
 ונהפוך הוא
 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

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

לְֶׁך ְמֹאד ַוֲחָמתֹו ָבֲעָרה בֹו:  ַ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 לְֶׁך ָבבֶׁ ְגָלה ְנבּוַכְדנֶׁאַצר מֶׁ ר הֶׁ לְֶׁך ְיהּוָדה ֲאשֶׁ 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 לְֶׁך ֲאַחְשֵורֹוש אֶׁ 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 לְֶׁך: ם ּכֶׁ ַכי יֵשב ְבַשַער ַהמֶׁ  )יט( ּוְבִהָקֵבץ ְבתּולֹות ֵשִנית ּוָמְרּדֳּ
 

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

 

 פרק ג 
ן ַהְמָדָתא ָהֲאָגִגי  ת ָהָמן בֶׁ לְֶׁך ֲאַחְשֵורֹוש אֶׁ ת ָּכל ַהְיהּוִדים… )א( ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁה ִגַּדל ַהמֶׁ  …)ו( ַוְיַבֵקש ָהָמן ְלַהְשִמיד אֶׁ

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

 

ש ָהִראשֹון ִבְשלֹוָשה  לְֶׁך ַבֹחדֶׁ ר ַעל ְמִדיָנה )יב( ַוִיָקְראּו ֹסְפֵרי ַהמֶׁ ל ַהַפחֹות ֲאשֶׁ לְֶׁך ְואֶׁ ל ֲאַחְשַּדְרְפֵני ַהמֶׁ ר ִצָּוה ָהָמן אֶׁ ל ָשֵרי ָעָשר יֹום בֹו ַוִיָּכֵתב ְּכָכל ֲאשֶׁ ּוְמִדיָנה ְואֶׁ
לְֶׁך ֲאַחְשֵורש ִנְכָתב  לְֶׁך ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלשֹונֹו ְבֵשם ַהמֶׁ ל ָּכל ְמִדינֹות ַהמֶׁ לְֶׁך: )יג( ְוִנְשלֹוַח ְסָפִרים ְבַיד ָהָרִצים אֶׁ ְ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
לְֶׁך ְוָהָמן ָיְשבּו ִלְש  לְֶׁך ְוַהָּדת ִנְתָנה ְבשּוַשן ַהִביָרה ְוַהמֶׁ  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 ַויֵֵצא ְ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  לְֶׁך )טז( ֵלְך ְּכנֹוס אֶׁ 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 
לְֶׁך ְוהַ )א( ַוְיִהי בַ  לְֶׁך ַהְפִניִמית ֹנַכח ֵבית ַהמֶׁ ְסֵתר ַמְלכּות ַוַתֲעֹמד ַבֲחַצר ֵבית ַהמֶׁ ַתח יֹום ַהְשִליִשי ַוִתְלַבש אֶׁ לְֶׁך יֹוֵשב ַעל ִּכֵסא ַמְלכּותֹו ְבֵבית ַהַמְלכּות ֹנַכח פֶׁ מֶׁ

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

ְסֵתר ְבִמְש  ְ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 לְֶׁך ְוִאם ַעל ַהמֶׁ ֵעיֵני ַהמֶׁ
ל ַהִמְשתֶׁ  לְֶׁך ְוָהָמן אֶׁ ת ַבָקָשִתי ָיבֹוא ַהמֶׁ ת ְשֵאָלִתי ְוַלֲעֹשֹות אֶׁ לְֶׁך:אֶׁ ה ִּכְדַבר ַהמֶׁ ֱעשֶׁ ם ּוָמָחר אֶׁ ה ָלהֶׁ ֱעשֶׁ ר אֶׁ  ה ֲאשֶׁ

לְֶׁך ְוֹלא ָקם ְוֹלא ָזע ַ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 רֶׁ  זֶׁ
ַכי ָעָליו ּו ת ָמְרּדֳּ לְֶׁך ְוִיְתלּו אֶׁ ר ֱאֹמר ַלמֶׁ ה ָשֵמַח ַוִייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוַיַעש ָהֵעץ:ִאְשתֹו ְוָכל ֹאֲהָביו ַיֲעשּו ֵעץ ָגֹבַּה ֲחִמִשים ַאָמה ּוַבֹבקֶׁ ל ַהִמְשתֶׁ לְֶׁך אֶׁ  ֹבא ִעם ַהמֶׁ

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

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

לְֶׁך לְֶׁך ַהִחיצֹוָנה ֵלאֹמר ַלמֶׁ ָחֵצר ְוָהָמן ָבא ַלֲחַצר ֵבית ַהמֶׁ לְֶׁך ִמי בֶׁ 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 לְֶׁך ְלָהָמן ַמֵהר ַקח אֶׁ ר ַהמֶׁ ת ָמְר … ּוִדי)י( ַוֹיאמֶׁ ת ַהסּוס ַוַיְלֵבש אֶׁ ת ַהְלבּוש ְואֶׁ ָכי )יא( ַוִיַקח ָהָמן אֶׁ ּדֳּ

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

ש ִאְשתֹו ּוְלָכל ֹאֲהָביו ֵאת ָּכל אֲ  רֶׁ ל ֵביתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראש: )יג( ַוְיַסֵפר ָהָמן ְלזֶׁ 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 לְֶׁך ִהִגיעּו ַוַיְבִהלּו ְלָהִביא אֶׁ 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 לְֶׁך ְלאֶׁ ר ַהמֶׁ ְסֵתר ִאיש ַצר ְואֹויֵב ָהָמן ָהָרע ַהזֶׁה ְוהָ  ֵתן ָלְך...)ב( ַוֹיאמֶׁ ר אֶׁ ָמן ִנְבַעת )ו( ַוֹתאמֶׁ
לֶׁ  ל ִגַנת ַהִביָתן.. )ח( ְוַהמֶׁ לְֶׁך ָקם ַבֲחָמתֹו ִמִמְשֵתה ַהַיִין אֶׁ לְֶׁך ְוַהַמְלָּכה:)ז( ְוַהמֶׁ ְסֵתר ָעלֶׁיָה..ִמִלְפֵני ַהמֶׁ ר אֶׁ  ְך ָשב ִמִגַנת ַהִביָתן ..ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל ַהִמָטה ֲאשֶׁ

ָחד ִמן ר ַחְרבֹוָנה אֶׁ לְֶׁך ֹעֵמד בְ  )ט( ַוֹיאמֶׁ ר טֹוב ַעל ַהמֶׁ ר ִּדבֶׁ ַכי ֲאשֶׁ ר ָעָשה ָהָמן ְלָמְרּדֳּ לְֶׁך ַגם ִהֵנה ָהֵעץ ֲאשֶׁ ר ַהָסִריִסים ִלְפֵני ַהמֶׁ ֵבית ָהָמן ָגֹבַּה ֲחִמִשים ַאָמה ַוֹיאמֶׁ
ר ֵהִכין ְלָמְר  ת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאשֶׁ לְֶׁך ְתלֻהּו ָעָליו: )י( ַוִיְתלּו אֶׁ לְֶׁך ָשָכָכה:ַהמֶׁ ָ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 לְֶׁך אֶׁ ְסֵתר ַמה הּוא ָלּה: )ב( ַוָיַסר ַהמֶׁ לְֶׁך ִּכי ִהִגיָדה אֶׁ 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  לְֶׁך ַוִתֹפל ִלְפֵני ַרְגָליו ַוֵתְבְך ַוִתְתַחנֶׁן לֹו ְלַהֲעִביר אֶׁ ְ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  לְֶׁך ִּכי ְכָתב ֲאשֶׁ לְֶׁך ְוִחְתמּו ְבַטַבַעת ַהמֶׁ לְֶׁך ֵאין ְלָהִשיב:ַהְיהּוִדים ַּכטֹוב ְבֵעיֵניכֶׁם ְבֵשם ַהמֶׁ  לְֶׁך ְוַנְחתֹום ְבַטַבַעת ַהמֶׁ

 

ש הַ  לְֶׁך ָבֵעת ַהִהיא ַבֹחדֶׁ 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 לְֶׁך ַלְיהּוִדים ֲאשֶׁ ר ָנַתן ַהמֶׁ ת ָּכל ֵחיל ַעם ּוְמִדינָ )יא( ֲאשֶׁ ה ַהָצִרים ֹאָתם ַטף ְוָנִשים ּוְשָלָלם ְלַאֵבד אֶׁ
גֶׁן ַהְּכָתב ְלִהָנֵתן ָּדת ְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָגלּוי ְלָכל ָהַעִמים ְוִלְהיֹות ַהְיהּוִדים  ם:ָלבֹוז: )יג( ַפְתשֶׁ ַכי ָיָצא ִמִלְפֵני .. ֲעִתיִדים ַליֹום ַהזֶׁה ְלִהָנֵקם ֵמֹאְיֵביהֶׁ )טו( ּוָמְרּדֳּ

ת ָזָהב ְגדֹוָלה ְוַתְכִריְך בּוץ ְוַאְרָגָמן ְוָהִעיר שּוָשן ָצֲהלָ הַ  רֶׁ לְֶׁך ִבְלבּוש ַמְלכּות ְתֵכלֶׁת ָוחּור ַוֲעטֶׁ  )טז( ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִשְמָחה ְוָששן ִויָקר: ה ְוָשֵמָחה:מֶׁ
 

 פרק ט 
ש ֲאדָ  ש הּוא ֹחדֶׁ ר ִשְברּו ֹאְיֵבי ַהיְ )א( ּוִבְשֵנים ָעָשר ֹחדֶׁ ְך ְוָדתֹו ְלֵהָעֹשֹות ַביֹום ֲאשֶׁ לֶׁ ר ִהִגיַע ְּדַבר ַהמֶׁ ם ְוַנֲהפֹוְך הּוא ר ִבְשלֹוָשה ָעָשר יֹום בֹו ֲאשֶׁ הּוִדים ִלְשלֹוט ָבהֶׁ

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

לְֶׁך מְ  ר ַלמֶׁ ם:)ג( ְוָכל ָשֵרי ַהְמִדינֹות ְוָהֲאַחְשַּדְרְפִנים ְוַהַפחֹות ְוֹעֵשי ַהְמָלאָכה ֲאשֶׁ ַכי ֲעֵליהֶׁ ת ַהְיהּוִדים ִּכי ָנַפל ַפַחד ָמְרּדֳּ לְֶׁך  ַנְשִאים אֶׁ ַכי ְבֵבית ַהמֶׁ )ד( ִּכי ָגדֹול ָמְרּדֳּ
ַכי הֹוֵלְך ְוָגדֹול:  ְוָשְמעֹו הֹוֵלְך ְבָכל ַהְמִדינֹות ִּכי ָהִאיש ָמְרּדֳּ

ְסֵתר ַהַמְלָּכה ְבשּוַשן ַהִביָרה ָהְרגּו ַהְיהּוִדים ְוַאֵבד)יא( ַביֹום ַההּוא ָבא ִמְסַפר ַהֲהרּוִגים ְבשּוַשן ַהבִ  ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ לְֶׁך: )יב( ַוֹיאמֶׁ ֲחֵמש ֵמאֹות ִאיש ְוֵאת  יָרה ִלְפֵני ַהמֶׁ
ה ָעֹשּו ּוַמה ְשֵאָלֵתְך ְוִיָנֵתן ָלְך ּוַמה  לְֶׁך מֶׁ ת ְבֵני ָהָמן ִבְשָאר ְמִדינֹות ַהמֶׁ רֶׁ לְֶׁך טֹוב ִיָנֵתן ַגם ָמָחר ַלְיהּוִדים ֲעשֶׁ ְסֵתר ִאם ַעל ַהמֶׁ ר אֶׁ ַבָקָשֵתְך עֹוד ְוֵתָעש: )יג( ַוֹתאמֶׁ

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

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

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

 ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסליו, טבת, שבט, אדר.



 ונהפוך הוא
 מגילה דף י/ב  .1

  '.וש ותחת הסרפד יעלה הדסתחת הנעצוץ יעלה בר'רבי שמואל בר נחמני פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא 
זה מרדכי  'יעלה ברוש' ',ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים'תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה דכתיב  'תחת הנעצוץ'

 מר דרור ומתרגמינן מרי דכי. 'ואתה קח לך בשמים ראש'שנקרא ראש לכל הבשמים שנאמר 
זו  'יעלה הדס' ',רפידתו זהב'ע ששרף רפידת בית ה' דכתיב תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרש 'תחת הסרפד'

 .'ויהי אומן את הדסה'אסתר הצדקת שנקראת הדסה שנאמר 
 אלו ימי פורים. 'לאות עולם לא יכרת'זו מקרא מגילה  'והיה לה' לשם'
 

 טור אורח חיים סימן תרצ  .2
א"ר  .'רורים כל הרשעים ברוכים כל הצדיקיםארור המן ברוך מרדכי ארורה זרש ברוכה אסתר א'צריך שיאמר  :ירושלמי

 .'וגם חרבונה זכור לטוב'פנחס וצריך שיאמר 
 

 מגילה דף ז/ב  .3
 אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.

 סימן תרצה  -ספר אליהו רבה או"ח  .4
 .שיכור בקל טועה בחשבון)ב( בין ארור וכו'. דארור המן וברוך מרדכי שוין בגימטריא ו

 

 מגילה דף טז/א .5
ויקח המן את הלבוש ואת הסוס אזל אשכחיה דיתבי רבנן קמיה ומחוי להו הלכות קמיצה לרבנן כיון דחזייה מרדכי דאפיק 

 לקבליה וסוסיה מיחד בידיה מירתת אמר להו לרבנן האי רשיעא למיקטל נפשי קא אתי זילו מקמיה די לא תכוו בגחלתו.
תא נתעטף מרדכי וקם ליה לצלותא אתא המן ויתיב ליה קמייהו ואוריך עד דסליק מרדכי לצלותיה אמר להו בההיא שע

במאי עסקיתו אמרו ליה בזמן שבית המקדש קיים מאן דמנדב מנחה מייתי מלי קומציה דסולתא ומתכפר ליה אמר להו אתא 
 מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי 

 רש"י .6
 דורש בענינו של יום, וששה עשר בניסן היה, הוא יום תנופת העומר: -הלכות קמיצה    תלמידיו:  -בנןלר

 

 מגילה דף טו/א  .7
לך כנוס את כל היהודים וגו' עד אשר לא כדת אמר רבי אבא שלא כדת היה שבכל יום ויום עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון 

 . אובד ממךוכאשר אבדתי אבדתי כשם שאבדתי מבית אבא כך 
  א.ויעבור מרדכי אמר רב שהעביר יום ראשון של פסח בתענית ושמואל אמר דעבר ערקומא דמי

 רש"י מגילה דף טו/א  .8
ואסורה אני לך, דאשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה,  - אבדתי ממךמכאן ואילך מדעתי:    - ועכשיונבעלתי באונס:    - עד עכשיו

שהרי בשלשה עשר בניסן נכתבו האגרות וניתן הדת בשושן, וארבעה עשר וחמשה  - ראשון של פסח:   יום טוב וברצון אסורה לבעלה
 לאסוף היהודים שבעבר השני: - דעבר ערקומא דמיאעשר וששה עשר התענו, ובששה עשר נתלה המן בערב:   

 

 מגילה דף יב/א  .9
טיפש היה מאן דאמר מלך פיקח היה שפיר  ובמלאות הימים האלה וגו' רב ושמואל חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך

עבד דקריב רחיקא ברישא דבני מאתיה כל אימת דבעי מפייס להו ומאן דאמר טיפש היה דאיבעי ליה לקרובי בני מאתיה 
 ברישא דאי מרדו ביה הנך הני הוו קיימי בהדיה.

 

 עזרא על דניאל פרק ב פסוק מט  אבן .10
 .פטים וככה ומרדכי יושב בשער המלךולה כי שם ישבו הדיינין והשוכי היא מעלה גד - ודניאל בשער המלך)מט( 

 

 מגילה דף טו/ב  .11
 יבא המלך והמן אל המשתה תנו רבנן מה ראתה אסתר שזימנה את המן? 

אומר מבית אביה למדה שנאמר אם רעב  רבי יהושעאומר פחים טמנה לו שנאמר יהי שלחנם לפניהם לפח  רבי אליעזר
רבי אומר כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית  רבי יהודהאומר כדי שלא יטול עצה וימרוד  רבי מאירו' שונאך האכילהו לחם וג

אומר כדי שיהא מצוי לה  רבי יוסיאומר כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתן מן הרחמים  נחמיה
אומר אסביר לו פנים כדי שיהרג  רבי יהושע בן קרחהאומר אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס  רבי שמעון בן מנסיאבכל עת 

אומר  רבי אליעזר המודעיעדיין צריכין אנו למודעי דתניא  אמר רבן גמליאלמלך הפכפכן היה  רבן גמליאל אומרהוא והיא 
 דאמרי תרוייהו בחומם אשית את משתיהם וגו.  אביי ורבאאמר לפני שבר גאון  רבהקנאתו במלך קנאתו בשרים 

 אמר ליה כמאן חזיא אסתר ועבדא הכי אמר ליה ככולהו תנאי וככולהו אמוראי.  לאליהוה רבה בר אבוה אשכחי
 רש"י  .12

אולי תוכל להכשילו בשום  - שיהא מצוי לה   במלך, שהיתה שעתו מצלחת: - וימרוד   שמעה התינוקות אומרים כן: - מבית אביה למדה
ף אני מקרבת שונאיהן של ישראל, אי נמי ירגיש שאני צריכה להחניף רשע זה ולזלזל שא - ירגיש הקדוש ברוך הוא   דבר לפני המלך:

מלך    שיחשדני המלך ממנו, ויהרוג את שנינו, ]נוסח אחר וכי גזרי גזירה ומית חד מינייהו בטלי הגזירה[: - שיהרג הוא והיא   בכבודי:
בחומם אשית את    ואם לא יהא מזומן תעבור השעה ויחזור בו:וחוזר בדיבורו, אמרה שמא אוכל לפתותו ולהורגו,  - הפכפך היה

על בלשצר וסיעתו נאמר, בשובם מן המלחמה, שדריוש וכורש היו צרין על בבל ונצחן בלשצר אותו היום, והיו עייפים וחמים,  - משתיהם
 פורענות:וישבו לשתות ונשתכרו, ובאותו היום נהרג, ואף אסתר אמרה מתוך משתיהן של רשעים באה להם 

 

 אבן עזרא על מגילת אסתר פרק ה פסוק ח  .13
שאומר שאלתי ולפי דעתי שאיחרה אסתר לדבר ביום הראשון במשתה היין בעבור שלא ראתה שום אות  - ומחר אעשה)ח( 

 שחידש השם בעבור תענית ישראל וכאשר עשה ביום השני דבר גדולת מרדכי חזק לבה:
 



 ונהפוך הוא
 רש"י אסתר פרק ב פסוק יא  .14

גם את הארי גם הדוב הכה  )שמואל א יז(דוד שנאמר  .זה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה דוד ומרדכי - יעשה בה)יא( ומה 
עבדך אמר לא בא לידי דבר זה אלא לסמוך עליו להלחם עם זה וכן מרדכי אמר לא אירע לצדקת זו שתלקח למשכב ערל אלא שעתידה 

  ת מה יהא בסופה:לקום להושיע לישראל לפיכך היה מחזר לדע
 

 יד/א –מגילה דף יג/ב  .15
ישנו עם אחד אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן אמר ליה תא ניכלינהו אמר ליה מסתפינא מאלהיו דלא ליעביד בי 
כדעבד בקמאי אמר ליה ישנו מן המצות אמר ליה אית בהו רבנן אמר ליה עם אחד הן שמא תאמר קרחה אני עושה 

בין העמים שמא תאמר אית הנאה מינייהו מפורד כפרידה זו שאינה עושה פירות ושמא תאמר איכא  במלכותך מפוזרין הם
מדינתא מינייהו תלמוד לומר בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן ולא נסבי מינן ולא מנסבי לן ואת 

הניחם דאכלו ושתו ומבזו ליה למלכות ואפילו נופל דתי המלך אינם עושים דמפקי לכולא שתא בשה"י פה"י ולמלך אין שוה ל
 זבוב בכוסו של אחד מהן זורקו ושותהו ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהו.

..ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך אמר רבי אבא משל דאחשורוש והמן למה הדבר דומה 
לאחד היה לו תל בתוך שדהו ולאחד היה לו חריץ בתוך שדהו בעל חריץ אמר מי יתן לי תל זה בדמים בעל  לשני בני אדם

התל אמר מי יתן לי חריץ זה בדמים לימים נזדווגו זה אצל זה אמר לו בעל חריץ לבעל התל מכור לי תילך אמר לו טול אותה 
 בחנם והלואי.
 רשי .16
   שמלכות אחת מליאה מהם: - קרחה אני עושה במלכותך   דין שכך היה אחשורוש משיבו:מתשובתו של המן אנו למ - אית בהו רבנן

   אונגריות ומסים וגולגליות וארנונות אינן נותנין: - ואת דתי המלך אינם עושים   נשים: - ולא נסבי מינן   מדינה קטנה: - מדינתא
משל דאחשורוש אין נאה, ואין חשש להניחן:  - אין שוה  ים במלאכה:שבת היום, פסח היום, ואנו אסור - דמפקי ליה לשתא בשה"י פה"י

 כלומר יש ללמוד מאחשורוש שאף בדעתו היה להשמידן: - והמן כו'
 תוספות מגילה דף יג/ב  .17

 גימטריא דהכסף עולה הע"ץ רמז לו שיתלה עליו: - הכסף נתון לך
 

 סדר ברכות המגילה  -נוסח אשכנז  -סדור תפלה  .18
ר ֵהִניא ר ַמְחְשבֹות ֲערּוִמים: ֲאשֶׁ פֶׁ ֵלק:   ֲעַצת ּגֹוִים ַויָּ ַרע ֲעמָּ ר זָּדֹון ִמזֶׁ ע. ֵנצֶׁ שָּ ם רָּ דָּ ֵלינּו אָּ ד:    ְבקּום עָּ כֶׁ ה לֹו לָּ תֹו יְָּקשָּ ה לֹו בֹור. ּוְגֻדלָּ רָּ ְשרֹו ְוכָּ ה ְבעָּ אָּ       ּגָּ

ה לֹו ֵעץ ְוִנְתלָּ ... שָּ ַפל ְבִרְשעֹו. עָּ ְשרֹו ְונָּ ַמד ִבעָּ יו:עָּ לָּ ְהַפְך ְלפּוֵרנּו:    ה עָּ ן נֶׁ מָּ ל יֹוְשֵבי ֵתֵבל. ִכי פּור הָּ ְתחּו כָּ ם פָּ ע. אֹוֵיב ִנַתן     ִפיהֶׁ שָּ ַצִדיק נֱֶׁחַלץ ִמַיד רָּ
נָּה:    ַתַחת ַנְפשֹו: נָּה ְושָּ ם ַלֲעשֹות פּוִרים ְוִלְשֹמַח ְבכָּל שָּ ת ְתִפַלת     ִקְימּו ֲעֵליהֶׁ ִאיתָּ אֶׁ :רָּ ִליתָּ ֵעץ תָּ יו ַעל הָּ נָּ ן ּובָּ מָּ ְסֵתר. הָּ ְרְדַכי ְואֶׁ שֹוַשַנת יֲַעֹקב     מָּ

י ְרְדכָּ ת מָּ ם ַיַחד ְתֵכלֶׁ ה ִבְראֹותָּ ֵמחָּ ה ְושָּ ֲהלָּ ם ְבכָּל דֹור וָּדֹור.  .צָּ נֶַׁצח. ְוִתְקוָּתָּ ִייתָּ לָּ ם הָּ תָּ  ְתשּועָּ
לְ  ל ֹקוֶׁיָך לֹא ֵיֹבשּו. ְולֹא ִיכָּ כָּ ש אֵ ְלהֹוִדיַע שֶׁ ה זֶׁרֶׁ ְרְדַכי ַהְיהּוִדי. ֲארּורָּ רּוְך מָּ ר ִבֵקש לַאְבִדי. בָּ ן ֲאשֶׁ מָּ רּור הָּ ְך. אָּ ל ַהחֹוִסים בָּ נֶַׁצח כָּ ת ַמְפִחיִדי. ְברּוכָּה מּו לָּ שֶׁ

ל ַהַצִדיִקים. ְוַגם ַחְרבֹונָּה זָּכּור לַ  ִעים. ְברּוִכים כָּ ְרשָּ ל הָּ ְסֵתר ַבֲעִדי. ֲארּוִרים כָּ  .ּטֹובאֶׁ
 

 שנת תרע"ח  -שם משמואל פרשת תצוה  .19
שישלטו היהודים המה  נס פורים הי' בכפליים, היינו הצלת ישראל הא חדא, ולא עוד אלא שנהפוך הואאך י"ל דהנה ..

את האגרות הראשונות שלא יפול משערות ראש  מבטל, למשל אם הי' אחשורוש וכל אחד הוא נס בפ"עבשונאיהם, 
נס גמור, ממות לחיים. וכן נמי אם לא היתה מקודם גזירה על היהודים כלל, אלא מעיקרא הי' נותן  היהודים ארצה, הי'

 .את העמלקים והרגו בהם, באופן זה שאיש לא עמד בפניהם הי' ג"כ נס גמור רשות ליהודים להרוג
ה מלחמת יהושע, וקודם קודם המשכן הית ידוע שמקודם בנין הבית צריך למחיית עמלק,כי  ,וזה הי' מתבקש בעת הזאת

שהיו  )כ"א רע"ב(עד הכרית כל זכר באדום שבש"ס ב"ב )מל"א י"א( בנין בית ראשון היתה מלחמת שאול ואח"כ מלחמת דוד 
עמלקים, וקודם בנין בית שני היתה מחיית עמלק בימי המן, וקודם בנין העתיד תתקיים מחיית עמלק לגמרי, וא"כ לא הי' 

י בלתי שהיתה מחיית עמלק מקודם, אך בעודם בגלות הי' בלתי אפשר שישראל יאזרו חיל לאחוז אפשר להיות בנין בית שנ
 חרב וקשת מלחמה. 

וכמ"ש בעל צרור המור דמש"ה סמיך  שלאו דוקא בנין הבית לא הי' אפשר, אלא גם העלי' לא"י נמי לא הי' אפשרונראה 
, ובודאי עמלק הי' מעכב ביאתן של ישראל לארץך עמלק כי פרשת והי' כי תבוא אל הארץ אחר פרשת זכור את אשר עשה ל

כמו שהי' מעכב ביאתן לארץ בימי יהושע, כן נמי הי' מעכב ביאתן בימי עזרא, שלא היתה יכולה לצאת לפועל כי אם 
שתקדם לה מלחמת עמלק, ובעודם בגלות לא הי' אפשר להיות מלחמת עמלק, והי' זה תלוי בזה, וזה בזה, עד שלא הי' 

 מקום לצייר בנפש איך תצא לפועל. 
והשיג את תאוות לבו מאחשורוש וכתב האגרות הראשונות, ואח"כ בבוא אסתר  אבל מה' היתה זאת שהמן התגרה בישראל

לפני המלך לא היתה לו שום עצה להעביר את הגזירה, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב 
ולא היתה לאחשורוש שום עצה, ובע"כ שלא בטובתו הי' מוכרח היתה זאת[  נמי מאת ה'פו"מ ]ובודאי גם זה שהי' בדת 

כמבואר בספה"ק, ויצאה לפועל מלחמת עמלק ברישא ונפתח הפתח לעלי'  להפוך הדבר שישלטו היהודים המה בשונאיהם
 . הרי בנס זה נכללו שני נסיםלא"י ולבנות בהמ"ק, ומ"מ 

 

 ב /ירושלמי מסכת ברכות דף ד .20
אמר רבי יוסי בי רבי בון הדא איילתא דשחרא מאן דאמר כוכבתא היא טעיא זימנין דהיא מקדמא וזימנין דהיא מאחרה. 

 מאי כדון כמין תרין דקורנין דנהור דסלקין מן מדינחא ומנהרין. 
שבקע אורה. אמר דלמא רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר 

רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בי רבי כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימאה קימאה כל מה שהיא הולכת היא 
רבה והולכת. מאי טעמא כי אשב בחושך ה' אור לי. כך בתחילה 'ומרדכי יושב בשער המלך' ואחר כך 'ויקח המן את הלבוש 

שער המלך' ואחר כך 'ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות' ואח"כ 'ליהודים היתה ואת הסוס' ואחר כך 'וישב מרדכי אל 
 אורה ושמחה'.
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