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י' )אסתר ד, טז(   י ָאָבְדתִּ ר ָאַבְדתִּ   –'ְוַכֲאשֶׁ
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בדפי המקרא מוזכרות לא מעט נשים שגילו תושייה בשעת סכנה והצילו 

מאמר  1אחרים, בני משפחה או זרים גמורים, לעיתים אגב סיכון עצמי ניכר.

זה מתמקד באישה המצילה האחרונה במקרא, הלא היא אסתר. סיפור 

ההצלה של אסתר הוא המרשים ביותר מבחינת היקף ההצלה, שהרי לא 

יז(, או –מדובר בהצלה של יחידים, כגון מיכל שהצילה את דוד )שמ"א יט, יא

מאבל  אפילו בהצלה של קבוצות, כגון האישה מתבץ )שופטים ט, נג( והאישה

כב(, שהצילו את תושבי עירן, אלא בהצלה של העם –בית מעכה )שמ"ב כ, יג

היהודי כולו מרצח עם. הרי גזרת ההשמדה הגיעה לכל רחבי הממלכה 

הפרסית, שהשתלטה על חלק נכבד מהעולם הקדום, מהודו ועד כוש שמדרום 

 למצרים )אסתר א, א; ח, ט(. 

 

לה היא דמות משנית, לפעמים פעמים רבות בסיפור המקראי האישה המצי

אפילו דמות שולית, כמו האישה מבחורים שהצילה את מרגליו של דוד 

כ(. אך לא כך אסתר, שהיא דמות מרכזית, מתפתחת, והמגילה –)שמ"ב יז, יח

  
, 1001, תל אביב בקש שלום ורדפהובמקרא ראו: אוריאל סימון, על הנשים המצילות   1

נשים מצילות חיים במקרא: (. ביתר פירוט ראו: עדנה הילביץ, 291–281) 121–211עמ' 

אילן, רמת גן תשע"ז. -, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בררטוריקה של שינוי מצילות

בשלוש נשים מצילות:  הילביץ בחנה את הדגם הספרותי של האישה המצילה והתמקדה

יז( והאישה החכמה מאבל בית מעכה –מיכל )שמ"א יט, יא כה(,–ציפורה )שמות ב, כד

כב(. על פי רוב הנשים המצילות מצילות גברים, אך לעיתים הן מצילות –)שמ"ב כ, יג

 . 89–88גברים ונשים כאחד. ראו את מקרי ההצלה כולל זהות הניצולים שם, עמ' 
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אף נקראת על שמה. שמה של אסתר נזכר חמישים וחמש פעמים במגילה, 

 2.הרבה יותר מכל אחד משמות הנשים המצילות האחרות

 

 3אסתר היא שליחה אף שלא האל הוא ששלח אותה אלא מרדכי, בן דודה.

של סיפורי הקדשה לנבואה או  מכאן נובע שהסיפור אינו שייך לסוג הספרותי

להושעה. ובכל זאת מעניין לבדוק את הדמיון ואת השוני שבין סיפורה של 

אסתר, שקיבלה עליה את התפקיד מבשר ודם, ובין סיפורי ההקדשה 

שבמקרא, שבהם המוקדש לתפקיד ההושעה או הנבואה מקבל את התפקיד 

ד(, –שה )שמות גמאת ה'. הראשון שבסיפורי ההקדשה הוא סיפור הקדשת מ

 ואליו נשווה את סיפורה של אסתר.

 

 השוואה בין הסיפור במגילת אסתר לסיפורי הקדשה מקראיים 

חוקרים שבחנו את הסוג הספרותי של סיפורי הקדשה לנבואה או להושעה 

 4 :םהעמידו אותו על שבעה רכיבי

 

 תיאור המצוקה.  (2)

המפגש בין השולח לשליח: ה' מתגלה לשליח העסוק בפעילות שגרתית,  (1)

 כמו משה הרועה את הצאן. 

  
 . 89, עמ' , שםראו הילביץ  2
טעות רווחת שנשתרשה בציבור, כולל בקרב ציבור חוקרי המקרא, היא שמרדכי היה דוד   3

 Esther Fuchs, ‘Status and Role of Female Heroines in theשל אסתר. ראו למשל:

Biblical Narrative’, Alice Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible, New York 

& London 1999, pp. 77–84 'היא מגדירה את מרדכי דוד של 80–19. שם, בעמ ,

' אסתר. , ז(, ובהמשך של מרדכי )אסתר ב ואולם הכתוב מעיד שאסתר היא 'ַבת דֹּדוֹּ

ַכי' )שם, טו(. כלומר, אביה של אסתר אביחיל  ל דֹּד ָמְרדֳּ יַחיִּ ר ַבת ֲאבִּ ְסתֵּ מוצגת אסתר 'אֶׁ

היה דודו של מרדכי. על השתרשות הטעות שלפיה יחסי מרדכי ואסתר הם יחסי דוד 

ואחיינית ולא יחסי בני דודים ועל סיבות אפשריות לכך ראו: ארי זיבוטפסקי, 'מרדכי 

, פרשת 198אילן, -, אוניברסיטת ברשבועי של היחידה ללימודי יסוד ביהדותדף ר', ואסת

 https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/purim/zib.html צו ופורים תשס"ה:
 Norman Habel, ‘The Form andהבל, ראו:  מניית הרכיבים היא בעיקר בעקבות  4

Significance of the Call Narratives’, ZAW, 77 (1965), pp. 297–323 אך גם ,

 Wolfgang Richter, Die Sogenannten:בהסתייעות במחקרו של ריכטר

Vorprophetischen Berufungsberichte, Göttingen 1970, pp. 142–169 הרכיב .

נמצאים רק והרכיב השלישי הרכיב השני הראשון שנמנה להלן נמצא אצל ריכטר בלבד, 

 אצל הבל, וכל שאר הרכיבים נמצאים אצל שניהם. 

https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/purim/zib.html
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ה' ]ש (8) שֶׁ ה מֹּ שֶׁ מות כניסה בדברים: פנייה אישית למוקדש לתפקיד )כגון 'מֹּ

 ט(.–ג, ד[( והסברת הרקע לשליחות )שם, ו

הטלת השליחות אגב שימוש בפעלים ששורשיהם הל"ך ושל"ח, כגון  (4)

ְשָלֲחָךהוראת ה' למשה ' ה' )שם ג, י( וצו )מלאך( ה'  ְלָכה ְואֶׁ ל ַפְרעֹּ אֶׁ

ְךלגדעון: ' ְדָין ֲהֹלא  לֵּ ַכף מִּ ל מִּ ְשָראֵּ ת יִּ ַשְעָת אֶׁ ֲחָך זֶׁה ְוהוֹּ יָךשְ ְבכֹּ ' ַלְחתִּ

 )שופטים ו, יד(. 

 סירוב השליח לקבל את התפקיד עקב חששותיו מפני התפקיד.  (1)

עידוד והבטחת עזרה מצד האל, שנועדו לסייע לשליח להתגבר על  (1)

 חששותיו ולחזור בו מסירובו.

 האות שניתן לשליח כדי להסיר כל ספק מליבו. (1)

 

, בהחלט מופיע במגילת תיאור המצוקהנג ריכטר, הרכיב הראשון, שציין וולפג

אסתר. בעקבות גזרת ההשמדה על כל העם היהודי, שהגיעה לידיעת כל 

יָנה  תושבי הממלכה, מתואר האבל הקשה שפקד את היהודים: 'ּוְבָכל ְמדִּ

ים וְ  ל ַלְיהּודִּ ל ָגדוֹּ בֶׁ יַע אֵּ ְך ְוָדתוֹּ ַמגִּ לֶׁ ר ְדַבר ַהמֶׁ ם ֲאשֶׁ יָנה ְמקוֹּ י ּוְמדִּ ם ּוְבכִּ צוֹּ

ים' )אסתר ד, ג(. הרושם המתעורר הוא שהיהודייה  ר יַֻצע ָלַרבִּ פֶׁ ד ַשק ָואֵּ ְספֵּ ּומִּ

היחידה שלא הייתה ערה לגזרה ולא הייתה שותפה למצוקה הכללית היא 

אסתר, שהייתה ספונה לבטח בארמון, מנותקת מעמה. באופן פרדוקסלי, 

 דעה על הגזרה שגזר. דווקא מי שהייתה מקורבת למלך מכולם לא י

 

, מצוי בשינוי. מעבר מפגש בין שולח ושליחהרכיב השני, שציין נורמן הבל, 

לכך שהשולח בסיפורנו אינו ה' אלא מרדכי, מרדכי ואסתר לא נפגשו בשעה 

שהטיל עליה מרדכי את השליחות. הוא העביר אליה מסרים באמצעות 

זעקה מרה )שם ד, לבישת שק ואפר ו – מעשים סמליים המבטאים אבלות

תחילה  –וכן באמצעות שליחים שהעבירו אליה את הידיעות  – ב(–א

נערותיה )שם, ד(, ולאחר מכן התך נעשה המתווך בין אסתר ובין מרדכי )שם, 

 י(.–ה

 

, במקרה זה אין צורך בפנייה אישית, וזו גם הכניסה בדבריםבאשר לרכיב 

כי לאסתר, אך אפשר אינה מתאפשרת, שהרי אין מפגש עלילתי בין מרד

מצד מרדכי. הוא סיפק לאסתר מידע שלא היה ידוע  נתינת רקעלמצוא כאן 

ט(, וזאת שלא כבסיפורי ההקדשה, שבהם המצוקה ידועה גם –לה )שם ד, ה

 לשולח גם לשליח. 
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אומנם ישנו, אך כאמור לעיל יש הבדל של ממש בין  הטלת השליחותרכיב 

ין זה. לא ה' הוא שהטיל את השליחות על סיפורי ההקדשה ובין סיפורנו בעני

אסתר אלא מרדכי בהוראתו להתך להראות לאסתר את גזרת ההשמדה 

ְלָפָניו ַעל  ש מִּ ן לוֹּ ּוְלַבקֵּ ְתַחנֶׁ ְך ְלהִּ לֶׁ ל ַהמֶׁ יָה ָלבוֹּא אֶׁ ת ָעלֶׁ יד ָלּה ּוְלַצּווֹּ 'ּוְלַהגִּ

הל"ך )שם ד, ח(. במקרה זה אין כאן שימוש בפעלים ששורשיהם  ַעָמּה'

הטלת השליחות בסיפורי ההקדשה, אלא ושל"ח, המאפיינים את רכיב 

שימוש בפעלים ששורשיהם בו"א, חנ"ן ובק"ש, המבטאים נאמנה את 

 שליחות התחנונים של אסתר. 

 

ְך  הסירוברכיב  לֶׁ י ַהמֶׁ מופיע בדברי אסתר ששלחה להשיב למרדכי: 'ָכל ַעְבדֵּ

ְך לֶׁ ינוֹּת ַהמֶׁ ר  ְוַעם ְמדִּ ָחצֵּ ל הֶׁ ְך אֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ ר ָיבוֹּא אֶׁ ָשה ֲאשֶׁ יש ְואִּ ר ָכל אִּ ים ֲאשֶׁ ְדעִּ יוֹּ

ת  ְך אֶׁ לֶׁ יט לוֹּ ַהמֶׁ שִּ ר יוֹּ ֲאשֶׁ ית ְלַבד מֵּ א ַאַחת ָדתוֹּ ְלָהמִּ ָקרֵּ ר ֹלא יִּ ית ֲאשֶׁ ימִּ ַהְפנִּ

ְך זֶׁה ְשל לֶׁ ל ַהמֶׁ י ָלבוֹּא אֶׁ אתִּ ְקרֵּ י ֹלא נִּ יט ַהָזָהב ְוָחָיה ַוֲאנִּ ם' )שם ד, ַשְרבִּ ים יוֹּ שִּ וֹּ

יא(. סירובה מנומק. העובדה שלא נקראה אל המלך זה שלושים יום אינה רק 

מכשול טכני, שהרי יכלה להמתין עד שיקרא לה. הפור הופל בחודש ניסן, 

וההשמדה נקבעה לחודש אדר, כך שהיה פער של אחד עשר חודשים ביניהם, 

 ואסתר יכלה לחכות להזדמנות שבה תיקרא למלך. 

 

ואולם נראה שדברי אסתר מלמדים על בעיה חמורה הרבה יותר מחוסר 

הזדמנות טכנית לפגוש את המלך. העובדה שהמלך לא קרא אותה אליו חודש 

שלם עשויה ללמד שסר חינה בעיניו. יש להניח שהמלך ההולל לא בילה את 

לילותיו לבד אלא נהנה מחברת פילגשים מפילגשיו. אפשר גם להיזכר בפסוק 

ית' )שם ב, יט( לאחר שנבחרה אסתר למלכה. ה נִּ ץ ְבתּולוֹּת שֵּ ָקבֵּ מטריד 'ּוְבהִּ

יש לזכור גם שחלפו יותר מארבע שנים מאז כבשה את ליבו של המלך ועד 

וסביר להניח  5האירועים שדרשו את התערבותה לשם הצלת עמה,

שהתלהבות המלך ממנה שככה. כיצד תוכל אפוא להשפיע על המלך אם 

 הצטנן יחסו אליה?

 

  
ם בקווי הדמיון שבין סיפור מגילת אסתר לסיפור יציאת מצרי 4ראו לעיל בסיום סעיף   5

 ובין אסתר למשה. 
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אינו מופיע במגילה. מרדכי לא עודד את  העידוד והבטחת העזרהרכיב 

במקום עידוד והבטחת  6אסתר, ושלא כה' הוא גם לא יכול להבטיח לה עזרה.

עזרה גינה מרדכי את אסתר על סירובה. בדבריו יש נימה מאיימת: אם 

תבדיל עצמה מהיהודים ומגורלם, יבוא הבידול לידי ביטוי בהצלת היהודים 

כן באורח נס, אך ההצלה תפסח עליה ועל בית אביה. מרדכי אינו האל, ול

אינו יכול להבטיח לאסתר שיהיה עימה ושדרכה תצלח. בדומה, גם רכיב 

נעדר ממגילת אסתר. מובן מאליו שמרדכי אף לא יכול לתת לאסתר  האות

 אות ששליחותה תעלה יפה. לא ניתנה ערובה להצלחה.

 

במחקרה על נשים מצילות במקרא הראתה עדנה הילביץ שבכל המקרים 

אישה המצילה פועלת במסגרת חוקי הטבע, שבהם הנשים הן המצילות, ה

בלא מעשי ניסים, וכן היא פועלת בלא צו אלוהי או הבטחה מאת ה' 

היחלצות לפעולה בלא הבטחה אלוקית להצלחה היא הרואית  7להצלה.

שר החליטה אסתר להישמע למצוות מרדכי ולפעול להצלת הרי כא 8יותר.

עמה, לא יכלה לעודד עצמה במחשבה שהאל עימה וההצלחה מובטחת 

ולהיזכר באות שניתן לה כדי להרגיע את חששותיה. דבריה הפסימיים 

ר  ר ֹלא ַכָדת ְוַכֲאשֶׁ ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ ן ָאבוֹּא אֶׁ מעידים על סיכוי המהלך בעיניה: 'ּוְבכֵּ

י' )אסתר ד, טז(. למרות החששות קיבלה עליה אסתרָאבַ  י ָאָבְדתִּ את  ְדתִּ

השליחות. היא גייסה את היהודים כולם לעזרתה כאשר ציוותה על מרדכי 

לכנוס את כל היהודים ולצום עליה שלוש יממות. בצום המשותף של אסתר 

 9ונערותיה ושל כל היהודים יש חיבור סמלי שלה לבני עמה.

 

 

 

  
ים לסיוע רוחני בבקשתה שיצומו עליה אף שאחר כך היא גייסה אותו ואת כל היהוד  6

 )אסתר ד, טז(.
 ות האל במגילת אסתר ראו עוד להלן.. על היעדר91–94(, עמ' 2הילביץ )לעיל, הערה   7
, המעירה שהיעדרות האל 'יכולה דווקא להאדיר את האישה 91השוו הילביץ, שם, עמ'   8

 המצילה שכל האחריות על האירוע והצלת החיים מוטלים על שכמה'.
, תל אביב תשמ"ג, נשים במקראשליחות בהרמון',  –השוו: עדין שטיינזלץ, 'אסתר   9

. תמר עילם גינדין מוסיפה כי הצום, שהוא מנהג יהודי לריצוי האל, עומד בניגוד 89 עמ'

לדת הזורואסטרית, דת אירן הקדומה, שבה הצום נחשב לפגיעה בגוף, ולפיכך לחטא. 

 .91, ]כפר סבא[ תשע"ה, עמ' מאחורי המסכה אסתר:מגילת ראו: תמר עילם גינדין, 
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השוואה בין סיפור המגילה לסיפור יציאת מצרים ובין אסתר  –השליחים 

 למשה

במחקרו המקיף על מגילת אסתר כתב יונתן גרוסמן: 'לא תהיה זו גוזמה אם 

י נאמר שאין תמונה לאורך המגילה שאינה שולחת את הקורא לסיפור מקרא

ואכן, חוקרים רבים הראו שבמגילת אסתר מתגלות אנלוגיות  10אחר'.

ואלוזיות לספרים מקראיים אחרים ושהאנלוגיות האלה משוות בין דמותה 

האישה  13בת שבע, 12יוסף, 11של אסתר לדמויות מקראיות אחרות, כגון שרה,

 15ודניאל. 14התקועית

 

  
 .112, עמ' 1028, ירושלים מגילת סתרים אסתר:יונתן גרוסמן,   10
ה' )בראשית יב, טו( 'ַותֻ   11 ית ַפְרעֹּ ָשה בֵּ ְך' )אסתר ב, ח(.  –ַקח ָהאִּ לֶׁ ית ַהמֶׁ ל בֵּ ר אֶׁ ְסתֵּ ָלַקח אֶׁ 'ַותִּ

בשני המקרים האישה מסתירה פרטים חשובים על אודותיה )היותה אשת איש או 

בשל הוראה של גבר הקרוב אליה. על קווי הדמיון האלה ועל אחרים וכן  היותה יהודייה(

; 11–11, עמ' 2991, תל אביב מקראות בארץ המראותוי השוני ראו: יאיר זקוביץ, על קו

על אחד מענייניה של מגילת אסתר',  –ישראל רוזנסון, 'היסטוריה, ספרות ורוח הקודש 

 (.180–118) 181–111, עמ' 1, אלון שבות תשנ"טהדסה היא אסתראמנון בזק )עורך(, 
הוא בין מרדכי ליוסף: כל אחד מהם הוא בן לעם ישראל או העם היהודי  עיקר הדמיון  12

שעלה לגדולה בחצר מלך זר וסייע למלך וגם לעמו. אך יש גם דמיון בין אסתר ויוסף, 

י תואר שנשאו חן בעיני אחרים שעיקרו בן לעם ישראל או יהודייה השרויים בניכר, יפֵּ 

או העם היהודי(. ראו ביתר פירוט: משה והצילו את קבוצת ההתייחסות שלהם )בית אב 

. 249–244, לא )תשכ"ב(, עמ' תרביץגן, 'מגילת אסתר באספקלריית קורות יוסף במצרים', 

; גרוסמן )לעיל, 14)מקרא לישראל(, תל אביב תשס"א, עמ'  אסתרוכן ראו: אדל ברלין, 

 . 111, 119–111(, עמ' 20הערה 
מדובר בשתי נשים יפות שנלקחו בידי המלך, וכעבור שנים, הודות למעמדן כאשת   13

המלך, הצליחו למנוע אסון כבד שאיים גם עליהן. לאחר שקיבלו הדרכה מגבר )נתן, 

לפני המלך והצליחו להשפיע עליו שיפעל לביטול הסכנה. ראו: אמנון  מרדכי( התייצבו

, הדסה היא אסתרבין בת שבע לאסתר', הנ"ל )עורך(,  –בזק, '"וכאשר אבדתי אבדתי" 

 41–88באשר לקווי הדמיון ועמ'  81–81)ראו בעיקר עמ'  41–88, עמ' 1אלון שבות תשנ"ט

 .114–118(, עמ' 20באשר לקווי השוני(; גרוסמן )לעיל, הערה 
 מהכחדה מדובר באישה מצילה המתייצבת לפני המלך כדי להצילבשני המקרים   14

 .44–48מ' . ראו בזק, שם, עאו עמה)לכאורה או באמת( את משפחתה 
גם כאן עיקר הדמיון הוא בין מרדכי ובין דניאל. שניהם סירבו לפקודה של המלך   15

והעמידו עצמם בסכנה. שניהם זכו לכבוד רב מאת המלך. ואולם יש דמיון גם בין אסתר 

נער ונערה יפי תואר במלכות זרה שנשאו חן בעיני המלך. הוא בחר בהם על פני  לדניאל:

אחרות, והם זכו להצלחה. הן דניאל הן אסתר נושאים שם עברי ושם נוכרי.  אחרים או

)דעת מקרא(, ירושלים  אסתרראו: גבריאל חיים כהן, 'מבוא', עמוס חכם )מפרש(, 

 .111–111(, עמ' 20; גרוסמן )לעיל, הערה 21–24תשל"ד, עמ' 
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ואולם דומה שעדיין לא עמדו די הצורך על השוואה מרכזית ביותר הנבנית 

בין מגילת אסתר ובין סיפור יציאת מצרים, הכוללת השוואה בין משה, 

המושיע הראשון והחשוב ביותר שקם לעם ישראל בגלות מצרים, ובין 

 16בספרי המקרא, שקמה לעם היהודי בגלות פרס. אסתר, המושיעה האחרונה

קווי הדמיון בין השניים רבים, אך לצידם יש כמובן גם שינויים ניכרים. מכאן 

ואילך נבחן את האנלוגיה שבין מגילת אסתר לסיפור יציאת מצרים בכלל 

 אנלוגיה שבין דמויותיהם של אסתר ומשה.ונתמקד ב

 

קווי דמיון רבים בין מגילת אסתר לסיפור יציאת מצרים ובין אסתר  יש

 למשה, ואלו החשובים שבהם:

 

גזרת השמדה שגזר מלך נוכרי על עם ישראל או על העם  –הרקע  (2)

 היהודי. 

משה אימצה בת  ילדים מאומצים: את –הביוגרפיה של המושיעים  (1)

י(, ואת אסתר אימץ בן דודה מרדכי –עה בהיותו תינוק )שמות ב, הפר

בשל יתמותה בגיל שאינו ידוע לנו )אסתר ב, ז(. מאחר שלאימוץ אסתר 

אין תפקיד עלילתי במגילת אסתר, נראית טענת גיליס גרלמן שמטרת 

17מוטיב האימוץ היא להעמיק את האנלוגיה שבין אסתר ובין משה.
 

  
 ,Gillis Gerlemanאת הדיון החשוב ביותר באנלוגיה הזו מצאנו אצל גרלמן, ראו:   16

Esther (BKAT), Neukirchen-Vluyn 1973, pp. 11–23 בסעיף העוסק בהשוואה ,

שוואה שבין אסתר בין מגילת אסתר לסיפור יציאת מצרים. ואולם גרלמן לא התמקד בה

למשה אלא בין המגילה לסיפור יציאת מצרים, ואף נראה שעיקר ההשוואה בעיניו היא 

בין מרדכי ובין משה, כפי שאפשר לראות מלשון הזכר שבה הוא מונה בקיצור את קווי 

( חווה er( חווה סכנה גדולה בחצר מלכות זרה, הוא )ein Judeיהודי ) הדמיון. לדוגמה,

(. נוסף על 22( זוכה בכבוד גדול )שם, עמ' erעם בני עמו, ולאחריה הוא )הצלה דרמטית 

כך הוא מעלה נקודת דמיון שבחרנו שלא להעלות: הסתרת המוצא העברי או היהודי של 

(. אומנם ייתכן מאוד שבת פרעה לא גילתה לאביה את שהסיקה 21–21שניהם )שם, עמ' 

ינם נמסרים. על נקודות הדמיון שמנה מייד, שהילד הוא מילדי העברים, אך הדברים א

 הוספנו רבות אחרות, וכן עמדנו על נקודות השוני המרכזיות שבין השניים.
ומת זאת יש המציגים את יתמותה של אסתר כחלק מהיותה ה'אחר' . לע21–21, עמ' שם  17

'אישה בעולם גברי פטריארכלי מוקצן, יתומה ונכרייה, בת לעם התלוש  האולטימטיבי:

עומדות על מארצו ומתרבותו ונטוע בתוך תרבות וחברה זרה לו', כדברי אורית אבנרי, 

, וראו גם הפניות 90–89ה, עמ' , ירושלים תשע"הסף: שייכות וזרות במגילות רות ואסתר

. גם אם נקבל דעה זו, אין בה כדי לבטל את דברי גרלמן באשר 210, הערה 90שם, עמ' 

לרכיב היתמות המשמש נדבך נוסף באנלוגיה שבין אסתר למשה. הוא סבור שגם הצגת 
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משה ואסתר נותקו שניהם ממשפחתם העברית או היהודית עקב גזרה  (8)

גזרת פרעה להטביע ביאור את כל הבנים שייוולדו  או החלטה מלכותית:

הביולוגית. לאחר לעבריות הייתה הגורם לניתוקו של משה ממשפחתו 

' )שמות ב, ג(, היא הניחה אותו על שפת  ינוֹּ ד ַהְצפִּ שאימו 'ֹלא ָיְכָלה עוֹּ

אסתר נלקחה  18היאור בתקווה שיימצא ומוצאו יחליט לאמץ אותו.

מבית מרדכי, שאימץ אותה לו לבת, בעקבות ההוראה המלכותית לקבץ 

כל נערה בתולה וטובת מראה לבית הנשים )אסתר ב, ג(. מן הכתוב 

ְך' )שם, ח( נראה שאסתר נלקחה בלא  לֶׁ ית ַהמֶׁ ל בֵּ ר אֶׁ ְסתֵּ ָלַקח אֶׁ 'ַותִּ

לשאול לדעתה או לדעת מרדכי ולקבל את שפקידי המלך יטרחו 

  19אישורם לקחתה.

ת בעקבות הניתוק ממשפחתם העברית או היהודי –חניכה מלכותית  (4)

עברו משה ואסתר תקופת חניכה מלכותית. משה גדל כבנה של בת 

פרעה, מן הסתם בארמון פרעה )שמות ב, י(, ואסתר, שנלקחה אל בית 

הנשים הבתולות שבבית המלך )אסתר ב, ח(, עברה תקופת חניכה של 

שישה  שנים עשר חודשים לכל הפחות בתעשיית היופי של ההרמון:

דשים בבשמים ובתמרוקי נשים )שם, חודשים בשמן המור ושישה חו

יב(. תקופת החניכה הכשירה אותה לתפקיד אחת הפילגשים המענגות 

סייע לה שלא להיות אחת  20את המלך, אלא שהחן הטבעי שניחנה בו

מהפילגשים אלא להיבחר למלכה, כלומר לאשת המלך הראשית. אסתר 

נבחרה למלכה בחודש העשירי, חודש טבת, בשנה השביעית למלכות 

אחשוורוש )שם, טז(, והגזרה נגד היהודים נגזרה בחודש ניסן בשנת 

מלכות אחשוורוש )שם ג, ז(. אם כן, בינתיים חלפו ארבע שתים עשרה ל   
אסתר כבת דודו של מרדכי נועדה ליצור קישור לשושלת היוחסין של משה כפי שהיא 

ָשה' )גרלמן, שם, עמ'  שמות ו, כ:מוצגת ב ָדתוֹּ לוֹּ ְלאִּ ד דֹּ בֶׁ כֶׁ ת יוֹּ ַקח ַעְמָרם אֶׁ  (. 21'ַויִּ
על נטישת ילדים בשטח ההפקר, כך שכל מוצאם יוכל לאמצם, ראו למשל: מאיר מלול,   18

, רמת גן מזרח הקדוםחברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות ה

 .81–10תשס"ו, עמ' 
על הופעותיו של השורש לק"ח במסלול חייה של אסתר עוד בהיותה פסיבית ראו:   19

Linda M. Day, Esther (AOTC), Nashville 2005, p. 53 
יָה' )אסתר ב, טו, וראו גם שם, פסוקים ט, יז(. אולי   20 אֶׁ ינֵּי ָכל רֹּ ן ְבעֵּ את חֵּ שֵּ ר נֹּ ְסתֵּ י אֶׁ 'ַוְתהִּ

תר ובין עם ישראל בסיפור יציאת מצרים, שהרי על אפשר למצוא כאן גם הקבלה בין אס

ם' )שמות יב, לו, וראו גם שם ג, כא;  ְצַריִּ ינֵּי מִּ ן ָהָעם ְבעֵּ ת חֵּ עם ישראל נמסר: 'ַוה' ָנַתן אֶׁ

ג,  םיא, ג(. ואולם שלא כעם ישראל ששאלו משכניהם המצריים כלי כסף וכלי זהב )ש

ְקָשה ָדָבר' )אסתר לו(, בהגיע תור אסתר להתיי–כב; יא, ב; יב, לה צב בפני המלך 'ֹלא בִּ

 טו(. ב,
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שנים ושלושה חודשים שבהם הייתה אסתר במעמד של מלכה, ובוודאי 

 הפנימה היטב את ההתנהגות הראויה לה לפי הקוד המלכותי.

זהות חצויה: הן באשר למשה הן באשר לאסתר עולה שאלת הזהות  (1)

בית מצרי, וכאשר נמלט ומידת הקשר שלהם לעם ישראל. משה גדל ב

י' )שמות ב, יט(. מנגד,  ְצרִּ יש מִּ למדיין בנות כוהן מדיין מתארות אותו 'אִּ

שנותיו הראשונות, שהן שנים מכריעות בעיצוב הזהות, עברו בחיק 

משפחתו העברית. אולי זו הסיבה שכאשר גדל ראה בבני ישראל את 

ה  שֶׁ ְגַדל מֹּ ָחיווַ אחיו, כפי שעולה מן התיאור: 'ַויִּ ל אֶׁ א אֶׁ ְבֹלָתם  יֵּצֵּ ַוַיְרא ְבסִּ

י  ְברִּ יש עִּ י ַמכֶׁה אִּ ְצרִּ יש מִּ ָחיוַוַיְרא אִּ אֶׁ ' )שם, יא(. אסתר גדלה בקרב מֵּ

ונלקחה לבית  – הוריה ולאחר מכן מרדכי בן דודה – משפחתה היהודית

המלך אחשוורוש בגיל צעיר, סמוך לגיל הנישואין, היכול להיות גם גיל 

מלך הסתירה אסתר את זהותה היהודית, לפי מצוות . בארמון ה21

מרדכי )אסתר ב, כ(. כפל הזהויות שלה מסומל גם בשמה הכפול: שמה 

העברי, הדסה, לצד שמה הנוכרי, אסתר, שהוא אולי שם אלת הפריון 

starâ.21 – האכדית אשתר ואולי שם הגזור מהמילה הפרסית לכוכב ונוס
 

הן על משה הן על אסתר הוטל תפקיד שטמן להם סכנה: להתייצב לפני  (1)

כדי להשפיע עליו לפעול למען עם  –פרעה או אחשוורוש  –המלך 

ישראל, לשלוח את בני ישראל למדבר או לבטל את גזרת ההשמדה 

22שנגזרה על היהודים.
 

שניהם סירבו בתחילה לתפקיד ועוררו את כעסו או תוכחתו של מי  (1)

ה' ]שמות ד, יד –שהטיל עליהם את התפקיד  שֶׁ ַחר ַאף ה' ְבמֹּ [( האל )'ַויִּ

 יד(.–או מרדכי )אסתר ד, יג

שניהם את עם ישראל, ופעולת ההצלה קשורה  בסופו של דבר הצילו (8)

בהתהוותו של חג: חג הפסח, שבתקופה המקראית פתח את השנה 

העברית, שהחלה בחודש ניסן, וחג הפורים, שסיים אותה. מקומם של 
  

 ,Lewis Bayles Paton, The Book of Esther (ICC)משל: לשתי ההצעות ראו ל  21

Edinburgh 1908, p. 170; Carey A. Moore, Esther (AB), New York 1971, p. 

20; John D. Levenson, Esther (OTL), London 1977, p. 58 על תופעת השמות .

 Aaron Demsky, ‘Doubleבתקופת גלות בבל ראו:  – שם עברי לצד נוכרי – הכפולים

Names in the Babylonian Exile and the Identity of Sheshbazzar’  אהרן דמסקי ,

. 89–18, ב, רמת גן תשנ"ט, עמ' ואלה שמות: מחקרים באוצר השמות היהודיים)עורך(, 

. הוא מייחס את השימוש בשם הנוכרי אסתר 18על שמה הכפול של אסתר ראו שם, עמ' 

 תיר או להצניע את יהדותה. לרצון להס
 . 28(, עמ' 21רה השוו גרלמן )לעיל, הע  22
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ושיע החגים בלוח השנה העברי עולה בקנה אחד עם היותו של משה המ

הראשון בתולדות ישראל והיותה של אסתר המושיעה האחרונה. שני 

החגים נקראים על שם מאורע הקשור להצלה או לצרה: פסח משום 

ינּו  ת ָבתֵּ ם ְואֶׁ ְצַריִּ ת מִּ ם ְבָנְגפוֹּ אֶׁ ְצַריִּ ל ְבמִּ ְשָראֵּ י יִּ י ְבנֵּ שה' 'ָפַסח ַעל ָבתֵּ

יל' )שמות יב, כז(, ופורים על שם הפור  צִּ שקבע את מועד השמדת הִּ

ם ַהפּור' )אסתר ט, כו(. היהודים: ים ַעל שֵּ ה פּורִּ לֶׁ ים ָהאֵּ ן ָקְראּו ַלָימִּ  'ַעל כֵּ

חודש ניסן, חודש מרכזי כל כך בסיפור יציאת מצרים, מרכזי גם במגילת  (9)

אסתר, כי זהו החודש שבו הופל הפור באשר למועד השמדת העם 

ן אשוֹּ ש ָהרִּ דֶׁ ְך  היהודי: 'ַבחֹּ לֶׁ ה ַלמֶׁ ְשרֵּ ים עֶׁ ְשַנת ְשתֵּ יָסן בִּ ש נִּ דֶׁ הּוא חֹּ

יל פּור' )שם ג, ז(. כמו כן צו ההשמדה נכתב ונחתם  פִּ ש הִּ רוֹּ ֲאַחְשוֵּ

23בטבעת המלך בשלושה עשר בניסן )שם, יב(, ערב חג הפסח.
 

של משה,  לצד משה ואסתר פעל בן משפחה: אהרן ניצב לימינו (20)

ה' הבטיח למשה שאחיו אהרן יהיה לו  24סתר.לימינה של א – ומרדכי

טז(. אהרן אכן יצא לקראת –לפה וידבר עם העם בשמו )שמות ד, יד

משה בצו ה' כאשר שב משה ממצרים )שם, כז(, מסר לעם ישראל את 

הם אותות )שם, ל(, התייצב לימין משה דברי ה' למשה ואף עשה לעיני

לפני פרעה ונשא עימו בעול ההנהגה )שם ה, א ועוד(. לימינה של אסתר 

פעל מרדכי בן דודה. כאשר נלקחה לבית המלך הדריך אותה שלא לגלות 

את מוצאה היהודי )אסתר ב, י(, ומדי יום ביומו פקד את סביבת בית 

א(. כאשר נודע לו על קשר הנשים כדי לקבל ידיעות על אסתר )שם, י

להזהיר את המלך )שם,  נגד המלך השתמש בשירותיה של אסתר כדי

כג(, ובכך בוודאי שיפר את מעמד שניהם. אחר כך הוא שיידע את –כא

אסתר בדבר האסון המרחף על בני עמה, על בית אביה ועליה עצמה 

 יד(. כאשר–ח, יג–ודרבן אותה לפעול למען עמה אצל המלך )שם ד, ז

קיבלה עליה אסתר את התפקיד כינס מרדכי במצוותה את כל היהודים 

יז(. לקראת סיום –כדי לצום שלושה ימים להצלחתה של אסתר )שם, טז

המגילה כתבו אסתר ומרדכי יחדיו את איגרת פורים השנית )שם 

 כט(. ט,

  
, על נדבכים נוספים של קישור 11–14. וראו שם, עמ' 14(, עמ' 21ברלין )לעיל, הערה   23

 באמצעות תיארוך האירועים שיצרו המדרשים, הפייטנים והמשוררים היהודים.
 . 24(, עמ' 21גרלמן )לעיל, הערה   24
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'ַגם  משה זכה לכבוד אצל המצרים, ככתוב: 25כבוד והכרה ציבורית: (22)

ל  ה ָגדוֹּ שֶׁ יש מֹּ י ָהָעם' ָהאִּ ינֵּ ה ּוְבעֵּ י ַפְרעֹּ י ַעְבדֵּ ינֵּ ם ְבעֵּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ ד ְבאֶׁ ְמאֹּ

)שמות יא, ג(. הוא זכה להכרה ציבורית גם מצד עם ישראל, שאליו 

' )שם יד נשלח: ה ַעְבדוֹּ שֶׁ ינּו ַבה' ּוְבמֹּ , לא(. גם אסתר, ובייחוד 'ַוַיֲאמִּ

מרדכי, זכו לכבוד ולהכרה ציבורית. מחבר מגילת אסתר בוודאי התכוון 

י  ליצור הקבלה בין מרדכי ובין משה באמצעות תיאור כבוד מרדכי: 'כִּ

י  ת כִּ ינוֹּ ְך ְבָכל ַהְמדִּ לֵּ ְך ְוָשְמעוֹּ הוֹּ לֶׁ ית ַהמֶׁ ַכי ְבבֵּ ל ָמְרדֳּ ַכיָגדוֹּ יש ָמְרדֳּ ְך ָהאִּ לֵּ  הוֹּ

ל כבודו של מרדכי וההכרה הציבורית שזכה לה  26' )אסתר ט, ד(.ְוָגדוֹּ

י  מצד בני עמו עולים גם מהפסוק החותם את המגילה: ַכי ַהְיהּודִּ י ָמְרדֳּ 'כִּ

ב ְלַעמוֹּ  ש טוֹּ רֵּ ָחיו דֹּ ב אֶׁ ים ְוָרצּוי ְלרֹּ ל ַלְיהּודִּ ש ְוָגדוֹּ רוֹּ ְך ֲאַחְשוֵּ לֶׁ ְשנֶׁה ַלמֶׁ מִּ

ם ְלָכל ַזְרע ר ָשלוֹּ בֵּ ' )שם י, ג(. הוא קיבל לרשותו את ביתו של המן וכן ְודֹּ וֹּ

את טבעת המלך, שהייתה קודם לכן בידי המן )שם ח, ב(. לכך יש 

להוסיף שעוד קודם לכן זכה לכבוד מלכים בעקבות הצלתו את המלך 

–וכוונת המלך להראות מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו )שם ו, ו

זה היא בין מרדכי למשה, אך גם יא(. אומנם עיקר ההשוואה בעניין 

אסתר זכתה בכבוד ובהכרה ציבורית. נוסף על כך שנשאה חן בעיני כל 

רואיה )שם ב, טו( מסר המלך בידה את בית המן, והיא ששמה עליו את 

ב(. כמו כן היא זכתה להכרה ציבורית מצד בני עמה, –מרדכי )שם ח, א

ְסתֵּ  ב אֶׁ ְכתֹּ ַכי כפי שאפשר ללמוד מהפסוק 'ַותִּ ל ּוָמְרדֳּ יַחיִּ ר ַהַמְלָכה ַבת ֲאבִּ

ית' )שם ט, כט(,  נִּ ים ַהזֹּאת ַהשֵּ ת ַהפּורִּ רֶׁ גֶׁ ת אִּ ף ְלַקיֵּם אֵּ קֶׁ ת ָכל תֹּ י אֶׁ ַהְיהּודִּ

 שאף מקדים את אסתר למרדכי.

בתחינתה לאחשוורוש הזכירה אסתר את האפשרות ההיפותטית של  (21)

י ְועַ  עבדות: ְמַכְרנּו ֲאנִּ י נִּ ים 'כִּ לּו ַלֲעָבדִּ ד ְואִּ ג ּוְלַאבֵּ יד ַלֲהרוֹּ י ְלַהְשמִּ מִּ

ְך' )שם ז, ד(. נראה  לֶׁ זֶׁק ַהמֶׁ ה ְבנֵּ וֶׁ ין ַהָצר שֹּ י אֵּ י כִּ ֱחַרְשתִּ ְמַכְרנּו הֶׁ ת נִּ ְשָפחוֹּ ְולִּ

שכוונתה הייתה להציג את האיום ההיפותטי של עבדות כקל ערך, שלא 

שפנייתה אליו כעת נובעת  הייתה מטריחה בגינו את המלך, כדי להדגיש

  
 .21, 22מ' , עשם ,על הכבוד שזכו לו משה ומרדכי העיר גרלמן  25
, שאף הבחין בדמיון בדרך ההצגה של משה ושל מרדכי בפסוקים 21ראו גרלמן, שם, עמ'   26

ה'  הקשורים לכבודם באמצעות הקדמת שם העצם 'האיש' שֶׁ יש מֹּ לשמם הפרטי: 'ָהאִּ

ַכי' )אסתר ט, ד(. כפי שהעיר, צירוף כזה משמש במקומו יש ָמְרדֳּ ת )שמות יא, ג( ו'ָהאִּ

 מעטים במקרא.
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ואולם במישור הספרותי דבריה מעוררים את  27מבעיה חמורה בהרבה.

זכר עבדות בני ישראל במצרים ואף מבהירים עד כמה המצב כעת חמור 

 ממצבם של בני ישראל כשהיו עבדים במצרים.

הם מודגש בשני הסיפורים הושמדו אויבי עם ישראל והיהודים, ובשני (28)

ן  העיקרון של מידה כנגד מידה. בסיפור יציאת מצרים גזר פרעה: 'ָכל ַהבֵּ

יֻכהּו' )שמות א, כב(, והוא וכל חילו טבעו בים סוף  ָרה ַתְשלִּ ד ַהְיאֹּ לוֹּ ַהיִּ

וטיב המים המשמש בחטא ובעונש כאחד אפשר על מ 28כח(.–)שם יד, כו

להוסיף שהמקבילה להמתת בני העבריות היא מכת בכורות, שנפגעו 

ממנה כל הבנים הבכורים במצרים, כולל בכור פרעה )שם יב, כט(. יתרו 

התפעל מהתממשותו של העיקרון של מידה כנגד מידה והכריז: 'ַעָתה 

ָכל ָהאֱ  ל ה' מִּ י ָגדוֹּ י כִּ ם' )שם יח, יא(. ָיַדְעתִּ יהֶׁ ר ָזדּו ֲעלֵּ י ַבָדָבר ֲאשֶׁ ים כִּ ֹלהִּ

העיקרון של מידה כנגד מידה דומיננטי מאוד גם במגילת אסתר, ונזכיר 

כאן רק מקצתו: המן תכנן לתלות את מרדכי על העץ )אסתר ה, יד; 

י(. האיגרות –ד(, וסופו שהוא עצמו נתלה על אותו העץ )שם ז, ט ו,

ת ובשם אחשוורוש הורו ' שנשלחו ביוזמת המן ד אֶׁ ג ּוְלַאבֵּ יד ַלֲהרֹּ ְלַהְשמִּ

ים ן ַטף ְוָנשִּ ַנַער ְוַעד ָזקֵּ ים מִּ ש  ָכל ַהְיהּודִּ דֶׁ ָשה ָעָשר ְלחֹּ ְשלוֹּ ָחד בִּ ְביוֹּם אֶׁ

ש ֲאָדר  דֶׁ זְשנֵּים ָעָשר הּוא חֹּ ' )שם ג, יג(, ובלשון כמעט זהה ּוְשָלָלם ָלבוֹּ

כי בשם אחשוורוש שניתנה רשות ליהודים הבהירו האיגרות שכתב מרד

ד' ג ּוְלַאבֵּ יד ְוַלֲהרֹּ ָתם  ְלַהְשמִּ ים אֹּ יָנה ַהָצרִּ יל ַעם ּוְמדִּ ת ָכל חֵּ ים אֶׁ ַטף ְוָנשִּ

ז ' )שם ח, יא(. כמו כן המגילה כוללת שני מקרים נדירים ּוְשָלָלם ָלבוֹּ

בסיפורת המקראית של הערה מפורשת מטעם המספר באשר 

לה בנוגע לאויבי תחי 29קרון של מידה כנגד מידה,להתממשות העי

  
 ,David J. A. Clines, Ezra; 10(, עמ' 12ראו פירוש ראב"ע על אתר; מור )לעיל, הערה   27

Nehemiah, Esther (NCBC), London 1984, p. 311 (, עמ' 21; ברלין )לעיל, הערה

 . 281(, עמ' 20; גרוסמן )לעיל, הערה 211, 211
רשה על קישור זה עמדו כמה מדרשים. ראו למשל מכילתא, 'בשלח', מסכתא דשירתא, פ  28

ד; פסיקתא דרב כהנא, 'ויהי בשלח' י, ל; מדרש תהלים )שוחר טוב( כב, טו. ראו גם: יעל 

 180–112, מד )תשנ"ט(, עמ' בית מקראשמש, 'מידה כנגד מידה בסיפורת המקראית', 

–289, אלון שבות תשס"ו, עמ' מידה כנגד מידה בסיפור המקראי(; יהונתן יעקבס, 111)

240 . 
על הערה מפורשת מטעם המספר המקראי באשר להתממשות העיקרון של מידה כנגד   29

(, ראו showing( במקום ַהְרָאָיה )tellingמידה, כלומר נקיטת דרך של הגדה ישירה )

. מלבד שני המקרים שבמגילת אסתר, שיובאו להלן, מצינו אמצעי 111, עמ' שם ,שמש

ר ָעָשה  נוספת בלבד, בסיפור אבימלך:זה פעם אחת  ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ימֶׁ ת ָרַעת ֲאבִּ ים אֵּ ב ֱאֹלהִּ 'ַוָישֶׁ
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ְברּו  – היהודים ואחר כך בנוגע לאויב הגדול מכולם ר שִּ המן: 'ַביוֹּם ֲאשֶׁ

ָמה  ים הֵּ ְשְלטּו ַהְיהּודִּ ר יִּ ְך הּוא ֲאשֶׁ ם ְוַנֲהפוֹּ ט ָבהֶׁ ְשלוֹּ ים לִּ י ַהְיהּודִּ ְיבֵּ אֹּ

ר כָ  רֵּ י צֹּ ן ַהְמָדָתא ָהֲאָגגִּ י ָהָמן בֶׁ ם' )שם ט, א(; 'כִּ יהֶׁ ים ָחַשב ְבשְֹּנאֵּ ל ַהְיהּודִּ

י  ְפנֵּ ָאּה לִּ ָרל ְלֻהָמם ּוְלַאְבָדם. ּוְבבֹּ יל פּור הּוא ַהגוֹּ פִּ ים ְלַאְבָדם ְוהִּ ַעל ַהְיהּודִּ

ר  פֶׁ ם ַהסֵּ ְך ָאַמר עִּ לֶׁ ים ַעל ַהמֶׁ ר ָחַשב ַעל ַהְיהּודִּ ָישּוב ַמֲחַשְבתוֹּ ָהָרָעה ֲאשֶׁ

ת ָבָניו עַ  רֹּאשוֹּ  תוֹּ ְואֶׁ ץ' )שם, כדְוָתלּו אֹּ 30כה(.–ל ָהעֵּ
 

במכת בכורות  בשני הסיפורים צורר היהודים מאבד בן או את כל בניו: (24)

' )שמות יב,  ְסאוֹּ ב ַעל כִּ שֵּ ה ַהיֹּ ר ַפְרעֹּ ְבכֹּ היכה ה' כל בכור בארץ מצרים, 'מִּ

כט(, ובמגילת אסתר מסופר כי עשרת בניו של המן נתלו על עץ )אסתר 

 מעורר – עשרה – אולי אפשר להוסיף שמספר בניו של המן 31יד(.–ט, יג

 את זכר המכה העשירית, שמתו בה כל הבכורים במצרים.

מלחמה בעמלק: עם ישראל בהנהגת משה נלחם בעמלק, ובסיום  (21)

ר' )שמות יז, טז(. נוסף  ר דֹּ דֹּ ק מִּ ְלָחָמה ַלה' ַבֲעָמלֵּ המלחמה הכריז משה: 'מִּ

בספר דברים ה' מצווה על בני ישראל למחות את זכר עמלק  על כך

ט(. עמלק מוצג כאויב הארכיטיפי של עם ישראל. והנה י–)דברים כה, יז

במגילת אסתר מוצג האיש שהגה את תוכנית ההשמדה של עם ישראל: 

י' )אסתר ג, א(. נראית בעינינו הדעה שיש כאן  ן ַהְמָדָתא ָהֲאָגגִּ 'ָהָמן בֶׁ

כוונה לקשור את המן לאגג מלך עמלק, ששאול חס על חייו )שמ"א טו, 

צאצא של קיש, אביו של שאול )אסתר ב, ה(. אם כך, ט(. מרדכי מוצג כ

גם מדרש פסיקתא  32המגילה היא סיפור של תיקון לחטאו של שאול.

 רבתי קשר בין מלחמת משה בעמלק ובין מלחמתה של אסתר בעמלק:

   
א  ים ְברֹּאָשם ַוָתבֹּ יב ֱאֹלהִּ שִּ ם הֵּ י ְשכֶׁ ת ָכל ָרַעת ַאְנשֵּ ָחיו. ְואֵּ ים אֶׁ ְבעִּ ת שִּ ג אֶׁ יו ַלֲהרֹּ ְלָאבִּ

ן ְיֻרָבַעל' )שופטים ט, נו ָתם בֶׁ ֲלַלת יוֹּ ם קִּ יהֶׁ  נז(.–ֲאלֵּ
על העיקרון של מידה כנגד מידה במגילת אסתר ראו: דוד אלגביש, 'הנהגת ה' את עולמו   30

(, עמ' 18(; שמש )לעיל, הערה 41–42) 44–88)תשנ"ה(, עמ'  1, מחקרי חגבמגילת אסתר', 

 .92(, עמ' 18; יעקבס )לעיל, הערה 111, 118, 111
 תודתנו לעופר דובר, שהסב את תשומת ליבנו להקבלה זו.  31
32

; גבריאל חיים כהן, 'מבוא', עמוס חכם 294(, עמ' 12פאטון )לעיל, הערה  ראו למשל  

 :Yoram Hazony, The Dawn ;24)דעת מקרא(, ירושלים תשל"ד, עמ'  אסתר)מפרש(, 

Political Teaching of the Book of Esther, Jerusalem 1995, pp. 93–103;  ברלין

 ,André LaCocque ;11–11(, עמ' 29; דיי )לעיל, הערה 91, 81–82(, עמ' 21)לעיל, הערה 

Esther Regina: A Bakhtinian Reading, United States 2008, pp. 65–80 (73–

  .84–88, 12–10(, עמ' 20גרוסמן )לעיל, הערה  ;(80
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'ויהי ידיו אמונה' מהו אמונה, בזכות ידיו של משה ובצער שנצטערו, 

וקעת ומשתייר מזרעו )ואימתי עמלק נופל לפניהם, ואין שמשו ש

שמשו שוקעת ומשתייר מזרעו( ואימתי שמשו שוקעת וביצתו 

מתקעקעת וזרעו משתרש מן העולם, כשתבוא אותה שכתב בה 'ויהי 

מן את הדסה' )אסתר ב, ז( הדא הוא דכתיב 'ויהי ידיו אמונה'.  33אֹּ

  

ההשוואה בין משה לאסתר בכל הנוגע למלחמתם בעמלק אומנם נעשית 

במדרש זה על דרך הדרש )קישור בין המילה 'אומן' למילה 'אמונה'(, אך 

 עצם ההשוואה עולה בקנה אחד עם פשט הכתובים. 

 

גילת לצד קווי הדמיון יש הבדלים ניכרים בין סיפור יציאת מצרים ובין מ

אסתר ובין שני השליחים המושיעים, משה ואסתר, שכמה מהם נובעים גם 

 מהשוני המגדרי שבין הצלה בידי גבר ובין הצלה בידי אישה:

 

חומרת גזרת המלך: במגילת אסתר הגזרה שגזר המלך חמורה מגזרת  (2)

פרעה גזר רק על הזכרים ורק על התינוקות שייוולדו מכאן ואילך  פרעה:

ן ַטף )שמות א,  ַנַער ְוַעד ָזקֵּ כב(, ואילו אחשוורוש גזר על כל היהודים: 'מִּ

ים' )אסתר ג, יג(.   ְוָנשִּ

המניע לרצון להשמיד את היהודים בספר  המניע לגזרה ותהליך יישומה: (1)

לאומי. פרעה זיהה בעם ישראל איום בשל -שמות הוא מניע מדיני

 פי באופן מדורג:התרבותו יוצאת הדופן ופעל לשינוי המצב הדמוגר

תחילה גזר על בני ישראל עבדות, כדי שתשישות גופם ונפשם תמנע את 

לאחר שנכשלה תוכניתו ובני ישראל  34יד(.–התרבותם )שמות א, ח

ת' יֹּ ְברִּ ת ָהעִּ להמית בתחבולה ובסתר  35המשיכו להתרבות, הורה 'ַלְמַיְלדֹּ

כא(. ואולם משום –את כל הבנים הזכרים שייוולדו לעבריות )שם, טו

  שהמיילדות האמיצות לא צייתו להוראתו, עבר להוראה גורפת 'ְלָכל 
ירושלים תשע"ה, פסיקתא רבתי, פרשה יב )זכור(, ח )מהדורת אברהם פנחס ברקוביץ(,   33

 א, עמ' רי.
שמתוך שיהיו משועבדים  –פירוש שד"ל לשמות א, יא: '"למען ענותו בסבלותם"   34

חותם ולא יתרבו כל כך, וגם הנולדים לא יהיו כ"כ בריאים ֺבעבודת פרך יחלשו כ

 וחזקים'. 
אברבנאל, שד"ל ואחרים מפרשים שהמיילדות היו מצריות וכי ההיגד 'העבריות' אינו   35

מיילדות את העבריות. אם נקבל דעה זו, מעשה הגבורה של  –תואר אלא מושא ישיר 

 ה.המיילדות ראוי אף יותר להערצ
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' להשליך ליאור את כל הבנים העברים הזכרים, והפעם אף בלא  ַעמוֹּ

דאי חשב שיטרח לנסות לכסות על הפשע )שם, כב(. בהשמדת הזכרים ו

בהיעדר גברים  להשיג את השמדת העם כולו, כפי שביאר אברבנאל:

'הנקבות תבעלנה למצריים ותמשכנה אחריהם', וכך תסופחנה לעם 

לעומת זאת במגילת אסתר המניע המסתתר מאחורי תחבולתו  36המצרי.

של המן להשמיד את כל היהודים הוא מניע אישי המעיד על אישיותו 

החולנית של המן. רחל רייך מאפיינת את המן כרודף כבוד הלוקה 

בשיגעון גדלות. לדבריה, הוא 'כה חשוב בעיני עצמו עד כי מבקש הוא 

 37אדם אחד אשר לא מיהר לכבדו כראוי לו'.להשמיד עם שלם בשל 

הפסיכיאטר עזגד גולד מנתח את דמותו של המן כדמות של נרקיסיסט 

גם את כוונתו של המן  38הנזקק להערצה ולסגידה מתמדת מצד סביבתו.

להשמיד את כל היהודים ולא להסתפק במרדכי קישר גולד לאישיותו 

הנרקיסיסטית של המן. פגיעה במרדכי לבדו, אדם נחות בעיניו של המן, 

העדיף פגיעה  תהיה הודאה בפגיעותו ובשבריריותו של המן. לפיכך

בעם היהודי כולו. בכך ראה עונש  – ההולמת את מידותיו הראוותניות

מובן שהמן לא גילה לאחשוורוש את  39מידתי ההולם את הפגיעה בו.

המניע האישי לתוכנית ההשמדה שלו אלא נימק את הצעתו בזרותו 

'יְֶׁשנוֹּ ַעם  י הממלכה:ומשונותו של עם ישראל ובחוסר הציות שלו לחוק

ָכל  נוֹּת מִּ ם שֹּ יהֶׁ ָך ְוָדתֵּ ת ַמְלכּותֶׁ ינוֹּ ל ְמדִּ ים ְבכֹּ ין ָהַעמִּ ָרד בֵּ ָחד ְמֻפָזר ּוְמפֹּ אֶׁ

יָחם' )אסתר ג, ח(.  ה ְלַהנִּ וֶׁ ין שֹּ ְך אֵּ לֶׁ ים ְוַלמֶׁ שִּ יָנם עֹּ ְך אֵּ לֶׁ י ַהמֶׁ ת ָדתֵּ ָעם ְואֶׁ

ְך טוֹּב העשרת אוצר המדינה:  – על כך הוסיף מניע כלכלי לֶׁ ם ַעל ַהמֶׁ 'אִּ

י ַהְמָלאָכה  שֵּ י עֹּ ל ַעל ְידֵּ ְשקוֹּ ף אֶׁ סֶׁ ַכר כֶׁ ים כִּ ת ֲאָלפִּ רֶׁ ב ְלַאְבָדם ַוֲעשֶׁ ָכתֵּ יִּ

ְך' )שם, ט(.  לֶׁ י ַהמֶׁ ְנזֵּ ל גִּ יא אֶׁ  ְלָהבִּ

הסתרת תוכנית ההשמדה לעומת פרסומה: שלא כפרעה, שבתחילה  (8)

רוש לתוכנית ההשמדה ניסה להסתיר את מזימת ההשמדה, נתן אחשוו
  

הסבר אחר שהוא מביא לכך שפרעה גזר רק על הזכרים הוא שפרעה ראה רק בזכרים   36

 להילחם. איום צבאי משום שדרכם של גברים להילחם, ואין דרכן של נשים
, תל אביב האשה אשר נתתה עמדי: נשים כעילה לסכסוך ולמלחמה במקרארחל רייך,   37

 .218תשס"ו, עמ' 
, עמ' 1021, תל אביב פרשנות למגילת אסתר ולחג הפוריםמגילת אחשוורוש: עזגד גולד,   38

 ועוד. 18–11, 44–48
: 'המן אינו אלא מוקיון 92(, עמ' 21. והשוו דברי ברלין )לעיל, הערה 18–11שם, עמ'   39

אגוצנטרי החרד לדימויו ונשלט בידי רגשותיו. תגובתו, כמו זו של המלך בפרק א, 

 מופרזת מעבר לסביר'.
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של עם ישראל שהגה המן פרסום מיידי נרחב בכל רחבי הממלכה 

ָגלּוי יד( כדי שיהיה הדבר '–הפרסית באמצעות האיגרות )אסתר ג, יב

ים  ' )שם, יד(.ְלָכל ָהַעמִּ

נוכרייה, בתו של מלך מצרים שביקש להשמיד את עם  את משה אימצה (4)

מושיעם של ישראל גדל בבית ישראל, ויש בוודאי אירוניה בכך ש

מדכאם. לעומת זאת את אסתר אימץ קרובּה, בן דודה מרדכי היהודי. 

לא מסופר על השפעתה של אימו המאמצת של משה על בחירותיו, 

ואילו למרדכי הייתה השפעה מכריעה על בחירתה של אסתר לפעול 

למען בני עמה: הוא שהמריץ אותה להציל את העם היהודי מגזרת 

 המלך.

משך החיים הספרותיים של משה הוא כל מעגל חייו, מרגע לידתו ועד  (1)

מותו וקבורתו. לעומת זאת אסתר עולה על במת העלילה כשהיא נערה 

צעירה בגיל הנישואין, והסיפור מסתיים לאחר שהצילה את היהודים, 

 40.המלכות לבית שנלקחה לאחר שנים משש יותר

משה פעל במרחב הציבורי הן מבחינת תפקידיו הן מבחינת הזירות  (1)

מצרים, מדיין, חזרה למצרים, ים סוף ונדודים  הגאוגרפיות שפעל בהן:

במדבר סיני. מבחינת התפקידים שמילא יש להניח שבתחילה היה מעין 

צאן בשירות חותנו ואחר כך מנהיג לאומי,  נסיך מצרי, לאחר מכן רועה

שופט, מושיע ונביא. לעומת זאת אסתר,  – צבאי ורוחני של עם ישראל

היא נלקחה מבית  שאף היא שימשה מושיעה, פעלה במרחב הפרטי:

הוריה לבית מרדכי )אסתר ב, ז, טו(, ומשם נלקחה לבית המלך, תחילה 

חה למפגש, בוודאי מיני, לבית הנשים הבתולות )שם, ח(, ואחר כך נלק

 ובעקבותיו נבחרה לאשת המלך.  עם המלך אחשוורוש )שם, טז(,

 משה פעל בצו ה', ואילו אסתר פעלה בצו בן דודה מרדכי. (1)

הסירוב של משה לקבל את התפקיד פתח בהנמקות, אך לאחר שהשיב  (8)

נָ  י ֲאדֹּ י ה' על כל חששותיו הפך הסירוב לשרירותי, ללא כל הנמקה: 'בִּ

ְשָלח' )שמות ד, יג(. לעומת זאת אסתר העלתה סירוב  ְשַלח ָנא ְבַיד תִּ

רציונלי מפוכח, ומייד לאחר שהוכיח אותה מרדכי ואיים עליה היא 

  
י אסתר הובאה למפגש עם המלך, ולאח  40 ירִּ ש ָהֲעשִּ דֶׁ ריו החליט המלך לשאתה לאישה 'ַבחֹּ

( ' ַבע ְלַמְלכּותוֹּ ְשַנת שֶׁ ת בִּ בֵּ ש טֵּ דֶׁ ב, טז(. זאת לאחר שנה לכל הפחות של  אסתרהּוא חֹּ

הכנה גופנית דקדקנית מאז הובאה לבית הנשים. הצלת היהודים התרחשה בשנת שתים 

אדר, כפי שעולה מהתאריכים  עשרה למלך אחשוורוש, בחודש השנים עשר, הוא חודש

 ג, ז, יג. שםהנמסרים 
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בחרה להתעלם מקול ההיגיון והחליטה לקבל את התפקיד שהטיל עליה 

מרדכי אף שסיכויי ההצלחה נראו קלושים והסכנה לחייה הייתה 

 ד. מוחשית מאו

משה זכה לקבל מה' עידוד בדמות הבטחות לעזרה ואותות לרוב כדי  (9)

 להרגיע את חששותיו. לא כך אסתר.

משה קיבל הדרכה מה' לאורך הדרך כולה ופעל לפי הנחיותיו. אסתר לא  (20)

קיבלה הדרכה, בוודאי לא מה', שאינו נזכר במגילה כלל, אך גם לא 

חות בקווים כלליים נסוג אל ממרדכי, שלאחר שהטיל עליה את השלי

אחורי הקלעים, ואסתר היא שיזמה את תוכנית ההצלה והוציאה אותה 

41אל הפועל.
 

הממד הניסי בסיפור הושעת משה חזק מאוד. ההושעה מושגת בעקבות  (22)

עשר המכות, שכולן על דרך דאוס אקס מכינה. לעומת זאת מגילת 

אסתר נעדרת ממד ניסי למעט התזמונים המופלאים, המרמזים על 

42עורבותו של האל מאחורי הקלעים.מ
 

משה נקט דרך של עימות ישיר עם המלך. הוא דיבר אליו בלשון ציווי  (21)

ים, הביא על מצרים עשר מכות ועורר את כעסו של נעדרת כבוד, איֵּ 

ש בכוח פרעה. אסתר נקטה דרך הפוכה של נשיאת חן, חנופה ושימו

היא נפלה לרגליו  43רטורי )בדומה לאביגיל ולאישה מאבל בית מעכה(.

של אחשוורוש, בכתה והתחננה )אסתר ח, ג(, ובכך השתמשה בכוח 

  
ר את מרדכי כמפעיל של , המתא92–81(, עמ' 9שלא כדברי שטיינזלץ )לעיל, הערה   41

(. מיעוט דמותה של אסתר מצוי גם בדברי 89אסתר וכמי שמתכנן את צעדיה )ראו עמ' 

ולא  agent(, שלפיהם אסתר נחשבת מבחינה מורפולוגית 80, עמ' 8פוקס )לעיל, הערה 

genuine heroine אנו מסכימים עם הטענה כי אסתר הפכה לשחקן הראשי על הבמה .

י. ראו למשל: כאשר קיבלה עליה את המשימה וכי פעלה מיוזמתה, בלא הנחיות ממרדכ

Timothy K. Beal, The Book of Hiding, London & New York 1997, p. 73 
על היעדר הממד הניסי במגילת אסתר לצד הרמיזות לו באמצעות תזמונים מוצלחים   42

 . 81(, עמ' 9השוו שטיינזלץ )לעיל, הערה 
על השימוש של אסתר במיניות, חנופה ורטוריקה כאמצעים להצלת עמה ראו למשל   43

האומנם?', חנה עמית  –; טובה כהן, '"מנשים באהל תברך" 82' (, עמ8פוקס )לעיל, הערה 

 ובייחוד (281–282) 288–219, עמ' 1000, ירושלים על מנהיגות ומנהיגים אחריו:)עורכת(, 

, עבודת מלכודת דבש: סצנת הדפוס של סיפורי פיתוי בידי נשים במקראתמר אורון, 

 .ועוד 211–218, 242–289, 19–12מ' אילן, רמת גן תשע"ט, ע-דוקטור, אוניברסיטת בר
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בהזמינה את המן למשתאות שערכה למלך השתמשה גם  44שבחולשה.

במניפולציה. המניפולציה גרמה לסדקים, והסדקים היו לקרע ביחסי 

45המלך והמן.
 

בימיו של משה ה' הוא שהשמיד את האויבים, ודברי משה לבני ישראל  (28)

שּון' )שמות יד, יד( מבטאים זאת נאמנה.  ם ַתֲחרִּ ם ְוַאתֶׁ ם ָלכֶׁ ָלחֵּ 'ה' יִּ

האל אינו מתגלה, היהודים הם  לעומת זאת בימיה של אסתר, שבהם

שהרגו את אויביהם לאחר שאסתר השיגה להם רשות מהמלך לעשות 

 זאת.

 

 אחרית דבר 

סיפורה של אסתר הוא מבחינות מסוימות המרשים ביותר שבסיפורי המקרא 

על נשים המצילות חיים, ולמעשה מכל סיפורי ההצלה במקרא, בשל סכנת 

רחבי הממלכה הפרסית ואסתר  ההשמדה שאיימה על העם היהודי בכל

בהתייצבה  אסתר הצליחה לבטלה, וכן בשל הסיכון האישי שקיבלה עליה

 שלא כדת לפני המלך הקפריזי. 

 

יש קווי  46אסתר פעלה כשליחה שלא האל הוא ששלחה אלא קרובה מרדכי.

דמיון ניכרים בינה ובין השליח הראשון, משה, אך חשובים לא פחות הם קווי 

לה ם נובעים מהשוני המגדרי: הצלה בידי גבר לעומת הצכמה מההשוני, ש

 בידי אישה.

 

יהיה המושיע  הכלל הוא שכאשר ה' מעורב בהקמת מושיע לעמו, תמיד

את ה', והדברים נכונים ביתר על פי רוב הוא יזכה אף לסיוע ממשי מ 47גבר.

שאת במקרהו של משה, מושיעם הראשון של ישראל. האל הוא שבחר במשה 

ָמְך' )שמות ג, יב( התממשה במלואה. ְהיֶׁה עִּ י אֶׁ תפקידו  48לתפקיד, והבטחתו 'כִּ

  
בית מיתווה',  –על הכוח שבחולשה ראו: יאיר זקוביץ, 'האישה בסיפורת המקראית   44

של האשה (; אמנון שפירא, 'על מעמדה השוויוני 14–11) 81–24, לב )תשמ"ז(, עמ' מקרא

 (.881) 881–809, מד )תשנ"ט(, עמ' בית מקראמתווה',  –במקרא 
 .241–281(, עמ' 20ראו על כך אצל גרוסמן )לעיל, הערה   45
 , רואה בה שליחה הן של האל הן של מרדכי.80–19(, עמ' 8פוקס )לעיל, הערה   46
ה( יוצא דופן, אך יש לציין שלא נאמר שם שה' הקים אותה –סיפור דבורה )שופטים ד  47

 למושיעה, וזאת שלא כמושיעים הגברים האחרים בספר שופטים, למעט יפתח.
 אותה הבטחה במילים הללו ממש ניתנה גם לגדעון )שופטים ו, טז(.  48
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יע ובא לידי ביטוי בניסים הרבים של האל בהושעת בני ישראל היה מכר

 שחולל למען עמו. 

 

ה הושעתה של אסתר את עמה! רבים הצביעו על היעדרותו של כמה שונָ 

האל מהמגילה. יש הרואים בכך חלק ממגמה להמעיט בתפקיד האל ככל 

שאנו מתקדמים כרונולוגית בהיסטוריה של עם ישראל. לפי טענה זו, בספר 

י נוכחות האל גבוהה במיוחד, אך משם ואילך בראשית ועד למעמד הר סינ

האל מצמצם בהדרגה את נוכחותו בהיסטוריה ומאפשר לבני האדם מרחב 

  49פעולה שבו יפעלו הם למען גאולתם.

 

על עניין זה של צמצום מעורבותו הישירה של האל בהיסטוריה יש להוסיף 

שה, לא בחר האל, היא לא קיבלה ממנו את הממד המגדרי: את אסתר, האי

הבטחות לעזרה או לסיוע ממשי כפי שקיבלו משה, גדעון ומושיעים גברים 

סר הזה הוא היוצר את מרחב הפעולה של אסתר  אחרים, וודאי שהחֶׁ

כמושיעה ומאדיר את חלקה בפעולת ההצלה, שהיא פרי תכנונה המדוקדק 

דעה מראש אם תוכניתה וביצועה הנועז. אסתר שמה נפשה בכפה בלא שי

תעלה יפה והיא אומנם תצליח להציל את עמה, או שמא על עצמה תביא 

אסון ולבני עמה לא תועיל. בהיותה אישה שביקשה להשפיע על השליט 

ההפכפך, ובלא שתוכל לדעת אם תצליח במשימתה, השתמשה בהצלחה 

ית בכל האמצעים שעמדו לרשותה: יופייה, החן שניחנה בו, ח וכמתה ְמַרבִּ

 ודמעותיה.

 

כיצד יש להעריך את דמותה של אסתר, שעשתה שימוש ביופייה ובמיניותה 

לצורך הצלת עמה? אולי טבעי שהקוראים ובייחוד הקוראות יעדיפו סוג 

הצלה אחר, כגון זה של הבתולה ז'אן דארק, שבמאה החמש עשרה יצאה 

ל בראש צבא צרפת, סייעה לשחרר את צרפת מהאנגלים והפכה למוד

פמיניסטי. במחקר הפמיניסטי יש המשווים את דמותה של אסתר לדמותה 

  
, 288–201, אריאל תשע"ה, עמ' 'אנרכיזם' יהודי דתיראו הדיון בספרו של אמנון שפירא,   49

, הצגת 211–214. וראו שם, עמ' ושם גם הפניות לחוקרים אחרים הסבורים כמותו

עמדתה של ד"ר איילת ליבזון באשר להיעלמות האל במגילת אסתר. על היעדרותו 

ם האל אומנם מוזכר בפי המוחלטת של האל במגילת אסתר וכן במגילת רות )שבה שֵּ 

(, 8הדמויות, אך הוא אינו עולה כדמות על במת העלילה(, ראו גם פוקס )לעיל, הערה 

 . בעינינו יש לכך קשר גם לנושא המגדרי, כפי שיובהר מייד.18–11עמ' 
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אחרים טוענים  50של ושתי, ורואים בוושתי בלבד דגם חיקוי ראוי לנשים.

שהן ושתי הן אסתר ראויות לשמש מודלים חיוביים ומבהירים שנכפה על 

אסתר מצב קשה ביותר, ובמסגרתו היא עשתה את המרב ופעלה באופן ראוי 

  51להערצה.

 

ליבה, הנסיבות המיוחדות שבהן פעלה אסתר, אומץ  אנו סבורים שלנוכח

חוכמתה והתושייה שגילתה והצלחתה במשימה הקשה והמסוכנת, היא 

אומנם ראויה להערכה על היותה אישה שסיכנה את עצמה כדי להושיע את 

עמה אף שהאל לא ציווה עליה לעשות זאת ואף שלא הבטיח לה את 

 תמיכתו.
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