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��
��סדר�קריאת�המגילה

��

ְלַיֲחָדא�,�ּוְרִחימּו�ּוְדִחילּו,�ִּבְדִחילּו�ּוְרִחימּו,�ְלֵׁשם�ִיחּוד�קּוְדָׁשא�ְּבִריְך�הּוא�ּוְׁשִכיְנֵּתיּה
ִהֵּנה�ֲאַנְחנּו�ָּבִאים�ְלַקֵּים�,�י�ְּבִיחּוָדא�ְׁשִלים�ְּבֵׁשם�ָּכל�ִיְׂשָרֵאל"ו�ֵק"י�ְּבָוא"ד�ֵק"ֵׁשם�יֹו
� �ִלְבָרָכה,�ְמִגָּלהִמְקָראִמְצַות �ִזְכרֹוָנם �ַרּבֹוֵתינּו �ָלנּו �ֶׁשִּתְּקנּו ��ְּכמֹו �ַהִּמְצֹות�, �ָּכל ִעם

ַלֲעׂשֹות�ַנַחת�רּוַח�ְליֹוְצֵרנּו�ְוַלֲעׂשֹות�,�ְלַתֵּקן�ֶאת�ָׁשְרָׁשּה�ְּבָמקֹום�ֶעְליֹון,�ַהְּכלּולֹות�ָּבּה
�ּבֹוְרֵאנּו �ְרצֹון �ָע. �ֱאֹלֵהינּו �ֹנַעם�ֲאֹדָני �ֵלינּוִויִהי �ּכֹוְנָנה�ָעֵלינּו, �ּוַמֲעֵׂשה�ָיֵדינּו ּוַמֲעֵׂשה�,
��.ָיֵדינּו�ּכֹוְנֵנהּו

��
��.ָׁשַמִים�:הציבור�עונים�.ִּבְרשּות
מֹוַרי
ְוַרּבֹוַתי�:השליח�ציבור�אומר

��

�,ֲאֶׁשר�ִקְּדָׁשנּו�ְּבִמְצֹוָתיו,�ֱאֹלֵהינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם,�ָּברּוְך�ַאָּתה�ְיֹהָוה
��:ל�ִמְקָרא�ְמִגָּלהְוִצָּונּו�ַע

��

ֶׁשָעָׂשה�ִנִּסים�ַלֲאבֹוֵתינּו�,�ֱאֹלֵהינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם,�ָּברּוְך�ַאָּתה�ְיֹהָוה
��:ַּבָּיִמים�ָהֵהם�ַּבְּזַמן�ַהֶּזה

��

� �מברכים �ספרד �שהחיינו'בני �פורים' �בליל �רק .� �מברכים �אשכנז �שהחיינו'ובני גם�'
��.ת�פורים�ומשלוח�מנותלפטור�את�סעוד'�שהחיינו'ויכוין�בברכת�.�ביום

��

ֶׁשֶהֱחָיינּו�ְוִקְּיָמנּו�,�ֱאֹלֵהינּו�ֶמֶלְך�ָהעֹוָלם,�ָּברּוְך�ַאָּתה�ְיֹהָוה
��:ְוִהִּגיָענּו�ַלְּזַמן�ַהֶּזה

��
��:�ואחר�כך�מברך,גוללה,�אחר�קריאת�המגילה


ַאָּתה
ְיֹהָוה 
ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם, 
ֶמֶלְך 
ֱאֹלֵהינּו 
ָהֵאל
ָהָרב
ֶאת
ִריֵבנּו, ָּדן
ְוַה,

ִּדיֵננּו 
ֶאת 
ִנְקָמֵתנּו, 
ֶאת 
ְוַהּנֹוֵקם 
ַנְפֵׁשנּו, 
אֹוְיֵבי 
ְלָכל 
ְּגמּול 
ְוַהְמַׁשֵּלם,


ִמָּצֵרינּו 
ָלנּו 
ְוַהִּנְפָרע 
ְיֹהָוה. 
ַאָּתה 
ָּברּוְך ,

ִמָּכל 
ִיְׂשָרֵאל 
ְלַעּמֹו ַהִּנְפָרע

:ָצֵריֶהם
ָהֵאל
ַהּמֹוִׁשיַע


��


ָהָמן 
ָמְרְּדַכי.ָארּור 
ָּברּוְך
 
ֶזֶרׁש. 
ֲארּוָרה 
ֶאְסֵּתר. 
ְּברּוָכה .

ָּכל ֲארּוִרים

ה 
ׂשֹוְנֵאי 
'ָהְרָׁשִעים .
 
ָּכל 
ַהיִקִּדַּצַהְּברּוִכים 
ַּביִנִמֲאַּמים 
'הים .
ְוַגם

:ַחְרבֹוָנה
ָזכּור
ְלטֹוב


��
� �קדוש"ואומרים �תתקבל,"ואתה �קדיש �אומר ��והחזן �התפלה, �וגומרים והולכים�,

�לבתיהם �וחדוה, �בשמחה �וריעותבאה, �שלום �ואחוה �בה �ולשלום, �טובים �.לחיים �
��
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��מגילת�אסתר

�ַוְיִהי�ִּביֵמי�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�הּוא�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ַהּמֵלְך�ֵמהּדּו�ְוַעד�ּכּוׁש�ֶׁשַבע�ְוֶעְׂשִרים�א�פרק�א
�ֲאֶׁשר�ְּבׁשּוַׁשן��ַּבָּיִמים�ָהֵהם�ְּכֶׁשֶבת�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ַעל�ִּכֵּסא�ַמְלכּותֹוב:�ּוֵמָאה�ְמִדיָנה

�ַהִּביָרה �ּוָמַדי�ג: �ָּפַרס �ֵחיל �ַוֲעָבָדיו �ָׂשָריו �ְלָכל �ִמְׁשֶּתה �ָעָׂשה �ְלָמְלכֹו �ָׁשלֹוׁש �ִּבְׁשַנת
�ְּבַהְראתֹו�ֶאת�עֶׁשר�ְּכבֹוד�ַמְלכּותֹו�ְוֶאת�ְיָקר�ִּתְפֶאֶרת�ד:�ַהַּפְרְּתִמים�ְוָׂשֵרי�ַהְּמִדינֹות�ְלָפָניו

�ָיִמי �יֹוםְּגדּוָּלתֹו �ּוְמַאת �ְׁשמֹוִנים �ַרִּבים �ם �ְלָכל�ה: �ַהֶּמֶלְך �ָעָׂשה �ָהֵאֶּלה �ַהָּיִמים �ּוִבְמלֹואת
ָהָעם�ַהִּנְמְצִאים�ְּבׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ְלִמָּגדֹול�ְוַעד�ָקָטן�ִמְׁשֶּתה�ִׁשְבַעת�ָיִמים�ַּבֲחַצר�ִּגַּנת�ִּביַתן�

ַחְבֵלי�בּוץ�ְוַאְרָּגָמן�ַעל�ְּגִליֵלי�ֶכֶסף�ְוַעּמּוֵדי�ֵׁשׁש�ִמּטֹות��חּור�ַּכְרַּפס�ּוְתֵכֶלת�ָאחּוז�ְּבו:�ַהֶּמֶלְך
�ְוַהְׁשקֹות�ִּבְכֵלי�ָזָהב�ְוֵכִלים�ִמֵּכִלים�ׁשֹוִנים�ז:�ָזָהב�ָוֶכֶסף�ַעל�ִרְצַפת�ַּבַהט�ָוֵׁשׁש�ְוַדר�ְוֹסָחֶרת

ס�ִּכי�ֵכן�ִיַּסד�ַהֶּמֶלְך�ַעל�ָּכל�ַרב�ֵּביתֹו��ְוַהְּׁשִתָּיה�ַכָּדת�ֵאין�אֵנח:�ְוֵיין�ַמְלכּות�ָרב�ְּכַיד�ַהֶּמֶלְך
�ָוִאיׁש �ִאיׁש �ִּכְרצֹון �ַלֲעׂשֹות �ַהַּמְלכּות�ט: �ֵּבית �ָנִׁשים �ִמְׁשֵּתה �ָעְׂשָתה �ַהַּמְלָּכה �ַוְׁשִּתי �ַּגם

�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַלֶּמֶלְך �ֲאֶׁשר �ִלי: �ָאַמר �ַּבָּיִין �ַהֶּמֶלְך �ֵלב �ְּכטֹוב �ַהְּׁשִביִעי �ִּבְּזָתא��ַּבּיֹום ְמהּוָמן
�ַהֶּמֶלְך� �ְּפֵני �ֶאת �ַהְמָׁשְרִתים �ַהָּסִריִסים �ִׁשְבַעת �ְוַכְרַּכס �ֵזַתר �ַוֲאַבְגָתא �ִּבְגָתא ַחְרבֹוָנא

�ְלָהִביא�ֶאת�ַוְׁשִּתי�ַהַּמְלָּכה�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ְּבֶכֶתר�ַמְלכּות�ְלַהְראֹות�ָהַעִּמים�יא:�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
�ַוְּתָמֵאן�ַהַּמְלָּכה�ַוְׁשִּתי�ָלבֹוא�ִּבְדַבר�ַהֶּמֶלְך�יב:�ָיּה�ִּכי�טֹוַבת�ַמְרֶאה�ִהיאְוַהָּׂשִרים�ֶאת�ָיְפ

�בֹו �ָּבֲעָרה �ַוֲחָמתֹו �ְמאד �ַהֶּמֶלְך �ַוִּיְקצף �ַהָּסִריִסים �ְּבַיד �ֲאֶׁשר �ַלֲחָכִמים�יג: �ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר
�ִלְפֵני�ָּכ �ֵכן�ְּדַבר�ַהֶּמֶלְך �ְוַהָּקרב�ֵאָליו�ַּכְרְׁשָנא�ֵׁשָתר�יד:�ל�יְדֵעי�ָּדת�ָוִדיןיְדֵעי�ָהִעִּתים�ִּכי

�ַהּיְׁשִבים� �ְּפֵני�ַהֶּמֶלְך ַאְדָמָתא�ַתְרִׁשיׁש�ֶמֶרס�ַמְרְסָנא�ְממּוָכן�ִׁשְבַעת�ָׂשֵרי�ָּפַרס�ּוָמַדי�רֵאי
א�ָעְׂשָתה�ֶאת�ַמֲאַמר��ְּכָדת�ַמה�ַּלֲעׂשֹות�ַּבַּמְלָּכה�ַוְׁשִּתי�ַעל�ֲאֶׁשר�ֹלטו:�ִראׁשָנה�ַּבַּמְלכּות

�ַוּיאֶמר�ְממּוָכן�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ְוַהָּׂשִרים�ֹלא�ַעל�ַהֶּמֶלְך�טז:�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ְּבַיד�ַהָּסִריִסים
ְך�ְלַבּדֹו�ָעְוָתה�ַוְׁשִּתי�ַהַּמְלָּכה�ִּכי�ַעל�ָּכל�ַהָּׂשִרים�ְוַעל�ָּכל�ָהַעִּמים�ֲאֶׁשר�ְּבָכל�ְמִדינֹות�ַהֶּמֶל

�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ְּבָאְמָרם�יז: �ְּבֵעיֵניֶהן �ַּבְעֵּליֶהן �ְלַהְבזֹות �ַהָּנִׁשים �ָּכל �ַעל �ַהַּמְלָּכה �ְדַבר �ֵיֵצא �ִּכי
�ָבָאה �ְוֹלא �ְלָפָניו �ַהַּמְלָּכה �ַוְׁשִּתי �ֶאת �ְלָהִביא �ָאַמר �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ַהֶּזה�יח: �ְוַהּיֹום

�ּוָמ �ָּפַרס �ָׂשרֹות �ִּבָּזיֹון�ּתאַמְרָנה �ּוְכַדי �ַהֶּמֶלְך �ָׂשֵרי �ְלכל �ַהַּמְלָּכה �ְּדַבר �ֶאת �ָׁשְמעּו �ֲאֶׁשר ַדי
�ָוָקֶצף �ְוֹלא�יט: �ּוָמַדי �ָפַרס �ְּבָדֵתי �ְוִיָּכֵתב �ִמְּלָפָניו �ַמְלכּות �ְדַבר �ֵיֵצא �טֹוב �ַהֶּמֶלְך �ַעל �ִאם

�ֲאַחְׁשֵו �ַהֶּמֶלְך �ִלְפֵני �ַוְׁשִּתי �ָתבֹוא �ֹלא �ֲאֶׁשר �ִלְרעּוָתּה�ַיֲעבֹור �ַהֶּמֶלְך �ִיֵּתן �ּוַמְלכּוָתּה רֹוׁש
�ִמֶּמָּנה �ַהּטֹוָבה �ְוָכל�כ: �ִהיא �ַרָּבה �ִּכי �ַמְלכּותֹו �ְּבָכל �ַיֲעֶׂשה �ֲאֶׁשר �ַהֶּמֶלְך �ִּפְתָגם �ְוִנְׁשַמע

�ָקָטן �ְוַעד �ְלִמָּגדֹול �ְלַבְעֵליֶהן �ְיָקר �ִיְּתנּו �ַהָּנִׁשים �כא: �ְּבֵעיֵני �ַהָּדָבר �ְוַהָּׂשִרים��ַוִּייַטב ַהֶּמֶלְך
�ַוִּיְׁשַלח�ְסָפִרים�ֶאל�ָּכל�ְמִדינֹות�ַהֶּמֶלְך�ֶאל�ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�כב:�ַוַּיַעׂש�ַהֶּמֶלְך�ִּכְדַבר�ְממּוָכן

��:ִּכְכָתָבּה�ְוֶאל�ַעם�ָוָעם�ִּכְלׁשֹונֹו�ִלְהיֹות�ָּכל�ִאיׁש�ׂשֵרר�ְּבֵביתֹו�ּוְמַדֵּבר�ִּכְלׁשֹון�ַעּמֹו
��

��

��

��

�ַאַחר�ַהְּדָבִרים�ָהֵאֶּלה�ְּכׁשְך�ֲחַמת�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ָזַכר�ֶאת�ַוְׁשִּתי�ְוֵאת�ֲאֶׁשר�אפרק�ב
�ָעֶליָה �ִנְגַזר �ֲאֶׁשר �ְוֵאת �ָעָׂשָתה �ְנָערֹות�ב: �ַלֶּמֶלְך �ְיַבְקׁשּו �ְמָׁשְרָתיו �ַהֶּמֶלְך �ַנֲעֵרי �ַוּיאְמרּו

�ַמְרֶאה �טֹובֹות �ְּבתּולֹות �ַהֶּמג: �ָּכל��ְוַיְפֵקד �ֶאת �ְוִיְקְּבצּו �ַמְלכּותֹו �ְמִדינֹות �ְּבָכל �ְּפִקיִדים ֶלְך
ַנֲעָרה�ְבתּוָלה�טֹוַבת�ַמְרֶאה�ֶאל�ׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ֶאל�ֵּבית�ַהָּנִׁשים�ֶאל�ַיד�ֵהֶגא�ְסִריס�ַהֶּמֶלְך�

ַהֶּמֶלְך�ִּתְמֹלְך�ַּתַחת�ַוְׁשִּתי��ְוַהַּנֲעָרה�ֲאֶׁשר�ִּתיַטב�ְּבֵעיֵני�ד:�ׁשֵמר�ַהָּנִׁשים�ְוָנתֹון�ַּתְמֻרֵקיֶהן
�ִאיׁש�ְיהּוִדי�ָהָיה�ה�]הקהל�אומרים�פסוק�הבא�בקול�רם[�:ַוִּייַטב�ַהָּדָבר�ְּבֵעיֵני�ַהֶּמֶלְך�ַוַּיַעׂש�ֵּכן

�ְיִמיִני �ִאיׁש �ִקיׁש �ֶּבן �ִׁשְמִעי �ֶּבן �ָיִאיר �ֶּבן �ָמְרֳּדַכי �ּוְׁשמֹו �ַהִּביָרה �ְּבׁשּוַׁשן �ָהְגָלו: ה��ֲאֶׁשר
ִמירּוָׁשַלִים�ִעם�ַהּגָלה�ֲאֶׁשר�ָהְגְלָתה�ִעם�ְיָכְנָיה�ֶמֶלְך�ְיהּוָדה�ֲאֶׁשר�ֶהְגָלה�ְנבּוַכְדֶנַּצר�ֶמֶלְך�

�ַוְיִהי�אֵמן�ֶאת�ֲהַדָּסה�ִהיא�ֶאְסֵּתר�ַּבת�ּדדֹו�ִּכי�ֵאין�ָלּה�ָאב�ָוֵאם�ְוַהַּנֲעָרה�ְיַפת�ּתַאר�ז:�ָּבֶבל
�ַוְיִהי�ְּבִהָּׁשַמע�ְּדַבר�ַהֶּמֶלְך�ח:�ָה�ְוִאָּמּה�ְלָקָחּה�ָמְרֳּדַכי�לֹו�ְלַבתְוטֹוַבת�ַמְרֶאה�ּוְבמֹות�ָאִבי
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ְוָדתֹו�ּוְבִהָּקֵבץ�ְנָערֹות�ַרּבֹות�ֶאל�ׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ֶאל�ַיד�ֵהָגי�ַוִּתָּלַקח�ֶאְסֵּתר�ֶאל�ֵּבית�ַהֶּמֶלְך�
�ַהָּנִׁשים �ׁשֵמר �ֵהַגי �ַיד �ֶאל �ְבט: �ַהַּנֲעָרה �ֶאת��ַוִּתיַטב �ַוְיַבֵהל �ְלָפָניו �ֶחֶסד �ַוִּתָּׂשא ֵעיָניו

�ַהֶּמֶלְך� �ִמֵּבית �ָלּה �ָלֶתת �ָהְרֻאיֹות �ַהְּנָערֹות �ֶׁשַבע �ְוֵאת �ָלּה �ָלֶתת �ָמנֹוֶתָה �ְוֶאת ַּתְמרּוֶקיָה
�ַוְיַׁשֶּנָה�ְוֶאת�ַנֲערֹוֶתיָה�ְלטֹוב�ֵּבית�ַהָּנִׁשים ֹוַלְדָּתּה��ֹלא�ִהִּגיָדה�ֶאְסֵּתר�ֶאת�ַעָּמּה�ְוֶאת�מי:

�ּוְבָכל�יֹום�ָויֹום�ָמְרֳּדַכי�ִמְתַהֵּלְך�ִלְפֵני�ֲחַצר�ֵּבית�יא:�ִּכי�ָמְרֳּדַכי�ִצָּוה�ָעֶליָה�ֲאֶׁשר�ֹלא�ַתִּגיד
�ּוְבַהִּגיַע�ּתר��ַנֲעָרה�ְוַנֲעָרה�ָלבֹוא�ֶאל�יב:�ַהָּנִׁשים�ָלַדַעת�ֶאת�ְׁשלֹום�ֶאְסֵּתר�ּוַמה�ֵּיָעֶׂשה�ָּבּה

�ֲאַח �ְיֵמי�ַהֶּמֶלְך �ִיְמְלאּו �ֵּכן �ִּכי �ֹחֶדׁש �ָעָׂשר �ְׁשֵנים �ַהָּנִׁשים �ְּכָדת �ָלּה �ֱהיֹות �ִמֵּקץ ְׁשֵורֹוׁש
�ַהָּנִׁשים �ּוְבַתְמרּוֵקי �ַּבְּבָׂשִמים �ֳחָדִׁשים �ְוִׁשָּׁשה �ַהּמר �ְּבֶׁשֶמן �ֳחָדִׁשים �ִׁשָּׁשה �ְמרּוֵקיֶהן �יג:

�ָּכל �ֵאת �ַהֶּמֶלְך �ֶאל �ָּבָאה �ַהַּנֲעָרה �ַהָּנִׁשים�ּוָבֶזה �ִמֵּבית �ִעָּמּה �ָלבֹוא �ָלּה �ִיָּנֵתן �ּתאַמר ֲאֶׁשר
�ַהֶּמֶלְך �ֵּבית �ַעד �ַיד�יד: �ֶאל �ֵׁשִני �ַהָּנִׁשים �ֵּבית �ֶאל �ָׁשָבה �ִהיא �ּוַבּבֶקר �ָבָאה �ִהיא �ָּבֶעֶרב

ֵפץ�ָּבּה�ַהֶּמֶלְך�ַׁשַעְׁשַגז�ְסִריס�ַהֶּמֶלְך�ׁשֵמר�ַהִּפיַלְגִׁשים�ֹלא�ָתבֹוא�עֹוד�ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ִּכי�ִאם�ָח
�ּוְבַהִּגיַע�ּתר�ֶאְסֵּתר�ַּבת�ֲאִביַחִיל�ּדד�ָמְרֳּדַכי�ֲאֶׁשר�ָלַקח�לֹו�ְלַבת�ָלבֹוא�טו:�ְוִנְקְרָאה�ְבֵׁשם

ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ֹלא�ִבְקָׁשה�ָּדָבר�ִּכי�ִאם�ֶאת�ֲאֶׁשר�יאַמר�ֵהַגי�ְסִריס�ַהֶּמֶלְך�ׁשֵמר�ַהָּנִׁשים�ַוְּתִהי�
�ֵח �נֵׂשאת �רֶאיָהֶאְסֵּתר �ָּכל �ְּבֵעיֵני �ן �ֵּבית�טז: �ֶאל �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ֶאל �ֶאְסֵּתר �ַוִּתָּלַקח

�ְלַמְלכּותֹו �ֶׁשַבע �ִּבְׁשַנת �ֵטֵבת �ֹחֶדׁש �הּוא �ָהֲעִׂשיִרי �ַּבֹחֶדׁש �ַמְלכּותֹו �ֶאת�יז: �ַהֶּמֶלְך �ַוֶּיֱאַהב
ו�ִמָּכל�ַהְּבתּולֹות�ַוָּיֶׂשם�ֶּכֶתר�ַמְלכּות�ְּבראָׁשּה�ֶאְסֵּתר�ִמָּכל�ַהָּנִׁשים�ַוִּתָּׂשא�ֵחן�ָוֶחֶסד�ְלָפָני

�ַוְׁשִּתי �ַּתַחת �ַוַּיְמִליֶכָה �ִמְׁשֵּתה�יח: �ֵאת �ַוֲעָבָדיו �ָׂשָריו �ְלָכל �ָגדֹול �ִמְׁשֶּתה �ַהֶּמֶלְך �ַוַּיַעׂש
�ַהֶּמֶלְך �ְּכַיד �ַמְׂשֵאת �ַוִיֵּתן �ָעָׂשה �ַלְּמִדינֹות �ַוֲהָנָחה �ֶאְסֵּתר �ֵׁשִנית��ּוְבִהָּקיט: �ְּבתּולֹות ֵבץ

�ֵאין�ֶאְסֵּתר�ַמֶּגֶדת�מֹוַלְדָּתּה�ְוֶאת�ַעָּמּה�ַּכֲאֶׁשר�ִצָּוה�ָעֶליָה�כ:�ּוָמְרֳּדַכי�יֵׁשב�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך
�ִאּתֹו �ְבָאְמָנה �ָהְיָתה �ַּכֲאֶׁשר �עָׂשה �ֶאְסֵּתר �ָמְרֳּדַכי �ַמֲאַמר �ְוֶאת �ָמְרֳּדָכי �ָהֵהם�כא: �ַּבָּיִמים

�ַוְיַבְקׁשּו�ּוָמְרֳּד �ַהַּסף �ִמּׁשְמֵרי �ַהֶּמֶלְך �ָסִריֵסי �ְׁשֵני �ָוֶתֶרׁש �ִּבְגָתן �ָקַצף �ַהֶּמֶלְך �ְּבַׁשַער �יֵׁשב ַכי
�ֲאַחְׁשֵורׁש �ַּבֶּמֶלְך �ָיד �ִלְׁשֹלַח �ַוּתאֶמר�כב: �ַהַּמְלָּכה �ְלֶאְסֵּתר �ַוַּיֵּגד �ְלָמְרֳּדַכי �ַהָּדָבר �ַוִּיָּוַדע

�ַוְיֻבַּקׁש�ַהָּדָבר�ַוִּיָּמֵצא�ַוִּיָּתלּו�ְׁשֵניֶהם�ַעל�ֵעץ�ַוִּיָּכֵתב�ְּבֵסֶפר�כג:�ם�ָמְרֳּדָכיֶאְסֵּתר�ַלֶּמֶלְך�ְּבֵׁש
��:ִּדְבֵרי�ַהָּיִמים�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך

��

�ג �ָהֲאָגִגי�אפרק �ַהְּמָדָתא �ֶּבן �ָהָמן �ֶאת �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ִּגַּדל �ָהֵאֶּלה �ַהְּדָבִרים �ַאַחר
�ְוָכל�ַעְבֵדי�ַהֶּמֶלְך�ֲאֶׁשר�ְּבַׁשַער�ב:�הּו�ַוָּיֶׂשם�ֶאת�ִּכְסאֹו�ֵמַעל�ָּכל�ַהָּׂשִרים�ֲאֶׁשר�ִאּתֹוַוְיַנְּׂשֵא

�ג:�ַהֶּמֶלְך�ּכְרִעים�ּוִמְׁשַּתֲחִוים�ְלָהָמן�ִּכי�ֵכן�ִצָּוה�לֹו�ַהֶּמֶלְך�ּוָמְרֳּדַכי�ֹלא�ִיְכַרע�ְוֹלא�ִיְׁשַּתֲחֶוה
�ד:��ֲאֶׁשר�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ְלָמְרֳּדָכי�ַמּדּוַע�ַאָּתה�עֹוֵבר�ֵאת�ִמְצַות�ַהֶּמֶלְךַוּיאְמרּו�ַעְבֵדי�ַהֶּמֶלְך

�ִּדְבֵרי� �ֲהַיַעְמדּו �ִלְראֹות �ְלָהָמן �ַוַּיִּגידּו �ֲאֵליֶהם �ָׁשַמע �ְוֹלא �ָויֹום �יֹום �ֵאָליו �ְּכָאְמָרם ַוְיִהי
ַּיְרא�ָהָמן�ִּכי�ֵאין�ָמְרֳּדַכי�ּכֵרַע�ּוִמְׁשַּתֲחֶוה�לֹו��ַוה:�ָמְרֳּדַכי�ִּכי�ִהִּגיד�ָלֶהם�ֲאֶׁשר�הּוא�ְיהּוִדי

�ַוִּיָּמֵלא�ָהָמן�ֵחָמה �ֶאת�ַעם�ָמְרֳּדָכי�ו: �ִּכי�ִהִּגידּו�לֹו �ַוִּיֶבז�ְּבֵעיָניו�ִלְׁשֹלח�ָיד�ְּבָמְרֳּדַכי�ְלַבּדֹו
�ַמְלכּו �ְּבָכל �ֲאֶׁשר �ַהְּיהּוִדים �ָּכל �ֶאת �ְלַהְׁשִמיד �ָהָמן �ָמְרֳּדָכיַוְיַבֵּקׁש �ַעם �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ת �ז:

ַּבֹחֶדׁש�ָהִראׁשֹון�הּוא�ֹחֶדׁש�ִניָסן�ִּבְׁשַנת�ְׁשֵּתים�ֶעְׂשֵרה�ַלֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ִהִּפיל�ּפּור�הּוא�
��ַוּיאֶמר�ָהָמןח:�ַהּגֹוָרל�ִלְפֵני�ָהָמן�ִמּיֹום�ְליֹום�ּוֵמֹחֶדׁש�ְלֹחֶדׁש�ְׁשֵנים�ָעָׂשר�הּוא�ֹחֶדׁש�ֲאָדר

�ַמְלכּוֶתָך� �ְמִדינֹות �ְּבכל �ָהַעִּמים �ֵּבין �ּוְמפָרד �ְמֻפָּזר �ֶאָחד �ַעם �ֶיְׁשנֹו �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַלֶּמֶלְך
�ִאם�ט:�ְוָדֵתיֶהם�ׁשנֹות�ִמָּכל�ָעם�ְוֶאת�ָּדֵתי�ַהֶּמֶלְך�ֵאיָנם�עִׂשים�ְוַלֶּמֶלְך�ֵאין�ׁשֶוֹה�ְלַהִּניָחם

ֲעֶׂשֶרת�ֲאָלִפים�ִּכַּכר�ֶּכֶסף�ֶאְׁשקֹול�ַעל�ְיֵדי�עֵׂשי�ַהְּמָלאָכה�ַעל�ַהֶּמֶלְך�טֹוב�ִיָּכֵתב�ְלַאְּבָדם�ַו
�ַהֶּמֶלְך �ִּגְנֵזי �ֶאל �ְלָהִביא �ַהְּמָדָתא�י: �ֶּבן �ְלָהָמן �ַוִּיְּתָנּה �ָידֹו �ֵמַעל �ַטַּבְעּתֹו �ֶאת �ַהֶּמֶלְך �ַוָּיַסר

�ָהֲאָגִגי�צֵרר�ַהְּיהּוִדים �ְלָהָמן�ַהֶּכֶסיא: �ַּכּטֹוב��ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך �ְוָהָעם�ַלֲעׂשֹות�ּבֹו �ָלְך ף�ָנתּון
�ְּבֵעיֶניָך �ְּכָכל�יב: �ַוִּיָּכֵתב �ּבֹו �יֹום �ָעָׂשר �ִּבְׁשלֹוָׁשה �ָהִראׁשֹון �ַּבֹחֶדׁש �ַהֶּמֶלְך �ֹסְפֵרי �ַוִּיָּקְראּו
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�ְוֶאל�ַהַּפחֹות�ֲאֶׁשר�ַעל�ְמִדיָנה�ּו ְמִדיָנה�ְוֶאל�ָׂשֵרי�ֲאֶׁשר�ִצָּוה�ָהָמן�ֶאל�ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני�ַהֶּמֶלְך
ַעם�ָוָעם�ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�ִּכְכָתָבּה�ְוַעם�ָוָעם�ִּכְלׁשֹונֹו�ְּבֵׁשם�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורׁש�ִנְכָּתב�ְוֶנְחָּתם�

�ַהֶּמֶלְך �ְּבַטַּבַעת �ַלֲהרג�יג: �ְלַהְׁשִמיד �ַהֶּמֶלְך �ְמִדינֹות �ָּכל �ֶאל �ָהָרִצים �ְּבַיד �ְסָפִרים �ְוִנְׁשלֹוַח
�ְלֹחֶדׁש�ּוְל �ָעָׂשר �ִּבְׁשלֹוָׁשה �ֶאָחד �ְּביֹום �ְוָנִׁשים �ַטף �ָזֵקן �ְוַעד �ִמַּנַער �ַהְּיהּוִדים �ָּכל �ֶאת ַאֵּבד

�ָלבֹוז �ּוְׁשָלָלם �ֲאָדר �ֹחֶדׁש �הּוא �ָעָׂשר �ְׁשֵנים �ְמִדיָנה�יד: �ְּבָכל �ָּדת �ְלִהָּנֵתן �ַהְּכָתב �ַּפְתֶׁשֶגן
�ִלְה �ָהַעִּמים �ְלָכל �ָּגלּוי �ַהֶּזהּוְמִדיָנה �ַלּיֹום �ֲעִתִדים �יֹות �ִּבְדַבר�טו: �ְדחּוִפים �ָיְצאּו �ָהָרִצים

��:��ַהֶּמֶלְך�ְוַהָּדת�ִנְּתָנה�ְּבׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ְוַהֶּמֶלְך�ְוָהָמן�ָיְׁשבּו�ִלְׁשּתֹות�ְוָהִעיר�ׁשּוָׁשן�ָנבֹוָכה
��

ֳּדַכי�ֶאת�ְּבָגָדיו�ַוִּיְלַּבׁש�ַׂשק�ָוֵאֶפר��ּוָמְרֳּדַכי�ָיַדע�ֶאת�ָּכל�ֲאֶׁשר�ַנֲעָׂשה�ַוִּיְקַרע�ָמְרא�פרק�ד
�ַוָּיבֹוא�ַעד�ִלְפֵני�ַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ִּכי�ֵאין�ָלבֹוא�ב:�ַוֵּיֵצא�ְּבתֹוְך�ָהִעיר�ַוִּיְזַעק�ְזָעָקה�ְגדָלה�ּוָמָרה

ֶּמֶלְך�ְוָדתֹו�ַמִּגיַע��ּוְבָכל�ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�ְמקֹום�ֲאֶׁשר�ְּדַבר�ַהג:�ֶאל�ַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ִּבְלבּוׁש�ָׂשק
�ַוָּתבֹואָנה�ַנֲערֹות�ֶאְסֵּתר�ד:�ֵאֶבל�ָּגדֹול�ַלְּיהּוִדים�ְוצֹום�ּוְבִכי�ּוִמְסֵּפד�ַׂשק�ָוֵאֶפר�ֻיַּצע�ָלַרִּבים

�ָמְרֳּדַכי� �ֶאת �ְלַהְלִּביׁש �ְּבָגִדים �ַוִּתְׁשַלח �ְמאד �ַהַּמְלָּכה �ַוִּתְתַחְלַחל �ָלּה �ַוַּיִּגידּו ְוָסִריֶסיָה
�ִקֵּבל �ְוֹלא �ֵמָעָליו �ַׂשּקֹו �ּוְלָהִסיר �ֶהֱעִמיד�ה: �ֲאֶׁשר �ַהֶּמֶלְך �ִמָּסִריֵסי �ַלֲהָתְך �ֶאְסֵּתר �ַוִּתְקָרא

�ַוֵּיֵצא�ֲהָתְך�ֶאל�ָמְרֳּדָכי�ֶאל�ְרחֹוב�ו:�ְלָפֶניָה�ַוְּתַצֵּוהּו�ַעל�ָמְרֳּדָכי�ָלַדַעת�ַמה�ֶּזה�ְוַעל�ַמה�ֶּזה
�ַוַּיֶּגד�לֹו�ָמְרֳּדַכי�ֵאת�ָּכל�ֲאֶׁשר�ָקָרהּו�ְוֵאת�ָּפָרַׁשת�ַהֶּכֶסף�ז:�ַהֶּמֶלְךָהִעיר�ֲאֶׁשר�ִלְפֵני�ַׁשַער�

�ְלַאְּבָדם �ַּבְּיהּוִדים �ַהֶּמֶלְך �ִּגְנֵזי �ַעל �ִלְׁשקֹול �ָהָמן �ָאַמר �ֲאֶׁשר �ַהָּדת�ח: �ְּכָתב �ַּפְתֶׁשֶגן �ְוֶאת
�ְלַהְרא �לֹו �ָנַתן �ְלַהְׁשִמיָדם �ְּבׁשּוָׁשן �ִנַּתן �ָעֶליָה�ֲאֶׁשר �ּוְלַצּוֹות �ָלּה �ּוְלַהִּגיד �ֶאְסֵּתר �ֶאת ֹות

�ַוָּיבֹוא�ֲהָתְך�ַוַּיֵּגד�ְלֶאְסֵּתר�ֵאת�ט:�ָלבֹוא�ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ְלִהְתַחֶּנן�לֹו�ּוְלַבֵּקׁש�ִמְּלָפָניו�ַעל�ַעָּמּה
�ָמְרֳּדָכי �ִּדְבֵרי �ָמְרֳּדָכיי: �ֶאל �ַוְּתַצֵּוהּו �ַלֲהָתְך �ֶאְסֵּתר ��ַוּתאֶמר �ְוַעם��יא: �ַהֶּמֶלְך �ַעְבֵדי ָּכל

ְמִדינֹות�ַהֶּמֶלְך�יְדִעים�ֲאֶׁשר�ָּכל�ִאיׁש�ְוִאָּׁשה�ֲאֶׁשר�ָיבֹוא�ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ֶאל�ֶהָחֵצר�ַהְּפִניִמית�
ֲאֶׁשר�ֹלא�ִיָּקֵרא�ַאַחת�ָּדתֹו�ְלָהִמית�ְלַבד�ֵמֲאֶׁשר�יֹוִׁשיט�לֹו�ַהֶּמֶלְך�ֶאת�ַׁשְרִביט�ַהָּזָהב�ְוָחָיה�

:��ַוַּיִּגידּו�ְלָמְרֳּדָכי�ֵאת�ִּדְבֵרי�ֶאְסֵּתריב:��ֹלא�ִנְקֵראִתי�ָלבֹוא�ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ֶזה�ְׁשלֹוִׁשים�יֹוםַוֲאִני
�ִמָּכל�יג �ַהֶּמֶלְך �ֵּבית �ְלִהָּמֵלט �ְבַנְפֵׁשְך �ְּתַדִּמי �ַאל �ֶאְסֵּתר �ֶאל �ְלָהִׁשיב �ָמְרֳּדַכי �ַוּיאֶמר

ִריִׁשי�ָּבֵעת�ַהּזאת�ֶרַוח�ְוַהָּצָלה�ַיֲעמֹוד�ַלְּיהּוִדים�ִמָּמקֹום��ִּכי�ִאם�ַהֲחֵרׁש�ַּתֲחיד:�ַהְּיהּוִדים
�ַלַּמְלכּות �ִהַּגַעְּת �ָּכזאת �ְלֵעת �ִאם �יֹוֵדַע �ּוִמי �ּתאֵבדּו �ָאִביְך �ּוֵבית �ְוַאְּת �ַאֵחר �ַוּתאֶמר�טו:

ְצִאים�ְּבׁשּוָׁשן�ְוצּומּו�ָעַלי��ֵלְך�ְּכנֹוס�ֶאת�ָּכל�ַהְּיהּוִדים�ַהִּנְמטז:�ֶאְסֵּתר�ְלָהִׁשיב�ֶאל�ָמְרֳּדָכי
ְוַאל�ּתאְכלּו�ְוַאל�ִּתְׁשּתּו�ְׁשלֶׁשת�ָיִמים�ַלְיָלה�ָויֹום�ַּגם�ֲאִני�ְוַנֲערַתי�ָאצּום�ֵּכן�ּוְבֵכן�ָאבֹוא�


ר
ִצְּוָתה
ָעָליו
ֶאְסֵּתר
ַוַּיֲעבר
ָמְרָּדָכי
ַוַּיַעׂש
ְּככל
ֲאֶׁשיז:
ֶאל
ַהֶּמֶלְך
ֲאֶׁשר
ֹלא
ַכָּדת
ְוַכֲאֶׁשר
ָאַבְדִּתי
ָאָבְדִּתי
:


��

�ה �ַהֶּמֶלְך�א�פרק �ֵּבית �ַּבֲחַצר �ַוַּתֲעמד �ַמְלכּות �ֶאְסֵּתר �ַוִּתְלַּבׁש �ַהְּׁשִליִׁשי �ַּבּיֹום �ַוְיִהי
�ֶּפַתח� �נַכח �ַהַּמְלכּות �ְּבֵבית �ַמְלכּותֹו �ִּכֵּסא �ַעל �יֹוֵׁשב �ְוַהֶּמֶלְך �ַהֶּמֶלְך �ֵּבית �נַכח ַהְּפִניִמית

�ַוְיִהי�ִכְראֹות�ַהֶּמֶלְך�ֶאת�ֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה�עֶמֶדת�ֶּבָחֵצר�ָנְׂשָאה�ֵחן�ְּבֵעיָניו�ַוּיֹוֶׁשט�ב�:ַהָּבִית
�ַהַּׁשְרִביט �ְּבראׁש �ַוִּתַּגע �ֶאְסֵּתר �ַוִּתְקַרב �ְּבָידֹו �ֲאֶׁשר �ַהָּזָהב �ַׁשְרִביט �ֶאת �ְלֶאְסֵּתר �ַהֶּמֶלְך �ג:

�ד:�ְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה�ּוַמה�ַּבָּקָׁשֵתְך�ַעד�ֲחִצי�ַהַּמְלכּות�ְוִיָּנֵתן�ָלְךַוּיאֶמר�ָלּה�ַהֶּמֶלְך�ַמה�ָּלְך�ֶא
�ְוָהָמן�ַהּיֹום�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�ֲאֶׁשר�ָעִׂשיִתי� ַוּתאֶמר�ֶאְסֵּתר�ִאם�ַעל�ַהֶּמֶלְך�טֹוב�ָיבֹוא�ַהֶּמֶלְך

�לֹו �ֶאְסה: �ְּדַבר �ֶאת �ַלֲעׂשֹות �ָהָמן �ֶאת �ַמֲהרּו �ַהֶּמֶלְך �ֶאל��ַוּיאֶמר �ְוָהָמן �ַהֶּמֶלְך �ַוָּיבא ֵּתר
�ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ְלֶאְסֵּתר�ְּבִמְׁשֵּתה�ַהַּיִין�ַמה�ְּׁשֵאָלֵתְך�ְוִיָּנֵתן�ו:�ַהִּמְׁשֶּתה�ֲאֶׁשר�ָעְׂשָתה�ֶאְסֵּתר

�ח:�ַבָּקָׁשִתי�ַוַּתַען�ֶאְסֵּתר�ַוּתאַמר�ְׁשֵאָלִתי�ּוז:�ָלְך�ּוַמה�ַּבָּקָׁשֵתְך�ַעד�ֲחִצי�ַהַּמְלכּות�ְוֵתָעׂש
�ֶאת� �ְוַלֲעׂשֹות �ְׁשֵאָלִתי �ֶאת �ָלֵתת �טֹוב �ַהֶּמֶלְך �ַעל �ְוִאם �ַהֶּמֶלְך �ְּבֵעיֵני �ֵחן �ָמָצאִתי ִאם

:�ַּבָּקָׁשִתי�ָיבֹוא�ַהֶּמֶלְך�ְוָהָמן�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�ֲאֶׁשר�ֶאֱעֶׂשה�ָלֶהם�ּוָמָחר�ֶאֱעֶׂשה�ִּכְדַבר�ַהֶּמֶלְך
הּוא�ָׂשֵמַח�ְוטֹוב�ֵלב�ְוִכְראֹות�ָהָמן�ֶאת�ָמְרֳּדַכי�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ְוֹלא�ָקם��ַוֵּיֵצא�ָהָמן�ַּבּיֹום�ַהט
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�ַוִּיְתַאַּפק�ָהָמן�ַוָּיבֹוא�ֶאל�ֵּביתֹו�ַוִּיְׁשַלח�ַוָּיֵבא�י:�ְוֹלא�ָזע�ִמֶּמּנּו�ַוִּיָּמֵלא�ָהָמן�ַעל�ָמְרֳּדַכי�ֵחָמה
�ִאְׁשּתֹו �ֶזֶרׁש �ְוֶאת �אֲהָביו �ֶאת �ָּכל��ַוְיַסיא: �ְוֵאת �ָּבָניו �ְורב �ָעְׁשרֹו �ְּכבֹוד �ֶאת �ָהָמן �ָלֶהם ֵּפר

�ַהֶּמֶלְך �ְוַעְבֵדי �ַהָּׂשִרים �ַעל �ִנְּׂשאֹו �ֲאֶׁשר �ְוֵאת �ַהֶּמֶלְך �ִּגְּדלֹו �ֲאֶׁשר �ֹלא�יב: �ַאף �ָהָמן �ַוּיאֶמר
ִאם�אֹוִתי�ְוַגם�ְלָמָחר�ֵהִביָאה�ֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה�ִעם�ַהֶּמֶלְך�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�ֲאֶׁשר�ָעָׂשָתה�ִּכי�

�ְוָכל�ֶזה�ֵאיֶנּנּו�ׁשֶוֹה�ִלי�ְּבָכל�ֵעת�ֲאֶׁשר�ֲאִני�רֶאה�ֶאת�ָמְרֳּדַכי�יג:�ֲאִני�ָקרּוא�ָלּה�ִעם�ַהֶּמֶלְך
�ַהֶּמֶלְך �ְּבַׁשַער �יֹוֵׁשב �ַהְּיהּוִדי �ָּגבַּה�יד: �ֵעץ �ַיֲעׂשּו �אֲהָביו �ְוָכל �ִאְׁשּתֹו �ֶזֶרׁש �לֹו �ַוּתאֶמר

ַאָּמה�ּוַבּבֶקר�ֱאמר�ַלֶּמֶלְך�ְוִיְתלּו�ֶאת�ָמְרֳּדַכי�ָעָליו�ּובא�ִעם�ַהֶּמֶלְך�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�ֲחִמִּׁשים�
��:��ָׂשֵמַח�ַוִּייַטב�ַהָּדָבר�ִלְפֵני�ָהָמן�ַוַּיַעׂש�ָהֵעץ

��

�ו �רם[�פרק �בקול �הבא �פסוק �אומרים �ַוּיאֶמר�א�]הקהל �ַהֶּמֶלְך �ְׁשַנת �ָנְדָדה �ַההּוא �ַּבַּלְיָלה
�ַהֶּמֶלְךְלָה �ִלְפֵני �ִנְקָרִאים �ַוִּיְהיּו �ַהָּיִמים �ִּדְבֵרי �ַהִּזְכרנֹות �ֵסֶפר �ֶאת �ִביא �ָכתּוב�ב: �ַוִּיָּמֵצא

ֲאֶׁשר�ִהִּגיד�ָמְרֳּדַכי�ַעל�ִּבְגָתָנא�ָוֶתֶרׁש�ְׁשֵני�ָסִריֵסי�ַהֶּמֶלְך�ִמּׁשְמֵרי�ַהַּסף�ֲאֶׁשר�ִּבְקׁשּו�ִלְׁשֹלַח�
�ֲאַחְׁשֵור �ַּבֶּמֶלְך �ֹוׁשָיד �ַוּיאְמרּו�ג: �ֶזה �ַעל �ְלָמְרֳּדַכי �ּוְגדּוָּלה �ְיָקר �ַּנֲעָׂשה �ַמה �ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר

�ָּדָבר �ַנֲעֵרי�ַהֶּמֶלְך�ְמָׁשְרָתיו�ֹלא�ַנֲעָׂשה�ִעּמֹו �ִמי�ֶבָחֵצר�ְוָהָמן�ָּבא�ַלֲחַצר�ד: �ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך
� �ִלְתלֹות �ַלֶּמֶלְך �ֵלאמר �ַהִחיצֹוָנה �ַהֶּמֶלְך �לֹוֵּבית �ֵהִכין �ֲאֶׁשר �ָהֵעץ �ַעל �ָמְרֳּדַכי �ֶאת �ה:

�ַוָּיבֹוא�ָהָמן�ַוּיאֶמר�ו:�ַוּיאְמרּו�ַנֲעֵרי�ַהֶּמֶלְך�ֵאָליו�ִהֵּנה�ָהָמן�עֵמד�ֶּבָחֵצר�ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ָיבֹוא
�ְּבִלּבֹו �ָהָמן �ַוּיאֶמר �ִּביָקרֹו �ָחֵפץ �ַהֶּמֶלְך �ֲאֶׁשר �ָּבִאיׁש �ַלֲעׂשֹות �ַמה �ַהֶּמֶלְך �ַיְחּפץ�לֹו �ְלִמי

:��ַוּיאֶמר�ָהָמן�ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ִאיׁש�ֲאֶׁשר�ַהֶּמֶלְך�ָחֵפץ�ִּביָקרֹוז:�ַהֶּמֶלְך�ַלֲעׂשֹות�ְיָקר�יֹוֵתר�ִמֶּמִּני
�ִנַּתן�ח �ַוֲאֶׁשר �ַהֶּמֶלְך �ָעָליו �ָרַכב �ֲאֶׁשר �ְוסּוס �ַהֶּמֶלְך �ּבֹו �ָלַבׁש �ֲאֶׁשר �ַמְלכּות �ְלבּוׁש �ָיִביאּו

�ַמְלכּות ��ְּבראׁשֹוֶּכֶתר �ַהַּפְרְּתִמים�ט: �ַהֶּמֶלְך �ִמָּׂשֵרי �ִאיׁש �ַיד �ַעל �ְוַהּסּוס �ַהְּלבּוׁש �ְוָנתֹון
�ְוָקְראּו� �ָהִעיר �ִּבְרחֹוב �ַהּסּוס �ַעל �ְוִהְרִּכֻבהּו �ִּביָקרֹו �ָחֵפץ �ַהֶּמֶלְך �ֲאֶׁשר �ָהִאיׁש �ֶאת ְוִהְלִּבׁשּו

�ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ְלָהָמן�ַמֵהר�ַקח�ֶאת�י:�ָחֵפץ�ִּביָקרֹוְלָפָניו�ָּכָכה�ֵיָעֶׂשה�ָלִאיׁש�ֲאֶׁשר�ַהֶּמֶלְך�
�ַאל� �ַהֶּמֶלְך �ְּבַׁשַער �ַהּיֵׁשב �ַהְּיהּוִדי �ְלָמְרֳּדַכי �ֵכן �ַוֲעֵׂשה �ִּדַּבְרָּת �ַּכֲאֶׁשר �ַהּסּוס �ְוֶאת ַהְּלבּוׁש

�ַּתֵּפל�ָּדָבר�ִמּכל�ֲאֶׁשר�ִּדַּבְרָּת ת�ַהּסּוס�ַוַּיְלֵּבׁש�ֶאת�ָמְרֳּדָכי��ַוִּיַּקח�ָהָמן�ֶאת�ַהְּלבּוׁש�ְוֶאיא:
�ִּביָקרֹו �ָחֵפץ �ַהֶּמֶלְך �ֲאֶׁשר �ָלִאיׁש �ֵיָעֶׂשה �ָּכָכה �ְלָפָניו �ַוִּיְקָרא �ָהִעיר �ִּבְרחֹוב �ַוַּיְרִּכיֵבהּו �יב:

�ראׁש �ַוֲחפּוי �ָאֵבל �ֵּביתֹו �ֶאל �ִנְדַחף �ְוָהָמן �ַהֶּמֶלְך �ַׁשַער �ֶאל �ָמְרֳּדַכי �ַוָּיָׁשב �ָהָמן��ַוְיַסֵּפיג: ר
ְלֶזֶרׁש�ִאְׁשּתֹו�ּוְלָכל�אֲהָביו�ֵאת�ָּכל�ֲאֶׁשר�ָקָרהּו�ַוּיאְמרּו�לֹו�ֲחָכָמיו�ְוֶזֶרׁש�ִאְׁשּתֹו�ִאם�ִּמֶּזַרע�

�עֹוָדם�יד:�ַהְּיהּוִדים�ָמְרֳּדַכי�ֲאֶׁשר�ַהִחּלֹוָת�ִלְנּפל�ְלָפָניו�ֹלא�תּוַכל�ּלֹו�ִּכי�ָנפֹול�ִּתּפֹול�ְלָפָניו
��:ֹו�ְוָסִריֵסי�ַהֶּמֶלְך�ִהִּגיעּו�ַוַּיְבִהלּו�ְלָהִביא�ֶאת�ָהָמן�ֶאל�ַהִּמְׁשֶּתה�ֲאֶׁשר�ָעְׂשָתה�ֶאְסֵּתרְמַדְּבִרים�ִעּמ

��

�ְוָהָמן�ִלְׁשּתֹות�ִעם�ֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכהאפרק�ז ��ַוָּיבא�ַהֶּמֶלְך �ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ְלֶאְסֵּתר�ַּגם�ב:
ִין�ַמה�ְּׁשֵאָלֵתְך�ֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה�ְוִתָּנֵתן�ָלְך�ּוַמה�ַּבָּקָׁשֵתְך�ַעד�ֲחִצי�ַּבּיֹום�ַהֵּׁשִני�ְּבִמְׁשֵּתה�ַהַּי

�ַוַּתַען�ֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה�ַוּתאַמר�ִאם�ָּמָצאִתי�ֵחן�ְּבֵעיֶניָך�ַהֶּמֶלְך�ְוִאם�ַעל�ג:�ַהַּמְלכּות�ְוֵתָעׂש
�ְוַע �ִּבְׁשֵאָלִתי �ַנְפִׁשי �ִלי �ִּתָּנֶתן �טֹוב �ְּבַבָּקָׁשִתיַהֶּמֶלְך �ִּמי �ְלַהְׁשִמיד�ד: �ְוַעִּמי �ֲאִני �ִנְמַּכְרנּו �ִּכי

�ְּבֵנֶזק� �ׁשֶוֹה �ַהָּצר �ֵאין �ִּכי �ֶהֱחַרְׁשִּתי �ִנְמַּכְרנּו �ְוִלְׁשָפחֹות �ַלֲעָבִדים �ְוִאּלּו �ּוְלַאֵּבד ַלֲהרֹוג
�ַהֶּמֶלְך �ַהַּמְלה: �ְלֶאְסֵּתר �ַוּיאֶמר �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �הּוא��ַוּיאֶמר �ֶזה �ְוֵאי �ֶזה �הּוא �ִמי ָּכה

�ַוּתאֶמר�ֶאְסֵּתר�ִאיׁש�ַצר�ְואֹוֵיב�ָהָמן�ָהָרע�ַהֶּזה�ְוָהָמן�ִנְבַעת�ו:�ֲאֶׁשר�ְמָלאֹו�ִלּבֹו�ַלֲעׂשֹות�ֵּכן
ָהָמן�ָעַמד��ְוַהֶּמֶלְך�ָקם�ַּבֲחָמתֹו�ִמִּמְׁשֵּתה�ַהַּיִין�ֶאל�ִּגַּנת�ַהִּביָתן�ְוז:�ִמִּלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ְוַהַּמְלָּכה

�ַהֶּמֶלְך �ֵמֵאת �ָהָרָעה �ֵאָליו �ָכְלָתה �ִּכי �ָרָאה �ִּכי �ַהַּמְלָּכה �ֵמֶאְסֵּתר �ַנְפׁשֹו �ַעל �ְלַבֵּקׁש �ח:
ְוַהֶּמֶלְך�ָׁשב�ִמִּגַּנת�ַהִּביָתן�ֶאל�ֵּבית�ִמְׁשֵּתה�ַהַּיִין�ְוָהָמן�נֵפל�ַעל�ַהִּמָּטה�ֲאֶׁשר�ֶאְסֵּתר�ָעֶליָה�

�ֲהַג �ַהֶּמֶלְך �ָהָמן�ַוּיאֶמר �ּוְפֵני �ַהֶּמֶלְך �ִמִּפי �ָיָצא �ַהָּדָבר �ַּבָּבִית �ִעִּמי �ַהַּמְלָּכה �ֶאת �ִלְכּבֹוׁש ם
�ַוּיאֶמר�ַחְרבֹוָנה�ֶאָחד�ִמן�ַהָּסִריִסים�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ַּגם�ִהֵּנה�ָהֵעץ�ֲאֶׁשר�ָעָׂשה�ָהָמן�ט:�ָחפּו



  ימי הפורים בהלכה ובאגדה
 
 

9

�ְּב �עֵמד �ַהֶּמֶלְך �ַעל �טֹוב �ִּדֶּבר �ֲאֶׁשר �ַהֶּמֶלְך�ְלָמְרֳּדַכי �ַוּיאֶמר �ַאָּמה �ֲחִמִּׁשים �ָּגבַּה �ָהָמן ֵבית
��:ָכי�ַוֲחַמת�ַהֶּמֶלְך�ָׁשָכָכה�ַוִּיְתלּו�ֶאת�ָהָמן�ַעל�ָהֵעץ�ֲאֶׁשר�ֵהִכין�ְלָמְרֳּדי:�ְּתֻלהּו�ָעָליו

��

�ח �א�פרק �ָהָמן �ֵּבית �ֶאת �ַהַּמְלָּכה �ְלֶאְסֵּתר �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ָנַתן �ַההּוא צֵרר��ַּבּיֹום
�ָלּה �הּוא �ָמה �ֶאְסֵּתר �ִהִּגיָדה �ִּכי �ַהֶּמֶלְך �ִלְפֵני �ָּבא �ּוָמְרֳּדַכי �ַהְּיהּוִדים �ֶאת�ב: �ַהֶּמֶלְך �ַוָּיַסר

�ָהָמן �ֵּבית �ַעל �ָמְרֳּדַכי �ֶאת �ֶאְסֵּתר �ַוָּתֶׂשם �ְלָמְרֳּדָכי �ַוִּיְּתָנּה �ֵמָהָמן �ֶהֱעִביר �ֲאֶׁשר �ַטַּבְעּתֹו �ג:
ַדֵּבר�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ַוִּתּפל�ִלְפֵני�ַרְגָליו�ַוֵּתְבְּך�ַוִּתְתַחֶּנן�לֹו�ְלַהֲעִביר�ֶאת�ָרַעת�ַוּתֹוֶסף�ֶאְסֵּתר�ַוְּת

�ַוּיֹוֶׁשט�ַהֶּמֶלְך�ְלֶאְסֵּתר�ֵאת�ַׁשְרִבט�ד:�ָהָמן�ָהֲאָגִגי�ְוֵאת�ַמֲחַׁשְבּתֹו�ֲאֶׁשר�ָחַׁשב�ַעל�ַהְּיהּוִדים
�ַוּתאֶמר�ִאם�ַעל�ַהֶּמֶלְך�טֹוב�ְוִאם�ָּמָצאִתי�ֵחן�ה:�ְפֵני�ַהֶּמֶלְךַהָּזָהב�ַוָּתָקם�ֶאְסֵּתר�ַוַּתֲעמד�ִל

ְלָפָניו�ְוָכֵׁשר�ַהָּדָבר�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ְוטֹוָבה�ֲאִני�ְּבֵעיָניו�ִיָּכֵתב�ְלָהִׁשיב�ֶאת�ַהְּסָפִרים�ַמֲחֶׁשֶבת�
�ִּכי�ו:�ים�ֲאֶׁשר�ְּבָכל�ְמִדינֹות�ַהֶּמֶלְךָהָמן�ֶּבן�ַהְּמָדָתא�ָהֲאָגִגי�ֲאֶׁשר�ָּכַתב�ְלַאֵּבד�ֶאת�ַהְּיהּוִד

�ְּבָאְבַדן� �ְוָרִאיִתי �אּוַכל �ְוֵאיָכָכה �ַעִּמי �ֶאת �ִיְמָצא �ֲאֶׁשר �ָּבָרָעה �ְוָרִאיִתי �אּוַכל ֵאיָכָכה
�מֹוַלְדִּתי �ֵביתז: �ִהֵּנה �ַהְּיהּוִדי �ּוְלָמְרֳּדַכי �ַהַּמְלָּכה �ְלֶאְסֵּתר �ֲאַחְׁשֵורׁש �ַהֶּמֶלְך �ָהָמן��ַוּיאֶמר

�ַּבְּיהּוִדים �ָידֹו �ָׁשַלח �ֲאֶׁשר �ַעל �ָהֵעץ �ַעל �ָּתלּו �ְואתֹו �ְלֶאְסֵּתר �ָנַתִּתי �ַעל�ח: �ִּכְתבּו �ְוַאֶּתם
ַהְּיהּוִדים�ַּכּטֹוב�ְּבֵעיֵניֶכם�ְּבֵׁשם�ַהֶּמֶלְך�ְוִחְתמּו�ְּבַטַּבַעת�ַהֶּמֶלְך�ִּכי�ְכָתב�ֲאֶׁשר�ִנְכָּתב�ְּבֵׁשם�

�ְוַנְחּתֹום� �ַוִּיָּקְראּו�ֹסְפֵרי�ַהֶּמֶלְך�ָּבֵעת�ַהִהיא�ַּבֹחֶדׁש�ט:�ְּבַטַּבַעת�ַהֶּמֶלְך�ֵאין�ְלָהִׁשיבַהֶּמֶלְך
�ֶאל� �ָמְרֳּדַכי �ִצָּוה �ֲאֶׁשר �ְּכָכל �ַוִּיָּכֵתב �ּבֹו �ְוֶעְׂשִרים �ִּבְׁשלֹוָׁשה �ִסיָון �ֹחֶדׁש �הּוא ַהְּׁשִליִׁשי

�ְוַהַּפ �ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים �ְוֶאל �ֶׁשַבע�ַהְּיהּוִדים �ּכּוׁש �ְוַעד �ֵמהּדּו �ֲאֶׁשר �ַהְּמִדינֹות �ְוָׂשֵרי חֹות
ְוֶעְׂשִרים�ּוֵמָאה�ְמִדיָנה�ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�ִּכְכָתָבּה�ְוַעם�ָוָעם�ִּכְלׁשנֹו�ְוֶאל�ַהְּיהּוִדים�ִּכְכָתָבם�

�ְוִכְלׁשֹוָנם �ְּבַטַּבַעי: �ַוַּיְחּתם �ֲאַחְׁשֵורׁש �ַהֶּמֶלְך �ְּבֵׁשם �ְּבַיד��ַוִּיְכּתב �ְסָפִרים �ַוִּיְׁשַלח �ַהֶּמֶלְך ת
�ֲאֶׁשר�ָנַתן�ַהֶּמֶלְך�ַלְּיהּוִדים�יא:�ָהָרִצים�ַּבּסּוִסים�רְכֵבי�ָהֶרֶכׁש�ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים�ְּבֵני�ָהַרָּמִכים

ת�ָּכל�ּוְלַאֵּבד�ֶא]�ְוַלֲהרג[ֲאֶׁשר�ְּבָכל�ִעיר�ָוִעיר�ְלִהָּקֵהל�ְוַלֲעמד�ַעל�ַנְפָׁשם�ְלַהְׁשִמיד�ַלֲהרג�
�ָלבֹוז �ּוְׁשָלָלם �ְוָנִׁשים �ַטף �אָתם �ַהָּצִרים �ּוְמִדיָנה �ַעם �ֵחיל �ְמִדינֹות�יב: �ְּבָכל �ֶאָחד �ְּביֹום

�ַּפְתֶׁשֶגן�ַהְּכָתב�יג:�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ִּבְׁשלֹוָׁשה�ָעָׂשר�ְלֹחֶדׁש�ְׁשֵנים�ָעָׂשר�הּוא�ֹחֶדׁש�ֲאָדר
ְמִדיָנה�ָּגלּוי�ְלָכל�ָהַעִּמים�ְוִלְהיֹות�ַהְּיהּוִדים�ֲעִתיִדים�ַלּיֹום�ַהֶּזה�ְלִהָּנֵתן�ָּדת�ְּבָכל�ְמִדיָנה�ּו

�ֵמאְיֵביֶהם �ְלִהָּנֵקם �ּוְדחּוִפים�יד: �ְמבָהִלים �ָיְצאּו �ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים �ָהֶרֶכׁש �רְכֵבי �ָהָרִצים
�ּוָמְרֳּדַכי�טו�]�פסוק�הבא�בקול�רםהקהל�אומרים[:�ִּבְדַבר�ַהֶּמֶלְך�ְוַהָּדת�ִנְּתָנה�ְּבׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה

ָיָצא�ִמִּלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ִּבְלבּוׁש�ַמְלכּות�ְּתֵכֶלת�ָוחּור�ַוֲעֶטֶרת�ָזָהב�ְּגדֹוָלה�ְוַתְכִריְך�ּבּוץ�ְוַאְרָּגָמן�
�ַלְּיהּוִדים�ָהְיָתה�אֹוָרה�טז�]הקהל�אומרים�פסוק�הבא�בקול�רם[:�ְוָהִעיר�ׁשּוָׁשן�ָצֲהָלה�ְוָׂשֵמָחה

�ִויָקרְו �ְוָׂשׂשן �ִׂשְמָחה �ַהֶּמֶלְך�יז: �ְּדַבר �ֲאֶׁשר �ְמקֹום �ָוִעיר �ִעיר �ּוְבָכל �ּוְמִדיָנה �ְמִדיָנה �ּוְבָכל
ְוָדתֹו�ַמִּגיַע�ִׂשְמָחה�ְוָׂשׂשֹון�ַלְּיהּוִדים�ִמְׁשֶּתה�ְויֹום�טֹוב�ְוַרִּבים�ֵמַעֵּמי�ָהָאֶרץ�ִמְתַיֲהִדים�ִּכי�

��:�יֶהםָנַפל�ַּפַחד�ַהְּיהּוִדים�ֲעֵל
��

�ּוִבְׁשֵנים�ָעָׂשר�ֹחֶדׁש�הּוא�ֹחֶדׁש�ֲאָדר�ִּבְׁשלֹוָׁשה�ָעָׂשר�יֹום�ּבֹו�ֲאֶׁשר�ִהִּגיַע�ְּדַבר�אפרק�ט
ַהֶּמֶלְך�ְוָדתֹו�ְלֵהָעׂשֹות�ַּבּיֹום�ֲאֶׁשר�ִׂשְּברּו�אְיֵבי�ַהְּיהּוִדים�ִלְׁשלֹוט�ָּבֶהם�ְוַנֲהפֹוְך�הּוא�ֲאֶׁשר�

�ֵה �ַהְּיהּוִדים �ְּבׂשְנֵאיֶהםִיְׁשְלטּו �ָּמה �ַהֶּמֶלְך�ב: �ְמִדינֹות �ְּבָכל �ְּבָעֵריֶהם �ַהְּיהּוִדים �ִנְקֲהלּו
ִּכי�ָנַפל�ַּפְחָּדם�]�ִלְפֵניֶהם[ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ִלְׁשֹלַח�ָיד�ִּבְמַבְקֵׁשי�ָרָעָתם�ְוִאיׁש�ֹלא�ָעַמד�ִבְפֵניֶהם�

�ָהַעִּמים �ָּכל �ַעל �ְוָהֲאַחְׁשג: �ַהְּמִדינֹות �ָׂשֵרי �ֲאֶׁשר��ְוָכל �ַהְּמָלאָכה �ְועֵׂשי �ְוַהַּפחֹות ַּדְרְּפִנים
�ֲעֵליֶהם �ָמְרֳּדַכי �ַּפַחד �ָנַפל �ִּכי �ַהְּיהּוִדים �ֶאת �ְמַנְּׂשִאים �ַלֶּמֶלְך �ְּבֵבית�ד: �ָמְרֳּדַכי �ָגדֹול �ִּכי

�ַוַּיּכּו�ַהְּיהּוִדים�ְּבָכל�ה�:ַהֶּמֶלְך�ְוָׁשְמעֹו�הֹוֵלְך�ְּבָכל�ַהְּמִדינֹות�ִּכי�ָהִאיׁש�ָמְרֳּדַכי�הֹוֵלְך�ְוָגדֹול
�ִּכְרצֹוָנם �ְבׂשְנֵאיֶהם �ַוַּיֲעׂשּו �ְוַאְבָדן �ְוֶהֶרג �ֶחֶרב �ַמַּכת �אְיֵביֶהם �ָהְרגּו�ו: �ַהִּביָרה �ּוְבׁשּוַׁשן

�ְוֵאת�ח:��ְוֵאת�ַּפְרַׁשְנָּדָתא�ְוֵאת�ַּדְלפֹון�ְוֵאת�ַאְסָּפָתאז:�ַהְּיהּוִדים�ְוַאֵּבד�ֲחֵמׁש�ֵמאֹות�ִאיׁש
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�ֲאִריָדָתאּפ �ְוֵאת �ֲאַדְלָיא �ְוֵאת �ֹוָרָתא �ְוֵאת�ט: �ֲאִרַדי �ְוֵאת �ֲאִריַסי �ְוֵאת �ַּפְרַמְׁשָּתא �ְוֵאת
�יא:��ֲעֶׂשֶרת�ְּבֵני�ָהָמן�ֶּבן�ַהְּמָדָתא�צֵרר�ַהְּיהּוִדים�ָהָרגּו�ּוַבִּבָּזה�ֹלא�ָׁשְלחּו�ֶאת�ָיָדםי:�ַוְיָזָתא

�ַוּיאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ְלֶאְסֵּתר�יב:�ים�ְּבׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְךַּבּיֹום�ַההּוא�ָּבא�ִמְסַּפר�ַהֲהרּוִג
�ָהָמן� �ְּבֵני �ֲעֶׂשֶרת �ְוֵאת �ִאיׁש �ֵמאֹות �ֲחֵמׁש �ְוַאֵּבד �ַהְּיהּוִדים �ָהְרגו �ַהִּביָרה �ְּבׁשּוַׁשן ַהַּמְלָּכה

�ְוִיָּנֵת �ְּׁשֵאָלֵתְך �ּוַמה �ָעׂשּו �ֶמה �ַהֶּמֶלְך �ְמִדינֹות �ְוֵתָעׂשִּבְׁשָאר �עֹוד �ַּבָּקָׁשֵתְך �ּוַמה �ָלְך �ן �יג:
�ְּכָדת� �ַלֲעׂשֹות �ְּבׁשּוָׁשן �ֲאֶׁשר �ַלְּיהּוִדים �ָמָחר �ַּגם �ִיָּנֵתן �טֹוב �ַהֶּמֶלְך �ַעל �ִאם �ֶאְסֵּתר ַוּתאֶמר

�ָהֵעץ �ַעל �ִיְתלּו �ָהָמן �ְּבֵני �ֲעֶׂשֶרת �ְוֵאת �ַהּיֹום �ַוִּתָּניד: �ֵּכן �ְלֵהָעׂשֹות �ַהֶּמֶלְך �ָּדת��ַוּיאֶמר ֵתן
�ַוִּיָּקֲהלּו�ַהְּיהּוִדים�ֲאֶׁשר�ְּבׁשּוָׁשן�ַּגם�ְּביֹום�ַאְרָּבָעה�טו:�ְּבׁשּוָׁשן�ְוֵאת�ֲעֶׂשֶרת�ְּבֵני�ָהָמן�ָּתלּו

�ּוְׁשָאר�טז:�ָעָׂשר�ְלֹחֶדׁש�ֲאָדר�ַוַּיַהְרגּו�ְבׁשּוָׁשן�ְׁשלׁש�ֵמאֹות�ִאיׁש�ּוַבִּבָּזה�ֹלא�ָׁשְלחּו�ֶאת�ָיָדם
ים�ֲאֶׁשר�ִּבְמִדינֹות�ַהֶּמֶלְך�ִנְקֲהלּו�ְוָעמד�ַעל�ַנְפָׁשם�ְונֹוַח�ֵמאְיֵביֶהם�ְוָהרג�ְּבׂשְנֵאיֶהם�ַהְּיהּוִד

�ְּביֹום�ְׁשֹלָׁשה�ָעָׂשר�ְלֹחֶדׁש�ֲאָדר�ְונֹוַח�יז:�ֲחִמָּׁשה�ְוִׁשְבִעים�ָאֶלף�ּוַבִּבָּזה�ֹלא�ָׁשְלחּו�ֶאת�ָיָדם
�ְוָעׂשה�אתֹו �ְוַהְּיהּוִדים�ֲאֶׁשר�ְּבׁשּוָׁשן�ִנְקֲהלּו�יח:��יֹום�ִמְׁשֶּתה�ְוִׂשְמָחהְּבַאְרָּבָעה�ָעָׂשר�ּבֹו

�ִמְׁשֶּתה� �יֹום �אתֹו �ְוָעׂשה �ּבֹו �ָעָׂשר �ַּבֲחִמָּׁשה �ְונֹוַח �ּבֹו �ָעָׂשר �ּוְבַאְרָּבָעה �ּבֹו �ָעָׂשר ִּבְׁשלֹוָׁשה
�ְוִׂשְמָחה �ְּבָעיט: �ַהּיְׁשִבים �ַהְּפָרִזים �ַהְּיהּוִדים �ֵּכן �ַאְרָּבָעה��ַעל �יֹום �ֵאת �עִׂשים �ַהְּפָרזֹות ֵרי

�ַוִּיְכּתב�ָמְרֳּדַכי�כ:�ָעָׂשר�ְלֹחֶדׁש�ֲאָדר�ִׂשְמָחה�ּוִמְׁשֶּתה�ְויֹום�טֹוב�ּוִמְׁשֹלַח�ָמנֹות�ִאיׁש�ְלֵרֵעהּו
�ַהֶּמֶל �ְמִדינֹות �ְּבָכל �ֲאֶׁשר �ַהְּיהּוִדים �ָּכל �ֶאל �ְסָפִרים �ַוִּיְׁשַלח �ָהֵאֶּלה �ַהְּדָבִרים ְך�ֶאת

�ְלַקֵּים�ֲעֵליֶהם�ִלְהיֹות�עִׂשים�ֵאת�יֹום�ַאְרָּבָעה�ָעָׂשר�כא:�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ַהְּקרֹוִבים�ְוָהְרחֹוִקים
�ְוָׁשָנה �ָׁשָנה �ְּבָכל �ּבֹו �ָעָׂשר �ֲחִמָּׁשה �יֹום �ְוֵאת �ֲאָדר �ְלֹחֶדׁש �ָבֶהם�כב: �ָנחּו �ֲאֶׁשר �ַּכָּיִמים

ר�ֶנְהַּפְך�ָלֶהם�ִמָּיגֹון�ְלִׂשְמָחה�ּוֵמֵאֶבל�ְליֹום�טֹוב�ַלֲעׂשֹות�ַהְּיהּוִדים�ֵמאְיֵביֶהם�ְוַהֹחֶדׁש�ֲאֶׁש
�ָלֶאְביִנים �ּוַמָּתנֹות �ְלֵרֵעהּו �ִאיׁש �ָמנֹות �ּוִמְׁשֹלַח �ְוִׂשְמָחה �ִמְׁשֶּתה �ְיֵמי �אֹוָתם �ְוִקֵּבל�כג:

�ֲאֵל �ָמְרֳּדַכי �ָּכַתב �ֲאֶׁשר �ְוֵאת �ַלֲעׂשֹות �ֵהֵחּלּו �ֲאֶׁשר �ֵאת �יֶהםַהְּיהּוִדים �ֶּבן�כד: �ָהָמן �ִּכי
�ַהּגֹוָרל� �הּוא �ּפּור �ְוִהִּפל �ְלַאְּבָדם �ַהְּיהּוִדים �ַעל �ָחַׁשב �ַהְּיהּוִדים �ָּכל �צֵרר �ָהֲאָגִגי ַהְּמָדָתא

�ָהָרָעה�ֲאֶׁשר�כה:�ְלֻהָּמם�ּוְלַאְּבָדם �ּוְבבָאּה�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�ָאַמר�ִעם�ַהֵּסֶפר�ָיׁשּוב�ַמֲחַׁשְבּתֹו
�ַה �ַעל �ָהֵעץָחַׁשב �ַעל �ָּבָניו �ְוֶאת �אתֹו �ְוָתלּו �ראׁשֹו �ַעל �ְּיהּוִדים �ַלָּיִמים�כו: �ָקְראּו �ֵּכן �ַעל

ָהֵאֶּלה�פּוִרים�ַעל�ֵׁשם�ַהּפּור�ַעל�ֵּכן�ַעל�ָּכל�ִּדְבֵרי�ָהִאֶּגֶרת�ַהּזאת�ּוָמה�ָראּו�ַעל�ָּכָכה�ּוָמה�
ֵליֶהם�ְוַעל�ַזְרָעם�ְוַעל�ָּכל�ַהִּנְלִוים�ֲעֵליֶהם�ְוֹלא��ִקְּימּו�ְוִקְּבלּו�ַהְּיהּוִדים�ֲעכז:�ִהִּגיַע�ֲאֵליֶהם

�ְוָׁשָנה �ָׁשָנה �ְּבָכל �ְוִכְזַמָּנם �ִּכְכָתָבם �ָהֵאֶּלה �ַהָּיִמים �ְׁשֵני �ֶאת �עִׂשים �ִלְהיֹות �ַיֲעבֹור �כח:
ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�ְוִעיר�ְוַהָּיִמים�ָהֵאֶּלה�ִנְזָּכִרים�ְוַנֲעִׂשים�ְּבָכל�ּדֹור�ָודֹור�ִמְׁשָּפָחה�ּוִמְׁשָּפָחה�

�ִמַּזְרָעם �ָיסּוף �ֹלא �ְוִזְכָרם �ַהְּיהּוִדים �ִמּתֹוְך �ַיַעְברּו �ֹלא �ָהֵאֶּלה �ַהּפּוִרים �ִויֵמי �ָוִעיר �כט:
�ִאֶּגֶרת� �ֵאת �ְלַקֵּים �ּתֶקף �ָּכל �ֶאת �ַהְּיהּוִדי �ּוָמְרֳּדַכי �ֲאִביַחִיל �ַבת �ַהַּמְלָּכה �ֶאְסֵּתר ַוִּתְכּתב

�ַהּז �ַהֵּׁשִניתַהֻּפִרים �את �ּוֵמָאה�ל: �ְוֶעְׂשִרים �ֶׁשַבע �ֶאל �ַהְּיהּוִדים �ָּכל �ֶאל �ְסָפִרים �ַוִּיְׁשַלח
�ֶוֱאֶמת �ָׁשלֹום �ִּדְבֵרי �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַמְלכּות �ְמִדיָנה �ָהֵאֶּלה�לא: �ַהֻּפִרים �ְיֵמי �ֵאת �ְלַקֵּים

�ְו �ַהְּיהּוִדי �ָמְרֳּדַכי �ֲעֵליֶהם �ִקַּים ֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה�ְוַכֲאֶׁשר�ִקְּימּו�ַעל�ַנְפָׁשם�ִּבְזַמֵּניֶהם�ַּכֲאֶׁשר
��:�ּוַמֲאַמר�ֶאְסֵּתר�ִקַּים�ִּדְבֵרי�ַהֻּפִרים�ָהֵאֶּלה�ְוִנְכָּתב�ַּבֵּסֶפרלב:�ְוַעל�ַזְרָעם�ִּדְבֵרי�ַהּצֹומֹות�ְוַזֲעָקָתם

��

�י �ַהָּיםאפרק �ְוִאֵּיי �ָהָאֶרץ �ַעל �ַמס �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך ��ַוָּיֶׂשם �ָתְקּפֹו�ב: �ַמֲעֵׂשה �ְוָכל
�ִּדְבֵרי� �ֵסֶפר �ַעל �ְּכתּוִבים �ֵהם �ֲהלֹוא �ַהֶּמֶלְך �ִּגְּדלֹו �ֲאֶׁשר �ָמְרֳּדַכי �ְּגֻדַּלת �ּוָפָרַׁשת ּוְגבּוָרתֹו

ִּכי�ָמְרֳּדַכי�ַהְּיהּוִדי�ִמְׁשֶנה��ג�]�פסוק�הבא�בקול�רםיםהקהל�אומר[�:ַהָּיִמים�ְלַמְלֵכי�ָמַדי�ּוָפָרס
��:ְלַעּמֹו�ְודֵבר�ָׁשלֹום�ְלָכל�ַזְרעֹוֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ְוָגדֹול�ַלְּיהּוִדים�ְוָרצּוי�ְלרב�ֶאָחיו�ּדֵרׁש�טֹוב�ַלֶּמֶלְך�

��

u��
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 ד"בס
��
  

 אגדהשער�ה
��

�

הרקע
למלכות
אחשורוש�


 

þõî½− îë  
ñëë ³î×ñô ñ¾ íõî½ ñ¼ .ñëñë³í ¼îðôî öîë¾ì í¾¼ −ô.  

íñîñ−íî í³¾ô þê®¾ñë µþ¼ ¼îðô .¾ íþš ó¾ íôîíñíë îñ óþè.  
½þšî ñõò êîí ¼³õñ µ−ê .½þõî −ðô ³î×ñôñ þë¼ öî¬ñ¾íî.  
¾èþò ëñë −½þõí ¾î−þð þðò íô .¾ðšôí ³−ë ³−−òë ñ¼ þ−í®í ¹î½ëñ −ôî.  

íêò¾ë íï ñ× ñ¼ ñ×³½í −ô .íêõší î® ê−®îíñ èêð µ−êî.  
��

�גלות�בבל �
מסעירים�העולם�עובר�אירועים��.סיפור�המגילה�מתרחש�בתקופה�סוערת�בתולדות�עמנו

�העל- �מעצמות �בין �ניטש �ממושך ��מאבק �בכיפה, �השלטון �על �של�, �גל �עימו ומביא
�מלחמות �כיבושים, �שלטונות, �וחילופי �ואמיתי. �ישר �במבט �כל�, �כיצד �לראות ניתן

�-בדקדוק�מיוחד�'�כולם�מכוונים�ביד�ה,�המהלכים�העולמיים�סובבים�סביב�נקודה�אחת
��.ישראלעם�למען�הנהגתם�של�

��
�ה �זו �היתה �הראשון �המקדש �בית �חורבן �שבין �ג[תקופה �שנת �העולם ח"של' �-�]לבריאת

��.]ח"ת'�ג[לבניינו�של�בית�המקדש�השני�
� �

ונשאר�קיים�ארבע�מאות�,�ה"בית�המקדש�הראשון�נבנה�על�ידי�שלמה�המלך�ע,�כידוע
�שנים �ועשר �הקב. �שהחריב �גרמו �המקדש"ועוונותינו �בית �את �ה �בבל�, �מלכות �ידי על

��.נבוכדנצרה�עמד�המלך�העריץ�כשבראש,�הרשעה
��

�גנבוכדנצר �בשנת �לשלטון �"שי'�עלה �]3,319[ט ,� �מכן �לאחר �ישראל�-ושנה �לארץ �עלה
גרמו�עוונותינו�והוא�החריב�את�בית�,��שנים�נוספות18כעבור�.�והכניע�את�המלך�יהויקים

וגם�את�כלי�המקדש�,�כשהוא�לוקח�עימו�בשבי�את�המלך�צדקיהו�ועוד�עם�רב,�המקדש
��.�בזז�והביא�עימו�לבבל-ים�והיקרים�הקדוש

��
�בעריצות�וביד�רמה�על�עמים�ומדינות�נבוכדנצרהשתלט�,�כבר�בשנות�שלטונו�הראשונות

�רבות �אדירה, �על �למעצמת �בבל �את �והפך �בעולם�, �ובחלחלה �ברטט �נישא �שמה אשר
אלא�שדווקא�!�?פול�אי�פעםתי,�שאימפריה�חזקה�ואדירה�זו,�מיןמי�יכול�היה�להא.�כולו
�בבל�-בעוד�שבעים�שנה�,�כי�בעתיד�הלא�מאוד�רחוק,�ידעו�בוודאות�גמורה,��ישראלעם

��:שכך�ניבא�ירמיהו�הנביא�ואמר,��נפול�תיפול-המעצמה�האדירה�
���
:�ְוָעְבדּו�ַהּגֹוִים�ָהֵאֶּלה�ֶאת�ֶמֶלְך�ָּבֶבל�ִׁשְבִעים�ָׁשָנה,�ְוָהְיָתה�ָּכל�ָהָאֶרץ�ַהּזאת�ְלָחְרָּבה�ְלַׁשָּמה"

��ִכְמֹלאות�ִׁשְבִעים�ָׁשָנה�ֶאְפֹקְוָהָיה �ָּבֶבל �ֶמֶלְך �ַההּוא�ְנֻאם�הד�ַעל �ַהּגֹוי �ְוַעל ֶאת�ֲעֹוָנם�ְוַעל�'
��)כהירמיה�(...".�תֹו�ְלִׁשְממֹות�עֹוָלםְוַׂשְמִּתי�ֹא,�ֶאֶרץ�ַּכְׂשִּדים

��
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�נאמר �"ועוד �ה: �ָאַמר �ֹכה �ִּכי ,'� �ֶאְפֹקִּכי �ָׁשָנה �ִׁשְבִעים �ְלָבֶבל �ְמֹלאת ��ֶאְתֶכםדְלִפי ִתי�ַוֲהִקֹמ,
��)�כט�יירמיה(".�ֲעֵליֶכם�ֶאת�ְּדָבִרי�ַהּטֹוב�ְלָהִׁשיב�ֶאְתֶכם�ֶאל�ַהָּמקֹום�ַהֶּזה

��

�זו �נבואה �על �שמעו �בבל �מלכי �גם �ממלכתם, �לעתיד �מאוד �וחששו �בחשש�. �ציפו הם
��.�וניסו�לקוות�בכל�ליבם�שהנבואה�לא�תתממש,�לראות�האם�וכיצד�תתקיים�נבואה�זו

� �
�עב �שניםחלפו �רו �נבוכדנצר, �מלך �בהן �רמה�במשך ��שנה�45ביד ,� �בנו �מלך ֱאִויל�אחריו

��שנה�23ְךרֹוַדְמ �בלשצאר, �בנו �מלך �ולאחריו �בלשצאר. �של �למלכותו �שנתיים ,�כעבור
ובראש�מלכות�מדי�ופרס�עמדו�,�נערכה�מלחמה�קשה�בין�מלכות�בבל�למלכות�מדי�ופרס

�בדיוק�,כי�הנה�לפי�החשבון,�לחמה�זובלשצאר�היה�מלא�חששות�במ.�דריוש�וחתנו�כורש
��!כעת�מלאו�לבבל�שבעים�שנה

� �
והוא�הצליח�לדכא�ביד�רמה�,��ההצלחה�האירה�לו�פנים-אלא�שחששותיו�הלכו�ונמוגו�

�ומדי �פרס �חילות �את �שנה! �שבעים �לבבל �מלאו �בו �ביום �דווקא �ניצחון�, �בלשצאר נחל
הלוא�בדיוק�:�וחשב�לעצמושיכור�ניצחון�התהלך�בלשצאר�!�מזהיר�במלחמתו�נגד�דריוש

והנה�קרה�ההיפך�הגמור�,�היתה�ממלכתי�צריכה�ליפול,�לפי�נבואתו�של�ירמיהו,�ביום�זה
�ניצחתי- �זה �ביום ��דווקא �בתקפו! �עדיין �שמזלנו �אלא �זאת �אין �לא�, �ירמיה ונבואת

�לא�תתממש �ואף �התממשה �ישראל, �ניצחה�את�אלוהי �עבודת�האלילים�שלנו �כי חס�,
��.ושלום

��

�צארמשתה�בלש �
,�החליט�בלשצאר�לעשות�משתה�של�שמחה�והוללות�לעבודה�זרה,�לאור�המסקנה�הזאת

�במלחמה �הגדול �לניצחון �הצבא�שהביאו �שרי �עם�כל �יחד �זה�ציוה�בלשצאר�. במשתה
�בהם �ולהשתמש �המקדש �כלי �את �להביא �ח, �האלוה �של �כוחו �שתש �ו"להראות ואין�,

�קדשו �לחוש�לקדושת�כלי �אל�המשתה�כל�כ. �הובאו �הזהב�והכסף�אשר�הוציא�ואכן לי
,�ושתו�בהם�המלך�ושריו�ונשיו�ופלגשיו,�בירושלים'��מן�ההיכל�אשר�במקדש�הנבוכדנצר

�והשתכרו �התהוללו �זרה, �לעבודה �והיללו �שבחו �אלוהי�, �על �כביכול �התגברה אשר
��.ישראל

��

�יד�מן�השמים �
�יצאושמים�ן�המ:�והנה�קרה�דבר�מופלא�ונורא,�עוד�הם�יושבים�ומתהוללים�במסיבתם

�-המלך�בלשצאר�.�וכתבו�מספר�מילים�על�הקיר�שבארמון�המלך,�אצבעות�של�יד�אדם
מיד�.�ושיניו�נקשו�זו�לזו�באימה�ופחד,�מחשבותיו�התבלבלו,�פניו�חוורו,�נבהל�עד�מאוד

,�מי�שיקרא�כתב�זה�ויגיד�את�פתרונו:�קרא�הוא�בקול�גדול�לכל�חכמיו�ויועציו�ואמר�להם
�ובשליש�המלכות�ימשול,�ארווורביד�הזהב�אתן�על�צו,�אלביש�אותו�בגד�ארגמן נכנסו�!

ראה�בלשצאר�שאין�.�כל�חכמי�בבל�ולא�ידעו�לקרוא�את�הכתב�ולא�להגיד�את�הפתרון
��.ובהלתו�הלכה�וגדלה,�שום�תקוה�שידע�את�הדבר

��

� �המלכה �נכנסה �אז �-או �נבוכדנצר�אשת ,� �בלשצאר �של �למלך-סבתו ��ואמרה אדוני�:
�המלך �תיבהל, �אל ,� �במלכותךיש �אחד �איש �ה, �רוח �אשר �בקרבו' �כחכמת�, וחכמתו

�המלאכים �את�חכמתונבוכדנצרו. �מאוד �העריך ��עצמו �כל�, �וראש�על �לשר ומינה�אותו
הובא�דניאל�לפני�.�והוא�בודאי�יוכל�לפתור�את�חידתך,�שמו�הוא�דניאל.�יועציו�וחכמיו

ש�בך�חכמה�אשר�י,�אתה�הוא�דניאל�אשר�שמעתי�שמעך�הטוב:�אמר�לו�המלך,�המלך
בשליש�מלכותי�,�ואכבד�אותך�בכבוד�גדול,�אנא�פתור�לי�את�חידתי,�יתירה�ורוח�אלוקים

��.ובגדי�ארגמן�תלבש,�תמלוך
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�פתרון�החידה �
�דניאל �לו �אמר �לאחרים: �את�מתנותיך�תן �לא�איש�מתנות�אנכי, �פתרון�, אך�דע�לך�כי
�הוא �כך �חידתך :� �אביך �לאבי �רב �וחוזק �גדולה �נתן �נבוכדנצרהאלוקים �כל�, �אשר עד

�פיו �למוצא �וחרדו �פחדו �העמים �רומם. �וברצונו �השפיל �ברצונו �וברצונו�, �המית ברצונו
להשפילו�על�'�ולכן�החליט�ה,�ה�והיה�מרשיע�דרכיו�מאוד"והנה�רם�לבבו�על�הקב.�החיה

� �שנים �שבע �במשך �הארץ �לחיית �אותו �והפך �מגדולתו �אותו �שהוריד �שמסופר�(ידי כפי
�פרק �דניאל �בספר �)�דבאריכות �והנה�אתה�ידעת�את�כל�זאת. ובכל�זאת�לא�לקחת�מוסר�,

�מן�השמים�ןלכ.�מהםיוהוצאת�את�כלי�בית�המקדש�והתהוללת�ע,�ה"והתגאית�על�הקב
ואבאר�לך�את�,�"ְמֵנא�ְמֵנא�ְתֵקל�ּוַפְרִסין":�יצאה�כמין�פיסת�יד�שכתבה�על�כותל�ביתך�כך

.�וראה�שהושלמו�ותמו�שנותיה,�ת�בבלאת�ימי�מלכו'��ה]ָסַפר[�מנה�-�ְמֵנא:�פירוש�המילים
�פעמיים�-�ּוַפְרִסין.�ונמצאת�חסר�מכל�צדקה�ומעשים�טובים,�את�מעשיך'��שקל�ה-�ְתֵקל
כמבואר�בספר�(.�ומדי'�פרס'ונתן�אותה�למלכות�,�את�מלכותך'��ה]ָחַתך['�ָפַרס'היינו�ש',�פרס'

�)דניאל�פרק�ה �
��

�סופו�של�בלשצאר �
�דניאל �כורש�,נבהל�בלשצאר�מאוד�מדברי �הלילה�הזה�עלול�הוא�ליפול�בידי �כי �והבין

�ודריוש ואף�,�הוא�החליט�לבצר�היטב�את�ארמונו�בשמירה�הדוקה,�כצעד�הגנה�ראשון.
�הכריז �יומת�מיד, �שיכנס�הלילה�הזה�לארמון �כל�מי �כי .�אפילו�אם�יאמר�שהוא�המלך,

�מעיים �בקלקול �בלשצאר �נתקף �הלילה �במשך �והנה �לנ, �לצאת �בדחיפות ,�קביווהוצרך
�בחוץ �אם �כי �הטרקלין �בתוך �להתפנות �המלכים �דרך �שאין �אלא �לצאת�, �מיהר ולכן

�מארמונו �בצורה�פלאית�וניסית. �לב�ליציאתו, �לא�שמו �שומרי�הארמון אך�כאשר�רצה�,
.�אני�המלך,�אני�המלך:�התחיל�בלשצאר�לצעוק.�הרגישו�בו�ותפסוהו�כדי�להורגו,�לחזור

�פקודתו �אך�לפי �מידאף�אחד�לא�שעה�לדב, �והרגוהו �ריו �כל�אויביך�ה. �יאבדו �'כן שיר�(.
��)ג"השירים�רבה�פ

��

ומלכי�מדי�,�הבין�שבודאי�יתקיימו�דברי�דניאל,�אחד�מעבדי�המלך�שראה�כי�מת�המלך
� �ודר-ופרס �ושי�כורש �לגדולה, �יעלו �לה. �בעצמויכדי �אליהם �ללכת �החליט �מהם �נצל

�מת�בלשצאר �להם�כי �ולספר �מעם�את�הדברים�הללומיד�כשו. �כורש�ודריוש�אל�, באו
��)יוסיפון(�.כולל�כל�בני�משפחתו�של�בלשצאר,�וציוו�את�חייליהם�להרוג�את�כולם,�הארמון

� �
�נאמן�בבריתו�וקיים�במאמרו �

ביד�'�דבר�הכ,�בדיוק�במלאת�לה�שבעים�שנה,�כך�הגיע�סופה�של�מלכות�בבל�הרשעה
�הנביא �ירמיה �ֶאְפֹק": �ָׁשָנה �ִׁשְבִעים �ִכְמֹלאות �ַעְוָהָיה �ְוַעד �ָּבֶבל �ֶמֶלְך �ְנֻאם�ל �ַההּוא �ַהּגֹוי ל

��...".'ה
��

יעלו�לירושלים�ויבנו�את�,��האם�בשנה�זו�אף�הגיע�הזמן�שבו�ִיָּפְקדּו�עם�ישראל-ואולם�
ד�ִּכי�ְלִפי�ְמֹלאת�ְלָבֶבל�ִׁשְבִעים�ָׁשָנה�ֶאְפֹק":�הלוא�כאמור�התנבא�ירמיהו�אף?�בית�המקדש

��)�כט�יירמיה(�".ת�ְּדָבִרי�ַהּטֹוב�ְלָהִׁשיב�ֶאְתֶכם�ֶאל�ַהָּמקֹום�ַהֶּזהִתי�ֲעֵליֶכם�ֶאַוֲהִקֹמ,�ֶאְתֶכם
��

ולא�,�כאשר�נוכחו�לראות�כי�בשנה�זו�לא�חזרו�ישראל�לאדמתם.�שאלה�זו�העסיקה�רבים
�בית�המקדש�להיבנות �החל �רבים, �תמיהה�ומבוכה�רבה�בקרב �הדבר �עורר �שניסו�. היו

�הנבואה�ולערוך�חשבונות �את�דברי �היא�תתממש�להבין �הנביא�[�כיצד�ומתי �שאומר וכפי

אך�.�..."�]אל�ירמיה�הנביא'�מספר�השנים�אשר�היה�דבר�ה,�אני�דניאל�בינותי�בספרים:�")דניאל�ט�ב(דניאל�
ה�חלילה�עזב�את�ישראל�ואינו�חפץ�יותר�להחזירם�"שהקב,�היו�רשעים�שרצו�להבין�מכך

��.לממלכתם�ולתפארתם
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�שהקב �בבריתו"ה�"אך�כמובן �"�וקיים�במאמרונאמן �בדיוק�, �הנבואה�התקיימו וכל�דברי
,�אינן�מתייחסות�למלכות�בבל,�"ִׁשְבִעים�ָׁשָנהְמֹלאת�ְלָבֶבל�ִּכי�ְלִפי�"אלא�שהמילים�.�נמרץ

�הרשעה[כי�אם�לגלות�בבל� �בבל �מלכות �ידי �על �אדמתם �מעל �ישראל �גלו �שבה ויוצא�.�]התקופה
�שלמעשה �מה, �לשלושה �התייחס �שנה �השבעים �נפרדחשבון �באופן �לכים �למלכות�.א:

��.�לחורבן�בית�המקדש.ג.��לגלות�בבל.ב.��בבל
��

�בבל  .א �עלייתהמלכות �מאז �שנה �שבעים �כעבור ��נפלה �לעיל, �כמסופר ובכך�,
�"התקיימה�הנבואה �ָּבֶבל�ְוַעל�ַהּגֹוי�ְוָהָיה�ִכְמֹלאות�ִׁשְבִעים�ָׁשָנה�ֶאְפֹק: ד�ַעל�ֶמֶלְך

��)ירמיה�פרק�כה(...".�'ַההּוא�ְנֻאם�ה
�גלות�בבל  .ב �כורש[�נמשכה�שבעים�שנה �הכרזת �ועד �יהויקים �לעלות�מגלות �שאפשר

ִּכי�ְלִפי�":�ובכך�התקיימה�הנבואה,�]סופר�להלןמכ,�לירושלים�ולבנות�את�בית�המקדש
ִתי�ֲעֵליֶכם�ֶאת�ְּדָבִרי�ַהּטֹוב�ְלָהִׁשיב�ַוֲהִקֹמ,�ד�ֶאְתֶכםְמֹלאת�ְלָבֶבל�ִׁשְבִעים�ָׁשָנה�ֶאְפֹק

 )�כט�יירמיה(�".ל�ַהָּמקֹום�ַהֶּזהֶאְתֶכם�ֶא
�  .ג �המקדש �שנחרבבית �מאז �שנה �שבעים �כעבור �רק �נבנה �בפועל �התקיים�, וכך

��)דניאל�ט�ב(�."ָׁשָנה�ִׁשְבִעים�ְירּוָׁשַלִם�ְלָחְרבֹות�ְלַמֹּלאות:�"הפסוק
��

��...איך�וכיצד�התגלגלו�הדברים,�ועתה�נשוב�ונראה
��

�תולדות�ושתי �
� �שתים �בגיל �בת �היתה �עשרהלבלשצאר �ושתי, �ששמה �מת�. �שבו �בלהות �ליל באותו

�אביה ,� �במיטתהושתיהיתה ��ישנה �וצעקות�, �קולות �לשמע �בבהלה �התעוררה ולפתע
�נוראיות �אביה. �של �כסאו �אל �בבהלה �רצה �מיד �דריוש�, �יושב �היה �כבר �הכסא �על אך

�הפרסי �המלך �לרגליו. �נפלה �היא �אביה, �בלשצאר �שהוא �היתה �סבורה �כי �שהיה�, כיון
�חושך �ראה�אותה�דריוש�ריחם�עליהכש. �וציוה�שלא�להורגה, הוא�הביא�אותה�עימו�.
��)�תתרמט�אסתר�אילקוט�שמעוני(.�וכעבור�שש�שנים�נישאה�למלך�אחשורוש,�לפרס

�� �
�נדרו�של�דריוש �

�עמו �שנעשה �הגדול �הנס �את �דריוש �כשראה �ועבדיו�, �שריו �ידי �על �בלשצאר שנהרג
צאר�נהרג�על�עוון�ביזוי�וחילול�כלי�בית�כי�בלש,�אין�ספק�בדבר:�חשב�בליבו,�בפקודתו
יצווה�לבנות�את�בית�,�שמיד�כשישב�על�כסא�המלכות,�ובאותה�שעה�נדר�נדר.�המקדש

��!המקדש�ולהחזיר�לשם�את�כלי�המקדש
��

�מחשבותיכם �כמחשבותי �לא �ה,אך �ז.'�אמר �הו�בשעה �מאת �הקצוב �הזמן �הגיע '��טרם
�ישראל�לאדמתם �שיחזרו ,� �,אל�רק�בשנה�השניה�למלכותו�את�ישרכבש�נבוכדנצרשכן

��.ה�כי�לעת�עתה�ישכח�דריוש�את�נדרו"ולכך�סיבב�הקב
��

�ברוך�שומר�הבטחתו �
��.עברה�חלפה�שנה

��
�הסיבות"הקב �העילות�וסיבת�כל �ה�עילת�כל �וקיים�במאמרו, �בבריתו �נאמן חישב�את�,
וכעת�עם�,�לשעבוד�ישראל�על�ידי�בבלשאכן�בדיוק�בשנה�זו�הושלמו�שבעים�שנה�,�הקץ
עדיין�לא�תמו�שבעים�שנה�מאז�שנחרב�,�אלא�שמאידך.�אל�צריכים�לחזור�לירושליםישר

�בית�המקדש �כאמור, �כי �בזמן�-בית�המקדש�נחרב�שמונה�עשרה�שנה�לאחר�הכיבוש�,
ה�את�הענין�בצורה�כזאת�שבשנה�זו�אכן�יחזרו�עם�"ולכן�סיבב�הקב.�גלות�המלך�צדקיהו
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אלא�רק�,�אך�לא�ימשיכו�בבנייתו,�המקדשישראל�לירושלים�ויבנו�את�היסודות�של�בית�
�נוספ �שמונה�עשרה�שנה �עוד �ותכעבור �מכונו, �בית�המקדש�על �יוקם �אז �יתקיימו�, וכך

�ב"�יא�עמגילה(�.ושבעים�שנות�חורבן�בית�המקדש,�בדיוק�שבעים�שנות�גלות .�דניאל�ט�ובמפרשים,
�)48א�עמוד�"י�שליטשלמה�בניזר'�ג�מזכה�הרבים�ר"סדר�הדורות�הקצר�להרה.�י�עזרא�א�א"רש �

� �
��.נמשיך�ונתבונן�כיצד�זה�התרחש

��
�הכרזת�כורש �

�דר �חכםילמלך �יהודי �יועץ �היה �וש �שאלתיאל, �בן �זרובבל �ששמו �אותו�, �אהב והמלך
כשטוב�לב�,�עת�רצוןשפעם�אחת�ב.�כי�היה�נהנה�מאוד�מחכמתו�ותבונתו,�אהבה�גדולה
,�!"ואמלא�בקשתך,�פוץבקש�ממני�כל�דבר�אשר�תח:�"אמר�לזרובבל�אהובו,�המלך�עליו

�זרובבל �לו �"ענה �לה: �נדרת �אשר �הנדר �את �המלך �אדוני �יזכור �השמים' �אלוקי אתה�,
�וכורש�המלך�רעך �אל�מקומם, �מקדשו �ולהשיב�את�כלי �לבנות�את�ביתו ולשחרר�את�,

�גלות�עם�ה �ולשלחם�לשלום�לעבוד�את�ה' �עליו' �בבית�מקדשו�אשר�נקרא�שמו למען�,
�בע �השמים �אלוקי �אל �מלכותויתפללו �ובעד �המלך �ד �לאלוקי�כ, �הנדר �לאֵחר �אין י

��!"השמים
��

המליך�אותו�תחתיו�,�הוא�קרא�לכורש�חתנו.�יוש�ולקח�את�הדברים�לליבושמע�זאת�דר
��)יוסיפון(�.ואף�בקש�ממנו�להיות�אחראי�על�בניית�בית�המקדש,�בחייו
��

,�י�ממלכתולכל�יהוד,�בכתב�ובעל�פה,�הוציא�כורש�כרוז,�ואכן�בשנה�הראשונה�למלכותו
�לירושלים�לבנות�את�בית�המקדש �ויעלו �שיקומו �הוא�אף�הודיע�בכרוז. �יהודי�אשר�, כי

כדי�,�אנשי�מקומו�מתבקשים�לנדב�לו�כסף�ורכוש,�אין�לו�די�כסף�כדי�לעלות�לירושלים
��:כמו�שנאמר�בתחילת�ספר�עזרא.�'שיוכל�לעלות�ולסייע�בהקמת�בית�ה

� �
��ָּפַרס�ִלְכלֹות�ְּדַבר�הּוִבְׁשַנת�ַאַחת�ְלכֹוֶרׁש�ֶמֶלְך" �ִיְרְמָיה' �ִמִּפי �ֵהִעיר�ה, ֶרׁש�ֶמֶלְך�ֶאת�רּוח�ֹּכ'

�ְוַגם�ְּבִמְכָּתב�ֵלאֹמ �רָּפַרס�ַוַּיֲעֶבר�קֹול�ְּבָכל�ַמְלכּותֹו �ֹּכֹּכ: �ָּפַרס�ֹּכה�ָאַמר ל�ַמְמְלכֹות�ֶרׁש�ֶמֶלְך
ִמי�:�ְבנֹות�לֹו�ַבִית�ִּבירּוָׁשַלם�ֲאֶׁשר�ִּביהּוָדהֱאֹלֵהי�ַהָּׁשָמִים�ְוהּוא�ָפַקד�ָעַלי�ִל'�ָהָאֶרץ�ָנַתן�ִלי�ה

ֱאֹלֵהי�ִיְׂשָרֵאל�'�ָבֶכם�ִמָּכל�ַעּמֹו�ְיִהי�ֱאֹלָהיו�ִעּמֹו�ְוַיַעל�ִלירּוָׁשַלם�ֲאֶׁשר�ִּביהּוָדה�ְוִיֶבן�ֶאת�ֵּבית�ה
�ִּבירּוָׁשָלם �ֲאֶׁשר �ָהֱאֹלִהים �הּוא �ַהְּמֹק: �ִמָּכל �ַהִּנְׁשָאר �ֲאֶׁשְוָכל �ְיַנְּׂשאּוהּו�מֹות �ָׁשם �ָגר �הּוא ר

��".מֹו�ְּבֶכֶסף�ּוְבָזָהב�ּוִבְרכּוׁש�ּוִבְבֵהָמה�ִעם�ַהְּנָדָבה�ְלֵבית�ָהֱאֹלִהים�ֲאֶׁשר�ִּבירּוָׁשָלםַאְנֵׁשי�ְמֹק
� �

� �לירושלים �עלו �זו �בשנה ��יהודים42,360אכן �והטף, �הנשים �מלבד �את�, �עימם ולקחו
�רכושם �אנ, �להם �שנידבו �נוסף �רכוש �עם �מקומםיחד �שי �בית�, �בבניית �להתחיל כדי
,�נבוכדנצרהמלך�כורש�בעצמו�הוציא�אף�הוא�את�כלי�בית�המקדש�אשר�לקח�.�המקדש
�במספר5,400 ��כלים �לירושלים, �עימו �שיקחם �לדניאל �שהוא�.והביאם �הבטיח �כן �כמו

��.ישלם�את�שכר�הפועלים
��

�שמחה�והודיה�בירושלים �
ישוע�בן�יוצדק�,�ראשי�העם.�בירושליםבחודש�תשרי�של�אותה�שנה�היתה�שמחה�גדולה�

וכך�חגגו�את�,�עוד�טרם�שנבנה�בית�המקדש�עצמו',�בנו�מזבח�לה,�וזרובבל�בן�שאלתיאל
�הסוכות�כמשפטו �חג �קרבנות�הפרים�והכבשים�המיוחדים�לו, �עם�מספר �היום�. מאותו

בד�בבד�היו�עושים�מאמצים�רבים�.�המשיכו�בהקרבת�הקרבנות�דבר�יום�ביומו,�והלאה
�כנות�מרובותוה :�הם�שכרו�בעלי�מלאכה�שונים.�כדי�להתחיל�לבנות�את�בית�המקדש,
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לאחר�כחצי�שנה�בחודש�אייר�רצו�להעמיד�.�והביאו�ארזים�מן�הלבנון,�ָחָרשים,�חוצבים
ניגנו�ושוררו�,�הלויים�עמדו�בדוכנם,�מעמד�גדול�היה�זה.�את�היסודות�לבנין�בית�המקדש

עת�,�יתברך'�הריעו�תרועה�גדולה�בהלל�ובהודיה�להוכל�העם�,�ה"את�שירי�דוד�המלך�ע
�יוסד�יסוד�בית�המקדש �קולות�התרועה�והשמחה. �של�הזקנים, �בקולות�הבכי ,�התערבו

�בתפארתו �וזכרו�את�בית�המקדש�הראשון �אשר�ראו �יגעזרא(כמו�שנאמר�. �")�ג �ָהָעם�: ְוֵאין
�ַהִּׂשְמָחה �ְּתרּוַעת �קֹול �ַמִּכיִרים �ָהָעם, �ְּבִכי �ְוַהּקֹול�,ְלקֹול �ְגדֹוָלה �ְּתרּוָעה �ְמִריִעים �ָהָעם �ִּכי

��".ִנְׁשַמע�ַעד�ְלֵמָרחֹוק
� �

�השבתת�הבניה �
יין�שהרי�לא�הושלמו�עד,�טרם�הגיע�העת�לבנות�את�בית�המקדש,�אלא�שכפי�שאמרנו
��:לגל�את�הדברים�באופן�שונהה�ג"והקב.�שבעים�שנה�לחורבנו

� �
ַוִּיְּגׁשּו�ֶאל�ְזֻרָּבֶבל�:�ֱאֹלֵהי�ִיְׂשָרֵאל'��ִּכי�ְבֵני�ַהּגֹוָלה�ּבֹוִנים�ֵהיָכל�להַוִּיְׁשְמעּו�ָצֵרי�ְיהּוָדה�ּוִבְנָיִמן"

�ְוֶאל�ָראֵׁשי�ָהָאבֹות�ַוּיאְמרּו�ָלֶהם�ִנְבֶנה�ִעָּמֶכם�ִּכי�ָכֶכם�ִנְדרֹוׁש�ֵלאֹלֵהיֶכם ַוְיִהי�ַעם�ָהָאֶרץ�...
�ַעם�ְיהּוָדה�ּוְמַבֲהִלים�אֹוָתם�ִלְב �נֹותְמַרִּפים�ְיֵדי ְוֹסְכִרים�ֲעֵליֶהם�יֹוֲעִצים�ְלָהֵפר�ֲעָצָתם�ָּכל�:
�אחשורוש[ְיֵמי�ּכֹוֶרׁש�ֶמֶלְך�ָּפַרס�ְוַעד�ַמְלכּות�ָּדְרָיֶוׁש� �של �בנו �השני ּוְבַמְלכּות�:��ֶמֶלְך�ָּפָרס]דריוש

��)ו-עזרא�פרק�ד�פסוקים�א(�".ָלםָּכְתבּו�ִׂשְטָנה�ַעל�יְׁשֵבי�ְיהּוָדה�ִוירּוָׁש�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ִּבְתִחַּלת�ַמְלכּותֹו�
� �

ומצאו�כל�,�צרה�היתה�עיניהם�בבניית�בית�המקדש,�הגויים�אשר�ישבו�סביבות�ירושלים
��.וכך�הושבתה�הבנייה�כל�ימי�מלכות�כורש.�מיני�תחבולות�להשבית�את�מלאכת�הבנייה

� �
�אגרת�שטנה�לאחשורוש �

�באחת�ממלחמותיו�של�כורש �הוא�נהרג�בקרב, .�שרווקומו�אחשואת�המלוכה�תפס�במ,
.��בניית�בית�המקדש�באופן�רשמיל�הזדמנות�זו�כדי�להשבית�אתרצו�צוררי�ישראל�לנצ

.�אגרת�שטנה�על�יושבי�יהודה�וירושלים,�בעצתו�של�המן,�ועל�כן�כתבו�הם�אל�אחשורוש
��)י"ד�כד�וברשעזרא�(.��בנו�של�המן�הרשע-י�הסופר�ְמַׁשאחד�מכותבי�האגרת�היה�ִׁש

��
�-�כי�היהודים�שעלו�מפרס�ובאו�לירושלים�,�דבר�ידוע�יהיה�למלך:�"רתוכך�היה�תוכן�האג

�בונים �הם �וחוטאת �מורדת �עיר �מיוסדות! �יהיו �והחומות �ִּתָּבֶנה �הזאת �העיר �אם הרי�,
על�זאת�,�ומשום�שאיננו�רוצים�לראות�את�בזיון�המלך.�לא�יתנו�עוד�מס,�שיושבי�יהודה

,�ונות�של�אבותיך�המלכים�הראשוניםשלחנו�והודענו�למלך�שתבקש�ותדרוש�בספר�הזכר
�ומתמיד�עיר�מורדת�ומזקת�את�המלכים�והמדינות �העיר�הזאת�היתה�מאז ,�ותמצא�כי

�בתוכה �יושביה �עושים �היו �ומרד �מימות�. �האומות �במלכי �תמיד �הם �מורדים שישראל
�העולם�מימים�קדמונים �הזאת, �נחרבה�העיר �כך �ועל �למלך. �מודיעים�אנחנו �אם�, אשר

ועם�,�הרי�שלא�יהיה�לך�חלק�בארץ�ישראל,�וחומותיה�יהיו�מיוסדים,�בנההעיר�הזאת�ת
��)עזרא�פרק�דכמסופר�ב(".�ויקחו�הכל�מידך,�ישראל�יהיו�מורדים�בך

� �
�הזכרונות �ספר �את �אחשורוש �פתח �אכן �חזקה, �עיר �הינה �ירושלים �העיר �כי ,�ומצא

�ומתרוממת �מתנשאת �ומרדנים, �סרבנים �ואנשיה �לה, �היו �חזקים �ומלכים �הגויים�א, שר
��.היו�מעלים�אליהם�מיסים,�באזור

� �
ִקְּנָאה�את�קנאת�אבותיה�ואמרה�לבעלה�,�נינתו�של�נבוכדנצר,�גם�ושתי�אשת�אחשורוש

אתה�,�ולא�נחה�דעתם�עד�שראו�אותו�הרוס,�בית�שהרסו�אבותי:�"המלך�כדברים�האלה
��)מעם�לועז�עמוד�ו�(!?רוצה�להסכים�לבנייתו
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�את�העם�שיבטלו,�ת�תשובה�לצוררי�עם�ישראלד�אגרימ�שלח�אחשורוש�,לאור�הדברים
�ממלאכתם �המקדש, �בית �בניית �מלאכת �ורשמית �סופית �הושבתה �וכך �לא�. אחשורוש

הבנייה�(�.אלא�אף�לקח�את�כלי�בית�המקדש�מידי�היהודים�ונתנם�בארמונו,�הסתפק�בזאת
�השני �דריוש �אחשורוש �של �בנו �ידי �על �מכן �לאחר �התחדשה �המ, �אסתר �של �בנה �לכהשהיה בשנה�,

�)ל�ה"מע.�עזרא�ד(�).�שנה�מחורבן�בית�המקדש70כאשר�תמו�,�השנית�למלכותו �
  

�של�אחשורוש"�יחוסו" �
�היה�אחשורוש �יש�אומרים?�מי �של�כורש�מלך�פרס, �שהיה�זה�בנו אך�הדעה�הרווחת�.

�היא�שאחשורוש�לא�היה�כלל�וכלל�מזרע�המלוכה אלא�שימש�בעבר�כשומר�הסוסים�,
הוא�הצליח�במשך�השנים�לטפס�בדרג�,��ידי�הכסף�הרב�שהיה�לוואולם�על.�של�בלשצאר

אך�מכיון�שלא�היה�.�עד�אשר�תפס�את�השלטון�בכוחות�עצמו,�המדיני�של�מלכות�פרס
ורק�בשנה�השלישית�למולכו�התיישב�,�לא�היתה�מלכותו�מספיק�יציבה,�מזרע�המלוכה

�במלכותו �הצורך �די �המגילהווזה[. �"�שפותחת �המל: �כשבת �ההם �כסא�בימים �על �אחשורוש ך
�הבירה �בשושן �אשר �מלכותו �משת. �עשה �למלכו �שלוש �הבשנת �הגמרא-�..." ��ושואלת :� כשבת�"מהו

�.."המלך �ישב, �שעכשיו �שמתבאר ,� �נאמר �"והלוא �"�למולכושלושבשנת �ש? �אלא �בשנה�באמת רק
��)י�אסתר�א�א"רש.�א"מגילה�יא�ע(�.]השלישית�נתיישב�במלכותו�די�הצורך

��

Qסיפור�מגילת�אסתר��R��
  

�


�א
פרק

�אחשורוש�שונא�ישראל �

��".ּדּו�ְוַעד�ּכּוׁש�ֶׁשַבע�ְוֶעְׂשִרים�ּוֵמָאה�ְמִדיָנהֵלְך�ֵמֹהַוְיִהי�ִּביֵמי�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�הּוא�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ַהֹּמ"
��

�ועריץ �רשע �מלך �היה �אחשורוש ,� �הרשע �מהמן �ברשעותו �נפל �כאסתר(ולא �ז �)�רבה אלא�.
�רש �את �מתארת �לא �עצמה �עותושהמגילה �בימיו, �עוד �נכתבה �שהמגילה �כיון �ידי�, על

�ואסתר �מרדכי �על�אחשורוש, �גנאי �לכתוב�בפירוש�דברי ,�ומפני�שלום�המלכות�לא�רצו
��.)מערכי�לב(וכתבו�זאת�רק�ברמזים�

��
�דומה �הדבר �למה �משל �כבשים? �עדר �מרחוק �שראה �לאריה �לו�, �לערוך �נפשו וחשקה

לצד�הכבשים�הלך�:��בעיה�שהיתה�לואלא...�מבשרם�סעודה�דשנה�ומטעמים�כאשר�אהב
�מזוי �זיןרועה �בכלי �ן �ממנו, �חשש �והאריה �עשה. �מה �בדרכו? �שנקרה �אחד �כלב ,�טרף

וכך�כשהוא�מחופש�לכלב�התחיל�להתקרב�,�לבש�את�עור�הכלב,�הפשיט�את�עורו�מעליו
�הרועה-אל�העדר� ��הנה�כעת�לא�יחשוש�ממנו �ולא�ֵידע�להזהר�ממנו, בא�אחד�ולחש�!
��...!".כי�כלב�זה�אינו�אלא�אריה,�דע�לך:�"הרועהלאוזנו�של�

��
�בהתחלה �כבר �המגילה �לנו �לוחשת �"כך :� �אחשורוש �בימי �אחשורוש-ויהי ��הוא דעו�!"

,�מגלה�פתיחות�וליברליות,�הוא�עורך�משתה�בנדיבות�לב,�אומנם�הוא�ְמֻחָּפׂש�יפה,�לכם
�ואיש �איש �כרצון �הכל �הי, �כלפי �נפלא �ויחס �מוחלט �זכויות �שוויון �הודיםעם �אל�. אבל

�לכל�זה �תאמינו �הכל�רק�תחפושת, �שונא�יהודים�גדול�הוא, �במהותו �לכם�כי �דעו וגם�,
�היהודים�היא�מוטעית �כלפי �הארת�הפנים�שלו �להפיל�אותם�בפח, .�מתוך�כוונה�ורצון

כך�,�כשם�שבסוף�צרר�את�היהודים,��מתחילתו�ועד�סופו-!"��הוא�אחשורוש-אחשורוש�"
��)ל�יב"מע.�א"עמגילה�יא�(.�ם�הואנא�יהודיולה�שיכבר�מתח
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�שהשחיר�-אחשורוש�,�אמר�רבי�יהושע�בן�קרחה:�רמוזה�רשעתו,�"אחשורוש�"-גם�בשמו�
�קדירה �כשולי �ישראל �של �פניהם �את �צער, �מרוב �פניהם �שנשתנו �דהיינו �ברכיה�. ורבי

�אמר ��את�ראשם�של�ישראל�בצום�ותעניות]החליש[שהכחיש�, �אמר. �לוי �רבי שהשקה�,
�מרים[ולענה�אותם�רוש� �עשבים �אחיו�-'�ראש'שהיה�אחיו�של�:��רבי�תחליפא�אמר].מיני

�הראשוןהחריב��נבוכדנצר�כי[�ברשעותו�נבוכדנצרשל� �המקדש �בית �את ,� �את�השביתואחשורוש
�השני �המקדש �בית �של �הבניה �מלאכת �"ונאמר, �ִבְמַלאְכּתֹוַּגם: .�!"]ַמְׁשִחית�ְלַבַעל�הּוא�ָאח�-���ִמְתַרֶּפה

�אמ �רווחכמים :� �-אחשורוש �חש�בראשו �שזוכרו �מי �הראש[�שכל �לו �אמרו�].כואב :�ועוד
�במיסים��,�בימיום�ודליםרשיכולם��נעשו�ש-אחשורוש� �שהיה�מרושש�את�אזרחיו מפני

��)א"מגילה�יא�ע.�אסתר�רבה�א�א(.�כבדים
� �

�הכסא�המלכותי �
��".ּותֹו�ֲאֶׁשר�ְּבׁשּוַׁשן�ַהִּביָרהַּבָּיִמים�ָהֵהם�ְּכֶׁשֶבת�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ַעל�ִּכֵּסא�ַמְלכ"
��

�ב �היה �אחשורוש �של �מלכותו �הבירה'כסא �שושן �הדבר', �ותמוה �מצאנו�, �לא שהרי
��?לשושן�מקום�מושבו�של�המלך�אם�כן�היאך�הגיע,�בתקופה�זו�ששושן�היתה�עיר�הבירה

��

אשר�לא�היה�דומה�לו�,�ה�היה�כסא�מיוחד�במינו"לשלמה�המלך�ע:�ל"אלא�כך�אמרו�חז
�בעו �כולולם �לו. �היו �זהב �של �מדרגות �חן�,שבע �באבני �משובצת �היתה �מדרגה �וכל

�נפלאות .� �הכסא�עמדו �צדי �בשני �זהבמגפנים�עצי .�ועל�ראש�הכסא�היתה�מנורת�זהב,
:�היה�מתחיל�לפעול�מנגנון�מיוחד�במינו,�כאשר�היה�המלך�מגיע�כדי�לעלות�על�הכסא

�מזהבארי ��ה �היה �ידו �ימיןמפושט ,� �ידו �פושט �מאלמשונשר �במלך�ו, �תומכים שניהם
,�אשר�היו�נתונים�בתוך�אריות�זהב�חלולים,�ריחות�ערבים�של�מיני�בשמים�.ומעלים�אותו

מעל��כנפיהםהנשרים�פורשים�היו��,�לראש�הכסאמגיעכשהיה�ו.�היו�מתפזרים�על�המלך
�ראשו ,� �ופותחת �העמוד �מן �יורדת �זהב �של �ויונה �את �ולוקחת �הארון �את תורה�הספר

.�ואריה�היה�מושיט�את�ידו�ונותן�הכתר�בראשו�של�המלך.�המלךוך�ידו�של�ונותנת�לת
�םטווסיוה,�םנשרים�פורחיוה,�םאריות�נוהמיה�היו,�כאשר�היו�עדים�באים�להעיד�בפניו

��.�אמת�עדותעדים�בשביל�שיעידוה�של�לבם�לחטוףכדי���זאת-ם�רצי
� �

נלקח�כסא�זה�,�באחת�המלחמות�בין�ירושלים�למצרים,�לאחר�מלכותו�של�שלמה�המלך
הכה�אותו�,�כאשר�ניסה�פרעה�לעלות�ולשבת�עליו.�בשבי�למצרים�על�ידי�המלך�פרעה

ניסה�,�לאחריו.�'נֹכהפרעה�'�הוא�כונה�מאז�.ונעשה�נכה�כל�ימי�חייו,��על�ירכואריה�הזהב
�נבוכדנצר�לשבת�עליו אך�אף�הוא�לא�ידע�את�טיבו�של�,�אשר�הגלה�את�הכסא�לבבל,

�ממכה�נבוכדנצרוסבל�,�ל�הכסא�יצא�תנין�של�כסף�והפיל�אותו�ארצהובעלותו�ע,�המנגנון
�עד�יום�מותו �זו �עוד�איש�לנסות�לעלות�על�הכסא. �לא�העיז �מאז �פרס�ומדי�, ואף�מלכי

:�)ב"ג�הי"מסכת�סופרים�פי(�אמרולקיים�מה�ש,�לא�ישבו�עליו�כלל,�אשר�הגלו�את�הכסא�לארצם
��.'על�כסאו�לא�ישב�זר'
��

�כעת �ואולם �על, �לשלטכאשר �אחשורוש �וןה �יתירה, �גדולה �להפגין �היה �דווקא�,חפץ
�משום�שלא�היה�מזרע�המלוכה �אלא�בא�ממשפחה�נחותה�ופחותה, �רצה�לבנות�, ולכן

ולכן�,�האומנים�לבניית�הכסא�נמצאו�בעיר�שושן.�לעצמו�כסא�מלכותי�כדוגמת�כסא�זה
�שם�נעשתה�מלאכת�בניית�הכסא �הכס. �לראות�כי א�גדול�משהושלמה�המלאכה�נוכחו

אי�לכך�החליט�אחשורוש�,�ולא�יוכלו�להעבירו�לעיר�הבירה�מחשש�שישבר�בדרך,�וכבד
�בשושן �בירתו �את �"לקבוע �ה. �ביד �ושרים �מלכים �'לב �הקב-" �סיבב �זאת �ה"�כל כדי�,
�להקדים�רפואה�למכה ,� �היה�באיש�יהו"שהרי �שושן�הבירהדי ועל�ידו�..."�ושמו�מרדכי,

��)ל�טו"מע.�א�תתרמו�ש�אסתר"וילק(�.�של�עם�ישראליתברך�לסובב�את�נס�הצלתם'�רצה�ה
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�משתה�אחשורוש �
�ְוָׂשֵרי� �ַהַּפְרְּתִמים �ּוָמַדי �ָּפַרס �ֵחיל �ַוֲעָבָדיו �ָׂשָריו �ְלָכל �ִמְׁשֶּתה �ָעָׂשה �ְלָמְלכֹו �ָׁשלֹוׁש ִּבְׁשַנת

��".ַהְּמִדינֹות�ְלָפָניו
��

� �ג[בשנה�השלישית�למלכותו �שנת ��מסוגו�עורך�אחשורוש�משתה�מיוחד]ה"שצ' במשך�,
שבהם�מגיעים�אל�הארמון�המלכותי�המוני�שרים�ונתינים�מכל�,��חודשים�תמימיםששהכ

��.שאין�כדוגמתווזוכים�לאירוח�מפואר�ומלכותי�,��מדינות�מלכותו127
��

�למעשה �לשלטון, �עלה �שבו �ביום �גדול �משתה �עורך �אחשורוש �היה �שנה �בכל ואולם�,
מה�הביא�אותו�.��מפואר�וראוותני�במיוחד,�הפריז�ביותר�בעריכת�משתה�ארוך-בשנה�זו�

��.�מדינית-והשניה�,��אישית-האחת�,�שתי�סיבות�עיקריות�היו�לו?�לכך
��

שהרי�,�בשנה�זו�נשא�אחשורוש�את�ושתי�לאשה.��חגיגת�הנישואין-הסיבה�האישית�היא�
והיה�על�,�12היתה�ושתי�עדיין�ילדה�קטנה�כבת�,�בעת�כיבוש�בבל�על�ידי�דריוש,�כאמור
��.וש�להמתין�עד�שתגדל�ותוכל�להינשא�לואחשור

��
�מדינית �ומבחינה �של�, �שלטונו �בביסוס �מאוד �משמעותית �הכרעה �חלה �זו בשנה

וכעת�בשנה�זו�שלחו�הם�צי�,�שכן�עד�עכשיו�היו�כמה�מדינות�שניסו�למרוד�בו,�אחשורוש
�אחשורוש�נחל�-ובקרב�שנערך�ביניהם�לבין�חיל�הים�הפרסי�,�של�אוניות�מלחמה�כנגדו

וחפץ�היה�להפגין�את�,��שמלכותו�יציבה�ומבוססת�דיהאחשורושכעת�חש�.�צחון�גדולני
��)ל�טז"מע.��תתרמוא�שמעוני�אסתר�ילקוט(.�שלטונו�קבל�עם�ועולם

��
�המה�בקשו�חשבונות�רבים �

�ז �ל�מגלים"ואולם�חכמינו �לאמ, �של�דברכי �תו �בקרב�הוא�שהביא�את�, לא�רק�הניצחון
אלא�היתה�לו�,�מלכותו�מבוססת�ואיתנה,�ר�מבעבריות,��להאמין�שדווקא�כעתאחשורוש

שגרמה�לו�כעת�לחוש�,�סיבה�חזקה�ומשמעותית�ביותר,��סיבה�נוספת�משלואחשורושל
��.ושת�גאווה�ובטחון�בשלטונו�האדירתח

� �
ורבות�העסיקה�את�,��הנביאאחשורוש�עמדה�כל�העת�נבואתו�של�ירמיהלנגד�עיניו�של�

�מחשבתו �"הלוא�כך�התנבא�ירמיה. ��ֹכה�ָאַמר�הִּכי: ,'� �ְמֹלאת�ְלָבֶבל�ִׁשְבִעים�ָׁשָנה�ִּכי ְלִפי
��)ירמיה�כט�י(".�ִתי�ֲעֵליֶכם�ֶאת�ְּדָבִרי�ַהּטֹוב�ְלָהִׁשיב�ֶאְתֶכם�ֶאל�ַהָּמקֹום�ַהֶּזהַוֲהִקֹמ,�ד�ֶאְתֶכםֶאְפֹק

� �
� �אחשורושהרהר �זו': �נבואה �תתקיים �אכן �אם �לארצם, �היהודים �כל �ויעלו �את�, יבססו

�מחדש �,מלכותם �המקדש �בית �את �את�-�ויבנו �ולערער �לפגוע �עלול �שהדבר �ספק �אין
וא�בלשצאר�הל!�?מתי�וכיצד�אמורה�הנבואה�להתקיים,�ואולם!�מלכותי�באופן�משמעותי

וכשראה�שבית�המקדש�לא�,�יק�מתי�מלאו�לבבל�שבעים�שנהמלך�בבל�עשה�חשבון�מדו
�נבנה �לראווה, �המקדש �כלי �את �והוציא �לאליליו �משתה �ערך �ה. �כך�אך �על �נענש וא

�מיידית �בחישובו! �טעה �שהוא �אלא �זאת �אין �מידי, �מוקדמת �היתה �ושמחתו �היא�! מה
��.�בדעתואחשורושכך�חכך�?'�היכן�שגה�בחשבון?�אפוא�טעותו�של�בלשצאר

��
�הברקה�נפלאה'והנה�עלתה� �במוחו' �אהה': �"הלוא�כתוב�בנבואת�ירמיהו... �ְמֹלאת�: ְלִפי

ולכן�מנה�שבעים�שנה�מעת�עלותו�של�,��בבללמלכות�ובלשצאר�חשב�כי�הכוונה,�"ְלָבֶבל
,��בבללגלותהכוונה�"�לפי�מלאת�לבבל"שהרי�!�אבל�טעות�היא�בידו.��לשלטוןנבוכדנצר

��'!כלומר�יש�למנות�את�השנים�מעת�שגלו�ישראל�לבבל
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�לאור�מסקנה�זו �ל, �'פשוט'�אלא�לערוך�חשבון�אחשורושלא�נותר�לו �הנה: לאחר�שבע�,
�איש�מעם�10,000מו�עוד�וע,�הוא�הגלה�לבבל�את�המלך�יהויכין,�רשנים�שמלך�נבוכדנצ

,�חנניה,�דניאל,�מרדכי�היהודי,�ובתוכם�יחזקאל�הנביא,�שבה�גלו�רבים�רבים�מגדולי�ישראל"�החרש�והמסגר"זוהי�גלות�[ישראל�

לכן�עלי�להוסיף�על�!��משנה�זו-ואם�כן�יש�למנות�את�מנין�השבעים�שנה�,�]מישאל�ועזריה�ועוד
�שניםחש �שבע �עוד �בלשצאר �של �בונו .� �וכורש-הנה ��דריוש �לאחר�, �לשלטון �עלו אשר

�נפילת�בלשצאר ,� �יחד ��שנים5מלכו .� ��מולך�כבר�שנתיים�תמימות-ואני �כעת. ,�ואם�כן
שהרי�כבר�חלפו�שבעים�,�כבר�חלף�זמן�הנבואה�מלהתקיים,�בשנה�השלישית�למלכותי

��.'!�ועדיין�לא�נגאלו�ישראלשנה�מגלות�בבל
� �

�כשר �אחשורושאה �להיבנות �צריך �המקדש �שבית �הזמן �חישובו[�שחלף �לא�]לפי �ועדיין
שוב�לא�,�כיון�שעברו�שבעים�שנה�ולא�נבנה�בית�המקדש:�"התגאה�בלבבו�ואמר,�נבנה

��!".יבנה�יותר
��

�בחשבון[ �טעה �הוא �אף �ואולם �לחשב, �ניסו �אשר �רבים �ועוד �טעו, �כך. �היה �החשבון �דבר �של :�ובסופו
אכן�נפקדו�עם�ישראל�בכך�שעלו�,��מלך�בבל�את�ירושליםנבוכדנצרמאז�שכבש�כעבור�שבעים�שנה�

שבה�אף�נבנה�,�הפקידה�הגדולה�יותר�ואולם�.כמובא�לעיל,�"הכרזת�כורש"רבים�לירושלים�בעקבות�
�המקדש �בית �היתה, �מש�לאחר�רק �שנה �שבעים �תמו �צדקיהוחורבעת �וגלות �המקדש �בית �ן דהיינו�,

�נוס �שנים �עשרה �שמונה �פותכעבור �אסתר, �של �בנה �השני �דריוש ��המלכהבימי �לעיל, �שבארנו �.וכפי
��])י"�והלאה�וברשב"עיין�מגילה�יא�ע(
��

��מחלל�את�כלי�המקדשאחשורוש �
�כעת ,� �האיום'כשכבר �סר �הנביא' �ירמיה �מנבואת ,� �מבוססת�אחשורושחש �מלכותו �כי
�וחזקה �ּו. �גאווה �ליבוָרָרְׂשתחושת �את �מילאו �ה ,� �העובדה�שהוא �לאור זה�שעלה�בפרט

��!�לבטל�את�מלאכת�בניית�בית�המקדשבידו�לפני�כשנתיים
��

�בגאוותו �החליט�לערוך�משתה�והילולה, �בית�המקדש�אשר�, ולהוציא�לראווה�את�כלי
ולא�יחזרו�,�כאות�ניצחון�וכהכרזה�פומבית�שהכלים�עכשיו�כבר�ברשותו,�לקח�מירושלים

�עוד�לפאר�ולשמש�בבית�המקדש �בח. �ללבוש�את�בגדי�עוד�הגדיל�לעשות�והעיז וצפתו
��)ח"י�והגהות�הב"�ועיין�רשא"מגילה�יב�ע(�!הכהן�הגדול

� �
�בית�המקדש�להשתמש�בהם�בסעודתו �בשעה�שלקח�אחשורוש�את�כלי �מלאכי�, חרדו

�� !"?חינגאות�ועושה�יושב�זה�ורשע�,חרב�המקדש�בית ,רבונו�של�עולם:�"אמרוו,�השרת

��
� �כלפי �ואמרה �השמים �מן �קול �בת �"אחשורושיצאה �שבלשצאר�כ: �יודע �אתה �אין לום

�לך �שקדמו �ואנשיו �המקדש, �בכלי �זה�שהשתמשו �בעוון �העולם �מן �נאבדו �חוזר�, ואתה
���!"?ועושה�דבר�זה

��
�העולם �מן �להיאבד �אחשורוש �היה �ראוי �ואכן �בלשצאר, �שאבד �כדרך �שרצה�, אלא

אשר�יחזור�ויבנה�את�,�כדי�שיקח�את�אסתר�שתלד�את�דריוש,�ה�להשאירו�בחיים"הקב
�אסתר.�א"מגילה�יב�ע�(.ומכל�מקום�היה�עונשו�שנעכרה�שמחתו�בגלל�הריגת�ושתי.�המקדשבית�

��)ל�כט"מע.�תתרמח�אסתר�שמעוני�ילקוט.�א�רבה
��

�מצעד�ראווה �
�ּוְמַאת�" �ְׁשמֹוִנים �ַרִּבים �ָיִמים �ְּגדּוָּלתֹו �ִּתְפֶאֶרת �ְיָקר �ְוֶאת �ַמְלכּותֹו �ְּכבֹוד �עֶׁשר �ֶאת ְּבַהְראתֹו

ִמּטֹות�ָזָהב�,�ַעל�ְּגִליֵלי�ֶכֶסף�ְוַעּמּוֵדי�ֵׁשׁש,�ָאחּוז�ְּבַחְבֵלי�בּוץ�ְוַאְרָּגָמן,�ְרַּפס�ּוְתֵכֶלתחּור�ַּכ...�יֹום
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�ָוֶכֶסף �ְוֹסָחֶרת, �ְוַדר �ָוֵׁשׁש �ַּבַהט �ִרְצַפת �ַעל �ׁשֹוִנים: �ִמֵּכִלים �ְוֵכִלים �ָזָהב �ִּבְכֵלי �ְוַהְׁשקֹות ְוֵיין�,
��."ַמְלכּות�ָרב�ְּכַיד�ַהֶּמֶלְך

� �
� �שערך �הפאר �אחשורושבמשתה �ביותר, �מופרז �באופן �ובפזרנות �בראוותנות �הוא .�נהג

כדי�שכל�תושבי�ושרי�ממלכתו�,�רצה�הוא�להבליט�ככל�היותר�את�גודל�עושרו�העצום
אשר�עושרו�האגדי�עולה�על�כל�המלכים�,�באיזה�מלך�אדיר�ועצום�הם�זכו,�ידעו�ויבינו
��!...�כמוהווהוא�אף�נדיב�וטוב�עין�מאין,�שלפניו

� �
��?�עושר�כה�רבאחשורושמנין�היה�לו�ל,�ובאמת

��

�המדרש �מספר ,� ��הרשענבוכדנצרכי �כולו, �בעולם �כיבושיו �במסעות �לעצמו�, �וצבר בזז
האם�:�אמר,�כאשר�הגיעה�שעתו�למות,�אך�מכיון�שהיה�צר�עין�בממונו.�עושר�עצום�ורב

�מרודך �אויל �לבני �הזה �הממון �כל �את �אניח �בממוני, �?שיתכבד ��ולאלא! �ציוה�! �כן ועל
.�וחפר�והטמינם�בנהר�פרת,�ומילא�אותם�כסף�וזהב,�לעשות�לו�אוניות�גדולות�מנחושת

.�תתרמו�א�אסתר�שמעוני�ילקוט(.�אחשורושואחר�כך�התגלגל�לידיו�של�,�אוצר�גדול�זה�מצא�כורש
�)אסתר�רבה�ב�א �

��
�בכל�ניסהאלא�,�שמר�את�העושר�רק�לעצמולא�,�המופלגת"�ענוותנותו"�ברוב�אחשורוש

�ואת�יקר�תפארת�גדולתו �ולהראות�לכל�אזרחיו�את�עושר�כבוד�מלכותו ...�דרך�להפגין
�חז �"ל"לא�לחינם�אמרו "�עילם�נטלה�תשעהו�,לעולם�וירד�הרוח�גסות��שלקבין�עשרה:

�עילם�של�הבירה�עיר�היא�שושן[�.)ב"קידושין�מט�ע( �כ, �שנאמר �בעילם�אשר�הבירה�בשושן"�:)דניאל�ח(מו
��.)מה�הערה�א�אסתר�תמימה�תורה(�"]המדינה

��
� �ארך �יום �ושמונים �הראווה"מאה �"מצעד �הקיץ�אחשורושכש, �ימי �את �דווקא �בוחר

� �ניסן[הארוכים �מחודש �]החל �את�, �ולהראות �עושרו �את �להפגין �זמן �די �לו �שיהיה כדי
�אוצרותיו �ברחבי�. �שונות �וממחוזות �ממדינות �משלחות �מגיעות �הללו �הימים במשך
�הממלכה �יום�היה�מוציא�-�לא�נלאה�אחשורושו, �כמה�מאוצרותיו�בכל וחושף�אותם�,

��.לראווה�לעין�כל
��

�הסעודה �
� �הקרואים ��היתה�אגדית�ממש-רמת�האירוח�לה�זכו �שחלפו�! ולא�הלכה�ופחתה�ככל

,�בכל�יום�ויום�הוגשו�לפני�המסובים�מעדני�מלכים!��כיום�ראשון-אלא�יום�אחרון�,�הימים
בכל�יום�,�ל�של�יום�אחד�דומה�לתבשיל�של�יום�האתמולאין�תבשי.�מינים�ממינים�שונים
��.תבשילים�חדשים

��
�יין�נשפך�כמים �ולא�.לפי�הרגליו�ורצונותיו,�מו�האישי�קבל�יין�לפי�טע-כל�אחד�ואחד�.

והביאו�לפני�כל�אחד�ואחד�יין�ישן�נושן�שֻיַּצר�,�אלא�שאף�כיבדו�כל�אדם�לפי�גילו,�עוד
לאדם�בן�חמישים�,��נתנו�יין�בן�חמישים-�ארבעים�לאדם�בן:�כמה�שנים�לפני�שהוא�נולד

��.�הלאהוכך,��נתנו�יין�בן�שישים-
��

� �והשתיה �הסעודה �ה-וכלי �הם �כלים �יו�אלו �יאומן? �לא �פעמיים... �חד �אין��!כלים אך
בדוגמאות�,�היו�אלה�כוסות�זהב�וכסף�יקרים�ביותר...�כוסות�קרטון�או�פלסטיקהכוונה�ל

�ועיצובים�שונים�ומגוונים �בהם�יותר�מפעם�אחתאלא, ��שבכל�זאת�לא�השתמשו בכל�!
'�משומשים'יכול�היה�לקחת�את�הכלים�ה,�וכל�מי�שרוצה,�יום�היו�מביאים�כלים�חדשים

��...שהרי�אין�זה�נאה�למלך�כה�עשיר�להדיח�ולהשתמש�באותם�כלים�פעם�נוספת,�לעצמו
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ל�שלמה�שעולה�כביכול�אפילו�על�עושרו�ש,��להתרברב�בזהבו�הרבאחשורושבכך�רצה�
� �נאמר[המלך �שבימיו �נכזב�,]"ִלְמאּוָמה�ְׁשֹלֹמה�ִּביֵמי�ֶנְחָׁשב�ֹלא�ֶּכֶסף": �מאוד �מה �אך כאשר�,

מיד�הבחינו�,�אשר�יוצרו�על�ידי�שלמה�המלך,�בהביאו�לסעודה�אף�את�כלי�בית�המקדש
עד�שכלי�הזהב�,��הללו�האחרונים�הבהיקו�בזוהר�נפלא-כולם�בהבדל�הגדול�שבין�הכלים�

�עופרת�עלוביםורושאחששל� �כלי �לעומתם�כמו ��נדמו ה�"זאת�משום�ששלמה�המלך�ע.
�מ �הכלים �את �מייצר �מזוקק"היה �"זהב �ומזקקם�, �זהב �ככרות �אלף �לוקח �שהיה דהיינו
�השאיר�את�הזהב�אחשורושלעומתו�.�)ב"ו�ה"ירושלמי�שקלים�פ(�זך�ונקי�,ומוציא�מהם�ככר�אחד

�א"ע�יב�מגילה(�...!"ַּתְׁשִּפיֶלּנּו�-�ָאָדם�ַותַּגֲא"�...כמו�שהוא�כדי�שייראה�מרובה�יותר �ב�רבה�אסתר.
��)תתרמח�אסתר�שמעוני��ילקוט.יא�,ג�,�איותאות
��

�...כבודה�של�אכסניה �
�מלבד�הסעודה�המלכותית ,� �אף�לאכסניה�נאהאחשורושדאג ��לאורחיו מיטות�יקרות�...

�בנחת �עליהם �להסב �האורחים �לפני �הוצעו �ומכסף �מזהב �העשויות �שת. היה�וכדי
� �וילדיו �אשתו �עם �ואחד �אחד �כל �להסב �פרטיות �גם �הארמון�-לאורחים �ברחבי �נפרסו

תלויים�על�חבלים�השזורים�,�עשויים�יריעות�יקרות�של�חור�כרפס�ותכלת,�וילונות�רבים
��.הקשורים�לעמודי�שיש�ולגלילי�כסף,�בבוץ�וארגמן

��
� �יקרה�ונדירה�ביותר �דרה�"-אבן �שמה" �נתלתה�ממעל, בים�באור��למסווהיתה�מאירה,

��.כשמש�בצהריים,�יקרות
��

� �היתה�דווקא �המפואר �גולת�הכותרת�של�האירוח�המלכותי �הרצפה... הרצפה�היתה�!
�חן �אבני �של �מחשבת �מלאכת �עשויה �יקרים, �ויהלומים �מרגליות �ויוצרים�, משובצים

�דוגמאות�מרהיבות�עין �ברצפה-אוצר�עצום�שכזה�! ��היה�נתון �דרכו, �עליו ברברבנותו�!
��להוכיח�לכולםחשורושארצה� �מאומה, �אוצרות�שכאלה�אינם�נחשבים�בעיניו ...�שאף

�)א"עמגילה�יב�.�אסתר�א�ו�ובמפרשים( �
��

�פטור�מס �
�נדיבות �כמחווה ,� �המשתהאחשורושהכריז ��בימי �לכל�, �מכס �מתשלומי �פטור �על אף

��)א"עמגילה�יב�(.�הסוחרים
��

�המשתה�בשושן �
�ועב �שריו �לכל �אחשורוש �שערך �הגדול �המשתה �מלכותו�לאחר �מדינות �בכל �אשר דיו

�יום �ושמונים �מאה �במשך �נוסף, �משתה �לערוך �אחשורוש �תכנן �העיר�, �בני �לכל מיוחד
�שושן �למשך�שבעה�ימים, ,� �בהזמנה�מיוחדת�ברוב�כבוד �הוזמנו �העיר�-אליו �יהודי �כל
��.])אבן�עזרא(אשר�היוו�למעשה�את�אוכלוסייתה�העיקרית�של�העיר�שושן�[שושן�

��
,�בניסן'�המשתה�הכללי�התחיל�בא,�כאמור[.�בתשרי'�היערך�החל�מיום�דמשתה�זה�התעתד�ל

� ��יום180ונמשך �אלו. �חודשים �ששה �ומתוך ,� �של �מלאים �חודשים �שלושה ��יום30ישנם ושלושה�,
�.])ב�עמוד�טו"יערות�דבש�ח(בתשרי�'�ואם�כן�יוצא�שהמשתה�הסתיים�בג,��יום29חודשים�חסרים�של� �

��
�הלוא�אין�.קרב�יהודי�שושן�לשמע�ההזמנה�המלכותיתאותות�התרגשות�ותכונה�ניכרו�ב

מעוניין�בקשרי�,�המלך�הטרי,�אחשורושש,��משמעות�ההזמנה�היא-!�זה�עניין�של�מה�בכך
מַוַעד�הקהילה�.�מנשבת�בארמון�המלוכהרוח�של�פתיחות�וגישור�.�היהודיםידידות�עם�

�יש�לעשות�כל�וכי,�היהודית�נמסר�כי�יש�לקבל�את�מגמת�ההתקרבות�בידיים�מושטות
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�המהלך �את �ולקדם �להוביל �כדי �מאמץ �עם�, �וידידותית �נאותה �יחסים �מערכת ולפתח
��.הממשל�הפרסי

� �
�מבוססות �שמועות �המלוכה, �בארמון �בכירים �גורמים �מאת �לכבוד�, �נערך �כי בישרו

אפילו�יין�!��של�מרדכי�הצדיקובהשגחת,�היהודים�מערך�מיוחד�של�אוכל�כשר�למהדרין
כך�,�יובא�לפני�היהודים,�וחתום�חותם�בתוך�חותם,�די�יהודים�בלבדשיוצר�על�י,�מיוחד

��)ל�לא"מע.�אסתר�רבה�ב�יג.�ילקוט�שמעוני�תתרמח(!�שאין�שום�חשש�של�יין�נסך

� �
�הפסק�ההלכתי �

,�כמה�מחברי�הקהילה�הציעו.�התכונה�ניכרה�היטב.�ההתרגשות�בקרב�יהודי�שושן�גאתה
ואכן�.�ולקבל�ברכה�והסכמה�מגדולי�הדורכדאי�לגשת�,�שלפני�צעד�כה�משמעותי�וגורלי

�היהודי �מרדכי �ניגשה�לפני �הקהילה �משלחת�מכובדת�מאת�ועד �את�. �לפניו הם�שטחו
�האחרונות �ההתפתחויות �הברורות, �הפרשנויות �את �פרסו �הדרכה�, �דברי �לקבל וציפו

�המלכותי �המשתה �אל �הליכתם �לקראת �וברכה �שכאן. �אלא �לשמע�, �בתדהמה נעצרו
��!".אין�ללכת�אל�המשתה:�"של�מרדכיהוראתו�הפסקנית�

� �
הם�חזרו�שוב�על�,�חברי�המשלחת�היו�בטוחים�כי�מרדכי�לא�הבין�אל�נכון�את�דבריהם

�ומשמעותם �הדברים �פרטי �מהשתתפותם�, �שיתפתחו �החיוביות �את�ההשלכות הדגישו
אל�מול�ההשלכות�החמורות�העלולות�חלילה�להתפתח�מאי�היענות�להזמנה�,�במשתה

�נו�אף�את�העובדה�שאין�חשש�של�מאכלות�אסורותציי.�המלכותית אך�הפסק�הנחרץ�.
�"לא�השתנה �המאכליםו[�!".אין�ללכת�אל�המשתה: �כשרות �על �מרדכי �שהשגיח �מה �זה�, היה

אך�לא�היה�בכך�אישור�.��וישתתפו�במשתהיסיון�בנוביודעו�כי�רבים�לא�יעמד,�כדי�להציל�מה�שניתן
�])א"א�מגילה�יב�ע"מהרש(והסכמה�להשתתפותם� �

� �
�היהודים�עוברים�על�דברי�מרדכי �

:�היו�שסברו.�הדעות�היו�חלוקות�לכאן�ולכאן.�המשלחת�יצאה�מביתו�של�מרדכי�נסערת
אך�.�גם�אם�היא�אינה�נראית�בעיננו,�עלינו�לציית�להוראתו�של�גדול�הדור.�פסק�זה�פסק

ין�של�הלוא�אין�כל�הגיון�בפסק�הד!�?מדוע�שנביא�על�עצמנו�צרות:�אחרים�טענו�לעומתם
�מרדכי !� �בסוגיות�מדיניות-ובכלל �ולהחליט �את�ראשם �להכניס �לרבנים �?�מה הרבנים�!

�אין�להם�הבנה�מספיק�-אך�בענייני�פוליטיקה�,�כוחם�יפה�בפסיקה�לעניינים�הלכתיים�נטו
�רחבה �המדרש. �בית �כותלי �בין �הם �ומצומצמים �מסוגרים �בהליכים�, �מעורבים ואינם

,�ולנהוג�לפי�השכל�הישר,�עלינו�להיות�מציאותיים,�הענייןכי�לטובת�,�אין�ספק.�המדיניים
��!המחייב�להיענות�להזמנת�המלך

� �
�אכן �מרדכי, �של �להוראתו �צייתו �אשר �היהודים �היו �מעטים �שלא, �שהם�וכדי �ייראה

אולם�רוב�.��הקדימו�ויצאו�מן�העיר�שושן�בטרם�החל�המשתה,מזלזלים�בכבוד�המלכות
�שושן �יהודי ��במספר18,544, �העדיפ, �לפי �לנהוג �הישר"ו �השכל �ראייתם�" ולפי

.�תתרמח,�תתרנז�אסתר�שמעוני�לקוטי.�יג�ז�רבה�אסתר(.�אחשורושוהלכו�להשתתף�במשתה�,�"מפוכחת"ה
�� )84'�א�עמ"אל�המקורות�ח

� �
לא�תסור�מן�הדבר�אשר�יגידו�,�ועשית�ככל�אשר�יורוך:�"�התורהציותהטעו�הם�במה�ש
�יגידו�לך�על-"�לך�ימין�ושמאל ��ימין�שהוא�שמאל�שאפילו �ועל�שמאל�שהוא�ימין, יש�,

אמיתי�וישר�,�כי�לימוד�התורה�נותן�לחכמי�ישראל�מבט�מעמיק.�לשמוע�לדברי�החכמים
עליך�לדעת�שרק�,�ולכן�אף�אם�יגידו�לך�על�ימין�שהוא�שמאל,�על�כל�מאורעות�החיים

��!אכן�הוא�שמאל,�תו�של�דברבעוד�שלאמ,�יך�אתה�חושב�שזה�ימיןבעינ
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��...די�שושן�לא�ידעו�את�מה�שידע�וצפה�מרדכי�הצדיקואכן�יהו
� �

��!ַחָּטאת�-�ְלֻאִּמים�ֶחֶסד �
!�?�ויחסו�הנלבב�כלפי�היהודיםאחשורושמה�באמת�הסתתר�מאחורי�הזמנתו�הנדיבה�של�

�אמרנו �"הלוא�כבר �אחשורוש�הוא�-�אחשורוש: �סופו-" �ועד ��מתחילתו כשם�שלבסוף�,
��...רר�ושנאכך�כבר�מתחילה�צ,�צרר�ושנא�את�היהודים

��
�אכן �בל�נטעה, �נבע�דווקא�מתוך�רשעות�וכוונה�-�ליהודים�אחשורושיחסו�הנפלא�של�,

,�זכר�את�עברם�המפואר.��איום�על�ממלכתו-�תמיד�ראה�ביהודים�אחשורושהלוא�.�להרע
�לעתיד �וציפייתם �תקוותם �את �וידע �בירושלים, �מחדש�את�ממלכתם �לכונן �נכון. כעת�,

וזו�סיבה�אמיתית�,�והנבואה�לא�התקיימה,��זמן�הנבואה�חלף,כבר�ניתן�לומר�שסר�האיום
��!?אך�שמא�עוד�יש�להם�תקוה.�למסיבה

��

��?למה�הדבר�דומה
��

:�ונתן�לו�הוראות�מפורטות,�אבחן�את�מחלתו,�בדק�אותו�הרופא.�לחולה�שבא�אל�הרופא
�ומאלו�מאכלים�עליו�להימנע,�אלו�פעילויות�לעשות,�אלו�תרופות�לקחת ,�הוסיף�ואמר.

� �הערכתוכי �לפי �ה, �בעזרת �ימים �כחודש �בעוד �יבריא' �הדברים. �לשמע �החולה ,�שמח
�וציפה�שתחלוף�המחלה החמיר�,�כעבור�חודש.�לא�הקפיד�לקייםאלא�שאת�ההוראות�,

�מצבו �ואמר, �הרופא �אל �בתלונה �פנה �שאבריא: �לי �אמרת �הלוא �רק�, �המחלה ומדוע
�ומחמירה �הולכת �הרופא? �לו �ענה :� �עלי �תלונתךלא �ע, �אם �ליךכי �ציי: �לא �התמדוע

��.�יש�לך�סיכוי�להירפא-אם�תשוב�ותציית�להוראות�?�להוראות
��
�המוטעה[�לא�נגאלו�בעת�שהובטחו�-עם�ישראל�,�אחשורושהרהר�,�כך �חשבונו �!]לפי אך�,

�אולי�-אם�ישובו�ויהיו�ראויים�.�אולי�היה�זה�רק�מפני�שלא�היו�ראויים�לכך�במעשיהם
��!?הא�עליה�מה�ת-�ומלכותי�?ם�אלוקיהם�ויגאלםאכן�יפקוד�אות

��
כיצד�להחטיא�את�עם�ישראל�ככל�,��למצוא�דרכיםאחשורושניסה�,�מתוך�מחשבה�כזאת

�הישר �מדרך �ולהרחיקם �היותר �המן. �לו �יעץ �זמה: �שונא �אלו �של �אלוהיהם הכשילם�.
והם�מתוך�,�וגזור�עליהם�שיבואו�ויאכלו�וישתו,�ועשה�להם�משתה�של�הוללות�ופריצות

��...ר�יעשו�כרצונםשכרון�חושים�כב
��

�ליברליזם�וחופש�דת �
כך�שהיהודים�לא�ירגישו�שיש�כאן�כוונה�,�ואכן�המשתה�נערך�באופן�מתוחכם�וערמומי

אפילו�יין�כשר�ללא�חשש�יין�.�האוכל�כאמור�היה�כשר�בתכלית.�לםלהחטיאם�ולהכשי
�היה�לקבל� �ניתן �מס[נסך �כתשלום �היהודים �מאת �המלך �אל �שהובא �יין �זה �היה ,� �היה נהוג�כי

�שונות �סחורות �ידי �על �למלך �מיסים �שמשלמים �זה. �יין �בלבד, �יהודים �ידי �על �כמובן �שיוצר נשמר�,
כל�,�בנוסף�לכך.�])ל�לא"מע(וכך�לא�היה�בו�שום�חשש�מגע�נוכרי�,�כשהוא�חתום�חותם�בתוך�חותם

כך�שניתן�היה�לשמור�אף�על�גדרי�צניעות�,�המעוניין�קיבל�מחיצה�נפרדת�לו�ולמשפחתו
��)ך"מ�אלשי"מהר.�ל�כה"מע(.�םנאותי

��
ללא�שום�מתח�של�,�הושם�דגש�חזק�על�אווירה�קלילה�ונינוחה,�בכוונה�תחילה,�אך�מנגד

�מורא�מלכות �ניתן�לראות�זאת�מהעובדה�הבאה. �-מנהג�קשה�היה�נוהג�במדינת�פרס�:
�יין �של �מאוד �גדול �כוס �מביאים�לשולחן �בסעודות�מלכותיות�היו �לפני�, ומגישים�אותו

�מסוביםאחד�ה �שהיה�הכוס�נופל�בחלקו, �ומי �היה�חייב�לשתות�את�כולו, �הוא�, אפילו
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�מת �הוא�משתגע, �אפילו �זה[. �מתפקיד �מתעשרים �היו �הפרסיים �המשקים �שרי �מן�, �רבים שכן
�רב �שוחד �בחשאי �להם �נותנים �היו �המסובים �זו, �כוס �לפניהם �יגישו �שלא �-��אחשורוש�אולם�.]כדי

��)�תתרמחש"ילקו(.�כדי�שלא�ליצור�אווירה�של�מתח�וכפייה,�נמנע�מלהביא�כוס�זו�אל�המשתה
� �

�מדינתו �של �יין �אחד �כל �לפני �הובא �כן �כמו �בנ, �לשתותוושירגיש �ח �לאכול�. �שרגיל מי
�ומי�שרגיל�לשתות�ואחר�.�הגישו�לפניו�אוכל�ואחר�כך�שתיה-תחילה�ואחר�כך�לשתות�

המקפידים�שלא�לשתות�,�יםכוהני�דת�הכות.�יה�ואחר�כך�אוכל�הביאו�לו�שת-כך�לאכול�
��)אסתר�רבה�ב�יג(.�הביאו�להם�יין�השמור�בכדי�חרס,�יין�השמור�בנאדות

� �
�היתה �המטרה �פורקן, �של �חופשית �הרגשה �היותר �ככל �לתת �של�. �יש�מורא �כאשר כי

��אין�היצר�מסית�כל�כך�לחטוא,מלכות �בה�יכול�-מה�שאין�כן�באווירה�פתוחה�ונוחה�,
��)ב"ב�דף�י"יערות�דבש�ח(.�ולהביא�אותו�לידי�פריקת�יצריםהיצר�להדיח�את�האדם�בקלות�רבה�

� �
עם�מאכלים�,��לערוך�ליהודים�סעודה�מיוחדת�כפי�הנהוג�בארץ�ישראלאחשורושהגדיל�

�בה �הנהוגים �סעודה �וסדרי �ישראל �לארץ �המיוחדים �לבבם, �את �ולהרחיב �לשמח ,�כדי
��)מז�א�אסתר�תמימה��תורה.�אאסתר�רבה�ב(.�להביאם�ולגררם�לידי�פורקן�וחטא,��כאמור-כשהמטרה�

� �
� �לסעודה �המקדש �בית �כלי �הובאו �-כאשר �ליהודיםאחשורוש�ראה �מפריע ,��שהדבר

�התחשבות�ברגשותיהם'ומתוך� �לתת�להם�מקום�נפרד�למסיבה', �ציוה�למשרתיו שלא�,
��)תתרמו�אסתר�ש"ילקו(�...יחושו�חלילה�איזו�תחושת�אי�נוחות

��
�משתה�ושתי �

  :�ָעְׂשָתה�ִמְׁשֵּתה�ָנִׁשים�ֵּבית�ַהַּמְלכּות�ֲאֶׁשר�ַלֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁשַּגם�ַוְׁשִּתי�ַהַּמְלָּכה

�הנשים�לא�קופח�במשתה�המלכותי �של �חלקן �אף �בהזמנות�המלכותיות�. מראש�כתבו
מקום�נפרד�.�יש�מחיצה,�אל�דאגה.��כל�אחד�יכול�לבוא�עם�אשתו-שההזמנה�היא�זוגית�

� �הנשים �למשתה �הס-הוקצה �המלכות �מוך�בבית �המלכה, �ושתי �של �בניצוחה אשר�,
��...ם�הנשים�תרגשנה�בנח�ככל�היותרפקחה�עין�והשגיחה�שג

��
��.כדי�להכשיל�אף�את�הנשים,�כמובן�שהכל�תוכנן�מראש

��
�קלקול�וירידה �

�שלה �את �עשתה �הנעימה �האווירה �תפקידו, �את �מילא �הוא �אף �בשפע �שנמזג ...�היין
��.הצליחה,�לדאבון�הלב,�המזימה�המרושעת

  

�רא �ושתו�ואכלו�המשתה�לבית�הלכו�מאות�וחמש�אלף�עשר�שמונה�:ישמעאל�בימר
�של�רבונו"�:לפניו�ואמר�ה"הקב�לפני�עליהם�והלשין�שטןה�עמד�מיד�.ונתקלקלו�ונשתכרו
�אבד�,רצונך�אם�!?ממך�ואמונתם�לבבם�םמפרישי�שהם�,זו�באומה�תדבק�מתי�עד�,עולם
��)אסתר�רבה�ז�יג(".�!לפניך�בתשובה�באים�אינם�כי,�העולם�מן�זו�אומה

��
�האמת�הכואבת �

� �ל-היהודים�החוגגים�במשתה �ההשלכות�כלל �בדעתם�מהן �חמורות�א�העלו �כך �הכל
פחות�או�,��נראה�היה�שהכל�הלך�חלקבסך�הכללי.�השתתפותם�במשתהעקב�שהתפתחו�

חברי�...�על�קירוב�לבבות�חסר�תקדים,�ידעו�לספר�על�הצלחה�גורפת'�מביני�דבר'...�יותר
��...ו�מרוציםהוועד�הי
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�הוא�אשר�ידע�כעת�את�-התריע�והזהיר�,��אשר�אסר�ומחה-הוא�...�אבל�מרדכי�הצדיק
��.ת�הדין�מתוחה�ומקטרגתמיד,�גזירה�קשה�מרחפת�על�העם.�האמת�הכואבת

��
כינס�מרדכי�את�,�שהיה�יום�ראשון�בשבוע,��מיד�ביום�הראשון�למשתה.לא�עת�לחשות
.�עם�ישראלעל�ניות�למען�תתבטל�הגזירה�ממהם�תפילות�ותעיוערך�ע,�חכמי�הסנהדרין

,�וניסו�לעורר�זכות�ורחמים�על�עם�ישראל,�מיום�ראשון�ועד�יום�שישי�התענו�והתפללו
��.אך�מידת�הדין�המשיכה�לקטרג

��
ביום�.�שבת�יום�הכיפורים�שחל�ב-בתשרי�'�היה�זה�י.�ביעי�למשתהעד�שהגיע�היום�הש

ואז�מצאה�מידת�,�קדוש�היום�לאדוננוכי�,�זה�כמובן�נמנעו�היהודים�מלהשתתף�במשתה
�הרחמים�פתח�ללמד�זכות�וסנגוריה�על�עם�ישראל �לא�התבטלה�הגזירה. ,�הגם�שעדיין

��)מא,��כגל"ע�מע"וע(.�על�ידי�מעשה�ושתי,�יתברך�ביום�זה�רפואה�למכתם'�מכל�מקום�זימן�ה

� �
�מעשה�ושתי �

ְלָהִביא�ֶאת�ַוְׁשִּתי�ַהַּמְלָּכה�ִלְפֵני�ַהֶּמֶלְך�...�ר�ִלְמהּוָמן�ַּבּיֹום�ַהְּׁשִביִעי�ְּכטֹוב�ֵלב�ַהֶּמֶלְך�ַּבָּיִין�ָאַמ"
��"ְּבֶכֶתר�ַמְלכּות�ְלַהְראֹות�ָהַעִּמים�ְוַהָּׂשִרים�ֶאת�ָיְפָיּה�ִּכי�טֹוַבת�ַמְרֶאה�ִהיא

��
התחילו�לפטפט�פטפוטי�,�ל�מספרים�כי�כאשר�היו�המלך�ושריו�מסובים�אל�השולחן"חז

ם�המדיי,�רסיים�אומרים�הפרסיות�יפותהפ.�עסיקים�את�ראשםבדברים�המ,�הבל�ותפלות
�יפות �המדיות �אומרים �מדינתו, �נשות �יופי �את �משבח �ואחד �אחד �כל �וכך �להם�. אמר

שהרי�ושתי�המלכה�,��אינו�פרסי�ואינו�מדי�אלא�בבלי-כלי�שאני�משתמש�בו�:�אחשורוש
�מבבל �שהיה �בלשצאר �של �בתו �היא �בחו. �לפניו �אותה �להביא �ציוה �צניעותומיד ,�סר

��)ב"מגילה�יב�ע(.�להראות�לכולם�את�יופיה
� �

,�כדי�להשרות�אווירה�של�פריצות�והפקרות,�היה�זה�מתוכנן�מראש�בעצה�אחת�עם�ושתי
ובזה�יובטחו�שלא�יבנה�בית�המקדש�.�ויגררו�גם�את�היהודים,�וכך�אחרים�יסחפו�עימהם

�)ל�מג"מע(.�ולא�יצאו�מן�הגולה �
��

�סירובה�של�ושתי �
��".�ַהַּמְלָּכה�ַוְׁשִּתי�ָלבֹוא�ִּבְדַבר�ַהֶּמֶלְך�ֲאֶׁשר�ְּבַיד�ַהָּסִריִסיםַוְּתָמֵאן"
��

�היתה �פרוצה �ושתי �יופיה, �את �להראות �חפצה �היתה �ובודאי �את�, �להחטיא �אף ובכך
�ישראל �הקב, �אותה �שהעניש �צרעת"אלא �בגופה �פרחה �רגע �שבאותו �ה �המלאך�, ובא

��.�הבושהולכן�מאנה�לבוא�מחמת,�גבריאל�והצמיח�לה�זנב
��

וכך�שלחה�.�אך�ברוב�גאוותה�היא�נימקה�את�סירובה�להגיע�באמצעות�תשובה�מחוצפת
שהיה�מלך�אדיר�המולך�,�נבוכדנצר�מזרעו�של�המלך�-הלוא�אני�ושתי�:�אחשורושלומר�ל

!�ואתה�לא�היית�ראוי�להיות�אפילו�כשוטר�הרץ�לפני�מרכבתו,�ביד�רמה�על�כל�העולם
היה�שותה�,��במשתאות�שהיה�עורך-�מלך�נבון�ומיושב�היה,�המלך�בשלצאר,�ואבא�שלי
�הרבה�יין �כנגד�אלף�איש, �אך�היה�נשאר�צלול�ומיושב�בדעתו, �אתה�רק�שתית�, ואילו
�יין �מעט �כאחד�הפוחזים, �ומתנהג �שטות�והבל �וכבר�אתה�מדבר�דברי �היה�אבא�. אילו

� �בחיים �עדיין �לך-שלי �נישאת �הייתי �שלא ��בודאי �הכ, �בסך �היית �אתה �שומר�הלוא ל
��)�תתרבילקוט�שמעוני.�ב"מגילה�יב�ע(!...�הסוסים�של�אבא�שלי

��
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�ְמֹאַוִּיְקֹצ" �דף�ַהֶּמֶלְך �ָּבֲעָרה�בֹו, �"ַוֲחָמתֹו �מרוב�כעסאחשורוש. ��לא�ידע�את�נפשו לא�רק�.
אלא�אף�,�לא�רק�שהיא�מקלקלת�לו�את�התוכניות�שתכננו�יחד,�שהיא�מסרבת�לפקודתו

�כך �אותו �ומשפילה �מבזה �נועזיםבדברי, �כה ��חוצפה �פוחז�, �נער �כאיזה �אותו ומעמידה
�.וריק �

� �
אכן�ביזיון�מחפיר�זה�נשלח�לו�משמים�כעונש�על�כך�שניסה�להוריד�מכבוד�בית�המקדש�

��)ל�מד"מע(�.וזלזל�בכלי�הקודש�היקרים
��

��מבקש�עצה�מחכמי�ישראלאחשורוש �
ול�בדבריה��אין�ספק�שושתי�עברה�כל�גב-מצד�אחד�:��היה�נתון�בדילמה�קשהאחשורוש
�יפגע�הדבר�בסמכותו�ובמעמדו�בעיני�שריו�-אם�לא�יגיב�בכל�חומרת�הדין�.�המחוצפים

והוא�כה�,��הן�זה�עתה�נשא�אותה�לאשה-אבל�מצד�שני�.�ואף�בעיני�העם�כולו,�ועבדיו
��.�באחרתואינו�מעוניין�להחליפּה,�חפץ�בה

��
המכונים�[�המלך�להתייעץ�עם�חכמי�ישראל��החליט".ְדֵעי�ָהִעִּתיםאֶמר�ַהֶּמֶלְך�ַלֲחָכִמים�ֹיַוֹּי"
�העיתים" �יודעי �חודשים" �ולקבוע �שנים �לעבר �חכמתם �שם אולי�הם�בתבונתם�ובחכמתם��,]על

�המיוחדת �נקלע, �הסבך�שאליו �מוצא�מן �למצוא�לו �יוכלו �ישראל�לא�רצו�. ואולם�חכמי
ור�את�אם�יגידו�לו�לפט:�כי�ידעו�שכל�תשובה�שיענו�תכניס�אותם�למלכודת,�לענות�לו

� �העונש �מן �המלכותאחשורוש�-ושתי �בכבוד �כזלזול �זאת ��יפרש �ופרשנים�, עיתונאים
�סליחה[תקשורתי�נגד�החרדים�'�ויערכו�לינץ,�פוליטיים�יתחילו�לחגוג �היהודים, �אבל�.]נגד

?��מי�יודע�לאן�זה�יוביל-�אם�יחייבו�אותה�בעונש�מוות�כדין�המורד�במלכות�-מצד�שני�
�יהרגוה�מיד �אם�אכן �יתפכח�ל, ��ויתחרט�ויצטער�על�כךאחשורושאחר�זמן וכל�רגשות�,

�היהודים �כלפי �מופנות �יהיו �שלו �והנקמה �השנאה .� �מיד �יהרגוה �לא �כבר�-ואם �הלוא
ודאי�תנסה�ושתי�".��אשה�חזקה�ממנו-יין�חזק�.��יין�חזק�ממנו-מלך�חזק�"אומר�הפתגם�

�המלכה�לפייס�את�המלך�ולבקש�חנינה �בה, �והוא�ברוב�חשקו �עתר�לבקשתהיי, .� �-ואז
��...איזו�נקמה�היא�תרצה�לעשות�בהם�על�שהעיזו�לגזור�עליה�גזר�דין�מוות,�אבוי
��

�מתשובה �להתחמק �ישראל �חכמי �התחכמו �ל, �המלך�:אחשורושואמרו �אדוננו מיום�,
�ואין�,ואיתנניטלה�עצה�מ�-�ממקום�למקום�נולטלוטו�,חרב�בית�המקדש�וגלינו�מארצנונש

�יודעי �דיני�םאנו �נפשות�לדון �ומואב.�מחמת�טרדת�הגלות, אשר�יושבים�,�תלך�אל�עמון
ומים�הם�ליין�ישן�השוקט�וד,�אינם�מיטלטלים�ממקום�למקום,�שקטים�ושאננים�בארצם

�)ב"עמגילה�יב�(.�הם�בודאי�יוכלו�לתת�לך�עצה�נכונה�וטובה.��שהוא�צלולעל�שמריו �
� �

�הדיוט�קופץ�בראש �
�ישראל�אינם�יכולים�אחשורושכשראה� �לענות�לו�שחכמי החליט�להתייעץ�עם�שבעת�,

�ִׁשְבַעת�ָׂשֵרי�ָּפַרס�-ְממּוָכן�,�ַמְרְסָנא,�ֶמֶרס,�ַתְרִׁשיׁש,�ַאְדָמָתא,�ֵׁשָתר,�ַּכְרְׁשָנא�"-שריו�ויועציו�
��".ּוָמַדי

��
�לפורענות[הוא�המן�,�ממוכן געונות�גדלות�מילאו�את�אך�שי.�היה�הפחות�מכולם,�]המוכן
הוא�.�שיתכן�כי�טמונה�כאן�הזדמנות�פז�עבורו�להתקדם,�ריחבחושיו�הפוליטיים�ה.�לבבו

�בליבו �חשב :'� �להורג �תצא �ושתי �ל-אם �להציע �המהוללה�אחשורוש�אוכל �בתי �את
,��הלוא�תמיד�טוב�להיות�קרוב�יותר�לצלחת-מלבד�הכבוד�הגדול�שיהיה�לי�בכך�.�לאשה

�הלאה �הדברים �יתקדמו �איך �יודע �ומי �לר, �אצליח �אף �הימים �ברבות �את�אולי שת
��...'הכסא
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החליט�המן�לחטוף�לעצמו�את�רשות�,�כדי�שהזדמנות�מצוינת�זו�לא�תחמוק�מתחת�ידיו
�כולם �הדיבור�לפני �ארשת�של�אכפתיות�ונאמנות. �הוא�עטה�על�פניו ופתח�את�נאומו�,

��:בפאתוס
��

�אדוני�המלך �אין�ספק�שנעשה�כאן�מעשה�מחפיר, !�כולנו�כואבים�את�כאבו�של�המלך.
אני�רוצה�להבהיר�את�משמעות�!�ואף�כבוד�הממלכה�כולה,�הוא�כבודנוכבודו�של�המלך�
אין�זו�.��אינם�סתם�פליטת�פה-דברי�החוצפה�שיצאו�מפיה�של�ושתי�.�הדברים�שקרו�כאן

יושבת�.�יש�כאן�בעיה�יסודית�ועמוקה.�תקרית�שולית�שניתן�להעביר�אותה�על�סדר�היום
היא�אף�אינה�מנסה�לטשטש�.��לנובת�לעם�שהיה�אויב,�כאן�על�כסא�המלכות�מלכה�גאה

אין�ספק�.�אלא�מדברת�בשפת�מדינתה�ומתהללת�בייחוסה,�את�מוצאה�ולהתמזג�בעמנו
��!שמגמתה�לחתור�תחת�המלך�ולהביא�להרס�מוחלט�של�הממלכה

��
�המלך �כבוד�אדוני �כבוד�השרים�החשובים! �להיות�גאים�ואמיצים! �עלינו �להסתפק�! אין

�בהתראה�בלבד�או�בעונש�חלקי �נו�למצות�את�כל�חומרת�הדיןעלי. יש�להוציא�אותה�!
��.אין�לתת�לה�חנינה.�למען�יראו�וייראו,�לעיני�כולם,�להורג�כאן�ועכשיו

��
בכל�,�לפיו�על�כל�אשה�ואשה,�שאף�יואיל�לחקוק�חוק,�המלךאדוני�ובזאת�פונה�אני�אל�

יתֹו�ּוְמַדֵּבר�ִּכְלׁשֹון�ֵרר�ְּבֵבִלְהיֹות�ָּכל�ִאיׁש�ֹׂש�-לציית�לבעלה�ולדבר�בשפתו�,�רחבי�הממלכה
��!��נו�ממלכה�מתוקנת�וישרהילמען�תיכון�ביד,�ַעּמֹו
��

�ושתי�מוצאת�להורג �
��.מה�גם�שהיה�עדיין�מטושטש�מן�היין,�הדברים�המשכנעים�התקבלו�על�ליבו�של�המלך

��
�העמים �אגרות�לכל �ציוה�לשלוח �מיד �בהן, �וכתב �ובת�מלכים�: �שהיא�המלכה �זו אשה

ועל�כן�.�וניסתה�להשתרר�עליו,��על�כך�שלא�שמעה�בקול�המלךיוצאת�להורג,�מיוחסת
�כי�כל�אשה�צריכה�לשמוע�בקול�בעלה,�מהיום�הזה�והלאה,�החוק�קובע לדבר�בשפת�,

��!מדינתו�ולקבל�עליה�את�מרותו
� �

��.�בשריפה-הוצאה�ושתי�להורג�,�במעמד�רב�רושם,�ואכן
��

צער�ולבייש�את�בנות��כעונש�משמים�על�כך�שהיתה�נוהגת�ל-היא�נשרפה�ביום�השבת�
�ישראל �דווקא�בשבת, �ולהעבידן ,� �ע(בצורה�מביישת �יב �ב"מגילה �)מח�אליעזר�דרבי�פרקי, במותה�.

�בבל �מלכות �אודות �הנבואה �דברי �"התקיימו �ה�ְנֻאם�ֲעֵליֶהם�ְוַקְמִּתי: �ְוִהְכַרִּתי�,ְצָבאֹות'
��.'ל�אויביך�הכן�יאבדו�כ.�)�כביד�ישעיה("�ָוֶנֶכד�ְוִנין�ּוְׁשָאר�ֵׁשם�ְלָבֶבל
��

�פדות�שלח�לעמו �
.�כולם�דיברו�ודשו�בפרשיה�המסעירה.�מאורע�מסעיר�זה�לבטח�הכה�גלים�בעולם�כולו

מי�,�כן�מוצדק�או�לא�מוצדק,�מה�היא�אמרה�ואיך�הוא�הגיב,�מה�בדיוק�היה�ואיך�היה
��...�ומי�תהיה�המלכה�הבאה,כיצד�יתגלגלו�העניינים�הלאה,�יעץ�ומדוע�יעץ

��
במאורע�,�למעשה.�פוליטי�לא�ידע�את�האמת�שעומדת�מאחורי�הדבריםאבל�שום�פרשן�

��:ה�כמה�זרעים�ראשונים�להצלתם�העתידית�המופלאה�של�היהודים"הטמין�הקב,�זה
��
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�ובראשונה8 ��בראש �אסתר, �עבור �המלכות �כסא �התפנה �כעת �יגלגל�, שבאמצעותה
��.�ה�את�נס�ההצלה"הקב
��
��הנה8 �לאחר�שהתפכח�אחשורוש�מיינו, �הריגת�ושתיהוא�הצטע, �על �מאוד �מאוד .�ר

�לתחושת�כעס�ושנאה �הצער�והכאב�הפכו�עם�הזמן אשר�הלכה�והתפתחה�בליבו�של�,
�אך�היה�-אומנם�בהמשך�הדרך�הוא�העלה�את�המן�לגדולה�.��כלפי�המן�יועצואחשורוש

והיתה�זו�הכנת�הקרקע�,�אולם�בליבו�נטר�לו�שנאה.�זה�מתוך�אינטרסים�ושיקולים�שונים
�המן[.�רגלהוצאתו�להו �שהוא �ממוכן �ולכן �כך, �במגילה �שמו �"נכתב �מומכן: �כאן�"-" �"מום שהחל�,

��.]ממעשה�זה�שמר�לו�אחשורוש�טינה�חזקה
��
-"�� �]ושתי[הוא�שהרג�את�אשתו �,]המן[�מפני�אהובו �]המן[�הוא�שהרג�לבסוף�את�אהובו

��]".אסתר[מפני�אשתו�
��
ִאם�ַעל�ַהֶּמֶלְך�"באומרו�!�להמן�כעת�הכין�לעצמו�את�הפח�שאליו�הוא�יפו:��יתירה�מזו8
�טֹוב �ִמְּלָפָניו, �ַמְלכּות �ְדַבר �ֵיֵצא �ַיֲעבֹור, �ְוֹלא �ּוָמַדי �ָפַרס �ְּבָדֵתי �הגיש�המן�-�"ְוִיָּכֵתב �בזאת

�פרס �במלכות �חדשה �חוק �הצעת �לחרוץ�, �ובלעדית �עליונה �סמכות �למלך �תינתן לפיה
�נפשות �בדיני �משפט �והשופטים, �השרים �עם �להתייעץ �מבלי �אכן�וה. �הזו �החוק צעת

מיד�,�כאשר�בהמשך�קצף�עליו�המלך�ורצה�להורגו:�ובקדרה�שבישל�בה�נתבשל!�אושרה
�ולצוות �העץ �על �היה�להצביע �"יכול �עליו: �תלוהו �זה". �חוק �לא�נחקק �אילו היה�צריך�,

�המלך�לכנס�ועדת�יועצים�ולהגיש�תביעה�בבית�המשפט�העליון �הדיפלומט�כבר�, והמן
�לצאת�מז �איך �יודע �ההיה �הרבים. �הוא�היה�משתמש�בקשריו �ראיות�מפלילות�, מוחק

,�דואג�לגייס�איזה�עד�מדינה�מפוקפק,�מעביר�כמה�מעטפות�מתחת�לשולחן,�מפה�ומשם
��)רבי�שמואל�די�אוזידא�בפירוש�למגילה�עמוד�נו(...�ץ�כבר�היה�מוצא�את�הדרך�להוציא�אותו�זכאי"והבג
��
8� �של �אחשורוש�איגרותיו �בקרב�האזרח, ��תחילה�בגיחוך�מה-ים�התקבלו איזה�מלך�:

�בביתו�-אפילו�קרח�או�מוכה�שחין�!�?הלוא�מי�אינו�יודע�כי�כל�אדם�שורר�בביתו,�כסיל
,�טוב.�ששכחו�קצת�גם�את�זכויות�הגבר(אז�עדיין�לא�קמו�ארגונים�למען�זכויות�האישה�,�טוב[.�הוא�מלך

��!?לכותיותזה�המסר�החשוב�שהמלך�רוצה�להעביר�באיגרותיו�המ.�])לא�משנה
��

כאשר�כעבור�תקופה�קצרה�פשטה�השמועה�כי�המלך�,�הגיחוך�התחלף�בלעג�של�ממש
�מדוע�-תה�אם�הוא�כל�כך�אוהב�או!�איזה�מלך�הפכפך.�שרוי�בצער�רב�על�אובדן�המלכה

��!?הסכים�להוציאה�להורג
��

� �של �איגרותיו �ת�התייחסות�ורושם�של�הפכפכיּואחשורושכך�קיבלו והיה�זה�הנס�של�.
�םהיהודי �כעבור�שנים! �המדינה�אגרות�נוספות�, �אזרחי להשמיד�להרוג��"-כאשר�קיבלו

היה�.��שונאי�ישראל�חגגו-..."�ביום�שלושה�עשר�לחודש�אדר...�ולאבד�את�כל�היהודים
הם�רצו�והשתוקקו�לבצע�את�.�שיחול�בעוד�כמעט�שנה,�קשה�להם�להמתין�למועד�הנקוב

אלא�.�ישראל�שריד�ופליט]�שונאיהם�של[אר�מואז�חלילה�לא�היה�נש.��מיד�ועכשיו-הכתוב�
�כמה�-שדבר�אחד�מנע�מהם�לעשות�זאת� �לפני �של�האגרות�הראשונות�שנשלחו �זכרן

ואם�כן�אולי�גם�עכשיו�.�היטב�זכרו�כי�המלך�התחרט�לבסוף�על�מה�שגזר�על�ושתי.�שנים
�הוא�עתיד�להתחרט �היהודים, �הוא�ידרוש�את�דמם�של �ואז �ישראל�. �שונאי �נאלצו כך

��)ב"מגילה�יב�ע(.�אשר�התהפך�לבסוף�לששון�ולשמחה,�עד�היום�המיועד,�לחכות�בסבלנות
��
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פרק
ב�


�� �

�ְוֵאת� �ָעָׂשָתה �ֲאֶׁשר �ְוֵאת �ַוְׁשִּתי �ֶאת �ָזַכר �ֲאַחְׁשֵורֹוׁש �ַהֶּמֶלְך �ֲחַמת �ְּכׁשְך �ָהֵאֶּלה �ַהְּדָבִרים ַאַחר
:��ְמָׁשְרָתיו�ְיַבְקׁשּו�ַלֶּמֶלְך�ְנָערֹות�ְּבתּולֹות�טֹובֹות�ַמְרֶאהַוּיאְמרּו�ַנֲעֵרי�ַהֶּמֶלְך:�ֲאֶׁשר�ִנְגַזר�ָעֶליָה

�ְוִיְקְּבצּו�ֶאת�ָּכל�ַנֲעָרה�ְבתּוָלה�טֹוַבת�ַמְרֶאה�ֶאל� �ְּפִקיִדים�ְּבָכל�ְמִדינֹות�ַמְלכּותֹו ְוַיְפֵקד�ַהֶּמֶלְך
�ַהֶּמֶל �ְסִריס �ֵהֶגא �ַיד �ֶאל �ַהָּנִׁשים �ֵּבית �ֶאל �ַהִּביָרה �ַּתְמֻרֵקיֶהןׁשּוַׁשן �ְוָנתֹון �ַהָּנִׁשים �ׁשֵמר :�ְך

��:ְוַהַּנֲעָרה�ֲאֶׁשר�ִּתיַטב�ְּבֵעיֵני�ַהֶּמֶלְך�ִּתְמֹלְך�ַּתַחת�ַוְׁשִּתי�ַוִּייַטב�ַהָּדָבר�ְּבֵעיֵני�ַהֶּמֶלְך�ַוַּיַעׂש�ֵּכן
� �

�לאחר�שהתפכח�אחשוורוש�מיינו �ואף�כעסו�פג, הוא�הצטער�צער�רב�על�הריגתה�של�,
�ושתי �מיטתותמונ. �מעל �תה�היתה�מצויירת�לפניו �בה, �פעם�שהיה�מסתכל �ובכל היה��,

��.מתמלא�צער�וחרטה�על�כך�שהוציא�אותה�להורג
��

הם�דיברו�על�.�והבינו�כי�עליהם�לדאוג�בהקדם�למלכה�חדשה,�ראו�נערי�המלך�את�צערו
�.שלא�יחזור�הסיפור�על�עצמו,�כי�אין�זה�טוב�עבורו�לחפש�כעת�בת�מלכים�מיוחסת,�ליבו

�יעצו�לו�להפקיד�,ולשם�כך.�מבלי�לבדוק�כלל�מהו�ייחוסה,�עליו�לחפש�נערה�נאה�וטובה
כל�נערה�"אשר�הם�יאספו�ויביאו�לשושן�,�פקידים�בכל�מדינה�ומדינה�ממדינות�מלכותו

��.ומתוכן�יבחר�לו�המלך�את�אשר�תשא�חן�בעיניו,�"בתולה�טובת�מראה
��

שני�כרוזים�יצאו�.�הבירה�נערות�רבותואכן�יצאו�פקידי�המלך�והתחילו�לקבץ�אל�שושן�
�מטעם�המלך �את�, �ערי-הנערות�להתקבץ�לזרז �בלשון �בה�הראשון �פיוס�וריצוי, ,�בדברי

�המלך �בעיני �תיטב �אשר �נערה �שכל �וגדולה, �ביקר �ותזכה �חשובה �מלכה �תהיה ואכן�.
ואולם�היו�.�נערות�רבות�מיהרו�לקשט�את�עצמן�ולצאת�אל�הפקידים�למצוא�חן�בעיניהם

�לשלוח�את�בנותיהם�למלך�אחשוורוש�ההפכפךהור �ים�רבים�שלא�רצו �נהג�, אשר�אף
�ושתי �אשתו �באכזריות�נוראה�כלפי �נוסף, �יצא�כרוז �לכן �בתקיפות, �הוכרז �בו �אשר כי�,

והפקידים�אכן�עברו�בין�.�תתחייב�במיתה,�נערה�אשר�תחביא�את�עצמה�מפני�הפקידים
��)ם�ב�ח"מלבי(...�תן�כשבויות�מלחמהוהובילו�או,�הוציאו�בכוח�נערות�מביתן,�הבתים

���
 

ה�ילהשתמש�באמצעי�כפי!��איזו�בושה�לאחשוורוש�לבחור�לעצמו�מלכה�בצורה�כזאת�
�מביתן �נערות �ולחטוף �בושה... �לוקח. �הוא �מי �את �בודק �לא �אפילו �והוא �מלך�! �איזה וכי

אין�זאת�אלא�!�?נאה�וטובה�ככל�שתהיה,�היה�מסכים�לקחת�לו�למלכה�אסופית�מהשוק
��.ואף�יתאפשר�לה�להסתיר�את�זהותה�היהודית,�כדי�שתיבחר�אסתר'�צת�הע

��

��
�לשושן �הנערות�שהובאו �כל �ב, �"בית�הנשים"רוכזו �הגי, �מופקד �כשעליהן �הנערות�. בין

אבל�משמים�גרמו�שקבלה�מחלת�מעיים�מבישה�והיה�נודף�.�כמובן,��בתו�של�המןנדחפה
��)קסג,�ל�סח"מע(...�יתהולכן�שלח�אותה�הגי�בבזיון�גדול�לב,�ממנה�ריח�רע

��
�מרדכי�היהודי �

�ֶּבן�ִקיׁש�ִאיׁש�ְיִמיִני �ָיִאיר�ֶּבן�ִׁשְמִעי �ֶּבן �ָמְרֳּדַכי �ָהָיה�ְּבׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ּוְׁשמֹו �ִאיׁש�ְיהּוִדי ֲאֶׁשר�:
�ְנבּוַכְדֶנַּצר�ֶמֶלְך�ָלה�ֲאֶׁשר�ָהְגְלָתה�ִעם�ְיָכְנָיה�ֶמֶלְך�ְיהּוָדה�ֲאֶׁשר�ֶהְגָלהָהְגָלה�ִמירּוָׁשַלִים�ִעם�ַהֹּג

��:ָּבֶבל
� �

�היהודי �מרדכי �אחשורוש, �של �החשובים �משריו �היה �מחשובי�. �היה �בירושלים בהיותו
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�ישראל[הסנהדרין� �של �הגדול �הדין היה�יודע�את�כל�השבעים�,�וככל�חכמי�הסנהדרין,�]בית
�שפות �בבל. �מלך �נבוכדנצאר �ידי �בית�המקדש�על �הוא�הוגלה�בחורבן �שם�עד�, ונשאר
�ו�כורש�ודריוש�וכבשו�את�בבלשבא �כשחזר�כורש�לארצו�פרס. עלו�עמו�הנביא�דניאל�,

��.והתיישבו�בשושן,�ופמלייתו�יחד�עם�חברי�הסנהדרין�ואף�מרדכי�הצדיק�עימהם
��

מעלותיו�ופעולותיו�למען�.�והיה�המדריך�של�עם�ישראל�בגלותם,�עניו�וצנוע�היה�מרדכי
�שהאיר�בן�-�יאיר�ןב":��ֶּבן�ָיִאיר�ֶּבן�ִׁשְמִעי�ֶּבן�ִקיׁשָמְרֳּדַכי�"�-אחיו�היהודים�רמוזים�בשמו�

� ��אל�ששמע�בן�-�שמעי�בן�.לתויבתפ�ישראל�של�עיניהםאת �-��קיש�בן�.לתויתפאת
�את��[.לו�ונפתחו�רחמים�שערי�על�שהקיש �להראות �רק �היתה �אלו �במילים �המגילה �כוונת שאם

�שלו �הייחוס �בנימין, �עד �ולייחסו �להמשיך �צריך �היה �מעבר�משמ. �נוספת �משמעות �כאן �שיש ע
�])ב"מגילה�יב�ע(.�לייחוס �

��
��הדסה-אסתר� �

�ֹא" �ְוטֹוַבת�ַוְיִהי �ְוַהַּנֲעָרה�ְיַפת�ּתַאר �ָוֵאם �ָלּה�ָאב �ֵאין �ִּכי �ַּבת�ּדדֹו �ֶאת�ֲהַדָּסה�ִהיא�ֶאְסֵּתר ֵמן
��".ַמְרֶאה�ּוְבמֹות�ָאִביָה�ְוִאָּמּה�ְלָקָחּה�ָמְרֳּדַכי�לֹו�ְלַבת

� �
� �היתה �בהיוולדהיתומה �מיד �אסתר :� �אסתר �של �אמה �אביה-כשהתעברה ��מת ומיד�,

� �-כשנולדה �אמה �ע(�מתה �יג �)א"מגילה .� �במזמור �אסתר �שאמרה �השחר"וזהו "�אילת
ואסף�אותה�מרדכי�דודה�אל�!".�מבטן�אמי�אלי�אתה,�עליך�השלכתי�מרחם:�"שבתהילים

,�טפלת�בתינוקהממש�כמו�אם�המ,�האכיל�והלביש,�ביתו�וגידל�אותה�ברחמים�ובחמלה
�ובאהבת�נפש �בחום�לב �לתורה�ולמצוות, �ואיתן �טהור �עם�חינוך �גדלותו�[. �על �מראה וזה

��].שעשה�כן�על�אף�שהיה�מראשי�הסנהדרין�ומקורב�למלכות,�וענוותנותו�הרבה
� �

�של�אסתר�היה� �הדסה"שמה�המקורי "-� �"הדס"�מלשון שמטבעה�היתה�ירקרוקת�כמו�,
ומכך�נהיתה�,�ה"שחוט�של�חן�וחסד�נתן�עליה�הקבאלא�,�ולא�היתה�כל�כך�יפה,�ההדס

אשר�,�כמו�הצדיקים�שנמשלו�להדס,�ועוד�טעם�שנמשלה�להדס.�יפת�תואר�וטובת�מראה
�ורטוב �הוא�רענן �בימות�הגשמים, �בימות�החמה�והן �הן כך�אסתר�תמיד�היתה�עומדת�,

��.והן�בהיותה�בבית�אחשורוש,�הן�בהיותה�בבית�מרדכי,�בכל�המצבים,�בצדקותה
� �

�ריח �כחסר �מבחוץ �נראה �שההדס �שכשם �אמרו �ועוד �נודף, �ריחו �שאין �רק�, אלא
�בריחו �מרגישים �בו �כשממשמשים �אסתר, �כך �התרחקה�, �שהיא �נראה �היה �חוץ כלפי

לו�מאכלים�היא�אוכלת�שם�ומי�יודע�אף�א!�נישאה�למלך�גוי:�חלילה�לגמרי�מן�היהדות
�המלכות �?בארמון �השבתומסתמא�גם�אינה�יכולה�לשמור�שם�את�! �בזה�. �-אם�לא�די

�היהודים �צורר �ולהמן �למלך �ומשתאות �סעודות �בהמשך �עורכת �היא �בשעה�, דווקא
אין�זאת�אלא�שחיי�המלוכה�השכיחו�ממנה�כליל�את�מוצאה�!�שהיהודים�נתונים�בצרה

�התורה �דרך �ואת �היהודי �חוץ... �כלפי �נראה �היה �כך �יפה�. �אנו �כשמסתכלים אך
,�יתברך'�וה.�יפה�עשתה,�ם�אנו�כי�כל�מה�שעשתהרואי,�ומפשפשים�במעשיה�של�אסתר

�וכליות �לבות �בוחן �שמים, �לשם �היו �מעשיה �כל �כי �ידע �בעל�. �גוי �למלך �נישאה היא
�כורחה �שליחות, �בכך �לה �שיש �ידעה �אך ,� �את �להציל �היתה �מגמתה �וכל .�ישראלעם

!�כדי�לשמור�את�כל�המצוות�כדת�וכהלכה,��עשתה�תחבולות�שונות-ובארמון�המלוכה�
אלא�אכלה�אך�ורק�מיני�,�א�לא�טעמה�כלל�מכל�המאכלים�שהגישו�לה�בבית�המלךהי

�ירקות�וקטניות �בטענה�שהיא�צמחונית, �מאוד. �גם�בשמירת�השבת�נזהרה�עד �ידי�, על
ולכל�,�שכל�אחת�מהן�היתה�מגיעה�ביום�מסוים�בשבוע,�שמינתה�לעצמה�שבע�שפחות

מלשון�אור�["�יהלותא"ה�קראה�לראשונ:�למשל,�אחת�קראה�שם�המזכיר�את�היום�בשבוע
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ולשביעית�,�וכדומה]�מלשון�רקיע["�רקועתא"לשניה�קראה�,�]את�האור'�שביום�הראשון�ברא�ה,�יהל
�קראה�על�שם�השבת �לאסתר�היתה�מכך�תועלת�כפולה. ששם�השפחה�הזכיר�לה�כי�:

�שבת �היום �מיתר�, �אסתר �של �במעשיה �שינוי �בשום �הרגישה �לא �שפחה �אותה �כי וגם
,�והיתה�חושבת�שכך�מנהגה�בכל�יום�ויום,�כי�היתה�מגיעה�רק�בשבתות,�עימות�השבו

,�גם�המשתה�אשר�ערכה�אסתר�לאחשורוש�והמן�היה�לשם�שמים.�שלא�לעשות�מלאכה
��)תוספות�השלם�עח�בשם�תרגום(.�כפי�שנראה�בהמשך

� �
אלא�שמרדכי�הצדיק�צפה�ברוח�הקודש�שהיא�תינשא�".�הדסה"נאה�ויאה�היה�לה�השם�

�לאחשורוש �ומכך�תצמח�תשועה�לעם�ישראל, ,�הינו�שם�יהודי"�הדסה"ומכיון�שהשם�.
�ועמה �מוצאה �את �להסתיר �הענין �לטובת �רצה �ומרדכי �שמה�, �את �והסתיר �עמד לכן

�וקרא�את�שמה� �"אסתר"האמיתי �[מלשון�הסתרה�, �נקרא �ההדס �ארמית �בלשון .�"]אסא"וכן
��-ומשמעותו�,�מדי�ופרסהיה�מקובל�אצל�הגויים�ב]�אסתהר['�אסתר'באותם�ימים�השם�

��.�כוכב�נוגה
��

�לקיחת�אסתר �
ַוְיִהי�ְּבִהָּׁשַמע�ְּדַבר�ַהֶּמֶלְך�ְוָדתֹו�ּוְבִהָּקֵבץ�ְנָערֹות�ַרּבֹות�ֶאל�ׁשּוַׁשן�ַהִּביָרה�ֶאל�ַיד�ֵהָגי�ַוִּתָּלַקח�"

��".ֶאְסֵּתר�ֶאל�ֵּבית�ַהֶּמֶלְך�ֶאל�ַיד�ֵהַגי�ׁשֵמר�ַהָּנִׁשים
��

.�להחביא�את�עצמה,�מתוך�צניעותה�וצדקותה,��מיהרה�אסתר,כאשר�יצאו�כרוזי�המלך
�לה�בכך �עזר �אף�מרדכי �במ. �מידם�של�שך�שלוש�שנים�הצליחה�אסתר�להסתתרואכן

�המלך �פקידי �ואולם�כעבור�שלוש�שנים�השיגה�אותה�יד�הפקידים. והיא�נלקחה�בעל�,
�בית�הנשים �כורחה�אל �מרדכי. �למנוע�את�לק, �יכולתו ,�יחתהאשר�עד�עתה�ניסה�ככל
�כעת�ברוח�קודשו �הבין �כי�מאת�ה, �היתה�זאת' �לצדקת�זו, �לא�לחינם�אירע�כן ,�ובודאי

ומי�.�ה�לזמן�תשועה�לעם�ישראל�על�ידה"אין�זאת�אלא�שרוצה�הקב.�שתילקח�למלך�גוי
�בקרוב �לישועה �ישראל �זקוקים �יהיו �כמה �יודע �[כמוהו �השתתפותם�! �על �הקטרוג בגלל

�אחשוורוש �]במשתה �וציפה�לראות�כיצד�יפול�דברלכן�שמר�מרדכ, .�י�את�הדברים�בליבו
��)י"רש,�א"הגר(
��

שתיזהר�לא�לספר�לאף�אחד�על�מוצאה�היהודי�ועל�ייחוסה�,�ציוה�ואמר�לה,�טרם�נלקחה
��:מכמה�שיקולים,�המשפחתי

��
�כדי�שלא�ידעו�על�ייחוסה�המלכותי � שדבר�זה�,�שהיא�מזרעו�של�שאול�המלך,

�יותר �בה �לרצות �למלך �לגרום �יכול �אסופית�א. �לאיזו �אותה �יחשבו �אם בל
�אולי�יש�תקוה�שהיא�לא�-שאסף�אותה�מרדכי�לביתו�מרחמנותו�,�מחוסרת�בית

��)י"רש(.�תילקח�כלל�אל�אחשוורוש
�לארמון � �להילקח �תיאלץ �היא �דבר �של �בסופו �אכן �שאם �כדי �לפחות�, תוכל

�ירגישו�ולא�,השבתות�ותשמור�,נבילות�תאכל�שלא�,בסתר�'ה�תורתלשמור�את�
 )אבן�עזרא(.�המשרתים�בכך

טוב�יותר�,�במידה�שהיא�אכן�תזדקק�בבוא�הזמן�לעמוד�לימין�היהודים�ולהצילם �
 .וכך�לא�יפגע�כושר�ההצלה�שלה,�שהמלך�לא�ידע�את�זהותה�היהודית

��
�הנוהל�בבית�הנשים �
� �אל �אסתר �הנשים"הובאה �"בית �הממלכה, �רחבי �מכל �שהתאספו �הנערות �שהו .�שבו

�כאחשוור �עשיר �למלך �ושכיאה ,� �בית�הנשים �ומרווח-היה �מפואר ��בית�מלון מאובזר�,
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�ומפנק �ומשרתת�צמודה. �קיבלה�חדר �נערה �כל �המלך, �כיד �ארוחות �בגדים, תכשיטים�,
�ותפנוקים ,� �ביותר-ובנוסף �המתקדמים �וקוסמטיקה �יופי ��טיפולי �המסורת�, �מיטב לפי
,�כו�בשמנים�המחממים�את�הגוף�בחודשי�החורף�ס-�"רִׁשָּׁשה�ֳחָדִׁשים�ְּבֶׁשֶמן�ַהֹּמ"!�הפרסית

�ַהָּנִׁשים" �ּוְבַתְמרּוֵקי �ַּבְּבָׂשִמים �ֳחָדִׁשים �ְוִׁשָּׁשה �בבשמים��-" �התרעננו �הקיץ בחודשי
��.ובתכשירים�המסירים�זיעה�ומשרים�רעננות

��
היה�זה�!�עד�אשר�הובאה�אל�המלך,�שנים�עשר�חודשים�שהתה�כל�נערה�בבית�הנשים

�-�אם�הן�אכן�בריאות�ונאות�במשך�כל�ימות�השנה�,�ותכדי�לבחון�את�בריאותן�של�הנער
��...וללא�יובש�בסתיו,�ללא�אלרגיה�באביב,�וללא�תופעות�קיץ,�ללא�מחלות�חורף

��
�חודש� �שנים�עשר �הושלמו �המלך-כאשר �הנערה�לבוא�אל �תור ��הגיע �זה�היא�. בשלב

� �מועדף �ליחס �ָלּה"�-זכתה �ִיָּנֵתן �ּתאַמר �ֲאֶׁשר �ָּכל �מתנות-!" �לה �נפשה�נתנו ,��כאוות
זאת�כדי�לרצותה�שתבוא�...�וכן�מיני�זמר�ומוסיקה�טובה�הערבה�עליה,�תפנוקים�שונים

��.אל�המלך�בלב�שלם�ובנפש�חפצה
��

�-כאשר�חזרה�הנערה�מבית�המלך�.�כל�ההצגה�הנפלאה�הזאת�הסתיימה�ביום�שלמחרת
�לא�חזרה�עוד�אל�בית�הנשים ,� �אותה�אל �"בית�הפילגשים"אלא�כעת�הפנו ,� היה�עליו

ֹלא�ָתבֹוא�עֹוד�"�-כעת�היא�יכולה�רק�לייחל�שאולי�ירצה�בה�המלך�שוב�.�'שעשגז'מופקד�
�ְבֵׁשם �ְוִנְקְרָאה �ַהֶּמֶלְך �ָּבּה �ָחֵפץ �ִאם �ִּכי �ַהֶּמֶלְך �ֶאל �להינשא�". �שלא �הוגבלה �היא ומאידך

��)ם�ומפרשים�שם"י�ומלבי"רש(.�שאין�זה�מכבודו�של�המלך,�לעולם�לאדם�אחר

��
�...שהשרוי�בלא�א �

בית�,�משלחות�של�נערות�ממשיכות�להגיע�מכל�רחבי�הממלכה.�כך�חולפות�שלוש�שנים
�מלא �בתפעול �פועל �הנשים �המלך, �אל �נשלחות �נערות �ועוד �עוד �בית�, �אל ומשם

�[הפילגשים� �בשכבר �מלאהנמצא �אך�מכל�הנערות�עדיין�לא�בחר�לו�המלך�את�-�...]תפוסה
��!האחת�והיחידה�שתהיה�אשתו

��
עדיין�היתה�תלויה�על�קיר�...��מאף�אחת�הוא�לא�התרשם�מי�יודע�מה-ונית�מבחינה�חיצ

�ושתי �של �תמונתה �חדרו �לברכה, �לא �זיכרונה ,� �שנכנסה �אחת �משווה�-וכל �היה �הוא
��)ב�פרשה�גוריון�אבא�מדרש�,אסתר�על�דאגדתא�ספרי(�"...זה�לא�זה"�ומחליט�ש-ביניהן�

��
וה�ברותחין�מהתנהגותה�הקלוקלת�של�הרי�כבר�נכ!��הוא�חיפש�גם�אופי-וחוץ�מהיופי�

�הראשונה �אשתו �ל, �חפץ �נוספתיולא �פעם �בפח �פול �ונעימת�! �נאה �אשה �חפש הוא
אומנם�היו�...!�ואף�אחת�מכל�הנשים�שהיו�אצלו�לא�התיישבה�כראוי�על�לבבו,�הליכות

�לו�מתאימות �נשים�שקצת�נראו �אבל�הוא�לא�מיהר�להחליט, �את�! הוא�ביקש�שירשמו
אבן�עזרא�(...��ינסה�לבחור�לו�אחת�מתוכן-א�ימצא�אשה�אחרת�טובה�מהן�ורק�אם�ל,�שמן
��)ועוד

��
�אסתר�בבית�הנשים �

,�מיד�כאשר�רואה�אותה�הגי.��אסתר-והנה�כעבור�שלוש�שנים�מגיעה�אל�בית�הנשים�
עד�,�כה�מצאה�היא�חן�בעיניו!��שהנה�הנה�זוהי�המלכה�המיוחלת-הוא�מחליט�בלבבו�

��!��ו�שתיבחרשהוא�משוכנע�לגמרי�שהיא�ז
��
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כמו�שאמרו�,�למרות�שלא�היתה�נאה�מצד�עצמה,�ה"היה�זה�חן�מיוחד�ששפך�עליה�הקב
התקשטה�כיתר�לא�היא�אף�לא�התאפרה�ו".��ירקרוקת�היתה-אסתר�:�")א"מגילה�יג�ע(ל�"חז

,�)�פד�יבתהלים(!"�'�ה�ִיֵּתןְוָכבֹוד�ֵחן�"-אך�.�אלא�באה�בפנים�נפולות�בלי�חשק�ורצון,�הנערות
��.וכך�היתה�נושאת�חן�בעיני�כל�רואיה,�"�של�חסד�משוך�עליהחוט"
��
מיד��."ַוְיַבֵהל�ֶאת�ַּתְמרּוֶקיָה�ְוֶאת�ָמנֹוֶתָה�ָלֶתת�ָלּה,�ַוִּתיַטב�ַהַּנֲעָרה�ְבֵעיָניו�ַוִּתָּׂשא�ֶחֶסד�ְלָפָניו"

ודואג�שהיא�תתחיל�מיידית�,�הוא�מעמיד�לרשותה�את�מיטב�שירותי�ותפנוקי�בית�הנשים
�כנהוגבטיפול �והבשמים �השמנים �י �המלך, �אל �בואה �מועד �את �לזרז �ֶׁשַבע��".כדי ְוֵאת

הוא�לא�נותן�לה�סתם�משרתת�רגילה�מהצוות��-"�ַהְּנָערֹות�ָהְרֻאיֹות�ָלֶתת�ָלּה�ִמֵּבית�ַהֶּמֶלְך
אלא�ממהר�להביא�לה�מבית�המלך�את�שבע�הנערות�שתפקידן�לשרת�,�של�בית�הנשים
�המלכה �את .� �מובטלות �היו �הן �קצרה �לא �תחזורנה�-תקופה �שהן �הזמן �הגיע �עכשיו

ַוְיַׁשֶּנָה�ְוֶאת�ַנֲערֹוֶתיָה�"!�עד�כדי�כך�היה�הגי�בטוח�בבחירתה�של�אסתר�למלכה!�לתפקיד
�ְלטֹוב ��כמובן�שכמלכה�לעתיד-" �חדרים�-הוא�העניק�לה�ולנערותיה�תנאים�מועדפים�,

��)א"הגר,�ם"מלבי(.�אוכל�הכי�משובח,�הכי�טובים
��

�תר�לא�שתה�ליבה�לכל�זאתאבל�אס �צנועה�היתה�ובצניעותה�נשארה. לא�התרשמה�,
ִּכי�ִאם�ֶאת�ֲאֶׁשר�יאַמר�,�ֹלא�ִבְקָׁשה�ָּדָבר".�מאסה�בכל�סממן�של�ראוותנות,�מרושם�חיצוני

�ַהָּנִׁשים �ׁשֵמר �ַהֶּמֶלְך �ְסִריס �ֵהַגי "-� �והיתה� �שהתבקשה �מה �רק ��מוכרחהעשתה אפילו�.
כדי�שלא�להיכשל�במאכלים�,�אלא�אכלה�רק�קטניות�וירקות,��לא�נגעהבאוכל�המשובח

��.אסורים
��

�אסתר �של �לשלומה �מאוד �דאג �מרדכי �וצדקותה. �צניעותה �גודל �את �ידע �הוא וחשש�,
הוא�אף�חשש�שמא�התנהגותה�.�מאוד�שהיא�תחלה�מרוב�צער�על�שנלקחה�אל�המלך

ּוְבָכל�"�-לכן�.�עד�שירצו�חלילה�להורגה,�המסויגת�והמצטנעת�תכעיס�את�הממונים�עליה
�ֵּבית�ַהָּנִׁשים �ֲחַצר �ִלְפֵני �ִמְתַהֵּלְך �ָמְרֳּדַכי �ָויֹום �יֹום ,� �ֶאְסֵּתר �זקוקה�[ָלַדַעת�ֶאת�ְׁשלֹום �היא אם

��)אבן�עזרא,�א"הגר(.�"]שלא�יהרגוה[ּוַמה�ֵּיָעֶׂשה�ָּבּה��]לרופאים

��
�אסתר�נבחרת�למלכה �

ׁש�ֶאל�ֵּבית�ַמְלכּותֹו�ַּבֹחֶדׁש�ָהֲעִׂשיִרי�הּוא�ֹחֶדׁש�ֵטֵבת�ִּבְׁשַנת�ַוִּתָּלַקח�ֶאְסֵּתר�ֶאל�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹו"

".�ֶׁשַבע�ְלַמְלכּותֹו


��
אנשי�הצוות�התווכחו�ביניהם�בידי�מי�.�מגיע�הזמן�שעליה�להיכנס�אל�המלך,�כעבור�שנה

�להביאה �הזכות �תיפול �רב, �כסף �כך �על �לשלם �הציעו �ואף �מאה�. �אתן �אני �אמר אחד
�דינרים �מאתייםוהש, �הציע �ני �י"אסת(... �ו �הללו)ר �והגדולה �הכבוד �כל ��אולם �הפאר�, וכל

היא�פסעה�אל�.��לא�הטו�כלל�את�לבבה-והיקר�שליוו�אותה�במשך�כל�השנה�האחרונה�
��.בפנים�נפולות�ועצובות,�בעל�כורחה,�המלך�בצעדים�כבדים

��
���-אך�ראה�זה�פלא�

��
�ַהָּנ" �ִמָּכל �ֶאְסֵּתר �ֶאת �ַהֶּמֶלְך �ֶּכֶתר�ַוֶּיֱאַהב �ַוָּיֶׂשם �ַהְּבתּולֹות �ִמָּכל �ְלָפָניו �ָוֶחֶסד �ֵחן �ַוִּתָּׂשא ִׁשים

.�מיד�כשרואה�אותה�אחשוורוש�הוא�מחליט�שזהו".�ַמְלכּות�ְּבראָׁשּה�ַוַּיְמִליֶכָה�ַּתַחת�ַוְׁשִּתי
�בטוח�שהיא�האשה�הכי�טובה�-אין�צורך�להמתין�ולא�לבדוק�.�הוא�מצא�את�מה�שחיפש

��!ונאה�בעולם
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�לוקח�את�כתר�המלכות�ושם�בראשה� ��ממליך�אותה�מיידית�למלכה-הוא�עצמו ללא�.
� �ושתי-היסוס �את�תמונתה�של �הקיר �מן �מסלק ��הוא�אף ,� �תמונה�חדשה �של�-ומזמין
��...אסתר

� �
�משמעית �חד �פקודה �נותן �הוא �הנשים �שומר �להגי �הנשים: �בית �את �ולפרק �לפזר אם�!

��בבקשה-מגיעה�משלחת�חדשה� �דַע�קדימה�ְצהֵנאחורה�ְּפ: �צורך, �אין גם�את�הנערות�.
��בבקשה�להחזיר�הביתה-שכבר�נמצאות� �יותר�משלחות. �אין �יותר�נערות, �אין יש�רק�.

��!�האחרות�כבר�לא�מעניינות�אותו,�אחת�ויחידה�שבה�הוא�חפץ
� �

�משתה�אסתר �
�ֶאְס" �ִמְׁשֵּתה �ֵאת �ַוֲעָבָדיו �ָׂשָריו �ְלָכל �ָגדֹול �ִמְׁשֶּתה �ֵּתרַוַּיַעׂש�ַהֶּמֶלְך �ָעָׂשה, �ַלְּמִדינֹות ,�ַוֲהָנָחה

שמחה�.��הוא�עורך�משתה�גדול-לרגל�הכתרת�המלכה�החדשה�".�ַוִיֵּתן�ַמְׂשֵאת�ְּכַיד�ַהֶּמֶלְך
,�הרבה�יותר�מן�השמחה�שהיתה�לו�במשתה�הקודם,�רבה�ומיוחדת�היתה�לו�במשתה�זה

�ארבע�שנים �לפני �שנערך �הפעם�הוא�מחליט�לא�לעשות�משתה�ראוותנ. �אבל �מידי �-�י
הפעם�הוא�מחליט�לערוך�משתה�בפורום�.�עדיין�יש�לו�טעם�מר�בפה�מן�המשתה�הקודם

ומשתף�אותם�,�אולם�גם�את�האזרחים�הוא�לא�מקפח.��לכל�שריו�ועבדיו-מצומצם�יותר�
�בצורה�מיוחדת �בשמחתו �מהודרות�ומלכותיות: �הוא�שולח�להם�חבילות�שי �נותן�, וכן

��.�במיסים�ובארנונהלהם�לאותה�שנה�הנחות�משמעותיות
��

�זהות�מטושטשת �
כמה�שניסה�.�הוא�לא�ידע�מהו�מוצאה�של�אסתר:�אבל�רק�דבר�אחד�הפריע�לאחשוורוש

�אותה �ולשדל �בה �להפציר �שונות, �בתשובות �ממנו �מתחמקת �היתה �היא �אחת�. פעם
העיקר�שיסתכל�עליה�כמה�היא�,�שמה�איכפת�לו�מי�היו�אבותיה,�אמרה�לו�בהתחנחנות

�..טובה�ונחמדה �ופעם�אחת�טענה�שהיא�יתומה�מקטנות. ואינה�מכירה�כלל�את�אביה�,
אולי�באמת�היא�לא�.�אם�להאמין�לה�או�לא,�והוא�כבר�לא�יודע�מה�לחשוב.�ואת�אמה

,�מפני�שבאה�ממשפחה�נחותה,�ואולי�היא�מתביישת�במשפחה�שלה?�יודעת�את�מוצאה
��?ולכן�היא�מנסה�להסתיר�זאת

� �
היו�שלא�.�אסתר�להסתיר�ולטשטש�את�מוצאה�של�אסתרהצליחו�מרדכי�ו',�אכן�בעזר�ה

והיו�שידעו�.�כי�מרדכי�השתדל�להבליע�אותה�בין�הנערות,�ידעו�כלל�מאין�הגיעה�אסתר
אלא�חשבו�שהיא�אסופית�,�אך�לא�ידעו�שהיא�בת�דודו,�שאסתר�גדלה�בביתו�של�מרדכי
�רחמנותו �מרוב �מרדכי �שלקחה .� �שטען �מי �רב[גם �ובהגיון �יהודי!] �שאסתר �דבריו�-ה

�כולם,�התקבלו�בחוסר�אמון �בעיני �שכן�מרוב�שנשאה�חן �לו�נדמתה�-�ואחד�אחד�כל",
�כאומתו �ע(" �יג �)א"מגילה �שִא. �ה�היא�סיניתיָניִרִטיְסהסינים�התרברבו המצריים�דווקא�ידעו�,

� �כי �מצריתִאיְסֵתיָראלספר ��היא �שִא, �בלהט �טענו �הפרסים �כמובן�ָהָתיְסואילו �היא ר
��!?ך�אפשר�להאמין�ליהודים�שכמובן�טוענים�שאסתר�יהודיהאז�אי.�פרסית

��
�..."אין�אסתר�מגדת" �

בכל�ליבו�השתוקק�לגלות�את�זהותה�של�.�אחשוורוש�לא�השלים�עם�זה�כל�כך�בקלות
כדי�שלא�תחשוש�:�פעולות�רבות�עשה�כדי�לגלות�זאת.�אשתו�היקרה�והאצילית,�אסתר

� �מוצאה�הבזוי �אותה�באחרת�מפני �יחליף �ולשלוח�את�כל��הק-שמא �לפזר �כאמור פיד
�הנשים �שבבית �הנערות �מצב, �בכל �אותה �רוצה �שהוא �לה �להראות �היא�, �אם גם

�ממשפחה�בזויה ח�ַתָּפ�נערך�מתוך�מגמה�שהיא�ִּת-גם�המשתה�הגדול�שערך�לכבודה�.
�לא�יהיה�לה�נעים�-�בתוך�כל�הכבוד�הגדול�שיקיף�אותה�-מן�הסתם�.�ותגלה�את�זהותה
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�ית�חסרת�זהותלהישאר�איזו�אסופ .�אז�היא�לפחות�תגלה�באופן�חלקי�מאיזה�עם�היא.
�שרים �המשתה �אל �שיגיעו �גם �מה ,� �מכל �ומשלחות ��מדינות127שגרירים ובודאי�,

�אדישה �תישאר �לא �היא �שלה �העם �של �הנציגים �את �כשתראה �אותם�, �תכבד אלא
��.�ותסביר�להם�פנים

� �
�אוצרותיו �את �לכבודה �פתח �אף �הוא �י, �מתנות �לחלק �לאזרחיווהתחיל �ערך .��קרות

�,�מסתמא�כשתראה�שהוא�משחרר�מתנות�כה�רבות�ויקרות �-היא�תעשה�לו�איזה�רמז
��)ם"מלבי(.�כדי�שהמשפחה�שלה�תקבל�חלק�יפה,��את�החבילותְלַמֵעןלאיזה�מדינות�כדאי�

��
��!אבל�שום�דבר�לא�עזר

��
�ַעָּמּה�"- �ְוֶאת �מֹוַלְדָּתּה �ַמֶּגֶדת �ֶאְסֵּתר �ֵאין �ִצָּו, �ָמְרֳּדָכיַּכֲאֶׁשר �ָעֶליה �ה �ָמְרֳּדַכי�. �ַמֲאַמר ְוֶאת

��".ֶאְסֵּתר�עָׂשה�ַּכֲאֶׁשר�ָהְיָתה�ְבָאְמָנה�ִאּתֹו
��

�הכבוד �העושר, ,� �אותה-הפיתויים �מזיז �לא �דבר ��שום �בצניעותה. �נשארת ,�היא
��.ותופסת�בפלך�השתיקה,�נאמנת�לדבריו�של�מרדכי�הצדיק,�בענוותנותה

��
�הגילוי[יעות�והשתיקה�כי�את�תכונת�הצנ,�ל"אומרים�חז �היפך ,� �ההחצנהוההבלטה היא��-]

��בה�ברחלהבשכר�צניעות�שהית.�"מרחל�אמנו�ומשאול�המלך:�ינקה�משורשים�עמוקים
�אחותה[ �את �ביישה �ולא �ושתקה �הסימנים �את �לאחותה �.זכתה�ויצא�ממנה�שאול�-�]שמסרה

�[ובשכר�צניעות�שהיה�בו�בשאול� �שמואל �בהוראת �"ִהִּגיד��ֹלאלּוָכהַהְּמ�ְּדַבר�ֶאת�"-אשר זכה��-]
��)ב"מגילה�יג�ע(".��ממנו�אסתרהויצא
��

��מעשה�בגתן�ותרש
  

��!�לעשות�נס�לצדיק-ם�ה�עבדים�על�אדוניה"�הקציף�הקב:אמר�רבי�יוחנן��
��)ב"ע�יג�מגילה(

� �
�!תסיסה �

�ָוֶתֶרׁש�ְׁשֵני�ָס" �ָקַצף�ִּבְגָתן �ִמּׁשְמֵרי�ַהַּסף�ַּבָּיִמים�ָהֵהם�ּוָמְרֳּדַכי�יֵׁשב�ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך �ַהֶּמֶלְך ִריֵסי
��".ַוְיַבְקׁשּו�ִלְׁשֹלַח�ָיד�ַּבֶּמֶלך�ֲאַחְׁשֵורׁש

��
�כי�החיים�בשושן�שבו�למסלולם�הרגיל,�הנה�נראה אחשוורוש�כבר�מצא�בשעה�טובה�.

�המיוחלת �המלכה �את ,� �נישואין �חגיגת �אף �צנועה'נערכה ,'� �שחשוב �הנחות�-ומה �יש
��.הכל�טוב�ויפה.�ואפילו�מתנות�יפות,�טובות�בארנונה�ובתשלומי�המס

��
��!אבל�מתחת�לפני�השטח�רחשה�התסיסה

��
�איך�יתכן�שאחשוורוש�מפזר�כך�את�הנערות�אשר�בבית�הנשים�ומחזיר�אותן�-ראשית�

,�שלא�זכו�לשום�יחס�מן�המלך,�אין�זו�רק�פגיעה�אישית�בנערות!�?לארצן�כלעומת�שבאו
�אלא�מעבר�לכך �פגיעה�בכבוד�המדינו, �הגיעויש�כאן �ת�שמהן הלוא�כל�מדינה�שלחה�.

וכל�הענין�הזה�של�,��יחד�עם�משלחת�מכובדת�של�נציגים�ושגרירים,�את�מיטב�נערותיה
מי�תהיה�המדינה�שממנה�תיבחר�:��כבר�הפך�למין�תחרות�בינלאומית-בחירת�המלכה�

��.�המלכה
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�נערה�הרי�כל:�אבל�יש�כאן�נהלים�ברורים,�אז�נכון�שאסתר�מצאה�חן�בעיני�אחשוורוש
�המלך �בעיני �חן �שמוצאת �הפילגשים, �לבית �ללכת �צריכה �כל�, �שמבין �יתברר �אם ורק
� �טובה�ממנה �אין �היא�למלכה-הנערות �תיבחר ��אז �את�. �משנה�לפתע �המלך �מדוע אז

כך�הוא�!�?אנס'שום�צשבבית�הנשים�מדוע�הוא�לא�מוכן�לתת�ליתר�הנערות�!�?הנהלים
��!?זרה�לארצןשולח�את�המשלחות�המכובדות�בבושת�פנים�בח

��
,�מכספי�המיסים�שהוא�סוחט�מאיתנו[שלא�לדבר�על�כל�ההוצאות�הרבות�שהשקיע�בנערות�

��!��שירדו�עכשיו�לטמיון-�!]?אלא�מה,�כמובן
��

�המן�מחפש�שותפים �
��כעס�המן-יותר�מכולם� �טעם�האכזבה. �בפיו �עומד �עדיין �ההחמצה, ,�והתסכול�הנורא,

�ע �הביתה �בביזיון �בתו �נשלחה �כאשר �הגישאחזוהו �ידי �ל �מלכה�. �נבחרה �לא �עוד כל
�אחרת �אפשרות�להשתעשע�בספק, �עוד�איזו �היתה�לו �הוא�יצליח�למצוא�איזו�, שאולי

ולהביאה�שוב�אל�,��להסיר�את�הריח�הנורא�הנודף�מבתו-תרופה�או�איזה�תכשיר�פלא�
ועל�המקום�נעל�את�,��המלך�בחר�באסתר-אבל�עכשיו�כבר�אפסה�כל�תקוה�.�בית�הנשים
�אחרת,הרשימה �הצעה �שום �לשמוע �מוכן ��ואינו .� �הוא �מרגיז �הכי �שהכי �מה �-אבל

הרי�היא�נלקחה�מבית�:�כמעט�לא�יתכן�אחרת!�שכמעט�בטוח�שאסתר�הזאת�היא�יהודיה
�מרדכי .� �מזה �שלה-וחוץ �על �לעמוד �ככה �יכולה �אשה ��איזו �עקשנות, �בכזו ואפילו�,

זה�יכול�להיות�רק�!�?הכדי�לא�לגלות�את�מוצא,�להעמיד�את�חייה�ואת�מעמדה�בסכנה
אז�נכון�שויזתא�!�שחוקי�הדת�שלהם�עומדים�אצלם�מעל�הכל,�אצל�היהודים�העקשנים

�אסתהר �הפרסיה �המלכה �לכבוד �היום �כל �מריע �שלו �החמוד �הבן �הסינים�, וחבריו
�איסטירנה �הסינית �במלכה �מתגאים ...� �לבלבל �יוכל �לא �אחד �אף �אותו �לו�-אבל �יש
יש�לי�חשק�להרוג�את�,�'חשב�המן�בליבו'�...אי...אי'!�ההרגשה�חזקה�שאסתר�היא�יהודי

��...'!המלך�והמלכה�הזאת�גם�יחד
���
�זה' �את �עושים �איך �אבל �ממנו? �להתלכלך �לא �ונזהרים �הדם �את �שופכים �איך ,�לא?

.�'!צריך�למצוא�מישהו�שיעשה�במקומי�את�העבודה,�העבודה�הזו�מידי�מסוכנת�בשבילי
��...מצוא�את�האנשים�המתאימיםלא�רחק�היום�בו�הצליח�המן�ל,�אכן
��

�תהפוכות�בממשלה �
�מזעם �רתחו �גם�הם �הממשלה �שרי �אחשוורוש�השתגע. �המלך �לאסתר! �אהבתו ,�מרוב

�הוא�מתחיל�להיכנס�לפחדים �חלילה�את�! �השרים�להרוג �אותו הוא�מפחד�שמא�יסיתו
ועורך�,�ולכן�הוא�מחולל�תהפוכות�בממשלה.�כמו�שהסיתו�אותו�להרוג�את�ושתי,�אסתר
ונותן�להם�,��הוא�משפיל-את�השרים�הכי�חשובים�שלו�.�לופי�תפקידים�בצורה�בוטהחי

�-��ששום�שר�ושום�מינוי�אינו�חשוב�בעיניו�-למען�יראו�וייראו�,�תפקידים�פחותים�ובזויים
��...!�לנגד�המלכה�היקירה

��
��!את�מרדכי�היהודי...�לא�להאמין!�?ואת�מי�הוא�מעלה�לגדולה

��
אשר�,�על�פי�עצתה�של�אסתר�המלכה,�ת�ליועצו�של�המלךאכן�מרדכי�היהודי�הפך�כע

�המלך �"אמרה�לפני �המלך: �אדוני �היקר, �בעלי �כל�הצרה�שבאה�עליך�! הלוא�תראה�כי
המלכים�,�לעומת�זאת.�בהריגת�ושתי�היתה�על�פי�עצתם�הנמהרת�של�יועציך�הפוחזים

�יועצים�אלו�.מפני�שהיו�להם�יועצים�מיוחדים�במינם,�היו�מתונים�ושקולים,�שקדמו�לך
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.�ואף�בקיאים�הם�בגינוני�ובטכסיסי�המלכות,�אשר�רוח�אלוקים�בקרבם,�הם�חכמי�ישראל
?��היודע�אתה�מי�היה�היועץ�האישי�שלו-הנה�קח�לדוגמא�את�המלך�העריץ�נבוכדנצאר�

�דניאל �פתחוכנבו! �על �דניאל �את �הושיב �דנצאר �ענייניו, �בכל �בו �נועץ �והיה �נכדו. ,�גם
זרובבל�בן�?�ומי�היה�יועצו�של�המלך�הפרסי�כורש.�ץ�עם�דניאלהתייע,�המלך�בלשצאר

והיה�,�אשר�עלתה�על�חכמת�כל�השרים,�כורש�היה�ממש�מתענג�על�חכמתו!�שאלתיאל
אשר�יתן�,�לקחת�לך�יועץ�יהודי,�כמלך�כה�אדיר�וגדול,�לכן�ראוי�גם�לך.�מתייעץ�בו�רבות

נן�את�מלכותך�ביד�רמה�ובדרך�היאך�לכו,�לך�עצות�נבונות�ושקולות�בכל�ענייני�המלכות
��".�ותמצא�חן�ושכל�טוב�בעיני�הכל,�ישרה

� �
ואכן�על�פי�עצתה�הוא�לקח�את�מרדכי�,�דברי�החן�הללו�התקבלו�על�ליבו�של�אחשוורוש

��)ל�פט"מע.�ילקוט�שמעוני�אסתר�ב�תתרנג(.�היהודי�והושיב�אותו�כיועץ�בשער�המלך

� �
.�הם�לא�יכלו�לסבול�זאת!�פצע�פתוח�היה�זה�כזריית�מלח�על�-עבור�השרים�הפגועים�

יהודים�רבים�מגיעים�!��דן�דיני�ממונות�לפי�דין�ישראל-ובמיוחד�שמרדכי�היהודי�הגאה�
�הלכתיות �שאלות �לשאול �כדי �פתחו �אל .� �כאן �לפתוח �רוצה �המלך !...�?�ישיבה-מה

��.האווירה�בארמון�נעשתה�מתוחה�וממורמרת
��

��!אבל�אף�אחד�לא�העיז�לדבר
��

מי�יודע�מה�!�או�להעיר�איזו�הערת�ביקורת,��שיעז�לפצות�את�פיו�נגד�המלךאוי�ואבוי�למי
�לעשות�לו �הזה�מסוגל �?המלך�המשוגע �לפרוק�את�המועקה�הכבדה�! �אפילו �אפשר אי

כדי�למצוא�,��לך�תדע�אם�הוא�לא�יחליט�פתאום�להלשין�עליך�למלך-באוזני�חבר�לצרה�
��.ד�אינו�מעיז�לדבראך�אף�אח,�כולם�רותחים,�כולם�תוססים.�חן�בעיניו

��
�בגתן�ותרש �

� �שניים �היו ��שדי-אבל �כעס, �מרוב �התפוצצו �כבר �השער. �שומרי �שני �אלה �היו בגתן�,
�ותרש �מפואר. �עבר �להם �היה �מעולותרֹוְׂשִמ, �ת �המלך�. �אל �מקורבים �בעבר �היו הם

�בלשצאר �משרות�מצוינות, �של�אחשוורוש�הם�קיבלו �גם�בממשלתו �אך �הוא�-�'בגתן':
�"בגתא" �ב, �היה �המלך �של �האישיים �ממשרתיו �המשלחת�-עבר �על �שנמנה �זה �הוא

�החשובה �המלך, �המלכה�לפני �[�,שהתבקשה�להביא�את�ושתי �לבגתן �שמו �השתנה �-כעת
� �בזתן'כמו �וז'�האותיות�ג(' �להתבזות-��)בלשון�הקודש�לעיתים�מתחלפות' �הוא ,�"שתר"�הוא�'תרש'ו�.]�שראוי

ועליהם�,�ה�עתה�הורדו�שניהם�מגדולתםוהנ.�היה�משבעת�היועצים�הבכירים�של�המלך
הזה�מחייב�אותם�לעמוד�"�נכבד"התפקיד�ה!�לעמוד�על�המשמר�בשער�כשוערים�זוטרים

��.ומידי�פעם�להגיש�משקאות�לפני�המלך,�דום�במשך�כל�המשמרת
��

�הרגליים�כואבות ,� �צורב �-העלבון �היהודי �לו�יושב�ועיניהם�כלות�בראותם�את�מרדכי
��!ד�בכיר�ומכובדבתפקי,�בנחת�בשער�המלך

��
��!ואז�עלה�הרעיון�הנועז

��
�חורשים�מזימות �

שראה�בבגתן�,�היה�זה�המן�הערמומי�והמתוחבל.�בעצם�הם�לא�העיזו�לחשוב�על�זה�לבד
�השפלה �מזימתו �לביצוע �המתאימים �האנשים �את �ותרש �מהם. �מתאימים �יותר :�אין

��.מלך�יש�להם�גישה�זמינה�אל�ה-ומה�שחשוב�לא�פחות�,�מתוסכלים,�ממורמרים
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�היה�זהיר �אבל�המן �הלבן. �הוא�לא�ילכלך�את�צווארונו �ותרש�בעצם�. הוא�ידע�שבגתן
�בלעדיו �גם �היטב �העבודה �את �לעשות �יכולים �ביניהם�, �קצת �לתווך �רק �זה �שחסר מה

�להדליק'ו �אותם' .� �עשה �שהוא �מה �ומיהר�-וזה �הנפט �חבית �על �בוער �גפרור �הניח
��...להתרחק�לפני�פרוץ�הדליקה

��
משדרים�על�אותו�'עד�שהמן�נתן�להם�להבין�שהם�בעצם�,�קריצות�בעינייםכמה�רמזים�ו

�'גל �וגלויות. �ישירות �ביניהם �ותרש�לדבר �בגתן �התחילו �כעת �זה: �זהו �קץ�. �לשים צריך
�הזה �המלך �של �לשיגעונות �מפחדים�. �שכולם �מה �את �ונעשה �נקום �שאנו �הזמן הגיע

�לעשות �לחולל�כאן�מהפכה: �פךלהרוג�את�המלך�אחשורוש�ההפכ! ולהשיב�את�הסדר�,
��.על�כנו

��
�לדאוג �מה �אין �המלך: �את �להרוג �שנצליח �לאחר �כך, �על �אותנו �יתבע �לא �אחד .�אף

�להיפך �ישמחו, �כולם �כך, �על �אותנו �ויוקירו �יבואו �ועוד �מאתנו! �חוץ �שהרי �שרים�, עוד
כולם�כואבים�כמונו�את�המהלכים�.�רבים�בממשלה�היו�קרובים�וידידים�למלך�בלשצאר

גם�השרים�המדיים�והפרסיים�אינם�אוהדים�.�ל�הריגת�ושתי�ולקיחת�אסתרהאחרונים�ש
��.כך�שאין�לנו�ממי�לפחד,�במיוחד�לאחר�פיזור�הנערות,�את�המלך

��
הדרך�האפשרית�ביותר�עבורנו�להרוג�.�זה�באמת�קצת�מורכב?�אבל�איך�עושים�את�זה

.�עיל�אותווכך�נר,�את�המלך�היא�על�ידי�שנכניס�ארס�של�נחש�לתוך�המשקה�של�המלך
�אבל�זה�לא�פשוט �והב, �הנחש�והכנתו �חליבת�הארס�מן �כי ,��ארוכותאורכת�שעותאתו

לא�.��שעות�בלילה6-�שעות�ביום�ו�6כל�אחד�-ואילו�אנחנו�עובדים�במשמרות�יום�ולילה�
שאחד�מאתנו�ישמור�,�אם�כן�הטוב�ביותר.�נוכל�בזמן�החופשי�להספיק�להכין�את�הארס

��.�הזה�ילך�השני�להכין�את�הארסובזמן,�שתי�משמרות�רצופות
��

�אכן�נודע�הדבר �
�טורסיים�".ַוּתאֶמר�ֶאְסֵּתר�ַלֶּמֶלְך�ְּבֵׁשם�ָמְרֳּדָכי,�ַוַּיֵּגד�ְלֶאְסֵּתר�ַהַּמְלָּכה,�ַוִּיָּוַדע�ַהָּדָבר�ְלָמְרֳּדַכי"

הם�.�שאינה�מקובלת�בפרס,�ואת�דברי�מזימתם�דיברו�בשפה�הטורסית,�היו�בגתן�ותרש
�לדבר ��ליד�מרדכילא�חששו �את�שפתם, �מבין �הוא�אינו �בחושבם�כי אך�הם�לא�ידעו�.
�היהודי �שמרדכי �הסנהדרין, �יתר�חברי �כמו �בשבעים�לשונות, �היה�בקי �יפה�יפה�, ומבין

�במיוחד[.�את�שפתם �בזה �מצטיין �היה �מרדכי �ו, �עזרא �ב(בספר �שמו�)ב �"בלשן�"נקרא �בולל�, שהיה
�].דקדקן�-��הלשונות�ודורשן �

��
אלא�אף�,��לא�רק�לחייו�של�אחשוורוש-הבין�כי�טמונה�כאן�סכנה�,�כיכששמע�זאת�מרד

�ליהודים .� �המלך �ימות �מהפכה-אם ��תתחולל �ליהודים�, �הן �מסוכנות �תמיד ומהפכות
�רבות[ �זאת �הוכיחה �ההיסטוריה �הרב, ובפרט�,�היהודים�הם�שתמיד�ימצאו�האשמים.�]לצערנו

הלוא�זה�יהיה�ברור�!�יר�למלךלאור�העובדה�שבדיוק�לאחרונה�נתמנה�מרדכי�ליועץ�בכ
�אולי�אף�יגלו�את�זהותה�היהודית�-ומי�יודע�.�כשמש�שהוא�זה�שעמד�מאחורי�הדברים

�אסתר �של �מושלמת, �תהיה �כבר �העלילה �ואז �בדבר: �ספק �יהיה �לא �אחד ,�לאף
�הבוגדת �המלכה �של �מלא �פעולה �שיתוף �מתוך �נעשתה �המלך �לחיי .�שההתנקשות

��!?ז�לשלוח�יד�במלך�מי�הע-בימיה�של�ושתי�:�עובדה
��

אות�הוא�שעליו�,�שאם�משמים�דאגו�ליידע�אותו�על�ההתנקשות�המתוכננת,�הבין�מרדכי
,�הוא�העדיף�לעשות�זאת�על�ידי�אסתר.�וליידע�על�כך�את�המלך,�לפעול�למען�סיכולה

�לה �להיטיב �כדי �המלך, �בעיני �שתמצא�חן .� ��רצתה�להיטיב�למרדכי-אבל�אסתר ולכן�,
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��.לך�בשם�מרדכיאמרה�את�הדברים�למ
��

 

�לעולם�"� �גאולה �מביא �אומרו �בשם �דבר �האומר �כל �את�-!" �אמרה �שאסתר �ידי �על
�-ולעת�פקודה�,�נכתב�מרדכי�לטובה�בספר�דברי�הימים�אשר�למלך,�הדברים�בשם�מרדכי

��)א"מגילה�טו�ע�(�.התגלגל�מכך�רווח�והצלה�לעם�ישראל
��

� �
�המזימה�מתגלית �

�ַוִּיָּמֵצא" �ַהָּדָבר �ַוְיֻבַּקׁש �הענין�-" �את �לחקור �המלך �בקש �מיד �מצאו�. �ראשונה כהוכחה
� �השניים�אכן �התנדב'שאחד�מן �לפתע�למשמרת�שאינה�שלו' זה�כבר�התחיל�לאמת�...

�להגיש�את�-ציוו�משרתי�המלך�מבגתן�ותרש�.�אך�כמובן�לא�הסתפקו�בכך.�את�הדברים
�ספל�השתיה�לפני�המלך .� ��שכבר�חשו�בתכונה�חשודה-הללו א�את�הארס�ניסו�להוצי,

אבל�בהיכנסם�לפני�המלך�נחרדו�להיווכח�כי�משום�מה�הארס�מוטל�עדיין�,�מבעוד�מועד
�ליבתוך�הכ שלא�,�למען�מרדכי,�ה�את�הארס�לתוך�הספל"אכן�באורח�נס�המציא�הקב!

�)ילקוט�שמעוני�אסתר�ב�תתרנג(.�יואשם�בהוצאת�דיבה �
� �

הצלחנו�,�אדוננו�המלך:�לךאמרו�למ.�וניסו�נואשות�להציל�את�עצמם,�בגתן�ותרש�נלחצו
�במיוחד �וצלולים �זכים �מעיין �מי �למלך �היום �להשיג �זהב. �של �בכלי �אותם �הבאנו ,�לכן

�יבלוטלאמ[המשמח�את�הלב� �שלא �הארס �את �להסוות �כדי �נועד �הזהב �כלי �דבר �של �]תו אבל�.
��"!שיפכו�מיד�את�המים�על�הרצפה:�"לחרדתם�ציווה�המלך

� �
�מאוד" �חבל �המלך, �"אדוננו �נו, �בשניתניסו �"אשות .� �וצלולים �זכים �כה �אינם�-מים

כיון�שהמים�,�אדרבה�ואדרבה:�"המלך�גיחך!".�חבל�על�כל�טיפה.�מזדמנים�לנו�בכל�יום
��...".�נעים�לי�לראות�את�זרם�המים�הניגר�ארצה-כה�צלולים�

��
�הרעה �אליהם �כלתה �כי �השניים �ראו �המ, �את �לשפוך �בחוזקהוניסו �ים �שהארס�, כדי

�,יימחה�בזרם �לא�הועיל�אבל �הדבר .� �שלולית�המים ��התגלה�ארס-בתוך �לאמת�! וכדי
�הדבר �את �יותר ,� �המים �מן �שישתה �צבי �צבי�[הביאו �בביתם �לגדל �ועשירים �מלכים שדרך

��.)סנסן�ליאיר�יג(ואכן�הוא�נפל�תחתיו�ומת�,�]מחמד
� �

�ותרש�חפו �פניהם�של�בגתן �להצטדק. �הם�ניסו �לומר�שלא�ידם�היתה�במעל, אבל�כל�.
��...�סכינים�מושחזים-�כאשר�לפתע�מצאו�עבדי�המלך�באמתחתם�-נסתמו�טענותיהם�

� �
�סוף�גנב�לתליה �
�נרעש �אחשוורוש �ומסוכן. �חמור �התנקשות �נסיון �כאן �נעשה �אשתי�! �אסתר אלמלא

הלוא�המזימה�!�?�מי�יודע�מה�היה�קורה-שהיתה�ערנית�וחשה�להציל�את�חיי�,�היקרה
�-היה�מאמין�שדווקא�השרים�הותיקים�הללו�מי�...�אי...�אי!�תוכננה�היטב�לפרטי�פרטים

��!�עלי�להגיב�לכך�בחומרה�רבה.�חרשו�עלי�מזימות�כה�מרושעות
� �
עליו�,�ניטע�בחצר�הארמון�עץ�גבוה,�על�פי�פקודת�אחשורוש,�אכן.�"ַוִּיָּתלּו�ְׁשֵניֶהם�ַעל�ֵעץ"

��!למען�יראו�וייראו.�נתלו�השרים�הסוררים
��

�להשיב�לה�כגמולה-ואסתר�היקרה� ��הטוב�עלי הלוא�היא�?�אך�מה�אוכל�להעניק�לה!
לפחות�אביע�את�הערכתי�בכך�שאגדל�את�השושבין�הראשי�.�ואינה�חסרה�דבר,�המלכה

��.שנתן�לי�עצה�להרוג�את�ושתי�ולחפש�מלכה�אחרת,��הלוא�הוא�המן-של�הנישואין�
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�ַהֶּמֶלְך" �ַהָּיִמים�ִלְפֵני �ַוִּיָּכֵתב�ְּבֵסֶפר�ִּדְבֵרי �דווקא�מרדכי". �יבור�הראשי�של�הסיפורהג, לא�,
�זוכה�להוקרה�מיוחדת �הזיכרונות�. �בספר �את�פעולתו אחשוורוש�מסתפק�בכך�שיכתבו

�שלו �לבין�עצמו�חשב�אחשוורוש. �בינו �להוקרה, �היה�עליו�,�שמרדכי�באמת�לא�ראוי כי
�למלך �את�הדברים�בעצמו �לספר �לאסתר. �זאת�רק �וגילה �סיכון �הוא�לקח �מדוע אולי�?

�?ולא�היתה�מגלה�את�הסוד�למלך,�לה�מספיק�נאמנותאסתר�לא�היתה�מג לכן�עכשיו�!
!�ולא�למרדכי�שהתרשל�בהצלת�המלך,�ההוקרה�ראויה�דווקא�לאסתר�שגילתה�נאמנות
� �טובה �למרדכי �להשיב �ארצה �שאם �גם �בית�-ומה �את �לבנות �בי �להפציר �יתחיל �הוא

��!ואני�לא�מעוניין�בכך.�המקדש
��

 

הוא�לא�.��מחליט�אחשוורוש�לתגמל�דווקא�את�המן-בלי�הרבה�הגיון�ובלי�הרבה�קשר���
בבחינת�,�שם�זאת�בלבו'�אך�ה.�כבר�מזמן�אין�לו�סימפטיה�כלפיו,�עושה�זאת�בלב�שלם

�ולבסוף�-יצבור�עושר�ונכסים�ומעמד�,��המן�כעת�יעלה�לגדולה-"יכין�רשע�וילבש�צדיק"
� �הכל �את �ויירש �מרדכי �בהמשך[יבוא �שכתוב �"כמו �את�מרדכ: �בית�המןותשם�אסתר �על ,�"]י

��.וינצל�את�מעמדו�הרם�כדי�להביא�לבנין�בית�המקדש
��

� �ועוד �ִי-זאת �למרדכי �לוֵמָּׁש�התגמול �יזדקק �הוא �שבו �ליום �לו �ר �ידע�. �לא �אפילו מרדכי
�לימים.�ששמו�נכתב�בספר�הזיכרונות �כתוב�וימצא�"-יעלה�זיכרונו�לטובה�אצל�המלך�,

�מרדכי �הגיד �אשר �כ-" �מרדכי �עבור �זה �על�מציאה�יהיה �כלל �ידע �לא �שהוא �דבר �של
��.מציאה�שתגיע�בדיוק�ברגע�הנכון.�קיומו

��

��
'�רווח�והצלה�ברוידא�עמ.�ם"מלבי,�ך"אלשי,�ם"רשב:�מפרשים.�מדרש�לקח�טוב�ג�ב.�פרקי�דרבי�אליעזר�נ.�א�שם"מגילה�יג�ומהרש(

��)תוספות�השלם.�מעם�לועז�צג.�30







�


�ג
פרק

�גדולת�המן �

ַוָּיֶׂשם�ֶאת�,�ֵאֶּלה�ִּגַּדל�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ֶאת�ָהָמן�ֶּבן�ַהְּמָדָתא�ָהֲאָגִגי�ַוְיַנְּׂשֵאהּוַאַחר�ַהְּדָבִרים�ָה"
��".ִּכְסאֹו�ֵמַעל�ָּכל�ַהָּׂשִרים�ֲאֶׁשר�ִאּתֹו

��
הוא�נזהר�לא�.�מתחיל�אחשוורוש�להעלות�את�המן�לגדולה,�במהלך�חמש�השנים�הבאות
שלא�תעלה�קנאת�השרים�,�ככה�בשקט.�ה�אחר�דרגהאלא�דרג,�להעלות�אותו�בבת�אחת

��.עליו
��

�כישרונות�חבויים �והנה�מגלה�המן �הוא�מתגלה�כמגיד�עתידות�מוכשר�במיוחד: עורך�.
�גורלות �ומגלה�נסתרות�על�ידי�קוביות, �קלפים�ומטבעות, �זה�הולך�לו�כל�כך�טוב... עד�,

�ההמון �לאליל �הופך �שהוא �שמו. �על �נחקקת �מיוחדת �מטבע �מכ, �עצמו�והוא �על ריז
��.כאלוה

��
�המן �של �ומעמדו �מחכמתו �עמוקות �מתרשם �אחשורוש ,� �הרב �מעושרו �השיג�[ואף אותו

�המקדש �בית �ומאוצרות �יהודה �מלכי �ומחליט�לגדלו�ולהקפיץ�אותו�לדרגת�המשנה�]מאוצרות
הוא�.�אחשורוש�ממש�יוצא�מגדרו�כדי�לכבד�ולייקר�את�המן!�אבל�לא�סתם�משנה!�למלך

�את �במתנה �לו �שלונותן �המשנה ��מרכבת �לכרוע�, �צריכים �שכולם �כרוז ומוציא
��.ולהשתחוות�לו
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� �במיוחד-בישיבת�הממשלה �למקום�מכובד �לו ��הוא�דואג �עד�כה�היה�נהוג. שכסאות�,
��קרוב�יותר�אל�המלך-כל�הגדול�יותר�:�השרים�מסודרים�לפי�סדר�חשיבותם והמשנה�,

המן�,�מה!�ן�זה�ממש�עלבוןאבל�אחשוורוש�החליט�שעבור�המ.�למלך�יושב�בסמוך�למלך
יש�!�לא�בא�בחשבון!�?כמו�שר�בין�השרים!�?ירום�הודו�ישב�על�כסא�רגיל�כמו�של�כולם

שכולם�יסתכלו�,�מוגבה�כמה�וכמה�מטרים�על�ידי�בימה�מיוחדת,�לעשות�לו�כסא�מיוחד
��)ות�השלםתוספ.�ל"מע.�ך"�אלשי.א�נ"פרדר�.תתרנג�רמז�אסתר�שמעוני�ילקוט(...�עליו�ככה�מלמטה�למעלה

��
 !יש�תרופה

�לגדולה� ��הנה�כעת�עולה�המן �ומכאן�בעצם�מתחילים�כל�הצרות, �אבל! �רק�רגע, אל�,
��...דאגה

��

�רפואתו �לצורך �לחולה �דם �להקיז �הולך �מסור �רופא �מיד. �מתחיל �איננו �הוא �הוא�. מכין
גם�כוס�משקה�משיב�,�תחבושת�לעצירת�הדם,�תחילה�על�שידת�הטיפולים�חומר�חיטוי

רק�מתוך�,�הן�לא�משנאה�חלילה�הוא�פוצע�אותו...��כאבים�למקרה�הצורךומשכך,�נפש
��!דאגה�לבריאותו

��

בני�:�ה"�אומר�הקב-"�רופאך'��כי�אני�ה,כל�המחלה�אשר�שמתי�במצרים�לא�אשים�עליך"
�היקרים �לכם, �נותן �שאני �והצרות �היסורים �מצרים, �על �שנתתי �המכות �כמו �אינם כדי�,

�להענישם�ולהתנקם�בהם ��האני"אלא�. �"רופאך' �אני�דואג�לשלומכם, .�רוצה�בטובתכם,
��-לכן�

��

�גם�כאן�)ב"מגילה�יג�ע(!"��בורא�להם�רפואה�תחילהלא�אם�כן�א,ה�מכה�את�ישראל"אין�הקב"
"�ִּגַּדל�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ֶאת�ָהָמןַאַחר�ַהְּדָבִרים�ָהֵאֶּלה�:�"ה�את�הרפואה�למכה"הקדים�הקב

��שהכין�ה�גדולת�המן�הגיעה�רק�לאחר- ,�את�הרפואה�על�ידי�שאסתר�נבחרה�למלכה'
��)ם"מלבי(.�ומרדכי�אף�הוא�נזכר�לטובה�בכך�שהציל�את�המלך�ממוות

��

��
��

��

��...הושמן�אחר�שהושחזה�סכינו

��!?לרשע�הזה,�מדוע�זה�מגיע�לו!��הנה�המן�זוכה�בכבוד�מלכים�שאין�כמוהו�
��

�לוי �רבי �אמר �דומה: �הדבר �למה �משל �ב? �את �שקילל �משרת �המלךלנער �של �נו אמר�.
בתחילה�מינה�,�מה�עשה?�מי�ישמע�על�הריגתו�של�נער�פשוט,�אם�אהרוג�אותו:�המלך

כדי�,�ואחר�כך�דן�אותו�והתיז�ראשו�בחרב,�ולאחר�מכן�עשאו�למושל�חשוב,�אותו�לקצין
הרג��נאילו:�כך�אמר�הקדוש�ברוך�הוא.�שידעו�הכל�מה�עונשו�של�המקלל�את�בן�המלך

�א �לבטל �יעץ �כאשר �המן �המקדש �בית �בנין �הזה-ת �הפחּות �באיש �מכיר �היה ��מי לכך�?
ילקוט��(.כדי�שידעו�הכל�וירגישו�בעונשו�של�המיצר�לישראל,�ו�המלךהה�שיגדל"סיבב�הקב

��)שמעוני�רמז�תתרנג
��

�ו מאכל��ולסייחה�לחמורה�נותן�והיה�.וחזירה�חמורה�,סייחה�:לו�ושהי�לאדם�משלעוד
�דהיבמ �בלבד, �הצורך �לפי ,� �שחפצה�היה�רהלחזיואילו �ככל �רב �אוכל �נותן �מידה, �.ללא

�בעל�מלאכת�שעושים�,נומדוע�דווקא�ל,�אמא"�:�ושאלהחמורהאמה�הל�סייחהה�פנתה
�אוכל�תןונ�-�הבית �הבית �ו�,דהיבמ�בעל �שלא�נותן�-�כלום�עושה�שאינה�לחזירהאילו

,��חגיגהערך�בעל�הבית,�ואכן�בבוא�היום�"...יבוא�יום�ותביני"�:חמורההשיבה�ה�!"?דהיבמ
��)שם(...�ונחרה�ולקח�את�החזירה

��
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� �המן �יותר-אף �מוחצת �מפלתו �תהיה �היום �שבבוא �כדי �היתה �עלייתו ��כל �נאמר! �ועליו

�")עובדיה�א�ד( ורמז�[!"�'ה�ְנֻאם�אֹוִריְדָך�ִמָּׁשם�-�ִקֶּנָך�ִׂשים�ּכֹוָכִבים�ֵּבין�ְוִאם�,ַּכֶּנֶׁשר�ַּתְגִּביַּה�ִאם:
לרמוז�שאף�על�פי�שהעלהו�',�דרגא�תביר'הן�'�המן�בן�המדתא'ים�טעמי�המקרא�של�המיל:�למפלתו

��].נשברה�גדולתו,�"תביר"�לבסוף�-רמה�"�דרגה"אחשוורוש�ל
��

רק�אחר�שהושחזה�?��מתי�הושמן-"�ִּגַּדל�ַהֶּמֶלְך�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ֶאת�ָהָמןַאַחר�ַהְּדָבִרים�ָהֵאֶּלה�"
��.)ך"אלשי(...�סכינו

��

�לראות �ונפלא �שהו, �מרגע �כיצד �ישראל �לעם �בגלוי �להתנכל �מתחיל �מתחילים�-א
�העניינים�להתגלגל�במהירות�מסחררת �המן�מוביל�את�עצמו�שלושה�ימים�בלבדותוך�,

�התליה �חבל �אל �מכל! �המפליא �הבורות�, �אותם �כל �את �לעצמו �כורה �עצמו שהוא
��!שאליהם�הוא�נופל�בדרך

� �
�מרדכי�אינו�משתחווה�להמן �

�לכל�".ִּכי�ֵכן�ִצָּוה�לֹו�ַהֶּמֶלְך,��ְּבַׁשַער�ַהֶּמֶלְך�ֹּכְרִעים�ּוִמְׁשַּתֲחִוים�ְלָהָמןְוָכל�ַעְבֵדי�ַהֶּמֶלְך�ֲאֶׁשר"
�מקום�אשר�בו�-אפילו�בשער�המלך�.��כולם�כורעים�ומשתחווים�לפניו-אשר�פונה�המן�

�אין�מן�הראוי�לחלוק�כבוד�לאיש�מלבד�המלך �גם�שם�משתחווים�לו, על�פי�צו�מיוחד�,
��)ל"מע(.�מפני�השלום,�גם�היהודים�השתחוו�להמן�.ודו�של�המןשהוציא�המלך�לכב

��
�ִיְׁשַּתֲחֶוה" �ְוֹלא �ִיְכַרע �ֹלא �בקומה�זקופה�ולא�משתחווה!"ּוָמְרֳּדַכי �היה�עומד .��רק�מרדכי

,�ולהראות�את�עצמו�כאילו�אינו�רואה�את�המן�עובר,�הוא�לא�ניסה�כלל�להסתיר�זאת
ה�מרדכי�עומד�למולו�בראש�מורם�ובעיניים�הי,��דווקא�כשהיה�המן�עובר-אלא�להיפך�

��.להראות�לכולם�שאינו�משתחווה,�פקוחות�לרווחה
��

הוא�אף�ידע�כי�.�בכך�רצה�מרדכי�לכפר�על�ישראל�שהשתחוו�בעבר�לצלמו�של�נבוכדנצר
�המן[עתיד�זרעו�של�עשו� �בניה�של�רחל�] �]מרדכי[ליפול�על�ידי והיה�ליבו�סמוך�ובטוח�,
��.צה�להראות�שום�סימן�של�כניעה�והתרפסות�לפני�רשע�זהולא�ר,�שהדבר�אכן�יתרחש

��
�זאת �בראותם �היהודים �אך �המן, �של �מתגובתו �מאוד �חששו �מרדכי�, �את �לשדל וניסו

�לפניו �להשתחוות �ממנו, �לפחות�להתרחק �או �לו. �אמרו �יע: �אף �הלוא �ובניו �אבינו �-קב
,�עו�של�בנימיןאני�באתי�מזר:�אמר�להם?�ומדוע�אתה�אינך�משתחווה,�והשתחוו�לפני�עש

,�אכן�באותה�שעה�שהשתחוו�יעקב�ובניו�לעשו!�אשר�לא�השתחווה�מעודו�לאדם�רשע
�לא�נולד�בנימין �עדיין ��הועיד�ה-ודווקא�לזרעו�של�בנימין�אשר�לא�השתחווה�. יתברך�'

��].בזה�עוד�להלןונרחיב�[.�למחות�את�זרעו�של�עמלק
��

��עבד�למרדכי-�המן� �
בינו�לבין�עצמו�ידע�שלא�כדאי�לו�.��והעלים�עיןאך�חשק�שפתיים,�המן�ראה�את�מרדכי

שאותו�,�כי�אז�יצטרכו�לנבור�בעבר�המאוד�לא�מפואר�שלו,�להתחיל�לפתוח�כאן�תיקים
,��בלן�וספר-כי�בעבר�היה�המן�,�וזאת�עלינו�לדעת.�הוא�כה�מתאמץ�לטשטש�ולהשכיח

ם�זה�אבל�ג.�ולקבל�משרה�אצל�המלך,�לאט�לאט�הוא�הצליח�להתקדם!��שנה22במשך�
בהתחלה�הוא�עבד�קשה�.��לא�מיד�התמנה�לאחד�מהיועצים�הבכירים-לא�הלך�בקלות�

�מאוד�בצבא�של�אחשוורוש �פלוגה, �עד�שהצליח�לקבל�תפקיד�של�מפקד ובתקופה�זו�.
��.אירעה�לו�תקרית�לא�נעימה�עם�מרדכי

��
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מיהר�המלך�לגייס�כוחות�.�באחד�הימים�פרץ�מרד�באחת�ממדינות�מלכותו�של�אחשורוש
�המרדצבא �את �לדכא �שילכו �יים �נשלחו. �פלוגות �שתי �המן: �של �פלוגתו �של�, ופלוגתו

�והמן�צידה�לדרך�כאשר�יוכלו�.�אשר�היה�אף�הוא�שר�צבא,�מרדכי לקחו�עימם�מרדכי
הקיפו�,�על�פי�החלטת�שרי�הצבא.�ויצאו�אל�המלחמה,�ארגנו�כל�אחד�את�צבאו,�לשאת

�עד�שתיכנע�החיילים�את�העיר �במצור �ימים�רביםובינתיים�ח, �סביבות�העיר �נו חיילי�.
�המן �מחנה �גרגרנים, �שהיו �אוכל, �של �גדולות �כמויות �אכלו �בעדם, �עצר �לא �והמן עד�,

�כמה�ימים�נגמרה�להם�כל�הצידה �שכעבור �לעומת�זאת�החיילים�במחנה�מרדכי. היו�,
�קצובה �במידה �ארוחותיהם �את �מקבלים �מרדכי, �להם �אמר �כי �עכשיו�: �נתונים אנו

.�ולכן�עלינו�להצטמצם,��אנו�יכולים�לדעת�מתי�תגיע�אספקת�המזון�הבאהואין,�במלחמה
�ודרשו�ממנו�מזון,�כאשר�תם�האוכל�במחנה�המן �ניגשו�כולם�אל�המן ,�אמר�להם�המן.

כעסו�עליו�?�מה�אתם�רוצים�ממני,�זללתם�את�הכלהרי�אתם�,�מאיפה�אביא�לכם�אוכל
�להם�מיידית�למזו �שאם�לא�ידאג �עליו �ןהחיילים�ואיימו �יהרגוהו, �להמן. �לו �בצר הלך�,

�את�צרתו �ושטח�לפניו �מרדכי �אצל �לחייליו, �מעט�מזון �יביא�לו �כי �אליו �בהתחננו כדי�,
והרי�איני�יודע�מתי�תגיע�,�איך�אתן�לך�מהמזון�של�חיילי:�אמר�לו�מרדכי.�שלא�יהרגוהו

�הנוספת �מרדכי?�אספקת�המזון �לרגלי �נפל�המן �מר, �בבכי �על�נפשו �והתחנן ,�יעבדך�אנ:
�חיילי �ידי �למות�על �אנא�אל�תתנני �אמר�מרדכי. �מכור�עצמך�לעבד�אלי: �אם�כן ענהו�.

�המן �מוכן, �אני �המכירה. �את�שטר �עליו �לכתוב �נייר �או �קלף �מצאו �לא �אך �כתבו�, לכן
�בזו�הלשון �"בכתובת�קעקע�על�ירכו�של�המן ,�אני�המן�האגגי�עבדו�של�מרדכי�היהודי:

��".�שסיפק�לינמכרתי�לו�לעבד�בעבור�ככרות�לחם�
� �

ורואה�את�מרדכי�שלא�כורע�ולא�משתחוה�,�כשהיה�עובר�המן�על�יד�שער�המלך,�עכשיו
ראה�וזכור�מה�כתוב�על�':�לאמור,�אבל�מרדכי�היה�טופח�על�ירכו,�היה�זועם�על�כך,�לו

העדיף�המן�,�כדי�שלא�יוודע�קלונו�ברבים,�לפיכך'�!?ואיך�ישתחוה�האדון�אל�עבדו,�ירכך
��)י"א�וברש"ועיין�מגילה�טו�סוף�ע.�אגדת�אסתר(�.להתעלם�ממרדכי

��
�!אין�שלום �

�ֲאֵליֶהם" �ְוֹלא�ָׁשַמע �ָויֹום �יֹום �ֵאָליו �ְּכָאְמָרם �ַוְיִהי �ְלָהָמן, �ַוַּיִּגידּו �ָמְרֳּדַכי�... �ֵאין �ִּכי ַוַּיְרא�ָהָמן
�לֹו �ּוִמְׁשַּתֲחֶוה �ּכֵרַע �ֵחָמה, �ָהָמן �זה".ַוִּיָּמֵלא �עם �השלימו �לא �המלך ��עבדי �כולם�. מדוע

,�כנראה�שהמן�לא�שם�לב�לכך?�ורק�מרדכי�לא�משתחווה,�צריכים�לכרוע�ולהשתחוות
�ליידע�אותו �עלינו �לא�משתחווה�לו! �מרדכי �כי �להמן �ואמרו �הלכו �ואכן .� "�הופתע"המן

��!�לא�יכול�להיות,�מה�פתאום?�ברצינות:�והעמיד�פנים
��

הוא�ניסה�לנצל�את�טוב�.�מרדכיכעת�כבר�לא�היה�לו�מנוס�מלעמוד�פנים�מול�פנים�לפני�
�מרדכי �של �וענוותנותו �ליבו �אדם, �לכל �שלום �משיב �היה �תמיד �אשר �לפחּות�, אפילו

ובודאי�,�יגש�הוא�אפוא�אליו�בברכת�שלום.�ומרכין�את�ראשו�לפניהם�בענווה,�שביהודים
�ראש�קל �לניד �לפחות �ממנו �יזכה �להתפרש�כהשתחוויה, �שיכול �מרדכי�. �אל ניגש�המן

�אמר�-אין�שלום�:�"אך�מרדכי�זקף�את�קומתו�והשיב�לו�בעזות,�!"שלום�עליך":�ואמר�לו
��!".לרשעים'�ה
��

�להשחית �המן �של �חמתו �בו �בערה �כאן �למלך! �עליו �להלשין �רוצה �כך �כל �היה ,�הוא
או�לפחות�לבקש�מן�המלך�לבטל�את�כתב�העבדות�תמורת�,�להורגו�בגין�הפרת�פקודה

�ילקוט�(...שיתחילו�לבחוש�בתבשילו�הקודח,�תן�לואבל�הכבוד�העצמי�שלו�לא�נ.�סכום�כסף
��)תוספות�השלם.�ל"מע.�ג"מדרש�פנים�אחרים�פ.�תתרנד

� �
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�...ויבקש�המן�להשמיד �
�ְלַבּדֹו" �ִלְׁשֹלח�ָיד�ְּבָמְרֳּדַכי �ְּבֵעיָניו �ַוִּיֶבז �ֶאת�ַעם�ָמְרֳּדָכי, �לֹו �ִהִּגידּו �ִּכי �ְלַהְׁשִמיד�, ַוְיַבֵּקׁש�ָהָמן

��".ִדים�ֲאֶׁשר�ְּבָכל�ַמְלכּות�ֲאַחְׁשֵורֹוׁש�ַעם�ָמְרֳּדָכיֶאת�ָּכל�ַהְּיהּו
��

אם�אינו�יכול�להפליל�את�מרדכי�ולהגיש�.�גאוות�לבו�של�המן�הרשע�לא�נתנה�לו�מנוח
אלא�בכל�,�ולא�רק�בו.��הוא�עוד�יתנקם�בו�בצורה�אחרת-נגדו�כתב�אישום�ישיר�וגלוי�

�שלו �העם !� �ליבו �את �להטות �כיצד �דרך �למצוא �אחשוורושעליו �של �להוציא�, שיסכים
��!גזירה�על�היהודים�כולם

��

כעס�העוף�.��עלה�הים�והציף�את�הקןוהנה,��משל�לעוף�אחד�שבנה�קן�על�שפת�הים� 
�הים �מאוד�על �עשה, �מה �בחול? �ושם �הים �מן �מים �פיו �מילא �מים�ושם�, �פיו �מילא ושוב

�בחול �ושוב, �שוב �ועשה �חזר �וכך �חברו. �אותו �שאל �ומתי: �עושה �אתה �יגעמה �לו? :�אמר
��!...ואת�החול�אהפוך�לים,�עד�שאעשה�את�כל�הים�הזה�חול,�איני�זז�מכאן

��

בן�בנו�של�עשו�,�רשע�בן�רשע:�ה"אמר�הקב".�ויבקש�המן�להשמיד�את�כל�היהודים�"-כך�
�לּוֵלי�ֹמֶׁשה�ְבִחירֹו�-ַוֹּיאֶמר�ְלַהְׁשִמיָדם�:�")תהלים�קו�כג(שנאמר�,�אני�בקשתי�ולא�יכולתי,�הרשע

�ה�כביכול�לא�הצליח�להשמיד�את�עם�ישראל"אפילו�הקב["�ַמד�ַּבֶּפֶרץ�ְלָפָניוָע מתוקף�הבטחתו�,
�האומה �]לאבות �מבקש, ��חייך!...ואתה �ראשם, �תחת �ראשך �עליהם, �כפרה �תהיה .�אתה

��)י�ז�רבה�אסתר(
��

�דומה �הדבר �ולמה �לאבן? �חרס, �וקדרת �הקדרה. �על �האבן �תיפול �אם �לקדרה, �אוי ואם�,
כי�:�"כמו�שנאמר[�עם�ישראל�נמשלו�לאבן�-כך�.�גם�כן�אוי�לקדרה,�ל�האבןתפול�הקדרה�ע

�אראנו �צורים �"]מראש �הנשבר, �כחרס �נמשלו �העולם �ואומות �נלחמים�. �ישראל כשעם
��.גם�כן�אוי�לאומות,�וכשהאומות�מנסים�להרע�לישראל,��אוי�לאומות-באומות�

��

���
�המן�עורך�גורלות �

"� �ֹחֶדׁש �הּוא �ָהִראׁשֹון �ֲאַחְׁשֵורֹוׁשַּבֹחֶדׁש �ַלֶּמֶלְך �ֶעְׂשֵרה �ְׁשֵּתים �ִּבְׁשַנת �ִניָסן �הּוא�, �ּפּור ִהִּפיל
�ָהָמן �ַהּגֹוָרל�ִלְפֵני �המן�מחשב�היטב�את�צעדיו". �נגד�. �שיגש�אל�אחשורוש�להסיתו לפני

�היהודים �את�, �לפועל �להוציא �ביותר �והמסוגל �הטוב �הזמן �מהו �ולבדוק �לחשב עליו
��.היה�המן�שוקל�את�צעדיו�על�פי�גורלות�וקסמים,�לםכמכשף�וקוסם�מדופ.�מזימתו

��
�ובכן �הוא�ניגש�למלאכה, ��קוביות�משחק3הוא�לקח�. �לקסמיו, �המשמשות�אותו הטיל�,
-ג-א"הלוא�אלו�הן�אותיות�:�המן�חייך�בהנאה.�1�,3�,3:�והנה�עלו�לפניו�המספרים,�אותן

�ג �העליונה"! �על �שידי �מכך �יש�להסיק �מ, �אגג �של �מזרעו �אני �עמלקשהרי �לך שמחתו�.
ולנגד�עיניו�,�כאשר�הפך�את�הקוביות�לראות�מהם�המספרים�שיצאו�למטה,�גדלה�יותר

�המספרים �נגלו :6� ,4� �ד-ו-ד�"-�4, �אגג�"! �של �ומזלו �למטה �דוד �של �זאת�אלא�שמזלו הן
,�כי�בכך�שהפך�את�הקוביות�לראות�את�המספרים�שלמטה,�אבל�הוא�לא�ידע.�למעלה

��)מדרש�תלפיות�ענף�אחשורוש(...�ונעשה�דוד�למעלה�ואגג�למטה,�גורלוהפך�הוא�במו�ידיו�גם�את�
��

מרוב�שמחה�הוא�לא�הבחין�.�שבקרוב�בקרוב�תהיה�לו�עלייה�גדולה,�המן�אף�ראה�בגורל
�עלייה�מ �דוברבדיוק�באיזו �יעלה�מעלה�מעלה. �גבוה�גבוה�חמישים�...הוא�אכן �עץ �על

��...בקרוב�ממש.�אמה
��

��...ק�מתי�הוא�הזמן�המתאים�לבצע�את�מזימתורק�לבדו,�כעת�נותר�לו�להמן
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כדי�לדעת�מהו�המזל�,�התחיל�המן�להעביר�בגורל�את�חודשי�השנה�בזה�אחר�זה,�ובכן
�חודש�-העביר�בגורל�את�החודש�הנוכחי�:�המתאים�שבו�יסייעו�לו�הכוכבים�מן�השמים

עומדת�הבין�המן�שזכות�חג�הפסח�שחוגגים�עם�ישראל�בחודש�זה�.�ולא�עלה�בידו,�ניסן
��ואף�הוא�לא�עלה�בידו-�איירהעביר�בגורל�את�חודש�.�להם�ולא�יוכל�להפילם משום�,

העביר�.�משום�זכות�קבלת�התורה,��ולא�עלה�בידו-�סיוןהעביר�את�חודש�.�זכות�פסח�שני
רעו�פורענויות�קשות�מפני�שבחודשים�אלו�א,�א�עלה�בידו�ול-�ואב�תמוזאת�החודשים�
,��ולא�עלה�בידו-�אלולהעביר�בגורל�את�חודש�".�ים�צרהלא�תקום�פעמי"ו,�לעם�ישראל

��ולא�עלה�בידו-�תשריהעביר�את�.�כי�זהו�חודש�של�תשובה�וכפרה�לעם�ישראל מפני�,
מפני�שבו�ירד�המבול�וניצלו�נח�,��ולא�עלה�בידו-�חשוןהעביר�את�חודש�.�זכויות�החגים

העביר�.�דות�בית�המקדששבו�הונחו�יסו,�ולא�עלה�בידו�-�כסלו�העביר�את�חודש�.ובניו
��ולא�עלה�בידו-�טבתאת�חודש� �כבר�פורענות�קשה, �ארעה�בו �כי שצר�נבוכדנצר�על�,
�ירושלים �את�חודש�, ��ולא�עלה�בידו-�שבטהעביר �ראש�השנה�לאילנות, �שבו שמהם�,

��)ל�קיא"מע.�ג"מדרש�פנים�אחרים�פ(.�מביאים�ישראל�ביכורים
��

בגלל�החגים�הרבים�והאירועים��,�ם�חודשמכך�שלא�עלה�בידו�שו,�הוא�כבר�היה�מודאג
דווקא�הצליח�,�חודש�אדר,�אבל�מה�מאוד�שמח�בראותו�שהחודש�האחרון,�של�ישראל

�בגורל �לעלות �אכן. �זכות, �ושום �חג �שום �ישראל �לעם �אין �זה �[בחודש �מרושע...! ,�רשע
,�חה.�בזכותך�יתווסף�להם�עוד�חג...�עוד�תראה.�אתה�מטיל�עין�הרע�בחגים�של�ישראל

��...]חה,�הח
��

�אין�מתאים�יותר�מאשר�חודש�אדר.�המן�שמח�שמחה�גדולה �אכן ,� .��מזל�דגים-שמזלו
�האח �כמו�דגים�במצולה... �תפוסים�הם�בידי �דגים�חיים! �[אבלע�אותם�כמו �רשע... �םה,
�פעמים�שבולעים�אותם�ופעמים�שהם�-הלוא�גם�הדגים��.בידיהם�אתה�אלא,�בידך�אינם

��...]?נכון,�רות�הזאת�לא�חשבתעל�האפש.�בולעים�את�האחרים
��

�הנה�-הוכחה�לכך�שבחודש�זה�מזלם�של�ישראל�בירידה�:�עוד�המשיך�המן�לחשוב�בלבו
�בחודש�זה �בשבעה�לחודש, �נפטר�משה�רבם, �היה�! �של�משה�רבנו �תאריך�פטירתו אכן

,�אבל�מה�שלא�היה�מפורסם��הוא�תאריך�הולדתו.�היה�זה�יום�של�אבל,�מפורסם�בעולם
�ואף�אחד�לא�ידע�מתי�נולד,�הוטמן�שלושה�חודשים�בתיבהמפני�שמשה� ומתי�באמת�.
��...�אבל�את�זאת�המן�לא�ידע.�בשבעה�באדר,�אכן?�נולד�משה

 
 

ְוֹלא�ָזַכר�ִּכי�ִהיא�ֵעת�.�ַוַּיְרא�ִּכי�ַבֲאָדר�ֵמת�ָאִבי�ַהְּתעּוָדה.��ּפּור�ְוָידֹו�ַבּגֹוָרל�ָהָדהַוַּיֵּפל�"�
��)לרבי�יהודה�הלוי"�מי�כמוך"מתוך�הפיוט�(�".�לֹו�ָיבאּו�היֹוֵלָד�ֶחְבֵלי.�ַהֵּליָדה

��

��
המן�היה�.�נפלא!�ג�באדר"�י-הנה�עלה�.�כעת�נותר�לו�רק�להעלות�בגורל�את�היום�בחודש

�ישראל �של �בהיסטוריה �היטב �בקי �חושך. �מכת �במצרים �היתה �בדיוק �זה �ביום ובעם�,
חג�הפסח�בהלכה�"�בחוברת�המרתקת�ארכמבו[!��שמונים�אחוז�מתוכם�מתו-ישראל�פרצה�מגיפה�קשה�

��!סימן�שזה�יום�של�ירידה�לישראל�]"ובאגדה
��

.�ממש�קשה�לו�לחכות!��כמעט�שנה-שזה�יוצא�בעוד�כל�כך�הרבה�זמן�,�אומנם�קצת�חבל
�אבל�לא�נורא �הכל�לטובה, ��מדינות127-הלוא�אגרות�השמד�צריכות�להגיע�ל. מהודו�,

�כוש �ועד �זמן. �זה�לוקח �ז, �לעשות �את�בחיפזוןלא�כדאי �תגענה�לכל�. �לוודא�שהן עלינו
�ולכל�פינה �מחוז �את�היום�הנפלא�הזה! �חבל�שאיזה�כפר�נידח�יפספסו רק�בגלל�איזה�,
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כמו�,�"פתרון�סופי"באמת�העיקר�שיהיה�,�אז�שווה�לחכות�עוד�כמה�חודשים.�עיכוב�טכני
��.שאומרים

��
א�ישמור�ליהודים�את�הוא�כמובן�ל.�בינתיים�הוא�כבר�יכול�להתחיל�לחגוג,�ובכל�מקרה

�בסוד �ההפתעה �פתאום, �מה �שיותר? �כמה �אותה �לפרסם �ידאג �הוא ,� להומם�"כדי
�"ולאבדם �ומבולבלים, �המומים �שיהיו �הדעת, �ומטרוף �מפחד �שימותו �כבר�. �הגויים גם

במשך�השנה�הזאת�הוא�יספיק�,�אל�דאגה,�בקיצור.�יתחילו�להטעים�אותם�מנחת�זרועם
כדי�שיספיקו�,�היה�העיכוב�הזה'�מאת�ה,�רשע.�[מותםלעשות�ליהודים�קצת�שמח�לפני�

��...!]ישראל�לעשות�תשובה�ולבטל�את�הגזירה
��

 

אלא�יש�בהם�צד�של�,�כי�הגורלות�של�המן�לא�היו�סתם�מעשה�משחק,�עלינו�להבין��
הם�יכולים�לַהֵּפך�,�שבשעה�שישראל�עושים�תשובה,�"�מעל�המזל-ישראל�"אבל�.�אמת

��.לטובתםכך�שהוא�יפעל�,�את�הגורל
��

שאם�,�!"אל�תיראי�עדת�ישראל:�"יצאה�בת�קול�ואמרה,�ואכן�בשעה�שהפיל�המן�גורלות
��.�יהיה�לרעתו-שכל�מה�שרואה�המן�בגורל�לרעתכם�,�תחזרו�בתשובה�ישתנה�הגורל

��

אתה�הוא�גורלן�"�:�חמא�בר�חנינא�רביר�אמ-�"הגורל]�המן[�הוא�-הפיל�פור�:�"וזה�שכתוב
��.�הוא�הגורל�על�עצמך-שאתה�מטיל�על�בני�דהיינו�הגורל�,�!"של�בני

��

:�כמו�שנאמר,�אני�כבר�הפלתי�גורלות.�הגורל�שלי�קדם�לגורל�שלך,�רשע:�ה"אמר�הקב
�לה" �אחד �גורל �לעזאזל' �אחד �וגורל ."� �שלי �האומות-בגורל �שבעים ��מכל �חלקי�, נפל

:�כמו�שנאמר,�שהולך�לכפרה�על�עם�ישראל,�והגורל�שלך�הוא�הגורל�לעזאזל.�בישראל
��)ש�רמז�תתרנד"ילקו.�מדרש�רבה�ז�יד.�64'�תוספות�השלם�עמ(".�ונשא�השעיר�עליו�את�כל�עוונותם"

��

��
�המן�מסית�את�אחשורוש �

מה�שנשאר�זה�רק�לשכנע�את�אחשורוש�להסכים�,�מבחינתו�של�המן�התאריך�כבר�סגור
�למזימה �בקלות. �די �ילך �שזה �חשב �הוא �של�, �טוב �כך �כל �חבר �אינו �אחשורוש שהרי
הוא�היה�בקי�.�אחשורוש�חשש�והיסס�מאוד,��זה�לא�היה�פשוט-אבל�בפועל�,�יםהיהוד

�בהיסטוריה �לדורותיהם, �ישראל �צוררי �של �בגורלם �עלה �מה �וידע �להצטרף�. �פחד הוא
��.לשורותיהם

��
�לא�ויתר �אבל�המן �הוא�היה�נחוש�בדעתו, �ופתח�במסע�שכנוע, �שקודם�כל�. הוא�הבין

ואז�ההמשך�,�לערוך�לו�שטיפת�מח�טובה,�יהודיםיותר�את�אחשורוש�נגד�ה'�לחמם'עליו�
��.יהיה�קל�יותר

��
�רבה �מומחיות �בכך �גילה �המן �"ואכן �רבה! �אמר �כמו�: �הרע �לשון �לספר �שיודע �מי אין

�המן �אחשורוש!". �לפני �היה�מגיע �והערב �השכם �בדברי�, �את�מוחו �ומרעיל מסית�אותו
��.בלע�על�היהודים

��
�ּוְמֹפָרד" �ַעם�ֶאָחד�ְמֻפָּזר �ָהַעִּמים�ְּבֹכל�ְמִדינֹות�ַמְלכּוֶתךֶיְׁשנֹו ��ֵּבין ,�ְוָדֵתיֶהם�ׁשנֹות�ִמָּכל�ָעם,

��".ְוַלֶּמֶלְך�ֵאין�ׁשֶוה�ְלַהִּניָחם,�ְוֶאת�ָּדֵתי�ַהֶּמֶלְך�ֵאיָנם�ֹעִׂשים
��

אולי�אתה�!��אלא�גם�מרדנית�ומסוכנת-ולא�רק�משונה�.�אדוני�המלך,�דת�משונה�יש�להם
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�ותמימים �שקטים �אותם �רואה �זמניתאב, �הצגה �רק �הכל �ל �עכשיו�, �להם �שאין מפני
�ראש �להרים �אפשרות �את�, �נפשם �בכל �מחפשים �הם �דבר �של �שלאמתו �לך �דע אבל

�בנו �ולהתנקם �ההזדמנות�לבעוט �ממלכה�עצמאית�משלהם, �ולכונן �הנה. �יום�הם�, בכל
שובר�:�"�הם�אומריםגם.�מחפשים�היאך�להפיל�אותנו,�"לעשות�נקמה�בגויים:�"מתפללים

אדוני�,�מה�עשינו�להם?�"זדים"איך�הם�לא�מתביישים�לקרוא�לנו�,�"ם�ומכניע�זדיםאויבי
�?המלך �אותם�במשהו! �קיפחנו �להם�משהונעולל? �ו �שום�דבר? יש�להם�שנאה�עיוורת�,
�כלפינו !� �גם �שלהםהם �לאלוקים �"אומרים �ומשפט: �צדקה �אוהב �מלך �מתי�-" �מחכים

��.משפטויעשה�בנו�האלוקים�שלהם�דין�
��

�כולם�סובבים�סביב�התקווה�שלהם�למרוד�בנו�ולכונן�את�מלכותם�-שלהם�גם�החגים�
�מחדש �"כך�יבוערו�האומות"בפסח�הם�מבערים�חמץ�ואומרים�. בשבועות�הם�קוטפים�,

ומלקטים�אותם�חזרה�ואומרים�,�משליכים�אותם�בבית�הכנסת,�פרחי�שושנים�ותפוחים
�האומות" �מבין �עמנו �בני �כל �ויקובצו �ילוקטו �כך ."� �בשופר�בראש �תוקעים �הם השנה

�"ואומרים �שונאינו: �של �רוחם �תיפח �כך �ושוחטים�". �כפרות �עושים �הם �כיפור ביום
� �ואומרים �האומות"תרנגולות �ישחטו �כך �ואומרים". �לולבים �מנענעים �"בסוכות כך�:

�ינוענעו�האומות .��לבער�אותנו�מן�העולם-כל�תקוותם�ותפילתם�,�כל�חפצם�ומגמתם".
��!?איך,�ולהניח�להםאיך�אפשר�לסבול�אותם�

��
�אותנו �שונאים �רק �לא �והם �לנו, �לועגים �ממש �אלא �אותנו, �מבזים �תראה! �הנה יהודי�:

� יוציא�את�הזבוב�?�מה�הוא�יעשה,�אם�יפול�לו�לפתע�זבוב�לתוך�הכוס�-שותה�כוס�יין
�-תיגע�מעט�בכוס�היין�שלו�,�אדוני�המלך,�אם�אתה:�תקשיב�היטב,�אבל.�וישתה�את�היין
�יעשה �הוא �היין?מה �כל �את �ישפוך �הוא ��מיד �פעמים, �שלוש �הכוס �את �וישטוף הרי�!

��)ב"�עמגילה�יג(�!שאתה�מאוס�עליהם�יותר�מן�הזבוב
��

כי�אין�להם�?�למה!�הדת�המשונה�שלהם�גורמת�לפיחּות�כלכלי,�אדוני�המלך,�חוץ�מזה
סוגרים�את�כל�,�כל�שבוע�באופן�קבוע�הם�עושים�יום�של�שביתה!�מוסר�עבודה�נורמאלי

אפילו�יגיע�איזה�גוי�מסכן�לפרוע�את�.�לא�מעניין�אותם�כלום,�את�כל�העסקים,�נויותהח
,�"חג�היום",�"שבת�היום"יגידו�לו�,�הם�לא�יתחשבו�בו,�חובו�ולפדות�את�המשכונות�שלו

�וישאירו�את�המשכון�אצלם �-�ולא�רק�שהם�לא�עובדים�ולא�מרוויחים�כסף�ביום�הזה�.
אוכלים�בשפע�!�בר�הצליחו�להרוויח�במשך�השבועאלא�שהם�מבזבזים�את�כל�הכסף�שכ

��.גרגרנים�שכמותם.�משתכרים,�שותים�יין,�בשר�ומעדני�מלכים
��

ַלֶּמֶלְך�ֵאין�ׁשֶוה�!�"לא�משתלם�לך�להחזיק�את�הפרזיטים�האלו,�אדוני�המלך,�אני�אומר�לך
�ְלַהִּניָחם �המיסים�שנראה�לך�שאתה�מרוויח�מהם�". �הם�יודעים�להתחמק�יפה�-גם�מן
��".חג�היום",�"שבת�היום:�"�ישר-רק�מגיע�גובה�המיסים�.�מאוד
��

�מקומם� להשתמט�מן��גם�-�שהם�מצליחים�עם�הטענות�השחוקות�שלהם�-ומה�שהכי
למה�להם�לתרום�,�בטח".�חג�היום,�שבת�היום.�מצטערים�"-�כל�צו�גיוס�שמגיע�!הצבא

�המדינה �למען �מעצמם �ולהקריב �ובישיב? �בכוללים �לשבת �נוח �יותר �ולחמם�את�לא ות
��!?...הכיסאות

��

חייך�שבזכותך�אני�מוסיף�להם�מועד�!�?אתה�מלעיג�על�מועדי�בני,�רשע:�"ה"אמר�הקב��
��)אסתר�רבה�ז�יד(".��זה�לא�יהיה�בטל-שאפילו�כל�ימים�טובים�בטלים�,�נוסף

��
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��

היה�המלאך�מיכאל�מלמד�,�על�מה�שהיה�המן�מקטרג�מלמטה�על�ישראל:�אמר�רבי�לוי
�סנגוריה ��מלמעלהעליהם �לפניו. �אמר �עולם: �של �ריבונו �על�, �לא �מתקטרגים �בניך אין

�זרה �עבודה �שעבדו �דמים, �ששפכו �על �ולא �דתך, �את �משמרים �שהם �על �אלא �לו�. אמר
��)ש�אסתר�ג�תתרנד"ילקו(".�עמו'�כי�לא�יטוש�ה:�"שנאמר!�לא�עזבתי�ולא�אעזוב:�ה"הקב

��

��
�ההיסטוריה�מספרת �
�אדוני�המלך:�המן�המשיך�להסית �ונן�קצת�על�ההיסטוריה�שלהםתתב, ותווכח�לראות�,

כאשר�ירדו�ישראל�:�הנה�תראה�מה�קרה�לפרעה�מלך�מצרים.�עד�כמה�הם�כפויי�טובה
�למצרים �יפות, �פנים �בסבר �פרעה �אותם �קיבל �אותם, �הארץהושיב ��במיטב �אותם�, זן

�הם�החליטו�לנצל�-במקום�להגיד�יפה�תודה�.��ונתן�להם�כל�טוב�שבארצובשנות�הרעב
אנחנו�רוצים�ללכת�:�'צנועה'באו�בהתחלה�בבקשה�:�ועשו�לו�כזה�תרגיל,�תו�עד�הסוףאו

אולי�אתה�מסכים�בבקשה�להשאיל�.�אחר�כך�נחזור,�לזבוח�לאלוקינו�למשך�שלושה�ימים
והמצרים�התמימים�ברוב�?�כדי�שנוכל�לחגוג�כראוי,�לנו�כלי�כסף�וכלי�זהב�ובגדים�יפים
והטעינו�לכל�אחד�מישראל�עשרות�,�ף�וזהב�ובגדיםטובם�אכן�השאילו�להם�בנדיבות�כס

יחד�,�כמובן,�ברחו?�אבל�מה�הנצלנים�האלו�עשו�בסוף.�חמורים�מלאים�בכל�טוב�מצרים
��!הלכו�ולא�חזרו,�עם�כל�הרכוש

��
�וכך �טוב, �כשהם�מצוידים�בכל �שלהם, �לעבר�מסע�הכיבוש�האכזרי �הם�פנו סבא�שלי�.

� �הזה-עמלק �העוול �את �לסבול �יכול �היה �למצרים�לא ��שנעשה �בהם�, �להילחם וניסה
אני�באמת�לא�,�אדוני�המלך,�אל�תשאל�אותי�איך.�אבל�הם�הצליחו�להתגבר�עליו,�בדרך
�יודע �כשפים. �עליו �עשו �הם �אולי �באכזריות�. �והדפו �כנען �לארץ �המשיכו �הם �כך אחר

� �בה31ובעריצות �ששכנו ��מדינות �רחמים. �בלי �ככה �תמימים�, �אזרחים �וגרשו הרגו
��.וחילקו�ביניהם�את�ארצם,�אנשים�נשים�וטף,�מבתיהם

��
הראשון�.��העמידו�להם�מלכים�עריצים�וקשים-לאחר�שהתיישבו�והתאזרחו�בארץ�כנען�

ביום�אחד�הוא�הרג�!��עמלק-הוא�המיט�שואה�של�ממש�על�העם�שלי�.�שבהם�היה�שאול
לא�,�מבלי�לחוס��ומבלי�לחמול,�וכן�השמיד�את�העם�מקטן�ועד�גדול,�מאה�אלף�פרשים

?�אתה�יודע,�ומה�עשו�למלך�אגג�סבא�שלי!�וגם�לא�על�עולל�ויונק,�על�איש�ולא�על�אשה
�שמואל �שלהם �הנביא �בא �באכזריות, �גופו �את �ושיסע �לעוף�, �למאכל �בשרו �את ונתן

וגם�הוא�ערך�מלחמות�עקובות�מדם�בעמים�,�לאחר�מכן�עלה�לשלטון�המלך�דוד!�השמים
�באזור �השוכנים .� �נוסף �מלך �עלה ��שלמה-אחריו �לאומי, �דתי �מרכז �להם �הקים ,�והוא

� �לו �קוראים �המקדש"שהם �בית �אוי". �לנו, �גרם �הזה �המרכז �צרות �כמה �יושבים�! שם
�נגדנו �אותם �ומסיתים �שלהם �המנהיגים ,� �הגברים �כל �מתאספים �בשנה3שם ,��פעמים

המרכז�הזה�הוא�ממש�.�וזובחים�ומקריבים�קורבנות�לאלוקיהם,�עורכים�אסיפות�לאומיות
��!ם�רציני�לשלומו�של�העולם�כולואיו
��

�שלהם �האלוקים �את �גם �הרגיזו �הללו �המושחתים �שהיהודים �הוא �שלנו �המזל עד�,
� �כוחו �לפיו[שתשש �!]עפר �שלהם, �הבית �את �ושרף �נבוכדנצר �ובא �מלכותם, �את ,�ופירק

�מארצם �אותם �והגלה �לך. �דע �אבל �המלך, �אדוני �על�, �מרחפת �קיומם �סכנת שעדיין
�העולם �סופיתכל�עוד�שלא�! �הושמדו .�מעיב�צל�כבד�של�סכנה�איומה�לאנושות�כולה,

,�יש�להם�חזון�ותקווה�להשתקם�ולכונן�מחדש�את�ממלכתם�העריצה,�כמו�שאמרתי�לך
��.הם�רק�מחכים�להזדמנות�המתאימה

��
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�הפתרון�הסופי �
ל�ַעל�ְיֵדי�עֵׂשי�ַהְּמָלאָכה�ַוֲעֶׂשֶרת�ֲאָלִפים�ִּכַּכר�ֶּכֶסף�ֶאְׁשקֹו,�ִאם�ַעל�ַהֶּמֶלְך�טֹוב�ִיָּכֵתב�ְלַאְּבָדם"

��".ְלָהִביא�ֶאל�ִּגְנֵזי�ַהֶּמֶלְך
��

לנגד�עיני�עומדת�.�חש�אני�אחריות�כבדה,�כשר�וכמשנה�במלכותך�הרוממה,�אדוני�המלך
�טובתם�-וטובת�אזרחים�חפים�מפשע�,�טובת�הממלכה�כולה,�טובתו�האישית�של�המלך

��.הביטחונית�וטובתם�הכלכלית
��

�כפי�שהסברתי �לאנושותהיהו, �דים�מהווים�מפגע�מסוכן �את�. אני�חש�צורך�לקחת�לידי
�היוזמה �ואת �האחריות �הכפפה, �את �להרים �אומץ, �לאזור �ולהגיד, �מבט �להישיר הבה�:

��!הבה�נסיר�את�הצל�הקודר�המעיב�על�האנושות!�נמצא�פתרון�סופי�לבעיית�היהודים
��

�יכולים�להסתפק�בפתרונות�חלקיים�בלבד �איננו �ללמוד�מן. ��ההיסטוריהעלינו כשרצה�:
ולא�הבין�כי�הבנות�,�שם�את�ידו�רק�על�הזכרים�ולא�על�הנקבות,�פרעה�לאבד�את�ישראל

�לאחרים �ורבות,נישאות �פרות ��והן ,� �מחדש �לצמוח �האומה �יכולה �ב(ומהן �תהילים .�)מדרש
אף�לא�נוכל�להרשות�.�אלא�נאבד�גברים�ונשים�כאחד,�אנחנו�לא�נחזור�על�הטעות�הזאת

עלינו�לפתור�את�הבעיה�".��תיישיםועשיגדיים�"שהרי�,��על�עוללים�ויונקיםנו�לחוסלעצמ
�מן�השורש �דהיינו, �מנער�ועד�זקן,�להשמיד�ולהרוג�ולאבד�את�כל�היהודים: טף�ונשים�,
��!ביום�אחד

��
�אחשורוש�מהסס �

�אחשורוש�שמע�את�הדברים�בשימת�לב �איי. �כמה�שהוא�מזדהה�עם�הדברים... הלוא�!
�כצל�קודראף�הוא�חש�שקיומם�של ��היהודים�מעיב�עליו �אכן�. �יודע�אם�לא�יצליחו מי

רובץ�על�ליבו�,�וחוץ�מזה!�?ולכונן�לעצמם�ממלכה�עצמאית�ומתנשאת,�לממש�את�חזונם
והם�,�סאו�וימלוך�אחריוימי�ישב�על�כ,�פעם�שאל�את�החוזים�בכוכבים:�סוד�מעיק�וכבד

מי�יודע�איזה�פח�עתידים�,�נפשוומאז�איננו�מוצא�מרגוע�ל!�ענו�לו�כי�תחתיו�ימלוך�יהודי
�היא[...�לטמון�לו�היהודים �יהודיה �אשתו �אסתר �כי �ידע �לא �הוא ,� �כסאו �את �יירש �אשר �-והיהודי

��)יערות�דבש(.�]יהיה�בנם�דריוש
��

�המן �של �התוכנית �את �מיד �לאשר �רוצה �היה �הוא �מבחינתו �לכן �כמה�. �לו �היו אבל
��.חששות

��
�"תראה" �הוא�אמר�להמן, �ינו�פשוט�בכללמה�שאתה�מציע�א", תאר�לעצמך�מה�עלול�.

�לקרות�אם�נקום�לפתע�יום�אחד�ונתחיל�להרוג�עם�שלם �נזק�מדיני-ראשית�. ,��יש�כאן
�הדבר�יעורר�-שנית�.�וֶחֶסר�בממלכה'�קרחת'הדבר�יוצר�מין�,�במחיקת�עם�שלם�מן�המפה

�תהיה�תסיסה,�יצא�לנו�שם�של�מלכות�עריצה�ואכזרית!�עלינו�את�דעת�הקהל�העולמית
שמן�הסתם�יש�ליהודים�ידידים�,�ואל�תשכח�המן.�ומי�יודע�לאן�זה�יוביל,�בקרב�האזרחים

אני�כבר�לא�מדבר�.�ויכולה�להתפתח�מלחמת�אזרחים�קשה,�וקרובים�שיתנגדו�להריגתם
�חנויות �של �הפתאומית �השבתתם �בעקבות �שיגרם �הכלכלי �הנזק �על �ובתי�, מפעלים

��".�ומה�עם�המיסים�שנפסיד�מכך.�חרושת�שונים
��

�!ותאין�בעי �
�המלך" �"אדוני �המן, �השיב �שהזכרת", �הבעיות �כל �על �חשבתי �כבר �אני �תתבונן�, אך
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במחיקת�עם�שלם�מן�,�הנזק�המדיני�שדיברת�עליו,�קודם�כל.�ותראה�שאין�מקום�לדאגות
�קיים�כלל-המפה� ��אינו �שהעם�הזה�הוא�, �ְמֻפָּזר"כיון �במקום�אחד-" �מרוכז ��איננו כך�,

�הוא�לא�מעורה�כלל�וכלל�-"�ְמֹפָרד"העם�הזה�,�דבר�שני.��יהיה�ניכרשהחיסרון�שלהם�לא
�העמים �ביתר �מהם, �ונבדל �נפרד �הוא �להם�, �מתירים �לא �שלהם �הגזעניים �החוקים כי

�איתנו �להתחתן �קרובים�, �מהתקוממות�של �מה�לחשוש�ממלחמת�אזרחים�או �שאין כך
�בקלות�נצליח�-דים�כשמדובר�ביהו,�אל�תדאג?�ודעת�הקהל�העולמית.�שיתבעו�את�דמם
�להשתיק�אותה �נצא�במסע�הסברה�נחמד. �וזה�כבר�יספיק, �אתה�תראה. יהודים�יובלו�:

��!�והעולם�ישתוק-להריגה�
��

�הכלכלי �להיבט �ובקשר �לך. �והסברתי �הקדמתי �כבר �כל �קודם �העקרונית, ,�שברמה
�,חסרי�מוסר�עבודה,�הם�פרזיטים�ובטלנים:�להיפך,�היהודים�אינם�תורמים�כלל�לכלכלה
אתה�יכול�,�גם�מהמיסים�והארנונה�הם�מתחמקים.�מרמים�במסחרם�ומייקרים�את�השער

ואף�,�השמדתם�תוביל�לצמיחה�במשק,�בטווח�ארוך�ורחב.�לפתוח�את�הפנקסים�ולבדוק
��.תפנה�מקומות�עבודה�לאלפי�מובטלים�בני�עמנו

��
�יווצר�חסר�מסואומנם�יתכן�שבטווח�הקרוב�והמיידי�א �ים�בקופת�המדינהכן �על�זה�גם.

ֲעֶׂשֶרת�ֲאָלִפים�ִּכַּכר�ֶּכֶסף�ֶאְׁשקֹול�"�-ובכן�.�ואני�לוקח�את�מלוא�האחריות�גם�לכך,�חשבתי
�ֹע �ְיֵדי �ַהְּמָלאָכהַעל �ֵׂשי �ַהֶּמֶלְך, �ִּגְנֵזי �לגייס�לקופת�המדינה�סכום�".ְלָהִביא�ֶאל �אדאג �אני
��.ככיסוי�וככופר�נפש�עבור�כל�היהודים,�כסף�רציני

��
�ר �אני �אגב �את�הכסףדרך �מגייס �אני �מאין �לך �לגלות �וצה �שהיהודים�. �לך �אמרתי הרי
�במסחר �מרמים �השערים, �את �מפקיעים �הפרסי, �למשק �נזק �וגורמים �המקצוע�. לבעלי

�המלאכה[" �נמאס�"]עושי �כבר �זה �הפרסיים �לחמם�, �את �כורתים �ממש �הללו היהודים
�מפיהם �משיגים�את�גבולם, �ואינם�נותנים�להם�להרים�ראש, �לפנות�לכך�עלה. �בדעתי

�פעמי �חד �כסף �סכום �לתת �בהצעה �אליהם �היהודים�, �מן �ולתמיד �אחת �להתפטר כדי
לא�שאני�צריך�דווקא�את�הכסף�!�אתה�צריך�לראות�את�ההיענות�שלהם.�שנואי�נפשם

מהגרוטאות�של�הבית�,�תאמין�לי�שבשבילי�עשרת�אלפים�ככר�כסף�זה�שטויות,�שלהם
לכולם�כבר�.�רק�רוצה�שתבין�לאן�נושבות�הרוחותאבל�אני�.�שלי�אני�יכול�להביא�את�זה

אך�,�בעלי�המלאכה�אכן�פתחו�את�כיסם�ותרמו�בעין�יפה[.�הם�כמו�קוצים�בעיניים,�נמאס�מהם
עד�,�זאת�דווקא�מפני�שהיהודים�בפקחותם�היו�משווקים�תוצרת�מעולה�יותר�במחירים�אטרקטיביים

��)א"זרע�ברך�פרשת�פקודי�ח(�].להתפטר�מהםורצו�,�שהסוחרים�הגויים�לא�יכלו�לעמוד�בתחרות�מולם

��
�של�דבר �לסיכומו �ואומר, �המלך �אליך�אדוני �פונה�אני �תעלה�על�הגל: לא�נדרש�ממך�!

�דבר �שום �לעשות �בעצם �על�, �האחריות �מלוא �את �עצמי �על �לוקח �אני �שראית �כפי כי
�הפרויקט�הזה �חושב�על�כל�הפרטים, �ומקדם�כל�בעיה�אפשרית, מה�שנותר�לך�אדוני�.

ועשרת�אלפים��-משיכת�קולמוס�אחת�.��את�התוכניתרק�לאשר,��זה�רק�לחתום-ך�המל
�המדינה �קופת �אל �זורמים �כסף �ככר �הארץ, �ותשקוט �לבטח, �ממלכתנו �ותשכון ואין�,

��.מחריד
� �

�התייעצות�עם�חכמי�גויים �
�מהסס �אחשורוש�עדיין �על�. �את�האחריות �ולוקח �את�העניינים �מסדר �כבר �שהמן נכון

ואם�אסכים�למכור�אותם�,��סוף�סוף�הלוא�העם�הזה�מופקד�כרגע�בידי-ובכל�זאת�.�עצמו
�המן �של �לידיו �צווארי, �על �גם �תלוי �הקולר �עדיין ,� �לפחד �מה �לי �יש מהאלוקים�עדיין

��.שמא�יתנקם�גם�בי,�שלהם
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אבל�אני�ירא�.�שהייתי�רוצה�להסכים�ולחתום�לך,�תאמין�לי:�"הוא�פונה�להמן�ואומר�לו
�אלוהיהם�כמ ��לפרעה-ו�שעשה�לקודמי�שמא�יעשה�לי �לסיסרא�ולסנחריב, אתה�יודע�.

��".הייתי�רוצה�לשאול�את�החכמים�והיועצים�שלי�מה�דעתם�בענין?�מה
��

:�הביעו�כולם�פה�אחד�את�דעתם�הנחרצת,�כאשר�שמעו�היועצים�על�תוכניתו�של�המן
�שייך �לא �בחשבון, �בא �לא �האלוקים. �של �עמו �הם �היהודים ,� �בידו �חי �כל �נפש �-�אשר
�ולהשפיל�יהלהגב �ולהחיות�להמית, .� �לרעה �בהם �לגעת �שמנסה �כך�-מי �על �נענש

��!וההיסטוריה�כבר�הוכיחה�זאת,�בחומרה
��

אבל�מאז�שהיהודים�התחילו�להרגיז�.�כל�זה�היה�טוב�ונכון�עד�לאחרונה:�השיב�להם�המן
�ולהכעיס�אותו �והכל�השתנה, �תשש�כוחו �היאך�הצליח�נבוכדנצאר�להחריב�. הנה�ראו

�ו �את�היכלואת�ביתו �לשרוף �טבח�בעמו, �ערך �הוא�אף �בין�, �ופיזר ואת�הנותרים�הגלה
��.הוא�התעייף�והזקין,�תשש�כוחו,�כפי�שאמרתי?�והיכן�כוחו�וגבורתו.�האומות

��
�המהומים�של�הסכמה�נשמעו�מכל�עבר �כן. הדברים�בהחלט�משכנעים�ומתקבלים�על�,

��)יג�ז�רבה�אסתר(.�ניתן�להוציא�לפועל�את�התוכנית�של�המן,�אכן.�הדעת
��

 

�.�ְוֹלא�ָיִבין�ֱאֹלֵהי�ַיֲעקב,ָּיּה�ִיְרֶאה�ֹלא�ַוּיאְמרּו�...ּפֲעֵלי�ָאֶון��ִיְתַאְּמרּו�ָּכל,ַיִּביעּו�ְיַדְּברּו�ָעָתק"��
ילים�תה(�".ב�ְוַנֲחָלתֹו�ֹלא�ַיֲעֹז,�ַעּמֹו'הִיּטׁש���ִּכי�ֹלא!...?�ַּתְׂשִּכילּוי�ּוְכִסיִלים�ָמַת,ִּבינּו�ּבֲעִרים�ָּבָעם


)צד

��

��
�שקלים�כנגד�שקלים �
�ואמר�למלך �הוסיף�המן מר�לך�שאתה�אני�רוצה�לו,�אם�אתה�בכל�זאת�מהסס,�תראה:

כך�שכל�,�כי�למעשה�אני�משלם�לך�כל�כופר�פדיון�נפשם,�יכול�להסיר�כל�דאגה�מליבך
��.האחריות�היא�עלי

��
��ככר�כסף10,000הרי�כבר�אמרתי�לך�שאשקול�אל�גנזי�המלך� שזהו�האם�אתה�חושב�.

�בכלל�לא?�סכום�מקרי �אצלי�הכל�מחושב�ומדוקדק! כאשר�בית�המקדש�:�הקשב�היטב.
�קיים �היה �היהודים �של ,� �שנה �בכל �תורמים �היו �השקל"הם �"מחצית �היו�, �זה ומכסף

� �הציבור �קורבנות �כל �את �ומוספים-מביאים ��תמידים �הפנים, �ולחם �הקטורת �את ,�וכן
�אדומה �ופרה �עומר �זהור, �ולשון �המשתלח �בראשושעיר �שקושרים �ית �דברים�, ועוד

�נוספים �הללו, �משקלים �הגיע �ישראל �לבית �טוב �שרוב �כך �רצוי�, �אלוקיהם �היה ובגינם
��.להם
��

�בזכות�השקלים�הללו �רק �ישראל �זכותם�של �שכל �הרי �כעת�לשלם�לך�, �רוצה�אני לכן
�שהביאו �הללו �השקלים �כל �כנגד �נפשם �פדיון �של�. �מספרם �מהו �יודע �אינני אומנם

�כ �רגעהיהודים ,� �ממצרים �בצאתם �מנו �שהם �המספר �לפי �החשבון �את �אעשה �-אבל
,�אתן�כנגד�כל�אחד�מהם�את�כל�חצאי�השקלים�שהביא�במשך�ימי�חייו.��גברים600,000

��)חעיין�בחזון�עובדיה�פורים�עמוד�רפ,�את�החשבון(!�והרי�לך�בדיוק�עשרת�אלפים�ככר�כסף

��
!��להקדיש�את�כל�הכסף�הזה�לצדקהתוכל,�אם�תרצה:�אני�יכול�אף�לייעץ�לך�עצה�טובה

�זכות�הצדקה�ודאי�תגן�עלינו�ותעמוד�לימיננו�להצליח�במעשינו ותגבור�על�זכותם�של�,
�ישראל זוהי�אף�העצה�שנתן�.�כדאיים�הם�השקלים�שלנו�שיבטלו�את�השקלים�שלהם!
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�["��ְפֻרקְּבִצְדָקה�ַוֲחָטָאְך:�"הנביא�של�היהודים�למלך�נבוכדנצר �יכו-�חטאיך דניאל�(�]פרו�בצדקה

��)ד"א�דרוש�א�לשבת�זכור�דף�יא�ע"חידאהבת�דוד�לה(�.)ד�כד
��

��

�מחשבותי� �כמחשבותיכם ��לא �ה, �'אמר �הקב. �ה"אצל �והעתיד�, �ההווה �העבר אשר
�לפניו �פרוסים �הפוך, �החישוב �היה �לקיש. �ריש �אמר �והיה�: �שאמר �מי �לפני �וידוע גלוי

שזכות�,�ם�שקליהם�לשקליולפיכך�הקדי,�שעתיד�המן�לשקול�שקלים�על�ישראל,�העולם
��)ב"מגילה�יג�ע�(.השקלים�שלהם�תעמוד�להם�להינצל�משקליו�של�המן�הרשע

��

�"ֹ!�לוָיבּוזּוּבֹוז��-�ָּבַאֲהָבה�יתֹוהֹון�ֵּב�ָּכל��ֶאתִאיׁש�ִיֵּתן�ִאם:�")ש�ח�ז"שיה(על�כך�דרשו�את�הפסוק�
יתברך�'��הזה�המן�שנתן�עשרת�אלפים�ככר�כסף�כדי�לנסות�לכבות�את�האהבה�שאוהב

��)ל"מע(.�שזכות�השקלים�של�ישראל�כבר�קדמה,�בוז�יבוזו�לו.�את�עמו�ישראל
��

��
��גֹוָרל�ַיּדּו��ַעִּמיְוַעל

�קשה �בדילמה �נתון �אחשורוש�היה �היהודים. �מן �להתפטר �רוצה �שהוא �ספק �אין אבל�,
עם�כל�ההסברים�היפים�של�המן�על�כך�שהאלוקים�עזב�!�מפחיד�אותו�להתעסק�איתם

�זה�שהמן�-אבל�מה�שכן�משכנע�אותו�.�אינו�מעיז�לשחק�באש,�עדיין�חוששהוא�,�אותם
�לידיו �הסיכון �כל �ואת �האחריות �כל �את �לקחת �מציע �כל�. �את �מידיו �לקנות �מוכן הוא

�היהודים �מכל�אחריות, �ולשחרר�אותו �של�ממש. �הזדמנות�פז �יש�כאן �אם�כן השאלה�!
�תופס'היא�אם�זה�באמת� �אותם�ולהתנער�בכך�מכל�האם�באמת�הוא�יכול�למכור�לו',

��?אחריות
��

שנאתו�הבוערת�כלפי�היהודים�הולידה�בליבו�,�והנה.�אחשורוש�התחבט�רבות�בשאלה�זו
�"רעיון �"תשמע. �הוא�אמר�להמן, �לך", �שאמרתי �כמו �בידי, �היהודים�הם�פיקדון זה�לא�,

�למכור�לך�אותם �פשוט�בשבילי �אבל�בשביל�הכבוד�שלך. �מעריך�אותך�, ובשביל�שאני
�לערוך�גורלות�נכונים�ואמיתיים�בתור� �גורל-קוסם�הבקי �שנערוך�בינינו �מוכן ��אני אם�:
אם�יעלו�העם�אך��.�אותםאני�מוכר�לךו,�סימן�שכדבריך,��בידך�והכסף�בידיו�היהודיםיעל

��".יכול�למכור�לך�אותםי�נאינסימן�ש,�בידי�והכסף�בידך
��

��ַעִּמיְוַעל:�"ואומרתווחת�צורוח�הקודש�.�ומיד�ערכו�ביניהם�גורלות,�הסכים�המן�להצעה
ש�"ילקו(.�ו�של�אחשורושוהכסף�בידי,�של�המן�ידיוועלה�העם�ב,�גרמו�העוונות�"...גֹוָרל�ַיּדּו

��)מנות�הלוי.�אסתר�רמז�תתרנד
��

�בעל�התל�ובעל�הבור �
שמח�גם�אחשורוש�שהנה�נקרתה�לפניו�.�שמח�המן�שמחה�גדולה�בכך�שהעם�נפל�בחלקו

��.בצורה�טובה�מבלי�שידו�תהיה�בהםהזדמנות�פז�להתפטר�מן�העם�
��

�דומה �הדבר �למה �משל �שדות? �להם �שהיו �אדם �בני �לשני �בעיה, �היתה �לשניהם :�אך
.�ולא�מצא�מקום�היכן�לפנות�אותו,��באמצע�שדהו�היה�עומד�תל�גדול�של�עפר-האחד�

לעומת�.�היה�טורח�לעלות�ולרדת�מן�התל�אל�השדה,�וכשהיה�עודר�ומשקה�את�שדהו
�זאת �הית, �באמצע�השדה-ה�בעיה�אחרת�לשני �בור ��היה�לו �למלאות�, ולא�מצא�עפר
יום�אחד�עבר�בעל�התל�ליד�.�וגם�לו�היה�הבור�מפריע�מאוד�בעת�עבודתו�בשדה.�אותו

�של�בעל�הבור �שדהו �וחשב�לעצמו, �בור�כזה: �והיה�לי �יתן �מי �אפילו�, �לקנותו �אני מוכן
אף�הוא�עבר�,��בעל�הבורעמיתו.�כדי�להתפטר�מתל�העפר�שבשדה�שלי,�בדמים�מרובים
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והייתי�מכסה�,�ואי�שהיה�לי�תל�כזהוהל:�יום�אחד�ליד�שדהו�של�בעל�התל�וחשב�לעצמו
אמר�בעל�,�לימים�נפגשו�זה�עם�זה.�מוכן�אני�לשלם�כסף�רב�עבור�תל�כזה,�בו�את�הבור

טול�:�אמר�לו.�ואשלם�לך�כסף�טוב,�אנא�מכור�לי�את�התל�שברשותך:�הבור�לבעל�התל
��!ואי�שתיטול�אותו�כמה�שיותר�מהרווהל,�אותו�בחינם

� �
� �ואחשורוש-כך ��המן �היהודים, �במכירת �שעשו �בעסק �גדולה �שמחה �שמחו .�שניהם

ואילו�המן�שמח�שהם�נפלו�לידיו�ויכול�הוא�כעת�לכלות�,�אחשורוש�שמח�להתפטר�מהם
��)א"מגילה�יד�ע(.�בהם�את�שנאתו�היוקדת

��
�המן �של �פניו �על �אולם�אחשוורוש�הבחין �עי, �עכשיו�כי �צריך �שהוא �הכסף �על �צרה נו

ואולי�,�שמא�התחרט�המן�על�הסכום�הגבוה�בו�נקב,�חשש�אחשורוש.��מרשותולהוציא
�"לפיכך�מיהר�ואמר�לו.�הוא�ירצה�חלילה�לחזור�בו�כליל�מן�העסקה ,�!"הכסף�נתון�לך:

�תדאג �אל �מסודר, �לראות�את�הענין �כבר �אתה�יכול �ממך�את�כל�, �קיבלתי �כבר כאילו
�הכסף �במתנה�גמורהו, �אותו �לך �נותן �אני �עכשיו �רב. �בכבוד �לעשות�בכסף�, אתה�יכול

כדי�שהזכות�הזאת�תגן�בעדך�,�אולי�באמת�תתן�אותו�לצדקה�כמו�שאמרת.�כטוב�בעיניך
�במעשיך �ותצליח �תזכור. �מקרה �בכל �בענין, �צד �לא �כבר �שאני �את�. �לבד �אתה תסגור

���)קמה'�ח�קנייבסקי�עמ"טעמא�דקרא�להגר.�א"�קכד�ע-ב�"�קכג�עמנות�הלוי�דף.�ש"ילקו(.�החשבונות�שלך�עם�האלוקים

��
המן�בן�אמתלאי�'להצלחתו�של�,�וחילקו�לצדקה�לעניי�ישראל,�המן�אכן�לקח�את�הכסף

�'בת�עורבתי מתוך�תקוה�שזכות�הצדקה�של�עשרת�אלפים�ככר�כסף�תגבור�על�זכות�...
��)א"בבא�בתרא�צא�ע.��בשם�יערות�דבשד"עא�"אהבת�דוד�להחיד(�.השקלים�שתרמו�ישראל�לעבודת�הקורבנות

� �
�הסרת�הטבעת �

�בזאת �מסתפק �לא �אחשוורוש .� �כפיקדון �להמן �ומעניק �מגדרו �יוצא �הטבעת�-הוא �את
�הוא�אינו�מסתפק�בכך�שהוא�עצמו�יחתום�על�האגרות!�היקרה�עם�חותם�המלך אלא�,

�חסר�זהו�צעד.�עם�כל�הסמכויות�שהיא�נושאת,�מפקיד�בידי�המן�את�הטבעת�המלכותית
��.שאותו�עושה�אחשורוש�כדי�שלא�יבוא�לידי�חרטה�על�העסק�שעשה,�תקדים

��
��מנהגו�של�עולם!השנאה�מקלקלת�את�השורה הקונה�נותן�למוכר�ערבון�או�סכום�על�,

�החשבון �הקניה, �מן �בו �יחזור �לא �שהקונה �להבטיח �כדי �להיפך. �כאן �אבל אחשורוש�,
שהרי�הוא�הסכים�!�חרט�על�המכירהכדי�להבטיח�שהוא�עצמו�לא�ית,�המוכר�נותן�ערבון

���)ב"�קכג�עמנות�הלוי.�ש"ילקו(.�לה�רק�לאחר�שכנועים�רבים�והפצרות�חוזרות�ונשנות�מצד�המן

��
�ֵמַעל�ָידֹו" .�אחשורוש�אף�רצה�לנטרל�את�עצמו�מכל�אחריות�-"�ַוָּיַסר�ַהֶּמֶלְך�ֶאת�ַטַּבְעּתֹו

:�בבחינת,�סמכות�בידי�המןאלא�מסר�את�כל�ה,�הוא�לא�רצה�לחתום�על�האגרות�בעצמו
�ַיד��ּוְתִהי,ּבֹו�ָיִדי�ְּתִהי�ַאל" �ְּפִלְׁשִּתים�בֹו �]המן[" �כבר�לא�צד�בענין. �ֶּבן�"�.אני ַוִּיְּתָנּה�ְלָהָמן

בידי�מי�שהוא�,�"בידיים�טובות"הוא�הפקיד�את�העבודה��-"�ֵרר�ַהְּיהּוִדיםַהְּמָדָתא�ָהֲאָגִגי�ֹצ
הוא�כבר�יעשה�את�העבודה�במקומו�,�מבטן�ומהריון�,מכיר�אותו�כצורר�יהודים�מלידה

��)ויתן�המלך�להמן�את�טבעתו:�די�היה�לו�לומרשהרי�,�לשוןודייק�כן�מאריכות�ה.�מנות�הלוי(!�על�הצד�הטוב�ביותר

��
 

�כהנא�� �בר �אבא �רבי �"�:אמר �הסרת �נביאים�,טבעתהגדולה �ושמונה �מארבעים �יותר
טבעת�ה�ואילו�הסרת�-��החזירום�למוטב�שכולן�לא,תנבאו�להן�לישראלהושבע�נביאות�ש

��)א"מגילה�יד�ע(".��למוטבםהחזירת
��
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��שליחת�אגרות�השמד
נכון�.�הוא�מתחיל�לפעול�במהירות,�ג�בניסן"ביום�י,�ומרגע�שמקבל�המן�את�הטבעת�ליד
אבל�המהירות�כאן�,�בעוד�אחד�עשר�חודשים,�ג�באדר"אומנם�שהגזירה�מתוכננת�רק�לי

�יפה �ב. �שלא �היטב �יודע �לתוכניתהוא �אחשורוש �הסכים �קל �לב �חששות�, �לכך קדמו
�ימים�ולילות�היה�עליו�להפציר�בו,�כבדים�והתלבטויות�ארוכות �ואם�כן. לא�יפלא�אם�,

לא�להשאיר�את�,�לכן�עליו�לפעול�במהירות.�לפתע�יתחרט�אחשורוש�ויחזור�בו�מדבריו
�,�אלא�לפרסם�אותה�כמה�שיותר,�התוכנית�בין�שניהם�בלבד בושה�למלך�וכך�תהיה�זו

��)מנות�הלוי(.�לחזור�בו
��

�בדעתו �עוד�חשב�המן �דווקא�ביום�זה�, �בניסן"�יום�י-כי �ג �ההצלחה�פנים, �תאיר�לו כי�,
�יש�לישראל�-ב�בניסן�"בניסן�ועד�יום�י'�שהרי�מיום�א.�ביום�זה�אין�לישראל�זכויות�כלל

�מקריבים�קרבנות�בימים�אלו �הנשיאים�שהיו �זכויות�של �יש�לע"ובי. �בניסן �ישראל�ד ם
�פסח �קרבן �זכות�של �הפסח"ומט, �חג �מתחיל �ו �בי. �עם�"אבל �על �זכות �שום �אין �בניסן ג

לכן�אין�לו�לדחות�את�כתיבת�האגרות�כלל�.�והוא�יוכל�להתחיל�לגבור�עליהם,�ישראל
מה�גם�שזה�יהיה�מאוד�נחמד�לבשר�ליהודים�את�הבשורה�המיוחדת�לפני�פרוס�.�וכלל

 )טעמא�דקרא�עמוד�קמו.�תוספות�השלם�עמוד�עא(.�חת�החגלהשבית�להם�קצת�את�שמ,�חג�הפסח

 
ִצָּוה�ָהָמן�ֶאל��ֲאֶׁשר��ְּכָכלַוִּיָּכֵתב�,�ִּבְׁשלֹוָׁשה�ָעָׂשר�יֹום�ּבֹו,ֹסְפֵרי�ַהֶּמֶלְך�ַּבֹחֶדׁש�ָהִראׁשֹון�ַוִּיָּקְראּו"

�ְמִדיָנה�ּוְמִדיָנה�,ָׂשֵרי�ַעם�ָוָעם��ְוֶאל,ּוְמִדיָנהְמִדיָנה��ַהַּפחֹות�ֲאֶׁשר�ַעל�ַהֶּמֶלְך�ְוֶאל�ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני
��".�ִנְכָּתב�ְוֶנְחָּתם�ְּבַטַּבַעת�ַהֶּמֶלְך,ֲאַחְׁשֵורׁש�ְּבֵׁשם�ַהֶּמֶלְך�,ִּכְכָתָבּה�ְוַעם�ָוָעם�ִּכְלׁשֹונֹו

��
�ומתורגמנים �סופרים �של �צוות �המן �מגייס �רבה �בזריזות �בשפות�, �אגרות �כותבים אשר

�יום�אף�מתגייסים�הרצים�והשליחים�להפיץ�.�לך�מדינות�המ127שונות�לכל� עוד�באותו
��.�את�האגרות

��
 

�ֶאלְוִנְׁשלֹוַח�"� �ָהָרִצים �ְּבַיד ���ְסָפִרים �ֶאת,�ַהֶּמֶלְךְמִדינֹותָּכל �ּוְלַאֵּבד �ַלֲהרג �ָּכל��ְלַהְׁשִמיד
�ְוַעד,ַהְּיהּוִדים �,ָזֵקן��ִמַּנַער �ְוָנִׁשים �ָע,�ֶאָחדְּביֹום�ַטף �ְׁשֵנים�ִּבְׁשלֹוָׁשה �ְלֹחֶדׁש �הּוא�ָׂשר �ָעָׂשר

��".�ּוְׁשָלָלם�ָלבֹוז,ֹחֶדׁש�ֲאָדר
��

אותנו�גם�בעת�חרון�אפו�'�שמעו�אהבת�ה,��בני�ישראלאחינו:�כותב�הרב�שלמה�אלקבץ
וכל�זה�.�ת�הפשוטות�והכפולות"ף�בי"�נכתבו�כל�אותיות�האל,כי�בפסוק�המר�הזה.�עלינו

� �כי �ישראל��[.נודעומדות�להגן�בעאותיות�התורה�להורות �מעם�בני �בעת�ההיא�נמצאו וביען
�אחשורוש �בסעודת �ותירוש �יין �זנות �בדבר �ומורדים �פושעים �צדי, �אות �נגרעה �כן �פשוטה�"על ק

�)]ופיתס( .� �המדרשוזה �שאומר �לשטן: �הוא �ברוך �הקדוש �אמר �ואכתוב�, �מגילה �לי הבא
�כליה �עליהם �עליה, �וכתב �מגילה �לו �הביא �השטן �הלך �שעה �באותה �ה�התורהמיד�יצא.

מנות�הלוי�(�."וסנגרה�על�ישראל...�בבגדי�אלמנות�ונתנה�קולה�בבכי�לפני�הקדוש�ברוך�הוא
��)קכה

��

��
�רעש�תקשורתי �

�ְּבָכל" �ָּדת �ְלִהָּנֵתן �ַהְּכָתב �ּוְמִדיָנה�ַּפְתֶׁשֶגן �ְלָכל,ְמִדיָנה ���ָּגלּוי �ֲעִתִדים �ִלְהיֹות �ַלּיֹוםָהַעִּמים
�כדי�שלא�יהיה�לאף�-רסום�נרחב�ורעש�תקשורתי�חזק��המן�דואג�לעשות�לאגרות�פ".ַהֶּזה

לאחר�הפעם�,�זאת�ועוד.�אחד�סיבה�לחשוש�שמא�יש�כאן�איזה�זיוף�שהתרקם�במחתרת
הוא�ממשיך�ושולח�עוד�ועוד�משלוחים�של�אגרות�,�הראשונה�שהוא�שולח�את�האגרות

לא�יהיה�שום�מחוז�או�איזה�כדי�ש,�]שלא�נשלחו�באופן�חד�פעמי,�התמדת�השליחהעל�מורה�"�נשלוח"המילה�[
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�האגרות �אליהם �יגיעו �שלא �נידח �כפר �אחד. �במשלוח �כלשהו �עיכוב �יהיה �אם יגיע�,
 )�מנות�הלוי(.�כך�שאף�אחד�לא�יפספס�חלילה�את�היום�המיוחד,�משלוח�אחר

��
�השלל�לא�-�"ְׁשָלָלם�ָלבֹוז"הודגש�באגרות�כי�,�כדי�להלהיב�את�ההמון�לבצע�את�המזימה

�קופת�המ �אל �דינהילך ,� �יהודי �שיהרוג �מי ��יטול�את�ממונו-אלא�כל כך�שהעסק�הזה�,
�משתלם �מאוד �שלא�. �בכסף �הגויים �את �לשחד �ינסו �שהיהודים �מצב �יווצר �לא �אף כך

��.להורגם
��

�"�� �ֲעִתִדים �רביא�-�"�ַהֶּזהַלּיֹוםִלְהיֹות �:�לוימר �העולם �סתומה�-�אומות �ם�ואינ,נבואתן
:�אמר,�והיה�עייף�ויגע,��לאדם�שהיה�מהלך�בדרך�משל.אם�להרוגאו�הרג�יה�אם�לםיודעי

והסייח�לא�היה�יכול�,�עבר�שם�חייל�רומאי�שאתונו�המליטה!�ואי�אשיג�איזה�חמורוהל
�ההליכה �בקצב �לעמוד �הרגל. �להולך �החייל �אמר �והרכיב: �הסייח �את �כתפיךקח �על .�הו

�הרגל �הולך �אמר �התקבלה,אהה: ��תפילתי �חמור! �קבלתי �א, �למה �לפרט �שכחתי ני�אך
כך�על�.�ולבסוף�קיבלתי�חמור�שרוכב�עלי,�אני�התכוונתי�לחמור�שארכב�עליו...�מתכוון

� �נאמר �עתידים"הגויים �"להיות �להיהרג, �או �להרוג �אם �מפורש �ולא �היהודים�. �על אבל
�ההצלה( ��דלהלןבאגרות �במפורש) �"נאמר �ֲעִתיִדים�ַהְּיהּוִדים�ְוִלְהיֹות: �ַהֶּזה �ְלִהָּנֵקם�ַלּיֹום

��)אסתר�רבה�ז�כד(".�ֶהםֵמאְיֵבי
��

��
�מסע�הסברה �

נשלחו�,�שבה�נכתב�הצו�המלכותי�להשמיד�ולהרוג�ולאבד,�מלבד�אגרת�השמד�המרכזית
��.מפורטות�ומנומקות,�ארוכות:�אגרות�נוספות

��
המטילה�צל�,�בו�היטיב�לשתף�את�ההמון�בבעיית�היהודים,�המן�ערך�מסע�הסברה�עולמי

�כולו �העולם �על �כבד �הסכ. �את �הסביר �מקיומםהוא �כולה �לאנושות �האורבת �נה ואף�,
�האמיצה �התוכנית �אל �אותו �את�תחושת�האחריות�שהובילה �הביע ,� הפתרון�"תוכנית

��.אשר�כולם�צריכים�להיות�שותפים�נאמנים�לה,�"הסופי
��

�החשובה �למשימה �להתגייס �לכולם �קרא �הוא �וטובה, �יסודית �עבודה �ולעשות אין�:
לשם�כך�כל�מדינה�נדרשת�לפתוח�את�פנקסי�ו!�להותיר�יהודי�אחד�בכל�רחבי�הממלכה

�שלא�יהיו�יהודים�שינסו�-לערוך�ביקורת�בגבולות�,�לבדוק�תעודות�זהות,�משרד�הפנים
��)�פאוספות�השלםת(!�לטשטש�את�מוצאם�או�לברוח�ממקום�למקום

��
��)מדרש�פנים�אחרים�פרק�א(:�וזוהי�האיגרת�ששלח�המן
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��

��,אחי�ורעי�היקרים�די�בכל�אתר�ואתר
��

�לואני �ושני �המלך ��גדול �שבגדולי�, �ומובחר �לסגנים ראש
הסגנים�,�הפחות,�התוועדתי�יחד�עם�כל�שרי�המלוכה,�המלכות

בפה�אחד�ובדיבור�,�והוסכם�בינינו�בעצה�אחת,�והאחשדרפנים
�אחד �ובחתימת�, �הודו �ירום �אחשורוש �המלך �של בהסכמתו

�טבעתו ,� �הגדול �ישראל[אודות�הנשר �פרוסים�,]עם �כנפיו �שהיו
�ישראל�[כל�העולם�כולועל� �עם �של �הטובים �ולא�היו�עוף�]בזמנים

�אומה[ובהמה� �שום עד�שבא�הארי�הגדול�,�יכולים�לעמוד�בפניו]
�בבל[ �מלך �והכה�את�הנשר�מכה�גדולה�ונשרו�כנפיו�]נבוכדנצאר

� �רגליו �ונתקצצו �נוצותיו �ועם�[ונמרטו �המקדש �בית �את החריב
�בגלות �והתפזר �נחלש �ישראל �העולם]. �היה �בנחת�ואז �שרוי

ועכשיו�רוצה�הנשר�שוב�לגדל�.�ובשלוה�ובהשקט�עד�היום�הזה
�כנפיו�ולהפריח�נוצותיו�ולשוב�אל�קינו ולהטיל�אימתו�על�כל�,

�הארץ �יושבי �כולנו�. �להיות �ופרס �מדי �גדולי �כל �נקבצנו לכן
מוכנים�להכין�מלכודת�לנשר�הזה�קודם�שיגדל�כוחו�ויחזור�אל�

� �א[קינו �שוב �לבנות �יצליחו �מחדששלא �ולהשתקם �המקדש �בית �].ת
�וראינו�לכלותו�לגמרי�מן�העולם �לשבור�את�כנפיו, ולתת�את�,
�השמים �לעוף �מאכל �בשרו �אפרוחיו�, �ולפצוע �ביציו לבקע

ולא�תהא�עצתנו�כעצת�פרעה�שגזר�רק�.�ולעקור�זכרו�מן�העולם
�הנקבות �את �והשאיר �הזכרים �על �המתין�, �אשר �כעשו ולא

ולא�כעמלק�שרדף�אחר�,��יעקבלמותו�של�אביו�כדי�להרוג�את
ולא�,�עם�ישראל�והרג�הנחשלים�שבהם�והשאיר�את�הגיבורים
�מלכותו �בעיר �והושיבם �אותם �שהגלה �כנבוכדנצאר אלא�.

הסכמנו�ברוח�ברורה�להרוג�ולאבד�את�כל�היהודים�מנער�ועד�
שלא�יקומו�עלינו�.�עד�שלא�יהיה�להם�שום�זכר�בעולם�כלל,�זקן

�באב �שעשו �כדרך �בנו �הקדמוניםויעשו �ובמלכינו �ותינו אשר�,
כאן�פירט�המן�את�ההיסטוריה�כפוית�[השיבו�להם�רעה�תחת�טובה�

�היהודי �העם �של �האכזריות �ורבת �הטובה �לפני, �לתאר �שהיטיב �כפי
��.]ל"אחשורוש�וכנ

��
��

��ד"ת'ג�לחודש�ניסן�שנת�ג"יום�י.�ועל�זאת�באתי�על�החתום
��.�היושב�פה�עיר�הבירה�שושן.�ו"�ישהמן�האגגי

��
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המסבירות�את�פשר�,�גם�מלשכת�הדובר�של�אחשורוש�הוצאו�אגרות�הסברה�מנומקות

��)�בשם�תרגום�ירושלמי.ב"מנות�הלוי�קכד�ע(:�הצו�המלכותי
��
��

��

�והלשונות� �והאומות �העמים �לכל �אחשורוש �המלך ממני
��.שלומכם�ירבה,�השוכנים�בכל�הארץ

��
�אלינו �בא �אחד �שאדם �לכם �אני �מודיע �ולא�, �ממקומנו לא

�הואממחוזנ �ו �שונאינו, �על �להתגבר �בנו �ונוסף �ודרשנו�. חקרנו
�אודותיו �הוא, �תרשישים �שמגזע �לנו �ונגלה �מלכים�, מזרע
�אדירים �אגג, �למלך �ונכד �נין �הגדול, �עמלק �בן �בן�, �רעואל בן

ושאל�ממני�.�המן�שמו.�בן�גדולים�בעל�נכסים,�אליפז�בכור�עשו
�וקלה �קטנה �שאלה �ו, �מעשיהם �ועל �היהודים �על �לי על�והגיד

�טובים �נימוסיהם�הבלתי �כופר�נפשם�בעבור�הריגתם, �לי .�ונתן
�שמח �אני �אחשורוש�הרבה �המלך �אני �ועתה �מיושבת�, ודעתי

�עלי �להריגה, �לו �מכרתי �והעם �כמו�. �ושמחו �ושתו �אכלו עתה
��.שאני�אוכל�ושותה�ושמח

��
�הארץ �אזרחי �בקריאה�נרגשת�לכל �ובזאת�פונה�אני איש�את�,

�יעזורו �רעהו �ונתחזקה, �עמנוחזקו ��בעד �יתפוס�. �הקשת תופס
�קשתו �חרבו, �יאחז �בחרב �האוחז �בשלושה�, �בהם �ושלטו צאו

�אדר �לחדש �עשר �על�. �ולא �מלכיהם �על �לא �תחוסו ולא
�קטניהם �על �ולא �גדוליהם �על �ולא �שלטוניהם �אנשים�. הרגו

��.וממוניהם�בוזו�לכם,�נשים�וטף
��

לכל�עם�אומה�ולשון�בכל�מקום�,�ומתריע�אני�בהתראה�חמורה
�םומקו �בכל�מדינה�ומדינה, �בכל�משפחה�ומשפחה, ובכל�עיר�,
�שאעשה�דין�-�שימצא�שם�עבד�יהודי�או�אמה�יהודיה�-ועיר�

וייהרגו�גדוליהם�על�שער�המדינה�,�חרוץ�על�יושבי�המקום�הזה
�ההיא �המלך, �מצות �את �קיבלו �לא �יען �מקום�, �ליהודים ונתנו

ד�צא�יהודי�אחשאני�אחשורוש�חפץ�שלא�ימ.�מקלט�לנוס�שמה
��.על�פני�ארץ�מלכותי

��
��ד"ת'ג�לחודש�ניסן�ג"החותם�פה�עיר�הבירה�שושן�ביום�י

 .�ירום�הודונאום�המלך�אחשורוש
� �
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�בוקה�ומבולקה�בשושן �
�ַהֶּמֶלְך" �ִּבְדַבר �ְדחּוִפים �ָיְצאּו �ַהִּביָרה,ָהָרִצים �ְּבׁשּוַׁשן �ִנְּתָנה �ָיְׁשבּו�ְוַהֶּמֶלְך�,�ְוַהָּדת �ְוָהָמן

��".ִעיר�ׁשּוָׁשן�ָנבֹוָכה�ְוָה,ִלְׁשּתֹות
��

�לדרך �האגרות�החתומות�יצאו �ימים�ספורים. �תוך �תגענה�ליעדן �חלקן �מיועדות�, וחלקן
�למדינות�רחוקות�ותגענה�רק�בעוד�ימים�ארוכים �עתידות�להביא�. הבהלה�והפחד�שהן

��.�הם�רק�ענין�של�זמן-עימן�לכל�מקום�
��

�ביום-אבל�לשושן�הבירה� ��הגיעה�הבשורה�הקשה�בו ד�היהודים�עסוקים�בהכנות�בעו.
�הפסח�הממשמש�ובא� ,��מתפרסמות�לפתע�אגרות�שמד�נוראיות-אחרונות�לקראת�חג

טף�ונשים�ביום�,�מנער�ועד�זקן,�הקוראות�להמון�להשמיד�להרוג�ולאבד�את�כל�היהודים
��!אחד
��

שעל�,�האם�נכון�ראו�עיניהם.�הם�המומים�ומבולבלים.�בהלה�נוראה�תוקפת�את�היהודים
הזהו�המלך�הליברלי�רב�החסד�!�?ות�מתנוססת�לה�לתפארה�חותמתו�של�המלךכל�האגר

ואולי�זו�!�?מה�קורה�כאן�בכלל!�?מה�זה�היה�לו!�?שהזמין�אותם�למשתה�ברוב�כבוד�ויקר
עליהם�לשלוח�בדחיפות�משלחות�.�או�איזה�תרגיל�מרושע�של�המן�צורר�היהודים,�טעות

��.�את�הטעות�האיומהלברר�את�פשר�הענין�ולתקן,�אל�המלך�אחשורוש
��

,�יין�עם�המן�הרשעההמלך�מסב�למשתה�!�היום�אין�קבלת�קהל�אצל�המלך?�מה�זה,�אבל
�באמצע �לו �להפריע �אחד �לאף �רשות �ואין �ואבוי. �אוי �נעשתה�! �הגזירה �שאכן משמע

,�הנה�יושבים�הם�יחד�כדרך�שעושים�בני�אדם�בסחורתם.�בהסכמתו�המלאה�של�המלך
��)תוספות�השלם�עמוד�עה(.�שוכדי�לתת�משנה�תוקף�לעסק�שע

��
כדי�לא�לתת�להם�שום�הזדמנות�,�הצרה�היא�שהמן�מתחכם�להאריך�את�זמן�המשתה

��)ב"מנות�הלוי�קכה�ע(!�לדבר�עם�המלך
��

� �בעיר-ובינתיים �ומבולקה ��בוקה �בחוצות. �חוגג �הנוכרי �ההמון �הנאצה�, �קריאות וקול
ומתנכלים�,�יים�מרימים�ראשהגו.�)תרגום(והשמחה�לאיד�מתערבב�עם�קול�בכיות�היהודים�

עוד�מעט�אני�,�חכה�חכה:�ולפתע�בא�פרסי�וחונקו�ואומר�לו,�הולך�יהודי�בשוק.�ליהודים
�אשה:�קורים�לפתע�מקרים�קשים,�מרוב�בכייה�ובהלה.�הורג�אותך�ונוטל�את�כל�ממונך

�,הבור�מן�מים�לשאוב�הולך�אדם�;ומתה�הגג�מן�נופלתו,�על�הגג�פירות�לשטוח�הולכת
���)תתרנו�רמז�אסתר�שמעוני�ילקוט(.�ומת�בו�נופל

� �
 

�


�ד
פרק

�מרדכי�ידע �

�ְּבתֹוְך�ַוֵּיֵצא�,�ַוִּיְלַּבׁש�ַׂשק�ָוֵאֶפר,ְּבָגָדיו��ַוִּיְקַרע�ָמְרֳּדַכי�ֶאת,ֲאֶׁשר�ַנֲעָׂשה�ָּכל�ּוָמְרֳּדַכי�ָיַדע�ֶאת"
��".�ַוִּיְזַעק�ְזָעָקה�ְגדָלה�ּוָמָרה,ָהִעיר
��

�וסוערת �הומה �שושן �ומדאגה,העיר �מצער �נפשם �את �יודעים �אינם ��היהודים הידיעה�.
�נוספות �בערים �אף �ומתפשטת �הולכת �המרה �מביאה�, �היא �מגיעה �שהיא �מקום ובכל

��.בכנפיה�אבל�ובכי�ומספד
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�כולם �ידע�מעבר�למה�שידעו �היהודי �"אבל�מרדכי �ידע�את�כל�אשר�נעשה. �ומרדכי "�-�
�הוא�ידע�את�מה�שעומד�מאחורי�הדברים ��נגזרה�הגזירה�הנוראהעל�מה�ולמה, דומה�.

�המלך �של �אנדרטה �על �אבנים �זרק �משים �שמבלי �לאדם �הדבר �מתכנסים�, �כולם והיו
�בתרעומת�ובתדהמה �ומסתכלים�עליו �לא�הרגיש�במעשהו. �הוא�כלל �אבל והיה�יושב�,

�בענייניו �בנחת �ומתעסק �ההשלכות�. �מהן �שיערו �לא �כלל �דור �באותו �היהודים כך
הם�המשיכו�בשגרת�,�למשתה�אחשורוש�לפני�כתשע�שניםהחמורות�שנגרמו�מהליכתם�

,�ידע�מרדכי�היהודי�את�סיבתה,�כשנגזרה�הגזירה�הנוראה,�וכעת.�החיים�בנחת�ובשלווה
�)תתרנו�רמז�אסתר�ש"ולקי(.�ואף�ידע�היאך�אפשר�לרפא�את�המכה�הכואבת �

� �
מר��א...ה"לפני�הקבקיטרג�עליהם�השטן�,�לאחר�שהלכו�ישראל�אל�המשתה:�ל"אמרו�חז

�באותה�שעה�הלך�השטן�.�הבא�לי�מגילה�ואכתוב�עליה�כליה,הקדוש�ברוך�הוא�לשטן
ה�התורה�בבגדי�אלמנות�ונתנה�קולה�בבכי�לפני�א�מיד�יצ.והביא�לו�מגילה�וכתב�עליה

�אם�ישראל�,בונו�של�עולםר�:�וגם�מלאכי�השרת�צעקו�לקול�בכייתה�ואמרו�לפניו,ה"הקב
� �?�בעולםםצרכיננו�אנו�למה�א�-בטלים�מן�העולם�יהיו �ל(�שנאמר! �ֶאְרֶאָּלם�ֵהן"�:)�זגישעיה
�שנאמר�,גהםו�אספו�נ,�כיון�ששמעו�חמה�ולבנה�כך".ִיְבָּכיּון�ַמר�ָׁשלֹום�ַמְלֲאֵכי�ֻחָצה�ָצֲעקּו

��".ְּכסּוָתם�ָאִׂשים�ְוַׂשק�ַקְדרּות�ָׁשַמִים�ַאְלִּביׁש:�")�ג�נישעיה(
� �

ואל�,�יצחק�ויעקב,�ינו�הקדושים�אברהםבאותה�שעה�רץ�אליהו�הנביא�בבהלה�אל�אבות
מפני�הגזירה�,�השמים�והארץ�וכל�צבא�השמים�בוכים�במר�נפש:�משה�רבנו�ואמר�להם

ואינכם�משגיחים�על�הצרה�שבניכם�,�ואתם�ישנים�ודוממים,�שנגזרה�לכלות�את�ישראל
�של�מפני�שהשתחוו�לצלם:�אמר�להם?�מפני�מה�נגזר�עליהם�כך,�אמרו�לו!�?שרויים�בה

ועתה�נמסרו�ישראל�לטבח�כדי�לאבד�,�ואכלו�ושתו�מסעודתו�של�אחשורוש,�וכדנצארנב
��.שמם�מן�העולם

� �
�,�ונחתמה�גזירתם,�אם�הם�עברו�על�דת�הקדוש�ברוך�הוא:אמרו�לו�אברהם�יצחק�ויעקב

�כמה�פעמים�עמדת�על�!�רועה�נאמן:�חזר�אליהו�ואמר�לו�למשה?מה�אנו�יכולים�לעשות
�לישראל �גזי�וב,הפרץ �השחיתטלת �הצרה�הזאת,ירתם�לבלתי ��מה�תענה�על �לו�? אמר
�אמר�לו?�האם�יש�אדם�כשר�בדור:�משה�לאליהו �יש: �ומרדכי�שמו, �אמר�לו�משה. לך�:
,�ה�למעלה"ואנו�נעמוד�לפני�הקב,�שהוא�יעמוד�למטה�בתפילה�ובתחנונים,�מיד�והודיעו

�ונבטל�את�הגזירה �למשה. �אליהו �אמר�לו �רועה�נאמן: ה�בשמים�על�כבר�חתומה�הגזר,
,��מה�שהיה�היה�ואין�תקנה-אם�בדם�היא�חתומה�,�דע�לך:�אמר�לו�משה.�צאן�מרעיתך

:�אמר�לו.�ורחמי�הקדוש�ברוך�הוא�מרובים,��עדין�יש�תקוה-אבל�אם�בטיט�היא�חתומה�
תיכף�רץ�אליהו�.�]�לא�בדם-�"�לאבדםיכתב�,�אם�על�המלך�טוב:�"וזה�שנאמר[בטיט�היא�חתומה�
אסתר�(�".ויקרע�מרדכי�את�בגדיו,�ומרדכי�ידע�את�כל�אשר�נעשה:�"נאמרש,�והודיע�למרדכי

�)רבה�ז�יח �
��

�זעקת�מרדכי �
�בגדיו �את �מרדכי �קרע �ואפר, �שק �לבש �עולם, �בורא �לפני �בתפילה �להתפלש .�והתחיל

�נאמר[!�ה�ניסים�כמו�שעשה�לאבותי"איני�זז�מן�השק�עד�שיעשה�הקב:�אמר �"ביעקב וישם�:
�במתניו �"שק �הש, �הוריד �חיולא �יוסף �שהנה �שהתבשר �עד �ק �עד�. �מעליו �השק �הזיז �לא �יהורם וכן

�.])ר�ח�א"אס(��לפני�בורא�עולםהכנעהשלבישת�השק�מורה�על�התפלשות�ו.�שכלה�הרעב�משומרון �
� �
�ומרה" �גדולה �זעקה �ויזעק �ומתפלל-" �וזועק �הולך �מרדכי ��היה �אבינו: �יצחק �מה�, ראה

מיד�ריחמת�עליו�,�כת�את�יעקבל�צעקה�אחת�שצעק�עשו�לפניך�בשעה�שבר�בשביעשית
ועכשיו�הלא�תשמע�לקול�צעקה�של�אומה�קדושה�זו�שנמכרה�וצועקת�.�וברכת�אף�אותו


