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 להסתר פניםביטוי לשוני  –סביל במגילת אסתר ה ריבוי צורות

 ציון ימיני-בת

נסה לעמוד על אן את השימוש המרובה בצורות הסביל במגילת אסתר ואבחמאמר ב
הסיבה לכך. מספרן החריג של צורות הסביל במגילה בהשוואה לספרי מקרא אחרים 

ניעיו של סופר המגילה לנקוט ובניגוד למקובל בלשון, מעורר את השאלה מה היו מ
אסטרטגיית כתיבה כזאת. מבחינה פרגמטית הסביל מסייע בהסתרת עושה הפעולה, 
וייתכן כי סופר המגילה בחר בסגנון זה כדי להעמיד את הקורא בפני השאלה האמונית 

 .םתוהאם אירועי המגילה הם רצף מקרי של אירועים, או שיד האל היא שמסובבת א

ר  רת היא המחשת דברי הפסוק בספר דברים, לא, יח:סיבה אפשרית אח "ְוָאֹנִכי ַהְסתֵּ
ִרים". ל ֱאֹלִהים ֲאחֵּ נָּה אֶׁ ה ִכי פָּ שָּ ר עָּ ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ ל הָּ ַני ַבּיֹום ַההּוא ַעל כָּ  ַאְסִתיר פָּ

  כותב המגילה, זמנה והיעדר האל מסיפור המגילה
תה המדויק איננו ברור בשל הקושי מגילת אסתר היא אחד מספרי המקרא המאוחרים. זמן כתיב

בזיהוי המלך אחשוורוש בין שורת המלכים ששלטו בפרס העתיקה לאחר חורבן בית ראשון. 
הדעות הקיימות מתארכות את זמן כתיבת המגילה בין אמצע המאה החמישית לפנה"ס למאה 

קים מתוך טיבו הכללי של הספר ובעיקר על סמך הפסו)תשל"ח(, לדעת הרטום  1.השלישית
 ,אך לדבריו ,לאחר התרחשות הסיפור המתואר בה זמן לא מועטהמגילה נכתבה ש נראה ,הראשונים

חסו לשנותיה האחרונות של תקופה זו. ייחיבורה מסוף השלטון הפרסי, אלא יש לאין לאחר את זמן 
)גם  עובדה שאין בה מילים יווניותוהמספרן הרב של המילים הפרסיות במגילה היא ראיה לכך 

הורביץ, תשנ"ז מציינים את הכמות הרבה של המילים הפרסיות שיש במגילה ותר"ץ  ,ירשלרה
על פי  –חלוקות הדעות  זהותו של כותב המגילהבשאלת  .(בתקופה הפרסית הכהוכחה לכתיבת

לֶׁ ְכתֹ המסופר בה, כתבו אותה מרדכי ואסתר: "ַוּיִ  אֵּ ִרים הָּ ת ַהְדבָּ ַכי אֶׁ ְרדֳּ ל כָּ ה ַוִּיְשַלח ְספָּ ב מָּ ל ִרים אֶׁ
ר בְ  ל ְמִדינֹות ַהמֶׁ ַהְּיהּוִדים ֲאשֶׁ רֹוש ַהְק כָּ ְך ֲאַחְשוֵּ ְרחֹוִקים" )אסתר ט, כ(. דעה אחרת עולה מן לֶׁ רֹוִבים ְוהָּ

הגמרא במסכת בבא בתרא: "אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר" 
 )טו, א(. 

של אלוקים מסיפור המגילה, שכן לכל אורכה אין אפילו חז"ל התחבטו רבות בשאלת היעדרו 
: הירשלר, תר"ץ; אררט, הלדוגמ) אזכור אחד להנהגתו ולהתערבותו בהשתלשלות האירועים

ולכן הציעו לא לכלול אותה  ,מסיבה זו היו חכמים שראו בסיפור המגילה סיפור חילוני .תש"ם(
גילת אסתר היא הספר היחיד שלא נכלל בספרי התנ"ך. ביסוס לכך אפשר למצוא גם בעובדה שמ

בספרי המקרא שנמצאו במדבר יהודה )ליכט, תשכ"ג(. בניגוד לדעה זו, היו חכמים שפירשו זאת 
'ואנוכי הסתר אסתיר'" )דברים, לא,  –כמגמה מכוונת של הסתרת האל: "אסתר מן התורה מניין 

פעול מאחורי הקלעים. במאמר יח(. לפי פירוש זה, כשעם ישראל בגלות, ה' מסתתר אך ממשיך ל
הזה נעמוד על השימוש המרובה בצורות הסביל במגילה, וננסה להסבירו כמגמה מכוונת של סופר 

 המגילה להסתיר את נוכחות האל. 
 
( סבור שנכתבה באמצע המאה החמישית לפנה"ס, 172להלן מקצת מדברי החוקרים: נתנאל )תשנ"ז,   1

הירשלר )תר"ץ( מתארך אותה במאה הרביעית ולכל היותר סוף המאה החמישית לפנה"ס, ורופא 
 שס"א( מעריך שנכתבה במאה השלישית לפנה"ס. ראו גם לנדי )תשע"א(.)ת
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 צורות הסביל הפועלי במקרא

שהוראתם העיקרית והיחידה היא סבילות.  ,הסביל הפועלי במקרא מובע בבניינים פועל והופעל
 –שציין גם הוראות אחרות הסביל של בניין קל, תפס את מקומו בניין נפעל  לאחר שנעלם

, בניין נפעל (16 ,)תשנ"ב לפי זהרי .(209 ,תש"ע; בלאו, 9 ,)קוטשר, תשכ"טחוזרת והדדית 
  .תהליכים ושינויים תיאורפעולה אקטיבית ו ציין במקרא גם

ינו רווח בלשון המקרא, אך  נמצא שהשימוש בסביל א ,(103 ,במחקר מקיף שערך זהרי )שם
ברוב ספרי הנביאים תפוצתו גבוהה יחסית. חשוב לציין כי זהרי בדק את כל הצורות בבניינים 
הסבילים נפעל, פועל, הופעל והתפעל ולכן כלל גם צורות המביעות משמעויות שאינן סבילות 

 דוגמתים רבות שמניות שהן פעמ ,עמו" )בראשית, לב, כה( ואף צורות בינוני קוֹ בְ ָאהֵּ "בְ : כמו
ת כשלג" )שמות, ד, ו(. ממחקרו של זהרי עולה כי בניין נפעל הוא הנפוץ עַ ַר ׂ צ"והנה ידו ְמ 

מבין הבניינים הסבילים והחוזרים )נפעל, פועל, הופעל והתפעל(, בניין פועל נדיר למדיי 
ביל של קל במקרא, ובניין הופעל אף נדיר ממנו. ברוב היקרויותיו של נפעל הוא מתפקד כס

ף נֵּ כָּ יִ במקרא ) פעילהנבלע( או סביל שאין לו מקבילה -(, אך גם כסביל של פיעל )בילע67.6%)
( מוסיף על זהרי ומציין שבניין נפעל מתייחס גם להפעיל 209, בלאו )תש"ע(. בישעיה, ל, כ

( 103 ,ביר. זהרי )תשנ"תִ סְ ר שהפעיל שלו הוא הִ תַ סְ במקום בניין קל, למשל הפועל הסביל נִ 
גם צורות הסביל של פועל והופעל הפועליות והשמניות מופיעות במקרא כצורות אומר ש

סבילות לבניינים פעילים אחרים )לא של פיעל והפעיל(. שתי מטרות למחקר זה: הראשונה 
להוכיח שלשון המגילה עשירה בצורות סביל פועליות, והשנייה להצביע על הקשר בין תופעה 

 הסתיר את הנהגת האל והשפעתה על מהלכי העלילה בסיפור.זו לבין המגמה ל

 סגנוני-תיאור לשוני

, הסגנון הוא בחירה בין מבעים חלופיים Enkvist (1973)Short ,  &Leech (1981)על פי 
 המוסרים בערך אותו מידע. נדגים זאת במשפטים שלהלן:

 א. אתה טועה טעות גמורה!
 ב. נדמה לי שאתה טועה.

החוזרת בטקסט והעשויה לחשוף את מטרת  ,סגנוני עומדים על תופעה בולטת-בתיאור לשוני
הכותב. התיאור נעשה בדרכים שונות, ביניהן השיטה הכמותית שבה סופרים פריטים לשוניים 

 בטקסט לשם אפיון סגנוני של כותב, של סוג ספרותי או של טקסט מסוים.
 Lyons (1966)  בלא ציון עושה הפעולה )אגנט( כותב כי מבנה הסביל מאפשר משפטים–

agentless sentences   ,מסבירה כי "מבחינה  (134 ,2003) רביד. (61)ראו גם פרוכטמן, תש"ן
פרגמטית הסביל משרת תפקיד של טשטוש מבצע הפעולה והרחקתו לרקע ההתרחשות תוך 
הבלטה של הפעולה עצמה ושל מקבל הפעולה". נעיין במשפטים אלה ובחלופותיהם 

 גנוניות:הס
 . הקפה נשפך על המחברת, לעומת: שפכתי את הקפה על המחברת.1
 . הכוס נשברה, כנגד: שברתי את הכוס.2
 . הכדור נפלט מהרובה, לעומת: פלטתי את הכדור.3
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במשפטים הסבילים מוזכרת הפעולה, אך האגנט איננו מצוין, לעתים מתוך מגמה מכוונת 
ות בהם מצביעות על מחדל של האגנט, ואף להסתירו, שכן תקלות כגון אלו המתואר

מאחר שהסגנון הוא בחירה שהמשפטים נאמרים באופן ספונטני, יש בהם התחמקות מאחריות. 
 אסטרטגיה זו של הסתרת האגנט בכתיבת סיפור מגילת אסתר. בין מבעים חלופיים ננסה לבחון

 לשונה של מגילת אסתר

פירה הכתיבה העברית הייתה בלשון המקרא, לפני הס 200עד שנת  ,(א/תשנ"באשר )-לפי בר
מעלה על  (62–61 ,)תשכ"ז בנדוידגם בספרים המאוחרים: עזרא ונחמיה, דברי הימים ואסתר. 

נס את כתיבתו של סופר המגילה ומגדיר אותה מעשה ידי אמן מבחינת הכישרון לספר ומבחינת 
משנתיים -יטויים ארמייםהסגנון העברי. לדבריו, אף שלשון המספר הייתה כבר מתובלת בב

שעקבותיהם ניכרים בכל המגילה, הצליח המחבר להתגבר על כולם ולקשור את רוב משפטיו 
 ובכך חיקה בהצלחה רבה את הסגנון של הקדומים שבספרי המקרא ,בתחביר תנ"כי להפליא

תשנ"ז מציין לשבח את כותב המגילה, המיטיב להשתמש בסממני הכתיבה  ,גם הורביץ)
מחקרים לשוניים אחדים ף שכבר היה רגיל לדבר בלשון חז"ל(. המסורתית, אהמקראית 

 "יהודי"אשר )תשנ"ט( עומד על שינוי המשמעות שחל במילה -מתייחסים ללשון המגילה: בר
מוצא גיאוגרפי או  ממשמעות המציינת)אסתר, ב, ה( איש יהודי היה בשושן הבירה" "בפסוק: 

שייכת את הנקרא בשם זה לעם היהודי ולאמונה היהודית. ייחוס שבטי להוראה מקיפה יותר המ
מדגים את הבדלי המשמעות של המילה "בירה" במגילת אסתר אשר -במחקר אחר )תשס"ב( בר

כאשר מחבר המגילה כותב "שושן הבירה" הוא  לדבריו, .בהשוואה לתקופת העברית החדשה
בה, והעיר שושן היא המקום  הבירה היא המצודה שהמלך יושב; מבחין בינה לבין העיר שושן

שבו יושבים התושבים. מחדשי העברית העניקו לה את המשמעות של העיר שבה יושבים ראשי 
כהן )תשס"ו( משווה בין לשון המגילה ללשונן של מגילות מדבר  (.capital) השלטון במדינה

ריבוי  ,דבריול. ל בעברית של בית שניׂ טְק יהודה בשימוש הפרדיקטיבי בצורות המקור הנטוי לִ 
ר נַָּתן צורות המקור בפסוק: " ל ]...[ֲאשֶׁ הֵּ ד ְלַהְשִמיד ְוַלֲהֹרג ]...[ ַלֲעֹמדוְ  ְלִהקָּ )ח, יא( משקף  "ּוְלַאבֵּ

 דפוס סגנוני הקיים גם בלשון החוק בספר סרך היחד. –תהליך לשוני המביע מודליות 

גילת אסתר ובסיפורים הדיאלוג במ ( עורך השוואה בין לשון הסיפר ללשון1998שראל )
אחרים. ממחקרו עולה כי שיעור קטעי התיאורים במגילה גדול פי ארבעה משיעור  מקראיים

מסביר זאת בחיבתו של מחבר המגילה לתיאורים מפורטים בהשפעת הסיפור  הוא הדיאלוגים.
 20-15הפרסי. תיאוריו המופלגים והמפורטים מאריכים את המשפט והפסוקיות בהיקף של 

מחקרים לשוניים אחרים  מילים בספרי המקרא הקדומים יותר. 4לעומת ממוצע של  םימיל
ת הלשוניות הקבלומנתחים את אמנות הכתיבה של סופר המגילה: הנשקה )תשנ"ה( מתמקד ב

לדבריו, סופר המגילה משבץ המרובות במגילה שמטרתן לרמוז על משמעות אירונית חריפה. 
הכותב את ההקשרים המקוריים, אך בהקשר של המגילה פסוקים מקראיים המזכירים לקורא 

הפסוק "כי כן ימלאו ימי מרוקיהן" )ב, יב( מקביל  הלדוגמ) משמעות אירונית מלביש עליהם
בראשית, נ, ג. מנקודת מבטו של כותב המגילה בלפסוק המקראי "כי כן ימלאו ימי החנוטים" 

נתח מאפייני כתיבה לשוניים במגילה נתנאל )תשנ"ז( מ .(אחשורוש מתייחס לנשים כאל גופות
ר כי המגילה נכתבה מתוך ו( סב292 ,2013וגרוסמן ) ,המַשווים לה אופי של לשון בתחפושת
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 ראו גם) מגמה ליצור הסתרה כדי לערער את תחושת הקורא שהוא מכיר את המציאות עד תום

 ,וריים במגילה; גןרט-המתייחס ליסודות הגוזמה וההיתול כמאפיינים סגנוניים ,תשס"א ,רופא
תשכ"ו המתמקד ברעיון  ,המשווה בין סיפור המגילה לקורות יוסף במצרים, חמיאל ,תשכ"ב

תשמ"א העומדת על עקרון כתיבה של מחבר המגילה שמופיע  ,המרכזי של מגילת אסתר, וברנר
סימטריה והכפלה שבמישור הלשוני באות לידי ביטוי בכפל לשון כמו  –אצלו בצורה מובהקת 

 .(ן וחסד, רווח והצלה ובמקבילות נרדפות הנפוצות בלשון השירה המקראיתח
השוואה בין שני ב כדי להראות את השימוש החריג של כותב המגילה בלשון הסביל, נעיין

מילים,  148טקסטים מקראיים השייכים לסוגה הסיפורית הדרמתית. כל אחד מהטקסטים מונה 
בסיפור עקדת יצחק אין שום צורת סביל פועלית,  –אך שכיחות הפעלים הסבילים שבו שונה 

 כולן בבניין נפעל. הצורות נכתבו בהבלטה. –ואילו בסיפור המגילה יש שבע צורות כאלה 

 מקבילים במקרא בשני סיפורים: שכיחות הפעלים הסבילים 1טבלה  

ה  א ֱאֹלִהים ִנסָּ ה ְוהָּ לֶׁ אֵּ ִרים הָּ ַוְיִהי ַאַחר ַהְדבָּ
ם ַוּיֹ  הָּ ת ַאְברָּ ר ִהנִֵּניאֶׁ ם ַוֹּיאמֶׁ הָּ יו ַאְברָּ לָּ ר אֵּ  אמֶׁ

ת ב ת ִבְנָך אֶׁ ר ַקח נָּא אֶׁ ר -ַוֹּיאמֶׁ ְיִחיְדָך ֲאשֶׁ
ת ְך-ָאַהְבתָּ אֶׁ ק ְולֶׁ ל-ִיְצחָּ ץ ַהֹמִרּיָּה -ְלָך אֶׁ רֶׁ אֶׁ

ר  ִרים ֲאשֶׁ הָּ ה ַעל ַאַחד הֶׁ ם ְלֹעלָּ הּו שָּ ְוַהֲעלֵּ
יך לֶׁ ר ַוּיַ  ג ֹאַמר אֵּ ם ַבֹבקֶׁ הָּ ם ַאְברָּ ֲחֹבש ַוַּיְשכֵּ

ת ת-אֶׁ ת -ֲחֹמרֹו ַוִּיַקח אֶׁ יו ִאתֹו ְואֵּ רָּ ְשנֵּי ְנעָּ
ל  ְך אֶׁ לֶׁ ם ַוּיֵּ קָּ ה ַוּיָּ י ֹעלָּ ק ְבנֹו ַוְיַבַקע ֲעצֵּ ִיְצחָּ

ֱאֹלִהים ר ָאַמרלֹו הָּ קֹום ֲאשֶׁ ַבּיֹום ד  ַהמָּ
ת ינָּיו ַוַּיְרא אֶׁ ת עֵּ ם אֶׁ הָּ א ַאְברָּ -ַהְשִליִשי ַוִּישָּ

ֹחק רָּ קֹום מֵּ לַוּיֹ  ה ַהמָּ ם אֶׁ הָּ ר ַאְברָּ יו -אמֶׁ רָּ ְנעָּ
ם ֹפה ִעם-ְשבּו כֶׁ ה -לָּ ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַנַער נְֵּלכָּ
ם-ַעד יכֶׁ ה ֲאלֵּ ה ְונָּשּובָּ ַוִּיַקח  ו ֹכה ְוִנְשַתֲחוֶׁ

ת ם אֶׁ הָּ ם ַעל-ַאְברָּ שֶׁ ה ַוּיָּ ֹעלָּ י הָּ ק ְבנֹו -ֲעצֵּ ִיְצחָּ
ת ת-ַוִּיַקח ְביָּדֹו אֶׁ ש ְואֶׁ אֵּ לְ -הָּ ת ַוּיֵּ לֶׁ כּו ַהַמֲאכֶׁ

ו ם ַיְחדָּ ל ז ְשנֵּיהֶׁ ק אֶׁ ר ִיְצחָּ ם ָאִביו -ַוֹּיאמֶׁ הָּ ַאְברָּ
ש  אֵּ ר ִהנֵּה הָּ ר ִהנִֶׁני ְבִני ַוֹּיאמֶׁ ר ָאִבי ַוֹּיאמֶׁ ַוֹּיאמֶׁ

ה ה ְלֹעלָּ ה ַהשֶׁ ִצים ְוַאּיֵּ עֵּ ם  ח ְוהָּ הָּ ר ַאְברָּ ַוֹּיאמֶׁ
ה ְלכּו -ֱאֹלִהים ִיְראֶׁ ה ְבִני ַוּיֵּ ה ְלֹעלָּ לֹו ַהשֶׁ

ם יַ  ו טְשנֵּיהֶׁ ל ְחדָּ ֹבאּו אֶׁ ר ָאַמר -ַוּיָּ קֹום ֲאשֶׁ ַהמָּ
ַח  ת ַהִמְזבֵּ ם אֶׁ הָּ ם ַאְברָּ ן שָּ ֱאֹלִהים ַוִּיבֶׁ לֹו הָּ
ם  שֶׁ ק ְבנֹו ַוּיָּ ת ִיְצחָּ ִצים ַוַּיֲעֹקד אֶׁ עֵּ ת הָּ ַוַּיֲעֹרְך אֶׁ

ַח ִמַמַעל ת י ֹאתֹו ַעל ַהִמְזבֵּ ם אֶׁ הָּ -ַוִּיְשַלח ַאְברָּ
ת ַהַמאֲ  ת ְבנויָּדֹו ַוִּיַקח אֶׁ ת ִלְשֹחט אֶׁ לֶׁ  ]...[ .כֶׁ

רֹוש ְך ֲאַחְשוֵּ לֶׁ ן ַלמֶׁ מָּ ר הָּ ד  יְֶׁשנֹו ַעם ַוֹּיאמֶׁ חָּ אֶׁ
ָך  ַעִמים ְבֹכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֶׁ ין הָּ ד בֵּ ר ּוְמֹפרָּ ְמֻפזָּ

ל ם ֹשנֹות ִמכָּ יהֶׁ תֵּ ת ְודָּ ם ְואֶׁ ינָּם -עָּ ְך אֵּ לֶׁ י ַהמֶׁ תֵּ דָּ
ין ְך אֵּ לֶׁ ה ְלַהִני-ֹעִשים ְוַלמֶׁ ם ט ִאםֹשוֶׁ  ַעל חָּ

ְך טֹוב  לֶׁ בַהמֶׁ ִפים ִכַכר ִיכָּתֵּ ת ֲאלָּ רֶׁ ם ַוֲעשֶׁ  ְלַאְבדָּ
ְשקֹול ַעל ף אֶׁ סֶׁ ל כֶׁ ִביא אֶׁ ה ְלהָּ אכָּ י ַהְמלָּ י ֹעשֵּ  ְידֵּ

ת ְך אֶׁ לֶׁ ַסר ַהמֶׁ ְך י ַוּיָּ לֶׁ י ַהמֶׁ ַעל יָּדֹו  ִגְנזֵּ ַטַבְעתֹו מֵּ
ן ן בֶׁ מָּ ִגי ַוִּיְתנָּּה ְלהָּ ֲאגָּ א הָּ תָּ ר ַהְמדָּ ַהְּיהּוִדים  ֹצרֵּ

ם  עָּ ְך ְוהָּ ף נָּתּון לָּ סֶׁ ן ַהכֶׁ מָּ ְך ְלהָּ לֶׁ ר ַהמֶׁ יא ַוֹּיאמֶׁ
ינֶׁיָך יב  ְראּוַלֲעשֹות בֹו ַכּטֹוב ְבעֵּ י  ַוִּיקָּ ֹסְפרֵּ

ר יֹום בֹו  שָּ ה עָּ ִראשֹון ִבְשלֹושָּ ש הָּ ְך ַבֹחדֶׁ לֶׁ ַהמֶׁ

ב תֵּ ל ַוִּיכָּ ר ְככָּ ל ֲאַחְשַדְרְפנֵּ  ֲאשֶׁ ן אֶׁ מָּ ה הָּ  יִצּוָּ
ל ְך ְואֶׁ לֶׁ ר ַעל ַהמֶׁ ְמִדינָּה ּוְמִדינָּה  ַהַפחֹות ֲאשֶׁ

ל ּה ְוַעם  ְואֶׁ בָּ ם ְמִדינָּה ּוְמִדינָּה ִכְכתָּ עָּ י ַעם וָּ רֵּ שָּ
ֹרש  ְך ֲאַחְשוֵּ לֶׁ ם ַהמֶׁ ם ִכְלשֹונֹו ְבשֵּ עָּ ב וָּ ִנְכתָּ

ם  ְך יג ְונְֶׁחתָּ לֶׁ ִרים ְבַיד  ְוִנְשלֹוחַ ְבַטַבַעת ַהמֶׁ ְספָּ
ִצים אֶׁ  רָּ ל להָּ ְך-כָּ לֶׁ ְלַהְשִמיד ַלֲהֹרג  ְמִדינֹות ַהמֶׁ

ת ד אֶׁ ל ּוְלַאבֵּ ן ַטף  ַהְּיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד כָּ קֵּ זָּ
ש ְשנֵּים ר ְלֹחדֶׁ שָּ ה עָּ ד ִבְשלֹושָּ חָּ  ְונִָּשים ְביֹום אֶׁ

ר הּוא שָּ ר עָּ ש ֲאדָּ ן  ֹחדֶׁ גֶׁ בֹוז יד ַפְתשֶׁ ם לָּ לָּ ּוְשלָּ

ב  ןַהְכתָּ ת ְבכָּ  ְלִהנָּתֵּ ְמִדינָּה ּוְמִדינָּה גָּלּוי -לדָּ
ל ַעִמים ְלכָּ  ]...[ִלְהיֹות ֲעִתִדים  הָּ
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 שיטת המחקר 

שיטת המחקר היא ספירת צורות הסביל הפועליות לאורך כל המגילה. בספירה נכללו גם צורות 
ַמע ומקור מוחלט כגון: ִנְשלֹוַח. בלאו )תש" ( מציין כי לעתים 194 ,עמקור נטוי כמו ְבִהשָּ

רחוקות הוראתו של המקור המוחלט היא שם עצם, אולם על פי רוב הוראותיו פועליות: הוא 
(, הוא בא לעתים בראשית, טו, יג ,תדע" עַ ׂ דו"יָּ מקדים לעתים צורת פועל אחרת כדי לחזקה )

על תוהו ודבר  חַ ׂ טובָּ "שמות, כ, ח( או חיווי ) ,"ר את יום השבת לקדשוׂ כוזָּ "במקום ציווי )
שעיה, נט, ד( ועוד. בסגנון מאוחר יותר מתחבר המקור המוחלט לפועל וממשיכו. )י "שווא

דלכך היא פסוק ממגילת אסתר:  בלאוהדוגמה שנותן  ְך ְפִקיִדים ְוַיְפקֵּ לֶׁ ת ְוִיְקְבצּו ]...[ ַהמֶׁ ל אֶׁ -כָּ
ה ה  ַנֲערָּ ן נָּתֹוןוְ  ]...[ְבתּולָּ יהֶׁ  .ב, ג() ַתְמֻרקֵּ

 מקרים:  הארבעים לא כללנו במניין הפעלים הסביל
צּוי, שכן צורות בינוני פ א. פּוי, רָּ  2אין להן השפעה על התפתחות העלילה.עול שמניות כגון: חָּ
 פעלים שאין להם תחליף בלשון פעיל במקרא דוגמת ִנְקֲהלּו )אסתר, ט, ב(.  ב. 
ב ויאמר ממוכן ]...[ אם על המלך טוב ]...[ וְ  :צורות סביל המבטאות לשון כבוד כמו ג. תֵּ ִיכָּ

העדפת הפועל הסביל על פני הפעיל, מצביעות על זה אמנם צורות מסוג )שם, א, יט(.  [...]
 ל. לשם הסתרת האאך לא 

רצורות שאינן מציינות פעולה ממש כגון:  ד. ש ֲאשֶׁ ל  ְוַהֹחדֶׁ בֶׁ אֵּ ה ּומֵּ גֹון ְלִשְמחָּ ם ִמּיָּ הֶׁ נְֶׁהַפְך לָּ
  .גד במשפט שמני(וא)כאן הצורה מציינת  (ְליֹום טֹוב )ט, כב

לפני שנציג את הממצאים נשווה בין מגילת אסתר לשלושה ספרי מקרא אחרים מבחינת 
היא כאמור, משום ש)תשנ"ב( לא הבאנו את ההשוואה של זהרי היקף השימוש בצורות סביל. 

בחרו יצוין כי ספרים אלה נ כוללת גם צורות אקטיביות וצורות חוזרות ולא רק צורות סביל.
 3.כנם הדרמתי והיקפם המסתכם בתשעה פרקים לכל היותרבשל תו

 ה מספרי התנ"ךארבע: היקף השימוש בצורות הסביל ב2טבלה  

 צורות הסביל' מס הפסוקים 'מס שם הספר

 18 146 עמוס

 10 117 שיר השירים

 17 154 איכה

 66 167 אסתר

 
ביל פועליות, ושהפער סבמגילת אסתר מצוי המספר הגדול ביותר של צורות שמראה  2טבלה 
גם אם מספר הפסוקים יתר הספרים מבחינת היקף השימוש בסביל גדול מאוד. בין ל בינה

 
, (1975(, ברמן )1968חוקרים רבים תופסים את צורת הבינוני הסביל כצורה שמנית, למשל: מירקין )  2

( מראה שכבר בלשון המקרא מוצאים בינוני פעול בהוראה 1954(. לעומתם בלאו )44, 2000דורון )
. בעברית החדשה השימוש בבינוני הסביל כפועל הולך ומתרחב )טאובה, חוזלבוש, אאקטיבית כמו 

 (. 2007(. ראו דוגמות נוספות אצל טאובה )1997
עמוס הנביא מתאר בפרוטרוט  –המשותף לכל ספרי המקרא האלה הוא הפעילות הרבה המתוארת בהם   3

אירועי חורבן הבית, ובשיר  את כל האירועים שיקרו כשתיפול ממלכת ישראל, במגילת איכה מתוארים
 השירים יש תיאורים מפורטים של יחסי הדוד והרעיה על רקע הפעילות הרוחשת של הטבע.
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הרי תולה את זקטן בהרבה באופן יחסי.  שבהםבספרים האחרים קטן יותר, מספר צורות הסביל 
 : זמנם היחסי של הכתובים, תוכנם,אלה גורמים ונסיבותבשימושיהם ושגירותם של הסבילים 

ם הפיוטי או הפרוזאי ושפעת לשונו ודרכי מבעו של המחבר או הדובר. עוד הוא היקפם, אופיָּ 
 מציין כי שכיחות היסודות הפועליים עשויה לשקף גוון לשוני סגנוני ומבע ייחודי. 

שכותב המגילה נקט  ,רק מקרים שבהם מיוחסת צורת הסביל לאל מוכיחים לכאורה,
אך אנו טוענים כי המרה שיטתית של צורות פעיל חות האל, נוכ להסתרתתחבולה לשונית זו 

בצורות סביל מצביעה על מגמה מכוונת ליצור רושם, שלפיו האירועים המתרחשים במגילה הם 
הדמויות הראשיות והמשניות אינן שולטות בעלילה המתגלגלת שבו  צירוף מקרים יוצא דופן

ן ודרכי מבע ייחודיים המשפיעים על תיאור סגנו המגילהכיצד בוחר סופר להלן ראה נִ  .בסיפור
  שבה.ההתרחשויות 

 הממצאים

צורות סביל  66לאורך כל המגילה נמצאו הממצאים אכן הצביעו על שימוש רב בצורות סביל; 
התפלגות צורות הסביל לפנינו  בהופעל, בפועל ובבינוני פעול. 6 בתוכן, ורובן בבניין נפעל –

  לה:הפועליות בכל עשרת פרקי המגי
  :התפלגות צורות הסביל לאורך כל פרקי המגילה

 8   פרק ו:     1   פרק א:
 6   פרק ז:    16   פרק ב:
 7 פרק ח:      10   פרק ג:
 9 פרק ט:      6  פרק ד:
 0  פרק י:      3  פרק ה:

 ותאדוגמ – צורות הסביל הפועליות במגילה

ר  ַוְיֻבַקשבפסוק  .א בָּ אַהדָּ צֵּ לּו וַ  ַוִּימָּ ם ִּיתָּ עבדי לכתוב: ַוְּיַבְקשּו  ראויהיה  )ב, כג( ]...[ְשנֵּיהֶׁ
שהרי מדובר בפעולת חקירה וגילוי ובעונש שראוי לתארם  [...] ַוִּיְמְצאּו ַוִּיְתלּו ]...[המלך 

 בלשון פעיל. 
ְך -ַמה . ב תֵּ לָּ ןוְ  ]...[ְשאֵּ ְך ִתנָּתֵּ ְך  ּוַמה לָּ תֵּ שָּ שוְ ]...[ ַבקָּ עָּ בעל סמכות, ובוודאי  אדםב(. כל )ז,  תֵּ

ן לך  [...] אם הוא מלך, ישאל את שאלתו בלשון פעיל: מה שאלתך תֵּ ה [...]ְואֵּ ֱעשֶׁ ראוי . ְואֶׁ
 גבפסוק ה, פרק ב. : ה, ג; ה, וםיפעמי עודשאלת המלך בלשון זו חוזרת במגילה ש ,ןילצי

ְך  ַמההיא שונה מעט, אך עדיין מנוסחת בלשון סביל:  ְך -ּוַמה]...[ לָּ תֵּ שָּ ןוְ  ]...[ַבקָּ ך. ִינָּתֵּ   לָּ
ה  . ג כָּ ה כָּ שֶׁ רֹו )ו, ו(.יֵּעָּ ץ ִביקָּ פֵּ ְך חָּ לֶׁ ר ַהמֶׁ ִאיש ֲאשֶׁ מובאה זו  ש.ככה יעשה המלך לאי במקום: לָּ

להקים את בית  המסרבא שיבוץ הלקוח מספר דברים, כה, ט העוסק בדינו של אדם יה
אמרה: ככה ייעשה לאיש אשר לא יבנה את בית ו אחיו המת: "וניגשה יבמתו אליו ]...[

יש במקרא  אולםתמש בשיבוץ המקראי. אחיו", ואפשר לטעון כי סופר המגילה בחר להש
: דוגמתגם מקרים שבהם אחרי המילה "ככה" נכתב השורש עש"ה במשמעות פעילה, 

 כותבמדוע בחר נשאלת השאלה , ועדיין ("ככה יעשה ה' לכל אויבכם" )יהושע, י, כה
  .המגילה דווקא את השיבוץ בלשון סביל
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תפסוק א:  .ד ִביא אֶׁ ר ְלהָּ ְך ַוֹּיאמֶׁ לֶׁ ה ְשַנת ַהמֶׁ ה ַההּוא נְָּדדָּ ִמים ַוִּיְהיּו -ַבַלְילָּ י ַהּיָּ ר ַהִזְכֹרנֹות ִדְברֵּ פֶׁ    סֵּ
ִאים   ְך ִנְקרָּ לֶׁ י שהר מאוד איך נאמר שהזיכרונות נקראים, כאילו מאליהם,  תמוה .ִלְפנֵּי ַהמֶׁ

 זוהי פעולה המחייבת מבצע פעולה.

א וַ  פסוק ב: . ה צֵּ תּובִּימָּ ַכי ַעל כָּ ְרדֳּ ר ִהִגיד מָּ ש ֲאשֶׁ רֶׁ תֶׁ נָּא וָּ ְך  ]...[ ִבְגתָּ לֶׁ ר ִבְקשּו ִלְשֹלַח יָּד ַבמֶׁ ֲאשֶׁ
רֹוש.  הוא סיפור גילוי ה שכןתיאורו של סופר המגילה,  מוזר בעינינוגם בפסוק זה ֲאַחְשוֵּ
 שית ולא פעולה שנעשתה מאליה.פעולה אנו

ְךפסוק ג:  . ו לֶׁ ר ַהמֶׁ ה ַמה ַוֹּיאמֶׁ ַכי ַעל ַנֲעשָּ ְרדֳּ ה ְלמָּ ר ּוְגֻדלָּ ה-ְיקָּ ה ֹלא]...[ ַוֹּיאְמרּו  זֶׁ ר.  ִעמוֹ  ַנֲעשָּ בָּ דָּ
שליטה. המלך  בשאלת המלך נמשכת אותה מגמה של הצגת האירועים כאילו אינם תחת

 ה כדי לכבדו.שָּ עֲ אלא מה נַ ציוויתי לעשות , או מה אינו שואל: מה עשיתי, 
ִריםַאַחר  . ז ה  ַהְדבָּ לֶׁ אֵּ ת]...[ הָּ ַכר אֶׁ ר ]...[ ַוְשִתי זָּ ת ֲאשֶׁ יהָּ )ב, א(.  ִנְגַזר ְואֵּ לֶׁ נגזר הפועל הסביל עָּ

 בשליטתו. לא היהושהאירוע הזה  קשר לגזרה, כליוצר רושם שלמלך אחשורוש אין 
רּוִבְשנֵּים  . ח שָּ ש חֹ  עָּ תֹו  ִהִגיַע ְדַבר ]...[דֶׁ ְך ְודָּ לֶׁ שֹותַהמֶׁ עָּ  )ט, א(. ְלהֵּ
ר י-ט ְך. ַוֹּיאמֶׁ לֶׁ שֹות ַהמֶׁ עָּ ן  ְלהֵּ ןכֵּ ן )ט, יד(. ַוִתנָּתֵּ ת ְבשּושָּ  מקפיד  ותהאחרונ תי המובאותבש דָּ

המתאימה ביותר בהקשר זה, שהרי ת ׂ ושעֲ סופר המגילה לא לכתוב את צורת הפעיל לַ 
ן היא מבטאת את סמכותו וכוחו של המלך. באשר לצורה  את הדיבורעליה נרחיב  – ַוִתנָּתֵּ

  להלן.

ה יא ם . ְוִלְהיֹות ַהְּיהּוִדים ֲעִתיִדים ַלּיֹום ַהזֶׁ ם )ח, יג( ְלִהנָּקֵּ יהֶׁ ֹאְיבֵּ  במקום לנקום באויביהם. –מֵּ

 השימוש בסביל בסיטואציות דומות

שלוש פעמים במגילה מתוארת הסיטואציה של שליחת הרצים למדינות מלכותו של המלך 
( יג–יבג, ) אחר הגזרה על השמדת היהודיםל, (א, כב) אחשורוש: אחרי הגזרה על הדחת ושתי

 .ח, יג()  ואחרי שאחשורוש מתיר ליהודים לעמוד על נפשם בפני הקמים עליהם
 ם האלה:יתיאור האירוענעקוב אחר סגנונו של סופר המגילה ב

הדגשנו את הצורות  בהמשך. הוא בלשון פעיל ַוִּיְשַלחהפועל )א, כב( באירוע הראשון 
 ילות: סבה

ל ַוִּיְשַלח ִרים אֶׁ ל ְספָּ ְך-כָּ לֶׁ מבצע הפעולה במקרה זה הוא אחשורוש שבפרק א ]...[  ְמִדינֹות ַהמֶׁ
 מתואר כמלך שעל פיו יישק דבר.

, ואחת מן הצורות היא המקור בלשון סבילנמסר כל התיאור  ג(י–, יבג) באירוע השני
על ההקבלה בין המקור המוחלט לפועל  4עמ' , 1954בלאו, ראו דברי ) המוחלט של בניין נפעל

ְראּו .(במגילת אסתר י ַוִּיקָּ ְך  ֹסְפרֵּ לֶׁ ב ֹׂ ] ...[ַהמֶׁ לַוִּיכָּתֵּ ר-ְככָּ ן  ֲאשֶׁ מָּ ה הָּ ְך אֲ  ]...[ִצּוָּ לֶׁ ם ַהמֶׁ ֹרש ְבשֵּ ַחְשוֵּ
ב םוְ  ִנְכתָּ ְך. וְ  נְֶׁחתָּ לֶׁ ִצים ִנְשלֹוחַ ְבַטַבַעת ַהמֶׁ רָּ ִרים ְבַיד הָּ  . ְספָּ

ה שבה כליל מלשון חז"ל, הלשון שדוברה בתקופ הידוע כי צורת המקור המוחלט נעלמ
כמו  ,שתמש בהה(, ובכל זאת סופר המגילה 493 ,המגילה )בנדויד, תשכ"זהתרחשו אירועי 

כדי לשוות לכתיבתו סגנון מקראי.  ,שוניים האחרים המאפיינים את לשון המקראבאמצעים הל
במגמה של הסתרת האל, מאחר שאינה  מוחלטבקטע לעיל משתלבת היטב צורת המקור ה

 מחייבת את ציון האגנט. 
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כאשר אחשורוש מנחה את מרדכי ואסתר לפעול להפצת הידיעה, , )ח, יג( באירוע השלישי
פעיל, עובר סופר המגילה מניסוח בלשון  ,הוא הכותב, החותם והשולחמרדכי  ולאחר מכן

ם : . הדגשנו את הצורות הפעילות באותיות נטויותפעילה לסגנוןובהמשך  ,סבילניסוח ל ְוַאתֶׁ
ְך, -ַעל ִכְתבּו לֶׁ ם ַהמֶׁ ם ְבשֵּ ינֵּיכֶׁ ְך ִכי ְוִחְתמּוַהְּיהּוִדים ַכּטֹוב ְבעֵּ לֶׁ ב אֲ  ְבַטַבַעת ַהמֶׁ רְכתָּ ב  שֶׁ םִנְכתָּ  ְבשֵּ

ְך וְ  לֶׁ ְראּו ]...[ ְחתֹוםנַ ַהמֶׁ י ַוִּיקָּ ת-ֹסְפרֵּ עֵּ ְך בָּ לֶׁ בוַ  ]...[ַהִהיא  ַהמֶׁ תֵּ ל ִּיכָּ ר ְככָּ ַכי  ֲאשֶׁ ְרדֳּ ה מָּ ַוִּיְכֹתב  ]...[ִצּוָּ
ֹרש  ְך ֲאַחְשוֵּ לֶׁ ם ַהמֶׁ ְך  ְבַטַבַעת ַוַּיְחֹתםְבשֵּ לֶׁ ִרים ְביַ  ַוִּיְשַלחַהמֶׁ ִצים ַבסּוִסיםְספָּ רָּ  ד הָּ

אינן גם הן ש םתוֹ חָּ , וחַ לוֹ שָּ אפשר היה לכתוב ו נחתוםו נשלוחצורות כתחליף לראוי לציין כי  
ם והעד עדים". ׂ תוב בספר, וחָּ תוֹ : "וכָּ בפסוקט. דוגמה לכך מוצאים מחייבות את ציון האגנ

שתמש בשבע צורות כותב המגילה עצמו מ יח–טז לא זו בלבד, בפרק ט,)ירמיהו, מד, לב(, ו
ֹמדִנְקֲהלּו וְ  ]...[ּוְשָאר ַהְּיהּוִדים ו אחר זו: זמקור מוחלט של בניין קל ב ם וְ -ַעל עָּ  נֹוחַ ַנְפשָּ

ם וְ  יהֶׁ ֹאְיבֵּ רֹוג מֵּ ם הָּ יהֶׁ ר בוֹ  נֹוחַ וְ  ]...[ְבשְֹנאֵּ שָּ ה עָּ עָּ שֹהוְ  ְבַאְרבָּ ה  עָּ ה  נֹוחַ וְ  ]...[ֹאתֹו יֹום ִמְשתֶׁ ַבֲחִמשָּ
שָּ  שֹה וְ  ר בוֹ עָּ העָּ ה ְוִשְמחָּ   .ֹאתֹו יֹום ִמְשתֶׁ

מתוך מגמה להבליט את אולי סופר המגילה מבכר את צורות המקור המוחלט של נפעל, נראה ש
 ,מבין הבניינים הסבילים, 2בעמ'  כפי שראינוו ,ת באמצעות בניין המוכר כבניין סבילהנסתרּו

ובמילון העברית ( 1989 ,)אבן שושןקונקורדנציה העיון ב בניין נפעל הוא הנפוץ ביותר במקרא.
רק ת הן צורות יחידאיות במקרא ומופיעו "נחתוםו נשלוח"מעלה כי תשס"ו(  ,המקראית )קדרי
 הן פרי יצירתו של כותב המגילה.ש. ייתכן במגילת אסתר

 "להינתן דת"

יד, תשכ"ז; בנדו)דוגמת  עמדו רביםשעליו סגנונו העשיר והמגוון של כותב המגילה אף על 
יש במגילה פסוקים החוזרים על עצמם, שבהם בולטת העקביות (, וייס, תשכ"ו; נתנאל, תשנ"ז

לשמור על צורת הסביל ולא לסטות ממנה. שש פעמים לאורך כל המגילה נכתב הרעיון של 
ה(. בדוגמות -ד, ו ;ב-ות א ואפעמיים בפסוקים עוקבים )דוגמ ,הפצת הגזרה דווקא בלשון סביל

 ד יש חזרה מדויקת על אותו משפט:-א ו
ב  ן ַהְכתָּ גֶׁ תא. ַפְתשֶׁ ן דָּ ל ְלִהנָּתֵּ  ְמִדינָּה ּוְמִדינָּה )ג, יד(-ְבכָּ

ת ִנְתנָּהב.  ה ְוַהדָּ  )ג, טו( ְבשּוַשן ַהִבירָּ
תג.  ב-ְואֶׁ ן ְכתָּ גֶׁ ת ַפְתשֶׁ ר ַהדָּ ם ִנַתן ֲאשֶׁ ן ְלַהְשִמידָּ  )ד, ח( ְבשּושָּ

ן הַ  גֶׁ ב ד. ַפְתשֶׁ תְכתָּ ן דָּ ל ְלִהנָּתֵּ  ח, יג( (ְמִדינָּה ּוְמִדינָּה-ְבכָּ

ת ִנְתנָּה ה. ְוהַ  הדָּ  ח, יד( (ְבשּוַשן ַהִבירָּ
ןו. ַוּיֹ  שֹות כֵּ עָּ ְך ְלהֵּ לֶׁ ר ַהמֶׁ תוַ  אמֶׁ ן דָּ ן )ט, יד(. ִתנָּתֵּ  ְבשּושָּ

ן המלך דת בשושן תֵּ ּיִ וַ : , למשליש חלופות סגנוניות אחדות לרעיון הפצת הגזרה בלשון פעיל
ועוד, ולמרות  "ונתן המלך את הדת בשושן הבירה / ואת פתשגן כתב הדת שנתן המלך/  הבירה

כלל יסוד בכתיבה, ולחזור על אותו הוא שזאת העדיף סופר המגילה לחרוג מהגיוון הסגנוני 
  .ניסוח שש פעמים

 חַ ׂ  לושְ נִ מגילה: צורות מקור מוחלט יחידאיות שימשו את סופר ה תיראינו עד עתה כי ש
, אף שעמדה בפניו האפשרות להחליפן בצורות מקור מוחלט של בניין קל ועדיין להשיג םוֹ תחְ נַ ו

את אפקט ההסתרה. נראה שזו הייתה העדפתו הסגנונית של סופר המגילה, ועובדה זו מקבלת 
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יל משנה תוקף בבדיקה שערכנו ושבה ביררנו מהי צורת הפעיל המקבילה של כל צורות הסב
הן מבניין נפעל וכמעט  60 ,של בניין נפעל שבמגילה. כאמור, מתוך כל צורות הסביל שבמגילה

 הכָּ ׂ  בונָּ לכולן יש מקבילה בבניין קל, להוציא שני פעלים שכל אחד מהם נכתב בה פעמיים: 
אין מקבילה בשום בניין במקרא, וחוץ מן המגילה היא מופיעה פעמיים  הכָּ ׂ בונָּ . לפועל תעַ בְ נִ ו

 ,תעֵּ בִ  – פעמים במקרא 13-יש מקבילה בבניין פיעל ב תעַ בְ נִ ל המקרא. לעומת זאת, לפועל בכ
 Schwarzwald .בצורת נפעל הוא מופיע פעם אחת בלבד בספר דניאל ופעמיים במגילהו

מסבירה שבלשון המקרא הבניינים הסבילים אינם תמיד מקביליהם הסבילים של   (268, 2008)
הם, אלא גם מקביליהם של בניינים אחרים. כך מוצאים במקרא צורות הבניינים הפעילים של

ל. דוגמה לכך היא יפועל והופעל שהפעלים האקטיביים שלהם אינם מהבניינים פיעל והפע
בדיקה זו מראה כי העדפת צורות נפעל  .'(תעַ בְ נִ ' היאשמקבילתו הסבילה בנפעל  'תעֵּ בִ 'הפועל 
 .לא מגמה מכוונת של סופר המגילהא לא הייתה בררת מחדלל פיעעל פני 

 דיון

 –פסוקים  167לאורך צורות סביל  66 בה ישהעלתה כי במגילת אסתר  מניית צורות הסביל
בבדיקה זו עלו גם מסקנות  מספר גדול בהרבה מן הממוצע בכל ספרי המקרא.יחסי באופן 

ש במקרא הוא בניין שמצא כי הבניין הסביל הרווח בשימו ,דומות למסקנותיו של זהרי )תשנ"ב(
מצא כי ברוב היקרויותיו  שבדק את כל צורות הנפעל על כל משמעויותיו, זאת ועוד, זהרי .נפעל

(, אך גם כסביל של פיעל או סביל שאין לו 67.6%של נפעל הוא מתפקד כסביל של קל )
נפעל משמש כסביל בניין  –בבדיקתנו ביתר תוקף אושש ממצא זה מקבילה פועלית במקרא. 

הוא כשאחת ההוא אינו משמש כסביל של קל:  היקרויותי תבשרק מן המקרים.  91%-ל קל בש
סביל לצורה שאין בהיותו השנייה ת(, ועֵּ ת" )שמקבילתו בִ עַ בְ "נִ בפועל כסביל של פיעל מופיע 

שימושיהם ושגירותם של הסבילים  ,זהרי לדברי ה.כָּ בוֹ בצורה נָּ  – במקרא לה מקבילה פועלית
ם הפיוטי או הפרוזאי ושפעת לשונו ם היחסי של הכתובים, תוכנם, היקפם, אופיָּ תלויים בזמנ

ודרכי מבעו של המחבר או הדובר. אמנם כתיבת מגילת אסתר מיוחסת לתקופה שבין אמצע 
רבים )ובראשם  המאה החמישית לפנה"ס למאה השלישית לפנה"ס, אך כפי שמציינים חוקרים

המציין שבניין נפעל קיים בלשון חז"ל  132תשנ"ב/ב, , ראש-ראו גם בר; 485בנדויד, תשכ"ז, 
, סופר המגילה בחר לאמץ את סגנון לשון (רק בגזרות ע"ו, הכפולים וחפ"נ הניטות כע"ו

, בניגוד למקובל בלשון חז"ל שבה כבניין סביל רווח מאוד השימוש בבניין נפעל שבההמקרא 
, ובמקומם השתמשו חז"ל בבניין המקראיים נעלם כליל השימוש בכל הבניינים הסבילים

כי שיעור  (1998) . באשר להיקף הסיפור ולאופיו, כבר הראה שראלובבניינים אחרים נתפעל
קטעי התיאורים במגילה גדול פי ארבעה משיעור הדיאלוגים בהשפעת הסיפור הפרסי, ועל 

 זהריף שרבים. משתנה נוסכבר שפעת לשונו ודרכי מבעו המשובחות של כותב המגילה עמדו 
הוא שכיחות היסודות הפועליים בסיפור העשויה לשקף גוון לשוני סגנוני ומבע  מציין )תשנ"ב(

השימוש המרובה בלשון  ,במקראייחודי, ואכן נוכחנו לדעת כי בהשוואה לסיפורים אחרים 
. לצורות אלה מצטרפים גם במגילה מאפיין את סגנונו של כותב המגילההפועלי הסביל 

  יביים.הפעלים האקט
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כאשר מנסים למצוא את הקשר בין היקף השימוש בצורות הסביל במגילה להשתלשלות 
 :באההאירועים המתוארים בה, עולה התמונה ה

 סגנון תוכן                מראה מקום

רק פעיל, חוץ מצורה אחת בסוף  כוחו והשפעתו של המלך אחשוורוש פרק א
 המספר על הגזרה נגד ושתי פרקה

 מע פתגם המלך", א, כ()"ונש

 היקרויות צורות הסביל: כל אירועי המגילה מאז הדחת ושתי ט –פרקים ב
 8פרק ו:            16פרק ב: 
 6פרק ז:            10פרק ג: 
 7פרק ח:              6פרק ד: 
 9פרק ט:             3פרק ה: 

מעשי  שלושה פסוקים המתארים את פרק י
טונו לאחר אחשוורוש בהמשך של

 אירועי המגילה

 רק פעיל

מסייעת לנו להבין את האסטרטגיה של סופר המגילה. זו בלה טעולה משכי התמונה  ,דומה 
נראה שכוונת הכותב היא להראות כי אירועי המגילה יוצאים משליטת המלך אחשורוש החל 

ידי הדמויות החלק העיקרי של סיפור המגילה שבו הוא למעשה מובל ב –מפרק ב ועד לפרק ט 
הראשיות והמשניות בעלילה. בפרק א הכותב מפרט בהרחבה את כוחו ועצמתו של המלך 

הכול בלשון פעיל, כיאה למלך  –גבולות שלטונו העצומים את אחשוורוש, את עושרו הרב ו
עצמה. באמצע פרק א מסופר שיועצי המלך מציעים לו להדיח את ושתי, כדי שכל הנתינים -רב

י אין להפר את צו המלך וכדי שמעמדו לא ייפגע. צורת הסביל היחידה בפרק א בממלכה ידעו כ
רפתגם המלך  עמַ שְ נִ וְ היא:  ל-ֲאשֶׁ ה ְבכָּ אך לידה עומדת צורת הפעיל:  ,)פסוק כ( ַמְלכּותוֹ -ַיֲעשֶׁ
ה הצורה )שהאגנט שלה הוא המלך( המציירת את המלך כדמות דומיננטית וחזקה, ולא  ַיֲעשֶׁ

ילה. החל מפרק ב שבו נותר אחשוורוש בלי מלכה, הוא מתחיל לאבד את השליטה ה הסבשֶׁ עָּ יֵּ 
בממלכה. המעבר מדמות אקטיבית ומשפיעה לדמות פסיבית ונשלטת מתחיל כבר בפסוק 

רֹוש ְך ֲאַחְשוֵּ לֶׁ ה ְכֹשְך ֲחַמת ַהמֶׁ לֶׁ אֵּ ִרים הָּ ת הראשון: ַאַחר ַהְדבָּ ַכר אֶׁ ר-זָּ ת ֲאשֶׁ תָּ -ַוְשִתי ְואֵּ שָּ ת עָּ ה ְואֵּ
ר יהָּ  ִנְגַזר ֲאשֶׁ לֶׁ מבטא את חוסר השליטה של המלך אחשוורוש  רזַ גְ נִ . השימוש בפועל )ב, א( עָּ

באירוע הדחת ושתי, ומכאן ואילך ממשיכים האירועים להתגלגל באמצעות שש עשרה צורות 
שלפיו יד נעלמה מושכת  ,סביל ששזר כותב המגילה בפרק ב, המשוות לסיפור מסר אחר

הופכת את המלך למריונטה חסרת שליטה עצמית. גם בשאר הפרקים שבהם מתרחשת בחוטים ו
תמונה נלעגת של מלך "כול  ותהעלילה הדרמתית בולט מאוד השימוש בצורות הסביל המצייר

יכול" שאינו אחראי להתנהלות האירועים ושידיו כבולות. לאחר הסוף הטוב של ביטול הגזרה 
המלך  –פשם, סוגר הפרק האחרון את המסגרת הסיפורית ומתן הרשות ליהודים לעמוד על נ

צורות  שוםאחשוורוש מתואר שוב בתפקידו הרם כמלך החולש על האימפריה כולה, בלי 

ם  שֶׁ רֹוש ַמס ְךלֶׁ מֶׁ הַ סביל: ַוּיָּ ץ ֲאַחְשוֵּ ָארֶׁ י ַהּיָּם ַעל הָּ ה ְוִאּיֵּ ל ַמֲעשֵּ ְקפוֹ  ְוכָּ ַשת ְגֻדלַ  תָּ רָּ תֹו ּופָּ ת ּוְגבּורָּ
ר ִגְד ְרדֳּ מָּ  ְךלֹו ַהמֶׁ ַכי ֲאשֶׁ ם כְ  לֶׁ ר ִד ֲהלֹוא הֵּ פֶׁ ס תּוִבים ַעל סֵּ רָּ ַדי ּופָּ י מָּ ִמים ְלַמְלכֵּ י ַהּיָּ  .)י, א( ]...[ְברֵּ
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 השלכות להוראה

כשאין צורך לציין את עושה הפעולה כי משתמשים בו : קידים שוניםתפלשימוש בסביל 
כשמעוניינים להסתירו. לאחר הוראת שימושי  , כשהנושא איננו ידוע, אוהפעולה חשובה יותר

הסביל והדגמתם, מומלץ שהמרצה יפנה את הסטודנטים למגילת אסתר ויבקש מהם לציין את 
מקור הנטוי והמקור הצורות לגם  להסב את תשומת לבםחשוב כל צורות הסביל שבמגילה. 

נטים לוותר על צורות הסביל בשלב הבא יתבקשו הסטוד .חַ וֹ לְש ן ונִ תֵּ נָּ הִ כמו לְ של נפעל מוחלט ה
י. לּווצורות בתבנית בינוני פעול שיש להן גם משמעות שמנית כמו גָּ  המציינות פנייה לשם כבוד

של המשפטים הסבילים ולבחון על פי ההקשר אם  םיבקש המרצה לבדוק את תוכנבהמשך 
מתאימות מתאים לכתבם בלשון סביל. כשיגלו הסטודנטים משפטים שבהם נסיבות הסיטואציה 

בהמשך ישאל המרצה אם  .יםפעיל המירם למשפטיםלכתיבה בלשון פעיל, הם יתבקשו ל
את בנקל נוכחותו של אלוהים מורגשת במגילה. סביר להניח שבמסגרת דתית הסטודנטים ידעו 

התשובה. במסגרות אחרות אפשר להטיל עליהם לקרוא את המגילה שנית ולהיווכח שהאל 
 'ואנוכי הסתר אסתיר' –ן להביא את דברי חז"ל "אסתר מן התורה מניין איננו מוזכר בה. זה הזמ

" )דברים, לא, יח(, ולחשוף את הסטודנטים לוויכוח שהתעורר בין חכמים בשאלה אם [...]
לכלול את מגילת אסתר בספרי התנ"ך. השאלה הבאה שתישאל היא האם יש קשר בין היעדרו 

של הכותב. יש להניח שבשלב זה יגלו הסטודנטים  ר המגילה לבחירה הסגנוניתושל האל מסיפ
 .(2014)ראו גם ימיני,  את הקשר בין הדברים

 סיכום
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 השימוש בלשון סביל משרת מטרות אחדות שאחת מהן היא הסתרת האגנט. כשאין מציינים

את עושה הפעולה באופן עקבי, נוצר הרושם שלנפשות הפועלות אין שליטה על השתלשלות 
שכותב מגילת אסתר בחר בתחבולה לשונית זו כדי להעמיד את הקורא בפני  האירועים. נראה

האם סיפור המגילה הוא רצף של אירועים מקריים, או שהוא  –השאלה האמונית המאתגרת 
תוצאה של התערבות אלוהית שידה בכול. מטרה אחרת של כותב המגילה יכולה להיות 

ל "וְ  המחשה של דברי הפסוק בספר דברים )לא, יח(: ַני ַבּיֹום ַההּוא ַעל כָּ ר ַאְסִתיר פָּ ָאֹנִכי ַהְסתֵּ
ִרים".  ל ֱאֹלִהים ֲאחֵּ נָּה אֶׁ ה ִכי פָּ שָּ ר עָּ ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ  הָּ

 מקורות
 קריית ספר. :ירושלים .קונקורדנציה חדשה (.1989) א' שושן,-אבן

 .236–223, (ד–ג) מט ,תרביץ .על 'חילוניותה' של מגילת אסתר ו'תהפוכותיה'(. תש"ם) , נ'אררט
 .81–67, 18 ,לשוננו .בינוני פעול בהוראה אקטיבית(. 1954) , י'בלאו

 האקדמיה ללשון העברית. :ירושלים .תורת ההגה והצורות של המקרא. (תש"ע)בלאו, י' 

 .ב–אביב, חלקים א-תל .לשון מקרא ולשון חכמים(. תשכ"ז) , א'בנדויד
ספר היובל לרב מרדכי אשר )עורך(, -בתוך מ' בר .י מבואדבר –לשון חכמים (. תשנ"ב/א) , מ'אשר-בר

 .אקדמון: ירושלים (.666–657)עמ'  ב : אסופת מאמרים במדעי היהדותברויאר
אשר )עורך(, -מערכת הבניינים בלשון התנאים )עיון מורפולוגי(, בתוך מ' בר(. תשנ"ב/ב) , מ'אשר-בר

  .ן למדעי היהדות ע"ש מנדלהמכוירושלים: (, 151–123)עמ' ו –ה ,בלשוןמחקרים 
 .76–69, (ב)נ  ,לשוננו לעם .איש יהודי היה בשושן הבירה(. תשנ"ט, מ' )אשר-בר
: אביב-תל .מדברים עבריתהעברית החדשה ומורשת הדורות, בתוך ש' יזרעאל, (. תשס"ב) , מ'אשר-בר

 אביב.-אוניברסיטת תל
 .278–267, 26 ,בית מקרא .אסתר בארץ המראה(. תשמ"א) , ע'ברנר
 ,9 ,בלשנות עברית .מימושם המורפולוגי של תהליכים תחביריים במערכת הבניינים(. 1975) , ר'ברמן

29–35. 
   .149–144לא,  ,תרביץ .מגילת אסתר באספקלריית קורות יוסף במצרים(. תשכ"ב) , מ'גן

      .ישיבת הר עציון, מגיד: ירושלים .מגילת סתריםאסתר: (. 2013) , י'גרוסמן
 .בין עיון סינכרוני לעיון דיאכרוני –הוראות אספקטואליות של בניין נפעל (. תשע"ה) , ק'דובנוב

 .69–7, 69 ,בלשנות עברית
 .62–39, 47 ,בלשנות עברית .הבינוני הסביל(. 2000) , ע'דורון

טיבה ואופיה של העברית המקראית  –וקדם ומאוחר בלשון המקרא מ(. תשנ"ז) , א'הורביץ
 –פרקים בעברית לתקופותיה עורך(, )אשר -מ' בר :בתוך ,", אסופות ומבואות בלשון בהמאוחרת

 : האקדמיה ללשון העברית.ירושלים(, 28-15)עמ'  ,אסופת זיכרון לשושנה בהט
תורה נביאים וכתובים עם פירוש מבוא למגילת אסתר, בתוך א' כהנא )עורך(, (. תר"ץ) , ג'הירשלר
 : א' כהנא.אביב-תל רמב(,–)עמ' רכב, מדעי
 .70–57,  כג ,מגדים .תחפושת ספרותית –מגילת אסתר (. תשנ"ה) , ד'הנשקה
אנציקלופדיה מקראית א: אוצר הערך: "אסתר", בתוך מ"ד קאסוטו )עורך(, (. תשל"ח) , א"שהרטום

 : מוסד ביאליק.ירושלים .הידיעות על המקרא ותקופתו
 .סג–קד, נו ,מחניים .אסתרשונה וסגנונה של מגילת ל(. תשכ"ו) , ר'וייס
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 : כרמל.ירושלים .הבניינים הסבילים: שימושיהם ושגירותם בלשון המקרא(. תשנ"ב, מ' )זהרי
 .302–297ט,  ,בשדה חמד .לרעיונה המרכזי של מגילת אסתר (.תשכ"ו) , ח'חמיאל
דוקטור "לשם קבלת תואר  חיבור .המבנה הסביל ושימושיו בעברית בת ימינו(. 1997, ד' )טאובה 

   : האוניברסיטה העברית.ירושלים, "לפילוסופיה
-הערות אחדות על הבינוני הסביל בעברית בת –'מורים מוכשרים בדוד ילין' (. 2007, ד' )טאובה

 .115–99, חלקת לשון ."ימינו
                         .הוראת תחביר בהקשר טקסטואלי בחיי המעשה ובסוגה הספרותית. (2014) ', בימיני 

          Hebrew Higher Education 16. pp. 89–98. 
שימושים פרדיקטיביים בצורות המקור הנטוי 'לקטל' בעברית של בית שני: בלשונה (. תשס"ו) , א'כהן

)עמ'  י מחקרים בלשוןאשר )עורך(, -של מגילת אסתר ובלשון מגילות מדבר יהודה", בתוך מ' בר
 .ירושלים (,99–75
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