
Did the King know of Haman's Plot? 
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 יא(-חמלך )ג', מההמן בקשת  .1

כּוֶתָך וְׁ " ינֹות ַמלְׁ דִּ כֹּל מְׁ ים בְׁ פָֹּרד ֵבין ָהַעמִּ ֻפָזר ּומְׁ נֹו ַעם ֶאָחד מְׁ ֵורֹוש ֶישְׁ ֹּאֶמר ָהָמן ַלֶמֶלְך ֲאַחשְׁ ָכל ָעם ַוי ָדֵתיֶהם שֹּנֹות מִּ

ֶא  לַ וְׁ ים וְׁ יָחםת ָדֵתי ַהֶמֶלְך ֵאיָנם עֹּשִּ ַהנִּ ַכר ֶכֶסף . ֶמֶלְך ֵאין שֶֹוה לְׁ ים כִּ ָדם ַוֲעֶשֶרת ֲאָלפִּ ַאבְׁ ָכֵתב לְׁ ם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב יִּ אִּ

ָלאָכה  ֵדי עֵֹּשי ַהמְׁ קֹול ַעל יְׁ ֵזי ַהֶמֶלְךֶאשְׁ נְׁ יא ֶאל גִּ ָהבִּ  .לְׁ

ָדָת ַוָיַסר ַהֶמֶלְך ֶאת טַ  ָהָמן ֶבן ַהמְׁ ָנּה לְׁ ּתְׁ ּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַויִּ יםַבעְׁ הּודִּ י צֵֹּרר ַהיְׁ ָהָמן ַהֶכֶסף ָנתּון ָלְך . א ָהֲאָגגִּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך לְׁ ַוי

ָהָעם ַלעֲ  ֵעיֶניָךוְׁ  ".שֹות בֹו ַכּטֹוב בְׁ

 ח(-דברי מרדכי להתך )ד', ז .2

ַכי: לֹו ַוַיֶגד" דֳּ  ָמרְׁ

 ָקָרהּו ֲאֶשר ָכל ֵאת  

 ֵאת קֹול ָהָמן ָאַמר ֲאֶשר ַהֶכֶסף ָפָרַשת וְׁ שְׁ ֵזי ַעל לִּ נְׁ ים[ ַהֶמֶלְך גִּ הּודִּ ָדם. ביהודיים ]קרי: ַביְׁ ַאבְׁ  לְׁ

 ֶאת ֶשֶגן וְׁ ָתב ַפתְׁ ַּתן ֲאֶשר ַהָדת כְׁ שּוָשן נִּ יָדם בְׁ מִּ ַהשְׁ אֹות לֹו ָנַתן לְׁ ַהרְׁ ֵּתר ֶאת לְׁ יד ֶאסְׁ ַהגִּ ַצּוֹות ָלּה ּולְׁ  ָעֶליהָ  ּולְׁ

ַחֶנן ַהֶמֶלְך ֶאל ָלבֹוא תְׁ הִּ ַבֵקש לֹו לְׁ ָפָניו ּולְׁ לְׁ  ַעָמּה". ַעל מִּ

 י( -דברי אסתר למלך במשתה השני )ז', ג .3

ֵּתר ַוַּתַען" ָכה ֶאסְׁ ֹּאַמר ַהַמלְׁ ם ַוּת י אִּ ֵעיֶניָך ֵחן ָמָצאתִּ ם ַהֶמֶלְך בְׁ אִּ ָנֶתן טֹוב ַהֶמֶלְך ַעל וְׁ י ּתִּ י לִּ שִּ י ַנפְׁ ֵאָלתִּ שְׁ י בִּ ַעמִּ  וְׁ

י י. כִּ ַבָקָשתִּ נּו בְׁ ַכרְׁ מְׁ י נִּ י ֲאנִּ ַעמִּ יד וְׁ מִּ ַהשְׁ ַאֵבד ַלֲהרֹוג לְׁ לּו ּולְׁ אִּ ים וְׁ ָפחֹות ַלֲעָבדִּ שְׁ לִּ נּו וְׁ ַכרְׁ מְׁ י נִּ ּתִּ י ֶהֱחַרשְׁ  שֶֹוה ַהָצר ֵאין כִּ

ֵנֶזק  ַהֶמֶלְך. בְׁ

ֹּאֶמר ֵורֹוש ַהֶמֶלְך ַוי ֹּאֶמר ֲאַחשְׁ ֵּתר ַוי ֶאסְׁ ָכה לְׁ י ַהַמלְׁ ֵאי ֶזה הּוא מִּ ָלאֹו ֲאֶשר הּוא ֶזה וְׁ בֹו מְׁ ֹּאֶמר ַלֲעשֹות לִּ ֵּתר ֵכן. ַוּת  ֶאסְׁ

יש אֹוֵיב ַצר אִּ   ַהֶזה ָהָרע ָהָמן וְׁ

ָהָמן ַעת וְׁ בְׁ ֵני נִּ פְׁ לִּ ָכה. ַהֶמֶלְך מִּ ַהַמלְׁ ַהֶמֶלְך וְׁ ֵּתה ַבֲחָמתֹו ָקם וְׁ שְׁ מִּ ן מִּ ַנת ֶאל ַהַייִּ יָתן גִּ ָהָמן ַהבִּ ַבֵקש ָעַמד וְׁ שֹו ַעל לְׁ  ַנפְׁ

ֵּתר ָכה ֵמֶאסְׁ י ַהַמלְׁ י ָרָאה כִּ ָתה כִּ ַהֶמֶלְך ַהֶמֶלְך. ֵמֵאת ָהָרָעה ֵאָליו ָכלְׁ ַנת ָשב וְׁ גִּ יָתן מִּ ֵּתה ֵבית ֶאל ַהבִּ שְׁ ן מִּ ָהָמן ַהַייִּ  נֵֹּפל וְׁ

ָּטה ַעל ֵּתר ֲאֶשר ַהמִּ   ָעֶליהָ  ֶאסְׁ

ֹּאֶמר בֹוש ֲהַגם ַהֶמֶלְך ַוי כְׁ ָכה ֶאת לִּ י ַהַמלְׁ מִּ ת עִּ י ָיָצא ַהָדָבר ַבָביִּ פִּ ֵני ַהֶמֶלְך מִּ  ָחפּו". ָהָמן ּופְׁ

 : סח-דברים כ"ח, סג .4

ֶכם ּולְׁ  יד ֶאתְׁ ַהֲאבִּ יש ה' ֲעֵליֶכם לְׁ ֶכם ֵכן ָישִּ בֹות ֶאתְׁ ַהרְׁ ֶכם ּולְׁ יב ֶאתְׁ ֵהיטִּ ָהָיה ַכֲאֶשר ָשש ה' ֲעֵליֶכם לְׁ ֶכם "וְׁ יד ֶאתְׁ מִּ ַהשְׁ

ֶּתם ֵמַעל הָ  ַסחְׁ נִּ ָּת וְׁ ָעַבדְׁ ֵצה ָהָאֶרץ וְׁ ַעד קְׁ ֵצה ָהָאֶרץ וְׁ קְׁ ים מִּ ָכל ָהַעמִּ ָך ה' בְׁ יצְׁ ָּתּה. ֶוֱהפִּ שְׁ רִּ  ֲאָדָמה ֲאֶשר ַאָּתה ָבא ָשָמה לְׁ

ים  ֶביָך ַלֲעָבדִּ יְׁ אֹּ ֶּתם ָשם לְׁ ַמַכרְׁ תְׁ הִּ ָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹּתיָך ֵעץ ָוָאֶבן... וְׁ ֹּא ָיַדעְׁ ים ֲאֶשר ל ים ֲאֵחרִּ לִּ ָשם ֱאֹלהִּ ֵאין קֶֹּנה"וְׁ ָפחֹות וְׁ  .שְׁ

 



 המן עושה כפי שאמר למלך? .5

 יג(-שליחת אגרות המן )ג', יב ט(-דברי המן למלך )ג', ח

ֹּאֶמר( ח) ֵורֹוש ַלֶמֶלְך ָהָמן ַוי נֹו ֲאַחשְׁ  ֶאָחד ַעם ֶישְׁ

ֻפָזר פָֹּרד מְׁ ים ֵבין ּומְׁ כֹּל ָהַעמִּ ינֹות בְׁ דִּ כּוֶתָך מְׁ  ַמלְׁ

ָדֵתיֶהם ָכל שֹּנֹות וְׁ ֶאת ָעם מִּ  ֵאיָנם ַהֶמֶלְך ָדֵתי וְׁ

ים ַלֶמֶלְך עֹּשִּ יָחם. שֶֹוה ֵאין וְׁ ַהנִּ  לְׁ

 

ם( ט)  טֹוב ַהֶמֶלְך ַעל אִּ

 

ָכֵתב ָדם יִּ ַאבְׁ   לְׁ

אּו( יב) ָקרְׁ ֵרי ַויִּ אשֹון ַבחֶֹּדש ַהֶמֶלְך סֹּפְׁ לֹוָשה ָהרִּ שְׁ  יֹום ָעָשר בִּ

ֵתב בֹו כָּ ל ַויִּ כָּ ר כְּ ה ֲאשֶׁ וָּ ן צִּ מָּ ֵני ֶאל הָּ פְׁ ַדרְׁ ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ  וְׁ

לֹוחַ ( יג)ַהַפחֹות...  שְׁ נִּ ים וְׁ ָפרִּ ַיד סְׁ ים בְׁ ינֹות ָכל ֶאל ָהָרצִּ דִּ  מְׁ

יד ַהֶמֶלְך מִּ ַהשְׁ ַאֵבד ַלֲהרֹּג לְׁ ים ָכל ֶאת ּולְׁ הּודִּ ַנַער ַהיְׁ ַעד מִּ  ָזֵקן וְׁ

ים ַטף ָנשִּ יֹום וְׁ לֹוָשה ֶאָחד בְׁ שְׁ חֶֹּדש ָעָשר בִּ ֵנים לְׁ  הּוא ָעָשר שְׁ

  ֲאָדר חֶֹּדש

ים ַוֲעֶשֶרת ַכר ֲאָלפִּ קֹול ֶכֶסף כִּ ֵדי ַעל ֶאשְׁ  עֵֹּשי יְׁ

ָלאָכה יא ַהמְׁ ָהבִּ ֵזי ֶאל לְׁ נְׁ  ַהֶמֶלְך. גִּ

ָלָלם  ָלבֹוז. ּושְׁ

 

 ר' משה אלשיך, פירושו לאסתר ג': .6

'לאבדם', כי חש פן ימאן המלך, על כן בחר לשון ערומים לשון "אף כי להשמיד בלבבו לא הוציא מפיו כי אם 

 'יכתב לאבדם', שאפשר להתפרש לשלול שלל ולבוז בז בחיי חייתם, או לאבדם מן העולם. –היולי 

ותפס לשון זה עד ישקיף וירא מה בלבו של מלך והעולה על רוחו, כי גם אם יבין המלך על איבוד ממון הוא ימתיק 

 על איבוד נפשות, או הוא ישתדל בכל עז קו לקו צו לצו עד ישוב ויודה על כוונתו. הדבר באגרותיו 

ובזה צדק מענה לשון המלך באומרו 'והעם לעשות בו כטוב בעיניך', כלומר ראיתי דבריך מסותרים סובלים שתי 

יניך. ובראות הבנות בהסתפקך בכוונתי, אך הנני מרשה אותך לעשות בו כטוב בעיניך לפי איזה פירוש ישר בע

שנשאר הדבר אל הנוסח שיברר לו ויצוה לכתוב, אזי פירש ואמר 'להשמיד וכו''. וזהו שתלה הכתוב הדבר על 

 ."צווי המן באומרו 'ויכתב ככל אשר צוה המן'

 

 אחאבוגזירות אחשורוש גזירות  .7

 , ח:א"מל"א כ :יג-', יבאסתר ג

 ותכתב ספרים בשם אחאב בשם המלך אחשורוש נכתב

 תמוחֹּ בתֹּם ותח ונחתֹּם בטבעת המלך

 ותשלח הספרים )ספרים קרי( אל הזקנים. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך.

 




