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  'שוש� הבירה' לעומת   'עיר שוש�'ה
  

פע� , וידיעת תכנית היכל המל� ומקומו יאיר לנו ג� את סגנו� המגילה הנוהג לשנות את תואר העיר לסירוגי�

הרצי� יצאו : "וא� בפסוק אחד משמשי� שני הכינויי� בערבוביא, בלבד" שוש�"ופע� " שוש� הבירה"תכונה 

). טו, ראה ש� ג" (נבוכה והעיר שוש�והמל� והמ� ישבו לשתות  � הבירהבשושדחופי� בדבר המל� והדת ניתנה 

  .אחרי שנתגלה תכנית ארמו� המל� נמצא הפתרו� לדילוגי הסגנו�
  

אותו המחוז נתבצר למושב המל� ופקידיו ונקרא על ש� , טירת מלכי פרס היתה בחלק מיוחד מהעיר המטרופולית

היתה חומה בצורה וג� נחל מי� שהבדיל בי� מחוז הבירה לבי� שאר מסביב לה ". עיר הבירה"שהיתה בו , הבירה

והעתקות כתבי הדת אלה נשלחו להעיר שוש� כמו , בבירה נתפרסמו דתי המל�. מקו� מושב המוני הע�, העיר

מוב� כי רוב שדרות ע� הגולה ישבו בשוש� וא� מעטי� היו מ� היהודי� אשר שכנו במחוז . לכל יתר ערי מדינה

  .צמוהבירה ע
  

עשה משתה לכל שריו ועבדיו וג� לכל הע� ) ב, א( בשוש� הבירהוכשבת המל� אחשורוש על כסא מלכותו אשר 

, )ג, ב( בשוש� הבירהואת כל נערה בתולה יפת מראה קבצו אל בית הנשי� אשר , )ה, ש�( בשוש� הבירההנמצאי� 

  .מקו� משכ� המל� ושריו
  

אשר הגלה מירושל� ע� הגולה אשר הגלתה ע� יכניה מל� "מרדכי הוא , "בשוש� הבירהאיש יהודי היה "ג� 

, אשר ד� מלכי� נזל בעורקיו, הואהוהאיש . שבהיותו מנציבי המל� נית� לו הרשיו� לשבת במחוז הבירה, "יהודה

ובהיות דבר זה רע בעיני הצורר היהיר השתדל בדבר , לא חפ% לכרוע ולהשתחוות לפני אד� שצלחה לו השעה

, ג(ופתשג� הכתב בכל מדינה ומדינה  בשוש� הבירהכתב הדת נית� , השמיד את כל היהודי� ע� מרדכיכתב דת ל

המוני ע� ישראל שישבו לא אצילי הבירה כי א� , נבוכה העיר שוש�יהודי� היתה וכאשר נודע הדבר ל, )טו&יד

ממחוז הבירה לבא בתו�  ומרדכי אשר ידע מכל אשר נעשה יצא, המה לא ידעו לשית עצות בנפש�. בשוש� העיר

  .העיר למקו� משכ� אחיו המדוכאי�
  

וכאשר צותה , )יב, ו; טו, ה(אז שב מרדכי אל שער המל� . הדבר נודע לאסתר והתחילו לטכס עצה מה לעשות

הוא , )א"טו ע, ראה מגילה(עבר מרדכי דר� עורקמא דמיא ) טו, ה( בשוש�אסתר לכנס את כל היהודי� הנמצאי� 

  .י� הבירה לבי� מקו� מושב היהודי�הנחל שהיה ב
  

בשוש� את המ� תלו על הע% אשר הכי� למרדכי ובש� המל� אחשורוש נכתבה הדת שניתנה . הצליח חפצ�' ה

  .שוש� העיר: שוב בדיוק)  טו, ח(צהלה ושמחה  העיר שוש�ואז , להנק� מאויביה�) יד, ה( הבירה
  

ויקהלו היהודי� ביו� שלשה עשר ויהרגו חמש , את הרעה הנשקפת לה� אחרי האגרות הראשונות היהודי� קדמו

 בשוש� הבירהוכאשר בא מספר ההרוגי� אשר , )ו, ט( בשוש� הבירהמאות איש ראשי שוטני ישראל שהתרכזו 

ר מדינות המל� הרגו היהודי� ואבד חמש מאות איש בשא בשוש� הבירה: אמר לאסתר המלכה, )יא, ט(לפני המל� 

להנק�  בשוש�א� על המל� טוב ינת� ג� מחר ליהודי� אשר : ותאמר אסתר, ומה שאלת� ותעש, מה עשו

כתב דת זה שהיה ביחוד בשביל שוש� נית� בו . מאויביה� המוני הצוררי� שכניה� בעיר כדת היו� במחוז הבירה

  ).יח& יד, ט(בשוש� ויקהלו היהודי� אשר בשוש� ויהרגו באויביה� אשר . במקו� בשוש�
  

  .הדיוק העקבי בתואר העיר יעיד על אמתת המקור ההיסטורי הזה
  

  ]כא, עוללות, הרב ראוב� מרגליות[

  
  

òãåð äãåäéá )äøåãäî àî÷ - åà"ç ïîéñ ãë(  
  

 יוכל ומי וכהנה כהנה יש אגדה בדברי לחקור באנו א� הנה, יפיפיות נשי�' ד) טו( מגילה' במס חשבו למה שאל אשר דבר ועל

 להודיע הוא שרה שחשב מה. אחת בכל תועלת בו יש זה בדבר כ"ואעפ. למעלה שורש לה� יש דבריה� וכל סוד� על לעמוד

 מעול� זה כל וע� יופיה לרוב בדורה מפורסמת היתה ביותר יפה שהיתה כיו� שבודאי אבינו אברה� היה וקדוש צנוע כמה

 להשמר ראוי כמה להזהיר הוא ואביגיל רחב שחשבו ומה. ל  ל  בפרשת יידעת נא הנה בפסוק י"שפירש וכמו בה נסתכל לא

 רואה אינו שכבר א! לומר בזכירתה ואביגיל זנתה בשמה רחב מביא ולכ� לעול� לנפשו טומאה יגרו� ולא בנשי� מלהביט

 ומוסר זהירות ודאי וזה בזכרונו תעלה או שמה שיזכיר עת בכל לעול� אותו לטמא הרע ליצרו מבוא יש כבר זה כל ע� אותה

 בעיני ח� נושאת שתהיה גדול ביופי אסתר שברא עליה� ה"הקב משגיח כמה לישראל עדות זה אסתר שחשב ומה. גדול

 יפת ושתי היות שע� ה"הקב של נפלאותיו להגיד כ"ג הוא ושתי ועייל אסתר אפיק דאמר ולמא�. ישראל להציל אחשורוש

 הרבות למע� שמי� ברחמי זה כל ע� אסתר את לאהוב לאחשורוש היה לא בעהט מצד כ"וא ירקרקת ואסתר ביותר תואר

  . הנשי� מכל בעיניו ח� נשאה ידה על ישראל פדות


