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יוסף ואסתר במגילת ההסתר  1
  

בין והמפתיע בין סיפור עליית יוסף לכס השלטון במצרים  כבר עמדו חכמינו על הדמיון הסגנוני והענייני
  : קשר הגניאלוגי ביניהםה מלבדעליית אסתר לכס המלכות בשושן 

 וגדולתן שוה ניסן רחל בני :לוי בר ןיבנימ' ר םבש יודן' ר – )י:לט' בר ('וגו "יֹוֵסף-ּה ֶאל ְּכַדְּברָ ַוְיִהי"
 'אס (" ֵאָליו יֹום ָויֹום ְּכָאְמָרם]ְּבָאְמָרם[ ַוְיִהי", "יֹום יֹוֵסף יֹום- ְּכַדְּבָרּה ֶאלַוְיִהי "– שוה ניסן ;שוה
 ַּפְרעֹה ַוָּיַסר "– שוה גדולתן ;)ד:ג 'אס ("ַמע ֲאֵליֶהם ָׁש ְולֹא", )י:לט' בר ("ָׁשַמע ֵאֶליהָ -ְולֹא" ;)ד:ג

 " ַוִּיְּתָנּה ְלָמְרֳּדָכי]ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן[ַטַּבְעּתֹו - ַהֶּמֶלְך ֶאתַוָּיַסר"' וכת, )מב:מא 'בר(' וגו "ַטַּבְעּתֹו- ֶאת
   2).ב:ח 'אס(

 :הטבלה המובאת להלן מראה את היקף הדמיון הסגנוני
  

  תראס  יוסף
  ָׁשַמע -יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא-  ְּכַדְּבָרּה ֶאלַוְיִהי :י:לט' בר

  .ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעָּמּה
  .ַמע ֲאֵליֶהםָׁש ְמָרם ֵאָליו יֹום ָויֹום ְולֹא ָאּכִ ַוְיִהי  :ד:ג

ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן אָֹתּה - ַּפְרעֹה ֶאתַוָּיַסר: מב׃מא
  .ד יֹוֵסףיַ -ַעל

ַטַּבְעּתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן ַוִּיְּתָנּה -  ַהֶּמֶלְך ֶאתַוָּיַסר :ב:ח
  .ְלָמְרֳּדָכי

-ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל-ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִּבְגֵדי :מב: מא
  .ַצָּוארֹו

  .ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִּביָקרֹו- ֶאתְוִהְלִּביׁשּו :ט:ו

  .ֹוב ָהִעירְרחִּב ַהּסּוס -יֻבהּו ַעלְוִהְרּכִ : ט:ו  לֹו-ַוַּיְרֵּכב אֹתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר :גמ:מא
ֶאֶרץ -ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון אֹתֹו ַעל ָּכל :מג:מא

 .ִמְצָרִים
ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ה ָלִאיׁש שֶֹ ֵיעָ ָכה ְוָקְראּו ְלָפָניו ּכָ : ט:ו

  .יָקרֹוִּב 
  .ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה-ה ְיַפתֲערָ ּנַ הַ וְ : ז:ב  .תַֹאר ִויֵפה ַמְרֶאה-ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה: ו:לט
  ֵעיָניוָנשְָֹאה ֵחן ְּב ... ֶאְסֵּתר-ֶלְך ֶאתִכְראֹות ַהּמֶ ַוְיִהי  :ב:ה . יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניוַוִּיְמָצא: ד:לט
  .ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו- ָכלְוַיְפֵקד ַהֶּמֶלְך ְּפִקיִדים ְּב  :ג:ב  . ָהָאֶרץ-ִדים ַעל ַפְרעֹה ְוַיְפֵקד ְּפִק ַיֲעֶׂשה :לד:מא
אֶֹכל ַהָּשִנים ַהּטֹבֹות ַהָּבאֹת - ָּכל- ֶאתְוִיְקְּבצּו :לה:מא

ַּפְרעֹה אֶֹכל ֶּבָעִרים -ָבר ַּתַחת ַיד- ָהֵאֶּלה ְוִיְצְּברּו
  .ְוָׁשָמרּו

-תּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאלְב - ַנֲעָרה- ָּכל- ֶאתְוִיְקְּבצּו: ג:ב
 ...ַיד ֵהֶגא- ֵּבית ַהָּנִׁשים ֶאל-ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל

  .ִׁשיםׁשֵֹמר ַהּנָ 
  .ֶלךְ ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהּמֶ : ד:ב  .ֵעיֵני ַפְרעֹהַוּיִיַטב ַהָּדָבר ִּב  :לז:מא
  .ְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהןן ִיְמ ּכֵ י ּכִ : יב:ב  .ן ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחֻנִטיםּכֵ י ּכִ  :ג:נ
  .יִּת י ָאָבדְ ִּת ר ָאַבדְ ֶׁש ְוַכאֲ  :טז:ז   .יִּת כֹלְ ָׁש י ִּת כֹלְ ָׁש ר ֶׁש אֲ ּכַ ַוֲאִני  :ד:מג
ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ָאִבי - ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל- יּכִ  :לד:מד

  .ָאִבי-ר ִיְמָצא ֶאתֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁש 
 ִיְמָצא ֶאת-י ָּבָרָעה ֲאֶׁשרִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִת  :ו:ח

  .ין מֹוַלְדִּת ָאְבדַ ַעִּמי ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ְּב 

                                                 
 ְוָאנִֹכי"? מנין התורה מן אסתר): ב"חולין קלט ע(ל " חזעל פי דבריו',  שבה נעדר שם ה,כינוי זה מתאים למגילת אסתר   1

 ).יח:לא' דב ("ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר
 ,נושא זה טופל כבר בכמה מקומות). כדברה ויהי ה"ד י, פז פרשה אלבק-תיאודור' מהד( אשית רבאלפי הנוסח בבר   2

' ע, "אסתר המלכה בעקבות יוסף הצדיק"בפרק , ו"ירושלים תשס, עיונים בחמש המגילות, ח כהן"ביניהם ספרו של ג
   . שם בהרחבהתמובאביבליוגרפיה בנושא מגילת אסתר בכללה . 311-316



  
 

2

 בין עיקרי ההבדל האת גל יש מקום להציאב, ד לפי הטבלה ואינו צריך הבהרהוהדמיון הענייני ברור מא
,  רציניסגנוןעלילת יוסף במצרים מתוארת ב:  שמאפיינת כל אחד מהםאחרת האווירה ה– שני הסיפורים

החיבור לא רק . ההומור מופיע בהתמדה לכל אורך היצירה" במגילת אסתר ואילו, לעתים אף חמור סבר
געון יבעל ש, לא רק מתאר בארסיות את השר המנופח, חסר האחריות והמפוזר, לועג למלך האוויל

, האימפריה הפרסית מחוזות 127,  הימים180כגון המשתה בן , לא רק מלא גוזמאות והפרזות; הגדלות
 אלא גם שב ומוסיף ,) מטר25- כ(שנה שלמה של טיפולים קוסמטיים ועץ תלייה בגובה חמישים אמה 

  3".לפעמים במקומות בלתי צפויים, הערות שנונות
מדוע היה ? כה רבים במגילת אסתר לסיפור יוסף רמזיםהֶ הטעם ליצירת  מה, אם האווירה כה שונה      

  ?הדבר חשוב למחבר
או , שות השלטת עלולה הייתה להביא למסקנה שהאנרכיה עדיפההרָ  יקורת הלעגנית במגילה עלהב

 סיפור יוסף הוא דוגמה לשלטון :ולא היא. ששלטון מלוכני הוא רעה חולה שיש להימנע ממנה בכל מחיר
 ,ריות של המלךאאף הטוטליט. אחראי שמנצל את כוחו כדי לדאוג לרווחת האזרחים ומונע אסון כבד

 כאשר המלך מוצא את ;מוצגת באור חיובי בסיפור יוסף, שפועל ללא כל צורך להסביר ולנמק את צעדיו
עבד מחונן  יש בכוחו להתעלם מנוקשות הריבוד החברתי ומסטיגמות לא מוצדקות ולהעלות, האדם הראוי

  .מבור הכלא אל רום השלטון לטובת כל הממלכה
ואם מלך בשר ודם יכול לנצל את , המלכות האנושיתאנו מדמים לעצמנו את מלכות שמים מעין 

. שפועל במחשבה תחילה בכל עת ובכל זמן, על אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים, צמתו בחכמהעָ 
  !במגילת אסתר, כביכול, אירועים הפרועיםב גם והרמזים הרבים לסיפור יוסף מזכירים אמת ז

 כל התרחשות היסטורית יש ביסוד ,שאכןמספקת אמירה מפורשת   ההקבלה לסיפור יוסףלבד מזה
ן ווכיו, פור יוסףימשמעית בס- דבר זה נאמר חד). ג:א ב"שמ" ( ִנְתְּכנּו ֲעִללֹותְולֹו" שמיתכנית מכוונת של 

אין סיבה מדוע רעיון כה מרכזי , שיש מקבילות ענייניות וסגנוניות כה רבות בין סיפור יוסף לסיפור אסתר
 ,ההקבלה הרעיונית קיימת, ואכן. אף שלא נמצאה לו הקבלה סגנונית, סר מן הסיפור השניבסיפור אחד יח

  4:'שאינו מזכיר במפורש את התערבות ה, כמתבקש מאופי סיפור מגילת אסתר, אלא שהיא מופיעה ברמז
   

  אסתר  יוסף

 .ִלְפֵניֶכם לִֹהים-אֱ  ָלַחִני ְׁש ְלִמְחָיה יּכִ  :ה:מה
 יֹותּוְלַהחֲ  ָאֶרץּבָ  ֵאִריתְׁש  ָלֶכם ָלׂשּום ִלְפֵניֶכם לִֹהים-אֱ  ָלֵחִניִּיְׁש וַ  :ז:מה

 .דָֹלהּגְ  ִלְפֵליָטה ָלֶכם
 .לִֹהים-ָהאֱ  יּכִ  הּנָ הֵ  אִֹתי םּתֶ ׁשְַלְח  םּתֶ ַא-לֹא הּתָ ְועַ : ח:מה
 .ִמְצָרִים-לִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל-ָׂשַמִני אֱ  :ט:מה
  .ָרב- ַעם ְלַהֲחיֹת הּזֶ הַ  ּיֹוםּכַ  ֲעׂשֹה ְלַמַען ְלטָֹבה ָבּהָׁש חֲ  לִֹהים-אֱ  :יט:נ

ֶרַוח ֵעת ַהּזֹאת ּבָ י ִׁש ֲחִריּתַ ַהֲחֵרׁש -י ִאםּכִ  :יד:ד
 5...קֹום ַאֵחרּמָ ַיֲעמֹוד ַלּיְהּוִדים ִמ  ָלהּצָ ְוהַ 
  .ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות-  יֹוֵדַע ִאםּוִמי

  

ה במקום דיווח רציני כבסיפור שמש הומור לעגני אמצעי ספרותי עיקרי במגילממדוע : עתה יש לשאול
  6?יוסף

האפשרות שמוצעת כאן היא שההומור הכרחי בסיפור מקראי זה דווקא משום שאין הוא מזכיר את 
 פגיעה כזאת 7.מתמודד עם הניסיון הראשון לפגוע בעם ישראל בשל ייחודו הדתי שהוא אף', שם ה

                                                 
 .162' ע, ג"תל אביב תשס, תרגמו מאנגלית ירון תורן ותמר לנדאו, יהודים בין יוונים ורומאים; גולה, ס גרואן"א   3
שהמגילה מתארת את החברה היהודית בפרס ואת העומדים , בולט על רקע העובדה' העדרו של שם ה: "ח כהן כותב"ג   4

כי הגיד להם  ", והמן מבין זאת,מרדכי אינו משתחווה: הוכחות שהוא מביא ה).335' מע" (בראשה כיהודים מאמינים
אסתר צמה לפני פעולותיה ומבקשת ; מרדכי רומז לאסתר שנשלחה לתפקידה על ידי ההשגחה; )ד:ג" (אשר הוא יהודי
ַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנּפֹל ְלָפָניו ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרּדֳ  ":הגויים מכירים בכוחו ובייחודו של העם היהודי; שכל העם יצום

  .וקאוהעם מציין לדורות את הישועה שנעשתה על ידי הצומות והזעקה ד; )יג:ו" (ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו-תּוַכל לֹו ִּכי- לֹא
סוקים ל בצדק הקבלות רעיוניות קרובות קרבה סגנונית בין מגילת אסתר לפ"מוצא מדרש חזבשל הדמיון הענייני הזה    5

 )יד: ד'אס ("ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהּזֹאת- ִאםִּכי: "המניעה את כל המעשים במגילה' אחרים במקרא כדי להראות את יד ה
 – )יד: ד'אס( " ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחרֶרַוח" :לכך נאמר, )ז: ל'יר ("ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשעַ - ְוֵעת "–

  ). ה, מזמור כב,בובר' מהד, מדרש תהלים; יז: מה'יש(" ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים'  נֹוַׁשע ַּבהִיְׂשָרֵאל: "ממי שכתוב ביה
ההומור הוא נשק החלשים שמאפשר להם :  בהומור במקרים דומיםאפשרויות הסבר לשימושיש כמה בדרך כלל    6

אותה : "166' בספרו של גרואן ע(לעמדת כוח למרות הנחיתות השלטונית  ביטוי משמשלהתמודד עם החזקים מהם או 
מעידה , ואת המדיניות הקיסרית כפארודיה משעשעת, את היהודים כפגומים, שובבות המתארת את השליטים כליצנים

 ] יותראו ייצוגם בתקופה מאוחרת[ החיים באימפריה הפרסית. הן של הכותב והן של קהל קוראיו, על בטחון עצמי רב
 הציפוי המתוק שמאפשר את בליעת יתכן שההומור הואיאו , ")היו נוחים מספיק כדי לייצר פארודיה שנונה וצחוק בריא

  . בקושי רבםלואימים שנגמר אמנם בסוף טוב א- הגלולה המרה של סיפור
  .  המן ביקש לפגוע בעם היהודי דווקא בשל ייחודו הדתי,כידוע   7



ַעְּמָך ַיֲעִרימּו - ָנְׂשאּו רֹאׁש ַעלְמַׂשְנֶאיךָ ֶיֱהָמיּון ּוְיֶביָך אֹוִהֵּנה - ִּכי: "כדברי אסף,  פגיעה באלוקי ישראלנחשבת
ְּבִרית ָעֶליָך ִיְׂשָרֵאל עֹוד ִּכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו - ִיָּזֵכר ֵׁשם- ִמּגֹוי ְולֹאְוַנְכִחיֵדם  ָאְמרּו ְלכּוְצפּוֶניךָ - סֹוד ְוִיְתָיֲעצּו ַעל

). ב:ב' תה(" ְמִׁשיחֹו-  ְוַעל'ה-ַעלָיַחד - ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו-ִיְתַיְּצבּו ַמְלֵכי": ובפרק אחר). ו-ג:פג' תה" (ִיְכרֹתּו
כותב ). ד:ב' תה" (ָלמֹו-ִיְלַעג 'ה ִיְׂשָחקיֹוֵׁשב ַּבָּשַמִים : "והתוצאות ידועות מראש, רואים את הדברים, אם כן

עיצב את אירועי המגילה ובעיקר מגילה הביע את השחוק השמימי הזה בעזרת ההומור הלעגני שבו ה
 השימוש בהומור במגילה מציג את השחצנות ,אכן. ולעמו' בדרך שבה עיצב את דמויות המתנכלים לה

הנפוחים  שבסופה מתאפסים ברגע השליטים, כהתנשאות חסרת בסיס, האנושית בממדיה הנכונים
 "ְואֲֹהָביו ְּכֵצאת ַהֶּשֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו' אֹוְיֶביָך ה- יֹאְבדּו ָכלֵּכן ":יוצא לששון ולגדולה' ועם ה ,מחשיבות עצמית

  ).לא:ה' שו(

  יונה בר מעוז
  'הכתר'ומקראות גדולות  ך"המחלקה לתנ
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