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יב.מגילהיא.בבליֿתלמוד.1
י ֶאְלָעָזר ְצֹות. ַרּבִ ים ִמן ַהּמִ ּלִ ֵהם ּדַ ָרֵאל, ׁשֶ ל״ — ֵאּלוּ ִיׂשְ ע״ — ֶזה ָהָמן. ״ַעל ַעם ּדָ ל ָרׁשָ ״מֹוׁשֵ

ְפלוּת ָיַדִים ִיְדלֹוף ָקֶרה וְּבׁשִ ךְ ַהּמְ ִים ִיּמַ ֲעַצְלּתַ א ֵמָהָכא: ״ּבַ ּתָ ַרׁשְ ְתָחא ְלָהא ּפָ ַתח ֵלּה ּפִ ּפָ
דֹוׁש ל ַהּקָ ה ׂשֹונְאֹו ׁשֶ ּתֹוָרה, נֲַעׂשָ ּלֹא ָעְסקוּ ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ָהָיה ָלֶהם ְלִיׂשְ ִביל ַעְצלוּת ׁשֶ ׁשְ ִית״, ּבִ ַהּבָ

א ָעִני רוּךְ הוּא ָמךְ. ְוֵאין ״ָמךְ״ ֶאּלָ ּבָ

ן יֹוַחאי: ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְלִמיָדיו ֶאת ַרּבִ ֲאלוּ ּתַ ָרֵאלׁשָ ל ִיׂשְ נֵי ָמה ִנְתַחיְּיבוּ ׂשֹונְֵאיֶהן ׁשֶ אֹותֹוִמּפְ ּבְ ׁשֶ
ע. ל אֹותֹו ָרׁשָ עוָּדתֹו ׁשֶ נֱֶּהנוּ ִמּסְ נֵי ׁשֶ ם. ָאְמרוּ לֹו: ִמּפְ ִאםַהדֹּור ּכְָלָיה? ָאַמר ָלֶהם: ִאְמרוּ ַאּתֶ

ֵני ה! ָאַמר ָלֶהם: ִמּפְ ׇכל ָהעֹוָלם ּכוּּלֹו ַאל ֵיָהְרגוּ! ָאְמרוּ לֹו: ֱאמֹור ַאּתָ ּבְ ן ֵיָהְרגוּ, ׁשֶ ׁשוּׁשַ ּבְ ּכֵן ׁשֶ
א ִלְפִנים ָבר? ָאַמר ָלֶהם: ֵהם לֹא ָעׂשוּ ֶאּלָ ּדָ ִנים ֵיׁש ּבַ ֹוא ּפָ ֶלם. ָאְמרוּ לֹו: ְוִכי ַמׂשּ ֲחווּ ַלצֶּ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ

ּבֹו״. י לֹא ִענָּה ִמּלִ ְכִתיב: ״ּכִ א ִלְפִנים. ְוַהיְינוּ ּדִ ֶהן ֶאּלָ ה ִעּמָ רוּךְ הוּא לֹא ָעׂשָ דֹוׁש ּבָ — ַאף ַהּקָ

ב׳פרקאסתר.2
מֹ֣וִא֣יׁש יְהוִּד֔י יָר֑ה וּׁשְ ֣ן ַהּבִ ׁשוּׁשַ ֤רָהָי֖ה ּבְ ן־ִק֖יׁש ִא֥יׁש יְִמיִנֽי׃ ֲאׁשֶ ְמִע֛י ּבֶ ן־ׁשִ ֣ן ָיִא֧יר ּבֶ ַכ֗י ּבֶ ׇמְרּדֳ

֣ר ֶהְגָל֔ה נְבוַּכְדֶנצַּ֖ר ֶמֶ֥לךְ ֣ר ׇהְגְלָת֔ה ִע֖ם יְׇכנְָי֣ה ֶמֶֽלךְ־יְהוָּד֑ה ֲאׁשֶ ָֹּלה֙ ֲאׁשֶ ַלִ֔ים ִעם־ַהג ׇהְגָלה֙ ִמיר֣וּׁשָ
ֶבֽל׃ ּבָ

ו׳:ב׳רבהאסתר.3
ה ּבְדֹורֹו, קוּל ּבְדֹורֹו ּכְמׁשֶ ַכי ׁשָ ָהָיה ָמְרּדֳ ד ׁשֶ יָרה ִאיׁש ְמַלּמֵ ן ַהּבִ ׁשוּׁשַ ִאיׁש יְהוִּדי ָהָיה ּבְ

ֹּאֶמר ְכִתיב (תהלים קו, כג): ַוי ֶרץ, ּדִ ּפֶ ה ָעַמד ּבַ ה ָעָנו ְמֹאד, ַמה ּמׁשֶ יּה   ְוָהִאיׁש מׁשֶ ְכִתיב ּבֵ ּדִ
ְכִתיב (אסתר י, ג): ּדֵֹרׁש טֹוב ַכי ּכֵן, ּדִ ֶרץ וגו', ַאף ָמְרּדֳ ּפֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ ִמיָדם לוֵּלי מׁשֶ ְלַהׁשְ

ְכִתיב (דברים ד, ה): ְרֵאה ָרֵאל, ּדִ ד ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ה ִלּמֵ לֹום ְלָכל ַזְרעֹו. ַמה ּמׁשֶ ְלַעּמֹו ְוֹדֵבר ׁשָ
ַכי ּכֵן…. ִטים, ַאף ָמְרּדֳ ּפָ ים וִּמׁשְ י ֶאְתֶכם ֻחּקִ ְדּתִ ִלּמַ

ג:ח-טאסתר.4
ֹכ֖ל ְמִדינֹ֣ות ַמְלכוֶּתׇ֑ך ֔ים ּבְ ֣ין ָהַֽעּמִ ֤ר וְּמֹפָרד֙ ּבֵ ָּ נֹ֣ו ַעם־ֶאָח֗ד ְמֻפז ֵורֹ֔וׁש ֶיׁשְ ֶ֣לךְ ֲאַחׁשְ ֹּ֤אֶמר ָהָמן֙ ַלּמֶ ַוי

יָחֽם׃ ֶו֖ה ְלַהנִּ ֶ֥לךְ ֵאין־ׁשֹ ֔ים ְוַלּמֶ ֶ֙לךְ֙ ֵאיָנ֣ם ֹעׂשִ ֵת֤י ַהּמֶ ל־ָע֗ם ְוֶאת־ּדָ ְוָדֵתיֶה֞ם ׁשֹנֹ֣ות ִמּכׇ
ָלאָכ֔ה ֣י ַהּמְ קֹול֙ ַעל־יְֵדי֙ ֹעׂשֵ ּכַר־ּכֶֶ֗סף ֶאׁשְ ֶ֨רת ֲאָלִפ֜ים ּכִ ָד֑ם ַוֲעׂשֶ ֵת֖ב ְלַאּבְ ֶ֣לךְ טֹ֔וב ִיּכָ ִאם־ַעל־ַהּמֶ

ֶֽלךְ׃ נְֵז֥י ַהּמֶ ִּ ְלָהִב֖יא ֶאל־ג

יג:מגילהבבליתלמוד.5
ינְהוּ. א ִניַכּלִ א ּכְָהָמן. ֲאַמר ֵליּה: ּתָ יׁשָ ָנא ּבִ ָ ָיַדע ִליׁשּ נֹו ַעם ֶאָחד״, ָאַמר ָרָבא: ֵליּכָא ּדְ ״ֶיׁשְ
נֹו״ —] ֵאי. ֲאַמר ֵליּה:  ״ֶיׁשְ ַקּמָ י ּכְַדֲעַבד ּבְ יד ּבִ ָלא ֶליְעּבֵ ֵפיָנא ֵמֱאָלַהיְהוּ ּדְ ֲאַמר ֵליּה: ִמְסּתְ

ְצֹות. נוּ ִמן ַהּמִ ָיׁשְ

ד׳פרקאסתר.6



ֵֵּצא֙ ּבְתֹ֣וךְ ֖ק ָוֵאֶ֑פר ַוי ׁ֥ש ׂשַ ְלּבַ ִּ ָגָד֔יו ַוי ַכי֙ ֶאת־ּבְ ְקַר֤ע ׇמְרּדֳ ִּ ֔ה ַוי ֣ר נֲַעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ַכ֗י ָיַדע֙ ֶאת־ּכׇ וׇּמְרּדֳ
ֶ֖לךְ ַ֥ער ַהּמֶ ֣י ֵא֥ין ָלבֹ֛וא ֶאל־ׁשַ ֶ֑לךְ ּכִ ַֽער־ַהּמֶ ָּבֹ֕וא ַע֖ד ִלְפֵנ֣י ׁשַ ְזַע֛ק ְזָעָק֥ה ְגדֹוָל֖ה וָּמָרֽה׃ ַוי ִּ ָהִע֔יר ַוי

֔יַע ִּ ֶ֤לךְ ְוָדתֹו֙ ַמג ַבר־ַהּמֶ ֨ר ּדְ ֽק׃ וְּבׇכל־ְמִדיָנ֣ה וְּמִדיָנ֗ה ְמקֹום֙ ֲאׁשֶ ְלב֥וּׁש ׂשָ ָּדֹול֙ ַליְּהוִּד֔יםֵאֶ֤בלּבִ ג
ֽים ֖ע ָלַֽרּבִ ֣ק ָוֵאֶ֔פר ֻיצַּ ֑ד ׂשַ ׃ְוצֹ֥ום וְּבִכ֖י וִּמְסּפֵ

ד׳פרקאסתר.7
ָכֽי׃ ֵלךְ֩ ֥יב ֶאֽל־ׇמְרּדֳ ֖ר ְלָהׁשִ ֥אֶמר ֶאְסּתֵ ל־ַהיְּהוִּד֜יםַוּתֹ ְמְצִא֣יםּכְנֹ֨וס ֶאת־ּכׇ ִּ ֗ן ְוצ֣וּמוּ ָעַ֠ל֠יַהֽנ ׁשוּׁשָ ּבְ

֑ן וְּבֵכ֞ן ָאבֹ֤וא ת ָיִמים֙ ַל֣יְָלה ָויֹ֔ום גַּם־ֲאִנ֥י ְונֲַעֹרַת֖י ָאצ֣וּם ּכֵ לֹׁ֤שֶ ּת֜וּ ׁשְ ׁשְ ְוַאל־ּתֹאְכל֨וּ ְוַאל־ּתִ
י׃{ס} י ָאָבְֽדּתִ ֥ר ָאַבְ֖דּתִ ֔ת ְוַכֲאׁשֶ ֣ר לֹֽא־ַכּדָ ֶ֙לךְ֙ ֲאׁשֶ ֶאל־ַהּמֶ

ח׳פרקאסתר.8
ַכ֞י ָיָצ֣א  ְלב֤וּׁש׀וׇּמְרּדֳ ֶ֗לךְ ּבִ ְפֵנ֣י ַהּמֶ ְּדֹוָל֔ה ְוַתְכִר֥יךְ ּב֖וּץִמּלִ ֵכֶ֣לת ָוח֔וּר ַוֲעֶטֶ֤רת ָזָהב֙ ג ַמְלכוּת֙ ּתְ

ֵמָֽחה׃ ֔ן ָצֲהָל֖ה ְוׂשָ ָָּמ֑ן ְוָהִע֣יר ׁשוּׁשָ ׂשֹ֖ן ִויָקֽרְוַאְרג ְמָח֑ה ְוׂשָ ׃ַליְּהוִּד֕ים ָהֽיְָת֥ה אֹוָר֖ה ְוׂשִ
ׂשֹון֙ ְמָח֤ה ְוׂשָ ֔יַע ׂשִ ִּ ֶ֤לךְ ְוָדתֹו֙ ַמג ַבר־ַהּמֶ ֨ר ּדְ וְּבׇכל־ְמִדיָנ֨ה וְּמִדיָנ֜ה וְּבׇכל־ִע֣יר ָוִע֗יר ְמקֹום֙ ֲאׁשֶ

ַֽחד־ַהיְּהוִּד֖ים ֲעֵליֶהֽם׃ ֽי־ָנַפ֥ל ּפַ ֤י ָהָאֶ֙רץ֙ ִמְֽתיֲַהִד֔ים ּכִ ֞ים ֵמַֽעּמֵ ֖ה ְויֹ֣ום טֹ֑וב ְוַרּבִ ּתֶ ַליְּהוִּד֔ים ִמׁשְ

טז:מגילהבבליתלמוד.9
ׂשֹון ִויָקר״. ָאַמר ַרב יְהוָּדה: ״אֹוָרה״ — זֹו ּתֹוָרה, ְוֵכן ְמָחה ְוׂשָ ַליְּהוִּדים ָהיְָתה אֹוָרה ְוׂשִ

ַמְחּתָ ְמָחה״ — ֶזה יֹום טֹוב, ְוֵכן הוּא אֹוֵמר: ״ְוׂשָ י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור״. ״ׂשִ הוּא אֹוֵמר: ״ּכִ
ין, ִפּלִ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתׇך״. ״ִויָקר״ — ֵאּלוּ ּתְ ׂשֹון״ — זֹו ִמיָלה, ְוֵכן הוּא אֹוֵמר: ״ׂשָ ֶׇּך״. ״ׂשָ ַחג ּבְ

י ךָּ״, ְוַתנְָיא, ַרּבִ ם ה׳ ִנְקָרא ָעֶליׇך ְוָיְראוּ ִמּמֶ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ְוֵכן הוּא אֹוֵמר: ״ְוָראוּ ּכׇ
ֹראׁש. ּבָ ין ׁשֶ ִפּלִ ָּדֹול אֹוֵמר: ֵאּלוּ ּתְ ֱאִליֶעֶזר ַהג

ט׳פרקאסתר.10
ֶ֛לךְ ְוָדתֹ֖ו ַבר־ַהּמֶ ֧יַע ּדְ ִּ ֨ר ִהג ֥ר יֹום֙ ּבֹ֔ו ֲאׁשֶ ֨ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ֨ר ֹחֶ֜דׁש הוּא־ֹחֶ֣דׁש ֲאָד֗ר ּבִ ֵנים֩ ָעׂשָ וִּבׁשְ

ֶה֔ם לֹ֣וט ּבָ ּבְר֜וּ ֹאיְֵב֤י ַהיְּהוִּדים֙ ִלׁשְ ֨ר ׂשִ יֹּ֗ום ֲאׁשֶ ְלט֧וּ ַהיְּהוִּד֛יםְונֲַהפֹ֣וךְ ה֔וּאְלֵהָעׂשֹ֑ות ּבַ ֨ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ
לַֹ֣ח ָי֔ד ֵורֹ֔וׁש ִלׁשְ ֶ֣לךְ ֲאַחׁשְ ָעֵריֶה֗ם ּבְׇכל־ְמִדינֹות֙ ַהּמֶ ׂשֹנְֵאיֶהֽם׃ ִנְקֲהל֨וּ ַהיְּהוִּד֜ים ּבְ ה ּבְ ֵהּ֖מָ

ַכ֔י ֣ב ׇמְרּדֳ ְכּתֹ ִּ ֽים…ַוי ל־ָהַעּמִ ֖ם ַעל־ּכׇ ְחּדָ ֽי־ָנַפ֥ל ּפַ ֖י ָרָֽעָת֑ם ְוִאיׁש֙ לֹא־ָעַמ֣ד ִלְפֵניֶה֔ם ּכִ ְמַבְקׁשֵ ּבִ
ֵורֹ֔וׁש ֶ֣לךְ ֲאַחׁשְ ר֙ ּבְׇכל־ְמִדינֹות֙ ַהּמֶ ל־ַהיְּהוִּד֗ים ֲאׁשֶ ַל֨ח ְסָפִר֜ים ֶאל־ּכׇ ׁשְ ִּ ה ַוי ָבִר֖ים ָהֵאּ֑לֶ ֶאת־ַהּדְ
ר֙ ְלֹחֶ֣דׁש ֲאָד֔ר ְוֵא֛ת ָע֤ה ָעׂשָ ֗ים ֵא֠ת יֹ֣ום ַאְרּבָ ֵּם֮ ֲעֵליֶהם֒ ִלְהיֹ֣ות ֹעׂשִ רֹוִב֖ים ְוָהְרחֹוִקֽים׃ ְלַקי ַהּקְ
ר־ָנ֨חוּ ָבֶה֤ם ַהיְּהוִּדים֙ ֵמֹא֣יְֵביֶה֔ם ְוַהֹחֶ֗דׁש ִָּמ֗ים ֲאׁשֶ ָנֽה׃ ּכַי ָנ֖ה ְוׁשָ ׇכל־ׁשָ ֖ר ּבֹ֑ו ּבְ ֥ה ָעׂשָ ָ יֹום־ֲחִמׁשּ

ְמָח֔ה ֣ה ְוׂשִ ּתֶ ְמָח֔ה וֵּמֵאֶ֖בל ְליֹ֣ום טֹ֑וב ַלֲעׂשֹ֣ות אֹוָת֗ם יְֵמי֙ ִמׁשְ ָּגֹון֙ ְלׂשִ ֨ךְ ָלֶה֤ם ִמי ר֩ ֶנְהּפַ ֲאׁשֶ
נֹ֖ות ָלֶֽאְבֹיִנֽים׃ לַֹ֤ח ָמנֹות֙ ִא֣יׁש ְלֵרֵע֔הוּ וַּמּתָ ּוִּמׁשְ ר־ֵהֵחּ֖לו ל֙ ַהיְּהוִּד֔ים ֵא֥ת ֲאׁשֶ ַלֲעׂשֹ֑ות ְוֵא֛תְוִקּבֵ

ל֣וּ] ַהיְּהוִּדים֩ ׀ ֲעֵליֶה֨ם ׀ ְוַעל־ַזְרָע֜ם ְוַע֨ל ַכ֖י ֲאֵליֶהֽם…ִקיְּמ֣וּ (וקבל) [ְוִקּבְ ַת֥ב ׇמְרדֳּ ר־ּכָ ֲאׁשֶ
ְכָתָב֖ם ְוִכְזַמנָּ֑ם ה ּכִ ִָּמים֙ ָהֵאּ֔לֶ נֵ֤י ַהי ֗ים ֵא֣ת ׁשְ ְלִו֤ים ֲעֵליֶהם֙ ְולֹ֣א יֲַעבֹ֔ור ִלְהיֹ֣ות עֹׂשִ ִּ ל־ַהנ ּכׇ

נָֽה׃ {ס} נָ֖ה ְוׁשָ ׇכל־ׁשָ ּבְ

פח.שבתבבליתלמוד.11
רוּךְ דֹוׁש ּבָ ּכָָפה ַהּקָ ד ׁשֶ א: ְמַלּמֵ יִמי ּבַר ָחָמא ּבַר ַחּסָ ית ָהָהר״, ָאַמר ַרב ַאְבּדִ ַתְחּתִ ְּבוּ ּבְ ְתיַצ ִּ ״ַוי
ִלים ַהּתֹוָרה מוָּטב, ְוִאם ָלאו — ם ְמַקּבְ הוּא ֲעֵליֶהם ֶאת ָהָהר ּכְִגיִגית, ְוָאַמר ָלֶהם: ִאם ַאּתֶ

ה ְלאֹוָריְיָתא. ֵהא ְקבוַּרְתֶכם. ָאַמר ַרב ַאָחא ּבַר יֲַעֹקב: ִמּכָאן מֹוָדָעא ַרּבָ ם ּתְ ָאַמר ָרָבא:ׁשָ
ֵורֹוׁש יֵמי ֲאַחׁשְ לוָּה ּבִ י ֵכן ֲהדוּר ַקּבְ ְכִתיב: ״ִקיְּמוּ ְוִקּבְלוּ ַהיְּהוִּדים״ — ִקיְּימוּ ַמה,ַאף ַעל ּפִ ּדִ

יּבְלוּ ּכְָבר. ּקִ ֶ ׁשּ

ט:כט-לבאסתר.12



ִר֛ים ֶֶּ֧רת ַהּפֻ ֵּ֗ם ֵא֣ת ִאג ֶ֑קף ְלַקי ל־ּתֹ ַכ֥י ַהיְּהוִּד֖י ֶאת־ּכׇ ֧ה ַבת־ֲאִביַחִ֛יל וׇּמְרּדֳ ְלּכָ ֨ר ַהּמַ ֠ב ֶאְסּתֵ ְכּתֹ ַוּ֠תִ
ִר֤ים וֵּמָאה֙ ְמִדיָנ֔ה ַמְלכ֖וּת ַ֨בע ְוֶעׂשְ ל־ַהיְּהוִּד֗ים ֶאל־ׁשֶ ַל֨ח ְסָפִר֜ים ֶאל־ּכׇ ׁשְ ִּ ִנֽית׃ ַוי ֵ ֹּ֖את ַהׁשּ ַהז

ֵורֹ֑וׁש לֹ֖ום ֶוֱאֶמֽתֲאַחׁשְ ְבֵר֥י ׁשָ ֵּ֡םדִּ ר֩ ִקיַּ֨ם ֲעֵליֶה֜ם׃ ְלַקי ְזַמנֵּיֶה֗ם ּכֲַאׁשֶ ה ּבִ ִר֨ים ָהֵאּ֜לֶ ֶאת־יְֵמי֩ ַהּפֻ
ְבֵר֥י ַהצֹּומֹ֖ות ְוַזֲעָקָתֽם׃ ֖ם ְוַעל־ַזְרָע֑ם ּדִ ֛ר ִקיְּמ֥וּ ַעל־נְַפׁשָ ֔ה ְוַכֲאׁשֶ ְלּכָ ֣ר ַהּמַ ַכ֤י ַהיְּהוִּדי֙ ְוֶאְסּתֵ ׇמְרּדֳ

{ס

תניינאמהדוראעזראאבן.13
כך הניחוהו על כן הוצרךהטעם ששמרו ישראל דת הפורים שנים ידועות ואחרותכתב.

מרדכי שביקש מהמלכה שיפחדו ממנה יותר שתכתוב אל היהודים, כי בתחלה מרדכי
והעד על זה הפירושוהיא אגרת שנית למרדכי.את כל תוקףלבדו כתב, וזה טעם

ומאמר אסתר קיים דברי הפורים כי לולא מאמרה כבר היו נשכחים:

ב:יחמגילהרמב׳ם.14
ר ַוֲהֵרי ִגּלַת ֶאְסּתֵ יַח חוּץ ִמּמְ ׁשִ ֵטל ִלימֹות ַהּמָ ּכָל ִסְפֵרי ַהנְִּביִאים ְוָכל ַהּכְתוִּבים ֲעִתיִדין ִלּבָ

ֵטִלין ְלעֹוָלם. ְוַאף ֵאיָנן ּבְ ה ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ל ּתֹוָרה ׁשֶ י ּתֹוָרה ְוַכֲהָלכֹות ׁשֶ ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ ֶֶּמת ּכֲַחִמׁשּ ִהיא ַקי
רֹות ָהִראׁשֹונֹות ְוִכי ּכְחוּ ַהצָּ י ִנׁשְ נֱֶּאַמר (ישעיה סה טז) "ּכִ ל ׁשֶ רֹות יְֻבּטַ ּכָל ִזְכרֹון ַהצָּ י ׁשֶ ַעל ּפִ

נֱֶּאַמר (אסתר ט כח) "ִויֵמי ַהּפוִּרים ָהֵאּלֶה לֹא ְטלוּ ׁשֶ רוּ ֵמֵעיִני". יְֵמי ַהּפוִּרים לֹא ִיּבָ ִנְסּתְ
ְרָעם": ַּ יַַעְברוּ ִמּתֹוךְ ַהיְּהוִּדים ְוִזְכָרם לֹא ָיסוּף ִמז


