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ׂשֹן ִויָקר.  ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ ַלּיְ

)אסתר ח טז(

ַחר ְמקֹמֹו. ַ ה ַהּשׁ ְעּתָ יָת ּבֶֹקר ִיּדַ ֶמיָך ִצּוִ ֲהִמּיָ

ה. ּנָ ִעים ִמּמֶ ֲערּו ְרׁשָ ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוִיּנָ ֶלֱאחֹז ּבְ

מֹו ְלבּוׁש. בּו ּכְ חֶֹמר חֹוָתם ְוִיְתַיּצְ ְך ּכְ ְתַהּפֵ ּתִ

ֵבר. ָ ּשׁ ִעים אֹוָרם ּוְזרֹוַע ָרָמה ּתִ ַנע ֵמְרׁשָ ְוִיּמָ

. ְכּתָ הֹום ִהְתַהּלָ ֲהָבאָת ַעד ִנְבֵכי ָים ּוְבֵחֶקר ּתְ

ְרֶאה. ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ָמֶות ְוׁשַ ֲהִנְגלּו ְלָך ׁשַ

ּה. ד ִאם ָיַדְעּתָ ֻכּלָ ִהְתּבַֹנְנּתָ ַעד ַרֲחֵבי ָאֶרץ ַהּגֵ

ְך ֵאי ֶזה ְמקֹמֹו. ן אֹור ְוחֹׁשֶ ּכָ ֶרְך ִיׁשְ ֵאי ֶזה ַהּדֶ

יתֹו.  בּולֹו ְוִכי ָתִבין ְנִתיבֹות ּבֵ ֶחּנּו ֶאל ּגְ י ִתּקָ ּכִ

)איוב לח יב-כ(

לדבורה,

ממבקשי האור
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תודות

את מגילת אסתר אני מלמד במכון 'דרישה' כבר שנים רבות. את הרעיון 
להעלות את הדברים על הכתב ולהוציאם לאור העלה לפני כארבע שנים 
ידידי בנג'מין בלפר. הוצאתו של ספר זה לאור לא הייתה מתאפשרת 
לולא תמיכתם הכספית הנדיבה שלו ושל רעייתו ד"ר מישל פרידמן, 
וינבלט,  וינר, ברברה וד"ר מרק  ולולא סיועם של לינדה וד"ר ברנרד 

יצחק שולמן ואלקנה ספטמוס. תודתי העמוקה מסורה להם.
נקודת ציון חשובה, ולמעשה, נקודת הפתיחה לעיסוקי רב השנים 
במגילת אסתר, הייתה שיחה שניהלתי בשנת 1981 עם אפרים )פרד( 
בספר  יוסף  סיפורי  על  תקופה  באותה  שלימדתי  בשיעור  גורסטמן. 
בראשית הצעתי לראות את פרעה כמלך מתוחכם שמהלכיו הכלכליים 
במצרים נועדו לניצול מכוון של נתיניו. אפרים, שנכח בשיעור, העלה 
בפניי את הרעיון לפרש את מעשי אחשוורוש במגילה באופן דומה. 
רעיון זה מצא חן בעיניי וקנה שביתה בלבי, ומשם התגלגל למקומות 

חדשים בפענוח משמעותה של המגילה. 
ד"ר יצחק ברגר הפנה אותי לכמה מחקרים ופירושים חשובים על 
המגילה, ושיחותיי עמו תרמו לי רבות. עם ד"ר חנוך גמליאל נועצתי 

מספר פעמים בענייני לשון עברית ונעזרתי בידיעותיו הרחבות. 
אותי  אתגרו  הם  הרבה.  למדתי  'דרישה'  במכון  מתלמידיי 

בהערותיהם ובשאלותיהם והעשירו את מחשבותיי.
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מרים גדוויזר עברה על החומר שהצטבר במשך השנים, ערכה 
אותו, והעלתה חלקים רבים ממנו על הכתב בשפה האנגלית. עבודתה 

הדייקנית והזריזה שימשה תשתית חשובה לספר זה.
את מלאכת כתיבת הספר בשפה העברית נטל על עצמו בן-ציון 
עובדיה. שיחותינו הרבות במהלך העבודה על הספר סייעו לגיבושם 
ולחידודם של תכניו, ואף הניבו תובנות חדשות ומעניינות, כך שניתן 
לראות בספר זה פרי של עמל משותף. האחריות לטעויות שנפלו בספר 

מוטלות כמובן עליי בלבד.
והצעותיה  ד"ר חיותה דויטש ערכה את פרקי הספר. הערותיה 
הפכו עקוב למישור ותרמו רבות לגיבושו. תודה מיוחדת לצבי יפה, 
עורך הלשון, על עבודתו המעולה. תודתי נתונה גם לאכסניה הנעימה 
שבה ספר זה יוצא לאור, הוצאת 'מגיד'; לעומד בראשה – מת'יו מילר, 

וליו"ר המערכת – הרב ראובן ציגלר. 
שמונת  ואם  לבי  אהובת  דבורה,  לרעייתי  זה  ספר  מקדיש  אני 
ילדינו היקרים: עקיבא, ברוריה, אביי, שפרה, מרים, גבריאל, נועדיה 
)בוקי( ושלומציון. קולה, גלוי וסמוי, נוכח בתוך רבים מדפיו של ספר 

זה. 
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הקדמה

קורא  אני  ביותר.  עליי  האהובים  הספרים  מן  אחד  היא  אסתר  מגילת 
את המגילה כסיפור מיתי החושף אמת קיומית ונוקבת על המציאות, 
נוכח בו, לפחות לא באופן גלוי. סיפור המגילה  עולם שאלוהים אינו 
הוא סיפור ממקום אחר, שונה מרוב רובם של שאר ספרי המקרא. אין 
ולא  ומותר  אסור  בו  אין  יציאת מצרים,  ולא  ומקדש  ישראל  ארץ  בו 
שכר ועונש. הקב"ה אינו מדבר במגילה, ממש כשם שהוא אינו מדבר 
בבית לבן הארמי ובארץ מצרים, ולא זו בלבד שהוא שותק, גם שמו 
נעדר מן הסיפור. וכדברי חז"ל: "אסתר מן התורה מנין? 'ואנכי הסתר 

אסתיר' )דברים לא יח(" )חולין קלט ע"ב(.
היעדרו של אלוהים מבטא גלות מהותית. גלות זו איננה בהכרח 
עניין גאוגרפי-טריטוריאלי אלא מצב קיומי בסיסי שבו שרויה המציאות 
שהעיון  – שאלה  מעלה  המגילה  שסיפור  היסודית  השאלה  כולה. 
בהיבטיה השונים שזור לאורכו של ספר זה – היא איך לחיות בגלות? 
איך לחיות בעולם שבו שולטים השקר, הגאווה והכוח, והשכינה נסתרת? 
היעדרו של אלוהים במגילה אינו מקרי אלא נובע מתרבות שלטונו 
של המלך אחשוורוש שעלילת המגילה מתרחשת בגבולות ממלכתו 
א(. 2  )א  ְמִדיָנה"  ּוֵמָאה  ִרים  ְוֶעׂשְ ַבע  ׁשֶ ּכּוׁש  ְוַעד  "ֵמהֹּדּו   –  העצומה 1 

מופיעה   – לאחשוורוש  ביחס  ותמיד  הידיעה  בה"א  תמיד   – 'המלך'  המילה   1
במגילה 178 פעמים, פי כמה יותר מכל כינוי או תואר אחר!

מכאן ואילך תבואנה ההפניות למגילה כך, ללא הציון 'אסתר'.   2
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דמותו של אחשוורוש היא היפוכה המוחלט של דמות המלך הרצוי 
על פי התורה – מלך שאורחות חייו מגלמים ענווה וכפיפות לקב"ה 
עריץ  ויין,  שטוף משתאות  ראוותן,  שליט  הוא  אחשוורוש  ולחוקיו. 
המפגין אדישות מוחלטת לגורלם של נתיניו ובמיוחד לגורל החלשים 
הממלכה  נערות  והיהודים:  הנשים  הם  החלשים  במגילה  שבהם. 
הנלקחות להרמונותיו בשושן כרכוש העובר לסוחר; ויהודי הממלכה, 

שהשר שהמלך גידל ונישא, המן האגגי, ביקש לכלותם. 
הקלות הבלתי נסבלת שבה נופלות החלטות הרות גורל בממלכת 
אחשוורוש באה לידי ביטוי בפסוק המספר על שליחת איגרותיו של 

המן:

ֶלְך  ְדַבר ַהּמֶ ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ּבִ
יָרה  ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ָנה ּבְ ת ִנּתְ ְוַהּדָ
ּתֹות  בּו ִלׁשְ ֶלְך ְוָהָמן ָיׁשְ ְוַהּמֶ

ן ָנבֹוָכה )אסתר ג טו(.  ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ

ארבע צלעותיו של הפסוק, הבנויות כמעין שיר קצבי ושקול, מבליטות 
ישבו  והמן  והמלך  בשושן,  ניתנה  ההשמדה  דת  המזעזע:  תוכנו  את 
נתיניו  יוצרות בקרב  הרוח של המלך השיכור  תנודות מצבי  לשתות. 

בלבול ומבוכה:

'ִמְמלֹך אדם ָחֵנף' )איוב לד ל( – זה אחשורוש, שהיה חנף, 
שהרג את אשתו מפני אוהבו, 

ופעם אחרת הרג את אוהבו מפני אשתו )אסתר רבה פתיחתא ט(.

לעולם אין לדעת את מי יחפוץ המלך לרומם ואת מי להשפיל, את מי 
יחיה ואת מי ימית. אין יודעים מה יקרה מחר – בתזזיתיות ובהיעדר 
היגיון משתנה המציאות שוב ושוב מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה, 
ואיש אינו יודע מדוע ובשל מה. סוסים יוצאים מבוהלים ודחופים לפזר 
סוסים  נשלחים  שוב  קצר  זמן  ולאחר  המן,  איגרות ההשמדה של  את 
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והפעם עם מסר הפוך. בתחילה מרדכי זועק, אסתר מתחלחלת והעיר 
המן  של  לחלקו  עוברת  האימה  הגלגל,  לו  וכשהתהפך  נבוכה,  שושן 
המושפל, המובהל והנבעת. לכאורה המלך הוא האוחז במושכות, אך 
רחוקה  הממלכה  התנהלות  הפשוט,  הנתין  של  מבטו  מנקודת  לפחות 
מלהיות תחת שליטה. דברים מתרחשים כאילו מעצמם, מבלי שנמען 
ספציפי ייקח עליהם אחריות – על ושתי "נגזר", "וִתָלקח" אסתר, הכסף 

"נתון", הכתב "נכתב" והדת "ִנתנה". 
נדמה שהסיפור עצמו מושפע מאי-הוודאות שמשרה אחשוורוש 
על נתיני ממלכתו, וסובל מתסמינים דומים. הגיונו של רצף האירועים 
מיטשטש לפתע בצמתים חשובים המהותיים להבנת הסיפור, ותהיות 
האירועים  התקדמות  האם  הן:  גם  מתעוררות  על משמעותו  כלליות 
מקרית או שמא מכוונת אותם יד אלוהית נעלמה? האם המלך טיפש או 
שמא פיקח וממולח? מדוע אסתר הזמינה את המלך והמן אל המשתה 
במקום להתחנן מיד על חיי עמה? מדוע שינה המלך את טעמו כלפי 

המן באורח כה קיצוני לאחר ליל הנדודים שלו? 
והתככים,  השקר  המזימות,  העלילה,  אפלוליות  זאת,  ובכל 
מתובלים במגילה בהומור ובצחוק. הקומי, כפי שנראה מיד, הוא שער 

ללקחיה העמוקים ביותר של המגילה.

צחוק הגורל

הקומי  האפקט  את  המן.  כמובן  הוא  במגילה  המרכזי  הצחוק  מושא 
יוצר הפער בין דימויו האשלייתי המנופח לבין מה שהוא באמת, בין 
מה שהגה ותכנן לבין מה שהתרחש בפועל. 3 זהו היפוך אירוני, צחוק 

תאוריה פילוסופית מרכזית רואה בצחוק תוצאה הנגרמת בשל פער, אי-התאמה,   3
מאי-התאמה  כנובע  הצחוק  הריאלי.  הממצא  לבין  שלנו  כלשהי  ציפייה  בין 
מתגלה יפה בסיפור התורה על יצחק, שנקרא 'יצחק' משום שאמו שרה צחקה 
לנוכח הפער שבין גילה המתקדם לבין בשורת האיש כי היא עתידה ללדת: "ַהַאף 
הגורמת  אי-ההתאמה  תאוריית  על  יג(.  יח  )בראשית  י"  ָזַקְנּתִ ַוֲאִני  ֵאֵלד  ֻאְמָנם 
לתופעת הצחוק, ראו: א' שופנהאואר, העולם כרצון וכדימוי, תל אביב תשס"ג-
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נתלה בעצמו על העץ שהכין;  הגורל. המן, שהכין את העץ למרדכי, 
קבע  ימות,  ומי  יחיה  מי  לקבוע  ושבידו  אלוהים  שהוא  המדמה  המן, 
בפועל את מועד השמדתם של אוהביו ותומכיו. בנפילתו של המן ישנו 
מרכיב קומי נוסף: פילוסופים שונים טענו כי ביסודו של ההומור ניצבת 
הפיכתו של סובייקט לדבר מה מָכני, נוקשה וחסר רוח. 4 המן, השולט 
ְלָהִביא  ְבִהלּו  "ַוּיַ כחפץ:  הנגרר  לנשלט  פתאום  בפתע  הופך  לכאורה, 
ר" )ו יד(. יסוד קומי נוסף הוא  ָתה ֶאְסּתֵ ר ָעׂשְ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֶאת ָהָמן ֶאל ַהּמִ
יסוד ההשפלה. 5 בגחכנו על מפלתו של המן אנו לועגים לכל העריצים 
שגאוותם נשבתה, שנפלו משמים אל תחתיות ארץ. ולכל אלו נלווה גם 
צחוק של שחרור והקלה, הנובע מהרפיית המתח; ברגע האחרון בוטלה 

גזרתו של הרשע, ואפשר לנשום לרווחה. 
מקבל  כאן  אחשוורוש.  הוא  המגילה  של  לצחוקה  שני  מושא 
היסוד הקומי צורה של ָסטירה ביקורתית השמה ללעג את אחשוורוש 
ומנגנוני שלטונו. למעשה, אופייה המדויק של סטירה זו תלוי בתאוריה 
הפרשנית שלנו אודות אחשוורוש ומעלליו: אם אחשוורוש הוא מלך 
טיפש וחלש מבחינה פוליטית, אנו צוחקים למראה הפער שבין הכבוד 
שרוחשים לו כולם לבין דמותו הממשית – אדם המתומרן על ידי שריו, 
בעצמו.  החלטות  ליזום  מבלי  כמעט  תמיד מאשר,  הוא  עצתם  שאת 
שהתנהלותו  מתוחכם  פוליטיקאי  הוא  אחשוורוש  אם  זאת,  לעומת 
קשה  כביקורת  מופיע  הקומי  אזי  ומניפולטיבית,  מכוונת  התלותית 
אנו  המשעשע  ומהקומי  מלכותו,  ומנגנוני  אחשוורוש  על  וחמורה 
עוברים לתחומו של ההומור השחור. 6 עשרים פעמים נזכרת במגילה 
המילה 'דת', אך ריבוי הופעותיה – לצד מילים נוספות מאותו שדה 
סמנטי – עומד ביחס הפוך לקיומה הממשי: דתי המלך במגילה אינן 

ירושלים  הצוחק,  האדם  של  בדרכו  הומור:  סובר,  א'   ;72-71 עמ'  תשס"ד, 
תשס"ט, עמ' 20-18. 

ראו: א' ברגסון, הצחוק, ירושלים תרצ"ח, עמ' 45-11; סובר )לעיל, הערה 3(,   4
עמ' 27-26.

ראו: סובר )לעיל, הערה 3(, עמ' 23-20.   5
לשתי קריאות אפשריות אלו ראו בהרחבה בפרק 1.  6
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רשע  אלא משקפות  הוא,  באשר  מחוק  כמצופה  וצדק  סדר  מכוננות 
ועוולה. 

ייתכן כי לצחוק במגילה תפקיד נוסף. ניתן לקרוא את המגילה 
בדרך שבה הצחוק משמש מסווה המאפשר אמירת ביקורת נוקבת על 
דרכי הקב"ה בניהול עולמו. מדוע רוצה המן להרוג דווקא את מרדכי 
ההתרחשויות  את  לכליה?  היהודים  של  גורלם  נגזר  מדוע  הטוב? 
במגילה ניתן לקרוא כמכוונות מאחורי הקלעים על ידי יד ה', אולם 
ניתן לקרוא אותן גם כמשקפות מצב של אי-סדר ושל היעדר השגחה 
מוחלט. המגילה הצוחקת מזכירה את ליצן החצר המבקר את המלך, 
זה שלעולם אין מענישים אותו מפני שהוא מוחזק כשוטה חסר דעת. 
נפרצים,  והגבולות  מתרופפים  החוקים  ומשתטים,  שותים  בפורים 

וכשנכנס יין יצא סוד. 7 

נקודות של אור בעולם אפל

מרדכי  חיים  שבו  העולם  של  הבסיסית  שהתצורה  מלמדת  המגילה 
ואסתר – כמו גם עולמנו שלנו – אינה ניתנת לשינוי, ושעלינו למצוא 
אותנו  מלמדים  המלכות  בבית  אסתר  של  מהלכיה  אתה.  לחיות  דרך 
נבון להתעמת עם המלך באופן ישיר, כפי שעשתה ושתי –  זה  שאין 
וסולקה. צריך לנהוג באומץ, אבל לא בטיפשות. הכוח מצוי ביד המלך, 
ובהתנהלות מולו מוטב להיות חכם מאשר להיות צודק. בגלות לא ניתן 
להיות מי שאתה, עליך להסתיר את עצמך ואת האמת שלך. את המן 
לאפשר  תוסיף  שלטונו  אחשוורוש, שתרבות  את  לא  אך  לנצח  ניתן 
ֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר" )שמות יז  את עלייתו של המן חדש – "ִמְלָחָמה ַלה' ּבַ
טז(. מבחינה זו, למרות שמרדכי ואסתר עלו לגדולה, דבר לא נשתנה, 
וכדברי רבא בגמרא )מגילה יד ע"א( – "אכתי עבדי אחשורוש אנן ]= 

עדיין עבדי אחשוורוש אנחנו[". 

על כך ראו בהרחבה בפרק 6.  7
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בפרק מ )א-יא( בספר תהילים מתאר המשורר את גאולתו, ושואל 
מה לעשות בתמורה לה, שהרי בזבח ומנחה אלוהים אינו חפץ:

ַח ְלָדִוד ִמְזמֹור.  ַלְמַנּצֵ
ְוָעִתי.  ַמע ׁשַ ׁשְ ט ֵאַלי ַוּיִ יִתי ה' ַוּיֵ ה ִקּוִ ַקּוֹ

ָרי.  ֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹוֵנן ֲאׁשֻ ֵון ַוּיָ יט ַהּיָ אֹון ִמּטִ ֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ ַוּיַ
ה'.  ים ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ּבַ ה ֵלאלֵֹהינּו ִיְראּו ַרּבִ ִהּלָ יר ָחָדׁש ּתְ ִפי ׁשִ ן ּבְ ּתֵ ַוּיִ
ֵטי ָכָזב.  ם ה' ִמְבַטחֹו ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוׂשָ ר ׂשָ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ַאׁשְ

ה ה' ֱאלַֹהי  יָת ַאּתָ ַרּבֹות ָעׂשִ
ָרה ָעְצמּו  יָדה ַוֲאַדּבֵ בֶֹתיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָך ַאּגִ ִנְפְלאֶֹתיָך ּוַמְחׁשְ

ר.  ּפֵ ִמּסַ
 . ָאְלּתָ י עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ׁשָ ִריָת ּלִ ֶזַבח ּוִמְנָחה לֹא ָחַפְצּתָ ָאְזַנִים ּכָ

תּוב ָעָלי.  ת ֵסֶפר ּכָ ְמִגּלַ ה ָבאִתי ּבִ י ִהּנֵ ָאז ָאַמְרּתִ
תֹוְך ֵמָעי. י ְותֹוָרְתָך ּבְ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאלַֹהי ָחָפְצּתִ

. ה ָיָדְעּתָ ָפַתי לֹא ֶאְכָלא ה' ַאּתָ ה ׂשְ ָקָהל ָרב ִהּנֵ י ֶצֶדק ּבְ ְרּתִ ּשַׂ ּבִ
י  י לֹא ִכַחְדּתִ י ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרּתִ תֹוְך ִלּבִ יִתי ּבְ ִצְדָקְתָך לֹא ִכּסִ

ָך ְלָקָהל ָרב. ָך ַוֲאִמּתְ ַחְסּדְ

המענה והגמול על הטובה שגמלת לי הם לספר לאחרים את הסיפור, 
עלי",  כתוב  ספר  במגילת  באתי  הנה  אמרתי  "אז   – ובדיבור  בכתוב 
"בשרתי צדק בקהל רב". זה מה שאנחנו עושים בפורים. אסתר כותבת 
את הדברים בספר, ואנחנו קוראים את הסיפור הזה, את מגילת אסתר, 

מגילת ספר. בפורים מספרים את סיפורה של אסתר. 
כשאני שומע את מגילת אסתר אני שומע שני סיפורים. האחד הוא 
סיפור הצלתה של אסתר, והשני הוא סיפור על העתיד. "אחשוורוש" 
עדיין במלוא כוחו, אנחנו בגלות, עמלק הוא עדיין האויב של אלוהים. 
המגילה מספרת סיפור של גאולה והצלה, אך בד בבד מספרת גם עד 

כמה קרובים היינו שלא להינצל. 
לאורך ההיסטוריה לא תמיד זכינו לאסתר כזו שתבטל את הגזרה. 
המן הרשע, שהתיימר לגזור גורלות ונכשל, מוחלף בעיני רוחי בדמותו 
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של מנגלה הרשע, שבהינף יד, ימינה ושמאלה, גזר חיים ומוות. 'עושי 
הוחלפו  היהודים,  הרג  לשם  הכסף  את  להם  מוסר  שהמן  המלאכה' 
 – הפרסי  השליט  של  ואדישותו  הנאצים,  של  ובעוזריהם  בסייעניהם 

באדישותו של העולם. 
אבל למגילה יש גם צד אופטימי. עולמו של אחשוורוש הוא אמנם 
עולם אפל, אולם דמותם ופעלם של מרדכי ואסתר, גיבורי המגילה, 
מלמדים אותנו כי קיימות בעולם זה גם נקודות של אור. מרדכי ואסתר 
ומפיצים  האחשוורושית  התרבות  של  המוחלט  היפוכה  את  מבטאים 
בעולם נועם ותום, חן וחסד ואהבה. מרדכי מסרב להשתחוות להמן 
אסתר  עקרונות;  על  ושמירה  התורן  העריץ  בפני  אי-כניעה  ומבטא 
בוחרת מחדש בזהותה היהודית, מסכנת את חייה ועוברת על דת המלך 
למען עמה; ימי הפורים שתיקנו השניים, שמנהגיהם כוללים מתנות 
הלקח  לחלש.  ודאגה  קהילתית  אחווה  שותפות,  מבטאים  לאביונים, 
המרכזי של המגילה בעיניי אינו ההצלה הפלאית על ידי האל הנסתר 
המושך בחוטים אלא כמעט להפך: מהי חובתו של היהודי, ושל כל 
אדם מוסרי, בעולם שאלוהים אינו מתגלה בו. חובתו היא לבקש את 
לֹום ְלָכל  הטוב ולגלותו, וכנאמר על מרדכי: "ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו ְודֵֹבר ׁשָ

ַזְרעֹו" )י ג(. 

תכני הספר לקוחים ברובם משיעורים שלימדתי במכון 'דרישה' במהלך 
שנים רבות. חלקו הראשון של הספר כולל שישה פרקי עיון העוסקים 
בהיבטים שונים ובֵתמות שונות של מגילת אסתר. הפרק הראשון עוסק 
במקרא.  אחרים  סיפורי מלכים  בראי  בדמותה של מלכות אחשוורוש 
הפרק השני עוסק בהשוואה שבין סיפור יוסף למגילה ובוחן את אופי 
חיי היהודי בגלות אל מול האתגרים המוצבים לפתחו. הפרק השלישי 
עוסק באופייה של התורה הנשקפת מתוך המגילה, ובאופן שבו עיצבו 
חז"ל את היחס למגילה ולחג הפורים. הפרק הרביעי עוסק בעקבותיו 
של עמלק וגלגוליו המקראיים במגילה. הפרק החמישי עוסק בהשוואה 
גן עדן וחלופותיו בספרי בראשית ושמות לבין המגילה.  שבין סיפור 

הפרק השישי דן בהיעדרו של שם ה' מן המגילה. 
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חלקו השני של הספר כולל נוסח של מגילת אסתר עם הערות 
וביאורים המלווים קריאה רציפה של המגילה, ומתייחסים, בין היתר, 
לכמה שאלות מפתח בהבנתה. בחלק ביאורי זה יופיעו רעיונות ותובנות 
שלא עלו בפרקי העיון, לצד חזרה תמציתית על נושאים שכבר נדונו 

בפרקי הספר. הפניה לפרקים אלה נעשית בקיצור, לדוגמה: פרק 2.   
דרך  אלא  מופשט,  באופן  נעשה  אינו  בפסוקים  העיון  כדרכי, 
ולרמזים  המגילה,  לפסוקי  קשובה  קריאה   – הטקסט  של  מילותיו 
לסיפורים ולפרשות מקראיים אחרים הטמונים בהם. הדמיון המילולי, 
המבני והרעיוני שבין המקראות חושפים בכתוב תתי-זרמים מסועפים 

ועשירים המעמיקים את משמעות הסיפור ולקחיו.
העיונים בספר עוסקים במגילת אסתר כפי שהיא לפנינו, כיחידה 
ספרותית העומדת בפני עצמה, ואינם נוגעים להיבט ההיסטורי שלה, 
לדעתי  כי  לרמוז  מבקש  איני  בכך  אחרים. 8  ידי  על  ארוכות  שנדון 
האירועים שבה לא התרחשו, או שאין בהם גרעין של אמת היסטורית. 9 
אי-העיסוק בשאלה ההיסטורית הוא פועל יוצא של תפיסתי, שלפיה 
ספציפיות  לעובדות  מוגבלים  אינם  המגילה  של  ורעיונותיה  מסריה 
הנתונות בזמן ובמקום. הסיפור, לפי האופן שאני מציע לקרוא אותו, 
היסטוריות', אבל  'עובדות  משוחרר ממה שקוראים מודרניים מכנים 

דווקא משום כך הוא מצליח לשקף אמת קיומית עמוקה. 

ראו למשל: א' ברלין, אסתר: מבוא ופירוש )מקרא לישראל(, ירושלים 2001,   8
עמ' 3, ובהפניותיה לספרות מחקרית על נושא זה: שם, עמ' 51-49.

ראו למשל: ר' צדוק, 'לרקע ההסטורי של מגילת אסתר', בית מקרא ל, תשמ"ד,   9
עסקתי  לא  בספר  בנוסף,   .5-4 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל,  ברלין   ;189-186 עמ' 
בתוספותיו של תרגום השבעים למגילה, וכן בגרסה היוונית של הסיפור המכונה 
 M.V. Fox, The Redaction of the Books :בפי החוקרים 'אלפא-טקסט'; על כך ראו

.of Esther: On Reading Composite Texts, Atlanta 1991
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מלכות אחשוורוש ודמותה 
של מלכות אנושית

הפסוק הפותח את מגילת אסתר מסמן את גבולות המרחב והזמן 
ֵורֹוׁש  ֵורֹוׁש הּוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ שבהם תתפתח עלילת המגילה: "ַוְיִהי ּבִ

ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה" )א א(.  ַבע ְוֶעׂשְ ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ׁשֶ
בפרק זה נתהה על קנקנה של מלכות אחשוורוש. בחינת דמותה 
תיעשה דרך השוואתה לסיפורים מקראיים נוספים הנסובים על מלכים 
ומעשיהם, השוואה המעמידה את אחשוורוש, ובעיקר את מנגנוני חצר 

המלכות שלו, באור ביקורתי נוקב.

ריבוי ורהב

המשתאות  שני  לתיאור  מוקדשים  המגילה  של  הראשונים  הפסוקים 
שערך אחשוורוש בשנה השלישית למלכותו:

ֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש  ֵורֹוׁש הּוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ ַוְיִהי ּבִ
ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה.  ַבע ְוֶעׂשְ ׁשֶ

ן  ׁשּוׁשַ ר ּבְ א ַמְלכּותֹו ֲאׁשֶ ּסֵ ֵורֹוׁש ַעל ּכִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֶבת ַהּמֶ ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּכְ ּיָ ּבַ
יָרה.  ַהּבִ



20

אם לעת כזאת

ָריו ַוֲעָבָדיו  ה ְלָכל ׂשָ ּתֶ ה ִמׁשְ לֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעׂשָ ַנת ׁשָ ׁשְ ּבִ
ִדינֹות ְלָפָניו.  ֵרי ַהּמְ ִמים ְוׂשָ ְרּתְ ַרס ּוָמַדי ַהּפַ ֵחיל ּפָ

תֹו  דּוּלָ ְפֶאֶרת ּגְ בֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ּתִ ר ּכְ ַהְראֹתֹו ֶאת עֹׁשֶ ּבְ
מֹוִנים ּוְמַאת יֹום.  ים ׁשְ ָיִמים ַרּבִ

ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ְמְצִאים  ַהּנִ ָהָעם  ְלָכל  ֶלְך  ַהּמֶ ה  ָעׂשָ ה  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ּוִבְמלֹואת 
יָרה  ַהּבִ

דֹול ְוַעד ָקָטן  ְלִמּגָ
ֶלְך.  יַתן ַהּמֶ ת ּבִ ּנַ ֲחַצר ּגִ ְבַעת ָיִמים ּבַ ה ׁשִ ּתֶ ִמׁשְ
ָמן  ַחְבֵלי בּוץ ְוַאְרּגָ ס ּוְתֵכֶלת ָאחּוז ּבְ ְרּפַ חּור ּכַ

ׁש  ַהט ָוׁשֵ ׁש ִמּטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף ַעל ִרְצַפת ּבַ ִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי ׁשֵ ַעל ּגְ
ְוַדר ְוסָֹחֶרת. 

ִלים ׁשֹוִנים  ְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמּכֵ קֹות ּבִ ְוַהׁשְ
ֶלְך.  ַיד ַהּמֶ ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ּכְ

ת ֵאין אֵֹנס  ה ַכּדָ ִתּיָ ְ ְוַהּשׁ
ָוִאיׁש  ִאיׁש  ְרצֹון  ּכִ ַלֲעׂשֹות  יתֹו  ּבֵ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ד  ִיּסַ ֵכן  י   ּכִ

)א א-ח(.

ומציגו  אחשוורוש  המלך  את  אלה  בפסוקים  מפאר  המגילה  מחבר 
מאה  על  כוש"  ועד  "מֹהדו  מולך  המלך  נדיבות:  שופעת  כדמות 
למשתה  מזמין  שנה,  חצי  בן  משתה  עורך  מדינות,  ושבע  עשרים 
איש  "כרצון  הכוסות  אל  נמזג  והיין  קטן",  ועד  "מגדול  )השני( 
של  תחושה  משדרים  הפסוקים  הכתיבה  סגנון  מבחינת  גם  ואיש". 
גודש ועודפות. בולטים למשל שרשרת התיאורים העמוסה של מפרט 
החצר המפואר )"חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן..."(, צמדי 
מילים נרדפות )"עשר כבוד מלכותו", "יקר תפארת גדולתו", "בחצר 
"איש  מכלים",  )"וכלים  זהות  מילים  של  והכפלה  המלך"(  ביתן   גנת 

ואיש"(. 
אנו יוצאים מנקודת הנחה כי תיאור ססגוני זה אינו סתמי אלא 
משרת מגמת עומק של המגילה. מצד אחד, כבר העירו חוקרים ופרשנים 
אינטגרלי  חלק  הנן  וההגזמות  ההפרזות  אשר  בָסטירה,  מדובר  כי 
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מאופייה מקדמת דנא. 1 אולם המגילה, כמו כל סטירה משובחת, אינה 
וההפרזות  ההגזמות  לשעשע;  ההיתולי שמטרתו  במישור  מסתפקת 
נושאות עמן עוקץ ביקורתי כבד משקל הנוגע להליכותיה של מלכות 

אחשוורוש. 2 
ממד ביקורתי זה מתגלה על רקע השוואת פסוקי המגילה לפרשת 
המלך בספר דברים, שבה מצווה התורה על הנהגתו של מלך ישראל:

ר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך  י ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּכִ
ּה  ה ּבָ ְבּתָ ּה ְוָיׁשַ ּתָ ִויִרׁשְ

ר ְסִביבָֹתי.  ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ יָמה ָעַלי ֶמֶלְך ּכְ ְוָאַמְרּתָ ָאׂשִ
ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיָך ּבֹו  ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאׁשֶ ׂשִ ׂשֹום ּתָ

ָנְכִרי  ִאיׁש  ָעֶליָך  ָלֵתת  תּוַכל  לֹא  ֶמֶלְך  ָעֶליָך  ים  ׂשִ ּתָ ַאֶחיָך  ֶרב  ִמּקֶ
ר לֹא ָאִחיָך הּוא.  ֲאׁשֶ

ה ּלֹו סּוִסים  ַרק לֹא ַיְרּבֶ
יב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס ְולֹא ָיׁשִ

ה עֹוד.  ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ַוה' ָאַמר ָלֶכם לֹא תִֹספּון ָלׁשּוב ּבַ
ה ּלֹו ְמאֹד. ים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא ַיְרּבֶ ה ּלֹו ָנׁשִ ְולֹא ַיְרּבֶ

א ַמְמַלְכּתֹו  ּסֵ ְבּתֹו ַעל ּכִ ְוָהָיה ְכׁשִ
ם.  ְפֵני ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר ִמּלִ ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמׁשְ

יו  ל ְיֵמי ַחּיָ ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ּכָ
ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאלָֹהיו 

ה ַלֲעׂשָֹתם.  ים ָהֵאּלֶ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְוֶאת ַהֻחּקִ ל ּדִ מֹר ֶאת ּכָ ִלׁשְ
י רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו  ְלִבְלּתִ

מֹאול  ְצָוה ָיִמין ּוׂשְ י סּור ִמן ַהּמִ ּוְלִבְלּתִ
ָרֵאל )דברים  ִיׂשְ ֶקֶרב  ּבְ ּוָבָניו  ַמְמַלְכּתֹו הּוא  ַעל  ָיִמים  ַיֲאִריְך  ְלַמַען 

יז יד-כ(. 

ראו: ברלין )הקדמה, הערה 8(, עמ' 9-4.  1
ראו בהקשר זה את דיונו של י' גרוסמן, אסתר: מגילת סתרים, ירושלים 2013,   2

עמ' 8-4.
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המופיע  מלכותו",  כסא  על  אחשורוש  המלך  "כשבת  המילים  רצף 
בתחילת המגילה, מהדהד באופן ברור את לשון הכתוב בפרשת המלך 

"והיה כשבתו על כסא ממלכתו", ורומז לקשר בין שתי הפרשות. 
קשר זה בא לידי ביטוי בשני הקשרים מרכזיים. ראשית, המשותף 
האיסור  הוא  בתורה  המלך  על  המוטלות  הלא-תעשה  מצוות  לכל 
להרבות: "רק לא ירבה לו סוסים... ולא ירבה לו נשים... וכסף וזהב לא 
ירבה לו מאד". ציוויים אלה מתבקשים במיוחד כלפי המלך, שהכוח 
הרב הנתון בידו עלול בנקל לסנוור את עיניו ולהסיטו מדרך הישר. 
כנגד זה, כחלק מתיאור עושרו ועצמתו של אחשוורוש, מופיעות מספר 
פעמים מילות הריבוי "רב", "רבים" ו"כל" )"לכל שריו ועבדיו"; "ימים 
רבים"; "לכל העם"; "על כל רב ביתו"; "יין מלכות רב"(, ולמעשה, 
מתאפיינת  אחשוורוש  מלכות  כי  מראה  המגילה  מכלול  על  מבט 
בריבוי עצום של דברים שהתורה אוסרת על המלך להרבות – נשים, 
כסף וזהב. 3 חשוב לציין כי תמונת העושר במגילה אינה רק תפאורה, 
אלא עומדת במוקד רצונו של המלך החפץ להציגה לראווה: "בהראתו 
את עשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו". כפי שאנו רואים 
מיד בהמשך הסיפור, אובססיית הרהב של המלך הפרסי אינה נעצרת 
בכסף וזהב, אלא מכוונת גם כלפי רעייתו ושתי, שאליה הוא מתייחס 
כאל פריט באוסף הפרטי שלו. ושתי סולקה מעם פניו משום שמיאנה 

ִרים ֶאת ָיְפָיּה" )א יא(.  ים ְוַהּשָׂ להיענות לרצונו "ְלַהְראֹות ָהַעּמִ
התורה  'ספר'.  היא  בתורה  המלך  בפרשת  מפתח  מילת  שנית, 
מצווה על המלך לכתוב ספר תורה מלפני הכוהנים הלוויים, שיהיה עמו 
ושיקרא בו כל ימי חייו – "למען ילמד ליראה את ה' אלהיו לשמר את 
כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם". גם במגילת אסתר 
'ספר' הוא מונח שנזכר פעמים רבות, ואף הוא קשור למלך ולפועלו. יש 
שני 'ספרי מלך' במגילה: 'ספר דברי הימים', המשמש מעין פרוטוקול 

באשר לסוסים, הצלע השלישית של האיסור, נוכחותה במגילה פחות מובהקת.   3
עם זאת, ייתכן שעל קיומה מעידים הביטויים הרבים הקשורים לצי הרכב של 

אחשוורוש – הרצים, רוכבי הרכש, ועוד.




