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, ביחוד משתה ושתי עשתה למה( יב - ט) השאלות( ט)

 ומודיע זאת מספר צורך ולאיזה. נשים משתה בשם וקראה

 אחשורוש למלך אשר וגם. המלכות בבית שהיה המקום

 ז"ט א"י ובפסוק פה למה, השנוים להבין צריך גם. מיותר

 מצד היה לא שמלכותה שמורה. המלכה ושתי קראה ז"י

 :ושתי המלכה קראה ו"וט ב"י ובפסוק. עצמה

 אשת להביא יצוה כזה אדיר שמושל, מזה גדול סכלות איה

 מראה יפת כי לאומים והמון גוים המון לפני להראותה, חיקו

 . ערומה להביאה שצוה ל"חז לקבלת ובשגם. היא

 להביאה תיכף שצוה נראה אשר הבאתה איכות יפלא וביותר

 לה שנבחר עד, הנבלות אחת כמביאים, הסריסים ביד כ"בע

 בשמות זה בספור האריך למה גם. והקלון הבוז מחיי מות

 לנו צורך מה, המלך פני את המשרתים ובאר, הסריסים

 את להביא אמר לא ולמה. מיותר המלך לפני :זאת בהודעה

 קודם תלבש הכתר שהלא, המלך לפני מלכות בכתר ושתי

 :המלך לפני שתבא

 שהוא משמע הסריסים ביד אשר המלך בדבר לבא ש"מ

 הכפל להבין גם. לבא רצתה לא זה שמצד טעם נתינת

 :בו בערה וחמתו ויקצוף

 כל שתפס בעת שאחשורוש' א בפסוק בארנו כבר, גם

 לקח, כשדים ופקודת בבל שבט תחת תחלה שהיתה המלכות

 יען, במלכותם כולם הודו כ"ועי, לאשה לו ושתי את

, עצר יורשת שהיא ושתי י"ע בנחלה לו מגיע שהמלוכה

 ז"שע, מוגבלת בלתי ממלכה למלוך מחשבות שחשב ועתה

 ובעשית לשושן כסאו את בשנותו הזאת החרדה כל חרד

 כבש כאלו עצמו את להחשיב שרצה, ל"כנ המשתה

 ורצה, עליהם ימלוך חזקה וביד בחרבו האלה הממלכות

 הגבלה בלי המלוכה שינהיג בזה עמו יסכימו המדינות ששרי

 ממאיר כסילון ושתי נשואי היו עתה הנה, כרצונו ימשול רק

 קבלוהו מעצמם כאלו נחשב ושתי נשואי י"ע כי בעיניו

 בבחירת הנעשה כמלך דינו וממילא, ושתי ירושת י"ע למלך

 חשב לכן, העמים ונמוסי דתות פ"ע מוגבלת שמלכותו, העם

 יחוסה מצד ושתי את לקח לא כי להראות והתנכל מחשבות

 למלוכה הצליח ידה על ולא
 

 וושתי בבל מלכות נפסקה בבל מיד המלכות כבש בעת כי, 

, יפיה ידי על רק לקחה יחוסה י"ע ולא חרב כשבוית לידו באתה

, ידו על מלכה שהיא הוא נהפוך כי, למלוכה בא ידה על ולא

, המלכה ושתי רק, ושתי המלכה בשם לקראה יצדק שלא באופן

 קדם ושמה, אחשורוש י"ע רק עצמה מצד מלכותה אין כי

 שאם, עשתה אשר במשתה היה לזה הראשון והאות, למלכותה

 גם שתעשה ראוי היה הלא, ידה על מלך והוא עצר יורשת היתה

 שיהיה וגם, במלוכה העיקר שהיא אחר, השרים אל משתה היא

 המולכת שהיא עצמה מצד לה המיוחד מלכותה בבית המשתה

 שהחליט מצד המלכה ושתי גם רק, כן היה לא אבל, עצמה מצד

 ואין למלכותה קודם ששמה המלכה ושתי הוא ענינה שעיקר

 אל לא נשים משתה רק עשתה לא לזה, ידו על רק מלכותה

 המלכות בבית רק היה שהמשתה שנית וזאת, והעמים השרים

 מלכות בית לה אין שהיא שמורה באופן, אחשורוש למלך אשר

 :המלוכה יאתה לבדו לו רק, ע"בפ

Et les questions relatives à pourquoi Vachti a fait un festin 

séparé et l’a appelé le festin des femmes. Et pour quelle 

raison le Lieu fait savoir qu’elle était au sein du palais. Et 

« qui appartient au roi aHachvéroch » est superflu. Il faut 

aussi comprendre les changements, pourquoi ici dans les 

versets 11 et 16 elle est appelée « Vachti, la reine ». Ce qui 

enseigne que son règne n’était pas par elle-même. Et dans le 

verset 15 elle est appelée « la Reine Vachti ». 

Il n’y a pas de chose plus imbécile que le fait qu’un grand 

roi ordonne de faire amener sa femme pour montrer devant 

de nombreux peuples et de nombreuses nations qu’elle est 

belle à regarder ! Et encore avec la tradition de Haza"l selon 

laquelle il avait ordonné de la faire venir nue.  

Et il est de plus surprenant la qualité de l’ « amenage », car 

il semble qu’il ait ordonné de l’amener immédiatement de 

force par les eunuques, comme on amènerait une raclure, à 

tel point qu’elle a choisi la mort à une vie d’humiliation et 

de honte. Et aussi pourquoi insiste-t-on sur le nom des 

eunuques et l’explication des serviteurs devant le roi, quel 

besoin avons-nous de savoir cela. Devant le roi est superflu, 

car ne portait-elle pas déjà la couronne avant de venir 

devant le roi ? 

Que comprend-on en disant qu’elle vient selon la parole du 

roi dans les mains des eunuques ? Cela fait comprendre que 

c’est la raison pour laquelle elle ne voulait pas venir. Pour 

comprendre également le doublement de « et il se mit en 

colère/ et de sa colère » en ce même soir.  

D’autre part nous avons également expliqué dans le verset 1 

que aHachvérot, au moment où il s’est emparé de la royauté 

initialement sous la coupe de Babel et sous le 

commandement de Kasdim, a pris Vachti pour lui comme 

reine, et de cette façon tout le monde a reconnu leur 

royauté, puisque la royauté lui arrivait avec l’héritage de 

Vachti qui était l’héritière dauphine, et maintenant qu’il 

formait le projet de régner sans limites, pour cette raison il 

craignait beaucoup du fait du changement de son trône vers 

Suze et par la réalisation d’un festin, ainsi qu’on l’a dit plus 

haut, et qu’il voulait se considérer comme s’il avait conquis 

ces royaumes par son glaive et qu’il pouvait régner sur eux 

avec poigne. Et il voulait que les princes des provinces 

tombent d’accord avec lui au sujet d’une gouvernance sans 

limite et qu’il règne à son gré.  

Et désormais son mariage avec Vachti était comme une 

faille à ses yeux car du fait de l’héritage de Vachti il était 

considéré comme les ayant reçu passivement pour y règner 

du fait de l’héritage de Vachti, et de fait son statut légal était 

celui d’un roi élu par le peuple, dont le règne est limité par 

les lois et les pratiques des peuples, pour cette raison il 

pensait faire du mal pour se donner l’air de ne pas avoir pris 

Vachti en raison de sa lignée et de ne pas lui devoir sa 

réussite car à ce moment…. 

Mais seulement pour sa beauté… 

De telle sorte qu’elle régnait juste à son côté si bien qu’il ne 

convenait pas de l’appeler la reine Vachti mais seulement 

Vachti, la reine…  son prénom étant avant son titre car elle 

n’aurait pas de royauté par elle-même… 
- Et on précise qu’elle a organisé son festin dans le palais du 

Roi pour affirmer encore qu’elle était secondaire car dans le 

cas contraire elle l’aurait fait dans son propre palais et 

seulement un festin pour les femmes et non pour les princes -  

 


