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א( ושתי
אסתר פרק א
)ח( והשתיה כדת אין אנס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש) :ט( גם ושתי המלכה
עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש) :י( ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן
בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש) :יא( להביא את
ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא) :יב( ותמאן
המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו) :יג( ויאמר המלך
לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין) :יד( והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש
מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות) :טו( כדת מה לעשות
במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים) :טז( ויאמר ממוכן לפני המלך
והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך
אחשורוש) :יז( כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר
להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה) :יח( והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה
לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף) :יט( אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא
יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה) :כ( ונשמע פתגם
המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן) :כא( וייטב הדבר
בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן) :כב( וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה
ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו:
אסתר פרק ב
)ז( ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה
לקחה מרדכי לו לבת) :ח( ויהי בהשמע דבר המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי
ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר הנשים) :ט( ותיטב הנערה בעיניו ותשא חסד לפניו ויבהל את
תמרוקיה ואת מנותה לתת לה ואת שבע הנערות הראיות לתת לה מבית המלך וישנה ואת נערותיה לטוב בית
הנשים:
אסתר פרק ב
)יז( ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולת וישם כתר מלכות בראשה וימליכה
תחת ושתי) :יח( ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן משאת
כיד המלך) :יט( ובהקבץ בתולות שנית ומרדכי ישב בשער המלך) :כ( אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה
כאשר צוה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר היתה באמנה אתו:
אסתר פרק ז
)א( ויבא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה) :ב( ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה
שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש) :ג( ותען אסתר המלכה ותאמר אם
מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי) :ד( כי נמכרנו אני ועמי
להשמיד להרוג ולאבד ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצר שוה בנזק המלך:
Compare & contrast the characters of Vashti & Esther:
)Compare & contrast the characters of Vashti & Zeresh (below

ב( זרש
אסתר פרק ה
)י( ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אהביו ואת זרש אשתו) :יא( ויספר להם המן את כבוד עשרו
ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך) :יב( ויאמר המן אף לא הביאה
אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קרוא לה עם המלך) :יג( וכל זה
איננו שוה לי בכל עת אשר אני ראה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך) :יד( ותאמר לו זרש אשתו וכל
אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה ובבקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו ובא עם המלך אל המשתה שמח
וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ:

www.MidreshetYomRishon.org

אסתר פרק ו
)יב( וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש) :יג( ויספר המן לזרש אשתו ולכל
אהביו את כל אשר קרהו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא
תוכל לו כי נפול תפול לפניו) :יד( עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהלו להביא את המן אל המשתה
אשר עשתה אסתר:
?What role does Zeresh serve in the story
?נ.פ.לHow is this expressed through the repetitive verb .

ג( בגתן ותרש
אסתר פרק ב
)כא( בימים ההם ומרדכי ישב בשער המלך קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף ויבקשו לשלח יד
במלך אחשורש) :כב( ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי) :כג( ויבקש
הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך:
בראשית פרק מ
)ב( ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים:
)כב( ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף:
)כג( ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו:
דניאל פרק א פסוק ה
וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם יעמדו לפני המלך:
?Why does the author create a parallel between the above personalities

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג עמוד ב
בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש ,אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :הקציף
הקדוש ברוך הוא אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ,ומנו  -יוסף ,שנאמר )בראשית מ"א( ושם אתנו נער עברי
וגו' .עבדים על אדוניהן לעשות נס לצדיק ,ומנו  -מרדכי ,דכתיב ויודע הדבר למרדכי וגו'.

ד( ממוכן
אסתר פרק א
)טו( כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים) :טז( ויאמר
>מומכן< ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים
אשר בכל מדינות המלך אחשורוש) :יז( כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם
המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה) :יח( והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר
שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף) :יט( אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב
בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה
ממנה) :כ( ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד
קטן:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד ב
ממוכן ,כלום הכינו שלחן לפניך? ויאמר ממוכן ,תנא :ממוכן זה המן .ולמה נקרא שמו ממוכן  -שמוכן
לפורענות .אמר רב כהנא :מכאן שההדיוט קופץ בראש .להיות כל איש שרר בביתו אמר רבא :אלמלא אגרות
הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט .אמרי :מאי האי דשדיר לן להיות כל איש שרר
בביתו? פשיטא! אפילו קרחה בביתיה פרדשכא ליהוי!
תוספות מסכת מגילה דף יב עמוד ב
ממוכן  -יש מדרש שהיה דניאל ולפי שהיה נשוי לשרית שהיתה גדולה ממנו שלא היה יכול לכופה לדבר
כלשונו יעץ לעשות כן.
?What are Memuchan’s motivations for his suggestion

ה( חרבונה
אסתר פרק א
)י( ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים
המשרתים את פני המלך אחשורוש:
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אסתר פרק ז
)ח( והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם
לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו) :ט( ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני
המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן גבה חמשים אמה ויאמר
המלך תלהו עליו) :י( ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טז עמוד א
ויאמר חרבונה וגו' אמר רבי אלעזר :אף חרבונה רשע באותה עצה היה ,כיון שראה שלא נתקיימה עצתו מיד
ברח
מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יד
הלכה ב :ועוד אמרו ,שכן צריך ליתן שבח והודייה על הגאולה ועל הפדות ,וחותם ברוך אתה י"י האל הנקמות
המשלם גמול לאויבים ומגן לצדיקים ומושיע עמו ישראל מיד שונאיהם.
הלכה ג :ואחר כך מקלס לצדיקים ,ברוך מרדכי ,ברוכה אסתר ,ברוכים כל ישראל .ורב אמר צריך לומר,
ארור המן ,וארורים בניו .אמר ר' פנחס וצריך לומר חרבונא זכור לטוב.
תוספות הרא"ש על מסכת מגילה דף ז ע"ב
בירושלמי מפרש שצ"ל אחר קריאת המגילה ארור המן ברוך מרדכי ארורה זרש ברוכה אסתר ארורים כל
הערלים ]נ"א הרשעים[ ברוכים כל ישראל ויאמר נמי וגם חרבונה זכור לטוב
How did Charvona know about the tree? Who is his “partner in crime” or perhaps, literary foil? Is
?Charvona a neutral / positive character? What part does he play in the plot

ו( התך
אסתר פרק ד
)א( ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה
גדלה ומרה) :ב( ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק) :ג( ובכל מדינה ומדינה
מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים) :ד( >ותבואינה<
ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר
שקו מעליו ולא קבל) :ה( ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצוהו על מרדכי לדעת מה
זה ועל מה זה) :ו( ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך) :ז( ויגד לו מרדכי את כל אשר
קרהו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך >ביהודיים< ביהודים לאבדם) :ח( ואת פתשגן
כתב הדת אשר נתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך
להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה) :ט( ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי) :י( ותאמר אסתר להתך
ותצוהו אל מרדכי) :יא( כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל
החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא
נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום) :יב( ויגידו למרדכי את דברי אסתר:
)יג( ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים) :יד( כי אם החרש
תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת
הגעת למלכות) :טו( ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי) :טז( לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו
עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת
וכאשר אבדתי אבדתי) :יז( ויעבר מרדכי ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר:
רש"י דניאל פרק א פסוק כא
)כא( ויהי דניאל  -בגדולה בבבל עד שנת אחת לכורש המלך לדברי האומר התך זה דניאל ולמה נקרא שמו
התך שחתכוהו מגדולתו ודו"ק.
Why does the midrash conserve the personality of HaTach as Daniel? Why is HaTach such a
pivotal character? (See his name) What changes occur between Esther and Mordechai in this
unit? How is the metamorphosis highlighted through HaTach’s role? Who is Esther similar to at
?the onset of this unit? How does HaTach epitomize the role of the secondary character
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