בס"ד

Vashti
ב- אסתר א.1
 עַל ִּכסֵא,שוֵרֹוש
ְ שבֶׁת ַה ֶׁמלְֶׁך ֲא ַח
ֶׁ  ְּכ-- ָההֵם,ב ַביָמִים.  מְדִ ינָה,שֶׁ בַע ְו ֶׁעש ְִרים ּומֵָאה--ּכּוש- הַמֹּלְֵך מֵהֹּּדּו ְועַד,שוֵרֹוש
ְ  הּוא ֲא ַח:שוֵרֹוש
ְ  בִימֵי ֲא ַח,"א ַויְהִי
,ד ְבה ְַרא ֹּתֹו.  ְל ָפנָיו-- ַהפ ְַרתְ מִים ְוש ֵָרי ַהמְדִ ינֹות, חֵיל פ ַָרס ּומָדַ י:ש ָָריו ַו ֲעבָדָ יו- ְלכָל, ָעשָה ִמשְתֶׁה, ְל ָמלְכֹו,שנַת שָלֹוש
ְ ג ִב. ִירה
ָ  בְשּושַן ַהב, ֲאשֶׁר,ַמלְכּותֹו
, ֲאשֶׁר, ַה ַמלְכּות,בֵית-- ָעשְתָ ה ִמשְתֵ ה נָשִים,ש ִתי ַה ַמ ְלּכָה
ְ  ט גַם ַו... שְמֹונ ִים ּומְַאת יֹום, תִ ְפא ֶֶׁׁרת גְדּולָתֹו; יָמִים ַר ִבים,יְקָר- ְואֶׁת,עֹּשֶׁר ּכְבֹוד ַמלְכּותֹו-ֶׁאת
 ְפנֵי- ַה ְמש ְָרתִ ים אֶׁת,ש ְבעַת ַהס ִָריסִים
ִ , ז ֵתַ ר ְוכ ְַרּכַס,ָאמַר ִלמְהּומָן ִבז ְתָ א ח ְַרבֹונָא ִבגְתָ א ַו ֲא ַבגְתָ א-- ַביָי ִן, ַה ֶׁמלְֶׁך- ּכְטֹוב לֵב,שבִיעִי
ְ  ַה,י בַיֹום. שוֵרֹוש
ְ ַל ֶׁמלְֶׁך ֲא ַח
יב וַתְ ָמאֵן ַה ַמ ְלּכָה. טֹובַת מ ְַראֶׁה הִיא- ּכִי,י ָ ְפי ָּה- ְלה ְַראֹות ָה ַעמִים ְו ַהש ִָרים ֶׁאת: ְבכֶׁתֶׁ ר ַמלְכּות-- ִל ְפנ ֵי ַה ֶׁמלְֶׁך, ַושְתִ י ַה ַמ ְלּכָה-יא ְל ָהבִיא אֶׁת. שוֵרֹוש
ְ ַה ֶׁמלְֶׁך ֲא ַח
, ּדְ בַר ַה ֶׁמלְֶׁך,כֵן- ּכִי: ַל ֲח ָכמִים י ֹּדְ עֵי ָהעִתִ ים, {ס} יגוַי ֹּאמֶׁר ַה ֶׁמלְֶׁך. ַו ֲחמָתֹו ָבע ֲָרה בֹו, ְבי ַד ַהס ִָריסִים; ַויִקְצ ֹּף ַה ֶׁמלְֶׁך מְא ֹּד, ֲאשֶׁר, לָבֹוא ִב ְדבַר ַה ֶׁמלְֶׁך,ַושְתִ י
,שבִים ִראשֹּנָה
ְ ֹּ  הַי, רֹּאֵי ְפנ ֵי ַה ֶׁמלְֶׁך,ש ְבעַת ש ֵָרי פ ַָרס ּו ָמ ַדי
ִ -- מְמּוכָן, מ ֶֶׁׁרס מ ְַר ְסנָא,שנָא שֵתָ ר ַאדְ מָתָ א תַ ְרשִיש
ְ  ּכ ְַר,יד ְו ַהקָר ֹּב ֵאלָיו. י ֹּדְ עֵי ּדָ ת ָו ִדין- ּכָל,ִל ְפנ ֵי
 ִל ְפנ ֵי,) {ס} טז וַי ֹּאמֶׁר מומכן (מְמּוכָן. ַהס ִָריסִים, ְבי ַד,שוֵרֹוש
ְ  ַמ ֲאמַר ַה ֶׁמלְֶׁך ֲא ַח- אֶׁת, ָעשְתָ ה-עַל ֲאשֶׁר ֹלא-- ַושְתִ י, ַב ַמ ְלּכָה, ַלעֲשֹות- מַה,טו ּכְדָ ת. ַב ַמלְכּות
-יֵצֵא דְ בַר-יז ּכִי. שוֵרֹוש
ְ  ְמדִ ינֹות ַה ֶׁמלְֶׁך ֲא ַח- ְבכָל, ֲאשֶׁר, ָה ַע ִמים-ּכָל- ְועַל, ַהש ִָרים-ּכָל- ּכִי עַל:ש ִתי ַה ַמ ְלּכָה
ְ  ָעוְתָ ה ַו, ַה ֶׁמלְֶׁך ְלבַּדֹו- ֹלא עַל,ַה ֶׁמלְֶׁך ְו ַהש ִָרים
יח ְוהַיֹום ַהז ֶׁה ת ֹּאמ ְַרנָה. בָָאה-וְֹלא-- ַושְתִ י ַה ַמ ְלּכָה ְל ָפנ ָיו-שוֵרֹוש ָאמַר ְל ָהבִיא אֶׁת
ְ  ַה ֶׁמלְֶׁך ֲא ַח, בְָאמ ְָרם: ְל ַהבְזֹות ַב ְעלֵיהֶׁן ְבעֵינ ֵיהֶׁן,שים
ִ ָ ַהנ-ּכָל-ַה ַמ ְלּכָה עַל
- ְויִּכָתֵ ב ְבדָתֵ י פ ַָרס, ַמלְכּות ִמ ְל ָפנָיו- יֵצֵא דְ בַר, ַה ֶׁמלְֶׁך טֹוב-עַל-יט ִאם.  ִבז ָיֹון ָו ָקצֶׁף, ש ֵָרי ַה ֶׁמלְֶׁך; ּוכְדַ י, לְכ ֹּל,ּדְ בַר ַה ַמ ְלּכָה-שמְעּו אֶׁת
ָ  ֲאשֶׁר,ּו ָמדַי-שָרֹות פ ַָרס
-י ַ ֲעשֶׁה ְבכָל-שמַע פִתְ גָם ַה ֶׁמלְֶׁך ֲאשֶׁר
ְ ִכ ְונ.  ל ְִרעּותָ ּה הַּטֹובָה ִמ ֶׁמנָה, ּו ַמלְכּותָ ּה י ִתֵ ן ַה ֶׁמלְֶׁך,שוֵרֹוש
ְ  ִל ְפנ ֵי ַה ֶׁמלְֶׁך ֲא ַח, תָ בֹוא ַושְתִ י- ֲאשֶׁר ֹלא: וְֹלא יַעֲבֹור,ּומָדַ י
 ּכִדְ בַר, ְו ַהש ִָרים; ַויַעַש ַה ֶׁמלְֶׁך, ְבעֵינ ֵי ַה ֶׁמלְֶׁך, הַּדָ בָר,כא ַוי ִיטַב.  ָקטָן- ְועַד, ְל ִמגָדֹול-- י ִתְ נּו יְקָר ְל ַב ְעלֵיהֶׁן,שים
ִ ָ ַהנ- ּכִי ַרבָה הִיא; ְוכָל,ַמלְכּותֹו
.  ּומְדַ בֵר ִּכלְשֹון עַמֹו,אִיש ש ֵֹּרר ְבבֵיתֹו- ִלהְיֹות ּכָל:עַם ָועָם ִּכלְשֹונֹו- ְואֶׁל, ְמדִ ינָה ּו ְמ ִדינ ָה ִּככְתָ בָּה- ֶׁאל-- ְמדִ ינֹות ַה ֶׁמלְֶׁך-ּכָל- אֶׁל,שלַח ְספ ִָרים
ְ ִ כב ַוי. ְממּוכָן
 י ְ ַבקְשּו: ְמש ְָרתָ יו, ַה ֶׁמלְֶׁך-ב וַי ֹּאמְרּו נַע ֲֵרי. נִגְז ַר ָעלֶׁי ָה- ְואֵת ֲאשֶׁר, ָעשָתָ ה- ַושְתִ י ְואֵת ֲאשֶׁר-זָכַר ֶׁאת--שוֵרֹוש
ְ  ֲחמַת ַה ֶׁמלְֶׁך ֲא ַח, ּכְשְֹּך, הַּדְ ב ִָרים ָה ֵאלֶׁה,א ַאחַר
בֵית-ִירה ֶׁאל
ָ שּושַן ַהב-בְתּולָה טֹובַת מ ְַראֶׁה אֶׁל-נַע ֲָרה-ּכָל- ְוי ִ ְקבְצּו אֶׁת, ְמדִ ינֹות ַמלְכּותֹו- ְבכָל,ג ְוי ַ ְפ ֵקד ַה ֶׁמלְֶׁך ְפקִי ִדים.  טֹובֹות מ ְַראֶׁה,ַל ֶׁמלְֶׁך נְעָרֹות בְתּולֹות
 ַויַעַש,ש ִתי; ַוי ִיטַב הַּדָ בָר ְבעֵינ ֵי ַה ֶׁמלְֶׁך
ְ  תַ חַת ַו, תִ מְֹלְך-- ֲאשֶׁר תִ יטַב ְבעֵינ ֵי ַה ֶׁמלְֶׁך,ד ְו ַהנַע ֲָרה.  ַתמ ְֻר ֵקיהֶׁן,י ַד ֵהגֶׁא ס ְִריס ַה ֶׁמ ֶׁלְך שֹּמֵר ַהנָשִים; ְונָתֹון- ֶׁאל,שים
ִ ַָהנ
. ּכֵן
It happened in the days of Ahasuerus—that Ahasuerus who reigned over a hundred and twenty-seven provinces from
India to Ethiopia. In those days, when King Ahasuerus occupied the royal throne in the fortress Shushan, in the third year
of his reign, he gave a banquet for all the officials and courtiers—the administration of Persia and Media, the nobles and
the governors of the provinces in his service. For no fewer than a hundred and eighty days he displayed the vast riches of
his kingdom and the splendid glory of his majesty. In addition, Queen Vashti gave a banquet for women, in the royal
palace of King Ahasuerus. On the seventh day, when the king was merry with wine, he ordered Mehuman, Bizzetha,
Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar, and Carcas, the seven eunuchs in attendance on King Ahasuerus, to bring Queen
Vashti before the king wearing a royal diadem, to display her beauty to the peoples and the officials; for she was a
beautiful woman. But Queen Vashti refused to come at the king’s command conveyed by the eunuchs. The king was
greatly incensed, and his fury burned within him. Then the king consulted the sages learned in procedure. (For it was the
royal practice [to turn] to all who were versed in law and precedent. His closest advisers were Carshena, Shethar,
Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the seven ministers of Persia and Media who had access to the royal
presence and occupied the first place in the kingdom.) “What,” [he asked,] “shall be done, according to law, to Queen
Vashti for failing to obey the command of King Ahasuerus conveyed by the eunuchs?” Thereupon Memucan declared in
the presence of the king and the ministers: “Queen Vashti has committed an offense not only against Your Majesty but
also against all the officials and against all the peoples in all the provinces of King Ahasuerus. For the queen’s behavior
will make all wives despise their husbands, as they reflect that King Ahasuerus himself ordered Queen Vashti to be
brought before him, but she would not come. This very day the ladies of Persia and Media, who have heard of the queen’s
behavior, will cite it to all Your Majesty’s officials, and there will be no end of scorn and provocation! “If it please Your
Majesty, let a royal edict be issued by you, and let it be written into the laws of Persia and Media, so that it cannot be
abrogated, that Vashti shall never enter the presence of King Ahasuerus. And let Your Majesty bestow her royal state
upon another who is more worthy than she.Then will the judgment executed by Your Majesty resound throughout your
realm, vast though it is; and all wives will treat their husbands with respect, high and low alike.” The proposal was

approved by the king and the ministers, and the king did as Memucan proposed. Dispatches were sent to all the provinces
of the king, to every province in its own script and to every nation in its own language, that every man should wield
authority in his home and speak the language of his own people. Some time afterward, when the anger of King Ahasuerus
subsided, he thought of Vashti and what she had done and what had been decreed against her. The king’s servants who
attended him said, “Let beautiful young virgins be sought out for Your Majesty. Let Your Majesty appoint officers in
every province of your realm to assemble all the beautiful young virgins at the fortress Shushan, in the harem under the
supervision of Hege, the king’s eunuch, guardian of the women. Let them be provided with their cosmetics. And let the
maiden who pleases Your Majesty be queen instead of Vashti.” The proposal pleased the king, and he acted upon it.
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מלבי"ם אסתר א ,א
" ובעת שכבש כל הממלכות האלה ,למען תתקיים המלכות בידו ,לקח את ושתי שהיתה מזרע נבוכדנצר לו לאשה ,והיא היתה יורשת עצר ,ומצדה היה
המלכות מגיע לו גם בירושה ,עפ''ז היה המלכות נכון בידו ,או מצד הכבוש שכבשם ביד חזקה ומצד זה היה יכול למלוך עליהם ממלכה בלתי מוגבלת
או מצד הנחלה ע''י ושתי "
מלבי"ם אסתא א ,יא
" תכלית מטרת חפצו להראות העמים והשרים שלא לקחה בעבור יחוסה רק בעבור
יפיה כי טובת מראה היא שאם היה לוקחה בעבור יחוסה ובעבור שע''י זכה למלכות לא יתכן שיראה את יפיה ,כי הלא בין יפה בין כעורה היה לוקחה
אחר שעמה לקח חבל המלוכה ,והלא זה בזיון אל המדינות אם מראה יפיה ,כאלו היופי חשוב יותר מן המלכות שהשיג על ידה ,אבל בזה גלה כי אין
מחשיב אותה למלכה מצד עצמה ,וזכה בהמלכות מצד עצמו בכחו וגבורתו ,ובזה רצה להגיע לחפצו למלוך מלוכה בלתי מוגבלת ":
ילקוט שמעוני אסתר רמז
" והיאך נטלה אחשורוש לאשה .אמר רב אותו הלילה שנהרג בלשאצר והמליכו לדריוש  ...וכשהמליכו דריוש אותה הלילה בלשאצר שהיו אלו
הורגים ואלו בוזזים ,ושתי היתה נערה ורצתה בין המסובין ,כשראתה הבית מעורבב שהיתה סבורה שאביה קיים ובאה לחלקו של דריוש וחמל עליה
והשיאה לאחשורוש בנו "
אסתר רבה ג ,יד
ש ְלחָה וְָאמ ְָרה לֹו קֹומִיס ִאי ְס ַט ְבלָאטִי (סייס) שֶׁל בֵית ַאבָא ָהי ִי ָת "...
" ָ
ראב"ע אסתר א ,ג
"ויש אומרים שנשא ושתי ,והוא הישר בעיני".
רש"י אסתר א ,ב
"כשבת המלך אחשורוש וגו ' .כשנתקיים המלכות בידו"
ראב"ע אסתר א ,ב
"בימים ההם .טעם זה הכתוב כי לא ישב על כסא המלוכה שימצא מנוח רק אחר מלחמות רבות שהיו לו",
מגילה יא ,ב
"בימים ההם כשבת המלך וכתיב בתריה בשנת שלש למלכו אמר רבא מאי כשבת לאחר שנתיישבה דעתו אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא
טעינא מאי היא דכתיב (ירמיהו כט ,י) כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם וכתיב (דניאל ט ,ב) למלאות לחרבות ירושלם שבעים שנה חשוב
ארבעין וחמש דנבוכדנצר ועשרים ותלת דאויל מרודך ותרתי דידיה הא שבעים"
אוצר מדרשים ,מדרשים על שלמה המלך ,דמות כסא של שלמה המלך ע״ה ה׳
" ואף נבוכדנצר כשבקש לישב עליו נשבר כאשר כתבנו ,ואחשורוש ראה אותו כסא ונתאוה לו לישב עליו יותר מנבוכדנצר ומדריוש ומפרעה ,ולא
יכול לישב ,והביא אומנין מצור ואלכסנדריא לעשות כסא אחד כדמותו  -ולא יכלו ,אלא עשו לו כסא אחר נאה וישב עליו ,שנאמר בימים ההם כשבת
המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה .ושלש שנים עסקו בכסא שעשו לו האומנין מצור ומאלכסנדריא ,ובשנת שלש ישב על אותו
שנַת שָלֹוש ְל ָמלְכֹו וגו׳ (אסתר א' ג')" .
כסא ,שנאמר ִב ְ
שמות רבה ט ,ז
ששָה גִיסִין ָהי ָה מ ְַראֶׁה ָלהֶׁם ְבכָל יֹום וָיֹום ְואֵין ֶׁאחָד ֵמהֶׁן ּדֹומֶׁה ַל ֲחבֵרֹו ,וְַאחַר ּכְָך
" ְבה ְַרא ֹּתֹו אֶׁת עשֶׁר ּכְבֹוד ַמלְכּותֹו וגו'ָ ,אמְרּו ַרבֹותֵ ינּו זִכְרֹונ ָם ִלב ְָרכָה ִ
ש ֵל ַח ְלכָל גְדֹולֵי ַה ַמלְכּות .ו ְַרבִי ִחי ָיא בַר ַאבָא ָאמַר ִמינ ֵי יְצִיאֹות ה ְֶׁרָאה ָלהֶׁםַ .רבִי ֵלוִי ָאמַר ִבגְדֵ י ְּכ ֻהנָה ה ְֶׁרָאה ָלהֶׁם ,נֶׁ ֱאמַר ּכָאן תִ ְפא ֶֶׁׁרת גְדּולָתֹו,
הּוא ְמ ַ
ְָארת ,מַה ִת ְפא ֶֶׁׁרת הָָאמּור ְל ַהלָן ִבגְ ֵדי ְּכ ֻהנָה גְדֹולָהַ ,אף ִת ְפא ֶֶׁׁרת הָָאמּור ּכָאן ִבגְדֵ י ְּכ ֻהנָה גְדֹולָה ".
שיתָ ִבגְ ֵדי ק ֹּדֶׁ ש לְַאהֲר ֹּן ָאחִיָך ְלכָבֹוד ּו ְל ִתפ ֶׁ
ְונֶׁ ֱאמַר ְל ַהלָן ְו ָע ִ
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תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,יב ,א.
" שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי" :מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה" .אמר להם" :אמרו אתם" .אמרו לו" :מפני
שנהנו מסעודתו של אותו רשע" .אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו .אמרו לו" :אמור אתה" .אמר להם" :מפני שהשתחוו לצלם"
אסתר רבה ז ,יח
" אמרו לו :מפני מה? אמר להם? מפני שנהנו ישראל מסעודתו של אחשוורוש ,ובעבור זאת נגזרה עליהם גזירה לכלותם מן העולם ולאבד את זכרם"
שיר השירים רבה פרשה ז ,יג
" מפני שאכלו מתבשילי הגויים"
פירוש האלשיך למגילה א ,ח
"לא יתכן שעל איסור מאכלות אסורים יתחייבו 'כליה'"
מגילת סתרים על פרק א פסוק ב
"מפני שקלקלו בזנות"
בראשית רבה ג
ששָה נִסִין .מַה ז ֶׁה ְב ִמינ ֵי יְצִיאֹותַ ,אף זֹו ְבמִינ ֵי יְצִיאֹות .מַה ז ֶׁה ִבסְעּודַ ת א ֶֶׁׁרץ
ששָה נִסִיןַ ,אף זֹו ְב ִ
ש ִתי ַה ַמ ְלּכָה .אֵין גַם ֶׁאלָא ִרבּוי ,מַה ז ֶׁה ְב ִ
" ּדָ בָר ַאחֵר ,גַם ַו ְ
יִש ְָראֵלַ ,אף זֹו ִבסְעּודַ ת א ֶֶׁׁרץ יִש ְָראֵל .מַה ז ֶׁה ְב ִבגְדֵ י ְּכ ֻהנָה גְדֹולָהַ ,אף זֹו ְב ִבגְדֵ י ְּכ ֻהנָה גְדֹו ָלה".
ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרמט
"בית המלכות למה עשתה בבית המלכות ,כאן אתה מוצא שהנשים מבקשים להיות יודעות הכל ,הכניסה אותן למקום שהמלך ישן והיתה אומרת להן זו
מסבה של מלך כאן הוא ישן כאן הוא אוכל כאן הוא שותה".
אסתר רבה י
שּד ְַרּכָּה
" ָעשְתָ ה ִמשְתֵ ה נָשִיםִ ,מינ ֵי גְ ָמאִין ֶׁה ֱאכִילָה אֹותָ ןַ .רבִי י ִ ְצחָק אֹומֵר מִינֵי מְתּוקִים ֶׁה ֱאכִילָה אֹותָ ןֵ .בית ַה ַמלְכּות ,נָתְ נָה אֹותָ ן ְבבָתִ ים מ ְֻר ָּוחִים ִמ ְפנ ֵי ֶׁ
שֶׁל ִאשָה מְצּוי ָה ְל ַק ְלקֵלּ .דָ בָר ַאחֵר ,בֵית ַה ַמלְכּות ,נָתְ נָה אֹותָ ן ְב ָב ִתים ְמ ֻצי ִָריןּ ,דְ ָאמַר ַרבִי ָאבּון רֹוצָה ִאשָה שֶׁתְ הֵא ְבבָתִ ים ְמ ֻצי ִָרין ּו ְבגָדִ ים ְמ ֻצי ִָריןִ ,מ ֶׁלאֱכ ֹּל
ֲעגָלִים ְמ ֻפ ָּטמִין".
יוספוס פלביוס ,קדמוניות היהודים
"ואילו היא ,בשומרה את החוקים הנהוגים אצל הפרסים ,האוסרים על נשותיהם להיראות לפני זרים ,לא הלכה אל המלך"
דרשות ר"י אבן שועיב פ' ואתה תצוה"
"שהיו חלקים תחילה הבעל ואשתו אם ידברו כלשונו או כלשונה ,והיו ביניהם חצי מדבר בלשונו וחצי בלשונה – ציווה שידבר בלשון אביו"
רש"י אסתר א ,יב
"ששלחה לו דברי גנאי "
מלבי"ם אסתר א ,א
"והוא רצה להשתרר עליהם בחזקה בממלכה בלתי מוגבלת ,היה זה עקר התחבולה במה שהושיב הכסא בשושן ,ובמה שעשה המשתה הגדול הזה,
ובמה שצוה להביא את ושתי לפניו ,כל אלה היו עצות עמוקות להוציא מגמתו אל הפועל להשתרר עליהם גם השתרר"
מלבי"ם אסתר א ,י
" ולמען יניח זאת ליסוד מוסד ואבן הראשה שושתי אין לה חלק במלכות ,ומלכותו היא מצד הכבוש לבד שעי''ז ישיג מגמתו להיות מולך ממלכה בלתי
מוגבלת ,התחכם במה שצוה להביא ושתי לפניו ,להראות שלא מצד יחוסה לקחה ,רק מצד שיפת מראה היא ,לא זולת זה ,כי יחוס מלכותה נפסק בעת
הכבוש"
מלבי"ם אסתר א ,י
"שאם היתה נחשבת כמולכת בפני עצמה ,איך יובילוה ע''י הסריסים הלא ראוי שיצאו לקראתה כל שרי המלוכה שגם לא בחר שתבא ע''י הסריסים
המשרתים אותה ,רק ע''י הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש ,שזה שפלות גדול לפניה ,שמחשיבה אחת מפילגשיו ,אשר סריסיו יביאוה
לפניו"
מלבי"ם אסתר א ,יא
" מראה שיביאוה בעל כרחה כאחת שפחותיו ,ד .שצוה שיביאוה באופן שידעו הכל כי מביאים"
רש"י אסתר א ,יב
" ותמאן המלכה ושתי  .רבותינו אמרו לפי שפרחה בה צרעת"
ילקוט שמעוני ,תתרמ"ט
" במתניתא תנא בא גבריאל ועשה לה זנב ".
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מלבי"ם אסתר א ,יב
" ותמאן ,מבאר כי מה שושתי לא רצתה לבא היה על כי הבינה כונתו שרוצה להורידה ממעלתה שחשבה עד עתה שיש לה חלק בהמלכות מצד נחלת
אבותיה ,וז''ש ותמאן יען שהיא לפי דעתה המלכה ושתי שמלכותה מצד עצמה ,ע''כ לא רצתה לבא משני טעמים  :א .בדבר המלך יען שפקד עליה
שתבא באופן שיתראה שאין לה חלק במלוכה ...ב .אשר ביד הסריסים אשר צוה להביא ע''י הסריסים שכדי בזיון וקצף והנה בזה הפרה כל עצתו
שרצה להחזיק במלכות מצד עצמו והיא עמדה נגדו לאמר שמלכותו לא נצמח רק על ידה" ,
אסתר רבה יד
ְהֹורגִים אֹותְ ָךְ ,ו ִאם
ש ַתמֵש בִי ו ְ
שהֵן נֹוגְעִין ְבלִבֹוָ ,אמ ְָרה לֹו אִם רֹואִין אֹו ִתי נָָאה ,הֵן נֹותְ נִין עֵינֵיהֶׁם ְל ִה ְ
ש ְלחָה וְָאמ ְָרה לֹו ְּדב ִָרים ֶׁ
שתִי ָ ,
" ַו ְת ָמאֵן ַה ַמ ְלּכָה ַו ְ
ְעּורה ,אַתְ מִתְ ַגנֶׁה בִיְ .ר ָמז ַתּו וְֹלא נ ְִרמָז ֲע ָקצַתּו וְֹלא נֶׁ ֱעקָץ" ,
רֹו ִאין אֹו ִתי ּכ ָ
אסתר רבה ד
" מה ראה ממוכן לקפוץ בעצה תחלה ...ר' יוחנן אמר תלתא אמוראין חד אמר ע"י שהיתה מסטרתו בקורדקין שלה על פניו לכאן ולכא וחרינא אמר על
ידי שלא הזמינה את אשתו לסעודת נשים וחרינא אמר ע"י שהיתה לו בת והיה מבקש להשיאה למלכות "
אסתר רבה ד ,יב
שת ֶׁלאֱכ ֹּל אֲפּונ ִים ,י ָכֹול הּוא לְכּופָּה ,לָא מַה ּדְ ִהיא
שבָעֹולָם ָא ָדם ְמ ַבקֵש ֶׁלאֱכ ֹּל עֲדָ שִים ְו ִאשְתֹו ְמ ַב ֶׁק ֶׁ
שוֵרֹוש ּדַ עַת סְרּוחָה ָהי ְתָ ה לֹוִ ,מנְהָג ֶׁ
" ָאמַר ַרב הּונָא ֲא ַח ְ
ָב ְעי ָא ָעבְדָה".
רש"י אסתר ב ,א
" זכר את ושתי  .את יפיה ונעצב" :
מלבי"ם אסתר א ,כב
" טבעו ותכונתו שהגם שאהב את ושתי עד מות",
מלבי"ם אסתר ב ,א
" מספר שאחר ששך חמת המלך ועלה בדעתו לקחת אשה אחרת למלכה ,פחד בלבבו מפני שלשה דברים ,א .שזכר את ושתי ,את יפיה ויחוסה
ומעלותיה וחשב כי קשה שימצא אשה כמוה ,ב .זכר את אשר עשתה ,וירא לקחת אשה פן גם ימצא מיוחסת ויפ''ת כושתי תעשה גם היא כמעשה
ושתי ,ולא יכון במשפט כסאו שיהרוג גם זאת שיאמרו שהוא הורג את נשיו ,ג.זכר את אשר נגזר עליה ,וירא שגם תמצא אשה ראויה אליו לא תרצה
להנשא לו כי תתירא שלא יהרוג גם אותה "
אסתר רבה ה
"ולא רק שמנעה ,אלא שמחה בהחרב הבית"
אסתר רבה ג
"ע"י שהיו שמחים הם בחורבן הבית...ביהמ"ק חרב ורשע זה עושה מרזיחין וגם ושתי הרשעה עושה מרזיחין?"
מגילה יב ,ב
" לפי שהיתה מפשטת בנות ישראל ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת"
מדרש פנים אחרים ב ,א
" בית שאבותי החריבו ,אתה תבנה?"
מגילה יב ,א
" .כי הוה נקיט ואזיל בשבילא דבי המן חזיתיה ברתיה (ראתה אותו בתו של המן) דקיימא אאיגרא ,סברה האי דרכיב אבוה והאי דמסגי קמיה מרדכי,
שקלה עציצא דבית הכסא ושדיתיה ארישא דאבוה ,דלי עיניה וחזת דאבוה הוא ,נפלה מאיגרא לארעא ומתה"...

