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 ז'התשע אדר                                       בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

         בין בית המלך לבית המקדש: זמנה של מגילת אסתר
  (ונתן גרוסמןי)על פי שיעור של הרב פורים ל

 
שאלת זמן התרחשותו של סיפור מקראי אינה משמעותית 
בהכרח להבנת כל סיפור. כך למשל, ישנן בחז"ל דעות 

התרחשות סיפור איוב, ולמעשה,  רבות ומגוונות לגבי זמן
ריבוי הדעות רומז שניתן להבין את הספר ואת מוסר 
ההשכל שבו, במנותק מההקשר ההיסטורי של 
התרחשותו או של כתיבתו. בין אם הסיפור התרחש 
בתקופת האבות, ובין אם הוא התרחש בתקופת בית שני 
)ואף אם לא התרחש כלל אלא "משל היה"(, המסר שספר 

נושא בחובו נשמע בקול צלול. המיקום ההיסטורי  נוקב זה
שלו אינו מעלה ואינו מוריד מסבלו של איוב, אינו משנה 
את העמדות העקרוניות אותן העלו רעי איוב, ואף לא את 

 .תגובת ה' למאורעות
לכאורה, ניתן היה לטעון, שאף מגילת אסתר נכללת 
בקטגוריה זו. אין ספק כי הסיפור מתרחש בתקופת 
הגלות, אולם הניסיון למקם אותו באופן ספציפי על ציר 
ההיסטוריה יכול להראות מיותר. מה לנו אם הסיפור 
התרחש מיד עם עליית פרס כאימפריה שולטת, ומה לנו 
אם הדבר אירע בערוב ימיה של ממלכה זו? רשעותו של 
המן לא תיגרע, מסירות נפשה של אסתר לא תיפגע, וחסדו 

 .גחתו הנסתרת לא יזוזו ממקומםשל ה' על עמו והש
וכשם שבין חז"ל היו שהציעו שספר איוב לא היה אלא 
משל, כך, בין חוקרי המקרא של דורנו יש שטוענים 
שמגילת אסתר אינה משקפת כלל אירוע היסטורי 
שהתרחש בזמן ספציפי, אלא הוא סיפור דמיוני )א' ברלין, 

עמ  תל אביב תשס"א -אסתר, מקרא לישראל, ירושלים 
3 :) 

"הסיפור שמספרת המגילה חסר סבירות היסטורית 
וחוקרים רבים מסכימים כיום שיש לראותו כסיפור 
דמיוני, כמוהו כסיפורים אחרים שרווחו בין היהודים 
בארץ ישראל ובגולה בתקופה הפרסית ובתקופה 

 ."ההלניסטית
הטענה העולה כאן בדבר חוסר הסבירות ההיסטורי של 

שניתן לחלוק עליה, ובהחלט ניתן  העלילה היא טענה
לראות את סיפור המגילה כמשקף גרעין היסטורי מהימן. 

עם זאת, האם לתקופה הספציפית בה התרחש הסיפור יש 
 ?משמעות מיוחדת

לדעת הרב יונתן גרוסמן, השאלה ההיסטורית היא שאלה 
רבת משמעות בהבנת סיפור המגילה, וחלק מהותי ממסר 

בתקופה ההיסטורית הספציפית הסיפור קשור בטבורו 
 .בה הסיפור מתרחש

ברור, שאחשורוש נימנה עם מלכי פרס של האימפריה 
לפנה"ס(. אימפריה זו, שיש בה  330 - 539האחמנית )

עשרה דורות של מלכים, התחילה את דרכה עם כורש 
לפנה"ס(, ואת  539שגבר על הבבלים )למניינם: בשנת 

ראות במותו של סיום תקופת השושלת האחמנית יש ל
לפנה"ס(, כשלוש  330דריוש השלישי )למניינם: בשנת 

שנים לאחר כיבושי אלכסנדר מוקדון, שירש את 
 .האימפריה הפרסית והעבירה ליוונים

אולם עם מי ממלכי השושלת האחמנית יש לזהות את 
 ?אחשורוש

לשם נוחות הדיון נציג תחילה שושלת זו, גם אם  .1
 :בקווים גסים

 : הצהרת כורש538 כורש 559-529 1
 .: ייסוד בהמ"ק השני537

 כנבוזי 529-522 2
 

דריוש  522-486 3
 הראשון

: חידוש בניית בהמ"ק 520
 השני
 .: חנוכת בהמ"ק השני515

חשיארש  486-465 4
 )כסרכסס(

  

ארתחשסתא  465-425 5
 הראשון

 : עליית עזרא458
: כהונתו הראשונה של 435

 .נחמיה פחת יהודה

 דריוש השני 425-404 6
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ארתחשסתא  404-359 7
 השני

  

ארתחשסתא  359-338 8
 השלישי

  

   ארסס 338-336 9

1
0 

דריוש  336-331
 השלישי

  

 
בקרב המחקר המודרני ישנן דעות שונות ביחס לשאלה זו, 

 :אולם ניתן להצביע על שני כיוונים מרכזיים
עם  א. מאחרי זמן הסיפור נוטים לזהות את אחשורוש

ארתחשסתא השלישי )כך למשל מ' הלצר, מבוא למגילת 
 (216, עמ' 1994תל אביב  ,עולם התנ"ך ,אסתר

ב. מקדימי הסיפור, וזו אף הדעה המקובלת ביותר, 
מזהים את אחשורוש עם חשיארש, שכונה אצל היוונים: 

 ,דעת מקרא ,כסרכסס )כך למשל ג"ח כהן, מבוא לאסתר
 (4-6ירושלים תשל"ג, עמ' 

 :הוי זה נשען על ארבע הוכחות מרכזיותזי
דומה ביותר לשמו  -חשיארש  -שמו הפרסי של המלך א. 

ב ב לצורת הכתיאחשורוש, בעיקר עת שמים ל -העברי 
 .שבאה בסוף המגילה

 : סתר י', אא .2
ְך לֶׂ ם ַהמֶׂ י ַהיָּם"  אחשרש "ַויָּשֶׂ ץ ְוִאיֵּ רֶׂ אָּ  ַמס ַעל הָּ

בכתובת ארמית נמצא שכונה מלך זה בשם: אחשירש 
 )בתוספת א' תחילית(, בדומה לשמו כפי שנזכר במגילה. 

. היסטוריון יווני בשם הרודוטוס מתאר את השושלת 2
האחמנית בצבעים עזים. הוא מתאר את -הפרסית

חשיארש )בלשונו, כאמור, כסרכסס( כמלך השטוף 
לתיאור אחשורוש בתאוות נשים ויין, דבר שמתאים מאוד 

כפי שעולה מהמגילה, והוא אף מציין שהוא ישב בשושן 
 .בארמון מפואר, ומלך מהודו ועד כוש

. בעיר הבבלית ִסָפר התגלתה תעודה מנהלית בה מופיע 3
שבתקופת המלך הנידון, היה פקיד גבוה מן העיר שושן, 

, שם זה מזכיר Mardukששימש כגזבר מלכותי, ושמו 
 .יהודיה מרדכי מאוד את

מחוץ  -. גם מההתייחסות היחידה הקיימת בתנ"ך 4
עזרא, נראה לגזירות המן, זו שבספר  -לגבולות המגילה 

 .שאחשורוש הוא חשיארש
 :ז-עזרא ד', ד .3
ה ומבלהים ]קרי: " י ַעם ְיהּודָּ ץ ְמַרִפים ְידֵּ רֶׂ אָּ ַוְיִהי ַעם הָּ

ם יֹועֲ  יהֶׂ ם ִלְבנֹות. ְוֹסְכִרים ֲעלֵּ ר ּוְמַבֲהִלים[ אֹותָּ פֵּ ִצים ְלהָּ
ְך  לֶׂ ׁש מֶׂ וֶׂ ְריָּ ַרס ְוַעד ַמְלכּות דָּ ְך פָּ לֶׂ ׁש מֶׂ י כֹורֶׂ ל ְימֵּ ם כָּ תָּ ֲעצָּ
ה ַעל  ְתבּו ִשְטנָּ רֹוׁש ִבְתִחַלת ַמְלכּותֹו כָּ ס. ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשוֵּ רָּ פָּ

י ִם. ּוִבימֵּ לָּ ה ִוירּוׁשָּ י ְיהּודָּ א ֹיְׁשבֵּ ַתב..."  ַאְרַתְחַׁשְשתָּ  כָּ

ורוש = חשיארש, הרי שלפנינו התייחסות אם אמנם אחש
 -דריוש  -מסודרת לראשיתה של השושלת: כורש 

ארתחשסתא )הקפיצה על אזכור מפורש של  -אחשורוש 
כנבוזי מוסברת בביטוי: "ועד מלכות דריוש", וממילא גם 

  בתיאור זה(.  תקופת כנבוזי נרמזת
כאמור, זהו הזיהוי הרווח והמוסכם ביותר בקרב חוקרי 

תקופה, וכפי שניווכח בהמשך, לעובדה זו יכולות להיות ה
 .משמעויות נרחבות בהבנת סיפור המגילה

 
אם אמנם אחשורוש הוא חשיארש )כסרכסס(, הרי 
שסיפור המגילה מתרחש כמאה שנים לאחר חורבן בית 

כשלושים שנה  -המקדש הראשון, וחשוב עוד יותר 
 .לאחר חנוכת המזבח של בית שני

 -בתוכם גם מרדכי ואסתר  -אם כך, מתברר שאנשי שושן 
לא היו בין העולים לארץ בימי שיבת ציון, הם לא נעתרו 
לרשות שקיבל עמנו מאת כורש לשוב לארץ ולהקים בו 
מקדש. בעוד היישוב היהודי בארץ נאבק על קיומו, על 
חייו, ועל בניית בית המקדש, יושבים יהודי שושן ונהנים 

 .ר שמארגן המלך לכל דרי העירמסעודות פא
כזכור, מצבם של שבי ציון היה קשה. הן מהבחינה 
הפוליטית והדתית )העמים יושבי הארץ התנגדו לבניית 
המקדש(, והן מהבחינה הכלכלית, עד שחלקם אף נאלצו 
למכור את בניהם לעבדות כדי לפרוע את חוב המיסים 

ה אף ד(, ובסוף ימי נחמי-שהוטל עליהם )נחמיה ה', א
חדלו מלהרים מתנות כהונה ולוויה מחוסר יכולת כלכלית 

 .)נחמיה י"ג, י(
והנה, במקביל למלחמת הקיום של אלו ששבו לארץ, 
מנהלים יהודי שושן חיים פורחים ומלאי כל טוב. 
מתחילת סיפור המגילה לא ניכרת שום אפליה של יהודי 
שושן, ואדרבא: חלקם מגיעים למשרות בכירות בשלטון 

 .רסי, וחלקם אף נישאים למלכותהפ
 

הד לחוסר נוחות זו עולה בבבלי, בדרשות שבמסכת 
שושן מגילה, תוך ניסיון לברר מהו חטאם של אנשי 

 .שהתחייבו בגזירת שמד נוראה
 : מגילה דף י"ב ע"א .4

"שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה 
מר א  ,נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה

להם אמרו אתם, אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו 
 רשע".

בן יוחאי מציע בהמשך הסבר שונה,   גם אם רבי שמעון
ברור שעמדת תלמידיו אינה מובאת לחינם, וקשה שלא 
לחוש בעמדה הביקורתית העולה בה כלפי יהודי שושן, על 
עצם ישיבתם בגלות ועל עצם השתלבותם במסיבות המלך 

קשור גם בנקודת ההתחלה של סיפור המגילה, כפי )הדבר 
 .שנברר בשיעור הבא(
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בהקשר זה, מעניין לשוב לתיאור גזירות המן שבספר 
 .ר שנאמר מנקודת המבט של שבי ציוןעזרא, תיאו

 :עזרא ד' ו .5
ה " ְתבּו ִשְטנָּ רֹוׁש ִבְתִחַלת ַמְלכּותֹו כָּ ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשוֵּ

ה וִ  ַעל י ְיהּודָּ ִםֹיְׁשבֵּ לָּ  " ירּוׁשָּ
אם אמנם כתב השטנה שנרמז בפסוקים אלו מכוון לכתב 
השטנה של המן, הרי שתיאורו מפתיע ביותר. האומנם 
גזירות המן נכתבו אך "על יושבי יהודה וירושלים"?! 
והרי, מתוך תיאור המגילה את הגזירות אנו יודעים שהן 
חלו על "כל מדינות המלך", כלומר על שבע ועשרים ומאה 

 !מדינה
לדעת הרב יונתן גרוסמן, פתרון היחס שבין שני תיאורי 
הגזירות קשור ככל הנראה בשינוי נקודת המבט של 
הכותבים. מגילת אסתר, הנאמרת מתוך הפרספקטיבה 
השושנית, רואה תחת עיניה את כל תפוצות ישראל, 
ומדגישה את הסכנה שריחפה על קיום העם היהודי כולו, 

 ה זכו. ואת ההצלה הגדולה ל
לעומת זאת, ספר עזרא, שנכתב מתוך הפרספקטיבה 

ישראלית, רואה מול עיניו את הסכנה שעמדה -הארץ
בעקבות גזירות המן ליישוב היהודי בארץ. התמקדות 
הספר, בניסיון היהודים לחדש קיום לאומי בארץ ישראל, 
מכניס את המאורעות שהתרגשו ובאו באותה תקופה 

שראלית, ומתוך נקודת מבט זו תחת זכוכית מגדלת ארץ י
 .מתוארות גזירות המן

שינוי הפרספקטיבות אינו רק שינוי ספרותי, אלא רומז 
ערכי. אם נרצה, ניתן לנסח את השאלה -לשינוי אידיאי

באופן בוטה: היכן עם ישראל 'מתקיים', כציבור וכאומה, 
בתקופה הנידונה? הרוצה לספר את סיפור ההיסטוריה 

 -עליו להפנות את מבטו? לארץ ישראל  הישראלית, להיכן
שם היישוב היהודי נלחם על קיומו ובונה בית מקדש, או 

 ?שמא לרוב העם היהודי שעודנו בגלות בבל ופרס
 

לדעת הרב יונתן גרוסמן, על רקע מתח זה יש לקרוא כמה 
ממדרשי חז"ל הרומזים לעימות בין בית המלך אחשורוש 

כך  כים שבירושלים.שבשושן, ובין בית מלך מלכי המל
למשל מתואר אחשורוש כמי שמנה שבעים שנה לגלות 
ישראל, וכשראה שעברו שבעים שנה ועדיין ישראל לא 
נגאלו )כך על פי ספירתו(, חשב שיותר ישראל לא ייגאלו, 
ועל כן הוציא את כלי המקדש והשתמש בהם במשתה 
שערך ליושבי שושן )מגילה דף י"א ע"א(. שימוש 

בדרשה זו כעיצוב   לי המקדש, מוצגאחשורוש בכ
אלטרנטיבי לבית המקורי בו שימשו כלים אלו. כלומר, 
מאחר וישראל אינם עומדים להיגאל, ומאחר שבית 
המקדש שוב לא ייבנה, הרי שהכלים יכולים לשרת את 

 .המלך הגוי
 

  .ם רומזים לעימות שבין שני הבתיםמדרשים נוספי

 :מגילה דף י"ב ע"א .6
אמר רבי יוסי בר  -עושר כבוד מלכותו'  בהראותו את'"

חנינא, מלמד שלבש בגדי כהונה. כתיב הכא 'יקר תפארת 
 .גדולתו', וכתיב התם 'לכבוד ולתפארת'"

כך, על פי חז"ל, לא רק כלי המקדש "מצאו" להם תחליף, 
אלא אף בגדי הכהונה. ואם הקורא מדמיין את כלי השרת 

העטוף בבגדי המסתובבים במשתה המלך, ואת המלך 
 .ברורה כבר מאליה רי שהדרשה הבאהכהונה, ה

 :מגילה דף י"ב ע"ב .7
אמר רבי  -והקרוב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש' '"

אמרו  -לוי כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר. 'כרשנא' 
מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם כלום 

ישראל  הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו
 -כלום הקריבו לפניך שתי תורין. אדמתא  -לפניך. שתר 

כלום שימשו  -כלום בנו לפניך מזבח אדמה. תרשיש 
לפניך בבגדי כהונה דכתיב בהו תרשיש ושהם וישפה. 

כלום מירסו  -כלום מירסו בדם לפניך. מרסנא  -מרס 
  כלום הכינו שלחן לפניך" -במנחות לפניך. ממוכן 

המלך הנכרי לבין משתה הקורבנות  העימות בין משתה
כתשתית  שנערך בבית מלך מלכי המלכים ניכר לעין, וניצב

 לדרשות נוספות. 
 : מגילה דף י"ג ע"ב .8

אמר ריש לקיש גלוי וידוע  -"'ועשרת אלפים ככר כסף' 
שקלים   לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול

. והיינו דתנן: על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו
 באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים" 

דות כסיכום העניין, ניתן להזכיר את דברי הדרשן על או
 .האיום בו חש המלך על מלכותו

 :מגילה דף ט"ו ע"ב .9
ויאמר לה המלך לאסתר המלכה מה בקשתך עד חצי '"

'חצי המלכות' ולא כל המלכות, ולא  -המלכות ותעש' 
 .לכות, ומאי ניהו בנין בית המקדש"דבר שחוצץ למ

 
האם ניתן למצוא סימוכין במגילה עצמה למתח הנזכר, 
שעולה באופן כה ברור מהאגדות שבמסכת מגילה, 

לדעת הרב  ?ושנשען על ההקשר ההיסטורי של זמן הסיפור
יונתן גרוסמן, התשובה לדבר חיובית. הדברים אמנם 
אינם גלויים, אולם מחבר המגילה מרבה ברמיזות 
ובקריאות אירוניות, וגם בהקשר זה נדמה כי ישנן רמיזות 

 .לעימות שבין בית המקדש לבית המלך
ראשית יש להזכיר את מבנה בית אחשורוש, שמזכיר את 

 פי חזונו של יחזקאל. מבנה המקדש, בעיקר זה שעל 
זיקה זו מקבלת חיזוק עת שמים לב שיש רק שני מקומות 

 בתנ"ך כולו המכונים 'בירה': 
שושן הבירה )=מתחם הארמון(, שנמצא בתוך שושן העיר, 
שהייתה בירת עילם, ושדריוש הפך אותה לבירה המנהלית 

הפרסית. בחלק המערבי שלה,   העיקרית של האימפריה
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מלכותית מבוצרת המכונה 'שושן הבירה'. בנה דריוש עיר 
שן הבירה מופיע בחזונו של מעבר למגית אסתר, הכינוי שו

 .דניאל
 :דניאל ח', ב .10

ר  ה ֲאׁשֶׂ זֹון ַוְיִהי ִבְרֹאִתי ַוֲאִני ְבׁשּוַׁשן ַהִבירָּ חָּ ה בֶׂ ְראֶׂ אֶׂ "וָּ
ם ַהְמִדינָּה"  ילָּ  ְבעֵּ

וכן ירושלים )והמקדש שבה(, כמו למשל בתפילת  .11
 דה"א כ"ט, יט(:דוד )

יָך  יָך ְוֻחקֶׂ ְדֹותֶׂ יָך עֵּ ם ִלְׁשמֹור ִמְצֹותֶׂ לֵּ ב ׁשָּ בָּ ן לֵּ "ְוִלְׁשֹלֹמה ְבִני תֵּ
ר ֲהִכינֹוִתי"  ה ֲאׁשֶׂ  ְוַלֲעשֹות ַהֹכל ְוִלְבנֹות ַהִבירָּ

בכך נרמז העימות שבין שתי 'הבירות', ובלשונו של  .12
הרב זולדן )הרב י' זולדן, "שושן הבירה וירושלים 

 תש"ס(: 33" אמונת עתיך הבירה
זוהי גם נקודת המאבק: מהי בירת העולם, ירושלים או "

שושן? בירושלים נבנה בית מקדש ע"י שלמה המלך, 
ששימש מקום תפילה "גם אל הנכרי אשר לא מעמך 
ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך... והתפלל אל 

מב(. אך בית זה שהיה מרכז -הבית הזה" )מל"א ח', מא
ולם וארמונו של מלך העולם, חרב; "כי ארמון נוטש" הע

)ישעיהו ל"ב, יד(, "ובלע כל ארמנותיה" )איכה ב', ה(... 
המקדש שבה, שימש מקום -אם ירושלים והארמון

מלכותו של ה', כעת מקום המלוכה הוא אצל אחשורוש, 
 ."מלך בשר ודם, המולך בשושן הבירה

ורוש מלך רק ייתכן שלמתח זה רמזו חז"ל בדורשם שאחש
ה על מחצית ממלכת אבותיו )על מאה עשרים ושבע מדינ

 .ושתיים( ולא על מאתיים חמישים
 :אסתר רבה, פר' א', ה' .13

ר' אלעזר בשם ר' חנינא והלא  -שבע ועשרים ומאה' "
מאתים וחמשים ושתים אפרכיות הן בעולם, ודוד שלט 
בכולן... שלמה שלט בכולן... אחאב שלט בכולן... 

צר שלט בכולן... כורש שלט בכולן... דריוש שלט נבוכדנ
בכולן... אחשורוש שלט בחציין! למה בחציין? ר' הונא 
בשם ר' אחא ורבנן: ר' הונא בשם ר' אחא: אמר לו 
הקב"ה אתה חלקת את מלכותי שאמרת 'הוא האלהים 
אשר בירושלם' חייך שאני חולק מלכותך. ורבנן אמרי: 

נין ביתי שאמרת אמר לו הקדוש ב"ה אתה חלקת ב
'רומיה אמין שתין פתיה אמין שתין' חייך שאני חולק 

 .מלכותך"
על פי דברי מדרש זה, מלכי שושלת כורש נענשו, וחולקה 
מלכותם בגלל שכורש פגע )גם אם בעקיפין( במלכות ה' 
השלימה בעולם. דבריו על אודות מלכות ה' בירושלים 

 .ירושליםשנאמרו בהצהרתו ובהזמנתו ליהודים לעלות ל
 : עזרא א', ג .14

ר  ֱאֹלִהים ֲאׁשֶׂ ל הּוא הָּ אֵּ י ִיְשרָּ ית ה' ֱאֹלהֵּ ת בֵּ ן אֶׂ "ְוִיבֶׂ
ִם" לָּ  ִבירּוׁשָּ

יכולים להתפרש כ'בירושלים בלבד', כשהכוונה היא 
כמובן להוציא את פרס מגבול מלכות ה' )יושם לב גם 

להדגשה בכתוב: "ה' אלהי ישראל"(. שם, בפרס, 
ממלכת השושלת  -טיבית מתקיימת מלכות אלטרנ

 .האחמנית
המדרש אינו מבאר מדוע דווקא בתקופת אחשורוש חל 
העונש, והתממשה חלוקת הממלכה. כנראה, מדרש זה 
חש שדווקא בתקופת מלכות שלמה פורץ באופן מיוחד 

 .המתח שבין שתי המלכויות: זו שבירושלים וזו שבשושן
 

 גם מהבחינה הלשונית ישנה תחושה שמחבר המגילה
ביקש להעלות בתודעתנו את בית המקדש, דווקא בשעה 
שהוא מתאר את המשתה שבבית אחשורוש. יושם לב 

 .נזכרים בתיאור משתה זהלחומרים ה
 :אסתר א' ו .15

ן"   מָּ י בּוץ ְוַאְרגָּ חּוז ְבַחְבלֵּ ת אָּ לֶׂ  "חּור ַכְרַפס ּוְתכֵּ
בדיקה מהירה תגלה, שהאסוציאציות הנלוות לחומרים 

 :אציות מקדשיות ברורותאלו הן אסוצי
א. ה"תכלת" נזכר בתורה ארבעים פעמים. שלושים ותשע 

בהקשרי המשכן וכליו! למעשה, גם הפעם  -מתוכן 
הנוספת קשורה באופן עקיף לעולם המשכן, שהרי התכלת 
הנזכרת במצוות הציצית, מבקשת להזכיר לאדם מישראל 

 .את הציץ שגם עליו היה פתיל תכלת
ב. "חבלי בוץ" נקשר באסוציאציות של הקורא עם עולם 
המקדש. ה"בוץ" נזכר בתנ"ך כולו שבע פעמים. פעמיים 
במגילת אסתר, ועוד פעם אחת בנבואת יחזקאל על צור 
)כ"ז, טז(, ובאופן לא מפתיע, גם נבואה זו מזכירה 
בהקשרים עקיפים את עולם המקדש. שאר ארבע 

ברית ה'! )דה"א ט"ו,   ההופעות קשורות במקדש ובארון
 .כז; דה"ב ב', יג; ג', יד; ה', יב(

ג. גם ה"ארגמן" הנזכר בסמיכות אליהם, מעורר 
אסוציאציות מקדשיות מובהקות. כל עשרים ושבע 
ההופעות של ה"ארגמן" בתורה, מופיעות בהקשר מצוות 

 !עשיית המשכן
ד. האסוציאציות המתלוות לפועל "יסד" במקרא קשורים 

יר ה' ובית ה' )מל"א ו', לז; ישעיה י"ד, לב; כ"ח, בייסוד ע
טז; חגי ב', יח; זכריה ח', ט(. והנה, כנגד זאת, מייסד 
המלך חוק מיוחד, שכל מי שבא למשתה רשאי לשתות 

 ...כמה שהוא רוצה, ואיזה סוג יין שהוא מעוניין בו
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מתאים לסיים השוואה זו שבין שתי המשתאות בדברי 
 .ושחז"ל על משתה אחשור

 :אסתר רבה פר' ג', י"א .16
כטוב לב המלך ביין': א"ר יצחק עובדי כוכבים אין להם '"

והכתיב  טובה דכתיב 'וטוב לא יהיה לרשע וגו'', איתיבון
'כטוב לב המלך ביין'? אמר לו 'בטוב לב המלך' אין כתיב 
כאן, אלא 'כטוב לב המלך', טובה ואינה טובה, אבל 
טובתן של ישראל טובה שלמה שנאמר 'וילכו לאהליהם 

 שמחים וטובי לב על כל הטובה וגו'"
הפסוק המובא לתיאור טובתם השלימה של ישראל לקוח 

קדש הראשון )מל"א ח', כזכור מחגיגות הקמת בית המ
סו(. סיבת שמחתם של ישראל באותה עת הייתה על: "כל 

 הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו". 
ממילא, כשמחבר המגילה תיאר את משתה המלך הגוי 
תוך שימוש בחומרים ובצבעים אלו, הוא ביקש להעלות 
לתודעת הקורא מקום אחר עם אווירה שונה. הוא ביקש 

ך מלכי המלכים יעמוד כאלטרנטיבה לתיאור שבית מל
בית המלך שבשושן. מבעד לכוסות המשקה העמוסים ביין 
כרצון איש ואיש, חש הקורא ברוח אלוקים שמרחפת 

 ומבקשת לשכון במקום אחר
 

שאלה זו היא שאלת יסוד בניתוח סיפור המגילה. העלילה 
בנויה כידוע מיחידות קטנות, שניתן לבחון כל אחת בפני 

צמה, אולם כל אחת משפיעה על חבירתה, ומהווה לה ע
יסוד ורקע. סיפור שבנוי באופן כזה, מעלה את השאלה בה 

 .אנו דנים בשיא תוקפה
ואומנם, בבואנו לבחון את סיפור המגילה מתוך 
פרספקטיבה זו נגלית לנגד עינינו תופעה מעניינת. כידוע, 
המגילה מרבה בהבאת תאריכים שונים, של צמתים 

ובים בסיפור. דבר זה עצמו מדגיש את שרשרת חש
המאורעות, הנגררים האחד מרעהו והמשפיעים אחד על 
רעהו. רצף הזמן, רומז מחבר המגילה, הוא יסוד לסיפור 

 שכזה, ויש לקרוא את המגילה על פי סדרה.
עשרה -כידוע, העלילה גופה מתרחשת בשנה השתים

חליט למלכות אחשורוש: בתחילת אותה שנה )ניסן( ה
 .נקם ממרדכי ומעמו והפיל את הפורהמן להת

 :אסתר ג' ז .17
ְך  לֶׂ ה ַלמֶׂ ְשרֵּ ים עֶׂ ן ִבְׁשַנת ְׁשתֵּ ׁש ִניסָּ ִראׁשֹון הּוא ֹחדֶׂ ׁש הָּ "ַבֹחדֶׂ

ן"  מָּ י הָּ ל ִלְפנֵּ רֹוׁש ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹורָּ  ֲאַחְׁשוֵּ
בהמשך אותו חודש שלח את גזירותיו הזדוניות )בי"ג 

(. לא חלף זמן רב והמן נתלה על העץ אשר ג', יב -בניסן 
הכין למרדכי, ובחודש סיוון של אותה שנה שלח מרדכי 

 .חם ולעמוד על נפשםליהודים להיל את האגרות המתירות
 :אסתר ח' ט .18

ׁש ַהְשִליִׁשי הּוא  ת ַהִהיא ַבֹחדֶׂ עֵּ ְך בָּ לֶׂ י ַהמֶׂ ְראּו ֹסְפרֵּ "ַוִיקָּ
ְש  ה ְועֶׂ ן ִבְׁשלֹוׁשָּ ׁש ִסיוָּ  ִרים בֹו"ֹחדֶׂ

עשרה למלכות -בחודש האחרון של שנת השתים
אחשורוש, בחודש אדר, התרחשו המלחמות, שם עמדו 

 .היהודים על נפשם והרגו בשונאיהם )פר' ט'(
ניתן היה לפתוח את סיפור המגילה, אם כן, בשנה זו 
)כלומר, באירועי פרק ג'(, וגם אם הקורא לא היה יודע את 

לארמון לא היה נגרע מהבנת  נסיבות הגעתה של אסתר
 .הסיפור דבר

לאידך גיסא, ניתן היה לבחור נקודת ראשית מוקדמת 
יותר מכפי שמתחיל הסיפור בפועל. יכול היה הכתוב 
לספר כיצד מתו הוריה של אסתר וכיצד מרדכי אימץ 
אותה; כיצד עלה אחשורוש לשלטון; כיצד המן התגלגל 

 למשרתו הבכירה, וכד'.
ן גרוסמן, ייתכן, והתלבטות זו ניצבת לדעת הרב יונת

בתשתית מחלוקת התנאים, מהיכן צריך אדם לשמוע את 
 :המגילה ולצאת בה ידי חובתו

 :משנה מגילה פ"ב מ"ג .19
ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו? רבי "

מאיר אומר כולה, רבי יהודה אומר מאיש יהודי, רבי יוסי 
 "אומר מאחר הדברים האלה

בגמרא, מובאת דעה רביעית )גמרא מגילה י"ט  .20
 ע"א(: 

 "תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר מבלילה ההוא"
מובאות אם כן מהיכן יש להתחיל את   ארבע דעות 

 הסיפור על מנת 'לצאת ידי חובה'. 
 לפי ר' מאיר יש לקרוא את כולה

לפי ר' יהודה יש להתחיל את הסיפור מאותו רגע בו מרדכי 
 הבמה הספרותיתעולה על 

לפי ר' יוסי, יש לקרוא לפחות מעליית המן לשלטון, כלומר 
 עשרה-מאירועי השנה השתים

באופן נועז טוען רשב"י שגם מי שקרא רק את חצי הסיפור 
 -מ"בלילה ההוא נדדה שנת המלך"  -שהתהפך לטובה 

 . יצא ידי חובה
בולט חסרונה של אסתר )הרב יונתן גרוסמן מעיר ש

מרשימה זו, ולדעתו, סביר שהצדק עם הטוענים שר' 
בדבר גם את   יהודה, הדורש לשמוע מ"איש יהודי" כולל

אסתר, שהרי שניהם עולים על הבמה באותה נקודה. 
מעבר לנתון "הטכני", טען ר' אבי וולפיש כי "ר' יהודה 
רואה את אסתר ואת מרדכי כשותפים מלאים, ולא 

ות נפרדות ועצמאיות" )א' וולפיש, "דברי שלום כדמוי
, 107אלון שבות תשנ"ז, עמ'  ,הדסה היא אסתר ,"ואמת

 (.2הע' 
 

לדעת הרב גרוסמן, מחלוקת זו היא שיקוף של הדיון 
שהעלנו למעלה. מאחר ועלילת המגילה היא מחרוזת 
העשויה אבנים בודדות, יש לברר מהי אותה אבן, 

אין  .בין את עיקרו של הסיפורשבחסרונה שוב לא נוכל לה
צורך לומר, שלמרות מחלוקת תנאים זו, מחבר המגילה 
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הכריע מהיכן הוא מתחיל לספר את עלילת המגילה, 
ומבחינה פרשנית יש כמובן לנתח את כולה. אולם 
המחלוקת הנזכרת היא רבת חשיבות מפני שהיא מחדדת 

ר בפנינו את העובדה שאומנם ניתן היה להתחיל את הסיפו
 .במקומות אחרים

 
מה משמעותה של הכרעה המגילה לפתוח במשתה 
אחשורוש ובסילוק ושתי? מדוע המשתה ניצב כראשית 

  ?לסיפור כולו
לשם דיון בדבר יש לברר מהן הנקודות אותן 'מרוויח' 
הקורא עת הוא מתחיל את הסיפור מנקודה זו. לשון אחר, 

ה מה היה הקורא חסר אילו הסיפור היה פותח מהשנ
שתי  ?עשרה, מעליית המן לגדולה )מפרק ג'(-השתים

תמונות היו נעלמות מתודעתנו במקרה זה: ראשית, 
משתה אחשורוש ודרך סילוקה של ושתי )פ"א(; שנית, 

 .אופן בחירת אסתר למלכה )פ"ב(
ממילא, יש לברר מדוע תמונות אלו כה חשובות להבנת 

הגיעה הסיפור? כאמור קודם לכן, עצם תיאור האופן בו 
אסתר לארמון אחשורוש אינו מעלה ואינו מוריד מעצם 
העלילה. די היה באזכור כללי: 'ובימים ההם הדסה היא 
אסתר היהודייה יושבת בבית המלך וכתר מלכות 

 .לראשה', או ניסוח דומה
לדעת הרב גרוסמן, בדבר זה עולים כמה עקרונות יסוד של 

הקדמת הסיפור. ראש וראשון להם, מה שחז"ל כינו '
  'תרופה למכה

 :מגילה י"ג ע"ב .21
אמר רבא אחר שברא הקדוש  -אחר הדברים האלה "

ברוך הוא רפואה למכה, דאמר ריש לקיש אין הקדוש 
ברוך הוא מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה 

 תחילה"
כשהקורא התמים )זה שאינו מכיר את המשך העלילה( 

ה על דעתו מסיים את קריאה פרק ב', הוא אינו מעל
שבהגעת אסתר לארמון המלך טמון גרעין הצלת כל 
היהודים. לא רק הקורא התמים אינו משער כדבר הזה, 

 אלא גם דמויות המגילה! 
התנסח פעם בהקשר זה ואמר, שערו  הרב עמיטל שליט"א

בנפשכם כיצד הגיבו ראשי הישיבות של אותו זמן כשנכנס 
בחור צעיר לישיבה וסיפר לחבריו על אודות תחרות מלכת 
היופי שמתרחשת בארמון, על אודות מיני התמרוקים 
להם זוכות המועמדות, ולכך שדווקא אחת יהודיה נבחרה 

ישיבה יכנס את כל בסופו של דבר. סבר להניח, שראש ה
התלמידים ויטיף להם מוסר על ביטול תורה, ועל 
המחשבות שמתרוצצות להם בראש. האם אותו תלמיד 
הועף מהישיבה בה למד קשה לדעת, אולם רכילות 
הארמון שסיפר לחבריו, מתוארת בתנ"ך בפירוט רב, ובכל 
שנה מחדש, ראשי ישיבות כמו בחורים צעירים מחויבים 

 ...בשמיעת הסיפור

האירוע 'הניטרלי' של בחירת אסתר יקבל את משמעותו 
רק לאחר שנים )ליתר דיוק: לאחר חמש שנים(, שם 
יתברר כיצד הגעת אסתר למלכות נוטלת חלק מכריע 

 .בהצלת עם שלם
 

הצעתו של ר' יוסי, שבכדי לצאת ידי חובה יש לשמוע את 
הסיפור החל מעליית המן לגדולה ומגזרותיו, מציעה 

להתחיל את הסיפור 'במכה'. מחבר המגילה ביקש למעשה 
להתחיל את הסיפור ב'רפואה', ובכך לעודד את קוראי 
המגילה לחפש את יד ההשגחה )הנסתרת לעתים קרובות( 

 ...גם במדור הרכילות בעיתון נשים
מעבר למסר עקרוני זה הטמון בנקודת פתיחת הסיפור, 

עולה הרב יונתן גרוסמן מדגיש מסרים פרשני נוסף ש
מההכרעה לפתוח את הסיפור בתיאור משתה אחשורוש, 
והוא המתח שבין המשתה שבבית המלך אחשורוש, לבין 
ייסוד בית המקדש השני בארץ ישראל. בתיאור משתה 

דת על כך אחשורוש לאנשי שושן ישנה הדגשה מיוח
 .שכולם השתתפו במשתה זה

 : אסתר א' ה .22
שָּ  ה עָּ לֶׂ אֵּ ם ַהִנְמְצִאים "ּוִבְמלֹואת ַהיִָּמים הָּ עָּ ל הָּ ְך ְלכָּ לֶׂ ה ַהמֶׂ

ה ִׁשְבַעת יִָּמים" ן ִמְׁשתֶׂ טָּ דֹול ְוַעד קָּ ה ְלִמגָּ  ְבׁשּוַׁשן ַהִבירָּ
מאחר ונאמר כבר "לכל העם הנמצאים בשושן", הרי 
שתפקיד החזרה "למגדול ועד קטן" הוא הדגשה מיוחדת 
של המוזמנים למשתה: כל אנשי שושן )וילדיה( השתתפו 

בהמשך הסיפור ייווכח הקורא כי ישנם  !זה במשתה
יהודים רבים בשושן, וממילא תיאור משתתפי המשתה 
כולל גם אותם. רבנו בחיי אף טען: "ויש לך לדעת כי רוב 
אנשי העיר שבשושן היו ישראל" )כד הקמח, ערך 'פורים', 

 עמ' של(
התמונה בה מתחיל הסיפור היא רבת משמעות, והיא 

על תהליך הקריאה והפרשנות משפיעה במידה רבה 
בהמשך, כך שניתן לשער שהמגילה תופסת את המשתה 
הזה ואת המשתתפים בו כנתון מבאר להמשך המאורעות. 
טענו לעיל, שיש בדבר זה משום ביקורת על יהודי שושן, 
בעיקר על רקע האלטרנטיבה: המקדש שנבנה במקביל 
בארץ ישראל. מבחינה זו המגילה מתחילה בהדגשת 

ות, אולם לא בהקשרי הסבל הגשמי שהיא מביאה הגל
התרבותית שהיא -בכנפיה, כי אם בחשיכה הרוחנית

גוררת. יהודי שושן מצויים בחשכת שושן, תוך שהם 
 .שותים יין ורואים הצגות פרסיות


