֶׁ
ת  ; ְוֹרב ָבָניו, ְּכבֹוד ָעְשרוֹ -אֶׁ

ְך-ְוֵאת ָּכל לֶׁ ר ִגְּדלֹו ַהמֶׁ ר ִנְשאֹו  ֲאשֶׁ ְך-ַעל --ְוֵאת ֲאשֶׁ לֶׁ  .ַהָשִרים ְוַעְבֵדי ַהמֶׁ

 

ר ָהָמן  יב    --ַוֹיאמֶׁ
ְסֵתר ַהַמְלָּכה ִעם-ַאף ֹלא ל-ֵהִביָאה אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ר-ַהמֶׁ ה ֲאשֶׁ  , ָעָשָתה-ַהִמְשתֶׁ
ְך-ִעם, ָלּה-י ָקרּואְלָמָחר ֲאנִ -ְוַגם; אֹוִתי-ִּכי ִאם לֶׁ  .ַהמֶׁ

ה-ְוָכל יג ה ִליאֵ , זֶׁ ת, ֵעת-ְבָכל :ינֶׁנּו ֹשוֶׁ ה אֶׁ ר ֲאִני ֹראֶׁ ַכי ַהְיהּוִדי -ֲאשֶׁ  --ָמְרּדֳּ
ְך, יֹוֵשב לֶׁ  .ְבַשַער ַהמֶׁ

 

 : עצת זרש
 יעשו עץ

ש ִאְשתֹו ְוָכל יד רֶׁ ר לֹו זֶׁ  , ֹאֲהָביו-ַוֹתאמֶׁ
 , ֵעץ ָגֹבַּה ֲחִמִשים ַאָמה-ַיֲעשּו

ְך ְויִ  לֶׁ ר ֱאֹמר ַלמֶׁ תּוַבֹבקֶׁ ַכי ָעָליו-ְתלּו אֶׁ  , ָמְרּדֳּ
ל-ִעם-ּוֹבא ְך אֶׁ לֶׁ ה-ַהמֶׁ  ;ָשֵמחַ  ,ַהִמְשתֶׁ

 

 
  

  {ס}  .ַוַיַעש ָהֵעץ, ַוִייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן המן עושה העץ

 
  

 "ככה יעשה לאיש"  פרק ו
 

  

ְך, ַבַלְיָלה ַההּוא א ספר הזיכרונות לֶׁ  ;ָנְדָדה ְשַנת ַהמֶׁ
ת, רַוֹיאמֶׁ  ר ַהִזְכֹרנֹות ִּדְבֵרי ַהָיִמים-ְלָהִביא אֶׁ ְך, ַוִיְהיּו ִנְקָרִאים, ֵספֶׁ לֶׁ  .ִלְפֵני ַהמֶׁ

ַכי ַעל, ַוִיָמֵצא ָכתּוב ב ר ִהִגיד ָמְרּדֳּ ְך -ֲאשֶׁ לֶׁ ש ְשֵני ָסִריֵסי ַהמֶׁ רֶׁ   --ִבְגָתָנא ָותֶׁ
ר ִבְקשּו ִלְשֹלַח ָיד :ֹשְמֵרי ַהַסףִמ  ְך ֲאַחְשֵורֹושַבמֶׁ , ֲאשֶׁ  .לֶׁ
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ְך ג  לֶׁ ר ַהמֶׁ ַכי-ַמה:  ַוֹיאמֶׁ ה-ַעל, ַנֲעָשה ְיָקר ּוְגדּוָלה ְלָמְרּדֳּ  ;זֶׁ
ְך ְמָשְרָתיוַוֹיאְמרּו נַ  לֶׁ  .ָּדָבר, ַנֲעָשה ִעמוֹ -ֹלא: ֲעֵרי ַהמֶׁ

ְך  ד לֶׁ ר ַהמֶׁ ָחֵצר --ַוֹיאמֶׁ  ;ִמי בֶׁ

 

ְך ַהִחיצֹוָנה-ַלֲחַצר ֵבית ְוָהָמן ָבא המן בא למלך לֶׁ ְך, ַהמֶׁ לֶׁ ת, ֵלאֹמר ַלמֶׁ ַכי-ִלְתלֹות אֶׁ   ,ָמְרּדֳּ
ר-ַעל  .ֵהִכין לוֹ -ָהֵעץ ֲאשֶׁ

 

ְך ה  לֶׁ ָחֵצר, ִהֵנה ָהָמן --ֵאָליו  ַוֹיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהמֶׁ  ; ֹעֵמד בֶׁ
ְך לֶׁ ר ַהמֶׁ  .ָיבֹוא -- ַוֹיאמֶׁ

 

 , ַוָיבֹוא ָהָמן ו 
ְך לֶׁ ר לֹו ַהמֶׁ ְך ָחֵפץ ִביָקרוֹ -המַ      :ַוֹיאמֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ  ;ַלֲעשֹות ָבִאיש ֲאשֶׁ

ר ָהָמן ְך ַלֲעשֹות ְיָקר  :ְבִלבוֹ , ַוֹיאמֶׁ לֶׁ ִני, ְלִמי ַיְחֹפץ ַהמֶׁ   .יֹוֵתר ִממֶׁ

 

 
  

ר ָהָמן ז הצעת המן ל, ַוֹיאמֶׁ ְך-אֶׁ לֶׁ   :ַהמֶׁ
ְך ָחֵפץ ִביָקרוֹ , ִאיש לֶׁ ר ַהמֶׁ  .ֲאשֶׁ

ר ָלַבש, ַמְלכּות ָיִביאּו ְלבּוש ח ְך-ֲאשֶׁ לֶׁ  ; בֹו ַהמֶׁ
ְך, ְוסּוס לֶׁ ר ָרַכב ָעָליו ַהמֶׁ ר ִנתַ , ֲאשֶׁ ר ַמְלכּותַוֲאשֶׁ תֶׁ   .ְבֹראשוֹ  ,ן ּכֶׁ

ְך ַהַפְרְתִמים-ַיד-ַעל, ְוָנתֹון ַהְלבּוש ְוַהסּוס ט לֶׁ  ,ִאיש ִמָשֵרי ַהמֶׁ
ת ְך חָ , ָהִאיש-ְוִהְלִבישּו אֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ  ; ֵפץ ִביָקרוֹ ֲאשֶׁ
 :ְוָקְראּו ְלָפָניו, חֹוב ָהִעירִבְר  ַהסּוס-ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל

ה ָלִאיש           ְך ָחֵפץ ִביָקרוֹ  ,ָּכָכה ֵיָעשֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ  .ֲאשֶׁ

 

ְך ְלָהָמן י המלך הוראת לֶׁ ר ַהמֶׁ  ,ַוֹיאמֶׁ
ת ת-ַמֵהר ַקח אֶׁ ר ִּדַבְרתָ -ַהְלבּוש ְואֶׁ  , ַהסּוס ַּכֲאשֶׁ

ַכי ַהְיהּוִדי-ַוֲעֵשה ְך, ֵכן ְלָמְרּדֳּ לֶׁ   :ַהיֹוֵשב ְבַשַער ַהמֶׁ
ר ִּדַבְרתָ , ַתֵפל ָּדָבר-ַאל  .ִמֹּכל ֲאשֶׁ

 

 
  

ה " ָּכָכה יֵָעשֶׁ
 "ָלִאיש

ת יא ת-ַוִיַקח ָהָמן אֶׁ ת, ַהסּוס-ַהְלבּוש ְואֶׁ ָכי-ַוַיְלֵבש אֶׁ  ; ָמְרּדֳּ
 :ַוִיְקָרא ְלָפָניו, ֹוב ָהִעירִבְרח ַוַיְרִּכיֵבהּו

ה ָלִאיש ְך ָחֵפץ ִביָקרוֹ  ,ָּכָכה ֵיָעשֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ  .ֲאשֶׁ

 

 
  

ַכי יב  ל ַוָיָשב ָמְרּדֳּ ְך-אֶׁ לֶׁ  ;ַשַער ַהמֶׁ
ל  .ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראש, ֵביתוֹ -ְוָהָמן ִנְדַחף אֶׁ

 

 
  

 מספרהמן 
 למקורביו

ש ִאְשת יג רֶׁ ר ָקָרהּו-ָּכל ֵאת, ֹאֲהָביו-ּוְלָכל וֹ ַוְיַסֵפר ָהָמן ְלזֶׁ  ;ֲאשֶׁ
ש ִאְשתוֹ  רֶׁ  ,ַוֹיאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוזֶׁ

ר ַהִחלֹוָת ִלְנֹפל ְלָפָניו ֹלא ַכי ֲאשֶׁ ַרע ַהְיהּוִדים ָמְרּדֳּ --  תּוַכל לוֹ -ִאם ִמזֶׁ
 .ְלָפָניו, ָנפֹול ִתפֹול-ִּכי

 

ְך ִהִגיעּוְוָסִריסֵ , עֹוָדם ְמַדְבִרים ִעמוֹ  יד  לֶׁ  ; י ַהמֶׁ
ת ל, ָהָמן-ַוַיְבִהלּו ְלָהִביא אֶׁ ר-אֶׁ ה ֲאשֶׁ ְסֵתר-ַהִמְשתֶׁ  .ָעְשָתה אֶׁ
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 במשתה השני אצל אסתר  פרק ז

ְך ְוָהָמן א  לֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה-ִלְשתֹות ִעם, ַוָיֹבא ַהמֶׁ  בניסן 27 .אֶׁ

 
  

סְ  ב  ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ    :ם ַביֹום ַהֵשִני ְבִמְשֵתה ַהַיִיןֵתר גַ ַוֹיאמֶׁ

ְסֵתר ַהַמְלָּכה-ַמה   ; ְוִתָנֵתן ָלְך, ְשֵאָלֵתְך אֶׁ
 .ְוֵתָעש, ֲחִצי ַהַמְלכּות-ַבָקָשֵתְך ַעד-ּוַמה

 שאלה

 בקשה

אסתר  מבקשת על 
 עמה

ְסֵתר ַהַמְלָּכה ג  :ַוֹתאַמר ַוַתַען אֶׁ
ְך ָמָצאִתי ֵחן-ִאם לֶׁ ְך טֹוב-ַעל-ְוִאם, ְבֵעינֶׁיָך ַהמֶׁ לֶׁ   :ַהמֶׁ

 

ן   שאלה .ְוַעִמי ְבַבָקָשִתי, ִלי ַנְפִשי ִבְשֵאָלִתי-ִתָנתֶׁ

 בקשה

 ;ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד, ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִמי ד 
ֱחַרְשתִ , ְוִאלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו  --י הֶׁ

ה ְך, ִּכי ֵאין ַהָצר ֹשוֶׁ לֶׁ ק ַהמֶׁ  {ס}  .ְבֵנזֶׁ

 

ְך ֲאַחְשֵורֹוש ה  לֶׁ ר ַהמֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה, ַוֹיאמֶׁ ר ְלאֶׁ  :ַוֹיאמֶׁ
ה הּוא-ִמי הּוא זֶׁה ְוֵאי ר -- זֶׁ  .ַלֲעשֹות ֵּכן ,ְמָלאֹו ִלבוֹ -ֲאשֶׁ

 

 

 "ָהָמן ָהָרע ַהזֶׁה"

ְסֵתר ו ר אֶׁ  :ַוֹתאמֶׁ
ה, ר ְואֹוֵיבִאיש צַ   ;ָהָמן ָהָרע ַהזֶׁ

 

ְך ְוַהַמְלָּכה, ְוָהָמן ִנְבַעת  לֶׁ   .ִמִלְפֵני ַהמֶׁ

 
  

 , בגינה

 ועל המיטה

ְך ָקם ַבֲחָמתֹו ִממִ  ז לֶׁ ל, ְשֵתה ַהַיִיןְוַהמֶׁ  ;ַהִביָתן ִגַנת-אֶׁ
ְסֵתר ַהַמְלָּכה -ְלַבֵקש ַעל, ְוָהָמן ָעַמד -- ַנְפשֹו ֵמאֶׁ

ְך-ִּכי, ָרָאהִּכי  לֶׁ  .ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהמֶׁ
ל ח ְך ָשב ִמִגַנת ַהִביָתן אֶׁ לֶׁ  , ֵבית ִמְשֵתה ַהַיִין-ְוַהמֶׁ

יהָ -ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל ְסֵתר ָעלֶׁ ר אֶׁ  ,ַהִמָּטה ֲאשֶׁ
ְך לֶׁ ר ַהמֶׁ ת   :ַוֹיאמֶׁ  ;ַבָבִית ,ַהַמְלָּכה ִעִמי-ֲהַגם ִלְכבֹוש אֶׁ

ְך , רָּדבָ הַ  לֶׁ  .ָחפּו, ּוְפֵני ָהָמן --ָיָצא ִמִפי ַהמֶׁ

 

 
  

ָחד ִמן ט עצת חרבונה ר ַחְרבֹוָנה אֶׁ ְך-ַוֹיאמֶׁ לֶׁ   ,ַהָסִריִסים ִלְפֵני ַהמֶׁ
ר-ַגם ִהֵנה ר-ָהֵעץ ֲאשֶׁ ר ִּדבֶׁ ַכי ֲאשֶׁ ְך-טֹוב ַעל-ָעָשה ָהָמן ְלָמְרּדֳּ לֶׁ ֹעֵמד  ,ַהמֶׁ

 ;ִמִשים ַאָמהחֲ , ָגֹבּהַ  --ְבֵבית ָהָמן 
ְך לֶׁ ר ַהמֶׁ  .ְתֻלהּו ָעָליו    :ַוֹיאמֶׁ

 

 
  

ת ַוִיְתלּו י המן תולים את ר-ַעל, ָהָמן-אֶׁ ָכי-ָהֵעץ ֲאשֶׁ  ; ֵהִכין ְלָמְרּדֳּ
ְך לֶׁ  {ס}  .ָשָכָכה, ַוֲחַמת ַהמֶׁ

 

   

 אויביהםבהיתר ליהודים להכות   פרק ח
   

ְסֵתר ַהַמְלָּכהָנתַ , ַביֹום ַההּוא א בית המן לאסתר ְך ֲאַחְשֵורֹוש ְלאֶׁ לֶׁ ת, ן ַהמֶׁ ( היהודיים)ֹצֵרר , ֵבית ָהָמן-אֶׁ

 ; ַהְיהּוִדים

 

ַכי טבעת המן למרדכי ְך , ּוָמְרּדֳּ לֶׁ ְסֵתר-ִּכי --ָבא ִלְפֵני ַהמֶׁ    .ָלּה-ַמה הּוא, ִהִגיָדה אֶׁ
ת ב ְך אֶׁ לֶׁ ֱעִביר מֵ  ְעתוֹ ַטבַ -ַוָיַסר ַהמֶׁ ר הֶׁ ָכי ַוִיְתָנּה ,ָהָמןֲאשֶׁ  ;ְלָמְרּדֳּ

ת ְסֵתר אֶׁ ם אֶׁ ַכי-ַוָתשֶׁ  {ס}  .ֵבית ָהָמן-ַעל, ָמְרּדֳּ
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בקשת אסתר 
 לבטל גזירת המן

ְסֵתר ג ף אֶׁ ְך, ַותֹוסֶׁ לֶׁ  , לוֹ -ַוֵתְבְך ַוִתְתַחנֶׁן  ;ִלְפֵני ַרְגָליו, ַוִתֹפל, ַוְתַדֵבר ִלְפֵני ַהמֶׁ
ת ר ָחַשב ַעל -- ְוֵאת ַמֲחַשְבתוֹ , ָהָמן ָהֲאָגִגי ָרַעת-ְלַהֲעִביר אֶׁ  .ַהְיהּוִדים-ֲאשֶׁ

ְסֵתר ד ְך ְלאֶׁ לֶׁ ט ַהמֶׁ  ;ֵאת ַשְרִבט ַהָזָהב, ַויֹושֶׁ
ְסֵתר ְך, ַוָתָקם אֶׁ לֶׁ    .ַוַתֲעֹמד ִלְפֵני ַהמֶׁ

ר  ה   ַוֹתאמֶׁ
ְך טֹוב ְוִאם-ַעל-ִאם לֶׁ ְך ְוָכֵשר, ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו-ַהמֶׁ לֶׁ , ַהָּדָבר ִלְפֵני ַהמֶׁ

  --ְבֵעיָניו , ְוטֹוָבה ֲאִני
ת ן, ַהְסָפִרים-ִיָּכֵתב ְלָהִשיב אֶׁ ת ָהָמן בֶׁ בֶׁ  , ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי-ַמֲחשֶׁ

ת ר ָּכַתב ְלַאֵבד אֶׁ ר ְבָכל, ַהְיהּוִדים-ֲאשֶׁ ְך-ֲאשֶׁ לֶׁ  .ְמִדינֹות ַהמֶׁ
ר ָעהָברָ , ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ו ת-ֲאשֶׁ  ;ַעִמי-ִיְמָצא אֶׁ

 { ס}  .ְבָאְבַדן מֹוַלְדִתי, ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי

 

 

 

ְסֵתר ַהַמְלָּכה ז ְך ֲאַחְשֵוֹרש ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ַכי ַהְיהּוִדי, ַוֹיאמֶׁ  :ּוְלָמְרּדֳּ
ְסֵתר-ִהֵנה ֵבית רַעל אֲ  --ָהֵעץ -ְוֹאתֹו ָתלּו ַעל, ָהָמן ָנַתִתי ְלאֶׁ , ָשַלח ָידוֹ -שֶׁ

 .ַבְיהּוִדים( ביהודיים)

 

אישור המלך  
לכתוב ספרים 
 חדשים

ם ִּכְתבּו ַעל ח ְך-ְוַאתֶׁ לֶׁ ם ְבֵשם ַהמֶׁ ְוִחְתמּו ְבַטַבַעת  ,ַהְיהּוִדים ַּכּטֹוב ְבֵעיֵניכֶׁ
ְך לֶׁ  :ַהמֶׁ

ר-ִּכי ְך-ִנְכָתב ְבֵשם-ְכָתב ֲאשֶׁ לֶׁ ְך ְוַנְחתֹום ְבַטַבעַ , ַהמֶׁ לֶׁ  .ֵאין ְלָהִשיב --ת ַהמֶׁ

 

 
  

 הספרים
  

ְך ָבֵעת-ַוִיָקְראּו ֹסְפֵרי ט  לֶׁ  ַהִהיא -ַהמֶׁ
ש ַהְשִליִשי הּוא ש ִסיָון-ַבֹחדֶׁ ְשִרים בוֹ , ֹחדֶׁ  ,ִבְשלֹוָשה ְועֶׁ

13 

 בסיון

 ספריםהכותבים 
 לכל המדינות

ר-ַוִיָּכֵתב ְּכָכל ַכי -ֲאשֶׁ  ִצָּוה ָמְרּדֳּ
ל ָהֲאַחְשַּדְרְפִנים-לאֶׁ   ְוַהַפחֹות ְוָשֵרי ַהְמִדינֹות -ַהְיהּוִדים ְואֶׁ

ר ֵמֹהּדּו ְוַעד ְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ,ּכּוש-ֲאשֶׁ ַבע ְועֶׁ  , שֶׁ
ל  ;ְוַעם ָוָעם ִּכְלֹשנוֹ  ,ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה   .ִּכְכָתָבם ְוִכְלשֹוָנם --ַהְיהּוִדים -ְואֶׁ

ְך ֲאַחְשֵוֹרש י לֶׁ ְך, ַוִיְכֹתב ְבֵשם ַהמֶׁ לֶׁ  ;ַוַיְחֹתם ְבַטַבַעת ַהמֶׁ

 

שַוִיְשַלח ְסָפִרים ְבַיד ָהָרצִ  הספריםשולחים  כֶׁ    .ְבֵני ָהַרָמִכים --ָהֲאַחְשְתָרִנים  ים ַבסּוִסים ֹרְכֵבי ָהרֶׁ

 :תוכן הספרים
 

אישור המלך 
להכות ליהודים 
 23 -ב באויביהם

 באדר

ר ְבָכל יא ְך ַלְיהּוִדים ֲאשֶׁ לֶׁ ר ָנַתן ַהמֶׁ  , ָוִעיר-ִעיר-ֲאשֶׁ
 ְלַהְשִמיד ְוַלֲהֹרג ּוְלַאֵבד  --ַנְפָשם -ְלִהָקֵהל ְוַלֲעֹמד ַעל

ת  .ָלבֹוז, ּוְשָלָלם; ַטף ְוָנִשים, ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהָצִרים ֹאָתם-ָּכל-אֶׁ
ָחד יב ְך ֲאַחְשֵורֹוש ְמ -ְבָכל, ְביֹום אֶׁ לֶׁ   --ִדינֹות ַהמֶׁ

ש ְשֵנים ש ֲאָדר-הּוא, ָעָשר-ִבְשלֹוָשה ָעָשר ְלֹחדֶׁ  .ֹחדֶׁ

 

גלויים  -הספרים 
 לכולם

ן ַהְּכָתב יג גֶׁ  ;ָהַעִמים-ָגלּוי ְלָכל, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה-ְלִהָנֵתן ָּדת ְבָכל, ַפְתשֶׁ
ם, ֲעִתיִדים ַליֹום ַהזֶׁה( עתודים)ַהְיהּוִדים ( היהודיים)ְוִלְהיֹות   .ְלִהָנֵקם ֵמֹאְיֵביהֶׁ

 

 הרצים
כֶׁש ָהֲאַחְשְתָרִנים יד ְך, ָיְצאּו ְמֹבָהִלים ּוְדחּוִפים, ָהָרִצים ֹרְכֵבי ָהרֶׁ לֶׁ  ;ִבְדַבר ַהמֶׁ

 {ס}  .ְבשּוַשן ַהִביָרה ,ְוַהָּדת ִנְתָנה

; 
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   שמחה

ַכי ָיצָ  טו מרדכי ְךּוָמְרּדֳּ לֶׁ  , א ִמִלְפֵני ַהמֶׁ
ת ָוחּור ת ָזָהב ְגדֹוָלה, ִבְלבּוש ַמְלכּות ְתֵכלֶׁ רֶׁ  ;ְוַתְכִריְך בּוץ ְוַאְרָגָמן, ַוֲעטֶׁ

 

  .ָצֲהָלה ְוָשֵמָחה, ְוָהִעיר שּוָשן בשושן

 .ִויָקר ְוָשֹשן; ָהְיָתה אֹוָרה ְוִשְמָחה, ִדיםַלְיהּו טז בכל המדינות
ר ְּדַבר, ִעיר ָוִעיר-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל-ּוְבָכל יז ְך ְוָדתֹו ַמִגיעַ -ְמקֹום ֲאשֶׁ לֶׁ  -- ַהמֶׁ

ה ְויֹום טֹוב, ִשְמָחה ְוָששֹון ַלְיהּוִדים  ;ִמְשתֶׁ

 

ץ ִמְתַיֲהִדים ם, ַהְיהּוִדים-ָנַפל ַפַחד-ִּכי --ִמְתַיֲהִדים , ְוַרִבים ֵמַעֵמי ָהָארֶׁ   .ֲעֵליהֶׁ

   

 באדר 31 -ו 31 -היהודים מכים באויביהם ב  פרק ט
   

 באדר 23
ש הּוא א ש ֲאָדר-ּוִבְשֵנים ָעָשר ֹחדֶׁ ר ִהִגיַע ְּדַבר -- ִבְשלֹוָשה ָעָשר יֹום בוֹ , ֹחדֶׁ -ֲאשֶׁ

ְך ְוָדתוֹ  לֶׁ ר ִשְברּו ֹאְיֵבי ַהְיהּוִדים ִלְשלֹוט בָ , ַביֹום: ְלֵהָעשֹות, ַהמֶׁ םֲאשֶׁ  , הֶׁ

 

 
  

היהודים שולטים 
 בשונאיהם

ר ִיְשְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהָמה --ְוַנֲהפֹוְך הּוא  ם ,ֲאשֶׁ     .ְבֹשְנֵאיהֶׁ

היהודים מתקהלים 
 בכל המדינות

ם ב ְך-ְבָכל, ִנְקֲהלּו ַהְיהּוִדים ְבָעֵריהֶׁ לֶׁ  ִלְשֹלַח ָיד -- ֲאַחְשֵורֹוש ְמִדינֹות ַהמֶׁ
ם-ְוִאיש ֹלא ; ָעָתםִבְמַבְקֵשי רָ   .ָהַעִמים-ָּכל-ָנַפל ַפְחָּדם ַעל-ִּכי, ָעַמד ִלְפֵניהֶׁ

 

על השרים נפל 
 פחד מרדכי

ְך , ָשֵרי ַהְמִדינֹות ְוָהֲאַחְשַּדְרְפִנים ְוַהַפחֹות-ְוָכל ג לֶׁ ר ַלמֶׁ  --ְוֹעֵשי ַהְמָלאָכה ֲאשֶׁ
ת, ְמַנְשִאים ַכי-ַחדָנַפל פַ -ִּכי  :ַהְיהּוִדים-אֶׁ ם, ָמְרּדֳּ  .ֲעֵליהֶׁ

ְך-ִּכי ד לֶׁ ַכי ְבֵבית ַהמֶׁ   :ַהְמִדינֹות-ְוָשְמעֹו הֹוֵלְך ְבָכל, ָגדֹול ָמְרּדֳּ
ַכי-ִּכי   .הֹוֵלְך ְוָגדֹול, ָהִאיש ָמְרּדֳּ

 

 
  

היהודים מכים 
 בשונאיהם

ם-ַוַיּכּו ַהְיהּוִדים ְבָכל ה ג ְוַאְבדָ -ַמַּכת, ֹאְיֵביהֶׁ רֶׁ ב ְוהֶׁ רֶׁ   ;ןחֶׁ
ם   .ִּכְרצֹוָנם, ַוַיֲעשּו ְבֹשְנֵאיהֶׁ

 

  {ס}  .ִאיש ֲחֵמש ֵמאֹות --ִדים ְוַאֵבד ָהְרגּו ַהְיהּו, ּוְבשּוַשן ַהִביָרה ו 055הרגו : בשושן

   {ס}  .ַאְסָפָתא  ְוֵאת  {ס}  ,ַּדְלפֹון  ְוֵאת  {ס}  את  ַפְרַשְנָּד   ְוֵאת ז בני המן 25ואת 
 {ס}  .ֲאִריָדָתא  ְוֵאת {ס}  ,ֲאַדְלָיא  ְוֵאת   {ס}  פֹוָרָתא  ְוֵאת ח
 {ס} ֲאִריַדי  ְוֵאת { ס} ,ְוֵאת ֲאִריַסי { ס} ָתאש  ַפְרמַ   ְוֵאת ט

 {ס}.ָתאזָ יְ וַ   ְוֵאת
ת י רֶׁ ן  ֲעשֶׁ  ;ָהָרגּו --ֹצֵרר ַהְיהּוִדים , ַהְמָדָתא-ְבֵני ָהָמן בֶׁ

 

ת, ֹלא ָשְלחּו --ּוַבִבָזה  [ללא ביזה]   .ָיָדם-אֶׁ

 
  

 באדר 23בסוף יום 
  

ְך --ָבא ִמְסַפר ַהֲהרּוִגים ְבשּוַשן ַהִביָרה , ַביֹום ַההּוא יא : לֶׁ   .ִלְפֵני ַהמֶׁ

מה עוד את רוצה  -
?...! 

ְסֵתר ַהַמְלָּכה יב ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ  , ַוֹיאמֶׁ
  ,ים ְוַאֵבד ֲחֵמש ֵמאֹות ִאישָהְרגּו ַהְיהּוִד  ְבשּוַשן ַהִביָרה

ת ְבֵני רֶׁ  --ָהָמן -ְוֵאת ֲעשֶׁ
ְך לֶׁ ה ָעשּו, ִבְשָאר ְמִדינֹות ַהמֶׁ   ;מֶׁ

שאלה  .ְוֵתָעש -- ַבָקָשֵתְך עֹוד-ּוַמה, ְשֵאָלֵתְך ְוִיָנֵתן ָלְך-ּוַמה 

 ובקשה

 

ְסֵתר  יג ר אֶׁ  ַוֹתאמֶׁ
ְך-ַעל-ִאם לֶׁ  :טֹוב ַהמֶׁ
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בשושן גם  להכות. 2
 מחר

 לתלות בני המן. 1 

ר ְבשּוָשן ,ָמָחר-ִיָנֵתן ַגם  ;ְּכָדת ַהיֹום ,ַלֲעשֹות -- ַלְיהּוִדים ֲאשֶׁ
ת ְבֵני רֶׁ  .ָהֵעץ-ִיְתלּו ַעל, ָהָמן-ְוֵאת ֲעשֶׁ

 

 
  

ְך ְלֵהָעשֹות ֵּכן ַויֹ  יד הוראת המלך לֶׁ ר ַהמֶׁ   ;ְבשּוָשן ,ַוִתָנֵתן ָּדת --אמֶׁ

ת בְ וְ  תליית בני המן רֶׁ   .ָתלּו --ָהָמן -ֵניֵאת ֲעשֶׁ

   

   באדר 21

 :בשושן
 

  355הרגו 

ר( היהודיים)ַוִיָקֲהלּו  טו ש ֲאָדר, ְבשּוָשן-ַהְיהּוִדים ֲאשֶׁ --  ַגם ְביֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלֹחדֶׁ
 ;ְשֹלש ֵמאֹות ִאיש, ַוַיַהְרגּו ְבשּוָשן

 

ת, ֹלא ָשְלחּו --ָזה בִ ּובַ  [ללא ביזה]   .ָיָדם-אֶׁ

   

   הימים 1סיכום 
   

ְך טז במדינות לֶׁ ר ִבְמִדינֹות ַהמֶׁ  ּוְשָאר ַהְיהּוִדים ֲאשֶׁ

 

 70,555הרגו 

ם, ַנְפָשם-ִנְקֲהלּו ְוָעֹמד ַעל  , ְונֹוַח ֵמֹאְיֵביהֶׁ
ם ף, ְוָהרֹוג ְבֹשְנֵאיהֶׁ  ;ֲחִמָשה ְוִשְבִעים ָאלֶׁ

 

ת, ֹלא ָשְלחּו --ּוַבִבָזה  [ללא ביזה]   .ָיָדם-אֶׁ

 היכו: 23-ב

מנוחה : 21-ב
 ומשתה

ש ֲאָדר, ְשלֹוָשה ָעָשר-ְביֹום יז  ; ְלֹחדֶׁ
ה ְוִשְמָחה ,ְוָעֹשה ֹאתוֹ  --ְבַאְרָבָעה ָעָשר בֹו , ֹוחַ ְונ  .יֹום ִמְשתֶׁ

 

 
  

  , ְבשּוָשן-רְוַהְיהּוִדים ֲאשֶׁ ( והיהודיים) יח בשושן

 נקהלו: 23,21-ב

מנוחה : 20-ב
 ומשתה

 ; בוֹ  ּוְבַאְרָבָעה ָעָשר, ר בוֹ ִנְקֲהלּו ִבְשלֹוָשה ָעשָ 
ה ְוִשְמָחה, ְוָעֹשה ֹאתוֹ  --ַבֲחִמָשה ָעָשר בֹו , נֹוחַ וְ   .יֹום ִמְשתֶׁ

 

   

 פורים לדורות  
   

  :ַהֹיְשִבים ְבָעֵרי ַהְפָרזֹות, ַהְפָרִזים( הפרוזים)ִדים ֵּכן ַהְיהּו-ַעל יט בערי הפרזות

 מעצמםו הנהיג
 :21-ב

 שמחה  - 

 ומשלוח מנות - 

ש ֲאָדר   -- ֹעִשים ֵאת יֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלֹחדֶׁ
ה ְויֹום טֹוב  ; ִשְמָחה ּוִמְשתֶׁ

 .ִאיש ְלֵרֵעהּו, ּוִמְשֹלַח ָמנֹות

 

  
 

הוראות מרדכי 
ַכי כ ורים לדורותלפ ת, ַוִיְכֹתב ָמְרּדֳּ   ;ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁה-אֶׁ

   היהודים לכל .3

 [לפרזיםו למוקפים]
ל ר ְבָכל, ַהְיהּוִדים-ָּכל-ַוִיְשַלח ְסָפִרים אֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש -ֲאשֶׁ לֶׁ  --ְמִדינֹות ַהמֶׁ

  .ְוָהְרחֹוִקים, ַהְקרֹוִבים

 

 חובה) לקיים .2
 (ולא מנהג

ם  ְלַקֵים כא  --ֲעֵליהֶׁ
 

 .ולא יום יומיים .1

 

ש ֲאָדר  : ֲחִמָשה ָעָשר בוֹ -ְוֵאת יֹום, ִלְהיֹות ֹעִשים ֵאת יֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלֹחדֶׁ
 .ְוָשָנה, ָשָנה-ְבָכל

ר, ַּכָיִמים כב ם-ֲאשֶׁ ם ַהְיהּוִדים ֵמֹאְיֵביהֶׁ  , ָנחּו ָבהֶׁ
ש ר נְֶׁהַפְך לָ  ,ְוַהֹחדֶׁ ם ִמָיגֹון ְלִשְמָחהֲאשֶׁ ל ְליֹום טֹוב, הֶׁ  -- ּוֵמֵאבֶׁ

 

גם מתנות  .1
 .לאביונים

ה ְוִשְמָחה, ַלֲעשֹות אֹוָתם  , ְיֵמי ִמְשתֶׁ
ְבֹיִנים, ּוִמְשֹלַח ָמנֹות ִאיש ְלֵרֵעהּו  .ּוַמָתנֹות ָלאֶׁ
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היהודים מקבלים 
 עליהם

  

   

בקשת  לקיים. 3
 מרדכי

 

 [היהודים כל צורר]

ר, ְוִקֵבל ַהְיהּוִדים כג  ; ַלֲעשֹות, ֵהֵחלּו-ֵאת ֲאשֶׁ
ר ַכי-ְוֵאת ֲאשֶׁ ם, ָּכַתב ָמְרּדֳּ  .ֲאֵליהֶׁ

ן כד   --ַהְיהּוִדים -ֹצֵרר ָּכל, ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי-ִּכי ָהָמן בֶׁ
 .ָדםְלֻהָמם ּוְלַאבְ , ְוִהִפל פּור הּוא ַהגֹוָרל; ְלַאְבָדם, ַהְיהּוִדים-ָחַשב ַעל

ְך כה לֶׁ ר-ָאַמר ִעם, ּוְבֹבָאּה ִלְפֵני ַהמֶׁ ר, ַהֵספֶׁ -ָחַשב ַעל-ָישּוב ַמֲחַשְבתֹו ָהָרָעה ֲאשֶׁ
ת; ֹראשוֹ -ַעל ,ַהְיהּוִדים  .ָהֵעץ-ַעל, ָבָניו-ְוָתלּו ֹאתֹו ְואֶׁ

 

על שם  –" פורים"
 הפור

ה פּוִרים-ַעל כו  --פּור ֵשם הַ -ַעל, ֵּכן ָקְראּו ַלָיִמים ָהֵאלֶׁ
ת ַהֹזאת-ָּכל-ַעל, ֵּכן-ַעל רֶׁ ם, ָּכָכה-ָראּו ַעל-ּוָמה; ִּדְבֵרי ָהִאגֶׁ  .ּוָמה ִהִגיַע ֲאֵליהֶׁ

 

   

לקיים פורים . 2
 לעולם

ם ְוַעל( וקבל)ִקְימּו  כז ם-ַזְרָעם ְוַעל ָּכל-ְוִקְבלּו ַהְיהּוִדים ֲעֵליהֶׁ  ,ַהִנְלִוים ֲעֵליהֶׁ
 --ְוֹלא ַיֲעבֹור 

ה ,ֹות ֹעִשיםִלְהי  .ְוָשָנה, ָשָנה-ְבָכל  :ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָנם, ֵאת ְשֵני ַהָיִמים ָהֵאלֶׁ

 

 
  

ה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִשים  כח ואכן מקיימים  , ּדֹור ָודֹור-ְבָכלְוַהָיִמים ָהֵאלֶׁ
 ;ְוִעיר ָוִעיר, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ִמְשָפָחה ּוִמְשָפָחה

הִויֵמי הַ   {ס} .ָיסּוף ִמַזְרָעם-ֹלא, ְוִזְכָרם -- ֹלא ַיַעְברּו ִמתֹוְך ַהְיהּוִדים, פּוִרים ָהֵאלֶׁ

 

 
    

   מגילת אסתר

 
  

ת ַהֻפִרים  רֶׁ ִאגֶׁ
  :ַהֵשִנית –ַהֹזאת 

 היא מגילת אסתר

ְסֵתר ַהַמְלָּכה ַבתתִ וַ  כט ַכי ַהְיהּוִדי , ֲאִביַחִיל-ְכֹתב אֶׁ ת --ּוָמְרּדֳּ ף-ָּכל-אֶׁ  :ֹתקֶׁ
ת ַהֻפִרים ַהֹזאת , ְלַקֵים רֶׁ  .ַהֵשִנית --ֵאת ִאגֶׁ

 

 
  

ספרים לכל [ ושוב]
 היהודים

ל ל ל, ַהְיהּוִדים-ָּכל-ַוִיְשַלח ְסָפִרים אֶׁ ְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה -אֶׁ ַבע ְועֶׁ  --שֶׁ
ת, ִּדְבֵרי ָשלֹום  :ַמְלכּות ֲאַחְשֵורֹוש ֱאמֶׁ  .וֶׁ

 

לקיים ימי [ ושוב]
 [לדורות]הפורים 

ת לא ם-ְלַקֵים אֶׁ ה ִבְזַמֵניהֶׁ  , ְיֵמי ַהֻפִרים ָהֵאלֶׁ
ְסֵתר ַהַמְלָּכה ַכי ַהְיהּוִדי ְואֶׁ ם ָמְרּדֳּ ר ִקַים ֲעֵליהֶׁ  , ַּכֲאשֶׁ

ר ִקְימּו ַעל   .ְוַזֲעָקָתם, ִּדְבֵרי ַהצֹומֹות  :ַזְרָעם-ְוַעל, ַנְפָשם-ְוַכֲאשֶׁ

" תדברי הצומו"

הבסיס למנהג  -

 תענית אסתר

 
  

ְסֵתר  לב בוצע ונכתב ה, ִקַים --ּוַמֲאַמר אֶׁ ר, ְוִנְכָתב ; ִּדְבֵרי ַהֻפִרים ָהֵאלֶׁ   {ס}  .ַבֵספֶׁ

   

 חתימת המגילה  
   

ְך  א המלך לֶׁ ם ַהמֶׁ ץ-ֲאַחְשֵוֹרש ַמס ַעל( אחשרש)ַוָישֶׁ    .ְוִאֵיי ַהָים, ָהָארֶׁ

 , ּוְגבּוָרתוֹ  ַמֲעֵשה ָתְקפוֹ -ְוָכל ב 
כַ  ְך, יּוָפָרַשת ְגֻדַלת ָמְרּדֳּ לֶׁ ר ִגְּדלֹו ַהמֶׁ   :ֲאשֶׁ

ר ִּדְבֵרי ַהָיִמים -ַעל, םֵהם ְּכתּוִבי-ֲהלֹוא  .ָמַדי ּוָפָרס, ְלַמְלֵכי --ֵספֶׁ

 

 
  

ַכי ַהְיהּוִדי ג מרדכי  , ִּכי ָמְרּדֳּ
ְך ֲאַחְשֵורֹוש לֶׁ  , ִמְשנֶׁה ַלמֶׁ

ָחיו, םְוָגדֹול ַלְיהּוִדי  ;ְוָרצּוי ְלֹרב אֶׁ
 {ש}  .ַזְרעוֹ -ְוֹדֵבר ָשלֹום ְלָכל, ֹּדֵרש טֹוב ְלַעמוֹ 

 

 


