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 ¯˙Ò‡ Ï˘ ¯ÂÓÈ‰‰
בסיפור המתואר במגילת אסתר מתחולל מפנה בפרקים ה-ו, כאשר אסתר שמה נפשה בכפה 

ומופיעה בפני המלך, במטרה לשכנע אותו לחזור בו מהסכמתו לתכנית המן. 
אסתר מעונינת לעורר את קנאתו וחמתו של המלך, כפי שאומר רש"י (ה, ב), ולכן "יוצרת" 
משולש של המלך, המן ואסתר – שני גברים ואישה. שניהם נופלים בפיתיון (ראה בגמ' מגילה 

טו ע"ב). 
המן בעיוורונו, לא חש במאומה. אדרבה, הוא שמח וטוב לב, אך עסוק בקנאותו על אי כניעתו 
של מרדכי. יתר על כן, אולי הוא רוקם מחשבות לרשת את המלך, וכאשר הוא נשאל "מה 
לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו" (ו ו), הוא חושב שהכוונה אליו, ואולי הוא סבור אף 
שהמלך עצמו מייעד אותו ליורשו. לכן, הוא מעיז להציע גינוני מלכות לאותו "יורש" מיועד. 
אפשר גם שהזמנת אסתר החניפה לו, ובשיא הצלחתו שקע בעיוורונו, ואסתר ניצלה זאת עד 

תום. 
לעומתו, אחשוורוש פועל כצפוי. הוא במתח, ומבקש לדעת מהי סיבת ההזמנה של אסתר, 
כשבלבו שמורה קנאתו כלפי המן, שלכאורה הוא בן ברית לאסתר. אסתר בסכנה, כי המלך 
עלול לפגוע בשניהם, אך נראה שאסתר אינה חוששת לקחת סיכונים. המתח בסיפור גובר 
כשהיא דוחה את פירוט בקשתה למשתה השני, ואחשוורוש אינו מסוגל לעשות דבר, כל זמן 

שהוא בצפייה לשמוע מה רוצה ממנו אסתר. 
והנה מגיע הרגע שבו אסתר מתפרצת, ואומרת שהמן הוא אויבּה . בכך היא מבהירה 
לאחשוורוש שאין כאן מזימה שלה ושל המן נגדו. אדרבה, המן הוא זה שפועל כנגד אשת 
המלך. המלך, המוכן כבר לפגוע בהמן, במיוחד על רקע אירועי הלילה, כשהתבררו לו חלומות 

המלכות של המן, נענה מיד להצעתו של חרבונה ומצווה לתלות את המן על העץ. 
על רקע זה נשאלת השאלה, מה ראה הכתוב לתאר במפורט כיצד קם אחשוורוש בחמתו ויוצא 
לגינת הביתן, ובשובו הוא רואה את המן "נׂפל על המטה" ואומר לו (ז ח): "הגם לכבוש את 
המלכה עמי בבית"? רש"י אומר: "לכבוש, לאנוס בחזקה", ועל הנפילה הוא אומר "המלאך 

דחפו". מה צורך יש במלאך כאן, ומהי תרומתו של הסיפור הזה לעלילה כולה? 
נראה שהתשובה נוגעת שוב ליחסים המורכבים של המשולש הנ"ל – המלך, המן ואסתר. כאשר 
אסתר מבהירה למלך, שהמן מאיים למעשה ÈÏÚ‰, היא מקווה שהמלך יגיב מיידית ויהרוג את 
המן. אך דווקא כאן המלך אינו מגיב מיד, בניגוד לנוהגו בעבר. הוא יוצא בחמתו אל גינת 
הביתן, ויש לו אפשרות להרהר. אז מתבררת מהות המהפך שחל ב"משולש". הוא  הרי הסכים 
לגזירת המן, ואם כן המן והוא ניצבים כרגע כנגד אסתר. הרוב של שניים נגד אחד, החליף כיוון, 
אך לא מן הצמד המן ואסתר נגד המלך אל הצמד אסתר והמלך נגד המן, אלא אל הצמד המלך 
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והמן נגד אסתר. הייתה אם כן סכנה כי המלך יתעשת ויתנכר לאסתר, על רקע השתייכותה לעם 
הארור שהוא הסכים להרגו, או שלחילופין ירגיע אותה בהבטחה, שלה אישית לא יאונה כל רע 
לכשתבוצע הגזירה. אסתר נזקקה לכן לגורם חדש, כדי לעורר שוב את קנאתו וחשדו של המלך, 
על מנת להפריד בינו ובין המן. אפשר שאסתר חשה בסכנה, ורמזה להמן שיש מקום לתחנוניו, 
או כפי דברי רש"י שמלאך דחפו, להתחנן על נפשו. באותו רגע שב המלך, כשלבו קרוע, וראה 

את המן כשהוא נופל על המיטה, ולכן גזר את דינו למיתה.  
ללמדך, אדם לא ידע דרכו. גם כאשר הוא מתכנן מראש מהלכים שונים, לא הכול צפוי, ואין 
לדעת מראש, כיצד יפול דבר. אך כאשר אדם מתפלל ומבקש סייעתא דשמיא, הקב"ה מתערב, 

ומזמן כביכול מקרים המסייעים להוציא את התוכנית לפועל.    
מגילת אסתר כולה היא כביכול פרי המקרה, אך המתבונן רואה כי בכל המקרים יד מכוונת, וזהו 

עיקרו של נס פורים - לאלוקים התשועה. 
ד"ר איתמר וורהפטיג 
הפקולטה למשפטים 
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