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כבר עמדו חכמינו על הדמיון הסגנוני והענייני המפתיע בין סיפור עליית יוסף לכס השלטון במצרים ובין
עליית אסתר לכס המלכות בשושן מלבד הקשר הגניאלוגי ביניהם:
יוֹסף" וגו' )בר' לט:י( – ר' יודן בשם ר' בנימין בר לוי :בני רחל ניסן שוה וגדולתן
" ַוי ְִהי ְכּ ַד ְבּ ָרהּ ֶאלֵ -
אָמרָם ֵא ָליו יוֹם וָיוֹם" )אס'
אָמרָם[ ְכּ ְ
יוֹסף יוֹם יוֹם"ַ " ,וי ְִהי ] ְבּ ְ
שוה; ניסן שוה – " ַוי ְִהי ְכּ ַד ְבּרָהּ ֶאלֵ -
יהם" )אס' ג:ד(; גדולתן שוה – " ַויּ ַ
ֲל ֶ
יה" )בר' לט:י(ְ " ,ולֹא ָשׁ ַמע א ֵ
ג:ד(; " ְולֹאָ -שׁ ַמע ֵא ֶל ָ
ָסר ַפּ ְרעֹה
ֳכי"
ֱביר ֵמ ָה ָמן[ ַויּ ְִתּנָהּ ְל ָמ ְרדּ ָ
ֲשׁר ֶהע ִ
ָסר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאתַ -ט ַבּ ְעתּוֹ ]א ֶ
ֶאתַ -ט ַבּ ְעתּוֹ" וגו' )בר' מא:מב( ,וכת' " ַויּ ַ
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)אס' ח:ב(.
הטבלה המובאת להלן מראה את היקף הדמיון הסגנוני:
אסתר
יוסף
יהם.
ֲל ֶ
יוֹסף יוֹם יוֹם וְ לֹאָ -שׁ ַמע ג:דַ :וי ְִהי ִכּאָ ְמרָם ֵא ָליו יוֹם וָיוֹם וְ לֹא ָשׁ ַמע א ֵ
בר' לט:יַ :וי ְִהי ְכּ ַד ְבּרָהּ ֶאלֵ -
יה ִל ְשׁ ַכּב ֶא ְצ ָלהּ ִל ְהיוֹת ִע ָמּהּ.
ֵא ֶל ָ
ֱביר ֵמ ָה ָמן ַויּ ְִתּנָהּ
ֲשׁר ֶהע ִ
ָסר ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאתַ -ט ַבּ ְעתּוֹ א ֶ
ִתּן א ָֹתהּ ח:בַ :ויּ ַ
ָסר ַפּ ְרעֹה ֶאתַ -ט ַבּ ְעתּוֹ ֵמ ַעל יָדוֹ ַויּ ֵ
מא׃מבַ :ויּ ַ
ֳכי.
ְל ָמ ְרדּ ָ
יוֹסף.
ַעלַ-יד ֵ
יקרוֹ.
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ ִבּ ָ
וְה ְל ִבּישׁוּ ֶאתָ -ה ִאישׁ א ֶ
ָהב ַעל -ו:טִ :
ָשׂם ְר ִבד ַהזּ ָ
מא :מבַ :ויּ ְַל ֵבּשׁ אֹתוֹ ִבּ ְג ֵדיֵ -שׁשׁ ַויּ ֶ
ַצוָּארוֹ.
וְה ְר ִכּיבֻהוּ ַעלַ -הסּוּס ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר.
ו:טִ :
ֲשׁר-לוֹ
מא:מגַ :ויּ ְַר ֵכּב אֹתוֹ ְבּ ִמ ְר ֶכּ ֶבת ַה ִמּ ְשׁנֶה א ֶ
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ֵפץ
ֵעשֶֹה ָל ִאישׁ א ֶ
ֵך וְ נָתוֹן אֹתוֹ ַעל ָכּלֶ -ארֶץ ו:טְ :ו ָק ְראוּ ְל ָפנָיו ָכּ ָכה י ָ
אַבר ְ
מא:מגַ :ויּ ְִק ְראוּ ְל ָפנָיו ְ
יקרוֹ.
ִבּ ָ
ִמ ְצ ָריִם.
טוֹבת ַמ ְר ֶאה.
ב:ז :וְ ַה ַנּ ֲע ָרה י ְַפת-תֹּאַר ְו ַ
יפה ַמ ְר ֶאה.
יוֹסף י ְֵפה-תֹאַר ִו ֵ
לט:וַ :וי ְִהי ֵ
ה:בַ :וי ְִהי ִכ ְראוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאתֶ -א ְס ֵתּרָ ...נשְֹאָה ֵחן ְבּ ֵעינָיו
יוֹסף ֵחן ְבּ ֵעינָיו.
לט:דַ :ויּ ְִמ ָצא ֵ
ב:גְ :וי ְַפ ֵקד ַה ֶמּ ֶל ְך ְפּ ִק ִידים ְבּ ָכלְ -מ ִדינוֹת ַמ ְלכוּתוֹ.
ֲשׂה ַפ ְרעֹה ְוי ְַפ ֵקד ְפּ ִק ִדים ַעלָ -האָרֶץ.
מא:לדַ :יע ֶ
טוֹבת ַמ ְר ֶאה ֶאל-
תוּלה ַ
מא:להְ :וי ְִק ְבּצוּ ֶאתָ -כּל-א ֶֹכל ַה ָשּנִ ים ַהטֹּבוֹת ַה ָבּאֹת ב:גְ :וי ְִק ְבּצוּ ֶאתָ -כּלַ -נ ֲערָהְ -ב ָ
ָשׁים ֶאל-יַד ֵהגֶא...
שׁוּשׁן ַה ִבּירָה ֶאלֵ -בּית ַהנּ ִ
ַ
ָה ֵא ֶלּה ְוי ְִצ ְבּרוָּ -בר ַתּ ַחת יַדַ -פּ ְרעֹה א ֶֹכל ֶבּ ָע ִרים
שׁ ֵֹמר ַה ָנּ ִשׁים.
וְשׁ ָמרוּ.
ָ
ִיטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינֵי ַה ֶמּ ֶל ְך.
ב:דַ :ויּ ַ
ִיטב ַה ָדּ ָבר ִבּ ֵעינֵי ַפ ְרעֹה.
מא:לזַ :ויּ ַ
יהן.
רוּק ֶ
ְמי ְמ ֵ
ב:יבִ :כּי ֵכּן י ְִמ ְלאוּ י ֵ
ֻטים.
ְמי ַה ֲחנ ִ
נ:גִ :כּי ֵכּן י ְִמ ְלאוּ י ֵ
אָב ְד ִתּי.
אָב ְד ִתּי ָ
וְכ ֲא ֶשׁר ַ
ז:טזַ :
מג:דַ :ו ֲא ִני ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁכ ְֹל ִתּי ָשׁכ ְֹל ִתּי.
ֲשׁר-י ְִמ ָצא ֶאת
ָעה א ֶ
יתי ָבּר ָ
ָא ִ
אוּכל וְ ר ִ
יכ ָכה ַ
ַער ֵאינֶנּוּ ִא ִתּי ֶפּן ח:וִ :כּי ֵא ָ
אָבי וְ ַהנּ ַ
ֱלה ֶאלִ -
מד:לדִ :כּיֵ -א ְיך ֶאע ֶ
מוֹל ְד ִתּי.
אָב ַדן ַ
יתי ְבּ ְ
ָא ִ
אוּכל וְ ר ִ
יכ ָכה ַ
וְא ָ
ַע ִמּי ֵ
אָבי.
ֲשׁר י ְִמ ָצא ֶאתִ -
ֶא ְר ֶאה ָברָע א ֶ
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כינוי זה מתאים למגילת אסתר ,שבה נעדר שם ה' ,ועל פי דברי חז"ל )חולין קלט ע"ב( :אסתר מן התורה מנין? "וְאָנ ִֹכי
אַס ִתּיר" )דב' לא:יח(.
ַה ְס ֵתּר ְ
לפי הנוסח בבראשית רבא )מהד' תיאודור-אלבק פרשה פז ,י ד"ה ויהי כדברה( .נושא זה טופל כבר בכמה מקומות,
ביניהם ספרו של ג"ח כהן ,עיונים בחמש המגילות ,ירושלים תשס"ו ,בפרק "אסתר המלכה בעקבות יוסף הצדיק" ,ע'
 .316-311ביבליוגרפיה בנושא מגילת אסתר בכללה מובאת שם בהרחבה.
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הדמיון הענייני ברור מאוד לפי הטבלה ואינו צריך הבהרה ,אבל יש מקום להציג את ההבדל העיקרי בין
שני הסיפורים – האווירה האחרת שמאפיינת כל אחד מהם :עלילת יוסף במצרים מתוארת בסגנון רציני,
לעתים אף חמור סבר ,ואילו במגילת אסתר "ההומור מופיע בהתמדה לכל אורך היצירה .החיבור לא רק
לועג למלך האוויל ,חסר האחריות והמפוזר ,לא רק מתאר בארסיות את השר המנופח ,בעל שיגעון
הגדלות; לא רק מלא גוזמאות והפרזות ,כגון המשתה בן  180הימים 127 ,מחוזות האימפריה הפרסית,
שנה שלמה של טיפולים קוסמטיים ועץ תלייה בגובה חמישים אמה )כ 25-מטר( ,אלא גם שב ומוסיף
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הערות שנונות ,לפעמים במקומות בלתי צפויים".
אם האווירה כה שונה ,מה הטעם ליצירת ֶהרמזים כה רבים במגילת אסתר לסיפור יוסף? מדוע היה
הדבר חשוב למחבר?
הביקורת הלעגנית במגילה על ה ָרשות השלטת עלולה הייתה להביא למסקנה שהאנרכיה עדיפה ,או
ששלטון מלוכני הוא רעה חולה שיש להימנע ממנה בכל מחיר .ולא היא :סיפור יוסף הוא דוגמה לשלטון
אחראי שמנצל את כוחו כדי לדאוג לרווחת האזרחים ומונע אסון כבד .אף הטוטליטאריות של המלך,
שפועל ללא כל צורך להסביר ולנמק את צעדיו ,מוצגת באור חיובי בסיפור יוסף; כאשר המלך מוצא את
האדם הראוי ,יש בכוחו להתעלם מנוקשות הריבוד החברתי ומסטיגמות לא מוצדקות ולהעלות עבד מחונן
מבור הכלא אל רום השלטון לטובת כל הממלכה.
אנו מדמים לעצמנו את מלכות שמים מעין המלכות האנושית ,ואם מלך בשר ודם יכול לנצל את
ָעצמתו בחכמה ,על אחת כמה וכמה מלך מלכי המלכים ,שפועל במחשבה תחילה בכל עת ובכל זמן.
הרמזים הרבים לסיפור יוסף מזכירים אמת זו גם באירועים הפרועים ,כביכול ,במגילת אסתר!
לבד מזה ההקבלה לסיפור יוסף מספקת אמירה מפורשת שאכן ,ביסוד כל התרחשות היסטורית יש
ֲללוֹת" )שמ"א ב:ג( .דבר זה נאמר חד-משמעית בסיפור יוסף ,וכיוון
תכנית מכוונת של מי ש" ְולוֹ ִנ ְת ְכּנוּ ע ִ
שיש מקבילות ענייניות וסגנוניות כה רבות בין סיפור יוסף לסיפור אסתר ,אין סיבה מדוע רעיון כה מרכזי
בסיפור אחד יחסר מן הסיפור השני ,אף שלא נמצאה לו הקבלה סגנונית .ואכן ,ההקבלה הרעיונית קיימת,
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אלא שהיא מופיעה ברמז ,כמתבקש מאופי סיפור מגילת אסתר ,שאינו מזכיר במפורש את התערבות ה':
יוסף

אסתר

ֲרי ִשׁי ָבּ ֵעת ַהזֹּאת ֶרוַח
ד:ידִ :כּי ִאםַ -ה ֲחרֵשׁ ַתּח ִ
ֵיכם.
מה:הִ :כּי ְל ִמ ְחיָה ְשׁ ָל ַח ִני ֱא-ל ִֹהים ִל ְפנ ֶ
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אַחר...
ְהוּדים ִמ ָמּקוֹם ֵ
וְה ָצּ ָלה ַיעֲמוֹד ַליּ ִ
ַ
וּל ַה ֲחיוֹת
ֵיכם ָלשׂוּם ָל ֶכם ְשׁ ֵא ִרית ָבּאָרֶץ ְ
מה:זַ :ויּ ְִשׁ ָל ֵח ִני ֱא-ל ִֹהים ִל ְפנ ֶ
ַע ְתּ ַל ַמּ ְלכוּת.
יוֹד ַע ִאםְ -ל ֵעת ָכּזֹאת ִהגּ ַ
וּמי ֵ
ִ
יטה ְגּד ָֹלה.
ָל ֶכם ִל ְפ ֵל ָ
מה:חְ :ו ַע ָתּה לֹא-אַ ֶתּם שׁ ְַל ְח ֶתּם א ִֹתי ֵה ָנּה ִכּי ָה ֱא-ל ִֹהים.
מה:טָ :שׂ ַמ ִני ֱא-ל ִֹהים ְלאָדוֹן ְל ָכלִ -מ ְצ ָריִם.
נ:יטֱ :א-ל ִֹהים ֲח ָשׁ ָבהּ ְלט ָֹבה ְל ַמ ַען ֲעשֹׂה ַכּיּוֹם ַה ֶזּה ְל ַה ֲחיֹת ַעם-רָב.

עתה יש לשאול :מדוע משמש הומור לעגני אמצעי ספרותי עיקרי במגילה במקום דיווח רציני כבסיפור
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יוסף?
האפשרות שמוצעת כאן היא שההומור הכרחי בסיפור מקראי זה דווקא משום שאין הוא מזכיר את
שם ה' ,אף שהוא מתמודד עם הניסיון הראשון לפגוע בעם ישראל בשל ייחודו הדתי 7 .פגיעה כזאת
3
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א"ס גרואן ,גולה; יהודים בין יוונים ורומאים ,תרגמו מאנגלית ירון תורן ותמר לנדאו ,תל אביב תשס"ג ,ע' .162
ג"ח כהן כותב" :העדרו של שם ה' בולט על רקע העובדה ,שהמגילה מתארת את החברה היהודית בפרס ואת העומדים
בראשה כיהודים מאמינים" )עמ'  .(335ההוכחות שהוא מביא :מרדכי אינו משתחווה ,והמן מבין זאת" ,כי הגיד להם
אשר הוא יהודי" )ג:ד(; מרדכי רומז לאסתר שנשלחה לתפקידה על ידי ההשגחה; אסתר צמה לפני פעולותיה ומבקשת
לּוֹת ִלנְ פֹּל ְל ָפנָיו
ֲשׁר ַה ִח ָ
ְהוּדים ָמ ְר ֳדּ ַכי א ֶ
שכל העם יצום; הגויים מכירים בכוחו ובייחודו של העם היהודיִ " :אם ִמ ֶזּרַע ַהיּ ִ
תוּכל לוֹ ִכּי-נָפוֹל ִתּפּוֹל ְל ָפנָיו" )ו:יג(; העם מציין לדורות את הישועה שנעשתה על ידי הצומות והזעקה דווקא.
לֹאַ -
בשל הדמיון הענייני הזה מוצא מדרש חז"ל בצדק הקבלות רעיוניות קרובות קרבה סגנונית בין מגילת אסתר לפסוקים
ישׁי ָבּ ֵעת ַהזֹּאת" )אס' ד:יד(
ֲר ִ
אחרים במקרא כדי להראות את יד ה' המניעה את כל המעשים במגילהִ " :כּי ִאםַ -ה ֲחרֵשׁ ַתּח ִ
אַחר" )אס' ד:יד( –
ְהוּדים ִמ ָמּקוֹם ֵ
וְה ָצּ ָלה ַיעֲמוֹד ַליּ ִ
ָשׁ ַע" )יר' ל:ז( ,לכך נאמרֶ " :רוַח ַ
– " ְו ֵעתָ -צרָה ִהיא ְלַי ֲעקֹב ִ
וּמ ֶמּנָּה ִיוּ ֵ
עוֹל ִמים" )יש' מה:יז; מדרש תהלים ,מהד' בובר ,מזמור כב,ה(.
שׁוּעת ָ
נוֹשׁע ַבּה' ְתּ ַ
ָאל ַ
ממי שכתוב ביה" :י ְִשׂר ֵ
בדרך כלל יש כמה אפשרויות הסבר לשימוש בהומור במקרים דומים :ההומור הוא נשק החלשים שמאפשר להם
להתמודד עם החזקים מהם או משמש ביטוי לעמדת כוח למרות הנחיתות השלטונית )בספרו של גרואן ע' " :166אותה
שובבות המתארת את השליטים כליצנים ,את היהודים כפגומים ,ואת המדיניות הקיסרית כפארודיה משעשעת ,מעידה
על בטחון עצמי רב ,הן של הכותב והן של קהל קוראיו .החיים באימפריה הפרסית ]או ייצוגם בתקופה מאוחרת יותר[
היו נוחים מספיק כדי לייצר פארודיה שנונה וצחוק בריא"( ,או ייתכן שההומור הוא הציפוי המתוק שמאפשר את בליעת
הגלולה המרה של סיפור-אימים שנגמר אמנם בסוף טוב אולם בקושי רב.
כידוע ,המן ביקש לפגוע בעם היהודי דווקא בשל ייחודו הדתי.

ֲרימוּ
ָשׂאוּ רֹאשׁ ַעלַ -ע ְמּ ָך ַיע ִ
יך נ ְ
ְא ָ
ֱמיוּן וּ ְמ ַשׂנ ֶ
יך ֶיה ָ
נחשבת פגיעה באלוקי ישראל ,כדברי אסףִ " :כּיִ -הנֵּה אוֹי ְֶב ָ
ֶיך ְבּ ִרית
ַח ָדּו ָעל ָ
ָאל עוֹד ִכּי נוֹעֲצוּ ֵלב י ְ
ָכר ֵשׁם-י ְִשׂר ֵ
ידם ִמגּוֹי ְולֹאִ -יזּ ֵ
אָמרוּ ְלכוּ ְונ ְַכ ִח ֵ
ֶיך ְ
סוֹד ְוי ְִתָיעֲצוּ ַעלְ -צפוּנ ָ
ָחד ַעל-ה' ו ְַעלְ -מ ִשׁיחוֹ" )תה' ב:ב(.
נוֹסדוּ-י ַ
י ְִכרֹתוּ" )תה' פג:ג-ו( .ובפרק אחר" :י ְִתי ְַצּבוּ ַמ ְל ֵכיֶ -ארֶץ וְרוֹ ְזנִים ְ
יוֹשׁב ַבּ ָשּ ַמיִם י ְִשׂ ָחק ה' י ְִל ַעגָ -למוֹ" )תה' ב:ד( .כותב
אם כן ,רואים את הדברים ,והתוצאות ידועות מראשֵ " :
המגילה הביע את השחוק השמימי הזה בעזרת ההומור הלעגני שבו עיצב את אירועי המגילה ובעיקר
בדרך שבה עיצב את דמויות המתנכלים לה' ולעמו .אכן ,השימוש בהומור במגילה מציג את השחצנות
האנושית בממדיה הנכונים ,כהתנשאות חסרת בסיס ,שבסופה מתאפסים ברגע השליטים הנפוחים
ֲביו ְכּ ֵצאת ַה ֶשּ ֶמשׁ ִבּ ְג ֻברָתוֹ"
יך ה' ְואֹה ָ
ֹאבדוּ ָכל-אוֹי ְֶב ָ
מחשיבות עצמית ,ועם ה' יוצא לששון ולגדולהֵ " :כּן י ְ
)שו' ה:לא(.
יונה בר מעוז
המחלקה לתנ"ך ומקראות גדולות 'הכתר'

