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הקדמה

ההסתר שבמגילת אסתר

פורים הוא חג עלום — רב הנסתר בו על הגלוי. סיפור המגילה ודברי 
חז"ל המלווים אותו מתארים מאורע שאין לו כמעט שום סימוכין 

היסטוריים מעבר למקורות היהדות, והוא לוט בערפל.
מלבד זאת, קיים אף חוסר בהירות ביחס לנפח המשמעותי 
בחג  מדובר  לכאורה,  היהודי.  השנה  בלוח  הפורים  חג  שקיבל 
מן  רבות  מני  אחת  הצלה  לזכר  חכמים,1 שנקבע  מדברי  שתוקפו 
הגזרות שהיו מנת חלקו של העם היהודי בימי גלותו. אולם חז"ל 
התורה2  של  מחדש  קבלה  דוגמת  אדירות  משמעויות  לו  ייחסו 
אינם  הפורים  וימי  להתבטל,  עתידים  המועדים  ש"כל  וקביעה 

בטלין לעולם".3
מספקת  תשובה  לנו  מעניק  אינו  כפשוטו  המגילה  סיפור 
לתמיהות אלו, ולכן אנו פונים לרובדי העומק שלו. חוסר הבהירות 
שלה מתגלה דווקא כיתרון, מפני שהוא מאפשר להעמיק במגילה 
ככל  אחרים.  קודש  מבכתבי  יותר  והסוד  הרמז  הדרש,  ברובדי 
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הנראה, זוהי הסיבה שפורים הפך להיות חג המבטא יותר מכל חג 
אחר את עולמה הפנימי של היהדות.4

פרד"ס
טרם שנרחיב על פסוקי המגילה, ראוי להקדים ולומר כמה מילים 

על הרבדים השונים הקיימים בפסוקי הנבואה ובכתבי הקודש.
כל פסוק בתנ"ך מכיל ארבעה רבדים, המכונים בראשי תיבות 
ארבע  יש  פסוק  לכל  כלומר,  סוד.5  דרש,  רמז,  פשט,  פרד"ס: 

אפשרויות הבנה וכולן נכונות.
הפשט הוא הבנת המאורע מבחינה ריאלית; הרמז הוא רעיון 
מסגרת  את  מותיר  הדרש  הממשי;6  הסיפור  על  המולבש  מופשט 
הריאליה של הפסוק אולם מוסיף נתונים שאינם מופיעים בפשט, 
שייתכן שהתרחשו בפועל וייתכן שמטרתם היא רק להביע עמדה 
רעיונית;7 ואילו הסוד הוא תיאור של ההתרחשויות שקרו בממדים 

העליונים.
ָקר ָרץ ַאְבָרָהם,  ננתח לדוגמה פסוק מספר בראשית: "ְוֶאל ַהּבָ

ַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתֹו".8 ן ֶאל ַהּנַ ּתֵ ָקר ַרְך ָוטֹוב ַוּיִ ן ּבָ ח ּבֶ ּקַ ַוּיִ
פשט: לפני אלפי שנים חי אדם בשם אברהם, שיצא מגדרו 
על מנת לקבל את אורחיו באופן הנאות ביותר, והזדרז, יחד עם 

משרתו, לשחוט בהמה לצורך אכילתה.
רמז: בעולמנו מצוי כוח עליון שהוא אביה המרומם )'אב־רם'( 
של האנושות העתידית. אחד המאפיינים של כוח זה הינו נמרצּות 
לעשיית חסד, עד כדי לקיחת צדדי החיים הבהמיים הגסים ביותר 
)'בן בקר רך וטוב'(, באמצעות כוחות 'הנערות' הנמהרים והעזים 

בנפש האדם ותיעולם לצורך החסד.
דרש: אחד המדרשים מתאר כי 'בן הבקר' עצמו רץ, ואברהם 
רדף אחריו עד לפתח מערת המכפלה, שם מצא את מיטותיהם של 

אדם וחווה.9 
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סוד: בעת מעשיו של אברהם, הקדוש ברוך כביכול 'לקח' אף 
הוא "בן בקר רך וטוב" ונתן אותו לבני אדם, כך שמעשה החסד של 

אברהם עורר בעולמות עליונים את כוחות החסד והטוב. 
שכל  אלא  בו־זמנית,  ומתקיימים  נכונים  הללו  הרבדים  כל 
אחד מהם מבטא ציר נפשי מסוים. אכן הייתה דמות היסטורית בשם 
אברהם; דמות זו זרעה בעולם כוח נפשי של חסד המלווה אותנו 
השופכים  נוספים  מאורעות  התרחשו  לאירוע  במקביל  היום;  עד 
אור על ההקשר הרחב של הפעולה; ולבסוף, תורת הסוד מלמדת 
אותנו שבעולם מצויים כוחות המבטאים תכונות של 'אברהמיות', 

'בן בקריות' ו'נעריות' בעולמות עליונים יותר.
מידי  יוצא  מקרא  ש"אין  הוא  התורה  בפרשנות  חשוב  כלל 
רובדי העומק האין־סופיים שתלמידי החכמים  פשוטו".10 למרות 
את  מותירים  תמיד  אנו  הדורות,  במהלך  הפסוקים  מן  מסיקים 
למרות  זאת,  עם  חריגים.11  במקרים  למעט  כנו,  על  הפשט  רובד 
העיקרית  מטרתו  בלבד,  אלגורי  משל  איננה  שהתורה  הדגשתנו 
נישאר  אם  והסוד.  הדרש  הרמז,  לרובדי  לחתור  היא  הלימוד  של 
מאורעות  כתיאור  להיתפס  עלולים  הפסוקים  הפשט,  ברמת  רק 
היסטוריים בלבד שאינם רלוונטיים לחיינו בהווה, כלשון מאמרו 
של  הפנימיים  מרבדיה  המתעלמים  לאלו  המתייחס  הזוהר  של 
התורה:12 "ומשווינן לאורייתא יבשתא" )עושים את התורה ליבשה(, 
או בניסוח חריף יותר:13 "מאן דחשיב דההוא לבושא איהו אורייתא 
ממש ולא מילא אחרא, תיפח רוחיה ולא יהא ליה חולקא בעלמא 
דאתי" )מי שחושב שלבושי פשטי המקראות הם התורה ממש ואין 

עומק אחר, תיפח רוחו ולא יהיה לו חלק בעולם הבא(.
לעומת זאת, כאשר מעמיקים ברבדים הפנימיים של הפסוקים, 
מזהים כיצד המילים הקדושות הללו רלוונטיות ונוגעות בנפשם של 
בני כל הדורות, ולא פחות — ואולי יותר — בנפשנו שלנו, אנשי 

המאה העשרים ואחת.
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פשט ודרש במגילת אסתר
כיצד באים לידי ביטוי רובדי הפרד"ס במגילת אסתר?

בקהילות  מאורע שהתרחש  במגילה  מתואר  הפשט  ברובד 
בית  חורבן  היהודיות ברחבי האימפריה הפרסית, בשנים שלאחר 
)חלק  תקופה  באותה  פרס  מלך  אחשוורוש,  הראשון.  המקדש 
מההיסטוריונים מזהים אותו עם המלך חשיראס או ארתחשסתא(, 
גזר — בדחיפתו של יועץ בשם המן ומסיבה לא ברורה — ג'נוסייד 
על המיעוט היהודי שהיה פזור בממלכתו. תאריך ההשמדה נקבע 
לי"ג באדר באמצעות גורל )'פור'(, ולכן נקרא החג בשם 'פורים'. 
בתהליך שנמשך ככל הנראה בין תשע לשלוש עשרה שנים, 
נערה יהודייה בשם הדסה הוכתרה כאסתר, מלכת פרס. בעצה אחת 
עם קרוב משפחתה מרדכי הצליחו השניים להטות את לב המלך 

אחשוורוש, להביא לתלייתו של המן ולבטל את הגזרה.
ההצלה הייתה כה גדולה ובלתי־צפויה, עד שימים אלו נקבעו 
במסורת היהודית כימי שמחה שבהם קוראים את סיפור המגילה 
)שנכתבה בידי מרדכי ואסתר ועברה עריכה בידי מועצת החכמים 
של עם ישראל — 'אנשי כנסת הגדולה'(.14 כמו כן מעניקים בהם 
מנות אוכל וצדקה איש לרעהו כדי להזכיר את האחדות שהתגבשה 

אז באומה, וחוגגים בסעודת משתה ושמחה.
להתבסם  נוהגים  במשתאות  מעורב  עצמו  מכיוון שהסיפור 
להתחפש  גם  המנהג  התרחב  האחרונים  ובדורות  בפורים,  מעט 
הקרנבל  בחגיגות  הנראה  ככל  שמקורו  )מנהג  שונות  לדמויות 
באירופה של ימי הביניים אך זכה לאישור מדברי חכמים(,15 כדי 

לבטא את השמחה על המהפך שחל בחג הזה.
נוספים שהתרחשו  מאורעות  חז"ל  מתארים  הדרש  ברובד 
מאחורי הקלעים. על פי דבריהם, המתח שבין אחשוורוש לבין עם 
הקודם,  פרס  מלך  השני.  המקדש  בית  הקמת  סביב  נוצר  ישראל 
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כורש, התיר לקבוצת יהודים בראשותו של זרובבל לשוב מגלות 
פרס ולבנות את הבניין, אולם אחשוורוש עצר את התהליך )המשתה 
המתואר בתחילת המגילה מציין זאת(.16 זאת עקב עלילה שהעלילו 
יושבי ארץ ישראל הלא יהודים על זרובבל ואנשיו שהם מתכוונים 

למרוד במלכות פרס.17
ולכן מרדכי,  חכמים מציינים כי רוקם העלילה היה המן,18 
עד  עיקש  מאבק  כנגדו  הוביל  הסנהדרין,19  מראשי  אחד  שהיה 
לסילוקו מן הזירה. מאבק זה כלל הן פעולות מעשיות20 הן שינוי 
שכן  והדתית,  הלאומית  זהותם  לחיזוק  היהודים  בקרב  תודעתי21 
הפרסית.22  בתרבות  להתבוללות  נטו  הם  הסיפור  של  בתחילתו 
לאחר מותו של אחשוורוש, בנו, המלך דריווש, חידש את ההיתר 
לבניין בית המקדש השני. לאור זאת, סיפור המגילה מתאר למעשה 

את תחילתו של עידן הבית השני בתולדות ישראל. 
יהודים  של  נוספות  עליות  הגיעו  מכן  לאחר  שנים  מספר 
ההתיישבות  את  סופית  שביססו  ונחמיה(,  עזרא  )עליות  מפרס 
היהודית המחודשת בארץ ישראל. על פי הסבר זה מובנים גם דברי 
חכמים ש"הדור )חזרו( קיבלוה בימי אחשורוש". עם ישראל 'קיבל 
הנהגה  של  חדש  לעידן  כביטוי  ימים  באותם  התורה  את  מחדש' 
תורנית שהחל מימי בית השני, עידן המכונה 'תורה שבעל־פה'.23 
באותה תקופה נפטרו אחרוני הנביאים )חגי, זכריה ומלאכי(, ועזרא 
הסופר — שעלה מפרס כהמשך לתשועת סיפור פורים — ייסד את 
מועצת החכמים 'כנסת הגדולה' שיחדיו הנהיגו "עשר תקנות".24 
בעידן החדש דברי התורה נקבעים לא באמצעות נבואה שמימית 
אלא באמצעות תלמידי חכמים המשתמשים בטכניקות לימודיות 
הם  בהן'(, שבאמצעותן  נדרשת  שהתורה  מידות  עשרה  )'שלוש 
מנתחים את דברי התורה והנבואה ומתקנים תקנות במצבי החיים 

המתחדשים.
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רמז וסוד במגילת אסתר
כל ההסברים הללו עדיין אינם עונים לשאלה כיצד הפך פורים לחג 
כה מרכזי ביחס לעולמה הפנימי של היהדות. לצורך כך נדרשים 

אנו לרובדי הרמז והסוד. 
סיפור  עולה  חז"ל,  של  הפנימית  בתורתם  מעמיק  מעיון 
נפשי  אנושי  כמאבק  גם  אלא  לאומי,  כמאבק  רק  לא  המגילה 
והרואי מול היצרים שמאיימים 'להשמיד להרוג ולאבד' את קיומו 
של האדם בכל דור ודור. על פי קריאה זו, 'אחשורוש', 'מרדכי', 
'אסתר' ו'המן' אינם רק דמויות היסטוריות, אלא ביטוי לכוחות 
המהפך  מאיתנו.  ואחת  אחד  כל  של  בנפשו  המצויים  פנימיים 
שחל באותם ימים הוא ביטוי למהפך האפשרי כנגד כל הקשיים 
וקדושה  כוחות  בתוכנו  לחשוף  וביכולת  האדם,  על  המאיימים 

שלא הכרנו עד כה.
מגילת אסתר אם כן היא תיאור מסעיר של האופן שבו כל 
יהודי, ולמעשה כל בן אנוש, העומד מול איומים פנימיים וחיצוניים, 
מסוגל להתמודד עימם במאבק עיקש ואמיץ ולנצח — לגלות את 
הממד הא־לוהי הטוב והנצחי בתוך הסתר ואפלה. זהו עניינו של 

ביאור זה.
לימוד  בעקבות  קיבלתי  הרמז  דרך  על  לביאור  הרעיון  את 
בכתביו של הרמ"ד )רבי משה דוד( וואלי, שהיה תלמיד חבר של 
התנ"ך.  ספרי  על  והסוד  הרמז  דרך  על  פירושים  וכתב  הרמח"ל 
זהו כמובן פירוש אלגורי, הרואה במגילה מעין משל על המתרחש 
בנפש האדם. כפי שניתן לראות בהערות השוליים נשענתי בביאור 
על מקורות רבים, אך גם על ניתוחים לשוניים, מצלולים ורעיונות 
נוספים. גם בכך ביקשתי להמשיך את דרכם של חז"ל, שלמדו לא 
פעם את פירושי המילים דווקא משפות זרות ומרמזים של צלילים 

אחרים.25 
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הקדמה: ההסתר שבמגילת אסתר

חתימה
עובדה ידועה היא ששמו של א־לוהים אינו מוזכר במגילה. סיפור 
שנדמית  התמודדות  מתאר  אחר,  סיפור  מכל  יותר  אסתר,  מגילת 
כנעדרת השגחה א־לוהית, חסרת סיכוי בליל אפלה, ואף על פי כן 

בסופו של דבר מפציע השחר.26
הימים שבהם נכתב ביאור 'מגילה של הנפש' היו ימי הקורונה 
ישראל,  מדינת  נכנסה  שנה  אותה  של  בפורים  תש"ף.  שנת  של 
והעולם כולו, לימי אפלה והסתר. ימים שבהם ישבנו כולנו ספונים 

בביתנו, מבודדים ומפוחדים. 
דודתי  בת   — אישי  קושי  התווסף  הכללית  למצוקה  בנוסף 
במפתיע  נפטרה  לברכה,  זכרונה  כ"ץ(  )לבית  רודל  עדי  הקרובה, 
בדמי ימיה ערב קריאת המגילה, והותירה אחריה משפחה המומה 
ודואבת. מה שעודד אותי בימים אלו של הסתרה שבתוך הסתרה, 
האדם  נפש  אל  מבט  אסתר.  מגילת  של  הקדושות  המילים  היו 
מול  אל  לכיבוש,  בלתי־ניתנים  שלכאורה  אתגרים  מול  הניצבת 
טבעת חנק שנדמית כמתהדקת סביב הצוואר. ואף על פי כן, מתוך 
אמונה גדולה בא־לוהים המנהיג את המציאות לטובה, היא איננה 

מתייאשת לעולם.
החשמונאים,  ימי  דרך  אסתר  מגילת  מימי  נמתח  ישיר  קו 
לוחמי מצדה, אנוסי האינקוויזיציה, מורדי הגטאות, מגיני המעוזים 
פנימיים  פיתויים  מול  המתמודדים  עד  הכיפורים  יום  במלחמת 

וחיצוניים בכל דור ודור.
בכל אחת מן המערכות הללו קמים 'מרדכי' ו'אסתר' של אותו 
דור. גברים ונשים שמעיזים 'לשבת בשער המלך' ולהשיב מלחמה 
שערה; תבונה ורגש אמוניים, שגם בעת קריסת המערכות סביבם — 
אינם כורעים ומשתחווים לפחד, לייאוש, להיסטריה, להתלהמות 
או לרפיון הידיים. גיבורים הפועלים מתוך קור רוח, אופטימיות, 
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תחכום, נחישות ואמונה — לעיתים במשך שנים — עד לניצחון. 
ולעיתים  בחייהם,  הניצחון  פירות  את  רואים  עצמם  הם  לעיתים 

זוכים לכך רק הדורות הבאים. אולם השחר בסוף מפציע תמיד.
בימים ההם בזמן הזה. 

חגי לונדין
שדרות, שבט תשפ"ב
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הדמויות המרכזיות בעלילה

אחשוורוש 
העברית  )המקבילה  'אחשוורוש'  אומרים שהשם  חז"ל  פרס.  מלך 
של חשיראס, המזוהה במחקר כמלך פרס מהמגילה( נגזר מהמילה 
'ראש'.1 אחשוורוש הוא ביטוי למחשבה שעליי להיות ראשון בכל 
כבוד,  רכוש,  לעצמי  לנכס  הנפשית  השאיפה  את  מייצג  הוא  דבר. 

תאוות ללא גבול וללא התחשבות באחר.

ושתי 
מלכת פרס בתחילת המגילה. הזווית הנשית של אחשוורוש, מלשון 
'שִתיה'. בפרסית עתיקה משמעות השם ַוִהְשִתי הוא 'היפה ביותר' 
העמוקה  הרגשית  ההשתוקקות  את  מייצגת  ביותר'.  'הנחשקת  או 

'לשתות' את כל העולם ולקבל הערצה מהסובבים אותי.

המן האגגי 
'ַהַמה־ַדַתה',  )בפרסית עתיקה  'מנה'  נגזר מלשון  יועץ המלך. שמו 
'גג'.  מלשון  והאגגי  המלך'(,  כשל  דעה  אותה  'בעל  שמשמעותו 
מייצג את הצד האפל בנפש, שמוציא לפועל את הרצון להיות מלך 
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וראש לכולם, ליטול בכוח הזרוע את חלקי הפרטי )מנה( ולהרגיש 
בפסגת )גג( העולם.2

מרדכי
"מרי־ הארמיות  המילים  של  מצירוף  נגזר  שמו  יהודי.  חכם 
"מר  הפסוק4  על  שמו  את  דורשים  חז"ל  טהור.3  בושם   — דכי" 
דרור" — בושם חופשי. מייצג את המּודעות הרוחנית בנפש האדם 
לחופש  אותו  ולהביא  החירות  בריח  העולם  את  לבשם  המבקשת 
עליון. מרדכי מבטא את ההכרה שיש להיות משוחרר מכבלי העולם 
על  וטוב  טהרה  ולהשפיע  וכבוד,  רכוש  אחרי  רדיפה  כגון  הזה, 

המציאות.

אסתר )המכונה במגילה גם הדסה( 
אסתר מלשון 'סתר', והדסה דוגמת צמח ההדס המפיץ ריח טוב.5 
הזווית הנשית של מרדכי, הרגש הפנימי והעמוק שמעוניין ליישם 
את המודעות הרוחנית בחיים עצמם. כוח נסתר בנפש שמעניק את 

הכוח להישאר טהור ולהפיץ טוב גם כשמסביב שרויה אפלה.



פרק א

היבריס



"ְלַהד ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי 
ר,  ה ָהֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָיָשׁ ר ָעָשׂ  ֲאֶשׁ

ים"1 הֹנֹות ַרִהּ ה ִהְקׁשּג ִחְשּׁ ְגֵהָמּ

גם  בה  קיימת  אך  וביושר,  בטוב  בשורשה  חפצה  האנושית  הנפש 
במסלול  עצמו  את  למצוא  עלול  האדם  ותאוותנות.  לגסות  נטייה 
יצרי שמשקיע אותו בתאוותיו עד בלי די, והדמיון עלול לנפח את 
הכישרונות והיתרונות האישיים לתחושת היבריס — גאווה שחצנית 

שרומסת כל דבר בדרכה.
במשך הזמן, הוא מחפש הלימה בין העולם הדמיוני שברא 
לעצמו — שבו הוא במרכז וכל השאר רק ניצבים — לבין המציאות 
הסובבת אותו. הוא מחפש אישור מאחרים, ובעיקר מעצמו, שאכן 

הוא חשוב ומוצלח מכולם.
כאשר הוא אינו מקבל את מחיאות כפיים שלהן הוא מצפה, 
מתמלא האדם בתחושת תסכול אדירה שמתבטאת לא פעם בכעס 

ובאלימות כלפי הסובבים וכלפי עצמו.
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ַבע  ֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו ְוַעד ּכּוׁש ׁשֶ ֵורֹוׁש הּוא ֲאַחׁשְ יֵמי ֲאַחׁשְ )א( ַוְיִהי ּבִ

ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה:: ְוֶעׂשְ

בנפש האדם מקנן רצון טבעי לתפוס מקום בעולם, שימיו יהיו )'ויהי 
בימי'( מלאים ושלמים. אולם לא פעם הוא מתבלבל ומדמה שרק 
ישיג  אם  רק  למנוחתו;  יגיע  )'אח־שורוש'(2  ל'ראש'  'אח'  בהיותו 

שררה, שלטון וכוח הוא ירגיש אושר. 
את  לעצמו  לנכס  מבקש  והוא  ולהתפשט  להתרחב  ברצונו 
ועד  )'הודו'(  והיפים  העדינים  ההוד  מגוני  החל  העולם,  גוני  כל 
להשתלט  בשאיפתו  )'כוש'(.  ביותר  והשחורים  האפלים  הצדדים 
על כל מרחבי החיים — הטבעיים )'שבע'(,3 המגוונים )'עשרים'(4 

והמלאים )'מאה'(.5

ר  ֲאׁשֶ ַמְלכּותֹו  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶבת  ׁשֶ ּכְ ָהֵהם  ָּיִמים  ּבַ )ב( 

יָרה:: ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ּבְ

האדם מדמיין שהוא יושב על 'כיסא המלכות': שולט ללא ְמָצרים, 
)'בירה'( ובולט מעל כולם כשושנה  מוגן ובטוח במצודה מבוצרת 

בין הקוצים )'שושן'(.

ַרס  ּפָ ֵחיל  ַוֲעָבָדיו  ָריו  ׂשָ ְלָכל  ה  ּתֶ ִמׁשְ ה  ָעׂשָ ְלָמְלכֹו  לֹוׁש  ׁשָ ַנת  ׁשְ ּבִ )ג( 

ִדינֹות ְלָפָניו:: ֵרי ַהּמְ ִמים ְוׂשָ ְרּתְ ּוָמַדי ַהּפַ

כאשר תחושה זו נטמעת באדם היטב ומקבלת חזקה )'שלש שנים'(6 
עד שהיא הופכת כמעט לטבע, הוא מעוניין להחצין את עצמו לעיני 
אנשים חשובים )'שרים'( ופשוטים )'עבדים'( כאחד, ומפזר ומבזבז 
עד בלי די )'מדי'( את עושרו. כדי להרגיש מלא הוא זקוק שייכנעו 

לפניו כוחות מלאי עוצמה )'פר־תמים'(7 ושרי מדינות.
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תֹו ָיִמים  דּוּלָ ְפֶאֶרת ּגְ בֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ּתִ ר ּכְ ַהְראֹתֹו ֶאת עׁשֶ )ד( ּבְ

מֹוִנים ּוְמַאת יֹום:: ים ׁשְ ַרּבִ

העושר והיקר באים לידי ביטוי ב'תפארת', פאר אסתטי מרשים,8 
בדיוק  חודשים,  שישה  פני  על  הנפרשת  גדלות  תחושת  שמעניק 
כאן  ואילו  שלם,  דבר  מסמל  השנה  )מעגל  השנה  ממעגל  מחצית 

מתגלה ש'אין האדם מת מן העולם וחצי תאוותו בידו'9(.

ְמְצִאים  ַהּנִ ָהָעם  ְלָכל  ֶלְך  ַהּמֶ ה  ָעׂשָ ה  ָהֵאּלֶ ַהָּיִמים  ּוִבְמלֹואת  )ה( 

ת  ּנַ ּגִ ֲחַצר  ּבַ ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ ָקָטן  ְוַעד  דֹול  ְלִמּגָ יָרה  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ

ֶלְך:: יַתן ַהּמֶ ּבִ

למעגלי  פונה  האדם  החיצוניים,  למעגלים  התכלית  תצוגת  לאחר 
הנפש הקרובים יותר. אך במקום לשלוט עליהם הוא מאפשר להם 
מהגדולים  שיגעונותיהם,  כל  את  לרצות  ומנסה  עליו,  להשתלט 
)'שבעת  צורכי החיים הטבעיים שלו  ועד הקטנים. האשליה שכל 
ימים'(10  זמינים עבורו מיד — בחצר, בגינה ובבית — כחלק ממלכותו 

המדומיינת, גורמת לו לתלות מוחלטת בהם.

ִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי  ָמן ַעל ּגְ ַחְבֵלי בּוץ ְוַאְרּגָ ס ּוְתֵכֶלת ָאחּוז ּבְ ְרּפַ )ו( חּור ּכַ

ׁש ְוַדר ְוסָֹחֶרת:: ַהט ָוׁשֵ ׁש ִמּטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף ַעל ִרְצַפת ּבַ ׁשֵ

האדם מתפרע בתאוותיו ומנסה לחוות את הכול כשהוא משוכנע 
שפרוסים  חורין(,  בן  כמו  )'חור',  לכאורה  וחירות  חופש  לו  שיש 
)'כרפס'( לכל דורש. אך הוא עושה שקר בנפשו: הוא מנסה למצוא 
תכלית לחיים )'תכלת'( באמצעות אחיזה עיקשת בכבלים )'חבלים'( 
של אין־ספור גוונים נהנתניים — מהלבן העדין )'בוץ'( ועד האדום 
נמשך  וכסף,  זהב  שיש  אחרי  רודף  הוא  )'ארגמן'(.  הפרובוקטיבי 
לאבנים היקרות והבוהקות )'בהט'( ומתעסק )'דר'( וסוחר )'סוחרת'( 

בהן ללא הפסק.
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ֶלְך:: ַיד ַהּמֶ ִלים ׁשֹוִנים ְוֵיין ַמְלכּות ָרב ּכְ ְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמּכֵ קֹות ּבִ )ז( ְוַהׁשְ

שהנפש  עד  ומתגבר,  הולך  )'זה־הב'(  ולרכושנות  לניכוס  הרצון 
פורקת כל עול. היא מגיעה למצב שבו היא מוכנה לעשות שימוש 
נלוז אפילו במה שיש לגביו טאבו מוחלט — כלי המקדש,11 רק כדי 
למלא את סיפוקה המושחת ללא הגבלה. זוהי הידרדרות מוסרית 
חמורה, שפוגעת בכל מה שיקר וקדוש, הגורמת לאדם לאבד את 

צלם האנוש ולדמיין ש'אני מלך'.

יתֹו ַלֲעׂשֹות  ל ַרב ּבֵ ֶלְך ַעל ּכָ ד ַהּמֶ י ֵכן ִיּסַ ת ֵאין אֵֹנס ּכִ ִתָּיה ַכּדָ ְ )ח( ְוַהּשׁ

ְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש:: ּכִ

שורש השקיעה של האדם היא אשליית החופש והפלורליזם המוחלט. 
האדם משכנע את עצמו שהוא עושה את הדברים ללא הכרח )'אין 
אונס'(, מתוך בחירה חופשית. אולם ההיבריס של תחושות השלטון 
והמלוכה מיוסד על תפיסה שגויה, כאילו הוא 'בעל הבית' ואמור 
למלא את תאוותיו של כל חלק באישיותו, בלי להתאפק או לעצור 

דרישות ביזאריות ומטורפות.

ֶלְך  ר ַלּמֶ ְלכּות ֲאׁשֶ ית ַהּמַ ים ּבֵ ה ָנׁשִ ּתֵ ָתה ִמׁשְ ה ָעׂשְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ם ַוׁשְ )ט( ּגַ

ֵורֹוׁש:: ֲאַחׁשְ

המחשבות המרעילות הללו מחלחלות גם לרובד הרגשי, החלק הנחשב 
לנשי יותר בנפש. הרצון לשתות )'ושתי'( ולהסתאב דורש את שלו, 

אולם הפעם באופן חווייתי )'משתה נשים'(.

ְּזָתא ַחְרבֹוָנא  ָּיִין ָאַמר ִלְמהּוָמן ּבִ ֶלְך ּבַ טֹוב ֵלב ַהּמֶ ִביִעי ּכְ ְ ּיֹום ַהּשׁ )י( ּבַ

ֵני  ּפְ ֶאת  ְרִתים  ַהְמׁשָ ִריִסים  ַהּסָ ְבַעת  ׁשִ ס  ְוַכְרּכַ ֵזַתר  ַוֲאַבְגָתא  ְגָתא  ּבִ

ֵורֹוׁש:: ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ

לאחר שמיצה את החגיגה התאוותנית במעגל הזמן הטבעי )'יום 
אולם  השכרות.  ביין  לב'  'טוב  לחוות  רוצה  האדם  השביעי'(,12 
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פנימית  מהומה  קשים:  רגשות  בו  מעוררת  החוויה  אל  הפנייה 
)'מהומן'(, תחושת בוז עצמית ובזבוז זמן )'בזתא'(,13 חורבן פנימי 
)'חרבונא'(, הרגשת בוגדנות )'בגתא'(,14 ואף בערכים החשובים 
ביותר )'אב־גתא'(,15 כניעה ללב הזוֶנה אחרי התאוות )'זה־תר'(, 
ורצון עז להתגאות )'כרכס', מלשון רכס הרים(. למרות ששבעה 
חסרי  הם  רבה,  בעוצמה  פועלים  אלה  טבעיים־פראיים  כוחות 
משל  עתידיים  חיים  והצמחת  הולדה  יכולת  להם  אין   — עתיד 
מלכות  את  ולרצות  לשרת  הוא  תפקידם  כל  )'סריסים'(.  עצמם 

השררה הרודה בנפש האדם.

ְלַהְראֹות  ַמְלכּות  ֶכֶתר  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ּתִ ַוׁשְ ֶאת  ְלָהִביא  )יא( 

י טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא:: ִרים ֶאת ָיְפָיּה ּכִ ים ְוַהּשָׂ ָהַעּמִ

הנפש הגאה מבקשת למצוא דרך שבה גם הרגשות יחושו הזדהות 
ושמחה עם מצבה המושחת. האדם מעוניין לקבל הכרה מהעולם 
החיצוני )'העמים והשרים'( על כך שרצונו 'לשתות' את כל העולם 

הוא יפה וטוב למראה.

ִריִסים  ַהּסָ ַיד  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ְדַבר  ּבִ ָלבֹוא  י  ּתִ ַוׁשְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ָמֵאן  ַוּתְ )יב( 

ֲעָרה בֹו:: ֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתֹו ּבָ ַוִּיְקצֹף ַהּמֶ

אולם מסתבר שחלק בנפש מתקומם כנגד הביזיון. רגשותיו ממאנים 
מתמלא  בתגובה  וכצפוי,  המסורסים,  היצרים  עם  פעולה  לשתף 

השחצן כעס וקצף.

ל  ּכָ ִלְפֵני  ֶלְך  ַהּמֶ ַבר  ּדְ ֵכן  י  ּכִ ים  ָהִעּתִ יְֹדֵעי  ַלֲחָכִמים  ֶלְך  ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר  )יג( 

ת ָוִדין:: יְֹדֵעי ּדָ

ישראל,  לחכמי  אחשוורוש  המלך  פנה  מציינים16 שבתחילה  חז"ל 
אולם הם דחו אותו. כלומר, בתחילה האדם אכן פונה לשכל ולתבונה, 
כראוי למלך אמיתי שאמור לבקש עצה מאלה שיודעים לחשב את 
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הזמן והדין. אולם השכל אינו מוכן להשיב על מבוקשו האפל, שכן 
הוא מבין שהנפש אינה מעוניינת באמת בשלב הזה לשמוע לעצתו, 

אלא רק להשתמש בו ככלי למימוש שאיפותיה.

יׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממּוָכן  ָתר ַאְדָמָתא ַתְרׁשִ ָנא ׁשֵ ְרׁשְ רֹב ֵאָליו ּכַ )יד( ְוַהּקָ

ְלכּות:: ּמַ ִבים ִראׁשָֹנה ּבַ ֶלְך ַהּיֹׁשְ ֵני ַהּמֶ ַרס ּוָמַדי רֵֹאי ּפְ ֵרי ּפָ ְבַעת ׂשָ ׁשִ

החנפנים  ליצריו  לפנות  אותו  מביאה  החכמים  ידי  על  דחייתו 
תרים  )'כרשנא'(,17  ליבו  את  חורשים  הם  המצב.  את  המחמירים 
אחר תאוות )'ש־תר'(, משקיעים אותו בעפר וכבדות )'אדמתא'(,18 
אותו  ממלאים  )'תרשיש'(,  האציליות  מתכונותיו  אותו  מרוששים 
ומוכנים  )'מ־רסנא'(  רסן  משוללי  הם  )'מרס'(,  ארסית  מרירות 
לפורענות )'ממוכן'(.19 אלה הם 'רואי פני המלך היושבים ראשונה 
במלכות' — לא יועצים בעלי ביקורת כנה הדורשים את טובת האדם, 
אלא שרים המשמשים כסוג של מראה המשקפת לו את התשובה 

הראשונית והטיפשית שהוא מעוניין לשמוע.

ָתה ֶאת ַמֲאַמר  ר לֹא ָעׂשְ י ַעל ֲאׁשֶ ּתִ ה ַוׁשְ ְלּכָ ּמַ ֲעׂשֹות ּבַ ָדת ַמה ּלַ )טו( ּכְ

ִריִסים:: ַיד ַהּסָ ֵורֹוׁש ּבְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ

עדיין מטרידה אותו השאלה, כיצד עליו להתמודד עם רגשות שאינם 
למרות  והמסורסת?  המעוותת  האידאולוגיה  עם  להתיישב  מוכנים 
שטיפת המוח והניסיון לשכנע את הרגש שטוב לו להתבזות במשתה 

היין, הנפש אינה מוצאת מנוח.

ָעְוָתה  ְלַבּדֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  לֹא  ִרים  ְוַהּשָׂ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ְממּוָכן  ַוּיֹאֶמר  )טז( 

ְמִדינֹות  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ים  ָהַעּמִ ל  ּכָ ְוַעל  ִרים  ַהּשָׂ ל  ּכָ ַעל  י  ּכִ ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ּתִ ַוׁשְ

ֵורֹוׁש:: ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ

כאן מתפרץ היועץ השביעי והזניח ביותר )'קופץ בראש'( ומצביע 
את  ולמצות  )'ושתי'(  'לשתות'  )'מומ־כאן'(: השאיפה  הבעיה  על 
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החיים מתגלה כעיוות המסכן את המשך שלטון התאוות, ואף עלול 
להביא להתמוטטות של כל האידיאולוגיה 'האחשוורושית'. ומדוע?

ֵעיֵניֶהן  ּבְ ְעֵליֶהן  ּבַ ְלַהְבזֹות  ים  ׁשִ ַהּנָ ל  ּכָ ַעל  ה  ְלּכָ ַהּמַ ְדַבר  ֵיֵצא  י  ּכִ )יז( 

ה לָפָניו ְולֹא  ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת ַוׁשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ָאְמָרם ַהּמֶ ּבְ

ָבָאה::

סירובה של ושתי לבוא חושפת את שבריריות האידיאולוגיה של 
ההרגשה  כללי:  מרד  בתוכו  שייווצר  חושש  האדם  הנהנתנות. 
חמימות  על  שומרת  בתאווה,  גדושה  עצמה  שהיא  אף  הפנימית, 
בכך  הנשים'(.  )'כל  טוב  גחלת של  בתוכה  אוגרת  ועדיין  מסוימת 
של  חולשותיו  על  מצביעה  היא  פעולה,  לשתף  מסרבת  שהיא 

הגאוותן, שגישתו לחיים אינה מצליחה לספק את צורכי הנפש. 

ַבר  ּדְ ֶאת  ְמעּו  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּוָמַדי  ַרס  ּפָ רֹות  ׂשָ ּתֹאַמְרָנה  ַהֶּזה  ְוַהּיֹום  )יח( 

ָּזיֹון ָוָקֶצף:: ֶלְך ּוְכַדי ּבִ ֵרי ַהּמֶ ה ְלכֹל ׂשָ ְלּכָ ַהּמַ

החשש הוא שככל שהרגשות האנושיים יתרחבו ויתפרסו עד בלי די 
)'פרס ומדי'(, תתברר יותר ויותר הריקנות ה׳אחשוורושית׳. הפער 
בין הרהב של האידיאולוגיות המתחכמות לבין מה שהן מעניקות 

באמת לנפש האנושית ייחשף ויביא לתחושת ביזיון עצמי וכעס.

ָפַרס  ָדֵתי  ּבְ ֵתב  ְוִיּכָ ָפָניו  ִמּלְ ַמְלכּות  ְדַבר  ֵיֵצא  ֶלְך טֹוב  ַהּמֶ )יט( ִאם ַעל 

ֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה  ֶלְך ֲאַחׁשְ י ִלְפֵני ַהּמֶ ּתִ ר לֹא ָתבֹוא ַוׁשְ ּוָמַדי ְולֹא ַיֲעבֹור ֲאׁשֶ

ה:: ּנָ ֶלְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמּמֶ ן ַהּמֶ ִיּתֵ

המסקנה היא שיש לחפש מלכה חדשה שתענה לכל הגחמות הללו. 
חלקים  בתוכה  ולמחוק  האישיות  את  להנדס  מרושע  ניסיון  זהו 
חיוניים, רק כדי שהיא תרגיש טוב ונוח יותר עם היצרים והתאוות 

שבקרבה.
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ְוָכל  ה ִהיא  ַרּבָ י  ּכִ ָכל ַמְלכּותֹו  ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֶלְך ֲאׁשֶ ַהּמֶ ְתָגם  ּפִ ַמע  ְוִנׁשְ )כ( 

דֹול ְוַעד ָקָטן:: נּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמּגָ ים ִיּתְ ׁשִ ַהּנָ

הבעיות  כל  ייעשה,  )'פתגם'(  המלך  שצו  שברגע  מדמיין  האדם 
תיפתרנה. הוא יכניע מיד את כל רגשות החיים, ואלה יכרעו ברך 

וייתנו כבוד לכל שיגעונותיו, מן הגדולים ועד הקטנים. 

ְדַבר ְממּוָכן:: ֶלְך ּכִ ִרים ַוַּיַעׂש ַהּמֶ ֶלְך ְוַהּשָׂ ֵעיֵני ַהּמֶ ָבר ּבְ )כא( ַוִּייַטב ַהּדָ

המום האישיותי )'ממוכן'( מצליח להפנט ולשבות את אישיותו של 
האדם. אכן, כך יהיה! אם רק אדכא יותר את הרגשות הטובים, אם 
רק אגביר עוד את התאוות, אם רק אשכנע את עצמי עוד שדרך זו 

נכונה — הכול יסתדר לפי רצוני.

ְכָתָבּה  ֶלְך ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ ל ְמִדינֹות ַהּמֶ ַלח ְסָפִרים ֶאל ּכָ )כב( ַוִּיׁשְ

ְלׁשֹון ַעּמֹו:: ר ּכִ ֵביתֹו ּוְמַדּבֵ ל ִאיׁש ׂשֵֹרר ּבְ ְלׁשֹונֹו ִלְהיֹות ּכָ ְוֶאל ַעם ָוָעם ּכִ

הן  התאוות  ולפיה  ההחלטה,  את  לפרסם  אפוא  מחליטה  הנפש 
שצריכות להיות בעלות השררה )'שורר בביתו'(, וכל תאווה רשאית 
ללהג ככל העולה על רוחה )'כלשון עמו'( בצורה הפומבית ביותר, 
בכל לשון ולשון. הנפש חושבת שאם רק תיתן לתאוות חופש בלתי־

מוגבל לשלוט על הרגשות הכמוסים, איש לא יעמוד בפניה.
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סיכום פרק א 
למלוך,  מבקש  באישיות,  גאה  חלק  אותו  אחשוורוש, 
להתגדל ולקבל כבוד חיצוני. הוא מקיים משתה שבו הוא 
מציג את עושרו ויקרו על מנת לזכות בכבוד. כשמתגברות 

בו התאוות, הוא נעשה עבד שלהן ולא מלך עליהן. 
כבוד  אחר  רודפת  היא  שאף  המלכה,  ושתי  אולם 
חלק  אותו  זהו  המלך.  למשתה  לבוא  מסרבת  ותאווה, 
לדרישות  גבול  מציב  מושחת,  היותו  באישיות שלמרות 

הביזאריות. 
יועץ המלך המרושע מבין כי בסירוב להזדהות עם 
פורקן העול באופן מוחלט טמונה סכנת פורענות לשלטון 
היצרים, ולכן הוא מציע לסלק אותה מן המלוכה ולהביא 

הרגשה אחרת, שתשתף פעולה עם המעללים הרצויים.




