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 ל"הסאטירה במקרא ובספרות חז
 

ממנים רב של פורים , חוק ומעשי קונדסצ ,בימי הפורים מורים רבים היתר לעצמם בדברי ליצנות
חורזים חרוזים של בדיחות הדעת ומחברים , התלויים על בלימה" פלפולי דאורייתא"ואומרים 

ין גדולי ישראל ורבים התנגדו לו התנגדות חריפה בם אף שמנהג זה עורר ויכוחי, פרודיות של הבל
 ).דברי שמואל ועוד רבים, "כנסת ישראל("

אם במפורש ואם ,  וצורות הלשון הרבות שבמקרא מצויה גם הסאטירהותבין דרכי המבע השונ
, 'ג' בר" (?איכה "–ה לאדם הראשון "שאלתו הראשונה של הקב: דוגמאות אחדות מני רבות. במרומז

 ;)ה, א"י' בר" (לראֹת את העיר ואת המגדל אשר בנּו בני האדם' וירד ה "–סיפור על מגדל בבל  ה;)ט
 – בשירת דבורה על אמו של סיסרא ;)טז, ב"מ' בר" (חי פרעה כי מרגלים אתם "–בסיפורי יוסף 

 – אליהו הנביא לעובדי הבעל ;)ל, ה' שופ" (הלא ימצאו יחלקו שלל ַרַחם רחמתים לראש גבר"
גם ברושים  "- נבואת ישעיהו על מלך בבל ;)כז, ח"א י"מל" ( אולי ישן הוא ויקץ…או בקול גדולקר"

 . ועוד הרבה, חלקים גדולים של מגילת אסתרוכן , )ח, ד"י(' וגו" ארזי לבנון, שמחו לך
יש לו אלא , תכליתכשלעצמו הלעג אין אך , היא עוקצת ולועגת, הסאטירה נשענת על המגוחך      
 של הסאטירה עניינהאין . שאיפה למציאות אחרתהוא מבטא  ו,עימות עם מציאות קיימתד בתפקי
יש לה יסוד , דידקטית במהותה הסאטירה היא.  גרידאהומור ריק שעיקרו שעשוע רגעי ובילוי זמןב

היא . אלא מאמינה בשינוי לטובה, ניהיליסטית, היא אינה שלילית. בונה והיא שואפת לתיקון המעוות
היא נזקקת . באמצעים חדי ביטויתוך שימוש  פגמים וליקויים הטילומברת קטעי חיים מסוימים מתא

יש בה צחוק שבעצבות ועצבות . סקהטובעיקר  הגרו,  האלגוריה, הפרודיה,המשל, לעזרת האירוניה
יסוד אחד של הצגת התרחשות שהיא בכל סאטירה יש . סתםהרי היא לא באה להתבדח ש ,שבצחוק
, למשל. הנלעגת, הנושא את המשמעות המגוחכת, סמוי, ויסוד מקביל, בירה וראליתכביכול ס
אך , היא אמירה הגיונית ושגרתית ואין בה כל צד מגוחך או אירוני" אולי ישן הוא וייקץ"האמירה 

הרי היא שמה אותו ללעג , יכול-לואם היא מושמעת כלפי האליל שעובדיו מאמינים בו שהוא כ
 .ולשנינה

אלא גם , ל היא רבת אנפין לא רק מבחינת צורותיה וסוגיה הספרותיים"ה שבאגדת חזהסאטיר
היא עוסקת לא רק . ממש כמו הסאטירה האקטואלית של ימינו, מבחינת הנושאים שהיא עוסקת בהם

, אישיות,  מוסריות, פוליטיות,אלא גם בבעיות חברתיות, אמוניים-כדתייםכיום בנושאים המוגדרים 
 אם היא מוצאת שם פגם שראוי , בעיניהנושאים מקודשיםואינה חסה אף על , ד ועודומשפחתיות וע

בבלי " (כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב ":ל"בהתאם לכלל שקבעו חז, לתקנו
 ).א"ע, עירובין סג

צווה מובהק בהביאה אותו מפליאה ביותר היא ביקורתם הנועזת של חכמים על מעשה של קיום מ
 :  בפיו של קורח החולק על סמכותו של משה רבנושםסיפור סאטירי המובאמצעות " אד אבסורדום"

לא ': אמר לה משה, באה לחרוש, והיתה לה שדה אחת, י נערות יתומותתמעשה באלמנה ועמה ש
קצור ולעשות באה ל, 'שדך לא תזרע כלאים': באה לזרוע אמר לה, 'תחרוש בשור וחמור יחדיו

תני תרומה ומעשר ראשון ': אמר לה, באה לעשות גורן, 'הניחי לקט שכחה ופאה': אמר לה, ערמה
כדי ללבוש , עמדה ומכרה את השדה וקנתה שתי כבשות? יה זוימה עשתה ענ, 'ומעשר שני

בא . ונתנה ל, הבכורות תני לי את:  אהרן ואמר להא ב–ן שילדו וכיו. מגיזותיהם וליהנות מפרותיהן
הריני שוחטתן , אין בי כוח לעמוד באיש הזה: הנאמרה האלמ. זאהרן ואמר לה תני לי את ראשית הג

הרי הן עלי : אמרה. הלחיים והקיבה, תני לי הזרוע: אמר לה אהרן הכהן, כיוון ששחטתן. ואוכלתן
כך : סייםומ.  היא עם שתי בנותיה,נטלן והלך לו והניחה בוכה. אם כן כולן שלי: אמר לה. חרם

 ).מקוצר לפי סנהדרין קט(כל כך הם עושים ותולים בהקדוש ברוך הוא . עלתה לעלובה זו
הנים מסוימים המנצלים את וזאת דוגמה של תמונה קיצונית פארודית המבליטה את קשיחותם של כ

  לא על.הסאטירה כאן בולטת בחריפותה. מעמדם ביחסם לשכבה הענייה שגם היא נמנית בין מפרנסיהם



 

2 
 

. ההוצאה לפועל ללא שיקולים מוסרייםשל אופן האלא על , מערכת המסים שהייתה מקובלת בעם יצא הקצף
זהו מבנה . כשכל משפט נוסף מגביר את המתח והתמיהה, מבחינה צורנית הרי יש כאן סיפור מעשה קצר וחד

ך הם עושים ותולים כ: "הפתרון הוא מוסר ההשכל. קלסי של סיפור מתח סאטירי שנפסק בשיאו ללא פתרון
 ". ה"בהקב

גם כלפי חוץ וגם  תומכוונוהן מצבים היסטוריים ב יסודןל "אין ספק שרבות מן הסאטירות שבאגדת חז
הוא כנראה הד ש', במסכת קידושין ע, הארוך יחסית, דוגמה לסאטירה היסטורית הוא הסיפור. כלפי פנים

אביגדור ' האריך בעניין זה פרופ. ית חשמונאיקלוש לחילוקי דעות היסטוריים בעניין היחס למלכות ב
ל מסוימות " ולדעתו באגדות חז,)בגרמניהיצא (ל "פוליטיקה מפלגתית באגדת חז"אפטוביצר בספרו 

 .דעותיהם של הנוהים אחריהוהן  המתנגדים למלכות בית חשמונאי יהם של דעותות הןקעומש
 מי יקבל את נתח הבשר – עניין של כבוד סכסוך קל ערך עלבהסיפור שבמסכת קידושין מתחיל אמנם 

 החכם . רב יהודה בר יחזקאל,אחד מגדולי האמוראים, האיש הזר שבא לקנות או שליחו של החכם, באטליז
 בתום השתלשלות . והלה תובע את רב יהודה בר יחזקאל לדין בפני רב נחמן,מכריז על האיש הזר שהוא עבד
האיש הזר טוען , הם גם ביקורת על התנהגותם של חכמים מסוימיםים שיש בקימעניינת רצופה מצבים גרוטס

כל האומר מבית חשמונאי אני : "ועל כך מובאים דברי החכם שמואל. כי הוא בא מבית מלכי בית חשמונאי
יש כאן תאור של מצב טרגי המשובץ בתוך סאטירה נגד הטוענים לייחוסם לבית . " הריהו עבד–בא 

טענה ששיער כי , שדווקא הטענה של האיש הזר שהוא מבית חשמונאיהיא ת הנקודה הסאטירי. חשמונאי
 . בעוכריושהייתה היא – לו יוקרה וכבוד תוסיף

אינם מרחיבה את הסיפור המקראי ומבליטה את כוונותיו על ידי תוספת פרטים ש,  כידוע,האגדה
אם לחיוב ואם , משמעיים-חד ואגב כך היא מציירת את הדמויות הפועלות במקרא בצבעים חריפים ו,במקרא
, על פרק הזמן ערב צאתם של בני ישראל ממצרים, כגון. מוסר ההשכל מתיאורים אלה עולה מאליו. לשלילה

ויקרא למשה ולאהרן "על הפסוק מספרת האגדה , שפרעה גירש מלפניו את משה ולא רצה לראותו עודלאחר 
 ):לא, ב"י' שמ ("לילה

בדיו ומעמידם כל אחד ואחד ממקומו והולך עמהם וקורא בלילה היה פרעה מחזר על הפתחים של ע
והיו בניהם של ישראל משחקים בו ואומרים לו . בכל שוק ואומר היכן הוא משה והיכן הוא דר

כאן הוא , כאן הוא דר, והוא אומר להם את משה אני מבקש והם אומרים לו, ה הולךתפרעה להיכן א
אמר לו משה וכי גנבים . 'קומו צאו מתוך עמי':  לו פרעהאמר. ומשחקים בו עד שמצאו למשה, דר

לא נצא אלא ביד רמה . 'קרלא תצאו איש מפתח ביתו עד בֹ', ה"כך ציוונו הקב? אנו שנצא בלילה
 ).לפי תנחומא הקדום(לעיני מצרים 

 מחפשעתה הוא  , פרעה שלא רצה לחזור ולראות את משה.זהו תיאור המצב בדרך הסאטירה והלעג      
- להבליט את אופיו העקשני והבלתיי וכד.מתחנן לפניו שייצאו מהרא ווכאשר הוא מוצא אותו ה ,אותו

" ויהפך לבב פרעה"על הפסוק . מתפשר של פרעה מוסיפה האגדה משל שהוא עצמו לקוח מעולם הסאטירה
לו דג מבאיש יצא והביא ,  משל לאחד שאמר לעבדו צא והבא לי דג מן השוק:אומרת האגדה) ה, ד"י' שמ(

התחיל , אמר לו הריני אוכל. תן לי מאה מנהיאו ת, בגזרה או תאכל או תלקה מאה מכות,  אמר לו.מן השוק
לא הספיק לגמור עד שאמר הריני נותן מאה , שיםילקה ש, לא הספיק לגמור עד שאמר הריני לוקה, לאכול
לקו ,  כך נעשה למצרים:נמשל ברורהו. אוכל את הדג המבאיש ולוקה מלקות ונותן מאה מנה, נמצא. מנה

 ).לפי המכילתא בשלח(ושלחו וניטל ממונם 
לא על , ים לאומייםאירועלא על ,  על שום תופעה שבעולםם את דעתולא הסתירבאגדותיהם ל "חז      
או , על טיבה של האישה יש דעות לרוב לשבח ולגנאי. ל בני אדםשטיבם לא על  ובעיקר ,יים אנושיםמעש

וכך מתארת האגדה בדרך סאטירית את . מתוך הסתכלות אובייקטיבית בחיי יום יוםאו סיון אישי מתוך ני
 ): בראשית רבה יח(שה יאהבריאתה של 

מהיכן ") ויבן"מהמילה (התבונן : לוי אמר' יהושע דסכנין בשם ר'  ר'אלקים את הצלע' ויבן ה'
 שלא תהא –ולא מן העין , שה שלא תהא מייקרת רא–לא אברא אותה מן הראש ,  אמר.לבראתה
ולא מן הצוואר שלא תהא ). לורוצה לשמוע הכ( שלא תהא צייתנית –ולא מן האוזן , סקרנית

ולא מן ,  שלא תהא קנאתנית–ולא מן הלב ,  שלא תהא פטפטנית–ולא מן הפה , )מתגאה(גבהנית 
אלא מן , )בהאוהבת לטייל הר( שלא תהא פרטנית –ולא מן הרגל ,  שלא תהא משמשנית–היד 
תהי אשה : היה אומר לה, ועל כל אבר ואבר שהיה בוראה בה, ממקום שהוא צנוע באדם, הצלע
 .  שכולן יש בה–" ותפרעו כל עצתי "–ואף על פי כן , אשה צנועה, צנועה

שמאחוריה מסתתר גם הרבה מן , השנונה, ל היא האמרה הקצרה"הצורה הסאטירית הרווחת באגדת חז      
אם תוך כדי , והשתמשו בהן בכל הזדמנות, אמרות כאלה יש למאות ואולי לאלפים. ל" תקופת חזההווי של

ל "אנרים השונים של אגדת חז'אין ספק שהז.  במצבים של ויכוח חברתיםאו, עיון בבעיות הלכתיות
ליצירות סאטיריות ,  אם כי היולי לעתים,ית יכולים לספק חומר רב"ים גם את הסאטירה החזלשהמשמ

 . צרכי זמננוההולמות את שלמות 
 

 הרב בנימין צביאלי
 ירושלים
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