
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                           הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י     
  ט"תשס ,תצוה רשתפ                                  מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

   799 מספר                                                                    ש הלנה ופאול שולמן               "ע        

  
  

  ראיה כלכלית מדינית –מגילת אסתר 
  

  :גם נושאים שאינם כלכליים מנוסחים בלשון הלקוחה מתחום זה. במגילה זוכה להדגשה יתרההפן הכלכלי 
 ְּבֵנֶזקִּכי ֵאין ַהָּצר ׁשֶֹוה  ֶהֱחַרְׁשִּתי ִנְמַּכְרנּוְוִלְׁשָפחֹות  ַלֲעָבִדיםְוִאּלּו  .ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ִנְמַּכְרנּו ִּכי

   .ַהֶּמֶלךְ 
ביעה כלומר אסתר מ .המגילהשל  ושיאה הפנמרוש הם נקודת הה אלו של אסתר המלכה למלך אחשוֵ דברי
גיע ההשאלה המתבקשת היא כיצד . תוחוסר היעילות שבהצעות לתכניתו של המן בגלל חוסר התבונה ותנגדה

  .ציעהשאסתר מ ממנהההצעה הטובה  יומה, עסקה כושלתלהיות צד במלך של אימפריה אדירה 
זהו מלך קל  :נועד לתת לנו את התובנהבפתיחת המגילה ונשותיו  של משתאותיו של המלךהפרטני  רהתיאו      
. מכל שורה ושורה מתבררלעגו של כותב המגילה למלך שנדמה . בזבזן של כספי ציבורונהנתן חסר תקנה , דעת

יש . את שריו ויועציובזה  שתףמולמרבה השחוק והאבסורד אף , התנהגות נשותיולדיון ב קדיש זמןזהו מלך המ
 אימפריההל והילנ גורעת בהכרח מהזמן והאנרגיה הדרושיםזה כעיסוק ל להניח שהקצאת זמן ואנרגיה

  . שבראשה הוא עומד
יום לכל הקורפוס  180משתה האורך  :'ת המשתאות שבפרק אשלוש רבזבזנותו של המלך מומחשת בתיאו      

 תה של שבעה ימיםמשאחריו ". ַהְּמִדינֹותַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי , ֵחיל ָּפַרס ּוָמַדי ,ָדיוָׂשָריו ַוֲעבָ -ָכל"" ,הדיפלומטי
 ִּבְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמֵּכִלים ְוַהְׁשקֹות ִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶלךְ  ַּבֲחַצר ...ָטןקָ -ַהִּביָרה ְלִמָּגדֹול ְוַעד ְּבׁשּוַׁשןָהָעם ַהִּנְמְצִאים -ְלָכל"

 ,כליםב ,בריהוט מתבטאיםעושרו ופזרנותו של המלך . משתה משלהןהנשים בזוכות ד בבד ב. "ׁשֹוִנים
  . המתוארים בהרחבה תפאורה ובהשקעה בתקרובתב

עם , עם חכמיוברצינות תהומית  ץהוא מתייע, המלכה ושתי ,ורעייתמשנפגע  למלך קל הדעתכשנראה       
אכן לאחר נאום חוצב להבות ו. הט כיצד להגיב על התנהגותכדי להחלי ,ואף עם שריו הבכירים ,אסטרולוגים
מתקבלת החלטה מדינית גורפת בדבר סילוק המלכה מתפקידה והצגת הנושא כאות , מבכירי השרים, של ממוכן
ל איסוף מועמדות נהלה האחראית עמוקמת ִמ לסיפוק צרכיו של אחשורוש בנשים  .רחבי הממלכהוכמופת ב

  .קראת מפגש לילי יחיד עם המלךלתמימה שנה במשך נשים אלו מכשירות עצמן ו ,הממלכה וירבות מכל קצו
המשתאות  יד אם תיאורויחיב, לבעיות פיננסיותבהכרח כזה של הממלכה מוביל  שניהולהדעת נותנת       

ל ק ולפיכך לבו של המלך אינו נתון לפתרון בעיותיו הפיננסיות אך .ועסקי הנשים הם רק הביטוי החיצוני שלו
אינה  סיםהעלאת ִמ  האפשרות של. שר בכיר ואדם אמיד בפני עצמו, יע לו המןמצשפתרון פלא ל סלו להיתפ

ולאחר מיצוי ההכנסות  םציהִקִ כלרק כשכלו . התמרמרות בקרב ממלכתו םעלולה לגרוהיא שכן , באה בחשבון
  .)א:י(על הארץ ואיי הים  סיםמוטלים ִמ ) ראו להלן(לפי שיטת מרדכי 

  והשלטוני המדיני המערך
ואולי אפשר אף להניח , כבר במשתה עצמו משתקפים סדרי המלוכה הדוגלים במתן חופש תרבותי והתנהגותי

-ִאיׁשַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון  ַרב ֵּביתֹו-ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶלְך ַעל ָּכל-ִּכי ַכָּדת ֵאין אֵֹנס ְוַהְּׁשִתָּיה" :שהתקרובת הותאמה לכל אדם
 כללמשל וכך . תרבות זו חוזרת ומשתקפת בכבוד הניתן מצד המערך האימפריאלי למרכיביו .)ח:א" (ָוִאיׁש

ְמִדיָנה -ֶאל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלךְ -ָּכל-ְסָפִרים ֶאל ַוִּיְׁשַלח:  "הודעה מתורגמת ומבוארת לפי שפתו ותרבותו של המקבל
של אחשורוש הם הפכפכנות רבה וחוסר תבונה  םמאפייני עוד ).כב:א" (ַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו-ְוֶאל ִּכְכָתָבּהּוְמִדיָנה 

בשם המלכות ללא תקופת הכשרה " זכות חתימה"נכונותו להעביר בקלות  ,לדוגמה .ממשל תקיןניהול ב
  .)ב:ח" (ְלָמְרֳּדָכיַוִּיְּתָנּה  ַטַּבְעּתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן-ַהֶּמֶלְך ֶאת ַוָּיַסר: "ובחינה
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  ו של המן הבעיה הכלכלית ועצת
 אלא אף, שהוא מתמנה להיות שר בכיר זו בלבדבתוך זמן קצר לא . המן הוא הכוכב העולה החדש בממשל

-ֶאת ַוָּיֶׂשם, ַוְיַנְּׂשֵאהּו ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי-ֶּבןָהָמן -ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּגַּדל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ַאַחר" :לראש השרים יההנ
מציע פתרון ו ,דרדר של חצר המלוכהילמצב הכלכלי המ רהמן ע. )א:ג" (ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו-ל ָּכלִּכְסאֹו ֵמעַ 

 -פתרון זה אסור שיסתור את אושיות האימפריה . רצח עם –שיספק את מאווייו שלו ואת צרכי הממלכה גם יחד 
-ַעם ֶיְׁשנֹו" :במיליםלאחשורוש ו לפיכך פותח המן את הצעת. כבוד וחופש הניתן לכל מדינה ולכל עם בממלכה

כלומר עם שאינו מתנהג לפי התפיסה המדינית של ). ח:ג" (ַמְלכּוֶתךָ ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד ֵּבין ָהַעִּמים ְּבכֹל ְמִדינֹות 
 –כיוון שאינו נוהג אף כאורח במדינות אחרות ואינו מתאים את אורחותיו לאלו של מארחיו , אחשֵורוש

ׁשֶֹוה -ֵאין ְוַלֶּמֶלךְ " –מצד אחד טוען המן שלמלך לא יהיה כל הפסד מפגיעה מהם ". ָעם-ׁשֹנֹות ִמָּכל ְוָדֵתיֶהם"
" ֶּכֶסף-ֲאָלִפים ִּכַּכר ֲעֶׂשֶרת"של , אך קבוע מראש, ומצד אחר הוא מתחייב בתמורה להשליש סכום נאה, "ְלַהִּניָחם

  .כלכלי שהציע לו המןה" פלא"לבו של המלך הולך אחר פתרון ה. לקופת המלך
והוא יצא נשכר בכסף , יש להניח שהמן הממולח חישב כי הכנסותיו יהיו גדולות יותר מהסכום שישלם      

רש ודהוא  - רושפח קטן שטמן המן לאחשוֵ כאן מסתתר שיתכן וי. ובאהדת ההמון שאף יזכה לחלק מהביזה
ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות  ַהֶּכֶסף ָנתּון ָלךְ ַהֶּמֶלְך ְלָהָמן  ַוּיֹאֶמר" :שכן כתוב בפסוק הסמוך, תקציב התחלתי למימון הפעילות

למכור את  אלצומן הסתם יי. עד מועד אבדנם ליהודים ניתנה התראה של שנה, ואכן .)יא:ג" (ְּבֵעיֶניךָ  ַּכּטֹובּבֹו 
  .ההמוןבידי ייתפס  בטרם) במחיר מופחתומכורח הנסיבות (רכושם 

 תסתייעובה. רהפית עם עדיפות בולטת תוכל להסיר את רוע הגזֵ ורק הצעה חלשרור בהיה למרדכי ואסתר       
רוש יחסו המיוחד של אחשוֵ ש) מאודמסוכנת (אישי של אסתר המבוסס על השערה  וןכיתוך סאך גם  1סיםבנִ 

בפני המלך הצעה  יציגמרדכי מביאה לבסוף לכך ש אסתר ,יהיה חריג לטובה )מסתוריתבהיותה (אליה 
 :נכתבת ונשלחת חודשיים ועשרה ימים לאחר שיצא הצו המלכותי הקודם, הצעה זו מתקבלת. טיביתאלטרנ

ִצָּוה -ֲאֶׁשר-ְּכָכלְוֶעְׂשִרים ּבֹו ַוִּיָּכֵתב חֶֹדׁש ִסיָון ִּבְׁשלֹוָׁשה -הּואַהִהיא ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי -ַהֶּמֶלְך ָּבֵעת-סְֹפֵרי ַוִּיָּקְראּו"
   .)ט:ח( "ָמְרֳּדַכי

שהיו  אנשיםאותם  אהרגו דווקיי :הציג מרדכי פתרון אחר ,שהציע המןוהחד פעמי התשלום הקבוע  לעומת      
פי שקבע מרדכי היא ומהות הצו החל .מלךעבור לרשות הי זוכל הרכוש שייבז ,אמורים לרצוח את היהודים

 ,פגיעה מותרת בהם ובמשפחתם כל ."ִרים אָֹתם ַטף ְוָנִׁשיםַהּצָ  ּוְמִדיָנהֵחיל ַעם -ָּכל-ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת"
  :שלוש פעמים הכתוב חוזר ומדגיש בלא
  .)י-ה:ט(" ָיָדם-לֹא ָׁשְלחּו ֶאת ּוַבִּבָּזה ...ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן-אְֹיֵביֶהם ַמַּכת-ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ַוַּיּכּו. "1
ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ִאיׁש  ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ַוַּיַהְרגּו ְבׁשּוָׁשן ַאְרָּבָעהְּבׁשּוָׁשן ַּגם ְּביֹום -ֲאֶׁשר ]היהודיים[ ַהְּיהּוִדים ַוִּיָּקֲהלּו. "2

  ).טו:ט(" ָיָדם-לֹא ָׁשְלחּו ֶאת ּוַבִּבָּזה
  .)טז:ט( "ָיָדם-לֹא ָׁשְלחּו ֶאת הּוַבִּבּזָ  ...ַנְפָׁשם-ַעלַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ִּבְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ִנְקֲהלּו ְוָעמֹד  ּוְׁשָאר"   .3

ה הצעתו של המן היב .שהביזה תועבר לרשות המלך – הצעתו של מרדכי ההיית אתזשיש להניח , ןאם כ      
הוא היה עשוי לזכות , כפי שתואר לעיל, במהלך ארגון הפגיעה ביהודים והתשלום לאנשי המנהלת. מלכוד נוסף

משנה , אדם בתפקידו. עממית לאחר ששלל היהודים היה נופל בחלקםבתמיכת כוחות הביטחון ואף בתמיכה 
   2.שכבר ידע ניסיונות התנקשות, עשיר ובעל תמיכה עממית נרחבת הוא סכנה בלתי קבילה למלך, למלך

 ,הקרוב מכולםסקה שמאחורי הקלעים והסכנה הפוטנציאלית שקמה לו מעוזרו כן משהתחוורה למלך הִעִלו      
  :רוש בקבלו את הצעת מרדכי נהנה במישורים רבים ומגווניםכלומר אחשוֵ  .לבני מוות תומכיוכל הוא והפכו 

  .)חיסכון תקציבי זה כללב(הכנסה גדולה יותר  •
  .הסרת סכנה פוטנציאלית למרד מצד המשנה למלך •
לעם  נאמנותםש בעוד, מפוזרים בכל הממלכהבשל היותם  בהחשו נאמנות זו. נאמנות היהודים אליו •

  .פחותה יחסיתחשיבותה  – יושביםו הם בקרבש
עיקר (ממלכתיות כאשר ידוע שלמרדכי אין שאיפות , ה למלךהעמדת מרדכי בתפקיד הרגיש של משנֶ  •

   .)יה לירושליםיעל אהי, בסוף המגילה רכפי שמתבר, שאיפתו
  .בה של אסתרלִ  – בל נשכח, כמובןו •

  !בתחבולות תעשה לך מלחמה –אכן 
 שמואל זיילר
  הרצליה

                                                           
הימצאות  ;המלכות המן המזדמן לחצר את הבזכשהוא ממכבד אותו , נזכר במרדכי שהצילו בעבר מהתנקשותהמלך , למשל   1

  .רוש לאסתררה של אחשוֵ חיבתו היתֵ  ;שאינה שייכת לשום עם אףאסתר בחצר המלכות 
י אפשר היה י בגתן ותרש ומהעובדה שא"מהתנקשויות בכלל נלמד מאזכור ניסיון התנקשות קודם ערוש חששו של אחשוֵ    2

  .)ח:ז" (ַּבָּבִית ַהַּמְלָּכה ִעִּמי-ִלְכּבֹוׁש ֶאת ֲהַגם" :דבריו להמןב "ֲהַגם"לה יהממ -וחששו מהמן בפרט , להגיע לחצרו ללא הזמנה


