Esther. A Jewish Heroine?
1. ESTHER – THE HIDDEN ONE
גמרא חולין דף קלט
)'אסתר מן התורה מנין? "ואנכי הסתר אסתיר" (דברים ד
אסתר פרק ב
:(ה) איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני
(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) ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שמר הנשים...
:(י) לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד...
...  לבוא אל המלך לא בקשה דבר.... (טו) ובהגיע תר אסתר...
:(טז) ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת בשנת שבע למלכותו
“….the simplest explanation for Esther's avoidance of revealing her national identity is related to the
basic experience shared by many people when they find themselves in a foreign country. The
immediate inclination of a foreigner – especially if we are speaking of a Jew living in an anti-Semitic
country – is to hide one's Jewish identity. Mordekhai, concerned for the welfare of his adopted
daughter, asks her not to reveal that she is Jewish, to try to act like a local girl…
The very fact that Esther's identity is hidden is important for the narrative, from two different
perspectives.
First, this fact will play a role in the development of the plot, when it turns out that Haman and his
advisors have no idea that Esther is Jewish.
Secondly, Esther, in this context, represents a mirror image of the situation of the Jewish nation as a
whole. At the beginning of the story they hide their Jewish identity, participating in the feasts of the
Persian king ("For all the people who were in Shushan, the capital" – 1:5) and even going by Persian
names (Mordekhai, Esther). During the course of the narrative Esther will reveal her Hebrew identity
when she stands before the king to plead for her people; reflecting back on the nation, they too will
return to their identity when they decree a fast for themselves and afflict themselves. In this context,
the narrative emphasizes the hiding of Esther's Jewish identity not because of its reason or purpose,
but rather as the point of departure for a narrative in which the issue of Jewish identity in exile is one
of the key themes to be explored throughout the text.” (Dr. Yonatan Grossman. Esther. Scroll of
Secrets)
2. TEN FEASTS
 אסתר פרק א פסוק ג.1
: בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו
 אסתר פרק א פסוק ה.2
ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר
: גנת ביתן המלך
 אסתר פרק א פסוק ט.3
 ס:גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש
 אסתר פרק ב פסוק יח.4
: ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן משאת כיד המלך
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 .5אסתר פרק ג
(טו) הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה
 .6אסתר פרק ה
(ד) ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו:
(ה) ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר ויבא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר:
 .7אסתר 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:
 .8אסתר פרק ח פסוק יז
ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים
מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם :
 .9אסתר פרק ט פסוק יז
ביום שלשה עשר לחדש אדר ונוח בארבעה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה :
 .10אסתר פרק ט פסוק יח
והיהודים אשר בשושן נקהלו בשלשה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה
ושמחה :
אסתר פרק ד
(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:
3. THE IMPORTANCE OF LAW IN PERSIAN SOCIETY
אסתר פרק א
(ח) והשתיה כדת אין אנס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש:
אסתר פרק א
(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:
…(טו) כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים :ס
אסתר פרק א
(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:
…(כב) וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר בביתו
ומדבר כלשון עמו :פ
אסתר פרק ב
(יב) ובהגיע תר נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חדש כי כן ימלאו ימי
מרוקיהן ששה חדשים בשמן המר וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי הנשים:
אסתר פרק ג
(ח) ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפזר ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שנות מכל עם
ואת דתי המלך אינם עשים ולמלך אין שוה להניחם:
אסתר פרק ח
(ח) ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום
בטבעת המלך אין להשיב:
אסתר פרק ד
(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
אסתר פרק ד
(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:
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4. VASHTI , KING SAUL AND ESTHER
אסתר רבה (וילנא) פרשה ד סימן ט
אמר ר' חנינא בריה דר' אבהו כתיב (איוב ה') כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידיו תרפינה ,בלשון שנטלה מלכות מזקנה
שאמר לו שמואל (ש"א =שמואל א'= ט"ו) ונתנה לרעך הטוב ממך ,בו בלשון חזרה לו המלכות הה"ד ומלכותה יתן
המלך לרעותה הטובה ממנה.

אסתר

שאול
שמואל א פרק טו
(כח) ויאמר אליו שמואל קרע יקוק את ממלכות ישראל
מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך:

אסתר פרק א
אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה
יתן המלך לרעותה הטובה ממנה

שמואל א פרק ט
(א) ויהי איש מבנימין ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן
בכורת בן אפיח בן איש ימיני גבור חיל:
(ב) ולו היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני
ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל העם:

אסתר פרק ב
(ה) איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר
בן שמעי בן קיש איש ימיני:
(..ז) ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה
אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה

שמואל א פרק י
ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל

(י) לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי
צוה עליה אשר לא תגיד:

שמואל א פרק טו
(ח) ויתפש את אגג מלך עמלק חי

אסתר פרק ג
המן בן המדתא האגגי

שמואל א פרק טו
(יט) ולמה לא שמעת בקול יקוק ותעט אל השלל ותעש
הרע בעיני יקוק( ...כא) ויקח העם מהשלל

אסתר פרק ט
(טו) ויקהלו היהודים ...ויהרגו בשושן שלש מאות איש
ובבזה לא שלחו את ידם:
(טז) ושאר היהודים אשר במדינות המלך  ...והרג
בשנאיהם  ...ובבזה לא שלחו את ידם:

שמואל א פרק י
ויבזהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש

אסתר פרק ד
(יד) כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה
יעמוד ליהודים ממקום אחר

5. ESTHER’S TRANSFORMATION
אסתר פרק ב
(כ) אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר צוה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עשה ...
( ...כב) ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי:
אסתר פרק ד
(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:
( ...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 :ס
אסתר פרק ח
(א) ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודיים היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי
הגידה אסתר מה הוא לה:
(ב) ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן :פ
אסתר פרק ט
(כט) ותכתב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תקף לקים את אגרת הפורים הזאת השנית:
(ל) וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשורוש דברי שלום ואמת:
(לא) לקים את ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קימו על נפשם
ועל זרעם דברי הצמות וזעקתם:
(לב) ומאמר אסתר קים דברי הפרים האלה ונכתב בספר:
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