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 סיפורי יוסף –מקבילות 

 מגילת אסתר
ֵאָליו יֹום וָיֹום וְֹלא ָשַמע ֲאֵליֶהם   ְכָאְמָרםוַיְִהי 

ַכי  ְבֵרי ָמְרדֳּ ְראֹות ֲהיַַעְמדּו דִּ כִּי  וַיַגִּידּו ְלָהָמן לִּ
י גִּיד ָלֶהם ֲאֶשר הּוא יְהּודִּ  ׃הִּ

 

ים ָהֵהם  ַכי יֵֹשב ְבַשַער ַהֶמֶלְך ָקַצף  ַביָמִּ ּוָמְרדֳּ
ְגָתן  ְֹֹּׁמֵרי ַהַַּף וֶָתֶרשבִּ יֵסי ַהֶמֶלְך מִּ  ְשֵֵי ָסרִּ

ְשֹלַח יָד ַבֶמֶלְך  וַיִּּוַָדע  ׃ֲאַחְשוֵרֹשוַיְַבְקשּו לִּ
ַכי  ְלֶאְסֵתר ַהַמְלָכה וַתֹאֶמר  וַיֵַגדַהָדָבר ְלָמְרדֳּ

ָכי׃ֶאְסֵתר ַלֶמֶלְך ְבֵשם  וַיְֻבַקש ַהָדָבר  ָמְרדֳּ
 ֵעץַעל ְשֵֵיֶהם וַיִָּמֵצא וַיִָּתלּו 

 

ַהֶמֶלְך ְפִקיִדים ְבָכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו  וְיְַפֵקד 
ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה  ַנֲעָרה וְיְִקְבצּו ֶאת ָכל 

ים ֶאל יַד ֵהֶגא   יָרה ֶאל ֵבית ַהנָשִּ ֶאל שּוַשן ַהבִּ
ים  יס ַהֶמֶלְך שֵֹמר ַהנָשִּ וְֵָתֹון ַתְמרּוֵקיֶהן׃  ְסרִּ

יַטב ְבֵעיֵֵי ַהֶמֶלְך וְַהנֲַעָרה  ְמֹלְךֲאֶשר תִּ  ַתַחת תִּ
י וַיִּיַטב ַהָדָבר ְבֵעיֵֵי ַהֶמֶלְך וַיַַעׂש ֵכן׃  וְַשתִּ

 סיפור יוסף
  יֹום וְֹלא ָשַמע  ְכַדְבָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹוםוַיְִהי 

ָמּה ְהיֹות עִּ ְשַכב ֶאְצָלּה לִּ  ׃ֵאֶליָה לִּ

 

 

י  ים ָהֵאֶלה ָחְטאּו ַמְשֵקה ֶמֶלְך וַיְהִּ ַאַחר ַהְדָברִּ
ְצַריִּם  ְצָריִּם׃  ְלֶמֶלְך  ַלֲאדֵֵֹיֶהם וְָהאֶֹפהמִּ מִּ

יָסיו ַעל  וַיְִּקצֹף ַׂשר ַפְרעֹה ַעל ְשֵֵי ָסרִּ
ים  יםַהַמְשקִּ אָֹתם  וַיִֵּתן ׃וְַעל ַׂשר ָהאֹופִּ

ים ֶאל ֵבית ַהַַֹּהר   ְשַמר ֵבית ַׂשר ַהַטָבחִּ ְבמִּ
 ׃ְמקֹום ֲאֶשר יֹוֵסף ָאסּור ָשם

 

וְיְַפֵקד ְפִקִדים ַעל ָהָאֶרץ  ַפְרעֹה יֲַעֶׂשה 
ְצַריִּם ְבֶשַבע ְשֵֵי  ֵמש ֶאת ֶאֶרץ מִּ וְחִּ

וְיְִקְבצּו ֶאת ָכל אֶֹכל ַהָשִנים ַהטֹבֹת  ׃ַהָשָבע
ְִּצְברּו ָבר ַתַחת יַד   ַפְרעֹהַהָבאֹת ָהֵאֶלה וְי
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 סיפורי יוסף –מקבילות 

 מגילת אסתר
ֶאל ַהֶמֶלְך  ָלבֹוא ּוְבַהגִּיַע תֹר ֲֵַעָרה וְֲֵַעָרה 

  ְמרּוֵקיֶהןיְֵמי ֵכן יְִמְלאּו כִּי ...  ֲאַחְשוֵרֹוש

ָֹּׁה  ים ְבֶשֶמן ַהמֹר וְשִּ ָדשִּ ָֹּׁה חֳּ ים שִּ ָדשִּ חֳּ

ים  יםַבְבָׂשמִּ  ׃ּוְבַתְמרּוֵקי ַהנָשִּ

 

ים ְבשּוָשן ֵלְך  ים ַהנְִּמְצאִּ ְכֵֹוס ֶאת ָכל ַהיְהּודִּ

ְשתּו ְשֹלֶשת ָעַלי  וְצּומּו וְַאל תֹאְכלּו וְַאל תִּ

ים ַליְָלה וָיֹום ַגם ֲאִֵּי וְֲֵַערַֹתי ָאצּום ֵכן  יָמִּ

 ַכָדתּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ֹלא 

 ׃ָאַבְדִתי ָאָבְדִתיוְַכֲאֶשר 

 

ָבָרָעה ֲאֶשר יְִּמָצא אּוַכל וְָרִאיִתי ֵאיָכָכה  ִכי

י ְבָאְבַדן   יתִּ י וְֵאיָכָכה אּוַכל וְָראִּ ֶאת ַעמִּ

י׃   מֹוַלְדתִּ

 סיפור יוסף
ים יֹום כִּי ֵכן יְִּמְלאּו יְֵמי   וִַיְמְלאּו לֹו ַאְרָבעִּ

ים יֹום ְבעִּ ְצַריִּם שִּ ים וַיְִּבכּו אֹתֹו מִּ  ׃ַהֲחֵֻטִּ

 

 

 

יש   יִֵּתןַשַדי וְֵאל  ְפֵֵי ָהאִּ ים לִּ ָלֶכם ַרֲחמִּ

ין  ְֵיָמִּ יֶכם ַאֵחר וְֶאת בִּ ַלח ָלֶכם ֶאת ֲאחִּ וְשִּ

 ׃ָשָכְלִתיוֲַאִני ַכֲאֶשר ָשכְֹלִתי 

 

 

 

וְַהנַַער ֵאיֵֶנּו  ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ִכי 

י תִּ י׃ֶפן  אִּ  ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶשר יְִּמָצא ֶאת ָאבִּ
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 סיפורי יוסף –מקבילות 

 מגילת אסתר
יר ֵמָהָמן וַיַָסר  ַהֶמֶלְך ֶאת ַטַבְעתֹו ֲאֶשר ֶהֱעבִּ

ַכי ַעל  ָכי וַָתֶׂשם ֶאְסֵתר ֶאת ָמְרדֳּ וַיְִּתֵָּה ְלָמְרדֳּ

 ׃ָהָמןבית 

ָהָמן ֶאת ַהְלבּוש וְֶאת ַהַּּוס וַיְַלֵבש  וַיִַּקח

ָכי  ֶאת יר וַיְִּקָרא  ָמְרדֳּ ְרחֹוב ָהעִּ וַיְַרכִּיֵבהּו בִּ

יש ֲאֶשר ַהֶמֶלְך  ָחֵפץ  ְלָפֵָיו ָכָכה יֵָעֶׂשה ָלאִּ

יָקרֹו  :בִּ

 

ְשֵֶה ַלֶמֶלְך  כִּי י מִּ ַכי ַהיְהּודִּ  ֲאַחְשוֵרֹושָמְרדֳּ

ים וְָרצּוי ְלרֹב דֵֹרש טֹוב  ֶאָחיו  וְָגדֹול ַליְהּודִּ

 ְלַעמֹו וְדֵֹבר ָשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו׃

 

 סיפור יוסף
אָֹתּה   וַיִֵּתןַפְרעֹה ֶאת ַטַבְעתֹו ֵמַעל יָדֹו וַיַָסר 

ד   ְגֵדי ֵשש וַיֶָׂשם ְרבִּ ַעל יַד יֹוֵסף וַיְַלֵבש אֹתֹו בִּ

  ׃ַצָּוארֹוַהָזָהב ַעל 

ְשֵֶה ֲאֶשר לֹו וַיְִּקְראּו  וַיְַרֵכב  ְרֶכֶבת ַהמִּ אֹתֹו ְבמִּ
ְצָריִּם  ׃ְלָפֵָיו ַאְבֵרְך וְֵָתֹון אֹתֹו ַעל ָכל ֶאֶרץ מִּ

 

 

 

יָרא  ֱאֹלֵהיָאֵֹכִּי ָהֵאל וַיֹאֶמר  יָך ַאל תִּ ָאבִּ

ְצַריְָמה כִּי ְלגֹוי ָגדֹול  יְמָךֵמְרָדה מִּ   ֲאׂשִּ

ְצַריְָמה וְָאֵֹכִּי ַאַעְלָך  ָשם׃ ְמָך מִּ ָאֵֹכִּי ֵאֵרד עִּ
ְצָריְָמה יֲַעקֹב וְָכל ַזְרעֹו וַיָבֹאּו  … ַגם ָעֹלה מִּ

תֹו׃  אִּ
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 יעקב ועשו
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 יעקב לבין המגילהסיפורי בין מקבילות 

 מגילת אסתר
ַכי יַָדע ֶאת ָכל ֲאֶשר ֲֵַעָׂשה וַיְִּקַרע  ּוָמְרדֳּ

ַכי ֶאת ְבָגָדיו וַיְִּלַבש ַׂשק וֵָאֶפר וַיֵֵצא  ָמְרדֳּ

יר ְבתֹוְך   ׃וִַיְזַעק ְזָעָקה ְגדָֹלה ּוָמָרהָהעִּ

 

 סיפור יעקב
י  ַכֲאֶשר כִָּלה יְִּצָחק ְלָבֵרְך ֶאת יֲַעקֹב וַיְהִּ

י ַאְך יָצֹא  יֲַעקֹב ֵמֵאת ְפֵֵי יְִּצָחק  יָָצאוַיְהִּ

יו ָבא  יו וְֵעָׂשו ָאחִּ ֵצידֹוָאבִּ ַגם הּוא  וַיַַעׂש  ׃מִּ

יו  יו וַיֹאֶמר ְלָאבִּ ים וַיֵָבא ְלָאבִּ  יָֻקםַמְטַעמִּ

ֵציד ְבֵֹו ַבֲעבּור ְתָבֲרַכנִּי   י וְיֹאַכל מִּ ָאבִּ

י ָאָתה  וַיֹאֶמר  ְֵַפֶשָך׃ יו מִּ לֹו יְִּצָחק ָאבִּ

ְֵָך ְבכְֹרָך ֵעָׂשו׃ יְִצָחק  וֶַיֱחַרד  וַיֹאֶמר ֲאִֵּי בִּ

י ֵאפֹוא  ְמאֹד   ֲחָרָדה ְגדָֹלה ַעד וַיֹאֶמר מִּ

כֹל ְבֶטֶרם   י וָאַֹכל מִּ הּוא ַהָצד ַציִּד וַיֵָבא לִּ

כְִּשמַֹע : יְִּהיֶה ַגם ָברּוְך וֲָאָבֲרֵכהּוָתבֹוא 

יו  ְבֵרי ָאבִּ וִַיְצַעק ְצָעָקה ְגדָֹלה  ֵעָׂשו ֶאת דִּ

יו ָבֲרֵכִֵּי ַגם ּוָמָרה ַעד ְמאֹד  וַיֹאֶמר ְלָאבִּ

י׃  ָאִֵּי ָאבִּ
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 ליעקב" תיקון"מרדכי 

 ד  "ז פ"בראשית רבה ס

 "אביועשו את דברי כשמוע "

, ה וותרן הוא"כל מי שהוא אומר שהקב :חֵיֵאאמר רבי 

 .דיליה....מאריך אפיה , אלא! מעוהיבֵי  יתוותרון

 :דכתיב, זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו

 "זעקהעשו את דברי אביו ויזעק כשמוע "

  ?והיכן נפרע לו

זעקה גדולה  ויזעק " (:אסתר ד)שֵאמר , בשושן הבירה

  "מאדומרה עד 
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 ליעקב" תיקון"מרדכי 

 מרדכי והמן

יְֶשנֹו ַעם  ֲאַחְשוֵרֹושַלֶמֶלְך   וַיֹאֶמר ָהָמן 

ים ְבכֹל   ֶאָחד ְמֻפָזר ּוְמפָֹרד ֵבין ָהַעמִּ

יֵֹות ַמְלכּוֶתָך  ָכל ָעם   וְָדֵתיֶהםְמדִּ שֵֹֹות מִּ

ים וְַלֶמֶלְך ֵאין   וְֶאת ָדֵתי ַהֶמֶלְך ֵאיֵָם עֹׂשִּ

 ְלַהנִּיָחם׃ שֹוֶה

 יעקב ועשו

מֹו   וַיִָּשא נֵה ֵעָׂשו ָבא וְעִּ יֲַעקֹב ֵעיֵָיו וַיְַרא וְהִּ

יש  ַעל ֶאת ַהיְָלִדים  וַַיַחץַאְרַבע ֵמאֹות אִּ

וַיֶָׂשם  ׃ֵלָאה וְַעל ָרֵחל וְַעל ְשֵתי ַהְָֹּׁפחֹות

אשֵָֹה וְֶאת   ֶאת ַהְָֹּׁפחֹות וְֶאת יְַלֵדיֶהן רִּ

וְֶאת ָרֵחל וְֶאת יֹוֵסף   ַאֲחרִֵֹּיםֵלָאה וִּיָלֶדיָה 

 ׃ַאֲחרִֵֹּים
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 ליעקב" תיקון"מרדכי 

 מרדכי והמן

ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ְבַשַער ַהֶמֶלְך  וְָכל 

ים  ָּוהְלָהָמן כִּי ֵכן  ּוִמְשַתֲחוִיםכְֹרעִּ לֹו   צִּ

ַכי ֹלא יְִכַרע וְֹלא ַהֶמֶלְך   ׃יְִשַתֲחוֶהּוָמְרדֳּ

 יעקב ועשו

ְפֵֵיֶהם וְהּוא  ַאְרָצה ֶשַבע   וִַיְשַתחּוָעַבר לִּ

ים ַעד  יו׃גְִּשתֹוְפָעמִּ ָ ...   ַעד ָאחִּ ַגְשן   וַתִּ

ָ ַהְָֹּׁפחֹות ֵהנָה וְיְַלֵדיֶהן  ׃  וִַתְשַתֲחוֶין

י ֵחן  ... ם ֵָא ָמָצאתִּ וַיֹאֶמר יֲַעקֹב ַאל ֵָא אִּ

וְָלַקְחָת ִמְנָחִתי ִמָיִדי ִכי ַעל ֵכן  ְבֵעיֵֶיָך 

ְרֵצִֵּי׃ ֱאֹלִהיםְפֵני  ִכְראֹתָרִאיִתי ָפֶניָך   וַתִּ
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 אסתר רבה

ַכי   ׃יְִשַתֲחוֶהֹלא יְִכַרע וְֹלא ּוָמְרדֳּ

אלא  ! ?היה ועובר על גזירת המלך קֵתרןוכי 

כשציווה אחשוורוש להשתחוות להמן חקק עבודת  

כוכבים על ליבו וֵתכוון כדי שישתחוו לעבודת  

וכשהיה רואה המן שאין מרדכי משתחווה  . כוכבים

יש אדון  : ומרדכי אומר לו, חימהלו ֵתמלא 

היאך אֵי מֵיחו ואשתחווה  , המתגאה על כל גאים

 ?לעבודת כוכבים

 בראשית רבה

עשה יעקב לעשו אחיו כל שעושה אדם 

:  ואמר לו. השתחוויה ומֵחה, תפילה: לאלוהיו

 וִַתְרֵצִני ֱאֹלִהיםְפֵני  ִכְראֹתִכי ַעל ֵכן ָרִאיִתי ָפֶניָך 



 ליעקב" תיקון"מרדכי 

 ד  "ז פ"בראשית רבה ס

 "אביועשו את דברי כשמוע "

, ה וותרן הוא"כל מי שהוא אומר שהקב :חֵיֵאאמר רבי 

 .דיליה....מאריך אפיה , אלא! מעוהיבֵי  יתוותרון

 :דכתיב, זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו

 "זעקהעשו את דברי אביו ויזעק כשמוע "

  ?והיכן נפרע לו

זעקה גדולה  ויזעק " (:אסתר ד)שֵאמר , בשושן הבירה

  "מאדומרה עד 
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 אברהם למגילה ספורימקבילות בין 
 נשים נלקחות לארמון מלך זר
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 בארמון מלך זר  

 אסתר ב ושרה                מרדכי ואסתר  אברהם 

ַכי    יָרה ּוְשמֹו ָמְרדֳּ י ָהיָה ְבשּוַשן ַהבִּ יש יְהּודִּ אִּ
ם ַהגָֹלה ֲאֶשר  ֲאֶשר ...  ירּוָשַליִּם עִּ ָהְגָלה מִּ

ם  ֶמֶלְך יְהּוָדה ֲאֶשר ֶהְגָלה   יְָכְֵיָהָהְגְלָתה עִּ
י אֵֹמן ֶאת ֲהַדַָּה   ׃ֶמֶלְך ָבֶבל ְֵבּוַכְדֵֶאַצר וַיְהִּ

יא ֶאְסֵתר ַבת דֹדֹו כִּי ֵאין ָלּה ָאב וֵָאם    הִּ
וְַהנֲַעָרה יְַפת תַֹאר וְטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות 

ָמּה  יָה וְאִּ ַכי לֹו ָאבִּ   ... ְלַבת ְלָקָחּה ָמְרדֳּ

גִּיָדה ֶאְסֵתר ֶאת ַעָמּה וְֶאת מֹוַלְדָתּה כִּי ֹלא  הִּ
ַכי  ּוָהָמְרדֳּ  ׃ָעֶליָה ֲאֶשר ֹלא ַתגִּיד צִּ

 

 יגדף , תלמוד בבלי –מסכת מגילה 

רבי תֵא משום ". לבתמרדכי לו לקחה "
הוא  וכן " ביתלאלא  בתתקרי לאל : "מאיר

אין כל כי אם  ולרש (: "יבב  שמואל)אומר 
כבשה אחת קטֵה אשר קֵה ויחיה ותגדל  

עמו ועם בֵיו יחדו מפתו תאכל ומכוסו תשתה  
 ".כבתובחיקו תשכב ותהי לו 

, "בת"הייתה לא כ" תשכב דבחיקו"משום 
 (אשה" )=בית"כאלא 

 יבבראשית 

י  ְצַריְָמה ָלגּור  וַיְהִּ ָרָעב ָבָאֶרץ וַיֵֶרד ַאְבָרם מִּ
י ָשם כִּי ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ׃ ַכֲאֶשר   וַיְהִּ

יב  ְקרִּ ְצָריְָמה וַיֹאֶמר ֶאל ָׂשַרי הִּ ְשתֹו  ָלבֹוא מִּ אִּ
נֵה  י כִּי הִּ ָֹּׁהֵָא יַָדְעתִּ  ַמְרֶאה ָאְת׃יְַפת  אִּ

ים וְָהיָה  ְצרִּ ְשתֹו כִּי יְִּראּו אָֹתְך ַהמִּ וְָאְמרּו אִּ
י וְאָֹתְך יְַחיּו׃ י  זֹאת וְָהְרגּו אֹתִּ ְמרִּ יֵָא אִּ   ֲאחֹתִּ

י  י ַבֲעבּוֵרְך וְָחיְָתה ְֵַפשִּ ָאְת ְלַמַען יִּיַטב לִּ
ְגָלֵלְך  ׃בִּ

 

 בראשית כ

יֶמֶלְך ְלַאְבָרָהם וַיֹאֶמר לֹו ֶמה וַיְִּקָרא  ֲאבִּ
י ָלְך כִּי ֵהֵבאָת ָעַלי   יָת ָלֵּו ּוֶמה ָחָטאתִּ ָעׂשִּ

י ֲחָטָאה  וַיֹאֶמר  ... ְגדָֹלה וְַעל ַמְמַלְכתִּ
י ַרק ֵאין יְִּרַאת  יםַאְבָרָהם כִּי ָאַמְרתִּ  ֱאֹלהִּ

י ְשתִּ וְַגם  ׃ַבָמקֹום ַהֶזה וֲַהָרגּוִֵּי ַעל ְדַבר אִּ
יָאְמֵָה  י  ֲאחֹתִּ מִּ וא ַאְך ֹלא ַבת אִּ י הִּ ַבת ָאבִּ

ָֹּׁה י ְלאִּ י לִּ  ׃וְַתהִּ
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 מקבילות

 נשים מושיעות
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 נשים מושיעות

 אסתר                        יעל 
 אסתר ז

ִּן ֶאל ָקם  וְַהֶמֶלְך ְשֵתה ַהיַי מִּ   גִּנַתַבֲחָמתֹו מִּ

יָתן וְָהָמן ָעַמד ְלַבֵקש ַעל ְֵַפשֹו ֵמֶאְסֵתר   ַהבִּ

ַהַמְלָכה כִּי ָרָאה כִּי ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה  

גִּנַתוְַהֶמֶלְך ָשב  ׃ֵמֵאת ַהֶמֶלְך יָתן ֶאל  מִּ ַהבִּ

ְשֵתה  ֵבית ִּןמִּ   נֵֹפל ַעל ַהִמָטהוְָהָמן  ַהיַי

וַיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֲהַגם  ֲאֶשר ֶאְסֵתר ָעֶליָה 

י  מִּ ְכבֹוש ֶאת ַהַמְלָכה עִּ וִַיְתלּו  ... ַבָביִּת לִּ

ָכי  ֲאֶשר  ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ין ְלָמְרדֳּ ֵהכִּ

 ׃וֲַחַמת ַהֶמֶלְך ָשָכָכה

 שופטים ה

ים יֵָעל ֵאֶשת ֶחֶבר ַהֵקיִֵּי   נָשִּ ְתבַֹרְך מִּ

ים ָבאֶֹהל ְתבָֹרְך׃ נָשִּ ָשַאל ָחָלב  ַמיִּם  מִּ

יָבה ֶחְמָאה ְקרִּ ים הִּ ירִּ יָָדּה   ׃ֵָָתֵָה ְבֵסֶפל ַאדִּ

ים   יֵָּה ְלַהְלמּות ֲעֵמלִּ ְשַלְחֵָה וִּימִּ ַליֵָתד תִּ

יְסָרא ָמֲחָקה רֹאשֹו ּוָמֲחָצה   וְָהְלָמה סִּ

ַרְגֶליָה ָכַרע ָנַפל ָשָכב  ֵבין ַרָקתֹו׃ וְָחְלָפה 

ָשם ָנַפל  ֵבין ַרְגֶליָה ָכַרע ֵָָפל ַבֲאֶשר ָכַרע 

 ׃ָשדּוד
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 עמוד א, ג"דף ק, מסכת יבמות, תלמוד בבלי

רגליה כרע  בין (: "שופטים ה)שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היום שֵאמר : יוחֵןרבי אמר 

 "שדודֵפל שכב בין רגליה כרע ֵפל באשר כרע שם ֵפל 



ֹּר ֹּר ד  ִמְלָחָמה ַליהָוה ַבֲעָמֵלק ִמד
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 המן       אגגעשו        אליפז       עמלק        

 ׃ֶבן ָבְׂשַמת ֵאֶשת ֵעָׂשו ְרעּוֵאל; ֵעָׂשוֶבן ָעָדה ֵאֶשת  ֱאִליַפז :ֵעָשוְשמֹות ְבֵֵי ֵאֶלה 

ְמֵַע יַפז ֶאת  ָהיְָתה וְתִּ יַפז ֶבן ֵעָׂשו וֵַתֶלד ֶלֱאלִּ יֶלֶגש ֶלֱאלִּ   ֲעָמֵלקפִּ

 

ְצָריִּם׃ בֹוֲאָך שּור ֲאֶשר ַעל ְפֵֵי  ֵמֲחוִּיָלה ֲעָמֵלקָשאּול ֶאת  וַיְַך ֶמֶלְך   ֲאַגגֶאת  וַיְִּתפֹׂשמִּ

י  ים ְלפִּ וְַעל ֵמיַטב ַהצֹאן  ֲאָגגָשאּול וְָהָעם ַעל  וַיְַחמֹל ָחֶרב׃ֲעָמֵלק ָחי וְֶאת ָכל ָהָעם ֶהֱחרִּ

יָמםָאבּו וְֹלא ...וְַהָבָקר  ַהֲחרִּ

 

ים ָהֵאֶלה גִַּדל ַהֶמֶלְך   ָהֲאָגִגי ַהְמָדָתאֶבן  ָהָמן ֶאת ֲאַחְשוֵרֹושַאַחר ַהְדָברִּ

 יעקב        בֵימין       קיש        שאול       מרדכי

ְצָריְָמה ֵאת  ים מִּ יש ּוֵביתֹו  יֲַעקֹבוְֵאֶלה ְשמֹות ְבֵֵי יְִּׂשָרֵאל ַהָבאִּ ְמעֹון ְראּוֵבן  ָבאּו׃אִּ ֵלוִּי  שִּ

י ָגד וְָאֵשר׃ ׃ּוְבְניִָמן ְזבּוֻלןוִּיהּוָדה׃ יִָּששָכר    ָדן וְְֵַפָתלִּ

 

י  ין ּוְשמֹו וַיְהִּ ְֵיָמִּ בִּ יש מִּ יֵאלִקיש אִּ יִֵּי ֶבן ...ֶבן ֲאבִּ יש יְמִּ  ָשאּולוְלֹו ָהיָה ֵבן ּוְשמֹו  ָחיִּל׃ גִּבֹוראִּ

 

יָרה ּוְשמֹו  י ָהיָה ְבשּוַשן ַהבִּ יש יְהּודִּ ַכיאִּ י ֶבן  ָמְרדֳּ ְמעִּ יר ֶבן שִּ יִֵּי׃ִקיש ֶבן יָאִּ יש יְמִּ  אִּ



ם יְִּׂשָרֵאל וַיָבֹא  ים  ֲעָמֵלק וַיִָּלֶחם עִּ ידִּ ְרפִּ  בִּ

 

מה ראה עמלק להילחם עם ישראל אלא : ילקוט ראובֵי

אמר לו  , כשרדף אליפז אחר יעקב בקש להרגו במצוות אביו

ולא  . אם תהרגֵי מוטל עליך גזירת ברית בין הבתרים, יעקב

וציווה לעמלק בֵו שימתין עד שיצאו ישראל ממצרים  , הרגו

 ואז ילחם בהם, ויהיו מוכֵים לקבל הברכות בארצם

 

י  וַיֲַחֹלש  ָחֶרב׃  יְהֹוֻשַע ֶאת ֲעָמֵלק וְֶאת ַעמֹו ְלפִּ

ים   זִָּכרֹוןֶאל מֶֹשה ְכתֹב זֹאת וַיֹאֶמר יְהוָה  ַבֵֶַּפר וְׂשִּ

ַתַחת   ְבָאְזֵֵי יְהֹוֻשַע כִּי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק מִּ

 ַהָָֹּׁמיִּם׃
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ֹּה ֶאְמֶחה ֶאת זֵֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהָשָמיִם׃  ִכי ָמח
 דברים כה

ְצָריִּם מִּ   ׃ָזכֹור ֵאת ֲאֶשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם מִּ

ָכל ְלָך  ֱאֹלֶהיָךיְהוָה ְבָהִֵּיַח וְָהיָה • ְשָתּה  ֱאֹלֶהיָך יְדוָדָבָאֶרץ ֲאֶשר  ִמָסִביב אֹיְֶביָךמִּ  ֵֵֹתן ְלָך ֲֵַחָלה ְלרִּ
ְשָכח ַתַחת ַהָָֹּׁמיִּם ֹלא תִּ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק מִּ  ׃תִּ

 

 ז"שמות י

ים, ַבֵֶַּפר זִָּכרֹוןְכתֹב זֹאת , מֶֹשה-וַיֹאֶמר יְהוָה ֶאל ד • ֵזֶכר  -ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת-כִּי  :ְבָאְזֵֵי יְהֹוֻשעַ , וְׂשִּ
ַתַחת ַהָָֹּׁמיִּם, ֲעָמֵלק ְזֵבחַ , מֶֹשה וַיִֶּבן טו  .מִּ י, וַיְִּקָרא ְשמֹו; מִּ ֵכס  -יָד ַעל-ִכי, וַיֹאֶמר טז  .יְהוָה ִִֵַּּּ

 {פ}  .דֹר, ִמדֹר--ַבֲעָמֵלק, ִמְלָחָמה ַליהוָה, יָּה

 

 יד' שמואל א

 ֶאת ֲעָמֵלק וַיֵַצל ֶאת יְִּׂשָרֵאל  וַיְַךוַיַַעׂש ַחיִּל  ... אֹיְָביוְבָכל ָסִביב ָלַכד ַהְמלּוָכה ַעל יְִּׂשָרֵאל וַיִָּלֶחם וְָשאּול 
יַד שֵֹסהּו  ׃מִּ

 

 טו' שמואל א

ָך ְלֶמֶלְך ַעל ַעמֹו יְהוָה ָשאּול אִֹתי ָשַלח ְשמּוֵאל ֶאל וַיֹאֶמר  ְבֵרי  ִלְמָשחֳּ ַעל יְִּׂשָרֵאל וְַעָתה ְשַמע ְלקֹול דִּ
י ֵאת ֲאֶשר יְהוָה ָאַמר יְהוָה׃ כֹה  ָעָשה ֲעָמֵלק ְליְִשָרֵאל ֲאֶשר ָשם לֹו ַבֶדֶרְך ַבֲעֹלתֹו  ְצָבאֹות ָפַקְדתִּ
כִּיָתה ֶאת ַעָתה  ִמִמְצָריִם׃  ...ָעָליו ַתְחמֹלוְַהֲחַרְמֶתם ֶאת ָכל ֲאֶשר לֹו וְֹלא ֲעָמֵלק ֵלְך וְהִּ

 

 'מגילת אסתר ט

ים ְבָכל וַיַכּו  ְבֵֵי ָהָמן ֶבן ֲעֶׂשֶרת ...כְִּרצֹוֵָם ְבׂשְֵֵֹאיֶהםַמַכת ֶחֶרב וְֶהֶרג וְַאְבָדן וַיֲַעׂשּו  אֹיְֵביֶהםַהיְהּודִּ
ים ָהָרגּו  ַהְמָדָתא ָזה ֹלא ָשְלחּו ֶאת יָָדם׃צֵֹרר ַהיְהּודִּ  19 ּוַבבִּ



 שכינה בגלות

 והעיר שושן צהלה ושמחה

 

...  יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך

וייקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש  

 את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר

 

 והמן ֵדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש

 

 וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר

 והעיר שושן ֵבוכה

 

ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר  

 ויצא בתוך העיר

 

 

 ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב

 

,  צום ובכי ומספד, אבל גדול ליהודים...

 שק ואפר יוצע לרבים
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ְשלֹוָשה ָעָׂשר יֹום בֹו ֲאֶשר   ְשֵֵים ָעָׂשר חֶֹדש הּוא חֶֹדש ֲאָדר בִּ ּובִּ
גִּיַע ְדַבר ַהֶמֶלְך ְברּו  ְלֵהָעׂשֹותוְָדתֹו   הִּ ים   אֹיְֵביַביֹום ֲאֶשר ׂשִּ ַהיְהּודִּ

ְשלֹוט ָבֶהם  ים ֵהָמה וְַנֲהפֹוְך הּוא לִּ  ׃ְבׂשְֵֵֹאיֶהםֲאֶשר יְִּשְלטּו ַהיְהּודִּ



 שבחה של גלות

 אסתר ג

ַהֶמֶלְך ֶאת ַטַבְעתֹו ֵמַעל יָדֹו וַיְִּתֵָּה ְלָהָמן ֶבן  וַיַָסר 
ים׃ ָהֲאָגגִּי ַהְמָדָתא וַיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ְלָהָמן   יא צֵֹרר ַהיְהּודִּ

 ַהֶכֶסף ֵָתּון ָלְך וְָהָעם ַלֲעׂשֹות בֹו ַכּטֹוב ְבֵעיֵֶיָך׃

 

גדולה הסרת טבעת יותר  : כהֵארבי אבא בר אמר 
  שֵתֵבאומארבעים ושמוֵה ֵביאים ושבע ֵביאות 

שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת  , לישראללהן 
 למוטב החזירתןטבעת 
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 שבחה של גלות

 מסכת שבת פח

בר   חמאבר  אבדימיאמר רב בתחתית ההר  ויתיצבו

ה עליהם את ההר כגיגית  "מלמד שכפה הקב: חסא

ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו 

מכאן : יעקבאחא בר אמר רב . קבורתכםשם תהא 

כ הדור  "אעפ: רבאאמר . לאורייתארבה  מודעא

קיימו  (: "אסתר ט) דכתיב אחשורושקבלוה בימי 

 קיימו מה שקיבלו כבר". היהודיםוקבלו 
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 שבחה של גלות
 אסתר ח

ים  ְמָחה וְָׂשׂשֹן   ָהיְָתהַליְהּודִּ אֹוָרה וְׂשִּ

יר  ּוְבָכל  וִּיָקר׃ יר וָעִּ יֵָה ּוְבָכל עִּ יֵָה ּוְמדִּ ְמדִּ

ֲאֶשר ְדַבר ַהֶמֶלְך וְָדתֹו ַמגִּיַע   ְמקֹום

ְשֶתה וְיֹום טֹוב   ים מִּ ְמָחה וְָׂשׂשֹון ַליְהּודִּ ׂשִּ

כִּי ֵַָפל   ִמְתיֲַהִדיםוְַרִבים ֵמַעֵמי ָהָאֶרץ 

ים ֲעֵליֶהם׃  ַפַחד ַהיְהּודִּ

 (רחב הזוֵה)יהושע ב 

יםֶאל וַתֹאֶמר  ... י : ָהֲאֵָשִּ ִכי ָנַתן  יַָדְעתִּ

י ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ יְהוָה  ְֵָפָלה ֵאיַמְתֶכם  וְכִּ

י  ְפֵֵיֶכםֵָמֹגּוָעֵליֵּו וְכִּ כִּי   ׃ ָכל יְֹשֵבי ָהָאֶרץ מִּ

יש יְהוָה  ֵמי יַם  ֶאת ָשַמְעֵּו ֵאת ֲאֶשר הֹובִּ

ְפֵֵיֶכם  סּוף ְצָריִּם וֲַאֶשר  מִּ מִּ ְבֵצאְתֶכם מִּ

ְשֵֵי ַמְלֵכי  יֶתם לִּ יֲעׂשִּ וַנְִּשַמע  ... ָהֱאמֹרִּ

יש   וַיִַּמס ְלָבֵבֵּו וְֹלא ָקָמה עֹוד רּוַח ְבאִּ

ְפֵֵיֶכם כִּי יְהוָה  יםהּוא  ֱאֹלֵהיֶכםמִּ   ֱאֹלהִּ

ָתַחת ַמַעל וְַעל ָהָאֶרץ מִּ  ׃ַבַָֹּׁמיִּם מִּ

 (הגבעוֵים)יהושע ט 

  ֻהַגדֻהֵגד ֶאת יְהֹוֻשַע וַיֹאְמרּו כִּי וַיֲַעֵּו 

ָּוהֵאת ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָךיְהוָה  צִּ

ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ָכל ָהָאֶרץ  מֶֹשה ַעְבדֹו 

ְפֵֵיֶכם   יד ֶאת ָכל יְֹשֵבי ָהָאֶרץ מִּ ּוְלַהְשמִּ

ְפֵֵיֶכם וַנֲַעֵׂשה ֶאת  ְלְֵַפשֵֹתיֵּווַנִּיָרא ְמאֹד  מִּ

 ַהָדָבר ַהֶזה׃
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 שבחה של גלות

 מסכת פסחים פז

לא הגלה הקדוש ברוך הוא את : רבי אלעזרואמר 

ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים  

כלום אדם  ". בארץלי וזרעתיה (: "הושע ב)שֵאמר 

 !ממֵה כמה כוריםזורע סאה אלא להכֵיס 
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 תודה על ההאזֵה


