
 

 

 

 

  מקורות -הצלה ונקמה במגילת אסתר : כותרת
                 

 ת: /הכותב                

 

 הנקמה של היהודים בשונאיהם

 פרק ט 

ָדתֹו  ַבר ַהֶמֶלְך וְׁ לֹוָשה ָעָשר יֹום בֹו ֲאֶשר ִהִגיַע דְׁ ֵנים ָעָשר ֹחֶדש הּוא ֹחֶדש ֲאָדר ִבשְׁ )א( ּוִבשְׁ

ֵהָעֹשֹות ַבּיֹו הּוִדים לְׁ טּו ַהּיְׁ לְׁ ַנֲהפֹוְך הּוא ֲאֶשר ִישְׁ לֹוט ָבֶהם וְׁ הּוִדים ִלשְׁ ֵבי ַהּיְׁ רּו ֹאיְׁ ם ֲאֶשר ִשבְׁ

ֹלַח ָיד  ֵורֹוש ִלשְׁ ִדינֹות ַהֶמֶלְך ֳאַחשְׁ ָכל מְׁ ָעֵריֶהם בְׁ הּוִדים בְׁ ֲהלּו ַהּיְׁ ֵאיֶהם: )ב( ִנקְׁ שנְׁ ֵהָמה בְׁ

ִאיש לֹא ֵשי ָרָעָתם וְׁ ַבקְׁ ִדינֹות  ִבמְׁ ָכל ָשֵרי ַהמְׁ ָדם ַעל ָכל ָהַעִמים: )ג( וְׁ ֵניֶהם ִכי ָנַפל ַפחְׁ ָעַמד ִלפְׁ

הּוִדים ִכי ָנַפל ַפַחד  ִאים ֶאת ַהּיְׁ ַנשְׁ ָלאָכה ֲאֶשר ַלֶמֶלְך מְׁ ֹעֵשי ַהמְׁ ַהַפחֹות וְׁ ִנים וְׁ פְׁ ַדרְׁ ָהֲאַחשְׁ וְׁ

ֳדכַ  ֳדַכי ֲעֵליֶהם: )ד( ִכי ָגדֹול ָמרְׁ ֳדַכי ָמרְׁ ִדינֹות ִכי ָהִאיש ָמרְׁ ָכל ַהמְׁ עֹו הֹוֵלְך בְׁ ָשמְׁ ֵבית ַהֶמֶלְך וְׁ י בְׁ

צ ֵאיֶהם ִכרְׁ שנְׁ ָדן ַוַּיֲעֹשּו בְׁ ַאבְׁ ֶהֶרג וְׁ ֵביֶהם ַמַכת ֶחֶרב וְׁ ָכל ֹאיְׁ הּוִדים בְׁ ָגדֹול: )ה( ַוַּיכּו ַהּיְׁ ֹוָנם: )ו( הֹוֵלְך וְׁ

גּו ַהּיְׁ  שּוַשן ַהִביָרה ָהרְׁ ֵאת ּובְׁ פֹון וְׁ ֵאת ַדלְׁ ָדָתא וְׁ ַשנְׁ ֵאת ַפרְׁ ַאֵבד ֲחֵמש ֵמאֹות ִאיש: )ז( וְׁ הּוִדים וְׁ

ֵאת ֲאִרַדי  ֵאת ֲאִריַסי וְׁ ָתא וְׁ ַמשְׁ ֵאת ַפרְׁ ֵאת ֲאִריָדָתא: )ט( וְׁ ָיא וְׁ ֵאת ֲאַדלְׁ ֵאת פֹוָרָתא וְׁ ָפָתא: )ח( וְׁ ַאסְׁ

ֵני ָהָמן ֶבן הַ  ָזָתא: )י( ֲעֶשֶרת בְׁ ֵאת ַויְׁ חּו ֶאת ָיָדם: )יא( וְׁ הּוִדים ָהָרגּו ּוַבִבָזה לֹא ָשלְׁ ָדָתא ֹצֵרר ַהּיְׁ מְׁ

ֵתר  ֶאסְׁ ֵני ַהֶמֶלְך: )יב( ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך לְׁ שּוַשן ַהִביָרה ִלפְׁ ַפר ַהֲהרּוִגים בְׁ ַבּיֹום ַההּוא ָבא ִמסְׁ

אַ  הּוִדים וְׁ גּו ַהּיְׁ שּוַשן ַהִביָרה ָהרְׁ ָכה בְׁ ָאר ַהַמלְׁ ֵני ָהָמן ִבשְׁ ֵאת ֲעֶשֶרת בְׁ ֵבד ֲחֵמש ֵמאֹות ִאיש וְׁ

ֵתר  ֵתָעש: )יג( ַותֹאֶמר ֶאסְׁ ִיָנֵתן ָלְך ּוַמה ַבָקָשֵתְך עֹוד וְׁ ֵאָלֵתְך וְׁ ִדינֹות ַהֶמֶלְך ֶמה ָעֹשּו ּוַמה שְׁ מְׁ

ש הּוִדים ֲאֶשר בְׁ ֵני ִאם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב ִיָנֵתן ַגם ָמָחר ַלּיְׁ ֵאת ֲעֶשֶרת בְׁ ַדת ַהּיֹום וְׁ ּוָשן ַלֲעֹשֹות כְׁ

ֵני ָהָמן תָ  ֵאת ֲעֶשֶרת בְׁ שּוָשן וְׁ ֵהָעֹשֹות ֵכן ַוִתָנֵתן ָדת בְׁ לּו ַעל ָהֵעץ: )יד( ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך לְׁ לּו: ָהָמן ִיתְׁ

שּוָשן גַ  הּוִדים{ ֲאֶשר בְׁ הּוִדיים }ַהּיְׁ גּו )טו( ַוִּיָקֲהלּו ַהּיְׁ ֹחֶדש ֲאָדר ַוַּיַהרְׁ ָבָעה ָעָשר לְׁ יֹום ַארְׁ ם בְׁ

ִדינֹות ַהֶמֶלְך  הּוִדים ֲאֶשר ִבמְׁ ָאר ַהּיְׁ חּו ֶאת ָיָדם: )טז( ּושְׁ לש ֵמאֹות ִאיש ּוַבִבָזה לֹא ָשלְׁ שּוָשן שְׁ בְׁ

ֵאיֶהם חֲ  ֹשנְׁ ָהֹרג בְׁ ֵביֶהם וְׁ נֹוַח ֵמֹאיְׁ ָשם וְׁ ָעֹמד ַעל ַנפְׁ ֲהלּו וְׁ חּו ִנקְׁ ִעים ָאֶלף ּוַבִבָזה לֹא ָשלְׁ ִשבְׁ ִמָשה וְׁ

ֶתה  ָעֹשה ֹאתֹו יֹום ִמשְׁ ָבָעה ָעָשר בֹו וְׁ ַארְׁ נֹוַח בְׁ ֹחֶדש ֲאָדר וְׁ לָשה ָעָשר לְׁ יֹום שְׁ ֶאת ָיָדם: )יז( בְׁ

לשָ  ֲהלּו ִבשְׁ שּוָשן ִנקְׁ הּוִדים{ ֲאֶשר בְׁ ַהּיְׁ הּוִדיים }וְׁ ַהּיְׁ ָחה: )יח( וְׁ ִשמְׁ בָ וְׁ ַארְׁ ָעה ָעָשר בֹו ה ָעָשר בֹו ּובְׁ

ָרִזי ָרוִזים }ַהפְׁ הּוִדים ַהפְׁ ָחה: )יט( ַעל ֵכן ַהּיְׁ ִשמְׁ ֶתה וְׁ ָעֹשה ֹאתֹו יֹום ִמשְׁ נֹוַח ַבֲחִמָשה ָעָשר בֹו וְׁ ם{ וְׁ

יֹום ט ֶתה וְׁ ָחה ּוִמשְׁ ֹחֶדש ֲאָדר ִשמְׁ ָבָעה ָעָשר לְׁ ָרזֹות ֹעִשים ֵאת יֹום ַארְׁ ָעֵרי ַהפְׁ ִבים בְׁ ֹוב ַהּישְׁ



 

 

 

 

ָפִרים ֶאל ָכל  ַלח סְׁ ָבִרים ָהֵאֶלה ַוִּישְׁ ֳדַכי ֶאת ַהדְׁ ֹתב ָמרְׁ ֵרֵעהּו: )כ( ַוִּיכְׁ לֹוַח ָמנֹות ִאיש לְׁ ּוִמשְׁ

יֹות  ַקֵּים ֲעֵליֶהם ִלהְׁ חֹוִקים: )כא( לְׁ ָהרְׁ רֹוִבים וְׁ ֵורֹוש ַהקְׁ ִדינֹות ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ ָכל מְׁ הּוִדים ֲאֶשר בְׁ ַהּיְׁ

ָשָנה: )כב( ַכָּיִמים  ֹעִשים ֵאת ָכל ָשָנה וְׁ ֵאת יֹום ֲחִמָשה ָעָשר בֹו בְׁ ֹחֶדש ֲאָדר וְׁ ָבָעה ָעָשר לְׁ יֹום ַארְׁ

יֹום טֹוב  ָחה ּוֵמֵאֶבל לְׁ ִשמְׁ ַפְך ָלֶהם ִמָּיגֹון לְׁ ַהֹחֶדש ֲאֶשר ֶנהְׁ ֵביֶהם וְׁ הּוִדים ֵמאֹויְׁ ֲאֶשר ָנחּו ָבֶהם ַהּיְׁ

מֵ  ִקֵבל ַלֲעֹשֹות אֹוָתם יְׁ יֹוִנים: )כג( וְׁ ֵרֵעהּו ּוַמָתנֹות ָלֶאבְׁ לֹוַח ָמנֹות ִאיש לְׁ ָחה ּוִמשְׁ ִשמְׁ ֶתה וְׁ י ִמשְׁ

ָדָתא  ֳדַכי ֲאֵליֶהם: )כד( ִכי ָהָמן ֶבן ַהמְׁ ֵאת ֲאֶשר ָכַתב ָמרְׁ הּוִדים ֵאת ֲאֶשר ֵהֵחלּו ַלֲעֹשֹות וְׁ ַהּיְׁ

הּוִדים ָחַשב ָדם:  ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ָכל ַהּיְׁ ַאבְׁ ֻהָמם ּולְׁ ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹוָרל לְׁ ָדם וְׁ ַאבְׁ הּוִדים לְׁ ַעל ַהּיְׁ

הּוִדים ַעל  תֹו ָהָרָעה ֲאֶשר ָחַשב ַעל ַהּיְׁ ֵני ַהֶמֶלְך ָאַמר ִעם ַהֵסֶפר ָישּוב ַמֲחַשבְׁ ֹבָאּה ִלפְׁ )כה( ּובְׁ

ֶאת ָבָניו ַעל ָהֵעץ: )כו( ַעל ָתלּו ֹאתֹו וְׁ אּו ַלָּיִמים ָהֵאֶלה פּוִרים ַעל ֵשם ַהפּור ַעל ֵכן  רֹאשֹו וְׁ ֵכן ָקרְׁ

לּו{  ִקבְׁ ֻל }וְׁ ִקבְׁ מּו וְׁ ֵרי ָהִאֶגֶרת ַהזֹאת ּוָמה ָראּו ַעל ָכָכה ּוָמה ִהִגיַע ֲאֵליֶהם: )כז( ִקּיְׁ ַעל ָכל ִדבְׁ

ִוים ֲעֵליֶהם ַעל ָכל ַהִנלְׁ ָעם וְׁ ַעל ַזרְׁ הּוִדים ֲעֵליֶהם וְׁ ֵני ַהָּיִמים  ַהּיְׁ יֹות ֹעִשים ֵאת שְׁ לֹא ַיֲעבֹור ִלהְׁ וְׁ

ָכל דֹור ָודֹו ַנֲעִשים בְׁ ָכִרים וְׁ ַהָּיִמים ָהֵאֶלה ִנזְׁ ָשָנה: )כח( וְׁ ָכל ָשָנה וְׁ ַמָנם בְׁ ִכזְׁ ָתָבם וְׁ ר ָהֵאֶלה ִככְׁ

ִעיר ָוִעיר ִויֵמי ַהפּוִר  ִדיָנה וְׁ ִדיָנה ּומְׁ ָפָחה מְׁ ָפָחה ּוִמשְׁ הּוִדים ִמשְׁ רּו ִמתֹוְך ַהּיְׁ ים ָהֵאֶלה לֹא ַיַעבְׁ

הּוִדי ֶאת ָכל ֹתקֶ  ֳדַכי ַהּיְׁ ָכה ַבת ֲאִביַחִיל ּוָמרְׁ ֵתר ַהַמלְׁ ֹתב ֶאסְׁ ָעם: )כט( ַוִתכְׁ ָרם לֹא ָיסּוף ִמַזרְׁ ִזכְׁ ף וְׁ

ָפִרים ֶאל ַלח סְׁ ַקֵּים ֵאת ִאֶגֶרת ַהפּוִרים ַהזֹאת ַהֵשִנית: )ל( ַוִּישְׁ ִרים  לְׁ ֶעשְׁ הּוִדים ֶאל ֶשַבע וְׁ ָכל ַהּיְׁ

ֵמי ַהֻפִרים ָהֵאֶלה  ַקֵּים ֵאת יְׁ ֵרי ָשלֹום ֶוֱאֶמת: )לא( לְׁ ֵורֹוש ִדבְׁ כּות ֲאַחשְׁ ִדיָנה ַמלְׁ ּוֵמָאה מְׁ

מ ַכֲאֶשר ִקּיְׁ ָכה וְׁ ֵתר ַהַמלְׁ ֶאסְׁ הּוִדי וְׁ ֳדַכי ַהּיְׁ ַמֵניֶהם ַכֲאֶשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמרְׁ ַעל ִבזְׁ ָשם וְׁ ּו ַעל ַנפְׁ

ָתב ַבֵסֶפר:  ִנכְׁ ֵרי ַהֻפִרים ָהֵאֶלה וְׁ ֵתר ִקַּים ִדבְׁ ַזֲעָקָתם: )לב( ּוַמֲאַמר ֶאסְׁ ֵרי ַהֹצמֹות וְׁ ָעם ִדבְׁ  ַזרְׁ

 

 פרק י 

ָכל ַמֲעֵשה ִאֵּיי ַהָּים: )ב( וְׁ ֵורֹוש{ ַמס ַעל ָהָאֶרץ וְׁ ֵרש }ֲאַחשְׁ בּוָרתֹו  )א( ַוָּיֶשם ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ פֹו ּוגְׁ ָתקְׁ

ֵכי ָמַדי ַמלְׁ ֵרי ַהָּיִמים לְׁ תּוִבים ַעל ֵסֶפר ִדבְׁ לֹו ַהֶמֶלְך ֲהלֹוא ֵהם כְׁ ֳדַכי ֲאֶשר ִגדְׁ ֻדַלת ָמרְׁ  ּוָפָרַשת גְׁ

ָרצּוי לְׁ  הּוִדים וְׁ ָגדֹול ַלּיְׁ ֵורֹוש וְׁ ֶנה ַלֶמֶלְך ֲאַחשְׁ הּוִדי ִמשְׁ ֳדַכי ַהּיְׁ ֹרב ֶאָחיו ֹדֵרש טֹוב ּוָפָרס: )ג( ִכי ָמרְׁ

עֹו: ָכל ַזרְׁ ֹדֵבר ָשלֹום לְׁ ַעמֹו וְׁ  לְׁ

 


