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 אסתר פרק ד
ַכי, ָיַדע ֶאת א ְבתךְֹך ְבָגָדיו, ַויְִּלַבש ַשק ָוֵאֶפר; ַוֵיצֵ -ֲאֶשר ַנֲעָשה, ַויְִּקַרע ָמְרדֳַּכי ֶאת-ָכל-א ּוָמְרדֳּ

, ַשַער ַהֶמֶלךְ -ַהֶמֶלְך: כִּי ֵאין ָלבךֹא ֶאל-רָהעִּיר, ַויְִּזַעק ְזָעָקה ְגדךָֹלה ּוָמָרה. ב ַוָיבךֹא, ַעד לְִּפֵני ַשעַ 
, ֵאֶבל ָגדךֹל ַלְיהּודִּים--ַהֶמֶלְך ְוָדתךֹ ַמגִּיעַ -ְמדִּיָנה ּוְמדִּיָנה, ְמקךֹם ֲאֶשר ְדַבר-בְִּלבּוש ָשק. גּוְבָכל

ְסֵפד; ַשק ָוֵאֶפר, ֻיַצע ָלַרבִּים. ד ותבואינה )ַוָתבךֹ יֶסיהָ ְוצךֹם ּוְבכִּי ּומִּ ּו , ַוַיגִּידאָנה( ַנֲערךֹת ֶאְסֵתר ְוָסרִּ
ְשַלח ְבָגדִּים ְלַהְלבִּיש ֶאת ְתַחְלַחל ַהַמְלָכה, ְמאֹד; ַותִּ יר ַשּקךֹ ֵמָעלָ -ָלּה, ַותִּ ַכי, ּוְלָהסִּ ְולֹא --יוָמְרדֳּ
יד  ָסרִּיֵסי ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר ֶהֱעמִּ ְקָרא ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך מִּ ֵבל. ה ַותִּ ָכי-ְלָפֶניָה, ַוְתַצֵּוהּו, ַעלקִּ ָלַדַעת --ָמְרדֳּ

-דַהֶמֶלְך. ז ַוַיגֶ -ְרחךֹב ָהעִּיר, ֲאֶשר לְִּפֵני ַשַער-ֶאל--ָמְרדֳָּכי-ֶזה. ו ַוֵיֵצא ֲהָתְך, ֶאל-ַמה-ֶזה, ְוַעל-ַמה
ַכי, ֵאת ָכל גְִּנֵזי ַהֶמֶלְך -ָמן לְִּשקךֹל ַעלֲאֶשר ָקָרהּו; ְוֵאת ָפָרַשת ַהֶכֶסף, ֲאֶשר ָאַמר הָ -לךֹ ָמְרדֳּ

יָדם,-ַהָדת ֲאֶשר-ַפְתֶשֶגן ְכָתב-ְלַאְבָדם. ח ְוֶאת--ביהודיים )ַבְיהּודִּים( --ָנַתן לךֹ נִַּתן ְבשּוָשן ְלַהְשמִּ
ְתַחנֶ -ֶאְסֵתר, ּוְלַהגִּיד ָלּה; ּוְלַצּוךֹת ָעֶליָה, ָלבךֹא ֶאל-ְלַהְראךֹת ֶאת ְלָפנָ -ןַהֶמֶלְך ְלהִּ -ַעל--יולךֹ ּוְלַבֵּקש מִּ

ָכי. י ַותֹאֶמר ֶאסְ  -לֵתר ַלֲהָתְך, ַוְתַצֵּוהּו אֶ ַעָמּה. ט ַוָיבךֹא, ֲהָתְך; ַוַיֵגד ְלֶאְסֵתר, ֵאת דְִּבֵרי ָמְרדֳּ
ָכי. יא ָכל יש וְ -ְמדִּינךֹת ַהֶמֶלְך יְֹדעִּים, ֲאֶשר ָכל-ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ְוַעם-ָמְרדֳּ ָשה ֲאֶשר ָיבךֹאאִּ -ֶאל-אִּ

ית ֲאֶשר לֹא-ַהֶמֶלְך ֶאל יט-ֶהָחֵצר ַהְפנִּימִּ ית, ְלַבד ֵמֲאֶשר יךֹשִּ -לךֹ ַהֶמֶלְך ֶאת-יִָּּקֵרא ַאַחת ָדתךֹ ְלָהמִּ
י ָלבךֹא ֶאל ים יךֹם. יב ַוַיגִּ --ַהֶמֶלךְ -ַשְרבִּיט ַהָזָהב, ְוָחָיה; ַוֲאנִּי, לֹא נְִּקֵראתִּ ָכי, ֶזה, ְשלךֹשִּ ידּו ְלָמְרדֳּ

יב ֶאל ַכי, ְלָהשִּ ָמֵלט בֵ -ֶאְסֵתר: ַאל-ֵאת דְִּבֵרי ֶאְסֵתר. יג ַויֹאֶמר ָמְרדֳּ י ְבַנְפֵשְך, ְלהִּ ַהֶמֶלְך -יתְתַדמִּ
ָכל י, ָבֵעת ַהזֹאת-ַהְיהּודִּים. יד כִּי אִּם-מִּ ָמקךֹם ֶרַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמךֹד ַלְיהּודִּים --ַהֲחֵרש ַתֲחרִּישִּ מִּ

י יךֵֹדעַ -ַאֵחר, ְוַאְת ּוֵבית יְך תֹאֵבדּו; ּומִּ ַגַעְת ַלַמְלכּות. טו ַותֹאמֶ -אִּם--ָאבִּ ר ֶאְסֵתר, ְלֵעת ָכזֹאת, הִּ
יב ֶאל -ַאלתֹאְכלּו וְ -ַאלַהְיהּודִּים ַהנְִּמְצאִּים ְבשּוָשן, ְוצּומּו ָעַלי וְ -ָכל-ָמְרדֳָּכי. טז ֵלְך ְכנךֹס ֶאת-ְלָהשִּ

ים ַלְיָלה ָויךֹם ְשתּו ְשלֶֹשת ָימִּ -ַהֶמֶלְך, ֲאֶשר לֹא-ֲאנִּי ְוַנֲערַֹתי, ָאצּום ֵכן; ּוְבֵכן ָאבךֹא ֶאל-ַגם--תִּ
ָכי; ַוַיַעש, ְככֹל ֲאֶשר י. יז ַוַיֲעבֹר, ָמְרדֳּ י, ָאָבְדתִּ  צְִּּוָתה ָעָליו ֶאְסֵתר.-ַכָדת, ְוַכֲאֶשר ָאַבְדתִּ
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