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זקן ארוך לי עד ברכיים,
שפם ארוך לי אמתיים.
היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה ח-ח-ח.

 
קרניים לי קרני התיש,
שיניים לי שיני הליש.

היש צוהלת...
 

מלפני צמה עם סרט,
מאחורי זנב תפארתה.

היש צוהלת...

אני פורים
לוין קיפניס | נחום נרדי

 

אני פורים, אני פורים
שמח ומבדח.

הלא רק פעם בשנה
אבוא להתארח.

 
הידד פורים, הידד פורים

הכו תוף ומצלתיים.
הו מי יתן ובא פורים
לחודש לחודשיים.

 
אני ליצן בין ליצנים

הכל אני יודע,
ואם תרצו אראה לכם
לקפוץ כמו צפרדע.

שושנת יעקב
פיוט לפורים | ידידיה אדמון

 

שושנת יעקב 
צהלה ושמחה
בראותם יחד 
תכלת מרדכי.

 

תשועתם 
הייתה לנצח

ותקוותם
בכל דור ודור.

ברוך מרדכי היהודי.

עיגולי השמחה | דסי רבינוביץ
לכל אדם יש עיגול בלב, עיגול השמחה. לפעמים העיגול קטן, אך הוא יכול לגדול ולגדול ולגדול... כאשר עיגול השמחה גדול,
הוא שולח עיגולים קטנים למקומות נסתרים בגוף, מקומות שלפעמים כואבים. וככל שיש יותר עיגולים קטנים, פחות
מקומות כואבים. יש אנשים שעיגול השמחה שלהם קטן, ולנו יש תפקיד - לעזור לו לגדול. וודאי שואלים אתם - איך? כל אחד
מאיתנו חושב על דרך. אפשר להביא לו סוכריה, לתת לו פרח, לשיר לו שיר, לצייר לו ציור או אפילו פשוט לומר לו: בוקר טוב,

מה שלומך היום? והכי חשוב , לעשות את זה בכיף, בשמחה, מכל הלב!

בחג פורים מצווה לשמוח! מה דעתכם, אפשר לשמוח מתוך מצווה?



שירים וסיפורים לחג פורים - על אסתר 

לכבוד אסתר המלכה, גיבורת המגילה, שירו
את השיר 'חג פורים' במילים חדשות
המדגישות את מעשיה ופועלה. (על פי
הלחן העממי המוכר של השיר 'חג פורים,

חג פורים')

חג פורים - מלכת אסתר
סיגל לאה רוה ודיאנה לם | עממי

מלכת אסתר – מלכתי,
השראה לעוצמתי

העם אוהב אותך אסתר,
כמוך לא אוותר!

את אסתר הגיבורה,
בזכותך הנס קרה!

את אסתר הגיבורה,
אור בשעת צרה!

במה דומה אסתר המלכה לאיילת השחר?
בהשראת מדרש מתלמוד בבלי

גם בלילה, כשחשוך, תמיד יהיה אור קטן -  אורם של הלבנה, הכוכבים והמזלות. מעט לפני עלות השחר משתרר חושך
מוחלט. הכוכבים, הלבנה והמזלות הולכים לישון. בדיוק ברגעים אלו, כשהכל נדמה אפל וקודר, עולה איילת השחר. לאט

היא מבקיעה ומאירה את העולם.   
כזו בדיוק היתה אסתר, שנולדה למשפחה יהודית פשוטה. רק כשנבחרה למלכת פרס, התגלו יכולותיה. עוצמותיה הנדירות
נחשפו כשנדרשה להצלת עמה. כשהפור נפל, ונראה שגורל היהודים נגזר, אזרה אומץ ורקחה תוכנית מתוחכמת, שמחירה
היה העמדת עצמה בסכנה. בתקופה של חושך מוחלט, כשנראה שאין כל תקווה, אסתר, כאיילת השחר, החזירה את האור,

הצילה את יהודי הממלכה. ככתוב במגילה: 'ליהודים היתה אורה ושמחה, וששון ויקר'.

מתנות לאביונים,
משתה נשים ופירגונים.
ב"ראש חודש לבנות",

שירה ומיגדנות.
את אסתר הגיבורה…

מלכת אסתר, בואי נחגוג,
לך נשירה עוד ועוד!

מסר לנו מביאה, אסתר הנביאה!
את אסתר הגיבורה...

חג שמח!


