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10.1.10 

11a (ויהי בימי אחשוורוש)  13a (אתי גוברין יהודאין) 
 

  סח:כח דברים: ֹקֶנה ְוֵאין ְוִלְׁשָפחֹות ַלֲעָבִדים ְלֹאְיֶבי� ָׁשם ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ִלְרֹאָתּה עֹוד ֹתִסיף �א ְל� ָאַמְרִּתי ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶר� ָּבֳאִנּיֹות ִמְצַרִים ה' ֶוֱהִׁשיְב� )1

  מד ,כו ויקרא :ֱא�ֵהיֶהם ה' ֲאִני ִּכי ִאָּתם ְּבִריִתי ְלָהֵפר ְלַכ�ָתם ְגַעְלִּתים ְו�א ְמַאְסִּתים �א ֹאְיֵביֶהם ְּבֶאֶרץ ִּבְהיֹוָתם ֹזאת ַּגם ְוַאף )2

  נה ,לג במדבר :...ְּבִצֵּדיֶכם ְוִלְצִניִנם ְּבֵעיֵניֶכם ְלִׂשִּכים ֵמֶהם ּתֹוִתירּו ֲאֶׁשר ְוָהָיה ֵניֶכםִמּפְ  ָהָאֶרץ ֹיְׁשֵבי ֶאת תֹוִריׁשּו �א ְוִאם )3

  נו ,לג במדבר: ָלֶכם ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ִּדִּמיִתי ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה )4

  לח ,ב דניאל :ַדֲהָבא ִּדי ֵראָׁשה הּוא ַאְנּתְ  ְּבָכְּלהֹון ְוַהְׁשְלָט� ִּביָד� בְיהַ  ְׁשַמָּיא ְועֹוף ָּבָרא ֵחיַות ֲאָנָׁשא ְּבֵני ָדְיִרין ִּדי ּוְבָכל )5

ם ְיהּוָדה ֹיְׁשֵבי ַעל ִׂשְטָנה ָּכְתבּו ַמְלכּותוֹ  ִּבְתִחַּלת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ּוְבַמְלכּות )6   ו ,ד עזרא: ִוירּוָׁשָלִ

  א ,י אסתר :ַהָּים ִאֵּייוְ  ָהָאֶרץ ַעל ַמס ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶל� ַוָּיֶׂשם )7

  מג ,לו בראשית: ֱאדֹום ֲאִבי ֵעָׂשו הּוא ֲאֻחָּזָתם ְּבֶאֶרץ ְלֹמְׁשֹבָתם ֱאדֹום ַאּלּוֵפי ֵאֶּלה ִעיָרם ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף )8

  ט ,כו במדבר :ה' ַעל ְּבַהֹּצָתם ֹקַרח ַּבֲעַדת ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמֶׁשה ַעל ִהּצּו ֲאֶׁשר ָהֵעָדה ְקִריֵאי ַוֲאִביָרם ָדָתן הּוא ַוֲאִביָרם ְוָדָתן ְנמּוֵאל ֱאִליָאב ּוְבֵני )9

  כב ,כח ב הימים דברי :ָאָחז ַהֶּמֶל� הּוא ה'ּבַ  ִלְמעֹול ַוּיֹוֶסף לוֹ  ָהֵצר ּוְבֵעת )10

  כז ,א א הימים דברי: ַאְבָרָהם הּוא ַאְבָרם )11

  כו ,ו שמות :ִצְבֹאָתם ַעל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִציאּוהוֹ  ָלֶהם ְיֹקָוק ָאַמר ֲאֶׁשר ּוֹמֶׁשה ַאֲהֹרן הּוא )12

  יד ,יז א שמואל: ָׁשאּול ַאֲחֵרי ָהְלכּו ַהְּגֹדִלים ּוְׁש�ָׁשה ַהָּקָטן הּוא ְוָדִוד )13

  ד ,ה א מלכים :ִמָּסִביב ֲעָבָריו ִמָּכל לוֹ  ָהָיה לֹוםְוׁשָ  ַהָּנָהר ֵעֶבר ַמְלֵכי ְּבָכל ַעָּזה ְוַעד ִמִּתְפַסח ַהָּנָהר ֵעֶבר ְּבָכל ֹרֶדה הּוא ִּכי )14

  כ ,ו שמות :ָׁשָנה ּוְמַאת ּוְׁש�ִׁשים ֶׁשַבע ַעְמָרם ַחֵּיי ּוְׁשֵני ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת לוֹ  ַוֵּתֶלד ְלִאָּׁשה לוֹ  ֹּדָדתוֹ  יֹוֶכֶבד ֶאת ַעְמָרם ַוִּיַּקח )15

  י, יח א מלכים :ִיְמָצֶאָּכה �א ִּכי ַהּגֹוי ְוֶאת ַהַּמְמָלָכה ֶאת ְוִהְׁשִּביעַ  ָאִין ְוָאְמרּו ְלַבֶּקְׁש� ָׁשם ֲאֹדִני ָׁשַלח �א ֲאֶׁשר ְמָלָכהּומַ  ּגֹוי ֶיׁש ִאם ֱא�ֶהי� ה' ַחי )16

  ח ,כז ירמיהו...ָּבֶבל ֶמֶל� ְּבֹעל ַצָּוארוֹ  ֶאת ִיֵּתן �א רֲאׁשֶ  ְוֵאת ָּבֶבל ֶמֶל� ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶאת ֹאתוֹ  ַיַעְבדּו �א ֲאֶׁשר ְוַהַּמְמָלָכה ַהּגֹוי ְוָהָיה )17

  כג ,כט א הימים דברי :ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֵאָליו ַוִּיְׁשְמעּו ַוַּיְצַלח ָאִביו ָּדִויד ַּתַחת ְלֶמֶל� ה' ִּכֵּסא ַעל ְׁש�ֹמה ַוֵּיֶׁשב )18

ם ֶאת ה' ַיִּציל ִּכי ִמָּיִדי ַאְרָצם תאֶ  ִהִּצילּו ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהֲאָרצֹות ֱא�ֵהי ְּבָכל ִמי )19   כ ,לו ישעיהו :ִמָּיִדי ְירּוָׁשַלִ

  כו ,ו דניאל :ִיְׂשֵּגא ְׁשָלְמכֹון ַאְרָעא ְּבָכל ָדְיִרין ִּדי ְוִלָּׁשַנָּיא ֻאַמָּיא ַעְמַמָּיא ְלָכל ְּכַתב ַמְלָּכא ָּדְרָיֶוׁש ֵּבאַדִין )20

ם ַבִית לוֹ  ִלְבנֹות ָעַלי ָפַקד ְוהּוא ַהָּׁשָמִים ֱא�ֵהי ה' ִלי ָנַתן ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות לּכֹ  ָּפַרס ֶמֶל� ֹּכֶרׁש ָאַמר ֹּכה )21   ב ,א עזרא :ִּביהּוָדה ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִ

  י ,כט ירמיהו :ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֶאל ֶאְתֶכם ְלָהִׁשיב ַהּטֹוב ְּדָבִרי ֶאת ֲעֵליֶכם ַוֲהִקֹמִתי ֶאְתֶכם ֶאְפֹקד ָׁשָנה ִׁשְבִעים ְלָבֶבל ְמ�את ְלִפי ִּכי ה' ָאַמר ֹכה ִּכי )22

ם ְלָחְרבֹות ְלַמ�אות ַהָּנִביא ִיְרְמָיה ֶאל ה' ְדַבר ָהָיה ֲאֶׁשר ַהָּׁשִנים ִמְסַּפר ַּבְּסָפִרים ִּביֹנִתי ָּדִנֵּיאל ֲאִני ְלָמְלכוֹ  ַאַחת ִּבְׁשַנת )23   ב, ט דניאל :ָׁשָנה ִׁשְבִעים ְירּוָׁשַלִ

 ֹראׁש ֶאת ַמְלֻכתוֹ  ִּבְׁשַנת ָּבֶבל ֶמֶל� ְמֹרַד� ֱאִויל ָנָׂשא ַלֹחֶדׁש ַוֲחִמָּׁשה ְּבֶעְׂשִרים ֹחֶדׁש ָעָׂשר ִּבְׁשֵנים ְיהּוָדה ֶמֶל� ְיהֹוָיִכן ְלָגלּות ָׁשָנה ָוֶׁשַבע ִבְׁש�ִׁשים ִהיַויְ  )24
  לא ,נב ירמיהו :ַהְּכלּוא ִמֵּבית אֹותוֹ  ַוֹּיֵצא ְיהּוָדה ֶמֶל� ְיהֹוָיִכין

  כג ,ה דניאל ... ָקָדָמ� ַהְיִתיו ַבְיֵתּה ִדי ּוְלָמאַנָּיא ִהְתרֹוַמְמּתָ  ְׁשַמָּיא ָמֵרא ְוַעל )25

  ל ,ה דניאל: ַכְׂשָּדָאה ַמְלָּכא ֵּבְלאַׁשַּצר ְקִטיל ְּבֵליְלָיא ֵּבּה )26

  א ,ו דניאל :ְרֵּתיןְותַ  ִׁשִּתין ְׁשִנין ְּכַבר ַמְלכּוָתא ַקֵּבל ָמָדָאה ְוָדְרָיֶוׁש )27

  כד ,ד עזרא: ָּפָרס ֶמֶל� ָּדְרָיֶוׁש ְלַמְלכּות ַּתְרֵּתין ְׁשַנת ַעד ָּבְטָלא ַוֲהָות ִּבירּוְׁשֶלם ִּדי ֱאָלָהא ֵּבית ֲעִביַדת ְּבֵטַלת ֵּבאַדִין )28

  א, מה ישעיהו :ִיָּסֵגרּו �א ּוְׁשָעִרים ְּדָלַתִים ְלָפָניו ִלְפֹּתחַ  ֲאַפֵּתחַ  ְמָלִכים ּוָמְתֵני ִיםּגוֹ  ְלָפָניו ְלַרד ִביִמינוֹ  ֶהֱחַזְקִּתי ֲאֶׁשר ְלכֹוֶרׁש ִלְמִׁשיחוֹ  ה' ָאַמר ֹּכה )29

ם ְוַיַעל ִעּמוֹ  ֱא�ָהיו ְיִהי ַעּמוֹ  ִמָּכל ָבֶכם ִמי )30 םּבִ  ֲאֶׁשר ָהֱא�ִהים הּוא ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה' ֵּבית ֶאת ְוִיֶבן ִּביהּוָדה ֲאֶׁשר ִלירּוָׁשַלִ   ג ,א עזרא :ירּוָׁשָלִ

  ב ,כח שמות :ּוְלִתְפָאֶרת ְלָכבֹוד ָאִחי� ְלַאֲהֹרן ֹקֶדׁש ִבְגֵדי ְוָעִׂשיתָ  )31

  לג ,ג איכה: ִאיׁש ְּבֵני ַוַּיֶּגה ִמִּלּבוֹ  ִעָּנה �א ִּכי )32

  טז ,ט זכריה :ַאְדָמתוֹ  ַעל תִמְתנֹוְססוֹ  ֵנֶזר ַאְבֵני ִּכי ַעּמוֹ  ְּכֹצאן ַההּוא ַּבּיֹום ֱא�ֵהיֶהם ה' ְוהֹוִׁשיָעם )33

  יא ,מח ירמיהו: ָנָמר �א ְוֵריחוֹ  ּבוֹ  ַטְעמוֹ  ָעַמד ֵּכן ַעל ָהָל� �א ּוַבּגֹוָלה ֶּכִלי ֶאל ִמְּכִלי הּוַרק ְו�א ְׁשָמָריו ֶאל הּוא ְוֹׁשֵקט ִמְּנעּוָריו מֹוָאב ַׁשֲאַנן )34

  כ ,כח שמות :ְּבִמּלּוֹאָתם ִיְהיּו ָזָהב ְמֻׁשָּבִצים הְוָיְׁשפֵ  ְוֹׁשַהם ַּתְרִׁשיׁש ָהְרִביִעי ְוַהּטּור )35

  טז ,יג משלי :ִאֶּוֶלת ִיְפֹרׂש ּוְכִסיל ְבָדַעת ַיֲעֶׂשה ָערּום ָּכל )36

  ב ,א א מלכים :ַהֶּמֶל� ַלאֹדִני ְוַחם ְבֵחיֶק� הְוָׁשְכבָ  ֹסֶכֶנת לוֹ  ּוְתִהי ַהֶּמֶל� ִלְפֵני ְוָעְמָדה ְבתּוָלה ַנֲעָרה ַהֶּמֶל� ַלאֹדִני ְיַבְקׁשּו ֲעָבָדיו לוֹ  ַוֹּיאְמרּו )37

  יב ,ג דניאל ... ְנגוֹ  ַוֲעֵבד ֵמיַׁש� ַׁשְדַר� ָּבֶבל ְמִדיַנת ֲעִביַדת ַעל ָיְתהֹון ַמִּניתָ  ִּדי ְיהּוָדאִין ּגְֻבִרין ִאיַתי )38

 

I. More ותתאפתיח  (vv. 1-4) 

II. דרשות on the name אחשוורוש (vv. 5-6) and on other Biblical characters who are consistent (vv. 7-13) 

a. Breadth: of אחשוורוש’s rule – and that of other “world rulers” (vv. 14-21) 

III. דרשות on בימים ההם – א:ב, including errant calculations of אחשוורוש and his forbears (vv. 22-30) 

IV. דרשות on opening scene – descriptions of the lavish party (vv. 31-33) 

V. דרשות regarding ושתי (v34) 

a. Further: descriptions of the party (vv. 35-36) 

VI. דרשות constrasting אחשוורוש and  דוד (v37) 

VII. דרשות on the introduction of  מרדכי (ב:ה - v38) 
 

 

 

 


