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10.1.9 

10b (ויהי בימי אחשוורוש)  11a (או הנסה אלהים) 

 

  א ,א אסתר :ְמִדיָנה ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַבעׁשֶ  ּכּוׁש ְוַעד ֵמֹהּדּו ַהֹּמֵל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּביֵמי ַוְיִהי )1

  א ,א רות :ָבָניו ּוְׁשֵני ְוִאְׁשּתוֹ  הּוא מֹוָאב ִּבְׂשֵדי ָלגּור ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ִאיׁש ַוֵּיֶל� ָּבָאֶרץ ָרָעב ַוְיִהי ַהֹּׁשְפִטים ְׁשֹפט ִּביֵמי ַוְיִהי )2

  א ,ו בראשית :ָלֶהם יְֻּלדּו ּוָבנֹות ֲאָדָמההָ  ְּפֵני ַעל ָלֹרב ָהָאָדם ֵהֵחל ִּכי ַוְיִהי )3

  ב ,יא בראשית :ָׁשם ַוֵּיְׁשבּו ִׁשְנָער ְּבֶאֶרץ ִבְקָעה ַוִּיְמְצאּו ִמֶּקֶדם ְּבָנְסָעם ַוְיִהי )4

  א ,יד בראשית :ּגֹוִים �ֶמלֶ  ְוִתְדָעל ֵעיָלם ֶמֶל� ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶאָּלָסר ֶמֶל� ַאְריֹו� ִׁשְנָער ֶמֶל� ַאְמָרֶפל ִּביֵמי ַוְיִהי )5
  יג ,ה יהושע :... ְּבָידוֹ  ְׁשלּוָפה ְוַחְרּבוֹ  ְלֶנְגּדוֹ  ֹעֵמד ִאיׁש ְוִהֵּנה ַוַּיְרא ֵעיָניו ַוִּיָּׂשא ִּביִריחוֹ  ְיהֹוֻׁשעַ  ִּבְהיֹות ַוְיִהי )6

 ו:כז, ז:א יהושע :... ַּבֵחֶרם ַמַעל ְׂשָרֵאליִ  ְבֵני ַוִּיְמֲעלּו: ָהָאֶרץ ְּבָכל ָׁשְמעוֹ  ַוְיִהי ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ה'  ַוְיִהי )7
  א ,א א שמואל :ֶאְפָרִתי צּוף ֶבן ֹּתחּו ֶּבן ֱאִליהּוא ֶּבן ְיֹרָחם ֶּבן ֶאְלָקָנה ּוְׁשמוֹ  ֶאְפָרִים ֵמַהר צֹוִפים ָהָרָמַתִים ִמן ֶאָחד ִאיׁש ַוְיִהי )8

  ,גא:ח אש": ִמְׁשָּפט ַוַּיּטּו ֹׁשַחד ַוִּיְקחּו ַהָּבַצע ַאֲחֵרי ַוִּיּטּו ִּבְדָרָכיו ָבָניו ָהְלכּו ְו�א...ְלִיְׂשָרֵאל ְפִטיםׁשֹ  ָּבָניו ֶאת ַוָּיֶׂשם ְׁשמּוֵאל ָזֵקן ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי )9

  יד ,יח א שמואל :ִעּמוֹ  ה'וַ  ַמְׂשִּכיל ְּדָרָכו ְלָכל ָדִוד ַוְיִהי )10

  א ,ז ב שמואל :ֹאְיָביו ִמָּכל ִמָּסִביב וֹ ל ֵהִניחַ  ה'וַ  ְּבֵביתוֹ  ַהֶּמֶל� ָיַׁשב ִּכי ַוְיִהי )11

  א ,ט ויקרא :ִיְׂשָרֵאל ּוְלִזְקֵני ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ָקָרא ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום ַוְיִהי )12

  ה ,א בראשית: ֶאָחד יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ָלְיָלה ָקָרא ְוַלֹחֶׁש� יֹום ָלאֹור ֱא�ִהים ַוִּיְקָרא )13

  א ,ו א מלכים ...ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלֵצאת ָׁשָנה ֵמאֹות ְוַאְרַּבע ָׁשָנה ִבְׁשמֹוִנים ְיִהיוַ  )14

  י ,כט בראשית ... ָרֵחל ֶאת ַיֲעֹקב ָרָאה ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי )15
  א ,ז ישעיהו ... ְיהּוָדה ֶמֶל� ֻעִּזָּיהּו ֶּבן יֹוָתם ֶּבן ָאָחז ִּביֵמי ַוְיִהי )16

ם ְּגלֹות ַעד ְיהּוָדה ֶמֶל� ֹיאִׁשָּיהּו ֶבן ְלִצְדִקָּיהּו ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ַעְׁשֵּתי ֹּתם ַעד ְיהּוָדה ֶמֶל� ֹיאִׁשָּיהּו ֶּבן ְיהֹוָיִקים ִּביֵמי ַוְיִהי )17  ג, אמיה יר: ַהֲחִמיִׁשי ַּבֹחֶדׁש ְירּוָׁשַלִ

  טו ,לח בראשית: ָּפֶניהָ  ְּסָתהכִ  ִּכי ְלזֹוָנה ַוַּיְחְׁשֶבהָ  ְיהּוָדה ַוִּיְרֶאהָ  )18

ם ְיהּוָדה ַעל ָחָזה ֲאֶׁשר ָאמֹוץ ֶבן ְיַׁשְעָיהּו ֲחזֹון )19   א ,א ישעיהו: ְיהּוָדה ַמְלֵכי ְיִחְזִקָּיהּו ָאָחז יֹוָתם ֻעִּזָּיהּו ִּביֵמי ִוירּוָׁשָלִ

  כ ,ו א מלכים: ָאֶרז ִמְזֵּבחַ  ַוְיַצף ָסגּור ָזָהב ַוְיַצֵּפהּו קֹוָמתוֹ  ַאָּמה ִריםְוֶעְׂש  ֹרַחב ַאָּמה ְוֶעְׂשִרים ֹאֶר� ַאָּמה ֶעְׂשִרים ַהְּדִביר ְוִלְפֵני )20

  כב ,יד ישעיהו: ה' ְנֻאם ָוֶנֶכד ְוִנין ּוְׁשָאר ֵׁשם ְלָבֶבל ְוִהְכַרִּתי ְצָבאֹות ה' ְנֻאם ֲעֵליֶהם ְוַקְמִּתי )21

  יג ,נה ישעיהו :ִיָּכֵרת �א עֹוָלם ְלאֹות ְלֵׁשם ה'לַ  ְוָהָיה ֲהַדס ַיֲעֶלה ַהִּסְרַּפד ְוַתַחת ְברֹוׁש ַיֲעֶלה ַהַּנֲעצּוץ ַּתַחת )22

  יט ,ז ישעיהו:  ַהַּנֲה�ִלים ּוְבֹכל ַהַּנֲעצּוִצים ּוְבֹכל ַהְּסָלִעים ּוִבְנִקיֵקי ַהַּבּתֹות ְּבַנֲחֵלי ֻכָּלם ְוָנחּו ּוָבאּו )23

  כג ,ל שמות :ּוָמאָתִים ֲחִמִּׁשים ֹבֶׂשם ּוְקֵנה ּוָמאָתִים ֲחִמִּׁשים ַמֲחִציתוֹ  ֶּבֶׂשם ְוִקְּנָמן ֵמאֹות ֵמׁשחֲ  ְּדרֹור ָמר ֹראׁש ְּבָׂשִמים ְל� ַקח ְוַאָּתה )24

ם ִמְּבנֹות ַאֲהָבה ָרצּוף ּתֹוכוֹ  ַאְרָּגָמן ֶמְרָּכבוֹ  ָזָהב ְרִפיָדתוֹ  ֶכֶסף ָעָׂשה ַעּמּוָדיו )25   י ,ג השירים שיר :ְירּוָׁשָלִ

  ז ,ב אסתר ... ֹּדדוֹ  ַּבת ֶאְסֵּתר ִהיא ֲהַדָּסה ֶאת ֹאֵמן ַוְיִהי )26

  סג ,כח דברים ... ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ְלַהֲאִביד ֲעֵליֶכם ה' ָיִׂשיׂש ֵּכן ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ְלֵהיִטיב ֲעֵליֶכם ה' ָׂשׂש ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה )27

  כא ,כ ב הימים דברי :ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי ה'לַ  הֹודּו ְוֹאְמִרים ֶהָחלּוץ ִלְפֵני ְּבֵצאת ֹקֶדׁש ְלַהְדַרת ּוְמַהְלִלים ַליֹקָוק יםְמֹׁשֲרִר  ַוַּיֲעֵמד ָהָעם ֶאל ַוִּיָּוַעץ )28
  כ ,יד שמות :ַהָּלְיָלה ָּכל ֶזה ֶאל ֶזה בָקרַ  ְו�א ַהָּלְיָלה ֶאת ַוָּיֶאר ְוַהֹחֶׁש� ֶהָעָנן ַוְיִהי ִיְׂשָרֵאל ַמֲחֵנה ּוֵבין ִמְצַרִים ַמֲחֵנה ֵּבין ַוָּיֹבא )29

  כו, ב קהלת :רּוחַ  ּוְרעּות ֶהֶבל ֶזה ַּגם ָהֱא�ִהים ִלְפֵני ְלטֹוב ָלֵתת ְוִלְכנֹוס ֶלֱאסֹוף ִעְנָין ָנַתן ְוַלחֹוֶטא ְוִׂשְמָחה ְוַדַעת ָחְכָמה ָנַתן ְלָפָניו ֶׁשּטֹוב ְלָאָדם ִּכי )30

  לח ,מט ירמיהו :ה' ְנֻאם ְוָׂשִרים ֶמֶל� ִמָּׁשם ְוַהֲאַבְדִּתי ְּבֵעיָלם ִכְסִאי ְוַׂשְמִּתי )31

  ט , טזרא ע...ָחְרֹבָתיו ֶאת ּוְלַהֲעִמיד ֱא�ֵהינּו ֵּבית ֶאת ְלרֹוֵמם ִמְחָיה ָלנּו ָלֶתת ָפַרס ַמְלֵכי ִלְפֵני ֶחֶסד ָעֵלינּו ַוַּיט ֱא�ֵהינּו ֲעָזָבנּו �א ּוְבַעְבֻדֵתנּו ֲאַנְחנּו ֲעָבִדים  ִיּכ )32

  יב ,סו תהלים :ָלְרָוָיה ַוּתֹוִציֵאנּו ּוַבַּמִים ָבֵאׁש ָּבאנּו ְלֹראֵׁשנּו ֱאנֹוׁש ִהְרַּכְבּתָ  )33

  ג ,צח תהלים :ֱא�ֵהינּו ְיׁשּוַעת ֵאת ָאֶרץ ַאְפֵסי ָכל ָראּו ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֶוֱאמּוָנתוֹ  ַחְסּדוֹ  ָזַכר )34

  טו ,כח משלי :ָּדל ַעם ַעל עָרׁשָ  ֹמֵׁשל ׁשֹוֵקק ְוֹדב ֹנֵהם ֲאִרי )35

  ז ,ד ירמיהו :יֹוֵׁשב ֵמֵאין ִּתֶּציָנה ָעַרִי� ְלַׁשָּמה ַאְרֵצ� ָלׂשּום ִמְּמֹקמוֹ  ָיָצא ָנַסע ּגֹוִים ּוַמְׁשִחית ִמֻּסְּבכוֹ  ַאְרֵיה ָעָלה )36

  ה ,ז דניאל :ַׂשִּגיא ְּבַׂשר ֲאֻכִלי קּוִמי ַלּה ָאְמִרין ְוֵכן ִׁשַּנּה ֵּבין ְּבֻפַּמּה ְלִעיןעִ  ּוְתָלת ֳהִקַמת ַחד ְוִלְׂשַטר ְלֹדב ָּדְמָיה ִתְנָיָנה ָאֳחִרי ֵחיָוה ַוֲארּו )37

  יח ,י קהלת :ַהָּבִית ִיְד�ף ָיַדִים ּוְבִׁשְפלּות ַהְּמָקֶרה ִיַּמ� ַּבֲעַצְלַּתִים )38

  ח ,כז ויקרא: ַהֹּכֵהן ַיֲעִריֶכּנּו ַהֹּנֵדר ַיד ַּתִּׂשיג ֲאֶׁשר ִּפי ַעל ַהֹּכֵהן תוֹ אֹ  ְוֶהֱעִרי� ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ְוֶהֱעִמידוֹ  ֵמֶעְרֶּכ� הּוא ָמ� ְוִאם )39

  ג ,קד תהלים :רּוחַ  ַּכְנֵפי ַעל ַהְמַהֵּל� ְרכּובוֹ  ָעִבים ַהָּׂשם ֲעִלּיֹוָתיו ַבַּמִים ַהְמָקֶרה )40

  ב-א ,קכד תהלים : ָאָדם ָעֵלינּו ְּבקּום ָלנּו ֶׁשָהָיה ה' לּוֵלי :ָרֵאלִיְׂש  ָנא ֹיאַמר ָלנּו ֶׁשָהָיה ה' לּוֵלי ְלָדִוד ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר )41
  ב ,כט משלי :ָעם ֵיָאַנח ָרָׁשע ּוִבְמֹׁשל ָהָעם ִיְׂשַמח ַצִּדיִקים ִּבְרבֹות )42

  ז ,ד ריםדב :ֵאָליו ָקְרֵאנּו ְּבָכל ֱא�ֵהינּו ה'ּכַ  ֵאָליו ְקֹרִבים ֱא�ִהים לוֹ  ֲאֶׁשר ָּגדֹול גֹוי ִמי ִּכי )43

   לד ,ד דברים ... ְּבַמֹּסת ּגֹוי ִמֶּקֶרב גֹוי לוֹ  ָלַקַחת ָלבֹוא ֱא�ִהים ֲהִנָּסה אוֹ  )44

 

I. פתיחתאות of (ר' לוי) – אסתר - all introductions of ויהי בימי imply troubles (as per vv. 1-17) 

a. Tangent (ר' לוי): אמוץ ואמציה were brothers(vv. 18-19); ארון took up no space (as per v. 20)  

b. פתיחתאות of אסתר: vv 21-44 

  


