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WHY IS GOD NOT MENTIONED IN MEGILLAT ESTHER? (SOURCE SHEET) 
 

www.rabbidunner.com 
 

1. IMMANUEL THE ROMAN (1270-1330) – THE ABSENCE OF GOD IN MEGILLAT ESTHER 
 

 תומשה ןמ םש הזה רפסב בתכנ אל עודמ הבסה רוקחל ךירצש אוה רפסה תליחתב הָנֵה עידוהל ךירצש הממו
 ת"ישה ידסח רופסו תוחבשתו תואדוהמ אלמ ולוכ ותויהל הזה רפסה יואר היהו ]ה"בקה לש[ םישודקה
 ל"יו .םליצהל בבסש תובסהו ת"ישה םהל הארהש תואלפנהו םיסינה בורל אוהה רודה םע ודסח אילפהש
 ויה םהה תורודב ויהש םינושארה םיכלמהש אוהו ,ןווכמ תנווכב היה הז לכש ,תאזה הליאשה תבושתב
 ויה אלו ,םתמכחו םתלכיו םתרובג לא םנמזב םישדחתמ ויהש תוערהו תובוטה םיסחימ ויהו תואגה תילכתב
 .ודבעיש םיווצמ ויהו תוהלא םהילא םיסחימ ויה םתצקש אצמת ןכו ...ןושארה בבסמה לא םתוא םיסחימ
 לא תואיצמב אבה ערהו בוטה וסחיישו ,והולא דבעיש תוחפל הצור היה דבעיש תווצל ותואגמ עיגה אלש ימו

 קר תרחא הבס םש התיה אל ולאכ ,רופס ךרד תאזה הליגמה רבחל ותמכחב יכדרמ האר ךכיפלו .םהולא
 ימ ילוא םגו .הזב ]שורושחא[ ךלמה סיעכמ היה ילוא ת"ישהל םתוא סחייל הצר וליא יכ .ךכ הרקש הרקמ
 תישארב" תחת ובתכש םיתוכה ושעש ומכ ,םימעה יהלא לא לכה סחיימ היה ונושל לא הקיתעהל הצור היהש
 ךכ עריאש השעמ היה ולאכ ,דבלב ןיינעה רופס בותכל ותמכחב האר ךכיפלו ."המישא ארב" - "םיהלא ארב
.תיהלא הבס םש תויה ריכזה אלו  

 
 

2. IBN EZRA – NO OVERT MENTION OF GOD IN THE MEGILLA, BUT IT IS CERTAINLY PROPHECY 
 

 יִמּו ּודֵבֹאּת Rיִבָא תיֵבּו ְּתַאְו רֵחַא םֹוקָמִמ םיִדּוהְיַל דֹומֲעַי הָלָצַהְו חַוֶר תֹאזַה תֵעָּב יִשיִרֲחַּת ׁשֵרֲחַה םִא יִּכ )ד"י 'ד(
.תּוכְלַמַל ְּתַעַגִה תֹאזָּכ תֵעְל םִא ַעֵדֹוי  

 

If you keep silent in this crisis, relief and deliverance will come to the Jews from another quarter, while 
you and your father’s house will perish. And who knows, perhaps you have attained this royal position 
for just such a crisis.” 
 

 'ד רתסא( "רחא םוקממ" אוה יכ ,ובישה םיברו ?שדוקה ירפסמ איהו ,םשה רכז תאזה הליגמב ןיא ,הנהו
 רובעב ,"םוקמ" והוארק ל"ז ונינומדקו ...שדוקה ירפס לכב "םוקמ" םשה ארקנ אל יכ ,ןוכנ ונניא הזו .)ד"י

 הוקיתעהו ... יכדרמ הרביח הליגמה תאזש ,יניעב ןוכנהו ?"רחא" תלמל םעט המ ,דועו .ודובכ אלמ םוקמ לכש
 דבכנה םשה תחת ןיבתוכ ויהו ,הרז הדובע ידבוע ויה םהו .םהיכלמ לש םימיה ירבדב הבתכנו ,םייסרפה
.הליגמב יכדרמ ונרכזי אלש םשה דובכ הנהו ...םתבעות םש ארונהו  

 
 Rֶלֶמַה ץֹּפְחַי יִמְל ֹוּבִלְב ןָמָה רֶמֹאיַו ֹורָקיִּב ץֵפָח Rֶלֶמַה רֶשֲא ׁשיִאָּב תֹוׂשֲעַל הַמ Rֶלֶמַה ֹול רֶמֹאיַו ןָמָה אֹובָיַו )'ו 'ו(
 .יִנֶמִמ רֵתֹוי רָקְי תֹוׂשֲעַל
 

Haman entered, and the king asked him, “What should be done for a man whom the king desires to 
honor?” Haman said to himself, “Whom would the king desire to honor more than me?” 

 

 לא ודוס הלגיש םשה םא יכ בל תומולעת עדוי ימ יכ הלגמה תאז הבתכנ האובנב יכ רמולכ בותכה הזמ …
 … םיאיבנה וידבע
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3. RAMBAN (SHEMOT 13:16) – WHY DO WE NEED TO PUT ON TEFILLIN? 
 

 ,הנומאב שבתשהל תועדה ולחה שונא ימימ םלועב ז''ע תויה תעמ הנה תובר תוצמ םעטב ללכ ךל רמוא התעו
 העידיב ודויש םהמו ... תיטרפה ותעידיב םישיחכמ םהמו ...ןומדק םלועה יכ םירמואו רקיעב םירפוכ םהמ
 הצרי רשאכו ...רכש וא שנוע םהמע ןיאו םהב לאה חיגשי אלש םיה יגדכ םדא ושעיו החגשהב םישיחכמו

 הלאה תועדה לוטב לכל ררבתי ,ועבטו םלוע לש וגהנמ יונשב תפומ םהמע השעיו דיחיב וא הדעב םיהלאה
 רזגנ אוהה תפומה היהי רשאכו .לוכיו חיגשמו עדויו ,ושדחמ הולא םלועל שיש הרומ אלפנה תפומה יכ ,םלכ
 ,םיאיבנה וידבע לא ודוס הלגיו םדאה תא םיהלאה רבדי יכ ,האובנה תתמא דוע ונממ ררבתי איבנ יפמ הלחת
 .הלכ הרותה הז םע םייקתתו
 

 תוא השעי אל ה''בקה יכ רובעבו .הלכ הרותבו ארובה תנומאב םינמאנ םידע םילודגה םיתפומהו תותואה ....
 רבדה קיתענו ,וניניע ואר רשאל תואו ןורכז דימת השענש ונתוא הוצי ,רפוכ וא עשר לכ יניעל רוד לכב תפומו

 לע םיתפומבו תותואב ונילא הארנש המ לכ בותכנש ךירצהו ... ןורחא רודל םהינבו ,םהינבל םהינבו ,ונינב לא
 אלש ... ברעבו רקבב וניפב הז ריכזנשו ,תוזוזמב םיתבה יחתפ לע דוע ותוא בותכלו ,וניניע ןיב לעו ונידי
 הדומ םדא םימסרופמה םילודגה םיסנה ןמו ....םיהלאה תנומא שיחכהל רפוכל הפ ןוחתפ היהי אלו ,וחכתשי
 ונירקמו ונירבד לכב ןימאנש דע וניבר השמ תרותב קלח םדאל ןיאש ,הלכ הרותה דוסי םהש םירתסנה םיסנב
 ... ןוילע תרזגב לכה ...דיחיב ןיב םיברב ןיב ,םלוע לש וגהנמו עבט םהב ןיא ,םיסנ םלכש

 

4. MEGILLA 15B – GOD IS MENTIONED, JUST NOT BY NAME 
 

 ודדנ םינוילע ודדנ ירמא ןנברו ,םלוע לש וכלמ תנש הדדנ םוחנת יבר רמא "ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב"
 .שממ שורושחא ךלמה תנש רמא אבר ,םינותחת
 

The verse states: “On that night the sleep of the king was disturbed” (Esther 6:1). Rabbi Tanhum said: 
The verse alludes to another king who could not sleep - the sleep of the King of the universe, the Holy 
One, Blessed be He, was disturbed. And the Sages say: The sleep of the higher ones, the angels, was 
disturbed, and [therefore] the sleep of the lower ones, the Jewish people, was disturbed. Rava said: 
This should be understood literally: The sleep of King Ahasuerus was disturbed. 
 

5. MIDRASH ESTHER RABBA – THE USE OF THE WORD “MELECH” IN THE MEGILLA 
 

 "ךלמל" רמאנש םוקמ לכו .רבדמ בותכה שורושחא ךלמב ,"שורושחא ךלמל" וז הלגמב רמאנש םוקמ לכ
)י,ג הבר רתסא( .לוחו שדוק שמשמ ,םתס  

 

6. LIKUTEI SICHOS – AT THE HIGHEST LEVEL GOD DOES NOT NEED TO BE MENTIONED 
 

 ,תוקולא לש ההובג הגרדל רושק הליגמה ןיינעש ,זמרל הליגמב 'ה םש תרכזה-יא האב םירבדה תוימינפב
.םשב תזמרנו תספתנ הניאש הגרד ,םישודקה תומשהמ תילענה  

 

7. PROFESSOR MICHAEL FOX – THE AMBIGUITY OF GOD’S INVOLVEMENT 
 

God in Esther is indeed veiled, as the popular metaphor puts it…a veil suggests that there is something 
behind it and invites us to look through. But when we look through this one, we do not see the sturdy 
old faith that so many readers assume must be back there somewhere. We see a light, but it shimmers.  
This carefully crafted [ambivalence] is best explained as an attempt to convey uncertainty about God’s 
role in history. [In other words, there is a reason that Megillat Esther has not made God a more 
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prominent actor in the story and has drawn God, if at all, below the surface of the story, with just a 
hint of presence].  
 
[Perhaps] the author is not quite certain about God’s role in these events (are you?) and does not 
conceal that uncertainty. By refusing to exclude that possibility, the author conveys his belief that 
there can be no definitive knowledge of the workings of God’s hand in history. Not even a wonderful 
deliverance can prove that God was directing events: nor could threat and disaster prove His absence. 
  
The story’s [ambivalence] conveys the message that the Jews should not lose faith if they too are 
uncertain about where God is in a crisis… Events are ambiguous and God’s activity cannot be directly 
read out of them: yet they are not random... When we [search carefully] the text of Esther for traces of 
God’s activity, we are doing what the author made us do. The author would have us probe the events 
that we witness in our lives in the same way. He is teaching a theology of possibility. 
 
8. RABBI YITZCHAK ETSHALOM – GOD REPRESENTED IN THE EXTRAORDINARY HUMANS 
 

There is more than one way in which God's Name becomes glorified in this world. Besides an overt 
intervention, it is possible for human beings to make His Name manifest by demonstrating the most 
noble of traits. Keep in mind that we are all created in God's "Image"... When we demonstrate the 
most noble side of human existence and utilize those traits in the most productive manner possible, 
this is another (certainly more subtle) demonstration of God's power and glory. It is possible for a 
[miracle] to take place within the realm of human valor; although … unless the people in question take 
the next step and utilize this experience to enhance their direct relationship with God, it may be that 
the whole enterprise would be considered a vain effort. …The two most noble human traits, each of 
which is a reflection of the Tzelem Elokim (Image of God) which sparks all of us, are Wisdom and 
Courage. I am not talking about wisdom or courage in the usual sense; rather about a special kind of 
wisdom, a unique type of courage and a special synthesis of the two. [It is these two that exemplify the 
heroes of our story – Mordechai and Esther, and the Jewish community that they so inspired.] 
 


