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פרק א
א וַ יְ ִהי ,בִ ימֵ י אֲ חַ ְשוֵ רוֹש :הּוא אֲ חַ ְשוֵ רוֹש,
מלְֵך מֵ הֹּדּו וְ עַ דּ-כּושֶׁ --שבַ ע וְ עֶׁ ְש ִרים ּומֵ ָאה,
הַ ֹ
ְמ ִדינָה .ב בַ י ִָמים ,הָ הֵ םּ--כְ ֶׁשבֶׁ ת הַ מֶׁ לְֶׁך
שּושן
ַ
אֲ חַ ְשוֵ רוֹש ,עַ ל ּכִ סֵ א מַ לְ כּותוֹ ,אֲ ֶׁשר ,בְ
ירה .ג ִב ְשנַת ָשלוֹש ,לְ מָ לְ כוֹ ,עָ ָשה ִמ ְש ֶׁתה,
הַ בִ ָ
לְ כָלָ -ש ָריו וַ עֲבָ ָדיו :חֵ יל פָ ַרס ּומָ ַדי ,הַ פַ ְר ְת ִמים
וְ ָש ֵרי הַ ְמ ִדינוֹת--לְ פָ נָיו .ד בְ הַ ְראֹתוֹ ,אֶׁ ת-ע ֶֹׁשר
ּכְ בוֹד מַ לְ כּותוֹ ,וְ אֶׁ ת-יְ ָקרִ ,תפְ אֶׁ ֶׁרת גְ דּולָתוֹ;
ּומַאת י ֹום .ה ּובִ ְמלוֹאת
י ִָמים ַרבִ יםְ ,שמוֹנִים ְ
הַ י ִָמים הָ אֵ לֶׁה ,עָ ָשה הַ מֶׁ לְֶׁך לְ כָ ל-הָ עָ ם
ירה לְ ִמגָדוֹל וְ עַ דָ -קטָ ן
שּושן הַ בִ ָ
ַ
נִמ ְצ ִאים בְ
הַ ְ
ִמ ְש ֶׁתהִ --שבְ עַ ת י ִָמים :בַ חֲ צַ ר ,גִ נַת בִ יתַ ן
ּותכֵ לֶׁתָ ,אחּוז בְ חַ בְ לֵי-בּוץ
ּכַרפַ ס ְ
הַ מֶׁ לְֶׁך .ו חּור ְ
מּודי ֵשש; ִמּטוֹת
ַארגָמָ ן ,עַ ל-גְ לִ ילֵי כֶׁסֶׁ ף ,וְ עַ ֵ
וְ ְ
זָ הָ ב וָ כֶׁסֶׁ ף ,עַ ל ִר ְצפַ ת בַ הַ ט-וָ ֵשש--וְ ַדר
וְ סֹחָ ֶׁרת .ז וְ הַ ְשקוֹת בִ כְ לֵי זָ הָ ב ,וְ כֵ לִ ים ִמּכֵ לִ ים
שוֹנִים; וְ יֵין מַ לְ כּות ָרבּ ,כְ יַד הַ מֶׁ לְֶׁך .ח וְ הַ ְש ִתיָה
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אנֵסּ :כִ י-כֵ ן יִ סַ ד הַ מֶׁ לְֶׁך ,עַ ל ּכָ לַ -רב
כַ ָּדת ,אֵ ין ֹ
בֵ ית ֹוַ --לעֲשוֹתּ ,כִ ְרצוֹן ִאיש-וָ ִאיש{ .ס} ט גַם
וַ ְש ִתי הַ מַ לְ ּכָה ,עָ ְשתָ ה ִמ ְש ֵתה נ ִָשים--בֵ ית,
הַ מַ לְ כּות ,אֲ ֶׁשר ,לַמֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש .י בַ יוֹם,
הַ ְשבִ יעִ יּ ,כְ טוֹב לֵב-הַ מֶׁ לְֶׁך ,בַ יָיִ ןָ--אמַ ר לִ ְמהּומָ ן
בִ זְ תָ א חַ ְרב ֹונָא בִ גְ תָ א וַ אֲ בַ גְ תָ א ,זֵ תַ ר וְ כַ ְרּכַס,
יסים ,הַ ְמ ָש ְר ִתים אֶׁ ת-פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך
ִשבְ עַ ת הַ סָ ִר ִ
אֲ חַ ְשוֵ רוֹש .יא לְ הָ בִ יא אֶׁ ת-וַ ְש ִתי הַ מַ לְ ּכָה ,לִ פְ נֵי
הַ מֶׁ לְֶׁך--בְ כֶׁתֶׁ ר מַ לְ כּות :לְ הַ ְראוֹת הָ עַ ִמים
ש ִרים אֶׁ ת-יָפְ יָּהּ ,כִ י-טוֹבַ ת מַ ְראֶׁ ה ִהיא .יב
וְ הַ ָ
וַ ְתמָ אֵ ן הַ מַ לְ ּכָה וַ ְש ִתי ,לָבוֹא בִ ְדבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך,
יסים; וַ יִ ְקצֹף הַ מֶׁ לְֶׁך ְמאֹד,
אֲ ֶׁשר ,בְ יַד הַ סָ ִר ִ
וַ חֲ מָ ת ֹו בָ ע ֲָרה בוֹ{ .ס} יג וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך,
כָמים י ְֹדעֵ י הָ עִ ִתיםּ :כִ י-כֵ ןְּ ,דבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך,
לַחֲ ִ
לִ פְ נֵיּ ,כָל-י ְֹדעֵ י ָּדת וָ ִדין .יד וְ הַ ָקרֹב אֵ לָיו,
ַאדמָ תָ א תַ ְר ִשיש ,מֶׁ ֶׁרס מַ ְר ְסנָא,
ּכַר ְשנָא ֵשתָ ר ְ
ְ
ְממּוכָ ןִ --שבְ עַ ת ָש ֵרי פָ ַרס ּומָ ַדי ,רֹאֵ י פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך,
שנָה ,בַ מַ לְ כּות .טו ּכְ ָדת ,מַ ה-
הַ י ְֹשבִ ים ִרא ֹ
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ַלעֲשוֹת ,בַ מַ לְ ּכָה ,וַ ְש ִתי--עַ ל אֲ ֶׁשר ֹלא-עָ ְשתָ ה,
בְ יַד,
אֲ חַ ְשוֵ רוֹש,
הַ מֶׁ לְֶׁך
אֶׁ ת-מַ אֲ מַ ר
(ממּוכָן),
יסים{ .ס} טז וַ יֹאמֶׁ ר מומכן ְ
הַ סָ ִר ִ
לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הַ ָש ִריםֹ ,לא עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך לְ בַ ּדוֹ,
עָ וְ תָ ה וַ ְש ִתי הַ מַ לְ ּכָ הּ :כִ י עַ לּ-כָ ל-הַ ָש ִרים ,וְ עַ ל-
ּכָל-הָ עַ ִמים ,אֲ ֶׁשר ,בְ כָלְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך
אֲ חַ ְשוֵ רוֹש .יז ּכִ י-יֵצֵ א ְדבַ ר-הַ מַ לְ ּכָ ה עַ לּ-כָל-
ָאמ ָרם,
הַ נ ִָשים ,לְ הַ בְ זוֹת בַ עְ לֵיהֶׁ ן בְ עֵ ינֵיהֶׁ ן :בְ ְ
הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש ָאמַ ר לְ הָ בִ יא אֶׁ ת-וַ ְש ִתי
הַ מַ לְ ּכָה לְ פָ נָיו--וְ ֹלא-בָ ָאה .יח וְ הַ יוֹם הַ זֶׁ ה
תֹאמַ ְרנָה ָשרוֹת פָ ַרסּ-ומָ ַדי ,אֲ ֶׁשר ָש ְמעּו אֶׁ ת-
ְּדבַ ר הַ מַ לְ ּכָה ,לְ כֹלָ ,ש ֵרי הַ מֶׁ לְֶׁך; ּוכְ ַדי ,בִ זָ יוֹן
וָ ָקצֶׁ ף .יט ִאם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב ,יֵצֵ א ְדבַ ר-
מַ לְ כּות ִמלְ פָ נָיו ,וְ יִ ּכָתֵ ב בְ ָדתֵ י פָ ַרסּ-ומָ ַדי ,וְ ֹלא
ַיעֲבוֹר :אֲ ֶׁשר ֹלא-תָ בוֹא וַ ְש ִתי ,לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך
אֲ חַ ְשוֵ רוֹשּ ,ומַ לְ כּותָ ּה יִ ֵתן הַ מֶׁ לְֶׁך ,לִ ְרעּותָ ּה
נִשמַ ע פִ ְתגָם הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ ֶׁשר-
הַ ּטוֹבָ ה ִממֶׁ נָה .כ וְ ְ
ַיע ֲֶׁשה בְ כָל-מַ לְ כּותוֹּ ,כִ י ַרבָ ה ִהיא; וְ כָל-הַ נ ִָשים,
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יִ ְתנּו יְ ָקר לְ בַ עְ לֵיהֶׁ ן--לְ ִמגָדוֹל ,וְ עַ דָ -קטָ ן.
וַ יִ יטַ ב ,הַ ָּדבָ ר ,בְ עֵ ינֵי הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ הַ ָש ִרים; וַ יַעַ ש
הַ מֶׁ לְֶׁךּ ,כִ ְדבַ ר ְממּוכָן .כב וַ יִ ְשלַח ְספָ ִרים ,אֶׁ ל-
ּומ ִדינָה
ְ
הַ מֶׁ לְֶׁך--אֶׁ לְ -מ ִדינָה
ּכָלְ -מ ִדינוֹת
ּכִ כְ תָ בָ ּה ,וְ אֶׁ ל-עַ ם וָ עָ ם ּכִ לְ שוֹנוֹ :לִ ְהיוֹת ּכָלִ -איש
ּומ ַדבֵ ר ּכִ לְ שוֹן עַ מוֹ{ .ס}
ש ֵֹרר בְ בֵ יתוְֹ ,
כא

פרק ב
א ַאחַ ר ,הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ לֶׁהּ ,כְ שְֹך ,חֲ מַ ת הַ מֶׁ לְֶׁך
אֲ חַ ְשוֵ רוֹש--זָ כַר אֶׁ ת-וַ ְש ִתי וְ אֵ ת אֲ ֶׁשר-עָ ָשתָ ה,
ֹאמרּו ַנע ֲֵרי-הַ מֶׁ לְֶׁך,
וְ אֵ ת אֲ ֶׁשר-נִגְ זַ ר עָ לֶׁיהָ  .ב וַ י ְ
ְמ ָש ְרתָ יו :יְ בַ ְקשּו לַמֶׁ לְֶׁך נְ עָ רוֹת בְ תּולוֹת,
טוֹבוֹת מַ ְראֶׁ ה .ג וְ יַפְ ֵקד הַ מֶׁ לְֶׁך פְ ִק ִידים ,בְ כָל-
ְמ ִדינוֹת מַ לְ כּותוֹ ,וְ יִ ְקבְ צּו אֶׁ תּ-כָ לַ -נע ֲָרה-בְ תּולָה
ירה אֶׁ ל-בֵ ית
שּושן הַ בִ ָ
טוֹבַ ת מַ ְראֶׁ ה אֶׁ לַ -
הַ נ ִָשים ,אֶׁ ל-יַד הֵ גֶׁא ְס ִריס הַ מֶׁ לְֶׁך שֹמֵ ר הַ נ ִָשים;
וְ נָתוֹןַ ,ת ְמ ֻר ֵקיהֶׁ ן .ד וְ הַ ַנע ֲָרה ,אֲ ֶׁשר ִתיטַ ב בְ עֵ ינֵי
הַ מֶׁ לְֶׁךִ --ת ְמֹלְךַ ,תחַ ת וַ ְש ִתי; וַ יִ יטַ ב הַ ָּדבָ ר בְ עֵ ינֵי
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הּודי ,הָ יָה
הַ מֶׁ לְֶׁך ,וַ יַעַ ש ּכֵ ן{ .ס} ה ִאיש יְ ִ
ּושמ ֹו מָ ְרּדֳּ כַ י ,בֶׁ ן י ִָאיר בֶׁ ן-
ירה; ְ
שּושן הַ בִ ָ
ַ
בְ
ִש ְמעִ י בֶׁ ןִ -קישִ --איש יְ ִמינִי .ו אֲ ֶׁשר הָ גְ לָה,
ירּושלַיִ ם ,עִ ם-הַ ֹגלָה אֲ ֶׁשר הָ גְ לְ תָ ה ,עִ ם יְ כָ נְ יָה
ִמ ָ
הּודה--אֲ ֶׁשר הֶׁ גְ לָה ,נְ בּוכַ ְדנֶׁצַ ר מֶׁ לְֶׁך
מֶׁ לְֶׁך-יְ ָ
בָ בֶׁ ל .ז וַ יְ ִהי אֹמֵ ן אֶׁ ת-הֲ ַדסָ הִ ,היא אֶׁ ְס ֵתר בַ ת-
ּדֹד ֹוּ--כִ י אֵ ין לָּהָ ,אב וָ אֵ ם; וְ הַ ַנע ֲָרה יְ פַ ת-תַֹאר,
וְ טוֹבַ ת מַ ְראֶׁ הּ ,ובְ מוֹת ָאבִ יהָ וְ ִאמָ ּה ,לְ ָקחָ ּה
מָ ְרּדֳּ כַ י ל ֹו לְ בַ ת .ח וַ יְ ִהי ,בְ ִה ָשמַ ע ְּדבַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך
ירה,
שּושן הַ בִ ָ
וְ ָדתוֹּ ,ובְ ִה ָקבֵ ץ נְעָ רוֹת ַרבוֹת אֶׁ לַ -
אֶׁ ל-יַד הֵ גָי; וַ ִתל ַָקח אֶׁ ְס ֵתר אֶׁ ל-בֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך,
אֶׁ ל-יַד הֵ גַי שֹמֵ ר הַ נ ִָשים .ט וַ ִתיטַ ב הַ ַנע ֲָרה
בְ עֵ ינָיו ,וַ ִת ָשא חֶׁ סֶׁ ד לְ פָ נָיו ,וַ יְ בַ הֵ ל אֶׁ ת-
רּוקיהָ וְ אֶׁ ת-מָ נוֹתֶׁ הָ לָתֵ ת לָּה ,וְ אֵ ת ֶׁשבַ ע
ַת ְמ ֶׁ
הַ נְעָ רוֹת הָ ְראֻ יוֹת לָתֶׁ ת-לָּה ִמבֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך; וַ יְ ַשנֶׁהָ
ידה
וְ אֶׁ תַ -נעֲרוֹתֶׁ יהָ לְ טוֹב ,בֵ ית הַ נ ִָשים .י ֹלאִ -הגִ ָ
אֶׁ ְס ֵתר ,אֶׁ ת-עַ מָ ּה וְ אֶׁ ת-מ ֹול ְַד ָתּהּ :כִ י מָ ְרּדֳּ כַ י
ִצּוָ ה עָ לֶׁיהָ  ,אֲ ֶׁשר ֹלא-תַ גִ יד .יא ּובְ כָ ל-יוֹם וָ יוֹם--
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מָ ְרּדֳּ כַ י ִמ ְתהַ לְֵך ,לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵ ית-הַ נ ִָשים :ל ַָדעַ ת
אֶׁ תְ -שלוֹם אֶׁ ְס ֵתרּ ,ומַ ה-יֵעָ ֶׁשה בָ ּה .יב ּובְ הַ גִ יעַ
ֹתר ַנע ֲָרה וְ ַנע ֲָרה לָבוֹא אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש,
ִמ ֵקץ הֱ יוֹת לָּה ּכְ ָדת הַ נ ִָשים ְשנֵים עָ ָשר ח ֶֹׁדש--
רּוקיהֶׁ ןִ :ש ָשה חֳּ ָד ִשים,
ּכִ י ּכֵ ן יִ ְמלְ אּו ,יְ מֵ י ְמ ֵ
בְ ֶׁשמֶׁ ן הַ מֹר ,וְ ִש ָשה חֳּ ָד ִשים בַ בְ ָש ִמים,
רּוקי הַ נ ִָשים .יג ּובָ זֶׁ ה ,הַ ַנע ֲָרה בָ ָאה אֶׁ ל-
ּובְ תַ ְמ ֵ
הַ מֶׁ לְֶׁך--אֵ ת ּכָל-אֲ ֶׁשר תֹאמַ ר יִ נָתֵ ן לָּה ,לָבוֹא
עִ מָ ּהִ ,מבֵ ית הַ נ ִָשים ,עַ ד-בֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך .יד בָ עֶׁ ֶׁרב
ִהיא בָ ָאהּ ,ובַ ב ֶֹׁקר ִהיא ָשבָ ה אֶׁ ל-בֵ ית הַ נ ִָשים
ֵשנִי ,אֶׁ ל-יַד ַשעַ ְשגַז ְס ִריס הַ מֶׁ ֶׁלְך ,שֹמֵ ר
הַ פִ ילַגְ ִשיםֹ :לא-תָ בוֹא עוֹד אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁךּ ,כִ י ִאם-
נִק ְרָאה בְ ֵשם .טו ּובְ הַ גִ יעַ תֹר-
חָ פֵ ץ בָ ּה הַ מֶׁ לְֶׁך וְ ְ
אֶׁ ְס ֵתר בַ ת-אֲ בִ יחַ יִ ל ּדֹד מָ ְרּדֳּ כַ י אֲ ֶׁשר ל ַָקח-ל ֹו
לְ בַ ת לָבוֹא אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁךֹ ,לא בִ ְק ָשה ָּדבָ רּ--כִ י ִאם
אֶׁ ת-אֲ ֶׁשר יֹאמַ ר הֵ גַי ְס ִריס-הַ מֶׁ לְֶׁך ,שֹמֵ ר
הַ נ ִָשים; וַ ְת ִהי אֶׁ ְס ֵתר נ ֵֹשאת חֵ ן ,בְ עֵ ינֵי ּכָל-
רֹאֶׁ יהָ  .טז וַ ִתל ַָקח אֶׁ ְס ֵתר אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש,
6

אֶׁ ל-בֵ ית מַ לְ כּותוֹ ,בַ ח ֶֹׁדש הָ ע ֲִש ִירי ,הּוא-ח ֶֹׁדש
טֵ בֵ ת--בִ ְשנַתֶׁ -שבַ ע ,לְ מַ לְ כּותוֹ .יז וַ יֶׁאֱ הַ ב הַ מֶׁ לְֶׁך
אֶׁ ת-אֶׁ ְס ֵתר ִמּכָל-הַ נ ִָשים ,וַ ִת ָשא-חֵ ן וָ חֶׁ סֶׁ ד
לְ פָ נָיו ִמּכָל-הַ בְ תּולוֹת; וַ י ֶָׁשם ּכֶׁ תֶׁ ר-מַ לְ כּות
ֹאשּה ,וַ י ְַמלִ יכֶׁהָ ַתחַ ת וַ ְש ִתי .יח וַ יַעַ ש הַ מֶׁ לְֶׁך
בְ ר ָ
ִמ ְש ֶׁתה גָדוֹל ,לְ כָלָ -ש ָריו וַ עֲבָ ָדיו--אֵ תִ ,מ ְש ֵתה
אֶׁ ְס ֵתר; וַ הֲ נָחָ ה ל ְַמ ִדינוֹת עָ ָשה ,וַ יִ ֵתן מַ ְשאֵ ת
ּכְ יַד הַ מֶׁ לְֶׁך .יט ּובְ ִה ָקבֵ ץ בְ תּולוֹתֵ ,שנִית;
ּומָ ְרּדֳּ כַי ,י ֵֹשב בְ ַשעַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך .כ אֵ ין אֶׁ ְס ֵתר,
מַ ג ֶֶׁׁדת מ ֹול ְַד ָתּה וְ אֶׁ ת-עַ מָ ּהּ ,כַ אֲ ֶׁשר ִצּוָ ה עָ לֶׁיהָ ,
מָ ְרּדֳּ כָ י; וְ אֶׁ ת-מַ אֲ מַ ר מָ ְרּדֳּ כַ י אֶׁ ְס ֵתר ע ָֹשה,
ָאמנָה ִאתוֹ{ .ס} כא בַ י ִָמים
ּכַאֲ ֶׁשר הָ יְ תָ ה בְ ְ
הָ הֵ םּ ,ומָ ְרּדֳּ כַי יו ֵֹשב בְ ַשעַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך; ָקצַ ף בִ גְ תָ ן
וָ תֶׁ ֶׁרש ְשנֵי-סָ ִריסֵ י הַ מֶׁ לְֶׁךִ ,מש ְֹמ ֵרי הַ סַ ף,
וַ יְ בַ ְקשּו לִ ְשֹלחַ יָד ,בַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רֹש .כב וַ יִ ּוָ ַדע
הַ ָּדבָ ר לְ מָ ְרּדֳּ כַי ,וַ ַיגֵד לְ אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָ ה; וַ תֹאמֶׁ ר
אֶׁ ְס ֵתר לַמֶׁ לְֶׁך ,בְ ֵשם מָ ְרּדֳּ כָי .כג וַ יְ ב ַֻקש הַ ָּדבָ ר
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וַ יִ מָ צֵ א ,וַ יִ ָתלּו ְשנֵיהֶׁ ם עַ ל-עֵ ץ; וַ יִ ּכָ תֵ ב ,בְ סֵ פֶׁ ר
ִּדבְ ֵרי הַ י ִָמים--לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך{ .ס}

פרק ג
א ַאחַ ר הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ לֶׁה ,גִ ַּדל הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש
אֶׁ ת-הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י--וַ יְ נ ְַשאֵ הּו; וַ י ֶָׁשם,
שר ִאתוֹ .ב
אֶׁ תּ-כִ ְסאוֹ ,מֵ עַ לּ ,כָל-הַ ָש ִרים אֲ ֶׁ
וְ כָל-עַ בְ ֵדי הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ ֶׁשר-בְ ַשעַ ר הַ מֶׁ לְֶׁךּ ,כ ְֹרעִ ים
ּומ ְש ַתחֲ וִ ים לְ הָ מָ ןּ--כִ י-כֵןִ ,צּוָ ה-ל ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך;
ִ
ֹאמרּו
ּומָ ְרּדֳּ כַיֹ--לא יִ כְ ַרע ,וְ ֹלא יִ ְש ַתחֲ וֶׁ ה .ג וַ י ְ
הַ מֶׁ לְֶׁך--
אֲ ֶׁשר-בְ ַשעַ ר
הַ מֶׁ לְֶׁך,
עַ בְ ֵדי
לְ מָ ְרּדֳּ כָ י :מַ ּדּועַ אַ ָתה עוֹבֵ ר ,אֵ ת ִמ ְצוַ ת
ָאמ ָרם) אֵ לָיו יוֹם
הַ מֶׁ ֶׁלְך .ד וַ יְ ִהי ,באמרם (ּכְ ְ
וָ יוֹם ,וְ ֹלא ָשמַ ע ,אֲ לֵיהֶׁ ם; וַ יַגִ ידּו לְ הָ מָ ן ,לִ ְראוֹת
הֲ יַעַ ְמדּו ִּדבְ ֵרי מָ ְרּדֳּ כַיּ--כִ יִ -הגִ יד לָהֶׁ ם ,אֲ ֶׁשר-
הּודי .ה וַ י ְַרא הָ מָ ןּ--כִ י-אֵ ין מָ ְרּדֳּ כַ יּ ,כ ֵֹרעַ
הּוא יְ ִ
ּומ ְש ַתחֲ וֶׁ ה לוֹ; וַ יִ מָ לֵא הָ מָ ן ,חֵ מָ ה .ו וַ יִ בֶׁ ז
ִ
בְ עֵ ינָיו ,לִ ְשֹלחַ יָד בְ מָ ְרּדֳּ כַי לְ בַ ּד ֹוּ--כִ יִ -הגִ ידּו לוֹ,
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אֶׁ ת-עַ ם מָ ְרּדֳּ כָ י; וַ יְ בַ ֵקש הָ מָ ן ,לְ הַ ְש ִמיד אֶׁ ת-
הּודים אֲ ֶׁשר בְ כָל-מַ לְ כּות אֲ חַ ְשוֵ רוֹש--עַ ם
ּכָל-הַ יְ ִ
מָ ְרּדֳּ כָ י .ז בַ ח ֶֹׁדש הָ ִראש ֹון ,הּוא-ח ֶֹׁדש נִ יסָ ן,
בִ ְשנַת ְש ֵתים עֶׁ ְש ֵרה ,לַמֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹשִ :הפִ יל
פּור הּוא הַ גו ָֹרל לִ פְ נֵי הָ מָ ןִ ,מיוֹם לְ יוֹם ּומֵ ח ֶֹׁדש
שר--הּוא-ח ֶֹׁדש אֲ ָדר{ .ס} ח
לְ ח ֶֹׁדש ְשנֵים-עָ ָ
וַ יֹאמֶׁ ר הָ מָ ן ,לַמֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש--י ְֶׁשנ ֹו עַ ם-אֶׁ חָ ד
ּומפ ָֹרד בֵ ין הָ עַ ִמים ,בְ כֹל ְמ ִדינוֹת
ְמפֻזָ ר ְ
מַ לְ כּותֶׁ ָך; וְ ָדתֵ יהֶׁ ם שֹנוֹת ִמּכָ ל-עָ ם ,וְ אֶׁ תָּ -דתֵ י
הַ מֶׁ לְֶׁך אֵ ינָם ע ִֹשים ,וְ לַמֶׁ לְֶׁך אֵ ין-שֹוֶׁ ה,
לְ הַ נִ יחָ ם .ט ִאם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב ,יִ ּכָתֵ ב
לְ אַ בְ ָדם; וַ ע ֲֶׁש ֶׁרת אֲ לָפִ ים ּכִ ּכַ רּ-כֶׁ סֶׁ ף ,אֶׁ ְשקוֹל
עַ ל-יְ ֵדי ע ֵֹשי הַ ְמלָאכָה ,לְ הָ בִ יא ,אֶׁ ל-גִ נְזֵ י
הַ מֶׁ לְֶׁך .י וַ יָסַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ת-טַ בַ עְ תוֹ ,מֵ עַ ל יָדוֹ;
וַ יִ ְתנָּה ,לְ הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י--צ ֵֹרר
הּודים .יא וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ הָ מָ ן ,הַ ּכֶׁסֶׁ ף נָתּון
הַ יְ ִ
ָלְך; וְ הָ עָ םַ ,לעֲשוֹת ב ֹו ּכַּטוֹב בְ עֵ ינֶׁיָך .יב וַ יִ ָק ְראּו
סֹפְ ֵרי הַ מֶׁ לְֶׁך בַ ח ֶֹׁדש הָ ִראשוֹן ,בִ ְשלו ָֹשה עָ ָשר
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יוֹם בוֹ ,וַ יִ ּכָתֵ ב ּכְ כָל-אֲ ֶׁשרִ -צּוָ ה הָ מָ ן אֶׁ ל
אֲ חַ ְש ַּד ְרפְ נֵי-הַ מֶׁ לְֶׁך וְ אֶׁ ל-הַ פַ חוֹת אֲ ֶׁשר עַ לְ -מ ִדינָה
ּומ ִדינָה
ּומ ִדי ָנה וְ אֶׁ לָ -ש ֵרי עַ ם וָ עָ םְ ,מ ִדינָה ְ
ְ
ּכִ כְ תָ בָ ּה וְ עַ ם וָ עָ ם ּכִ לְ שוֹנוֹ :בְ ֵשם הַ מֶׁ לְֶׁך
אֲ חַ ְשוֵ רֹש נִכְ ָתב ,וְ נ ְֶׁח ָתם בְ טַ בַ עַ ת הַ מֶׁ לְֶׁך .יג
נִשלוֹחַ ְספָ ִרים בְ יַד הָ ָר ִצים ,אֶׁ לּ-כָלְ -מ ִדינוֹת
וְ ְ
הַ מֶׁ לְֶׁך--לְ הַ ְש ִמיד לַהֲ רֹג ּולְ אַ בֵ ד אֶׁ תּ-כָל-
הּודים ִמנַעַ ר וְ עַ ד-זָ ֵקן טַ ף וְ נ ִָשים בְ יוֹם אֶׁ חָ ד,
הַ יְ ִ
בִ ְשלו ָֹשה עָ ָשר לְ ח ֶֹׁדש ְשנֵים-עָ ָשר הּוא-ח ֶֹׁדש
ּוש ָללָם ,לָבוֹז .יד פַ ְת ֶׁשגֶׁן הַ ּכְ תָ ב ,לְ ִהנָתֵ ן
אֲ ָדר; ְ
ּומ ִדינָה ,גָלּוי ,לְ כָל-הָ עַ ִמים--
ָּדת בְ כָלְ -מ ִדינָה ְ
לִ ְהיוֹת ע ֲִת ִדים ,לַיוֹם הַ זֶׁ ה .טו הָ ָר ִצים י ְָצאּו
שּושן
ַ
ְדחּופִ ים ,בִ ְדבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ הַ ָּדת נִ ְתנָה ,בְ
ירה; וְ הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הָ מָ ן י ְָשבּו לִ ְשתוֹת ,וְ הָ עִ יר
הַ בִ ָ
שּושן נָבוֹכָה{ .ס}
ָ
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פרק ד
א ּומָ ְרּדֳּ כַי ,י ַָדע אֶׁ תּ-כָל-אֲ ֶׁשר ַנע ֲָשה ,וַ יִ ְק ַרע
מָ ְרּדֳּ כַ י אֶׁ ת-בְ ג ָָדיו ,וַ יִ לְ בַ ש ַשק וָ אֵ פֶׁ ר; וַ יֵצֵ א
בְ תוְֹך הָ עִ יר ,וַ יִ זְ עַ ק זְ עָ ָקה גְ ד ֹולָה ּומָ ָרה .ב
וַ יָבוֹא ,עַ ד לִ פְ נֵי ַשעַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁךּ :כִ י אֵ ין לָבוֹא אֶׁ ל-
ַשעַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך ,בִ לְ בּוש ָשק .ג ּובְ כָלְ -מ ִדינָה
ּומ ִדינָהְ ,מקוֹם אֲ ֶׁשר ְּדבַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך וְ ָדת ֹו מַ גִ יעַ --
ְ
ּומ ְספֵ ד; ַשק
הּודים ,וְ צוֹם ּובְ כִ י ִ
אֵ בֶׁ ל גָדוֹל לַיְ ִ
וָ אֵ פֶׁ ר ,יֻצַ ע ל ַָרבִ ים .ד ותבואינה (וַ ָתבוֹאנָה)
ַנעֲרוֹת אֶׁ ְס ֵתר וְ סָ ִריסֶׁ יהָ  ,וַ יַגִ ידּו לָּה ,וַ ִת ְתחַ לְ חַ ל
הַ מַ לְ ּכָהְ ,מאֹד; וַ ִת ְשלַח בְ ג ִָדים לְ הַ לְ בִ יש אֶׁ ת-
שק ֹו מֵ עָ לָיו--וְ ֹלא ִקבֵ ל .ה
מָ ְרּדֳּ כַיּ ,ולְ הָ ִסיר ַ
וַ ִת ְק ָרא אֶׁ ְס ֵתר לַהֲ תָ ְך ִמסָ ִריסֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך ,אֲ ֶׁשר
הֶׁ ע ֱִמיד לְ פָ נֶׁיהָ  ,וַ ְתצַ ּוֵ הּו ,עַ ל-מָ ְרּדֳּ כָי--ל ַָדעַ ת מַ ה-
זֶׁ ה ,וְ עַ ל-מַ ה-זֶׁ ה .ו וַ יֵצֵ א הֲ תָ ְך ,אֶׁ ל-מָ ְרּדֳּ כָ י--
שעַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך .ז
אֶׁ לְ -רחוֹב הָ עִ יר ,אֲ ֶׁשר לִ פְ נֵי ַ
וַ ַיגֶׁד-ל ֹו מָ ְרּדֳּ כַי ,אֵ ת ּכָל-אֲ ֶׁשר ָק ָרהּו; וְ אֵ ת
פָ ָר ַשת הַ ּכֶׁסֶׁ ף ,אֲ ֶׁשר ָאמַ ר הָ מָ ן לִ ְשקוֹל עַ ל-גִ נְזֵ י
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הּודים)--לְ אַ בְ ָדם .ח וְ אֶׁ ת-
הַ מֶׁ לְֶׁך ביהודיים (בַ יְ ִ
ידם,
שּושן לְ הַ ְש ִמ ָ
ָ
נִתן בְ
פַ ְת ֶׁשגֶׁן ּכְ תָ ב-הַ ָּדת אֲ ֶׁשרַ -
נָתַ ן ל ֹו--לְ הַ ְראוֹת אֶׁ ת-אֶׁ ְס ֵתרּ ,ולְ הַ גִ יד לָּה;
ּולְ צַ ּווֹת עָ לֶׁיהָ  ,לָבוֹא אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך לְ ִה ְתחַ נֶׁן-ל ֹו
ּולְ בַ ֵקש ִמלְ פָ נָיו--עַ ל-עַ מָ ּה .ט וַ יָבוֹא ,הֲ תָ ְך; וַ ַיגֵד
לְ אֶׁ ְס ֵתר ,אֵ ת ִּדבְ ֵרי מָ ְרּדֳּ כָי .י וַ תֹאמֶׁ ר אֶׁ ְס ֵתר
לַהֲ תָ ְך ,וַ ְתצַ ּוֵ הּו אֶׁ ל-מָ ְרּדֳּ כָי .יא ּכָל-עַ בְ ֵדי הַ מֶׁ לְֶׁך
וְ עַ םְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך י ְֹדעִ ים ,אֲ ֶׁשר ּכָ לִ -איש
וְ ִא ָשה אֲ ֶׁשר יָבוֹא-אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ל-הֶׁ חָ צֵ ר
נִימית אֲ ֶׁשר ֹלא-יִ ָק ֵרא ַאחַ ת ָּדת ֹו לְ הָ ִמית,
הַ פְ ִ
לְ בַ ד מֵ אֲ ֶׁשר יו ִֹשיט-ל ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ תַ -ש ְרבִ יט
אתי לָבוֹא אֶׁ ל-
נִק ֵר ִ
הַ זָ הָ ב ,וְ חָ יָה; וַ אֲ נִיֹ ,לא ְ
הַ מֶׁ לְֶׁך--זֶׁ הְ ,שלו ִֹשים יוֹם .יב וַ יַגִ ידּו לְ מָ ְרּדֳּ כָי,
אֵ ת ִּדבְ ֵרי אֶׁ ְס ֵתר .יג וַ יֹאמֶׁ ר מָ ְרּדֳּ כַ י ,לְ הָ ִשיב
אֶׁ ל-אֶׁ ְס ֵתרַ :אלְ -ת ַד ִמי בְ נַפְ ֵשְך ,לְ ִהמָ לֵט בֵ ית-
הּודים .יד ּכִ י ִאם-הַ חֲ ֵרש
הַ מֶׁ לְֶׁך ִמּכָל-הַ יְ ִ
ישי ,בָ עֵ ת הַ זֹאתֶׁ --רוַ ח וְ הַ צָ לָה ַיעֲמוֹד
ַתחֲ ִר ִ
הּודים ִממָ קוֹם ַאחֵ ר ,וְ אַ ְת ּובֵ יתָ-אבִ יְך
לַיְ ִ
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ּומי יו ֵֹדעַ ִ --אם-לְ עֵ ת ּכָ זֹאתִ ,הגַעַ ְת
תֹאבֵ דּו; ִ
לַמַ לְ כּות .טו וַ תֹאמֶׁ ר אֶׁ ְס ֵתר ,לְ הָ ִשיב אֶׁ ל-
הּודים
מָ ְרּדֳּ כָ י .טז לְֵך ּכְ נוֹס אֶׁ תּ-כָ ל-הַ יְ ִ
שּושן ,וְ צּומּו עָ לַי וְ ַאל-תֹאכְ לּו וְ ַאל-
ָ
נִמ ְצ ִאים בְ
הַ ְ
ֹלשת י ִָמים לַיְ לָה וָ יוֹם--גַם-אֲ נִ י
ִת ְשתּו ְש ֶׁ
וְ ַנ ֲערֹתַ יָ ,אצּום ּכֵ ן; ּובְ כֵ ן ָאבוֹא אֶׁ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך ,אֲ ֶׁשר
ֹלא-כַ ָּדת ,וְ כַאֲ ֶׁשר ָאבַ ְד ִתיָ ,אבָ ְד ִתי .יז וַ ַי ֲעבֹר,
מָ ְרּדֳּ כָ י; וַ יַעַ שּ ,כְ כֹל אֲ ֶׁשרִ -צּוְ תָ ה עָ לָיו אֶׁ ְס ֵתר.

פרק ה
ישי ,וַ ִתלְ בַ ש אֶׁ ְס ֵתר מַ לְ כּות,
א וַ יְ ִהי בַ יוֹם הַ ְשלִ ִ
ימית ,נֹכַ ח בֵ ית
וַ ַת ֲעמֹד בַ חֲ צַ ר בֵ ית-הַ מֶׁ לְֶׁך הַ פְ נִ ִ
הַ מֶׁ לְֶׁך; וְ הַ מֶׁ לְֶׁך יו ֵֹשב עַ לּ-כִ סֵ א מַ לְ כּותוֹ ,בְ בֵ ית
הַ מַ לְ כּותֹ ,נכַח ,פֶׁ תַ ח הַ בָ יִ ת .ב וַ יְ ִהי כִ ְראוֹת
הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ת-אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָה ,עֹמֶׁ ֶׁדת בֶׁ חָ צֵ ר--
נ ְָשָאה חֵ ן ,בְ עֵ ינָיו; וַ יו ֶֹׁשט הַ מֶׁ לְֶׁך לְ אֶׁ ְס ֵתר ,אֶׁ ת-
ַש ְרבִ יט הַ זָ הָ ב אֲ ֶׁשר בְ יָדוֹ ,וַ ִת ְק ַרב אֶׁ ְס ֵתר ,וַ ִתגַע
בְ רֹאש הַ ַש ְרבִ יט .ג וַ יֹאמֶׁ ר לָּה הַ מֶׁ לְֶׁך ,מַ ה-לְָך
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אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָה; ּומַ ה-בַ ָק ָשתֵ ְך עַ ד-חֲ ִצי
תאמֶׁ ר אֶׁ ְס ֵתרִ ,אם-עַ ל-
הַ מַ לְ כּות ,וְ יִ נָתֵ ן לְָך .ד וַ ֹ
הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב--יָבוֹא הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הָ מָ ן הַ יוֹם ,אֶׁ ל-
יתי לוֹ .ה וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך--
הַ ִמ ְש ֶׁתה אֲ ֶׁשר-עָ ִש ִ
מַ הֲ רּו אֶׁ ת-הָ מָ ןַ ,לעֲשוֹת אֶׁ תְּ -דבַ ר אֶׁ ְס ֵתר; וַ ָיבֹא
הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הָ מָ ן ,אֶׁ ל-הַ ִמ ְש ֶׁתה אֲ ֶׁשר-עָ ְשתָ ה
אֶׁ ְס ֵתר .ו וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ אֶׁ ְס ֵתר בְ ִמ ְש ֵתה הַ יַיִ ן,
מַ הְ -שאֵ לָתֵ ְך וְ יִ נָתֵ ן לְָך; ּומַ ה-בַ ָק ָשתֵ ְך עַ ד-חֲ ִצי
אֶׁ ְס ֵתר,
וַ ַתעַ ן
ז
וְ תֵ עָ ש.
הַ מַ לְ כּות,
אתי חֵ ן
וַ תֹאמַ רְ :שאֵ ל ִָתיּ ,ובַ ָק ָש ִתי .ח ִאם-מָ צָ ִ
בְ עֵ ינֵי הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ ִאם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב ,לָתֵ ת אֶׁ ת-
ְשאֵ ל ִָתי ,וְ ַלעֲשוֹת אֶׁ ת-בַ ָק ָש ִתי--יָבוֹא הַ מֶׁ לְֶׁך
וְ הָ מָ ן ,אֶׁ ל-הַ ִמ ְש ֶׁתה אֲ ֶׁשר אֶׁ ע ֱֶׁשה לָהֶׁ םּ ,ומָ חָ ר
אֶׁ ע ֱֶׁשהּ ,כִ ְדבַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך .ט וַ יֵצֵ א הָ מָ ן בַ יוֹם הַ הּוא,
ָשמֵ חַ וְ טוֹב לֵב; וְ כִ ְראוֹת הָ מָ ן אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַי בְ ַשעַ ר
הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ ֹלאָ -קם וְ ֹלא-זָ ע ִממֶׁ נּו--וַ יִ מָ לֵא הָ מָ ן
עַ ל-מָ ְרּדֳּ כַי ,חֵ מָ ה .י וַ יִ ְתאַ פַ ק הָ מָ ן ,וַ יָבוֹא אֶׁ ל-
בֵ יתוֹ; וַ יִ ְשלַח וַ יָבֵ א אֶׁ ת-אֹהֲ בָ יו ,וְ אֶׁ ת-זֶׁ ֶׁרש
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ִא ְשתוֹ .יא וַ יְ סַ פֵ ר לָהֶׁ ם הָ מָ ן אֶׁ תּ-כְ בוֹד עָ ְשרוֹ,
וְ רֹב בָ נָיו; וְ אֵ ת ּכָל-אֲ ֶׁשר גִ ְּדל ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך וְ אֵ ת אֲ ֶׁשר
נִשאוֹ ,עַ ל-הַ ָש ִרים וְ עַ בְ ֵדי הַ מֶׁ לְֶׁך .יב וַ יֹאמֶׁ ר,
ְ
הָ מָ ןַ--אף ֹלא-הֵ בִ יָאה אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָה עִ ם-
הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ל-הַ ִמ ְש ֶׁתה אֲ ֶׁשר-עָ ָשתָ הּ ,כִ י ִאם-
או ִֹתי; וְ גַם-לְ מָ חָ ר אֲ נִ י ָקרּוא-לָּה ,עִ ם-
הַ מֶׁ לְֶׁך .יג וְ כָל-זֶׁ ה ,אֵ ינֶׁנּו שֹוֶׁ ה לִ י :בְ כָ ל-עֵ ת,
הּודי--יו ֵֹשב,
אֲ ֶׁשר אֲ נִ י רֹאֶׁ ה אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַ י הַ יְ ִ
בְ ַשעַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך .יד וַ תֹאמֶׁ ר ל ֹו זֶׁ ֶׁרש ִא ְשת ֹו וְ כָל-
אֹהֲ בָ יוַ ,יעֲשּו-עֵ ץ ָגבֹּהַ חֲ ִמ ִשים אַ מָ הּ ,ובַ ב ֶֹׁקר
אֱ מֹר לַמֶׁ לְֶׁך וְ יִ ְתלּו אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַ י עָ לָיוּ ,ובֹא-עִ ם-
הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ל-הַ ִמ ְש ֶׁתה ָשמֵ חַ ; וַ יִ יטַ ב הַ ָּדבָ ר לִ פְ נֵי
הָ מָ ן ,וַ יַעַ ש הָ עֵ ץ{ .ס}

פרק ו
א בַ לַיְ לָה הַ הּוא ,נ ְָד ָדה ְשנַת הַ מֶׁ לְֶׁך; וַ יֹאמֶׁ ר,
לְ הָ בִ יא אֶׁ ת-סֵ פֶׁ ר הַ זִ כְ רֹנוֹת ִּדבְ ֵרי הַ י ִָמים ,וַ יִ ְהיּו
נִק ָר ִאים ,לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך .ב וַ יִ מָ צֵ א כָ תּוב ,אֲ ֶׁשר
ְ
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ִהגִ יד מָ ְרּדֳּ כַי עַ ל-בִ גְ תָ נָא וָ תֶׁ ֶׁרש ְשנֵי סָ ִריסֵ י
הַ מֶׁ לְֶׁךִ --מש ְֹמ ֵרי ,הַ סַ ף :אֲ ֶׁשר בִ ְקשּו לִ ְשֹלחַ יָד,
בַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש .ג וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך--מַ הַ -נע ֲָשה
ֹאמרּו ַנע ֲֵרי
יְ ָקר ּוגְ דּולָה לְ מָ ְרּדֳּ כַי ,עַ ל-זֶׁ ה; וַ י ְ
ֲשה עִ מוָֹּ ,דבָ ר .ד
הַ מֶׁ לְֶׁךְ ,מ ָש ְרתָ יוֹ ,לאַ -נע ָ
וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁךִ ,מי בֶׁ חָ צֵ ר; וְ הָ מָ ן בָ א ,לַחֲ צַ ר
בֵ ית-הַ מֶׁ לְֶׁך הַ ִחיצ ֹונָה ,לֵאמֹר לַמֶׁ לְֶׁך ,לִ ְתלוֹת
ֹאמרּו
אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַ י עַ ל-הָ עֵ ץ אֲ ֶׁשר-הֵ כִ ין לוֹ .ה וַ י ְ
ַנע ֲֵרי הַ מֶׁ לְֶׁך ,אֵ לָיוִ --הנֵה הָ מָ ן ,עֹמֵ ד בֶׁ חָ צֵ ר;
וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך ,יָבוֹא .ו וַ יָבוֹא ,הָ מָ ן ,וַ יֹאמֶׁ ר ל ֹו
הַ מֶׁ לְֶׁך ,מַ הַ -לעֲשוֹת בָ ִאיש אֲ ֶׁשר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ
יקרוֹ; וַ יֹאמֶׁ ר הָ מָ ן ,בְ לִ בוֹ ,לְ ִמי י ְַחפֹץ הַ מֶׁ לְֶׁך
בִ ָ
ַלעֲשוֹת יְ ָקר ,יוֹתֵ ר ִממֶׁ נִ י .ז וַ יֹאמֶׁ ר הָ מָ ן ,אֶׁ ל-
יקרוֹ .ח
הַ מֶׁ לְֶׁךִ :איש ,אֲ ֶׁשר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ בִ ָ
יָבִ יאּו לְ בּוש מַ לְ כּות ,אֲ ֶׁשר לָבַ ש-ב ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך;
וְ סּוס ,אֲ ֶׁשר ָרכַב עָ לָיו הַ מֶׁ לְֶׁך ,וַ אֲ ֶׁשר נ ִַתן ּכֶׁתֶׁ ר
מַ לְ כּות ,בְ רֹאשוֹ .ט וְ נָתוֹן הַ לְ בּוש וְ הַ סּוס ,עַ ל-
יַדִ -איש ִמ ָש ֵרי הַ מֶׁ לְֶׁך הַ פַ ְר ְת ִמים ,וְ ִהלְ בִ ישּו
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יקרוֹ;
אֶׁ ת-הָ ִאיש ,אֲ ֶׁשר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ בִ ָ
וְ ִה ְרּכִ יבֻהּו עַ ל-הַ סּוס ,בִ ְרחוֹב הָ עִ יר ,וְ ָק ְראּו
לְ פָ נָיוּ ,כָכָה יֵעָ ֶׁשה ל ִָאיש אֲ ֶׁשר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ
יקרוֹ .י וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ הָ מָ ן ,מַ הֵ ר ַקח אֶׁ ת-
בִ ָ
הַ לְ בּוש וְ אֶׁ ת-הַ סּוס ּכַאֲ ֶׁשר ִּדבַ ְר ָת ,וַ ע ֲֵשה-כֵן
הּודי ,הַ יו ֵֹשב בְ ַשעַ ר הַ מֶׁ לְֶׁךַ :אל-
לְ מָ ְרּדֳּ כַ י הַ יְ ִ
ַתפֵ ל ָּדבָ רִ ,מּכֹל אֲ ֶׁשר ִּדבַ ְר ָת .יא וַ יִ ַקח הָ מָ ן אֶׁ ת-
הַ לְ בּוש וְ אֶׁ ת-הַ סּוס ,וַ יַלְ בֵ ש אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כָ י;
וַ י ְַרּכִ יבֵ הּו ,בִ ְרחוֹב הָ עִ יר ,וַ יִ ְק ָרא לְ פָ נָיוּ ,כָכָ ה
יקרוֹ .יב וַ י ָָשב
יֵעָ ֶׁשה ל ִָאיש אֲ ֶׁשר הַ מֶׁ לְֶׁך חָ פֵ ץ בִ ָ
מָ ְרּדֳּ כַי ,אֶׁ לַ -שעַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך; וְ הָ מָ ן נִ ְדחַ ף אֶׁ ל-בֵ יתוֹ,
ָאבֵ ל וַ חֲ פּוי רֹאש .יג וַ יְ סַ פֵ ר הָ מָ ן לְ זֶׁ ֶׁרש ִא ְשתוֹ,
אמרּו ל ֹו
ּולְ כָל-אֹהֲ בָ יו ,אֵ תּ ,כָל-אֲ ֶׁשר ָק ָרהּו; וַ ֹי ְ
הּודים
חֲ כָמָ יו וְ זֶׁ ֶׁרש ִא ְשתוִֹ ,אם ִמזֶׁ ַרע הַ יְ ִ
מָ ְרּדֳּ כַ י אֲ ֶׁשר הַ ִחלוֹתָ לִ נְ פֹל לְ פָ נָיו ֹלא-תּוכַ ל ל ֹו--
ּכִ י-נָפוֹל ִתפוֹל ,לְ פָ נָיו .יד עו ָֹדם ְמ ַדבְ ִרים עִ מוֹ,
וְ סָ ִריסֵ י הַ מֶׁ לְֶׁך ִהגִ יעּו; וַ יַבְ ִהלּו לְ הָ בִ יא אֶׁ ת-הָ מָ ן,
אֶׁ ל-הַ ִמ ְש ֶׁתה אֲ ֶׁשר-עָ ְשתָ ה אֶׁ ְס ֵתר.
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פרק ז
א וַ ָיבֹא הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הָ מָ ן ,לִ ְשתוֹת עִ ם-אֶׁ ְס ֵתר
הַ מַ לְ ּכָה .ב וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ אֶׁ ְס ֵתר גַם בַ יוֹם
הַ ֵשנִי ,בְ ִמ ְש ֵתה הַ יַיִ ן--מַ הְ -שאֵ לָתֵ ְך אֶׁ ְס ֵתר
הַ מַ לְ ּכָה ,וְ ִתנָתֵ ן לְָך; ּומַ ה-בַ ָק ָשתֵ ְך עַ ד-חֲ ִצי
הַ מַ לְ כּות ,וְ תֵ עָ ש .ג וַ ַתעַ ן אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָה,
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶׁיָך הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ ִאם-
וַ תֹאמַ רִ --אם-מָ צָ ִ
עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹבִ :תנָתֶׁ ן-לִ י נַפְ ִשי בִ ְשאֵ ל ִָתי ,וְ עַ ִמי
ּכַרנּו אֲ נִ י וְ עַ ִמי ,לְ הַ ְש ִמיד
נִמ ְ
בְ בַ ָק ָש ִתי .ד ּכִ י ְ
לַהֲ רוֹג ּולְ אַ בֵ ד; וְ ִאלּו ַלעֲבָ ִדים וְ לִ ְשפָ חוֹת
ּכַרנּו ,הֶׁ חֱ ַר ְש ִתיּ--כִ י אֵ ין הַ צָ ר שֹוֶׁ ה ,בְ נֵזֶׁ ק
נִמ ְ
ְ
הַ מֶׁ לְֶׁך{ .ס} ה וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש,
וַ יֹאמֶׁ ר לְ אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָהִ :מי הּוא זֶׁ ה וְ אֵ י-זֶׁ ה
הּוא ,אֲ ֶׁשרְ -מלָא ֹו לִ ב ֹו ַלעֲשוֹת ּכֵ ן .ו וַ תֹאמֶׁ ר
אֶׁ ְס ֵתרִ --איש צַ ר וְ א ֹויֵב ,הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶׁ ה; וְ הָ מָ ן
נִבְ עַ תִ ,מלִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך וְ הַ מַ לְ ּכָ ה .ז וְ הַ מֶׁ לְֶׁך ָקם
בַ חֲ מָ תוִֹ ,מ ִמ ְש ֵתה הַ יַיִ ן ,אֶׁ ל-גִ נַת ,הַ בִ יתָ ן; וְ הָ מָ ן
עָ מַ ד ,לְ בַ ֵקש עַ ל-נַפְ ש ֹו מֵ אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָ הּ--כִ י
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ָרָאהּ ,כִ י-כָלְ תָ ה אֵ לָיו הָ ָרעָ ה מֵ אֵ ת הַ מֶׁ לְֶׁך.
וְ הַ מֶׁ לְֶׁך ָשב ִמגִ נַת הַ בִ יתָ ן אֶׁ ל-בֵ ית ִמ ְש ֵתה הַ יַיִ ן,
וְ הָ מָ ן נֹפֵ ל עַ ל-הַ ִמּטָ ה אֲ ֶׁשר אֶׁ ְס ֵתר עָ לֶׁיהָ  ,וַ יֹאמֶׁ ר
הַ מֶׁ לְֶׁך ,הֲ גַם לִ כְ ב ֹוש אֶׁ ת-הַ מַ לְ ּכָ ה עִ ִמי בַ בָ יִ ת;
הַ ָּדבָ ר ,יָצָ א ִמפִ י הַ מֶׁ לְֶׁךּ ,ופְ נֵי הָ מָ ן ,חָ פּו .ט
יסים לִ פְ נֵי
וַ יֹאמֶׁ ר חַ ְרב ֹונָה אֶׁ חָ ד ִמן-הַ סָ ִר ִ
הַ מֶׁ לְֶׁך ,גַם ִהנֵה-הָ עֵ ץ אֲ ֶׁשר-עָ ָשה הָ מָ ן לְ מָ ְרּדֳּ כַי
אֲ ֶׁשר ִּדבֶׁ ר-טוֹב עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך עֹמֵ ד בְ בֵ ית הָ מָ ן--
ָגבֹּהַ  ,חֲ ִמ ִשים אַ מָ ה; וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁךְ ,תלֻהּו
עָ לָיו .י וַ יִ ְתלּו ,אֶׁ ת-הָ מָ ן ,עַ ל-הָ עֵ ץ ,אֲ ֶׁשר-הֵ כִ ין
לְ מָ ְרּדֳּ כָ י; וַ חֲ מַ ת הַ מֶׁ לְֶׁךָ ,שכָכָה{ .ס}
ח

פרק ח
א בַ יוֹם הַ הּוא ,נָתַ ן הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש לְ אֶׁ ְס ֵתר
הַ מַ לְ ּכָה ,אֶׁ ת-בֵ ית הָ מָ ן ,צ ֵֹרר היהודיים
הּודים); ּומָ ְרּדֳּ כַי ,בָ א לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁךּ--כִ י-
(הַ יְ ִ
ידה אֶׁ ְס ֵתר ,מַ ה הּוא-לָּה .ב וַ יָסַ ר הַ מֶׁ לְֶׁך
ִהגִ ָ
אֶׁ ת-טַ בַ עְ תוֹ ,אֲ ֶׁשר הֶׁ עֱבִ יר מֵ הָ מָ ן ,וַ יִ ְתנָּה,
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לְ מָ ְרּדֳּ כָ י; וַ ָת ֶׁשם אֶׁ ְס ֵתר אֶׁ ת-מָ ְרּדֳּ כַ י ,עַ ל-בֵ ית
הָ מָ ן{ .ס} ג וַ תוֹסֶׁ ף אֶׁ ְס ֵתר ,וַ ְת ַדבֵ ר לִ פְ נֵי
הַ מֶׁ לְֶׁך ,וַ ִתפֹל ,לִ פְ נֵי ַרגְ לָיו; וַ ֵתבְ ךְ וַ ִת ְתחַ נֶׁן-לוֹ,
לְ הַ עֲבִ יר אֶׁ תָ -רעַ ת הָ מָ ן הָ אֲ גָגִ י ,וְ אֵ ת מַ חֲ ַשבְ תוֹ,
הּודים .ד וַ יו ֶֹׁשט הַ מֶׁ לְֶׁך
אֲ ֶׁשר חָ ַשב עַ ל-הַ יְ ִ
לְ אֶׁ ְס ֵתר ,אֵ ת ַש ְרבִ ט הַ זָ הָ ב; וַ ָת ָקם אֶׁ ְס ֵתר,
וַ ַת ֲעמֹד לִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך .ה וַ תֹאמֶׁ ר ִאם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך
אתי חֵ ן לְ פָ נָיו ,וְ כָ ֵשר הַ ָּדבָ ר לִ פְ נֵי
טוֹב וְ ִאם-מָ צָ ִ
הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ טוֹבָ ה אֲ נִי ,בְ עֵ ינָיו--יִ ּכָ תֵ ב לְ הָ ִשיב אֶׁ ת-
הַ ְספָ ִרים ,מַ חֲ ֶׁשבֶׁ ת הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י,
הּודים ,אֲ ֶׁשר בְ כָל-
אֲ ֶׁשר ּכָתַ ב לְ אַ בֵ ד אֶׁ ת-הַ יְ ִ
יתי,
ְמ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך .ו ּכִ י אֵ יכָכָה אּוכַ ל ,וְ ָר ִא ִ
בָ ָרעָ ה ,אֲ ֶׁשר-יִ ְמצָ א אֶׁ ת-עַ ִמי; וְ אֵ יכָ כָה אּוכַל
יתי ,בְ ָאבְ ַדן מ ֹול ְַד ִתי{ .ס} ז וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך
וְ ָר ִא ִ
אֲ חַ ְשוֵ רֹש לְ אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָ הּ ,ולְ מָ ְרּדֳּ כַי
הּודיִ :הנֵה בֵ ית-הָ מָ ן נָתַ ִתי לְ אֶׁ ְס ֵתר ,וְ אֹת ֹו
הַ יְ ִ
ָתלּו עַ ל-הָ עֵ ץ--עַ ל אֲ ֶׁשרָ -שלַח יָדוֹ ,ביהודיים
הּודים ּכַּטוֹב
הּודים) .ח וְ אַ ֶׁתם ּכִ ְתבּו עַ ל-הַ יְ ִ
(בַ יְ ִ
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בְ עֵ ינֵיכֶׁם ,בְ ֵשם הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ ִח ְתמּו ,בְ טַ בַ עַ ת
הַ מֶׁ לְֶׁךּ :כִ י-כְ תָ ב אֲ ֶׁשר-נִכְ ָתב בְ ֵשם-הַ מֶׁ לְֶׁך,
וְ נ ְַחתוֹם בְ טַ בַ עַ ת הַ מֶׁ לְֶׁך--אֵ ין לְ הָ ִשיב .ט
וַ יִ ָק ְראּו סֹפְ ֵרי-הַ מֶׁ לְֶׁך בָ עֵ ת-הַ ִהיא בַ ח ֶֹׁדש
ישי הּוא-ח ֶֹׁדש ִסיוָ ן ,בִ ְשלו ָֹשה וְ עֶׁ ְש ִרים בוֹ,
הַ ְשלִ ִ
הּודים
וַ יִ ּכָתֵ ב ּכְ כָל-אֲ ֶׁשרִ -צּוָ ה מָ ְרּדֳּ כַ י אֶׁ ל-הַ יְ ִ
וְ אֶׁ ל הָ אֲ חַ ְש ַּד ְרפְ נִים-וְ הַ פַ חוֹת וְ ָש ֵרי הַ ְמ ִדינוֹת
אֲ ֶׁשר מֵ הֹּדּו וְ עַ דּ-כּוש ֶׁשבַ ע וְ עֶׁ ְש ִרים ּומֵ ָאה
ּומ ִדינָה ּכִ כְ תָ בָ ּה וְ עַ ם וָ עָ ם
ְמ ִדינָהְ ,מ ִדינָה ְ
הּודיםּ--כִ כְ תָ בָ ם ,וְ כִ לְ ש ֹונָם .י
ּכִ לְ שֹנוֹ; וְ אֶׁ ל-הַ יְ ִ
וַ יִ כְ תֹב ,בְ ֵשם הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רֹש ,וַ י ְַחתֹם ,בְ טַ בַ עַ ת
סּוסים
הַ מֶׁ לְֶׁך; וַ יִ ְשלַח ְספָ ִרים בְ יַד הָ ָר ִצים בַ ִ
רֹכְ בֵ י הָ ֶׁרכֶׁש ,הָ אֲ חַ ְש ְת ָרנִ ים--בְ נֵי ,הָ ַרמָ כִ ים .יא
הּודים אֲ ֶׁשר בְ כָ ל-עִ יר-וָ עִ יר,
אֲ ֶׁשר נָתַ ן הַ מֶׁ לְֶׁך לַיְ ִ
לְ ִה ָקהֵ ל וְ ַל ֲעמֹד עַ ל-נַפְ ָשם--לְ הַ ְש ִמיד וְ לַהֲ רֹג
ּומ ִדינָה הַ צָ ִרים אֹתָ ם,
ּולְ אַ בֵ ד אֶׁ תּ-כָל-חֵ יל עַ ם ְ
ּוש ָללָם ,לָבוֹז .יב בְ יוֹם אֶׁ חָ ד ,בְ כָל-
טַ ף וְ נ ִָשים; ְ
ְמ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש--בִ ְשלו ָֹשה עָ ָשר
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לְ ח ֶֹׁדש ְשנֵים-עָ ָשר ,הּוא-ח ֶֹׁדש אֲ ָדר .יג פַ ְת ֶׁשגֶׁן
ּומ ִדינָה ,גָלּוי,
הַ ּכְ תָ ב ,לְ ִהנָתֵ ן ָּדת בְ כָלְ -מ ִדינָה ְ
הּודים)
לְ כָל-הָ עַ ִמים; וְ לִ ְהיוֹת היהודיים (הַ יְ ִ
עתודים (ע ֲִת ִידים) לַיוֹם הַ זֶׁ ה ,לְ ִהנ ֵָקם
מֵ אֹיְ בֵ יהֶׁ ם .יד הָ ָר ִצים רֹכְ בֵ י הָ ֶׁרכֶׁש,
הָ אֲ חַ ְש ְת ָרנִ ים ,י ְָצאּו ְמבֹהָ לִ ים ְּודחּופִ ים ,בִ ְדבַ ר
ירה{ .ס} טו
שּושן הַ בִ ָ
ַ
נִתנָה ,בְ
הַ מֶׁ לְֶׁך; וְ הַ ָּדת ְ
ּומָ ְרּדֳּ כַ י יָצָ א ִמלִ פְ נֵי הַ מֶׁ לְֶׁך ,בִ לְ בּוש מַ לְ כּות
ְתכֵ לֶׁת וָ חּור ,וַ עֲטֶׁ ֶׁרת זָ הָ ב גְ ד ֹולָה ,וְ תַ כְ ִריְך בּוץ
שמֵ חָ ה .טז
שּושן ,צָ הֲ לָה וְ ָ
ָ
ַארגָמָ ן; וְ הָ עִ יר
וְ ְ
הּודים ,הָ יְ תָ ה או ָֹרה וְ ִש ְמחָ ה ,וְ ָששֹן,
לַיְ ִ
ּומ ִדינָה ּובְ כָ ל-עִ יר וָ עִ יר,
יקר .יז ּובְ כָלְ -מ ִדינָה ְ
וִ ָ
ְמקוֹם אֲ ֶׁשר ְּדבַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך וְ ָדת ֹו מַ גִ יעַ ִ ,ש ְמחָ ה
הּודיםִ ,מ ְש ֶׁתה וְ יוֹם טוֹב; וְ ַרבִ ים
וְ ָששוֹן לַיְ ִ
ִמ ְתיַהֲ ִדיםּ--כִ י-נָפַ ל פַ חַ ד-
ָארץ,
מֵ עַ מֵ י הָ ֶׁ
הּודיםֲ ,עלֵיהֶׁ ם.
הַ יְ ִ
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פרק ט
א ּובִ ְשנֵים עָ ָשר ח ֶֹׁדש הּוא-ח ֶֹׁדש אֲ ָדר ,בִ ְשלו ָֹשה
עָ ָשר יוֹם בוֹ ,אֲ ֶׁשר ִהגִ יעַ ְּדבַ ר-הַ מֶׁ לְֶׁך וְ ָדתוֹ,
הּודים
לְ הֵ עָ שוֹת :בַ יוֹם ,אֲ ֶׁשר ִשבְ רּו אֹיְ בֵ י הַ יְ ִ
לִ ְשלוֹט בָ הֶׁ ם ,וְ נַהֲ פוְֹך הּוא ,אֲ ֶׁשר יִ ְשלְ טּו
הּודים
הּודים הֵ מָ ה בְ שֹנְאֵ יהֶׁ ם .ב נִ ְקהֲ לּו הַ יְ ִ
הַ יְ ִ
בְ עָ ֵריהֶׁ ם ,בְ כָלְ -מ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ ר ֹוש,
לִ ְשֹלחַ יָד ,בִ ְמבַ ְק ֵשי ָרעָ תָ ם; וְ ִאיש ֹלא-עָ מַ ד
לִ פְ נֵיהֶׁ םּ ,כִ י-נָפַ ל פַ ְח ָּדם עַ לּ-כָ ל-הָ עַ ִמים .ג וְ כָל-
ָש ֵרי הַ ְמ ִדינוֹת וְ הָ אֲ חַ ְש ַּד ְרפְ נִים וְ הַ פַ חוֹת ,וְ ע ֵֹשי
הַ ְמלָאכָה אֲ ֶׁשר לַמֶׁ לְֶׁךְ --מנ ְַש ִאים ,אֶׁ ת-
הּודיםּ :כִ י-נָפַ ל פַ חַ ד-מָ ְרּדֳּ כַ יֲ ,עלֵיהֶׁ ם .ד ּכִ י-
הַ יְ ִ
גָדוֹל מָ ְרּדֳּ כַ י בְ בֵ ית הַ מֶׁ לְֶׁך ,וְ ָש ְמע ֹו ה ֹולְֵך בְ כָל-
הַ ְמ ִדינוֹתּ :כִ י-הָ ִאיש מָ ְרּדֳּ כַ י ,ה ֹולְֵך וְ גָדוֹל .ה
הּודים בְ כָל-אֹיְ בֵ יהֶׁ ם ,מַ ּכַ ת-חֶׁ ֶׁרב וְ הֶׁ ֶׁרג
וַ יַּכּו הַ יְ ִ
שּושן
ַ
וְ ַאבְ ָדן; וַ ַיעֲשּו בְ שֹנְאֵ יהֶׁ םּ ,כִ ְרצ ֹונָם .ו ּובְ
ירה ,הָ ְרגּו הַ יְ ה ִּודים וְ אַ בֵ ד--חֲ מֵ ש מֵ אוֹת
הַ בִ ָ
ִאיש:
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ז

פַ ְר ַשנ ְָּדתא
ַּדלְ פוֹן,
ַאספָ תָ א.
ְ
פו ָֹרתָ א

ח

אֲ ַדלְ יָא,
ידתָ א.
אֲ ִר ָ
פַ ְרמַ ש ָתא
אֲ ִריסַ י,

ט

ידי
אֲ ִר ַ
וַ יְ זתָ א.

י

וְ אֵ ת
וְ אֵ ת
וְ אֵ ת
וְ אֵ ת
וְ אֵ ת
וְ אֵ ת
וְ אֵ ת
וְ אֵ ת
וְ אֵ ת
וְ אֵ ת
ע ֲֶׁש ֶׁרת

הּודים--הָ ָרגּו;
בְ נֵי הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א ,צ ֵֹרר הַ יְ ִ
ּובַ בִ זָ הֹ--לא ָשלְ חּו ,אֶׁ ת-י ָָדם .יא בַ יוֹם הַ הּוא,
ירה--לִ פְ נֵי
שּושן הַ בִ ָ
ַ
בָ א ִמ ְספַ ר הַ הֲ רּוגִ ים בְ
הַ מֶׁ לְֶׁך .יב וַ יֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך לְ אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָה,
הּודים וְ אַ בֵ ד חֲ מֵ ש
ירה הָ ְרגּו הַ יְ ִ
שּושן הַ בִ ָ
ַ
בְ
מֵ אוֹת ִאיש וְ אֵ ת ע ֲֶׁש ֶׁרת בְ נֵי-הָ מָ ן--בִ ְשָאר
ְמ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך ,מֶׁ ה עָ שּו; ּומַ הְ -שאֵ לָתֵ ְך וְ יִ נָתֵ ן
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לְָךּ ,ומַ ה-בַ ָק ָשתֵ ְך עוֹד וְ תֵ עָ ש .יג וַ תֹאמֶׁ ר
אֶׁ ְס ֵתרִ ,אם-עַ ל-הַ מֶׁ לְֶׁך טוֹב--יִ נָתֵ ן גַם-מָ חָ ר
שּושןַ ,לעֲשוֹת ּכְ ָדת הַ יוֹם;
ָ
הּודים אֲ ֶׁשר בְ
לַיְ ִ
וְ אֵ ת ע ֲֶׁש ֶׁרת בְ נֵי-הָ מָ ן ,יִ ְתלּו עַ ל-הָ עֵ ץ .יד וַ יֹאמֶׁ ר
שּושן; וְ אֵ ת
ָ
הַ מֶׁ לְֶׁך לְ הֵ עָ שוֹת ּכֵן ,וַ ִתנָתֵ ן ָּדת בְ
ע ֲֶׁש ֶׁרת בְ נֵי-הָ מָ ןָ ,תלּו .טו וַ יִ ָקהֲ לּו היהודיים
ַארבָ עָ ה עָ ָשר
שּושן ,גַם בְ יוֹם ְ
ָ
(הַ יְ הּו ִדים) אֲ ֶׁשר-בְ
שּושןְ ,שֹלש מֵ אוֹת ִאיש;
ָ
לְ ח ֶֹׁדש אֲ ָדר ,וַ יַהַ ְרגּו בְ
ּושָאר
ְ
טז
ּובַ בִ זָ הֹ--לא ָשלְ חּו ,אֶׁ ת-י ָָדם.
הּודים אֲ ֶׁשר בִ ְמ ִדינוֹת הַ מֶׁ לְֶׁך נִ ְקהֲ לּו וְ עָ מֹד
הַ יְ ִ
עַ ל-נַפְ ָשם ,וְ נוֹחַ מֵ אֹיְ בֵ יהֶׁ ם ,וְ הָ רוֹג בְ שֹנְאֵ יהֶׁ ם,
חֲ ִמ ָשה וְ ִשבְ עִ ים ָאלֶׁף; ּובַ בִ זָ הֹ--לא ָשלְ חּו ,אֶׁ ת-
י ָָדם .יז בְ יוֹםְ -שלו ָֹשה עָ ָשר ,לְ ח ֶֹׁדש אֲ ָדר; וְ נוֹחַ ,
ַארבָ עָ ה עָ ָשר בוֹ ,וְ עָ שֹה אֹתוֹ ,יוֹם ִמ ְש ֶׁתה
בְ ְ
וְ ִש ְמחָ ה .יח והיהודיים (וְ הַ יְ הּו ִדים) אֲ ֶׁשר-
ַארבָ עָ ה
נִקהֲ לּו בִ ְשלו ָֹשה עָ ָשר בוֹּ ,ובְ ְ
שּושןְ ,
ָ
בְ
עָ ָשר ,בוֹ; וְ נוֹחַ  ,בַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר בוֹ ,וְ עָ שֹה אֹתוֹ,
הּודים
יוֹם ִמ ְש ֶׁתה וְ ִש ְמחָ ה .יט עַ לּ-כֵ ן הַ יְ ִ
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הפרוזים (הַ פְ ָרזִ ים) ,הַ י ְֹשבִ ים בְ עָ ֵרי הַ פְ ָרזוֹת--
ַארבָ עָ ה עָ ָשר לְ ח ֶֹׁדש אֲ ָדר,
ֹע ִשים אֵ ת יוֹם ְ
ּומ ְשֹלחַ מָ נוֹתִ ,איש
ּומ ְש ֶׁתה וְ יוֹם טוֹב; ִ
ִש ְמחָ ה ִ
לְ ֵרעֵ הּו .כ וַ יִ כְ תֹב מָ ְרּדֳּ כַי ,אֶׁ ת-הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ לֶׁה;
הּודים ,אֲ ֶׁשר בְ כָל-
וַ יִ ְשלַח ְספָ ִרים אֶׁ לּ-כָל-הַ יְ ִ
אֲ חַ ְשוֵ רוֹש--הַ ְקרוֹבִ ים,
הַ מֶׁ לְֶׁך
ְמ ִדינוֹת
וְ הָ ְרחו ִֹקים .כא לְ ַקיֵםֲ ,עלֵיהֶׁ ם--לִ ְהיוֹת ע ִֹשים
ַארבָ עָ ה עָ ָשר לְ ח ֶֹׁדש אֲ ָדר ,וְ אֵ ת יוֹם-
אֵ ת יוֹם ְ
חֲ ִמ ָשה עָ ָשר בוֹ :בְ כָלָ -שנָה ,וְ ָשנָה .כב ּכַ י ִָמים,
הּודים מֵ אֹיְ בֵ יהֶׁ ם ,וְ הַ ח ֶֹׁדש
אֲ ֶׁשר-נָחּו בָ הֶׁ ם הַ יְ ִ
אֲ ֶׁשר נ ְֶׁהפַ ְך לָהֶׁ ם ִמיָגוֹן לְ ִש ְמחָ הּ ,ומֵ אֵ בֶׁ ל לְ יוֹם
טוֹב; ַלעֲשוֹת אוֹתָ ם ,יְ מֵ י ִמ ְש ֶׁתה וְ ִש ְמחָ ה,
ִאיש לְ ֵרעֵ הּוּ ,ומַ ָתנוֹת
ּומ ְשֹלחַ מָ נוֹת
ִ
הּודים ,אֵ ת אֲ ֶׁשר-הֵ חֵ לּו,
לָאֶׁ בְ יֹנִים .כג וְ ִקבֵ ל ,הַ יְ ִ
שרּ-כָתַ ב מָ ְרּדֳּ כַ י ,אֲ לֵיהֶׁ ם .כד
ַלעֲשוֹת; וְ אֵ ת אֲ ֶׁ
הּודים-
ּכִ י הָ מָ ן בֶׁ ן-הַ ְמ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י ,צ ֵֹרר ּכָל-הַ יְ ִ
הּודים ,לְ אַ בְ ָדם; וְ ִהפִ ל פּור הּוא
חָ ַשב עַ ל-הַ יְ ִהַ גו ָֹרל ,לְ הֻ מָ ם ּולְ אַ בְ ָדם .כה ּובְ בֹאָ ּה ,לִ פְ נֵי
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הַ מֶׁ לְֶׁךָ ,אמַ ר עִ ם-הַ סֵ פֶׁ ר ,יָשּוב מַ חֲ ַשבְ ת ֹו הָ ָרעָ ה
הּודים עַ ל-רֹאשוֹ; וְ תָ לּו אֹת ֹו
אֲ ֶׁשר-חָ ַשב עַ ל-הַ יְ ִ
וְ אֶׁ ת-בָ נָיו ,עַ ל-הָ עֵ ץ .כו עַ לּ-כֵ ן ָק ְראּו ַלי ִָמים
פּורים ,עַ לֵ -שם הַ פּור--עַ לּ-כֵ ן ,עַ לּ-כָל-
הָ אֵ לֶׁה ִ
ִּדבְ ֵרי הָ ִאג ֶֶׁׁרת הַ זֹאת; ּומָ הָ -ראּו עַ לּ-כָ כָהּ ,ומָ ה
הּודים
ִהגִ יעַ אֲ לֵיהֶׁ ם .כז ִקיְ מּו וקבל (וְ ִקבְ לּו) הַ יְ ִ
ֲעלֵיהֶׁ ם וְ עַ ל-זַ ְרעָ ם וְ עַ ל ּכָל-הַ נִ לְ וִ ים ֲעלֵיהֶׁ ם ,וְ ֹלא
ַיעֲבוֹר--לִ ְהיוֹת ע ִֹשים אֵ ת ְשנֵי הַ י ִָמים הָ אֵ לֶׁה,
שנָה .כח
ּכִ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָם :בְ כָלָ -שנָה ,וְ ָ
ּכָרים וְ ַנע ֲִשים בְ כָ לּ-דוֹר וָ דוֹר,
וְ הַ י ִָמים הָ אֵ לֶׁה נִזְ ִ
ּומ ִדינָה ,וְ עִ יר וָ עִ יר;
ּומ ְשפָ חָ הְ ,מ ִדינָה ְ
ִמ ְשפָ חָ ה ִ
פּורים הָ אֵ לֶׁהֹ ,לא יַעַ בְ רּו ִמתוְֹך
וִ ימֵ י הַ ִ
הּודים ,וְ זִ כְ ָרםֹ ,לא-יָסּוף ִמזַ ְרעָ ם{ .ס} כט
הַ יְ ִ
וַ ִתכְ תֹב אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָה בַ ת-אֲ בִ יחַ יִ לּ ,ומָ ְרּדֳּ כַ י
הּודי--אֶׁ תּ-כָל-ת ֶֹׁקף :לְ ַקיֵם ,אֵ ת ִאג ֶֶׁׁרת
הַ יְ ִ
הַ פ ִֻרים הַ זֹאת--הַ ֵשנִית .ל וַ יִ ְשלַח ְספָ ִרים אֶׁ ל-
הּודים ,אֶׁ לֶׁ -שבַ ע וְ עֶׁ ְש ִרים ּומֵ ָאה ְמ ִדינָה-
ּכָל-הַ יְ ִ
שלוֹם ,וֶׁ אֱ מֶׁ ת .לא
מַ לְ כּות ,אֲ חַ ְשוֵ רוֹשִּ :דבְ ֵרי ָ27

לְ ַקיֵם אֶׁ ת-יְ מֵ י הַ פ ִֻרים הָ אֵ לֶׁה בִ זְ מַ נֵיהֶׁ םּ ,כַ אֲ ֶׁשר
הּודי וְ אֶׁ ְס ֵתר הַ מַ לְ ּכָה,
ִקיַם ֲעלֵיהֶׁ ם מָ ְרּדֳּ כַ י הַ יְ ִ
וְ כַאֲ ֶׁשר ִקיְ מּו עַ ל-נַפְ ָשם ,וְ עַ ל-זַ ְרעָ םִּ :דבְ ֵרי
הַ צוֹמוֹת ,וְ זַ ע ֲָקתָ ם .לב ּומַ אֲ מַ ר אֶׁ ְס ֵתרִ --קיַם,
ִּדבְ ֵרי הַ פ ִֻרים הָ אֵ לֶׁה; וְ נִכְ ָתב ,בַ סֵ פֶׁ ר{ .ס}

פרק י
א וַ י ֶָׁשם הַ מֶׁ לְֶׁך אחשרש (אֲ חַ ְשוֵ רֹש) מַ ס עַ ל-
ָארץ ,וְ ִאיֵי הַ יָם .ב וְ כָ ל-מַ ע ֲֵשה תָ ְקפוֹ,
הָ ֶׁ
בּורתוֹּ ,ופָ ָר ַשת גְ דֻ לַת מָ ְרּדֳּ כַ י ,אֲ ֶׁשר גִ ְּדל ֹו
ּוגְ ָ
הַ מֶׁ לְֶׁך--הֲ לוֹא-הֵ ם ּכְ תּובִ ים ,עַ ל-סֵ פֶׁ ר ִּדבְ ֵרי
הַ י ִָמים ,לְ מַ לְ כֵי ,מָ ַדי ּופָ ָרס .ג ּכִ י מָ ְרּדֳּ כַי
הּודיִ ,מ ְשנֶׁה לַמֶׁ לְֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש ,וְ גָדוֹל
הַ יְ ִ
הּודים ,וְ ָרצּוי לְ רֹב אֶׁ חָ יוּ--ד ֵֹרש טוֹב לְ עַ מוֹ,
לַיְ ִ
וְ דֹבֵ ר ָשלוֹם לְ כָל-זַ ְרעוֹ{ .ש}
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