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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 70 שנה לבני שמעון הפקנו יחד איתכם מגילה 
שלנו, מגילה של חויות וסיפורים על הפורים שלכם\שלנו.

פורים שמח לכם ולבני משפחותיכם

גבי קדוש
רב המועצה

ניצה אנטמן
מחלקה

לשרותי דת

צופיה בלייכר
מחלקה

לתרבות יהודית



סיפורי
פורים
במועצה אזורית
בני שמעון
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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 70 שנה למועצה אזורית בני שמעון. 

ישראל  שבעם  המיוחד  שבנו,  המיוחד  את  מבטא  הפורים  חג 
לגווניו השונים. דווקא מתוך החושך של גזירת המן, מתגלה לו 
קורה?  זה  איך  משתחווה‘.  ולא  כורע  ’לא  אשר  היהודי  מרדכי 

המלכה אסתר מגלה את הסוד: ”ֵל ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים...“ 

הגוונים  ולמרות  ההבדלים  למרות  היהודים,  כל  בין  ה‘כנוס‘ 
’ונהפוך  של  למצב  ולהגיע  קושי  כל  לנצח  לנו  מאיר  השונים, 
”כנוס“   של  מצב  שהיא  שלנו  לנורמליות  אותנו  ומחזיר  הוא‘, 
תהיה  כן  ִויָקר‘,  ְוָׂשׂשן  ְוִׂשְמָחה  אֹוָרה  ָהְיָתה  ’ַלְּיהּוִדים  ל:  וזוכים 

לנו! בני שמעון: ’קהילה של קהילות‘, כבר אמרנו?!

הפורים שלי
ניר זמיר ראש המועצה

היה  זה  אז  שכבר  הנגב  במבואות  מהפורים  בעיקר  הזיכרונות 
אירוע מרכזי וה- חג שלנו , בעיקר בשנה בה השכבה שלי (אז 
אחראית  הייתה   ( כיתה  בכל  תלמדים   17 של  כיתות  שתי  רק 
על הפקת הפורים במתכונת דומה שנשמרת עד היום 47 שנים 

לאחר אותו אירוע.

אני שמח ונרגש מאוד להגיש לכם, לכבוד שנת ה-70 למועצה, 
של  קטנים  סיפורים  עם  שמעון,  לבני  ייחודית  אסתר  מגילת 

פורים מפי תושבינו. 

חג פורים שמח!

בני שמעון

בני שמעון
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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“. 

את  מכירים  שאנחנו  למסע  להיכנס  לבחור  הזדמנות  הוא 
שהרי  סופו...  את  מראש  יודעים  לא  פעם  אף  אבל  תחילתו, 
זהו החג שבו המצווה להשתכר (עדלאידע), המנהג להתחפש 

וכמובן השורש של שם החג- פורים. פור= גורל. 

יום  יחד  חוגגות  הבכורה  וביתי  אישתי  שבו  החג  הוא  פורים 
הולדת. וכמו בחג.. כך גם איתן, אנחנו יודעים איך זה מתחיל, 

אבל לעולם לא איך זה נגמר..

פורים: הסוד של המציאות
הרב שמשון בריד, שומריה

פורים אצלנו הוא נכנס יין יצא סוד.כל השנה אנחנו מבוסמים 
ומחשבות  מדעות  אותנו,  שעוטפת  החיצוניות  מכל  ושיכורים 
שזורמות אלינו ללא הפסקה, ולא נותנות לנו אפשרות להתבונן 
מה  להבין  המציאות,לנסות  של  הסוד  את  לראות  פנימה, 
את  ומנהיג  שפועל  הפנימי  הכח  הוא  מה  עיננו,  מול  מתרחש 
ותקוותם  לנצח  היית  ”תשועתם  הוא:  והסוד  כולה.  המציאות 

בכל דור ודור“. ”אכן אתה אל מסתתר אלוקי ישראל מושיע“.

תדהר

שומריה
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החזרת חוזרת
יודיק אביעד, שובל

סיפורנו מתחיל בפורים לפני כחמישים שנים, ואני בן 4. מצפה 
יומולדתי  חל  בפורים  מדוע?  הפורים.  לחג  כולי,  כל  ומחכה, 
וכמובן – ההתרגשות בהכנת התחפושת ובחגיגת הפורים בגן... 

שתי סיבות שהן שילוב מנצח.

תכננתי  לחג. בשנה המדוברת  ואני בהכנות  לפני פורים  חודש 
להתחפש לצ‘יף אינדיאני: נוצות, צבעי פנים, לבוש תואם, חץ 
על  חזרות   – חשוב  פחות  ...ולא  השלום  מקטרת  נדן,  וקשת, 
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. 

כי   – בשמחה  הרבתי  ואני  בשמחה“  מרבין  אדר  ”משנכנס 
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 
יקר“  ”צ‘יף  ומאכזבה.  מכאב  הנפולים  פניי  את  כשראתה  אותי 
יקשטו  הנוצות  האינדיאני,  בגדי  את  תלבש  ”מחר  אימי  אמרה 
את ראשך ואיפור – את פניך... אבל תשאר במיטה. צ‘יף חולה 
”וכמובן  הוסיפה:  מצחי  על  שנשקה  ולאחר  להבריא“  צריך   –
נשנה את שמך ל צ‘יף ”יש חזרת“ ”. אני – שכבתי חולה בפורים 
המדובר ובראשי נשמע הד קורא: ”ככה יעשה לצ‘יף – שהחזרת 

חפצה ביקרו“.     

שובל
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פורים: כל שינוי אפשרי!
אביטל אלטמן, כרמים

חג פורים הוא תזכורת לכך ששינוי הוא אפשרי. שמהפך הוא 
ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלִשְׂמָחה  ִמָיּגֹון  ָלֶהם   ֶּנְהַפ ֲאֶשׁר  ”ְוַהחֶֹדׁש  אפשרי. 
ִאיׁש  ָמנֹות  ּוִמְשׁלֹוַח  ְוִשְׂמָחה  ִמְשֶׁתּה  ְיֵמי  אֹוָתם  ַלֲעׂשֹות  טֹוב 

ְלֵרֵעהּו ּוַמָתּנֹות ָלֶאְביֹוִנים“.

סיפור המגילה מגלה לנו את סוד האפשרות להשתנות ולשנות. 
וגדלה  ואמה  אביה  את  שאיבדה  הילדה  אסתר,  הפכה  כיצד 
פוליטית  השפעה  בעלת  ולדמות  למלכה  דודה,  בבית  באומנה 
ודתית? נראה כי היה זה מרדכי, שנסך בה את האמונה שמהפך 

אפשרי. 

הוא האיץ באסתר לזוז מעמדה של הסתרת הזהות העצמית, 
ובאחריות  במוצאה  המכירה  לעמדה  בטחון  וחוסר  פסיביות 
 – סלובייצ‘יק  הרב  של  ובמילותיו  עמה.  ועל  מעשיה  על  שלה 

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 
הוא  בכך  ולאביון.   לרע  ונתינה  השמחה  הגדלת  ידי  על  החג 
מעביר לנו מסר על זמני כי אנו יכולים להשתנות ולשנות, אם 
ניקח אחריות על עצמנו – על מצבי התודעה שלנו (ימי משתה 
עם  שלנו  היחסים  מערכות  על   – לנו  הקרובים  על  ושמחה). 
אחרים (משלוח מנות איש לרעהו) ועל הרחוקים מאתנו - על 

רווחתם של החלשים והעזובים (מתנות לאביונים).  

כרמים
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חג הפורים בדביר?
אסף רוט, דביר

ילדים  פורים  לשניים,  התחלק  החג  המקומית  במסורת 
ופורים מבוגרים.

הילדים  כאשר  ותוכן  ילדים  בפעילויות  עסק  ילדים  פורים   -
מנות  במשלוחי  ועוסקים  הצגות  עושים  משחקים  מחופשים, 
אזני המן ועוד, כיום נהוג לקרוא את המגילה ולרדוף אחרי ”המן 

הרשע“.

ופרוע,  שמח  חג  הוא  היסטורית  למבוגרים  פורים   -
היום)  (ועד  היתר  בין  היה  החג  של  ערכו  כמצוות העדלאידע, 
הארץ  מקצוות  להתקבץ  נהגו  דביר  בני/ות  שבו,  במפגש 
לערב חג זה, הזדמנות לפגש ולשיח, מפגש רב דורי אם תרצו 
יבין  לא  שזר  שכבה  ערב  מאין  המקום,  פולקלור  את  שמאפיין 

אותו.

ושמחת בחגיך

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 
באהבה  להתגבש  ולהתחבר,  לרעהו  איש  להתקרב  והרחוקים, 
המחסומים,  כל  את  לפרוץ  הזה  הכח  וע“י  ובהתמסרות,  גלויה 

להפוך עולמות ולבנות גאולה.

דביר

שומריה
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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? 

למה  נכנעים  שלא  אפשרי,  שזה  שמאמינים  אנשים  ידי  על 
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 
הכל  לשנות  כח  יש  עולמית,  השפעה  יש  אסתר  אמיצה  אחת 
לטובה מולידה מעשים. מולידה אנשים שרואים את הכלל מול 
בצד  שלהם  האישית  הנוחות  את  לשים  שמסוגלים  עיניהם, 
מתהפך  ואז  לפועל,  תצא  הזה  בעם  שלהם  שהאמונה  בשביל 
לעולם,  יבוטל  שלא  החגים  אחד  הוא  הפורים  לטובה..  הכל 
לשנות  כח  בנו  יש  מחדש  שנה  כל  הזה“  בזמן  ההם  “בימים 
ומכח  ומאוחד  טוב  במקום  הזה  העם  את  לראות  מציאות, 
האמונה הזאת לפעול את המעשים הקטנים שלנו ואז יתהפך 

הכל לטובה!

אני מלכת אסתר                 
הרב איתי זפרני, תדהר

על אסתר נאמר דבר ייחודי מאוד, ’ותהי אסתר נושאת חן בעיני 
לישא  הצליחה  כיצד  אסתר,  של  הקסם  סוד  מהו  רואיה‘.  כל 
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.

שומריה

תדהר
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מתנה מיוחדת לפורים
רחלי דדון, תדהר  

[סוג  ”ברקוקש“  לאכול  נוהגים  היינו  פורים  של  בבוקר 
של קוסקוס] ובצהריים היינו עושים סעודה גדולה בבית 

הכנסת עם כל החברים והשכנים.

לנו  הייתה  לא  קטנה  ילדה  וכשהייתי  פורים  בחג  נולדתי 
ההורים  הכלכלי  המצב  בגלל  הולדת,  ימי  לחגוג  אפשרות 
שנשמח  כדי  וקטן  סמלי  באופן  לנו  לחגוג  מתאמצים  היו  שלי 

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.

פורים של נחישות ואמונה                                                                   
איילת רונה טל, תאשור

חג פורים עבורי הוא סמל לאומץ, נחישות, אמונה והתמדה

את  ולהציל  להתגייס  רב  באומץ  שמוכנה  ויפה  צעירה  נערה 
עמה תוך שימוש ביופייה ובגופה.

האומץ מגיע מתוך אמונה גדולה בבורא עולם, בדרך ובעצמה. 
שהיא  ובטוח  שסמוך  במקום  להיות  לה  מאפשרת  האמונה 

תהיה בסדר, בטוחה, שמורה ומוגנת.

שלא  אף  על  למלך  לגשת  נחישות  רואים  אנחנו  האומץ  מתוך 
היא  עליי“  ”צומו  תומכת  קהילה  כשמאחוריה  אליו  נקראה 

מבקשת והם נענים לה.

במגילה   - חזקים  וערכים  נשים  העצמת  מחפש  מישהו  אם 
ימצא אותם בוודאי.

תדהר

תאשור
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ארבעת המ“מים בפורים תשפ“א   
הרב צוריאל שושן, ברוש

מנהג ישראל לקיים ארבע מצוות ביום הפורים, שכולן מתחילות 
באות מ‘-

כליה.  מגזרת  שנצלנו  הגדול  הנס  לפרסום   – מגילה  מקרא 
מתנות  לרעהו.  איש  בין  אהבה  להרבות  כדי  מנות-  משלוח 
לאביונים- כדי שלא רק אנחנו נהיה בשמחה. משתה- סעודה 

גדולה עם מטעמים משובחים ויין לרוב.

בה  שהחיים  קשה  שנה  עברנו  שונה,  קצת  פורים  השנה  אבל 
השתנו מקצה לקצה  ולכן חשוב השנה ליצוק תוכן חדש לימי 
כוחות  לקבל  כדי  מסלולים  בארבעה  לפעול  עלינו  הפורים. 
ולהמשיך ולצעוד בדרך טובה לחיים מאושרים. וכדי לזכור את 
ארבעת המסלולים ניתן רמז דומה שכולם מתחילים באות מ‘-

היהודים‘.  כל  את  כנוס  ’לך  באחדותנו.  כוחנו  מאוחדים- 
כל  על  מודים-  בתפילה.  נמצא  דבר  לכל  המפתח  מתפללים- 
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

ברוש

9



זכרונות ילדות מפורים
לאה שמשון, תדהר

מכינה  הייתה  אמא  פורים  לקראת  שמונה  בת  כשהייתי 
עוגות, עוגיות ריבה, פקאן ועוד כל מיני ריבות...

כדי  תוך  ולהשתולל,  הכל  להכין  לה  לעזור  נהנים  ממש  היינו 
מכינים  שהיינו  כמובן  שנקבל,  הזהב  על  וחשבנו  לה  עזרנו 
משלוחי מנות לשלושה משפחות של יהודים שגרו קרוב אלינו, 

חוץ מזה לא היו לנו שכנים יהודים.

למדתי  ואני  פורים  שולחן  לערוך  שאלמד  ממני  ביקש  אבא 
והנחתי על השולחן כלים מיוחדים מעוטרים בזהב.

היה מנהג ”מקליירי“ שזה ללכת לברך את החברים והמשפחה 
ולהביא דמי כיס לילדים.

היו  אמא   שאבא/  בזה  לבית  ברכה  הכנסת  של  מנהג  היה 
מכניסים משהו חדש לבית.

עליהם  ודורכים  מהם  חלק  ולוקחים  המן  אוזני  מכינים  היינו 
ברגלים זה שאנחנו הורגים את המן הרשע.

תדהר
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פורים: חג של הפכים  
צביקה טרבלסי, גבעות בר

הכול  בעצם  שבו  יום  פורים.  היה  עלי  האהוב  החג  ילד  בתור 
הספר  לבית  מגיע  אתה  השנה,  ימות  לשאר  בניגוד  הפוך.. 
עם  ודוכנים  ביתנים  מיני  כל  יש  הספר   ובבית  תחפושת  עם 
פרסים  עם  מותחות  והגרלות  פלאפל  מנה  מכירת  משחקים, 
לה  מחכה  שהייתי  חלומית,  חוויה  הייתה  זו  ילד  בתור  שווים. 
הטלוויזיה  תכניות  גם  הימים.  את  סופר  ואפילו  עיניים  בכיליון 
משהו  שידרו  זה“,  ”זהו  התכנית   לי  זכורה  בעיקר  החינוכית, 
ייחודי  ומלא הומור שעד היום לא נס ליחו (מה שיעיד על כך 
אוכל  עם  בחג  גם  מדובר  בתכניות..).  צופים  עדין  שילדיי  זה 
טעים ומתוק משלוחי מנות  ומתן דמי כיס לילדים (דבר שלא 

היה פופולרי אצל עדות מסוימות). 

בחג הפורים אנו עסוקים בחול כאשר בשיאו - באכילה, שתייה 
בה  למדרגה  להגיע  באפשרותנו  שיש  מגלים  אנו  ושמחה, 
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. 

גבעות בר
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פורים –זיכרון מגלגל מצחוק  
צביקה בלושטיין, משמר הנגב

ההומור,  חוש  כיד  (כמעט),  חוקים  ללא  חוקי,  חג  זהו 
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....

”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 
במועדון  הנעימה  האווירה  החדשים,  והמצטרפים  קודמות 
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.

משמר הנגב

שומריה ומשמר הנגב
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שמחה בכל מצב     
רון שטרית, מושב ברוש

חג פורים בשבילי זה משפחה, זה חברים, זה ברקוקש, מסיבת 
אדר  ״משנכנס  שמחה.  ובעיקר  מגילה,  קריאת  תחפושות , 

מרבין בשמחה״.

אני אוהב את חג פורים כי כולם שמחים וצוהלים. אני אוהב את 
משנה  לא  נראה,  אתה  איך  משנה  לא  הזה,  החג  של  האחדות 
למה  מעבר  הרבה  עוד  יש  ביחד.  כולם  אתה,  ״שונה״  כמה 
בחודש  שנרגיש  לכולנו  מאחל  אני  התמצית.  רק  זה  שכתבתי 
בחיים  הקטנים  הדברים  על  שמחים  שנהיה  השנה,  כל  אדר 

בדיוק כמו הברקוקש. 

חג פורים שמח לכולם

ברוש

פורים במשמר הנגב
שמואל בונים, משמר הנגב

פורים התחיל כערבי שירה ומסיבות ריקודים והתעצב במשך 
השנים כמסיבת תחפושות, במשך הזמן נוספו למסיבות הצגות 
למשל,  הקיבוצית  הבמה  על  הועלו  מפורסמים  מחזות  ואף 
נבחר  פורים  לנשף  בהמשך  האדום.  הצבא  מקהלת  הופעת 
לתפארת,  תחפושות  מחסן  קם  השנים  במרוצת  מרכזי.  נושא 
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 
בני שמעון....... מועצת  של  קיומה  שנות   70 במרוצת   הפורים 

ועוד לפני כן. 

משמר הנגב
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חג פורים חג פורים חג גדול ליהודים..   
הרב ליאור קמרי,  גבעות בר

אחריו,  וכמובן  החג  לפני  הרבה  מתחילה  הפורים  אווירת 
המנגינות מנגנות, החוויות נצרבות והשמחה נמשכת. חג פורים 
הוא חג הנצח. נצח ישראל! בו אנו נזכרים איך ניסו להשמידנו 

אך הנצח ניצח וינצח.

בזכות  היתה  היהודי  ומרדכי  המלכה  אסתר  של  ההצלחה 
ישראל  אחדות  בזכות  וכמובן  העם  על  הציבורית  האחריות 
כל  את  כנוס  ”לך  למרדכי  אסתר  בדברי  שהתבטאה  גדולה 
אך  וחיבורים  התכנסויות  בלי  אחרת,  נחגוג  השנה  היהודים“. 
לקהילה  באהבה  בקשר,  בלבבות,  הוא  החיבור  שעיקר  נזכור 
ולכל העם. שנזכה לנצח את ה“המן“ של התקופה - ה“קורונה“ 

מתוך ”לך כנוס“, מתוך אחדות ושמחה.

גבעות בר

פורים: חג של הסרת מסיכות
אתי וקס, בית קמה

מכל החגים שלנו פורים הוא החג הצבעוני ביותר. 

מי  או  ומה   – מסיכות  הסרת  של  חג  גם  הוא  בשבילי  פורים 
שתמיד חלמנו להיות יוצא אל האור. 

פורים בשבילי הוא חג של ”ונהפוך הוא“ שמאפשר לנו להיות 
אחרים  ליום אחד, או לפחות להיראות ככה. 

והלוואי  לשמחה,  מיגון  אדר  חודש  את  הפך  פורים  במגילה, 
סוף המגפה הארוכה שמלווה  של  תחילתו  יהיה  הזה  והפורים 

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 !

בית קמה
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סעודה של שמחה
מרים כהן, תאשור

את  לשמוע  הכנסת  לבית  ללכת  נוהגים  היינו  קטנה  כשהייתי 
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.

אלינו  כולם  את  מזמינים  היינו  גדולה  שמחה  הייתה  במרוקו 
הביתה לחגוג ביחד את החג.

תאשור

המסכה
יואל שדך, להב

שלו:  החריג  במאפיין  שייחודו  מיוחד  חג  הוא  מבחינתי  פורים 
המסיכה.

פנים“  מעמידים  ”אנחנו  הפורים,  מסיכת  את  עוטים  כשאנחנו 
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.

להב
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פורים: מסכה שהפכה לחלק מהפנים                                                     
יערה רענן, חצרים

עובדות  עם  לי  התערבב  הוא  טוב,  דבר  כל  כמו  איכשהו, 
היסטוריות.

מתקשר  זה  תמיד  שמחות,  למשביתת  האופיינית  בנחרצות 
נחלת  אל  לחזור  המסרב  ברכושו,  הנאחז  מיעוט  של  לגורלו 

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.

תחפושות
שולה נחמיה, נבטים

מחוברת  מוציאות  היו  ואחותה  אמי  פורים  לפני  ימים  כחודש 
״בורדה״ גזרה של תחפושת שבחרנו.  

רוכשות בד/ים מתאימים גוזרות ותופרות לאחותי  ולי תחפושת. 

שהניחו  מהסיכות  נדקרנו  ולפעמים  מודדות,  היינו  פעם  מדי 
לפני התפירה, 

אח״כ היו פותחות את המכונה ותופרות.

מתעוררת  הייתי  גדולה,  הייתה  פורים  שליביום  ההתרגשות 
מוקדם ומתארגנת ורצה לגן/ לבית הספר בגאוה ובשמחה. 

חצרים

נבטים
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מגילת
אסתר
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אסתר פרק א

 ַהּמֵֹל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,  הּוא  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:  ִּביֵמי  ַוְיִהי,  א 
ב  ְמִדיָנה.   ּוֵמָאה,  ְוֶעְׂשִרים  ֶׁשַבע  ּכּוׁש  ְוַעד  ֵמהֹּדּו 
ִּכֵּסא  ַעל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,   ַהֶּמֶל ְּכֶׁשֶבת  ָהֵהם  ַּבָּיִמים, 
ָׁשלֹוׁש,  ִּבְׁשַנת  ג  ַהִּביָרה.   ְּבׁשּוַׁשן  ֲאֶׁשר,  ַמְלכּותֹו, 
ְלָמְלכֹו, ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה, ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו: ֵחיל ָּפַרס 
ּוָמַדי, ַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְלָפָניו.  ד ְּבַהְראֹתֹו, 
ֶאת עֶֹׁשר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְוֶאת ְיָקר, ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתֹו; 
ָיִמים ַרִּבים, ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום.  ה ּוִבְמלֹואת ַהָּיִמים 
ְּבׁשּוַׁשן  ַהִּנְמְצִאים  ָהָעם  ְלָכל   ַהֶּמֶל ָעָׂשה  ָהֵאֶּלה, 
ָיִמים:   ִׁשְבַעת  ִמְׁשֶּתה  ָקָטן  ְוַעד  ְלִמָּגדֹול  ַהִּביָרה 

ה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, רּו ַאתָּ בָּ
ה. נּו ַעל ִמְקָרא ְמִגלָּ ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ שָׁנּו בְּ ֲאשֶׁר ִקדְּ

ה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם. רּו ַאתָּ בָּ
ה. ַמן ַהזֶּ זְּ ִמים ָהֵהם בַּ יָּ ים ַלֲאבֹוֵתינּו בַּ שֶָׁעָשׂה ִנסִּ

ה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם. רּו ַאתָּ בָּ

ה. ַמן ַהזֶּ יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ שֶׁ

ברכות קודם המגילה
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ַּבֲחַצר, ִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶל.  ו חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת, ָאחּוז 
ְּבַחְבֵלי בּוץ ְוַאְרָּגָמן, ַעל ְּגִליֵלי ֶכֶסף, ְוַעּמּוֵדי ֵׁשׁש; 
ִמּטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף, ַעל ִרְצַפת ַּבַהט ָוֵׁשׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת. 
ְוֵיין  ׁשֹוִנים;  ִמֵּכִלים  ְוֵכִלים  ָזָהב,  ִּבְכֵלי  ְוַהְׁשקֹות  ז 
ַמְלכּות ָרב, ְּכַיד ַהֶּמֶל.  ח ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת, ֵאין אֵֹנס:  
ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶל, ַעל ָּכל ַרב ֵּביתֹו ַלֲעׂשֹות, ִּכְרצֹון 
ִמְׁשֵּתה  ָעְׂשָתה  ַהַּמְלָּכה,  ַוְׁשִּתי  ַּגם  ט  ָוִאיׁש.  ִאיׁש 
י  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.    ַלֶּמֶל ֲאֶׁשר,  ַהַּמְלכּות,  ֵּבית,  ָנִׁשים 
ַּבּיֹום, ַהְּׁשִביִעי, ְּכטֹוב ֵלב ַהֶּמֶל, ַּבָּיִין ָאַמר ִלְמהּוָמן 
ִּבְּזָתא ַחְרבֹוָנא ִּבְגָתא ַוֲאַבְגָתא, ֵזַתר ְוַכְרַּכס, ִׁשְבַעת 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.    ַהֶּמֶל ְּפֵני  ֶאת  ַהְמָׁשְרִתים  ַהָּסִריִסים, 
ְּבֶכֶתר   ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ַהַּמְלָּכה,  ַוְׁשִּתי  ֶאת  ְלָהִביא  יא 
ִּכי  ָיְפָיּה,  ֶאת  ְוַהָּׂשִרים  ָהַעִּמים  ְלַהְראֹות  ַמְלכּות: 
טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא.  יב ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי, ָלבֹוא 
 ַהֶּמֶל ַוִּיְקצֹף  ַהָּסִריִסים;  ְּבַיד  ֲאֶׁשר,   ,ַהֶּמֶל ִּבְדַבר 
ְמאֹד, ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו. יג ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל, ַלֲחָכִמים 
יְֹדֵעי  ָּכל  ִלְפֵני,   ,ַהֶּמֶל ְּדַבר  ֵכן,  ִּכי  ָהִעִּתים:  יְֹדֵעי 
ַאְדָמָתא  ֵׁשָתר  ַּכְרְׁשָנא  ֵאָליו,  ְוַהָּקרֹב  יד  ָוִדין.   ָּדת 
ָּפַרס  ָׂשֵרי  ִׁשְבַעת  ְממּוָכן  ַמְרְסָנא,  ֶמֶרס  ַתְרִׁשיׁש, 
ּוָמַדי, רֵֹאי ְּפֵני ַהֶּמֶל, ַהּיְֹׁשִבים ִראׁשָֹנה, ַּבַּמְלכּות.  
ֲאֶׁשר  ַעל  ַוְׁשִּתי  ַּבַּמְלָּכה,  ַּלֲעׂשֹות,  ַמה  ְּכָדת,  טו 
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ְּבַיד,  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,   ַהֶּמֶל ַמֲאַמר  ֶאת  ָעְׂשָתה,  א 
 ַהֶּמֶל ִלְפֵני  (ְממּוָכן),  מומכן  ַוּיֹאֶמר  טז  ַהָּסִריִסים. 
ְוַהָּׂשִרים, א ַעל ַהֶּמֶל ְלַבּדֹו, ָעְוָתה ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה: 
ְּבָכל  ֲאֶׁשר,  ָהַעִּמים,  ָּכל  ְוַעל  ַהָּׂשִרים,  ָּכל  ַעל  ִּכי 
ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.  יז ִּכי ֵיֵצא ְדַבר ַהַּמְלָּכה 
ַעל ָּכל ַהָּנִׁשים, ְלַהְבזֹות ַּבְעֵליֶהן ְּבֵעיֵניֶהן:  ְּבָאְמָרם, 
ַהַּמְלָּכה  ַוְׁשִּתי  ֶאת  ְלָהִביא  ָאַמר  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש   ַהֶּמֶל
ָׂשרֹות  ּתֹאַמְרָנה  ַהֶּזה  ְוַהּיֹום  יח  ָבָאה.   ְוא  ְלָפָניו 
ְלכֹל,  ַהַּמְלָּכה,  ְּדַבר  ֶאת  ָׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ּוָמַדי,  ָּפַרס 
 ַהֶּמֶל ַעל  ִאם  יט  ָוָקֶצף.   ִּבָּזיֹון  ּוְכַדי,   ;ַהֶּמֶל ָׂשֵרי 
טֹוב, ֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמְּלָפָניו, ְוִיָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפַרס 
ִלְפֵני  ַוְׁשִּתי,  ָתבֹוא  א  ֲאֶׁשר  ַיֲעבֹור:  ְוא  ּוָמַדי, 
ִלְרעּוָתּה   ,ַהֶּמֶל ִיֵּתן  ּוַמְלכּוָתּה  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,   ַהֶּמֶל
ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה.  כ ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 
ְּבָכל ַמְלכּותֹו, ִּכי ַרָּבה ִהיא; ְוָכל ַהָּנִׁשים, ִיְּתנּו ְיָקר 
ַהָּדָבר,  ַוִּייַטב,  כא  ָקָטן.   ְוַעד  ְלִמָּגדֹול,  ְלַבְעֵליֶהן 
ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל, ְוַהָּׂשִרים; ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל, ִּכְדַבר ְממּוָכן.  
כב ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים, ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶאל ְמִדיָנה 
ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה, ְוֶאל ַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו: ִלְהיֹות ָּכל 

ִאיׁש ׂשֵֹרר ְּבֵביתֹו, ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמו
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אסתר פרק ב

 ַהֶּמֶל ֲחַמת   ,ְֹּכׁש ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ַאַחר,  א  
ְוֵאת  ָעָׂשָתה,  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ַוְׁשִּתי  ֶאת  ָזַכר  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעֶליָה.  ב ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל, ְמָׁשְרָתיו:  
ַמְרֶאה.  טֹובֹות  ְּבתּולֹות,  ְנָערֹות   ַלֶּמֶל ְיַבְקׁשּו 
ַמְלכּותֹו,  ְמִדינֹות  ְּבָכל  ְּפִקיִדים,   ַהֶּמֶל ְוַיְפֵקד  ג 
ֶאל  ַמְרֶאה  טֹוַבת  ְבתּוָלה  ַנֲעָרה  ָּכל  ֶאת  ְוִיְקְּבצּו 
ְסִריס  ֵהֶגא  ַיד  ֶאל  ַהָּנִׁשים,  ֵּבית  ֶאל  ַהִּביָרה  ׁשּוַׁשן 
ַהֶּמֶל ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים; ְוָנתֹון, ַּתְמֻרֵקיֶהן.  ד ְוַהַּנֲעָרה, 
ֲאֶׁשר ִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ִּתְמ, ַּתַחת ַוְׁשִּתי; ַוִּייַטב 
ָהָיה  ְיהּוִדי,  ִאיׁש  ה  ֵּכן.  ַוַּיַעׂש   ,ַהֶּמֶל ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר 
ִׁשְמִעי  ֶּבן  ָיִאיר  ֶּבן  ָמְרֳּדַכי,  ּוְׁשמֹו  ַהִּביָרה;  ְּבׁשּוַׁשן 
ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני.  ו ֲאֶׁשר ָהְגָלה, ִמירּוָׁשַלִים, ִעם 
ֲאֶׁשר  ְיהּוָדה   ֶמֶל ְיָכְנָיה  ִעם  ָהְגְלָתה,  ֲאֶׁשר  ַהּגָֹלה 
ֶהְגָלה, ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶמֶל ָּבֶבל.  ז ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה, 
ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ִּכי ֵאין ָלּה, ָאב ָוֵאם; ְוַהַּנֲעָרה 
ְוִאָּמּה,  ָאִביָה  ּוְבמֹות  ַמְרֶאה,  ְוטֹוַבת  ּתַֹאר,  ְיַפת 
 ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת.  ח ַוְיִהי, ְּבִהָּׁשַמע ְּדַבר ַהֶּמֶל
ְוָדתֹו, ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ֶאל 
ַיד ֵהָגי; ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶל, ֶאל ַיד ֵהַגי 
ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים.  ט ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו, ַוִּתָּׂשא ֶחֶסד 
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ְלָפָניו, ַוְיַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה, 
 ;ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל
א  י  ַהָּנִׁשים.   ֵּבית  ְלטֹוב,  ַנֲערֹוֶתיָה  ְוֶאת  ַוְיַׁשֶּנָה 
ָמְרֳּדַכי  ִּכי  מֹוַלְדָּתּה:  ְוֶאת  ַעָּמּה  ֶאת  ֶאְסֵּתר,  ִהִּגיָדה 
ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  יא  ַתִּגיד.   א  ֲאֶׁשר  ָעֶליָה,  ִצָּוה 
ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּל, ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים: ָלַדַעת ֶאת 
ְׁשלֹום ֶאְסֵּתר, ּוַמה ֵּיָעֶׂשה ָּבּה.  יב ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ַנֲעָרה 
ֱהיֹות  ִמֵּקץ  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,   ַהֶּמֶל ֶאל  ָלבֹוא  ְוַנֲעָרה 
ִיְמְלאּו,  ֵּכן  ִּכי  חֶֹדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַהָּנִׁשים  ְּכָדת  ָלּה 
ְוִׁשָּׁשה  ַהּמֹר,  ְּבֶׁשֶמן  ֳחָדִׁשים,  ִׁשָּׁשה  ְמרּוֵקיֶהן:  ְיֵמי 
ּוָבֶזה,  יג  ַהָּנִׁשים.   ּוְבַתְמרּוֵקי  ַּבְּבָׂשִמים,  ֳחָדִׁשים 
ִיָּנֵתן  ּתֹאַמר  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת   ַהֶּמֶל ֶאל  ָּבָאה  ַהַּנֲעָרה 
ָלּה, ָלבֹוא ִעָּמּה, ִמֵּבית ַהָּנִׁשים, ַעד ֵּבית ַהֶּמֶל.  יד 
ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה, ּוַבּבֶֹקר ִהיא ָׁשָבה ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים 
ֵׁשִני, ֶאל ַיד ַׁשַעְׁשַגז ְסִריס ַהֶּמֶל, ׁשֵֹמר ַהִּפיַלְגִׁשים: 
 ַהֶּמֶל ָּבּה  ָחֵפץ  ִאם  ִּכי   ,ַהֶּמֶל ֶאל  עֹוד  ָתבֹוא  א 
ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם.  טו ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל 
 ,ַהֶּמֶל ֶאל  ָלבֹוא  ְלַבת  לֹו  ָלַקח  ֲאֶׁשר  ָמְרֳּדַכי  ּדֹד 
א ִבְקָׁשה ָּדָבר ִּכי ִאם ֶאת ֲאֶׁשר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס 
ַהֶּמֶל, ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים; ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן, ְּבֵעיֵני 
ָּכל רֶֹאיָה.  טז ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, 
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ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו, ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי, הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת 
ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע, ְלַמְלכּותֹו.  יז ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶל ֶאת ֶאְסֵּתר 
ִמָּכל ַהָּנִׁשים, ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל ַהְּבתּולֹות; 
ַוָּיֶׂשם ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּברֹאָׁשּה, ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת ַוְׁשִּתי. 
ַוֲעָבָדיו  ָׂשָריו  ְלָכל  ָגדֹול,  ִמְׁשֶּתה   ַהֶּמֶל ַוַּיַעׂש  יח 

ַוִּיֵּתן  ָעָׂשה,  ַלְּמִדינֹות  ַוֲהָנָחה  ֶאְסֵּתר;  ִמְׁשֵּתה  ֵאת, 
ֵׁשִנית;  ְּבתּולֹות,  ּוְבִהָּקֵבץ  יט    .ַהֶּמֶל ְּכַיד  ַמְׂשֵאת 
ּוָמְרֳּדַכי, יֵֹׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל.  כ ֵאין ֶאְסֵּתר, ַמֶּגֶדת 
מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמּה, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה, ָמְרֳּדָכי; ְוֶאת 
ְבָאְמָנה  ָהְיָתה  ַּכֲאֶׁשר  עָֹׂשה,  ֶאְסֵּתר  ָמְרֳּדַכי  ַמֲאַמר 
 ;ִאּתֹו. כא ַּבָּיִמים ָהֵהם, ּוָמְרֳּדַכי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל
ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶל, ִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסף, 
ַוִּיָּוַדע  כב  ֲאַחְׁשֵורֹׁש.    ַּבֶּמֶל ָיד,  ִלְׁשַח  ַוְיַבְקׁשּו 
ַוּתֹאֶמר  ַהַּמְלָּכה;  ְלֶאְסֵּתר  ַוַּיֵּגד  ְלָמְרֳּדַכי,  ַהָּדָבר 
ַהָּדָבר  ַוְיֻבַּקׁש  כג  ָמְרֳּדָכי.   ְּבֵׁשם   ,ַלֶּמֶל ֶאְסֵּתר 
ַוִּיָּמֵצא, ַוִּיָּתלּו ְׁשֵניֶהם ַעל ֵעץ; ַוִּיָּכֵתב, ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי 

 .ַהָּיִמים ִלְפֵני ַהֶּמֶל

אסתר פרק ג

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש   ַהֶּמֶל ִּגַּדל  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  א 
ֶאת  ַוָּיֶׂשם,  ַוְיַנְּׂשֵאהּו;  ָהֲאָגִגי  ַהְּמָדָתא  ֶּבן  ָהָמן  ֶאת 
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ִּכְסאֹו, ֵמַעל, ָּכל ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו.  ב ְוָכל ַעְבֵדי 
ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ּכְֹרִעים   ,ַהֶּמֶל ְּבַׁשַער  ֲאֶׁשר   ַהֶּמֶל
ְלָהָמן ִּכי ֵכן, ִצָּוה לֹו ַהֶּמֶל; ּוָמְרֳּדַכי א ִיְכַרע, ְוא 
 ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ,ִיְׁשַּתֲחֶוה. ג ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל
ד    .ַהֶּמֶל ִמְצַות  ֵאת  עֹוֵבר,  ַאָּתה  ַמּדּוַע  ְלָמְרֳּדָכי: 
ַוְיִהי, באמרם (ְּכָאְמָרם) ֵאָליו יֹום ָויֹום, ְוא ָׁשַמע, 
ֲאֵליֶהם; ַוַּיִּגידּו ְלָהָמן, ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי 
ִּכי  ָהָמן  ַוַּיְרא  ה  ְיהּוִדי.   הּוא  ֲאֶׁשר  ָלֶהם,  ִהִּגיד  ִּכי 
ֵאין ָמְרֳּדַכי, ּכֵֹרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו; ַוִּיָּמֵלא ָהָמן, ֵחָמה.  
ִהִּגידּו  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּבָמְרֳּדַכי  ָיד  ִלְׁשַח  ְּבֵעיָניו,  ַוִּיֶבז  ו 
לֹו, ֶאת ַעם ָמְרֳּדָכי; ַוְיַבֵּקׁש ָהָמן, ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל 
ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעם ָמְרֳּדָכי. 
ְׁשֵּתים  ִּבְׁשַנת  ִניָסן,  חֶֹדׁש  הּוא  ָהִראׁשֹון,  ַּבחֶֹדׁש  ז 
ַהּגֹוָרל  הּוא  ּפּור  ִהִּפיל  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:   ַלֶּמֶל ֶעְׂשֵרה, 
ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְלחֶֹדׁש  ּוֵמחֶֹדׁש  ְליֹום  ִמּיֹום  ָהָמן,  ִלְפֵני 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש   ַלֶּמֶל ָהָמן,  ַוּיֹאֶמר  ח  ֲאָדר.  חֶֹדׁש  הּוא 
ְּבכֹל  ָהַעִּמים,  ֵּבין  ּוְמפָֹרד  ְמֻפָּזר  ֶאָחד  ַעם  ֶיְׁשנֹו 
ְמִדינֹות ַמְלכּוֶת; ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמָּכל ָעם, ְוֶאת ָּדֵתי 
ט  ְלַהִּניָחם.   ׁשֶֹוה,  ֵאין   ְוַלֶּמֶל עִֹׂשים,  ֵאיָנם   ַהֶּמֶל
ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב, ִיָּכֵתב ְלַאְּבָדם; ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים 
ִּכַּכר ֶּכֶסף, ֶאְׁשקֹול ַעל ְיֵדי עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה, ְלָהִביא, 
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ֶאל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל.  י ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתֹו, ֵמַעל ָידֹו; 
ַוִּיְּתָנּה, ְלָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי צֵֹרר ַהְּיהּוִדים.  יא 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלָהָמן, ַהֶּכֶסף ָנתּון ָל; ְוָהָעם, ַלֲעׂשֹות 
ַּבחֶֹדׁש   ַהֶּמֶל סְֹפֵרי  ַוִּיָּקְראּו  יב    .ְּבֵעיֶני ַּכּטֹוב  ּבֹו 
ָהִראׁשֹון, ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו, ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ֲאֶׁשר 
ִצָּוה ָהָמן ֶאל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני ַהֶּמֶל ְוֶאל ַהַּפחֹות ֲאֶׁשר 
ַעל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוֶאל ָׂשֵרי ַעם ָוָעם, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה 
ֲאַחְׁשֵורֹׁש   ַהֶּמֶל ְּבֵׁשם  ִּכְלׁשֹונֹו:  ָוָעם  ְוַעם  ִּכְכָתָבּה 
ְסָפִרים  ְוִנְׁשלֹוַח  יג    .ַהֶּמֶל ְּבַטַּבַעת  ְוֶנְחָּתם  ִנְכָּתב, 
ְּבַיד ָהָרִצים, ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג 
ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים 
ְּביֹום ֶאָחד, ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא 
חֶֹדׁש ֲאָדר; ּוְׁשָלָלם, ָלבֹוז.  יד ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב, ְלִהָּנֵתן 
ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ָּגלּוי, ְלָכל ָהַעִּמים ִלְהיֹות 
ֲעִתִדים, ַלּיֹום ַהֶּזה.  טו ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים, ִּבְדַבר 
ְוָהָמן   ְוַהֶּמֶל ַהִּביָרה;  ְּבׁשּוַׁשן  ִנְּתָנה,  ְוַהָּדת   ,ַהֶּמֶל

ָיְׁשבּו ִלְׁשּתֹות, ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה.

אסתר פרק ד

א ּוָמְרֳּדַכי, ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה, ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי 
ָהִעיר,   ְּבתֹו ַוֵּיֵצא  ָוֵאֶפר;  ַׂשק  ַוִּיְלַּבׁש  ְּבָגָדיו,  ֶאת 
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ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה.  ב ַוָּיבֹוא, ַעד ִלְפֵני ַׁשַער 
ַהֶּמֶל: ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל, ִּבְלבּוׁש ָׂשק.  ג 
ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו 
ַמִּגיַע ֵאֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד; ַׂשק 
ָוֵאֶפר, ֻיַּצע ָלַרִּבים.  ד ותבואינה (ַוָּתבֹואָנה) ַנֲערֹות 
ֶאְסֵּתר ְוָסִריֶסיָה, ַוַּיִּגידּו ָלּה, ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה, ְמאֹד; 
ַוִּתְׁשַלח ְּבָגִדים ְלַהְלִּביׁש ֶאת ָמְרֳּדַכי, ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו 
ֵמָעָליו ְוא ִקֵּבל.  ה ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָת ִמָּסִריֵסי 
ָמְרֳּדָכי  ַעל  ַוְּתַצֵּוהּו,  ְלָפֶניָה,  ֶהֱעִמיד  ֲאֶׁשר   ,ַהֶּמֶל
ָלַדַעת ַמה ֶּזה, ְוַעל ַמה ֶּזה.  ו ַוֵּיֵצא ֲהָת, ֶאל ָמְרֳּדָכי 
ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר, ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶל.  ז ַוַּיֶּגד לֹו 
ַהֶּכֶסף,  ָּפָרַׁשת  ְוֵאת  ָקָרהּו;  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ָמְרֳּדַכי, 
ביהודיים   ַהֶּמֶל ִּגְנֵזי  ַעל  ִלְׁשקֹול  ָהָמן  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
(ַּבְּיהּוִדים) ְלַאְּבָדם.  ח ְוֶאת ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב ַהָּדת ֲאֶׁשר 
ִנַּתן ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם, ָנַתן לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵּתר, 
ּוְלַהִּגיד ָלּה; ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה, ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ְלִהְתַחֶּנן 
לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ַעל ַעָּמּה.  ט ַוָּיבֹוא, ֲהָת; ַוַּיֵּגד 
 ,ְלֶאְסֵּתר, ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי.  י ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָת
ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל ָמְרֳּדָכי.  יא ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ְוַעם ְמִדינֹות 
ַהֶּמֶל יְֹדִעים, ֲאֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָיבֹוא ֶאל 
ַהֶּמֶל ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר א ִיָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו 
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ַׁשְרִביט  ֶאת   ַהֶּמֶל לֹו  יֹוִׁשיט  ֵמֲאֶׁשר  ְלַבד  ְלָהִמית, 
  ַהֶּמֶל ֶאל  ָלבֹוא  ִנְקֵראִתי  א  ַוֲאִני,  ְוָחָיה;  ַהָּזָהב, 
ִּדְבֵרי  ֵאת  ְלָמְרֳּדָכי,  ַוַּיִּגידּו  יב  יֹום.   ְׁשלֹוִׁשים  ֶזה, 
ַאל  ֶאְסֵּתר:  ֶאל  ְלָהִׁשיב  ָמְרֳּדַכי,  ַוּיֹאֶמר  יג  ֶאְסֵּתר.  
ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁש, ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶל ִמָּכל ַהְּיהּוִדים.  
יד ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי, ָּבֵעת ַהּזֹאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה 
 ָאִבי ּוֵבית  ְוַאְּת  ַאֵחר,  ִמָּמקֹום  ַלְּיהּוִדים  ַיֲעמֹוד 
ּתֹאֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת, ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות. 
טו ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר, ְלָהִׁשיב ֶאל ָמְרֳּדָכי.  טז ֵל ְּכנֹוס 
ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן, ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל 
ּתֹאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ַּגם ֲאִני 
ְוַנֲערַֹתי, ָאצּום ֵּכן; ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל, ֲאֶׁשר א 
ַכָּדת, ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי, ָאָבְדִּתי.  יז ַוַּיֲעבֹר, ָמְרֳּדָכי; 

ַוַּיַעׂש, ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר.

אסתר פרק ה

ַמְלכּות,  ֶאְסֵּתר  ַוִּתְלַּבׁש  ַהְּׁשִליִׁשי,  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  א 
 ;ַהְּפִניִמית, נַֹכח ֵּבית ַהֶּמֶל ַוַּתֲעמֹד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶל
ַהַּמְלכּות,  ְּבֵבית  ַמְלכּותֹו,  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב   ְוַהֶּמֶל
נַֹכח, ֶּפַתח ַהָּבִית.  ב ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶל ֶאת ֶאְסֵּתר 
ַוּיֹוֶׁשט  ְּבֵעיָניו;  ֵחן,  ָנְׂשָאה  ֶּבָחֵצר  עֶֹמֶדת  ַהַּמְלָּכה, 
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ְּבָידֹו,  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב  ַׁשְרִביט  ֶאת  ְלֶאְסֵּתר,   ַהֶּמֶל
ַוּיֹאֶמר  ג  ַהַּׁשְרִביט.   ְּברֹאׁש  ַוִּתַּגע  ֶאְסֵּתר,  ַוִּתְקַרב 
ָלּה ַהֶּמֶל, ַמה ָּל ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה; ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת ַעד 
ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוִיָּנֵתן ָל.  ד ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר, ִאם ַעל 
ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל  ַהּיֹום,  ְוָהָמן   ַהֶּמֶל ָיבֹוא  טֹוב   ַהֶּמֶל
ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו.  ה ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן, 
ֶאל  ְוָהָמן,   ַהֶּמֶל ַוָּיבֹא  ֶאְסֵּתר;  ְּדַבר  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר.  ו ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר 
 ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת ;ְוִיָּנֵתן ָל ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין, ַמה ְּׁשֵאָלֵת
ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוֵתָעׂש.  ז ַוַּתַען ֶאְסֵּתר, ַוּתֹאַמר: 
 ,ְׁשֵאָלִתי, ּוַבָּקָׁשִתי.  ח ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל
ְוַלֲעׂשֹות  ְׁשֵאָלִתי,  ֶאת  ָלֵתת  טֹוב,   ַהֶּמֶל ַעל  ְוִאם 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל  ְוָהָמן,   ַהֶּמֶל ָיבֹוא  ַּבָּקָׁשִתי  ֶאת 
ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם, ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה, ִּכְדַבר ַהֶּמֶל.  ט ַוֵּיֵצא 
ָהָמן ַּבּיֹום ַההּוא, ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב; ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת 
ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל, ְוא ָקם ְוא ָזע ִמֶּמּנּו ַוִּיָּמֵלא 
ָהָמן ַעל ָמְרֳּדַכי, ֵחָמה.  י ַוִּיְתַאַּפק ָהָמן, ַוָּיבֹוא ֶאל 
ֵּביתֹו; ַוִּיְׁשַלח ַוָּיֵבא ֶאת אֲֹהָביו, ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו.  יא 
ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו, ְורֹב ָּבָניו; ְוֵאת 
ָּכל ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְּׂשאֹו, ַעל ַהָּׂשִרים 
ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶל.  יב ַוּיֹאֶמר, ָהָמן ַאף א ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר 
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ִּכי  ָעָׂשָתה,  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל   ַהֶּמֶל ִעם  ַהַּמְלָּכה 
ִאם אֹוִתי; ְוַגם ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא ָלּה, ִעם ַהֶּמֶל.  יג 
רֶֹאה  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֵעת,  ְּבָכל  ִלי:  ׁשֶֹוה  ֵאיֶנּנּו  ֶזה,  ְוָכל 
ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב, ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל.  יד ַוּתֹאֶמר 
לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכל אֲֹהָביו, ַיֲעׂשּו ֵעץ ָּגבַֹּה ֲחִמִּׁשים 
ַאָּמה, ּוַבּבֶֹקר ֱאמֹר ַלֶּמֶל ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרֳּדַכי ָעָליו, 
ַהָּדָבר  ַוִּייַטב  ָׂשֵמַח;  ַהִּמְׁשֶּתה  ֶאל   ַהֶּמֶל ִעם  ּובֹא 

ִלְפֵני ָהָמן, ַוַּיַעׂש ָהֵעץ. 

אסתר פרק ו

א ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל; ַוּיֹאֶמר, ְלָהִביא 

ִנְקָרִאים,  ַוִּיְהיּו  ַהָּיִמים,  ִּדְבֵרי  ַהִּזְכרֹנֹות  ֵסֶפר  ֶאת 
ָמְרֳּדַכי  ִהִּגיד  ֲאֶׁשר  ָכתּוב,  ַוִּיָּמֵצא  ב    .ַהֶּמֶל ִלְפֵני 
ִמּׁשְֹמֵרי,   ַהֶּמֶל ָסִריֵסי  ְׁשֵני  ָוֶתֶרׁש  ִּבְגָתָנא  ַעל 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש.    ַּבֶּמֶל ָיד,  ִלְׁשַח  ִּבְקׁשּו  ֲאֶׁשר  ַהַּסף:  
ְלָמְרֳּדַכי,  ּוְגדּוָּלה  ְיָקר  ַּנֲעָׂשה  ַמה   ַהֶּמֶל ַוּיֹאֶמר  ג 
ַנֲעָׂשה  א  ְמָׁשְרָתיו,   ,ַהֶּמֶל ַנֲעֵרי  ַוּיֹאְמרּו  ֶזה;  ַעל 
ִעּמֹו, ָּדָבר.  ד ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל, ִמי ֶבָחֵצר; ְוָהָמן ָּבא, 
ִלְתלֹות   ,ַלֶּמֶל ֵלאמֹר  ַהִחיצֹוָנה,   ַהֶּמֶל ֵּבית  ַלֲחַצר 
ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין לֹו.  ה ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי 
 ,ֵאָליו ִהֵּנה ָהָמן, עֵֹמד ֶּבָחֵצר; ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ,ַהֶּמֶל
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ָיבֹוא.  ו ַוָּיבֹוא, ָהָמן, ַוּיֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶל, ַמה ַּלֲעׂשֹות 
ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו; ַוּיֹאֶמר ָהָמן, ְּבִלּבֹו, 
ְלִמי ַיְחּפֹץ ַהֶּמֶל ַלֲעׂשֹות ְיָקר, יֹוֵתר ִמֶּמִּני.  ז ַוּיֹאֶמר 
ָהָמן, ֶאל ַהֶּמֶל: ִאיׁש, ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו.  ח 
ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות, ֲאֶׁשר ָלַבׁש ּבֹו ַהֶּמֶל; ְוסּוס, 
ַמְלכּות,  ֶּכֶתר  ִנַּתן  ַוֲאֶׁשר   ,ַהֶּמֶל ָעָליו  ָרַכב  ֲאֶׁשר 
ְּברֹאׁשֹו.  ט ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס, ַעל ַיד ִאיׁש ִמָּׂשֵרי 
 ַהַּפְרְּתִמים, ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת ָהִאיׁש, ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ַהֶּמֶל
ָהִעיר,  ִּבְרחֹוב  ַהּסּוס,  ַעל  ְוִהְרִּכיֻבהּו  ִּביָקרֹו;  ָחֵפץ 
ְוָקְראּו ְלָפָניו, ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ 
ִּביָקרֹו.  י ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלָהָמן, ַמֵהר ַקח ֶאת ַהְּלבּוׁש 
ְלָמְרֳּדַכי  ֵכן  ַוֲעֵׂשה  ִּדַּבְרָּת,  ַּכֲאֶׁשר  ַהּסּוס  ְוֶאת 
ָּדָבר,  ַּתֵּפל  ַאל   :ַהֶּמֶל ְּבַׁשַער  ַהּיֹוֵׁשב  ַהְּיהּוִדי, 
ְוֶאת  ַהְּלבּוׁש  ֶאת  ָהָמן  ַוִּיַּקח  יא  ִּדַּבְרָּת.   ֲאֶׁשר  ִמּכֹל 
ַהּסּוס, ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת ָמְרֳּדָכי; ַוַּיְרִּכיֵבהּו, ִּבְרחֹוב ָהִעיר, 
ַוִּיְקָרא ְלָפָניו, ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ 
ְוָהָמן   ;ַהֶּמֶל ַׁשַער  ֶאל  ָמְרֳּדַכי,  ַוָּיָׁשב  יב  ִּביָקרֹו.  
ָהָמן  ַוְיַסֵּפר  יג  רֹאׁש.   ַוֲחפּוי  ָאֵבל  ֵּביתֹו,  ֶאל  ִנְדַחף 
ָקָרהּו;  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת,  אֲֹהָביו,  ּוְלָכל  ִאְׁשּתֹו,  ְלֶזֶרׁש 
ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו, ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים 
ִּכי  לֹו  תּוַכל  א  ְלָפָניו  ִלְנּפֹל  ַהִחּלֹוָת  ֲאֶׁשר  ָמְרֳּדַכי 
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ָנפֹול ִּתּפֹול, ְלָפָניו.  יד עֹוָדם ְמַדְּבִרים ִעּמֹו, ְוָסִריֵסי 
ַהֶּמֶל ִהִּגיעּו; ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן, ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה 

ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתר.

אסתר פרק ז

ַהַּמְלָּכה.  ֶאְסֵּתר  ִעם  ִלְׁשּתֹות  ְוָהָמן,   ַהֶּמֶל ַוָּיבֹא  א 
ְּבִמְׁשֵּתה  ַהֵּׁשִני,  ַּבּיֹום  ַּגם  ְלֶאְסֵּתר   ַהֶּמֶל ַוּיֹאֶמר  ב 
ּוַמה   ;ָל ְוִתָּנֵתן  ַהַּמְלָּכה,  ֶאְסֵּתר   ְּׁשֵאָלֵת ַמה  ַהַּיִין 
ַּבָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוֵתָעׂש.  ג ַוַּתַען ֶאְסֵּתר 
 ,ַהֶּמֶל  ְּבֵעיֶני ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם  ַוּתֹאַמר  ַהַּמְלָּכה, 
ְוִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב: ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי, ְוַעִּמי 
ְּבַבָּקָׁשִתי.  ד ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי, ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג 
ּוְלַאֵּבד; ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו, ֶהֱחַרְׁשִּתי 
 ַהֶּמֶל ַוּיֹאֶמר  ה   .ַהֶּמֶל ְּבֵנֶזק  ׁשֶֹוה,  ַהָּצר  ֵאין  ִּכי 
ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה: ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי 
ַוּתֹאֶמר  ו  ֵּכן.   ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  ְמָלאֹו  ֲאֶׁשר  הּוא,  ֶזה 
ֶאְסֵּתר ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה; ְוָהָמן ִנְבַעת, 
ַּבֲחָמתֹו,  ָקם   ְוַהֶּמֶל ז  ְוַהַּמְלָּכה.    ַהֶּמֶל ִמִּלְפֵני 
ִמִּמְׁשֵּתה ַהַּיִין, ֶאל ִּגַּנת, ַהִּביָתן; ְוָהָמן ָעַמד, ְלַבֵּקׁש 
ַעל ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִּכי ָרָאה, ִּכי ָכְלָתה ֵאָליו 
ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶּמֶל.  ח ְוַהֶּמֶל ָׁשב ִמִּגַּנת ַהִּביָתן ֶאל 
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ֵּבית ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין, ְוָהָמן נֵֹפל ַעל ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר 
ָעֶליָה, ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל, ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהַּמְלָּכה ִעִּמי 
ַּבָּבִית; ַהָּדָבר, ָיָצא ִמִּפי ַהֶּמֶל, ּוְפֵני ָהָמן, ָחפּו.  ט 
ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶל, ַּגם 
ִהֵּנה ָהֵעץ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּדֶּבר טֹוב 
ַאָּמה;  ֲחִמִּׁשים  ָּגבַֹּה,  ָהָמן  ְּבֵבית  עֵֹמד   ַהֶּמֶל ַעל 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל, ְּתֻלהּו ָעָליו.  י ַוִּיְתלּו, ֶאת ָהָמן, ַעל 

ָהֵעץ, ֲאֶׁשר ֵהִכין ְלָמְרֳּדָכי; ַוֲחַמת ַהֶּמֶל, ָׁשָכָכה.  

אסתר פרק ח

ְלֶאְסֵּתר  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש   ַהֶּמֶל ָנַתן  ַההּוא,  ַּבּיֹום  א 
ַהַּמְלָּכה, ֶאת ֵּבית ָהָמן, צֵֹרר היהודיים (ַהְּיהּוִדים); 
ַמה  ֶאְסֵּתר,  ִהִּגיָדה  ִּכי   ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ָּבא  ּוָמְרֳּדַכי, 
הּוא ָלּה.  ב ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתֹו, ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר 
ֵמָהָמן, ַוִּיְּתָנּה, ְלָמְרֳּדָכי; ַוָּתֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶאת ָמְרֳּדַכי, 
 ,ַעל ֵּבית ָהָמן. ג ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר, ַוְּתַדֵּבר ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ַוִּתּפֹל, ִלְפֵני ַרְגָליו; ַוֵּתְבְּך ַוִּתְתַחֶּנן לֹו, ְלַהֲעִביר ֶאת 
ַעל  ָחַׁשב  ֲאֶׁשר  ַמֲחַׁשְבּתֹו,  ְוֵאת  ָהֲאָגִגי,  ָהָמן  ָרַעת 
ַהְּיהּוִדים. ד ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר, ֵאת ַׁשְרִבט ַהָּזָהב; 
ִאם  ַוּתֹאֶמר  ה    .ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ַוַּתֲעמֹד  ֶאְסֵּתר,  ַוָּתָקם 
ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ְוִאם ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו, ְוָכֵׁשר ַהָּדָבר 
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ִלְפֵני ַהֶּמֶל, ְוטֹוָבה ֲאִני, ְּבֵעיָניו ִיָּכֵתב ְלָהִׁשיב ֶאת 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָגִגי,  ַהְּמָדָתא  ֶּבן  ָהָמן  ַמֲחֶׁשֶבת  ַהְּסָפִרים, 
 .ָּכַתב ְלַאֵּבד ֶאת ַהְּיהּוִדים, ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל
ו ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל, ְוָרִאיִתי, ָּבָרָעה, ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת 
ז  מֹוַלְדִּתי.  ְּבָאְבַדן  ְוָרִאיִתי,  אּוַכל  ְוֵאיָכָכה  ַעִּמי; 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ּוְלָמְרֳּדַכי 
ַהְּיהּוִדי: ִהֵּנה ֵבית ָהָמן ָנַתִּתי ְלֶאְסֵּתר, ְואֹתֹו ָּתלּו ַעל 
ָהֵעץ ַעל ֲאֶׁשר ָׁשַלח ָידֹו, ביהודיים (ַּבְּיהּוִדים).  ח 
ְּבֵׁשם  ְּבֵעיֵניֶכם,  ַּכּטֹוב  ַהְּיהּוִדים  ַעל  ִּכְתבּו  ְוַאֶּתם 
ַהֶּמֶל, ְוִחְתמּו, ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל: ִּכי ְכָתב ֲאֶׁשר ִנְכָּתב 
ְלָהִׁשיב.  ֵאין   ַהֶּמֶל ְּבַטַּבַעת  ְוַנְחּתֹום   ,ַהֶּמֶל ְּבֵׁשם 
ט ַוִּיָּקְראּו סְֹפֵרי ַהֶּמֶל ָּבֵעת ַהִהיא ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי 
הּוא חֶֹדׁש ִסיָון, ִּבְׁשלֹוָׁשה ְוֶעְׂשִרים ּבֹו, ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל 
ֲאֶׁשר ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל ַהְּיהּוִדים ְוֶאל ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים 
ְוַהַּפחֹות ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ֲאֶׁשר ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע 
ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם 
י  ְוִכְלׁשֹוָנם.   ִּכְכָתָבם,  ַהְּיהּוִדים  ְוֶאל  ִּכְלׁשֹנֹו;  ָוָעם 
ְּבַטַּבַעת  ַוַּיְחּתֹם,  ֲאַחְׁשֵורֹׁש,   ַהֶּמֶל ְּבֵׁשם  ַוִּיְכּתֹב, 
רְֹכֵבי  ַּבּסּוִסים  ָהָרִצים  ְּבַיד  ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח   ;ַהֶּמֶל
ָהֶרֶכׁש, ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ְּבֵני, ָהַרָּמִכים.  יא ֲאֶׁשר ָנַתן 
ְלִהָּקֵהל  ָוִעיר,  ִעיר  ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַלְּיהּוִדים   ַהֶּמֶל
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ְוַלֲעמֹד ַעל ַנְפָׁשם ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל 
ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהָּצִרים אָֹתם, ַטף ְוָנִׁשים; ּוְׁשָלָלם, 
ָלבֹוז.  יב ְּביֹום ֶאָחד, ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר, הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר. 
ּוְמִדיָנה,  ְמִדיָנה  ְּבָכל  ָּדת  ְלִהָּנֵתן  ַהְּכָתב,  ַּפְתֶׁשֶגן  יג 

(ַהְּיהּוִדים)  היהודיים  ְוִלְהיֹות  ָהַעִּמים;  ְלָכל  ָּגלּוי, 
עתודים (ֲעִתיִדים) ַלּיֹום ַהֶּזה, ְלִהָּנֵקם ֵמאְֹיֵביֶהם.  יד 
ָהָרִצים רְֹכֵבי ָהֶרֶכׁש, ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים, ָיְצאּו ְמבָֹהִלים 
ְּבׁשּוַׁשן  ִנְּתָנה,  ְוַהָּדת   ;ַהֶּמֶל ִּבְדַבר  ּוְדחּוִפים, 
ִּבְלבּוׁש   ,ַהֶּמֶל ִמִּלְפֵני  ָיָצא  ּוָמְרֳּדַכי  טו  ַהִּביָרה. 
 ְוַתְכִרי ְּגדֹוָלה,  ָזָהב  ַוֲעֶטֶרת  ָוחּור,  ְּתֵכֶלת  ַמְלכּות 
טז  ְוָׂשֵמָחה.   ָצֲהָלה  ׁשּוָׁשן,  ְוָהִעיר  ְוַאְרָּגָמן;  ּבּוץ 
יז  ִויָקר.   ְוָׂשׂשֹן,  ְוִׂשְמָחה,  אֹוָרה  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים, 
ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר, ְמקֹום ֲאֶׁשר 
ַלְּיהּוִדים,  ְוָׂשׂשֹון  ִׂשְמָחה  ַמִּגיַע,  ְוָדתֹו   ַהֶּמֶל ְּדַבר 
ִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב; ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ, ִמְתַיֲהִדים ִּכי 

ָנַפל ַּפַחד ַהְּיהּוִדים, ֲעֵליֶהם.

אסתר פרק ט

ִּבְׁשלֹוָׁשה  ֲאָדר,  חֶֹדׁש  הּוא  חֶֹדׁש  ָעָׂשר  ּוִבְׁשֵנים  א 
ְוָדתֹו,   ַהֶּמֶל ְּדַבר  ִהִּגיַע  ֲאֶׁשר  ּבֹו,  יֹום  ָעָׂשר 
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ְלֵהָעׂשֹות: ַּבּיֹום, ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו אְֹיֵבי ַהְּיהּוִדים ִלְׁשלֹוט 
ֵהָּמה  ַהְּיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר  הּוא,   ְוַנֲהפֹו ָּבֶהם, 
ְּבָכל  ְּבָעֵריֶהם,  ַהְּיהּוִדים  ִנְקֲהלּו  ב  ְּבׂשְֹנֵאיֶהם.  
ִּבְמַבְקֵׁשי  ָיד,  ִלְׁשַח  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,   ַהֶּמֶל ְמִדינֹות 
ָרָעָתם; ְוִאיׁש א ָעַמד ִלְפֵניֶהם, ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ַעל 
ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים  ַהְּמִדינֹות  ָׂשֵרי  ְוָכל  ג  ָהַעִּמים.   ָּכל 
ְוַהַּפחֹות, ְועֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ְמַנְּׂשִאים, ֶאת 
ַהְּיהּוִדים: ִּכי ָנַפל ַּפַחד ָמְרֳּדַכי, ֲעֵליֶהם.  ד ִּכי ָגדֹול 
ָמְרֳּדַכי ְּבֵבית ַהֶּמֶל, ְוָׁשְמעֹו הֹוֵל ְּבָכל ַהְּמִדינֹות: 
ִּכי ָהִאיׁש ָמְרֳּדַכי, הֹוֵל ְוָגדֹול.  ה ַוַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל 
אְֹיֵביֶהם, ַמַּכת ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן; ַוַּיֲעׂשּו ְבׂשְֹנֵאיֶהם, 
ִּכְרצֹוָנם.  ו ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה, ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד  

ֲחֵמׁש ֵמאֹות, ִאיׁש. 

י ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא, צֵֹרר ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו; 
ָּבא  ַההּוא,  ַּבּיֹום  יא  ָיָדם.   ֶאת  ָׁשְלחּו,  א  ּוַבִּבָּזה 

ז ְוֵאת
ַּדְלפֹון,  ְוֵאת ַּפְרַׁשְנָּדָתא ְוֵאת 
ּפֹוָרָתא ְוֵאת ַאְסָּפָתא. ח ְוֵאת 

ֲאִריָדָתא.  ט ְוֵאת ֲאַדְלָיא, ְוֵאת  
ֲאִריַסי, ְוֵאת ַּפְרַמְׁשָּתא ְוֵאת  

ַוְיָזָתא.  ֲאִריַדי ְוֵאת  
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יב    .ַהֶּמֶל ִלְפֵני  ַהִּביָרה  ְּבׁשּוַׁשן  ַהֲהרּוִגים  ִמְסַּפר 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה, ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו 
ְּבֵני  ֲעֶׂשֶרת  ְוֵאת  ִאיׁש  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ְוַאֵּבד  ַהְּיהּוִדים 
 ֶמה ָעׂשּו; ּוַמה ְּׁשֵאָלֵת ,ָהָמן ִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶל
ַוּתֹאֶמר  יג  ְוֵתָעׂש.   עֹוד   ַּבָּקָׁשֵת ּוַמה   ,ָל ְוִיָּנֵתן 
ֶאְסֵּתר, ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ִיָּנֵתן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים 
ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן, ַלֲעׂשֹות ְּכָדת ַהּיֹום; ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני 
ָהָמן, ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ.  יד ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן, 
ַוִּתָּנֵתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן; ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן, ָּתלּו.  טו 
ַוִּיָּקֲהלּו היהודיים (ַהְּיהּוִדים) ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן, ַּגם ְּביֹום 
ְׁשׁש  ְבׁשּוָׁשן,  ַוַּיַהְרגּו  ֲאָדר,  ְלחֶֹדׁש  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה 
ֵמאֹות ִאיׁש; ּוַבִּבָּזה א ָׁשְלחּו, ֶאת ָיָדם.  טז ּוְׁשָאר 
ַעל  ְוָעמֹד  ִנְקֲהלּו   ַהֶּמֶל ִּבְמִדינֹות  ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדים 
ֲחִמָּׁשה  ְּבׂשְֹנֵאיֶהם,  ְוָהרֹוג  ֵמאְֹיֵביֶהם,  ְונֹוַח  ַנְפָׁשם, 
ְוִׁשְבִעים ָאֶלף; ּוַבִּבָּזה א ָׁשְלחּו, ֶאת ָיָדם.  יז ְּביֹום 
ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ְונֹוַח,  ֲאָדר;  ְלחֶֹדׁש  ָעָׂשר,  ְׁשלֹוָׁשה 
ּבֹו, ְוָעׂשֹה אֹתֹו, יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה.  יח והיהודיים 
ָעָׂשר  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ִנְקֲהלּו  ְּבׁשּוָׁשן,  ֲאֶׁשר  (ְוַהְּיהּוִדים) 
ּבֹו, ּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ּבֹו; ְונֹוַח, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו, 
ְוָעׂשֹה אֹתֹו, יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה.  יט ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים 
הפרוזים (ַהְּפָרִזים), ַהּיְֹׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות עִֹׂשים 
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ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר, ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה 
ַוִּיְכּתֹב  כ  ְלֵרֵעהּו.   ִאיׁש  ָמנֹות,  ּוִמְׁשַח  טֹוב;  ְויֹום 
ֶאל  ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח  ָהֵאֶּלה;  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָמְרֳּדַכי, 
ָּכל ַהְּיהּוִדים, ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 
ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם  ְלַקֵּים,  כא  ְוָהְרחֹוִקים.   ַהְּקרֹוִבים, 
עִֹׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר, ְוֵאת יֹום 
ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו: ְּבָכל ָׁשָנה, ְוָׁשָנה.  כב ַּכָּיִמים, ֲאֶׁשר 
 ֶנְהַּפ ֲאֶׁשר  ְוַהחֶֹדׁש  ֵמאְֹיֵביֶהם,  ַהְּיהּוִדים  ָבֶהם  ָנחּו 
ַלֲעׂשֹות  טֹוב;  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלִׂשְמָחה,  ִמָּיגֹון  ָלֶהם 
ִאיׁש  ָמנֹות  ּוִמְׁשַח  ְוִׂשְמָחה,  ִמְׁשֶּתה  ְיֵמי  אֹוָתם, 
ַהְּיהּוִדים,  ְוִקֵּבל,  כג  ָלֶאְביִֹנים.   ּוַמָּתנֹות  ְלֵרֵעהּו, 
ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו, ַלֲעׂשֹות; ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּכַתב ָמְרֳּדַכי, 
ָּכל  צֵֹרר  ָהֲאָגִגי,  ַהְּמָדָתא  ֶּבן  ָהָמן  ִּכי  כד  ֲאֵליֶהם.  
ּפּור  ְוִהִּפל  ְלַאְּבָדם;  ַהְּיהּוִדים,  ַעל  ָחַׁשב  ַהְּיהּוִדים 
ִלְפֵני  ּוְבבָֹאּה,  כה  ּוְלַאְּבָדם.   ְלֻהָּמם  ַהּגֹוָרל,  הּוא 
ַהֶּמֶל, ָאַמר ִעם ַהֵּסֶפר, ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשר 
ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ַעל רֹאׁשֹו; ְוָתלּו אֹתֹו ְוֶאת ָּבָניו, 
פּוִרים,  ָהֵאֶּלה  ַלָּיִמים  ָקְראּו  ֵּכן  ַעל  כו  ָהֵעץ.   ַעל 
ַעל ֵׁשם ַהּפּור ַעל ֵּכן, ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת; 
ִקְּימּו  כז  ֲאֵליֶהם.   ִהִּגיַע  ּוָמה  ָּכָכה,  ַעל  ָראּו  ּוָמה 
וקבל (ְוִקְּבלּו) ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל 
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ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם, ְוא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות עִֹׂשים ֵאת ְׁשֵני 
ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה, ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם: ְּבָכל ָׁשָנה, ְוָׁשָנה. 
ָודֹור,  ּדֹור  ְּבָכל  ְוַנֲעִׂשים  ִנְזָּכִרים  ָהֵאֶּלה  ְוַהָּיִמים  כח 

ָוִעיר;  ְוִעיר  ּוְמִדיָנה,  ְמִדיָנה  ּוִמְׁשָּפָחה,  ִמְׁשָּפָחה 
ַהְּיהּוִדים,   ִמּתֹו ַיַעְברּו  א  ָהֵאֶּלה,  ַהּפּוִרים  ִויֵמי 
ְוִזְכָרם, א ָיסּוף ִמַּזְרָעם. כט ַוִּתְכּתֹב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה 
ַבת ֲאִביַחִיל, ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ֶאת ָּכל ּתֶֹקף: ְלַקֵּים, 
ֵאת ִאֶּגֶרת ַהֻּפִרים ַהּזֹאת ַהֵּׁשִנית.  ל ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים 
ְמִדיָנה  ּוֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים  ֶׁשַבע  ֶאל  ַהְּיהּוִדים,  ָּכל  ֶאל 
ַמְלכּות, ֲאַחְׁשֵורֹוׁש:  ִּדְבֵרי ָׁשלֹום, ֶוֱאֶמת.  לא ְלַקֵּים 
ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם, ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם 
ַעל  ִקְּימּו  ְוַכֲאֶׁשר  ַהַּמְלָּכה,  ְוֶאְסֵּתר  ַהְּיהּוִדי  ָמְרֳּדַכי 
לב  ְוַזֲעָקָתם.   ַהּצֹומֹות,  ִּדְבֵרי  ַזְרָעם:  ְוַעל  ַנְפָׁשם, 
ְוִנְכָּתב,  ָהֵאֶּלה;  ַהֻּפִרים  ִּדְבֵרי  ִקַּים,  ֶאְסֵּתר  ּוַמֲאַמר 

ַּבֵּסֶפר.

אסתר פרק י

א ַוָּיֶׂשם ַהֶּמֶל אחשרש (ֲאַחְׁשֵורֹׁש) ַמס ַעל ָהָאֶרץ, 
ְוִאֵּיי ַהָּים.  ב ְוָכל ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו, ּוְגבּוָרתֹו, ּוָפָרַׁשת 
ְּגֻדַּלת ָמְרֳּדַכי, ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים, 
ִּכי  ג  ּוָפָרס.   ָמַדי  ְלַמְלֵכי,  ַהָּיִמים,  ִּדְבֵרי  ֵסֶפר  ַעל 
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ְוָגדֹול  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש,   ַלֶּמֶל ִמְׁשֶנה  ַהְּיהּוִדי,  ָמְרֳּדַכי 
ַלְּיהּוִדים, ְוָרצּוי ְלרֹב ֶאָחיו ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו, ְודֵֹבר 

ָׁשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו.  

ה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, רּו ַאתָּ בָּ
יֵננּו, ְוַהּנֹוֵקם ֶאת  ן ֶאת דִּ ָהָרב ֶאת ִריֵבנּו, ְוַהדָּ
מּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפשֵׁנּו,  ם גְּ ִנְקָמֵתנּו, ְוַהְמשַׁלֵּ

ְפָרע ְלַעּמֹו  ה ְיָי, ַהנִּ רּו ַאתָּ ֵרינּו. בָּ ְפָרע ָלנּו ִמצָּ ְוַהנִּ
יַע. ל ָצֵריֶהם, ָהֵאל ַהּמֹושִׁ ִיְשָׂרֵאל ִמכָּ

ברכות לאחר המגילה
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