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1 . éäîøúñà úéðòú  

  :תענית זו נקבעה

  . בזמ� שיצאו למלחמה על אויביה�, ג באדר"לזכר התענית שהתענו כל ישראל ב י •

מיד לאחר , ו בניס�"ד ו ט"י, ג"בי, שהתענו ע� פרסו� הגזרה, לזכר צו� שלושת הימי� •
ג "סמכו חכמי� את התענית ליו� י, וכיו� שלא מתעני� בניס�. שנודע למרדכי על גזרת המ�

  .באדר
ל "ואמרה , בגלל שהיא פתחה ראשונה בתענית, זו נקראת על ש� אסתר תענית נֹוס ֶאת ּכָ ֵלְך ּכְ

ת ָיִמים לֹׁשֶ ּתּו ׁשְ ׁשְ ן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ּתִ ׁשּוׁשָ ְמְצִאים ּבְ הּוִדים ַהּנִ ם ֲאִני. ַלְיָלה ָויֹום, ַהּיְ ןְוַנֲעֹרַתי  ּגַ ןָאצּום ּכֵ ןָאצּום ּכֵ ןָאצּום ּכֵ   "ָאצּום ּכֵ

לכ� מקלי� בה יותר משאר , ולא נזכרה בֵפרוש בכתובי�, ארבעה הצומותתענית אסתר איננה מ
  .נשי� מניקות וכ� החלשי� שמצטערי� בתענית�, התעניות ואי� מתעני� בה נשי� בהריו�

  

 ?את יו� הצו� צמוד לפורי�סמכו כ� למה לדעת •

 ?סמכו צו� ליו� חג או אכילה ליו� תעניתאילו חגי� אחרי� ב •

éùéøçú ùøçä íà 
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תֹוְך ּוָמְר א  ק ָוֵאֶפר ַויֵֵּצא ּבְ ׁש ׂשַ ְלּבַ ָגָדיו ַויִּ ַכי ֶאת ּבְ ְקַרע ָמְרּדֳ ה ַויִּ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֶאת ּכָ ּדֳ
ְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה ֶלְך  ב   .ָהִעיר ַויִּ ַער ַהּמֶ י ֵאין ָלבֹוא ֶאל ׁשַ ֶלְך ּכִ ַער ַהּמֶ ַויָּבֹוא ַעד ִלְפֵני ׁשַ

ְלבּוׁש שָׂ  הּוִדים  ג .קּבִ דֹול ַליְּ יַע ֵאֶבל ּגָ ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ַבר ַהּמֶ ר ּדְ ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאׁשֶ
ים ע ָלַרּבִ ק ָוֵאֶפר יֻּצַ ד ׂשַ בֹואָנה(ותבואינה  ד  .ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ ר ְוָסִריֶסיָה ) ַוּתָ ַנֲערֹות ֶאְסּתֵ

ְתַחְלַחל  ידּו ָלּה ַוּתִ ּגִ ּקֹו ֵמָעָליו ַויַּ ַכי ּוְלָהִסיר ׂשַ יׁש ֶאת ָמְרּדֳ ָגִדים ְלַהְלּבִ ַלח ּבְ ׁשְ ה ְמֹאד ַוּתִ ְלּכָ ַהּמַ
ל     .ְולֹא ִקּבֵ

  

  ?ממה היא מתחלחלת" ַוִ#ְתַחְלַחל "כתוב  שומעת שמרדכי קרע את בגדיואסתר כאשר  •

  ?מרדכישולחת לאסתר מה  •

  ?הא� זה יפתור את הבעיה •



  

ָכי ָלַדַעת ַמה זֶּה  ה ַצּוֵהּו ַעל ָמְרּדֳ ר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה ַוּתְ ֶלְך ֲאׁשֶ ִריֵסי ַהּמֶ ר ַלֲהָתְך ִמּסָ ְקָרא ֶאְסּתֵ ַוּתִ
ֶלךְ וַ  ו. ְוַעל ַמה זֶּה ַער ַהּמֶ ר ִלְפֵני ׁשַ ָכי ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר ֲאׁשֶ ד לֹו  ז. יֵֵּצא ֲהָתְך ֶאל ָמְרּדֳ ַויַּּגֶ

ֶלְך  ְנֵזי ַהּמֶ קֹול ַעל ּגִ ר ָאַמר ָהָמן ִלׁשְ ֶסף ֲאׁשֶ ת ַהּכֶ ָרׁשַ ר ָקָרהּו ְוֵאת ּפָ ל ֲאׁשֶ ַכי ֵאת ּכָ ָמְרּדֳ
הּוִדים(ביהודיים  יְּ ָדם) ּבַ ִמיָדם ָנַתן לֹו ְוֶאת פַּ  ח .ְלַאּבְ ן ְלַהׁשְ ׁשּוׁשָ ן ּבְ ר ִנּתַ ת ֲאׁשֶ ָתב ַהּדָ ֶגן ּכְ ְתׁשֶ

ָפָניו  ׁש ִמּלְ ן לֹו ּוְלַבּקֵ ֶלְך ְלִהְתַחּנֶ יד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ ר ּוְלַהּגִ ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסּתֵ
ּה    ַעל ַעּמָ

ר ֵאת ּדִ  ט ד ְלֶאְסּתֵ ָכיַויָּבֹוא ֲהָתְך ַויַּּגֵ ָכי י .ְבֵרי ָמְרּדֳ ַצּוֵהּו ֶאל ָמְרּדֳ ר ַלֲהָתְך ַוּתְ אֶמר ֶאְסּתֵ  יא .ַוּתֹ
ֶלְך ֶאל  ר ָיבֹוא ֶאל ַהּמֶ ה ֲאׁשֶ ָ ל ִאיׁש ְוִאׁשּ ר ּכָ ֶלְך יְֹדִעים ֲאׁשֶ ֶלְך ְוַעם ְמִדינֹות ַהּמֶ ל ַעְבֵדי ַהּמֶ ּכָ

תֹו לְ  ֵרא ַאַחת ּדָ ר לֹא ִיּקָ ִניִמית ֲאׁשֶ ְרִביט ֶהָחֵצר ַהּפְ ֶלְך ֶאת ׁשַ יט לֹו ַהּמֶ ר יֹוׁשִ ָהִמית ְלַבד ֵמֲאׁשֶ
ים יֹום לֹוׁשִ ֶלְך ֶזה ׁשְ ְבֵרי  יב .ַהזָָּהב ְוָחָיה ַוֲאִני לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ ָכי ֵאת ּדִ ידּו ְלָמְרּדֳ ּגִ ַויַּ

ר      .ֶאְסּתֵ
  

  ?ל עצמה את האחריותהא� אסתר לוקחת ע •

  ?הא� לדעת$ היא צודקת •

  ?מה את היית עושה במקומה •
  

  

  

  

  

ר יג יב ֶאל ֶאְסּתֵ ַכי ְלָהׁשִ ַדּמִ   ַויֹּאֶמר ָמְרּדֳ הּוִדיםַאל ּתְ ל ַהיְּ ֶלְך ִמּכָ ית ַהּמֶ ֵלט ּבֵ ְך ְלִהּמָ . י ְבַנְפׁשֵ
קֹום ַאֵחר ְוַאּתְ ּוֵבית  יד הּוִדים ִמּמָ ָלה ַיֲעמֹוד ַליְּ ֵעת ַהזֹּאת ֶרַוח ְוַהּצָ י ּבָ ֲחִריׁשִ י ִאם ַהֲחֵרׁש ּתַ ּכִ

ְלכּות ַעּתְ ַלּמַ זֹאת ִהּגַ    ָאִביְך ּתֹאֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ּכָ
  

  ?פעול לטובת עמהמנסה מרדכי לשכנע את אסתר ל בו" נשק יו� הדי�"מהו  •

 ?הא� זה הוג� להטיל את האחריות של אומה שלמה על אד� אחד •

כיצד השפיעו ? על כתפי$ אחריות רבה שרובצתחוויה דומה בה הרגשת  הא� חווית� •
 ? לפעול �הא� ה� הניעו אתכ? �אלו על עיצוב זהותכ חוויות

  

  


