Esther
מּלֵ� מֵ הֹדּוּ וְ עַ ד-כּוּשֶׁ --שׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָה,
א,א וַ י ְִהי ,בִּ ימֵ י אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ :הוּא אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ,הַ ֹ
שׁוּשׁן
ְמ ִדינָה .א,ב בַּ יּ ִָמים ,הָ הֵ ם--כְּ ֶשׁבֶ ת הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ,עַ ל כִּ סֵּ א מַ לְ כוּתוֹ ,אֲ ֶשׁר ,בְּ ַ
הַ בִּ ָ
ירה .א,ג בִּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ,לְ מָ לְ כוֹ ,עָ ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה ,לְ כָלָ -שׂ ָריו וַ עֲבָ ָדיו :חֵ יל פָּ ַרס וּמָ ַדי,
הַ פַּ ְר ְתּ ִמים וְ ָשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת--לְ פָ נָיו .א,ד בְּ הַ ְראֹתוֹ ,אֶ ת-ע ֶֹשׁר כְּ בוֹד מַ לְ כוּתוֹ ,וְ אֶ ת-יְ ָקר,
וּמאַת יוֹם .א,ה וּבִ ְמלוֹאת הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה ,עָ ָשׂה
ִתּפְ אֶ ֶרת גְּ דוּלָּתוֹ; י ִָמים ַרבִּ יםְ ,שׁמ ֹונִים ְ
ירה לְ ִמגָּדוֹל וְ עַ דָ -קטָ ן ִמ ְשׁ ֶתּהִ --שׁבְ עַ ת י ִָמים :בַּ חֲ צַ ר,
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
הַ מֶּ לֶ� לְ כָל-הָ עָ ם הַ נּ ְִמ ְצ ִאים בְּ ַ
מּוּדי
אַרגָּמָ ן ,עַ ל-גְּ לִ ילֵי כֶסֶ ף ,וְ עַ ֵ
וּת ֵכלֶת ,אָחוּז בְּ חַ בְ לֵי-בוּץ וְ ְ
גִּ נַּת בִּ יתַ ן הַ מֶּ לֶ� .א,ו חוּר כַּ ְרפַּ ס ְ
ֵשׁשׁ; ִמטּוֹת זָ הָ ב וָ כֶ סֶ ף ,עַ ל ִר ְצפַ ת בַּ הַ ט-וָ ֵשׁשׁ--וְ ַדר וְ סֹחָ ֶרת .א,ז וְ הַ ְשׁקוֹת בִּ כְ לֵי זָ הָ ב ,וְ כֵלִ ים
אנֵס :כִּ י-כֵ ן יִ סַּ ד
ִמכֵּ לִ ים שׁ ֹונִים; וְ יֵין מַ לְ כוּת ָרב ,כְּ יַד הַ מֶּ לֶ� .א,ח וְ הַ ְשּׁ ִתיָּה כַ ָדּת ,אֵ ין ֹ
הַ מֶּ לֶ� ,עַ ל כָּלַ -רב בֵּ ית ֹוַ --לעֲשׂוֹת ,כִּ ְרצוֹן ִאישׁ-וָ ִאישׁ} .ס{
א,ט גַּם וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ כָּה ,עָ ְשׂתָ ה ִמ ְשׁ ֵתּה נ ִָשׁים--בֵּ ית ,הַ מַּ לְ כוּת ,אֲ ֶשׁר ,לַמֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ .א,י
בַּ יּוֹם ,הַ ְשּׁבִ יעִ י ,כְּ טוֹב לֵב-הַ מֶּ לֶ� ,בַּ ָיּיִן--אָמַ ר .א,יא לְ הָ בִ יא אֶ ת-וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ כָּה ,לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ�--
בְּ כֶ תֶ ר מַ לְ כוּת :לְ הַ ְראוֹת הָ עַ ִמּים וְ הַ ָשּׂ ִרים אֶ ת-יָפְ יָהּ ,כִּ י-טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה ִהיא .א,יב וַ ְתּמָ אֵ ן
הַ מַּ לְ כָּה וַ ְשׁ ִתּי ,לָבוֹא בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ�; וַ יּ ְִקצֹף הַ מֶּ לֶ� ְמאֹד ,וַ חֲ מָ ת ֹו בָּ ע ֲָרה בוֹ} .ס{
אַדמָ תָ א תַ ְר ִשׁישׁ ,מֶ ֶרס
א,יג וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� ,לַחֲ כָ ִמים י ְֹדעֵ י הָ עִ ִתּים א,ידכַּ ְר ְשׁנָא ֵשׁתָ ר ְ
שׁנָה ,בַּ מַּ לְ כוּת .א,טו
מַ ְר ְסנָאְ ,ממוּכָןִ --שׁבְ עַ ת ָשׂ ֵרי פָּ ַרס וּמָ ַדי ,רֹאֵ י פְּ נֵי הַ מֶּ לֶ� ,הַ יּ ְֹשׁבִ ים ִרא ֹ
כְּ ָדת ,מַ הַ -לּעֲשׂוֹת ,בַּ מַּ לְ כָּה ,וַ ְשׁ ִתּי--עַ ל אֲ ֶשׁר �א-עָ ְשׂתָ ה ,אֶ ת-מַ אֲ מַ ר הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ }ס{
)ממוּכָ ן( ,לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ� וְ הַ ָשּׂ ִרים� ,א עַ ל-הַ מֶּ לֶ� לְ בַ דּוֹ ,עָ וְ תָ ה וַ ְשׁ ִתּי
א,טז וַ יֹּאמֶ ר מומכן ְ
הַ מַּ לְ כָּה :כִּ י עַ ל-כָּ ל-הַ ָשּׂ ִרים ,וְ עַ ל-כָּ ל-הָ עַ ִמּים ,אֲ ֶשׁר ,בְּ כָ לְ -מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ .א,יז

אָמ ָרם ,הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ
כִּ י-יֵצֵ א ְדבַ ר-הַ מַּ לְ כָּה עַ ל-כָּ ל-הַ נּ ִָשׁים ,לְ הַ בְ זוֹת בַּ עְ לֵיהֶ ן בְּ עֵ ינֵיהֶ ן :בְּ ְ
אָמַ ר לְ הָ בִ יא אֶ ת-וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ כָּ ה לְ פָ נָיו--וְ �א-בָ אָה .א,יח וְ הַ יּוֹם הַ זֶּ ה תֹּאמַ ְרנָה ָשׂרוֹת פָּ ַרס-
וּמָ ַדי ,אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ אֶ תְ -דּבַ ר הַ מַּ לְ כָּה ,לְ כֹלָ ,שׂ ֵרי הַ מֶּ לֶ�; וּכְ ַדי ,בִּ זָּ יוֹן וָ ָקצֶ ף .א,יט ִאם-עַ ל-
הַ מֶּ לֶ� טוֹב ,יֵצֵ א ְדבַ ר-מַ לְ כוּת ִמלְּ פָ נָיו ,וְ יִ כָּ תֵ ב בְּ ָדתֵ י פָ ַרס-וּמָ ַדי ,וְ �א ַיעֲבוֹר :אֲ ֶשׁר �א-תָ בוֹא
וַ ְשׁ ִתּי ,לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ,וּמַ לְ כוּתָ הּ י ִֵתּן הַ מֶּ לֶ� ,לִ ְרעוּתָ הּ הַ טּוֹבָ ה ִממֶּ נָּה .א,כ וְ נ ְִשׁמַ ע
פִּ ְתגָם הַ מֶּ לֶ� אֲ ֶשׁרַ -יע ֲֶשׂה בְּ כָל-מַ לְ כוּתוֹ ,כִּ י ַרבָּ ה ִהיא; וְ כָל-הַ נּ ִָשׁים ,יִ ְתּנוּ יְ ָקר לְ בַ עְ לֵיהֶ ן--
לְ ִמגָּדוֹל ,וְ עַ דָ -קטָ ן .א,כא וַ יִּיטַ ב ,הַ ָדּבָ ר ,בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ� ,וְ הַ ָשּׂ ִרים; וַ יַּעַ שׂ הַ מֶּ לֶ� ,כִּ ְדבַ ר ְממוּכָ ן.
וּמ ִדינָה כִּ כְ תָ בָ הּ ,וְ אֶ ל-עַ ם וָ עָ ם
יִּשׁלַח ְספָ ִרים ,אֶ ל-כָּ לְ -מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ�--אֶ לְ -מ ִדינָה ְ
א,כב וַ ְ
וּמ ַדבֵּ ר כִּ לְ שׁוֹן עַ מּוֹ} .ס
כִּ לְ שׁוֹנוֹ :לִ ְהיוֹת כָּלִ -אישׁ שׂ ֵֹרר בְּ בֵ יתוְֹ ,
וַשׁ ִתּי וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר-
{ ב,א אַחַ ר ,הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה ,כְּ שֹׁ� ,חֲ מַ ת הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ--זָ כַ ר אֶ תְ -
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי-הַ מֶּ לֶ�ְ ,מ ָשׁ ְרתָ יו :יְבַ ְקשׁוּ לַמֶּ לֶ� נְעָ רוֹת
עָ ָשׂתָ ה ,וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר-נִגְ זַ ר עָ לֶיהָ  .ב,ב וַ יּ ְ
ידים ,בְּ כָלְ -מ ִדינוֹת מַ לְ כוּתוֹ ,וְ יִ ְקבְּ צוּ אֶ ת-כָּ ל-
בְּ תוּלוֹת ,טוֹבוֹת מַ ְראֶ ה .ב,ג וְ ַיפְ ֵקד הַ מֶּ לֶ� פְּ ִק ִ
ירה אֶ ל-בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים ,אֶ ל-יַד הֵ גֶא ְס ִריס הַ מֶּ לֶ�
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַנע ֲָרה-בְ תוּלָה טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה אֶ לַ -
שֹׁמֵ ר הַ נּ ִָשׁים; וְ נָתוֹןַ ,תּ ְמרֻ ֵקיהֶ ן .ב,ד וְ הַ ַנּע ֲָרה ,אֲ ֶשׁר ִתּיטַ ב בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ�ִ --תּ ְמ��ַ ,תּחַ ת
וּשׁמ ֹו
ירה; ְ
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
יְהוּדי ,הָ יָה בְּ ַ
ִ
וַ ְשׁ ִתּי; וַ יִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ� ,וַ יַּעַ שׂ כֵּן} .ס{ ב,ה ִאישׁ
ירוּשׁלַיִ ם ,עִ ם-הַ ֹגּלָה אֲ ֶשׁר הָ גְ לְ תָ ה ,עִ ם יְ כָ ְניָה מֶ לֶ�-
מָ ְרדֳּ כַ י ,בֶּ ן י ִָאיר .ב,ו אֲ ֶשׁר הָ גְ לָהִ ,מ ָ
הוּדה--אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָה ,נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר מֶ לֶ� בָּ בֶ ל .ב,ז וַ י ְִהי אֹמֵ ן אֶ ת-הֲ ַדסָּ הִ ,היא אֶ ְס ֵתּר בַּ ת-דֹּד ֹו--
יְ ָ
כִּ י אֵ ין לָהּ ,אָב וָ אֵ ם; וְ הַ ַנּע ֲָרה יְפַ ת-תֹּאַר ,וְ טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה ,וּבְ מוֹת אָבִ יהָ וְ ִאמָּ הּ ,לְ ָקחָ הּ מָ ְרדֳּ כַי
ירה ,אֶ ל-
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ל ֹו לְ בַ ת .ב,ח וַ י ְִהי ,בְּ ִה ָשּׁמַ ע ְדּבַ ר-הַ מֶּ לֶ� וְ ָדתוֹ ,וּבְ ִה ָקּבֵ ץ נְעָ רוֹת ַרבּוֹת אֶ לַ -
יַד הֵ גָי; וַ ִתּלּ ַָקח אֶ ְס ֵתּר אֶ ל-בֵּ ית הַ מֶּ לֶ� ,אֶ ל-יַד הֵ גַי שֹׁמֵ ר הַ נּ ִָשׁים .ב,ט וַ ִתּיטַ ב הַ ַנּע ֲָרה בְ עֵ ינָיו,
רוּקיהָ וְ אֶ ת-מָ נוֹתֶ הָ לָתֵ ת לָהּ ,וְ אֵ ת ֶשׁבַ ע הַ נְּעָ רוֹת הָ ְראֻ יוֹת
וַ ִתּ ָשּׂא חֶ סֶ ד לְ פָ נָיו ,וַ יְ בַ הֵ ל אֶ תַ -תּ ְמ ֶ
ידה אֶ ְס ֵתּר,
יְשׁנֶּהָ וְ אֶ תַ -נעֲרוֹתֶ יהָ לְ טוֹב ,בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים .ב,י �אִ -הגִּ ָ
לָתֶ ת-לָהּ ִמבֵּ ית הַ מֶּ לֶ�; וַ ַ
אֶ ת-עַ מָּ הּ וְ אֶ ת-מ ֹול ְַד ָתּהּ :כִּ י מָ ְרדֳּ כַי ִצוָּ ה עָ לֶיהָ  ,אֲ ֶשׁר �א-תַ גִּ יד .ב,יא וּבְ כָ ל-יוֹם וָ יוֹם--

מָ ְרדֳּ כַ י ִמ ְתהַ לֵּ� ,לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית-הַ נּ ִָשׁים :ל ַָדעַ ת אֶ תְ -שׁלוֹם אֶ ְס ֵתּר ,וּמַ ה-יֵּעָ ֶשׂה בָּ הּ .ב,יב
וּבְ הַ גִּ יעַ תֹּר ַנע ֲָרה וְ ַנ ֲע ָרה לָבוֹא אֶ ל-הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשִׁ ,מ ֵקּץ הֱ יוֹת לָהּ כְּ ָדת הַ נּ ִָשׁים ְשׁנֵים עָ ָשׂר
רוּקיהֶ ןִ :שׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים ,בְּ ֶשׁמֶ ן הַ מֹּר ,וְ ִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים בַּ בְּ ָשׂ ִמים,
ח ֶֹדשׁ--כִּ י כֵּ ן י ְִמלְ אוּ ,יְמֵ י ְמ ֵ
רוּקי הַ נּ ִָשׁים .ב,יג וּבָ זֶ ה ,הַ ַנּע ֲָרה בָּ אָה אֶ ל-הַ מֶּ לֶ�--אֵ ת כָּל-אֲ ֶשׁר תֹּאמַ ר יִ נָּתֵ ן לָהּ ,לָבוֹא
וּבְ תַ ְמ ֵ
עִ מָּ הִּ ,מבֵּ ית הַ נּ ִָשׁים ,עַ ד-בֵּ ית הַ מֶּ לֶ� .ב,יד בָּ עֶ ֶרב ִהיא בָ אָה ,וּבַ בּ ֶֹקר ִהיא ָשׁבָ ה אֶ ל-בֵּ ית
הַ נּ ִָשׁים ֵשׁנִי ,אֶ ל-יַד ַשׁעַ ְשׁגַז ְס ִריס הַ מֶּ לֶ� ,שֹׁמֵ ר הַ פִּ ילַגְ ִשׁים� :א-תָ בוֹא עוֹד אֶ ל-הַ מֶּ לֶ� ,כִּ י
ִאם-חָ פֵ ץ בָּ הּ הַ מֶּ לֶ� וְ נ ְִק ְראָה בְ ֵשׁם .ב,טו וּבְ הַ גִּ יעַ תֹּר-אֶ ְס ֵתּר בַּ ת-אֲ בִ יחַ יִל דֹּד מָ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר
ל ַָקח-ל ֹו לְ בַ ת לָבוֹא אֶ ל-הַ מֶּ לֶ�� ,א בִ ְק ָשׁה ָדּבָ ר--כִּ י ִאם אֶ ת-אֲ ֶשׁר יֹאמַ ר הֵ ַגי ְס ִריס-הַ מֶּ לֶ�,
שֹׁמֵ ר הַ נּ ִָשׁים; וַ ְתּ ִהי אֶ ְס ֵתּר נ ֵֹשׂאת חֵ ן ,בְּ עֵ ינֵי כָּל-רֹאֶ יהָ  .ב,טז וַ ִתּלּ ַָקח אֶ ְס ֵתּר אֶ ל-הַ מֶּ לֶ�
אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ,אֶ ל-בֵּ ית מַ לְכוּתוֹ ,בִּ ְשׁנַתֶ -שׁבַ ע ,לְ מַ לְ כוּתוֹ .ב,יז וַ יֶּאֱ הַ ב הַ מֶּ לֶ� אֶ ת-אֶ ְס ֵתּר ִמכָּל-
ֹאשׁהּ ,וַ יּ ְַמלִ יכֶהָ ַתּחַ ת
הַ ָנּ ִשׁים ,וַ ִתּ ָשּׂא-חֵ ן וָ חֶ סֶ ד לְ פָ נָיו ִמכָּל-הַ בְּ תוּלוֹת; וַ יּ ֶָשׂם כֶּ תֶ ר-מַ לְ כוּת בְּ ר ָ
וַ ְשׁ ִתּי .ב,יח וַ יַּעַ שׂ הַ מֶּ לֶ� ִמ ְשׁ ֶתּה גָדוֹל ,לְ כָלָ -שׂ ָריו וַ עֲבָ ָדיו--אֵ תִ ,מ ְשׁ ֵתּה אֶ ְס ֵתּר; וַ הֲ נָחָ ה
יִּתּן מַ ְשׂאֵ ת כְּ יַד הַ מֶּ לֶ� .ב,כ אֵ ין אֶ ְס ֵתּר ,מַ גּ ֶֶדת מ ֹול ְַד ָתּהּ וְ אֶ ת-עַ מָּ הּ ,כַּאֲ ֶשׁר
ל ְַמּ ִדינוֹת עָ ָשׂה ,וַ ֵ
אָמנָה ִאתּוֹ} .ס{
ִצוָּ ה עָ לֶיהָ  ,מָ ְרדֳּ כָי; וְ אֶ ת-מַ אֲ מַ ר מָ ְרדֳּ כַ י אֶ ְס ֵתּר ע ָֹשׂה ,כַּ אֲ ֶשׁר הָ יְתָ ה בְ ְ
ב,כא בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ,וּמָ ְרדֳּ כַי יו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר-הַ מֶּ לֶ�; ָקצַ ף בִּ גְ תָ ן וָ תֶ ֶרשׁ ְשׁנֵי-סָ ִריסֵ י הַ מֶּ לֶ�,
לִשׁ�חַ יָד ,בַּ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רֹשׁ .ב,כב וַ יִּוָּ ַדע הַ ָדּבָ ר לְ מָ ְרדֳּ כַי ,וַ ַיּגֵּד לְ אֶ ְס ֵתּר
ִמשּׁ ְֹמ ֵרי הַ סַּ ף ,וַ יְ בַ ְקשׁוּ ְ
הַ מַּ לְ כָּה; וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר לַמֶּ לֶ� ,בְּ ֵשׁם מָ ְרדֳּ כָ י .ב,כג וַ יְ ב ַֻקּשׁ הַ ָדּבָ ר וַ יִּ מָּ צֵ א ,וַ יּ ִָתּלוּ ְשׁנֵיהֶ ם עַ ל-
עֵ ץ; וַ יִּ כָּ תֵ ב ,בְּ סֵ פֶ ר ִדּבְ ֵרי הַ יּ ִָמים--לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ�} .ס{
ג,א אַחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה ,גִּ ַדּל הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ אֶ ת-הָ מָ ן בֶּ ן-הַ ְמּ ָדתָ א ַיְ נ ְַשּׂאֵ הוּ; וַ יּ ֶָשׂם ,אֶ ת-
כִּ ְסאוֹ ,מֵ עַ ל ,כָּל-הַ ָשּׂ ִרים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ .ג,ב וְ כָל-עַ בְ ֵדי הַ מֶּ לֶ� אֲ ֶשׁר-בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ� ,כּ ְֹרעִ ים
ֹאמרוּ
יִשׁ ַתּחֲ וֶ ה .ג,ג וַ יּ ְ
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים לְ הָ מָ ן--כִּ י-כֵןִ ,צוָּ ה-ל ֹו הַ מֶּ לֶ�; וּמָ ְרדֳּ כַי�--א יִ כְ ַרע ,וְ �א ְ
ִ
יְהי,
עַ בְ ֵדי הַ מֶּ לֶ� ,אֲ ֶשׁר-בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ�--לְ מָ ְרדֳּ כָ י :מַ דּוּעַ אַ ָתּה עוֹבֵ ר ,אֵ ת ִמ ְצוַ ת הַ מֶּ לֶ� .ג,ד וַ ִ

אָמ ָרם( אֵ לָיו יוֹם וָ יוֹם ,וְ �א ָשׁמַ ע ,אֲ לֵיהֶ ם; וַ יַּגִּ ידוּ לְ הָ מָ ן ,לִ ְראוֹת הֲ יַעַ ְמדוּ ִדּבְ ֵרי
באמרם )כְּ ְ
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה
ְהוּדי .ג,ה וַ יּ ְַרא הָ מָ ן--כִּ י-אֵ ין מָ ְרדֳּ כַי ,כּ ֵֹרעַ ִ
מָ ְרדֳּ כַי--כִּ יִ -הגִּ יד לָהֶ ם ,אֲ ֶשׁר-הוּא י ִ
לִשׁ�חַ יָד בְּ מָ ְרדֳּ כַ י לְ בַ דּ ֹו--כִּ יִ -הגִּ ידוּ לוֹ ,אֶ ת-עַ ם
לוֹ; וַ יִּ מָּ לֵא הָ מָ ן ,חֵ מָ ה .ג,ו וַ יִּ בֶ ז בְּ עֵ ינָיוְ ,
ְהוּדים אֲ ֶשׁר בְּ כָל-מַ לְ כוּת אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ--עַ ם מָ ְרדֳּ כָ י.
מָ ְרדֳּ כָ י; וַ יְ בַ ֵקּשׁ הָ מָ ן ,לְהַ ְשׁ ִמיד אֶ ת-כָּל-הַ יּ ִ
וּמפ ָֹרד בֵּ ין הָ עַ ִמּים ,בְּ כֹל
}ס{ ג,ח וַ יֹּאמֶ ר הָ מָ ן ,לַמֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ--י ְֶשׁנ ֹו עַ ם-אֶ חָ ד ְמפֻזָּ ר ְ
ְמ ִדינוֹת מַ לְ כוּתֶ �; וְ ָדתֵ יהֶ ם שֹׁנוֹת ִמכָּל-עָ ם ,וְ אֶ תָ -דּתֵ י הַ מֶּ לֶ� אֵ ינָם ע ִֹשׂים ,וְ לַמֶּ לֶ� אֵ ין-שֹׁוֶ ה,
לְ הַ נִּיחָ ם .ג,ט ִאם-עַ ל-הַ מֶּ לֶ� טוֹב ,יִ כָּ תֵ ב לְ אַ בְּ ָדם; וַ ע ֲֶשׂ ֶרת אֲ לָפִ ים כִּ כַּר-כֶּ סֶ ף ,אֶ ְשׁקוֹל עַ ל-יְ ֵדי
יִּתּנָהּ,
ע ֵֹשׂי הַ ְמּלָאכָה ,לְ הָ בִ יא ,אֶ ל-גִּ נְזֵ י הַ מֶּ לֶ� .ג,י וַ יָּסַ ר הַ מֶּ לֶ� אֶ ת-טַ בַּ עְ תּוֹ ,מֵ עַ ל יָדוֹ; וַ ְ
לְ הָ מָ ן בֶּ ן-הַ ְמּ ָדתָ א ג,יא וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� לְ הָ מָ ן ,הַ כֶּסֶ ף נָתוּן לָ�; וְ הָ עָ םַ ,לעֲשׂוֹת בּ ֹו כַּ טּוֹב
בְּ עֵ ינֶי� .ג,יב וַ יִּ ָקּ ְראוּ סֹפְ ֵרי הַ מֶּ לֶ� וַ יִּ כָּ תֵ ב כְּ כָל-אֲ ֶשׁרִ -צוָּ ה הָ מָ ן ְהַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רֹג וּלְ אַ בֵּ ד אֶ ת-כָּל-
וּשׁ ָללָם ,לָבוֹז .ג,יד פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ תָ ב ,לְ ִהנָּתֵ ן
יְּהוּדים ִמנַּעַ ר וְ עַ ד-זָ ֵקן טַ ף וְ נ ִָשׁים בְּ יוֹם אֶ חָ דְ ;,
ִ
הַ
וּמ ִדינָה ,גָּלוּי ,לְ כָל-הָ עַ ִמּים--לִ ְהיוֹת ע ֲִת ִדים ,לַיּוֹם הַ זֶּ ה .ג,טו הָ ָר ִצים י ְָצאוּ
ָדּת בְּ כָלְ -מ ִדינָה ְ
ירה; וְ הַ מֶּ לֶ� וְ הָ מָ ן י ְָשׁבוּ לִ ְשׁתּוֹת ,וְ הָ עִ יר
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ְדחוּפִ ים ,בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ� ,וְ הַ ָדּת נ ְִתּנָה ,בְּ ַ
שׁוּשׁן נָב ֹוכָה.
ָ

יִּק ַרע מָ ְרדֳּ כַי אֶ ת-בְּ ג ָָדיו ,וַ יִּלְ בַּ שׁ ַשׂק וָ אֵ פֶ ר;
}ס{ ד,א וּמָ ְרדֳּ כַי ,י ַָדע אֶ ת-כָּ ל-אֲ ֶשׁר ַנע ֲָשׂה ,וַ ְ
וַ יֵּצֵ א בְּ תוֹ� הָ עִ יר ,וַ יִּ זְ עַ ק זְ עָ ָקה גְ ד ֹולָה וּמָ ָרה .ד,ב וַ יָּבוֹא ,עַ ד לִ פְ נֵי ַשׁעַ ר-הַ מֶּ לֶ� :כִּ י אֵ ין לָבוֹא
וּמ ִדינָהְ ,מקוֹם אֲ ֶשׁר ְדּבַ ר-הַ מֶּ לֶ� וְ ָדת ֹו מַ גִּ יעַ -
אֶ לַ -שׁעַ ר הַ מֶּ לֶ� ,בִּ לְ בוּשׁ ָשׂק .ד,ג וּבְ כָלְ -מ ִדינָה ְ
וּמ ְספֵּ ד; ַשׂק וָ אֵ פֶ ר ,יֻצַּ ע ל ַָרבִּ ים .ד,ד ותבואינה )וַ ָתּבוֹאנָה(
ַיְּהוּדים ,וְ צוֹם וּבְ כִ י ִ
אֵ בֶ ל גָּדוֹל ל ִַנעֲרוֹת אֶ ְס ֵתּר וְ סָ ִריסֶ יהָ  ,וַ יַּגִּ ידוּ לָהּ ,וַ ִתּ ְתחַ לְ חַ ל הַ מַּ לְ כָּ הְ ,מאֹד; וַ ִתּ ְשׁלַח בְּ ג ִָדים לְ הַ לְ בִּ ישׁ אֶ ת-
מָ ְרדֳּ כַ י ,וּלְ הָ ִסיר ַשׂקּ ֹו מֵ עָ לָיו--וְ �א ִקבֵּ ל .ד,ה וַ ִתּ ְק ָרא אֶ ְס ֵתּר לַהֲ תָ � ִמסָּ ִריסֵ י הַ מֶּ לֶ� ,אֲ ֶשׁר
הֶ ע ֱִמיד לְ פָ נֶיהָ  ,וַ ְתּצַ וֵּ הוּ ,עַ ל-מָ ְרדֳּ כָי--ל ַָדעַ ת מַ ה-זֶּ ה ,וְ עַ ל-מַ ה-זֶּ ה .ד,ו וַ יֵּצֵ א הֲ תָ � ,אֶ ל-מָ ְרדֳּ כָי-

אֶ לְ -רחוֹב הָ עִ יר ,אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי ַשׁעַ ר-הַ מֶּ לֶ� .ד,ז וַ ַיּגֶּד-ל ֹו מָ ְרדֳּ כַי ,אֵ ת כָּל-אֲ ֶשׁר ָק ָרהוּ; וְ אֵ תְהוּדים(--לְ אַ בְּ ָדם .ד,ח
פָּ ָר ַשׁת הַ כֶּסֶ ף ,אֲ ֶשׁר אָמַ ר הָ מָ ן לִ ְשׁקוֹל עַ ל-גִּ נְזֵ י הַ מֶּ לֶ� ביהודיים )בַּ יּ ִ
ידם ,נָתַ ן ל ֹו--לְ הַ ְראוֹת אֶ ת-אֶ ְס ֵתּר ,וּלְ הַ גִּ יד
שׁוּשׁן לְ הַ ְשׁ ִמ ָ
וְ אֶ ת-פַּ ְת ֶשׁגֶן כְּ תָ ב-הַ ָדּת אֲ ֶשׁר-נ ִַתּן בְּ ָ
לָהּ; וּלְ צַ וּוֹת עָ לֶיהָ  ,לָבוֹא אֶ ל-הַ מֶּ לֶ� לְ ִה ְתחַ נֶּן-ל ֹו וּלְ בַ ֵקּשׁ ִמלְּ פָ נָיו--עַ ל-עַ מָּ הּ .ד,ט וַ יָּבוֹא,
הֲ תָ �; וַ ַיּגֵּד לְ אֶ ְס ֵתּר ,אֵ ת ִדּבְ ֵרי מָ ְרדֳּ כָ י .ד,י וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר לַהֲ תָ � ,וַ ְתּצַ וֵּ הוּ אֶ ל-מָ ְרדֳּ כָ י .ד,יא
כָּ ל-עַ בְ ֵדי הַ מֶּ לֶ� וְ עַ םְ -מ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ� י ְֹדעִ ים ,אֲ ֶשׁר כָּלִ -אישׁ וְ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר יָבוֹא-אֶ ל-הַ מֶּ לֶ� אֶ ל-
ִימית אֲ ֶשׁר �א-יִ ָקּ ֵרא אַחַ ת ָדּת ֹו לְ הָ ִמית ,לְ בַ ד מֵ אֲ ֶשׁר יו ִֹשׁיט-ל ֹו הַ מֶּ לֶ� אֶ ת-
הֶ חָ צֵ ר הַ פְּ נ ִ
אתי לָבוֹא אֶ ל-הַ מֶּ לֶ�--זֶ הְ ,שׁלו ִֹשׁים יוֹם .ד,יב וַ יַּגִּ ידוּ
ַשׁ ְרבִ יט הַ זָּ הָ ב ,וְ חָ יָה; וַ אֲ נִי� ,א נ ְִק ֵר ִ
לְ מָ ְרדֳּ כָ י ,אֵ ת ִדּבְ ֵרי אֶ ְס ֵתּר .ד,יג וַ יֹּאמֶ ר מָ ְרדֳּ כַי ,לְ הָ ִשׁיב אֶ ל-אֶ ְס ֵתּר :אַלְ -תּ ַד ִמּי בְ נַפְ ֵשׁ�,
ישׁי ,בָּ עֵ ת הַ זֹּאת אַ ְתּ וּבֵ ית-
ְהוּדים .ד,יד כִּ י ִאם-הַ חֲ ֵרשׁ ַתּחֲ ִר ִ
לְ ִהמָּ לֵט בֵּ ית-הַ מֶּ לֶ� ִמכָּל-הַ יּ ִ
אָבִ י� תֹּאבֵ דוּ; וּ ִמי יו ֵֹדעַ ִ --אם-לְ עֵ ת כָּ זֹאתִ ,הגַּעַ ְתּ לַמַּ לְ כוּת .ד,טו וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר ,לְ הָ ִשׁיב
שׁוּשׁן ,וְ צוּמוּ עָ לַי וְ אַל-תֹּאכְ לוּ
ְהוּדים הַ נּ ְִמ ְצ ִאים בְּ ָ
אֶ ל-מָ ְרדֳּ כָ י .ד,טז לֵ� כְּ נוֹס אֶ ת-כָּ ל-הַ יּ ִ
�שׁת י ִָמים לַיְ לָה וָ יוֹם--גַּם-אֲ נִי וְ ַנ ֲערֹתַ י ,אָצוּם כֵּ ן; וּבְ כֵ ן אָבוֹא אֶ ל-הַ מֶּ לֶ�,
וְ אַלִ -תּ ְשׁתּוּ ְשׁ ֶ
אֲ ֶשׁר �א-כַ ָדּת ,וְ כַ אֲ ֶשׁר אָבַ ְד ִתּי ,אָבָ ְד ִתּי .ד,יז וַ ַיּ ֲעבֹר ,מָ ְרדֳּ כָ י; וַ יַּעַ שׂ ,כְּ כֹל אֲ ֶשׁרִ -צוְּ תָ ה עָ לָיו
אֶ ְס ֵתּר.
ִימיתֹ ,נכַח
ישׁי ,וַ ִתּלְ בַּ שׁ אֶ ְס ֵתּר מַ לְ כוּת ,וַ ַתּ ֲעמֹד בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית-הַ מֶּ לֶ� הַ פְּ נ ִ
ה,א וַ יְ ִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
בֵּ ית הַ מֶּ לֶ�; וְ הַ מֶּ לֶ� יו ֵֹשׁב עַ ל-כִּ סֵּ א מַ לְ כוּתוֹ ,בְּ בֵ ית הַ מַּ לְ כוּת ,נֹכַ ח ,פֶּ תַ ח הַ בָּ יִ ת .ה,ב וַ יְ ִהי
כִ ְראוֹת הַ מֶּ לֶ� אֶ ת-אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּ ה ,עֹמֶ ֶדת בֶּ חָ צֵ ר--נ ְָשׂאָה חֵ ן ,בְּ עֵ ינָיו; וַ יּו ֶֹשׁט הַ מֶּ לֶ� לְ אֶ ְס ֵתּר,
אֶ תַ -שׁ ְרבִ יט הַ זָּ הָ ב אֲ ֶשׁר בְּ יָדוֹ ,וַ ִתּ ְק ַרב אֶ ְס ֵתּר ,וַ ִתּגַּע בְּ רֹאשׁ הַ ַשּׁ ְרבִ יט .ה,ג וַ יֹּאמֶ ר לָהּ הַ מֶּ לֶ�,
מַ ה-לָּ� אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה; וּמַ ה-בַּ ָקּ ָשׁתֵ � עַ ד-חֲ ִצי הַ מַּ לְ כוּת ,וְ ִינָּתֵ ן לָ� .ה,ד וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר,
יתי לוֹ .ה,ה וַ יֹּאמֶ ר
ִאם-עַ ל-הַ מֶּ לֶ� טוֹב--יָבוֹא הַ מֶּ לֶ� וְ הָ מָ ן הַ יּוֹם ,אֶ ל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר-עָ ִשׂ ִ
הַ מֶּ לֶ�--מַ הֲ רוּ אֶ ת-הָ מָ ןַ ,לעֲשׂוֹת אֶ תְ -דּבַ ר אֶ ְס ֵתּר; וַ ָיּבֹא הַ מֶּ לֶ� וְ הָ מָ ן ,אֶ ל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר-
עָ ְשׂתָ ה אֶ ְס ֵתּר .ה,ו וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� לְ אֶ ְס ֵתּר בְּ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ ַיּיִן ,מַ הְ -שּׁאֵ לָתֵ � וְ יִ נָּתֵ ן לָ�; וּמַ ה-

בַּ ָקּ ָשׁתֵ � עַ ד-חֲ ִצי הַ מַּ לְ כוּת ,וְ תֵ עָ שׂ .ה,ז וַ ַתּעַ ן אֶ ְס ֵתּר ,וַ תֹּאמַ רְ :שׁאֵ ל ִָתי ,וּבַ ָקּ ָשׁ ִתי .ה,ח ִאם-
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ� ,וְ ִאם-עַ ל-הַ מֶּ לֶ� טוֹב ,לָתֵ ת אֶ תְ -שׁאֵ ל ִָתי ,וְ ַלעֲשׂוֹת אֶ ת-בַּ ָקּ ָשׁ ִתי--
מָ צָ ִ
יָבוֹא הַ מֶּ לֶ� וְ הָ מָ ן ,אֶ ל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר אֶ ע ֱֶשׂה לָהֶ ם ,וּמָ חָ ר אֶ ע ֱֶשׂה ,כִּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ� .ה,ט וַ יֵּצֵ א
הָ מָ ן בַּ יּוֹם הַ הוּאָ ,שׂמֵ חַ וְ טוֹב לֵב; וְ כִ ְראוֹת הָ מָ ן אֶ ת-מָ ְרדֳּ כַי בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ� ,וְ �אָ -קם וְ �א-זָ ע
ִממֶּ נּוּ--וַ יִּ מָּ לֵא הָ מָ ן עַ ל-מָ ְרדֳּ כַ י ,חֵ מָ ה .ה,י וַ יִּ ְתאַ פַּ ק הָ מָ ן ,וַ יָּבוֹא אֶ ל-בֵּ יתוֹ; וַ יּ ְִשׁלַח וַ יָּבֵ א אֶ ת-
אֹהֲ בָ יו ,וְ אֶ ת-זֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ .ה,יא וַ יְ סַ פֵּ ר לָהֶ ם הָ מָ ן אֶ ת-כְּ בוֹד עָ ְשׁרוֹ ,וְ רֹב בָּ נָיו; וְ אֵ ת כָּל-אֲ ֶשׁר
גִּ ְדּל ֹו הַ מֶּ לֶ� וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר נ ְִשּׂאוֹ ,עַ ל-הַ ָשּׂ ִרים וְ עַ בְ ֵדי הַ מֶּ לֶ� .ה,יב וַ יֹּאמֶ ר ,הָ מָ ן--אַף �א-הֵ בִ יאָה
אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה עִ ם-הַ מֶּ לֶ� אֶ ל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר-עָ ָשׂתָ ה ,כִּ י ִאם-או ִֹתי; וְ גַם-לְ מָ חָ ר אֲ נִי ָקרוּא-
יְּהוּדי--
ִ
לָהּ ,עִ ם-הַ מֶּ לֶ� .ה,יג וְ כָל-זֶ ה ,אֵ ינֶנּוּ שֹׁוֶ ה לִ י :בְּ כָל-עֵ ת ,אֲ ֶשׁר אֲ נִי רֹאֶ ה אֶ ת-מָ ְרדֳּ כַ י הַ
יו ֵֹשׁב ,בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ� .ה,יד וַ תֹּאמֶ ר ל ֹו זֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּ ֹו וְ כָ ל-אֹהֲ בָ יוַ ,יעֲשׂוּ-עֵ ץ ָגּבֹהַּ חֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה,
וּבַ בּ ֶֹקר אֱ מֹר לַמֶּ לֶ� וְ י ְִתלוּ אֶ ת-מָ ְרדֳּ כַי עָ לָיו ,וּבֹא-עִ ם-הַ מֶּ לֶ� אֶ ל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה ָשׂמֵ חַ ; וַ יִּ יטַ ב
הַ ָדּבָ ר לִ פְ ֵני הָ מָ ן ,וַ יַּעַ שׂ הָ עֵ ץ} .ס{
ו,א בַּ לַּיְ לָה הַ הוּא ,נ ְָד ָדה ְשׁנַת הַ מֶּ לֶ�; וַ יֹּאמֶ ר ,לְ הָ בִ יא אֶ ת-סֵ פֶ ר הַ זִּ כְ רֹנוֹת ִדּבְ ֵרי הַ יּ ִָמים,
יִּהיוּ נ ְִק ָר ִאים ,לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ� .ו,ב וַ יִּ מָּ צֵ א כָתוּב ,אֲ ֶשׁר ִהגִּ יד מָ ְרדֳּ כַי עַ ל-בִּ גְ תָ נָא וָ תֶ ֶרשׁ ְשׁנֵי
וַ ְ
סָ ִריסֵ י הַ מֶּ לֶ�ִ --משּׁ ְֹמ ֵרי ,הַ סַּ ף :אֲ ֶשׁר בִּ ְקשׁוּ לִ ְשׁ�חַ יָד ,בַּ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ .ו,ג וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ�--
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי הַ מֶּ לֶ�ְ ,מ ָשׁ ְרתָ יו� ,אַ -נע ֲָשׂה עִ מּוֹ,
מַ הַ -נּע ֲָשׂה יְ ָקר וּגְ דוּלָּה לְ מָ ְרדֳּ כַ י ,עַ ל-זֶ ה; וַ יּ ְ
ָדּבָ ר .ו,ד וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ�ִ ,מי בֶ חָ צֵ ר; וְ הָ מָ ן בָּ א ,לַחֲ צַ ר בֵּ ית-הַ מֶּ לֶ� הַ ִחיצ ֹונָה ,לֵאמֹר לַמֶּ לֶ�,
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי הַ מֶּ לֶ� ,אֵ לָיוִ --הנֵּה הָ מָ ן ,עֹמֵ ד
לִ ְתלוֹת אֶ ת-מָ ְרדֳּ כַ י עַ ל-הָ עֵ ץ אֲ ֶשׁר-הֵ כִ ין לוֹ .ו,ה וַ יּ ְ
בֶּ חָ צֵ ר; וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� ,יָבוֹא .ו,ו וַ יָּבוֹא ,הָ מָ ן ,וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו הַ מֶּ לֶ� ,מַ הַ -לּעֲשׂוֹת בָּ ִאישׁ אֲ ֶשׁר
יְקר ,יוֹתֵ ר ִממֶּ נִּי .ו,ז וַ יֹּאמֶ ר
יקרוֹ; וַ יֹּאמֶ ר הָ מָ ן ,בְּ לִ בּוֹ ,לְ ִמי י ְַחפֹּץ הַ מֶּ לֶ� ַלעֲשׂוֹת ָ
הַ מֶּ לֶ� חָ פֵ ץ בִּ ָ
יקרוֹ .ו,ח יָבִ יאוּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת ,אֲ ֶשׁר לָבַ שׁ-בּ ֹו
הָ מָ ן ,אֶ ל-הַ מֶּ לֶ�ִ :אישׁ ,אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ� חָ פֵ ץ בִּ ָ
הַ מֶּ לֶ�; וְ סוּס ,אֲ ֶשׁר ָרכַב עָ לָיו הַ מֶּ לֶ� ,וַ אֲ ֶשׁר נ ִַתּן כֶּ תֶ ר מַ לְ כוּת ,בְּ רֹאשׁוֹ .ו,ט וְ נָתוֹן הַ לְּ בוּשׁ
יקרוֹ;
וְ הַ סּוּס ,עַ ל-יַדִ -אישׁ ִמ ָשּׂ ֵרי הַ מֶּ לֶ� הַ פַּ ְר ְתּ ִמים ,וְ ִהלְ בִּ ישׁוּ אֶ ת-הָ ִאישׁ ,אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ� חָ פֵ ץ בִּ ָ

וְ ִה ְרכִּ יבֻהוּ עַ ל-הַ סּוּס ,בִּ ְרחוֹב הָ עִ יר ,וְ ָק ְראוּ לְ פָ נָיו ,כָּ כָ ה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ� חָ פֵ ץ
יקרוֹ .ו,י וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� לְ הָ מָ ן ,מַ הֵ ר ַקח אֶ ת-הַ לְּ בוּשׁ וְ אֶ ת-הַ סּוּס כַּ אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ ,וַ ע ֲֵשׂה-כֵן
בִּ ָ
יִּקּח הָ מָ ן
ְהוּדי ,הַ יּו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ� :אַלַ -תּפֵּ ל ָדּבָ רִ ,מכֹּל אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ .ו,יא וַ ַ
לְ מָ ְרדֳּ כַ י הַ יּ ִ
יִּק ָרא לְ פָ נָיו ,כָּכָה
אֶ ת-הַ לְּ בוּשׁ וְ אֶ ת-הַ סּוּס ,וַ יַּלְ בֵּ שׁ אֶ ת-מָ ְרדֳּ כָ י; וַ יּ ְַרכִּ יבֵ הוּ ,בִּ ְרחוֹב הָ עִ יר ,וַ ְ
יקרוֹ .ו,יב וַ יּ ָָשׁב מָ ְרדֳּ כַ י ,אֶ לַ -שׁעַ ר הַ מֶּ לֶ�; וְ הָ מָ ן נ ְִדחַ ף אֶ ל-
יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ� חָ פֵ ץ בִּ ָ
בֵּ יתוֹ ,אָבֵ ל וַ חֲ פוּי רֹאשׁ .ו,יג וַ יְסַ פֵּ ר הָ מָ ן לְ זֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ ,וּלְ כָל-אֹהֲ בָ יו ,אֵ ת ,כָּ ל-אֲ ֶשׁר ָק ָרהוּ;
ְהוּדים מָ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר הַ ִחלּוֹתָ לִ ְנפֹּל לְ פָ נָיו �א-
ֹאמרוּ ל ֹו חֲ כָמָ יו וְ זֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּוִֹ ,אם ִמזֶּ ַרע הַ יּ ִ
וַ יּ ְ
תוּכַ ל ל ֹו--כִּ י-נָפוֹל ִתּפּוֹל ,לְ פָ נָיו .ו,יד עו ָֹדם ְמ ַדבְּ ִרים עִ מּוֹ ,וְ סָ ִריסֵ י הַ מֶּ לֶ� ִהגִּ יעוּ; וַ יַּבְ ִהלוּ
לְ הָ בִ יא אֶ ת-הָ מָ ן ,אֶ ל-הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר-עָ ְשׂתָ ה אֶ ְס ֵתּר.
ז,א וַ ָיּבֹא הַ מֶּ לֶ� וְ הָ מָ ן ,לִ ְשׁתּוֹת עִ ם-אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּ ה .ז,ב וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� לְ אֶ ְס ֵתּר גַּם בַּ יּוֹם
הַ ֵשּׁנִי ,בְּ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ ַיּיִן--מַ הְ -שּׁאֵ לָתֵ � אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּ ה ,וְ ִתנָּתֵ ן לָ�; וּמַ ה-בַּ ָקּ ָשׁתֵ � עַ ד-חֲ ִצי
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי� הַ מֶּ לֶ� ,וְ ִאם-
הַ מַּ לְ כוּת ,וְ תֵ עָ שׂ .ז,ג וַ ַתּעַ ן אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּ ה ,וַ תֹּאמַ רִ --אם-מָ צָ ִ
עַ ל-הַ מֶּ לֶ� טוֹבִ :תּנָּתֶ ן-לִ י נַפְ ִשׁי בִּ ְשׁאֵ ל ִָתי ,וְ עַ ִמּי בְּ בַ ָקּ ָשׁ ִתי .ז,ד כִּ י נ ְִמכַּ ְרנוּ אֲ נִי וְ עַ ִמּי ,לְ הַ ְשׁ ִמיד
לַהֲ רוֹג וּלְ אַ בֵּ ד; וְ ִאלּוּ ַלעֲבָ ִדים וְ לִ ְשׁפָ חוֹת נ ְִמכַּ ְרנוּ ,הֶ חֱ ַר ְשׁ ִתּי--כִּ י אֵ ין הַ צָּ ר שֹׁוֶ ה ,בְּ נֵזֶ ק הַ מֶּ לֶ�.
}ס{ ז,ה וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ,וַ יֹּאמֶ ר לְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּהִ :מי הוּא זֶ ה וְ אֵ י-זֶ ה הוּא ,אֲ ֶשׁר-
ְמלָא ֹו לִ בּ ֹו ַלעֲשׂוֹת כֵּן .ז,ו וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּרִ --אישׁ צַ ר וְ א ֹויֵב ,הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶּ ה; וְ הָ מָ ן נִבְ עַ ת,
ִמלִּ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ� וְ הַ מַּ לְ כָּה .ז,ז וְ הַ מֶּ לֶ� ָקם בַּ חֲ מָ תוִֹ ,מ ִמּ ְשׁ ֵתּה הַ ַיּיִן ,אֶ ל-גִּ נַּת ,הַ בִּ יתָ ן; וְ הָ מָ ן עָ מַ ד,
לְ בַ ֵקּשׁ עַ ל-נַפְ שׁ ֹו מֵ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה--כִּ י ָראָה ,כִּ י-כָ לְ תָ ה אֵ לָיו הָ ָרעָ ה מֵ אֵ ת הַ מֶּ לֶ� .ז,ח וְ הַ מֶּ לֶ�
ָשׁב ִמגִּ נַּת הַ בִּ יתָ ן אֶ ל-בֵּ ית ִמ ְשׁ ֵתּה הַ יַּיִ ן ,וְ הָ מָ ן נֹפֵ ל עַ ל-הַ ִמּטָּ ה אֲ ֶשׁר אֶ ְס ֵתּר עָ לֶיהָ  ,וַ יֹּאמֶ ר
הַ מֶּ לֶ� ,הֲ גַם לִ כְ בּוֹשׁ אֶ ת-הַ מַּ לְ כָּה עִ ִמּי בַּ בָּ יִת; הַ ָדּבָ ר ,יָצָ א ִמפִּ י הַ מֶּ לֶ� ,וּפְ נֵי הָ מָ ן ,חָ פוּ .ז,ט
יסים לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ� ,גַּם ִהנֵּה-הָ עֵ ץ אֲ ֶשׁר-עָ ָשׂה הָ מָ ן לְ מָ ְרדֳּ כַי
וַ יֹּאמֶ ר חַ ְרב ֹונָה אֶ חָ ד ִמן-הַ סָּ ִר ִ
אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר-טוֹב עַ ל-הַ מֶּ לֶ� עֹמֵ ד בְּ בֵ ית הָ מָ ןָ --גּבֹהַּ  ,חֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה; וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ�ְ ,תּלֻהוּ עָ לָיו.
ז,י וַ יּ ְִתלוּ ,אֶ ת-הָ מָ ן ,עַ ל-הָ עֵ ץ ,אֲ ֶשׁר-הֵ כִ ין לְ מָ ְרדֳּ כָי; וַ חֲ מַ ת הַ מֶּ ֶל�ָ ,שׁכָ כָה} .ס{

ח,א בַּ יּוֹם הַ הוּא ,נָתַ ן הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ לְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה ,אֶ ת-בֵּ ית הָ מָ ן ,צ ֵֹרר היהודיים
ידה אֶ ְס ֵתּר ,מַ ה הוּא-לָהּ .ח,ב וַ יָּסַ ר הַ מֶּ לֶ�
יְּהוּדים(; וּמָ ְרדֳּ כַי ,בָּ א לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ�--כִּ יִ -הגִּ ָ
ִ
)הַ
יִּתּנָהּ ,לְ מָ ְרדֳּ כָי; וַ ָתּ ֶשׂם אֶ ְס ֵתּר אֶ ת-מָ ְרדֳּ כַי ,עַ ל-בֵּ ית הָ מָ ן.
אֶ ת-טַ בַּ עְ תּוֹ ,אֲ ֶשׁר הֶ עֱבִ יר מֵ הָ מָ ן ,וַ ְ
}ס{
יְּהוּדים כַּ טּוֹב בְּ עֵ ינֵיכֶם ,בְּ ֵשׁם הַ מֶּ לֶ� ,וְ ִח ְתמוּ,
ִ
ח,ז וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רֹשׁ כִּ ְתבוּ עַ ל-הַ
בְּ טַ בַּ עַ ת הַ מֶּ לֶ� :כִּ י-כְ תָ ב אֲ ֶשׁר-נִכְ ָתּב בְּ ֵשׁם-הַ מֶּ לֶ� ,וְ נ ְַחתּוֹם בְּ טַ בַּ עַ ת הַ מֶּ לֶ�--אֵ ין לְ הָ ִשׁיב.
ַיְּהוּדים אֲ ֶשׁר בְּ כָל-
ח,ט וַ יִּ ָקּ ְראוּ סֹפְ ֵרי-הַ מֶּ לֶ� בָּ עֵ ת-הַ ִהיא ,וַ יִּ כָּתֵ ב ח,יא אֲ ֶשׁר נָתַ ן הַ מֶּ לֶ� ל ִ
וּמ ִדינָה
עִ יר-וָ עִ יר ,לְ ִה ָקּהֵ ל וְ ַל ֲעמֹד עַ ל-נַפְ ָשׁם--לְ הַ ְשׁ ִמיד וְ לַהֲ רֹג וּלְ אַ בֵּ ד אֶ ת-כָּ ל-חֵ יל עַ ם ְ
וּשׁ ָללָם ,לָבוֹז.
הַ צָּ ִרים אֹתָ ם ,טַ ף וְ נ ִָשׁים; ְ
וּמ ִדינָה ,גָּלוּי ,לְ כָל-הָ עַ ִמּים; וְ לִ ְהיוֹת היהודיים
ח,יג פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ תָ ב ,לְ ִהנָּתֵ ן ָדּת בְּ כָלְ -מ ִדינָה ְ
ידים( לַיּוֹם הַ זֶּ ה ,לְ ִהנּ ֵָקם מֵ אֹיְ בֵ יהֶ ם .ח,יד הָ ָרצִ ים רֹכְ בֵ י הָ ֶרכֶשׁ,
יְּהוּדים( עתודים )ע ֲִת ִ
ִ
)הַ
ירה} .ס{
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
וּדחוּפִ ים ,בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ�; וְ הַ ָדּת נ ְִתּנָה ,בְּ ַ
הָ אֲ חַ ְשׁ ְתּ ָרנִים ,י ְָצאוּ ְמבֹהָ לִ ים ְ
ח,טו וּמָ ְרדֳּ כַי יָצָ א ִמלִּ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ� ,בִּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת ְתּכֵ לֶת וָ חוּר ,וַ עֲטֶ ֶרת זָ הָ ב גְּ ד ֹולָה ,וְ תַ כְ ִרי�
ַיְּהוּדים ,הָ יְתָ ה או ָֹרה וְ ִשׂ ְמחָ ה ,וְ ָשׂשֹׂן,
שׁוּשׁן ,צָ הֲ לָה וְ ָשׂמֵ חָ ה .ח,טז ל ִ
ָ
אַרגָּמָ ן; וְ הָ עִ יר
בּוּץ וְ ְ
וּמ ִדינָה וּבְ כָל-עִ יר וָ עִ ירְ ,מקוֹם אֲ ֶשׁר ְדּבַ ר-הַ מֶּ לֶ� וְ ָדת ֹו מַ גִּ יעַ ,
יקר .ח,יז וּבְ כָלְ -מ ִדינָה ְ
וִ ָ
אָרץִ ,מ ְתיַהֲ ִדים--כִּ י-נָפַ ל פַּ חַ ד-
ַיְּהוּדיםִ ,מ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב; וְ ַרבִּ ים מֵ עַ מֵּ י הָ ֶ
ִשׂ ְמחָ ה וְ ָשׂשׂוֹן ל ִ
יְּהוּדיםֲ ,עלֵיהֶ ם.
ִ
הַ
אָרץ ,וְ ִאיֵּי הַ יָּם .י,ב וְ כָל-מַ ע ֲֵשׂה תָ ְקפּוֹ,
}ס{ י,א וַ יּ ֶָשׂם הַ מֶּ לֶ� אחשרש )אֲ חַ ְשׁוֵ רֹשׁ( מַ ס עַ ל-הָ ֶ
בוּרתוֹ ,וּפָ ָר ַשׁת גְּ דֻ לַּת מָ ְרדֳּ כַ י ,אֲ ֶשׁר גִּ ְדּל ֹו הַ מֶּ לֶ�--הֲ לוֹא-הֵ ם כְּ תוּבִ ים ,עַ ל-סֵ פֶ ר ִדּבְ ֵרי
וּגְ ָ
ַיְּהוּדים,
יְּהוּדיִ ,מ ְשׁנֶה לַמֶּ לֶ� אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ,וְ גָדוֹל ל ִ
ִ
הַ יּ ִָמים ,לְ מַ לְ כֵ י ,מָ ַדי וּפָ ָרס .י,ג כִּ י מָ ְרדֳּ כַי הַ
וְ ָרצוּי לְ רֹב אֶ חָ יו--דּ ֵֹרשׁ טוֹב לְ עַ מּוֹ ,וְ דֹבֵ ר ָשׁלוֹם לְ כָל-זַ ְרעוֹ} .ש{

