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וְאֶל-הַּגֹולָה, זִקְנֵי מִירּוׁשָלִָם--אֶל-יֶתֶר הַּנָבִיא יִרְמְיָה ׁשָלַח אֲׁשֶר הַּסֵפֶר, ּדִבְרֵי  וְאֵּלֶה א  :כטפרק ירמיהו  )1
יְכָנְיָה-הַּמֶלֶ� צֵאת  ַאחֲרֵי ב  .ּבָבֶלָהמִירּוׁשָלִַם, נְבּוכַדְנֶאּצַר הֶגְלָה אֲׁשֶר וְאֶל-ּכָל-הָעָם, וְאֶל-הַּנְבִיאִים הַּכֹהֲנִים 

ּבֶן-ּוגְמַרְיָה בֶן-ׁשָפָן, אֶלְעָׂשָה  ּבְיַד ג  .וְהַּמַסְּגֵר--מִירּוׁשָלִָםוְהֶחָרָׁש וִירּוׁשָלִַם, יְהּודָה ׂשָרֵי וְהַּסָרִיסִים וְהַּגְבִירָה 
צְבָאֹות, יְהוָה ָאמַר  ּכֹה ד  .לֵאמֹרּבָבֶל--ּבָבֶלָה מֶלֶ� אֶל-נְבּוכַדְנֶאּצַר מֶלֶ�-יְהּודָה, צִדְקִּיָה ׁשָלַח אֲׁשֶר חִלְקִּיָה:  

אֶת-וְאִכְלּו גַּנֹות, וְנִטְעּו וְׁשֵבּו; בָּתִים,  ּבְנּו ה  .ּבָבֶלָהמִירּוׁשָלִַם, לְכָל-הַּגֹולָה--אֲׁשֶר-הִגְלֵיתִי יִׂשְרָאֵל:  אֱ�הֵי 
ּבָנִים וְתֵלַדְנָה לַאֲנָׁשִים, ּתְנּו וְאֶת-ּבְנֹותֵיכֶם נָׁשִים לִבְנֵיכֶם ּוקְחּו ּובָנֹות, ּבָנִים וְהֹולִידּו נָׁשִים,  קְחּו ו  .ּפִרְיָן

אֶל-בַעֲדָּה, וְהִתְּפַלְלּו ׁשָּמָה, אֶתְכֶם הִגְלֵיתִי אֲׁשֶר הָעִיר, אֶת-ׁשְלֹום  וְדִרְׁשּו ז  .וְַאל-ּתִמְעָטּוּורְבּו-ׁשָם, ּובָנֹות; 
נְבִיאֵיכֶם לָכֶם ַאל-יַּׁשִיאּו יִׂשְרָאֵל, אֱ�הֵי צְבָאֹות, יְהוָה ָאמַר כֹה  ּכִי ח  .ׁשָלֹוםלָכֶם יִהְיֶה בִׁשְלֹומָּה, ּכִי יְהוָה:  

לָכֶם נִּבְאִים הֵם בְׁשֶקֶר,  ּכִי ט  .מַחְלְמִיםאַּתֶם, אֲׁשֶר אֶל-חֲ�מֹתֵיכֶם, וְַאל-ּתִׁשְמְעּו, וְקֹסְמֵיכֶם; אֲׁשֶר-ּבְקִרְּבְכֶם, 
אֶפְקֹד ׁשָנָה, ׁשִבְעִים לְבָבֶל מְ�את לְפִי ּכִי יְהוָה, ָאמַר  ּכִי-כֹה, י  {ס}נְאֻם-יְהוָה.  ׁשְלַחְּתִים, �א ּבִׁשְמִי:  
אֶת-יָדַעְּתִי ָאנֹכִי  ּכִי יא  .הַּזֶהאֶל-הַּמָקֹום אֶתְכֶם, לְהָׁשִיב הַּטֹוב, אֶת-ּדְבָרִי עֲלֵיכֶם, וַהֲקִמֹתִי אֶתְכֶם; 

ַאחֲרִית לָכֶם לָתֵת לְרָעָה, וְ�א ׁשָלֹום מַחְׁשְבֹות עֲלֵיכֶם--נְאֻם-יְהוָה:  חֹׁשֵב ָאנֹכִי אֲׁשֶר הַּמַחֲׁשָבֹת, 
ּכִי ּומְצָאתֶם:  אֹתִי,  ּובִּקַׁשְּתֶם יג  .אֲלֵיכֶםוְׁשָמַעְּתִי, אֵלָי; וְהִתְּפַּלַלְּתֶם וַהֲלַכְּתֶם, אֹתִי  ּוקְרָאתֶם יב  .וְתִקְוָה

מִּכָל-אֶתְכֶם וְקִּבַצְּתִי (ׁשְבּותְכֶם) אֶת-שביתכם וְׁשַבְּתִי נְאֻם-יְהוָה, לָכֶם,  וְנִמְצֵאתִי יד  .ּבְכָל-לְבַבְכֶםתִדְרְׁשֻנִי, 
אֲׁשֶר-הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם--אֶל-הַּמָקֹום, וַהֲׁשִבֹתִי נְאֻם-יְהוָה; ׁשָם, אֶתְכֶם הִּדַחְּתִי אֲׁשֶר ּומִּכָל-הַּמְקֹומֹות הַּגֹויִם 

אֶתְכֶם מִּׁשָםַנ

אֶל-זְרֻּבָבֶל אֱמֹר,  כא  .לֵאמֹרלַחֹדֶׁש וְַארְּבָעָה ּבְעֶׂשְרִים אֶל-חַּגַי, ׁשֵנִית דְבַר-יְהוָה וַיְהִי  כ    ב:פרק חגי ) 2
חֹזֶק וְהִׁשְמַדְּתִי, מַמְלָכֹות, ּכִּסֵא וְהָפַכְּתִי,  כב  .וְאֶת-הָָארֶץאֶת-הַּׁשָמַיִם מַרְעִיׁש, אֲנִי לֵאמֹר:  ּפַחַת-יְהּודָה 

נְאֻם-  הַהּואּבַּיֹום  כג  .ָאחִיוּבְחֶרֶב אִיׁש וְרֹכְבֵיהֶם, סּוסִים וְיָרְדּו וְרֹכְבֶיהָ, מֶרְּכָבָה, וְהָפַכְּתִי הַּגֹויִם; מַמְלְכֹות 
יְהוָה נְאֻם בָחַרְּתִי, ּכִי-בְ� ּכַחֹותָם:  וְׂשַמְּתִי�, נְאֻם-יְהוָה, עַבְּדִי, ּבֶן-ׁשְַאלְּתִיאֵל זְרֻּבָבֶל אֶּקָחֲ� צְבָאֹות יְהוָה 

צְבָאֹות

ה וָאֹמַר   .הַּׁשָמָיִםאֶל-אֱ�הֵי וָאֶתְּפַּלֵל, מְבַּקֵׁש; אַּתָה עַל-מַה-ּזֶה הַּמֶלֶ�, לִי ד וַּיֹאמֶר    :בפרק נחמיה  )3
אֲבֹתַי--קִבְרֹות אֶל-עִיר אֶל-יְהּודָה, ּתִׁשְלָחֵנִי אֲׁשֶר לְפָנֶי�:  עַבְּדְ� וְאִם-יִיטַב טֹוב, לַּמֶלֶ�--אִם-עַל-הַּמֶלֶ� 

לִפְנֵי-הַּמֶלֶ� וַּיִיטַב ּתָׁשּוב; מַהֲלָכְ�--ּומָתַי יִהְיֶה עַד-מָתַי אֶצְלֹו, יֹוׁשֶבֶת וְהַּׁשֵגַל הַּמֶלֶ� לִי ו וַּיֹאמֶר   .וְאֶבְנֶּנָה
הַּנָהָר:  עֵבֶר עַל-ּפַחֲוֹות יִּתְנּו-לִי אִּגְרֹות טֹוב, לַּמֶלֶ�--אִם-עַל-הַּמֶלֶ� ז וָאֹומַר,   .זְמָןלֹו וָאֶּתְנָה וַּיִׁשְלָחֵנִי, 

יִּתֶן-לִי אֲׁשֶר לַּמֶלֶ�, אֲׁשֶר הַּפַרְּדֵס ׁשֹמֵר אֶל-ָאסָף ח וְאִּגֶרֶת   .אֶל-יְהּודָהאֲׁשֶר-ָאבֹוא, עַד יַעֲבִירּונִי, אֲׁשֶר, 
ּכְיַד-הַּמֶלֶ�, וַּיִּתֶן-לִי אֵלָיו; אֲׁשֶר-ָאבֹוא וְלַּבַיִת, הָעִיר, ּולְחֹומַת אֲׁשֶר-לַּבַיִת הַּבִירָה אֶת-ׁשַעֲרֵי לְקָרֹות עֵצִים 
הַּמֶלֶ�, עִּמִי וַּיִׁשְלַח הַּמֶלֶ�; אִּגְרֹות אֵת לָהֶם, וָאֶּתְנָה הַּנָהָר, עֵבֶר אֶל-ּפַחֲוֹות ט וָָאבֹוא,   .עָלָיהַּטֹובָה אֱ�הַי 

ׂשָרֵי חַיִל ּופָרָׁשִים

4) 1 In those days arose Mattathias the son of John, the son of Simeon, a priest of the 
sons of Joarib, from Jerusalem, and dwelt in Modin. 2 And he had five sons, Joannan, 
called Caddis: 3 Simon; called Thassi: 4 Judas, who was called Maccabeus: 5 Eleazar, 
called Avaran: and Jonathan, whose surname was Apphus. 6 And when he saw the 
blasphemies that were committed in Juda and Jerusalem, 7 He said, Woe is me! 
wherefore was I born to see this misery of my people, and of the holy city, and to dwell 
there, when it was delivered into the hand of the enemy, and the sanctuary into the 
hand of strangers? 8 Her temple is become as a man without glory. 9 Her glorious 
vessels are carried away into captivity, her infants are slain in the streets, her young 
men with the sword of the enemy. 10 What nation hath not had a part in her kingdom 
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and gotten of her spoils? 11 All her ornaments are taken away; of a free woman she is 
become a bondslave. 12 And, behold, our sanctuary, even our beauty and our glory, is 
laid waste, and the Gentiles have profaned it. 13 To what end therefore shall we live 
any longer?
39 Now when Mattathias and his friends understood hereof, they mourned for 
them right sore. 40 And one of them said to another, If we all do as our brethren 
have done, and fight not for our lives and laws against the heathen, they will now 
quickly root us out of the earth. 41 At that time therefore they decreed, saying, 
Whosoevershall come to make battle with us on the sabbath day, we will fight 
against him; neither will we die all, as our brethren that were murdered in the 
secret places

1 Book of Maccabees, Ch 2

אֶת-רּוחַ יְהוָה, הֵעִיר יִרְמְיָה:  מִּפִי ּדְבַר-יְהוָה, לִכְלֹות ּפָרַס, מֶלֶ� לְכֹורֶׁש ַאחַת, א ּובִׁשְנַת    : אפרק עזרא ) 5
מַמְלְכֹות ּפָרַס--ּכֹל מֶלֶ� ּכֹרֶׁש ָאמַר, ב ּכֹה   .לֵאמֹרוְגַם-ּבְמִכְּתָב ּבְכָל-מַלְכּותֹו, וַּיַעֲבֶר-קֹול מֶלֶ�-ּפָרַס, ּכֹרֶׁש 

הָָארֶץ, נָתַן לִי יְהוָה אֱ�הֵי הַּׁשָמָיִם; וְהּוא-פָקַד עָלַי לִבְנֹות-לֹו בַיִת, ּבִירּוׁשָלִַם אֲׁשֶר ּבִיהּודָה

ּובְחֶרְּפָה; גְדֹלָה ּבְרָעָה ּבַּמְדִינָה, ׁשָם מִן-הַּׁשְבִי אֲׁשֶר-נִׁשְאֲרּו לִי--הַּנִׁשְָארִים ג וַּיֹאמְרּו,  :אפרק נחמיה ) 6
וָאֶבְּכֶה, יָׁשַבְּתִי הָאֵּלֶה, אֶת-הַּדְבָרִים ּכְׁשָמְעִי ד וַיְהִי   .בָאֵׁשנִּצְתּו ּוׁשְעָרֶיהָ מְפֹרָצֶת, יְרּוׁשָלִַם וְחֹומַת 

הַּגָדֹול, הַּׁשָמַיִם--הָאֵל אֱ�הֵי יְהוָה אָּנָא ה וָאֹמַר,   .הַּׁשָמָיִםאֱ�הֵי לִפְנֵי ּומִתְּפַּלֵל, צָם וָאֱהִי יָמִים; וָאֶתְאַּבְלָה, 
אֶל-לִׁשְמֹעַ פְתּוחֹות וְעֵינֶי� ָאזְנְ�-קַּׁשֶבֶת נָא ו ּתְהִי   .מִצְוֺתָיוּולְׁשֹמְרֵי לְאֹהֲבָיו וָחֶסֶד, הַּבְרִית ׁשֹמֵר וְהַּנֹורָא:  

עַל-חַּטֹאות ּומִתְוַּדֶה, עֲבָדֶי�; יִׂשְרָאֵל, וָלַיְלָה--עַל-ּבְנֵי יֹומָם הַּיֹום, לְפָנֶי� מִתְּפַּלֵל ָאנֹכִי אֲׁשֶר עַבְּדְ� ּתְפִּלַת 
וְאֶת-אֶת-הַּמִצְוֺת, וְ�א-ׁשָמַרְנּו לָ�; חָבַלְנּו ז חֲבֹל,   .חָטָאנּוּובֵית-ָאבִי, וַאֲנִי לָ�, חָטָאנּו אֲׁשֶר ּבְנֵי-יִׂשְרָאֵל 

הַחֻּקִים וְאֶת-הַּמִׁשְּפָטִים, אֲׁשֶר צִּוִיתָ, אֶת-מֹׁשֶה עַבְּדֶ�

מִּׂשַר וַיְבַּקֵׁש מִׁשְּתָיו; ּובְיֵין הַּמֶלֶ� ּבְפַת-ּבַג �א-יִתְּגַָאל אֲׁשֶר עַל-לִּבֹו, ּדָנִּיֵאל ח וַּיָׂשֶם   :אפרק דניאל ) 7
י וַּיֹאמֶר   .הַּסָרִיסִיםׂשַר לִפְנֵי, ּולְרַחֲמִים, לְחֶסֶד אֶת-ּדָנִּיֵאל, הָאֱ�הִים ט וַּיִּתֵן   .יִתְּגָָאל�א אֲׁשֶר הַּסָרִיסִים, 

יִרְאֶה לָּמָה אֲׁשֶר וְאֶת-מִׁשְּתֵיכֶם:  אֶת-מַאֲכַלְכֶם מִּנָה אֲׁשֶר הַּמֶלֶ�, אֶת-אֲדֹנִי אֲנִי לְדָנִּיֵאל--יָרֵא הַּסָרִיסִים, ׂשַר 
אֶל-הַּמֶלְצַר--ּדָנִּיֵאל, יא וַּיֹאמֶר   .לַּמֶלֶ�אֶת-רֹאׁשִי, וְחִּיַבְּתֶם ּכְגִילְכֶם, אֲׁשֶר מִן-הַיְלָדִים זֹעֲפִים, אֶת-ּפְנֵיכֶם 

וְיִּתְנּו-לָנּו עֲׂשָרָה; יָמִים אֶת-עֲבָדֶי�, יב נַס-נָא   .וַעֲזַרְיָהמִיׁשָאֵל חֲנַנְיָה, עַל-ּדָנִּיֵאל הַּסָרִיסִים, ׂשַר מִּנָה, אֲׁשֶר 
הַּמֶלֶ�; ּפַת-ּבַג אֵת הָאֹכְלִים הַיְלָדִים, ּומַרְאֵה מַרְאֵינּו, לְפָנֶי�, יג וְיֵרָאּו   .וְנִׁשְּתֶהוְנֹאכְלָה--ּומַיִם מִן-הַּזֵרֹעִים, 

יָמִים טו ּומִקְצָת,   .עֲׂשָרָהיָמִים וַיְנַּסֵם, הַּזֶה; לַּדָבָר לָהֶם, יד וַּיִׁשְמַע   .עִם-עֲבָדֶי�עֲׂשֵה ּתִרְאֵה, וְכַאֲׁשֶר 
הַּמֶלְצַר, טז וַיְהִי   .הַּמֶלֶ�ּפַת-ּבַג אֵת מִן-ּכָל-הַיְלָדִים--הָאֹכְלִים, ּבָׂשָר:  ּובְרִיאֵי טֹוב, מַרְאֵיהֶם נִרְָאה עֲׂשָרָה, 

מַּדָע הָאֱ�הִים לָהֶם נָתַן ַארְּבַעְּתָם, הָאֵּלֶה יז וְהַיְלָדִים   .זֵרְעֹנִיםלָהֶם, וְנֹתֵן מִׁשְּתֵיהֶם; וְיֵין, אֶת-ּפַת-ּבָגָם, נֹׂשֵא 
הַּמֶלֶ�, אֲׁשֶר-ָאמַר הַּיָמִים, יח ּולְמִקְצָת,   .וַחֲ�מֹותּבְכָל-חָזֹון הֵבִין, וְדָנִּיֵאל וְחָכְמָה; ּבְכָל-סֵפֶר וְהַׂשְּכֵל 

חֲנַנְיָה ּכְדָנִּיֵאל מִּכֻּלָם, נִמְצָא וְ�א הַּמֶלֶ�, אִּתָם, יט וַיְדַּבֵר   .נְבֻכַדְנֶּצַרלִפְנֵי הַּסָרִיסִים, ׂשַר וַיְבִיאֵם לַהֲבִיָאם; 
עֶׂשֶר הַּמֶלֶ�--וַּיִמְצָאֵם מֵהֶם, אֲׁשֶר-ּבִּקֵׁש ּבִינָה, חָכְמַת ּדְבַר כ וְכֹל,   .הַּמֶלֶ�לִפְנֵי וַּיַעַמְדּו, וַעֲזַרְיָה; מִיׁשָאֵל 

יָדֹות, עַל ּכָל-הַחַרְטֻּמִים הָאַּׁשָפִים, אֲׁשֶר, ּבְכָל-מַלְכּותֹו

8) For we have not an innumerable multitude of books among us, disagreeing from and 
contradicting one another, [as the Greeks have,] but only twenty-two books, which 
contain the records of all the past times; 
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Against Apion Book 1:8

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד א ) 9
ברוח לאו אסתר שמואל דסבר למימרא . הידיםאת מטמאה אינה אסתר שמואל: אמר יהודה רב אמר 

ליכתוב. נאמרה ולא לקרות נאמרה - נאמרה! הקודש ברוח אסתר שמואל: והאמר נאמרה? הקודש 
שיר אומר: יוסי רבי השירים. בשיר ומחלוקת הידים, את מטמא אינו קהלת אומר: מאיר רבי מיתיבי: 
בית ומחומרי שמאי בית מקולי קהלת אומר: שמעון רבי בקהלת. ומחלוקת הידים, את מטמא השירים 

הלל, אבל רות ושיר השירים ואסתר  מטמאין את הידים

מַּגֶדֶת אֶסְּתֵר, כ אֵין   .ּבְׁשַעַר-הַּמֶלֶ�יֹׁשֵב ּומָרְּדֳכַי, ׁשֵנִית; ּבְתּולֹות,  ּובְהִּקָבֵץ יט  : בפרק אסתר  )10
אִּתֹו.  בְָאמְנָה הָיְתָה ּכַאֲׁשֶר עֹׂשָה, אֶסְּתֵר מָרְּדֳכַי וְאֶת-מַאֲמַר מָרְּדֳכָי; עָלֶיהָ, צִּוָה ּכַאֲׁשֶר וְאֶת-עַּמָּה, מֹולַדְּתָּה 

וַיְבַקְׁשּו הַּסַף, מִּׁשֹמְרֵי הַּמֶלֶ�, ׁשְנֵי-סָרִיסֵי וָתֶרֶׁש ּבִגְתָן קָצַף ּבְׁשַעַר-הַּמֶלֶ�; יֹוׁשֵב ּומָרְּדֳכַי הָהֵם, כא ּבַּיָמִים  
ּבְׁשֵם לַּמֶלֶ�, אֶסְּתֵר וַּתֹאמֶר הַּמַלְּכָה; לְאֶסְּתֵר וַּיַּגֵד לְמָרְּדֳכַי, הַּדָבָר כב וַּיִּוָדַע   .אֲחַׁשְוֵרֹׁשּבַּמֶלֶ� יָד, לִׁשְ�חַ 
 וַיְבֻּקַׁש הַּדָבָר וַּיִּמָצֵא, וַּיִּתָלּו ׁשְנֵיהֶם עַל-עֵץ; וַּיִּכָתֵב, ּבְסֵפֶר ּדִבְרֵי הַּיָמִים--לִפְנֵי הַּמֶלֶ�כג  .מָרְּדֳכָי

אֶל-הַּמֶלֶ�, לָבֹוא לְבַת לָקַח-לֹו אֲׁשֶר מָרְּדֳכַי ּדֹד ּבַת-אֲבִיחַיִל ּתֹר-אֶסְּתֵר טו ּובְהַּגִיעַ      :בפרק  אסתר) 11
ּכָל-ּבְעֵינֵי חֵן, נֹׂשֵאת אֶסְּתֵר וַּתְהִי הַּנָׁשִים; ׁשֹמֵר סְרִיס-הַּמֶלֶ�, הֵגַי יֹאמַר אֶת-אֲׁשֶר אִם ּדָבָר--ּכִי בִקְׁשָה �א 

טֵבֵת--ּבִׁשְנַת-הּוא-חֹדֶׁש הָעֲׂשִירִי, ּבַחֹדֶׁש מַלְכּותֹו, אֶל-ּבֵית אֲחַׁשְוֵרֹוׁש, אֶל-הַּמֶלֶ� אֶסְּתֵר טז וַּתִּלָקַח   .רֹאֶיהָ
וַּיָׂשֶם מִּכָל-הַּבְתּולֹות; לְפָנָיו וָחֶסֶד וַּתִּׂשָא-חֵן מִּכָל-הַּנָׁשִים, אֶת-אֶסְּתֵר הַּמֶלֶ�  וַּיֶאֱהַב יז  .לְמַלְכּותֹוׁשֶבַע, 

ּכֶתֶר-מַלְכּות ּבְרֹאׁשָּה, וַּיַמְלִיכֶהָ ּתַחַת וַׁשְּתִי

וְהַלְוִּיִם וְהַּכֹהֲנִים יִׂשְרָאֵל הָעָם נִבְּדְלּו �א לֵאמֹר הַּׂשָרִים אֵלַי נִּגְׁשּו אֵּלֶה ּוכְכַּלֹות (א)    :טפרק עזרא ) 12
נָׂשְאּו ּכִי (ב)    וְהָאֱמֹרִי: הַּמִצְרִי הַּמָֹאבִי הָעַּמֹנִי הַיְבּוסִי הַּפְרִּזִי הַחִּתִי לַּכְנַעֲנִי ּכְתֹועֲבֹתֵיהֶם הָאֲרָצֹות מֵעַּמֵי 

הַּזֶה ּבַּמַעַל הָיְתָה וְהַּסְגָנִים הַּׂשָרִים וְיַד הָאֲרָצֹות ּבְעַּמֵי הַּקֹדֶׁש זֶרַע וְהִתְעָרְבּו וְלִבְנֵיהֶם לָהֶם מִּבְנֹתֵיהֶם 
וָאֵׁשְבָה ּוזְקָנִי רֹאׁשִי מִּׂשְעַר וָאֶמְרְטָה ּומְעִילִי ּבִגְדִי אֶת קָרַעְּתִי הַּזֶה הַּדָבָר אֶת ּוכְׁשָמְעִי (ג)    ס רִאׁשֹונָה: 

מְׁשֹומֵם
(ה) ּובְמִנְחַת הָעֶרֶב קַמְּתִי מִּתַעֲנִיתִי ּובְקָרְעִי בִגְדִי ּומְעִילִי וָאֶכְרְעָה עַל ּבִרְּכַי וָאֶפְרְׂשָה כַּפַי אֶל יְקֹוָק אֱ�הָי:

עַד גָדְלָה וְאַׁשְמָתֵנּו ּרֹאׁש לְמַעְלָה רָבּו עֲֹונֹתֵינּו ּכִי אֵלֶי� ּפָנַי אֱ�הַי לְהָרִים וְנִכְלַמְּתִי ּבֹׁשְּתִי אֱ�הַי וָאֹמְרָה (ו) 
לַּׁשָמָיִם

13)  When I was carried away captive to Nineveh, all my brethren and my relatives ate the 
food of the Gentiles; but I kept myself from eating it because I remembered God with all my 
heart”

Tobit 1:10-11

14)  (Judith is said to carry her own food and utensils into the camp of Holophernes and to 
refuse what he offers her) “Lest it be an offense”

Judith 12:1-4
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   ּכַׂשְּדִים: מַלְכּות עַל הָמְלַ� אֲׁשֶר מָדָי מִּזֶרַע אֲחַׁשְוֵרֹוׁש ּבֶן לְדָרְיָוֶׁש ַאחַת ּבִׁשְנַת (א)     :טפרק דניאל ) 15
הַּנָבִיא יִרְמְיָה אֶל יְקֹוָק דְבַר הָיָה אֲׁשֶר הַּׁשָנִים מִסְּפַר ּבַּסְפָרִים ּבִינֹתִי ּדָנִּיֵאל אֲנִי לְמָלְכֹו ַאחַת ּבִׁשְנַת (ב) 

וְתַחֲנּונִים ּתְפִּלָה לְבַּקֵׁש הָאֱ�הִים אֲדֹנָי אֶל ּפָנַי אֶת וָאֶּתְנָה (ג)    ׁשָנָה: ׁשִבְעִים יְרּוׁשָלִַם לְחָרְבֹות לְמַ�אות 
ׁשֹמֵר וְהַּנֹורָא הַּגָדֹול הָאֵל אֲדֹנָי אָּנָא וָאֹמְרָה וָאֶתְוַּדֶה אֱ�הַי לַיקֹוָק וָאֶתְּפַלְלָה (ד)    : וָאֵפֶרוְׂשַק ּבְצֹום 

מִּמִצְֹותֶ� וְסֹור ּומָרָדְנּו הִרְׁשַעְנּו והרשענו וְעָוִינּו חָטָאנּו (ה)    מִצְֹותָיו: ּולְׁשֹמְרֵי לְאֹהֲבָיו וְהַחֶסֶד הַּבְרִית 
עַם ּכָל וְאֶל וַאֲבֹתֵינּו ׂשָרֵינּו מְלָכֵינּו אֶל ּבְׁשִמְ� ּדִּבְרּו אֲׁשֶר הַּנְבִיאִים עֲבָדֶי� אֶל ׁשָמַעְנּו וְ�א (ו)     ּומִּמִׁשְּפָטֶי�:

יִׂשְרָאֵל ּולְכָל יְרּוׁשָלִַם ּולְיֹוׁשְבֵי יְהּודָה לְאִיׁש הַּזֶה ּכַּיֹום הַּפָנִים ּבֹׁשֶת וְלָנּו הַּצְדָקָה אֲדֹנָי לְ� (ז)  הָָארֶץ: 
ּבֹׁשֶת לָנּו יְקֹוָק (ח)    בָ�: מָעֲלּו אֲׁשֶר ּבְמַעֲלָם ׁשָם הִּדַחְּתָם אֲׁשֶר הָאֲרָצֹות ּבְכָל וְהָרְחֹקִים הַּקְרֹבִים 

מָרַדְנּו ּכִי וְהַּסְלִחֹות הָרַחֲמִים אֱ�הֵינּו לַאדֹנָי (ט)    לָ�: חָטָאנּו אֲׁשֶר וְלַאֲבֹתֵינּו לְׂשָרֵינּו לִמְלָכֵינּו הַּפָנִים 
וְכָל (יא)    הַּנְבִיאִים: עֲבָדָיו ּבְיַד לְפָנֵינּו נָתַן אֲׁשֶר ּבְתֹורֹתָיו לָלֶכֶת אֱ�הֵינּו יְקֹוָק ּבְקֹול ׁשָמַעְנּו וְ�א (י)    ּבֹו: 

מֹׁשֶה ּבְתֹורַת ּכְתּובָה אֲׁשֶר וְהַּׁשְבֻעָה הָָאלָה עָלֵינּו וַּתִּתַ� ּבְקֹלֶ� ׁשְמֹועַ לְבִלְּתִי וְסֹור ּתֹורָתֶ� אֶת עָבְרּו יִׂשְרָאֵל 
עֶבֶד הָאֱ�הִים ּכִי חָטָאנּו לֹו:    

16) So all went forth and none was left in the bedchamber, neither little nor great. Then Judith, 
standing by his bed, said in her heart, O Lord God of all power, look at this present upon the 
works of mine hands for the exaltation of Jerusalem.  5 For now is the time to help thine 
inheritance, and to execute thine enterprizes to the destruction of the enemies which are risen 
against us.

Book of Judith 13:4

17) Thy servant has not eaten at Haman’s table, and I have not honored the king’s feast or 
drunk the wine of the libations”

OG Esther 14:17



Yael Leibowitz

 Silver rhytons such as this were ubiquitous and used as a 
drinking vessels in Persia, underscoring the eclectic taste of the Achaemenids; the fanciful 
beast that forms its base is both mammal and bird

ּבְעֵינָיו, ו וַּיִבֶז   .חֵמָההָמָן, וַּיִּמָלֵא לֹו; ּומִׁשְּתַחֲוֶה ּכֹרֵעַ מָרְּדֳכַי, הָמָן--ּכִי-אֵין ה וַּיַרְא  : גפרק אסתר  )18
ּבְכָל-אֲׁשֶר אֶת-ּכָל-הַּיְהּודִים לְהַׁשְמִיד הָמָן, וַיְבַּקֵׁש מָרְּדֳכָי; אֶת-עַם לֹו, לְבַּדֹו--ּכִי-הִּגִידּו ּבְמָרְּדֳכַי יָד לִׁשְ�חַ 
אֲחַׁשְוֵרֹוׁש:  לַּמֶלֶ� עֶׂשְרֵה, ׁשְּתֵים ּבִׁשְנַת נִיסָן, הּוא-חֹדֶׁש הָרִאׁשֹון, ז ּבַחֹדֶׁש   .מָרְּדֳכָיאֲחַׁשְוֵרֹוׁש--עַם מַלְכּות 

הִּפִיל ּפּור הּוא הַּגֹורָל לִפְנֵי הָמָן, מִּיֹום לְיֹום ּומֵחֹדֶׁש לְחֹדֶׁש ׁשְנֵים-עָׂשָר--הּוא-חֹדֶׁש אֲדָר

הָאִּגֶרֶת עַל-ּכָל-ּדִבְרֵי הַּפּור--עַל-ּכֵן, עַל-ׁשֵם פּורִים, הָאֵּלֶה לַּיָמִים קָרְאּו  עַל-ּכֵן כו  ט:פרק אסתר ) 19
הַּזֹאת; ּומָה-רָאּו עַל-ּכָכָה, ּומָה הִּגִיעַ אֲלֵיהֶם
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The use of lots for a variety of legal and commercial purposes is well attested in every 
period of ancient Mesopotamian history and the typical verb used in all these contexts, in 
Sumerian as well as in both dialects of Akkadian, is one of the many terms for "to fall" or "to 
throw" Thus, for example, it was cus- tomary in Babylonia, when a per- son died intestate, to 
divide the inheritance among the eligible heirs by lot. This was expressed in Sumerian as 
"they made the divi-sion (of the property) and cast lots (to distribute it)" (I'-ba-e-ne gish- 
shub-ba 1-shub-bu-ne: CAD I 198d), and in the Babylonian dialect of Akkadian as either 
"they have cast lots, they have divided (the prop- erty)" (isqa iddii zizii: CAD I 199a and M 
2:33b), or "the share that falls to him by lot" (zittu isiqshu imaqqutu: ibid.) 

(THE FIRST PURIM: WILLIAM W. HALLO; GAMING DICE AND DICE FOR 
PROGNOSTICATION IN THE ANCIENT EAST IN LIGHT OF THE FINDS FROM 

MOUNT EBAL:  DR RON BEERI, DR DROR BEN-YOSEF)

אֶחָד וְגֹורָל לַיהוָה, אֶחָד ּגֹרָלֹות--ּגֹורָל הַּׂשְעִירִם, עַל-ׁשְנֵי ַאהֲרֹן ח וְנָתַן  : טזפרק ויקרא  )20
עָלָה אֲׁשֶר י וְהַּׂשָעִיר,   .חַּטָאתוְעָׂשָהּו, לַיהוָה; הַּגֹורָל עָלָיו עָלָה אֲׁשֶר אֶת-הַּׂשָעִיר, ַאהֲרֹן ט וְהִקְרִיב   .לַעֲזָאזֵל

.עָלָיו הַּגֹורָל לַעֲזָאזֵל, יָעֳמַד-חַי לִפְנֵי יְהוָה, לְכַּפֵר עָלָיו--לְׁשַּלַח אֹתֹו לַעֲזָאזֵל, הַּמִדְּבָרָה

ּבְנַחֲלָה--ּבְמִסְּפַר הָָארֶץ ּתֵחָלֵק נג לָאֵּלֶה,   .ּלֵאמֹראֶל-מֹׁשֶה יְהוָה, ב וַיְדַּבֵר   :כופרק במדבר  )21
יֵחָלֵק נה אַ�-ּבְגֹורָל,   .נַחֲלָתֹויֻּתַן פְקֻדָיו, לְפִי אִיׁש נַחֲלָתֹו:  ּתַמְעִיט וְלַמְעַט, נַחֲלָתֹו, ּתַרְּבֶה נד לָרַב,   .ׁשֵמֹות

נו עַל-ּפִי, הַּגֹורָל, ּתֵחָלֵק, נַחֲלָתֹו--ּבֵין רַב, לִמְעָט  .אֶת-הָָארֶץ:  לִׁשְמֹות מַּטֹות-אֲבֹתָם, יִנְחָלּו
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אֱ�הֵי יְהוָה ָאמַר כֹה ּכִי לְמָחָר:  הִתְקַּדְׁשּו וְָאמַרְּתָ, אֶת-הָעָם, קַּדֵׁש יג קֻם,   .מִּקִרְּבְכֶם  :זפרק יהושוע ) 22
יד וְנִקְרַבְּתֶם   .מִּקִרְּבְכֶםהַחֵרֶם עַד-הֲסִירְכֶם אֹיְבֶי�, לִפְנֵי לָקּום תּוכַל יִׂשְרָאֵל--�א ּבְקִרְּבְ� חֵרֶם יִׂשְרָאֵל, 
ּתִקְרַב יְהוָה אֲׁשֶר-יִלְּכְדֶּנָה וְהַּמִׁשְּפָחָה לַּמִׁשְּפָחֹות, יִקְרַב יְהוָה אֲׁשֶר-יִלְּכְדֶּנּו הַּׁשֵבֶט וְהָיָה לְׁשִבְטֵיכֶם; ּבַּבֹקֶר, 

וְאֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-אֹתֹו ּבָאֵׁש, ּבַחֵרֶם--יִּׂשָרֵף הַּנִלְּכָד טו וְהָיָה,   .לַּגְבָרִיםיִקְרַב יְהוָה, יִלְּכְדֶּנּו אֲׁשֶר וְהַּבַיִת לַּבָּתִים, 
לִׁשְבָטָיו; אֶת-יִׂשְרָאֵל וַּיַקְרֵב ּבַּבֹקֶר, יְהֹוׁשֻעַ טז וַּיַׁשְּכֵם   .ּבְיִׂשְרָאֵלנְבָלָה וְכִי-עָׂשָה יְהוָה, אֶת-ּבְרִית עָבַר ּכִי לֹו:  

אֶת-מִׁשְּפַחַת וַּיַקְרֵב הַּזַרְחִי; מִׁשְּפַחַת אֵת וַּיִלְּכֹד, יְהּודָה, אֶת-מִׁשְּפַחַת יז וַּיַקְרֵב,   .יְהּודָהׁשֵבֶט וַּיִּלָכֵד, 
ּבֶן-זֶרַח--לְמַּטֵה בֶן-זַבְּדִי ּבֶן-ּכַרְמִי עָכָן וַּיִּלָכֵד, לַּגְבָרִים; אֶת-ּבֵיתֹו, יח וַּיַקְרֵב   .זַבְּדִיוַּיִּלָכֵד, לַּגְבָרִים, הַּזַרְחִי, 

מֶה לִי וְהַּגֶד-נָא תֹודָה; יִׂשְרָאֵל--וְתֶן-לֹו אֱ�הֵי לַיהוָה כָבֹוד ׂשִים-נָא ּבְנִי אֶל-עָכָן, יְהֹוׁשֻעַ יט וַּיֹאמֶר   .יְהּודָה
וְכָזֹאת יִׂשְרָאֵל, אֱ�הֵי לַיהוָה חָטָאתִי ָאנֹכִי ָאמְנָה, וַּיֹאמַר:  אֶת-יְהֹוׁשֻעַ, עָכָן כ וַּיַעַן   .מִּמֶּנִיַאל-ּתְכַחֵד עָׂשִיתָ, 
אֶחָד זָהָב ּולְׁשֹון ּכֶסֶף, ׁשְקָלִים ּומָאתַיִם טֹובָה ַאחַת ׁשִנְעָר אַּדֶרֶת בַּׁשָלָל (וָאֵרֶא) כא ואראה   .עָׂשִיתִיוְכָזֹאת, 

חֲמִּׁשִים ׁשְקָלִים מִׁשְקָלֹו, וָאֶחְמְדֵם, וָאֶּקָחֵם; וְהִּנָם טְמּונִים ּבָָארֶץ ּבְתֹו� הָָאהֳלִי, וְהַּכֶסֶף ּתַחְּתֶיהָ

ּכָל-ׁשִבְטֵי אֵת ׁשְמּואֵל, כ וַּיַקְרֵב   .ּולְַאלְפֵיכֶםלְׁשִבְטֵיכֶם, יְהוָה, לִפְנֵי הִתְיַּצְבּו וְעַּתָה,   :יפרק א שמואל  )23
ׁשָאּול וַּיִּלָכֵד הַּמַטְרִי; מִׁשְּפַחַת וַּתִּלָכֵד, לְמִׁשְּפְחֹתָו, ּבִנְיָמִן, אֶת-ׁשֵבֶט כא וַּיַקְרֵב   .ּבִנְיָמִןׁשֵבֶט וַּיִּלָכֵד, יִׂשְרָאֵל; 

כב וַּיִׁשְאֲלּו-עֹוד, ּבַיהוָה, הֲבָא עֹוד, הֲ�ם אִיׁש  .ּבֶן-קִיׁש, וַיְבַקְׁשֻהּו וְ�א נִמְצָא

ּבַחֵיק, יּוטַל אֶת-הַּגֹורָל;    ּומֵיְהוָה, ּכָל-מִׁשְּפָטֹו  לג  :טזמשלי פרק ) 24

וָדֹור, יִירָׁשּוהָ--לְדֹור עַד-עֹולָם, ּבַּקָו; לָהֶם חִּלְקַּתָה וְיָדֹו ּגֹורָל, לָהֶן יז וְהּוא-הִּפִיל     :לדפרק ישעיהו ) 25
יִׁשְּכְנּו-בָּה

וַּיֵצֵא וָאֵפֶר; ׂשַק וַּיִלְּבַׁש אֶת-ּבְגָדָיו, מָרְּדֳכַי וַּיִקְרַע נַעֲׂשָה, אֶת-ּכָל-אֲׁשֶר יָדַע א ּומָרְּדֳכַי,   :דפרק אסתר  ) 26
הַּמֶלֶ�, אֶל-ׁשַעַר לָבֹוא אֵין ּכִי ׁשַעַר-הַּמֶלֶ�:  לִפְנֵי עַד ב וַּיָבֹוא,   .ּומָרָהגְדֹולָה זְעָקָה וַּיִזְעַק הָעִיר, ּבְתֹו� 

ּובְכִי וְצֹום לַּיְהּודִים, ּגָדֹול מַּגִיעַ--אֵבֶל וְדָתֹו ּדְבַר-הַּמֶלֶ� אֲׁשֶר מְקֹום ּומְדִינָה, ג ּובְכָל-מְדִינָה   .ׂשָקּבִלְבּוׁש 
וַּתִתְחַלְחַל לָּה, וַּיַּגִידּו וְסָרִיסֶיהָ, אֶסְּתֵר נַעֲרֹות (וַּתָבֹואנָה) ד ותבואינה   .לָרַּבִיםיֻּצַע וָאֵפֶר, ׂשַק ּומִסְּפֵד; 
לַהֲתָ� אֶסְּתֵר ה וַּתִקְרָא   .קִּבֵלמֵעָלָיו--וְ�א ׂשַּקֹו ּולְהָסִיר אֶת-מָרְּדֳכַי, לְהַלְּבִיׁש ּבְגָדִים וַּתִׁשְלַח מְאֹד; הַּמַלְּכָה, 
אֶל-הֲתָ�, ו וַּיֵצֵא   .וְעַל-מַה-ּזֶהמַה-ּזֶה, עַל-מָרְּדֳכָי--לָדַעַת וַּתְצַּוֵהּו, לְפָנֶיהָ, הֶעֱמִיד אֲׁשֶר הַּמֶלֶ�, מִּסָרִיסֵי 

הַּכֶסֶף, ּפָרָׁשַת וְאֵת קָרָהּו; ּכָל-אֲׁשֶר אֵת מָרְּדֳכַי, ז וַּיַּגֶד-לֹו   .ׁשַעַר-הַּמֶלֶ�לִפְנֵי אֲׁשֶר הָעִיר, מָרְּדֳכָי--אֶל-רְחֹוב 
אֲׁשֶר-נִּתַן ּכְתָב-הַּדָת ח וְאֶת-ּפַתְׁשֶגֶן   .(ּבַּיְהּודִים)--לְאַּבְדָםביהודיים הַּמֶלֶ� עַל-ּגִנְזֵי לִׁשְקֹול הָמָן ָאמַר אֲׁשֶר 

לְהִתְחַּנֶן-לֹו אֶל-הַּמֶלֶ� לָבֹוא עָלֶיהָ, ּולְצַּוֹות לָּה; ּולְהַּגִיד אֶת-אֶסְּתֵר, לֹו--לְהַרְאֹות נָתַן לְהַׁשְמִידָם, ּבְׁשּוׁשָן 
וַּתְצַּוֵהּו לַהֲתָ�, אֶסְּתֵר י וַּתֹאמֶר   .מָרְּדֳכָיּדִבְרֵי אֵת לְאֶסְּתֵר, וַּיַּגֵד הֲתָ�; ט וַּיָבֹוא,   .מִּלְפָנָיו--עַל-עַּמָּהּולְבַּקֵׁש 

אֶל-יָבֹוא-אֶל-הַּמֶלֶ� אֲׁשֶר וְאִּׁשָה ּכָל-אִיׁש אֲׁשֶר יֹדְעִים, הַּמֶלֶ� וְעַם-מְדִינֹות הַּמֶלֶ� יא ּכָל-עַבְדֵי   .אֶל-מָרְּדֳכָי
וְחָיָה; הַּזָהָב, אֶת-ׁשַרְבִיט הַּמֶלֶ� יֹוׁשִיט-לֹו מֵאֲׁשֶר לְבַד לְהָמִית, ּדָתֹו ַאחַת �א-יִּקָרֵא אֲׁשֶר הַּפְנִימִית הֶחָצֵר 
יג וַּיֹאמֶר   .אֶסְּתֵרּדִבְרֵי אֵת לְמָרְּדֳכָי, יב וַּיַּגִידּו   .יֹוםׁשְלֹוׁשִים אֶל-הַּמֶלֶ�--זֶה, לָבֹוא נִקְרֵאתִי �א וַאֲנִי, 

אִם-הַחֲרֵׁש יד ּכִי   .מִּכָל-הַּיְהּודִיםּבֵית-הַּמֶלֶ� לְהִּמָלֵט בְנַפְׁשֵ�, ַאל-ּתְדַּמִי אֶל-אֶסְּתֵר:  לְהָׁשִיב מָרְּדֳכַי, 
יֹודֵעַ--ּומִי ּתֹאבֵדּו; ּובֵית-ָאבִי� וְאַּתְ ַאחֵר, מִּמָקֹום לַּיְהּודִים יַעֲמֹוד וְהַּצָלָה הַּזֹאת--רֶוַח ּבָעֵת ּתַחֲרִיׁשִי, 
אֶת-ּכָל-הַּיְהּודִים ּכְנֹוס טז לֵ�   .אֶל-מָרְּדֳכָילְהָׁשִיב אֶסְּתֵר, טו וַּתֹאמֶר   .לַּמַלְכּותהִּגַעַּתְ ּכָזֹאת, אִם-לְעֵת 
ּובְכֵן ּכֵן; ָאצּום וְנַעֲרֹתַי, וָיֹום--ּגַם-אֲנִי לַיְלָה יָמִים ׁשְ�ׁשֶת וְַאל-ּתִׁשְּתּו וְַאל-ּתֹאכְלּו עָלַי וְצּומּו ּבְׁשּוׁשָן, הַּנִמְצְאִים 

עָלָיו אֲׁשֶר-צִּוְתָה ּכְכֹל וַּיַעַׂש, מָרְּדֳכָי; יז וַּיַעֲבֹר,   .ָאבָדְּתִיָאבַדְּתִי, וְכַאֲׁשֶר �א-כַּדָת, אֲׁשֶר אֶל-הַּמֶלֶ�, ָאבֹוא 
אֶסְּתֵר

הַּפְנִימִית, ּבֵית-הַּמֶלֶ� ּבַחֲצַר וַּתַעֲמֹד מַלְכּות, אֶסְּתֵר וַּתִלְּבַׁש הַּׁשְלִיׁשִי, ּבַּיֹום א וַיְהִי    :הפרק אסתר  )27
הַּמֶלֶ� כִרְאֹות ב וַיְהִי   .הַּבָיִתּפֶתַח נֹכַח, הַּמַלְכּות, ּבְבֵית מַלְכּותֹו, עַל-ּכִּסֵא יֹוׁשֵב וְהַּמֶלֶ� הַּמֶלֶ�; ּבֵית נֹכַח 
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ּבְיָדֹו, אֲׁשֶר הַּזָהָב אֶת-ׁשַרְבִיט לְאֶסְּתֵר, הַּמֶלֶ� וַּיֹוׁשֶט ּבְעֵינָיו; חֵן, ּבֶחָצֵר--נָׂשְָאה עֹמֶדֶת הַּמַלְּכָה, אֶת-אֶסְּתֵר 
וַּתִקְרַב אֶסְּתֵר, וַּתִּגַע ּבְרֹאׁש הַּׁשַרְבִיט

אסתר רבה (וילנא) פרשה ט )28
יד ותשם נערותיה שתי את עמה ותקח תפארתה עדי ואת יפיה בגדי אסתר ותלבש השלישי ביום ויהי א 

עדיה וסומכת גבירתה אחרי הולכת השנית והנערה המלכות כחוק עליה ותסמך האחת הנערה על ימינה 
נכח הפנימית בחצר ותבא בלבה, אשר הדאגה ותכס פניה ותצהיל עליה אשר ארצה הזהב נגוע לבלתי 
עומדת אסתר וירא עיניו וישא יקרה ואבן זהב בלבוש מלכותו כסא על יושב והמלך לפניו ותעמד המלך 
את אסתר ותשא קריאה, בלא לפניו ותבא תורתו הפרה אשר על מאד חמתו בו ותבער פניו למול 
קצף את המלכה ותכר בלבו אשר החמה מרוב בוערות כאש עיניו והנה המלך פני את ותרא עיניה 
על ויחמול אלהינו וירא ימינה הסומכת הנערה על ראשה ותשם רוחה ותפג מאד ותתבהל המלך 
 הדרה,על והדר יפיה על יופי ויוסף המלך לפני חן לה ויתן בו בטחה אשר היתומה לצער ויפן עמו, 
אסתר המלך לה ויאמר צוארה על זרועו וישלך וינשקה ויחבקה אסתר אל וירץ מכסאו בבהלה המלך ויקם 

לה ויאמר וחברתי, רעיתי את באשר עליך מוטלת איננה סדרנו אשר זאת הדת כי תפחדי למה המלכה 
.מדוע כאשר ראיתיך לא תדברי אלי ותאמר אסתר אדני המלך כאשר ראיתיך נבהלה נפשי מפני כבודך
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29) Tragedy is alien to the Judaic sense of the world.  The book of Job is always cited 
as an instance of tragic vision.  But that black fable stands on the outer edge of 
Judaism, and even here an orthodox hand asserted the claims of justice against those 
of tragedy…This demand for justice is the pride and burden of the Judaic tradition.  
Yeh-vah is just, even in His fury.  Often the balance of retribution or reward seems 
fearfully awry, or the proceedings of God appear unendurably slow.  But over the sum of 
time, there can be no doubt that the ways of God to man are just.  Not only are they 
just, they are rational.  The Judaic spirit is vehement in its conviction that the order of 
the universe and of man’s estate is accessible to reason.  The ways of the Lord are 
neither wanton nor absurd.  We may fully apprehend them if we give to our inquiries the 
clear-sightedness of obedience…
Tragic drama arises out of precisely the contrary assertion:  necessity is blind and 
man’s encounter with it shall rob him of his eyes, whether it be in Thebes or in Gaza.  
The assertion is Greek, and the tragic sense of life built upon it is the foremost 
contribution of the Greek genius to our legacy.  It is impossible to tell precisely where or 
how the notion of formal tragedy first came to possess the imagination.  But the Iliad is 
the primer of tragic art.  In it are set forth the motifs and images around which the sense 
of the tragic has crystallized during nearly three thousand years of western poetry:  the 
shortness of heroic life, the exposure of man to the murderousness and caprice of the 
inhuman, the fall of the City.  Note the crucial distinction:  the fall of Jericho or 
Jerusalem is merely just, whereas the fall of Troy is the first great metaphor of tragedy.  
Where a city is destroyed because it has defied God, its destruction is a passing instant 
in the rational design of God’s purpose
The Judaic vision sees in disaster a specific moral fault or failure of understanding.  The 
Greek tragic poets assert that the forces which shape or destroy our lives lie outside the 
governance of reason or justice.  Worse than that:  there are around us daemonic 
energies which prey upon the soul and turn it to madness or which poison our will so 
that we inflict irreparable outrage upon ourselves and those we love….
To the Jew there is a marvelous continuity between knowledge and action; to the Greek 
an ironic abyss…

George Steiner: The Death of Tragedy

30) Comedy was the licensed clown of the Athenian democracy; in its proper place and 
time is civic and religious duty was to release its audience from restraints and 
inhibitions…For an hour or two at the end of the day comedy had license to turn the 
world upside-down.  Its plots defy reality…[they] are all events so utterly impossible that 
their presentation on stage constitutes no threat whatsoever to established 
unstitutions…The proper function of comedy was not to advise but to be outrageous.  It 
is the safety-valve of the emotional pressures generated by life in the polis and, like the 
reign of the Lord of Misrule in medieval England of the freedom granted to slaves at the 
Roman Satrunalia, it offers a utopian vision of revolution which serves to reinforce the 
solidity of the existing order
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