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 מבוא:
 אך כשמספרים סיפור, חובה עלינו לשאול: "למה מספרים לנו אותו"?סיפורים.  "ך הואכשליש מהתנ

בתורה שלאב אסור לעשות איפה ואיפה בין הבנים. רוצים להגיד שצריך לכבד הורים, אז כתוב שצריך לכבד. כתוב : לדוגמה
כולם צריכים לקבל שווה בשווה. כשהתורה מספרת את סיפור יוסף  -בעבר היו נשואים למספר נשים ומכל אחת היו בנים

להטמיע מסר, לתת  -ואחיו, האב נותן כותנת פסים ליוסף וזה יוצר קנאה ומריבה גדולה. האנושות כולה מספרת סיפורים
בקריאת הסיפורים עלינו לנסות להבין את המסרים שהמחברים מעבירים אלינו מאלפי  .ה. סיפור תמיד נחרט בזיכרוןדוגמ

 השנים אחורה, וזה מה שנעשה כאן. 

יש התחלה אמצע וסוף, קל יותר לזכור  -. מגילת רות זו עלילהולפענח אותם קשה לזכורו -קהלת זה קבוצה של נאומים
שצריך לפצח אותו. בניגוד למשפט "כבד את אביך ואת אימך", סיפור היא בתודעה. הבעיה עם סיפור והמסר נשמר בזיכרון ו
החיסרון שבסיפור הוא שאינו אומר את הדברים עד הסוף במפורש. הסופר לוקח את הרעיון שלו  הוא תמיד יותר מורכב.

 מנסה לקלוע למטרת המחבר. לפי ראות עיניו, ו של סיפור. הפרשן מקלף את העטיפהועוטף אותו בעטיפה 

מודרני הוא  מאוד ואילו מקראי הוא מתומצת בכמה בחינות. ראשית, סיפור סיפור מקראי שונה מאוד מסיפור מודרני
ך הוא מתומצת וכל מילה היא מכוונת בניגוד ", התנמאוד סיפור הרבה יותר ארוך ומפורט. חוץ משיר השירים שהוא מפורט

, סיפור העקידה הוא משפטים. למשל 11-21עלול להיות רק  סיפור שלם -ך"יותר ארוכה. בתנ לספרות מודרנית שהיא הרבה
 פסוקים. 25

קוראים  -פשטך, יש מספר שיטות. אנחנו קוראים בשיטה שקוראים לה "ך? אין שיטה אחת לקרוא תנ"תנ לומדיםאיך 
 ולהבין ממנו הלאה.לקרוא את הכתוב ך. "ך מהתנ"ומנסים להבין ללא מדרשים, להבין את התנ

 

 התוכנית של השנה היא כדלהלן:

 נספחים. –נלמד את מגילת רות במהלך סמסטר א', ונשאיר את השיעורים האחרונים לנושאים שונים 

 בסמסטר ב' נתעסק במגילת אסתר, והוא יעסיק אותנו לכל אורכו.

 בנוסף, למבחן צריך לקרוא שני מאמרים שמצורפים בסוף החוברת הנ"ל.

 חה לכולם!בהצל
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 :פרק א'
ְוֵשם  )ב( הּוא ְוִאְשּתֹו, ּוְשֵני ָבָניו--בַוְיִהי, ִביֵמי ְשֹפט ַהֹשְפִטים, ַוְיִהי ָרָעב, ָבָאֶרץ; ַוֵיֶלְך ִאיש ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ָלגּור ִבְשֵדי מֹוָא  )א(

 ָשם-מֹוָאב, ַוִיְהיּו-ִמֵבית ֶלֶחם, ְיהּוָדה; ַוָיֹבאּו ְשֵדי--ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ֶאְפָרִתים-ָהִאיש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵשם ִאְשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵשם ְשֵני
ֵשם ָהַאַחת ָעְרָפה, ְוֵשם ַהֵשִנית רּות; --ִיְשאּו ָלֶהם, ָנִשים ֹמֲאִביֹותוַ  )ד( ַוָיָמת ֱאִליֶמֶלְך, ִאיש ָנֳעִמי; ַוִּתָשֵאר ִהיא, ּוְשֵני ָבֶניהָ  )ג(

ְוַכֹּלֶתיָה, ַוָּתָקם ִהיא )ו(  ְשֵניֶהם, ַמְחלֹון ְוִכְליֹון; ַוִּתָשֵאר, ָהִאָשה, ִמְשֵני ְיָלֶדיָה, ּוֵמִאיָשּה-ַוָיֻמתּו ַגם )ה( ַוֵיְשבּו ָשם, ְכֶעֶשר ָשִנים
ָשָּמה, -ַהָּמקֹום ֲאֶשר ָהְיָתה-ַוֵּתֵצא, ִמן )ז( ַעּמֹו, ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם-ָפַקד ְיהָוה ֶאת-ִכי--ִכי ָשְמָעה, ִבְשֵדה מֹוָאב  ַוָּתָשב ִמְשֵדי מֹוָאב:

ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי, ִלְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה, ֵלְכָנה ֹשְבָנה, ִאָשה ְלֵבית ִאָּמּה; יעשה  )ח( ָדהֶאֶרץ ְיהּו-ּוְשֵּתי ַכּלֹוֶתיָה, ִעָּמּה; ַוֵּתַלְכָנה ַבֶדֶרְך, ָלשּוב ֶאל
ֶהן, ִיֵּתן ְיהָוה, ָלֶכם, ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה, ִאָשה ֵבית ִאיָשּה; ַוִּתַשק לָ  )ט( ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי-)ַיַעש( ְיהָוה ִעָּמֶכם ֶחֶסד, ַכֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִעם

ִלי ָבִנים -ַהעֹוד  ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֹשְבָנה ְבֹנַתי, ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי: )יא( ִאָּתְך ָנשּוב, ְלַעֵּמְך-ִכי  ָּלּה:-ַוּתֹאַמְרָנה )י( ַוִּתֶשאָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶכיָנה
ַגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלִאיש, ְוַגם --ִלי ִתְקָוה-ִכי ָאַמְרִּתי, ֶיש  ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיש:ֹשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ, ִכי  )יב( ְבֵמַעי, ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִשים

ָיְצָאה ִבי, -ִכי--ֶכםִלי ְמֹאד ִמ -ַמר-ֲהָלֵהן ְּתַשֵבְרָנה, ַעד ֲאֶשר ִיְגָדלּו, ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה, ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיש; ַאל ְבֹנַתי, ִכי)יג(  ָיַלְדִּתי ָבִנים
-ַעָּמּה, ְוֶאל-ַוּתֹאֶמר, ִהֵנה ָשָבה ְיִבְמֵּתְך, ֶאל )טו( ַוִּתֶשָנה קֹוָלן, ַוִּתְבֶכיָנה עֹוד; ַוִּתַשק ָעְרָפה ַלֲחמֹוָתּה, ְורּות ָדְבָקה ָבּה )יד( ְיהָוה-ַיד

ֲאֶשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך, ּוַבֲאֶשר ָּתִליִני -ִכי ֶאל  ִבי, ְלָעְזֵבְך ָלשּוב ֵמַאֲחָרִיְך:-ִּתְפְגִעי-ַוּתֹאֶמר רּות ַאל  )טז( ֱאֹלֶהיָה; שּוִבי, ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך
 ִכי ַהָּמֶות, ַיְפִריד ֵביִני ּוֵביֵנְך--ףַבֲאֶשר ָּתמּוִתי ָאמּות, ְוָשם ֶאָקֵבר; ֹכה ַיֲעֶשה ְיהָוה ִלי, ְוֹכה יֹוִסי )יז( ַעֵּמְך ַעִּמי, ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי--ָאִלין
בֹוָאָנה ֵבית ָלֶחם; ַוְיִהי, ְכבֹוָאָנה ֵבית -ַוֵּתַלְכָנה ְשֵּתיֶהם, ַעד )יט( ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה; ַוֶּתְחַדל, ְלַדֵבר ֵאֶליהָ -ַוֵּתֶרא, ִכי )יח(

ֹ -ֶלֶחם, ַוֵּתֹהם ָכל ֵהַמר ַשַדי ִלי -ְקֶראןָ ִלי ָמָרא, ִכי  ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי:-ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן, ַאל )כ( אַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמיָהִעיר ֲעֵליֶהן, ַוּת
ַוָּתָשב ָנֳעִמי, ְורּות  )כב( ִליֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי, ְוֵריָקם ֱהִשיַבִני ְיהָוה; ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי, ָנֳעִמי, ַויהָוה ָעָנה ִבי, ְוַשַדי ֵהַרע  )כא( ְמֹאד

  .ְקִציר ְשֹעִרים ,ַהּמֹוֲאִבָיה ַכָּלָתּה ִעָּמּה, ַהָשָבה, ִמְשֵדי מֹוָאב; ְוֵהָּמה, ָבאּו ֵבית ֶלֶחם, ִבְתִחַּלת

 פירוש ע"פ פסוקים:

 -הסיפור מתרחש בתקופת השופטים. שופט עלה לשלטון כשהייתה צרה. המנהיגות הייתה כריזמטית -בימי שפט השופטים  (א)
אלוהים שלח מנהיג, הוא תפס פיקוד והביס את האויב. בזמן השופטים אין שלטון מרכזי. כל שבט עומד לעצמו. יש קואליציות 

 מסתיימת עם המלך. של שבטים ומשפחות. המילה האחרונה של מגילת רות היא "דוד". המגילה 
 ופטים לבין לידתו של מלך ישראל.מספרים על הסבתא רבא של דוד, היא רות. המגילה עוסקת במרחב שבין הש

סיפורי רעב במצרים הם חריגים מאד כי החיים שם כמו כן, ) זה קורה מדי כמה שנים כי אנו תלויים בגשם -ויהי רעב בארץ
 יש רעב, האנשים עוזבים את האזור.לפעמים הוא ארוך. כש התרכזו סביב הנילוס(. לפעמים הרעב קצר

עבר הירדן המזרחי. מואב הוא עם שהוא צאצא של לוט, אחיין של אברהם. המקום נקרא לא רק "מואב" אלא  - שדה מואב
את  אזור פורה. בפסוק א' עדיין לא אומרים שמדובר באלימלך, אלא מספרים קודם כל; יש שם אוכל, תבואה -"שדי מואב"

הסיפור ורק בפסוק ב' נותנים את השם. הוא לא מתאר משפחה שעוברת, הפועל הוא ביחיד "וילך האיש".  לאיש מצטרפים 
 הם הולכים לגור שם.                                     . האבא מוביל מהלך וכולם אחריואשתו ושני בניו. 

 בפסוק ב' נכנסים לפרטים. בפסוק א' אין שמות וזה נותן רוח כללית, ואילו רק  (ב)
רכיב של אלוהים. האל הוא המלך שלי. ספרותית, זה מאוד מתאים למנהיג. אנחנו בימי  ; מכילשם תיאופורי - אלימלך

 השופטים )אין מנהיג( אך בשם האיש הזה יש כאן משהו מאוד עצמתי.
 נועם, מציאות שלווה, טובה, שופעת. המילה נועם היא ברכה. יש כאן איזושהי תמונה מאוד יפה של הזוג.  -נעמי

מחלון מלשון מחלה, כליון מלשון כליה, לכלות משהו. השמות של הבנים לא מתאימים לשמות ההורים וקצת  - מחלון וכליון
 תיהם שהוצעו הם:לשמו הסברים אפשריים נשמע לא הגיוני שכך יקראו לילדיהם.

 המגילה החליטה לקרוא להם כך כי בעוד שניים שלושה פסוקים ימותו. .1
 יש משמעות אחרת לשמות וכך חושבים רוב החוקרים. .2

לאחת מבנות צלופחד קראו מחלה, היו אנשים נוספים בשמות מחלי ומחלת. כלומר זה לא מקרי ולא חד פעמי. לא  - מחלון
ורש ולצורה הזו יש היכרויות רבות בעם ישראל. אז מה פירוש השם?                                                              מדובר במישהו שחולה. כנראה שלש

 חלי= תכשיט. גם שם חיובי. - חולו= מתוק בערבית. שם חיובי. מרגליות -מלצר
גמר=כלה. האל יסגור  -בתנך יש אדם בשם גמריהו -כלי= תכשיט. לפי מרגליות השמות מאוד דומים. מלצר -רגליותמ - כליון

 עליי. אז גם כליון זה שם דומה.  עליי במובן חיובי, אלוהים יגמור בעדי, יגן עליי וישמור
 ייתכן שכשנולדו המשמעות הייתה חיובית אך כשמתו השמות קיבלו משמעות חדשה. 

הבעיה נפתרה  רגע בגלל סיטואציה מסוימת וגם אםעובר לם של השתקעות. לעתים אדם מתחילים לשמוע סוג מסוי - ויהיו שם
 הוא משתקע שם.  או לא נפתרה

האם יש ביקורת בתנ"ך על אלימלך? הוא לא תכנן מראש לגור שם, הוא רק בא להיות גר. יש פרשנים רבים  - וימת אלימלך (ג)
! האם משפחה מרכזית ?אים לו אלימלךקור אבל הרישרואים בעיה קשה בזה שאלימלך ירד לשדי מואב ותולים בכך את מותו. 

 בעם ישראל, שבתקופת השופטים קוראים לו אלימלך, האם הוא יכול להיות זה שיורד? 
האם המיתה של אלימלך היא עונש? האם הוא טעה שירד או האם זה לגיטימי. )נכון שבסופו של דבר  - יש וויכוח בין הפרשנים

 וד אך הוא לא ידע זאת כשהחליט לרדת(.בגלל החלטתו נעמי תפגוש את רות ויוולד ד
היא אשתו. מחזקים את היותה המוקד : אומרים שהוא בעלה, במקום להגיד שנעמי עכשיו תופסת את המרכז - איש נעמי

 ".  הפסוק הזה מקביל לפסוק הראשון.הבמילים "היא" ושני בני
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פה תמונה של התקבעות. המשפחה הקודמת מתפרקת והם נישאים לנשים מואביות. אחרי  יש - וישאו להם נשים מאביות  (ד)
אלא רק אחרי מותו הם מגבירים את  - שאלימלך מת, הם יכלו לחזור לבית שלהם. הם לא התחתנו לפני שאלימלך מת

 יה רות.יבשטח ע"י נישואין. שם האחת ערפה והשנ התקבעתם
חז"ל מפרשים את שמה שנקראה כך כיוון שהפנתה עורף לנעמי. פרשנים אחרים אומרים שאין זה הגיוני כי הדבר קרה  - ערפה

 שם של שפע בתנך.  -אחרי שנבחר שמה. יערוף=יערוב )אותיות מתחלפות(
, טוב. הפרשנויות האות ת' היא ה' של סמיכות. בסוף מילה אפשר להחליף ת' בשם ה'. כלומר, רות=רוה= שם של שפע - רות

 = רעות, ערפה= הפנתה עורף. האלו מתאימות לארץ השפע. חז"ל בדיעבד יפרשו את רות
)בדומה לזוגות הללו(.  שנים 11. זה מופיע עוד פעם אחת בתנך כאשר שרה עקרה כבר הרבה זמןבהקשר זוגי זה  - עשר שנים

 די לנסות למצוא את ההורות בזוגיות אחרת. שנים ללא ילדים יכול להתגרש כ 11חז"ל למדו שזוג לאחר  משרה
הם לא אשמים שירדו כי אז היו הולכים אחרי  -הכתוב מנסה לקשור בין מותו של אלימלך למותם של בניו - וימתו גם שניהם (ה)

האב, אך הם נשארו לאחר שהוא מת ועוד נשאו נשים מואביות. אחרי שהם מתים צריך להטעין את השמות במשמעות של 
 חז"ל. 

 ליצור משמעות חזקה של פעולה. היא המובילה ושתי כלותיה אחריה.  נועדה -תקם ו (ו)
רוב הפרק דן ב"שיבה". מי שב? איך שב? לאן? כרגע  –השורש "לשוב" חוזר המון והיא מילה מנחה. עלינו לשים לב אליו  -ותשב 

 בעלה ובניה מתו. –חפש עוד במואב רק נעמי שבה, והכלות )לוגית( לא שבות למקום שמעולם לא היו בו. אין לה מה ל
 מעיד על שופע.  – לחם

 כלותיה של נעמי החליטו לקשור את גורלן בגורלה.  – ושתי כלותיה עמה (ז)
היא בקושי יודעת איך היא תכלכל את עצמה, אז איך היא תדאג לנשים הללו? סיבה נוספת היא: היא עזבה את  –לכנה שבנה  (ח)

 ישראל כדי ללכת למואב, ועכשיו היא תחזור לישראל עם מואביות?!
 נעמי אומרת שהיא לא אמא שלהם, והיא מנסה לעורר אצלן את הגעגועים הביתה.  –אשה לבית אמה 

 נו למדים מכאן שהכלות התנהגו בצורה מופתית עם הבנים ועם נעמי. היא מנסה להיפרד מהן בנעימות. אנח –כאשר עשיתם 
 מאחלת להם חתונה. )מנוחה בעברית יכולה להתפרש כחתונה( –אשה בת אישה  (ט)

 היא מראה להן כמה היא אוהבת אותן. –ותשק 
 בכי רם ורועש. קורע לב.  –תשאנה קולן ותבכינה 

 ת לכך שזה לא העם שלהן. הן מודעו – לעמך (י)
 המילה "ביתי" או "בני" בעברית העתיקה כמו בערבית המודרנית יוצרת קרבה לבבית.  –בנתי  (יא)

וזה לא הגיוני בעליל. אין להם  –היא מסבירה להן שחתונה ביהודה תהיה להם רק עם צאצא מבטנה  –העוד בנים לי במעי 
 עתיד איתה. 

נעמי מסבירה שלא תתחתן שוב, לא יהיו לה ילדים נוספים. אישה , בזמן קדם, שחיה לבד היתה חלשה  – כי זקנתי מהיות איש  (יב)
 מבחינה סוציו אקונומית. בתנ"ך יש עשרות איסורים לעשוק את אלמנה מאחר והיא טרף כ"כ קל. 

 תחכו עכשיו כ"כ הרבה שנים עד שבני יתבגרו? – הלהן תשברנה...הלהן תעגנה (יג)
 יד יהוה הוא ביטוי לכח. נעמי רואה את כוחו של אלוהים בכל התקרית הזו. שום דבר לא קרה סתם.  –יצאה בי יד יהוה 

 ערפה עזבה את נעמי, ולפי הפשט היא עשתה מעשה ראוי. אין כאן ביקורת עליה. – ותשק (יד)
 בד"כ מתאר קשר עם אלוהים, קירבה חברתית גבוהה מאוד.  –דבקה 

 רש ש.ב. חוזר פעמיים. נעמי מנסה לשכנע את רות לחזור. השו – שבה..שובי (טו)
 בעברית מקראית: אל תפצירי בי.  – אל תפגעי בי (טז)

 היא מבינה שהן ינדדו. –באשר תליני אלין 
 חז"ל ראו בכך גיור. –אלהיך אלהי 

 הבטחה עם לשון יהוה במקום אלוהים היא נדירה בתנ"ך, ויש רק שניים כאלה. כאן הוא אחד מהם.  –כה יעשה יהוה לי  (יז)
 דבקות אינסופית בנעמי מצידה של רות.  – המות יפריד ביני ובינך

 מתגברת ומתעקשת.  – מתאמצת (יח)
 נעמי לא השתכנעה, אך היא מוותרת לנוכח עקשונתה של רות.  –ותחדל 

בית לחם היא היתה נשואה ועשירה, ואילו עכשיו אלמנה וענייה. יש כאן מקהלת נשים שתחזור בסוף  כשעזבה את – הזאת נעמי (יט)
 הספר. 

 אלוהים גרם לנעמי מרירות רבה, ולכן היא מבקשת שיקראו לה מרא.  –מרא  (כ)
אוד את איוב במובן המשפחתי, הכלכלי והחברתי. היא חזרה ריקה, והיא כועסת על אלוהים ומאשימה אותו. מזכיר מ –מלאה  (כא)

 .2כ"ז
 עדיין מתייחסים לרות כאל מואבייה.  – רות המואבייה (כב)

 רות ניצחה בוויכוח וחזרה עם נעמי. – כלתה עמה
   בערך תקופת שבועות. –תחילת קציר שעורים 
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 :פרק ב
-ָנֳעִמי, ֵאְלָכה-ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיה ֶאל )ב( ּוְשמֹו, ֹבַעז  ִמִּמְשַפַחת, ֱאִליֶמֶלְך:--ַחִיל ּוְלָנֳעִמי מידע )מֹוָדע( ְלִאיָשּה, ִאיש ִגבֹור )א(

ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה, ַאֲחֵרי ַהֹקְצִרים;  )ג( ֵחן ְבֵעיָניו; ַוּתֹאֶמר ָלּה, ְלִכי ִבִּתי-ַאַחר, ֲאֶשר ֶאְמָצא--ָנא ַהָשֶדה ַוֲאַלֳקָטה ַבִשֳבִלים

ֹבַעז, ָבא ִמֵבית ֶלֶחם, ַויֹאֶמר ַלקֹוְצִרים, ְיהָוה ִעָּמֶכם; ַויֹאְמרּו -ְוִהֵנה )ד( ֶחְלַקת ַהָשֶדה ְלֹבַעז, ֲאֶשר ִמִּמְשַפַחת ֱאִליֶמֶלְך--ַוִיֶקר ִמְקֶרהָ 

ַנֲעָרה   ַויֹאַמר:--ַהקֹוְצִרים-ַוַיַען, ַהַנַער ַהִנָצב ַעל)ו(  ְלִמי, ַהַנֲעָרה ַהזֹאת  ַהקֹוְצִרים:-ַויֹאֶמר ֹבַעז ְלַנֲערֹו, ַהִנָצב ַעל )ה( הָוהלֹו, ְיָבֶרְכָך יְ 

ְפִּתי ָבֳעָמִרים, ַאֲחֵרי, ַהקֹוְצִרים; ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד, ֵמָאז ָנא ְוָאסַ -ַוּתֹאֶמר, ֲאַלֳקָטה )ז( ָנֳעִמי ִמְשֵדי מֹוָאב-מֹוֲאִבָיה ִהיא, ַהָשָבה ִעם

ֵּתְלִכי ִלְלֹקט ְבָשֶדה ַאֵחר, ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי, -רּות ֲהלֹוא ָשַמַעְּת ִבִּתי, ַאל-ַויֹאֶמר ֹבַעז ֶאל )ח( ֶזה ִשְבָּתּה ַהַבִית, ְמָעט--ַעָּתה-ַהֹבֶקר ְוַעד
ַהְנָעִרים, ְלִבְלִּתי ָנְגֵעְך; ְוָצִמת, -ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת--ִיְקֹצרּון, ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן-ֵעיַנִיְך ַבָשֶדה ֲאֶשר)ט(  ַנֲעֹרָתי-ִתְדָבִקין, ִעם ִמֶזה; ְוֹכה

ָה, ַוִּתְשַּתחּו, ָאְרָצה; ַוּתֹאֶמר ֵאָליו, ַמדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ָפֶני-ַוִּתֹפל, ַעל )י( ַהֵכִלים, ְוָשִתית, ֵמֲאֶשר ִיְשֲאבּון ַהְנָעִרים-ְוָהַלְכְּת ֶאל

ֲחמֹוֵתְך, ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵשְך; ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך -ָעִשית ֶאת-ֻהֵגד ֻהַגד ִלי ֹכל ֲאֶשר--ַוַיַען ֹבַעז, ַויֹאֶמר ָלּה )יא( ְוָאֹנִכי, ָנְכִרָיה--ְלַהִכיֵרִני

ְיַשֵּלם ְיהָוה, ָפֳעֵלְך; ּוְתִהי ַמְשֻכְרֵּתְך ְשֵלָמה, ֵמִעם ְיהָוה  )יב( ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִשְלשֹום-ַעם ֲאֶשר לֹא-ֵּמְך, ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך, ַוֵּתְלִכי, ֶאלְוִא 

ֵלב ִשְפָחֶתָך; ְוָאֹנִכי -ן ְבֵעיֶניָך ֲאֹדִני, ִכי ִנַחְמָּתִני, ְוִכי ִדַבְרָּת, ַעלחֵ -ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא )יג( ְכָנָפיו-ָבאת, ַלֲחסֹות ַּתַחת-ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ֲאֶשר

ַהֶּלֶחם, ְוָטַבְלְּת ִפֵּתְך, ַבֹחֶמץ; ַוֵּתֶשב, ִמַצד -ַויֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל, ֹגִשי ֲהֹלם ְוָאַכְלְּת ִמן )יד( לֹא ֶאְהֶיה, ְכַאַחת ִשְפֹחֶתיָך

ְולֹא --ְנָעָריו ֵלאֹמר, ַגם ֵבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵקט-ַוָּתָקם, ְלַלֵקט; ַוְיַצו ֹבַעז ֶאת )טו( ָלּה ָקִלי, ַוּתֹאַכל ַוִּתְשַבע ַוֹּתַתר-ַהֹקְצִרים, ַוִיְצָבט

-ָהָעֶרב; ַוַּתְחֹבט ֵאת ֲאֶשר-ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה, ַעד )יז( ָבּה-ְולֹא ִתְגֲערּוַהְצָבִתים; ַוֲעַזְבֶּתם ְוִלְקָטה, -ָּתֹשּלּו ָלּה, ִמן-טזְוַגם ֹשל.  ַתְכִלימּוהָ 

הֹוִתָרה, -ָלּה, ֵאת ֲאֶשר-ִלֵקָטה; ַוּתֹוֵצא, ַוִּתֶּתן-ַוִּתָשא ַוָּתבֹוא ָהִעיר, ַוֵּתֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶשר )יח( ִלֵקָטה, ַוְיִהי ְכֵאיָפה ְשֹעִרים

ָעְשָתה ִעּמֹו, -ְיִהי ַמִכיֵרְך, ָברּוְך; ַוַּתֵגד ַלֲחמֹוָתּה, ֵאת ֲאֶשר--ַוּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיֹפה ִלַקְטְּת ַהיֹום, ְוָאָנה ָעִשית )יט( ִמָשְבָעּה

-ַהַחִיים ְוֶאת-ָעַזב ַחְסדֹו, ֶאת-ָתּה, ָברּוְך הּוא ַליהָוה, ֲאֶשר לֹאַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכּלָ  )כ( ַוּתֹאֶמר ֵשם ָהִאיש ֲאֶשר ָעִשיִתי ִעּמֹו ַהיֹום, ֹבַעז
ִלי -ַהְנָעִרים ֲאֶשר-ָאַמר ֵאַלי, ִעם-ַגם ִכי  ַוּתֹאֶמר, רּות ַהּמֹוֲאִבָיה: )כא( ִמֹגֲאֵלנּו, הּוא--ַהֵּמִתים; ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי, ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיש

-ַנֲערֹוָתיו, ְולֹא ִיְפְגעּו-טֹוב ִבִּתי, ִכי ֵתְצִאי ִעם  רּות ַכָּלָתּה:-ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי, ֶאל )כב( ִלי-ַהָקִציר ֲאֶשר-ִכּלּו, ֵאת ָכל-ַעד ִאםִּתְדָבִקין, 
  .ֲחמֹוָתּה-ּוְקִציר ַהִחִטים; ַוֵּתֶשב, ֶאתַהְשֹעִרים, -ְכלֹות ְקִציר-ַעד--ַוִּתְדַבק ְבַנֲערֹות ֹבַעז, ְלַלֵקט)כג(  ָבְך, ְבָשֶדה ַאֵחר

 פירוש ע"פ פסוקים:

 קרוב משפחה.  –מודע  (א)
 עשיר.  -גיבור חיל 

 בהמשך נגלה שהוא אחיו. –משפחת אלימלך 
 שם עם עצמה )עוז!( ובתרגום השבעים תרגמו את שמו לבועוז.  –בעז 

 כ"ג(.-י"ז(, דיווח )י"ח-תכנון )ב'(, ביצוע )ג' מכאן והלאה ניתן לחלק את הפרק לשלושה חלקים:

 רות היא היוזמת, האקטיבית, ואילו נעמי פסיבית ומבואסת.  – ותאמר רות (ב)

 גרסיאל מציע, אולי היא לא מחפשת רק חיטה.. ?  – אשר אמצא חן בעיניו
 לשון עייפה אך קרובה.  – לכי בתי

 רות פעלתנית מאוד. הרבה מאוד פעלים בפוק. –ותלך, ותבוא, ותלקט  (ג)
 אירוניה. רות לא ידעה שזה שדהו של בועז, אך אלוהים כן.  –ויקר מקרה 

 בועז מברך את עובדיו בשם יהוה והם עונים לו באותו אופן. יש כאן אווירה נוחה סביבו.  –ויאמר לקוצרים  (ד)
 כך שבועז יכול לזהות שהיא זרה כלפי חוץ.רות כנראה נראית שונה מבחינה גופנית,  –למי הנערה הזו  (ה)
 דיווח הנער. (ו)
מילה קשה מאוד מבחינת ההקשר שלה. הצעה מקובלת היא שהכוונה היא שהיא עובדת מהבוקר והיא לא נחה עדיין.  – שבתה (ז)

 זה מתאים לאישיותה של רות שהצגנו. 
 יש כאן שתי אפשרויות:

 כאן בלי סוף ולוקחת עומרים במקום שיבולים.הנער מבקר את התנהלות רות. היא מואביה, יושבת  .1
 מפאר את רות על התנהלותה וחריצותה. .2

הוא קורא לה מואביה ומציין שהיא באה עם נעמי כאשר אנחנו יודעים שבועז לא יצא לקראת נעמי בשובה. כנראה שהפירוש  -
 הראשון יותר מתאים. 

 הנער. הוא מזמין אותה ללקט רק בשדהו שלו. הנעימות של בועז לא סבירה על בסיס הדיווח של  – שמעתי בתי (ח)
הוא מקרב בין רות לנערים, וגורם לה להרגיש יותר בנוח. הוא מבטיח לה שלא יגעו בה, ולהגן עליה.  –והלכת אל הכלים ושתית  (ט)

 טוב לב מרשים, בפרט לאחר דווחו של הנער. 
 כר זה אותו שורש.רות מתפלאת על היחס היפה שהיא מקבלת מבועז. נכר ומ –ואנכי נכריה  (י)
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בועז לא מספר לה שהוא קרוב משפחה, אלא שהוא עושה זאת כי היא אישה טובה וכד'. זה קצת צורם לנו. לאורך  –הגד הגד   (יא)
 כל המגילה נראה שאין קשר ישיר בין נעמי לבועז. 

אברהם אבינו, מאחר והיא  בועז מדמה את רות לאברהם. )"לך לך מארצך.."( רות אולי אפילו עולה על –אל עם אשר לא ידעת  (יב)
 ידעה שהיא הולכת אל מותה ובכל זאת היא באה לישראל. 

 בועז, להבדיל מהנער, מכיר ב"התגיירות" של רות.  –לחסות תחת כנפיו 
אם מדובר באופציה  -רות ממש מודה לבועז. אומרת שהוא הרגיע אותה אך לא מעוניינת להיות שפחתו - אמצא חן בעיניך אדוני (יג)

עבודה אז היא אינה מעוניינת בה. פירוש שני אומר שהיא אפילו לא שפחתו והוא כל כך נחמד אליה שהוא מתייחס  שהציע לה
  אליה כאחת משפחותיו.

. הוא מוותר על השעורה שלו ועל השדה שלו בשביל מלקטים . גם ככהבדרך כלל לא מזמינים מלקטים לאכול -גשי הלום ואכלת   (יד)
 , מישהו אסף לה קלי )חטים קלויות(. היא אכלה ושבעה והותירה.חוץ ממה שרות אוכלת ואוספת

 פעלתנות גדולה מצידה של רות.  –ותקם  (טו)
בועז כל כך רוצה לבוא לקראתה שאומר לנעריו לא לגרש אותה אפילו אם תלך לא איפה שצריך )תיקח מה  -ולא תכלימוה 

 שעוד לא נפל( ותקדים אותם.
 עוד הדגשה על דבריו של בועז. –ולא תגערו בו  (טז)
 להפריד בין המוץ לגרגירים. -ותחבוט   (יז)
מה שנעמי רואה כשרות חוזרת הביתה היא כמות אדירה של חיטה וגם אוכל מוכן )שהותירה משובעה(.  -את אשר ליקטה  (יח)

 .חמותה מאוד מופתעת ושואלת שאלות
אדם קרוב משפחתה מבוסס שלא בא לבקר אותה כאשר השם הזה דרמטי. אנחנו מרותקים לראות איך נעמי תגיב ל –בועז  (יט)

 חזרה משדה מואב. 
יש כאן פעמיים "ותאמר נעמי". כנראה שרות לא הגיבה או פשוט לא הגיבה מילולית, אחרת  – .ותאמר לה נעמיותאמר נעמי. (כ)

 הצירוף השני הוא מיותר. היא מאופיינת ע"י אופטימיות ובשמחה ע"י כך שהיא מתייחסת אליו כגואלם. 

הזכירה את שמו. משהו  היא מתייחסת ליהוה בדיבור חיובי, ולא מבקרת אותו כמו בפעם האחרונה שהיא –ברוך הוא ליהוה 
 אצל נעמי משתנה בין שלב הביצוע לדיווח. 

ראינו את הפועל הזה כבר בקשר זוגי פעם אחת רות מספרת לנעמי שבועז נתן לה יחס ממש לפנים משורת הדין.  –תדבקין  (כא)
 במגילה, וגם בספר בראשית אנחנו רואים זאת בלי סוף. 

 רות מתחילה לחשוב על קשר זוגי עם נערי בועז.  –עם הנערים 
 נעמי מחזירה את רות לקרקע ומעדיפה שהיא תדבוק בנערות עד הזמן הנכון. רות מציית לדבריה של נעמי.  –בנערות  (כב)

  לא רוצה קשר ישיר עם הוא בועז מאוד נחמד לרות אך עם כל הנחמדות הזו עדיין לא חושף את הקשר המשפחתי. ייתכן כי
 .נעמי

אי אפשר לדעת לאן זה יתפתח, בועז לא אמר שום דבר  -פרק א' הוא פרק של שבר. פרק ב' הוא פרק של מהפך, אך המהפך הוא חלקי
 משמעותי מעבר למתן השעורה.

 

)זו הרחבה שלא בהכרח תיכלל במבחן. דיברנו על כך בכיתה  נציג את שתי המשמעויות של המונח "גואל", תחת שתי חוקים מהתורה:
 הרחבה(ב

 שנה. יש בחוק שני עקרונות: 51, אין מכירה של קרקע. אדם יכול להשכיר קרקע עד לפי התורה -חוק הגאולה

ל הקרקע קרקע זה דבר יסודי בחייו של האדם. אדם בלי קרקע הוא אדם חסר קיום ומשמעות, חסר שייכות. לכן צריך לשמוע ע .1
 כקרקע משפחתית.

כל  51. החוק נתן הזדמנות למשפחה לחזור לשורשיה, לקרקע שלה, לחקלאות. בשנה העוניפערים גדולים מדי מבחינת לצמצם  .2
. אפשר "לבטל" את ההשכרה ולהחזיר לשכור את הכסף Resetהעבדים השתחררו וכולם יכלו לאכול ולקצור מכל השדות. שנת 

ה מעדיפה שהקרקע תישאר בידי שבו קנה את השנים הנותרות. לבעל הקרקע יש זכות לקבל את הקרקע שלו בחזרה. התור
אם האח עני ומכר את אחוזתו ולא יכול לקנות את הקרקע בחזרה גם בן דודו יכול לקנות אותה  -"גואל"המשפחה ולכן יש גם 

)אם אדם רוצח במזיד הוא חייב ללכת לבית המשפט שם יענישו אותו בעונש  -"גואל הדם( ")ויקרא כה, כהובכך לגאול אותו. 
ם יכול לנקום את כבוד . אם הוא החליט לא לברוח גואל הדאם הוא רצח בשגגה, הוא יכול לברוח לעיר מקלטמוות(, אבל 

. מכיוון שהתורה מבינה שיצר האדם חזק מאוד ואי אפשר פשוט משפחתו. תופעת נקמת הדם הייתה מאוד נפוצה בימי קדם
אם אדם רוצח בשגגה, עד שמשפחת ההרוג תדע ,  -דםלאסור את נקמת הדם, לכן היא יצרה מנגנון שכמעט לא מאפשר נקמת 

הרוצח כבר יגיע לעיר מקלט. המילה גואל מלמדת אותי שיש לו שייכות ואחריות לקרוב משפחתו )לנקום את דמו או לקנות את 
 אדמתו(. 

הערה נוספת על גאולת קרקע אנחנו מוצאים בירמיהו פרק לב, פסוק ו'. ירמיהו היה  נביא מאוד מסכן וניסה בנבואותיו למנוע את חורבן 
בית המקדש. לא רק שאף אחד לא שמע לו אלא שהוא גם זכה לאלימות רבה מהעם כי קשה לשמוע מישהו שאומר שהמצב יהיה גרוע. 

חנמאל בן שלום, בן דוד שלך בא לירמיהו ואומר לו קנה ממני את הקרקע שלי. לקנות קרקע באמצע  -תגלותבפסוק זה ירמיה מדווח על ה
המצור? זו טעות גדולה מאוד. מעבר לזה, ירמיהו כל הזמן אומר שהמצור יצליח ולכן ירמיהו הוא האחרון שקנה קרקע באמצע המצור 

פונה לאלוהים כי לא מבין את הסיבה לציווי הזה? אלוהים אומר לו שהוא  )הקרקע בענתות(. אחרי שירמיהו מסיים את הקנייה הוא
מנבא על גלות. אחרי הגלות אתה מנבא גם על גאולה. ההוכחה הכי טובה לגאולה שתבוא אחר כך זה לקנות קרקע. קניית הקרקע זו 
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כאן הגאולה היא גאולה מונעת )חבל שאני  -"ההבדל בין מה שכתוב כאן לבין מה שכתוב ב"ויקרא שאלה של אמונה ולא שאלה של נדל"ן.
 אמכור את הקרקע למישהו אחר, עדיף שתקנה ממני ישר את הקרקע(. בויקרא הגאולה היא אחרי המכירה. 

  -עכשיו נחזור למגילת רות

כתוב שנעמי כבר  בפרק ב יש קרוב משפחה שנופלת עליו המילה ' גואל'. מילה זו חוזרת פעמים רבות במגילת רות. בפרק ד' פסוק ג',
. לכן חוקרי תנך טוענים שיש בתנך לפעמים שימוש בלשון עבר שמטרתו לחזק את  -מכרה את השדה אבל זה לא מסתדר עם הפסוק הבא

יש גואל ראשון ויש גואל שני  -הפעולה וליצור תחושת וודאות. כנראה שהיא לא מכרה את השדה עדיין. לפי הפסוקים כאן יש קדימויות
הגואל קונה את הקרקע הוא ואל הראשון לא יכול לגאול אז הגואל השני יכול לגאול. כאן גם פעם ראשונה שרואים שביום שורק אם הג

פרק ד', ה(. משהו כאן שונה מדיני הגאולה שאנחנו מכירים, זה נשמע יותר כמו  .ַנֲחָלתֹו-ַהֵּמת, ַעל-ְלָהִקים ֵשםצריך גם לשאת את האישה )
 חוק הייבום. 

במקרה והבעל מת ואין ילדים, אחיו מייבם את האשה. לחוק יש משמעויות נלוות רבות. היום לא נוהגים לפי החוק הזה.  - ייבוםחוק ה
בכל המזרח הקדום היה קיים חוק הייבום. )בראשית, לח( יהודה, אח של יעקב עוזב את בית אביו. הוא רואה אישה כנענית ומתחתן 

בימי קדם ההורים הם אלה שהיו מחתנים. יהודה מחתן את בנו ער עם תמר. ער היה רע ומת. אונן איתה. נולדים לו שלושה ילדים: 
של הבעל  והוא נחשב לבנו שושלת. הבן הבכור צריך להיות לזכר הבעל המת כדי שיקבל את נחלתו מוזמן לייבם את תמר כדי להקים לער

 הוביל את המשפחה, הייתה לו אחריות כבדה ותפקיד משמעותי במשפחה.. בימי קדם הבכור קיבל שתי נחלות, הוא המייבם להמת ולא ש
אונן מקיים עם תמר יחסים חלקיים ולא מפרה אותה. אלוהים המית גם אותו. יהודה לא רוצה לתת גם את הבן שלישי )ששמו היה שלה( 

יך לחכות עד שהוא יגדל. עובר זמן, תמר כי חושב שתמר היא אלמנה שחורה אבל הוא לא רוצה להגיד לה את זה, אז הוא אומר לה שצר
רואה ששלה מבוגר ועדיין לא ייבם אותה. היא מתחפשת לזונה, עוברת בדרך של יהודה ומפתה אותו להיות איתה. לא היה לו כסף לשלם 

ולח כבשה כמו לה אז הוא נתן לה את המטה שלו, את הפתיל )בגד אישי( וחותם )טבעת שחותמים איתה( כפיקדון. הוא חוזר הביתה וש
כשתמר                                שהבטיח לשלם לה אך לא מוצאים את האישה. היא נכנסת להיריון ממנו.                                                                

ן זה נקרא שהיא זנתה כי היא הייתה היא עגונה. ולכן כשאומרים ליהודה שהיא בהריו–מחכה לייבום של שלה היא לא אישה חופשיה 
עם גבר אחר. הוא אומר שצריך לשרוף אותה. היא שולחת את הדברים שנתן לה כת"ז. יהודה הוא השופט וגם זה ששכב איתה. הכי קל 

 זה להרוג אותה אך הוא מודה שטעה ושהיא עשתה זאת כי לא נתן לה את מה שהיה צריך לתת לה )את הייבום ע"י שלה(.

האבא. יש סדר קדימויות. כל עוד האישה לא יובמה, היא קשורה בקשרי כ יבום כולל את האחים ואת האבא. קודם האחים ואח"דין הי
נישואין למשפחה. מטרת הייבום היא להקים "זרע לנפטר". מטרת הייבום היא רק להקים זרע ולא לקיים יחסי אישות. זהו חוק הייבום 

 הרי תמר היא כנענית. לא רק ישראלים, ש מתן תורה.לפני 

כשמישהו מת ללא ילדים, אחיו מייבם  -חוץ מייבום יש גם חליצה. העיקרון בין התורה למזרח הקדום משותף -דברים, כה, ה -מהתורה
אם הוא לא רוצה לייבם, האישה עולה לזקנים, הזקנים מנסים לשכנע אותו, אם עדיין לא  -את האישה. עושים הכל כדי שיהיה ייבום

, משפילים אותו, מורידים לו את הנעל ויורקים. נעל היא סימן לבעלות, לכוח. לכן במקום קדוש השילו נעליים. בנוסף כשהיו קונים רוצה
הרעיון הוא שהקונה לקח מהכוח שלו, משהו ששייך לו. התורה  -קרקע, המוכר היה מסיר את נעלו, נותן לקונה והקונה מרים אותה

 חליצה אך היא מאפשרת זאת כדי למנוע מאיש להיות עם אישה בעל כורחו. מעדיפה את הייבום על פני ה

רק  -עוד חידשושל הבעל המת אך לא יהיה שלו אלא של המייבם.  ישא את שמוהילד שייוולד שתוצאה מייבום  -חידוש נוסף בתורה
יות, יחסי אישות. חוק הייבום הוא חוק האחים מייבמים; המטרה היא לא רק לדאוג לשם הנפטר אלא גם לתת לאלמנה חיי משפחה וזוג

שרוצה לדאוג לאלמנה כי באותם ימים אלמנה הייתה חלשה, ענייה וקורסת. התורה לוקחת את רעיון הייבום אך מבקשת לעצב אותו 
 באופן אחר.

מעט ולא מייבמים. אסור לשאת שתי נשים הביא לכך שכ -עדות המזרח העדיפו ייבום. עשות אשכנז העדיפו חליצה. ח' דרבינו גרשום
בעדות המזרח מותר לשאת יותר מאישה אחת ושם חוק הייבום התקבל יותר. הרב עוזיאל הנחה שרק חליצה רלונטית ואין יותר ייבום 

 בישראל אלא אם כן שני בני הזוג מעוניינים בזה. 

לספר דברים בחוק הייבום. גם בפרק ד', פסוק י'. מופיע  לשון קרובה מאוד .ַנֲחָלתֹו-ַהֵּמת, ַעל-ְלָהִקים ֵשם)פרק ד,ה(  -חזרה למגילת רות
ד שני, זה ממש לא ייבום. רות ועורפה נישאו למחלון וכליון, בניה של נעמי. בועז הוא בן דוד של נעמי, לא קשור למחלון צאותו דבר. מ

. אין בתורה ייבום של דוד. ייבום זה רק אחים. בנוסף, המילה "ייבום" לא מופיעה בשום מקום אלא מופיעה המילה "גאל". ממתי וכליון
 :םכמה הסבריייבום קשור לקרקע? 

הצעה ראשונה שרבים מחוקרי המקרא הולכים בה היא שמדובר במסורות שונות בחוקי התורה. מסורת אחרת  -מסורת אחרת .1
 ו מסורת אחרת של גאולה.של ייבום א

יש דמיון בין גאולה לייבום. המטרה המשותפת היא להמשיך את זרע הנפטר. לפי ההצעה הזו בימי מגילת  -מדרש הלכה חדש .2
רות יצרו מדרש הלכה חדש שאומר שגאולה וייבום באים ביחד. אם אדם מת ללא ילדים ואשתו עומדת למכור את הקרקע, אז 

 למכור את הקרקע.יכול הדוד לייבם אותה ו
ר' ע. ציון מלמד היה פרסי ואמר שמנהג עדות המזרח היה מנהג ייבום מורחב. אם אישה נותרת אלמנה  -מנהג ייבום מורחב .3

מבעלה ללא ילדים  ואין לנפטר אחים )לפי התורה לא יהיה ייבום( מישהו מהמשפחה יתחתן איתה כדי לשמור אותה במשפחה 
מר שהערך המרכזי של המגילה הוא חסד ובעולם של חסד, גם דיני הייבום הם חלק ממערכת ולחבר אותה. ע. ציון מלמד או

 חסד. 
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 :פרק ג'

ַנֲערֹוָתיו; -ֶאתְוַעָּתה, ֲהלֹא ֹבַעז ֹמַדְעָּתנּו, ֲאֶשר ָהִיית, )ב(  ָלְך-ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶשר ִייַטב-ִבִּתי, ֲהלֹא ֲאַבֶקש  ַוּתֹאֶמר ָלּה, ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה: )א(

ִּתָּוְדִעי -וירדתי )ְוָיַרְדְּת( ַהֹגֶרן; ַאל--ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת, ְוַשְמְּת שמלתך )ִשְמֹלַתִיְך( ָעַלִיְך )ג( ַהָּלְיָלה—ֹגֶרן ַהְשֹעִרים-הּוא, ֹזֶרה ֶאת-ִהֵנה
ָשם, ּוָבאת ְוִגִּלית ַמְרְגֹלָתיו, ושכבתי )ְוָשָכְבְּת(; -ַהָּמקֹום ֲאֶשר ִיְשַכב-ָיַדַעְּת ֶאתִויִהי ְבָשְכבֹו, וְ )ד(  ָלִאיש, ַעד ַכֹּלתֹו ֶלֱאֹכל ְוִלְשּתֹות

ִצַּוָּתה -ֲאֶשר ַוֵּתֶרד, ַהֹגֶרן; ַוַּתַעש, ְכֹכל )ו( )ֵאַלי(, ֶאֱעֶשה    ּתֹאְמִרי -ֹכל ֲאֶשר  ַוּתֹאֶמר, ֵאֶליָה: )ה( ְוהּוא ַיִגיד ָלְך, ֵאת ֲאֶשר ַּתֲעִשין

ַוְיִהי ַבֲחִצי ַהַּלְיָלה,  )ח( יו ַוִּתְשָכבַויֹאַכל ֹבַעז ַוֵיְשְּת, ַוִייַטב ִלבֹו, ַוָיבֹא, ִלְשַכב ִבְקֵצה ָהֲעֵרָמה; ַוָּתבֹא ַבָּלט, ַוְּתַגל ַמְרְגֹלתָ  )ז( ֲחמֹוָתּה

ֲאָמְתָך, ִכי ֹגֵאל -ָאְּת; ַוּתֹאֶמר, ָאֹנִכי רּות ֲאָמֶתָך, ּוָפַרְשָּת ְכָנֶפָך ַעל-ַויֹאֶמר, ִמי )ט( ֹשֶכֶבת ַמְרְגֹלָתיוַוֶיֱחַרד ָהִאיש ַוִיָּלֵפת; ְוִהֵנה ִאָשה, 

-ַדל, ְוִאם-ִאם--ֵרי ַהַבחּוִריםֶלֶכת, ַאחֲ -ְלִבְלִּתי  ָהִראשֹון:-ֵהיַטְבְּת ַחְסֵדְך ָהַאֲחרֹון, ִמן--ַויֹאֶמר, ְברּוָכה ַאְּת ַליהָוה ִבִּתי )י( ָאָּתה

ְוַעָּתה ִכי ָאְמָנם, ִכי  )יב( ַשַער ַעִּמי, ִכי ֵאֶשת ַחִיל ָאְּת -ִכי יֹוֵדַע ָכל  ָּלְך:-ּתֹאְמִרי, ֶאֱעֶשה-ִּתיְרִאי, ֹכל ֲאֶשר-ְוַעָּתה, ִבִּתי ַאל )יא( ָעִשיר

לֹא ַיְחֹפץ ְלָגֳאֵלְך ּוְגַאְלִּתיְך -ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל, ְוִאם-ִליִני ַהַּלְיָלה, ְוָהָיה ַבֹבֶקר ִאם )יג( ֹוב ִמֶּמִני( ֹגֵאל ָאֹנִכי; ְוַגם ֵיש ֹגֵאל, ָקר  אם )

-ֵרֵעהּו; ַויֹאֶמר, ַאל-יש ֶאתַהֹבֶקר, ַוָּתָקם, בטרום )ְבֶטֶרם( ַיִכיר ִא -ַוִּתְשַכב ַמְרְגלֹוָתו, ַעד )יד( ַהֹבֶקר-ְיהָוה; ִשְכִבי, ַעד-ָאֹנִכי, ַחי

ְשֹעִרים ַוָיֶשת ָעֶליָה, ַוָיבֹא -ַוּתֹאֶחז ָבּה; ַוָיָמד ֵשש--ָבּה-ָעַלִיְך ְוֶאֳחִזי-ַויֹאֶמר, ָהִבי ַהִּמְטַפַחת ֲאֶשר )טו( ָבָאה ָהִאָשה, ַהֹגֶרן-ִיָּוַדע, ִכי

ַהְשֹעִרים ָהֵאֶּלה -ַוּתֹאֶמר, ֵשש )יז( ָלּה, ָהִאיש-ֲאֶשר ָעָשה-ֵאת ָכל--ָלּה-ַאְּת ִבִּתי; ַוַּתֶגד-ֶמר, ִמיֲחמֹוָתּה, ַוּתֹא-ַוָּתבֹוא, ֶאל)טז(  ָהִעיר

ִכי לֹא ִיְשֹקט   ל ָדָבר:ַוּתֹאֶמר, ְשִבי ִבִּתי, ַעד ֲאֶשר ֵּתְדִעין, ֵאיְך ִיפֹ  )יח( ֲחמֹוֵתְך-ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל-)ֵאַלי(, ַאל    ִכי ָאַמר   ָנַתן ִלי:
 .ִכָּלה ַהָדָבר ַהיֹום-ִאם-ָהִאיש, ִכי

 פירוש ע"פ פסוקים:

 זו הפעם הראשונה שנעמי יוזמת. עד כה זה היה תפקידה של רות.  – ותאמר לה נעמי (א)
 השימוש במילה נועדה לעמוד כניגוד למלנכוליה בפרק א' כתקווה וציפייה.  –מנוח 

 נעמי שולחת את רות אל בועז בלילה, לאחר כל שהוא יהיה במנוחה, ברוגע, ויהיה מוכן לחשוב על עזרה להן.  – הלילה (ב)
כל המנוחים בתיאורים הללו הם רב משמעיים. מצד אחד יש כאן הנחיות פרקטיות ותו לא, אבל ניתן להרגיש אווירה  –ורחצת  (ג)

מינית מאוד. נעמי משדלת את רות במידה מסוימת לקיום יחסי מין או לפחות גירוי מיני עם בועז כדי לקרב אותו אליהם 
 כגואלם. 

 והבים.הגורן הוא מקום מסתור לא 1בהושע ט' –גרן 
ד והמילים ששייכות לשדה הסמנטי של מיניות מראים שנעמי בעצם מתכוונת ליצור קשר בין רות -לפי יוני גרוסמן, פסוקים ג (ד)

 .בועזו
 ברגע שמישהו אומר שהוא יעשה הכל, עלינו לבדוק אם הוא אכן עושה זאת.  – כל אשר תאמרי (ה)
 מתחילה למלא את דבריה של נעמי. (ו)
 ישתכר –וייטב לבו  (ז)
 תחושת גאולה. –חצי הלילה  (ח)

 התכווץ, נבהל. –וילפת 
 רות נוקטת לשון כבוד.  -אמתך  (ט)

 היא הקצה של המעיל או הגלימה. כנף  -כנפך 
הדימוי שמופיע בפסוק הוא דימוי של חתונה, כששמים את הכנף מעל מישהו לוקחים אותו תחת חסותך. רות לא מדברת  -גואל 

 -גאולה. המשפט הזה הוא לא תמים. הניסוח של רות הוא מאוד מכוון. בפרק ב', פס' י"ב במונחים של חתונה אלא במונחים של
לא אלוהים ידאג לי, אתה  –בועז אומר לה "מעם ה' אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו". בעצם רות אומרת לבועז 

 היא לא רוצה ברכה אמורפית אלא את חסותו של בועז ומבקשת שיגאל אותה -תדאג לי

לפי רוב החוקרים, נעמי שלחה אותה להיות יפה ולשתוק. לפי יוני גרוסמן היא שלחה אותה לפתות ממש את בועז. מרגע שרות עוברת 
 לשלב הביצוע, כל הביטויים הדו משמעיים נעלמים מהקטע.

 מסוים בניהם.  distanceיש בביטוי יחס של בגיר וצעירה, ויוצר  – בתי (י)
 קשתה של רות באלגנטיות. מסביר שכדאי לה ללכת אחר הנערים, וכי הוא גדול )מבוגר( לה מדי. בועז דוחה את ב – הבחורים

בכך שהוא קורא לה אשת חייל יש שתי דברים: א( היא מואביה, וזה מכשיר אותה. ב( גם בועז הוא איש חיל,  –אשת חיל את  (יא)
 וזה גורם להם להיות זוג ראוי ומתאים. 

 ל, אך מסביר שיש גואל שקודם לו וצריך לברר לגביו. בועז מוכן לגאו –קרוב ממני  (יב)
בועז אומר לה שתישן את הלילה, ואם בבוקר הגואל הראשוני לא יגאל אותה הוא ידאג לה והוא )בועז( יגאל אותה.  –ואם לא  (יג)

הוא מבטיח לה שמחר היא תהיה נשואה. הוא לא מפחד, אלא פועל ע"פ הכללים, ואת זה אנחנו לומדים ע"פ השבועה "חי 
 יהוה". 

 ת כדי שאנשים לא ידעו שהיא ישנה עימו בגורן. היא יצאה בשעה מוקדמ –בטרם יכיר איש את רעהו  (יד)
 בעבר כל הנשים לבשו מטפחת מגיל בגרות, כמנהג הערביות. -מטפחת  (טו)

 היא נותנת תוקף לכל מה שהוא אמר. כנראה מדובר בכמות יפה של אוכל.  בועז מעניק לה מתנה. - שש שעורים
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הרי רות היא זו שבאה לעיר. מה מרוויחים בכל זאת ב"ויבוא כתוב "ותבוא" כי זה יותר הגיוני,  71בתרגום ה - ויבוא העיר
 בועז מיד בא לעיר ולא חיכה.? הרי שהעיר"

 את נשואה, את מאורסת, זה הצליח, לא הצליח?  - מי את בתי (טז)
יש שתי אפשרויות: זה באמת קרה אך זה מסופר רק עכשיו מפיה אלו דברים שבועז לא אמר. אז  – אל תבואי ריקם אל חמותך (יז)

רות, או שרות המציאה את זה כדי לעורר חיבה. בועז מתעלם מנעמי ולא מעוניין בזיקה ישירה לכן המשפט הזה לא מתאים  של
 ככל הנראה האפשרות השנייה היא הנכונה.  .לדמותו עד עכשיו ונאמר מפי רות ולא מופיע בסיפור

 גם בועז קרא כך לרות. –בתי  (יח)
( בסיפורי גאולה מהסוג הזה, ויודעת שאנשים לא ירגעו עד שהסיפור יסתיים. החצי נעמי מכירה )כמו בועז –כלה הדבר היום 

 השני של הפסוק סוגר את כל הקצוות הלא ברורים בעסק. 

 'חוקר מהאוניברסיטה העברית. כתב על הפרק הזה והוא טוען שהפרק יוצר מקבילה ספרותית לסיפור לוט במערה  -יאיר זקוביץ
היא הדרך של התנ"ך לעשות הפנייה לסיפור אחר. כשרוצים לעשות הפנייה בתנך זה . מקבילה ספרותית ר בראשית, פרק יטבספ

שימוש במילים ולשונות שרומזים לסיפור אחר. יש מערכת מקבילות  -נאמר במפורש או עושים רמיזה ספרותית )הדרך המועדפת(
 פסים ויש משפטים שמופיעים רק בשני הסיפורים האלה.  בין סיפור אמנון ותמר לבין סיפור יוסף ואחיו. תמר לבשה כותנת

  :ן שני הסיפורים מערת לוט ופרק ג'נקודות השוואה בי

לוט ובועז שיכורים. לוט שיכור עמוק ולכן הוא לא יודע שהוא שוכב עם  שתי בנותיו. בועז שותה מעט ואפשר לדעת זאת  .1
 כי הוא מאוד מודע.

הסיפורים שתיהן מובילות, בשני הסיפורים גם הגדולה מבין הנשים שולחת את  בשני הסיפורים יש שתי נשים, ובשני .2
 הצעירה לשכב עם הגבר.

 הילד שנולד כתוצאה מסיפור לוט הוא אבי מואב ורות מואביה.  .3

בשני המקרים לא מדובר סתם ביחסי אישות אלא בשניהם החתן הוא קרוב משפחה ומדובר בהצלה וייבום. זה קשר של  .4
 ם.גאולה/ ייבו

מה ההקבלה באה להראות? יאיר זקוביץ' אומר שההבדל הדרמטי בין הסיפורים הוא שבנות לוט שכבו עם אביהן ואילו רות 
. למשל לא שכבה עם בועז. כל ההקשר המיני לא קיים באופן ממשי. יותר מכך, סיפור רות תמיד יותר מעודן מסיפור בנות לוט

נית. במגילת רות המשמעות היא טכנית. "לדעת" בסיפור לוט הוא עומק השכרות השורש "לשכב" בסיפור לוט הוא במשמעות מי
 אנשים לא אמורים לדעת שרות הייתה בגורן כי זה לא נהוג וזה יכפיש אותה. -בתוך יחסי האישות ואילו במגילת רות "אל יודע"

ש שותה מעצמו ואין פה מניפולציה. בסיפור לוט הבנות משכרות את אביהן כדי לבוא עליו אחרי שיירדם. במגילת רות האי
 בסיפור שלנו יש עדינות ונשמר היחס הראוי בינו לבינה. 

יש מקבילות רבות בין הסיפורים אבל במגילת רות הכל תמיד נעצר רגע לפני, כל הסיטואציה היא כאילו : קוביץ'הטענה של ז
ור גלוי וישיר. בסיפור שלנו הכל הולך בכוונה ליד הדבר מינית אבל אין יחסי אישות. אין מניפולציות, כל הסיפור בנוי על דיב

קוביץ היא שרות תיקנה את מה שעשתה סבתא ום לגיטימי. משמעות הסיפור לפי זהלא לגיטימי אבל סוטה מהדרך והולך למק
לאם מואב , כמו אם מואב, הייתה בלילה עם גבר שהוא קרוב משפחה והוא היה שיכור. בניגוד הרבא רבא שלה. רות המואביי

שבאה אליו, יזמה את המלך ומימשה אותו, רות המואבייה הפעם נהגה אחרת. לא יכול להיות מהפך בלי דמיון. כדי להראות 
למרות שלא מדובר כאן בתיקון של אותה אישה אך אנחנו לא בוחנים אותו כך.  ות נקודת דמיון.הישמשהו השתנה חייבת ל

 היה משמעות יותר גדולה.ככל שהסיפור יהיה יותר דומה, להבדל ת

פעלתנית, אסרטיבית, יודעת מה היא רוצה וגם יודעת  - קוביץ' בעצם אומר שהמגילה רוצה להציג את רות בצורה מאוד חיוביתז
את גבולותיה. מבינה שבלילה הזה לא יקרה כלום, מבינה שעתידה עם בועז ולא עם אחד הנערים. היא מבינה שהיא צריכה 

יש כאן גאולה, נישואים משפחתיים. המגילה שלנו עוסקת בנתינה, חסד, נאמנות. רות צועדת עם נעמי בדרכה להיות עם בועז כי 
אל א"י כי היא נאמנה לה ועכשיו רות תיגאל ע"י בועז למרות שזה לא יהיה מאהבה. יש הקשר של גאולה, השלמה, החייאת 

רים לדיבור .  הלילה הזה הוא לילה מאוד מכונן והדברים עובהבן הנפטר והצלה של נעמי. נעמי נגאלת בעזרת הגאולה של רות
 ישיר מחסד של פרק ב'.

תו בלי הגינות כי הוא לא ידע. אם מואב. אם מואב שכבה אאוד מת שונה מרו - זקוביץ' טוען שההקבלה היא הקבלה ניגודית
ז מחכה לדמדומי הבוקר כדי לשלוח את רות לא שוכבת עם בועז אלא שוכבת למרגלותיו. השורש "לדעת" משמש לצניעות. בוע

רות בשעה שלא יזהו אותה כדי לא לפגוע בשמה טוב ושלא ידעו שהיא הייתה בגורן. בכל מגילת רות הדברים נעשים באופן נכון 
ה אך היא לא יכי היא אמנם מואבי -יהייותר, נקי יותר וצנוע יותר. זקוביץ טען שההקבלה נועדה להכשיר את רות המואב

את רות באמצעות ניגוד לאם  כלומר, לפי זקוביץ' המגמה היא להכשיר ת כמוה אלא באופן מתוקן יותר וראוי יותר.גהמתנ
 מואב.

 ספר דברים פרק כ"ג. -הוא מביא חוקר בשם פורר שמנתח ניתוח מאוד חשוב על פרשת האיסור להתחתן עם מואבים



 עריכה: דביר חדד         ד"ר חזי כהן                                                                                בס"ד

12 
 

ָיבֹא לֹו ִבְקַהל -ַגם דֹור ֲעִשיִרי, לֹא  ָיבֹא ַמְמֵזר, ִבְקַהל ְיהָוה:-לֹא)ג(  }ס{  ִבְקַהל ְיהָוה.ַדָכא ּוְכרּות ָשְפָכה, -ָיבֹא ְפצּועַ -לֹא )ב( 
 .עֹוָלם-ָיבֹא ָלֶהם ִבְקַהל ְיהָוה ַעד-ַגם דֹור ֲעִשיִרי, לֹא  ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי, ִבְקַהל ְיהָוה:-לֹא )ד( }ס{  ְיהָוה.

דור עשירי? הרי הכוונה לעד עולם. עשרה דורות זה ביטוי )אף אחד לא זוכר אחרי הדור הרביעי את השמות(. למה כתוב דווקא 
 שאנחנו לא מתחתנים עם עמונים ומואבים: ( הגלויות)הסיבות 

 לא עזרו כשיצאנו ממצריים )לא קיבלו אותנו בלחם ומים( .1

 שהיה קוסם שנועד לקלל את עם ישראל. -הם שכרו את בלעם .2

רק שאסור להתחתן איתם, אסור גם להתקרב אליהם. הסיבות נעוצות באירועים היסטוריים. עד פס' ח' מדברים על היחס לא 
 האדומי והמצרי.  -לעמים הזרים בפס' ח' כותבים את מי לא נתעב

רות אלא עד איך חז"ל פוטרים את היחס הסותר בין מגילת רות לבין הכתוב כאן? לכאורה, באופן פשוט אי אפשר לשאת את 
 ך אפשר שדוד נולד מרות המואבייה?דור עשירי או עד עולם. אז אי

אבחנה בין מואבי למואבייה, עמוני לעמונית. אסור להינשא לגברים ששייכים לעמים האלה, מותר לקחת  -הפתרון הקלאסי
תיגרר אחרי הגבר היהודי ותנהג  הגבר היה זה שעל פיו נקבעה היהדות באותה תקופה ובנוסף האישה המואביה נשים מהם.

 לפיו אז זה בסדר. 

נראה שכתוב גם האיסור להתחתן עם  -3אך אם נסתכל בפס'  4אנחנו התחלנו בפס'  - פורר אומר -הסיבה הרמוזה של האיסור
האיסור. ממזר. נכון שהחוק על העם העמוני והמואבי קרוב לחוק שלא לתעב אדומי ומצרי אך הוא גם קרוב לממזר בגלל תוכן 

לא יבוא פצוע דכא.. מה משותף לשלושת הפסוקים הראשונים? כולם איסורי עריות.  -לא יקח איש את אשת אביו, פס' ב' -פס' א
למה אסור להיות עם עמוני ומואבי? כי הם נולדו מתוך אתוס של גילוי עריות, הם דוגמה לממזר. כלומר  -קשור לזה 4אז גם פס' 

ובד קדימה והוא נהיה פוליטי על רקע היסטורי, ועובד אחורה ואז מראה צניעות וכו'. למה מגילת ע -פס' ד' הוא עצם הבריח
גם היא נמצאת  -רות משווה את רות לאם מואב בלילה ההוא? כדי להגיד שרות היא אמנם מואבייה אך מתנהגת לגמרי אחרת

 רה להתנהגות מואב.כי היא לא קשו עם גבר בלילה כמו אם מואב אך היא ראויה לבוא בקהל ה'

כלומר, לפי פורר, הסיבה שרות יכולה להינשא לבועז היא צניעות כי רות מתנהגת לפי ישראל ולא לפי מואב ולכן היא יכולה לבוא בקהל 
 ה'.

 הקבלה בין ב' לג':

 יש דמיון חזק מאוד בין פרק ב לפרק ג'

 פרק ג' פרק ב' 

 נעמי -תכנון : בית: רות מבנה

 רות )פס' ג'( -בועזביצוע: שדה: 

 נעמי )פס'י"ח(-דיווח: בית: רות

 רות -תכנון: בית: נעמי

 רות -ביצוע: גורן: בועז

 נעמי -דיווח: בית: רות

 אשת חיל  איש גיבור חיל תיאור הדמות

"ללקט עד כלות קציר השעורים ותשב את חמותה וקציר  סוף הפרק
 " )פס' כ"ג( החיטים

"ותאמר שבי בתי עד אשר תדעי איך יפול דבר כי לא 
 ישקוט האיש כי אם כלה הדבר היום" )פס' י"ח(

ביטויים 
 מקבילים

 "לחסות תחת כנפיו" )פסוק י"ב(

 בועז מתאר את רות כבעלת חסד

 רות מכונה "בתי"

 )פסוק ט'( "ופרשת כנפך על אמתך" 

 בועז מתאר את רות כבעלת חסד

 רות מכונה "בתי"

 משתפת את נעמי –שעורים  משתפת את נעמי –שעורים  מתנה

בועז מגן על 
 רות

אומר לפועלים לא לגעת בה  -כבודה של רות מוגן ע"י בועז
 ולא להציק לה. 

היא הולכת לפני הזריחה  - כבודה של רות מוגן עי בועז
 בעצתו.

 

 בשדה ובפרק ג' הביצוע מרחש בלילה בגורן.הוא שבפרק ב' הביצוע מתרחש ביום  הוויזואלייש מבנה מקביל. ההבדל 
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יש לו נתינה לאורך  - סוף פרק ב' מקביל סוף פרק ג' ומבטא את הפעלתנות של בועז, הוא איש שהולך עד הסוף. עד הסוף זה תלוי בהקשר
 ם היום את הגאולה של רות.יחודשיים ויש לו גם את היכולת לסי

 הבדלים בולטים: 2יש 

 בפרק ב' מדובר על חסד ובפרק ג' מדובר על גאולה. בפרק ב' בועז נותן כי הוא מפרגן לה, היא אישה טובה, היא עזרה  -חסד/ גאולה
היא חוזרת הביתה עם צלחת  -למישהו אחד והוא עוזר לה. תמונה של נתינה. מה שמגלם את החסד בסיפור מבחינת החזרה הביתה

שעורים והיא מביאה הביתה זה כבר לא  2ר גלוי ומדברים על גאולה. כשהוא נותן לה אוכל וצלחת זו מקורה בחסד. בפרק ג' הכל כב
חסד, אלא מתנת חתונה, מתנת קשר, מתנת גאולה. זה אישי. ביום יש הרבה אור, אבל הקשר סמוי. בלילה כשהכל ערפל והכל חשוך, 

 הכל גלוי. דווקא הלילה יוצר אינטימיות ואפשרות לראות יותר טוב.

 בפרק ב' רות מניעה את ההליכה אל השדה כי נעמי בדיכאון. בפר' ג' נעמי מניעה את התהליך. זה מאוד בולט בהליכה  - יפורהנעת הס
לשדה. בפרק ג' היא הולכת באופן מכוון, היא מגיעה לשדה של בועז בכוונה. בפרק ב הכל מקרי "ויקר מקרה". בפרק ג' הכל מכוון 

עושה חסדים בנתינה ואילו בפרק ג' רות עושה חסד כי היא באה לבועז ואילו הוא עושה את דין  ומהותו דין הגאולה. בפרק ב' בועז
 הגאולה. התקדמנו מחסד לגאולה.
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 :פרק ד'
ַוִיַקח ֲעָשָרה  )ב( ַאְלֹמִני; ַוָיַסר, ַוֵיֵשב ֹפה ְפֹלִני-ֹבַעז, ַויֹאֶמר סּוָרה ְשָבה-ּוֹבַעז ָעָלה ַהַשַער, ַוֵיֶשב ָשם, ְוִהֵנה ַהֹגֵאל ֹעֵבר ֲאֶשר ִדֶבר )א(

ָמְכָרה ָנֳעִמי, ַהָשָבה   ַויֹאֶמר, ַלֹגֵאל, ֶחְלַקת ַהָשֶדה, ֲאֶשר ְלָאִחינּו ֶלֱאִליֶמֶלְך: )ג( ֹפה; ַוֵיֵשבּו-ַויֹאֶמר ְשבּו--ֲאָנִשים, ִמִזְקֵני ָהִעיר
לֹא ִיְגַאל ַהִגיָדה ִּלי ואדע -ִּתְגַאל ְגָאל, ְוִאם-ִאם--ְרִּתי ֶאְגֶלה ָאְזְנָך ֵלאֹמר, ְקֵנה ֶנֶגד ַהֹיְשִבים ְוֶנֶגד ִזְקֵני ַעִּמיַוֲאִני ָאמַ  )ד( ִמְשֵדה מֹוָאב

ְקנֹוְתָך ַהָשֶדה ִמַיד ָנֳעִמי; ּוֵמֵאת רּות -ֹוםַויֹאֶמר ֹבַעז, ְבי )ה( )ְוֵאְדָעה( ִכי ֵאין זּוָלְתָך ִלְגאֹול ְוָאֹנִכי ַאֲחֶריָך; ַויֹאֶמר, ָאֹנִכי ֶאְגָאל
ַאְשִחית, -ֶפן--( ִלי-)ִלְגָאל -ַויֹאֶמר ַהֹגֵאל, לֹא אּוַכל לגאול )ו( ַנֲחָלתֹו-ַהֵּמת, ַעל-ְלָהִקים ֵשם--ַהֵּמת, קניתי )ָקִניָת(-ַהּמֹוֲאִבָיה ֵאֶשת

ָדָבר, ָשַלף -ַהְּתמּוָרה, ְלַקֵים ָכל-ַהְגֻאָּלה ְוַעל-ְוזֹאת ְלָפִנים ְבִיְשָרֵאל ַעל )ז( אּוַכל ִלְגֹאל-ִתי, ִכי לֹאְגֻאּלָ -ְלָך ַאָּתה ֶאת-ַנֲחָלִתי; ְגַאל-ֶאת
ָהָעם, -ַויֹאֶמר ֹבַעז ַלְזֵקִנים ְוָכל )ט( לֹוָלְך; ַוִיְשֹלף, ַנעֲ -ַויֹאֶמר ַהֹגֵאל ְלֹבַעז, ְקֵנה )ח( ִאיש ַנֲעלֹו, ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו; ְוזֹאת ַהְּתעּוָדה, ְבִיְשָרֵאל

רּות ַהֹּמֲאִבָיה ֵאֶשת -ְוַגם ֶאת )י( ִמַיד, ָנֳעִמי--ֲאֶשר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון-ֲאֶשר ֶלֱאִליֶמֶלְך, ְוֵאת ָכל-ָכל-ֵעִדים ַאֶּתם ַהיֹום, ִכי ָקִניִתי ֶאת
 ֵעִדים ַאֶּתם, ַהיֹום  ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו, ּוִמַשַער ְמקֹומֹו:-ִיָכֵרת ֵשם-ַנֲחָלתֹו, ְולֹא-ַהֵּמת ַעל-ֵשם ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָשה, ְלָהִקים

-ֶשר ָבנּו ְשֵּתיֶהם ֶאתֵביֶתָך, ְכָרֵחל ּוְכֵלָאה אֲ -ָהִאָשה ַהָבָאה ֶאל-ֵעִדים; ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת--ַבַשַער, ְוַהְזֵקִנים-ָהָעם ֲאֶשר-ַויֹאְמרּו ָכל )יא(
ַהֶזַרע, ֲאֶשר -ִמן--ָיְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה-ִויִהי ֵביְתָך ְכֵבית ֶפֶרץ, ֲאֶשר )יב( ֵשם ְבֵבית ָלֶחם-ַחִיל ְבֶאְפָרָתה, ּוְקָרא-ֵבית ִיְשָרֵאל, ַוֲעֵשה

ַוּתֹאַמְרָנה  )יד( לֹו ְלִאָשה, ַוָיבֹא ֵאֶליָה; ַוִיֵּתן ְיהָוה ָלּה ֵהָריֹון, ַוֵּתֶלד ֵבן-רּות ַוְּתִהי-ֶאת ַוִיַקח ֹבַעז )יג( ַהַנֲעָרה, ַהזֹאת-ִיֵּתן ְיהָוה ְלָך, ִמן
-ִשיב ֶנֶפש, ּוְלַכְלֵכל ֶאתְוָהָיה ָלְך ְלמֵ  )טו( ָנֳעִמי, ָברּוְך ְיהָוה, ֲאֶשר לֹא ִהְשִבית ָלְך ֹגֵאל ַהיֹום; ְוִיָקֵרא ְשמֹו, ְבִיְשָרֵאל-ַהָנִשים, ֶאל

-ַהֶיֶלד ַוְּתִשֵתהּו ְבֵחיָקּה, ַוְּתִהי-ַוִּתַקח ָנֳעִמי ֶאת )טז( ִהיא טֹוָבה ָלְך, ִמִשְבָעה ָבִנים-ֲאֵהַבֶתְך, ְיָלַדּתּו, ֲאֶשר-ִכי ַכָּלֵתְך ֲאֶשר  ֵשיָבֵתְך:
 }פ{  ִיַשי ֲאִבי ָדִוד.-ֵבן ְלָנֳעִמי; ַוִּתְקֶראָנה ְשמֹו עֹוֵבד, הּוא ֲאִבי-ֵשם ֵלאֹמר, יַֻּלדַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְשֵכנֹות )יז(  לֹו ְלֹאֶמֶנת

-ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת )כ( ַעִּמיָנָדב-ָרם, ְוָרם הֹוִליד ֶאת-ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת )יט( ֶחְצרֹון-ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ָפֶרץ, ֶפֶרץ הֹוִליד ֶאת )יח(
-ִיָשי, ְוִיַשי הֹוִליד ֶאת-ְוֹעֵבד הֹוִליד ֶאת )כב( עֹוֵבד-ֹבַעז, ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת-ְוַשְלמֹון הֹוִליד ֶאת )כא( ַשְלָמה-ְחשֹון, ְוַנְחשֹון הֹוִליד ֶאתנַ 

 .ָדִוד

 פירוש ע"פ פסוקים:

 למה מספרים לנו את זה? כדי להראות כמה שזה היה חשוב לבועז, וכמה שהוא פעל לטובתה של רות.  – עלה השער (א)
 למה בועז לא הלך איתו הביתה, ורק פוגש אותו בשער?  –והנה הגואל 

 הוא לא היה מוכן להחיות את שם המת, ולכן מחבר המגילה לא מספר את שמו. לא מגיע לו.  –פלוני אלמוני 
 רות היא היוזמת, האקטיבית, ואילו נעמי פסיבית ומבואסת.  – ותאמר רות (ב)

בועז אדם חשוב, כי אנשי העיר מקשיבים לו. הוא מביא אותם כדי לבייש את הגואל, וכדי לאשר את הנישואין שלו  –שבו פה 
 עם מואבייה. 

הוכחה לכך שהגואל הוא כנראה אחיו הבכור של בועז, אך זה לא הכרחי מאחר ובתנ"ך אח ובן יכולים להוות  – אחינו אלימלך (ג)
 ביטויים של קרבה ולאו דווקא משפחתית. 

 אחרי שבועז מסביר לו את תפקידו, הגואל מסכים לגאול. –אנכי יגאל  (ד)
 צון לגאול אותה. הוא קורא לרות בשם "גנאי" זה כדי להוריד את הגואל מהר – המואבייה (ה)

ואז בועז מסביר לו את ההשלכות של החלטתו: הוא חייב להתחתן עם רות. יותר מזה, הבנים שלהם  –להקים את שם המת 
 לא יהיו שלו אלא לשם המת. בועז משתדל מאוד לנטרל את רצון הגואל לגאול את נעמי. 

פעמים בפסוק. הוא "סוגר באשר פתח" ב"לא אוכל לגאול". כל מסעי השכנוע של בועז הצליחו  5. מופיע השורש ג.א.ל –לגאול  (ו)
 והגואל השתכנע שזה לא רעיון טוב בשבילו לגאול את רות. 

 פסוק שמסביר את דין "קניית" האישה והחייאת שם המת. –וזאת לפנים בישראל  (ז)

 הגואל מעביר לבועז את הסמכות שהוא כ"כ רוצה. בועז הוא גואלה של רות. חתונה  –קנה לך  (ח)
מדובר בחתונה שהיא לא לגמרי כשרה מבחינת התורה, ולכן הוא צריך את אישורם של הזקנים הוא פותח  -עדים אתם היום  (ט)

"עדות" של הזקנים היא החלק המרכזי במילים "עדים אתם היום" וגם סוגר בהם. )בדומה לדברי הגואל(. כמו כן, זה מראה שה
 בקטע הנ"ל. המילה יוצרת חגיגיות.

מחלון. למה עכשיו מספרים לנו את זה?  –רק בפסוק הזה אנחנו מגלים למי רות היתה נשואה )מחלון או כיליון(  -אשת מחלון  (י)
מוכן לחיות את שם המת לא מגיע  כי בועז מקיים את שם המת. באופן דומה, לגואל הראשוני נקרא פלוני אלמוני , כי מי שלא

 לו שנקרא לו בשמו. 
אמירות מאוד תומכות בבועז. התמיכה היא  - מה שבועז רצה. עדים זה מונח משפטי ומה שמופיע אח"כ זה ברכה - עדים  (יא)

ה ימואביכרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. משווים את רות לאימהות רחל ולאה. זו ברכה דרמטית כי רות  -דרמטית
 ואכן היא תבנה בית מאוד חשוב.

 ביטוי דרמטי.  -"ועשה חיל באפרתה.."
אם הם מברכים אותה בכל כך הרבה ברכות זה נשמע כאילו צריך תקדימים ואישור  - רתמ ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה (יב)

סיפור יהודה ותמר:  -רק ל"חה. התקדים שמופיע הוא מספרת בראשית, פיכדי להציג את רות כלגיטימית למרות שהיא מואבי
יהודה אומר לתמר לחכות עד שלה יגדל וייבם אותה אך הוא לא באמת מתכוון לעשות זאת. עוברים הימים ושום בפס' י"א 

דבר לא קורה. תמר יודעת שיהודה עכשיו עומד לעבוד ליד ביתה, היא מתחפשת לזונה, שוכבת עם יהודה והוא משלם לה 
תעודת הזהות שלו. היא נכנסת להיריון ונעלמת. מספרים לו שהיא בהיריון והוא אומר לשרוף  -מתבאמצעות מטה, פתיל וחות

אותה. היא מציגה לו את תעודת הזהות שלו ואומרת לו שהיא בהיריון ממנו. יהודה הוא גם השופט בסיפור והראיות נמצאות 
הוא יודע להגיד שטעה. הבן הראשון של תמר  -יהודהאצלו. הוא יכול להשמיד אותן ולהרוג אותה אך כאן מתגלה עוצמתו של 
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ויהי ביתך כבית פרץ מזכירים את הייבום הראשון בתנך שהיה ייבום של גויה, של ת פרץ ויהודה נקרא פרץ. כשאומרים במגיל
 צריך תקדימים.  - תמר ובכך מאשרים את החתונה. התמונה הזו מעידה על צורך באישור מעבר לשאלה המשפטית

לכים ום הך אפרשן בשם עמנואל הרומי אומר שרות הייתה עקרה ולכן הייתה זקוקה לעזרה מיוחדת. א -הריון  יהוהה ויתן ל (יג)
עכשיו אשררו את זה הזקנים והעם  , אז עדשהבעיה הגדולה במגילה היא שרות מואבייה  בהלך הרוח של המגילה, ומבינים

 לשון חריגה מאוד בתנ"ך()זו מאשר את זה. יהוה גם  -במתן ההריון  – וכרגע
ברכה של מקהלת הנשים. בפרק א' התפקיד הספרותי של המקהלה הוא להציג את הפער בין איך שנעמי  -ותאמרנה הנשים  (יד)

היא כבר לא כזו גדולה וחשובה והשם  -יצאה ואיך היא חזרה ובנוסף דיבורי המקהלה אפשרו לנעמי לומר את אשר על לבה
מסגירת מעגל וביטוי מאוד יפה למהפך המקהלה חייבת להגיע בסוף המגילה. הפעם תפקידה נעמי כבר ל מתאים לה. כחלק 

. יש יולד לה בן )למרות שזה הבן של רות, צריך להראות כאן את המהפך( -הוא לפרגן ולהראות עד כמה מצבה של נעמי מצוין
 רת מעגל בין פתחת המגילה לסיומה.סגי

מגילה של נשים שעוסקת בנשים, הדמויות המרכזות הן נשים, לשונות המגילה הם ה? כי מגילת רות היא הללמה דווקא מק
דבר מוזר, ממתי השכנות  -"ותקראנה לו השכנות" -הן נשים שמדברות לנשים. פס' י"ז נשיים ולכן למקהלה תפקיד חשוב.

בא להציג  ןנותנות שם. השם כא נותנות שם? בד"כ זה האבא או האמא. עד שאין שם הילד כאילו עוד לא נולד לכן בד"כ הנשים
 .לבנה כי היא איננה מרא עוד ובסוף המגילה הן נותנות שם אמרבפרק א' נעמי ביקשה מהמקהלה להחליף את שמה ל -מהפך

מחדדת משהו בדמות הראשית. לאור הגואל היא  ?מה הדמות תורמת לעלילה: תפקיד הגואל בסיפור –רה ספרותית הע -
לא מוכן פתאום הדמות של בועז  המואבייהבועז נראה מאוד טוב. ברגע שאני רואה את הגואל בשביל שדה מוכן אבל בשביל 

מתעצמת. בדיוק כמו בפרק א' גם שם עורפה התפקיד הספרותי שלה להעצים את רות. שוב בועז ורות מתאימים זה לזה 
 הם עושים יותר. –י. יש דמיון בסיסי שיש להם אקסטרה חסד במובן האישיות

לשון חריגה מאוד בתנך והתפקיד שלה היא בעצם לומר שה' מאשר את הסיפור. עד עכשיו העם  –"אלוהים נותן הריון"  -
 והזקנים אישרו ועכשיו גם ה'.

 המשך ברכת הנשים. (טו)
 שתי אפשרויות להבין את הכתוב: – יולד בן לנעמי (טז)
 יא סוג של מאטפורה לא באמת הבן שלה אלא צאצא שלה.המילה בן ה .1
אלכסנדר רופא טוען שבעצם נעמי אימצה את הילד. בגלל המורכבות של הגאולה הזאת לא ניתן להשאיר אותה בדרך רגילה יש  .2

 איזשהו צורך באחריות של נעמי על הילד. 
 יש אישור מהשכנות, מהעם, לייבום הזה. – השכנות (יז)

 קבלתו לתוך קהל ישראל.  נראה שזה קיצור של עובד אל. – תקראנה שמו עובדו
המגילה חושפת הקשר מאוד עמוק והיסטורי. חלק מהמטרה של כל המגילה הזאת היא לספר לי לאיזה  - הוא אבי ישי אבי דוד

 משפחה נולד דוד המלך )למגילה יש ייעוד(.
של תולדות אבות דוד מפרץ ועד עובד ואליו. הרשימה  מתחילה רשימה מאוד גברית )בשונה מהמגילה( –ואלה תולדות פרץ  (יח)

חריגה במקומה בכלל שהיא טכנית בתוך סיפור זורם ונעים, וגם כי היא גברית בתוך מגילה כ"כ נשית. מובאים לנו עשרה דורות, 
 הוא מספר של שלמות בתנ"ך. דוד במקום עשר מעצים את המקום שלו.  11כי 

 למה מתחילים דווקא בפרץ?
 דורות, ולכן מתחילים איפה שזה מתאים. 11ליצור  רוצים .1
 פרץ הוא הראשון שנולד מיבום, וזה נועד לתת לו לגיטימציה ולהצדקה נוספת למעשה בועז ורות.  .2

 

 הערות לסוף הפרק:

ואלה  רק פעמיים מחוץ לספר בראשית משתמשים בביטוי .ודיותחיינותן רשימות של דורות ומבטא קבוצות  – ואלה תולדות הביטוי
זה ביטוי מאוד מאוד מעצים. כשאני מתחיל בפתיח ואלה , והשני הוא כאן.לגבי רשימה של הכהנים: 1אחד הוא בבמדבר ג' תולדות.

 תולדות אתה כבר יותר שמדובר במשפחה מאוד מעצימה וחשובה במדינת ישראל.

 :ספה לסיפור. הם מנו כמה וכמה טיעוניםנו אלאלא מעט חוקרים טענו טיעונים שונים שהרשימה היא אינה מקורית לסיפור 

עז אבל כשאני מעיין בסיפור עצמו פרק ד' ועובד מיוחס לב –פרק ד' פס כא'  –ות על הילד הבאיש סתירה בשאלת ה: קושיה .1
 פס י' או פס' יד כל הפסוקים האלה יוצרים הבנה שהילד הזה שייך למחלון.

העובדה שמייחסים את הילד הזה לשני אבות היא לא סתירה אלא  – למורכבות של הסיפור אימננטיתהסתירה היא : תירוץ
לון וגם חלק חמורכבות. מחד הילד נתפס כבן של מחלון ומאידך הילד הזה גדל תחת בועז ומשפחת בועז הוא חלק ממשפחת מ

 ממשפחת בועז.
 יהודה  שכב הם תמר אז למי שייך פרץ? –בראשית פרק לח 

אבל יש הרבה רשימות בתנך שרשום שהוא שייך ליהודה. הילד הזה שייך גם לעונן וגם ליהודה. זאת המציאות נן! לכאורה לעו
 המורכבת של ילד שנולד מייבום.

עובד נולד ואז עובד ילד את ישי וישי ילד את דוד אז הרשימה מיותרת. כבר אמרנו  –פס' יז  –יש פה כפילות מיותרת : קושיה .2
הוליד את ישי והוליד את דוד. תמחקו את הרשימה המילה האחרונה היא דוד תשאירו את הרשימה  את זה אני יודע שבועז

 הרשימה מיותרת. –המילה האחרונה היא דוד 
הרשימה היא פירוט.  –יש פה מעין כלל ופרט   -כנגד כל המהלך הזה היו כאלה שטענו שהרשימה מקורית לספר : תשובה

יש מטרה רטורית. לא היה לי את העוצמה של עשרה דורות, לא התחלתי בפרץ, לא השפה סובלת כפילויות אם לכפיות 
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התחלתי במילים ואלה תולדות. כל הדברים האלה אני מרוויח אותם עם הרשימה. הרשימה היא לא מלאכותית ולא כפילות 
 אלא חלק מדרכי ההבעה של סיפור טוב.

ת שבמרכזה נשים. ואילו פה יש וריוזה סיפורית היא עלילה סיפהמגילה היא פר . ז"א:סגנון הרשימה זר למגילה: קושיה .3
למגילה המקורית רשימה ועוד רשימה גברית זה נראה נטע זר. התפקיד של הנטע זר הוא להעצים ולהדגיש אבל זאת תוספת 

 .שהסתיימה בפס' יז
ברית. למגילה יש סוג של הרשימה מקבילה לפתיחה של המגילה. בעצם הפתיחה למגילה היא גם פתיחה מאוד ג :תשובה

אוזניים ושתי האוזניים האלה שונות מהמגילה עצמה. הנשים עומדות במרכז הגיבורה היא רות הברכות הן נשיות וכו'. בשני 
הקצוות של התמונה עומדת תמונה גברית. אלימלך הוא איש הוא עושה את המסע יש לו בנים הבנים לוקחים נשים וכשהם 

לת יאז מתחיל הפן של הנשים הפעילות בסיפור. הרשימה סוגרת מעגל. הרשימה מתאימה לתחמתים נעמי נשארת לבד ו
 הסיפור.

אותם חוקרים מציעים שהרשימה במגילת רות יסודה ברשימה בדברי הימים. דברי הימים הוא ספר שנכתב בימי : קושיה .4
ם הראשונים יש רשימות של משפחות ת ציון ומספר את כל תולדות עם ישראל עד חורבן בית המקדש ובעשרת הפרקייבש

 קבוצות ושבטים. 
 הרשימה בדברי הימים אינה ראיה לשום דבר. אולי דברי הימים נלקח ממגילת רות. :תשובה

 

 .כיאסטיחוקרי ספר מגילת רות אומרים שיש מערכת הקבלות מאוד ענפה בין פרק א' לפרק ד' וזה נקרא מבנה 

 פרק ד פרק א

 לנעמייולד בן  בני נעמי מתו

 מקהלת הנשים )המקהלה מבטאת את המהפך בדמותה של נעמי( מקהלת הנשים

 רות מתחתנת רות מתחתנת

 יש ממש מהפך –דוד )מלך ישראל(  שפוט השופטים/אלימלך

 רשימה גברית תיאור גברי

 דמות משנית שמוותרת דמות ראשית שמתעקשת דמות משנית שמוותרת דמות ראשית שמתעקשת

 ויתן לה הריון –התערבות ה'  כי פקד ה' את עמו לתת להם לחם – התערבות ה'

 ברכה: יתן ה' את האישה ברכה: יתן ה' את..

 

הרשימה היא חלק ממבנה כולל שהוא מבנה כיאסטי מושלם ולכן להגיד שרשימה היא מיותרת זה לבנות תמונה שלא  -
 הולמת את המגילה עצמה.

סגירת מעגל. יש איזה תחושה נפשית  –מאוד חזקה של תיקון ושלמות אפשר ללמוד מהמבנה הזה שיש פה תחושה  -
 שהעסק הסתדר.

 בועז ורות כל כך דומים התחושה שרות ראויה להיות בת זוגתו של בעז.  -
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   הרחבות 
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 )רות כנספח לבראשית( הקבלה בין בראשית ורות:
מגילת רות מקבילה מאוד לסיפור רבקה בבראשית כ"ד. אברהם אבינו מבקש מאליעזר ללכת לחפש אישה לבנו מאיזה מקרובי משפחתו, 
והוא לא רוצה כנענית כדי שלא יווצר מצב של התבוללות. כמו כן, הוא רוצה שהאישה תגיע אליהם ולא שיצחק יעבור לגור אצלם. 

 ץ. המטרה היא להרחיב את המשפחה באר

 דמיון בין המקרים:

 שני הסיפורים הם סיפורי חתונה בעלי משמעות לאומית (א
 החתן לא מאזור מגורי הכלה (ב
 האשה עוזבת את משפחתה לטובת חתונה (ג
 ( 12מוטיב החסד עומד במרכז הפרשיות )בראשית כ"ד (ד

 דמיון לשוני בין הפרשיות:

 "הקרה נא". 12"ויקר מקרה" מול בראשית כ"ד 3רות ב (ה
 ביטויים לחסד מלא.  –"עד אם כילו"  21"עד אם כילו" מול רות ב' 12בראשית כ"ד (ו
 "ברוך יהוה אלוהי אדוני אלוהי אשר לא עזב חסדו". 27"ברוך הוא ליהוה אשר לא עזב חסדו" מול בראשית כ"ד 21רות ב' (ז

ראה עשה זאת כדי לתת משמעות נראה כי מי שכתב את מגילת רות הכיר את ספר בראשית, והשתמש במכוון במטבעות לשון משותפות. כנ
 רבקה אמנו.  –לסיפורה של רות ע"י הקבלתה לאחת מאימהות האומה 

 בשני המקרים הגבר שואל את הנערה לזהותה בצירוף המילים "מי את".  (ח
בשני המקרים המשפחה שותפה על גורל הנישואין ומשפחת רבקה צריכה לאשר את החתונה, וברות הגואל צריך לאשר ולהעביר  (ט

 זכות הגאולה לבועז.  את

 ההקבלה של רות לרבקה אינה מקרית ויש מספר טענות מדוע באה ההקבלה הזו:

ולכן כל פרק ד הוא  ייהבמוא. כנראה יש איזשהו דיון האם זה בסדר שבועז יהיה איתה כי היא היא נועדה לאשרר את דמותה .1
. האימהות, מכיוון שכך, אחת הדרכים להגיד שסיפור רות הוא סיפור לגיטימי הוא להשוות אותה לאחת אישוריםפרק של 

. בפס' י"א זה גם כתוב במפורש לגבי האימהותברגע שאני משווה אותה לרבקה אמנו אני מכניס אותה באופן רשמי להיכל 
 ת לרבקה אמנו.רחל ולאה. זה ממשיך גם באופן סמוי כשמשווים את רו -אחרות אימהות

. רבקה עוזבת את בית הוריה כי היא יודעת מראש שהיא הולכת להתחתן עם בעל עשיר. בעוד שלרות, יש גדולה רות מרבקה .2
נעמי אומרת שלא יהיו ילדים, לא תהיה חתונה. העזיבה של רבקה היא קטנה לעומת העזיבה של רות  -גורל ידוע והוא למות

אשית פרק כ"ד, כתוב שרבקה מקבלת מתנות ואילו רות עוזבת בחוסר כל. היא לא מצפה שיש בה מוכנות למות. בנוסף, בבר
תלך איתו או לא?,  -בבראשית יש ויכוח לגבי הצטרפות רבקה לעבד אברהם -"באשר תליני אלון". והבדל נוסף -לחיים טובים

וויכוח הוא הפוך. במגילת רות נעמי האם רות תצטרף לנעמי. אלא שרות היא מאוד אקטיבית וה -גם במגילת רות יש ויכוח
שרבקה תבוא. רבקה הייתה בחורה מאוד אמיצה  קשת שרות לא תבוא ואילו בבראשית העבד התעקש והתווכח עם ההוריםמתע

  קחו אותה.יאבל רות הייתה צריכה להתווכח שי

להעצים את רות ולהכניס אותה  השאלה האם ההקבלה מעצימה את רות או משווה ביניהן לא משנה את העובדה שהיא סה"כ באה
אם החתונה של יצחק עם רבקה  )שנולדה בארם נהריים ולא הייתה מבית אברהם( היא חתונה ראויה, קל וחומר  .מהותילארבע הא

 החתונה של רות ובועז.

 לגורמים שונים במגילהסיכום של ההקבלה של רות  -לספר בראשית חמגילת רות כנספ

 .רבקה: הקבלה-רות)מרומז(  .1

 .: ניגוד )אם מואב( בנות לוט -רות)מרומז(  .2

 .)מפורש( כרחל וכלאה .3

 .)מפורש( פרץ אשר ילדה תמר .4

אברהם אבינו: "ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת" )לעומת "לך לך מארצך וממולדתך  -)מרומז( רות .5
מת הניסוח הגברי אצל אברהם כי תמיד יש במגילה ניסוח ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"(. הניסוח עבור רות הוא נשי לעו

שמתאים יותר לנשים. ההקבלה לאברהם אבינו מעצימה את רות ובין היתר גם מחדדת את ההבדל בינם. אברהם אבינו נדרש 
א מעשה מה שרות עושה הו לעזוב את עברו אך הובטח לו עתיד גדול. רות עוזבת לתמונה קשה ולכן גדולה רות מאברהם אבינו.

היא עושה את זה למרות שהיא אישה, אין לה תקוה  -יוצא דופן ומשווים אותה לאברהם אבינו כדי להעצים את המעשה שלה
 מובטחת וכו'..
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מהם בספר בראשית. כלומר זה ביטוי מובהק של ספר בראשית. הביטוי  2פעמים בתנך,  11הביטוי הזה מופיע  -"ואלה תולדות" .2
 ימה מיוחדת שהכתוב רוצה למנות אותה.רש -הזה משמעותו בחירה

 .שמטרתה להכניס את רות כאם החמישית ואת דוד כאב הרביעי יש כאן מגמה

 מגילת רות סוגרת מעגל ומשלימה את ספר בראשית. 

 

הולכים ורבקה מצד נחור. יעקב הוא גם מאברהם ורחל ולאה הם מבית נחור. תמיד יצחק מצד אברהם  -יצחק ורבקה הם איחוד משפחות
 לנחור לקחת אישה.

אם מואב ואם עמון הן הנשים השליליות בספר ואלה יצאו החוצה ונדחו. אחרי הרבה דורות לקחו את רות שבאה מבית מואב וחיברו 
אותה עם בועז. כשרות מתחתנת עם בועז, משהו בתמונה הרחבה יותר מתאפס ומגיע לסוג של שלמות ואז אפשר לומר "ואלה תולדות". 

 של ספר בראשית כי היא משלימה מהלך. גם בית אברהם מתחבר לבית הרן וסוגר את התמונה הכוללת. חרות רוצה להיות נספ מגילת

 

נוצרת כאן סגירת מעגל בין משפחתו של אברהם לזו של הרן. אברהם ונחור התחברו בדורו של יצחק, ואחרי כמה מאות שנים חברו 
 הרן.  –חזרה לאחיהם 
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 :זמן כתיבת מגילת רות ומגמתה
גישות  4המחקר עוסק מאוד בשאלה מי כתב את המגילה ומתי ובתוך כך מה מגמת כתיבת המגילה ובתוך כך מימי חז"ל הוצגו 

 מרכזיות:
ואת ספר רות. מה ההיגיון בטענה הזו? כשהם שאלו את השאלה מי כתב את המגילה תשובתם הייתה ששמואל כתב את ספרו  :ל"חז .1

המילה האחרונה של המגילה היא דוד ואיזה נביא נמצא בתקופת דוד? שמואל. יש היגיון שזה שהמליך את דוד המלך )שמואל( הוא 
ומה תפקיד המגילה לפיהם? להמחיש את הרעיון שכאשר אדם עושה חסד בעולם הוא זה שיספר על משפחתו, שושלתו ויאשר אותה. 

יזכה לחסד. לפי חז"ל למגילה אין הקשרים פוליטיים, אלא היא עוסקת בלבנות עולם של חסד. חברה שהיא מאוד ישרה ונוהגת על 
פי הדין, היא חברה חולה. מה קורה אם משהו נכשל, נפל, זקוק לעזרה? יש חשיבות מאוד גדולה שהחברה לא תהיה כזו שכל מה 

ח שפה של חסד ונתינה. שיש בה גם לפנים משורת הדין. לפי חז"ל, מגילת רות באה להעצים שיש בה זה שורת הדין. חשוב מאוד לפת
אם אני עושה חסד ואני חי בחברה שעושה חסדים גם לי יעשו חסד. הרעיון הזה מאבד את  -את עולם החסד ולבנות חברה ערכית

ון נכון, יש פה עיסוק של חסד אך יש פה עיסוקים העיצוב המפורט של המגילה. קשה להניח שכל המגילה באה רק בשביל זה. הרעי
 דוד, מואבייה וכו'. לכן עולם הפרשנות אח"כ כבר לאיכול היה להספק באמירה הזאת והחלו להציע פרשנויות חדשות. -נוספים

וסגל ויוסי נשר סבורים שהמגילה נכתבה  טוענים שהמגילה נכתבה בימי מלכי יהודה הראשונים. חוקרים כמו קויפמן :מקדימים .2
ים והתחילו בכמה אמירות עקרוניות: זה רלפני הספירה פחות או יותר(. הם בחנו את המגילה בכל מיני פרמט 851בתקופה זו )עד 

לפני הספירה( וגם לא מאוחר מדי. למה דווקא בתקופת מלכי יהודה  1111י )שמואל היה בתקופה לא יכול להיות מוקדם מד
הראשונים? הם אמרו שלמגילה יש הקשר פוליטי )עוסקת בדוד, מסיימת בדוד, יש לה סוף של עשרה דורות עד דוד( ואי אפשר 
להתחמק מהתחושה שהמגילה הזו עוסקת בדוד. בסוף המגילה חייבים להניח שהמגילה מגויסת לומר משהו על תקופת דוד. בזה הם 

של מגילת רות קרובה מאוד ללשון של ספר שמואל ולחלקים הקדומים של ספרי שופטים זה לא רק חסד. הלשון  -דחו את טענת חז"ל
אפשר לזהות שמילים מסוימות הן מתקופות שונות. לתנ"ך יש חלקים קדומים יותר ויש  -ומלכים. מה הכוונה? לשפה יש רבדים

כי השפה שלה קרובה לספר שמואל ולחלקים  -מאוחרים יותר. חוקרי לשון יוצרים מכך תמונה ואפשר לפי זה למקם את מגילת רות
 שידועות(: 21מתוך  4כמה ראיות )הקדומים של שופטים ומלכים. 

כלומר כשעם ישראל  -פתיחת מגילת רות "וילך איש מבית לחם יהודה" )כנראה הייתה עוד בית לחם( מופיע רק בספרים קדומים -
ן בית המקדש נותרה רק בית לחם אחת ולכן לא היה צורך להוסיף היה בארץ בתקופת בית ראשון היו שתי בית לחם. אחרי חורב

 יותר יהודה.

. החוקרים ראו שהצירוף "לתת זרע" "ַהֶזַרע, ֲאֶשר ִיֵּתן ְיהָוה ְלָך-ִמן--ָיְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה-פרק ד, כ"ב "ִויִהי ֵביְתָך ְכֵבית ֶפֶרץ, ֲאֶשר -
 צירוף זה הוא שפה קדומה וזו עוד ראיה. ספרות קדומה. -הראשונים מופיע רק בחומש ובספרי הנביאים

מֹוָאב". בלי לשדה מואב או אל שדה מואב. -היעדר מילת יחס בתחילת צירוף שמני שהוא תיאור מקום. פרק א, ב: "ַוָיֹבאּו ְשֵדי -
 כך העברית הקדומה מתנהגת. 

 .". שפה קדומה. בד"כ משתמשים ב"ש"ֵחן ְבֵעיָניו-ָצאשימוש במילת הזיקה "אשר" לעצמה ולצירופים: פרק ב', ב "ֲאֶשר ֶאְמ  -

יש פער של זמן בין זמן כתיבת המגילה לבין זמן התרחשותה שכן רואים בפרק ד' שמסבירים את תהליך רכישת הנכס )עם הסרת נעל 
רו את המנהג הזה. כל מקום ואנשים לא הכי אם כותבים הסבר על כך זה אומר שבתקופת הכתיבה כבר לא עשו כך -"וזאת לפנים" וכו'(

שיש בו הסבר שאומר "פעם היה" זה אומר שיש מרחק של זמן מספיק כדי שאנשים לא יבינו ללא ההסבר. לכן הם מציעים שאלה ימי 
כי מי שכתב את המגילה חי אחרי דוד. המגילה מתוארת כאילו נכתבה רחוק מזמן האירועים ולכן לא יכול להיות שהכותב  -מלכי יהודה

בזמן דוד אלא אחריו. מטרת המגילה: להצדיק את המקור המשפחתי של דוד ולומר שאמנם רות הייתה מואבייה אך הייתה ראויה  חי
 להינשא עם בועז ולהיכנס לעם ישראל. כלומר באמת למגילה יש מטרה פוליטית ויש פה אמירה שמלכות בית דוד היא לגיטימית. 

 ראיות:בעיקר גייגר וברטולד.  -באו חוקרים שסתר את מה שאמרו לפניהם: 0מאחרים  .3

למשל להוריד את הנעל בשפה קדומה זה לחלוץ ואילו במגילה משתמשים ב"שלף". הם מזהים את  -במגילה היא לא קדומה השפה -
 הלשון כלשון מאוחרת.

חתונה. הצירוף הזה מופיע כמטאפורה רק בכתבים מאוחרים  -המשמעות היא חתונה. לשאת נשים -להם אישה" פרק ד', פס "וישאו -
 לשאת אישה זה רק בתקופת בית שני.של בית שני. לפני זה כתוב "לקחת אישה". 

. לקנות ַנֲחָלתֹו-ַהֵּמת, ַעל-ְלָהִקים ֵשם--ַהֵּמת, קניתי )ָקִניָת(-תְקנֹוְתָך ַהָשֶדה ִמַיד ָנֳעִמי; ּוֵמֵאת רּות ַהּמֹוֲאִבָיה ֵאשֶ -ְביֹום -פרק ד', פס' ה' -
 רק מימי בית שני  -אישה

 .סימן שהוא נכתב מאוחר, הכתובים המיקום של הספר. רות נמצא בחלק -

א. הגישה מגילת רות מכירה את כל חוקי המקרא, כולל אלה המאוחרים. יש מחלוקת בין גישת המסורת לגישת ביקורת המקר -
שנה שעם ישראל היה במצרים. אנשי ביקורת המקרא טוענים שהתורה  41המסורתית טוענת שהתורה נכתבה בזמן יציאת מצרים ב

נכתבה ע"י אנשים שונים, בזמנים שונים ובמקומות שונים לאורך בית ראשון. מי שחיבר את כל החלקים ביחד, העורך, ע"פ רוב לפי 
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מבראשית ועד ספר דברים. לפי ביקורת המקרא  -לומר המסורת טוענת כדוד המלך חי הייתה לו תורההחוקרים הוא עזרא הסופר. כ
מספר דברים,  -אם במגילת רות מכירים את חוק הייבום ימי שיבת ציון. -התורה נוצרה בתהליך ארוך מאוד שהושלם ע"י עזרא הסופר

 המגילה נכתבה בתקופת שיבת ציון. -מספר ויקרא -וחוק הגאולה

גייגר טען שהמגילה בעצם באה להתפלמס עם עמדה אחרת בימי שיבת ציון. כשרואים ספרי עזרא ונחמיה רואים שאחת הבעיות 
העמוקות ביותר בימי שיבת ציון היא נישואי תערובת. אנשים חוזרים מהגלות, בארץ כבר יושבים אנשים מכל מיני קבוצות, הם 

חצי גויים. בא ספר עזרא ונחמיה ואוסר לשאת אישה גויה. ספרי עזרא ונחמיה מייצגים  מתחתנים איתם, נולדים ילדים חצי עבריים
עמדה מאוד חריפה וחדה שמתנגדת לנישואי תערובת. המונח הבולט הוא "זרע קודש". כמובן שהטענה הזו של ספרי עזרא ונחמיה עמדה 

י הכהן הגדול. גייגר אומר שמגילת רות באה להתווכח עם זה מול המציאות כי בפועל אנשים רבים נישאו בנישואי תערובת, אפילו ילד
בסדר ולטעון שאפשר לשאת נישואי תערובת. מנישואי התערובת של בועז ורות נולד דוד המלך. ורוצים ומר שאפילו שהיא מואבייה זה 

 וזה לגיטימי לשאת אותה.

רובת אלא להראות מודל לתהליך טוב וחיובי להתקבלות אסנת זינגר טוענת שמגילת רות ממש לא באה לאשר נישואי תע: 3מאחרים  .4
 )טענותיה של זינגר( לעם ישראל. מה מסמלת רות?

דבקה באלוהי ישראל שלא כדי לקבל פרס, אפילו לפני שהיא בכלל חלמה להתחתן. יש פה אישה שקיבלה על עצמה את המסורת  -
שאים לנשים שנשארות נוכריות. רות היא דמות הפוכה שגברים ני היהודית ונטשה את עמה ואת אלוהיה. מה מפריע לעזרא?

 מהנוכריות בעזרא ונחמיה.  רות מלמדת איך עושים את זה במובן החיובי של המילה.

ה אך לא נשארה כזו: א, י"ז: "כה יעשה יכלומר היא נולדה נוכרי רות מדברת באופן מאוד יהודי והיא לא נוכרייה בהתנהגותה. -
שבועה. בשמואל א', פרק ג' פסוק י"ז כתוב "כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף". אלוהים זה תואר ולא לשון  -ה' לי וכה יוסיף"

שם פרטי. רות משתמשת בשם הפרטי של אלוהים ורק עוד אדם אחד עשה את זה בתנך והוא יהונתן ובכל שאר המקומות כתוב 
המגילה היא לתמוך בעמדת עזרא ונחמיה ולהסדיר  "אלוהים". זה מדגיש שרות התגיירה לעומק. אז באה זינגר ומרת שמטרת

מרות אפשר ללמוד איך  -גיור. לשאת נוכרייה שתגדל אחרי זה ילד לא יהודי היא בעיה מאוד קשה ולכן צריך לעשות תהליך גיור
לד הזה לעשות אותו נכון. יהדות היא לא גזעית וההוכחה היא שאפשר להצטרף )להתגייר(. המגילה כל הזמן עסוקה בכך שהי

כתוב שמה שמאפיין את הילדים שנולדים בתקופתם הוא שהם  -לא ייוולד במרחב מנותק מתורת ישראל. בספר נחמיה, י"ג, כ"ג
 לא יודעים אפילו עברית. 

 טבלת סיכום:

 ראיות מטרת המגילה מתי? 
 / חסד שמואל חז"ל 

 
 מקדימים

 
ימי מלכי 

יהודה 
 הראשונים

 
 להצדיק את המקור

 דוד המשפחתי של

 

 דוד -יש הקשר פוליטי 

 קרובה לספר שמואל וספרים קדומים:  לשון 
 בית לחם יהודה .1
 לתת זרע –ד, י"ב  .2
 העדר מילת יחס בתחילת צירוף שמני של שם מקום .3
 אשר .4

 )כתיבה מאוחרת לימי דוד )וזאת לפנים 
 1מאחרים 

 -)פולמוס עם עזרא ונחמיה(
 גייגר

 
 

 שיבת ציון

להתנגד לאיסור על 
תערובת בעזרא נישואי 
 ונחמיה

 :לשון 
 שורש שלף ולא חלץ .1
 לשאת אישה .2
 נישואין-קניין .3

 מיקום הספר 

 הכרות עם חוקי המקרא 

 
 זינגר – 2מאחרים 

 )תמיכה בעזרא ונחמיה(

לתמוך בעמדת עזרא 
 ונחמיה ולהסדיר גיור

 
 יש ארבע גישות שונות שנסמכות על רצף אירועים ומתגוננות מפני טיעונים אחרים. חידוד: 

 אם המגילה כל הזמן מדגישה שרות מואבייה, סימן שהיא מתעמתת עם עזרא ונחמיה. -גייגר

 -מגילה מדברת על דודכ עמוק בין הנשים המואביות בעזרא ונחמיה לבין רות כי היא מתגיירת. שניהם טוענים שה"יש הבדל כ -זינגר
 רת שגייסו את דוד כדי להגיד שזה מותר רק בגיור.מעמדה ראשונה אומרת שגייסו את דוד לאשרור נישואי תערובת. עמדה שנייה או

  



 עריכה: דביר חדד         ד"ר חזי כהן                                                                                בס"ד

22 
 

 :מקומו של אלוהים במגילה
 יהוה.  נביט בכמה דוגמאות:נישא בפי הדמויות פעמים רבות במגילה, כמעט כל דמות מזכירה את  יהוהשמו של 

ברכה בין אנשים, בדכ במקרא לא מתארים פתיחה בדברים אלא ישר פונים לעיקר. אם זה מוזכר  -:נראה כי מדובר בפסוק מיותר 4ב'
ככה"נ חשדוב לעיצוב הדמויות: בועז מתנהג בנחמדות כלפי עובדיו. בועז מזכיר את שם ה', זוהי חלק מהשפה שלו. סיטואציה בה 

לערבות מוסרית. בועז מאוד הקפיד לומר  והים. אין קשר אוטומטי בין להזכיר שם שמייםאנשים מברכים ומתברכים בשם אל
לקוצרים  שלא להציק לרות ומכאן שהם נהגו להציק לזרות. כלומר בועז גם איש טוב וגם מזכיר את שם ה'. הנערים מברכים אותו 

 אך זה לא אומר שהם מוסריים ובעלי ערכים.

 ה'. : בועז מברך את רות בשם11ג'

 זה חלק מהשפה, ייתכן ומדובר במטבע לשון, הרגל, צורת דיבור. -: "גם הנשים מברכות את נעמי14ד'

 נעמי גם מזכירה את אלוהים.: 21ב'

 המשותף לכל המקומות המוזכרים הוא שמדובר בלשון ברכה.

בשם ה' ולא אלוהים כמו שרואים לשון שבועה בה משתמשת רות  -בפרק א, פס' ט"ז: רות אומרת לנעמי "כה עשה ה' וכה יוסיף"
 מעיד על הרעיון שיש פה נקיטת שם ה' באופן מוכוון. -"כבד

  יש פעם אחת שנעמי מדברת  .י ְמֹאדֵהַמר ַשַדי לִ -ְקֶראןָ ִלי ָמָרא, ִכי :21בא'מקום אחד במגילה שיש אזכור של שם ה' במסגרת מתח
על ה' במגילה ויש מימד של כעס, טרוניה. מדברים על אלוהים ואין נינוחות. הפסוקים האלה מזכירים את איוב ואכן יש דמיון בין 

ו שתגיד ה תמונה מאוד חזקה של מתח. נעמה בעצמה היא זתו ויש לו מתח כלפי אלוהים. יש פנעמי לאיוב. מדובר באדם שכל ילדיו מ
"ברוך הוא לה' אשר..". כלומר באמת בתחילת הסיפור היה כעס גדול מאוד של נעמי כלפי אלוהים. המציאות הזו תתחלף ואז  2בב'

 נעמי תכיר בקב"ה ותודה לו על חסדו.

 ֵביֶתָך.." משתמשים בשם ה' לצורך הברכה-ָהִאָשה ַהָבָאה ֶאל-בפרק ד, י"א "ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת. 

 נזכר פעמיים נוספות במגילה בפי המשורר:אלוהים 

 זה ביטוי יחידאי בתנך שבא להדגיש שיש אישור מצד אלוהים בסיפור.."ַוִיֵּתן ְיהָוה ָלּה ֵהָריֹון, ַוֵּתֶלד ֵבן -פרק ד, י"ג " 

  "..'מצב ביניים. -זהו לא ניסוח אובייקטיבי, מתאר את השמועה ששמעה נעמי –פרק א', פסז' ו "פקד ה 

יש שדה סמנטי תואם )מילים שמתאימות  -)ויתן ה' לה הריון( ( ופרק ד, י"גלתת להם לחם לפסוקים: פרק א, פס' ו )פקד ה' את עמו
. המילה פקד היא בשדה הסמנטי של גאולה. זה יכול להיות גאולה באופן כללי, וזה יכול להיות גם הריון. המילה פקד לנושא מסוים(

שאלוהים גואל. היא יוצרת מיד קשר עם סוף המגילה ששם אלוהים נותן הריון לרות. המשותף לשני הפסוקים קשורה לשפה שאומרת 
כאילו הם פשוט קרו ובשתי הפעמים שאלוהים מוזכר זה  -זה גאולה מידי אלוהים. *כל הדברים הרעים במגילה לא מזכירים את ה'

ילי. הטענה של נעמי לא רק משקפת את דברי נעמי אלא גם מערערת על בהקשר של גאולה. רק נעמי שמה את אלוהים גם בהקשר השל
 האופן הסתמי שהדברים הרעים כתובים בפרק א.

 -המגילה לא קוראת לנעמי בשם שהיא מבקשת )מרא(. המגילה רוצה לומר לה לחכות, שעוד יהיה לה נועם. יש אליה יחס אמביוולנטי
 -ד שני זה בתוך מרחב שממתן את הקול הזה. יש דוגמה יפה למתי מזכירים את אלוהיםנותנים לה לצעוק את זעקתה כלפי אלוהים, מצ

 האם כשטוב או כשרע. 

הנה מישהו מהמשפחה, אולי  -פרק ב, ב: פסוק א' בפרק ב קוטע את הרצף בין סוף פרק א' לבין פס' ב בפרק ב. הפסוק יוצר מתח -
סוק באה להראות שאמנם יש מישהו עשיר מהמשפחה, אבל כרגע הוא יעשה משהו? אבל בועז לא יוצר קשר. הקטיעה של הפ

ֶחְלַקת ַהָשֶדה ְלֹבַעז". המילה מקרה מראה על היעדר תכנון. ההכפלה של --בועז ממש לא רוצה קשר עם נעמי. "ַוִיֶקר ִמְקֶרהָ 
היה פנטסטי אם היה נראה שהמגילה משמיטה את אלוהים בדיוק ברגע ש המקריות מעצימה את הסיטואציה יוצאת הדופן.

מופיע. למה המגילה לא מדברת על אלוהים כאן? הרצון לא לומר שה' עשה פעולה שהיא קטנה יחסית בתחילת המגילה כשרות 
מודעות עדיין לא בשיא תפארתה, וכיוון אחר הוא סרקזם שבא להעצים את התפקיד של ה' במגילה. המשמעות הפשוטה היא שה

 מביאים לאופטימיות ולפעלתנות: לאלוהים ואזכור שם השם בד"כ

  פרק ב', י"ב: רות שואלת את בועז למה הוא כ"כ נחמד אליה ובועז אומר לה שהוא נחמד אליה כי היא עשתה דבר
מדהים ומברך אותה שאלוהים ישלם את פועלה משום שהיא באה לחסות תחת כנפיו. בימי קדם לאנשים היה מעיל 

ף המעיל. מי משתמש במילה כנף במגילה? רות בעצמה בפרק ג', פסוק ח'. "ופרשת והיה איזשהו דימוי של להיות תחת כנ
ייחס את המילה הזו לאלוהים )רות באה  דימוי של חתונה. התמונה הזו היא חילוף לשון בפרק ב' בועז-כנפך על אמתך"

של נעמי. כלומר במקרה לחסות תחת כנפי ה'( וכעת היא רוצה שבועז יפרוש את כנפו עליה. בכך רות חורגת מהתכנית 
 הזה ההזכר של אלוהים מביא לפעלתנות. 
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 ִּתי, באת נעמי גם בפרק ג',א  המילה מנוחה משמשת -ִאָשה ֵבית ִאיָשּה" ,"ִיֵּתן ְיהָוה, ָלֶכם, ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה -פרק א, פס' ט
ובפרק ג' זה משמש לתחילת תכנית. ושוב מה שבמקום בפרק א' זה שימש לברכה  .ָלְך-ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶשר ִייַטב-ֲהלֹא ֲאַבֶקש

לפגישה אחד מדבר על אלוהים, במקום אחר הופך לפעלתנות. המגילה בנויה על יוזמות. היוזמה של רות ללקט הובילה 
עם בועז, היוזמה של נעמי הביאה להבטחה של בועז לרות שמישהו יגאל אותה, היוזמה של בועז לעשות מניפולציה על 

הובילה לכך שהגואל סרב לקחת את רות, היוזמה של בועז להביא את הזקנים והעם הביאה לאשרור ציבורי של הגואל 
 המעשה. המגילה רוצה להציב מודל שבו אדם מכיר בעובדה שאלוהים מנהל את העולם ובמקביל הוא אינו פסיבי.

המציאות ומימד שני שבו אלוהים מביא לפעלתנות. יש כאן שני מימדים בקשר לאלוהים: מימד אחד של הכרה באלוהים כמנהל את 
במגילה יש הנכחה משמעותית של חוקי התורה. כשעיינו בפרק ג' ביררנו את חוק הגאולה ואת חוק הייבום. המגילה מדברת על כך שמותר 

 -שמקיימת חוק דתי לאדם לגאול את הקרקע שלו ומי שקנה את הקרקע חייב להחזיר אותה. מה שמאוד מאוד בולט זה שיש כאן חברה
או שהיא עושה ייבום, או גאולה, או שילוב של שניהם. במוקד הסיפור עומד נוהג דתי שהחברה מממשת. המגילה מאוד מבליטה את 
הקשר שבין אנשים לאלוהים. לכן נראה שיש פה מגמה שרוצה להציב תמונה של חברה מתוקנת שעובדת אלוהים, מקיימת את התורה, 

תמונה אידילית. במישור הזה מגילת רות מאוד חריגה בתנך. בתנך מאוד בולטת מגמה ביקורתית.  -נשבעת בשם השםמברכת בשם השם, 
אין  -אין כמעט דמות אחת בתנך שהיא מופיעה מבלי שהמקרא גם יעיר את צדדיה החלשים. הדוגמה הבולטת ביותר היא משה רבנו

 נש. ות זאת נעאדם גדול ממשה במקרא. ברור מהתורה שמשה חטא ובעקב

 יגה אותן כאלוהים, אין אדם מושלם.לא מצ -את דמויותיה ה )הופכת לאלים(ההתורה אינה מאלי–רש"ר הירש 

זה די חריג בתנך. המגילה מעצימה את רות כחלק מהכשרת בית דוד. רות מזכירה את . והיא דמות מושלמת ,הגיבורה המרכזית, רות
 אברהם אבינו ורבקה.

גאולה או ייבום אבל  -עמוק לאלוהים, אלא יש חברה שרוצה לממש צו דתי. הפרשנים חלוקים בשאלה איזה צו דתי זה לא רק שיש קשר
 כ משנה. "לעצם העניין זה לא כ

אלוהים עומד במוקד ופעולות רבות מיוחסות לו. אלוהים הוא  -ברוב ספרי התנ"ך שמו של ה' נזכר רבות כי זו ספרות דתית וזה אך טבעי
ך. הכוונה לא לאלוהים בעולם המופשט אלא לאלוהים בעולם הזה. התנך לא מתעניין במה שקורה בשמיים "רכזית של התנהדמות המ

אלא מה קורה כשאלוהים פועל בארץ או כשהאדם נדרש לפעול לפי הנחיית אלוהים. השמיים הם שמיים לה' והארץ נתן לבני אדם. 
וא על פי קריטריונים שהכתיב אלוהים: אם דוד המלך שר לאלוהים תהילים או מקים יתרה מזאת, האופן שבו אני בוחן את הדמויות ה

י אז המקרא יתאר אותו באופן שלילי. תם מקדש אז הוא יתואר באופן חיובי ואם דוד המלך חוטא כלפי בת שבע ואוריה החלאלוהי
פועלת באופן ראוי כלפי ה' היא תתואר באופן חיובי  כלומר, התנ"ך כקובץ הוא לא פרו דוד או אנטי דוד. הוא פרו אלוהים. אם הדמות

ולהפך. לכן בתנך יכול להיות שדמות תתואר באופן מורכב וכפול. לפעמים אפילו באותו פרק ממש. כי בעצם כל היחס לדמות נגזר 
מכולן משום  מגילת אסתר היא הבולטת -מהשאלה "איפה אלוהים בעולם? איפה הוא בהתנהגות של האנשים?". יש חריגות בתנך

לדבר על העולם בלי  -שאלוהים לא נזכר במגילה ולו פעם אחת. המשמעות עי רוב הפרשנים היא השגחה סמויה. באסתר יש חידוש גדול
לדבר על אלוהים אבל כל הזמן לרמוז וליצור מצב שבו חשים בה' בלי להגיד את שמו. זה חשוב כי לא בכל סיטואציה אלוהים ניכר. 

איפה הוא יהיה? לכן  -כשהסיטואציות האלו ייעלמו -הולך ונעלם. אם נדבר על אלוהים רק בסיטואציות יוצאות דופן העולם של הנסים
 .הטריוויאליתמגילת אסתר באה להראות את הנוכחות של ה' בסיטואציה 

 לדוג' אלוהים קורע את ים סוף. -ך אלוהים מתגלה במציאות באופן ברור"ברוב התנ

דר שם השם והרעיון הוא השגחה סמויה. במגילת רות יש נוכחות בולטת של שם השם, שם אזכורי של השם מפי במגילת אסתר יש היע
דמויות ויש פעמיים התערבות של השם במציאות )כי פקד השם, ויתן השם לה הריון(. שני המקרים האלה זה לא נס אלא זו מציאות 

נס,  -נס, הרעב מפסיק-שבעולם, בישועה שבעולם, לא צריך נס מובחן. יש הריוןחיים. כלומר, מגילת רות אומרת שאלוהים מתגלה ביופי 
נס. המילה נס דרמטית מדי. אלוהים לא מתגלה בנסים אלא בשפע שהוא נותן לעולם. כל פרט במגילה הוא כבר מעשה  -יורד גשם

 את זה במפורש. שאלוהים עשה גם אם לא נגיד
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 :חמש מגילות
 :שיר השירים

קובץ שירים )או שיר אחד( שמתאר את היחסים המורכבים בין הדוד לאחות. מאוד ססגונית  -כים זו המגילה הראשונה"ברוב התנ
 ופיגורטיבית. נחלקו באופן דרמטי בשאלה מה זה שיר השירים.

ל לדברים אחרים. )יש פרשנים שסברו שמדובר במש כל השירים שלפנינו הם משל ליחסים בין ה' לעמו - היא שזהו משל המקובלתהגישה 
 שיר השירים נתפס כספר מאוד דתי למרות שלא מוזכר בו שם ה')אחד הספרים היחידים בתנך בו לא מוזכר ה'(

גישה אחרת טוענת שמדובר בקובץ שירי חתונה, בין חתן לכלה )מתאים לשירי חתונה במזרח הקדום(. אלו היו שירי חתונה אשר כאשר 
ן עם ישראל לה', או שבכך שהוכנסו לתנך באים לומר שחתונה היא דבר טוב וחיובי, יש מימד קודש נכנסו לתנך הפכו למשל ליחסים בי

 ...מאוד פיגורטיבי ובעל תיאורים רביםהיו כאלו שסברו שאין מקום לשיר השירים כי לא מופיע בספר זה שם ה' וכן במעמד הזה. 

רבי עקיבא אמר שכל הספרים קודש ושיר השירים קודש קודשים. רבי עקיבא מאופיין כאדם שיש לו יכולת ראייה מעמיקה. האמירה 
גבים )שירים של פאב( זה דבר חמור מאוד. רבי עקיבא הולך כל הזמן לכיוון עהשנייה שלו הייתה שכל מי ששר שיר השירים כשירת 

פן סימבולי עוסק ביחסים שבין עם ישראל לה'. לכן, פרשנים רבים כשהם מדברים על שיר השירים שמדובר במשל. ספר שכל כולו, באו
 אישה.-מיד מנסים למקם את זה בהיסטוריה. רק ר' יוסף קרא )והיום רוב חוקרי התורה( חשב שהספר נועד לקדש יחסי איש

 . למה?שיר השירים מאוד מזוהה עם חג הפסחמשלה.  מנהג עדות ישראל לקרוא את שיר השירים בחג הפסח. לכל עדה יש ניואנסים

 בשיר השירים הטבע, האביב והפריחה מופיעים כמוטיב מרכזי לכן זה טבעי לקרוא את מגילת האביב בזמן האביב.  -שירי אביב .א

שבזמן שאנו אם זה משל ליחסים שבין אלוהים לעם ישראל, היחסים ביניהם התחילו ביציאת מצרים, בפסח, ולכן זה אך טבעי  .ב
חוגגים את היחסים נקרא את המגילה שהיא משל לקשר בין עם ישראל לה'. מכיוון ששיר השירים הוא ביטוי של הברית והברית 

 עצמה נוצרה ביציאת מצרים לכן קוראים את שיר השירים.

חבה מפורטת מאוד של המשל הערה: בתנ"ך עצמו, לדמות את הקשר בין עם ישראל לה' לחתן וכלה מאוד עצמו. שיר השירים זה הר
 הזה, אם זה משל.

  :מגילת איכה

קינות על חורבן ירושלים. היא כתובה שירה )קינות שרו( ולכן היא בנויה מתקבולת )כך כותבים שירה בתנך(. בימי קדם המון  5קובץ של 
ב. רוב -פ סדר הא"הפסוקים כתובים עשירה בנויה בתקבולת )אומרים את אותו רעיון במילים שונות(. מה שמיוחד במגילת איכה זה ש

פסוקים  3פסוקים ויש  22ב(. בפרק ג' יש -, בנויות מאקרוסטיכון )סידור לפי סדר מסוים, כאן לפי הא5מתוך  4הקינות של מגילת איכה, 
זה לא  י"ז-וקים ט"זלכל אות )אאא, בבב...(. בפרק ה' אין אקרוסטיכון ומי שלומד את המגילה עוסק בשאלה מדוע זה כך. בפרק  ב' בפס

ב זה מקצב -ב באופן רשמי וחלק סברו כך וחלק סברו כך. אחד ההסברים של הסידור לפי הא-מופיע לפי הסדר. כנראה שלא היה ידוע הא
עוזר לזכור. הסבר שני הוא שזו דרך להביע כוליות )מהמילה כל(, כלומר אם אני רוצה להביא שהדבר הזה טוטלי, היום אומרים  -זכרון

א' ועד ת'. זה קורה הרבה -מ -א ועד ת'. מכיוון שיש פה צער עמוק על חורבן, המחבר רוצה לומר שהחורבן הוא נורא בכל ההיבטים שלו-מ
 . פעמים בתפילה )בוידוי וגם סביב הודאה לאלוהים(

חורבן בית המקדש הוא טראומה אישית, לאומית ובעיקר גם דתית. האם יכול להיות שהמקדש של אלוהים ייחרב? האם זה אומר 
שאלוהים זרק אותנו? חורבן בית המקדש פתח שאלות מאוד לא פשוטות מה אומר החורבן, האם זה יתוקן, מה צריך לעשות בשביל 

מגילת איכה נקראת לעבד את המשמעויות של חורבן בית המקדש.  -יד רגשי אך גם רוחנילתקן את היחסים. לכן למגילת איכה יש תפק
 )אך טבעי כי זהו היום המציין את חורבן בית המקדש(. בתשעה באב

 ? זה לא ממש ברור כמו במגילת אסתר שברור שנקראת בפורים. הפתרונות שהציעו:מגילת רות נקראת בשבועותלמה 

תאים מאוד להסבר ששרים את שיר השירים באביב. מכיוון שחג השבועות הוא חג הקציר ומגילת זמן הקציר. מ -מאוד טכני .א
 אסתר מתארת באופן מאוד נרחב את הקציר זה טבעי לקרוא את מגילת הקציר בחג הקציר.

 .כמו שרות התגיירה וקיבלה את התורה, כך עם ישראל מקבל את התורה בחג השבועות -הקשר הוא קבלת התורה וגרות .ב

דוד המלך נולד ונפטר בשועות ומכיוון שמגילת רות באה לדבר על שורשיו של דוד ומסתיימת במילת דוד, קוראים ביום מותו את  .ג
 הספר שמספר איך הוא נולד, לאיזה משפחה.

 :הלתק

עם. מה שהיה, הוא העולם הוא כלום, כל הנחלים הולכים לים והים איננו מלא אף פ ספר פילוסופי שמטרתו להראות שכל העולם הבל.
המחבר מספר כמה בן אדם עבד ובנה את עצמו והפך למיליונר ואז הוא מת ומישהו אחר ירש אותו. בפרק  -מה שיהיה. בפרק ב' פס' ד

מה אדם צריך לעשות בסופו של דבר? לשמור תורה, כי זה מה שאלוהים ביקש. פילוסופית אין הסבר למה. הספר הזה הוא  -י"ב פס' י"ג
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כל מה שתגיד לי אני אסביר לך למה זה הבל. המחבר לא יכול לשכנע למה צריך לשמור תורה או להגיד אם זה טוב או  -לוסופיאנטי פי
אבל זה פשוט מה שאלוהים ביקש. הספר אומר שחוכמה היא דבר זמני, אובייקטיבי.. פילוסופיה היא לא דבר משמעותית שמשכנע  -לא

 כי תמיד יהיה מי שיגיד הפוך. 

אוהבים ללמד אותו ולפרש אותו. היו חכמים שאמרו שהספר לא מתאים  -ר הזה יש עדנה מאוד גדולה בעשר השנים האחרונותלספ
בספר משלי כותבים שהאדם צריך ללכת לעבוד, בקובלת לא מעוררים יצירה או מוטיבציה ותנועה כי לא משנה  -לתנ"ך. למה? לדוגמה

 בר הספר נכנס לתנ"ך בעיקר בגלל הסוף שלו אבל לא רק.תעבור ותעשה הכל הבל. בסופו של דכמה 

הלת? חלק מהעדות לא קוראים בכלל )ספרדים( וחלק מהעדות )אשכנזים( קוראים בחג הסוכות. למה בסוכות? לא ממש מתי קוראים ק
ואחכ מתחיל החורף.  ברור. הפירוש המצוי הוא שחג סוכות זה החג שהאדם הכי עשיר בו. זו החצי שנה שבה אוספים ומוכרים קציר

גם כשאתה  -זה מאוד יהודיהוריד" את ההתלהבות ולהגיד שהכל הבל. הלת באה "לצא בשיא הכלכלי שלו. קכלומר בסוכות אדם נמ
 למעלה לראות את התמונה החסרה. זה הסבר אפשרי ויפהפה אבל הוא לא יושב באופן מלא.

 מגילות? 5מהן 

ופעה מקובלת? ברור שבתנ"ך יש הרבה קבוצות של ספרים )תנך זה הרי תורה נביאים האם התופעה הזו שיש קבוצות בתנך היא ת
שנים. היו הרבה מגילות וזה ממש לא היה מסודר. בכתובים מביאים  1111ך לא ירד משמיים וזו ספרות שנכתבה במשך "וכתובים(. התנ

. ואז בתהליך די ארוך מהתנ"ך מה ייכנס ומה לאעל חלק  כלומר היו וויכוחים -פעמים. זה ספר שלא נכנס לתנ"ך 11פסוק מ"בן סירה" 
 )התנ"ך כפי שאנו מכירים היום(. הקודקס שאנחנו מכיריםהלך נוצר קנון ואז אחרי כמה שנים נוצר 

דרך נביא. כתובים נתפסים ספרות חוכמה בהשפעה אלוהית. אף אחד לא  - נביאים נתפס כדיבור עקיף דיבור אלוהי ישיר.כתורה נתפסת 
טוען ששיר השירים נכתב בהתנבאות, אלא זו יצירה אנושית עם השראה אלוהית. המעבר מתורה לכתובים ומכתובים לנביאים יוצר 

איוב, משלי, תהלים. הקובץ שאנחנו עוסקים  - ת"ך. יש גם ספרי אמ"תמונה של ירידה בעוצמה האלוהית של הטקסט. כך סיווגו את התנ
ואסתר הן מגילות. כשמעיינים היטב במונח הזה קשה מאוד להבין מדוע הן נחשבות יחידה אחת. אין להן סגנון אחד כי רות  5בו הוא 

ת מתרחשת בתקופת הלת זה שירה. אין קשר בין תוכן המגילות ואין גם קשר בין זמן האירועים. מגילת רוסיפורים ושיר השירים וק
 השופטים ואילו אסתר בזמן בית שני. שום דבר לא משותף לספרים. מה בכל זאת משותף? 

שירי, שרים אותו בטקס דתי. תהילים זה ליטורגיה. המשותף לחמש המגילות הוא שנוהגים לקרוא אותן בחמישה  :הכיוון הליטורגי
במגילות האלה כי כולן נקראות בציבור  5קובצו  -עות ואסתר בפורים וכו'מכיוון שרות נקראת בשבו -חגים. יש כאלו שסוברים הפוך

 בחגים. היום מקובל גם לצרף את יונה לחמש המגילות למרות שזו לא מגילה אלא בכלל מופיע בספר נביאים. 

שות על שמות, בראשית. יש על התורה ויש על חמש מגילות? למה יש מדרש מיוחד על המגילות? הרב מדבר כל שבת אז יש דר :רבא מדרש
בחגים הוא מדבר על המגילות אז לאט לאט נוצרו המון מדרשים על המגילות. כי אלה ספרים נגישים שאנשים מכירים. האם לחמש 

 אלה היו מגילות.  ,מגילות יש סדר מסוים? בהתחלה לא היה כי הם לא היו מקובצים

 שיטות שונות לסדר את המגילות:

 .מצאים אחד ליד השניהם בכלל לא נ ל"אצל חז .1

 ארם צובא" וכתב יד "לנינגרד" הם מסודרים לפי סדר הזמנים של המאורעות. כתר בכתב יד " .2

ם "ארם צובא נחשב ספר התורה שהרמב)יכה )חורבן המקדש(, אסתר )גלות(. אקהלת )שלמה(, שיר השירים ורות )שופטים(, 
 (למד ממנו

-שמואל; עזרא ונחמיה-רות-: תרגום של התורה ליוונית. הצמדה של המגילות לספרים הרלוונטיים. כלומר שופטים71-תרגום ה .3
 איכה. -שה"ש וקהלת; ירמיהו-אסתר; משלי

קהלת ואסתר. שיר  -איכה -רות -בנוסח המסורה שנמצא ברוב התנכים שאנו משתמשים בהם זה סדר המועדים: שיר השירים .4
ה פסח והשנה היהודית מתחילה בחודש ניסן., אחרי זה שבועות, תשעה באב, סוכות ופורים. זה מאוד מחזק את השירים ז

 הרעיון שמה שמקשר את המגילות זה הקריאה בציבור. 
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עיונים 
 במגילת
 אסתר
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הקדמה: אנחנו קוראים את המגילה בצורה קריקטוריסטית. מחבר המגילה הולך ומעצים כל דבר שהוא רואה. מבליט מעשים מסוימים, 
 ורגשות מסוימות. 

 פרק א':
ְכֶשֶבת ַהֶּמֶלְך --ַבָיִמים, ָהֵהם )ב(ֶשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמָאה, ְמִדיָנה --כּוש-, ַהֹּמֵלְך ֵמֹהדּו ְוַעדהּוא ֲאַחְשֵורֹוש  ַוְיִהי, ִביֵמי ֲאַחְשֵורֹוש: )א(

ֵחיל ָפַרס ּוָמַדי,   ָבָדיו:ָשָריו ַועֲ -ִבְשַנת ָשלֹוש, ְלָמְלכֹו, ָעָשה ִמְשֶּתה, ְלָכל )ג(ֲאַחְשֵורֹוש, ַעל ִכֵסא ַמְלכּותֹו, ֲאֶשר, ְבשּוַשן ַהִביָרה 
ְיָקר, ִּתְפֶאֶרת ְגדּוָּלתֹו; ָיִמים ַרִבים, ְשמֹוִנים ּוְמַאת -ֹעֶשר ְכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְוֶאת-ְבַהְרֹאתֹו, ֶאת )ד(ְלָפָניו —ַהַפְרְּתִמים ְוָשֵרי ַהְּמִדינֹות

ַבֲחַצר,   ִשְבַעת ָיִמים:--ָקָטן ִמְשֶּתה-ָהָעם ַהִנְמְצִאים ְבשּוַשן ַהִביָרה ְלִמָגדֹול ְוַעד-ְלָכל ּוִבְמלֹואת ַהָיִמים ָהֵאֶּלה, ָעָשה ַהֶּמֶלְך )ה(יֹום 
-ב ָוֶכֶסף, ַעל ִרְצַפת ַבַהטְגִליֵלי ֶכֶסף, ְוַעּמּוֵדי ֵשש; ִמטֹות ָזהָ -בּוץ ְוַאְרָגָמן, ַעל-חּור ַכְרַפס ּוְתֵכֶלת, ָאחּוז ְבַחְבֵלי )ו(ִגַנת ִביַתן ַהֶּמֶלְך 

ֵכן -ִכי  ְוַהְשִתָיה ַכָדת, ֵאין ֹאֵנס: )ח(ְוַהְשקֹות ִבְכֵלי ָזָהב, ְוֵכִלים ִמֵכִלים שֹוִנים; ְוֵיין ַמְלכּות ָרב, ְכַיד ַהֶּמֶלְך  )ז(ְוַדר ְוֹסָחֶרת --ָוֵשש
ֵבית, ַהַּמְלכּות, ֲאֶשר, --ַגם ַוְשִּתי ַהַּמְלָכה, ָעְשָתה ִמְשֵּתה ָנִשים )ט(ָוִאיש. }ס{ -ְרצֹון ִאישַלֲעשֹות, כִ --ַרב ֵביתֹו-ִיַסד ַהֶּמֶלְך, ַעל ָכל
ְגָתא, ֵזַתר ְוַכְרַכס, ִשְבַעת ָאַמר ִלְמהּוָמן ִבְזָתא ַחְרבֹוָנא ִבְגָתא ַוֲאבַ --ַהֶּמֶלְך, ַבָיִין-ַביֹום, ַהְשִביִעי, ְכטֹוב ֵלב )י(ַלֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש 

ְלַהְראֹות ָהַעִּמים   ְבֶכֶתר ַמְלכּות:--ַוְשִּתי ַהַּמְלָכה, ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך-ְלָהִביא ֶאת )יא(ְפֵני ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש -ַהָסִריִסים, ַהְמָשְרִתים ֶאת
ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָכה ַוְשִּתי, ָלבֹוא ִבְדַבר ַהֶּמֶלְך, ֲאֶשר, ְבַיד ַהָסִריִסים; ַוִיְקֹצף ַהֶּמֶלְך ְמֹאד,  יב(טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא )-ָיְפָיּה, ִכי-ְוַהָשִרים ֶאת

ְוַהָקֹרב ֵאָליו,  )יד(ת ָוִדין ֹיְדֵעי דָ -ֵכן, ְדַבר ַהֶּמֶלְך, ִלְפֵני, ָכל-ִכי  ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך, ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעי ָהִעִּתים: )יג(}ס{  ַוֲחָמתֹו ָבֲעָרה בֹו.
ְכָדת, )טו(  ִשְבַעת ָשֵרי ָפַרס ּוָמַדי, ֹרֵאי ְפֵני ַהֶּמֶלְך, ַהֹיְשִבים ִראֹשָנה, ַבַּמְלכּות--ַכְרְשָנא ֵשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִשיש, ֶמֶרס ַמְרְסָנא, ְממּוָכן

ַויֹאֶמר מומכן )ְממּוָכן(,  )טז(  }ס{  ַמֲאַמר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ְבַיד, ַהָסִריִסים.-ָעְשָתה, ֶאת-ר לֹאַעל ֲאשֶ --ַּלֲעשֹות, ַבַּמְלָכה, ַוְשִּתי-ַמה
ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך -ָהַעִּמים, ֲאֶשר, ְבָכל-ָכל-ַהָשִרים, ְוַעל-ָכל-ִכי ַעל  ַוְשִּתי ַהַּמְלָכה: ַהֶּמֶלְך ְלַבדֹו, ָעְוָתה-ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהָשִרים, לֹא ַעל

ַוְשִּתי -ר ְלָהִביא ֶאתְבָאְמָרם, ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ָאמַ   ַהָנִשים, ְלַהְבזֹות ַבְעֵליֶהן ְבֵעיֵניֶהן:-ָכל-ַהַּמְלָכה ַעל-ֵיֵצא ְדַבר-ִכי )יז( ֲאַחְשֵורֹוש
ְדַבר ַהַּמְלָכה, ְלֹכל, ָשֵרי ַהֶּמֶלְך; ּוְכַדי, ִבָזיֹון -ּוָמַדי, ֲאֶשר ָשְמעּו ֶאת-ְוַהיֹום ַהֶזה ּתֹאַמְרָנה ָשרֹות ָפַרס )יח( ָבָאה-ְולֹא--ַהַּמְלָכה ְלָפָניו

ָתבֹוא ַוְשִּתי, ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך -ֲאֶשר לֹא  ּוָמַדי, ְולֹא ַיֲעבֹור:-ַמְלכּות ִמְּלָפָניו, ְוִיָכֵתב ְבָדֵתי ָפַרס-ַהֶּמֶלְך טֹוב, ֵיֵצא ְדַבר-ַעל-ִאם )יט(ָוָקֶצף 
-ַמְלכּותֹו, ִכי ַרָבה ִהיא; ְוָכל-ַיֲעֶשה ְבָכל-ָגם ַהֶּמֶלְך ֲאֶשרְוִנְשַמע ִפְת  )כ(ֲאַחְשֵורֹוש, ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן ַהֶּמֶלְך, ִלְרעּוָתּה ַהטֹוָבה ִמֶּמָנה 

 ַוִיְשַלח )כב(ַוִייַטב, ַהָדָבר, ְבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, ְוַהָשִרים; ַוַיַעש ַהֶּמֶלְך, ִכְדַבר ְממּוָכן  )כא(ָקָטן -ְלִמָגדֹול, ְוַעד--ַהָנִשים, ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן
ִאיש ֹשֵרר ְבֵביתֹו, ּוְמַדֵבר ִכְלשֹון -ִלְהיֹות ָכל  ַעם ָוָעם ִכְלשֹונֹו:-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִכְכָתָבּה, ְוֶאל-ֶאל--ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך-ָכל-ְסָפִרים, ֶאל

 }ס{  ַעּמֹו.

 פירוש ע"פ פסוקים:

לכו( נפתחים בתיאור של זמן. מילים שמתארות זמן, וזאת כי פסוקים א' , ב' )בימים ההם( וג' )בשנת שלוש למ -ויהי בימי  (א)
 המגילה רוצה להכניס אותנו אל התקופה.

הגדולה  –לא משנה לנו מי הוא בדיוק, אבל חשוב לדעת מה היא התקופה ותו לא. בנוסף, נותנים לו ממלכה ענקית  – אחשוורוש
 ביותר בתנ"ך. 

 אפשר לגזור מכאן שמדובר בתקופה שאחריו.  –הוא אחשוורוש 
הפסוק מתאר את הממלכה הפרסית והגודל שלה, והיא התקיימה במקביל לאימפריה היוונית עד  – מאה ועשרים ומאה מדינה

לפני הספירה אלכסנדר מוקדון כבש את פרס. ישנה בעיה היסטורית , שרוב המידע שלנו על תרבות פרס בא  333שבשנת 
 יוונית. מהתרבות ה

הוא מספר שבור, והוא תורם לעוצמה של פסוק א'. מתארים את המרחב שליטה של האחשוורוש בשתי דרכים  127המספר 
 "מהודו ועד כוש" ואז מדגישים ומעצימים "שבע ועשרים ומאה מדינה".

 התמונה הזו ממחישה את המלכות שלו, את הממשות שלו במלכות.  – על כסא מלכותו (ב)
מה דווקא בשנת שלוש? ראשית, אפשר לומר שסתם ככה. החליט פתאום לעשות משתה. פירוש נוסף אפשרי ל –בשנת שלוש  (ג)

הוא שעד השנה השלישית הוא היה במלחמות של מרחץ דמים עד שהוא התייצב על כיסא מלכותו. אופציה נוספת היא שהוא 
 תנו. ארגן מסיבה כל שנה מאז שהוא נכנס, והשנה השלישית היא זו שמעניינת או

 הכפלה, עבדים כאן זה במשמעות של שרים, לא של מנקי השירותים.  –שריו ועבדיו 
 האצילים, פרסית. –הפרתמים 

 המלך מארגן מסיבה עצומה , והמטרה שלו היא להשוויץ.  –בהראות את עושר כבוד מלכותו  (ד)
אלא בקרנבל, פסטיבל שרווי במסיבות,  משתה של חצי שנה. אולי כדאי להציע שלא מדובר במשתה ממש, –שמונים ומאת יום 

הופעות ושתייה. המלך שלנו , ההולל, מסתובב ממסיבה למסיבה וממשקה למשקה. ברור לנו שמדובר בהפרזה משמעותית מכל 
תקופה אחרת מהתנ"ך. יש אולי להציע שמדובר בתמונה קריקטורית, ז"א לקחת משהו שקיים במציאות ולהקצין אותו מאוד 

 .מגילת אסתר היא הגזמה ברורהכי: נכריז מאוד. 
 האם לא נרים כוסית על כך שהרמנו כוסית? שוב, הפרזה עצומה. –ובמלואת הימים האלה  (ה)

המלך צריך תמיכה, ולהבדיל מנבוכדנצר שכהניו סייעו בהפלתו, הוא פועל ונמצא ביחד  –לכל העם הנמצאים בשושן הבירה 
 עם העם שלו. 

 במשמעות של גדולה חברתית, ולא של גיל. בהמשך המגילה נראה הוכחה לכך.  –מגדול ועד קטן 
כדי ליצור כבוד, חובה ליצור היררכיה ; זוהי דרישה אימננטית. על ידי כך שהחשובים והשרים נמצאים  –בחצר גינת ביתן המלך 

 השרים.  בתוך הארמון, והאזרחים בחוץ, יצרנו את ההיררכיה המתאימה שמבליטה את גדולתם של
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 חידת תרתי משמע : מה לובשים בפורים ואוכלים בפסח? כרפס ! תיאור של הארמון מבפנים.  (ו)
הוא  –להבדיל משיר השירים  –שוב נציין שזה לא מתאים בתנ"ך  יש גיוון רב של סוגי אבנים, וזה שוב מראה על יוקרה ועושר.

 משתמש במעט מילים; יפה = טובת מראה, זקן = בא בימים. 
 כלים יוקרתיים ויקרי ערך.  –כלי זהב  (ז)

 יין משובח. –יין מלכות 
 כמו שידו של המלך רחבה, כך השתייה היתה לכולם. –רב כיד המלך 

 המילה הפרסית "דת" משמעותה חוק.  –כדת  (ח)
 תשתה מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. החוק היחיד הוא שאין מכריחים אותך לכלום. –אין אונס 

 כל אחד שיעשה ויקבל מה שהוא רוצה.  –ואיש  לעשות כרצון איש
. בפסוקים הראשונים אנחנו מדמיינים מלך חזק, עוצמתי, הרב יואל בן נון מבקש להראות את הפער בין הפתיחה לבין ההמשך

בות שעסוק במלוכה ממש. ובהמשך אנחנו רואים מלך שעסוק בנהנתנות ובעוללות יותר מבכל. סטלין מאוד דומה לכך, מחזיק מסי
 עצומות במקביל למלחמה. שוב, הדגשה להגזמות הרבות שמופיעות במגילה.

נקפוץ לסוף המגילה, פרק י' פסוק א': "וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים", חוזרים ומציינים את חשיבותו של המלך. 
נקרא לזה אוזניים ספרותיות, וזה מראה את עוצמתו של המלך. בתוך המגילה עצמה רואים שמדובר במלך נהנתן, לא אינטליגנט 

 במיוחד. 
 חשיבותו של המשתה של ושתי יותר נמוך מזה של האחשוורוש.  –גם  (ט)

 מי זו ושתי, מאיפה היא באה? הפשט לא עונה. בנוסף, יש כמה וכמה מלכות, והיא הבכירה ביותר.  –ושתי המלכה 
 הדגשה נוספת לכך שהחשוב בעסק הוא דווקא אחשוורוש.  –בית המלכות אשר למלך 

 ? זה לא כל כך מהותי לנו, ועל כן יש לנו את זכות הבחירה.181? או ב187ביום ההאם מדובר  –ויהי ביום השביעי  (י)
במשמעות הראשונה של המילה, סריס אשר מטפל בנשות המלך, ועל כן סירסו אותו. אחר כך רק למשרתים, ואחר  –הסריסים 

הולכים שבעה משרתים להביא כך לכל העבדים. כאן ככל הנראה מדובר באופציה הראשונה, הם הולכים להביא את המלכה. 
 אותה, ולמה מספרים לנו את זה? שוב, הפרזה הפרזה הפרזה. מוטיב מרכזי מאוד בפרק שלנו.

 המלך מבקש להביא את ושתי עם הכתר שלו, כדי להראות שייכות והחפצה שלה. –בכתר מלכות  (יא)
 האחשוורוש רוצה להשוויץ עם האישה היפה שלו.  – את יפיה.. להראות  

מעצים את האירוניה. כלפי חוץ, אחשוורוש מדבר "כדת אין אונס" , אך כלפי אשתו הכה קרובה אליו  –המלכה ושתי  ותמאן  (יב)
 הוא מדבר בגסות רוח ומצווה עליה לבוא.

 כמו ליד שובר גלים , הגלים נשברים ויוצרים קצף. –ויקצוף המלך מאוד  
 שוב, הכפלה של מגילת אסתר.  –וחמתו בערה בו  

 שני פירושים: –העיתים יודעי   (יג)
 האסטרולוגים היו בעלי תפקיד חשוב מאוד בתקופה ההיא.  .1
חכמים. יודעים מתי להגיב, מתי לדבר, מתי להעיר. במשנה ביומא: אל תנחם את חברך בשעה שמתו מוטל לפניו. לכל דבר  .2

 יש עת וזמן, כדברי קהלת : עת מלחמה ועת שלום. 
אלה שנכנסים למשרדו. וכהרגלה, היא מדגישה בתיאורים רבים : יודעי דת ודין, יודעי  החבורה הכי קרובה, –ראי פני המלך   (יד)

 עיתים וכו'. 
 על פי החוק בפרס מה לעשות עם המלכה ושתי. –כדת  (טו)
ממוכן מדבר לפני השרים ולא רק מול אחשוורוש. למה מציינים לנו את זה? אולי כדי להבהיר שאחשוורוש מדבר על  – לפני (טז)

 ם עם אנשים אחרים. או אולי כי ממוכן מנסה למען את הדברים שלו גם לשרים. נושאים פרטיי
המילה כל חוזרת שלוש פעמים בפסוק. ממוכן מנסה להפוך את בעיית הסרבנות של ושתי  – כל .. כל.. כל 

 לאוניברסלית, ולא משהו פרטני של אחשוורוש. מעצים את הבעיה כדי שאחשוורוש יקבל את הצעתו.
 מסביר מה יקרה, בכך שהנשים יבזו את בעליהם. –להבזות  (יז)
 הנשים יבזו את הבעלים, והבעלים יקצפו. )הדגשה והעצמה של הבעיה על כמה וכמה פסוקים( –בזיון וקצף  (יח)
 ממוכן כאן מציע ממש דרך התנהלות. איך בדיוק להוציא לפועל ולהודיע לעם כדי שהמצב המאיים ימנע. –יצא דבר מלכות  (יט)

 . חוק שאי אפשר לבטל. 2חוק רציני, שאסור לעבור עליו. . 1שתי פירושים:  –לא יעבור 
 מילה פרסית. )צריך לדעת שמילה שאין לה שורש של שלוש אותיות היא לא עברית( – פתגם  (כ)

 לא בהכרח עניין של גיל אלא של מדרג חברתי. – מגדול ועד קטן
 טה. מה זה אומר על האופי של המלך?גם השרים היו שותפים בהחל – שריםוייטב בעיני המלך וה (כא)
 חובתו של כל גבר להיות ה'גבר' בבית, ולא לתת לנשים לחזור על מעשיה של ושתי.  - כל איש שורר בביתו  (כב)
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 פרק ב':
-ַויֹאְמרּו ַנֲעֵרי)ב( ִנְגַזר ָעֶליָה -ָעָשָתה, ְוֵאת ֲאֶשר-ַוְשִּתי ְוֵאת ֲאֶשר-ָזַכר ֶאת--ַאַחר, ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה, ְכֹשְך, ֲחַמת ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש )א(

-ָכל-צּו ֶאתְמִדינֹות ַמְלכּותֹו, ְוִיְקבְ -ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶלְך ְפִקיִדים, ְבָכל )ג(ְיַבְקשּו ַלֶּמֶלְך ְנָערֹות ְבתּולֹות, טֹובֹות ַמְרֶאה   ַהֶּמֶלְך, ְמָשְרָתיו:

ְוַהַנֲעָרה,  )ד(ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶלְך ֹשֵמר ַהָנִשים; ְוָנתֹון, ַּתְמֻרֵקיֶהן -ֵבית ַהָנִשים, ֶאל-שּוַשן ַהִביָרה ֶאל-ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל-ַנֲעָרה

ִאיש ְיהּוִדי, ָהָיה ְבשּוַשן ַהִביָרה;  )ה(  }ס{  ַהָדָבר ְבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, ַוַיַעש ֵכן. ִּתְמֹלְך, ַּתַחת ַוְשִּתי; ַוִייַטב--ֲאֶשר ִּתיַטב ְבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך
-ְיהּוָדה-ֶמֶלְך ַהֹגָלה ֲאֶשר ָהְגְלָתה, ִעם ְיָכְנָיה-ֲאֶשר ָהְגָלה, ִמירּוָשַלִים, ִעם )ו(ִאיש ְיִמיִני --ִקיש-ִשְמִעי ֶבן-ּוְשמֹו ָמְרֳדַכי, ֶבן ָיִאיר ֶבן

ֹּתַאר, ְוטֹוַבת -ִכי ֵאין ָלּה, ָאב ָוֵאם; ְוַהַנֲעָרה ְיַפת--ֹדדֹו-ֲהַדָסה, ִהיא ֶאְסֵּתר ַבת-ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת )ז(ֲאֶשר ֶהְגָלה, ְנבּוַכְדֶנַצר ֶמֶלְך ָבֶבל -
שּוַשן ַהִביָרה, -ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו, ּוְבִהָקֵבץ ְנָערֹות ַרבֹות ֶאל-ַוְיִהי, ְבִהָשַמע ְדַבר )ח(ַמְרֶאה, ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה, ְלָקָחּה ָמְרֳדַכי לֹו ְלַבת 

-ְיַבֵהל ֶאתַוִּתיַטב ַהַנֲעָרה ְבֵעיָניו, ַוִּתָשא ֶחֶסד ְלָפָניו, וַ  )ט(ַיד ֵהַגי ֹשֵמר ַהָנִשים -ֵבית ַהֶּמֶלְך, ֶאל-ַיד ֵהָגי; ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל-ֶאל
 )י(ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב, ֵבית ַהָנִשים -ָלּה ִמֵבית ַהֶּמֶלְך; ַוְיַשֶנָה ְוֶאת-ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה, ְוֵאת ֶשַבע ַהְנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת-ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת

ָמְרֳדַכי ִמְתַהֵּלְך, ִלְפֵני ֲחַצר --יֹום ָויֹום-ּוְבָכל )יא(ַתִגיד -ִצָּוה ָעֶליָה, ֲאֶשר לֹאִכי ָמְרֳדַכי   מֹוַלְדָּתּה:-ַעָּמּה ְוֶאת-ִהִגיָדה ֶאְסֵּתר, ֶאת-לֹא
יֹות ָלּה ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ִמֵקץ הֱ -ּוְבַהִגיַע ֹּתר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל )יב(ֵיָעֶשה ָבּה -ְשלֹום ֶאְסֵּתר, ּוַמה-ָלַדַעת ֶאת  ַהָנִשים:-ֵבית

ִשָשה ֳחָדִשים, ְבֶשֶמן ַהֹּמר, ְוִשָשה ֳחָדִשים ַבְבָשִמים, ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָנִשים   ִכי ֵכן ִיְמְלאּו, ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן:--ְכָדת ַהָנִשים ְשֵנים ָעָשר ֹחֶדש
ָבֶעֶרב ִהיא ָבָאה,  )יד(ֵבית ַהֶּמֶלְך -ּתֹאַמר ִיָנֵתן ָלּה, ָלבֹוא ִעָּמּה, ִמֵבית ַהָנִשים, ַעדֲאֶשר -ֵאת ָכל--ַהֶּמֶלְך-ּוָבֶזה, ַהַנֲעָרה ָבָאה ֶאל )יג(

ָחֵפץ ָבּה -ִאםַהֶּמֶלְך, ִכי -ָתבֹוא עֹוד ֶאל-לֹא  ַיד ַשַעְשַגז ְסִריס ַהֶּמֶלְך, ֹשֵמר ַהִפיַלְגִשים:-ֵבית ַהָנִשים ֵשִני, ֶאל-ּוַבֹבֶקר ִהיא ָשָבה ֶאל
ִכי ִאם --ַהֶּמֶלְך, לֹא ִבְקָשה ָדָבר-לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל-ֲאִביַחִיל ֹדד ָמְרֳדַכי ֲאֶשר ָלַקח-ֶאְסֵּתר ַבת-ּוְבַהִגיַע ֹּתר )טו(ַהֶּמֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבֵשם 

ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, -ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל )טז(ֹרֶאיָה -ְסֵּתר ֹנֵשאת ֵחן, ְבֵעיֵני ָכלַהֶּמֶלְך, ֹשֵמר ַהָנִשים; ַוְּתִהי ֶא -ֲאֶשר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס-ֶאת
ֵחן -ָשאַהָנִשים, ַוִּת -ֶאְסֵּתר ִמָכל-ַוֶיֱאַהב ַהֶּמֶלְך ֶאת )יז(ֶשַבע, ְלַמְלכּותֹו -ִבְשַנת--ֹחֶדש ֵטֵבת-ֵבית ַמְלכּותֹו, ַבֹחֶדש ָהֲעִשיִרי, הּוא-ֶאל

--ָשָריו ַוֲעָבָדיו-ַוַיַעש ַהֶּמֶלְך ִמְשֶּתה ָגדֹול, ְלָכל )יח(ַמְלכּות ְברֹאָשּה, ַוַיְמִליֶכָה ַּתַחת ַוְשִּתי -ַהְבתּולֹות; ַוָיֶשם ֶכֶתר-ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָכל
 )כ(ַהֶּמֶלְך -ּוְבִהָקֵבץ ְבתּולֹות, ֵשִנית; ּוָמְרֳדַכי, ֹיֵשב ְבַשַער )יט(ְשֵאת ְכַיד ַהֶּמֶלְך ֵאת, ִמְשֵּתה ֶאְסֵּתר; ַוֲהָנָחה ַלְּמִדינֹות ָעָשה, ַוִיֵּתן מַ 

ה ְבָאְמָנה ַמֲאַמר ָמְרֳדַכי ֶאְסֵּתר ֹעָשה, ַכֲאֶשר ָהְיָת -ַעָּמּה, ַכֲאֶשר ִצָּוה ָעֶליָה, ָמְרֳדָכי; ְוֶאת-ֵאין ֶאְסֵּתר, ַמֶגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת
ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך, ִמֹשְמֵרי ַהַסף, ַוְיַבְקשּו ִלְשֹלַח ָיד, -ַהֶּמֶלְך; ָקַצף ִבְגָתן ָוֶתֶרש ְשֵני-ַבָיִמים ָהֵהם, ּוָמְרֳדַכי יֹוֵשב ְבַשַער )כא(}ס{  ִאּתֹו.

ַוְיֻבַקש ַהָדָבר ַוִיָּמֵצא,  )כג(ַיֵגד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה; ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶלְך, ְבֵשם ָמְרֳדָכי ַוִיָּוַדע ַהָדָבר ְלָמְרֳדַכי, וַ  )כב(ַבֶּמֶלְך ֲאַחְשֵוֹרש 
 }ס{. ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך--ֵעץ; ַוִיָכֵתב, ְבֵסֶפר ִדְבֵרי ַהָיִמים-ַוִיָּתלּו ְשֵניֶהם ַעל

 פירוש ע"פ פסוקים:

 כשהמלך נרגע, אחרי שיצא לפועל גזר הדין שהוא שלח לעמו.  –כשך חמת המלך  (א)
למה דווקא הנערים ולא השרים? הנערים הכי קרובים לאחשוורוש. הם רואים אותו ברגעים הכי אישיים שלו,  – נערי המלך (ב)

 כשהוא שותה קפה, מגיע בבוקר, וכו'. לכן הם מכירים אותו במצב הכי רגישים, הכי פחות ייצוגיים. 
כדרכה של מגילת אסתר. אחרי שהצענו להביא למלך נערה כלשהי, מיד נרוץ לקחת מיליון. נקצין שוב  –ערה טובת מראה כל נ (ג)

 את ההצעה, ונלך להביא את כל הנערות טובות המראה בממלכה של אחשוורוש. 
 מילה חדשה שמופיעה כאן לראשונה. כנראה במשמעות של בשמים.  –תמרקהין 

 
 אחשוורוש פעיל מאוד, להבדיל מהמקרים שנשווה באפיזודה.  - ויעש כן  (ד)

 
 אפיזודה: עוד שני סיפורים בתנ"ך מתעסקים בלקחת אדם שיועיל למלך בנמצא במצב נפשי קשה. נשווה בינהם: -

 (02שאול )שמ"א ט"ז  דוד )מל"א א'( אחשוורוש )אסתר ב'( הסיפור
 ִאיש ֹיֵדַע ְמַנֵגן ַבִכנֹור ַנֲעָרה ְבתּוָלה ְבתּולֹות, טֹובֹות ַמְרֶאה את מי יביאו

 ָשאּול-ַעְבֵדי ֲעָבָדיו ַהֶּמֶלְך-ַנֲעֵרי מי דואג למלך
לא כתוב מאיפה, אלא מישהו  ְבֹכל ְגבּול ִיְשָרֵאל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו-ְבָכל מאיפה יחפשו

 מציע לקחת מבית ישי. 
הסכמה מצד אין  ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶלְך רשות המלך

דוד. הנערים 
 פועלים

-ְראּו  ֲעָבָדיו:-ַויֹאֶמר ָשאּול, ֶאל
ָנא ִלי, ִאיש ֵמיִטיב ְלַנֵגן, 

 ַוֲהִביאֹוֶתם, ֵאָלי
ָזֵקן, ָבא ַבָיִמים;  ְכֹשְך, ֲחַמת ַהֶּמֶלְך המצב הנפשי של המלך

 ..ְולֹא ִיַחם, לֹו
ְורּוַח ְיהָוה ָסָרה, ֵמִעם ָשאּול; 

 ָרָעה, ֵמֵאת ְיהָוה-ּוִבֲעַתּתּו רּוחַ 
הכל מוקצן מאוד. המלך  הערות

פעלתן מאוד ומעוניין 
 מאוד באישה החדשה. 

דוד חלש מאוד 
ואפילו לא מביע 
נכונות למה 

 שעבדיו הציעו לו

כאן המוזיקה של הכינור 
 מחליפה את העונג של האישה. 

שאול אקטיבי מאוד, וקונקרטי 
 גם כן

 
טוי מאוחר מאוד יחסית למקרא. בנוסף, כתוב עליו שהוא גם משבט בנימין )איש ימיני( ולכן אין משמעות למילה בי -  יהודי (ה)

כחבר בשבט יהודה. השימוש כאן ליהודי כבן לעם ישראל, וזה שימוש שלאחר הגלות. יש התייחסות לעברית המקראית 
 כ"יהודית" במרד רבשקה.  

 השושלת הזו יכולה להשתמע לשתי פנים:  –בן יאיר בן שמעי בן קיש 
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 מדובר בשושלת ממש. אבא, סבא, וסבא רבא. .1
 האנשים החשובים בשושלתו של מרדכי. )חשוב לזכור שקיש הוא אביו של שאול..( .2

ההדגשה כאן היא על חשיבותו של מרדכי. המילה איש חוזרת פעמיים, ויש לקרוא את הפסוק הזה כפסוק של  – איש...איש
 עוצמה. 

השורש ג.ל.ה. חוזר כאן המון פעמים. כאן מדגישים עד כמה המצב של מרדכי רדוד מבחינה  –הגלה .. הגלתה .. הגלה  הגלה .. (ו)
ה הוא של חולשה, ומרדכי יוצא כהפוך לאחשוורוש ; שמוצג כמלך שכבנאדם חברתית , רק גר, מוגלה. במובן הזה, הפסוק הז

 שאינו שווה דבר. 
לפני הספירה. לקח את כל כלי המשכן, האנשים החשובים ואת  528 –שנים לפני חורבן בית המקדש  11גלות יכניה  – יכניה

וגלה מעצימה את הנקודה של חשיבותו של החרש והמסגר. )החרש והמסגר כדי למנוע יצירת התנגדות(. העובדה שמרדכי ה
שאול. צריך לשאול: מי הוגלה? שאול? או קיש? אם נגיד ששאול הוגלה, חובה עלינו להגיד שהוא זקן מאוד בזמן המגילה. נדבר 
על המיקום ההיסטורי של המגילה בשיעור האחרון של הסמסטר. בכל מקרה, לא סביר להניח שהוא זה שגלה, אלא שמשפחתו 

 תה. הוגל
 (12א.מ.נ. מלשון לחזק. כמו "ויהי ידו אמונה" )שמות י"ז  – אמן (ז)

 שמה העברי של אסתר. "אסתר" בא משמה של האלה הבבלית אשתר )מדרכי בא מהשם מורדוך, גם אל בבלי(.  –הדסה 
וש. ברור לנו הדגשה על היופי שלה, ומחזק את ההרגשה שלנו שהיא מתאימה לחיפושים של אחשוור –יפת תואר וטובת מראה 

 שהיא תגיע לידיו. 
 הוא לוקח את הבת דודה שלו לביתו אחרי שהוריה נפטרים.  –לקחה מרדכי לו לבת 

עד כאן אסתר נראית דמות פסיבית שנלקחת תחת חסותה של מרדכי, ומדרכי נראה הפעלתן שעושה ועוזר. זה מחריף את הניגוד 
 על האחשוורוש. 

 . כל אישה יפה מגיעה אל המלך. 2. כל גבר צריך להיות 'גבר'. 1מכירים שתי חוקים )דתות(:  עד עכשיו אנחנו – דבר המלך ודתו (ח)
כנראה שנגד רצונה. חשוב להבדיל בין המצב של הלקיחה של מרדכי את אסתר תחת חסותו מתוך טוב לב ורצון לעזור,  – ותלקח

 תר היא פסיבית ולא אסרטיבית. וזו של אחשוורוש לתחרות מין בינלאומית. יש לציין שבשני המקרים אס
 אדם שאחרי לשמור על הנשים מבחוץ, ונותן להם את תנאיהם, ולא שומר עליהם שלא יברחו.  – שומר הנשים

 היה נערה יפה מאוד ע"פ המגילה, וזה לא מפתיע. –ותיטב הנערה בעינוי  (ט)
 לא ברור מה משמעות הביטוי. – ותשא חסד בפניו

 .מיהר לבצע את הנאמר –ויבהל 
 מלשון להמריק, ללטש. – תמרוקיה

 , כמו שהאנשים האחרים מקבלים. 7נשים במקום  14מלשון הכפיל. הוא הביא לה  –וישנה 
 אסתר יוצאת בפסוק הזה מאוד פסיבית ותחת סמכותו של מרדכי.  –צוה עליה  (י)

 למה הוא ציווה עליה לא לעשות זאת? אולי אפשר ללמוד מהפסוק שיש סוג של אנטישמיות.  –אשר לא תגיד 
 מלשון הליכה מתמשכת. כל יום ויום הוא בא לבדוק מה שלומה של אסתר, הוא דואג לה.  –מתהלך  (יא)
 ם ובתמרוקים. המון זמן שבו מטפלים בשנים. חצי שנה שמים את הנשים בשמן המור, וחצי שנה בבשמי –שנים עשר חודש  (יב)

 עוד חוק בממלכת פרס, עתירת החוקים. זה החוק השלישי שלנו כבר.  –כחוק הנשים 
 אחרי כל התהליך הזה. –ובזה  (יג)
בית הפלגשים של המלך. אם המלך לא נהנה איתה באותו הלילה אחרי השנה של ההכנות, היא עוברת  –בית הנשים השני  (יד)

 לבית הפילגשים.
 רוצה בה, האישה שכשלה, הוא יכול לקרוא בשמה ויביאו אותה אליו.אם המלך היה  –ונקראה בשם 

. עכשיו היא מקבלת חיות ויש לציין את שם 1למה מציינים רק עכשיו את שמה של אבא? ומציגים אותה שוב?  – בת אביחיל (טו)
להעצים את הפסיביות  . עוד דרך לעשות אותה פסיבית, היא בת זה שאומצה ע"י ההוא, וכו'. השורש ל.ק.ח. חוזר כדי2אביה. 
 שלה. 

 להבדיל משאר הנשים. –לא בקשה דבר 
 כל דבר שהגי ימליץ לעשות כך היא תעשה. מה ללבוש, איך להגיב, וכו'. – אשר יאמר הגי

 בהתחלה היא מוצאת חן רק בעיני הגי, ועכשיו בעיני כולם. –בעיני כל רואיה 
 שנים. 4ך מהוצאתה של ושתי ועד הגעתה של אסתר לוקח ארבע שנים אחרי הפגיעה בושתי. כל התהלי -בשנת שבע  (טז)
 יותר מאשר היחס שלה לאחרים. האחרים ראוה רק כנושאת חן, אבל הנה גם חסד. –חן וחסד  (יז)

 אסתר לא אומרת כלום. אולי זה מראה שהיא לא רוצה, והפועל ו"תלקח" חוזר ארבע פעמים בפרק. אסתר מאוד פסיבית.   - ...
 מן לא שתינו משהו. יש עכשיו סיבה למסיבה.הרבה ז –משתה אסתר  (יח)

 המלך מאוד מרוצה.  –והנחה למדינות 
הא? למה הוא ממשיך לחפש? כי למה לא! למרות שהוא אוהב את אסתר מאוד מאוד, הוא ממשיך  –ובהקבץ בתולות שנית  (יט)

 לחפש. היא לעולם לא היתה לבד , היא לא היתה אשתו המונוגמית.
. בעל תפקיד בכיר 2. נמצא , יושב , ממתין , מתעניין לשלומה. 1מה משמעות הביטוי?  –ומרדכי יושב בשער המלך 

. )הלצר( מרדכי היה איש 3באימפרייה הפרסית. שער זה מונח משפטי ופוליטי, והשער בימי קדם היה מרכז החיים. 
 שירותי הריגול של המלך. סוכן מוסד.  

שזו אמירה ממש חשובה, שמדובר בהוראה חשובה. וזה מכריח אותנו לחשוב אנחנו צריכים להניח  –אין אסתר מגדת מולדתה  (כ)
 שזה לא טוב להיות יהודי באימפריה הפרסית. 

החידוש בפסוק הוא שמרדכי תמיד היה זה שמשפיע עליה. גורלה לא בידה, היא לא אומרת כלום  –כאשר היתה באמנה איתו 
 ולא עושה כלום. 

הפרק עד כאן. את כל פרטי הפרטים האלה. זה רק מחזק את התיזה שמדובר בסיפור לכאורה, לא היינו צריכים את כל 
 קריקטורי. יש כאן מטרה מכוונת לגרום לצחוק על האימפריה הפרסית, לדוגמה האחשוורוש הוא דמות שלילית אך לא רעה. 

 כדלהלן.  –מסוג בגתן ותרש חלק מהעניין שלו , מהתפקיד שלו, ע"פ הלצר , הוא לדווח על מקרים  –ויבקשו לשלוח יד  (כא)
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פעם ראשונה שאסתר נהיית פועלת! אקטיבית! זו פעם ראשונה שבה היא פועלת, אך גם כאן זה ציות למישהו  –ותאמר אסתר  (כב)
 אחר. זה לא שיפוט או ביקורת, אך זהו מצב נתון. 

 כדי להרתיע. כמעט תמיד היה בשימוש נגד מורדים במלכות.  – ויתלו שניהם על עץ (כג)
 כתוב בספר דברי הימים את היומן הפוליטי שלו. את ההצלחות שלו.  – ויכתב

. מחזק את הרעיון שאלוהים הוא המשחק בקובית. מציבים את הפתרון 1לא סתם תקוע פה, אלא  כל הקטע כאן על בגתן ותרש
עוד לפני שהבעיה התחילה. עכשיו, בפרק ג', מתחילה העלילה. פרקים א' וב' רק מחזקים את ההרגשה שיש מטרה למגילה 

 . העצמת האירוניה במגילה. 3. הקדמה לעלילה. 2הרבה יותר רחבה. 
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 ג':פרק 
ַהָשִרים ֲאֶשר -ִכְסאֹו, ֵמַעל, ָכל-ַוְיַנְשֵאהּו; ַוָיֶשם, ֶאת--ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי-ָהָמן ֶבן-ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִגַדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ֶאת )א(

לֹא ִיְכַרע, ְולֹא ִיְשַּתֲחֶוה --לֹו ַהֶּמֶלְך; ּוָמְרֳדַכי-ֵכן, ִצָּוה-ִכי--ּוִמְשַּתֲחִוים ְלָהָמןְבַשַער ַהֶּמֶלְך, ֹכְרִעים -ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ֲאֶשר-ְוָכל )ב(ִאּתֹו 
ָרם( ֵאָליו יֹום ַוְיִהי, באמרם )ְכָאְמ )ד( ַמדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר, ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶלְך   ְלָמְרֳדָכי:--ְבַשַער ַהֶּמֶלְך-ַויֹאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך, ֲאֶשר)ג( 

ֵאין -ִכי--ַוַיְרא ָהָמן)ה( הּוא ְיהּוִדי -ִהִגיד ָלֶהם, ֲאֶשר-ִכי--ָויֹום, ְולֹא ָשַמע, ֲאֵליֶהם; ַוַיִגידּו ְלָהָמן, ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִדְבֵרי ָמְרֳדַכי
ַעם ָמְרֳדָכי; ַוְיַבֵקש ָהָמן, -ִהִגידּו לֹו, ֶאת-ִכי--ִיֶבז ְבֵעיָניו, ִלְשֹלַח ָיד ְבָמְרֳדַכי ְלַבדֹווַ )ו( ָמְרֳדַכי, ֹכֵרַע ּוִמְשַּתֲחֶוה לֹו; ַוִיָּמֵלא ָהָמן, ֵחָמה 

ַנת ְשֵּתים ֶעְשֵרה, ֹחֶדש ִניָסן, ִבְש -ַבֹחֶדש ָהִראשֹון, הּוא )ז(ַעם ָמְרֳדָכי --ַמְלכּות ֲאַחְשֵורֹוש-ַהְיהּוִדים ֲאֶשר ְבָכל-ָכל-ְלַהְשִמיד ֶאת
ַויֹאֶמר ָהָמן, )ח( }ס{   ֹחֶדש ֲאָדר.-הּוא--ָעָשר-ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן, ִמיֹום ְליֹום ּוֵמֹחֶדש ְלֹחֶדש ְשֵנים  ַלֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש:
ָדֵתי ַהֶּמֶלְך ֵאיָנם -ָעם, ְוֶאת-ין ָהַעִּמים, ְבֹכל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך; ְוָדֵתיֶהם ֹשנֹות ִמָכלֶאָחד ְמֻפָזר ּוְמֹפָרד בֵ -ֶיְשנֹו ַעם--ַלֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש

ֹעֵשי ַהְּמָלאָכה,  ְיֵדי-ֶכֶסף, ֶאְשקֹול ַעל-ַהֶּמֶלְך טֹוב, ִיָכֵתב ְלַאְבָדם; ַוֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ִכַכר-ַעל-ִאם )ט(שֶֹוה, ְלַהִניָחם -ֹעִשים, ְוַלֶּמֶלְך ֵאין

ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך  )יא(ֹצֵרר ַהְיהּוִדים --ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי-ַטַבְעּתֹו, ֵמַעל ָידֹו; ַוִיְּתָנּה, ְלָהָמן ֶבן-ַוָיַסר ַהֶּמֶלְך ֶאת )י(ִגְנֵזי ַהֶּמֶלְך -ְלָהִביא, ֶאל

ַוִיָקְראּו ֹסְפֵרי ַהֶּמֶלְך ַבֹחֶדש ָהִראשֹון, ִבְשלֹוָשה ָעָשר יֹום בֹו, ַוִיָכֵתב  )יב(טֹוב ְבֵעיֶניָך ְלָהָמן, ַהֶכֶסף ָנתּון ָלְך; ְוָהָעם, ַלֲעשֹות בֹו כַ 
ִדיָנה ּוְמִדיָנה ִכְכָתָבּה ְוַעם ָשֵרי ַעם ָוָעם, ְמ -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוֶאל-ַהַפחֹות ֲאֶשר ַעל-ַהֶּמֶלְך ְוֶאל-ִצָּוה ָהָמן ֶאל ֲאַחְשַדְרְפֵני-ֲאֶשר-ְכָכל

--ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך-ָכל-ְוִנְשלֹוַח ְסָפִרים ְבַיד ָהָרִצים, ֶאל )יג(ְבֵשם ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵוֹרש ִנְכָּתב, ְוֶנְחָּתם ְבַטַבַעת ַהֶּמֶלְך   ָוָעם ִכְלשֹונֹו:
ֹחֶדש ֲאָדר; -ָעָשר הּוא-ָזֵקן ַטף ְוָנִשים ְביֹום ֶאָחד, ִבְשלֹוָשה ָעָשר ְלֹחֶדש ְשֵנים-ים ִמַנַער ְוַעדַהְיהּוִד -ָכל-ְלַהְשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵבד ֶאת

ָהָרִצים ָיְצאּו  )טו(ֹום ַהֶזה ִלְהיֹות ֲעִתִדים, ַלי--ָהַעִּמים-ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ָגלּוי, ְלָכל-ַפְתֶשֶגן ַהְכָתב, ְלִהָנֵתן ָדת ְבָכל )יד(ּוְשָלָלם, ָלבֹוז 
 }ס{  ּוָשן ָנבֹוָכה.ְדחּוִפים, ִבְדַבר ַהֶּמֶלְך, ְוַהָדת ִנְּתָנה, ְבשּוַשן ַהִביָרה; ְוַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ָיְשבּו ִלְשּתֹות, ְוָהִעיר ש

 פירוש ע"פ פסוקים:

נציע כאן שהמן הוא שר הפנים, משנה למלך, דואג לבטחונו של המלך מהשטח הפנים מדינתי. האיום  – ויהי אחר הדברים האלה (א)
 למלך במשטר דיקטטורי הוא מהמדינה עצמה. 

מסוף הפרק הקודם היינו חושבים שמרדכי יהיה זה שימונה לשר הפנים, ובכל זאת המן מקבל את זה. יש כאן אירוניה  –המן 
 ף המגילה. שמרמזת למה שיקרה בסו

 שם פרסי סטנדרטי. –המדתא 
 זיקה לעמלק. נזכור גם שמרדכי מיוחס לשאול, ונשים על השולחן את התזה שיש כאן שידור חוזר של המלחמה מאז.  –אגגי 

 מעלה את המן מעל לדרגת כל שאר השרים. המלך גורם לו להיות גבוה מעל כולם. –וישם את כסאו מעל 
 מן מעמד של כמעט שווה לאחשוורוש. נותן לה –כרעים ומשתחוים  (ב)

. מדובר בסוג של עבודה זרה. אולי שרשרת של פסל כלשהו שיושב על צווארם, או 1מרדכי לא משתחוה כי  –לא יכרע ולא ישתחוה 
מלא  . אסור להשתחוות לבני אדם, אך זה לא נראה נכון בתנ"ך כי הוא4. מתח בין העם היהודי לאגגי. 3.קנאה פרטית 2משהו דומה. 

 בהשתחוויות. 
 מה שמפריע לאנשים זה לא עצם זה שהוא לא משתחווה, אלא העובדה שהוא לא מציית לדבר המלך.  –מדוע אתה עובר  (ג)
 האם התירוצים של מרדכי יחזיקו מעמד מול שיקול דעתו של המן? –היעמדו דברי מרדכי  (ד)
בדיל מהמשרתים שמבוהלים מכך שהוא עובר על דבר מה שמפריע להמן היא העובדה שמרדכי לא משתחווה וכורע לו, לה –לו  (ה)

 המלך, על חוק. 
בדומה לסיפור עם ושתי, גם כאן התגובה היא מוקצנת. שם המלחמה היא נגד כל הנשים, וחוק כללי  –להשמיד את כל היהודים  (ו)

 בכל המדינות. כאן הוויכוח הוא מול היהודים בכל )!( מדינות המלך. 
 שנים אחרי התקרית עם ושתי.  5 –בשנת שנים עשר  (ז)

 הוא הגורל, המגילה ממש מתרגמת את המילה הפרסית. צריך לציין שהעולם הקדום האמין בכך שיש החלטה אלוהית בכך.  –פור 
כמו שכתוב מחודש לחודש )אדר(, היינו מצפים כאן שיהיה כאן פירוט איזה יום הוא כמו שכתוב איזה חודש הוא.  –מיום ליום 

 טה ובתרגום השבעים , כתוב שזה בי"ד אדר. בוולג
המן קודם מוצא יום, ורק אחר כך פונה אל המלך. כנראה שהוא כבר יודע איך המלך יגיב ולא באמת משנה לו דעתו.  –ויאמר המן  (ח)

 כאן זה אפילו מסתדר עם העובדה שהמן הוא שר הפנים וזה בדיוק התפקיד שלו. 
המתכון הטוב ביותר לשקר האולטימטיבי. אמת, מניפולציה, שקר.  –לך אינם עושים ..דתיהם שונות..דתי הממפוזר ומפורד

פליישמן מציע הצעה אחרת, שהמן מנסה להזיר את העם היהודי )להראות כמו שהוא זר( , דתיהם שונות גם כן מדגיש את ההזרה 
ם ושונים הוא מסביר שזה מסוכן וחייבים שלהם, דתי המלך אינם עושים זה כבר הפחדה. אחרי שהוא הראה שהם חריגים , מוזרי

 להיאבק בהם. 
מאיפה יבוא הכסף? כנראה שלא מהמן, מדובר בסכום אגדי, אלא מהיהודים. ראו ערך הנאציזם  –עשרת אלפים כיכר כסף  (ט)

 והיהודים. 
. לא אכפת לאחשוורוש בכלל בכלל מי 1המוזר הכי גדול כאן, הוא שלא כתוב בפסוקים שזה העם היהודי. יש שתי הסברים לכך : 

 . המן אמר לו, אך זה לא צוין ע"י מחבר המגילה. 2הוא אותו העם. 
 המלך נותן לגיטימציה מלאה להמן. – ויסר (י)
 הבזיזה של היהודים. המלך אומר שלא אכפת לו מהכסף ושהמן ישמור אותו. כנראה מדובר בכסף שהמן הציע לו מ –הכסף נתון לך  (יא)
 ערב פסח, ליל הסדר. –בשלושה עשר בו  (יב)

 יעילות רבה בכתיבת החוקים, כמו שכבר ראינו אצל ושתי ומרדכי. –ויכתב 
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ית )ואנחנו כבר רגילים בד"כ הלוחמים הם הגברים , ואם פוגעים גם בנשים ובילדים כנראה שמדובר בהשמדה טוטאל –נשים וטף  (יג)
 לכוליות הזו במגילה...(

 כל מי שיבזוז יקבל את מה שהוא בזז.  –ושללם לבוז 
 פרסית )=אגרת(. המן מנסה ליצור מלחמת עולם שבה כל מי שירצה יוכל להשתתף במלחמה נגד היהודים.  –פתשגן  (יד)
 מאוד להוט שזה ייצא כבר לדרך. . המן 2. זו האווירה במגילה. 1חודש, לאן הם ממהרים?  11יש  – דחופים (טו)

החוק הזה יצא בשושן די במהירות. לאימפריה הפרסית היתה רשת תקשורתית מאוד מורכבת ויעילה  – הדת ניתנה בשושן הבירה
 ע"פ היסטוריון בשם הרודטס. 

כבר הרבה זמן עבר מאז הפעם האחרונה ששתינו. ע"פ אוריאל סימון יש תפקיד ספרותי לאכילה  –והמלך והמן ישבו לשתות 
ולשתייה, ונביט בדוגמה מסיפור יוסף ואחיו. מיד אחרי שיוסף נמכר )במקום להרוג אותו(, האחים ישבו לאכול. למה מספרים את 

נ"ך אוכלות. כנראה שהאכילה מראה חוסר אכפתיות וחוסר זה? נכון שהגיע הזמן לאכול, אבל לא מספרים בכל פעם שדמויות בת
 רגישות כלפי מה שקרה ונעשה. 

בניגוד להמשך המגילה שבו נראה "ְוָהִעיר שּוָשן, ָצֲהָלה ְוָשֵמָחה" , כאן העיר שושן קצת מבולבלת מהחוק  –והעיר שושן נבוכה 
הדת ניתנה בשושן הבירה, ז"א לכל התושבים כולם, המצלמה שהמלך מוציא. צריך להבדיל בין "שושן הבירה", ל"עיר שושן". 

 עוברת לאחשוורוש והמן, ואז ממשיכה ומצלמת שוב את העיר. 
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 פרק ד':
ְבָגָדיו, ַוִיְלַבש ַשק ָוֵאֶפר; ַוֵיֵצא ְבתֹוְך ָהִעיר, ַוִיְזַעק -ֲאֶשר ַנֲעָשה, ַוִיְקַרע ָמְרֳדַכי ֶאת-ָכל-ּוָמְרֳדַכי, ָיַדע ֶאת ַאַחר ַהְדָבִרים האלה )א(

ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ְמקֹום -ּוְבָכל )ג(ִבְלבּוש ָשק  ַשַער ַהֶּמֶלְך,-ִכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל  ַהֶּמֶלְך:-ַוָיבֹוא, ַעד ִלְפֵני ַשַער )ב(ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרה 

ותבואינה )ַוָּתבֹואָנה( ַנֲערֹות  )ד(ֵאֶבל ָגדֹול ַלְיהּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵפד; ַשק ָוֵאֶפר, יַֻצע ָלַרִבים --ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ַמִגיעַ -ֲאֶשר ְדַבר
ְולֹא ִקֵבל --ָמְרֳדַכי, ּוְלָהִסיר ַשקֹו ֵמָעָליו-ָלּה, ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָכה, ְמֹאד; ַוִּתְשַלח ְבָגִדים ְלַהְלִביש ֶאת ֶאְסֵּתר ְוָסִריֶסיָה, ַוַיִגידּו

ַוֵיֵצא ֲהָתְך,  )ו(ֶזה -ַמה-ֶזה, ְוַעל-ת ַמהָלַדעַ --ָמְרֳדָכי-ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך ִמָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך, ֲאֶשר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה, ַוְּתַצֵּוהּו, ַעל )ה(

ֲאֶשר ָקָרהּו; ְוֵאת ָפָרַשת ַהֶכֶסף, ֲאֶשר ָאַמר ָהָמן -לֹו ָמְרֳדַכי, ֵאת ָכל-ַוַיֶגד )ז(ַהֶּמֶלְך -ְרחֹוב ָהִעיר, ֲאֶשר ִלְפֵני ַשַער-ֶאל--ָמְרֳדָכי-ֶאל

ְלַהְראֹות --ִנַּתן ְבשּוָשן ְלַהְשִמיָדם, ָנַתן לֹו-ַהָדת ֲאֶשר-ַפְתֶשֶגן ְכָתב-ְוֶאת )ח(ְלַאְבָדם —)ַבְיהּוִדים( ִגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ביהודיים-ִלְשקֹול ַעל

ַוָיבֹוא, ֲהָתְך; ַוַיֵגד ְלֶאְסֵּתר, ֵאת  ט()ַעָּמּה -ַעל--לֹו ּוְלַבֵקש ִמְּלָפָניו-ַהֶּמֶלְך ְלִהְתַחֶנן-ֶאְסֵּתר, ּוְלַהִגיד ָלּה; ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה, ָלבֹוא ֶאל-ֶאת

ִאיש ְוִאָשה -ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֹיְדִעים, ֲאֶשר ָכל-ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ְוַעם-ָכל )יא(ָמְרֳדָכי -ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָתְך, ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל)י( ִדְבֵרי ָמְרֳדָכי 
ַשְרִביט ַהָזָהב, -לֹו ַהֶּמֶלְך ֶאת-ִיָקֵרא ַאַחת ָדתֹו ְלָהִמית, ְלַבד ֵמֲאֶשר יֹוִשיט-ָחֵצר ַהְפִניִמית ֲאֶשר לֹאהֶ -ַהֶּמֶלְך ֶאל-ֶאל-ֲאֶשר ָיבֹוא

ַויֹאֶמר ָמְרֳדַכי, ְלָהִשיב  יג()ַוַיִגידּו ְלָמְרֳדָכי, ֵאת ִדְבֵרי ֶאְסֵּתר  )יב(ֶזה, ְשלֹוִשים יֹום --ַהֶּמֶלְך-ְוָחָיה; ַוֲאִני, לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל
ֶרַוח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד --ַהֲחֵרש ַּתֲחִריִשי, ָבֵעת ַהזֹאת-ִכי ִאם )יד(ַהְיהּוִדים -ַהֶּמֶלְך ִמָכל-ְּתַדִּמי ְבַנְפֵשְך, ְלִהָּמֵלט ֵבית-ַאל  ֶאְסֵּתר:-ֶאל

-ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר, ְלָהִשיב ֶאל )טו(ְלֵעת ָכזֹאת, ִהַגַעְּת ַלַּמְלכּות -ִאם--ּתֹאֵבדּו; ּוִמי יֹוֵדעַ  ָאִביְך-ַלְיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר, ְוַאְּת ּוֵבית

ֲאִני -ַגם--ה ָויֹוםִּתְשּתּו ְשֹלֶשת ָיִמים ַלְילָ -ּתֹאְכלּו ְוַאל-ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבשּוָשן, ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל-ָכל-ֵלְך ְכנֹוס ֶאת )טז(ָמְרֳדָכי 

ִצְּוָתה ָעָליו -ַוַיֲעֹבר, ָמְרֳדָכי; ַוַיַעש, ְכֹכל ֲאֶשר )יז(ַכָדת, ְוַכֲאֶשר ָאַבְדִּתי, ָאָבְדִּתי -ַהֶּמֶלְך, ֲאֶשר לֹא-ְוַנֲעֹרַתי, ָאצּום ֵכן; ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל
 .ֶאְסֵּתר

 

 פירוש ע"פ פסוקים:

 . היה לו ידיעה גם לדברים בחדרי חדרים. 2. שמע את מה שקרה. 1 – את כל אשר נעשה (א)
 אבלות מצד מרדכי על הגזירה של המן.  –שק ואפר 

. הוא בא עד שם כי עלול להיווצר בלאגן כך 2. הוא בא עד שער המלך כי זה לא מכובד להיכנס עם לבוש שק. 1 –שער המלך  (ב)
 שאסתר תשמע על כך . 

 גם כאן, לא מוזכרת תפילה. למי באמת יכול להיות הצום? המגילה גם כאן מתעלמת מהקשרים דתיים.  –וצום ובכי ומספד  (ג)
לכאורה, אסתר אמורה היתה להתחלחל מהגזרה עצמה ! אבל לפי ההקשר, היא מזדעזעת רק ממה שקורה בכל  –ותתחלחל  (ד)

 הערים, בכל המדינות. 
ל המדינות בוכים ובוכות! זה רק ממחיש כמה ההתנהלות של אסתר אסתר מגיבה לאיך שמרדכי לבוש, למרות שכ –ותשלח 

 פתטית, וכמה שהיא לא מחוברת למציאות כשהיא בארמון. 
 דמות חדשה, והמגילה מציגה לנו אותו. אחד מהסריסים שהמלך העמיד על אסתר. –התך  (ה)
, ראינו שמרדכי רצה לדבר עם 22התך יוצא למיקום בו מרדכי יושב, מחוץ לארמון, בהוראת אסתר. בפרק ב' –רחוב העיר  (ו)

איתה. כאן הקשר בניהם נוצר דרך דמות שלישית כלשהי, מה שהיה מיותר מבחינתנו עד עכשיו, אם כך, פשוט דיבראסתר הוא 
לא שרוצים כאן להראות שמדובר בנתק שבין מרדכי לאסתר למה מספרים לנו על התך?! זה לא מהותי שמדובר בהתך ממש, א

 (.issueאבל שם זה לא היה  –מרדכי היה צריך איזשהו שליח  22והוא ממחיש את הפער. )לפי הפירוש הזה, גם בב'
 ע. , ובמיוחד את הסצנה הזו. למה הוא מדגיש את זה? כדי להראות שהמן רציני, ממשיך לשכנהכלהוא סיפר  –ואת פרשת הכסף  (ז)

 הדגש הוא על המן, ולא על אחשוורוש.  –המן 
 איגרת.פתשגן =  (ח)

אסתר לא יודעת כלום, אז הנה, מרדכי מראה לה. היא סומכת עליו, אבל הוא צריך להראות לה כדי לטלטל  –נתן לו להראות 
 אותה כי היא מנותקת. לצאת מהבועה שלה. 

שה של ההיררכיה בין מרדכי לאסתר, והנה מרדכי הוא מעליה, בדיוק מרדכי דורש ממנה גם לפעול. יש כאן המח –ולצוות עליה 
 . נשווה בין שני הפסוקים, ונסיק מהם את המסקנות הנובעות מהם: 11כמו שראינו בב'

 מה מרדכי מצווה מרדכי מצווה הגדה, דיבור 
 ַתִגיד-לֹאֲאֶשר  ָעֶליָה, ִצָוהִכי ָמְרֳדַכי  מֹוַלְדָּתּה:-ַעָּמּה ְוֶאת-ֶאְסֵּתר, ֶאת ִהִגיָדה-לֹא 11ב'
ןַהֶּמֶלְך -ֶאל ָלבֹוא ָעֶליָה, וְלַצוֹות ָלּה; ַהִגיד...ּולְ  8ד' לֹו -ְלִהְתַחנֶּ

ׁש ּו  ַעָּמּה-ַעל--ִמְּלָפָניוְלַבקֵּ
בציטוט הראשון אסור לאסתר לדבר עם המלך  נפקא מינה

סתם על מולדתה, ואילו בשני אסתר מברר 
מרדכי. היא כבר לא פסיבית, או ומדברת עם 

 לפחות לא לחלוטין.

מרדכי מנהל את אסתר 
מרחוק, גם כאן ניתן 

 לראות את זה.

שם הוא מבקש ממנה לא 
ואצלנו הוא  x,y,zלעשות 

 לפעול. כןמבקש ממנה 

  
 שוב המחשה של הדיסטנס בין אסתר למרדכי.  – ויגד (ט)
 אסתר מתחילה להיות אקטיבית, לצוות )אמנם עוד לא על מרדכי, אבל( על התך.  –ותצוהו  (י)
אסתר לא מתנגדת לדברי מרדכי בחריפות, אלא מסבירה בעדינות שאין לה איך. היא אומרת: "אני לא  –ואני לא נקראתי  (יא)

ריך את התך. נציע יותר מזה, שלא יכולה, זה לא אפשרי" ולא: "אני לא הולכת.". יש כאן פער , שוב, וכאן ברור היטב למה צ
מספיק שהיא לא יודעת, היא גם מנותקת. מרדכי מבקש ממנה לעשות מהפך אישיותי, ואחרי שכמה שנים היא משמשת כמלכה 

 פסיבית שלא מגדת עמה ומולדתה, היא נהיית לדמות חזרה ומרדכי דורש ממנה לפעול. 
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 והמרחק. שוב, חוזרים על הנקודה עם התך , הפער,  –ויגידו  (יב)
 מרדכי בעצם מנסה להפחיד אותה. –תדמי  (יג)
מהו אותו מקום אחר? כנראה שאלוהים! ממשיכה כאן התיזה של מגילת הסתרים שלנו. שיש כאן הרבה חבוי  –ממקום אחר  (יד)

 מתחת לכתוב. 
 בית אביה כאן זה רק מרדכי.  – ואת ובית אביך

כשנגיע לחלק על מקום אלוהים במגילה, נדבר על הפסוק הזה הרבה מאוד. כאן יש לציין, שעברנו מסיפור קומדי  – ומי יודע
 לדרמטי מאוד. 

 התך נעלם מבחינתנו. – ותאמר אסתר (טו)
 היא מבקשת מהם לעשות הכל וכמנהג המגילה, לא מציינת תפילה.  – צומו עליי..לך כנוס (טז)

זה אחד מהרגעים שבהם אסתר מודיעה שהיא מוכנה למות. היא מסוגלת ללכת אל המלך, ומוכנה  – וכאשר אבדתי אבדתי
לוותר על החיים שלה. כאן היא השתחררה. החשש ניטרל אותה עד עכשיו, ועד שהיא הבינה שזה לא כ"כ מהותי , היא עברה 

 את זה. היא לא עצובה, אלא משוחררת. 
 צר המלך.כנראה שעזב את הכניסה לח –ויעבר  (יז)

יש כאן מהפך, החל מעכשיו אסתר מחלקת הוראת למרדכי. יש כאן דבר שנקרא נוסחת ציות, בכל רחבי המקרא נמצא  –צוותה 
פסוקים מהסוג הזה. מתי התחיל המהפך? ברגע שהיא סירבה להוראת מרדכי להיכנס אל אחשוורוש, כאן היא התחילה לפתח 

 ה נהיגה אחרים מצידה של אסתר. את האישיות שלה. מכאן ניתן לזהות דפוסי
 

 בקרוב מאוד נראה את המהפך בדמותה של אסתר.

  



 עריכה: דביר חדד         ד"ר חזי כהן                                                                                בס"ד

32 
 

 פרק ה':
 ִכֵסא-ַהֶּמֶלְך ַהְפִניִמית, ֹנַכח ֵבית ַהֶּמֶלְך; ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵשב ַעל-ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי, ַוִּתְלַבש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות, ַוַּתֲעֹמד ַבֲחַצר ֵבית )א(

ָנְשָאה ֵחן, ְבֵעיָניו; ַויֹוֶשט --ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה, ֹעֶמֶדת ֶבָחֵצר-ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶּמֶלְך ֶאת )ב(ַמְלכּותֹו, ְבֵבית ַהַּמְלכּות, ֹנַכח, ֶפַתח ַהָבִית 

ָּלְך ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה; -ַויֹאֶמר ָלּה ַהֶּמֶלְך, ַמה )ג(ַגע ְברֹאש ַהַשְרִביט ַשְרִביט ַהָזָהב ֲאֶשר ְבָידֹו, ַוִּתְקַרב ֶאְסֵּתר, ַוִּת -ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר, ֶאת

-ַהִּמְשֶּתה ֲאֶשר-ָיבֹוא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן ַהיֹום, ֶאל--ַהֶּמֶלְך טֹוב-ַעל-ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר, ִאם )ד(ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוִיָנֵתן ָלְך -ַבָקָשֵתְך ַעד-ּוַמה

 ָעְשָתה ֶאְסֵּתר-ַהִּמְשֶּתה ֲאֶשר-ְדַבר ֶאְסֵּתר; ַוָיבֹא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן, ֶאל-ָהָמן, ַלֲעשֹות ֶאת-ַמֲהרּו ֶאת--ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך )ה( ִשיִתי לֹועָ 

ַוַּתַען ֶאְסֵּתר,  )ז(ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוֵתָעש -ַבָקָשֵתְך ַעד-ְשֵאָלֵתְך ְוִיָנֵתן ָלְך; ּוַמה-ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ְבִמְשֵּתה ַהַיִין, ַמה )ו(

ָיבֹוא --ַבָקָשִתי-ְשֵאָלִתי, ְוַלֲעשֹות ֶאת-ַהֶּמֶלְך טֹוב, ָלֵתת ֶאת-ַעל-ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, ְוִאם-ִאם )ח(ְשֵאָלִתי, ּוַבָקָשִתי   ַוּתֹאַמר:

ַוֵיֵצא ָהָמן ַביֹום ַההּוא, ָשֵמַח ְוטֹוב ֵלב; ְוִכְראֹות ָהָמן  )ט( ַהִּמְשֶּתה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ָלֶהם, ּוָמָחר ֶאֱעֶשה, ִכְדַבר ַהֶּמֶלְך-ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן, ֶאל

ֵביתֹו; ַוִיְשַלח ַוָיֵבא -ַוִיְתַאַפק ָהָמן, ַוָיבֹוא ֶאל ()יָמְרֳדַכי, ֵחָמה -ַוִיָּמֵלא ָהָמן ַעל--ָזע ִמֶּמנּו-ָקם ְולֹא-ָמְרֳדַכי ְבַשַער ַהֶּמֶלְך, ְולֹא-ֶאת
-ֲאֶשר ִגְדלֹו ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ֲאֶשר ִנְשאֹו, ַעל-ְכבֹוד ָעְשרֹו, ְוֹרב ָבָניו; ְוֵאת ָכל-ַוְיַסֵפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת )יא(ֶזֶרש ִאְשּתֹו -ֹאֲהָביו, ְוֶאת-ֶאת

-אֹוִתי; ְוַגם-ָעָשָתה, ִכי ִאם-ַהִּמְשֶּתה ֲאֶשר-ַהֶּמֶלְך ֶאל-ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה ִעם-ַאף לֹא--ַויֹאֶמר, ָהָמן )יב(ַהֶּמֶלְך ַהָשִרים ְוַעְבֵדי 

יֹוֵשב, ְבַשַער ַהֶּמֶלְך --ָמְרֳדַכי ַהְיהּוִדי-ֵעת, ֲאֶשר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת-ְבָכל  ֶזה, ֵאיֶננּו שֶֹוה ִלי:-ְוָכל )יג(ַהֶּמֶלְך -ָלּה, ִעם-ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא

ַהֶּמֶלְך -ִעם-ָמְרֳדַכי ָעָליו, ּובֹא-ֵעץ ָגֹבַּה ֲחִמִשים ַאָּמה, ּוַבֹבֶקר ֱאֹמר ַלֶּמֶלְך ְוִיְתלּו ֶאת-ֹאֲהָביו, ַיֲעשּו-ַוּתֹאֶמר לֹו ֶזֶרש ִאְשּתֹו ְוָכל )יד(
 }ס{  יַטב ַהָדָבר ִלְפֵני ָהָמן, ַוַיַעש ָהֵעץ.ַהִּמְשֶּתה ָשֵמַח; ַויִ -ֶאל

 פירוש ע"פ פסוקים:

 פעמים בפסוק. זו תמונה/סצנה מלאת עוצמה ומלכותיות. 4המילה חוזרת  – מלך (א)
ָוֶחֶסד ְלָפָניו. הוא התגעגע אליה,  ֵחן-ַהָנִשים, ַוִּתָשא-ֶאְסֵּתר ִמָכל-: ַוֶיֱאַהב ַהֶּמֶלְך ֶאת17זה מצלצל את פרק ב' – נשאה חן בעיניו (ב)

 רצה לחזור אליה. אין שום ניכור בניהם.
 לולא הוא היה עושה זאת, אסתר היתה מתה.  –ויושט 

 יום, הוא פתאום לארג' מאוד.  31למרות שהם לא דיברו  –עד חצי המלכות  (ג)
 וורוש. היינו מצפים, בהמשך לפרק ד', שהיא תתחנן לרגלי המלך אחש –אם על המלך טוב  (ד)
 המלך מזדרז, נלהב, למלא את בקשת אסתר. –ויבא המלך והמן  (ה)
 המלך ממשיך להתלהב ומבקש ממנה לדבר על אשר ליבה.  (ו)
מכאן והלאה, אנחנו נניח שאסתר היא דמות חזקה ואסרטיבית וכל מעשה שהיא עושה הוא אסטרטגי מבחינתה  – ותען אסתר (ז)

ודי. נכון לרגע זה, המן ואחשוורוש הם זוג, אסתר מחבלת בקשר הזה, לשם השגת המטרה שעומדת בפניה; הצלחת העם היה
 מנסה לפרום אותו באמצעות הצגתה את הדברים כך. 

אסתר מחכה גם למחר. אנחנו נציע כאן, שאסתר עושה כאן מלאכת מחשבת כדי לגרום לאחשוורוש לחשוב שהמן עושה  –ומחר  (ח)
 דברים נגדו ובוגד בו. לפגוע באמון של המן כלפיו. 

 ההבדל: הפסוקים מפרק ה':
-ַעל-ִאםַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר, 

ְך טֹוב לֶּ ְך --ַהמֶּ לֶּ ָיבֹוא ַהמֶּ
ַהִּמְשֶּתה -ַהיֹום, ֶאל ְוָהָמן
 (4)לֹו ָעִשיִתי -ֲאֶשר

ְך טֹוב-ַעל-ִאםָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך, וְ -ִאם לֶּ , ַהמֶּ
ָיבֹוא --ַבָקָשִתי-ְשֵאָלִתי, ְוַלֲעשֹות ֶאת-ָלֵתת ֶאת

ְך ְוָהָמן לֶּ םַהִּמְשֶּתה ֲאֶשר ֶאֱעֶשה -, ֶאלַהמֶּ , ּוָמָחר ָלהֶּ
 (2ַבר ַהֶּמֶלְך )ֶאֱעֶשה, ִכְד 

( כתוב "לו" 4המהותי ביותר הוא שב)
 ( כתוב "להם". 2וב)

 בפעם הראשונה היא מזמינה רק את 

 מצד אחד, היא רוצה לעורר את המלך ואת זה ע"י 

בהמשך, המלך לא מצליח להירדם. זאת כנראה מאחר והוא באמת מודאג, לא מצליח להבין למה אשתו מזמינה את המן יחד איתו 
 למשתה שהיא מארגנת, יש בזה אלמנט מבהיל. 

 המן מחליף מצבי רוח בקצב מהיר מאוד.  – שמח וטוב לבב (ט)
 שוב, קשה לא להשתלט על רגשותיו. –ויתאפק  (י)
 והרי הם לא יודעים? הוא היה צריך "טיפולי אגו" כנראה. –כבד עושרו  (יא)
 פסיביות מול אסתר האקטיבית. –אני קרוא לה  (יב)
 עצם ישיבתו של מרדכי שם מפריעה לו. עליו לנוע לכבודו של המן, ולא רק לשבת. –יושב  (יג)
 גודל מוגזם שמתאים לאווירת המגילה. –חמישים אמה  (יד)

 ישפילו את מרדכי.  –ויתלו 
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 פרק ו':
ַוִיָּמֵצא ָכתּוב,  )ב( ֵסֶפר ַהִזְכֹרנֹות ִדְבֵרי ַהָיִמים, ַוִיְהיּו ִנְקָרִאים, ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך-ַבַּלְיָלה ַההּוא, ָנְדָדה ְשַנת ַהֶּמֶלְך; ַויֹאֶמר, ְלָהִביא ֶאת )א(

-ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך )ג(ֲאֶשר ִבְקשּו ִלְשֹלַח ָיד, ַבֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש   ִמֹשְמֵרי, ַהַסף:--ִבְגָתָנא ָוֶתֶרש ְשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך-ֲאֶשר ִהִגיד ָמְרֳדַכי ַעל

ִמי ֶבָחֵצר; ְוָהָמן  ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך, )ד( ַנֲעָשה ִעּמֹו, ָדָבר-ֶזה; ַויֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך, ְמָשְרָתיו, לֹא-ַנֲעָשה ְיָקר ּוְגדּוָּלה ְלָמְרֳדַכי, ַעל-ַמה-

ִהֵנה --ַויֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶלְך, ֵאָליו )ה( ֵהִכין לֹו-ָהֵעץ ֲאֶשר-ָמְרֳדַכי ַעל-ַהֶּמֶלְך ַהִחיצֹוָנה, ֵלאֹמר ַלֶּמֶלְך, ִלְתלֹות ֶאת-ָבא, ַלֲחַצר ֵבית

ַּלֲעשֹות ָבִאיש ֲאֶשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹו; ַויֹאֶמר ָהָמן, -, ַויֹאֶמר לֹו ַהֶּמֶלְך, ַמהַוָיבֹוא, ָהָמן )ו(ָהָמן, ֹעֵמד ֶבָחֵצר; ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך, ָיבֹוא 

יאּו ְלבּוש ַמְלכּות, ָיבִ  )ח(ִאיש, ֲאֶשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹו   ַהֶּמֶלְך:-ַויֹאֶמר ָהָמן, ֶאל )ז(ְבִלבֹו, ְלִמי ַיְחֹפץ ַהֶּמֶלְך ַלֲעשֹות ְיָקר, יֹוֵתר ִמֶּמִני 

ִאיש ִמָשֵרי -ַיד-ְוָנתֹון ַהְּלבּוש ְוַהסּוס, ַעל )ט(בֹו ַהֶּמֶלְך; ְוסּוס, ֲאֶשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶלְך, ַוֲאֶשר ִנַּתן ֶכֶתר ַמְלכּות, ְברֹאשֹו -ֲאֶשר ָלַבש
ַהסּוס, ִבְרחֹוב ָהִעיר, ְוָקְראּו ְלָפָניו, ָכָכה ֵיָעֶשה -ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹו; ְוִהְרִכיֻבהּו ַעל ָהִאיש, ֲאֶשר-ַהֶּמֶלְך ַהַפְרְּתִמים, ְוִהְלִבישּו ֶאת

ֵכן ְלָמְרֳדַכי ַהְיהּוִדי, -ַהסּוס ַכֲאֶשר ִדַבְרָּת, ַוֲעֵשה-ַהְּלבּוש ְוֶאת-ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלָהָמן, ַמֵהר ַקח ֶאת )י(ָלִאיש ֲאֶשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹו 

ָמְרֳדָכי; ַוַיְרִכיֵבהּו, -ַהסּוס, ַוַיְלֵבש ֶאת-ַהְּלבּוש ְוֶאת-ַוִיַקח ָהָמן ֶאת )יא(ַּתֵפל ָדָבר, ִמֹכל ֲאֶשר ִדַבְרָּת -ַאל  ַהיֹוֵשב ְבַשַער ַהֶּמֶלְך:

ֵביתֹו, -ַשַער ַהֶּמֶלְך; ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל-ַוָיָשב ָמְרֳדַכי, ֶאל )יב(ֶשה ָלִאיש ֲאֶשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹו ִבְרחֹוב ָהִעיר, ַוִיְקָרא ְלָפָניו, ָכָכה ֵיעָ 

ְוֶזֶרש ִאְשּתֹו, ִאם ִמֶזַרע  ֲאֶשר ָקָרהּו; ַויֹאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו-ֹאֲהָביו, ֵאת, ָכל-ַוְיַסֵפר ָהָמן ְלֶזֶרש ִאְשּתֹו, ּוְלָכל )יג(ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאש 

עֹוָדם ְמַדְבִרים ִעּמֹו, ְוָסִריֵסי ַהֶּמֶלְך ִהִגיעּו;  )יד(ָנפֹול ִּתפֹול, ְלָפָניו -ִכי--תּוַכל לֹו-ַהְיהּוִדים ָמְרֳדַכי ֲאֶשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹפל ְלָפָניו לֹא
 .ָעְשָתה ֶאְסֵּתר-ֶשרַהִּמְשֶּתה אֲ -ָהָמן, ֶאל-ַוַיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת

 פירוש ע"פ פסוקים:

 יש שתי אפשרויות לקרוא את הסיפור.  – נדדה שנת המלך (א)
 יש כל כך הרבה צירופי מקרים, שזוהי ידו של אלוהים מתערבת בצורה סמויה. .1
נדידת שנת המלך נגרמת מכך שאסתר גורמת לו לחשוד בהמן, והוא לא מצליח להירדם. או מבין שעליו להראות לאסתר  .2

 שמי שתומך בו זוכה לשכר, ולכן מיד מצ'פר את מרדכי. 
 ההתייחסות בפסוק היא למעשיו של מרדכי בנוגע לבגתן ותרש בפרק ב'. (ב)
 דכי מעשיו הללו. אחשוורוש רוצה לפאר ולשבח את מר – יקר וגדולה (ג)
 המלך מחפש להתייעץ עם האנשים שבחצרו, ובד"כ אלו שומרים ויועצים שלו. –? מי בחצר (ד)

 למה שהמן יעמוד בחצר המלך באמצע הלילה? –הנה המן עמד בחצר 
 המן כשר הבטחון מעדיף לדבר עם המלך בשעות הלילה מטעמים בטחוניים. .1
המן מגיע באמצע הלילה כדי להיות הראשון לדבר עם המלך בבוקר. הוא כ"כ מתרגש מהעץ שהוא הכין להמן שהוא לא  .2

 מצליח להירדם. 
 המשרתים שהכי קרובים אליו. אלו שהציעו לו על אסתר, אלו שמציעים לדוד על אבישג השונמית, וכד'. – נערי המלך (ה)
 , מאחר והקורא יודע שמדובר במרדכי ואילו המן בטוח שזהו הוא עצמו.הפסוק הזה מעצים את האירוניה –יותר ממני  (ו)
ט. המן לא מנסה לארגן מרידה, אלא בגלל האגו שלו הוא רוצה להיות מלך -פעמים בפסוקים ז 7המילה מלך מוזכרת  -..מלך (ז)

זה מחזק את העובדה שהמן  ליום אחד. הוא רוצה להיות לבוש בבגדיו, לרכב על הסוס שלו, והשרים יכבדו אותו כמו מלך ממש.
 לא מתעצבן רק על מרדכי כשהוא לא משתחווה לו, אלא על כל העם. הוא רודף כבוד בצורה מוגזמת.

המן נועד להיות מראה של התכונה הזו שיש בכל אחד מאיתנו, של האהבה העצמית. אצל אדם היא מוגזמת. בעל המגילה קורא 
 ומדים. לנו לעשות חשבון נפש ולבדוק איפה אנחנו ע

 המן ממשיך להשתמש במילה מלך. (ח)
 גם כאן. (ט)
יש כאן תחושה חזקה מאוד של מהפך והשפלה של המן. הוא בא כדי לקבל אישור לתלות את מרדכי, והוא  – ועשה כן למרדכי (י)

 יוצא מכאן בצו המלך לפאר אותו מול כל המדינה. הסצנה מדגישה שוב ושוב את האירוניה הגדולה שבעניין. 
אוריית הקונספירציה, שטוענת שאסתר גורמת לאחשוורוש לחשוב שהמן מנסה למרוד במלכות ע"י בגידה איתה, אם נצעד בתי

 אחשוורוש משפיל את המן כי הוא כבר לא בטוח או מאמין בו.
 המן מבצע בדיוק את אשר ציווה אותו אחשוורוש, בדיוק את אשר הוא הציע.  (יא)
 -לצער. הוא מצטער מאוד ונדחף. בפרק ג' פס' ט"ו "הרצים יצאו דחופים" זה לא רק ביטוי למישהו שמת אלא ביטוי - אבל (יב)

 ממהרים. כלומר המן ממהר הביתה כדי שלא יראו אותו, הוא מתבייש במה שקרה
 :14-11יש להשוות את ההתייעצות של המן עם זרש אישתו ואוהביו לפרק ה'  –ויספר  (יג)

-ְכבֹוד ָעְשרֹו, ְוֹרב ָבָניו; ְוֵאת ָכל-ַוְיַסֵפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת )יא(ֶזֶרש ִאְשּתֹו -ֹאֲהָביו, ְוֶאת-ְשַלח ַוָיֵבא ֶאתֵביתֹו; ַויִ -ַוִיְתַאַפק ָהָמן, ַוָיבֹוא ֶאל

ַהִּמְשֶּתה -ַהֶּמֶלְך ֶאל-ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה ִעםֵהִביָאה -ַאף לֹא--ַויֹאֶמר, ָהָמן )יב(ַהָשִרים ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך -ֲאֶשר ִגְדלֹו ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ֲאֶשר ִנְשאֹו, ַעל

ֵעץ ָגֹבַּה ֲחִמִשים -ֹאֲהָביו, ַיֲעשּו-ַוּתֹאֶמר לֹו ֶזֶרש ִאְשּתֹו ְוָכל ...)יד(ַהֶּמֶלְך -ָלּה, ִעם-ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא-אֹוִתי; ְוַגם-ָעָשָתה, ִכי ִאם-ֲאֶשר
  ַהִּמְשֶּתה ָשֵמַח; ַוִייַטב ַהָדָבר ִלְפֵני ָהָמן, ַוַיַעש ָהֵעץ.-ַהֶּמֶלְך ֶאל-ִעם-ָמְרֳדַכי ָעָליו, ּובֹא-ְוִיְתלּו ֶאתַאָּמה, ּוַבֹבֶקר ֱאֹמר ַלֶּמֶלְך 

קל לראות את ההבדלים, כאשר הראשי הוא שפרק ה' הם עוזרים לו, ואילו כאן, בו' הוא מתבשר גם על ידי אוהביו שנגמר לו, 
 הלך עליו:

 בעמוד הבא( )טבלה
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  רע.ההזמנה מכובדת, ואילו הטיימינג  –סריסי המלך הגיעו  (יד)
 המן מבולבל ולא מרוכז. הוא לא הספיק להתארגן ומנהלים אותו. הנואשות הזו, היא שהורגת אותו בסופו של דבר.  –ויבהלו 

הפרק לכאורה מיותר, אך הוא קריטי כדי להראות את החולשה של המן, ולכן כשאסתר תצביע עליו המלך יקבל את זה בלי לחשוב 
 תיאוריית הקונספירציה שאסתר מנהלת כדי להפיל את המן. פעמיים. ההסבר הזה יהיה סביר לפי

אפשר גם לראות את הפרק כידו הסמויה של אלוהים במגילה, המן הגיע עם תכנית א' ויצא עם תכנית ג'. יש כאן שתי מערכות לפי הרב 
תי התוכניות, שכן המן גזר מרדכי ברויאר, המערכה הכללית והאישית, של היהודים ושונאיהם והמן ומרדכי. יש קשר גדול בין ש

ששונאיהם של היהודים יהרגו אותם מאחר ומרדכי לא השתחווה לו, וכאן אלוהים התערב, הזיז את השחקנים, כך שהפתרון של הבעיה 
 האישית של המן ומרדכי כבר הגיע. 

 

  

 פרק ו' פרק ה'
 האהובים של המן כבר בבית אוהביו מזומנים ע"י המן
 זרש יותר מרכזית, מופיעה ראשונה, מבשרת לו על נפילתו זרש מגיעה אחרי אוהביו

 המן חלש, מבויש. המן חזק, מתכנן להרוג את מרדכי
 חכמיו -כשאומרים דברים קשים  אוהביו -כשמפרגנים קוראים לחבריו 

 הרי הם כבר יודעים שהוא יהודי?! –פסוק י"ג רווי בשורש נ.פ.ל.  פרגון גדול, ועצה להגדיל ולעזור להמן. 
לפי מרגליות, הנפילה הזו היתה יכולה להיות מינורית, אך אם המלך 

 בחר להאדיר את מרדכי, פגה משמעות הפור.
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 פרק ז':
ְשֵאָלֵתְך ֶאְסֵּתר -ַמה--ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ַגם ַביֹום ַהֵשִני, ְבִמְשֵּתה ַהַיִין )ב(ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה -ַוָיבֹא ַהֶּמֶלְך ְוָהָמן, ִלְשּתֹות ִעם )א(

-ֶניָך ַהֶּמֶלְך, ְוִאםָמָצאִתי ֵחן ְבֵעי-ִאם--ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה, ַוּתֹאַמר )ג(ֲחִצי ַהַּמְלכּות, ְוֵתָעש -ַבָקָשֵתְך ַעד-ַהַּמְלָכה, ְוִתָנֵתן ָלְך; ּוַמה

ִכי ִנְמַכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי, ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד; ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְשָפחֹות  )ד(ִלי ַנְפִשי ִבְשֵאָלִתי, ְוַעִּמי ְבַבָקָשִתי -ִּתָנֶתן  ַהֶּמֶלְך טֹוב:-ַעל

-ִמי הּוא ֶזה ְוֵאי  ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ַויֹאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה: )ה( }ס{  שֶֹוה, ְבֵנֶזק ַהֶּמֶלְך. ִכי ֵאין ַהָצר--ִנְמַכְרנּו, ֶהֱחַרְשִּתי

 ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָכהִאיש ַצר ְואֹוֵיב, ָהָמן ָהָרע ַהֶזה; ְוָהָמן ִנְבַעת, --ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר )ו( ְמָלאֹו ִלבֹו ַלֲעשֹות ֵכן-ֶזה הּוא, ֲאֶשר

ָכְלָתה ֵאָליו -ִכי ָרָאה, ִכי--ַנְפשֹו ֵמֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה-ִגַנת, ַהִביָתן; ְוָהָמן ָעַמד, ְלַבֵקש ַעל-ְוַהֶּמֶלְך ָקם ַבֲחָמתֹו, ִמִּמְשֵּתה ַהַיִין, ֶאל )ז(

ַהִּמָטה ֲאֶשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה, ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך, ֲהַגם -ֵבית ִמְשֵּתה ַהַיִין, ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל-ַנת ַהִביָתן ֶאלְוַהֶּמֶלְך ָשב ִמגִ  )ח( ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶּמֶלְך

ַהָסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ַגם -ד ִמןַויֹאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאחָ  )ט( ַהַּמְלָכה ִעִּמי ַבָבִית; ַהָדָבר, ָיָצא ִמִפי ַהֶּמֶלְך, ּוְפֵני ָהָמן, ָחפּו-ִלְכבֹוש ֶאת
ָגֹבַּה, ֲחִמִשים ַאָּמה; ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך, ְּתֻלהּו ָעָליו --ַהֶּמֶלְך ֹעֵמד ְבֵבית ָהָמן-טֹוב ַעל-ָעָשה ָהָמן ְלָמְרֳדַכי ֲאֶשר ִדֶבר-ָהֵעץ ֲאֶשר-ִהֵנה

                                                                                      ִכין ְלָמְרֳדָכי; ַוֲחַמת ַהֶּמֶלְך, ָשָכָכה. }ס{.  הֵ -ָהֵעץ, ֲאֶשר-ָהָמן, ַעל-ַוִיְתלּו, ֶאת )י(

 פירוש ע"פ פסוקים:

 המשתה השני של המלכה אסתר.  – ויבא (א)
 יש לקרוא את הפסוק בצורה לחוצה, המלך לא נינוח.  –גם ביום השני  (ב)
אסתר מתחילה מעצמה ומרחיבה אל עמה. היא עושה זאת כי מה שישכנע את אחשוורוש לבטל את הגזירה זה  – עמי..לי נפשי (ג)

 לא אידיאולוגיה או רחמנות, אלא שזה העם של אישתו. 
 מילא, אם היינו נמכרים להיות עבדים שלך, זה היה בסדר גמור. אבל להרוג? לא מתאים  –ואילו לעבדים  (ד)
 איך אחשוורוש לא יודע מי חתם? הרי הוא עצמו עשה את זה! –ה ואי זה הוא מי הוא ז (ה)

 הוא מיתמם. .1
 הוא כל הזמן במשתאות ולא זוכר! .2

 אפשר לראות בפרק ג', שהמן אפילו לא ציין איזה עם הוא רוצה להשמיד. 
היא מרשיעה עכשיו את המן. אחרי שהיא יצרה תמונה של בגידה עם המן, היא חושפת את הקלפים. היא  – המן הרע הזה (ו)

 פסיכולוגי, וכעת היא יכולה לבקש ממנו את אשר היא רוצה. -הביאה את אחשוורוש למצב של חוסר איזון נפשי
 אחשוורוש יוצא להירגע בחוץ. – קם בחמתו (ז)

 ומתחנן לאסתר שתציל אותו. שתרחם עליו. המן קם  –והמן עמד לבקש על נפשו 
המספר נכנס לעיני אחשוורוש, ואחשוורוש כאן מבין שהמן רוצה לכבוש את ה"אישה אשר עימו". כאן  –נפל על המטה  (ח)

 אחשוורוש מזדעזע ופני המן חפים. 
 הגיע ברגע הנכון בזמן הנכון, והציע הצעה שתפתור את הבעיה מהיסוד. – חרבונה (ט)
 המילים האלה נועדו כדי להדגיש את האירוניה שבפסוק. –כי אשר הכין למרד (י)

 זה לא הסוף של המגילה, הכיף רק מתחיל האיום הוסר, אחשוורוש פרק את הכעס, ונרגע.  –וחמת המלך שככה 
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 פרק ח':
-ִכי--ֹצֵרר היהודיים )ַהְיהּוִדים(; ּוָמְרֳדַכי, ָבא ִלְפֵני ַהֶּמֶלְךֵבית ָהָמן, -ַביֹום ַההּוא, ָנַתן ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה, ֶאת  )א(

ֵבית -ָמְרֳדַכי, ַעל-ַטַבְעּתֹו, ֲאֶשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן, ַוִיְּתָנּה, ְלָמְרֳדָכי; ַוָּתֶשם ֶאְסֵּתר ֶאת-ַוָיַסר ַהֶּמֶלְך ֶאת )ב( ָלּה-ִהִגיָדה ֶאְסֵּתר, ַמה הּוא

ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי, ְוֵאת -לֹו, ְלַהֲעִביר ֶאת-ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר, ַוְּתַדֵבר ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ַוִּתֹפל, ִלְפֵני ַרְגָליו; ַוֵּתְבְך ַוִּתְתַחֶנן )ג({}ס  ָהָמן.

ַוּתֹאֶמר  )ה( ָזָהב; ַוָּתָקם ֶאְסֵּתר, ַוַּתֲעֹמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְךַויֹוֶשט ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר, ֵאת ַשְרִבט הַ  )ד(ַהְיהּוִדים -ַמֲחַשְבּתֹו, ֲאֶשר ָחַשב ַעל
ַהְסָפִרים, ַמֲחֶשֶבת ָהָמן -ִיָכֵתב ְלָהִשיב ֶאת--ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו, ְוָכֵשר ַהָדָבר ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ְוטֹוָבה ֲאִני, ְבֵעיָניו-ַהֶּמֶלְך טֹוב ְוִאם-ַעל-ִאם
ִיְמָצא -ִכי ֵאיָכָכה אּוַכל, ְוָרִאיִתי, ָבָרָעה, ֲאֶשר )ו(ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך -ַהְיהּוִדים, ֲאֶשר ְבָכל-ָהֲאָגִגי, ֲאֶשר ָכַתב ְלַאֵבד ֶאת ַהְּמָדָתא-ֶבן

-ִהֵנה ֵבית  ֲאַחְשֵוֹרש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה, ּוְלָמְרֳדַכי ַהְיהּוִדי:ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך  )ז( }ס{  ַעִּמי; ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי, ְבָאְבַדן מֹוַלְדִּתי.-ֶאת
ַהְיהּוִדים ַכטֹוב ְבֵעיֵניֶכם, -ְוַאֶּתם ִכְתבּו ַעל )ח(ָשַלח ָידֹו, ביהודיים )ַבְיהּוִדים( -ַעל ֲאֶשר--ָהֵעץ-ָהָמן ָנַתִּתי ְלֶאְסֵּתר, ְוֹאתֹו ָּתלּו ַעל

-ַוִיָקְראּו ֹסְפֵרי )ט( ֵאין ְלָהִשיב--ַהֶּמֶלְך, ְוַנְחּתֹום ְבַטַבַעת ַהֶּמֶלְך-ִנְכָּתב ְבֵשם-ְכָתב ֲאֶשר-ִכי  ֶלְך, ְוִחְתמּו, ְבַטַבַעת ַהֶּמֶלְך:ְבֵשם ַהּמֶ 
ַהְיהּוִדים ְוֶאל -ִצָּוה ָמְרֳדַכי ֶאל-ֲאֶשר-ם בֹו, ַוִיָכֵתב ְכָכלֹחֶדש ִסיָון, ִבְשלֹוָשה ְוֶעְשִרי-ַהִהיא ַבֹחֶדש ַהְשִליִשי הּוא-ַהֶּמֶלְך ָבֵעת

כּוש ֶשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִכְלֹשנֹו; -ְוַהַפחֹות ְוָשֵרי ַהְּמִדינֹות ֲאֶשר ֵמֹהדּו ְוַעד-ָהֲאַחְשַדְרְפִנים

ִסים ַוִיְכֹּתב, ְבֵשם ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵוֹרש, ַוַיְחֹּתם, ְבַטַבַעת ַהֶּמֶלְך; ַוִיְשַלח ְסָפִרים ְבַיד ָהָרִצים ַבסּו )י(ִכְכָתָבם, ְוִכְלשֹוָנם --ַהְיהּוִדים-ֶאלוְ 

ְלַהְשִמיד --ַנְפָשם-ָוִעיר, ְלִהָקֵהל ְוַלֲעֹמד ַעל-ִעיר-ֶּמֶלְך ַלְיהּוִדים ֲאֶשר ְבָכלֲאֶשר ָנַתן הַ  )יא( ְבֵני, ָהַרָּמִכים--ֹרְכֵבי ָהֶרֶכש, ָהֲאַחְשְּתָרִנים

--שְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹו-ְביֹום ֶאָחד, ְבָכל )יב( ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהָצִרים ֹאָתם, ַטף ְוָנִשים; ּוְשָלָלם, ָלבֹוז-ָכל-ְוַלֲהֹרג ּוְלַאֵבד ֶאת

ָהַעִּמים; ְוִלְהיֹות -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ָגלּוי, ְלָכל-ַפְתֶשֶגן ַהְכָתב, ְלִהָנֵתן ָדת ְבָכל )יג(ֹחֶדש ֲאָדר -ָעָשר, הּוא-ִבְשלֹוָשה ָעָשר ְלֹחֶדש ְשֵנים

ָהָרִצים ֹרְכֵבי ָהֶרֶכש, ָהֲאַחְשְּתָרִנים, ָיְצאּו ְמֹבָהִלים  )יד( םהיהודיים )ַהְיהּוִדים( עתודים )ֲעִתיִדים( ַליֹום ַהֶזה, ְלִהָנֵקם ֵמֹאְיֵביהֶ 

ּוָמְרֳדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ִבְלבּוש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור, ַוֲעֶטֶרת  )טו( }ס{  ּוְדחּוִפים, ִבְדַבר ַהֶּמֶלְך; ְוַהָדת ִנְּתָנה, ְבשּוַשן ַהִביָרה.

ְמִדיָנה -ּוְבָכל )יז(ַלְיהּוִדים, ָהְיָתה אֹוָרה ְוִשְמָחה, ְוָשֹשן, ִויָקר  )טז( דֹוָלה, ְוַתְכִריְך בּוץ ְוַאְרָגָמן; ְוָהִעיר שּוָשן, ָצֲהָלה ְוָשֵמָחהָזָהב גְ 
ָששֹון ַלְיהּוִדים, ִמְשֶּתה ְויֹום טֹוב; ְוַרִבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ, ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו ַמִגיַע, ִשְמָחה וְ -ִעיר ָוִעיר, ְמקֹום ֲאֶשר ְדַבר-ּוְמִדיָנה ּוְבָכל

  .ַהְיהּוִדים, ֲעֵליֶהם-ָנַפל ַפַחד-ִכי--ִמְתַיֲהִדים

 פירוש ע"פ פסוקים:

למה אחשוורוש נותן לה את זה? בימי קדם, מפקיעים רכוש של מורדים במלכות. לתלוש את בית המן  – נתן..את בית המן (א)
 ולהעבירו לאסתר זה מעשה טוטאלי של ביטולו בעולם, מעביר אותו לידי יריבו.

 לראשונה, אסתר מספרת על הקשר שלה למרדכי. –כי הגידה אסתר 
 של המלך, הוא מחליף את המן. מהלך זה מביע אמון והערכה.  2ספר העברת הטבעת הופכת את מרדכי למ –ויסר המלך  (ב)

יונתן גרוסמן, בספרו "אסתר: מגילת סתרים", מציע שבית המן הוא גם משרדו של המן.  –ותשם אסתר את מרדכי על בית המן 
 כנראה שהיו שם מסמכים לגבי השמדת היהודים, שמות ורשימות, וכך ידעו במי להילחם. 

התמונה עוד לא שלמה. אסתר מתחננת שיבטלו את הגזירה. הצלחנו להעביר את זה שיזם אותה ורצה להוציא אותה  –ותבך  (ג)
לפועל, אבל הגזירה עוד קיימת! אסתר מפעילה את כל הכלים, מדברת, נופלת על רגליו, בוכה, מתחננת, הפסוק ממש מדגיש 

 זאת.
 ת, וזה בפרק ה'. יש מקום אחר במגילה שבו מדובר על התחננו –ותתחנן 

 כבר בפעם שעברה שהוא הושיט לה שרביט הוא נענה לבקשתה, גם פה הוא יעשה זאת. –שרביט הזהב  (ד)
לשונות בקשה "אם על המלך טוב" , "אם מצאתי חן בעיני" , "אם כשר הדבר בעיני המלך"  4אסתר משתמשת ב –וכשר הדבר  (ה)

 ו"טובה אני בעיניו". 
 שה , התחינה שלה.זו היא הבק –להשיב את הספרים 

מנהג אשכנז הוא לקרוא פסוק זה במנגינת איכה. יש פחד גדול על המצב של ישראל, ואסתר מנסה להשיב את הגזרה.  –איככה  (ו)
 )איככה מילה זהה כמעט לאיכה(

מציג זה לא לחלוטין מדויק. אחשוורוש הרג את המן כי הוא רצה להרוג את מרדכי , וכאן הוא  –על אשר שלח ידו ביהודים  (ז)
 את עצמו באור אחר. 

מה שנעשה אין  –אחרי כל הפרגון מצידו של אחשוורוש, הוא מסביר שאין מה לעשות  –ונחתום בטבעת המלך אין להשיב  (ח)
 להשיב. הוא מסביר שאין איך לברוח מהחוק שהוצע, אבל בהמשך נראה שהם יוציאו חוק נוסף. 

 ג'. חודשים מאז הטלת הפור בפרק 3,4עברו בערך  –סיוון  (ט)
 סוסים מהירים מאוד. –רכבי הרכש 

 
 נבצע השוואה בין הגזירה בג' לח', ונראה שיש כאן ונהפוכו: (י)

 )הטבלה בעמוד הבא(
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 בגדים צבעוניים, כמו בפרק א', שמראים כמה עשיר ומלכותי הוא היה. בימי קדם, רק המלך היה לבוש בצבעוני.  - תכלת וחור.. (טו)
 היום נהוג בבתי כנסת שהחזן שר את הפסוק הזה. –אורה ושמחה  (טז)
 למה משתה? כי ככה עושים שמחה וחגיגה בתרבות הפרסית. –משתה ויום טוב  (יז)

נהיים יהודים. עד סוף בית ראשון היו הרבה שבטים, ברגע שממלכת ישראל קרסה ונעלמה צמח מונח חדש  –מתייהדים 
)יהודים( כי מי שנשאר היה משבט יהודה. לכן אפשר לומר "איש יהודי היה בשושן הבירה" ולמרות זאת "איש ימיני". הצירוף 

 התגיירו.  "כי נפל פחד היהודים עליהם" מקשה על הפירוש שהם
המילה "מתייהדים" זה בצורת התפעל, ויש בה מימד של פעולה חוזרת. יש בו פעולה חיצונית, הצגה. יהונדב החבר של אמנון 

 ר לו "התחל", תעשה את עצמך חולה.אומ
 רבים, חוקרים רבים, מציעים שמתייהדים זה אנשים שעושים את עצמם יהודים כי היהודים נהיו החזקים בממלכה. 

  

 פרק ח' פרק ג',ד' הערות
המלך מסיר 
אחריות מלאה 
 ומעביר אליהם.

ת )י( ְך אֶּ לֶּ , ֵמַעל ַטַבְעּתֹו-ַוָיַסר ַהמֶּ
-ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי-ֶבןָידֹו; ַוִיְּתָנּה, ְלָהָמן 

 ֹצֵרר ַהְיהּוִדים -
 

ת )ב( ְך אֶּ לֶּ , ֲאֶשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן, ַוִיְּתָנּה, ַטַבְעּתֹו-ַוָיַסר ַהמֶּ
   ֵבית ָהָמן.-ָמְרֳדַכי, ַעל-ְלָמְרֳדָכי; ַוָּתֶשם ֶאְסֵּתר ֶאת

 

המלך מסביר 
את מוחלטות 

 הנתינה

ן, ַהֶכֶסף ָנתּון ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלָהמָ  )יא(
 ָלְך; ְוָהָעם, ַלֲעשֹות בֹו ַכטֹוב ְבֵעיֶניָך 

ַהְיהּוִדים ַכטֹוב ְבֵעיֵניֶכם, ְבֵשם ַהֶּמֶלְך, -ְוַאֶּתם ִכְתבּו ַעל )ח(
ַהֶּמֶלְך, -ִנְכָּתב ְבֵשם-ְכָתב ֲאֶשר-ִכי  ְוִחְתמּו, ְבַטַבַעת ַהֶּמֶלְך:

  ֵאין ְלָהִשיב--ְוַנְחּתֹום ְבַטַבַעת ַהֶּמֶלְך
יש כאן העצמה 
בח'. מדגישים 
את העוצמה של 

אחשוורוש. 
החתימה 
והכתיבה 
 מודגשת.

ְך )יב( לֶּ י ַהמֶּ ַבֹחֶדש  ַוִיָקְראו ֹסְפרֵּ
ָהִראשֹון, ִבְשלֹוָשה ָעָשר יֹום בֹו, 

ל ִצָּוה ָהָמן -ֲאֶשר-ַוִיָכֵתב ְכָכל אֶּ
י ל-ֲאַחְׁשַדְרְפנֵּ ְך ְואֶּ לֶּ ֲאֶשר  ַהַפחֹות-ַהמֶּ

ַעם ָוָעם, ָשֵרי -ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוֶאל-ַעל
ְמִדיָנה וְמִדיָנה ִכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם 

  :ִכְלׁשֹונֹו
ְחָּתם , ִנְכָּתבְבֵשם ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵוֹרש  ְונֶּ

ְך  לֶּ  ְבַטַבַעת ַהמֶּ

י )ט( ְך-ַוִיָקְראו ֹסְפרֵּ לֶּ -ַהִהיא ַבֹחֶדש ַהְשִליִשי הּוא-ָבֵעת ַהמֶּ
ִצָּוה -ֲאֶשר-ֶעְשִרים בֹו, ַוִיָכֵתב ְכָכלֹחֶדש ִסיָון, ִבְשלֹוָשה וְ 

ל ָהֲאַחְׁשַדְרְפִניםַהְיהּוִדים -ָמְרֳדַכי ֶאל ְוָשֵרי  ְוַהַפחֹות-ְואֶּ
כּוש ֶשַבע ְוֶעְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה, -ַהְּמִדינֹות ֲאֶשר ֵמֹהדּו ְוַעד

--ַהְיהּוִדים-; ְוֶאלנֹוְמִדיָנה וְמִדיָנה ִכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִכְלׁשֹ 
, ְבֵשם ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵוֹרש, ַוִיְכֹּתב )י(ִכְכָתָבם, ְוִכְלשֹוָנם 

ְך לֶּ ; ַוִיְשַלח ְסָפִרים ְבַיד ָהָרִצים ַבסּוִסים ַוַיְחֹּתם, ְבַטַבַעת ַהמֶּ
  ְבֵני, ָהַרָּמִכים--ֹרְכֵבי ָהֶרֶכש, ָהֲאַחְשְּתָרִנים

ה אותה גזיר
כמעט בדיוק, 
אך מופנת כלפי 

 אחרים.

-ְוִנְשלֹוַח ְסָפִרים ְבַיד ָהָרִצים, ֶאל )יג(
ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג --ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך-ָכל

ד -ַהְיהּוִדים ִמַנַער ְוַעד-ָכל-ֶאת וְלַאבֵּ
 ְביֹום ֶאָחד,  ַטף ְוָנִׁשיםָזֵקן 

ָוִעיר, ְלִהָקֵהל -ִעיר-ֲאֶשר ָנַתן ַהֶּמֶלְך ַלְיהּוִדים ֲאֶשר ְבָכל )יא(
ד--ַנְפָשם-ְוַלֲעֹמד ַעל ֵחיל ַעם -ָכל-ֶאת ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהֹרג וְלַאבֵּ

 ; ּוְשָלָלם, ָלבֹוז, ַטף ְוָנִׁשיםּוְמִדיָנה ַהָצִרים ֹאָתם
   

אותו היום 
 בדיוק.

ים)יג(...ִבְׁשלֹוָׁשה ָעשָ  ׁש ְׁשנֵּ -ר ְלֹחדֶּ
ׁש ֲאָדר-ָעָשר הוא  ; ּוְשָלָלם, ָלבֹוזֹחדֶּ

ִבְׁשלֹוָׁשה --ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש-ְביֹום ֶאָחד, ְבָכל )יב(
ים ׁש ְׁשנֵּ ׁש ֲאָדר-ָעָשר, הוא-ָעָשר ְלֹחדֶּ  ֹחדֶּ

ן ָדת ְבָכל )יד( ניסוח זהה  ן ַהְכָתב, ְלִהָנתֵּ גֶּ -ַפְתׁשֶּ
--ָהַעִמים-ִדיָנה וְמִדיָנה, ָגלוי, ְלָכלְמ 

ה   ִלְהיֹות ֲעִתִדים, ַליֹום ַהזֶּ

ן ָדת ְבָכל )יג( ן ַהְכָתב, ְלִהָנתֵּ גֶּ ְמִדיָנה וְמִדיָנה, ָגלוי, -ַפְתׁשֶּ
עתודים היהודיים )ַהְיהּוִדים(  ָהַעִמים; ְוִלְהיֹות-ְלָכל

ה   ְלִהָנֵקם ֵמֹאְיֵביֶהם, )ֲעִתיִדים( ַליֹום ַהזֶּ

הגזירה השנייה 
היא הרבה יותר 

 דחופה.

ִבְדַבר , ָהָרִצים ָיְצאו ְדחוִפים )טו(
ְך, ְוַהָדת ִנְּתָנה, ְבׁשוַׁשן ַהִביָרה לֶּ  ; ַהמֶּ

ׁש, ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים, ָיְצאו ְמֹבָהִלים )יד( כֶּ י ָהרֶּ  ָהָרִצים ֹרְכבֵּ
ְך; ְוַהָדת ִנְּתָנה, ְבׁשוַׁשן ַהִביָרה. לֶּ   }ס{  וְדחוִפים, ִבְדַבר ַהמֶּ

  , ָצֲהָלה ְוָשֵמָחהְוָהִעיר ׁשוָׁשן )טו(...  .ָנבֹוָכה ְוָהִעיר ׁשוָׁשן )טו(... ונהפוכו
ונהפוכו 

מבחינת הלבוש 
 של מרדכי

ּוָמְרֳדַכי,  ַאַחר ַהְדָבִרים האלה )א(
ֲאֶשר ַנֲעָשה, ַוִיְקַרע -ָכל-ָיַדע ֶאת

 ; ַוִיְלַבש ַשק ָוֵאֶפרְבָגָדיו, -ָמְרֳדַכי ֶאת

ִבְלבּוש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור, ּוָמְרֳדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך,  )טו(
 ;ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְגדֹוָלה, ְוַתְכִריְך בּוץ ְוַאְרָגָמן

 ַלְיהּוִדים, ָהְיָתה אֹוָרה ְוִשְמָחה, ְוָשֹשן, ִויָקר )טז(  
הגזירה זהה, 
אך התגובה של 
היהודים שונה 

 דרסטית

ר , ְמִדיָנה וְמִדיָנה-וְבָכל )ג( ְמקֹום ֲאׁשֶּ
ְך ְוָדתֹו ַמִגיעַ -ְדַבר לֶּ ֵאֶבל ָגדֹול --ַהמֶּ

ַלְיהּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵפד; ַשק 
 ָוֵאֶפר, יַֻצע ָלַרִבים

ר -ְמִדיָנה וְמִדיָנה וְבָכל-וְבָכל )יז( ִעיר ָוִעיר, ְמקֹום ֲאׁשֶּ
ְך ְוָדתֹו ַמִגיעַ -ְדַבר לֶּ ִשְמָחה ְוָששֹון ַלְיהּוִדים, ִמְשֶּתה , ַהמֶּ

-ָנַפל ַפַחד-ִכי--; ְוַרִבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ, ִמְתַיֲהִדיםְויֹום טֹוב
 .ים, ֲעֵליֶהםַהְיהּוִד 
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 פרק ט':
 ַביֹום, ֲאֶשר ִשְברּו ֹאְיֵבי  ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו, ְלֵהָעשֹות:-ֹחֶדש ֲאָדר, ִבְשלֹוָשה ָעָשר יֹום בֹו, ֲאֶשר ִהִגיַע ְדַבר-ּוִבְשֵנים ָעָשר ֹחֶדש הּוא  )א(

ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך -ִנְקֲהלּו ַהְיהּוִדים ְבָעֵריֶהם, ְבָכל )ב( ַהְיהּוִדים ִלְשלֹוט ָבֶהם, ְוַנֲהפֹוְך הּוא, ֲאֶשר ִיְשְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהָּמה ְבֹשְנֵאיֶהם

ָשֵרי ַהְּמִדינֹות -ְוָכל )ג( ָהַעִּמים-ָכל-ָנַפל ַפְחָדם ַעל-יָעַמד ִלְפֵניֶהם, כִ -ֲאַחְשֵורֹוש, ִלְשֹלַח ָיד, ִבְמַבְקֵשי ָרָעָתם; ְוִאיש לֹא

ָגדֹול ָמְרֳדַכי -ִכי )ד( ָמְרֳדַכי, ֲעֵליֶהם-ָנַפל ַפַחד-ִכי  ַהְיהּוִדים:-ְמַנְשִאים, ֶאת--ְוָהֲאַחְשַדְרְפִנים ְוַהַפחֹות, ְוֹעֵשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶשר ַלֶּמֶלְך

ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן; -ֹאְיֵביֶהם, ַמַכת-ַוַיכּו ַהְיהּוִדים ְבָכל )ה(ָהִאיש ָמְרֳדַכי, הֹוֵלְך ְוָגדֹול -ִכי  ַהְּמִדינֹות:-ֶלְך, ְוָשְמעֹו הֹוֵלְך ְבָכלְבֵבית ַהּמֶ 

}ר{   ְוֵאת )ז( }ס{  }ר{ ִאיש.  ֲחֵמש ֵמאֹות,--ַאֵבדּוְבשּוַשן ַהִביָרה, ָהְרגּו ַהְיהּוִדים וְ  )ו( ַוַיֲעשּו ְבֹשְנֵאיֶהם, ִכְרצֹוָנם

}ר{   ְוֵאת  }ס{  }ר{ ֲאַדְלָיא,  ְוֵאת  }ס{  }ר{ פֹוָרָתא  ְוֵאת )ח(  }ס{  }ר{ ַאְסָפָתא.  ְוֵאת  }ס{  }ר{ ַדְלפֹון,  ְוֵאת  }ס{  ַפְרַשְנָדָתא

)י(   }ס{  }ר{ ַוְיָזָתא.  ְוֵאת  }ס{  }ר{ ֲאִריַדי  ְוֵאת  }ס{  }ר{ ֲאִריַסי,  ְוֵאת  ס{}  }ר{ ַפְרַמְשָּתא  ְוֵאת )ט(  }ס{  ֲאִריָדָתא.

ן ַביֹום ַההּוא, ָבא ִמְסַפר ַהֲהרּוִגים ְבשּושַ  )יא( ָיָדם-לֹא ָשְלחּו, ֶאת--ָהָרגּו; ּוַבִבָזה--ַהְּמָדָתא, ֹצֵרר ַהְיהּוִדים-}ר{ ְבֵני ָהָמן ֶבן  ֲעֶשֶרת
-ֶרת ְבֵניַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה, ְבשּוַשן ַהִביָרה ָהְרגּו ַהְיהּוִדים ְוַאֵבד ֲחֵמש ֵמאֹות ִאיש ְוֵאת ֲעשֶ  )יב( ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך--ַהִביָרה

--ַהֶּמֶלְך טֹוב-ַעל-ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר, ִאם )יג( ַבָקָשֵתְך עֹוד ְוֵתָעש-ְך, ּוַמהְשֵאָלֵתְך ְוִיָנֵתן לָ -ִבְשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך, ֶמה ָעשּו; ּוַמה--ָהָמן

ַוִּתָנֵתן  ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֵהָעשֹות ֵכן, )יד( ָהֵעץ-ָהָמן, ִיְתלּו ַעל-ָמָחר ַלְיהּוִדים ֲאֶשר ְבשּוָשן, ַלֲעשֹות ְכָדת ַהיֹום; ְוֵאת ֲעֶשֶרת ְבֵני-ִיָנֵתן ַגם

ְבשּוָשן, ַגם ְביֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלֹחֶדש ֲאָדר, ַוַיַהְרגּו -ַוִיָקֲהלּו היהודיים )ַהְיהּוִדים( ֲאֶשר )טו(ָהָמן, ָּתלּו -ָדת ְבשּוָשן; ְוֵאת ֲעֶשֶרת ְבֵני

ַנְפָשם, ְונֹוַח -ּוְשָאר ַהְיהּוִדים ֲאֶשר ִבְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ִנְקֲהלּו ְוָעֹמד ַעל )טז( ָדםיָ -לֹא ָשְלחּו, ֶאת--ְבשּוָשן, ְשֹלש ֵמאֹות ִאיש; ּוַבִבָזה

ְונֹוַח, ְשלֹוָשה ָעָשר, ְלֹחֶדש ֲאָדר; -ְביֹום )יז( ָיָדם-לֹא ָשְלחּו, ֶאת--ֵמֹאְיֵביֶהם, ְוָהרֹוג ְבֹשְנֵאיֶהם, ֲחִמָשה ְוִשְבִעים ָאֶלף; ּוַבִבָזה

ְבשּוָשן, ִנְקֲהלּו ִבְשלֹוָשה ָעָשר בֹו, ּוְבַאְרָבָעה -והיהודיים )ְוַהְיהּוִדים( ֲאֶשר )יח( ְבַאְרָבָעה ָעָשר בֹו, ְוָעֹשה ֹאתֹו, יֹום ִמְשֶּתה ְוִשְמָחה

-ֵכן ַהְיהּוִדים הפרוזים )ַהְפָרִזים(, ַהֹיְשִבים ְבָעֵרי ַהְפָרזֹות-ַעל )יט( ֶּתה ְוִשְמָחהָעָשר, בֹו; ְונֹוַח, ַבֲחִמָשה ָעָשר בֹו, ְוָעֹשה ֹאתֹו, יֹום ִמְש 

ְדָבִרים הַ -ַוִיְכֹּתב ָמְרֳדַכי, ֶאת )כ( ֹעִשים ֵאת יֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלֹחֶדש ֲאָדר, ִשְמָחה ּוִמְשֶּתה ְויֹום טֹוב; ּוִמְשֹלַח ָמנֹות, ִאיש ְלֵרֵעהּו-

ִלְהיֹות --ְלַקֵים, ֲעֵליֶהם )כא( ַהְקרֹוִבים, ְוָהְרחֹוִקים--ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש-ַהְיהּוִדים, ֲאֶשר ְבָכל-ָכל-ָהֵאֶּלה; ַוִיְשַלח ְסָפִרים ֶאל

ָנחּו ָבֶהם ַהְיהּוִדים -ַכָיִמים, ֲאֶשר )כב( ָשָנה, ְוָשָנה-ְבָכל  בֹו:ֲחִמָשה ָעָשר -ֹעִשים ֵאת יֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלֹחֶדש ֲאָדר, ְוֵאת יֹום
ה ְוִשְמָחה, ּוִמְשֹלַח ָמנֹות ִאיש ֵמֹאְיֵביֶהם, ְוַהֹחֶדש ֲאֶשר ֶנְהַפְך ָלֶהם ִמָיגֹון ְלִשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב; ַלֲעשֹות אֹוָתם, ְיֵמי ִמְשֶּת 

ַהְּמָדָתא -ִכי ָהָמן ֶבן )כד( ָכַתב ָמְרֳדַכי, ֲאֵליֶהם-ֵהֵחּלּו, ַלֲעשֹות; ְוֵאת ֲאֶשר-ְוִקֵבל, ַהְיהּוִדים, ֵאת ֲאֶשר )כג( ַמָּתנֹות ָלֶאְבֹיִניםְלֵרֵעהּו, ּו

ּוְבֹבָאּה, ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ָאַמר  )כה( ָרל, ְלֻהָּמם ּוְלַאְבָדםַהְיהּוִדים, ְלַאְבָדם; ְוִהִפל פּור הּוא ַהגֹו-ָחַשב ַעל--ַהְיהּוִדים-ָהֲאָגִגי, ֹצֵרר ָכל

ֵכן ָקְראּו ַלָיִמים ָהֵאֶּלה -ַעל )כו( ָהֵעץ-ָבָניו, ַעל-רֹאשֹו; ְוָתלּו ֹאתֹו ְוֶאת-ַהְיהּוִדים ַעל-ָחַשב ַעל-ַהֵסֶפר, ָישּוב ַמֲחַשְבּתֹו ָהָרָעה ֲאֶשר-ִעם

ִקְימּו וקבל )ְוִקְבלּו( ַהְיהּוִדים  )כז( ָכָכה, ּוָמה ִהִגיַע ֲאֵליֶהם-ָראּו ַעל-ִדְבֵרי ָהִאֶגֶרת ַהזֹאת; ּוָמה-ָכל-ֵכן, ַעל-ַעל--ַהפּורֵשם -פּוִרים, ַעל
 ָשָנה, ְוָשָנה-ְבָכל  ים ָהֵאֶּלה, ִכְכָתָבם ְוִכְזַמָנם:ִלְהיֹות ֹעִשים ֵאת ְשֵני ַהָיִמ --ַהִנְלִוים ֲעֵליֶהם, ְולֹא ַיֲעבֹור-ַזְרָעם ְוַעל ָכל-ֲעֵליֶהם ְוַעל

דֹור ָודֹור, ִמְשָפָחה ּוִמְשָפָחה, ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, ְוִעיר ָוִעיר; ִויֵמי ַהפּוִרים ָהֵאֶּלה, לֹא ַיַעְברּו -ְוַהָיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָכִרים ְוַנֲעִשים ְבָכל )כח(

-ָכל-ֶאת--ֲאִביַחִיל, ּוָמְרֳדַכי ַהְיהּוִדי-ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה ַבת )כט(  }ס{  ָיסּוף ִמַזְרָעם.-ִדים, ְוִזְכָרם, לֹאִמּתֹוְך ַהְיהּו

ַמְלכּות, --ְוֶעְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנהֶשַבע -ַהְיהּוִדים, ֶאל-ָכל-ַוִיְשַלח ְסָפִרים ֶאל )ל( ַהֵשִנית—ְלַקֵים, ֵאת ִאֶגֶרת ַהֻפִרים ַהזֹאת  ֹּתֶקף:

ְיֵמי ַהֻפִרים ָהֵאֶּלה ִבְזַמֵניֶהם, ַכֲאֶשר ִקַים ֲעֵליֶהם ָמְרֳדַכי ַהְיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר ַהַּמְלָכה, -ְלַקֵים ֶאת )לא( ִדְבֵרי ָשלֹום, ֶוֱאֶמת  ֲאַחְשֵורֹוש:

                                                                                    }ס{   ִקַים, ִדְבֵרי ַהֻפִרים ָהֵאֶּלה; ְוִנְכָּתב, ַבֵסֶפר.--ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר )לב( ִדְבֵרי ַהצֹומֹות, ְוַזֲעָקָתם  ְרָעם:זַ -ַנְפָשם, ְוַעל-ְוַכֲאֶשר ִקְימּו ַעל

 פירוש ע"פ פסוקים:

 חוקיו של המלך. – דתו (א)
 ~ סיברו ~ סברו, רצו, תכננו. -שברו 
 מילה מיותרת, שנועדה להעצים את הגדולה והכח של היהודים. –המה 

בפסוק א' הם נקראים שונאיהם, וכאן מבקשי רעתם. המגילה מבקשת להצדיק את המעשה, ולכן היא מתנסחת  –מבקשי רעתם  (ב)
 ותם. בלשון שאומרת שהם לא סתם פוגעים באנשים, אלא באלה ששונאים א

 .1יש להשוות את הפסוק הזה ואת הבא לפסוק מפרק ג' (ג)
ִכְסאֹו, -ַוְיַנְשֵאהּו; ַוָיֶשם, ֶאת--ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי-ָהָמן ֶבן-ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה, ִגַדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ֶאת -גדול מרדכי בבית המלך  (ד)

 ונהפוכו" כאן מורגש היטב. מול כך שהמן הוא המרכזי והגדול, כאן מרדכי תפס את תפקידו. ַהָשִרים ֲאֶשר ִאּתֹו. ה"-ֵמַעל, ָכל
 מה המשמעות של הביטוי? הניסוח קצת מוזר במיקום שלו. –כרצונם  (ה)
 כאן מתחיל הדיווח על תוצאות המלחמה. –חמש מאות איש  (ו)
 בני המן.. (ז)
 בני המן.. (ח)
 בני המן.. (ט)
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 ּוְשָלָלם, ָלבֹוז" , ובכל זאת הם לא עשו את זה. ראינו ש" 11למרות שבפרק ח' – בבזה לא שלחו ידם (י)
 המלך מתעדכן במצב המלחמה שהוא איפשר ליהודים לנהל.  –בא מספר ההרוגים  (יא)
 אחשוורוש שואל את אסתר מה קורה, מה נשאר, ומה היא עוד צריכה. –מה שאלתך  (יב)
 באופן מלא וסופי את המערכה. אסתר אומרת שהיא רוצה להכריע –ינתן גם מחר  (יג)
 שוב, התאפשר החוק שנותן ליהודים לגיטמציה להרוג. –ותנתן דת  (יד)
 יש כאן פחות אנשים, זו רק עיר, וזה הגיוני. –שלוש מאות איש  (טו)

 בהתאם למה שהם עשו גם מקודם, למרות שהיה מותר להם אחרת. –ובבזה לא שלחו את ידם 
שית שהמגילה מזכירה את זה. לכאורה, יש כאן נכונות מצד בעל המגילה להסביר זו הפעם השלי –ובבזה לא שלחו את ידם  (טז)

ולהדגיש שהיהודים לא נלחמו כדי לנצח, אלא כדי להגן על עצמם. יש כאן נכונות לציין את זה כדי להגיד משהו מהותני = אין 
 כאן היבט כלכלי למלחמה, אלא שזה נעשה בשם ה'. 

כתוב שמרדכי קשור לקיש, וזהו גם שמו של אביו של  5המלחמה בעמלק שמוזכרת ברקע. בפרק ב' כאן המקום להרחיב את הדיון, על
כתוב שהמן הוא צאצא אגגי, ואנחנו יודעים כבר שאגג הוא מלך עמלק. עכשיו נלך למקורות שונים בתנ"ך, ונביט בעמלק  1שאול. בג'

 בתורה )שמות( ובנביאים )שמואל א'(:

 ם הם שבטים בדואים שגרים במדברות, והם הפיראטים של המדבר. רק נציין ראשית, שהעמלקי -
 שמות י"ז: .0

 ָלנּו ֲאָנִשים, ְוֵצא ִהָּלֵחם ַבֲעָמֵלק; ָמָחר, ָאֹנִכי ִנָצב-ְיהֹוֻשַע ְבַחר-ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל )ט( ִיְשָרֵאל, ִבְרִפיִדם-ַוָיבֹא, ֲעָמֵלק; ַוִיָּלֶחם ִעם )ח(

ְלִהָּלֵחם, ַבֲעָמֵלק; ּוֹמֶשה ַאֲהֹרן ְוחּור, ָעלּו רֹאש --לֹו ֹמֶשה-ַוַיַעש ְיהֹוֻשַע, ַכֲאֶשר ָאַמר )י( רֹאש ַהִגְבָעה, ּוַמֵטה ָהֱאֹלִהים, ְבָיִדי-ַעל

ֶאֶבן ַוָיִשימּו -ִויֵדי ֹמֶשה ְכֵבִדים, ַוִיְקחּו )יב( ִניַח ָידֹו, ְוָגַבר ֲעָמֵלקְוָגַבר ִיְשָרֵאל; ְוַכֲאֶשר יָ --ְוָהָיה, ַכֲאֶשר ָיִרים ֹמֶשה ָידֹו )יא( ַהִגְבָעה

ֲעָמֵלק -ֶאת ַוַיֲחֹלש ְיהֹוֻשעַ  )יג( בֹא ַהָשֶמש-ַתְחָּתיו ַוֵיֶשב ָעֶליָה; ְוַאֲהֹרן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו, ִמֶזה ֶאָחד ּוִמֶזה ֶאָחד, ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה, ַעד
 }פ{  ָחֶרב.-ַעּמֹו, ְלִפי-ְוֶאת

ַוִיֶבן )טו(  ֵזֶכר ֲעָמֵלק, ִמַּתַחת ַהָשָמִים-ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת-ִכי  ֹמֶשה, ְכֹתב זֹאת ִזָכרֹון ַבֵסֶפר, ְוִשים, ְבָאְזֵני ְיהֹוֻשַע:-ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל )יד(
 }פ{  ִמֹדר, ֹדר.--ֵכס ָיּה, ִמְלָחָמה ַליהָוה, ַבֲעָמֵלק-ָיד ַעל-ַויֹאֶמר, ִכי)טז(  ְיהָוה ִנִסיֹמֶשה, ִמְזֵבַח; ַוִיְקָרא ְשמֹו, 

 יש כאן הרבה שאלות, למה בכזו מוחלטות? כנראה, שבגלל שהם היו העם הראשון והם אלו ששברו את הרתיעה מלהיאבק בעם ישראל. 

 דברים כ"ה: .0.0
ְוַאָּתה, ָעֵיף --ַהֶנֱחָשִלים ַאֲחֶריָך-ֲאֶשר ָקְרָך ַבֶדֶרְך, ַוְיַזֵנב ְבָך ָכל)יח(  ה ְלָך ֲעָמֵלק, ַבֶדֶרְך, ְבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִיםָעשָ -ָזכֹור, ֵאת ֲאֶשר)יז( 

--ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְשָּתּה-ָאֶרץ ֲאֶשר ְיהָוהֹאְיֶביָך ִמָסִביב, בָ -ְוָהָיה ְבָהִניַח ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָך ִמָכל )יט( ְוָיֵגַע; ְולֹא ָיֵרא, ֱאֹלִהים
 }פ{  ֵזֶכר ֲעָמֵלק, ִמַּתַחת ַהָשָמִים; לֹא, ִּתְשָכח.-ִּתְמֶחה ֶאת

הוא הנאבק בעמלק באופן טוטאלי, ולא  עם ישראלהעמלק תקפו את הנחשלים מאחור. בנוסף, כאן  –כאן אנחנו מגלים פרט חדש 
 אלוהים. 

 מ"א ט"ו:ש .3
ֹכה ָאַמר,  )ב(}ס{  ִיְשָרֵאל; ְוַעָּתה ְשַמע, ְלקֹול ִדְבֵרי ְיהָוה.-ַעּמֹו ַעל-ָשאּול, ֹאִתי ָשַלח ְיהָוה ִלְמָשֳחָך ְלֶמֶלְך, ַעל-ַויֹאֶמר ְשמּוֵאל, ֶאל )א(

ֲעָמֵלק, -ַעָּתה ֵלְך ְוִהִכיָתה ֶאת)ג(  ם לֹו ַבֶדֶרְך, ַבֲעֹלתֹו ִמִּמְצָרִיםשָ -ֲאֶשר--ָעָשה ֲעָמֵלק ְלִיְשָרֵאל-ְיהָוה ְצָבאֹות, ָפַקְדִּתי, ֵאת ֲאֶשר

ַוַיְך  )ז(... .ֲחמֹור-ֶשה, ִמָגָמל ְוַעד-יֹוֵנק, ִמשֹור ְוַעד-ִאָשה, ֵמֹעֵלל ְוַעד-לֹו, ְולֹא ַתְחֹמל, ָעָליו; ְוֵהַמָּתה ֵמִאיש ַעד-ֲאֶשר-ָכל-ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת

 ָחֶרב-ָהָעם, ֶהֱחִרים ְלִפי-ָכל-ֲעָמֵלק, ָחי; ְוֶאת-ֲאַגג ֶמֶלְך-ַוִיְתֹפש ֶאת )ח(ְפֵני ִמְצָרִים -ֲעָמֵלק, ֵמֲחִויָלה בֹוֲאָך שּור, ֲאֶשר ַעל-ָשאּול, ֶאת

ַהְּמָלאָכה -ַהטֹוב, ְולֹא ָאבּו, ַהֲחִריָמם; ְוָכל-ָכל-ַהָכִרים ְוַעל-ְוַעלֵמיַטב ַהצֹאן ְוַהָבָקר ְוַהִּמְשִנים -ֲאָגג, ְוַעל-ַוַיְחֹמל ָשאּול ְוָהָעם ַעל )ט(

   .ְנִמְבָזה ְוָנֵמס, ֹאָתּה ֶהֱחִרימּו

הם לא מבצעים את הצו כמו שצריך. לא באופן הטוטאלי הראוי. ברובד היותר עמוק, אפשר לראות שהם חיסלו רק את עיר העמלקים 
הצו דורש. בנוסף, הוא משאיר חלק מהשלל שלהם, ואפילו את המלך. הוא לא ממלא את הצו של אלוהים, כמו ש –ולא את כל העמלקים 

ועל כן הוא נענש וממש על זה לוקחים ממנו את המלוכה. המגילה, במובן הזה, היא השלמה או סגירת המעגל ששאול פתח. במגילה שלנו, 
ִהַגַעְּת ַלַּמְלכּות". מרדכי אומר לה שלא תהיה קטנה, להבדיל משאול. אפשר לראות בסיפור  ְלֵעת ָכזֹאת,-ִאם--ּוִמי יֹוֵדעַ כתוב כך: " 14בד'

ָקֹטן ַאָּתה ְבֵעיֶניָך, רֹאש ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ָאָּתה; ַוִיְמָשֲחָך -ֲהלֹוא ִאם--"ַויֹאֶמר ְשמּוֵאל: 17עם שאול, שהוא אומר לו דבר דומה בשמ"א ט"ו 
 " כאן, במגילת אסתר, המערכה הזו ששאול פתח נסגרת רק כאן. .ִיְשָרֵאל-ַעל ְיהָוה ְלֶמֶלְך,

 מדובר כאן בחגיגה ספונטנית, ונשים לב להדרגתיות של קיבוע החג בתפיסה. –ונוח  (יז)
 באופן דומה, "משתה ושמחה".  –ונוח  (יח)
, ומשלוח מנות איש אל רעהו. משלוח שמחה ומשתה זה נוסח הפוך לי"ח וי"ז,  ויש כאן הוספה גם של יום טוב – שמחה ומשתה (יט)

 מנות אלו הם דברי מזון של ממש, ולא רק חטיפים. 
 בנחמיה פרק ח' קל לראות ש:

-ַאל--ֵהיֶכםהּוא ַליהָוה ֱאֹל-ָהָעם, ַהיֹום ָקֹדש-ָהָעם ְלָכל-ַויֹאֶמר ְנֶחְמָיה הּוא ַהִּתְרָשָתא ְוֶעְזָרא ַהֹכֵהן ַהֹסֵפר ְוַהְלִוִים ַהְּמִביִנים ֶאת )ט(
ַויֹאֶמר ָלֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַמְשַמִנים ּוְשתּו ַמְמַתִקים, ְוִשְלחּו  )י(ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה -ָהָעם, ְכָשְמָעם ֶאת-ִכי בֹוִכים ָכל  ִּתְבכּו:-ִּתְתַאְבלּו, ְוַאל

 ֶחְדַות ְיהָוה ִהיא ָמֻעְזֶכם-ָעֵצבּו, ִכיּתֵ -ָקדֹוש ַהיֹום, ַלֲאֹדֵנינּו; ְוַאל-ִכי--ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו
וזה היה נפוץ מאוד בימים ההם. זה לא מצווה ייחודית לפורים, אבל רק שם זה נשמר, ולכן זה מצווה של החג היום. יש מילה 

 נוספת "יום טוב". נביט בשמואל א' פרק כ"ה:
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 יֹום טֹוב, ָבנּו-ַעל-ִכי--ָעִרים ֵחן ְבֵעיֶניָךְנָעֶריָך ְוַיִגידּו ָלְך, ְוִיְמְצאּו ַהנְ -ְשַאל ֶאת )ח(
אי אפשר להגיד שהיום שבו דוד בא לנבל הוא יום טוב כמו של היום )=חג(, כי נבל היה עסוק בגזיזת כבשיו. מדובר ביום שהוא 

 פשוט טוב. 
 מרדכי מוסיף ומחוקק את חג הפורים.  – אגרת מרדכי (כ)
 .annually –בכל שנה ושנה  (כא)
הוספת פרט נוסף. האם מדובר בהרבה או בהוספה? האם מרדכי הוסיף מנהג? או שמא הרחיב על אשר היה  – לאביוניםמתנות  (כב)

 נהוג?
 היהודים כבר קיימו זאת, ורק עכשיו קיבלו זאת כטקסט מכונן ועליון בפולחן.  – החלו לעשות (כג)
 יש כאן הצגה מחדש של דברי המגילה. –כי המן  (כד)
 רקים הקודמים...כמו שכבר קראנו בפ –ותלו  (כה)
 נימוק לשם החג. –פורים  (כו)
 כמו החוקים של אחשוורוש, שאסור לבטל אותם. רק שאת של אחשוורוש כן ביטלו. –ולא יעבר  (כז)
 הדגשה מאוד גדולה על האוניברסליות.  –דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר  (כח)
 . ממה שפגשנו בתחילת המגילה תטיבית, וזהו מהפך באישיואסתר נהיית לאק –ותכתוב אסתר  (כט)

 חוקרים רבים סוברים שהפסוקים הללו התווספו מאוחר יותר. 
 שולחים ומחוקקים את החג החדש הנ"ל בפעם האחרונה, בצורתה המאוחרת ביותר.  – וישלח   (ל)
)כמו שקיימתם  המשפט הזה מבקש לחייב את היהודים לקיים את ימי הפורים כמו שמרדכי ואסתר ציוו - דברי הצומות וזעקתם (לא)

 צומות וזעקה(. איפה הם קיימו? אפשר שהאיגרת של  אסתר רומזת לתחילת פרק ד' או סופו:
כמו שבכיתם וצעקתם וצמתם בזמן שהגזירה התפרסמה, כך תשמחו כשהגזירה התבטלה. פסיכולוגית זה  :1-3ד'   .1

 ממש לא מובן מאליו. 
עליכם את הצום שקבעתי כך תקבלו עליכם גם את החג  כמו שקיבלתם -אסתר מתייחסת לצום שהיא קבעה :12ד'  .2

 שאני קובעת. פירוש יותר פורמליסטי.
כמו שאתם  -הכוונה לצומות לזכר חורבן בית המקדש, נפילת החומה בירושלים וכו'. אסתר לפי הפירוש הזה אומרת .3

פשת תקדים כדי לומר מקיימים את הצומות כך צריך גם לציין ת החג ולשמוח שעם ישראל ניצל. אסתר בעצם מח
שיש אפשרות להתחייב למשהו חדש. צומות מצד אחד, שמחה מצד שני. יש חיבור מאוד חזק בין שמחה ועצב ובערב 

 פורים אמורים לצום ולהגיע לקריאת המגילה אחרי צום. 
מרגיש צורך  מקבל גושפנקה מוחלטת. לאורך כל הספר כותבים בספרים, מתעדים היסטורית. אולי המחבר – ונכתב בספר (לב)

 להוכיח שסיפורו אמיתי?
 

אין הרבה כתובים מתקופת בית ראשון ושני בישראל. בקומרן, מדבר יהודה נמצאות מערות שם נמצאו תעודות מבית שני.  -
כתות יהודיות שפרשו מירושלים ועברו לגור מעמדות דתיות בספר. מצאו כתבים לכל ספרי הקודש חוץ ממגילת אסתר . חלמון 

שון המגילה כלומר הכירו את המגילה. כמו כן לוח השנה של קומראן )חוקר( טוען שיש מכתבים מקומרן בהם משתמשים בל
 שונה משלנו ושם פורים תמיד יוצא על שבת לכן לא חוגגים פורים. הם הכירו את פורים אבל הם לא חגגו. 

 

 פרק י':
ַמֲעֵשה ָתְקפֹו, ּוְגבּוָרתֹו, ּוָפָרַשת ְגֻדַּלת ָמְרֳדַכי, ֲאֶשר ִגְדלֹו -ְוָכל )ב( ָהָאֶרץ, ְוִאֵיי ַהָים-ַוָיֶשם ַהֶּמֶלְך אחשרש )ֲאַחְשֵוֹרש( ַמס ַעל )א(

ִכי ָמְרֳדַכי ַהְיהּוִדי, ִמְשֶנה ַלֶּמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ְוָגדֹול  )ג( ֵסֶפר ִדְבֵרי ַהָיִמים, ְלַמְלֵכי, ָמַדי ּוָפָרס-ֵהם ְכתּוִבים, ַעל-ֲהלֹוא--ַהֶּמֶלְך
 }ש{                                                                                  ַזְרעֹו.-ֹדֵרש טֹוב ְלַעּמֹו, ְוֹדֵבר ָשלֹום ְלָכל--ְיהּוִדים, ְוָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיולַ 

              

 פירוש ע"פ פסוקים:

 בתחילת המגילה ראינו מלך חזק מאוד, והנה חזרנו לתדמית הזו של אחשוורוש.  – מס על הארץ (א)
לא מוזכרים כלל וכלל בפרק א'. כנראה שממלכתו של אחשוורוש התרחבה. ז"א המשטר של אחשוורוש הוא מאוד  –איי הים 

, ובני אדם מנהלים אותה בתוך  חזק ועמיד כלפי חוץ, ובתוך תוכו הוא מתפורר והולל. ממש בובת מריונטה שמנהלת את העולם
 ד' אמותיה. 

 שוב האובססיביות הזו עם התיעוד ההיסטורי. –כתובים  (ב)
 מדגישים את היותו יהודי, הוא חלק מעם ודואג לאותו עם.  – היהודי (ג)

 מרדכי קיבל את משרתו של המן )ונהפוכו!(  –משנה למלך 
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 הרחבות
  ונספחים
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 ? בתנ"ךהאם המגילה צריכה להיכלל 
 במסכת מגילה, דף ז' עמוד א' כתוב כך:

אמר רב יהודה אמר שמואל: "אסתר אינה מטמאה את הידים" למימרא דסבר שמואל אסתר לאו ברוח  הקודש נאמרה והאמר שמואל אסתר ברוח הקודש 
 נאמרה לקרות ולא נאמרה ליכתוב. מיתיבי. -נאמרה 

 יר השירים".רבי מאיר אומר: "קהלת אינו מטמא את הידים ומחלוקת בש

 ר' יוסי אומר: "שיר השירים מטמא את הידים, ומחלוקת בקהלת".

 (".6]...[ תניא ר' אליעזר אומר: "אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר: ויאמר המן בלבו )אסתר, ו'

 ("51ר' עקיבא אומר: "אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל רואיה )אסתר, ב'

 ("22ויודע הדבר למרדכי )אסתר, ב' "אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמרר"מ אומר: 

 ("51ובבזה לא שלחו את ידם )אסתר, ט' רבי יוסי בן דורמסקית אומר: "אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר

אחד את השני ראשית, יש כאן דיון לגבי מקומה של מגילת אסתר. לא ברור אם היא צריכה בכלל להיכלל בתנ"ך או לא, ומנסים לשכנע 
 שמדובר ברוח הקודש. יש כאן וויכוח, בתקופת חז"ל, לגבי מה הוא ספר התנ"ך ויש גישות שונות לגבי זמן חתימתו:

 גישת המקדימים טוענים, שהתנ"ך נחתם במאה השנייה לפני הספירה. 

 גישת המאחרים טוענים, למאה השלישית אחרי הספירה. שתי מדרשים במסכת מגילה:

שמואל בר יהודה: "שלחה להם אסתר לחכמים 'קבעוני לדורות!' ". שלחו לה: "קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות:. שלחה להם: "כבר כתובה אמר רב 
 אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס". 

 ]...[ שלחה להם אסתר לחכמים: "כתבוני לדורות!".

ש לנו כבר תנ"ך חתום. תורה נביאים כתובים, ואין מקום לסיפור עמלק נוסף. י–שלחו לה: "הלא כתבתי לך שלישים שלישים ולא רבעים" 
 עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה. נמשיך ונקרא:

 שני סיפורים, מדרשים, בהם אסתר מתעקשת שיכללו את המגילה שלה בתנ"ך. 

 הכירוביניהם. טלמון, חוקר, הוכיח שהם אכן במגילות קומראן גילינו שאין פורים ביומן של קומראן, וגם כי אין להם את מגילת אסתר 
 את המגילה. הם משתמשים במטבעות לשון שקיימים אך ורק במגילת אסתר.

ראינו שתי גישות, של הכתות וזו הרווחת. אפשר לראות איזה מהם ניצחה, ע"י כך שאנחנו היום חוגגים את הפורים ומכירים במגילה 
 כחלק מהקאנון התנכ"י. 

 ד את הקושי, ולהבין למה כ"כ קשה לקבל את המגילה:עכשיו ננסה לחד

 אופייה החילוני של המגילה: .1
 ראשית, שם ה' לא נזכר בה בכלל. -

המגילה לא מזכירה את אלוהים, זה די חריג בתנ"ך, וגם שיר השירים כזה. וגם עליו יש וויכוח. ספר תנ"ך בלי לדבר על אלוהים?! 
מוזר הדבר. זה אולי לא חלק מהתנ"ך. המגילה מתעקשת באופן מכוון לא לדבר על אלוהים. היא מוסיפה את המילים צום 

"רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר", ועוד מקומות רבים. המגילה מתעקשת וזעקה, ולא מזכירים את המילה אלוהים. 
שלא להגיד את שם ה'. לכן המדרשים מוסיפים את אלוהים בסיפור. למשל: כשהמן ביקש את נפשו על מיטתה של אסתר, חז"ל 

 מוסיפים שמלאך דחף אותו. חרבונא לפי המדרש היה מלאך. 
 תמונת המשתאות והפריצות. -

זה לא מתאים לתנ"ך.  -גילה שכל היום שותים בה יין, שכל היום עסוקים בהופעות, כוסות מעודנות, דר וסוחרת, עמודי ששיש מ
 מתוכן מופיעים במגילת אסתר.  21פעמים בכל התנ"ך כולו שמוזכרת המילה משתה,  41גוייטין מראה, שמתוך 

 אין במגילה הנהגות דתיות. -
ל ויוסף, אין קיום מצוות בצורה פעילה של אסתר ומרדכי. יש אווירה של התבוללות והוללות. עד אמצע מגילת אסתר, מול דניא

 )שמות הגיבורים, כשרות, וכו'(
 סגנונה הפרסי של המגילה. .2
 פרטים רבים: -

 פרטי פרטים של חיצוניות, משתאות, הוללות )שוב..(. איך חוגגים את פורים? במשתה, נוסח פרסי. 
 והמקדש מן המגילה:היעדרם של ארץ ישראל  .3
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אין כאן שום זיקה לא"י והמקדש. העיר החשובה היא שושן, ולא ירושלים. את החג המיוחד ליהודי שושן הפכו חז"ל לחג של  -
 יהודי ירושלים. 

 , אבל שלושת אלה יחד מרכיבים את הבעייתיות הגדולה במגילה. 3הטיעון כאן הוא קומולטיבי. אין בעיה אמתית בסיבה 

 נה על הרצף המקראי:המגילה אי .4
 גם אם נסיר אותה מהתנ"ך, נוכל עדיין להבין את הסדר של והרצף המקראי. -

ראשית אפשר לציין, שהחילוניות המוגזמת של המגילה נועדה לממש אמירה דתית כלשהי. יש לנו בתנ"ך שני סוגים של אלוהים: אלוהים 
לא גלוי. הוא האלוהים של מגילת אסתר. מדובר במסר דתי מאוד חשוב, ה –הניסי, העושה, המבצע ואילו האלוהים של מאחורי הכלאים 

המגילה אומרת לנו, שאלוהים נמצא מאחורי הכלאים. כל צירופי המקרים האלה, הם ערך רוחני, יד ההשגחה העליונה. התנ"ך חפץ 
 במסר מסוג כזה, כי הוא טוען שתם עידן הניסים, ומתחיל עידן המציאות הנורמטיבית. 

ה הזו יש תפקיד מרכזי לאחשוורוש. המן הרשע, מרדכי הצדיק, ואילו אחשוורוש הוא הטמבל. הוא מריונטה, ולא דמות רעה או בקריא
טובה. יש כאן אמירה מאוד משמעותית על האדם בכלל בעולם: המגילה לוקחת את האדם החזק ביותר ומציגה אותה כמריונטה, כבובה. 

כח בעולם, אלא הודות  באמתהוא המוביל את כל אחד מאתנו והמנהל את מעשינו. אין לאדם אלוהים הוא השולט בכל אחד מאתנו, 
 לה'.

 יש זיקה רבה לסיפורי התנ"ך, נביט בהקבלה אחת ממלכים א', א':

ֲעָבָדיו, ְיַבְקשּו ַלאֹדִני ַהֶּמֶלְך ַנֲעָרה ְבתּוָלה, ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ַויֹאְמרּו לֹו  )ב( ְוַהֶּמֶלְך ָדִוד ָזֵקן, ָבא ַבָיִמים; ַוְיַכֻסהּו, ַבְבָגִדים, ְולֹא ִיַחם, לֹו )א(

, ַוָיִבאּו ֹאָתּה, ֲאִביַשג ַהשּוַנִּמית-ַוְיַבְקשּו ַנֲעָרה ָיָפה, ְבֹכל ְגבּול ִיְשָרֵאל; ַוִיְמְצאּו, ֶאת )ג( לֹו ֹסֶכֶנת; ְוָשְכָבה ְבֵחיֶקָך, ְוַחם ַלאֹדִני ַהֶּמֶלְך-ּוְתִהי

 ַהֶּמֶלְך ָדִוד ]...[-ְלִכי ּוֹבִאי ֶאל )יג(ֶשַבע ]...[ -ַבת-ַויֹאֶמר ָנָתן, ֶאל )יא(ְמֹאד...ְוַהֶּמֶלְך לֹא ְיָדָעּה ]...[ -ְוַהַנֲעָרה, ָיָפה ַעד )ד( ַלֶּמֶלְך

זה מה שמיוחד במגילה. יש משהו במציאות הזו שחייבים החלק השלישי, הוא: הגאולה שבגלות. גלות היא חלק מהסיפור של עם ישראל, ו
להתכונן אליה. כשנכנסים למכונית, צריך לדעת איפה הבלם. זה לא חוכמה לספר רק את עלילות ישראל בארצם שלהם, אלא אם נפרט 

 ולכן זה כלול בתנ"ך.  –גם את הנעשה בגולה )אסתר, יוסף, דניאל( ונראה שגם שם הם התנהגו כראוי אז נקבל תמונה ברורה יותר 

ואנחנו נקרא ציטוט של רב האי גאון. הוא אומר את הדבר הבא: "דאמר רב  –אוצר הגאונים )ציטוטים של הגאונים השונים משו"תים( 
יהודה אמר שמואל אסתר אינה מטמאת את הידיים )מסכת מגילה( וששאלתם אם אמת דרב שמואל דאסתר אינה מטמאת את הידיים. 

 צריכה לן? אלא שכל ישראל חשבין ליה, כתבי הקודש. "למאי הלכתא 

שנה אחר כך תוהים אם אסתר קדושה או לא. הרב האי גאון מסביר שהסיבה שמגילת אסתר היא חלק מהתנ"ך  1111יש פה אנשים ש
שזה זה, אז זה לא  רק בגלל שעם ישראל הכריע זאת. הרב האי גאון אומר, שיש דברים שגם אם הרבנים החליטו, אם הציבור לא הכריע

 זה. היום, פורים הוא חלק מלוח השנה והמגילה אכן קודשה. 

 לסיכום: שלושת ההצדקות למגילת אסתר הם:

 מינימליות הכח האנושי. .א
 זיקה רבה לתנ"ך. .ב
 חשיבות לספר גלותי. .ג

 :לאסתרהקבלה בין יוסף 
מדברת על כך שיש אחריות ליחיד על ה"אחרים". שתיהם ישנה הקבלה רבה בין מגילת אסתר לסיפור רות וסיפור יוסף. ההקבלה הזו 

 עמדו מול תפקיד 'היסטורי', ואצל יוסף זה בא בישירות ואילו אצל אסתר היה קונפליקט ובסופו של דבר דמיון.

בעוד  כוון שני של המחקר מדבר על הקשר של זהות יהודית. הוא יוצר הבחנה בין אסתר ויוסף ואחיו. יוסף תמיד אומר שהוא עברי.
שיוסף מצהיר שהוא זר, שהוא לא חלק מהמשחק הזה, אסתר ומרדכי לוקחים שמות נוכריים ולא התחילו במקום הזה של הזרות. רק 
לאחר הגזירה על היהודים הם חושפים את זהותם היהודית. בעצם, המגילה מנסה לטעון שזאת אחריותו הטבעית של האדם לשמור על 

 ים שזו הגדרה עם קונוטציה שלילי.ברי", ורוב החוקרים סבורזהותו בגלות. יוסף מזדהה כ"ע

 לסיכום, הנקודות הן:

 אחריות הפרט לכלל בגלות. .א
 שמירה על הזהות היהודית בגלות. .ב
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 :ושאלות לדוגמה פרטים לגבי המבחן
 שאלות. 33אמריקאי עם 

 בחירה/רשות(שאלות  3. יש 31ואסור לענות על יותר!! )לא להגיש יותר מ 31צריך לענות על 

שאלות הם מהמאמרים. קל לראות שרוב החומר הוא זה שנלמד בכיתה. צריך לזכור  4שאלות הם מהחומר הנלמד בכיתה.  22
שהתשובות הנכונות הן אלו שחזי לימד, ולא הדיונים שעשינו בכיתה. גם אם התשובות האחרות נראות לכן הגיוניות, התשובה הנכונה 

 המבחן הוא על החומר הנלמד בכיתה.  –שוב  היא זו שלמדנו כאן בכיתה.

בד"כ אין צורך לזכור שמות, אלא אם מדובר במחלוקת. למשל: אם מדובר על כתיבת מגילת רות, כדי לאפשר את השאלה חובה להכיר 
 את הדעות השונות. 

 לא מחפשים דקדוקי סופרים, יש תנ"כים, ויהיו מקורות. 

ה של רות, ועל כוונתה של רות במעשה מסוים. המטרה היא לראות שאנחנו מבינים את התמונה יהיו שאלות רוחב ונקודתיות. על דמות
 הכללית, ואת המעשים הפרטניים. נזכור שהחומר הנלמד כולל את מגילת רות ואסתר, ואת אותו שיעור אחד על חמשת המגילות. 

 שאלות לדוגמה:

 למגילת רות?השם 'אלימלך' פירושו שררה ומלכות. מה הוא מלמד בהקשר 

 שדוד המלך הוא מזרע אלימלך, ולכן הוא מתאים למלכות. .א

 שאם לא היה חוטא בירידה מן הארץ היה הופך למלך בישראל. .ב

 זוהי ביקורת, שאיש ששמו מסמל מלכות נטש את הארץ בזמן רעב. .ג

 רבא של דוד המלך.-שאלימלך מתאים להיות הסבא  .ד

 אבי השבט?מדוע הרשימה מתחילה בפרץ ולא ביהודה, שהוא  .1

 פרץ הוא דוגמה ליבום עם נוכריה שהתקבל בישראל ולכן מתחילים בו. .א

 כך נהוג ברוב הרשימות במקרא. .ב

 פרץ מסמל במגילת רות פריצה ודינאמיות כמו דוד, ולכן הרשימה פתחה בו. .ג

 יהודה נכשל במכירת יוסף ולכן נגרע שמו מהרשימה.  .ד

 מדוע קוראים את קהלת בסוכות?  .2

 נולד בסוכות.  לפי המסורת שלמה .א

 לפי המסורת שלמה נפטר בסוכות. .ב

 תשובות א,ב נכונות. .ג

 למתן את תחושת הגאוה המתעוררת לנוכח היבול הרב שיש לעובד האדמה. .ד

 מדוע ישנה התמקדות בהתך הסריס בפרק ד'? .3

 התך בחוכמתו הצליח לשכנע את מרדכי להחליף את השק ואפר. .א

 הדבר מלמד על נתק בין אסתר למרדכי. .ב

 ואסתר נהגו תמיד להעביר מסרים דרכו.מרדכי  .ג

 התך בחוכמתו הצליח לשכנע את אסתר לפעול.  .ד

 מה פשר חילוף המילים 'נערים' 'נערות' ברות, ב'?  .4

 החילופים נובעים מטעות סופר. .א

 רות היא מואביה ואינה מודעת לאיסור בישראל שלא להסתובב עם הנערים.  .ב

 סיכוי לגאולה.רות רוצה חתן, ואילו נעמי מבינה שיש כאן  .ג

 מה מטרת מגילת רות לדעת המאחרים את כתיבתה )גייגר(? .5

 התרת נשואי תערובת בניגוד לספרי עזרא ונחמיה. .א
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 העמדת ערך החסד כערך מרכזי. .ב

 תמיכה במוסד המלוכה שהוא מוצלח יותר ממוסד השופטים. .ג

 מתן מעמד מיוחד לדיני הגאולה בימי בית שני. .ד

 (. מה למדנו מפסוקים אלה?16-15ר מרדכי ויעש ככל אשר ציותה עליו אסתר" )אסתר ד' ויעבו …"לך כנוס את כל היהודים .6

 מרדכי טעה כשלא כינס את כל היהודים ואסתר תיקנה זאת. .א

 בכך נוצרת הקבלה לדניאל שצם אף הוא לפני שניגש אל המלך. .ב

 הסכמת כל ישראל לצום היא שגרמה לאסתר להצליח במשימתה.  .ג

 בסיפור מבחינת היחסים שבין אסתר למרדכי.זוהי נקודת המהפך  .ד

 

אין צורך במאמרים לקרוא את הערות השוליים, במאמר אחד אין צורך כי אין, ובמאמר השני הם לא : כעת, נדבר קצת על המאמרים
ו של לכל מאמר יש תזה שצריך להבין ולהזכיר. מאמר אחד עוסק באמונת –יכללו במבחן. המטרה היא להבין אותם ולסכם אותם 

 המן, והמאמר השני מדבר על המגילה ומה מאפיין אותה. זה לא מסובך, אך זה דורש קריאה של המאמר. 

וכן להסביר את התשובות לא עונה על תשובות במבחן, אך מ זה סביר לסיים אותו בזמן הנתון. המבחן הוא לא מסובך ולא קשה, ו
 מועד א' וב' באותה רמה.  והשאלות. 

 המלצות:

  את המרצה כשהוא מבקר על כל השאלות לפני שמתחילים לפתור. להעלות שאלות ולשאוללעבור ! 

 

 בהצלחה!
 


























