מגילת

אסתר
בני שמעון
תרבות יהודית

מגילת בני שמעון 70 :שנה
המיוחד בחג הפורים הוא הרב גוניות שבו הוא נחגג.
צורות שונות לחג אחד .אין כמו מועצה אזורית בני שמעון לבטא
את השונה ואת היחד ,קיבוצים ומושבים ,עולים ותיקים ,דתיים,
מסורתיים וחילוניים .כולנו יחד במועצה אחת חיים יחד במשותף
מתוך הערכה וכבוד הדדי .מגלים אחד את השני ,ובעצם מגלים את
המיוחד שבעם ישראל .מגילה = מגלה ,מגלה את העומקים שלנו
שלפעמים נסתרים בחיי היום יום.
המחלקה לשרותי דת ,רבנות בני שמעון והמחלקה לתרבות יהודית
במועצה שמחה להיות חלק מהיחד והגילוי הזה .קבלנו על עצמנו
משימה להשתדל בעז“ה לגלות את כל הטוב והיפה שבנו.
זוכים אנו לפעילות מבורכת עם כלל האוכלוסיה ,ותיקים ,צעירים,
נוער וילדים ומוסדות החינוך .שרותי הדת זמינים במאור פנים לכל
דורש ומבקש :רישום לנישואין ,כשרות ,מקוואות ,בתי כנסת ועוד.
לרגל פתיחת חגיגות  70שנה לבני שמעון הפקנו יחד איתכם מגילה
שלנו ,מגילה של חויות וסיפורים על הפורים שלכם\שלנו.
פורים שמח לכם ולבני משפחותיכם

גבי קדוש
רב המועצה
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בני שמעון
פורים בני שמעון ו‘קהילה של קהילות‘
הרב גבי קדוש ,רב מועצה אזורית בני שמעון
אין כמו פורים לשוב ולהתחבר ולהתכנס כבראשונה .ובמיוחד
לקראת ציון  70שנה למועצה אזורית בני שמעון.
חג הפורים מבטא את המיוחד שבנו ,המיוחד שבעם ישראל
לגווניו השונים .דווקא מתוך החושך של גזירת המן ,מתגלה לו
מרדכי היהודי אשר ’לא כורע ולא משתחווה‘ .איך זה קורה?
הוּדים“...
המלכה אסתר מגלה את הסוד” :לֵ  כְּ נוֹס ֶאת כָּ ל ַהיְּ ִ
ה‘כנוס‘ בין כל היהודים ,למרות ההבדלים ולמרות הגוונים
השונים ,מאיר לנו לנצח כל קושי ולהגיע למצב של ’ונהפוך
הוא‘ ,ומחזיר אותנו לנורמליות שלנו שהיא מצב של ”כנוס“
אוֹרה וְ ִשׂ ְמ ָחה וְ ָשׂשׂן וִ ָיקר‘ ,כן תהיה
הוּדים ָהיְ ָתה ָ
וזוכים ל’ :לַ יְּ ִ
לנו! בני שמעון’ :קהילה של קהילות‘ ,כבר אמרנו?!

בני שמעון
הפורים שלי
ניר זמיר ראש המועצה
הזיכרונות בעיקר מהפורים במבואות הנגב שכבר אז זה היה
אירוע מרכזי וה -חג שלנו  ,בעיקר בשנה בה השכבה שלי )אז
רק שתי כיתות של  17תלמדים בכל כיתה ( הייתה אחראית
על הפקת הפורים במתכונת דומה שנשמרת עד היום  47שנים
לאחר אותו אירוע.
אני שמח ונרגש מאוד להגיש לכם ,לכבוד שנת ה 70-למועצה,
מגילת אסתר ייחודית לבני שמעון ,עם סיפורים קטנים של
פורים מפי תושבינו.
חג פורים שמח!
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תדהר
פורים = הליכה אל הלא נודע
רותם אליהו ,תדהר
פורים עבורי הוא עת של עשייה ,יצירה ומשפחתיות.
חג של ונהפוכו ...החג היחיד בו שום דבר לא ברור:
החזק נהיה חלש ,העצב הופך לשמחה .הכל הפוך מכפי שהיה
מלכתחילה .עבורי פורים הוא הזמנה חד-פעמית בשנה לעשות
”טיול אל הלא-נודע“.
הוא הזדמנות לבחור להיכנס למסע שאנחנו מכירים את
תחילתו ,אבל אף פעם לא יודעים מראש את סופו ...שהרי
זהו החג שבו המצווה להשתכר )עדלאידע( ,המנהג להתחפש
וכמובן השורש של שם החג -פורים .פור= גורל.
פורים הוא החג שבו אישתי וביתי הבכורה חוגגות יחד יום
הולדת .וכמו בחג ..כך גם איתן ,אנחנו יודעים איך זה מתחיל,
אבל לעולם לא איך זה נגמר..

שומריה
פורים :הסוד של המציאות
הרב שמשון בריד ,שומריה
פורים אצלנו הוא נכנס יין יצא סוד.כל השנה אנחנו מבוסמים
ושיכורים מכל החיצוניות שעוטפת אותנו ,מדעות ומחשבות
שזורמות אלינו ללא הפסקה ,ולא נותנות לנו אפשרות להתבונן
פנימה ,לראות את הסוד של המציאות,לנסות להבין מה
מתרחש מול עיננו ,מה הוא הכח הפנימי שפועל ומנהיג את
המציאות כולה .והסוד הוא” :תשועתם היית לנצח ותקוותם
בכל דור ודור“” .אכן אתה אל מסתתר אלוקי ישראל מושיע“.
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שובל
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החזרת חוזרת
יודיק אביעד ,שובל
סיפורנו מתחיל בפורים לפני כחמישים שנים ,ואני בן  .4מצפה
ומחכה ,כל כולי ,לחג הפורים .מדוע? בפורים חל יומולדתי
וכמובן – ההתרגשות בהכנת התחפושת ובחגיגת הפורים בגן...
שתי סיבות שהן שילוב מנצח.
חודש לפני פורים ואני בהכנות לחג .בשנה המדוברת תכננתי
להתחפש לצ‘יף אינדיאני :נוצות ,צבעי פנים ,לבוש תואם ,חץ
וקשת ,נדן ,מקטרת השלום ...ולא פחות חשוב – חזרות על
הקריאה האינדיאנית הידועה )שילוב של צליל עמוק וחזק ויד
הטופחת על הפה בתנועות קצובות(.
והנה באחד הבקרים הופיעה לה נפיחות כואבת בצוואר בואך
בלוטת הלימפה ,בשולי הלסת הימנית .אימי קראה בהתרגשות:
”יש לך חזרת ...מצויין! טוב שיש מחלות ילדים בגיל צעיר“ ואני
עם חום ונפיחות לא מפסיק לחשוב על פורים ומקווה שהחזרת
תעלם עד לבואו של החג.
”משנכנס אדר מרבין בשמחה“ ואני הרבתי בשמחה – כי
הנפיחות נעלמה והצד הימני חזר לכשהיה .האופק נראה ורוד.
הצ‘יף האינדיאני לבש עור וגידים ואפילו נקבע לו שם  -הצ‘יף
”אין חזרת“.
הכל מוכן .החג קרב .התחפושת תואמת בול וההתרגשות הולכת
וגדלה .יום לפני החג ...יום לפני חגיגת התחפושות .צצה לפתע,
כמו משום מקום ,נפיחות כואבת בצוואר בואך בלוטת הלימפה
בשולי הלסת השמאלית” .החזרת חוזרת“ אמרה אימי וחיבקה
אותי כשראתה את פניי הנפולים מכאב ומאכזבה” .צ‘יף יקר“
אמרה אימי ”מחר תלבש את בגדי האינדיאני ,הנוצות יקשטו
את ראשך ואיפור – את פניך ...אבל תשאר במיטה .צ‘יף חולה
– צריך להבריא“ ולאחר שנשקה על מצחי הוסיפה” :וכמובן
נשנה את שמך ל צ‘יף ”יש חזרת“ ” .אני – שכבתי חולה בפורים
המדובר ובראשי נשמע הד קורא” :ככה יעשה לצ‘יף – שהחזרת
חפצה ביקרו“.

כרמים
פורים :כל שינוי אפשרי!
אביטל אלטמן ,כרמים
חג פורים הוא תזכורת לכך ששינוי הוא אפשרי .שמהפך הוא
אפשרי” .וְ ַהח ֶֹדשׁ ֲא ֶשׁר נֶ ְה ַפּ לָ ֶהם ִמיָ ּגוֹן לְ ִש ְׂמ ָחה ֵוּמ ֵא ֶבל לְ יוֹם
ׁלוֹח ָמנוֹת ִאישׁ
אוֹתם יְ ֵמי ִמ ְש ֶׁתּה וְ ִש ְׂמ ָחה ִוּמ ְש ַ
טוֹב לַ ֲעשׂוֹת ָ
לְ ֵר ֵעהוּ ַוּמ ָתּנוֹת לָ ֶא ְביוֹנִ ים“.
סיפור המגילה מגלה לנו את סוד האפשרות להשתנות ולשנות.
כיצד הפכה אסתר ,הילדה שאיבדה את אביה ואמה וגדלה
באומנה בבית דודה ,למלכה ולדמות בעלת השפעה פוליטית
ודתית? נראה כי היה זה מרדכי ,שנסך בה את האמונה שמהפך
אפשרי.
הוא האיץ באסתר לזוז מעמדה של הסתרת הזהות העצמית,
פסיביות וחוסר בטחון לעמדה המכירה במוצאה ובאחריות
שלה על מעשיה ועל עמה .ובמילותיו של הרב סלובייצ‘יק –
לחיות כסובייקט ולא כאובייקט – להפוך את הגורל לייעוד.
לאחר שהצליח להניע את אסתר ובכך את גלגלי ההיסטוריה,
מרדכי בוחר לשנות את השיח השולט משיח של רדיפה אחר
הכבוד לשיח של אחריות וערבות לאחר .הוא בוחר להנציח את
החג על ידי הגדלת השמחה ונתינה לרע ולאביון .בכך הוא
מעביר לנו מסר על זמני כי אנו יכולים להשתנות ולשנות ,אם
ניקח אחריות על עצמנו – על מצבי התודעה שלנו )ימי משתה
ושמחה( .על הקרובים לנו – על מערכות היחסים שלנו עם
אחרים )משלוח מנות איש לרעהו( ועל הרחוקים מאתנו  -על
רווחתם של החלשים והעזובים )מתנות לאביונים(.
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דביר
חג הפורים בדביר?
אסף רוט ,דביר
במסורת המקומית החג התחלק לשניים ,פורים ילדים
ופורים מבוגרים.
 פורים ילדים עסק בפעילויות ילדים ותוכן כאשר הילדיםמחופשים ,משחקים עושים הצגות ועוסקים במשלוחי מנות
אזני המן ועוד ,כיום נהוג לקרוא את המגילה ולרדוף אחרי ”המן
הרשע“.
 פורים למבוגרים היסטורית הוא חג שמח ופרוע,כמצוות העדלאידע ,ערכו של החג היה בין היתר )ועד היום(
במפגש שבו ,בני/ות דביר נהגו להתקבץ מקצוות הארץ
לערב חג זה ,הזדמנות לפגש ולשיח ,מפגש רב דורי אם תרצו
שמאפיין את פולקלור המקום ,מאין ערב שכבה שזר לא יבין
אותו.
ושמחת בחגיך

שומריה

פורים של קירבה
יונתן רום ,שומריה
פורים של כולנו הוא יום מיוחד ועליון שמבטא את האמון הגדול
של הקב“ה בנו כמו שאנו ,אמון שמצמיח כוחות ומניע אותנו,
את העם בכללותו ואת כל אחד ואחת מבניו ובנותיו ,הקרובים
והרחוקים ,להתקרב איש לרעהו ולהתחבר ,להתגבש באהבה
גלויה ובהתמסרות ,וע“י הכח הזה לפרוץ את כל המחסומים,
להפוך עולמות ולבנות גאולה.
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שומריה
פורים :הכל מתהפך לטובה
בת שבע אבני ,שומריה
היום שמסמל בשבילי שהכל יכול להשתנות .להתהפך לטובה
ממש .אבל איך מציאות שנראית לעיתים בלתי אפשרית יכולה
להתהפך לטובה ממש?
על ידי אנשים שמאמינים שזה אפשרי ,שלא נכנעים למה
שכולם אומרים או חושבים ,שמאמינים בעם שלהם ובטוב שבו,
שלא שוכחים שכולנו בני עם אחד גם אם אנו מפוזרים על פני
מאה עשרים ושבע מדינות! )או דעות(
האמונה הזאת שגם למעשה של מרדכי אחד בודד ,של אישה
אחת אמיצה אסתר יש השפעה עולמית ,יש כח לשנות הכל
לטובה מולידה מעשים .מולידה אנשים שרואים את הכלל מול
עיניהם ,שמסוגלים לשים את הנוחות האישית שלהם בצד
בשביל שהאמונה שלהם בעם הזה תצא לפועל ,ואז מתהפך
הכל לטובה ..הפורים הוא אחד החגים שלא יבוטל לעולם,
“בימים ההם בזמן הזה“ כל שנה מחדש יש בנו כח לשנות
מציאות ,לראות את העם הזה במקום טוב ומאוחד ומכח
האמונה הזאת לפעול את המעשים הקטנים שלנו ואז יתהפך
הכל לטובה!

תדהר
אני מלכת אסתר
הרב איתי זפרני ,תדהר
על אסתר נאמר דבר ייחודי מאוד’ ,ותהי אסתר נושאת חן בעיני
כל רואיה‘ .מהו סוד הקסם של אסתר ,כיצד הצליחה לישא
חן בעיני כל רואיה? נשים לב שלא נאמר ’מוצאת חן‘ כשימוש
הרגיל ,אלא ’נושאת חן‘ .מי שהולך עם משא על כתפו מרגיש
את העול כל רגע ורגע .אסתר מלמדת כי עלינו לחוש כל רגע
את חשיבות החן בעיני אחרים .כדאי להיות קצת אסתר ,לחשוב
לפני כל מעשה האם זה מוסיף או גורע חן ובכך תתפתח חברה
נעימה ובריאה.
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תדהר
מתנה מיוחדת לפורים
רחלי דדון ,תדהר
בבוקר של פורים היינו נוהגים לאכול ”ברקוקש“ ]סוג
של קוסקוס[ ובצהריים היינו עושים סעודה גדולה בבית
הכנסת עם כל החברים והשכנים.
נולדתי בחג פורים וכשהייתי ילדה קטנה לא הייתה לנו
אפשרות לחגוג ימי הולדת ,בגלל המצב הכלכלי ההורים
שלי היו מתאמצים לחגוג לנו באופן סמלי וקטן כדי שנשמח
ולעצמם לא היו חוגגים אף פעם.
הייתי בת יחידה ולאמא שלי היה מאוד חשוב לשמח אותי כמה
שאפשר ,אז באחד מימי ההולדת היא ביקשה מאח שלה שהיה
רב לשחוט לי משהו כמתנה ליום הולדת שלי ושמחתי מאוד.

תאשור

פורים של נחישות ואמונה
איילת רונה טל ,תאשור
חג פורים עבורי הוא סמל לאומץ ,נחישות ,אמונה והתמדה
נערה צעירה ויפה שמוכנה באומץ רב להתגייס ולהציל את
עמה תוך שימוש ביופייה ובגופה.
האומץ מגיע מתוך אמונה גדולה בבורא עולם ,בדרך ובעצמה.
האמונה מאפשרת לה להיות במקום שסמוך ובטוח שהיא
תהיה בסדר ,בטוחה ,שמורה ומוגנת.
מתוך האומץ אנחנו רואים נחישות לגשת למלך על אף שלא
נקראה אליו כשמאחוריה קהילה תומכת ”צומו עליי“ היא
מבקשת והם נענים לה.
אם מישהו מחפש העצמת נשים וערכים חזקים  -במגילה
ימצא אותם בוודאי.
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ברוש
ארבעת המ“מים בפורים תשפ“א
הרב צוריאל שושן ,ברוש
מנהג ישראל לקיים ארבע מצוות ביום הפורים ,שכולן מתחילות
באות מ‘-
מקרא מגילה – לפרסום הנס הגדול שנצלנו מגזרת כליה.
משלוח מנות -כדי להרבות אהבה בין איש לרעהו .מתנות
לאביונים -כדי שלא רק אנחנו נהיה בשמחה .משתה -סעודה
גדולה עם מטעמים משובחים ויין לרוב.
אבל השנה פורים קצת שונה ,עברנו שנה קשה שהחיים בה
השתנו מקצה לקצה ולכן חשוב השנה ליצוק תוכן חדש לימי
הפורים .עלינו לפעול בארבעה מסלולים כדי לקבל כוחות
ולהמשיך ולצעוד בדרך טובה לחיים מאושרים .וכדי לזכור את
ארבעת המסלולים ניתן רמז דומה שכולם מתחילים באות מ‘-
מאוחדים -כוחנו באחדותנו’ .לך כנוס את כל היהודים‘.
מתפללים -המפתח לכל דבר נמצא בתפילה .מודים -על כל
צעד בחיים ועל כל הישג אנחנו צריכים להודות לה‘ .מאושרים-
אם נלך בשלושת המסלולים האלו בטוח שנזכה לחיים טובים
ומאושרים.
חג פורים שמח לנו ולכל בית ישראל
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תדהר
זכרונות ילדות מפורים
לאה שמשון ,תדהר
כשהייתי בת שמונה לקראת פורים אמא הייתה מכינה
עוגות ,עוגיות ריבה ,פקאן ועוד כל מיני ריבות...
היינו ממש נהנים לעזור לה להכין הכל ולהשתולל ,תוך כדי
עזרנו לה וחשבנו על הזהב שנקבל ,כמובן שהיינו מכינים
משלוחי מנות לשלושה משפחות של יהודים שגרו קרוב אלינו,
חוץ מזה לא היו לנו שכנים יהודים.
אבא ביקש ממני שאלמד לערוך שולחן פורים ואני למדתי
והנחתי על השולחן כלים מיוחדים מעוטרים בזהב.
היה מנהג ”מקליירי“ שזה ללכת לברך את החברים והמשפחה
ולהביא דמי כיס לילדים.
היה מנהג של הכנסת ברכה לבית בזה שאבא /אמא היו
מכניסים משהו חדש לבית.
היינו מכינים אוזני המן ולוקחים חלק מהם ודורכים עליהם
ברגלים זה שאנחנו הורגים את המן הרשע.
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גבעות בר
פורים :חג של הפכים
צביקה טרבלסי ,גבעות בר
בתור ילד החג האהוב עלי היה פורים .יום שבו בעצם הכול
הפוך ..בניגוד לשאר ימות השנה ,אתה מגיע לבית הספר
עם תחפושת ובבית הספר יש כל מיני ביתנים ודוכנים עם
משחקים ,מכירת מנה פלאפל והגרלות מותחות עם פרסים
שווים .בתור ילד זו הייתה חוויה חלומית ,שהייתי מחכה לה
בכיליון עיניים ואפילו סופר את הימים .גם תכניות הטלוויזיה
החינוכית ,בעיקר זכורה לי התכנית ”זהו זה“ ,שידרו משהו
ייחודי ומלא הומור שעד היום לא נס ליחו )מה שיעיד על כך
זה שילדיי עדין צופים בתכניות .(..מדובר גם בחג עם אוכל
טעים ומתוק משלוחי מנות ומתן דמי כיס לילדים )דבר שלא
היה פופולרי אצל עדות מסוימות(.
בחג הפורים אנו עסוקים בחול כאשר בשיאו  -באכילה ,שתייה
ושמחה ,אנו מגלים שיש באפשרותנו להגיע למדרגה בה
גשמיות זו אינה סותרת את הרוחניות ולהיפך .הרב קוק הסביר
שהסיבה לכך היא שביום זה ”אין הגשמי מתנגד לרוחני“ .זהו
ההסבר לחשיבותו של חג הפורים על פני שאר המועדות.
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משמר הנגב
פורים –זיכרון מגלגל מצחוק
צביקה בלושטיין ,משמר הנגב
זהו חג חוקי ,ללא חוקים )כמעט( ,כיד חוש ההומור,
האלתור ,המקוריות.
כל דיכפין מצא לו )הייתי צעיר אז בכמה עשרות שנים – במאה
העשרים( ,עת לחמוק מעט מאפרוריות חיי היומיום.
היום אני מתענג על הזיכרון של רגעים גדולים .אני למשל ,זוכר
את עצמי רוקד ריקוד סוער עם....
תרנגולת מהלול .לאחר כבוד החזרתי אותה ללול ,עדיין בריאה
ושלמה ,בוודאי מרוגשת ,וספק אם הטילה ביצה למחרת....

שומריה ומשמר הנגב
”הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד“...
ניצה אנטמן  -שומריה
זו התחושה שמלווה אותנו בהשתתפותנו בקריאת המגילה
במשמר הנגב שכבר הפכה למסורת משותפת בין קיבוץ
משמר הנגב לתושבים בשומרייה ,כבר למעלה מעשר שנים
מתקבצים יחד ושומעים קריאת מגילה בקיבוץ.
קבלת הפנים הלבבית ,המפגש עם התושבים המוכרים משנים
קודמות והמצטרפים החדשים ,האווירה הנעימה במועדון
המקסים ,הישיבה המשותפת ,הילדים המחופשים שמשתפים
אלו את אלו ב“אמצעי הכאת המן“ והכיבוד המפנק ,יוצרים מדי
שנה טעם של חיבור ,שותפות ושמחה.
על מסורת לא מוותרים! אשרינו שזכינו.
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ברוש

שמחה בכל מצב
רון שטרית ,מושב ברוש
חג פורים בשבילי זה משפחה ,זה חברים ,זה ברקוקש ,מסיבת
תחפושות  ,קריאת מגילה ,ובעיקר שמחה .״משנכנס אדר
מרבין בשמחה״.
אני אוהב את חג פורים כי כולם שמחים וצוהלים .אני אוהב את
האחדות של החג הזה ,לא משנה איך אתה נראה ,לא משנה
כמה ״שונה״ אתה ,כולם ביחד .יש עוד הרבה מעבר למה
שכתבתי זה רק התמצית .אני מאחל לכולנו שנרגיש בחודש
אדר כל השנה ,שנהיה שמחים על הדברים הקטנים בחיים
בדיוק כמו הברקוקש.
חג פורים שמח לכולם

משמר הנגב
פורים במשמר הנגב
שמואל בונים ,משמר הנגב
פורים התחיל כערבי שירה ומסיבות ריקודים והתעצב במשך
השנים כמסיבת תחפושות ,במשך הזמן נוספו למסיבות הצגות
ואף מחזות מפורסמים הועלו על הבמה הקיבוצית למשל,
הופעת מקהלת הצבא האדום .בהמשך לנשף פורים נבחר
נושא מרכזי .במרוצת השנים קם מחסן תחפושות לתפארת,
המשרת קטנים כגדולים .עם היותנו יישוב קהילתי התווספה
קריאת מגילת אסתר המסורתית .התגבשה יחד מסורת :בחדר
האוכל נשף ובמועדון לחבר קריאת מגילה ...כך גיבשנו את אופי
הפורים במרוצת  70שנות קיומה של מועצת בני שמעון.......
ועוד לפני כן.
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גבעות בר
חג פורים חג פורים חג גדול ליהודים..
הרב ליאור קמרי ,גבעות בר
אווירת הפורים מתחילה הרבה לפני החג וכמובן אחריו,
המנגינות מנגנות ,החוויות נצרבות והשמחה נמשכת .חג פורים
הוא חג הנצח .נצח ישראל! בו אנו נזכרים איך ניסו להשמידנו
אך הנצח ניצח וינצח.
ההצלחה של אסתר המלכה ומרדכי היהודי היתה בזכות
האחריות הציבורית על העם וכמובן בזכות אחדות ישראל
גדולה שהתבטאה בדברי אסתר למרדכי ”לך כנוס את כל
היהודים“ .השנה נחגוג אחרת ,בלי התכנסויות וחיבורים אך
נזכור שעיקר החיבור הוא בלבבות ,בקשר ,באהבה לקהילה
ולכל העם .שנזכה לנצח את ה“המן“ של התקופה  -ה“קורונה“
מתוך ”לך כנוס“ ,מתוך אחדות ושמחה.

בית קמה

פורים :חג של הסרת מסיכות
אתי וקס ,בית קמה
מכל החגים שלנו פורים הוא החג הצבעוני ביותר.
פורים בשבילי הוא גם חג של הסרת מסיכות – ומה או מי
שתמיד חלמנו להיות יוצא אל האור.
פורים בשבילי הוא חג של ”ונהפוך הוא“ שמאפשר לנו להיות
אחרים ליום אחד ,או לפחות להיראות ככה.
במגילה ,פורים הפך את חודש אדר מיגון לשמחה ,והלוואי
והפורים הזה יהיה תחילתו של סוף המגפה הארוכה שמלווה
אותנו כמעט שנה ,ושנחזור לעטות מסיכות מהסוג המצחיק.
אז לכו ,להתחפש ולהשתנות ,ושיהיה לכולנו פורים שמח ,מלא
מסיכות מהסוג של פעם ,קישוטים ,נצנצים .ו – נהפוך הוא !
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תאשור
סעודה של שמחה
מרים כהן ,תאשור
כשהייתי קטנה היינו נוהגים ללכת לבית הכנסת לשמוע את
קריאת מגילה בתחפושות שהיינו מכינים בעצמנו כל שנה.
היינו מכינים ”ברקוקש“ שזה מאכל שנראה כמו פתיתים ,היינו
מכינים לחם עגול ושמים עליו חמש ביצים ומכניסים לתנור.
במרוקו הייתה שמחה גדולה היינו מזמינים את כולם אלינו
הביתה לחגוג ביחד את החג.

להב
המסכה
יואל שדך ,להב
פורים מבחינתי הוא חג מיוחד שייחודו במאפיין החריג שלו:
המסיכה.
כשאנחנו עוטים את מסיכת הפורים” ,אנחנו מעמידים פנים“
ומשתחררים מהעמדת הפנים הרגילה...
המסיכה והפנים
לכאורה כה שונים,
אך המתבוננים
בהחלט מבינים
ביצרי ]החבוי אנונימי[
המוצא לו ביטוי לגיטימי...
וכל המרבה להחצין,
וכל ההמעט להרצין,
חוגג את חג הפורים
כמו שכתוב בספרים.
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חצרים
פורים :מסכה שהפכה לחלק מהפנים
יערה רענן ,חצרים
איכשהו ,כמו כל דבר טוב ,הוא התערבב לי עם עובדות
היסטוריות.
בנחרצות האופיינית למשביתת שמחות ,תמיד זה מתקשר
לגורלו של מיעוט הנאחז ברכושו ,המסרב לחזור אל נחלת
אבות.
כורש שיחרר הצהרה,
יורשיו מינו את עזרא ונחמיה
והיהודים שנשארו ,הרימו לצורר המן הרשע.
אנחנו שמתחפשים בשגרה ,מאחורי מותגים וסמלים,
שכחנו שהמסכה הפכה לחלק בלתי נפרד מהפנים.

נבטים
תחפושות
שולה נחמיה ,נבטים
כחודש ימים לפני פורים אמי ואחותה היו מוציאות מחוברת
״בורדה״ גזרה של תחפושת שבחרנו.
רוכשות בד/ים מתאימים גוזרות ותופרות לאחותי ולי תחפושת.
מדי פעם היינו מודדות ,ולפעמים נדקרנו מהסיכות שהניחו
לפני התפירה,
אח״כ היו פותחות את המכונה ותופרות.
ההתרגשות שליביום פורים הייתה גדולה ,הייתי מתעוררת
מוקדם ומתארגנת ורצה לגן /לבית הספר בגאוה ובשמחה.
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מגילת

אסתר
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ברכות קודם המגילה

עוֹלם,
ֱהינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
אַתה ְיָי א ֵ
ָּברוָּּ 
וְצ ָוּנוּ ַעל ִמ ְק ָרא ְמ ִג ָּלה.
וֹתיו ִ
ׁנוּ ְּב ִמ ְצ ָ
ׁר ִק ְּד ָש
ֲש
אֶ
עוֹלם.
ֱהינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
אַתה ְיָי א ֵ
ָּברוָּּ 
ּמן ַה ֶזּה.
ֲבוֹתינוּ ַּבָי ִּמים ָה ֵהם ַּב ְז ַ
ׁע ָשׂה נִ ִּסים ַלא ֵ
ֶש ָ
עוֹלם.
ֱהינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
אַתה ְיָי א ֵ
ָּברוָּּ 
ּמן ַה ֶזּה.
יענוּ ַל ְז ַ
וְה ִּג ָ
ּמנוּ ִ
וְק ְי ָ
ׁה ֱחיָנוּ ִ
ֶש ֶ
אסתר פרק א
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ֲח ְשׁוֵרוֹשַׁ ,המּ ֵֹל
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ :הוּא א ַ
ימי א ַ
א ַוי ְִהיִ ,בּ ֵ
וּמאָהְ ,מ ִדינָה .ב
וְע ְשׂ ִרים ֵ
וְעד כּוּשׁ ֶשׁ ַבע ֶ
ֵמהֹדּוּ ַ
ֲח ְשׁוֵרוֹשַׁ ,על ִכּ ֵסּא
ָמיםָ ,ה ֵהם ְכּ ֶשׁ ֶבת ַה ֶמּ ֶל א ַ
ַבּיּ ִ
ירה .ג ִבּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ,
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ֲשׁרְ ,בּ ַ
ַמ ְלכוּתוֹ ,א ֶ
ֲב ָדיוֵ :חיל ָפּ ַרס
ְל ָמ ְלכוָֹ ,ע ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּהְ ,ל ָכל ָשׂ ָריו ַוע ָ
וְשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת ְל ָפנָיו .ד ְבּ ַה ְראֹתוֹ,
וּמ ַדיַ ,ה ַפּ ְר ְתּ ִמים ָ
ָ
דוּלּתוֹ;
ְקרִ ,תּ ְפ ֶא ֶרת ְגּ ָ
וְאת י ָ
ֶאת ע ֶֹשׁר ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֶֹ ,
ָמים
וּב ְמלוֹאת ַהיּ ִ
וּמאַת יוֹם .ה ִ
ָמים ַר ִבּיםְ ,שׁמוֹנִ ים ְ
יִ
שׁוּשׁן
ָה ֵא ֶלּהָ ,ע ָשׂה ַה ֶמּ ֶלְ ל ָכל ָה ָעם ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ְבּ ַ
ָמים:
וְעד ָק ָטן ִמ ְשׁ ֶתּה ִשׁ ְב ַעת י ִ
ירה ְל ִמגָּדוֹל ַ
ַה ִבּ ָ

וּת ֵכ ֶלת ,אָחוּז
יתן ַה ֶמּ ֶל .ו חוּר ַכּ ְר ַפּס ְ
ֲצרִ ,גּנַּת ִבּ ַ
ַבּח ַ
מּוּדי ֵשׁשׁ;
וְע ֵ
ילי ֶכ ֶסףַ ,
ָמןַ ,על ְגּ ִל ֵ
וְאַרגּ ָ
ְבּ ַח ְב ֵלי בוּץ ְ
וְדר וְ ס ָֹח ֶרת.
ָשׁשׁ ַ
ָכ ֶסףַ ,על ִר ְצ ַפת ַבּ ַהט ו ֵ
ָהב ו ֶ
ִמטּוֹת ז ָ
וְכ ִלים ִמ ֵכּ ִלים שׁוֹנִ ים; וְ יֵין
ָהבֵ ,
וְה ְשׁקוֹת ִבּ ְכ ֵלי ז ָ
ז ַ
וְה ְשּׁ ִתיָּה ַכ ָדּתֵ ,אין אֹנֵס:
ַמ ְלכוּת ָרבְ ,כּיַד ַה ֶמּ ֶל .ח ַ
ִסּד ַה ֶמּ ֶלַ ,על ָכּל ַרב ֵבּיתוֹ ַלעֲשׂוֹתִ ,כּ ְרצוֹן
ִכּי ֵכן י ַ
ַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּהָ ,ע ְשׂ ָתה ִמ ְשׁ ֵתּה
ָאישׁ .ט גַּם ו ְ
ִאישׁ ו ִ
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ .י
ֲשׁרַ ,ל ֶמּ ֶל א ַ
ָשׁים ֵבּיתַ ,ה ַמּ ְלכוּת ,א ֶ
נִ
הוּמן
אָמר ִל ְמ ָ
יעיְ ,כּטוֹב ֵלב ַה ֶמּ ֶלַ ,בָּיּיִן ַ
ַבּיּוֹםַ ,ה ְשּׁ ִב ִ
וְכ ְר ַכּסִ ,שׁ ְב ַעת
ֵתר ַ
ֲב ְג ָתא ,ז ַ
ְתא ַח ְרבוֹנָא ִבּ ְג ָתא ַוא ַ
ִבּזּ ָ
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ.
יסיםַ ,ה ְמ ָשׁ ְר ִתים ֶאת ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶל א ַ
ַה ָסּ ִר ִ
ַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּהִ ,ל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶלְ בּ ֶכ ֶתר
יא ְל ָה ִביא ֶאת ו ְ
ָפיָהִּ ,כּי
וְה ָשּׂ ִרים ֶאת י ְ
ַמ ְלכוּתְ :ל ַה ְראוֹת ָה ַע ִמּים ַ
ַשׁ ִתּיָ ,לבוֹא
ַתּ ָמ ֵאן ַה ַמּ ְל ָכּה ו ְ
טוֹבת ַמ ְר ֶאה ִהיא .יב ו ְ
ַ
יסים; ַויּ ְִקצֹף ַה ֶמּ ֶל
ֲשׁרְ ,בּיַד ַה ָסּ ִר ִ
ִבּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל ,א ֶ
ֲכ ִמים
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלַ ,לח ָ
ֲרה בוֹ .יג ַויּ ֶ
ֲמתוֹ ָבּע ָ
ְמאֹדַ ,וח ָ
י ְֹד ֵעי ָה ִע ִתּיםִ :כּי ֵכןְ ,דּ ַבר ַה ֶמּ ֶלִ ,ל ְפנֵיָ ,כּל י ְֹד ֵעי
אַד ָמ ָתא
וְה ָקּרֹב ֵא ָליוַ ,כּ ְר ְשׁנָא ֵשׁ ָתר ְ
ָדּת ו ִָדין .יד ַ
מוּכן ִשׁ ְב ַעת ָשׂ ֵרי ָפּ ַרס
ַת ְר ִשׁישֶׁ ,מ ֶרס ַמ ְר ְסנָאְ ,מ ָ
וּמ ַדי ,ר ֵֹאי ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶלַ ,היּ ְֹשׁ ִבים ִראשֹׁנָהַ ,בּ ַמּ ְלכוּת.
ָ
ֲשׁר
ַשׁ ִתּי ַעל א ֶ
טו ְכּ ָדתַ ,מה ַלּעֲשׂוֹתַ ,בּ ַמּ ְל ָכּה ,ו ְ
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ֲח ְשׁוֵרוֹשְׁ ,בּיַד,
ֲמר ַה ֶמּ ֶל א ַ
א ָע ְשׂ ָתהֶ ,את ַמא ַ
מוּכן(ִ ,ל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל
)מ ָ
ֹאמר מומכן ְ
יסים .טז ַויּ ֶ
ַה ָסּ ִר ִ
ַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה:
וְתה ו ְ
וְה ָשּׂ ִרים ,א ַעל ַה ֶמּ ֶלְ ל ַבדּוָֹ ,ע ָ
ַ
ֲשׁרְ ,בּ ָכל
וְעל ָכּל ָה ַע ִמּים ,א ֶ
ִכּי ַעל ָכּל ַה ָשּׂ ִריםַ ,
ֵצא ְד ַבר ַה ַמּ ְל ָכּה
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ .יז ִכּי י ֵ
ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל א ַ
אָמ ָרם,
ֵיהןְ :בּ ְ
יהן ְבּ ֵעינ ֶ
ָשׁיםְ ,ל ַה ְבזוֹת ַבּ ְע ֵל ֶ
ַעל ָכּל ַהנּ ִ
ַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה
אָמר ְל ָה ִביא ֶאת ו ְ
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ ַ
ַה ֶמּ ֶל א ַ
ֹאמ ְרנָה ָשׂרוֹת
וְהיּוֹם ַהזֶּה תּ ַ
ְל ָפנָיו וְא ָבאָה .יח ַ
ֲשׁר ָשׁ ְמעוּ ֶאת ְדּ ַבר ַה ַמּ ְל ָכּהְ ,לכֹל,
וּמ ַדי ,א ֶ
ָפּ ַרס ָ
ָק ֶצף .יט ִאם ַעל ַה ֶמּ ֶל
וּכ ַדיִ ,בּזָּיוֹן ו ָ
ָשׂ ֵרי ַה ֶמּ ֶלְ ;
ִכּ ֵתב ְבּ ָד ֵתי ָפ ַרס
ֵצא ְד ַבר ַמ ְלכוּת ִמ ְלּ ָפנָיו ,וְ י ָ
טוֹב ,י ֵ
ַשׁ ִתּיִ ,ל ְפנֵי
ֲשׁר א ָתבוֹא ו ְ
וּמ ַדי ,וְא ַיעֲבוֹר :א ֶ
ָ
עוּתהּ
ִתּן ַה ֶמּ ֶלִ ,ל ְר ָ
כוּתהּ י ֵ
וּמ ְל ָ
ֲח ְשׁוֵרוֹשַׁ ,
ַה ֶמּ ֶל א ַ
ֲשׂה
ֲשׁר ַיע ֶ
טּוֹבה ִמ ֶמּנָּה .כ וְנִ ְשׁ ַמע ִפּ ְתגָם ַה ֶמּ ֶל א ֶ
ַה ָ
ְקר
ָשׁים ,י ְִתּנוּ י ָ
וְכל ַהנּ ִ
ְבּ ָכל ַמ ְלכוּתוִֹ ,כּי ַר ָבּה ִהיא; ָ
ִיטבַ ,ה ָדּ ָבר,
וְעד ָק ָטן .כא ַויּ ַ
יהן ְל ִמגָּדוֹלַ ,
ְל ַב ְע ֵל ֶ
מוּכן.
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶלִ ,כּ ְד ַבר ְמ ָ
וְה ָשּׂ ִרים; ַויּ ַ
ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶלַ ,
ִשׁ ַלח ְס ָפ ִריםֶ ,אל ָכּל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶלֶ אל ְמ ִדינָה
כב ַויּ ְ
ָעם ִכּ ְלשׁוֹנוִֹ :ל ְהיוֹת ָכּל
וְאל ַעם ו ָ
וּמ ִדינָה ִכּ ְכ ָת ָבהֶּ ,
ְ
וּמ ַד ֵבּר ִכּ ְלשׁוֹן ַעמּו
ִאישׁ שׂ ֵֹרר ְבּ ֵביתוְֹ ,

20

אסתר פרק ב

ֲמת ַה ֶמּ ֶל
אַחרַ ,ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהְ ,כּשֹׁ ,ח ַ
ַ
א
וְאת
ֲשׁר ָע ָשׂ ָתהֵ ,
וְאת א ֶ
ַשׁ ִתּי ֵ
ָכר ֶאת ו ְ
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ ז ַ
אַ
ֲשׁר נִ ְגזַר ָע ֶל ָ
אֶ
ֲרי ַה ֶמּ ֶלְ ,מ ָשׁ ְר ָתיו:
ֹאמרוּ ַנע ֵ
יה .ב ַויּ ְ
ְב ְקשׁוּ ַל ֶמּ ֶל נְ ָערוֹת ְבּתוּלוֹת ,טוֹבוֹת ַמ ְר ֶאה.
יַ
ידיםְ ,בּ ָכל ְמ ִדינוֹת ַמ ְלכוּתוֹ,
ַפ ֵקד ַה ֶמּ ֶלְ פּ ִק ִ
ג וְ י ְ
טוֹבת ַמ ְר ֶאה ֶאל
תוּלה ַ
ֲרה ְב ָ
וְ י ְִק ְבּצוּ ֶאת ָכּל ַנע ָ
ָשׁיםֶ ,אל יַד ֵהגֶא ְס ִריס
ירה ֶאל ֵבּית ַהנּ ִ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ַ
ֲרה,
וְה ַנּע ָ
יהן .ד ַ
ֻק ֶ
ָשׁים; וְ נָתוֹןַ ,תּ ְמר ֵ
ַה ֶמּ ֶל שׁ ֵֹמר ַהנּ ִ
ִיטב
ַשׁ ִתּי; ַויּ ַ
יטב ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶלִ תּ ְמַ ,תּ ַחת ו ְ
ֲשׁר ִתּ ַ
אֶ
ְהוּדיָ ,היָה
ַעשׂ ֵכּן .ה ִאישׁ י ִ
ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶלַ ,ויּ ַ
ָאיר ֶבּן ִשׁ ְמ ִעי
ֳכיֶ ,בּן י ִ
וּשׁמוֹ ָמ ְרדּ ַ
ירה; ְ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ְבּ ַ
ירוּשׁ ַליִםִ ,עם
ֲשׁר ָה ְג ָלהִ ,מ ָ
ֶבּן ִקישׁ ִאישׁ י ְִמינִ י .ו א ֶ
ֲשׁר
ְהוּדה א ֶ
ְכנְ יָה ֶמ ֶל י ָ
ֲשׁר ָה ְג ְל ָתהִ ,עם י ָ
ַהגּ ָֹלה א ֶ
ֲד ָסּה,
ֶצּר ֶמ ֶלָ בּ ֶבל .ז ַוי ְִהי א ֵֹמן ֶאת ה ַ
בוּכ ְדנ ַ
ֶה ְג ָלה ,נְ ַ
ֲרה
וְה ַנּע ָ
ָאם; ַ
ִהיא ֶא ְס ֵתּר ַבּת דֹּדוֹ ִכּי ֵאין ָלהּ ,אָב ו ֵ
וְא ָמּהּ,
יה ִ
אָב ָ
וּבמוֹת ִ
וְטוֹבת ַמ ְר ֶאהְ ,
ַ
ְפת תֹּאַר,
יַ
ֳכי לוֹ ְל ַבת .ח ַוי ְִהיְ ,בּ ִה ָשּׁ ַמע ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל
ְל ָק ָחהּ ָמ ְרדּ ַ
ירהֶ ,אל
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
וּב ִה ָקּ ֵבץ נְ ָערוֹת ַרבּוֹת ֶאל ַ
וְדתוְֹ ,
ָ
ַתּ ָלּ ַקח ֶא ְס ֵתּר ֶאל ֵבּית ַה ֶמּ ֶלֶ ,אל יַד ֵהגַי
יַד ֵהגָי; ו ִ
ַתּ ָשּׂא ֶח ֶסד
ֲרה ְב ֵעינָיו ,ו ִ
יטב ַה ַנּע ָ
ַתּ ַ
ָשׁים .ט ו ִ
שׁ ֵֹמר ַהנּ ִ
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נוֹת ָה ָל ֵתת ָלהּ,
וְאת ָמ ֶ
יה ֶ
רוּק ָ
ְב ֵהל ֶאת ַתּ ְמ ֶ
ְל ָפנָיוַ ,וי ַ
וְאת ֶשׁ ַבע ַהנְּ ָערוֹת ָה ְר ֻאיוֹת ָל ֶתת ָלהּ ִמ ֵבּית ַה ֶמּ ֶל;
ֵ
ָשׁים .י א
יה ְלטוֹבֵ ,בּית ַהנּ ִ
ֲרוֹת ָ
וְאת ַנע ֶ
ֶה ֶ
ְשׁנּ ָ
ַוי ַ
ֳכי
מוֹל ְד ָתּהִּ :כּי ָמ ְרדּ ַ
וְאת ַ
ידה ֶא ְס ֵתּרֶ ,את ַע ָמּהּ ֶ
ִה ִגּ ָ
וּב ָכל יוֹם וָיוֹם
ֲשׁר א ַת ִגּיד .יא ְ
יה ,א ֶ
ִצוָּה ָע ֶל ָ
ָשׁיםָ :ל ַד ַעת ֶאת
ֲצר ֵבּית ַהנּ ִ
ֳכי ִמ ְת ַה ֵלִּ ,ל ְפנֵי ח ַ
ָמ ְרדּ ַ
ֲרה
יע תֹּר ַנע ָ
וּב ַה ִגּ ַ
ֵע ֶשׂה ָבּהּ .יב ְ
וּמה יּ ָ
ְשׁלוֹם ֶא ְס ֵתּרַ ,
ֲח ְשׁוֵרוֹשִׁ ,מ ֵקּץ הֱיוֹת
ֲרה ָלבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל א ַ
וְ ַנע ָ
ָשׁים ְשׁנֵים ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ִכּי ֵכּן י ְִמ ְלאוּ,
ָלהּ ְכּ ָדת ַהנּ ִ
וְשׁ ָשּׁה
ֳד ִשׁיםְ ,בּ ֶשׁ ֶמן ַהמֹּרִ ,
יהןִ :שׁ ָשּׁה ח ָ
רוּק ֶ
ְמי ְמ ֵ
יֵ
וּבזֶה,
ָשׁים .יג ָ
רוּקי ַהנּ ִ
וּב ַת ְמ ֵ
ֳד ִשׁים ַבּ ְבּ ָשׂ ִמיםְ ,
חָ
ָתן
ֹאמר ִינּ ֵ
ֲשׁר תּ ַ
ֲרה ָבּאָה ֶאל ַה ֶמּ ֶלֵ את ָכּל א ֶ
ַה ַנּע ָ
ָשׁיםַ ,עד ֵבּית ַה ֶמּ ֶל .יד
ָלהָּ ,לבוֹא ִע ָמּהִּ ,מ ֵבּית ַהנּ ִ
ָשׁים
וּבבּ ֶֹקר ִהיא ָשׁ ָבה ֶאל ֵבּית ַהנּ ִ
ָבּ ֶע ֶרב ִהיא ָבאָהַ ,
יל ְג ִשׁים:
ֵשׁנִ יֶ ,אל יַד ַשׁ ַע ְשׁגַז ְס ִריס ַה ֶמּ ֶל ,שׁ ֵֹמר ַה ִפּ ַ
א ָתבוֹא עוֹד ֶאל ַה ֶמּ ֶלִ ,כּי ִאם ָח ֵפץ ָבּהּ ַה ֶמּ ֶל
יחיִל
ֲב ַ
יע תֹּר ֶא ְס ֵתּר ַבּת א ִ
וּב ַה ִגּ ַ
וְנִ ְק ְראָה ְב ֵשׁם .טו ְ
ֲשׁר ָל ַקח לוֹ ְל ַבת ָלבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל,
ֳכי א ֶ
דֹּד ָמ ְרדּ ַ
ֹאמר ֵהגַי ְס ִריס
ֲשׁר י ַ
א ִב ְק ָשׁה ָדּ ָבר ִכּי ִאם ֶאת א ֶ
ַתּ ִהי ֶא ְס ֵתּר נ ֵֹשׂאת ֵחןְ ,בּ ֵעינֵי
ָשׁים; ו ְ
ַה ֶמּ ֶל ,שׁ ֵֹמר ַהנּ ִ
ָכּל ר ֶֹא ָ
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ,
ַתּ ָלּ ַקח ֶא ְס ֵתּר ֶאל ַה ֶמּ ֶל א ַ
יה .טז ו ִ

ירי ,הוּא ח ֶֹדשׁ ֵט ֵבת
ֲשׂ ִ
ֶאל ֵבּית ַמ ְלכוּתוַֹ ,בּח ֶֹדשׁ ָהע ִ
ֱהב ַה ֶמּ ֶלֶ את ֶא ְס ֵתּר
ִבּ ְשׁנַת ֶשׁ ַבעְ ,ל ַמ ְלכוּתוֹ .יז ַוֶיּא ַ
ָח ֶסד ְל ָפנָיו ִמ ָכּל ַה ְבּתוּלוֹת;
ַתּ ָשּׂא ֵחן ו ֶ
ָשׁים ,ו ִ
ִמ ָכּל ַהנּ ִ
ַשׁ ִתּי.
יכ ָה ַתּ ַחת ו ְ
ַמ ִל ֶ
ֹאשׁהַּ ,ויּ ְ
ָשׂם ֶכּ ֶתר ַמ ְלכוּת ְבּר ָ
ַויּ ֶ
ֲב ָדיו
ַעשׂ ַה ֶמּ ֶלִ מ ְשׁ ֶתּה גָדוֹלְ ,ל ָכל ָשׂ ָריו ַוע ָ
יח ַויּ ַ
ִתּן
ָחה ַל ְמּ ִדינוֹת ָע ָשׂהַ ,ויּ ֵ
ֵאתִ ,מ ְשׁ ֵתּה ֶא ְס ֵתּר; ַו ֲהנ ָ
וּב ִה ָקּ ֵבץ ְבּתוּלוֹתֵ ,שׁנִ ית;
ַמ ְשׂ ֵאת ְכּיַד ַה ֶמּ ֶל .יט ְ
ֶדת
ֳכי ,י ֵֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל .כ ֵאין ֶא ְס ֵתּרַ ,מגּ ֶ
וּמ ְרדּ ַ
ָ
וְאת
ֳכי; ֶ
יהָ ,מ ְרדּ ָ
ֲשׁר ִצוָּה ָע ֶל ָ
וְאת ַע ָמּהַּ ,כּא ֶ
מוֹל ְד ָתּהּ ֶ
ַ
אָמנָה
ְתה ְב ְ
ֲשׁר ָהי ָ
ֳכי ֶא ְס ֵתּר ע ָֹשׂהַ ,כּא ֶ
ֲמר ָמ ְרדּ ַ
ַמא ַ
יוֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל;
ֳכי ֵ
וּמ ְרדּ ַ
ָמים ָה ֵהםָ ,
ִאתּוֹ .כא ַבּיּ ִ
יסי ַה ֶמּ ֶלִ ,משּׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּף,
ָת ֶרשׁ ְשׁנֵי ָס ִר ֵ
ָק ַצף ִבּ ְג ָתן ו ֶ
ָדע
ֲח ְשׁ ֵורֹשׁ .כב ַו ִיּוּ ַ
ח יָדַ ,בּ ֶמּ ֶל א ַ
ְב ְקשׁוּ ִל ְשׁ ַ
ַוי ַ
ֹאמר
ֳכיַ ,וַיּגֵּד ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה; ַותּ ֶ
ַה ָדּ ָבר ְל ָמ ְרדּ ַ
ְב ַקּשׁ ַה ָדּ ָבר
ֳכי .כג ַוי ֻ
ֶא ְס ֵתּר ַל ֶמּ ֶלְ ,בּ ֵשׁם ָמ ְרדּ ָ
ִכּ ֵתבְ ,בּ ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי
ֵיהם ַעל ֵעץ; ַויּ ָ
ִתּלוּ ְשׁנ ֶ
ִמּ ֵצאַ ,ויּ ָ
ַויּ ָ
ָמים ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל.
ַהיּ ִ
אסתר פרק ג

ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהִ ,גּ ַדּל ַה ֶמּ ֶל א ַ
א ַ
ָשׂםֶ ,את
ַשּׂ ֵאהוּ; ַויּ ֶ
ֶאת ָה ָמן ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאג ִָגי ַו ְינ ְ
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וְכל ַע ְב ֵדי
ֲשׁר ִאתּוֹ .ב ָ
ִכּ ְסאוֵֹ ,מ ַעלָ ,כּל ַה ָשּׂ ִרים א ֶ
וּמ ְשׁ ַתּחֲוִים
ֲשׁר ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ,כּ ְֹר ִעים ִ
ַה ֶמּ ֶל א ֶ
ֳכי א י ְִכ ַרע ,וְא
וּמ ְרדּ ַ
ְל ָה ָמן ִכּי ֵכןִ ,צוָּה לוֹ ַה ֶמּ ֶלָ ;
ֲשׁר ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל
ֹאמרוּ ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל ,א ֶ
ִשׁ ַתּ ֲחוֶה .ג ַויּ ְ
יְ
עוֹברֵ ,את ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל .ד
אַתּה ֵ
דּוּע ָ
ֳכיַ :מ ַ
ְל ָמ ְרדּ ָ
אָמ ָרם( ֵא ָליו יוֹם וָיוֹם ,וְא ָשׁ ַמע,
)כּ ְ
ַוי ְִהי ,באמרם ְ
ֳכי
ַע ְמדוּ ִדּ ְב ֵרי ָמ ְרדּ ַ
יהם; ַויּ ִַגּידוּ ְל ָה ָמןִ ,ל ְראוֹת ֲהי ַ
ֲל ֶ
אֵ
ְהוּדי .ה ַויּ ְַרא ָה ָמן ִכּי
ֲשׁר הוּא י ִ
ִכּי ִה ִגּיד ָל ֶהם ,א ֶ
ִמּ ֵלא ָה ָמןֵ ,ח ָמה.
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה לוֹ; ַויּ ָ
ֳכי ,כּ ֵֹר ַע ִ
ֵאין ָמ ְרדּ ַ
ֳכי ְל ַבדּוֹ ִכּי ִה ִגּידוּ
ח יָד ְבּ ָמ ְרדּ ַ
ִבז ְבּ ֵעינָיוִ ,ל ְשׁ ַ
ו ַויּ ֶ
ְב ֵקּשׁ ָה ָמןְ ,ל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת ָכּל
ֳכי; ַוי ַ
לוֶֹ ,את ַעם ָמ ְרדּ ָ
ֳכי.
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ ַעם ָמ ְרדּ ָ
ֲשׁר ְבּ ָכל ַמ ְלכוּת א ַ
ְהוּדים א ֶ
ַהיּ ִ
יסןִ ,בּ ְשׁנַת ְשׁ ֵתּים
ז ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ,הוּא ח ֶֹדשׁ נִ ָ
גּוֹרל
ֲח ְשׁוֵרוֹשִׁ :ה ִפּיל פּוּר הוּא ַה ָ
ֶע ְשׂ ֵרהַ ,ל ֶמּ ֶל א ַ
וּמח ֶֹדשׁ ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים ָע ָשׂר
ִל ְפנֵי ָה ָמןִ ,מיּוֹם ְליוֹם ֵ
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ
ֹאמר ָה ָמןַ ,ל ֶמּ ֶל א ַ
ֲדר .ח ַויּ ֶ
הוּא ח ֶֹדשׁ א ָ
וּמפ ָֹרד ֵבּין ָה ַע ִמּיםְ ,בּכֹל
ֶשׁנוֹ ַעם ֶא ָחד ְמ ֻפזָּר ְ
יְ
וְאת ָדּ ֵתי
יהם שֹׁנוֹת ִמ ָכּל ָעםֶ ,
וְד ֵת ֶ
כוּתָ ;
ְמ ִדינוֹת ַמ ְל ֶ
יחם .ט
וְל ֶמּ ֶלֵ אין שֹׁוֶהְ ,ל ַהנִּ ָ
ַה ֶמּ ֶלֵ אינָם ע ִֹשׂיםַ ,
ֲל ִפים
ֲשׂ ֶרת א ָ
אַבּ ָדם; ַוע ֶ
ִכּ ֵתב ְל ְ
ִאם ַעל ַה ֶמּ ֶל טוֹב ,י ָ
אכהְ ,ל ָה ִביא,
ִכּ ַכּר ֶכּ ֶסףֶ ,א ְשׁקוֹל ַעל י ְֵדי ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ

ָסר ַה ֶמּ ֶלֶ את ַט ַבּ ְעתּוֵֹ ,מ ַעל יָדוֹ;
ֶאל ִגּנְ זֵי ַה ֶמּ ֶל .י ַויּ ַ
ְהוּדים .יא
ַויּ ְִתּנָהְּ ,ל ָה ָמן ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאג ִָגי צ ֵֹרר ַהיּ ִ
וְה ָעםַ ,לעֲשׂוֹת
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלְ ל ָה ָמןַ ,ה ֶכּ ֶסף נָתוּן ָלָ ;
ַויּ ֶ
ִקּ ְראוּ ס ְֹפ ֵרי ַה ֶמּ ֶלַ בּח ֶֹדשׁ
בּוֹ ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינֶי .יב ַויּ ָ
ֲשׁר
ִכּ ֵתב ְכּ ָכל א ֶ
לוֹשׁה ָע ָשׂר יוֹם בּוַֹ ,ויּ ָ
ָה ִראשׁוֹןִ ,בּ ְשׁ ָ
ֲשׁר
וְאל ַה ַפּחוֹת א ֶ
ֲח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנֵי ַה ֶמּ ֶלֶ 
ִצוָּה ָה ָמן ֶאל א ַ
וּמ ִדינָה
ָעםְ ,מ ִדינָה ְ
וְאל ָשׂ ֵרי ַעם ו ָ
וּמ ִדינָה ֶ
ַעל ְמ ִדינָה ְ
ֲח ְשׁ ֵורֹשׁ
ָעם ִכּ ְלשׁוֹנוְֹ :בּ ֵשׁם ַה ֶמּ ֶל א ַ
וְעם ו ָ
ִכּ ְכ ָת ָבהּ ַ
לוֹח ְס ָפ ִרים
ֶח ָתּם ְבּ ַט ַבּ ַעת ַה ֶמּ ֶל .יג וְנִ ְשׁ ַ
נִ ְכ ָתּב ,וְ נ ְ
ְבּיַד ָה ָר ִציםֶ ,אל ָכּל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶלְ ל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרֹג
ָשׁים
ָקן ַטף וְ נ ִ
וְעד ז ֵ
ַער ַ
ְהוּדים ִמנּ ַ
אַבּד ֶאת ָכּל ַהיּ ִ
וּל ֵ
ְ
לוֹשׁה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים ָע ָשׂר הוּא
ְבּיוֹם ֶא ָחדִ ,בּ ְשׁ ָ
ָתן
וּשׁ ָל ָלםָ ,לבוֹז .יד ַפּ ְת ֶשׁגֶן ַה ְכּ ָתבְ ,ל ִהנּ ֵ
ֲדר; ְ
ח ֶֹדשׁ א ָ
וּמ ִדינָה ,גָּלוּיְ ,ל ָכל ָה ַע ִמּים ִל ְהיוֹת
ָדּת ְבּ ָכל ְמ ִדינָה ְ
חוּפיםִ ,בּ ְד ַבר
ֲת ִדיםַ ,ליּוֹם ַהזֶּה .טו ָה ָר ִצים י ְָצאוּ ְד ִ
עִ
וְה ָמן
וְה ֶמּ ֶלָ 
ירה; ַ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
וְה ָדּת נִ ְתּנָהְ ,בּ ַ
ַה ֶמּ ֶלַ ,
ָבוֹכה.
שׁוּשׁן נ ָ
וְה ִעיר ָ
ָשׁבוּ ִל ְשׁתּוֹתָ ,
יְ
אסתר פרק ד

ֳכי
ֲשׂהַ ,ויּ ְִק ַרע ָמ ְרדּ ַ
ֲשׁר ַנע ָ
ָדע ֶאת ָכּל א ֶ
ֳכי ,י ַ
וּמ ְרדּ ַ
א ָ
ֵצא ְבּתוָֹ ה ִעיר,
ָא ֶפר; ַויּ ֵ
ָדיוַ ,ויּ ְִל ַבּשׁ ַשׂק ו ֵ
ֶאת ְבּג ָ
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וּמ ָרה .ב ַויָּבוֹאַ ,עד ִל ְפנֵי ַשׁ ַער
דוֹלה ָ
ְע ָקה ְג ָ
ְעק ז ָ
ַו ִיּז ַ
שׂק .ג
ַה ֶמּ ֶלִ :כּי ֵאין ָלבוֹא ֶאל ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶלִ ,בּ ְלבוּשׁ ָ
וְדתוֹ
ֲשׁר ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶלָ 
וּמ ִדינָהְ ,מקוֹם א ֶ
וּב ָכל ְמ ִדינָה ְ
ְ
וּמ ְס ֵפּד; ַשׂק
וּב ִכי ִ
ְהוּדים ,וְצוֹם ְ
יע ֵא ֶבל גָּדוֹל ַליּ ִ
ַמ ִגּ ַ
ַתּבוֹאנָה( ַנעֲרוֹת
ֻצּע ָל ַר ִבּים .ד ותבואינה )ו ָ
ָא ֶפר ,י ַ
וֵ
ַתּ ְת ַח ְל ַחל ַה ַמּ ְל ָכּהְ ,מאֹד;
יהַ ,ויּ ִַגּידוּ ָלהּ ,ו ִ
יס ָ
וְס ִר ֶ
ֶא ְס ֵתּר ָ
וּל ָה ִסיר ַשׂקּוֹ
ֳכיְ ,
ָדים ְל ַה ְל ִבּישׁ ֶאת ָמ ְרדּ ַ
ַתּ ְשׁ ַלח ְבּג ִ
וִ
יסי
ֲתִ מ ָסּ ִר ֵ
ַתּ ְק ָרא ֶא ְס ֵתּר ַלה ָ
ֵמ ָע ָליו וְא ִק ֵבּל .ה ו ִ
ֳכי
ַתּ ַצוֵּהוַּ ,על ָמ ְרדּ ָ
ֶיה ,ו ְ
ֱמיד ְל ָפנ ָ
ֲשׁר ֶהע ִ
ַה ֶמּ ֶל ,א ֶ
ֳכי
ֲתֶ ,אל ָמ ְרדּ ָ
ֵצא ה ָ
וְעל ַמה זֶּה .ו ַויּ ֵ
ָל ַד ַעת ַמה זֶּהַ ,
ֲשׁר ִל ְפנֵי ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל .ז ַוַיּגֶּד לוֹ
ֶאל ְרחוֹב ָה ִעיר ,א ֶ
וְאת ָפּ ָר ַשׁת ַה ֶכּ ֶסף,
ֲשׁר ָק ָרהוּ; ֵ
ֳכיֵ ,את ָכּל א ֶ
ָמ ְרדּ ַ
אָמר ָה ָמן ִל ְשׁקוֹל ַעל ִגּנְ זֵי ַה ֶמּ ֶל ביהודיים
ֲשׁר ַ
אֶ
ֲשׁר
וְאת ַפּ ְת ֶשׁגֶן ְכּ ָתב ַה ָדּת א ֶ
אַבּ ָדם .ח ֶ
ְהוּדים( ְל ְ
)בּיּ ִ
ַ
ָתן לוֹ ְל ַה ְראוֹת ֶאת ֶא ְס ֵתּר,
ידם ,נ ַ
שׁוּשׁן ְל ַה ְשׁ ִמ ָ
נִ ַתּן ְבּ ָ
יהָ ,לבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶלְ ל ִה ְת ַחנֶּן
וּל ַצוּוֹת ָע ֶל ָ
וּל ַה ִגּיד ָלהּ; ְ
ְ
ֲתַ ;וַיּגֵּד
וּל ַב ֵקּשׁ ִמ ְלּ ָפנָיו ַעל ַע ָמּהּ .ט ַויָּבוֹא ,ה ָ
לוֹ ְ
ֲת,
ֹאמר ֶא ְס ֵתּר ַלה ָ
ֳכי .י ַותּ ֶ
ְל ֶא ְס ֵתּרֵ ,את ִדּ ְב ֵרי ָמ ְרדּ ָ
וְעם ְמ ִדינוֹת
ֳכי .יא ָכּל ַע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶלַ 
ַתּ ַצוֵּהוּ ֶאל ָמ ְרדּ ָ
וְ
ֲשׁר יָבוֹא ֶאל
וְא ָשּׁה א ֶ
ֲשׁר ָכּל ִאישׁ ִ
ַה ֶמּ ֶל י ְֹד ִעים ,א ֶ
אַחת ָדּתוֹ
ִקּ ֵרא ַ
ֲשׁר א י ָ
ימית א ֶ
ַה ֶמּ ֶלֶ אל ֶה ָח ֵצר ַה ְפּנִ ִ

יוֹשׁיט לוֹ ַה ֶמּ ֶלֶ את ַשׁ ְר ִביט
ֲשׁר ִ
ְל ָה ִמיתְ ,ל ַבד ֵמא ֶ
אתי ָלבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל
וְחיָה; ַואֲנִ י ,א נִ ְק ֵר ִ
ָהבָ ,
ַהזּ ָ
ֳכיֵ ,את ִדּ ְב ֵרי
לוֹשׁים יוֹם .יב ַויּ ִַגּידוּ ְל ָמ ְרדּ ָ
זֶהְ ,שׁ ִ
ֳכיְ ,ל ָה ִשׁיב ֶאל ֶא ְס ֵתּר :אַל
ֹאמר ָמ ְרדּ ַ
ֶא ְס ֵתּר .יג ַויּ ֶ
ְהוּדים.
ַפ ֵשְׁ ,ל ִה ָמּ ֵלט ֵבּית ַה ֶמּ ֶלִ מ ָכּל ַהיּ ִ
ְתּ ַד ִמּי ְבנ ְ
וְה ָצּ ָלה
ישׁיָ ,בּ ֵעת ַהזֹּאת ֶרוַח ַ
ֲר ִ
ֲרשׁ ַתּח ִ
יד ִכּי ִאם ַהח ֵ
אָבי
וּבית ִ
וְאַתּ ֵ
אַחרְ ,
ְהוּדים ִמ ָמּקוֹם ֵ
ַיעֲמוֹד ַליּ ִ
ַע ְתּ ַל ַמּ ְלכוּת.
יוֹד ַע ִאם ְל ֵעת ָכּזֹאתִ ,הגּ ַ
וּמי ֵ
ֹאבדוּ; ִ
תּ ֵ
ֳכי .טז ֵלְ כּנוֹס
ֹאמר ֶא ְס ֵתּרְ ,ל ָה ִשׁיב ֶאל ָמ ְרדּ ָ
טו ַותּ ֶ
שׁוּשׁן ,וְצוּמוּ ָע ַלי וְאַל
ְהוּדים ַהנִּ ְמ ְצ ִאים ְבּ ָ
ֶאת ָכּל ַהיּ ִ
ָמים ַלי ְָלה וָיוֹם גַּם אֲנִ י
שׁת י ִ
ֹאכלוּ וְאַל ִתּ ְשׁתּוּ ְשׁ ֶ
תּ ְ
ֲשׁר א
וּב ֵכן אָבוֹא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ,א ֶ
וְ ַנ ֲער ַֹתי ,אָצוּם ֵכּן; ְ
ֳכי;
אָב ְד ִתּי .יז ַוַיּ ֲעבֹרָ ,מ ְרדּ ָ
אָב ְד ִתּיָ ,
ֲשׁר ַ
וְכא ֶ
ַכ ָדּתַ ,
וְּתה ָע ָליו ֶא ְס ֵתּר.
ֲשׁר ִצ ָ
ַעשְׂ ,כּכֹל א ֶ
ַויּ ַ
אסתר פרק ה

ַתּ ְל ַבּשׁ ֶא ְס ֵתּר ַמ ְלכוּת,
ישׁי ,ו ִ
א ַוי ְִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ימית ,נ ַֹכח ֵבּית ַה ֶמּ ֶל;
ֲצר ֵבּית ַה ֶמּ ֶלַ ה ְפּנִ ִ
ַתּ ֲעמֹד ַבּח ַ
וַ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַמ ְלכוּתוְֹ ,בּ ֵבית ַה ַמּ ְלכוּת,
וְה ֶמּ ֶלֵ 
ַ
נ ַֹכחֶ ,פּ ַתח ַה ָבּיִת .ב ַוי ְִהי ִכ ְראוֹת ַה ֶמּ ֶלֶ את ֶא ְס ֵתּר
ַיּוֹשׁט
ָשׂאָה ֵחןְ ,בּ ֵעינָיו; ו ֶ
ַה ַמּ ְל ָכּה ,ע ֶֹמ ֶדת ֶבּ ָח ֵצר נ ְ
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ֲשׁר ְבּיָדוֹ,
ָהב א ֶ
ַה ֶמּ ֶלְ ל ֶא ְס ֵתּרֶ ,את ַשׁ ְר ִביט ַהזּ ָ
ֹאמר
ַתּגַּע ְבּרֹאשׁ ַה ַשּׁ ְר ִביט .ג ַויּ ֶ
ַתּ ְק ַרב ֶא ְס ֵתּר ,ו ִ
וִ
וּמה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתַ עד
ָלהּ ַה ֶמּ ֶלַ ,מה ָלֶּ א ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה; ַ
ֹאמר ֶא ְס ֵתּרִ ,אם ַעל
ָתן ָל .ד ַותּ ֶ
ֲצי ַה ַמּ ְלכוּת ,וְ ִינּ ֵ
חִ
וְה ָמן ַהיּוֹםֶ ,אל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה
ַה ֶמּ ֶל טוֹב יָבוֹא ַה ֶמּ ֶלָ 
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלַ מהֲרוּ ֶאת ָה ָמן,
יתי לוֹ .ה ַויּ ֶ
ֲשׁר ָע ִשׂ ִ
אֶ
וְה ָמןֶ ,אל
ַלעֲשׂוֹת ֶאת ְדּ ַבר ֶא ְס ֵתּר; ַוָיּבֹא ַה ֶמּ ֶלָ 
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלְ ל ֶא ְס ֵתּר
ֲשׁר ָע ְשׂ ָתה ֶא ְס ֵתּר .ו ַויּ ֶ
ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה א ֶ
וּמה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת
ָתן ָלַ ;
ְבּ ִמ ְשׁ ֵתּה ַהַיּיִןַ ,מה ְשּׁ ֵא ָל ֵת וְ ִינּ ֵ
ֹאמר:
ַתּ ַען ֶא ְס ֵתּרַ ,ותּ ַ
וְת ָעשׂ .ז ו ַ
ֲצי ַה ַמּ ְלכוּתֵ ,
ַעד ח ִ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל,
וּב ָקּ ָשׁ ִתי .ח ִאם ָמ ָצ ִ
ְשׁ ֵא ָל ִתיַ ,
וְלעֲשׂוֹת
וְאם ַעל ַה ֶמּ ֶל טוֹבָ ,ל ֵתת ֶאת ְשׁ ֵא ָל ִתיַ ,
ִ
ֲשׁר
וְה ָמןֶ ,אל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה א ֶ
ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ִתי יָבוֹא ַה ֶמּ ֶלָ 
ֵצא
ֱשׂהִ ,כּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶל .ט ַויּ ֵ
וּמ ָחר ֶאע ֶ
ֱשׂה ָל ֶהםָ ,
ֶאע ֶ
וְכ ְראוֹת ָה ָמן ֶאת
ָה ָמן ַבּיּוֹם ַההוּאָ ,שׂ ֵמ ַח וְטוֹב ֵלב; ִ
ִמּ ֵלא
ֳכי ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ,וְא ָקם וְא זָע ִמ ֶמּנּוּ ַויּ ָ
ָמ ְרדּ ַ
אַפּק ָה ָמןַ ,ויָּבוֹא ֶאל
ֳכיֵ ,ח ָמה .י ַויּ ְִת ַ
ָה ָמן ַעל ָמ ְרדּ ַ
ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ .יא
וְאת ז ֶ
ֲביוֶ ,
ָבא ֶאת אֹה ָ
ִשׁ ַלח ַויּ ֵ
ֵבּיתוֹ; ַויּ ְ
וְאת
ְס ֵפּר ָל ֶהם ָה ָמן ֶאת ְכּבוֹד ָע ְשׁרוֹ ,וְ רֹב ָבּנָיו; ֵ
ַוי ַ
ֲשׁר נִ ְשּׂאוַֹ ,על ַה ָשּׂ ִרים
וְאת א ֶ
ֲשׁר ִגּ ְדּלוֹ ַה ֶמּ ֶלֵ 
ָכּל א ֶ
ֹאמרָ ,ה ָמן אַף א ֵה ִביאָה ֶא ְס ֵתּר
וְע ְב ֵדי ַה ֶמּ ֶל .יב ַויּ ֶ
ַ

ֲשׁר ָע ָשׂ ָתהִ ,כּי
ַה ַמּ ְל ָכּה ִעם ַה ֶמּ ֶלֶ אל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה א ֶ
ֲנִ י ָקרוּא ָלהִּ ,עם ַה ֶמּ ֶל .יג
אוֹתי; וְ גַם ְל ָמ ָחר א
ִאם ִ
ֲשׁר אֲנִ י ר ֶֹאה
וְכל זֶהֵ ,אינֶנּוּ שֹׁוֶה ִליְ :בּ ָכל ֵעת ,א ֶ
ָ
ֹאמר
יוֹשׁבְ ,בּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל .יד ַותּ ֶ
ְהוּדי ֵ
ֳכי ַהיּ ִ
ֶאת ָמ ְרדּ ַ
ֲמ ִשּׁים
ֲביוַ ,יעֲשׂוּ ֵעץ ָגּב ַֹהּ ח ִ
וְכל אֹה ָ
ֶרשׁ ִא ְשׁתּוֹ ָ
לוֹ ז ֶ
ֳכי ָע ָליו,
וּבבּ ֶֹקר ֱאמֹר ַל ֶמּ ֶל וְ י ְִתלוּ ֶאת ָמ ְרדּ ַ
אַמּהַ ,
ָ
ִיטב ַה ָדּ ָבר
וּבֹא ִעם ַה ֶמּ ֶלֶ אל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה ָשׂ ֵמ ַח; ַויּ ַ
ַעשׂ ָה ֵעץ.
ִל ְפנֵי ָה ָמןַ ,ויּ ַ
אסתר פרק ו

ֹאמרְ ,ל ָה ִביא
ָד ָדה ְשׁנַת ַה ֶמּ ֶלַ ;ויּ ֶ
א ַבּ ַלּי ְָלה ַההוּא ,נ ְ
ָמיםַ ,ויּ ְִהיוּ נִ ְק ָר ִאים,
ֶאת ֵס ֶפר ַהזּ ְִכרֹנוֹת ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֳכי
ֲשׁר ִה ִגּיד ָמ ְרדּ ַ
ִמּ ֵצא ָכתוּב ,א ֶ
ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל .ב ַויּ ָ
יסי ַה ֶמּ ֶלִ משּׁ ְֹמ ֵרי,
ָת ֶרשׁ ְשׁנֵי ָס ִר ֵ
ַעל ִבּ ְג ָתנָא ו ֶ
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ.
ח יָדַ ,בּ ֶמּ ֶל א ַ
ֲשׁר ִבּ ְקשׁוּ ִל ְשׁ ַ
ַה ַסּף :א ֶ
ֳכי,
דוּלּה ְל ָמ ְרדּ ַ
ְקר ְוּג ָ
ֲשׂה י ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלַ מה ַנּע ָ
ג ַויּ ֶ
ֲשׂה
ֲרי ַה ֶמּ ֶלְ ,מ ָשׁ ְר ָתיו ,א ַנע ָ
ֹאמרוּ ַנע ֵ
ַעל זֶה; ַויּ ְ
וְה ָמן ָבּא,
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלִ ,מי ֶב ָח ֵצר; ָ
ִעמּוָֹ ,דּ ָבר .ד ַויּ ֶ
ֲצר ֵבּית ַה ֶמּ ֶלַ ה ִחיצוֹנָהֵ ,לאמֹר ַל ֶמּ ֶלִ ,ל ְתלוֹת
ַלח ַ
ֲרי
ֹאמרוּ ַנע ֵ
ֲשׁר ֵה ִכין לוֹ .ה ַויּ ְ
ֳכי ַעל ָה ֵעץ א ֶ
ֶאת ָמ ְרדּ ַ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל,
ַה ֶמּ ֶלֵ ,א ָליו ִהנֵּה ָה ָמן ,ע ֵֹמד ֶבּ ָח ֵצר; ַויּ ֶ
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ֹאמר לוֹ ַה ֶמּ ֶלַ ,מה ַלּעֲשׂוֹת
יָבוֹא .ו ַויָּבוֹאָ ,ה ָמןַ ,ויּ ֶ
ֹאמר ָה ָמןְ ,בּ ִלבּוֹ,
יקרוֹ; ַויּ ֶ
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶלָ ח ֵפץ ִבּ ָ
ָבּ ִאישׁ א ֶ
ֹאמר
יוֹתר ִמ ֶמּנִּ י .ז ַויּ ֶ
ְקרֵ ,
ַחפֹּץ ַה ֶמּ ֶלַ לעֲשׂוֹת י ָ
ְל ִמי י ְ
יקרוֹ .ח
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶלָ ח ֵפץ ִבּ ָ
ָה ָמןֶ ,אל ַה ֶמּ ֶלִ :אישׁ ,א ֶ
ֲשׁר ָל ַבשׁ בּוֹ ַה ֶמּ ֶל ;וְסוּס,
ָביאוּ ְלבוּשׁ ַמ ְלכוּת ,א ֶ
יִ
ֲשׁר נִ ַתּן ֶכּ ֶתר ַמ ְלכוּת,
ֲשׁר ָר ַכב ָע ָליו ַה ֶמּ ֶלַ ,וא ֶ
אֶ
וְהסּוּסַ ,על יַד ִאישׁ ִמ ָשּׂ ֵרי
ְבּרֹאשׁוֹ .ט וְ נָתוֹן ַה ְלּבוּשׁ ַ
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל
וְה ְל ִבּישׁוּ ֶאת ָה ִאישׁ ,א ֶ
ַה ֶמּ ֶלַ ה ַפּ ְר ְתּ ִמיםִ ,
יבהוּ ַעל ַהסּוּסִ ,בּ ְרחוֹב ָה ִעיר,
וְה ְר ִכּ ֻ
יקרוֹ; ִ
ָח ֵפץ ִבּ ָ
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶלָ ח ֵפץ
ֵע ֶשׂה ָל ִאישׁ א ֶ
וְק ְראוּ ְל ָפנָיוָ ,כּ ָכה י ָ
ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלְ ל ָה ָמןַ ,מ ֵהר ַקח ֶאת ַה ְלּבוּשׁ
יקרוֹ .י ַויּ ֶ
ִבּ ָ
ֳכי
ֲשׂה ֵכן ְל ָמ ְרדּ ַ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתַּ ,וע ֵ
וְאת ַהסּוּס ַכּא ֶ
ֶ
יּוֹשׁב ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶל :אַל ַתּ ֵפּל ָדּ ָבר,
ְהוּדיַ ,ה ֵ
ַהיּ ִ
וְאת
ִקּח ָה ָמן ֶאת ַה ְלּבוּשׁ ֶ
ֲשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ .יא ַויּ ַ
ִמכֹּל א ֶ
יבהוִּ ,בּ ְרחוֹב ָה ִעיר,
ֳכי; ַויּ ְַר ִכּ ֵ
ַהסּוּסַ ,ויּ ְַל ֵבּשׁ ֶאת ָמ ְרדּ ָ
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶלָ ח ֵפץ
ֵע ֶשׂה ָל ִאישׁ א ֶ
ַויּ ְִק ָרא ְל ָפנָיוָ ,כּ ָכה י ָ
וְה ָמן
ֳכיֶ ,אל ַשׁ ַער ַה ֶמּ ֶלָ ;
ָשׁב ָמ ְרדּ ַ
יקרוֹ .יב ַויּ ָ
ִבּ ָ
ְס ֵפּר ָה ָמן
אָבל ַוחֲפוּי רֹאשׁ .יג ַוי ַ
נִ ְד ַחף ֶאל ֵבּיתוֵֹ ,
ֲשׁר ָק ָרהוּ;
ֲביוֵ ,אתָ ,כּל א ֶ
וּל ָכל אֹה ָ
ֶרשׁ ִא ְשׁתּוְֹ ,
ְלז ֶ
ְהוּדים
ֶרע ַהיּ ִ
ֶרשׁ ִא ְשׁתּוִֹ ,אם ִמזּ ַ
ֲכ ָמיו וְ ז ֶ
ֹאמרוּ לוֹ ח ָ
ַויּ ְ
תוּכל לוֹ ִכּי
לּוֹת ִלנְ פֹּל ְל ָפנָיו א ַ
ֲשׁר ַה ִח ָ
ֳכי א ֶ
ָמ ְרדּ ַ

יסי
וְס ִר ֵ
עוֹדם ְמ ַד ְבּ ִרים ִעמּוָֹ ,
נָפוֹל ִתּפּוֹלְ ,ל ָפנָיו .יד ָ
ַב ִהלוּ ְל ָה ִביא ֶאת ָה ָמןֶ ,אל ַה ִמּ ְשׁ ֶתּה
ַה ֶמּ ֶלִ ה ִגּיעוּ; ַויּ ְ
ֲשׁר ָע ְשׂ ָתה ֶא ְס ֵתּר.
אֶ
אסתר פרק ז

וְה ָמןִ ,ל ְשׁתּוֹת ִעם ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה.
א ַוָיּבֹא ַה ֶמּ ֶלָ 
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלְ ל ֶא ְס ֵתּר גַּם ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ יְ ,בּ ִמ ְשׁ ֵתּה
ב ַויּ ֶ
וּמה
ָתן ָלַ ;
וְתנּ ֵ
ַהַיּיִן ַמה ְשּׁ ֵא ָל ֵתֶ א ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּהִ ,
ַתּ ַען ֶא ְס ֵתּר
וְת ָעשׂ .ג ו ַ
ֲצי ַה ַמּ ְלכוּתֵ ,
ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתַ עד ח ִ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינֶיַ ה ֶמּ ֶל,
ֹאמר ִאם ָמ ָצ ִ
ַה ַמּ ְל ָכּהַ ,ותּ ַ
וְע ִמּי
ַפ ִשׁי ִבּ ְשׁ ֵא ָל ִתיַ ,
ָתן ִלי נ ְ
וְאם ַעל ַה ֶמּ ֶל טוֹבִ :תּנּ ֶ
ִ
וְע ִמּיְ ,ל ַה ְשׁ ִמיד ַלהֲרוֹג
ְבּ ַב ָקּ ָשׁ ִתי .ד ִכּי נִ ְמ ַכּ ְרנוּ אֲנִ י ַ
ֱר ְשׁ ִתּי
וְל ְשׁ ָפחוֹת נִ ְמ ַכּ ְרנוֶּ ,הח ַ
ֲב ִדים ִ
וְאלּוּ ַלע ָ
אַבּד; ִ
וּל ֵ
ְ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל
ִכּי ֵאין ַה ָצּר שֹׁוֶהְ ,בּ ֵנזֶק ַה ֶמּ ֶל .ה ַויּ ֶ
וְאי
ֹאמר ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּהִ :מי הוּא זֶה ֵ
ֲח ְשׁוֵרוֹשַׁ ,ויּ ֶ
אַ
ֹאמר
ֲשׁר ְמ ָלאוֹ ִלבּוֹ ַלעֲשׂוֹת ֵכּן .ו ַותּ ֶ
זֶה הוּא ,א ֶ
וְה ָמן נִ ְב ַעת,
ֶא ְס ֵתּר ִאישׁ ַצר וְאוֹיֵבָ ,ה ָמן ָה ָרע ַהזֶּה; ָ
ֲמתוֹ,
וְה ֶמּ ֶלָ קם ַבּח ָ
וְה ַמּ ְל ָכּה .ז ַ
ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ֶמּ ֶלַ 
וְה ָמן ָע ַמדְ ,ל ַב ֵקּשׁ
יתן; ָ
ִמ ִמּ ְשׁ ֵתּה ַהַיּיִןֶ ,אל ִגּנַּתַ ,ה ִבּ ָ
ַפשׁוֹ ֵמ ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה ִכּי ָראָהִ ,כּי ָכ ְל ָתה ֵא ָליו
ַעל נ ְ
יתן ֶאל
וְה ֶמּ ֶלָ שׁב ִמ ִגּנַּת ַה ִבּ ָ
ָה ָר ָעה ֵמ ֵאת ַה ֶמּ ֶל .ח ַ
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ֲשׁר ֶא ְס ֵתּר
וְה ָמן נ ֵֹפל ַעל ַה ִמּ ָטּה א ֶ
ֵבּית ִמ ְשׁ ֵתּה ַהַיּיִןָ ,
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלֲ ,הגַם ִל ְכבּוֹשׁ ֶאת ַה ַמּ ְל ָכּה ִע ִמּי
יהַ ,ויּ ֶ
ָע ֶל ָ
וּפנֵי ָה ָמןָ ,חפוּ .ט
ָצא ִמ ִפּי ַה ֶמּ ֶלְ ,
ַבּ ָבּיִת; ַה ָדּ ָבר ,י ָ
יסים ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ,גַּם
ֹאמר ַח ְרבוֹנָה ֶא ָחד ִמן ַה ָסּ ִר ִ
ַויּ ֶ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר טוֹב
ֳכי א ֶ
ֲשׁר ָע ָשׂה ָה ָמן ְל ָמ ְרדּ ַ
ִהנֵּה ָה ֵעץ א ֶ
אַמּה;
ֲמ ִשּׁים ָ
ַעל ַה ֶמּ ֶל ע ֵֹמד ְבּ ֵבית ָה ָמן ָגּב ַֹהּ ,ח ִ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלְ ,תּלֻהוּ ָע ָליו .י ַויּ ְִתלוֶּ ,את ָה ָמןַ ,על
ַויּ ֶ
ֲמת ַה ֶמּ ֶלָ ,שׁ ָכ ָכה.
ֳכי; ַוח ַ
ֲשׁר ֵה ִכין ְל ָמ ְרדּ ָ
ָה ֵעץ ,א ֶ
אסתר פרק ח

ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ ְל ֶא ְס ֵתּר
ָתן ַה ֶמּ ֶל א ַ
א ַבּיּוֹם ַההוּא ,נ ַ
ְהוּדים(;
)היּ ִ
ַה ַמּ ְל ָכּהֶ ,את ֵבּית ָה ָמן ,צ ֵֹרר היהודיים ַ
ידה ֶא ְס ֵתּרַ ,מה
ֳכיָ ,בּא ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶלִ כּי ִה ִגּ ָ
וּמ ְרדּ ַ
ָ
ֱביר
ֲשׁר ֶהע ִ
ָסר ַה ֶמּ ֶלֶ את ַט ַבּ ְעתּוֹ ,א ֶ
הוּא ָלהּ .ב ַויּ ַ
ֳכי,
ַתּ ֶשׂם ֶא ְס ֵתּר ֶאת ָמ ְרדּ ַ
ֳכי; ו ָ
ֵמ ָה ָמןַ ,ויּ ְִתּנָהְּ ,ל ָמ ְרדּ ָ
ַתּ ַד ֵבּר ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל,
ַתּוֹסף ֶא ְס ֵתּר ,ו ְ
ַעל ֵבּית ָה ָמן .ג ו ֶ
ֲביר ֶאת
ַתּ ְת ַחנֶּן לוְֹ ,ל ַהע ִ
ַתּ ְב ְךּ ו ִ
ַתּפֹּלִ ,ל ְפנֵי ַר ְג ָליו; ו ֵ
וִ
ֲשׁר ָח ַשׁב ַעל
ֲשׁ ְבתּוֹ ,א ֶ
וְאת ַמח ַ
ָר ַעת ָה ָמן ָה ֲאג ִָגיֵ ,
ָהב;
ַיּוֹשׁט ַה ֶמּ ֶלְ ל ֶא ְס ֵתּרֵ ,את ַשׁ ְר ִבט ַהזּ ָ
ְהוּדים .ד ו ֶ
ַהיּ ִ
ֹאמר ִאם
ַתּ ֲעמֹד ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל .ה ַותּ ֶ
ַתּ ָקם ֶא ְס ֵתּר ,ו ַ
וָ
וְכ ֵשׁר ַה ָדּ ָבר
אתי ֵחן ְל ָפנָיוָ ,
וְאם ָמ ָצ ִ
ַעל ַה ֶמּ ֶל טוֹב ִ
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ִכּ ֵתב ְל ָה ִשׁיב ֶאת
וְטוֹבה אֲנִ יְ ,בּ ֵעינָיו י ָ
ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶלָ ,
ֲשׁר
ֲשׁ ֶבת ָה ָמן ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאג ִָגי ,א ֶ
ַה ְסּ ָפ ִריםַ ,מח ֶ
ֲשׁר ְבּ ָכל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל.
ְהוּדים ,א ֶ
אַבּד ֶאת ַהיּ ִ
ָכּ ַתב ְל ֵ
ֲשׁר י ְִמ ָצא ֶאת
יתיָ ,בּ ָר ָעה ,א ֶ
וְר ִא ִ
אוּכלָ ,
יכ ָכה ַ
ו ִכּי ֵא ָ
מוֹל ְד ִתּי .ז
אָב ַדן ַ
יתיְ ,בּ ְ
וְר ִא ִ
אוּכל ָ
יכ ָכה ַ
וְא ָ
ַע ִמּי; ֵ
ֳכי
וּל ָמ ְרדּ ַ
ֲח ְשׁ ֵורֹשׁ ְל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּהְ ,
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל א ַ
ַויּ ֶ
ָת ִתּי ְל ֶא ְס ֵתּר ,וְ אֹתוֹ ָתּלוּ ַעל
ְהוּדיִ :הנֵּה ֵבית ָה ָמן נ ַ
ַהיּ ִ
ְהוּדים( .ח
)בּיּ ִ
ֲשׁר ָשׁ ַלח יָדוֹ ,ביהודיים ַ
ָה ֵעץ ַעל א ֶ
ֵיכםְ ,בּ ֵשׁם
ְהוּדים ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינ ֶ
וְאַתּם ִכּ ְתבוּ ַעל ַהיּ ִ
ֶ
ֲשׁר נִ ְכ ָתּב
וְח ְתמוְּ ,בּ ַט ַבּ ַעת ַה ֶמּ ֶלִ :כּי ְכ ָתב א ֶ
ַה ֶמּ ֶלִ ,
ַחתּוֹם ְבּ ַט ַבּ ַעת ַה ֶמּ ֶלֵ אין ְל ָה ִשׁיב.
ְבּ ֵשׁם ַה ֶמּ ֶל ,וְ נ ְ
ישׁי
ִקּ ְראוּ ס ְֹפ ֵרי ַה ֶמּ ֶלָ בּ ֵעת ַה ִהיא ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
ט ַויּ ָ
ִכּ ֵתב ְכּ ָכל
וְע ְשׂ ִרים בּוַֹ ,ויּ ָ
לוֹשׁה ֶ
הוּא ח ֶֹדשׁ ִסיוָןִ ,בּ ְשׁ ָ
ֲח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנִ ים
וְאל ָהא ַ
ְהוּדים ֶ
ֳכי ֶאל ַהיּ ִ
ֲשׁר ִצוָּה ָמ ְרדּ ַ
אֶ
וְעד כּוּשׁ ֶשׁ ַבע
ֲשׁר ֵמהֹדּוּ ַ
וְשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת א ֶ
וְה ַפּחוֹת ָ
ַ
וְעם
וּמ ִדינָה ִכּ ְכ ָת ָבהּ ַ
וּמאָה ְמ ִדינָהְ ,מ ִדינָה ְ
וְע ְשׂ ִרים ֵ
ֶ
וְכ ְלשׁוֹנָם .י
ְהוּדים ִכּ ְכ ָת ָבםִ ,
וְאל ַהיּ ִ
ָעם ִכּ ְלשֹׁנוֹ; ֶ
וָ
ַחתֹּםְ ,בּ ַט ַבּ ַעת
ֲח ְשׁ ֵורֹשַׁ ,ויּ ְ
ַויּ ְִכתֹּבְ ,בּ ֵשׁם ַה ֶמּ ֶל א ַ
סּוּסים ר ְֹכ ֵבי
ִשׁ ַלח ְס ָפ ִרים ְבּיַד ָה ָר ִצים ַבּ ִ
ַה ֶמּ ֶלַ ;ויּ ְ
ָתן
ֲשׁר נ ַ
ֲח ְשׁ ְתּ ָרנִ ים ְבּנֵיָ ,ה ַר ָמּ ִכים .יא א ֶ
ָה ֶר ֶכשָׁ ,הא ַ
ָעירְ ,ל ִה ָקּ ֵהל
ֲשׁר ְבּ ָכל ִעיר ו ִ
ְהוּדים א ֶ
ַה ֶמּ ֶלַ ליּ ִ
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אַבּד ֶאת ָכּל
וּל ֵ
וְל ֲהרֹג ְ
ַפ ָשׁם ְל ַה ְשׁ ִמיד ַ
וְל ֲעמֹד ַעל נ ְ
ַ
וּשׁ ָל ָלם,
ָשׁים; ְ
וּמ ִדינָה ַה ָצּ ִרים א ָֹתםַ ,טף וְ נ ִ
ֵחיל ַעם ְ
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ
ָלבוֹז .יב ְבּיוֹם ֶא ָחדְ ,בּ ָכל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל א ַ
ֲדר.
לוֹשׁה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ,הוּא ח ֶֹדשׁ א ָ
ִבּ ְשׁ ָ
וּמ ִדינָה,
ָתן ָדּת ְבּ ָכל ְמ ִדינָה ְ
יג ַפּ ְת ֶשׁגֶן ַה ְכּ ָתבְ ,ל ִהנּ ֵ
ְהוּדים(
)היּ ִ
וְל ְהיוֹת היהודיים ַ
גָּלוּיְ ,ל ָכל ָה ַע ִמּים; ִ
יהם .יד
ְב ֶ
ָקם ֵמאֹי ֵ
ידים( ַליּוֹם ַהזֶּהְ ,ל ִהנּ ֵ
ֲת ִ
עתודים )ע ִ
ֲח ְשׁ ְתּ ָרנִ ים ,י ְָצאוּ ְמב ָֹה ִלים
ָה ָר ִצים ר ְֹכ ֵבי ָה ֶר ֶכשָׁ ,הא ַ
שׁוּשׁן
וְה ָדּת נִ ְתּנָהְ ,בּ ַ
חוּפיםִ ,בּ ְד ַבר ַה ֶמּ ֶלַ ;
וּד ִ
ְ
ָצא ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ֶמּ ֶלִ ,בּ ְלבוּשׁ
ֳכי י ָ
וּמ ְרדּ ַ
ירה .טו ָ
ַה ִבּ ָ
וְת ְכ ִרי
דוֹלהַ ,
ָהב ְגּ ָ
ֲט ֶרת ז ָ
ַמ ְלכוּת ְתּ ֵכ ֶלת וָחוּרַ ,וע ֶ
וְשׂ ֵמ ָחה .טז
ֲלה ָ
שׁוּשׁןָ ,צה ָ
ָ
וְה ִעיר
ָמן; ָ
וְאַרגּ ָ
בּוּץ ְ
וִיקר .יז
וְשׂשֹׂןָ ,
וְשׂ ְמ ָחהָ ,
אוֹרה ִ
ְתה ָ
ְהוּדיםָ ,הי ָ
ַליּ ִ
ֲשׁר
ָעירְ ,מקוֹם א ֶ
וּב ָכל ִעיר ו ִ
וּמ ִדינָה ְ
וּב ָכל ְמ ִדינָה ְ
ְ
ְהוּדים,
וְשׂשׂוֹן ַליּ ִ
יעִ ,שׂ ְמ ָחה ָ
וְדתוֹ ַמ ִגּ ַ
ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶלָ 
ֲדים ִכּי
אָרץִ ,מ ְתַיה ִ
וְר ִבּים ֵמ ַע ֵמּי ָה ֶ
ִמ ְשׁ ֶתּה וְיוֹם טוֹב; ַ
יהם.
ֲל ֶ
ְהוּדים ,ע ֵ
ָפל ַפּ ַחד ַהיּ ִ
נַ
אסתר פרק ט

לוֹשׁה
ֲדרִ ,בּ ְשׁ ָ
וּב ְשׁנֵים ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ הוּא ח ֶֹדשׁ א ָ
א ִ
וְדתוֹ,
יע ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶלָ 
ֲשׁר ִה ִגּ ַ
ָע ָשׂר יוֹם בּוֹ ,א ֶ
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ְהוּדים ִל ְשׁלוֹט
ְבי ַהיּ ִ
ֲשׁר ִשׂ ְבּרוּ אֹי ֵ
ְל ֵה ָעשׂוֹתַ :בּיּוֹם ,א ֶ
ְהוּדים ֵה ָמּה
ִשׁ ְלטוּ ַהיּ ִ
ֲשׁר י ְ
ָבּ ֶהם ,וְ ַנהֲפוֹ הוּא ,א ֶ
יהםְ ,בּ ָכל
ְהוּדים ְבּ ָע ֵר ֶ
יהם .ב נִ ְקהֲלוּ ַהיּ ִ
ְבּשֹׂנְ ֵא ֶ
ח יָדִ ,בּ ְמ ַב ְק ֵשׁי
ֲח ְשׁוֵרוֹשִׁ ,ל ְשׁ ַ
ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל א ַ
ָפל ַפּ ְח ָדּם ַעל
ֵיהםִ ,כּי נ ַ
וְאישׁ א ָע ַמד ִל ְפנ ֶ
ָר ָע ָתם; ִ
ֲח ְשׁ ַדּ ְר ְפּנִ ים
וְהא ַ
וְכל ָשׂ ֵרי ַה ְמּ ִדינוֹת ָ
ָכּל ָה ַע ִמּים .ג ָ
ַשּׂ ִאיםֶ ,את
ֲשׁר ַל ֶמּ ֶלְ מנ ְ
אכה א ֶ
וְה ַפּחוֹת ,וְ ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ַ
יהם .ד ִכּי גָדוֹל
ֲל ֶ
ֳכי ,ע ֵ
ָפל ַפּ ַחד ָמ ְרדּ ַ
ְהוּדיםִ :כּי נ ַ
ַהיּ ִ
הוֹלְ בּ ָכל ַה ְמּ ִדינוֹת:
וְשׁ ְמעוֹ ֵ
ֳכי ְבּ ֵבית ַה ֶמּ ֶלָ ,
ָמ ְרדּ ַ
ְהוּדים ְבּ ָכל
הוֹל וְ גָדוֹל .ה ַויַּכּוּ ַהיּ ִ
ֳכיֵ ,
ִכּי ָה ִאישׁ ָמ ְרדּ ַ
יהם,
וְאַב ָדן; ַוַיּעֲשׂוּ ְבשֹׂנְ ֵא ֶ
וְה ֶרג ְ
יהםַ ,מ ַכּת ֶח ֶרב ֶ
ְב ֶ
אֹי ֵ
וְאַבּד
ְהוּדים ֵ
ירהָ ,ה ְרגוּ ַהיּ ִ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
וּב ַ
ִכּ ְרצוֹנָם .ו ְ
ֲמשׁ ֵמאוֹתִ ,אישׁ.
חֵ
וְאת
ז ֵ
וְאת
ַדּ ְלפוֹןֵ ,
וְאת
ַפּ ְר ַשׁנְ ָדּ ָתא ֵ
וְאת
פּוֹר ָתא ֵ
ָ
וְאת
אַס ָפּ ָתא .ח ֵ
ְ
וְאת
יד ָתא .ט ֵ
ֲר ָ
אִ
וְאת
ֲד ְליָאֵ ,
אַ
וְאת
יסיֵ ,
ֲר ַ
אִ
וְאת
ַפּ ְר ַמ ְשׁ ָתּא ֵ
ָתא.
ַו ְיז ָ
וְאת
ידי ֵ
ֲר ַ
אִ
ְהוּדים ָה ָרגוּ;
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי ָה ָמן ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא ,צ ֵֹרר ַהיּ ִ
יעֶ
ָדם .יא ַבּיּוֹם ַההוּאָ ,בּא
וּב ִבּזָּה א ָשׁ ְלחוֶּ ,את י ָ
ַ
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ירה ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל.
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ֲרוּגים ְבּ ַ
ִמ ְס ַפּר ַהה ִ
ירה ָה ְרגוּ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלְ ל ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּהְ ,בּ ַ
ַויּ ֶ
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי
וְאת ע ֶ
ֲמשׁ ֵמאוֹת ִאישׁ ֵ
וְאַבּד ח ֵ
ְהוּדים ֵ
ַהיּ ִ
וּמה ְשּׁ ֵא ָל ֵת
ָה ָמן ִבּ ְשׁאָר ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶלֶ ,מה ָעשׂוּ; ַ
ֹאמר
וְת ָעשׂ .יג ַותּ ֶ
וּמה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת עוֹד ֵ
ָתן ָלַ ,
וְ ִינּ ֵ
ְהוּדים
ָתן גַּם ָמ ָחר ַליּ ִ
ֶא ְס ֵתּרִ ,אם ַעל ַה ֶמּ ֶל טוֹב ִינּ ֵ
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי
וְאת ע ֶ
שׁוּשׁןַ ,לעֲשׂוֹת ְכּ ָדת ַהיּוֹם; ֵ
ֲשׁר ְבּ ָ
אֶ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶלְ ל ֵה ָעשׂוֹת ֵכּן,
ָה ָמן ,י ְִתלוּ ַעל ָה ֵעץ .יד ַויּ ֶ
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי ָה ָמןָ ,תּלוּ .טו
וְאת ע ֶ
שׁוּשׁן; ֵ
ָתן ָדּת ְבּ ָ
ַתּנּ ֵ
וִ
שׁוּשׁן ,גַּם ְבּיוֹם
ֲשׁר ְבּ ָ
ְהוּדים( א ֶ
)היּ ִ
ִקּהֲלוּ היהודיים ַ
ַויּ ָ
שׁוּשׁןְ ,שׁשׁ
ַה ְרגוּ ְב ָ
ֲדרַ ,ויּ ַ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ א ָ
ְ
וּשׁאָר
ָדם .טז ְ
וּב ִבּזָּה א ָשׁ ְלחוֶּ ,את י ָ
ֵמאוֹת ִאישׁ; ַ
וְעמֹד ַעל
ֲשׁר ִבּ ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל נִ ְקהֲלוּ ָ
ְהוּדים א ֶ
ַהיּ ִ
ֲמ ָשּׁה
יהם ,ח ִ
וְהרוֹג ְבּשֹׂנְ ֵא ֶ
יהםָ ,
ְב ֶ
וְנוֹח ֵמאֹי ֵ
ַפ ָשׁםַ ,
נְ
ָדם .יז ְבּיוֹם
וּב ִבּזָּה א ָשׁ ְלחוֶּ ,את י ָ
אָלף; ַ
וְשׁ ְב ִעים ֶ
ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר
וְנוֹחְ ,בּ ְ
ֲדר; ַ
לוֹשׁה ָע ָשׂרְ ,לח ֶֹדשׁ א ָ
ְשׁ ָ
וְשׂ ְמ ָחה .יח והיהודיים
וְעשֹׂה אֹתוֹ ,יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה ִ
בּוָֹ ,
לוֹשׁה ָע ָשׂר
שׁוּשׁן ,נִ ְקהֲלוּ ִבּ ְשׁ ָ
ֲשׁר ְבּ ָ
ְהוּדים( א ֶ
)וְהיּ ִ
ַ
ֲמ ָשּׁה ָע ָשׂר בּוֹ,
וְנוֹחַ ,בּח ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ,בּוֹ; ַ
וּב ְ
בּוְֹ ,
ְהוּדים
וְשׂ ְמ ָחה .יט ַעל ֵכּן ַהיּ ִ
וְעשֹׂה אֹתוֹ ,יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה ִ
ָ
)ה ְפּ ָרזִים(ַ ,היּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ָע ֵרי ַה ְפּ ָרזוֹת ע ִֹשׂים
הפרוזים ַ
יב

36

וּמ ְשׁ ֶתּה
ֲדרִ ,שׂ ְמ ָחה ִ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ א ָ
ֵאת יוֹם ְ
ח ָמנוֹתִ ,אישׁ ְל ֵר ֵעהוּ .כ ַויּ ְִכתֹּב
וּמ ְשׁ ַ
וְיוֹם טוֹב; ִ
ִשׁ ַלח ְס ָפ ִרים ֶאל
ֳכיֶ ,את ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה; ַויּ ְ
ָמ ְרדּ ַ
ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ
ֲשׁר ְבּ ָכל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל א ַ
ְהוּדים ,א ֶ
ָכּל ַהיּ ִ
יהם ִל ְהיוֹת
ֲל ֶ
חוֹקים .כא ְל ַקיֵּם ,ע ֵ
וְה ְר ִ
רוֹביםָ ,
ַה ְקּ ִ
וְאת יוֹם
ֲדרֵ ,
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ א ָ
ע ִֹשׂים ֵאת יוֹם ְ
ֲשׁר
ָמים ,א ֶ
וְשׁנָה .כב ַכּיּ ִ
ֲמ ָשּׁה ָע ָשׂר בּוְֹ :בּ ָכל ָשׁנָהָ ,
חִ
ֶה ַפּ
ֲשׁר נ ְ
וְהח ֶֹדשׁ א ֶ
יהםַ ,
ְב ֶ
ְהוּדים ֵמאֹי ֵ
נָחוּ ָב ֶהם ַהיּ ִ
וּמ ֵא ֶבל ְליוֹם טוֹב; ַלעֲשׂוֹת
ָל ֶהם ִמיָּגוֹן ְל ִשׂ ְמ ָחהֵ ,
ח ָמנוֹת ִאישׁ
וּמ ְשׁ ַ
וְשׂ ְמ ָחהִ ,
ְמי ִמ ְשׁ ֶתּה ִ
אוֹתם ,י ֵ
ָ
ְהוּדים,
וְק ֵבּלַ ,היּ ִ
וּמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְביֹנִ ים .כג ִ
ְל ֵר ֵעהוַּ ,
ֳכי,
ֲשׁר ָכּ ַתב ָמ ְרדּ ַ
וְאת א ֶ
ֲשׁר ֵה ֵחלּוַּ ,לעֲשׂוֹת; ֵ
ֵאת א ֶ
יהם .כד ִכּי ָה ָמן ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאג ִָגי ,צ ֵֹרר ָכּל
ֲל ֶ
אֵ
וְה ִפּל פּוּר
אַבּ ָדם; ִ
ְהוּדיםְ ,ל ְ
ְהוּדים ָח ַשׁב ַעל ַהיּ ִ
ַהיּ ִ
וּבבֹאָהִּ ,ל ְפנֵי
אַבּ ָדם .כה ְ
וּל ְ
גּוֹרלְ ,ל ֻה ָמּם ְ
הוּא ַה ָ
ֲשׁר
ֲשׁ ְבתּוֹ ָה ָר ָעה א ֶ
אָמר ִעם ַה ֵסּ ֶפר ,יָשׁוּב ַמח ַ
ַה ֶמּ ֶלַ ,
וְאת ָבּנָיו,
וְתלוּ אֹתוֹ ֶ
ְהוּדים ַעל רֹאשׁוֹ; ָ
ָח ַשׁב ַעל ַהיּ ִ
פוּרים,
ָמים ָה ֵא ֶלּה ִ
ַעל ָה ֵעץ .כו ַעל ֵכּן ָק ְראוּ ַליּ ִ
ֶרת ַהזֹּאת;
ַעל ֵשׁם ַהפּוּר ַעל ֵכּןַ ,על ָכּל ִדּ ְב ֵרי ָה ִאגּ ֶ
יהם .כז ִקיְּמוּ
ֲל ֶ
יע א ֵ
וּמה ִה ִגּ ַ
וּמה ָראוּ ַעל ָכּ ָכהָ ,
ָ
וְעל ָכּל
וְעל ז ְַר ָעם ַ
יהם ַ
ֲל ֶ
ְהוּדים ע ֵ
)וְק ְבּלוּ( ַהיּ ִ
וקבל ִ
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יהם ,וְא ַיעֲבוֹר ִל ְהיוֹת ע ִֹשׂים ֵאת ְשׁנֵי
ֲל ֶ
ַהנִּ ְלוִים ע ֵ
וְשׁנָה.
ְמנָּםְ :בּ ָכל ָשׁנָהָ ,
וְכז ַ
ָמים ָה ֵא ֶלּהִ ,כּ ְכ ָת ָבם ִ
ַהיּ ִ
ֲשׂים ְבּ ָכל דּוֹר וָדוֹר,
ְכּ ִרים וְ ַנע ִ
ָמים ָה ֵא ֶלּה נִ ז ָ
וְהיּ ִ
כח ַ
ָעיר;
וְעיר ו ִ
וּמ ִדינָהִ ,
וּמ ְשׁ ָפּ ָחהְ ,מ ִדינָה ְ
ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ִ
ְהוּדים,
ַע ְברוּ ִמתּוַֹ היּ ִ
פּוּרים ָה ֵא ֶלּה ,א י ַ
וִימי ַה ִ
ֵ
ַתּ ְכתֹּב ֶא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּה
וְ ז ְִכ ָרם ,א יָסוּף ִמזּ ְַר ָעם .כט ו ִ
ְהוּדי ֶאת ָכּל תּ ֶֹקףְ :ל ַקיֵּם,
ֳכי ַהיּ ִ
וּמ ְרדּ ַ
יחיִלָ ,
ֲב ַ
ַבת א ִ
ִשׁ ַלח ְס ָפ ִרים
ֶרת ַה ֻפּ ִרים ַהזֹּאת ַה ֵשּׁנִ ית .ל ַויּ ְ
ֵאת ִאגּ ֶ
וּמאָה ְמ ִדינָה
וְע ְשׂ ִרים ֵ
ְהוּדיםֶ ,אל ֶשׁ ַבע ֶ
ֶאל ָכּל ַהיּ ִ
ֱמת .לא ְל ַקיֵּם
ֲח ְשׁוֵרוֹשִׁ :דּ ְב ֵרי ָשׁלוֹםֶ ,וא ֶ
ַמ ְלכוּת ,א ַ
יהם
ֲל ֶ
ֲשׁר ִקיַּם ע ֵ
ֵיהםַ ,כּא ֶ
ְמנּ ֶ
ְמי ַה ֻפּ ִרים ָה ֵא ֶלּה ִבּז ַ
ֶאת י ֵ
ֲשׁר ִקיְּמוּ ַעל
וְכא ֶ
וְא ְס ֵתּר ַה ַמּ ְל ָכּהַ ,
ְהוּדי ֶ
ֳכי ַהיּ ִ
ָמ ְרדּ ַ
ֲק ָתם .לב
וְעל ז ְַר ָעםִ :דּ ְב ֵרי ַהצּוֹמוֹת ,וְ ַזע ָ
ַפ ָשׁםַ ,
נְ
ֲמר ֶא ְס ֵתּר ִקיַּםִ ,דּ ְב ֵרי ַה ֻפּ ִרים ָה ֵא ֶלּה; וְ נִ ְכ ָתּב,
וּמא ַ
ַ
ַבּ ֵסּ ֶפר.
אסתר פרק י
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אָרץ,
ֲח ְשׁ ֵורֹשׁ( ַמס ַעל ָה ֶ
ָשׂם ַה ֶמּ ֶל אחשרש )א ַ
א ַויּ ֶ
וּפ ָר ַשׁת
בוּרתוָֹ ,
ֲשׂה ָת ְקפּוְֹ ,וּג ָ
וְכל ַמע ֵ
וְאיֵּי ַהיָּם .ב ָ
ִ
תוּבים,
ֲשׁר ִגּ ְדּלוֹ ַה ֶמּ ֶל הֲלוֹא ֵהם ְכּ ִ
ֳכי ,א ֶ
ֻלּת ָמ ְרדּ ַ
ְגּד ַ
ָמיםְ ,ל ַמ ְל ֵכיָ ,מ ַדי ָ
ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
וּפ ָרס .ג ִכּי

ֲח ְשׁוֵרוֹשׁ ,וְ גָדוֹל
ְהוּדיִ ,מ ְשׁנֶה ַל ֶמּ ֶל א ַ
ֳכי ַהיּ ִ
ָמ ְרדּ ַ
וְרצוּי ְלרֹב ֶא ָחיו דּ ֵֹרשׁ טוֹב ְל ַעמּוֹ ,וְ ד ֵֹבר
ְהוּדיםָ ,
ַליּ ִ
ָשׁלוֹם ְל ָכל ז ְַרעוֹ.
ברכות לאחר המגילה

עוֹלם,
ֱהינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
אַתה ְיָי א ֵ
ָּברוָּּ 
ָה ָרב ֶאת ִר ֵ
נּוֹקם ֶאת
וְה ֵ
וְה ָּדן ֶאת ִּדינֵנוַּ ,
יבנוַּ ,
ׁנוּ,
ַפ ֵש
ְבי נ ְ
ׁלם ְּגמוּל ְל ָכל אוֹי ֵ
וְה ְמ ַש ֵּ
נִ ְק ָמ ֵתנוַּ ,
אַתה ְייַָ ,ה ִּנ ְפ ָרע ְל ַעמּוֹ
וְה ִּנ ְפ ָרע ָלנוּ ִמ ָּצ ֵרינוָּּ .ברוָּּ 
ַ
ׁיע.
מּוֹש ַ
יהםָ ,ה ֵאל ַה ִ
ׂר ֵאל ִמ ָּכל ָצ ֵר ֶ
ִש ָ
יְ
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