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פרק א
א וַ יְ ִהי ִּב ֵימי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש הוּא ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַה ּמֹלֵ ְך ֵמהֹדּ וּ וְ ַעד־כּ ׁוּש ׁ ֶשבַ ע וְ ֶעשְׂ ִרים ֵוּמ ָאה ְמ ִדינָ ה :ב ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם
וּשן ַה ִּב ָירה :ג ִּב ׁ ְשנַ ת ׁ ָשלוֹ ׁש לְ ָמלְ כוֹ ָעשָׂ ה ִמ ׁ ְש ֶּתה
ְּכ ׁ ֶשבֶ ת | ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַעל ִּכ ֵּסא ַמלְ כוּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ְּב ׁש ׁ ַ
ת־עשר ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ
לְ כָ ל־שָׂ ָריו וַ ֲעבָ ָדיו ֵחיל | ּ ָפ ַרס ָוּמ ַדי ַה ּ ַפ ְר ְּת ִמים וְ שָׂ ֵרי ַה ְּמ ִדינוֹ ת לְ ָפנָ יו :ד ְּב ַה ְראֹתוֹ ֶא ׁ ֶ
ל־ה ָעם
דוּלתוֹ יָ ִמים ַר ִּבים ׁ ְשמוֹ נִ ים ְוּמ ַאת יוֹ ם :ה וּבִ ְמלוֹ את | ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה ָעשָׂ ה ַה ֶּמלֶ ְך לְ כָ ָ
וְ ֶאת־יְ ָקר ִּת ְפ ֶא ֶרת ְּג ָּ
ד־ק ָטן ִמ ׁ ְש ֶּתה ׁ ִשבְ ַעת יָ ִמים ַּב ֲחצַ ר ִּג ַּנת ִּב ַיתן ַה ֶּמלֶ ְך :ו חוּר | ַּכ ְר ּ ַפס ְוּתכֵ לֶ ת
וּשן ַה ִּב ָירה לְ ִמ ָּגדוֹ ל וְ ַע ָ
ַה ִּנ ְמצְ ִאים ְּב ׁש ׁ ַ
ָאחוּז ְּב ַחבְ לֵ י־בוּץ וְ ַא ְר ָּג ָמן ַע ְּ
ל־גלִ ילֵ י כֶ ֶסף וְ ַע ּמ ֵוּדי ׁ ֵש ׁש ִמ ּטוֹ ת | זָ ָהב וָ כֶ ֶסף ַעל ִרצְ ַפת ַּב ַהט־וָ ׁ ֵש ׁש וְ ַדר וְ ס ָֹח ֶרת:
ז וְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ִּבכְ לֵ י זָ ָהב וְ כֵ לִ ים ִמ ֵּכלִ ים ׁשוֹ נִ ים וְ יֵ ין ַמלְ כוּת ָרב ְּכיַ ד ַה ֶּמלֶ ְך :ח וְ ַה ׁ ּ ְש ִת ָ ּיה כַ דָּ ת ֵאין אֹנֵ ס ִּכי־כֵ ן | יִ ַּסד
ל־רב ֵּביתוֹ לַ ֲעשׂ וֹ ת ִּכ ְרצוֹ ן ִא ׁיש־וָ ִא ׁיש :ט ַּגם וַ ׁ ְש ִּתי ַה ַּמלְ ָּכה ָעשְׂ ָתה ִמ ׁ ְש ֵּתה נָ ׁ ִשים ֵּבית ַה ַּמלְ כוּת ֲא ׁ ֶשר
ַה ֶּמלֶ ְך ַעל ָּכ ַ
הוּמן ִּב ְ ּז ָתא ַח ְרבוֹ נָ א ִּבגְ ָתא וַ ֲאבַ גְ ָתא זֵ ַתר
ב־ה ֶּמלֶ ְך ַּב ָ ּייִ ן ָא ַמר לִ ְמ ָ
לַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש :י ַּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשבִ ִיעי ְּכטוֹ ב לֵ ַ
ת־פנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש :יא לְ ָהבִ יא ֶאת־וַ ׁ ְש ִּתי ַה ַּמלְ ָּכה לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך
וְ כַ ְר ַּכס ׁ ִשבְ ַעת ַה ָּס ִר ִיסים ַה ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶא ּ ְ
ְּבכֶ ֶתר ַמלְ כוּת לְ ַה ְראוֹ ת ָה ַע ִּמים וְ ַה ּ ָׂש ִרים ֶאת־יָ ְפיָ ּה ִּכי־טוֹ בַ ת ַמ ְר ֶאה ִהיא :יב וַ ְּת ָמ ֵאן ַה ַּמלְ ָּכה וַ ׁ ְש ִּתי לָ בוֹ א ִּב ְדבַ ר
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך לַ ֲחכָ ִמים י ְֹד ֵעי ָה ִע ִּתים ִּכי־כֵ ן
ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר ְּביַ ד ַה ָּס ִר ִיסים וַ ִ ּי ְקצֹף ַה ֶּמלֶ ְך ְמאֹד וַ ֲח ָמתוֹ ָּב ֲע ָרה בוֹ  :יג וַ ּי ֶ
דְּ בַ ר ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְפנֵ י ָּכל־י ְֹד ֵעי דָּ ת וָ ִדין :יד וְ ַה ָּקרֹב ֵאלָ יו ַּכ ְר ׁ ְשנָ א ׁ ֵש ָתר ַא ְד ָמ ָתא ַת ְר ׁ ִש ׁיש ֶמ ֶרס ַמ ְר ְסנָ א ְממוּכָ ן ׁ ִשבְ ַעת
ה־ל ֲעשׂ וֹ ת ַּב ַּמלְ ָּכה וַ ׁ ְש ִּתי ַעל | ֲא ׁ ֶשר
אשֹנָ ה ַּב ַּמלְ כוּת :טו ְּכ ָדת ַמ ַּ
שָׂ ֵרי | ּ ָפ ַרס ָוּמ ַדי ר ֵֹאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ַה ּי ׁ ְשבִ ים ִר ׁ
]ממוּכָ ן[ לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַה ּ ָׂש ִרים לֹא
ֹאמר ְמ ֻומכָ ן ְ
ת־מ ֲא ַמר ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ְּביַ ד ַה ָּס ִר ִיסים :טז וַ ּי ֶ
ֹא־עשְׂ ָתה ֶא ַ
ל ָ
ל־מ ִדינוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש:
ל־ה ַע ִּמים ֲא ׁ ֶשר ְּבכָ ְ
ל־כ ָ
ל־ה ּ ָׂש ִרים וְ ַע ָּ
ל־כ ַ
ל־ה ֶּמלֶ ְך לְ בַ דּ וֹ ָעוְ ָתה וַ ׁ ְש ִּתי ַה ַּמלְ ָּכה ִּכי ַע ָּ
ַע ַ
יז

ל־ה ָּנ ׁ ִשים לְ ַהבְ זוֹ ת ַּב ְעלֵ ֶיהן ְּב ֵעינֵ ֶיהן ְּב ָא ְמ ָרם ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ָא ַמר לְ ָהבִ יא
ל־כ ַ
ר־ה ַּמלְ ָּכה ַע ָּ
ִּכי־יֵ צֵ א ְדבַ ַ

ס־וּמ ַדי ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמעוּ ֶאת־דְּ בַ ר ַה ַּמלְ ָּכה
ֹאמ ְרנָ ה | שָׂ רוֹ ת ּ ָפ ַר ָ
ֶאת־וַ ׁ ְש ִּתי ַה ַּמלְ ָּכה לְ ָפנָ יו וְ לֹא־בָ ָאה :יח וְ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ּת ַ
ס־וּמ ַדי וְ לֹא
ר־מלְ כוּת ִמ ְּל ָפנָ יו וְ יִ ָּכ ֵתב ְּב ָד ֵתי ָפ ַר ָ
ל־ה ֶּמלֶ ְך טוֹ ב יֵ צֵ א ְדבַ ַ
ם־ע ַ
לְ כֹל שָׂ ֵרי ַה ֶּמלֶ ְך וּכְ ַדי ִּב ָ ּזיוֹ ן וָ ָקצֶ ף :יט ִא ַ
עוּת ּה ַה ּטוֹ בָ ה ִמ ֶּמ ָּנה :כ וְ נִ ׁ ְש ַמע
כוּת ּה יִ ֵּתן ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְר ָ
ֹא־תבוֹ א וַ ׁ ְש ִּתי לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַוּמלְ ָ
יַ ֲעבוֹ ר ֲא ׁ ֶשר ל ָ
ד־ק ָטן:
ל־ה ָּנ ׁ ִשים יִ ְּתנוּ יְ ָקר לְ בַ ְעלֵ ֶיהן לְ ִמ ָּגדוֹ ל וְ ַע ָ
ל־מלְ כוּתוֹ ִּכי ַר ָּבה ִהיא וְ כָ ַ
ּ ִפ ְתגָ ם ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר־יַ ֲעשֶׂ ה ְּבכָ ַ
ל־מ ִדינוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך
ל־כ ְ
כא וַ ִ ּי ַיטב ַהדָּ בָ ר ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַה ּ ָׂש ִרים וַ ַ ּי ַעשׂ ַה ֶּמלֶ ְך ִּכ ְדבַ ר ְממוּכָ ן :כב וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ְס ָפ ִרים ֶא ָּ
ל־א ׁיש שׂ ֵרר ְּבבֵ יתוֹ ְוּמ ַד ֵּבר ִּכלְ ׁשוֹ ן ַע ּמוֹ :
ל־עם וָ ָעם ִּכלְ ׁשוֹ נוֹ לִ ְהיוֹ ת ָּכ ִ
ל־מ ִדינָ ה ְוּמ ִדינָ ה ִּככְ ָתבָ ּה וְ ֶא ַ
ֶא ְ
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פרק ב
ר־עשָׂ ָתה וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר־נִ גְ זַ ר ָעלֶ ָיה:
א ַא ַחר ַהדְּ בָ ִרים ָה ֵא ֶּלה ְּכ ׁש ְֹך ֲח ַמת ַה ֶּמלֶ ְך ַא ֲח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש זָ כַ ר ֶאת־וַ ׁ ְש ִּתי וְ ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ
י־ה ֶּמלֶ ְך ְמ ׁ ָש ְר ָתיו יְ בַ ְק ׁשוּ לַ ֶּמלֶ ְך נְ ָערוֹ ת ְּבתוּלוֹ ת טוֹ בוֹ ת ַמ ְר ֶאה :ג וְ יַ ְפ ֵקד ַה ֶּמלֶ ְך ּ ְפ ִק ִידים
ֹאמרוּ נַ ֲע ֵר ַ
ב וַ ּי ְ
ל־בית ַה ָּנ ׁ ִשים ֶאל־יַ ד
וּשן ַה ִּב ָירה ֶא ֵּ
ל־ש ׁ ַ
ת־כל־נַ ֲע ָרה־בְ תוּלָ ה טוֹ בַ ת ַמ ְר ֶאה ֶא ׁ
ל־מ ִדינוֹ ת ַמלְ כוּתוֹ וְ יִ ְק ְּבצוּ ֶא ָּ
ְּבכָ ְ
רוּק ֶיהן :ד וְ ַה ַּנ ֲע ָרה ֲא ׁ ֶשר ִּת ַיטב ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ִּת ְמל ְֹך ַּת ַחת וַ ׁ ְש ִּתי וַ ִ ּי ַיטב
ֵהגֶ א ְס ִריס ַה ֶּמלֶ ְך ׁש ֵֹמר ַה ָּנ ׁ ִשים וְ נָ תוֹ ן ַּת ְמ ֵ
ן־ק ׁיש ִא ׁיש
ן־ש ְמ ִעי ֶּב ִ
וּשמוֹ ָמ ְרדֳּ כַ י ֶּבן יָ ִאיר ֶּב ׁ ִ
וּשן ַה ִּב ָירה ׁ ְ
הוּדי ָהיָ ה ְּב ׁש ׁ ַ
ַהדָּ בָ ר ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמלֶ ְך וַ ַ ּי ַעשׂ ֵּכן :ה ִא ׁיש יְ ִ
אצר ֶמלֶ ְך
ם־הגּ ֹלָ ה ֲא ׁ ֶשר ָהגְ לְ ָתה ִעם יְ כָ נְ יָ ה ֶמלֶ ְך־יְ ָ
ירוּשלַ יִ ם ִע ַ
יְ ִמינִ י :ו ֲא ׁ ֶשר ָהגְ לָ ה ִמ ׁ ָ
הוּדה ֲא ׁ ֶשר ֶהגְ לָ ה נְ בוּכַ ְדנֶ ַּ
ת־ת ַֹאר וְ טוֹ בַ ת ַמ ְר ֶאה וּבְ מוֹ ת
ָּבבֶ ל :ז וַ יְ ִהי א ֵֹמן ֶא ֲ
ת־ה ַד ָּסה ִהיא ֶא ְס ֵּתר ַּבת־דּ ֹדוֹ ִּכי ֵאין לָ ּה ָאב וָ ֵאם וְ ַה ַּנ ֲע ָרה יְ ַפ ּ
וּשן ַה ִּב ָירה
ל־ש ׁ ַ
ר־ה ֶּמלֶ ְך וְ ָדתוֹ וּבְ ִה ָּקבֵ ץ נְ ָערוֹ ת ַרבּ וֹ ת ֶא ׁ
ָאבִ ָיה וְ ִא ָּמ ּה לְ ָק ָח ּה ָמ ְרדֳּ כַ י לוֹ לְ בַ ת :ח וַ יְ ִהי ְּב ִה ׁ ּ ָש ַמע דְּ בַ ַ
ל־בית ַה ֶּמלֶ ְך ֶאל־יַ ד ֵהגַ י ׁש ֵֹמר ַה ָּנ ׁ ִשים :ט וַ ִּת ַיטב ַה ַּנ ֲע ָרה בְ ֵעינָ יו וַ ִּת ּ ָׂשא ֶח ֶסד לְ ָפנָ יו
ֶאל־יַ ד ֵהגָ י וַ ִּת ָּל ַקח ֶא ְס ֵּתר ֶא ֵּ
ת־מנוֹ ֶת ָה לָ ֵתת לָ ּה וְ ֵאת ׁ ֶשבַ ע ַה ְּנ ָערוֹ ת ָה ְר ֻאיוֹ ת לָ ֶתת־לָ ּה ִמ ֵּבית ַה ֶּמלֶ ְך וַ יְ ׁ ַש ֶּנ ָה
רוּק ָיה וְ ֶא ָ
ת־ת ְמ ֶ
וַ יְ בַ ֵהל ֶא ַּ
ת־ע ָּמ ּה וְ ֶאת־מוֹ לַ ְד ָּת ּה ִּכי ָמ ְרדֳּ כַ י צִ וָּה ָעלֶ ָיה ֲא ׁ ֶשר
ֹא־ה ִּג ָידה ֶא ְס ֵּתר ֶא ַ
וְ ֶאת־נַ ֲערוֹ ֶת ָיה לְ טוֹ ב ֵּבית ַה ָּנ ׁ ִשים :י ל ִ
ת־שלוֹ ם ֶא ְס ֵּתר ַוּמה־ ֵ ּי ָעשֶׂ ה ָּב ּה:
ית־ה ָּנ ׁ ִשים לָ ַד ַעת ֶא ׁ ְ
ֹא־ת ִּגיד :יא וּבְ כָ ל־יוֹ ם וָ יוֹ ם ָמ ְרדֳּ כַ י ִמ ְת ַה ֵּל ְך לִ ְפנֵ י ֲחצַ ר ֵּב ַ
ל ַ
ל־ה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ִמ ֵּקץ ֱהיוֹ ת לָ ּה ְּכ ַדת ַה ָּנ ׁ ִשים ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר ח ֶֹד ׁש ִּכי ֵּכן
יב וּבְ ַה ִּג ַיע ּתֹר נַ ֲע ָרה וְ נַ ֲע ָרה לָ בוֹ א | ֶא ַ
רוּקי ַה ָּנ ׁ ִשים :יג וּבָ זֶ ה ַה ַּנ ֲע ָרה
רוּק ֶיהן ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים ְּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּמֹר וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים ַּב ְּבשָׂ ִמים וּבְ ַת ְמ ֵ
יִ ְמלְ אוּ יְ ֵמי ְמ ֵ
ד־בית ַה ֶּמלֶ ְך :יד ָּב ֶע ֶרב | ִהיא בָ ָאה
ֹאמר יִ ָּנ ֵתן לָ ּה לָ בוֹ א ִע ָּמ ּה ִמ ֵּבית ַה ָּנ ׁ ִשים ַע ֵּ
ל־א ׁ ֶשר ּת ַ
ל־ה ֶּמלֶ ְך ֵאת ָּכ ֲ
ָּב ָאה ֶא ַ
ל־ה ֶּמלֶ ְך
ֹא־תבוֹ א עוֹ ד ֶא ַ
ל־בית ַה ָּנ ׁ ִשים ׁ ֵשנִ י ֶאל־יַ ד ׁ ַש ֲע ׁ ְשגַ ז ְס ִריס ַה ֶּמלֶ ְך ׁש ֵֹמר ַה ּ ִפילַ גְ ׁ ִשים ל ָ
וּבַ בּ ֶֹקר ִהיא ׁ ָשבָ ה ֶא ֵּ
ת־אבִ ַיחיִ ל דּ ֹד ָמ ְרדֳּ כַ י ֲא ׁ ֶשר לָ ַקח־לוֹ לְ בַ ת לָ בוֹ א
ֹר־א ְס ֵּתר ַּב ֲ
ם־ח ֵפץ ָּב ּה ַה ֶּמלֶ ְך וְ נִ ְק ְר ָאה בְ ׁ ֵשם :טו וּבְ ַה ִּג ַיע ּת ֶ
ִּכי ִא ָ
יס־ה ֶּמלֶ ְך ׁש ֵֹמר ַה ָּנ ׁ ִשים וַ ְּת ִהי ֶא ְס ֵּתר נֹשֵׂ את ֵחן ְּב ֵעינֵ י
ֹאמר ֵהגַ י ְס ִר ַ
ת־א ׁ ֶשר י ַ
ל־ה ֶּמלֶ ְך לֹא בִ ְק ׁ ָשה דָּ בָ ר ִּכי ִאם ֶא ֲ
ֶא ַ
ל־בית ַמלְ כוּתוֹ ַּבח ֶֹד ׁש ָה ֲעשִׂ ִירי הוּא־ח ֶֹד ׁש ֵטבֵ ת
ל־ה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ֶא ֵּ
ָּכל־ר ֶֹא ָיה :טז וַ ִּת ָּל ַקח ֶא ְס ֵּתר ֶא ַ
ל־ה ְּבתוּלֹת וַ ָ ּישֶׂ ם
א־חן וָ ֶח ֶסד לְ ָפנָ יו ִמ ָּכ ַ
ל־ה ָּנ ׁ ִשים וַ ִּת ּ ָׂש ֵ
ת־א ְס ֵּתר ִמ ָּכ ַ
ת־שבַ ע לְ ַמלְ כוּתוֹ  :יז וַ ֶ ּי ֱא ַהב ַה ֶּמלֶ ְך ֶא ֶ
ִּב ׁ ְשנַ ׁ ֶ
ֹאש ּה וַ ַ ּי ְמלִ יכֶ ָה ַּת ַחת וַ ׁ ְש ִּתי :יח וַ ַ ּי ַעשׂ ַה ֶּמלֶ ְך ִמ ׁ ְש ֶּתה גָ דוֹ ל לְ כָ ל־שָׂ ָריו וַ ֲעבָ ָדיו ֵאת ִמ ׁ ְש ֵּתה ֶא ְס ֵּתר
ר־מלְ כוּת ְּבר ׁ ָ
ֶּכ ֶת ַ
ר־ה ֶּמלֶ ְך :כ ֵאין
ישב ְּב ׁ ַש ַע ַ
וַ ֲהנָ ָחה לַ ְּמ ִדינוֹ ת ָעשָׂ ה וַ יִ ֵּתן ַמשְׂ ֵאת ְּכיַ ד ַה ֶּמלֶ ְך :יט וּבְ ִה ָּקבֵ ץ ְּבתוּלוֹ ת ׁ ֵשנִ ית ָוּמ ְרדֳּ כַ י ׁ ֵ
ת־מ ֲא ַמר ָמ ְרדֳּ כַ י ֶא ְס ֵּתר עֹשָׂ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיְ ָתה
ת־ע ָּמ ּה ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ וָּה ָעלֶ ָיה ָמ ְרדֳּ כָ י וְ ֶא ַ
ֶא ְס ֵּתר ַמ ֶּג ֶדת מוֹ לַ ְד ָּת ּה וְ ֶא ַ
י־ס ִר ֵיסי ַה ֶּמלֶ ְך ִמ ׁ ּש ְֹמ ֵרי ַה ַּסף
ר־ה ֶּמלֶ ְך ָקצַ ף ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶר ׁש ׁ ְשנֵ ָ
ישב ְּב ׁ ַש ַע ַ
בְ ָא ְמנָ ה ִא ּתוֹ  :כא ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ָוּמ ְרדֳּ כַ י ׁ ֵ
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר לַ ֶּמלֶ ְך ְּב ׁ ֵשם
וַ יְ בַ ְק ׁשוּ לִ ׁ ְשל ַֹח יָ ד ַּב ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ ׁרש :כב וַ ִ ּיוּ ַָדע ַהדָּ בָ ר לְ ָמ ְרדֳּ כַ י וַ ַ ּי ֵּגד לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה וַ ּת ֶ
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ל־עץ וַ ִ ּי ָּכ ֵתב ְּב ֵס ֶפר דִּ בְ ֵרי ַה ָ ּי ִמים לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך:
ָמ ְרדֳּ כָ י :כג וַ יְ בֻ ַּק ׁש ַהדָּ בָ ר וַ ִ ּי ָּמצֵ א וַ ִ ּי ָּתלוּ ׁ ְשנֵ ֶיהם ַע ֵ
פרק ג
ת־כ ְסאוֹ ֵמ ַעל
ן־ה ְּמ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ י וַ יְ נַ ּ ְׂש ֵאהוּ וַ ָ ּישֶׂ ם ֶא ִּ
א ַא ַחר | ַהדְּ בָ ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּגדַּ ל ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ֶאת־ ָה ָמן ֶּב ַ
ר־ב ׁ ַש ַער ַה ֶּמלֶ ְך כּ ְֹר ִעים ִוּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים לְ ָה ָמן ִּכי־כֵ ן צִ וָּה־לוֹ ַה ֶּמלֶ ְך
ל־עבְ ֵדי ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶש ְּ
ל־ה ּ ָׂש ִרים ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ  :ב וְ כָ ַ
ָּכ ַ
ר־ב ׁ ַש ַער ַה ֶּמלֶ ְך לְ ָמ ְרדֳּ כָ י ַמדּ ַוּע ַא ָּתה עוֹ בֵ ר ֵאת
ֹאמרוּ ַעבְ ֵדי ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶש ְּ
ָוּמ ְרדֳּ כַ י לֹא יִ כְ ַרע וְ לֹא יִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה :ג וַ ּי ְ
]כ ָא ְמ ָרם[ ֵאלָ יו יוֹ ם וָ יוֹ ם וְ לֹא ׁ ָש ַמע ֲאלֵ ֶיהם וַ ַ ּי ִּגידוּ לְ ָה ָמן לִ ְראוֹ ת ֲהיַ ַע ְמדוּ דִּ בְ ֵרי
ִמצְ וַ ת ַה ֶּמלֶ ְך :ד וַ יְ ִהי ְּב ָא ְמ ָרם ְּ
י־אין ָמ ְרדֳּ כַ י כּ ֵֹר ַע ִוּמ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה לוֹ וַ ִ ּי ָּמלֵ א ָה ָמן ֵח ָמה :ו וַ ִ ּיבֶ ז
הוּדי :ה וַ ַ ּי ְרא ָה ָמן ִּכ ֵ
י־ה ִּגיד לָ ֶהם ֲא ׁ ֶשר־הוּא יְ ִ
ָמ ְרדֳּ כַ י ִּכ ִ
הוּדים ֲא ׁ ֶשר
ל־ה ְ ּי ִ
ת־כ ַ
ת־עם ָמ ְרדֳּ כָ י וַ יְ בַ ֵּק ׁש ָה ָמן לְ ַה ׁ ְש ִמיד ֶא ָּ
י־ה ִּגידוּ לוֹ ֶא ַ
ְּב ֵעינָ יו לִ ׁ ְשלֹח יָ ד ְּב ָמ ְרדֳּ כַ י לְ בַ דּ וֹ ִּכ ִ
אשוֹ ן הוּא־ח ֶֹד ׁש נִ ָיסן ִּב ׁ ְשנַ ת ׁ ְש ֵּתים ֶעשְׂ ֵרה לַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש
ל־מלְ כוּת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַעם ָמ ְרדֳּ כָ י :ז ַּבח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
ְּבכָ ַ
ֹאמר ָה ָמן לַ ֶּמלֶ ְך
ים־עשָׂ ר הוּא־ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר :ח וַ ּי ֶ
ִה ּ ִפיל ּפוּר הוּא ַהגּ וֹ ָרל לִ ְפנֵ י ָה ָמן ִמ ּיוֹ ם | לְ יוֹ ם ֵוּמח ֶֹד ׁש לְ ח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ ָ
ל־עם וְ ֶאת־דָּ ֵתי
כוּת ָך וְ ָד ֵת ֶיהם ׁשֹנוֹ ת ִמ ָּכ ָ
ם־א ָחד ְמ ֻפ ָ ּזר ְוּמפ ָֹרד ֵּבין ָה ַע ִּמים ְּבכֹל ְמ ִדינוֹ ת ַמלְ ֶ
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש יֶ ׁ ְשנוֹ ַע ֶ
ר־כ ֶסף
ל־ה ֶּמלֶ ְך טוֹ ב יִ ָּכ ֵתב לְ ַא ְּב ָדם וַ ֲעשֶׂ ֶרת ֲאלָ ִפים ִּכ ַּכ ֶּ
ם־ע ַ
ין־ש ֶֹוה לְ ַה ִּנ ָיחם :ט ִא ַ
ַה ֶּמלֶ ְך ֵאינָ ם עֹשִׂ ים וְ לַ ֶּמלֶ ְך ֵא ׁ
ֶא ׁ ְשקוֹ ל ַעל־יְ ֵדי עֹשֵׂ י ַה ְּמלָ אכָ ה לְ ָהבִ יא ֶא ִּ
ת־ט ַּב ְע ּתוֹ ֵמ ַעל יָ דוֹ וַ ִ ּי ְּתנָ ּה לְ ָה ָמן
ל־גנְ זֵ י ַה ֶּמלֶ ְך :י וַ ָ ּי ַסר ַה ֶּמלֶ ְך ֶא ַ
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך לְ ָה ָמן ַה ֶּכ ֶסף נָ תוּן לָ ְך וְ ָה ָעם לַ ֲעשׂ וֹ ת בּ וֹ ַּכ ּטוֹ ב ְּב ֵעינֶ ָיך:
הוּדים :יא וַ ּי ֶ
ן־ה ְּמ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ י צ ֵֹרר ַה ְ ּי ִ
ֶּב ַ
ל־א ׁ ֶשר־צִ וָּה ָה ָמן ֶאל
אשוֹ ן ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָעשָׂ ר יוֹ ם בּ וֹ וַ ִ ּי ָּכ ֵתב ְּככָ ֲ
יב וַ ִ ּי ָּק ְראוּ ס ְֹפ ֵרי ַה ֶּמלֶ ְך ַּבח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
ל־מ ִדינָ ה ְוּמ ִדינָ ה וְ ֶאל־שָׂ ֵרי ַעם וָ ָעם ְמ ִדינָ ה ְוּמ ִדינָ ה ִּככְ ָתבָ ּה וְ ַעם וָ ָעם
ל־ה ּ ַפחוֹ ת ֲא ׁ ֶשר | ַע ְ
י־ה ֶּמלֶ ְך וְ ֶא ַ
ֲא ַח ׁ ְשדַּ ְר ּ ְפנֵ ַ
ל־מ ִדינוֹ ת
ל־כ ְ
ִּכלְ ׁשוֹ נוֹ ְּב ׁ ֵשם ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ ׁרש נִ כְ ָּתב וְ נֶ ְח ָּתם ְּב ַט ַּב ַעת ַה ֶּמלֶ ְך :יג וְ נִ ׁ ְשלוֹ ַח ְס ָפ ִרים ְּביַ ד ָה ָרצִ ים ֶא ָּ
הוּדים ִמ ַּנ ַער וְ ַעד־זָ ֵקן ַטף וְ נָ ׁ ִשים ְּביוֹ ם ֶא ָחד ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָעשָׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש
ל־ה ְ ּי ִ
ת־כ ַ
ַה ֶּמלֶ ְך לְ ַה ׁ ְש ִמיד לַ ֲהרֹג וּלְ ַא ֵּבד ֶא ָּ
ל־ה ַע ִּמים
ל־מ ִדינָ ה ְוּמ ִדינָ ה ָּגלוּי לְ כָ ָ
וּשלָ לָ ם לָ בוֹ ז :יד ּ ַפ ְת ׁ ֶשגֶ ן ַה ְּכ ָתב לְ ִה ָּנ ֵתן דָּ ת ְּבכָ ְ
ים־עשָׂ ר הוּא־ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ׁ ְ
ׁ ְשנֵ ָ
וּשן ַה ִּב ָירה וְ ַה ֶּמלֶ ְך וְ ָה ָמן יָ ׁ ְשבוּ
חוּפים ִּב ְדבַ ר ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַהדָּ ת נִ ְּתנָ ה ְּב ׁש ׁ ַ
לִ ְהיוֹ ת ֲע ִת ִדים לַ ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה :טו ָה ָרצִ ים יָ צְ אוּ ְד ִ
וּשן נָ בוֹ כָ ה:
לִ ׁ ְש ּתוֹ ת וְ ָה ִעיר ׁש ׁ ָ
פרק ד
ת־בגָ ָדיו וַ ִ ּילְ ַּב ׁש שַׂ ק וָ ֵא ֶפר וַ ֵ ּיצֵ א ְּבתוֹ ְך ָה ִעיר וַ ִ ּיזְ ַעק זְ ָע ָקה
ל־א ׁ ֶשר נַ ֲעשָׂ ה וַ ִ ּי ְק ַרע ָמ ְרדֳּ כַ י ֶא ְּ
ת־כ ֲ
א ָוּמ ְרדֳּ כַ י יָ ַדע ֶא ָּ
ל־מ ִדינָ ה ְוּמ ִדינָ ה
בוּש שָׂ ק :ג וּבְ כָ ְ
ל־ש ַער ַה ֶּמלֶ ְך ִּבלְ ׁ
ר־ה ֶּמלֶ ְך ִּכי ֵאין לָ בוֹ א ֶא ׁ ַ
גְ דֹלָ ה ָוּמ ָרה :ב וַ ָ ּיבוֹ א ַעד לִ ְפנֵ י ׁ ַש ַע ַ
הוּדים וְ צוֹ ם וּבְ כִ י ִוּמ ְס ּ ֵפד שַׂ ק וָ ֵא ֶפר יֻ ַּצע לָ ַר ִּבים :ד וַ ָּתבוֹ אינָ ה
ר־ה ֶּמלֶ ְך וְ ָדתוֹ ַמ ִּג ַיע ֵאבֶ ל ָּגדוֹ ל לַ ְ ּי ִ
ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר דְּ בַ ַ
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ת־מ ְרדֳּ כַ י
]וַ ָּתבוֹ אנָ ה[ נַ ֲערוֹ ת ֶא ְס ֵּתר וְ ָס ִר ֶיס ָיה וַ ַ ּי ִּגידוּ לָ ּה וַ ִּת ְת ַחלְ ַחל ַה ַּמלְ ָּכה ְמאֹד וַ ִּת ׁ ְשלַ ח ְּבגָ ִדים לְ ַהלְ ִּב ׁיש ֶא ָ
ל־מ ְרדֳּ כָ י
וּלְ ָה ִסיר שַׂ ּקוֹ ֵמ ָעלָ יו וְ לֹא ִק ֵּבל :ה וַ ִּת ְק ָרא ֶא ְס ֵּתר לַ ֲה ָת ְך ִמ ָּס ִר ֵיסי ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱע ִמיד לְ ָפנֶ ָיה וַ ְּתצַ וֵּהוּ ַע ָ
ר־ה ֶּמלֶ ְך :ז וַ ַ ּי ֶּגד־לוֹ ָמ ְרדֳּ כַ י ֵאת
ל־רחוֹ ב ָה ִעיר ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ י ׁ ַש ַע ַ
ל־מ ְרדֳּ כָ י ֶא ְ
ל־מה־ ֶ ּזה :ו וַ ֵ ּיצֵ א ֲה ָת ְך ֶא ָ
לָ ַד ַעת ַמה־ ֶ ּזה וְ ַע ַ
ל־א ׁ ֶשר ָק ָרהוּ וְ ֵאת | ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ֶּכ ֶסף ֲא ׁ ֶשר ָא ַמר ָה ָמן לִ ׁ ְשקוֹ ל ַע ִּ
הוּדים[ לְ ַא ְּב ָדם:
]ב ְ ּי ִ
הוּדיים ַּ
ל־גנְ זֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ַּב ְ ּי ִ
ָּכ ֲ
ת־א ְס ֵּתר וּלְ ַה ִּגיד לָ ּה וּלְ צַ וּוֹ ת ָעלֶ ָיה
וּשן לְ ַה ׁ ְש ִמ ָידם נָ ַתן לוֹ לְ ַה ְראוֹ ת ֶא ֶ
ב־הדָּ ת ֲא ׁ ֶשר־נִ ַּתן ְּב ׁש ׁ ָ
ת־פ ְת ׁ ֶשגֶ ן ְּכ ָת ַ
ח וְ ֶא ּ ַ
ֹאמר
ל־ע ָּמ ּה :ט וַ ָ ּיבוֹ א ֲה ָת ְך וַ ַ ּי ֵּגד לְ ֶא ְס ֵּתר ֵאת דִּ בְ ֵרי ָמ ְרדֳּ כָ י :י וַ ּת ֶ
ל־ה ֶּמלֶ ְך לְ ִה ְת ַח ֶּנן־לוֹ וּלְ בַ ֵּק ׁש ִמ ְּל ָפנָ יו ַע ַ
לָ בוֹ א ֶא ַ
ל־א ׁיש וְ ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר
ם־מ ִדינוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך יוֹ ְד ִעים ֲא ׁ ֶשר ָּכ ִ
ל־עבְ ֵדי ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַע ְ
ל־מ ְרדֳּ כָ י :יא ָּכ ַ
ֶא ְס ֵּתר לַ ֲה ָת ְך וַ ְּתצַ וֵּהוּ ֶא ָ
ל־ה ָחצֵ ר ַה ּ ְפנִ ִימית ֲא ׁ ֶשר לֹא־יִ ָּק ֵרא ַא ַחת דָּ תוֹ לְ ָה ִמית לְ בַ ד ֵמ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ׁ ִשיט־לוֹ ַה ֶּמלֶ ְך
ל־ה ֶּמלֶ ְך ֶא ֶ
א־א ַ
יָ בוֹ ֶ
ל־ה ֶּמלֶ ְך זֶ ה ׁ ְשלוֹ ׁ ִשים יוֹ ם :יב וַ ַ ּי ִּגידוּ לְ ָמ ְרדֳּ כָ י ֵאת דִּ בְ ֵרי ֶא ְס ֵּתר:
אתי לָ בוֹ א ֶא ַ
ת־ש ְרבִ יט ַה ָ ּז ָהב וְ ָחיָ ה וַ ֲאנִ י לֹא נִ ְק ֵר ִ
ֶא ׁ ַ
ם־ה ֲח ֵר ׁש
הוּדים :יד ִּכי ִא ַ
ל־ה ְ ּי ִ
ית־ה ֶּמלֶ ְך ִמ ָּכ ַ
ל־ת ַד ִּמי בְ נַ ְפ ׁ ֵש ְך לְ ִה ָּמלֵ ט ֵּב ַ
ל־א ְס ֵּתר ַא ְּ
ֹאמר ָמ ְרדֳּ כַ י לְ ָה ׁ ִשיב ֶא ֶ
יג וַ ּי ֶ
ית־אבִ ְיך ּתֹאבֵ דוּ ִוּמי יוֹ ֵד ַע ִאם־לְ ֵעת
הוּדים ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר וְ ַא ְּת וּבֵ ָ
ישי ָּב ֵעת ַה ּזֹאת ֶרוַ ח וְ ַה ָּצלָ ה יַ ֲעמוֹ ד לַ ְ ּי ִ
ַּת ֲח ִר ׁ ִ
וּשן
הוּדים ַה ִּנ ְמצְ ִאים ְּב ׁש ׁ ָ
ל־ה ְ ּי ִ
ת־כ ַ
ל־מ ְרדֳּ כָ י :טז לֵ ְך ְּכנוֹ ס ֶא ָּ
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר לְ ָה ׁ ִשיב ֶא ָ
ָּכזֹאת ִה ַּג ַע ְּת לַ ַּמלְ כוּת :טו וַ ּת ֶ
ל־ה ֶּמלֶ ְך
ם־אנִ י וְ נַ ֲער ַֹתי ָאצוּם ֵּכן וּבְ כֵ ן ָאבוֹ א ֶא ַ
לשת יָ ִמים לַ יְ לָ ה וָ יוֹ ם ַּג ֲ
ל־ת ׁ ְש ּתוּ ׁ ְש ׁ ֶ
ל־תֹאכְ לוּ וְ ַא ִּ
וְ צוּמוּ ָעלַ י וְ ַא ּ
ֲא ׁ ֶשר לֹא־כַ דָּ ת וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָאבַ ְד ִּתי ָאבָ ְד ִּתי :יז וַ ַ ּי ֲעבֹר ָמ ְרדָּ כָ י וַ ַ ּי ַעשׂ ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר־צִ וּ ְָתה ָעלָ יו ֶא ְס ֵּתר:
פרק ה
ית־ה ֶּמלֶ ְך ַה ּ ְפנִ ִימית נֹכַ ח ֵּבית ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַה ֶּמלֶ ְך
ישי וַ ִּתלְ ַּב ׁש ֶא ְס ֵּתר ַמלְ כוּת וַ ַּת ֲעמֹד ַּב ֲחצַ ר ֵּב ַ
א וַ יְ ִהי | ַּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ת־א ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה ע ֶֹמ ֶדת ֶּב ָחצֵ ר
ל־כ ֵּסא ַמלְ כוּתוֹ ְּבבֵ ית ַה ַּמלְ כוּת נֹכַ ח ּ ֶפ ַתח ַה ָּביִ ת :ב וַ יְ ִהי כִ ְראוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך ֶא ֶ
יוֹ ׁ ֵשב ַע ִּ
ֹאש ַה ׁ ּ ַש ְרבִ יט:
ת־ש ְרבִ יט ַה ָ ּז ָהב ֲא ׁ ֶשר ְּביָ דוֹ וַ ִּת ְק ַרב ֶא ְס ֵּתר וַ ִּת ַּגע ְּבר ׁ
נָ שְׂ ָאה ֵחן ְּב ֵעינָ יו וַ ּיוֹ ׁ ֶשט ַה ֶּמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּתר ֶא ׁ ַ
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר
ד־חצִ י ַה ַּמלְ כוּת וְ יִ ָּנ ֵתן לָ ְך :ד וַ ּת ֶ
ה־ב ָּק ׁ ָש ֵת ְך ַע ֲ
ה־ל ְך ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה ַוּמ ַּ
ֹאמר לָ ּה ַה ֶּמלֶ ְך ַמ ָּ
ג וַ ּי ֶ
ת־ה ָמן
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ַמ ֲהרוּ ֶא ָ
ר־עשִׂ ִיתי לוֹ  :ה וַ ּי ֶ
ל־ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
ל־ה ֶּמלֶ ְך טוֹ ב יָ בוֹ א ַה ֶּמלֶ ְך וְ ָה ָמן ַה ּיוֹ ם ֶא ַ
ם־ע ַ
ִא ַ
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּתר ְּב ִמ ׁ ְש ֵּתה
ר־עשְׂ ָתה ֶא ְס ֵּתר :ו וַ ּי ֶ
ל־ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת־דְּ בַ ר ֶא ְס ֵּתר וַ ָ ּיבֹא ַה ֶּמלֶ ְך וְ ָה ָמן ֶא ַ
ֹאמר ׁ ְש ֵאלָ ִתי וּבַ ָּק ׁ ָש ִתי:
ד־חצִ י ַה ַּמלְ כוּת וְ ֵת ָעשׂ :ז וַ ַּת ַען ֶא ְס ֵּתר וַ ּת ַ
ה־ב ָּק ׁ ָש ֵת ְך ַע ֲ
ה־ש ֵאלָ ֵת ְך וְ יִ ָּנ ֵתן לָ ְך ַוּמ ַּ
ַה ַ ּייִ ן ַמ ׁ ּ ְ
ת־ב ָּק ׁ ָש ִתי יָ בוֹ א ַה ֶּמלֶ ְך וְ ָה ָמן
ת־ש ֵאלָ ִתי וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶא ַּ
ל־ה ֶּמלֶ ְך טוֹ ב לָ ֵתת ֶא ׁ ְ
ם־ע ַ
אתי ֵחן ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמלֶ ְך וְ ִא ַ
ם־מצָ ִ
ח ִא ָ
ל־ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶשר ֶא ֱעשֶׂ ה לָ ֶהם ָוּמ ָחר ֶא ֱעשֶׂ ה ִּכ ְדבַ ר ַה ֶּמלֶ ְך :ט וַ ֵ ּיצֵ א ָה ָמן ַּב ּיוֹ ם ַההוּא שָׂ ֵמ ַח וְ טוֹ ב לֵ ב וְ כִ ְראוֹ ת
ֶא ַ
ל־מ ְרדֳּ כַ י ֵח ָמה :י וַ ִ ּי ְת ַא ּ ַפק ָה ָמן וַ ָ ּיבוֹ א
ֹא־קם וְ לֹא־זָ ע ִמ ֶּמנּוּ וַ ִ ּי ָּמלֵ א ָה ָמן ַע ָ
ת־מ ְרדֳּ כַ י ְּב ׁ ַש ַער ַה ֶּמלֶ ְך וְ ל ָ
ָה ָמן ֶא ָ
ל־א ׁ ֶשר
ת־כבוֹ ד ָע ׁ ְשרוֹ וְ רֹב ָּבנָ יו וְ ֵאת ָּכ ֲ
ל־ביתוֹ וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח וַ ָ ּיבֵ א ֶאת־א ֲֹהבָ יו וְ ֶאת־זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ  :יא וַ יְ ַס ּ ֵפר לָ ֶהם ָה ָמן ֶא ְּ
ֶא ֵּ
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ֹא־הבִ ָיאה ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה
ֹאמר ָה ָמן ַאף ל ֵ
ל־ה ּ ָׂש ִרים וְ ַעבְ ֵדי ַה ֶּמלֶ ְך :יב וַ ּי ֶ
ִּגדְּ לוֹ ַה ֶּמלֶ ְך וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר נִ ּ ְׂשאוֹ ַע ַ
ם־ה ֶּמלֶ ְך :יג וְ כָ ל־זֶ ה ֵאינֶ נּוּ ׁש ֶֹוה
ר־עשָׂ ָתה ִּכי ִאם־אוֹ ִתי וְ גַ ם־לְ ָמ ָחר ֲאנִ י ָקרוּא־לָ ּה ִע ַ
ל־ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
ם־ה ֶּמלֶ ְך ֶא ַ
ִע ַ
ֹאמר לוֹ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ כָ ל־א ֲֹהבָ יו
הוּדי יוֹ ׁ ֵשב ְּב ׁ ַש ַער ַה ֶּמלֶ ְך :יד וַ ּת ֶ
ת־מ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּי ִ
ל־עת ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ר ֶֹאה ֶא ָ
לִ י ְּבכָ ֵ
ל־ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה שָׂ ֵמ ַח
ם־ה ֶּמלֶ ְך ֶא ַ
ֹא־ע ַ
ת־מ ְרדֳּ כַ י ָעלָ יו וּב ִ
וּ־עץ ָּגב ַֹּה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ָּמה וּבַ בּ ֶֹקר | ֱאמֹר לַ ֶּמלֶ ְך וְ יִ ְתלוּ ֶא ָ
יַ ֲעשׂ ֵ
וַ ִ ּי ַיטב ַהדָּ בָ ר לִ ְפנֵ י ָה ָמן וַ ַ ּי ַעשׂ ָה ֵעץ:
פרק ו
ת־ס ֶפר ַה ִ ּזכְ רֹנוֹ ת דִּ בְ ֵרי ַה ָ ּי ִמים וַ ִ ּי ְהיוּ נִ ְק ָר ִאים לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך:
ֹאמר לְ ָהבִ יא ֶא ֵ
א ַּב ַּליְ לָ ה ַההוּא נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת ַה ֶּמלֶ ְך וַ ּי ֶ
ל־בגְ ָתנָ א וָ ֶת ֶר ׁש ׁ ְשנֵ י ָס ִר ֵיסי ַה ֶּמלֶ ְך ִמ ׁ ּש ְֹמ ֵרי ַה ַּסף ֲא ׁ ֶשר ִּב ְק ׁשוּ לִ ׁ ְשל ַֹח יָ ד
ב וַ ִ ּי ָּמצֵ א כָ תוּב ֲא ׁ ֶשר ִה ִּגיד ָמ ְרדֳּ כַ י ַע ִּ
ֹאמרוּ נַ ֲע ֵרי ַה ֶּמלֶ ְך ְמ ׁ ָש ְר ָתיו
דוּלה לְ ָמ ְרדֳּ כַ י ַעל־זֶ ה וַ ּי ְ
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ַמה־ ַּנ ֲעשָׂ ה יְ ָקר וּגְ ָּ
ַּב ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש :ג וַ ּי ֶ
ית־ה ֶּמלֶ ְך ַה ִחיצוֹ נָ ה לֵ אמֹר לַ ֶּמלֶ ְך לִ ְתלוֹ ת
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ִמי בֶ ָחצֵ ר וְ ָה ָמן ָּבא לַ ֲחצַ ר ֵּב ַ
לֹא־נַ ֲעשָׂ ה ִע ּמוֹ דָּ בָ ר :ד וַ ּי ֶ
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך יָ בוֹ א :ו וַ ָ ּיבוֹ א
ֹאמרוּ נַ ֲע ֵרי ַה ֶּמלֶ ְך ֵאלָ יו ִה ֵּנה ָה ָמן ע ֵֹמד ֶּב ָחצֵ ר וַ ּי ֶ
ר־הכִ ין לוֹ  :ה וַ ּי ְ
ל־ה ֵעץ ֲא ׁ ֶש ֵ
ת־מ ְרדֳּ כַ י ַע ָ
ֶא ָ
ֹאמר ָה ָמן ְּבלִ בּ וֹ לְ ִמי יַ ְח ּפֹץ ַה ֶּמלֶ ְך לַ ֲעשׂ וֹ ת
ֹאמר לוֹ ַה ֶּמלֶ ְך ַמה־לַ ֲעשׂ וֹ ת ָּב ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמלֶ ְך ָח ֵפץ ִּב ָיקרוֹ וַ ּי ֶ
ָה ָמן וַ ּי ֶ
בוּש ַמלְ כוּת ֲא ׁ ֶשר לָ בַ ׁש־בּ וֹ
ל־ה ֶּמלֶ ְך ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמלֶ ְך ָח ֵפץ ִּב ָיקרוֹ  :ח יָ בִ יאוּ לְ ׁ
ֹאמר ָה ָמן ֶא ַ
יְ ָקר יוֹ ֵתר ִמ ֶּמ ִּני :ז וַ ּי ֶ
ד־א ׁיש ִמ ּ ָׂש ֵרי
בוּש וְ ַה ּסוּס ַעל־יַ ִ
ֹאשוֹ  :ט וְ נָ תוֹ ן ַה ְּל ׁ
ַה ֶּמלֶ ְך וְ סוּס ֲא ׁ ֶשר ָרכַ ב ָעלָ יו ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ׁ ֶשר נִ ַּתן ֶּכ ֶתר ַמלְ כוּת ְּבר ׁ
ל־ה ּסוּס ִּב ְרחוֹ ב ָה ִעיר וְ ָק ְראוּ לְ ָפנָ יו
ת־ה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמלֶ ְך ָח ֵפץ ִּב ָיקרוֹ וְ ִה ְר ִּכיבֻ הוּ ַע ַ
ַה ֶּמלֶ ְך ַה ּ ַפ ְר ְּת ִמים וְ ִהלְ ִּב ׁישוּ ֶא ָ
ת־ה ּסוּס ַּכ ֲא ׁ ֶשר
בוּש וְ ֶא ַ
ת־ה ְּל ׁ
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך לְ ָה ָמן ַמ ֵהר ַקח ֶא ַ
ָּככָ ה יֵ ָעשֶׂ ה לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמלֶ ְך ָח ֵפץ ִּב ָיקרוֹ  :י וַ ּי ֶ
ל־ת ּ ֵפל דָּ בָ ר ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ָּת :יא וַ ִ ּי ַּקח ָה ָמן
הוּדי ַה ּיוֹ ׁ ֵשב ְּב ׁ ַש ַער ַה ֶּמלֶ ְך ַא ַּ
דִּ ַּב ְר ָּת וַ ֲעשֵׂ ה־כֵ ן לְ ָמ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּי ִ
ת־מ ְרדֳּ כָ י וַ ַ ּי ְר ִּכיבֵ הוּ ִּב ְרחוֹ ב ָה ִעיר וַ ִ ּי ְק ָרא לְ ָפנָ יו ָּככָ ה יֵ ָעשֶׂ ה לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמלֶ ְך
ת־ה ּסוּס וַ ַ ּילְ ֵּב ׁש ֶא ָ
בוּש וְ ֶא ַ
ת־ה ְּל ׁ
ֶא ַ
ֹאש :יג וַ יְ ַס ּ ֵפר ָה ָמן לְ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ
ל־ביתוֹ ָאבֵ ל וַ ֲחפוּי ר ׁ
ל־ש ַער ַה ֶּמלֶ ְך וְ ָה ָמן נִ ְד ַחף ֶא ֵּ
ָח ֵפץ ִּב ָיקרוֹ  :יב וַ ָ ּי ׁ ָשב ָמ ְרדֳּ כַ י ֶא ׁ ַ
הוּדים ָמ ְרדֳּ כַ י ֲא ׁ ֶשר ַה ִחלּ וֹ ָת לִ נְ ּפֹל
ֹאמרוּ לוֹ ֲחכָ ָמיו וְ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ ִאם ִמ ֶ ּז ַרע ַה ְ ּי ִ
ל־א ׁ ֶשר ָק ָרהוּ וַ ּי ְ
וּלְ כָ ל־א ֲֹהבָ יו ֵאת ָּכ ֲ
ת־ה ָמן
לְ ָפנָ יו לֹא־תוּכַ ל לוֹ ִּכי־נָ פוֹ ל ִּת ּפוֹ ל לְ ָפנָ יו :יד עוֹ ָדם ְמ ַד ְּב ִרים ִע ּמוֹ וְ ָס ִר ֵיסי ַה ֶּמלֶ ְך ִה ִּגיעוּ וַ ַ ּיבְ ִהלוּ לְ ָהבִ יא ֶא ָ
ר־עשְׂ ָתה ֶא ְס ֵּתר:
ל־ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
ֶא ַ
פרק ז
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּתר ַּגם ַּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ י ְּב ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַ ּייִ ן
ם־א ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה :ב וַ ּי ֶ
א וַ ָ ּיבֹא ַה ֶּמלֶ ְך וְ ָה ָמן לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִע ֶ
ֹאמר
ד־חצִ י ַה ַּמלְ כוּת וְ ֵת ָעשׂ :ג וַ ַּת ַען ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה וַ ּת ַ
ה־ב ָּק ׁ ָש ֵת ְך ַע ֲ
ה־ש ֵאלָ ֵת ְך ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה וְ ִת ָּנ ֵתן לָ ְך ַוּמ ַּ
ַמ ׁ ּ ְ
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ל־ה ֶּמלֶ ְך טוֹ ב ִּת ָּנ ֶתן־לִ י נַ ְפ ׁ ִשי ִּב ׁ ְש ֵאלָ ִתי וְ ַע ִּמי ְּבבַ ָּק ׁ ָש ִתי :ד ִּכי נִ ְמ ַּכ ְרנוּ ֲאנִ י
ם־ע ַ
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ ָיך ַה ֶּמלֶ ְך וְ ִא ַ
ם־מצָ ִ
ִא ָ
ֹאמר
וְ ַע ִּמי לְ ַה ׁ ְש ִמיד לַ ֲהרוֹ ג וּלְ ַא ֵּבד וְ ִאלּ וּ לַ ֲעבָ ִדים וְ לִ ׁ ְש ָפחוֹ ת נִ ְמ ַּכ ְרנוּ ֶה ֱח ַר ׁ ְש ִּתי ִּכי ֵאין ַה ָּצר ׁש ֶֹוה ְּבנֵ זֶ ק ַה ֶּמלֶ ְך :ה וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר
ר־מלָ אוֹ לִ בּ וֹ לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵּכן :ו וַ ּת ֶ
ֹאמר לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה ִמי הוּא זֶ ה וְ ֵאי־זֶ ה הוּא ֲא ׁ ֶש ְ
ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש וַ ּי ֶ
ִא ׁיש צַ ר וְ אוֹ יֵ ב ָה ָמן ָה ָרע ַה ֶ ּזה וְ ָה ָמן נִ בְ ַעת ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַה ַּמלְ ָּכה :ז וְ ַה ֶּמלֶ ְך ָקם ַּב ֲח ָמתוֹ ִמ ִּמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַ ּייִ ן ֶא ִּ
ל־ג ַּנת
ַה ִּב ָיתן וְ ָה ָמן ָע ַמד לְ בַ ֵּק ׁש ַעל־נַ ְפ ׁשוֹ ֵמ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה ִּכי ָר ָאה ִּכי־כָ לְ ָתה ֵאלָ יו ָה ָר ָעה ֵמ ֵאת ַה ֶּמלֶ ְך :ח וְ ַה ֶּמלֶ ְך ׁ ָשב
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ֲהגַ ם לִ כְ בּ וֹ ׁש
ל־ה ִּמ ּ ָטה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְס ֵּתר ָעלֶ ָיה וַ ּי ֶ
ל־בית | ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַ ּייִ ן וְ ָה ָמן נ ֵֹפל ַע ַ
ִמ ִּג ַּנת ַה ִּב ָיתן ֶא ֵּ
ן־ה ָּס ִר ִיסים לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך
ֹאמר ַח ְרבוֹ נָ ה ֶא ָחד ִמ ַ
ת־ה ַּמלְ ָּכה ִע ִּמי ַּב ָּביִ ת ַהדָּ בָ ר יָ צָ א ִמ ּ ִפי ַה ֶּמלֶ ְך ְוּפנֵ י ָה ָמן ָחפוּ :ט וַ ּי ֶ
ֶא ַ
ֹאמר
ל־ה ֶּמלֶ ְך ע ֵֹמד ְּבבֵ ית ָה ָמן ָּגב ַֹּה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ָּמה וַ ּי ֶ
ר־עשָׂ ה ָה ָמן לְ ָמ ְרדֳּ כַ י ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר־טוֹ ב ַע ַ
ה־ה ֵעץ ֲא ׁ ֶש ָ
ַּגם ִה ֵּנ ָ
ר־הכִ ין לְ ָמ ְרדֳּ כָ י וַ ֲח ַמת ַה ֶּמלֶ ְך ׁ ָשכָ כָ ה:
ל־ה ֵעץ ֲא ׁ ֶש ֵ
ת־ה ָמן ַע ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ְּתלֻ הוּ ָעלָ יו :י וַ ִ ּי ְתלוּ ֶא ָ
פרק ח
הוּדים[ ָוּמ ְרדֳּ כַ י ָּבא לִ ְפנֵ י
]ה ְ ּי ִ
הוּדיים ַ
ת־בית ָה ָמן צ ֵֹרר ַה ְ ּי ִ
א ַּב ּיוֹ ם ַההוּא נָ ַתן ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה ֶא ֵּ
ת־ט ַּב ְע ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱעבִ יר ֵמ ָה ָמן וַ ִ ּי ְּתנָ ּה לְ ָמ ְרדֳּ כָ י וַ ָּתשֶׂ ם
י־ה ִּג ָידה ֶא ְס ֵּתר ַמה הוּא־לָ ּה :ב וַ ָ ּי ַסר ַה ֶּמלֶ ְך ֶא ַ
ַה ֶּמלֶ ְך ִּכ ִ
ל־בית ָה ָמן :ג וַ ּתוֹ ֶסף ֶא ְס ֵּתר וַ ְּת ַד ֵּבר לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך וַ ִּת ּפֹל לִ ְפנֵ י ַרגְ לָ יו וַ ֵּתבְ ְּך וַ ִּת ְת ַח ֶּנן־לוֹ
ת־מ ְרדֳּ כַ י ַע ֵּ
ֶא ְס ֵּתר ֶא ָ
הוּדים :ד וַ ּיוֹ ׁ ֶשט ַה ֶּמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּתר ֵאת ׁ ַש ְרבִ ט
ל־ה ְ ּי ִ
ת־ר ַעת ָה ָמן ָה ֲאגָ גִ י וְ ֵאת ַמ ֲח ׁ ַשבְ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ׁ ַשב ַע ַ
לְ ַה ֲעבִ יר ֶא ָ
אתי ֵחן לְ ָפנָ יו וְ כָ ׁ ֵשר ַהדָּ בָ ר לִ ְפנֵ י
ם־מצָ ִ
ל־ה ֶּמלֶ ְך טוֹ ב וְ ִא ָ
ם־ע ַ
ֹאמר ִא ַ
ַה ָ ּז ָהב וַ ָּת ָקם ֶא ְס ֵּתר וַ ַּת ֲעמֹד לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך :ה וַ ּת ֶ
ן־ה ְּמ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ י ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַתב לְ ַא ֵּבד
ת־ה ְּס ָפ ִרים ַמ ֲח ׁ ֶשבֶ ת ָה ָמן ֶּב ַ
ַה ֶּמלֶ ְך וְ טוֹ בָ ה ֲאנִ י ְּב ֵעינָ יו יִ ָּכ ֵתב לְ ָה ׁ ִשיב ֶא ַ
ת־ע ִּמי וְ ֵאיכָ כָ ה אוּכַ ל
ל־מ ִדינוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך :ו ִּכי ֵאיכָ כָ ה אוּכַ ל וְ ָר ִא ִיתי ָּב ָר ָעה ֲא ׁ ֶשר־יִ ְמצָ א ֶא ַ
הוּדים ֲא ׁ ֶשר ְּבכָ ְ
ת־ה ְ ּי ִ
ֶא ַ
ית־ה ָמן נָ ַת ִּתי
הוּדי ִה ֵּנה בֵ ָ
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ ׁרש לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה וּלְ ָמ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּי ִ
וְ ָר ִא ִיתי ְּב ָאבְ ַדן מוֹ לַ ְד ִּתי :ז וַ ּי ֶ
הוּדים ַּכ ּטוֹ ב
ל־ה ְ ּי ִ
הוּדים[ :ח וְ ַא ֶּתם ִּכ ְתבוּ ַע ַ
]ב ְ ּי ִ
הוּדיים ַּ
ר־שלַ ח יָ דוֹ ַּב ְ ּי ִ
ל־ה ֵעץ ַעל ֲא ׁ ֶש ׁ ָ
לְ ֶא ְס ֵּתר וְ אֹתוֹ ָּתלוּ ַע ָ
ם־ה ֶּמלֶ ְך וְ נַ ְח ּתוֹ ם ְּב ַט ַּב ַעת ַה ֶּמלֶ ְך ֵאין
ְּב ֵעינֵ יכֶ ם ְּב ׁ ֵשם ַה ֶּמלֶ ְך וְ ִח ְתמוּ ְּב ַט ַּב ַעת ַה ֶּמלֶ ְך ִּכי־כְ ָתב ֲא ׁ ֶשר־נִ כְ ָּתב ְּב ׁ ֵש ַ
ישי הוּא־ח ֶֹד ׁש ִסיוָ ן ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים בּ וֹ וַ ִ ּי ָּכ ֵתב
ת־ה ִהיא ַּבח ֶֹד ׁש ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
י־ה ֶּמלֶ ְך ָּב ֵע ַ
לְ ָה ׁ ִשיב :ט וַ ִ ּי ָּק ְראוּ ס ְֹפ ֵר ַ
הוּדים וְ ֶאל ָה ֲא ַח ׁ ְשדַּ ְר ּ ְפנִ ים־וְ ַה ּ ַפחוֹ ת וְ שָׂ ֵרי ַה ְּמ ִדינוֹ ת ֲא ׁ ֶשר | ֵמהֹדּ וּ וְ ַעד־כּ ׁוּש ׁ ֶשבַ ע
ל־ה ְ ּי ִ
ל־א ׁ ֶשר־צִ וָּה ָמ ְרדֳּ כַ י ֶא ַ
ְּככָ ֲ
הוּדים ִּככְ ָתבָ ם וְ כִ לְ ׁשוֹ נָ ם :י וַ ִ ּיכְ ּתֹב ְּב ׁ ֵשם
ל־ה ְ ּי ִ
וְ ֶעשְׂ ִרים ֵוּמ ָאה ְמ ִדינָ ה ְמ ִדינָ ה ְוּמ ִדינָ ה ִּככְ ָתבָ ּה וְ ַעם וָ ָעם ִּכלְ ׁשֹנוֹ וְ ֶא ַ
ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ ׁרש וַ ַ ּי ְח ּתֹם ְּב ַט ַּב ַעת ַה ֶּמלֶ ְך וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ְס ָפ ִרים ְּביַ ד ָה ָרצִ ים ַּב ּס ִוּסים רֹכְ בֵ י ָה ֶרכֶ ׁש ָה ֲא ַח ׁ ְש ְּת ָרנִ ים ְּבנֵ י
ל־עיר־וָ ִעיר לְ ִה ָּק ֵהל וְ לַ ֲעמֹד ַעל־נַ ְפ ׁ ָשם לְ ַה ׁ ְש ִמיד וְ לַ ֲהרֹג וּלְ ַא ֵּבד
הוּדים | ֲא ׁ ֶשר ְּבכָ ִ
ָה ַר ָּמכִ ים :יא ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ַה ֶּמלֶ ְך לַ ְ ּי ִ
ל־מ ִדינוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש
וּשלָ לָ ם לָ בוֹ ז :יב ְּביוֹ ם ֶא ָחד ְּבכָ ְ
ל־חיל ַעם ְוּמ ִדינָ ה ַה ָּצ ִרים א ָֹתם ַטף וְ נָ ׁ ִשים ׁ ְ
ת־כ ֵ
ֶא ָּ
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ל־מ ִדינָ ה ְוּמ ִדינָ ה ָּגלוּי
ים־עשָׂ ר הוּא־ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר :יג ּ ַפ ְת ׁ ֶשגֶ ן ַה ְּכ ָתב לְ ִה ָּנ ֵתן דָּ ת ְּבכָ ְ
ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָעשָׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ ָ
הוּדים[ ֲע ִת ִודים ֲ]ע ִת ִידים[ לַ ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה לְ ִה ָּנ ֵקם ֵמאֹיְ בֵ ֶיהם :יד ָה ָרצִ ים רֹכְ בֵ י
]ה ְ ּי ִ
הוּדיים ַ
ל־ה ַע ִּמים וְ לִ ְהיוֹ ת ַה ְ ּי ִ
לְ כָ ָ
וּשן ַה ִּב ָירה :טו ָוּמ ְרדֳּ כַ י יָ צָ א | ִמ ִּל ְפנֵ י
חוּפים ִּב ְדבַ ר ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַהדָּ ת נִ ְּתנָ ה ְּב ׁש ׁ ַ
ָה ֶרכֶ ׁש ָה ֲא ַח ׁ ְש ְּת ָרנִ ים יָ צְ אוּ ְמב ָֹהלִ ים ְוּד ִ
וּשן צָ ֲהלָ ה וְ שָׂ ֵמ ָחה:
בוּש ַמלְ כוּת ְּתכֵ לֶ ת וָ חוּר וַ ֲע ֶט ֶרת זָ ָהב ְּגדוֹ לָ ה וְ ַתכְ ִר ְיך בּ וּץ וְ ַא ְר ָּג ָמן וְ ָה ִעיר ׁש ׁ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ִּבלְ ׁ
ר־ה ֶּמלֶ ְך
ל־עיר וָ ִעיר ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר דְּ בַ ַ
ל־מ ִדינָ ה ְוּמ ִדינָ ה וּבְ כָ ִ
הוּדים ָהיְ ָתה אוֹ ָרה וְ שִׂ ְמ ָחה וְ שָׂ שׂ ן וִ ָיקר :יז וּבְ כָ ְ
טז לַ ְ ּי ִ
הוּדים
ד־ה ְ ּי ִ
הוּדים ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ יוֹ ם טוֹ ב וְ ַר ִּבים ֵמ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ִמ ְתיַ ֲה ִדים ִּכי־נָ ַפל ּ ַפ ַח ַ
וְ ָדתוֹ ַמ ִּג ַיע שִׂ ְמ ָחה וְ שָׂ שׂ וֹ ן לַ ְ ּי ִ
ֲעלֵ ֶיהם:
פרק ט
ר־ה ֶּמלֶ ְך וְ ָדתוֹ לְ ֵה ָעשׂ וֹ ת ַּב ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶשר
א וּבִ ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר ח ֶֹד ׁש הוּא־ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָעשָׂ ר יוֹ ם בּ וֹ ֲא ׁ ֶשר ִה ִּג ַיע דְּ בַ ַ
הוּדים
הוּדים ֵה ָּמה ְּבשׂ נְ ֵא ֶיהם :ב נִ ְק ֲהלוּ ַה ְ ּי ִ
הוּדים לִ ׁ ְשלוֹ ט ָּב ֶהם וְ נַ ֲהפוֹ ְך הוּא ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְשלְ טוּ ַה ְ ּי ִ
שִׂ ְּברוּ אֹיְ בֵ י ַה ְ ּי ִ
ֹא־ע ַמד לִ ְפנֵ ֶיהם ִּכי־נָ ַפל ּ ַפ ְחדָּ ם
ל־מ ִדינוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך ֳא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש לִ ׁ ְשל ַֹח יָ ד ִּב ְמבַ ְק ׁ ֵשי ָר ָע ָתם וְ ִא ׁיש ל ָ
ְּב ָע ֵר ֶיהם ְּבכָ ְ
ל־ה ַע ִּמים :ג וְ כָ ל־שָׂ ֵרי ַה ְּמ ִדינוֹ ת וְ ָה ֲא ַח ׁ ְשדַּ ְר ּ ְפנִ ים וְ ַה ּ ַפחוֹ ת וְ עֹשֵׂ י ַה ְּמלָ אכָ ה ֲא ׁ ֶשר לַ ֶּמלֶ ְך ְמנַ ּ ְׂש ִאים
ל־כ ָ
ַע ָּ
ל־ה ְּמ ִדינוֹ ת
ד־מ ְרדֳּ כַ י ֲעלֵ ֶיהם :ד ִּכי־גָ דוֹ ל ָמ ְרדֳּ כַ י ְּבבֵ ית ַה ֶּמלֶ ְך וְ ׁ ָש ְמעוֹ הוֹ לֵ ְך ְּבכָ ַ
הוּדים ִּכי־נָ ַפל ּ ַפ ַח ָ
ת־ה ְ ּי ִ
ֶא ַ
ת־ח ֶרב וְ ֶה ֶרג וְ ַאבְ ָדן וַ ַ ּי ֲעשׂ וּ בְ שׂ נְ ֵא ֶיהם ִּכ ְרצוֹ נָ ם:
הוּדים ְּבכָ ל־אֹיְ בֵ ֶיהם ַמ ַּכ ֶ
י־ה ִא ׁיש ָמ ְרדֳּ כַ י הוֹ לֵ ְך וְ גָ דוֹ ל :ה וַ ַ ּיכּ וּ ַה ְ ּי ִ
ִּכ ָ
הוּדים וְ ַא ֵּבד ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ִא ׁיש :ז וְ ֵאת | ּ ַפ ְר ׁ ַשנְ דָּ ָתא וְ ֵאת | דַּ לְ פוֹ ן וְ ֵאת | ַא ְס ּ ָפ ָתא :ח וְ ֵאת
וּשן ַה ִּב ָירה ָה ְרגוּ ַה ְ ּי ִ
ו וּבְ ׁש ׁ ַ
| ּפוֹ ָר ָתא וְ ֵאת | ֲא ַדלְ יָ א וְ ֵאת | ֲא ִר ָיד ָתא :ט וְ ֵאת | ּ ַפ ְר ַמ ׁ ְש ָּתא וְ ֵאת | ֲא ִר ַיסי וְ ֵאת | ֲא ִר ַדי וְ ֵאת | וַ יְ זָ ָתא :י ֲעשֶׂ ֶרת ְּבנֵ י
וּשן
הוּדים ָה ָרגוּ וּבַ ִּב ָ ּזה לֹא ׁ ָשלְ חוּ ֶאת־יָ ָדם :יא ַּב ּיוֹ ם ַההוּא ָּבא ִמ ְס ּ ַפר ַה ֲהרוּגִ ים ְּב ׁש ׁ ַ
ן־ה ְּמ ָד ָתא צ ֵֹרר ַה ְ ּי ִ
ָה ָמן ֶּב ַ
הוּדים וְ ַא ֵּבד ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ִא ׁיש
וּשן ַה ִּב ָירה ָה ְרגוּ ַה ְ ּי ִ
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה ְּב ׁש ׁ ַ
ַה ִּב ָירה לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך :יב וַ ּי ֶ
ה־ב ָּק ׁ ָש ֵת ְך עוֹ ד וְ ֵת ָעשׂ:
ה־ש ֵאלָ ֵת ְך וְ יִ ָּנ ֵתן לָ ְך ַוּמ ַּ
י־ה ָמן ִּב ׁ ְש ָאר ְמ ִדינוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך ֶמה ָעשׂ וּ ַוּמ ׁ ּ ְ
וְ ֵאת ֲעשֶׂ ֶרת ְּבנֵ ָ
וּשן לַ ֲעשׂ וֹ ת ְּכ ַדת ַה ּיוֹ ם וְ ֵאת ֲעשֶׂ ֶרת
הוּדים ֲא ׁ ֶשר ְּב ׁש ׁ ָ
ם־מ ָחר לַ ְ ּי ִ
ל־ה ֶּמלֶ ְך טוֹ ב יִ ָּנ ֵתן ַּג ָ
ם־ע ַ
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר ִא ַ
יג וַ ּת ֶ
י־ה ָמן ָּתלוּ :טו וַ ִ ּי ָּק ֲהלוּ
וּשן וְ ֵאת ֲעשֶׂ ֶרת ְּבנֵ ָ
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך לְ ֵה ָעשׂ וֹ ת ֵּכן וַ ִּת ָּנ ֵתן דָּ ת ְּב ׁש ׁ ָ
ל־ה ֵעץ :יד וַ ּי ֶ
י־ה ָמן יִ ְתלוּ ַע ָ
ְּבנֵ ָ
וּשן ׁ ְש ׁלש ֵמאוֹ ת ִא ׁיש וּבַ ִּב ָ ּזה
וּשן ַּגם ְּביוֹ ם ַא ְר ָּב ָעה ָעשָׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר וַ ַ ּי ַה ְרגוּ בְ ׁש ׁ ָ
ר־ב ׁש ׁ ָ
הוּדים[ ֲא ׁ ֶש ְּ
]ה ְ ּי ִ
הוּדיים ַ
ַה ְ ּי ִ
הוּדים ֲא ׁ ֶשר ִּב ְמ ִדינוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך נִ ְק ֲהלוּ | וְ ָעמֹד ַעל־נַ ְפ ׁ ָשם וְ נוֹ ַח ֵמאֹיְ בֵ ֶיהם וְ ָהרֹג
וּש ָאר ַה ְ ּי ִ
לֹא ׁ ָשלְ חוּ ֶאת־יָ ָדם :טז ׁ ְ
לשה ָעשָׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר וְ נוֹ ַח ְּב ַא ְר ָּב ָעה
ם־ש ׁ ָ
ְּבשׂ נְ ֵא ֶיהם ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ׁ ִשבְ ִעים ָאלֶ ף וּבַ ִּב ָ ּזה לֹא ׁ ָשלְ חוּ ֶאת־יָ ָדם :יז ְּביוֹ ׁ ְ
ָעשָׂ ר בּ וֹ וְ ָעשׂ ה אֹתוֹ יוֹ ם ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ שִׂ ְמ ָחה:

יח

לשה ָעשָׂ ר בּ וֹ
וּשן נִ ְק ֲהלוּ ִּב ׁ ְש ׁ ָ
ר־ב ׁש ׁ ָ
הוּדים[ ֲא ׁ ֶש ְּ
הוּדיים ]וְ ַה ְ ּי ִ
וְ ַה ְ ּי ִ

הוּדים ַה ּ ְפ ָרוזִ ים
ל־כן ַה ְ ּי ִ
וּבְ ַא ְר ָּב ָעה ָעשָׂ ר בּ וֹ וְ נוֹ ַח ַּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָעשָׂ ר בּ וֹ וְ ָעשׂ ה אֹתוֹ יוֹ ם ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ שִׂ ְמ ָחה :יט ַע ֵּ
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]ה ּ ְפ ָרזִ ים[ ַה ּי ׁ ְשבִ ים ְּב ָע ֵרי ַה ּ ְפ ָרזוֹ ת עֹשִׂ ים ֵאת יוֹ ם ַא ְר ָּב ָעה ָעשָׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר שִׂ ְמ ָחה ִוּמ ׁ ְש ֶּתה וְ יוֹ ם טוֹ ב ִוּמ ׁ ְשלוֹ ַח
ַ
ל־מ ִדינוֹ ת
הוּדים ֲא ׁ ֶשר ְּבכָ ְ
ל־ה ְ ּי ִ
ל־כ ַ
ת־הדְּ בָ ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ְס ָפ ִרים ֶא ָּ
ָמנוֹ ת ִא ׁיש לְ ֵר ֵעהוּ :כ וַ ִ ּיכְ ּתֹב ָמ ְרדֳּ כַ י ֶא ַ
ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַה ְּקרוֹ בִ ים וְ ָה ְרחוֹ ִקים :כא לְ ַק ֵ ּים ֲעלֵ ֶיהם לִ ְהיוֹ ת עֹשִׂ ים ֵאת יוֹ ם ַא ְר ָּב ָעה ָעשָׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר וְ ֵאת
הוּדים ֵמאוֹ יְ בֵ ֶיהם וְ ַהח ֶֹד ׁש ֲא ׁ ֶשר נֶ ְה ּ ַפ ְך לָ ֶהם
ל־שנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה :כב ַּכ ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר־נָ חוּ בָ ֶהם ַה ְ ּי ִ
ם־ח ִמ ׁ ּ ָשה ָעשָׂ ר בּ וֹ ְּבכָ ׁ ָ
יוֹ ֲ
ִמ ָ ּיגוֹ ן לְ שִׂ ְמ ָחה ֵוּמ ֵאבֶ ל לְ יוֹ ם טוֹ ב לַ ֲעשׂ וֹ ת אוֹ ָתם יְ ֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ שִׂ ְמ ָחה ִוּמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת ִא ׁיש לְ ֵר ֵעהוּ ַוּמ ָּתנוֹ ת
ן־ה ְּמ ָד ָתא
ר־כ ַתב ָמ ְרדֳּ כַ י ֲאלֵ ֶיהם :כד ִּכי ָה ָמן ֶּב ַ
ר־ה ֵחלּ וּ לַ ֲעשׂ וֹ ת וְ ֵאת ֲא ׁ ֶש ָּ
הוּדים ֵאת ֲא ׁ ֶש ֵ
לָ ֶאבְ יוֹ נִ ים :כג וְ ִק ֵּבל ַה ְ ּי ִ
הוּדים לְ ַא ְּב ָדם וְ ִה ּ ִפיל ּפוּר הוּא ַהגּ וֹ ָרל לְ ֻה ָּמם וּלְ ַא ְּב ָדם :כה וּבְ ב ָֹא ּה לִ ְפנֵ י
ל־ה ְ ּי ִ
הוּדים ָח ׁ ַשב ַע ַ
ל־ה ְ ּי ִ
ָה ֲאגָ גִ י צ ֵֹרר ָּכ ַ
ת־בנָ יו
ֹאשוֹ וְ ָתלוּ אֹתוֹ וְ ֶא ָּ
הוּדים ַעל־ר ׁ
ל־ה ְ ּי ִ
ר־ח ׁ ַשב ַע ַ
ם־ה ֵּס ֶפר יָ ׁשוּב ַמ ֲח ׁ ַשבְ ּתוֹ ָה ָר ָעה ֲא ׁ ֶש ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ָא ַמר ִע ַ
ה־ראוּ
ל־כל־דִּ בְ ֵרי ָה ִא ֶּג ֶרת ַה ּזֹאת ָוּמ ָ
ל־כן ַע ָּ
ל־שם ַה ּפוּר ַע ֵּ
פוּרים ַע ׁ ֵ
ל־כן ָק ְראוּ לַ ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה ִ
ל־ה ֵעץ :כו ַע ֵּ
ַע ָ
ל־ה ִּנלְ וִ ים ֲעלֵ ֶיהם וְ לֹא
הוּדים | ֲעלֵ ֶיהם | וְ ַעל־זַ ְר ָעם וְ ַעל ָּכ ַ
ל־ככָ ה ָוּמה ִה ִּג ַיע ֲאלֵ ֶיהם :כז ִק ְ ּימוּ וְ ִק ְּבלֻ ]וְ ִק ְּבלוּ[ ַה ְ ּי ִ
ַע ָּ
ל־שנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה :כח וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲעשִׂ ים
יַ ֲעבוֹ ר לִ ְהיוֹ ת עֹשִׂ ים ֵאת ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה ִּככְ ָתבָ ם וְ כִ זְ ַמ ָּנם ְּבכָ ׁ ָ
הוּדים
ְּבכָ ל־דּ וֹ ר וָ דוֹ ר ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִוּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְמ ִדינָ ה ְוּמ ִדינָ ה וְ ִעיר וָ ִעיר וִ ֵימי ַה ּפ ִוּרים ָה ֵא ֶּלה לֹא יַ ַעבְ רוּ ִמ ּתוֹ ְך ַה ְ ּי ִ
ל־ת ֶֹקף לְ ַק ֵ ּים ֵאת ִא ֶּג ֶרת
הוּדי ֶא ָּ
ת־אבִ ַיחיִ ל ָוּמ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּי ִ
וְ זִ כְ ָרם לֹא־יָ סוּף ִמ ַ ּז ְר ָעם :כט וַ ִּתכְ ּתֹב ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה בַ ֲ
ת־כ ּ
ל־שבַ ע וְ ֶעשְׂ ִרים ֵוּמ ָאה ְמ ִדינָ ה ַמלְ כוּת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש
הוּדים ֶא ׁ ֶ
ל־ה ְ ּי ִ
ל־כ ַ
ַה ּפ ִוּרים ַה ּזֹאת ַה ׁ ּ ֵשנִ ית :ל וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ְס ָפ ִרים ֶא ָּ
הוּדי וְ ֶא ְס ֵּתר
דִּ בְ ֵרי ׁ ָשלוֹ ם וֶ ֱא ֶמת :לא לְ ַק ֵ ּים ֵאת־יְ ֵמי ַה ּ ֻפ ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּבזְ ַמ ֵּנ ֶיהם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִק ַ ּים ֲעלֵ ֶיהם ָמ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּי ִ
ַה ַּמלְ ָּכה וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִק ְ ּימוּ ַעל־נַ ְפ ׁ ָשם וְ ַעל־זַ ְר ָעם דִּ בְ ֵרי ַה ּצֹמוֹ ת וְ זַ ֲע ָק ָתם :לב ַוּמ ֲא ַמר ֶא ְס ֵּתר ִק ַ ּים דִּ בְ ֵרי ַה ּ ֻפ ִרים ָה ֵא ֶּלה
וְ נִ כְ ָּתב ַּב ֵּס ֶפר:
פרק י
בוּרתוֹ ָוּפ ָר ׁ ַשת ְּג ֻד ַּלת
ל־מ ֲעשֵׂ ה ָת ְק ּפוֹ וּגְ ָ
ל־ה ָא ֶרץ וְ ִא ֵ ּיי ַה ָ ּים :ב וְ כָ ַ
]א ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש[ | ַמס ַע ָ
א וַ ָ ּישֶׂ ם ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְש ֵר ׁש| ֲ
הוּדי
ל־ס ֶפר דִּ בְ ֵרי ַה ָ ּי ִמים לְ ַמלְ כֵ י ָמ ַדי ָוּפ ָרס :ג ִּכי | ָמ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּי ִ
א־הם ְּכתוּבִ ים ַע ֵ
ָמ ְרדֳּ כַ י ֲא ׁ ֶשר ִּגדְּ לוֹ ַה ֶּמלֶ ְך ֲהלוֹ ֵ
הוּדים וְ ָרצוּי לְ רֹב ֶא ָחיו דּ ֵֹר ׁש טוֹ ב לְ ַע ּמוֹ וְ דֹבֵ ר ׁ ָשלוֹ ם לְ כָ ל־זַ ְרעוֹ :
ִמ ׁ ְשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש וְ גָ דוֹ ל לַ ְ ּי ִ
As 4 mitsvot de Purim:
• Ouça a leitura da Meguilá à noite e durante o dia.
• Faça uma doação pelo menos a dois necessitados no decorrer do dia.
• Envie dois alimentos a pelo menos um amigo.
• Participe de uma refeição casher festiva.
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