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ן  י בֶּ כַׁ ִביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרדֳּ ן הַׁ ה ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְבׁשּוׁשַׁ
ן ןִׁש -ָיִאיר בֶּ ר ָהְגָלה . ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני-ְמִעי בֶּ ו ֲאׁשֶּ

ִים ִעם ְך-ִמירּוָׁשלַׁ לֶּ ר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה מֶּ ֹגָלה ֲאׁשֶּ -הַׁ
ל ְך ָבבֶּ לֶּ ר מֶּ ְדנֶּצַׁ ְגָלה ְנבּוכַׁ ר הֶּ ְיִהי ֹאֵמן . ְיהּוָדה ֲאׁשֶּ ז וַׁ

ת ְסֵתר-אֶּ ָסה ִהיא אֶּ ֲהדַׁ

ְיִהי ןִאיׁש ִמִבְנָיִמין ּוְׁשמֹו ִקי-וַׁ ן-ׁש בֶּ ן-ֲאִביֵאל בֶּ -ְצרֹור בֶּ
ן ת בֶּ ן-ְבכֹורַׁ ָהָיה ֵבן -ְולוֹ . ִאיׁש ְיִמיִני ִגבֹור ָחִיל-ֲאִפיחַׁ בֶּ

.ּוְׁשמֹו ָׁשאּול ָבחּור ָוטֹוב

ת ְדָתּה ְואֶּ ת מֹולַׁ דֶּ גֶּ ְסֵתר מַׁ ָמּה-ֵאין אֶּ עַׁ ת ְמלּוָכה ֹלא-ְואֶּ ר הַׁ ִהִגיד לוֹ -ְדבַׁ

תחרישי

מחריש

את ובית 

אביך ֲחִריִׁשי ָבֵעת -ִכי ִאם ֲחֵרׁש תַׁ הַׁ

ֹזאת ְת ּוֵבית...הַׁ ָאִביְך ֹתאֵבדּו-אַׁ

ּוְלִמי 

ת ִיְשָרֵאל ֲהלֹוא ְלָך ּוְלֹכל ֵבית ָאִביָך-ָכל ְמדַׁ חֶּ

-ִכי ָרָאה ִכי

ְך לֶּ מֶּ ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת הַׁ

ָכְלָתה ָהָרָעה ֵמִעמוֹ 

ִריוַׁ  ְלָחן ָבחֳּ שֻּׁ ָאף-ָיָקם ְיהֹוָנָתן ֵמִעם הַׁ
ח וַׁ רֶּ

רוח 

והצלה ח וַׁ רֶּ

ח וַׁ רֶּ

ח ָרוַׁ
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ל"חז

 !"לדורות כתבוני" :לחכמים אסתר להם שלחה
ְבִתי ֲהֹלא לה שלחו  !רבעים ולא שלישים –( כ, משלי כב)ָׁשִלִׁשים  ְלָך ָכתַׁ

ר ִזָכרֹון ֹזאת ְכֹתב, בתורה כתוב מקרא לו שמצאו עד ֵספֶּ  מה – ִזָכרֹון ,תורה ובמשנה כאן ובשכת מה–ֹזאת  ְכֹתב (:יד, שמות יז) בַׁ
ר ,בנביאים שכתוב ֵספֶּ .במגילה שכתוב מה – בַׁ

 
ר ִזָכרֹון ֹזאת ְכֹתב: יד, שמות יז ֵספֶּ עַׁ  ְבָאְזֵני ְוִשים בַׁ ה ָמֹחה-ִכי  ְיהֹוׁשֻּׁ ְמחֶּ ת אֶּ ר-אֶּ ת ֲעָמֵלק ֵזכֶּ חַׁ ָשָמִים ִמתַׁ  .הַׁ

יָך-א  ' ה ְבָהִניחַׁ  ְוָהָיה: יט, דברים כה יָך-ִמָכל ְלָך ֹלהֶּ ץ ִמָסִביב ֹאְיבֶּ ר ָבָארֶּ יָך-א  -'ה ֲאׁשֶּ ֲחָלה ְלָך ֹנֵתן ֹלהֶּ ה ְלִרְׁשָתּה נַׁ ת ִתְמחֶּ ר-אֶּ  ֲעָמֵלק ֵזכֶּ
ת חַׁ ָשָמִים ִמתַׁ  .ִתְׁשָכח ֹלא הַׁ

 :לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצוות שלוש: א, ם הלכות מלכים א"רמב
,(טו ,יז דברים) ָשָמה ּוָבאתָ  ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנוֹ  נאמרש ,מלך להם למנות .1
ה שנאמר ,עמלק של זרעו ולהכרית .2 ת ִתְמחֶּ ר-אֶּ ,(יט ,כה דברים) ֲעָמֵלק ֵזכֶּ
יָך ָתִשים שֹום שנאמר ,הבחירה בית להם ולבנות .3 ְך ָעלֶּ לֶּ  (.ה ,יב דברים) מֶּ
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מב-ל, יחזקאל כ

ל ֹמר אֶּ ר ֲאֹדָני ה-ל ָלֵכן א  ְך ’ ֵבית ִיְשָרֵאל ֹכה ָאמַׁ רֶּ ְבדֶּ הַׁ

ם ִנְטְמִאים ְוַאֲחֵרי ִׁשּקּוצֵ  תֶּ ם אַׁ ם ֲאבֹוֵתיכֶּ תֶּ ם אַׁ יהֶּ

י.... ֹזִנים ם ֲאֹדָני ה-לג חַׁ ֹלא ְבָיד ֲחָזָקה -ִאם’ ָאִני ְנאֻּׁ

ְמלֹוְך ֲעֵליכֶּם לד . ּוִבְזרֹועַׁ ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה אֶּ

ם ִמן ְתכֶּ ם ִמן-ְוהֹוֵצאִתי אֶּ ְתכֶּ ְצִתי אֶּ ִמים ְוִקבַׁ ָהֲאָרצֹות -ָהעַׁ

ם ָבם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבזְ  ר ְנפֹוֹצתֶּ רֹועַׁ ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ֲאׁשֶּ

ל. ְׁשפּוָכה ם אֶּ ְתכֶּ ְטִתי -לה ְוֵהֵבאִתי אֶּ ִמים ְוִנְׁשפַׁ ר ָהעַׁ ִמְדבַׁ

ל ם ָׁשם ָפִנים אֶּ ת. ָפִנים-ִאְתכֶּ ְטִתי אֶּ ר ִנְׁשפַׁ ֲאׁשֶּ -לו כַׁ

ם  ם ְנאֻּׁ ץ ִמְצָרִים ֵכן ִאָשֵפט ִאְתכֶּ רֶּ ר אֶּ ם ְבִמְדבַׁ ֲאבֹוֵתיכֶּ

עֲ . ’ֲאֹדָני ה ט ְוֵהֵבאִתי לז ְוהַׁ ָשבֶּ ת הַׁ חַׁ ְתכֶּם תַׁ ְרִתי אֶּ בַׁ

ְבִרית ת הַׁ ם ְבָמֹסרֶּ ְתכֶּ ֹמְרִדים . אֶּ ם הַׁ לח ּוָברֹוִתי ִמכֶּ

ל ם אֹוִציא אֹוָתם ְואֶּ ץ ְמגּוֵריהֶּ רֶּ פֹוְׁשִעים ִבי ֵמאֶּ -ְוהַׁ

ם ִכי ְעתֶּ ת ִיְשָרֵאל ֹלא ָיבֹוא ִוידַׁ ְבהֹוִציִאי . ... ’ֲאִני ה-ַאְדמַׁ

ם ִמן ְתכֶּ ם ִמן-אֶּ ְתכֶּ ְצִתי אֶּ ִמים ְוִקבַׁ ר -ָהעַׁ ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶּ

גֹוִים ם ְלֵעיֵני הַׁ ְׁשִתי ָבכֶּ ם ָבם ְוִנְקדַׁ ם . ְנֹפֹצתֶּ ְעתֶּ מב ִוידַׁ

ל’ ֲאִני ה-ִכי ם אֶּ ְתכֶּ ֲהִביִאי אֶּ ל-בַׁ ת ִיְשָרֵאל אֶּ ץ -ַאְדמַׁ ָהָארֶּ

ת ר ָנָשאִתי אֶּ ם-ֲאׁשֶּ ֲאבֹוֵתיכֶּ  .ָיִדי ָלֵתת אֹוָתּה לַׁ

 

יא-ט, ישעיהו נא

ם ֹדרֹות ’ ֹעז ְזרֹועַׁ ה-ט עּוִרי עּוִרי ִלְבִׁשי דֶּ עּוִרי ִכיֵמי קֶּ

תְ  ִנין-עֹוָלִמים ֲהלֹוא אַׁ ת תַׁ לֶּ ב ְמחֹולֶּ הַׁ ת רַׁ בֶּ ְחצֶּ מַׁ י . ִהיא הַׁ

תְ  ָשָמה -ֲהלֹוא אַׁ ָבה הַׁ ת ָים ֵמי ְתהֹום רַׁ בֶּ ֲחרֶּ מַׁ ִהיא הַׁ

ֵּקי ֲעמַׁ ֲעֹבר ְגאּוִלים-מַׁ ְך לַׁ רֶּ ְיׁשּובּון ’ יא ּוְפדּוֵיי ה. ָים דֶּ

ל ת עֹוָלם עַׁ ֹראָׁשם ָששֹון -ּוָבאּו ִציֹון ְבִרָנה ְוִשְמחַׁ

ֲאָנָחה  .ְוִשְמָחה יִַׁשיגּון ָנסּו ָיגֹון וַׁ

 

כג-ז, זכריה ח

ר ה ת’ ז ֹכה ָאמַׁ ץ ִמְזָרח -ְצָבאֹות ִהְנִני מֹוִׁשיעַׁ אֶּ רֶּ ִמי ֵמאֶּ עַׁ

ׁש ָשמֶּ ץ ְמבֹוא הַׁ רֶּ ח ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוָׁשְכנּו ְבתֹוְך . ּוֵמאֶּ

ם ְוָהיּו ת -ְירּוָׁשָלִ מֶּ א  ם ֵלאֹלִהים בֶּ ְהיֶּה ָלהֶּ ֲאִני אֶּ ִלי ְלָעם וַׁ
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יְ . ... ּוִבְצָדָקה ריח וַׁ י ֵלאֹמר’ ה-ִהי ְדבַׁ -יט ֹכה. ְצָבאֹות ֵאלַׁ

ר ה ֲחִמיִׁשי ְוצֹום ’ ָאמַׁ ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום הַׁ

ְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהיֶּה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששֹון -הַׁ

ָהבּו ָשלֹום א  ת ְוהַׁ מֶּ כ . ּוְלִשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוָהא 

ר ה ִמים ְוֹיְׁשֵבי ָעִרים צְ ’ ֹכה ָאמַׁ ר ָיֹבאּו עַׁ ָבאֹות ֹעד ֲאׁשֶּ

בֹות ל. רַׁ ת אֶּ ת ֵלאֹמר ֵנְלָכה -כא ְוָהְלכּו יֹוְׁשֵבי ַאחַׁ ַאחַׁ

ת ּלֹות אֶּ ת’ ְפֵני ה-ָהלֹוְך ְלחַׁ ֵּקׁש אֶּ ְצָבאֹות ֵאְלָכה ’ ה-ּוְלבַׁ

ם ֵּקׁש . ָאִני-גַׁ ִבים ְוגֹוִים ֲעצּוִמים ְלבַׁ ִמים רַׁ כב ּוָבאּו עַׁ

ת ת’ ה-אֶּ ּלֹות אֶּ ם ּוְלחַׁ -כג ֹכה. ’ְפֵני ה-ְצָבאֹות ִבירּוָׁשָלִ

ר ה ֲחִזיקּו ֲעָשָרה ’ ָאמַׁ ר יַׁ ָיִמים ָהֵהָמה ֲאׁשֶּ ְצָבאֹות בַׁ

ף ִאיׁש ְיהּוִדי  ִזיקּו ִבְכנַׁ ח  גֹוִים ְוהֶּ ֲאָנִׁשים ִמֹכל ְלֹׁשנֹות הַׁ

ֹלִהים ִעָמכֶּ  ְענּו א  ם ִכי ָׁשמַׁ  .םֵלאֹמר ֵנְלָכה ִעָמכֶּ

ִיָּקְראּו: יב, אסתר ג ְך ֹסְפֵרי וַׁ לֶּ מֶּ ׁש הַׁ ֹחדֶּ ִיָכֵתב בוֹ  יֹום ָעָשר ִבְׁשלֹוָׁשה ָהִראׁשֹון בַׁ ר-ְכָכל וַׁ ל ָהָמן ִצָּוה-ֲאׁשֶּ ְרְפֵני אֶּ ְׁשדַׁ ְך-ֲאחַׁ לֶּ מֶּ ל הַׁ -ְואֶּ
חֹות פַׁ ר הַׁ ל ֲאׁשֶּ ל ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה-עַׁ ם ָשֵרי-ְואֶּ ם ִכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ָוָעם עַׁ ְך ְבֵׁשם  ִכְלׁשֹונוֹ  ָוָעם ְועַׁ לֶּ מֶּ ְׁשֵוֹרׁש הַׁ  ְונְֶּחָתם ִנְכָתב ֲאחַׁ
ת עַׁ בַׁ ְך ְבטַׁ לֶּ מֶּ  .הַׁ

י א: ב-א, אסתר ד כַׁ ע ּוָמְרדֳּ ת ָידַׁ ר-ָכל-אֶּ ֲעָשה ֲאׁשֶּ ע נַׁ ִיְקרַׁ י וַׁ כַׁ ת ָמְרדֳּ ׁש ְבָגָדיו-אֶּ ִיְלבַׁ ק וַׁ ר שַׁ ֵיֵצא ָוֵאפֶּ ק ָהִעיר ְבתֹוְך וַׁ ִיְזעַׁ  ְגדֹוָלה ְזָעָקה וַׁ
ָיבֹוא. ּוָמָרה ד וַׁ ר ִלְפֵני עַׁ עַׁ ְך-ׁשַׁ לֶּ מֶּ ל ָלבֹוא ֵאין ִכי הַׁ ר-אֶּ עַׁ ְך ׁשַׁ לֶּ מֶּ .ָשק ִבְלבּוׁש הַׁ

 

ר: יז-טו, אסתר ד ֹתאמֶּ ְסֵתר וַׁ ל ְלָהִׁשיב אֶּ ָכי-אֶּ ת ְכנֹוס ֵלְך. ָמְרדֳּ ְיהּוִדים-ָכל-אֶּ ִנְמְצִאים הַׁ י ְוצּומּו ְבׁשּוָׁשן הַׁ  ִתְׁשתּו-ְוַאל ֹתאְכלּו-ְוַאל ָעלַׁ
ת ְיָלה ָיִמים ְׁשֹלׁשֶּ ם ָויֹום לַׁ י ֲאִני-גַׁ ֲעֹרתַׁ ל ָאבֹוא ּוְבֵכן ֵכן ָאצּום ְונַׁ ְך-אֶּ לֶּ מֶּ ר הַׁ ָדת-ֹלא ֲאׁשֶּ ר כַׁ ֲאׁשֶּ ְדִתי ְוכַׁ ֲעֹבר. ָאָבְדִתי ָאבַׁ יַׁ ָכי וַׁ ש ָמְרדֳּ יַׁעַׁ  וַׁ

ר ְכֹכל ְסֵתר ָעָליו ִצְּוָתה-ֲאׁשֶּ .אֶּ

 

ְיִהי :א, אסתר ה יֹום וַׁ ְשִליִׁשי בַׁ ׁש הַׁ ִתְלבַׁ ְסֵתר וַׁ ְלכּות אֶּ ֲעֹמד מַׁ תַׁ ר וַׁ ֲחצַׁ ְך-ֵבית בַׁ לֶּ מֶּ ְפִניִמית הַׁ ח הַׁ ְך ֵבית ֹנכַׁ לֶּ מֶּ מֶּ  הַׁ ְךְוהַׁ ל יֹוֵׁשב לֶּ  ִכֵסא-עַׁ
ְלכּותוֹ  ְלכּות ְבֵבית מַׁ מַׁ ח הַׁ ח ֹנכַׁ תַׁ ָבִית פֶּ  .הַׁ

 


