
 

 

 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -, המדור ויקראפרשת 

 מי אתה מרדכי?

היסטורית קשה לנתק את סיפור המגילה מן המאורעות שהתרחשו בארץ ישראל באותה עת. את אשר 
התרחש בארץ ישראל אנו יכולים למצוא בעזרא ונחמיה. אירועי המגילה מתרחשים בשנים בהן הופסקה 
 העבודה בבית המקדש בשל התנכלות 'פלשתינאית' )חורונים, ערבים ושומרונים(, בין זמנה של הצהרת

אנו  הלא אחשורוש מיודענו. )או ארתחשסתא הראשון בנו(, חשיארש הראשוןל שכורש לבין זמן מלכותו 
  כותב כתב השטנה הוא המן מיודענו: .ד פרק עזראב מוצאים פסוקים מפורשים בנדון

ְמַבֲהִל   ומבלהים הַעםְֽיהֻוָד   יְיד    יםְמַרֻפִ   ֶרץַעםָֽהָא   ַוְיִהי  ( ד)  :ִלְבּנֹות םאֹותָ   יםֻוּ

יֶה   יםְוסְֹכִר  ( ה) לְֽימ    םֲעָצתָ   רְלָהפ    יםיֹוֲעִצ   םֲעל  ַר   ֶלךְ ֶמ   ֹוֶרש  ֻכ   יֻכָ ְריָ   ֻותְוַעדַֽמְלכ   סֻפָ ס ֶוש  ֻדָ ָרּ ֶלְךֻֽפָ  :ֶמּ

ר   ֻוְבַמְלכֻות ( ו) ו  ְתִחֻלַ   ֹוש  ֲאַחש ְ ְתב   וֹ ַמְלכֻות   תֻבִ ְטָנ   וֻ ֻכָ ב   הש ִ ם הְיהֻוָד   יַעלֽיֹש ְ ָלִּ  : ִוירֻוש ָ

ְחש ַ   יֻוִבימ   ( ז) אַאְרֻתַ ֻתָ ַת   ש ְ ָל   בֻכָ ש ְ ל  תִמְתְרָד   םֻבִ ְבא  ָא   ָטּ ָנֹוָת   רֻוש ְ ְחש ַ   יוֻכְ תְֻ ַעלַֽאְרֻתַ ָר   ֶלךְ ֶמ   ש ְ ָו   ֻוְכָתב   סֻפָ ֻתְ ש ְ ֻנִ ת   ןַהּ  ֻובֻכָ
ית םֻוְמֺתְרֻגָ   יתֲאָרִמ    : ֲאָרִמּ

ה בשבעים לשון , , על שם בקיאותו העצוממרדכי בלשןוגם  פתחיה)אל בבלי( הוא גם  מורדוךמן השורש מרדכי 
 ?באמת' מי הוא היה'גם הייחוס המפורט בבבלי אינו עונה על השאלה ,  ברם, )מנחות ס"ה, א(. 

בפרשנות, ספקטרום רחב של דעות באשר לדמותו העלומה של מרדכי היהודי. בקצה אחד, מאחרוני 
מתוך מגוון הדעות אני נוטה להתחבר אל זו המתייחסת ובקצה השני יהודי מודרני מתבולל.   ,הנביאים

 בעל כישורים וקשרים פוליטיים שמצא עצמו בסיטואציה מדהימהלייט( סרוג )אליו כאל ציוני דתי 
העלולה לגרום שואה לעם  על תוכנית שטנית נחשף אל ידיעה נוראית 'יושב בשער'השופט ה .ונוראית כאחד

 ממנו הוא ואסתר באו. 

הפור ואל תוכניתו של המן הרשע, מתחוללת בנפשו של מרדכי תמורה עצומה  סיפור מרגע ההיחשפות אל
 סיפורו הפרטיחיל מרגע שתהטוויסט בעלילה מ .ולא סתם מרדכי ומעתה תקרא לו המגילה מרדכי היהודי

 מבין כי מעמדו הפוליטי, ועוד יותר, נוכחותה של אסתר מרדכימשתלב עם התסריט האלוקי.  של מרדכי
 הם יותר מרמז לפעולה אקטיבית מצידם לביטול גזירת המן. ,המלוכה הפרסי בעת הזאת בארמון המלכה

יהם הפרטיים של השניים מתבטלים אל הצורך הדחוף להציל את עם ישראל בכל ישאיפותיהם ומאוו
תמורה דומה מתחוללת אצל הרצל 'חוזה המדינה' מרגע היחשפותו אל משפט דרייפוס כעיתונאי  מחיר.
 וינאי. 

תר המלכה מופתעת ואינה מבינה את המתרחש. תסריט האימה אותו תיאר לה מרדכי לא היה אס
היא אינה נציגה מובהקת של העם היהודי ולא נבחרה למלכה מטעמו או בשליחותו, ועתה  בתוכניותיה.

המחשבות שסיפור זה אינו נוגע לה באופן ישיר מתנפצות אל  היא נדרשת לשים נפשה בכפה כדי להצילו.
 ול אמירתו הברורה והנוקבת של הדוד מרדכי:מ

ַכ  אֶמרַויֹֻ  ( יג) ַדֻמִ   רֶאלֶֽאְסֻת    יבְלָהש ִ  יָמְרֻדֳּ ל    ךְ ְבַנְפש     יַאלֻֽתְ יתַֽהֻמֶ   טְלִהֻמָ ים ֶלךְ ֻב  הֻוִדּ לַֽהיְֻ  :ִמֻכָ

י֘ ש  ִאםַֽהֲחר    יֻכִ  ( יד) ֲחִריש ִ ע    ֻתַ ָל   ַוחֶר   ַהזֹֻאת   תֻבָ הֻוִדים   ֹודַיֲעמ   הְוַהֻצָ ק   ַליְֻ יתָֽאִב  תְֻ ְוַא  רַאח    ֹוםִמֻמָ אב   יךְ ֻוב   עַ יֹוד    יֻוִמ   דוֻ ֻתֹ
זֹ   תִאםְֽלע    ְלּכֻות ַעתְֻ ִהֻגַ   אתֻכָ  :ַלֻמַ

היא מבינה באופן שונה לחלוטין את מסכת ההתרחשויות שהביאוה עד הלום. ברור לה כי היא  , גםעתה
. היא צריכה אם זה לא מינה אותה ולא הסמיך אותה לפעולה אינה יכולה לפעול בשם ועבור העם היהודי

  היא זו המצווה על הדוד מרדכי: עתה, אישור פעולה מן הקונגרס היהודי, ולכן

ְך  ( טז) נ   ל  הֻוִד   ֹוסֻכְ לַֽהיְֻ ְמְצִא   יםֶאתֻֽכָ ֻנִ ֻוש ָ   יםַהּ ש  אְכל   ַליָע   ֻומוֻ ְוצ   ןֻבְ ֻת   וֻ ְוַאלֻֽתֹ ש ְ לֹ   וֻ ְוַאלֻֽתִ תש ְ םֽ ֹוםָוי   ְיָלהַל   ָיִמים   ש ֶ  ֻגַ
אַֽכֻדָ   רֲאש ֶ  ֶלְך  ֶאלַֽהֻמֶ   ֹואָאב   ןֻוְבכ    ןֻכ   ֻוםָאצ   יְוַנֲערֹתַ   יֲאִנ   יָאַב  רְוַכֲאש ֶ   תלֹּ י ְדֻתִ ְדֻתִ  :ָאָבּ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F


 

 

מניעת שואה מחייבת . ", שמאל וימין, דתיים וחילוניים, ספרדים ואשכנזיםאת כל היהודים" -ודוק
  כל פלגי העם. אחדות של

אל 'הנקודה היהודית' זו המצויה אצל כל אחד מעמנו גם אצל המתבוללים שבהם. היא  שוב אנו נחשפים
ת רק לאחר קילוף של מוסתרת היטב ופעמים שהיא נחשפת רק בנסיבות היסטוריות מיוחדות וגם זא

 גילויה מכורח הנסיבות.פעמים אין היהודי עצמו מודע אליה והוא מופתע בעצמו אל מספר מסכות. 
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