
 

 סיפור המגילה  

 

ֶֹּקף ְלַקיֵּם  י ֶאת כָּל ת ַכי ַהיְהּודִּ ְרדֳּ יַחיִּל ּומָּ ר ַהַמְלכָּה ַבת ֲאבִּ ֹּב ֶאְסתֵּ ְכת "ַותִּ

נִּית" ֹּאת ַהשֵּ ים ַהז ֶגֶרת ַהּפּורִּ ת אִּ  אֵּ

 אך חג הפורים )וגם חנוכה( אינו נמנה על –ראש השנה, יום כיפור, סוכות ועוד  –התורה מונה מספר חגים 

רשימה זו והוא אינו כתוב בתורה. עם זאת, לעומת חג החנוכה, בתוך התנ"ך אחת מתוך חמש המגילות 

 שנבחרו להיכנס לקודקס היהודי הינה מגילת אסתר, המספר את נס חג הפורים.

 

 

 

 זכר לנס ההצלה

וורוש, את חג הפורים אנו חוגגים לזכר הצלת העם היהודי. סיפור מגילת אסתר מתרחש בימי המלך אחש

לפנה"ס(, לאחר חורבן בית המקדש הראשון. מגילת  365לבריאת העולם ) 3408בממלכה הפרסית בשנת 

 אסתר מתארת את הנס שארע ליהודים באותן השנים, ניסיון השמדתם והצלתם של יהודי ממלכת פרס.

 

הגדולה שעלו לפי מסורת ישראל, כותבי המגילה היו אסתר המלכה ומרדכי היהודי, שהיה מאנשי הכנסת 

לארץ ישראל, אחרי שהסיפור אותו מגוללת המגילה הסתיים. אנשי הכנסת הגדולה הם שקבעו מהם הספרים 

 שנכנסו לתנ"ך ואת סדרם )תלמוד בבלי, בבא בתרא ט"ו ע"א(.

 

 העלילה

ה" תֶּ שְׁ ה מִּ שָׁ כֹו עָׁ לְׁ מָׁ לֹוש לְׁ נַת שָׁ שְׁ . אל המשתה המגילה מתחילה במשתה שעורך אחשוורוש בממלכתו,  "בִּ

המדינות עליהן הוא מולך. גם יהודי הממלכה מוזמנים למשתה.  127-מוזמנים נתיני הממלכה בכל אחת מ

כּות". ית ַהַמלְׁ ים בֵּ ה נָׁשִּ תֵּ שְׁ ה מִּ תָׁ שְׁ  הנשים לא קופחו וגם ושתי המלכה, אשת המלך אחשוורוש  "עָׁ

 

אחשוורוש להביא את ושתי המולכת  המשתאות בממלכה זו נמשכו ימים ארוכים, ובמהלך אחד מהם מבקש

וסירוב זה מוביל למותה, שכן סירוב לפקודת  –לצידו כדי להראות את יופייה לכל המוזמנים. ושתי מסרבת 

נָׁה". מֶּ ה מִּ ּה ַהּטֹובָׁ עּותָׁ רְׁ ְך לִּ לֶּ ן ַהמֶּ ּה יִּתֵּ כּותָׁ  המלך הינו גזר דין מוות "ּוַמלְׁ



 

של מרדכי בין יאיר, ומצאצאי הגולים לבבל אחרי חורבן הבית  כאן נכנסת לתמונה אסתר בת אביחיל, אחייניתו

ם ַליִּם עִּ ירּושָׁ ה מִּ גְׁלָׁ ר הָׁ לְֶּך-הראשון בירושלים, "ֲאשֶּ נְׁיָׁה מֶּ ם יְׁכָׁ ה עִּ תָׁ גְׁלְׁ ר הָׁ ה ֲאשֶּ ֹּלָׁ נֶַּצר -ַהג ה נְׁבּוַכדְׁ גְׁלָׁ ר הֶּ ה ֲאשֶּ יְׁהּודָׁ

ל" )סיפור המגילה מתרחש לאחר נפילתה של האימפריה בב בֶּ ְך בָׁ לֶּ לית בידי ממלכת פרס(. אסתר נבחרת מֶּ

מכל בנות הממלכה להתלוות למלך אחשוורוש ולהפוך למלכה החדשה של הממלכה. מרדכי דודה מנחה 

 אותה שלא תחשוף בפני אף אחד את מוצאה היהודי.

 

גם מרדכי מהווה דמות חשובה בממלכתו של אחשוורוש, הוא אחד מפקידי המלך. מרדכי שומע שיחה בין שני 

רי המלך, הזוממים "לשלוח יד" במלך ולהורגו. הוא מעביר את הדבר למלך דרך אסתר המלכה. שני שומ

השומרים, בגתן ותרש, נתלים וב"ספר דברי הימים לפני המלך" נכתב סיפור ההצלה של המלך בזכות מרדכי 

 היהודי.

 

שהיה הבכיר בשרי המלך  דמות נוספת שעובדת בחצר המלך ועולה לגדולה הינה המן האגגי, מזרע עמלק, מי

אחשוורוש. אחרי שמרדכי היהודי מסרב להשתחוות בפני המן, הוא מתמלא חמה ומחליט להשמיד את עמו 

נֹו ַעם ֹּל -של מרדכי. הטענה אותה הוא מביא בפני המלך אחשוורוש היא כי "יֶּשְׁ כ ים בְׁ ַעמִּ ין הָׁ ד בֵּ ֹּרָׁ פ ֻפזָׁר ּומְׁ ד מְׁ חָׁ אֶּ

תֵּ  ָך וְׁדָׁ כּותֶּ ינֹות ַמלְׁ דִּ כָׁלמְׁ ֹּנֹות מִּ ם ש ת-יהֶּ ם וְׁאֶּ ים". טענתו הייתה שעל אף היותם של -עָׁ ֹּשִּ ינָׁם ע ְך אֵּ לֶּ י ַהמֶּ תֵּ דָׁ

הם קשורים לתרבות אחרת ומסרבים לקבל  -היהודים מפוזרים בכל מדינות ממלכת פרס, הם עדיין עם אחד

ו, הוא מכין עץ גבוה, את חוקי כבוד המלך אחשוורוש. ובשביל מרדכי עצמו, בעצתם של זרש אשתו ושאר מרעי

 מטר(, עליו יתלה מרדכי. 25-אמה )כ 50בגובה 

 

ת ד אֶּ ַאבֵּ ֹּג ּולְׁ יד ַלֲהר מִּ ַהשְׁ נַַער וְַׁעד-כָׁל-.המן האגגי ביקש  "לְׁ ים מִּ ר -ַהיְׁהּודִּ שָׁ ה עָׁ לֹושָׁ ד בִּשְׁ חָׁ יֹום אֶּ ים בְׁ ן ַטף וְׁנָׁשִּ זָׁקֵּ

נֵּים ש שְׁ ֹּדֶּ ח ר הּוא-לְׁ שָׁ לָׁ -עָׁ לָׁ ר ּושְׁ ש ֲאדָׁ ֹּדֶּ בֹוז". הוא מפיל פור )גורל( ח והיום עליו נופל הפור, היום שהופך  –ם לָׁ

 לתאריך המיועד להשמדה היהודים באימפריה הפרסית, הינו יג' באדר.

 

ְך  -מרדכי קורע את בגדיו, אסתר קובעת צום ותענית ומבקשת ממרדכי שיקרה לכל בית ישראל לעשות כן, "לֵּ

ת ים ַהנִּ -כָׁל-כְׁנֹוס אֶּ ַלי וְַׁאלַהיְׁהּודִּ ן וְׁצּומּו עָׁ ים בְׁשּושָׁ אִּ צְׁ לּו וְַׁאל-מְׁ ֹּאכְׁ ה וָׁיֹום ַגם-ת ים ַליְׁלָׁ ת יָׁמִּ לשֶּ תּו שְׁ שְׁ ַֹּתי -תִּ ֲאנִּי וְׁנֲַער

 ָאצּום כֵּן".

 

כּות". ביום השלישי לצום, מגיעה אסתר מרצונה  ר ַמלְׁ תֵּ סְׁ ַבש אֶּ לְׁ י וַתִּ ישִּ לִּ י ַביֹום ַהשְׁ נקראה, על אף שלא  –וַיְׁהִּ

לבית המלך, צעד שהיה אסור לעשות באותם הימים, שכן מי שלא נקרא לבוא לבית המלך אינו רשאי להגיע 

על דעת עצמו. זוהי הפעם הראשונה בה אסתר מקבלת את התואר מלכה במגילה. עד כמה שמה היה אסתר 

שלה, ומוכנה להקריב את כלומר, לוקחת אחריות לאומית ודתית על העם  –בלבד, וכאן היא "לובשת מלכות" 

 חייה למען הצלתם.

 

בנקודה זו מתחיל הגלגל להתהפך, אחשוורוש כלל אינו כועס על אסתר המלכה בגלל יוזמתה, אלא היא 

כָׁה ּוַמה-"נושאת חן בעיניו", בלשון המגילה. תגובתו אליה היא "ַמה ר ַהַמלְׁ תֵּ סְׁ ְך אֶּ ְך ַעד-לָׁ תֵּ שָׁ כּות -ַבקָׁ י ַהַמלְׁ ֲחצִּ

ך".וְׁיִּנָׁ  ן לָׁ  תֵּ

 

נֶָּתן י-תִּ תִּ שָּ י ְבַבקָּ י, ְוַעמִּ תִּ לָּ י בְִּשאֵּ י נְַפשִּ  לִּ

מכאן והלאה הדברים הקשרים הסבוכים שעד כה ליוו אותנו לאורך המגילה הולכים ונפרמים אט אט. אסתר 

מזמינה את המלך בליווי המן למשתנה, ערב אחר ערב. בערב המשתה השלישי היא חושפת בפני אחשוורוש 



ת זהותה, את עמה ומולדתה. לאחר שהיא מגלה על יהדותה היא מבהירה למלך כי למעשה העם אותו המן, א

ע ַהזֶּה", מבקש להשמיד הוא עמה. רָׁ ן הָׁ מָׁ יש ַצר וְׁאֹויֵּב, הָׁ  "אִּ

 

כָׁה". אחשוורוש מתמלא חמה, קם בזעף ממשתה היין ויוצא אל  ְך וְַׁהַמלְׁ לֶּ נֵּי ַהמֶּ פְׁ לִּ ַעת, מִּ ן נִּבְׁ מָׁ הגינה. המן  "וְׁהָׁ

מנסה לנצל את הרגע הזה ולהתחנן על נפשו בפני אסתר המלכה, אך הולך מדחי אל דחי ונופל על מיטתה. 

ברגע זה חוזר אחשוורוש, רואה את המן נופל על מיטת מלכתו. כעסו מתגבר והוא מאשים את המן בהוספת 

ת כְׁבֹוש אֶּ יִּת-חטא על פשע," ֲהַגם לִּ י ַבבָׁ מִּ כָׁה עִּ  ?!".ַהַמלְׁ

 

 וגם חרבונה זכור לטוב

ברגע זה נכנס חרבונה, עוד אחד מסריסי המלך, ואומר למלך שהינה בחצר עומד העץ הגבוה שהמן הכין 

יו". לָׁ ֻלהּו עָׁ ְך, תְׁ לֶּ ר ַהמֶּ ֹּאמֶּ  למרדכי, אותו מרדכי שהציל את המלך מפני זממם של שומריו שניסו להרעילו. "וַי

 

תו ניתן לאסתר המלכה והטבעת המלך, שניתנה להמן מועברת עתה המן ועשרת בניו נתלים על העץ ובי

 למרדכי היהודי.

 

האגרות כבר נשלחו והגזירה אותה ביקש המן לגזור עדיין מאיימת להתממש.  –למרות שהמן יורד מהבמה 

ר ב ֲאשֶּ ם-"כְׁתָׁ שֵּ ב בְׁ ְך-נִּכְׁתָׁ לֶּ ַטַבַעת ַהמֶּ תֹום בְׁ ְך, וְׁנַחְׁ לֶּ יב", --ַהמֶּ שִּ הָׁ ין לְׁ אחשוורוש אומר לאסתר ולמרדכי כי לא אֵּ

אבל במקום זאת ניתן לכתוב גזירה וחוקים חדשים, והוא  –ניתן לבטל גזירה שנחתמה כבר בטבעת המלך 

 נותן להם יד חופשית לעשות כן .

 

מרדכי כותב בשם המלך וחותם בטבעת המלך כי היהודים יוכלו לעמוד ולהתגונן על עצמם אם יקומו עליהם 

תשונאיהם ב עֵּ י הּוא-ניסיון להשמידם. הכתבים הללו יוצאים "בָׁ ישִּ לִּ ש ַהשְׁ ֹּדֶּ יא ַבח יוָׁן".-ַההִּ ש סִּ ֹּדֶּ  ח

 

המדינות בהן מולך מלך  127-הרצים יצאו דחופים כדי שהידיעה על כך תספיק להגיע לכל אחת ואחת מ

 י"ג באדר. –אחשוורוש לפני יום ההשמדה המתוכנן עליו נפל הפור 

 

ר, ובשושן הבירה גם ביום י"ד באדר, עם הגיעה של ידיעה זו התהפכו היוצרות והיהודים בערים ביום י"ג באד

 השונות התאגדו יחד והתקבצו כדי להגן על עצמם מפני אויביהם ולנקום באילו המנסים להשמידם.

 

 ליהודים הייתה אורה ושמחה

כָׁל כָׁל-"ּובְׁ ינָׁה ּובְׁ דִּ ינָׁה ּומְׁ דִּ קֹום ֲאשֶּ -מְׁ יר, מְׁ יר וָׁעִּ ַברעִּ ה וְׁיֹום -ר דְׁ תֶּ שְׁ ים, מִּ שֹון ַליְׁהּודִּ ה וְׁשָׁ חָׁ מְׁ תֹו ַמגִּיַע, שִּ ְך וְׁדָׁ לֶּ ַהמֶּ

טֹוב". המגילה פותחת את הסיפור במשתאות הארוכים שערך אחשוורוש בממלכתו עבור כל העמים, ומסיימת 

שמחה משתה ו –במשתה של עם אחד אותו ניסו להשמיד במהלך עשרת השנים בהן עוסקת המגילה 

 ליהודים.

 

אסתר כותבת את סיפור המגילה ושולחת ליהודים בכל רחבי ממלכת אחשוורוש ומבקשת שהמגילה הזו 

 תכתב לדורות והחג יקבע בלוח השנה היהודי.


