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 שלשה סיפורים. -סיפור המגילה 
 

 אחשורוש ואסתר .1

 
ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה: ש ְ ַבע ְועֶׁ ֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ׁשֶׁ ֵורֹוׁש הּוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ  ַוְיִהי ּבִ

 

I. ַרס ּוָמַדי ָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ּפָ ה ְלָכל ש ָ ּתֶׁ ה ִמׁשְ לֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעש ָ ַנת ׁשָ ׁשְ ִמים  ּבִ ְרּתְ ַהּפַ
ְלכּות  ית ַהּמַ ים ּבֵ ה ָנׁשִ ּתֵ ָתה ִמׁשְ ה ָעש ְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ם ַוׁשְ ִדינֹות ְלָפָניו: ּגַ ֵרי ַהּמְ ְוש ָ

ֵורֹוׁש: ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ר ַלּמֶׁ  ֲאׁשֶׁ

II.  ְגָתא ָתא ַחְרבֹוָנא ּבִ זְּ ִין ָאַמר ִלְמהּוָמן ּבִ יָּ ְך ּבַ לֶׁ טֹוב ֵלב ַהּמֶׁ ִביִעי ּכְ ְ יֹּום ַהׁשּ ּבַ
ֵורֹוׁש: וַ  ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ֵני ַהּמֶׁ ת ּפְ ְרִתים אֶׁ ִריִסים ַהְמׁשָ ְבַעת ַהּסָ ס ׁשִ ֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְרּכַ

ִרים  ָ ים ְוַהש ּ ר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעּמִ תֶׁ כֶׁ ְך ּבְ לֶׁ ה ִלְפֵני ַהּמֶׁ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ת ַוׁשְ ְלָהִביא אֶׁ
ָמֵאן הַ  ה ִהיא: ַוּתְ י טֹוַבת ַמְראֶׁ ת ָיְפָיּה ּכִ ר אֶׁ ְך ֲאׁשֶׁ לֶׁ ְדַבר ַהּמֶׁ י ָלבֹוא ּבִ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ּמַ

ֲעָרה בֹו: ְך ְמֹאד ַוֲחָמתֹו ּבָ לֶׁ ְקצֹף ַהּמֶׁ ִריִסים ַויִּ ַיד ַהּסָ  ּבְ

III.  י ה ּכִ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ְך ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוׁשְ לֶׁ ִרים לֹא ַעל ַהּמֶׁ ָ ְך ְוַהש ּ לֶׁ ר ְממּוָכן ִלְפֵני ַהּמֶׁ ַויֹּאמֶׁ
ִרים ָ ל ַהש ּ ֵורֹוׁש: ִאם ַעל  ַעל ּכָ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶׁ ר ּבְ ים ֲאׁשֶׁ ל ָהַעּמִ ְוַעל ּכָ

ר  ָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי ְולֹא ַיֲעבֹור ֲאׁשֶׁ ֵתב ּבְ ָפָניו ְוִיּכָ ְך טֹוב ֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמּלְ לֶׁ ַהּמֶׁ
ֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה ִיּתֵ  ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ י ִלְפֵני ַהּמֶׁ ּתִ ְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה לֹא ָתבֹוא ַוׁשְ לֶׁ ן ַהּמֶׁ

ְדַבר ְממּוָכן: ְך ּכִ לֶׁ ִרים ַויַַּעש  ַהּמֶׁ ָ ְך ְוַהש ּ לֶׁ ֵעיֵני ַהּמֶׁ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ ה: ַויִּ ּנָ  ִמּמֶׁ

IV.  :ה תּולֹות טֹובֹות ַמְראֶׁ ְך ְנָערֹות ּבְ לֶׁ ְרָתיו ְיַבְקׁשּו ַלּמֶׁ ְך ְמׁשָ לֶׁ ַויֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶׁ
ר ֲעָרה ֲאׁשֶׁ ְך  ְוַהּנַ לֶׁ ֵעיֵני ַהּמֶׁ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ י ַויִּ ּתִ ַחת ַוׁשְ ְמלְֹך ּתַ ְך ּתִ לֶׁ ֵעיֵני ַהּמֶׁ יַטב ּבְ ּתִ

יִרי  ׁש ָהֲעש ִ חֹדֶׁ ית ַמְלכּותֹו ּבַ ל ּבֵ ֵורֹוׁש אֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ר אֶׁ ְסּתֵ ַקח אֶׁ ּלָ ן: ַוּתִ ַויַַּעש  ּכֵ
ַבע ְלַמְלכּותֹו: ַויֶּׁ  ַנת ׁשֶׁ ׁשְ ׁש ֵטֵבת ּבִ ים הּוא חֹדֶׁ ׁשִ ל ַהּנָ ר ִמּכָ ְסּתֵ ת אֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ֱאַהב ַהּמֶׁ

ָה  ּה ַויְַּמִליכֶׁ רֹאׁשָ ר ַמְלכּות ּבְ תֶׁ ם ּכֶׁ תּולֹת ַויָּש ֶׁ ל ַהּבְ ד ְלָפָניו ִמּכָ סֶׁ א ֵחן ָוחֶׁ ָ ש ּ ַוּתִ
י: ּתִ ַחת ַוׁשְ  ּתַ

V.  ְׁש ל ַהּמִ ְך ְוָהָמן ַהיֹּום אֶׁ לֶׁ ְך טֹוב ָיבֹוא ַהּמֶׁ לֶׁ ר ִאם ַעל ַהּמֶׁ ְסּתֵ ר אֶׁ ר ַוּתֹאמֶׁ ה ֲאׁשֶׁ ּתֶׁ
ְך  לֶׁ ר ַויָֹּבא ַהּמֶׁ ְסּתֵ ַבר אֶׁ ת ּדְ ֹות אֶׁ ת ָהָמן ַלֲעש  ְך ַמֲהרּו אֶׁ לֶׁ ר ַהּמֶׁ יִתי לֹו: ַויֹּאמֶׁ ָעש ִ

ר: ְסּתֵ ָתה אֶׁ ר ָעש ְ ה ֲאׁשֶׁ ּתֶׁ ׁשְ ל ַהּמִ ִתי: ְוָהָמן אֶׁ ׁשָ ֵאָלִתי ּוַבּקָ ר ַוּתֹאַמר ׁשְ ְסּתֵ ַען אֶׁ  ַוּתַ
ךְ  לֶׁ ֵעיֵני ַהּמֶׁ ֹות  ִאם ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ֵאָלִתי ְוַלֲעש  ת ׁשְ ְך טֹוב ָלֵתת אֶׁ לֶׁ ְוִאם ַעל ַהּמֶׁ

ה  ֱעש ֶׁ ם ּוָמָחר אֶׁ ה ָלהֶׁ ֱעש ֶׁ ר אֶׁ ה ֲאׁשֶׁ ּתֶׁ ׁשְ ל ַהּמִ ְך ְוָהָמן אֶׁ לֶׁ ִתי ָיבֹוא ַהּמֶׁ ׁשָ ּקָ ת ּבַ אֶׁ
ְך: לֶׁ ְדַבר ַהּמֶׁ  ּכִ
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 מרדכי .2

 
ן יָ  ַכי ּבֶׁ מֹו ָמְרּדֳּ יָרה ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: ֲאׁשֶׁ ְמִעי ּבֶׁ ן ׁשִ ִאיר ּבֶׁ

ר  ְגָלה ְנבּוַכְדנֶׁאּצַ ר הֶׁ ְך ְיהּוָדה ֲאׁשֶׁ לֶׁ ר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה מֶׁ ַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאׁשֶׁ ָהְגָלה ִמירּוׁשָ
ל: בֶׁ ְך ּבָ לֶׁ  מֶׁ

 

I. ְגָתן ְך ָקַצף ּבִ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹׁשֵ יִָּמים ָהֵהם ּוָמְרּדֳּ ְך  ּבַ לֶׁ ֵני ָסִריֵסי ַהּמֶׁ ׁש ׁשְ רֶׁ ָותֶׁ
ֵורֹׁש: ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ּמֶׁ לַֹח ָיד ּבַ ף ַוְיַבְקׁשּו ִלׁשְ ְֹמֵרי ַהּסַ  ִמׁשּ

II. :ָכי ם ָמְרּדֳּ ׁשֵ ְך ּבְ לֶׁ ר ַלּמֶׁ ְסּתֵ ר אֶׁ ה ַוּתֹאמֶׁ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ד ְלאֶׁ ַכי ַויַּּגֵ ָבר ְלָמְרּדֳּ ַדע ַהּדָ ּוָ  ַויִּ

III. ֵצא ּמָ ָבר ַויִּ ׁש ַהּדָ ְבֵרי ַהיִָּמים ִלְפֵני  ַוְיֻבּקַ ר ּדִ ֵספֶׁ ֵתב ּבְ ּכָ ם ַעל ֵעץ ַויִּ ֵניהֶׁ לּו ׁשְ ּתָ ַויִּ
ְך: לֶׁ  ַהּמֶׁ

IV.  ְבֵרי ַהיִָּמים ְכרֹנֹות ּדִ ר ַהזִּ ת ֵספֶׁ ר ְלָהִביא אֶׁ ְך ַויֹּאמֶׁ לֶׁ ַנת ַהּמֶׁ ְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ׁשְ ּלַ ּבַ
ֵצא ָכתּוב  ּמָ ְך: ַויִּ לֶׁ ְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהּמֶׁ ׁש ַויִּ רֶׁ ְגָתָנא ָותֶׁ ַכי ַעל ּבִ יד ָמְרּדֳּ ר ִהּגִ ֲאׁשֶׁ

ֵורֹוׁש: ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ּמֶׁ לַֹח ָיד ּבַ ְקׁשּו ִלׁשְ ר ּבִ ף ֲאׁשֶׁ ְֹמֵרי ַהּסַ ְך ִמׁשּ לֶׁ ֵני ָסִריֵסי ַהּמֶׁ  ׁשְ

 

  המן .3

 
ם אֶׁ  ֵאהּו ַויָּש ֶׁ ְ ָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנש ּ ן ַהּמְ ת ָהָמן ּבֶׁ ֵורֹוׁש אֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ּדַ ל ּגִ ְסאֹו ֵמַעל ּכָ ת ּכִ

ר ִאּתֹו:  ִרים ֲאׁשֶׁ ָ  ַהש ּ
 

I.  ה לֹו י ֵכן ִצּוָ ֲחִוים ְלָהָמן ּכִ ּתַ ְך ּכְֹרִעים ּוִמׁשְ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ ר ּבְ ְך ֲאׁשֶׁ לֶׁ ְוָכל ַעְבֵדי ַהּמֶׁ
ה: ֲחוֶׁ ּתַ ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא ִיׁשְ ְך ּוָמְרּדֳּ לֶׁ  ַהּמֶׁ

II.  ַַכי ּכֵֹרע י ֵאין ָמְרּדֳּ ֵעיָניו  ַויְַּרא ָהָמן ּכִ ז ּבְ בֶׁ ֵלא ָהָמן ֵחָמה: ַויִּ ּמָ ה לֹו ַויִּ ֲחוֶׁ ּתַ ּוִמׁשְ
ת  ִמיד אֶׁ ׁש ָהָמן ְלַהׁשְ ָכי ַוְיַבּקֵ ת ַעם ָמְרּדֳּ ידּו לֹו אֶׁ י ִהּגִ ַכי ְלַבּדֹו ּכִ ָמְרּדֳּ לֹח ָיד ּבְ ִלׁשְ

ָכי: ֵורֹוׁש ַעם ָמְרּדֳּ ָכל ַמְלכּות ֲאַחׁשְ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶׁ ל ַהיְּ  ּכָ

III.  ׁש חֹדֶׁ יל ּפּור ּבַ ֵורֹוׁש ִהּפִ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ֵרה ַלּמֶׁ ש ְ ים עֶׁ ּתֵ ַנת ׁשְ ׁשְ ׁש ִניָסן ּבִ ָהִראׁשֹון הּוא חֹדֶׁ
ׁש ֲאָדר:  ר הּוא חֹדֶׁ ֵנים ָעש ָ ׁש ׁשְ ׁש ְלחֹדֶׁ  הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמיֹּום ְליֹום ּוֵמחֹדֶׁ

IV. ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְוִכְראֹות יֹּום ַההּוא ש ָ ְך  ַויֵֵּצא ָהָמן ּבַ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ ַכי ּבְ ת ָמְרּדֳּ ָהָמן אֶׁ
ּתֹו ְוָכל  ׁש ִאׁשְ ר לֹו זֶׁרֶׁ ַכי ֵחָמה: ַוּתֹאמֶׁ ֵלא ָהָמן ַעל ָמְרּדֳּ ּמָ ּנּו ַויִּ ְולֹא ָקם ְולֹא ָזע ִמּמֶׁ
ַכי ָעָליו ת ָמְרּדֳּ ְך ְוִיְתלּו אֶׁ לֶׁ ר ֱאֹמר ַלּמֶׁ ה ּוַבּבֹקֶׁ ים ַאּמָ ִ ֹבּהַ ֲחִמׁשּ ּו ֵעץ ּגָ  ֹאֲהָביו ַיֲעש 

ָבר ִלְפֵני ָהָמן ַויַַּעש  ָהֵעץ: יַטב ַהּדָ ֵמַח ַויִּ ה ש ָ ּתֶׁ ׁשְ ל ַהּמִ ְך אֶׁ לֶׁ   ּוֹבא ִעם ַהּמֶׁ

V.  ַכי ַעל ת ָמְרּדֳּ ְך ִלְתלֹות אֶׁ לֶׁ ְך ַהִחיצֹוָנה ֵלאֹמר ַלּמֶׁ לֶׁ ית ַהּמֶׁ א ַלֲחַצר ּבֵ ְוָהָמן ּבָ
ר ֵהִכין לֹו:  ָהֵעץ ֲאׁשֶׁ
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 סיפור אחד -סיפור המגילה 

 הנס 

ְיל   ַּ ל  ךְ ה ב ַּ לֶּ ֶּ מ  ת הַּ נַּ ה ש ְ ְדד  הו א נ   .הַּ
 

 אחשורוש ואסתר 

i.  ה ֱעש ֶׁ ר אֶׁ ה ֲאׁשֶׁ ּתֶׁ ׁשְ ל ַהּמִ ְך ְוָהָמן אֶׁ לֶׁ ִתי: ָיבֹוא ַהּמֶׁ ׁשָ ֵאָלִתי ּוַבּקָ אַמר ׁשְ ר ַוּתֹ ְסּתֵ ַען אֶׁ ַוּתַ
ְך: לֶׁ ְדַבר ַהּמֶׁ ה ּכִ ֱעש ֶׁ ם ּוָמָחר אֶׁ  ָלהֶׁ

  לה את אזני?מזימה. מדוע אין ולו אחד שיגלחשוד.  אחשורוש מתחיל -
 

  מרדכי 

ii.  ַר ה ת ֵספֶׁ ר ְלָהִביא אֶׁ ְבֵרי ַהיִָּמיםַויֹּאמֶׁ ְכרֹנֹות ּדִ  .זִּ
 אמר שמא לא שילמתי שכרו של מי שהוא? -

iii.  ֵני ׁש ׁשְ רֶׁ ְגָתָנא ָותֶׁ ַכי ַעל ּבִ יד ָמְרּדֳּ ר ִהּגִ ֵצא ָכתּוב ֲאׁשֶׁ ּמָ ְך: ַויִּ לֶׁ ְהיּו ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהּמֶׁ ַויִּ
ךְ  לֶׁ ֵורֹוׁש: ָסִריֵסי ַהּמֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ּמֶׁ לַֹח ָיד ּבַ ְקׁשּו ִלׁשְ ר ּבִ ף ֲאׁשֶׁ ְֹמֵרי ַהּסַ  ִמׁשּ

iv.  ְרָתיו לֹא ְך ְמׁשָ לֶׁ ַכי ַעל זֶׁה ַויֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶׁ ה ְלָמְרּדֳּ ה ְיָקר ּוְגדּוּלָ ֲעש ָ ְך ַמה ּנַ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ַויֹּאמֶׁ
ָבר: ה ִעּמֹו ּדָ  ַנֲעש ָ

 המלך מחליט לשלם לו שכרו מיד. -

ָחֵצר ְך ִמי בֶׁ לֶׁ ר ַהּמֶׁ  .ַויֹּאמֶׁ
 להתיעץ עמו. -
 

 המן 

v. א ר ֵהִכין לֹו: ,ְוָהָמן ּבָ ַכי ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶׁ ת ָמְרּדֳּ ְך ִלְתלֹות אֶׁ לֶׁ  ֵלאֹמר ַלּמֶׁ
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 'ונהפוך הוא א 

vi. :ְך ָיבֹוא לֶׁ ר ַהּמֶׁ ָחֵצר ַויֹּאמֶׁ ְך ֵאָליו ִהּנֵה ָהָמן עֵֹמד ּבֶׁ לֶׁ ר לֹו ַויָּבֹוא הָ  ַויֹּאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶׁ ָמן ַויֹּאמֶׁ
ִאיׁש  ֹות ּבָ ְך ַמה ַלֲעש  לֶׁ רו  ַהּמֶׁ יק  ֵפץ ב ִּ ְך ח  לֶּ ֶּ מ  ר הַּ ֶּ ְך  :ֲאש  לֶׁ ִלּבֹו ְלִמי ַיְחּפֹץ ַהּמֶׁ ר ָהָמן ּבְ ַויֹּאמֶׁ
י: ּנִ ֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמּמֶׁ  ַלֲעש 

vii. :יָקרֹו ְך ָחֵפץ ּבִ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ְך ִאיׁש ֲאׁשֶׁ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ר ָהָמן אֶׁ ר ָלַבׁש  ָיִביאּו ְלבּושׁ  ַויֹּאמֶׁ ַמְלכּות ֲאׁשֶׁ
בּוׁש  רֹאׁשֹו: ְוָנתֹון ַהּלְ ר ַמְלכּות ּבְ תֶׁ ן ּכֶׁ ר ִנּתַ ְך ַוֲאׁשֶׁ לֶׁ ר ָרַכב ָעָליו ַהּמֶׁ ְך ְוסּוס ֲאׁשֶׁ לֶׁ ּבֹו ַהּמֶׁ

יקָ  ְך ָחֵפץ ּבִ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ת ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ יׁשּו אֶׁ ִמים ְוִהְלּבִ ְרּתְ ְך ַהּפַ לֶׁ ֵרי ַהּמֶׁ ָ רֹו ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמש ּ
ְך ָחֵפץ  לֶׁ ר ַהּמֶׁ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶׁ ָכה יֵָעש ֶׁ ְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראּו ְלָפָניו ּכָ יֻבהּו ַעל ַהּסּוס ּבִ ְוִהְרּכִ

יָקרֹו:   ּבִ

viii.  ה ֵכן ְרּתָ ַוֲעש ֵ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶׁ ת ַהּסּוס ּכַ בּוׁש ְואֶׁ ת ַהּלְ ְך ְלָהָמן ַמֵהר ַקח אֶׁ לֶׁ ר ַהּמֶׁ י ַויֹּאמֶׁ כַּ ְרד ֳּ ְלמ 
י הו דִּ י ְ :הַ  הַּ ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ָבר ִמּכֹל ֲאׁשֶׁ ל ּדָ ּפֵ ְך ַאל ּתַ לֶׁ ַער ַהּמֶׁ ׁשַ ב ּבְ בּוׁש  יֹּוׁשֵ ת ַהּלְ ח ָהָמן אֶׁ ּקַ ַויִּ

ה ָלִאיׁש  ָכה ֵיָעש ֶׁ ְקָרא ְלָפָניו ּכָ ְרחֹוב ָהִעיר ַויִּ יֵבהּו ּבִ ָכי ַויְַּרּכִ ת ָמְרּדֳּ ׁש אֶׁ ת ַהּסּוס ַויְַּלּבֵ ְואֶׁ
יָקר ְך ָחֵפץ ּבִ לֶׁ ר ַהּמֶׁ  ֹו:ֲאׁשֶׁ

 
 סיפורו של מרדכי, הפך את סיפורו של המן, בגלל סיפורה של אסתר והמלך.

 
 

 'ונהפוך הוא ב 

ix.  ִני ֵ יֹּום ַהׁשּ ם ּבַ ר ּגַ ְסּתֵ ְך ְלאֶׁ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ה: ַויֹּאמֶׁ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ּתֹות ִעם אֶׁ ְך ְוָהָמן ִלׁשְ לֶׁ ַויָֹּבא ַהּמֶׁ
ר הַ  ְסּתֵ ֵאָלֵתְך אֶׁ ְ ה ַהיִַּין ַמה ׁשּ ּתֵ ִמׁשְ ְלכּות ּבְ ֵתְך ַעד ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ֵתן ָלְך ּוַמה ּבַ ה ְוִתּנָ ְלּכָ ּמַ

 :  ְוֵתָעש 

x. ְרנּו ֲאִני י ִנְמּכַ ִתי: ּכִ ׁשָ ַבּקָ י ּבְ ֵאָלִתי ְוַעּמִ ׁשְ י ּבִ ן ִלי ַנְפׁשִ תֶׁ ּנָ אַמר ּתִ ה ַוּתֹ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ַען אֶׁ  ַוּתַ
ר ד: ַויֹּאמֶׁ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵ י ְלַהׁשְ ה ִמי הּוא  ְוַעּמִ ְלּכָ ר ַהּמַ ְסּתֵ ר ְלאֶׁ ֵורֹוׁש ַויֹּאמֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ַהּמֶׁ

ן: ֹות ּכֵ ר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעש  ר ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהזֶּׁה  זֶׁה ְוֵאי זֶׁה הּוא ֲאׁשֶׁ ְסּתֵ ר אֶׁ ַוּתֹאמֶׁ
ה: ְלּכָ ְך ְוַהּמַ לֶׁ ְפֵני ַהּמֶׁ  ְוָהָמן ִנְבַעת ִמּלִ

xi.  ֲָחמ ְך ָקם ּבַ לֶׁ ר ְוַהּמֶׁ ְסּתֵ ׁש ַעל ַנְפׁשֹו ֵמאֶׁ יָתן ְוָהָמן ָעַמד ְלַבּקֵ ּנַת ַהּבִ ל ּגִ ה ַהיִַּין אֶׁ ּתֵ ׁשְ תֹו ִמּמִ
ְך: לֶׁ י ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהּמֶׁ י ָרָאה ּכִ ה ּכִ ְלּכָ ית  ַהּמַ ל ּבֵ יָתן אֶׁ ּנַת ַהּבִ ב ִמּגִ ְך ׁשָ לֶׁ ְוַהּמֶׁ

טָּ  ה ַהיִַּין ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל ַהּמִ ּתֵ ת ִמׁשְ ְך ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש אֶׁ לֶׁ ר ַהּמֶׁ יָה ַויֹּאמֶׁ ר ָעלֶׁ ְסּתֵ ר אֶׁ ה ֲאׁשֶׁ
ְך ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו: לֶׁ י ַהּמֶׁ ָבר ָיָצא ִמּפִ ִית ַהּדָ ּבָ י ּבַ ה ִעּמִ ְלּכָ  ַהּמַ

xii.  ה ָהָמן ר ָעש ָ ם ִהּנֵה ָהֵעץ ֲאׁשֶׁ ְך ּגַ לֶׁ ִריִסים ִלְפֵני ַהּמֶׁ ָחד ִמן ַהּסָ ר ַחְרבֹוָנה אֶׁ ְר ַויֹּאמֶׁ י ְלמ  כַּ ד ֳּ
ךְ  לֶּ ֶּ מ  ל הַּ ב עַּ ר טו  ֶּ ב  ר ד ִּ ֶּ ֻלהּו  ֲאש  ְך ּתְ לֶׁ ר ַהּמֶׁ ה ַויֹּאמֶׁ ים ַאּמָ ִ ֹבּהַ ֲחִמׁשּ ֵבית ָהָמן ּגָ עֵֹמד ּבְ

ָכָכה: ָעָליו: ְך ׁשָ לֶׁ ָכי ַוֲחַמת ַהּמֶׁ ר ֵהִכין ְלָמְרּדֳּ ת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶׁ ְתלּו אֶׁ  ַויִּ

 

 ע"י סיפורה של אסתר.ושוב סיפורו של מרדכי, הפך את סיפורו של המן, 
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 שלשה סיפורים. -סיפור המגילה 
 

 אחשורוש ואסתר .1

 
ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה: ש ְ ַבע ְועֶׁ ֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ׁשֶׁ ֵורֹוׁש הּוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ  ַוְיִהי ּבִ

 

I.  _________________________________________________  

II.  _________________________________________________  

III.  _________________________________________________  

IV.  _________________________________________________  

V.  _________________________________________________  
 

 מרדכי .2

 
מוֹ  יָרה ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר  ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: ֲאׁשֶׁ ְמִעי ּבֶׁ ן ׁשִ ן ָיִאיר ּבֶׁ ַכי ּבֶׁ ָמְרּדֳּ

ר  ְגָלה ְנבּוַכְדנֶׁאּצַ ר הֶׁ ְך ְיהּוָדה ֲאׁשֶׁ לֶׁ ר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה מֶׁ ַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאׁשֶׁ ָהְגָלה ִמירּוׁשָ
ל: בֶׁ ְך ּבָ לֶׁ  מֶׁ

 

I.  _________________________________________________  

II.  _________________________________________________  

III.  _________________________________________________  

IV.  _________________________________________________  

 

  המן .3

 
ת הָ  ֵורֹוׁש אֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ּדַ ל ּגִ ְסאֹו ֵמַעל ּכָ ת ּכִ ם אֶׁ ֵאהּו ַויָּש ֶׁ ְ ָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנש ּ ן ַהּמְ ָמן ּבֶׁ

ר ִאּתֹו:  ִרים ֲאׁשֶׁ ָ  ַהש ּ
 

I.  _________________________________________________  

II.  _________________________________________________  

III.  _________________________________________________  

IV.  _________________________________________________  

V.  _________________________________________________  
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 סיפור אחד -סיפור המגילה 

 הנס 

ךְ  לֶּ ֶּ מ  ת הַּ נַּ ה ש ְ ְדד  הו א נ  ה הַּ ְיל  ַּ ל   .ב ַּ
 

 אחשורוש ואסתר 

i.  _____________________________________________________________  

 

  מרדכי 

ii.  _____________________________________________________________  

iii.  _____________________________________________________________  

iv.  _____________________________________________________________  

 

 המן 

v.  _____________________________________________________________  

 

 

 'ונהפוך הוא א 

vi.  _____________________________________________________________  

vii.  _____________________________________________________________  

viii.  _____________________________________________________________  

 
 יפורו של מרדכי, הפך את סיפורו של המן, בגלל סיפורה של אסתר והמלך.ס

 
 

 'ונהפוך הוא ב 

ix.  _____________________________________________________________  

x.  _____________________________________________________________  

xi.  _____________________________________________________________  

xii.  _____________________________________________________________  

xiii.  _____________________________________________________________  

 

 ושוב סיפורו של מרדכי, הפך את סיפורו של המן, ע"י סיפורה של אסתר.
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 שלשה סיפורים. -סיפור המגילה 
 

 אחשורוש ואסתר .1

 
ֵורֹוׁש ַהּמֹ  ֵורֹוׁש הּוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה:ַוְיִהי ּבִ ש ְ ַבע ְועֶׁ  ֵלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ׁשֶׁ

 

I.  .משתה אחשורוש  ____________________________________  

II.  .מיאון המלכה לבא  ___________________________________  

III.  .הריגת ושתי  _______________________________________  

IV.  .המלכת אסתר  ______________________________________  

V.  .אסתר מזמינה את המלך והמן ___________________________  
 

 מרדכי .2

 
ְמ  ן ׁשִ ן ָיִאיר ּבֶׁ ַכי ּבֶׁ מֹו ָמְרּדֳּ יָרה ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: ֲאׁשֶׁ ִעי ּבֶׁ

ר  ְגָלה ְנבּוַכְדנֶׁאּצַ ר הֶׁ ְך ְיהּוָדה ֲאׁשֶׁ לֶׁ ר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה מֶׁ ַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאׁשֶׁ ָהְגָלה ִמירּוׁשָ
ל: בֶׁ ְך ּבָ לֶׁ  מֶׁ

 

I.  .קצף בגתן ותרש  ____________________________________  

II.  .גלויו ע"י מרדכי, אסתר סיפרה בשם מרדכי  _________________  

III.  .נכתב בספר  _______________________________________  

IV.  ך, קרא בספר הזכרונות.נדדה שנת המל ____________________  

 

  המן .3

 
ל  ְסאֹו ֵמַעל ּכָ ת ּכִ ם אֶׁ ֵאהּו ַויָּש ֶׁ ְ ָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנש ּ ן ַהּמְ ת ָהָמן ּבֶׁ ֵורֹוׁש אֶׁ ְך ֲאַחׁשְ לֶׁ ל ַהּמֶׁ ּדַ ּגִ

ר ִאּתֹו:  ִרים ֲאׁשֶׁ ָ  ַהש ּ
 

I.  .כורעים ומשתחוים להמן, מרדכי לא משתחוה  ________________  

II.  .המן זומם להרוג את כל היהודים  _________________________  

III.  ל גורלות.מפי  _______________________________________  

IV.  .מכין עץ למרדכי  ____________________________________  

V.   .בא למלך לבקש אישור לתלות את מרדכי ___________________  



 
 בס"ד

© 250-9630167 

 סיפור אחד -סיפור המגילה 

 הנס 

ךְ  לֶּ ֶּ מ  ת הַּ נַּ ה ש ְ ְדד  הו א נ  ה הַּ ְיל  ַּ ל   .ב ַּ
 

 אחשורוש ואסתר 

i.  .אסתר מזמינה שוב את המלך והמן ______________________________  

 

  מרדכי 

ii.  מלו עמו.אם לא שילם על טובה שג -אחשורוש חושד, ומברר בספר הזכרונות  __  

iii. .מתברר שמרדכי לא קיבל שכרו  ____________________________________  

iv. .המלך מחליט לשלם לו, ומיד. ומחפש לו יועץ  __________________________  

 

 המן 

v. .המן בא בשביל לתלות את מרדכי  ___________________________________  

 

 

 'ונהפוך הוא א 

vi. .)אחשורוש מתיעץ  עם המן. )מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו  _______  

vii. .)המן מציע את הלבוש והסוס, )בשבילו  _______________________________  

viii.  דכי היהודילמרהמלך מצוהו לעשות כן.  _______________________________  

 
 סיפורו של מרדכי, הפך את סיפורו של המן, בגלל סיפורה של אסתר והמלך.

 
 

 'ונהפוך הוא ב 

ix.  .המלך והמן באים למשתה השני ____________________________________  

x. מבקשת להציל את עמה, את היהודים, מהמן.  אסתר __________________  

xi.  .אחשורוש רוצה להירגע, ורואה את המן נופל על המטה אשר אסתר עליה ____  

xii. למרדכיהכין המן חרבונה מצביע על העץ ש . ________________________  

xiii.  תלוהו עליו.  -המלך מצוה _____________________________________  

 

 ושוב סיפורו של מרדכי, הפך את סיפורו של המן, ע"י סיפורה של אסתר.


