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  יום העגונה בתענית אסתר
   

אין אך  שמקום הימצאו של האיש שלה אינו ידוע אישההיא ,  המוכרת זה אלפי שנים,"עגונה"שה היהא
שה יאין לשנות את המעמד האישי של א, על פי ההלכה היהודית. )א"יבמות קכא ע (הוכחות שמת

  לבשה זהענייןב.  מת או ללא הסכמתו לגירושיןבעלהמנשואה לאלמנה או לגרושה ללא הוכחה ש
יום הן נשים שלמעשה סיימו הרוב העגונות . גט-מסורבת :המוכרת צורה נוספת" עגונה"ההופעה של ה

נשים  אולם .משותפיםה הםחייאת שסיימו או  ,כלכליאו קשר  רגשי קשר;  זוגןניכל קשר נישואין עם ב
הוא שבין , בן הזוגש משום,  גט כדת משה וישראלאמצעותסיום הנישואין בל להגיעאינן מצליחות אלו 

עגונה זו נשארת במעמד של . מסרב להתגרש על פי ההלכה היהודית, נטש את המשפחהשנוכח בין 
אינה יכולה להינשא שנית ולבנות את חייה לכן וונה בקשר של נישואין כלואה נגד רצ ,"אשת איש"

   .מחדש
בתאריך " לאומי- ןיום העגונה הבי" את  מציינים ברחבי העולם היהודימדי שנה במשך יותר מעשור

בגלל שתי " עגונה" יום מיוחד זה נבחר לשמש סמל להזדהות עם ה1.בו חלה תענית אסתרשהעברי 
  .ם הצרה ומשום הישועה משו:סיבות קוטביות

איך במאה בה מסופר  .ך"ש בתנ ספרי הקודבין מגילת אסתר נכללה) א"ז ע(מסכת מגילה פי  לע
 טֹוַבת ְבתּוָלה ַנֲעָרה ָּכל" מלכה חדשה מבין, אחשורוש, שליט פרס ומדיביקש  )בערך(ס "הרביעית לפנה

: כתובו, מלכההיות נמצאה מתאימה ל, חסאיש יהודי מיו, מרדכיבת דודו של , אסתר). ג:ב' אס" (ַמְרֶאה
מצאה חן , כלומר היא נלקחה נגד רצונה). טז:ב" (ַמְלכּותֹו ֵּבית ֶאל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶלךְ  ֶאל ֶאְסֵּתר ַוִּתָּלַקח"

). ב"ב על בסיס מגילה יג ע"נא ע' תוס; ב"סנהדרין עד ע( שלא חפצה בכך אףבעיני המלך ונישאה לו 
כפי ,  האמיתייםחייהתולדות אסתר בפחד כאשר היא מסתירה את חיה  ,ה מלכהלמרות היותאולם 

  ."דבריה את שמסתרת ?אסתר שמה נקרא ולמה" ):ז"רמסימן ( אסתרל מעוניש ילקוטשהוסבר ב
כמה ו ,לאומי- ן לציין את יום העגונה הבי, כאמור,נבחרה, קרויה על שמה של אסתרה ,תענית אסתר

כמו  .נמצאות הן בוש אינן רוצות לקיים את קשר הנישואין בימינוונות העג, כמו אסתר: סיבות לכך
שה העגונה יהא, כמו אסתרו .גט רבות חיות בפחד מבני זוגן ומקיימות חיים כפולים- מסורבות, אסתר

  . מוצאת את עצמה מחוסרת שליטה על חירותה הגט- ומסורבת
  :)טז:ד (ווה עליויע את עמה היא מצַ כאשר אסתר נקראת על ידי מרדכי למצוא את הדרך להוש      

   

 ַלְיָלה ָיִמים ְׁשלֶֹׁשת ִּתְׁשּתּו ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ָעַלי ְוצּומּו ְּבׁשּוָׁשן ַהִּנְמְצִאים ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶאת ְּכנֹוס ֵלךְ 
   .יָאָבְדִּת  ָאַבְדִּתי ְוַכֲאֶׁשר ַכָּדת לֹא ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלךְ  ֶאל ָאבֹוא ּוְבֵכן ...ָויֹום

  

                                                 
מציינים את התענית בהן בשנים ש. 'ג באדר ב"בשנה מעוברת התאריך הוא י. אדרג ב"בדרך כלל תענית אסתר חלה בי   1

 .א אדר"תאריך התענית הוא י, השנהכגון , מוקדם



תענית "בקביעת .  שזה עלול לעלות לה ביוקר רבאף את עול המנהיגות יהאסתר מתעלה ומקבלת על
כך ו ,באחדותוהעם כוחו של  שידעהאסתר  . במאמציה להצילםכל העםהיא שמה דגש על כינוס " אסתר

  . הדואגים לחברה יהודית צודקת ויציבהאלה כל גם מבקשים להתעלות 
הוא משמש קול קורא מתוך העם למחיקת .  לנושאת של כלל הציבורדעּו מסמל מּו"יום העגונה"      

כנסת על ידי " יום העגונה"בקביעת . הרסנית לחברה בריאה ואיתנהגט שהיא -של סרבנותהתופעה 
  . הגט אין מקום במדינת ישראל- סירובלן או ועיגל העם מתאחד בהבנתו שישראל

 ֶאת ַהְּיהּוִדי ּוָמְרֳּדַכי ֲאִביַחִיל ַבת ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ַוִּתְכּתֹב: "ןרובסוף מגילת אסתר מודגשת פעולת הזיכ
בתלמוד מודגשת , יתר על כן). לב- כט:ט" (ַּבֵּסֶפר בְוִנְכּתַ  ָהֵאֶּלה ַהֻּפִרים ִּדְבֵרי ִקַּים ֶאְסֵּתר  ּוַמֲאַמר...ּתֶֹקף ָּכל

 קבעוני: לחכמים אסתר להם שלחה: "פריםדרישת אסתר להיזכר באמצעות הכללת סיפורה בספר הס
החוקים הן הספרים או בספר הקביעה והכתיבה בספר  ).א"מגילה ז ע" (!תכתבוני לדורו ...לדורות

לך :  כביכולכל עגונה בישראל קוראת, עם התובנה של אסתר המלכה.  ואת הלקחןשמקיימות את הזיכרו
  2. ובכן אבוא אל החופש כדת וכדין,נהחברי הכנסת וציינו עלי את יום העגו כנוס את כל

  רחל לבמורר " ד
 אוניברסיטת בר אילן
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1435, קונרד וידסציור מאת . אחשורוש ואסתר *
 

                                                 
ע "שהוגשה לכנסת על ידי קואליציית עיקר בשנת תש, מאמר קצר זה הוא גם חומר הסבר להצעת חוק לציון יום העגונה   2

גט במועצת רבני ישראל הצעירה - ת הפרויקט למניעת עיגון וסירוברכז כותבת המאמר משמשת .ותוגש שוב השנה
  .והסוכנות היהודית
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