
 

ַהֹּמֵלךְ֙   א ֲאַחְׁשֵורֹ֗וׁש  ֲאַחְׁשֵורֹ֑וׁש הֵּ֣וא  ִּביֵמֵ֣י  ַוְיִהִ֖י 
ּומֵ  ְוֶעְׂשִרִ֥ים  ֶׁשֶַ֛בע  ְוַעד־ּכּ֔וׁש  ה:  ֵמֹהֵּ֣דּו  ְמִדינ ָֽ ִ֖ה  א 

ַעַ֚ל   ב ֲאַחְׁשֵורֹ֗וׁש  ַהֶּמֵֶ֣לך  ׀  ְּכֶׁשֵֶ֣בת  ֵה֑ם  ה  ִמִ֖ים  ַּבּי 
ג ה:  ַהִּביר ָֽ ְּבׁשּוַׁשִ֥ן  ֲאֶׁשִ֖ר  ַמְלכּותֹ֔ו  ִּבְׁשַנַ֤ת  ִּכֵּסֵ֣א 

֑יו  ד  ֲעב  ַוָֽ ִ֖יו  ר  ל־ׂש  ְלכ  ִמְׁשֶּת֔ה  ֵ֣ה  ׂש  ע  ְלכֹ֔ו  ְלמ  לֹוׁשְ֙  ׁש 
ַהְּמִדינִֹ֖ות  ֵרִ֥י  ְוׂש  ַּפְרְּתִמֶ֛ים  ַהָֽ ַד֗י  ּומ  ַרֵ֣ס  ּפ  ׀  ֵחֵ֣יל 

נ ָֽ  ְּבַהְרֹאתֹ֗ו ֶאת־עֶׁ֨שרְ֙ ְּכבֵֹ֣וד ַמְלכּותֹ֔ו ְוֶא֨ת־  יו: דְלפ 
תֹ֑ו י ִמֵ֣ים ַרִּב֔ים ְׁשמֹוִנִ֥ים ּוְמַאִ֖ת   ֔ר ִּתְפֶאִֶ֖רת ְּגדּוּל  ְיק 

ה ֹום:  ַהֶּמֶֶ֡לך  יָֽ ֵ֣ה  ׂש  ֵאֶּ֗לה ע  ה  ִמֵ֣ים  ַהּי  ׀  ּוִבְמלֵֹ֣ואת 
ָ֧דֹול  ְלִמּג  ָ֜ה  ַהִּביר  ְּבׁשּוַׁש֨ן  ַהִּנְמְצִאים֩  ֵ֣ם  ע  ל־ה  ְלכ 

ִׁשְבַעֵ֣ ִמְׁשֶּתִ֖ה  ֶ֛ן  ט  ִּביַתִ֖ן  ְוַעד־ק  ִּגַּנִ֥ת  ֲחַצַ֕ר  ַּבָֽ י ִמ֑ים  ת 
ֶלך: ו חֵּ֣ור ׀ ַּכְרַּפֵ֣ס ּוְתֵכֶ֗לת ָאחּוזְ֙ ְּבַחְבֵלי־בֵּ֣וץ  ַהֶּמָֽ

ֵ֣ב  ה  ֔ן ַעל־ְּגִלִ֥יֵלי ֶכִֶ֖סף ְוַעּמֵּ֣וֵדי ֵׁשׁ֑ש ִמּטֵֹ֣ות ׀ ז  מ  ְוַאְרּג 
ֶרת:   ְוֹסח ָֽ ְוַדִ֥ר  ֵׁשִׁ֖ש  ַּבַהט־ו  ְצַפִ֥ת  ִרָֽ ַעֶ֛ל  ֶכֶ֗סף  ו 

֔ב ְוֵכִלִ֖ ז ה  ים ִמֵּכִלֵ֣ים ׁשֹוִנ֑ים ְוֵיִ֥ין ְוַהְׁשקֹותְ֙ ִּבְכֵלֵ֣י ז 
ֶלך: ח ִ֖ב ְּכַיִ֥ד ַהֶּמָֽ ִ֖ת ֵאֵ֣ין ֹאֵנ֑ס  ַמְלכֶּ֛ות ר  ִ֥ה ַכּד  ְוַהְּׁשִתּי 

ֲעׂשִֹ֖ות  ַלָֽ ֵּביתֹ֔ו  ל־ַרֵ֣ב  ּכ  ַעַ֚ל  ַהֶּמֶ֗לך  ִיַּסֵ֣ד  ׀  ִּכי־ֵכֵ֣ן 
יׁש: ט ִאָֽ ִאיׁש־ו  ִ֖ה  ִּכְרצִֹ֖ון  ְׂשת  ֔ה ע  ַהַּמְלּכ  ַוְׁשִּתֵ֣י  ַּגַ֚ם 

לַ  ֲאֶׁשִ֖ר  ַהַּמְלכּ֔ות  ֵּבַ֚ית  נ ִׁש֑ים  ֶּמִֶ֥לך ִמְׁשֵּתֵ֣ה 
ֹוׁש:          ֲאַחְׁשֵורָֽ

 
ָאַמֶ֡ר  י ִ֑ין  ַּבּי  ֵלב־ַהֶּמִֶ֖לך  ְּכטִֹ֥וב  ַהְּׁשִביִע֔י  ַּבּיֹוםְ֙ 

ֵזַתֵ֣ר  אְ֙  ֲאַבְגת  ַוָֽ ַ֤א  ִּבְגת  ַחְרבֹונ ָ֜א  ֨א  ִּבְּזת  ן  ִלְִ֠מהּומ 
ֶאת־ְּפֵנִ֖י  ְֵ֣רִת֔ים  ַהְמׁש  ִֵ֣ריִס֔ים  ַהּס  ִׁשְבַעתְ֙  ְוַכְרַּכ֔ס 

ֹוׁש: יא ִביא ֶאת־ַוְׁשִּתָ֧ ַהֶּמִֶ֥לך ֲאַחְׁשֵורָֽ ֶ֛ה ְלִ֠ה  י ַהַּמְלּכ 
ַעִּמַ֤ים  ה ָֽ ְלַהְראֹ֨ות  ַמְלכּ֑ות  ְּבֶכֵֶ֣תר  ַהֶּמִֶ֖לך  ִלְפֵנִ֥י 
יא:   ִהָֽ ַמְרֶאִ֖ה  י־טֹוַבִ֥ת  ִּכָֽ ֶאת־י ְפי ּ֔ה  ִריםְ֙  ְוַהּׂש 

ַהֶּמֶ֔לך   יב ִּבְדַבֵ֣ר  בֹואְ֙  ל  ַוְׁשִּת֗י  ֵ֣ה  ַהַּמְלּכ  ֵאֵ֞ן  ַוְּתמ 
תִֹ֖ו   ֲחמ  ַוָֽ ַוִּיְקֹצַ֤ף ַהֶּמֶ֨לךְ֙ ְמֹא֔ד  ִריִס֑ים  ֲאֶׁשִ֖ר ְּבַיֵ֣ד ַהּס 

עֲ  ֹו: ּב ָֽ ִ֥ה בָֽ  ר 



 
ִּכי־ֵכןְ֙  יג ִעִּת֑ים  ה ָֽ ֹיְדֵעֵ֣י  ִמִ֖ים  ֲחכ  ַלָֽ ַהֶּמֶ֔לך  ַוֹּיֵ֣אֶמר 

יד ין:  ִדָֽ ו  ִ֥ת  ּד  ל־ֹיְדֵעִ֖י  ּכ  ִלְפֵנַ֕י  ַהֶּמֶ֔לך  ֹרֵ֣ב   ְּדַבֵ֣ר  ְוַהּק 
א ַתְרִׁש֔יׁש ֶמִֶ֥רס ַמְרְסנ ִ֖א  ֵ֣ת  רְ֙ ַאְדמ  ֗יו ַּכְרְׁשנ ַ֤א ֵׁשת  ֵאל 

ַד֗י ֹרֵאיְ֙ ַרֵ֣ס ּומ  ֵרֵ֣י ׀ ּפ  ֑ן ִׁשְבַעֵ֞ת ׂש  ְּפֵנֵ֣י ַהֶּמֶ֔לך   ְממּוכ 
ּות: טו ֲעׂשֹ֔ות  ַהּיְׁשִבִ֥ים ִראֹׁשנ ִ֖ה ַּבַּמְלכָֽ ה־ַּלָֽ תְ֙ ַמָֽ ְּכד 

ֲאַמרְ֙  ת־ַמָֽ ֗ה ֶאָֽ ְׂשת  א־ע  ִ֖ה ַוְׁשִּת֑י ַעֵ֣ל ׀ ֲאֶׁשֵ֣ר לָֽ ַּבַּמְלּכ 
ים:         ִריִסָֽ  ַהֶּמֵֶ֣לך ֲאַחְׁשֵורֹ֔וׁש ְּבַיִ֖ד ַהּס 

 
ִר֔ים  טז ֗ן[ ִלְפֵנַ֤י ַהֶּמֶ֨לךְ֙ ְוַהּׂש  ֗ן ]ְממּוכ  ַוֹּיֵ֣אֶמר ְמוֻמכ 
֑ה ִּכַ֤י ַעל־לַ֤ ִ֖ה ַוְׁשִּתֵ֣י ַהַּמְלּכ  ְות  א ַעל־ַהֶּמֶ֨לךְ֙ ְלַבּדֹ֔ו ע 

ל־ְמִדינִֹ֖ות   ְּבכ  ֲאֶׁשַ֕ר  ֵַ֣עִּמ֔ים  ל־ה  ְוַעל־ּכ  ִריםְ֙  ל־ַהּׂש  ּכ 
יז ֹוׁש:  ֲאַחְׁשֵורָֽ ַעל־ ַהֶּמִֶ֥לך  הְ֙  ְדַבר־ַהַּמְלּכ  י־ֵיֵצַ֤א  ִּכָֽ

֗ם  ְּבָאְמר  ְּבֵעיֵניֶה֑ן  ַּבְעֵליֶהִ֖ן  ְלַהְבזִֹ֥ות  ל־ַהּנ ִׁש֔ים  ּכ 
אֲ  ֶאת־ַוְׁשִּתָ֧י ַהֶּמֵֶ֣לך  ִב֨יא  ְלה  ָאַמֵ֞ר  ַחְׁשֵורֶֹ֡וׁש 

יח ָאה:  ְולא־ב ָֽ ִ֖יו  נ  ְלפ  ֶ֛ה  ַהֶּזָ֜ה  ַהַּמְלּכ  ַהּיֹ֨ום  ְוָֽ
ֶאת־  ְמעּוְ֙  ׁש ָֽ ֲאֶׁשַ֤ר  ַד֗י  ַרס־ּומ  ּפ ָֽ רֵֹ֣ות  ׂש  ׀  ֹּתאַמְֵ֣רנ ה 
ֶצף:  ק ָֽ יִֹ֥ון ו  ֵרֵ֣י ַהֶּמֶ֑לך ּוְכַדִ֖י ִּבּז  ֔ה ְלֹכִ֖ל ׂש   ְּדַבֵ֣ר ַהַּמְלּכ 

 
נ ֔יו ִאם־ַעל־ַהֶּמֵֶ֣לך טֹ֗וב ֵיֵצַ֤א ְד  יט ַבר־ַמְלכּותְ֙ ִמְּלפ 

א־  לָֽ ֲאֶׁש֨ר  ֲעבֹ֑ור  ַיָֽ ְולֵ֣א  ַדִ֖י  ַרס־ּומ  פ ָֽ ֵתִ֥י  ְּבד  ֵתֶ֛ב  ְוִיּכ 
ּהְ֙   ּוַמְלכּות  ֲאַחְׁשֵורֹ֔וׁש  ַהֶּמֵֶ֣לך  ִלְפֵניְ֙  ַוְׁשִּת֗י  בָֹ֜וא  ת 

כ ּנ ה:  ִמֶּמָֽ ִ֥ה  ַהּטֹוב  ִּ֖ה  ִלְרעּות  ַהֶּמֶ֔לך  ְוִנְׁשַמע֩  ִיֵּתֵ֣ן 
ל־ַמְלכ ֲעֶׂשהְ֙ ְּבכ  ר־ַיָֽ ֨ם ַהֶּמֶַ֤לך ֲאֶׁשָֽ ִ֖ה ִּפְתג  ּותֹ֔ו ִּכִ֥י ַרּב 

דִֹ֖ול  ְלִמּג  ְלַבְעֵליֶה֔ן  רְ֙  ְיק  ִיְּתנַּ֤ו  ל־ַהּנ ִׁש֗ים  ְוכ  ִה֑יא 
ן:  ט ָֽ  ְוַעד־ק 

 
ַוַּיִַ֥עׂש  כא ִר֑ים  ְוַהּׂש  ַהֶּמִֶ֖לך  ְּבֵעיֵנִ֥י  ֔ר  ב  ַהּד  ַוִּייַטבְ֙ 

ן: כב ל־ ַהֶּמִֶ֖לך ִּכְדַבִ֥ר ְממּוכ ָֽ ִריםְ֙ ֶאל־ּכ  ַוִּיְׁשַלַ֤ח ְספ 
ּ֔ה ְוֶאל־ ְמִדינֵֹ֣ות ַהֶּמֶ֔לך ֶאל־ְמִדינ ַ֤ה ּוְמִד  ב  ינ הְ֙ ִּכְכת 

ְּבֵביתֹ֔ו   ׂשֵרֵ֣ר  ל־ִאיׁשְ֙  ּכ  ִלְהיַֹ֤ות  ִּכְלׁשֹונֹ֑ו  ִ֖ם  ע  ו  ַעִ֥ם 
ֹו:  ּוְמַדֵּבִ֖ר ִּכְלׁשִֹ֥ון ַעּמָֽ

 



ַהֶּמֵֶ֣לך   א ֲחַמִ֖ת  ְּכֹׁשַ֕ך  ֵאֶּ֔לה  ה  ִרֵ֣ים  ַהְּדב  ַאַחרְ֙ 
ה ְוֵאִ֥ת   ֔ת  ׂש  ַכַ֤ר ֶאת־ַוְׁשִּתיְ֙ ְוֵאֵ֣ת ֲאֶׁשר־ע  ֲחְׁשֵורֹ֑וׁש ז  ַאָֽ

בֲאֶׁשר  : יה  ֶלָֽ ע  י־ַהֶּמִֶ֖לך  ־ִנְגַזִ֖ר  ֲעֵרָֽ ַנָֽ ַוֹּיאְמרִּ֥ו 
טֹובִֹ֥ות  ְּבתּולִֹ֖ות  רִֹ֥ות  ְנע  ַלֶּמֶֶ֛לך  ְיַבְקׁשִּ֥ו  ֑יו  ְרת  ְמׁש 

ג ה:  ל־ְמִדינֵֹ֣ות  ַמְרֶאָֽ ְּבכ  ְּפִקיִדים֘  ַהֶּמֵֶ֣לך  ְוַיְפֵק֨ד 
טֹוַב֨ת  ה  ה־ְבִ֠תּול  ֲער ָֽ ל־ַנָֽ ֶאת־ּכ  ְוִיְקְּבצֵּ֣ו  ַמְלכּותֹו֒ 

הְ֙   ֶאל־ֵּבֵ֣ית ַהּנ ִׁש֔ים ֶאל־ַיִ֥ד  ַמְרֶאָ֜ה ֶאל־ׁשּוַׁשַ֤ן ַהִּביר 
ְונ תִֹ֖ון   ַהּנ ִׁש֑ים  ֹׁשֵמֵ֣ר  ַהֶּמִֶ֖לך  ְסִרִ֥יס  ֵהֶגֶ֛א 

ן: ד ֗ה ֲאֶׁשַ֤ר ִּתיַטבְ֙ ְּבֵעיֵנֵ֣י ַהֶּמֶ֔לך  ַּתְמרּוֵקיֶהָֽ ֲער  ַּנָֽ ְוַהָֽ
ַהֶּמִֶ֖לך  ְּבֵעיֵנִ֥י  ֶ֛ר  ב  ַהּד  ַוִּייַטָ֧ב  ַוְׁשִּת֑י  ַּתֵַ֣חת  ִּתְמלִ֖ך 

ן:          ַוַּיִַ֥עׂש ֵּכָֽ
 
י ִ֖ה ה ְרֳּדַכ֗י    ִאֵ֣יׁש ְיהּוִד֔י ה  ֑ה ּוְׁשמֵֹ֣ו מ  ְּבׁשּוַׁשֵ֣ן ַהִּביר 

ו י:  ְיִמיִנָֽ ִאִ֥יׁש  ֶּבן־ִקִ֖יׁש  ֶּבן־ִׁשְמִעֶ֛י  י ִאָ֧יר  ֲאֶׁשַ֤ר  ֶּבֵ֣ן 
ִעִ֖ם  ֔ה  ְגְלת  ה  ֲאֶׁשֵ֣ר  הְ֙  ִעם־ַהֹּגל  ַלִ֔ים  ִמירֵּ֣וׁש  הְ֙  ְגל  ה 
֔ה ְנבּוַכְדֶנאַּצִ֖ר ֶמִֶ֥לך   ֑ה ֲאֶׁשֵ֣ר ֶהְגל  ֶלך־ְיהּוד  ְני ֵ֣ה ֶמָֽ ְיכ 

ל: ז ֶבָֽ ֗ה ִהַ֤יא ֶאְסֵּתרְ֙ ַּבת־ֹּדדֹ֔ו ַוְיִה֨י ֹאֵמָ֜ן אֶ  ּב  ת־ֲהַדּס 
ְוטֹוַבֵ֣ת  ְיַפת־ֹּתַ֨ארְ֙  ַ֤ה  ֲער  ְוַהַּנָֽ ֵא֑ם  ו  ֵ֣ב  א  ִּ֖ה  ל  ֵאִ֥ין  ִּכֶ֛י 
לִֹ֖ו  ְרֳּדַכֶ֛י  מ  ָּ֧ה  ח  ְלק  ּ֔ה  ְוִאּמ   ְ֙ ָאִב֨יה  ּוְבמַֹ֤ות  ַמְרֶא֔ה 

ת:   ְלַבָֽ
 
ֵבֵ֞ץ  ח ְבִהּק  ּוָֽ תֹ֔ו  ְוד  ְּדַבר־ַהֶּמֶ֨לךְ֙  ַמַ֤ע  ְּבִהּׁש  ַוְיִה֗י 

ֶאל־ׁשּוַׁשִ֥ן   ַרּבֶֹ֛ות  רִֹ֥ות  ֑י ְנע  ֵהג  ֶאל־ַיֵ֣ד  ִ֖ה  ַהִּביר 
ֹׁשֵמִ֥ר  ֵהַגִ֖י  ֶאל־ַיִ֥ד  ַהֶּמֶ֔לך  ֶאל־ֵּבֵ֣ית  ֶאְסֵּתרְ֙  ַקַ֤ח  ַוִּתּל 

ט ים:  ֶחֵֶ֣סד   ַהּנ ִׁשָֽ ֵ֣א  ַוִּתּׂש  ְבֵעינ יו֘  ֵ֣ה  ֲער  ַהַּנָֽ ַוִּתיַט֨ב 
ּ֔ה  ֵתֵ֣ת ל  ְ֙ ל  נֹוֶת֨ה  נ יו֒ ַוְִ֠יַבֵהל ֶאת־ַּתְמרּוֶקַ֤יה  ְוֶאת־מ  ְלפ 

ל ָֽ  ְרֻאיִֹ֥ות  ה  רֹ֔ות  ַהְּנע  ֶׁשֵַ֣בע  ִמֵּבֵ֣ית ְוֵאתְ֙  ִּ֖ה  ֶתת־ל 
ים:   ֲערֹוֶתֶ֛יה  ְלטִֹ֖וב ֵּבִ֥ית ַהּנ ִׁשָֽ ַהֶּמֶ֑לך ַוְיַׁשֶּנָ֧ה  ְוֶאת־ַנָֽ

ִּכָ֧י   י ּ֑ה  ֹוַלְדּת  ְוֶאת־מָֽ ִּ֖ה  ֶאת־ַעּמ  ֶאְסֵּת֔ר  ה  לא־ִהִּגֵ֣יד 
יד: יא ֶלִ֖יה  ֲאֶׁשִ֥ר לא־ַתִּגָֽ ִ֥ה ע  ְרֳּדַכֶ֛י ִצּו  ל־יֵֹ֣ום   מ  ּוְבכ 

ֵּבית־ ֲחַצֵ֣ר  ִלְפֵנִ֖י  ִמְתַהֵּל֔ך  ְרֳּדַכיְ֙  מ  יֹ֔ום  ַהּנ ִׁש֑ים ו 
ּה:   ֶׂשִ֖ה ּב ָֽ ַדַ֨עתְ֙ ֶאת־ְׁשלֵֹ֣ום ֶאְסֵּת֔ר ּוַמה־ֵּיע   ל 

 
ֶאל־ַהֶּמֵֶ֣לך  יב ׀  בֵֹ֣וא  ל  ָ֜ה  ֲער  ְוַנָֽ ֨ה  ֲער  ַנָֽ ֹּתר֩  ּוְבַהִּגֶ֡יַע 

ְׁשֵנֵ֣ים  ַהּנ ִׁשיםְ֙  ְּכַדַ֤ת  ָּ֜ה  ל  ֱהיֹ֨ות  ִמֵּקץ֩  ֲאַחְׁשֵורֹ֗וׁש 



ַ֤ה  ִׁשּׁש  ְמרּוֵקיֶה֑ן  ְיֵמֵ֣י  ִיְמְלאִּ֖ו  ֵּכִ֥ן  ִּכֶ֛י  ֹחֶ֔דׁש  ֵ֣ר  ׂש  ע 
ְּבֶׁשֵ֣ ִׁשיםְ֙  ִמ֔ים ֳחד  ַּבְּבׂש  ִׁשיםְ֙  ֳחד  ַ֤ה  ְוִׁשּׁש  ַהֹּמ֔ר  ֶמן 

יג  ים:  ַהּנ ִׁשָֽ ֶאל־ ּוְבַתְמרּוֵקִ֖י  ֵ֣ה  א  ּב  ִ֖ה  ֲער  ַּנָֽ ַהָֽ ֶזַ֕ה  ּוב 
ּ֔ה   בֵֹ֣וא ִעּמ  ּהְ֙ ל  ן ל  ֵַ֤תָֽ ל־ֲאֶׁש֨ר ֹּתאַמָ֜ר ִיּנ  ַהֶּמֶ֑לך ֵאת֩ ּכ 

יד ֶלך:  ַהֶּמָֽ ַעד־ֵּבִ֥ית  ַהּנ ִׁשִ֖ים  ִהֵ֣יא  ִמֵּבִ֥ית  ׀  ֶעֵֶ֣רב  ּב 
ֵ֞ה אֶ  ב  ֗ה ּוִַ֠בֹּבֶקר ִהֵ֣יא ׁש  א  ל־ֵּבַ֤ית ַהּנ ִׁשיםְ֙ ֵׁשִנ֔י ֶאל־ב 

לא־  יַלְגִׁש֑ים  ַהִּפָֽ ֹׁשֵמֵ֣ר  ַהֶּמִֶ֖לך  ְסִרִ֥יס  ֲעְׁשַגֶ֛ז  ַׁשָֽ ַיָ֧ד 
ַהֶּמִֶ֖לך   ֶּ֛ה  ּב  ֵפִ֥ץ  ִאם־ח  ִּכֵ֣י  ֶאל־ַהֶּמֶ֔לך  עֹודְ֙  בִֹ֥וא  ת 

טו ם:  ְבֵׁשָֽ ִ֥ה  ַּבת־  ְוִנְקְרא  ֹּתר־ֶאְסֵּתֵ֣ר  ּוְבַהִּגֵ֣יַע 
ח־לֹ֨ו ְלַבָ֜ת ל   ַקָֽ ְרֳּדַכֶ֡י ֲאֶׁשר֩ ל  בֵֹ֣וא ֶאל־ֲאִביַחִֵ֣יל ֹּדֵ֣ד מ 

ֹיאַמֶ֛ר  ֶאת־ֲאֶׁשִ֥ר  ִאֵ֣ם  ִּכִ֠י  ֔ר  ב  ּד  הְ֙  ִבְקׁש  לַ֤א  ַהֶּמֶ֗לך 
ֶאְסֵּתרְ֙  ַוְּתִהַ֤י  ַהּנ ִׁש֑ים  ֹׁשֵמֵ֣ר  ְסִריס־ַהֶּמִֶ֖לך  ֵהַגִ֥י 

 : יה  ל־ֹרֶאָֽ  ֹנֵׂשֵ֣את ֵח֔ן ְּבֵעיֵנִ֖י ּכ 
 
ַק֨ח ֶאְסֵּתָ֜ר ֶאל־ַהֶּמֶַ֤לך ֲאַחְׁשֵורֹוׁשְ֙ ֶאל־ֵּבֵ֣ית  טז ַוִּתּל 

ֲעִׂשיִרִ֖ י הּוא־ֹחֵֶ֣דׁש ֵטֵב֑ת ִּבְׁשַנת־ ַמְלכּותֹ֔ו ַּבֹחִֶ֥דׁש ה ָֽ
יז ֹו:  ְלַמְלכּותָֽ ֶאת־ֶאְסֵּתרְ֙  ֶׁשִַ֖בע  ַהֶּמֶַ֤לך  ַוֶּיֱאַה֨ב 

ל־ ִמּכ  ִ֖יו  נ  ְלפ  ֶחֶֶ֛סד  ו  א־ֵחִ֥ן  ַוִּתּׂש  ל־ַהּנ ִׁש֔ים  ִמּכ 
ַוַּיְמִליֶכִ֖ה   ּ֔ה  ֶתר־ַמְלכּותְ֙ ְּבֹראׁש  ֶּכָֽ ֶַׂ֤שם  ַוּי  ַהְּבתּולֹ֑ות 

י: יח דֹ֗ול לְ  ַּתִַ֥חת ַוְׁשִּתָֽ ל־ַוַּיַ֨עׂש ַהֶּמֶָ֜לך ִמְׁשֶּתֵ֣ה ג  כ 
ַ֤ה ַלְּמִדינֹותְ֙   ֲהנ ח  ֔יו ֵאִ֖ת ִמְׁשֵּתֵ֣ה ֶאְסֵּת֑ר ַוָֽ ד  ֲעב  יוְ֙ ַוָֽ ר  ׂש 

ֶלך:  ֔ה ַוִיֵּתִ֥ן ַמְׂשֵאִ֖ת ְּכַיִ֥ד ַהֶּמָֽ ׂש   ע 
 
ַער־ יט ְרֳּדַכִ֖י יֵׁשִ֥ב ְּבַׁשָֽ ֵבִ֥ץ ְּבתּולִֹ֖ות ֵׁשִנ֑ית ּומ  ּוְבִהּק 

ֶלך: כ ּ֔ה  ַהֶּמָֽ ּהְ֙ ְוֶאת־ַעּמ  ֹוַלְדּת  ֵאֵ֣ין ֶאְסֵּת֗ר ַמֶּגֶַ֤דת מָֽ
ע   ִ֥ה  ִצּו  ֲאֶׁשֶ֛ר  ְרֳּדַכיְ֙  ַּכָֽ מ  ֲאַמַ֤ר  ְוֶאת־ַמָֽ ֑י  ְרֳּדכ  מ  ֶלִ֖יה  

ֹו:        ִ֥ה ְבָאְמנ ִ֖ה ִאּתָֽ ְית  ֲאֶׁשֶ֛ר ה  ֔ה ַּכָֽ  ֶאְסֵּתֵ֣ר ֹעׂש 
 

ַצף֩  כא ַער־ַהֶּמֶ֑לך ק  ְרֳּדַכִ֖י יֵׁשֵ֣ב ְּבַׁשָֽ ֵה֔ם ּומ  ִמֵ֣ים ה  ַּבּי 
ַהַּס֔ף   ִמֹּׁשְמֵרֵ֣י  ַהֶּמֶ֨לךְ֙  ִריֵסַ֤י  י־ס  ְׁשֵנָֽ ֶתֶָ֜רׁש  ו  ֨ן  ִּבְגת 

֔ י  ִלְׁשלֵַ֣ח  רׁש: כבַוְיַבְקׁשּוְ֙  ֲאַחְׁשֵוָֽ ַּבֶּמִֶ֖לך  ַדַ֤ע  ד  ַוִּיּו 
ַוֹּתָ֧אֶמר  ֑ה  ַהַּמְלּכ  ְלֶאְסֵּתֵ֣ר  ַוַּיֵּגִ֖ד  ְרֳּדַכ֔י  ְלמ  רְ֙  ב  ַהּד 

י:   ְרֳּדכ ָֽ  ֶאְסֵּתֶ֛ר ַלֶּמִֶ֖לך ְּבֵׁשִ֥ם מ 
 
ַעל־ֵע֑ץ  כג ְׁשֵניֶהִ֖ם  לִּ֥ו  ַוִּיּת  ֵצ֔א  ַוִּיּמ  רְ֙  ב  ַהּד  ַוְיֻבַּקַׁ֤ש 

ִמִ֖ים ִלְפֵנִ֥י ַהֶּמָֽ  ֵת֗ב ְּבֵסֶֶ֛פר ִּדְבֵרִ֥י ַהּי  ֶלך:ַוִּיּכ 



ֵאֶּ֗לה ִּגַּדל֩ ַהֶּמֶ֨לך ֲאַחְׁשֵורָֹ֜וׁש  א ִרֵ֣ים ה  ַאַחֵ֣ר ׀ ַהְּדב 
ֶׂ֨שםְ֙ ֶאת־ ְיַנְּׂשֵא֑הּו ַוּי  ִגִ֖י ַוָֽ ֲאג  א ה ָֽ ֶ֛ת  ן־ַהְּמד  ָ֧ן ֶּבָֽ מ  ֶאת־ה 

ֹו: ב ִרִ֖ים ֲאֶׁשִ֥ר ִאּתָֽ ל־ַהּׂש  ל־ַעְבֵד֨י   ִּכְסאֹ֔ו ֵמַעַ֕ל ּכ  ְוכ 
ַהֶּמֶ֗לך ֲאֶׁשר־ְּבַׁשֵַ֣ער  ֲחִויםְ֙ ַהֶּמֶָ֜לך  ְׁשַּתָֽ ּוִמָֽ ֹּכְרִעַ֤ים   

ִיְכַרִ֖ע   לִ֥א  ְ֨רֳּדַכ֔י  ּומ  ַהֶּמֶ֑לך  ה־לֵֹ֣ו  ִצּו  ִּכי־ֵכִ֖ן  ֔ן  מ  ְלה 
ג ה:  ֲחֶוָֽ ְׁשַּתָֽ ִיָֽ ֲאֶׁשר־  ְולִ֥א  ַהֶּמֶֶ֛לך  ַעְבֵדִ֥י  ַוֹּי֨אְמרָּ֜ו 

ֵאִ֖ת  עֹוֵב֔ר  ֵ֣ה  ַאּת  ַמּדּ֨וַעְ֙  ֑י  ְרֳּדכ  ְלמ  ַהֶּמִֶ֖לך  ְּבַׁשִַ֥ער 
ד ֶלך:  ַהֶּמָֽ ַ֤ ִמְצַוִ֥ת  ְּבָאְמר  יוְ֙ ַוְיִה֗י  ֵאל  ַ֤ם[  ]ְּכָאְמר  ם 

֗ן ִלְראֹותְ֙  מ  ַמִ֖ע ֲאֵליֶה֑ם ַוַּיִּגֵ֣ידּו ְלה  יֹ֔ום ְולִ֥א ׁש  יֵֹ֣ום ו 
ֲאֶׁשר־הִּ֥וא  ֶהִ֖ם  ל  י־ִהִּגִ֥יד  ִּכָֽ ְרֳּדַכ֔י  מ  ִּדְבֵרֵ֣י  ַעְמדּוְ֙  ֲהַיָֽ

ה י:  ֹּכֵרִַ֥ע  ְיהּוִדָֽ ְרֳּדַכ֔י  מ  ִּכי־ֵאֵ֣ין  ֔ן  מ  ה  ַוַּיְֵ֣רא 
ה: ו ִ֖ן ֵחמ ָֽ מ  ֵלִ֥א ה  ֲחֶוִ֖ה לֹ֑ו ַוִּיּמ  ְׁשַּתָֽ ֗יו   ּוִמָֽ ַוִּיֵֶ֣בז ְּבֵעינ 

ֶאת־ַעֵ֣ם  לִֹ֖ו  י־ִהִּגִ֥ידּו  ִּכָֽ ְלַבּדֹ֔ו  ְרֳּדַכֵ֣י  ְּבמ  י דְ֙  ִלְׁשלַ֤ח 
ל־ַהְּיהּוִדֶ֛ים  ֶאת־ּכ  ְלַהְׁשִמָ֧יד  ֗ן  מ  ה  ַוְיַבֵּקֵׁ֣ש  ֑י  ְרֳּדכ  מ 

י:  ְרֳּדכ ָֽ ל־ַמְלכִּ֥ות ֲאַחְׁשֵורִֹ֖וׁש ַעִ֥ם מ   ֲאֶׁשֶ֛ר ְּבכ 
 
֔ן ִּבְׁשַנתְ֙ ְׁשֵּתֵ֣ים  ז ִניס  ִראׁשֹוןְ֙ הּוא־ֹחֵֶ֣דׁש  ַּבֹחֶַ֤דׁש ה 

ָ֜ל ֶעְׂש  ֵר֔ה ַלֶּמִֶ֖לך ֲאַחְׁשֵורֹ֑וׁש ִהִּפֵ֣יל ּפּור֩ הּ֨וא ַהּגֹור 
ְׁשֵנים־  ְלֹחִֶ֥דׁש  ּוֵמֹחֶֶ֛דׁש  ְליֶֹ֛ום  ׀  ִמּיָֹ֧ום  ֗ן  מ  ה  ִלְפֵנֵ֣י 

ר:      ח ִ֖ר הּוא־ֹחִֶ֥דׁש ֲאד ָֽ ׂש  ןְ֙ ַלֶּמֵֶ֣לך   ע  מ  ַוֹּיַ֤אֶמר ה 
ֵּבֵ֣ין  דְ֙  ּוְמֹפר  ַ֤ר  ְמֻפּז  ֗ד  ַעם־ֶאח  ֶיְׁשנֵֹ֣ו  ֲאַחְׁשֵורֹ֔וׁש 

ְמִדינֵ֣ ְּבֹכִ֖ל  ַעִּמ֔ים  ֹׁשנֵֹ֣ות ה ָֽ ֵתיֶהֵ֞ם  ְוד  ַמְלכּוֶתָ֑ך  ֹות 
ְוַלֶּמִֶ֥לך  ֹעִׂש֔ים  ֵאינ ֵ֣ם  ַהֶּמֶ֨לךְ֙  ֵתַ֤י  ְוֶאת־ּד  ֗ם  ל־ע  ִמּכ 

ט ם:  ְלַהִּניח ָֽ ֵתִ֖ב  ֵאין־ׁשֶֹוִ֖ה  ִיּכ  טֹ֔וב  ִאם־ַעל־ַהֶּמֵֶ֣לך 
ַעל־  ֶאְׁשקֹולְ֙  ִּכַּכר־ֶּכֶ֗סף  ִפָ֜ים  ֲאל  ֲעֶׂשֶ֨רת  ַוָֽ ֑ם  ְלַאְּבד 

ֶאל־ּגִ  ִבִ֖יא  ְלה  ֔ה  אכ  ַהְּמל  ֹעֵׂשֵ֣י  ֶלך: ְיֵדיְ֙  ַהֶּמָֽ ְנֵזִ֥י 
ָ֧ן   י מ  ִּיְּתנ ּ֗ה ְלה  ַָ֧סר ַהֶּמֶֶ֛לך ֶאת־ַטַּבְעּתִֹ֖ו ֵמַעֵ֣ל י דֹ֑ו ַוָֽ ַוּי 

יא ים:  ַהְּיהּוִדָֽ ֹצֵרִ֥ר  ִגִ֖י  ֲאג  ה ָֽ א  ֶ֛ת  ן־ַהְּמד  ַוֹּיַ֤אֶמר  ֶּבָֽ
ּבִֹ֖ו  ֲעׂשִֹ֥ות  ַלָֽ ַ֕ם  ע  ְוה  ֑ך  ל  נ תֵּ֣ון  ַהֶּכִֶ֖סף  ֔ן  מ  ְלה  ַהֶּמֶ֨לךְ֙ 

יָך:    ַּכּטִֹ֥וב ְּבֵעיֶנָֽ
 
ֹסְפֵר֨י יב ְראּו֩  ִראׁשֹ֗ון    ַוִּיּק  ה  ַּבֹחֵֶ֣דׁש  ַהֶּמֶָ֜לך 

ֵ֣ה  ל־ֲאֶׁשר־ִצּו  כ  ְּכָֽ ֵתֵ֣ב  ַוִּיּכ  ּבֹו֒  יֹום֘  ֵ֣ר  ׂש  ע  ֨ה  ִּבְׁשלֹוׁש 
ֶאל־ַהַּפחֵֹ֞ות ֲאֶׁשֵ֣ר ׀  י־ַהִֶּ֠מֶלך ְוָֽ ֶ֡ן ֶאֵ֣ל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵנָֽ מ  ה 
ְמִדינ ַ֤ה  ֔ם  ע  ו  ַעםְ֙  ֵַ֤רי  ְוֶאל־ׂש  ּוְמִדינ ֗ה  ַעל־ְמִדינ ֵ֣ה 



ִ֖ם ִּכְלׁשֹונ֑ ע  ו  ְוַעִ֥ם  ּ֔ה  ב  ֹו ְּבֵׁש֨ם ַהֶּמֶַ֤לך  ּוְמִדינ הְ֙ ִּכְכת 
ֶלך:  ַהֶּמָֽ ְּבַטַּבִַ֥עת  ִ֖ם  ְוֶנְחּת  ֔ב  ִנְכּת  ֲאַחְׁשֵורׁשְ֙ 

ל־ְמִדינֵֹ֣ות   יג ֶאל־ּכ  ִצים֘  ר  ה  ְּבַיֵ֣ד  ִרָ֜ים  ְספ  ְוִנְׁשלֹ֨וַח 
ל־ַהְִּ֠יהּוִדים  ֶאת־ּכ  ּוְלַאֵּבֵ֣ד  ֲהֹרֵ֣ג  ַלָֽ ְלַהְׁשִמֶ֡יד  ַהֶּמֶלך֒ 
ִ֥ה  ֔ד ִּבְׁשלֹוׁש  ְונ ִׁשיםְ֙ ְּביֵֹ֣ום ֶאח  ֵק֨ן ַטַ֤ף  ְוַעד־ז   ִמַּנַ֨ער 
ִ֖ם  ל  ֑ר ּוְׁשל  ִ֖ר הּוא־ֹחֵֶ֣דׁש ֲאד  ׂש  ֶ֛ר ְלֹחִֶ֥דׁש ְׁשֵנים־ע  ׂש  ע 

ֹוז: יד בָֽ ל־ְמִדינ ֵ֣ה   ל  תְ֙ ְּבכ  ן ּד  ֵַ֤תָֽ ֗ב ְלִהּנ  ַּפְתֶׁשֵֶ֣גן ַהְּכת 
ַלּיִֹ֥ום   ֲעִתִדִ֖ים  ִלְהיִֹ֥ות  ַעִּמ֑ים  ל־ה ָֽ ְלכ  לִּ֖וי  ּג  ּוְמִדינ ֔ה 

ה:    ַהֶּזָֽ
 
ִ֥ת  טו ְוַהּד  ַהֶּמֶ֔לך  ִּבְדַבֵ֣ר  ְדחּוִפיםְ֙  י ְצאַּ֤ו  ִצֵ֞ים  ר  ה ָֽ
י ְׁשבֵּ֣ו ִנּתְ  ןְ֙  מ  ְוה  ְוַהֶּמֶַ֤לך  ֑ה  ַהִּביר  ְּבׁשּוַׁשֵ֣ן  נ ִ֖ה 

ה: ֹוכ  ִ֖ן נ בָֽ ִעִ֥יר ׁשּוׁש  ִלְׁשּתֹ֔ות ְוה 

 



ַוִּיְקַרַ֤ע   א ֔ה  ֲעׂש  ַנָֽ ל־ֲאֶׁשֵ֣ר  ֶאת־ּכ  י ַדעְ֙  ְרֳּדַכ֗י  ּומ 
ֵאֶ֑פר ַוֵּיֵצאְ֙ ְּבתֵֹ֣וך  ֔יו ַוִּיְלַּבִׁ֥ש ַׂשִ֖ק ו  ד  ְרֳּדַכיְ֙ ֶאת־ְּבג  מ 

ַוִּיְזַעֶ֛ ִע֔יר  בה  ה:  ר ָֽ ּומ  ִ֖ה  ְגֹדל  ִ֥ה  ק  ְזע  ַעִ֖ד  ק  בַֹ֕וא  ַוּי 
בֶֹ֛וא ֶאל־ַׁשִַ֥ער ַהֶּמִֶ֖לך  ַער־ַהֶּמֶ֑לך ִּכֵ֣י ֵאִ֥ין ל  ִלְפֵנֵ֣י ַׁשָֽ

ק: ג ל־ְמִדינ ֵ֣ה ּוְמִדינ ֗ה ְמקֹוםְ֙ ֲאֶׁש֨ר  ִּבְלבִּ֥וׁש ׂש ָֽ ּוְבכ 
דֹולְ֙ ַלְּיהּוִד֔ים ְוצִֹ֥ום  תֹוְ֙ ַמִּג֔יַע ֵאֶַ֤בל ּג  ְּדַבר־ַהֶּמֶַ֤לך ְוד 

ַׂשֵ֣ ּוִמְסֵּפ֑ד  ים: ּוְבִכִ֖י  ַרִּבָֽ ל ָֽ יַֻּצִ֖ע  ֵאֶ֔פר  ו  ק 
ְ֙    ד ִריֶס֨יה  ֲערֹ֨ות ֶאְסֵּתַ֤ר ְוס  בֹואנ ה[ ַנָֽ בֹואינ ה ]ַוִּ֠ת  ַוִּ֠ת 

ַוִּתְׁשַל֨ח  ְמֹא֑ד  ִ֖ה  ַהַּמְלּכ  ַוִּתְתַחְלַחִ֥ל  ּ֔ה  ל  ַוַּיִּגֵ֣ידּו 
ִ֖יו  ל  ִסִ֥יר ַׂשּקֶֹ֛ו ֵמע  ְרֳּדַכ֗י ּוְלה  ת־מ  ִדָ֜ים ְלַהְלִּבֵ֣יׁש ֶאָֽ ְּבג 

ה ל:  ִקֵּבָֽ ֶאְסֵּת֨ר ְולִ֥א  א֩  ִריֵסַ֤י    ַוִּתְקר  ִמּס  ָ֜ך  ֲהת  ַלָֽ
֑י   ְרֳּדכ  ל־מ  ַעָֽ ַוְּתַצֵּוִ֖הּו  ֶנ֔יה   ְלפ  ֶהֱעִמֵ֣יד  ֲאֶׁשֵ֣ר  ַהֶּמֶ֨לךְ֙ 

ו ה:  ְוַעל־ַמה־ֶּזָֽ ַמה־ֶּזִ֖ה  ַדִַ֥עת  ל־ ל  ֶאָֽ ִ֖ך  ֲהת  ַוֵּיֵצִ֥א 
ֶלך:  ַער־ַהֶּמָֽ ִע֔יר ֲאֶׁשִ֖ר ִלְפֵנִ֥י ַׁשָֽ ֑י ֶאל־ְרחֵֹ֣וב ה  ְרֳּדכ  מ 

ק   ז ל־ֲאֶׁשֵ֣ר  ּכ  ֵאִ֖ת  ְרֳּדַכ֔י  מ  ׀ ַוַּיֶּגד־לֵֹ֣ו  ְוֵאֵ֣ת  ֑הּו  ר 
ַעל־ִּגְנֵזִ֥י   ִלְִׁ֠שקֹול  ןְ֙  מ  ה  ָאַמַ֤ר  ֲאֶׁש֨ר  ַהֶּכֶ֗סף  ַׁשֵ֣ת  ר  ּפ 

ח ם:  ְלַאְּבד ָֽ ]ַּבְּיהּוִדִ֖ים[  ַּבְּיהּוִדִ֖יים  ְוֶאת־ ַהֶּמֶֶ֛לך 
םְ֙  ַ֤ן ְלַהְׁשִמיד  ת ֲאֶׁשר־ִנַּת֨ן ְּבׁשּוׁש  ב־ַהִּ֠ד  ַּפְתֶׁשֵֶ֣גן ְּכת ָֽ
ּ֑ה ּוְלַצּוֵֹ֣ות   ֵַ֣תן לֹ֔ו ְלַהְראִֹ֥ות ֶאת־ֶאְסֵּתִ֖ר ּוְלַהִּגֵ֣יד ל  נ 

ּוְלַבֵּקִׁ֥ש  ע   ְתַחֶּנן־לֶֹ֛ו  ְלִהָֽ ֶאל־ַהֶּמֶָ֧לך  בֹ֨וא  ל  ֶל֗יה  
ט ּה:  ַעל־ַעּמ ָֽ נ ִ֖יו  ְלֶאְסֵּת֔ר  ִמְּלפ  ַוַּיֵּגֵ֣ד  ֑ך  ֲהת  בִֹ֖וא  ַוּי 

י י:  ְרֳּדכ ָֽ מ  ִּדְבֵרִ֥י  ֔ך  ֵאִ֖ת  ֲהת  ַלָֽ ֶאְסֵּתרְ֙  ַוֹּתַ֤אֶמר 
יא י:  ְרֳּדכ ָֽ ל־מ  ֶאָֽ ְוַעם־  ַוְּתַצֵּוִ֖הּו  ַהֶּמֶֶ֡לך  ל־ַעְבֵדֵ֣י  ּכ 

ַהֶּמֶָ֜לך ֶ֡ה ְמִדינֹ֨ות  ְוִאּׁש  ל־ִאֵ֣יׁש  ּכ  ֲאֶׁשֵ֣ר  ֹוְדִע֗ים  יָֽ  
ֵצ֨ר ַהְּפִניִמָ֜ית ֲאֶׁשֵ֣ר  ֹוא־ֶאל־ַהֶּמֶלך֩ ֶאל־ֶהח  ֲאֶׁשֵ֣ר י בָֽ
ֹוִׁשיט־ ֲאֶׁש֨ר יָֽ ִמ֔ית ְלִַ֠בד ֵמָֽ תֹוְ֙ ְלה  ֵר֗א ַאַחַ֤ת ּד  א־ִיּק  לָֽ
לַ֤א  ֲאִנ֗י  ַוָֽ י ֑ה  ְוח  ִ֖ב  ה  ַהּז  ֶאת־ַׁשְרִבִ֥יט  ַהֶּמֶֶ֛לך  לִֹ֥ו 

בֵֹ֣וא ֶאל־ַהֶּמֶ֔לך ֹום:   ִנְקֵר֨אִתיְ֙ ל   ֶזִ֖ה ְׁשלֹוִׁשִ֥ים יָֽ
 
ר:        יב ֶאְסֵּתָֽ ִּדְבֵרִ֥י  ֵאִ֖ת  ֔י  ְרֳּדכ  ְלמ  ַוַּיִּגֵ֣ידּו 
ַאל־ְּתַדִּמֵ֣י  יג ֶאל־ֶאְסֵּת֑ר  ִׁשֵ֣יב  ְלה  ְרֳּדַכִ֖י  מ  ַוֹּיִ֥אֶמר 

ים:   ל־ַהְּיהּוִדָֽ ִמּכ  ֵּבית־ַהֶּמִֶ֖לך  ֵלִ֥ט  ְלִהּמ  ְבַנְפֵׁש֔ך 
ֶרֵַ֣וח  יד ַהֹּזאת֒  ֵעֵ֣ת  ּב  ֲחִריִׁשי֘  ַּתָֽ ֲחֵרֵׁ֣ש  ִאם־ַהָֽ ִּכֵ֣י 
קֵֹ֣ום ַאֵח֔ר ְוַאְִּ֥ת ּוֵבית־ְוהַ  ֲעמַֹ֤וד ַלְּיהּוִדיםְ֙ ִמּמ  ֵ֞ה ַיָֽ ל  ּצ 

ִהַּגִַ֖עְּת  ֹז֔את  ּכ  ִאם־ְלֵעֵ֣ת  יֹוֵדַ֔ע  ּוִמֵ֣י  ֹּתאֵב֑דּו  ָאִבִ֖יך 



ּות: טו י:  ַלַּמְלכָֽ ְרֳּדכ ָֽ ל־מ  ִׁשִ֥יב ֶאָֽ ַוֹּתִ֥אֶמר ֶאְסֵּתִ֖ר ְלה 
֗ן  טז ִּנְמְצִאֵ֣ים ְּבׁשּוׁש  ל־ַהְּיהּוִדָ֜ים ַהָֽ ֵלך֩ ְּכנֹ֨וס ֶאת־ּכ 

ִַ֠לי ְוַאל־ֹּתאְכלּ֨ו ְוַאל־ִּתְׁשּתָּ֜ו ְׁשלֶַׁ֤שת י ִמיםְ֙   ְוצֵּ֣ומּו ע 
ֲעֹרַתִ֖י ָאצֵּ֣ום ֵּכ֑ן ּוְבֵכֵ֞ן ָאבַֹ֤וא   יֹ֔ום ַּגם־ֲאִנִ֥י ְוַנָֽ ה ו  ַלְֵ֣יל 
ָאַבְִ֖דִּתי  ֲאֶׁשִ֥ר  ְוַכָֽ ֔ת  א־ַכּד  לָֽ ֲאֶׁשֵ֣ר  ֶאל־ַהֶּמֶ֨לךְ֙ 

ְדִּתי: יז ִ֥ה   ָאב ָֽ ֑י ַוַּיַַ֕עׂש ְּכֹכֶ֛ל ֲאֶׁשר־ִצְּות  כ  ְרּד  ֲעֹבִ֖ר מ  ַּיָֽ ַוָֽ
ִ֖יו ֶאְסֵּתָֽ  ל  ר:ע 

 



ַמְלכּ֔ות  א ֶאְסֵּתרְ֙  ַוִּתְלַּבַׁ֤ש  ַהְּׁשִליִׁש֗י  ַּבּיֵֹ֣ום  ׀  ַוְיִהֵ֣י 
ֵּבֵ֣ית  ֹנִַ֖כח  ַהְּפִניִמ֔ית  ֵּבית־ַהֶּמֶ֨לךְ֙  ֲחַצַ֤ר  ַּבָֽ ֲעֹמֵ֞ד  ַּתָֽ ַוָֽ
ְּבֵבֵ֣ית  ַמְלכּותֹוְ֙  ַעל־ִּכֵּסַ֤א  יֹוֵׁשֵ֞ב  ְוִַ֠הֶּמֶלך  ַהֶּמֶ֑לך 

ִית: ב י֩ ִכְראֹ֨ות ַהֶּמֶָ֜לך  ַוְיהִ  ַהַּמְלכּ֔ות ֹנִַ֖כח ֶּפִַ֥תח ַהּב ָֽ
ֵחִ֖ן   ִ֥ה  נ ְׂשא  ֵצ֔ר  ח  ֶּבָֽ ֹעֶמֶ֨דתְ֙  ֗ה  ַהַּמְלּכ  ֶאת־ֶאְסֵּתֵ֣ר 
בְ֙  ה  ֑יו ַוּיֹ֨וֶׁשט ַהֶּמֶָ֜לך ְלֶאְסֵּת֗ר ֶאת־ַׁשְרִבַ֤יט ַהּז  ְּבֵעינ 

יט:        ֲאֶׁשֵ֣ר ְּבי דֹ֔ו ַוִּתְקַרֵ֣ב ֶאְסֵּת֔ר ַוִּתַּגִ֖ע ְּבֹרִ֥אׁש ַהַּׁשְרִבָֽ
ִ֖ך ֶאסְ  ג ּהְ֙ ַהֶּמֶ֔לך ַמה־ּל  ֑ה ּוַמה־ ַוֹּיַ֤אֶמר ל  ֵּתֵ֣ר ַהַּמְלּכ 

ך: ד ן ל ָֽ ִֵ֥תָֽ ְוִיּנ  ֵתֶ֛ך ַעד־ֲחִצִ֥י ַהַּמְלכִּ֖ות  ׁש  ַוֹּתֵ֣אֶמר  ַּבּק 
ןְ֙   מ  ְוה  ַהֶּמֶַ֤לך  י בֹ֨וא  טֹ֑וב  ִאם־ַעל־ַהֶּמִֶ֖לך  ֶאְסֵּת֔ר 

ה ֹו:  לָֽ ִׂשִ֥יִתי  ֲאֶׁשר־ע  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתִ֖ה  ַוֹּיֵ֣אֶמר  ַהּיֹ֔ום 
ֶאְסֵּת֑ ֶאת־ְּדַבֵ֣ר  ֲעׂשִֹ֖ות  ַלָֽ ֔ן  מ  ֶאת־ה  ֲהרּוְ֙  ַמָֽ ר ַהֶּמֶ֔לך 

ִ֥ה  ְׂשת  ֲאֶׁשר־ע  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתִ֖ה  ֔ן  מ  ְוה  ַהֶּמֶ֨לךְ֙  ֹבַ֤א  ַוּי 
ר:    ֶאְסֵּתָֽ

 
ַמה־  ו ַהַּיִ֔ין  ְּבִמְׁשֵּתֵ֣ה  ְלֶאְסֵּתרְ֙  ַהֶּמֶַ֤לך  ַוֹּי֨אֶמר 

ַעד־ֲחִצִ֥י   ֵתֶ֛ך  ׁש  ּוַמה־ַּבּק  ֑ך  ל  ן  ֵֵ֣תָֽ ְוִיּנ  ֵתִ֖ך  ְּׁשֵאל 
ׂש: ז ִתִ֖י  ַהַּמְלכִּ֖ות ְוֵתע ָֽ ַוַּתִַ֥ען ֶאְסֵּתִ֖ר ַוֹּתאַמ֑ר ְׁשֵאל 

ׁש   חּוַבּק  י:  ְוִאם־  ִתָֽ ַהֶּמֶ֗לך  ְּבֵעיֵנֵ֣י  ֵחָ֜ן  ֨אִתי  צ  ִאם־מ 
ֶאת־  ֲעׂשִֹ֖ות  ְוַלָֽ ִת֔י  ֶאת־ְׁשֵאֵ֣ל  ֵתתְ֙  ל  טֹ֔וב  ַעל־ַהֶּמֶ֨לךְ֙ 
ֲאֶׁשֵ֣ר  ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתהְ֙  ֗ן  מ  ְוה  ַהֶּמֵֶ֣לך  י בָֹ֧וא  ִת֑י  ׁש  ַּבּק 

ֶלך:  ֱעֶׂשִ֖ה ִּכְדַבִ֥ר ַהֶּמָֽ ִ֥ר ֶאָֽ ח  ֶה֔ם ּומ  ֱעֶׂשֵ֣ה ל   ֶאָֽ
 
ןְ֙ ַּבּיֵֹ֣ום ַההּ֔ו  ט מ  ֵמִַ֖ח ְוטֵֹ֣וב ֵל֑ב ְוִכְראֹות֩  ַוֵּיֵצַ֤א ה  א ׂש 

ֵ֣ע  ְולא־ז  םְ֙  ְולא־ק  ַהֶּמֶ֗לך  ְּבַׁשֵַ֣ער  ְרֳּדַכָ֜י  ת־מ  ֶאָֽ ֨ן  מ  ה 
י ה:  ֵחמ ָֽ ְרֳּדַכִ֖י  ל־מ  ַעָֽ ֶ֛ן  מ  ה  ֵלִ֥א  ַוִּיּמ  ַוִּיְתַאַּפֵ֣ק  ִמֶּמּ֔נּו 

ִ֖יו  ֲהב  ֶאת־ֹאָֽ ֵבִ֥א  ַוּי  ַוִּיְׁשַלֶ֛ח  ֶאל־ֵּביתֹ֑ו  בִֹ֖וא  ַוּי  ֔ן  מ  ה 
ֹו: יא ֶ֛ן ֶאת־ְּכבִֹ֥וד ַוְיַסֵּפ֨ ְוֶאת־ֶזִֶ֥רׁש ִאְׁשּתָֽ מ  ֶהִ֥ם ה  ר ל 

ל־ֲאֶׁש֨ר ִּגְּדלַֹ֤ו ַהֶּמֶ֨לךְ֙ ְוֵאֵ֣ת  ֑יו ְוֵאת֩ ּכ  נ  ְׁשרִֹ֖ו ְוֹרֵ֣ב ּב  ע 
ֶלך: יב ִרִ֖ים ְוַעְבֵדִ֥י ַהֶּמָֽ ַוֹּיאֶמר֘  ֲאֶׁשֵ֣ר ִנְּׂשאֹ֔ו ַעל־ַהּׂש 

ִעם־ַהֶּמֶֶ֛לך  ָ֧ה  ַהַּמְלּכ  ֶאְסֵּת֨ר  לא־ֵהִביָאה֩  ַאֵ֣ף  ן֒  מ  ה 
אִ  ִּכֵ֣י  ה  ִ֖ת  ׂש  ֲאֶׁשר־ע  ְוַגם־ ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתִ֥ה  ם־אֹוִת֑י 
ֶלך: יג ִּ֖ה ִעם־ַהֶּמָֽ רּוא־ל  ֶ֛ר ֲאִנִ֥י ק ָֽ ח  ל־ֶזַ֕ה ֵאיֶנִּ֥נּו   ְלמ  ְוכ 

ְרֳּדַכֵ֣י   ֶאת־מ  ֹרֶאהְ֙  ֲאִנַ֤י  ֲאֶׁש֨ר  ל־ֵע֗ת  ְּבכ  ִל֑י  ׁשֶֹוִ֖ה 
ֶלך: יד ַוֹּתֵ֣אֶמר לֹו֩ ֶזֶ֨רׁש  ַהְּיהּוִד֔י יֹוֵׁשִ֖ב ְּבַׁשִַ֥ער ַהֶּמָֽ



ֹבֵַּ֣ה ֲחִמִּׁשֵ֣י ֲעׂשּו־ֵעץ֘ ּג  ֗יו ַיָֽ ֲהב  ל־ֹאָֽ ה֒ ִאְׁשּתָֹ֜ו ְוכ  ם ַאּמ 
֔יו  ל  ע  ְרֳּדַכיְ֙  ת־מ  ֶאָֽ ְוִיְתלַּ֤ו  ַלֶּמֶ֗לך  ֱאֹמֵ֣ר  ׀  ּוַבֹּבֵֶ֣קר 
ֶ֛ר   ב  ַוִּייַטָ֧ב ַהּד  ֵמַ֑ח  א־ִעם־ַהֶּמִֶ֥לך ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתִ֖ה ׂש  ּוֹבָֽ

ץ: ֵעָֽ ִ֖ן ַוַּיִַ֥עׂש ה  מ  ִלְפֵנִ֥י ה 
 



ִבֵ֞  א ִ֖ה ְׁשַנֵ֣ת ַהֶּמֶ֑לך ַוֹּי֗אֶמר ְלה  ה ַההּ֔וא נ ְדד  יא ַּבַּלְֵ֣יל 
ִאִ֖ים  ִנְקר  ַוִּיְהיִּ֥ו  ִמ֔ים  ַהּי  ִּדְבֵרֵ֣י  ַהִּזְכֹרנֹותְ֙  ֶאת־ֵסֶַ֤פר 

ֶלך: ב ְרֳּדַכָ֜י   ִלְפֵנִ֥י ַהֶּמָֽ תּ֗וב ֲאֶׁשר֩ ִהִּג֨יד מ  ֵצֵ֣א כ  ַוִּיּמ 
ִמֹּׁשְמֵרִ֖י  ַהֶּמֶ֔לך  ִריֵסֵ֣י  ס  ְׁשֵניְ֙  ֶתֶ֗רׁש  ו  ֵ֣נ א  ַעל־ִּבְגת 
ֹוׁש  ֲאַחְׁשֵורָֽ ַּבֶּמִֶ֖לך  י ֔ד  ֲאֶׁשַ֤ר ִּבְקׁשּוְ֙ ִלְׁשלֵַ֣ח  : ַהַּס֑ף 

ְרֳּדַכִ֖י   ג ֶ֛ה ְלמ  ָ֧ר ּוְגדּוּל  ֵ֞ה ְיק  ֲעׂש  ה־ַּנָֽ ַוֹּיֵ֣אֶמר ַהֶּמֶ֔לך ַמָֽ
ִ֥ה  ֲעׂש  לא־ַנָֽ ֔יו  ְֵ֣רת  ְמׁש  ַהֶּמֶ֨לךְ֙  ֲעֵרַ֤י  ַנָֽ ַוֹּי֨אְמרָּ֜ו  ַעל־ֶז֑ה 

ר: ד ב ָֽ ֗א  ִעּמִֹ֖ו ּד  ֵ֣ן ּב  מ  ֵצ֑ר ְוה  ִמֵ֣י ֶבח  ַוֹּיִ֥אֶמר ַהֶּמִֶ֖לך 
ֲחַצַ֤ר ֵּבית־ַהֶּמֶ֨לךְ֙ ַהִחֵ֣יצֹונ ֔ה ֵלאֹמֵ֣ר ַלֶּמ֔לֶ  ך ִלְתלֹותְ֙  ַלָֽ
ה ֹו:  לָֽ ֲאֶׁשר־ֵהִכִ֥ין  ֵעִ֖ץ  ַעל־ה  ְרֳּדַכ֔י  ת־מ  ַוֹּי֨אְמרָּ֜ו  ֶאָֽ

ַוֹּיִ֥אֶמר  ֵצ֑ר  ִ֖ן ֹעֵמֵ֣ד ֶּבח  מ  ִהֵּנִ֥ה ה  ֔יו  ֲעֵרַ֤י ַהֶּמֶ֨לךְ֙ ֵאל  ַנָֽ
ֹוא: ו ן֒ ַוֹּיַ֤אֶמר לֹוְ֙ ַהֶּמֶ֔לך ַמה־  ַהֶּמִֶ֖לך י בָֽ מ  בֹוא֘ ה  ַוּי 

רֹ֑ו   ִּביק  ֵפֵ֣ץ  ַהֶּמִֶ֖לך ח  ֲאֶׁשִ֥ר  ִאַ֕יׁש  ֲעׂשַֹ֕ות ּב  ַוֹּיַ֤אֶמר ַלָֽ
ִ֖ר יֹוֵתִ֥ר  ֲעׂשִֹ֥ות ְיק  ַיְחֹּפִ֥ץ ַהֶּמֶֶ֛לך ַלָֽ ןְ֙ ְּבִלּבֹ֔ו ְלִמֵ֞י  מ  ה 

ִּני: ז ִ֖ן ֶאל־ַהֶּמֶ֑לך ִאַ֕יׁש ֲאֶׁשִ֥ר ַהֶּמִֶ֖לך   ִמֶּמָֽ מ  ַוֹּיִ֥אֶמר ה 
ֹו: ח רָֽ ֵפִ֥ץ ִּביק  ַבׁש־  ח  י ִב֨יאּוְ֙ ְלבֵּ֣וׁש ַמְלכּ֔ות ֲאֶׁשִ֥ר ל ָֽ

יוְ֙ ַהֶּמֶ֔לך ַוָֽ  ל  ַכַ֤ב ע  ֲאֶׁשִ֥ר ִנַּתֶ֛ן  ּבִֹ֖ו ַהֶּמֶ֑לך ְוסּ֗וס ֲאֶׁש֨ר ר 
ט ֹו:  ְּבֹראׁשָֽ ַמְלכִּ֖ות  ְוַהּסּ֗וס  ֶּכִֶ֥תר  ַהְּלבָּ֜וׁש  ְונ תֹ֨ון 

ְוִהְלִּב֨יׁשּוְ֙  ַּפְרְּתִמ֔ים  ַהָֽ ַהֶּמֶ֨לךְ֙  ֵרַ֤י  ִמּׂש  ַעל־ַיד־ִאֵ֞יׁש 
ְוִהְרִּכיֻבַ֤הּו   רֹ֑ו  יק  ִּבָֽ ֵפֵ֣ץ  ח  ַהֶּמִֶ֖לך  ֲאֶׁשִ֥ר  ִא֔יׁש  ֶאת־ה 
ֶׂשֵ֣ה  ה ֵיע  ַ֚כ  ֔יו ּכ  נ  ְראֵּ֣ו ְלפ  ִע֔יר ְוק   ַעל־ַהּסּוסְ֙ ִּבְרחֵֹ֣וב ה 

ֹו: י רָֽ ֵפִ֥ץ ִּביק  ִא֔יׁש ֲאֶׁשִ֥ר ַהֶּמִֶ֖לך ח  ַוֹּי֨אֶמר ַהֶּמֶָ֜לך   ל 
ֲאֶׁשֵ֣ר  ַּכָֽ ְוֶאת־ַהּסּוסְ֙  ֶאת־ַהְּלבַּ֤וׁש  ַקֵ֣ח  ַמִֵ֠הר  ֗ן  מ  ְלה 
ְרֳּדַכֵ֣י ַהְּיהּוִד֔י ַהּיֹוֵׁשִ֖ב ְּבַׁשֵַ֣ער   ֲעֵׂשה־ֵכןְ֙ ְלמ  ִּדַּבְ֔רּת  ַוָֽ

: יא ְרּת  ֔ר ִמֹּכִ֖ל ֲאֶׁשִ֥ר ִּדַּבָֽ ב  ַוִּיַּקַ֤ח  ַהֶּמֶ֑לך ַאל־ַּתֵּפֵ֣ל ּד 
מ   ֑י  ה  ְרֳּדכ  ת־מ  ֶאָֽ ַוַּיְלֵּבִׁ֖ש  ְוֶאת־ַהּסּ֔וס  ֶאת־ַהְּלבֵּ֣וׁש  ןְ֙ 

ֶׂשֵ֣ה  ה ֵיע  ַ֚כ  ֔יו ּכ  נ  ֵ֣א ְלפ  ִע֔יר ַוִּיְקר  ַוַּיְרִּכיֵב֨הּוְ֙ ִּבְרחֵֹ֣וב ה 
ֹו:  רָֽ ֵפִ֥ץ ִּביק  ִא֔יׁש ֲאֶׁשִ֥ר ַהֶּמִֶ֖לך ח   ל 

 
ןְ֙ ִנְדַחֵ֣ף ֶאל־ יב מ  ְרֳּדַכִ֖י ֶאל־ַׁשֵַ֣ער ַהֶּמֶ֑לך ְוה  ב מ  ִׁ֥ש  ַוּי 

ֲחפִ֥ ַוָֽ ָאֵבִ֖ל  יגֵּביתֹ֔ו  אׁש:  ֹרָֽ ְלֶזֶַ֤רׁש  ּוי  ָ֜ן  מ  ה  ַוְיַסֵּפ֨ר 
ַוֹּיִ֠אְמרּו֩  ֑הּו  ר  ל־ֲאֶׁשֵ֣ר ק  ֵאִ֖ת ּכ  ֔יו  ל־ֹאֲֵָֽ֣הב  ִאְׁשּתֹוְ֙ ּוְלכ 
ַהְּיהּוִדֶ֡ים  ִמֶּזֵַ֣רע  ִאֵ֣ם  ִאְׁשּתֹ֗ו  ְוֶזֵֶ֣רׁש  ָ֜יו  מ  ֲחכ  לֹ֨ו 
לֹ֔ו  לא־תּוַכֵ֣ל  נ יוְ֙  ְלפ  ִלְנֹּפַ֤ל  ַהִחּלֹ֨ות   ֲאֶׁשר֩  ְרֳּדַכֵ֞י  מ 

יו:  נ ָֽ י־נ פִֹ֥ול ִּתּפִֹ֖ול ְלפ   ִּכָֽ



ִהִּג֑יעּו ע יד ַהֶּמִֶ֖לך  ִריֵסִ֥י  ְוס  ִעּמֹ֔ו  ְמַדְּבִרֵ֣ים  םְ֙  ֹוד 
ֲאֶׁשר־ ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתִ֖ה  ֔ן  מ  ֶאת־ה  ִבֵ֣יא  ְלה  ַוַּיְבִה֨לּוְ֙ 

ר:  ִ֥ה ֶאְסֵּתָֽ ְׂשת   ע 

 



ה:   א ֔ן ִלְׁשּתִֹ֖ות ִעם־ֶאְסֵּתִ֥ר ַהַּמְלּכ ָֽ מ  ֹבַ֤א ַהֶּמֶ֨לךְ֙ ְוה  ַוּי 
ם ַּבּיַֹ֤ום ַהֵּׁשִניְ֙ ְּבִמְׁשֵּתֵ֣ה  ַוֹּיאֶמר֩ ַהֶּמֶ֨לך ְלֶאְסֵּתָ֜ר ַּגֵ֣ ב

֑ך ּוַמה־  ן ל  ֵֵ֣תָֽ ִ֖ה ְוִתּנ  ֵתֶ֛ך ֶאְסֵּתִ֥ר ַהַּמְלּכ  ַהַּיִ֔ין ַמה־ְּׁשֵאל 
ׂש: ג ֵתֶ֛ך ַעד־ֲחִצִ֥י ַהַּמְלכִּ֖ות ְוֵתע ָֽ ׁש  ַוַּתַ֨ען ֶאְסֵּתַ֤ר  ַּבּק 

ַהֶּמֶ֔לך   ְּבֵעיֶנ֨יָךְ֙  ֵחַ֤ן  ֨אִתי  צ  ִאם־מ  ַוֹּתאַמ֔ר  הְ֙  ַהַּמְלּכ 
ִּתּנ ָֽ  טֹ֑וב  ִת֔י ְוִאם־ַעל־ַהֶּמִֶ֖לך  ִּבְׁשֵאֵ֣ל  ַנְפִׁשיְ֙  ֶתן־ִלַ֤י 

י: ד ִתָֽ ׁש  ִּכַ֤י ִנְמַּכְ֨רנּוְ֙ ֲאִנֵ֣י ְוַעִּמ֔י ְלַהְׁשִמִ֖יד   ְוַעִּמִ֖י ְּבַבּק 
חַֹ֤ות ִנְמַּכְ֨רנּוְ֙   ִד֨ים ְוִלְׁשפ  ֲעב  ֲהרֵֹ֣וג ּוְלַאֵּב֑ד ְוִִ֠אּלּו ַלָֽ ַלָֽ

ֶלך:        ֶ֛ר ׁשֶֹוִ֖ה ְּבֵנִֶ֥זק ַהֶּמָֽ  ֶהֱחַרְׁ֔שִּתי ִּכֵ֣י ֵאִ֥ין ַהּצ 
 
אֲ  ה ַהֶּמֵֶ֣לך  ְלֶאְסֵּתֵ֣ר ַוֹּי֨אֶמרְ֙  ַוֹּיִ֖אֶמר  ַחְׁשֵורֹ֔וׁש 

אִֹ֥ו ִלּבִֹ֖ו  י־ֶזֵ֣ה הּ֔וא ֲאֶׁשר־ְמל  ֑ה ִמֵ֣י הִּ֥וא ֶזהְ֙ ְוֵאָֽ ַהַּמְלּכ 
ן: ו ֲעׂשִֹ֥ות ֵּכָֽ ִ֥ן   ַלָֽ מ  ַוֹּתֵ֣אֶמר ֶאְסֵּת֔ר ִאַ֚יׁש ַצֵ֣ר ְואֹוֵי֔ב ה 

ה:  ְוַהַּמְלּכ ָֽ ַהֶּמִֶ֖לך  ִמִּלְפֵנִ֥י  ִנְבַע֔ת  ֵ֣ן  מ  ְוה  ַהֶּז֑ה  ִ֖ע  ר  ה 
תֹוְ֙  ז ֲחמ  ַּבָֽ ַ֤ם  ק  ֶאל־ִּגַּנִ֖ת    ְוַהֶּמֶָ֜לך  ַהַּיִ֔ין  ִמִּמְׁשֵּתֵ֣ה 

ֶאְסֵּתֵ֣ר  ֵמָֽ ַעל־ַנְפׁשֹוְ֙  ְלַבֵּקַׁ֤ש  ַמ֗ד  ע  ֵ֣ן  מ  ְוה  ֑ן  ַהִּבית 
ֵמֵאִ֥ת  ִ֖ה  ע  ר  ה  ֶ֛יו  ֵאל  ִ֥ה  ְלת  י־כ  ִּכָֽ ֔ה  א  ר  ִּכֵ֣י  ֔ה  ַהַּמְלּכ 

ח ֶלך:  ׀   ַהֶּמָֽ ֶאל־ֵּבֵ֣ית  ָ֜ן  ַהִּבית  ִמִּגַּנ֨ת  ב֩  ׁש  ְוַהֶּמֶֶ֡לך 
ַעל־ַהִּמּט   ֹנֵפ֔ל  ןְ֙  מ  ְוה  ַהַּיִ֗ין  ֶאְסֵּתֵ֣ר ִמְׁשֵּתֵ֣ה  ֲאֶׁשֵ֣ר  הְ֙ 

ֶ֛ה  ֶאת־ַהַּמְלּכ  ִלְכּבָֹ֧וׁש  ֲהִַ֠גם  ַהֶּמֶ֔לך  ַוֹּיֵ֣אֶמר  ֶל֔יה   ע 
ִ֖ן   מ  ה  ּוְפֵנִ֥י  ַהֶּמֶ֔לך  ִמִּפֵ֣י  אְ֙  י צ  ֗ר  ב  ַהּד  ִ֑ית  ַּבּב  ִעִּמִ֖י 

ּו:       ט פָֽ ִריִסָ֜ים  ח  ֨ד ִמן־ַהּס  ַוֹּיֵ֣אֶמר ַחְִ֠רבֹונ ה ֶאח 
ה   ָ֢ה  ׂש  ֲאֶׁשר־ע  ֵעֵ֣ץ  ִהֵּנה־ה  ַּגֵ֣ם  ַהֶּמֶ֗לך  ָ֟ן  ִלְפֵנֵ֣י  מ 

ְּבֵבֵ֣ית  ֹעֵמדְ֙  ַעל־ַהֶּמֶ֗לך  ִּדֶּבר־טֵֹ֣וב  ֲאֶׁשָ֧ר  ְרֳּדַכֵ֞י  מ  ְלָֽ
ְּתֻלִ֥הּו   ַהֶּמִֶ֖לך  ַוֹּיִ֥אֶמר  ֑ה  ַאּמ  ֲחִמִּׁשֵ֣ים  ֹבִַּ֖ה  ּג  ֔ן  מ  ה 

י יו:  ל ָֽ ֲאֶׁשר־ֵהִכֵ֣ין  ע  ֵעִ֖ץ  ַעל־ה  ֔ן  מ  ֶאת־ה  ַוִּיְתלּוְ֙ 
ה: כ  כ ָֽ ֲחַמִ֥ת ַהֶּמִֶ֖לך ׁש  ֑י ַוָֽ ְרֳּדכ  ְלמ 

 



ְלֶאְסֵּתֵ֣ר ּבַ  א ֲאַחְׁשֵורֹוׁשְ֙  ַהֶּמֶַ֤לך  נ ַתֵ֞ן  ַההּ֗וא  ּיֵֹ֣ום 
ִ֖ן ֹצֵרֵ֣ר ַהְּיהּוִד֑יים ]ַהְּיהּוִד֑ים[   מ  ֔ה ֶאת־ֵּבִ֥ית ה  ַהַּמְלּכ 
ַמִ֥ה   ֶאְסֵּתִ֖ר  ה  י־ִהִּגִ֥יד  ִּכָֽ ַהֶּמֶ֔לך  ִלְפֵנֵ֣י  ַ֚א  ּב  ְרֳּדַכ֗י  ּומ 

ּה: ב ֱעִבירְ֙  הּוא־ל ָֽ ַ֨סר ַהֶּמֶָ֜לך ֶאת־ַטַּבְעּתֹ֗ו ֲאֶׁשַ֤ר ֶהָֽ ַוּי 
ַוָֽ  ֔ן  מ  ה  ְרֳּדַכִ֖י  ֵמָֽ ת־מ  ֶאָֽ ֶאְסֵּתֶ֛ר  ֶָׂ֧שם  ַוּת  ֑י  ְרֳּדכ  ְלמ  ִּיְּתנ ִּ֖ה 

ן:         מ ָֽ  ַעל־ֵּבִ֥ית ה 
 
ַוּתֵֹ֣וֶסף ֶאְסֵּת֗ר ַוְּתַדֵּברְ֙ ִלְפֵנֵ֣י ַהֶּמֶ֔לך ַוִּתֹּפִ֖ל ִלְפֵנֵ֣י  ג

ֵ֣ן   מ  ַעתְ֙ ה  ֶאת־ר  ֲעִבירְ֙  ְלַהָֽ ַוִּתְתַחֶּנן־לֹ֗ו  ַוֵּתְֵ֣בְּך  ֑יו  ַרְגל 
ֲחַׁשְבּתֹ֔ו ֲאֶׁשִ֥ר ח   ִג֔י ְוֵאתְ֙ ַמָֽ ֲאג  ים:  ה ָֽ ַׁשִ֖ב ַעל־ַהְּיהּוִדָֽ

ם  ד ֵ֣ק  ֑ב ַוּת  ה  ַוּיַֹ֤וֶׁשט ַהֶּמֶ֨לךְ֙ ְלֶאְסֵּת֔ר ֵאִ֖ת ַׁשְרִבֵ֣ט ַהּז 
ה ֶלך:  ַהֶּמָֽ ִלְפֵנִ֥י  ֲעֹמִ֖ד  ַּתָֽ ַוָֽ ִאם־ַעל־ ֶאְסֵּת֔ר  ַוִֹּ֠תאֶמר 

רְ֙   ב  ֵׁשַ֤ר ַהּד  ֗יו ְוכ  נ  ָ֧אִתי ֵחֵ֣ן ְלפ  צ  ַהֶּמֶ֨לך טָֹ֜וב ְוִאם־מ 
֑ ְּבֵעינ  ֲאִנִ֖י  ִ֥ה  ְוטֹוב  ַהֶּמֶ֔לך  ִׁשֵ֣יב ִלְפֵנֵ֣י  ְלה  ֵתֵ֞ב  ִיּכ  יו 

ִג֔י  ֲאג  ה ָֽ אְ֙  ֨ת  ן־ַהְּמד  ֶּבָֽ ַ֤ן  מ  ה  ֲחֶׁשֶָ֜בת  ַמָֽ ִר֗ים  ֶאת־ַהְּספ 
ל־  ְּבכ  ֲאֶׁשִ֖ר  ֶאת־ַהְּיהּוִד֔ים  ְלַאֵּבדְ֙  ַת֗ב  ּכ  ֲאֶׁשֵ֣ר 

ֶלך: ו ִ֖ה  ְמִדינִֹ֥ות ַהֶּמָֽ ע  ר  ִא֔יִתי ּב  ר  ַ֤ה אּוַכלְ֙ ְוָֽ כ  ִּכִ֠י ֵאיכ 
ר   ְוָֽ אּוַכלְ֙  ַ֤ה  כ  יכ  ְוֵאָֽ ֶאת־ַעִּמ֑י  ֵ֣א  ִא֔יִתי ֲאֶׁשר־ִיְמצ 

י:         ְּבָאְבַדִ֖ן מֹוַלְדִּתָֽ
 
֔ה  ז ַהַּמְלּכ  ְלֶאְסֵּתֵ֣ר  ֲאַחְׁשֵורׁשְ֙  ַהֶּמֶַ֤לך  ַוֹּי֨אֶמר 

ְלֶאְסֵּת֗ר  נ ַתִֵּ֣תי  ָ֜ן  מ  ֵבית־ה  ִהֵּנ֨ה  ַהְּיהּוִד֑י  ְרֳּדַכִ֖י  ְלמ  ּוָֽ
יים  ַלִ֥ח י דִֹ֖ו ַּבְּיהּוִדָֽ ֵע֔ץ ַעֶ֛ל ֲאֶׁשר־ׁש  לֵּ֣ו ַעל־ה  ְוֹאתֹוְ֙ ּת 

ח ים[:  עַ  ]ַּבְּיהּוִדָֽ ִּכְתבּ֨ו  ַּכּטַֹ֤וב ְוִַ֠אֶּתם  ל־ַהְּיהּוִדָ֜ים 
י־ יֵניֶכםְ֙ ְּבֵׁשֵ֣ם ַהֶּמֶ֔לך ְוִחְתמִּ֖ו ְּבַטַּבֵַ֣עת ַהֶּמֶ֑לך ִּכָֽ ְּבֵעָֽ
ְּבַטַּבִַ֥עת  ְוַנְחּתֶֹ֛ום  ְּבֵׁשם־ַהֶּמֶ֗לך  ֵ֣ב  ֲאֶׁשר־ִנְכּת  ֵ֞ב  ְכת 

יב:  ִׁשָֽ  ַהֶּמִֶ֖לך ֵאִ֥ין ְלה 
 
ַּבֹחֶ֨דׁש  ט ֵעת־ַהִִ֠היא  ּב ָֽ י־ַהֶּמֵֶ֣לך  ֹסְפֵרָֽ ְראֵּ֣ו  ַוִּיּק 

ְוֶעְׂשִרים֘ ּבֹו֒ ַהְּׁשִליִׁשָ֜י הּוא־ֹחֵֶ֣דׁש   ֵ֣ה  ֗ן ִּבְׁשלֹוׁש  ִסיו 
ְרֳּדַכֵ֣י ֶאל־ַהְּיהּוִדֶ֡ים ְוֶאֵ֣ל  ֵ֣ה מ  ל־ֲאֶׁשר־ִצּו  כ  ֵתֵ֣ב ְּכָֽ ַוִּיּכ 
׀  ֲאֶׁשֵ֣ר  ַהְּמִדינָֹ֜ות  ֵר֨י  ְוׂש  ים־ְוַהַּפחֹות֩  ֲאַחְׁשַּדְרְּפִנָֽ ה ָֽ
ְמִדינ ֔ה   ּוֵמָאהְ֙  ְוֶעְׂשִרַ֤ים  ֶׁשֵַ֣בע  ְוַעד־ּכּ֗וׁש  ֵמֹהֵּ֣דּו 

ְוַעִ֥ם ּ֔ה  ב  ִּכְכת  ּוְמִדינ הְ֙  ְוֶא֨ל־  ְמִדינ ַ֤ה  ִּכְלֹׁשנֹ֑ו  ִ֖ם  ע  ו 
ם:   ִ֖ם ְוִכְלׁשֹונ ָֽ ב   ַהְּיהּוִד֔ים ִּכְכת 



ַוִּיְכֹּת֗ב ְּבֵׁשםְ֙ ַהֶּמֵֶ֣לך ֲאַחְׁשֵורׁ֔ש ַוַּיְחֹּתִ֖ם ְּבַטַּבֵַ֣עת  י
ִצ֨ים ַּבּסּוִסָ֜ים ֹרְכֵבַ֤י   ר  ִרֶ֡ים ְּבַיד֩ ה  ַהֶּמֶ֑לך ַוִּיְׁשַלֵ֣ח ְספ 

ים: יא ִכָֽ ַרּמ  ִנ֔ים ְּבֵנִ֥י ה ָֽ ֲאַחְׁשְּתר  ֶרֶ֨כׁשְ֙ ה ָֽ ן  ֲאֶׁשר֩ נ ַת֨ ה 
ֵהל֘  ְלִהּק  ִע֗יר  ל־ִעיר־ו  ְּבכ  ֲאֶׁשֵ֣ר  ׀  ַלְּיהּוִדֵ֣ים  ַהֶּמֶָ֜לך 
ֶאת־  ּוְלַאֵּבָ֜ד  ֲהֹר֨ג  ְוַלָֽ ְלַהְׁשִמיד֩  ם֒  ֲעֹמֵ֣ד ַעל־ַנְפׁש  ְוַלָֽ
ְונ ִׁש֑ים  ַטֵ֣ף  ִ֖ם  ֹאת  ִרִ֥ים  ַהּצ  ּוְמִדינ ֶ֛ה  ַעָ֧ם  ל־ֵח֨יל  ּכ 

ֹוז: יב בָֽ ִ֖ם ל  ל  ל־ְמִדינִֹ֖ות ַהֶּמֵֶ֣לך  ּוְׁשל  ֔ד ְּבכ  ְּביֵֹ֣ום ֶאח 
ִ֖ר ֲאַחְׁשֵור֑ ׂש  ְׁשֵנים־ע  ְלֹחִֶ֥דׁש  ֶ֛ר  ׂש  ע  ִ֥ה  ִּבְׁשלֹוׁש  ֹוׁש 

יג ר:  ֲאד ָֽ תְ֙  הּוא־ֹחִֶ֥דׁש  ּד  ן  ֵַ֤תָֽ ְלִהּנ  ֗ב  ַהְּכת  ַּפְתֶׁשֵֶ֣גן 
ְוִלְהיֹ֨ות   ַעִּמ֑ים  ל־ה  ְלכ  לִּ֖וי  ּג  ּוְמִדינ ֔ה  ל־ְמִדינ ֵ֣ה  ְּבכ 
ַלּיֵֹ֣ום  ִתיִדיםְ֙[  ֲ ]עָֽ ִתוִדיםְ֙  ֲ עָֽ ]ַהְּיהּוִדַ֤ים[  ַהְּיהּוִדַ֤יים 

ם  ֶרֶ֨כׁשְ֙  : ידַהֶּז֔ה ְלִהּנ ֵקִ֖ם ֵמֹאְיֵביֶהָֽ ִצֵ֞ים ֹרְכֵבַ֤י ה  ר  ה 
ִּבְדַבֵ֣ר   ּוְדחּוִפִ֖ים  ִלִ֥ים  ְמֹבה  ְצאֶּ֛ו  י ָֽ ִנ֔ים  ֲאַחְׁשְּתר  ה ָֽ

ה:         ִ֥ת ִנְּתנ ִ֖ה ְּבׁשּוַׁשִ֥ן ַהִּביר ָֽ  ַהֶּמֶ֑לך ְוַהּד 
 
ֵ֣א ׀ ִמִּלְפֵנֵ֣י ַהֶּמֶ֗לך ִּבְלבַּ֤וׁש ַמְלכּותְ֙  טו ְרֳּדַכֵ֞י י צ  ּומ 

וְ  ֔ה  ְּגדֹול  בְ֙  ה  ז  ֲעֶטֶַ֤רת  ַוָֽ חּ֔ור  ו  ּבִּ֖וץ ְּתֵכֵֶ֣לת  ַתְכִרִ֥יך 
ה:  ח  ֵמָֽ ְוׂש  ִ֖ה  ֲהל  צ ָֽ ֔ן  ׁשּוׁש  ִעֵ֣יר  ְוה  ֑ן  מ  ְוַאְרּג 

ר:  טז ִויק ָֽ ׂשִ֖ן  ְוׂש  ֑ה  ְוִׂשְמח  ִ֖ה  ִ֥ה אֹור  ְית  ה ָֽ ַלְּיהּוִדַ֕ים 
ְמקֹוםְ֙   יז ִע֗יר  ו  ל־ִעֵ֣יר  ּוְבכ  ּוְמִדינ ָ֜ה  ל־ְמִדינ ֨ה  ּוְבכ 

ׂשֹוןְ֙   ְוׂש  ַ֤ה  ִׂשְמח  ַמִּג֔יַע  תֹוְ֙  ְוד  ְּדַבר־ַהֶּמֶַ֤לך  ֲאֶׁש֨ר 
ֶ֨רץְ֙  ַלְּיהּוִד֔י א  ַעֵּמַ֤י ה  ם ִמְׁשֶּתִ֖ה ְויֵֹ֣ום טֹ֑וב ְוַרִּבֵ֞ים ֵמָֽ

ם:  ַחד־ַהְּיהּוִדִ֖ים ֲעֵליֶהָֽ י־נ ַפִ֥ל ַּפָֽ ֲהִד֔ים ִּכָֽ ְתַיָֽ ִמָֽ
 



֨ה  א ֗ר ִּבְׁשלֹוׁש  ֨ר ֹחֶָ֜דׁש הּוא־ֹחֵֶ֣דׁש ֲאד  ׂש  ּוִבְׁשֵנים֩ ע 
תִֹ֖ו   ְוד  ְּדַבר־ַהֶּמֶֶ֛לך  ִהִּגָ֧יַע  ֲאֶׁש֨ר  ּבֹ֔ו  יֹוםְ֙  ִ֥ר  ׂש  ע 

ַהְּיהּוִדיםְ֙ ְלֵהע   ֹאְיֵבַ֤י  ִׂשְּברָּ֜ו  ֲאֶׁש֨ר  ַּבּיֹ֗ום  ׂשֹ֑ות 
ִיְׁשְלטָּ֧ו   ֲאֶׁש֨ר  הּ֔וא  ֲהפֵֹ֣וך  ְוַנָֽ ֶה֔ם  ּב  ִלְׁשלֵֹ֣וט 

ב ם:  ְּבׂשְנֵאיֶהָֽ ה  ֵהִּ֖מ  ַהְּיהּוִדָ֜ים  ַהְּיהּוִדֶ֛ים  ֲהלּ֨ו  ִנְקָֽ
ל־ְמִדינֹותְ֙ ַהֶּמֵֶ֣לך ֳאַחְׁשֵורֹ֔וׁש ִלְׁשלֵַ֣ח  ֵריֶה֗ם ְּבכ  ְּבע 

ְוִאיׁשְ֙ ל ֑ם  ת  ע  י־י ֔ד ִּבְמַבְקֵׁשִ֖י ר ָֽ ִּכָֽ ִלְפֵניֶה֔ם  ַמֵ֣ד  א־ע 
ים: ג ַעִּמָֽ ל־ה  ִ֖ם ַעל־ּכ  ֵר֨י ַהְּמִדינָֹ֜ות  נ ַפִ֥ל ַּפְחּד  ל־ׂש  ְוכ 

ֲאֶׁשֵ֣ר  הְ֙  אכ  ַהְּמל  ְוֹעֵׂשַ֤י  ְוַהַּפחֹ֗ות  ֲאַחְׁשַּדְרְּפִנֵ֣ים  ְוה ָֽ
ַחד־ ַּפָֽ י־נ ַפִ֥ל  ִּכָֽ ֶאת־ַהְּיהּוִד֑ים  ְמַנְּׂשִאִ֖ים  ַלֶּמֶ֔לך 

ם: ד ְרֳּדַכִ֖י ֲעֵליֶהָֽ ְרֳּדַכיְ֙ ּבְ  מ  ַ֤דֹול מ  י־ג  ֵבֵ֣ית ַהֶּמֶ֔לך  ִּכָֽ
ְרֳּדַכִ֖י   מ  ִאִ֥יׁש  י־ה  ִּכָֽ ל־ַהְּמִדינֹ֑ות  ְּבכ  הֹוֵלֵ֣ך  ְמעִֹ֖ו  ְוׁש 

ֹול:       ה דָֽ ל־ֹאְֵ֣יֵביֶה֔ם   הֹוֵלִ֥ך ְוג  ַוַּיּכַּ֤ו ַהְּיהּוִדיםְ֙ ְּבכ 
ְבׂשְנֵאיֶהִ֖ם   ֲעׂשִּ֥ו  ַוַּיָֽ ֑ן  ְוַאְבד  ְוֶהִֶ֖רג  ַמַּכת־ֶחִֶ֥רב 

ם:    ִּכְרצֹונ ָֽ
 
ְואַ  ו ַהְּיהּוִדיםְ֙  ְרגַּ֤ו  ה  ֗ה  ַהִּביר  ֲחֵמִׁ֥ש ּוְבׁשּוַׁשֵ֣ן  ֵּב֔ד 

ז יׁש:  ִאָֽ ְלפִֹ֖ון   ֵמאִֹ֖ות  ַּדָֽ ׀  ְוֵאִ֥ת  א  ֶ֛ת  ַּפְרַׁשְנּד  ׀  ְוֵאָ֧ת 
א: ח ת  א ְוֵאִ֥ת ׀ ֲאַדְלי ִ֖א  ְוֵאִ֥ת ׀ ַאְסּפ ָֽ ֶ֛ת  ְוֵאָ֧ת ׀ ּפֹור 
א: ט ת  אְ֙ ְוֵאֵ֣ת ׀ ֲאִריַס֔י   ְוֵאִ֥ת ׀ ֲאִריד ָֽ ְוֵאַ֤ת ׀ ַּפְרַמְׁ֨שּת 

א: י ת  ן־ֲעִֶׂ֠שֶרת ְּבֵנ֨י ה   ְוֵאִ֥ת ׀ ֲאִרַדִ֖י ְוֵאִ֥ת ׀ ַוְיז ָֽ ָ֧ן ֶּבָֽ מ 
ְלחִּ֖ו   ׁש  לִ֥א  ֔ה  ּוַבִּ֨בּז  ֑גּו  ר  ה  ַהְּיהּוִדִ֖ים  ֹצֵרִ֥ר  א  ֶ֛ת  ַהְּמד 

יא ם:  ֲהרּוִגֶ֛ים  ֶאת־י ד ָֽ ַהָֽ ִמְסַּפָ֧ר  ֵ֣א  ּב  ַההּ֗וא  ַּבּיֵֹ֣ום 
יב ֶלך:        ַהֶּמָֽ ִלְפֵנִ֥י  ִ֖ה  ַהִּביר  ַוֹּי֨אֶמר  ְּבׁשּוַׁשִ֥ן 

ְרגּו֩   ה  ֶ֡ה  ַהִּביר  ְּבׁשּוַׁשֵ֣ן  ֗ה  ַהַּמְלּכ  ְלֶאְסֵּתֵ֣ר  ַהֶּמֶָ֜לך 
ֲעֶׂשֵֶ֣רת ַהְּיהּוִד֨י ְוֵאתְ֙  ִא֗יׁש  ֵמאֵֹ֣ות  ֲחֵמָׁ֧ש  ְוַאֵּבָ֜ד  ם 

ּוַמה־  ׂשּ֑ו  ע  ֶמֵ֣ה  ַהֶּמִֶ֖לך  ְמִדינִֹ֥ות  ֶ֛ר  ִּבְׁשא  ֔ן  מ  י־ה  ְּבֵנָֽ
ׂש:  ְוֵתע ָֽ עִֹ֖וד  ֵתִ֥ך  ׁש  ּוַמה־ַּבּק  ֔ך  ל  ן  ֵֵ֣תָֽ ְוִיּנ  ֵתךְ֙  ל  ְּׁשֵאָֽ

ַּגם־  יג ִיּנ ֵתֵ֣ן  טֹ֔וב  ִאם־ַעל־ַהֶּמֵֶ֣לך  ֶאְסֵּתרְ֙  ַוֹּתַ֤אֶמר 
֗ר ַלְּיהּוִדיםְ֙ ֲאֶׁשֵ֣ר ְּבׁש ח  ֲעׂשִֹ֖ות ְּכַדֵ֣ת ַהּיֹ֑ום  מ  ֔ן ַלָֽ ּוׁש 

יד ץ:  ֵעָֽ ַעל־ה  ִיְתלִּ֥ו  ִ֖ן  מ  י־ה  ְּבֵנָֽ ֲעֶׂשִֶ֥רת  ַוֹּיַ֤אֶמר  ְוֵאֶ֛ת 
ְוֵאֶ֛ת  ֑ן  ְּבׁשּוׁש  ִ֖ת  ּד  ַוִּתּנ ֵתִ֥ן  ֵּכ֔ן  ׂשֵֹ֣ות  ע  ְלֵהָֽ ַהֶּמֶ֨לךְ֙ 

טו ּו:  לָֽ ּת  ִ֖ן  מ  י־ה  ְּבֵנָֽ ַהְּיהּוִדֵ֣יים  ֲעֶׂשִֶ֥רת  ֲהלֵּ֞ו  ּק ָֽ ַוִּיָֽ
֗ן ַּגִ֠ם ְּביֵֹ֣ום ַא רְ֙ ]ַהְּיהּוִדֵ֣ים[ ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוׁש  ׂש  ַ֤ה ע  ע  ְרּב 



ִא֑יׁש  ֵמאִֹ֖ות  ְׁשלִׁ֥ש  ֔ן  ְבׁשּוׁש  ַהְרגֵּ֣ו  ַוַּיָֽ ֔ר  ֲאד  ְלֹחֵֶ֣דׁש 
ם:  ְלחִּ֖ו ֶאת־י ד ָֽ ֔ה לִ֥א ׁש   ּוַבִּ֨בּז 

 
ֲהלֵּ֣ו  טז ֵ֣ר ַהְּיהּוִדֶ֡ים ֲאֶׁשר֩ ִּבְמִדינֹ֨ות ַהֶּמֶָ֜לך ִנְקָֽ ּוְׁשא 

ֹרגְ֙   ְוה  ֵמֹאְֵ֣יֵביֶה֔ם  ְונֹ֨וַחְ֙  ֗ם  ַעל־ַנְפׁש  ֹמֵ֣ד  ְוע  ׀ 
ְוִׁש  ִ֥ה  ֲחִמּׁש  לִ֥א ְּבׂשְֵ֣נֵאיֶה֔ם  ֔ה  ּוַבִּ֨בּז  ֶ֑לף  א  ְבִעִ֖ים 

יז ם:  ֶאת־י ד ָֽ ְלחִּ֖ו  ְלֹחֵֶ֣דׁש  ׁש ָֽ ִ֖ר  ׂש  ע  ִ֥ה  ְּביֹום־ְׁשלׁש 
יִֹ֖ום  ֹאתֹ֔ו  ׂשֵ֣ה  ְוע  ּבֹ֔ו  רְ֙  ׂש  ע  ַ֤ה  ע  ְּבַאְרּב  ְונֹ֗וַח  ֑ר  ֲאד 

יח ה:  ְוִׂשְמח ָֽ ]ְוַהְּיהּוִדֵ֣ים[     ִמְׁשֶּתִ֥ה  ְוַהְּיהּוִדֵ֣יים 
ּבֹ֔ו  רְ֙  ׂש  ע  ַ֤ה  ִּבְׁשלׁש  ֲהלּוְ֙  ִנְקָֽ ֗ן  ֲאֶׁשר־ְּבׁשּוׁש 

ִ֥ ע  ׂשֵ֣ה ּוְבַאְרּב  רְ֙ ּבֹ֔ו ְוע  ׂש  ַ֤ה ע  ֲחִמּׁש  ִ֖ר ּבֹ֑ו ְונֹ֗וַח ַּבָֽ ׂש  ה ע 
יט ה:  ְוִׂשְמח ָֽ ִמְׁשֶּתִ֥ה  יִֹ֖ום  ַהְּיהּוִדֵ֣ים  ֹאתֹ֔ו  ַעל־ֵּכֵ֞ן 

זֹות֒   ַהְּפר  ֵרֵ֣י  ְּבע  ַהּיְׁשִבים֘  ִז֗ים[  ]ַהְּפר  וִז֗ים  ַהְּפר 
ִ֥ה  ֔ר ִׂשְמח  רְ֙ ְלֹחֵֶ֣דׁש ֲאד  ׂש  ַ֤ה ע  ע  ֹעִׂש֗ים ֵאִ֠ת יֵֹ֣ום ַאְרּב 

הּו:       ּוִמְׁשֶּתִ֖ה ְויֵֹ֣ום טֹ֑וב ּוִמׁשְ  נִֹ֖ות ִאִ֥יׁש ְלֵרֵעָֽ  לִֹ֥וַח מ 
 
ַוִּיְׁשַל֨ח  כ ֵאֶּ֑לה  ה  ִרִ֖ים  ֶאת־ַהְּדב  ְרֳּדַכ֔י  מ  ַוִּיְכֹּתֵ֣ב 

ל־ְמִדינֹותְ֙  ְּבכ  ֲאֶׁשרְ֙  ל־ַהְּיהּוִד֗ים  ֶאל־ּכ  ִרָ֜ים  ְספ 
ים:  ְרחֹוִקָֽ ְוה  ַהְּקרֹוִבִ֖ים  ֲאַחְׁשֵורֹ֔וׁש  ַהֶּמֵֶ֣לך 

ַ֤ כא ע  ה ְלַקֵּים֘ ֲעֵליֶהם֒ ִלְהיֵֹ֣ות ֹעִׂש֗ים ֵאִ֠ת יֵֹ֣ום ַאְרּב 
ל־ ִ֖ר ּבֹ֑ו ְּבכ  ׂש  ִ֥ה ע  ֔ר ְוֵאֶ֛ת יֹום־ֲחִמּׁש  רְ֙ ְלֹחֵֶ֣דׁש ֲאד  ׂש  ע 

ה: כב נ ָֽ נ ִ֖ה ְוׁש  ֶהַ֤ם ַהְּיהּוִדיםְ֙  ׁש  ִמ֗ים ֲאֶׁשר־נ ֨חּו ב  ַּכּי 
גֹוןְ֙   ִמּי  ֶהַ֤ם  ל  ֶנְהַּפ֨ך  ֲאֶׁשר֩  ְוַהֹחֶ֗דׁש  ֵמאֵֹ֣וְיֵביֶה֔ם 
ְיֵמיְ֙  ֗ם  אֹות  ֲעׂשֵֹ֣ות  ַלָֽ טֹ֑וב  ְליֵֹ֣ום  ּוֵמֵאִֶ֖בל  ֔ה  ְלִׂשְמח 

 ֔ ְוִׂשְמח  ְלֵרֵע֔הּו  ִמְׁשֶּתֵ֣ה  ִאֵ֣יׁש  נֹותְ֙  מ  ּוִמְׁשלַֹ֤וַח  ה 
ים: כג ֶאְבֹיִנָֽ נִֹ֖ות ל ָֽ ְוִקֵּבלְ֙ ַהְּיהּוִד֔ים ֵאִ֥ת ֲאֶׁשר־ ּוַמּת 

ם:   ֲאֵליֶהָֽ ְרֳּדַכִ֖י  מ  ַתִ֥ב  ֲאֶׁשר־ּכ  ְוֵאֶ֛ת  ֲעׂשֹ֑ות  ַלָֽ ֵהֵחִּ֖לּו 
ל־ַהְּיהּוִד֔ים  כד ִג֗י ֹצֵררְ֙ ּכ  ֲאג  א ה ָֽ ָ֜ת  ן־ַהְּמד  ֨ן ֶּבָֽ מ  ִּכי֩ ה 

֑ ְלַאְּבד  ַעל־ַהְּיהּוִדִ֖ים  ַׁשִ֥ב  הֵּ֣וא ח  ּפּורְ֙  ְוִהִּפִ֥ל  ם 
ם: כה ְלַאְּבד ָֽ ִ֖ם ּוָֽ ֔ל ְלֻהּמ  ּה֘ ִלְפֵנֵ֣י ַהֶּמֶלך֒   ַהּגֹור  ּוְבֹבא 

ֲאֶׁשר־ ֶ֛ה  ע  ר  ה  ֲחַׁשְבּתָֹ֧ו  ַמָֽ י ׁשֵּ֞וב  ִעם־ַהֵּסֶ֔פר  ָאַמֵ֣ר 
ְוֶאת־  ֹאתֶֹ֛ו  לִּ֥ו  ְות  ַעל־ֹראׁשֹ֑ו  ַעל־ַהְּיהּוִדִ֖ים  ַׁשִ֥ב  ח 

כו ץ:  ֵעָֽ ַעל־ה  נ ִ֖יו  ֵאֶַּ֤לה  ּב  ה  ִמ֨ים  ַלּי  ְראּו֩  ק ָֽ ַעל־ֵּכֶ֡ן 
 ּוִריםְ֙ ַעל־ֵׁשֵ֣ם ַהּפּ֔ור פ
 

אֵּ֣ו ַעל־ ה־ר  ִאֶּגֵֶ֣רת ַהֹּז֑את ּומ ָֽ ל־ִּדְבֵרִ֖י ה  ַעל־ֵּכַ֕ן ַעל־ּכ 
ם: כז ִ֥ה ִהִּגִ֖יַע ֲאֵליֶהָֽ ה ּומ  ֔כ  ִקְּימֵּ֣ו ְוִקְּבֻלֵ֣ ]ְוִקְּבלֵּ֣ו[   ּכ 



ל־ַהִּנְלִוַ֤ים  ָ֜ם ְוַע֨ל ּכ  ַהְּיהּוִדים֩ ׀ ֲעֵליֶה֨ם ׀ ְוַעל־ַזְרע 
ֲעבֹ֔ור ִלְהיֵֹ֣ות ֹעִׂש֗י ִמיםְ֙ ֲעֵליֶהםְ֙ ְולֵ֣א ַיָֽ ם ֵאֵ֣ת ְׁשֵנַ֤י ַהּי 

ה:   נ ָֽ ְוׁש  נ ִ֖ה  ל־ׁש  ְּבכ  ְוִכְזַמּנ ֑ם  ִ֖ם  ב  ִּכְכת  ֵאֶּ֔לה  ה 
ל־ּדֵֹ֣ור  כח ְּבכ  ֲעִׂשָ֜ים  ְוַנָֽ ִר֨ים  ִנְזּכ  ִֵ֠אֶּלה  ה  ִמֵ֣ים  ְוַהּי 

ְוִעֵ֣יר   ּוְמִדינ ִ֖ה  ְמִדינ ִ֥ה  ֔ה  ח  ּוִמְׁשּפ  הְ֙  ח  ִמְׁשּפ  דֹ֗ור  ו 
ִמּתֵֹ֣וך ַעְברּוְ֙  ַיָֽ לַ֤א  ֵאֶּ֗לה  ה  ַהּפּוִרֵ֣ים  ִויֵמֵ֞י  ִע֑יר   ו 

ם:        ִ֖ם לא־י סִּ֥וף ִמַּזְרע ָֽ  ַהְּיהּוִד֔ים ְוִזְכר 
 

ְרֳּדַכִ֥י   כט ָ֧ה ַבת־ֲאִביַחִֶ֛יל ּומ  ַוִִּ֠תְכֹּתב ֶאְסֵּת֨ר ַהַּמְלּכ 
ַהּפּוִרֶ֛ים  ִאֶּגֶָ֧רת  ֵאֵ֣ת  ְלַקֵּי֗ם  ל־ֹּתֶ֑קף  ֶאת־ּכ  ַהְּיהּוִדִ֖י 

ל ית:  ַהֵּׁשִנָֽ ל־ ַהֹּזִ֖את  ֶאל־ּכ  ִרָ֜ים  ְספ  ַוִּיְׁשַל֨ח 
ְוֶעְׂשִרַ֤ ֶאל־ֶׁשַ֨בע  ְמִדינ ֔ה ַהְּיהּוִד֗ים  ּוֵמָאהְ֙  ים 

ת: לא לִֹ֖ום ֶוֱאֶמָֽ ְלַקֵּיֶ֡ם  ַמְלכִּ֖ות ֲאַחְׁשֵורֹ֑וׁש ִּדְבֵרִ֥י ׁש 
ִקַּי֨ם  ֲאֶׁשר֩  ַּכָֽ ִּבְזַמֵּניֶה֗ם  ֵאֶָּ֜לה  ה  ַהֻּפִר֨ים  ֵאת־ְיֵמי֩ 
ֲאֶׁשֶ֛ר  ְוַכָֽ ֔ה  ְוֶאְסֵּתֵ֣ר ַהַּמְלּכ  ְרֳּדַכַ֤י ַהְּיהּוִדיְ֙  ֲעֵליֶהָ֜ם מ 

הַ  ִּדְבֵרִ֥י  ֑ם  ְוַעל־ַזְרע  ִ֖ם  ַעל־ַנְפׁש  ֹּצמִֹ֖ות  ִקְּימִּ֥ו 
ם:   ת ָֽ ֲעק   ְוַזָֽ

 
ֵאֶּ֑לה  לב ה  ַהֻּפִרִ֖ים  ִּדְבֵרִ֥י  ִקַּיַ֕ם  ֶאְסֵּת֔ר  ֲאַמֵ֣ר  ּוַמָֽ

ֶפר:  ִ֖ב ַּבֵּסָֽ  ְוִנְכּת 

 



ַחְׁש  א ֲ ֶׂשם֩ ַהֶּמֶ֨לך אָֽ ַחְׁשֵורָֹ֧וׁש[ ׀ ַמֶ֛ס ַעל־ ַוּי  ֲ ֵרָׁ֧ש׀ ]אָֽ
ם: ב ַהּי ָֽ ְוִאֵּיִ֥י  ִֶ֖רץ  א  תֹ֔ו   ה  ְקּפֹוְ֙ ּוְגבֵּ֣ור  ֲעֵׂשַ֤ה ת  ל־ַמָֽ ְוכ 

ֲהלֹוא־ ּו ַהֶּמֶ֑לך  ִּגְּדלִֹ֖ו  ֲאֶׁשִ֥ר  ְרֳּדַכ֔י  ְּגֻדַּלֵ֣ת מ  ַׁשתְ֙  ר  פ 
ַדִ֥י   מ  ְלַמְלֵכִ֖י  ִמ֔ים  ַהּי  ִּדְבֵרֵ֣י  ַעל־ֵסֶ֨פרְ֙  ְּכתּוִב֗ים  ֵהֵ֣ם 

ג ס:  ר ָֽ ַלֶּמֵֶ֣לך  ּופ  ִמְׁשֶנהְ֙  ַהְּיהּוִד֗י  ְרֳּדַכֵ֣י  מ  ׀  ִּכֵ֣י 
֑יו  ֶאח  ְלֹרֵ֣ב  צִּ֖וי  ְור  ַלְּיהּוִד֔ים  ְוג דֹולְ֙  ֲאַחְׁשֵורֹ֔וׁש 

ֹו:ֹּדֵרִׁ֥ש טֹובְ֙ ְלעַ  ל־ַזְרעָֽ לִֹ֖ום ְלכ   ּמֹ֔ו ְוֹדֵבִ֥ר ׁש 


