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פורים תשפ"ב – זכר עמלק
Dedicated in memory of Ophir Agassi z”l by his loving family
אסתר פרק ה פסוק ג
וַ י ֹּאמֶ ר לָ ּה הַ מֶ לֶ ְך מַ ה לָ ְך ֶא ְס ֵּתר הַ מַ לְ כָ ה ּומַ ה בַ ָקשָ ֵּתְך עַ ד חֲ צִ י הַ מַ לְ כּות וְ יִ נ ֵָּתן לָ ְך:
רש"י
עד חצי המלכות  -דבר שהוא באמצע ובחצי המלכות הוא בית המקדש שהתחילו לבנותו בימי כורש וחזר בו וצוה
לבטל המלאכה ואחשורוש שעמד אחריו גם הוא ביטל המלאכה ופשוטו של מקרא אף אם תשאלי ממני חצי
המלכות אתן לך:
אסתר פרק ט
הּודים ֶאל שֶ בַ ע וְ עֶ ְש ִרים ּומֵּ ָאה ְמ ִדינָה מַ לְ כּות אֲ חַ ְשוֵּרֹוש ִדבְ ֵּרי שָ לֹום וֶ אמ מֶ ת( :לא) לְ ַקיֵּם
(ל) וַ יִ ְשלַ ח ְספָ ִרים ֶאל כָ ל הַ יְ ִ
הּודי וְ ֶא ְס ֵּתר הַ מַ לְ כָה וְ כַ אֲ שֶ ר ִקיְ מּו עַ ל נַפְ שָ ם וְ עַ ל זַ ְרעָ ם
ֶאת יְ מֵּ י הַ פ ִֻּרים הָ ֵּאלֶ ה בִ זְ מַ נֵּיהֶ ם כַ אֲ שֶ ר ִקיַם עֲלֵּ יהֶ ם מָ ְרדֳּ כַ י הַ יְ ִ
ִדבְ ֵּרי הַ צֹּמֹות וְ זַ ע ֲָק ָתם( :לב) ּומַ אֲ מַ ר ֶא ְס ֵּתר ִקיַם ִדבְ ֵּרי הַ פ ִֻּרים הָ ֵּאלֶ ה וְ נִ כְ ָתב בַ סֵּ פֶר:
רש"י
(לב) ומאמר אסתר קים וגו'  -אסתר בקשה מאת חכמי הדור לקבע' ולכתוב ספר זה עם שאר הכתובים וזהו ונכתב
בספר:
אסתר פרק י
בּורתֹו ּופָ ָרשַ ת גְ דֻּ לַ ת מָ ְרדֳּכַ י אֲ שֶ ר
(א) וַ יָשֶ ם הַ מֶ לֶ ְך אחשרש אֲ חַ ְשוֵּ רֹוש מַ ס עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ ִאיֵּי הַ יָם( :ב) וְ כָ ל מַ עֲשֵּ ה ָת ְקפֹו ּוגְ ָ
הּודי ִמ ְשנֶה לַ מֶ לֶ ְך אֲ חַ ְשוֵּ רֹוש
גִ ְדלֹו הַ מֶ לֶ ְך הֲ לֹוא הֵּ ם כְ תּובִ ים עַ ל סֵּ פֶ ר ִדבְ ֵּרי הַ י ִָמים לְמַ לְ כֵּ י מָ דַ י ּופָ ָרס( :ג) כִ י מָ ְרדֳּ כַ י הַ יְ ִ
הּודים וְ ָרצּוי לְ רֹּב ֶאחָ יו ד ֵֹּּרש טֹוב לְ עַ מֹו וְ דֹּבֵּ ר שָ לֹום לְ כָ ל זַ ְרעֹו:
וְ גָדֹול לַ יְ ִ
רש"י
(ג) לרוב אחיו  -ולא לכל אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו:
לכל זרעו  -מוסב על עמו לכל זרע עמו:
דברים פרק כה
אתכֶ ם ִמ ִמצְ ָריִ ם( :יח) אֲ שֶ ר ָק ְרָך בַ דֶ ֶרְך וַ יְ זַ נֵּב בְ ָך כָ ל הַ נֶחמ שָ לִ ים ַאחֲ ֶריָך
(יז) זָ כֹור ֵּאת אֲ שֶ ר עָ שָ ה לְ ָך עֲמָ לֵּ ק בַ דֶ ֶרְך בְ צֵּ ְ
ֹלהים( :יט) וְ הָ יָה בְ הָ נִ יחַ יְ קֹוָק אמ ֹל הֶ יָך לְ ָך ִמכָ ל אֹּיְ בֶ יָך ִמסָ בִ יב בָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר יְ קֹוָ ק אמ ֹלהֶ יָך נ ֵֹּּתן
וְ ַא ָתה עָ יֵּף וְ ָיגֵּעַ וְ ל ֹּא י ֵָּרא אמ ִ
לְ ָך נַחֲ לָ ה לְ ִר ְש ָתּה ִת ְמחֶ ה ֶאת זֵּ כֶ ר עֲמָ לֵּ ק ִמ ַתחַ ת הַ שָ מָ יִם ל ֹּא ִת ְשכָ ח:
רש"י
(יז) זכור את אשר עשה לך  -אם שקרת במדות ובמשקלות הוי דואג מגרוי האויב ,שנאמר (משלי יא א) מאזני
מרמה תועבת ה' ,וכתיב בתריה בא זדון ויבא קלון( :יח) אשר קרך בדרך  -לשון מקרה .דבר אחר לשון קרי
וטומאה ,שהיה מטמאן במשכב זכור .דבר אחר לשון קור וחום ,צננך והפשירך מרתיחתך ,שהיו כל האומות יראים
להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים .משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה ,בא
בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה .אף על פי שנכוה ,הקרה אותה בפני אחרים :ויזנב בך  -מכת זנב ,חותך מילות
וזורק כלפי מעלה :כל הנחשלים אחריך  -חסרי כח מחמת חטאם ,שהיה הענן פולטן :ואתה עיף ויגע  -עיף בצמא,
דכתיב (שמות יז ג) ויצמא שם העם למים ,וכתיב אחריו ויבא עמלק :ויגע  -בדרך :ולא ירא  -עמלק ,אלהים,
מלהרע לך( :יט) תמחה את זכר עמלק  -מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק משור ועד שה (שמואל א' טו ג) .שלא יהא
שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה ,לומר בהמה זו משל עמלק היתה:
שמואל א פרק טו
(ח) וַ יִ ְת פֹּש ֶאת אֲ גַג מֶ לֶ ְך עֲמָ לֵּ ק חָ י וְ ֶאת כָ ל הָ עָ ם הֶ חמ ִרים לְ פִ י חָ ֶרב( :ט) וַ י ְַחמֹּל שָ אּול וְ הָ עָ ם עַ ל אֲ גָג וְ עַ ל מֵּ יטַ ב הַ צ ֹּאן
וְ הַ בָ ָקר וְ הַ ִמ ְשנִ ים וְ עַ ל הַ כָ ִרים וְ עַ ל כָ ל הַ ּטֹוב וְ ל ֹּא ָאבּו הַ חֲ ִרימָ ם וְ כָ ל הַ ְמלָ אכָ ה נְ ִמבְ זָה וְ נָמֵּ ס א ָֹּתּה הֶ חמ ִרימּו:
משנה מסכת מגילה פ"א מ"א
מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר לא פחות ולא יותר כרכין המוקפין
חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר כפרים ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר אלא שהכפרים מקדימין
ליום הכניסה:

