
  1

  
  

 ז"    אדר התשס                  ד"בס
                

  
  "ואסתר אחשורוש"
  )פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע(מגילת אסתר 

  
  .אחשורוש ואסתר: בשיעור היום נרצה לעסוק בשתי דמויות מתוך המגילה

  .ל בגמרא מסכת מגילה"בדמותו של אחשורוש נרצה לעסוק בעזרת דרשת חז
  .בפשט המגילהואלו בדמותה של אסתר בעזרת עיון 

  
  ".חצר גינת ביתן המלך"המגילה מתארת שאחשורוש עשה משתה ב

  ):ברייתא(שמואל ומתניתא , רב" על התיאור המשולש הזה נחלקו הדעות בגמרא
  
  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א.1

  ;בחצר גנת ביתן המלך רב ושמואל
  ,  לביתן-י לביתן הראו,  לגינה- הראוי לגינה ,  לחצר- הראוי לחצר :חד אמר

 .עד שהכניסן לביתן והחזיקתן,  ולא החזיקתן- בגינה ,  ולא החזיקתן-הושיבן בחצר : וחד אמר
  . ופתח להם שני פתחים אחד לגינה ואחד לביתן, הושיבן בחצר: במתניתא תנא

  
  . בשלושה מקומות שוניםלפי רב כל אחד הושב במקום הראוי לו והמסיבה היתה

  .ברה ממקום למקום כי לא היה מקוםלפי שמואל היתה הע
  .ביתןולפי הברייתא הושיב אותם בחצר ופתח פתח אחד לגינה ואחד ל

  
  .על פניו המחלוקת הזאת נראית כעוסקת בקטנות

האם כשנפגשים שני מנהיגים בדורנו מענין אותנו צבע . וכי מה אכפת לי איך נראתה תכנית החצר
  !?הוילונות

  
  . ביניהם היא מאד עקרונית וחשובהאנו ננסה להראות שהמחלוקת

  
  .הבה נבחן את הדעות השונות

  ?שכן עלינו לשאול את עצמינו מהו הקריטריון לקביעת נהלי הסעודה
  

  .כל אחד קיבל את המקום לפי כבודו. הכבוד, לפי הדעה הראשונה הקריטריון היה המעמד 
  .ת מנוחתואולם זה אינו טורד א. המצב הזה כמובן עלול ליצור אפליה וקנאה

  .כולם שוים. לעומת זאת לפי הדעה השניה יש שויון מוחלט אין אפליה בכלל
אין שום סדר הבלאגן . רמת הארגון של הסעודה: ניתן ללמוד דבר אחר והוא' אולם לפי פירוש ב

  . כל רגע מגלים שאין מספיק מקום למוזמנים".חוגג"
כל אחד יודע את מקומו המדויק . אלפי הפירוש הראשון הסעודה מסודרת להפלי, לעומת זאת

  )כמו במקומות מסומנים בחתונה(
  .אבל גם שתי דמויות של אחשורוש, יש לפנינו שתי דמויות של סעודה

  
  :שכן אם נשאל את עצמינו את השאלה העקרונית הבאה

, האחרונים צדיקים והראשון רשע. ברור לכולנו באיזה צד לקטלג את המן ואת מרדכי ואסתר
  .להשמיד את כולנו טף ונשים ביום אחדהמעונין 

  ?אולם מי אתה אחשורוש
, האם מדובר באדם בעל עמוד שדרה שהוא בעצם שותף לתכנית ההשמדה גם אם אינו יוזם אותה

  ?י סגנו הדומיננטי"שנגרר ע" לא יוצלח"או סתם 
  ?במילים אחרות אחשורוש רשע או טיפש

  
  .נראה שזו בדיוק המחלוקת



  2

מוכשר . סבור שמדובר במלך מאורגן ומסודר)  שבה הוא מתאר את הסעודה הדרךי"עפ(לפי רב 
  .אל יחשוד בו איש שמסדרים אותו הוא בעל כישורי מנהיגות המנהל את הדברים ביד רמה. ורשע

  .לעומתו שמואל סבור שמדובר במלך טיפש וחסר כשרונות
  

  .הוכחה לפירוש זה נמצא באותו עמוד
  
   יב עמוד אתלמוד בבלי מסכת מגילה דף.2

. היהטיפש מלך : וחד אמר, היהפיקח מלך : חד אמר; רב ושמואל' ובמלאות הימים האלה וגו
דבני מאתיה כל אימת דבעי מפייס , שפיר עבד דקריב רחיקא ברישא -מאן דאמר מלך פיקח היה 

 הני -דאי מרדו ביה הנך ,  דאיבעי ליה לקרובי בני מאתיה ברישא-ומאן דאמר טפש היה . להו
  .הוו קיימי בהדיה

  
  .כ לאלו שבשושן הבירה"אחשורוש עושה משתה קודם לרחוקים ורק אח

  ?האם נהג בחכמה
  .ולכן טוב שקירב קודם את הרחוקים. לפי רב טוב עשה שכן את אנשי עירו הוא יכול תמיד לפייס

  .ואלו לפי שמואל לא נהג כראוי שכן היה עליו לקרב את אנשי עירו קודם
  .ידה הם אלו שנמצאים ביחד אתו ויגנו עליושכן אם תהיה מר

  .הרי לנו שהם עקביים בשיטתם
  .לפי שמואל טיפש. לפי רב חכם ורשע

  
  )דעת הברייתא שפתח שני פתחים(מה מוסיפה הדעה השלישית 

  
  . אלמנט הבחירה–הדעה הזאת מוסיפה גורם שלא מצאנו לפי שתי הדיעות האחרות 

לפי ההסבר השני עליך להיות מרוצה אם מצאת . בע מגבוהלפי הדיעה הראשונה מקום הישיבה נק
  ...מקום כלשהוא

  .אתה יכול לבחור אם לשבת בפנים בביתן או בחוץ בגינה. לפי הפירוש השלישי יש בחירה
 למצוא חן בעיני –" לעשות כרצון איש ואיש"אפשר את אותו מוטיב של ? מה רוצה לבטא דעה זו

  .שכולם יהיו מרוצים. כולם
  

היא מחלוקת מאד עקרונית ,  היכן ישבו בסעודה–לנו שהמחלוקת שנראתה בעינינו כשולית הרי 
חכם ומוכשר שרק יודע , דמות בעלת עמוד שדרה. איך לקרוא את המגילה ומי היה אחשורוש

  .י יועציו"או סתם לא יוצלח שנגרר ע. להסוות כאלו הוא משנה את עמדותיו
  

  .ם נוסףהמחלוקת הזאת באה לידי ביטוי במקו
  

  ...ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש: הניסוח בתחילת המגילה הוא
למרות שכמובן על פי  (!?הלא ברור שאחשורוש הוא אחשורוש, ל מוזר"הניסוח הזה נראה בעיני חז

אבל הדרשה נותנות משמעות , הפשט זה חלק מההמשך שהוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש
  )לסגנון המיוחד

  
  : את הסגנון הזה מצאנו מחלוקתכדי להסביר

דעה אחת בגמרא מבינה שכל פעם שיש את הסגנון הזה ויהי בימי פלוני הוא פלוני הדבר בא 
  .הוא רשע מתחילתו ועד סופו או צדיק מתחילתו ועד סופו. להדגיש את דרכו העקבית של האדם 

, ל רגע את החלטתוממילא לפי תפיסה זו אחשורוש הוא רשע עקבי וגם אם נראה שהוא משנה בכ
  .אין זו אלא טקטיקה ולא אסטרטגיה

  
  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יא עמוד א.3

 הוא ברשעו מתחילתו -הוא עשו + בראשית לו+ .הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו -הוא אחשורוש 
+ ח"כ' דברי הימים ב. + הן ברשען מתחילתן ועד סופן-הוא דתן ואבירם + ו"במדבר כ+, ועד סופו

 הוא - אברם הוא אברהם + 'א' דברי הימים א. + הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו-וא המלך אחז ה
שמואל . + הן בצדקן מתחילתן ועד סופן- הוא אהרן ומשה + 'שמות ו+, בצדקו מתחילתו ועד סופו

כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי ,  הוא בקטנותו מתחילתו עד סופו-ודוד הוא הקטן + ז"י' א
  .  כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה-ממנו בתורה שגדול 

  
  . וכיוון שונה לחלוטיןבמדרש מצאנו דעה אחרת

: כאילו רוצה המגילה לומר, הדרך הזו לומדת שהדבר בא להצביע על ההפכפכות של אחשורוש
יכול עד שכב. שהרי הוא עושה דברים והיפוכם, פשוט אי אפשר להאמין שמדובר באותו אדם
  .צריכה המגילה לומר כן מדובר באותו אחשורוש
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  ה א ויהי בימי"אסתר רבה  פרשה א ד.4
  , נחמיה' יהודה ור' ר, א אחשורוש"ד

  ,שהרג אוהבו מפני אשתוהוא אחשורוש , שהרג אשתו מפני אוהבואחשורוש  חד אמר
  ... נחמיה אמר' ור
  

שהרג אוהבו הוא אחשורוש , )ל"על פי חזממוכן הוא המן  (מפני אוהבו) ושתי(שהרג אשתו היינו 
  )אסתר (מפני אשתו) המן(

  
  .יש כאן שוב שתי תפיסות שונות איך להבין את דמותו של אחשורוש

  
היא מן הסתם עומדת בבסיס הקביעה שהמלך הוא " לא יוצלח"התפיסה הזאת שאחשורוש הוא 

מלכו של . ל את האירועיםשכן בודאי לא יתכן שאחשורוש הלא יוצלח הוא המנה, מלכו של עולם
  .עולם הוא המושך בחוטים

  
  ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנא.5

אחשורוש  שכן הוא אומר והנערה אשר תיטב בעיני המלך ,ה"והיתה אסתר מתוקנת לפני הקב
  : מלכו של עולםבעיני המלך זה אלא אינו אומר

   
  ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנז.6

וכן כתיב נדדה שנת המלך זה , ת שנאמר הן אראלם צעקו חוצהבו בלילה נדדה שנת מלאכי השר
',  וכי שינה יש לפניו אלא כשישראל חוטאים עושה עצמו כישן שנאמר למה תישן ה,מלכו של עולם

  ,וכשעושים רצונו הנה לא ינום ולא יישן
  
  

  .מכאן העיון בדמותה של אסתר. עד כאן העיון בדמותו של אחשורוש
  

שאם נשאל את עצמינו מהו המסר המרכזי של מגילת אסתר נראה שהמסר ראשית נקדים ונאמר 
וממילא . ה מסוגל להפוך בן רגע את הענינים"שהקב) על אף ששם שמים נעדר מן המגילה(הוא 

  .היא המסר המרכזי' השגחת ה
  .בהמשך נרצה לראות שיש לזה פן משלים והוא העשייה והתבונה האנושית

  
  

קים הבאים של התיאור של מה שקורה אחרי הגזירה להשמיד את קראו בפני הציבור את הפסו
  .היהודים

  .את המשימה שמרדכי מטיל על אסתר והיא להתחנן על עמה' ואז דייקו בפסוק ח
ובסופו של דבר הדברים , ואז קראו מה אסתר עושה אחרי שהיא מביעה חשש שכן לא הוזמנה

היא אינה עושה מה שמרדכי ציווה , מסתדרים והמלך מושיט את השרביט ושואל מה בקשתך
  .עליה ואינה מתחננת על עמה

  ?מדוע
  .זה מה שהיא תעשה, הלא היינו מצפים שאם נקרתה בפניה ההזדמנות הזאת

  .'לעומת זאת היא מבקשת לעשות משתה עם המן וכו
  !?מה המשמעות של דרך ההתנהלות הזאת

  
  ".דברים שרואים מכאן לא רואים משם"התשובה היא כנראה ש

הרי שהמן , וגם אם יצלח. אסתר יודעת שהנסיון לשכנע את אחשורוש בטענות הומניות לא יצלח
  .יכול לשכנע אותו בחמש דקות לשנות את החלטתו

  .הכסא שלו: לכן היא יודעת שיש רק דבר אחד שיכול לשכנע את אחשורוש וזה
  .יש סיכויבמקרה כזה , אם יווצר איום על כסאו ומעמדו והדבר יהפוך לענין אישי

כדי ליצור חשדנות כאילו נותר ציר של הפיכה בין , ולכן היא מבקשת להזמין את המן למשתה
  .אסתר לבין המן

  )8מקור (ב "כך גם מפרש המן את מעמדו המיוחד לאור ההזמנה בפסוק י
  
   ד פרק אסתר.7
 ַוִּיְזַעק ָהִעיר ְּבתֹוְך  ַוֵּיֵצא ָוֵאֶפר ַׂשק ַוִּיְלַּבׁש ְּבָגָדיו ֶאת ָמְרֳּדַכי ַוִּיְקַרע ַנֲעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ָיַדע ּוָמְרֳּדַכי) א(

  :ּוָמָרה ְגדָֹלה ְזָעָקה
  :ָׂשק ִּבְלבּוׁש ַהֶּמֶלְך  ַׁשַער ֶאל ָלבֹוא ֵאין ִּכי ַהֶּמֶלְך  ַׁשַער ִלְפֵני ַעד ַוָּיבֹוא) ב(
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 ַׂשק ּוִמְסֵּפד ּוְבִכי ְוצֹום ַלְּיהּוִדים ָּגדֹול ֵאֶבל ַמִּגיעַ  ְוָדתֹו ְך ַהֶּמלֶ  ְּדַבר ֲאֶׁשר ְמקֹום ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְבָכל) ג(
  :ָלַרִּבים ֻיַּצע ָוֵאֶפר

 ְּבָגִדים ַוִּתְׁשַלח ְמאֹד ַהַּמְלָּכה ַוִּתְתַחְלַחל ָלּה ַוַּיִּגידּו ְוָסִריֶסיהָ  ֶאְסֵּתר ַנֲערֹות ַוָּתבֹואָנה> ותבואינה<) ד(
  :ִקֵּבל ְולֹא ֵמָעָליו ַׂשּקֹו ּוְלָהִסיר ֳּדַכיָמְר  ֶאת ְלַהְלִּביׁש

 ַמה ְוַעל ֶּזה ַמה ָלַדַעת ָמְרֳּדָכי ַעל ַוְּתַצֵּוהּו ְלָפֶניהָ  ֶהֱעִמיד ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך  ִמָּסִריֵסי ַלֲהָתְך  ֶאְסֵּתר ַוִּתְקָרא) ה(
  :ֶּזה

  :ַהֶּמֶלְך  ַׁשַער ֵניִלפְ  ֲאֶׁשר ָהִעיר ְרחֹוב ֶאל ָמְרֳּדָכי ֶאל ֲהָתְך  ַוֵּיֵצא) ו(
 ַהֶּמֶלְך  ִּגְנֵזי ַעל ִלְׁשקֹול ָהָמן ָאַמר ֲאֶׁשר ַהֶּכֶסף ָּפָרַׁשת ְוֵאת ָקָרהּו ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָמְרֳּדַכי לֹו ַוַּיֶּגד) ז(

  :ְלַאְּבָדם ַּבְּיהּוִדים> ביהודיים<
 ּוְלַצּוֹות ָלּה ּוְלַהִּגיד ֶאְסֵּתר ֶאת ְלַהְראֹות לֹו ָנַתן ְׁשִמיָדםְלהַ  ְּבׁשּוָׁשן ִנַּתן ֲאֶׁשר ַהָּדת ְּכָתב ַּפְתֶׁשֶגן ְוֶאת) ח(

  :ַעָּמּה ַעל ִמְּלָפָניו ּוְלַבֵּקׁש לֹו ְלִהְתַחֶּנן ַהֶּמֶלְך  ֶאל ָלבֹוא ָעֶליָה 
  :ָמְרֳּדָכי ִּדְבֵרי ֵאת ְלֶאְסֵּתר ַוַּיֵּגד ֲהָתְך  ַוָּיבֹוא) ט(
  :ָמְרֳּדָכי ֶאל ְּתַצֵּוהּווַ  ַלֲהָתְך  ֶאְסֵּתר ַוּתֹאֶמר) י(
 ֶהָחֵצר ֶאל ַהֶּמֶלְך  ֶאל ָיבֹוא ֲאֶׁשר ְוִאָּׁשה ִאיׁש ָּכל ֲאֶׁשר יֹוְדִעים ַהֶּמֶלְך  ְמִדינֹות ְוַעם ַהֶּמֶלְך  ַעְבֵדי ָּכל) יא(

 ְוָחָיה ַהָּזָהב ַׁשְרִביט ֶאת ַהֶּמֶלְך  לֹו יֹוִׁשיט ֵמֲאֶׁשר ְלַבד ְלָהִמית ָּדתֹו ַאַחת ִיָּקֵרא לֹא ֲאֶׁשר ַהְּפִניִמית
  :יֹום ְׁשלֹוִׁשים ֶזה ַהֶּמֶלְך  ֶאל ָלבֹוא ִנְקֵראִתי לֹא ַוֲאִני

  פ: ֶאְסֵּתר ִּדְבֵרי ֵאת ְלָמְרֳּדָכי ַוַּיִּגידּו) יב(
  :ַהְּיהּוִדים ָּכלִמ  ַהֶּמֶלְך  ֵּבית ְלִהָּמֵלט ְבַנְפֵׁשְך  ְּתַדִּמי ַאל ֶאְסֵּתר ֶאל ְלָהִׁשיב ָמְרֳּדַכי ַוּיֹאֶמר) יג(
 ָאִביְך  ּוֵבית ְוַאְּת  ַאֵחר ִמָּמקֹום ַלְּיהּוִדים ַיֲעמֹוד ְוַהָּצָלה ֶרַוח ַהּזֹאת ָּבֵעת ַּתֲחִריִׁשי ַהֲחֵרׁש ִאם ִּכי) יד(

  :ַלַּמְלכּות ִהַּגַעְּת  ָּכזֹאת ְלֵעת ִאם יֹוֵדעַ  ּוִמי ּתֹאֵבדּו
  :ֳּדָכיָמְר  ֶאל ְלָהִׁשיב ֶאְסֵּתר ַוּתֹאֶמר) טו(
 ָיִמים ְׁשלֶֹׁשת ִּתְׁשּתּו ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ָעַלי ְוצּומּו ְּבׁשּוָׁשן ַהִּנְמְצִאים ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶאת ְּכנֹוס ֵלְך ) טז(

  :ָאָבְדִּתי יָאַבְדִּת  ְוַכֲאֶׁשר ַכָּדת לֹא ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך  ֶאל ָאבֹוא ּוְבֵכן ֵּכן ָאצּום ְוַנֲערַֹתי ֲאִני ַּגם ָויֹום ַלְיָלה
  ס: ֶאְסֵּתר ָעָליו ִצְּוָתה ֲאֶׁשר ְּככֹל ַוַּיַעׂש ָמְרָּדָכי ַוַּיֲעבֹר) יז(
  
   ה פרק אסתר.8
 ַהֶּמֶלְך  ֵּבית נַֹכח ַהְּפִניִמית ַהֶּמֶלְך  ֵּבית ַּבֲחַצר ַוַּתֲעמֹד ַמְלכּות ֶאְסֵּתר ַוִּתְלַּבׁש ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ַוְיִהי) א(

  :ַהָּבִית ֶּפַתח נַֹכח ַהַּמְלכּות ְּבֵבית ַמְלכּותֹו ִּכֵּסא ַעל יֹוֵׁשב ְוַהֶּמֶלְך 
 ֶאת ְלֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹוֶׁשט ְּבֵעיָניו ֵחן ָנְׂשָאה ֶּבָחֵצר עֶֹמֶדת ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ֶאת ַהֶּמֶלְך  ִכְראֹות ַוְיִהי) ב(

  ס :ַהַּׁשְרִביט ְּברֹאׁש ַוִּתַּגע ְסֵּתראֶ  ַוִּתְקַרב ְּבָידֹו ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ַׁשְרִביט
  :ָלְך  ְוִיָּנֵתן ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ַּבָּקָׁשֵתְך  ּוַמה ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ָּלְך  ַמה ַהֶּמֶלְך  ָלּה ַוּיֹאֶמר) ג(
  :לֹו ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר הַהִּמְׁשֶּת  ֶאל ַהּיֹום ְוָהָמן ַהֶּמֶלְך  ָיבֹוא טֹוב ַהֶּמֶלְך  ַעל ִאם ֶאְסֵּתר ַוּתֹאֶמר) ד(
 ָעְׂשָתה ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל ְוָהָמן ַהֶּמֶלְך  ַוָּיבֹא ֶאְסֵּתר ְּדַבר ֶאת ַלֲעׂשֹות ָהָמן ֶאת ַמֲהרּו ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר) ה(

  :ֶאְסֵּתר
  :ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות ֲחִצי ַעד ַּבָּקָׁשֵתְך  ּוַמה ָלְך  ְוִיָּנֵתן ְּׁשֵאָלֵתְך  ַמה ַהַּיִין ְּבִמְׁשֵּתה ְלֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר) ו(
  :ּוַבָּקָׁשִתי ְׁשֵאָלִתי ַוּתֹאַמר ֶאְסֵּתר ַוַּתַען) ז(
 ַהֶּמֶלְך  ָיבֹוא ַּבָּקָׁשִתי ֶאת ְוַלֲעׂשֹות ְׁשֵאָלִתי ֶאת ָלֵתת טֹוב ַהֶּמֶלְך  ַעל ְוִאם ַהֶּמֶלְך  ְּבֵעיֵני ֵחן ָמָצאִתי ִאם) ח(

  :ַהֶּמֶלְך  ִּכְדַבר ֶאֱעֶׂשה ּוָמָחר ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ֲאֶׁשר ִּמְׁשֶּתהַה  ֶאל ְוָהָמן
 ִמֶּמּנּו ָזע ְולֹא ָקם ְולֹא ַהֶּמֶלְך  ְּבַׁשַער ָמְרֳּדַכי ֶאת ָהָמן ְוִכְראֹות ֵלב ְוטֹוב ָׂשֵמחַ  ַההּוא ַּבּיֹום ָהָמן ַוֵּיֵצא) ט(

  :ֵחָמה ָמְרֳּדַכי ַעל ָהָמן ַוִּיָּמֵלא
  :ִאְׁשּתֹו ֶזֶרׁש ְוֶאת אֲֹהָביו ֶאת ַוָּיֵבא ַוִּיְׁשַלח ֵּביתֹו ֶאל ַוָּיבֹוא ָהָמן ְתַאַּפקַוּיִ ) י(
 ַהָּׂשִרים ַעל ִנְּׂשאֹו ֲאֶׁשר ְוֵאת ַהֶּמֶלְך  ִּגְּדלֹו ֲאֶׁשר ָּכל ְוֵאת ָּבָניו ְורֹב ָעְׁשרֹו ְּכבֹוד ֶאת ָהָמן ָלֶהם ַוְיַסֵּפר) יא(

  :ַהֶּמֶלְך  ְוַעְבֵדי
 ְוַגם אֹוִתי ִאם ִּכי ָעָׂשָתה ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל ַהֶּמֶלְך  ִעם ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ֵהִביָאה לֹא ַאף ָהָמן ַוּיֹאֶמר) יב(

  :ַהֶּמֶלְך  ִעם ָלּה ָקרּוא ֲאִני ְלָמָחר
  :ַהֶּמֶלְך  ְּבַׁשַער יֹוֵׁשב ִדיַהְּיהּו ָמְרֳּדַכי ֶאת רֶֹאה ֲאִני ֲאֶׁשר ֵעת ְּבָכל ִלי ׁשֶֹוה ֵאיֶנּנּו ֶזה ְוָכל) יג(
 ֶאת ְוִיְתלּו ַלֶּמֶלְך  ֱאמֹר ּוַבּבֶֹקר ַאָּמה ֲחִמִּׁשים ָּגבֹּהַ  ֵעץ ַיֲעׂשּו אֲֹהָביו ְוָכל ִאְׁשּתֹו ֶזֶרׁש לֹו ַוּתֹאֶמר) יד(

  : ָהֵעץ ַוַּיַעׂש ָהָמן ִלְפֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב ָׂשֵמחַ  ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל ַהֶּמֶלְך  ִעם ּובֹא ָעָליו ָמְרֳּדַכי
  

 מבין גם הוא את המשמעות של ההזמנה המיוחד הזאת והוא שואל את עצמו מה קורה אחשורוש
זה יסביר גם את העובדה שנדדה שנת . אולי יש כאן ציר חדש של קשר בין המן ואסתר? כאן

 חושד שבנוסף לאלמנט הניסי מסביר גם ברובד האנושי שהוא) 10י מקור "עיינו רש. (המלך
החשד שמישהו ירצה להנקש בחייו אינו המצאה שהרי היה כבר , אגב(. שאסתר נתנה עיניה בהמן

לכן גם הוא מבקש לקרוא בספר הזכרונות כדי לדעת אולי יש ) בגתן ותרש, בעבר תקדים לכך
  .מישהו שרוצה את רעתו כי הוא לא שילם לו את שכרו על פעולתו

המן ? ועוד בחצר המלך באמצע הלילה? ברגע הזה מי מופיעובדיוק , משתלבת יד ההשגחה, והנה
  .דבר שמוציא כמובן את כל הכעס בגלל החשד. החשוד
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   ו פרק אסתר.9
  
 ִנְקָרִאים ַוִּיְהיּו ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ַהִּזְכרֹנֹות ֵסֶפר ֶאת ְלָהִביא ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך  ְׁשַנת ָנְדָדה ַההּוא ַּבַּלְיָלה) א(

  :ֶלְך ַהֶּמ  ִלְפֵני
 ִּבְקׁשּו ֲאֶׁשר ַהַּסף ִמּׁשְֹמֵרי ַהֶּמֶלְך  ָסִריֵסי ְׁשֵני ָוֶתֶרׁש ִּבְגָתָנא ַעל ָמְרֳּדַכי ִהִּגיד ֲאֶׁשר ָכתּוב ַוִּיָּמֵצא) ב(

  :ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַּבֶּמֶלְך  ָיד ִלְׁשלֹחַ 
 ִעּמֹו ַנֲעָׂשה לֹא ְמָׁשְרָתיו ַהֶּמֶלְך  ַנֲעֵרי ַוּיֹאְמרּו ֶזה ַעל ְלָמְרֳּדַכי ּוְגדּוָּלה ְיָקר ַּנֲעָׂשה ַמה ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר) ג(

  :ָּדָבר
 ַעל ָמְרֳּדַכי ֶאת ִלְתלֹות ַלֶּמֶלְך  ֵלאמֹר ַהִחיצֹוָנה ַהֶּמֶלְך  ֵּבית ַלֲחַצר ָּבא ְוָהָמן ֶבָחֵצר ִמי ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר) ד(

  :לֹו ֵהִכין ֲאֶׁשר ָהֵעץ
  :ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר ֶּבָחֵצר עֵֹמד ָהָמן ִהֵּנה ֵאָליו ֶּמֶלְך הַ  ַנֲעֵרי ַוּיֹאְמרּו) ה(
 ְלִמי ְּבִלּבֹו ָהָמן ַוּיֹאֶמר ִּביָקרֹו ָחֵפץ ַהֶּמֶלְך  ֲאֶׁשר ָּבִאיׁש ַלֲעׂשֹות ַמה ַהֶּמֶלְך  לֹו ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַוָּיבֹוא) ו(

  :ִמֶּמִּני יֹוֵתר ְיָקר ַלֲעׂשֹות ַהֶּמֶלְך  ַיְחּפֹץ
  

   א פסוק ו פרק אסתר י"רש.10
 בו עיניה נתנה שמא המן את אסתר שזמנה על לבו את שם אומרים ויש, היה נס -  המלך שנת נדדה

  :ויהרגהו
 עד ושיחות משלים לפניהם אומרים נודדת כששנתן המלכים דרך - הזכרנות ספר את להביא

 ידע שלא אפשר אי אמר רואסת המן על לבו שנתן מתוך אמרו ורבותינו, עליהם חוזרת ששנתם
 חוששין ואין גמלתיו ולא טובה אדם לי עשה שמא ואמר וחזר לי ויגלה אוהבי שהוא עצתם אדם
  :הזכרונות ספר את להביא ויאמר לפיכך, לי עוד

  
מה שאכן קרה (כשברור למי המלך מבין שהמן יבין , המלך שאלה אנונימיתואז שואל אותו 

  . שהכוונה אליו)בהמשך
) לבוש סוס וכתר(את רצונו להיות מלך . ונראה מה המן עונה הוא פשוט מתאר הפיכהואז בואו 

  .ובזה מאשר את החשד
  
  אסתר פרק ו.11
  :  ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו)ז(
כתר מלכות אשר רכב עליו המלך ואשר נתן וסוס אשר לבש בו המלך לבוש מלכות  יביאו  )ח(

  :בראשו
והלבישו את האיש אשר המלך חפץ על יד איש משרי המלך הפרתמים וש והסוס הלב  ונתון )ט(

  :ביקרו והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו
ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי   )י(

  :שר דברתאל תפל דבר מכל אהיושב בשער המלך 
  

וזאת בגלל שהמן ראה את . שכן חסר הכתר', לפסוק ט) 11מקור ( שם לב להבדל בין פסוק ח י"רש
  ...תגובתו של אחשורוש להזכרת הכתר והבין שהגזים

 הרצון שכן בגלל. זה יסביר מדוע אם רוצים לתת כבוד למרדכי מבזים את המן שהוא משנה למלך
  .מד אותו לקח ומעמיד אותו במקומושל המן לכבוש את המלכות אחשורוש מל

  
  י אסתר פרק ו"רש.12

ואת הכתר לא הזכיר שראה עינו של מלך רעה על שאמר  - ונתן הלבוש והסוס על יד איש )ט(
  :שיתנו הכתר בראש אדם

  
בתוספת של התערבות אלוקית .  כלפי המןאחרי הכשרת הקרקע של אסתר ויצירת חשדנות

את ציוויו של מרדכי ולהתחנן על , רק בשלב הזה,  אסתר לבצעיכולה") והמן נופל על המיטה("
  :עמה

  
  אסתר פרק ז .13

  :ַוָּיבֹא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ִלְׁשּתֹות ִעם ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה) א(
 ְוִתָּנֵתן ָלְך ּוַמה ְלָּכהַמה ְּׁשֵאָלֵתְך ֶאְסֵּתר ַהַּמ ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ) ב(

  :ַּבָּקָׁשֵתְך ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂש
ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוּתֹאַמר ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַהֶּמֶלְך ְוִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ) ג(

  :ִּבְׁשֵאָלִתי ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי
 ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו ֶהֱחַרְׁשִּתי ִּכי ֵאין ַהָּצר ְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבדִּכי נִ ) ד(

  :ׁשֶֹוה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶלְך 
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ה הּוא ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעשֹֹות ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי זֶ ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ) ה(
  :ֵּכן

  : ְוָהָמן ִנְבַעת ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכהִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהֶּזהַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ) ו(
  

אלא . אין כאן ציר של המן ואסתר נגדו. והנה בין רגע מתברר לו לאחשורוש שהוא טעה לחלוטין
  .דו ונגד אסתרציר של המן נג

  .תליה: זהו הרגע שבו יוצא גזר הדין
  
  אסתר פרק ז.41
ויאמר   והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה )ח(

  ס: הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפוהמלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית 
אשר דבר נה העץ אשר עשה המן למרדכי  ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם ה )ט(

  : ויאמר המלך תלהו עליוטוב על המלך עמד בבית המן גבה חמשים אמה
  פ: וחמת המלך שככה  ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי )י(

  
  אסתר פרק ח.51
ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב אם על המלך טוב   ותאמר )ה(

אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתא האגגי 
  :מדינות המלך

  ס:   כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי)ו(
נתתי לאסתר ואתו תלו  ויאמר המלך אחשורש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן  )ז(

  : על אשר שלח ידו ביהודיים ביהודיםעל העץ
בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב כטוב בעיניכם כתבו על היהודים ואתם   )ח(

  :בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב
  
  אסתר פרק י.61
  :  וישם המלך אחשרש אחשורוש מס על הארץ ואיי הים)א(
מרדכי אשר גדלו המלך הלוא הם כתובים על ספר דברי ופרשת גדלת תקפו וגבורתו   וכל מעשה )ב(

  :הימים למלכי מדי ופרס
וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש   כי )ג(

  :שלום לכל זרעו
  

  .ללמדנו שלא בכדי נקראת המגילה מגילת אסתר
  .שכן לא רק השגחה אלוקית יש כאן

לנווט את הענינים כך שיווצר רוגז וחשד כנגד המן ורק אז . ש ופקחות מצד אסתראלא מסירות נפ
 .אפשר להתחנן על עמה ולהציל את עם ישראל מהגזירה הנוראה


