ּוׁשמ ֹו ָמ ְרדֳּ כַׁי בֶּ ן
ׁשּוׁשן הַׁ בִ ָירה ְ
ַׁ
ְהּודי הָ יָה בְ
ּוׁשמ ֹו ִקיׁש בֶּ ן-אֲ בִ יאֵ ל בֶּ ןְ -צרוֹר בֶּ ן -ה ִאיׁש י ִ
וַׁ י ְִהיִ -איׁש ִמבִ נְ י ִָמין ְ
בְ כו ַֹׁרת בֶּ ן-אֲ פִ יחַׁ בֶּ ןִ -איׁש י ְִמינִ י גִ בוֹר חָ יִל .וְ ל ֹו-הָ יָה בֵ ן י ִָאיר בֶּ ןִׁ -ש ְמ ִעי בֶּ ןִ -קיׁש ִאיׁש י ְִמינִ י .ו אֲ ֶּׁשר הָ גְ לָה
ירּוׁש ַׁליִם ִעם-הַׁ גֹ לָה אֲ ֶּׁשר הָ גְ לְ ָתה ִעם ְיכָנְ יָה מֶּ לְֶּך-
ִמ ָ
ּוׁשמ ֹו ָׁשאּול בָ חּור וָ טוֹב.
ְ
ְהּודה אֲ ֶּׁשר הֶּ גְ לָה נְ בּוכ ְַׁדנֶּצַׁ ר מֶּ לְֶּך בָ בֶּ ל .ז וַׁ י ְִהי אֹ מֵ ן
י ָ
אֶּ ת-הֲ ַׁדסָ ה ִהיא אֶּ ְס ֵתר
אֵ ין אֶּ ְס ֵתר ַׁמגֶּדֶּ ת מ ֹול ְַׁד ָתּה וְ אֶּ ת-עַׁ ָמּה
וְ אֶּ תְ -דבַׁ ר הַׁ ְמלּוכָה ֹלאִ -הגִ יד ל ֹו

תחרישי

מחריש
ּולְ ִמי
כָל-חֶּ ְמ ַׁדת י ְִש ָראֵ ל הֲ לוֹא לְ ָך ּולְ כֹל בֵ ית ָאבִ יָך

את ובית
אביך
יׁשי בָ עֵ ת
כִ י ִאם-הַׁ חֲ ֵרׁש ַׁתחֲ ִר ִ
ָאביְך תֹאבֵ דּו
הַׁ זֹאתַׁ ...א ְת ּובֵ יתִ -

כִ י ָרָאה כִ י-
כָלְ ָתה אֵ לָיו הָ ָרעָ ה מֵ אֵ ת הַׁ מֶּ לְֶּך
כָלְ ָתה הָ ָרעָ ה מֵ ִעמ ֹו
וַׁ י ָָקם יְה ֹונ ָָתן מֵ ִעם הַׁ שֻּׁ לְ חָ ן בָ חֳּ ִריָ-אף
ֶּרוַׁ ח

ֶּרוַׁ ח
רוח
ֶּרוַׁ ח

ָרוַׁ ח
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והצלה

חז"ל
שלחה להם אסתר לחכמים" :כתבוני לדורות!"
שלחו לה הֲ ֹלא כ ַָׁתבְ ִתי לְ ָך ָׁשלִ ִׁשים (משלי כב ,כ) – שלישים ולא רבעים!
עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה ,כְ תֹב זֹאת זִ כָרוֹן בַׁ סֵ פֶּ ר (שמות יז ,יד) :כְ תֹב זֹאת –מה שכתוב כאן ובמשנה תורה ,זִ כָרוֹן – מה
שכתוב בנביאים ,בַׁ סֵ פֶּ ר – מה שכתוב במגילה.

שמות יז ,יד :כְ תֹב זֹאת זִ כָרוֹן בַׁ סֵ פֶּ ר וְ ִשים בְ ָאזְ נֵי יְהוֹׁשֻּׁ עַׁ כִ י-מָ ֹחה אֶּ ְמחֶּ ה אֶּ תֵ -זכֶּר עֲ ָמלֵק ִמ ַׁת ַׁחת הַׁ ָש ָמיִם.

ָארץ אֲ ֶּׁשר ה'-אֹ-להֶּ יָך נֹ ֵתן לְ ָך נַׁחֲ לָה לְ ִר ְׁש ָתּה ִת ְמחֶּ ה אֶּ תֵ -זכֶּר עֲ מָ לֵק
דברים כה ,יט :וְ הָ יָה בְ הָ נִ יחַׁ ה' אֹ-להֶּ יָך לְ ָך ִמכָל-אֹ יְבֶּ יָך ִמסָ בִ יב בָ ֶּ
ִמ ַׁתחַׁ ת הַׁ ָשמָ יִם ֹלא ִת ְׁשכָח.

רמב"ם הלכות מלכים א ,א :שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ:
את ָשמָ ה (דברים יז ,טו),
 .1למנות להם מלך ,שנאמר לְ ִׁשכְ נ ֹו ִת ְד ְרׁשּו ּובָ ָ
 .2ולהכרית זרעו של עמלק ,שנאמר ִת ְמחֶּ ה אֶּ תֵ -זכֶּר עֲ מָ לֵק (דברים כה ,יט),
 .3ולבנות להם בית הבחירה ,שנאמר שוֹם ָת ִשים עָ לֶּיָך מֶּ לְֶּך (דברים יב ,ה).
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יחזקאל כ ,ל-מב
ל ָלכֵן אמֹ ר אֶּ ל-בֵ ית י ְִש ָראֵ ל כֹה ָאמַׁ ר אֲ ֹדנָי ה’ הַׁ בְ דֶּ ֶּרְך
אֲ בו ֵֹתיכֶּם אַׁ ֶּתם נִ ְט ְמ ִאים וְ ַאחֲ ֵרי ִׁשּקּוצֵ יהֶּ ם אַׁ ֶּתם
זֹנִ ים ....לג חַׁ יָ-אנִ י נְ אֻּׁ ם אֲ ֹדנָי ה’ ִאםֹ-לא בְ יָד חֲ ז ָָקה
ּובִ זְ רוֹעַׁ נְ טּויָה ּובְ חֵ מָ ה ְׁשפּוכָה אֶּ ְמלוְֹך עֲ לֵיכֶּם .לד
אתי אֶּ ְתכֶּם ִמן-הָ עַׁ ִמים וְ ִקבַׁ ְצ ִתי אֶּ ְתכֶּם ִמן-הָ אֲ ָרצוֹת
וְ הוֹצֵ ִ
ֹצֹתם בָ ם בְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ רוֹעַׁ נְ טּויָה ּובְ חֵ מָ ה
אֲ ֶּׁשר נְ פו ֶּ
אתי אֶּ ְתכֶּם אֶּ לִ -מ ְדבַׁ ר הָ עַׁ ִמים וְ נִ ְׁשפַׁ ְט ִתי
ְׁשפּוכָה .לה וְ הֵ בֵ ִ
ִא ְתכֶּם ָׁשם פָ נִ ים אֶּ ל-פָ נִ ים .לו כַׁאֲ ֶּׁשר נִ ְׁשפַׁ ְט ִתי אֶּ ת-
אֲ בו ֵֹתיכֶּם בְ ִמ ְדבַׁ ר אֶּ ֶּרץ ִמ ְצ ָריִם כֵן ִא ָשפֵ ט ִא ְתכֶּם נְ אֻּׁ ם
אתי
אֲ ֹדנָי ה’ .לז וְ הַׁ עֲ בַׁ ְר ִתי אֶּ ְתכֶּם ַׁתחַׁ ת הַׁ ָשבֶּ ט וְ הֵ בֵ ִ
אֶּ ְתכֶּם בְ ָמס ֶֹּרת הַׁ בְ ִרית .לח ּובָ רו ִֹתי ִמכֶּם הַׁ מ ְֹר ִדים
גּוריהֶּ ם או ִֹציא או ָֹתם וְ אֶּ ל-
וְ הַׁ פו ְֹׁש ִעים בִ י מֵ אֶּ ֶּרץ ְמ ֵ
יאי
ידעְ ֶּתם כִ י-אֲ נִ י ה’ ... .בְ הוֹצִ ִ
ַאדמַׁ ת י ְִש ָראֵ ל ֹלא יָבוֹא וִ ַׁ
ְ
אֶּ ְתכֶּם ִמן-הָ עַׁ ִמים וְ ִקבַׁ ְצ ִתי אֶּ ְתכֶּם ִמן-הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶּׁשר
יד ְע ֶּתם
צֹתם בָ ם וְ נִ ְק ַׁד ְׁש ִתי בָ כֶּם לְ עֵ ינֵי הַׁ ג ֹויִם .מב וִ ַׁ
נְ פֹ ֶּ
ָארץ
ַאדמַׁ ת י ְִש ָראֵ ל אֶּ ל-הָ ֶּ
יאי אֶּ ְתכֶּם אֶּ לְ -
כִ י-אֲ נִ י ה’ בַׁ הֲ בִ ִ
אתי אֶּ ת-י ִָדי ל ֵָתת או ָֹתּה לַׁאֲ בו ֵֹתיכֶּם.
אֲ ֶּׁשר נ ָָש ִ

ישעיהו נא ,ט-יא
עּורי כִ ימֵ י ֶּקדֶּ ם דֹרוֹת
עּורי לִ בְ ִׁשי-עֹז זְ רוֹעַׁ ה’ ִ
עּורי ִ
ט ִ
ע ֹול ִָמים הֲ לוֹא אַׁ ְתִ -היא הַׁ מַׁ ְחצֶּ בֶּ ת ַׁרהַׁ ב ְמח ֹו ֶּללֶּת ַׁתנִ ין .י
הֲ לוֹא אַׁ ְתִ -היא הַׁ מַׁ חֲ ֶּרבֶּ ת יָם מֵ י ְתהוֹם ַׁרבָ ה הַׁ ָשמָ ה
מַׁ עֲ מַׁ ֵּקי-יָם דֶּ ֶּרְך לַׁעֲ בֹר גְ אּולִ ים .יא ּופְ דּויֵי ה’ יְׁשּובּון
ֹאׁשם ָששוֹן
ּובָ אּו ִציוֹן בְ ִרנָה וְ ִש ְמחַׁ ת ע ֹולָם עַׁ ל-ר ָ
וְ ִש ְמחָ ה י ִַׁשיגּון נָסּו יָגוֹן וַׁ אֲ נָחָ ה.

זכריה ח ,ז-כג
ז כֹה ָאמַׁ ר ה’ ְצבָ אוֹת ִהנְ נִ י מו ִֹׁשיעַׁ אֶּ ת-עַׁ ִמי מֵ אֶּ ֶּרץ ִמזְ ָרח
אתי אֹ ָתם וְ ָׁשכְ נּו בְ תוְֹך
ּומֵ אֶּ ֶּרץ ְמבוֹא הַׁ ָשמֶּ ׁש .ח וְ הֵ בֵ ִ
ֵאֹלהים בֶּ אמֶּ ת
ְרּוׁש ִ ָלם וְ הָ יּו-לִ י לְ עָ ם וַׁ אֲ נִ י אֶּ ְהיֶּה לָהֶּ ם ל ִ
י ָ
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ּובִ ְצ ָד ָקה ... .יח וַׁ ְי ִהי ְדבַׁ ר-ה’ ְצבָ אוֹת אֵ לַׁי לֵאמֹ ר .יט כֹה-
יׁשי וְ צוֹם
יעי וְ צוֹם הַׁ חֲ ִמ ִ
ָאמַׁ ר ה’ ְצבָ אוֹת צוֹם הָ ְרבִ ִ
יעי וְ צוֹם הָ עֲ ִש ִירי י ְִהיֶּה לְ בֵ ית-יְהּודָ ה לְ ָששוֹן
הַׁ ְשבִ ִ
ּולְ ִש ְמחָ ה ּולְ מֹ עֲ ִדים טוֹבִ ים וְ הָ אמֶּ ת וְ הַׁ ָשלוֹם אהָ בּו .כ
כֹה ָאמַׁ ר ה’ ְצבָ אוֹת עֹד אֲ ֶּׁשר ָיבֹאּו עַׁ ִמים וְ י ְֹׁשבֵ י עָ ִרים
ַׁרבוֹת .כא וְ הָ לְ כּו יו ְֹׁשבֵ י ַאחַׁ ת אֶּ לַ-אחַׁ ת לֵאמֹ ר נֵלְ כָה
הָ לוְֹך לְ חַׁ ּלוֹת אֶּ ת-פְ נֵי ה’ ּולְ בַׁ ּקֵ ׁש אֶּ ת-ה’ ְצבָ אוֹת אֵ לְ כָה
צּומים לְ בַׁ ֵּקׁש
גַׁםָ-אנִ י .כב ּובָ אּו עַׁ ִמים ַׁרבִ ים וְ ג ֹויִם עֲ ִ
ירּוׁש ִ ָלם ּולְ חַׁ ּלוֹת אֶּ ת-פְ נֵי ה’ .כג כֹה-
ָ
אֶּ ת-ה’ ְצבָ אוֹת בִ
ָאמַׁ ר ה’ ְצבָ אוֹת בַׁ י ִָמים הָ הֵ מָ ה אֲ ֶּׁשר יַׁחֲ זִ יקּו עֲ ָש ָרה
ְהּודי
אֲ נ ִָׁשים ִמכֹל לְ ׁשֹנוֹת הַׁ ג ֹויִם וְ הֶּ חזִ יקּו בִ כְ נַׁף ִאיׁש י ִ
ֹלהים ִעמָ ֶּכם.
לֵאמֹ ר נֵלְ כָה ִעמָ כֶּם כִ י ָׁשמַׁ ְענּו א ִ

אסתר ג ,יב :וַׁ י ִָּק ְראּו סֹפְ ֵרי הַׁ מֶּ לְֶּך בַׁ חֹדֶּ ׁש הָ ִראׁשוֹן בִ ְׁשלו ָֹׁשה עָ ָשר יוֹם ב ֹו וַׁ ִיכ ֵָתב כְ כָל-אֲ ֶּׁשרִ -צּוָ ה הָ ָמן אֶּ ל אֲ ַׁח ְׁש ַׁד ְר ְפנֵי-הַׁ מֶּ לְֶּך וְ אֶּ ל-
ּומ ִדינָה כִ כְ ָתבָ ּה וְ עַׁ ם וָ עָ ם כִ לְ ׁשוֹנ ֹו בְ ֵׁשם הַׁ מֶּ לְֶּך אֲ ַׁח ְׁש ֵורֹׁש נִכְ ָתב וְ נ ְֶּח ָתם
ּומ ִדינָה וְ אֶּ לָ -ש ֵרי עַׁ ם וָ עָ ם ְמ ִדינָה ְ
הַׁ פַׁ חוֹת אֲ ֶּׁשר עַׁ לְ -מ ִדינָה ְ
בְ טַׁ בַׁ עַׁ ת הַׁ מֶּ לְֶּך.

אסתר ד ,א-ב :א ּומָ ְרדֳּ כַׁי י ַָׁדע אֶּ ת-כָל-אֲ ֶּׁשר נַׁעֲ ָשה וַׁ י ְִק ַׁרע מָ ְרדֳּ כַׁי אֶּ ת-בְ ג ָָדיו ַׁויִלְ בַׁ ׁש ַׁשק וָאֵ פֶּ ר וַׁ יֵצֵ א ְבתוְֹך הָ ִעיר וַׁ יִזְ עַׁ ק זְ עָ ָקה גְ ד ֹולָה
ּומָ ָרה .וַׁ יָבוֹא עַׁ ד לִ פְ נֵי ַׁׁשעַׁ ר-הַׁ מֶּ לְֶּך כִ י אֵ ין לָבוֹא אֶּ לַׁׁ -שעַׁ ר הַׁ מֶּ לְֶּך בִ לְ בּוׁש ָשק.

ׁשּוׁשן וְ צּומּו עָ לַׁי וְ ַאל-תֹאכְ לּו וְ ַאלִ -ת ְׁשתּו
ְהּודים הַׁ נִ ְמ ְצ ִאים ְב ָ
אסתר ד ,טו-יז :וַׁ תֹאמֶּ ר אֶּ ְס ֵתר לְ הָ ִׁשיב אֶּ ל-מָ ְרדֳּ כָי .לְֵך כְ נוֹס אֶּ ת-כָל-הַׁ י ִ
ֹלׁשת י ִָמים ַׁל ְילָה וָ יוֹם גַׁם-אֲ נִ י וְ נַׁעֲ ר ַֹׁתי ָאצּום כֵן ּובְ כֵן ָאבוֹא אֶּ ל-הַׁ מֶּ לְֶּך אֲ ֶּׁשר ֹלא-כ ַָׁדת וְ כַׁאֲ ֶּׁשר ָאבַׁ ְד ִתי ָאבָ ְד ִתי .וַׁ יַׁעֲ בֹר ָמ ְרדֳּ כָי וַׁ יַׁעַׁ ש
ְׁש ֶּ
כְ כֹל אֲ ֶּׁשרִ -צּוְ ָתה עָ לָיו אֶּ ְס ֵתר.

ימית נֹ כַׁח בֵ ית הַׁ מֶּ לְֶּך וְ הַׁ מֶּ לְֶּך יו ֵֹׁשב עַׁ ל-כִ סֵ א
יׁשי וַׁ ִתלְ בַׁ ׁש אֶּ ְס ֵתר מַׁ לְ כּות וַׁ ַׁתעֲ מֹ ד בַׁ חֲ צַׁ ר בֵ ית-הַׁ מֶּ לְֶּך הַׁ ְפנִ ִ
אסתר ה ,א :וַׁ י ְִהי בַׁ יוֹם הַׁ ְשלִ ִ
מַׁ לְ כּות ֹו בְ בֵ ית הַׁ מַׁ לְ כּות נֹ כַׁח פֶּ ַׁתח הַׁ בָ יִת.

ל אדר א' – ז אדר ב' ,תשע"ו

