
 

 

 

 

 -מי מעז לסכן את עצמו למען עמו  –פורים : כותרת

  מקורות
 ליאור קולודני )עורכת(ת: /הכותב                

 

 הלדמותה של אסתר במגי
 

 מגילת אסתר

ְך " י ְבַנְפשֵּ ר ַאל ְתַדמִׁ יב ֶאל ֶאְסתֵּ ַכי ְלָהשִׁ ֹּאֶמר ָמְרדֳּ י  להימלטַוי ים: כִׁ ָכל ַהְיהּודִׁ ית ַהֶמֶלְך מִׁ ם בֵּ אִׁ
דּו  ֹּאבֵּ יְך ת ית ָאבִׁ ר ְוַאְת ּובֵּ ָמקֹום ַאחֵּ ים מִׁ ֹּאת ֶרַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ַלְיהּודִׁ ת ַהז י ָבעֵּ ישִׁ ש ַתֲחרִׁ י ַהֲחרֵּ ּומִׁ

ַגַעְת ַלַמְלכּות ֹּאת הִׁ ת ָכז ם ְלעֵּ ַע אִׁ  (יד-פרק ד, יג)מגילת אסתר  ".יֹודֵּ

 

 ספר מדרשים על מגילת אסתר –אסתר רבה 

י אִׁ " יכִׁ ישִׁ ש ַתֲחרִׁ אם תשתקי עכשיו, שלא ללמד סניגוריא על אומתך, סופך לשתוק  –" ם ַהֲחרֵּ
לעתיד לבא, ואין לך פתחון פה למה שאת יכולה לעשות טובה בימיך ולא עשית. ומה את סבורה 

כפי  -שהקב"ה מניח את ישראל? מכל מקום מעמיד להם גואל, הה"ד )בארמית הדא הוא דכתיב 
רגילה("שכתוב שם במ ָמקֹום ַאחֵּ ים מִׁ  600-800פרשה ח', ו' )אסתר רבה, ". ֶרַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ַלְיהּודִׁ

 (.לספירה

 אסתר-מגילת
 ערוכה על פי סיפורה של אסתר

 פרק ב 

יש)ה(  יש אִׁ י ֶבן קִׁ ְמעִׁ יר ֶבן שִׁ ַכי ֶבן ָיאִׁ יָרה ּוְשמֹו ָמְרדֳּ י ָהָיה ְבשּוַשן ַהבִׁ יש ְיהּודִׁ י: אִׁ ינִׁ   ... ְימִׁ

ם ְוַהַנֲעָרה ְיַפת תַֹּאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה  ין ָלּה ָאב ָואֵּ י אֵּ ר ַבת דֹּדֹו כִׁ יא ֶאְסתֵּ ן ֶאת ֲהַדָסה הִׁ י אֹּמֵּ )ז( ַוְיהִׁ

ָשַמע ְדַבר ַהֶמֶלְך ְוָדתֹו ּוְבהִׁ  י ְבהִׁ ַכי לֹו ְלַבת: )ח( ַוְיהִׁ ָמּה ְלָקָחּה ָמְרדֳּ יָה ְואִׁ ץ ְנָערֹות ַרבֹות ּוְבמֹות ָאבִׁ ָקבֵּ

יַטב  ים: )ט( ַותִׁ ר ַהָנשִׁ ַגי שֹּמֵּ ית ַהֶמֶלְך ֶאל ַיד הֵּ ר ֶאל בֵּ ָלַקח ֶאְסתֵּ ָגי ַותִׁ יָרה ֶאל ַיד הֵּ ַהַנֲעָרה ֶאל שּוַשן ַהבִׁ

ת ת ָלּה ְואֵּ ל ֶאת ַתְמרּוֶקיָה ְוֶאת ָמנֹוֶתָה ָלתֵּ ָשא ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבהֵּ יָניו ַותִׁ ֶשַבע ַהְנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת  ְבעֵּ

ר ֶאת ַעָמּה ְוֶאת  יָדה ֶאְסתֵּ גִׁ ֹּא הִׁ ים: )י( ל ית ַהָנשִׁ ית ַהֶמֶלְך ַוְיַשֶנָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב בֵּ בֵּ מֹוַלְדָתּה ָלּה מִׁ

יד: )יא( ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרדֳּ  ֹּא ַתגִׁ ָּוה ָעֶליָה ֲאֶשר ל ַכי צִׁ י ָמְרדֳּ ים ָלַדַעת כִׁ ית ַהָנשִׁ י ֲחַצר בֵּ ְפנֵּ ְך לִׁ ְתַהלֵּ ַכי מִׁ

קֵּ  רֹוש מִׁ יַע תֹּר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאַחְשוֵּ ָעֶשה ָבּה: )יב( ּוְבַהגִׁ ר ּוַמה יֵּ ץ ֱהיֹות ֶאת ְשלֹום ֶאְסתֵּ

ְמְלאּו ן יִׁ י כֵּ ים ָעָשר חֶֹּדש כִׁ ים ְשנֵּ ים  ָלּה ְכַדת ַהָנשִׁ ָדשִׁ ָשה חֳּ ים ְבֶשֶמן ַהמֹּר ְושִׁ ָדשִׁ ָשה חֳּ יֶהן שִׁ י ְמרּוקֵּ ְימֵּ

ן ָלּה לָ  ָנתֵּ ת ָכל ֲאֶשר תֹּאַמר יִׁ ים: )יג( ּוָבֶזה ַהַנֲעָרה ָבָאה ֶאל ַהֶמֶלְך אֵּ י ַהָנשִׁ ים ּוְבַתְמרּוקֵּ בֹוא ַבְבָשמִׁ

ית ַהֶמֶלְך: ) ים ַעד בֵּ ית ַהָנשִׁ בֵּ ָמּה מִׁ י ֶאל ַיד עִׁ נִׁ ים שֵּ ית ַהָנשִׁ יא ָשָבה ֶאל בֵּ יא ָבָאה ּוַבבֶֹּקר הִׁ יד( ָבֶעֶרב הִׁ

ְקְרָאה  ץ ָבּה ַהֶמֶלְך ְונִׁ ם ָחפֵּ י אִׁ ֹּא ָתבֹוא עֹוד ֶאל ַהֶמֶלְך כִׁ ים ל יַלְגשִׁ ר ַהפִׁ יס ַהֶמֶלְך שֹּמֵּ ם: ַשֲעְשַגז ְסרִׁ ְבשֵּ

יַע תֹּר ר ַבת ֲאבִׁ  )טו( ּוְבַהגִׁ י ֶאְסתֵּ ְקָשה ָדָבר כִׁ ֹּא בִׁ ַכי ֲאֶשר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ל ל דֹּד ָמְרדֳּ יַחיִׁ

י ָכל רֶֹּאיָה: )טז(  ינֵּ ן ְבעֵּ את חֵּ ר נֹּשֵּ י ֶאְסתֵּ ים ַוְתהִׁ ר ַהָנשִׁ יס ַהֶמֶלְך שֹּמֵּ ַגי ְסרִׁ ֹּאַמר הֵּ ם ֶאת ֲאֶשר י אִׁ

ר ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאַחְש  ָלַקח ֶאְסתֵּ ְשַנת ֶשַבע ַותִׁ ת בִׁ בֵּ י הּוא חֶֹּדש טֵּ ירִׁ ית ַמְלכּותֹו ַבחֶֹּדש ָהֲעשִׁ רֹוש ֶאל בֵּ וֵּ



 

 

 

 

ָכל ַהְבתּוֹלת ַויָ  ן ָוֶחֶסד ְלָפָניו מִׁ ָשא חֵּ ים ַותִׁ ָכל ַהָנשִׁ ר מִׁ ֶשם ֶכֶתר ְלַמְלכּותֹו: )יז( ַוֶיֱאַהב ַהֶמֶלְך ֶאת ֶאְסתֵּ

ֹּאָשּה ַוַיְמלִׁ  י:ַמְלכּות ְבר ָּוה ָעֶליָה  ... יֶכָה ַתַחת ַוְשתִׁ ר ַמֶגֶדת מֹוַלְדָתּה ְוֶאת ַעָמּה ַכֲאֶשר צִׁ ין ֶאְסתֵּ )כ( אֵּ

תֹו: ר עָֹּשה ַכֲאֶשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה אִׁ ַכי ֶאְסתֵּ ָכי ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרדֳּ  ... ָמְרדֳּ

 

 פרק ד

ַכי ָיַדע ֶאת ָכל ֲאֶשר ַנֲעָשה וַ  יר )א( ּוָמְרדֳּ א ְבתֹוְך ָהעִׁ ֶפר ַויֵּצֵּ ְלַבש ַשק ָואֵּ ַכי ֶאת ְבָגָדיו ַויִׁ ְקַרע ָמְרדֳּ יִׁ

ְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹּלה ּוָמָרה:  ידּו ָלּה ... ַויִׁ יֶסיָה ַוַיגִׁ ר ְוָסרִׁ )ד( ַוָתבֹואיָנה }ַוָתבֹואָנה{ ַנֲערֹות ֶאְסתֵּ

ְשַלח ְבגָ  ְתַחְלַחל ַהַמְלָכה ְמאֹּד ַותִׁ ל: )ה( ַותִׁ בֵּ ֹּא קִׁ ָעָליו ְול יר ַשקֹו מֵּ ַכי ּוְלָהסִׁ יש ֶאת ָמְרדֳּ ים ְלַהְלבִׁ דִׁ

ָכי ָלַדַעת ַמה ֶזה וְ  הּו ַעל ָמְרדֳּ יד ְלָפֶניָה ַוְתַצּוֵּ י ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ֶהֱעמִׁ יסֵּ ָסרִׁ ר ַלֲהָתְך מִׁ ְקָרא ֶאְסתֵּ ַעל ַמה ַותִׁ

יד ָלּה ְוֶאת ַפְתֶשֶגן ְכָתב ַהָדת אֲ ... ֶזה:  ר ּוְלַהגִׁ יָדם ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסתֵּ ַתן ְבשּוָשן ְלַהְשמִׁ ֶשר נִׁ

ד ְלָפָניו ַעל ַעָמּה: )ט( ַוָיבֹוא ֲהָתְך ַוַיגֵּ ש מִׁ ְתַחֶנן לֹו ּוְלַבקֵּ ת  ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ְלהִׁ ר אֵּ ְלֶאְסתֵּ

ָכי: )י(  י ָמְרדֳּ ְברֵּ ינֹות ַהֶמֶלְך דִׁ י ַהֶמֶלְך ְוַעם ְמדִׁ ָכי: )יא( ָכל ַעְבדֵּ הּו ֶאל ָמְרדֳּ ר ַלֲהָתְך ַוְתַצּוֵּ ֹּאֶמר ֶאְסתֵּ ַות

א ַאַחת ָדתֹו  ָקרֵּ ֹּא יִׁ ית ֲאֶשר ל ימִׁ ר ַהְפנִׁ ָשה ֲאֶשר ָיבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֶאל ֶהָחצֵּ יש ְואִׁ ים ֲאֶשר ָכל אִׁ יֹוְדעִׁ

ית ְלַבד ֲאשֶ  ְלָהמִׁ י ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֶזה מֵּ אתִׁ ְקרֵּ ֹּא נִׁ י ל יט ַהָזָהב ְוָחָיה ַוֲאנִׁ יט לֹו ַהֶמֶלְך ֶאת ַשְרבִׁ ר יֹושִׁ

ר ַאל  יב ֶאל ֶאְסתֵּ ַכי ְלָהשִׁ ֹּאֶמר ָמְרדֳּ ר: )יג( ַוי י ֶאְסתֵּ ְברֵּ ת דִׁ ָכי אֵּ ידּו ְלָמְרדֳּ ים יֹום: )יב( ַוַיגִׁ י ְשלֹושִׁ ְתַדמִׁ

ְך ְלהִׁ  ֹּאת ֶרַוח ְוַהָצָלה ְבַנְפשֵּ ת ַהז י ָבעֵּ ישִׁ ש ַתֲחרִׁ ם ַהֲחרֵּ י אִׁ ים: )יד( כִׁ ָכל ַהְיהּודִׁ ית ַהֶמֶלְך מִׁ ט בֵּ ָמלֵּ

ַגַעְת ַלַמְלכּות ֹּאת הִׁ ת ָכז ם ְלעֵּ ַע אִׁ י יֹודֵּ דּו ּומִׁ ֹּאבֵּ יְך ת ית ָאבִׁ ר ְוַאְת ּובֵּ ָמקֹום ַאחֵּ ים מִׁ : )טו( ַיֲעמֹוד ַלְיהּודִׁ

ֹּאֶמר ֶא  ים ְבשּוָשן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ַות ְמְצאִׁ ים ַהנִׁ ְך ְכנֹוס ֶאת ָכל ַהְיהּודִׁ ָכי: )טז( לֵּ יב ֶאל ָמְרדֳּ ר ְלָהשִׁ ְסתֵּ

ן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאשֶ  ן ּוְבכֵּ י ְוַנֲערַֹּתי ָאצּום כֵּ ים ַלְיָלה ָויֹום ַגם ֲאנִׁ ְשתּו ְשלֶשת ָימִׁ ֹּאְכלּו ְוַאל תִׁ ֹּא ת ר ל

ר:כַ  ְּוָתה ָעָליו ֶאְסתֵּ י: )יז( ַוַיֲעבֹּר ָמְרָדָכי ַוַיַעש ְככֹּל ֲאֶשר צִׁ י ָאָבְדתִׁ  ָדת ְוַכֲאֶשר ָאַבְדתִׁ

 

 פרק ה 

י ית נַֹּכח בֵּ ימִׁ ית ַהֶמֶלְך ַהְפנִׁ ר ַמְלכּות ַוַתֲעמֹּד ַבֲחַצר בֵּ ְלַבש ֶאְסתֵּ י ַותִׁ ישִׁ י ַביֹום ַהְשלִׁ ֶלְך ת ַהמֶ )א( ַוְיהִׁ

ְראֹות ַהֶמֶלְך ֶאת ֶאְס  י כִׁ ת: )ב( ַוְיהִׁ ית ַהַמְלכּות נַֹּכח ֶפַתח ַהָביִׁ א ַמְלכּותֹו ְבבֵּ סֵּ ב ַעל כִׁ ר ְוַהֶמֶלְך יֹושֵּ תֵּ

יָניו ַויֹוֶשט ַהמֶ  ן ְבעֵּ ר ָנְשָאה חֵּ ְקַרב ַהַמְלָכה עֶֹּמֶדת ֶבָחצֵּ יט ַהָזָהב ֲאֶשר ְבָידֹו ַותִׁ ר ֶאת ַשְרבִׁ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ

יט: ֹּאש ַהַשְרבִׁ ַגע ְבר ר ַותִׁ י  ֶאְסתֵּ ְך ַעד ֲחצִׁ ר ַהַמְלָכה ּוַמה ַבָקָשתֵּ ֹּאֶמר ָלּה ַהֶמֶלְך ַמה ָלְך ֶאְסתֵּ )ג( ַוי

ם עַ  ר אִׁ ֹּאֶמר ֶאְסתֵּ ן ָלְך: )ד( ַות ָנתֵּ ְשֶתה ֲאֶשרַהַמְלכּות ְויִׁ  ל ַהֶמֶלְך טֹוב ָיבֹוא ַהֶמֶלְך ְוָהָמן ַהיֹום ֶאל ַהמִׁ

ְש  ֹּא ַהֶמֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהמִׁ ר ַוָיב ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן ַלֲעשֹוֹּת ֶאת ְדַבר ֶאְסתֵּ י לֹו: )ה( ַוי יתִׁ ֶתה ָעשִׁ

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך לְ  ר: )ו( ַוי ָנתֵּ ֲאֶשר ָעְשָתה ֶאְסתֵּ ְך ְויִׁ ָלתֵּ ן ַמה ְשאֵּ ה ַהַייִׁ ְשתֵּ ר ְבמִׁ ְך ַעדֶאְסתֵּ  ן ָלְך ּוַמה ַבָקָשתֵּ

י י ַהֶמֶלְך ְואִׁ  ֲחצִׁ ינֵּ ן ְבעֵּ י חֵּ ם ָמָצאתִׁ י: )ח( אִׁ י ּוַבָקָשתִׁ ָלתִׁ ֹּאַמר ְשאֵּ ר ַות ָעש: )ז( ַוַתַען ֶאְסתֵּ ם ַהַמְלכּות ְותֵּ

ת ֶאת ְשאֵּ  ְשֶתה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב ָלתֵּ י ָיבֹוא ַהֶמֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהמִׁ י ְוַלֲעשֹוֹּת ֶאת ַבָקָשתִׁ ָלתִׁ

ְדַבר ַהֶמֶלְך:   ...ָלֶהם ּוָמָחר ֶאֱעֶשה כִׁ

 



 

 

 

 

 פרק ז 

ר ַגם  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלֶאְסתֵּ ר ַהַמְלָכה: )ב( ַוי ם ֶאְסתֵּ ְשתֹות עִׁ ֹּא ַהֶמֶלְך ְוָהָמן לִׁ ה )א( ַוָיב ְשתֵּ י ְבמִׁ נִׁ ַביֹום ַהשֵּ

ָעש: )ג( ַוַתעַ  י ַהַמְלכּות ְותֵּ ְך ַעד ֲחצִׁ ן ָלְך ּוַמה ַבָקָשתֵּ ָנתֵּ ר ַהַמְלָכה ְותִׁ ְך ֶאְסתֵּ ָלתֵּ ן ַמה ְשאֵּ ר ַהַייִׁ ן ֶאְסתֵּ

ם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב תִׁ  יֶניָך ַהֶמֶלְך ְואִׁ ן ְבעֵּ י חֵּ ם ָמָצאתִׁ ֹּאַמר אִׁ י ַהַמְלָכה ַות י ְוַעמִׁ ָלתִׁ ְשאֵּ י בִׁ י ַנְפשִׁ ָנֶתן לִׁ

ְמכַ  ְשָפחֹות נִׁ ים ְולִׁ לּו ַלֲעָבדִׁ ד ְואִׁ יד ַלֲהרֹוג ּוְלַאבֵּ י ְלַהְשמִׁ י ְוַעמִׁ ְמַכְרנּו ֲאנִׁ י נִׁ י: )ד( כִׁ י ְבַבָקָשתִׁ ְרנּו ֶהֱחַרְשתִׁ

ֹּאֶמר ַהֶמלֶ  ֶזק ַהֶמֶלְך: )ה( ַוי ין ַהָצר שֶֹוה ְבנֵּ י אֵּ י כִׁ י הּוא ֶזה ְואֵּ ר ַהַמְלָכה מִׁ ֹּאֶמר ְלֶאְסתֵּ רֹוש ַוי ְך ֲאַחְשוֵּ

ְבַעת  יש ַצר ְואֹויֵּב ָהָמן ָהָרע ַהֶזה ְוָהָמן נִׁ ר אִׁ ֹּאֶמר ֶאְסתֵּ ן: )ו( ַות בֹו ַלֲעשֹוֹּת כֵּ ֶזה הּוא ֲאֶשר ְמָלאֹו לִׁ

י ַהֶמֶלְך ְוַהַמְלָכה: )ז( ְוַהֶמֶלְך ָקם ַבֲחמָ  ְפנֵּ לִׁ ש ַעל מִׁ יָתן ְוָהָמן ָעַמד ְלַבקֵּ ַנת ַהבִׁ ן ֶאל גִׁ ה ַהַייִׁ ְשתֵּ מִׁ תֹו מִׁ

י ַנת ַהבִׁ גִׁ ת ַהֶמֶלְך: )ח( ְוַהֶמֶלְך ָשב מִׁ אֵּ ָליו ָהָרָעה מֵּ י ָכְלָתה אֵּ י ָרָאה כִׁ ר ַהַמְלָכה כִׁ ֶאְסתֵּ ָתן ֶאל ַנְפשֹו מֵּ

ל ַעל ַהמִׁ  ן ְוָהָמן נֹּפֵּ ה ַהַייִׁ ְשתֵּ ית מִׁ י בֵּ מִׁ ְכבֹוש ֶאת ַהַמְלָכה עִׁ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֲהַגם לִׁ ר ָעֶליָה ַוי ָטה ֲאֶשר ֶאְסתֵּ

י ָהָמן ָחפּו:  י ַהֶמֶלְך ּוְפנֵּ פִׁ ת ַהָדָבר ָיָצא מִׁ  ..ַבָביִׁ

 
 

 פרק ח 

ית ָהָמן  ר ַהַמְלָכה ֶאת בֵּ רֹוש ְלֶאְסתֵּ ים{ )א( ַביֹום ַההּוא ָנַתן ַהֶמֶלְך ֲאַחְשוֵּ יים }ַהְיהּודִׁ ר ַהְיהּודִׁ צֹּרֵּ

י ְפנֵּ ַכי ָבא לִׁ יר  ּוָמְרדֳּ ר ַמה הּוא ָלּה: )ב( ַוָיַסר ַהֶמֶלְך ֶאת ַטַבְעתֹו ֲאֶשר ֶהֱעבִׁ יָדה ֶאְסתֵּ גִׁ י הִׁ ַהֶמֶלְך כִׁ

ית ָהָמן: )ג( וַ  ַכי ַעל בֵּ ר ֶאת ָמְרדֳּ ָכי ַוָתֶשם ֶאְסתֵּ ְתָנּה ְלָמְרדֳּ ָהָמן ַויִׁ י ַהֶמֶלְך מֵּ ְפנֵּ ר לִׁ ר ַוְתַדבֵּ תֹוֶסף ֶאְסתֵּ

ת ַמֲחַשְבתֹו ֲאֶשר ָחשַ  י ְואֵּ יר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגגִׁ ְתַחֶנן לֹו ְלַהֲעבִׁ ְבְך ַותִׁ י ַרְגָליו ַותֵּ ְפנֵּ פֹּל לִׁ ב ַעל ַותִׁ

ט ַהָזָהב ַוָתָק  ת ַשְרבִׁ ר אֵּ ים: )ד( ַויֹוֶשט ַהֶמֶלְך ְלֶאְסתֵּ ֹּאֶמר ַהְיהּודִׁ י ַהֶמֶלְך: )ה( ַות ְפנֵּ ר ַוַתֲעמֹּד לִׁ ם ֶאְסתֵּ

ב ְלהָ  ָכתֵּ יָניו יִׁ י ְבעֵּ י ַהֶמֶלְך ְוטֹוָבה ֲאנִׁ ְפנֵּ ר ַהָדָבר לִׁ ן ְלָפָניו ְוָכשֵּ י חֵּ ם ָמָצאתִׁ ם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב ְואִׁ יב אִׁ שִׁ

י ֲאֶשר כָ  ים ַמֲחֶשֶבת ָהָמן ֶבן ַהְמָדָתא ָהֲאָגגִׁ ינֹות ֶאת ַהְסָפרִׁ ים ֲאֶשר ְבָכל ְמדִׁ ד ֶאת ַהְיהּודִׁ ַתב ְלַאבֵּ

י ְבָאְבַדן  יתִׁ יָכָכה אּוַכל ְוָראִׁ י ְואֵּ ְמָצא ֶאת ַעמִׁ י ָבָרָעה ֲאֶשר יִׁ יתִׁ יָכָכה אּוַכל ְוָראִׁ י אֵּ ַהֶמֶלְך: )ו( כִׁ

ר ַהַמְלָכה ּוְלמָ  רש ְלֶאְסתֵּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֲאַחְשוֵּ י: )ז( ַוי ר מֹוַלְדתִׁ י ְלֶאְסתֵּ ית ָהָמן ָנַתתִׁ ה בֵּ נֵּ י הִׁ ַכי ַהְיהּודִׁ ְרדֳּ

ים ַכט ְתבּו ַעל ַהְיהּודִׁ ים{: )ח( ְוַאֶתם כִׁ יים }ַבְיהּודִׁ ץ ַעל ֲאֶשר ָשַלח ָידֹו ַבְיהּודִׁ ֹוב ְואֹּתֹו ָתלּו ַעל ָהעֵּ

י  ְתמּו ְבַטַבַעת ַהֶמֶלְך כִׁ ם ַהֶמֶלְך ְוחִׁ יֶכם ְבשֵּ ינֵּ ם ַהֶמֶלְך ְוַנְחתֹום ְבַטַבַעת ַהֶמֶלְך ְבעֵּ ְכָתב ְבשֵּ ְכָתב ֲאֶשר נִׁ

יב : ין ְלָהשִׁ  ..אֵּ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 פרק ט 

ת יש ְואֵּ אֹות אִׁ ש מֵּ ד ֲחמֵּ ים ְוַאבֵּ יָרה ָהְרגּו ַהְיהּודִׁ ר ַהַמְלָכה ְבשּוַשן ַהבִׁ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלֶאְסתֵּ  )יב( ַוי

י ָהָמן בִׁ  ָעש: )יג( ֲעֶשֶרת ְבנֵּ ְך עֹוד ְותֵּ ן ָלְך ּוַמה ַבָקָשתֵּ ָנתֵּ ְך ְויִׁ ָלתֵּ ינֹות ַהֶמֶלְך ֶמה ָעשֹּּו ּוַמה ְשאֵּ ְשָאר ְמדִׁ

ים ן ַגם ָמָחר ַלְיהּודִׁ ָנתֵּ ם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב יִׁ ר אִׁ ֹּאֶמר ֶאְסתֵּ ת  ַות ֲאֶשר ְבשּוָשן ַלֲעשֹוֹּת ְכַדת ַהיֹום ְואֵּ

י  ן ֲעֶשֶרת ְבנֵּ ָעשֹוֹּת כֵּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלהֵּ ץ: )יד( ַוי ְתלּו ַעל ָהעֵּ ים  ...ָהָמן יִׁ ַכי ֶאת ַהְדָברִׁ ְכתֹּב ָמְרדֳּ )כ( ַויִׁ

ים ְוָהְרחֹוקִׁ  רֹוש ַהְקרֹובִׁ ינֹות ַהֶמֶלְך ֲאַחְשוֵּ ים ֲאֶשר ְבָכל ְמדִׁ ים ֶאל ָכל ַהְיהּודִׁ ְשַלח ְסָפרִׁ ֶלה ַויִׁ  ...ים: ָהאֵּ

ת)כט( ַותִׁ  י ֶאת ָכל תֶֹּקף ְלַקיֵּם אֵּ ַכי ַהְיהּודִׁ ל ּוָמְרדֳּ יַחיִׁ ר ַהַמְלָכה ַבת ֲאבִׁ ים  ְכתֹּב ֶאְסתֵּ ֶגֶרת ַהפּורִׁ אִׁ

יָנה ַמְלכּות ֲאַחְשוֵּ  ָאה ְמדִׁ ים ּומֵּ ים ֶאל ֶשַבע ְוֶעְשרִׁ ים ֶאל ָכל ַהְיהּודִׁ ְשַלח ְסָפרִׁ ית: )ל( ַויִׁ נִׁ ֹּאת ַהשֵּ רֹוש ַהז

ְברֵּ  ידִׁ ַכי ַהְיהּודִׁ יֶהם ָמְרדֳּ ַים ֲעלֵּ יֶהם ַכֲאֶשר קִׁ ְזַמנֵּ ֶלה בִׁ ים ָהאֵּ י ַהֻפרִׁ ת ְימֵּ  י ָשלֹום ֶוֱאֶמת: )לא( ְלַקיֵּם אֵּ

ר י ַהצֹּמֹות ְוַזֲעָקָתם: )לב( ּוַמֲאַמר ֶאְסתֵּ ְברֵּ ְימּו ַעל ַנְפָשם ְוַעל ַזְרָעם דִׁ ר ַהַמְלָכה ְוַכֲאֶשר קִׁ יַ  ְוֶאְסתֵּ ם קִׁ

ֶפר: ְכָתב ַבסֵּ ֶלה ְונִׁ ים ָהאֵּ י ַהֻפרִׁ ְברֵּ  דִׁ

 

 פרק י 

ים ַעל...  ם ְכתּובִׁ ְדלֹו ַהֶמֶלְך ֲהלֹוא הֵּ ַכי ֲאֶשר גִׁ ה ָתְקפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרַשת ְגֻדַלת ָמְרדֳּ ֶפר  )ב( ְוָכל ַמֲעשֵּ סֵּ

י ָמְרדֳּ  י ָמַדי ּוָפָרס: )ג( כִׁ ים ְלַמְלכֵּ י ַהָימִׁ ְברֵּ ים ְוָרצּוי דִׁ רֹוש ְוָגדֹול ַלְיהּודִׁ ְשֶנה ַלֶמֶלְך ֲאַחְשוֵּ י מִׁ ַכי ַהְיהּודִׁ

ר ָשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו: ש טֹוב ְלַעמֹו ְודֹּבֵּ  ְלרֹּב ֶאָחיו דֹּרֵּ

 

 


