"לעשות אותם ימי משתה ושמחה
ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים"

מגילת

אסתר
לפורים

לע"נ ד"ר אריה (ליאון) קרוניץ ז"ל
חג פורים הוא החג הכי שמח ,וגם החג הכי מאחד .הכי של כולנו.

בפורים אפשר להרגיש שאנחנו משפחה יהודית אחת גדולה :צעירים ומבוגרים ,חילונים וחרדים,
גברים ונשים ,מכל העדות ומכל התפוצות.
קוראים ביחד את הסיפור המופלא של מגילת אסתר ומתחברים זה לזה במנות שאנו שולחים איש לרעהו.
אופיו של חג פורים ממחיש לנו שוב ,שאנחנו תמיד איש בשביל רעהו בכל זמן ובכל מקום.
זה גם הערך שמלווה את הפעילות של 'יחד מבית רשת אור תורה סטון' ו'ארגון רבני צהר'.
שני הארגונים עוסקים בחיזוק הזהות היהודית ובחיבור למורשת תוך דיאלוג מתמיד של כל חלקי החברה היהודית.
'צהר' ו'אור תורה סטון' חברו יחד לפרויקט קריאת המגילה כדי להגיע לאנשים רבים ככל האפשר,
המעוניינים לחוות יחדיו את שמחת החג וערכיו.

אנחנו שמחים שבאתם גם אתם לחגוג איתנו את חג הפורים ולהיות חלק מחוויה משמעותית של שמחה ואחדות

פורים שמח!
מאחלים,

‘יחד מבית רשת אור תורה סטון‘ ו‘ארגון רבני צהר‘
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תיקון לכולם

רקע היסטורי

ברכות לפני מקרא המגילה
ברוך אתה י-י א-להינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותיו וצונו על מקרא מגלה.

חג פורים נקבע על הצלת היהודים
בתקופת האימפריה הפרסית
בשנת  586לפני הספירה ירושלים נכנעת
לבבליים ,נחרב בית המקדש הראשון
ומתחילה גלות בבל
בשנת  539לפנה"ס – כובש כורש
מלך פרס את בבל
בשנת  538לפנה"ס – הצהרת כורש הנותנת
רשות ליהודים לחזור ולבנות את בית המקדש

ברוך אתה י-י א-להינו מלך העולם שעשה נסים
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

התיעצות
מלכותית
דחופה – מה
עושים?!

ברוך אתה י-י א-להינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

בשנת  516לפנה"ס – ייסוד בית
המקדש השני
לאחר מלכות כורש ישב על כסא האימפריה
נכדו ,דריווש הראשון ,עד שנת  486לפנה"ס

גזר הדין על
ושתי :הדחה
בגין פגיעה
בכבוד המלך

לאחר מותו ב  485לפנה"ס עלה לשלטון
כסרכסס ,הוא אחשורוש וכאן מתחיל
סיפור המגילה

ייחודו של פורים
החג נחוג בזכות תושייתה של אישה,
אסתר המלכה
זהו החג היחיד בלוח השנה העברי שפוצל
לשני ימים :הרוב חוגגים בי"ד באדר ובערים
שהיו מוקפות חומה בזמן יהושע בן נון ,חוגגים
בט"ו אדר
המסרים המרכזיים של החג הם:
החשיבות של אחדות העם בעתות צרה,
מרכזיות השמחה בחיינו כיחידים וכעם,
והצורך לומר תודה על ניסים ונפלאות – גלויים
ונסתרים – שפוקדים את חיינו.
רעיון נוסף שמתגלה במגילה הוא שמאחורי
כל השתלשלות הסיפור עומד ה' בצורה נסתרת.
שמו של ה' אינו מופיע במגילה כלל ,אך הוא
שוזר את עלילות החיים מאחורי הקלעים

נעים להכיר:
אחשוורוש

משתה מצומצם
הכניסה
למקומיים בלבד

לע"נ ד"ר אריה (ליאון) קרוניץ ז"ל
ד"ר אריה (ליאון) קרוניץ נולד ב– 1917בקלצק
פולין ונפטר בשנת  1985במונטריאול ,קנדה.
בצעירותו התחנך בישיבה תורנית ,ואח"כ
סיים את לימודיו האקדמאים כדוקטור לחינוך
יהודי .ד"ר קרוניץ הקדיש את חייו לעם היהודי
ולמדינת ישראל כמחנך מוביל ,כמנהיג ציוני
וכפעיל בקהילה היהודית ,וחייו היוו דוגמה
לגישור בין כל חלקי העם .הוא היה פעיל
במגוון רחב של ארגונים יהודיים וציוניים ,מתוך
אמונה שזהו אמצעי חיוני לאיחוד כל יהודיי
קנדה הציוניים ,דתיים וחילוניים ,ימין ושמאל
כאחד .הוא האמין בדבקות כי יותר מרכיבי
זהות מחברים בינינו כיהודים מאלו המפרידים
בינינו .ד"ר קרוניץ כיהן במספר תפקידי מפתח
בקהילה היהודית ,ביניהם בפדרציה הציונית של
קנדה ,בהסתדרות הציונית העולמית ובקונגרס
היהודי העולמי .הוא היה אישיות מוערכת
בקרב רבים ממנהיגי האומה ,והללו נעזרו בו,
בחוכמתו ובתבונתו ,בעיקר בכל הנוגע לקשרים
עם יהדות התפוצות .בנוסף למחויבותו הגדולה
לקהילה ולעם היהודי ,ד"ר קרוניץ היה איש
משפחה מסור ,שהנאתו הגדולה ביותר הייתה
לבלות בחיק הקרובים החשובים לו.

גם לנשים
מגיע משתה

אחשוורוש דורש
מהמלכה ושתי
להגיע ולהראות
לכולם מי הכי
יפה בעיר.
ושתי מסרבת –
קץ השובינזם

פרק א

ימי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש :הּוא ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁשַ ,ה ּמֹ ֵלְך ֵמהֹּדּו וְ ַעד–
א וַ יְ ִהיִּ ,ב ֵ
ם––כׁ ֶש ֶבת
ְּ
ּומ ָאהְ ,מ ִדינָ ה .ב ַּב ָּי ִמיםָ ,ה ֵה
ּכּוׁש––ש ַבע וְ ֶע ְש ִׂרים ֵ
ֶׁ
ירה .ג
ׁשּושן ַה ִּב ָ
ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁשַ ,על ִּכ ֵּסא ַמ ְלכּותֹוֲ ,א ׁ ֶשרְּ ,ב ׁ ַ
ל–ש ָׂריו וַ ֲע ָב ָדיוֵ :חיל
ִּב ׁ ְשנַ ת ׁ ָשלֹוׁשְ ,ל ָמ ְלכֹוָ ,ע ָשׂה ִמ ׁ ְש ֶּתהְ ,ל ָכ ָ
ינֹות––ל ָפנָ יו .ד ְּב ַה ְראֹתֹו,
ְ
ּומ ַדיַ ,ה ַּפ ְר ְּת ִמים וְ ָש ֵׂרי ַה ְּמ ִד
ָּפ ַרס ָ
דּולתֹו; יָ ִמים
ֶאת–ע ׁ ֶֹשר ְּכבֹוד ַמ ְלכּותֹו ,וְ ֶאת–יְ ָקרִּ ,ת ְפ ֶא ֶרת ְּג ָּ
ּוב ְמלֹואת ַה ָּי ִמים ָה ֵא ֶּלהָ ,ע ָשׂה
ּומ ַאת יֹום .ה ִ
ַר ִּביםְ ׁ ,שמֹונִ ים ְ
ירה ְל ִמ ָּגדֹול וְ ַעד–
ׁשּושן ַה ִּב ָ
ל–ה ָעם ַה ִּנ ְמ ְצ ִאים ְּב ׁ ַ
ַה ֶּמ ֶלְך ְל ָכ ָ
יתן ַה ֶּמ ֶלְך .ו חּור
ה––ש ְב ַעת יָ ִמיםַּ :ב ֲח ַצרִּ ,ג ַּנת ִּב ַ
ָק ָטן ִמ ׁ ְש ֶּת ׁ ִ
ילי ֶכ ֶסף,
ל–ג ִל ֵ
ּות ֵכ ֶלתָ ,אחּוז ְּב ַח ְב ֵלי–בּוץ וְ ַא ְר ָּג ָמןַ ,ע ְּ
ַּכ ְר ַּפס ְ
ּמּודי ׁ ֵשׁש; ִמּטֹות זָ ָהב וָ ֶכ ֶסףַ ,על ִר ְצ ַפת ַּב ַהט–וָ ׁ ֵשׁש––וְ ַדר
וְ ַע ֵ
וְ ס ָֹח ֶרת .ז וְ ַה ׁ ְשקֹות ִּב ְכ ֵלי זָ ָהב ,וְ ֵכ ִלים ִמ ֵּכ ִלים ׁשֹונִ ים; וְ יֵ ין
י–כן יִ ַּסד
ַמ ְלכּות ָרבְּ ,כיַ ד ַה ֶּמ ֶלְך .ח וְ ַה ׁ ְּש ִת ָּיה ַכ ָּדתֵ ,אין אֹנֵ סִּ :כ ֵ
יתֹו––ל ֲעׂשֹותִּ ,כ ְרצֹון ִאיׁש–וָ ִאיׁש{ .ס}
ַ
ל–רב ֵּב
ַה ֶּמ ֶלְךַ ,על ָּכ ַ
ים––ביתַ ,ה ַּמ ְלכּות,
ֵּ
ט ַּגם וַ ׁ ְש ִּתי ַה ַּמ ְל ָּכהָ ,ע ְש ָׂתה ִמ ׁ ְש ֵּתה נָ ׁ ִש
ב–ה ֶּמ ֶלְך,
יעיְּ ,כטֹוב ֵל ַ
ֲא ׁ ֶשרַ ,ל ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש .י ַּבּיֹוםַ ,ה ׁ ְּש ִב ִ
הּומן ִּב ְּז ָתא ַח ְרבֹונָ א ִּבגְ ָתא וַ ֲא ַבגְ ָתא,
ן––א ַמר ִל ְמ ָ
ָ
ַּב ָּייִ
ת–פנֵ י
יסיםַ ,ה ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶא ְּ
זֵ ַתר וְ ַכ ְר ַּכסִ ׁ ,ש ְב ַעת ַה ָּס ִר ִ
ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש .יא ְל ָה ִביא ֶאת–וַ ׁ ְש ִּתי ַה ַּמ ְל ָּכהִ ,ל ְפנֵ י
ְך––ב ֶכ ֶתר ַמ ְלכּותְ :ל ַה ְראֹות ָה ַע ִּמים וְ ַה ָּש ִׂרים ֶאת–
ְּ
ַה ֶּמ ֶל
י–טֹובת ַמ ְר ֶאה ִהיא .יב וַ ְּת ָמ ֵאן ַה ַּמ ְל ָּכה וַ ׁ ְש ִּתי,
ַ
יָ ְפיָ ּהִּ ,כ

מגילת פורים יוצאת לאור לאור בשיתוף:

ייעוץ ועריכה :איתן דור–שב | עיצוב:

יסים;
ָלבֹוא ִּב ְד ַבר ַה ֶּמ ֶלְךֲ ,א ׁ ֶשרְּ ,ביַ ד ַה ָּס ִר ִ
וַ ִּי ְקצֹף ַה ֶּמ ֶלְך ְמאֹד ,וַ ֲח ָמתֹו ָּב ֲע ָרה בֹו{ .ס}
י–כן,
אמר ַה ֶּמ ֶלְךַ ,ל ֲח ָכ ִמים י ְֹד ֵעי ָה ִע ִּתיםִּ :כ ֵ
יג וַ ֹּי ֶ
ְּד ַבר ַה ֶּמ ֶלְךִ ,ל ְפנֵ יָּ ,כל–י ְֹד ֵעי ָּדת וָ ִדין .יד וְ ַה ָּקרֹב
ֵא ָליוַּ ,כ ְר ׁ ְשנָ א ׁ ֵש ָתר ַא ְד ָמ ָתא ַת ְר ׁ ִשיׁשֶ ,מ ֶרס
ּומ ַדי ,ר ֵֹאי ְּפנֵ י
ן––ש ְב ַעת ָש ֵׂרי ָּפ ַרס ָ
מּוכ ׁ ִ
ַמ ְר ְסנָ אְ ,מ ָ
ַה ֶּמ ֶלְךַ ,ה ֹּי ׁ ְש ִבים ִרא ׁשֹנָ הַּ ,ב ַּמ ְלכּות .טו ְּכ ָדתַ ,מה–
ֹלא–ע ְש ָׂתה,
ָ
י––על ֲא ׁ ֶשר
ַּל ֲעׂשֹותַּ ,ב ַּמ ְל ָּכה ,וַ ׁ ְש ִּת ַ
יסים{ .ס}
ת–מ ֲא ַמר ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁשְּ ,ביַ דַ ,ה ָּס ִר ִ
ֶא ַ
מּוכן)ִ ,ל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך וְ ַה ָּש ִׂרים,
(מ ָ
אמר מומכן ְ
טז וַ ֹּי ֶ
ל–ה ֶּמ ֶלְך ְל ַבּדֹוָ ,עוְ ָתה וַ ׁ ְש ִּתי ַה ַּמ ְל ָּכה:
ֹלא ַע ַ
ל–ה ַע ִּמיםֲ ,א ׁ ֶשר,
ל–כ ָ
ל–ה ָּש ִׂרים ,וְ ַע ָּ
ל–כ ַ
ִּכי ַע ָּ
ל–מ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש .יז ִּכי–יֵ ֵצא
ְּב ָכ ְ
יהן
ל–ה ָּנׁ ִשיםְ ,ל ַה ְבזֹות ַּב ְע ֵל ֶ
ל–כ ַ
ר–ה ַּמ ְל ָּכה ַע ָּ
ְד ַב ַ
יהןְּ :ב ָא ְמ ָרםַ ,ה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש ָא ַמר
ְּב ֵעינֵ ֶ
ֹלא–ב ָאה.
ָ
ְל ָה ִביא ֶאת–וַ ְׁש ִּתי ַה ַּמ ְל ָּכה ְל ָפנָ יו––וְ
ס–ּומ ַדי,
ָ
אמ ְרנָ ה ָשׂרֹות ָּפ ַר
יח וְ ַהּיֹום ַה ֶּזה ּתֹ ַ
ת–ד ַבר ַה ַּמ ְל ָּכהְ ,לכֹלָ ,ש ֵׂרי
ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמעּו ֶא ְּ
ל–ה ֶּמ ֶלְך
ם–ע ַ
ּוכ ַדיִּ ,ב ָּזיֹון וָ ָק ֶצף .יט ִא ַ
ַה ֶּמ ֶלְך; ְ
ר–מ ְלכּות ִמ ְּל ָפנָ יו ,וְ יִ ָּכ ֵתב ְּב ָד ֵתי
טֹוב ,יֵ ֵצא ְד ַב ַ
ֹלא–תבֹוא וַ ׁ ְש ִּתי,
ָ
ס–ּומ ַדי ,וְ ֹלא יַ ֲעבֹורֲ :א ׁ ֶשר
ָ
ָפ ַר
כּותּה יִ ֵּתן ַה ֶּמ ֶלְך,
ּומ ְל ָ
ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁשַ ,
ּטֹובה ִמ ֶּמ ָּנה .כ וְ נִ ׁ ְש ַמע ִּפ ְתגָ ם ַה ֶּמ ֶלְך
עּותּה ַה ָ
ִל ְר ָ
ל–מ ְלכּותֹוִּ ,כי ַר ָּבה ִהיא; וְ ָכל–
ֲא ׁ ֶשר–יַ ֲע ֶשׂה ְּב ָכ ַ
ן––ל ִמ ָּגדֹול ,וְ ַעד–
יה ְ
ַה ָּנׁ ִשים ,יִ ְּתנּו יְ ָקר ְל ַב ְע ֵל ֶ
יטבַ ,ה ָּד ָברְּ ,ב ֵעינֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ,וְ ַה ָּש ִׂרים;
ָק ָטן .כא וַ ִּי ַ
מּוכן .כב וַ ִּי ׁ ְש ַלח ְס ָפ ִרים,
וַ ַּי ַעׂש ַה ֶּמ ֶלְךִּ ,כ ְד ַבר ְמ ָ
ּומ ִדינָ ה
ל–מ ִדינָ ה ְ
ְך––א ְ
ֶ
ל–מ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶל
ל–כ ְ
ֶא ָּ
ל–עם וָ ָעם ִּכ ְלׁשֹונֹוִ :ל ְהיֹות ָּכל–
ִּכ ְכ ָת ָבּה ,וְ ֶא ַ
ּומ ַד ֵּבר ִּכ ְלׁשֹון ַעּמֹו{ .ס}
ִאיׁש שֹ ֵׂרר ְּב ֵביתֹוְ ,

הידעת?

"משלוח מנות איש לרעהו"
במגילה מסופר שהיהודים בממלכת אחשוורוש שלחו:

משלוח מנות איש לרעהו" (ט ,יט)
משלוח המנות מבטא אחדות ורכות ובעיקר נתינה.
בטבענו אנו אוהבים לקבל ולקבל וחושבים שככל שנקבל יותר,
נהיה מאושרים יותר ,אולם כאשר חושבים מעט יותר לעומק,
מגלים שיש שמחה בנתינה ,המשתווה ואף עולה לעיתים על
שמחת הקבלה .הנתינה מאפשרת לאדם להשתחרר מאנוכיותו,
להפתח והתחבר לאחר.

		 מתנות לאביונים
בפורים נוהגים להעניק מתנות לאביונים,

הדבר מרגיל אותנו לשלב בכל
שמחה שאנו חוגגים גם את הזולת.
שעת אושר מזמינה אותנו לזכור את מי שאין
ביכולתו לחגוג ,ולאפשר גם לו
להיות שמח

אסתר נלקחת
לתחרות
ושומרת על
זכות השתיקה
בנוגע למוצאה

פרק ב

המלך מתחרט
על סילוק ושתי
ומכריז על
תחרות מלכת
היופי

נעים להכיר:
מרדכי ואסתר

א ַא ַחרַ ,ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהְּ ,כׁשְֹךֲ ,ח ַמת ַה ֶּמ ֶלְך
ר–ע ָש ָׂתה,
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש––זָ ַכר ֶאת–וַ ׁ ְש ִּתי וְ ֵאת ֲא ׁ ֶש ָ
י–ה ֶּמ ֶלְך,
אמרּו נַ ֲע ֵר ַ
יה .ב וַ ֹּי ְ
וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר–נִ גְ זַ ר ָע ֶל ָ
ְמ ׁ ָש ְר ָתיו :יְ ַב ְקׁשּו ַל ֶּמ ֶלְך נְ ָערֹות ְּבתּולֹות,
ידיםְּ ,ב ָכל–
טֹובֹות ַמ ְר ֶאה .ג וְ יַ ְפ ֵקד ַה ֶּמ ֶלְך ְּפ ִק ִ
ת–כל–נַ ֲע ָרה–
ְמ ִדינֹות ַמ ְלכּותֹו ,וְ יִ ְק ְּבצּו ֶא ָּ
ירה
ל–ׁשּושן ַה ִּב ָ
ַׁ
טֹובת ַמ ְר ֶאה ֶא
ַ
תּולה
ְב ָ
ל–בית ַה ָּנׁ ִשיםֶ ,אל–יַ ד ֵהגֶ א ְס ִריס ַה ֶּמ ֶלְך
ֶא ֵּ
יהן .ד וְ ַה ַּנ ֲע ָרה,
ׁשֹ ֵמר ַה ָּנׁ ִשים; וְ נָ תֹוןַּ ,ת ְמ ֻר ֵק ֶ
ְך––ת ְמֹלְךַּ ,ת ַחת
ִּ
יטב ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמ ֶל
ֲא ֶׁשר ִּת ַ
יטב ַה ָּד ָבר ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ,וַ ַּי ַעׂש ֵּכן{ .ס}
וַ ׁ ְש ִּתי; וַ ִּי ַ
ּושמֹו ָמ ְר ֳּד ַכי,
ירה; ׁ ְ
ׁשּושן ַה ִּב ָ
הּודיָ ,היָ ה ְּב ׁ ַ
ה ִאיׁש יְ ִ
יׁש––איׁש יְ ִמינִ י .ו ֲא ׁ ֶשר
ִ
ן–ק
ן–ש ְמ ִעי ֶּב ִ
ֶּבן יָ ִאיר ֶּב ׁ ִ
ם–ה ֹּג ָלה ֲא ׁ ֶשר ָהגְ ְל ָתהִ ,עם
ירּוש ַליִ םִ ,ע ַ
ָהגְ ָלהִ ,מ ׁ ָ
בּוכ ְדנֶ ַּצר
ה––א ׁ ֶשר ֶהגְ ָלה ,נְ ַ
ֲ
הּוד
יְ ָכנְ יָ ה ֶמ ֶלְך–יְ ָ
ת–ה ַד ָּסהִ ,היא ֶא ְס ֵּתר
ֶמ ֶלְך ָּב ֶבל .ז וַ יְ ִהי א ֵֹמן ֶא ֲ
דֹו––כי ֵאין ָלּהָ ,אב וָ ֵאם; וְ ַה ַּנ ֲע ָרה יְ ַפת–
ִּ
ַּבת– ּדֹ

הפתעה! אסתר
היא הזוכה
בתחרות!
עןד משתה,
והפעם –
לכבוד המלכה
החדשה

יה וְ ִא ָּמּהְ ,ל ָק ָחּה
ּובמֹות ָא ִב ָ
טֹובת ַמ ְר ֶאהְ ,
ּתֹ ַאר ,וְ ַ
ר–ה ֶּמ ֶלְך
ָמ ְר ֳּד ַכי לֹו ְל ַבת .ח וַ יְ ִהיְּ ,ב ִה ׁ ָּש ַמע ְּד ַב ַ
ירה,
ל–ׁשּושן ַה ִּב ָ
ַׁ
ּוב ִה ָּק ֵבץ נְ ָערֹות ַרּבֹות ֶא
וְ ָדתֹוְ ,
ל–בית ַה ֶּמ ֶלְךֶ ,אל–
ֶאל–יַ ד ֵהגָ י; וַ ִּת ָּל ַקח ֶא ְס ֵּתר ֶא ֵּ
יטב ַה ַּנ ֲע ָרה ְב ֵעינָ יו,
יַ ד ֵהגַ י ׁשֹ ֵמר ַה ָּנׁ ִשים .ט וַ ִּת ַ
יה וְ ֶאת–
רּוק ָ
ת–ת ְמ ֶ
וַ ִּת ָּשׂא ֶח ֶסד ְל ָפנָ יו ,וַ יְ ַב ֵהל ֶא ַּ
נֹות ָה ָל ֵתת ָלּה ,וְ ֵאת ׁ ֶש ַבע ַה ְּנ ָערֹות ָה ְר ֻאיֹות
ָמ ֶ
יה
רֹות ָ
ת–לּה ִמ ֵּבית ַה ֶּמ ֶלְך; וַ יְ ׁ ַש ֶּנ ָה וְ ֶאת–נַ ֲע ֶ
ָל ֶת ָ
ידה ֶא ְס ֵּתרֶ ,את–
ֹלא–ה ִּג ָ
ִ
ְלטֹובֵּ ,בית ַה ָּנׁ ִשים .י
יה,
ת–מֹול ְד ָּתּהִּ :כי ָמ ְר ֳּד ַכי ִצ ָּוה ָע ֶל ָ
ַ
ַע ָּמּה וְ ֶא
יֹום––מ ְר ֳּד ַכי
ָ
ּוב ָכל–יֹום וָ
ֹלא–ת ִּגיד .יא ְ
ַ
ֲא ׁ ֶשר
ית–ה ָּנׁ ִשיםָ :ל ַד ַעת ֶאת–
ַ
ִמ ְת ַה ֵּלְךִ ,ל ְפנֵ י ֲח ַצר ֵּב
יע ּתֹר
ּוב ַה ִּג ַ
ה–י ָע ֶשׂה ָּבּה .יב ְ
ּומ ֵּ
ׁ ְשלֹום ֶא ְס ֵּתרַ ,
ל–ה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁשִ ,מ ֵּקץ
נַ ֲע ָרה וְ נַ ֲע ָרה ָלבֹוא ֶא ַ
ׁש––כי ֵּכן
ִּ
ֱהיֹות ָלּה ְּכ ָדת ַה ָּנׁ ִשים ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂר ח ֶֹד
יהןִ ׁ :ש ׁ ָּשה ֳח ָד ׁ ִשיםְּ ,ב ׁ ֶש ֶמן ַה ּמֹר,
רּוק ֶ
יִ ְמ ְלאּו ,יְ ֵמי ְמ ֵ
רּוקי ַה ָּנ ִׁשים .יג
ּוב ַת ְמ ֵ
וְ ׁ ִש ׁ ָּשה ֳח ָד ׁ ִשים ַּב ְּב ָש ִׂמיםְ ,
ל–א ׁ ֶשר
ְך––את ָּכ ֲ
ֵ
ל–ה ֶּמ ֶל
ּובזֶ הַ ,ה ַּנ ֲע ָרה ָּב ָאה ֶא ַ
ָ
אמר יִ ָּנ ֵתן ָלּהָ ,לבֹוא ִע ָּמּהִ ,מ ֵּבית ַה ָּנׁ ִשים,
ּתֹ ַ
ּוב ּבֹ ֶקר ִהיא
ד–בית ַה ֶּמ ֶלְך .יד ָּב ֶע ֶרב ִהיא ָב ָאהַ ,
ַע ֵּ
ל–בית ַה ָּנׁ ִשים ׁ ֵשנִ יֶ ,אל–יַ ד ׁ ַש ַע ׁ ְשגַ ז ְס ִריס
ׁ ָש ָבה ֶא ֵּ
ֹלא–תבֹוא עֹוד ֶאל–
ָ
ילגְ ׁ ִשים:
ַה ֶּמ ֶלְךׁ ,שֹ ֵמר ַה ִּפ ַ
ם–ח ֵפץ ָּבּה ַה ֶּמ ֶלְך וְ נִ ְק ְר ָאה ְב ׁ ֵשם.
ַה ֶּמ ֶלְךִּ ,כי ִא ָ
יחיִ ל ּדֹד ָמ ְר ֳּד ַכי
ת–א ִב ַ
ר–א ְס ֵּתר ַּב ֲ
יע ּתֹ ֶ
ּוב ַה ִּג ַ
טו ְ
ל–ה ֶּמ ֶלְךֹ ,לא ִב ְק ׁ ָשה
ֲא ׁ ֶשר ָל ַקח–לֹו ְל ַבת ָלבֹוא ֶא ַ
ֹאמר ֵהגַ י ְס ִריס–
ת–א ׁ ֶשר י ַ
ר––כי ִאם ֶא ֲ
ִּ
ָּד ָב
ַה ֶּמ ֶלְךׁ ,שֹ ֵמר ַה ָּנׁ ִשים; וַ ְּת ִהי ֶא ְס ֵּתר נ ֵֹשׂאת ֵחן,
ל–ה ֶּמ ֶלְך
יה .טז וַ ִּת ָּל ַקח ֶא ְס ֵּתר ֶא ַ
ְּב ֵעינֵ י ָּכל–ר ֶֹא ָ
ׂירי,
ל–בית ַמ ְלכּותֹוַּ ,בח ֶֹדׁש ָה ֲע ִש ִ
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁשֶ ,א ֵּ
ת–ש ַבעְ ,ל ַמ ְלכּותֹו .יז
ת––ב ׁ ְשנַ ׁ ֶ
ִּ
הּוא–ח ֶֹדׁש ֵט ֵב
ל–ה ָּנׁ ִשים ,וַ ִּת ָּשׂא–
ת–א ְס ֵּתר ִמ ָּכ ַ
וַ ֶּי ֱא ַהב ַה ֶּמ ֶלְך ֶא ֶ
ל–ה ְּבתּולֹות; וַ ָּי ֶשׂם ֶּכ ֶתר–
ֵחן וָ ֶח ֶסד ְל ָפנָ יו ִמ ָּכ ַ
יכ ָה ַּת ַחת וַ ׁ ְש ִּתי .יח וַ ַּי ַעׂש
ֹאשּה ,וַ ַּי ְמ ִל ֶ
ַמ ְלכּות ְּבר ׁ ָ

נסיון התנקשות
במלך –
מרדכי מציל
את המצב

יו––את,
ֵ
ל–ש ָׂריו וַ ֲע ָב ָד
ַה ֶּמ ֶלְך ִמ ׁ ְש ֶּתה גָ דֹולְ ,ל ָכ ָ
ִמ ׁ ְש ֵּתה ֶא ְס ֵּתר; וַ ֲהנָ ָחה ַל ְּמ ִדינֹות ָע ָשׂה ,וַ ִּי ֵּתן
ּוב ִה ָּק ֵבץ ְּבתּולֹותֵ ׁ ,שנִ ית;
ַמ ְש ֵׂאת ְּכיַ ד ַה ֶּמ ֶלְך .יט ְ
ר–ה ֶּמ ֶלְך .כ ֵאין ֶא ְס ֵּתרַ ,מ ֶּג ֶדת
ּומ ְר ֳּד ַכי ,י ׁ ֵֹשב ְּב ׁ ַש ַע ַ
ָ
יהָ ,מ ְר ֳּד ָכי;
ת–ע ָּמּהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּוה ָע ֶל ָ
מֹול ְד ָּתּה וְ ֶא ַ
ַ
ת–מ ֲא ַמר ָמ ְר ֳּד ַכי ֶא ְס ֵּתר ע ָֹשׂהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָהיְ ָתה
וְ ֶא ַ
יֹושב
ּומ ְר ֳּד ַכי ׁ ֵ
ְב ָא ְמנָ ה ִאּתֹו{ .ס} כא ַּב ָּי ִמים ָה ֵהםָ ,
יסי
י–ס ִר ֵ
ר–ה ֶּמ ֶלְך; ָק ַצף ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶרׁש ׁ ְשנֵ ָ
ְּב ׁ ַש ַע ַ
ֹלח יָ דַּ ,ב ֶּמ ֶלְך
ַה ֶּמ ֶלְךִ ,מ ׁ ּשֹ ְמ ֵרי ַה ַּסף ,וַ יְ ַב ְקׁשּו ִל ׁ ְש ַ
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹׁש .כב וַ ִּי ָּו ַדע ַה ָּד ָבר ְל ָמ ְר ֳּד ַכי ,וַ ַּי ֵּגד ְל ֶא ְס ֵּתר
אמר ֶא ְס ֵּתר ַל ֶּמ ֶלְךְּ ,ב ׁ ֵשם ָמ ְר ֳּד ָכי .כג
ַה ַּמ ְל ָּכה; וַ ּתֹ ֶ
ל–עץ;
יהם ַע ֵ
וַ יְ ֻב ַּקׁש ַה ָּד ָבר וַ ִּי ָּמ ֵצא ,וַ ִּי ָּתלּו ׁ ְשנֵ ֶ
ים––ל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך{ .ס}
ִ
וַ ִּי ָּכ ֵתבְּ ,ב ֵס ֶפר ִּד ְב ֵרי ַה ָּי ִמ

פרק ג

לא נעים
להכיר – המן

הרייטינג של
המן עולה
בגיבוי המלך.
מרדכי מסרב
להשתחוות
להמן!

תירוץ נוח
להפעלת
תכנית חיסול
על היהודים

לא קשה
לשכנע את
המלך באימוץ
הפיתרון הסופי

וָ ָעם ִּכ ְלׁשֹונֹוְּ :ב ׁ ֵשם ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹׁש נִ ְכ ָּתב,
לֹוח ְס ָפ ִרים ְּביַ ד
וְ נֶ ְח ָּתם ְּב ַט ַּב ַעת ַה ֶּמ ֶלְך .יג וְ נִ ׁ ְש ַ
ְך––ל ַה ׁ ְש ִמיד
ְ
ל–מ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶל
ל–כ ְ
ָה ָר ִציםֶ ,א ָּ
הּודים ִמ ַּנ ַער וְ ַעד–זָ ֵקן
ל–ה ְּי ִ
ת–כ ַ
ּול ַא ֵּבד ֶא ָּ
ַל ֲהרֹג ְ
לֹושה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדׁש
ַטף וְ נָ ׁ ִשים ְּביֹום ֶא ָחדִּ ,ב ׁ ְש ׁ ָ
ּוש ָל ָלםָ ,לבֹוז.
ים–ע ָשׂר הּוא–ח ֶֹדׁש ֲא ָדר; ׁ ְ
ָ
ׁ ְשנֵ
ל–מ ִדינָ ה
יד ַּפ ְתׁ ֶשגֶ ן ַה ְּכ ָתבְ ,ל ִה ָּנ ֵתן ָּדת ְּב ָכ ְ
ים––ל ְהיֹות ֲע ִת ִדים,
ִ
ל–ה ַע ִּמ
ּומ ִדינָ הָּ ,גלּויְ ,ל ָכ ָ
ְ
חּופיםִּ ,ב ְד ַבר
ַלּיֹום ַה ֶּזה .טו ָה ָר ִצים יָ ְצאּו ְד ִ
ירה; וְ ַה ֶּמ ֶלְך
ׁשּושן ַה ִּב ָ
ַה ֶּמ ֶלְך ,וְ ַה ָּדת נִ ְּתנָ הְּ ,ב ׁ ַ
בֹוכה{ .ס}
ׁשּושן נָ ָ
וְ ָה ָמן יָ ׁ ְשבּו ִל ׁ ְשּתֹות ,וְ ָה ִעיר ׁ ָ

א ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהִּ ,ג ַּדל ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש
ן–ה ְּמ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ י––וַ יְ נַ ְּש ֵׂאהּו; וַ ָּי ֶשׂם,
ת–ה ָמן ֶּב ַ
ֶא ָ
ל–ה ָּש ִׂרים ֲא ׁ ֶשר ִאּתֹו .ב
ת–כ ְסאֹוֵ ,מ ַעלָּ ,כ ַ
ֶא ִּ
ר–ב ׁ ַש ַער ַה ֶּמ ֶלְךּ ,כֹ ְר ִעים
ל–ע ְב ֵדי ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ׁ ֶש ְּ
וְ ָכ ַ
י–כןִ ,צ ָּוה–לֹו ַה ֶּמ ֶלְך;
ן––כ ֵ
ּומ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ְל ָה ָמ ִּ
ִ
אמרּו
ּומ ְר ֳּד ַכי––ֹלא יִ ְכ ַרע ,וְ ֹלא יִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה .ג וַ ֹּי ְ
ָ
ְך––ל ָמ ְר ֳּד ָכי:
ְ
ר–ב ׁ ַש ַער ַה ֶּמ ֶל
ַע ְב ֵדי ַה ֶּמ ֶלְךֲ ,א ׁ ֶש ְּ
עֹוברֵ ,את ִמ ְצוַ ת ַה ֶּמ ֶלְך .ד וַ יְ ִהי,
ּדּוע ַא ָּתה ֵ
ַמ ַ
באמרם ְּ(כ ָא ְמ ָרם) ֵא ָליו יֹום וָ יֹום ,וְ ֹלא ׁ ָש ַמע,
יהם; וַ ַּי ִּגידּו ְל ָה ָמןִ ,ל ְראֹות ֲהיַ ַע ְמדּו ִּד ְב ֵרי
ֲא ֵל ֶ
הּודי .ה
י–ה ִּגיד ָל ֶהםֲ ,א ׁ ֶשר–הּוא יְ ִ
י––כ ִ
ָמ ְר ֳּד ַכ ִּ
ּומ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה
י–אין ָמ ְר ֳּד ַכיּ ,כֹ ֵר ַע ִ
ן––כ ֵ
וַ ַּי ְרא ָה ָמ ִּ
ֹלח יָ ד
לֹו; וַ ִּי ָּמ ֵלא ָה ָמןֵ ,ח ָמה .ו וַ ִּי ֶבז ְּב ֵעינָ יוִ ,ל ׁ ְש ַ
ת–עם ָמ ְר ֳּד ָכי;
י–ה ִּגידּו לֹוֶ ,א ַ
ּדֹו––כ ִ
ִּ
ְּב ָמ ְר ֳּד ַכי ְל ַב
הּודים
ל–ה ְּי ִ
ת–כ ַ
וַ יְ ַב ֵּקׁש ָה ָמןְ ,ל ַה ׁ ְש ִמיד ֶא ָּ
רֹוׁש––עם ָמ ְר ֳּד ָכי.
ַ
ל–מ ְלכּות ֲא ַח ׁ ְשוֵ
ֲא ׁ ֶשר ְּב ָכ ַ
יסןִּ ,ב ׁ ְשנַ ת
ז ַּבח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ,הּוא–ח ֶֹדׁש נִ ָ
ׁ ְש ֵּתים ֶע ְש ֵׂרהַ ,ל ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁשִ :ה ִּפיל ּפּור
ּומח ֶֹדׁש
ּגֹורל ִל ְפנֵ י ָה ָמןִ ,מּיֹום ְליֹום ֵ
הּוא ַה ָ
ים–ע ָשׂר––הּוא–ח ֶֹדׁש ֲא ָדר{ .ס}
ָ
ְלח ֶֹדׁש ׁ ְשנֵ
ם–א ָחד
אמר ָה ָמןַ ,ל ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש––יֶ ׁ ְשנֹו ַע ֶ
ח וַ ֹּי ֶ
כּותָך;
ּומפ ָֹרד ֵּבין ָה ַע ִּמיםְּ ,בכֹל ְמ ִדינֹות ַמ ְל ֶ
ְמ ֻפ ָּזר ְ
ת–ד ֵתי ַה ֶּמ ֶלְך ֵאינָ ם
ל–עם ,וְ ֶא ָּ
יהם ׁשֹנֹות ִמ ָּכ ָ
וְ ָד ֵת ֶ
ם–על–
יחם .ט ִא ַ
ין–שֹוֶ הְ ,ל ַה ִּנ ָ
ע ִֹשׂים ,וְ ַל ֶּמ ֶלְך ֵא ׁ
ַה ֶּמ ֶלְך טֹוב ,יִ ָּכ ֵתב ְל ַא ְּב ָדם; וַ ֲע ֶש ֶׂרת ֲא ָל ִפים ִּכ ַּכר–
אכהְ ,ל ָה ִביא,
ֶּכ ֶסףֶ ,א ׁ ְשקֹול ַעל–יְ ֵדי ע ֵֹשׂי ַה ְּמ ָל ָ
ת–ט ַּב ְעּתֹוֵ ,מ ַעל
ל–גנְ זֵ י ַה ֶּמ ֶלְך .י וַ ָּי ַסר ַה ֶּמ ֶלְך ֶא ַ
ֶא ִּ
ן–ה ְּמ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ י––צ ֵֹרר
יָ דֹו; וַ ִּי ְּתנָ ּהְ ,ל ָה ָמן ֶּב ַ
אמר ַה ֶּמ ֶלְך ְל ָה ָמןַ ,ה ֶּכ ֶסף נָ תּון
הּודים .יא וַ ֹּי ֶ
ַה ְּי ִ
ָלְך; וְ ָה ָעםַ ,ל ֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּב ֵעינֶ יָך .יב וַ ִּי ָּק ְראּו
לֹושה ָע ָשׂר יֹום
ס ְֹפ ֵרי ַה ֶּמ ֶלְך ַּבח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹוןִּ ,ב ׁ ְש ׁ ָ
ר–צ ָּוה ָה ָמן ֶאל ֲא ַח ׁ ְש ַּד ְר ְּפנֵ י–
ל–א ׁ ֶש ִ
ּבֹו ,וַ ִּי ָּכ ֵתב ְּכ ָכ ֲ
ּומ ִדינָ ה
ל–מ ִדינָ ה ְ
ל–ה ַּפחֹות ֲא ׁ ֶשר ַע ְ
ַה ֶּמ ֶלְך וְ ֶא ַ
ּומ ִדינָ ה ִּכ ְכ ָת ָבּה וְ ַעם
ל–ש ֵׂרי ַעם וָ ָעםְ ,מ ִדינָ ה ְ
וְ ֶא ָ

הבשורה המרה
עושה לה
כנפיים – הלם
בקרב יהודי
הממלכה!

אסתר
מתעדכנת
במצב – מרדכי
דורש מאסתר
להפעיל
קשרים!

תגובת אסתר:
הדבר כרוך
בסכנת חיים!

תגובת מרדכי:
עכשיו או
לעולם לא!

פרק ד

ל–א ׁ ֶשר נַ ֲע ָשׂה ,וַ ִּי ְק ַרע
ת–כ ֲ
ּומ ְר ֳּד ַכי ,יָ ַדע ֶא ָּ
א ָ
ת–בגָ ָדיו ,וַ ִּי ְל ַּבׁש ַשׂק וָ ֵא ֶפר; וַ ֵּי ֵצא
ָמ ְר ֳּד ַכי ֶא ְּ
ּומ ָרה .ב וַ ָּיבֹוא,
דֹולה ָ
ְּבתֹוְך ָה ִעיר ,וַ ִּיזְ ַעק זְ ָע ָקה גְ ָ
ל–ש ַער
ר–ה ֶּמ ֶלְךִּ :כי ֵאין ָלבֹוא ֶא ׁ ַ
ַעד ִל ְפנֵ י ׁ ַש ַע ַ
ּומ ִדינָ ה,
ל–מ ִדינָ ה ְ
ּוב ָכ ְ
ַה ֶּמ ֶלְךִּ ,ב ְלבּוׁש ָשׂק .ג ְ
––א ֶבל
יע ֵ
ר–ה ֶּמ ֶלְך וְ ָדתֹו ַמ ִּג ַ
ְמקֹום ֲא ׁ ֶשר ְּד ַב ַ
ּומ ְס ֵּפד; ַשׂק וָ ֵא ֶפר ,יֻ ַּצע
ּוב ִכי ִ
הּודים ,וְ צֹום ְ
ָּגדֹול ַל ְּי ִ
ָל ַר ִּבים .ד ותבואינה (וַ ָּתבֹואנָ ה) נַ ֲערֹות ֶא ְס ֵּתר
יה ,וַ ַּי ִּגידּו ָלּה ,וַ ִּת ְת ַח ְל ַחל ַה ַּמ ְל ָּכהְ ,מאֹד;
יס ָ
וְ ָס ִר ֶ
ּול ָה ִסיר
ת–מ ְר ֳּד ַכיְ ,
וַ ִּתׁ ְש ַלח ְּבגָ ִדים ְל ַה ְל ִּביׁש ֶא ָ
ַשּׂקֹו ֵמ ָע ָליו––וְ ֹלא ִק ֵּבל .ה וַ ִּת ְק ָרא ֶא ְס ֵּתר ַל ֲה ָתְך
יה ,וַ ְּת ַצ ֵּוהּו,
יסי ַה ֶּמ ֶלְךֲ ,א ׁ ֶשר ֶה ֱע ִמיד ְל ָפנֶ ָ
ִמ ָּס ִר ֵ
ה–זה .ו
ל–מ ֶּ
ה–זה ,וְ ַע ַ
י––ל ַד ַעת ַמ ֶּ
ל–מ ְר ֳּד ָכ ָ
ַע ָ
ל–רחֹוב ָה ִעירֲ ,א ׁ ֶשר
י––א ְ
ל–מ ְר ֳּד ָכ ֶ
וַ ֵּי ֵצא ֲה ָתְךֶ ,א ָ
ר–ה ֶּמ ֶלְך .ז וַ ַּי ֶּגד–לֹו ָמ ְר ֳּד ַכיֵ ,את ָּכל–
ִל ְפנֵ י ׁ ַש ַע ַ
ֲא ׁ ֶשר ָק ָרהּו; וְ ֵאת ָּפ ָר ׁ ַשת ַה ֶּכ ֶסףֲ ,א ׁ ֶשר ָא ַמר ָה ָמן
הּודים)––
ל–גנְ זֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ביהודיים ַּ(ב ְּי ִ
ִל ׁ ְשקֹול ַע ִּ
ב–ה ָּדת ֲא ׁ ֶשר–נִ ַּתן
ת–פ ְתׁ ֶשגֶ ן ְּכ ָת ַ
ְל ַא ְּב ָדם .ח וְ ֶא ַּ
לֹו––ל ַה ְראֹות ֶאת–
ְ
ידם ,נָ ַתן
ׁשּושן ְל ַה ׁ ְש ִמ ָ
ְּב ׁ ָ
יהָ ,לבֹוא ֶאל–
ּול ַצּוֹות ָע ֶל ָ
ּול ַה ִּגיד ָלּה; ְ
ֶא ְס ֵּתרְ ,
ל–ע ָּמּה.
יו––ע ַ
ַ
ּול ַב ֵּקׁש ִמ ְּל ָפנָ
ַה ֶּמ ֶלְך ְל ִה ְת ַח ֶּנן–לֹו ְ
ט וַ ָּיבֹואֲ ,ה ָתְך; וַ ַּי ֵּגד ְל ֶא ְס ֵּתרֵ ,את ִּד ְב ֵרי ָמ ְר ֳּד ָכי.
ל–מ ְר ֳּד ָכי .יא
אמר ֶא ְס ֵּתר ַל ֲה ָתְך ,וַ ְּת ַצ ֵּוהּו ֶא ָ
י וַ ּתֹ ֶ
ם–מ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶלְך י ְֹד ִעים,
ל–ע ְב ֵדי ַה ֶּמ ֶלְך וְ ַע ְ
ָּכ ַ
ל–ה ֶּמ ֶלְך
בֹוא–א ַ
ֶ
ל–איׁש וְ ִא ׁ ָּשה ֲא ׁ ֶשר יָ
ֲא ׁ ֶשר ָּכ ִ
ימית ֲא ׁ ֶשר ֹלא–יִ ָּק ֵרא ַא ַחת ָּדתֹו
ל–ה ָח ֵצר ַה ְּפנִ ִ
ֶא ֶ
יֹושיט–לֹו ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת–
ְל ָה ִמיתְ ,ל ַבד ֵמ ֲא ׁ ֶשר ׁ ִ
אתי ָלבֹוא
ׁ ַש ְר ִביט ַה ָּז ָהב ,וְ ָחיָ ה; וַ ֲאנִ יֹ ,לא נִ ְק ֵר ִ
לֹושים יֹום .יב וַ ַּי ִּגידּו ְל ָמ ְר ֳּד ָכי,
ל–ה ֶּמ ֶלְך––זֶ הְ ׁ ,ש ׁ ִ
ֶא ַ
אמר ָמ ְר ֳּד ַכיְ ,ל ָה ׁ ִשיב ֶאל–
ֵאת ִּד ְב ֵרי ֶא ְס ֵּתר .יג וַ ֹּי ֶ
ית–ה ֶּמ ֶלְך
ַ
ל–ת ַד ִּמי ְבנַ ְפׁ ֵשְךְ ,ל ִה ָּמ ֵלט ֵּב
ֶא ְס ֵּתרַ :א ְּ
ישיָּ ,ב ֵעת
ם–ה ֲח ֵרׁש ַּת ֲח ִר ׁ ִ
הּודים .יד ִּכי ִא ַ
ל–ה ְּי ִ
ִמ ָּכ ַ
הּודים ִמ ָּמקֹום
את––רוַ ח וְ ַה ָּצ ָלה יַ ֲעמֹוד ַל ְּי ִ
ֶ
ַה ֹּז
יֹוד ַע––
ּומי ֵ
אבדּו; ִ
ית–א ִביְך ּתֹ ֵ
ָ
ּוב
ַא ֵחר ,וְ ַא ְּת ֵ
אמר
ם–ל ֵעת ָּכזֹאתִ ,ה ַּג ַע ְּת ַל ַּמ ְלכּות .טו וַ ּתֹ ֶ
ִא ְ
ל–מ ְר ֳּד ָכי .טז ֵלְך ְּכנֹוס ֶאת–
ֶא ְס ֵּתרְ ,ל ָה ׁ ִשיב ֶא ָ

אסתר
מתגייסת –
כולם צמים
ומתפללים
להצלחתה
במשימה

אסתר ניצבת
מול המלך –
התמצא חן
בעיניו!

אחשוורוש
שוב נשבה
בקסמה – "עד
חצי המלכות"
אסתר מזמינה
את המלך והמן
למשתה

משאלתה
של אסתר
במשתה :תבואו
גם מחר...

המן זועם על
מרדכי ומזמין
עמוד תליה
גבוה

יאה ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה
ֹלא–ה ִב ָ
ֵ
ן––אף
אמרָ ,ה ָמ ַ
יב וַ ֹּי ֶ
ר–ע ָש ָׂתהִּ ,כי ִאם–
ל–ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
ם–ה ֶּמ ֶלְך ֶא ַ
ִע ַ
ם–ה ֶּמ ֶלְך.
רּוא–לּהִ ,ע ַ
ָ
ם–ל ָמ ָחר ֲאנִ י ָק
אֹותי; וְ גַ ְ
ִ
ל–עתֲ ,א ׁ ֶשר ֲאנִ י
יג וְ ָכל–זֶ הֵ ,אינֶ ּנּו ׁשֹוֶ ה ִליְּ :ב ָכ ֵ
י––יֹושבְּ ,ב ׁ ַש ַער ַה ֶּמ ֶלְך.
ֵׁ
הּוד
ת–מ ְר ֳּד ַכי ַה ְּי ִ
ר ֶֹאה ֶא ָ
ׂשּו–עץ
ֵ
אמר לֹו זֶ ֶרׁש ִא ׁ ְשּתֹו וְ ָכל–א ֲֹה ָביו ,יַ ֲע
יד וַ ּתֹ ֶ
ּוב ּבֹ ֶקר ֱאמֹר ַל ֶּמ ֶלְך וְ יִ ְתלּו
ָּגב ַֹּה ֲח ִמ ׁ ִּשים ַא ָּמהַ ,
ל–ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה
ם–ה ֶּמ ֶלְך ֶא ַ
ֹא–ע ַ
ת–מ ְר ֳּד ַכי ָע ָליוּ ,וב ִ
ֶא ָ
יטב ַה ָּד ָבר ִל ְפנֵ י ָה ָמן ,וַ ַּי ַעׂש ָה ֵעץ{ .ס}
ָש ֵׂמ ַח; וַ ִּי ַ

ׁשּושן ,וְ צּומּו ָע ַלי וְ ַאל–
הּודים ַה ִּנ ְמ ְצ ִאים ְּב ׁ ָ
ל–ה ְּי ִ
ָּכ ַ
ֹלשת יָ ִמים ַליְ ָלה וָ יֹום––
ל–תׁ ְשּתּו ׁ ְש ׁ ֶ
אכלּו וְ ַא ִּ
ּתֹ ְ
ל–ה ֶּמ ֶלְך,
ּוב ֵכן ָאבֹוא ֶא ַ
ם–אנִ י וְ נַ ֲער ַֹתיָ ,אצּום ֵּכן; ְ
ַּג ֲ
ֹלא–כ ָּדת ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָא ַב ְד ִּתיָ ,א ָב ְד ִּתי .יז וַ ַּי ֲעבֹר,
ַ
ֲא ׁ ֶשר
ר–צ ְּו ָתה ָע ָליו ֶא ְס ֵּתר.
ָמ ְר ֳּד ָכי; וַ ַּי ַעׂשְּ ,ככֹל ֲא ׁ ֶש ִ
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ישי ,וַ ִּת ְל ַּבׁש ֶא ְס ֵּתר ַמ ְלכּות,
א וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ַה ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ימית ,נ ַֹכח ֵּבית
ית–ה ֶּמ ֶלְך ַה ְּפנִ ִ
ַ
וַ ַּת ֲעמֹד ַּב ֲח ַצר ֵּב
ל–כ ֵּסא ַמ ְלכּותֹוְּ ,ב ֵבית
יֹושב ַע ִּ
ַה ֶּמ ֶלְך; וְ ַה ֶּמ ֶלְך ׁ ֵ
ַה ַּמ ְלכּות ,נ ַֹכחֶּ ,פ ַתח ַה ָּביִ ת .ב וַ יְ ִהי ִכ ְראֹות ַה ֶּמ ֶלְך
ת–א ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה ,ע ֶֹמ ֶדת ֶּב ָח ֵצר––נָ ְש ָׂאה
ֶא ֶ
ת–ש ְר ִביט
ּיֹושט ַה ֶּמ ֶלְך ְל ֶא ְס ֵּתרֶ ,א ׁ ַ
ֵחןְּ ,ב ֵעינָ יו; וַ ׁ ֶ
ַה ָּז ָהב ֲא ׁ ֶשר ְּביָ דֹו ,וַ ִּת ְק ַרב ֶא ְס ֵּתר ,וַ ִּת ַּגע ְּברֹאׁש
ה–לְך ֶא ְס ֵּתר
אמר ָלּה ַה ֶּמ ֶלְךַ ,מ ָּ
ַה ׁ ַּש ְר ִביט .ג וַ ֹּי ֶ
ד–ח ִצי ַה ַּמ ְלכּות ,וְ יִ ָּנ ֵתן
ה–ב ָּק ׁ ָש ֵתְך ַע ֲ
ּומ ַּ
ַה ַּמ ְל ָּכה; ַ
ל–ה ֶּמ ֶלְך טֹוב––
ם–ע ַ
אמר ֶא ְס ֵּתרִ ,א ַ
ָלְך .ד וַ ּתֹ ֶ
ל–ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶשר–
יָ בֹוא ַה ֶּמ ֶלְך וְ ָה ָמן ַהּיֹוםֶ ,א ַ
ת–ה ָמן,
ְך––מ ֲהרּו ֶא ָ
ַ
אמר ַה ֶּמ ֶל
ׂיתי לֹו .ה וַ ֹּי ֶ
ָע ִש ִ
ת–ד ַבר ֶא ְס ֵּתר; וַ ָּיבֹא ַה ֶּמ ֶלְך וְ ָה ָמן,
ַל ֲעׂשֹות ֶא ְּ
אמר
ר–ע ְש ָׂתה ֶא ְס ֵּתר .ו וַ ֹּי ֶ
ל–ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
ֶא ַ
ה–ש ֵא ָל ֵתְך
ַה ֶּמ ֶלְך ְל ֶא ְס ֵּתר ְּב ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַּייִ ןַ ,מ ׁ ְּ
ד–ח ִצי ַה ַּמ ְלכּות,
ה–ב ָּק ׁ ָש ֵתְך ַע ֲ
ּומ ַּ
וְ יִ ָּנ ֵתן ָלְך; ַ
אמרְ ׁ :ש ֵא ָל ִתי,
וְ ֵת ָעׂש .ז וַ ַּת ַען ֶא ְס ֵּתר ,וַ ּתֹ ַ
אתי ֵחן ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ,וְ ִאם–
ם–מ ָצ ִ
ּוב ָּק ׁ ָש ִתי .ח ִא ָ
ַ
ת–ש ֵא ָל ִתי ,וְ ַל ֲעׂשֹות
ל–ה ֶּמ ֶלְך טֹובָ ,ל ֵתת ֶא ׁ ְ
ַע ַ
ל–ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה
ת–ב ָּק ׁ ָש ִתי––יָ בֹוא ַה ֶּמ ֶלְך וְ ָה ָמןֶ ,א ַ
ֶא ַּ
ּומ ָחר ֶא ֱע ֶשׂהִּ ,כ ְד ַבר ַה ֶּמ ֶלְך.
ֲא ׁ ֶשר ֶא ֱע ֶשׂה ָל ֶהםָ ,
ט וַ ֵּי ֵצא ָה ָמן ַּבּיֹום ַההּואָ ,ש ֵׂמ ַח וְ טֹוב ֵלב; וְ ִכ ְראֹות
ֹלא–קם וְ ֹלא–זָ ע
ָ
ת–מ ְר ֳּד ַכי ְּב ׁ ַש ַער ַה ֶּמ ֶלְך ,וְ
ָה ָמן ֶא ָ
ל–מ ְר ֳּד ַכיֵ ,ח ָמה .י וַ ִּי ְת ַא ַּפק
ִמ ֶּמּנּו––וַ ִּי ָּמ ֵלא ָה ָמן ַע ָ
ל–ביתֹו; וַ ִּי ׁ ְש ַלח וַ ָּי ֵבא ֶאת–א ֲֹה ָביו,
ָה ָמן ,וַ ָּיבֹוא ֶא ֵּ
ת–כבֹוד
וְ ֶאת–זֶ ֶרׁש ִא ׁ ְשּתֹו .יא וַ יְ ַס ֵּפר ָל ֶהם ָה ָמן ֶא ְּ
ל–א ׁ ֶשר ִּג ְּדלֹו ַה ֶּמ ֶלְך
ָע ׁ ְשרֹו ,וְ רֹב ָּבנָ יו; וְ ֵאת ָּכ ֲ
ל–ה ָּש ִׂרים וְ ַע ְב ֵדי ַה ֶּמ ֶלְך.
וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר נִ ְּשׂאֹוַ ,ע ַ

המלך
לא מצליח
להרדם – סיפור
לפני השינה...
האם לא
צ'יפרתי את
מרדכי על
שהציל אותי?!

המלך" :מה
לעשות באיש
אשר המלך
חפץ ביקרו?"
המן משוכנע
שמדובר בו
ומפריז בגינוני
כבוד

פקודת המלך:
עשה כל זאת
למרדכי היהודי!

הידעת?

למה מת חפשים בפורים?
יש המסבירים שמקור המנהג להתחפש בפורים

מבוסס על המסופר במגילה שרבים מהצוררים
התחפשו ליהודים כדי להנצל מעונש.
בפורים אנו עוטים על פנינו מסיכות שלכאורה
מסתירות את פנינו ,אולם במובן מסויים,
כיון שהאדם רגיל להקיף עצמו בהגנות,
בהרגלים וב"פוזה" מסויימת ,לכן דוקא מסכות
הפורים מאפשרות לנו להשיל מעט את המסיכה
הנסוכה על פנינו להיות רגוע – אנו עצמינו,
ללא חשש מתגובת הסובבים וללא חשש
מתיוג ומשיוך הנובע
ממבט חיצוני

המן מגיע
לביתו מבוייש
ומיד נקרא
למשתה

פרק ו

אמר,
א ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא ,נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת ַה ֶּמ ֶלְך; וַ ֹּי ֶ
ת–ס ֶפר ַה ִּז ְכרֹנֹות ִּד ְב ֵרי ַה ָּי ִמים ,וַ ִּי ְהיּו
ְל ָה ִביא ֶא ֵ
נִ ְק ָר ִאיםִ ,ל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך .ב וַ ִּי ָּמ ֵצא ָכתּובֲ ,א ׁ ֶשר
יסי
ל–בגְ ָתנָ א וָ ֶת ֶרׁש ׁ ְשנֵ י ָס ִר ֵ
ִה ִּגיד ָמ ְר ֳּד ַכי ַע ִּ
ֹלח יָ ד,
ְך––מ ׁ ּשֹ ְמ ֵריַ ,ה ַּסףֲ :א ׁ ֶשר ִּב ְקׁשּו ִל ׁ ְש ַ
ִ
ַה ֶּמ ֶל
ה–נ ֲע ָשׂה
ְך––מ ַּ
ַ
אמר ַה ֶּמ ֶל
ַּב ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש .ג וַ ֹּי ֶ
אמרּו נַ ֲע ֵרי
דּולה ְל ָמ ְר ֳּד ַכיַ ,על–זֶ ה; וַ ֹּי ְ
יְ ָקר ּוגְ ָּ
אמר
ַה ֶּמ ֶלְךְ ,מ ׁ ָש ְר ָתיוֹ ,לא–נַ ֲע ָשׂה ִעּמֹוָּ ,ד ָבר .ד וַ ֹּי ֶ
ית–ה ֶּמ ֶלְך
ַ
ַה ֶּמ ֶלְךִ ,מי ֶב ָח ֵצר; וְ ָה ָמן ָּבאַ ,ל ֲח ַצר ֵּב
ת–מ ְר ֳּד ַכי
ַה ִחיצֹונָ הֵ ,לאמֹר ַל ֶּמ ֶלְךִ ,ל ְתלֹות ֶא ָ
אמרּו נַ ֲע ֵרי ַה ֶּמ ֶלְך,
ר–ה ִכין לֹו .ה וַ ֹּי ְ
ל–ה ֵעץ ֲא ׁ ֶש ֵ
ַע ָ
אמר ַה ֶּמ ֶלְך,
יו––ה ֵּנה ָה ָמן ,ע ֵֹמד ֶּב ָח ֵצר; וַ ֹּי ֶ
ִ
ֵא ָל
אמר לֹו ַה ֶּמ ֶלְךַ ,מה–
יָ בֹוא .ו וַ ָּיבֹואָ ,ה ָמן ,וַ ֹּי ֶ
אמר
יקרֹו; וַ ֹּי ֶ
ַּל ֲעׂשֹות ָּב ִאיׁש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמ ֶלְך ָח ֵפץ ִּב ָ
יֹותר
ָה ָמןְּ ,ב ִלּבֹוְ ,ל ִמי יַ ְח ּפֹץ ַה ֶּמ ֶלְך ַל ֲעׂשֹות יְ ָקרֵ ,
ל–ה ֶּמ ֶלְךִ :איׁשֲ ,א ׁ ֶשר
אמר ָה ָמןֶ ,א ַ
ִמ ֶּמ ִּני .ז וַ ֹּי ֶ
יקרֹו .ח יָ ִביאּו ְלבּוׁש ַמ ְלכּות,
ַה ֶּמ ֶלְך ָח ֵפץ ִּב ָ
ֲא ׁ ֶשר ָל ַבׁש–ּבֹו ַה ֶּמ ֶלְך; וְ סּוסֲ ,א ׁ ֶשר ָר ַכב ָע ָליו
ַה ֶּמ ֶלְך ,וַ ֲא ׁ ֶשר נִ ַּתן ֶּכ ֶתר ַמ ְלכּותְּ ,ברֹאׁשֹו .ט
ד–איׁש ִמ ָּש ֵׂרי ַה ֶּמ ֶלְך
וְ נָ תֹון ַה ְּלבּוׁש וְ ַהּסּוסַ ,על–יַ ִ
ת–ה ִאיׁשֲ ,א ׁ ֶשר ַה ֶּמ ֶלְך
ַה ַּפ ְר ְּת ִמים ,וְ ִה ְל ִּביׁשּו ֶא ָ
ל–הּסּוסִּ ,ב ְרחֹוב ָה ִעיר,
יבהּו ַע ַ
יקרֹו; וְ ִה ְר ִּכ ֻ
ָח ֵפץ ִּב ָ
וְ ָק ְראּו ְל ָפנָ יוָּ ,כ ָכה יֵ ָע ֶשׂה ָל ִאיׁש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמ ֶלְך
אמר ַה ֶּמ ֶלְך ְל ָה ָמןַ ,מ ֵהר ַקח
יקרֹו .י וַ ֹּי ֶ
ָח ֵפץ ִּב ָ
ת–הּסּוס ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּד ַּב ְר ָּת ,וַ ֲע ֵשׂה–
ת–ה ְּלבּוׁש וְ ֶא ַ
ֶא ַ
ּיֹושב ְּב ׁ ַש ַער ַה ֶּמ ֶלְך:
הּודיַ ,ה ׁ ֵ
ֵכן ְל ָמ ְר ֳּד ַכי ַה ְּי ִ
ל–ת ֵּפל ָּד ָברִ ,מ ּכֹל ֲא ׁ ֶשר ִּד ַּב ְר ָּת .יא וַ ִּי ַּקח ָה ָמן
ַא ַּ
ת–מ ְר ֳּד ָכי;
ת–הּסּוס ,וַ ַּי ְל ֵּבׁש ֶא ָ
ת–ה ְּלבּוׁש וְ ֶא ַ
ֶא ַ
יבהּוִּ ,ב ְרחֹוב ָה ִעיר ,וַ ִּי ְק ָרא ְל ָפנָ יוָּ ,כ ָכה
וַ ַּי ְר ִּכ ֵ
יקרֹו .יב וַ ָּי ׁ ָשב
יֵ ָע ֶשׂה ָל ִאיׁש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמ ֶלְך ָח ֵפץ ִּב ָ
ל–ביתֹו,
ל–ש ַער ַה ֶּמ ֶלְך; וְ ָה ָמן נִ ְד ַחף ֶא ֵּ
ָמ ְר ֳּד ַכיֶ ,א ׁ ַ
ָא ֵבל וַ ֲחפּוי רֹאׁש .יג וַ יְ ַס ֵּפר ָה ָמן ְלזֶ ֶרׁש ִא ׁ ְשּתֹו,
אמרּו
ל–א ׁ ֶשר ָק ָרהּו; וַ ֹּי ְ
ּול ָכל–א ֲֹה ָביוֵ ,אתָּ ,כ ֲ
ְ
הּודים
לֹו ֲח ָכ ָמיו וְ זֶ ֶרׁש ִא ׁ ְשּתֹוִ ,אם ִמ ֶּז ַרע ַה ְּי ִ
ֹלא–תּוכל
ַ
ּלֹות ִלנְ ּפֹל ְל ָפנָ יו
ָמ ְר ֳּד ַכי ֲא ׁ ֶשר ַה ִח ָ
עֹודם ְמ ַד ְּב ִרים
לֹו––כי–נָ פֹול ִּתּפֹולְ ,ל ָפנָ יו .יד ָ
ִּ
יסי ַה ֶּמ ֶלְך ִה ִּגיעּו; וַ ַּי ְב ִהלּו ְל ָה ִביא
ִעּמֹו ,וְ ָס ִר ֵ
ר–ע ְש ָׂתה ֶא ְס ֵּתר.
ל–ה ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶש ָ
ת–ה ָמןֶ ,א ַ
ֶא ָ

פרק ז

אסתר חושפת
בפני המלך את
תכניות המן

המלך לא
מצליח להרגע
ופוקד לתלות
את המן

ם–א ְס ֵּתר
א וַ ָּיבֹא ַה ֶּמ ֶלְך וְ ָה ָמןִ ,ל ׁ ְשּתֹות ִע ֶ
אמר ַה ֶּמ ֶלְך ְל ֶא ְס ֵּתר ַּגם ַּבּיֹום ַה ׁ ֵּשנִ י,
ַה ַּמ ְל ָּכה .ב וַ ֹּי ֶ
ה–ש ֵא ָל ֵתְך ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה,
ן––מ ׁ ְּ
ַ
ְּב ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַּייִ
ד–ח ִצי ַה ַּמ ְלכּות,
ה–ב ָּק ׁ ָש ֵתְך ַע ֲ
ּומ ַּ
וְ ִת ָּנ ֵתן ָלְך; ַ
ר––אם–
ִ
אמ
וְ ֵת ָעׂש .ג וַ ַּת ַען ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה ,וַ ּתֹ ַ
ל–ה ֶּמ ֶלְך טֹוב:
ם–ע ַ
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ יָך ַה ֶּמ ֶלְך ,וְ ִא ַ
ָמ ָצ ִ
ן–לי נַ ְפׁ ִשי ִּב ׁ ְש ֵא ָל ִתי ,וְ ַע ִּמי ְּב ַב ָּק ׁ ָש ִתי .ד ִּכי
ִּת ָּנ ֶת ִ
ּול ַא ֵּבד; וְ ִאּלּו
נִ ְמ ַּכ ְרנּו ֲאנִ י וְ ַע ִּמיְ ,ל ַה ׁ ְש ִמיד ַל ֲהרֹוג ְ
י––כי ֵאין
ַל ֲע ָב ִדים וְ ִל ׁ ְש ָפחֹות נִ ְמ ַּכ ְרנּוֶ ,ה ֱח ַר ׁ ְש ִּת ִּ
אמר ַה ֶּמ ֶלְך
ַה ָּצר ׁשֹוֶ הְּ ,בנֵ זֶ ק ַה ֶּמ ֶלְך{ .ס} ה וַ ֹּי ֶ
אמר ְל ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכהִ :מי הּוא
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש ,וַ ֹּי ֶ
ר–מ ָלאֹו ִלּבֹו ַל ֲעׂשֹות ֵּכן.
זֶ ה וְ ֵאי–זֶ ה הּואֲ ,א ׁ ֶש ְ
ר––איׁש ַצר וְ אֹויֵ בָ ,ה ָמן ָה ָרע
ִ
אמר ֶא ְס ֵּת
ו וַ ּתֹ ֶ
ַה ֶּזה; וְ ָה ָמן נִ ְב ַעתִ ,מ ִּל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך וְ ַה ַּמ ְל ָּכה .ז
ל–ג ַּנת,
וְ ַה ֶּמ ֶלְך ָקם ַּב ֲח ָמתֹוִ ,מ ִּמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַּייִ ןֶ ,א ִּ
יתן; וְ ָה ָמן ָע ַמדְ ,ל ַב ֵּקׁש ַעל–נַ ְפׁשֹו ֵמ ֶא ְס ֵּתר
ַה ִּב ָ
י–כ ְל ָתה ֵא ָליו ָה ָר ָעה
ה––כי ָר ָאהִּ ,כ ָ
ִּ
ַה ַּמ ְל ָּכ
יתן ֶאל–
ֵמ ֵאת ַה ֶּמ ֶלְך .ח וְ ַה ֶּמ ֶלְך ׁ ָשב ִמ ִּג ַּנת ַה ִּב ָ
ל–ה ִּמ ָּטה ֲא ׁ ֶשר
ֵּבית ִמ ׁ ְש ֵּתה ַה ַּייִ ן ,וְ ָה ָמן נ ֵֹפל ַע ַ
אמר ַה ֶּמ ֶלְךֲ ,הגַ ם ִל ְכּבֹוׁש ֶאת–
יה ,וַ ֹּי ֶ
ֶא ְס ֵּתר ָע ֶל ָ
ַה ַּמ ְל ָּכה ִע ִּמי ַּב ָּביִ ת; ַה ָּד ָבר ,יָ ָצא ִמ ִּפי ַה ֶּמ ֶלְך,
אמר ַח ְרבֹונָ ה ֶא ָחד ִמן–
ּופנֵ י ָה ָמןָ ,חפּו .ט וַ ֹּי ֶ
ְ
ה–ה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר–
יסים ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְךַּ ,גם ִה ֵּנ ָ
ַה ָּס ִר ִ
ל–ה ֶּמ ֶלְך
ָע ָשׂה ָה ָמן ְל ָמ ְר ֳּד ַכי ֲא ׁ ֶשר ִּד ֶּבר–טֹוב ַע ַ
אמר
ן––גב ַֹּהֲ ,ח ִמ ׁ ִּשים ַא ָּמה; וַ ֹּי ֶ
ע ֵֹמד ְּב ֵבית ָה ָמ ָּ
ל–ה ֵעץ,
ת–ה ָמןַ ,ע ָ
ַה ֶּמ ֶלְךְּ ,ת ֻלהּו ָע ָליו .י וַ ִּי ְתלּוֶ ,א ָ
ר–ה ִכין ְל ָמ ְר ֳּד ָכי; וַ ֲח ַמת ַה ֶּמ ֶלְךָ ׁ ,ש ָכ ָכה{ .ס}
ֲא ׁ ֶש ֵ

פרק ח

סקופ:
מרדכי היהודי
הוא הדוד של
המלכה

אסתר
מתחננת למלך
שיבטל את
הגזירה

א ַּבּיֹום ַההּוא ,נָ ַתן ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש ְל ֶא ְס ֵּתר
ת–בית ָה ָמן ,צ ֵֹרר היהודיים
ַה ַּמ ְל ָּכהֶ ,א ֵּ
ידה
י–ה ִּג ָ
ְך––כ ִ
ִּ
ּומ ְר ֳּד ַכיָּ ,בא ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל
הּודים); ָ
ַ(ה ְּי ִ
הּוא–לּה .ב וַ ָּי ַסר ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת–
ָ
ֶא ְס ֵּתרַ ,מה
ַט ַּב ְעּתֹוֲ ,א ׁ ֶשר ֶה ֱע ִביר ֵמ ָה ָמן ,וַ ִּי ְּתנָ ּהְ ,ל ָמ ְר ֳּד ָכי;
ל–בית ָה ָמן{ .ס}
ת–מ ְר ֳּד ַכיַ ,ע ֵּ
וַ ָּת ֶשׂם ֶא ְס ֵּתר ֶא ָ
ּתֹוסף ֶא ְס ֵּתר ,וַ ְּת ַד ֵּבר ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ,וַ ִּת ּפֹלִ ,ל ְפנֵ י
ג וַ ֶ
ת–ר ַעת
ַרגְ ָליו; וַ ֵּת ְב ְּך וַ ִּת ְת ַח ֶּנן–לֹוְ ,ל ַה ֲע ִביר ֶא ָ
ָה ָמן ָה ֲאגָ גִ י ,וְ ֵאת ַמ ֲח ַׁש ְבּתֹוֲ ,א ׁ ֶשר ָח ׁ ַשב ַעל–
ּיֹושט ַה ֶּמ ֶלְך ְל ֶא ְס ֵּתרֵ ,את ׁ ַש ְר ִבט
הּודים .ד וַ ׁ ֶ
ַה ְּי ִ
ַה ָּז ָהב; וַ ָּת ָקם ֶא ְס ֵּתר ,וַ ַּת ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך .ה
אתי ֵחן
ם–מ ָצ ִ
ל–ה ֶּמ ֶלְך טֹוב וְ ִא ָ
ם–ע ַ
אמר ִא ַ
וַ ּתֹ ֶ
טֹובה ֲאנִ י,
ְל ָפנָ יו ,וְ ָכׁ ֵשר ַה ָּד ָבר ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ,וְ ָ
ת–ה ְּס ָפ ִריםַ ,מ ֲח ׁ ֶש ֶבת
ְּב ֵעינָ יו––יִ ָּכ ֵתב ְל ָה ׁ ִשיב ֶא ַ
ן–ה ְּמ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ יֲ ,א ׁ ֶשר ָּכ ַתב ְל ַא ֵּבד
ָה ָמן ֶּב ַ
ל–מ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶלְך .ו ִּכי
הּודיםֲ ,א ׁ ֶשר ְּב ָכ ְ
ת–ה ְּי ִ
ֶא ַ
יתיָּ ,ב ָר ָעהֲ ,א ׁ ֶשר–יִ ְמ ָצא ֶאת–
אּוכל ,וְ ָר ִא ִ
יכ ָכה ַ
ֵא ָ
מֹול ְד ִּתי.
יתיְּ ,ב ָא ְב ַדן ַ
אּוכל וְ ָר ִא ִ
יכ ָכה ַ
ַע ִּמי; וְ ֵא ָ

המלך מאפשר
למרדכי ואסתר
להוציא פקודות
חדשות

"ליהודים היתה
אורה ושמחה"...

אמר ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹׁש ְל ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה,
{ס} ז וַ ֹּי ֶ
ית–ה ָמן נָ ַת ִּתי
ָ
הּודיִ :ה ֵּנה ֵב
ּול ָמ ְר ֳּד ַכי ַה ְּי ִ
ְ
ר–ש ַלח
ץ––על ֲא ׁ ֶש ׁ ָ
ַ
ל–ה ֵע
ְל ֶא ְס ֵּתר ,וְ אֹתֹו ָּתלּו ַע ָ
הּודים) .ח וְ ַא ֶּתם ִּכ ְתבּו ַעל–
יָ דֹו ,ביהודיים ַּ(ב ְּי ִ
יכםְּ ,ב ׁ ֵשם ַה ֶּמ ֶלְך ,וְ ִח ְתמּו,
הּודים ַּכּטֹוב ְּב ֵעינֵ ֶ
ַה ְּי ִ
י–כ ָתב ֲא ׁ ֶשר–נִ ְכ ָּתב ְּב ׁ ֵשם–
ְּב ַט ַּב ַעת ַה ֶּמ ֶלְךִּ :כ ְ
ְך––אין ְל ָה ׁ ִשיב.
ֵ
ַה ֶּמ ֶלְך ,וְ נַ ְחּתֹום ְּב ַט ַּב ַעת ַה ֶּמ ֶל
ת–ה ִהיא ַּבח ֶֹדׁש
י–ה ֶּמ ֶלְך ָּב ֵע ַ
ט וַ ִּי ָּק ְראּו ס ְֹפ ֵר ַ
לֹושה וְ ֶע ְש ִׂרים
ישי הּוא–ח ֶֹדׁש ִסיוָ ןִּ ,ב ׁ ְש ׁ ָ
ַה ׁ ְּש ִל ׁ ִ
הּודים
ל–ה ְּי ִ
ר–צ ָּוה ָמ ְר ֳּד ַכי ֶא ַ
ל–א ׁ ֶש ִ
ּבֹו ,וַ ִּי ָּכ ֵתב ְּכ ָכ ֲ
וְ ֶאל ָה ֲא ַח ׁ ְש ַּד ְר ְּפנִ ים–וְ ַה ַּפחֹות וְ ָש ֵׂרי ַה ְּמ ִדינֹות
ּומ ָאה
ֲא ׁ ֶשר ֵמהֹּדּו וְ ַעד–ּכּוׁש ׁ ֶש ַבע וְ ֶע ְש ִׂרים ֵ
ּומ ִדינָ ה ִּכ ְכ ָת ָבּה וְ ַעם וָ ָעם ִּכ ְל ׁשֹנֹו;
ְמ ִדינָ הְ ,מ ִדינָ ה ְ
ים––כ ְכ ָת ָבם ,וְ ִכ ְלׁשֹונָ ם .י וַ ִּי ְכ ּתֹב,
ִּ
הּוד
ל–ה ְּי ִ
וְ ֶא ַ
ְּב ׁ ֵשם ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹׁש ,וַ ַּי ְח ּתֹםְּ ,ב ַט ַּב ַעת ַה ֶּמ ֶלְך;
ּסּוסים ר ְֹכ ֵבי ָה ֶר ֶכׁש,
וַ ִּי ׁ ְש ַלח ְס ָפ ִרים ְּביַ ד ָה ָר ִצים ַּב ִ
ים––בנֵ יָ ,ה ַר ָּמ ִכים .יא ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן
ְּ
ָה ֲא ַח ׁ ְש ְּת ָרנִ
ל–עיר–וָ ִעירְ ,ל ִה ָּק ֵהל
הּודים ֲא ׁ ֶשר ְּב ָכ ִ
ַה ֶּמ ֶלְך ַל ְּי ִ
ּול ַא ֵּבד
ם––ל ַה ׁ ְש ִמיד וְ ַל ֲהרֹג ְ
ְ
וְ ַל ֲעמֹד ַעל–נַ ְפׁ ָש
ּומ ִדינָ ה ַה ָּצ ִרים א ָֹתםַ ,טף וְ נָ ׁ ִשים;
ל–חיל ַעם ְ
ת–כ ֵ
ֶא ָּ
ל–מ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶלְך
ּוש ָל ָלםָ ,לבֹוז .יב ְּביֹום ֶא ָחדְּ ,ב ָכ ְ
ְׁ
לֹושה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדׁש ׁ ְשנֵ ים–
רֹוׁש––ב ׁ ְש ׁ ָ
ִּ
ֲא ַח ׁ ְשוֵ
שר ,הּוא–ח ֶֹדׁש ֲא ָדר .יג ַּפ ְתׁ ֶשגֶ ן ַה ְּכ ָתבְ ,ל ִה ָּנ ֵתן
ָע ָ ׂ
ל–ה ַע ִּמים;
ּומ ִדינָ הָּ ,גלּויְ ,ל ָכ ָ
ל–מ ִדינָ ה ְ
ָּדת ְּב ָכ ְ
ידים)
הּודים) עתודים ֲ(ע ִת ִ
וְ ִל ְהיֹות היהודיים ַ(ה ְּי ִ
יהם .יד ָה ָר ִצים ר ְֹכ ֵבי
ַלּיֹום ַה ֶּזהְ ,ל ִה ָּנ ֵקם ֵמאֹיְ ֵב ֶ
חּופים,
ּוד ִ
ָה ֶר ֶכׁשָ ,ה ֲא ַח ׁ ְש ְּת ָרנִ ים ,יָ ְצאּו ְמב ָֹה ִלים ְ
ירה{ .ס}
ׁשּושן ַה ִּב ָ
ִּב ְד ַבר ַה ֶּמ ֶלְך; וְ ַה ָּדת נִ ְּתנָ הְּ ,ב ׁ ַ
ּומ ְר ֳּד ַכי יָ ָצא ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְךִּ ,ב ְלבּוׁש ַמ ְלכּות
טו ָ
דֹולה ,וְ ַת ְכ ִריְך ּבּוץ
ְּת ֵכ ֶלת וָ חּור ,וַ ֲע ֶט ֶרת זָ ָהב ְּג ָ
ׁשּושןָ ,צ ֲה ָלה וְ ָש ֵׂמ ָחה .טז
ָׁ
וְ ַא ְר ָּג ָמן; וְ ָה ִעיר
יקר .יז
ששֹׂן ,וִ ָ
אֹורה וְ ִש ְׂמ ָחה ,וְ ָ ׂ
הּודיםָ ,היְ ָתה ָ
ַל ְּי ִ
ל–עיר וָ ִעירְ ,מקֹום
ּוב ָכ ִ
ּומ ִדינָ ה ְ
ל–מ ִדינָ ה ְ
ּוב ָכ ְ
ְ
יעִ ,ש ְׂמ ָחה וְ ָשׂׂשֹון
ר–ה ֶּמ ֶלְך וְ ָדתֹו ַמ ִּג ַ
ֲא ׁ ֶשר ְּד ַב ַ
הּודיםִ ,מ ׁ ְש ֶּתה וְ יֹום טֹוב; וְ ַר ִּבים ֵמ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ,
ַל ְּי ִ
יהם.
הּודיםֲ ,ע ֵל ֶ
ד–ה ְּי ִ
ים––כי–נָ ַפל ַּפ ַח ַ
ִּ
ִמ ְתיַ ֲה ִד

פרק ט

"ונהפוך הוא" –
במקום השמדת
היהודים...
מלחמת נצחון
ליהודים!

לֹושה
ּוב ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂר ח ֶֹדׁש הּוא–ח ֶֹדׁש ֲא ָדרִּ ,ב ׁ ְש ׁ ָ
א ִ
ר–ה ֶּמ ֶלְך וְ ָדתֹו,
יע ְּד ַב ַ
ָע ָשׂר יֹום ּבֹוֲ ,א ׁ ֶשר ִה ִּג ַ
הּודים
ְל ֵה ָעׂשֹותַּ :בּיֹוםֲ ,א ׁ ֶשר ִש ְּׂברּו אֹיְ ֵבי ַה ְּי ִ
ִל ׁ ְשלֹוט ָּב ֶהם ,וְ נַ ֲהפֹוְך הּואֲ ,א ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְלטּו
הּודים
יהם .ב נִ ְק ֲהלּו ַה ְּי ִ
הּודים ֵה ָּמה ְּבשֹׂנְ ֵא ֶ
ַה ְּי ִ
ל–מ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶלְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש,
יהםְּ ,ב ָכ ְ
ְּב ָע ֵר ֶ
ֹלא–ע ַמד
ָ
ֹלח יָ דִּ ,ב ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָר ָע ָתם; וְ ִאיׁש
ִל ׁ ְש ַ
ל–ה ַע ִּמים .ג
ל–כ ָ
יהםִּ ,כי–נָ ַפל ַּפ ְח ָּדם ַע ָּ
ִל ְפנֵ ֶ
ל–ש ֵׂרי ַה ְּמ ִדינֹות וְ ָה ֲא ַח ׁ ְש ַּד ְר ְּפנִ ים וְ ַה ַּפחֹות,
וְ ָכ ָ
ְך––מנַ ְּש ִׂאיםֶ ,את–
ְ
אכה ֲא ׁ ֶשר ַל ֶּמ ֶל
וְ ע ֵֹשׂי ַה ְּמ ָל ָ
יהם .ד
ד–מ ְר ֳּד ַכיֲ ,ע ֵל ֶ
הּודיםִּ :כי–נָ ַפל ַּפ ַח ָ
ַה ְּי ִ

עשרת בני המן
הולכים בדרכי
אביהם...
לתליה

אסתר מבקשת
יום הארכה
למלחמה

קביעת חג,
משתה ושמחה
לדורות

הֹולְך
ֵ
ִּכי–גָ דֹול ָמ ְר ֳּד ַכי ְּב ֵבית ַה ֶּמ ֶלְך ,וְ ׁ ָש ְמעֹו
הֹולְך וְ גָ דֹול.
י–ה ִאיׁש ָמ ְר ֳּד ַכיֵ ,
ל–ה ְּמ ִדינֹותִּ :כ ָ
ְּב ָכ ַ
ת–ח ֶרב וְ ֶה ֶרג
יהםַ ,מ ַּכ ֶ
הּודים ְּב ָכל–אֹיְ ֵב ֶ
ה וַ ַּיּכּו ַה ְּי ִ
ׁשּושן
ּוב ׁ ַ
יהםִּ ,כ ְרצֹונָ ם .ו ְ
וְ ַא ְב ָדן; וַ ַּי ֲעׂשּו ְבשֹׂנְ ֵא ֶ
ד––ח ֵמׁש ֵמאֹות{ ,ר}
ֲ
הּודים וְ ַא ֵּב
ירהָ ,ה ְרגּו ַה ְּי ִ
ַה ִּב ָ
ִאיׁש{ .ס}
ז וְ ֵאת {ר}
וְ ֵאת {ר}
ַּפ ְר ׁ ַשנְ ָּד ָתא {ס}
וְ ֵאת {ר}
ַּד ְלפֹון{ ,ס}
ַא ְס ָּפ ָתא{ .ס}
ח וְ ֵאת {ר}
וְ ֵאת {ר}
ּפֹור ָתא {ס}
ָ
וְ ֵאת {ר}
ֲא ַד ְליָ א{ ,ס}
יד ָתא{ .ס}
ֲא ִר ָ
ט וְ ֵאת {ר}
וְ ֵאת {ר}
ַּפ ְר ַמ ׁ ְש ָּתא {ס}
וְ ֵאת {ר}
יסי{ ,ס}
ֲא ִר ַ
וְ ֵאת {ר}
ידי {ס}
ֲא ִר ַ
וַ יְ זָ ָתא{ .ס}
י ֲע ֶש ֶׂרת {ר}
ים––ה ָרגּו;
ָ
הּוד
ן–ה ְּמ ָד ָתא ,צ ֵֹרר ַה ְּי ִ
ְּבנֵ י ָה ָמן ֶּב ַ
ּוב ִּב ָּזה––ֹלא ׁ ָש ְלחּוֶ ,את–יָ ָדם .יא ַּבּיֹום ַההּואָּ ,בא
ַ
ה––ל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך.
ִ
יר
ׁשּושן ַה ִּב ָ
ִמ ְס ַּפר ַה ֲהרּוגִ ים ְּב ׁ ַ
ׁשּושן
אמר ַה ֶּמ ֶלְך ְל ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכהְּ ,ב ׁ ַ
יב וַ ֹּי ֶ
הּודים וְ ַא ֵּבד ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש
ירה ָה ְרגּו ַה ְּי ִ
ַה ִּב ָ
ן––ב ׁ ְש ָאר ְמ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶלְך,
י–ה ָמ ִּ
וְ ֵאת ֲע ֶש ֶׂרת ְּבנֵ ָ
ה–ב ָּק ׁ ָש ֵתְך
ּומ ַּ
ה–ש ֵא ָל ֵתְך וְ יִ ָּנ ֵתן ָלְךַ ,
ּומ ׁ ְּ
ֶמה ָעׂשּו; ַ
ל–ה ֶּמ ֶלְך
ם–ע ַ
אמר ֶא ְס ֵּתרִ ,א ַ
עֹוד וְ ֵת ָעׂש .יג וַ ּתֹ ֶ
ׁשּושן,
הּודים ֲא ׁ ֶשר ְּב ׁ ָ
ם–מ ָחר ַל ְּי ִ
טֹוב––יִ ָּנ ֵתן ַּג ָ
י–ה ָמן ,יִ ְתלּו
ַל ֲעׂשֹות ְּכ ָדת ַהּיֹום; וְ ֵאת ֲע ֶש ֶׂרת ְּבנֵ ָ
אמר ַה ֶּמ ֶלְך ְל ֵה ָעׂשֹות ֵּכן ,וַ ִּת ָּנ ֵתן
ל–ה ֵעץ .יד וַ ֹּי ֶ
ַע ָ
י–ה ָמןָּ ,תלּו .טו
ׁשּושן; וְ ֵאת ֲע ֶש ֶׂרת ְּבנֵ ָ
ָּדת ְּב ׁ ָ
ׁשּושןַּ ,גם
ר–ב ׁ ָ
הּודים) ֲא ׁ ֶש ְּ
וַ ִּי ָּק ֲהלּו היהודיים ַ(ה ְּי ִ
ׁשּושן,
ְּביֹום ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדׁש ֲא ָדר ,וַ ַּי ַה ְרגּו ְב ׁ ָ
ּוב ִּב ָּזה––ֹלא ׁ ָש ְלחּוֶ ,את–
ׁ ְשֹלׁש ֵמאֹות ִאיׁש; ַ
הּודים ֲא ׁ ֶשר ִּב ְמ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶלְך
ּוש ָאר ַה ְּי ִ
יָ ָדם .טז ׁ ְ
יהם ,וְ ָהרֹוג
נֹוח ֵמאֹיְ ֵב ֶ
נִ ְק ֲהלּו וְ ָעמֹד ַעל–נַ ְפׁ ָשם ,וְ ַ
ּוב ִּב ָּזה––ֹלא
יהםֲ ,ח ִמ ׁ ָּשה וְ ׁ ִש ְב ִעים ָא ֶלף; ַ
ְּבשֹׂנְ ֵא ֶ
שרְ ,לח ֶֹדׁש
לֹושה ָע ָ ׂ
יֹום–ש ׁ ָ
ׁ ָש ְלחּוֶ ,את–יָ ָדם .יז ְּב ׁ ְ
נֹוחְּ ,ב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשׂר ּבֹו ,וְ ָעשֹׂה אֹתֹו ,יֹום
ֲא ָדר; וְ ַ
הּודים) ֲא ׁ ֶשר–
ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִש ְׂמ ָחה .יח והיהודיים (וְ ַה ְּי ִ
ּוב ַא ְר ָּב ָעה
לֹושה ָע ָשׂר ּבֹוְ ,
ׁשּושן ,נִ ְק ֲהלּו ִּב ׁ ְש ׁ ָ
ְּב ׁ ָ
נֹוחַּ ,ב ֲח ִמ ׁ ָּשה ָע ָשׂר ּבֹו ,וְ ָעשֹׂה אֹתֹו ,יֹום
שרּ ,בֹו; וְ ַ
ָע ָ ׂ
הּודים הפרוזים
ל–כן ַה ְּי ִ
ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִש ְׂמ ָחה .יט ַע ֵּ
ַ(ה ְּפ ָרזִ ים)ַ ,ה ֹּי ׁ ְש ִבים ְּב ָע ֵרי ַה ְּפ ָרזֹות––ע ִֹשׂים ֵאת
ּומ ׁ ְש ֶּתה
יֹום ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדׁש ֲא ָדרִ ,ש ְׂמ ָחה ִ
ֹלח ָמנֹותִ ,איׁש ְל ֵר ֵעהּו .כ וַ ִּי ְכ ּתֹב
ּומ ׁ ְש ַ
וְ יֹום טֹוב; ִ
ת–ה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה; וַ ִּי ׁ ְש ַלח ְס ָפ ִרים
ָמ ְר ֳּד ַכיֶ ,א ַ
ל–מ ִדינֹות ַה ֶּמ ֶלְך
הּודיםֲ ,א ׁ ֶשר ְּב ָכ ְ
ל–ה ְּי ִ
ל–כ ַ
ֶא ָּ
חֹוקים .כא ְל ַק ֵּים,
רֹובים ,וְ ָה ְר ִ
רֹוׁש––ה ְּק ִ
ַ
ֲא ַח ׁ ְשוֵ
ם––ל ְהיֹות ע ִֹשׂים ֵאת יֹום ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשׂר
ִ
יה
ֲע ֵל ֶ
יֹום–ח ִמ ׁ ָּשה ָע ָשׂר ּבֹוְּ :ב ָכל–
ֲ
ְלח ֶֹדׁש ֲא ָדר ,וְ ֵאת
הּודים
ׁ ָשנָ ה ,וְ ׁ ָשנָ ה .כב ַּכ ָּי ִמיםֲ ,א ׁ ֶשר–נָ חּו ָב ֶהם ַה ְּי ִ
יהם ,וְ ַהח ֶֹדׁש ֲא ׁ ֶשר נֶ ְה ַּפְך ָל ֶהם ִמ ָּיגֹון
ֵמאֹיְ ֵב ֶ
אֹותם ,יְ ֵמי
ּומ ֵא ֶבל ְליֹום טֹוב; ַל ֲעׂשֹות ָ
ְל ִש ְׂמ ָחהֵ ,
ֹלח ָמנֹות ִאיׁש ְל ֵר ֵעהּו,
ּומ ׁ ְש ַ
ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִש ְׂמ ָחהִ ,
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הּודיםֵ ,את
ּומ ָּתנֹות ָל ֶא ְביֹנִ ים .כג וְ ִק ֵּבלַ ,ה ְּי ִ
ַ
ר–כ ַתב ָמ ְר ֳּד ַכי,
ר–ה ֵחּלּוַ ,ל ֲעׂשֹות; וְ ֵאת ֲא ֶׁש ָּ
ֲא ׁ ֶש ֵ
ן–ה ְּמ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ י ,צ ֵֹרר ָּכל–
יהם .כד ִּכי ָה ָמן ֶּב ַ
ֲא ֵל ֶ
הּודיםְ ,ל ַא ְּב ָדם; וְ ִה ִּפל
ל–ה ְּי ִ
ים––ח ׁ ַשב ַע ַ
ָ
הּוד
ַה ְּי ִ
ּובב ָֹאּה,
ּול ַא ְּב ָדם .כה ְ
ּגֹורלְ ,ל ֻה ָּמם ְ
ּפּור הּוא ַה ָ
ם–ה ֵּס ֶפר ,יָ ׁשּוב ַמ ֲח ׁ ַש ְבּתֹו
ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְךָ ,א ַמר ִע ַ
הּודים ַעל–רֹאׁשֹו;
ל–ה ְּי ִ
ר–ח ׁ ַשב ַע ַ
ָה ָר ָעה ֲא ׁ ֶש ָ
ל–כן ָק ְראּו
ל–ה ֵעץ .כו ַע ֵּ
ת–בנָ יוַ ,ע ָ
וְ ָתלּו אֹתֹו וְ ֶא ָּ
ל–כן,
ּפּור––ע ֵּ
ַ
ל–שם ַה
פּוריםַ ,ע ׁ ֵ
ַל ָּי ִמים ָה ֵא ֶּלה ִ
ה–ראּו ַעל–
ּומ ָ
ל–ד ְב ֵרי ָה ִא ֶּג ֶרת ַה ֹּזאת; ָ
ל–כ ִּ
ַע ָּ
יהם .כז ִק ְּימּו וקבל (וְ ִק ְּבלּו)
יע ֲא ֵל ֶ
ּומה ִה ִּג ַ
ָּכ ָכהָ ,
ל–ה ִּנ ְלוִ ים
יהם וְ ַעל–זַ ְר ָעם וְ ַעל ָּכ ַ
הּודים ֲע ֵל ֶ
ַה ְּי ִ
בֹור––ל ְהיֹות ע ִֹשׂים ֵאת ׁ ְשנֵ י
ִ
יהם ,וְ ֹלא יַ ֲע
ֲע ֵל ֶ
ל–שנָ ה,
ַה ָּי ִמים ָה ֵא ֶּלהִּ ,כ ְכ ָת ָבם וְ ִכזְ ַמ ָּנםְּ :ב ָכ ׁ ָ
וְ ׁ ָשנָ ה .כח וְ ַה ָּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲע ִשׂים ְּב ָכל–
ּומ ִדינָ ה,
ּומ ׁ ְש ָּפ ָחהְ ,מ ִדינָ ה ְ
ּדֹור וָ דֹורִ ,מ ׁ ְש ָּפ ָחה ִ
ּפּורים ָה ֵא ֶּלהֹ ,לא יַ ַע ְברּו
ימי ַה ִ
וְ ִעיר וָ ִעיר; וִ ֵ
הּודים ,וְ זִ ְכ ָרםֹ ,לא–יָ סּוף ִמ ַּז ְר ָעם{ .ס}
ִמּתֹוְך ַה ְּי ִ
ּומ ְר ֳּד ַכי
יחיִ לָ ,
ת–א ִב ַ
כט וַ ִּת ְכ ּתֹב ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה ַב ֲ
ת–כל– ּתֹ ֶקףְ :ל ַק ֵּיםֵ ,את ִא ֶּג ֶרת
י––א ָּ
הּוד ֶ
ַה ְּי ִ
את––ה ׁ ֵּשנִ ית .ל וַ ִּי ׁ ְש ַלח ְס ָפ ִרים ֶאל–
ַ
ַה ֻּפ ִרים ַה ֹּז
ּומ ָאה ְמ ִדינָ ה––
ל–ש ַבע וְ ֶע ְש ִׂרים ֵ
הּודיםֶ ,א ׁ ֶ
ל–ה ְּי ִ
ָּכ ַ
ַמ ְלכּותֲ ,א ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁשִּ :ד ְב ֵרי ׁ ָשלֹום ,וֶ ֱא ֶמת .לא
יהםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
ְל ַק ֵּים ֶאת–יְ ֵמי ַה ֻּפ ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּבזְ ַמ ֵּנ ֶ
הּודי וְ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה,
יהם ָמ ְר ֳּד ַכי ַה ְּי ִ
ִק ַּים ֲע ֵל ֶ
וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִק ְּימּו ַעל–נַ ְפׁ ָשם ,וְ ַעל–זַ ְר ָעםִּ :ד ְב ֵרי
ר––ק ַּים,
ִ
ּומ ֲא ַמר ֶא ְס ֵּת
ַהּצֹומֹות ,וְ זַ ֲע ָק ָתם .לב ַ
ִּד ְב ֵרי ַה ֻּפ ִרים ָה ֵא ֶּלה; וְ נִ ְכ ָּתבַּ ,ב ֵּס ֶפר{ .ס}
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סוף טוב
הכל טוב...

(א ַח ׁ ְשוֵ רֹׁש) ַמס ַעל–
א וַ ָּי ֶשׂם ַה ֶּמ ֶלְך אחשרש ֲ
בּורתֹו,
ל–מ ֲע ֵשׂה ָת ְקּפֹוּ ,וגְ ָ
ָה ָא ֶרץ ,וְ ִא ֵּיי ַה ָּים .ב וְ ָכ ַ
ְך––הלֹוא–
ֲ
ּופ ָר ׁ ַשת ְּג ֻד ַּלת ָמ ְר ֳּד ַכיֲ ,א ׁ ֶשר ִּג ְּדלֹו ַה ֶּמ ֶל
ָ
ל–ס ֶפר ִּד ְב ֵרי ַה ָּי ִמיםְ ,ל ַמ ְל ֵכי,
תּוביםַ ,ע ֵ
ֵהם ְּכ ִ
הּודיִ ,מ ׁ ְשנֶ ה ַל ֶּמ ֶלְך
ּופ ָרס .ג ִּכי ָמ ְר ֳּד ַכי ַה ְּי ִ
ָמ ַדי ָ
הּודים ,וְ ָרצּוי ְלרֹב ֶא ָחיו––
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רֹוׁש ,וְ גָ דֹול ַל ְּי ִ
ּדֹ ֵרׁש טֹוב ְל ַעּמֹו ,וְ ד ֵֹבר ׁ ָשלֹום ְל ָכל–זַ ְרעֹו{ .ש}

ברכות שלאחר המגילה

ברוך אתה י-י א-להינו מלך העולם
הרב את ריבנו ,והדן את דיננו והנוקם את
נקמתנו ,והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו,
והנפרע לנו מצרינו ,ברוך אתה י-י ,הנפרע
לעמו ישראל מכל צריהם ,הא-ל המושיע
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