
 פרק א 
ְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה: ַבע ְועֶׁ  )א( ַוְיִהי ִביֵמי ֲאַחְשֵורֹוש הּוא ֲאַחְשֵורֹוש ַהֹמֵלְך ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוש שֶׁ

 

ה ְלָכל ָשָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ָפַרס ּוָמַדי ַהַפְרְתִמים ְוָשֵרי הַ  ת ְיָקר )ג( ִבְשַנת ָשלֹוש ְלָמְלכֹו ָעָשה ִמְשתֶׁ ר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְואֶׁ ת עשֶׁ ְמִדינֹות ְלָפָניו: )ד( ְבַהְרֹאתֹו אֶׁ
ת ְגדֹוָלתֹו ָיִמים ַרִבים ְשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום: רֶׁ  ִתְפאֶׁ

ְך ְלָכל ָהָעם ַהִנְמְצִאים ְבשּוַשן ַהִביָרה ְלִמָגדֹול וְ  לֶׁ ה ָעָשה ַהמֶׁ ְך:)ה( ּוִבְמלֹואת ַהָיִמים ָהֵאלֶׁ לֶׁ ה ִשְבַעת ָיִמים ַבֲחַצר ִגַנת ִביַתן ַהמֶׁ   ַעד ָקָטן ִמְשתֶׁ
ְך בְ  לֶׁ ת ַוְשִתי ַהַמְלָּכה ִלְפֵני ַהמֶׁ ְך ַבָיִין ָאַמר..)יא( ְלָהִביא אֶׁ לֶׁ ת ָיפְ )י( ַביֹום ַהְשִביִעי ְּכטֹוב ֵלב ַהמֶׁ ר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעִמים ְוַהָשִרים אֶׁ תֶׁ ָיּה ..)יב( ַוְתָמֵאן ַהַמְלָּכה כֶׁ

ְך ְמֹאד ַוֲחָמתֹו ָבֲעָרה בֹו: לֶׁ  ַוְשִתי ָלבֹוא ַוִיְקֹצף ַהמֶׁ
 

  פרק ב
ר הָ  ר ָהְגָלה ִמירּוָשַלִים ִעם ַהֹגָלה ֲאשֶׁ ַכי:  )ו( ֲאשֶׁ ל:  ְגְלָתה ִעם ְיָכְניָ )ה( ִאיש ְיהּוִדי ָהָיה ְבשּוַשן ַהִביָרה ּוְשמֹו ָמְרּדֳּ ְך ָבבֶׁ לֶׁ ְגָלה ְנבּוַכְדנֶׁאַצר מֶׁ ר הֶׁ ְך ְיהּוָדה ֲאשֶׁ לֶׁ ה מֶׁ

ה  ְסֵתר ַבת ֹּדדֹו ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם ְוַהַנֲעָרה ְיַפת ֹתַאר ְוטֹוַבת ַמְראֶׁ ת ֲהַדָסה ִהיא אֶׁ ַכי לֹו ְלַבת:)ז( ַוְיִהי ֹאֵמן אֶׁ  ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָמּה ְלָקָחּה ָמְרּדֳּ
בַ )טז(  ש ֵטֵבת ִבְשַנת שֶׁ ש ָהֲעִשיִרי הּוא ֹחדֶׁ ל ֵבית ַמְלכּותֹו ַבֹחדֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש אֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ ְסֵתר אֶׁ ְסֵתר ִמָּכל ַהָנִשים ַוִתָלַקח אֶׁ ת אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ע ְלַמְלכּותֹו: )יז( ַויֱֶׁאַהב ַהמֶׁ

ד ְלָפָניו ִמָּכל ַהְבתּוֹלת ַוָישֶׁ  סֶׁ ָה ַתַחת ַוְשִתי:ַוִתָשא ֵחן ָוחֶׁ ר ַמְלכּות ְבֹראָשּה ַוַיְמִליכֶׁ תֶׁ ְך: ם ּכֶׁ לֶׁ ַכי יֵשב ְבַשַער ַהמֶׁ  )יט( ּוְבִהָקֵבץ ְבתּולֹות ֵשִנית ּוָמְרּדֳּ
 

ְך מִ  לֶׁ ש ְשֵני ָסִריֵסי ַהמֶׁ רֶׁ ְך ָקַצף ִבְגָתן ָותֶׁ לֶׁ ַכי יֵשב ְבַשַער ַהמֶׁ ַכי )כא( ַבָיִמים ָהֵהם ּוָמְרּדֳּ ְך ֲאַחְשֵורש: )כב( ַוִיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרּדֳּ לֶׁ ֹשְמֵרי ַהַסף ַוְיַבְקשּו ִלְשֹלַח ָיד ַבמֶׁ
ָכי: )כג( ַוְיֻבַקש ַהָּדָבר ַוִיָמֵצא ַויִ  ְך ְבֵשם ָמְרּדֳּ לֶׁ ְסֵתר ַלמֶׁ ר אֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה ַוֹתאמֶׁ ם ַעל עֵ ַוַיֵגד ְלאֶׁ ְך:ָתלּו ְשֵניהֶׁ לֶׁ ר ִּדְבֵרי ַהָיִמים ִלְפֵני ַהמֶׁ  ץ ַוִיָּכֵתב ְבֵספֶׁ

 

 פרק ג 
ן ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי  ת ָהָמן בֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש אֶׁ לֶׁ ה ִגַּדל ַהמֶׁ ת ָּכל ַהְיהּוִדים… )א( ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁ  …)ו( ַוְיַבֵקש ָהָמן ְלַהְשִמיד אֶׁ

ש ָהִראשֹון הּו ְך ֲאַחְשֵורֹוש ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמיֹום ְליוֹ )ז( ַבֹחדֶׁ לֶׁ ְשֵרה ַלמֶׁ ש ִניָסן ִבְשַנת ְשֵתים עֶׁ ש א ֹחדֶׁ ש ְשֵנים ָעָשר הּוא ֹחדֶׁ ש ְלֹחדֶׁ ם ּוֵמֹחדֶׁ
 ֲאָדר:

 

ש ָהִראשֹון ִבְשלֹוָשה  ְך ַבֹחדֶׁ לֶׁ ר ַעל ְמִדיָנה )יב( ַוִיָקְראּו ֹסְפֵרי ַהמֶׁ ל ַהַפחֹות ֲאשֶׁ ְך ְואֶׁ לֶׁ ל ֲאַחְשַּדְרְפֵני ַהמֶׁ ר ִצָּוה ָהָמן אֶׁ ל ָשֵרי ָעָשר יֹום בֹו ַוִיָּכֵתב ְּכָכל ֲאשֶׁ ּוְמִדיָנה ְואֶׁ
ְך ֲאַחְשֵורש ִנְכָתב  לֶׁ לְֶׁך ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלשֹונֹו ְבֵשם ַהמֶׁ ל ָּכל ְמִדינֹות ַהמֶׁ ְך: )יג( ְוִנְשלֹוַח ְסָפִרים ְבַיד ָהָרִצים אֶׁ לֶׁ ְחָתם ְבַטַבַעת ַהמֶׁ ְונֶׁ

ָחד ִבְשלֹוָשה ָעָשר לְ  ת ָּכל ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִשים ְביֹום אֶׁ ש ְשֵנים ָעָשר הּוְלַהְשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵבד אֶׁ ש ֲאָדר ּוְשָלָלם ָלבֹוז:ֹחדֶׁ  א ֹחדֶׁ
ְך ְוָהָמן ָיְשבּו ִלְש  לֶׁ ְך ְוַהָּדת ִנְתָנה ְבשּוַשן ַהִביָרה ְוַהמֶׁ לֶׁ  תֹות ְוָהִעיר שּוָשן ָנבֹוָכה:)טו( ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִבְדַבר ַהמֶׁ

 פרק ד
ר ַנֲעָשה ַוִיְקרַ  ת ָּכל ֲאשֶׁ ַכי ָיַדע אֶׁ ְסֵתר אֵ )א( ּוָמְרּדֳּ ר ַוֵיֵצא ְבתֹוְך ָהִעיר...  )ט( ַוָיבֹוא ֲהָתְך ַוַיֵגד ְלאֶׁ ת ְבָגָדיו ַוִיְלַבש ַשק ָוֵאפֶׁ ַכי אֶׁ ָכי:ע ָמְרּדֳּ  ת ִּדְבֵרי ָמְרּדֳּ

ת ָּכל ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבשּוָשן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ֹתאְכלּו ְוַאל ִתְש  ְך )טז( ֵלְך ְּכנֹוס אֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ַגם ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵּכן ּוְבֵכן ָאבֹוא אֶׁ תּו ְשלשֶׁ
ר ָאַבְדִתי ָאָבְדִתי: ר ֹלא ַכָּדת ְוַכֲאשֶׁ ְסֵתר:  ֲאשֶׁ ר ִצְּוָתה ָעָליו אֶׁ  )יז( ַוַיֲעֹבר ָמְרָּדָכי ַוַיַעש ְּכֹכל ֲאשֶׁ

 

 פרק ה 
ְך ְוהַ )א( ַוְיִהי בַ  לֶׁ ְך ַהְפִניִמית ֹנַכח ֵבית ַהמֶׁ לֶׁ ְסֵתר ַמְלכּות ַוַתֲעֹמד ַבֲחַצר ֵבית ַהמֶׁ ַתח יֹום ַהְשִליִשי ַוִתְלַבש אֶׁ ְך יֹוֵשב ַעל ִּכֵסא ַמְלכּותֹו ְבֵבית ַהַמְלכּות ֹנַכח פֶׁ לֶׁ מֶׁ

לְֶׁך טֹוב יָ  ְסֵתר ִאם ַעל ַהמֶׁ ר אֶׁ תַהָבִית: )ד( ַוֹתאמֶׁ ת ָהָמן ַלֲעֹשֹות אֶׁ ְך ַמֲהרּו אֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ר ָעִשיִתי לֹו: )ה( ַוֹיאמֶׁ ה ֲאשֶׁ ל ַהִמְשתֶׁ ְך ְוָהָמן ַהיֹום אֶׁ לֶׁ ְסֵתר  בֹוא ַהמֶׁ ְּדַבר אֶׁ
ְסֵתר: ר ָעְשָתה אֶׁ ה ֲאשֶׁ ל ַהִמְשתֶׁ ְך ְוָהָמן אֶׁ לֶׁ   ַוָיֹבא ַהמֶׁ

ְסֵתר ְבִמשְ  ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ לְֶׁך טֹוב ָלֵתת ֵתה ַהַיִין ַמה ְשֵאָלֵתְך ְוִיָנֵתן ָלְך ּוַמה ַבָקָשֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַמְלכּות ְוֵתָעש: ..)ח( ִאם ָמָצאִתי ֵחן בְ )ו( ַוֹיאמֶׁ ְך ְוִאם ַעל ַהמֶׁ לֶׁ ֵעיֵני ַהמֶׁ
ל ַהִמְשתֶׁ  ְך ְוָהָמן אֶׁ לֶׁ ת ַבָקָשִתי ָיבֹוא ַהמֶׁ ת ְשֵאָלִתי ְוַלֲעֹשֹות אֶׁ ְך:אֶׁ לֶׁ ה ִּכְדַבר ַהמֶׁ ֱעשֶׁ ם ּוָמָחר אֶׁ ה ָלהֶׁ ֱעשֶׁ ר אֶׁ  ה ֲאשֶׁ

ְך ְוֹלא ָקם ְוֹלא ָזע לֶׁ ַכי ְבַשַער ַהמֶׁ ת ָמְרּדֳּ ַכי ֵחָמה:  )ט( ַוֵיֵצא ָהָמן ַביֹום ַההּוא ָשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְוִכְראֹות ָהָמן אֶׁ נּו ַוִיָמֵלא ָהָמן ַעל ָמְרּדֳּ ר לוֹ )…ִממֶׁ ש יד( ַוֹתאמֶׁ  זֶׁרֶׁ
ַכי ָעָליו ּו ת ָמְרּדֳּ ְך ְוִיְתלּו אֶׁ לֶׁ ר ֱאֹמר ַלמֶׁ ה ָשֵמַח ַוִייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוַיַעש ָהֵעץ:ִאְשתֹו ְוָכל ֹאֲהָביו ַיֲעשּו ֵעץ ָגֹבַּה ֲחִמִשים ַאָמה ּוַבֹבקֶׁ ל ַהִמְשתֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ  ֹבא ִעם ַהמֶׁ

 פרק ו 
ר ַהִזְכֹרנֹות ִּדְבֵרי ַהָיִמים ַוִיְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהמֶׁ )א( ַבַלְיָלה ַההּו ת ֵספֶׁ ר ְלָהִביא אֶׁ ְך ַוֹיאמֶׁ לֶׁ ְך:א ָנְדָדה ְשַנת ַהמֶׁ ַכי ַעל ִבְגָתָנא  לֶׁ ר ִהִגיד ָמְרּדֳּ )ב( ַוִיָמֵצא ָכתּוב ֲאשֶׁ

ְך ֲאַחְשוֵ  לֶׁ ר ִבְקשּו ִלְשֹלַח ָיד ַבמֶׁ ש ..ֲאשֶׁ רֶׁ ְך ְמָשְרָתיוָותֶׁ לֶׁ ַכי ַעל זֶׁה ַוֹיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהמֶׁ ְך ַמה ַנֲעָשה ְיָקר ּוְגדּוָלה ְלָמְרּדֳּ לֶׁ ר ַהמֶׁ  ֹלא ַנֲעָשה ִעמֹו ָּדָבר: רֹוש:)ג( ַוֹיאמֶׁ
 

ְך לֶׁ ְך ַהִחיצֹוָנה ֵלאֹמר ַלמֶׁ לֶׁ ָחֵצר ְוָהָמן ָבא ַלֲחַצר ֵבית ַהמֶׁ ְך ִמי בֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ר ֵהִכין לֹו: )ד( ַוֹיאמֶׁ ַכי ַעל ָהֵעץ ֲאשֶׁ ת ָמְרּדֳּ  ִלְתלֹות אֶׁ
ַכי ַהְיה ר ִּדַבְרָת ַוֲעֵשה ֵכן ְלָמְרּדֳּ ת ַהסּוס ַּכֲאשֶׁ ת ַהְלבּוש ְואֶׁ ְך ְלָהָמן ַמֵהר ַקח אֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ת ָמְר … ּוִדי)י( ַוֹיאמֶׁ ת ַהסּוס ַוַיְלֵבש אֶׁ ת ַהְלבּוש ְואֶׁ ָכי )יא( ַוִיַקח ָהָמן אֶׁ ּדֳּ

ְך ָחֵפץ ִביָקרֹו: לֶׁ ר ַהמֶׁ ה ָלִאיש ֲאשֶׁ  ַוַיְרִּכיֵבהּו ִבְרחֹוב ָהִעיר ַוִיְקָרא ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעשֶׁ
 

ש ִאְשתֹו ּוְלָכל ֹאֲהָביו ֵאת ָּכל אֲ  ל ֵביתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראש: )יג( ַוְיַסֵפר ָהָמן ְלזֶׁרֶׁ ר ָקָרה)יב(.. וָהָמן ִנְדַחף אֶׁ ַרע ַהְיהּוִדים שֶׁ ש ִאְשתֹו ִאם ִמזֶׁ ּו ַוֹיאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוזֶׁרֶׁ
ר ַהִחלֹוָת ִלְנֹפל ְלָפָניו ֹלא תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹול ִתפֹול ְלָפָניו: )יד( עֹוָדם ְמַדְבִרים ִעמֹו וְ  ַכי ֲאשֶׁ ת הָ ָמְרּדֳּ ְך ִהִגיעּו ַוַיְבִהלּו ְלָהִביא אֶׁ לֶׁ ר ָסִריֵסי ַהמֶׁ ה ֲאשֶׁ ל ַהִמְשתֶׁ ָמן אֶׁ

ְסֵתר:  ָעְשָתה אֶׁ
 פרק ז 

ְסֵתר ַהַמְלָּכה ְוִתנָ  ְסֵתר ַגם ַביֹום ַהֵשִני ְבִמְשֵתה ַהַיִין ַמה ְשֵאָלֵתְך אֶׁ ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ה ְוהָ  ֵתן ָלְך...)ב( ַוֹיאמֶׁ ְסֵתר ִאיש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהזֶׁ ר אֶׁ ָמן ִנְבַעת )ו( ַוֹתאמֶׁ
לֶׁ  ל ִגַנת ַהִביָתן.. )ח( ְוַהמֶׁ ְך ָקם ַבֲחָמתֹו ִמִמְשֵתה ַהַיִין אֶׁ לֶׁ ְך ְוַהַמְלָּכה:)ז( ְוַהמֶׁ לֶׁ יָה..ִמִלְפֵני ַהמֶׁ ְסֵתר ָעלֶׁ ר אֶׁ  ְך ָשב ִמִגַנת ַהִביָתן ..ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל ַהִמָטה ֲאשֶׁ

ָחד ִמן ר ַחְרבֹוָנה אֶׁ ְך ֹעֵמד בְ  )ט( ַוֹיאמֶׁ לֶׁ ר טֹוב ַעל ַהמֶׁ ר ִּדבֶׁ ַכי ֲאשֶׁ ר ָעָשה ָהָמן ְלָמְרּדֳּ ְך ַגם ִהֵנה ָהֵעץ ֲאשֶׁ לֶׁ ר ַהָסִריִסים ִלְפֵני ַהמֶׁ ֵבית ָהָמן ָגֹבַּה ֲחִמִשים ַאָמה ַוֹיאמֶׁ
ר ֵהִכין ְלָמְר  ת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאשֶׁ ְך ְתֻלהּו ָעָליו: )י( ַוִיְתלּו אֶׁ לֶׁ ְך ָשָכָכה:ַהמֶׁ לֶׁ ָכי ַוֲחַמת ַהמֶׁ  ּדֳּ

 פרק ח 
ַכי בָ  ת ֵבית ָהָמן ֹצֵרר ַהְיהּוִדים ּוָמְרּדֳּ ְסֵתר ַהַמְלָּכה אֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש ְלאֶׁ לֶׁ ת )א( ַביֹום ַההּוא ָנַתן ַהמֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ְסֵתר ַמה הּוא ָלּה: )ב( ַוָיַסר ַהמֶׁ ְך ִּכי ִהִגיָדה אֶׁ לֶׁ א ִלְפֵני ַהמֶׁ

ַכי ַעל ֵבית ָהָמן:ַטבַ  ת ָמְרּדֳּ ְסֵתר אֶׁ ם אֶׁ ָכי ַוָתשֶׁ ֱעִביר ֵמָהָמן ַוִיְתָנּה ְלָמְרּדֳּ ר הֶׁ  ְעתֹו ֲאשֶׁ
ת רָ  ן לֹו ְלַהֲעִביר אֶׁ ְך ַוִתֹפל ִלְפֵני ַרְגָליו ַוֵתְבְך ַוִתְתַחנֶׁ לֶׁ ְסֵתר ַוְתַדֵבר ִלְפֵני ַהמֶׁ ף אֶׁ ר ָחַשב ַעל ַהְיהּוִדים:ַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי )ג( ַותֹוסֶׁ   ְוֵאת ַמֲחַשְבתֹו ֲאשֶׁ

ְסֵתר  ַכי ַהְיהּוִדי ִהֵנה ֵבית ָהָמן ָנַתִתי ְלאֶׁ ְסֵתר ַהַמְלָּכה ּוְלָמְרּדֳּ ְך ֲאַחְשֵורש ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ם ּכִ )ז( ַוֹיאמֶׁ ר ָשַלח ָידֹו ַבְיהּוִדים: )ח( ְוַאתֶׁ ְתבּו ַעל ְוֹאתֹו ָתלּו ַעל ָהֵעץ ַעל ֲאשֶׁ
ר ִנְכָתב ְבֵשם ַהמֶׁ  ְך ִּכי ְכָתב ֲאשֶׁ לֶׁ ְך ְוִחְתמּו ְבַטַבַעת ַהמֶׁ לֶׁ ם ְבֵשם ַהמֶׁ ְך ֵאין ְלָהִשיב:ַהְיהּוִדים ַּכטֹוב ְבֵעיֵניכֶׁ לֶׁ ְך ְוַנְחתֹום ְבַטַבַעת ַהמֶׁ  לֶׁ

 

ש הַ  ְך ָבֵעת ַהִהיא ַבֹחדֶׁ לֶׁ ל ַהְיהּוִדים וְ )ט( ַוִיָקְראּו ֹסְפֵרי ַהמֶׁ ַכי אֶׁ ר ִצָּוה ָמְרּדֳּ ְשִרים בֹו ַוִיָּכֵתב ְּכָכל ֲאשֶׁ ש ִסיָון ִבְשלֹוָשה ְועֶׁ ל ָהֲאַחְשַּדְרְפִנים ְשִליִשי הּוא ֹחדֶׁ אֶׁ
ְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדינָ  ַבע ְועֶׁ ר ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוש שֶׁ ל ַהְיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלשֹוָנם:ְוַהַפחֹות ְוָשֵרי ַהְמִדינֹות ֲאשֶׁ  ה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלֹשנֹו ְואֶׁ

ר ְבָכל ִעיר ָוִעיר ְלִהָקֵהל ְוַלֲעֹמד ַעל ַנְפָשם ְלַהְשִמיד ְוַלֲהֹרג ּו ְך ַלְיהּוִדים ֲאשֶׁ לֶׁ ר ָנַתן ַהמֶׁ ת ָּכל ֵחיל ַעם ּוְמִדינָ )יא( ֲאשֶׁ ה ַהָצִרים ֹאָתם ַטף ְוָנִשים ּוְשָלָלם ְלַאֵבד אֶׁ
ן ַהְּכָתב ְלִהָנֵתן ָּדת ְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָגלּוי ְלָכל ָהַעִמים ְוִלְהיֹות ַהְיהּוִדים  גֶׁ ם:ָלבֹוז: )יג( ַפְתשֶׁ  ֲעִתיִדים ַליֹום ַהזֶׁה ְלִהָנֵקם ֵמֹאְיֵביהֶׁ

 

 פרק ט 
ש ר ִשְבר )א( ּוִבְשֵנים ָעָשר ֹחדֶׁ ְך ְוָדתֹו ְלֵהָעֹשֹות ַביֹום ֲאשֶׁ לֶׁ ר ִהִגיַע ְּדַבר ַהמֶׁ ש ֲאָדר ִבְשלֹוָשה ָעָשר יֹום בֹו ֲאשֶׁ ם ְוַנֲהפֹוְך הּוא הּוא ֹחדֶׁ ּו ֹאְיֵבי ַהְיהּוִדים ִלְשלֹוט ָבהֶׁ

ם: )ב( ִנְקֲהלּו ַהיְ  ר ִיְשְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהָמה ְבשְנֵאיהֶׁ ַחְשֵורֹוש ִלְשֹלַח ָיד ִבְמַבְקֵשי ָרָעָתם ְוִאיש ֹלא ָעַמד ִלְפֵניהֶׁ ֲאשֶׁ ְך אֳּ לֶׁ ם ְבָכל ְמִדינֹות ַהמֶׁ ם ִּכי ָנַפל הּוִדים ְבָעֵריהֶׁ
 ַפְחָּדם ַעל ָּכל ָהַעִמים:

ם:)ג( ְוָכל ָשֵרי ַהְמִדינֹות ְוָהֲאַחְשַּדְרְפִנים ְוַהַפחֹות ְוֹעֵשי ַהְמָלאָכה אֲ  ַכי ֲעֵליהֶׁ ת ַהְיהּוִדים ִּכי ָנַפל ַפַחד ָמְרּדֳּ ְך ְמַנְשִאים אֶׁ לֶׁ ר ַלמֶׁ ְך  שֶׁ לֶׁ ַכי ְבֵבית ַהמֶׁ )ד( ִּכי ָגדֹול ָמְרּדֳּ
ַכי הֹוֵלְך ְוָגדֹול:  ְוָשְמעֹו הֹוֵלְך ְבָכל ַהְמִדינֹות ִּכי ָהִאיש ָמְרּדֳּ

ְסֵתר ַהַמְלָּכה ְבשּוַשן ַהִביָרה ָהְרגּו ַהיְ )יא( ַביֹום ַההּוא ָבא ִמְסַפר ַהֲהרּוִגי ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ְך: )יב( ַוֹיאמֶׁ לֶׁ הּוִדים ְוַאֵבד ֲחֵמש ֵמאֹות ִאיש ְוֵאת ם ְבשּוַשן ַהִביָרה ִלְפֵני ַהמֶׁ
ה ָעֹשּו ּוַמה ְשֵאָלֵתְך ְוִינָ  ְך מֶׁ לֶׁ ת ְבֵני ָהָמן ִבְשָאר ְמִדינֹות ַהמֶׁ רֶׁ ְך טֹוב ִיָנֵתן ַגם ָמָחר ַלְיהּוִדיםֲעשֶׁ לֶׁ ְסֵתר ִאם ַעל ַהמֶׁ ר אֶׁ  ֵתן ָלְך ּוַמה ַבָקָשֵתְך עֹוד ְוֵתָעש: )יג( ַוֹתאמֶׁ

ת ְבֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ: רֶׁ ר ְבשּוָשן ַלֲעֹשֹות ְּכַדת ַהיֹום ְוֵאת ֲעשֶׁ  ֲאשֶׁ
 

ש ֲאָדר ַוַיַהְרגּו ְבשּוָשן ְשלש ֵמאֹות ִאיש ּוַבִבָזה ֹלא ָשלְ )טו( ַוִיָקֲהלּו ַהְיהּוִדים ֲאשֶׁ  ת ָיָדם:ר ְבשּוָשן ַגם ְביֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלֹחדֶׁ  חּו אֶׁ
ם ְוָהֹרג ְך ִנְקֲהלּו ְוָעֹמד ַעל ַנְפָשם ְונֹוַח ֵמֹאְיֵביהֶׁ לֶׁ ר ִבְמִדינֹות ַהמֶׁ ש ֲאָדר ְונֹוַח ְבַאְרָבָעה ָעָשר בֹו  )טז( ּוְשָאר ַהְיהּוִדים ֲאשֶׁ ם... )יז( ְביֹום ְשלָשה ָעָשר ְלֹחדֶׁ ְבֹשְנֵאיהֶׁ

ה ְוִשְמָחה:  ְוָעֹשה ֹאתֹו יֹום ִמְשתֶׁ
ר ְבשּוָשן ִנְקֲהלּו ִבְשלָשה ָעָשר בֹו ּוְבַאְרָבָעה ָעָשר בֹו ְונֹוַח ַבֲחִמשָ  ה ְוִשְמָחה:)יח( ְוַהְיהּוִדיים ֲאשֶׁ  ה ָעָשר בֹו ְוָעֹשה ֹאתֹו יֹום ִמְשתֶׁ


