
   סיפור המגילה

א. פתיחה

יחדיו  שמצטרפים  קטנים,  סיפורים  כמה  בתוכה  כוללת  אסתר  מגילת 
אחשוורוש  המלך  שעשה  המשתה  בתיאור  פותחת  המגילה  גדול:  לסיפור 
ונשלחו ספרים להיות כל איש  בשנת שלש למלכו, משתה שבו נהרגה ושתי 
שרר בביתו, ממשיכה בבחירת אסתר למלכה מתוך הנערות הרבות שבאו לבית 
הנשים, סיפורם של בגתן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף שבקשו לשלוח 
יד במלך אחשוורוש, גידולו של המן והגזירה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל 
היהודים, כניסתה של אסתר אל המלך ובקשתה שיבוא עם המן למשתה שהיא 
עשתה להם, הכנת העץ למרדכי בעצת זרש אשתו של המן, הלילה בו נדדה 
שנת המלך והרכבת מרדכי על הסוס בידי המן ברחוב העיר, המשתה שעשתה 
ותליית המן על העץ שהכין למרדכי, תחנוני  ביום השני,  ולהמן  אסתר למלך 
ולעמוד  אסתר לביטול הגזירה והספרים ששלח מרדכי אל היהודים להיקהל 
על נפשם, היום אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות והכאת אויבי היהודים, 
אשר  היהודים  וקהילת  העץ,  על  המן  בני  עשרת  את  לתלות  אסתר  בקשת 
בשושן גם ביום ארבעה עשר, שליחת הספרים על ידי מרדכי להיות עושים את 
יום ארבעה עשר לחודש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה, כתיבת 
אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, וסיום המגילה במס 
ששם אחשורוש על הארץ ואיי הים וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדולת 

מרדכי.
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האם כל הסיפורים הקטנים הם חלק מן הסיפור הגדול? ומדוע זקוקים אנו 
לכל פרט שבהם?

מתוך כך נשאל גם מהו עיקרו של נס פורים? ומה חסר לנו עדיין?

חובתו?  ידי  בה  ויוצא  המגילה  את  אדם  קורא  "ומהיכן  נאמר:  במשנה 
רבי מאיר אומר: כולה, רבי יהודה אומר: מאיש יהודי. רבי יוסי אומר: מאחר 
הדברים האלה" )מגילה פ"ב מ"ג(, ובגמרא מובאת ברייתא: "רבי שמעון בר יוחאי 
אומר: מבלילה ההוא" )מגילה יט, ב(. נראה, כי בשיטות השונות הללו יש לראות 
כיוון  על  יצביע  לעצמו  סיפור  בכל  ועיון  הסיפור,  של  לתיחומו  שונות  הצעות 

שונה בימי הפורים.

היכן  פירשו  ולא  המגילה,  את  מתחילים  היכן  רק  הציעו  השונים  התנאים 
היא מסתיימת. להלן נציע, שלכל אחת מן הפתיחות הללו ישנו סיום משלה, 
ימצא את הסיום לכל אחד מן החלקים  והמתבונן בחלקה השני של המגילה 
ולבסוף  החלקיים,  הסיפורים  מן  אחד  בכל  נתבונן  הראשון.  בחלק  שנפתחים 
לשון  את  נביא  הסיפורים  מן  אחד  בכל  בכללותה.  המגילה  על  להתבונן  נוכל 

המגילה, ונתעכב על המגמה של כל אחד מן הסיפורים הללו.

ב. תוקפו של נס

א-יב(.  )ו,  ההוא"  "בלילה  שאירע  המעשה  ספק  ללא  עומד  המגילה  במרכז 
בשיא  המן   – מהפך  של  תחילתו  את  המגילה  מגוללת  פסוקים  עשר  בשנים 
י", והמלך אומר לו  ּנִ ֶלְך ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמּמֶ גדולתו אומר בליבו "ְלִמי ַיְחּפֹץ ַהּמֶ
ֶלְך  ר ַהּמֶ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ לעשות את כל היקר והגדולה למרדכי היהודי – "ּכָ

יָקרֹו". ָחֵפץ ּבִ

  ֵסֶפר ]ו[ ֶאת  ְלָהִביא  ַוּיֹאֶמר  ֶלְך  ַהּמֶ ַנת  ׁשְ ָנְדָדה  ַההּוא  ְיָלה  ּלַ )א( ּבַ

ֵצא  ּמָ )ב( ַוּיִ ֶלְך:  ַהּמֶ ִלְפֵני  ִנְקָרִאים  ְהיּו  ַוּיִ ִמים  ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ ְכרֹנֹות  ַהּזִ
ְֹמֵרי  ֶלְך ִמּשׁ ֵני ָסִריֵסי ַהּמֶ ְגָתָנא ָוֶתֶרׁש ׁשְ ַכי ַעל ּבִ יד ָמְרּדֳ ר ִהּגִ ָכתּוב ֲאׁשֶ
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ֶלְך ַמה  ֵורֹוׁש: )ג( ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ֶלְך ֲאַחׁשְ ּמֶ ֹלַח ָיד ּבַ ְקׁשּו ִלׁשְ ר ּבִ ף ֲאׁשֶ ַהּסַ
ְרָתיו  ְמׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ַנֲעֵרי  ַוּיֹאְמרּו  ֶזה  ַעל  ַכי  ְלָמְרּדֳ ה  ּוְגדּוּלָ ְיָקר  ה  ֲעׂשָ ּנַ
ַלֲחַצר  א  ּבָ ְוָהָמן  ֶבָחֵצר  ִמי  ֶלְך  ַהּמֶ )ד( ַוּיֹאֶמר  ָבר:  ּדָ ִעּמֹו  ה  ַנֲעׂשָ ֹלא 
ָהֵעץ  ַעל  ַכי  ָמְרּדֳ ֶאת  ִלְתלֹות  ֶלְך  ַלּמֶ ֵלאמֹר  ַהִחיצֹוָנה  ֶלְך  ַהּמֶ ית  ּבֵ
ָחֵצר  ּבֶ עֵֹמד  ָהָמן  ה  ִהּנֵ ֵאָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ַנֲעֵרי  )ה( ַוּיֹאְמרּו  לֹו:  ֵהִכין  ר  ֲאׁשֶ
ַלֲעׂשֹות  ַמה  ֶלְך  ַהּמֶ לֹו  ַוּיֹאֶמר  ָהָמן  בֹוא  )ו( ַוּיָ ָיבֹוא:  ֶלְך  ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר 
ֶלְך  ַהּמֶ ַיְחּפֹץ  ְלִמי  ִלּבֹו  ּבְ ָהָמן  ַוּיֹאֶמר  יָקרֹו  ּבִ ָחֵפץ  ֶלְך  ַהּמֶ ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ּבָ
ֶלְך  ר ַהּמֶ ֶלְך ִאיׁש ֲאׁשֶ י: )ז( ַוּיֹאֶמר ָהָמן ֶאל ַהּמֶ ּנִ ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמּמֶ
ְוסּוס  ֶלְך  ַהּמֶ ּבֹו  ָלַבׁש  ר  ֲאׁשֶ ַמְלכּות  ְלבּוׁש  )ח( ָיִביאּו  יָקרֹו:  ּבִ ָחֵפץ 
)ט( ְוָנתֹון  רֹאׁשֹו:  ּבְ ַמְלכּות  ֶתר  ּכֶ ן  ִנּתַ ר  ַוֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ָעָליו  ָרַכב  ר  ֲאׁשֶ
יׁשּו ֶאת  ִמים ְוִהננו ְלּבִ ְרּתְ ֶלְך ַהּפַ ֵרי ַהּמֶ בּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמּשָׂ ַהּלְ
ָהִעיר  ְרחֹוב  ּבִ ַהּסּוס  ַעל  יֻבהּו  ְוִהְרּכִ יָקרֹו  ּבִ ָחֵפץ  ֶלְך  ַהּמֶ ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש 
)י( ַוּיֹאֶמר  יָקרֹו:  ּבִ ָחֵפץ  ֶלְך  ַהּמֶ ר  ֲאׁשֶ ָלִאיׁש  ה  ֵיָעׂשֶ ָכה  ּכָ ְלָפָניו  ְוָקְראּו 
ה  ַוֲעׂשֵ ְרּתָ  ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ בּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס  ֶלְך ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת ַהּלְ ַהּמֶ
ר  ֲאׁשֶ ִמּכֹל  ָבר  ּדָ ל  ּפֵ ּתַ ַאל  ֶלְך  ַהּמֶ ַער  ׁשַ ּבְ ב  ַהּיֹוׁשֵ הּוִדי  ַהּיְ ַכי  ְלָמְרּדֳ ֵכן 
ָכי  ָמְרּדֳ ֶאת  ׁש  ְלּבֵ ַוּיַ ַהּסּוס  ְוֶאת  בּוׁש  ַהּלְ ֶאת  ָהָמן  ח  ּקַ )יא( ַוּיִ  : ְרּתָ ּבַ ּדִ
ֶלְך  ר ַהּמֶ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ְקָרא ְלָפָניו ּכָ ַוּיִ ְרחֹוב ָהִעיר  יֵבהּו ּבִ ְרּכִ ַוּיַ
יתֹו  ּבֵ ִנְדַחף ֶאל  ְוָהָמן  ֶלְך  ַהּמֶ ַער  ׁשַ ַכי ֶאל  ָמְרּדֳ ב  ׁשָ )יב( ַוּיָ יָקרֹו:  ּבִ ָחֵפץ 

רֹאׁש: ַוֲחפּוי  ָאֵבל 

סיפור זה איננו חלק מן הרצף של האירועים, הגזירה עומדת בתוקפה לפני 
הסיפור ולאחריו, המשתה שעשתה אסתר מתקיים גם לאחר שחזר המן אל 
ביתו אבל וחפוי ראש, ומעמדם של מרדכי והמן איננו משתנה באופן מהותי 
במהפך  הוא  הסיפור  של  עיקרו  כי  נראה,  הסוס.  על  רוכב  שמרדכי  לאחר  גם 
'על  מרדכי  מעתה,   – הסיפור  את  בקראנו  אצלנו  שנוצר  והסמלי  התודעתי 

הסוס' ו'המלך חפץ ביקרו'.
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רֹאׁשֹו",  ֶתר ַמְלכּות ּבְ ן ּכֶ ר ִנּתַ הסוס עליו רוכב מרדכי הוא סוס מיוחד, "ֲאׁשֶ
נזכרים  והרוכב  הסוס  המגילה.  במוקד  זה  סיפור  נמצא  לחינם  לא  כי  ונראה 
ּפֹל רְֹכבֹו  ַוּיִ ֵבי סּוס  ְך ִעּקְ ַהּנֹׁשֵ בברכת יעקב לשבט דן "ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך וגו', 
ָאחֹור" )בראשית מט, יח(, וברכה זו מציינת את היחיד שמצליח להפיל את הרוכב 
יותר.  וערמומי  חכם  שהוא  מפני  אלא  יותר,  חזק  שהוא  מפני  לא  הסוס  מעל 
באופן  שנלחם  שמשון,   – מדן  שבא  לשופט  מתאים  היותו  מלבד  זה,  דימוי 
עצמאי כנגד הפלשתים, הריהו מתאים ביותר כדימוי למרדכי בזמן גזירת המן. 
מי שרוכב מעתה על הסוס הוא מרדכי, שהצליח להפיל לאחור את המן מהסוס 
ואף  הים",  "שירת  של  בפתיחה  כי  להוסיף,  ויש  בראשו.  מלכות  כתר  שניתן 
ָגאֹה  י  ּכִ ַלה'  יָרה  "ָאׁשִ נזכרו הסוס והרוכב:  בשירה הקצרה אותה שרו הנשים, 
ם", שכן ה' הוא המשליך את הסוס ורוכבו, מתוך כך  ַבּיָ ְורְֹכבֹו ָרָמה  ָאה, סּוס  ּגָ

שהוא לובש את גאוותו.

בסיפור קטן זה ישנה יותר מרמיזה ליבם שאיננו רוצה לקחת את יבמתו, 
ר ֹלא ִיְבֶנה  ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה: ּכָ וכלשון הפסוק: "ְוָיְרָקה ּבְ
ית ָאִחיו" )דברים כה, ט(. אותו יקר שחשב המן לקבל, הופך לרוק בפניו – ככה  ֶאת ּבֵ
יעשה לאיש )ולא לחינם דרשו חז"ל שבתו "שקלה עציצא דבית הכסא ושדיתיה ארישא דאבוה". מגילה 
טז, א(. ונראה, כי ההפניה לדין ייבום רומזת לאותו האח, שהתורה דואגת ש"ֹלא 

ישראל,  מבני  אחד  לכל  התורה  דואגת  כך  ואם  ו(,  )כה,  ָרֵאל"  ׂשְ ִמּיִ מֹו  ׁשְ ֶחה  ִיּמָ
בוודאי שה' ידאג להציל את כלל ישראל, ואילו האיש אשר לא יבנה את בית 

ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק" )כה, יט(. אחיו, עליו נאמר בהמשך הפסוקים – "ּתִ

בחלק  שנקשרו  הקשרים  כל  את  המגילה  מתירה  זה  קצר  סיפור  לאחר 
החלק  בין  ומילולית  תכנית  תקבולת  על  להצביע  וניתן  המגילה,  של  הראשון 
הראשון לחלק השני, קטע אחר קטע. סיפור קטן זה, שנמצא במרכז המגילה, 
ֶלְך", והוא מספר את הקורה בעקבות אותו  ַנת ַהּמֶ ְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ׁשְ ּלַ פותח "ּבַ
הראשון,  אסתר  משתה   – יום  על  סיפור  ישנו  ולאחריו  שלפניו  הרי  הלילה, 
כמה  שהתארך  הגזירה,  של  סיפורה  עומד  לכן  קודם  השני.  אסתר  ומשתה 
חודשים, כמו גם ביטולה שנמשך כמה חודשים. וכמה שנים קודם לכן עומדת 
בחירתה של אסתר למלכה וסיפורו של מרדכי היהודי, כפי שלאחר מכן מרדכי 

ואסתר משפיעים על עיצובו של ימי הפורים לאורך שנים.
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ג. משתה היין

המשתה  היה  שבו  השלישי  היום  את  מתארים  פסוקים  עשר  ארבעה 
הראשון אותו ערכה אסתר לאחשוורוש ולהמן )ה, א-יד(. במשתה עצמו אומר 
ְוֵתָעׂש",  ְלכּות  ַהּמַ ֲחִצי  ַעד  ֵתְך  ׁשָ ּקָ ּבַ ּוַמה  ָלְך  ֵתן  ְוִיּנָ ֵאָלֵתְך  ְ ּשׁ "ַמה  המלך לאסתר: 
ֶלְך".  ַהּמֶ ְדַבר  ּכִ ה  ֶאֱעׂשֶ "ּוָמָחר  יבואו למחרת  והמן  אך אסתר מבקשת שהמלך 
רואה את מרדכי  הוא  וכאשר  לב,  וטוב  יוצא המן שמח  המשתה  בסיומו של 
אוהביו  וכל  אשתו  זרש  עם  ומתייעץ  ביתו  אל  המן  מגיע  המלך,  בשער  יושב 

שמציעים לו לעשות את העץ עליו יאמר למלך לתלות את מרדכי.

  ֲחַצר ]ה[ ּבַ ֲעמֹד  ַוּתַ ַמְלכּות  ר  ֶאְסּתֵ ׁש  ְלּבַ ַוּתִ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ )א( ַוְיִהי 

א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶלְך  ְוַהּמֶ ֶלְך  ַהּמֶ ית  ּבֵ נַֹכח  ִניִמית  ַהּפְ ֶלְך  ַהּמֶ ית  ּבֵ
ֶלְך  ַהּמֶ ִכְראֹות  )ב( ַוְיִהי  ִית:  ַהּבָ ַתח  ּפֶ נַֹכח  ְלכּות  ַהּמַ ֵבית  ּבְ ַמְלכּותֹו 
ֶלְך  ַהּמֶ ט  ַוּיֹוׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ֵחן  ָאה  ָנׂשְ ָחֵצר  ּבֶ עֶֹמֶדת  ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ֶאת 
רֹאׁש  ּבְ ע  ּגַ ַוּתִ ר  ֶאְסּתֵ ְקַרב  ַוּתִ ָידֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהב  ַהּזָ ְרִביט  ׁשַ ֶאת  ר  ְלֶאְסּתֵ
ֵתְך  ׁשָ ּקָ ה ּוַמה ּבַ ְלּכָ ר ַהּמַ ְך ֶאְסּתֵ ֶלְך ַמה ּלָ ְרִביט: )ג( ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהּמֶ ַ ַהּשׁ
טֹוב  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ִאם  ר  ֶאְסּתֵ )ד( ַוּתֹאֶמר  ָלְך:  ֵתן  ְוִיּנָ ְלכּות  ַהּמַ ֲחִצי  ַעד 
)ה( ַוּיֹאֶמר  לֹו:  יִתי  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ַהּיֹום  ְוָהָמן  ֶלְך  ַהּמֶ ָיבֹוא 
ְוָהָמן  ֶלְך  ַהּמֶ בֹא  ַוּיָ ר  ֶאְסּתֵ ַבר  ּדְ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָהָמן  ֶאת  ַמֲהרּו  ֶלְך  ַהּמֶ
ה  ּתֵ ִמׁשְ ר ּבְ ֶלְך ְלֶאְסּתֵ ר: )ו( ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ָתה ֶאְסּתֵ ר ָעׂשְ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֶאל ַהּמִ
ְוֵתָעׂש:  ְלכּות  ַהּמַ ֲחִצי  ַעד  ֵתְך  ׁשָ ּקָ ּבַ ּוַמה  ָלְך  ֵתן  ְוִיּנָ ֵאָלֵתְך  ְ ּשׁ ַמה  ִין  ַהּיַ
ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ָמָצאִתי  )ח( ִאם  ִתי:  ׁשָ ּוַבּקָ ֵאָלִתי  ׁשְ ַוּתֹאַמר  ר  ֶאְסּתֵ ַען  )ז( ַוּתַ
ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ְוַלֲעׂשֹות ֶאת  ֵאָלִתי  ׁשְ ָלֵתת ֶאת  ֶלְך טֹוב  ַהּמֶ ַעל  ְוִאם  ֶלְך  ַהּמֶ
ה  ֶאֱעׂשֶ ּוָמָחר  ָלֶהם  ה  ֶאֱעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ְוָהָמן  ֶלְך  ַהּמֶ ָיבֹוא 
ְוִכְראֹות  ֵלב  ְוטֹוב  ֵמַח  ׂשָ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ָהָמן  ֵצא  )ט( ַוּיֵ ֶלְך:  ַהּמֶ ְדַבר  ּכִ
ָהָמן  ֵלא  ּמָ ַוּיִ ּנּו  ִמּמֶ ָזע  ְוֹלא  ָקם  ְוֹלא  ֶלְך  ַהּמֶ ַער  ׁשַ ּבְ ַכי  ָמְרּדֳ ֶאת  ָהָמן 
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ֵבא ֶאת  ַוּיָ ַלח  ׁשְ ַוּיִ יתֹו  ּבֵ ֶאל  בֹוא  ַוּיָ ָהָמן  ק  ְתַאּפַ )י( ַוּיִ ֵחָמה:  ַכי  ָמְרּדֳ ַעל 
ְורֹב  רֹו  ָעׁשְ בֹוד  ּכְ ָהָמן ֶאת  ָלֶהם  ר  )יא( ַוְיַסּפֵ ּתֹו:  ִאׁשְ ֶזֶרׁש  ְוֶאת  אֲֹהָביו 
ְוַעְבֵדי  ִרים  אֹו ַעל ַהּשָׂ ִנּשְׂ ר  ֶלְך ְוֵאת ֲאׁשֶ לֹו ַהּמֶ ּדְ ּגִ ר  ל ֲאׁשֶ ּכָ ָניו ְוֵאת  ּבָ
ֶלְך  ַהּמֶ ִעם  ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ֵהִביָאה  ֹלא  ַאף  ָהָמן  )יב( ַוּיֹאֶמר  ֶלְך:  ַהּמֶ
ָלּה  ָקרּוא  ֲאִני  ְלָמָחר  ְוַגם  אֹוִתי  ִאם  י  ּכִ ָתה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ֶאל 
ֶאת  רֶֹאה  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ִלי  ׁשֶֹוה  ֵאיֶנּנּו  ֶזה  )יג( ְוָכל  ֶלְך:  ַהּמֶ ִעם 
ְוָכל  ּתֹו  ִאׁשְ ֶזֶרׁש  לֹו  )יד( ַוּתֹאֶמר  ֶלְך:  ַהּמֶ ַער  ׁשַ ּבְ ב  יֹוׁשֵ הּוִדי  ַהּיְ ַכי  ָמְרּדֳ
ֶאת  ְוִיְתלּו  ֶלְך  ַלּמֶ ֱאמֹר  ּוַבּבֶֹקר  ה  ַאּמָ ים  ִ ֲחִמּשׁ בֹּהַ  ּגָ ֵעץ  ַיֲעׂשּו  אֲֹהָביו 
ִלְפֵני  ָבר  ַהּדָ יַטב  ַוּיִ ֵמַח  ׂשָ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ֶלְך  ַהּמֶ ִעם  ּובֹא  ָעָליו  ַכי  ָמְרּדֳ

פ ָהֵעץ:  ַעׂש  ַוּיַ ָהָמן 

תיאור המשתה ביום השני מתגולל אף הוא על פני ארבעה עשר פסוקים 
)ו, יג-יד; ז, א-י; ח, א-ב(. במפגש נוסף בין המן לבין זרש אשתו וחכמיו, אומרים הם 

להמן כי הוא יפול לפני מרדכי. לאחר מכן מגיעים המלך והמן למשתה השני 
ֵתן ָלְך,  ה ְוִתּנָ ְלּכָ ר ַהּמַ ֵאָלֵתְך ֶאְסּתֵ ְ שעשתה אסתר, וגם כאן שואל המלך "ַמה ּשׁ
מרדכי  על  המן  שנמלא  החמה  כנגד  ְוֵתָעׂש".  ְלכּות  ַהּמַ ֲחִצי  ַעד  ֵתְך  ׁשָ ּקָ ּבַ ּוַמה 
בחמתו  המלך  קם  הראשון,  המשתה  לאחר  ממנו  זע  ולא  קם  לא  הוא  כאשר 
את  תלו  כאשר  רק  המלך  חמת  שככה  התיאור,  בסיום  השני.  היין  ממשתה 
המן על העץ שהוא הכין למרדכי ביום הראשון. ובאותו היום, שמה אסתר את 

מרדכי על בית המן.

  ָקָרהּו ]ו[ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  אֲֹהָביו  ּוְלָכל  ּתֹו  ִאׁשְ ְלֶזֶרׁש  ָהָמן  ר  )יג( ַוְיַסּפֵ
ר  ַכי ֲאׁשֶ הּוִדים ָמְרּדֳ ַרע ַהּיְ ּתֹו ִאם ִמּזֶ ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוֶזֶרׁש ִאׁשְ
)יד( עֹוָדם  ְלָפָניו:  ּפֹול  ּתִ ָנפֹול  י  ּכִ לֹו  תּוַכל  ֹלא  ְלָפָניו  ִלְנּפֹל  ַהִחּלֹוָת 
ֶאל  ָהָמן  ֶאת  ְלָהִביא  ְבִהלּו  ַוּיַ יעּו  ִהּגִ ֶלְך  ַהּמֶ ְוָסִריֵסי  ִעּמֹו  ִרים  ְמַדּבְ
ּתֹות ִעם  ֶלְך ְוָהָמן ִלׁשְ בֹא ַהּמֶ ר: ]ז[ )א( ַוּיָ ָתה ֶאְסּתֵ ר ָעׂשְ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ַהּמִ
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ה  ּתֵ ִמׁשְ ּבְ ִני  ֵ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ם  ּגַ ר  ְלֶאְסּתֵ ֶלְך  ַהּמֶ )ב( ַוּיֹאֶמר  ה:  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ

ֲחִצי  ַעד  ֵתְך  ׁשָ ּקָ ּבַ ּוַמה  ָלְך  ֵתן  ְוִתּנָ ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ֵאָלֵתְך  ְ ּשׁ ַמה  ִין  ַהּיַ

ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם  ַוּתֹאַמר  ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ַען  )ג( ַוּתַ ְוֵתָעׂש:  ְלכּות  ַהּמַ

י  ְוַעּמִ ֵאָלִתי  ׁשְ ּבִ י  ַנְפׁשִ ִלי  ֶתן  ּנָ ּתִ טֹוב  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ְוִאם  ֶלְך  ַהּמֶ ֵעיֶניָך  ּבְ

ְוִאּלּו  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  ְלַהׁשְ י  ְוַעּמִ ֲאִני  ְרנּו  ִנְמּכַ י  )ד( ּכִ ִתי:  ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ֶלְך:  ֵנֶזק ַהּמֶ ר ׁשֶֹוה ּבְ י ֵאין ַהּצָ י ּכִ ּתִ ְרנּו ֶהֱחַרׁשְ ָפחֹות ִנְמּכַ ַלֲעָבִדים ְוִלׁשְ

ֶזה  ִמי הּוא  ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְלֶאְסּתֵ ַוּיֹאֶמר  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ )ה( ַוּיֹאֶמר  ס 

ר ִאיׁש ַצר  ן: )ו( ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ְוֵאי ֶזה הּוא ֲאׁשֶ

ֶלְך  ה: )ז( ְוַהּמֶ ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ְפֵני ַהּמֶ ה ְוָהָמן ִנְבַעת ִמּלִ ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהּזֶ

ַעל  ׁש  ְלַבּקֵ ָעַמד  ְוָהָמן  יָתן  ַהּבִ ת  ּנַ ּגִ ֶאל  ִין  ַהּיַ ה  ּתֵ ׁשְ ִמּמִ ֲחָמתֹו  ּבַ ָקם 

ֶלְך:  י ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהּמֶ ּכִ י ָרָאה  ּכִ ה  ְלּכָ ר ַהּמַ ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסּתֵ

ַעל  נֵֹפל  ְוָהָמן  ִין  ַהּיַ ה  ּתֵ ִמׁשְ ית  ּבֵ ֶאל  יָתן  ַהּבִ ת  ּנַ ִמּגִ ב  ׁשָ ֶלְך  )ח( ְוַהּמֶ

ה  ְלּכָ ַהּמַ ֶאת  ִלְכּבֹוׁש  ֲהַגם  ֶלְך  ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר  ָעֶליָה  ר  ֶאְסּתֵ ר  ֲאׁשֶ ה  ּטָ ַהּמִ

ֶלְך ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו: )ט( ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה  י ַהּמֶ ָבר ָיָצא ִמּפִ ִית ַהּדָ ּבָ י ּבַ ִעּמִ

ַכי  ה ָהָמן ְלָמְרּדֳ ר ָעׂשָ ה ָהֵעץ ֲאׁשֶ ם ִהּנֵ ֶלְך ּגַ ִריִסים ִלְפֵני ַהּמֶ ֶאָחד ִמן ַהּסָ

ה ַוּיֹאֶמר  ים ַאּמָ ִ בֹּהַ ֲחִמּשׁ ֵבית ָהָמן ּגָ ֶלְך עֵֹמד ּבְ ר טֹוב ַעל ַהּמֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ

ָכי  ְלָמְרּדֳ ֵהִכין  ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  ַעל  ָהָמן  ֶאת  ְתלּו  )י( ַוּיִ ָעָליו:  ֻלהּו  ּתְ ֶלְך  ַהּמֶ

ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ָנַתן  ַההּוא  ּיֹום  )א( ּבַ ]ח[  ס  ָכָכה:  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ַוֲחַמת 

א  ּבָ ַכי  ּוָמְרּדֳ הּוִדים  ַהּיְ )היהודיים(  צֵֹרר  ָהָמן  ית  ּבֵ ֶאת  ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְלֶאְסּתֵ

ְעּתֹו  ֶלְך ֶאת ַטּבַ ַסר ַהּמֶ ר ַמה הּוא ָלּה: )ב( ַוּיָ יָדה ֶאְסּתֵ י ִהּגִ ֶלְך ּכִ ִלְפֵני ַהּמֶ

ַעל  ַכי  ָמְרּדֳ ֶאת  ר  ֶאְסּתֵ ם  ׂשֶ ַוּתָ ָכי  ְלָמְרּדֳ ָנּה  ּתְ ַוּיִ ֵמָהָמן  ֶהֱעִביר  ר  ֲאׁשֶ

ס ָהָמן:  ית  ּבֵ
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ד. גזירת המן

לשיטת רבי יוסי, יש לקרוא את המגילה מ"אחר הדברים האלה", כלומר: 
והוא  זה קודם למשתה הראשון של אסתר,  וגזירתו. סיפור  מזמן עליית המן 
נמשך כמה חודשים ככל הנראה. אם מתבוננים אנו בסיפורים הקטנים שאירעו 
מאז גדל המלך אחשוורוש את המן, רואים אנו שני חלקים של סיפור הגזירה, 
אנו  תחילה  הגזירה.  עם  היהודים  בהתמודדות  והשני  המן,  של  מצידו  האחד 
והמן נמלא על מרדכי  רואים כיצד כל עבדי המלך כורעים ומשתחוים להמן, 
שנים  לחודש  הגורל  הוא  פור  מפיל  המן  לו.  ומשתחווה  כורע  שאיננו  חמה 
עשר הוא חודש אדר ופונה למלך אחשורוש בבקשה לאבדם. המלך מסיר את 
והמלך  ויכתב ככל אשר צוה המן,  ויקראו סופרי המלך  ונותנה להמן,  טבעתו 

והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה )ג, א-טו(.

ומגיע עד  בגדיו  ימים בהם מרדכי קורע את  לאחר מכן מתוארים שלשה 
לפני שער המלך, אסתר שולחת להלביש את מרדכי והוא לא מקבל, ובתיווכו 
מלפניו  ולבקש  המלך  לפני  להתחנן  לבסוף  להיכנס  אסתר  מסכימה  התך  של 
א-יז(. כאן, היינו מצפים שאסתר תתחנן על עמה, אך היא בוחרת  )ד,  על עמה 
ביום השלישי להזמין את המלך והמן אל המשתה שהיא הכינה להם, ולאחר 
המשתה הראשון הגיע הלילה בו נדדה שנת המלך, ולמחרת באו המלך והמן 
וחמת המלך  למשתה השני. רק לאחר שנסתיים המשתה השני בתליית המן 
המלך,  אל  נקראה  לא  היא  בהם  נוספים  יום  שלשים  לאחר  רק  ואולי  שככה, 

נופלת אסתר לפני המלך בכדי לבקש מלפניו על עמה.

הקדמת  הם  רבא  שלדברי  פסוקים,  שלשה  הגזירה  לתיאור  מצטרפים 
הרפואה למכה )מגילה יג, ב(, וזהו הסיפור הקטן על בגתן ותרש ותלייתם על העץ 
)ב, כא-כג(. יחדיו, נוצר כאן סיפור בן שלשים וחמשה פסוקים, שמהווה את סיפור 

הגזירה וההקדמה לנס ההצלה הגדול.
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  ִמים ּיָ ֵני )כא( ּבַ ְגָתן ָוֶתֶרׁש ׁשְ ֶלְך ָקַצף ּבִ ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹׁשֵ ָהֵהם ּוָמְרּדֳ
ֶלְך  ּמֶ ּבַ ָיד  ֹלַח  ִלׁשְ ַוְיַבְקׁשּו  ף  ַהּסַ ְֹמֵרי  ִמּשׁ ֶלְך  ַהּמֶ ָסִריֵסי 
ַוּתֹאֶמר  ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְלֶאְסּתֵ ד  ּגֵ ַוּיַ ַכי  ְלָמְרּדֳ ָבר  ַהּדָ ַדע  ּוָ )כב( ַוּיִ ֵורֹׁש:  ֲאַחׁשְ
ֵניֶהם  ׁשְ לּו  ּתָ ַוּיִ ֵצא  ּמָ ַוּיִ ָבר  ַהּדָ ׁש  )כג( ַוְיֻבּקַ ָכי:  ָמְרּדֳ ם  ׁשֵ ּבְ ֶלְך  ַלּמֶ ר  ֶאְסּתֵ

פ ֶלְך:  ַהּמֶ ִלְפֵני  ִמים  ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ ֵסֶפר  ּבְ ֵתב  ּכָ ַוּיִ ֵעץ  ַעל 

  ן ]ג[ ּבֶ ָהָמן  ֶאת  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ּדַ ּגִ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ )א( ַאַחר 

ר  ִרים ֲאׁשֶ ל ַהּשָׂ ְסאֹו ֵמַעל ּכָ ם ֶאת ּכִ ׂשֶ ֵאהּו ַוּיָ ָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנּשְׂ ַהּמְ
ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ ּכְֹרִעים  ֶלְך  ַהּמֶ ַער  ׁשַ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ַעְבֵדי  )ב( ְוָכל  ִאּתֹו: 
ֲחֶוה: )ג( ַוּיֹאְמרּו  ּתַ ַכי ֹלא ִיְכַרע ְוֹלא ִיׁשְ ֶלְך ּוָמְרּדֳ ה לֹו ַהּמֶ י ֵכן ִצּוָ ְלָהָמן ּכִ
ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות  ָכי ַמּדּוַע ַאּתָ ֶלְך ְלָמְרּדֳ ַער ַהּמֶ ׁשַ ר ּבְ ֶלְך ֲאׁשֶ ַעְבֵדי ַהּמֶ
ֲאֵליֶהם  ַמע  ׁשָ ְוֹלא  ָויֹום  יֹום  ֵאָליו  ָאְמָרם  ּכְ )באמרם(  )ד( ַוְיִהי  ֶלְך:  ַהּמֶ
ר הּוא  יד ָלֶהם ֲאׁשֶ ִהּגִ י  ּכִ ַכי  ָמְרּדֳ ְבֵרי  ּדִ ֲהַיַעְמדּו  ְלָהָמן ִלְראֹות  ידּו  ּגִ ַוּיַ
ָהָמן  ֵלא  ּמָ ַוּיִ לֹו  ֲחֶוה  ּתַ ּוִמׁשְ ּכֵֹרַע  ַכי  ָמְרּדֳ ֵאין  י  ּכִ ָהָמן  ְרא  )ה( ַוּיַ ְיהּוִדי: 
ַעם  ֶאת  לֹו  ידּו  ִהּגִ י  ּכִ ְלַבּדֹו  ַכי  ָמְרּדֳ ּבְ ָיד  ֹלַח  ִלׁשְ ֵעיָניו  ּבְ ֶבז  )ו( ַוּיִ ֵחָמה: 
ַמְלכּות  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכָ ֶאת  ִמיד  ְלַהׁשְ ָהָמן  ׁש  ַוְיַבּקֵ ָכי  ָמְרּדֳ
ַנת  ׁשְ ּבִ ִניָסן  חֶֹדׁש  הּוא  ָהִראׁשֹון  חֶֹדׁש  )ז( ּבַ ָכי:  ָמְרּדֳ ַעם  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ
ָהָמן  ִלְפֵני  ַהּגֹוָרל  הּוא  ּפּור  יל  ִהּפִ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַלּמֶ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ
ר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר: ס )ח( ַוּיֹאֶמר  ֵנים ָעׂשָ ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש ׁשְ
ים  ָהַעּמִ ין  ּבֵ ּוְמפָֹרד  ר  ְמֻפּזָ ֶאָחד  ַעם  נֹו  ֶיׁשְ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַלּמֶ ָהָמן 
ֶלְך  ַהּמֶ ֵתי  ּדָ ְוֶאת  ָעם  ל  ִמּכָ ׁשֹנֹות  ְוָדֵתיֶהם  ַמְלכּוֶתָך  ְמִדינֹות  כֹל  ּבְ
ֵתב  ִיּכָ ֶלְך טֹוב  )ט( ִאם ַעל ַהּמֶ יָחם:  ֶלְך ֵאין ׁשֶֹוה ְלַהּנִ ְוַלּמֶ ים  ֵאיָנם עֹׂשִ
ָלאָכה  ַהּמְ י  עֹׂשֵ ְיֵדי  ַעל  קֹול  ֶאׁשְ ֶסף  ּכֶ ר  ּכַ ּכִ ֲאָלִפים  ֶרת  ַוֲעׂשֶ ָדם  ְלַאּבְ
ָנּה  ּתְ ַוּיִ ָידֹו  ֵמַעל  ְעּתֹו  ַטּבַ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ַסר  )י( ַוּיָ ֶלְך:  ַהּמֶ ְנֵזי  ּגִ ֶאל  ְלָהִביא 
ְלָהָמן  ֶלְך  ַהּמֶ )יא( ַוּיֹאֶמר  הּוִדים:  ַהּיְ צֵֹרר  ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַהּמְ ן  ּבֶ ְלָהָמן 
סְֹפֵרי  ְראּו  ּקָ )יב( ַוּיִ ֵעיֶניָך:  ּבְ ּטֹוב  ּכַ ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  ְוָהָעם  ָלְך  ָנתּון  ֶסף  ַהּכֶ
ה  ר ִצּוָ ָכל ֲאׁשֶ ֵתב ּכְ ּכָ ר יֹום ּבֹו ַוּיִ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבִ ֶלְך ּבַ ַהּמֶ
ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ חֹות  ַהּפַ ְוֶאל  ֶלְך  ַהּמֶ ֵני  ְרּפְ ּדַ ֲאַחׁשְ ֶאל  ָהָמן 
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ם  ׁשֵ ּבְ ְלׁשֹונֹו  ּכִ ָוָעם  ְוַעם  ְכָתָבּה  ּכִ ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ָוָעם  ַעם  ֵרי  ׂשָ ְוֶאל 
ְסָפִרים  לֹוַח  )יג( ְוִנׁשְ ֶלְך:  ַהּמֶ ַעת  ַטּבַ ּבְ ם  ְוֶנְחּתָ ב  ִנְכּתָ ֵורֹׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ
ל  ּכָ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ְמִדינֹות  ל  ּכָ ֶאל  ָהָרִצים  ַיד  ּבְ
ר ְלחֶֹדׁש  ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד ּבִ ים ּבְ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ַהּיְ
ֵתן  ָתב ְלִהּנָ ֶגן ַהּכְ ְתׁשֶ ָלָלם ָלבֹוז: )יד( ּפַ ר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ּוׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
ה:  ים ִלְהיֹות ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהּזֶ לּוי ְלָכל ָהַעּמִ ָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּגָ ת ּבְ ּדָ
יָרה  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ָנה  ִנּתְ ת  ְוַהּדָ ֶלְך  ַהּמֶ ְדַבר  ּבִ ְדחּוִפים  ָיְצאּו  )טו( ָהָרִצים 

פ ָנבֹוָכה:  ן  ׁשּוׁשָ ְוָהִעיר  ּתֹות  ִלׁשְ בּו  ָיׁשְ ְוָהָמן  ֶלְך  ְוַהּמֶ

  ָגָדיו ]ד[ ּבְ ֶאת  ַכי  ָמְרּדֳ ְקַרע  ַוּיִ ה  ַנֲעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ָיַדע  ַכי  )א( ּוָמְרּדֳ

ּוָמָרה:  ְגדָֹלה  ְזָעָקה  ְזַעק  ַוּיִ ָהִעיר  תֹוְך  ּבְ ֵצא  ַוּיֵ ָוֵאֶפר  ק  ׂשַ ׁש  ְלּבַ ַוּיִ
ְלבּוׁש  ֶלְך ּבִ ַער ַהּמֶ י ֵאין ָלבֹוא ֶאל ׁשַ ֶלְך ּכִ ַער ַהּמֶ בֹוא ַעד ִלְפֵני ׁשַ )ב( ַוּיָ
יַע ֵאֶבל  ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ַבר ַהּמֶ ר ּדְ ק: )ג( ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאׁשֶ ׂשָ
ים: )ד( )ותבואינה(  ע ָלַרּבִ ק ָוֵאֶפר ֻיּצַ ד ׂשַ הּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ דֹול ַלּיְ ּגָ
ה ְמאֹד  ְלּכָ ְתַחְלַחל ַהּמַ ידּו ָלּה ַוּתִ ּגִ ר ְוָסִריֶסיָה ַוּיַ בֹואָנה ַנֲערֹות ֶאְסּתֵ ַוּתָ
ל:  ּקֹו ֵמָעָליו ְוֹלא ִקּבֵ ַכי ּוְלָהִסיר ׂשַ יׁש ֶאת ָמְרּדֳ ָגִדים ְלַהְלּבִ ַלח ּבְ ׁשְ ַוּתִ
הּו  ַצּוֵ ר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה ַוּתְ ֶלְך ֲאׁשֶ ִריֵסי ַהּמֶ ר ַלֲהָתְך ִמּסָ ְקָרא ֶאְסּתֵ )ה( ַוּתִ

ָכי  ָמְרּדֳ ֶאל  ֲהָתְך  ֵצא  )ו( ַוּיֵ ה:  ּזֶ ַמה  ְוַעל  ה  ּזֶ ַמה  ָלַדַעת  ָכי  ָמְרּדֳ ַעל 
ל  ּכָ ֵאת  ַכי  ָמְרּדֳ לֹו  ד  ּגֶ )ז( ַוּיַ ֶלְך:  ַהּמֶ ַער  ׁשַ ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ ָהִעיר  ְרחֹוב  ֶאל 
ְנֵזי  ּגִ ַעל  קֹול  ִלׁשְ ָהָמן  ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ת  ָרׁשַ ּפָ ְוֵאת  ָקָרהּו  ר  ֲאׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ת  ַהּדָ ָתב  ּכְ ֶגן  ְתׁשֶ ּפַ )ח( ְוֶאת  ָדם:  ְלַאּבְ הּוִדים  ּיְ ּבַ )ביהודיים(  ֶלְך  ַהּמֶ
ָלּה  יד  ּוְלַהּגִ ר  ֶאְסּתֵ ֶאת  ְלַהְראֹות  לֹו  ָנַתן  ִמיָדם  ְלַהׁשְ ן  ׁשּוׁשָ ּבְ ן  ִנּתַ
ּה:  ָפָניו ַעל ַעּמָ ׁש ִמּלְ ן לֹו ּוְלַבּקֵ ֶלְך ְלִהְתַחּנֶ ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ
ר  ֶאְסּתֵ )י( ַוּתֹאֶמר  ָכי:  ָמְרּדֳ ְבֵרי  ּדִ ֵאת  ר  ְלֶאְסּתֵ ד  ּגֵ ַוּיַ ֲהָתְך  בֹוא  )ט( ַוּיָ

ֶלְך  ַהּמֶ ְמִדינֹות  ְוַעם  ֶלְך  ַהּמֶ ַעְבֵדי  ל  )יא( ּכָ ָכי:  ָמְרּדֳ ֶאל  הּו  ַצּוֵ ַוּתְ ַלֲהָתְך 
ֶהָחֵצר  ֶאל  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ָיבֹוא  ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ְוִאּשׁ ִאיׁש  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ יֹוְדִעים 
יט לֹו  יֹוׁשִ ר  ֵמֲאׁשֶ ְלַבד  ְלָהִמית  תֹו  ּדָ ֵרא ַאַחת  ִיּקָ ר ֹלא  ֲאׁשֶ ִניִמית  ַהּפְ
ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ָלבֹוא  ִנְקֵראִתי  ֹלא  ַוֲאִני  ְוָחָיה  ָהב  ַהּזָ ְרִביט  ׁשַ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ
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)יג( ַוּיֹאֶמר  ר:  ֶאְסּתֵ ְבֵרי  ּדִ ֵאת  ָכי  ְלָמְרּדֳ ידּו  ּגִ )יב( ַוּיַ יֹום:  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ֶזה 
ֶלְך  ַהּמֶ ית  ּבֵ ֵלט  ְלִהּמָ ְך  ְבַנְפׁשֵ י  ַדּמִ ּתְ ַאל  ר  ֶאְסּתֵ ֶאל  יב  ְלָהׁשִ ַכי  ָמְרּדֳ
ָלה  ְוַהּצָ ַהּזֹאת ֶרַוח  ֵעת  ּבָ י  ֲחִריׁשִ ּתַ י ִאם ַהֲחֵרׁש  )יד( ּכִ הּוִדים:  ַהּיְ ל  ִמּכָ
קֹום ַאֵחר ְוַאּתְ ּוֵבית ָאִביְך ּתֹאֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם  הּוִדים ִמּמָ ַיֲעמֹוד ַלּיְ
ָכי:  יב ֶאל ָמְרּדֳ ר ְלָהׁשִ ְלכּות: )טו( ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ַעּתְ ַלּמַ זֹאת ִהּגַ ְלֵעת ּכָ
ְוַאל  ָעַלי  ְוצּומּו  ן  ׁשּוׁשָ ּבְ ְמְצִאים  ַהּנִ הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכָ ֶאת  נֹוס  ּכְ )טז( ֵלְך 

ָאצּום  ְוַנֲערַֹתי  ֲאִני  ם  ּגַ ָויֹום  ַלְיָלה  ָיִמים  ת  ֹלׁשֶ ׁשְ ּתּו  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ּתֹאְכלּו 
י:  ָאָבְדּתִ י  ָאַבְדּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ת  ַכּדָ ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ָאבֹוא  ּוְבֵכן  ן  ּכֵ

ר: ֶאְסּתֵ ָעָליו  ָתה  ִצּוְ ר  ֲאׁשֶ כֹל  ּכְ ַעׂש  ַוּיַ ָכי  ָמְרּדֳ ֲעבֹר  )יז( ַוּיַ

עם  וגזירתו,  המן  גדולת  את  שתיארו  הפסוקים  וחמשת  שלשים  כנגד 
פסוקים  ושלשה  שלשים  עומדים  הגזירה,  עם  והתמודדותם  היהודים  תגובת 
שמתארים את ביטול הגזירה וגדולת מרדכי )ח, ג-יז; ט, א-יח(. גם כאן ניתן להבחין 
גדולת מרדכי מאידך.  ובפרשת  בתחינת אסתר המלכה לביטול הגזירה מחד, 
לבין  חודשים  כמה  במשך  שהתרחש  הראשון  החלק  בין  להבחין  יש  כאן  וגם 
ר  ה ָעׂשָ ֹלׁשָ ׁשְ ן ִנְקֲהלּו ּבִ ׁשּוׁשָ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ היום הקובע, שהפך לשלשה ימים, ְוַהּיְ
ְמָחה.  ְוׂשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ יֹום  אֹתֹו  ְוָעׂשֹה  ּבֹו  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ְונֹוַח  ּבֹו  ר  ָעׂשָ ָעה  ּוְבַאְרּבָ ּבֹו 
כך  על  תצביע  ביטולה  לסיפור  הגזירה  סיפור  בין  ומילולית  תוכנית  השוואה 
כנגד  וגזירתו.  המן  גדולת  כנגד  ממש  עומדת  מרדכי  וגדולת  הגזירה  שביטול 
ְעּתֹו  ֶלְך ֶאת ַטּבַ ַסר ַהּמֶ ָנּה ְלָהָמן" נאמר: "ַוּיָ ּתְ ְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוּיִ ֶלְך ֶאת ַטּבַ ַסר ַהּמֶ "ַוּיָ
ָכי". שרביט הזהב אותו הושיט המלך לאסתר  ָנּה ְלָמְרּדֳ ּתְ ַוּיִ ר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן  ֲאׁשֶ
בפעם הראשונה, מושט בפעם השניה כאשר היא מתחננת להעביר את רעת 
המן. כנגד סופרי המלך שנקראו לכתוב ככל אשר צוה המן, נקראו סופרי המלך 
ד בכל  הּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ דֹול ַלּיְ ַכי. ובמקום ֵאֶבל ּגָ ה ָמְרּדֳ ר ִצּוָ ָכל ֲאׁשֶ ֵתב ּכְ ּכָ ַוּיִ
ה ְויֹום טֹוב. ואף כנגד  ּתֶ הּוִדים ִמׁשְ ׂשֹון ַלּיְ ְמָחה ְוׂשָ מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ׂשִ
בגתן ותרש שנתלו על העץ מפני שבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, נקהלו 
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ְוָהִעיר  היהודים לשלוח יד במבקשי רעתם, ואת עשרת בני המן תלו על העץ. 
ֵמָחה. ן ָצֲהָלה ְוׂשָ ׁשּוׁשָ

  ְבְּך ]ח[ ַוּתֵ ַרְגָליו  ִלְפֵני  ּפֹל  ַוּתִ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ר  ַדּבֵ ַוּתְ ר  ֶאְסּתֵ )ג( ַוּתֹוֶסף 
ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ְוֵאת  ָהֲאָגִגי  ָהָמן  ָרַעת  ֶאת  ְלַהֲעִביר  לֹו  ן  ְתַחּנֶ ַוּתִ
ְרִבט  ׁשַ ֵאת  ר  ְלֶאְסּתֵ ֶלְך  ַהּמֶ ט  )ד( ַוּיֹוׁשֶ הּוִדים:  ַהּיְ ַעל  ב  ָחׁשַ ר  ֲאׁשֶ
ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  )ה( ַוּתֹאֶמר ִאם  ֶלְך:  ַהּמֶ ִלְפֵני  ֲעמֹד  ַוּתַ ר  ֶאְסּתֵ ָקם  ַוּתָ ָהב  ַהּזָ
ֲאִני  ְוטֹוָבה  ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ָבר  ַהּדָ ר  ְוָכׁשֵ ְלָפָניו  ֵחן  ָמָצאִתי  ְוִאם  טֹוב 
ָדָתא ָהֲאָגִגי  ן ַהּמְ ֶבת ָהָמן ּבֶ ָפִרים ַמֲחׁשֶ יב ֶאת ַהּסְ ֵתב ְלָהׁשִ ֵעיָניו ִיּכָ ּבְ
י  )ו( ּכִ ֶלְך:  ַהּמֶ ְמִדינֹות  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוִדים  ַהּיְ ֶאת  ד  ְלַאּבֵ ַתב  ּכָ ר  ֲאׁשֶ
אּוַכל  ְוֵאיָכָכה  י  ַעּמִ ֶאת  ִיְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ָרָעה  ּבָ ְוָרִאיִתי  אּוַכל  ֵאיָכָכה 
ר  ְלֶאְסּתֵ ֵורֹׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ )ז( ַוּיֹאֶמר  ס  י:  מֹוַלְדּתִ ָאְבַדן  ּבְ ְוָרִאיִתי 
לּו  ּתָ ְואֹתֹו  ר  ְלֶאְסּתֵ י  ָנַתּתִ ָהָמן  ֵבית  ה  ִהּנֵ הּוִדי  ַהּיְ ַכי  ּוְלָמְרּדֳ ה  ְלּכָ ַהּמַ
ְתבּו  ּכִ ם  )ח( ְוַאּתֶ הּוִדים:  ּיְ ּבַ )ביהודיים(  ָידֹו  ַלח  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַעל  ָהֵעץ  ַעל 
י  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ַעת  ַטּבַ ּבְ ְוִחְתמּו  ֶלְך  ַהּמֶ ם  ׁשֵ ּבְ ֵעיֵניֶכם  ּבְ ּטֹוב  ּכַ הּוִדים  ַהּיְ ַעל 
יב:  ְלָהׁשִ ֵאין  ֶלְך  ַהּמֶ ַעת  ַטּבַ ּבְ ְוַנְחּתֹום  ֶלְך  ַהּמֶ ם  ׁשֵ ּבְ ב  ִנְכּתָ ר  ֲאׁשֶ ְכָתב 
י הּוא חֶֹדׁש ִסיָון  ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהּשׁ ֵעת ַהִהיא ּבַ ֶלְך ּבָ ְראּו סְֹפֵרי ַהּמֶ ּקָ )ט( ַוּיִ

הּוִדים  ַהּיְ ֶאל  ַכי  ָמְרּדֳ ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ ֵתב  ּכָ ַוּיִ ּבֹו  ִרים  ְוֶעׂשְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ
ּכּוׁש  ְוַעד  ֵמהֹּדּו  ר  ֲאׁשֶ ִדינֹות  ַהּמְ ֵרי  ְוׂשָ חֹות  ְוַהּפַ ִנים  ְרּפְ ּדַ ָהֲאַחׁשְ ְוֶאל 
ְלׁשֹנֹו  ְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ּכִ ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ ַבע ְוֶעׂשְ ׁשֶ
ֵורֹׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ם  ׁשֵ ּבְ ְכּתֹב  )י( ַוּיִ ְוִכְלׁשֹוָנם:  ְכָתָבם  ּכִ הּוִדים  ַהּיְ ְוֶאל 
רְֹכֵבי  ּסּוִסים  ּבַ ָהָרִצים  ַיד  ּבְ ְסָפִרים  ַלח  ׁשְ ַוּיִ ֶלְך  ַהּמֶ ַעת  ַטּבַ ּבְ ְחּתֹם  ַוּיַ
הּוִדים  ַלּיְ ֶלְך  ַהּמֶ ָנַתן  ר  )יא( ֲאׁשֶ ִכים:  ָהַרּמָ ֵני  ּבְ ָרִנים  ּתְ ָהֲאַחׁשְ ָהֶרֶכׁש 
ְוַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהׁשְ ם  ַנְפׁשָ ַעל  ְוַלֲעמֹד  ֵהל  ְלִהּקָ ָוִעיר  ִעיר  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ָלָלם  ּוׁשְ ים  ְוָנׁשִ ַטף  אָֹתם  ִרים  ַהּצָ ּוְמִדיָנה  ַעם  ֵחיל  ל  ּכָ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ
ר  ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ֵורֹוׁש ּבִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ יֹום ֶאָחד ּבְ ָלבֹוז: )יב( ּבְ
ת  ּדָ ֵתן  ְלִהּנָ ָתב  ַהּכְ ֶגן  ְתׁשֶ )יג( ּפַ ֲאָדר:  חֶֹדׁש  הּוא  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלחֶֹדׁש 
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הּוִדים  ַהּיְ היהודיים  ְוִלְהיֹות  ים  ָהַעּמִ ְלָכל  לּוי  ּגָ ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ָכל  ּבְ
רְֹכֵבי  )יד( ָהָרִצים  ֵמֹאְיֵביֶהם:  ֵקם  ְלִהּנָ ה  ַהּזֶ ַלּיֹום  ֲעִתיִדים  עתודים 
ת  ְוַהּדָ ֶלְך  ַהּמֶ ְדַבר  ּבִ ּוְדחּוִפים  ְמבָֹהִלים  ָיְצאּו  ָרִנים  ּתְ ָהֲאַחׁשְ ָהֶרֶכׁש 
ְלבּוׁש  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ְפֵני  ִמּלִ ָיָצא  ַכי  )טו( ּוָמְרּדֳ ס  יָרה:  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ָנה  ִנּתְ
ָמן ְוָהִעיר  דֹוָלה ְוַתְכִריְך ּבּוץ ְוַאְרּגָ ֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ּגְ ַמְלכּות ּתְ
ׂשֹן ִויָקר:  ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ ֵמָחה: )טז( ַלּיְ ן ָצֲהָלה ְוׂשָ ׁשּוׁשָ
ֶלְך  ַהּמֶ ַבר  ּדְ ר  ֲאׁשֶ ְמקֹום  ָוִעיר  ִעיר  ּוְבָכל  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  )יז( ּוְבָכל 
י  ֵמַעּמֵ ים  ְוַרּבִ ְויֹום טֹוב  ה  ּתֶ ִמׁשְ הּוִדים  ַלּיְ ׂשֹון  ְוׂשָ ְמָחה  ׂשִ יַע  ַמּגִ ְוָדתֹו 

ֲעֵליֶהם: הּוִדים  ַהּיְ ַחד  ּפַ ָנַפל  י  ּכִ ִמְתַיֲהִדים  ָהָאֶרץ 

  יֹום ]ט[ ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֲאָדר  חֶֹדׁש  הּוא  חֶֹדׁש  ר  ָעׂשָ ֵנים  )א( ּוִבׁשְ

רּו  ּבְ ׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּיֹום  ּבַ ְלֵהָעׂשֹות  ְוָדתֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ַבר  ּדְ יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּבֹו 
הּוִדים  ַהּיְ ְלטּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ְוַנֲהפֹוְך  ֶהם  ּבָ לֹוט  ִלׁשְ הּוִדים  ַהּיְ ֹאְיֵבי 
ֶלְך  ַהּמֶ ְמִדינֹות  ָכל  ּבְ ָעֵריֶהם  ּבְ הּוִדים  ַהּיְ )ב( ִנְקֲהלּו  ׂשְֹנֵאיֶהם:  ּבְ ה  ֵהּמָ
י  ּכִ ִלְפֵניֶהם  ָעַמד  ֹלא  ְוִאיׁש  ָרָעָתם  י  ְמַבְקׁשֵ ּבִ ָיד  ֹלַח  ִלׁשְ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ
ִנים  ְרּפְ ּדַ ְוָהֲאַחׁשְ ִדינֹות  ַהּמְ ֵרי  ׂשָ )ג( ְוָכל  ים:  ָהַעּמִ ל  ּכָ ַעל  ם  ְחּדָ ּפַ ָנַפל 
י  ּכִ הּוִדים  ַהּיְ ֶאת  ִאים  ְמַנּשְׂ ֶלְך  ַלּמֶ ר  ֲאׁשֶ ָלאָכה  ַהּמְ י  ְועֹׂשֵ חֹות  ְוַהּפַ
ְמעֹו  ְוׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ֵבית  ּבְ ַכי  ָמְרּדֳ ָגדֹול  י  )ד( ּכִ ֲעֵליֶהם:  ַכי  ָמְרּדֳ ַחד  ּפַ ָנַפל 
הּוִדים  ּכּו ַהּיְ ַכי הֹוֵלְך ְוָגדֹול: )ה( ַוּיַ י ָהִאיׁש ָמְרּדֳ ִדינֹות ּכִ ָכל ַהּמְ הֹוֵלְך ּבְ
ְרצֹוָנם:  ּכִ ְבׂשְֹנֵאיֶהם  ֲעׂשּו  ַוּיַ ְוַאְבָדן  ְוֶהֶרג  ֶחֶרב  ת  ַמּכַ אְֹיֵביֶהם  ָכל  ּבְ
)ז( ְוֵאת  ִאיׁש:  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ד  ְוַאּבֵ הּוִדים  ַהּיְ ָהְרגּו  יָרה  ַהּבִ ן  )ו( ּוְבׁשּוׁשַ
ֲאַדְלָיא  ְוֵאת  ּפֹוָרָתא  )ח( ְוֵאת  ָתא:  ַאְסּפָ ְוֵאת  ְלפֹון  ּדַ ְוֵאת  ָתא  ְנּדָ ְרׁשַ ּפַ
א ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֲאִרַדי ְוֵאת ַוְיָזָתא:  ּתָ ְרַמׁשְ ְוֵאת ֲאִריָדָתא: )ט( ְוֵאת ּפַ
ְלחּו  ה ֹלא ׁשָ ּזָ הּוִדים ָהָרגּו ּוַבּבִ ָדָתא צֵֹרר ַהּיְ ן ַהּמְ ֵני ָהָמן ּבֶ ֶרת ּבְ )י( ֲעׂשֶ
ִלְפֵני  יָרה  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ַהֲהרּוִגים  ר  ִמְסּפַ א  ּבָ ַההּוא  ּיֹום  )יא( ּבַ ָיָדם:  ֶאת 
ָהְרגּו  יָרה  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְלֶאְסּתֵ ֶלְך  ַהּמֶ )יב( ַוּיֹאֶמר  ֶלְך:  ַהּמֶ
ָאר  ׁשְ ּבִ ָהָמן  ֵני  ּבְ ֶרת  ֲעׂשֶ ְוֵאת  ִאיׁש  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ד  ְוַאּבֵ הּוִדים  ַהּיְ
עֹוד  ֵתְך  ׁשָ ּקָ ּבַ ּוַמה  ָלְך  ֵתן  ְוִיּנָ ֵאָלֵתְך  ְ ּשׁ ּוַמה  ָעׂשּו  ֶמה  ֶלְך  ַהּמֶ ְמִדינֹות 
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הּוִדים  ם ָמָחר ַלּיְ ֵתן ּגַ ֶלְך טֹוב ִיּנָ ר ִאם ַעל ַהּמֶ ְוֵתָעׂש: )יג( ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ
ֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ:  ֶרת ּבְ ָדת ַהּיֹום ְוֵאת ֲעׂשֶ ן ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשּוׁשָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ֵני ָהָמן  ֶרת ּבְ ן ְוֵאת ֲעׂשֶ ׁשּוׁשָ ת ּבְ ֵתן ּדָ ּנָ ן ַוּתִ ֶלְך ְלֵהָעׂשֹות ּכֵ )יד( ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

ָעה  ַאְרּבָ יֹום  ּבְ ם  ּגַ ן  ׁשּוׁשָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוִדים  ַהּיְ )היהודיים(  ֲהלּו  ּקָ )טו( ַוּיִ לּו:  ּתָ
ְלחּו  ה ֹלא ׁשָ ּזָ ֹלׁש ֵמאֹות ִאיׁש ּוַבּבִ ן ׁשְ ַהְרגּו ְבׁשּוׁשָ ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ַוּיַ ָעׂשָ
ְוָעמֹד  ִנְקֲהלּו  ֶלְך  ַהּמֶ ְמִדינֹות  ּבִ ר  ֲאׁשֶ הּוִדים  ַהּיְ ָאר  )טז( ּוׁשְ ָיָדם:  ֶאת 
ָאֶלף  ְבִעים  ְוׁשִ ה  ָ ֲחִמּשׁ ׂשְֹנֵאיֶהם  ּבְ ְוָהרֹג  ֵמֹאְיֵביֶהם  ְונֹוַח  ם  ַנְפׁשָ ַעל 
ְונֹוַח  ֲאָדר  ר ְלחֶֹדׁש  ָעׂשָ ה  ֹלׁשָ ׁשְ יֹום  )יז( ּבְ ָיָדם:  ְלחּו ֶאת  ׁשָ ה ֹלא  ּזָ ּוַבּבִ
)יח( )והיהודיים(  ְמָחה:  ְוׂשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ יֹום  ֹאתֹו  ְוָעׂשֹה  ּבֹו  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ
ר  ָעׂשָ ָעה  ּוְבַאְרּבָ ּבֹו  ר  ָעׂשָ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ּבִ ִנְקֲהלּו  ן  ׁשּוׁשָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוִדים  ְוַהּיְ

ְמָחה: ְוׂשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ יֹום  אֹתֹו  ְוָעׂשֹה  ּבֹו  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ְונֹוַח  ּבֹו 

8

ה. מרדכי ואסתר

מזמן  כלומר:  יהודי",  מ"איש  המגילה  את  לקרוא  יש  יהודה,  רבי  לשיטת 
שמספרת לנו המגילה על מרדכי היהודי ועל לקיחת אסתר למלכה. סיפור זה 

אירע כמה שנים קודם לגזירת המן.

לקיחת  ואת  היהודי  מרדכי  את  המגילה  מתארת  פסוקים  עשר  בששה 
ר  ֶאְסּתֵ ֵאין  זה  בשלב  ה-כ(.  )ב,  ושתי  תחת  והמלכתה  אחשוורוש  לבית  אסתר 
המלך  אל  נלקחת  והיא  ָכי,  ָמְרּדֳ ָעֶליָה  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּה  ַעּמָ ְוֶאת  ּה  מֹוַלְדּתָ ֶדת  ַמּגֶ
לאחר  רק  רבות.  נערות  מתוך  כנערה  למלכותו  השביעית  בשנה  אחשוורוש 
שאחשוורוש ממליך את אסתר תחת ושתי, עושה המלך משתה גדול לכל שריו 
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ועבדיו ומרדכי מתמנה לשבת בשער המלך, אך אסתר עדיין עושה את מאמר 
מרדכי ולא מגדת את מולדתה ואת עמה.

  ן ]ב[ ּבֶ ָיִאיר  ן  ּבֶ ַכי  ָמְרּדֳ מֹו  ּוׁשְ יָרה  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ָהָיה  ְיהּוִדי  )ה( ִאיׁש 

ַלִים ִעם ַהּגָֹלה  ר ָהְגָלה ִמירּוׁשָ ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני: )ו( ֲאׁשֶ ְמִעי ּבֶ ׁשִ
ֶמֶלְך  ר  ְנבּוַכְדֶנאּצַ ֶהְגָלה  ר  ֲאׁשֶ ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ְיָכְנָיה  ִעם  ָהְגְלָתה  ר  ֲאׁשֶ
י ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם  ת ּדֹדֹו ּכִ ר ּבַ ה ִהיא ֶאְסּתֵ ֶבל: )ז( ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדּסָ ּבָ
ַכי  ּה ְלָקָחּה ָמְרּדֳ ֲעָרה ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאּמָ ְוַהּנַ
ֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל  ֶלְך ְוָדתֹו ּוְבִהּקָ ַבר ַהּמֶ ַמע ּדְ ָ ִהּשׁ לֹו ְלַבת: )ח( ַוְיִהי ּבְ
ֵהַגי  ַיד  ֶאל  ֶלְך  ַהּמֶ ית  ּבֵ ֶאל  ר  ֶאְסּתֵ ַקח  ּלָ ַוּתִ ֵהָגי  ַיד  ֶאל  יָרה  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ
א ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת  ּשָׂ ֲעָרה ְבֵעיָניו ַוּתִ יַטב ַהּנַ ים: )ט( ַוּתִ ׁשִ ׁשֵֹמר ַהּנָ
ָלֶתת  ָהְרֻאיֹות  ָערֹות  ַהּנְ ַבע  ׁשֶ ְוֵאת  ָלּה  ָלֵתת  ָמנֹוֶתָה  ְוֶאת  ְמרּוֶקיָה  ּתַ
)י( ֹלא  ים:  ׁשִ ַהּנָ ית  ּבֵ ְלטֹוב  ַנֲערֹוֶתיָה  ְוֶאת  ָה  ּנֶ ַוְיׁשַ ֶלְך  ַהּמֶ ית  ִמּבֵ ָלּה 
ר  ֲאׁשֶ ָעֶליָה  ה  ִצּוָ ַכי  ָמְרּדֳ י  ּכִ ּה  מֹוַלְדּתָ ְוֶאת  ּה  ַעּמָ ֶאת  ר  ֶאְסּתֵ יָדה  ִהּגִ
ים  ׁשִ ית ַהּנָ ְך ִלְפֵני ֲחַצר ּבֵ ַכי ִמְתַהּלֵ יד: )יא( ּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרּדֳ ֹלא ַתּגִ
ַנֲעָרה  ּתֹר  יַע  )יב( ּוְבַהּגִ ּה:  ּבָ ה  ָעׂשֶ ּיֵ ּוַמה  ר  ֶאְסּתֵ לֹום  ׁשְ ֶאת  ָלַדַעת 
ֵנים  ים ׁשְ ׁשִ ָדת ַהּנָ ץ ֱהיֹות ָלּה ּכְ ֵורֹוׁש ִמּקֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ
ַהּמֹר  ֶמן  ׁשֶ ּבְ ים  ֳחָדׁשִ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ְמרּוֵקיֶהן  ְיֵמי  ִיְמְלאּו  ן  ּכֵ י  ּכִ חֶֹדׁש  ר  ָעׂשָ
ָאה  ּבָ ֲעָרה  ַהּנַ )יג( ּוָבֶזה  ים:  ׁשִ ַהּנָ ּוְבַתְמרּוֵקי  ִמים  ׂשָ ּבְ ּבַ ים  ה ֳחָדׁשִ ָ ּשׁ ְוׁשִ
ים  ׁשִ ַהּנָ ית  ִמּבֵ ּה  ִעּמָ ָלבֹוא  ָלּה  ֵתן  ִיּנָ ּתֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֵאת  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל 
ית  ּבֵ ֶאל  ָבה  ׁשָ ִהיא  ּוַבּבֶֹקר  ָבָאה  ִהיא  ֶעֶרב  )יד( ּבָ ֶלְך:  ַהּמֶ ית  ּבֵ ַעד 
ים ֹלא ָתבֹוא  יַלְגׁשִ ֶלְך ׁשֵֹמר ַהּפִ ַגז ְסִריס ַהּמֶ ַעׁשְ ִני ֶאל ַיד ׁשַ ים ׁשֵ ׁשִ ַהּנָ
יַע  )טו( ּוְבַהּגִ ם:  ְבׁשֵ ְוִנְקְרָאה  ֶלְך  ַהּמֶ ּה  ּבָ ָחֵפץ  ִאם  י  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  עֹוד 
ֶאל  ָלבֹוא  ְלַבת  לֹו  ָלַקח  ר  ֲאׁשֶ ַכי  ָמְרּדֳ ּדֹד  ֲאִביַחִיל  ת  ּבַ ר  ֶאְסּתֵ ּתֹר 
ֶלְך  ַהּמֶ ְסִריס  ֵהַגי  יֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ִאם  י  ּכִ ָבר  ּדָ ה  ִבְקׁשָ ֹלא  ֶלְך  ַהּמֶ
ַקח  ּלָ )טז( ַוּתִ רֶֹאיָה:  ל  ּכָ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  את  נֹׂשֵ ר  ֶאְסּתֵ ִהי  ַוּתְ ים  ׁשִ ַהּנָ ׁשֵֹמר 
יִרי הּוא  חֶֹדׁש ָהֲעׂשִ ית ַמְלכּותֹו ּבַ ֵורֹוׁש ֶאל ּבֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ר ֶאל ַהּמֶ ֶאְסּתֵ
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ל  ר ִמּכָ ֶלְך ֶאת ֶאְסּתֵ ֱאַהב ַהּמֶ ַבע ְלַמְלכּותֹו: )יז( ַוּיֶ ַנת ׁשֶ ׁשְ חֶֹדׁש ֵטֵבת ּבִ
ַמְלכּות  ֶתר  ּכֶ ם  ׂשֶ ַוּיָ תּוֹלת  ַהּבְ ל  ִמּכָ ְלָפָניו  ָוֶחֶסד  ֵחן  א  ּשָׂ ַוּתִ ים  ׁשִ ַהּנָ
ְלָכל  ָגדֹול  ה  ּתֶ ִמׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ַעׂש  )יח( ַוּיַ י:  ּתִ ַוׁשְ ַחת  ּתַ ְמִליֶכָה  ַוּיַ ּה  רֹאׁשָ ּבְ
ֵאת  ן ַמׂשְ ּתֵ ה ַוּיִ ִדינֹות ָעׂשָ ר ַוֲהָנָחה ַלּמְ ה ֶאְסּתֵ ּתֵ ָריו ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמׁשְ ׂשָ
ֶלְך:  ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹׁשֵ ִנית ּוָמְרּדֳ תּולֹות ׁשֵ ֵבץ ּבְ ֶלְך: )יט( ּוְבִהּקָ ַיד ַהּמֶ ּכְ
ָכי  ָמְרּדֳ ָעֶליָה  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּה  ַעּמָ ְוֶאת  ּה  מֹוַלְדּתָ ֶדת  ַמּגֶ ר  ֶאְסּתֵ )כ( ֵאין 

ס ִאּתֹו:  ְבָאְמָנה  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  עֹׂשָ ר  ֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדֳ ַמֲאַמר  ְוֶאת 

מנגד, ששה עשר הפסוקים האחרונים של המגילה )ח, יט-לב; י, א-ב( מגוללים 
הללו  הימים  קביעת  ועל  הגזירה,  של  ביטולה  סיפור  לאחר  שקרה  מה  את 
ֵני  ׁשְ ֵאת  הּוִדים  ַהּיְ לּו  ְוִקּבְ מּו  שִקּיְ עד  שנים,  כמה  מתגלגל  זה  סיפור  לדורות. 
ָנה. כנגד חלקה הראשון של המגילה  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ם ּבְ ְכָתָבם ְוִכְזַמּנָ ה ּכִ ִמים ָהֵאּלֶ ַהּיָ
ְך ִלְפֵני  בה היה איש יהודי בשושן הבירה, מצאצאי הגולים מירושלים, שִמְתַהּלֵ
ּה, מוצאים אנו בחלקה  ּבָ ה  ָעׂשֶ ּיֵ ר ּוַמה  לֹום ֶאְסּתֵ ים ָלַדַעת ֶאת ׁשְ ׁשִ ית ַהּנָ ֲחַצר ּבֵ
השני של המגילה את מרדכי בעמדת מפתח של מלכות אחשורוש, והוא יכול 
לֹום ֶוֱאֶמת. כנגד אסתר שאיננה מגדת את עמה  ְבֵרי ׁשָ לשלוח אל כל היהודים ּדִ
ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתו, מקיים  ֲאׁשֶ ה ּכַ ר עֹׂשָ ַכי ֶאְסּתֵ ואת מולדתה, ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרּדֳ
ר ַוֲהָנָחה  ה ֶאְסּתֵ ּתֵ ֶפר. וכנגד ִמׁשְ ּסֵ ב ּבַ ה ְוִנְכּתָ ִרים ָהֵאּלֶ ְבֵרי ַהּפֻ ר את ּדִ ַמֲאַמר ֶאְסּתֵ
ֵורֹוׁש ַמס  ה, מספרת המגילה בחלקה השני כיצד שם המלך ֲאַחׁשְ ִדינֹות ָעׂשָ ַלּמְ
ם, והיהודים הם אלו שעורכים שמחה ומשתה ויום טוב בכל  י ַהּיָ ַעל ָהָאֶרץ ְוִאּיֵ

שנה ושנה.

  ָרזֹות ]ט[ ַהּפְ ָעֵרי  ּבְ ִבים  ַהּיֹׁשְ ָרִזים  \ַהּפְ )הפרוזים(  הּוִדים  ַהּיְ ן  ּכֵ )יט( ַעל 

ה ְויֹום  ּתֶ ְמָחה ּוִמׁשְ ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ׂשִ ָעה ָעׂשָ ים ֵאת יֹום ַאְרּבָ עֹׂשִ
ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ַכי  ָמְרּדֳ ְכּתֹב  )כ( ַוּיִ ְלֵרֵעהּו:  ִאיׁש  ָמנֹות  לֹוַח  ּוִמׁשְ טֹוב 
ֶלְך  ַהּמֶ ְמִדינֹות  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכָ ֶאל  ְסָפִרים  ַלח  ׁשְ ַוּיִ ה  ָהֵאּלֶ
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ים  עֹׂשִ ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם  ם  )כא( ְלַקּיֵ ְוָהְרחֹוִקים:  רֹוִבים  ַהּקְ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ

ָכל  ּבְ ּבֹו  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ יֹום  ְוֵאת  ֲאָדר  ְלחֶֹדׁש  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ יֹום  ֵאת 

הּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהחֶֹדׁש  ר ָנחּו ָבֶהם ַהּיְ ִמים ֲאׁשֶ ּיָ ָנה: )כב( ּכַ ָנה ְוׁשָ ׁשָ

אֹוָתם  ַלֲעׂשֹות  טֹוב  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְמָחה  ְלׂשִ גֹון  ִמּיָ ָלֶהם  ְך  ֶנְהּפַ ר  ֲאׁשֶ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים:  לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמּתָ ְמָחה ּוִמׁשְ ה ְוׂשִ ּתֶ ְיֵמי ִמׁשְ

ַכי  ַתב ָמְרּדֳ ר ּכָ ר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות ְוֵאת ֲאׁשֶ הּוִדים ֵאת ֲאׁשֶ ל ַהּיְ )כג( ְוִקּבֵ

ַעל  ב  ָחׁשַ הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכָ ָהֲאָגִגי צֵֹרר  ָדָתא  ַהּמְ ן  ּבֶ ָהָמן  י  )כד( ּכִ ֲאֵליֶהם: 

ָדם: )כה( ּוְבבָֹאּה  ם ּוְלַאּבְ יל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ְלֻהּמָ ָדם ְוִהּפִ הּוִדים ְלַאּבְ ַהּיְ

ב ַעל  ָחׁשַ ר  ֲאׁשֶ ָהָרָעה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ָיׁשּוב  ֶפר  ַהּסֵ ֶלְך ָאַמר ִעם  ַהּמֶ ִלְפֵני 

ָקְראּו  ן  ּכֵ )כו( ַעל  ָהֵעץ:  ַעל  ָניו  ּבָ ְוֶאת  אֹתֹו  ְוָתלּו  רֹאׁשֹו  ַעל  הּוִדים  ַהּיְ

ֶרת  ָהִאּגֶ ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ַעל  ן  ּכֵ ַעל  ַהּפּור  ם  ׁשֵ ַעל  פּוִרים  ה  ָהֵאּלֶ ִמים  ַלּיָ

לּו  ְוִקּבְ )וקבל(  מּו  )כז( ִקּיְ ֲאֵליֶהם:  יַע  ִהּגִ ּוָמה  ָכה  ּכָ ַעל  ָראּו  ּוָמה  ַהּזֹאת 

ְלִוים ֲעֵליֶהם ְוֹלא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות  ל ַהּנִ הּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ּכָ ַהּיְ

ָנה:  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ם  ְוִכְזַמּנָ ְכָתָבם  ּכִ ה  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ֵני  ׁשְ ֵאת  ים  עֹׂשִ

ָחה  ּפָ ָחה ּוִמׁשְ ּפָ ָכל ּדֹור ָודֹור ִמׁשְ ים ּבְ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ )כח( ְוַהּיָ

ִמּתֹוְך  ַיַעְברּו  ֹלא  ה  ָהֵאּלֶ ַהּפּוִרים  ִויֵמי  ָוִעיר  ְוִעיר  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה 

ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ֶאְסּתֵ ְכּתֹב  )כט( ַוּתִ ס  ְרָעם:  ִמּזַ ָיסּוף  ֹלא  ְוִזְכָרם  הּוִדים  ַהּיְ

ַהּפּוִרים  ֶרת  ִאּגֶ ם ֵאת  ְלַקּיֵ ּתֶֹקף  ל  ּכָ הּוִדי ֶאת  ַהּיְ ַכי  ּוָמְרּדֳ ֲאִביַחִיל  ַבת 

ִרים  ַבע ְוֶעׂשְ הּוִדים ֶאל ׁשֶ ל ַהּיְ ַלח ְסָפִרים ֶאל ּכָ ׁשְ ִנית: )ל( ַוּיִ ֵ ַהּזֹאת ַהּשׁ

ם ֶאת  )לא( ְלַקּיֵ ֶוֱאֶמת:  לֹום  ְבֵרי ׁשָ ּדִ ֵורֹוׁש  ּוֵמָאה ְמִדיָנה ַמְלכּות ֲאַחׁשְ

הּוִדי  ַהּיְ ַכי  ָמְרּדֳ ֲעֵליֶהם  ם  ִקּיַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יֶהם  ְזַמּנֵ ּבִ ה  ָהֵאּלֶ ִרים  ַהּפֻ ְיֵמי 

ַהּצֹמֹות  ְבֵרי  ּדִ ַזְרָעם  ְוַעל  ם  ַנְפׁשָ ַעל  מּו  ִקּיְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְוֶאְסּתֵ

ֶפר:  ּסֵ ב ּבַ ה ְוִנְכּתָ ִרים ָהֵאּלֶ ְבֵרי ַהּפֻ ם ּדִ ר ִקּיַ ְוַזֲעָקָתם: )לב( ּוַמֲאַמר ֶאְסּתֵ

ם:  ַהּיָ י  ְוִאּיֵ ָהָאֶרץ  ַעל  ַמס  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ )אחשרש(  ֶלְך  ַהּמֶ ם  ׂשֶ )א( ַוּיָ ]י[  פ 
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לֹו  ּדְ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ַכי  ָמְרּדֳ ת  ֻדּלַ ּגְ ת  ּוָפָרׁשַ ּוְגבּוָרתֹו  ָתְקּפֹו  ה  ַמֲעׂשֵ )ב( ְוָכל 
ּוָפָרס: ָמַדי  ְלַמְלֵכי  ִמים  ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ ֵסֶפר  ַעל  תּוִבים  ּכְ ֵהם  ֲהלֹוא  ֶלְך  ַהּמֶ

8

ו. פתיחת המגילה

לשיטת רבי מאיר עלינו לקרוא את המגילה כולה. ואולם, על פי התקבולת 
המוצעת, נותרו עשרים וששת הפסוקים הפותחים את המגילה )א, א-כב; ב, א-ד( 
ללא מקבילה בסופה. התיאור הצבעוני של עושר כבוד מלכותו של אחשוורוש, 
והמשתאות שערך לשרי המדינות ולעם אשר בשושן, משתה הנשים של ושתי, 
האמירה להביא את ושתי ומיאונה, עצת ממוכן, מה שנגזר על ושתי, והאגרות 
נערי  גם עצת  ַעּמֹו, כמו  ְלׁשֹון  ּכִ ר  ּוְמַדּבֵ ֵביתֹו  ּבְ ׂשֵֹרר  ִאיׁש  ל  ּכָ ִלְהיֹות  הראשונות 
זו  המלך משרתיו לקבוץ את כל נערה בתולה – נותרו ללא מקבילה. שתיקה 

אומרת דרשני.

  ּכּוׁש )א( ַוְיִהי ְוַעד  ֵמהֹּדּו  ַהּמֵֹלְך  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ הּוא  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ יֵמי  ּבִ
ֶלְך  ֶבת ַהּמֶ ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּכְ ּיָ ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה: )ב( ּבַ ַבע ְוֶעׂשְ ׁשֶ
לֹוׁש  ַנת ׁשָ ׁשְ יָרה: )ג( ּבִ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ א ַמְלכּותֹו ֲאׁשֶ ּסֵ ֵורֹוׁש ַעל ּכִ ֲאַחׁשְ
ִמים  ְרּתְ ַהּפַ ּוָמַדי  ַרס  ּפָ ֵחיל  ַוֲעָבָדיו  ָריו  ׂשָ ְלָכל  ה  ּתֶ ִמׁשְ ה  ָעׂשָ ְלָמְלכֹו 
בֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר  ר ּכְ ַהְראֹתֹו ֶאת עֹׁשֶ ִדינֹות ְלָפָניו: )ד( ּבְ ֵרי ַהּמְ ְוׂשָ
ִמים  מֹוִנים ּוְמַאת יֹום: )ה( ּוִבְמלֹואת ַהּיָ ים ׁשְ תֹו ָיִמים ַרּבִ דּוּלָ ְפֶאֶרת ּגְ ּתִ
דֹול  ְלִמּגָ יָרה  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ְמְצִאים  ַהּנִ ָהָעם  ְלָכל  ֶלְך  ַהּמֶ ה  ָעׂשָ ה  ָהֵאּלֶ
ס  ְרּפַ ֶלְך: )ו( חּור ּכַ יַתן ַהּמֶ ת ּבִ ּנַ ֲחַצר ּגִ ְבַעת ָיִמים ּבַ ה ׁשִ ּתֶ ְוַעד ָקָטן ִמׁשְ
ׁש ִמּטֹות  ִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי ׁשֵ ָמן ַעל ּגְ ַחְבֵלי בּוץ ְוַאְרּגָ ּוְתֵכֶלת ָאחּוז ּבְ
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ְכֵלי  ּבִ קֹות  )ז( ְוַהׁשְ ְוסָֹחֶרת:  ְוַדר  ׁש  ָוׁשֵ ַהט  ּבַ ִרְצַפת  ַעל  ָוֶכֶסף  ָזָהב 
ה  ִתּיָ ְ )ח( ְוַהּשׁ ֶלְך:  ַהּמֶ ַיד  ּכְ ָרב  ַמְלכּות  ְוֵיין  ׁשֹוִנים  ִלים  ִמּכֵ ְוֵכִלים  ָזָהב 
ְרצֹון  ּכִ ַלֲעׂשֹות  יתֹו  ּבֵ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ד  ִיּסַ ֵכן  י  ּכִ אֵֹנס  ֵאין  ת  ַכּדָ

ס ָוִאיׁש:  ִאיׁש 

  ם ר )ט( ּגַ ֲאׁשֶ ְלכּות  ַהּמַ ית  ּבֵ ים  ָנׁשִ ה  ּתֵ ִמׁשְ ָתה  ָעׂשְ ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ּתִ ַוׁשְ
ִין  ּיָ ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ ֵלב  טֹוב  ּכְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  )י( ּבַ ֵורֹוׁש:  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַלּמֶ
ְבַעת  ׁשִ ס  ְוַכְרּכַ ֵזַתר  ַוֲאַבְגָתא  ְגָתא  ּבִ ַחְרבֹוָנא  ָתא  ּזְ ּבִ ִלְמהּוָמן  ָאַמר 
ֶאת  )יא( ְלָהִביא  ֵורֹוׁש:  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ֵני  ּפְ ֶאת  ְרִתים  ַהְמׁשָ ִריִסים  ַהּסָ
ִרים  ים ְוַהּשָׂ ֶכֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעּמִ ֶלְך ּבְ ה ִלְפֵני ַהּמֶ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ַוׁשְ
ָלבֹוא  י  ּתִ ַוׁשְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ָמֵאן  )יב( ַוּתְ ִהיא:  ַמְרֶאה  טֹוַבת  י  ּכִ ָיְפָיּה  ֶאת 
ֲעָרה  ּבָ ֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתֹו  ְקצֹף ַהּמֶ ַוּיִ ִריִסים  ַיד ַהּסָ ּבְ ר  ֶלְך ֲאׁשֶ ְדַבר ַהּמֶ ּבִ
ִלְפֵני  ֶלְך  ַהּמֶ ַבר  ּדְ ֵכן  י  ּכִ ים  ָהִעּתִ יְֹדֵעי  ַלֲחָכִמים  ֶלְך  ַהּמֶ )יג( ַוּיֹאֶמר  בֹו: 
יׁש  ַתְרׁשִ ַאְדָמָתא  ָתר  ׁשֵ ָנא  ְרׁשְ ּכַ ֵאָליו  רֹב  )יד( ְוַהּקָ ָוִדין:  ת  ּדָ יְֹדֵעי  ל  ּכָ
ִבים  ֶלְך ַהּיֹׁשְ ֵני ַהּמֶ ַרס ּוָמַדי רֵֹאי ּפְ ֵרי ּפָ ְבַעת ׂשָ ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממּוָכן ׁשִ
ר ֹלא  י ַעל ֲאׁשֶ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ּמַ ֲעׂשֹות ּבַ ָדת ַמה ּלַ ְלכּות: )טו( ּכְ ּמַ ִראׁשָֹנה ּבַ
)טז( ַוּיֹאֶמר  ס  ִריִסים:  ַהּסָ ַיד  ּבְ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ַמֲאַמר  ֶאת  ָתה  ָעׂשְ
י  ּתִ ֶלְך ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוׁשְ ִרים ֹלא ַעל ַהּמֶ ֶלְך ְוַהּשָׂ )מומכן( ְממּוָכן ִלְפֵני ַהּמֶ

ֶלְך  ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ּבְ ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ִרים ְוַעל ּכָ ל ַהּשָׂ י ַעל ּכָ ה ּכִ ְלּכָ ַהּמַ
ְעֵליֶהן  ים ְלַהְבזֹות ּבַ ׁשִ ל ַהּנָ ה ַעל ּכָ ְלּכָ י ֵיֵצא ְדַבר ַהּמַ ֵורֹוׁש: )יז( ּכִ ֲאַחׁשְ
ה  ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ַוׁשְ ֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת  ֶלְך ֲאַחׁשְ ָאְמָרם ַהּמֶ ּבְ ֵעיֵניֶהן  ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּוָמַדי  ַרס  ּפָ רֹות  ׂשָ ּתֹאַמְרָנה  ה  ַהּזֶ )יח( ְוַהּיֹום  ָבָאה:  ְוֹלא  ְלָפָניו 
)יט( ִאם  ָוָקֶצף:  יֹון  ּזָ ּבִ ּוְכַדי  ֶלְך  ַהּמֶ ֵרי  ׂשָ ְלכֹל  ה  ְלּכָ ַהּמַ ַבר  ּדְ ֶאת  ְמעּו  ׁשָ
ּוָמַדי  ָפַרס  ָדֵתי  ּבְ ֵתב  ְוִיּכָ ָפָניו  ִמּלְ ַמְלכּות  ְדַבר  ֵיֵצא  טֹוב  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל 
ֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה  ֶלְך ֲאַחׁשְ י ִלְפֵני ַהּמֶ ּתִ ר ֹלא ָתבֹוא ַוׁשְ ְוֹלא ַיֲעבֹור ֲאׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ְתָגם  ּפִ ַמע  )כ( ְוִנׁשְ ה:  ּנָ ִמּמֶ ַהּטֹוָבה  ִלְרעּוָתּה  ֶלְך  ַהּמֶ ן  ִיּתֵ
ְלַבְעֵליֶהן  ְיָקר  נּו  ִיּתְ ים  ׁשִ ַהּנָ ְוָכל  ִהיא  ה  ַרּבָ י  ּכִ ַמְלכּותֹו  ָכל  ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ
ֶלְך  ַעׂש ַהּמֶ ִרים ַוּיַ ֶלְך ְוַהּשָׂ ֵעיֵני ַהּמֶ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ דֹול ְוַעד ָקָטן: )כא( ַוּיִ ְלִמּגָ
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ְמִדיָנה  ֶאל  ֶלְך  ַהּמֶ ְמִדינֹות  ל  ּכָ ֶאל  ְסָפִרים  ַלח  ׁשְ )כב( ַוּיִ ְממּוָכן:  ְדַבר  ּכִ
ֵביתֹו  ּבְ ׂשֵֹרר  ִאיׁש  ל  ּכָ ִלְהיֹות  ְלׁשֹונֹו  ּכִ ָוָעם  ַעם  ְוֶאל  ְכָתָבּה  ּכִ ּוְמִדיָנה 
ֶלְך  ׁשְֹך ֲחַמת ַהּמֶ ה ּכְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְלׁשֹון ַעּמֹו: פ )א( ַאַחר ַהּדְ ר ּכִ ּוְמַדּבֵ
ר ִנְגַזר ָעֶליָה:  ָתה ְוֵאת ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ י ְוֵאת ֲאׁשֶ ּתִ ֵורֹוׁש ָזַכר ֶאת ַוׁשְ ַאֲחׁשְ
תּולֹות טֹובֹות  ֶלְך ְנָערֹות ּבְ ְרָתיו ְיַבְקׁשּו ַלּמֶ ֶלְך ְמׁשָ )ב( ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶ
ֶאת  צּו  ְוִיְקּבְ ַמְלכּותֹו  ְמִדינֹות  ָכל  ּבְ ִקיִדים  ּפְ ֶלְך  ַהּמֶ )ג( ְוַיְפֵקד  ַמְרֶאה: 
ים  ׁשִ ַהּנָ ית  ּבֵ ֶאל  יָרה  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ֶאל  ַמְרֶאה  טֹוַבת  ְבתּוָלה  ַנֲעָרה  ל  ּכָ
ֲעָרה  ְמרּוֵקיֶהן: )ד( ְוַהּנַ ים ְוָנתֹון ּתַ ׁשִ ֶלְך ׁשֵֹמר ַהּנָ ֶאל ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהּמֶ
ֵעיֵני  ּבְ ָבר  ַהּדָ יַטב  ַוּיִ י  ּתִ ַוׁשְ ַחת  ּתַ ְמֹלְך  ּתִ ֶלְך  ַהּמֶ ֵעיֵני  ּבְ יַטב  ּתִ ר  ֲאׁשֶ

ס ן:  ּכֵ ַעׂש  ַוּיַ ֶלְך  ַהּמֶ

אחשוורוש:  נזכר  בו  נוסף  למקום  לפנות  נראה  זו  שתיקה  על  להשיב  כדי 
ם"  ָלִ ִוירּוׁשָ ְיהּוָדה  ֵבי  יֹׁשְ ַעל  ְטָנה  ׂשִ ְתבּו  ּכָ ַמְלכּותֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ "ּוְבַמְלכּות 
אחשוורוש:  של  שמו  על  א(  )יא,  מגילה  במסכת  רב  דרש  זה  פסוק  ו(.  ד,  )עזרא 

"אחשורוש, אמר רב: אחיו של ראש, ובן גילו של ראש. אחיו של ראש – אחיו 
די  רישא  הוא  אנת  לח(:  ב,  )דניאל  שנאמר  ראש,  שנקרא  הרשע  נבוכדנצר  של 
דהבא. בן גילו של ראש, הוא הרג – הוא ביקש להרוג, הוא החריב – הוא בקש 
להחריב, שנאמר: ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על ישבי 

יהודה וירושלים".

של  עושרו  לתיאור  המקביל  החלל  את  הותירה  אסתר  מגילת  כי  נראה, 
אחשוורוש, כדי שנוכל למלא אותו בבנייה ברוב פאר והדר של בית המקדש. 
ִלים ׁשֹוִנים שנדרשים ככלים המתחרים באלו של בית המקדש  אותם ֵכִלים ִמּכֵ
יא(, מזכירים לנו שבסופו של דבר המגילה איננה מסתיימת בסוף  ב,  רבה  )אסתר 

השמח באמת – "עד חצי המלכות ותעש. חצי המלכות ולא כל המלכות, ולא 
)מגילה טו, א(. בסופה של  דבר שחוצץ למלכות, ומאי ניהו – בנין בית המקדש" 

המגילה נותרו בני ישראל בגלות, ועדיין לא עלו לבנות את בית המקדש.
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תחילת  את  להעמיד  נכון  היה  המגילה,  'סיום'  את  לכתוב  מנסים  היינו  לו 
הבנין  ייסוד  את  אף  ואולי  למגילה,  נאה  כסיום  כורש  הצהרת  ובו  עזרא  ספר 

והשמחה בו בימי זרובבל:

  ַנת ִיְרְמָיה )א( ּוִבׁשְ י  ִמּפִ ה'  ַבר  ּדְ ִלְכלֹות  ַרס  ּפָ ֶמֶלְך  ְלכֹוֶרׁש  ַאַחת 
ָכל  ּבְ קֹול  ֲעֶבר  ַוּיַ ַרס  ּפָ ֶמֶלְך  ּכֶֹרׁש  רּוַח  ֶאת  ה'  ֵהִעיר 
ַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות  ב ֵלאמֹר: )ב( ּכֹה ָאַמר ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ּפָ ִמְכּתָ ַמְלכּותֹו ְוַגם ּבְ
ַבִית  לֹו  ִלְבנֹות  ָעַלי  ָפַקד  ְוהּוא  ָמִים  ָ ַהּשׁ ֱא-ֹלֵהי  ה'  ִלי  ָנַתן  ָהָאֶרץ 
ֵלי ֵבית ה'  ֶלְך ּכֹוֶרׁש הֹוִציא ֶאת ּכְ יהּוָדה: ... )ז( ְוַהּמֶ ר ּבִ ם ֲאׁשֶ ַלִ ירּוׁשָ ּבִ
)ח( ַוּיֹוִציֵאם  ֱאֹלָהיו:  ֵבית  ּבְ ֵנם  ּתְ ַוּיִ ם  ַלִ ִמירּוׁשָ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ הֹוִציא  ר  ֲאׁשֶ
יא  ׂשִ ַהּנָ ר  ּצַ ּבַ ׁשְ ְלׁשֵ ֵרם  ְסּפְ ַוּיִ ר  ְזּבָ ַהּגִ ִמְתְרָדת  ַיד  ַעל  ַרס  ּפָ ֶמֶלְך  ּכֹוֶרׁש 
ים ֲאַגְרְטֵלי ֶכֶסף ָאֶלף  ֹלׁשִ ָרם ֲאַגְרְטֵלי ָזָהב ׁשְ ה ִמְסּפָ ִליהּוָדה: )ט( ְוֵאּלֶ
ֶכֶסף  פֹוֵרי  ּכְ ים  ֹלׁשִ ׁשְ ָזָהב  פֹוֵרי  )י( ּכְ ס  ִרים:  ְוֶעׂשְ ָעה  ׁשְ ּתִ ַמֲחָלִפים 
ִלים  ּכֵ ל  )יא( ּכָ ס  ָאֶלף:  ֲאֵחִרים  ִלים  ּכֵ ָרה  ַוֲעׂשָ ֵמאֹות  ע  ַאְרּבַ ִנים  ִמׁשְ
ר  ּצַ ּבַ ׁשְ ׁשֵ ֶהֱעָלה  ַהּכֹל  ֵמאֹות  ע  ְוַאְרּבַ ֲאָלִפים  ת  ֲחֵמׁשֶ ֶסף  ְוַלּכֶ ָהב  ַלּזָ

א(. פרק  )עזרא  ם:  ָלִ ִלירּוׁשָ ֶבל  ִמּבָ ַהּגֹוָלה  ֵהָעלֹות  ִעם 

למלכות  קדמה  זרובבל  בתקופת  הבנין  וייסוד  כורש  הצהרת  ואולם, 
יכולה  לא  כן,  אם  הבניה.  את  שעצר  זה  הוא  אחשוורוש  ודווקא  אחשוורוש, 
פסקה זו להיות סיום למגילת אסתר, ומשום כך שותקת מגילת אסתר ואיננה 

מסיימת בחנוכת הבית.

מתקיים  מתי  הראשונות?  האגרות  עם  ומה  ושתי?  של  סיפורה  עם  ומה 
היפוכו של שלב זה הפותח את המגילה?

עזרא מספר כי הוא קיבל רשות מארתחשסתא המלך לבטל את המיסים 
יקיים את  ויש בכוחו לענוש ולאסור את כל מי שלא  מכל העובדים במקדש, 
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ֵלב  ּבְ זֹאת  ּכָ ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ֱא-ֹלֵהי  ה'  רּוְך  ּבָ המלך.  של  ודתו  א-להים  דת 
ם )עזרא ז, כז(. הפעולה המרכזית של עזרא  ָלִ ירּוׁשָ ר ּבִ ית ה' ֲאׁשֶ ֶלְך ְלָפֵאר ֶאת ּבֵ ַהּמֶ
השרים  טענת  הארצות.  מעמי  הקודש  זרע  ברירת  היא  בכתובים  שמתוארת 
ה ִראׁשֹוָנה )עזרא ט, ב(. ותפילת עזרא  ַעל ַהּזֶ ּמַ ָגִנים ָהְיָתה ּבַ ִרים ְוַהּסְ היתה שַיד ַהּשָׂ
לבנות  רשות  לנו  ישראל, שגם לאחר שניתנה  נתון עם  בו  על הקושי  מדברת 
את בית המקדש, איננו שומרים את המצוות וממשיכים להתחתן עם בני עמים 

זרים:

  י ט ָעֵלינּו ֶחֶסד )ט( ּכִ ֲעָבִדים ֲאַנְחנּו ּוְבַעְבֻדֵתנּו ֹלא ֲעָזָבנּו ֱא-ֹלֵהינּו ַוּיַ
ֱא-ֹלֵהינּו  ית  ּבֵ ֶאת  ְלרֹוֵמם  ִמְחָיה  ָלנּו  ָלֶתת  ָפַרס  ַמְלֵכי  ִלְפֵני 
ה  ם: ס )י( ְוַעּתָ ָלִ יהּוָדה ּוִבירּוׁשָ ּוְלַהֲעִמיד ֶאת ָחְרבָֹתיו ְוָלֶתת ָלנּו ָגֵדר ּבִ
יָת  ִצּוִ ר  )יא( ֲאׁשֶ ִמְצֹוֶתיָך:  ָעַזְבנּו  י  ּכִ זֹאת  ַאֲחֵרי  ֱא-ֹלֵהינּו  ּנֹאַמר  ַמה 
ּה ֶאֶרץ  ּתָ ִאים ְלִרׁשְ ּבָ ם  ר ַאּתֶ ִביִאים ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַהּנְ ַיד ֲעָבֶדיָך  ּבְ
ה ֶאל  ִמּפֶ ר ִמְלאּוָה  תֹוֲעבֵֹתיֶהם ֲאׁשֶ ּבְ י ָהֲאָרצֹות  ַעּמֵ ת  ִנּדַ ּבְ ה ִהיא  ִנּדָ
ַאל  ּוְבנֵֹתיֶהם  ִלְבֵניֶהם  נּו  ּתְ ּתִ ַאל  נֹוֵתיֶכם  ּבְ ה  )יב( ְוַעּתָ ֻטְמָאָתם:  ּבְ ה  ּפֶ
ֶחְזקּו  ֹלָמם ְוטֹוָבָתם ַעד עֹוָלם ְלַמַען ּתֶ אּו ִלְבֵניֶכם ְוֹלא ִתְדְרׁשּו ׁשְ ׂשְ ּתִ
)יג( ְוַאֲחֵרי  עֹוָלם:  ַעד  ִלְבֵניֶכם  ם  ּתֶ ְוהֹוַרׁשְ ָהָאֶרץ  טּוב  ֶאת  ם  ַוֲאַכְלּתֶ
ֱא- ה  ַאּתָ י  ּכִ דָֹלה  ַהּגְ ָמֵתנּו  ּוְבַאׁשְ ָהָרִעים  ינּו  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֲעֵלינּו  א  ַהּבָ ל  ּכָ

)יד( ֲהָנׁשּוב  זֹאת:  ּכָ ֵליָטה  ּפְ נּו  ּלָ ה  ְוָנַתּתָ ֵמֲעֹוֵננּו  ה  ְלַמּטָ ְכּתָ  ָחׂשַ ֹלֵהינּו 
נּו  ּבָ ֶתֱאַנף  ֲהלֹוא  ה  ָהֵאּלֶ ַהּתֵֹעבֹות  י  ַעּמֵ ּבְ ן  ּוְלִהְתַחּתֵ ִמְצֹוֶתיָך  ְלָהֵפר 

פ ּוְפֵליָטה:  ֵאִרית  ׁשְ ְלֵאין  ה  ּלֵ ּכַ ַעד 

רב דימי בר יצחק פתח את הפתח למגילת אסתר דרך הפסוק "ויט עלינו 
חסד לפני מלכי פרס" הלקוח מתפילה זו של עזרא )מגילה י, ב(. ייתכן, שהחתימה 
המתאימה למגילת אסתר בהקשר של הריגת ושתי והספרים שנשלחו: ִלְהיֹות 
את  להבדיל  עזרא  של  בפעולתו  הם  ַעּמֹו,  ְלׁשֹון  ּכִ ר  ּוְמַדּבֵ ֵביתֹו  ּבְ ׂשֵֹרר  ִאיׁש  ל  ּכָ
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הבירה:  בשושן  שאירע  מה  וכנגד  הנכריות.  ומהנשים  הארץ  מעמי  היהודים 
יִרי הּוא חֶֹדׁש  חֶֹדׁש ָהֲעׂשִ ית ַמְלכּותֹו, ּבַ ֵורֹוׁש ֶאל ּבֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ר ֶאל ַהּמֶ ַקח ֶאְסּתֵ ּלָ "ַוּתִ
ַבע ְלַמְלכּותֹו" )אסתר ב, טז(, מספר עזרא על מה שאירע בירושלים  ַנת ׁשֶ ׁשְ ֵטֵבת, ּבִ

יִרי. יֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהֲעׂשִ ּבְ

ם  ְוַהְלִוּיִ ַהּכֲֹהִנים  ּוִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ֲעלּו  "ַוּיַ לאחר שמסופר על עליית עזרא: 
ֶלְך,  א ַהּמֶ ְסּתְ ְחׁשַ ַבע ְלַאְרּתַ ַנת ׁשֶ ׁשְ ם ּבִ ָלִ ִתיִנים ֶאל ְירּוׁשָ ֲֹעִרים ְוַהּנְ ְוַהְמׁשְֹרִרים ְוַהּשׁ
ַלחֶֹדׁש  ֶאָחד  ּבְ י  ּכִ ֶלְך.  ַלּמֶ ִביִעית  ְ ַהּשׁ ַנת  ׁשְ ִהיא  י  ַהֲחִמיׁשִ חֶֹדׁש  ּבַ ם  ַלִ ְירּוׁשָ בֹא  ַוּיָ
ַיד  ּכְ ם  ַלִ ְירּוׁשָ ֶאל  א  ּבָ י  ַהֲחִמיׁשִ ַלחֶֹדׁש  ּוְבֶאָחד  ֶבל  ִמּבָ ֲעָלה  ַהּמַ ְיֻסד  הּוא  ָהִראׁשֹון 
ֱא-ֹלָהיו ַהּטֹוָבה ָעָליו" )עזרא ז, ז-ט(, ועל הקרבנות שהקריבו העולים ממה שהביאו 
ם  ְוַהְלִוּיִ ְוַהּכֲֹהִנים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהָעם  לּו  ִנְבּדְ "ֹלא  לאמר:  השרים  לעזרא  נגשו  בידם, 
ְצִרי  י ַהְיבּוִסי ָהַעּמִֹני ַהּמָֹאִבי ַהּמִ ִרּזִ י ַהּפְ ַנֲעִני ַהִחּתִ תֹוֲעבֵֹתיֶהם ַלּכְ י ָהֲאָרצֹות, ּכְ ֵמַעּמֵ
י ָהֲאָרצֹות,  ַעּמֵ נֵֹתיֶהם ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְוִהְתָעְרבּו ֶזַרע ַהּקֶֹדׁש ּבְ אּו ִמּבְ י ָנׂשְ ְוָהֱאמִֹרי. ּכִ
ה ִראׁשֹוָנה" )ט, א-ב(. ולאחר התפילה והבכי  ַעל ַהּזֶ ּמַ ָגִנים ָהְיָתה ּבַ ִרים ְוַהּסְ ְוַיד ַהּשָׂ
ם  ְוֻכּלָ י ָהָאבֹות ְלֵבית ֲאבָֹתם  ים ָראׁשֵ ֲאָנׁשִ ַהּכֵֹהן  ֶעְזָרא  ְדלּו  ּבָ "ַוּיִ של העם, נאמר: 

ָבר" )י, טז(. יִרי ְלַדְריֹוׁש ַהּדָ יֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהֲעׂשִ בּו ּבְ ׁשְ מֹות, ַוּיֵ ׁשֵ ּבְ

אם כן, כנגד לקיחת אסתר אל המלך אחשוורוש הגוי, וכנגד הריגת ושתי 
ְלׁשֹון ַעּמֹו, מסופר בספר  ר ּכִ ֵביתֹו ּוְמַדּבֵ ל ִאיׁש ׂשֵֹרר ּבְ ומשלוח הספרים ִלְהיֹות ּכָ
עזרא כיצד הוא הגיע לירושלים והפרידו את זרע היהודים, זרע הקודש, שלא 
עם  יתערבו  ולא  לעצמם  יעמדו  היהודים  אלא  בביתו,  שורר  איש  כל  יהיה 

האחרים.
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ז. סיום וסיכום

בסוף המגילה נאמר:

  הּוִדים ]ט[ ַלּיְ ְוָגדֹול  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַלּמֶ ֶנה  ִמׁשְ הּוִדי  ַהּיְ ַכי  ָמְרּדֳ י  )ג( ּכִ
ַזְרעֹו: ְלָכל  לֹום  ׁשָ ְודֵֹבר  ְלַעּמֹו  טֹוב  ּדֵֹרׁש  ֶאָחיו  ְלרֹב  ְוָרצּוי 

ודרשו חכמים: "מלמד: שפירשו ממנו מקצת סנהדרין" )מגילה טז, א(. לא נאמר 
בגמרא מדוע פירשו מקצת הסנהדרין. רש"י כותב, שהיה זה לפי שבטל מדברי 
תורה ונכנס לשררה. על פי מה שהצענו כאן, ייתכן שפרישת מקצת הסנהדרין 
ממנו באה מתוך כך שלא בא סיום למגילה בבנין בית המקדש ובהבדלת זרע 
הקודש משאר העמים. המגילה מסתיימת בהיות מרדכי היהודי משנה למלך 
אחשורוש, ובהיותו שתדלן בחוץ לארץ, אך "אכתי עבדי אחשוורוש אנן" )מגילה 
ם  יד, א(, ואיננו יכולים לומר בצורה פשוטה: "ַהְללּוָיּה, ַהְללּו ַעְבֵדי ה', ַהְללּו ֶאת ׁשֵ

ה'" )תהילים קיג, א(.

בין  להבחין  בפורים,  שישנו  המיוחד  הדין  להבנת  פתח  גם  נפתח  מכאן 
קריאת המגילה בפרזים, לקריאה בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון. 
הרמב"ן האריך בחידושיו )מגילה ב, א( לבאר כי הסכנה העיקרית רחפה מעל ראשי 
היהודים  כורש.  הצהרת  לאחר  ישראל  בארץ  להתיישב  שחזרו  היהודים,  רוב 
הללו לא חיו בערים מוקפות חומה, ועליהם בעיקר היתה הגזירה: "וכשעיינתי 
בכתובים נתיישב לי הענין יפה, לפי שהוא דבר ברור, שבזמנו של נס זה כבר 
נפקדו ישראל ועלו לארץ ברשיון כורש ונתיישבו בעריהם, ואף על פי שאמר 
המן ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, מכל מקום אנשי כנסת הגדולה 
עם רוב ישראל בארץ היו, ושוב לא עלו מהם אלא מעטים עם עזרא, וכשצוה 
אחשורוש להשמיד להרוג ולאבד היו הפרזים והעיירות שאין להם חומה סביב 
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ולאחר   ]...[ יותר מן המוקפין,  יעלו עליהם אויבים,  גדולה שלא  וסכנה  בספק 
מיכן בשנים הבאות עמדו פרזים ונהוג מעצמן לעשות יום ארבעה עשר שמחה 
ומשתה ויום טוב, אבל מוקפין לא עשו כלום, לפי שהיה הנס גדול בפרזים והיה 
עליהם ]הסכנה[ יותר כדפרישית. וזהו שכתוב, על כן היהודים הפרזים היושבים 
יום ארבעה עשר לחודש אדר שמחה ומשתה, ולא  בערי הפרזות עושים את 

הוזכרו כאן מוקפין כלל...".

ניתן להוסיף בדרך שונה מעט, שעיקר ההבחנה בין הפרזים והמוקפים היא 
ההבחנה בין ירושלים לבין שאר המקומות, ובמקום להעמיד את שושן הבירה 
כשונה משאר המקומות, העמידו חז"ל את ירושלים כבירה האמיתית, ועל אף 
שהיתה חומתה מפורצת בזמן הנס, וכפי שהאריך נחמיה בדיבורו אל המלך, 
בפני  שעומדת  עיר  חומה,  המוקפת  העיר  להיות  ראויה  שבאמת  העיר  זוהי 

עצמה, ולזכרה עושים אנו את ימי הפורים.

מעתה, נוכל לסכם את ההתבוננות בכללות המגילה, ולהצביע על המבנה 
השלם שלה:

א-ד( שיש בהם תיאור  ב,   – א-כב  )א,  26 פסוקים  תקבולת(:  )ללא  פתיחה למגילה 
ציורי של בית המלכות, את סיפורה של ושתי, ואת האגרות הראשונות להיות 
כל איש שרר בביתו. מנגד, צריך היה להעמיד את הצהרת כורש ובנית המקדש, 

ואת הפרדת זרע הקודש מכל העמים.

השנים  את  הכוללים  ה-כ(  )ב,  פסוקים   16 המגילה:  למעשה  הקדמה  א: 
נערה  כל  של  הקיבוץ  המלך,  בשער  וישיבתו  מרדכי  הצגת   – לסיפור  שקדמו 

בתולה ובחירת אסתר למלכה. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה.

ב: סיפור הגזירה: 35 פסוקים )ב, כא-כג; ג, א-טו; ד, א-יז( הפותחים בתלית בגתן 
ותרש על העץ, ומתארים כמה חודשים בהם רואים אנו את גדולת המן, הגזרה, 
לפני  להתחנן  אסתר  על  מרדכי  של  הציווי  עד  נבוכה,  שושן  והעיר  האגרות, 

המלך, וההכרעה של אסתר לבוא לפני המלך אשר לא כדת.

שעשתה  הראשון  המשתה  על  א-יד(  )ה,  פסוקים   14 הלילה:  שלפני  יום  ג: 
אסתר, המפגש של המן עם זרש אשתו ובניית העץ למרדכי.
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הסוס,  מעשה  נמצא  בהם  א-יב(  )ו,  פסוקים   12 המרכזי:  הציר   – הלילה  ד: 
יָקרֹו. ֶלְך ָחֵפץ ּבִ ר ַהּמֶ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ובשיאו המהפך: ּכָ

את  המתארים  א-ב(  ח,  א-י;  ז,  יג-יד;  )ו,  פסוקים   14 הלילה:  שלאחר  יום  ה: 
המפגש השני של המן וזרש אשתו, את המשתה השני שעשתה אסתר, ולבסוף 

את תליית המן על העץ ונתינת הטבעת ובית המן למרדכי.

ו: ביטול הגזירה: 33 פסוקים )ח, ג-יז; ט, א-יח( הנפתחים בתחינתה של אסתר 
לפני המלך והיענותו של המלך, ממשיכים במרדכי שיצא מלפני המלך בלבוש 
והעיר  המלחמה,  שניות,  אגרות  היו  בהם  חודשים  כמה  של  ובתיאור  מלכות, 
שושן צהלה ושמחה. במקביל לתליית בגתן ותרש באה כאן תליית עשרת בני 

המן.

ז: נספח למעשה המגילה: 16 פסוקים )ט, יט-לב – י, א-ב( הכוללים את השנים 
שלאחר סיפור המגילה, ובהם מתוארת הקביעה לדורות של ימי הפורים, ואת 

החלטותיהם של מרדכי ואסתר הנוגעות לעם היהודי ולממלכה כולה.

מעתה, ניגש לדרשות הגמרא בתלמוד הבבלי.
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