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ּפּורימ
ִ

ַמ ַא ַמר ֶא ְ ֵּתר
הקיומ הנצחי
הפ וק הבא מוצג בגמרא
בהשראה אלוקית )ברוח הקודש(:

)מגילה ז(.

כראיה חותכת לדעה שמגילת א תר נאמרה

  
 
    
       




)א תר ט ,כח(

עובדת הקיומ הנצחי היא האישור האלוקי למגילת א תר.
למעלה מאלפיימ וחמש מאות שנימ עברו מאז התרחש נ הפורימ .כל השנימ
האלו היו רצופות גזרות ופרעות .בכל זאת שמר עמ ישראל ברציפות על חג
הפורימ עד עצמ היומ הזה.
במה זכו א תר המלכה ומרדכי היהודי ,שאיגרת הפורימ אשר שלחו לכל תפוצות
העמ היהודי ,תתקיימ לנצח?
ושאלה נו פת.
את איגרת הפורימ חיברו מרדכי וא תר יחד ,כנזכר ב ופ המגילה:
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למרות זאת ,המגילה נקראת 'מגילת א תר' על שמ א תר בלבד:
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)שמ ,פ וק לב(
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במה זכתה א תר שהמגילה תקרא על שמה? מהו ודה של א תר?

שלושה מאמרימ
במגילת א תר אנו נתקלימ בשלושה מאמרימ:
 .1מאמר המלכ אחשורוש
 .2מאמר

מרדכי )א

 .3מאמר אתר

)א

)א

תר א ,טו(.

תר ב ,כ(.
תר ט ,לב(.

 .1את מאמר אחשורוש ,ממאנת המלכה ושתי לבצע:
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)א

תר א ,יב(.

 .2את מאמר מרדכי ,מבצעת א תר בחירופ נפש מול המלכ ושריו:
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 .3את מאמר אתר ,מקיימ כל עמ ישראל לדורותיו ללא ייג:
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תר ט ,לב(.

מתוכ שלושת המאמרימ האלה ,רק מאמר אחד חושפ בעצמו את וד קיומו ,והוא
מאמר מרדכי:
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)א תר ב ,כ(

'אמּונ' .לא תר היה אמונ מלא במרדכי ,שכל כוונתו ממוקדת
מילת המפתח היא ֵ
בשלומה וטובתה .אמונ זה נוצר כתוצאה מדאגתו המתמדת של מרדכי לשלומה
של א תר מיומ התייתמותה מאב ואמ:
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שמירת הציווי של מרדכי שלא למ ור פרטימ על עמה ומולדתה ,מאלצת את
א תר לעמוד בלחצימ כבדימ מאוד מצד בית המלוכה .אינ זה ביר שהמלכ
אחשורוש השולט על מאה ועשרימ ושבע מדינות ,יישא לאישה נערה ללא זהות,
משפחה או לאומ .למרות זאת ,א תר עומדת איתנה בהתנגדותה ומתעקשת על
קיומ מאמר מרדכי.
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אפשר אפילו לומר ,שהנ הגלוי הגדול ביותר שהתרחש במגילה ,הוא מינויה של
א תר למלכה בניגוד לכל כללי בתי המלוכה שהיו נוהגימ באותמ ימימ.
א תר לא טעתה באמונ המלא שנתנה במרדכי ,וההוכחה היא בפ וק הבא:
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דאגתו היומ יומית של מרדכי לשלומ א תר היא וד קיומ מאמרו .מרדכי התעקש
על הנקודה ,שאמ אחשורוש ירצה בה כמלכה ,יהיה זה אכ ורק מפני שהוא חפצ בה
ובאישיותה ולא בהשתייכותה המשפחתית והלאומית.

מיאונ ושתי
על רקע יח י האמונ הגבוהימ בינ מרדכי וא תר ,בולטימ יח י האמונ המעורערימ
בינ המלכ אחשורוש לבינ המלכה ושתי.
בניגוד למרדכי  -שהדאגה לא תר הייתה בראש מעייניו  -היה המלכ ע וק יומ
יומ בטיפוח דימויו העצמי בעיני שריו ועבדיו ומושלי המדינות שתחת ח ותו:
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)א תר א ,ד(

הכל ובב ביב עצמו .עושרו ,כבודו ותפארת גדולתו .גמ כאשר לכאורה הוא
נשמע דואג לרוממות כבודה של ושתי ,אינ זה אלא כטכ י לפיאור עצמו.
הצו המלכותי להביא את ושתי ,מנומק באופנ הבא:
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למראית העינ היה זה להראות את יפיה ,אכ האמת הייתה אחרת לגמרי .המחזה
הזה לא נועד לפאר את ושתי אלא להוכיח את תפארת גדולתו ,שגמ מלכה ְּכושתי
בכתר מלכות לראשה ,נמנית על ה רימ למשמעתו.
דרישתו להבאת ַושתי בתנאי מפורש שהיא תהיה בכתר מלכות ,נועדה להוכיח
לכל שכתרה כפופ לכתרו .הדרישה הזאת מקבלת משמעות לאור דברי חז"ל,
ֶש ַו ְש ִּתי הייתה נצר לנבוכדנצר מלכ בבל בעוד אחשורוש היה ב כ הכל שומר
ה ו ימ של המלכ.
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דקדוק נו פ בפ וק הזה מגלה ,כי לא הייתה כאנ הזמנה מכובדת אלא הוראה ג ה
ומשפילה.
נערוכ השוואה קטנה בינ צורת ההזמנה הזאת של ושתי לבינ דבריה של א תר
למרדכי.
כאנ נאמר:

"    & '       %
ובמ ר ששולחת א תר למרדכי נאמר:
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)א תר ד ,יא(

'הבאה' פירושה להביא בכוח מצוות המלכ ,בעוד ש'קריאה לבוא' ,היא הזמנה
המתחשבת גמ ברצונ המוזמנ.
בביטוי 'קריאה לבוא' ,השתמש גמ המנ בהתרברבותו לפני באי ביתו:
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כלומר ,מוזמנ בצורה מכובדת.
המלכה ושתי יודעת כי מטרתו של המלכ היא להשפיל את כתרה לפני כתרו ,ולכנ
היא ממאנת לעשות את רצונו .היא גמ מדגישה ,כי מלכותה הטבעית מוקנית לה
מתוקפ היותה מזרע מלכות בבל ,ולא כנ פח לאחשורוש:

          ' & $
   *         

)א תר א ,יב(

"            שממנו
הביטוי          הוא בניגוד ללשונ הצו 
משתמע שהיא הפכה למלכה בזכותו .הביטוי "   *          מדגיש את
מלכותה לפני שמה ,כלומר לא המלכ הוא שהכתיר אותה למלכה.
בארמונו של המלכ שוררת תדיר אווירת חשדנות .אינ היא בוטחת במלכ ואינ לה
אמונ בדבריו שרצונו הוא להראות את יופיה לעמימ כדי שיעריצו אותה.
כל שרי המלכות מתכנ ימ כדי לגזור את דינה של המלכה:
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מאמר אתר
א תר ומרדכי שולחימ איגרת לכל העמ היהודי ובה דרישה לקבוע את ימי הפורימ
לדורות עולמ.
עמ ישראל לא חשד בא תר המלכה שהיא עושה זאת כדי להאדיר את שמה.
ההיפכ הוא הנכונ ,עמ ישראל נתנ בה אמונ מלא שכל מעשיה המ למענ העמ
ולשימור עתידו הלאומי המאוחד.
את האמונ הזה רכשה א תר בשני מהלכימ הרי0גורל שנקטה .בכל אחד מהמ היא
חירפה את נפשה בגבורה ,באומצ ובקור רוח עילאיימ ,למטרת הצלת העמ היהודי.
הנה המ ר ששלחה למרדכי:
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 & '   אומר הכל.
הביטוי $
המילה דת בהטיותיה השונות נזכרת במגילת א תר  20פעמימ .דבר זה מלמד
שבפר ומדי הקפידו שהכל ייעשה באמצעות חוק ו דר.
גמ הוצאתה להורג של ושתי המלכה נעשתה על פי החוק ולא מתוכ החלטה פזיזה:
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"א ֶשר ֹלא ַכ ָּדת",
על רקע זה מודגשת מאוד הפעמ האחת והיחידה שעליה נאמר ַ
בבואה של א תר אל המלכ ללא הזמנה מפורשת.
ולא זו בלבד.
א תר המלכה השתתפה בצומ שלושת הימימ יחד עמ כל יהודי שושנ לפני הגעתה
אל המלכ ,עובדה זו הייתה מעשה התאבדות של ממש.
ראוי לזכור כי לפני הגעתה של כל נערה אל המלכ אחשורוש היה עליה לעבור
תהליכ הכנה מדוקדק של שנה תמימה:
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התהליכ הזה כלל תזונה בריאה בפיקוח קפדני .נקל לתאר ,איכ תיראה א תר
המלכה אחרי צומ של שלושה ימימ יחד עמ נערותיה!
גמ המלכ אחשורוש שהושיט לה את שרביטו ,היה חרד מאוד לא תר .מנ ה תמ,
הוא תיאר לעצמו שרק אירוע בקנה מידה חריג וקשה אילצ את א תר לחרפ את
נפשה.

   
  
משומ ככ ,מה רב היה תימהונו של המלכ כאשר בתגובה לדאגתו  
'
 & '  ,
   ! & '   ,הוא שומע        * 
 & '  $
 .
המלכ כובש את פליאתו ומצווה לעשות את דבר א תר.
כאשר נועדימ המלכ ,המנ וא תר במשתה היינ ,הוא פונה שוב אל א תר ושואל:
* .1
'        %
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א תר בקור רוח מגיבה באופנ בלתי צפוי בעליל:
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מלכ הפכפכ ומהיר חמה כאחשורוש ,היה עלול לקבל בו במקומ החלטה להוציא
להורג את המלכה ,המתעתעת בו ומציגה אותו ככלי ריק ח ר אונימ!
השאלות החולפות במוח המלכ המופתע ,הנ קשות.
האמ למענ משתה יינ חירפה א תר את נפשה למות? האמ העובדה שהיא מזמינה
פעמ אחר פעמ את המנ ראש השרימ למשתה בחוג מצומצמ ורמ מעלה יחד עמ
המלכ ,אינה אומרת דרשני? האמ הולכ ונרקמ קשר להדחת המלכ?
לתכנונה
ביטוי לרגע המ וכנ הזה אנו מוצאימ בדברי חז"ל ,שחיוו דעתמ באשר ִ
של א תר:

 '*! ) #מחשבות א תר() % 3להמנ( ' 
)בחמתו של המלכ ובחשדנותו(".
כלומר ,א תר התכוננה גמ לאפשרות של הוצאתה להורג יחד עמ המנ ,ובלבד
שתתבטל הגזרה.
מ ירות נפשה של א תר לא נ תיימה בככ.
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על ידי החלטתה לבוא אל המלכ מרצונ ,היא אבדה לעמ היהודי לנצח .עד לרגע זה
הייתה א תר מאולצת בעל כורחה ,כפי שמוכיחה הדוגמה הבאה:
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בניגוד לכל הנערות שבחרו בעצמנ את האיפור המתאימ להנ ,א תר השאירה את
ההחלטה הזאת בידיו של הגי רי המלכ .בככ הדגישה א תר כי כל העניינ הזה
הוא נגד רצונה ,ואינ לה עניינ בשומ פעולה שת ייע לה במציאת חנ בעיני המלכ.
העמ היהודי מכיר ויודע ,כי א תר המלכה הקריבה את חייה לעולמי עד ,למענו
ולמענ עתיד בניו ובנותיו.
עמ ישראל האמינ ובטח בא תר המלכה ,הנערה היתומה מאב ואמ ,שכל בקשתה
הייתה לא למענ הנצחת שמה ,אלא כדי להזכיר לעמ היהודי שחייו ב כנה מתמדת,
ועליו לשמור על אחדותו ועל אמונתו בה' אלוקיו .את זה ניתנ להשיג באמצעות
קריאת המגילה מדי שנה בשנה.
העמ היהודי גמל לא תר בהנציחו את שמה על המגילה 'מגילת א תר' ובהזכירו
את שמה לנצח נצחימ כשליח ההשגחה העליונה ששמרה על חיי עמ ישראל.
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