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פרק א
"וַ יְהִ י ִּב ֵימי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש הוּא ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש הַ ּמֹלֵ ְך ֵמהֹדּ ּו וְ ַעד כּ ו ּׁש ׁ ֶשבַ ע
ש ִרים ו ֵּמ ָאה ְמ ִדינָ ה [( ":]...פס' )1
וְ ֶע ְ ׂ

ַּ"ב ּי ִָמים הָ הֵ ם ְּכ ׁ ֶשבֶ ת הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַעל ִּכ ֵּסא ַמלְ כוּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ְּב ׁשו ׁ ַּשן הַ ִּב ָירה:
עשר ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ וְ ֶאת יְקָ ר ִּתפְ ֶא ֶרת
[ָ ]...ע ָ ׂשה ִמ ׁ ְש ֶּתה [ְּ :]...בהַ ְראֹתוֹ ֶאת ׁ ֶ
ְ ּגדו ָּּלתוֹ י ִָמים ַר ִּבים ׁ ְשמוֹ נִ ים ו ְּמ ַאת יוֹ ם( ":פס' )3-2
 3שנים למלכות
אחשוורוש!

אני ממש עייף .כמה ימים
אנחנו כבר חוגגים?
 180יום!

זה חצי שנה!!

"וּבִ ְמלוֹ את הַ ּי ִָמים הָ ֵא ֶּלה ָע ָ ׂשה הַ ֶּמלֶ ְך לְ כָ ל הָ ָעם
הַ ִּנ ְמצְ ִאים ְּב ׁשו ׁ ַּשן הַ ִּב ָירה לְ ִמ ָ ּגדוֹ ל וְ ַעד קָ ָטן ִמ ׁ ְש ֶּתה
יתן הַ ֶּמלֶ ְך( "]...[ :פס' )8-5
ׁ ִשבְ ַעת י ִָמים ַּב ֲחצַ ר ִ ּג ַּנת ִּב ַ
כל העם ,קטנים
וגדולים  -רוצים
לחגוג?

כן! כן! יחי המלך אחשוורוש!
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" ַ ּגם וַ ׁ ְש ִּתי הַ ַּמלְ ָּכה ָע ְ ׂש ָתה ִמ ׁ ְש ֵּתה נָ ׁ ִשים ֵּבית
הַ ַּמלְ כוּת ֲא ׁ ֶשר לַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש( ":פס' )9
באותו הזמן...

איזה כיף ,רק הבנות!
אז אתן שומעות?

נו ,תספרי!

פרק א
ַּ"ב ּיוֹ ם הַ ּׁ ְשבִ ִיעי ְּכטוֹ ב לֵ ב הַ ֶּמלֶ ְך ַּב ָ ּייִן [ִ ׁ ]...שבְ ַעת הַ ָּס ִריסִ ים הַ ְמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת ּ ְפנֵ י
הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש :לְ הָ בִ יא ֶאת וַ ׁ ְש ִּתי הַ ַּמלְ ָּכה לִ פְ נֵ י הַ ֶּמלֶ ְך ְּבכֶ ֶתר ַמלְ כוּת לְ הַ ְראוֹ ת
ש ִרים ֶאת יָפְ י ָּה ִּכי טוֹ בַ ת ַמ ְר ֶאה הִ יא( ":פס' )11-10
הָ ַע ִּמים וְ הַ ּ ָ ׂ

"וַ ְּת ָמ ֵאן הַ ַּמלְ ָּכה וַ ׁ ְש ִּתי לָ בוֹ א ִּב ְדבַ ר הַ ֶּמלֶ ְך
ֲא ׁ ֶשר ְּביַד הַ ּ ָס ִריסִ ים [( "]...פס' )12

תגידו לאשתי היפה
שתבוא! עכשיו!
בכתר מלכות!!!

שאני ...מה?!?!

"[ ]...וַ ּיִקְ צֹף הַ ֶּמלֶ ְך ְמאֹד וַ ֲח ָמתוֹ ָּב ֲע ָרה בוֹ ":

(פס' )12

ואז היא אמרה" :מה?
אני?! מה פתאום?!?
אני לא באה!!"

מה? ככה ושתי
אמרה? מי היא
בכלל?!

ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך לַ חֲ כָ ִמים י ְֹדעֵ י הָ עִ ִּתים [ְּ :]...כ ָדת ַמה
"וַ ּי ֶ
ַּלעֲ שֹוֹ ת ַּב ַּמלְ ָּכה וַ ׁ ְש ִּתי עַ ל ֲא ׁ ֶשר לֹא עָ ְ ׂש ָתה ֶאת ַמ ֲא ַמר
הַ ֶּמלֶ ְך ֲאחַ ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ְּביַד הַ ּ ָס ִריסִ ים( "]...[ :פס' )20-13
לא רק את אותָך!
את כל הגברים
בממלכה היא
ּבִיזְתָה!!

ִיטב הַ דָּ בָ ר ְּב ֵעינֵ י הַ ֶּמלֶ ְך וְ הַ ּ ָ ׂש ִרים וַ ּי ַַעשׂ הַ ֶּמלֶ ְך ִּכ ְדבַ ר ְממוּכָ ן :וַ ּי ׁ ְִשלַ ח
"וַ ּי ַ
ְ
סְ פָ ִרים ֶאל ָּכל ְמ ִדינוֹ ת הַ ֶּמלֶ ך ֶאל ְמ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה ִּככְ ָתבָ ּה וְ ֶאל ַעם וָ ָעם
ִּכלְ ׁשוֹ נוֹ לִ הְ יוֹ ת ָּכל ִא ׁיש שׂ ֵרר ְּבבֵ יתוֹ ו ְּמ ַד ֵּבר ִּכלְ ׁשוֹ ן ַע ּמוֹ ( ":פס' )22-21
מעכשיו  -הגברים
שולטים בממלכה!
תעיפו אותה! עכשיו!!

בדיוק! בדיוק!
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פרק ב
ַ"א ַחר הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ֶּלה ְּכ ׁש ְֹך ֲח ַמת הַ ֶּמלֶ ְך ַא ֲח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש זָ כַ ר ֶאת וַ ׁ ְש ִּתי וְ ֵאת
ֹאמר ּו נַ ֲע ֵרי הַ ֶּמלֶ ְך ְמ ׁ ָש ְר ָתיו יְבַ קְ ׁש ּו
ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂש ָתה וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר נִ גְ זַ ר ָעלֶ יהָ  :וַ ּי ְ
לַ ֶּמלֶ ְך נְ ָערוֹ ת ְּבתוּלוֹ ת טוֹ בוֹ ת ַמ ְר ֶאה( ":פס' )2-1
שתִי? תקראו לה!
איפה ו ַ ְ
אה ,נזכרתי...

"וְ יַפְ קֵ ד הַ ֶּמלֶ ְך ּ ְפקִ ִידים ְּבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת ַמלְ כוּתוֹ וְ יִקְ ְּבצ ּו ֶאת ָּכל
נַ ֲע ָרה בְ תוּלָ ה טוֹ בַ ת ַמ ְר ֶאה ֶאל ׁשו ׁ ַּשן הַ ִּב ָירה [ :]...וְ הַ ַּנ ֲע ָרה
יטב ְּב ֵעינֵ י הַ ֶּמלֶ ְך ִּת ְמל ְֹך ַּת ַחת וַ ׁ ְש ִּתי [( ":]...פס' )4-3
ֲא ׁ ֶשר ִּת ַ
המלך אחשוורוש מחפש אישה!
בואו אל שּושַן הבירה!
האישה שתיּבחֵר תהיה המלכה!

ִ"א ׁיש יְהו ִּדי הָ יָה ְּב ׁשו ׁ ַּשן הַ ִּב ָירה ו ׁ ְּשמוֹ ָמ ְרדֳּ כַ י [ :]...וַ יְהִ י א ֵֹמן ֶאת
הֲ ַד ָּסה הִ יא ֶאסְ ֵּתר ַּבת דּ ֹדוֹ ִּכי ֵאין לָ ּה ָאב וָ ֵאם וְ הַ ַּנ ֲע ָרה יְפַ ת ּת ַֹאר
וְ טוֹ בַ ת ַמ ְר ֶאה וּבְ מוֹ ת ָאבִ יהָ וְ ִא ָּמ ּה לְ קָ ָח ּה ָמ ְרדֳּ כַ י לוֹ לְ בַ ת( ":פס' )7-5
מרדכי ,ספר לי שוב את ששש ...לא מדברים
הסיפור על ירושלים ...על זה כאן...
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אין בעיה ,נמצא
מלכה אחרת...

וואו! אַת חושבת
שי ֵש לי סיּכּוי?

ברור שיש לך סיּכּוי!
את מהממת! אמנם
לא כמוני ...אבל ברור
שיש לך סיּכּוי!...

"וַ יְהִ י ְּבהִ ּׁ ָש ַמע דְּ בַ ר הַ ֶּמלֶ ְך וְ ָדתוֹ וּבְ הִ ָּקבֵ ץ נְ ָערוֹ ת
ַרבּ וֹ ת ֶאל ׁשו ׁ ַּשן הַ ִּב ָירה [ ]...וַ ִּת ָּלקַ ח ֶאסְ ֵּתר ֶאל
ֵּבית הַ ֶּמלֶ ְך [( ":]...פס' )8
אַת אסתר? וואו,
נאה מאוד! בואי
לבית המלך...

פרק ב
"וַ ִּת ַיטב הַ ַּנ ֲע ָרה בְ ֵעינָ יו וַ ִּת ּ ָ ׂשא ֶחסֶ ד לְ פָ נָ יו [:]...
לֹא הִ ִ ּג ָידה ֶאסְ ֵּתר ֶאת ַע ָּמ ּה וְ ֶאת מוֹ לַ ְד ָּת ּה ִּכי
ָמ ְרדֳּ כַ י צִ ָ ּוה ָעלֶ יהָ ֲא ׁ ֶשר לֹא ַת ִ ּגיד( ":פס' )10-9

"וּבְ כָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם ָמ ְרדֳּ כַ י ִמ ְתהַ ֵּל ְך לִ פְ נֵ י ֲחצַ ר ֵּבית
הַ ָּנ ׁ ִשים לָ ַד ַעת ֶאת ׁ ְשלוֹ ם ֶאסְ ֵּתר ו ַּמה ּי ֵָע ֶ ׂשה ָּב ּה":
(פס' )11

אַת יכולה
להשאיל לי
את הצעיף?

ששש ...אַת זוכרת?...
לא לגלות מאיפה אַת...
אסור לדבר על זה כאן...

נשאר למישהי
ּפּוך לצבוע את
הלחיים?

תבקשי מהגַי!

מה שלום אסתר?
מה יֵי ָעׂשֶה בה?

"וּבְ הַ ִ ּג ַיע ּתֹר נַ ֲע ָרה וְ נַ ֲע ָרה לָ בוֹ א ֶאל הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש [ִּ ]...כי ֵּכן
י ְִמלְ א ּו י ְֵמי ְמרוּקֵ יהֶ ן ׁ ִש ּׁ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים ְּב ׁ ֶש ֶמן הַ ּמֹר וְ ׁ ִש ּׁ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים
ש ִמים וּבְ ַת ְמרוּקֵ י הַ ָּנ ׁ ִשיםָּ :]...[ :ב ֶע ֶרב הִ יא בָ ָאה [( "]...פס' )14-12
ַּב ְּב ָ ׂ
אני כבר חצי
שמֶן!
שנה ב ֶ
ואני חצי שנה
בבושם! מתי תורי?

בהצלחה!
מכל הלב!!

הָה! אני מקווה
שתחזרי ...בקרוב!

"[ ]...וּבַ בּ ֹקֶ ר הִ יא ׁ ָשבָ ה ֶאל ֵּבית הַ ָּנ ׁ ִשים ׁ ֵשנִ י []...
לֹא ָתבוֹ א עוֹ ד ֶאל הַ ֶּמלֶ ְך ִּכי ִאם ָחפֵ ץ ָּב ּה הַ ֶּמלֶ ְך
וְ נִ קְ ְר ָאה בְ ׁ ֵשם( ":פס' )14
בוקר טוב!

אוי ,חָזרּתְ?

אני אחזור ...עם
כתר על הראש!

תורְך?
בהצלחה!...

מכל הלב!

אה ,אני מקווה
שתחזרי ...בקרוב!

נורא חבל...

המלך לא רצה אותך?
חבל ...אז מתי תורי?

בוקר טוב!

אוי ,חזרת?

טוב....אז...
מתי תורי?

שלום! ומקווה
לא להתראות!

מגילת אסתר
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פרק ב
"וּבְ הַ ִ ּג ַיע ּתֹר ֶאסְ ֵּתר ַּבת ֲאבִ ַיחיִל דּ ֹד ָמ ְרדֳּ כַ י ֲא ׁ ֶשר לָ קַ ח לוֹ לְ בַ ת
ֹאמר הֵ גַ י סְ ִריס
לָ בוֹ א ֶאל הַ ֶּמלֶ ְך לֹא בִ קְ ׁ ָשה דָּ בָ ר ִּכי ִאם ֶאת ֲא ׁ ֶשר י ַ
ֹשאת ֵחן ְּב ֵעינֵ י ָּכל ר ֶֹאיהָ ( ":פס' )15
הַ ֶּמלֶ ְך ׁש ֵֹמר הַ ָּנ ׁ ִשים וַ ְּתהִ י ֶאסְ ֵּתר נ ֵ ׂ
תראו אותה!
איזו פשוטה!

היא הורסת
אותי!...

תארי לך שהמלך
ייקח אותה?!

"וַ ִּת ָּלקַ ח ֶאסְ ֵּתר ֶאל הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ֶאל ֵּבית
ַמלְ כוּתוֹ ַּבח ֶֹד ׁש הָ ֲע ִ ׂש ִירי הוּא ח ֶֹד ׁש ֵטבֵ ת ִּב ׁ ְשנַ ת
ׁ ֶשבַ ע לְ ַמלְ כוּתוֹ ( ":פס' )16

תארי לך!?

"וַ ּי ֱֶאהַ ב הַ ֶּמלֶ ְך ֶאת ֶאסְ ֵּתר ִמ ָּכל
הַ ָּנ ׁ ִשים וַ ִּת ּ ָ ׂשא ֵחן וָ ֶחסֶ ד לְ פָ נָ יו
ִמ ָּכל הַ ְּבת ּולֹת [( "]...פס' )17

איפה ההיא,
הפשוטה?
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כבר בוקר ...אולי
קרה לה משהו?

נראה לי שמה שקרה
זה שהיא מלכה!...
מי בכלל רוצה
להיות מלכה?!?

ֹאש ּה
"[ ]...וַ ּי ֶ ָׂשם ֶּכ ֶתר ַמלְ כוּת ְּבר ׁ ָ
וַ ּי ְַמלִ יכֶ הָ ַּת ַחת וַ ׁ ְש ִּתי( ":פס' )17

"וַ ּי ַַעשׂ הַ ֶּמלֶ ְך ִמ ׁ ְש ֶּתה גָ דוֹ ל לְ כָ ל ָ ׂש ָריו וַ ֲעבָ ָדיו ֵאת ִמ ׁ ְש ֵּתה ֶאסְ ֵּתר
וַ הֲ נָ ָחה לַ ְּמ ִדינוֹ ת ָע ָ ׂשה [ֵ :]...אין ֶאסְ ֵּתר ַמ ֶ ּג ֶדת מוֹ לַ ְד ָּת ּה וְ ֶאת ַע ָּמ ּה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה ָעלֶ יהָ ָמ ְרדֳּ כָ י [( ":]...פס' )20-18
לחיי אסתר המלכה!

פרק ב
ישב ְּב ׁ ַש ַער הַ ֶּמלֶ ְך קָ צַ ף ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶר ׁש ׁ ְשנֵ י
ַּ"ב ּי ִָמים הָ הֵ ם ו ָּמ ְרדֳּ כַ י ׁ ֵ
סָ ִריסֵ י הַ ֶּמלֶ ְך ִמ ּׁש ְֹמ ֵרי הַ ַּסף וַ יְבַ קְ ׁש ּו לִ ׁ ְשל ַֹח יָד ַּב ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ ׁרש:
וַ ִ ּי ָ ּו ַדע הַ דָּ בָ ר לְ ָמ ְרדֳּ כַ י [( "]...פס' )22-21

ֹאמר ֶאסְ ֵּתר
"[ ]...וַ ַ ּי ֵ ּגד לְ ֶאסְ ֵּתר הַ ַּמלְ ָּכה וַ ּת ֶ
לַ ֶּמלֶ ְך ְּב ׁ ֵשם ָמ ְרדֳּ כָ י( ":פס' )22

בוא נהרוג
את המלך!

"וַ יְבֻ ַּק ׁש הַ דָּ בָ ר וַ ּי ִָּמצֵ א ["]...

זה נכון?

זה נכון!

(פס' )23

"[ ]...וַ ּי ִָּתל ּו ׁ ְשנֵ יהֶ ם ַעל ֵעץ וַ ּי ִָּכ ֵתב ְּבסֵ פֶ ר
דִּ בְ ֵרי הַ ּי ִָמים לִ פְ נֵ י הַ ֶּמלֶ ְך( ":פס' )23
תְלּו אותם!
עכשיו!!

יומן המלך ,שלום!
ִּב ְגתָן וָתֶֶרש ניסו לרצוח את המלך .איש בשם מרדכי
הזהיר את המלך ,ושניהם נענשו בתלייה .עוד דבר
חשוב שקרה היום  -היין כמעט נגמר במרתפי היין...

מגילת אסתר

7

פרק ג
ַ"א ַחר הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ֶּלה ִ ּגדַּ ל הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ֶאת הָ ָמן ֶּבן
הַ ְּמ ָד ָתא הָ ֲאגָ גִ י וַ יְנַ ּ ְ ׂש ֵאה ּו וַ ּי ֶ ָׂשם ֶאת ִּכסְ אוֹ ֵמ ַעל ָּכל הַ ּ ָ ׂש ִרים
ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ( ":פס' )1
המן האגגי ,מהיום אתה
גדול! יותר מכל השרים!

תודה רבה ,אדוני
המלך! באמת!

"וְ כָ ל ַעבְ ֵדי הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר ְּב ׁ ַש ַער הַ ֶּמלֶ ְך
כּ ְֹר ִעים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים לְ הָ ָמן ִּכי כֵ ן צִ ָ ּוה לוֹ
הַ ֶּמלֶ ְך [( "]...פס' )2
הנה המן! כולם -
להשתחוֹות!!

"וַ יְהִ י ְּב ָא ְמ ָרם ֵאלָ יו יוֹ ם וָ יוֹ ם וְ לֹא ׁ ָש ַמע ֲאלֵ יהֶ ם
וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לְ הָ ָמן לִ ְראוֹ ת הֲ י ַַע ְמד ּו דִּ בְ ֵרי ָמ ְרדֳּ כַ י ִּכי
הִ ִ ּגיד לָ הֶ ם ֲא ׁ ֶשר הוּא יְהו ִּדי( ":פס' )4
וביום
המחרת...
הנה המן! כולם
להשתחוֹות!!
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ֹאמר ּו
"[ ]...ו ָּמ ְרדֳּ כַ י לֹא יִכְ ַרע וְ לֹא י ׁ ְִש ַּת ֲחוֶ ה :וַ ּי ְ
ַעבְ ֵדי הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר ְּב ׁ ַש ַער הַ ֶּמלֶ ְך לְ ָמ ְרדֳּ כָ י ַמדּ ו ַּע
ַא ָּתה עוֹ בֵ ר ֵאת ִמצְ וַ ת הַ ֶּמלֶ ְך( ":פס' )3-2
למה אתה עובר
על מצוות המלך?

אוף ,חצוף!!!
כי אני יהודי!
למה?!

"וַ ּי ְַרא הָ ָמן ִּכי ֵאין ָמ ְרדֳּ כַ י כּ ֵֹר ַע ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה לוֹ וַ ּי ִָּמלֵ א הָ ָמן
ֵח ָמה ]...[ :וַ יְבַ ֵּק ׁש הָ ָמן לְ הַ ׁ ְש ִמיד ֶאת ָּכל הַ ּיְהו ִּדים ֲא ׁ ֶשר
ְּבכָ ל ַמלְ כוּת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַעם ָמ ְרדֳּ כָ י( ":פס' )6-5
אני אהרוג אותו!
אני אהרוג את כל העם
שלו! את כל היהודים!!!

פרק ג
אשוֹ ן הוּא ח ֶֹד ׁש נִ יסָ ן ִּב ׁ ְשנַ ת ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂש ֵרה לַ ֶּמלֶ ְך
ַּ"בח ֶֹד ׁש הָ ִר ׁ
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש הִ ּ ִפיל ּפוּר הוּא הַ גּוֹ ָרל לִ פְ נֵ י הָ ָמן ִמ ּיוֹ ם לְ יוֹ ם ו ֵּמח ֶֹד ׁש
שר הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר( ":פס' )7
לְ ח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
נו ,מה אתן
אומרות?

ב 13-באדר!

ֹאמר הָ ָמן לַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש י ׁ ְֶשנוֹ ַעם ֶא ָחד ְמפֻ ָ ּזר ו ְּמפ ָֹרד ֵּבין הָ ַע ִּמים ְּבכֹל
"וַ ּי ֶ
ְ
ָ
ְמ ִדינוֹ ת ַמלְ כו ֶּתך וְ ָד ֵתיהֶ ם ׁשֹנוֹ ת ִמ ָּכל ָעם וְ ֶאת דָּ ֵתי הַ ֶּמלֶ ך ֵאינָ ם ע ִ ֹׂשים
יחםִ :אם ַעל הַ ֶּמלֶ ְך טוֹ ב י ִָּכ ֵתב לְ ַא ְּב ָדם [( ":]...פס' )9-8
וְ לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ׁש ֶֹוה לְ הַ ִּנ ָ
אדוני המלך ,יש בממלכה שלך
עַם שיש לו דת משלו והוא
לא מקיים את חוקי המלך!
אני מציע להרוג אותם!

"וַ ּי ִָּק ְרא ּו סֹפְ ֵרי הַ ֶּמלֶ ְך [ :]...וְ נִ ׁ ְשלוֹ ַח סְ פָ ִרים ְּביַד הָ ָרצִ ים ֶאל ָּכל ְמ ִדינוֹ ת הַ ֶּמלֶ ְך
לְ הַ ׁ ְש ִמיד לַ הֲ רֹג וּלְ ַא ֵּבד ֶאת ָּכל הַ ּיְהו ִּדים ִמ ַּנ ַער וְ ַעד זָ קֵ ן ַטף וְ נָ ׁ ִשים ְּביוֹ ם ֶא ָחד
ּשלָ לָ ם לָ בוֹ ז( "]...[ :פס' )14-12
ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָע ָ ׂשר לְ ח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ו ׁ ְ

"וַ ּיָסַ ר הַ ֶּמלֶ ְך ֶאת ַט ַּב ְע ּתוֹ ֵמ ַעל יָדוֹ וַ ּי ְִּתנָ ּה לְ הָ ָמן ֶּבן הַ ְּמ ָד ָתא
ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך לְ הָ ָמן הַ ֶּכסֶ ף נָ תוּן לָ ְך
הָ ֲאגָ גִ י צ ֵֹרר הַ ּיְהו ִּדים :וַ ּי ֶ
ָ
וְ הָ ָעם לַ ֲעשֹוֹ ת בּ וֹ ַּכ ּטוֹ ב ְּב ֵעינֶ יך( ":פס' )11-10
רעיון מצוין! קח את
הטבעת שלי ותחתום
על הצו! בהצלחה!!

"[ ]...וְ הַ ֶּמלֶ ְך וְ הָ ָמן י ׁ ְָשב ּו לִ ׁ ְש ּתוֹ ת
ּשן נָ בוֹ כָ ה( ":פס' )15
וְ הָ ִעיר ׁשו ׁ ָ
נו ,אז מה קורה?
שום דבר
מיוחד...

מגילת אסתר
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פרק ד
"ו ָּמ ְרדֳּ כַ י י ַָדע ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר נַ ֲע ָ ׂשה וַ ּיִקְ ַרע ָמ ְרדֳּ כַ י ֶאת ְּבגָ ָדיו וַ ּיִלְ ַּב ׁש ַ ׂשק וָ ֵאפֶ ר וַ ּיֵצֵ א ְּבתוֹ ְך הָ ִעיר וַ ּיִזְ ַעק
זְ ָעקָ ה גְ דוֹ לָ ה ו ָּמ ָרה :]...[ :וּבְ כָ ל ְמ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר דְּ בַ ר הַ ֶּמלֶ ְך וְ ָדתוֹ ַמ ִ ּג ַיע ֵאבֶ ל ָ ּגדוֹ ל לַ ּיְהו ִּדים
ֻצע לָ ַר ִּבים( ":פס' )3-1
וְ צוֹ ם וּבְ כִ י ו ִּמסְ ּ ֵפד ַ ׂשק וָ ֵאפֶ ר י ַ ּ

אָהההה!

"וַ ָּתבוֹ אנָ ה נַ ֲערוֹ ת ֶאסְ ֵּתר וְ סָ ִריסֶ יהָ וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לָ ּה
וַ ִּת ְת ַחלְ ַחל הַ ַּמלְ ָּכה ְמאֹד וַ ִּת ׁ ְשלַ ח ְּבגָ ִדים לְ הַ לְ ִּב ׁיש
שקּ וֹ ֵמ ָעלָ יו [( "]...פס' )4
ֶאת ָמ ְרדֳּ כַ י וּלְ הָ סִ יר ַ ׂ
שק? זה לא מכּוּבד!
תביאי לו את הבגד הזה...

"וַ ִּתקְ ָרא ֶאסְ ֵּתר לַ הֲ ָת ְך ִמ ָּס ִריסֵ י הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר
הֶ ֱע ִמיד לְ פָ נֶ יהָ וַ ְּתצַ ֵ ּוה ּו ַעל ָמ ְרדֳּ כָ י לָ ַד ַעת ַמה ֶ ּזה
וְ ַעל ַמה ֶ ּזה( ":פס' )5

אוי ,אוי ,אוי!

"[ ]...וְ לֹא קִ ֵּבל":

(פס' )4

אָהההה!

"וַ ּיֵצֵ א הֲ ָת ְך ֶאל ָמ ְרדֳּ כָ י [ :]...וַ ַ ּי ֶ ּגד לוֹ ָמ ְרדֳּ כַ י ֵאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר קָ ָרהוּ:
[ ]...וּלְ הַ ִ ּגיד לָ ּה וּלְ צַ וּוֹ ת ָעלֶ יהָ לָ בוֹ א ֶאל הַ ֶּמלֶ ְך לְ הִ ְת ַח ֶּנן לוֹ
וּלְ בַ ֵּק ׁש ִמ ְּלפָ נָ יו ַעל ַע ָּמ ּה( ":פס' )8-6
מרדכי ,סלח לי.
אסתר שואלת מה זה
ועל מה זה...
תן את זה
לאסתר...

למה הוא מסרב לקבל את הבגד
ששלחתי לו? לֵך תשאל את מרדכי
מה זה ועל מה זה!
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פרק ד
"וַ ּיָבוֹ א הֲ ָת ְך וַ ַ ּי ֵ ּגד לְ ֶאסְ ֵּתר
ֵאת דִּ בְ ֵרי ָמ ְרדֳּ כָ י( ":פס' )9
זה ממרדכי!

ֹאמר ֶאסְ ֵּתרָּ ]...[ :כל ִא ׁיש וְ ִא ּׁ ָשה
"וַ ּת ֶ
ֲא ׁ ֶשר יָבוֹ א ֶאל הַ ֶּמלֶ ְך [ֲ ]...א ׁ ֶשר לֹא י ִָּק ֵרא
ַא ַחת דָּ תוֹ לְ הָ ִמית [( ":]...פס' )11-10
נראה לו?! המלך יהרוג אותי
אם אבוא בלי הזמנה!

ישי ָּב ֵעת הַ ּזֹאת ֶרוַ ח
"[ִּ ]...כי ִאם הַ ֲח ֵר ׁש ַּת ֲח ִר ׁ ִ
וְ הַ ָ ּצלָ ה י ֲַעמוֹ ד לַ ּיְהו ִּדים ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר [ ]...ו ִּמי יוֹ ֵד ַע
ִאם לְ ֵעת ָּכזֹאת הִ ַ ּג ַע ְּת לַ ַּמלְ כוּת( ":פס' )14-12
וזה מה שאסתר
אמרה...
לא! לא!! לא!!!
בדיוק בשביל זה
היא הגיעה
למלכּות!!!

ֹאמר ֶאסְ ֵּתר לְ הָ ׁ ִשיב ֶאל ָמ ְרדֳּ כָ י :לֵ ְך ְּכנוֹ ס ֶאת ָּכל הַ ּיְהו ִּדים
"וַ ּת ֶ
הַ ִּנ ְמצְ ִאים ְּב ׁשו ׁ ָּשן וְ צוּמ ּו ָעלַ י [ ]...וּבְ כֵ ן ָאבוֹ א ֶאל הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר
לֹא כַ דָּ ת וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָאבַ ְד ִּתי ָאבָ ְד ִּתי( ":פס' )16-15
הבנתי! ...אני אלך
למלך! ...וכאשר
ָאבְַדּתי ָ -אבְַדּתי!!

"וַ ּי ֲַעבֹר ָמ ְר ֳדכָ י וַ ּי ַַעשׂ ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר צִ ְ ּו ָתה ָעלָ יו
ֶאסְ ֵּתר( ":פס' )17
וזה מה שאסתר
אמרה...

מצוין! לתשובה הזאת
ציפיתי ממנה! תגיד,
לָמה אתה מזיע ככה?
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פרק ה
ישי וַ ִּתלְ ַּב ׁש ֶאסְ ֵּתר ַמלְ כוּת [ ]...וְ הַ ֶּמלֶ ְך
"וַ יְהִ י ַּב ּיוֹ ם הַ ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ְ
יוֹ ׁ ֵשב ַעל ִּכ ֵּסא ַמלְ כוּתוֹ [ :]...וַ יְהִ י כִ ְראוֹ ת הַ ֶּמלֶ ך ֶאת
ֶאסְ ֵּתר הַ ַּמלְ ָּכה ע ֶֹמ ֶדת ֶּב ָחצֵ ר [( "]...פס' )2-1

ּמ ְלּכָה?
סּתֵר ַה ַ
מַה ּלְָךֶ ,א ְ
חצִי
ׁשתְֵך? עַד ֲ
ּומַה ּבַ ָּק ָ
ּמלְכּות וְיִּנָתֵן לְָך...
ַה ַ

על החיים ועל המוות....
כאשר ָאבַדתיָ ,אבַדתי...

ֹאמר ֶאסְ ֵּתר ִאם ַעל
"וַ ּת ֶ
הַ ֶּמלֶ ְך טוֹ ב ["]...

(פס' )4

 ...י ָבֹוא ַה ֶּמלְֶך ו ְ ָהמָן הַּיֹום אֶל
ׁשּתֶה ֲאׁשֶר ָעׂשִיתִי לֹו...
ַה ִּמ ְ

ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך ["]...
"וַ ּי ֶ

(פס' )5

מהֲרּו אֶת ָהמָן
ַ ...
ַלעֲשֹֹות אֶת ְּדבַר
סּתֵר!
ֶא ְ

"וַ ּיֵצֵ א הָ ָמן ַּב ּיוֹ ם הַ הוּא ָ ׂש ֵמ ַח וְ טוֹ ב לֵ ב ["]...
(פס' )9

טרלהלהלה! המלך
והמלכה חברים שלי!
הכי טובים!!
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"[ ]...נָ ְ ׂש ָאה ֵחן ְּב ֵעינָ יו וַ ּיוֹ ׁ ֶשט הַ ֶּמלֶ ְך לְ ֶאסְ ֵּתר ֶאת
ֹאש
ׁ ַש ְרבִ יט הַ ָ ּזהָ ב ֲא ׁ ֶשר ְּביָדוֹ וַ ִּתקְ ַרב ֶאסְ ֵּתר וַ ִּת ַ ּגע ְּבר ׁ
ֹאמר לָ ּה הַ ֶּמלֶ ְך [( ":]...פס' )3-2
הַ ּׁ ַש ְרבִ יט :וַ ּי ֶ

"[ ]...וַ ָ ּיבֹא הַ ֶּמלֶ ְך וְ הָ ָמן ֶאל הַ ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶשר ָע ְ ׂש ָתה ֶאסְ ֵּתר:
ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך לְ ֶאסְ ֵּתר ְּב ִמ ׁ ְש ֵּתה הַ ַ ּייִן [( "]...פס' )8-5
וַ ּי ֶ
ׁשתְֵך?
ּׁש ֵא ָלתְֵך וְיִּנָתֵן לְָךּ ...ומַה ּבַ ָּק ָ
מַה ְ
תעָׂש...
ּמלְכּות ו ְ ֵ
חצִי ַה ַ
עַד ֲ

 ...י ָבֹוא ַה ֶּמלְֶך ו ְ ָהמָן הַּיֹום אֶל
ׁשּתֶה ֲאׁשֶר ָעׂשִיתִי לֹו...
ַה ִּמ ְ
לחיים!

"[ ]...וְ כִ ְראוֹ ת הָ ָמן ֶאת ָמ ְרדֳּ כַ י ְּב ׁ ַש ַער הַ ֶּמלֶ ְך
וְ לֹא קָ ם וְ לֹא זָ ע ִמ ֶּמנּ ו וַ ּי ִָּמלֵ א הָ ָמן ַעל ָמ ְרדֳּ כַ י
ֵח ָמה( ":פס' )9
אּוףף!!!!

פרק ה
"וַ ּי ְִת ַא ּ ַפק הָ ָמן וַ ּיָבוֹ א ֶאל ֵּביתוֹ וַ ּי ׁ ְִשלַ ח וַ ּיָבֵ א ֶאת אֹהֲ בָ יו וְ ֶאת זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ  :וַ יְסַ ּ ֵפר לָ הֶ ם הָ ָמן ֶאת ְּכבוֹ ד ָע ׁ ְשרוֹ וְ רֹב
ֹאמר הָ ָמן ַאף לֹא הֵ בִ ָיאה ֶאסְ ֵּתר
ָּבנָ יו וְ ֵאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ִ ּגדְּ לוֹ הַ ֶּמלֶ ְך וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר נִ ּ ְ ׂשאוֹ ַעל הַ ּ ָ ׂש ִרים וְ ַעבְ ֵדי הַ ֶּמלֶ ְך :וַ ּי ֶ
ְ
ש ָתה ִּכי ִאם אוֹ ִתי וְ גַ ם לְ ָמ ָחר ֲאנִ י קָ רוּא לָ ּה ִעם הַ ֶּמלֶ ך( ":פס' )12-10
הַ ַּמלְ ָּכה ִעם הַ ֶּמלֶ ְך ֶאל הַ ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
אני הׂשָר הבכיר בממלכה!
ורק אותי הזמינה אסתר המלכה
למשתֵה שלה ושל המלך!
רק אותי!

"וְ כָ ל זֶ ה ֵאינֶ נּ ּו ׁש ֶֹוה לִ י ְּבכָ ל ֵעת ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ר ֶֹאה ֶאת ָמ ְרדֳּ כַ י הַ ּיְהו ִּדי יוֹ ׁ ֵשב ְּב ׁ ַש ַער הַ ֶּמלֶ ְך:
ֹאמר לוֹ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ כָ ל אֹהֲ בָ יו י ֲַעשׂ ּו ֵעץ ָ ּגב ַֹּה ֲח ִמ ּׁ ִשים ַא ָּמה וּבַ בּ ֹקֶ ר ֱאמֹר לַ ֶּמלֶ ְך
וַ ּת ֶ
ְ
ש ֵמ ַח [( "]...פס' )14-13
וְ י ְִתל ּו ֶאת ָמ ְרדֳּ כַ י ָעלָ יו ּובֹא ִעם הַ ֶּמלֶ ך ֶאל הַ ִּמ ׁ ְש ֶּתה ָ ׂ

כל הכבוד!

ִיטב הַ דָּ בָ ר לִ פְ נֵ י הָ ָמן
"[ ]...וַ ּי ַ
וַ ּי ַַעשׂ הָ ֵעץ( ":פס' )14

כל הכבוד??!! כל זה לא שווה לי כשמרדכי...
היהודי ...לא משתחווה לי!! אּוףףף!!!

אה ,טוב...
רעיון מצוין!

מה הבעיה?
תלֵה את מרדכי!
ְ
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פרק ו
ֹאמר לְ הָ בִ יא
ַּ"ב ַּליְלָ ה הַ הוּא נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת הַ ֶּמלֶ ְך וַ ּי ֶ
ֶאת סֵ פֶ ר הַ ִ ּזכְ רֹנוֹ ת דִּ בְ ֵרי הַ ּי ִָמים וַ ּיִהְ י ּו נִ קְ ָר ִאים
לִ פְ נֵ י הַ ֶּמלֶ ְך( ":פס' )1

"וַ ּי ִָּמצֵ א כָ תוּב ֲא ׁ ֶשר הִ ִ ּגיד ָמ ְרדֳּ כַ י ַעל ִּבגְ ָתנָ א
וָ ֶת ֶר ׁש ׁ ְשנֵ י סָ ִריסֵ י הַ ֶּמלֶ ְך ִמ ּׁש ְֹמ ֵרי הַ ַּסף ֲא ׁ ֶשר
ִּבקְ ׁש ּו לִ ׁ ְשל ַֹח יָד ַּב ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש( ":פס' )2
...וזה הסיפור על ִּב ְגתָן
ותֶֶרש שרצו לרצוח אותך!

אני לא נרדם...
ספרו לי את
הסיפור עליי...

ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך ַמה ַּנ ֲע ָ ׂשה יְקָ ר וּגְ דו ָּּלה לְ ָמ ְרדֳּ כַ י
"וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו נַ ֲע ֵרי הַ ֶּמלֶ ְך ְמ ׁ ָש ְר ָתיו לֹא נַ ֲע ָ ׂשה
ַעל זֶ ה וַ ּי ְ
ִע ּמוֹ דָּ בָ ר( ":פס' )3

אותי?! אני לא מאמין!!
ומה קרה לי?

ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך ִמי בֶ ָחצֵ ר וְ הָ ָמן ָּבא [ ]...לֵ אמֹר לַ ֶּמלֶ ְך לִ ְתלוֹ ת
"וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו נַ ֲע ֵרי הַ ֶּמלֶ ְך ֵאלָ יו
ֶאת ָמ ְרדֳּ כַ י ַעל הָ ֵעץ ֲא ׁ ֶשר הֵ כִ ין לוֹ  :וַ ּי ְ
ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך יָבוֹ א( ":פס' )5-4
הִ ֵּנה הָ ָמן ע ֵֹמד ֶּב ָחצֵ ר וַ ּי ֶ
זה לא בסדר!
תגידו ,מי בחצר?

כלום! מרדכי היהודי חשף את
המזימה והציל את החיים שלך!

המן!

כל הכבוד לו!
נו ,ואני הֹוֵדיתי לו?

יבוא!

מה הוא
עושה פה?

אה ...האמת
היא שלא...

ֹאמר לוֹ הַ ֶּמלֶ ְך ַמה
"וַ ּיָבוֹ א הָ ָמן וַ ּי ֶ
לַ ֲעשֹוֹ ת ָּב ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר הַ ֶּמלֶ ְך ָחפֵ ץ ִּביקָ רוֹ
[( "]...פס' )6
מַה ַלעֲשֹֹות ָּבאִיׁש
ֲאׁשֶר ַה ֶּמלְֶך ָחפֵץ
ּבִיָקרֹו?

הוא עבר בסביבה כדי
להגיד לאחשוורוש לתלות
את מרדכי היהודי...

ֹאמר הָ ָמן ְּבלִ בּ וֹ []...
"[ ]...וַ ּי ֶ
ֹאמר הָ ָמן ֶאל הַ ֶּמלֶ ך[:]...
וַ ּי ֶ
[( ":]...פס' )9-6

ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך לְ הָ ָמן ַמהֵ ר קַ ח ֶאת הַ ְּלבו ּׁש וְ ֶאת הַ ּסוּס
"וַ ּי ֶ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ָּת וַ ֲע ֵ ׂשה כֵ ן לְ ָמ ְרדֳּ כַ י הַ ּיְהו ִּדי הַ ּיוֹ ׁ ֵשב ְּב ׁ ַש ַער
הַ ֶּמלֶ ְך ַאל ַּת ּ ֵפל דָּ בָ ר ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ָּת( ":פס' )10

ְלמִי י ַ ְחּפֹץ ַה ֶּמלְֶך ַלעֲשֹֹות
מ ֶּמּנִי?
יְָקר יֹותֵר ִ

מה הבעיה?
ּבִגֵדי מלכּות ,סּוס
מלכותי ,ומשֵרת
מלכותי שיגיד:
ככה יֵי ָעׂשֶה לאיש
אשר המלך ָחפֵץ
ּבִיָקרֹו!
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מצוין! מהר! תעשה את כל מה
ת ל...מרדכי היהודי!!!
שאמר ָ

מרדכי?! מה?!...
אוי ,לא!
אוי!! לא!!!

פרק ו
"וַ ּי ִַּקח הָ ָמן ֶאת הַ ְּלבו ּׁש וְ ֶאת הַ ּסוּס וַ ּיַלְ ֵּב ׁש ֶאת ָמ ְרדֳּ כָ י וַ ּי ְַר ִּכיבֵ ה ּו ִּב ְרחוֹ ב הָ ִעיר
שה לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר הַ ֶּמלֶ ְך ָחפֵ ץ ִּביקָ רוֹ ( ":פס' )11
וַ ּיִקְ ָרא לְ פָ נָ יו ָּככָ ה י ֵָע ֶ ׂ
ככה יֵי ָעׂשֶה לאיש אשר
המלך ָחפֵץ ּבִיָקרֹו!

"וַ ּי ׁ ָָשב ָמ ְרדֳּ כַ י ֶאל ׁ ַש ַער הַ ֶּמלֶ ְך וְ הָ ָמן נִ ְד ַחף ֶאל
ֹאש :וַ יְסַ ּ ֵפר הָ ָמן לְ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ
ֵּביתוֹ ָאבֵ ל וַ ֲחפוּי ר ׁ
וּלְ כָ ל אֹהֲ בָ יו ֵאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר קָ ָרה ּו [( ":]...פס' )13-12
אתם לא מאמינים...

אּוףףף!!!
אני לא מאמין...

"עוֹ ָדם ְמ ַד ְּב ִרים ִע ּמוֹ וְ סָ ִריסֵ י הַ ֶּמלֶ ְך הִ ִ ּגיע ּו
וַ ּיַבְ הִ ל ּו לְ הָ בִ יא ֶאת הָ ָמן ֶאל הַ ִּמ ׁ ְש ֶּתה ֲא ׁ ֶשר
ש ָתה ֶאסְ ֵּתר( ":פס' )14
ָע ְ ׂ
שכחתָ?!
אתה מוזמן למשתה
של אסתר!

ּת עם מרדכי
הסתבכ ָ
ועם כל היהודים!
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פרק ז
"וַ ָ ּיבֹא הַ ֶּמלֶ ְך וְ הָ ָמן לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִעם ֶאסְ ֵּתר הַ ַּמלְ ָּכה:
ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך לְ ֶאסְ ֵּתר [( ":]...פס' )4-1
וַ ּי ֶ

ֹאמר לְ ֶאסְ ֵּתר
ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש וַ ּי ֶ
"וַ ּי ֶ
הַ ַּמלְ ָּכה [( "]...פס' )6-5

תּנָתֵן לְָך .אדוני המלך ,אני חייבת לספר לך
ּמ ְלּכָה ,ו ְ ִ
סּתֵר ַה ַ
ּׁש ֵא ָלתְֵך ֶא ְ
מַה ְ
תעָׂש ...שמישהו רוצה להרוג אותי ואת
ּמלְכּות ו ְ ֵ
חצִי ַה ַ
ׁשתְֵך? עַד ֲ
ּומַה ּבַ ָּק ָ
העם שלי...

עבדים  -מילא ...אבל להרוג?!?
אתה המלך! תעשה משהו!!

"וְ הַ ֶּמלֶ ְך קָ ם ַּב ֲח ָמתוֹ ִמ ִּמ ׁ ְש ֵּתה הַ ַ ּייִן ֶאל ִ ּג ַּנת הַ ִּב ָיתן
וְ הָ ָמן ָע ַמד לְ בַ ֵּק ׁש ַעל נַ פְ ׁשוֹ ֵמ ֶאסְ ֵּתר הַ ַּמלְ ָּכה ִּכי
ָר ָאה ִּכי כָ לְ ָתה ֵאלָ יו הָ ָר ָעה ֵמ ֵאת הַ ֶּמלֶ ְך( ":פס' )7

מִי הּוא ז ֶה וְאֵי ז ֶה הּוא ֲאׁשֶר
מלָאֹו לִּבֹו ַלעֲשֹֹות ּכֵן?
ְ

אִיׁש צַר ו ְאֹוי ֵב
ָהמָן הָָרע ַהּז ֶה!

"וְ הַ ֶּמלֶ ְך ׁ ָשב ִמ ִ ּג ַּנת הַ ִּב ָיתן ֶאל ֵּבית ִמ ׁ ְש ֵּתה הַ ַ ּייִן
ֹאמר
וְ הָ ָמן נֹפֵ ל ַעל הַ ִּמ ָּטה ֲא ׁ ֶשר ֶאסְ ֵּתר ָעלֶ יהָ וַ ּי ֶ
הַ ֶּמלֶ ְך [( "]...פס' )8
עכשיו אתה רוצה
לכבוש את המלכה?!!
ה ג ז מ תָ!!

אני כ -ו -ע-ס !!!

אני מה-זה מצטער...

ֹאמר ַח ְרבוֹ נָ ה ֶא ָחד ִמן הַ ָּס ִריסִ ים לִ פְ נֵ י הַ ֶּמלֶ ְך ַ ּגם הִ ֵּנה הָ ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה הָ ָמן לְ ָמ ְרדֳּ כַ י ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר טוֹ ב ַעל
"וַ ּי ֶ
ְ
ְ
ֹאמר הַ ֶּמלֶ ך ְּתלֻ ה ּו ָעלָ יו :וַ ּי ְִתל ּו ֶאת הָ ָמן ַעל הָ ֵעץ ֲא ׁ ֶשר הֵ כִ ין
הַ ֶּמלֶ ך ע ֵֹמד ְּבבֵ ית הָ ָמן ָ ּגב ַֹּה ֲח ִמ ּׁ ִשים ַא ָּמה וַ ּי ֶ
לְ ָמ ְרדֳּ כָ י וַ ֲח ַמת הַ ֶּמלֶ ְך ׁ ָשכָ כָ ה( ":פס' )10-9
אה! הנה במקרה העץ שהכין המן
כדי לתלות עליו את מרדכי...

רעיון מצוין! תלו את המן!!
ו...תחזירו לי את הטבעת
שנתתי לו...
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פרק ח
ַּ"ב ּיוֹ ם הַ הוּא נָ ַתן הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש לְ ֶאסְ ֵּתר הַ ַּמלְ ָּכה ֶאת ֵּבית הָ ָמן צ ֵֹרר הַ ּיְהו ִּדים ו ָּמ ְרדֳּ כַ י ָּבא לִ פְ נֵ י הַ ֶּמלֶ ְך ִּכי
הִ ִ ּג ָידה ֶאסְ ֵּתר ַמה הוּא לָ ּה :וַ ּיָסַ ר הַ ֶּמלֶ ְך ֶאת ַט ַּב ְע ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר הֶ ֱעבִ יר ֵמהָ ָמן וַ ּי ְִּתנָ ּה לְ ָמ ְרדֳּ כָ י וַ ָּת ֶ ׂשם ֶאסְ ֵּתר ֶאת
ָמ ְרדֳּ כַ י ַעל ֵּבית הָ ָמן( ":פס' )2-1
אדוני המלך ,תכיר -
זה מרדכי היהודי!

נעים מאוד! הנה,
קח את הטבעת שלי!

איזה יופי!? סוף טוב,
הכול טוב!!
חכה ,יש עוד משהו
שצריך לטפל בו!

"וַ ּתוֹ סֶ ף ֶאסְ ֵּתר וַ ְּת ַד ֵּבר לִ פְ נֵ י הַ ֶּמלֶ ְך [ִ ]...[ :]...אם ַעל הַ ֶּמלֶ ְך טוֹ ב וְ ִאם
אתי ֵחן לְ פָ נָ יו [ ]...י ִָּכ ֵתב לְ הָ ׁ ִשיב ֶאת הַ ְּספָ ִרים ַמ ֲח ׁ ֶשבֶ ת הָ ָמן []...
ָמצָ ִ
ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַתב לְ ַא ֵּבד ֶאת הַ ּיְהו ִּדים ֲא ׁ ֶשר ְּבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת הַ ֶּמלֶ ְך("]...[ ":פס' )8-3

"וַ ּי ִָּק ְרא ּו סֹפְ ֵרי הַ ֶּמלֶ ְך ָּב ֵעת הַ הִ יא [ :]...וַ ּיִכְ ּתֹב ְּב ׁ ֵשם
הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ ׁרש [ ]...[ :]...וְ לִ הְ יוֹ ת הַ ּיְהו ִּדים ֲע ִת ִידים
לַ ּיוֹ ם הַ ֶ ּזה לְ הִ ָּנקֵ ם ֵמאֹיְבֵ יהֶ ם [( ":]...פס' )14-9

איפה הטבעת שלי? אה ,אצלך!
תכתבו צווים בשמי להפוך את
גז ֵרת המן ,ותחתמו בטבעת שלי!

...אֵי ָככָה אּוכַל ו ְָראִיתִי
ְּב ָאבְַדן מֹולְַדּתִי?

יש!!!

"ו ָּמ ְרדֳּ כַ י יָצָ א ִמ ִּלפְ נֵ י הַ ֶּמלֶ ְך ִּבלְ בו ּׁש ַמלְ כוּת ְּתכֵ לֶ ת וָ חוּר וַ ֲע ֶט ֶרת זָ הָ ב ְ ּגדוֹ לָ ה וְ ַתכְ ִר ְיך בּ וּץ וְ ַא ְר ָ ּג ָמן וְ הָ ִעיר ׁשו ׁ ָּשן צָ הֲ לָ ה
וְ ָ ׂש ֵמ ָחה :לַ ּיְהו ִּדים הָ י ְָתה אוֹ ָרה וְ ִ ׂש ְמ ָחה וְ ָ ׂששֹן וִ יקָ ר :וּבְ כָ ל ְמ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה וּבְ כָ ל ִעיר וָ ִעיר ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר דְּ בַ ר הַ ֶּמלֶ ְך וְ ָדתוֹ
ששׂ וֹ ן לַ ּיְהו ִּדים ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ יוֹ ם טוֹ ב וְ ַר ִּבים ֵמ ַע ֵּמי הָ ָא ֶרץ ִמ ְתיַהֲ ִדים ִּכי נָ פַ ל ּ ַפ ַחד הַ ּיְהו ִּדים ֲעלֵ יהֶ ם( ":פס' )17-15
ַמ ִ ּג ַיע ִ ׂש ְמ ָחה וְ ָ ׂ
חג פורים,
חג פורים!

חג גדול ליהודים!

הבה נרעישה...

ָ...רש ָרש ָרש!

שבת שלום!
מה שבת שלום?!
אתה יהודי??

תאמין לי ,עכשיו הכי
כדאי להיות יהודי!
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פרק ט
"וּבִ ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר ח ֶֹד ׁש הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָע ָ ׂשר יוֹ ם בּ וֹ [ַּ ]...ב ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ִ ׂש ְּבר ּו אֹיְבֵ י הַ ּיְהו ִּדים לִ ׁ ְשלוֹ ט
ָּבהֶ ם וְ נַ הֲ פוֹ ְך הוּא ֲא ׁ ֶשר י ׁ ְִשלְ ט ּו הַ ּיְהו ִּדים הֵ ָּמה ְּבשׂ נְ ֵאיהֶ ם ]...[ :וְ כָ ל ָ ׂש ֵרי הַ ְּמ ִדינוֹ ת וְ הָ ֲא ַח ׁ ְשדַּ ְר ּ ְפנִ ים וְ הַ ּ ַפחוֹ ת
ש ִאים ֶאת הַ ּיְהו ִּדים ִּכי נָ פַ ל ּ ַפ ַחד ָמ ְרדֳּ כַ י ֲעלֵ יהֶ ם( "]...[ :פס' )5-1
וְ ע ֵ ֹׂשי הַ ְּמלָ אכָ ה ֲא ׁ ֶשר לַ ֶּמלֶ ְך ְמנַ ּ ְ ׂ
שמעתם על מרדכי היהודי?

אתם שומעים את היהודים?
הם מתקרבים!!

בואו נברח!?!
תראה איזה מצב הפוך!...
...פעם היהודים
פחדו ,ועכשיו פוחדים
מהיהודים....

ׁשּדְַר ְּפנִים"
אתה יודע שהמילה "ו ְ ָה ֲא ַח ְ
בפס'  3היא המילה הארוכה ביותר בתנ"ך?!

"וּבְ ׁשו ׁ ַּשן הַ ִּב ָירה הָ ְרג ּו הַ ּיְהו ִּדים וְ ַא ֵּבד ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ִא ׁיש:
[ַּ ]...ב ּיוֹ ם הַ הוּא ָּבא ִמסְ ּ ַפר הַ הֲ רוּגִ ים ְּב ׁשו ׁ ַּשן הַ ִּב ָירה לִ פְ נֵ י
ֹאמר הַ ֶּמלֶ ְך לְ ֶאסְ ֵּתר הַ ַּמלְ ָּכה [( "]...פס' )16-6
הַ ֶּמלֶ ְך :וַ ּי ֶ

לשה ָע ָ ׂשר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר וְ נוֹ ַח ְּב ַא ְר ָּב ָעה
ְּ"ביוֹ ם ׁ ְש ׁ ָ
ָע ָ ׂשר בּ וֹ וְ ָעשֹה אֹתוֹ יוֹ ם ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִ ׂש ְמ ָחה":]...[ :
(פס' )19-17

מה זה?

ּׁש ֵא ָלתְֵך וְיִּנָתֵן לְָך
...מַה ְ
תעָׂש...
ׁשתְֵך עֹוד ו ְ ֵ
ּומַה ּבַ ָּק ָ

מה זה?

משלוח מנות!
חג שמח!!

עוגייה!
זה ממש דומה
לאוזן של המן!

אפשר לתלות את הבנים של
המן על העץ? ואם אפשר ,תן לנו
עוד יום לנקום באויבים שלנו...

"וַ ּיִכְ ּתֹב ָמ ְרדֳּ כַ י ֶאת הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ֶּלה וַ ּי ׁ ְִשלַ ח סְ פָ ִרים ֶאל ָּכל הַ ּיְהו ִּדים ֲא ׁ ֶשר ְּבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש הַ ְּקרוֹ בִ ים
וְ הָ ְרחוֹ קִ יםַּ :]...[ :כ ּי ִָמים ֲא ׁ ֶשר נָ ח ּו בָ הֶ ם הַ ּיְהו ִּדים ֵמאוֹ יְבֵ יהֶ ם וְ הַ ח ֶֹד ׁש ֲא ׁ ֶשר נֶ הְ ּ ַפ ְך לָ הֶ ם ִמ ּיָגוֹ ן לְ ִ ׂש ְמ ָחה ו ֵּמ ֵאבֶ ל לְ יוֹ ם
ש ְמ ָחה ו ִּמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת ִא ׁיש לְ ֵר ֵעה ּו ו ַּמ ָּתנוֹ ת לָ ֶאבְ יוֹ נִ ים( ":]...[ :פס' )25-20
טוֹ ב לַ ֲעשֹוֹ ת אוֹ ָתם י ְֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִ ׂ
מהיום נחגוג כל שנה את חג הפורים.
מִי ָגֹון לשמחה! מ ֵאבֶל ליום טוב!!

מה עושים
בחג הזה?
נותנים מתנות לאֶביֹונים
ושולחים משלוח מנות...
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אני משוגע מרוב שמחה!
אולי נתחפש?

פרק י
ַ"על ֵּכן קָ ְרא ּו לַ ּי ִָמים הָ ֵא ֶּלה פו ִּרים ַעל ׁ ֵשם הַ ּפוּר [ ]...[ :]...וְ הַ ּי ִָמים הָ ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲע ִ ׂשים ְּבכָ ל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ְמ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה וְ ִעיר וָ ִעיר וִ ֵימי הַ ּפו ִּרים הָ ֵא ֶּלה לֹא י ַַעבְ ר ּו ִמ ּתוֹ ְך הַ ּיְהו ִּדים [ :]...וַ ּי ׁ ְִשלַ ח סְ פָ ִרים ֶאל ָּכל הַ ּיְהו ִּדים ֶאל ׁ ֶשבַ ע וְ ֶע ְ ׂש ִרים
ו ֵּמ ָאה ְמ ִדינָ ה ַמלְ כוּת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש דִּ בְ ֵרי ׁ ָשלוֹ ם וֶ ֱא ֶמת :ו ַּמ ֲא ַמר ֶאסְ ֵּתר קִ ּיַם דִּ בְ ֵרי הַ ּ ֻפ ִרים הָ ֵא ֶּלה וְ נִ כְ ָּתב ַּב ּ ֵספֶ ר( ":פרק ט ,פס' )32-26
וואו! איך התהפך הכול במגילה!
מעכשיו נחגוג תמיד את פורים!

למה קוראים לחג
הזה "פורים"?

על שֵם הּפּור
שהֵטיל המן!

"וַ ּי ֶ ָׂשם הַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַמס ַעל הָ ָא ֶרץ וְ ִא ּיֵי הַ ּיָם :וְ כָ ל ַמ ֲע ֵ ׂשה ָתקְ ּפוֹ וּגְ בו ָּרתוֹ וּפָ ָר ׁ ַשת ְ ּג ֻד ַּלת ָמ ְרדֳּ כַ י ֲא ׁ ֶשר
ִ ּגדְּ לוֹ הַ ֶּמלֶ ְך הֲ לוֹ א הֵ ם ְּכתוּבִ ים ַעל סֵ פֶ ר דִּ בְ ֵרי הַ ּי ִָמים לְ ַמלְ כֵ י ָמ ַדי וּפָ ָרסִּ :כי ָמ ְרדֳּ כַ י הַ ּיְהו ִּדי ִמ ׁ ְשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש וְ גָ דוֹ ל לַ ּיְהו ִּדים וְ ָרצוּי לְ רֹב ֶא ָחיו דּ ֵֹר ׁש טוֹ ב לְ ַע ּמוֹ וְ דֹבֵ ר ׁ ָשלוֹ ם לְ כָ ל זַ ְרעוֹ ( ":פרק י ,פס' )3-1
ומה קרה אחר כך?

והיהודים?

אל תשאל!
אחשוורוש המשיך
לִגּבֹות מיסים,
ומרדכי קּודם
לתפקיד בכיר...

ליהודים הייתה אורה ושמחה!
אורה ושמחה וששון ויקר!!
חג שמח!!!
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ִג ְל ג וּ לֵ י
פרק א

"וַ יְהִ י ִּב ֵימי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש הוּא ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש הַ ּמֹלֵ ְך
ֵמהֹדּ ּו וְ ַעד כּ ו ּׁש ׁ ֶשבַ ע וְ ֶע ְ ׂש ִרים ו ֵּמ ָאה ְמ ִדינָ ה ["]...
• מה היה האירוע שערך אחשוורוש מלך פרס?
• מה רצה אחשוורוש מו ַשתי?
• כידוע ,ו ַשתי סירבה לפקודת המלך ...מדוע
הסֵירּוב שלה היה ּכֹה חמּור בעֵינ ֵי הׂשָרים?
• מה היה עונשה של ו ַשתי?

פרק ב

"[ ]...וַ ּי ֱֶאהַ ב הַ ֶּמלֶ ְך ֶאת ֶאסְ ֵּתר ִמ ָּכל הַ ָּנ ׁ ִשים ["]...

בפרק א אחשוורוש חיפש אישה...
• את מי מצא המלך בפרק ב? מה אתם יודעים
עליה? מה אחשוורוש לא יודע עליה?
גם מרדכי היהודי מצא משהו בפרק ב.
• מה מצא מרדכי היהודי בפרק ב?
• האם הוא גילה לאחשוורוש את מה שמצא?

פרק ו

ַּ"ב ַּליְלָ ה הַ הוּא נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת הַ ֶּמלֶ ְך ["]...

פרק ה
"וַ ִּתלְ ַּב ׁש ֶאסְ ֵּתר ַמלְ כוּת ["]...
• כיצד מתכננת אסתר המלכה להציל
את עמה?
• מה ְמשַּפֵר את מצב הרוח של המן?
• מה מַעכִיר את מצב הרוח של המן?

קראתי את המגילה.
מה עכשיו?
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• במה נזכר המלך אחשוורוש?
• למי המלך רוצה ִלג ְמֹול ,ועל מה?
• מה ההצעה של המן לג ְמּול?
• מה המן חושב :למי אחשוורוש מתכוון?
• ומה קרה בסוף?

תענה על השאלות
כדי לווֵדא ש ֵהבַנְ ָּת...

רעיון מצוין!

ַ
ה
ְ
מ
ִ
ג
י
ָל ה
פרק ד

פרק ג
"לְ הַ ׁ ְש ִמיד לַ הֲ רֹג וּלְ ַא ֵּבד ֶאת ָּכל הַ ּיְהו ִּדים ["]...
• את מי מינה אחשוורוש לשר בכיר בממלכה,
ומה אתם יודעים על השר הבכיר?
• מי מכעיס את השר הבכיר? במה הוא מכעיס
אותו?
• מה אתם יודעים על האיש המכעיס?
• מה החליט השר הבכיר לעשות ,וכנגד מי?
• מה הם הנימוקים של השר הבכיר לעונש,
וכיצד החליט על תאריך העונש?

"[ֵ ]...אבֶ ל ָ ּגדוֹ ל לַ ּיְהו ִּדים וְ צוֹ ם וּבְ כִ י ו ִּמסְ ּ ֵפד ["]...
בפרק ג הכריז המן הרשע על עונש מוות
לכל היהודים בממלכת אחשוורוש!
• כיצד הגיבו היהודים במלכּות אחשוורוש?
• מה דרש מרדכי מאסתר ,ומדוע?
• האִם הסכימה אסתר המלכה לבקשת
מרדכי היהודי?
• מה הן הסכנות העומדות לפני אסתר?

פרק ח

פרק ז

"וַ ָ ּיבֹא הַ ֶּמלֶ ְך וְ הָ ָמן לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ִעם ֶאסְ ֵּתר הַ ַּמלְ ָּכה
["]...
• תזכורת :מה הייתה המשימה של
אסתר המלכה?
• האם עמדה אסתר במשימה? כיצד?

"[ ]...לְ הַ ֲעבִ יר ֶאת ָר ַעת הָ ָמן הָ ֲאגָ גִ י ["]...
בפרק ז עמדה אסתר במשימה  -אך באופן
חלקי!
• מהי הבעיה המרכזית שעדיין לא נפתרה?
• כיצד פותר המלך אחשוורוש את הבעיה?
• מה השתנה במצבם של היהודים במלכּות
אחשוורוש?

פרקים ט,י
"[ִ ]...מ ּיָגוֹ ן לְ ִ ׂש ְמ ָחה ו ֵּמ ֵאבֶ ל לְ יוֹ ם טוֹ ב ["]...
• כיצד נקמו היהודים באויביהם?
• מה הן מצוות החג לפי פרק ט?
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ּכּוׁש"...
ועדּכּוׁש"...
"מהֹודּוועד
"-.11מהֹודּו
פרק א
פס' :3

ֵחיל ּ ָפ ַרס ו ָּמ ַדי

ׂ -שֵָרי

הצבא.

ַה ּ ַפ ְר ְּת ִמים  -האצילים בני
המשפחות המיוחסות .ויש
מפרשים :הזקנים.
פס' :5
ִּב ָירה  -בארמית :מצּודה,
ארמון המלך ,אשר שכ ַן
בשּושָן ,העיר המרכזית
בפרס.
פס' :6
חוּר  -וילונות בד לבן.

ַּכ ְר ּ ַפס  -בד צמר גפן,
כנראה בצבע ירוק.

ו ְּתכֵ לֶ ת  -בלשון המקרא
זהו צבע סגול.

"עׁשֶ ר ּכְבֹוד ַמלְכּותֹו [ ]...י ְָקר ִּת ְפאֶֶרת ּגְדּוּלָתֹו ["]...
סיפור מגילת אסתר מתרחש בפרס ,בממלכתו של המלך אחשוורוש.
איך נראתה הממלכה? מה עשו שם? מה שתו ,ומה אכלו? אֵילּו צבעים
וחומרים היו בממלכה? המילים מספרות ...בואו נקרא!
 1קִראּו את פרק א וענו על השאלות הבאות:
א .קִראּו פס'  - 1בפסוק מופיעים שמות הערים המציינות את
גבולות הממלכה הפרסית .מצאו במפה שלמעלה את גבולות
הממלכה.
ב .לפי פס'  - 1כמה מדינות היו תחת מלכותו של אחשוורוש?
ג .מתיאור המשתה וכמות המשתתפים בו נדמה כי המלך
אחשוורוש היה מלך עשיר מאוד ,ושלט על שטח גדול שכלל
מדינות רבות ועמים רבים .כיצד התעשר המלך אחשוורוש?
כדי להבין זאת  -נקרא פסוק מסוף המגילה ,פרק י פס' :1

"וַ ּי ֶ ָׂשם ַה ֶּמ ֶל ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַמס ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ִא ּיֵי ַה ּיָם":

אם כך  -כיצד התעשר המלך אחשוורוש?  
ד .קִראּו פס'  - 3לכבוד מה ערך אחשוורוש משתה?
ה .קִראּו פס'  - 4כמה זמן נמשך המשתה לשרים ולאנשי המלוכה?
ו .קִראּו פס'  - 5מי הוזמן למשתה הנוסף ,בן שבעת הימים?

ָאחוּז ְּב ַחבְ לֵ י בוּץ וְ ַא ְר ָ ּג ָמן
כל אריג היה אחוז בחוטי
ּבּוץ (כנראה ,לבן) וארגמן
(אדום).

ַעל ְ ּגלִ ילֵ י כֶ סֶ ף  -הווילונות
היו תלויים על מוטות
עגולים בצבע הכסף.

וְ ַע ּמו ֵּדי ׁ ֵש ׁש
ִמ ּטוֹ ת זָ ָהב וָ כֶ סֶ ף ַעל ִרצְ פַ ת
ַּב ַהט וָ ׁ ֵש ׁש וְ ַדר וְ ס ָֹח ֶרת -
 -עמודי שַי ִש.

הספות עמדו על רצפה
ּפסֵיפס של אבנים
העשויה ְ
שונות בצבעים שונים:
ּבַהַט (אבן שַי ִש לבן) ,שֵש
(סוג של שַי ִש)ַ ,דר (סוג
של צ ֶֶדף) ,וסֹוחרת (גם כן
סוג של שַי ִש).
פס' :8
וְ ַה ּׁ ְש ִת ּיָה כַ דָּ ת ֵאין אֹנֵ ס -
השתייה מותרת ורצויה.
פס' :10

ִּכ ְדבַ ר ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר ְּביַד
ַה ָּס ִריסִ ים  -כפי שציווה
המלך באמצעות השרים.
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-

ז .קִראּו פס'  - 8-7מה היה הדבר המרכזי שעשו במשתה?
ח .קִראּו פס'  .16-9לאחר שוַשְתִי סירבה לבוא למשתה המלך הציע
ממּוכָן לפטר את המלכה וַשְתִי ולמצוא במקומה מלכה חדשה.
כדי להפיץ את השמועה וכדי למצוא מלכה חדשה  -הוציא
המלך מכתבים (ספרים).
קִראּו גם פס' :22
 באֵילּו שפות נכתבו הספרים? מדוע? אֵילּו דברים אפשר ללמוד מריבוי השפות על העמים שחיו  תחת השלטון הפרסי?
 אֵילּו דברים אפשר ללמוד מריבוי השפות על מדיניות השלטון      של אחשוורוש?
 2לסיכום התיאור של ממלכת אחשוורוש :העתיקו את הסיכום
שלפניכם למחברת והשלימו אותו בעזרת המילים המתאימות.

ממלכת אחשוורוש הייתה

(במחברת)

גדולה/קטנה

תחת השלטון של אחשוורוש חיו
(במחברת)

באותה השפה/בשפות שונות

לשרים משתה

(במחברת)

ארוך/קצר

מאוד ,והמלך היה
(במחברת)

הרבה/מעט

מאוד.

(במחברת)

עשיר/עני

עמים ,אשר דיברו

 .לכבוד חגיגות שלוש שנים למלכותו ,ערך המלך
 ,ובו הראה עד כמה הוא

אחר כך ערך המלך אחשוורוש משתה נוסף
3

(במחברת)

עשיר/עני
(במחברת)

וַ ֲח ָמתוֹ ָּב ֲע ָרה בוֹ

.

 -כעס

מאוד.
פס' :13

לַ ֲחכָ ִמים י ְֹד ֵעי ָה ִע ִּתים

-

לחכמים חֹוז ֵי העתיד.

ָּכל י ְֹד ֵעי דָּ ת וָ ִדין

ׂ -שֵָרי

החוק.

פס' :14

ר ֵֹאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ַהי ׁ ְּשבִ ים
אשֹנָ ה ַּב ַּמלְ כוּת  -הׂשָרים
ִר ׁ
הבכירים.
פס' :15

ַמ ֲא ַמר ַה ֶּמלֶ ְך  -דבר המלך.
פס' :16
ָעוְ ָתה  -גרמה עָוֶול.
פס' :17

יֵצֵ א ְדבַ ר ַה ַּמלְ ָּכה ַעל ָּכל
ַה ָּנ ׁ ִשים  -ישמעו כל הנשים
מה המלכה עשתה.

לְ ַהבְ זוֹ ת

.

לתושבי שושן הבירה/לכל העם

פס' :12
וַ ּי ְִקצֹף  -כעס.

 -לבַזֹות.

פס' :22

סְ פָ ִרים

 -מכתבים.

 3הזמנה ליצירה :התיאור של חצר המלך בפרק א (פס'  ,)8-3ג ָדּוש
בצבעים ,באנשים ובחפצים .צַיירּו את המשתה של המלך
אחשוורוש.
בפס' ּ 7כתּוב" :ו ְ ֵכל ִים
ִמ ֵּכל ִים ׁשֹונ ִים" .חז"ל אומרים
שהכוונה היא לכלים שנלקחו
מבית המקדש על ידי הבבלים!

כלים קדושים מבית המקדש?
במשתה של המלך אחשוורוש?
זה נורא!

לכן ,כאשר קוראים את המגילה,
קוראים את המילים "ו ְ ֵכל ִים ִמ ֵּכל ִים
ׁשֹונ ִים" לפי הטעמים (הנִיגּון) של
מגילת אֵיכָה ,מגילת החורבן,
שנמצאת גם היא בתנ"ך.
זהו ִניגּון עצוב מאוד...
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 .2הקהילה היהודית בפרס
כדי שנוכל להבין את הסיפור המסּוּפר במגילת אסתר ,כדאי להבין
איך הגיעו יהודים לפרס .בפרקים האחרונים של ספר מלכים קראנו כי
הבבלים כבשו את ממלכת יהודה והחריבו אותה .מדוע? מה קרה? ואיך
זה קשור לפרס?
בשנת  586לפני הספירה (לפני  2,500שנה בערך) הּבַבְלים כבשו את
ירושלים ,החריבו את בית המקדש ,ו ִהג ְלּו את אנשי ממלכת יהודה
לּבָבֶל( .אפשר לקרוא על כך בספר מלכים ב ,בפרק כה ).כ 50-שנה לאחַר
מכן השתלטו הפרסים על האזור שהיה בשליטת הבַּבְלים (אזור ה ַסהַר
הּפֹוֶרה*) ,וכל העמים שהיו תחת שליטת הּבַבְלים ,ובתוכם הגֹולים
מיהודה ,עברו לשליטתם של הפרסים .בשונה מהבַּבְלים  -המלך הפרסי
הראשוןּ ,כֹוֶרש ,אִיפׁשֵר לעמים שהיו תחת שלטונו לחזור לארצותיהם
ולעבוד את אלוהֵיהם.
המכתב שבו ּכֹוֶרש מאפשֵר לאנשי יהודה לחזור לארצם נקרא "הצהרת
ּכֹוֶרש" .ואכן ,היו יהודים שהחליטו לחזור ליהודה ולבנות את בית
המקדש השני בירושלים .יהודים אלה מכּונים "ׁשָבֵי צִיֹון" .והיו יהודים
שהחליטו להישאר בפרס .כך נותרה קהילה יהודית בפרס ,וסיפור
מגילת אסתר מתמקד ביהודים אלה ,שנשארו בפרס.

את הצהרת ּכֹוֶרש לאנשי יהודה
אפשר לקרוא בתנ"ך  -בספר
עזרא ,פרק א .וההצהרה של
ּכֹוֶרש לעמים נוספים ּכתּובה על
גבי ִמ ְמצָא אר ֵכאֹולֹוגי הנקרא
"גליל ּכֹורש".

* ַה ַסהַר ַהּפֹוֶרה  -כינוי לאזור
בצּוַרת ֶקשֶת (כמו ַסהַר ,יֵָרחַ),
העובר מדרום לצפון לאורך
החופים המזרחיים של הים התיכון,
עד לסוריה וללבנון ,ומשם  -דרך
עמקי הנהרות ְפָּרת וחִיֶדֶקל ,עד
לחופי המפרץ הפרסי.
כדאי לעיין במפה שבעמ' .22

אז ...נחזור לסיפור שלנו במגילת אסתר ,בפרק ב ובפרק ג.

תסתכל! מה יש על
השולחן בציור?

אז לפי הציור ,מה מאפיין
את היהודים בגולה?

שמֶן על בד) ,הולנד( 1685 ,לפני כ 350-שנה)
אסתר ומרדכי ,הצייר אְַרט ו ָאן ג ֶל ְֶדר ( ֶ
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מרדכי היהודי ,מאיפה ּבָאתָ?
בפרק ב אנו קוראים על דמות חשובה במגילת אסתר  -מרדכי היהודי.
מיהו מרדכי? ומאיפה הוא מּוּכר לנו?

"א ׁיש יְהו ִּדי ָהיָה ְּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִּב ָירה ו ׁ ְּשמוֹ ָמ ְרדֳּ כַ י ֶּבן י ִָאיר ֶּבן ׁ ִש ְמ ִעי ֶּבן ִק ׁיש ִא ׁיש
ִ
י ְִמינִ יֲ :א ׁ ֶשר ָהגְ ָלה ִמירו ׁ ָּש ַליִם ִעם ַה ּג ָֹלה ֲא ׁ ֶשר ָהגְ ְל ָתה ִעם יְכָ נְ יָה ֶמ ֶל ְך יְהו ָּדה
אצר ֶמ ֶל ְך ָּב ֶבל( ":פס' )6-5
ֲא ׁ ֶשר ֶהגְ ָלה נְ בוּכַ ְדנֶ ַ ּ
 1א .לפי פס'  5בפרק ב ּ -כִתבּו את שמותיהם של אבותיו של מרדכי.
ב .שמות אבותיו של מרדכי מּוּכרים לכם? בוודאי! מיד תבינו מהיכן...
העתיקו את התרגיל הבא למחברת והשלימו את החסר:
מרדכי היה ֶצ ֱאצָא של (במחברת)  ,שהיה אביו של ָשאּול  -המלך הראשון!
"איש ימיני"  -הכוונה היא לכך שמרדכי היה ֶצ ֱאצָא לשבט (במחברת) .

חיי הקהילה היהודית בפרס
האימפריה הפרסית ,כפי שיכולנו ללמוד מפרק א (פס'  ,)22הייתה מורכבת
מעמים שונים ,שחיו במדינות שונות ,דיברו שפות שונות ,וקיימו ּפּו ְל ָחנ ִים
מסוגים שונים .המשותף לכולם היה החיים תחת השלטון הפרסי ותשלום
המיסים למלך הפרסי.
לדיון בכיתה

אֵילּו קשיים יכולים להיות לעם או לאדם שחַי בג ָלּות (לא בארצו) תחת
שלטון זר?
הקהילה היהודית אמנם השתלבה בחיים בפרס ,אבל היא הייתה שונה
מהקהילות האחרות ונ ִ ְבדְלָה מהן .הדוגמה הטובה ביותר להִשתַלבּות היא
שמותיהם של גיבורי המגילה ,אסתר ומרדכי ,אשר מקורם בשְמֹות האלים
ה ַּב ְב ִלי ִים ִאשְּתָר ומְַרדּוְך! אבל שמה הראשון של אסתר הוא שֵם עברי...
 2קִראּו את פס'  7בפרק ב  -מה היה שמה הראשון של אסתר?

אז אם אני ָאגּור ְּבאֶֶרץ
אחרת י ְ ַשנּו ,גם לי את השֵם?

אֶה ...זה בהחלט אפשרי!

אז מדוע רצה המן להשמיד את היהודים?

פרק ג

בפרק ג מסּוּפר כי הרעיון של המן להשמיד את כל היהודים נולד לאחַר
המפגש של המן עם איש אחד מתוך הקהילה היהודית  -מרדכי היהודי.

פס' :1

 3קִראּו פס'  2-1בפרק ג:
א .לפי פס'  - 1מה היה המעמד של המן בארמון המלך?
ב .לפי פס'  - 2כיצד ציווה המלך על כל עבדיו להתנהג ּכְלּפֵי המן?
ג .לפי פס'  - 2במה שונה התנהגותו של מרדכי מהתנהגותם של
שאר עבדי המלך?

קידם את המן ומינה אותו
לשר הבכיר בממלכה.

ִ ּגדַּ ל [ ]...וַ יְנַ ּ ְ ׂש ֵאה וַ ּי ֶ ָׂשם ֶאת
ש ִרים -
ִּכסְ אוֹ ֵמ ַעל ָּכל ַה ּ ָ ׂ
פס' :2

עוֹ בֵ ר ֵאת ִמצְ וַ ת ַה ֶּמלֶ ְך

-

עובר על הפקודה של
המלך ,לא מקיים אותה.
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 4א .לפי פס'  - 4-3מה ההסבר של מרדכי לגבי התנהגותו?
ב .לפי ההסבר של מרדכי  -את מי היהודים מקבלים כ ַסמְכּות?
ואת מי הפרסים מקבלים כסמכות?
לדיון בכיתה

לפי ההסבר שהסביר מרדכי  -מה הם הקשיים שעלּולים להיו ָוצֵר
ליהודים המאמינים בה' וחיים תחת השלטון הפרסי?
כאשר המן כועס על מרדכי  -הוא רוצה להעניש לא רק את מרדכי
היהודי אלא את כל העם היהודי:

ֹאמר ָה ָמן ַל ֶּמ ֶל ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש י ׁ ְֶשנוֹ ַעם ֶא ָחד ְמפֻ ָ ּזר ו ְּמפ ָֹרד ֵּבין ָה ַע ִּמים ְּבכֹל
"וַ ּי ֶ
ְמ ִדינוֹ ת ַמ ְלכו ֶּת ָך וְ ָד ֵת ֶיהם ׁשֹנוֹ ת ִמ ָּכל ָעם וְ ֶאת דָּ ֵתי ַה ֶּמ ֶל ְך ֵאינָ ם ע ִ ֹׂשים וְ ַל ֶּמ ֶל ְך
יחם( ":פרק ג ,פס' )8
ֵאין ׁש ֶֹוה ְל ַה ִּנ ָ
 5קִראּו את פס'  .8בפסוק זה המן מציג שני מאפיינים י ִיחּו ִדי ִים של
הקהילה היהודית  -בשֹונה מהעמים האחרים שהיו תחת השלטון
הפרסי.
א .מה הם המאפיינים הי ִיחּו ִדי ִים של הקהילה היהודית לפי דברי המן?
ב .כיצד יכולים מאפיינים אלה של היהודים ְל ַאי ֵם על השלטון הפרסי?

המן הרשע  -מי אתה?
ייתכן שהעֹוי ְנּות בין המן לבין היהודים החלה זמן רב לפני שמרדכי
היהודי סֵירב להשתחוֹות להמן ...רמז לכך ניתן למצוא בפרק ג ,פס' ,1
"ה ָמן ֶּבן ַה ְּמ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ י".
שָם מכּונה המן ָ

פס' :4

ְּכ ָא ְמ ָרם ֵאלָ יו יוֹ ם וָ יוֹ ם -
כאשר אמרו לו דברים
אלה מדי יום.

ֲהי ַַע ְמד ּו דִּ בְ ֵרי ָמ ְרדֳּ כַ י

-

האם יתקיימו דבריו?
האם יּוכל לעמוד בסֵירּובֹו
תחֲוֹות להמן?
ש ַ
ה ְ
ל ִ
פס' :8

וְ ָד ֵת ֶיהם ׁשֹנוֹ ת

 -וחוקיהם

שונים.

דָּ ֵתי ַה ֶּמלֶ ְך
יחם -
וְ לַ ֶּמלֶ ְך ֵאין ׁש ֶ ֹוה לְ ַה ִּנ ָ
 -חּוֵקי המלך.

לא כדאי למלך להשאירם
בחיים.

למה מרעישים ברעשנים
כשקוראים במגילה
את שמו של המן?
כי ּכתּוב שצריך ל ִ ְמחֹות
את ֵזכֶר עמל ֵק!
אז מרעישים כך שלא
נשמע את שמו של המן.
ולמה אוכלים את
האוזניים של המן
בפורים?

אג ָג ִי"?
מה זה " ֲ
מל ֵק ,כפי
מל ֵק .עֲ ָ
אג ָג היה מלך עֲ ָ
בשמואל א ,בפרק טו ,מסופר כי ֲ
שמסּוּפר בספר דברים (פרק כה ,פס'  ,)18-17היה עַם של נ ַו ָוִדים אשר
תקף את בני ישראל כשיצאו ממצרים .בגלל אותה תקיפה ציווה
מל ֵק.
ה' על עם ישראל להחרים את עֲ ָ
ובחזרה לספר שמואל :במלחמה שניטשה בין בני ישראל בהנהגתו
מל ְ ָּכ ם  -שאּול ריחֵם
אג ָג ַ
מל ֵק בהנהגתו של ֲ
של שאּול המלך לבין עֲ ָ
אג ָג מלך עֲמל ֵק ,ולא הרג אותו .שמואל הנביא כעס על שאּול
על ֲ
אג ָג
על כך שלא מילא את הצַו האלוהי ,והוא הרג בעצמו את ֲ
העֲמל ֵקי.
ובחזרה למגילת אסתר...

 6לפי ההסבר שקראנו  -כיצד בסיפור מגילת אסתר יש סגירת מעגל
עם סיפור שאּול ומלך עמלֵק?
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מגילת אסתר

לא באמת אוכלים את האוזניים
של המן! מקורן של העוגיות
שנקראות "אוזני המן" הוא במאכל
עממי שהיה מקובל בגרמניה
ובאוסטריה ונקרא "מֹוהן טַאשֶן"
(מֹוהן  -פרג ,טַאׁשֶן  -כיס).
המאכל הזה דומה קצת לאוזניים,
ושמו דומה קצת ל"אוזני המן".

 .3איזה יופי ,יש לי אופי!
בפרקים הקודמים למדנו על סיפור המגילה ,על פרס ועל חיי הקהילה
היהודית בפרס .בפרק זה נתמקד בשתי דמּויֹות הנשים במגילה  -ו ַשתִי
המלכה ואסתר המלכה.

ו ַשתִי המלכה
דמותה של ו ַשתִי מופיעה רק בפרק א (מכיוון שבסופו ,כפי שאתם
יודעים ,היא מפוטרת .)...לכן את המידע אודותיה נקרא רק בפרק א
במגילה.
 1קִראּו בפרק א ,פס' .9
א .מי הייתה ו ַשתי?
ב .מי הוזמן למשתה שהיא ערכה?

פס' :11

"לְ ָהבִ יא ֶאת וַ ׁ ְש ִּתי ַה ַּמלְ ָּכה
לִ פְ נֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ְּבכֶ ֶתר ַמלְ כוּת
[ ":]...חז"ל מפרשים:
ְּ"בכֶ ֶתר ַמלְ כוּת"  -בלבד
וללא כל בגדים אחרים על
גופה (תלמוד בבלי ,מסכת מגילה,
דף יב ,עמוד ב).

פרק א
פס' :12

וַ ְּת ָמ ֵאן  -סֵירבה ,לא הסכימה.

פס' :16

לֹא ַעל ַה ֶּמלֶ ְך לְ בַ דּ וֹ ָעוְ ָתה
וַ ׁ ְש ִּתי  -לא רק למלך גרמה

 2קִראּו בפרק א ,פס' .11-10
א .מה דורש המלך מהמלכה? מדוע הוא דורש זאת ממנה?
ּבַססּו את תשובתכם על ציטּוט מתאים מהפסוקים  .
ב .מה דעתכם על הדרישה של אחשוורוש מו ַשתי?
ג .האם לדעתכם הייתה ו ַשתי צריכה להיענות לדרישה?
(במחברת)
(במחברת)
שני..........
אחד .........מצד
		 מצד

לנשות המדינה דבר
התנהגותה של המלכה...

 3קִראּו פס'  .12האם ו ַשתי הסכימה לדרישת המלך?

לְ ַהבְ זוֹ ת

המלכה עָוֶול.

פס' :17

ִּכי יֵצֵ א ְדבַ ר ַה ַּמלְ ָּכה ַעל
ָּכל ַה ָּנ ׁ ִשים  -כאשר יִיוָוַדע
 -ל ְבַזֹות.

פס' :18

לדיון בכיתה

וּכְ ֵדי ִּב ָ ּזיוֹ ן וָ ָקצֶ ף  -הנשים

מה ו ַשתי "הפסידה"? ומה היא "הרוויחה"? ומה אתם חושבים על ו ַשתי?

יגרמו לביזיון הגברים ובכך
יכעיסו אותם.
פס' :19

מה יגידו על הגברים?!?  

ִאם ַעל ַה ֶּמלֶ ְך טוֹ ב

תגובתו הראשונה של המלך היא ּ -כַעַס" :וַ ּי ְִקצֹף ַה ֶּמ ֶל ְך ְמאֹד וַ ֲח ָמתוֹ
ָּב ֲע ָרה בוֹ ( ":פס'  .)12אבל מה עושים עם הּכ ַעס?

ְדבַ ר ַמלְ כוּת  -פקודה בעלת
תוקף חוקי .צו מלכותי.

כיצד ֵמג ִיב אחשוורוש לסֵירּובה של ו ַשתי?

בפס'  15-13המלך מבקש את עצת ׂשָָריו .בפסוקים הבאים מְמּוכן,
אחד מׂשֵָרי המלך ,מציג בדבריו ֶהּבֵט שלא חשבנו עליו ביחס למעשה
של ו ַשתי .נבחן מהו ה ֶהּבֵט שהוא מציג.

 -אם

נראה לך טוב ,נכון.

ְּב ָד ֵתי פָ ַרס ו ָּמ ַדי

 -בחּוקי

הממלכה.
וְ לֹא י ֲַעבוֹ ר  -תֹוְקּפֹו של
החֹוק לא יתבטל.

לִ ְרעו ָּת ּה

 -לאישה אחרת.

 4קִראּו פס'  - 18-16לפי דברי מְמּוכן ,מה עלול לקרות כתוצאה
מההתנהגות של המלכה ,ו ַשתי? מי עלול להיפגע?

פס' :20

 5קִראּו פס'  .20-19הסבירו  -מהי הצעתו של ממּוכן? מהי מטרת
הצעתו?

י ְִּתנ ּו י ְָקר  -יתנו כבוד וחשיבּות.

ּ ִפ ְתגָ ם ַה ֶּמלֶ ְך  -פקודת
המלך ,גז ֵרת המלך.
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פרק ב

לדיון בכיתה

א .ממּוכן אומר ]...[" :ו ַּמ ְלכו ָּת ּה י ִֵּתן ַה ֶּמ ֶל ְך ִל ְרעו ָּת ּה ַה ּטוֹ ָבה ִמ ֶּמ ָּנה":

(פס' )19

מהי אישה "טובה" ,לפי המלך וׂשָָריו?
ב .לסיכום דמותה של ו ַשתי:
 אֵילּו שמות תואר מתאימים לתיאור דמותה של ו ַשתי? את מי אתם מצדיקים  -את אחשוורוש או את ו ַשתי? נ ַמקּו אתעמדתכם.

פס' :7
א ֵֹמן  -מגֵדל ,מטפל
ומחנך.
פס' :8

וּבְ ִה ָּקבֵ ץ

 -כאשר נקבצו,

נאספו.

ֶאל יַד

 -על ידי.

פס' :9

אסתר המלכה

וַ ִּת ּ ָ ׂשא ֶחסֶ ד לְ פָ נָ יו

מפגש ראשון  -פרק ב

וַ יְבַ ֵהל ֶאת ַּת ְמרו ֶּק ָיה וְ ֶאת
ָמנוֹ ֶת ָה  -מיהר לספק לה

 -מצאה

חן בעיניו.

בפרק ב אנו פוגשים את אסתר (הדסה) ,בת דֹודֹו (או ַא ְחי ָינ ִיתֹו) של
מרדכי היהודי ,אשר חיה איתו בשּושן.
 6קִראּו בפרק ב ,פס'  .7אֵילּו דברים אפשר ללמוד מהפסוק על אסתר?
 7קִראּו בפרק ב ,פס'  .10-7בפסוקים אלה אסתר מצטיירת כ ַצי ְיתָנית.
א .אֵילּו דוגמאות מתוך הפסוקים מלמדות על התנהגותה הצַייתָנית
של אסתר?
ב .מדוע ,לדעתכם ,אסתר ְמ ַצי ֶיתֶת במקרים אלה?

תמְרּוקים ,תכשירי
את ה ַ
היופי ,ואת מנות האוכל
המגיעים לה.

וַ י ׁ ְַש ֶּנ ָה וְ ֶאת נַ ֲערוֹ ֶת ָיה
לְ טוֹ ב ֵּבית ַה ָּנ ׁ ִשים  -שומר
הנשים נתן לאסתר
ולנערותיה יחס שונה ,טוב
יותר ,בבית הנשים.
פס' :10

ֲא ׁ ֶשר לֹא ַת ִ ּגיד

 -לא

סיפרה.

ברור שאסתר
ַציְיתָנית!
למה זה ברור?!

כי באותה תקופה הגברים שלטו
במשפחה .ומכיוון שאביה של אסתר
נפטר  -היא עברה לאחריותו של בן
הדוד שלה .וכאשר היא תתחתן -
היא תהיה באחריותֹו של בעלה...

פרק ד
מזל שהיום
זה אחֶֶרת...

מפגש שני  -פרק ד

בשעה טובה ,אסתר נבחרה למלכה! ובאותו הזמן ,מחוץ לארמון,
פִּרסֵם המן את הצו על השמדת היהודים בממלכה .מרדכי היהודי,
בן הדוד (או הדֹוד) של אסתר ,הביא את הבשורה המָָרה לידיעתה
של אסתר ,אשר הייתה בתוך הארמון וכלל לא ידעה על התכנית!
 8א .קִראּו בפרק ד ,פס'  .8מהי בקשתו של מרדכי מאסתר?
ב .קִראּו את תשובת אסתר בפס'  .11אסתר סֵירבָה לבקשתו של
מרדכי .מהו הנימוק של אסתר?
לדיון בכיתה
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האִם התנהגותה של אסתר במקרה זה דומה להתנהגותה במקרים
הקודמים או שונה ממנה? במה היא שונה? ובמה היא דומה?
מגילת   
אסתר

פס' :8

לְ ַה ְראוֹ ת ֶאת ֶאסְ ֵּתר

-

להראות לאסתר.

פס' :10
וַ ְּתצַ ֵ ּוה ּו ֶאל ָמ ְרדֳּ כָ י -
חתָה אותו להעביר
הנ ְ ֲ
ִ
דבריה למרדכי.

וְ ַעם ְמ ִדינוֹ ת ַה ֶּמלֶ ְך  -בני
העמים והמדינות אשר
בשליטת המלך.
יוֹ ְד ִעים ֲא ׁ ֶשר  -יודעים כי...

ֲא ׁ ֶשר לֹא י ִָּק ֵרא

 -מבלי

שיקראו לו.
ַא ַחת דָּ תוֹ לְ ָה ִמית  -דין
אחד לו ,גורלו נחרץ -
ל ָמּות.
לְ בַ ד ֵמ ֲא ׁ ֶשר  -מלבד
מקרים שבהם...

בפס'  14-13בפרק ד ,מרדכי פונה אל אסתר בכמה נימוקים שונים.
(את ניתוח הנימוקים כבר עשינו בפרק " ,3ונהפוך הוא" ).הפעם הפְּ נ ִיי ָה
אל אסתר היא בדרך של שִכנּועַ ,ולא בדרך של דרישה או ַהנ ְ ָחי ָה.
בסופו של דבר ,אסתר מקבלת את דברי מרדכי ומחליטה לעשות
שר ָא ַב ְד ִּתי ָא ָב ְד ִּתי" היא אומרת (פס' .)16
מעשה ,בחשש רב ]...[" ...וְ כַ ֲא ׁ ֶ
אבל איך היא תבצע את המשימה? מיד נגלה...
מפגש שלישי  -פרקים ה ,ז

 9א .תזכורת  -מהי המטרה של אסתר ב ְּפנ ִיי ָה למלך אחשוורוש?
ב .קִראּו פרקים ה,ז  -בתנ"ך או בקומיקס (או בשניהם).
מהי ,להבנתכם ,תכניתה של אסתר?

(במחברת)

מה פתאום אסתר
עושה עכשיו משתֶה?
מה זה קשור?

(במחברת)

חכה ...חכה...

ג .באֵילּו כלים ,תכונות ,מיומנויות ,ידע ,השתמשה אסתר כדי
להשיג את מטרתה?
 10לסיכום דמותה של אסתר:
אֵילּו שְמֹות תֹואַר מתאימים לתאֵר את דמותה של אסתר?
לסיכום  -איזה יופי ,יש לי אופי!

 11בפרק זה עסקנו בדמויותיהן של שתי נשים בכירות בממלכה -
ו ַשתִי ואסתר  -המתמודדות עם בעיות שונות בדרכים שונות.
א .במה שתי הדמויות דומות? ובמה הן שונות?
ב .מה הם הרווחים ומה הם המחירים של כל אחת מדרכי הפעולה
של הנשים?
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 ..." .4וְנַהֲפֹוְך הּוא "...
במגילת אסתר מתרחשים כמה היפוכים .בפרק זה נעסוק בשלוש שאלות:
האחת :מה התהפך בסיפור המסּוּפר במגילה?
השנייה :כיצד התרחש ההיּפּוך?
השלישית :איפה ה' בסיפור?

מה התהפך בסיפור?

זה הפוך בטעות?!

לא! זה בכוונה!

לדיון בכיתה

לפני שנבדוק דוגמאות ל"היּפּוכים" במגילת אסתר  -הִיזָכְרּו אתם:
מה התהּפֵך בסיפור המגילה?
היפוך בגורל היהודים

כפי שאנחנו כבר יודעים ,המן הרשע הכריז על השמדת היהודים
בכל רחבי הממלכה ,אולם בסופו של דבר המצב התהפך ...נקרא על
התַ הּפּוכֹות שעברו על תכניתו של המן בפסוקים הבאים:

 "וְ נִ ׁ ְשלוֹ ַח ְספָ ִרים ְּביַד ָה ָרצִ ים ֶאל ָּכל ְמ ִדינוֹ ת ַה ֶּמ ֶל ְך ְל ַה ׁ ְש ִמיד ַל ֲהרֹג ו ְּל ַא ֵּבדֶאת ָּכל ַה ּיְהו ִּדים ִמ ַּנ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ַטף וְ נָ ׁ ִשים ְּביוֹ ם ֶא ָחד ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָע ָ ׂשר ְלח ֶֹד ׁש
ּש ָל ָלם ָלבוֹ ז( ":פרק ג ,פס' )13
ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ו ׁ ְ
 "ו ִּב ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר ח ֶֹד ׁש הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ִּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָע ָ ׂשר יוֹ ם בּ וֹ ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּג ַיע דְּ ַברַה ֶּמ ֶל ְך וְ ָדתוֹ ְל ֵה ָעשֹוֹ ת ַּב ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ִ ׂש ְּבר ּו אֹי ְֵבי ַה ּיְהו ִּדים ִל ׁ ְשלוֹ ט ָּב ֶהם וְ נַ ֲהפוֹ ְך
יהם( ":פרק ט ,פס' )1
הוּא ֲא ׁ ֶשר י ׁ ְִש ְלט ּו ַה ּיְהו ִּדים ֵה ָּמה ְּבשׂ נְ ֵא ֶ
 1הִיּפּוך בגורל היהודים:
קִראּו את פס'  13בפרק ג ואת פס'  1בפרק ט.
א .מהו הביטוי (בפרק ט) המבטא את ההיפוך שחל במצבם של היהודים?
ב .כעת הַסבירּו :מה התהּפֵך?
 2היּפּוך במצב הרוח של היהודים:
לאחַר שהמן הכריז על השמדת היהודים ,היהודים נהגו במנהגי אבֵלּות.
א .קִראּו פרק ד פס' " :3ו ְּבכָ ל ְמ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה ְמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר דְּ ַבר ַה ֶּמ ֶל ְך

וְ ָדתוֹ ַמ ִ ּג ַיע ֵא ֶבל ָ ּגדוֹ ל ַל ּיְהו ִּדים וְ צוֹ ם ו ְּבכִ י ו ִּמ ְס ּ ֵפד ַ ׂשק וָ ֵאפֶ ר י ַ ֻּצע ָל ַר ִּבים":
הַעתיקּו למחברת את המילים המתארות את תגובת היהודים
לבשורה הרעה.

פרק ג ,פס' :13

וְ נִ ׁ ְשלוֹ ַח סְ פָ ִרים ְּביַד
ָה ָרצִ ים  -נשלחו מכתבים
בידי השליחים.

ַטף
ּשלָ לָ ם לָ בוֹ ז  -ומותר
וׁ ְ
 -ילדים.

ל ִבְזֹוז ,לקחת ,את רכושם
של היהודים.
פרק ט ,פס' :1

ֲא ׁ ֶשר ִה ִ ּג ַיע דְּ בַ ר ַה ֶּמלֶ ְך
וְ ָדתוֹ לְ ֵה ָעשֹוֹ ת  -כאשר
הגיע העת לבצֵע את צו
המלך.

ַּביּוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ִ ׂש ְּבר ּו אֹיְבֵ י

ַה ּיְהו ִּדים לִ ׁ ְשלוֹ ט ָּב ֶהם -
ביום שבו קיוּו ,ציּפּו ,אויבי
היהודים לשלוט ביהודים.
וְ נַ ֲהפוֹ ְך הוּא  -והמצב
התהפך.

ֲא ׁ ֶשר י ׁ ְִשלְ ט ּו ַה ּיְהו ִּדים
יהם  -והיהודים
ֵה ָּמה ְּבשׂ נְ ֵא ֶ
הם שהחלו לשלוט.

30

מגילת אסתר

ב .לאחַר הצלת היהודים ,היהודים הגיבו בצורה ...הפוכה!
קִראּו פרק ח פס' "ַ :16ל ּיְהו ִּדים ָהי ְָתה אוֹ ָרה וְ ִ ׂש ְמ ָחה וְ ָ ׂששֹן וִ ָיקר":
הַעתיקּו למחברת את המילים המתארות את תגובת היהודים
לבשורה הטובה.

 3ועוד היּפּוך  -יום העצב הופך ליום שמחהִ ]...[" :מ ּיָגוֹ ן ְל ִ ׂש ְמ ָחה
ו ֵּמ ֵא ֶבל ְליוֹ ם טוֹ ב [( "]...פרק ט ,פס' )22
א .קִראּו שוב פרק ג פס'  - 13מהו התאריך שבו תִ כְנ ֵן המן להרוג
את היהודים?
ב .קִראּו פרק ט פס'  - 1מהו התאריך שבו התהּפֵך גורלם של היהודים?
ג .כעת ּכ ִתבּו  -מהו ההיּפּוך?

"לַּיְהּוִדים ָהיְתָה אֹוָרה ו ְ ִׂש ְמחָה
ו ְ ָׂשש ֹן וִיָקר"...
אה ,זה כמו השיר!

נכון ,זה המקור של השיר!

ארור המן וברוך מרדכי

כפי שאתם ודאי זוכרים ,מרדכי והמן היו אויבים .מרדכי לא הסכים
להשתחוֹות להמן .בתגובה  -המן כעס מאוד ורצה להרוג את מרדכי
ואת כל היהודים .והנה ,דווקא בין מרדכי היהודי לבין המן האויבים -
קרו כמה מקרים של היּפּוך בסיפור...
 4הוא גדול? הוא גדול!

"א ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִ ּגדַּ ל ַה ֶּמ ֶל ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש
א .קִראּו פרק ג ,פס' ַ :1
		 ֶאת ָה ָמן ֶּבן ַה ְּמ ָד ָתא ָה ֲאגָ גִ י וַ יְנַ ּ ְ ׂש ֵאה ּו וַ ּי ֶ ָׂשם ֶאת ִּכ ְסאוֹ ֵמ ַעל ָּכל ַה ּ ָ ׂש ִרים
ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ":
לפי פסוק זה  -מי היה הׂשָר הבכיר ביותר במגילה?

ב .קִראּו פרק ט ,פס' "ִּ :4כי גָ דוֹ ל ָמ ְרדֳּ כַ י ְּב ֵבית ַה ֶּמ ֶל ְך וְ ׁ ָש ְמעוֹ הוֹ ֵל ְך
		 ְּבכָ ל ַה ְּמ ִדינוֹ ת ִּכי ָה ִא ׁיש ָמ ְרדֳּ כַ י הוֹ ֵל ְך וְ גָ דוֹ ל":
לפי פסוק זה  -מי היה השר הבכיר ביותר?
ג .כעת ּכִתבּו :מה התהפך?

 5כבודָּ ]...[" ...ככָ ה ָיֵע ֶ ׂשה ָל ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמ ֶל ְך ָחפֵ ץ ִּב ָיקרוֹ ["]...
קראו בפרק ו ,פס'  .11-1בפסוקים אלה אחשוורוש רוצה לתת כבוד
לאיש מסוים.
א .מי האיש שהמלך מתכוון אליו?    
ב .מי האיש שהמן חושב שהמלך מתכוון אליו?
גּ .כִתבּו במילים שלכם :מה ההיפוך שהתרחש כאן?

כדאי לשים לב למילים
מאותו השורש ,שחוזרות
גם בפרק ג  -פס' ,1
וגם בפרק ט  -פס' .4

פרק ג ,פס' :1

ִ ּגדַּ ל
וַ יְנַ ּ ְ ׂש ֵאה ּו וַ ּי ֶ ָׂשם ֶאת ִּכסְ אוֹ
ֵמ ַעל ָּכל ַה ּ ָ ׂש ִרים ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ
 -קידם.

 קידם אותו וקבע שיתפוסמקום בראש השרים.
פרק ו ,פס' :6

יקרוֹ  -רוצה לכבד
ָחפֵ ץ ִּב ָ
אותו ולהגדיל את מעמדו.

אני חפץ ּבִיָקרֹו של...
(במחברת)

י ְַח ּפֹץ
לַ ֲעשֹוֹ ת י ְָקר  -לעשות כבוד.
 -ירצה.

המלך ודאי חפץ ּבִיָקרֹו של...
(במחברת)
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 6מי תלוי על העץ? תלוי...
ֹאמר לוֹ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ כָ ל א ֲֹה ָביו י ֲַעשׂ ּו ֵעץ
א .קִראּו בפרק ה ,פס' " :14וַ ּת ֶ

ָ ּגב ַֹּה ֲח ִמ ּׁ ִשים ַא ָּמה ו ַּבבּ ֶֹקר ֱאמֹר ַל ֶּמ ֶל ְך וְ י ְִתל ּו ֶאת ָמ ְרדֳּ כַ י ָע ָליו ["]...

לפי פסוק זה  -את מי תכננו המן ,זרש ואוהבי המן לתלות על
העץ?
רש ְל ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכה
ֹאמר ַה ֶּמ ֶל ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ ׁ
ב .קִראּו בפרק ח ,פס' " :7וַ ּי ֶ

ו ְּל ָמ ְרדֳּ כַ י ַה ּיְהו ִּדי ִה ֵּנה ֵבית ָה ָמן נָ ַת ִּתי ְל ֶא ְס ֵּתר וְ אֹתוֹ ָּתל ּו ַעל ָה ֵעץ
["]...
קִראּו גם בפרק ט ,פס'  ]...[" :13וְ ֵאת ֲע ֶ ׂש ֶרת ְּבנֵ י ָה ָמן י ְִתל ּו ַעל
ָה ֵעץ":

לפי פסוקים אלה  -את מי תלו לבסוף על העץ?
ג .כעת ּכ ִתבּו :מה ההיּפּוך שהתרחש כאן?
 7ארור המן וברוך מרדכי:
ב ַתלְמּוד ה ַּב ְבלִי* מוקדשת מסכת "מגילה" לדיונים הקשורים
במגילת אסתר ובחג פורים .שם אמרו חז"ל:

תרגיל בחשבון:
לפי פרק ה פס' :14
מה גובה העץ?
אמה = כ 45-ס"מ.
אם כך ,מה היה גובהו
של העץ שעליו תכנן
המן לתלות את מרדכי?
מטְִריָה (ערך
תרגיל בג ִי ַ
אותיות במספרים):
 .1חַשבּו :מה הגימטריה
של המילים "אָרּור המן"?
 .2חַשבּו :מה הגימטריה
של המיליםּ" :בָרּוְך
מרדכי?"

"חייב אדם ְל ִה ְת ַּב ֵסם [להשתכר] בפורים ַעד לֹא י ַָדע בין ָארוּר ָה ָמן ְל ָברו ְּך
מרדכי" (תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף ז עמוד ב)
א .מהו הכינוי של חז"ל להָמן?
ב .מהו הכינוי של חז"ל למרדכי?
ג .הסבירו במילים שלכם :לפי חז"ל  -מה צריך לעשות בפורים?
ד .הַסיקּו מדברי חז"ל :מהו ההיּפּוך שצריך לעשות בפורים? מדוע?

*תַלְמּוד ַּב ְבל ִי  -קובץ ספרים חשוב
בתרבות היהודית .יש בו גם חוקים
וגם סיפורים ואגדות ,שנאמרו
ונכתבו על ידי חכמים יהודים שחיו
בבבל לפני כ 1,500-שנה.

כיצד התרחש ההיפוך?
בפרק ג מסופר כי מרדכי היהודי סירב להשתחוֹות ל ָהמָן ,ובתגובה,
המן החליט לעשות מעשה  -להשמיד את היהודים .בפס'  7מסופר
כי המן קבע את התאריך לביצוע התכנית ,וכי הדבר נעשה באמצעות
ַה ָּפלַת ּפּור ,גֹוָרלִ ]...[" :ה ּ ִפיל ּפוּר הוּא ַהגּוֹ ָרל ִלפְ נֵ י ָה ָמן ִמ ּיוֹ ם ְליוֹ ם ו ֵּמח ֶֹד ׁש

ְלח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר":

שיטת ַה ָּפלַת הּפּור לא הייתה רעיון מקורי של המן; בתקופות קדומות
נהגו לקבל החלטות חשובות ,כמו מינוי שרים או יציאה למלחמה,
בדרך של ַה ָטלַת גורל.
גם בתנ"ך מסופר על כמה מקרים של קבלת החלטות בדרך של גורל
והגרלה .לדוגמה :לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל ,חילקו את
הנחלֹות בין השבטים בדרך של הגרלה (מסופר על כך בספר יהושע,
פרקים יד-יט).
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מה? מותר לשתות בפורים
ולהשתּכֵר כמה שרוצים?!

ממש לא!
רבי יוסף חביבא ,אשר חי
בספרד במאה ה ,15-כתב:
"ולא שישתגע ב ִׁש ְכרּותֹו
ויימשך אחַר ְׂשחֹוק וקלּות ראש
וניּבּול פה ,שאין זה שמחה
אלא הֹוללּות ו ִס ְכלּות".
( ִס ְכלּות  -טיפשּות)

כיצד הטילו גורל עמים שונים במהלך ההיסטוריה?
כשהּבַבְל ִים רצו לצאת למלחמה הם השתמשו ב"גורל החיצים"  -הם
היו כותבים על חיצים שמות של ערים אפשריות לכיבוש ,שולפים
חֵץ ,ולפי החֵץ היו מחליטים איזו עיר לכבוש .הרומים היו מטילים
אבני גורל בצבעי שחור ולבן .והסינים היו מניחים אותיות בתוך גביע,
שולפים אותיות ומנסים "לקרוא את הגורל".

אפילו כשהוקמה העיר תל אביב השתמשו מְִקימֶי ָה
בהגרלה! בשנת  1909החליטה קבוצת יהודים להקים
שכונה חדשה בשם "אחוזת בית" ,צפונית לעיר יפו.
שכונה זאת הפכה לימים לעיר תל אביב .כדי להחליט
איפה תגור כל משפחה ,ערכו הגרלה שּכּונ ְתָה "הגרלת
הצְ ָדפִים" .כך הוגרלו  60מגרשים בין  60משפחות
בתמונה :הגרלת הצדפים  -אחוזת בית1909 ,

דיון בכיתה

אֵילּו דוגמאות נוספות יש היום להטלת גורל? האם אתם מחליטים
החלטות לפי גורל? אֵילּו החלטות ,לדוגמה? מה הם היתרונות ומה הם
החסרונות של קבלת החלטות באמצעות גורל?
אז איך קרה היפוך הגורל בסיפור מגילת אסתר?!
קִראּו את פרק ד  -בתנ"ך או בקומיקס .בפרק זה מביא מרדכי לידיעתה
של אסתר את הבׂשורה המָָרה על תכניתו של המן להשמיד את
היהודים .אסתר ,שהייתה בארמון המלך ,לא ידעה על כך כלל!

פס' :16

 8קִראּו פרק ד פס'  - 8מה ביקש מרדכי מאסתר? למי דאג מרדכי?

ְּכנוֹ ס

 9קִראּו פרק ד פס'  - 11בפסוק זה סֵירבה אסתר לבקשת מרדכי.
מה היה הנימוק של אסתר לסֵירּוב? למי דאגה אסתר?
בתשובתו של מרדכי לאסתר בפס'  ,14מרדכי מציג שלוש סיבות מדוע
עליה לִפנֹות למלך אחשוורוש:
 "[ֶ ]...רוַ ח וְ ַה ָ ּצ ָלה י ֲַעמוֹ ד ַל ּיְהו ִּדים ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר ["]...ֹאבד ּו ["]...
 "[ ]...וְ ַא ְּת ו ֵּבית ָא ִב ְיך ּת ֵ "[ ]...ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ִאם ְל ֵעת ָּכזֹאת ִה ַ ּג ַע ְּת ַל ַּמ ְלכוּת": 10א .איזה מהנימוקים מתייחס לטובתה האישית של אסתר?
ַצטְטּו את הפסוק המתאים.
ב .איזה מהנימוקים מתייחס לטובת העם היהודי כולו?
ַצטְטּו את הפסוק המתאים.
ג .איזה מהנימוקים של מרדכי מתייחס לאחריות האישית של
אסתר? ַצטְטּו את הפסוק המתאים.

פרק ד
פס' :11

לְ בַ ד ֵמ ֲא ׁ ֶשר

 -חוץ מ...

ַּ -כ נ ֵסַ ,קּבֵץ את

כולם.

מה זה " ִמ ָמקֹום ַאחֵר"?

חז"ל וגם "תרגום ה ִׁש ְבעִים",
תרגום התנ"ך ליוונית,
מסבירים את הביטוי
"מקום אחר" כרמז לה'.
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 11מדוע מרדכי חושב שאסתר אחראית לפתרון הבעיה של העם כולו?
 12קִראּו פרק ד ,פס' .17-15
א .האִם מרדכי הצליח לשכנע את אסתר?
ב .האִם אסתר יוצאת למשימה בביטחון או בחשש?
ּבַססּו את תשובתכם על ציטּוט מתאים מהפסוקים.

התשובה של אסתר היא
ממש 'על החיים ועל המוות'!

איפה ה' בסיפור? ֶ " -ה ְסתֵר פנים"
סתֵר ּפ ִָנים"?
מהו "הֶ ְ
אולי שמתם לב לכך ששֵ ם ה' לא מופיע במגילה אפילו פעם אחת!
המקום הכי קרוב לרמז על נוכחותו של ה' במגילה הוא בפרק ד,

פס' ֶ ]...[" :14רוַ ח וְ ַה ָ ּצ ָלה י ֲַעמוֹ ד ַל ּיְהו ִּדים ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר [ ."]...אבל
זהו רק רמז .חז"ל וגם "תרגום השבעים" ,תרגום התנ"ך ליוונית,
מסבירים את הביטוי "מקום אחר" כרמז לה'.
מדוע מפתיע ששֵ ם ה' לא מוזכר במגילה? ראשית ,מכיוון שהמגילה
היא אחד מספרי התנ"ך (ספר שבו ה' הוא דמות מרכזית) .שנית,
מכיוון שקרה פה נ ֵס  -הצלת היהודים .האם ייתכן שקרה נ ֵס
בלי התערבותו של ה'? ואִם ה' עשה נ ֵס  -מדוע שמו לא מוזכר
במגילה? ואם שם ה' לא מופיע במגילה  -האִם זה אומר שה' אינו
ח בסיפור?
נֹוכ ֵ ַ
היהודים בגולה (מחוץ לארץ
אחד ההסברים לכך הוא שבחייהם של
ִ
סתֵר ּפָנים" :קשר שאינו גלוי
ישראל)  -ה' נֹוכ ֵחַ ,אבל בדרך של "הֶ ְ
(כמו נבּואה או התגלּות) ,אלא הוא קשר חָבּוי .כלומר :גם אִם שֵ ם
ה' אינו מופיע במגילה ונראה כאילו ה' אינו ָקשּור להצל ַת היהודים
סתָָרה .אז איפה הוא?
 ה' נֹוכ ֵחַ ,אבל בדרך של הַ ְיש המפרשים את צירופי המקרים השונים במגילה כדרכו של ה'
להיות נֹוכ ֵח במגילה :במקרה בחרו באסתר למלכה?! במקרה שמע
מרדכי את מזימת ּבִג ְתָן ותֶֶרש להרוג את המלך?! במקרה איפשר
אחשוורוש לאסתר לגשת אליו?! כלומר ,צירופי המקרים במגילה
סתֵר פנים".
הם רמז לנוכחותו של ה' במגילה ,בדרך של "הֶ ְ
פירוש מעניין לנושא הֵעֵָדר שמו של ה' במגילה מופיע בדברי
חז"ל:

"נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת ַה ֶּמ ֶל ְך" (מגילת אסתר ,פרק ו פס'  - )1שנת ַמ ְלכּ וֹ של עולם
[כינוי לה']

(מסכת מגילה ,דף טו עמוד ב).

 13א .לפי הסיפור במגילה  -מיהו המלך בפרק ו פס' ?1
ב .לפי פירוש חז"ל  -מיהו באמת המלך במגילה?
ג .כיצד פירוש חז"ל מתמודד עם נושא ֵה ָעדֵר שמו של ה' במגילה?
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ה' נֹו ֵכ ַח במגילה?

נֹו ֵכחַ ,אבל נסתר!

לסיכום הפרק

בסיפור היהודים במגילה קראנו על שלושה כוחות .כוח אחד  -כוח
הגורל .כוח שני  -כוח האחריות האישית .כוח שלישי  -כוח ה',
שאמנם נעדר בשמו מן המגילה ,אולם יש המפרשים שה' נוכֵ ַח
"ב ֶה ְסתֵר ּפָנים".
לדיון בכיתה

א .גורל היהודים במגילה התהפך " -וְ נַ ֲהפוֹ ך הוּא"...
בזכות מה ,לדעתכם ,התהפך גורלם של היהודים?
ב .ובחיים  -איזה כוח חזק יותר ,לדעתכם ,ובאֵילּו מצבים :הגורל?
האחריות? האמונה בה'?  

משפטים לדרך...
• ֶרו ַח ו ְהצלה יעמוד ליהודים ממקום אחֵר
• וכאשר אָבדתי ,אָבדתי
• מיָגֹון לשמחה ומ ֵאבֶל ליֹום טֹוב
• ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון וִיָקר
• נ ֲהפֹוְך הּוא

זה אני ,הינשוף .התחפשתי
לזברה .אחת הסיבות לתחפושות
בפורים היא "ונהפוך הוא" -
להיות מישהו אחר...

אֶה ,תִראּו  -לאורך כל
הדורות יהודים ָקראו את
מגילת אסתר וחגגו את
חג הפורים .גם בארץ
וגם בגֹול ָה!

אסתר נבחרה למלכה על ידי
המלך אחשוורוש (חיתוך עץ
צבעוני מתוך תנ"ך נ ִיֶרנ ְּבְֵרג),
המאה ה15-
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 .5משנכנס אדר מְַרּבין בשמחה...
בחג הפורים אנו נוהגים לקיים מצוֹות ומנהגים רבים .מדוע?
אולי מפני שהמצוות והמנהגים של החג הזה מלאים בכיף ובשמחה!
בפרק זה נלמד על מקורותיהם של המצוֹות ומנהג ֵי החג.
 1קִראּו בפרק ט ,פס'  ,28-17ותגלו שחלק מהמצוֹות והמנהגים
שמקיימים כיום בחג הפורים  -מופיעים כבר במגילה!
לפי פסוקים אלהּ ,כִתבּו:
א .מתי חוגגים את חג הפורים?  
ב .מהו המקור של מנהג התחפושות?
ג .מה הם המנהגים הקשורים לחג?
ד .מדוע קוראים לחג הפורים בשם זה?

מצווה  -מהמילה ציווי  -דבר
שחייבים לקיים.
מנהג  -מהמילה נהוג ,מקובל -
דבר שרבים עושים ,אבל אינו
חובה.

פרק ט
פס' :17

וְ ָעשֹה אֹתוֹ יוֹ ם ִמ ׁ ְש ֶּתה

ש ְמ ָחה  -הכריזו עליו כיום
וְ ִ ׂ
משתה ושמחה.
פס' :19

לא כל יום פורים!

ַה ּ ְפ ָרזִ ים
ָע ֵרי ַה ּ ְפ ָרזוֹ ת  -ערים
 -הפזורים.

בפסוקים ּ 19-17כתּוב מתי צריך לחגוג את חג הפורים ,אבל זה לא
כל כך ברור .אז נסביר:
• במרבית היישובים חוגגים את חג הפורים בתאריך י"ד ( )14באדר.
• בערים מּוקפות חומה (כמו ירושלים) חוגגים את החג יום לאחַר מכן,
בט"ו ( )15באדר  -ושָם החג נקרא "שּושן פורים".
• בשנים מעּוּברות חוגגים את חג הפורים באותם התאריכים ,באדר ב.
מהי שנה מעּוּברת?
כדי להתאים את לוח השנה ואת חודשי השנה לעונות השנה ,מִֵדי
 3-2שנים מוסיפים ללוח השנה העברי עוד חודש  -אדר ב .לשנה
שכוללת  2חודשי אדר  -אדר א ואדר ב  -קוראים "שנה מעּוּברת".
מדוע? כי השנה כאילו בהֵיריון (מעּוּברת).

פרוצות ,שאינן מּוקפֹות
בחומה.

ָמנוֹ ת

 -דברי מאכל.

פס' :21

לְ ַק ּיֵם ֲעלֵ ֶיהם לִ ְהיוֹ ת ע ִ ֹׂשים
ֵאת יוֹ ם - ...לקבל על
עצמם לחגוג את היום.
פס' :23
וְ ִק ֵּבל  -קיבלו.

ֵאת ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵחלּ ּו לַ ֲעשֹוֹ ת

-

את מה שכבר עשו
בעצמם.
פס' :24

לְ ֻה ָּמם

מצוֹות החג

בתוכם.

על פי הפסוקים שקראנו ,נקבעו לחג הפורים  4מצוֹות עיקריות:

פס' :25

 -לגרום מהומה

וּבְ ב ָֹא ּה
ָא ַמר ִעם ַה ֵּספֶ ר  -עִם הצו
 -בבוא אסתר.

המלכותי.
מקרא מגילה

מתנות לאביונים

משתה ושמחה

משלוח מנות

פס' :27

ַה ִּנלְ וִ ים ֲעלֵ ֶיהם
פס' :28
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 -הג ֵרים.

וְ זִ כְ ָרם לֹא יָסוּף  -ז ִכ ְָרם לא
יִיּפסֵק ,לא יהיה לו סֹוף.

 2בטבלה שלפניכם מופיעים משפטים העוסקים ב 4-מצוֹות החג.
ּכִתבּו במחברת לאיזו מצווה קשור כל משפט.
.1

המשפט

המצווה

את מגילת אסתר קוראים פעמיים  -פעם בל ֵיל החג ופעם ביום החג :לפי חז"ל:
"[ ]...חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולִ שְ נוֹ ָתה ביום [( "]...מסכת

(במחברת)

מגילה ,דף ד ,עמוד א)

.2

את סעודת הפורים עורכים ביום החג עצמו ,ולא בערב החג (בשונה,
לדוגמה ,מל ֵיל הסדר  -אז עורכים את הארוחה המרכזית בערב החג).

(במחברת)

.3

בערים מּוקפֹות חומה קוראים את מגילת אסתר ביום ט"ו באדר.

(במחברת)

.4

בקריאת המגילה חייבים כולם ,גברים נשים .מדוע? לפי חז"ל:
"נשים חייבות במקרא מגילה ,שאף הן היו באותו הנס" (מסכת מגילה,

(במחברת)

*ה ַמהֲַר"ל מּפְָראג  -רבי יהודה
ליווא (פולין-צ'כוסלובקיה,
 .)1609-1525המהר"ל  -ראשי
תיבות של המילים :מֹוֵרנּו הגאון ר'
ליו ָוא .עמד בראש הקהילה היהודית
בפראג ,צכיה .בנוסף ליהדות,
עסק במתמטיקה ובאסטרונומיה.
אחת האגדות המפורסמות
הקשורות בשמו היא אגדת "הגולם
מפראג" .לפי האגדה ,המהר"ל
יצר גולם  -דמות אדם שּכּונתה
"יוסלה האילם" ואשר עזרה למהר"ל
לחשוף עֲלילֹות ש ֶה ֱעל ִילּו נוצרים כנגד
היהודים בפראג.

דף ד ,עמוד א)

.5

משלוח המנות בין איש לרעהו הוא סמל לחברּות ולאחדּות בעם .לדברי המהר"ל
מפראג*:
"במה שישראל הם עם אחד[ ]...ובזה שהם גוברים על המן וזַ רעוֹ
["( "]...אור חדש")

.6

לפי חז"ל ,מכיוון ש ָּכתּוב שהמילים ַ"מ ָּתנוֹ ת לָ ֶאבְ יוֹ נִ ים" מופיעות בצורת רבים
(פרק ט ,פס'  - )22צריך להעניק לפחות שתי מתנות ,לשני אנשים שונים.

(במחברת)

.7

יש מצווה להׁשתַּכר בסעודת הפורים .עד כמה? "עַ ד ְדלָ א י ַָדע ֵּבין ָארוּר הָ ָמן
לְ בָ רו ְּך מרדכי" (מסכת מגילה דף ז עמוד ב)

(במחברת)

.8

איך יודעים מיהם האביונים שצריך לתת להם מתנות? (לדברי רבי נחמן
מברסלב)**:
הפוֹ שֵ ט יד ִליטוֹ ל [לקחת]  -נותנין [נותנים]!"
"כל ּ

(במחברת)

.9

בערים שאינן מּוקפֹות חומה קוראים את מגילת אסתר ביום י"ד באדר.

(במחברת)

(במחברת)

.10

לפי חז"ל ,מכיוון שהמילה " ָמנֹות" מופיעה בצורת
פס'  - )22צריך לתת לפחות שני סוגי מזון שונים ,כלומר שתי מנות שונות.

.11

יש הנוהגים להדליק את כל האורות בבית הכנסת בזמן קריאת המגילה .זאת
בגלל הפסוק" :לַ ּיְהו ִּדים הָ י ְָתה אוֹ ָרה וְ ִ ׂש ְמחָ ה וְ ָ ׂששֹן וִ יקָ ר( ":פרק ח ,פס' )16

(במחברת)

.12

בעת קריאת שמו של המן במגילה נוהגים להרעיש ,כדי למחות את ֵזכֶר עמלק.
(לפי המגילה המן הוא " ֲא ָגגִי" ,וייתכן כי הוא ֶצ ֱאצָא של ֲאגָג מלך עמלק).

(במחברת)

.13

מומלץ מאוד שילדים יהיו נוכחים בעת קריאת המגילה:
"מנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילה" ("שולחן

רבים (מגילת אסתר פרק ט,

**רבי נ ַ ְחמָן ִמּבְֵר ְסל ַב (אּוְקַראינ ָה,
 .)1810-1772ממנהיגי זרם
החסידּות 'ביהדות  -זרם שעיקרו
אמונה בְד ֵבקּות ,בהתלהבות
ובשמחהּ .כָתב ספֵרי הגּות,
אגדֹותְ ,דָרשֹות .עד היום
אנשים רבים עולים לקברו
באּומן שבאוקראינה .מ ִא ְמרֹותָיו
המפורסמות" :מצווה גדולה להיות
בשמחה תמיד" ,ו"כל העולם כולו
גשר צר מאוד ,והעיקר  -לא
לפחד כלל".

(במחברת)

***שולחן ָערּוְך  -ספר ֲהלָכֹות
(חוקים ודינים) ומנהגים שנכתב
במאה ה 16-בידי רבי יוסף קארו
בצפת ,שהייתה אז מרכז רוחני
בעולם היהודי .הספר נחשב עד
היום לספר חשוב ומרכזי בקביעת
הלכות הקשורות בחיי היום-יום.

(במחברת)

עָרּוְך" ,סימן תרפ"ט ,סעיף ו)***
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אני ממש מצטער .אני לא
יכול לקיים את כל מצוות
החג!

אוי ויי! אז מה תעשה?!?

שמחת החג  -לכולם

הרמב"ם קבע:
מּוטָב ל ַאדם לְהְַרּבֹות במתנות ֶא ְביֹונים
מלְהְַרּבֹות בסעודתו ובמשלוח מנות לֵרעָיו,
שאין שָם שמחה גדולה ו ְמפֹואָָרה אלא
לשמֵח לב עניים ויתומים ואלמנות וגֵרים.
(מתוך ִמ ְשנ ֵה תורה ,הִלכֹות מגילה ,פרק ב,
הלכה יט)

כדי לקיים את מצו ַות הקריאה במגילה  -אפשר ללכת לבית הכנסת
ואפילו לקרוא את המגילה בכיתה .אך כדי לקיים את המצוֹות הנוספות
 משלוח המנות ,סעודת הפורים והמתנות לאֶביֹונים  -צריך כסףל ְקנ ִיי ַת המצרכים ...מה זה אומר? שאדם עני לא יכול לקיים את מצוֹות
החג?
כדי למנוע אפשרות כזאת ,קבע הרמב"ם* קביעה חשובה.
 3קִראּו את דברי הרמב"ם המּובאים למעלה בפי הינשוף.
א .לפי דברי הרמב"ם  -מהי המצווה החשובה ביותר בחג הפורים?
ב .כיצד קביעה זאת קשורה לסיפורה של הקהילה היהודית במגילת
אסתר?

*הרמב"ם ,רבי משה בן ַמיְמֹון
( ,)1204-1138נולד בספרד
ונפטר במצרים .נחשב לאחד
מגדולי ההוגים היהודיים .עסק
בפילוסופיה וב ֲהלָכָה (קביעת
חוקים ודינים) ,ופֵירש את
ה ִמ ְשנ ָה .מספריו המפורסמים:
"היד החזקה" ( ִמ ְשנ ֵה תורה)
ּו"מֹורה נְבֹוכים" .לפרנסתו עסק
הרמב"ם ברפואה ,ובשלב מסוים
בחייו אף היה לרופאו האישי של
מלך מצרים!

ַת ֲענ ִית אסתר :אם שמחים  -למה צמים?!
י"ג באדר ,יום לפני חג הפורים ,הוא יום שנקבע על ידי חז"ל כיום צֹום -
" ַת ֲענ ִית אסתר" .רמז על ה ַתעֲנית* מופיע במגילת אסתר ,בפרק ט:
"[ ]...וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִק ּיְמ ּו ַעל נַ פְ ׁ ָשם וְ ַעל זַ ְר ָעם דִּ ְב ֵרי ַה ּצוֹ מוֹ ת וְ זַ ֲע ָק ָתם( ":פס' .)31
באיזה צֹום מדּוּבר? כאשר נגזרה הגז ֵרה על היהודים ואסתר הסכימה
לגשת אל המלך אחשוורוש ,היא ביקשה ממרדכי"ֵ :ל ְך ְּכנוֹ ס ֶאת ָּכל

*ת ֲענִ ית
ַ

 -צֹום.

ַה ּיְהו ִּדים ַה ִּנ ְמצְ ִאים ְּב ׁשו ׁ ָּשן וְ צוּמ ּו ָע ַלי וְ ַאל ּתֹאכְ ל ּו וְ ַאל ִּת ׁ ְש ּת ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת י ִָמים
ַלי ְָלה וָ יוֹ ם ַ ּגם ֲאנִ י וְ נַ ֲער ַֹתי ָאצוּם ֵּכן ו ְּבכֵ ן ָאבוֹ א ֶאל ַה ֶּמ ֶל ְך ֲא ׁ ֶשר לֹא כַ דָּ ת
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָא ַב ְד ִּתי ָא ָב ְד ִּתי( ":פרק ד ,פס'  .)16הצֹום שיָזְמָה אסתר הוא צֹום של

הִתּכַנסּות ,בקשה ותפילה להצלחת פעולתה המסּוכנת .הצֹום של אסתר,
ובעקבותיה  -של כל יהודי שּושן ,התקיים אמנם בחודש ניסן ,אבל
לז ִכרֹו קבעּו את הצֹום בערב הפורים.
רגע! אם הגז ֵרה שנגזרה על היהודים ּבּוטלה כבר במגילה  -למה לקיים
את הצֹום בימינו?
ּכָתּוב בספר התודעה*:

"כדי לזכור תמיד שהבּ וֹ ֵרא י ְִת ָּב ַר ְך שמו [ה'] רואה ושומע תפילת כל
איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוּב אל ה' בכל לבבו ,כמו שעשה
לאבותינו בימי מרדכי ואסתר".
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*ספר התודעה  -ספר העוסק
בחגי ישראל .נכתב על ידי אליהו
מוקוטובסקי ,שּכּונה "אליהו כי
טֹוב" ( .)1976-1912הוא נולד
בפולין ועלה לארץ ישראל בשנת
 ,1936ועבד כפועל בניין .אחר
כך עסק בחינוך ובכתיבה.

 4א .לפי ספר התודעה ,הסבירו את הסיבה לקיום הצום בימינו.
ב .ומה אתם חושבים  -ההסבר בספר התודעה שִ ְכנ ֵ ַע אתכם?

מנהגי שמחה בחג הפורים
על סעודת הפורים ,קריאת המגילה ,משלוח המנות והמתנות
לאֶביֹונים  -כבר קראנו .כל אלה הם מצוֹות הקשורות בחג ,כלומר
מעשים שאנחנו מצּוו ִים ,חייבים ,לקיים .בחג הפורים אנחנו מקיימים
גם מנהגים רבים ,מצחיקים ו ְמ ַהנ ִים!
תחפושות בפורים      
בחג הפורים מקּוּבל להתחפׂש ולהיות דמות אחרת ליום אחד...
ִמנַי ִן הרעיון המוזר הזה?!

 5קִראּו בפרק ט ,פס' "ַּ :22כ ּי ִָמים ֲא ׁ ֶשר נָ ח ּו ָב ֶהם ַה ּיְהו ִּדים ֵמאוֹ י ְֵב ֶיהם 		
וְ ַהח ֶֹד ׁש ֲא ׁ ֶשר נֶ ְה ּ ַפ ְך ָל ֶהם ִמ ּיָגוֹ ן ְל ִ ׂש ְמ ָחה ו ֵּמ ֵא ֶבל ְליוֹ ם טוֹ ב ַל ֲעשֹוֹ ת אוֹ ָתם
י ְֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִ ׂש ְמ ָחה ו ִּמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת ִא ׁיש ְל ֵר ֵעה ּו ו ַּמ ָּתנוֹ ת ָל ֶא ְביוֹ נִ ים":
כִּתְבּו :איך נותן הפסוק השראה לרעיון התחפושות?
הצגות פורים      
מגילת אסתר כל כך יפה ומצחיקה ,שממש מתחשק ְל ַה ְמחִיז אותה
(להפוך אותה למחזה ,הצגה)! ואכן ,יהודים במקומות שונים בעולם
נהגו להמחיז את סיפורי המגילה .בקהילות יהודי ארצות האיסלאם
קראו להצגות "כַלַאעת פורים" ,ובקהילות יהודי מזרח אירופה קראו
להצגות "פורים ׁשְּפִיל".
 6הזמנה ליצירה :ומה אִתכם? רוצים להמחיז את סיפור המגילה?!
עְַדלָי ַָדע      
המנהג של קיום קרנבל תחפושות ולבישת מסכות בחודשי האביב היה
מקובל באירופה מאז המאה ה( 12-לפני כ 800-שנה) .היהודים שחיו
באירופה וראו את הנוצרים מקיימים מנהג זה  -חיקו אותו והפכו
אותו לחלק מחגיגות חג הפורים .גם בארץ ישראל אימצו את מנהג
תהלוכות התחפושות  -ה ַע ְד ָליָדַע!                                                                                           
חלק מכם ודאי השתתפו או צפו ב ַע ְד ָליָדַע ויודעים לספר כי זוהי
תהלוכה שמֵחה ו ַססְגֹונית הנערכת בפורים ,ובה כולם צועדים כשהם
מחופשים .בתהלוכה כזאת יש בובות ענק ,מוסיקה וריקודים .לפני
שעוברים עמוד ,נ ַחשּו  -מתי ואיפה הייתה ה ַע ְד ָליָדַע הראשונה?

פורים ְשּפִיל? איזו מילה מוזרה!
באיזו שפה זה?

זה ביידיש!
פורים  -אתה יודע מה זה.
ְׁשּפִיל  -משחק ,מחזה.

ומה זה ַכל ַאעת?

פירוש המילה ַכל ַאעה
בערבית הוא :תלבושת.
ַכל ַאעת פורים ,פירושו:
בגדי פורים.
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מתי ואיפה נערכה ה ַעדְלָיָדַע הראשונה?
האמת היא שזה היה לא מזמן ...ה ַע ְד ָליָדַע
הראשונה נערכה בעיר תל אביב בימיה
הראשונים  -בשנת ( 1912לפני כמעט
 100שנה) .היה זה רעיון של המורה לציור
מהתיכון הוותיק "גימנסיה הרצליה",
אברהם ַא ְל ֶדמָע .ה ַע ְד ָליָדַע הייתה אירוע
חשוב כל כך עד כי ראש העיר של תל אביב,
מאיר דיזנגוף ,הוביל את התהלוכה בכבודו
ובעצמו ,כשהוא רכּוב על סוס! מאז הפכה
התהלוכה למסורת  -הן בתל אביב והן
בערים נוספות ,עד ימינו!  
בימיה הראשונים נקראה התהלוכה בשם
"קְַרנָבָל" .בשנת  - 1932מתוך מאות הצעות
שהוצעו לקביעת שם חדש לתהלוכה,
התקבלה הצעתו של הסופר י"ד ברקוביץ':
" ַעדְלָיָדַע".
 7א .בשם " ַע ְד ָליָדַע" מסתתרות  3מילים.
    מה הן מילים אלה?
ב .מאיפה לקח הסופר את הרעיון לשם
החדש? (רמז :עמ'  32בחוברת)

מי הן הדמויות בצילום?

מצעד העְַדל ָיַָדע בתל אביב1998 ,

ראש העיר תל אביב ,מאיר דיזנגוף ,מוביל את העְַדל ָיַָדע1934 ,

י ְֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִ ׂש ְמ ָחה ו ִּמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת ִא ׁיש לְ ֵר ֵעה ּו ו ַּמ ָּתנוֹ ת לָ ֶאבְ יוֹ נִ ים
חג שמח!
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להתראות!

