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קוראים את המגילה בערב אחרי תפלת ערבית, וביום אחר קריאת התורה. 
הקורא מברך שלש ברכות, והשומעים עונים אמן ויכונו לצאת בברכתו. 

אם קורא רק להוציא נשים, הנשים מברכות ״לשמוע מקרא מגילה.״

נּו  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדׁשָֽ
ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ַעל ִמְקָרא ְמִגָּלה: 

ֶׁשָעָׂשה  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵקינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה: 

בברכת שהחיינו ביום יכונו גם על שאר מצוות היום:
 הסעודה, משלוח מנות, ומתנות לאביונים.

ֶׁשֶהֱחָיֽנּו  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵקינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
נּו ְוִהִּגיעָֽנּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:  ְוִקְּימָֽ

___________ 
_______
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___________ 
_______

פרק א

ֵמהֹּדּו  ֵלְך  ַהמֹּ ֵורֹוׁש  ֲאַחשְׁ הּוא  ֵורֹוׁש  ֲאַחשְׁ יֵמי  בִּ ַוְיִהי  א 
ְוַעד ּכּוׁש שֶַׁבע ְוֶעשְִׂרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה:

א  סֵּ כִּ ַעל  ֵורֹוׁש  ֲאַחשְׁ ֶלְך  ַהמֶּ  | כְּשֶֶׁבת  ָהֵהם  יִָּמים  בַּ ב 
יָרה: ן ַהבִּ ַמְלכּותֹו ֲאשֶׁר בְּׁשּושַׁ

ה ְלָכל שָָׂריו ַוֲעָבָדיו  ג בִּשְַׁנת שָׁלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעשָׂה ִמשְׁתֶּ
ִדינֹות ְלָפָניו:  ִמים ְושֵָׂרי ַהמְּ ְרתְּ ַרס ּוָמַדי ַהפַּ ֵחיל | פָּ

ְפֶאֶרת  בֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר תִּ ַהְראֹתֹו ֶאת עשֶׁר כְּ ד בְּ
ים שְׁמֹוִנים ּוְמַאת יֹום:  תֹו ָיִמים ַרבִּ גְּדּולָּ

ָהָעם  ְלָכל  ֶלְך  ַהמֶּ ָעשָׂה  ה  ָהֵאלֶּ ַהיִָּמים   | ּוִבְמלאֹות  ה 
ה  ִמשְׁתֶּ ָקָטן  ְוַעד  ְלִמגָּדֹול  יָרה  ַהבִּ ן  בְּׁשּושַׁ ַהנְִּמְצִאים 

ֶלְך: יַתן ַהמֶּ ֲחַצר גִּנַּת בִּ ְבַעת ָיִמים בַּ שִׁ

ַעל  ְוַאְרגָָּמן  בּוץ  ַחְבֵלי  בְּ ָאחּוז  ּוְתֵכֶלת  ס  ְרפַּ כַּ  | חּור  ו 
ִרְצַפת  ַעל  ָוֶכֶסף  ָזָהב   | ִמּטֹות  ְוַעּמּוֵדי שֵׁׁש  ֶכֶסף  גְִּליֵלי 

ַהט ָושֵׁׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת:  בַּ

ִלים ׁשֹוִנים ְוֵיין ַמְלכּות  ְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמכֵּ ז ְוַהשְׁקֹות בִּ
ֶלְך:  ַיד ַהמֶּ ָרב כְּ

ל ַרב  ֶלְך ַעל כָּ ד ַהמֶּ י ֵכן | ִיסַּ ת ֵאין אֵֹנס כִּ ִתיָּה ַכדָּ ח ְוַהשְּׁ
ְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש: יתֹו ַלֲעׂשֹות כִּ בֵּ

ְלכּות  ית ַהמַּ ה ָנשִׁים בֵּ ה ָעשְָׂתה ִמשְׁתֵּ ְלכָּ י ַהמַּ ט גַּם ַושְׁתִּ
ֵורֹוׁש: ֶלְך ֲאַחשְׁ ֲאשֶׁר ַלמֶּ

זְָּתא  יִָּין ָאַמר ִלְמהּוָמן בִּ ֶלְך בַּ טֹוב ֵלב ַהמֶּ ִביִעי כְּ ּיֹום ַהשְּׁ י בַּ
ִריִסים  ְבַעת ַהסָּ ס שִׁ ְוַכְרכַּ ֵזַתר  ַוֲאַבְגָתא  ְגָתא  ַחְרבֹוָנא בִּ

ֵורֹוׁש: ֶלְך ֲאַחשְׁ ֵני ַהמֶּ ְרִתים ֶאת פְּ ַהְמשָׁ



5

___________ 
_______

ֶכֶתר ַמְלכּות  ֶלְך בְּ ה ִלְפֵני ַהמֶּ ְלכָּ י ַהמַּ יא ְלָהִביא ֶאת ַושְׁתִּ
י טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא:  ים ְוַהשִָׂרים ֶאת ָיְפָיּה כִּ ְלַהְראֹות ָהַעמִּ

ַיד  ֶלְך ֲאשֶׁר בְּ ְדַבר ַהמֶּ י ָלבֹוא בִּ ה ַושְׁתִּ ְלכָּ ָמֵאן ַהמַּ יב ַותְּ
ֲעָרה בֹו:  ֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתֹו בָּ ִריִסים ַויְִּקצֹף ַהמֶּ ַהסָּ

ֶלְך  ַבר ַהמֶּ י ֵכן דְּ ים כִּ ֶלְך ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעי ָהִעתִּ יג ַויֹּאֶמר ַהמֶּ
ת ָוִדין:  ל ֹיְדֵעי דָּ ִלְפֵני כָּ

ֶמֶרס  ַתְרשִׁיׁש  ַאְדָמָתא  שֵָׁתר  ְרשְָׁנא  כַּ ֵאָליו  רֹב  ְוַהקָּ יד 
ֶלְך  ֵני ַהמֶּ ַרס ּוָמַדי רֵֹאי פְּ ַמְרְסָנא ְממּוָכן שְִׁבַעת שֵָׂרי | פָּ

ְלכּות:  מַּ ַהיֹּשְִׁבים ִראשָֹׁנה בַּ

י ַעל | ֲאשֶׁר ֹלא ָעשְָׂתה  ה ַושְׁתִּ ְלכָּ מַּ ֲעׂשֹות בַּ ָדת ַמה לַּ טו כְּ
ִריִסים:  ַיד ַהסָּ ֵורֹוׁש בְּ ֶלְך ֲאַחשְׁ ֶאת ַמֲאַמר ַהמֶּ

ֶלְך  ַהמֶּ ַעל  ֹלא  ְוַהשִָׂרים  ֶלְך  ַהמֶּ ִלְפֵני  ְמֻמָכן  ַויֹּאֶמר  טז 
ל  כָּ ְוַעל  ַהשִָׂרים  ל  כָּ ַעל  י  כִּ ה  ְלכָּ ַהמַּ י  ַושְׁתִּ ָעְוָתה  ְלַבּדֹו 

ֵורֹוׁש:  ֶלְך ֲאַחשְׁ ָכל ְמִדינֹות ַהמֶּ ים ֲאשֶׁר בְּ ָהַעמִּ

ְעֵליֶהן  ל ַהנָּשִׁים ְלַהְבזֹות בַּ ה ַעל כָּ ְלכָּ י ֵיֵצא ְדַבר ַהמַּ יז כִּ
ֶאת  ְלָהִביא  ָאַמר  ֵורֹוׁש  ֲאַחשְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ָאְמָרם  בְּ ֵעיֵניֶהן  בְּ

ה ְלָפָניו ְוֹלא ָבָאה:  ְלכָּ י ַהמַּ ַושְׁתִּ

ַרס ּוָמַדי ֲאשֶׁר שְָׁמעּו  אַמְרָנה | שָׂרֹות פָּ יח ְוַהּיֹום ַהזֶּה תֹּ
זָּיֹון ָוָקֶצף:  ֶלְך ּוְכַדי בִּ ה ְלכֹל שֵָׂרי ַהמֶּ ְלכָּ ַבר ַהמַּ ֶאת דְּ

ֵתב  ָפָניו ְוִיכָּ ֶלְך טֹוב ֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמלְּ יט ִאם ַעל ַהמֶּ
י ִלְפֵני  ָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי ְוֹלא ַיֲעבֹור ֲאשֶׁר ֹלא ָתבֹוא ַושְׁתִּ בְּ
ֶלְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה  ן ַהמֶּ ֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה ִיתֵּ ֶלְך ֲאַחשְׁ ַהמֶּ

נָּה:  ִממֶּ

פרק א
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___________ 
_______

ה  י ַרבָּ ָכל ַמְלכּותֹו כִּ ֶלְך ֲאשֶׁר ַיֲעשֶׂה בְּ ְתָגם ַהמֶּ כ ְוִנשְַׁמע פִּ
נּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמגָּדֹול ְוַעד ָקָטן:  ִהיא ְוָכל ַהנָּשִׁים ִיתְּ

ֶלְך  ַהמֶּ ַויַַּעׂש  ְוַהשִָׂרים  ֶלְך  ַהמֶּ ֵעיֵני  בְּ ָבר  ַהדָּ ַויִּיַטב  כא 
ְדַבר ְממּוָכן: כִּ

ְמִדיָנה  ֶאל  ֶלְך  ַהמֶּ ְמִדינֹות  ל  כָּ ֶאל  ְסָפִרים  ַויִּשְַׁלח  כב 
ִאיׁש  ל  ִלְהיֹות כָּ ְלׁשֹונֹו  ָוָעם כִּ ַעם  ְוֶאל  ְכָתָבּה  כִּ ּוְמִדיָנה 

ְלׁשֹון ַעּמֹו: ר כִּ ֵביתֹו ּוְמַדבֵּ שֵֹׂרר בְּ

פרק א
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___________ 
_______

ֵורֹוׁש  ֶלְך ַאֲחשְׁ ה כְּשְֹׁך ֲחַמת ַהמֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּ א ַאַחר ַהדְּ
י ְוֵאת ֲאשֶׁר ָעשָָׂתה ְוֵאת ֲאשֶׁר ִנְגַזר ָעֶליָה:  ָזַכר ֶאת ַושְׁתִּ

ְנָערֹות  ֶלְך  ַלמֶּ ְיַבְקׁשּו  ְרָתיו  ְמשָׁ ֶלְך  ַהמֶּ ַנֲעֵרי  ַויֹּאְמרּו  ב 
תּולֹות טֹובֹות ַמְרֶאה:  בְּ

צּו  ְוִיְקבְּ ַמְלכּותֹו  ְמִדינֹות  ָכל  בְּ ִקיִדים  פְּ ֶלְך  ַהמֶּ ְוַיְפֵקד  ג 
יָרה ֶאל  ן ַהבִּ ל ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל ׁשּושַׁ ֶאת כָּ
ֶלְך שֵֹׁמר ַהנָּשִׁים ְוָנתֹון  ית ַהנָּשִׁים ֶאל ַיד ֵהֵגא ְסִריס ַהמֶּ בֵּ

ְמֻרֵקיֶהן: תַּ

י  ַחת ַושְׁתִּ ְמֹלְך תַּ ֶלְך תִּ ֵעיֵני ַהמֶּ יַטב בְּ ד ְוַהנֲַּעָרה ֲאשֶׁר תִּ
ן:  ֶלְך ַויַַּעׂש כֵּ ֵעיֵני ַהמֶּ ָבר בְּ ַויִּיַטב ַהדָּ

ן ָיִאיר  ַכי בֶּ יָרה ּושְׁמֹו ָמְרדֳּ ה ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה בְּׁשּושַׁן ַהבִּ
ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: ן שְִׁמִעי בֶּ בֶּ

ִעם  ָהְגְלָתה  ֲאשֶׁר  ַהגָֹּלה  ִעם  ַלִים  ִמירּושָׁ ָהְגָלה  ֲאשֶׁר  ו 
ֶבל:  ר ֶמֶלְך בָּ ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאשֶׁר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנצַּ

ֵאין ָלּה  י  ת דֹּדֹו כִּ ר בַּ ה ִהיא ֶאְסתֵּ ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדסָּ ז 
ַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה  ָאב ָוֵאם ְוַהנֲַּעָרה ְיַפת תֹּ

ַכי לֹו ְלַבת:  ּה ְלָקָחּה ָמְרדֳּ ְוִאמָּ

ֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות  ֶלְך ְוָדתֹו ּוְבִהקָּ ַבר ַהמֶּ ַמע דְּ ִהשָּׁ ח ַוְיִהי בְּ
ית  בֵּ ֶאל  ר  ֶאְסתֵּ ַקח  לָּ ַותִּ ֵהָגי  ַיד  ֶאל  יָרה  ַהבִּ ן  ׁשּושַׁ ֶאל 

ֶלְך ֶאל ַיד ֵהַגי שֵֹׁמר ַהנָּשִׁים:  ַהמֶּ

ֶאת  ַוְיַבֵהל  ְלָפָניו  ֶחֶסד  א  ַוִּתשִָָּׂ ְבֵעיָניו  ַהנֲַּעָרה  יַטב  ַותִּ ט 
ַהנְָּערֹות  שֶַׁבע  ְוֵאת  ָלּה  ָלֶתת  ָמנֹוֶתָה  ְוֶאת  ְמרּוֶקיָה  תַּ
ַנֲערֹוֶתיָה  ְוֶאת  נֶָּה  ַוְישַׁ ֶלְך  ַהמֶּ ית  ִמבֵּ ָלּה  ָלֶתת  ָהְרֻאיֹות 

פרק ב
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___________ 
_______

ית ַהנָּשִׁים: ְלטֹוב בֵּ

ַכי  י ָמְרדֳּ ּה כִּ ּה ְוֶאת מֹוַלְדתָּ ר ֶאת ַעמָּ י ֹלא ִהגִּיָדה ֶאְסתֵּ
ִצוָּה ָעֶליָה ֲאשֶׁר ֹלא ַתגִּיד: 

ית ַהנָּשִׁים  ְך ִלְפֵני ֲחַצר בֵּ ַכי ִמְתַהלֵּ יא ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרדֳּ
ּה:  ר ּוַמה יֵָּעשֶׂה בָּ ָלַדַעת ֶאת שְׁלֹום ֶאְסתֵּ

ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחשְׁ ר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא | ֶאל ַהמֶּ יב ּוְבַהגִּיַע תֹּ
ן ִיְמְלאּו  י כֵּ ֵנים ָעשָׂר חֶֹדׁש כִּ ָדת ַהנָּשִׁים שְׁ ץ ֱהיֹות ָלּה כְּ ִמקֵּ
ר ְושִׁשָּׁה ֳחָדשִׁים  ֶמן ַהמֹּ ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן שִׁשָּׁה ֳחָדשִׁים בְּשֶׁ

בְּשִָׂמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהנָּשִׁים:  בַּ

אַמר  תֹּ ֲאשֶׁר  ל  כָּ ֵאת  ֶלְך  ַהמֶּ ֶאל  ָאה  בָּ ַהנֲַּעָרה  ּוָבֶזה  יג 
ֶלְך:  ית ַהמֶּ ית ַהנָּשִׁים ַעד בֵּ ּה ִמבֵּ ִינֵָּתן ָלּה ָלבֹוא ִעמָּ

ית ַהנָּשִׁים  ֶעֶרב | ִהיא ָבָאה ּוַבבֶֹּקר ִהיא שָָׁבה ֶאל בֵּ יד בָּ
ֹלא  יַלְגשִׁים  ַהפִּ שֵֹׁמר  ֶלְך  ַהמֶּ ְסִריס  ַגז  ַיד שַַׁעשְׁ ֶאל  ִני  שֵׁ
ְוִנְקְרָאה  ֶלְך  ַהמֶּ ּה  בָּ ָחֵפץ  ִאם  י  כִּ ֶלְך  ַהמֶּ ֶאל  עֹוד  ָתבֹוא 

ְבשֵׁם: 

ֲאשֶׁר  ַכי  ָמְרדֳּ דֹּד   | ֲאִביַחִיל  ת  בַּ ר  ֶאְסתֵּ ר  תֹּ ּוְבַהגִּיַע  טו 
י ִאם ֶאת  ָבר כִּ ֶלְך ֹלא ִבְקשָׁה דָּ ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהמֶּ
ר  ִהי ֶאְסתֵּ ֶלְך שֵֹׁמר ַהנָּשִׁים ַותְּ ֲאשֶׁר ֹיאַמר ֵהַגי ְסִריס ַהמֶּ

ל רֶֹאיָה:  ֵעיֵני כָּ נֹשֵׂאת ֵחן בְּ

ית ַמְלכּותֹו  ֵורֹוׁש ֶאל בֵּ ֶלְך ֲאַחשְׁ ר ֶאל ַהמֶּ ַקח ֶאְסתֵּ לָּ טז ַותִּ
חֶֹדׁש ָהֲעִשׂיִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת בִּשְַׁנת שֶַׁבע ְלַמְלכּותֹו:  בַּ

ֵחן  א  ַוִּתשִָָּׂ ַהנָּשִׁים  ל  ִמכָּ ר  ֶאְסתֵּ ֶאת  ֶלְך  ַהמֶּ ַויֱֶּאַהב  יז 
רֹאשָּׁה  ֶתר ַמְלכּות בְּ תּולֹות ַויָּשֶׂם כֶּ ל ַהבְּ ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמכָּ

פרק ב
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___________ 
_______

י:  ַחת ַושְׁתִּ ַויְַּמִליֶכָה תַּ

ֵאת  ַוֲעָבָדיו  שָָׂריו  ְלָכל  ָגדֹול  ה  ִמשְׁתֶּ ֶלְך  ַהמֶּ ַויַַּעׂש  יח 
ַיד  ן ַמשְֵׂאת כְּ ַויִּתֵּ ִדינֹות ָעשָׂה  ַלמְּ ַוֲהָנָחה  ר  ֶאְסתֵּ ה  ִמשְׁתֵּ

ֶלְך:  ַהמֶּ

ֶלְך:  ַכי ישֵׁב בְּשַַׁער ַהמֶּ ִנית ּוָמְרדֳּ תּולֹות שֵׁ ֵבץ בְּ יט ּוְבִהקָּ

ִצוָּה  ֲאשֶׁר  כַּ ּה  ַעמָּ ְוֶאת  ּה  מֹוַלְדתָּ ַמגֶֶּדת  ר  ֶאְסתֵּ ֵאין  כ 
ֲאשֶׁר  כַּ עֹשָׂה  ר  ֶאְסתֵּ ַכי  ָמְרדֳּ ַמֲאַמר  ְוֶאת  ָכי  ָמְרדֳּ ָעֶליָה 

ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו: 

ְגָתן  ֶלְך ָקַצף בִּ ַכי יֹושֵׁב בְּשַַׁער ַהמֶּ יִָּמים ָהֵהם ּוָמְרדֳּ כא בַּ
ף ַוְיַבְקׁשּו ִלשְֹׁלַח ָיד  ְמֵרי ַהסַּ ֶלְך ִמשֹּׁ ֵני ָסִריֵסי ַהמֶּ ָוֶתֶרׁש שְׁ

ֵורֹׁש:  ֶלְך ֲאַחשְׁ מֶּ בַּ

אֶמר  ה ַותֹּ ְלכָּ ר ַהמַּ ַכי ַויַּגֵּד ְלֶאְסתֵּ ָבר ְלָמְרדֳּ כב ַויִּוַָּדע ַהדָּ
ֵצא  ַויִּמָּ ָבר  ַהדָּ ַוְיֻבקַּׁש  כג  ָכי:  ָמְרדֳּ בְּשֵׁם  ֶלְך  ַלמֶּ ר  ֶאְסתֵּ
ִלְפֵני  ַהיִָּמים  ְבֵרי  דִּ ֵסֶפר  בְּ ֵתב  ַויִּכָּ ֵעץ  ַעל  ֵניֶהם  שְׁ לּו  ַויִּתָּ

ֶלְך: ַהמֶּ

פרק ב
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ֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן  ֶלְך ֲאַחשְׁ ל ַהמֶּ ה גִּדַּ ָבִרים ָהֵאלֶּ א ַאַחר | ַהדְּ
ל  כָּ ֵמַעל  ְסאֹו  כִּ ֶאת  ַויָּשֶׂם  ַוְיַנְׂשֵאהּו  ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַהמְּ ן  בֶּ

ַהשִָׂרים ֲאשֶׁר ִאּתֹו:

ֲחִוים  ֶלְך כְֹּרִעים ּוִמשְׁתַּ ֶלְך ֲאשֶׁר בְּשַַׁער ַהמֶּ ב ְוָכל ַעְבֵדי ַהמֶּ
ֲחֶוה: ַכי ֹלא ִיְכַרע ְוֹלא ִישְׁתַּ ֶלְך ּוָמְרדֳּ י ֵכן ִצוָּה לֹו ַהמֶּ ְלָהָמן כִּ

ָכי ַמּדּוַע  ֶלְך ְלָמְרדֳּ ֶלְך ֲאשֶׁר בְּשַַׁער ַהמֶּ ג ַויֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַהמֶּ
ֶלְך:  ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהמֶּ ַאתָּ

ָאְמָרם ֵאָליו יֹום ָויֹום ְוֹלא שַָׁמע ֲאֵליֶהם ַויַּגִּידּו  ד ַוְיִהי כְּ
י ִהגִּיד ָלֶהם ֲאשֶׁר  ַכי כִּ ְבֵרי ָמְרדֳּ ְלָהָמן ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו דִּ

הּוא ְיהּוִדי: 

ֵלא  ַויִּמָּ לֹו  ֲחֶוה  ּוִמשְׁתַּ כֵֹּרַע  ַכי  ָמְרדֳּ ֵאין  י  כִּ ָהָמן  ַויְַּרא  ה 
ָהָמן ֵחָמה: 

י ִהגִּידּו לֹו ֶאת  ַכי ְלַבּדֹו כִּ ָמְרדֳּ ֵעיָניו ִלשְֹׁלח ָיד בְּ ו ַויִֶּבז בְּ
ל ַהיְּהּוִדים ֲאשֶׁר  ָכי ַוְיַבקֵּׁש ָהָמן ְלַהשְִׁמיד ֶאת כָּ ַעם ָמְרדֳּ

ָכי:  ֵורֹוׁש ַעם ָמְרדֳּ ָכל ַמְלכּות ֲאַחשְׁ בְּ

ים ֶעשְֵׂרה  ִניָסן בִּשְַׁנת שְׁתֵּ ָהִראׁשֹון הּוא חֶֹדׁש  חֶֹדׁש  ז בַּ
יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום  ֵורֹוׁש ִהפִּ ֶלְך ֲאַחשְׁ ַלמֶּ

ֵנים ָעשָׂר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר:  | ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש שְׁ

ְמֻפזָּר  ֶאָחד  ַעם  ֶישְׁנֹו  ֵורֹוׁש  ֲאַחשְׁ ֶלְך  ַלמֶּ ָהָמן  ַויֹּאֶמר  ח 
כֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך ְוָדֵתיֶהם שֹׁנֹות  ים בְּ ין ָהַעמִּ ּוְמפָֹרד בֵּ
ֶלְך ֵאין שֶֹׁוה  ֶלְך ֵאיָנם עִֹשׂים ְוַלמֶּ ֵתי ַהמֶּ ל ָעם ְוֶאת דָּ ִמכָּ

ְלַהנִּיָחם: 

ֲאָלִפים  ַוֲעשֶֶׂרת  ָדם  ְלַאבְּ ֵתב  ִיכָּ טֹוב  ֶלְך  ַהמֶּ ַעל  ִאם  ט 

פרק ג
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ָלאָכה ְלָהִביא ֶאל גְִּנֵזי  ֶסף ֶאשְׁקֹול ַעל ְיֵדי עֵֹשׂי ַהמְּ ר כֶּ כַּ כִּ
ֶלְך: ַהמֶּ

ן  בֶּ ְלָהָמן  ָנּה  ַויִּתְּ ָידֹו  ֵמַעל  ְעּתֹו  ַטבַּ ֶאת  ֶלְך  ַהמֶּ ַויַָּסר  י 
ָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר ַהיְּהּוִדים: ַהמְּ

ֶסף ָנתּון ָלְך ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו  ֶלְך ְלָהָמן ַהכֶּ  יא ַויֹּאֶמר ַהמֶּ
ֵעיֶניָך:  ּטֹוב בְּ כַּ

חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון בִּשְׁלֹושָׁה ָעשָׂר  ֶלְך בַּ ְראּו סְֹפֵרי ַהמֶּ יב ַויִּקָּ
ֶלְך  ֵני ַהמֶּ ְרפְּ ָכל ֲאשֶׁר ִצוָּה ָהָמן ֶאל ֲאַחשְׁדַּ ֵתב כְּ יֹום ּבֹו ַויִּכָּ
ְוֶאל ַהפַּחֹות ֲאשֶׁר | ַעל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוֶאל שֵָׂרי ַעם ָוָעם 
ֶלְך  ַהמֶּ בְּשֵׁם  ְלׁשֹונֹו  כִּ ָוָעם  ְוַעם  ְכָתָבּה  כִּ ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה 

ֶלְך:  ַעת ַהמֶּ ַטבַּ ם בְּ ב ְוֶנְחתָּ ֵורֹׁש ִנְכתָּ ֲאַחשְׁ

ֶלְך  ַהמֶּ ְמִדינֹות  ל  כָּ ֶאל  ָהָרִצים  ַיד  בְּ ְסָפִרים  ְוִנשְׁלֹוַח  יג 
ל ַהיְּהּוִדים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן  ד ֶאת כָּ ְלַהשְִׁמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאבֵּ
ֵנים ָעשָׂר  יֹום ֶאָחד בִּשְׁלֹושָׁה ָעשָׂר ְלחֶֹדׁש שְׁ ַטף ְוָנשִׁים בְּ

ָלָלם ָלבֹוז:  הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ּושְׁ

גָּלּוי  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ָכל  ת בְּ ְלִהנֵָּתן דָּ ָתב  ַהכְּ ֶגן  ְתשֶׁ יד פַּ
ים ִלְהיֹות ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהזֶּה:  ְלָכל ָהַעמִּ

ן  ָנה בְּׁשּושַׁ ת ִנתְּ ֶלְך ְוַהדָּ ְדַבר ַהמֶּ טו ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים בִּ
ן ָנבֹוָכה: ֶלְך ְוָהָמן ָישְׁבּו ִלשְּׁתֹות ְוָהִעיר ׁשּושָׁ יָרה ְוַהמֶּ ַהבִּ

פרק ג
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ַכי ֶאת  ַויְִּקַרע ָמְרדֳּ ל ֲאשֶׁר ַנֲעשָׂה  ַכי ָיַדע ֶאת כָּ א ּוָמְרדֳּ
ְזָעָקה  ַויְִּזַעק  ָהִעיר  תֹוְך  ַויֵֵּצא בְּ ָוֵאֶפר  ַויְִּלבַּׁש שַׂק  ָגָדיו  בְּ

ְגדֹוָלה ּוָמָרה: 

ֶאל שַַׁער  ָלבֹוא  ֵאין  י  כִּ ֶלְך  ַהמֶּ ִלְפֵני שַַׁער  ַעד  ַויָּבֹוא  ב 
ְלבּוׁש שָׂק:  ֶלְך בִּ ַהמֶּ

ְוָדתֹו  ֶלְך  ַהמֶּ ַבר  דְּ ֲאשֶׁר  ְמקֹום  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ּוְבָכל  ג 
ַמגִּיַע ֵאֶבל גָּדֹול ַליְּהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְספֵּד שַׂק ָוֵאֶפר 

ים:  ע ָלַרבִּ ֻיצַּ

ְתַחְלַחל  ר ְוָסִריֶסיָה ַויַּגִּידּו ָלּה ַותִּ בֹואָנה ַנֲערֹות ֶאְסתֵּ ד ַותָּ
ַכי  ָמְרדֳּ ֶאת  יׁש  ְלַהְלבִּ ָגִדים  בְּ שְַׁלח  ַותִּ ְמאֹד  ה  ְלכָּ ַהמַּ

ל:  ּוְלָהִסיר שַּׂקֹו ֵמָעָליו ְוֹלא ִקבֵּ

ֶהֱעִמיד  ֲאשֶׁר  ֶלְך  ַהמֶּ ִריֵסי  ִמסָּ ַלֲהָתְך  ר  ֶאְסתֵּ ְקָרא  ַותִּ ה 
ָכי ָלַדַעת ַמה זֶּה ְוַעל ַמה זֶּה:  ַצוֵּהּו ַעל ָמְרדֳּ ְלָפֶניָה ַותְּ

ָכי ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר ֲאשֶׁר ִלְפֵני שַַׁער  ו ַויֵֵּצא ֲהָתְך ֶאל ָמְרדֳּ
ֶלְך: ַהמֶּ

ֶסף  ָרשַׁת ַהכֶּ ל ֲאשֶׁר ָקָרהּו ְוֵאת | פָּ ַכי ֵאת כָּ ז ַויַּגֶּד לֹו ָמְרדֳּ
ָדם:  יְּהּוִדים ְלַאבְּ ֶלְך בַּ ֲאשֶׁר ָאַמר ָהָמן ִלשְׁקֹול ַעל גְִּנֵזי ַהמֶּ

ִמיָדם  ן ְלַהשְׁ ן בְּׁשּושָׁ ת ֲאשֶׁר ִנתַּ ָתב ַהדָּ ֶגן כְּ ְתשֶׁ ח ְוֶאת פַּ
ָעֶליָה  ּוְלַצּוֹות  ָלּה  ּוְלַהגִּיד  ר  ֶאְסתֵּ ֶאת  ְלַהְראֹות  לֹו  ָנַתן 

ּה:  ָפָניו ַעל ַעמָּ ֶלְך ְלִהְתַחנֶּן לֹו ּוְלַבקֵּׁש ִמלְּ ָלבֹוא ֶאל ַהמֶּ

ָכי: ְבֵרי ָמְרדֳּ ר ֵאת דִּ ט ַויָּבֹוא ֲהָתְך ַויַּגֵּד ְלֶאְסתֵּ

ָכי:  ַצוֵּהּו ֶאל ָמְרדֳּ ר ַלֲהָתְך ַותְּ אֶמר ֶאְסתֵּ י ַותֹּ

פרק ד
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___________ 
_______

ל  ֶלְך ֹיְדִעים ֲאשֶׁר כָּ ֶלְך ְוַעם ְמִדינֹות ַהמֶּ ל ַעְבֵדי ַהמֶּ יא כָּ
ִניִמית  ֶלְך ֶאל ֶהָחֵצר ַהפְּ ִאיׁש ְוִאשָּׁה ֲאשֶׁר ָיבֹוא ֶאל ַהמֶּ
תֹו ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאשֶׁר יֹושִׁיט לֹו  ֵרא ַאַחת דָּ ֲאשֶׁר ֹלא ִיקָּ
ַוֲאִני ֹלא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא  ְוָחָיה  ְרִביט ַהזָָּהב  ֶלְך ֶאת שַׁ ַהמֶּ

ֶלְך ֶזה שְׁלֹושִׁים יֹום:  ֶאל ַהמֶּ

ר:  ְבֵרי ֶאְסתֵּ ָכי ֵאת דִּ יב ַויַּגִּידּו ְלָמְרדֳּ

י ְבַנְפשְֵׁך  ַדמִּ ר ַאל תְּ ַכי ְלָהשִׁיב ֶאל ֶאְסתֵּ ַויֹּאֶמר ָמְרדֳּ יג 
ל ַהיְּהּוִדים:  ֶלְך ִמכָּ ית ַהמֶּ ֵלט בֵּ ְלִהמָּ

ָלה ַיֲעמֹוד  ֵעת ַהזֹּאת ֶרַוח ְוַהצָּ י בָּ ֲחִרישִׁ י ִאם ַהֲחֵרׁש תַּ יד כִּ
אֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע  קֹום ַאֵחר ְוַאתְּ ּוֵבית ָאִביְך תֹּ ַליְּהּוִדים ִממָּ

ְלכּות:  זֹאת ִהגַַּעתְּ ַלמַּ ִאם ְלֵעת כָּ

ָכי:  ר ְלָהשִׁיב ֶאל ָמְרדֳּ אֶמר ֶאְסתֵּ טו ַותֹּ

ְוצּומּו  ן  ַהנְִּמְצִאים בְּׁשּושָׁ ַהיְּהּוִדים  ל  נֹוס ֶאת כָּ טז ֵלְך כְּ
שְּׁתּו שְׁלשֶׁת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום גַּם  אְכלּו ְוַאל תִּ ָעַלי ְוַאל תֹּ
ֶלְך ֲאשֶׁר ֹלא  ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהמֶּ ן  ְוַנֲערַֹתי ָאצּום כֵּ ֲאִני 

י:  י ָאָבְדתִּ ת ְוַכֲאשֶׁר ָאַבְדתִּ ַכדָּ

ר: כֹל ֲאשֶׁר ִצוְָּתה ָעָליו ֶאְסתֵּ ָכי ַויַַּעׂש כְּ יז ַויֲַּעבֹר ָמְרדָּ

פרק ד
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___________ 
_______

ֲעמֹד  ַותַּ ַמְלכּות  ר  ֶאְסתֵּ ְלבַּׁש  ַותִּ י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ּיֹום  | בַּ ַוְיִהי  א 
ֶלְך יֹושֵׁב  ֶלְך ְוַהמֶּ ית ַהמֶּ ִניִמית נַֹכח בֵּ ֶלְך ַהפְּ ית ַהמֶּ ֲחַצר בֵּ בַּ

ִית:  ַתח ַהבָּ ְלכּות נַֹכח פֶּ ֵבית ַהמַּ א ַמְלכּותֹו בְּ סֵּ ַעל כִּ

ָחֵצר  ה עֶֹמֶדת בֶּ ְלכָּ ר ַהמַּ ֶלְך ֶאת ֶאְסתֵּ ב ַוְיִהי ִכְראֹות ַהמֶּ
ְרִביט ַהזָָּהב  ר ֶאת שַׁ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ ֵעיָניו ַוּיֹושֶׁט ַהמֶּ ָנשְָׂאה ֵחן בְּ

ְרִביט:  רֹאׁש ַהשַּׁ גַּע בְּ ר ַותִּ ְקַרב ֶאְסתֵּ ָידֹו ַותִּ ֲאשֶׁר בְּ

קָּשֵָׁתְך  ה ּוַמה בַּ ְלכָּ ר ַהמַּ ְך ֶאְסתֵּ ֶלְך ַמה לָּ ג ַויֹּאֶמר ָלּה ַהמֶּ
ְלכּות ְוִינֵָּתן ָלְך:  ַעד ֲחִצי ַהמַּ

ֶלְך ְוָהָמן  ֶלְך טֹוב ָיבֹוא ַהמֶּ ר ִאם ַעל ַהמֶּ אֶמר ֶאְסתֵּ ד ַותֹּ
ה ֲאשֶׁר ָעִשׂיִתי לֹו:  שְׁתֶּ ַהּיֹום ֶאל ַהמִּ

ר  ַבר ֶאְסתֵּ ֶלְך ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן ַלֲעׂשֹות ֶאת דְּ ה ַויֹּאֶמר ַהמֶּ
ר:  ה ֲאשֶׁר ָעשְָׂתה ֶאְסתֵּ שְׁתֶּ ֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהמִּ ַויָּבֹא ַהמֶּ

ֵאָלֵתְך ְוִינֵָּתן  ה ַהיִַּין ַמה שְּׁ ִמשְׁתֵּ ר בְּ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ ו ַויֹּאֶמר ַהמֶּ
ְלכּות ְוֵתָעׂש:  קָּשֵָׁתְך ַעד ֲחִצי ַהמַּ ָלְך ּוַמה בַּ

ִתי:  ֵאָלִתי ּוַבקָּשָׁ אַמר שְׁ ר ַותֹּ ַען ֶאְסתֵּ ז ַותַּ

ֶלְך טֹוב ָלֵתת  ֶלְך ְוִאם ַעל ַהמֶּ ח ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהמֶּ
ֶלְך ְוָהָמן ֶאל  ִתי ָיבֹוא ַהמֶּ קָּשָׁ ֵאָלִתי ְוַלֲעׂשֹות ֶאת בַּ ֶאת שְׁ
ֶלְך:  ְדַבר ַהמֶּ ה ֲאשֶׁר ֶאֱעשֶׂה ָלֶהם ּוָמָחר ֶאֱעשֶׂה כִּ שְׁתֶּ ַהמִּ

ּיֹום ַההּוא שֵָׂמַח ְוטֹוב ֵלב ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת  ט ַויֵֵּצא ָהָמן בַּ
ֵלא ָהָמן  ּנּו ַויִּמָּ ֶלְך ְוֹלא ָקם ְוֹלא ָזע ִממֶּ ַכי בְּשַַׁער ַהמֶּ ָמְרדֳּ

ַכי ֵחָמה:  ַעל ָמְרדֳּ

יתֹו ַויִּשְַׁלח ַויֵָּבא ֶאת אֲֹהָביו  ק ָהָמן ַויָּבֹוא ֶאל בֵּ י ַויְִּתַאפַּ
ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאשְּׁתֹו: 

פרק ה
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___________ 
_______

ל  ָניו ְוֵאת כָּ בֹוד ָעשְׁרֹו ְורֹב בָּ ר ָלֶהם ָהָמן ֶאת כְּ יא ַוְיַספֵּ
ְוַעְבֵדי  ַהָׂשִרים  ַעל  ִנְּׂשאֹו  ְוֵאת ֲאשֶׁר  ֶלְך  ַהמֶּ לֹו  גִּדְּ ֲאשֶׁר 

ֶלְך:  ַהמֶּ

ֶלְך  ה ִעם ַהמֶּ ְלכָּ ר ַהמַּ יב ַויֹּאֶמר ָהָמן ַאף ֹלא ֵהִביָאה ֶאְסתֵּ
י ִאם אֹוִתי ְוַגם ְלָמָחר ֲאִני  ה ֲאשֶׁר ָעשָָׂתה כִּ שְׁתֶּ ֶאל ַהמִּ

ֶלְך:  ָקרּוא ָלּה ִעם ַהמֶּ

ֲאִני רֶֹאה ֶאת  ָכל ֵעת ֲאשֶׁר  ִלי בְּ ֵאיֶנּנּו שֶֹׁוה  ֶזה  ְוָכל  יג 
ֶלְך:  ַכי ַהיְּהּוִדי יֹושֵׁב בְּשַַׁער ַהמֶּ ָמְרדֳּ

גָּבֹהַּ  ֵעץ  ַיֲעׂשּו  אֲֹהָביו  ְוָכל  ִאשְּׁתֹו  ֶזֶרׁש  לֹו  אֶמר  ַותֹּ יד 
ַכי  ָמְרדֳּ ֶאת  ְוִיְתלּו  ֶלְך  ַלמֶּ ֱאמֹר   | ּוַבבֶֹּקר  ה  ַאמָּ ים  ֲחִמשִּׁ
ָבר  ַהדָּ ַויִּיַטב  שֵָׂמַח  ה  שְׁתֶּ ַהמִּ ֶאל  ֶלְך  ַהמֶּ ִעם  ּובֹא  ָעָליו 

ִלְפֵני ָהָמן ַויַַּעׂש ָהֵעץ:

פרק ה
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___________ 
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ֶאת  ְלָהִביא  ַויֹּאֶמר  ֶלְך  ַהמֶּ ָנְדָדה שְַׁנת  ַההּוא  ְיָלה  לַּ בַּ א 
ֶלְך:  ְבֵרי ַהיִָּמים ַויְִּהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהמֶּ ֵסֶפר ַהזְִּכרֹנֹות דִּ

ֵני  ְגָתָנא ָוֶתֶרׁש שְׁ ַכי ַעל בִּ ֵצא ָכתּוב ֲאשֶׁר ִהגִּיד ָמְרדֳּ ב ַויִּמָּ
ֶלְך  מֶּ ְקׁשּו ִלשְֹׁלַח ָיד בַּ ף ֲאשֶׁר בִּ ְמֵרי ַהסַּ ֶלְך ִמשֹּׁ ָסִריֵסי ַהמֶּ

ֵורֹוׁש:  ֲאַחשְׁ

ַכי ַעל ֶזה  ה ְלָמְרדֳּ ֶלְך ַמה נֲַּעשָׂה ְיָקר ּוְגדּולָּ ג ַויֹּאֶמר ַהמֶּ
ָבר:  ְרָתיו ֹלא ַנֲעשָׂה ִעּמֹו דָּ ֶלְך ְמשָׁ ַויֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ַהמֶּ

ֶלְך  ית ַהמֶּ ַלֲחַצר בֵּ א  ְוָהָמן בָּ ֶבָחֵצר  ִמי  ֶלְך  ַויֹּאֶמר ַהמֶּ ד 
ָהֵעץ  ַעל  ַכי  ָמְרדֳּ ֶאת  ִלְתלֹות  ֶלְך  ַלמֶּ ֵלאמֹר  ַהִחיצֹוָנה 

ֲאשֶׁר ֵהִכין לֹו: 

ָחֵצר ַויֹּאֶמר  ֶלְך ֵאָליו ִהנֵּה ָהָמן עֵֹמד בֶּ ה ַויֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ַהמֶּ
ֶלְך ָיבֹוא:  ַהמֶּ

ִאיׁש ֲאשֶׁר  ֲעׂשֹות בָּ ֶלְך ַמה לַּ ו ַויָּבֹוא ָהָמן ַויֹּאֶמר לֹו ַהמֶּ
ֶלְך  ַיְחפֹּץ ַהמֶּ ְלִמי  ִלּבֹו  ָהָמן בְּ ַויֹּאֶמר  יָקרֹו  ָחֵפץ בִּ ֶלְך  ַהמֶּ

נִּי:  ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִממֶּ

יָקרֹו: ֶלְך ָחֵפץ בִּ ֶלְך ִאיׁש ֲאשֶׁר ַהמֶּ ז ַויֹּאֶמר ָהָמן ֶאל ַהמֶּ

ֶלְך ְוסּוס ֲאשֶׁר  ח ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאשֶׁר ָלַבׁש ּבֹו ַהמֶּ
רֹאׁשֹו:  ֶתר ַמְלכּות בְּ ן כֶּ ֶלְך ַוֲאשֶׁר ִנתַּ ָרַכב ָעָליו ַהמֶּ

ִמים  ְרתְּ ֶלְך ַהפַּ בּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמשֵָׂרי ַהמֶּ ט ְוָנתֹון ַהלְּ
יֻבהּו  יָקרֹו ְוִהְרכִּ ֶלְך ָחֵפץ בִּ ְוִהְלבִּׁשּו ֶאת ָהִאיׁש ֲאשֶׁר ַהמֶּ
ָכה ֵיָעשֶׂה ָלִאיׁש  ְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראּו ְלָפָניו כָּ ַעל ַהּסּוס בִּ

יָקרֹו:  ֶלְך ָחֵפץ בִּ ֲאשֶׁר ַהמֶּ

פרק ו
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בּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס  ֶלְך ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת ַהלְּ ַויֹּאֶמר ַהמֶּ י 
ַכי ַהיְּהּוִדי ַהּיֹושֵׁב בְּשַַׁער  ְרתָּ ַוֲעשֵׂה ֵכן ְלָמְרדֳּ בַּ ֲאשֶׁר דִּ כַּ

 : ְרתָּ בַּ ל ָּדָבר ִמכֹּל ֲאשֶׁר דִּ פֵּ ֶלְך ַאל תַּ ַהמֶּ

ָכי  בּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַויְַּלבֵּׁש ֶאת ָמְרדֳּ ח ָהָמן ֶאת ַהלְּ יא ַויִּקַּ
ָכה ֵיָעשֶׂה ָלִאיׁש  ְרחֹוב ָהִעיר ַויְִּקָרא ְלָפָניו כָּ יֵבהּו בִּ ַויְַּרכִּ

יָקרֹו:  ֶלְך ָחֵפץ בִּ ֲאשֶׁר ַהמֶּ

יתֹו  ֶאל בֵּ ִנְדַחף  ְוָהָמן  ֶלְך  ַהמֶּ ַכי ֶאל שַַׁער  ָמְרדֳּ ַויָּשָׁב  יב 
ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש: 

ל ֲאשֶׁר  ר ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאשְּׁתֹו ּוְלָכל אֲֹהָביו ֵאת כָּ ַוְיַספֵּ יג 
ָקָרהּו ַויֹּאְמרּו ּלֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאשְּׁתֹו ִאם ִמזֶַּרע ַהיְּהּוִדים 
י ָנפֹול  ַכי ֲאשֶׁר ַהִחּלֹוָת ִלְנפֹּל ְלָפָניו ֹלא תּוַכל לֹו כִּ ָמְרדֳּ

ּפֹול ְלָפָניו:  תִּ

ַויְַּבִהלּו  ִהגִּיעּו  ֶלְך  ַהמֶּ ְוָסִריֵסי  ִעּמֹו  ִרים  ְמַדבְּ עֹוָדם  יד 
ר: ה ֲאשֶׁר ָעשְָׂתה ֶאְסתֵּ שְׁתֶּ ְלָהִביא ֶאת ָהָמן ֶאל ַהמִּ

פרק ו
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ה:  ְלכָּ ר ַהמַּ ֶלְך ְוָהָמן ִלשְּׁתֹות ִעם ֶאְסתֵּ א ַויָּבֹא ַהמֶּ

ה ַהיִַּין ַמה  ִמשְׁתֵּ ִני בְּ ּיֹום ַהשֵּׁ ר גַּם בַּ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ ב ַויֹּאֶמר ַהמֶּ
קָּשֵָׁתְך ַעד ֲחִצי  ה ְוִתנֵָּתן ָלְך ּוַמה בַּ ְלכָּ ר ַהמַּ ֵאָלֵתְך ֶאְסתֵּ שְּׁ

ְלכּות ְוֵתָעׂש:  ַהמַּ

ֵעיֶניָך  ֵחן בְּ ָמָצאִתי  אַמר ִאם  ַותֹּ ה  ְלכָּ ר ַהמַּ ֶאְסתֵּ ַען  ַותַּ ג 
י  ֵאָלִתי ְוַעמִּ נֶָּתן ִלי ַנְפשִׁי בִּשְׁ ֶלְך טֹוב תִּ ֶלְך ְוִאם ַעל ַהמֶּ ַהמֶּ

ִתי:  ַבקָּשָׁ בְּ

ְוִאּלּו  ד  ּוְלַאבֵּ ַלֲהרֹוג  ְלַהשְִׁמיד  י  ְוַעמִּ ֲאִני  ְרנּו  ִנְמכַּ י  כִּ ד 
ר שֶֹׁוה  י ֵאין ַהצָּ י כִּ ְרנּו ֶהֱחַרשְׁתִּ ַלֲעָבִדים ְוִלשְָׁפחֹות ִנְמכַּ

ֶלְך:  ֶנֶזק ַהמֶּ בְּ

ה ִמי  ְלכָּ ר ַהמַּ ַויֹּאֶמר ְלֶאְסתֵּ ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחשְׁ ַויֹּאֶמר ַהמֶּ ה 
ן:  הּוא ֶזה ְוֵאי ֶזה הּוא ֲאשֶׁר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות כֵּ

ְוָהָמן  ַהזֶּה  ָהָרע  ָהָמן  ְואֹוֵיב  ַצר  ִאיׁש  ר  ֶאְסתֵּ אֶמר  ַותֹּ ו 
ה:  ְלכָּ ֶלְך ְוַהמַּ ְפֵני ַהמֶּ ִנְבָעת ִמלִּ

יָתן ְוָהָמן  ה ַהיִַּין ֶאל גִּנַּת ַהבִּ שְׁתֵּ ֲחָמתֹו ִממִּ ֶלְך ָקם בַּ ז ְוַהמֶּ
י ָכְלָתה  י ָרָאה כִּ ה כִּ ְלכָּ ר ַהמַּ ָעַמד ְלַבקֵּׁש ַעל ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסתֵּ

ֶלְך:  ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהמֶּ

ה ַהיִַּין ְוָהָמן  ית | ִמשְׁתֵּ יָתן ֶאל בֵּ ֶלְך שָׁב ִמגִּנַּת ַהבִּ ח ְוַהמֶּ
ֲהַגם  ֶלְך  ַהמֶּ ַויֹּאֶמר  ָעֶליָה  ר  ֶאְסתֵּ ֲאשֶׁר  ה  טָּ ַהמִּ ַעל  נֵֹפל 
ֶלְך  י ַהמֶּ ָיָצא ִמפִּ ָבר  ִית ַהדָּ בָּ י בַּ ה ִעמִּ ְלכָּ ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהמַּ

ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו: 

ֶלְך גַּם ִהנֵּה  ִריִסים ִלְפֵני ַהמֶּ ט ַויֹּאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן ַהסָּ
ֶלְך  ר טֹוב ַעל ַהמֶּ בֶּ ַכי ֲאשֶׁר דִּ ָהֵעץ ֲאשֶׁר ָעשָׂה ָהָמן ְלָמְרדֳּ
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ֻלהּו  ֶלְך תְּ ה ַויֹּאֶמר ַהמֶּ ים ַאמָּ ֵבית ָהָמן גָּבֹהַּ ֲחִמשִּׁ עֵֹמד בְּ
ָעָליו: 

ַוֲחַמת  ָכי  ְלָמְרדֳּ ֵהִכין  ֲאשֶׁר  ָהֵעץ  ַעל  ָהָמן  ֶאת  ַויְִּתלּו  י 
ָכָכה: ֶלְך שָׁ ַהמֶּ
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ה  ְלכָּ ַהמַּ ר  ְלֶאְסתֵּ ֵורֹוׁש  ֲאַחשְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ָנַתן  ַההּוא  ּיֹום  בַּ א 
י  ֶלְך כִּ א ִלְפֵני ַהמֶּ ַכי בָּ ית ָהָמן צֵֹרר ַהיְּהּוִדים ּוָמְרדֳּ ֶאת בֵּ

ר ָמה הּוא ָלּה: ִהגִּיָדה ֶאְסתֵּ

ָנּה  ַויִּתְּ ֵמָהָמן  ֶהֱעִביר  ֲאשֶׁר  ְעּתֹו  ַטבַּ ֶאת  ֶלְך  ַהמֶּ ַויַָּסר  ב 
ית ָהָמן: ַכי ַעל בֵּ ר ֶאת ָמְרדֳּ שֶׂם ֶאְסתֵּ ָכי ַותָּ ְלָמְרדֳּ

ַרְגָליו  ִלְפֵני  פֹּל  ַותִּ ֶלְך  ַהמֶּ ִלְפֵני  ר  ַדבֵּ ַותְּ ר  ֶאְסתֵּ ַוּתֹוֶסף  ג 
ְוֵאת  ָהֲאָגִגי  ָהָמן  ָרַעת  ֶאת  ְלַהֲעִביר  לֹו  ְתַחנֶּן  ַותִּ ְבְּך  ַותֵּ

ַמֲחשְַׁבּתֹו ֲאשֶׁר ָחשַׁב ַעל ַהיְּהּוִדים: 

ר  ָקם ֶאְסתֵּ ְרִביט ַהזָָּהב ַותָּ ר ֵאת שַׁ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ ד ַוּיֹושֶׁט ַהמֶּ
ֶלְך:  ֲעמֹד ִלְפֵני ַהמֶּ ַותַּ

ֶלְך טֹוב ְוִאם ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָכשֵׁר  אֶמר ִאם ַעל ַהמֶּ ה ַותֹּ
ֵתב ְלָהשִׁיב ֶאת  ֵעיָניו ִיכָּ ֶלְך ְוטֹוָבה ֲאִני בְּ ָבר ִלְפֵני ַהמֶּ ַהדָּ
ַתב  כָּ ֲאשֶׁר  ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַהמְּ ן  בֶּ ָהָמן  ַמֲחשֶֶׁבת  ָפִרים  ַהסְּ

ֶלְך:  ָכל ְמִדינֹות ַהמֶּ ד ֶאת ַהיְּהּוִדים ֲאשֶׁר בְּ ְלַאבֵּ

י  ָרָעה ֲאשֶׁר ִיְמָצא ֶאת ַעמִּ י ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי בָּ ו כִּ
י:  ָאְבַדן מֹוַלְדתִּ ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי בְּ

ַכי  ּוְלָמְרדֳּ ה  ְלכָּ ַהמַּ ר  ְלֶאְסתֵּ ֵורֹׁש  ֲאַחשְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ַויֹּאֶמר  ז 
לּו ַעל ָהֵעץ  ר ְואֹתֹו תָּ י ְלֶאְסתֵּ ַהיְּהּוִדי ִהנֵּה ֵבית ָהָמן ָנַתתִּ

יְּהּוִדים:  ַעל ֲאשֶׁר שַָׁלח ָידֹו בַּ

ֶלְך  ֵעיֵניֶכם בְּשֵׁם ַהמֶּ ּטֹוב בְּ ְתבּו ַעל ַהיְּהּוִדים כַּ ם כִּ ח ְוַאתֶּ
ֶלְך  ב בְּשֵׁם ַהמֶּ י ְכָתב ֲאשֶׁר ִנְכתָּ ֶלְך כִּ ַעת ַהמֶּ ַטבַּ ְוִחְתמּו בְּ

ֶלְך ֵאין ְלָהשִׁיב:  ַעת ַהמֶּ ַטבַּ ְוַנְחּתֹום בְּ

ִלישִׁי הּוא  חֶֹדׁש ַהשְּׁ ֵעת ַהִהיא בַּ ֶלְך בָּ ְראּו סְֹפֵרי ַהמֶּ ט ַויִּקָּ
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ָכל ֲאשֶׁר ִצוָּה  ֵתב כְּ ַויִּכָּ חֶֹדׁש ִסיָון בִּשְׁלֹושָׁה ְוֶעשְִׂרים ּבֹו 
ְושֵָׂרי  ְוַהפַּחֹות  ִנים  ְרפְּ ָהֲאַחשְׁדַּ ְוֶאל  ַהיְּהּוִדים  ַכי ֶאל  ָמְרדֳּ
ּוֵמָאה  ְוֶעשְִׂרים  שֶַׁבע  ּכּוׁש  ְוַעד  ֵמהֹּדּו   | ֲאשֶׁר  ִדינֹות  ַהמְּ
ְוֶאל  ְלשֹׁנֹו  כִּ ָוָעם  ְוַעם  ְכָתָבּה  כִּ ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ְמִדיָנה 

ְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם:  ַהיְּהּוִדים כִּ

ֶלְך  ַהמֶּ ַעת  ַטבַּ בְּ ם  ַויְַּחתֹּ ֲאַחשְֵׁורׁש  ֶלְך  ַהמֶּ בְּשֵׁם  ב  ַויְִּכתֹּ י 
ָהֶרֶכׁש  רְֹכֵבי  ּסּוִסים  בַּ ָהָרִצים  ַיד  בְּ ְסָפִרים  ַויִּשְַׁלח 

ִכים:  ֵני ָהַרמָּ ָרִנים בְּ ָהֲאַחשְׁתְּ

ָוִעיר  ִעיר  ָכל  בְּ ֲאשֶׁר   | ַליְּהּוִדים  ֶלְך  ַהמֶּ ָנַתן  ֲאשֶׁר  יא 
ִמיד ְוַלֲהרֹג )נ׳׳א ַלֲהרֹג(  ֵהל ְוַלֲעמֹד ַעל ַנְפשָׁם ְלַהשְׁ ְלִהקָּ
ִרים אָֹתם ַטף ְוָנשִׁים  ל ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהצָּ ד ֶאת כָּ ּוְלַאבֵּ

ָלָלם ָלבֹוז:  ּושְׁ

ֵורֹוׁש בִּשְׁלֹושָׁה  ֲאַחשְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ְמִדינֹות  ָכל  ֶאָחד בְּ יֹום  יב בְּ
ֵנים ָעשָׂר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר:  ָעשָׂר ְלחֶֹדׁש שְׁ

גָּלּוי  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ָכל  בְּ ת  דָּ ְלִהנֵָּתן  ָתב  ַהכְּ ֶגן  ְתשֶׁ פַּ יג 
ים ְוִלְהיֹות ַהיְּהּוִדים ֲעִתיִדים ַלּיֹום ַהזֶּה ְלִהנֵָּקם  ְלָכל ָהַעמִּ

ֵמאְֹיֵביֶהם: 

ְמבָֹהִלים  ָיְצאּו  ָרִנים  ָהֲאַחשְׁתְּ ָהֶרֶכׁש  רְֹכֵבי  ָהָרִצים  יד 
יָרה:  ן ַהבִּ ָנה בְּׁשּושַׁ ת ִנתְּ ֶלְך ְוַהדָּ ְדַבר ַהמֶּ ּוְדחּוִפים בִּ

ֵכֶלת  ַמְלכּות תְּ ְלבּוׁש  בִּ ֶלְך  ַהמֶּ ְפֵני  ִמלִּ  | ָיָצא  ַכי  ּוָמְרדֳּ טו 
ְוָהִעיר  ְוַאְרגָָּמן  ּבּוץ  ְוַתְכִריְך  גְּדֹוָלה  ָזָהב  ַוֲעֶטֶרת  ָוחּור 

ׁשּושָׁן ָצֲהָלה ְושֵָׂמָחה: 

טז ַליְּהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְושְִׂמָחה ְושָׂׂשן ִויָקר: 
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ַבר  יז ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ְמקֹום ֲאשֶׁר דְּ
ְויֹום  ה  ַליְּהּוִדים ִמשְׁתֶּ ַמגִּיַע שְִׂמָחה ְושָׂׂשֹון  ְוָדתֹו  ֶלְך  ַהמֶּ
ַחד ַהיְּהּוִדים  י ָנַפל פַּ י ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים כִּ ים ֵמַעמֵּ טֹוב ְוַרבִּ

ֲעֵליֶהם:
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___________ 
_______

ָעשָׂר  בִּשְׁלֹושָׁה  ֲאָדר  חֶֹדׁש  חֶֹדׁש הּוא  ָעשָׂר  ֵנים  ּוִבשְׁ א 
ּיֹום ֲאשֶׁר  ֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות בַּ ַבר ַהמֶּ יֹום ּבֹו ֲאשֶׁר ִהגִּיַע דְּ
ֲאשֶׁר  הּוא  ְוַנֲהפֹוְך  ֶהם  בָּ ִלשְׁלֹוט  ַהיְּהּוִדים  אְֹיֵבי  רּו  שִׂבְּ

שְֹׂנֵאיֶהם:  ה בְּ ִישְְׁלטּו ַהיְּהּוִדים ֵהמָּ

ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחשְׁ ָכל ְמִדינֹות ַהמֶּ ָעֵריֶהם בְּ ב ִנְקֲהלּו ַהיְּהּוִדים בְּ
י ָרָעָתם ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם )נ״א  ְמַבְקשֵׁ ִלשְֹׁלַח ָיד בִּ

ים:  ל ָהַעמִּ ם ַעל כָּ ְחדָּ י ָנַפל פַּ ְפֵניֶהם( כִּ בִִּ

ְועֵֹשׂי  ְוַהפַּחֹות  ִנים  ְרפְּ ְוָהֲאַחשְׁדַּ ִדינֹות  ַהמְּ שֵָׂרי  ְוָכל  ג 
ָנַפל  י  כִּ ַהיְּהּוִדים  ֶאת  ְמַנשְִׂאים  ֶלְך  ַלמֶּ ֲאשֶׁר  ָלאָכה  ַהמְּ

ַכי ֲעֵליֶהם:  ַחד ָמְרדֳּ פַּ

ָכל  בְּ הֹוֵלְך  ְושְָׁמעֹו  ֶלְך  ַהמֶּ ֵבית  בְּ ַכי  ָמְרדֳּ ָגדֹול  י  כִּ ד 
ַכי הֹוֵלְך ְוָגדֹול:  י ָהִאיׁש ָמְרדֳּ ִדינֹות כִּ ַהמְּ

ְוַאְבָדן  ְוֶהֶרג  ֶחֶרב  ת  ַמכַּ אְֹיֵביֶהם  ָכל  בְּ ַהיְּהּוִדים  ַויַּּכּו  ה 
ְרצֹוָנם:  ַויֲַּעׂשּו ְבשְֹׂנֵאיֶהם כִּ

יָרה ָהְרגּו ַהיְּהּוִדים ְוַאבֵּד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש:  ן ַהבִּ ו ּוְבׁשּושַׁ

ָתא:  ְלפֹון ְוֵאת | ַאְספָּ ָתא ְוֵאת | דַּ ְרשְַׁנדָּ ז ְוֵאת | פַּ

ח ְוֵאת | ּפֹוָרָתא ְוֵאת | ֲאַדְלָיא ְוֵאת | ֲאִריָדָתא:

 | ְוֵאת  ֲאִריַדי   | ְוֵאת  ֲאִריַסי   | ְוֵאת  א  ְרַמשְׁתָּ פַּ  | ְוֵאת  ט 
ַוְיָזָתא: 

זָּה  ָדָתא צֵֹרר ַהיְּהּוִדים ָהָרגּו ּוַבבִּ ן ַהמְּ ֵני ָהָמן בֶּ י ֲעֶשֶׂרת בְּ
ֹלא שְָׁלחּו ֶאת ָיָדם: 

יָרה ִלְפֵני  ן ַהבִּ ר ַהֲהרּוִגים בְּׁשּושַׁ א ִמְספַּ ּיֹום ַההּוא בָּ יא בַּ
ֶלְך:  ַהמֶּ
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___________ 
_______

יָרה ָהְרגּו  ן ַהבִּ ה בְּׁשּושַׁ ְלכָּ ר ַהמַּ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ יב ַויֹּאֶמר ַהמֶּ
ָהָמן  ֵני  ְוֵאת ֲעשֶֶׂרת בְּ ד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש  ְוַאבֵּ ַהיְּהּוִדים 
ְוִינֵָּתן ָלְך  ֵאָלֵתְך  ֶלְך ֶמה ָעׂשּו ּוַמה שְּׁ בִּשְָׁאר ְמִדינֹות ַהמֶּ

קָּשֵָׁתְך עֹוד ְוֵתָעׂש:  ּוַמה בַּ

ָמָחר  גַּם  ִינֵָּתן  טֹוב  ֶלְך  ַהמֶּ ַעל  ִאם  ר  ֶאְסתֵּ אֶמר  ַותֹּ יג 
ֲעשֶֶׂרת  ְוֵאת  ַהּיֹום  ָדת  ַלֲעׂשֹות כְּ ן  ַליְּהּוִדים ֲאשֶׁר בְּׁשּושָׁ

ֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ:  בְּ

ְוֵאת  ן  בְּׁשּושָׁ ת  דָּ נֵָּתן  ַותִּ ן  כֵּ ְלֵהָעׂשֹות  ֶלְך  ַהמֶּ ַויֹּאֶמר  יד 
לּו:  ֵני ָהָמן תָּ ֲעשֶֶׂרת בְּ

ָעה ָעשָׂר  יֹום ַאְרבָּ ן גַּם בְּ ֲהלּו ַהיְּהּוִדים ֲאשֶׁר בְּׁשּושָׁ טו ַויִּקָּ
זָּה ֹלא  ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ַויַַּהְרגּו ְבׁשּושָׁן שְׁלׁש ֵמאֹות ִאיׁש ּוַבבִּ

שְָׁלחּו ֶאת ָיָדם: 

ֶלְך ִנְקֲהלּו | ְוָעמֹד  ְמִדינֹות ַהמֶּ טז ּושְָׁאר ַהיְּהּוִדים ֲאשֶׁר בִּ
ֲחִמשָּׁה  שְֹׂנֵאיֶהם  בְּ ְוָהרֹוג  ֵמאְֹיֵביֶהם  ְונֹוַח  ַנְפשָׁם  ַעל 

זָּה ֹלא שְָׁלחּו ֶאת ָיָדם:  ְבִעים ָאֶלף ּוַבבִּ ְושִׁ

ָעה ָעשָׂר  ַאְרבָּ יֹום שְׁלֹושָׁה ָעשָׂר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ְונֹוַח בְּ יז בְּ
ה ְושְִׂמָחה:  ּבֹו ְוָעשֹׂה אֹתֹו יֹום ִמשְׁתֶּ

ּבֹו  ָעשָׂר  בִּשְׁלֹושָׁה  ִנְקֲהלּו  ן  בְּׁשּושָׁ ֲאשֶׁר  ְוַהיְּהּוִדים  יח 
אֹתֹו  ְוָעׂשה  ּבֹו  ָעשָׂר  ֲחִמשָּׁה  בַּ ְונֹוַח  ּבֹו  ָעשָׂר  ָעה  ּוְבַאְרבָּ

ה ְושְִׂמָחה:  יֹום ִמשְׁתֶּ

ָרזֹות עִֹשׂים  ָעֵרי ַהפְּ ִבים בְּ ָרִזים ַהּישְׁ ן ַהיְּהּוִדים ַהפְּ יט ַעל כֵּ
ה ְויֹום  ָעה ָעשָׂר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר שְִׂמָחה ּוִמשְׁתֶּ ֵאת יֹום ַאְרבָּ

טֹוב ּוִמשְֹׁלַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו: 
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___________ 
_______

ְסָפִרים  ַויִּשְַׁלח  ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  ַהדְּ ֶאת  ַכי  ָמְרדֳּ ב  ַויְִּכתֹּ כ 
ֵורֹוׁש  ֲאַחשְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ְמִדינֹות  ָכל  בְּ ֲאשֶׁר  ַהיְּהּוִדים  ל  כָּ ֶאל 

רֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים:  ַהקְּ

ָעשָׂר  ָעה  ַאְרבָּ יֹום  ֵאת  עִֹשׂים  ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם  ְלַקיֵּם  כא 
ָנה:  ָנה ְושָׁ ָכל שָׁ ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמשָּׁה ָעשָׂר ּבֹו בְּ

ְוַהחֶֹדׁש  ֵמאְֹיֵביֶהם  ַהיְּהּוִדים  ָבֶהם  ָנחּו  ֲאשֶׁר  יִָּמים  כַּ כב 
טֹוב  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלשְִׂמָחה  ִמיָּגֹון  ָלֶהם  ְך  ֶנְהפַּ ֲאשֶׁר 
ִאיׁש  ָמנֹות  ּוִמשְֹׁלַח  ְושְִׂמָחה  ה  ִמשְׁתֶּ ְיֵמי  אֹוָתם  ַלֲעׂשֹות 

נֹות ָלֶאְבֹיִנים:  ְלֵרֵעהּו ּוַמתָּ

ֲאשֶׁר  ְוֵאת  ַלֲעׂשֹות  ֵהֵחּלּו  ֲאשֶׁר  ֵאת  ַהיְּהּוִדים  ל  ְוִקבֵּ כג 
ַכי ֲאֵליֶהם:  ַתב ָמְרדֳּ כָּ

ל ַהיְּהּוִדים ָחשַׁב  ָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר כָּ ן ַהמְּ י ָהָמן בֶּ כד כִּ
ם  ְלֻהמָּ ַהּגֹוָרל  הּוא  ּפּור  יל  ְוִהפִּ ָדם  ְלַאבְּ ַהיְּהּוִדים  ַעל 

ָדם: ּוְלַאבְּ

ֶפר ָיׁשּוב ַמֲחשְַׁבּתֹו  ֶלְך ָאַמר ִעם ַהסֵּ כה ּוְבבָֹאּה ִלְפֵני ַהמֶּ
ָהָרָעה ֲאשֶׁר ָחשַׁב ַעל ַהיְּהּוִדים ַעל רֹאׁשֹו ְוָתלּו אֹתֹו ְוֶאת 

ָניו ַעל ָהֵעץ:  בָּ

ה פּוִרים ַעל שֵׁם ַהּפּור ַעל  ן ָקְראּו ַליִָּמים ָהֵאלֶּ כו ַעל כֵּ
ָכה ּוָמה  ְבֵרי ָהִאגֶֶּרת ַהזֹּאת ּוָמה ָראּו ַעל כָּ ל דִּ ן ַעל כָּ כֵּ

ִהגִּיַע ֲאֵליֶהם: 

ל  כָּ ְוַעל  ַזְרָעם  ְוַעל   | ֲעֵליֶהם   | ַהיְּהּוִדים  ֻל  ְוִקבְּ ִקיְּמּו  כז 
ֵני ַהיִָּמים  ַהנְִּלִוים ֲעֵליֶהם ְוֹלא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות עִֹשׂים ֶאת שְׁ

ָנה:  ָנה ְושָׁ ָכל שָׁ ְכָתָבם ְוִכְזַמנָּם בְּ ה כִּ ָהֵאלֶּ
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ָחה  ָכל ּדֹור ָודֹור ִמשְׁפָּ ִרים ְוַנֲעִשׂים בְּ ה ִנְזכָּ כח  ְוַהיִָּמים ָהֵאלֶּ
ה  ָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאלֶּ ּוִמשְׁפָּ

ֹלא ַיַעְברּו ִמּתֹוְך ַהיְּהּוִדים ְוִזְכָרם ֹלא ָיסּוף ִמזְַּרָעם: 

ַכי ַהיְּהּוִדי  ה ַבת ֲאִביַחִיל ּוָמְרדֳּ ְלכָּ ר ַהמַּ ב ֶאְסתֵּ ְכתֹּ כט ַותִּ
ִנית:  ֶקף ְלַקיֵּם ֵאת ִאגֶֶּרת ַהּפּוִרים ַהזֹּאת ַהשֵּׁ ל תֹּ ֶאת כָּ

ְוֶעשְִׂרים  שֶַׁבע  ֶאל  ַהיְּהּוִדים  ל  כָּ ֶאל  ְסָפִרים  ַויִּשְַׁלח  ל 
ְבֵרי שָׁלֹום ֶוֱאֶמת:  ֵורֹוׁש דִּ ּוֵמָאה ְמִדיָנה ַמְלכּות ֲאַחשְׁ

ִקיַּם  ֲאשֶׁר  ְזַמנֵּיֶהם כַּ ה בִּ ָהֵאלֶּ ִרים  ְיֵמי ַהפֻּ ְלַקיֵּם ֵאת  לא 
ה ְוַכֲאשֶׁר ִקיְּמּו ַעל  ְלכָּ ר ַהמַּ ַכי ַהיְּהּוִדי ְוֶאְסתֵּ ֲעֵליֶהם ָמְרדֳּ

ְבֵרי ַהּצֹומֹות ְוַזֲעָקָתם:  ַנְפשָׁם ְוַעל ַזְרָעם דִּ

ֶפר: סֵּ ב בַּ ה ְוִנְכתָּ ִרים ָהֵאלֶּ ְבֵרי ַהפֻּ ר ִקיַּם דִּ לב ּוַמֲאַמר ֶאְסתֵּ
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ֵורֹוׁש | ַמס ַעל ָהָאֶרץ ְוִאיֵּי ַהיָּם:  ֶלְך ֲאַחשְׁ א ַויָּשֶׂם ַהמֶּ

ַכי ֲאשֶׁר  ת ָמְרדֳּ ב ְוָכל ַמֲעשֵׂה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרשַׁת גְֻּדלַּ
ַהיִָּמים  ְבֵרי  דִּ ֵסֶפר  ַעל  תּוִבים  כְּ ֵהם  ֲהלֹוא  ֶלְך  ַהמֶּ לֹו  גִּדְּ

ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס: 

ְוָגדֹול  ֲאַחשְֵׁורֹוׁש  ֶלְך  ַלמֶּ ִמשְֶׁנה  ַהיְּהּוִדי  ַכי  ָמְרדֳּ  | י  כִּ ג 
ַליְּהּוִדים ְוָרצּוי ְלרֹב ֶאָחיו דֵֹּרׁש טֹוב ְלַעּמֹו ְודֵֹבר שָׁלֹום 

ְלָכל ַזְרעֹו:
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אחר קריאת המגילה בציבור מברך הקורא: 

ִריֵבנּו  ֶאת  ָהָרב  )ָהֵאל(  ָהעֹוָלם,  ֶלְך  ֱאֹלֵקינּו מֶֽ ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְוַהָּדן ֶאת ִּדינֵֽנּו ְוַהּנֹוֵקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל אֹוְיֵבי 
נּו ְוַהִּנְפָרע לָֽנּו ִמָּצרֵֽינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַהִּנְפָרע ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל  ַנְפׁשֵֽ

יַע:  ִמָּכל ָצֵריֶהם ָהֵאל ַהּמֹוׁשִֽ

אחר קריאת המגילה ביום מתחילים מ״שושנת יעקב״

ֲאֶׁשר ֵהִניא ֲעַצת ּגֹוִים ַוּיֶָֽפר ַמְחְׁשבֹות ֲערּוִמים: ְּבקּום ָעֵלינּו 
לֹו  ְוָכָרה  ְבָעְׁשרֹו  ָּגָאה  ֲעָמֵלק:  ִמּזֶַֽרע  ָזדֹון  נֵֶֽצר  ָרָׁשע  ָאָדם 
ְוִנְלַּכד ִּבֵּקׁש  ּבֹור ּוְגֻדָּלתֹו יְָֽקָׁשה ּלֹו ָלֶכד: ִּדָּמה ְבַנְפׁשֹו ִלְלּכֹוד 
ְועֹוֵרר  ֲאבֹוָתיו  ֵאיַבת  הֹוִדיַע  ָהָמן  ְמֵהָרה:  ְוִנְׁשַמד  ְלַהְׁשִמיד 
ַעל  ְבֶחְמָלתֹו  ִּכי  ָׁשאּול  ַרֲחֵמי  ָזַכר  ְוֹלא  ַלָּבִנים:  ַאִחים  ִׂשְנַאת 
ִּביֵדי  ָטֵמא  ְוִנְלַּכד  ַצִּדיק  ְלַהְכִרית  ָרָׁשע  ָזַמם  אֹוֵיב:  נֹוַלד  ֲאָגג 
ָטהֹור: ֶחֶסד ָּגַבר ַעל ִׁשְגַגת ָאב ְוָרָׁשע הֹוִסיף ֵחְטא ַעל ֲחָטָאיו: 
ָטַמן ְּבִלּבֹו ַמְחְׁשבֹות ֲערּוָמיו, ַוִּיְתַמֵּכר ַלֲעׂשֹות ָרָעה: ָידֹו ָׁשַלח 
ִּבְקדֹוֵשי ֵאל ַּכְסּפֹו ָנַתן ְלַהְכִרית ִזְכָרם: ִּכְראֹות ָמְרְּדַכי ִּכי יָָֽצא 
ֶקֶצף ְוָדֵתי ָהָמן ִנְּתנּו ְּבׁשּוָׁשן: ָלַבׁש ַׂשק ְוָקַׁשר ִמְסֵּפד ְוָגַזר צֹום 
ַחַּטאת  ְוִלְמחֹול  ְׁשָגָגה  ְלַכֵּפר  ַיֲעמֹוד  ֶזה  ִמי  ֶפר:  ָהאֵֽ ַעל  ַוּיֵֶֽׁשב 
ֲעֹון ֲאבֹוֵתינּו: ֵנץ ָּפַרח ִמּלּוָלב ֵהן ֲהַדָּסה ָעְמָדה ְלעֹוֵרר ְיֵׁשִנים: 
ָסִריֶסיָה ִהְבִהילּו ְלָהָמן ְלַהְׁשקֹותֹו ֵיין ֲחַמת ַּתִּניִנים: ָעַמד ְבָעְׁשרֹו 
ְוָנַפל ְּבִרְׁשעֹו ָעָׂשה לֹו ֵעץ ְוִנְתָלה ָעָליו: ִּפיֶהם ָּפְתחּו ָּכל יֹוְׁשֵבי 
ָרָׁשע אֹוֵיב  ִמַּיד  ֶנֱחַלץ  ַצִּדיק  ֶנְהַּפְך ְלפּורֵֽנּו:  ָהָמן  ִּכי פּור  ֵתֵבל 
ְּבָכל  ְוִלְׂשמֹוַח  ּפּוִרים  ַלֲעׂשֹות  ֲעֵליֶהם  ִקְּימּו  ַנְפׁשֹו:  ַחת  ּתַֽ ִנַּתן 
ַעל  ּוָבָניו  ָהָמן  ְוֶאְסֵּתר.  ָמְרְּדַכי  ְּתִפַּלת  ֶאת  יָת  ָראִֽ ְוָׁשָנה:  ָׁשָנה 

ָהֵעץ ָּתִליָת: 

ׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה, ִּבְראֹוָתם יַַֽחד ְּתֵכֶלת ָמְרְּדָכי. 
ָודֹור: ְלהֹוִדיַע ֶׁשָּכל  ְּבָכל ּדֹור  ְוִתְקָוָתם  ָלֶנַצח  ָהִיֽיָת  ְּתׁשּוָעָתם 
קֶֹויָך ֹלא ֵיבֹׁשּו, ְוֹלא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּבְך: ָארּור ָהָמן 
ֶׁשת  זֶֶֽרׁש אֵֽ ַהְּיהּוִדי. ֲארּוָרה  ָמְרְּדַכי  ְלַאְּבִדי, ָּברּוְך  ִּבֵּקׁש  ֲאֶׁשר 
ַמְפִחיִדי, ְּברּוָכה ֶאְסֵּתר ַּבֲעִדי. ֲארּוִרים ָּכל ָהְרָׁשִעים, ְּברּוִכים 

ָּכל ַהַּצִּדיִקים, ְוַגם ַחְרבֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב: 
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