דרשוני לדורות :עיונים במדרש אסתר

ו' אדר ב' שנת סח לחמ"י

מבורכי יום רביעי

אחשוורוש נגד ה' ,אחשוורוש נגד המן?
עיון במדרשי אסתר
King v. God, King v. Haman
A Midrashic Inquiry
)1

אסתר רבה (וילנא) פרשה ב

יד לעשות כרצון איש ואיש ,אמר לו הקדוש ברוך הוא אני איני יוצא מידי בריותי ואתה מבקש לעשות כרצון איש
ואיש ,בנוהג שבעולם שני בני אדם מבקשים לישא אשה אחת יכולה היא להנשא לשניהם אלא או לזה או לזה,
וכן שתי ספינות שהיו עולות בלימן ,אחת מבקשת רוח צפונית ואחת מבקשת רוח דרומית יכולה היא הרוח אחת
להנהיג את שתיהן כאחת אלא או לזו או לזו ,למחר שני בני אדם באים לפניך בדין איש יהודי ואיש צר ואויב
יכול אתה לצאת ידי שניהם אלא שאתה מרומם לזה וצולב לזה ,ר' הונא בשם ר' בנימין בר לוי אמר לפי שבעוה"ז
בזמן שרוח צפונית מנשבת אין רוח דרומית מנשבת ,ובזמן שרוח דרומית מנשבת אין רוח צפונית מנשבת ,אבל
לעתיד לבא בקיבוץ גליות אמר הקדוש ברוך הוא אני מביא רוח ארגסטיס לעולם ששתי רוחות משמשות בו
הה"ד אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ ,מי הוא זה שעושה רצון יראיו זה הקדוש
ברוך הוא שכתוב בו רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם.
Questions:
?ה' ” was attempting to “outdoאחשוורוש  get the notion thatמדרש Where did the
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? is trying to presentמדרש 2) What is the lesson that the
 )2אסתר א
ד־כוש שֶׁ֛בַ ע וְ ע ְשרִ֥ים ומא ִ֖ה ְמד ָֽינה( :ב) ַבימִ֖ים הה֑ם ְכשֵ֣בת׀ הַ ֵ֣מל ְך אֲ חַ ְשור֗ וֹ ש
ימי אֲ חַ ְשו ֑רוֹ ש הֵ֣ וא אֲ חַ ְשור֗ וֹ ש הַ מֹל ְך מ ֵֹ֣הדו וְ ַע ּ֔
(א) ַויְהִ֖י ב ֵ֣
ירה:
ַ֚ ַעל כ ֵ֣סא ַמ ְלכו ּ֔תוֹ אֲ ש ֶׁ֖ר ְּ ּבשוּש ַׁ֥ן ה ִּ ּב ָֽ
 )3דהי"א כט
ירה ִּּכֶׁ֖י להַׁ֥ ' אֱ ל ִָּֽהים:
אכה גְ דוֹ ּ֔לה ִּּ ִּ֣כי ֹ֤לא ְּלאדם ה ִּ ּב ָ֔
ר־בוֹ אֱ לֹהִ֖ים ַ ֵ֣נ ַער ו ֑ר ְך וְ הַ ְמל ֵ֣
מה ְבנִ֥י א ֶׁ֛חד ָֽבחַ ִ֥
(א) וַיֹֹּ֨אמר ד ִ֤ויד הַ מל ְך ְלכל־הַ ק ּ֔הל ְשלֹ ֹּ֨ ֹ
 )4אסתר ד
ימית אֲ שִּ֣ר ָֽלא־
ל־איש וְּ ִּא ּשָּׁ֡ה אֲ שִּ֣ר י ָֽבוא־אל־ה ּמל ְּך אל־ הח ֵ֨צר ה ְּּפנִּ ִִּ֜
ם־מדינֹּ֨וֹ ת הַ ֶּ֜מל ְך יָֽוֹ ְד ֗עים אֲ שִּ֣ר ּכ ִּ ִּ֣
ל־ע ְב ֵ֣די הַ מֶּ֡ל ְך וְ ַע ְ
(יא) כ ַ
ְ
ְ
ת־ש ְרב ִ֥יט הַ זהִ֖ב וְ ח ֑יה וַאֲ נ֗י ִ֤לֹא נ ְקראתי ל ֵ֣בוֹ א אל־הַ ּ֔מלך זִ֖ה ְשלוֹ שִ֥ים יָֽוֹ ם:
יט־לוֹ הַ ֶׁ֛מלך א ַ
ִ֥
י ִּּק ֵ֗רא א ֹ֤חת דּ תו ְּלה ִָּ֔מית ְ֠ ְלבַ ד מאֲ ֹּ֨שר יָֽוֹ ש
 )5במדבר יח
ת־כהֻ נ ְַת ּ֔כם וְּ הז ַּׁ֥ר
ל־ד ַ ַ֧בר הַ מ ְז ֶׁ֛בחַ ו ְלמב ִ֥ית לַ פ ִ֖רֹכת וַעֲ בַ ְדת ֑ם עֲ ב ַ ֵֹ֣דת ַמתנ֗ה אתן א ְ
ת־כהֻ נ ְַת ֶּ֜כם ְלכ ְ
(ז) וְ ַאתֵ֣ה וב ֵ֣ניך ְ֠א ְתך ת ְש ְמרֹּ֨ ו א ְ
ה ּק ֶׁ֖רב יו ָּֽמת:
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 עיונים במדרש אסתר:דרשוני לדורות

ו' אדר ב' שנת סח לחמ"י

LXX “addition A”

And Mardochaeus rested quit in the palace with
Gabatha and Tharrha the king’s two
chamberlains, eunuchs who guarded the palace.
And he heard their reasonings and searched out
their plans, and learnt that they were preparing
to lay hands on king Artaxerxes: and he informed
the king concerning them. And the king
examined the two chamberlains, and they
confessed, and were executed. And the king
wrote these things for a memorial; also
Mardochaeus wrote concerning these matters.
And the king commanded Mardochaeus to
attend in the palace, and gave him gifts for this
service. And Aman the son of Amadathes the
Bugaean was honorable in the sight of the two
king, and he endeavored to hurt Mardochaeus
and his people, because of the two chamberlains
of the king.

μ καὶ ἡσύχασε Μαρδοχαῖος ἐν τῇ αὐλῇ μετὰ
Γαβαθὰ καὶ Θάρα τῶν δύο εὐνούχων τοῦ
βασιλέως τῶν φυλασσόντων τὴν αὐλὴν 1ν
ἤκουσέ τε αὐτῶν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς
μερίμνας αὐτῶν ἐξηρεύνησε καὶ ἔμαθεν, ὅτι
ἑτοιμάζουσι τὰς χεῖρας ἐπιβαλεῖν ᾿Αρταξέρξῃ
τῷ βασιλεῖ, καὶ ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ
αὐτῶν. 1ξ καὶ ἐξήτασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο
εὐνούχους, καὶ ὁμολογήσαντες ἀπήχθησαν. 1ο
καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους
εἰς μνημόσυνον, καὶ Μαρδοχαῖος ἔγραψεν περὶ
τῶν λόγων τούτων. 1π καὶ ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς
Μαρδοχαίῳ θεραπεύειν ἐν τῇ αὐλῇ καὶ ἔδωκεν
αὐτῷ δόματα περὶ τούτων. 1ρ καὶ ἦν ᾿Αμὰν
᾿Αμαδάθου Βουγαῖος ἔνδοξος ἐνώπιον τοῦ
βασιλέως· καὶ ἐζήτησε κακοποιῆσαι τὸν
Μαρδοχαῖον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν δύο
εὐνούχων τοῦ βασιλέως.

אסתר רבה (וילנא) פרשה י

)7

 נדדו שמים כסאו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שראה את ישראל,א בלילה ההוא נדדה שנת המלך
בצרה וכי יש שינה לפני המקום והלא כבר נאמר הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל אלא בזמן שישראל שרויין
 ונדדה שנת המלך אחשורוש שראה בחלומו את המן שנטל סייף,'בצער ואו"ה בשלוה לכך נאמר עורה למה תישן ה
להרגו ונבהל והקיץ משנתו ואמר לסופריו הביאו ספר הזכרונות לקרות ולראות מה שעבר עליו ופתחו הספרים
ומצאו את הדבר שהגיד מרדכי על בגתנא ותרש וכיון שאמרו למלך הנה המן עומד בחצר אמר המלך אמת הדבר
.שראיתי בחלומי לא בא זה בשעה זו אלא להרגני
Questions:
1)

Where did these various “additions” get the notion that  המןintended to kill ?אחשוורוש

2) What is the lesson to be learned?
) אסתר ג8
: ַֹשא ֑הו וַישם את־ כ ְס ּ֔אוֹ מ ַ ַ֕על כל־הַ ש ִ֖רים אֲ ש ִ֥ר א ָֽתו
ְ (א) ַא ַ ֵ֣חר׀ הַ ְדב ֵ֣רים ה ֗אלה ג ַדל הַ ֹּ֨מל ְך אֲ חַ ְשורֶּ֜ וֹ ש את־ה ַ֧מן ָֽבן־הַ ְמ ֶׁ֛דתא האֲ גגִ֖י ַ ָֽו ְינ
ֹּ֨אמרֶּ֜ ו
ְ ֹ (ג) וַי:ה־לוֹ הַ מ֑ל ְך ו ֹּ֨מ ְר ֳּד ּ֔ ַכי ִ֥לֹא י ְכ ַ ִ֖רע וְ ִ֥לֹא ָֽ י ְש ַתח ֲָֽוה
ֵ֣ ש ֵַ֣ער הַ ֗מל ְך כ ְֹר ִ֤עים ו ָֽמ ְש ַתחֲוים ְלה ּ֔מן כי־כִ֖ן צו
ַ ר־ב
ְ ל־ע ְב ֹּ֨די הַ ֶּ֜מל ְך אֲ ש
ַ (ב) וְ כ
ְ:צוִ֥ת הַ ָֽמלך
ְ
ַ ְ ש ִַ֥ער הַ מִ֖לך ְלמ ְר ֳּדכ֑י ַמדו ַע ַאתֵ֣ה עוֹ ּ֔בר א ִ֖ת מ
ַ ר־ב
ְ ַע ְבדִ֥י הַ ֶׁ֛מל ְך אֲ ש
) אסתר ו9
ְקר יוֹ ת ִ֥ר
ִ֖ (ו) וַיבוֹ א המן֒ וַיִֹ֤אמר לוֹ הַ ּ֔מל ְך ַמה־לַ עֲ ַ֕שוֹ ת ב ַ֕איש אֲ ש ִ֥ר הַ מִ֖ל ְך ח ֵ֣פץ ביק ֑רוֹ וַיִֹ֤אמר המן ְבל ּ֔בוֹ ְל ִ֞מי י ְַח ִֹ֥פץ הַ ֶׁ֛מל ְך לַ עֲ ִ֥שוֹ ת י
מל ְך וְ ֗סוס אֲ ֹּ֨שר ר ַ ִ֤כב עליו
֑ ַ־בוֹ ה
ִ֖  (ח) יביאו ְל ֵ֣בוש ַמ ְל ּ֔כות אֲ ש ִ֥ר ָֽלבַ ש: ֹ (ז) וַיִֹ֥אמר המִ֖ן אל־הַ מ֑ל ְך ַ֕איש אֲ ש ִ֥ר הַ מִ֖ל ְך ח ִ֥פץ ביק ָֽרו:מ ָֽמני
ַד־איש מש ִ֤רי הַ מל ְך ַָֽה ַפ ְר ְת ּ֔מים וְ ה ְלבישו את־ה ּ֔איש אֲ ש ִ֥ר
ִ֞  (ט) וְ נ ֹּ֨תוֹ ן הַ ְל ֶּ֜בוש וְ הַ ֗סוס ַעל־י: ֹֹאשו
ָֽ הַ ּ֔מל ְך וַאֲ ש ִ֥ר נתֶַׁ֛ן כ ִ֥תר ַמ ְלכִ֖ ות ְבר
ְ
: ֹיבהו ַעל־הַ סוס ב ְרחֵ֣ וֹ ב ה ּ֔עיר וְ ק ְר ֵ֣או ְלפ ּ֔ניו ַ֚ככה יעשֵ֣ה ל ּ֔איש אֲ ש ִ֥ר הַ מִ֖לך ח ִ֥פץ ביק ָֽרו
ִ֤ ֻ הַ מִ֖ל ְך ח ֵ֣פץ ָֽביק ֑רוֹ וְ ה ְרכ
) אסתר ז10
ר־טוֹ ב ַעל־הַ ֗מל ְך עֹמד ְב ֵ֣בית ה ּ֔מן
ֵ֣ יסים ל ְפ ֵ֣ני הַ ֗מל ְך ַ ֵ֣גם הנה־ה ֵ֣עץ אֲ שר־עשָׂ֪ה המָ֟ן ְ ָֽלמ ְר ֳּד ִַ֞כי אֲ שַ֧ר דב
ֶּ֜ (ט) וַיֵֹ֣אמר ְ֠חַ ְרבוֹ נה א ֹּ֨חד מן־הַ סר
: (י) וַי ְתלו את־ה ּ֔מן ַעל־ה ִ֖עץ אֲ שר־ה ֵ֣כין ְלמ ְר ֳּדכ֑י ַוח ֲַמִ֥ת הַ מִ֖ל ְך ש ָֽככה:ג ִֹ֖ב ַה חֲמ ֵ֣שים ַאמ֑ה וַיִֹ֥אמר הַ מִ֖ל ְך ְת ֻלִ֥הו ע ָֽליו
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