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ֲשר ִקדשנו
עולם ,א ֶ
ברוך אַ תה יי ֱאלֹהֵ ינו מֶ לֶ ך ה ֹ
ב ִמצוֹ תיו ו ִצונו עַ ל ִמקרא מגִ לה.
עולםֶ ,שעשה נִ ִסים
ברוך אַ תה יי ֱאלֹהֵ ינו מֶ לֶך ה ֹ
לַ אֲבוֹ ֵתינו ַבי ִמים ההֵ ם ַבזמַ ן הַ זֶה.
ברוך אַ תה יי ֱאלֹהֵ ינו מֶ לֶ ך העוֹ לםֶ ,שהֶ חֱינו ו ִקימנו
והִ ִגיענו לַ זמַ ן הַ זֶה.

ְמגִ ַּלת אֶ ְס ֵּתר
פרק א
ימי אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש מסגרת הסיפור מקיפה יבשות
(א) ַּוי ְִהי ִב ֵּ
תבל בצל מאורעות היסטוריים שהשפיעו על העולם ,אך
ההתרחשות בחצר המלכות היא קטנונית ומלאת תככים
ונכלולים .כך מתנהל העולם האנושי וכך חורץ האדם גורלות

עמים .הוא אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש הַּ מֹלֵּ ְך ֵּמהֹדו – אסיה וְ ַּעד כוש
שבַּ ע וְ ֶע ְש ִרים ומֵּ ָאה ְמ ִדינָה ללא אירופה
– אפריקה ֶ
האיגאית – יוון וגרורותיה ,עמה הוא במצב מלחמה בשלב
זה (לעומת סיום המגילה).
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(ב) ַּבי ִָמים הָ הֵּ ם ְכ ֶשבֶ ת הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש ַּעל ִכ ֵּסא
ירה – קרית הממלכה ,ששכנה
ַּמ ְלכותוֹ אֲ ֶשר ְבשו ַּשן הַּ ִב ָ
בעיר שנקראה גם היא שושן ,במדינת עילם (דניאל ח ב).

(ג) ִב ְשנַּת ָשלוֹ ש ְל ָמ ְלכוֹ ָע ָשה ִמ ְש ֶתה ְלכָ ל ָש ָריו
וַּעֲ בָ ָדיו חֵּ יל ָפ ַּרס ו ָמ ַּדי הַּ ַּפ ְר ְת ִמים וְ ָש ֵּרי הַּ ְמ ִדינוֹ ת
כלל בעלי התפקידים הממלכתיים מכל רחבי הממלכה ,באו
ְלפָ נָיו והאימפריה התנהלה בשטח על ידי דרגים נמוכים
מקומיים.

(ד) ְבהַּ ְראֹתוֹ אֶ ת ע ֶֹשר ְכבוֹ ד ַּמ ְלכותוֹ וְ אֶ ת י ְָקר
ִת ְפאֶ ֶרת ְגדו ָלתוֹ  ,מטרות תפלותָ ,י ִמים ַּר ִבים ְשמוֹ נִ ים
ו ְמאַּ ת יוֹ ם ,זמן ממושך ,בתוספת זמני נסיעה ,כשנה ללא
הנהגה בשטח .חוסר האחריות לצרכי הנתינים בולט ובוטה.

(ה) ו ִב ְמלוֹ את הַּ י ִָמים הָ אֵּ ֶלה ָע ָשה הַּ ֶמלֶ ְך ְלכָ ל הָ ָעם
ירה אנשי קרית
הַּ ִנ ְמ ְצ ִאים דרים או פועלים ְבשו ַּשן הַּ ִב ָ

הממלכה ְל ִמגָדוֹ ל וְ ַּעד ָק ָטן ללא הבדלי מעמד ִמ ְש ֶתה
יתן הַּ ֶמלֶ ְך.
ִש ְב ַּעת י ִָמים ַּבחֲצַּ ר ִגנַּת ִב ַּ
(ו) חור ַּכ ְר ַּפס ו ְתכֵּ לֶ ת – סוגי האריגים שנפרשו לנוי ָאחוז
ְבחַּ ְבלֵּ י בוץ וְ אַּ ְרג ָָמן – סוגי החבלים שהיו מתוחים ַּעל
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שש ,וההסבה היתה על
ְג ִלילֵּ י כֶ ֶסף ניצבים וְ ַּעמו ֵּדי אבני ֵּ

ִמטוֹ ת זָהָ ב וָ כֶ ֶסף שהוצבו ַּעל ִר ְצפַּ ת ַּבהַּ ט וָ ֵּשש וְ ַּדר
וְ סֹחָ ֶרת.

(ז) וְ הַּ ְשקוֹ ת את הסועדים ִב ְכלֵּ י זָהָ ב וְ כֵּ ִלים יקרים ִמ ֵּכ ִלים
שוֹ נִ ים וְ יֵּין ַּמ ְלכות ָרב ְכיַּד הַּ ֶמלֶ ְך ,ראוותנות יוצאת דופן.
אנֵּס
(ח) וְ הַּ ְש ִתיָה היתה כַּ ָדת – כחוק ,למרות שאֵּ ין ֹ
המפקח על כך ִכי כֵּ ן י ִַּסד – קבע הַּ ֶמלֶ ְך ַּעל ָכל ַּרב ֵּביתוֹ
האחראים לַּ עֲ שוֹ ת ִכ ְרצוֹ ן ִאיש וָ ִאיש מבלי לאכוף את
החוק .ולמרות זאת החוק נשמר ,כנראה מחמת הפחד.
ָשים ,ההפרדה בין
ַּש ִתי הַּ ַּמ ְל ָכה ָע ְש ָתה ִמ ְש ֵּתה נ ִ
(ט) גַּם ו ְ
אנשים לנשים נגזרה מהתרבות ומהבדל מעמדי ולא מערכי

צניעותֵּ ,בית הַּ ַּמ ְלכות פנימה אֲ ֶשר לַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש
ולא בחצר ששם ישבו האנשים.

יעי ְכטוֹ ב לֵּ ב הַּ ֶמלֶ ְך ַּב ָייִן ָא ַּמר ִל ְמהו ָמן
(י) ַּביוֹ ם הַּ ְש ִב ִ
ִב ְז ָתא חַּ ְרבוֹ ָנא ִבגְ ָתא ַּואֲבַּ גְ ָתא ז ֵַּּתר וְ כַּ ְר ַּכס ִש ְב ַּעת
יסים נעדרי תאוות נשים הַּ ְמ ָש ְר ִתים אֶ ת ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך
הַּ ָס ִר ִ
אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש.
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ַּש ִתי הַּ ַּמ ְל ָכה מבית משתה היין אל גינת
(יא) ְלהָ ִביא אֶ ת ו ְ

הביתן ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך ְבכֶ ֶתר ַּמ ְלכות ְלהַּ ְראוֹ ת הָ ַּע ִמים

ש ִרים אֶ ת י ְָפיָה ִכי טוֹ בַּ ת ַּמ ְראֶ ה ִהיא צניעות אין כאן,
וְ הַּ ָ
שליטה מעמדית יש ויש.

ַּש ִתי לָ בוֹ א ִב ְדבַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך אֲ ֶשר
(יב) ַּו ְת ָמאֵּ ן הַּ ַּמ ְל ָכה ו ְ
יסים ,בשל ההשפלה על היותה ככלי בידיוַּ ,וי ְִקצֹף
ְביַּד הַּ ָס ִר ִ
ֲמתוֹ ָבעֲ ָרה בוֹ .
הַּ ֶמלֶ ְך ְמאֹד ַּוח ָ
ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך השרוי ביינו לַּ חֲכָ ִמים י ְֹד ֵּעי הָ ִע ִתים ִכי
(יג) וַּי ֶ
כֵּ ן משפט ְדבַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך תדיר ִל ְפנֵּי ָכל י ְֹד ֵּעי ָדת וָ ִדין.
(יד) וְ הַּ ָקרֹב אֵּ לָ יו תדיר ַּכ ְר ְשנָא ֵּש ָתר אַּ ְד ָמ ָתא ַּת ְר ִשיש
ֶמ ֶרס ַּמ ְר ְסנָא ְממוכָ ן ִש ְב ַּעת ָש ֵּרי מנגנון ממלכת ָפ ַּרס
ו ָמ ַּדי רֹאֵּ י ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך הַּ י ְֹש ִבים ִראשֹנָה ַּב ַּמ ְלכות
ומהווים סמכות עליונה יחד עם המלך (גם עזרא נשלח
לירושלים מטעם המלך ארתחשסתא ושבעת יועציו ,עזרא ז
יד).

אֲשר
ַּש ִתי ַּעל ֶ
(טו) ְכ ָדת – כחוק ַּמה ַּלעֲ שוֹ ת ַּב ַּמ ְל ָכה ו ְ
אֲמר הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש שנמסר לה
לֹא ָע ְש ָתה אֶ ת ַּמ ַּ
יסים.
ְביַּד הַּ ָס ִר ִ
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ש ִרים שחשש
ֹאמר ְממוכָ ן ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך וְ הַּ ָ
(טז) ַּוי ֶ
שמשפטה ייצא לזכות בשל התביעה המגוחכת והסירוב

ַּש ִתי
המובן ,לֹא ַּעל הַּ ֶמלֶ ְך ְלבַּ דוֹ ָעוְ ָתה – פשעה ו ְ
הַּ ַּמ ְל ָכה ִכי ַּעל ָכל הַּ ָש ִרים וְ ַּעל ָכל הָ ַּע ִמים אֲ ֶשר ְבכָ ל
ְמ ִדינוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש ישפיע עוונה.
(יז) ִכי – כאשר יֵּצֵּ א – יתפרסם ְדבַּ ר הַּ ַּמ ְל ָכה אשר מיאנה

ָשים ,הוא יגרום ְלהַּ ְבזוֹ ת ַּב ְעלֵּ יהֶ ן
במלך ַּעל ָכל הַּ נ ִ
ְב ֵּעינֵּיהֶ ן ,ועד היום היה מעמד הבעל חזקְ ,ב ָא ְמ ָרם הַּ ֶמלֶ ךְ
ַּש ִתי הַּ ַּמ ְל ָכה ְלפָ נָיו וְ ל ֹא
אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש ָא ַּמר ְלהָ ִביא אֶ ת ו ְ
בָ ָאה ונעשה כן גם אנו.

אמ ְרנָה ָשרוֹ ת ָפ ַּרס ו ָמ ַּדי אֲ ֶשר ָש ְמעו
ת ַּ
(יח) וְ הַּ יוֹ ם הַּ זֶה ֹ
ְ
ש ֵּרי הַּ ֶמלֶ ך ,ודאגת
אֶ ת ְדבַּ ר הַּ ַּמ ְל ָכה דברים דומים ְלכֹל ָ
ממוכן כנראה מאמירת אשתו אליו ,ו ְכ ַּדי ִבזָיוֹ ן וָ ָקצֶ ף.

(יט) ִאם ַּעל הַּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב יֵּצֵּ א ְדבַּ ר ַּמ ְלכות ִמ ְלפָ נָיו
להיות כל איש שולט בביתו וְ י ִָכ ֵּתב ְב ָד ֵּתי פָ ַּרס ו ָמ ַּדי וְ ל ֹא
ַּש ִתי ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש
יַּעֲ בוֹ ר אֲ ֶשר לֹא ָתבוֹ א ו ְ
תודח ממשרתה ,ואין דרך לעשות זאת כנראה מבלי להרגה,
ִתן הַּ ֶמלֶ ְך ִל ְרעו ָתה הַּ טוֹ בָ ה – כנועה ִמ ֶמנָה.
ו ַּמ ְלכו ָתה י ֵּ
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(כ) וְ נִ ְש ַּמע ִפ ְתגָם – מאמר הַּ ֶמלֶ ְך אֲ ֶשר יַּעֲ ֶשה כךְ ,בכָ ל
ָשים י ְִתנו
ַּמ ְלכותוֹ ִכי ַּר ָבה – גדולה ִהיא הממלכה וְ כָ ל הַּ נ ִ
י ְָקר – כבוד ְלבַּ ְעלֵּ יהֶ ן יהיה מעמדו אשר יהיה ְל ִמגָדוֹ ל וְ ַּעד
ָק ָטן ,מחמת המורא ממעשה המלך.

ש ִרים קלי
(כא) וַּיִיטַּ ב הַּ ָדבָ ר ְב ֵּעינֵּי הַּ ֶמלֶ ְך השתוי וְ הַּ ָ
הדעת או שחששו להתנגד ולהיחשד כמזלזלים בכבוד
המלכותַּ ,וי ַַּּעש הַּ ֶמלֶ ְך ִכ ְדבַּ ר ְממוכָ ן.

(כב) ַּוי ְִשלַּ ח ְספָ ִרים בדואר רגיל ,ללא תאריך יעד ,אֶ ל ָכל
ְמ ִדינוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך ,אֶ ל ְמ ִדינָה ו ְמ ִדינָה ִכ ְכ ָתבָ ה הכתב נקבע
על בסיס גיאוגרפי וְ אֶ ל ַּעם וָ ָעם ִכ ְלשוֹ נוֹ השפה נקבעת על
פי הלאום (בבלי החי באשור ,דובר בבלית בכתב אשורי .הפוך

מערבית או יידיש בכתב עברי ,וראה מגילה ח ע"ב) ִל ְהיוֹ ת
ָכל ִאיש ש ֵֹּרר – שר ושולט ְבבֵּ יתוֹ ו ְמ ַּד ֵּבר ִכ ְלשוֹ ן ַּעמוֹ
ולא כלשון עמה של אשתו.

פרק ב

(א) אַּ חַּ ר הַּ ְדבָ ִרים הָ אֵּ ֶלה ְכש ְֹך היין ועמו ח ֲַּמת הַּ ֶמלֶ ְך
ַּש ִתי וְ אֵּ ת אֲ ֶשר ָע ָש ָתה וְ אֵּ ת
אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש זָכַּ ר אֶ ת ו ְ
שר נִ גְ זַּר ָעלֶ יהָ ונעצב.
אֲ ֶ
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ֹאמרו נַּעֲ ֵּרי הַּ ֶמלֶ ְך ְמ ָש ְר ָתיו יְבַּ ְקשו לַּ ֶמלֶ ְך
(ב) ַּוי ְ
נְ ָערוֹ ת ְבתולוֹ ת טוֹ בוֹ ת ַּמ ְראֶ ה בנוסף על הנשים שכבר
החזיק כנראה ,וזאת כדי להרחיב את אפשרויות בחירת
האחת בעלת הכתר.
ידים ְבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת ַּמ ְלכותוֹ יוקם
(ג) וְ י ְַּפ ֵּקד הַּ ֶמלֶ ְך ְפ ִק ִ

מנגנון לטובת המשימה וְ י ְִק ְבצו אֶ ת ָכל נַּעֲ ָרה ְבתולָ ה
ָשים אֶ ל
טוֹ בַּ ת ַּמ ְראֶ ה אֶ ל שו ַּשן הַּ ִב ָירה אֶ ל ֵּבית הַּ נ ִ
ָשים זה מכבר ,מוסד
יַּד הֵּ גֶא ְס ִריס הַּ ֶמלֶ ְך ש ֵֹּמר הַּ נ ִ
שכבר היה קיים ותוגבר כעת .נערה המועמדת למלכות
צריכה שמירה שלא תצא לחוץ עד עולם מפני כבוד
המלכות ,וְ נָתוֹ ן ַּת ְמ ֻר ֵּקיהֶ ן לתחרות הבחירה.
ְ
(ד) וְ הַּ נַּעֲ ָרה אֲ ֶשר ִתיטַּ ב ְב ֵּעינֵּי הַּ ֶמלֶ ְך ִת ְמלֹך ַּתחַּ ת
ַּש ִתי וַּיִיטַּ ב הַּ ָדבָ ר ְב ֵּעינֵּי הַּ ֶמלֶ ְך ַּוי ַַּּעש ֵּכן.
ו ְ

(ה) ִאיש יְהו ִדי בן ממלכת יהודה החריבה הָ יָה ְבשו ַּשן
ירה בעל תפקיד במערכת השלטון ו ְשמוֹ ָמ ְר ֳּדכַּ י שם
הַּ ִב ָ
נכרי ֶבן י ִָאיר ֶבן ִש ְמ ִעי ֶבן ִקיש שמות עבריים,
כאבטולמוס בן ראובן בימי רומאיםִ ,איש י ְִמינִ י בן שבט
בנימין ,בן משפחת שאול מלך ישראל הראשון ,ויכול לטעון
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לכתר מלכות ישראל (כטענה שעלתה ברמז אצל שרידי בית
שאול בימי דוד ,כשמעי בן גרא ,וכעלילת ציבא על
מפיבושת) ,ובמיוחד לאחר נפילת שושלת בית דוד מחליפו
של שאול.
שר הָ גְ לָ ה מרדכי או אחד מאבותיו המוזכרים
(ו) אֲ ֶ

ִמירו ָשלַּ יִם ִעם הַּ גֹלָ ה אֲ ֶשר הָ גְ ְל ָתה ִעם יְכָ נְ ָיה ֶמלֶ ְך
יְהו ָדה אחת עשרה שנים לפני חורבן ירושלים והמקדש
שר הֶ גְ לָ ה נְ בוכַּ ְדנ ֶַּצר ֶמלֶ ְך ָבבֶ ל .ואף שכבר נפקדו
אֲ ֶ

בימי כורש ,מתי מעט עלו לירושלים ,בנו מזבח והתחילו
להקריב עליו ,התחילו לבנות הבית ועצרו בשל הלשנת
צריהם לכורש עד שנת שתיים לדריווש .רוב ככל העם נותר
בגלות (עזרא פרקים א-ד).

(ז) ַּוי ְִהי א ֵֹּמן אֶ ת ה ֲַּד ָסה שם עברי מעריסתה ִהיא אֶ ְס ֵּתר
שם מקומי שנתן לה הוא ַּבת דֹדוֹ ומיוחסת כמותו ִכי אֵּ ין
תאַּ ר וְ טוֹ בַּ ת ַּמ ְראֶ ה
לָ ה ָאב וָ אֵּ ם וְ הַּ נַּעֲ ָרה יְפַּ ת ֹ
ואמורה להילקח אל בית הנשים ו ְבמוֹ ת ָא ִביהָ וְ ִא ָמה
ְל ָקחָ ה ָמ ְר ֳּדכַּ י לוֹ ְלבַּ ת.
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ש ַּמע ְדבַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך וְ ָדתוֹ ו ְב ִה ָקבֵּ ץ כעבור
(ח) ַּוי ְִהי ְב ִה ָ

זמן מה נְ ָערוֹ ת ַּרבוֹ ת ממרחק אֶ ל שו ַּשן הַּ ִב ָירה אֶ ל יַּד
הֵּ גָי ַּו ִת ָל ַּקח אֶ ְס ֵּתר הגרה בשושן ,שעד אז נחבאה ,אֶ ל
ָשים.
ֵּבית הַּ ֶמלֶ ְך אֶ ל יַּד הֵּ ַּגי ש ֵֹּמר הַּ נ ִ
שא חֶ ֶסד ְלפָ נָיו ַּויְבַּ הֵּ ל –
(ט) ו ִַּתיטַּ ב הַּ נַּעֲ ָרה ְב ֵּעינָיו ַּו ִת ָ

זירז אֶ ת ַּת ְמרו ֶקיהָ

וְ אֶ ת ָמנוֹ ֶתהָ

כל האמצעים

המוקצבים ,לָ ֵּתת לָ ה וְ אֵּ ת ֶשבַּ ע הַּ ְנ ָערוֹ ת הָ ְראֻ יוֹ ת
לָ ֶתת לָ ה ִמ ֵּבית הַּ ֶמלֶ ְך לשמשה ,כנראה הפחות נאות
מבין הנאספות .רק אחת משמונה נערות נכנסת לתור
ְשנֶהָ – הפלה
בעצמה ,מה שמלמד על הדרישות הגבוהותַּ .וי ַּ

ָשים
אותה וְ אֶ ת נַּעֲ רוֹ ֶתיהָ ְלטוֹ ב בזמן שהותן ב ֵּבית הַּ נ ִ
וזאת על מנת שתבחר לכתר ,שכך סבר הגי לטובת העניין.
לתנאים שלה ושל נערותיה בתקופת ההמתנה ,יש השפעה
על סיכויי הבחירה.

ידה אֶ ְס ֵּתר אֶ ת ַּע ָמה וְ אֶ ת מוֹ לַּ ְד ָתה ִכי
(י) לֹא ִה ִג ָ
שר לֹא ַּת ִגיד מי יודע מה יילד יום,
ָמ ְר ֳּדכַּ י ִצ ָוה ָעלֶ יהָ אֲ ֶ
זו העצמאות היחידה שנותרה לה לשלל ,רכושו של העני –
אישיותו.
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(יא) ו ְבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם ָמ ְר ֳּדכַּ י ִמ ְתהַּ ֵּל ְך ִל ְפנֵּי חֲצַּ ר ֵּבית
שה ָבה .את
ָשים לָ ַּד ַּעת אֶ ת ְשלוֹ ם אֶ ְס ֵּתר ו ַּמה י ֵָּע ֶ
הַּ נ ִ
הקשר ביניהם לא ניתן כנראה להסתיר ,שכן מביתו נלקחה.
ובהכרח שגם עמו ומולדתו של מרדכי אינם ידועים למלך
ואנשיו ,שהרי בידיעת מרדכי תיוודע גם אסתר .בעיניהם,
מרדכי מוטמע בסביבתו הנכרית.

תר נַּעֲ ָרה וְ נַּעֲ ָרה לָ בוֹ א ללילה אחד אֶ ל
יע ֹ
(יב) ו ְבהַּ ִג ַּ
הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש לשם בחירה או דחיה ִמ ֵּקץ הֱיוֹ ת לָ ה
ָשים להמתין ְשנֵּים ָע ָשר
ְכ ָדת – כחוק שנקבע לאותן הַּ נ ִ
ח ֶֹדש מיום ההתייצבות אצל הגי ִכי ֵּכן י ְִמ ְלאו יְמֵּ י
ְמרו ֵּקיהֶ ןִ ,ש ָשה ח ֳָּד ִשים היו מתמרקות ְב ֶש ֶמן הַּ מֹר
ָשים.
וְ ִש ָשה ח ֳָּד ִשים ַּב ְב ָש ִמים ו ְב ַּת ְמרו ֵּקי הַּ נ ִ

(יג) ובָ זֶה המנהג הַּ נַּעֲ ָרה ָב ָאה אֶ ל הַּ ֶמלֶ ְך ,אֵּ ת ָכל
אמר – תבקש יִנ ֵָּתן לָ ה לָ בוֹ א
ת ַּ
אמצעי ,אביזר אֲ ֶשר ֹ
ָשים ַּעד ֵּבית הַּ ֶמלֶ ְך כדי להגדיל את
ִע ָמה ִמ ֵּבית הַּ נ ִ
סיכוייה.
שבָ ה לצמיתות
(יד) ָב ֶע ֶרב ִהיא בָ ָאה אליו ובַּ ב ֶֹקר ִהיא ָ

שנִ י אֶ ל יַּד ַּש ַּע ְשגַּז ְס ִריס הַּ ֶמלֶ ְך
ָשים ֵּ
אֶ ל ֵּבית הַּ נ ִ
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ש ֵֹּמר הַּ ִפילַּ גְ ִשים צרורות עד יום מותן אלמנות חיות ,לֹא
ָתבוֹ א עוֹ ד אֶ ל הַּ ֶמלֶ ְך ִכי ִאם חָ פֵּ ץ ָבה הַּ ֶמלֶ ְך
שם.
וְ נִ ְק ְר ָאה ְב ֵּ

תר אֶ ְס ֵּתר ַּבת א ֲִביחַּ יִל דֹד ָמ ְר ֳּדכַּ י אֲ ֶשר
יע ֹ
(טו) ו ְבהַּ ִג ַּ
לָ ַּקח לוֹ ְלבַּ ת לָ בוֹ א אֶ ל הַּ ֶמלֶ ְך לֹא ִב ְק ָשה ָדבָ ר
להוסיף על סיכוייה ,העדיפה חיי עגינות על חיים עם המלך

ֹאמר הֵּ גַּי ְס ִריס הַּ ֶמלֶ ְך ש ֵֹּמר
ִכי ִאם אֶ ת אֲ ֶשר י ַּ
ָשים שלא יכול להרשות לעצמו לשלחה בלי כלום ,שבכך
הַּ נ ִ
תחייב את ראשו למלך (כמאמר שר הסריסים ,דניאל א י),

ֹשאת חֵּ ן למרות זאת ְב ֵּעינֵּי ָכל רֹאֶ יהָ
ַּו ְת ִהי אֶ ְס ֵּתר נ ֵּ
בדרכה אל המלך.

(טז) ַּו ִת ָל ַּקח אֶ ְס ֵּתר באותו ערב אֶ ל הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש
אֶ ל ֵּבית ַּמ ְלכותוֹ מדורו האישי ,למבחן הבחירה ַּבח ֶֹדש
הָ עֲ ִש ִירי הוא ח ֶֹדש טֵּ בֵּ ת ִב ְשנַּת ֶשבַּ ע ְל ַּמ ְלכותוֹ
לאחר כמה מאות נשים .ושתי נהרגה בשנת שלוש.
משנאספו הנשים וחלפו יב חודש לתחילת התור חלפו כבר
כשלוש שנים .אפשר שבשנה הר אשונה נכנסו נערות שכבר
היו בידי הגי בטרם נאספו בתולות בעצת הנערים.
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ָשים שהיו לו
(יז) ַּויֶאֱ הַּ ב הַּ ֶמלֶ ְך אֶ ת אֶ ְס ֵּתר ִמ ָכל הַּ נ ִ

נוסף על האחת בעלת הכתר שחיפשַּ ,ו ִת ָשא חֵּ ן וָ חֶ ֶסד
ָשם ֶכ ֶתר ַּמ ְלכות
ְלפָ נָיו ִמ ָכל הַּ ְבתולוֹ ת שדחהַּ ,וי ֶ
ַּש ִתי.
ֹאשה ַּוי ְַּמ ִליכֶ הָ ַּתחַּ ת ו ְ
ְבר ָ

(יח) ַּוי ַַּּעש הַּ ֶמלֶ ְך ִמ ְש ֶתה ָגדוֹ ל ְלכָ ל ָש ָריו וַּעֲ בָ ָדיו אֵּ ת
הנָחָ ה לַּ ְמ ִדינוֹ ת ָע ָשה וַּי ִֵּתן ַּמ ְשאֵּ ת
ִמ ְש ֵּתה אֶ ְס ֵּתר ַּו ֲ
ְכיַּד הַּ ֶמלֶ ְך שמח בה.
שנִ ית אפשר שתילקח אחרת
(יט) ו ְב ִה ָקבֵּ ץ ְבתולוֹ ת ֵּ

תחתיה .אסתר אינה רצויה עוד? ו ָמ ְר ֳּדכַּ י י ֵֹּשב ְב ַּש ַּער
הַּ ֶמלֶ ְך – רחבת הכניסה למתחם בית המלך ,ובה מושב
קּודם,
השרים והשופטים ועוד .הוא בתפקיד רשמי ,אולי גם ַ
אולי כשופט ,ותוך כדי כך הוא פוקח עין על אסתר.

(כ) למרות החשש מירידה במעמדה אֵּ ין אֶ ְס ֵּתר ַּמג ֶֶדת
מוֹ לַּ ְד ָתה וְ אֶ ת ַּע ָמה ַּכאֲ ֶשר צִ ָוה ָעלֶ יהָ ָמ ְר ֳּדכָ י וְ אֶ ת
ַּמאֲ ַּמר ָמ ְר ֳּדכַּ י אֶ ְס ֵּתר ע ָֹשה ַּכאֲ ֶשר הָ י ְָתה ְב ָא ְמנָה
ִאתוֹ – כשמרדכי היה אומן אותה.

ש ַּער הַּ ֶמלֶ ְך בו
(כא) ַּבי ִָמים הָ הֵּ ם ו ָמ ְר ֳּדכַּ י יוֹ ֵּשב ְב ַּ

יסי
יושבים בכירי הממשל ָקצַּ ף ִבגְ ָתן ו ֶָת ֶרש ְשנֵּי ָס ִר ֵּ
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הַּ ֶמלֶ ְך ִמש ְֹמ ֵּרי הַּ ַּסף – מפתן הכניסה לרחבת השער .גם
לתפקיד זה היו לוקחים סריסים שאינם מתאווים לנשים או

שהיו מסרסים אותםַּ ,ויְבַּ ְקשו ִל ְשלֹחַּ

יָד ַּב ֶמלֶ ְך

אֲ חַּ ְש ֵּורֹש להורגו.

(כב) ַּוי ִָו ַּדע הַּ ָדבָ ר ְל ָמ ְר ֳּדכַּ י שישב בסמוך ַּויַּגֵּד ְלאֶ ְס ֵּתר
הַּ ַּמ ְל ָכה אולי יביא ישועה לאסתר ,אולי לעתיד בלתי ידוע,

שם ָמ ְר ֳּדכָ י כאמור ,הקשר
תאמֶ ר אֶ ְס ֵּתר לַּ ֶמלֶ ְך ְב ֵּ
ַּו ֹ
ביניהם ידוע.

(כג) ַּויְבֻ ַּקש הַּ ָדבָ ר וַּי ִָמצֵּ א אמת וַּי ִָתלו ְשנֵּיהֶ ם ַּעל ֵּעץ
ַּוי ִָכ ֵּתב ְב ֵּספֶ ר ִד ְב ֵּרי הַּ י ִָמים ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך כזכות למרדכי.

פרק ג
(א) אַּ חַּ ר הַּ ְדבָ ִרים הָ אֵּ ֶלה לאחר כחמש שנים מהמלכת

אסתר ִג ַּדל הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש אֶ ת הָ ָמן ֶבן הַּ ְמ ָד ָתא

הָ אֲ ָגגִ י נצר לאגג מלך עמלק ,או לאגג אחר (ע"פ ירושלמי
יבמות פ"ב ה"ו – ממשיך דרכו הרעיונית של עמלק)

ָשם אֶ ת ִכ ְסאוֹ – מעמדו ֵּמ ַּעל ָכל הַּ ָש ִרים
ַּשאֵּ הו וַּי ֶ
ַּו ְינ ְ
שר ִאתוֹ .
אֲ ֶ
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ש ַּער הַּ ֶמלֶ ְך בלבד ,לא
(ב) וְ כָ ל ַּע ְב ֵּדי הַּ ֶמלֶ ְך אֲ ֶשר ְב ַּ

בכל הממלכה ולא בכל העיר כ ְֹר ִעים ו ִמ ְש ַּתחֲוִ ים ְלהָ ָמן
בבואו לבית המלך ובצאתו ִכי כֵּ ן ִצ ָוה לוֹ הַּ ֶמלֶ ְך,
חוֶה אך גם אינו
ו ָמ ְר ֳּדכַּ י היושב שם לֹא י ְִכ ַּרע וְ לֹא י ְִש ַּת ֲ
נמנע מלשבת שם.

ֹאמרו ַּע ְב ֵּדי הַּ ֶמלֶ ְך אֲ ֶשר ְב ַּש ַּער הַּ ֶמלֶ ְך ְל ָמ ְר ֳּדכָ י
(ג) וַּי ְ
ַּמדו ַּע אַּ ָתה עוֹ בֵּ ר אֵּ ת ִמ ְצוַּת הַּ ֶמלֶ ְך.
(ד) ַּוי ְִהי [ב] ְכ ָא ְמ ָרם אֵּ לָ יו יוֹ ם וָ יוֹ ם וְ לֹא ָש ַּמע אֲלֵּ יהֶ ם
ַּוי ִַּגידו ְלהָ ָמן הפנו את תשומת לבו לכך שאינו משתחווה,

הי ַַּּע ְמדו ִד ְב ֵּרי ָמ ְר ֳּדכַּ י ִכי ִה ִגיד לָ הֶ ם אֲ ֶשר
ִל ְראוֹ ת ֲ
הוא יְהו ִדי ,מה שלא היה ידוע להם ,שהרי הקשר בינו
לאסתר ידוע ועמה ומולדתה אינם ידועים ,ובהכרח שגם לא
של מרדכי .הנימוק לסירובו למצוות המלך הוא :יהודי אינו
משתחווה!

חוֶה לוֹ
(ה) וַּי ְַּרא הָ ָמן ִכי אֵּ ין ָמ ְר ֳּדכַּ י כ ֵֹּר ַּע ו ִמ ְש ַּת ֲ
ִמלֵּ א הָ ָמן חֵּ ָמה.
ַּוי ָ
(ו) ַּויִבֶ ז ְב ֵּעינָיו ִל ְשלֹחַּ יָד ְב ָמ ְר ֳּדכַּ י ְלבַּ דוֹ ִכי כעת

ִה ִגידו לוֹ בנוסף לסירובו להשתחוות ,גם אֶ ת ַּעם ָמ ְר ֳּדכָ י
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שהוא יהודי .כעת חשיפת זהותה של אסתר היא כבר עניין

של זמן ,שהרי הקשר בינה למרדכי ידועַּ .ויְבַּ ֵּקש הָ ָמן
ְלהַּ ְש ִמיד אֶ ת ָכל הַּ יְהו ִדים אֲ ֶשר ְבכָ ל ַּמ ְלכות
אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש ַּעם ָמ ְר ֳּדכָ י .התגובה המוגזמת לבטח מלמדת
על שנאת ישראל קדומה ,ואפשר שזה היה טעם הסתרת
הזהות מראש ,להגן עליה מהתנכלות.

יסן ִב ְשנַּת ְש ֵּתים
(ז) ַּבח ֶֹדש הָ ִראשוֹ ן הוא ח ֶֹדש נִ ָ
ֶע ְש ֵּרה לַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש ִה ִפיל המפיל פור – תהליך
בחירה אקראי ,הוא הַּ גוֹ ָרל – הפתק עליו רושמים פרט
כלשהו (תאריך ,חפץ ,שם וכו') קרוי גורל (ויקרא טז ח).
הגורל משמש בלשון רבים ,הפור מורכב מכמה גורלות
נתונים בקלפי .הדבר נעשה ִל ְפנֵּי הָ ָמן כך ,הוטל פור אחד
ִמיוֹ ם ְליוֹ ם באמצעות שלושים גורלות ,והתוצאה היתה יג,
שזו האפשרות המאוחרת ביותר בסבב הימים מהיום הנוכחי

– יג בניסן ,ו ֵּמח ֶֹדש ְלחֹ ֶדש ְשנֵּים ָע ָשר הוא ח ֶֹדש אֲ ָדר
הוטל פור נוסף בן יב גורלות ויצא המאוחר ביותר מהחודש
שבו עמד .באופן סמלי זוהי דחייה מקסימלית ,שמיימית ,של
הביצוע.
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(ח) ַּויֹאמֶ ר הָ ָמן לַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש במאמץ לשכנעו ,הוא
אינו חושף את המניע האמיתי ,נקמה קטנונית באיש אחד

מאנשי המלך י ְֶשנוֹ ַּעם אֶ חָ ד חסר מולדת ְמפֻ זָר ו ְמפ ָֹרד
ֵּבין הָ ַּע ִמים ְבכֹל ְמ ִדינוֹ ת ַּמ ְלכו ֶת ָך (אף שפקדם כורש
לא עלו למולדתם .דימו למצוא מנוחה בגויים ,והנה לשווא)

וְ ָד ֵּתיהֶ ם שֹנוֹ ת ִמ ָכל ָעם וְ אֶ ת ָד ֵּתי הַּ ֶמלֶ ְך אֵּ ינָם
ע ִֹשים – יש נזק ,וְ לַּ ֶמלֶ ְך אֵּ ין שֹוֶה ְלהַּ ִניחָ ם – אין
תועלת.

(ט) ִאם ַּעל הַּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב י ִָכ ֵּתב ְלאַּ ְב ָדם וַּעֲ ֶש ֶרת
אֲ לָ ִפים ִכ ַּכר ֶכ ֶסף אֶ ְשקוֹ ל ַּעל י ְֵּדי ע ֵֹּשי הַּ ְמלָ אכָ ה
ְלהָ ִביא אֶ ל ִגנְ זֵּי הַּ ֶמלֶ ְך כפיצוי על נזק אפשרי ,או כשוחד.
(י) ַּוי ַָּסר הַּ ֶמלֶ ְך אֶ ת טַּ ַּב ְעתוֹ חותמו – סמכותו ֵּמ ַּעל יָדוֹ
ַּוי ְִתנָה ְלהָ ָמן ֶבן הַּ ְמ ָד ָתא הָ אֲ גָגִ י צ ֵֹּרר הַּ יְהו ִדים.

ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך ְלהָ ָמן הַּ ֶכסֶ ף נָתון לָ ְך אין בו צורך,
(יא) וַּי ֶ

שוכנעתי .וְ הָ ָעם לַּ עֲ שוֹ ת בוֹ ַּכטוֹ ב ְב ֵּעינ ָ
ֶיך .דעה קדומה

או קלות דעת? ידיעה באשר לזהות העם או חוסר עניין?

(יב) וַּי ִָק ְראו ס ְֹפ ֵּרי הַּ ֶמלֶ ְך ַּבח ֶֹדש הָ ִראשוֹ ן ִב ְשלוֹ ָשה
ָע ָשר יוֹ ם בוֹ ַּוי ִָכ ֵּתב ְככָ ל אֲ ֶשר ִצ ָוה הָ ָמן אֶ ל
16
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אֲ חַּ ְש ַּד ְר ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך מושלי האחשדרפות – מדינות וְ אֶ ל
הַּ ַּפחוֹ ת שתחתיהם ,מושלי הפחוות – מחוזות אֲ ֶשר ַּעל
ְמ ִדינָה ו ְמ ִדינָה חלוקה על פי מקום וְ אֶ ל ָש ֵּרי ַּעם וָ ָעם
חלוקה על פי מוצאְ ,מ ִדינָה ו ְמ ִדינָה ִכ ְכ ָתבָ ה וְ ַּעם וָ ָעם
ִכ ְלשוֹ נוֹ ְב ֵּשם הַּ ֶמלֶ ְך אֲחַּ ְש ֵּורֹש נִ ְכ ָתב וְ נ ְֶח ָתם
ְבטַּ ַּב ַּעת הַּ ֶמלֶ ְך.

(יג) וְ נִ ְשלוֹ חַּ ְספָ ִרים ְביַּד הָ ָר ִצים שלא כאגרות הקודמות

שנשלחו ללא רצים אֶ ל ָכל ְמ ִדינוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך ְלהַּ ְש ִמיד

הרֹג ו ְלאַּ ֵּבד אֶ ת ָכל הַּ יְהו ִדים ִמנ ַַּּער וְ ַּעד ז ֵָּקן טַּ ף
לַּ ֲ
ָשים ְביוֹ ם אֶ חָ ד חייהם הופקרו ליום אחד בלבד בו החוק
וְ נ ִ

הוא להרגם ִב ְשלוֹ ָשה ָע ָשר ְלחֹ ֶדש ְשנֵּים ָע ָשר הוא
ח ֶֹדש אֲ ָדר ו ְשלָ לָ ם לָ בוֹ ז כדי לדרבן את הפורעים ,ומאחר
שאין המלך מממן ,שכן את הכסף לא נטל .בנוסף יש לכך
משמעות סמלית של מחיית שם ישראל – סוגיית הרכוש
היהודי הנשלל על ידי האומות .כאב על כאב.
ָתן ָדת – חוק
(יד) ַּפ ְת ֶשגֶן הַּ ְכ ָתב – פירוש ברור ְל ִהנ ֵּ

ְבכָ ל ְמ ִדינָה ו ְמ ִדינָה גָלוי ְלכָ ל הָ ַּע ִמים ִל ְהיוֹ ת
עֲ ִת ִדים לַּ יוֹ ם הַּ זֶה שיש די זמן להתכונן אליו.
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(טו) הָ ָר ִצים י ְָצאו ְדחו ִפים ִב ְדבַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך בדואר מהיר,
ירה פורסמה
שכן יש תאריך יעד ,וְ הַּ ָדת נִ ְתנָה ְבשו ַּשן הַּ ִב ָ

בקרית הממלכה כהליך קביעת חוק ,וְ הַּ ֶמלֶ ְך וְ הָ ָמן י ְָשבו

שן האזרחית ,מעבר לנחל המגן על
ִל ְשתוֹ ת וְ הָ ִעיר שו ָ
הבירה נָבוֹ כָ ה ,כנראה יהודי העיר.

פרק ד
אֲשר נַּעֲ ָשה ַּוי ְִק ַּרע ָמ ְר ֳּדכַּ י
(א) ו ָמ ְר ֳּדכַּ י י ַָּדע אֶ ת ָכל ֶ
שק וָ אֵּ פֶ ר לתפילה (ואנכי עפר ואפר –
אֶ ת ְבג ָָדיו ַּוי ְִל ַּבש ַּ

וכאנשי נינוה) עזב את הבירה ַּויֵּצֵּ א ְבתוֹ ְך הָ ִעיר וַּיִזְ ַּעק
זְ ָע ָקה גְ דוֹ לָ ה ו ָמ ָרה.
(ב) ַּויָבוֹ א מהעיר אל הבירה ַּעד הרחוב אשר ִל ְפנֵּי רחבת

ַּש ַּער הַּ ֶמלֶ ְך ִכי אֵּ ין לָ בוֹ א אֶ ל ַּש ַּער הַּ ֶמלֶ ְך ִב ְלבוש
שק.
ָ

(ג) הפסוק אינו על פי סדר האירועים ו ְבכָ ל ְמ ִדינָה
יע אֵּ בֶ ל
ו ְמ ִדינָה ְמקוֹ ם אֲ ֶשר ְדבַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך וְ ָדתוֹ ַּמ ִג ַּ
גָדוֹ ל לַּ יְהו ִדים שלא כמרדכי הזועק ומתפלל לישועה ,וְ צוֹ ם
של יאוש ו ְב ִכי ו ִמ ְס ֵּפד כעל מי שכבר מתַּ ,שק וָ אֵּ פֶ ר י ַֻּצע
לָ ַּר ִבים כלאחר יאוש ,אין תקוה .האויבים בעבר שנאו על
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רקע מובן ,סכסוך גבולות ,שליטה וכדומה .אין יכולת
להתמודד מול שנאת ישראל לשמה המגובה בחוק המלך.
יסיהָ ַּוי ִַּגידו לָ ה על
(ד) ו ַָּתבוֹ אנָה נַּעֲ רוֹ ת אֶ ְס ֵּתר וְ ָס ִר ֶ

אד
שקו וזעקתו של מרדכי בלבד ַּו ִת ְתחַּ ְלחַּ ל הַּ ַּמ ְל ָכה ְמ ֹ
שהיתה מנותקת מכל ידיעה ,הן מהארמון והן מחוצה לו

ַּו ִת ְשלַּ ח ְבג ִָדים ְלהַּ ְל ִביש אֶ ת ָמ ְר ֳּדכַּ י ו ְלהָ ִסיר ַּשקוֹ
ֵּמ ָעלָ יו כדי שיוכל להתקרב אליה ולדבר וְ לֹא ִק ֵּבל לא רצה
לחדול מזעקתו.

יסי הַּ ֶמלֶ ְך אֲ ֶשר
(ה) ַּו ִת ְק ָרא אֶ ְס ֵּתר לַּ ה ֲָת ְך ִמ ָס ִר ֵּ
הֶ עֱ ִמיד ְלפָ נֶיהָ ו ְַּתצַּ וֵּהו ַּעל ָמ ְר ֳּדכָ י לָ ַּד ַּעת ַּמה זֶה וְ ַּעל
ַּמה זֶה.
ְ
(ו) ַּויֵּצֵּ א ה ֲָתך אֶ ל ָמ ְר ֳּדכָ י אֶ ל ְרחוֹ ב הָ ִעיר אֲ ֶשר ִל ְפנֵּי
ש ַּער הַּ ֶמלֶ ְך.
ַּ
שר ָק ָרהו כעס המן
(ז) ַּויַּגֶד לוֹ ָמ ְר ֳּדכַּ י אֵּ ת ָכל אֲ ֶ

ֲשר ָא ַּמר הָ ָמן ִל ְשקוֹ ל
והגזירה וְ אֵּ ת ָפ ָר ַּשת הַּ ֶכסֶ ף א ֶ
ַּעל ִגנְ זֵּי הַּ ֶמלֶ ְך ַּביְהו ִדים ְלאַּ ְב ָדם והמלך לא לקח ,ומכאן
שלא תועיל שתדלנות כספית.
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שגֶן ְכ ָתב הַּ ָדת אֲ ֶשר נִ ַּתן ְבשו ָשן
(ח) וְ אֶ ת ַּפ ְת ֶ
ידם נ ַָּתן לוֹ ְלהַּ ְראוֹ ת אֶ ת אֶ ְס ֵּתר ו ְלהַּ ִגיד לָ ה
ְלהַּ ְש ִמ ָ
ו ְלצַּ ווֹ ת ָעלֶ יהָ לָ בוֹ א אֶ ל הַּ ֶמלֶ ְך ְל ִה ְתחַּ נֶן לוֹ ו ְלבַּ ֵּקש
ִמ ְלפָ נָיו ַּעל ַּע ָמה כשם שעם מרדכי כבר ידוע כך אסתר
תיוודע .לכאורה שתדלנות מעשית הגיונית.
(ט) ַּויָבוֹ א ה ֲָת ְך ַּויַּגֵּד ְלאֶ ְס ֵּתר אֵּ ת ִד ְב ֵּרי ָמ ְר ֳּדכָ י.

אמר אֶ ְס ֵּתר לַּ ה ֲָת ְך ַּו ְתצַּ וֵּהו אֶ ל ָמ ְר ֳּדכָ י לומר לו.
ַּת ֶ
(י ) ו ֹ

(יא) ָכל ַּע ְב ֵּדי הַּ ֶמלֶ ְך וְ ַּעם ְמ ִדינוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך י ְֹד ִעים אֲ ֶשר
ָכל ִאיש וְ ִא ָשה אשת הכתר ככל אזרח אֲ ֶשר יָבוֹ א אֶ ל
ימית אֲ ֶשר ל ֹא י ִָק ֵּרא אַּ חַּ ת
הַּ ֶמלֶ ְך אֶ ל הֶ חָ צֵּ ר הַּ ְפנִ ִ
ָדתוֹ ְלהָ ִמית ְלבַּ ד ֵּמאֲ ֶשר יוֹ ִשיט לוֹ הַּ ֶמלֶ ְך אֶ ת

ש ְר ִביט הַּ זָהָ ב וְ חָ יָה ואם כן אין זו שתדלנות הגיונית שכן
ַּ

אתי לָ בוֹ א אֶ ל
אני איהרג ואתם לא תינצלו ַּואֲ נִ י לֹא נִ ְק ֵּר ִ
הַּ ֶמלֶ ְך זֶה ְשלוֹ ִשים יוֹ ם ואם כן מחד אינני קרובה אליו
כעת ומאידך אפשר שלא ירחק היום ואיקרא ,והגזירה היא
לזמן רחוק ואין דחיפות מיידית .ואם אבוא אל החצר
החיצונה בלבד ,לא יתייחס המלך בכובד ראש לבקשתי.
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(יב) ַּוי ִַּגידו האומרים ְל ָמ ְר ֳּדכָ י אֵּ ת ִד ְב ֵּרי אֶ ְס ֵּתר (התך
נעלם).
ֹאמר ָמ ְר ֳּדכַּ י שידע את החוק שהרי הוא מעבדי המלך
(יג) וַּי ֶ

ְלהָ ִשיב אֶ ל אֶ ְס ֵּתר בחריפות רבה ובטון מאשים אַּ ל
ְת ַּד ִמי ְבנ ְַּפ ֵּש ְך שאת תוכלי ְל ִה ָמלֵּ ט אל ֵּבית הַּ ֶמלֶ ְך
ִמ ָכל הַּ יְהו ִדים וגורלם .משכלתה התקוה להצלה ארצית,
יש לכלכל את המעשים מתוך ראיה שמיימית .חוסר מעש
הוא התחמקות ,וחישוב פרטני של מציאות הארמון וכלליו
אינה מן העניין.
ישי ָב ֵּעת הַּ זֹאת התוצאה תהיה
(יד) ִכי ִאם הַּ ח ֲֵּרש ַּתח ֲִר ִ

להיפךֶ .רוַּח וְ הַּ ָצלָ ה יַּעֲ מוֹ ד לַּ יְהו ִדים ִמ ָמקוֹ ם אַּ חֵּ ר וְ אַּ ְת
ובֵּ ית ָא ִב ְ
תאבֵּ דו שכן אין בך תועלת ו ִמי יוֹ ֵּד ַּע ִאם
יך ֹ
ְל ֵּעת ָכזֹאת ִהג ַַּּע ְת לַּ ַּמ ְלכות ,כלום אנו יודעים מה
ממתין מעבר לפינה? אפשר שרק כעת ניתן לפעול ואפשר
שבהמשך כלל לא יהיה צורך .בהדי כבשי דרחמנא למה לך?
מאי דמיפקדת איבעי לך למיעבד! מרדכי מעביר את המבט
מהארץ לשמים .מניין לו הבטחון בישועה? מדוע היא תאבד
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אם לא תפעל? מדוע הוא אינו מקבל את טענתה ההגיונית?
לדידו אחשורוש אינו מנהל את העולם אלא הקב"ה.

אמר אֶ ְס ֵּתר שהפנימה את התוכחה ְלהָ ִשיב אֶ ל
ַּת ֶ
(טו) ו ֹ
ָמ ְר ֳּדכָ י בתכנית מותאמת לנקודת מבט שמיימית.

(טז) לֵּ ְך ְכנוֹ ס אֶ ת ָכל הַּ יְהו ִדים הַּ ִנ ְמ ְצ ִאים ְבשו ָשן
ומתאבלים וצמים ביאוש בהתאם לזירה הארצית וְ צומו

ָעלַּ י צום של תפילה בהתאם לזירה השמיימית (כיום כיפור

אכלו
ת ְ
ולא כתשעה באב ,אמירת סליחות ולא קינות) וְ אַּ ל ֹ
וְ אַּ ל ִת ְשתו ְשל ֶֹשת י ִָמים לַּ יְלָ ה וָ יוֹ ם גַּם אֲנִ י וְ נַּעֲ ר ַֹּתי
ָאצום ֵּכן פעולה בלתי ריאלית במישור הארצי ,והגיונית רק
במישור השמיימי ו ְבכֵּ ן ָאבוֹ א אֶ ל הַּ ֶמלֶ ְך מתוך צום,

שר ל ֹא כַּ ָדת – בניגוד
ירידה נוספת בסיכוי לנשיאת חן אֲ ֶ
לחוק ,שתוקפו חזק כמעט יותר מהמלך עצמו .אשתו

הקודמת לא באה כשנקראה ואבדה בחסות ה'דת' ,וְ כַּ אֲ ֶשר
ָאבַּ ְד ִתי אָ בָ ְד ִתי אם לא יחוס הקב"ה.

(יז) ַּויַּעֲ בֹר ָמ ְר ֳּדכָ י בחזרה אל העיר ַּוי ַַּּעש ְככֹל אֲ ֶשר
ִצ ְו ָתה ָעלָ יו אֶ ְס ֵּתר היא קיבלה את מרותו בהתווית הקו,
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הוא קיבל את מרותה בתהליך המעשי .כעת הוא מנהיג
רוחני והיא אשת שלטון.

פרק ה
ישי ו ִַּת ְל ַּבש אֶ ְס ֵּתר ַּמ ְלכות
(א) ַּוי ְִהי ַּביוֹ ם הַּ ְש ִל ִ
(כפשוטו בגדיה – מישור ארצי ,וכמדרשו רוח הקודש –

ימית
מישור שמיימי) ַּו ַּתעֲ מֹד ַּבחֲצַּ ר ֵּבית הַּ ֶמלֶ ְך הַּ ְפנִ ִ
נֹכַּ ח ֵּבית הַּ ֶמלֶ ְך תוך חירוף נפשה למות וְ הַּ ֶמלֶ ְך יוֹ ֵּשב
ַּעל ִכ ֵּסא ַּמ ְלכותוֹ ְבבֵּ ית הַּ ַּמ ְלכות נֹכַּ ח ֶפ ַּתח הַּ ָביִת.

(ב) ַּוי ְִהי ִכ ְראוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך אֶ ת אֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה ע ֶֹמ ֶדת
ָש ָאה חֵּ ן ְב ֵּעינָיו וַּיוֹ ֶשט
ֶבחָ צֵּ ר התרחש הנס והיא נ ְ
שר ְביָדוֹ לחנינה
הַּ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ֵּתר אֶ ת ַּש ְר ִביט הַּ זָהָ ב אֲ ֶ
ש ְר ִביט על פי הכללים.
ַּו ִת ְק ַּרב אֶ ְס ֵּתר ו ִַּתגַּע ְברֹאש הַּ ַּ

ֹאמר לָ ה הַּ ֶמלֶ ְך ַּמה ָל ְך אֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה שסיכנת
(ג) וַּי ֶ

ש ֵּת ְך הדחופה כל כך? בודאי יש לך
את עצמך ו ַּמה ַּב ָק ָ

בקשה גדולה עד מאוד .אפילו אם תבקשי ַּעד ח ֲִצי
ָתן לָ ְך.
הַּ ַּמ ְלכות וְ יִנ ֵּ

00

פרק ה

אמר אֶ ְס ֵּתר ִאם ַּעל הַּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב יָבוֹ א הַּ ֶמלֶ ְך
ַּת ֶ
(ד ) ו ֹ
יתי לוֹ כאילו
ֲשר ָע ִש ִ
וְ הָ ָמן הַּ יוֹ ם אֶ ל הַּ ִמ ְש ֶתה א ֶ
לבקשה פעוטה זו הסתכנה.

אמר הַּ ֶמלֶ ְך ההמום ַּמהֲרו אֶ ת הָ ָמן לַּ עֲ שוֹ ת אֶ ת
(ה) וַּיֹ ֶ
ְדבַּ ר אֶ ְס ֵּתר אולי תיפתר החידה .וגם אם לא – מוטב
לשתות בינתיים .המשתה יחלוף ,היכולת להורגה לא

תחלוףַּ .ו ָיבֹא הַּ ֶמלֶ ְך וְ הָ ָמן אֶ ל הַּ ִמ ְש ֶתה אֲ ֶשר ָע ְש ָתה
אֶ ְס ֵּתר והיא לא שתתה עמם ,עדיין היא בצום .האם הבחין
המלך? מה חשב על זה?

ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ֵּתר ְב ִמ ְש ֵּתה הַּ ַּייִן ַּמה ְשאֵּ לָ ֵּת ְך
(ו) וַּי ֶ
ָתן לָ ְך לבטח לא עברת על החוק רק כדי להזמין למשתה
וְ יִנ ֵּ
ו ַּמה ַּב ָק ָש ֵּת ְך האמיתית הגדולה ַּעד ח ֲִצי הַּ ַּמ ְלכות
וְ ֵּת ָעש לא סר חינך למרות המעשה החמור והמוזר.
(ז) ַּו ַּת ַּען אֶ ְס ֵּתר שלא ראתה הבשלה מספקת כדי לבקש על
אמר מתוך הבנה שהיא
ת ַּ
עמה ,לא ארצית ולא שמיימית ,וַּ ֹ
מסכנת את עצמה שוב כאשר אין הצדקה מובנת לכניסתה

אל המלך ,המבט השמיימי גובר על הארצי ְשאֵּ לָ ִתי
ש ִתי.
ובַּ ָק ָ
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אתי חֵּ ן ְב ֵּעי ֵּני הַּ ֶמלֶ ְך וְ ִאם ַּעל הַּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב
(ח) ִאם ָמצָ ִ
לָ ֵּתת אֶ ת ְשאֵּ לָ ִתי וְ לַּ עֲ שוֹ ת אֶ ת ַּב ָק ָש ִתי יָבוֹ א הַּ ֶמלֶ ךְ
וְ הָ ָמן מחר בשנית אֶ ל הַּ ִמ ְש ֶתה אֲ ֶשר אֶ עֱ ֶשה לָ הֶ ם
שה ִכ ְדבַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך לבקש את בקשתי ,בתקוה
ו ָמחָ ר אֶ עֱ ֶ
שיאיר לה האור .המישור הארצי תופס גם הוא מקום ולא
ניתן לקחת כל סיכון בלי להבטיח למלך את מילוי רצונו.

(ט) ַּויֵּצֵּ א הָ ָמן הזחוח ַּביוֹ ם הַּ הוא לביתו ָש ֵּמחַּ וְ טוֹ ב לֵּ ב
ואינו מוטרד כמה מוזרה ההתרחשות וְ ִכ ְראוֹ ת הָ ָמן אֶ ת
ש ַּער הַּ ֶמלֶ ְך וְ ל ֹא ָקם וְ לֹא זָע ִמ ֶמנו מרדכי
ָמ ְר ֳּדכַּ י ְב ַּ
אינו משנ ה כמלוא נימה למרות הגזירה ואף אינו טורח
להימנע מהתנגשות .מול המן גורלו כבר נחרץ ומה לו
ִמלֵּ א הָ ָמן ַּעל ָמ ְר ֳּדכַּ י חֵּ ָמה.
להשתדל?! ַּוי ָ

(י) ַּוי ְִתאַּ ַּפק הָ ָמן מלהרגו במקום ַּויָבוֹ א אֶ ל ֵּביתוֹ ַּוי ְִשלַּ ח
אהֲבָ יו וְ אֶ ת ז ֶֶרש ִא ְשתוֹ להתייעצות.
ַּויָבֵּ א אֶ ת ֹ
(יא) ַּוי ְַּס ֵּפר לָ הֶ ם הָ ָמן כדי לרצות את עצמו וכדי לפתוח
בדברים ,פירט את הידוע להם אֶ ת ְכבוֹ ד ָע ְשרוֹ וְ רֹב –
רבנות ,גדולה של ָבנָיו שהם בעלי תפקידים בחצר המלך
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אֲשר ִג ְדלוֹ הַּ ֶמלֶ ְך וְ אֵּ ת אֲ ֶשר נִ ְשאוֹ ַּעל
ֶ
וְ אֵּ ת ָכל
הַּ ָש ִרים וְ ַּע ְב ֵּדי הַּ ֶמלֶ ךְ.
יאה
ֹאמר הָ ָמן כעת אני בשיא גדולתי אַּ ף לֹא הֵּ ִב ָ
(יב) ַּוי ֶ
ְ
אֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה ִעם הַּ ֶמלֶ ך אֶ ל הַּ ִמ ְש ֶתה אֲ ֶשר
ָע ָש ָתה ִכי ִאם אוֹ ִתי וְ גַּם ְל ָמחָ ר אֲ נִ י ָקרוא לָ ה ִעם
הַּ ֶמלֶ ְך.
(יג) וְ כָ ל זֶה אֵּ ינֶנו שֹוֶה ִלי ְבכָ ל ֵּעת אֲ ֶשר אֲנִ י רֹאֶ ה
ש ַּער הַּ ֶמלֶ ְך ,כדרכם של
אֶ ת ָמ ְר ֳּדכַּ י הַּ יְהו ִדי יוֹ ֵּשב ְב ַּ
גאוותנים שאפתנים ,שתשעים ותשע אינם שווים להם
כלום מפני המאה שאינו בידם ,ומכאן מפלתם.
אמר לוֹ ז ֶֶרש ִא ְשתוֹ נקראה אחרונה ודיברה
ַּת ֶ
(יד) ו ֹ
אהֲבָ יו החרו אחריה
ראשונה ,איוולת בידה תהרסנה וְ כָ ל ֹ

יַּעֲ שו ֵּעץ ָגב ַֹּה ח ֲִמ ִשים אַּ ָמה ובַּ ב ֶֹקר אֱ מֹר לַּ ֶמלֶ ְך

וְ י ְִתלו אֶ ת ָמ ְר ֳּדכַּ י ָעלָ יו ולא יציקך ולו עוד פעם אחת

בעברך בשער ובֹא ִעם הַּ ֶמלֶ ְך אֶ ל הַּ ִמ ְש ֶתה ָש ֵּמחַּ ַּויִיטַּ ב
הַּ ָדבָ ר ִל ְפנֵּי הָ ָמן ַּוי ַַּּעש הָ ֵּעץ.

פרק ו
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(א) ַּב ַּליְלָ ה הַּ הוא שבין המשתאות נ ְָד ָדה ְשנַּת הַּ ֶמלֶ ְך
ֹאמר ְלהָ ִביא אֶ ת ֵּספֶ ר הַּ ִז ְכרֹנוֹ ת ִד ְב ֵּרי
המוטרד ַּוי ֶ
הַּ י ִָמים ַּוי ְִהיו נִ ְק ָר ִאים ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך.
(ב) ַּוי ִָמצֵּ א כָ תוב אֲ ֶשר ִה ִגיד ָמ ְר ֳּדכַּ י ַּעל ִבגְ ָתנָא
יסי הַּ ֶמלֶ ְך ִמש ְֹמ ֵּרי הַּ ַּסף אֲ ֶשר ִב ְקשו
וָ ֶת ֶרש ְשנֵּי ָס ִר ֵּ
ִל ְשלֹחַּ יָד ַּב ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש.

ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך ַּמה נַּעֲ ָשה י ְָקר וגְ דו ָלה ְל ָמ ְר ֳּדכַּ י ַּעל
(ג) וַּי ֶ
ְ
ֹאמרו נַּעֲ ֵּרי הַּ ֶמלֶ ך ְמ ָש ְר ָתיו לֹא נַּעֲ ָשה ִעמוֹ
זֶה ַּוי ְ
ָדבָ ר.
ְ
ֹאמר הַּ ֶמלֶ ך ִמי בֶ חָ צֵּ ר החיצונה וְ הָ ָמן ָבא שכבר
(ד) וַּי ֶ
עלה הבוקר לַּ חֲצַּ ר ֵּבית הַּ ֶמלֶ ְך הַּ ִחיצוֹ נָה כחוק האוסר

כניסה פנימה .שלא כאסתר ,המן אינו נוטל סיכון לֵּ אמֹר
שר הֵּ ִכין לוֹ .
לַּ ֶמלֶ ְך ִל ְתלוֹ ת אֶ ת ָמ ְר ֳּדכַּ י ַּעל הָ ֵּעץ אֲ ֶ

ֹאמרו נַּעֲ ֵּרי הַּ ֶמלֶ ְך אֵּ לָ יו ִהנֵּה הָ ָמן ע ֵֹּמד ֶבחָ צֵּ ר
(ה) וַּי ְ
ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך יָבוֹ א וימלא את רצוני לפני שאשמע מה
ַּוי ֶ
רצונו.

ֹאמר לוֹ הַּ ֶמלֶ ְך
(ו) ַּויָבוֹ א הָ ָמן לפרוס את בקשתוַּ ,וי ֶ
ְ
בטרם יפצה פיו ַּמה ַּלעֲ שוֹ ת ָב ִאיש אֲ ֶשר הַּ ֶמלֶ ך חָ פֵּ ץ
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פרק ו

ֹאמר הָ ָמן ְב ִלבוֹ ְל ִמי י ְַּחפֹץ הַּ ֶמלֶ ְך לַּ עֲ שוֹ ת
יקרוֹ וַּי ֶ
ִב ָ
י ְָקר יוֹ ֵּתר ִמ ֶמ ִני.

ֹאמר הָ ָמן אֶ ל הַּ ֶמלֶ ְך ִאיש אֲ ֶשר הַּ ֶמלֶ ְך חָ פֵּ ץ
(ז) ַּוי ֶ
יקרוֹ .
ִב ָ

(ח) י ִָביאו ְלבוש ַּמ ְלכות אֲ ֶשר לָ בַּ ש בוֹ הַּ ֶמלֶ ְך וְ סוס
ֲשר (כאשר) נִ ַּתן ֶכ ֶתר
אֲ ֶשר ָרכַּ ב ָעלָ יו הַּ ֶמלֶ ְך ַּוא ֶ
ַּמ ְלכות ְברֹאשוֹ של המלך .הסוס האביר של טקס
ההמלכה .ביקש דימוי של טקס ההמלכה.

(ט) וְ נָתוֹ ן הַּ ְלבוש וְ הַּ סוס ַּעל יַּד ִאיש ִמ ָש ֵּרי הַּ ֶמלֶ ְך
הַּ ַּפ ְר ְת ִמים וְ ִה ְל ִבישו השר וחבריו שיסייעו לו אֶ ת הָ ִאיש
יקרוֹ גם ההכנות ייעשו בידי נכבדים
אֲ ֶשר הַּ ֶמלֶ ְך חָ פֵּ ץ ִב ָ
וְ ִה ְר ִכיבֻ הו ַּעל הַּ סוס ִב ְרחוֹ ב הָ ִעיר וְ ָק ְראו השר וחבריו

יקרוֹ
אֲשר הַּ ֶמלֶ ְך חָ פֵּ ץ ִב ָ
ֶ
ְלפָ נָיו ָככָ ה י ֵָּע ֶשה לָ ִאיש

ובכך יתרומם עוד מעמדו מעתה ולתמיד .אין המטרה טקס
חד פעמי.

ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך ְלהָ ָמן ַּמהֵּ ר ַּקח אֶ ת הַּ ְלבוש וְ אֶ ת
(י) וַּי ֶ
הַּ סוס ַּכאֲ ֶשר ִד ַּב ְר ָת וַּעֲ ֵּשה כֵּ ן ְל ָמ ְר ֳּדכַּ י הַּ יְהו ִדי
ש ַּער הַּ ֶמלֶ ְך המלך יודע כבר על מוצאו ,אולי
הַּ יוֹ ֵּשב ְב ַּ
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מפי המן כי הגידו לו את עם מרדכי אַּ ל ַּת ֵּפל ָדבָ ר ִמכֹל
שר ִד ַּב ְר ָת תחת להיות האיש אשר המלך חפץ ביקרו,
אֲ ֶ
תמלא את תפקיד השר שמרומם את האיש למעמדו החדש,
אך תעשה זאת לבדך ללא סיוע .אולי ביקש להשפילו
משהבין את שאיפתו ,אולי חשש שהמן יטיל על אחרים
ויתחמק.
(יא) ַּוי ִַּקח הָ ָמן אֶ ת הַּ ְלבוש וְ אֶ ת הַּ סוס וַּי ְַּל ֵּבש לבדו

אֶ ת ָמ ְר ֳּדכָ י וַּי ְַּר ִכיבֵּ הו ִב ְרחוֹ ב הָ ִעיר וַּי ְִק ָרא ְלפָ נָיו
יקרוֹ  .בעוד
ָככָ ה י ֵָּע ֶשה לָ ִאיש אֲ ֶשר הַּ ֶמלֶ ְך חָ פֵּ ץ ִב ָ
ההשתחוויה אליו בגדולתו היתה בשער המלך בלבד,
הרכבתו את מרדכי היתה ברחוב העיר.

ָשב ָמ ְר ֳּדכַּ י כבטרם גזירת ההשמדה אֶ ל ַּש ַּער
(יב) ַּוי ָ
הַּ ֶמלֶ ְך כבטרם הועלה למעמדו החדש ,אלא שהוסר שקו
המונע ממנו לבוא אל השער וְ הָ ָמן נִ ְדחַּ ף אֶ ל ֵּביתוֹ ָאבֵּ ל
ַּוחֲפוי רֹאש על מצבו .ביקש מלוכה ומצא אתונות .חינו סר
בעיני המלך על שאפתנותו ובעיני העם בשל תפקידו בטקס
הרכבת מרדכי.
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(יג) ַּוי ְַּס ֵּפר הָ ָמן ְלז ֶֶרש ִא ְשתוֹ שיעצה ראשונה ו ְלכָ ל
אהֲבָ יו ולא על פי סדר הקריאה מאתמול אֵּ ת ָכל אֲ ֶשר
ֹ
ֹאמרו לוֹ חֲכָ ָמיו שמשנפל כבר אינם אוהביו
ָק ָרהו וַּי ְ
וְ ז ֶֶרש ִא ְשתוֹ ושוב מתהפך הסדר שכן התשובה היא נפילתו

ואשתו נופלת עמו בעוד חכמיו מתנערים ממנו ִאם ִמז ֶַּרע
הַּ יְהו ִדים ָמ ְר ֳּדכַּ י שאתמול דימינו שתוכל לו ,הרי לאחר

אֲ ֶשר הַּ ִחלוֹ ָת ִלנְ פֹל ְלפָ נָיו לֹא תוכַּ ל לוֹ ִכי נָפוֹ ל
ִתפוֹ ל ְלפָ נָיו משניצל היהודי מיד רודפו ישועתו שלמה.

(יד) עוֹ ָדם ְמ ַּד ְב ִרים ִעמוֹ וְ ָס ִריסֵּ י הַּ ֶמלֶ ְך ִה ִגיעו ַּוי ְַּב ִהלו
ְלהָ ִביא אֶ ת הָ ָמן אֶ ל הַּ ִמ ְש ֶתה אֲ ֶשר ָע ְש ָתה אֶ ְס ֵּתר
האירועים נכנסו להילוך מסחרר ,הקב"ה מאיר פניו.

פרק ז

(א) ַּו ָיבֹא הַּ ֶמלֶ ְך התוהה וְ הָ ָמן המושפל ִל ְשתוֹ ת ִעם
אֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה שכבר אינה בצום.

ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ֵּתר גַּם ַּביוֹ ם הַּ ֵּשנִ י ְב ִמ ְש ֵּתה
(ב) וַּי ֶ
הַּ ַּייִן ַּמה ְשאֵּ לָ ֵּת ְך אֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה שהניאה אותך לכל
העניין וְ ִתנ ֵָּתן לָ ְך ו ַּמה ַּב ָק ָש ֵּת ְך ַּעד ח ֲִצי הַּ ַּמ ְלכות
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וְ ֵּת ָעש .סקרנותו הגיעה לשיאה וכעת על אסתר לפרוע את
התחייבותה מאתמול.
ַּת ַּען אֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה שכבר ראתה את האור זורח
(ג) ו ַּ

אתי חֵּ ן ְב ֵּעינ ָ
ֶיך הַּ ֶמלֶ ְך וְ ִאם ַּעל
אמר ִאם ָמצָ ִ
ת ַּ
ַּו ֹ
ש ִתי.
הַּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב ִתנ ֶָתן ִלי נ ְַּפ ִשי ִב ְשאֵּ לָ ִתי וְ ַּע ִמי ְבבַּ ָק ָ
(ד) ִכי נִ ְמ ַּכ ְרנו אֲ נִ י וְ ַּע ִמי ְלהַּ ְש ִמיד לַּ הֲרוֹ ג ו ְלאַּ ֵּבד בלי

תמורה ,וְ ִאלו לַּ עֲ בָ ִדים וְ ִל ְשפָ חוֹ ת נִ ְמ ַּכ ְרנו לטובת אוצר
המלוכה הֶ ח ֱַּר ְש ִתיִ ,כי כעת אֵּ ין הַּ ָצר המבקש להשמיד

שֹוֶה – מתחשב ְב ֵּנזֶק הַּ ֶמלֶ ְך ולכן אין סיבה להימנע
מבקשת הביטול.

ֹאמר ְלאֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה
(ה) ַּויֹאמֶ ר הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש וַּי ֶ
שר ְמלָ אוֹ ִלבוֹ לַּ עֲ שוֹ ת ֵּכן.
ִמי הוא זֶה וְ אֵּ י זֶה הוא אֲ ֶ
אם באמת לא ידע ,הרי שלא ידע מעולם על מי גזר המן
השמדה ,שהלוא את עמה של אסתר הוא כבר יודע מאמש
דרך זהותו של מרדכי .ואפשר שבמשתה אינו יודע דבר
מלבד היין.
אמר אֶ ְס ֵּתר ִאיש צַּ ר וְ אוֹ יֵּב (ע"פ חז"ל החוותה על
ַּת ֶ
(ו) ו ֹ
אחשורוש ,כעוברת כעת לחלוטין למישור השמיימי –
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כנחמיה העומד לפני ארתחשסתא" :ויאמר לי המלך על מה
זה אתה מבקש ואתפלל אל אלוהי השמים ואומר למלך אם
על המלך טוב "...נחמיה ב ד-ה .בא מלאך וסטר על ידה ,כי
למרות נשיאת העיניים לשמים אסור לשכוח היכן אנו

פועלים) הָ ָמן הָ ָרע הַּ זֶה וְ הָ ָמן נִ ְב ַּעת ִמ ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך
וְ הַּ ַּמ ְל ָכה.

(ז) וְ הַּ ֶמלֶ ְך ָקם ַּבח ֲָמתוֹ ובלבולו ִמ ִמ ְש ֵּתה הַּ ַּייִן אֶ ל ִגנַּת
יתן לעכל את התהפוכות וְ הָ ָמן ָע ַּמד ְלבַּ ֵּקש ַּעל
הַּ ִב ָ
נ ְַּפשוֹ ֵּמאֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה ִכי ָר ָאה ִכי כָ ְל ָתה אֵּ לָ יו
הָ ָר ָעה ֵּמאֵּ ת הַּ ֶמלֶ ְך.
יתן אֶ ל ֵּבית ִמ ְש ֵּתה הַּ ַּייִן
(ח) וְ הַּ ֶמלֶ ְך ָשב ִמ ִגנַּת הַּ ִב ָ
נבוך תוהה וחסר פשר וְ הָ ָמן נֹפֵּ ל ַּעל הַּ ִמ ָטה אֲ ֶשר
הגַּם
ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך שסבר שנופל על אסתר ֲ
אֶ ְס ֵּתר ָעלֶ יהָ וַּי ֶ
ִל ְכבוֹ ש אֶ ת הַּ ַּמ ְל ָכה ִע ִמי ַּב ָביִת למלוך תחתי ולקחת

את אשתי?! הַּ ָדבָ ר יָצָ א ִמ ִפי הַּ ֶמלֶ ְך ו ְפנֵּי הָ ָמן חָ פו
(במקום בו עוותה ושתי ,לעיל א יא).

יסים ִל ְפנֵּי
ֹאמר חַּ ְרבוֹ נָה אֶ חָ ד ִמן שבעת הַּ ָס ִר ִ
(ט) ַּוי ֶ
הַּ ֶמלֶ ְך להרבות כעסו גַּם ִהנֵּה הָ ֵּעץ אֲ ֶשר ָע ָשה הָ ָמן
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ְל ָמ ְר ֳּדכַּ י אֲ ֶשר ִד ֶבר טוֹ ב ַּעל הַּ ֶמלֶ ְך ע ֵֹּמד ְבבֵּ ית הָ ָמן
ָגב ַֹּה ח ֲִמ ִשים אַּ ָמה והוא זמין לענישה מיידית בטרם

ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך ְתלֻ הו
יתפוגג היין ,יודע סריס נפש אדוניוַּ ,וי ֶ

ָעלָ יו.

(י) ַּוי ְִתלו אֶ ת הָ ָמן ַּעל הָ ֵּעץ אֲ ֶשר הֵּ ִכין ְל ָמ ְר ֳּדכָ י
שכָ כָ ה .המלך פועל להשקיט את מצב רוחו
ַּוח ֲַּמת הַּ ֶמלֶ ְך ָ
ותו לא .הגזירה שרירה וקיימת ודבר מהותי לא אירע.
במישור השמיימי רואים את האור ,אך במישור הארצי הכל
על מקומו הרע.

פרק ח

(א) ַּביוֹ ם הַּ הוא נ ַָּתן הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש ְלאֶ ְס ֵּתר
הַּ ַּמ ְל ָכה אֶ ת ֵּבית הָ ָמן צ ֵֹּרר הַּ יְהו ִדים ומשפחתו גורשה

ו ָמ ְר ֳּדכַּ י ָבא ִל ְפ ֵּני הַּ ֶמלֶ ְך להתמנות לראש השרים תחת
ידה אֶ ְס ֵּתר ַּמה הוא לָ ה מהותו המדויקת של
המן ִכי ִה ִג ָ
הקשר ורמתו .מקיומו של הקשר הכללי לא ניתן היה
להתעלם גם קודם לכן ,וכבר אמרה למלך דבר בשם מרדכי.

(ב) ַּוי ַָּסר הַּ ֶמלֶ ְך אֶ ת טַּ ַּב ְעתוֹ אֲ ֶשר הֶ עֱ ִביר ֵּמהָ ָמן
ַּו ִי ְתנָה ְל ָמ ְר ֳּדכָ י עצת המן להעלות לגדולה את האיש אשר
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המלך חפץ ביקרו התקיימה בו ביום ,גם אם כוונת המלך

בבוקר היתה לפירעון חוב בעלמאַּ ,ו ָת ֶשם אֶ ְס ֵּתר אֶ ת
ָמ ְר ֳּדכַּ י ַּעל ֵּבית הָ ָמן להשלים המהפך המעמדי.

(ג) משסיימו את תהליך ההפיכה האישית ַּותוֹ ֶסף אֶ ְס ֵּתר
שהבינה שדבר לא השתנה בסוגיית השמדת העם ַּו ְת ַּד ֵּבר
ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך ו ִַּתפֹל ִל ְפנֵּי ַּרגְ לָ יו ו ֵַּּת ְב ְך ו ִַּת ְתחַּ נֶן לוֹ
ֲש ְבתוֹ אֲ ֶשר
ְלהַּ עֲ ִביר אֶ ת ָר ַּעת הָ ָמן הָ ֲאגָגִ י וְ אֵּ ת ַּמח ַּ
שב ַּעל הַּ יְהו ִדים שהיא בתוקפה גם בהעדרו ,שהרי
חָ ַּ
חותם המלך עליה ולא חותמו של המן.
ש ְר ִבט הַּ זָהָ ב נראה
(ד) ַּויוֹ ֶשט הַּ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ֵּתר אֵּ ת ַּ
ששוב היתה זו כניסה אל החצר הפנימית אשר לא כדת
ַּו ָת ָקם אֶ ְס ֵּתר ַּו ַּתעֲ מֹד ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך.

אמר בריבוי לשונות תחנונים ִאם ַּעל הַּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב
ַּת ֶ
(ה ) ו ֹ
שר הַּ ָדבָ ר ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ךְ
אתי חֵּ ן ְלפָ נָיו וְ כָ ֵּ
וְ ִאם ָמצָ ִ
וְ טוֹ בָ ה אֲ נִ י ְב ֵּעינָיו י ִָכ ֵּתב ְלהָ ִשיב אֶ ת הַּ ְספָ ִרים
ֲשבֶ ת הָ ָמן ֶבן הַּ ְמ ָד ָתא הָ אֲ גָגִ י אֲ ֶשר ָכ ַּתב ְלאַּ ֵּבד
ַּמח ֶ
שר ְבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך בניגוד לחוקה
אֶ ת הַּ יְהו ִדים אֲ ֶ
שאינה מאפשרת זאת (אולי לא ידעה שכך החוק ,אולי
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הסתמכה על תקדים כורש שנתן רשות לבניית המקדש ושב
והשעה אותה ,עזרא ד כא).
(ו) אין מטרתי בכל מעשי להציל את עצמי ולעלות לגדולה

יתי ָב ָר ָעה אֲ ֶשר י ְִמצָ א
אישית ִכי אֵּ יכָ כָ ה אוכַּ ל וְ ָר ִא ִ
יתי ְבאָ ְב ַּדן מוֹ לַּ ְד ִתי.
אֶ ת ַּע ִמי וְ אֵּ יכָ כָ ה אוכַּ ל וְ ָר ִא ִ

(ז) ַּויֹאמֶ ר הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְש ֵּורֹש

ְלאֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה

ו ְל ָמ ְר ֳּדכַּ י הַּ יְהו ִדי ִהנֵּה בֵּ ית הָ ָמן נ ַָּת ִתי ְלאֶ ְס ֵּתר וְ אֹתוֹ
שלַּ ח יָדוֹ ַּביְהו ִדים .כוונותי
ָתלו ַּעל הָ ֵּעץ ַּעל אֲ ֶשר ָ
כעת לטובתכם.
(ח) וְ אַּ ֶתם ִכ ְתבו ַּעל הַּ יְהו ִדים ַּכטוֹ ב ְב ֵּעינֵּיכֶ ם במסגרת

שם הַּ ֶמלֶ ְך וְ ִח ְתמו ְבטַּ ַּב ַּעת הַּ ֶמלֶ ְך ויותר מזה
החוק ְב ֵּ

אינני יכולִ ,כי ְכ ָתב אֲ ֶשר נִ ְכ ָתב ְב ֵּשם הַּ ֶמלֶ ְך וְ נ ְַּחתוֹ ם
ְבטַּ ַּב ַּעת הַּ ֶמלֶ ְך אֵּ ין ְלהָ ִשיב ועל כן עם כל הרצון הטוב,

הגזירה תיוותר על כנה (כורש השעה ולא ביטל ,ואולי פעל
בעקיפין שצרי יהודה הם שיבטלו .וכך מתן הרשות נותר
למזכרת עד ימי דריווש השני והביטול לא נשאר ,עזרא ו א-
ה).
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ישי
(ט) ַּוי ִָק ְראו ס ְֹפ ֵּרי הַּ ֶמלֶ ְך ָב ֵּעת הַּ ִהיא ַּבח ֶֹדש הַּ ְש ִל ִ
שה וְ ֶע ְש ִרים בוֹ כמעט שבעים יום
הוא ח ֶֹדש ִסיוָ ן ִב ְשלוֹ ָ
ארך המאמץ ,שכלל סיכון עצמי בשנית ,להניא את המלך
ולמצוא את הנוסח האופטימלי במסגרת הבלתי אפשרי,
שר ִצ ָוה ָמ ְר ֳּדכַּ י אֶ ל הַּ יְהו ִדים שהינם
ַּוי ִָכ ֵּתב ְככָ ל אֲ ֶ
בפועל צד משמעותי מעתה ,למרות היותם בני מוות ליום

אחד ,וְ אֶ ל הָ אֲ חַּ ְש ַּד ְר ְפנִ ים וְ הַּ ַּפחוֹ ת וְ ָש ֵּרי הַּ ְמ ִדינוֹ ת
אֲ ֶשר ֵּמהֹדו וְ ַּעד כוש ֶשבַּ ע וְ ֶע ְש ִרים ו ֵּמ ָאה ְמ ִדינָה
ְמ ִדינָה ו ְמ ִדינָה ִכ ְכ ָתבָ ה וְ ַּעם וָ ָעם ִכ ְלשֹנוֹ

וְ אֶ ל

הַּ יְהו ִדים ִכ ְכ ָתבָ ם וְ ִכ ְלשוֹ נָם הם שומרים על זהות כתב
ולשון ,גם בתוך המדינות הזרות .כעת לשונם קיבלה הכרה
חוקית.

תם ְבטַּ ַּב ַּעת
תב ְב ֵּשם הַּ ֶמלֶ ְך אֲחַּ ְש ֵּורֹש ַּוי ְַּח ֹ
(י) וַּי ְִכ ֹ
הַּ ֶמלֶ ְך ַּוי ְִשלַּ ח ְספָ ִרים ְביַּד הָ ָר ִצים ַּבסו ִסים ר ְֹכבֵּ י
הָ ֶרכֶ ש הָ אֲ חַּ ְש ְת ָרנִ ים ְבנֵּי הָ ַּר ָמ ִכים ,דואר חירום מלכותי
בדרך המלך שנסללה בימי דריווש הראשון משושן עד סרדס
בלוד –  0,722ק"מ – בה עברה שיירה רגילה ב 02יום ,אולם
הדואר המלכותי עבר בה ב 7ימים ,תוך החלפת סוסים
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שיטתית ומאורגנת .כך הגיעו האגרות למקומות הרחוקים
בסדר הפוך ,ובכך נמנע טבח מיידי עם קבלת אגרות
ההשמדה .אך במדינות הקרובות האגרות הגיעו לפי הסדר,
וחז"ל ביארו שהאגרות תשע שנים קודם לכן' ,להיות כל
איש שורר בביתו' ,הורידו את מעמדו של אחשורוש בעיני
האזרחים וכך נמנע הטבח.

(יא) אֲ ֶשר נ ַָּתן הַּ ֶמלֶ ְך בטובו רשות חוקית לַּ יְהו ִדים
שם ולא
אֲ ֶשר ְבכָ ל ִעיר וָ ִעיר ְל ִה ָקהֵּ ל וְ לַּ עֲ מֹד ַּעל נ ְַּפ ָ

הרֹג)
הרֹג (וי"ג :לַּ ֲ
ללכת כצאן לטבחְ ,להַּ ְש ִמיד וְ לַּ ֲ
ו ְלאַּ ֵּבד אֶ ת ָכל חֵּ יל ַּעם ו ְמ ִדינָה הַּ ָצ ִרים א ָֹתם למרות

שהם עושים זאת על פי חוקיו של אותו מלך עצמו וגם טַּ ף
ָשים של אותם אנשי חיל ,השמדה תמורת השמדה ,כל
וְ נ ִ
דאלים גבר ,והכל בחסות החוק ובצו אותו מלך ,חתום
באותה טבעת ,ו ְשלָ לָ ם לָ בוֹ ז כאילו צריך גם תמריץ ,הכל
לשם האיזון.

(יב) ְביוֹ ם אֶ חָ ד אותו יום של החוק הקודם ְבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת
הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש ִב ְשלוֹ ָשה ָע ָשר ְלח ֶֹדש ְשנֵּים ָע ָשר
הוא ח ֶֹדש א ֲָדר .אין היתר לענישה או לנקמה ,רק
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להתגוננות תוך איזון מלא .לולא החוק החדש היה איסור על
יהודי לעמוד על נפשו מול רוצחו .ולו היה עובר על החוק
ומתגונן מה היה עונשו? מוות?! כעת המלך מתיר בחסדו
לנרצחים שלא להירצח!

(יג) ַּפ ְת ֶשגֶן הַּ ְכ ָתב ְל ִהנ ֵָּתן ָדת – חוק ְבכָ ל ְמ ִדינָה
ו ְמ ִדינָה גָלוי ְלכָ ל הָ ַּע ִמים וְ ִל ְהיוֹ ת הַּ יְהו ִדים עֲ ִת ִידים
איְבֵּ יהֶ ם
מוכנים ,יתאמנו מעכשיו לַּ יוֹ ם הַּ זֶה ְל ִהנ ֵָּקם ֵּמ ֹ
בשעת מעשה בלבד.

(יד) הָ ָר ִצים ר ְֹכבֵּ י הָ ֶרכֶ ש הָ אֲחַּ ְש ְת ָרנִ ים י ְָצאו ְמבֹהָ ִלים
ו ְדחו ִפים ִב ְדבַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך כאמור ,יש דירוג בין האיגרות:
ללא תאריך יעד – וישלח ספרים ,דואר רגיל .עם תאריך יעד
רחוק – יצאו דחופים ,דואר מהיר .עם צורך לעקוף את

האגרות הקודמות – מבוהלים ודחופים ,דואר חירום .וְ הַּ ָדת
ירה כנוהל פרסום חוק חדש.
נִ ְתנָה מיידית ְבשו ַּשן הַּ ִב ָ

(טו) ו ָמ ְר ֳּדכַּ י יָצָ א ִמ ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך ִב ְלבוש ַּמ ְלכות
ְתכֵּ לֶ ת וָ חור וַּעֲ טֶ ֶרת זָהָ ב ְגדוֹ לָ ה וְ ַּת ְכ ִר ְ
יך בוץ
ָמן כפי שלבש על הסוס לשעה כעת קיבלו לתמיד,
וְ אַּ ְרג ָ
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ש ֵּמחָ ה על
וְ הָ ִעיר שו ָשן קהילת היהודים שבה צָ הֲלָ ה וְ ָ
המהפך ברוח הדברים בפועל ונטיית המלך לצדם.
יקר למרות
(טז) לַּ יְהו ִדים הָ י ְָתה אוֹ ָרה וְ ִש ְמחָ ה וְ ָששֹן וִ ָ
אי ביטול חוק ההשמדה באופן רשמי.

וָעיר ְמקוֹ ם אֲ ֶשר
(יז) ו ְבכָ ל ְמ ִדינָה ו ְמ ִדינָה ו ְבכָ ל ִעיר ִ
יע ִש ְמחָ ה וְ ָששוֹ ן לַּ יְהו ִדים
ְדבַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך וְ ָדתוֹ ַּמ ִג ַּ
ִמ ְש ֶתה וְ יוֹ ם טוֹ ב כביכול כבר ניצחו וְ ַּר ִבים ֵּמ ַּע ֵּמי
הָ ָא ֶרץ ִמ ְת ַּיה ֲִדים ִכי נָפַּ ל ַּפחַּ ד הַּ יְהו ִדים עֲ לֵּ יהֶ ם שמא
ירחיבו נקמתם מעבר להתגוננות.

פרק ט
(א) וההכרעה המתינה ליום פקודה .ו ִב ְשנֵּים ָע ָשר ח ֶֹדש
יע
הוא ח ֶֹדש א ֲָדר ִב ְשלוֹ ָשה ָע ָשר יוֹ ם בוֹ אֲ ֶשר ִה ִג ַּ
ְדבַּ ר הַּ ֶמלֶ ְך וְ ָדתוֹ ְלהֵּ ָעשוֹ ת באותו בוקר קם כל יהודי
בממלכה כשלדמו אין ערך ואין מחיר ,מותר להרגו על פי
חוק ואין עונש לצורר הרוצחו ,אלא שיש ליהודי יכולת

איְבֵּ י
להתגונן ולנקום תוך כדי מעשה ַּביוֹ ם אֲ ֶשר ִש ְברו ֹ
ִש ְלטו
הַּ יְהו ִדים ִל ְשלוֹ ט ָבהֶ ם וְ ַּנהֲפוֹ ְך הוא אֲ ֶשר י ְ
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הַּ יְהו ִדים הֵּ ָמה ְבשֹנְ אֵּ יהֶ ם המאבק התרחש בשטח ,היתר
חוקי לרצוח מול היתר חוקי לרצוח.

(ב) נִ ְקהֲלו הַּ יְהו ִדים ְב ָע ֵּריהֶ ם ְבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך
שי ָר ָע ָתם הרשאים עדיין
אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש ִל ְשלֹחַּ יָד ִב ְמבַּ ְק ֵּ
לפגוע בהם ,ובודאי שיכולים לעמוד מולם בפרוע בהם

היהודים ,נעשה הנס וְ ִאיש לֹא ָע ַּמד ִל ְפנֵּיהֶ ם (וי"ג:
ִב ְפנֵּיהֶ ם) בפועל אפילו לא כדי להתגונן ,וזאת ִכי נָפַּ ל
ַּפ ְח ָדם המשתק ַּעל ָכל הָ ַּע ִמים.
(ג) ומפני שראו הצרים שכבר חודשים ארוכים נהפך מעמד

היהודים לטובה וְ כָ ל ָש ֵּרי הַּ ְמ ִדינוֹ ת וְ הָ אֲ חַּ ְש ַּד ְר ְפנִ ים
וְ הַּ ַּפחוֹ ת וְ ע ֵֹּשי הַּ ְמלָ אכָ ה אֲ ֶשר לַּ ֶמלֶ ְך ְמנ ְַּש ִאים אֶ ת
הַּ יְהו ִדים ִכי נָפַּ ל ַּפחַּ ד ָמ ְר ֳּדכַּ י עֲ לֵּ יהֶ ם .בעקבות השינוי
בחוק עליו חתם מרדכי ,מנגנוני השלטון המקומיים (על
נשקם ,כנראה) עברו מצד הצרים לצד היהודים.

עו
(ד) ִכי גָדוֹ ל ָמ ְר ֳּדכַּ י ְבבֵּ ית הַּ ֶמלֶ ְך מזה זמן וְ ָש ְמ ֹ
הוֹ לֵּ ְך ְבכָ ל הַּ ְמ ִדינוֹ ת עם הגעת האיגרות ִכי הָ ִאיש

ָמ ְר ֳּדכַּ י הוֹ לֵּ ְך וְ גָדוֹ ל ,מפני כל זאת לא עמד איש צר
בפניהם לעמוד על נפשו ביום הגורלי.
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איְבֵּ יהֶ ם הפעילים ַּמ ַּכת חֶ ֶרב
(ה) ַּויַּכו הַּ יְהו ִדים ְבכָ ל ֹ
וְ הֶ ֶרג וְ אַּ ְב ָדן ולא בטפם ונשיהם למרות ההיתר ַּויַּעֲ שו
ְבשֹנְ אֵּ יהֶ ם ִכ ְרצוֹ נָם להרגם אף שלא עמדו עליהם בפועל.

(ו) ו ְבשו ַּשן הַּ ִב ָירה קרית הממלכה הָ ְרגו הַּ יְהו ִדים וְ אַּ ֵּבד
ֲמש ֵּמאוֹ ת ִאיש שצררו אותם.
מאנשי הבירה עצמה ח ֵּ
שנְ ָד ָתא וְ אֵּ ת ַּד ְלפוֹ ן וְ אֵּ ת אַּ ְס ָפ ָתא.
(ז) וְ אֵּ ת ַּפ ְר ַּ
יד ָתא.
אֲד ְליָא וְ אֵּ ת א ֲִר ָ
(ח) וְ אֵּ ת פוֹ ָר ָתא וְ אֵּ ת ַּ

ידי וְ אֵּ ת
יסי וְ אֵּ ת אֲ ִר ַּ
אֲר ַּ
(ט) וְ אֵּ ת ַּפ ְר ַּמ ְש ָתא וְ אֵּ ת ִ
ַּו ְיז ָָתא.
ש ֶרת ְבנֵּי הָ ָמן ֶבן הַּ ְמ ָד ָתא צ ֵֹּרר הַּ יְהו ִדים אשר
(י) עֲ ֶ
תפסו עמדות מפתח (רוב בניו ,לעיל ה יא) וגם לאחר תלייתו
ייצגו את המשך דרכו ואת התקוה להפיכה חוזרת עם שינוי

נוסף במצב רוחו של המלך הָ ָרגו ובַּ ִבזָה ל ֹא ָש ְלחו אֶ ת
י ָָדם למרות ההיתר.

(יא) ַּביוֹ ם הַּ הוא ָבא ִמ ְס ַּפר הַּ הֲרוגִ ים ְבשו ַּשן הַּ ִב ָירה
הקרובה ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך.
ֹאמר הַּ ֶמלֶ ְך ְלאֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה ְבשו ַּשן הַּ ִב ָירה
(יב) ַּוי ֶ
הָ ְרגו הַּ יְהו ִדים וְ אַּ ֵּבד ח ֲֵּמש ֵּמאוֹ ת ִאיש וְ אֵּ ת עֲ ֶש ֶרת
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ְבנֵּי הָ ָמןִ .ב ְשאָ ר ְמ ִדינוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך אינני יודע ֶמה ָעשו
היהודים ו ַּמה ְשאֵּ לָ ֵּת ְך וְ יִנ ֵָּתן לָ ְך ו ַּמה ַּב ָק ָש ֵּת ְך עוֹ ד
וְ ֵּת ָעש האם רצונך התמלא?
ְ
אמר אֶ ְס ֵּתר ִאם ַּעל הַּ ֶמלֶ ך טוֹ ב יִנ ֵָּתן גַּם ָמחָ ר
ַּת ֶ
(יג) ו ֹ
שן העיר לַּ עֲ שוֹ ת ְכ ָדת הַּ יוֹ ם למרות
לַּ יְהו ִדים אֲ ֶשר ְבשו ָ
שהסכנה חלפה ,לעבור מהתגוננות לנקמה ,ולו בקרבת המלך
בלבד ,כדי להשיב את כבוד ישראל ולא רק את הישרדותם
ש ֶרת ְבנֵּי הָ ָמן י ְִתלו ַּעל הָ ֵּעץ להנציחם
וְ אֵּ ת עֲ ֶ
כפושעים הנידונים למוות ולא כלוחמים שנפלו בקרב.

(יד) ַּויֹאמֶ ר הַּ ֶמלֶ ְך ְלהֵּ ָעשוֹ ת ֵּכן ַּו ִתנ ֵָּתן ָדת ְבשו ָשן
ש ֶרת ְבנֵּי הָ ָמן ָתלו בו ביום.
לנקום למחרת וְ אֵּ ת עֲ ֶ

(טו) ַּוי ִָקהֲלו הַּ יְהו ִדים אֲ ֶשר ְבשו ָשן גַּם ְביוֹ ם אַּ ְר ָב ָעה
אֲדר וַּיַּהַּ ְרגו ְבשו ָשן ְשלֹש ֵּמאוֹ ת ִאיש
ָע ָשר ְלח ֶֹדש ָ
ש ְלחו אֶ ת י ָָדם למרות שזו כבר נקמה ,שמרו
ובַּ ִבזָה ל ֹא ָ
על אופייה כהתקוממות והגנה עצמית.
(טז) כאן הסיפור הוא על פי סדר הדיווחים לבירה ולא על פי

סדר האירועים ו ְש ָאר הַּ יְהו ִדים אֲ ֶשר ִב ְמ ִדינוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך
איְבֵּ יהֶ ם וְ הָ רוֹ ג
נִ ְקהֲלו וְ ָעמֹד ַּעל נ ְַּפ ָשם וְ נוֹ חַּ ֵּמ ֹ
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שה וְ ִש ְב ִעים אָ לֶ ף ולא בנשיהם
ְבשֹנְ אֵּ יהֶ ם הפעילים ח ֲִמ ָ

וטפם למרות ההיתר החוקי ובַּ ִבזָה לֹא ָש ְלחו אֶ ת י ָָדם
למרות ההיתר ,נקטו הגנה עצמית ולא ביקשו נקם לשמו.
ניכר שיש ארגון מלמעלה ,כנראה בפיקודו של מרדכי.
שר ְלח ֶֹדש אֲ ָדר עד כאן סדר
(יז) ְביוֹ ם ְשלוֹ ָשה ָע ָ

ההריגות ,וכעת מפורט סדר החגיגות באותה שנה .וְ נוֹ חַּ
שר בוֹ וְ ָעשֹה אֹתוֹ את יום המנוחה באותה
ְבאַּ ְר ָב ָעה ָע ָ
שנה יוֹ ם ִמ ְש ֶתה וְ ִש ְמחָ ה באופן חד פעמי .זוהי שמחה על
ששב ונאסר דמם על פי חוק ,שב הערך הרשמי לחיי יהודי
ככל אדם.

(יח) וְ הַּ יְהו ִדים אֲ ֶשר ְבשו ָשן נִ ְקהֲלו ִב ְשלוֹ ָשה ָע ָשר בוֹ
שר בוֹ למלחמה בעיר ,ולא
למלחמה בבירה ו ְבאַּ ְר ָב ָעה ָע ָ

התפנו לשמוח על חייהם שניתנו להם מחדש וְ נוֹ חַּ
ַּבח ֲִמ ָשה ָע ָשר בוֹ וְ ָעשֹה אֹתוֹ את יום המנוחה יוֹ ם
ִמ ְש ֶתה וְ ִש ְמחָ ה המציין יותר את נקמת ישראל ביום השני,
שמבטאת את כבודם מעבר לזכות קיום בסיסית .עד כאן
החגיגות באותה שנה.
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(יט) כעת מפורטות החגיגות לשנים הבאותַּ .על ֵּכן
הַּ יְהו ִדים הַּ ְפ ָרזִ ים הַּ י ְֹש ִבים ְב ָע ֵּרי הַּ ְפ ָרזוֹ ת ע ִֹשים
בשנים הבאות מעצמם אֵּ ת יוֹ ם אַּ ְר ָב ָעה ָע ָשר ְלח ֶֹדש
אֲ ָדר שבו שבו חייהם לחוקיותם ִש ְמחָ ה ו ִמ ְש ֶתה וְ יוֹ ם
טוֹ ב ביטול מלאכה ו ִמ ְשלֹחַּ ָמנוֹ ת מסעודתם ִאיש
ְל ֵּר ֵּעהו לשתפו בסעודה .אבל יום חמשה עשר בשושן היה
חגיגה חד פעמית בשל המנוחה והנצחון ,ואין לו את אותה
משמעות לשנים הבאות .גם סכנתם היתה פחותה ,שכן
השלטון המקומי בערים הבצורות חזק ,והוא היה כפוף
למרדכי המשנה למלך.

תב ָמ ְר ֳּדכַּ י אֶ ת
(כ) כעת תקנת החגיגות לדורותַּ .וי ְִכ ֹ
הַּ ְדבָ ִרים הָ אֵּ ֶלה כפי שהתרחשו ַּוי ְִשלַּ ח ְספָ ִרים אֶ ל ָכל
הַּ יְהו ִדים אֲ ֶשר ְבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת הַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש
הַּ ְקרוֹ ִבים וְ הָ ְרחוֹ ִקים.

(כא) ְל ַּקיֵּם עֲ לֵּ יהֶ ם לדורות ִל ְהיוֹ ת ע ִֹשים אֵּ ת יוֹ ם
שר ְלח ֶֹדש אֲ ָדר לציין את שובם של חיי
אַּ ְר ָב ָעה ָע ָ
שר בוֹ לציין
היהודים להיאסר ברציחה וְ אֵּ ת יוֹ ם ח ֲִמ ָשה ָע ָ
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את הנצחון על ראשי האויבים שבשושן ואת גדולתם של
שנָה.
ישראלְ ,בכָ ל ָשנָה וְ ָ

איְבֵּ יהֶ ם
(כב) ַּכי ִָמים אֲ ֶשר נָחו בָ הֶ ם הַּ יְהו ִדים ֵּמ ֹ
וְ הַּ ח ֶֹדש אֲ ֶשר נ ְֶה ַּפ ְך לָ הֶ ם ִמיָגוֹ ן ְל ִש ְמחָ ה ומֵּ אֵּ בֶ ל
ְליוֹ ם טוֹ ב לַּ עֲ שוֹ ת אוֹ ָתם י ְֵּמי ִמ ְש ֶתה וְ ִש ְמחָ ה
ו ִמ ְשלֹחַּ ָמנוֹ ת ִאיש ְל ֵּר ֵּעהו ו ַּמ ָתנוֹ ת לָ אֶ ְביֹנִ ים בנוסף
על משלוח המנות שהנהיגו מעצמם הוסיף מרדכי לתקן
עזרה לאביונים .אבל יום טוב (איסור מלאכה) שנהגו
מעצמם לא התקבל כתקנה מחייבת.

אֲשר הֵּ חֵּ לו כבר לַּ עֲ שוֹ ת
ֶ
(כג) וְ ִק ֵּבל הַּ יְהו ִדים אֵּ ת
מעצמם – חגיגת ארבעה עשר ומשלוח מנות וְ אֵּ ת אֲ ֶשר
ָכ ַּתב ָמ ְר ֳּדכַּ י אֲלֵּ יהֶ ם להוסיף חגיגת חמשה עשר ומתנות
לאביונים.

(כד) והמעשה בתמצית הוא ִכי הָ ָמן ֶבן הַּ ְמ ָד ָתא הָ אֲ גָגִ י
צ ֵֹּרר ָכל הַּ יְהו ִדים מראש בלי סיבה ,שחיפש תואנה כלפי

מרדכי המקניטו חָ ַּשב ַּעל הַּ יְהו ִדים ְלאַּ ְב ָדם וְ ִה ִפל פור
הוא הַּ גוֹ ָרל ְלהֻ ָמם ו ְלאַּ ְב ָדם.
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(כה) ו ְבב ָֹאה של אסתר ִל ְפנֵּי הַּ ֶמלֶ ְך ָא ַּמר המלךִ :עם
ֲש ְבתוֹ
שליחת הַּ ֵּספֶ ר המתיר ליהודים להתגונן יָשוב ַּמח ַּ
שב ַּעל הַּ יְהו ִדים ַּעל רֹאשוֹ שלו ושל
הָ ָר ָעה אֲ ֶשר חָ ַּ

אנשיו ,וְ ָתלו אֹתוֹ מזה זמן וְ אֶ ת ָבנָיו בעקבות הספר ַּעל
הָ ֵּעץ פור המן נהפך לפורינו.

(כו) ַּעל ֵּכן ָק ְראו היהודים לַּ י ִָמים הָ אֵּ ֶלה פו ִרים ַּעל
ֵּשם הַּ פור פור היום ופור החודש הרי שני פוריםַּ ,על ֵּכן
ַּעל ָכל ִד ְב ֵּרי הָ ִאג ֶֶרת הַּ זֹאת ו ָמה ש ָראו ַּעל ָככָ ה
יע אֲ לֵּ יהֶ ם לבסוף.
מראש ו ָמה ש ִה ִג ַּ

(כז) ִקיְמו וְ ִק ְבלו הַּ יְהו ִדים עֲ לֵּ יהֶ ם וְ ַּעל ז ְַּר ָעם וְ ַּעל ָכל
הַּ ִנ ְלוִ ים עֲ לֵּ יהֶ ם גרים המצטרפים בדורות הבאים ,למרות
שלא היו בכלל הנס וְ לֹא יַּעֲ בוֹ ר ויתבטל חג זה לעולם
ִל ְהיוֹ ת ע ִֹשים אֵּ ת ְשנֵּי הַּ י ִָמים הָ אֵּ ֶלה יום ההצלה

המיידית ויום השמדת האויבים ִכ ְכ ָתבָ ם וְ ִכזְ ַּמנָם ְבכָ ל
שנָה.
ָשנָה וְ ָ

(כח) ומעיד הכתוב וְ הַּ י ִָמים הָ אֵּ ֶלה נִ זְ ָכ ִרים וְ נַּעֲ ִשים ְבכָ ל
דוֹ ר וָ דוֹ ר ִמ ְש ָפחָ ה ו ִמ ְש ָפחָ ה ְמ ִדינָה ו ְמ ִדינָה וְ ִעיר
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ימי הַּ פו ִרים הָ אֵּ ֶלה לֹא י ַַּּע ְברו ִמתוֹ ְך הַּ יְהו ִדים
וָ ִעיר וִ ֵּ
וְ זִ ְכ ָרם ל ֹא יָסוף ִמז ְַּר ָעם.

תב אֶ ְס ֵּתר הַּ ַּמ ְל ָכה בַּ ת אֲ ִביחַּ יִל ו ָמ ְר ֳּדכַּ י
(כט) ַּו ִת ְכ ֹ
ת ֶקף החוק הפרסי להתיר ְל ַּקיֵּם אֵּ ת
הַּ יְהו ִדי אֶ ת ָכל ֹ
שנִ ית במקביל להסכמה היהודית,
ִאג ֶֶרת הַּ ֻפ ִרים הַּ זֹאת הַּ ֵּ
ללא חשש איבה שחוגגים נצחון על בני חסות המלך.
ִשלַּ ח ְספָ ִרים אגרת חמישית (אגרת ממוכן ,אגרת
(ל) ַּוי ְ
המן ,אגרת מרדכי להתגונן ,אגרת מרדכי לחגוג ואגרת

מרדכי לתקף את החג בחוק הפרסי) אֶ ל ָכל הַּ יְהו ִדים אֶ ל
ֶשבַּ ע וְ ֶע ְש ִרים ו ֵּמ ָאה ְמ ִדינָה ַּמ ְלכות אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש ִד ְב ֵּרי
שלוֹ ם שלא יחששו מפני המלכות וֶאֱ ֶמת שיחגגו את החג
ָ
כראוי.

(לא) ְל ַּקיֵּם אֶ ת יְמֵּ י הַּ ֻפ ִרים הָ אֵּ ֶלה ִבזְ ַּמנֵּיהֶ ם ַּכאֲ ֶשר
ִק ַּים – תיקנו ואישרו עֲ לֵּ יהֶ ם ָמ ְר ֳּדכַּ י הַּ יְהו ִדי וְ אֶ ְס ֵּתר
הַּ ַּמ ְל ָכה וְ כַּ אֲ ֶשר ִקיְמו כבר מעצמם ַּעל נ ְַּפ ָשם וְ ַּעל
ז ְַּר ָעם בשל ִד ְב ֵּרי הַּ צוֹ מוֹ ת וְ זַּעֲ ָק ָתם בעת הגזירה.
(לב) ועל פי דרישת ו ַּמאֲ ַּמר אֶ ְס ֵּתר לחכמיםִ ,קיַּם – אושרו
ִד ְב ֵּרי הַּ ֻפ ִרים הָ אֵּ ֶלה וְ נִ ְכ ָתב ַּב ֵּספֶ ר במגילה לדורות.
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ָשם הַּ ֶמלֶ ְך
(א) אחר כך חיזק ה' עוד את אחשורושַּ ,וי ֶ
[אחשרש] אֲ חַּ ְש ֵּורֹש ַּמס כשליטַּ ,על הָ ָא ֶרץ אסיה
ואפריקה בהם שלט מכבר וְ ִאיֵּי הַּ יָם צפון אגן הים התיכון,
דרום אירופה ,האזור הנתון להשפעת יוון אותו כבש כעת.

(ב) וְ כָ ל ַּמעֲ ֵּשה ָת ְקפוֹ וגְ בו ָרתוֹ של אחשורוש ופָ ָר ַּשת
שר ִג ְדלוֹ הַּ ֶמלֶ ְך ולכן
ְג ֻד ַּלת ָמ ְר ֳּדכַּ י הכרוכה בכך אֲ ֶ
הצליחו ה' ,הֲלוֹ א הֵּ ם ְכתו ִבים ַּעל ֵּספֶ ר ִד ְב ֵּרי הַּ י ִָמים
ְל ַּמ ְלכֵּ י ָמ ַּדי ופָ ָרס ,ואילו במגילה נכתבו חסדי ה' לישראל
בלבד.

(ג) ִכי ָמ ְר ֳּדכַּ י הַּ יְהו ִדי ִמ ְשנֶה לַּ ֶמלֶ ְך אֲ חַּ ְשוֵּרוֹ ש וְ גָדוֹ ל
לַּ יְהו ִדים העולים לירושלים (נחמיה ז ז) ,וְ ָרצוי ְלרֹב אֶ חָ יו

ד ֵֹּרש טוֹ ב ְל ַּעמוֹ אפשר שעמד עם אסתר מאחורי נדיבותו
המופלגת של ארתחשסתא בבניין בית המקדש (עזרא ז יא-
שלוֹ ם ְלכָ ל ז ְַּרעוֹ  ,ולא דרש לעצמו את השלטון
כו) .וְ דֹבֵּ ר ָ
בירושלים על חשבון זרובבל וביתו מזרע דוד ,לקיים את
ברית יהונתן אביו (כמיוחס בתרגום שני) עם דוד אבי
זרובבל' :ה' יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם'
(שמואל א כ מב)' ,ואתה תמלוך על ישראל ואנכי אהיה לך
למשנה' (שם כג יז).
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עולם ,הרב אֶ ת
ברוך אַ תה יי ֱאלֹהֵ ינו מֶ לֶ ך ה ֹ
ִריבֵ נו ,והַ דן אֶ ת ִדינֵנו ,והַ נ ֹו ֵקם אֶ ת נִ קמ ֵתנו,
אויבֵ י נַפ ֵשנו ,והַ ִנפרע לנו
והַ מ ַש ֵלם גמול לכל ֹ
ִמצ ֵרינו ,ברוך אַ תה יי הַ ִנפרע לעַ מוֹ יִ שראֵ ל ִמכל
צ ֵריהֶ ם ,האֵ ל הַ מ ֹו ִשיעַ .
בות עֲ רו ִּמים.
אֲ ֶׁשר הֵ נִ יא עֲ ַצת גּ ֹויִ ם ,וַ ּיָּפֶׁ ר ַמ ְח ְש ֹ
דון ִמ ּז ֶַׁרע עֲ ָּמלֵ ק.
ְ ּבקוּם ָּעלֵ ינ ּו ָּא ָּדם ָּר ָּשע ,נֵ צֶׁ ר זָּ ֹ
תו י ְָּק ָּשה ּל ֹו לָּ כֶׁ ד.
לו בּ ֹור ,ו ְּג ֻד ּ ָּל ֹ
רו ְוכָּ ָּרה ֹ
ָּ ּג ָּאה ְ ּב ָּע ְש ֹ
דִּ ּ ָּמה ְבנַ ְפש ֹו ִל ְל ּכֹד וְ נִ ְל ַּכדּ ִ ,ב ֵ ּקש ְלהַ ְש ִמיד וְ נִ ְש ַמד ְמהֵ ָּרה.
עו ֵרר ִשנְ ַאת ַא ִחים לַ ָּּבנִ ים.
בו ָּתיוְ ,ו ֹ
יע ֵאיבַ ת אֲ ֹ
הו ִד ַ
הָּ ָּמן ֹ
אויֵב.
תו ַעל אֲ גָּ ג ֹנולַ ד ֹ
וְ לֹא זָּ כַ ר ַרח ֲֵמי ָּשאוּלּ ִ ,כי ְבחֶׁ ְמלָּ ֹ
הור.
ידי ָּט ֹ
ז ַָּמם ָּר ָּשע ְלהַ ְכ ִרית ַצדִּ יקְ ,ונִ ְל ַּכד ָּט ֵמא ִ ּב ֵ
הו ִסיף חֵ ְטא ַעל ח ֲָּט ָּאיו.
חֶׁ סֶׁ ד ָּ ּגבַ ר ַעל ִש ְגגַ ת ָּאבְ ,ו ָּר ָּשע ֹ
בות עֲ רו ָּּמיו ,וַ ִּי ְת ַמ ֵּכר לַ עֲ ש ֹות ָּר ָּעה.
ָּט ַמן ְ ּב ִלבּ ֹו ַמ ְח ְש ֹ
דו ֵשי ֵאלַּ ,כ ְס ּפ ֹו נָּ ַתן ְלהַ ְכ ִרית זִ ְכ ָּרם.
ָּדו ָּשלַ ח ִ ּב ְק ֹ
י ֹ
אות ָּמ ְרדְּ כַ י ִ ּכי ָּי ָּצא ֶׁקצֶׁ ףְ ,ו ָּד ֵתי הָּ ָּמן נִ ְּתנ ּו ְבשו ָּּשן.
ִ ּכ ְר ֹ
צום וַ ּי ֵֶׁשב ַעל הָּ ֵאפֶׁ ר.
לָּ בַ ש ַשק ְו ָּק ַשר ִמ ְס ּ ֵפדְ ,וגָּ זַ ר ֹ
בו ֵתינ ּו.
ִמי זֶׁה יַעֲ מֹד ְלכַ ּ ֵפר ְשגָּ גָּ ה ,וְ ִל ְמחֹל חַ ּ ַטאת עֲ ֹון אֲ ֹ
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עו ֵרר יְ ֵשנִ ים.
נֵ ץ ּ ָּפ ַרח ִמ ּלוּלָּ ב ,הֵ ן ה ֲַד ּ ָּסה ָּע ְמ ָּדה ְל ֹ
תו יֵין ח ֲַמת ּ ַת ִ ּנינִ ים.
קו ֹ
סָּ ִריסֶׁ יהָּ ִה ְב ִהיל ּו ְלהָּ ָּמןְ ,להַ ְש ֹ
לו ֵעץ וְ נִ ְתלָּ ה ָּעלָּ יו.
עוָּ ,ע ָּשה ֹ
רו ְונָּ פַ ל ְ ּב ִר ְש ֹ
ָּע ַמד ִ ּב ָּע ְש ֹ
ּ ִפיהֶׁ ם ּ ָּפ ְתח ּו ָּּכל ֹיו ְשבֵ י ֵתבֵ לּ ִ ,כי פוּר הָּ ָּמן נֶׁ ְה ּ ַפ ְך ְלפו ֵּרנ ּו.
אויֵב נִ ּ ַתן ּ ַתחַ ת נַ ְפש ֹו.
צַ דִּ יק נֶׁ חֱלַ ץ ִמ ַ ּיד ָּר ָּשעֹ ,
ִק ְּימ ּו עֲ לֵ יהֶׁ ם לַ עֲ ש ֹות ּפו ִּריםְ ,ו ִל ְשמֹחַ ְ ּבכָּ ל ָּשנָּ ה וְ ָּשנָּ ה.
ית.
ית אֶׁ ת ְּת ִפ ּ ַלת ָּמ ְרדְּ כַ י ְו ֶׁא ְס ּ ֵתרָּ .ה ָּמן וּבָּ נָּ יו ַעל הָּ ֵעץ ּ ָּת ִל ָּ
ָּר ִא ָּ

או ָּתם ַיחַ ד ְּתכֵ לֶׁ ת ָּמ ְרדְּ כָּ י.
ש ֹו ַש ַּנת יַעֲ קֹב צָּ ֲהלָּ ה ְו ָּש ֵמחָּ הּ ִ ,ב ְר ֹ
דור.
ית לָּ נֶׁ צַ חְ ,ו ִת ְקוָּ ָּתם ְ ּבכָּ ל דּ ֹור וָּ ֹ
ְּתשו ָּּע ָּתם הָּ יִ ָּ
יע ֶׁש ָּּכל קֹוֶׁ ָּ
יך לֹא ֵיבֹש ּו,
הו ִד ַ
ְל ֹ
ְ
חו ִסים ָּּבך.
ְולֹא יִ ָּּכ ְלמ ּו לָּ נֶׁ ַצח ָּּכל הַ ֹ
לא ְ ּב ִדיָּּ .ברו ְּך ָּמ ְרדְּ כַ י הַ ְּיהו ִּדי.
ָּארוּר הָּ ָּמן אֲ ֶׁשר ִ ּב ֵקש ַ
אֲ רו ָּּרה ז ֶֶׁׁרש ֵא ֶׁשת ַמ ְפ ִח ִידיּ ְ .ברוּכָּ ה אֶׁ ְס ּ ֵתר ַּבעֲ ִדי.
יקים.
אֲ רו ִּרים ָּּכל ָּה ְר ָּש ִעיםּ ְ .ברו ִּכים ָּּכל הַ ַ ּצדִּ ִ
בונָּ ה זָּכוּר לַ ּט ֹוב.
ְוגַ ם חַ ְר ֹ

◆ ◆ ◆
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נקודות עיקריות העולות מן העיון:
א .ישנם שלושה אופני שיגור אגרות :דואר רגיל לאגרות ללא
תאריך יעד ,דואר מהיר לאגרות עם תאריך יעד ,ודואר
חירום לאגרות דחופות במיוחד .דרך המלך נסללה באותה
תקופה ואיפשרה לדואר המלכותי לנוע במהירות עצומה
(מרדכי ברויאר ,דברי הימים לישראל ולאומות העולם,
עמ' .)821
ב .הבירה נקראה שושן והעיר שמעבר לנחל נקראה גם היא
שושן .בבירה חיים ופועלים אנשי השלטון ובעלי
תפקידים ,ובעיר היו יהודים רבים .ביום יג הרגו היהודים
בבירה חמש מאות איש ,וביום יד הרגו בעיר שלוש מאות
איש (ר"ר מרגליות ,המקרא והמסורה).
ג .היה בית נשים כבר לפני כן ועצת הנערים רק הרחיבה
אותו .מתוך שמונה נערות נכנסה אחת לתור ושבע
האחרות שימשו אותה.
ד .זהותו של מרדכי לא היתה ידועה לסביבתו הנכרית ,כמו
זהותה של אסתר ,שהרי הקשר ביניהם היה גלוי .תועלת
ההסתרה חלפה עם גילוי זהותו של מרדכי להמן ,שכן
למרות שהמן לא היה מודע לקשר בין אסתר למרדכי עד
המשתה השני ,לא ניתן לסמוך על כך שהמלך לא יקשר.
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ה .העם מתעלם מפקידת כורש ומבקש לשבת בגויים ,בית ה'
ונחלתו עומדים בחורבנם ושנאת ישראל עולה.
ו .החל מהדיון בין מרדכי לאסתר ,המבט עובר מהמישור
הארצי למישור השמיימי ,עד שיש צורך לעצור את אסתר
שלא תתעלם לחלוטין ממה שקורה על הארץ.
ז .תליית המן היתה הארה שמיימית ,אך כדי לשנות את
הגזירה בארץ היה על אסתר לחרף שוב את נפשה בכניסה
לחצר הפנימית ,ומאמציה ארכו כמעט שבעים יום עד
כתיבת האגרות.
ח .השינוי שלא התרחש עם תליית המן ,לא חל גם עם
משלוח האגרות השניות ,לא עם עליית מרדכי ,לא עם
פחד האומות מהיהודים ולא עם התייהדות עמי הארץ.
ההתמודדות בפועל היתה רק ביום י"ג ורק בחלוף היום
ניצלו חייהם.
ט .עם זאת היו הכנות מראש ,ונראה שההתנגדות היתה
מאורגנת ,והדבר התאפשר בשל שליטת מרדכי בארגון
ההתנגדות ובהכפפת מנגנונים מקומיים ונשקם לצד
היהודים (ר"י מדן).
י .למרות החוק המתיר ליהודים להרוג באויביהם באופן גורף
(כל חיל עם ,טף ונשים ,שללם לבוז) ,לא הרגו אלא את
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האויבים עצמם ולא טף ונשים ,ולא בזזו שלל .בעיר שושן
לבדה פעלו יום נוסף כנקמה.
יא .חגיגת י" ד היא על הצלת חייהם והחזרתם למסגרת החוק
הנורמלי שאסור להרגם ככל אדם .חגיגת ט"ו היא על
העדרם של האויבים .בשושן לא חששו כל כך מהאויבים
ולכן לא חגגו בשנים הבאות עד שתיקן זאת מרדכי.
יב .תליית בני המן נצרכה כדי להנציחם כפושעים (ר"י מדן).
יג .מרדכי הוא נצר לבית מלכות ישראל הראשונה .ויתורו על
מלכות ישראל המתחדשת הוא בשל בריתו של יהונתן עם
דוד.
יד .נראה שמרדכי ואסתר פעלו בגדולתם בבית המלך עבור
בניין המקדש וחיזוקו (ר"י מדן).
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