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CAT – Shoshana Poupko 

Is Purim a holiday for kids or adults? 

 1) רמב"ם הלכות מגילה ב:יח

ִשיַח חּוץ ִמְמִגַלת ֶאְסֵתר ַוֲהֵרי ִהיא   ֵטל ִלימֹות ַהמָּ ל ַהְכתּוִבים ֲעִתיִדין ִלבָּ ל ִסְפֵרי ַהְנִביִאים ְוכָּ כָּ

ם.  ן ְבֵטִלין ְלעֹולָּ ה ֶשְבַעל ֶפה ֶשֵאינָּ כֹות ֶשל תֹורָּ ה ְוַכֲהלָּ ה ֻחְמֵשי תֹורָּ  ַקֶיֶמת ַכֲחִמשָּ
All the books of the Prophets and all the Holy Writings will be nullified in the 

Messianic era, with the exception of the Book of Esther. It will continue to exist, as 

will the five books of the Torah and the halachot of the Oral Law, which will never 

be nullified. 

ִראשֹונֹות   רֹות הָּ רֹות ְיֻבַטל ֶשֶנֱאַמר )ישעיה סה טז( "ִכי ִנְשְכחּו ַהצָּ ל ִזְכרֹון ַהצָּ ְוַאף ַעל ִפי ֶשכָּ

ֵאֶלה לֹא   ְטלּו ֶשֶנֱאַמר )אסתר ט כח( "ִויֵמי ַהפּוִרים הָּ ְוִכי ִנְסְתרּו ֵמֵעיִני". ְיֵמי ַהפּוִרים לֹא ִיבָּ

ם".  ם לֹא יָּסּוף ִמַזְרעָּ  ַיַעְברּו ִמתֹוְך ַהְיהּוִדים ְוִזְכרָּ
Although all memories of the difficulties endured by our people will be nullified, 

as Isaiah 65:16 states: "For the former difficulties will be forgotten and for they will 

be hidden from My eye," the celebration of the days of Purim will not be nullified, 

as Esther 9:28 states: "And these days of Purim will not pass from among the Jews, 

nor will their remembrance cease from their seed." 

 2) שמות יז:ט 

ק  ֵלֵ֑ ֲעמָּ ם ַבַּֽ ֵחָ֣ א ִהלָּ ים ְוֵצֵ֖ ִשִׁ֔ נּו ֲאנָּ ָ֣ ַעַ֙ ְבַחר־לָּ ה ֶאל־ְיהֹוֻשֹּ֨ אֶמר ֹמֶשֶׁ֤ ֹֹּ֨ ר ַוי אש   ָמָחָ֗ ָֹ֣ בַ֙ ַעל־ר י ִנצָּ ֹנִכֶׁ֤ ַּֽ אָּ

י.  ֱאֹלקים ְביִָּדַּֽ ַּֽ ה הָּ ה ּוַמֵטֵּ֥  ַהִגְבעִָּׁ֔
A) Moshe said to Joshua, “pick some troops and go out for us, and do battle 

with Amalek tomorrow, I will station myself on the top of the hill with the 

staff of God in my hand.”  

B) Moshe said to Joshua, “pick some troops and go out for us, and do battle 

with Amalek, tomorrow I will station myself on the top of the hill with the 

staff of God in my hand.”  

  יומא 52

ה ֵאי  אֹות ַבתֹורָּ ֵמש ִמְקרָּ ה אֹוֵמר: חָּ ר״ ִאיִסי ֶבן ְיהּודָּ חָּ ֶהן ֶהְכֵרַע... ״מָּ ן לָּ  
Isi ben Yehuda says: There are five verses in the Torah whose grammatical structure 

cannot be clearly determined…Among these clauses is “tomorrow.”   

 

Let’s eat grandma vs. Let’s eat, grandma 

https://www.chabad.org/15996#v16
https://www.chabad.org/16482#v28
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 3) שמואל ל:יז

ֶרב ל ֶעֵ֖ ַהֶנֵֶּ֥שף ְוַעד־הָּ ד ֵמַּֽ ִוִ֛ ם דָּ ֳחָר ַוַיֵכֵּ֥ ע ֵמ֧אֹות ִאיש־ַנִַ֛ער  ְָמָֽ יש ִכ֩י ִאם־ַאְרַבֹּ֨ ט ֵמֶהםַ֙ ִאִׁ֔ א־ִנְמַלֶׁ֤ ַֹּֽ ם ְול ֵ֑ תָּ

ים ַויָֻּנַּֽסּו:  ּו ַעל־ַהְגַמִלֵ֖ ְכבֵּ֥ ַּֽ  ֲאֶשר־רָּ

David attacked them from before dawn until the evening of the next day; none of 

them escaped, except four hundred young men who mounted camels and got away. 

 4( מגילת אסתר ט:יג 

ן ַגם ֵתָ֣ ֹוב ִינָּ ֶלְך טִׁ֔ אֶמר ֶאְסֵתרַ֙ ִאם־ַעל־ַהֶמָ֣ רַותֶֹׁ֤ ֹום  ַלְיהּוִדיםַ֙ אֲ  ־ָמָחָ֗ ת ַהיֵ֑ ֹות ְכַדָ֣ ֲעשֵ֖ ן ַלַּֽ ר ְבשּושִָּׁ֔ ֶשָ֣

ץ:  ֵעַּֽ ּו ַעל־הָּ ן ִיְתלֵּ֥ ֵ֖ מָּ י־הָּ ֶרת ְבֵנַּֽ ת ֲעֶשֵּ֥  ְוֵאִ֛

If it please Your Majesty,” Esther replied, “let the Jews in Shushan be permitted to 

act tomorrow also as they did today; and let Haman’s ten sons be hung on the 

stake.” 

 מגילת אסתר ה:יב 

י ִאם־אֹוִתֵ֑  ה ִכָ֣ תָּ ֵ֖ שָּ ה ֲאֶשר־עָּ ֶלְך ֶאל־ַהִמְשֶתֵּ֥ ֧ה ִעם־ַהֶמִ֛ ר ַהַמְלכָּ ֩ה ֶאְסֵתֹּ֨ ף לֹא־ֵהִביאָּ ֒ן ַאָ֣ מָּ י  ַויֹאֶמ֘ר הָּ

רְוַגם־לְ  ֶלְך:  ָמָחָ֛ ּה ִעם־ַהֶמַּֽ ֵ֖ רּוא־לָּ ַּֽ י קָּ ֲאִנֵּ֥  

“What is more,” said Haman, “Queen Esther gave a feast, and besides the king she 

did not have anyone but me. And tomorrow too I am invited by her along with the 

king. 

********** 
 5) תענית 29

 משנכנס אדר מרבין בשמחה

 

  6) תלמוד בבלי ברכות לא  

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה,  

בזמן שיאמרו בגוים   - )תהלים קכ"ו( אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי שנאמר: 

 הגדיל ה' לעשות עם אלה. 
…it is prohibited to fill our mouths with rejoicing and laughter in this world as it 

says in tehilim: “only then (in the days of the messiah) will our mouths be filled with 

laughter.”  

 7) תהילים ק:ב

ַּֽה נָּ יו ִבְרנָּ נָָּ֗ פָּ אּו ְלְ֝ ה ֹבֵּ֥ ֵ֑ ּו ֶאת־ה' ְבִשְמחָּ           ִעְבדָ֣

Worship God in gladness, come into His presence with shouts of joy.  



3 
 

Purim and Pesach?! 

 8(  תלמוד בבלי פסחים

 זריזין מקדימין למצות 

 

 9( מדרש אסתר רבה

לך כנוס את כל היהודים הנמצאים   ,ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, אמרה לו 

בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים אלו הן י"ג וי"ד וט"ו  

 בניסן...והרי בהם יום ראשון של פסח. 
Esther asked that Mordechai be told to gather the Jews of shushan to fast for 

three days. These days were the 13th, 14th, and 15th of nisan – which includes 

the first day of pesach.  

 

פסח                                                 פורים                            

ה הגד מגילה  

 

Fast before the Celebration 

 

Bitterness precedes the freedom  

 

םמתנות לאביוני ּכל דכפין ייתי וייכול כל דצריך ייתי   

 ויפסח 
 

תרנס נס  נס נגלה  
 

Purim and Yom Kippur?! 

 10) ליקוטי הגר"א מוילנא 

לכן בו הרבה משתה כי אין לך  ו ...רק ביום הכפורים שאין בו אכילה ושתיה נגדו פורים 

 יום טוב בישראל כיום הכפורים. 

 

 11) ביצה 15

ֶכם...   רבי יהושע אֹוֵמר, ַחְלֵקהּו: ֶחְציֹו ַלה׳, ְוֶחְציֹו לָּ  

 


