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דפוס רפאל חיים הכהן בע״מ ,ירושלים

עיונים בחמש המגלות
עם פ ת י ח ת ה ס י ד ר ה
העיונים בחמש המגילות ,מהם אנו מוסרים בזה את החוברת הראשונה לידי צבור
המחנכים הם חלק ממפעלי ההדרכה בכתב שאגף החינוך הדתי שוקד עליהם מאז
הקמתו בשנת תשי״ד.
בצורות רבות אנו משתדלים לעודד את המחנכים הדתיים לעליה מתמדת במלאכת
הקודש בה הם עוסקים — חינוך בנינו ובנותינו ליהודים טובים בארצנו .הפעם אנו
מביאים את יצירתו השקולה והבשלה של אחד מן המחנכים הצעירים במחננו ,גבריאל
חיים כהן ,וכלנו מכירים לו טובה על תרומתו.
במפעלי ההדרכה של אגף החינוך הדתי באה לידי בטוי אמונתנו העמוקה במורה־
במחנך ,ברצונו ובשאיפתו לחנך לא רק את חניכיו אלא גם את עצמו בהתמדה על ידי
תוספת לימוד ועיון ,על ידי העמקה במצוי כבר ועקיבה אחרי כל המתרחש.
בטוחים אנו שרצון זה יבוא על סיפוקו בדפים אלה — כי הם יסייעו למחנכים
ולחניכים בעמלה של תורה — אכי״ר.
י׳ גולדשמידט
ב״ה ,שבט תשכ״ז

מנהל אגף החינוך הדתי
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הקדמה
חוברת זו היא חלק מסדרת ״עיונים בחמש המגילות״ .תחילה נרשמו העיונים,
לפי הזמנת אגף החינוך הדתי במשרד החינוך והתרבות ,כחומר עזר למורה בבתי־הספר
התיכוניים ובבתי־המדרש למורים .וכך הם הופיעו בסטנםל ,לפני שנים אחדות .עתה עובד
״העיון״ במגילת אסתר מחדש.
*

»

•

העיון בחמש המגילות קשור בלימוד התנ״ך .אך ההתענינות בחמש המגילות
גדולה גם משום שהן נקראות בבית־ הכנסת בשלוש רגלים ,בפורים וב״מועד״ של
תשעה באב.
הרבה פירושים נכתבו על חמש המגילות ,ואין בכוונת חוברת זו להוסיף עליהן.
כמו כן אין כוונתה להוסיף מאמר על המאמרים הרבים שנכתבו על חמש המגילות
והפזורים על פני פרסומים שונים — אם כי השתמשנו בחומר המצוי בהם.
לעיונים שלפנינו יש אופי מיוחד.
»

«

#

הגישה היסודית בעיונים מבוססת על דרכם של מדרשי חז״ל בפירוש הכתובים.
הכוונה כאן למדרשים המנסים להבין פ ש ו ט ו ש ל מ ק ר א על ידי עמן מתיק בדרכי
ההבעה הלשוניות של הכתובים *.
תקוותנו היא ,שהסדרה של ״עיונים בחמש מגילות״ תביא לא דק ללמוד מעמיק
יותר של הכתובים עצמם ,אלא גם תגביר את עצם ההתענינות במדרשי־האגדה ,בד!ם
טמון מפתח חשוב לפתיחת שערי המקרא גם בפני בני דורנו.
בסוף החוברת הוספנו שני נספחים הקשורים אף הם למדרשי חז״ל :בראשון
סקרנו את עיקרי הדינים הנהוגים בפורים ,תוך לימודם — כדרכם של מדרשי ההלכה —
מן הכתוב עצמו .בשני נסינו לנתח נושא כללי )דין מחיית עמלק( — המתעורר דוקא
אגב עיון במגילת אסתר — לאור הדיונים שנערכו בקשר אליו במדרשי האגדה **.
בדורנו הלכו חוקרים רבים בזזבוריהם בדרך זו כמו בובר — רחנצווייג ,בנו יעקב ,מ״ד קםוסו,
•
ל׳ שטראוס ויבל״ח »איר ווייס ,נחמד .ליבוביץ וכר .אך חשוב לדעת שעקרונות שיטתם כבד
מגויים במדרשי תז״ל.
•* מגירסות המדרשים נבחר בעיונינו תמיד הגירסה הברורה ביותר.
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אין קשר אורגני בין חמש המגילות ,וגם הבעיות שהן מעמידות בפני מורה הרוצה
ללמדן — שונות הן .מגילות אסתר ורות פשוטות הן מבחינה לשונית ומבחינה ענינית.
לגבן הקושי המתודי הוא למצוא דרכים ,כיצד לחבב אותן מ ח ד ש על הלומדים ע״י
גילוי משמעותן העמוקה .לעומת זאת לשונם ותוכנם של יתר שלש המגילות )שה״ש,
איכה ,קהלת( קשה ,ויש להתחיל הוראתן בבעיות יסוד הקשורות ללשונן ולעריכתן ,ורק
אז אפשר לרדת לעומק משמעותן.
ברם ,על אף השוני הזה מבוססים ״העיונים״ על כמה כללים מתודיים יסודיים.
הדרך המרכזית בה הלכנו בהקניית החומר הוא :עיון ע צ מ י  .כמעט ולא השתמשנו
במפרשים ,אלא הדרכנו את הלומד ע״י הערות ומטלות ) (assignmentsמדריכות
לקריאה מחודשת של הכתובים .לא מדובר בחוברת זו)ובבאות אחריה( ע ל ה מ ג י ל ה ,
אלא יש כאן נסיון להבין את משמעותו של הכתוב תוך עיון ב מ ג י ל ה
דרך זו ימסבירה גם את צורת החוברת .ליד דיון בנושא מסויים יש ביסוס לנאמר
מן הכתוב עצמו .אך במקום להביא את הראיות מן הפסוקים בתוך הטכסט עצמו הן
הובאו בצורת הערות או שאלות ותשובות .צורה זו מאפשרת למי שירצה :למצוא את
התשובה בעצמו בכתוב ,והיא תאפשר גם את הדרכת התלמידים ע״י המורה.
זוהי הדרך היסודית וכל האמצעים המתודיים האחרים טפלים לד -חייבנו ,למשל,
את גורם ההשוואה ,כדי לעמוד על ייחודו של סיפור המגילה .אך גם ההשוואה גופא
מחייבת בדיקה קפדנית של הפסוקים עצמם.
סופה של דרך זו ללמדנו ,שעלינו ל ר א ו ת את הדברים ו ל ש מ ו ע א י ך הם
נאמרו ,כדי שנדע מ ה הם אומרים.
»

•

•

לבסוף ברצוני להודות לר׳ אשר וסרטיל ,אשר עבד בעיון רב על החומר והעיר
הערות חשובות — ולמר אברהם זלקין שעבר על כתב היד לפני הדפסתו וערכו בעיקר
מבחינה מתודית .הוא גם ה ק ד י ם ל ס פ ר הערות דידקטיות אחדות.
״הרבה למדתי מרבותי ,ומחברי יותר מרבותי ,ומתלמידי יותר מכולם״ )תענית
ז ,ע״א( — ומשום כך נתונה ברכתי העיקרית לתלמידי ,שבעזרתם גבשתי את דרך למודי
במשך השנים.
ג ב ר י א ל חיים כהן
ירושלים ,שבט תשכ״ז
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הערות דידקטיות אחדות
ה״עיון״ במגילת־אסתר ,המכוון למבוגרים ולתלמידי בתי־ספר תיכוניים ועל־
יסודיים ,חייב להוליד את הלומד לפריכת התפישה של פשטות המגילה.
אין המגילה סיפור פשוט ,ואף לא שיעוד בהיסטוריה של היהודים במלכות פרס
ומדי ,בימי אחשורוש.
למעשה מורכב הוא הסיפור ,ושיעורו הוא היםטוריוזופי :שיעור מתכז בגודלו
המיוחד של עם אחד ,מפוזר ומפורד בין העמים ,שדתיו שונים מכל עם ואין שווה להניחו.
בגלל אופיו של הסיפור־העלילתי ,התמים ,האירוני והקריקאטורי כאחד ,קיימת
סכנה של למידה חיצונית ,של ישיבה ״בחצר החיצונית״ בלבד .ילדי בתי־הספר היסודיים
עסוקים בהכאת המן ובהשתעשעות פורימית .הם לומדים את לקח המגילה מתור תפישה
אמוציונאלית והם מזדהים עמו מתור הנאה.
תלמידי בתי־ספר תיכוניים נקראים להכנס אל ״החצר הפנימית״ ולגלות את עומק
הנסיבות ,המתקשרות זו בזו ,שבאמצעותן מגלה הקב״ה את הנהגת העולם ,ובזיקה
מופגשת וברורה לאנומליה של העם היהודי.
•תחושת הנסייות הגםתרת־גלויה ותחושת היחידיות־היהודית הן הלקחים של
המגילה ,ולמענם ימי הפורים נ ז כ ר י ם ו נ ע ש י ם בכל דור ודור — משפחה ומשפחה,
מדינה ומדינה ועיר ועיר.
החוברת שלפנינו באה להוסיף מימד לדרך לימוד המגילה ,ע״י קריאתה מחדש,
בבחינת הימים הללו נ ק ר א י ם ו נ ז כ ר י ם ו נ ע ש י ם  .מתכוונת היא להעמיק את
התחושה של הנסתרות והייחוד ע״י ״קריאות״ רבות ומגוונות במגילה עצמה .כל ״עיון״
מרבה לצטט את המגילה ,ולצורך .והקורא את הדברים במסגרת ה״עיון״ ,יקרא אותם
גם תוך ראיה ח ד ש ה  .ההערות המדריכות שלפני הכתובים והמטלות שלאחריהם,
יכוונו את הקריאה מעודדו חיפוש נוסף במגילה ופיתוח מחשבות חדשות.
למעשה ,שיטת ״דרכי הקריאה״ הרבה והמגוונת בכתובים ,המבוססת על עקרון
המלה המנחה ,על הקבלות לשוניות ועניניות ,על צירופי מקראות וצירופי מאורעות,
היא שיטת חז״ל במדרשי־האגדה .ה״עיונים״ מכוונים להביא את הלומד למדרשי חז״ל,
אך מבלי להגביל ולצמצם את ה ק ו ר א ה מ ע י י ן מלצרף צירופים משלו ומלגלות
התבוננויות משלו.
בעיבוד הדידקטי של החוברת ויתרנו על הצגת שאלות רבות למעיק .מצאנו
ד

שהערות־מגרות טובות יותר ללומד מן השאלה המפורשת המעוררת את תחושת —
הנבחנות ומחייצת בין הלומד לחומר הלימוד.
בדרכים שונות ניתן להשתמש ב״עיונים״ :קריאתם השוטפת תוך עיון נוסף
במגילה עצמה ,הכנה מוקדמת של ״העיון״ ודיון עליו בכיתה ,איסוף מקורות חז״ל
לדברים שנאמרו ,בבחינת ״תנא דמסייע״ או ״ואידך״ ,חיבור עיונים נוספים בדרך
שהותוותה ,ועוד ועוד.
אך כל דרך וכל עיון חייבים להחזיר את הלומד אל המקור ,לצאת ממנו ולחזור
אליו ,״דכלא בה״.
אנו מקווים ,כי חוברת זו תתרום תרומה ללימוד תורה מתוך עיון ,בהרחבת הדעת
ובהעמקת התחושה.
אברהם
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זלקין

לתבנית העיונים
עימ א
מגילת אסתר נבדלת מיתר ספרי התנ״ד בכך ,שהיא מגילה ״נכרית״ :מגילה
אשד סיפורה מתרחש בגולה ,ושכל אופיה זר לעולם היהודי.
הדבר בולט בתיאורי החצרות של המלך ובתיאורי אנשי החצר .מורגש שבממלכת
פרס ומדי מעריכים את האדם לפי תוארו ולפי רכושו — ואין רואים את האדם כיצור
אלוהי.
מובן הדבר ,שבמסגרת בה רואה האדם רק את כוחו החומרי — ייעדר שמו
של הקב״ד-
לביסוס הדברים נבדקו במגילה תיאורי הבנינים והאוצרות של זזמלך אחשורוש ומספד משרתי
המלך שנזכרו בה ,בשמם או במקצועותיהם ,ונאספו הפסוקים המעידים בעצמם על אופייה הגלותי
של המגילה.

עיון ב
אופיה ה״גלותי״ של מגילת אסתר יבלוט במיוחד כשנחוש את האדרה המיוחדת,
ששררה בחצרו של המלך אחשורוש :אוירה של תענוגות גשמיים ,בהן נעדר כל עיסוק
רוחני.
המלך עצמו עסוק במשתאות ובבילוי עם נשים .את מדינתו הוא מנהל בשרירות
לבו .אין פלא ,שבעולם שבו אין ערך לאדם באשר הוא אדם — נחרץ גודלם של יחידים
ואף של עמים שלמים בקלות התואמת יפה את האדרה הקלילה של המשתאות.
זהו עולם של מקריות ,והימים הם ימי פורים ״על שם הפור״ .הפור קובע הכל.
לביסוס הדברים נמנה מספר המשתאות הנזכרות במיגלד ;,נאסף התומר במגילה העוסק במצבי
רוחו של המלך ובהכרעותיו השרירותיות :ונבדקו הפמוקים העוסקים ,במישרין ובעקיפין,
במעמדה של האשד• בחצר המלך אחשורוש.

עיון ג
במגילת אסתר מובנים כל העירואים מצד עצמם .אך לעתים קרובות נראית
ההשתלשלות של המאורעות מקרית ומלאכותית .למה עשתה ,למשל ,אסתר שני משתאות
9

והזמינה גם את אויבה הראשי המן להשתתף בהן — לפני שגילתה למלך את גזירת המן
נגד עם היהודים ?
חז״ל בקשו לתת הסבר הגיוני לסדר המאורעות .הם הסבירו את טכסיסיה של
אסתר על יסוד האוירה של ״אינטריגות״ בחצר המלך ועל יסוד גורמים פסיכולוגיים.
לביסוס הדברים עמדנו — אגב ניתוח פרשת הפלת המן ע״י אסתר — על כל פרטי הצעדים של
אסתר ונסינו להסבירם על דרך ההגיון הפשוט.

עיון ד
במגילת אסתר שומעים אנחנו על המשך המלחמה בין ישראל לעמלק .מודגש
במגילה ,שהמלחמה בין שאול לאגג ,מלחמה שלא נסתיימה ,נמשכת ע״י מרדכי )מצאצאיו
של שאול( ,הנלחם בהמן)מצאצאיו של אגג מלך עמלק(.
לביסוס הדברים הובאו הלשונות במגילה הרומזים על הקשר החזק שבינה לבין הפרשיות על
עמלך בתורה ובס׳ שמואל.

כן נרמז במגילה ,שעמלק איננו עם היסטורי בלבד — אלא הוא סמלם של
שונאי ישראל ,בכל הדורות.
לביסוס הדברים נאספו פסוקים המצביעים על גורמי השנאה לעם ישראל — גורמים אשר הובאו
בקשר לשנאת המן את מרדכי ,אך המשמשים הצדקה לשנאת אויבי ישראל בכל הדורות.

עיון ה
מגילת אסתר משתמשת ,לעתים קרובות ,בלשונות המזכירות לנו את הכתוב
בסיפורי יוסף .המדרש כבר מעיר על כך ומדגיש ,שהדמיון ה מ י ל ו ל י בא לרמוז
לדמיון ע נ י נ י בין שתי הפרשיות האלה .ואכן דומות שתי הפרשיות בפרטיהן ובלקח
הכללי שהן מלמדות אותנו :ה׳ מושיע את עמו ישראל גם בגלות נכר.
לביסוס הדברים עמדנו על ההקבלות

ה ל ש ו נ י ו ת ו ה ע נ י נ י ו ת בין סיפורי יוסף לכתוב

במגילת אסתר.

עיון ו
במגילת אסתר לא נזכר שם ה׳ — אך נוכחותו מורגשת .גם בגלות פרס עומד ה׳
לימין עמו המנצח במלחמתו עם אויביו,
רק להלכה משפיע המלך אחשורוש על התפתחות האירועים .למעשה הוא מושפע
על ידם .משרשרת המאורעות מסתבר ,שהמלך ״הכל־יכול״ העומד במרכז המגילה מתנהג
לפי תוכניתו של מלך מלכי המלכים העומד נסתר מאחורי האירועים.
לביסוס הדברים עמדנו על ההקבלות

ה ל ש ו נ י ו ת ו ה ע נ י נ י ו ת בין סיפורי יוסף לכתוב

עצמו .מאידך אספנו גם פסוקים המראים ,עד כמה היהודים הרגישו בנוכחות ה׳ הנסתרת.
מספרי הוע״ך האחרים לקטנו קטעים המצביעים על הסיבתיות הכפולה המצויה גם במגילת
אסתר — אדם פועל לפי מחשבותיו ,אך עצת ה׳י היא תקום.
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ייחודה של מגילת א ס ת ר
תשומת לב ניתנת במגילת אסתר לתאור האוירה הכללית בממלכת פרס ומדי.
ואכן הקורא בעיון את המגילה ירגיש מיד ,שספר זה מיוחד הוא במינו בכל
מהותו .אך רק מי שיעקוב גם אחרי ה צ ו ר ה המיוחדת ,שבה נכתבה המגילה ,ולא רק
אחר ת ו כ נ ה בלבד ,יוכל לעמוד בבירור על ייחודה של המגילה הזאת המאפיין אותה
ומבדיל אותה מיתר הכתובים.
בניגוד לספרי התנ״ך האחרים ,בהם מתוארים תמיד הענינים העיקריים בלבד
ואין בהם זכר לשמות של אנשים צדדיים ותאורי לואי מיותרים — יש במגילת אסתר
פירוט בולט של אנשי החצר על שמותיהם ותפקידיהם ,של ״יופי״ החצר וחיי יום־יום
שבו.
בזה בא לביטוי האדם כנושא תואר וכבעל תפקיד — ולא האדם כמי שנברא בצלם.
בתנ״ך אין מצויים ,למשל ,תאורים מפורטים רבים של .בנינים .בעיקר מתוארים
המשכן ובית־המקדש — שני הבנינים שהוקמו כדי שהשכינה תשכון בתוך.בני־ישראל,
ובקשר לבית־המקדש מתואר גם בית המלך )מלכים א׳ ז ,א—יב( .אך במהלך הסיפור
במגילת אסתר שומעים אנחנו על פרטים רבים הקשורים לבית מלכותו של המלך
אחשורוש .הדברים באים להבליט את העושר החומרי בחצרו של המלך.
תאר את החצרות לפי הכתוב במגילת אסתר.
מושב

ה מ ל ך הוא בשושן הבירה:

״בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה״)א ,ב(.
בית

ה מ ל ו כ ה מוקף שער ועליו שומרים שומרי סף:

״בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך משמרי
הסף ויבקשו לשלח יד במלך אחשורוש״)ב ,כא(.
יש ח צ ר ח י צ ו נ ה :
״והמן בא לחצר בית המלך החיצונה״)ו ,ד(.
ויש

ח צ ר פ נ י מ י ת  ,לשם נכנסים רק הקרואים:

״כל איש ואשד .אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא — אחת
דתו להמית...״ )ד ,יא(.
המלך יושב ב ב י ת ה מ ל כ ו ת שבתוך החצר הפנימית:
״והמלך יושב על כסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית״ ) pא ,וכן ב ,יג(.
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מלבד בית המלכות יש גם ב י ת נ ש י ם עם חצר מיוחדת משלה.
״ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר...״
)ב ,ג; ב ,יא ,וכן ב ,יג(.
ויש בית נשים נ ו ס ף :
״בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני...״ )ב ,יד(.
מ ס ו פ ר ע ל ג י נ ו ת  ,ח צ ר ו ת ו ב י ת נ י ם נ ו ס פ י ם של המלך:
״  . . .ב ח צ ר גנת ביתן המלך״ )א ,ה; ז ,ח(.
״והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין...״ )ז ,ח( *.
נסה לשרטט את מבנה חצר המלה המבליט את ריחוקו של המלך מעמו ותלישתו
מחיי הנתונים לשלטונו.
ציין גם את העושר

בתוך

ה ב ת י ם המודגש בהבלטה:

״בהראתו את עשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ...חור ,כרפס ותכלת,
אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש ,מטות זהב וכסף על רצפת
בהט ושש ודד וסחרת .והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים...״ )א ,ד—ו(.
שים לב לכך ,שבתחילת המגילה )פרק אי( גס מדגישים בפסוקים רבים ,שהמלך
שלט על מדינות רבות ושלרשותו עמד חיל גדול של משרתים ופקידים למיניהם.
אך גם שמות אנשים נזכרים במגילת אסתר שוב ושוב .בספרים האחדים של
התנ״ך נזכרים אנשים בשמותיהם על פי רוב רק כשהם קשורים אישית במסופר .בסיפורי
יוסף ,למשל ,נזכרים בשמם חמשה אחים בלבד ,הנוטלים חלק במתרחש .מעשיהם של
יתר האחים נמסרים לנו בצורה קיבוצית.
גם מקצועות שונים ומשונים נזכרים במהלך סיפור המגילה .בה בשעה שבסיפורי
יוסף ,למשל ,נזכרים רק מקצועות מעטים )שר המשקים ,שר האופים ,החרטומים(
החשובים לסיפור )וגם אז לא נזכר שמו של בעל המקצוע( ,הרי במגילה נזכרים מקצועות
שונים ,ובדרך כלל מציינים גם את שם בעליהם!
שים לב לסוגי המשרתי של המלך אחישורוש הנזכרים במגילה )לפי סדר הופעתם
בה(.
שרים ועבדים; חיל פרס ומדי; הפרתמים ,שרי המדינות )א ,ג(; רב ביתו של
המלך )א ,ח(; המלכה )א ,ט(; סריסים )א ,י ( ; חכמים יודעי העתים )א ,יג(;
ראי פני המלך )א ,יד(; שרות פרס ומדי )א ,יח(; נערי המלך משרתיו )ב ,ב(;
פקידים )ב ,ג(; הגא סריס המלך שומר הנשים )ב ,ג(; שבע נערות )ב ,ט(;
שעגשגז סרים המלך שמר הפלגשים )ב ,יד(; שמרי הסף )ב ,כא(; המן מעל כל
•
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חוקרים ארכיאולוגיים צרפתיים ,שחפרו באזור שושן ,אשרו את התאור הזה .פרסומיהם מוזכרים
בפירושו של ג׳ הירשלר למגילת אסתר )תנ״ר הוצ׳ כהנא׳ ת״א תר״צ ,ענד דכו הערה  {1ובספרו
של יעקב אשכנזי ״דבר בעתו״ )ירושלים תרצ״ח ,ע׳  .(16האחרון גם הדפיס תרשים משוער של
ארמון המלך )ע׳ .(4

השרים )ג ,א(; עבדי המלך אשר בשער המלך )ג ,ב(; עשי המלאכה )גבית
כספים( )ג ,ט(; ספרי המלך )ג ,יב(; אחשדרפני המלך ,הפחות שרי עם ומדינה
)ג ,יב(; רצים )ג ,יג( .סריסי אסתר )ד ,ד(; התך מסרסי המלך )ד ,ה(; רוכבי
הרכש האחשתרנים בני הרמכים )ח ,י(.
נסה לחזור ולערוב את הרשימה לפי עקרון שאיננו מבוסס על הסדר הכרונולוגי,
כגון :לפי סדר החשיבות.
אלו אנשים נזכרים בשמם במגילת אסתר )לפי סדר הופעתם בה( ומהו תפקידם ?
אחשורוש )א ,א( — מלך
ושתי)א ,ט( — מלכה
מהומן ,בזתא ,חרבונא ,בגתא ,ואבגתא ,זתר ,וכרכס )א ,י( — משרתים
כרשנא ,שתר ,אדמתא ,תרשיש ,מרם ,מרסנא ,ממוכן )א ,יד( — ראי פני המלך
הגא )ב ,ג( — שמר הנשים
מרדכי )ב ,ה( — משנה למלך )י ג(
יכניה )ב ,ו( — מלך יהודה
נבוכדנצר )ב ,ו( — מלך בבל
אסתר )הדסה( )ב ,ז( — מלכה )החל ב־ב ,יז(
שעשגז)ב ,יד( — שמר הפלגשים
אביחיל )ב ,טו( — אבי אסתר
בגתן ותרש )ב ,כא( — שמרי הסף
המן)ג ,א( — מעל כל השרים
התך )ד ,ה( — מסריסי המלך אשר העמיד לאסתר
זרש )ה ,י( — אשת המן
חרבונה )ז ,ט( — מסריסי המלך )אולי החרבונא הנזכר ב־א ,י(
פרשנדתא ,דלפון ,אספתא ,פורתא ,אדליה ,ארידתא ,פרמשתא ,אריסי ,ארידי,
ויזתא )ט ,ז—ט( — בני המן.
מה ניתן להסיק מכל האמור לגבי מעמדו של האדם בממלכת אחשורוש ?
תוכנה הרעיוני של המגילה ,וכפי שראינו — גם צורתה הספרותית ,מבליטים,
עד כמה זר הוא עולם פרם ומדי לרוח ישראל .מגילה זו מספרת על מעשה שאירע בגולה
ואופיר .הוא נכדי.
הפסוק מגלה כבר בתחילת המגילה ,שאכן מקומו של הסיפור מחוץ לארץ־ישראל
ומחוץ לעולם היהודי.
״איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש
ימיני — אשר ה ג ל ה מירושלים עם ה ג ל ה אשר ה ג ל ת ה עם יכניה מלך

יהודה אשר ה ג ל ה נבוכדנצד מלך בבל״ )ב ,ה—ו(.
המלה גולה חחדת בצורות שונות.מספר פעמים לשם הדגשה.
גם בסוף המגילה וזכר ,שחיי הגולה מושכים עדיין:
״וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואיי הים״)י ,א(.
נתינת המס מסמלת את התלות במלך זר ואת השעבוד לו *.
בתאורי המגילה מורגש ,שהיהודים נחשבים לזרים:
הם שנואים על הסביבה המוכנה להשמידם לפי פקודת המן ,על אף פקודתו השניה
של המלך!
מצא דוגמאות נוספות לרעיון זה !
ראינו מתוך עיון בכתוב ,שמגילת אסתר היא בעלת ייחוד משלה ,המבדיל בין
עולמה לעולמם של יתד ספרי התנ״ך.
סכם את התכונות של מגילת אסתר ,בהן היא נבדלת מיתר ספרי התנ״ך ,תוך
הבאת דוגמאות שדוקא במגילה זו מודגשת החשיבות של החיים החומריים וההנאה
של הרגע .כמו כן הראה שאין מעריכים בה את האדם באשר הוא אדם ואין רואים
אותו אמצעי לעבודת הבורא .אלא שהוא נהפך כאן לנושא תארים ולתכלית בפני
עצמו.
שים לב לכך שגבהות האדם הדורש השתחוויה גורמת דוקא לזלזול בערך האדם
ולנכונות להשמיד אף טף ונשים ביום אחד.
ממלכת אחשורוש — מרכזה בגולה ,וכולה אומרת גלות .כל מהותו של העולם
המתואר במגילת אסתר זר הוא לתורת ישראל .שמא ניתן לומר ,שמשום כך גם שם ה׳
אינו מופיע בה אפילו פעם אחת.
•

כנראה היתד .לגלות השפעה על חיי היהודים ומנהגיהם .אפשר לראות כ ע י ן ראייה להשפעה
זו בעובדא ,שכסימן היכר לשמחתם עורכים גם היהודים משתה ,כנהוג בממלכת פרס ומדי .אמנם
אף במשתה זה מורגש הצד היהודי :משלות מנות ומתנות לאביונים לאין נכון לו ,אף כי עצם
הנוהג של נתינת מתנות כבר היה קיים בימי אחשורוש ־ויתן משאת כיד המלך״ )ב ,ח(.
גם המדרש מדגיש את הגלותיות של מגילת אסתר .מצד אחד מוסבר ,שמרדכי לא משתחווה ,כי זקנו
שלו — בנימין — נולד בארץ־ישראל )בנגוד ליתר בני יעקב(! ו&צד שני נאמר על הפסוק» :כי
מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים •ורצוי ל ר ו ב אחיו...״ )י ,ג( ,״לרוב אחיו
ולא לכל אחיו — מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין...׳׳ )מגילה סז ,ע׳׳ב( .אין חזיל שמחים על
עמדתו הנכבדה של מרדכי במלכות זרה .אדרבא ,בדבריד& בא לביסוי חששם מהשפעות זרות
למיניהן ,העלולות לחדור לתוכנו בשבתנו בנכר — אפילו נגד רצוננו וללא ידיעתנו! ועוד ,לא רק
שיש מצוות שכלל אין אפשרות לקיימן בחו״ל — המצוות התלויות בארץ ,אלא שאפילו אמונתו של
היהודי בחו׳׳ל פגומה היא ,באשר הוא מושפע ,ביודעין או בלא יודעין ,מסביבתו הנכרית ,כדברי
המאמר  :״וכל הדר בחו״ל דומה כמי שאין לו אלוה״)כתובות קי ,ע״ב(.

בדוק אם יש עוד ספר בתנ״ך nul ,שם ה׳ אינו מופיע )שים לב לשיר השירים
ח ,ז(.
בגלותם של ישראל אין השכינה מצויה בכל הדרה .גם השכינה בגלותה מחכה
לשובם של בני ישראל ל״ארצות החיים״ .חכמינו ז״ל הדגישו זאת בדבריהם:
״אסתר מן התורה מנין? שנאמר )דברים לא ,יח( ׳ואנכי ה ס ת ר א ס ת י ר פני
ביום ההוא״ )חולין קלט ,ע״ב(.
הסתרת פני השכינה היא חלק מעונש הגלות *.
רק אחרי עזיבת חיי חצר זרים אפשר להרגיש את נוכחותו של ה׳ ולבטא את שמו
בטהרה .רק בארץ ישראל יתכן לעבוד את מלך מלכי המלכים ,בלבב שלם.

•

יש הסוברים — ראב״ע במבואו למגילת אסתר — ששם ה׳ איגו מוזכר במגילת אסתר מחשש
חלול כבודו ע״י הגויים שבתוכם יושבים היהודים .בפירוש זה להעדר שמו־ של הקב״ה יש משום
הבעת הדעה׳ שעבודת ה׳ בגלות — בהכרח שתיעשה בחדרי חדרים ושלא תהא שלמר..

15

ההווי בחצרו של המלך אחשורוש
מגילת אסתר אינה מתארת רק את האווירה הכללית בממלכת פרס ומדי אלא
היא מקדישה גם תשומת לב מיוחדת לתיאור חצרו של המלד אחשורוש .את האוירה
המיוחדת בחצר המלך אפשר לחוש היטב ,אם שמים לב לתיאורי המגילה בשלשה
עניניס:
המשתאות ,ניהול המדיניות ע״י המלד ,ומעמד האשוז
א .במרכז חיי החצר עומד ה מ ש ת ה המתואר באריכות )המלה נזכרת  28פעם!(.
המשתה הראשון ,שעורך המלך לשריו ועבדיו ,נמשך  180יום! )א ,ד(.
פעמים רבות נזכרת ע ר י כ ת מ ש ת ה במגילת אסתר .
משתה המלך ל ש ר י ו ו ע ב ד י ו )א ,ג—ד(; משתה המלך ל ע מ ו )א ,ה(;
משתה ו ש ת י )א ,ט(; משתה המלך ל כ ב ו ד א ס ת ר )ב ,יח(; משתה
ה מ ל ך ו ה מ ן )ג ,טו(; משתה אסתר ל מ ל ך ו ל ה מ ן )ה ,ד—ה(; משתה
שני של אסתר ל מ ל ך ו ל ה מ ן )ו ,יד—ז ,א( .משתה ל י ה ו ד י ם — כביטוי
לשמחתם )ח ,ת(; משתה ל י ה ו ד י ם — על הצלתם )ט ,יז—יט(; משתה
ל י ה ו ד י ם — זכר לימי מרדכי ואסתר )ט ,כב(.
מיין משתאות אלו לפי תכליתם ועורכיהם.
כבר כאן רואים ,שהאדם בממלכת פרס ומדי רוצה ללכת בעקבות המלך ולהנות
מן הרגע ,תוך כדי שכחת עצמו ועולמו .בשכרון המשתה מתקבלות החלטות ונקבעים
גורלות של בני־אדם— .
אך עד כמה שהאדם חי ללא מטרה וללא תוכנית ,ועד כמה שהמצב הרגעי קובע,
רואים עוד יזתר ,כאשר עוקבים אחרי הדרך ,בה מנהל המלך אחשורוש את ממלכתו.
ב .אין ספק שבמרכז המגילה עומד ה מ ל ך )הנזכר יותר מ־ 190פעם!( .ולא לחינם
מקפידים כותבי מגילה על כך ,שהמלה ה מ ל ך תופיע בראש כל טור של המגילה,
כלומד כמלה ראשונה בפינה הימנית של הטור.
•
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פרופ׳ שלמד .דב גוסיין תאר שלושה צדדים אלד .של חיי חצר המלך אתושרוש במאמרו :״מגילת
אסתר״ )שהודפס בספרו ״עיונים במקרא״ ,תל־אביב ,תשי״ת(.

אכן המלך שולט במדיגותיו — שלטון ללא מצרים.
המלך הוא שליט כל יכול בממלכתו:
לבקשת ה מ ן הוא חותם
״להשמיד ,להרג ולאבד את
וכלפי א ס ת ר הוא מרבה
המראה את גודל כוחו של
ה ,ו; ז ,ב :ט ,יב(.

על הספרים שבהם מכריזים על היום בו עומדים
כל היהודים״ )ג ,יג( .וזאת מבלי לבדוק את אשמתם!
להשתמש בביטוי ״עד חצי המלכות וינתן לך״ ,ביטוי
המלך במדינותיו) .הביטוי חוזר ארבע פעמים :ה ,ג;

שלטונו של המלך אחשורוש הוא שלטון של שרירות לב .הכול תלוי במצב רוחו
של המלך באותה שעה :אם דוחו טובה עליו ,יזכה הפונה אליו מנדיבות לבו ,ואם רוחו
רעה עליו ,אז אפילו הקרובים לו ביותר יגורשו מפניו.
״מצבי הרוח״ של המלך הס היסוד למדיגיותו:
״״כטוב לב המלך ביין...״ )א ,י(.
״ויקצוף המלך מאד וחמתו בערה בר׳)א ,יב(.
״כשך חמת המלך״ )ב ,א(.
״והמלך קם בחמתו ...וחמת המלך שככה״ )ז ,ז; י(.
שים לב במיוחד ל״אימפולסיביות״ המתוארת בכתובים ,בציון מצבי רוחו של המלך.
אנשים שנפגשים במלך בעת רצון נהנים מרוחב לבו:
״ויאמר המלך להמן :הכסף נתון לך והעם לעשות בו כ ט ו ב ב ע י נ י ך ״ )ג ,יא(.
״ויאמר לה המלך :מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך; ע ד ח צ י ה מ ל כ ו ת
ו י נ ת ן ל ך ״ )ה ,ג; וכן ה ,ו ז ,ב; ט ,יב(.
אכן ,טוב יראה בממלכתאחשורוש רק מי ש ה מ ל ך ח פ ץ ב י ק ר ו )ו ,ט :יא(.
;

ומאידך ,אפילו אנשים הקרובים למלך חשים את אכזריותו בשעת כעסו
שני האנשים הקרובים למלך ביותר ,ושתי )מבחינה משפחתית( והמן )מבחינה
מדינית( נענשים על ידיו בשעת כעסו בלי רחמים.
גורלם של יחידים ורבים נקבע וק לפי יחסו ה א י ש י של המלך אליהם:
אחרי שהמלך כבר שמע על גזירת המן ,הוא מסתפק בתליית אויבו ה א י ש י :
המן ,ואין הוא דואג כלל לביטול הגזירה.
הבא דוגמאות נוספות לשליטה מוחלטת זו של המלך
מובן שבממלכה כזאת ,שראשה הוא ,מצד אחד ,כל יכול ,ומצד שני נתון למצבי
רוח — יש תהפוכות רבות ואין השלטון יציג
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יש דוגמאות המראות בעליל ,עד כמה שאין כל כיוון בדרך שלטונו של המלך
אחשורוש.
ב א ו ת ה ל ש ו ן ממש ,שבה מרשה המלך את הריגת היהודים — הוא מסכים,
אחר כך ,להריגת אויבי היהודים.
״ויאמר המלך להמן :הכסף נתון לך ,והעם לעשות בו כ ט ו ב ב ע י נ י ך ״
)ג ,יא(; ״• ..ואתם כתבו על היהודים כ ט ו ב ב ע י נ י כ ם ״ )ח ,ח( *.
שים לב לחופש הפעולה הניתן לביטוי
משתחרר המלך לחלוטין מתוצאות הביצוע.

״כטוב

ב ע י נ י ך  /ביטוי אשר בו

כמה עצמים המוזכרים במגילה משמשים לדבר והיפוכו:
ה ע ץ  :אותו הכין המן למרדכי )ו ,ד( ,הוא עצמו נתלה עליו )ז ,י(.
ה ט ב ע ת  :בה חתם המלך על השמדת היהודים )ג ,י( ,בה הוא חותם על
השמדת צוררי היהודים )ח ,ח(.
ש ר ב י ט ה מ ל ך  :יכול להביא לירידתה של המלכה או לעלייתה .עד לרגע
שבו נכנסת המלכה אל המלך ,אין היא יודעת ,אם ימאן להושיט לה את השרביט
והיא תמות )ד ,יא( ,או תמצא חן בעיניו ותחיה ותחיה אחרים )ה ,ב(.
שים לב שגם הלבוש מצביע על התהפוכות :מרדכי שלבש תחילה שק ,עובר
לאחר מכן ברחובות בלבוש מלכות.
עולם התהפוכות של מלכות אחשורוש ,בו גם גורל היהודים נהפך ,בא לידי
ביטוי לשוני במגילה עצמה:
״ ו נ ה פ ו ך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם״ )ט ,א(,
״והחדש אשר נ ה פ ך להם מיגון לשמחה״ )ט ,כב(.
הבא דוגמאות נוספות לרעיון היפוך הגורלות והמעשים במדינות המלך אחשורוש.
שים לב לכך ,שעיקר הדברים שתוארו בחמשת הפרקים הראשונים נהפכו בחמשת
הפרקים האחרונים • ,בחינת ״ויהפוך ה׳ אלקיך לך את הקללה לברכה ,כי אהבך
ה׳ אלקיך״ )דברים נג ,ו( •*.
בסופו של דבר נהנו היהודים בימי מרדכי ואסתר משלטון־לא־שלטון זה .אך
דוגמאות לשוניות נוספות נותן רפאל ווייס בדבריו על ״לשונת וסגנונה של נעילת אסתר״
),מחניים׳,

קד ,אדר תשכ״ו ,ע׳ סא^-םב(.

על עובדה זו עמד חיים חמיאל במאמרו ,לרעיונד .המרכזי של מגילת אסתר״ ) ״ ב ש ד ה ח מ ד ״ ,
אלד תשכ״ו ,ע׳  .(197—302כן מודגש במאמר הזה ,שדוקא במגילת אסתר ,בה שולסת השרירותיות,
מודגש הרעיון של מדינת חוק ע״י החזרה המרובה על המלים דת ) 18פעם( וביטויים כגון דבר
המלך ,דבר המלכה ,דבר המלכות ,דבר אסתר ,מאמר המלך ,מצות במלך וכוי.

השרירותיות וההפקרות — ״לעשות כרצון איש ואיש״ — וחוסר הבטחון שבתנאים כאלה
בעינם עומדים .אין המלך ש ו ל ט בממלכת פרס ומדי אלא הוא נ ש ל ט ע״י מצבי
רוחו ויצריו.

ג .רבים הם גם התיאורים של הנשים בחצר המלך אחשורוש .דמות האשה בחצר
אחשורוש איננה דומה לדמות האשה ,כפי שהיא מצטיירת תוך כדי עיון בספרי תנ״ך
אחרים.
פסוקים רבים בתנ״ך מתארים את האשה כ״עזר״ וכ״אשת בריתי׳:
״ויאמר ה׳ אלקים :לא טוב היות האדם לבדו — אעשה לו עזר כנגדו״ )בראשית
ב ,יה(.
״והיא חברתך ואשת בריתך״ )מלאכי ד ,יד(.
״שקר החן והבל היופי — אשד .יראת ה׳ היא תתהלל״ )משלי לא ,ל(.
הבא דוגמאות גוספות לתפקידיה החיוביים של האשה.
לעומת זאת מתוארת האשה במגילת אסתר אך ורק מבחינתה החיצונית:
כשהמלך מתגאה באשתו ,הוא מתגאה בחיצוניותה בלבד:
״להראות העמים והשרים את יפיה״ )א ,יב(.
מכינים את הנשים לקראת הופעתן בפגי המלך רק על ידי תמרוקים:
״ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים
שנים עשר חדש ,כי כן ימלאו ימי מרוקיהן — ששה חדשים בשמן המר ,וששה
חדשים בבשמים — ובתמרוקי הנשים״)ב ,יב(.
שים לב :שנה שלמה עסקו בהכנתה של האישה לקראת בואה אל המלך:
היחס אל האשד .כפי שהוא מתואר במגילת אסתר מראה על הזלזול בה ,ברצונה וברגשותיה.
אין מתחשבים ברצון האשה:
..ותמאז המלכה ושתי לבוא בדבר המלך״ אשר בקש ״להראות העמים והשרים
את יפיה״)א ,יא ,יב( — ומיד היא מגורשת מן החצר.
מסתבר שלא התחשבו גם ברצונה של אסתר ולקחו אותה לבית הנשים בכח.
״לקחוה — על כרחה ,שכך הוא אומר :ותלקח אסתר אל בית המלך ,׳ותלקח׳ —
בעל כרחה ושלא בטובתה ,כמו שנאמר באמנו שרה :׳ותקח האשה בית פרעה׳
)בראשית יב ,טו( ,בעל כרחה ושלא בטובתה״ )אגדת אסתר ,פרשה ב ,ח(.
שים לב לכך ,שהכתוב חוזר פעמיים על הביטוי ״ותלקח״ — המצביע על כך,
שבכח נלקחה לבית המלוכה ובכח נלקחה אל המלך :
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״ו ת לקחי אסתר אל ב י ת ה מ ל ך ״ )ב ,ח(.
״ ו ת ל ק ח אסתר אל ה מ ל ך א ח ש ו ר ו ש ״ )ב ,טז(.
יתכן שאי רצונת להיות למלכה גם בא לביטוי בעובדה ,ש״ובהגיע תר אסתר...
לא בקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי סרים המלך שמר הנשים״ )ב ,טו( ושלא
גילתה את עמה ואת מולדתה )ב ,י ,כ(.
אכן זהו תיאורה של חצר מלך אחשורוש :משתאות ,נשים ומצבי רוח של המלך *.
עם ישראל ניצל אמנם באמצעות שלשה גורמים אלה ,אך הווי מלכותי כזה זר לעם
ישראל והוא מהווה סכנה לקיומו.
העיונים בכתוב מוכיחים לנו ,עד כמד .שולטת שרירות הלב בחצר המלך אחשורוש.
המשתאות משכרים את האדם הנהנה בעיקר מן ההנאות הגשמיות ,ואפילו יחסיו האישיים
אל רעיתו אינם מהותיים־ פנימיים אלא חיצוניים־ הנא תיים בלבד .והמלך שולט ללא כיוון,
בהתאם ליצרו ולרצונו הרגעי .אכן ,זהו עולם של מקריות .החיים בחצרו של המלך
אחשורוש טבועים בחותם הארעיות ,שביטויו החיצוני הוא הפור.
״על כן קראו לימים האלה פורים ,ע ל שם

ה פ ו ר  . . .״ )ט ,כו( *.

בספר ההמוני עזרא )ג ,יז—כד» ד ,א—מא( מדובר על שלשה וברים אלה — המשתד״ מעשר.
המלך והאשד — .כוחם וסכנתם .ואכן במשתה שיעשה המלך דריוש לכל עבדיו ולכל פרתמי מדי ופרס
הוא מגיע למסקנה, :מעוול היין ,מעוול המלך מעוולות ה ג ש י ם  . . .והאמת קיימת לעולם* )י,
לז^לת(.
השם  ,פ ו ר ׳ מופיע רק במגילת אסתר — אך בה הוא משמש כמלה מדריכה עיי חזרותיו המרובות
)ג ,ז ! ט ,כד ,כו ,כח ,כס ,לא ,לב(.
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דרכי הסיפור במגילת אסתר
באמצעים לשוניים מעולים ,עליהם עמד בראשונה המדרש ,מצליחה המגילה
להחיות את האווירה המיוחדת ששררה בחצר המלך אחשורוש בפרט ,ובממלכת פרס
ומדי בכלל .אך יש למגילת אסתר גם דרך מ י ו ח ד ת בתיאור הארועים עצמם.
במגילת אסתר מתוארים האירועים בסדר כרונולוגי .יש בהתפתחות הענינים הרבה
מאורעות ,שאת הופעתם בזמן מסוים אנו מבינים .אך מאידך יש אירועים ,שקרו ״במקרה״
בזמן הנכון.
רוב המאורעות — סדרם מובן:
במשתה מזמין המלך את ושתי)א ,יא(;
בגלל סירובה להופיע והרחקתה מן החצר ,על המלך לבחור מלכה חדשה — והוא
בוחר באסתר טובת המראה )ב ,יז(;
מרדכי ,הבקי בלשונות רבים ,נמצא מעתה קרוב לבית המלך ,ומשום כך יכול היה
לגלות את סודם של בגתן ותרש )ב ,כב(;
קרבתו של מרדכי לבית המלכות גם מסבירה ,למה נזכר רק הוא היהודי יחידי
שמאן להשתחוות לפני המן)ג ,ה(.
מובן גם ,שאסתר אינה מסתפקת במותו של המן )ז ,י( .לכן היא מבקרת אצל
המלך שנית ומבקשת ממנו — לאחר שהושיט לה את שרביטו — להשיב את
הספרים שכתב המן )ח ,ה(.
כן מובנת בקשתה לתת ליהודים בשושן הבירה יום נוסף לעמוד ולהקהל על
נפשם )ט ,ג(.
לעומת זאת לא מובן סדרם של מאורעות שוגים שבמגילה:
פליאה מיוחדת מעוררת בנו השתלשלות הענינים מאז הופעתה של אסתר בפני
המלך ,לאחר שמרדכי צוה עליה לעשות להצלת עמה.
למה אין המלכה מגלה מיד למלך את תכנית ההשמדה של המן אלא מזמינה אותו
למשתה )ה ,ד( ?
ושוב ,למה בשעת המשתה מזמינה היא את המלך למשתה שני ,בלי שתגלה לו
את סודה )ה ,ח(.
ולמה מזמינה אסתר את המלך דוקא עם המן ,ואתו לבדו ,למשתה )ה ,ד; ח( י
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ולמה דוקא ״ ב ל י ל ה ה ה ו א ״  ,בין המשתה הראשון לשני נדדה שנת המלך
)י ,א( ?
ולמה מבקש המלך דוקא א ז את ספר הזכרונות כדי שיקראו בפניו מתוכו)ו ,א( י
ולמה מבקש המלך דוקא מ ה מ ן לתת כבוד למרדכי ,אע״פ שהמן היה באותה
עת ״מעל כל השרים״ ,האדם המכובד ביותר במדינה והקרוב ביותר למלך )ו ,י( ?
נסה להסביר לעצמך את ה״הגיוך הפנימי של ההתרחשויות לפני שתקרא את
הדברים הבאים.
כבר המדרש מנסה להסביר — תוך עיון בכתוב — למה המאורעות המתוארים
במגילת אסתר קרו בזמן שקרו* .ננסה עתה להבין את הדברים בעקבות המדרש ,תוך
קריאה במגילה עצמה.
אסתר יודעת שאם תספר למלך מיד ,שהיא בת העם היהודי ,אותו רוצה המן
להשמיד ,ספק אם המלך יבטל את גזירת יועצו הראשי .משום כך עליה לבחור בדרך
אחרת **.
ואכן נכנסת אסתר אל המלך ומזמינה אותו יחד עם המן למשתה.
הופעת אסתר מוכרחה לעורר תמיה אצל המלך:
איך ייתכן שאסתר תסכן את חייה רק כדי להזמין אותו למשתה ?
גם ניסוח בקשתה תמוה:
״יבוא המלך ו ה מ ן ה י ו ם אל המשתה...״ — גם המן מוזמן ,והמשתה יתקיים
בו ביום.
ניסוח בקשה מגביה את תוכנה המוזר:
ההקדמה הארוכה מעוררת מחשבה ,שהפעם תבקש אסתר דבר של ממש :״שאלתי
ובקשתי :אם מצאתי חן בעיני המלך ,ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות
את בקשתי...״.
השאלה היא מה יכולה להיות כוונת אסתר בהזמנותיה ?
•

אמנם יש אצל חז״ל גם נטיה ,לראות בהתרחשויות אלו נ ם .בעלי דעה זו מבינים את האירועים
כסבעיים כשלעצמם ,אך

בזמן

הופעתם הם רואים התערבות מגבוה .וכך כתוב למשל במסכת

מגילה <דף יט ע״ב( :״ומאן דאמר ׳בלילה ההוא׳ — תוקפו של נס״ .אך רבים ,1ם מדרשי האגדה
שמנסים דוקא להבין את סדר האירועים במגילה בדרך המסבירה את הופעתן בזמן הנכון ,כמובנת
והגיונית .דברים יפים להבנת המאורעות במגילת אסתר בסדרם הכרונולוגי כתבו בחבוריהם:
ח״צ אנוך )״מגילת אסתר״ ,במסגרת ״מפעלי תרבות וחנוך בע״מ״ ,ת״א  (1963ואברהם ארזי
)״עיונים במגילת אסתר״ ,ב״מחניים״ סט ,עמי .(19—18
••

״ר׳ מאיר אומר כדי שלא יטול עצה — וימרוד״ )מגילה סו ע״ב( .אילו היתד ,אסתר מיד מספרת
למלך הכל ,היה המן נוטל עצר ,ומורד.
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רוצה היא לעורר את קנאתו של המלך נגד המן ,כדברי ר׳ אליעזר המודעי:
״קנאתו במלך — קנאתו בשרים״ )מגילה טו ,ע״ב( .אמנם אסתר מסכנת בדרך זו
גם את חייה — אך היא מוכנה לכך ,כדברי ר׳ יהושע בן קרחה :״אסביר לו פנים
כדי שיהרג הוא והיא״ )מגילה טו ,ע״ב(.
רש״י מרחיב את דברי התלמוד ״רבותינו אמרו טעמים הרבה בדבר ,מה ראתה
אסתר שזימנה את המן — כדי לקנאו במלך ובשרים ,שהמלך יחשוב שהוא חשוק
אליה ויהרגנו״ )ה ,ד(.
הבדל לשוגי יש בין'שתי ההזמנות ,המגביר את חשדו של המלך:
בראשונה ,שהיא עדיין לבדה עם המלך ,היא מזמינה אותו ״אל המשתה אשר
עשיתי ל ו ״ )ה ,ד( .אך בשניה ,כשגם המן נוכח ,היא מדגישה שהמשתה יערך
לכבוד שניהם ,כי היא מבקשת :״יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה ל ה ם ״
)ה ,ח(.
בלילה לאחר המשתה ״נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרונות ,דברי הימים,
ויהיו נקראים לפני המלך״ )ו ,א(.
דוקא בלילה זה נדדה שנת המלך:
s

/
י

/

x

״נפלה ליה מילתא בדעתיה ,אמר :מאי דקמן דזמינתיה אסתר להמן ? דלמא עצה
קא שקלי עילויה דההוא גברא למקטליה ) 1מגילה טו ע״ב(.
)עלה בו הרעיון :למה מזמינה אסתר את המן ? אולי הם מתכננים להרגני ?(.
או כדברי רש״י)ו ,א(:
״שם את לבו על שזמנה,אסתר את המן ,שמא נתנה עיניה בו — ויהרגהו ? !״
המלך מבקש שיביאו לו דוקא את ספר הזכרונות :
״אמר :אי הכי לא הוד .גברא דרחים לי ,דהוד .מודע לי .הדר אמר :דלמא איכא
איניש דעבד בי טיבותא ולא פרעתיה ,משום הכי מימנעי אינשי ולא מגלו לי!
מיד ״ויאמר להביא את ספר הזכרונות דברי הימים״.
)אמר :אין לי אפוא אדם שיספר לי על כך ? י חזר ואמר :אולי יש אדם שעשה
לי טובה ולא קבל שכר ומשום כ ך אין מגלים לי האנשים את הענין  ! 1מיד.(...
התוצאה של הקריאה בספר הזכרונות מרחיקה לבת:
המלך כועס על כך ,שלא ניתן למרדכי שכר על המעשה ,וייתכן שזה גם מגביר את
ספקותיו בנאמנותו של המן .והלא הוא כראש השרים היה צריך לדאוג למתן שכר
נאות למרדכי ,נאמן המלך.

שעד .שקוראים בפני המלד בספר הזכרונות ,מגיע המן לחצר.
23

המלך חושד בהנזן ,שהוא שם עיניו באסתר ורוצה גם את הכתר — ויש גם
פרטים במהלך המאורעות ״בלילה ההוא׳ /המגבירים את החשד הזה של המלך:
ז מ ן ב ו א ו ש ל ה מ ן  :אור הבוקר.
ד ב ר י ה מ ן )שעה שהוא חושב שהוא עצמו האיש שהמלך חפץ ביקרו(:
״יביאו לבוש מ ל כ ו ת  ,אשר לבש בו ה מ ל ך  ,וסוס אשר רכב ה מ ל ך ואשר
נתן כ ת ר מ ל כ ו ת בראשו״ )ו ,ח(.
 \ /המדרש עומד על שני דברים אלה:
״לא בא בשעה הזאת אלא להרגני 1״
״אמר לו :רשע ,לא דייך אלא על -הכתר שבראשי — אם כן מה הנחת לי 1״
)פרקי דרבי אליעזר נ(.
שים לב שדוקא באותו לילה ,שבו המלך אינו יכול להרדם שושד בהמן ,נשמעים
פתאום צעדים בחצר ,והמלך הנבהל שואל :״מי בחצר?׳׳ )ו ,ח( ,ומסתבר ש ה מ ן
הגיע באותה שעה בלתי רגילה.
המלך חי ,טראה ,בגלל האוירה של ״אינטריגות״ החצר ,בחשש מתמיד מפני
התנקשות בחייו.
בגתן ותרש בקשו לשלוח יד במלך אחשורוש )ב ,כא(.
לחצר הפנימית מותר לבוא רק לאדם שהוזמן לכך על ידי המלך )ד ,יא( *.
ייתכן שגם עליתו של המן ״אחר הדברים האלה״ קשורה למאבק על השלטון.
לאור האמור אפשר אולי להבין ,למה המלך מבקש דוקא מהמן לתת כבוד למרדכי:
המלך רוצה להשפיל את יריבו לעיני הצבור ,וכך הוא מכין את הקרקע להדחתו
)וזה בניגוד לתקוות המן ,שחשב להכין את הקרקע לעליתו על ידי הופעה ראשונה
בלבוש מלכות(.
מעתה נפילתו של המן מהירה.
ניתן לחוש גם בכתובים את המהירות ,בה מתפתחים הענינים מכאן ואילך:
״ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו :אם מזרע היהודים מרדכי ,אשר החלות ל נ פ ל
לפניו — לא תוכל לו ,כ י נ פ ל ת פ ל לפניו .עודם מדברים עמו וסריסי המלך
הגיעו ,ו י ב ה י ל ו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר״ )ו ,יג—יד(.
שלש פעמים חוזרים על הביטוי :ליפול.
•

המדרש מרחיב את תיאור האוירד ,של חשש התקוממות בחצר .כקשור לכך הוא מסביר ,למשל,
גם את המשתה הגדול של תחילת המגילה  :״ולמה עשה משתה ז י׳יא איפרכיות עמדו עליו
וכבשם״ )אבא גוריון ד.(:
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שים לב למהירות שבה מבהילים את המן למפלתו במשתה אשר עשתה א ס ת ר .
במשתה השני מגלה אסתר למלך את גזירת המן.
בתגובת המלך רואים ,שוזכסיםיה של אסתר הצליחו:
״והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן״ )ז ,ז( .אין המלך מברר ,אם
טענותיה של אסתר נכונות .כל כך גדלה חמתו נגד המך ביממה האחרונה.
בראות המלך את המן ״נופל על המטה״ הוא מפרש מעשה זה מיד לאור קנאתו
שנתעוררה ע״י טכסיסיה של אסתר.
בו ביום שעמד המן לתלות את מרדכי — בו נתלה הוא עצמו על העץ ״אשר
הכין למרדכי״ )ז ,י(.
וכך מובנים לנו מעשיה של אסתר המלכה — שבזכותה ניצל העם היהודי בימי
אחשורוש ,שמלך על פרס ומדי.
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א ס ת ר המלכה בעקבות יוסף הצדיק
יש דמיון בולט בין סיפורי יוסף ובין מגילת אסתר .כבר המדרש עמד על כך
בקובעו :״בניה של רחל ניסן שוד — .וגדולתן שוד.״ )אסתר רבה ז ומקבילות( .אכן,
דרכם של יוסף בן רחל ,ומרדכי ואסתר מבני בנימין בן רחל ,דומה במידה רבה•
הדמיון בין שתי הפרשיות מתגלה ,כשמשווים את שני הסיפורים מבחינה
ל ש ו נ י ת ומבחינה ע נ י נ י ת  .הרבה ביטויים וצרופי מלים ,שכמעט ואינם מופיעים
בספרי התנ״ך האחרים ,חחרים בשתי פרשיות אלד -וגם קורותיהם של יוסף ואסתר
ומרדכי דומים להפליא.
הקבלה כזו אינה דבר נדיר בתנ״ך .לעתים קרובות נמצא ,שהכתוב מקביל את
ל ש ו נ ה של פרשה אחת לזו של פרשה אחרת ,ובכך מדגיש את הדמיון ה ע נ י נ י הרב
בין שתי הפרשיות *
המדרשים עמדו בהרחבה על דמיונות לשוניים — עניניים כאלה ,ובתקופתנו חזרו
החוקרים וגילו אותם מחדש .הקבלות באלו מתפרשות באופנים שונים ,בהתאם לדורש
ובהתאם לנדרש ,אך אין ספק שעצם ההתחקות אחריהן משמשת מקור חשוב להבנת
הכתוב **.
ההקבלה המופלאה שבין סיפורי יוסף למגילת אסתר משמשת ביטוי לכך ,שמעשי־
אבות סימן לבנים.
* •

•

הקשר בין דמיון

במלה

לדמיון

בע נין

•

מתגלה בגוונים וכיוונים שונים .בך למשל רמוז

העונש של מדד ,כנגד מדד .לעתים קרובות בהקבלה לשונית» :הבד ...,פן נפוץ״ ו»הבד....
ויפ׳ן ה׳״ )בר׳ יא ,ג—ד ,ז—ח( ,או ״פן ירבה״ ו״כן ירבה״ )שמות א ,י ,יב(.
•• כך מעמיד איתנו ,למשל ,המדרש על העובדה ,שקורות אבדם ושרי במצרים ,יציאתם משם ומסעם
ארצה כנען ,מקבילים — ב ל ש ו ן

ו ב ע נ י ן — לקורות עם ישראל בימי גלות מצרים ולאחר

מכן בימי יציאת מצרים )ב״ד סוף פ׳ מ( .משה דוד קסוטו הרחיב את ההקבלות והסבירן בדרכו
הוא ).תורת התעודות״ ,ירושלים ,תשי״ג ,ע׳ .(66—60
כדוגמה אחרת אפשר להביא את הדמיון הרב בין פרשת בריאת העולם לבין פרשת הקמת המשכן,
שגם עליו מדבר כבר המדרש )תנח׳ פקודי ב ומדרש תדשא ב( .בובר ורוזנצוויג עמדו בכתביהם
על אופיר• ומשמעותה של הקבלה זו ) מ ב ר  :״דרכו של מקרא״ ,ירושלים ,תשכ״ד ,עמ׳ » 56—55
רוזנצוויג :״נהרים״ ,ירושלים תשכ״א ,עמי  .(15והשווה לכך יהודה ק י ל  :״המשכן ,המקדש
והגן בעדן מקדם״)ב״שנה בשנה״ ,ירושלים ,תשכ״ו ,בעיקר מס׳  238ואילך(.
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תחילה ננסה לעמוד על הדמיון ה ל ש ו נ י בין שתי הפרשיות ,ולאחר מכן נעבור
לדמיונות ה ע נ י נ י י ם שבין סיפורי יוסף למגילת אסתר *.
א.

הדמיון

הלשוני

המדרש עמד כבר על הדמיון הלשוני הבולט שבין סיפורי יוסף ובין מגילת אסתר.
בקטעים רבים עומדים בעלי המדרש על הקבלות שונות שבין שתי הפרשיות .נסתפק
בדוגמה אחת.
״ר׳ יוחנן בשם ר׳ בנימין בר ר׳ לוי :בניה של רחל ניסן שווה וגדולתן שווה.
ניסן שווה —
ה ד .״ ד :״ויהי כדברה אל יוסף י ו ם י ו ם ולא שמע אליה״ )בראשית לט ,י(
ו כ א ן כ ת י ב  :״ויהי באמרם אליו י ו ם ו י ו ם ולא שמע אליהם״ )ג ,ד(.
וגדולתן שווה —
ה ה ״ ד :״ ו י ס ר פרעה א ת ט ב ע ת ו מעל ידו ו י ת ן א ו ת ה על ידי יוסף
ו י ל ב ש אותו בגדי ש ש  . . .וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ו י ק ר א ו
ל פ נ י ו אברך״ )בראשית מא ,מב—מג(.
ו כ א ן כ ת י ב  :״ ו י ס ר המלך א ת ט ב ע ת ו אשר העביר מהמן ו י ת נ ה
למרדכי ...ו נ ת ו ן ה ל ב ו ש והסוס ...ו ק ר א ו ל פ נ י ו  :ככה יעשה לאיש
אשר המלך חפץ ביקרו״ )ו ,ט; ח ,ב() .על פי אסתר רבה ז ומקבילות(.
המדרש — כדרכו תמיד — מעמיד במרכז דבריו את הדמיון ה מ ל ו ל י שבין
שתי הפרשיות .אכן ,דמיון ע נ י נ י אפשר למצוא לעתים קרובות בין שני סיפורים.
אך רק אם נראה בעליל ,שיש הקבלה ל ש ו נ י ת ברורה בין שתי פרשיות ,רק אז נדע,
שהדמיון ה ע נ י נ י הודגש במכוון ״*.
מובן הדבר שרק דמיון בביטויים נדירים ובצירופי לשון שלמים יכול לשמש ראיה
לכך ,שיש משמעות מכוונת להקבלה בין שתי פרשיות.
כך ,למשל ,רבים הם ת י א ו ר י ה ז מ ן המופיעים בשתי הפרשיות :״אחר
הדברים האלה״ )בר׳ מ ,א — אס׳ ב ,א( ,״ויהי ביום השלישי״ )מ ,ז; מב ,יח—ה ,א(.
כן יש חזרה על ה מ ס פ ר י ם שלש )מ ,יג ,יט; מג ,יז—ד ,טז(; שבע )מא ,ב וכו׳ —
א ,י ,יד(; שתים עשרה )מב ,יג—ג ,יג( וכוי .אך כל אלה אינם אופיניים לשתי הפרשיות
האלו בלבד•
•

חלק ניכר מן החומר של הפרק הזה מובא במאמרו של משה ג ן  :״מגילת אסתר באספקלריית
קורות יוסף במצרים״ )תרביץ לא ,ב(.

•״

מבחינה ע נ י נ י ת

בלבד הושוותה המגילה גם לפרשיות אחרות בתנ״ך .דוד פלוםר מראה הקבלה

ענעית בין מגילת אסתר לספר יונה )״מחניים״ נע ,ע׳  .(41—38אך רק ע״י הקבלות לשוניות
אפשר להוכיח,

ש ה כ ת ו ב ע צ מ ו רומז למהות דומה של שני הספרים.

אחרים נסו להשוות את המגילה ,מבחינה ענינית ,לספר דניאל.
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כמו כו אין לבנות את ההקבלה הלשונית על דמיונות סגנוניים בתיאור ה מ ש ת ה
)״ויעש משתה לכל עבדיו״ מ ,כ — ״עשה משתה לכל שריו ועבדיו״ א ,ג וכן ב ,יח(,
בתיאורי ה א ב ל )״ויקרע יעקב שמלותיו וישם שק במתניו״ לז ,לד וכן מד ,יג —
״מקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר״ ד ,א( ,בתיאורי ה י ו פ י )״ויהי יוסף יפה
תואר ויפה מראה״ לט ,ו — ״והנערה יפת תואר וטובת מראה״ ב ,ז( ובתיאורי ח י ב ה
)״וישראל אהב את יוסף מבל בניו״ לז ,ג — ״ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים״ ב,
יז(.
כל הדמיונות הלשוניים האלה כלליים מכדי שיוכלו להוכיח באופן חד־משמעי,
שאכן יש במגילת אסתר שימוש מכוון בלשון ס׳ בראשית.
לעומת זאת יש חשיבות לחזרה על הביטוי שאדם מ ד ב ר א ל מ י ש ה ו י ו ם
י ו ם ו א י ן ש ו מ ע י ם א ל י ו  .ביטוי זה ,המובא על ידי המדרש הנ״ל ,המציין בשני
המקרים עמידה איתנה בנםיון קשה ,איננו מופיע עוד בצירוף זה באף מקום אחר בתנ״ך.
והדבר נכון גם לגבי דברי המדרש בקשר לחזרה על ד ב ר י ה ת י א ו ר ה ר ב י ם של
ה ע ב ר ת ״ מ ל כ ו ת ״ ל מ ש נ ה ל מ ל ך  .וכן יש עוד ביטויים נדירים ,המופיעים
דוקא בשני סיפורים אלה.
מצויות שתי דוגמאות בולטות של ביטויים זהים בתיאורי האבל שבשתי הפרשיות:
ואני כאשר שכלתי שכלתי
)מג ,יד(

וכאשר אבדתי אבדתי
)ד ,טז(

שים לב שבשני המקרים המתוארים מונן אדם )יעקב/אסתר( להקריב את היקר
לו — למען הכלל.
כ י א י ך אעלה אל א ב י . . .
פן א ר א ה ב ר ע א ש ר י מ צ א
)מד ,לד(
את אבי

כ י א י כ כ ה אוכל ו ר א י ת י
ב ר ע ה אשר י מ צ א את ע מ י
)ח ,ו(.

כן מצויים פסוקים ,הקשורים בבחירתה של המלכה החדשה ,בלשון הכתוב בספר
בראשית:
כ י כן י מ ל א ו י מ י החנטים
)נ ,ג(
ו י פ ק ד פ ק י ד י ם על הארץ...
ו י ק ב צ ו את כל אכל השנים
הט ו בו ת...
ו י י ט ב ה ד ב ר ב ע י נ י פרעה.
)מא ,לד—לז(

כ י כ ן י מ ל א ו י מ י מרוקיהן
)ב ,יב(
ו י פ ק ד המלך פ ק י ד י ם בכל
מדינות מלכותו ו י ק ב צ ו את
כל נערה בתולה ט ו ב ת מראה...
וייטב הדבר בעיני המלך
)ב ,ג—ד(.

ע״י שימוש בלשון ספר בראשית הצליחה המגילה לבטא באירוניה ובהחלטיות
את זלזולה באחשורוש וחבר מרעיו.
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שים לב למעמד האשה בממלכת אחשורוש הנובע מן ההקבלות הלשוניות שהבאנו
לעיל ,כגון השימוש בפועל ״קבץ״ לגבי תבואה ונשים.
אכן ,ברורה היא ההקבלה ה ל ש ו נ י ת שבין סיפורי יוסף למגילת אסתר ,ונראה
שברצונה להדגיש את ה ר ע י ו ן המרכזי המאחד את שתי הפרשיות האלה :גם הרחק
מארץ כנען משגיח ה׳ על עמו ישראל — להצילו.
כ.

הדמיון

העניני

מהו הדמיון העניני בין סיפורי יוסף ומגילת אסתר ?
שני הסיפורים ,מקום עלילתם ב א ר ץ נ כ ר י ה  :מצרים ופרס .בשניהם עולים
יחידים מישראל ל ע מ ד ת מ פ ת ח ב מ מ ל כ ת ה ז ר ה  :יוסף ואסתר .תחילת
עלייתם ב א ו נ ס  :יוסף נמכר למצרים ואסתר נלקחת לבית המלך .על המשך
עלייתם מסופר בדרמטיות רבה .בהגיעם לפסגה העליונה של מלכות עוזרים שניהם
ל י ש ר א ל ומושיעים אותו מהשמדה )רעב ,הריגה( .אך גם המושלים הנכריים
נהנים מעזרת יוסף ומרדכי ונצלים )מרעה ומהריגה( .בזכות זו מתבצר כוחו של
היהודי תחת השלטון הזר והוא נעשה מ ש נ ה ל מ ל ך )יוסף ,מרדכי(*.
בשני הסיפורים מתרחשת עלייתם של היהודים בחצר המלכות באופן מקביל
כמעט :שניהם מעוררים את תשומת לב הסביבה ,תחילה ע״י הופעתם החיצונית,
י ו פ י ם ,ולאחר מכן ע״י ח כ מ ת ם ) .יוסף פותר חלומות ,מציע ומבצע תוכניות
כלכליות נועזות; אסתר מוצאת דרך מיוחדת לשכנוע המלך(.
מסופר על צ ר ה ו צ ע ר )יעקב ,מרדכי והעם היהודי( ,ומסתבר ,שמעמדו הרם
של היהודי המורם אינו ניתן לו אלא כדי שיחזק את ידי אחיו הנמצאים בצרה.
בשתי הפרשיות יש ה ת א פ ק ו ת רבה ,הן יוסף הן אסתר אינם מגלים את
ז ה ו ת ם האמיתית המלאה עד הסוף.
בשני הסיפורים נשכח מ ע ש ה ט ו ב לזמן מה :פתרון חלומות השרים ע״י
יוסף והצלת אחשורוש מידי המתנקשים להמיתו .אך על ידי ש י נ ה )חלומות
פרעה( או חוסר ש י נ ה )אחשורוש( נזכרים בנשכחות .בשני המקרים מועלים
שרים בתפקידם — שר האופים ושר המשקים אצל פרעה ,ושני שומרי הסף אצל
אחשורוש.
כעס על שר ותלייתו על עץ הם גורם חשוב באירועי הסיפורים )שר האופים— ,
שומרי הסף ,המן ובנין( «

•

פעילות מקבילה א ו של יוסף מבוצעת במגילת אסתר ע״י מרדכי ואסתר )בעיקר בחלק השני של
המגילה(.

״

המדרש עומד על דמיון זה במלית  :״א״ר חייא בד אבא א״ר יוחנן :הקציף הקב״ה אדון על עבדיו
לעשות רצון צדיק״)מגילה יג ,ע״ב(.
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ובשני המעשים בא שינוי מכריע לאחר מ ש ת ה ר ו ו י מ ת י ח ו ת )אסתר —
המלך — המן; יוסף — המצרים — האחים( ,כשהמוזמנים אינם יודעים מראש מה
יתרחש ,ואילו המזמין )יוסף ,אסתר( מכין את הגילוי ,שיתגלה במקום.
ראינו ,שהסיפורים דומים מבחינת הקו הכללי של המאורעות וכן מבחינת
התרחשויות מסוימות בתוך שרשרת האירועים .אך העיקר הוא ,שבשניהם מתגלה יד ה׳
המדריכה את תולדות עמו ישראל .ההשגחה אינה מתגלית ע״י נס אלא בדרך טבעית.
שניהם — יוסף ואסתר — פועלים כשליחי ה׳ יתברך.
אצל יוסף נאמר בפירוש:
״ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי הא־להים״ )בראשית מה ,ח(.
במגילת אסתר אומר מרדכי לבת דודתו:
״ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ? !״ )ד ,יד( *.
אכן מהותם של שני הסיפורים אחת היא — :גילויי ההשגחה האלקית ״*.

• אמנם אצל יוסף השפעת ההשגחה מורגשת ״בגלוי״ )״שם ה׳ היד ,שגור בפיו׳׳ — רש״י לס ,ג
אך התפיסה של הבנת
על פי תנחומא וישב חי( ,ואצל אסתר השפעת ההשגחה נסתרת )אסתר!(
המאורעות זהה) .עיין בעיון על ״המשמעות הדתית של מגילת אסתר״(.
•• בעדות שונות נהוג להציג בפורים את ״סיפורי יוסף״ .ייתכן שמנהג זה נובע מן הדמיון הרב
שבין שני הסיפורים.
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מגילת אסתר — כהמשך המלחמה בעמלק
התורה מספרת לנו בספר שמות על המלחמה בין ישראל ובין עמלק•
״ויבא עמלק וילחם עם־ישראל ברפידם .ויאמר משה אל־יהושע בחר־לנו אנשים
וצא הלחם בעמלק ,מחר אנכי נצב על־ראש הגבעה ומטה הא־להים בידי .ויעש
יהושע כאשר אמר־לו משה להלחם בעמלק ,ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה.
והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל ,וכאשר יניח ידו וגבר עמלק• וידי משה
כבדים ויקחו־אבן וישימו תחתיו וישב עליה ,ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד
ומזה אחד ,ויהי ידיו אמונה עד־בא השמש .ויחלש יהושע את־עמלק ואת־עמו
לפי חרבי׳ )שמות יז ,ח—יג(.
לאחר תיאור המלחמה בין ישראל לעמלק ברפידים כתוב בתורה גם על מלחמת
ה׳ בעמלק מדור דור.
אך לא רק ה ׳ ל ו ח ם בעמלק מדור לדור ,אלא גם ע ם י ש ר א ל מצווה
ל מ ח ו ת את זכר עמלק ,ככתוב:
״זכר את אשר־עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים .אשר קרך בדרך ויזנב בך
כל־הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא א־להים .והיה בהניח ה׳ א־להיך
לך מכל־איביך מסביב בארץ אשר ה׳ א־להיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את־זכר
עמלק מתחת השמים לא תשכח״ )דברים כה ,יז—יט(.
חוץ מן המפגש בין יהושע לעמלק ,שבעקבותיו צוותה התורה ללחום בעמלק מדור
לדור ,נזכר מפגש שני בין שני העמים ,כאשר שאול מלך ישראל לחם באגג מלך עמלק *.
״ויאמר שמואל אל־שאול אתי שלח ה׳ למשחך למלך על־עמו על־ישראל ועתה
שמע לקול דברי ה׳ .כה אמר ה׳ צבאות פקדתי את אשר־עשה עמלק לישראל אשר־
שם לו בדרך בעלתו ממצרים .עתה לך והכיתה את־עמלק והחרמתם את־כל־אשר־
לו ולא תחמל עליו והמתה מאיש עד־אשה מעלל ועד־יונק משור ועד־שה מגמל
ועד־חמור .וישמע שאול את־העם ויפקדם בטלאים מאתים אלף רגלי ועשרת
אלפים את־איש יהודה .ויבא שאול עד־עיר עמלק וירב בנחל .ויאמר שאול אל־
הקיני לכו סרו רדו מתוך עמלקי פן־אספך עמו ואתה עשיתה חסד עם־כל־בני
•

גם שלא בקשר למפגשים צבאיים ולדין מחיית זכרו מוזכר עמלק בתנ״ך לעתים — בקשר לתיאור
ייחוסן של משפחות העמים )בראשית ל ו ; דברי הימים א׳ א( ,בקשר לתיאור כיבוש הארץ )במדבר
יג ,כט( והתגבשות ישראל בימי השופטים )שופטים ג ,ה ,ו ,ז ,י( ועוד .אך במקומות אלה לא מדובר
על היחסים ה מ י ו ח ד י ם שבין ישראל לעמלק.
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ישראל בעלותם ממצרים ויסר קיגי מתוך עמלק .ויך שאול את־עמלק מחוילה
בואך שור אשר על־פני מצרים• ויתפש את־אגג מלך־עמלק חי ואת־כל־העם
החרים לפי־חרב :ויחמל שאול והעם על־אגג ועל־מיטב הצאן והבקר והמשנים
ועל־הכרים ועל־כל־הטוב ולא אבו החרימם וכל־המלאכה נמבזה ונמס אתה
החרימו:״ )שמואל א׳ טו ,א—ט> *.
שאול אינו מקיים את ציווי הי:
אין הוא משמיד את כל הרכוש העמלקי ואינו הורג את מלכם ,דבר שנעשה לאחר
מכן ע״י שמואל הנביא.
המלחמה בין עמלק וישראל ,שתחילתה בתורה והמשכה בנביאים ,נמשכת גם
בכתובים — במגילת אסתר .בדרכים שונות מעמידה אותנו המגילה על כך ,שאכן אין
לפנינו מאבק מ ק ר י ־ א י שי בין המן למרדכי ,אלא המשך מאבק ע ק ר ו ג י 
ל א ו מ י בין עמלק לבין ישראל.
מצויים רמזים לשוניים במגילה המדגישיס ,שמגילת אסתר ממשיכה את המאבק
בעמלק ,שהופסק בימי שאול המלך.
א .אין המגילה מסתפקת בציון שם מרדכי ,אלא מוסיפה לו לעתים קרובות את
התואר ה י ה ו ד י  ,דהיינו ה מ י י צ ג את היהודים .וכן מוסיפים לשם המן
את הכינוי ה א ג ג י  ,דהיינו ה מ י י צ ג את עמלק .מרדכי היהודי ,שאיננו
משתחווה להמן ,מ י י צ ג א ת ע ם הי .המן האגגי ,המבקש להשמיד את
עם ישראל ,הוא נ צ י ג ע מ ל ק * * .
ב .בפקודתו של המן שנמסרה בשם המלך נאמר :״להרג ולאבד את כל היהודים,
מנער ועד זקן ,טף ונשים ביום אחד...״ )ג ,יג( .כבר המדרש הרגיש ,שפסוק
זה מזכיר את דברי שמואל לשאול בקשר להשמדת עמלק :״והמתה מאיש
עד אשה ,מעולל ועד יונק״ )שמואל א׳ טו ,ג( ומוסיף ,שאכן ״הקב״ה הקדים
לו ממה שעתיד לעשות״)פסיקתא רבתי פ׳ יג ,נה.(:
ג.

•

לפי המצווה בתורה יש למחות את זכר עמלק כולו .בדבריו אל המלך שאול
מדגיש שמואל ,שצווי זה כולל גם החרמת הרכוש :״עתה לך והכיתה את
עמלק ,והחרמתם את כל אשר לו ,ולא תחמול עליו״ )שמואל א׳ טו ,ג(.
בניגוד לשאול ,שלא קיים צו זה ,מודגש במגילת אסתר ,שמרדכי וחבריו

מד אברהם זלקין העיר לי ,שמסתבר מן הכתוב ,כי דוקא בימי שאול ,שעליו נאמר ״וילחם
בכל

א ו י ב י ו ״ )שמואל א׳ יד» ,ז( ,הגיעה השעה לקיים את מצות מחיית עמלק ,שעל מועדה

נאמר ״והיה םהניח יי׳ א־לד׳יך לך מ כ ל א ו י ב י ך
״

מ ס ב י ב  . . .״ )דברים כה ,יט(.

זו תופעה החוזרת ונשנית בתנ״ך :אדם הנקרא בתוספת כינוי — הרי סימן הוא לחשיבות הכינוי.
״יצחק

ב נ ו ״ נאמר תמיד בפרשת עקידת יצחק;

״רות

ה מ ו א ב י ה ״ נקראת היא במגילת

רות .אכן גם שם זאת הבעיה של ה ב ן ושל ה מ ו א ב י ה ולא רק ענין אישי גרידא.
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סביב

לא נהנו מרכושם של בני עמלק .אמנם ,המלך מרשה ליהודים בפירוש להגות
מן השלל :״ושללם לבת״ )ח ,יא( ,אך היהודים נמנעו מכך .שלש פעמים
נזכר לשם הדגשה ,כי ״ובבזה לא שלחו את ידם״ )ט ,י; טו; טז(.
ד .מצות מחיית עמלק קיימת לדורות ,״מדד דר״ )שמות יז ,טז( .וגם זכר מעשה
המגילה הדנה במחיית עמלק הלכה למעשה נזכר ״בכל דור ודור״ )ט ,כח(.
הציווי של ״ ז כ ו ר את אשר עשה לך עמלק״ )דברים כה ,יז( מוצא ביטוי
גם בזכירת ימים הפורים ״והימים האלה נ ז כ ר י ם ונעשים  . . .ו ז כ ר ם לא
יסוף מזרעם״ )ט ,כח(.
ה .הכתוב במגילה מדגיש ,שמרדכי הוא ״בן קיש איש ימיני״ )ב ,ה( ,מצאצאי
שאול בן קיש איש ימיני )שמואל א׳ ט ,א( .אך הניגוד ביניהם בולט :שאול,
שחמל על עמלק ,חייב לוותר על המלוכה ,ובמותו שדד אותו נער עמלקי
)שמואל ב׳ א ,י( .אך מרדכי ,שלא חמל על עמלק ,נעשה משנה למלך —
ובגללו מת המן האגגי צורר היהודים.
המדרש הרגיש בהקבלה הפוכה ומעניינת זו ,שבין מעשה שאול וגורלו ולבין
מעשה מרדכי וגורלו .להקבלות העניניות שהזכרנו הוא מוסיף חיזוק לשוני:
״בלשון הזה ניטלה המלכות מזקינה שאול ,דכתיב :׳ ו נ ת נ ה ל ר ע ך
ה ט ו ב מ מ ך ׳ )שמואל א׳ טו ,כח( ובו בלשון חזרה המלכות לבת־בן־בנו
אסתר שנאמר :׳ומלכותה י ת ן המלך ל ר ע ו ת ה ה ט ו ב ה מ מ נ ה ׳ ״
)מדרש אבא גוריון סוף פ׳ א(.
מכל האמור יוצא ,שמגילת אסתר מתארת את המשכו של המאבק ההיסטורי בין
עם ישראל ועמלק.
*

«

#

במשך הדורות נהפך עמלק ל ס מ ל של צוררי ישראל .וכך התחילו לראות גם
בדברי המגילה על שנאת המן את מרדכי ביטוי לשנאת צוררי ישראל בכל הדורות.
שונאי ישראל )ובמגילה :המן( מצדיקים את שנאתם אל העם היהודי בדרכים
שונות:
הם מדגישים את ה ש ו נ י של עם ישראל מכל העמים:
״ישנו עם אחד מפזר ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותן• ו ד ת י ה ם שנות
מכל עם ואת ד ת י ה מ ל ך אינם עושים ולמלד אין שוה להניחם״ )ג ,ח(.
»עם ישראל שונה מן העמיס שבתוכם הוא חי .משום כך הוא סכנה לסביבתו ,כי
נאמנותו למדינת מגוריו כביכול מפקפקת .אד הגורם האמיתי לשנאת המן
)ולשנאתם של רבים מצודרי ישראל( הוא הגורם ה א י ש י :
״וירא המן כי אין מרדכי כרע ומשתחווה ל ו וימלא המן חמה״ )ג ,ה(.
/

מעשי היחיד מיוחסים לכלל — ובגלל היחיד נעעגש הכלל ,כפי שכתוב במגילה
בפירוש:
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״ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי ל ב ד ו  ,כי הגידו לו את ע ם מרדכי ,ויבקש
המן להשמיד את כל היהודים ,אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי״* )ג ,ו(.
המן ,שונא היהודים ,םזשכנע ,את אנשי סביבתו שיש להשמיד את היהודים
באמצעות גורם נוסף ,והוא — הגורם ה כ ל כ ל י :
״אם על המלך טוב יכתב לאבדם; ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עשי
המלאכה להביא אל גנזי המלך״)ג ,ט(.
כדאי למלך להסכים להשמדת היהודים — וגם טוב לעם הפשוט להשתתף בפרעות,
כי ״ושללם לבת״ )ג ,יג(.
 . ,האגדה מרחיבה את הרעיון ,שיחסו של המן לעם ישראל הוא סמלי ליחסם של
צוררי היהודים בכלל אל עם ישראל .בעלי האגדה שמים בפיו של המן מכל הטענות
שהושמעו נגד היהודים בכל הדורות *י.
בפיוטים ובשירים רבים תואר המן האגגי כסמל לשונאי ישראל .השיר הידוע
מכולם הוא הבית הרביעי שב״מעוז צור״ ,שיר בו מדובר על שונאי ישראל בכל דור ודור:
לשון המגילה ותוכנה משתקפים בחרתים אלה:
המן האגגי בקש לכרות את קומת הברוש )למרדכי ,לפי ישעי׳ נה ,יג בהתאם
להסבר במגילה י ,ע״ב( ,אך ,משום מידה כנגד מידה ,הושבתה גאוותו )שדרשה
שמרדכי ישתחווה לו ויכופף קומתו לפניו(.
את ראש מרדכי — ״ראש ימיני״ — נשא ה׳ )במקום שיהיה מושפל לפני המן(,
ואת זכרו של המן מחה ,ע״י השמדה והחרמה מוחלטת.
אכן מגילת אסתר היא מלחמה בעמלק ,ועל כן היא גם תחילת בשורת הגאולה!

•

מקורות רבים רואים במעשה המן שנאת נקם על מעשי בני ישראל לעמלק )יוסיפום ,קדמוניות,
יא ,ה וכוי(.
השווה בענין זה את המדרש לכתובים בפרק ג׳ )מגילה יג ע״ב( .במיוחד כדאי לציין גם את אגרת
המן אל עמי פרס ומדי )אסתר רבה ז ,יז ,ומקבילות( .שם מתאר המן אירועים מתולדות ישראל
תוך סילופים ומאשים את העם היהודי במעשים רעים נגד העמים.
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המשמעות הדתית של מגילת א ס ת ר
כפי שראינו לעיל ,מתארת מגילת אסתר את ההווי בחצרו של המלך אחשורוש.
במרכזה עומד המלך )הנזכר ,כאמור ,בעשרת פרקי המגילה יותר מ־ 190פעם( והדבר
מדגיש את כוחו הרב .בניגוד לכך אין המגילה מזכירה כלל את מלך מלכי המלכים*.
אך למעשה מתארת המגילה את המלך ״הכול־יכול״ ב א פ ס י ו ת ו  ,כאדם
ש ל מ ע ש ה איננו עצמאי ואיננו עושה דבר חשוב על דעת עצמו .מתוך תיאור זה
מסתבר לנו ,שכנראה מלך אחר עומד מאחורי האירועים ומכוון את ההתרחשויות.
השפעתו של הקב״ה מובלטת דווקא ע״י הסתרתו• המגילה מצליחה להמחיש את
רעיון ההשגחה ,אע״פ שהמשגיח איננו נזכר בה כלל!
אף על פי ששם ה׳ לא נזכר במגילת אסתר — נוכחותו יתברך מורגשת ,וכל
האירועים נתפסים כנס נסתר.
י

במגילה מצויות דוגמאות המראות ,שלמעשה אין המלך מחליט דבר — יועציו
עושים זאת במקומו:
שואל

המלך
כדברם:
״ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים ...כדת מה לעשות במלכה ושתי ,על אשר
לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים״ )א ,יג—טו(.
״ויעש המלך כדבר ממוכן״ )א ,כא(.
ה מ ל ך מ ק ב ל א ת ע צ ת נ ע ר י ו בדבר ״מכרז״ לבחירת מלכה חדשה:
״ויאמרו נערי המלך משרתיו :יבקשו למלך גערות בתולות טובות מראה״ )ב ,ב(.
ה מ ל ך מ ס כ י ם ל ג ז י ר ת ה מ ן בלי לברר את הענין:
״ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתא האגגי צרר היהודים.
ויאמר המלך לחמן :הכסף נתון ל ך והעם לעשות בו כ ט ו ב ב ע י נ י ך ״
)ג ,י—יא(.
ה מ ל ך ש ו א ל א ת ה מ ן  ,מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו:
״ויבוא המן ויאמר לו המלך :מד .לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ז״ )ו ,ו(.
ו ה מ ל ך גם מ ק ב ל את עצת המן ב מ ל ו א ה :
•

בעצת

יועציו,

מה לעשות במלכה ושתי,

ועושה

אמנם ניתנו סיבות רבות להעדר שם ה׳ במגילה )•והשווה לכך את הערה בסוף העיון הראשון( .אך
הסיבה הפנימית הנזכרת נראת לנו כמשכנעת ביותר.
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״ויאמר המלך להמן :מהר קח את הלבוש ואת הסוס כ א ש ר ד ב ר ת ועשה כן
למרדכי היהודי היושב בשער המלך .אל תפל דבר מ כ ל א ש ר ד ב ר ת ! ״ )ו ,י(.
המלך מ ע נ י ש את המן ב ע ק ב ו ת דברי ח ר ב ו נ ה :
״ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך :גם הנה העץ אשר עשה המן
למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן גבה חמשים אמה .ויאמר המלך:
תלהו עליו״ )ז ,ט(.
על

היהודים

מבלי

אין ה מ ל ך מ ע ב י ר את רוע ה ג ז י ר ה
ש י ת ב ק ש ל כ ך ע״ י א ם ת ר ה מ ל כ ה :
״ותסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבר ותתחנן לו להעביר את
רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים״ )ח ,ג(.
ה מ ל ך אף מ ש א י ר א ת ב י צ ו ע ה ע ב ר ת ה ג ז י ר ה ב י ד י א ח ר י ם :
״ואתם כתבו על היהודים כ ט ו ב ב ע י נ י כ ם בשם המלך...״ )ח ,ח(.
ה מ ל ך מ ס כ י ם ג ם ל ה א ר י ך א ת ה מ ל ח מ ה ב ש ו ש ן  ,ביום נוסף,
לפי עצת אסתר:
״ותאמר אסתר :אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות
כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ .ויאמר המלך ל ה ע ש ו ת כ ן !  . . .״
)ט ,יג—יד(.
המלך הוא ,כפי שראינו ,כאילו כל־יכול ,אך למעשה הוא נתון לחסדי יועציו.
אנשים עולים ויורדים ,וגזרות נגזרות ,ואחרות ,המכחישות את הראשונות ,באות במקומן.
אך תחום פעולתו של המלך מצומצם ביותר *.
הפעולות ,שעליהן מחליט המלך בעצמו ,קשורות עפ״י רוב ל מ ש ת א ו ת  ,ל כ ס ף
ולנשים.
המלך מזמין למשתה:
״בשנת שלש למלכו ע ש ה מ ש ת ה לכל שריו ועבדיו ...בהראתו את עשר
כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו שמונים ומאת יום .וכמלאת הימים האלה
ע ש ה ה מ ל ך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת
ימים בחצר גנת ביתן המלך״ )א ,ג—ה(.
״ ו י ע ש ה מ ל ך משתה גדול לכל שריו ועבדיו ,את משתה אסתר...״ )ב ,יח(.

•

יש אירוניה בדבר ,שהמלך הכל יכול ואנשיו מפחדים מבוחן של נשים שתבזגה את בעליהן בושתי
המלכה! )א ,טז—כא( .פחד זה מראה את חולשתם האמיתית.
בהקשר זה כדאי לשים לב לכך ,מה רבה היתה ההשפעה של הנשים בחצר המלך .לא רק אסתר
משנה את פני הדברים אלא גם זרש ,אשתו של המן ,״פעילה״ מאד .היא המציעה לעשות עץ לתלית
מרדכי )ה ,יד( והיא גם מרגישה מראש בנפילתו של בעלה )ו ,יג>.
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ו ה מ ל ך ד ו ר ש מס:
״וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואיי הים״)י ,א(.
המלך קורא לושתי:
ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר ...להביא את ושתי המלכה לפני המלך
וכתרמלכות...״)א ,י—יא(.
והמלך בוחר באסתר:
״ויאהב המלך $ת אסתר מכל הנשים ...וישם כתר מלכות בראשה וימליכה
תחת ושתי״ )ב ,יז(.
הבא דוגמאות נוספות ל״פעילותו״ של המלך.
בעניני ניהול המדינה מתערב המלך מעט מאד ,ואין גורל המדינה ,המופקד בידיו,
מתנהל לפי שקול דעתו.
המלך עושה מעט מאד בניהול עניני המרעה:
הוא מסתפק בבחירת יועציו )המן ומרדכי — ג ,א; ח ,ב( ואליהם הוא מעביר
את טבעתו לחתימה על מסמכים כטוב בעיניהם )ג ,י; ח ,ח( .בעזרת שרביטו הוא
גם קובע ,מי יגש אליו.
הבא עוד דוגמאות ל״ניהול״ המדינה ע״י המלך.
בניגוד למלך הסביל — פעיל הקב״ה ,אף כי בנסתר .אויבי ה׳ יורדים מבימת
ההיסטוריה ,ועם ה׳ ניצל!
המגילה מדגישה את נוכחות ה׳ הנסתרת ומאפשרת לנו לחוש אותה.
מרדכי אינו משתחווה .והנימוק לכך אינו מוזכר ,אף על פי שעבדי המלך שואלים
את מרדכי בפירוש כל יום :׳מדוע אתה עובר את מצות המלך ?׳ )ג ,ג(.
אבל הנימוק מובן מאליו — יראת מרדכי את ה׳ .אכן לאנשים לא ישתחווה.
״ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה״ )ג ,ג(.
״כי אין מרדכי כרע ומשתחווה ל ו  . . .ויבקש המן להשמיד את כל ה י ה ו ד י ם...״
)ג ,ה—ו(.
מרדכי רומז לאסתר ,שהיא נשלחה לתפקידה ע״י ההשגחה:
״כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחד —
ואת ובית אביך תאבדו! ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות?! )ד ,יד(.
אסתר מבקשת שבני עמה יצומו:
״לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו
שלשת ימים — לילה ויום .גם אני ונערותי אצום כן!...״ )ג ,טז(.
והגוים מכירים את כוחם של היהודים ,עם ה׳.
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״אם מזרע היהודים מרדכי ,אשר החילות לנפל לפניו ,לא תוכל לו — כי
נפול תפול לפניו״ )ו ,יג(.
״ורבים מעמי הארץ מתיהדים״)ח ,יז(.
וימי פורים נעשו ימי משתה ושמחה ,משלוח מנות ומתנות לאביונים ,זכר למאורעות
שהתרחשו בעזרת הי ,אחרי שזעקו אליו ונענו:
״ויזעק זעקה גדולה ומרה״ )ד ,א; וכן ד ,יז(.
״לקיים את ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר
המלכה ,וכאשר קימו על נפשם ועל זרעם — דברי הצומות וזעקתם״ )ט ,לא( *.
הזעקה שבתג״ך מכוונת אל ה׳ )השווה למשל שמות ב ,כג :״ויזעקו — ותעל
שועתם אל הא־להים מן העבודה״( .גם הצום מכוון ע״פ רוב אל ה׳ )השווה יואל
ב ,יב ועוד(.
המלך אחשורוש אינו מכוון את דרכי ע מ ו — בעיקר הוא מושפע ואינו משפיע.
אך מלך מלכי המלכים משגיח על ע מ ו באופן נסתר ומכוון תולדותיהם .האירועים
הבודדים הרבים ,שכל אחד מהן מובן לנו בפני עצמו ,מקבלים משמעות רבה ,כשהם
מצטרפים למסכת אחת ומגלים את ידו החזקה של הקב״ה ,המדריכה את עמו ישראל
באהבה **.
אכן יש ב מ ג י ל ת א ס ת ר שתי שרשרות של סיבתיות למתרחש בה :מצד
א ח ד — הסיבה ה י ש י ר ה לכל דבר .הנפשות הפועלות במגילה ,כגון המן ,אחשורוש,
חרבונה וכו׳ מבצעות את הפעולות .אך מצד ש נ י יש סיבה פנימית יותר לכל דבר:
השגחתו של ד.׳ .אכן יש שתי שכבות במגילת אסתר — ב ש כ ב ה א ׳ רואים את
ה א י ר ו ע י ם הבודדים ואת מפעיליהם האנושיים של הנפשות הפועלות ,ואילו ב ש כ ב ה
ב ׳ חשים את המשמעות של כ ל ל ה א י ר ו ע י ם ואת מפעילה — הקב״ה בכבודו
ובעצמו .דוקא בגלל ההדגשה היתירה של השכבה הראשונה מרגישים את אפסיותה —
ולעומת זאת חשים היטב את השכבה השניה שאינה נזכרת אלא ברמז בלבד ***.
״

בכל התיאורים החיצוניים של קורות מרדכי ואסתר מוזכר שם ד,׳ שוב ושוב .עיין למשל בתרגומים
וב״קדמוניות היהודים״ ליוספוס פלביום )יא ,ו( .וישנם מפרשים שבקשו למצוא רמז לה׳ אף במגילה
עצמה  :בביטוי ״מקום״ שהוא מתארי השי״ת או בביטוי ״המלך״ בפסוקים אחדים כגון ט ,כה.

•• כדי לעמוד על הקו המרכזי מאחורי האירועים הבודדים במגילה ,אפשר לשרטט את העליות והירידות
במגילה בשלוש תמונות .בחלק הראשון — עליית המן וירידת היהודים )פרק ג ,ד( .בחלק השני —
אין עדיין הכרעה )פרק ה ,ו ,ז עד פסוק ד ,(.ואילו בחלק השלישי — עולים היהודיס ובית המן יורד
)עד סוף פרק י( .הדבר מוצע בחיבורו של ח״צ אנוך ״מגילת אסתר״.
בקשר

ל ה ד ר ג ה שבירידה הזמנית של עם ישראל ובעלייתו לאחר מכן כדאי להזכיר את דברי

המדרש  :למה דומה אסתר לאילת השחר )תהלים כב ,א( :כמו זו בא תחילה קמעה קמעה עד שמופיעה
בכל אורה — כך הגאולה במגילת אסתר ,תחילתה נצוצות גאולה עד ל״ליהודים היתר .אורה״)ח ,טז(
— )שוחר טוב לתהלים כב ,ע׳ צ״ד(.
״ • את שני המישורים האלה תאר באופן כללי יחזקאל קויפמן בספרו ״תולדות האמונה הישראלית״
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אכז זוהי התפיסה הדתית של התג״ד :האדם פועל מתוך בחירה חופשית ,ומעשיו
מובנים — אך למעשה הוא מבצע מה שעלה במחשבת הא־להים ,סיבת כל הסיבות.
ב כ ל ה ת נ ״ ך כולו מודגשת הסיבתיות הכפולה שבהיסטוריה .האדם פועל לפי
רצונו — אך למעשה ה׳ פועל באמצעותו *.
מצויות דוגמאותדבות בתנ׳׳ך לסיבתיות כפולה זו:
יוסף הורד מצרימה באשמת אחיו — אד הוא רואה בכד את יד ה׳:
״ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלקים״ )בראשית מח ,ח(.
״ואתם חשבתם עלי דעה — אלקים חשבה לטבה...״ )בראשית נ ,כ(.
ה׳ ,בעזרת רוח קדים ,שם את הים לחרבה:
״ויט משה את ידו על חים ויולד ה׳ את הים ב ר ו ח ק ד י ם ע ז ה כל הלילה.
וישם את הים לחרבה ,ויבקעו המים״) .שמות יד ,כא(.
הבא דוגמאות מספרים ע ת י ם בתנ״ך לסבתיות הכפולה הזו.

ראינו בעיונינו ,שמגילת אסתר מתארת את האווירה הנכרית בממלכת פרס ומדי
)עיון א ( ,את ההווי המיוחד בחצר המלד )עיון בי( ,בה יש כביכול מובן טבעי לכל
האירועים )עיון ג׳(• אד דוקא העיון המעמיק בלשון התיאורים האלה מראה לנו ,שהמגילה
מנסה להדגיש ,כי אף בעולם זר וגלותי זה יש כח העומד מאחורי המאורעות — והוא
אותו הכה שהושיע את ישראל גם בגלות אחרת )עיון ד׳( .אכן הקב״ה מציל את ישראל
מידי אויביו בכל דור ודור )עיון ה׳( .ואף אם נוכחותו של ה׳ נסתרת — הרי הוא משגיח
על עמו ישראל לעדי עד )עיון ר(.
,

ומכאן שאף מגילת אסתר ,ש א י נ ה מזכירה את שם ה׳ בפירוש אפילו פעם
אחת ,היא נותנת ביטוי עליון להשגחתו של הקב״ה על עמו ישראל!

)חלק ח׳ עמי  445ואילך( ,וכן כתב עליה דברים מפורטים צבי זינגר,, :משמעותו ד,דתית של חנ
הפורים״ )מחניים מ״ג ע׳  34ואילך(.
•

סיבתיות כפולה זו תוארה במאמרו של יהודה אליצור :״הרהורים על ההגות ההיסטורית של המקרא״
)דעות כ  :אמנה ב( ובדברי יהודה קיל  :״על היסטוריה והגות במקרא״ )ניב המדרשיה ,חורף
תשכ״ד(.
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דינים ומנהגים של פורים שמקורם במגילת א ס ת ר .
א .מ צ ו ו ת ה ח ג
יש בפורים שבע מצוות דרבנן ,וכל אחת מהן היא חיוב הלכתי גמור .נוסף לאלה
יש מנהגים שונים ,שהתקבלו על העם במשך השנים.
שבע המצוות הקבועות הן:
א( קריאת המגילה
ב( משלוח מנות איש לרעהו
ג( מתנות לאביונים
ד( קריאת התורה
ה( ״על הנסים״ בתפילה ובברכת המזון
ו( סעודת פורים — משתה ושמחה
ז( איסור תענית והספד.
א( קריאת המגילה
מגילת אסתר היא היחידה בין חמש המגילות שמברכים על קריאתה לפניה וגם
ל א ח ר י ה  .ולא עוד אלא אפילו י ח י ד הקורא בה כדי לצאת ידי חובה חייב לברך
לפניה .החובה לקרוא את המגילה בפורים נזכרת כבר במשגה במסכת מגילה )א ,א(.
בתלמוד הבבלי והירושלמי למסכת זו מרחיבים את הדיון בכל הדינים הקשורים לקריאת
מגילה .שם גם קובע ר׳ יהושע בן לוי :״חייב אדם לקרא את המגילה בלילה ולשנותה
ביום״ )בבלי מגילה ד ,ע״א( .את החשיבות הרבה שיחסו חז״ל לקריאת המגילה רואים
בעובדא ,שבמסכת מגילה — הנקראת על שמה של מגילת אסתר — דנים בדיני הקריאה
על כל דקדוקיהם ופרטיהם.
מצות קריאת מגילה כה חשובה וחביבה עד ש־
״מבטלין תלמוד תורה לשמוע קריאת מגילה ,קל וחומר לשאר מצוות של תורה,
שכולן נדחים מפני מקרא מגילה״ )שולחן ערוך ,אורח חיים ,תרפ״ז(.
•

פרק זה דן רק במצוות המחייבות ובמנהגים נפוצים והוא מבוסס בחלקו על דברי הרב ש .י .זווין
בספרו ״מועדים בהלכה״ )פרק ״חובת היום״( .לגבי פרטי הדינים כדאי ללמוד את המקורות של תורה
שבע״פ ,מן המסכת העוסקת בנושא זה — מסכת מגילה — ועד לסיכום אחרון של הדינים ב״חיי
אדם״ .ספרו של הרב יוסף היינמן :״שערים במשנה — ר׳׳ה ,תענית ,מגילה״ )ירושלים ,תשכ״ב(
הוא עזר רב בלימוד מסכת מגילה.
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היסוד למצות קריאת המגילה מצוי במגילת אסתר עצמה
״והימים האלה נ ז כ ר י ם ונעשים בבל דור ודור...״ )אסתר ט ,כח(.
ורש״י מעיר למקום הזה :״נזכרים — בקריאת מגילה״.
המגילה נקראת בפורים ,דהיינו בי״ד או בט״ו באדר.
כבר במגילה נרמז ,שאין תאריך אחיד לפורים:
״לקיים את ימי הפורים האלה ב ז מ נ י ם ״ )ט ,לא( זמנים הרבה תקנו להם.
המגילה מפרשת את שני התאריכים:
י ״ ד ב א ד ר  :״על כן היהודים הפרזים הישבים בערי הפרזות עשים את יום
ארבע עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלח מנות איש לרעהו״ )ט ,יט(.
ט ״ ו ב א ד ר  :״והיהודים אשר בשושן נקהלו בשלושה עשר בו ובארבעה עשר
בו — ונוח בחמשה עשר בו; ועשה א ת ו יום משתה ושמחה״ )ט ,יח(.
הסבר מפני מה נקבעו שני ימי פורים.
המגילה נקראת בט״ו לא רק בשושן הבירה )שושן פורים!( אלא גם בערים
נוספות:
״כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט״ו...״ )מגילה א ,א(.
שני נימוקים שונים נתנו לכך ,שדוקא ערים מוקפות חומה מימי יהושע בן נון
)ולא מימי אחשורוש!( יקראו את המגילה בט״ו באדר.
״כתיב הכא :יעל כן היהודים הפרזים׳ )ט ,יט( וכתיב התם :׳לבד מערי הפרזי׳
)דברים ג ,ה( — מה להלן מוקפת חומה מימי יהושע בן נון ,אף כאן מוקפת חומה
מימי יהושע בן נון״ )מגילה ב ,ע״ב מובא גם בירושלמי מגילה א ,א(.
״ר׳ סימון בשם ר׳ יהושע בן לוי :חלקו כבוד לארץ ישראל שהיתה חרבה באותן
הימים ותלו אותה מימות יהושע בן נון״)ירושלמי מגילה א ,א(.
נסה לעמוד על ההבדל שבין שני נימוקים אלה .שים לב כי הראשון תולה את
הדבר מצד הפורמלי והשני בטעם רעיוני.
במו ברוב ההלכות משלימים שני ההסברים זה את זה — לכל דין יש יסוד
פורמלי ויסוד רעיוני .ואכן ,במיוחד בקשר למגילה זו ,שכל תוכנה קשור בגלות ,בקשו
חז״ל לתת כבוד לארץ ישראל ,שהיתה שוממה באותם הימים .קבעו איפוא שהערים
שהיו מוקפות חומה בימות יהושע בן נון יעשו פורים בט״ו באדר ,וכך עושים גם בירושלים
עיר הקודש ת״ו.
קריאת המגילה קשורה למנהגים רבים שמקורם — במגילה!
41

״מנהג כל ישראל שהקורא פושט כל המגילה ואינו מניחה כרוכה אלא כופל אותה
דף על דף כאגרת...״ )חיי אדם ,הל׳ מגילה קנה ,כג(:
שכן המגילה נקראת ״אגרת״)ט ,כו ,כט(.
״וגם המנהג שהקהל אומרים ד׳ פסוקי גאולה בקול רם״ )חיי אדם הל׳ מגילה
קגה ,כג(.
״איש יהודי היה בשושן הבירה...״ )ב ,ה(.
״ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות...״ )ח ,טו(.
״ליהודים היתד ,אורה ושמחה...״ )ח ,טז(.
״כי מרדכי היהודי משנה למלך...״ )י ,ג(.
נוהגים לקרוא פסוקים אחדים בניגון מגילת איכה:
״׳וכלים מכלים שונים׳ )א ,ז( — הביא כליו וכלי בית המקדש״ )אסתר רבה ב(.
״אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה ,עם יכניה מלך יהודה ,אשר הגלה
נבוכדנצר מלך בבל )ב ,י( — גם פסוק זה קשור לחורבן הבית ולגלות בבל*.
נעהג נפוץ בכל עדות ישראל הוא ״להכות את המן״ בשעה שקוראים במגילה
את שמו.
רמז למנהג בפסוקים מן התורה:
״ מ ח ה א מ ח ה א ת ז כ ר ע מ ל ק ״ )שמות יז ,יד(,
״ ת מ ח ה את זכר עמלק״ )דברים כה ,יט(,
ולמחות פירושו גם להביע מחאה!
על אותו פסוק מבוסם גם מנהג אחר — מהו ?
״עוד כתבו שנהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים או לכתוב שם המן
עליהם ולהכותן זה על זה ,כ ד י ש י מ ח ה ש מ ו — על דרך ׳מחה תמחה את
זכר עמלק׳ )דברים כה ,יט( ׳ושם רשעים ירקב׳ )משלי י ,ז( .ומזה נשתרבב
המנהג שמכים המן כשקורים המגילה בבית הכנסת״ )אבודרהם(.
ומוסיף על זה הדמ״א ,ס׳ תר״ץ סעיף יז — ואין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו,
כי לא לחינם הוקבעו.

•

כדאי לשים לב לכך ,שאין אצלנו שמחה שלמה מאז שחרב ביהמ״ק .מכאן גם זזמנהג של שבירת
כוס בשעת חופה וקדושין והשארת אמה בלתי מסוידת בקיר הבית.
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ב( משלוח מנות איש לרעהו
אף מקורה של מצוה זו מצוי במגילה:
״ ...ומשלוח מנות איש לרעהו...״ )ט ,כב( **.
רצוי לשלש את המנות באמצעות שליח:
״...ומשלוח

מנות...״

ויש לתת דוקא'שתי מנות )לפחות( לאדם אחד:
״  . . .מ נ ו ת איש ל ד ע ה ו...״
ג( מתנות לאביונים
גם המקור למצור! זו מצוי במגילה:
״ ...ומתנות לאביונים״ )ט ,כב(.
•־יש לתת לפחות שתי מתנות לשני עניים:
״ומתנות

לאביונים״.

ד( קריאת התודה
בפורים קוראים בשמות יח ,א—טז:
שם מדובר על המלחמה בעמלק — שהרי גם המן האגגי מזרע עמלק היה.
ה( על הנפיפ כתפילה וכברכת המזון
במגילה נרמז ,שיש לזכור ולהזכיר את מאורעות פורים:
״והימים האלה נ ז כ ר י ם ונעשים בכל דור ודור...״ )ט ,בח(.
נסים לב להזכרת מ ע י ן
בתוספתא ברכות ג ,יב־יד.

ה מ א ו ר ע בתפילת העמידה ובברכת המזון ,שמקורה

ו( פעודת פוריפ — משתה ושמחה
גס היסוד למצווה זו כתוב במגילה עצמה:

••

בחרנו תמיד בפרק ט ,פסוק כב בדיון על דיני פורים ,אע״פ שמשלוח מנות ,מתנות לאביונים ובו׳
כבר נזכרים בט ,ים ,וזאת מכיוון ששם מדובר בפורים לשעתו ,ואילו בם ,כב על פורים לדורות.
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״ ...לעשות אותם ימי משתה ושמחה...״ )ט ,כב(.
אכן יש למשתה משמעות מיוחדת במגילת אסתר ,כפי שכותב אבודרהם:
״ואם תאמר ,היאך חייבו חכמים להשתכר בפורים ,והלא בכמה מקומות בתורה
מזכיר שהוא מכשול גדול השכרות ,כמו נח ולוט? ויש לומר ,מפני שכל הנסים
שנעשו לישראל ע״י אחשורוש היו על ידי משתה״.
כל הדברים החשובים שאירעו במגילה התרחשו בשעת משתה:
ו ש ת י נ ט ר ד ה מן ה מ ל כ ו ת על ידי משתה;
אסתר באה תחת ושתי במשתה:
ה מ ן נ פ ל ע״ י מ ש ת ה .
יש ר ש לכך שבשעת המשתה מסבה כל המשפחה יחד:
״והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור ,מ ש פ ח ה ו מ ש פ ח ה  . . .״ )ט ,כה(.
וכן כותב דש״י לפסוק זה:
״מתאספים יחד ואוכלים ושותין יחד ,וכך קבלו עליהם שימי הפורים לא יעברו״.
במגילה מודגש ,ש ה פ י ר ו ד בתוך עם ישראל הוא לרעתם:
״ויאמר המן למלך אחשורוש :ישנו עם אחד ,מ פ ז ר ו מ פ ר ד בין העמים...״
)ג ,ח(.
והפירוד

בתוך בני ישראל מגוצל ע״י עמלק ,כפי שנאמר כבר בתורה עצמה.

״זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים .אשר קרך בדרך ויזנב
בך כל הנחשלים אחריך...״ )דברים כה ,יז—יח(.
לעומת זאת מודגש במגילה ,ש ה ה ת ח ב ר ו ת היא מקור כוח לעם ישראל.
כנוס

את כל

היהודים

אסתר מבקשת בשעת צרתה את מרדכי :״לך,
הנמצאים בשושן וצומו עלי...״ )ד ,טו—טז(.
ובדברה על נצחון היהודים מזכירה המגילה כמה פעמים ,שהיהודים ש ה ת ק ה ל ו
והתאחדו ,הם שהצליחו במיגור האויב )ט ,ב ,טו—טז(.
ומכאן שראוי הוא לאכול את סעודת פורים יחד עם כל המשפחה כולה — כי אכן
כוחו של עם ישראל באחדותו!
אי&ור תענית והפפד
אסור זה נובע ממצוות השמחה הנזכרת לעיל:
״כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם ,והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה,

ליום

ומאבל
)ט ,כב>.
בניגוד לאיסור תענית בפורים עצמו הרי חייבים לצום בתענית אסתר — שנקבע
ליום בו היתד .צריכה להתבצע גזירת המן)ג ,יג(.
ב.

ממנהגי

טוב

לעשות

אותם

ימי

משתה

ושמחה...״

החג

הנפח ביותר מבין מנהגי פורים הוא המנהג להתחפש בפורים .אמנם ראשיתו של
מנהג זד .דוקא בארצות אשכנז ,אולי בהשפעת הקרנבלים שנערכו בתקופת פורים בארצות
אלה ,אך בימינו התקבל המנהג כמעט בכל תפוצות ישראל.
כבר במגילת אסתר ״מתחפשים״ דמויות שונות ״והתחפשותם״ חשובה ביותר
לגבי אירועי המגילה.
זכר ל״התחפשות״ מצוי במקומות רבים במגילה:
מ ר ד כ י היהודי לבש תחילה שק ואפר )ד ,א( ,ואח״כ מובילים אותו לבוש בגדי
מלכות ומרכיבים אותו על סוס המלך )ו ,יא(;
א ס ת ר מעלימה את זהותה ,וכך אין המלך יודע מי היא! ״לא הגידה אסתר את
עמה ואת מולדתה״)ב ,י וכן ב ,כ(;
ה מ ן שהוא ״מעל כל השרים״ )ג ,א( ״נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש״ )ו ,יב(;
״ ו ר ב י ם מ ע מ י ה א ר ץ מ ת י ה ד י ם ״ )ח ,יז( — גויים רבים התנהגו
כיהודים ,כי נפל פחד מרדכי עליהם.
אכן במגילה שוררת אוירה של תהפוכות והתחפשויות )ובמדרשי האגדה מרחיבים
את תיאור האווירה הזאת(.
הכל הפוך — ואין הדברים מתנהלים כרגיל:
״ ו נ ה פ ו ך ה ו א — אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם״ )ט ,א(,
״והחדש אשר נ ה פ ך  anhמיגון לשמחה ומאבל ליום טוב...״ )ט ,כב(.
הכל נהפך בימי הפורים — ״עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי״ )מגילה
ז ,ע״א(.
מנהגים אחרים בימי הפורים קשורים למאכלים — והם רבגוונים ושונים מעדה
לעדה *.

חומר רב על נושא זה אסף דב נוי במאמרו ״סעודת פורים ומסעמיה״ )מחניים מ״ג ,עמ׳ .(63—60

45

מצות מחיית עמלק לאור מדרשי חז״ל
העיון במגילת אסתר מעורר את הדיון במצות מחיית עמלק .מצוד .זו נאמרה
בתורה עצמה :״תמחה את זכר עמלק״ )דברים כה ,יט( ,היא נשנית בנביאים ׳עתה
לך והכיתה את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ,ולא תחמל עליו...״ )שמואל א ,טו,
ג( ,והיא נרמזת בשלישית בכתובים :״להשמיד ולהרג ולאבד את כל חיל עם ומדינה
הצרים אותם טף ונשים...״ )אסתר ח ,יא(.
נשאלת השאלה — למה כה חמור דינם של בני עמלק י! הרי בדרך כלל אין
עם ישראל שש במפלתם של רשעים .״בנפל אויביך אל תשמח ,ובכשלו אל יגל לבך״
)משלי כד ,יז( .ובמסכת סנהדרין לט ע״ב גוער ד״קב״ד .במלאכים השמחים באבדן
המצרים :״מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה ? !״
ה׳ מחנך אותנו לראות בכל בריר .את יציר כפיו ולהתיחס אל כל יצור כנברא
בצלם א־להים .על כן אסור לנו לשמוח אף במפלתם של רשעים ואויבים — אלא אדרבה,
יש לעזור להם לשוב לדרך הישרה.
ולא עוד אלא שה׳ רוצה בשוב הרשעים מדרכם הרעה והוא שולח את נביאיו
לרשעים על מנת שיסורו מדרכם הרעה ולא יהיה צורך בהענשתם )ס׳ יונה(.
למה נגזר איפוא על עמלק עונש כה חמור — מ ח י י ת ז כ ר ו מתחת השמים
— בה בשעה שעמים אחרים עוללו לנו רעות נוראות יותר )מצרים!( ונענשו פחות ? !
ולמה לא הסתפק ה׳ בהריגת הזכרים אלא דרש מחייה שלמה ״והמתה מאיש עד אשד.
מעולל ועד יונק ,משור ועד שה מגמל ועד חמור״ י ) 1שמואל א׳ טו ,ג(.
נשתדל לענות על שתי שאלות אלו ע״פ דברי חז״ל.
לשאלה הראשונה ניתנה על ידי חז״ל ת ש ו ב ה מ ש פ ט י ת :
״מד .ראה הקב״ה לנהוג עם עמלק במדת האכזריות :׳תמחה את זכר עמלק׳ )דברים
כה ,יט( ׳והמתה מאיש עד אשד ,.מעולל ועד יונק׳ )שמואל א׳ טו ,ג( ? — אלא
אמר :הקב״ה הקדים לו ממה שעתיד לעשות .גלוי וצפוי לפני היאך הוא עתיד
לגזור ׳מנער ועד זקן ,טף ונשים ביום אחד׳ )אסתר ג ,יג( — לכד ׳והמתה מאיש
ועד אשד,׳ )שמואל א ,טו ,ג(״ )פסיקתא רבתי פםקא יג ,נד.(:.
תשובה זו ,הרומזת ש״סופו״ השפיע על חומרת העונש של ״תחילתו״ ,אינה
יוצאת דופן בספרות חז״ל והיא נאמרת ,למשל ,על הענשתו החמודה של בן סורר ומורה
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)סנהדרין ח ,ה( .אכן צדקו חז״ל .שאול המלך לא קיים את דבר ה׳ להרוג ״מאיש עד
אישה ,מעולל עד יונק״ — בא בן בנו של אגג מלך עמלק ,המן ה א ג ג י ,ולא חמל
וצוד .״להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מ נ ע ר ו ע ד זקן ,ט ף ו נ ש י ם ביום
אחד״ )ג ,יג( .אך בעצם לא נענש עמלק רק על ״סופו׳ /אלא גם על ״תחילתו״ —
מלחמתו במדבר ב״נחשלים אחריך״ ,כלומר בנשים ,זקנים וילדים שהלכו בסוף המחנה.
אך בפי חז״ל יש גם תשובה לשאלה השניה ,ה ש א ל ה ה מ ו ס ר י ת :
״בשעה שאמר לו הקב״ה לשאול :׳לך והכיתה את עמלק׳ )שמואל א׳ טו ,ג(
אמר :ומה נפש אחת אמרה תורה :הבא עגלה ערופה ,כל הנפשות הללו על אחת
כמה וכמה ? ! ואם אדם חטא — בהמה מה חטאה ? ואם גדולים חטאו — קטנים
מה חטאו ? ! — יצתה בת קול ואמרה לו :׳אל תהי צדיק הרבה ! )קהלת ז ,טו(״
)יומא כב ע״ב(.
זאת ה ת ש ו ב ה ה א מ ו נ י ת המובהקת לטענה ״המוסרית״ .אל נהי ״צדיקים״,
המחשיבים ביומרנות את תפיסותיהם המוסריות כבעלי ערר עליון .נצגיע לכת ,מיעצים
לנו חז״ל .צו ה׳ עומד מעל לשיקולינו המוסריים.

אך מלבד תשובות כלליות אלו אנו מוצאים מדרשיט רבים ,המבקשים לתאר א ת
ה מ י ו ח ד שבהתקפתו של עמלק על ישראל .באופן כללי אפשר לציין ,שניכרים
במדרשים אלה שתי גישות עקרוניות .האחת מתארת את ה ר ש ע ה ה מ י ו ח ד ת ש ל
ע מ ל ק  ,והשניה עומדת על הגורמים לבואו של עמלק :ח ט א י ו ש ל ע ם י ש ר א ל .
שני סוגי מדרשים אלה אינם מכחישים אלא משלימים זה את זה.
תחילה נפנה למדרשים המרחיבים את הדיבור על רשעתו של עמלק .הם מדגישים,
שעמלק הוא אויב מיוחד במינו ,ועל בן גם התגובה הנדרשת מישראל מיוחדת במינה
היא! דברי חז״ל בתיאור רשעת עמלק קשורים ברובם לדברי התורה בספר דברים
)כה ,יז—יט( ,המדגישים את רעת עמלק גם לפי פשוטם.
עמלק — ״ ע ם לק ,אומה שבאה ללוק דמן של ישראל ככלב״ )פסיקתא דרב
כהנא ,פיסקה ג ,כו ע״ב(.
״אשר קרך בדרך ואתה עייף ויגע״ )דברים כה ,יח( — ״בא עליהן עמלק להתפרע
מהן והבא מן ה ד ר ך מקדימין אותו במאכל ובמשתה ,והוא ראה אותן ע י י פ י ם
ו י ג ע י ם משעבוד מצרים ומעינוי הדרך ,ולא שם לבו אלא שעמד על ה ד ר ך
כדוב שכול להמית אם על בנים״ )פרקי דרבי אליעזר פרק מד(.
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מדרשים אלה ואחרים רואים את החומרה במעשה עמלק בכך ,ש ד ר ך ל ח י מ ת ו
היתד! א כ ז ר י ת ב י ו ת ר  .עמלק הוא ה ת ג ל מ ו ת ה ר ש ע ה מ ח ו ס ר ת
ה מ צ פ ו ן  ,המתקיפה את החלשים ומשמידה אותם ללא רתמים .בני עמלק פנו תמיד
לחלשים ולעייפים ושתו דם .בימי משה התקיף עמלק את ״ ה נ ח ש ל י ם א ח ר י ך ״
ובימי מרדכי ואסתר קבע המן שיש להרוג גם ״ ט ף ו נ ש י ם ״  .אכן אויב כזה יש
להשמיד ,ואת הרשעה שהוא מיצג יש לעקור מן הארץ על כל שרשיה וענפיה .טוב
להיות רחמן — לאלה הראויים לרחמים .אך ״כל המרחם על האכזרים — סופו שנעשה
אכזר על הרחמנים״ )קהלת רבה ז ,לב(.
במדרשים אלה מדגישים גם את הרעיון המובא בדברי התורה ,שעמלק התקיף
את עם ישראל ב ד ר ך  .עמלק לא התגונן מפני ישראל ,שעמד לפלוש לארצו ולסכן
את קיומו )כפי שעשו עמים אחים( .עמלק לחם נגד ישראל ל ל א כ ל ס י ב ה  ,ועל כן
עונשו כה חמור .בני עמלק המוכנים להשמיד את יראי ה׳ א־להי צבאות על אשר הם
דבקים באמונתם ,יש למחות מתחת השמים ,ואין לגבם מקום לרחמים עליהם .המלחמה
באויב זה היא ל ש ם ש מ י ם  ,ועל כן גם א ס ו ר ל ה נ ו ת מ ש ל ל ו  :״והחרמתם
את כל אשר לו״ )שמואל א׳ טו ,ג( ,״ובבזה לא שלחו ידם״ )ט ,י ,טו ,טז( .ארב כזה
יש למחות כולו.

בשעה שהמדרשים הנ״ל דנים במעשי עמלק מבחינת היחסים ש ב י ן א ד ם
ל ח ב ר ו  ,מבליטים אחרים במעשי עמלק חטא חמור ביחסים ש ב י ן א ד ם ל מ ק ו ם .
״אשר קרך בדרך״ — )דברים כה ,יח( —
״אמר רבי חוניא :למה הדבר דומה? לאמבטיה רותחת שלא היתד .בריה יכולה
לירד בתוכה .בא בן בליעל אחד וקפץ לתוכה אע״פ שנכוה ,ה ק י ר ד  .לפני
אחרים .אף כאן כיון שיצאו ישראל ממצרים ,הקב״ה קרע הים לפניהם ,ונשתקעו
המצרים לתוכו .נפל פחדן על כל האומות ,שנאמר :׳אז נבהלו אלופי אדום וגו׳
)שמות טו ,טו( ,כיון שבא עמלק ונזדווג להם אע״פ שנטל את שלו מתחת ידן,
ה ק י ר ו לפני אומות העולם״ )תנחומא כי תצא ט(.
״מתחת השמים״ )שמות ת ,יט( — ״רבי אלעזר המודעי אומר :כשבא עמלק
להזיק את ישראל מ ת ח ת כנפי אביהם ש ב ש מ י ם  ,אמר משה לפני הקב״ה:
רבונו של עולם בניך שאתה עתיד לפזרן ת ח ת רוחות ה ש מ י ם  ,שנאמר:
׳כי כארבע דוחות השמים פרשתי אתכם ,נאום ה׳ )זכריה ,ב ,י( ,רשע זה בא
לכלן מתחת כנפיך ,ספד תורה שנתת להם מי יקרא בו?!״ )מכילתא בשלח,
מסכתא דעמלק ב(.
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אכן ,עמלק היה האויב ה ר א ש ו ן שהעז להתקיף את ישראל — הוא כאילו
לחם בשומר ישראל )״ולא ירא א־להים״( ,ועל כך מגיע לו עונש חמור.
על רקע זה יש להבין גם את דברי המדרש על הפסוק ״כי יד על כ ס
מלחמה לה׳ בעמלק מד דר״ )שמות יז ,טז(:

י־ה

״רבי לוי בשם רבי אחא בר חיננא אומר :כל זמן שזרעו של עמלק בעולם ,לא
השם שלם ולא הכסא שלם .אבד זרעו של עמלק השם שלם — והכסא שלם .מה
טעם י ״האויב תמו חרבות לנצח ,וערים נטשת — אבל זכרם המה״ )תהלים ט ,ז(.
מה כתיב אחריו ״ ו ה י לעולם ישב ,כונן למשפט כ ס א ו ״ )תחלים ט ,ח( ,הרי
השם שלם והכסא שלם״)תנחומא כי תצא יא(.
אכן ,כל עוד שעמלק קיים ,אין מלכות שדי שלמדו.
המדרשים שהבאנו ,מעריכים צדדים שונים של מעשי עמלק — אך כולם כאחד
מסכימים ,שהעונש החמור מגיע לעמלק ב ג ל ל מ ע ש י ו  ,שחרגו מן המעשים הרעים
של עמים אחרים.

אך — חז״ל אינם מסתפקים בקביעה זו .לדעת אחדים מבעלי המדרש חייבת
פרשת עמלק לשמש מקור לימוד ותוכחה לעם ישראל דוקא .אל נשכח גם ,שכבר בימי
חז״ל חדל עמלק להתקיים מבחינה ביולוגית ,והיה על בעלי המדרש למצוא במקום
המשמעות המעשית למצוד — ,משמעות עיונית־חנוכית .הזכרת מצות מחיית עמלק,
הנאמרת ברוב עם בשבת פ׳ זכור ,חייבת לעורר אותנו ללימוד מוסר השכל חדש.
חז״ל הגיעו איפוא לידי כך ,שבמקום לשאול רק :מ ה ע ש ה ע מ ל ק  ,הס
מבררים :מ ה ג ר ם ל ב ו א ו של ע מ ל ק  .והם מגיעים למסקנה :אין עמלק בא
על ישראל אלא בגלל חטאיהם של בני ישראל .חז״ל לומדים רעיון זה מסמיכות
הפרשיות :״היש ה׳ בקרבנו אם אץ ז — ויבא עמלק״ )שמות יז ,ז—ח( א כ ן ,
ה מ ש מ ע ו ת ה מ מ ש י ת של מ ח י י ת ע מ ל ק  ,פ י ר ו ש ה ב ס ו פ ו של ד ב ר :
מחיית הגורם שהביא להתקפתו.
״היש ה׳ בקרבנו אם אין ...ויבא עמלק״ )שמות יז ,ז—ח( — ״וכי מה ענין זה
אצל זה? משל לתינוק שהיה רכוב על כתיפו של אביו וראה חבירו של אביו,
אמר לו :ראית את אבא ? אמר לו אביו :אתה רוכב על כתיפו ואתה שואל עלי ? !
הריני משליכך! מבא השונא דשלוט בך! — כך אמר הקב״ה לישראל :אני
נשאתי אתכם על עעי כבוד ,ואתם אומרים :׳היש ה׳ בקרבנו?׳ )שמות יז ,ז(
לפיכך יבא השונא וישלטו בכם ,הוי ׳ויבא עמלק׳ )שמות יז ,ח(״ )שמות רבה כו(.
״ברפידים״ )שמות יז ,ח( — ״ ש ר י פ ו י ד י ה ם מן התורה״ )תנח׳ בשלח כה(.
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״ויזנב בך כל הנחשלים״)דברים בה ,יח( —
״מלמד שלא היה הורג אלא בני אדם שנמכו מדרכי המקום
כנפי המקום״ )ספרי לדברים כי תצא רצו(.

ו נ ח ש ל ו מתחת

כל המדרשים האלה מדגישים ,שלא בחינם בא עמלק על ישראל .יש אפילו רמז
לכך בתורה עצמה :״ואתה עיף ויגע ולא ירא א־להים״ )דברים כה ,יח( — ייתכן לראות
מלים אלה לא כמופנות הציין לישראל )״ואתה עיף ויגע״( וחציין לעמלק )״ולא ירא
א־להים״( ,אלא כמופנות כולן לעם ישראל ,שהיה ״עיף ויגע ולא ירא א־להים!״ *.
המצווה של זכירת עמלק מופנית ,איפוא ,בראש וראשונה א ל י נ ו — שנלמד מן
העבר ונתגבר על הרע ש ב ג ו  .אז יהיה גם שם ה׳ שלם וכסאו שלם.
״ ז כ ו ר — למה הדבר דומה? למלך שהיה לו כרם והקיפו גדר והושיב בו
המלך כלב נשכן .אמר המלך :כל מי שיבוא ויפרוץ את הגדר ישכנו הכלב .לימים
בא בנו של המלך ופרץ את הגדר ,נשכו הכלב .כל זמן שהיה המלך מבקש להזכיר
חטא של בנו שפרץ הגדר אומר לו :זכור אתה היאך נשכך הכלב! — כך כל
זמן שהקב״ה מבקש להזכיר חטאן של ישראל שחטאו ברפידים שנאמר :׳היש
ה׳ בקרבנו?׳ )שמות מ ,ז( .אמר להם :׳ ז כ ו ר א ת א ש ר ע ש ה ל ך ע מ ל ק ׳
)דברים כה ,יז(״ )תנחומא כי תצא ט(.

אמנם המלה «ידא״ מנוקדת כתואר בינוני ולא כםמיכות ,כפי שפירוש זה דורש ,אך רבים המדרשים
המבוססים ןיל ניקוד חדש <״אל תקרי״(.
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בבליוגרפיה נ ב ח ר ת למגילת א ס ת ר :
פירושים:
אסתר רבה ואוספים אחרים של מדרשי אגדה על מגילת אסתר; ילקוט שמעוני;
תרגומים; מגילת תענית ומקורות אחרים מ ת ק ו פ ת ה ת נ א י ם ו ה א מ ו ר א י ם .
פירושי ה ר א ש ו נ י ם למגילת אסתר :רש״י ,הרמב״ם ,הראב״ע ועוד.
פירושי ה א ח ר ו נ י ם למגילת אסתר :מלבי״ם ,שפתי חכמים ,יוסף לקח ,ועוד.
פירושים ח ד ש י ם על מגילת אסתר :הרטום ,סגל ,כהנא ,מקרא מפורש ועוד —
וכן פירושים בלועזית.
מ א מ ר י ם על מגילת א ס ת ר
ח״צ אנוך :מגילת אסתר )ב״מפעלי תרבות וחנוך בע״מ״ ,ת״א ,תשכ״ג(.
אברהם א ח י  :עיונים במגילת אסתר ) ״ מ ח נ י י ם ״  ,פ״ט ,אדר תשכ״ד ,עמ׳
.(19^18
יעקב אשכנזי :דבר בעתו)ירושלים ,תרצ״ח(.
הרב זאב גוטהולד :פני הסתר במגילת אסתר ) ״ מ ח נ י י ם ״  ,נ״ד ,אדר תשכ״א,
ע׳ .(47—42
שלמה דב גוטיין :מגילת אסתר ) ״ ע י ו נ י ם ב מ ק ר א ״  ,ת״א ,תשי״ח ,עגל
.(71—59
הרב שלמה גורן :יסודות הנצח במגילת אסתר ) ״ מ ח נ י י ם ״  ,ס״ז ,אדר שני
תשכ״ב ,ע׳ .(7—6
משה גן :מגילת אסתר באספקלריית קורות יוסף במצרים ) ״ ת ר ב י ץ ״  ,לא ,ב,
טבת תשכ״ב ,עמ׳ .(149—144
רפאל וייס :לשונה וסגנונה של מגילת אסתר ) ״ מ ח נ י י ם ״  ,ק״ד ,אדר תשכ״ו,
עמ׳ נו—סג(.
הרב שלמה יוסף זווין :חובת היום; עד דלא ידע ) ״ מ ו ע ד י ם ב ה ל כ ה ״ ,
ת״א ,תש״ט ,עמ׳ קצב—רח(.
י״א זיידמן :מבנה ותוכן במגילת אסתר ) ״ מ ח נ י י ם ״  ,מג ,אדר תש״ך ,עמ׳
.(44-^2
צבי זינגר :משמעותו הדתית של חג הפורים
עמ׳ .(37—34

) ״ מ ח נ י י ם ״  ,מג ,אדר תש״ך,
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)״בשדה

ח מ ד ״  ,אדר

חיים חמיאל :לרעיונה המרכזי של מגילת אסתר
תשכ״ו ,ע׳ .(302—297
הרב יששכר יעקובסון :בעיות הגולה במקרא ) ״ ח ז ו ן ה מ ק ר א ״ ב ,ת״א,
תשי״ט ,עמ׳ .(315—302 ,220—202
דוד פלוסר :מגילת אסתר וספר יונה ) ״ מ ח נ י י ם ״  ,מג ,אדר תש״ך ,עמ׳
.(41—38
דוד פלוסר :אופיר! היהודי של מגילת אסתר ) ״ מ ח נ י י ם ״  ,פט ,אדר תשכ״ד,
עמ׳ •(13—10
יחזקאל קויפמן :תולדות האמונה הישראלית )ת״א ,תש״ד ,כרך ח ,עמ׳ .(448—439
הרב אהרן קמינקא :הקטרוג על מגילת אסתר ) ס פ ר ה מ ו ע ד י ם  ,כרך ז,
ת״א ,תשט״ז ,עמ׳ .(60—56
ח ו מ ר כללי על מגילת א ס ת ר ופורים
נמצא במבואות לתג״ד ,בספרי החגים ומועדים למיניהם ,באנציקלופדיות בערך
׳אסתר׳ בפרסומי המחלקה לתרבות תורנית שבמשרד החינוד והתרבות ,בספר
התודעה )ירושלים תשי״ח( ,בספרי המנהגים ובעתונות )כגון ״מחניים״ הגליונות
לפורים(.
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