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 עזרים והעשרה:

 
 

 הפתיחה של המגילה:
 

ֹּּדּו וְַעד  א וַיְִהי ִביֵמי ֲאַחְשוֵרֹוש ֵֹּלְך ֵמה ְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה.-הּוא ֲאַחְשוֵרֹוש ַהמ ַבע וְעֶׁ ב   ּכּוש שֶׁ
ר ְבשּוַשן ַהִביָרה.ַבָיִמים ָהֵהם  ְך ֲאַחְשוֵרֹוש ַעל ִּכֵסא ַמְלכּותֹו ֲאשֶׁ לֶׁ ת ַהמֶׁ בֶׁ ג ִבְשַנת ָשלֹוש   ְּכשֶׁ

ה ְלָכל ד   ֵחיל ָפַרס ּוָמַדי ַהַפְרְתִמים וְָשֵרי ַהְמִדינֹות ְלָפָניו.  ָשָריו וֲַעָבָדיו-ְלָמְלכֹו ָעָשה ִמְשתֶׁ
ת ֹּתֹו אֶׁ ר-ְבַהְרא ֹּשֶׁ ת ע ת ְגדּוָלתֹו יִָמים ַרִבים ְשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום. ]...[-ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו וְאֶׁ רֶׁ   יְָקר ִתְפאֶׁ

ֵֹּנס ְך ַעל ָּכל-ִּכי  ח וְַהְשִתָיה ַכָּדת ֵאין א לֶׁ }ס{ ט ַגם   וִָאיש.-ַרב ֵביתֹו ַלֲעשֹות ִּכְרצֹון ִאיש-ֵכן יִַסד ַהמֶׁ
ְך ֲאַחְשוֵרֹוש.וְַשִתי ַהַמְלָּכה עָ  לֶׁ ר ַלמֶׁ י ַביֹום ַהְשִביִעי ְּכטֹוב   ְשָתה ִמְשֵתה ָנִשים ֵבית ַהַמְלכּות ֲאשֶׁ

ְך ַבָייִן ָאַמר ִלְמהּוָמן ִבְזָתא ַחְרבֹוָנא ִבְגָתא וֲַאַבְגָתא ֵזַתר וְַכְרַּכס ִשְבַעת ַהָסִריִסים -ֵלב לֶׁ ַהמֶׁ
ת ְך ֲאַחְשוֵרֹוש. ְפֵני-ַהְמָשְרִתים אֶׁ לֶׁ ת  ַהמֶׁ ר ַמְלכּות-יא ְלָהִביא אֶׁ ְך ְבכֶׁתֶׁ לֶׁ   וְַשִתי ַהַמְלָּכה ִלְפֵני ַהמֶׁ

ת ה ִהיא-יְָפיָּה ִּכי-ְלַהְראֹות ָהַעִמים וְַהָשִרים אֶׁ    .טֹוַבת ַמְראֶׁ
 (מגילת אסתר, פרק א)
 
גדית(, ששירת בצבאו של על שם החייל הצרפתי ניקולאס שֹוָבן )כנראה דמות א -שובניזם#

לאומנות קיצונית המאופיינת בשנאה ובתוקפנות כלפי  נפוליאון ונודע בלהטו הפטריוטי
 .היום זה בעיקר מיוחס לזלזול כלפי נשים ואפלייתן לרעה.עמים אחרים

 
 

מתוך המגילה: מידע על אסתר  

ַֹּאר וְטֹוַבת ַמְרֶאה )מגילת אסתר, פרק ב-וְַהנֲַעָרה יְַפת )  • , פסוק זת  
ר ֶאת-ֹלא    • ַכי ִצוָה ָעֶליָה ֲאֶשר ֹלא  מֹוַלְדָתּה-ַעָמּה וְֶאת-ִהִגיָדה ֶאְסתֵּ ַתִגיד)מגילת אסתר, -ִכי ָמְרדֳּ

(פרק ב, פסוק י   
ינֵּי ָכל  )  • ן ְבעֵּ את חֵּ ֹּשֵּ ר נ ֶֹּאיָה )מגילת אסתר, פרק ב, פסוק טו-וְַתִהי ֶאְסתֵּ ר  

ר ִמָכל-ְך ֶאתוַיֱֶאַהב ַהֶמלֶ     • ן וֶָחֶסד ְלָפנָיו )מגילת אסתר, פרק ב, פסוק יז-ַהנִָשים וִַתָשא-ֶאְסתֵּ (חֵּ  
ֹּאֶמר ]    • בעקבות בקשתו של מרדכי כי אסתר תתערב אצל אחשוורוש להצלת היהודים[ וַת

ר ְלָהִשיב ֶאל ָכי.-ֶאְסתֵּ ְך ְכנֹוס ֶאת  ָמְרדֳּ ֹּאְכלו -ְצִאים ְבשוָשן וְצומו ָעַלי וְַאלַהיְהוִדים ַהנִמְ -ָכל-טז לֵּ ת
ַֹּתי ָאצום כֵּן וְבכֵּן ָאבֹוא ֶאל-ִתְשתו ְשֹלֶשת יִָמים ַליְָלה וָיֹום ַגם-וְַאל ַכָדת -ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ֹלא-ֲאנִי וְנֲַער

(טז-טו  וְַכֲאֶשר ָאַבְדִתי ָאָבְדִתי. )מגילת אסתר, פרק ד, פסוקים  
ֹּאַמר ִאם    • ר ַהַמְלָכה וַת ינֶיָך ַהֶמֶלְך וְִאם-וַַתַען ֶאְסתֵּ ן ְבעֵּ ִלי נְַפִשי -ִתנֶָתן  ַהֶמֶלְך טֹוב-ַעל-ָמָצאִתי חֵּ

ָלִתי וְַעִמי ְבַבָקָשִתי. ד וְִאּלו ַלֲעָבִדים וְ   ִבְשאֵּ ִלְשָפחֹות ד ִכי נְִמַכְרנו ֲאנִי וְַעִמי ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג וְלַאבֵּ
ֹּוֶה ְבנֵּזֶק ַהֶמֶלְך. )מגילת אסתר, פרק ז, פסוקים ין ַהָצר ש (.ד-ג  נְִמַכְרנו ֶהֱחַרְשִתי ִכי אֵּ  

 
 

 

 המגילה: סיפור

 

נִים ַהְרֵבה ִלְפנֵי ה ַפַעם ֲאַחְשֵורֹוש. ּוְשמֹו ֶמֶלְך שֹוַשן ְבִעיר גָׁר שָׁ שָׁ  ֶאת ִביאְלהָׁ  ִצוָׁה ִמְשֵתה. ַהֶמֶלְך עָׁ

ה הּוא ִאְשתֹו. ַוְשִתי צָׁ אֹוְרִחים ֶשכָׁל רָׁ ה יְָׁראּו הָׁ ה ַכמָׁ ַלח הּוא ִהיא. יָׁפָׁ יו ֶאת שָׁ דָׁ ִביא ֲעבָׁ ה ְלהָׁ ל אֹותָׁ  ֲאבָׁ

ה: ַוְשִתי בֹוא ַאְסִכים ֹלא ִצוָׁה ֲאַחְשֵורֹוש ַהֶמֶלְך ִאם "ַגם ָאְמרָׁ ה". לָׁ  ַלְמִסבָׁ

 ב.

ה. ְוֵגֵרש ַוְשִתי ַעל ֲאַחְשֵורֹוש ַהֶמֶלְך ַכַעס ה אֹותָׁ צָׁ ה. ַמְלכָׁה ַהֶמֶלְך רָׁ שָׁ ְלכּו ֲחדָׁ ָאֶרץ, ְבכָׁל ַהֶמֶלְך ְשִליֵחי הָׁ  הָׁ

ְראּו: ִחְפשּו ה ְמַחֵפש ַהֶמֶלְך "ֲאדֹונֵנּו ְוקָׁ ה". ַעל יִָׁשים ַמְלכּות ֶכֶתר ֲאֶשר ִאשָׁ  רֹאשָׁ

 ג.

ן ְרְדכַ  ּוְשמֹו יְהּוִדי גָׁר ַבשֹושָׁ יָׁה הּוא י.מָׁ ה ֶאְסֵתר ֶאְסֵתר. ֶשל ַהדֹוד הָׁ יְתָׁ ה ַמְרֶאה טֹוַבת תַֹאר, יְַפת הָׁ  ְוגָׁרָׁ

ְרְדַכי. ֶשל ְבֵביתֹו רֹות ַהְרֵבה ֵהִביאּו ֲאַחְשֵורֹוש ֶשל ַהְשִליִחים מָׁ  ַהֶמֶלְך ֶאְסֵתר. ֶאת ְוַגם ַהֶמֶלְך ְלַאְרמֹון נְעָׁ

ם ַהנִָׁשים, ִמכָׁל ֶאְסֵתר ֶאת ָאַהב ֲאַחְשֵורֹוש ה. ַעל ַמְלכּות ֶכֶתר ְושָׁ  רֹאשָׁ

 ד.



יָׁה ֲאַחְשֵורֹוש ַלֶמֶלְך ן. ּוְשמֹו ַשר הָׁ יָׁה הּוא ַהמָׁ ן ְמאֹד. ַרע ִאיש הָׁ ל ַעל ִצוָׁה ַהמָׁ ֲאנִָׁשים כָׁ  לֹו. לְהִשְתַחוֹות הָׁ

ְרְדַכי ה ֹלא ַהיְהּוִדי מָׁ צָׁ ן. ִלְפנֵי ֶבֶרְך ִלְכרֹועַ  רָׁ ע ןַהמָׁ  ַכַעס ַהמָׁ שָׁ רָׁ ה הָׁ צָׁ ְרְדַכי ֶאת ַלֲהרֹוג ְורָׁ ל ְוֶאת מָׁ  כָׁ

 ַהיְהּוִדים.

 ה.

ַלְך ן הָׁ ִריְך ַהֶמֶלְך, ִמְצַות ֶאת ְמַקיְִמים ֵאינָׁם "ַהיְהּוִדים לֹו: ְוָאַמר ֲאַחְשֵורֹוש ַהֶמֶלְך ֶאל ַהמָׁ  ֶאת ְלַהְשִמיד צָׁ

לָׁם". ן ִהְסִכים. ֲאַחְשֵורֹוש ַהֶמֶלְך כֻּ מָׁ ל. הּוא – פּור ִהִפיל הָׁ ִריְך ֶאֶדר ְבחֶֹדש י"ג ַביֹום ַהגֹורָׁ  ַלֲהרֹוג צָׁ

 ַהיְהּוִדים. כָׁל ֶאת ּוְלַאֵבד

 ו.

ְרְדַכי ַמע ַהיְהּוִדי מָׁ ן שָׁ ַבש ַהיְהּוִדים. ֶאת ַלֲהרֹוג רֹוֶצה ֶשַהמָׁ ַלְך ַשק לָׁ ה. ְוִסֵפר ַהַמְלכָׁה ֶאְסֵתר ַאל ְוהָׁ  לָׁ

יְ  ֶאְסֵתר ַהַמְלכָׁה ההָׁ ה תָׁ ה ִהיא ְמאֹד. ֲעצּובָׁ ְכתָׁ ה בָׁ ה ְוַצמָׁ  יִָׁמים. ְשֹלשָׁ

 ז.

ה ַבַליְלָׁה יָׁה יָׁכֹל ְוֹלא ֲאַחְשֵורֹוש, ַהֶמֶלְך ֶשל ְשנָׁתֹו נְָׁדדָׁ ֵדם. הָׁ ַכב ְלֵהרָׁ ה שָׁ א ַבִמטָׁ רָׁ  ַעל ַהזְִכרֹונֹות, ְבֵסֶפר ְוקָׁ

ְרְדַכי כְָׁך ֶות. ַפַעם אֹותֹו ִהִציל ֶשמָׁ ְרדְ  ִממָׁ  אֹותֹו. ַלֲהרֹוג ִתְכנְנּו שֹוְמִרים ֶשֵשנִי ְלֶמֶלְך ָאז ִסֵפר ַהיְהּוִדי ַכימָׁ

ם ִלְתלֹות ִצוָׁה ֲאַחְשֵורֹוש ַהֶמֶלְך ץ ַעל אֹותָׁ ַתב עָׁ ר ֶאת ְוכָׁ בָׁ  ַהזְִכרֹונֹות. ְבֵסֶפר ַהדָׁ

 ח.

ַשב ְרְדַכי ִלְגמֹול אֶֹכל "ֵאיְך ַהֶמֶלְך: חָׁ ן: ֶאת ַהֶמֶלְך ֶאל ".ַהטֹוב? ַמֲעֵשהּו ַעל ְלמָׁ ִאיש ַלֲעשֹות "ַמה ַהמָׁ  לָׁ

רֹו?". ֵחֶפץ ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ן ַחַשב ִביקָׁ ן: ָאַמר ֱאֵלי". ִמְתַכֵון ַהֶמֶלְך "ְבַוַדאי ְבִלבֹו: ַהמָׁ  ֶאת "יְַלִבישּו ַהמָׁ

ִאיש ִעיר סּוס ַעל אֹותֹו יְַרִכיבּו ַמְלכּות, ְבִבְגֵדי הָׁ כָׁה גָׁדֹול: ְבקֹול ְויְִקְראּו בָׁ ִאיש יֲַעֶשה "כָׁ  ַהֶמֶלְך ֲאֶשר לָׁ

רֹו". ֵחֶפץ ְרְדַכי ֶאת "ַקח ֲאַחְשֵורֹוש: ַהֶמֶלְך ָאַמר ִביקָׁ ". ַמה כָׁל לֹו ַוֲעֵשה ַהיְהּוִדי מָׁ ן ֶשָאַמְרתָׁ ה ַהמָׁ שָׁ  עָׁ

 ַהֶמֶלְך. ְכִמְצַות

 ט.

כָׁה ֶאְסֵתר ה ַהְמלָׁ ְשתָׁ ן. ְוֶאת ֲאַחְשֵורֹוש ַהֶמֶלְך ֶאת ינָׁהִהזְמִ  ִהיא ִמְשֶתה. עָׁ  ְלֶאְסֵתר: ַהֶמֶלְך ָאַמר ַהמָׁ

ה ְלָך? ַמה ִלי, ַהִגיִדי "ֶאְסֵתר ה ַהַמְלכּות". ֲחִצי ַעד ְלָך ְוַאֶתן ְמַבֶקֶשת ֶאת מָׁ  רֹוֶצה ַרע "ִאיש ֶאְסֵתר: ָאְמרָׁ

ַאל ַעִמי". ְוֶאת אֹוִתי ַלֲהרֹוג ה ִאיש?".הָׁ  ִמי זֶה? "ִמי ַהֶמֶלְך: שָׁ ֵתר: ָאְמרָׁ ן ֶאסָׁ ַרע "ַהמָׁ  ַהֶזה". הָׁ

  

  

  

 י.

ן ַעל ַהֶמֶלְך ַכַעס ֵעץ ַעל אֹותֹו ִלְתלֹות ְוִצוָׁה ַהמָׁ ְרְדַכי. ֶשֵהִכין הָׁ ַלח ַהֶמֶלְך ְלמָׁ ָאֶרץ ְבכָׁל ְשִליִחים שָׁ  ְוִצוָׁה הָׁ

נָׁה ְבכָׁל ֵמָאז ַהיְהּוִדים. ֶאת ַלֲהרֹוג ֹלא ֶאֶדר בי"ד ִדיםַהיְהּו חֹוְגִגים שָׁ  אֹוְכִלים ֵהם ַהפֹוִרים. ַחג ֶאת בָׁ

נֹות. ִמְשלֹוחַ  ְושֹוְלִחים ְושֹוִתים  מָׁ



 ושתי הפמיניסטית הנשכחת
כשאקרא את המגילה, בצד השמחה הגדולה על הצלת נשות עם ישראל 

.מגזרת המן, אזכור את אשר עשתה ושתי ואת אשר נגזר עליה  

מלמד-אורית בכר    

א. כולנו התחנכנו במערכת החינוך הגברית, ולכן התרגלנו להעריץ את הדמויות הראשיות של מגילת אסתר, 
 והזנחנו את הדמויות המשניות, שחשיבותן נודעת רק למעיינים היטב במגילת אסתר.

.  
 

ב. מבדיקה נוספת של האירועים המסופרים במגילה עולה כי רוב הדמויות במגילה משחקות לפי חוקי המשחק 
של העולם העתיק, לפיה על האישה להיות כנועה וצייתנית, והגבר יכול לעשות ככל העולה על רוחו. הגדיל 

לעשות המלך אחשורוש, שהיה שובניסט גדול יותר אפילו משלמה המלך, בעל 300 הנשים ו-700 הפלגשים, 
שאחרי שחוקק בעצת ממוכן את חוק "הגבר השולט": 'להיות כל איש שורר בביתו', מארגן לעצמו תחרות יופי, 

 שבה כל אישה שמשתתפת הופכת להיות קרבן אופציונלי לתאוותיו ולמאווייו.
 

ג. הדמות היחידה, לדעתי, בכל המגילה, שלא נכנעת לתכתיבים הגבריים היא ושתי. נצייר לנו את הסיטואציה 
הבאה: בעלה השמן והשיכור, יושב עם חבריו הבטלנים, ומדברים דיבורים של גברים ואז מתוך שיכרותו הוא 
מצווה עליה )נכדתו של נבוכדנצר המלך הקודם! (, לבוא בלבוש מלכות, לטענתו כדי להראות העמים והשרים 

את יופייה, אבל ברור שהכוונה להראות את גודל מלכותו, שהוא יכול לשלוט ולבזות את נכדתו של שליט העולם 
  הקודם.

 
ד. והיא, אומרת עד כאן, לראשונה בהיסטוריה, אישה אומרת לא לבעלה, ולא סתם לבעל רגיל, אלא 

לשליט העולם הקדום השולט מהודו ועד כוש. יש כאן סירוב אמיץ מצד אישה, שלא מוכנה לשמש 
כאובייקט, וצעצוע של אחשוורוש. תשובה זו כל כך הפתיעה את אחשוורוש, שהוא לא ידע כיצד להגיב 

 אליה, ונאלץ לזמן את טובי יועציו, שבעה במספר כדי שייעצו לו מה לעשות עם האישה הזו.
 

ה. סופה של ושתי, נגזר מראש. היא מסולקת מהארמון בבושת פנים, ונעשה תיקון בחוקת פרס, למען אי 
הישנות מקרה. אבל במעשה האמיץ היא התוותה דרך למיליוני נשים במהלך ההיסטוריה, להרים את ראשן 

 כנגד בעליהן ולהעז ולומר לא.
 

ו. השנה אשלח את בתי מחופשת לגן בבגדי מלכה וכתר לראשה, וכשישאלו אותה למה התחפשת, אצפה 
שהיא תענה, התחפשתי לגיבורה של המגילה, לושתי. וכשאקרא את המגילה, בצד השמחה הגדולה על הצלת 

 נשות עם ישראל מגזרת המן, אזכור את אשר עשתה ושתי ואת אשר נגזר עליה.
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