ַ 1:1וי ִּ ְִ֖הי ִּבי ֵ֣מי אֲ חַ ְשו ֑רֹוש הֵ֣ ּוא אֲ חַ ְשו ֗רֹוש הַ מֹּלך
מ ִּדינָֽה׃
מ ֵ֣ ֹּהּדּו וְעַ ד־כּ֔ ּוש ֶ ֶׁ֛שבַ ע וְעֶ ְש ִּ ִ֥רים ּומ ִ֖אה ְ
 1:2בַ י ִּ ִ֖מים ה ֑הם כְ ֶ ֵ֣שבֶ ת ׀ הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ֗רֹוש עַַ֚ ל כִּ ֵ֣סא
ירה׃ ִּ 1:3ב ְשנַ ַ֤ת שלֹוש
שּושן הַ ִּב ָֽ
כּותֹו אֲ ֶ ִ֖שר ְב ַ ִ֥
ַמ ְל ּ֔
ְלמ ְלכּ֔ ֹו ע ֵ֣שה ִּמ ְש ּ֔ ֶתה ְלכל־ש ִ֖ריו ַועֲב ֑דיו ֵ֣חיל ׀ פ ַ ֵ֣רס
אֹּתֹו
ּומ ַ֗די ַ ָֽהפַ ְר ְת ִּ ֶׁ֛מים וְש ִ֥רי הַ ְמ ִּד ִ֖ינֹות ְלפנָֽיו׃ ְ 1:4בהַ ְר ֗
כּותֹו וְאֶֹ֙ ת־י ְּ֔קר ִּת ְפ ֶ ִ֖א ֶרת גְ דּול ֑תֹו
אֶ ת־עֹֹּ֙ ֶשר כְ ֵ֣בֹוד ַמ ְל ּ֔
ּוב ְמלֵ֣ ֹואת הַ י ִּ ֵ֣מים
ּומ ַ ִ֖את ָֽ יֹום׃ ִּ 1:5
מֹונִ֥ים ְ
י ִּ ֵ֣מים ַר ִּּ֔בים ְש ִּ
שּושן
ם ְב ַֹ֙
נִּמצְ ִּאי ֩
ה ֗אלֶ ה ע ֵ֣שה הַ ֶּ֡ ֶמלֶ ך ְלכל־ה ֵ֣עם הַ ְ
ירה ְל ִּמגָּ֧דֹול וְעַ ד־ק ֶׁ֛טן ִּמ ְש ֶ ִ֖תה ִּש ְב ַ ֵ֣עת י ִּ ֑מים
הַ ִּב ָ֜
ּות ֗כלֶ ת אחּוז
יתן הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ ֵ֣ 1:6חּור ׀ כ ְַר ַ ֵ֣פס ְ
בַ חֲ צַַ֕ ר גִּ נַ ִ֥ת ִּב ַ ִ֖
י־בּוץ וְאַ ְרג ּ֔מן עַ ל־גְ ִּ ִ֥לילי כֶ ִ֖סֶ ף וְעַ ֵ֣מּודי ֑שש
ְבחַ ְבל ֵ֣
ִּמ ֵ֣טֹות ׀ ז ֵ֣הב ו ֶ֗כסֶ ף ַ ֶׁ֛על ִּ ָֽרצְ ַ ִ֥פת בַ הַ ט־ו ִ֖שש ו ַ ְִ֥דר וְסֹּ ָֽח ֶרת
שֹונ֑ים וְיִ֥ין ַמ ְלכֶׁ֛ ּות
׃1:7וְהַ ְשקֹות ִּבכְ לֵ֣י ז ּ֔הב וְכ ִּ ִ֖לים ִּמכ ִּ ֵ֣לים ִּ
ִ֖רב כְ יַ ִ֥ד הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃  1:8וְהַ ְש ִּתיִ֥ה כ ִַּ֖דת ֵ֣אין אֹּ נ֑ס כִּ י־כֵ֣ן
יתֹו לַ עֲ ִ֖שֹות כִּ ְרצִ֥ ֹון ִּאיש
ל־רב ב ּ֔
ִּסד הַ ֗ ֶמלֶ ך עַַ֚ ל כ ַ ֵ֣
׀ י ַ ֵ֣
ַַ֚ 1:9גם ו ְַש ִּ ֵ֣תי הַ ַמ ְל ּ֔כה ע ְש ִ֖תה
־ו ִּ ָֽאיש׃
ִּמ ְש ֵ֣תה נ ִּ ֑שים ַ֚בית הַ ַמ ְלכּ֔ ּות אֲ ֶ ִ֖שר לַ ֶ ִ֥מלֶ ך אֲ חַ ְשו ָֽרֹוש׃
יעי כְ ִ֥טֹוב לב־הַ ֶ ִ֖מלֶ ך בַ ֑יָּ֑יִּן א ֶּ֡ ַמר ִִּ֠ל ְמהּומן
 1:10בַ יֹום הַ ְש ִּב ּ֔ ִּ
בֹונא ִּבגְ ַ֤תא וַאֲ בַ גְ תא ז ַ ֵ֣תר ְוכ ְַר ַּ֔כס
ִּבזְ ֹ֙תא חַ ְר ָ֜
ת־פנִ֖י
ְ
יסים הַ ְמ ֵ֣ש ְר ּ֔ ִּתים אֶ
ִּש ְבעַ ת הַ ֵ֣ס ִּר ּ֔ ִּ

הַ ֶ ִ֥מלֶ ך אֲ חַ ְשו ָֽרֹוש׃ ְִ֠ 1:11לה ִּביא אֶ ת־ו ְַש ִּ ָּ֧תי הַ ַמ ְלכֶׁ֛ה ִּל ְפנִ֥י
הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ְבכֶ ֵֶ֣תר ַמ ְלכ֑ ּות ְלהַ ְר ֹ֙אֹות ָֽהעַ ִּ ַ֤מים וְהַ ש ִּרים אֶ ת־י ְפ ּ֔יּה
י־טֹובת ַמ ְר ֶ ִ֖אה ִּ ָֽהיא׃  1:12ו ְַתמ ֵ֞אן הַ ַמ ְלכֵ֣ה ו ְַש ֗ ִּתי לבֹוא
ַ ִ֥
ִּ ָֽכ
יסים וַיִּ ְק ַֹּ֤צף הַ ֶמלֶ ך
ִּב ְד ַ ֵ֣בר הַ ּ֔ ֶמלֶ ך אֲ ֶ ִ֖שר ְביַ ֵ֣ד הַ ס ִּר ִּ ֑
אמר
ֵ֣ 1:13וַי ֹּ ֶ
ְמאֹּּ֔ ד וַחֲ מ ִ֖תֹו בע ֲִ֥רה ָֽבֹו׃
הַ ּ֔ ֶמלֶ ך לַ חֲ כ ִּ ִ֖מים יֹּ ְד ֵ֣עי ָֽה ִּע ִּ ֑תים כִּ י־כן ְּד ַ ֵ֣בר הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ִּל ְפ ַ֕ני
כל־יֹּ ְד ִ֖עי ִּ֥דת ו ִּ ָֽדין׃  1:14וְהַ ק ֵֹּ֣רב א ֗ליו כ ְַר ְשנַ֤א שתר אַ ְד ֵ֣מתא
ַת ְר ּ֔ ִּשיש ֶ ִ֥מ ֶרס ַמ ְר ְסנִ֖א ְממּוכ֑ן ִּש ְבעֵַ֞ ת ש ֵ֣רי ׀ פ ַ ֵ֣רס
ּומ ַ֗די רֹּאי ְפנֵ֣י ַה ּ֔ ֶמלֶ ך הַ יֹּ ְש ִּ ִ֥בים ִּראשֹּנִ֖ה בַ ַמ ְלכָֽ ּות׃
1:15כְ דת ַ ָֽמה־לַ עֲ ּ֔שֹות בַ ַמ ְלכִ֖ה ו ְַש ִּ ֑תי ַ ֵ֣על ׀ אֲ ֶ ֵ֣שר ָֽל ֹּא־ע ְש ֗תה
אמר
יסיםֵ֣ 1:16וַי ֹּ ֶ
ת־מאֲ ַמר הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ּ֔רֹוש ְביַ ִ֖ד הַ ס ִּר ִּ ָֽ
ֶ ָֽא ַ
ְתה
מּוכן ִּל ְפנַ֤י הַ ֶמלֶ ך וְהַ ש ִּ ּ֔רים ַ֤ל ֹּא עַ ל־הַ ֶמלֶ ך ְלבַ ּּ֔דֹו עו ִ֖
ְמ ֗
ל־העַ ִּּ֔מים אֲ ֶַ֕שר
ו ְַש ִּ ֵ֣תי הַ ַמ ְלכ֑ה ִּ ַ֤כי עַ ל־כל־הַ ש ִּרים וְעַ ל־כ ֵ֣
ל־מ ִּד ִ֖ינֹות הַ ֶ ִ֥מלֶ ך אֲ חַ ְשו ָֽרֹוש׃ ָֽ ִּ 1:17כי־י ַ֤צא ְדבַ ר
ְבכ ְ
יהן
יהן ְבעינ ֶ ֑
־הַ ַמ ְלכה עַ ל־כל־הַ נ ּ֔ ִּשים ְלהַ ְב ִ֥זֹות בַ ְעל ֶ ִ֖
ְבא ְמ ֗רם הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ֶּ֡רֹוש א ֵ֞ ַמר ְלה ִֹּ֙ביא אֶ ת־ו ְַש ִּ ָּ֧תי
ֹּאמ ְרנה ׀
ֹּא־באה׃ ָֽ ְ 1:18והַ יֹ֙ ֹום הַ זֶָ֜ ה ת ַ ֵ֣
הַ ַמ ְלכֶׁ֛ה ְלפנִ֖יו וְל ָֽ
ת־ּד ַ ֵ֣בר הַ ַמ ְל ּ֔כה
ש ֵ֣רֹות ָֽפ ַרס־ּומ ַ֗די אֲ ֶ ַ֤שר ָֽש ְמעּו אֶ ְ
ְל ִֹּ֖כל ש ֵ֣רי הַ ֶ ֑מלֶ ך ּוכְ ַ ִ֖די ִּב ִ֥זיֹון ו ָֽקצֶ ף׃ ִּ 1:19אם־עַ ל־הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך
ר־מ ְלכּות ִּמ ְלפ ּ֔ניו ְויִּכ ֶׁ֛תב ְבד ִ֥תי ָֽפ ַרס
֗טֹוב י ַ֤צא ְדבַ ַ
־ּומ ַ ִ֖די ו ְֵ֣ל ֹּא ַיע ֲ֑בֹור אֲ ֶֹ֙שר ָֽל ֹּא־ת ָ֜בֹוא ו ְַש ֗ ִּתי ִּל ְפני

עּותּה
ִּתן ַה ּ֔ ֶמלֶ ך ִּל ְר ִ֖
ּומ ְלכּותּה י ֵ֣
הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ּ֔רֹוש ַ
טֹובה ִּמ ֶ ָֽמנה׃  1:20וְנִּ ְש ַמ ֩ע ִּפ ְת ֹ֙גם הַ ֶ ַ֤מלֶ ך אֲ ֶ ָֽשר־יַעֲ ֶשה
הַ ִ֥
כּותֹו ִּ ִ֥כי ַר ִ֖בה ִּ ֑היא וְכל־הַ נ ֗ ִּשים י ְִּת ַ֤נּו יְקר
ל־מ ְל ּ֔
ְבכ ַ
יהן ְל ִּמג ִ֖דֹול וְעַ ד־ק ָֽטן׃  1:21וַיִּ יטַ ב הַ ּד ּ֔בר ְבעינִ֥י
ְלבַ ְעל ּ֔ ֶ
מּוכן׃  1:22וַיִּ ְש ַלַ֤ח
הַ ֶ ִ֖מלֶ ך וְהַ ש ִּ ֑רים וַיַ ִ֥עַ ש הַ ֶ ִ֖מלֶ ך כִּ ְד ַ ִ֥בר ְמ ָֽ
ּומ ִּדינה
ל־מ ִּדינַ֤ה ְ
ל־מ ִּד ֵ֣ינֹות הַ ּ֔ ֶמלֶ ך אֶ ְ
ְספ ִּרים אֶ ל־כ ְ
ל־איש ש ֵֹּ֣רר
שֹונֹו ִּל ְ ַ֤היֹות כ ִּ
ל־עם ו ִ֖עם כִּ ְל ֑
כִּ כְ ת ּ֔בּה וְאֶ ַ ִ֥
ּומ ַד ִ֖בר כִּ ְל ִ֥שֹון עַ ָֽמֹו׃ { chapter 2פ} 2:1אַ חַ ר
יתֹו ְ
ְבב ּ֔
שך חֲ ַ ִ֖מת הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ֑רֹוש
הַ ְּדב ִּ ֵ֣רים ה ּ֔אלֶ ה כְ ַ֕ ֹּ
זכַ ַ֤ר אֶ ת־ו ְַש ִּתי ו ְֵ֣את אֲ ֶשר־ע ּ֔שתה ו ְִ֥את אֲ ֶשר־נִּ גְ זַ ִ֖ר
ֹּאמ ִ֥רּו ַנע ֲָֽרי־הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ְמש ְר ֑תיו יְבַ ְק ִ֥שּו לַ ֶ ֶׁ֛מלֶ ך
ע ֶ ָֽליה׃  2:2וַי ְ
טֹובֹות ַמ ְר ֶ ָֽאה׃ ְ 2:3וי ְַפ ֹ֙קד הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך
נְ ע ִ֥רֹות ְבתּולִ֖ ֹות ִ֥
ל־מ ִּד ֵ֣ינֹות ַמ ְלכּות ֹֹ֒ו ְוי ְִּק ְבצֵ֣ ּו אֶ ת־כל־ ַנע ֲָֽרה־
ְפ ִּק ִּידים֮ ְבכ ְ
ל־בית
ל־שּושן הַ ִּבירה אֶ ֵ֣
ַ ַ֤
טֹובת ַמ ְראֶָ֜ ה אֶ
ְִ֠בתּולה ֹ֙ ַ
הַ נ ּ֔ ִּשים אֶ ל־יַ ִ֥ד הגֶ ֶׁ֛א ְס ִּ ִ֥ריס הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ש ֵֹּ֣מר הַ נ ִּ ֑שים וְנ ִ֖תֹון
יהן׃  2:4ו ַ ְָֽה ַנע ֲ֗רה אֲ ֶ ַ֤שר ִּתיטַ ב ְבעינֵ֣י הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ִּת ְמלִ֖ ך
ַת ְמרּוק ֶ ָֽ
יטב הַ ּד ֶׁ֛בר ְבעינִ֥י הַ ֶ ִ֖מלֶ ך וַיַ ִ֥עַ ש
ַ ֵ֣תחַ ת ו ְַש ִּ ֑תי וַיִּ ַ ָּ֧
ירה
שּושן הַ ִּב ֑
ְהּודי היִ֖ה ְב ַ ֵ֣
ֵ֣ ִּ 2:5איש י ִּ ּ֔
ָֽכן׃
ן־קיש ִּ ִ֥איש י ְִּמ ִּ ָֽיני׃
ן־ש ְמ ִּ ֶׁ֛עי בֶ ִּ ִ֖
ּוש ֵ֣מֹו מ ְרּדֳּ ַ֗כי ֶ ֵ֣בן י ִּ ָּ֧איר בֶ ִּ
ְ
ירּושלַּ֔ יִּם ִּעם־הַ גֹּ לה אֲ ֶ ֵ֣שר הגְ ְל ּ֔תה
 2:6אֲ ֶ ַ֤שר הגְ לה ִּמ ֵ֣
ֶאצִ֖ר
ְהּודה אֲ ֶ ֵ֣שר הֶ גְ ּ֔לה נְ בּוכ ְַדנ ַ
ִּ ִ֖עם יְכנְיֵ֣ה ֶ ָֽמלֶ ך־י ֑

ֶ ִ֥מלֶ ך ב ֶ ָֽבל׃ ַ 2:7וי ֹ֙ ְִּהי אֹּ ָ֜מן אֶ ת־הֲ ַד ֗סה ִּ ַ֤היא
אֶ ְסתר בַ ת־ּד ֹּּ֔דֹו ִּכֶׁ֛י ִ֥אין לִּ֖ה ֵ֣אב ו ֑אם וְהַ ַנע ֲַ֤רה
ּוב ַ֤מֹות א ִּביה ו ְִּא ּ֔מּה ְלק ָּ֧חּה
ְטֹובת ַמ ְראֶּ֔ ה ְ
תאַ ר ו ַ ֵ֣
יְפַ ת־ ֹ֙ ֹּ
מ ְרּדֳּ כַ ֶׁ֛י לִ֖ ֹו ְל ַ ָֽבת׃ ַ 2:8וי ֗ ְִּהי ְב ִּהש ַ ַ֤מע ְּדבַ ר־הַ ֶמלֶ ך וְד ּ֔תֹו
ירה אֶ ל־יַ ֵ֣ד
ל־שּושן הַ ִּב ִ֖
ַ ִ֥
ָּֽו ְב ִּהק ֵ֞בץ נְ ע ִ֥רֹות ַר ֶׁ֛בֹות אֶ
ל־בית הַ ּ֔ ֶמלֶ ך אֶ ל־יַ ִ֥ד הגַ ִ֖י ש ִֹּ֥מר
הג֑י ו ִַּתל ַ ַ֤קח אֶ ְסתר אֶ ֵ֣
הַ נ ִּ ָֽשים׃  2:9ו ִַּתיטַֹ֙ ב הַ ַנע ֲֵ֣רה ְבעיניו֮ ו ִַּת ֵ֣שא ֶ ֵ֣חסֶ ד ְלפני ֹ֒ו
נֹותה ל ֵ֣תת ּ֔לּה וְאת
רּוקיה וְאֶ ת־מ ֶ
ת־ת ְמ ֶ ַ֤
ַ
ִ֠ ַויְבַ הל אֶ
ֶ ֵ֣שבַ ע הַ נְ ע ּ֔רֹות ה ְר ִ֥אֻ יֹות ָֽל ֶתת־לִּ֖ה ִּמ ֵ֣בית הַ ֶ ֑מלֶ ך
ֹּא־ה ִּ ֵ֣גידה
רֹותיה ְל ִ֖טֹוב ִ֥בית הַ נ ִּ ָֽשים׃  2:10ל ִּ
ְשנֶ ָּ֧ה וְאֶ ת־ ַנ ֲע ֶ ֶׁ֛
ַוי ַ
ת־מֹולַ ְד ֑תּה ִּ ָּ֧כי מ ְרּדֳּ כַ ֶׁ֛י צִּ ּוִ֥ה
אֶ ְס ּ֔תר אֶ ת־עַ ִ֖מּה וְאֶ ָֽ
ל־יֹום ויּ֔ ֹום מ ְרּדֳּ כַי ִּמ ְתהַ ּ֔לך
ּובכ ֵ֣
ֹּא־ת ִּ ָֽגיד׃ ְ 2:11
ע ֶלִ֖יה אֲ ֶ ִ֥שר ל ַ
ּומה־
ת־שלֵ֣ ֹום אֶ ְס ּ֔תר ַ
ְ
ִּל ְפנִ֖י חֲ ַצֵ֣ר בית־הַ נ ִּ ֑שים ל ַדעַ ת אֶ
ת ֩ר ַנע ֲֹ֙רה ְו ַנע ֲָ֜רה ל ֵ֣בֹוא ׀ אֶ ל־
ּובהַ ֶּ֡ ִּגיעַ ֹּ
יע ֶ ִ֖שה ָֽבּה׃ ְ 2:12
הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ֗רֹוש ִּמק ֩ץ הֱ יֹ֙ ֹות ָ֜לּה כְ ַ֤דת הַ נ ִּשים
יהן ִּש ַ֤שה
ְשנֵ֣ים ע ֵ֣שר חֹּּ֔ ֶדש ִּכֶׁ֛י כִ֥ן י ְִּמ ְל ִ֖אּו י ְֵ֣מי ְמרּוק ֶ ֑
חֳּ ד ִּשים ְב ֶ ֵ֣ש ֶמן הַ ֹּּ֔מר ו ְִּש ַ֤שה חֳּ ד ִּשים בַ ְבש ִּּ֔מים
רּוקי הַ נ ִּ ָֽשים׃ ּ 2:13וב ֶַ֕זה ַ ָֽה ַנע ֲִ֖רה ב ֵ֣אה אֶ ל־הַ ֶ ֑מלֶ ך
ּוב ַת ְמ ִ֖
ְ
ֹּאמר יִּנ ַָֽ֤תן לּה ל ֵ֣בֹוא ִּע ּ֔מּה ִּמ ִ֥בית
ת כל־אֲ ֶֹ֙שר ת ָ֜ ַ
א ֩
ד־בית הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ 2:14ב ֶ ֵ֣ע ֶרב ׀ ִּ ֵ֣היא ב ֗אה ִּ֠ובַ ב ֶֹּקר ִּ ֵ֣היא
הַ נ ִּ ִ֖שים עַ ִ֥
ל־בית הַ נ ִּשים ש ּ֔ ִּני אֶ ל־יַ ָּ֧ד ַ ָֽשע ְֲשגַ ֶׁ֛ז ְס ִּ ִ֥ריס
ש ֵ֞בה אֶ ַ֤

הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ש ֵֹּ֣מר הַ ִּ ָֽפילַ גְ ִּ ֑שים ל ֹּא־ת ִ֥בֹוא עֹוד
אֶ ל־הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ִּכֵ֣י ִּאם־ח ִ֥פץ ֶׁ֛בּה הַ ֶ ִ֖מלֶ ך וְנִּ ְק ְר ִ֥אה
יחיִּל ֹּּדֵ֣ד מ ְרּדֳּ ֶַּ֡כי
ּובהַ ִּ ֵ֣גיעַ תֹּר־אֶ ְס ֵ֣תר בַ ת־אֲ ִּב ַ ֵ֣
ְב ָֽשם׃ְ 2:15
ח־לֹו ְל ָ֜ ַבת ל ֵ֣בֹוא אֶ ל־הַ ֗ ֶמלֶ ך ַ֤ל ֹּא ִּב ְקשה ּד ּ֔בר
אֲ ֶש ֩ר ל ַ ָֽק ֹ֙
ֹּאמר הגַ ִ֥י ְס ִּריס־הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ש ֵֹּ֣מר
ִ֠כִּ י ִּ ֵ֣אם אֶ ת־אֲ ֶ ִ֥שר י ַ ֶׁ֛
ֹּשאת ּ֔חן ְבעינִ֖י כל־ר ֶ ָֹּֽאיה׃
הַ נ ִּ ֑שים ו ְַת ִּ ַ֤הי אֶ ְסתר נ ֵ֣
ל־בית
 2:16ו ִַּתל ֹ֙ ַקח אֶ ְס ָ֜תר אֶ ל־הַ ֶ ַ֤מלֶ ך אֲ חַ ְשורֹוש אֶ ֵ֣
כּותֹו בַ חִֹּ֥ ֶדש הע ֲִּש ִּ ִ֖ירי הּוא־חֵֹּ֣ ֶדש ט ֑בת ִּב ְשנַת
ַמ ְל ּ֔
כּותֹו׃ ַ 2:17ויֶאֱ ֹ֙ ַהב הַ ֶ ַ֤מלֶ ך אֶ ת־אֶ ְסתר ִּמכל־
־שבַ ע ְל ַמ ְל ָֽ
ֶ ִ֖
ַ֤שם
א־חן ו ֶ ֶׁ֛חסֶ ד ְלפנִ֖יו ִּמכל־הַ ְבתּול֑ ת וַי ֶ
הַ נ ּ֔ ִּשים ו ִַּתש ִ֥
ֹּאשּה ַוי ְַמ ִּליכֶ ִ֖ה ַ ִ֥תחַ ת ו ְַש ִּ ָֽתי׃ ַ 2:18ו ַֹ֙יעַ ש
ר־מ ְלכּות ְבר ּ֔
ֶ ָֽכ ֶת ַ
הַ ָ֜ ֶמלֶ ך ִּמ ְש ֶ ֵ֣תה ג ֗דֹול ְלכל־שריו וַעֲ ב ּ֔דיו ִ֖את ִּמ ְש ֵ֣תה
אֶ ְס ֑תר וַהֲ נ ַ֤חה לַ ְמ ִּדינֹות ע ּ֔שה וַיִּ ִ֥תן ַמ ְש ִ֖את כְ יַ ִ֥ד
ּוב ִּהק ִ֥בץ ְבתּולִ֖ ֹות ש ִּנ֑ית ּומ ְרּדֳּ כַ ִ֖י יֹּ ִ֥שב ְב ַ ָֽשעַ ר־
הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ְ 2:19
הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ ֵ֣ 2:20אין אֶ ְס ֗תר ַמגֶ ֶַָּ֤֑דת ָֽמֹולַ ְדתּה וְאֶ ת־עַ ּ֔מּה כַאֲ ֶ ֶׁ֛שר
ת־מאֲ ַ ַ֤מר מ ְרּדֳּ כַי אֶ ְס ֵ֣תר עֹּ ּ֔שה
ַ
צִּ ּוִ֥ה ע ֶלִ֖יה מ ְרּדֳּ כ֑י וְאֶ
 2:21בַ י ִּ ֵ֣מים
ְתה ְבא ְמנִ֖ה ִּאתָֽ ֹו׃
כַאֲ ֶ ֶׁ֛שר הי ִ֥
ה ּ֔הם ּומ ְרּדֳּ כַ ִ֖י יֹּ ֵ֣שב ְב ַ ָֽשעַ ר־הַ ֶ ֑מלֶ ך קצַ ֩ף
יסי הַ ֶמלֶ ך ִּמש ְֹּמ ֵ֣רי הַ סַּ֔ ף
ִּבגְ ֹ֙תן ו ָ֜ ֶת ֶרש ְשנָֽי־ס ִּר ַ֤
ַויְבַ ְקשּו ִּל ְשלֵ֣ חַ ּ֔יד בַ ֶ ִ֖מלֶ ך אֲ חַ ְש ָֽורֹּש׃ 2:22וַיִּ ּו ַ ַ֤דע הַ ּדבר
אמר אֶ ְס ֶׁ֛תר
ְלמ ְרּדֳּ ַּ֔כי ַויַגִ֖ד ְלאֶ ְס ֵ֣תר הַ ַמ ְלכ֑ה ו ַָּ֧ת ֹּ ֶ

לַ ֶ ִ֖מלֶ ך ְב ִ֥שם מ ְרּדֳּ ָֽכי׃ַ 2:23ויְבֻ ַ ַ֤קש הַ ּדבר וַיִּ מ ּ֔צא
ל־עץ וַיִּ כ ֗תב ְב ֶׁ֛ספֶ ר ִּּד ְב ִ֥רי הַ י ִּ ִ֖מים
יהם עַ ֑
וַיִּ תלִ֥ ּו ְשנ ֶ ִ֖
{ chapter 3פ} 3:1אַ ַ ֵ֣חר
ִּל ְפנִ֥י הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃
׀ הַ ְּדב ִּ ֵ֣רים ה ֗אלֶ ה גִּ ַּדל ֩ הַ ֹ֙ ֶמלֶ ך אֲ חַ ְשו ָ֜רֹוש אֶ ת־
ה ָּ֧מן ֶ ָֽבן־הַ ְמ ֶׁ֛דתא האֲ ג ִּ ִ֖גי ַ ָֽוָּ֑ ְינ ְַש ֑אהּו וַי ֶשם אֶ ת־כִּ ְס ּ֔אֹו
מעַַ֕ ל כל־הַ ש ִּ ִ֖רים אֲ ֶ ִ֥שר ִּאתָֽ ֹו׃ 3:2וְכל־עַ ְב ֹ֙די הַ ָ֜ ֶמלֶ ך אֲ ֶשר־
ּומ ְש ַתחֲ וִּים ְלה ּ֔מן כִּ י־כִ֖ן צִּ ּוה־
ְב ַ ֵ֣שעַ ר הַ ֗ ֶמלֶ ך כ ְֹּר ִּ ַ֤עים ִּ ָֽ
אמ ָ֜רּו
ּומ ְרּדֳּ ַּ֔כי ִ֥ל ֹּא יִּכְ ַ ִ֖רע ו ְִ֥ל ֹּא ִּ ָֽי ְש ַתחֲ ֶוָֽה׃  3:3ו ַֹ֙י ֹּ ְ
לֵ֣ ֹו הַ ֶ ֑מלֶ ך ֹ֙
ר־ב ַ ִ֥שעַ ר הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ְלמ ְרּדֳּ כ֑י ַמּדּועַ
עַ ְב ִ֥די הַ ֶ ֶׁ֛מלֶ ך אֲ ֶש ְ
עֹובר ִ֖את ִּמצְ וַ ִ֥ת הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ַ 3:4וי ֗ ְִּהי כְ א ְמ ַ֤רם אליו ֵ֣ יֹום
אַ ֵ֣תה ּ֔
יהם ַוי ִּ ֵַ֣גידּו ְלה ֗מן ִּל ְראֹות הֲ ַיָֽעַ ְמדּו
ויּ֔ ֹום ו ְִ֥ל ֹּא ש ַ ִ֖מע אֲ ל ֶ ֑
ְהּודי׃  3:5וַיַ ֵ֣ ְָּ֑רא
י־ה ִּ ִ֥גיד ל ֶ ִ֖הם אֲ ֶשר־הִ֥ ּוא י ִּ ָֽ
ִּּד ְב ֵ֣רי מ ְרּדֳּ ַּ֔כי ִּ ָֽכ ִּ
ּומ ְש ַתחֲ וֶ ִ֖ה ל֑ ֹו וַיִּ מ ִ֥לא ה ִ֖מן
י־אין מ ְרּדֳּ ַּ֔כי כ ִֹּ֥רעַ ִּ ָֽ
ה ּ֔מן כִּ ֵ֣
י־ה ִּ ִ֥גידּו
ח ָֽמה׃  3:6ו ִַּיֵ֣בֶ ז ְבע ֗יניו ִּל ְשלַ֤ ח יד ְבמ ְרּדֳּ כַ ֵ֣י ְלבַ ּּ֔דֹו ִּ ָֽכ ִּ
ת־עם מ ְרּדֳּ כ֑י ַויְבַ ֵ֣קש ה ֗מן ְלהַ ְש ִּ ָּ֧מיד אֶ ת־כל־
לִ֖ ֹו אֶ ַ ֵ֣
ל־מ ְלכִ֥ ּות אֲ חַ ְשו ִ֖רֹוש ַ ִ֥עם
הּודים אֲ ֶ ֶׁ֛שר ְבכ ַ
הַ יְ ִּ ֶׁ֛
נִּיסן
מ ְרּדֳּ ָֽכי׃ 3:7בַ חַֹּ֤ ֶדש ה ִּראשֹון הּוא־חֵֹּ֣ ֶדש ּ֔
ִּב ְשנַת ְש ֵ֣תים עֶ ְש ּ֔רה לַ ֶ ִ֖מלֶ ך אֲ חַ ְשו ֑רֹוש ִּה ִּ ֵ֣פיל
מיֹום ׀ ְ ֶׁ֛ליֹום ּומחֶֹּׁ֛ ֶדש
גֹורל ִּל ְפנֵ֣י ה ֗מן ִּ ָּ֧
פּו ֩ר ֹ֙הּוא הַ ָ֜
ְלחִֹּ֥ ֶדש ְשנים־ע ִ֖שר הּוא־חִֹּ֥ ֶדש
אמר המן
ַ֤ 3:8וַי ֹּ ֶ
אֲ ָֽדר׃

לַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ּ֔רֹוש י ְֶש ֵ֣נֹו עַ ם־אֶ ֗חד ְמפֻ ַ֤זר
יהם
כּותָך וְדת ֵ֞ ֶ
ּומפֹּ רד ֵ֣בין ָֽהעַ ִּּ֔מים ְב ִֹּ֖כל ְמ ִּד ֵ֣ינֹות ַמ ְל ֶ ֑
ְ
ל־עם וְאֶ ת־ּד ַ֤תי הַ ֶמלֶ ך אינֵ֣ם עֹּ ּ֔ ִּשים וְלַ ֶ ִ֥מלֶ ך
ש ֵֹּ֣נֹות ִּמכ ֗
נִּיחם׃ ִּ 3:9אם־עַ ל־הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך ּ֔טֹוב יִּכ ִ֖תב ְלאַ ְב ֑דם
אין־שֹּוֶ ִ֖ה ְלהַ ָֽ
ַוע ֲֶֹ֙ש ֶרת אֲ ל ָ֜ ִּפים כִּ כַר־ ֶ֗כסֶ ף אֶ ְשקֹול עַ ל־יְדי עֹּ ֵ֣שי
אכה ְלה ִּ ִ֖ביא אֶ ל־גִּ נְ זִ֥י הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃  3:10וַיָּ֧סַ ר הַ ֶ ֶׁ֛מלֶ ך אֶ ת־
הַ ְמל ּ֔
טַ בַ ְעתִ֖ ֹו מ ַ ֵ֣על י ֑דֹו ַ ָֽוָּ֑יִּ ְת ֗נּה ְלה ָּ֧מן ֶ ָֽבן־הַ ְמ ֶׁ֛דתא האֲ ג ִּ ִ֖גי צ ִֹּ֥רר
אמר הַ ֶמלֶ ך ְלה ּ֔מן הַ כֶ ִ֖סֶ ף נ ֵ֣תּון ל֑ך וְה ַ֕עם
הּודים׃ ַ֤ 3:11וַי ֹּ ֶ
הַ יְ ִּ ָֽ
ֲשֹות ִ֖בֹו כ ִַ֥טֹוב ְבע ֶינָֽיָך׃ 3:12וַיִּ ק ְרא ּ֩ו סֹּ ְפ ֹ֙רי הַ ָ֜ ֶמלֶ ך
לַ ע ִ֥
לֹושה ע ֵ֣שר יֹום֮ ב ֹֹ֒ו וַיִּ כ ֵ֣תב
אשֹון ִּב ְש ֹ֙
בַ חֵֹּ֣ ֶדש ה ִּר ֗
ָֽי־הַ ֶמלֶ ך ְ ָֽואֶ ל־
ְ ָֽככל־אֲ ֶשר־צִּ ּוֵ֣ה ה ֶּ֡מן ֶ ֵ֣אל אֲ חַ ְש ַּד ְר ְפנ ִ֠
ל־שרי עַ ם ו ּ֔עם
ּומ ִּד ֗ינה וְאֶ ַ֤
ינה ְ
ל־מ ִּד ֵ֣
הַ פַ ֵ֞חֹות אֲ ֶ ֵ֣שר ׀ עַ ְ
שֹונֹו ְב ֹ֙שם
ּומ ִּדינה כִּ כְ ת ּ֔בּה ו ַ ְִ֥עם ו ִ֖עם כִּ ְל ֑
ְמ ִּדינַ֤ה ְ
הַ ֶ ַ֤מלֶ ך אֲ חַ ְשורֹּש נִּ כְ ּ֔תב ְונ ְֶח ִ֖תם ְבטַ ַ ִ֥בעַ ת הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃
ל־מ ִּד ֵ֣ינֹות הַ ֶמלֶ ֹ֒ך
 3:13וְנִּ ְש ֹ֙לֹוחַ ְספ ִּ ָ֜רים ְביַ ֵ֣ד הרצִּ ים֮ אֶ ל־כ ְ
הּודים ִּמ ַֹ֙נעַ ר
ל־הַ יְ ִּ
ּולאַ ֵ֣בד אֶ ת־כ ִ֠
ְלהַ ְש ִֶּּ֡מיד לַ הֲ ֵֹּ֣רג ְ
לֹושה ע ֶׁ֛שר
וְעַ ד־ז ֹ֙קן ַ ַ֤טף וְנ ִּשים ְ ֵ֣ביֹום אֶ ּ֔חד ִּב ְש ִ֥
ּושללִ֖ם ל ָֽבֹוז׃
ְלחִֹּ֥ ֶדש ְשנים־ע ִ֖שר הּוא־חֵֹּ֣ ֶדש אֲ ֑דר ְ
ּומ ִּד ּ֔ינה גלִ֖ ּוי
ל־מ ִּדינֵ֣ה ְ
 3:14פַ ְת ֶ ֵ֣שגֶן הַ כְ ֗תב ְל ִּהנ ַָֽ֤תן ּדת ְבכ ְ
ל־העַ ִּ ֑מים ִּל ְ ִ֥היֹות ע ֲִּת ִּ ִ֖דים לַ ִ֥ יֹום הַ ֶ ָֽזה׃ָֽ 3:15הר ֵ֞ ִּצים
ְלכ ָֽ
ירה
שּושן הַ ִּב ֑
חּופים ִּב ְד ַ ֵ֣בר הַ ּ֔ ֶמלֶ ך וְהַ ִּ֥דת נִּ ְתנִ֖ה ְב ַ ֵ֣
יצְ ַ֤אּו ְד ִּ

שּושן
ִ֖
וְהַ ֶ ַ֤מלֶ ך ְוהמן י ְש ֵ֣בּו ִּל ְש ּ֔תֹות וְה ִּ ִ֥עיר
נ ָֽבֹוכה׃ { chapter 4פ}ּ 4:1ומ ְרּדֳּ ַ֗כי י ַדע אֶ ת־כל־אֲ ֶ ֵ֣שר
ת־בג ּ֔דיו וַיִּ ְל ַ ִ֥בש ַ ִ֖שק ו ֑אפֶ ר
ְ
ַנע ֲּ֔שה וַיִּ ְק ַ ַ֤רע מ ְרּדֳּ כַי אֶ
וַיצא ְב ֵ֣תֹוך ה ּ֔ ִּעיר וַיִּ זְ ַ ֶׁ֛עק זְ ע ִ֥קה גְ דֹּלִ֖ה ּומ ָֽרה׃  4:2וַי ַ֕בֹוא
ל־שעַ ר הַ ֶ ִ֖מלֶ ך
ַ ִ֖עד ִּל ְפנֵ֣י ַ ָֽשעַ ר־הַ ֶ ֑מלֶ ך ִּ ֵ֣כי ִ֥אין ל ֶׁ֛בֹוא אֶ ַ ִ֥
ּומ ִּד ֗ינה ְמקֹום אֲ ֶֹ֙שר ְּדבַ ר־
ל־מ ִּדינֵ֣ה ְ
ּובכ ְ
ִּב ְל ִ֥בּוש ָֽשק׃ ְ 4:3
ּוב ִּכִ֖י
הּודים וְצִ֥ ֹום ְ
הַ ֶ ַ֤מלֶ ך וְדתֹו ַמ ּ֔ ִּגיעַ ַ֤אבֶ ל גדֹול לַ יְ ִּ ּ֔
ּומ ְס ֑פד ַ ֵ֣שק ו ּ֔אפֶ ר י ַֻצִ֖ע ָֽל ַר ִּ ָֽבים׃ ַ ִ֠ 4:4ותבֹואנה ַנע ֲֹ֙רֹות
ִּ
אֶ ְס ַ֤תר וְס ִּריסֶ יה ַוי ִּ ֵַ֣גידּו ּ֔לּה ו ִַּת ְתחַ ְל ַ ִ֥חל הַ ַמ ְלכִ֖ה ְמאֹּ֑ ד
ּולה ִּ ִ֥סיר ַש ֶׁ֛קֹו
ו ִַּת ְשלַֹ֙ ח ְבג ִּ ָ֜דים ְלהַ ְל ִּ ֵ֣ביש ֶ ָֽאת־מ ְרּדֳּ ַ֗כי ְ
יסי
מעלִ֖יו ו ְִ֥ל ֹּא ִּק ָֽבל׃  4:5ו ִַּת ְקרא֩ אֶ ְס ֹ֙תר לַ הֲ ָ֜תך ִּמס ִּר ַ֤
הַ ֶמלֶ ך אֲ ֶ ֵ֣שר הֶ ע ִּ ֱֵ֣מיד ְלפ ֶּ֔ניה ו ְַתצַ ּוִ֖הּו ַ ָֽעל־מ ְרּדֳּ כ֑י
ה־זה׃  4:6וַי ִ֥צא הֲ ִ֖תך ֶ ָֽאל־מ ְרּדֳּ כ֑י
ל־מ ֶ ָֽ
ה־זִ֖ה וְעַ ַ
ל ַ ִ֥דעַ ת ַמ ֶ
ל־ר ֵ֣חֹוב ה ּ֔ ִּעיר אֲ ֶ ִ֖שר ִּל ְפנִ֥י ַ ָֽשעַ ר־הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ ַ 4:7ו ַיגֶד־
אֶ ְ
לֵ֣ ֹו מ ְרּדֳּ ַּ֔כי ִ֖את כל־אֲ ֶ ֵ֣שר ק ֑רהּו ו ְֵ֣את ׀ פר ַ ֵ֣שת
הַ ֶ֗כסֶ ף אֲ ֶֹ֙שר א ַ ַ֤מר המן ִִּ֠ל ְשקֹול עַ ל־גִּ נְ זִ֥י הַ ֶ ֶׁ֛מלֶ ך
ב־הַ ּדת
הּודים ְלאַ ְב ָֽדם׃  4:8וְאֶ ת־פַ ְת ֶ ֵ֣שגֶן כְ ָֽת ִ֠
בַ יְ ִּ ִ֖
שּושן ְלהַ ְש ִּמידם נ ֵַ֣תן ּ֔לֹו ְלהַ ְר ִ֥אֹות אֶ ת־אֶ ְס ִ֖תר
אֲ ֶשר־נִּ ֹ֙ ַתן ְב ַ֤
ּולצַ ֵּ֣וֹות עלֶ֗ יה ל ֹ֙בֹוא אֶ ל־הַ ֶ ָּ֧מלֶ ך ְל ִּ ָֽה ְתחַ נֶן־לֶׁ֛ ֹו
ּולהַ ִּ ֵ֣גיד לּ֑ה ְ
ְ
ּולבַ ִ֥קש ִּמ ְלפנִ֖יו עַ ל־עַ ָֽמּה׃4:9וַי ִ֖בֹוא הֲ ֑תך ַויַגֵ֣ד ְלאֶ ְס ּ֔תר ִ֖את ִּּד ְב ִ֥רי
ְ
מ ְרּדֳּ ָֽכי׃

4:10

אמר אֶ ְסתר לַ הֲ ּ֔תך ו ְַתצַ ּוִ֖הּו ֶ ָֽאל־מ ְרּדֳּ ָֽכי׃  4:11כל־עַ ְב ֵ֣די
ו ַַ֤ת ֹּ ֶ

ל־איש
ם־מ ִּדינֹ֙ ֹות הַ ָ֜ ֶמלֶ ך ָֽ י ְֹוד ֗ ִּעים אֲ ֶ ֵ֣שר כ ִּ ֵ֣
הַ ֶּ֡ ֶמלֶ ך וְעַ ְ
נִּימית
ו ְִּא ֶּ֡שה אֲ ֶ ֵ֣שר י ָֽבֹוא־אֶ ל־הַ ֶמלֶ ֩ך אֶ ל־הֶ ח ֹ֙צר הַ ְפ ִָּ֜
אֲ ֶ ֵ֣שר ָֽל ֹּא־יִּק ֗רא אַ ַ ַ֤חת ּדתֹו ְלה ִּּ֔מית ְִ֠לבַ ד מאֲ ֶֹ֙שר
ת־ש ְר ִּ ִ֥ביט הַ ז ִ֖הב וְחי֑ה וַאֲ ֗ ִּני ַ֤ל ֹּא
ַ
ֹושיט־לִ֥ ֹו הַ ֶ ֶׁ֛מלֶ ך אֶ
ָֽ י ִּ
לֹושים ָֽ יֹום׃ ַ 4:12וי ִּ ֵַ֣גידּו
נִּ ְקראתי ל ֵ֣בֹוא אֶ ל־הַ ּ֔ ֶמלֶ ך זֶ ִ֖ה ְש ִּ ִ֥
אמר מ ְרּדֳּ כַ ִ֖י ְלה ִּ ֵ֣שיב
ְלמ ְרּדֳּ ּ֔כי ִ֖את ִּּד ְב ִ֥רי אֶ ְס ָֽתר׃ {פ}ִ֥ 4:13וַי ֹּ ֶ
ל־ת ַד ִּ ֵ֣מי ְבנ ְַפ ּ֔שך ְל ִּהמלִ֥ט בית־הַ ֶ ִ֖מלֶ ך
אֶ ל־אֶ ְס ֑תר אַ ְ
ת
ישי֮ ב ֵ֣עת ַהז ֹּא ֹ֒
הּודים׃ ֵ֣ ִּ 4:14כי ִּאם־הַ חֲ ֵ֣רש ַתחֲ ִּר ִּ
ִּמכל־הַ יְ ִּ ָֽ
הּודים ִּממ ֵ֣קֹום אַ ּ֔חר ו ַ ְִ֥א ְת
ֶ ֵ֣רוַח וְהַ צ ֵ֞לה יַעֲ ַ֤מֹוד לַ יְ ִּ
ם־ל ֵ֣עת כ ּ֔ז ֹּאת ִּהגַ ִ֖עַ ְת
יֹודעַ ִּא ְ
ּומי ּ֔
ֹּאבדּו ִּ ֵ֣
ּובית־א ִּ ִ֖ביך ת ֑
אמר אֶ ְס ִ֖תר ְלה ִּ ִ֥שיב ֶ ָֽאל־מ ְרּדֳּ ָֽכי׃  4:16ל ֩ך
לַ ַמ ְלכָֽ ּות׃ 4:15ו ִַ֥ת ֹּ ֶ
שּושן וְצֵ֣ ּומּו ִ֠עלַ י
הּודים ַ ָֽהנִּ ְמצְ ִּ ֵ֣אים ְב ֗
כְ נֹ֙ ֹוס אֶ ת־כל־הַ יְ ִּ ָ֜
ל־ת ְש ָ֜תּו ְשלַ֤ ֶשת י ִּמים ַ ֵ֣ליְלה ויּ֔ ֹום גַם־
וְאַ ל־ת ֹּאכְ ֹ֙לּו וְאַ ִּ
ּוב ֵ֞כן א ַ֤בֹוא אֶ ל־הַ ֶמלֶ ך אֲ ֶ ֵ֣שר ל
ֹּתי אצֵ֣ ּום כ֑ן ְ
אֲ ִּנִ֥י ְו ַנ ֲער ַ ִ֖
ָֹּֽא־כ ַּּ֔דת ְוכַאֲ ֶ ִ֥שר א ַ ִ֖ב ְד ִּתי א ָֽב ְד ִּתי׃ָֽ ַ 4:17וָּ֑ ַי ֲע ִ֖ ֹּבר מ ְרּדֳּ כ֑י
ַו ַַ֕יעַ ש כְ ֶֹּׁ֛כל אֲ ֶשר־צִּ ּוְ ִ֥תה עלִ֖יו אֶ ְס ָֽתר׃ { ch 5ס}ַ 5:1וי ִּ ְֵ֣הי ׀ בַ ֵ֣ יֹום
ישי ו ִַּת ְל ַ ַ֤בש אֶ ְסתר ַמ ְלכּ֔ ּות ַו ַָֽת ֲע ֵֹּ֞מד בַ חֲ ַ ַ֤צר
הַ ְש ִּל ֗ ִּ
נִּימית ִ֖ ֹּנכַח ֵ֣בית ַה ֶ ֑מלֶ ך ְִ֠והַ ֶמלֶ ך
בית־הַ ֶמלֶ ך הַ ְפ ִּּ֔
יֹושב עַ ל־כִּ ַ֤סא ַמ ְלכּותֹו ְב ֵ֣בית הַ ַמ ְלכּ֔ ּות ִ֖ ֹּנכַח
ֵ֞
ֶ ִ֥פ ַתח הַ ָֽביִּת׃ַ 5:2וי ְִּה ֩י כִּ ְר ֹ֙אֹות הַ ָ֜ ֶמלֶ ך אֶ ת־אֶ ְס ֵ֣תר
ֹושט
הַ ַמ ְל ֗כה עֹּ ֶמ ֶדת ֶ ָֽבח ּ֔צר נ ְש ִ֥אה ִ֖חן ְבעינ֑יו וַיֹ֙ ֶ

ת־ש ְר ִּ ַ֤ביט הַ זהב אֲ ֶ ֵ֣שר ְבי ּ֔דֹו
ַ
הַ ָ֜ ֶמלֶ ך ְלאֶ ְס ֗תר אֶ
אמר לּה
ו ִַּת ְק ַ ֵ֣רב אֶ ְס ּ֔תר ו ִַּתגַ ִ֖ע ְב ִ֥ר ֹּאש הַ ַש ְר ִּ ָֽביט׃ {ס} ַ֤ 5:3וַי ֹּ ֶ
הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ַמה־לִ֖ך אֶ ְס ֵ֣תר הַ ַמ ְלכ֑ה ּומַ ה־בַ קש ֶׁ֛תך עַ ד־חֲ ִּ ִ֥צי
אמר אֶ ְס ּ֔תר ִּאם־עַ ל־הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ֑טֹוב
הַ ַמ ְלכִ֖ ּות ְויִּנ ִָֽ֥תן ָֽלך׃ 5:4ו ֵַ֣ת ֹּ ֶ
יתי לָֽ ֹו׃
י ֹ֙בֹוא הַ ֶ ַ֤מלֶ ך וְהמן הַ יּ֔ ֹום אֶ ל־הַ ִּמ ְש ֶ ִ֖תה אֲ ֶשר־ע ִּ ִ֥ש ִּ
ת־ּד ַ ֵ֣בר אֶ ְס ֑תר
ֲשֹות אֶ ְ
אמר הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ַמהֲ רּו אֶ ת־ה ּ֔מן לַ ע ִ֖
ֵ֣ 5:5וַי ֹּ ֶ
וַי ַ֤ב ֹּא הַ ֶמלֶ ך וְה ּ֔מן אֶ ל־הַ ִּמ ְש ֶ ִ֖תה אֲ ֶשר־ע ְש ִ֥תה
אמר הַ ֶ ַ֤מלֶ ך ְלאֶ ְסתר ְב ִּמ ְש ֵ֣תה הַ ַּ֔ייִּן ַמה־
אֶ ְס ָֽתר׃  5:6ו ַֹ֙י ֹּ ֶ
ּומה־בַ קש ֶׁ֛תך עַ ד־חֲ ִּ ִ֥צי הַ ַמ ְלכִ֖ ּות
ְשאל ִ֖תך ְויִּנ ֵָֽ֣תן ל֑ך ַ
ֹּאמר ְשאל ִּ ִ֖תי ּובַ קש ִּ ָֽתי׃
וְת ָֽעש׃ 5:7ו ַ ִַ֥תעַ ן אֶ ְס ִ֖תר וַת ַ ֑
אתי ָ֜חן ְבעינֵ֣י הַ ֗ ֶמלֶ ך ו ְִּאם־עַ ל־הַ ֶמלֶ ך ּ֔טֹוב
ִּ 5:8אם־מ ֹ֙צ ִּ
ת־ש ֵ֣אל ּ֔ ִּתי וְלַ ֲע ִ֖שֹות אֶ ת־בַ קש ִּ ֑תי י ָּ֧בֹוא
ְ
לתת אֶ
ֱשה ל ּ֔ ֶהם
הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך וְה ֗מן אֶ ל־הַ ִּמ ְש ֶתה אֲ ֶ ֵ֣שר ֶ ָֽאע ֶ ֵ֣
ֱשה כִּ ְד ַ ִ֥בר הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ 5:9וַי ַ֤צא המן בַ ֵ֣ יֹום
ּומ ִ֥חר ֶ ָֽאע ֶ ִ֖
ת ה ֹ֙מן ֶ ָֽאת־מ ְרּדֳּ ַָ֜כי ְב ַ ֵ֣שעַ ר
הַ ּ֔הּוא ש ִ֖מחַ ו ְֵ֣טֹוב ל֑ב וְכִּ ְראֹו ֩
הַ ֗ ֶמלֶ ך וְל ֹּא־קם וְל ֹּא־זֵ֣ע ִּמ ּ֔ ֶמנּו וַיִּ מלִ֥א ה ֶׁ֛מן ַ ָֽעל־מ ְרּדֳּ כַ ִ֖י
יתֹו וַיִּ ְש ַלֶׁ֛ח וַי ִ֥בא
ח ָֽמה׃  5:10וַיִּ ְתאַ ַ ֵ֣פק ה ּ֔מן וַי ִ֖בֹוא אֶ ל־ב ֑
אֶ ת־אֹּ הֲ ִ֖ביו וְאֶ ת־זֶ ִ֥ ֶָּ֑רש ִּא ְשתָֽ ֹו׃ ַ 5:11ויְסַ ֹ֙פר ל ֶ ִ֥הם ה ֶׁ֛מן
ת כל־אֲ ֶֹ֙שר גִּ ְּדלַ֤ ֹו
אֶ ת־כְ ִ֥בֹוד ע ְש ִ֖רֹו ְו ֵֹּ֣רב בנ֑יו וְא ֩
הַ ֶמלֶ ך ו ְֵ֣את אֲ ֶ ֵ֣שר נִּ ְש ּ֔אֹו עַ ל־הַ ש ִּ ִ֖רים וְעַ ְב ִ֥די הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃
ה אֶ ְס ֹ֙תר הַ ַמ ְלכָּ֧ה עִּ ם
ֹּאמר֮ המ ֹ֒ן ַ ֵ֣אף ל ֹּא־ה ִּביא ֩
 5:12וַי ֶ

ם־אֹותי
ִּ ֑
־הַ ֶ ֶׁ֛מלֶ ך אֶ ל־הַ ִּמ ְש ֶ ִ֥תה אֲ ש ֶׁר־ע ִ֖שתה ִּכֵ֣י ִּא
ַם־למ ֶׁ֛חר אֲ ִּנִ֥י ָֽקרּוא־לִּ֖ה ִּעם־הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ וְכל־ ֶַ֕זה אינֶ ִ֥נּו שֹּוֶ ִ֖ה
ְוג ְ
יֹושב
הּודי ִ֖
ל־עת אֲ ֶֹ֙שר אֲ ִּנַ֤י רֹּאֶ ה אֶ ת־מ ְרּדֳּ כַ ֵ֣י הַ יְ ִּ ּ֔
ִּ ֑לי ְבכ ֗
אמר ל ֹ֩ו ֶֹ֙ז ֶרש ִּא ְש ָ֜תֹו וְכל־אָֹּֽ הֲ ֗ביו ַ ָֽיעֲשּו
ְב ַ ִ֥שעַ ר הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ 5:15ו ֵַ֣ת ֹּ ֶ
5:13

מר לַ ֗ ֶמלֶ ך ְוי ְִּתלַ֤ ּו ֶ ָֽאת־מ ְרּדֳּ כַי
־עץ֮ ג ֵ֣ ֹּבּהַ חֲ ִּמ ִּ ֵ֣שים אַ מהֹ֒ ּובַ ֵֹּ֣ב ֶקר ׀ אֱ ֵ֣ ֹּ

יטב הַ ּד ֶׁ֛בר
א־עם־הַ ֶ ִ֥מלֶ ך אֶ ל הַ ִּמ ְש ֶ ִ֖תה ש ֑מחַ וַיִּ ַ ָּ֧
ע ּ֔ליו ָּֽוב ֹּ ִּ
{פ} 6:1בַ ַ ֵ֣ליְלה הַ ּ֔הּוא
ִּל ְפנִ֥י ה ִ֖מן וַיַ ִ֥עַ ש ה ָֽעץ׃ chpt 6
ת־ספֶ ר הַ זִּ כְ רֹּנֹות
ַ֤
אמר ְלה ִֵּ֞ביא אֶ
נ ְד ִ֖דה ְשנַ ֵ֣ת הַ ֶ ֑מלֶ ך ו ַ֗י ֹּ ֶ
ִּּד ְב ֵ֣רי הַ י ִּּ֔מים וַיִּ ְ ִ֥היּו נִּ ְקר ִּ ִ֖אים ִּל ְפנִ֥י הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ 6:2וַיִּ מ ֵ֣צא
ל־בגְ ֵ֣תנא ו ֗ ֶת ֶרש ְשני
כ ֗תּוב אֲ ֶש ֩ר ִּה ֹ֙ ִּגיד מ ְרּדֳּ ַָ֜כי עַ ִּ
יסי הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ִּמש ְֹּמ ִ֖רי הַ ַ ֑סף אֲ ֶ ַ֤שר ִּב ְקשּו ִּל ְשלֵ֣ חַ
ס ִּר ֵ֣
אמר הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ַ ָֽמה־ ַנע ֲֵ֞שה
ּ֔יד בַ ֶ ִ֖מלֶ ך אֲ חַ ְשו ָֽרֹוש׃ ֵ֣ 6:3וַי ֹּ ֶ
אמ ָ֜רּו ַנע ֲַ֤רי הַ ֶמלֶ ך
י ְָּ֧קר ּוגְ דּולֶׁ֛ה ְלמ ְרּדֳּ כַ ִ֖י עַ ל־זֶ ֑ה ו ַֹ֙י ֹּ ְ
אמר הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ִּ ֵ֣מי
ֲשה ִּע ִ֖מֹו ּד ָֽבר׃ִ֥ 6:4וַי ֹּ ֶ
ְמ ֵ֣ש ְר ּ֔תיו ל ֹּא־ ַנע ִ֥
יצֹונה
בֶ חצ֑ר וְה ֵ֣מן ֗בא לַ חֲ ַ ַ֤צר בית־הַ ֶמלֶ ך הַ ִּ ֵ֣ח ּ֔
מר לַ ּ֔ ֶמלֶ ך ִּל ְתלֹות ֶ ָֽאת־מ ְרּדֳּ ַּ֔כי עַ ל־ה ִ֖עץ אֲ ֶשר־
לא ֵ֣ ֹּ
אמ ָ֜רּו ַנע ֲַ֤רי הַ ֶמלֶ ך א ּ֔ליו ִּהנִ֥ה ה ִ֖מן עֹּ ֵ֣מד
ה ִּכִ֥ין לָֽ ֹו׃  6:5ו ַֹ֙י ֹּ ְ
אמר לֹו
אמר הַ ֶ ִ֖מלֶ ך י ָֽבֹוא׃ 6:6וַיבֹוא֮ המ ֹ֒ן ַ֤וַי ֹּ ֶ
בֶ חצ֑ר ִ֥וַי ֹּ ֶ
הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ַמה־לַ ע ֲַ֕שֹות ב ַ֕ ִּאיש אֲ ֶ ִ֥שר הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ח ֵ֣פץ ִּביק ֑רֹו
ֲשֹות י ְִ֖קר
אמר המן ְב ִּל ּ֔בֹו ְל ִֵּ֞מי י ְַחפִֹּ֥ ץ הַ ֶ ֶׁ֛מלֶ ך לַ ע ִ֥
ַ֤וַי ֹּ ֶ
אמר ה ִ֖מן אֶ ל־הַ ֶ ֑מלֶ ך ַ֕ ִּאיש אֲ ֶ ִ֥שר
יֹותר ִּמ ֶ ָֽמנִּ י׃ ִ֥ 6:7וַי ֹּ ֶ
ִ֥

הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ח ִ֥פץ ִּביק ָֽרֹו׃ 6:8י ִּביאּו ְל ֵ֣בּוש ַמ ְלכּ֔ ּות אֲ ֶ ִ֥שר
ש־בֹו הַ ֶ ֑מלֶ ך ו ְ֗סּוס אֲ ֶֹ֙שר רכַ ַ֤ב עליו הַ ּ֔ ֶמלֶ ך
ִ֖
ָֽלבַ
ֹּאשֹו׃  6:9וְנ ֹ֙תֹון הַ ְל ָ֜בּוש
וַאֲ ֶ ִ֥שר נִּ ַ ֶׁ֛תן כֶ ִֶ֥תר ַמ ְלכִ֖ ּות ְבר ָֽ
ַד־איש ִּמש ַ֤רי הַ ֶמלֶ ך ַ ָֽהפַ ְר ְת ִּּ֔מים
וְהַ ֗סּוס עַ ל־י ֵ֞ ִּ
ו ְִּה ְל ִּבישּו אֶ ת־ה ּ֔ ִּאיש אֲ ֶ ִ֥שר הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ח ֵ֣פץ ִּ ָֽביק ֑רֹו
יבהּו עַ ל־הַ סּוס ִּב ְר ֵ֣חֹוב ה ּ֔ ִּעיר וְק ְר ֵ֣אּו ְלפ ּ֔ניו
ו ְִּה ְרכִּ ֻ ַ֤
ַ֚ככה יע ֶ ֵ֣שה ל ּ֔ ִּאיש אֲ ֶ ִ֥שר הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ח ִ֥פץ ִּביק ָֽרֹו׃
אמר הַ ָ֜ ֶמלֶ ך ְלה ֗מן ִ֠ ַמהר ַ ֵ֣קח אֶ ת־הַ ְל ַ֤בּוש וְאֶ ת־
 6:10ו ַֹ֙י ֹּ ֶ
הּודי
הַ סּוס כַאֲ ֶ ֵ֣שר ִּּד ּ֔ ַב ְרת ַ ָֽועֲשה־כן ְלמ ְרּדֳּ כַ ֵ֣י הַ יְ ִּ ּ֔
ל־ת ֵ֣פל ּד ּ֔בר ִּמ ִ֖ ֹּכל אֲ ֶ ִ֥שר
יֹושב ְב ַ ֵ֣שעַ ר הַ ֶ ֑מלֶ ך אַ ַ
הַ ִ֖
ִּּד ַ ָֽב ְרת׃  6:11וַיִּ ַ ַ֤קח המן אֶ ת־הַ ְל ֵ֣בּוש וְאֶ ת־הַ ּ֔סּוס ַוי ְַל ִ֖בש
ֶ ָֽאת־מ ְרּדֳּ כ֑י ַוי ְַרכִּ יבהּו ִּב ְר ֵ֣חֹוב ה ּ֔ ִּעיר וַיִּ ְק ֵ֣רא ְלפ ּ֔ניו
ַ֚ככה יע ֶ ֵ֣שה ל ּ֔ ִּאיש אֲ ֶ ִ֥שר הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ח ִ֥פץ ִּביק ָֽרֹו׃
ל־שעַ ר הַ ֶ ֑מלֶ ך וְהמן נִּ ְד ַ ֵ֣חף
 6:12וַיִ֥שב מ ְרּדֳּ כַ ִ֖י אֶ ַ ֵ֣
יתֹו א ִ֖בל וַחֲ פִ֥ ּוי ָֽר ֹּאש׃ ַ 6:13ויְסַ ֹ֙פר ה ָ֜מן
אֶ ל־ב ּ֔
ּולכל־אֵֹּ֣ הֲ ּ֔ביו ִ֖את כל־אֲ ֶ ֵ֣שר
ְלזֶ ַ֤ ֶָּ֑רש ִּא ְשתֹו ְ
אמר ּ֩ו ֹ֙לֹו חֲ כ ָ֜מיו וְזֶ ֵ֣ ֶָּ֑רש ִּא ְש ֗תֹו
ק ֑רהּו ו ַ֩י ֹּ ְ
הּודים מ ְרּדֳּ ֵַ֞כי אֲ ֶש ֩ר הַ ִּח ֹ֙לֹות
ִּ ֵ֣אם ִּמ ֶז ֵַָּ֣֑רע הַ יְ ִּ ֶּ֡
ִּלנְ פַֹּ֤ ל ְלפניו ל ֹּא־תּוכַ ֵ֣ל ּ֔לֹו ִּ ָֽכי־נפִ֥ ֹול ִּת ִ֖פֹול ְלפנָֽיו׃
יסי הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ִּה ִּ ֑גיעּו ַוי ְַב ִּהלּו
 6:14עֹודם ְמ ַד ְב ִּ ֵ֣רים ִּע ּ֔מֹו וְס ִּר ִ֥
ְלה ִּ ֵ֣ביא אֶ ת־ה ּ֔מן אֶ ל־הַ ִּמ ְש ֶ ִ֖תה אֲ ֶשר־ע ְש ִ֥תה אֶ ְס ָֽתר׃ 7:1 chp 7וַי ַ֤ב ֹּא

הַ ֶמלֶ ך וְה ּ֔מן ִּל ְשתִ֖ ֹות ִּעם־אֶ ְס ִ֥תר הַ ַמ ְל ָֽכה׃
ֹּאמ ֩ר הַ ֹ֙ ֶמלֶ ך ְלאֶ ְס ָ֜תר גַ ֵ֣ם בַ ַ֤ יֹום הַ שנִּי ְב ִּמ ְש ֵ֣תה
 7:2וַי ֶ
ּומה־בַ קש ֶׁ֛תך
ה־שאל ֶׁ֛תך אֶ ְס ִ֥תר הַ ַמ ְלכִ֖ה ו ְִּתנ ֵָֽ֣תן ל֑ך ַ
הַ ַּ֔ייִּן ַמ ְ
עַ ד־חֲ ִּ ִ֥צי הַ ַמ ְלכִ֖ ּות וְת ָֽעש׃ 7:3ו ֹ֙ ַַתעַ ן אֶ ְס ַ֤תר הַ ַמ ְלכה
אתי ַ֤חן ְבעי ֶניָך ַה ּ֔ ֶמלֶ ך ו ְִּאם־עַ ל־
ֹּאמר ִּאם־מ ֹ֙צ ִּ
וַת ּ֔ ַ
ן־לי נ ְַפ ִּשי ִּב ְש ֵ֣אל ּ֔ ִּתי וְעַ ִּ ִ֖מי ְבבַ קש ִּ ָֽתי׃
ָֽת ִּ ַ֤
הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ֑טֹוב ִּתנ ֶ
ּולאַ ֑בד
ַ֤ ִּ 7:4כי נִּ ְמ ַכ ְרנּו אֲ ִּנֵ֣י וְעַ ִּּ֔מי ְלהַ ְש ִּ ִ֖מיד לַ הֲ ֵ֣רֹוג ְ
ְִ֠ו ִּאלּו לַ עֲב ִּ ֹ֙דים ו ְִּל ְשפ ַ֤חֹות נִּ ְמ ַכ ְרנּו הֶ חֱ ַ ּ֔ר ְש ִּתי ִּכֵ֣י ִ֥אין הַ צֶׁ֛ר
אמר הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך
 7:5וַי ֹּ ֶ
שֹּוֶ ִ֖ה ְב ִ֥נָּ֑זֶק הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃
אמר ְלאֶ ְס ֵ֣תר הַ ַמ ְלכ֑ה ִּ ֵ֣מי הִ֥ ּוא זֶה
אֲ חַ ְשו ּ֔רֹוש ִ֖וַי ֹּ ֶ
אמר־אֶ ְס ּ֔תר
ֲשֹות ָֽכן׃  7:6ו ֵַ֣ת ֹּ ֶ
ר־מל ִ֥אֹו ִּל ִ֖בֹו לַ ע ִ֥
ו ְָֽאי־זֶ ֵ֣ה ּ֔הּוא אֲ ֶש ְ

ְאֹויב ה ִ֥מן ה ִ֖רע הַ ֶז֑ה וְה ֵ֣מן נִּ ְבעַּ֔ ת ִּמ ִּל ְפנִ֥י
ַ֚ ִּאיש ַצֵ֣ר ו ּ֔
הַ ֶ ִ֖מלֶ ך וְהַ ַמ ְל ָֽכה׃  7:7וְהַ ָ֜ ֶמלֶ ך ַ֤קם בַ חֲ מתֹו ִּמ ִּמ ְש ֵ֣תה הַ ַּ֔ייִּן
יתן וְה ֵ֣מן ע ֗ ַמד ְלבַ ַ֤קש עַ ל־נ ְַפשֹו ָֽמאֶ ְס ֵ֣תר
אֶ ל־גִּ נַ ִ֖ת הַ ִּב ֑
הַ ַמ ְל ּ֔כה ִּ ֵ֣כי ר ּ֔אה ִּ ָֽכי־כ ְל ִ֥תה אלֶׁ֛יו הר ִ֖עה מ ִ֥את הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ 7:8וְהַ ֶּ֡ ֶמלֶ ך

ל־בית ׀ ִּמ ְש ֵ֣תה הַ ַ֗ייִּן וְהמן נ ֹּּ֔פל עַ ל־
יתן אֶ ֵ֣
ש ֩ב ִּמגִּ ַֹ֙נת הַ ִּב ָ֜
אמר הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ִ֠הֲ גַם ִּלכְ ָּ֧בֹוש אֶ ת־
הַ ִּמטה אֲ ֶ ֵ֣שר אֶ ְס ֵ֣תר עלֶּ֔ יה ֵ֣וַי ֹּ ֶ
ּופנִ֥י ה ִ֖מן
הַ ַמ ְלכֶׁ֛ה ִּע ִּ ִ֖מי בַ ֑ביִּת הַ ּד ֗בר יצא ִּמ ִּ ֵ֣פי הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ְ
יסים ִּל ְפנֵ֣י
אמר ִ֠חַ ְרבֹונה אֶ ֹ֙חד ִּמן־הַ ס ִּר ָ֜ ִּ
חפָֽ ּו׃ֵ֣ 7:9וַי ֹּ ֶ
הַ ֗ ֶמלֶ ך גַ ֵ֣ם ִּהנה־ה ֵ֣עץ אֲ ֶשר־ע ָׂ֪שה ה ָ֟מן ְ ָֽלמ ְרּדֳּ ֵַ֞כי אֲ ֶ ָּ֧שר
אמר
ר־טֹוב עַ ל־הַ ֗ ֶמלֶ ך עֹּ מד ְב ֵ֣בית ה ּ֔מן ג ִ֖ ֹּבּהַ חֲ ִּמ ִּ ֵ֣שים אַ ֑מה ִ֥וַי ֹּ ֶ
ִּּדבֶ ֵ֣

הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ְתלֻ ִ֥הּו ע ָֽליו׃  :7:10וַיִּ ְתלּו אֶ ת־ה ּ֔מן עַ ל־ה ִ֖עץ אֲ ֶשר־
ה ִּכֵ֣ין ְלמ ְרּדֳּ כ֑י וַחֲ ַ ִ֥מת הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ש ָֽככה׃ { chpt 8פ} 8:1בַ ֵ֣ יֹום
הַ ֗הּוא נ ֵ֞ ַתן הַ ֶ ַ֤מלֶ ך אֲ חַ ְשורֹוש ְלאֶ ְס ֵ֣תר הַ ַמ ְל ּ֔כה אֶ ת־
הּודים ּומ ְרּדֳּ ַ֗כי ַ֚בא ִּל ְפנֵ֣י הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ִּ ָֽכי־
ִ֥בית ה ִ֖מן צ ֵֹּ֣רר הַ יְ ִּ ֑
הּוא־לּה׃  8:2ו ַֹ֙יסַ ר הַ ָ֜ ֶמלֶ ך אֶ ת־טַ בַ ְע ֗תֹו אֲ ֶ ַ֤שר
ָֽ
ִּה ִּ ִ֥גידה אֶ ְס ִ֖תר ַ ִ֥מה

ֶ ָֽהע ֱִּביר ָֽמ ה ּ֔מן ַ ָֽוָּ֑יִּ ְתנִּ֖ה ְלמ ְרּדֳּ כ֑י ו ַָּ֧ת ֶשם אֶ ְס ֶׁ֛תר ֶ ָֽאת־מ ְרּדֳּ כַ ִ֖י
 8:3וַתֵ֣ ֹוסֶ ף אֶ ְס ֗תר ו ְַת ַדבר ִּל ְפנֵ֣י
ל־בית ה ָֽמן׃ {פ}
עַ ִ֥
ֶן־לֹו ְל ַ ָֽהע ֲִּביר
הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ו ִַּתפִֹּ֖ ל ִּל ְפנֵ֣י ַרגְ ל֑יו ו ֵַ֣ת ְבךְ ו ִַּת ְתחַ נ ֗
אֶ ת־רעַ ת ה ֵ֣מן ָֽהאֲ ג ּ֔ ִּגי וְאת ַ ָֽמחֲ ַש ְב ּ֔תֹו אֲ ֶ ִ֥שר ח ַ ִ֖שב
ֹושט הַ ֶמלֶ ך ְלאֶ ְס ּ֔תר ִ֖את ַש ְר ִּ ֵ֣בט הַ ז ֑הב
הּודים׃ ַ֤ 8:4וַי ֶ
עַ ל־הַ יְ ִּ ָֽ
ֹּאמר ִּאם־
מד ִּל ְפנִ֥י הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ ַ ִ֠ 8:5ות ֶ
ו ֵַ֣תקם אֶ ְס ּ֔תר ַו ַָֽת ֲע ִ֖ ֹּ
אתי ֵ֣חן ְלפ ֗ניו וְכ ַ֤שר הַ ּדבר ִּל ְפנֵ֣י
עַ ל־הַ ֹ֙ ֶמלֶ ך ָ֜טֹוב ו ְִּאם־מ ָּ֧צ ִּ
ְטֹובה אֲ ִּנִ֖י ְבעינ֑יו יִּכ ֵ֞תב ְלה ִּ ֵ֣שיב אֶ ת־הַ ְספ ִּ ֗רים
הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ו ִ֥
ַמחֲ ֶָ֜שבֶ ת ה ַ֤מן ֶ ָֽבן־הַ ְמדתא האֲ ג ּ֔ ִּגי אֲ ֶ ֵ֣שר כ ֗ ַתב ְלאַ בד
ל־מ ִּד ִ֥ינֹות הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ ִ֠ 8:6כִּ י איככַ֤ה
הּודים אֲ ֶ ִ֖שר ְבכ ְ
אֶ ת־הַ יְ ִּ ּ֔
יתי בר ִ֖עה אֲ ֶשר־י ְִּמצֵ֣א אֶ ת־עַ ִּ ֑מי ו ְָֽאיככַ֤ה
אּוכַל ְ ָֽור ּ֔ ִּא ִּ
אמר
{ס} 8:7ו ַֹ֙י ֹּ ֶ
יתי ְבא ְב ַ ִ֖דן מֹולַ ְד ִּ ָֽתי׃
אּוכַל ְ ָֽור ּ֔ ִּא ִּ
הַ ֶ ַ֤מלֶ ך אֲ חַ ְשורֹּש ְלאֶ ְס ֵ֣תר הַ ַמ ְל ּ֔כה ָּֽו ְלמ ְרּדֳּ כַ ִ֖י
הּודי ִּה ֹ֙נה בית־ה ָ֜מן נ ַ ֵ֣ת ִּתי ְלאֶ ְס ֗תר וְאֹּ תֹו תלֵ֣ ּו
הַ יְ ִּ ֑
הּודים׃ְִ֠ 8:8ואַ ֶתם
עַ ל־ה ּ֔עץ ַ ֶׁ֛על אֲ ֶשר־ש ַלִ֥ח י ִ֖דֹו ביהודיים בַ יְ ִּ ָֽ
הּודים כ ַַ֤טֹוב ְב ָֽעיניכֶם ְב ֵ֣שם
כִּ ְת ֹ֙בּו עַ ל־הַ יְ ִּ ָ֜

הַ ּ֔ ֶמלֶ ך ו ְִּח ְת ִ֖מּו ְבטַ ַ ֵ֣בעַ ת הַ ֶ ֑מלֶ ך ִּ ָֽכי־כְ ֵ֞תב אֲ ֶשר־נִּ כְ ֵ֣תב
ְבשם־הַ ֗ ֶמלֶ ך ְונ ְַחתֶׁ֛ ֹום ְבטַ ַ ִ֥בעַ ת הַ ֶ ִ֖מלֶ ך ִ֥אין ְלה ִּ ָֽשיב׃  8:9וַיִּ ק ְר ֵ֣אּו

ישי הּוא־
ת־הַ ִּהיא בַ חֹֹּ֙ ֶדש הַ ְש ִּל ָ֜ ִּ
סֹּ ְפ ָֽרי־הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך ָֽבע ִ֠
לֹושה וְעֶ ְש ִּרים֮ ב ֹֹ֒ו וַיִּ כ ֵ֣תב ְ ָֽככל־אֲ ֶשר־
חֵֹּ֣ ֶדש ִּס ֗יון ִּב ְש ֵ֣
הּודים ו ֶ ְֵ֣אל האֲ חַ ְש ַּד ְר ְפ ִּ ָֽנים־
צִּ ּוֵ֣ה מ ְרּדֳּ כַ ֵ֣י אֶ ל־הַ יְ ִּ ֶּ֡
ת וְש ֹ֙רי הַ ְמ ִּדינָ֜ ֹות אֲ ֶ ֵ֣שר ׀ מ ֵ֣ ֹּהּדּו וְעַ ד־כ֗ ּוש ֶ ֵ֣שבַ ע
וְהַ פַ חֹו ֩
ּומ ִּדינה כִּ כְ ת ּ֔בּה ו ַ ְִ֥עם
וְעֶ ְש ִּ ַ֤רים ּומאה ְמ ִּד ּ֔ינה ְמ ִּדינַ֤ה ְ
תב
הּודים כִּ כְ ת ִ֖בם וְכִּ ְלשֹונָֽם׃  8:10וַיִּ כְ ֗ ֹּ
ו ִ֖עם כִּ ְלש ֹּ֑נֹו וְאֶֹ֙ ל־הַ יְ ִּ ּ֔
תם ְבטַ ַ ֵ֣בעַ ת הַ ֶ ֑מלֶ ך
ְבשם הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ֹּּ֔רש ַוי ְַח ִ֖ ֹּ
סּוסים רֹּכְ ַ֤בי ה ֶרכֶש
וַיִּ ְש ַלֵ֣ח ְספ ִּ ֶּ֡רים ְב ַי ֩ד הר ֹ֙ ִּצים בַ ָ֜ ִּ
ָֽהאֲ חַ ְש ְתר ּ֔ ִּנים ְבנִ֖י ָֽה ַרמ ִּ ָֽכים׃  8:11אֲ ֶש ֩ר נ ֹ֙ ַתן הַ ָ֜ ֶמלֶ ך
מד
ל־עיר־ו ֗ ִּעיר ְל ִּהקהל֮ וְלַ ֲע ֵ֣ ֹּ
הּודים ׀ אֲ ֶ ֵ֣שר ְבכ ִּ
לַ יְ ִּ ֵ֣
ל־חיל ַ ָּ֧עם
ּולאַ ָ֜בד אֶ ת־כ ֹ֙
ם ְלהַ ְש ִּמי ֩ד וְלַ הֲ ֹֹּ֙רג ְ
עַ ל־נ ְַפש ֹ֒
ּושללִ֖ם ל ָֽבֹוז׃ ֵ֣ ְ 8:12ביֹום
ּומ ִּדינֶׁ֛ה הַ צ ִּ ִ֥רים אֹּ ִ֖תם ַ ֵ֣טף וְנ ִּ ֑שים ְ
ְ
לֹושה
ל־מ ִּד ִ֖ינֹות הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ֑רֹוש ִּב ְש ִ֥
אֶ ּ֔חד ְבכ ְ
ע ֶׁ֛שר ְלחִֹּ֥ ֶדש ְשנים־ע ִ֖שר הּוא־חִֹּ֥ ֶדש אֲ ָֽדר׃  8:13פַ ְת ֶ ֵ֣שגֶן
ּומ ִּד ּ֔ינה גלִ֖ ּוי ְלכל־
ל־מ ִּדינֵ֣ה ְ
הַ כְ ֗תב ְל ִּהנ ַָֽ֤תן ּדת ְבכ ְ
הּודים ע ֲִּת ִּידים לַ ֵ֣ יֹום הַ זֶּ֔ ה ְל ִּהנ ִ֖קם
העַ ִּ ֑מים ו ְִּל ְהיֹ֙ ֹות הַ יְ ִּ ַ֤
יהם׃  8:14הר ֵ֞ ִּצים רֹּכְ ַ֤בי ה ֶרכֶש ָֽהאֲ חַ ְש ְתר ּ֔ ִּנים יָֽצְ ֶׁ֛אּו
מאֹּ יְב ֶ ָֽ
שּושן
חּופים ִּב ְד ַ ֵ֣בר הַ ֶ ֑מלֶ ך וְהַ ִּ֥דת נִּ ְתנִ֖ה ְב ַ ִ֥
ְמבֹּה ִּ ִ֥לים ְּוד ִּ ִ֖
ּומ ְרּדֳּ ֵַ֞כי יצֵ֣א ׀ ִּמ ִּל ְפנֵ֣י
ירה׃ {פ}
הַ ִּב ָֽ

8:15הַ ֗ ֶמלֶ ך ִּב ְל ַ֤בּוש ַמ ְלכּות ְתכֵ֣לֶ ת ו ּ֔חּור ַוע ֶ ֲַ֤ט ֶרת
ְתכְ ִּ ִ֥ריך ִ֖בּוץ וְאַ ְרג ֑מן וְה ִּ ֵ֣עיר
דֹולה ו ַ
זהב גְ ּ֔
אֹורה ו ְִּש ְמ ֑חה
ְתה ִ֖
הּודים ָֽהי ִ֥
שּושן צהֲ לִ֖ה וְש ָֽמחה׃  8:16לַ יְ ִּ ַ֕
ּ֔
ל־עיר ו ֗ ִּעיר
ּובכ ִּ ֵ֣
ּומ ִּד ָ֜ינה ְ
ל־מ ִּד ֹ֙ינה ְ
ּובכ ְ
ִּיקר׃ ְ 8:17
וְש ִ֖שֹּן ו ָֽ
ְמקֹום אֲ ֶֹ֙שר ְּדבַ ר־הַ ֶ ַ֤מלֶ ך וְדתֹו ַמ ּ֔ ִּגיעַ ִּש ְמ ַ֤חה וְששֹון
הּודים ִּמ ְש ֶ ִ֖תה ֵ֣וְיֹום ֑טֹוב ו ְַר ִֵּ֞בים ָֽמעַ ַ֤מי הא ֶרץ
לַ יְ ִּ ּ֔
ּוב ְשני ֩ם
יהם׃ ִּ 9:1 chpt 9
הּודים עֲל ֶ ָֽ
ִּ ָֽמ ְתיַהֲ ִּ ּ֔דים ִּ ָֽכי־נ ַ ִ֥פל ַ ָֽפחַ ד־הַ יְ ִּ ִ֖

לֹושה ע ִ֥שר יֹום
ע ֹ֙שר חָֹּ֜ ֶדש הּוא־חֵֹּ֣ ֶדש אֲ ֗דר ִּב ְש ֹ֙
ּ֔בֹו אֲ ֶֹ֙שר ִּה ִּ ָּ֧גיעַ ְּדבַ ר־הַ ֶ ֶׁ֛מלֶ ך וְד ִ֖תֹו ְלהע ֑שֹות בַ י֗ ֹום
הּודים ִּל ְשלֵ֣ ֹוט ב ּ֔ ֶהם ְונַהֲ פֵ֣ ֹוך
אֲ ֶֹ֙שר ִּש ְברָ֜ ּו אֹּ י ְַ֤בי הַ יְ ִּ
יהם׃  9:2נִּ ְקהֲ ֹ֙לּו
הּודים ִ֖המה ְבשֹּנְ א ֶ ָֽ
ּ֔הּוא אֲ ֶֹ֙שר י ְִּש ְל ָּ֧טּו הַ יְ ִּ ֶׁ֛
ל־מ ִּדינֹות הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֳּ חַ ְשו ּ֔רֹוש
יהם ְבכ ְ
הּודים ְבער ֗ ֶ
הַ יְ ִּ ָ֜
ִּל ְשלֵ֣ חַ ּ֔יד ִּב ְמבַ ְק ִ֖שי ָֽרע ֑תם ו ְִּאיש ל ֹּא־ע ַ ֵ֣מד
יהם ִּ ָֽכי־נ ַ ִ֥פל פַ ְח ִּ֖דם עַ ל־כל־העַ ִּ ָֽמים׃  9:3וְכל־ש ֹ֙רי
ִּל ְפנ ּ֔ ֶ
הַ ְמ ִּדינָ֜ ֹות וְהאֲ חַ ְש ַּד ְר ְפ ִּנֵ֣ים וְהַ פַ ֗חֹות וְעֹּ ַ֤שי הַ ְמלאכה
הּודים ִּ ָֽכי־נ ַ ִ֥פל ַ ָֽפחַ ד־
אֲ ֶ ֵ֣שר לַ ּ֔ ֶמלֶ ך ְמנ ְַש ִּ ִ֖אים אֶ ת־הַ יְ ִּ ֑
יהם׃ ָֽ ִּ 9:4כי־גַ֤דֹול מ ְרּדֳּ כַי ְב ֵ֣בית הַ ּ֔ ֶמלֶ ך
מ ְרּדֳּ כַ ִ֖י עֲל ֶ ָֽ
וְש ְמ ִ֖עֹו הֹולֵ֣ך ְבכל־הַ ְמ ִּד ֑ינֹות ִּ ָֽכי־ה ִּ ִ֥איש מ ְרּדֳּ כַ ִ֖י
יהם ַמכַת־
הּודים ְבכל־אֵֹּ֣ יְב ּ֔ ֶ
הֹולִ֥ך וְג ָֽדֹול׃ {פ} ַ 9:5וי ַַ֤כּו הַ יְ ִּ
יהם כִּ ְרצֹונָֽם׃
ֲשּו ְבשֹּנְ א ֶ ִ֖
ְה ֶרג וְאַ ְב ֑דן ו ַ ַָֽיע ִ֥
ֶ ִ֥ח ֶרב ו ֶ ִ֖
הּודים וְאַ ּ֔בד חֲ ִ֥מש מ ִ֖אֹות
ירה ה ְר ַ֤גּו הַ יְ ִּ
שּושן הַ ִּב ֗
ּוב ַ ֵ֣
ְ 9:6

 9:7ו ְָּ֧את
ִּ ָֽאיש׃
ו ְִ֥את
פַ ְר ַשנְ ֶּׁ֛דתא
ו ְִ֥את
ַ ָּֽד ְלפִ֖ ֹון
אַ ְס ָֽפתא׃ 9:8ו ְָּ֧את
ו ְִ֥את
פֹורתא
ֶׁ֛
ו ְִ֥את
אֲ ַד ְליִ֖א
ידתא׃  9:9ו ְַ֤את
אֲ ִּר ָֽ
ו ְֵ֣את
פַ ְר ַמ ְשתא
ו ְִ֥את
אֲ ִּריסַּ֔ י
ו ְִ֥את
אֲ ִּר ַ ִ֖די
ַוי ְָֽזתא׃ ֲ ִ֠ 9:10ע ֶש ֶרת

הּודים
ְב ֹ֙ני ה ָּ֧מן ֶ ָֽבן־הַ ְמ ֶׁ֛דתא צ ִֹּ֥רר הַ יְ ִּ ִ֖
ּוב ִּב ּ֔זה ִ֥ל ֹּא ש ְל ִ֖חּו אֶ ת־י ָֽדם׃
ה ֑רגּו ֹ֙ ַ
רּוגים
 9:11בַ ֵ֣ יֹום הַ ֗הּוא ֵ֣בא ִּמ ְס ַ ָּ֧פר ָֽ ַההֲ ִּ ֶׁ֛
אמר
ירה ִּל ְפנִ֥י הַ ֶ ָֽמלֶ ך׃ {ס}  9:12ו ַֹ֙י ֹּ ֶ
שּושן הַ ִּב ִ֖
ְב ַ ִ֥
שּושן
הַ ָ֜ ֶמלֶ ך ְלאֶ ְס ֵ֣תר הַ ַמ ְל ֗כה ְב ַ ֵ֣
הּודים וְאַ ָ֜בד חֲ ָּ֧מש
ירה ה ְרג ּ֩ו הַ יְ ִּ ֹ֙
הַ ִּב ֶּ֡
ֲש ֶרת ְב ָֽני־ה ּ֔מן
מ ֵ֣אֹות ֗ ִּאיש וְאת ע ֶ ֵ֣
ּומה־
ִּב ְש ֶׁ֛אר ְמ ִּד ִ֥ינֹות ַה ֶ ִ֖מלֶ ך ֶ ֵ֣מה ע ֑שּו ַ
ּומה־בַ קש ִ֥תך ִ֖עֹוד
ְש ָֽאלתך ְויִּנ ֵָֽ֣תן ּ֔לך ַ
אמר אֶ ְסתר ִּאם־עַ ל־הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך
וְת ָֽעש׃  9:13ו ַַ֤ת ֹּ ֶ
הּודים אֲ ֶ ֵ֣שר
ּ֔טֹוב יִּנ ֵ֣תן גַם־מ ֗חר לַ יְ ִּ
ֲשֹות כְ ֵ֣דת הַ ֑ יֹום ו ְֶׁ֛את
שּושן לַ ע ִ֖
ְב ּ֔
ֲש ֶרת ְבנָֽי־ה ִ֖מן י ְִּתלִ֥ ּו עַ ל־ה ָֽעץ׃
ע ֶ ִ֥
אמר הַ ֶמלֶ ך ְל ָֽהע ֵ֣שֹות ּ֔כן ו ִַּתנ ִ֥תן ִּ֖דת
ַ֤ 9:14וַי ֹּ ֶ
ֲש ֶרת ְבנָֽי־ה ִ֖מן תלָֽ ּו׃
שּושן ו ְֶׁ֛את ע ֶ ִ֥
ְב ֑
שּושן ִ֠ ַגם
ר־ב ֗
 9:15ו ִּ ַָֽיקהֲ ֵ֞לּו היהודיים הַ יְ הּו ִּ ֵ֣דים אֲ ֶש ְ
ְ ֵ֣ביֹום אַ ְרב ַ֤עה עשר ְלחֵֹּ֣ ֶדש אֲ ּ֔דר
שּושן ְשלִ֥ ש מ ִ֖אֹות ִּ ֑איש
ָֽוַיַהַ ְר ֵ֣גּו ְב ּ֔
ּוש ֵ֣אר
ּוב ִּב ּ֔זה ִ֥ל ֹּא ש ְל ִ֖חּו אֶ ת־י ָֽדם׃ְ 9:16
ֹ֙ ַ
הּודים אֲ ֶש ֩ר ִּב ְמ ִּדינֹ֙ ֹות הַ ָ֜ ֶמלֶ ך נִּ ְקהֲ לֵ֣ ּו
הַ יְ ִּ ֶּ֡
יהם וְהרֹּג
מד עַ ל־נ ְַפ ֗שם וְנֹוחַ מאֵֹּ֣ יְב ּ֔ ֶ
׀ וְע ֵ֣ ֹּ

ּוב ִּב ּ֔זה
יהם חֲ ִּמ ִ֥שה ו ְִּש ְב ִּ ִ֖עים ֑אלֶ ף ֹ֙ ַ
ְב ֵ֣שֹּנְ א ּ֔ ֶ
לשה ע ִ֖שר
יֹום־ש ִ֥
ְ
ִ֥ל ֹּא ָֽש ְל ִ֖חּו אֶ ת־י ָֽדם׃ ְ 9:17ב
ְלחֵֹּ֣ ֶדש אֲ ֑דר וְנ֗ ֹוחַ ְבאַ ְרב ַ֤עה עשר בּ֔ ֹו
הּודים
וְע ֵ֣שֹּה אֹּ ּ֔תֹו ִ֖ יֹום ִּמ ְש ֶ ִ֥תה ו ְִּש ְמ ָֽחה׃  9:18וְהַ יְ ִּ ֵ֣
לשה עשר ּ֔בֹו
שּושן נִּ ְקהֲ לּו ִּב ְש ַ֤
ר־ב ֗
אֲ ֶש ְ
ּובאַ ְרב ִ֥עה ע ִ֖שר ֑בֹו וְנ֗ ֹוחַ בַ חֲ ִּמ ַ֤שה עשר
ְ
ל־כן
ּ֔בֹו וְע ֵ֣שֹּה אֹּ ּ֔תֹו ִ֖ יֹום ִּמ ְש ֶ ִ֥תה ו ְִּש ְמ ָֽחה׃  9:19עַ ֵ֞
ת
הּודים הפרוזים הַ ְפר ֗ ִּזים הַ יֹּ ְש ִּבים֮ ְבע ֵ֣רי הַ ְפרזֹו ֹ֒
הַ יְ ִּ ֵ֣
עֹּ ֗ ִּשים ִ֠את ֵ֣ יֹום אַ ְרב ַ֤עה עשר ְלחֵֹּ֣ ֶדש אֲ ּ֔דר
ּומ ְשלִ֥ ֹוחַ
ּומ ְש ֶ ִ֖תה ֵ֣וְיֹום ֑טֹוב ִּ
ִּש ְמ ִ֥חה ִּ
תב מ ְרּדֳּ ַּ֔כי אֶ ת־
מ ִ֖נֹות ִּ ִ֥איש ְלר ָֽעהּו׃ {פ} 9:20וַיִּ כְ ֵ֣ ֹּ
הַ ְּדב ִּ ִ֖רים ה ֑אלֶ ה וַיִּ ְשלַֹ֙ ח ְספ ִּ ָ֜רים אֶ ל־כל־
ל־מ ִּדינֹות הַ ֶ ֵ֣מלֶ ך
הּודים אֲ ֶשר ְבכ ְ
הַ יְ ִּ ֗
חֹוקים׃ְ 9:21ל ַקים֮
רֹובים וְה ְר ִּ ָֽ
אֲ חַ ְשו ּ֔רֹוש הַ ְק ִּ ִ֖
ם ִּל ְ ֵ֣היֹות עֹּ ֗ ִּשים ִ֠את ֵ֣ יֹום אַ ְרב ַ֤עה
עֲליהֶ ֹ֒
עשר ְלחֵֹּ֣ ֶדש אֲ ּ֔דר ו ְֶׁ֛את יֹום־חֲ ִּמ ִ֥שה ע ִ֖שר
ר־נחּו
֑בֹו ְבכל־שנִ֖ה וְשנָֽה׃ 9:22כַי ִּ֗מים אֲ ֶש ֹ֙
יהם וְהַ חֹּ֗ ֶדש אֲ ֶש ֩ר
הּודים מ ֵ֣אֹויְב ּ֔ ֶ
ב ֶ ַ֤הם הַ יְ ִּ
נ ְֶהפַֹ֙ ך ל ֶ ַ֤הם ִּמיגֹון ְל ִּש ְמ ּ֔חה ּומ ִ֖אבֶ ל
אֹותם יְמי ִּמ ְש ֶ ֵ֣תה
ְ ֵ֣ליֹום ֑טֹוב לַ ֲע ֵ֣שֹות ֗
ּומ ְשלַ֤ ֹוחַ מנֹות ִּ ֵ֣איש ְלר ּ֔עהּו
ו ְִּש ְמ ּ֔חה ִּ

הּודים ִ֥את
יֹונים׃  9:23ו ְִּקבל הַ יְ ִּ ּ֔
ּומת ִ֖נֹות ָֽלאֶ ְב ִּ ָֽ
ַ
ֲשֹות ו ְֶׁ֛את אֲ ֶשר־
אֲ ֶשר־ה ִ֖חלּו לַ ע ֑
יהם׃  9:24כִּ ֩י ה ֹ֙מן ֶ ָֽבן־
כ ַ ִ֥תב מ ְרּדֳּ כַ ִ֖י אֲ ל ֶ ָֽ
הּודים
הַ ְמ ָ֜דתא ָֽהאֲ ג ֗ ִּגי צֹּרר כל־הַ יְ ִּ ּ֔
הּודים ְלאַ ְב ֑דם ו ְִּה ִּ ִ֥פיל פּור
ח ַ ִ֥שב עַ ל־הַ יְ ִּ ִ֖
ּובבֹּאּה֮
גֹורל ְלהֻ ִ֖מם ָּֽו ְלאַ ְב ָֽדם׃ ְ 9:25
הֵ֣ ּוא הַ ּ֔
ִּל ְפנֵ֣י הַ ֶמלֶ ֹ֒ך א ַ ֵ֣מר ִּעם־הַ ּ֔ספֶ ר י ֵ֞שּוב
ַמחֲ ַש ְבתָּ֧ ֹו הר ֶׁ֛עה אֲ ֶשר־ח ַ ִ֥שב עַ ל־
ֹּאשֹו וְתלִ֥ ּו אֹּ ֶׁ֛תֹו וְאֶ ת־
הּודים עַ ל־ר ֑
הַ יְ ִּ ִ֖
ל־כן ָֽק ְרא ּ֩ו לַ י ִֹּ֙מים
בנִ֖יו עַ ל־ה ָֽעץ׃ 9:26עַ ֶּ֡
ל־כן
ל־שם הַ ּ֔פּור עַ ַ֕
פּורים עַ ֵ֣
ה ַ֤אלֶ ה ִּ
ּומה־ר ֵ֣אּו
ל־ּד ְב ִ֖רי ה ִּאגֶ ֵ֣ ֶָּ֑רת הַ ֑ז ֹּאת ָֽ
עַ ל־כ ִּ
יהם׃ ִּ 9:27קיְ ֵ֣מּו
ּומה ִּה ִּ ִ֖גיעַ אֲ ל ֶ ָֽ
ל־ככה ִ֥
עַ ּ֔
יהם ׀ וְעַ ל־ז ְַר ָ֜עם
ם ׀ עֲל ֹ֙ ֶ
הּודי ֩
וקבל ו ְִּק ְבלֵ֣ ּו הַ יְ ִּ
וְעַֹ֙ ל כל־הַ נִּ ְלוִּ ַ֤ים עֲליהֶ ם ו ְֵ֣ל ֹּא ַיע ֲּ֔בֹור
ִּל ְ ֵ֣היֹות עֹּ ֗ ִּשים ֵ֣את ְשנַ֤י הַ י ִּמים ה ּ֔אלֶ ה
כִּ כְ ת ִ֖בם וְכִּ זְ ַמנ֑ם ְבכל־שנִ֖ה וְשנָֽה׃
 9:28וְהַ י ִּ ֵ֣מים ִ֠האלֶ ה נִּ זְ כ ִּ ֹ֙רים ְו ַנ ֲע ָ֜ ִּשים ְבכל־
ּומ ְשפ ּ֔חה ְמ ִּדינִ֥ה
ּדֵֹ֣ור ו ֗דֹור ִּמ ְשפחה ִּ
פּורים ה ֗אלֶ ה
ִּימי הַ ִּ ֵ֣
ּומ ִּדינִ֖ה ו ִּ ְֵ֣עיר ו ִּ ֑עיר ו ֵ֞
ְ
הּודים וְזִּ כְ ִ֖רם ל ֹּא־
ַ֤ל ֹּא ַיָֽעַ ְברּו ִּמתֵ֣ ֹוך הַ יְ ִּ ּ֔

ַ ִ֠ 9:29ו ִּתכְ תֹּב

י ִ֥סּוף ִּמזַ ְר ָֽעם׃ {ס}
יחיִּל ּומ ְרּדֳּ כַ ִ֥י
אֶ ְס ֹ֙תר הַ ַמ ְלכָּ֧ה בַ ת־אֲ ִּב ַ ֶׁ֛
ת ֶקף ְל ַק ֗ים ֵ֣את ִּאגֶ ָּ֧ ֶָּ֑רת
הּודי אֶ ת־כל־ ֑ ֹּ
הַ יְ ִּ ִ֖
פּורים הַ ִ֖ז ֹּאת הַ ש ִּ ָֽנית׃  9:30וַיִּ ְשלַֹ֙ ח ְספ ִּ ָ֜רים
הַ ִּ ֶׁ֛
ל־שבַ ע וְעֶ ְש ִּ ַ֤רים
הּודים אֶ ֶֹ֙
אֶ ל־כל־הַ יְ ִּ ֗
ּומאה ְמ ִּד ּ֔ינה ַמ ְלכִ֖ ּות אֲ חַ ְשו ֑רֹוש ִּּד ְב ִ֥רי
שלִ֖ ֹום וֶאֱ ֶ ָֽמת׃ ְ 9:31ל ַק ֶּ֡ים את־יְמ ֩י הַ פֻ ִּ ֹ֙רים
יהם
יהם כַאֲ ֶש ֩ר ִּק ַֹ֙ים עֲל ָ֜ ֶ
ה ָ֜אלֶ ה ִּבזְ ַמנ ֗ ֶ
הּודי וְאֶ ְס ֵ֣תר הַ ַמ ְל ּ֔כה
מ ְרּדֳּ כַ ַ֤י הַ יְ ִּ
ְוכַאֲ ֶ ֶׁ֛שר ִּקיְ ִ֥מּו עַ ל־נ ְַפ ִ֖שם וְעַ ל־ז ְַר ֑עם
ּומאֲ ַ ֵ֣מר אֶ ְס ּ֔תר
ִּּד ְב ִ֥רי הַ צ ִֹּ֖מֹות ְו ַזעֲק ָֽתם׃ ַ 9:32
ִּק ַַ֕ים ִּּד ְב ִ֥רי הַ פֻ ִּ ִ֖רים ה ֑אלֶ ה וְנִּ כְ ִ֖תב
ם הַ ֹ֙ ֶמלֶ ך
 10:1וַי ֶש ֩
chpt 10
בַ ָֽספֶ ר׃ {פ}
אחשרש אֲ חַ ְשו ָּ֧רֹוש ׀ ַ ֶׁ֛מס עַ ל־ה ִ֖א ֶרץ ו ְִּאיִ֥י הַ יָֽם׃
ֲשה ת ְקפֹו ּוגְ ֵ֣בּור ּ֔תֹו ּופר ַשת
ל־מע ַ֤
 10:2וְכ ַ
גְ דֻ ַלֵ֣ת מ ְרּדֳּ ַּ֔כי אֲ ֶ ִ֥שר גִּ ְּדלִ֖ ֹו הַ ֶ ֑מלֶ ך הֲ לֹוא־
תּובים עַ ל־ספֶ ר ִּּד ְב ֵ֣רי הַ י ִּּ֔מים ְל ַמ ְלכִ֖י
ֵ֣הם כְ ִּ֗
הּודי ִּמ ְשנֶה
מ ַ ִ֥די ּופ ָֽרס׃ ִּ 10:3כֵ֣י ׀ מ ְרּדֳּ כַ ֵ֣י הַ יְ ִּ ֗
הּודים וְרצִ֖ ּוי
לַ ֶ ֵ֣מלֶ ך אֲ חַ ְשו ּ֔רֹוש וְגדֹול לַ יְ ִּ ּ֔
ְל ֵֹּ֣רב אֶ ֑חיו ּד ִֹּ֥רש טֹוב ְלעַ ּ֔מֹו ְוד ִֹּ֥בר
שלִ֖ ֹום ְלכל־ז ְַר ָֽעֹו׃

