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טוב  ש"דורש  בכך  רק  לא  מצטיין  היהודי,  מרדכי  המגילה,  גיבור 
לעמו" הוא, אלא גם בכך שהוא "דובר  שלום לכל זרעו". לשלום 
לשלום  מושטת  להיות  צריכה  ידנו  חוץ,  כלפי  כפולות:  פנים  זה 
עלינו   - פנים  וכלפי  וביטחוננו,  שלומנו  הבטחת  תוך  לאויבינו, 

לעשות כל מאמץ למען יהיה שלום בינינו.

חוג  של  נחלתו  היו  לא  ביטולן,  על  השמחה  כמו  המן,  גזרות 
מצומצם. הן חלו בשווה על כל היהודים, ללא הבדל מין, מוצא, 
מעמד כלכלי או חברתי. הלוואי שנדע כולנו לנצל את ימי הפורים 
בינינו  והרעות  השלום  האחווה,  להגברת  לטובה,  עלינו  הבאים 
ובעולם כולו. מתוך ערבות הדדית של "איש לרעהו" ושימת לב 
גם לאותם הזקוקים ליד תומכת "ומתנות לאביונים", נזכה כולנו 
וששון  ושמחה  "אורה  לכולנו  שתהא  המגילה,  ברכת  להגשמת 

ויקר".

בברכת פורים שמח,

ח"כ הרב מיכאל מלכיאור
יו"ר ועדת חינוך

המן  ומאבדון.  מכליה  היהודים  הצלת  את  מסמל  הפורים  חג 
המלך,  מדינות  בכל  היהודים,  כל  את  להשמיד  ביקש  הרשע 
הקלאסית  בטענתם  לוותה  זו  שנאה  ונשים.  טף  זקן,  ועד  מנער 
עושים".  אינם  המלך  דתי  "ואת  ומעולם,  מאז  האנטישמים  של 
שנאתם.  את  להסוות  האנטישמים  מבקשים  היום,  גם  כך  כאז, 
בתחילה הם פותחים בדברי אמת "ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד 
בין העמים, ודתיהם שונות מכל עם", אך מיד הם מוסיפים עליהם 
ומסיתים  עושים",  אינם  המלך  דתי  "ואת  ושטנה:  שקר  דברי 
מכליה  העם  ניצל  נס,  בדרך  להניחם".  שווה  אין  "ולמלך  נגדם: 

וחודש אדר הפך לנו מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב.

על  חווה  והתקומה  השואה  דור  הזה.  בזמן  כך  ההם,  בימים  כך 
נשמעים  בימינו,  וגם  זו.  גזענית  שנאה  של  נוראותיה  את  בשרו 
היהודים.  כל  את  ולאבד  להשמיד  הקוראים  קולות  אחת  לא 
מן השבר  להחלים  היהודי  העם  הצליח  למרות השואה הנוראה 
ציון  בארץ  היהודים  מדינת  את  להקים  אותו,  שפקד  הגדול 
וירושלים ולפעול למען קיבוץ גלויות, בניין ויצירה. דווקא משום 
כך, מוטלת עלינו חובה כפולה ומכופלת להתקומם נגד כל גילוי 
של אנטישמיות, שנאה ואלימות נגד יהודים ולמנוע תופעות של 
עלינו  במקביל,  אדם.  הוא  באשר  אדם  כל  כלפי  ואפליה  גזענות 
הזר  כלפי  בתוכנו  לעתים  שמפעפעת  השנאה  נגד  להילחם 

וה"אחר".

צילום השער: יעל מלול (מגילה עתיקה אותנטית ממשפחת אבוחצירה).
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"נָׁשְָקה ָהֳאָּמנּות ֶאת ַהּדָת.
ִמן הַּמנְּגִינֹות ַהֳחדָׁשֹות, ׁשָב וַיְִחי ַה-'ִּסּדּור' וְנֳַעשָה ָחבִיב ַעל ָהָעם. ַאף נִתְּנּו ּתֹוָספֹות לַתְִפּלֹות. ּכְמֹו ׁשֶּלְָפנִים נִכְנְסּו ּבֶָהן 

ִמּׁשִיֵרי ִאּבְן גַּבִירֹול וְַהּלֵוִי, ּכֵן נִכְנְסּו ּבֶָהן ַעּתָה ִמּׁשִיֵרי ַהְּמׁשֹוְרִרים ַהּגְדֹולִים ֲאשֶר ּבְיֵָמינֹו".

(אברהם רגלסון - בית הנצוץ) 

"נָׁשְָקה ָהֳאָּמנּות ֶאת ַהּדָת..."

וְזֹו ָהַאֲחרֹונָה ַמֲחזִיָרה,

ֲהא הּוא ִחּבּור ָהֱאֶמת.

וְא עֹוד ְמֻפּזָר ּוְמפָֹרד,

ִּכי ִאם ְמאָֻחד ּוְמקָֻּבץ

ִעם אֶֹפק ְמכּווָן

ּוׁשְִביל לְִצעׂד ּבֹו.

וְַהּׁשְִביל מֹוִביל לְִמְפּגָׁשִים נֹוָסִפים

וְזֶה ְמּקֹוֵמנּו וְתְַפִקידֵנּו

לְַהזְִּכיר, לִלְמֹד, לִׁשְמֹר וְלֲַעׂשֹות

ְּבכֹל ֲחנַיית ּבֵינַיִם ׁשֶָּבדֶֶר

ְּבכֹל ַחג - לְַהדְּגִיש ֶאת ֶקׁשֶר ַהּדֹורֹות

וְַהִחיּבּוק ַהֲהדָדִי ׁשֶּבֵינֵיֶהם

ּוֶבּפּוִרים ּתַאּוץ ּדְָרֵּכינּו

לְִמׁשְלֹוַח ׁשֶל ַחג, לְָמנָה ַהָּבָאה ֵמַהּלֵב,

לִנְתִינָה.

ְּכמֹו ָהֳאָמנּות ׁשֶּנוׁשֶֶקת לָדָת

וְזֹו ָהַאֲחרֹונָה

ַמֲחזִיָרה...

ֲהא הּוא 

ִחּבּור

ָהֱאֶמת.

מגי גרינברגר-אוחיון

ארגון ביח"ד
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הקדמת המבאר

הדורות,  בחלוף  שנתחברו  והביאורים,  הפירושים  רבים 
המודרני  לקורא  מציעים  אנו  בימינו  אף  אסתר.  למגילת 
איזה  מעולה.  באיכות  ומדעיים  מסורתיים  פירושים  של  שלל 
באופן  נתחבר  זה  ביאור  נוסף?  לביאור  יש  כן,  אם  מקום, 
בקהילה,  המגילה  קריאת  את  להנהיג  הניסיון  לרגל  מיוחד, 
כוונת  הכנסת.  בבתי  הנהוגה  הרגילה  המתכונת  פי  על  שלא 
המחברים הייתה להביא לידי כך, שיחידים וקבוצות יראו בחג 
החברתיים  לחיים  אקטואלי  רכיב  ממנו  העולים  ובערכים  זה 
להסביר  יש  זאת  הכרה  לידי  להביא  כדי  ימינו.  של  בישראל 
בפני הנוכחים את רעיונותיה המרכזיים של המגילה ולהזמין 
ושומעיה  המגילה  קוראי  בדיון.  הפעילה  השתתפותם  את 
בית  מבאי  שאינם  אלה  מבין  להיות  אמורים  זו  במתכונת 
נרחבת  באוכלוסייה  המדובר  שלהם.  היומיום  בחיי  הכנסת 
מדויק  והלא  הכללי  בשם  המכונה  הישראלי,  בציבור  ביותר 
בני  וכולל  מאוד  רב  זו  באוכלוסייה  הקבוצות  מגוון  'חילונית'. 
שאלה  ועוד.  חדשים,  עולים  שונות,  עדות  בני  שונים,  גילאים 
לא פשוטה היא: מה נוכל להציע למגוון גדול כל כך, שיהיה, 
הראשון  המחסום  הרוב?  על  ומובן  מקובל  יותר,  או  פחות 
מחסום  הוא  הנכספת  המטרה  אל  בדרך  עליו  להתגבר  שיש 
הלשון. את הביאורים הרבים המצויים כיום בשוק ניתן לחלק 
לשניים: החלק האחד - הביאורים המסורתיים הבאים מבית 
כתובים  אלה  ביאורים  ובהווה.  בעבר  חכמים  של  מדרשם 
הפירושים   - השני  החלק  דרשנית.  ובשיטה  למדנית  בלשון 
מנוסחים  הללו  האקדמיה.  מן  הבאים  המדעיים-מודרניים 
בלשון אקדמית פילולוגית. מבחינתנו, הצד השווה שבשני סוגי 
הפירוש והביאור הוא, שנדרשת מן הקורא מיומנות מסוימת 

ובקיאות לא מעטה כדי להבינם.

כדי לגשר על הפער הזה, שבין הביאורים הלמדניים לבין יכולת 
הביאור  את  חיברנו  בקהילה,  השורה  מן  הקורא  של  הבנתו 
המופיע בהמשך. כדי לנצל את הזדמנות הפז החד-פעמית, 
לצוד  עלינו  אסתר,  במגילת  לעיון  מקדיש  בקהילה  שהחבר 
זוהי  וביקורתית.  מעמיקה  לקריאה  לבו  את  ולמשוך  עינו  את 
משימה לא פשוטה כלל ועיקר. מחד, עלינו להציג בפניו ביאור 
פשוט ומובן כדי להקל עליו את העיון; מאידך, אל לנו להמעיט 
את  בפניו  לחשוף  עלינו  ולכן  האינטלקטואלית  יכולתו  בערך 
מכמניה העמוקים של המגילה. את המענה לשאלת קלילותו 
זה  ביאור  הרץ'.  'הביאור  באמצעות  לספק  ניסינו  הביאור  של 
נכתב כמעין פראפרזה על המגילה, בלשון פשוטה וברורה בת-

ימינו. הקורא במגילה, בין ביחיד ובין בציבור, יכול לעקוב אחר 
הקריאה של המקור, תוך שהוא מעיין בביאור. כדי להקל אף 

יותר, הדגשנו את מילות המקור והמבקש להבינן בלבד יוכל 
למוצאן בקלות. את המענה לשאלת העומק בתכני המגילה 
ניסינו לספק באמצעות שילובם של רכיבים מגוונים בביאור. 
היסטורית,  זוויות:  מכמה  לגשת  ניתן  שלפנינו  היצירה  אל 
אקטואלית,  דתית,  לשונית,  פואטית,  אסתטית,  ספרותית, 
ועוד. כל קורא מבקש, מטבע הדברים, לאתר במגילה נקודות 
עניין הראויות בעיניו. שילבנו בביאור זה מעט מכל דבר. מעט 
כדי  מספיק  אך  המתעניין,  הקורא  תאוות  את  לספק  מכדי 
לגרות את מחשבתו ולהניח אף לו מקום לפרשנות משלו. אם 
לכך נגיע, הרי שהשגנו את מבוקשנו. מבין כל הזויות הנזכרות 
האסתטית  הזווית  המחברים  בעיני  במיוחד  חביבה  למעלה, 
אמנות  יצירת  בהחלט  היא  אסתר  מגילת  המגילה.  של 
את  חורז  המחבר-אמן  גבוה.  אסתטי  ערך  בעלת  ספרותית 
העלילה  חלקי  שבו  טקסטואלי,  מרקם  ויוצר  העלילה  פרטי 
ההתנסחות  וסגנון  הלשוני  העושר  ואחידות.  שלמות  יוצרים 
עסוק  איננו  כאשר  גם  לקורא,  רב  עונג  מסבים  המחבר  של 
המחברים,  לדעת  שיש,  מכאן  העלילה.  בהשתלשלות  לגמרי 

משקל רב לשאלת צורת המגילה לא פחות מאשר לתוכנה.

למפגש  הזדמנות  לשמש  אמורה  בקהילה  המגילה  קריאת 
חגי  ליתר  באשר  הדין  הוא  בקהילה.  וקבוצות  יחידים  בין 
ישראל ובעצם לכל פעילות קהילתית. הזדמנות זו היא בעלת 
בסוגיות  לדיון  במה  לשמש  יכול  המפגש  שכן  חברתי,  ערך 
הבהרתם  תוך  במגילה,  הקריאה  אף  אקטואליות.  קהילתיות 
זרז  לשמש  יכולה  ממנה,  העולים  אקטואליים  רעיונות  של 
לפעילות מעין זו. המגילה מציעה בפני הקורא מספר נקודות 
ממהלכיה  העולה  המנהיגות  שאלת  קהילתי:  לדיון  הראויות 
של כל דמות במגילה, שאלתה אחריות הלאומית של אסתר 
דברי  ועוד.  ודומיו,  המן  של  האנטישמיות  שאלת  ומרדכי, 
הפרשנות בביאור מתבססים על שני מקורות עיקריים: האחד 
הוא  מקרא'  'דעת  קוק.  הרב  מוסד  בהוצאת  מקרא'  'דעת 
פירוש שנכתב על ידי מלומדים דתיים. השני - 'עולם התנ"ך', 
מן  מלומדים  ידי  על  נכתב  זה  פירוש  דודזון-עתי.  בהוצאת 
הדתי  ההיבט  בין  הולם  איזון  מעין  יוצרים  שניהם  האקדמיה. 
של המגילה לבין ההיבט המחקרי שלה. שני סוגי הביאור הללו 
הותכו (למעין סינתיזה) עם הגיגיו של בעל הביאור ויצרו את 
החדשה  המתכונת  כי  תקווה,  אנו  שלפנינו.  החדש  הביאור 
את  תרענן  השונות  בקהילות  הקוראים  לקהל  מציעים  שאנו 
חיבתם למורשת התרבות היהודית. נאחל לכולנו חג של שלום 

ואהבה בין יחידים, בין קבוצות, בין קהילות ובין לאומים.
אמן.
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ָּברּו ַאּתָה ה' ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם 
ֲאׁשֶר ִקְּדׁשָנּו ְּבִמצְוֹתָיו וְצִּוָנּו ַעל ִמְקָרא ְמגִָּלה.

ָּברּו ַאּתָה ה' ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם 
ׁשֶָעׂשָה נִִּסים ַלֲאבֹותֵינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה.

ָּברּו ַאּתָה ה' ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם 
ׁשֶֶהֱחיָנּו וְִקּיְָמנּו וְִהּגִיָענּו ַלּזְַמן ַהּזֶה.

הברכות 
שלפני קריאת המגילה
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המגילה פותחת במילה ויהי. חז"ל דרשו כי בכל מקום במקרא 
גם  ואכן  להתרחש.  העומדת  בצרה  מדובר  זו  במילה  הפותח 
היסטוריונים  צרה.  בפני  ישראל  עם  עומד  המגילה  בסיפור  כאן 
שואלים: מתי היו ימי אחשורוש? חלקם סבור כי מדובר במלך 
ארתחשסתא (בנו של המלך כורש) אשר מלך בפרס בשנים 485 
עד 465 לפני הספירה. אם אכן היה קיים מלך כזה, הרי שישנו 
המתואר  פי  על  אכן התרחשה.  כזאת  שעלילה  יותר  גבוה  סיכוי 
במגילה שלט המלך הזה באימפריה עצומה שהתפרסה מתת-

מרכז  סודן.  אזור  הנראה  ככל  שהוא  כוש,  ועד  הודו  היבשת 
יותר  קדומים  מימים  כבר  ידועה  שושן  בשושן.  היה  מלכותו 
כבירתה של עילם  ורק מאוחר יותר שימשה כבירתם המנהלית 
הסיפור  של  ראשיתו  האחמנית.  השושלת  מן  פרס  מלכי  של 
במשתה, שמקיים המלך לכל נכבדי המלכות. זהו אחד מסדרה 
המשתה  המגילה.  סיפור  אורך  לכל  המתנהלים  משתאות  של 
היה נוהג מקובל מאוד באותם ימים ומבחינתו של המלך הייתה 
זו הזדמנות להפגין את טובו ועושרו כלפי הנתינים שלו. ראשית, 
קיים המלך משתה לכל בני האצולה, הפרתמים, וכן לכל השרים 
הממונים על המדינות הרבות שבתחום שלטונו, שבע ועשרים 
של  הממושך  לזמן  במיוחד  לב  לשים  יש   .(127) מדינה  ומאה 
המשתה הזה שמונים ומאת יום – חצי שנה. יש הטוענים, כי 
המספר איננו סביר וייתכן שמדובר בתיאור ספרותי יותר מאשר 
את  להראות  מגמה  מתוך  נעשה  המשתה  היסטורית.  בעובדה 
עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, שתי שלשות 
של מילים המביעות אותו הרעיון. בתום המשתה הממושך הזה 
נערך משתה נוסף למשך שבעת ימים לכל העם הנמצאים 
משתה  במקרא.  המקובל  נאה  ספרותי  תיאור  הבירה,  בשושן 
זה התקיים בגן ציבורי גדול, גינת ביתן כפי שהיה מקובל בעולם 
העתיק. המגילה מתארת את העושר הרב של המלך, את הבדים 

כלי  ואת  היקרות  השיש  רצפות  את  הרהיטים,  שעל  היקרים 
היקר,  המלכות  יין  הוא  מכל  והחשוב  זהב.  העשויים  המשתה 
שניתנה ההזדמנות הנדירה לבני העיר שושן ליהנות ממנו כרצון 

איש ואיש וללא כל כפיה.  

ושתי המלכה, אשת המלך, אף היא קיימה משתה לנשים, שכן 
גברים.  לבין  נשים  בין  המפרידה  פטריארכאלית  בחברה  מדובר 
מרבית המשתאות הנזכרים במגילה מבשרים רעות. כאן כטוב 
שבעת  על  הוא  מצווה  שיכור,  כבר  הוא  כאשר  ביין,  המלך  לב 
המקובלים  הכללים  של  הפרה  זוהי  ושתי.  את  להביא  משרתיו 
לפני  מלכות  בכתר  המלכה  את  להביא  מבקש  שהוא  משום 
זוהי  המלכה  של  מבחינתה  ומתהוללים.  שיכורים  גברים  חברת 
הוא  אותו  שמניע  מה  הנראה,  ככל  כדוגמתה.  שאין  השפלה 
הרצון להפגין שעושרו הרב כולל גם את אשתו היפה. ואכן ושתי 
מתוארת כטובת מראה והוא מבקש להתפאר ביופייה. דמויות 
יפות במקרא זכו למוניטין רב. כך למשל רחל, יוסף, דוד ואסתר 
מתוארים כיפי תואר ומראה. כאן יופייה של ושתי עומד בעוכריה. 
"אהובה"  הוא  ושתי  השם  משמעות  כי  סבורים  הלשון  חוקרי 
בפרסית עתיקה. ביצירות ספרותיות יש כידוע משקל משמעותי 
גם לשמות ולמשתמע מהם. תגובתה של המלכה ושתי לפקודה 
המוזרה של המלך הייתה סירוב מוחלט, ותמאן המלכה ושתי 
לבוא. זוהי הפרה בוטה של צו מלכותי, דבר-המלך. תגובה זו, 
מכניסה את המלך ואת כל  הבאה בשעות השיא של המשתה, 
המלך.  של  המנהיגות  ולמבחן  ביותר  קשה  לדילמה  הממלכה 
תגובתו המיידית היא כעס עצום, ויקצוף המלך מאוד וחמתו 
בערה בו. שמחת המלך נשברה בשיאה וכבודו נפגע לעיני כולם. 

להתנהגותה החריגה של המלכה הסוררת הוא מוכרח להגיב.

(א) וַיְִהי ִּביֵמי ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש הּוא ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ַהּמֵֹל ֵמהֹּדּו וְַעד ּכּוׁש ׁשֶַבע וְֶעׂשְִרים ּוֵמָאה ְמִדינָה: (ב) ַּבּיִָמים ָהֵהם  

ּכְׁשֶֶבת ַהֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ַעל ּכִֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאׁשֶר ְּבׁשּוׁשַן ַהִּביָרה: (ג) ִּבׁשְנַת ׁשָלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעׂשָה ִמׁשְֶּתה ְלכָל 
ׂשָָריו וֲַעָבָדיו ֵחיל ּפַָרס ּוָמַדי ַהּפְַרְּתִמים וְׂשֵָרי ַהְּמִדינֹות ְלפָנָיו: (ד) ְּבַהְראֹתֹו ֶאת עׁשֶר ּכְבֹוד ַמְלכּותֹו וְֶאת יְָקר 
ִּתפְֶאֶרת ּגְדֹוָּלתֹו יִָמים ַרִּבים ׁשְמֹונִים ּוְמַאת יֹום: (ה) ּוִבְמלֹואת ַהּיִָמים ָהֵאֶּלה ָעׂשָה ַהֶּמֶל ְלכָל ָהָעם ַהּנְִמצְִאים ְּבׁשּוׁשַן ַהִּביָרה 
ְלִמּגָדֹול וְַעד ָקָטן ִמׁשְֶּתה ׁשְִבַעת יִָמים ַּבֲחצַר ּגִּנַת ִּביַתן ַהֶּמֶל: (ו) חּור ּכְַרּפַס ּוְתכֵֶלת ָאחּוז ְּבַחְבֵלי בּוץ וְַאְרּגָָמן ַעל ּגְִליֵלי 
כֶֶסף וְַעּמּוֵדי ׁשֵׁש ִמּטֹות זָָהב וָכֶֶסף ַעל ִרצְפַת ַּבַהט וָׁשֵׁש וְַדר וְסָֹחֶרת: (ז) וְַהׁשְקֹות ִּבכְֵלי זָָהב וְכִֵלים ִמּכִֵלים ׁשֹונִים וְיֵין ַמְלכּות 
ָרב ּכְיַד ַהֶּמֶל: (ח) וְַהּׁשְִתּיָה כַָּדת ֵאין אֹנֵס ּכִי כֵן יִַּסד ַהֶּמֶל ַעל ּכָל ַרב ֵּביתֹו ַלֲעׂשֹות ּכְִרצֹון ִאיׁש וִָאיׁש: (ט) ּגַם וַׁשְִּתי ַהַּמְלּכָה 
ָעׂשְָתה ִמׁשְֵּתה נָׁשִים ֵּבית ַהַּמְלכּות ֲאׁשֶר ַלֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש: (י) ַּבּיֹום ַהּׁשְִביִעי ּכְטֹוב לֵב ַהֶּמֶל ַּבּיָיִן ָאַמר ִלְמהּוָמן ִּבּזְָתא ַחְרבֹונָא 
 ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש: (יא) ְלָהִביא ֶאת וַׁשְִּתי ַהַּמְלּכָה ִלפְנֵי ַהֶּמֶל ִּבגְָתא וֲַאַבגְָתא זֵַתר וְכְַרּכַס ׁשְִבַעת ַהָּסִריִסים ַהְמׁשְָרִתים ֶאת ּפְנֵי ַהֶּמֶל
ְּבכֶֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעִּמים וְַהּׂשִָרים ֶאת יָפְיָּה ּכִי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא: (יב) וְַּתָמֵאן ַהַּמְלּכָה וַׁשְִּתי לָבֹוא ִּבדְַבר ַהֶּמֶל ֲאׁשֶר 

ְּביַד ַהָּסִריִסים וַּיְִקצֹף ַהֶּמֶל ְמאֹד וֲַחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו:

המשתה ושערוריית ושתי

6
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ויועציו:  ממשלתו  כל  את  מכנס  הוא  נכונה  החלטה  לקבל  כדי 
ודין,  דת  יודעי  המשפטנים  את  העיתים,  יודעי  הנביאים  את 
את שבעת שריו הקרובים אליו ביותר רואי פני המלך היושבים 
היא:  לדיון  העומדת  המרכזית  השאלה  במלכות.  ראשונה 
של  מצוותו  את  קיימה  לא  אשר  ושתי  במלכה  לעשות  מה 
הדיון  את  עושה  ברשימה,  אחרון  הנזכר  השר  ממוכן,  המלך? 
אין  ושתי,  עוותה  לבדו  המלך  על  לא  ייצוגי:  משפט  למעין 
מדובר בעבירה כלפי המלך בלבד אלא כלפי הממלכה כולה. מה 
שבעיקר מטריד את ממוכן היא השאלה: כיצד יתפרש המעשה 
יביא  שהדבר  היא  הסכנה  שבממלכה.  הרחב  הציבור  בעיני  הזה 
בעיניהן.  בעליהן  להבזות  הנשים  כל  פמיניסטית,  למהפכה 
לעשות  מותר  ודאי  ובעצמו  בכבודו  למלך  לעשות  שמותר  מה 
לשרות  מותר  למלך  לעשות  שמותר  מה  בבית.  הרגיל  לבעל 
פרס ומדי לעשות לבעליהן השרים. מובן שבממשלה המורכבת 
שכזאת,  חרפה  שתמנע  החלטה  תתקבל  בלבד  משרים-גברים 
בזיון וקצף.  על כן מציע ממוכן להדיח את ושתי מכס המלכות 
טובה  שתהיה  אחרת  לאחת  הנכבדה  המשרה  את  ולהעביר 
ממנה. הצעתו מתקבלת והמלך מוציא צו, פתגם, אשר ייעשה 
לבעליהן  יקר  לתת  הנשים  לכל  מורה  הזה  הצו  מלכותו.  בכל 
למגדול ועד קטון. המלך שולח אגרות, ספרים, לכל המדינות 
הרבות שבתחום שלטונו. לכל מדינה ומדינה לפי צורת הכתב 
שורר  איש  כל  להיות  שלו.  השפה  לפי  ועם  עם  ולכל  שלה 

(יג) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ַלֲחכִָמים ֹיְדֵעי ָהִעִּתים ּכִי כֵן ּדְַבר ַהֶּמֶל ִלפְנֵי ּכָל ֹיְדֵעי ָּדת וִָדין: (יד) וְַהָּקֹרב ֵאָליו ּכְַרׁשְנָא  
ִראׁשֹנָה  ַהּיׁשְִבים   ַהֶּמֶל ּפְנֵי  ֹרֵאי  ּוָמַדי  ּפַָרס  ׂשֵָרי  ׁשְִבַעת  ְממּוכָן  ַמְרְסנָא  ֶמֶרס  ַתְרׁשִיׁש  ַאְדָמָתא  ׁשֵָתר 
ְּביַד  ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש   ַהֶּמֶל ַמֲאַמר  ֶאת  ָעׂשְָתה  א  ֲאׁשֶר  ַעל  וַׁשְִּתי  ַּבַּמְלּכָה  ַּלֲעׂשֹות  ַמה  ּכְָדת  (טו)  ַּבַּמְלכּות: 
ַהָּסִריִסים: (טז) וַֹּיאֶמר ְממּוכָן ִלפְנֵי ַהֶּמֶל וְַהּׂשִָרים א ַעל ַהֶּמֶל לְַבּדֹו ָעוְָתה וַׁשְִּתי ַהַּמְלּכָה ּכִי ַעל ּכָל ַהּׂשִָרים וְַעל ּכָל ָהַעִּמים 
 ַהֶּמֶל ְּבָאְמָרם  ְּבֵעינֵיֶהן  ַּבְעֵליֶהן  ְלַהְבזֹות  ַהּנָׁשִים  ּכָל  ַעל  ַהַּמְלּכָה  דְַבר  יֵצֵא  ּכִי  (יז)  ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש:   ַהֶּמֶל ְמִדינֹות  ְּבכָל  ֲאׁשֶר 
ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת וַׁשְִּתי ַהַּמְלּכָה ְלפָנָיו וְא ָבָאה: (יח) וְַהּיֹום ַהּזֶה ּתֹאַמְרנָה ׂשָרֹות ּפַָרס ּוָמַדי ֲאׁשֶר ׁשְָמעּו ֶאת ּדְַבר 
ַהַּמְלּכָה ְלכֹל ׂשֵָרי ַהֶּמֶל ּוכְַדי ִּבּזָיֹון וָָקצֶף: (יט) ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב יֵצֵא דְַבר ַמְלכּות ִמְּלפָנָיו וְיִּכֵָתב ְּבָדֵתי פַָרס ּוָמַדי וְא יֲַעבֹור 
(כ) וְנִׁשְַמע ּפְִתגָם ַהֶּמֶל ֲאׁשֶר  ֲאׁשֶר א ָתבֹוא וַׁשְִּתי ִלפְנֵי ַהֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה יִֵּתן ַהֶּמֶל ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמּנָה: 
יֲַעׂשֶה ְּבכָל ַמְלכּותֹו ּכִי ַרָּבה ִהיא וְכָל ַהּנָׁשִים יְִּתנּו יְָקר לְַבְעֵליֶהן ְלִמּגָדֹול וְַעד ָקָטן: (כא) וַּיִיַטב ַהּדָָבר ְּבֵעינֵי ַהֶּמֶל וְַהּׂשִָרים 
וַּיַַעׂש ַהֶּמֶל ּכִדְַבר ְממּוכָן: (כב) וַּיִׁשְַלח ְספִָרים ֶאל ּכָל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶאל ְמִדינָה ּוְמִדינָה ּכִכְָתָבּה וְֶאל ַעם וָָעם ּכְִלׁשֹונֹו ִלְהיֹות 

ּכָל ִאיׁש ׂשֵרר ְּבֵביתֹו ּוְמדֵַּבר ּכְִלׁשֹון ַעּמֹו:

דיכוי המרד הפמיניסטי

7

המהפכה  בביתו.  לשלוט  הבעל  מחייב את  החוק  דהיינו  בביתו, 
הפמיניסטית הקדומה נקטעת באיבה. 

איך מנהלים מדינה עם מנהיגות 
שיכורה המתעללת בנשים?!

השיכור הוא מלך לשעה קלה.

מה שהפיכח חושב, השיכור אומר.
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מן  נרגע  כאשר  המלך,  חמת  כשוך  ושתי  שערוריית  לאחר 
נעריו:  לו  מציעים  אשתו,  ושתי  את  ושכח  המסעירה  הפרשיה 
זקוק  המלך  מראה.  טובות  בתולות  נערות  למלך  יבקשו 
זקוק  מזה  פחות  ולא  ושתי  של  מקומה  את  שתמלא  למלכה 
פי  על  מתהולל.  כמלך  ידוע  הוא  שכן  ולפילגשים,  לנשים  הוא 
הנאמר כאן, הקים המלך מערך ארגוני רחב היקף בכל ממלכתו 
האדירה כדי לאסוף כל נערה בתולה טובת מראה. זאת, כדי 
לבחור מבין הנערות הללו אישה כלבבו. את האוצר הזה הפקיד 
בידיו הנאמנות של הגא הסריס שומר הנשים, שלא יכול היה 
הגא  של  תפקידו  מסורס.  שהיה  משום  העצום  לפיתוי  להיענות 
הסריס היה, בין השאר, לתת תמרוקים, אמצעי היגיינה ובשמים 
הנערה  המלך.  אל  בבואן  ביותר  יפות  שתהיינה  כדי  לנערות, 
רבה.  לגדולה  ותזכה  ושתי  תחת  תמלוך  כולן  מבין  הנבחרת 
גיבוריה  את  להציג  וניגשת  הסיפור  רצף  את  קוטעת  המגילה 
הראשיים של העלילה. הראשון מרדכי בן יאיר והשנייה הדסה 
למי  המיוחד  תואר  יהודי,  כאיש  מתואר  מרדכי  אסתר.  היא 
בתקופה  בנימין.  משבט  שהוא  למרות  יהודה  משבט  שמוצאו 
לעם  שמשתייך  מי  כל  את  הזה  התואר  מציין  יותר  מאוחרת 
של   רחוק  כצאצא  כאן  מוצג  מרדכי  כי  המשערים  יש  ישראל. 
"ִקיׁש ֲאבִי ׁשָאּול" כסמל למאבק היסטורי מתמשך החל משאול 
האגגי.  המן  עם  במרדכי  והמשך  ֲעָמלֵק"   ֶֶמל עם "ֲאגַג  המלך 
ּבָבֶל"   ֶֶמל  ְַמֹרד "ֱאוִיל  של  שמו  את  מזכיר  מרדכי  של  שמו 
שם  וזהו  בבלי  אליל  של  שם  במקור  היה  מרודך  נב' 4).  (ירמיהו 

נפוץ מאוד באותם הימים, כמו שמות לועזיים רבים בימינו.

האחד,  שלנו.  הסיפור  לגיבורת  שמות  שני  אסתר,  היא  הדסה 
לקישוט.  גם  המשמש  ריחני  צמח  ההדס,  מן  הנגזר  עברי,  שם 
שנבחרה  לאחר  הנראה,  ככל  לה,  ניתן  אסתר  יותר  הידוע  שמה 
עובדי  אמונת  לפי  כוכב.  שמשמעו  נוכרי  שם  זהו  שכן  למלכה, 
בבלית.   אלילה  היא  אף  אשר  אישתר,  של  כוכבה  זהו  האלילים 
אסתר, בת דודו של מרדכי, מתוארת כיתומה מאב ומאם, אשר 
אומצה על ידו. היא נערה יפת תואר וטובת מראה יותר מאשר 
בא  אסתר,  ותילקח  מראה.  כטובת  המתוארת  ושתי  המלכה 
לרמוז לנו כי אסתר נלקחה בעל כורחה ולא התנדבה לתפקיד 
הנערה  ותיטב  המתהולל.  הנוכרי  המלך  אשת  של  המפוקפק 
חן  מצאה  אסתר  כי  אותנו  מלמד  לפניו,  חסד  ותשא  בעיניו 
בעקבות  רש"י  פירוש.  מצריך  חסד  ותשא  הביטוי  המלך.  בעיני 
חז"ל מפרש כי חוט של חסד משוך עליה - מאת הקדוש ברוך 
הוא, ולכן נראית יפה לאחשורוש (מגילה י״ג א׳). מרגע שמצאה 
אשר  נערות  שבע  ומקבלת  מלכות  לכבוד  זוכה  היא  בעיניו  חן 
תהיינה המשרתות שלה. לפי מצוות מרדכי אסתר איננה מגלה 
את עמה ואת מולדתה ורק ברגעי השיא של העלילה, כאשר 
מרדכי,  זאת.  עושה  היא  המן,  גזירת  את  להעביר  מבקשת  היא 
יום  בכל  מסתובב  הוא  כן  ועל  מודאג  אסתר,  של  המאמץ  האב 
קרוב למקום משכנה של אסתר לדעת את שלום אסתר ומה 
מאחר  לאסתר  שלו  הקשר  את  להסתיר  מרדכי  על  בה.  יֵעשה 
שהורה לה שלא לגלות את מוצאה היהודי. חוקרים סבורים, כי 
כזה  במקום  להסתובב  יכול  הנשים  שומר  מלבד  אחד  אדם  רק 
שאב,  הוא  ביטחון.  קצין  של  תפקיד  מילא  מרדכי  לדעתם  ולכן 

ככל הנראה, את המידע אודותיה מן הסריסים שעבדו במקום. 

(א) ַאַחר ַהּדְָבִרים ָהֵאֶּלה ּכְׁשֹ ֲחַמת ַהֶּמֶל ַאֲחׁשְוֵרֹוׁש זָכַר ֶאת וַׁשְִּתי וְֵאת ֲאׁשֶר ָעׂשָָתה וְֵאת ֲאׁשֶר נִגְזַר  

 ַהֶּמֶל וְיַפְֵקד  (ג)  ַמְרֶאה:  טֹובֹות  ְּבתּולֹות  נְָערֹות   ַלֶּמֶל יְַבְקׁשּו  ְמׁשְָרָתיו   ַהֶּמֶל נֲַעֵרי  וַֹּיאְמרּו  (ב)  ָעֶליָה: 
ּפְִקיִדים ְּבכָל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו וְיְִקְּבצּו ֶאת ּכָל נֲַעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוׁשַן ַהִּביָרה ֶאל ֵּבית ַהּנָׁשִים 
ֶאל יַד ֵהגֶא ְסִריס ַהֶּמֶל ׁשֵֹמר ַהּנָׁשִים וְנָתֹון ַּתְמרּוֵקיֶהן: (ד) וְַהּנֲַעָרה ֲאׁשֶר ִּתיַטב ְּבֵעינֵי ַהֶּמֶל ִּתְמ ַּתַחת וַׁשְִּתי וַּיִיַטב ַהּדָָבר 
ְּבֵעינֵי ַהֶּמֶל וַּיַַעׂש ּכֵן: (ה) (הקהל קורא בקול) ִאיׁש יְהּוִדי ָהיָה ְּבׁשּוׁשַן ַהִּביָרה ּוׁשְמֹו ָמְרֳּדכַי ֶּבן יִָאיר ֶּבן ׁשְִמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש יְִמינִי: 
(ו) ֲאׁשֶר ָהגְָלה ִמירּוׁשַָליִם ִעם ַהּגָֹלה ֲאׁשֶר ָהגְְלָתה ִעם יְכָנְיָה ֶמֶל יְהּוָדה ֲאׁשֶר ֶהגְָלה נְבּוכְַדנֶאּצַר ֶמֶל ָּבֶבל: (ז) וַיְִהי אֵֹמן ֶאת 
ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו ּכִי ֵאין ָלּה ָאב וֵָאם וְַהּנֲַעָרה יְפַת ּתַֹאר וְטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה וְִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדכַי לֹו לְַבת: 
(ח) וַיְִהי ְּבִהּׁשַָמע ּדְַבר ַהֶּמֶל וְָדתֹו ּוְבִהָּקֵבץ נְָערֹות ַרּבֹות ֶאל ׁשּוׁשַן ַהִּביָרה ֶאל יַד ֵהגָי וִַּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶל ֶאל יַד 

ֵהגַי ׁשֵֹמר ַהּנָׁשִים: (ט) וִַּתיַטב ַהּנֲַעָרה ְבֵעינָיו וַּתִּׂשָא ֶחֶסד ְלפָנָיו וַיְַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה וְֶאת ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה וְֵאת ׁשֶַבע ַהּנְָערֹות 
ָהְראֻיֹות ָלֶתת ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל וַיְׁשַּנֶָה וְֶאת נֲַערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית ַהּנָׁשִים: (י) א ִהּגִיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה וְֶאת מֹוַלְדָּתּה ּכִי ָמְרֳּדכַי 
צִּוָה ָעֶליָה ֲאׁשֶר א ַתּגִיד: (יא) ּוְבכָל יֹום וָיֹום ָמְרֳּדכַי ִמְתַהֵּל ִלפְנֵי ֲחצַר ֵּבית ַהּנָׁשִים ָלַדַעת ֶאת ׁשְלֹום ֶאְסֵּתר ּוַמה ּיֵָעׂשֶה ָּבּה:

מגלים את אסתר
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אינטנסיביים,  קוסמטיים  טיפולים  של  חודש  שנים-עשר  בתום 
ביתר  וחצי  המור  בשמן  שנה  חצי  המקובל,  הנשים  חוק  לפי 
תור,  לפי  הנערה-מועמדת,  כל  מוזמנת  הייתה  התמרוקים, 
להופיע בפני המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה, ומה 
עוברת  זה  מרגע  לדמיין.  קשה  לא  הלילה  במהלך  שהתחולל 
ומעתה  הפלגשים,  בית  הוא  השני  הנשים  בית  אל  הנערה 
נוסף  לילה  לבלות  שוב  תוזמן  אשר  לפילגש,  הנערה  נחשבת 
לבוא  אסתר  של  תורה  הגיע  והנה  המלך.  בה  חפץ  אם  רק 
נושאת  שהיא  עד  יופייה,  בתיאור  מפליגה  המגילה  המלך.  אל 
כאמור  ואפשר,  המלך  אל  נלקחת  אסתר  רואיה.  כל  בעיני  חן 
לעיל, שאיננה עושה זאת מרצונה החופשי. המלך מתאהב מיד 
באסתר מכל הנשים ומכל הבתולות וממליך אותה במקומה 
של ושתי, שאבדה את כתר מלכותה בתחילת הפרשה. גם כאן, 
משתה  את  גדול,  משתה  ועושה  ממנהגו  חורג  איננו  המלך 
שמונים  שנה,  חצי  נמשך  הראשון  המשתה  כזכור,  אסתר. 
ומאת יום. עתה נאמר משתה גדול, ללמדך כי משתה זה היה 
גדול מקודמו. בפעם הקודמת עשתה ושתי משתה לעצמה ואילו 
הפעם עשה המלך משתה מיוחד למלכה, משתה אסתר. לרגל 
על  שהטיל  המסים  מן  הנחה  המלך  העניק  הגדולה  השמחה 
מסים.  מתשלום  זמני  פטור  מעין  הנראה,  ככל  שזהו,  המדינות, 
ועוד, העניק המלך משאת, שהן מתנות ותרומות ביד רחבה. כך 
יכלו כל תושבי הממלכה לשמוח בשמחת השידוך שבין המלכה 

הצעירה לבין המלך העצום.

כפי שכבר ראינו, המלך המתהולל אוהב יין ואוהב נשים ולכן הוא 
מקבץ בתולות שנית כדי להגדיל את ההרמון שלו. באותה עת 
למלך  הקרוב  בשער  לשבת  המלך.  בשער  יושב  מרדכי  היה 
משמעו, שמרדכי נושא בתפקיד מסוים ולא יושב ומתבטל. כפי 
ביטחון.  קצין  של  בתפקיד  הנראה  ככל  מדובר  לעיל,  שאמרנו 
מכאן אנו למדים, כי למרדכי הייתה השפעה על הנעשה בחצר 
לשמור  ממשיכה  אסתר  כי  מספרת,  המגילה  ראשית,  המלך. 
על נאמנותה למרדכי ממש כאשר הייתה באומנה אתו, כמו 
מרדכי  של  נוכחותו  שנית,  לבת.  אותה  שאימץ  בעת  שהייתה 
במקום חושפת את מזימתם של שני שומריו הקרובים ביותר של 
המלך אשר קצפו, רגזו עליו. הם ביקשו לשלוח יד בנפש המלך, 
מועד  בעוד  הזה  המידע  את  חושף  הביטחון  וקצין  אותו,  לרצוח 
ומביא להסגרתם של שני המורדים ביגתן ותרש. מרדכי מעביר 
למלך,  ישירות  ולא  המלכה,  אסתר  דרך  הזה  החיוני  המידע  את 
את  מעבירה  אסתר  המלך.  בפני  מעמדה  לחיזוק  מביא  ובכך 
המידע למלך בשם מרדכי ואף היא תורמת לחיזוק מעמדו של 
מרדכי. ויבוקש הדבר, מלמד שנעשתה חקירה, בקשה בלשון 
עליהם  ונגזר  אשמים  שהשניים  נמצא  החקירה  בתום  המגילה. 
דין מוות, ויתלו שניהם על עץ. מנהג התליה ידוע גם ממקורות 
אחרים והוא נעשה בדרך כלל רק לאחר הריגת הנאשם. התליה 
כאלו  מזימות  מפני  אחרים  ולהרתיע  הנאשם  את  לבזות  נועדה 
כנגד המלך. ציון דרך חשוב בהשתלשלות העלילה הוא, שמעשהו 
של מרדכי נכתב בספר דברי הימים לפני המלך, ביומנו האישי 

של המלך. 

(יב) ּוְבַהּגִיַע ּתֹר נֲַעָרה וְנֲַעָרה לָבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ִמֵּקץ ֱהיֹות ָלּה ּכְַדת ַהּנָׁשִים ׁשְנֵים ָעׂשָר חֶֹדׁש ּכִי ּכֵן  
יְִמְלאּו יְֵמי ְמרּוֵקיֶהן ׁשִּׁשָה ֳחָדׁשִים ְּבׁשֶֶמן ַהּמֹר וְׁשִּׁשָה ֳחָדׁשִים ַּבְּבׂשִָמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהּנָׁשִים: (יג) ּוָבזֶה ַהּנֲַעָרה 
ָּבָאה ֶאל ַהֶּמֶל ֵאת ּכָל ֲאׁשֶר ּתֹאַמר יִּנֵָתן ָלּה לָבֹוא ִעָּמּה ִמֵּבית ַהּנָׁשִים ַעד ֵּבית ַהֶּמֶל: (יד) ָּבֶעֶרב ִהיא 
ָבָאה ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָָבה ֶאל ֵּבית ַהּנָׁשִים ׁשֵנִי ֶאל יַד ׁשֲַעׁשְגַז ְסִריס ַהֶּמֶל ׁשֵֹמר ַהּפִיַלגְׁשִים א ָתבֹוא עֹוד ֶאל ַהֶּמֶל ּכִי ִאם ָחפֵץ 
ָּבּה ַהֶּמֶל וְנְִקְרָאה ְבׁשֵם: (טו) ּוְבַהּגִיַע ּתֹר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחיִל ּדֹד ָמְרֳּדכַי ֲאׁשֶר ָלַקח לֹו לְַבת לָבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל א ִבְקׁשָה ּדָָבר 
 ׁשֵֹמר ַהּנָׁשִים וְַּתִהי ֶאְסֵּתר נֹׂשֵאת ֵחן ְּבֵעינֵי ּכָל ֹרֶאיָה: (טז) וִַּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶל ּכִי ִאם ֶאת ֲאׁשֶר ֹיאַמר ֵהגַי ְסִריס ַהֶּמֶל
ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו ַּבחֶֹדׁש ָהֲעׂשִיִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת ִּבׁשְנַת ׁשֶַבע ְלַמְלכּותֹו: (יז) וַּיֱֶאַהב ַהֶּמֶל ֶאת ֶאְסֵּתר ִמּכָל ַהּנָׁשִים 
וַּתִּׂשָא ֵחן וֶָחֶסד ְלפָנָיו ִמּכָל ַהְּבתּות וַּיָׂשֶם ּכֶֶתר ַמְלכּות ְּבֹראׁשָּה וַּיְַמִליכֶָה ַּתַחת וַׁשְִּתי: (יח) וַּיַַעׂש ַהֶּמֶל ִמׁשְֶּתה גָדֹול ְלכָל ׂשָָריו 
וֲַעָבָדיו ֵאת ִמׁשְֵּתה ֶאְסֵּתר וֲַהנָָחה ַלְּמִדינֹות ָעׂשָה וַיִֵּתן ַמׂשְֵאת ּכְיַד ַהֶּמֶל: (יט) ּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולֹות ׁשֵנִית ּוָמְרֳּדכַי יׁשֵב ְּבׁשַַער 
(כ) ֵאין ֶאְסֵּתר ַמּגֶֶדת מֹוַלְדָּתּה וְֶאת ַעָּמּה ּכֲַאׁשֶר צִּוָה ָעֶליָה ָמְרֳּדכָי וְֶאת ַמֲאַמר ָמְרֳּדכַי ֶאְסֵּתר עֹׂשָה ּכֲַאׁשֶר ָהיְָתה   :ַהֶּמֶל
ְבָאְמנָה ִאּתֹו: (כא) ַּבּיִָמים ָהֵהם ּוָמְרֳּדכַי יׁשֵב ְּבׁשַַער ַהֶּמֶל ָקצַף ִּבגְָתן וֶָתֶרׁש ׁשְנֵי ָסִריֵסי ַהֶּמֶל ִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסף וַיְַבְקׁשּו ִלׁשְַח יָד 
ַּבֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרׁש: (כב) וַּיִּוַָדע ַהּדָָבר ְלָמְרֳּדכַי וַּיַּגֵד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶל ְּבׁשֵם ָמְרֳּדכָי: (כג) וַיְבַֻּקׁש ַהּדָָבר וַּיִָּמצֵא 

:וַּיִָּתלּו ׁשְנֵיֶהם ַעל ֵעץ וַּיִּכֵָתב ְּבֵספֶר ּדְִבֵרי ַהּיִָמים ִלפְנֵי ַהֶּמֶל

אסתר המלכה ומרדכי הקב"ט
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(א) ַאַחר ַהּדְָבִרים ָהֵאֶּלה ּגִַּדל ַהֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ֶאת ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי וַיְנַּׂשְֵאהּו וַּיָׂשֶם ֶאת ּכְִסאֹו ֵמַעל  

ּכָל ַהּׂשִָרים ֲאׁשֶר ִאּתֹו: (ב) וְכָל ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ֲאׁשֶר ְּבׁשַַער ַהֶּמֶל ּכְֹרִעים ּוִמׁשְַּתֲחוִים ְלָהָמן ּכִי כֵן צִּוָה לֹו 
ַהֶּמֶל ּוָמְרֳּדכַי א יִכְַרע וְא יִׁשְַּתֲחוֶה: (ג) וַֹּיאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ֲאׁשֶר ְּבׁשַַער ַהֶּמֶל ְלָמְרֳּדכָי ַמּדּוַע ַאָּתה 
עֹוֵבר ֵאת ִמצְוַת ַהֶּמֶל: (ד) וַיְִהי ּכְָאְמָרם ֵאָליו יֹום וָיֹום וְא ׁשַָמע ֲאֵליֶהם וַּיַּגִידּו ְלָהָמן ִלְראֹות ֲהיַַעְמדּו ּדְִבֵרי ָמְרֳּדכַי ּכִי ִהּגִיד 
ָלֶהם ֲאׁשֶר הּוא יְהּוִדי: (ה) וַּיְַרא ָהָמן ּכִי ֵאין ָמְרֳּדכַי ּכֵֹרַע ּוִמׁשְַּתֲחוֶה לֹו וַּיִָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה: (ו) וַּיִֶבז ְּבֵעינָיו ִלׁשְח יָד ְּבָמְרֳּדכַי 
לְַבּדֹו ּכִי ִהּגִידּו לֹו ֶאת ַעם ָמְרֳּדכָי וַיְַבֵּקׁש ָהָמן ְלַהׁשְִמיד ֶאת ּכָל ַהּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ְּבכָל ַמְלכּות ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ַעם ָמְרֳּדכָי: (ז) ַּבחֶֹדׁש 
ָהִראׁשֹון הּוא חֶֹדׁש נִיָסן ִּבׁשְנַת ׁשְֵּתים ֶעׂשְֵרה ַלֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ִהּפִיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלפְנֵי ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש ׁשְנֵים 

ָעׂשָר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר: 

סירוב הפקודה והפלת הפור
המגילה פונה עתה לגיבור נוסף של העלילה - המן בן המדתא 
 ֶֶמל "ֲאגַג  הרחוק  מוצאו  על  מרמז  שמו  שאמרנו,  כפי  האגגי. 
מעין  זהו  ׁשָאּול".  ֲאבִי  ל"ִקיׁש  מיוחס  שהיה  מרדכי  כנגד  ֲעָמלֵק" 
רמז למאבק עתיק יומין בין שני העמים. שמו של המן גם מרמז 
לנו, כי המלך בחר למנות אדם שאיננו פרסי במוצאו כדי להבטיח 
מפקיד  הוא  ביטחונו  שאת  הסיבה  גם  כנראה  זו  ימרוד.  שלא 
בידי מרדכי ובסופה של העלילה גם ממנה אותו למשנה למלך. 
גידל המלך אחשורוש את המן, עשה אותו לראש הממשלה, 
בכך העמיד אותו במשרה הבכירה, וישם את כיסאו מעל כל 
השרים. משרה זו העניקה לו עוצמה רבה. כל חצר המלך, כולל 
שומרי ראשו, היו כפופים להמן, ורק דרכו אפשר היה לגשת אל 
יוסף.  אחר,  מקראי  גיבור  של  מעמדו  את  מזכיר  הדבר  המלך. 
ּכָל  יִּׁשַק   ִּפי וְַעל  ּבֵיתִי  ַעל  ּתְִהיֶה  ַאּתָה  יֹוֵסף...  ֶאל  ַּפְרעֹה  "וַּיֹאֶמר 
ַעִּמי ַרק ַהּכִֵּסא ֶאגְּדַל ִמֶּמּךָ... ְרֵאה נָתַּתִי אֹתְ ַעל ּכָל ֶאֶרץ ִמְצָריִם: 
וַּיַָסר ַּפְרעֹה ֶאת ַטּבְַעּתֹו ֵמַעל יָדֹו וַּיִּתֵן אֹתָּה ַעל יַד יֹוֵסף וַּיַלְּבֵׁש אֹתֹו 
ּבִגְדֵי ׁשֵׁש וַּיָׂשֶם ְרבִד ַהּזָָהב ַעל ַצּוָארֹו: וַּיְַרּכֵב אֹתֹו ּבְִמְרּכֶבֶת ַהִּמׁשְנֶה 
ֲאׁשֶר לֹו וַּיְִקְראּו לְָפנָיו ַאבְֵר וְנָתֹון אֹתֹו ַעל ּכָל ֶאֶרץ ִמְצָריִם... ֲאנִי 
ַפְרעֹה ּובִלְָעדֶי א יִָרים ִאיׁש ֶאת יָדֹו וְֶאת ַרגְלֹו ּבְכָל ֶאֶרץ ִמְצָריִם" 
(בראשית, מ״א 34-29). מאחר שהמשרה כל כך בכירה הרי שיש 
כורעים  המלך  עבדי  כל  ולכן  המלכות  גינוני  בכל  בהמן  לנהוג 
ומשתחווים לפניו.  הכריעה המקובלת הייתה בכך שיורדים על 
דומה  הדבר  בקרקע.  נוגעות  שהפנים  עד  ומשתחווים  הברכיים 
לכריעת המוסלמים בשעת תפילתם. אבל שמחתו של המן, על 
מינויו הרם וכבודו הרב, לא הייתה שלמה. זאת משום שמרדכי 
לא  מדוע  תמהים  ההיסטוריונים  ישתחווה.  ולא  יכרע  לא 
השתחווה מרדכי, כי ידוע שיהודים נהגו להשתחוות בכל הדורות 
מתפלאים:  מרדכי  את  הסובבים  גם  לכן  ושרים.  מלכים  לפני 
מדי  בו  מפצירים  והם  המלך?  מצוות  את  עובר  מרדכי  מדוע 

מעשהו  את  מסביר  מרדכי  המן.  עם  מהתקלות  להימנע  יום 
בכך שהגיד להם אשר הוא יהודי ומבחינתו להשתחוות להמן 
משמעו עבודה זרה. זוהי בעצם מרידה כלפי הריבון ועבדי המלך 
מסגירים את מרדכי להמן, כשם שמרדכי הסגיר את ביגתן ותרש 

לאחשורוש. 

המנהיגות  מבחן  בפני  עתה  עומד  אחשורוש,  כמו  המן,  גם 
עוד  גורלית  תהיה  החלטתו  כמה  עד  מינויו.  מאז  שלו  הראשון 
נראה בהמשך. כמו אחשורוש אף הוא כועס מאוד, וימלא המן 
חמה. כפעולת תגמול הוא אמור לפגוע במרדכי על המרידה בו. 
אך תאוות הנקם שלו לא תבוא על סיפוקה רק בפגיעה במרדכי, 
ויבז בעיניו  לשלוח יד במרדכי לבדו. לכן הוא זומם להשמיד 
את כל היהודים אשר בממלכה, את כל עם-מרדכי. זהו מעין 
רק  להמן  השתחווה  לא  שמרדכי  לעובדה  המגילה  של  אישור 
בתשרי,  חל  לא  הקדום  העברי  השנה  ראש  יהודי.  שהיה  משום 
ניסן.  חודש  הוא  הראשון  בחודש  אלא  היום,  שמקובל  כפי 
אחשורוש,  של  למלכותו  שנים  שתים-עשרה  מלאו  שכבר  בזמן 
הפילו פור הוא הגורל לפני המן. המגילה מסבירה שהמונח פור 
החג,  של  שמו  נגזר  וממנה  באכדית  הוא  המילה  מקור  גורל.   =
ביותר  הטוב  העיתוי  מהו  לקבוע  כדי  'הפילו'  הפור  את  פורים. 
לקיים מהלך כלשהו. הטכניקה הייתה השלכת קובייה והמספר 
העולה הוא המספר הקובע את המועד. על פי ההגרלה של המן 
הוחלט, כי העיתוי הטוב ביותר להשמיד את היהודים הוא חודש 
אדר. המנהג של קביעת מדיניות לפי גורל איננו זר למקרא. כך 
למשל חולקה הארץ לשבטים לפי גורל, בקורבנות יום הכיפורים 
נבחר השעיר לעזאזל בגורל ובסיפור יונה מטילים המלחים גורל 

כדי לדעת "ּבְׁשֶל ִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת" (יונה, א׳, ז׳). 
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(ח) וַֹּיאֶמר ָהָמן ַלֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש יֶׁשְנֹו ַעם ֶאָחד ְמפֻּזָר ּוְמפָֹרד ֵּבין ָהַעִּמים ְּבכֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶת וְָדֵתיֶהם  

ׁשֹנֹות ִמּכָל ָעם וְֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶל ֵאינָם עֹׂשִים וְַלֶּמֶל ֵאין ׁשֹוֶה ְלַהּנִיָחם: (ט) ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב יִּכֵָתב ְלַאְּבָדם 
וֲַעׂשֶֶרת ֲאָלפִים ּכִּכַר ּכֶֶסף ֶאׁשְקֹול ַעל יְֵדי עֹׂשֵי ַהְּמָלאכָה ְלָהִביא ֶאל ּגִנְזֵי ַהֶּמֶל: (י) וַּיַָסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתֹו 
 :וְָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּכַּטֹוב ְּבֵעינֶי ְלָהָמן ַהּכֶֶסף נָתּון ָל ֵמַעל יָדֹו וַּיְִּתנָּה ְלָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי צֵֹרר ַהּיְהּוִדים: (יא) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל
(יב) וַּיִָּקְראּו סֹפְֵרי ַהֶּמֶל ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ִּבׁשְלֹוׁשָה ָעׂשָר יֹום ּבֹו וַּיִּכֵָתב ּכְכָל ֲאׁשֶר צִּוָה ָהָמן ֶאל ֲאַחׁשְַּדְרּפְנֵי ַהֶּמֶל וְֶאל ַהּפַחֹות 
וְנְֶחָּתם  נִכְָּתב  ֲאַחׁשְוֵרׁש   ַהֶּמֶל ְּבׁשֵם  ּכְִלׁשֹונֹו  וָָעם  וְַעם  ּכִכְָתָבּה  ּוְמִדינָה  ְמִדינָה  וָָעם  ַעם  ׂשֵָרי  וְֶאל  ּוְמִדינָה  ְמִדינָה  ַעל  ֲאׁשֶר 
ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל: (יג) וְנִׁשְלֹוַח ְספִָרים ְּביַד ָהָרצִים ֶאל ּכָל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ְלַהׁשְִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ּכָל ַהּיְהּוִדים ִמּנַַער וְַעד זֵָקן 
ַטף וְנָׁשִים ְּביֹום ֶאָחד ִּבׁשְלֹוׁשָה ָעׂשָר ְלחֶֹדׁש ׁשְנֵים ָעׂשָר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ּוׁשְָלָלם לָבֹוז: (יד) ּפַתְׁשֶגֶן ַהּכְָתב ְלִהּנֵָתן ָּדת ְּבכָל ְמִדינָה 
 וְַהָּדת נְִּתנָה ְּבׁשּוׁשַן ַהִּביָרה וְַהֶּמֶל ּוְמִדינָה ּגָלּוי ְלכָל ָהַעִּמים ִלְהיֹות ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהּזֶה: (טו) ָהָרצִים יָצְאּו ְדחּופִים ִּבדְַבר ַהֶּמֶל

וְָהָמן יָׁשְבּו ִלׁשְּתֹות וְָהִעיר ׁשּוׁשָן נָבֹוכָה:

רישיון להרוג, להשמיד ולאבד
המן בא לפני המלך ופורס את המסכת האנטישמית שלו בפניו. 
הוא איננו מאשים את מרדכי בלבד על כך שלא השתחווה בפניו. 
הוא אפילו מסתיר את העילה לפנייתו למלך בעניין מרדכי. עיקר 
טיעוניו הוא: 1. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, טיעון אמיתי שכן 
עם ישראל אכן מפוזר בין התפוצות השונות.  2. דתיהם שונות 
מכל עם, גם זה טיעון נכון, אך היה זה המצב המקובל בכל רחבי 
האימפריה, שכל עם המשיך להחזיק בדת המיוחדת לו. 3. ואת 
שהיהודים  משום  שקרי,  טיעון  זהו  עושים,  אינם  המלך  דתי 
מלאו אחר כל החוקים האזרחיים של הממלכה. בטיעון זה ביקש 
את  שיקבל  וכדי  היהודים  על  המלך  של  רוגזו  את  לעורר  המן 
עצתו הרעה הוא מסכם ולמלך אין שווה להניחם. יש לשים לב 
לעובדה, שאין המן מגלה את זהותו של העם שהוא מדבר עליו. 
זוהי גישה ערמומית שבאה להונות את המלך ולהוציא ממנו את 
צו ההשמדה. אף המלך, שלא ניחן בכוח מנהיגות מרשים, איננו 
שואל מיהו בכלל אותו העם הזה. כדי לעודד את המלך להיענות 
לבקשתו מציע המן לשחד אותו בממון רב, עשרת אלפים כיכר 
כסף אשקול. באותם ימים היה מקובל לשקול את הכסף ולא 
למנות בשטרות, כפי שמקובל בימינו. את הסכום הזה הוא מציע 
להביא אל גנזי המלך, אוצר המלך. כאות הסכמה מסיר המלך 
את טבעתו מעל ידו ונותן אותה להמן צורר היהודים. המונח 
המלך  מאת  הרשות  ניתנה  זה  מרגע  צרה.  גורם  משמעו  צורר 
כטוב  בו  לעשות  והעם  היהודים,  על  הצרה  את  להביא  להמן 

בעיניך. 

מעתה ואילך יש לפרסם את ההחלטה ברחבי הממלכה. סופרי 
המלך, שהיו מעין כתבנים, רשמו את הפקודה ואילו אחשדרפני 
המלך, שהיו נציבים והפחות, שהיו המושלים אשר על מדינה 
הגזרה  הפועל.  אל  הפקודה  את  להוציא  אמורים  היו  ומדינה 
איננו  המלך  אפילו  ואילך  ומעתה  המלך  בטבעת  נחתמה 
מצווה  בלשונם,  פתשגן  הפקודה,  מהחלטתו.  בו  לחזור  רשאי 
מילים נרדפות המורות  ולאבד. אלו הן שלוש  להרוג  להשמיד 

לפי  העם.  רצח  לרעיון  רב  תוקף  לתת  כדי  זאת,  עניין.  אותו  על 
זוהי  ונשים.  טף  זקן  ועד  מנער  יהודי  כל  לרצוח  יש  הפקודה 
תופעה לא מקובלת באותם ימים שכן היה מקובל להחיות את 
הנשים והילדים בעת מלחמה. לא רק לרצוח אלא גם לבזוז את 
היהודים  נוהגים  כיצד  בהמשך  נראה  אנו  לבוז.  שללם  רכושם, 
שנבחר  היום  כגמולם.  לצוררים  השיבו  כאשר  הביזה  בעניין 
מסיימים  שוב  אדר.  לחודש  שלושה-עשר  הפקודה  לביצוע 
עובדה  רעות.  המסמל  במשתה  והמן  המלך  הזה  המהלך  את 
הרעה  ההחלטה  מן  נבוכה  שושן  שהעיר  היא,  לציון  הראויה 
הזאת. פרשנים סבורים, כי אנשי שושן הבינו כי זו החלטה רעה 
הדברים  משמע  היהודים.  את  להשמיד  הפקודה  על  והצטערו 

הוא, כי לא כל גוי הוא בהכרח שונא יהודים.

איך ניתן להסביר את התופעה 
שהעיר שושן כולה, כולל הגויים, 

נבוכה מן המעשה האנטישמי?

אם נזקקת אל הכלב, 
התייחס אליו כאל אריה.
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(א) ּוָמְרֳּדכַי יַָדע ֶאת ּכָל ֲאׁשֶר נֲַעׂשָה וַּיְִקַרע ָמְרֳּדכַי ֶאת ְּבגָָדיו וַּיִלְַּבׁש ׂשַק וֵָאפֶר וַּיֵצֵא ְּבתֹו ָהִעיר וַּיִזְַעק  

ּוְבכָל  (ג)  ׂשָק:  ִּבלְבּוׁש   ַהֶּמֶל ׁשַַער  ֶאל  לָבֹוא  ֵאין  ּכִי   ַהֶּמֶל ׁשַַער  ִלפְנֵי  ַעד  וַּיָבֹוא  (ב)  ּוָמָרה:  גְדָֹלה  זְָעָקה 
ְמִדינָה ּוְמִדינָה ְמקֹום ֲאׁשֶר ּדְַבר ַהֶּמֶל וְָדתֹו ַמּגִיַע ֵאֶבל ּגָדֹול ַלּיְהּוִדים וְצֹום ּוְבכִי ּוִמְסּפֵד ׂשַק וֵָאפֶר יֻּצַע 
ָלַרִּבים: (ד) וַָּתבֹואנָה נֲַערֹות ֶאְסֵּתר וְָסִריֶסיָה וַּיַּגִידּו ָלּה וִַּתְתַחְלַחל ַהַּמְלּכָה ְמאֹד וַּתִׁשְַלח ְּבגִָדים ְלַהלְִּביׁש ֶאת ָמְרֳּדכַי ּוְלָהִסיר 
ׂשַּקֹו ֵמָעָליו וְא ִקֵּבל: (ה) וִַּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָת ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶל ֲאׁשֶר ֶהֱעִמיד ְלפָנֶיָה וַּתְצַּוֵהּו ַעל ָמְרֳּדכָי ָלַדַעת ַמה ּזֶה וְַעל 
ַמה ּזֶה: (ו) וַּיֵצֵא ֲהָת ֶאל ָמְרֳּדכָי ֶאל ְרחֹוב ָהִעיר ֲאׁשֶר ִלפְנֵי ׁשַַער ַהֶּמֶל: (ז) וַּיַּגֶד לֹו ָמְרֳּדכַי ֵאת ּכָל ֲאׁשֶר ָקָרהּו וְֵאת ּפָָרׁשַת 
ַהּכֶֶסף ֲאׁשֶר ָאַמר ָהָמן ִלׁשְקֹול ַעל ּגִנְזֵי ַהֶּמֶל ַּבּיְהּוִדים ְלַאְּבָדם: (ח) וְֶאת ּפַתְׁשֶגֶן ּכְָתב ַהָּדת ֲאׁשֶר נִַּתן ְּבׁשּוׁשָן ְלַהׁשְִמיָדם נַָתן 
לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵּתר ּוְלַהּגִיד ָלּה ּוְלצַּוֹות ָעֶליָה לָבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ְלִהְתַחּנֶן לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלפָנָיו ַעל ַעָּמּה: (ט) וַּיָבֹוא ֲהָת וַּיַּגֵד 

ְלֶאְסֵּתר ֵאת ּדְִבֵרי ָמְרֳּדכָי: 

אבל גדול ליהודים
בשער  יושב  שהוא  משום  נעשה  אשר  כל  את  ידע  ומרדכי 
לספר  צורך  היה  לא  ולכן  המלך,  מטעם  בתפקיד  ונושא  המלך 
לו. תגובתו לשמע הגזרה היא ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש 
שק ואפר. השק עשוי אריג גס ומשמש בימים כתיקונם לכיסוי 
בעולם  ביהדות  המקובלים  אבלות  מנהגי  הם  אלו  בהמות. 
ֶאת  וַּיְִקַרע  ּבַּבֹור  יֹוֵסף  ֵאין  וְִהּנֵה  ַהּבֹור  ֶאל  ְראּובֵן  וַּיָׁשָב  העתיק: 
ּבְגָדָיו (בראשית, ל״ז, 29). וַּיְִקַרע יֲַעקֹב ׂשְִמתָיו וַּיָׂשֶם ׂשַק ּבְָמתְנָיו 
מתאבל  איננו  מרדכי  שם, 34).  ַרּבִים (שם,  יִָמים  ּבְנֹו  ַעל  וַּיִתְַאּבֵל 
ברחובות  הגזרה  את  לפרסם  טורח  הוא  אלא  ביחידות,  לעצמו 
העיר ולהדביק את כל היהודים בזעקה הגדולה והמרה. הדבר 
מזכיר את הנוהג שבשעת בצורת "מוציאין התיבה לרחובה של 
עיר" ומבקשים רחמים כדי שירדו גשמים. במקביל, ניתן לראות 
רחמים.  ובקשת  האל  כלפי  הכנעה  של  כמחווה  מעשהו  את 
וְִקְרעּו לְבַבְכֶם וְַאל ּבִגְדֵיכֶם וְׁשּובּו ֶאל יְהֹוָה ֱאֵהיכֶם ּכִי ַחּנּון וְַרחּום 

הּוא ֶאֶר ַאַּפיִם וְַרב ֶחֶסד וְנִָחם ַעל ָהָרָעה (יואל, ב׳, 13). 

מרדכי היהודי מתגלה בפרק זה כמנהיג טבעי, בעל תודעה דתית 
שני.  מצד  מנוסה  מדינאי  של  תכונות  ובעל  אחד,  מצד  עמוקה 
שכן, עם היוודע לו גזרת המן נגד עמו הוא פועל במרץ לביטולה 
ראשית,  המדיני-מעשי.  ובמישור  הדתי  במישור  מישורים:  בשני 
בהפגנת  להשתתף  ישראל  בית  המוני  את  לגייס  מצליח  הוא 
בכל  מגיעים.  ודתו  המלך  דבר  אשר  מקום  בכל  הציבורי  האבל 
מקום כזה נוהגים היהודים בבכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים. 
יוצע, משמעו שהיהודים הרבים ישבו או שכבו על מצעים עטויי 
תגיע  ההמונית  האבל  שהפגנת  כך  לידי  מביא  הוא  שנית,  אפר. 
לידיעתה של אסתר המחזיקה כבר בתואר מלכה. נערות אסתר 
וסריסיה מביאים לה את הידיעה ותגובתה ותתחלחל המלכה 
מאוד, זעזוע קשה עובר עליה. הדבר הראשון שמבקשת אסתר 
לעשות הוא לשלוח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו 
מחלוקת  נפתחת  וכאן  זאת  לעשות  מסרב  מרדכי  אך  מעליו. 
בין השניים בשאלה כיצד יש לטפל בפרשה. אסתר משגרת את 

עם  לברר  עליו  ומצווה  לפניה  העמיד  שהמלך  המשרת  התך 
מרדכי מה זה ועל מה זה, מה גרם למרדכי להתנהג כך? אסתר 
איננה יכולה להידבר באופן ישיר עם מרדכי, אסור לה להיפגש עם 
אדם זר. נזכור כי אסתר לא גילתה את עמה ואת מוצאה. עליה 
מרדכי.  לבין  שבינה  המשפחתי  הקשר  את  מלהסגיר  להיזהר 
שלפני  העיר,  ברחוב  האבל  מרדכי  מפי  שומע  המשרת,  התך, 
הארמון, את עיקרי הפרשה. את פרשת הכסף אשר אמר המן 
לשקול לטובת המלך ובתמורה לכך לפגוע ביהודים ולאבדם. 
הוא מציג בפניו את הפקודה הכתובה, פתשגן, כהוכחה, ומבקש 
כי יעביר זאת לאסתר. הוא מצווה באמצעות התך, המשרת, על 
על  מלפניו  ולבקש  לו  להתחנן  המלך  לפני  שתבוא  אסתר 
עמה. העובדה שמרדכי מצווה על אסתר המלכה מבהירה את 
את  מביא  כאמור,  התך,  עליה.  השפעתו  עוצמת  ואת  תקיפותו 

הדברים אל גבירתו אסתר.

למי הייתה מכוונת הזעקה הגדולה 
והמרה של מרדכי, ומה באמת 

מחלחל את אסתר?

שעה של עונג, דקה. 
דקה של כאב, שעה.
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(י) וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָת וַּתְצַּוֵהּו ֶאל ָמְרֳּדכָי: (יא) ּכָל ַעְבֵדי ַהֶּמֶל וְַעם ְמִדינֹות ַהֶּמֶל יֹוְדִעים ֲאׁשֶר ּכָל ִאיׁש  
וְִאּׁשָה ֲאׁשֶר יָבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֶאל ֶהָחצֵר ַהּפְנִיִמית ֲאׁשֶר א יִָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית לְַבד ֵמֲאׁשֶר יֹוׁשִיט לֹו 
ַהֶּמֶל ֶאת ׁשְַרִביט ַהּזָָהב וְָחיָה וֲַאנִי א נְִקֵראִתי לָבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל זֶה ׁשְלֹוׁשִים יֹום: (יב) וַּיַּגִידּו ְלָמְרֳּדכָי ֵאת 
ּדְִבֵרי ֶאְסֵּתר: (יג) וַֹּיאֶמר ָמְרֳּדכַי ְלָהׁשִיב ֶאל ֶאְסֵּתר ַאל ְּתַדִּמי ְבנַפְׁשֵ ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶל ִמּכָל ַהּיְהּוִדים: (יד) ּכִי ִאם ַהֲחֵרׁש 
ִהּגַַעְּת  ּכָזֹאת  ְלֵעת  ִאם  יֹוֵדַע  ּוִמי  ּתֹאֵבדּו   ָאִבי ּוֵבית  וְַאְּת  ַאֵחר  ִמָּמקֹום  ַלּיְהּוִדים  יֲַעמֹוד  וְַהּצָָלה  ֶרוַח  ַהּזֹאת  ָּבֵעת  ַּתֲחִריׁשִי 
ַלַּמְלכּות: (טו) וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהׁשִיב ֶאל ָמְרֳּדכָי: (טז) ֵל ּכְנֹוס ֶאת ּכָל ַהּיְהּוִדים ַהּנְִמצְִאים ְּבׁשּוׁשָן וְצּומּו ָעַלי וְַאל ּתֹאכְלּו וְַאל 
ּתִׁשְּתּו ׁשְלׁשֶת יִָמים ַליְָלה וָיֹום ּגַם ֲאנִי וְנֲַעֹרַתי ָאצּום ּכֵן ּוְבכֵן ָאבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֲאׁשֶר א כַָּדת וְכֲַאׁשֶר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי: (יז) וַּיֲַעבֹר 

ָמְרָּדכָי וַּיַַעׂש ּכְכֹל ֲאׁשֶר צִּוְָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר:

אם לא תפעלי תאבדי
אך אסתר איננה רואה עין בעין עם מרדכי את התגובה לגזירה. 
זאת  המלך.  אל  מלגשת  מנועה  היא  כי  למרדכי,  מודיעה  היא 
ואישה  איש  כל  אשר  המלוכה  בבית  חמור  כלל  שישנו  משום 
להמית.  דתו  אחת  יקרא,  לא  אשר  המלך...  אל  יבוא  אשר 
שלוש פעמים נזכרת המילה אשר בפסוק זה, כדי להדגיש את 
תבוא  אם  עצמה  על  שתיקח  המוות,  סכנת  ואת  החוק  חומרת 
כאן  ישנו  כי  סבורים,  חוקרים  אליו.  שתיקרא  מבלי  המלך  לפני 
ציטוט מתוך ספר חוקי האימפריה האחמנית בעניין חצר המלך. 
הם מציינים את העובדה, כי חוק זה חל גם על המלכה עצמה, 
דעת  על  זאת  ועושה  מעז  זאת  שבכל  מי  ואישה.  איש  כל 
הזהב  שרביט  את  המלך  לו  שיושיט  להתפלל  צריך  עצמו 
והשאלה  יום  שלושים  זה  המלך  אל  נקראה  לא  אסתר  וחיה. 
על  אליו  ולהיכנס  שכזה  סיכון  לקחת  עליה  האם  היא -  הקשה 
דעת עצמה. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ומרדכי משיב לה 
בלשון תקיפה ביותר: אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך 
מכל היהודים. מרדכי מטיף לה מוסר ומזהיר אותה, כי לא תוכל 
להסתתר בבית המלך ולחמוק מן הגזרות שנגזרו על עמה. כאן 
של  האפשרות  על  המרמז  המגילה  בכל  היחיד  הפסוק  מגיע 
ולא  הזאת,  בעת  תחרישי  החרש  אם  ההשגחה.  התערבות 
תדברי עם המלך על רוע הגזרה, רווח והצלה יעמוד ליהודים 
ממקום אחר. מרדכי מלא ביטחון כי ההצלה תגיע ממקום כל 
לעת  אם  יודע  מי  הזדמנות,  זוהי  אסתר  של  ומבחינתה  שהוא 
כזאת הגעת למלכות, להציל את עצמה ולא את עמה, כי את 
ובית אביך תאבדו אם לא תפעלי. השאלה עולה מן הדיאלוג 
מרדכי  של  הזה  האיום  נחוץ  היה  כמה  עד   - היא  השניים  שבין 
על אסתר כדי שתפעל. אם עשתה זאת משום האיום הרי שאין 
היא גדולה ואין היא ראויה שהמגילה תיקרא על שמה אלא על 
שמו של מרדכי. אם לא היה נחוץ האיום מדוע אפוא משתמש 

בו מרדכי? 

את  להניע  מצליחים  מרדכי  של  התקיפים  דבריו  הנראה  ככל 
אסתר לפעול. אם אמנם הייתה זקוקה לדחיפה חזקה כדי לפעול, 
בתבונה.  מעשיה  את  מכלכלת  היא  משהחליטה,  שעתה,  הרי 
הנמצאים  היהודים  כל  את  כנוס  לך  למרדכי  מודיעה  היא 
צמו  בממלכה  היהודים  כל  לכן  קודם  אם  עלי.  וצומו  בשושן 
על רוע הגזרה עתה רק יהודי שושן צמים על אסתר. הצום על 
מעין תפילה, כי תצליח למלא את שליחותה ותצא  אסתר הוא 
בשלום מן הסכנה שהיא עומדת להיכנס אליה. זהו שלב דרמטי 
אסתר  של  בהחלטה  המהפך  שכן  העלילה,  בהתפתחות  מאוד 
יביא למהפך בעלילה כולה. במקביל, גוזרת אסתר גם על עצמה 
כאן  גם  יהודי.  ממוצא  כנראה  היו  שלא  נערותיה  על  ואף  צום 
הצום  ימי  שלושת  בתום  ישראל.  בצרת  הנוכרי  של  שיתוף  ישנו 
תבוא אסתר אל המלך שלא כדת, בניגוד לחוק, והיא לוקחת 
אבדתי  כאשר  למוות,  גורלה  את  יגזור  שזה  אפשר  כי  בחשבון 
באילוץ  המתיר  יעקב  אצל  מוצאים  אנו  דומה  תופעה  אבדתי. 
ַרֲחִמים  לָכֶם  יִּתֵן  ׁשַּדַי  וְֵאל  למצרים:  בנימין  את  לקחת  לבניו  רב 
לְִפנֵי ָהִאיׁש וְׁשִּלַח לָכֶם ֶאת ֲאִחיכֶם ַאֵחר וְֶאת ּבִנְיִָמין וֲַאנִי ּכֲַאׁשֶר 
ׁשָכֹלְּתִי ׁשָכָלְּתִי (בראשית, מ״ג, 14). עתה כאשר מרדכי שבע רצון 
מצוותה  את  למלא  מוכן  הוא  אסתר  של  האמיצה  מהחלטתה 
עם  ההזדהות  צום  את  לקיים  ולדרוש  שושן  יהודי  אל  לצאת 

אסתר למשך שלושת ימים לילה ויום.

מי שעושה, טועה לפעמים. 
מי שאינו עושה, טועה תמיד.
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  וְַהֶּמֶל ַהּפְנִיִמית נֹכַח ֵּבית ַהֶּמֶל (א) וַיְִהי ַּבּיֹום ַהּׁשְִליׁשִי וִַּתלְַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות וַּתֲַעמֹד ַּבֲחצַר ֵּבית ַהֶּמֶל

יֹוׁשֵב ַעל ּכִֵּסא ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות נֹכַח ּפֶַתח ַהָּביִת: (ב) וַיְִהי כְִראֹות ַהֶּמֶל ֶאת ֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה עֶֹמֶדת 
ֶּבָחצֵר נָׂשְָאה ֵחן ְּבֵעינָיו וַּיֹוׁשֶט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֶאת ׁשְַרִביט ַהּזָָהב ֲאׁשֶר ְּביָדֹו וִַּתְקַרב ֶאְסֵּתר וִַּתּגַע ְּבֹראׁש 
ַהּׁשְַרִביט: (ג) וַֹּיאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל ַמה ָּל ֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה ּוַמה ַּבָּקׁשֵָת ַעד ֲחצִי ַהַּמְלכּות וְיִּנֵָתן ָל: (ד) וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל 
ַהֶּמֶל טֹוב יָבֹוא ַהֶּמֶל וְָהָמן ַהּיֹום ֶאל ַהִּמׁשְֶּתה ֲאׁשֶר ָעׂשִיִתי לֹו: (ה) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן ַלֲעׂשֹות ֶאת ּדְַבר ֶאְסֵּתר וַּיָבֹא 
ַהֶּמֶל וְָהָמן ֶאל ַהִּמׁשְֶּתה ֲאׁשֶר ָעׂשְָתה ֶאְסֵּתר: (ו) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ְּבִמׁשְֵּתה ַהּיַיִן ַמה ּׁשְֵאָלֵת וְיִּנֵָתן ָל ּוַמה ַּבָּקׁשֵָת ַעד 
ֲחצִי ַהַּמְלכּות וְתֵָעׂש: (ז) וַּתַַען ֶאְסֵּתר וַּתֹאַמר ׁשְֵאָלִתי ּוַבָּקׁשִָתי: (ח) ִאם ָמצָאִתי ֵחן ְּבֵעינֵי ַהֶּמֶל וְִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ָלֵתת ֶאת 

:וְָהָמן ֶאל ַהִּמׁשְֶּתה ֲאׁשֶר ֶאֱעׂשֶה ָלֶהם ּוָמָחר ֶאֱעׂשֶה ּכִדְַבר ַהֶּמֶל ׁשְֵאָלִתי וְַלֲעׂשֹות ֶאת ַּבָּקׁשִָתי יָבֹוא ַהֶּמֶל

הלובי היהודי פועל
וזוהי  ויהי,  במילה  פותחת  המגילה  כזכור  השלישי,  ביום  ויהי 
משמעותי  מאוד  דבר  במקרא,  מקובלת  דרמטית  פתיחה  מעין 
עומד להתרחש. אף הציון ביום השלישי מרמז על כך. בסיפור 
וַּיְַרא  ֵעינָיו  ֶאת  ַאבְָרָהם  וַּיִּׂשָא  ַהּׁשְלִיׁשִי  ּבַּיֹום  נאמר:  יצחק  עקדת 
וְָהיּו  נאמר:  תורה  במתן   .(4 כ״ב,  (בראשית,  ֵמָרחֹק  ַהָּמקֹום  ֶאת 
נְכֹנִים לַּיֹום ַהּׁשְלִיׁשִי ּכִי ּבַּיֹום ַהּׁשְלִׁשִי יֵֵרד ה' לְֵעינֵי כָל ָהָעם ַעל ַהר 
ִסינָי (שמות, י״ט, 11). היום השלישי של אסתר, בתום תקופת 
הימים  כנגד  שקול  שושן,  יהודי  כל  ועל  עצמה  על  שגזרה  הצום 
נאה  להיראות  כדי  המלכות  בגדי  את  לובשת  אסתר  הללו. 
המלך  בית  בחצר  ונעמדת  הגורלי  המפגש  לקראת  וחגיגית 
הפנימית נוכח בית המלך. זהו אותו תחום האסור לכניסת כל 
איש ואישה ומי שניכנס לשם על דעתו, דינו מוות. באותה העת 
המלך היה יושב בבית המלכות נוכח פתח הבית וכך ניתן היה 
ליצור קשר עין בין המלך לבין המלכה. זהו הרגע הדרמתי ביותר. 

כיצד יגיב המלך?

כאשר רואה המלך את אסתר עומדת בחצר נשאה חן בעיניו 
ולכן הוא מתרצה ומגיש לה את השרביט. יש סבורים, שהביטוי 
כראויה  ונראתה  בעיניו  ּכְיָָפה  נראתה  כפול,  משמעו  חן  נשאה 
לחנינה, משום שעברה על חוקי החצר. ויושט המלך לאסתר 
רצוי  שהוא  למישהו  לומר  המקובל  הנוהג  זהו  השרביט,  את 
של  להזמנה  כאישור  השרביט  בראש  נוגעת  אסתר  דחוי.  ולא 
הרי  מיוזמתה  מגיעה  המלכה  אסתר  שאם  מבין  המלך  המלך. 
אסתר  לך  מה  ושואל  אותה  מדובב  הוא  משהו.  רוצה  שהיא 
המלכה ומה בקשתך, כדי לעודד אותה להשיב הוא מציע לה 
כוונותיה.  את  מראש  חושפת  איננה  אסתר  המלכות.  חצי  עד 
ידוע  שכבר  כפי  בתחבולות.  שלה  המלחמה  את  מנהלת  היא 
למי שקרא את המגילה עד כה, המלך אוהב משתאות יין ועל כן 
מציעה לו המלכה יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר 
אבל  השניים  את  מזמינה  שהיא  לכך,  לב  לשים  יש  לו.  עשיתי 

הדברים  יוצאים  ואילך  זה  מרגע  לו.  יבוא,  יחיד:  בלשון  מדברת 
מהרו  המלך מצווה  המלך.  בבית  יכול  משליטתו של המן הכול 
את המן לעשות את דבר אסתר, ואכן השניים מגיעים למשתה 
מאחורי  מסתתר  מה  לדעת  מעוניין  מאוד  המתוח  המלך  שלה. 
התנהגותה של אסתר ושואל שוב מה שאלתך וינתן לך ומה 
בקשתך… ותעש. אך אסתר איננה מגיבה בפזיזות. היא יודעת 
שככל שתגביר את נכונותו של המלך יגברו סיכויי ההצלחה של 
בקשתה. היא מבקשת להשהות את בקשתה עד ליום המחרת. 
היא מזמינה שוב את השניים למשתה נוסף. יש להניח, כי באותו 
הלילה שהתה עם המלך, שכן היא אשתו. אחרי לילה עם אסתר 
היפהפייה אין ספק שתכניתה תעלה יפה. ומחר אעשה כדבר 

המלך, מבטיחה כי למחרת תגלה בפני המלך את בקשתה. 

איזה מקום היה ליופייה של 
אסתר בהתפתחות העלילה, ומה 

יש לנו לומר על יופי ופוליטיקה?

אם מן השמיים שומרים עליך, 
לא מן הארץ תיפגע.
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(ט) וַּיֵצֵא ָהָמן ַּבּיֹום ַההּוא ׂשֵָמַח וְטֹוב לֵב וְכְִראֹות ָהָמן ֶאת ָמְרֳּדכַי ְּבׁשַַער ַהֶּמֶל וְא ָקם וְא זָע ִמֶּמּנּו  

וַּיִָּמֵלא ָהָמן ַעל ָמְרֳּדכַי ֵחָמה: (י) וַּיְִתַאּפַק ָהָמן וַּיָבֹוא ֶאל ֵּביתֹו וַּיִׁשְַלח וַּיֵָבא ֶאת אֲֹהָביו וְֶאת זֶֶרׁש ִאׁשְּתֹו: (יא) 
וַיְַסּפֵר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ּכְבֹוד ָעׁשְרֹו וְֹרב ָּבנָיו וְֵאת ּכָל ֲאׁשֶר ּגְִּדלֹו ַהֶּמֶל וְֵאת ֲאׁשֶר נִּׂשְאֹו ַעל ַהּׂשִָרים וְַעְבֵדי 
ַהֶּמֶל: (יב) וַֹּיאֶמר ָהָמן ַאף א ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה ִעם ַהֶּמֶל ֶאל ַהִּמׁשְֶּתה ֲאׁשֶר ָעׂשָָתה ּכִי ִאם אֹוִתי וְגַם ְלָמָחר ֲאנִי ָקרּוא 
ָלּה ִעם ַהֶּמֶל: (יג) וְכָל זֶה ֵאינֶּנּו ׁשֹוֶה ִלי ְּבכָל ֵעת ֲאׁשֶר ֲאנִי ֹרֶאה ֶאת ָמְרֳּדכַי ַהּיְהּוִדי יֹוׁשֵב ְּבׁשַַער ַהֶּמֶל: (יד) וַּתֹאֶמר לֹו זֶֶרׁש 
ִאׁשְּתֹו וְכָל אֲֹהָביו יֲַעׂשּו ֵעץ ּגָבַֹּה ֲחִמּׁשִים ַאָּמה ּוַבּבֶֹקר ֱאמֹר ַלֶּמֶל וְיְִתלּו ֶאת ָמְרֳּדכַי ָעָליו ּובֹא ִעם ַהֶּמֶל ֶאל ַהִּמׁשְֶּתה ׂשֵָמַח 

וַּיִיַטב ַהּדָָבר ִלפְנֵי ָהָמן וַּיַַעׂש ָהֵעץ:

שמחת המן ועצת זרש
כי  על  לב  וטוב  שמח  הוא  האחת,  מגמות.  שתי  בין  קרוע  המן 
המלך גידל ורומם אותו וכי הוא מוזמן למשתה הפרטי של המלך 
והמלכה. השנייה, הוא רואה את מרדכי עומד בסירובו להשתחוות 
לא  עדיין  הוא  אך  מאוד.  כועס  הוא  ולכן  ממנו  זע  ולא  קם  לא 
מפלת  יום  יהיה  שהפיל  הפור  לפי  שבו  ליום  ממתין  הוא  פועל. 
את  לפתור  מבקש  הוא  בינתיים  מתאפק.  הוא  כן  ועל  היהודים 
בעיית מרדכי ולשם כך הוא מכנס את אוהביו ואת זרש אשתו 
להתייעצות. כאן מופיעה דמות נשית שלישית, שיש לה משמעות 
רבה. תחילתו של הסיפור במרד של ושתי, המשכו בעלייתה של 
אסתר ועתה זרש, שהיא גם אישה וגם יועצת להמן. כפי שנראה 

בהמשך, לעצתה יש מקום חשוב בהתפתחות העלילה.

המן שוטח בפניהם את הדילמה שלו. הוא מספר להם את כבוד 
המגילה  בתחילת  המלך  של  התיאור  את  המזכיר  דבר  עושרו, 
עושר כבוד מלכותו. הוא מתאר את העוצמה שהקנה לו המלך 
ואשר נשאו על השרים ועבדי המלך. כדוגמה מצוינת לכבוד 
אסתר  המלכה  הזמינה  לא  כי  מספר,  הוא  לו  זוכה  שהוא  הרב 
לכולם  מבשר  והוא  אותי  אם  כי  אחד  אף  המלך  עם  למשתה 
וקוץ  אליה  אך  המלך.  עם  לה  קרוא  אני  למחר  כי  בשמחה 
את  רואה  אני  אשר  עת  בכל  המן  בעיני  ערך  אין  זה  לכל  בה. 
מרדכי היהודי יושב בשער המלך, איננו חולק לי כבוד ואיננו 
משתחווה אלי. כאן באה העצה, שראוי כי כל היועצים למיניהם 
ילמדו לקח גדול ממנה. מתן עצה בשעה הרת גורל כזאת עלול 
להיות הרסני מאוד. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, אמנם 
יש כאן כמה יועצים, אך מי שמוביל את העניין היא דווקא זרש 
עץ  יעשו  עצתה  לפי  ותאמר.  יחיד,  בלשון  נוקט  הפסוק  ולכן 
גבוה חמישים אמה שיהיה מוכן לבוקר שלאחר המשתה. הם 

את מי משתף המן בחוויותיו 
ומי נותן לו את העצה שמביאה 

למפלתו?

מניחים כי המלך הפוחז יסכים לבקשתו של המן כאשר הוא כבר 
שיכור ולאחר שבילו יחדיו במשתה. העץ הגבוה מרמז מצד אחד 
גם  לו.  שצפוי  מה  את  גם  אך  כעת,  בה  מצוי  שהמן  הגדולה  על 
למשתה ערך דרמתי, שכן אסתר מצפה להפיל בו את המן ואילו 
המן מצפה להפיל בו את מרדכי, האב המאמץ שלה. ויטב הדבר 

לפני המן, הוא מקבל את העצה הרעה והולך לנהוג על פיה.  

שורף את הבית 
כדי להיפטר מן הפשפשים.

המחטט ביגונו אין שמחה ביגונו.
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ַּבַּליְָלה ַההּוא נְָדָדה ׁשְנַת ַהֶּמֶל וַֹּיאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵספֶר ַהּזִכְֹרנֹות ּדְִבֵרי ַהּיִָמים וַּיְִהיּו   (א) (הקהל קורא בקול) 

נְִקָרִאים ִלפְנֵי ַהֶּמֶל: (ב) וַּיִָּמצֵא כָתּוב ֲאׁשֶר ִהּגִיד ָמְרֳּדכַי ַעל ִּבגְָתנָא וֶָתֶרׁש ׁשְנֵי ָסִריֵסי ַהֶּמֶל ִמּׁשְֹמֵרי ַהַּסף 
ֲאׁשֶר ִּבְקׁשּו ִלׁשְַח יָד ַּבֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש: (ג) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ַמה ּנֲַעׂשָה יְָקר ּוגְדּוָּלה ְלָמְרֳּדכַי ַעל זֶה וַֹּיאְמרּו 
 ַהִחיצֹונָה ֵלאמֹר ַלֶּמֶל ִמי ֶבָחצֵר וְָהָמן ָּבא ַלֲחצַר ֵּבית ַהֶּמֶל א נֲַעׂשָה ִעּמֹו ּדָָבר: (ד) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְמׁשְָרָתיו נֲַעֵרי ַהֶּמֶל
ִלְתלֹות ֶאת ָמְרֳּדכַי ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶר ֵהכִין לֹו: (ה) וַֹּיאְמרּו נֲַעֵרי ַהֶּמֶל ֵאָליו ִהּנֵה ָהָמן עֵֹמד ֶּבָחצֵר וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל יָבֹוא: (ו) וַּיָבֹוא ָהָמן 

וַֹּיאֶמר לֹו ַהֶּמֶל ַמה ַלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאׁשֶר ַהֶּמֶל ָחפֵץ ִּביָקרֹו וַֹּיאֶמר ָהָמן ְּבלִּבֹו ְלִמי יְַחּפֹץ ַהֶּמֶל ַלֲעׂשֹות יְָקר יֹוֵתר ִמֶּמּנִי: 

אשליית הכוח והשררה
הפרק הזה פותח בתחילת המפנה של הפרשה כולה. בנוסף על 
התורם  דבר,  מתרחש  ואסתר  מרדכי  של  הקדחתנית  הפעילות 
שנת  נדדה  ההוא  בלילה  בהם.  תלוי  שאינו  להתפתחויות, 
המלך, המוטיב של נדודי שינה ידוע היטב מן הספרות העולמית. 
הוא משמש כאן כאמצעי ספרותי כדי לקרב את הנושא לפתרונו 
הסופי. בספר עזרא החיצון נזכר מהלך דומה,  בעת ששנת המלך 
דריוש נדדה הוא נותן לזרובבל היהודי את הרשות לבנות את בית 
שעמומו  את  להפיג  כדי  המקדש.  כלי  את  לו  נותן  ואף  המקדש 
מן הלילה ללא שינה מבקש המלך להביא את ספר הזיכרונות 
את  משבחים  חכמים  לפניו.  אותם  שיקראו  כדי  הימים,  דברי 
אחשורוש על העניין שכתב את זיכרונותיו כי גם להם, לזיכרונות, 
הציל  מרדכי  כאשר  ב',  פרק  בסוף  כזכור,  בעלילה.  חשוב  חלק 
את אחשורוש משני משרתיו שזממו להרגו, נאמר ויכתב בספר 
דברי הימים לפני המלך. עתה כאשר פותחים לפני המלך את 
הספר מגלים את אשר הגיד מרדכי על ביגתנא ותרש … אשר 
הזאת  החשובה  התגלית  אחשורוש.  במלך  יד  לשלוח  בקשו 
המתואר  למלך,  כי  רואים  אנו  כאן  להגיב.  המלך  את  מחייבת 
חובה  חש  הוא  חיוביות.  תכונות  גם  יש  ופוחז,  כריק  כלל  בדרך 
להשיב למרדכי כגמולו. זהו צד חיובי במנהיגותו הראוי להילקח 

בחשבון.

הוא  זה?  על  וגדולה  יקר  למרדכי  נעשה  מה  שואל:  המלך 
מתייעץ עם נעריו ומשרתיו, אך הם לא ששים להטיב עם מרדכי. 
לא  הסתם  מן  המלך  עבדי  דבר.  עמו  נעשה  לא  היא:  עצתם 
בזמן  להמן  מרדכי  את  הסגירו  אשר  אלו  הם  מרדכי.  את  חיבבו 
לראות  להמן  ויגידו  אליו,  משתחווה  איננו  כי  להם  שנודע 
היעמדו דברי מרדכי. באותה עת, כשהמלך חוכך בדעתו איזה 

יקר וגדולה יעשה למרדכי על שהציל אותו משני המורדים, מגיע 
המן מצויד בעצתה של זרש. המלך שואל: מי בחצר?  ומשרתיו 
משיבים לו כי המן עומד בחצר. המדובר הוא בחצר בית המלך 
החיצונה ולא הפנימית, שכן כידוע אין להיכנס לחצר הפנימית, 
שאליה העיזה ונכנסה אסתר. המן מתכוון לבקש מהמלך אישור 
הוא  בטרם  עוד  לו.  הכין  אשר  העץ  על  מרדכי  את  לתלות 
באיש  לעשות  מה  המלך:  אותו  שואל  מהמלך,  זאת  מבקש 
אשר המלך חפץ ביקרו? המלך איננו מסביר במי מדובר ולכן 
המן שוגה באשליה כי מדובר בו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר 

יותר ממני?!  

איזו נקודת זכות חשובה ניתן 
לזקוף לזכותו של אחשורוש 

בחלק זה של העלילה?

הכניעה בשעת הצורך, 
נחשבת למעשה גבורה.
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(ז) וַֹּיאֶמר ָהָמן ֶאל ַהֶּמֶל ִאיׁש ֲאׁשֶר ַהֶּמֶל ָחפֵץ ִּביָקרֹו: (ח) יִָביאּו לְבּוׁש ַמְלכּות ֲאׁשֶר לַָבׁש ּבֹו ַהֶּמֶל וְסּוס  
 וֲַאׁשֶר נִַּתן ּכֶֶתר ַמְלכּות ְּבֹראׁשֹו: (ט) וְנָתֹון ַהּלְבּוׁש וְַהּסּוס ַעל יַד ִאיׁש ִמּׂשֵָרי ַהֶּמֶל ֲאׁשֶר ָרכַב ָעָליו ַהֶּמֶל
ַהּפְַרְּתִמים וְִהלְִּביׁשּו ֶאת ָהִאיׁש ֲאׁשֶר ַהֶּמֶל ָחפֵץ ִּביָקרֹו וְִהְרּכִיבֻהּו ַעל ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר וְָקְראּו ְלפָנָיו 
ּכָכָה יֵָעׂשֶה ָלִאיׁש ֲאׁשֶר ַהֶּמֶל ָחפֵץ ִּביָקרֹו: (י) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת ַהּלְבּוׁש וְֶאת ַהּסּוס ּכֲַאׁשֶר ּדִַּבְרָּת וֲַעׂשֵה כֵן 
ְלָמְרֳּדכַי ַהּיְהּוִדי ַהּיֹוׁשֵב ְּבׁשַַער ַהֶּמֶל ַאל ַּתּפֵל ּדָָבר ִמּכֹל ֲאׁשֶר ּדִַּבְרָּת: (יא) וַּיִַּקח ָהָמן ֶאת ַהּלְבּוׁש וְֶאת ַהּסּוס וַּיַלְֵּבׁש ֶאת ָמְרֳּדכָי 
וַּיְַרּכִיֵבהּו ִּבְרחֹוב ָהִעיר וַּיְִקָרא ְלפָנָיו ּכָכָה יֵָעׂשֶה ָלִאיׁש ֲאׁשֶר ַהֶּמֶל ָחפֵץ ִּביָקרֹו: (יב) וַּיָׁשָב ָמְרֳּדכַי ֶאל ׁשַַער ַהֶּמֶל וְָהָמן נְִדַחף 
ֶאל ֵּביתֹו ָאֵבל וֲַחפּוי ֹראׁש: (יג) וַיְַסּפֵר ָהָמן ְלזֶֶרׁש ִאׁשְּתֹו ּוְלכָל אֲֹהָביו ֵאת ּכָל ֲאׁשֶר ָקָרהּו וַֹּיאְמרּו לֹו ֲחכָָמיו וְזֶֶרׁש ִאׁשְּתֹו ִאם 
ִמּזֶַרע ַהּיְהּוִדים ָמְרֳּדכַי ֲאׁשֶר ַהִחּלֹוָת ִלנְּפֹל ְלפָנָיו א תּוכַל לֹו ּכִי נָפֹול ִּתּפֹול ְלפָנָיו: (יד) עֹוָדם ְמדְַּבִרים ִעּמֹו וְָסִריֵסי ַהֶּמֶל ִהּגִיעּו 

וַּיְַבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן ֶאל ַהִּמׁשְֶּתה ֲאׁשֶר ָעׂשְָתה ֶאְסֵּתר:

הסייס, הסוס והרוכב
המלכות,  בגינוני  להפריז  לו  שכדאי  הרי  בהמן,  בו,  מדובר  אם 
ולכן הוא מציע דבר חסר תקדים. את האיש יש להלביש בלבוש   
מלכות אשר לבש בו המלך עצמו. יש להרכיבו על סוס ולהכתיר 
המלך  משרתי  ילוו  הסוס  על  האיש  את  מלכות.  בכתר  אותו 
המרכזית  הכיכר  אל  העיר,  רחוב  אל  הפרתמים,  הבכירים, 
הציבוריים  הטקסים  לקיים את  שבו נהגו  המקום  העיר. זהו  של 
לפני ההמון. שם יש להכריז בפני הכול ככה יעשה לאיש אשר 
המלך חפץ ביקרו, כך יש לכבד את האיש אשר המלך מבקש 
לכבד. לאחר עצתו המפורטת ביותר של המן באה הפתעת חייו. 
כאשר  הסוס  ואת  הלבוש  את  קח  מהר  עליו  מצווה  המלך 
דברת ועשה כן למרדכי. כאן נהפכה הקערה על פיה. מרדכי, 
שלבש שק ואפר, עומד ללבוש לבוש מלכות. המן, שנישא מעל 
כל השרים, הולך למלא תפקיד של משרת ולא עוד אלא משרתו 
המלך  ממצוות  דבר  מחסיר  לא  המן  נפשו.  שנוא  מרדכי,  של 

ומקיים לעיני הכול את המעמד המבזה מבחינתו.

מרדכי בשלו, הוא איננו מתרשם יתר על המידה מן המעמד הזה 
ועל כן לאחר הטיול בכיכר העיר הוא שב אל עיסוקיו היומיומיים 
אל שער המלך. לעומתו, המן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. 
נדחף, במובן שהגיע בדחיפות, במהרה אל ביתו כדי לספר לזרש 
אשתו וכל אוהביו את אשר קרהו. חבר היועצים של המן מגיע 
סיכוי  שאין  הרי  מרדכי  היהודים  מזרע  אם  כי  מסקנה,  לכלל 
לגבור עליו, לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. זוהי הכרה בלית 
העניינים פועל לרעת המן. אך הדרמה  בעובדה שמהלך  ברירה 
באים  עתה  המן.  של  המפלה  תחילת  רק  זהי  כי  מסתיימת,  לא 

מתי אדם כורה בור לעצמו, והרעה 
שהוא מבקש לעולל לחברו פוגעת 

בו עצמו?

אשר  המשתה  אל  המן  את  להביא  ויבהילו  המלך  משרתי 
עשתה אסתר. יבהילו, בא לומר לנו כי המן נקרא לבוא בבהלה 
ובדחיפות אל המשתה שכל כך ייחל לו. קצב ההתרחשויות מהיר 
מתנהל.  פשוט  אלא  מגיב  איננו  ההמום,  הראשי  המנהל  והמן, 

כעת, יש להניח, איננו שש להגיע אל המשתה המבשר רעות.

אם נגזר על האדם לטבוע, 
יטבע גם בכוס מים.

מה יפה השמש שלאחר הגשם, 
ומה יפה הצחוק שלאחר העצב.



1818

(א) וַּיָבֹא ַהֶּמֶל וְָהָמן ִלׁשְּתֹות ִעם ֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה: (ב) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ּגַם ַּבּיֹום ַהּׁשֵנִי ְּבִמׁשְֵּתה ַהּיַיִן ַמה  

ּׁשְֵאָלֵת ֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה וְִתּנֵָתן ָל ּוַמה ַּבָּקׁשֵָת ַעד ֲחצִי ַהַּמְלכּות וְתֵָעׂש: (ג) וַּתַַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה וַּתֹאַמר 
ִאם ָמצָאִתי ֵחן ְּבֵעינֶי ַהֶּמֶל וְִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ִּתּנֶָתן ִלי נַפְׁשִי ִּבׁשְֵאָלִתי וְַעִּמי ְּבַבָּקׁשִָתי: (ד) ּכִי נְִמּכְַרנּו 
 (ה) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל :ֲאנִי וְַעִּמי ְלַהׁשְִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד וְִאּלּו ַלֲעָבִדים וְִלׁשְפָחֹות נְִמּכְַרנּו ֶהֱחַרׁשְִּתי ּכִי ֵאין ַהּצָר ׁשֹוֶה ְּבנֵזֶק ַהֶּמֶל
ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש וַֹּיאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה ִמי הּוא זֶה וְֵאי זֶה הּוא ֲאׁשֶר ְמָלאֹו לִּבֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵן: (ו) וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאיׁש צַר וְאֹויֵב ָהָמן 
ָהָרע ַהּזֶה וְָהָמן נְִבַעת ִמִּלפְנֵי ַהֶּמֶל וְַהַּמְלּכָה: (ז) וְַהֶּמֶל ָקם ַּבֲחָמתֹו ִמִּמׁשְֵּתה ַהּיַיִן ֶאל ּגִּנַת ַהִּביָתן וְָהָמן ָעַמד לְַבֵּקׁש ַעל נַפְׁשֹו 
ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה ּכִי ָרָאה ּכִי כְָלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶּמֶל: (ח) וְַהֶּמֶל ׁשָב ִמּגִּנַת ַהִּביָתן ֶאל ֵּבית ִמׁשְֵּתה ַהּיַיִן וְָהָמן נֹפֵל ַעל 
ַהִּמָּטה ֲאׁשֶר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ֲהגַם ִלכְּבֹוׁש ֶאת ַהַּמְלּכָה ִעִּמי ַּבָּביִת ַהּדָָבר יָצָא ִמּפִי ַהֶּמֶל ּופְנֵי ָהָמן ָחפּו: (ט) וַֹּיאֶמר 
ַחְרבֹונָה ֶאָחד ִמן ַהָּסִריִסים ִלפְנֵי ַהֶּמֶל ּגַם ִהּנֵה ָהֵעץ ֲאׁשֶר ָעׂשָה ָהָמן ְלָמְרֳּדכַי ֲאׁשֶר ּדִֶּבר טֹוב ַעל ַהֶּמֶל עֵֹמד ְּבֵבית ָהָמן ּגָבַֹּה 

ֲחִמּׁשִים ַאָּמה וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְּתלֻהּו ָעָליו: (י) וַּיְִתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאׁשֶר ֵהכִין ְלָמְרֳּדכָי וֲַחַמת ַהֶּמֶל ׁשָכָכָה:

הצרות באות בצרורות
יחיד  בלשון  נוקט  והפסוק  באים  השניים  והמן,  המלך  ויבא 
ויבוא, כאילו עושה את המן טפל. הם באים לשתות עם אסתר 
המלכה, לא למשתה סמלי, מסיבת קוקטייל דיפלומטית, אלא 
הנהוגים  הכללים  לפי  כדת,  היא  בו  שהשתייה  היין  למשתה 
או  רעות  עצות,  לקבל  המלך  את  מכשירה  היין  שתיית  בארמון. 
טובות. שוב שואל המלך המתוח: מה שאלתך אסתר המלכה 
תעש,  בקשתה  כי  לה  מבטיח  הוא  אותה,  לדובב  כדי  ושוב, 
תתקיים, וכי רשאית היא לבקש עד חצי המלכות. אסתר פנתה 
תמיד אל המלך בגוף שלישי, בלשון של כבוד ובלשון של תחינה, 
אך הפעם, כדי להשרות תחושה של קרבה, היא פונה אליו בגוף 
האחת,  כפולה:  בקשה  יש  לאסתר  בעיניך.  חן  מצאתי  אם  שני: 
נפשי בשאלתי והשנייה, עמי בבקשתי. היא מבקשת מהמלך 
חנינה אישית, ורק לאחר מכן ישמע לבקשתה על העם. אסתר 
יוצרת משוואה: אם המלך אוהב אותה ויחוס עליה, הרי שיחוס 
גם על עמה. כזכור מפרק ב' לא הגידה אסתר את עמה ואת 

מולדתה. עתה היא חושפת את זהותה והסכנה רבה.

ובפני  המלך  בפני  מפגינה  היא  זהותה  את  משגילתה  עתה, 
הקוראים מה היא מנהיגות יהודית: כי נמכרנו אני ועמי. למרות 
להשמיד,  נמכרה  היא  שגם  טוענת  היא  כמלכה  בטוחה  היותה 
המושגים  עולם  פי  על  המלך  אל  מדברת  היא  ולאבד.  להרוג 
מוסריים  אנושיים,  ממניעים  לא  הגזירה  את  להעביר  עליו  שלו. 
ולשפחות  לעבדים  אילו  כלכליים,  ממניעים  אלא  ודתיים 
המן,  הצורר  הצר,  אין  שותקת.  הייתי  החרשתי,  נמכרנו 
למלך  תביא  גזרתו  המלך.  נזק  של  החשבון  את  עושה  שווה, 
נזק ולא תועלת. אסתר עדיין איננה מגלה את זהותו של הצר. 
בהכפלה  המחבר  מבטא  הידיעה  מן  המלך  של  התרגשותו  את 
לאסתר  ויאמר  אחשורוש  המלך  ויאמר  ויאמר,  התיבה  של 
המלכה. המלך שואל: מי הוא זה ואיזה הוא, אותו אחד שהעז 

לעשות כך? כל הדיאלוג הזה, יש לזכור, מתנהל לפני המן. המן 
משותק, הוא מבין שמדובר בו, אך כל עוד אסתר איננה חושפת 
את זהותו הוא שותק. כאן אנו עומדים בפני שיא נוסף בעלילה, 
ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה. גם המלך וגם 
המן מוצאים עצמם מופתעים מאוד מן הידיעה המרעישה והמן 
קודם,  אותו.  אוחזת  בעתה  והמלכה,  המלך  מלפני  נבעת 

בפרק ד' נאמר ותתחלחל המלכה והנה עכשיו והמן נבעת.

אל  ויוצא  היין  ממשתה  קם  המלך  נמשך:  התיאטרלי  המחזה 
גינת ביתן. הוא משאיר את המן לבד עם המלכה. המן רואה בכך 
ברור  כבר  כי  המלכה,  מאסתר  נפשו  על  לבקש  כושר  שעת 
המלך,  מאת  הרעה  אליו  כלתה  כי  הדברים,  מובילים  לאן  לו 
להתחנן  כדי  חייו.  שגיאת  את  עושה  הוא  נוראי.  הצפוי  העונש 
בפני אסתר הוא נוהג, כמקובל שם, ליפול לרגליה. אסתר מצויה 
להסב  נוהגים  שהיו  נמוכה  ספה  מעין  המיטה,  על  הרגע  באותו 
על  לרגליה  נופל  כשהמן  היין.  במשתאות  שכיבה,  בחצי  עליה, 
המיטה, כאילו גוהר מעליה, שב המלך מגינת ביתן אל החדר. 
עמי  המלכה  את  לכבוש  הגם  וצורח  התמונה  את  רואה  הוא 
בבית? האם בנוסף לכל אתה, המן, מבקש לכבוש, לקיים יחסי 
אישות, עם המלכה שלי בבית שלי? מרגע זה אבדה כל תקווה 
ופני המן חפו, נתכסו. כאילו כיסה את פניו עם שתי ידיו. ויאמר 
חרבונה, דווקא אחד ממשרתי המלך, ולא אסתר, מציע - הנה 
העץ אשר עשה המן למרדכי. איזה מרדכי? אשר דבר טוב על 
המלך, אשר הציל את המלך משני המורדים. היכן העץ? עומד 
פזיזותו  עומדת  עתה  אמה.  חמישים  גובהו?  מה  המן.  בבית 
של המלך לטובת היהודים. הוא מצווה מיד: תלוהו עליו. הקטע 
הזה מסתיים אף הוא בדרמתיות רבה ויתלו את המן על העץ 
ּכָָרה  "ּבֹור  נאמר:  שכזה  איוולת  מצעד  על  למרדכי.  שהכין 

וַּיְַחְּפֵרהּו, וַּיִּפֹל ּבְׁשַַחת יְִפָעל" (תהילים, ז׳, 16).
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  ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה ֶאת ֵּבית ָהָמן צֵֹרר ַהּיְהּוִדים ּוָמְרֳּדכַי ָּבא ִלפְנֵי ַהֶּמֶל (א) ַּבּיֹום ַההּוא נַָתן ַהֶּמֶל

וַּתָׂשֶם  ְלָמְרֳּדכָי  וַּיְִּתנָּה  ֵמָהָמן  ֶהֱעִביר  ֲאׁשֶר  ַטַּבְעּתֹו  ֶאת   ַהֶּמֶל וַּיַָסר  (ב)  ָלּה:  הּוא  ַמה  ֶאְסֵּתר  ִהּגִיָדה  ּכִי 
ֶאְסֵּתר ֶאת ָמְרֳּדכַי ַעל ֵּבית ָהָמן: (ג) וַּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר וְַּתדֵַּבר ִלפְנֵי ַהֶּמֶל וִַּתּפֹל ִלפְנֵי ַרגְָליו וֵַּתְבּךְ וִַּתְתַחּנֶן לֹו 
ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאגָגִי וְֵאת ַמֲחׁשְַבּתֹו ֲאׁשֶר ָחׁשַב ַעל ַהּיְהּוִדים: (ד) וַּיֹוׁשֶט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֵאת ׁשְַרִבט ַהּזָָהב וַָּתָקם ֶאְסֵּתר 
וַּתֲַעמֹד ִלפְנֵי ַהֶּמֶל: (ה) וַּתֹאֶמר ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב וְִאם ָמצָאִתי ֵחן ְלפָנָיו וְכָׁשֵר ַהּדָָבר ִלפְנֵי ַהֶּמֶל וְטֹוָבה ֲאנִי ְּבֵעינָיו יִּכֵָתב 
ְלָהׁשִיב ֶאת ַהְּספִָרים ַמֲחׁשֶֶבת ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי ֲאׁשֶר ּכַָתב ְלַאֵּבד ֶאת ַהּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ְּבכָל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל: (ו) ּכִי ֵאיכָכָה 
אּוכַל וְָרִאיִתי ָּבָרָעה ֲאׁשֶר יְִמצָא ֶאת ַעִּמי וְֵאיכָכָה אּוכַל וְָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי: (ז) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה 
ּוְלָמְרֳּדכַי ַהּיְהּוִדי ִהּנֵה ֵבית ָהָמן נַָתִּתי ְלֶאְסֵּתר וְאֹתֹו ָּתלּו ַעל ָהֵעץ ַעל ֲאׁשֶר ׁשַָלח יָדֹו ַּבּיְהּוִדים: (ח) וְַאֶּתם ּכְִתבּו ַעל ַהּיְהּוִדים 

ּכַּטֹוב ְּבֵעינֵיכֶם ְּבׁשֵם ַהֶּמֶל וְִחְתמּו ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ּכִי כְָתב ֲאׁשֶר נִכְָּתב ְּבׁשֵם ַהֶּמֶל וְנְַחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ֵאין ְלָהׁשִיב: 

להשיב את מחשבת הצורר
כמחווה לאסתר, נותן לה אחשורוש את בית המן צורר היהודים. 
חשפה  שאסתר  לאחר  המלך,  אל  לבוא  מרדכי  נקרא  זו  בשעה 
את זהותה ואת קרבתה המשפחתית למרדכי, כי הגידה אסתר 
מה הוא לה. במעמד הזה נותן המלך את טבעתו, שהיא מעין 
האצלת סמכות, אשר העביר מהמן למרדכי. אסתר, שמעמדה 
התחזק כמלכה בעלת סמכות, אף היא נוקטת ביוזמה ומפקידה 
מגורים  מבנה  רק  לא  הוא  המן  בית  המן.  בית  על  מרדכי  את 
אלא הוא סמל למעמד בממלכה. גם עכשיו מפגינה אסתר את 
אשר  עד  שוקטת  איננה  היא  הלאומית.  ואחריותה  מנהיגותה 
תעביר את רוע הגזרה המרחפת מעל ראשי היהודים. לשם כך 
היא נוקטת בכל תחבולה חכמה ואיננה חסה על כבודה, ותיפול 
לבטל,  להעביר,  מבקשת  היא  לו.  ותתחנן  ותבך  רגליו  לפני 
את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. 
המלך מושיט לה בפעם השנייה (ראה פרק ה׳) את שרביטו, סימן 

המבשר כי בקשתה נתקבלה ברצון. 

את  לעגן  מבקשת  היא  בכך.  מסתפקת  איננה  אסתר  אך 
תפקיד  לספרים  יש  כזכור  בספרים.  הגזרה  את  לבטל  החלטתו 
חשוב בעלילה. הם שהזכירו למלך את החסד שעשה מרדכי עם 
להתנקש  שביקשו  המשרתים  משני  אותו  הציל  כאשר  המלך 
אסתר  שאומרת  ההקדמות  של  הרב  למספר  לב  נשים  בחייו. 
לפני בקשתה: 1. אם על המלך טוב. 2. ואם מצאתי חן לפניו  3. 
הספרות  חוקרי  בעיניו.  אני  וטובה   .4 המלך.   לפני  הדבר  וכשר 
דרך  על  ערוכה  בלשון  כאן  מדברת  אסתר  כי  סוברים,  והשירה 
היא  האלו  ההקדמות  כל  לאחר  מקבילות.  ובצלעות  השירה 
מבקשת את הדבר שלמענו קיימת כל המגילה וכל עצם הרעיון 

של חג הפורים: ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן… 
אשר כתב לאבד את היהודים.  והיא מסבירה למלך מה מניע 
אותה לבקש, כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את 
הפרשה  תחילת  מולדתי.  באבדן  וראיתי  אוכל  ואיככה  עמי 
בהסתרת זהותה של אסתר, המשכה בחשיפה וסופה בהזדהות 
למלך  לומר  כדי  זאת,  ומולדתה.  עמה  עם  אסתר  של  מוחלטת 
אני יהודיה עוד לפני שאני מלכה. מכאן ואילך יש לדאוג לפרסום 
שניתן.  ככל  להזדרז  ויש  האדירה  הממלכה  בכל  הגזרה  ביטול 
אך כמו בכל דרמה מתעוררת הבעיה של הרגע האחרון. אמנם 
על  תלו  ואותו  לאסתר  נתתי  המן  בית  הנה  מתרצה  המלך 
בטבעת  ונחתום  המלך  בשם  נכתב  אשר  כתב  אבל,  עץ, 
המלך אין להשיב. אם המלך גזר, אף אחד לא יכול להשיב את 
מן  להיחלץ  שכדי  מציע,  המלך  לכן  בעצמו.  הוא  אפילו  גזרתו, 
ממילא  כי  בעיניכם,  כטוב  היהודים  על  כתבו  ואתם  המבוך, 

אתם היהודים כבר רשאים לחתום בטבעת המלך. 

איזה טעם יכול להיות לחיים ללא 
תחושת שייכות לעם ולמולדת?



2020

(ט) וַּיִָּקְראּו סֹפְֵרי ַהֶּמֶל ָּבֵעת ַהִהיא ַּבחֶֹדׁש ַהּׁשְִליׁשִי הּוא חֶֹדׁש ִסיוָן ִּבׁשְלֹוׁשָה וְֶעׂשְִרים ּבֹו וַּיִּכֵָתב ּכְכָל ֲאׁשֶר  

צִּוָה ָמְרֳּדכַי ֶאל ַהּיְהּוִדים וְֶאל ָהֲאַחׁשְַּדְרּפְנִים וְַהּפַחֹות וְׂשֵָרי ַהְּמִדינֹות ֲאׁשֶר ֵמהֹּדּו וְַעד ּכּוׁש ׁשֶַבע וְֶעׂשְִרים 
ְּבׁשֵם  וַּיִכְּתֹב  (י)  וְכְִלׁשֹונָם:  ּכִכְָתָבם  ַהּיְהּוִדים  וְֶאל  ּכְִלׁשֹנֹו  וָָעם  וְַעם  ּכִכְָתָבּה  ּוְמִדינָה  ְמִדינָה  ְמִדינָה  ּוֵמָאה 
ַהֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרׁש וַּיְַחּתֹם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל וַּיִׁשְַלח ְספִָרים ְּביַד ָהָרצִים ַּבּסּוִסים ֹרכְֵבי ָהֶרכֶׁש ָהֲאַחׁשְְּתָרנִים ְּבנֵי ָהַרָּמכִים: (יא) ֲאׁשֶר 
נַָתן ַהֶּמֶל ַלּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ְּבכָל ִעיר וִָעיר ְלִהָּקֵהל וְַלֲעמֹד ַעל נַפְׁשָם ְלַהׁשְִמיד וְַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ּכָל ֵחיל ַעם ּוְמִדינָה ַהּצִָרים 
אָֹתם ַטף וְנָׁשִים ּוׁשְָלָלם לָבֹוז: (יב) ְּביֹום ֶאָחד ְּבכָל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ִּבׁשְלֹוׁשָה ָעׂשָר ְלחֶֹדׁש ׁשְנֵים ָעׂשָר הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר: 
(יג) ּפַתְׁשֶגֶן ַהּכְָתב ְלִהּנֵָתן ָּדת ְּבכָל ְמִדינָה ּוְמִדינָה ּגָלּוי ְלכָל ָהַעִּמים וְִלְהיֹות ַהּיְהּוִדים ֲעִתיִדים ַלּיֹום ַהּזֶה ְלִהּנֵָקם ֵמאֹיְֵביֶהם: 
(יד) ָהָרצִים ֹרכְֵבי ָהֶרכֶׁש ָהֲאַחׁשְְּתָרנִים יָצְאּו ְמבָֹהִלים ּוְדחּופִים ִּבדְַבר ַהֶּמֶל וְַהָּדת נְִּתנָה ְּבׁשּוׁשַן ַהִּביָרה: (טו) (הקהל קורא בקול) 
ּוָמְרֳּדכַי יָצָא ִמִּלפְנֵי ַהֶּמֶל ִּבלְבּוׁש ַמְלכּות ְּתכֵֶלת וָחּור וֲַעֶטֶרת זָָהב ּגְדֹוָלה וְַתכְִרי ּבּוץ וְַאְרּגָָמן וְָהִעיר ׁשּוׁשָן צֲָהָלה וְׂשֵָמָחה: 
(טז) ַלּיְהּוִדים ָהיְָתה אֹוָרה וְׂשְִמָחה וְׂשָׂשן וִיָקר: (יז) ּוְבכָל ְמִדינָה ּוְמִדינָה ּוְבכָל ִעיר וִָעיר ְמקֹום ֲאׁשֶר ּדְַבר ַהֶּמֶל וְָדתֹו ַמּגִיַע 

ׂשְִמָחה וְׂשָׂשֹון ַלּיְהּוִדים ִמׁשְֶּתה וְיֹום טֹוב וְַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ִמְתיֲַהִדים ּכִי נָפַל ּפַַחד ַהּיְהּוִדים ֲעֵליֶהם: 

אורה ושמחה
אותה עת שבה נקראו הסופרים, הכתבנים, לכתוב את הפקודה 
את  הזכרנו  כבר  סיון.  חודש  השלישי  החודש  היא  החדשה, 
החשיבות של המספר שלוש הן במגילה והן במקרא בכלל. על פי 
המסורת, בחודש השלישי לצאת ישראל ממצרים ניתנה התורה 
ואיננו  המלך  איננו  הפקודה  את  הפעם  שנותן  מי  סיני.  הר  על 
מרדכי  של  מצוותו  מרדכי.  ציוה  אשר  ככל  אלא  התלוי,  המן 
רצה לכל רחבי הממלכה והתיאור כאן דומה לתיאור של המלך 
אחשורוש שבתחילת המגילה מהודו ועד כוש שבע ועשרים 
ומאה מדינה (127). מרדכי כותב ושולח את הפקודה החדשה 
על ידי הרצים, הדוורים של אותם ימים, הסוסים רוכבי הרכש 
האחשתרנים בני הרמכים. אותם רצים היו, כנראה, רכובים על 
מרכבות קלות הרתומות לסוסי דואר מלכותיים מהירים. מעתה 
על  ולעמוד  להקהל  ועיר  עיר  בכל  ליהודים  הרשות  ניתנת 
הרבות  המדינות  בכל  אחד  ביום  להיעשות  אמור  זה  כל  נפשם. 
חודש  הוא  שנים-עשר  לחודש  בשלושה-עשר  שבממלכה 
אדר. זהו למעשה מועדו המקורי של חג הפורים, שלושה עשר 
המלך  פקודת  לפי  ודחופים  מבוהלים  הרצים  יוצאים  כך  באדר. 

והדת, החוק, נתנה בשושן הבירה.  

המגילה מרחיבה את התיאור של הכבוד שזכה לו מרדכי, לבוש 
לראשו,  זהב  כתר  גדולה,  זהב  ועטרת  וחור  תכלת  מלכות 
ותכריך בוץ וארגמן, לבוש העשוי מבדים יקרים ביותר. זהו תיאור 
המנוגד לתיאורי האבלות של מרדכי אשר לבש שק ואפר וזעק 
זעקה גדולה ומרה (פרק ד') כאשר נודע לו דבר הגזרה. העיר 
שושן צהלה ושמחה, זהו הניגוד של העיר שושן נבוכה כאשר 

על  העיר  כי  לכך,  עדים  אנו  שוב  היהודים.  על  הגזרה  נתקבלה 
כל יושביה הגויים, שהייתה עצובה באבלם של היהודים, צוהלת 
בשמחתם של היהודים. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון 
ויקר הוא הניגוד של הנאמר לעיל (פרק ד') אבל גדול ליהודים 
מתארת  המגילה  לרבים.  יוצע  ואפר  שק  ומספד  ובכי  וצום 
את השמחה הפורצת בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר עם 
הגעתו של דבר המלך למקום, שמחה וששון ליהודים משתה 
ויום טוב. גם היהודים אינם חורגים ממנהג המקום וחוגגים את 
ניצחונם במשתה היין. זו אולי הסיבה שמצווה לשתות יין בפורים. 
במקביל לשמחת הגויים בשושן עם היהודים, רבים מעמי הארץ 
המקרא  חוקרי  מתייהדים.  עתה,  עליהם,  פחד  נפל  אשר 
מצביעים על המונח מתייהדים כמונח יחידאי במקרא ולכן יש 
עושים  השני -  מתגיירים.  האחד -  אפשריים.  פירושים  כמה  לו 
מתייחדים,  השלישי -  הנקמה.  מן  ייפגעו  שמא  כיהודים  עצמם 

דהיינו מצטרפים ליהודים ולאמונת הייחוד, המונותיאיזם.

היהודים מקבלים רשות לעמוד 
על נפשם, כהגנה עצמית או 

כמסע נקמה?
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(א) ּוִבׁשְנֵים ָעׂשָר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ִּבׁשְלֹוׁשָה ָעׂשָר יֹום ּבֹו ֲאׁשֶר ִהּגִיַע ּדְַבר ַהֶּמֶל וְָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות ַּבּיֹום  

נְִקֲהלּו  (ב)  ְּבׂשנְֵאיֶהם:  ֵהָּמה  ַהּיְהּוִדים  יִׁשְְלטּו  ֲאׁשֶר  הּוא   וְנֲַהפֹו ָּבֶהם  ִלׁשְלֹוט  ַהּיְהּוִדים  אֹיְֵבי  ׂשְִּברּו  ֲאׁשֶר 
ַהּיְהּוִדים ְּבָעֵריֶהם ְּבכָל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֳאַחׁשְוֵרֹוׁש ִלׁשְַח יָד ִּבְמַבְקׁשֵי ָרָעָתם וְִאיׁש א ָעַמד ִלפְנֵיֶהם ּכִי נָפַל 
ּפְַחָּדם ַעל ּכָל ָהַעִּמים: (ג) וְכָל ׂשֵָרי ַהְּמִדינֹות וְָהֲאַחׁשְַּדְרּפְנִים וְַהּפַחֹות וְעֹׂשֵי ַהְּמָלאכָה ֲאׁשֶר ַלֶּמֶל ְמנַּׂשְִאים ֶאת ַהּיְהּוִדים ּכִי 
נָפַל ּפַַחד ָמְרֳּדכַי ֲעֵליֶהם: (ד) ּכִי גָדֹול ָמְרֳּדכַי ְּבֵבית ַהֶּמֶל וְׁשְָמעֹו הֹוֵל ְּבכָל ַהְּמִדינֹות ּכִי ָהִאיׁש ָמְרֳּדכַי הֹוֵל וְגָדֹול: (ה) וַּיַּכּו 
ַהּיְהּוִדים ְּבכָל אֹיְֵביֶהם ַמּכַת ֶחֶרב וְֶהֶרג וְַאְבָדן וַּיֲַעׂשּו ְבׂשנְֵאיֶהם ּכְִרצֹונָם: (ו) ּוְבׁשּוׁשַן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהּיְהּוִדים וְַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות 
ִאיׁש: (ז) וְֵאת ּפְַרׁשַנְָּדָתא וְֵאת ַּדְלפֹון וְֵאת ַאְסּפָָתא: (ח) וְֵאת ּפֹוָרָתא וְֵאת ֲאַדְליָא וְֵאת ֲאִריָדָתא: (ט) וְֵאת ּפְַרַמׁשְָּתא וְֵאת ֲאִריַסי 
וְֵאת ֲאִרַדי וְֵאת וַיְזָָתא: (י) ֲעׂשֶֶרת ְּבנֵי ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא צֵֹרר ַהּיְהּוִדים ָהָרגּו ּוַבִּבּזָה א ׁשְָלחּו ֶאת יָָדם: (יא) ַּבּיֹום ַההּוא ָּבא ִמְסּפַר 
ַהֲהרּוגִים ְּבׁשּוׁשַן ַהִּביָרה ִלפְנֵי ַהֶּמֶל: (יב) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה ְּבׁשּוׁשַן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהּיְהּוִדים וְַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש 

וְֵאת ֲעׂשֶֶרת ְּבנֵי ָהָמן ִּבׁשְָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶמה ָעׂשּו ּוַמה ּׁשְֵאָלֵת וְיִּנֵָתן ָל ּוַמה ַּבָּקׁשֵָת עֹוד וְתֵָעׂש:

לא לביזה
השניים-עשר,  בחודש  שלושה-עשר  הוא  המועד  כאמור, 
חודש אדר. כאשר הגיעה פקודת המלך לכל מקום שברו אויבי 
היהודים לשלוט בהם, פסקו האויבים לרדות ביהודים ונהפוך 
הוא, מעתה ישלטו היהודים המה בשונאיהם. כאשר הגלגל 
מתהפך, הוא עושה זאת במהירות וראוי לזכור זאת תמיד. כשם 
גם  מבחינתו,  נשלטת  בלתי  במהירות  מתרחשת  המן  שמפלת 
נפל  כי  ומוחצת,  מהירה  שונאיהם  על  היהודים  התקוממות 
עתה  שעד  החנפנים,  המלך  פקידי  כל  העמים.  כל  על  פחדם 
ומשבחים  מרוממים  ליהודים,  מנשאים  המן,  פנכת  את  ליחכו 
מאהבת  לא  עליהם.  מרדכי  פחד  שנפל  מפני  מדוע?  אותם. 
רבה  עוצמה  צבר  שמרדכי  מפני  ממנו.  הפחד  מן  אלא  מרדכי 
עשרים  מאה  בכל  המדינות,  בכל  הולך  ושמעו  המלך  בבית 
הרב  ההרג  על  וגדול.  הולך  והוא  עליו  שומעים  המדינות  ושבע 
בגויים, הנזכר במגילה, אין להרחיב את הדיבור, בין שהוא נחשב 
על  לשמוח.  שלא  ובוודאי  עליו,  להצטער  יש  שלא,  ובין  צודק 
לא  בביזה  כי  לשמוח,  צריך  היהודי  העם  אחת  חשובה  עובדה 
יש  צודקת  מלחמה  בעתות  גם  הדבר,  שקשה  אף  ידם.  שלחו 
מתרשם  איננו  מצידו,  המלך  נוקשים.  מוסר  כללי  על  לשמור 
אסתר  את  לרצות  שמבקש  וכמי  נתיניו,  של  ההרוגים  ממספר 
הוא שואל שוב מה שאלתך ויינתן, ומה בקשתך עוד ותעש. 

כאילו לא די בשפיכות הדמים שהתרחשה עד כה. 

מדוע חוזרת ומדגישה המגילה 
שהיהודים לא בזזו את אויביהם?

חייך ויחייך לך העולם כולו.

בשעה של הנאה 
יש מעין שמחת הנצח.
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(יג) וַּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב יִּנֵָתן ּגַם ָמָחר ַלּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ְּבׁשּוׁשָן ַלֲעׂשֹות ּכְַדת ַהּיֹום וְֵאת ֲעׂשֶֶרת  
ְּבנֵי ָהָמן יְִתלּו ַעל ָהֵעץ: (יד) וַֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלֵהָעׂשֹות ּכֵן וִַּתּנֵָתן ָּדת ְּבׁשּוׁשָן וְֵאת ֲעׂשֶֶרת ְּבנֵי ָהָמן ָּתלּו: (טו) 
וַּיִָּקֲהלּו ַהּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ְּבׁשּוׁשָן ּגַם ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר וַּיַַהְרגּו ְבׁשּוׁשָן ׁשְלׁש ֵמאֹות ִאיׁש ּוַבִּבּזָה 
א ׁשְָלחּו ֶאת יָָדם: (טז) ּוׁשְָאר ַהּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ִּבְמִדינֹות ַהֶּמֶל נְִקֲהלּו וְָעמֹד ַעל נַפְׁשָם וְנֹוַח ֵמאֹיְֵביֶהם וְָהֹרג ְּבׂשנְֵאיֶהם ֲחִמּׁשָה 
וְׁשְִבִעים ָאֶלף ּוַבִּבּזָה א ׁשְָלחּו ֶאת יָָדם: (יז) ְּביֹום ׁשְלׁשָה ָעׂשָר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר וְנֹוַח ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָר ּבֹו וְָעׂשה אֹתֹו יֹום ִמׁשְֶּתה 
וְׂשְִמָחה: (יח) וְַהּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ְּבׁשּוׁשָן נְִקֲהלּו ִּבׁשְלׁשָה ָעׂשָר ּבֹו ּוְבַאְרָּבָעה ָעׂשָר ּבֹו וְנֹוַח ַּבֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ּבֹו וְָעׂשה אֹתֹו יֹום ִמׁשְֶּתה 
וְׂשְִמָחה: (יט) ַעל ּכֵן ַהּיְהּוִדים ַהּפְָרזִים ַהּיׁשְִבים ְּבָעֵרי ַהּפְָרזֹות עֹׂשִים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ׂשְִמָחה ּוִמׁשְֶּתה וְיֹום טֹוב 
 ּוִמׁשְלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו: (כ) וַּיִכְּתֹב ָמְרֳּדכַי ֶאת ַהּדְָבִרים ָהֵאֶּלה וַּיִׁשְַלח ְספִָרים ֶאל ּכָל ַהּיְהּוִדים ֲאׁשֶר ְּבכָל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל
ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ַהְּקרֹוִבים וְָהְרחֹוִקים: (כא) ְלַקּיֵם ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות עֹׂשִים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר וְֵאת יֹום ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ּבֹו 
ְּבכָל ׁשָנָה וְׁשָנָה: (כב) ּכַּיִָמים ֲאׁשֶר נָחּו ָבֶהם ַהּיְהּוִדים ֵמאֹויְֵביֶהם וְַהחֶֹדׁש ֲאׁשֶר נְֶהּפַ ָלֶהם ִמּיָגֹון ְלׂשְִמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב 
ַלֲעׂשֹות אֹוָתם יְֵמי ִמׁשְֶּתה וְׂשְִמָחה ּוִמׁשְלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹונִים: (כג) וְִקֵּבל ַהּיְהּוִדים ֵאת ֲאׁשֶר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות 

וְֵאת ֲאׁשֶר ּכַָתב ָמְרֳּדכַי ֲאֵליֶהם:

לכידות חברתית וצדקה
המגילה  הדיבור.  את  להרחיב  אין  המן  בני  עשרת  תליית  על  גם 
עוון  נפקד  שמא  או  אשמה,  הייתה  בהם  גם  אם  מבארת  איננה 
משמע  מחר,  הרשע.  עם  הצדיק  ונספה  הבנים,  על  האבות 
באויבים  ההרג  נמשך  עדיין  אדר  לחודש  שבארבעה-עשר 
הנקמה,  בצד  החג.  קיום  למועד  השלכה  יש  זה  לעניין  בשושן. 
הערכים הנעלים ביותר והוא: ההימנעות מן הביזה  מופיע אחד 
"ָחָטא  נאמר  עכן,  פרשת  כמו  קודמים,  במקרים  שלל.  ולקיחת 
יִׂשְָרֵאל וְגַם ָעבְרּו ֶאת ּבְִריתִי ֲאׁשֶר ִצּוִיתִי אֹותָם וְגַם לְָקחּו ִמן ַהֵחֶרם 
וְגַם ּגָנְבּו וְגַם ּכֲִחׁשּו" (יהושע, ז׳, 11). עובדה זאת המיטה אסון על 
ישראל במלחמת העי. הדברים באים בניגוד לפקודתו של המן, 
הנזכרת בפרק ג', להשמיד להרוג ולאבד... ושללם לבוז. לעניין 
הכלכלי הייתה משמעות לא מעטה במלחמה, ממש כמו בימינו. 
המן קונה את הרשות לפגוע ביהודים מאת המלך תמורת עשרת 
אלפים כיכר כסף. מניין יממן את העלות העצומה של מזימתו? 
מרכוש היהודים בעצמם. תופעות מחרידות כאלו כבר ראינו אצל 
כי  נראה  כך  זכרם.  יאבד  המודרנים,  היהודים  שבצוררי  הגרועים 
בית מדרשו של המן עדיין חי ובועט גם בימינו אנו. מאידך, מרדכי 
אף הוא נופל לנוסחה זאת. בפרק ח' הוא מצווה באותו הנוסח 
המרושע של המן להשמיד להרוג ולאבד... ושללם לבוז. ואף 
על פי כן אין היהודים  שולחים ידם בביזה. פעמיים נזכר במגילה 
ושללם לבוז. וכנגד זאת, שלוש פעמים נזכר ובביזה לא שלחו 
ידם. זהו לקח עצום, בעיקר למי שנאלץ לצאת למלחמה, לשמור 
המטרות  מן  שאינם  מרווחים  ליהנות  ולא  שבו  האנוש  צלם  על 
היא  המטרה  אם  ההתקוממות.  או  המלחמה  של  ההכרחיות 

הצלה, הרי שיש לדבוק אך ורק בה. 

באדר  בשלושה-עשר  החל  היהודים  של  ההתקוממות  יום 
ליום  אותו  ועשו  הנקמה,  מעשה  נחו  בו,  ארבעה-עשר  וביום 

בכל  מתקיימת  פורים  חגיגת  כי  נקבע,  מכאן  ושמחה.  משתה 
יום הארבעה-עשר בחודש אדר. לעומת יתר היהודים שבממלכה 
הרחבה, התקוממו היהודים שבשושן הבירה גם בשלושה-עשר 
זאת,  בו.   בחמישה-עשר  רק  מכך  וחדלו  בארבעה-עשר,  וגם 
לפי בקשתה של אסתר מן המלך להימנע מהפסקת אש, לתת 
ליהודים לנצח ולאפשר את המשך ההתקוממות בשושן הבירה 
כי  נקבע  וכאן  פורים,  שושן  המונח  צמח  מכן  נוסף.  יום  למשך 
היהודים היושבים בערי הפרזות, בערים הפתוחות, ללא חומה, 
חג.  של  ליום  אדר,  לחודש  הארבעה-עשר  יום  את  עושים 
איש  מנות  ומשלוח  טוב  יום  ומשתה  שמחה  החג  של  טיבו 
הנושא  מרדכי,  ימינו.  עד  החג  מאפייני  הם  אלו  ואכן,  לרעהו. 
המלך,  בטבעת  לחתום  והרשאי  המלך,  בחצר  הבכירה  במשרה 
של  המדויקים  המועדים  עניין  את  האלה,  הדברים  את  כותב 
כל  אל  אגרות,  ספרים,  שולח  הוא  השונות.  בערים  החג  ציון 
מרדכי  כאן  והרחוקים.  הקרובים  בממלכה,  אשר  היהודים 
נעשה לא רק פקיד בכיר, אלא גם מנהיג דתי של היהדות באותה 
העת ומנהיג יהודי בעל שיעור קומה היסטורי. הוא קובע במעשה 
עושים...  להיות  עליהם  לקיים  לדורות,  פורים  חגיגת  את  זה 
כל שנה ושנה. בעצם מאז ועד ימינו, משך 2,500 שנה בקירוב 
נמשכת המסורת. כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, 
על פי הימים שבהם פסקה ההתקוממות, דהיינו ארבעה-עשר 
לשמוח  המנהג  את  בכתובים  מעגן  הוא  בחודש.  וחמישה-עשר 
ולשלוח מנות. כאן ישנה תוספת בעלת ערך חברתי חשוב ביותר 
חלקו  מנת  גם  להיות  צריכה  השמחה  לאביונים.  מתנות  והיא 
של הדך והנחשל, ואין לשכוח אותו אגב שכרות הניצחון. המגילה 
החלו  זה  ומרגע  היהודים  קבלו  מרדכי  פקודת  את  כי  מציינת 

לעשות, לקיים אותה, כפי שכתב מרדכי אליהם. 
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(כד) ּכִי ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאגָגִי צֵֹרר ּכָל ַהּיְהּוִדים ָחׁשַב ַעל ַהּיְהּוִדים ְלַאְּבָדם וְִהּפִיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ְלהָֻּמם  

ַעל  ַהּיְהּוִדים  ַעל  ָחׁשַב  ֲאׁשֶר  ָהָרָעה  ַמֲחׁשְַבּתֹו  יָׁשּוב  ַהֵּספֶר  ִעם  ָאַמר   ַהֶּמֶל ִלפְנֵי  ּוְבבָֹאּה  (כה)  ּוְלַאְּבָדם: 
ֹראׁשֹו וְָתלּו אֹתֹו וְֶאת ָּבנָיו ַעל ָהֵעץ: (כו) ַעל ּכֵן ָקְראּו ַלּיִָמים ָהֵאֶּלה פּוִרים ַעל ׁשֵם ַהּפּור ַעל ּכֵן ַעל ּכָל 
ּדְִבֵרי ָהִאּגֶֶרת ַהּזֹאת ּוָמה ָראּו ַעל ּכָכָה ּוָמה ִהּגִיַע ֲאֵליֶהם: (כז) ִקּיְמּו וְִקְּבלּו ַהּיְהּוִדים ֲעֵליֶהם וְַעל זְַרָעם וְַעל ּכָל ַהּנְִלוִים ֲעֵליֶהם 
וְא יֲַעבֹור ִלְהיֹות עֹׂשִים ֵאת ׁשְנֵי ַהּיִָמים ָהֵאֶּלה ּכִכְָתָבם וְכִזְַמּנָם ְּבכָל ׁשָנָה וְׁשָנָה: (כח) וְַהּיִָמים ָהֵאֶּלה נִזְּכִָרים וְנֲַעׂשִים ְּבכָל ּדֹור 
וָדֹור ִמׁשְּפָָחה ּוִמׁשְּפָָחה ְמִדינָה ּוְמִדינָה וְִעיר וִָעיר וִיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה א יַַעְברּו ִמּתֹו ַהּיְהּוִדים וְזִכְָרם א יָסּוף ִמּזְַרָעם: (כט) 
וִַּתכְּתֹב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה ַבת ֲאִביַחיִל ּוָמְרֳּדכַי ַהּיְהּוִדי ֶאת ּכָל ּתֶֹקף ְלַקּיֵם ֵאת ִאּגֶֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּׁשֵנִית: (ל) וַּיִׁשְַלח ְספִָרים ֶאל 
ּכָל ַהּיְהּוִדים ֶאל ׁשֶַבע וְֶעׂשְִרים ּוֵמָאה ְמִדינָה ַמְלכּות ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ּדְִבֵרי ׁשָלֹום וֱֶאֶמת: (לא) ְלַקּיֵם ֵאת יְֵמי ַהּפִֻרים ָהֵאֶּלה ִּבזְַמּנֵיֶהם 
(לב) ּוַמֲאַמר  ּכֲַאׁשֶר ִקּיַם ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדכַי ַהּיְהּוִדי וְֶאְסֵּתר ַהַּמְלּכָה וְכֲַאׁשֶר ִקּיְמּו ַעל נַפְׁשָם וְַעל זְַרָעם ּדְִבֵרי ַהּצֹמֹות וְזֲַעָקָתם: 

ֶאְסֵּתר ִקּיַם ּדְִבֵרי ַהּפִֻרים ָהֵאֶּלה וְנִכְָּתב ַּבֵּספֶר:

ימי הפורים בכל דור ודור
כפי  הפרשה  תיאור  קבלת  את  גם  היהודים  מאשרים  כאמור, 
שכותב אותה מרדכי. הפסוקים הבאים מיוחדים לתיאור זה. הוא 
פותח במזימתו של המן. בפעם האחרונה בה נזכר המן במגילה 
מקפיד המחבר לציין את תיאורו המלא המן בן המדתא האגגי 
המחבר  וכוונת  כל,  המילה  את  להדגיש  יש  היהודים.  כל  צורר 
לרמוז שכולנו בסירה אחת. הוא מתאר את מחשבת המן להשמיד 
במהומה  להמיתם  שמשמעו  ולאבדם,  להומם  היהודים  את 
ובסערה גדולה. מרדכי מספר בקיצור נמרץ כי בבואה של אסתר 
לפני המלך הצליחה להפוך את הגזרה על ראשו של המן. הוא 
פורים  האלה  לימים  קראו  החג,  של  השם  מקור  את  מסביר 
על שם הפור. מכאן ואילך קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל 
זרעם ועל כל הנלווים אליהם לקיים את החג. כל הנלווים הם 
כנראה כל אותם שאינם מזרע ישראל, אך הם קרובים ליהודים 
הימים  מתקיימים  כאן,  המתואר  פי  על  בשמחתם.  ושותפים 
מן  יעברו  לא  הכלל,  מן  יוצא  ללא  ישראל  תפוצות  בכל  האלה 
היהודים וזכרם לא יסוף, יפסק, מזרעם. מכאן למדו החוקרים, 
כי המגילה נכתבה שנים לאחר ההתרחשות ויש כאן כבר תיעוד 
וחמש  כאלפיים  לאחר  כיום,  דורות.  במשך  לחגוג  המנהג  של 
המחברים  צדקו  אכן  כי  ולומר  להוסיף  רשאים  אנו  שנה,  מאות 
בכך, שחג פורים לא פסק מישראל, גם לאחר הטראומות הבלתי 

נתפסות, כמו חורבן הבית והשואה. 

אמנם  היהודי,  ומרדכי  אביחיל  בת  המלכה  אסתר  ותכתוב 
גם  יחדיו  שניהם  אך  בממלכה,  ציבורית  משרה  בעלי  שניהם 
איגרת  את  לקיים  בשנית  מודיעים  ושניהם  יהודיים  מנהיגים 
ונראה  ואיש,  אישה  מנהיגים  היהודית  הקהילה  את  הפורים. 
ההודעות  מלבד  לאישה.  קדימות  מעניקה  אף  שהמגילה  כאן 

שלום  דברי  גם  מרדכי  שולח  היהודים,  אל  שנשלחות  החגיגיות 
נהגו  כך  וקיים,  מתמיד  כדבר  הביטוי  את  המפרשים  יש  ואמת. 
צודקות,  טענות  המפרשים:  יש  הימים.  באותם  אגרות  לפתוח 
האלה.  הפורים  ימי  את  לקיים  לדורות  פורים  קביעת  בזכות 
ימי הפורים אינם שמחה ומשתה בלבד, אלא קודמים להם דברי 
הצומות וזעקתם. השמחה מקבלת את משמעותה רק לאור 
קודם  מצוינת  אסתר  תענית  ואכן  לה.  הקודמים  והכאב  הצער 
דברי  את  לקיים  אסתר  מאמר  לפי  זאת  כל  הגדולה.  לחגיגה 

הפורים. 

דלפון עליז, שם את כולם בכיס.

מה מקומה של אסתר, כאישה 
הקובעת פסק הלכה חדש 

לדורות?
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לאחר כל הפרשה הזאת, מסתבר כי מעמדו של המלך אחשורוש 
נתחזק ועל כן הוא מטיל מס על הארץ ואיי הים. המדובר ככל 
היו  היוונים  ביוונים.  מאוכלסים  שהיו  האיגאי  הים  באיי  הנראה 
המלחמות  ובאחת  הפרסית  הממלכה  של  המושבעים  אויביה 
פרשת  כל  כי  לנו,  מודיעה  המגילה  מפלה.  לאחשורוש  הנחילו 
ופרס,  מדי  למלכי  הימים  דברי  בספר  כתובה  מרדכי  גדולת 
של  העצומה  האימפריה  של  הממלכה,  של  ההיסטוריה  בספרי 

אותה העת. 

ציבורית  משרה  בעל  למלך,  משנה  מרדכי  של  היותו  מלבד 
ממלכתית רמת דרג, הוא גם מנהיג יהודי, גדול ליהודים ורצוי 
לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. המגילה 
מציגה לפנינו תיאור אידיאלי של מנהיג יהודי. מנהיג בעל שיעור 
אחיו  על  ומקובל  רצוי  אחיו,  לרוב  רצוי  ליהודים.  גדול  קומה, 
המרובים, ולא כפי שמקובל לחשוב, שהוא מקובל על הרוב ולא 
טוב  דורש  היהודים,  של  האינטרסים  לקידום  דואג  כולם;  על 
לעמו, ולא לעצמו בלבד. לבסוף, דובר שלום, וקודם לכן נזכר גם 
שהוא דובר אמת, לכל הדורות הבאים אחריו, לכל זרעו. המגילה 
מעניקה חשיבות היסטורית רבה לפועלו של מרדכי בכך שהציל 
נצח  את  היהודי,  הקיום  המשכיות  וִאפשר  מכיליון  היהודים  את 

ישראל. 

(א) וַּיָׂשֶם ַהֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש ַמס ַעל ָהָאֶרץ וְִאּיֵי ַהּיָם: (ב) וְכָל ַמֲעׂשֵה ָתְקּפֹו ּוגְבּוָרתֹו ּופָָרׁשַת ּגְדַֻּלת ָמְרֳּדכַי  

ֲאׁשֶר ּגְִּדלֹו ַהֶּמֶל ֲהלֹוא ֵהם ּכְתּוִבים ַעל ֵספֶר ּדְִבֵרי ַהּיִָמים ְלַמְלכֵי ָמַדי ּופָָרס: (ג) (הקהל קורא בקול) ּכִי ָמְרֳּדכַי 
ַהּיְהּוִדי ִמׁשְנֶה ַלֶּמֶל ֲאַחׁשְוֵרֹוׁש וְגָדֹול ַלּיְהּוִדים וְָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו וְדֵֹבר ׁשָלֹום ְלכָל זְַרעֹו: 

דורש טוב ודובר שלום

כיצד מתארת המגילה בסופה את 
אישיותו של מרדכי, והאם יש כאן 

מודל רצוי?

אחרי החג נותרים עם החובות 
והכביסה המלוכלכת.

רצונך לגנוב את הענבים 
או לריב עם שומר הכרם?
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ֶאת  ָהָרב  ָהעֹוָלם.   ֶמֶל ֱאֵהינּו  ה'  ַאָּתה   ָּברּו
ִריֵבנּו. וְַהָּדן ֶאת ִּדינֵנּו. וְַהּנֹוֵקם ֶאת נְִקָמֵתנּו. וְַהְמׁשֵַּלם 
 ּגְמּול ְלָכל אֹויְֵבי נְַפׁשֵנּו. וְַהּנְִפָרע ָלנּו ִמּצֵָרינּו. ָּברּו
ַאָּתה ה'. ַהּנְִפָרע ְלַעּמֹו יִׂשְָרֵאל ִמָּכל צֵָריֶהם. ָהֵאל 

ַהּמֹוׁשִיַע.

ׁשֹוׁשַּנַת יֲַעקֹב צֲָהָלה וְׂשֵָמָחה ִּבְראֹוָתם יַַחד ְּתֵכֶלת 
ּדֹור  ְּבָכל  וְִתְקוָָתם  ָלנֶצַח.  ָהיִיָת  ְּתׁשּוָעָתם  ָמְרְּדָכי. 
וָדֹור. ְלהֹוִדיַע ׁשֶָּכל קֹוֶי א יֵבֹׁשּו. וְא יִָּכְלמּו ָלנֶצַח 
 ָארּור ָהָמן ֲאׁשֶר ִּבֵקׁש ְלַאְּבִדי. ָּברּו .ָּכל ַהחֹוִסים ָּב
ָמְרְּדַכי ַהּיְהּוִדי. ֲארּוָרה זֶֶרׁש ֵאׁשֶת ַמְפִחיִדי. ְּברּוָכה 
ָּכל  ְּברּוִכים  ָהְרׁשִָעים.  ָּכל  ֲארּוִרים  ַּבֲעִדי.  ֶאְסֵּתר 

ַהּצִַּדיִקים. וְגַם ַחְרבֹונָה זָכּור ַלּטֹוב.

הברכות 
שלאחר קריאת המגילה
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משנכנס אדר
מילים: מן המקורות

לחן: עממי חסידי

משנכנס אדר
מרבין בשמחה.

חייב אדם לבסומי
עד דלא ידע

תן כתף
מילים: אביגדור המאירי

לחן: מרדכי זעירא

תן כתף, עצום את העיניים,
פורים לנו נשכח את הכל.

יש לך כאב, רמסהו ברגלים,
פתח את פיך ושירה בקול:

הה הה, הה הה, חפצנו נבצע,
נראה, נראה, נסים ונפלאות.

הה הה, הה הה, כולנו נשתגע
נשיר נרקוד על אף כל הצרות. 

יום טוב לנו
מילים: לוין קיפניס

לחן: עממי

יום טוב לנו
חג פורים הוא חג גדול

יחד כולנו
נצאה במחול.

ברעשן נרעיש בקול
רש רש נסתובבה!

היום פורים, מחר יום חול
רש רש נסתובבה!

רש רש, רש רש
היום פורים, מחר יום חול

רש רש, רש רש
נצאה במחול.

חג פורים
מילים: לוין קיפניס

לחן: עממי

חג פורים, חג פורים,
חג גדול ליהודים!
מסכות, רעשנים,
שירים וריקודים!

הבה נרעישה:
רש רש רש!

הבה נרעישה:
רש רש רש!

הבה נרעישה:
רש רש רש!

ברעשנים!

חג פורים, חג פורים,
זה אל זה שולחים מנות.

מחמדים, ממתקים,
מותק מיגדנות.
הבה נרעישה...

ששון ויקר
מילים: מן המקורות

לחן: נורית הירש

ומרדכי יצא מלפני המלך
בלבוש מלכות ועטרת זהב,
ומרדכי יצא מלפני המלך

והעיר שושן צהלה ושמחה.

ליהודים היתה אורה ושמחה,
אורה ושמחה וששון ויקר.

ליהודים היתה אורה ושמחה,
אורה ושמחה וששון ויקר.

כשהרבי מזמר
מילים ולחן: עממי

כשהרבי מזמר
כשהרבי מזמר

מזמרים החסידים
מזמרים החסידים

יבה בה בה בם...

וכשהרב צוחק
וכשהרב צוחק

צוחקת כל החבריה
צוחקת כל החבריה

חה חה חה חה חה...
צוחקת כל החבריה.

וכשהרב בוכה
כשהרב בוכה

בוכים אז כל החסידים
בוכים אז כל החסידים

טרה לה לה לה...
בוכים אז כל החסידים.

אני פורים
מילים: לוין קיפניס

לחן: נחום נרדי

אני פורים, אני פורים
שמח ומבדח.

הלא רק פעם בשנה
אבוא להתארח.

לה לה לה...

רבי פורים, רבי פורים
אמור נא לי מדוע.

מדוע לא יחול פורים
פעמיים בשבוע

לה לה לה...

הידד פורים, הידד פורים
הכו תוף ומצילתיים.
הו מי יתן ובא פורים

לחודש לחודשיים.
לה לה לה...



משחק פורים
מילים: לוין קיפניס

לחן: נחום נרדי

ציל, ציל, צליל
מצנפת לי וגדיל,

אל יקום איש ממקומו,
משחק פורים מתחיל.

אחת, שתיים, שלוש
אני אחשוורוש,

שרביט זהב לי ביד
וכתר על הראש.

לכולנו, לכולנו
כתר על הראש,
כל אחד מאתנו
הוא אחשוורוש.

מלכה אסתר אני
וזר זהב יש לי,

יודעים אתם מי דודי?
מרדכי היהודי.

לכולנו, לכולנו
על ראשנו זר,

כל אחת מאתנו
היא מלכה אסתר.

אני הוא מרדכי,
תכלת בגדי.

אזני המן ורעשנים
הבאתי לילדי.

וגם אני אשיר
הבאתי סוס אביר,
את מרדכי היהודי

ארכיב ברחוב העיר. 

שושנת יעקב
מילים: מן המקורות
לחן: ידידיה אדמון

שושנת יעקב
צהלה ושמחה
בראותם יחד

תכלת מרדכי.

תשועתם
היתה לנצח

ותקוותם
בכל דור ודור.

ברוך מרדכי היהודי.

להודיע שכל
קוויך לא יבושו

ולא ייכלמו לנצח
כל החוסים בך.

ארור המן
אשר ביקש לאבדי

ברוך מרדכי היהודי.

ליצן קטן נחמד
מילים ולחן: שרה לוי תנאי

ליצן קטן נחמד
רוקד עם כל אחד.

ליצן קטן שלי
אולי תרקוד איתי?

אולי, אולי, אולי תרקוד איתי?
אולי, אולי, אולי תרקוד איתי? 

שיר המסכות
מילים: לוין קיפניס

לחן: נחום נרדי

זקן ארוך לי עד ברכיים
שפם ארוך לי אמתיים.

היש צוהלת ושמחה
כמוני מסכה חה חה
היש צוהלת ושמחה

כמוני מסכה.

קרניים לי קרני התיש
שיניים לי שיני הליש.

היש צוהלת ושמחה...

מלפני צמה עם סרט
מאחורי זנב תפארת.

היש צוהלת ושמחה...

ליצנים קטנים
מילים: אהרון שפי
לחן: יוסף ספיבק

ליצנים קטנים אנחנו
עליזים מאוד מאוד

מיגדנות היום שלחנו
ועתה נצא לרקוד.

לרקוד, לרקוד,
עתה נצא לרקוד.

ליצנים שמנים אנחנו
עגולים מאוד מאוד.

אוזני המן היום זללנו
וקשה לנו לרקוד.

לרקוד, לרקוד,
קשה לנו לרקוד.

ַמְרִּבין ְּבִׂשְמָחה
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המטרות
להציף  ומלמדת;  עשירה  רוחנית,  חג  חוויית  לקהילה  להעניק 
דיאלוג  לעודד  המגילה;  באמצעות  עכשוויות  חברתיות  סוגיות 
בקהילה;  ומשפחות  פרטים  בין  היכרות  לעודד  בקהילה;  בונה 
זהויות  בעלי  ופרטים  קבוצות  בין  שונים,  עולמות  בין  להפגיש 
המצוות  ניצול  תוך  החברתיים,  הקשרים  את  לחזק  שונות; 
החברתיות של פורים; להעשיר את הקהילה במסורות השונות 
יהודית  התחדשות  של  התפיסה  את  להדגים  בה;  הקיימות 
בקהילה הלכה למעשה; לגייס פעילים מתנדבים לקיום תכנית 

שנתית של חגים בקהילה.

המוזמנים
לאירוע זה מוזמן מגוון גדול, ככל האפשר, של פרטים וקבוצות 
מן הקהילה. רצוי לשלב בין גילאים שונים, כגון בני נוער וזקנים, 
לשלב בין חילונים לדתיים, בין עולים לוותיקים ועוד ככל שקיימים 
אירוע  מתקיים  רבים,  במקרים  נוספים.  ייחודיים  גוונים  בקהילה 
הקריאה  את  סיימו  הכנסת  שבבתי  לאחר  בקהילה״  ״מגילה 

ההלכתית ובאי בית הכנסת מצטרפים לבאי המרכז הקהילתי.

התכנית
אלה  להשלים  אמורים  שכולם  לתכנית,  מרכזיים  צירים  כמה 
את אלה: 1. קריאת מבחר קטעים מן המגילה, ולאו דווקא את 
כולה (סדר קריאה מקוצר מופיע באתר החברה למתנ"סים). 2. 
ידי  על  שייקבע  סדר  לפי  המשתתפים  ידי  על  תיעשה  הקריאה 
המנחה או העובד הקהילתי. 3. בין קטעי הקריאה, ניתן לעשות 
את הדברים הבאים: א. הוספת דברי קישור והסבר של המנחה, 
ומשמח.  מתאים  שיר  השמעת  ב.  לקהל.  פתוחות  שאלות  וכן 
ואכילת  טקסית  יין  שתיית  ד.  משחק.  וקטעי  אמנותי  מופע  ג. 
מעדנים. רצוי לפתוח את הערב בדברי ברכה של אישיות נכבדת 

מן הקהילה וכן בקידוש חגיגי (עמ' 29).

המנחה
והפעלה  שיתוף  מתוך  האירוע  את  להנחות  המנחה  תפקיד 
עליו  ומחבקת.  מזמינה  נינוחה,  חג  באווירת  הקהל,  של  מלאים 
למשנהו,  קריאה  קטע  בין  קישור  בדברי  פעולתו  את  למקד 
בשאלת שאלות פתוחות ובהזמנת התייחסויות מהקהל, בדברי 
חברתיות  סוגיות  בין  זיקה  ביצירת  וממוקדים,  קצרים  הסבר 
העולות מן המגילה לבין המציאות העכשווית ובהצגת הקוראים, 
האמנים והאח"מים (אם נוכחים באירוע) ובתודות (במידה שיש) 
ויחמיא לכל מי שתורם באופן פעיל. המנחה יהיה דינמי, יסתובב 
המשתתפים  את  יניע  אל-חוטי,  מיקרופון  עם  השולחנות  בין 
לקרוא, לשיר, להתייחס לשאלות ולהשתתף בדיאלוג הקהילתי. 
במקום גדול, כשיש רעש טבעי מסביב, על המנחה לחזור בקול 

רם ובקצרה על דברי המשתתפים בקהל. 

האולם
״ברוכים  שלט  ביותר,  חגיגי  באופן  האולם  את  לסדר  מומלץ 
מפות,  עטויי  שולחנות  נאים,  קיר  קישוטי  בכניסה,  הבאים״ 
בסופו  יין טוב (היין הזול נזרק  וכמובן  עשיר  כיבוד  פרחים, נרות, 
בחצי גורן ולהשאיר רחבה  של דבר). רצוי לסדר את השולחנות 
במרכז, למנחה האירוע, לזמר/ת ולאמנים. חשוב מאוד להעמיד 

מערכת הגברה באיכות טובה עם מיקרופונים אל-חוטיים. 

הקהל
בראש ובראשונה הקהל אמור לשמוח ולצאת מן הערב הזה עם 
תחושת חוויה רוחנית מעשירה ומלמדת. נציגים מן הקהל יקראו 
קטעים נבחרים מן המגילה. הקהל ישיב לשאלות הפתוחות של 
המנחה, יעלה שאלות משלו או יאמר אמירות החשובות בעיניו. 
עתיקות  מגילות  עם  בתחפושות,  להגיע  הקהל  את  לעודד  רצוי 
העברית  בקריאת  הקושי  בשל  מנות.  משלוח  ועם  שיש  במידה 
העתיקה של המגילה, רצוי להכין מראש את הקוראים ולהעביר 

אליהם את הקטעים המסוימים בהגדלה על דף מצולם. 

אמנים
נגינה, שירה בציבור, משחק, ריקוד ועוד אפשרויות רבות עומדות 
לרשות מארגן האירוע. הזמר/ת ישירו בין קטע קריאה למשנהו 
שירים  ואם  פורים  של  השירים  מאוצר  אם  רלוונטיים,  שירים 
חשוב  המשחק,  קטעי  לגבי  הדין  הוא   .(27-26 (עמ'  אחרים 
זו  האירוע.  של  המרכזי  הנושא  לבין  בינם  ענייני  קשר  שיימֵצא 
בפני  אותם  ולחשוף  הקהילה  מן  אמנים  להציג  ההזדמנות 
הקהילה. במקרה שמדובר בילדים, הרי שזו הזדמנות למשוך את 

משפחותיהם להשתתפות באירוע. 

משלוח מנות וצדקה
גם  הקהילתיים  הקשרים  לחיזוק  האירוע  את  לנצל  רצוי 
לאולם  בכניסה  גדול  סל  להניח  ניתן  מנות.  משלוח  באמצעות 
וכל אדם או משפחה יביאו עמם מנה אחת. ניתן להוסיף בתוכה 
של  צאתם  עם  הערב,  בסיום  שמח.  חג  ואיחולי  אישיים  פרטים 
המשתתפים, ייקח כל אחד מהם באופן אקראי מנה אחת. אפשר 
שהדבר יצמיח קשרים בין משפחות שטרם הכירו עד עתה. ניתן 
המשלוחים  כל  את  להעניק  התושבים,  בשיתוף  החלטה,  לקבל 

לצדקה, למשפחות נזקקות או למוסדות מתאימים. 
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קידוש לפורים
יעקב מעוז
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יְֵמי ַהּפִֻרים,
ַהָּבִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּגַם ַּבּׁשָנָה ַהּזֹאת.
זִָּכרֹון ְלַמֲעׂשֵי ַהּנְִפָלאֹות וְַהְּתׁשּועֹות,

 ׁשֶָעׂשִיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה,
ַעל יְֵדי ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ּוָמְרֳּדַכי ֶּבן יִָאיר.

ְּכׁשֶָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרׁשָע, ִּבֵּקׁש ְלַהׁשְִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד
ֶאת ָּכל ַהּיְהּוִדים ִמּנַַער וְַעד זֵָקן ַטף וְנָׁשִים ּוׁשְָלָלם לָבֹוז.

וְנְֶהַּפ ָלֶהם ִמּיָגֹון ְלׂשְִמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, 
ְלאֹוָרה ּוְלׂשָׂשֹון ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת.

וְנִזְֶּכה ְלַקּיֵם ֶאת יְֵמי ַהּפִֻרים ַהָּללּו ְּבָכל ׁשָנָה וְׁשָנָה ְּבַאֲהָבה ּוְבׁשָלֹום, 
ְּבִמׁשְלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוְבַמָּתנֹות ָלֶאְביֹונִים.
.ּוְמָבְרִכים אֹוָת ַעל ָּכל ֵאֶּלה ֲאנְַחנּו מֹוִדים ָל

ִּבְרׁשּות מֹורֹוַתי וְַרּבֹוַתי ַהְמסִֻּבים

ְלַחּיִים
ָּברּו ַאָּתה ה' ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהּגֶֶפן

ָאֵמן



מועדים לשירהמועדים לשירה
יעקב מעוז
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ׁשְגִיאֹות ִמי יִָבין

ָהָמן ִהִּפיל ּפּור ּובֹו נַָפל
ָאַמר לְִהּבָנֹות ְמחּוְרּבָנֶנּו.
ָסבַב ַהּגַלְּגַל וְָענְׁשֹו ּכַָפל

וְנֲַהפֹו הּוא יֹום ֵאידֵנּו.

זֶֶרׁש ָעָצה לֲַעׂשֹות לֹו ֵעץ
ּבְִהיֹותָּה ַמְעלָה ַעל ַהּגָל.

א ׁשֲִעָרה ׁשֶָהָמן ּבֹו יִּנֵָעץ
וְנֲַהפֹו הּוא ַמָּטה ַהּגַלְּגַל.

ּכִי ּכָ ָאַמר ֶהָחכָם ִמּכֹל
ַעל ַהְּמסֹובֵב ּבְדֶֶר כַָחׁש,

חֹוֵפר ּגּוָּמץ ָעמֹוק, ּבֹו יִּפֹול 
וְִאם א דָי, יִּׁשְכֶּנּו נָָחׁש.

ַמְסָקנָה ֵמֵאלֵיָה ִמתְּבֶַּקׁשֶת
קֹודֵם ַחׁשֹוב וְָהבֵן ַהּׁשִיָטה,

לְִפנֵי ׁשֶתְִפרֹוש ֶאת ָהֶרׁשֶת,
ּכִי ֶאְפׁשַר ׁשְַהּדָג הּוא ַאּתָה.

ִּבנְפֹל אֹויֵב  

מׁשֶה  ּובְנֵי  יִׂשְָרֵאל  ָאְמרּו  ּׁשִיָרה
ִמְריָם   וְֵרעֹותֶיָה   יְָצאּו   בְִמחֹת
לַּיְהּודִים   ָהיְתָה  ׂשְִמָחה   וְאֹוָרה
ַעד ׁשֶֹּלא יָדְעּו ּבֵין ּבְָרכֹות ּוְקלָלֹות

ַמלְָאכִים ּבְגִיל וּבְִרנָנָה ִהלְלּוהּו
ּוְצבָא ַהּׁשַָמיִם  ְמסֹוף וְַעד ֹראׁש.
ּבְִרִקיַע  עֻּזֹו   ּבְזְִמָרה   ׁשִּבְחּוהּו

וְָקָרא  זֶה ֶאל זֶה   וְָאַמר  ָקדֹוׁש.

והקב"ה,  ִחיל  ּוְרָעדָה  ָאֲחזּוהּו
ָאבֵל  וֲַחפּוי   ּכְיֹוׁשֵב  ּבְמחבֹוש.
ׂשְֵמִחים ּבְַמֶּפלֶת אֹויֵב ִאכְזבּוהּו

ּובְֲחַמת זַַעם ִהׁשְּבִית ּכָל ָמׂשֹוׂש.

ּבְרּוִאים ּבְַצלְִמי הֻׁשְָחתּו  ּבַזִיָרה
ּוַמֲעׂשֵה  יָדַי  טֹובְִעים  ּבְִמצֻלֹות.
ׁשִירֹות וְתִׁשְּבָחֹות  ָהיּו לִי לְזָָרא
וְַאּתֶם ּבִָאים לְַהְחנִיף ּולְַחּלֹות?!

וְא ָקַרב זֶה ֶאל זֶה ּכָל ַהּלָיְלָה...

גדּולה 

וְָהיָה ּכִי הגורל יְׂשְִמ לראש
ִהּׁשֶָמר ֶּפן תנהג  כאחשורוש,
שכל היוצא מפיו בעיניו קדוש

והוא ריק מכל מידות אנוש.

היה ּכְוַׁשְּתִי, אישה אמיצה בכנותה
שלא רק על המלך השיכור ָעוְתָה
כי את דבר יועציו הפוחזים ביזְתה

ולא חסה אף על  כתר מלכותה.

ואם גדּולה סיֵּפק לך הזמן,
היזהר ׁשֶָּמא תהיה זו כגדולת המן,

שראשיתו נִדְֶמה למלך כאהוב וכנאמן
ואחריתו נִבְָעט בחרפה לחּוצות שּושן.

היה כמרדכי שגורל עמו לא זנח
ואף לרגע מלבו לא נשכח

כי הוא משנה רק למלך נאלח
שמן העפר בא ואליו יילקח.

היה כאסתר שבדין קנתה גדולתה,
שחרפה מול המלך נפשה בשאלתה,

ואת עמה מיד צורר הצילה בבקשתה,
וגמולה רב, שנקבעה לדורות חגיגתה.

ַמְלּכִָתי

ָרִציתִי לְִקׁשֹר לָ ַמלְּכָתִי
חּוט ׁשֶל ֶחֶסד ֵמַאֲהבָתִי.

לָבָן ּכְָטֳהָרתֵ וְָאדֹם ּכִתְׁשּוָקתִי.

,וְִאם ּתֹאְמִרי: ָרבּו נָׁשֶי
?ּובֶַּמה נִׁשְּתַּנּו ַהַּפַעם ַמֲעׂשֶי

ָראׁשִי לָ נָתּון וְכֹל ַהּגִיגָיו.
נֱֶאָחז ּבְַּסבַ ּכְַאיִל ּבְַקְרנָיו.



ְּתפִָּלה ִלׁשְלֹום ָהעֹוָלם 

ֱאֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהּיְצּוִרים,
ֲעׂשֵה ְלַמַען ּגֹויֵי ָהָאֶרץ ְּבָכל ַקצְוֹות ֵּתֵבל.

ָהֵסר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ֵאיַמת ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת.

ַהׁשְֵקט ֶאת ַהַּמֲאָבק ַהַּמְחִריף ׁשֵֶּבין ַהְּלֻאִּמים.
נְַטע ְּבלֵב ָּכל ְּבנֵי ֱאנֹוׁש ֶאת ַאֲהַבת ָהָאָדם.

ַהׁשְֵרׁש ָּבֶהם ָּכבֹוד לְֵבן ַהָּדת וְָהָאֶרץ ָהַאֶחֶרת.

ֱאֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּבִרּיֹות,
ֲעׂשֵה ְלַמַען ָּכל ְּבנֵי ָהָאָדם ַהּנְתּונִים ִלנְגִָעים ַרִּבים.

ְמנַע ְּבטּוְב ֶאת ָּכל ִּפגְֵעי ַהֶּטַבע ַהִּמְתַרּגְׁשִים ָעֵלינּו.
ַסֵּלק ָּכל נֶגַע ּוַמֲחָלה ָּכל ֶחְסרֹון וְׁשְִברֹון לֵב.

ַאֵחד ֶאת ָּכל יֹוׁשְֵבי ֵּתֵבל ְלִמְלָחָמה ְּבאֹויְֵבי ָהָאָדם.
ֵּתן ָּבנּו ְּתבּונָה יְֵתָרה ְלִהְתמֹוֵדד ִעם מֹוְראֹות ַהַחּיִים.

ֱאֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהּנְׁשָמֹות,
ֲעׂשֵה ְלַמַען עֹוָלְמ ַהּׁשָרּוי ְּבַסָּכנֹות ַרּבֹות.

ַהְרֵחב ֶאת ַּדְעֵּתנּו ְלַהִּכיר ֶאת עֹוָלֵמנּו ַהּׁשְַבִריִרי.
ַקח ֵמִעָּמנּו ַמְחׁשָבֹות ָרעֹות ׁשֶל ֶהֶרס ּוְכָליָה.

ַמֵּלא ֶאת יֵָדינּו ַּבּיְכֶֹלת ְלׁשְָמרֹו ְּכִתּקּונֹו.
ַחֵּבב ָעֵלינּו ֶאת ַהַחי וְֶאת ַהּצֹוֵמַח וְֶאת ַהּדֹוֵמם.

ֱאֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהּנְָפׁשֹות,
ֲעׂשֵה ְלַמַען ָּבנֶי ַהּׁשֹוֲחִרים ֶאת ַהּנֶָאה וְַהּטֹוב.

ָהֵאר ֶאת ֵעינֵינּו ְלַהִּכיר ִּביִפי ַהַחּיִים ַהְּמגֻּוָנִים.
ַחּזֵק ֶאת יֵָדינּו ִליצֹר ּוְלַחֵּדׁש ִּבְמֶלאֶכת ַמְחׁשֶֶבת.
ַלְּמֵדנּו ְלַהֲעִרי ֶאת עֹׁשֶר ַהַּתְרּבּות ָהֱאנֹוׁשִית.

ֲהִבינֵנּו ֶאת ְּדָרָכיו ַהּנְִסָּתרֹות ׁשֶל ָהאֹׁשֶר.

ֱאֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהּיְצּוִרים,
ֲעׂשֵה ְלַמַען ַהּכֹל, ְלא יֹוצֵא ִמן ַהְּכָלל.

מועדים לשירה
יעקב מעוז
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