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SOURCES ON PURIM 

 
by Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
 These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the

upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of 
.d” to be published in the future-an to GJewish Values: M 

 
 
 טז-( אסתר ח:טו1

ת ָזָהב ְגדֹוָלה ְוַתְכִריְך בּוץ ְוַאְר  רֶּ ת ָוחּור ַוֲעטֶּ ְך ִבְלבּוׁש ַמְלכּות ְתֵכלֶּ לֶּ ַכי ָיָצא ִמִלְפֵני ַהמֶּ ָגָמן ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ּוָמְרדֳּ
ֹשן וִ  ְמָחה ְוֹשָ ֵמָחה: ַלְיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוֹשִ  יָקר:ָצֲהָלה ְוֹשָ

 
 ( פיוט שושנת יעקב2

ת ָמְרְדָכי, לֶּ ָחה ִבְראֹוָתם ַיֵַֽחד ְתֵכֵֽ  ׁשֹוַׁשַנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוָשֵמֵֽ
ֵַֽצח, ְוִתְקָוָתם ְבָכל דֹור ָודֹור. יָת ָלנֶּ  ְתׁשּוָעָתם ָהִיֵֽ

ֵַֽצח ָכל ַהחֹוִסים ׁשּו, ְולֹא ִיָכְלמּו ָלנֶּ יָך לֹא ֵיֹבֵֽ ֵֽ ָכל קֹוֶּ יַע ׁשֶּ   ְלהֹוִדֵֽ
ר ִבֵקׁש ְלַאְבִדי, ָברּוְך ָמְרְדַכי ַהְיהּוִדי.  ָבְך. ָארּור ָהָמן ֲאׁשֶּ

ְסֵתר ַבֲעִדי, ת ַמְפִחיִדי, ְברּוָכה אֶּ ׁשֶּ ׁש ֵאֵֽ ֶֽרֶּ ֵֽ  ֲארּוָרה זֶּ
 ְוַגם ַחְרבֹוָנה ָזכּור ַלּטֹוב.

 
 ( שיר השירים ב:ב, תהילים סט:א3

                                  :ִתי ֵבין ַהָבנֹותְכׁשֹוַׁשָנה ֵבין ַהחֹוִחים ֵכן ַרְעיָ 
 
 ( תהילים סט:א4

 :ׁשֹוַׁשִנים ְלָדִוד-ַלְמַנֵצַח ַעל
 
 כח-( בראשית מה:כה5

ל ץ ְכַנַען אֶּ רֶּ ם: ַוַיִגדּו לֹו ֵלאֹמר עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי ַיֲעֹקב-ַוַיֲעלּו ִמִמְצָרִים ַוָיֹבאּו אֶּ ץ -ְבָכל הּוא מֵׁשל-ֲאִביהֶּ רֶּ אֶּ
ם: ַוְיַדְברּו ֵאָליו ֵאת ָכל-ִמְצָרִים ַוָיָפג ִלבֹו ִכי לֹא ֱאִמין ָלהֶּ ת-הֶּ ם ַוַיְרא אֶּ ר ֲאֵלהֶּ ר ִדבֶּ ָהֲעָגלֹות -ִדְבֵרי יֹוֵסף ֲאׁשֶּ

ר ר -ֲאׁשֶּ ם: ַויֹאמֶּ את ֹאתֹו ַוְתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביהֶּ ָרֵאלָׁשַלח יֹוֵסף ָלֹשֵ נּו י-ַרב עֹוד ִיֹשְ ְראֶּ ֹוֵסף ְבִני ָחי ֵאְלָכה ְואֶּ
ם ָאמּות: ַוִיַסע  רֶּ ָרֵאלְבטֶּ ר-ְוָכל ִיֹשְ ר ֱאֹלקים ֵק ַבע ַוִיְזַבח ְזָבִחים ֵלאֹללֹו ַוָיבֹא ְבֵאָרה שָ -ֲאׁשֶּ י ָאִביו ִיְצָחק: ַויֹאמֶּ

ָרֵאללְ  ר  ְבַמְרֹאת ַהַלְיָלה ִיֹשְ ר  ַיֲעֹקב ַיֲעֹקבַויֹאמֶּ  :ֵנִניִה ַויֹאמֶּ
 
 ב-אמו:-( בראשית מה:כה6

ָרֵאלַוִיַסע  ר-ְוָכל ִיֹשְ ר ֱאֹלקים לְ ֵק לֹו ַוָיבֹא ְבֵאָרה ָשַבע ַוִיְזַבח ְזָבִחים ֵלאֹל-ֲאׁשֶּ ָרֵאלי ָאִביו ִיְצָחק: ַויֹאמֶּ  ִיֹשְ
ר  ְבַמְרֹאת ַהַלְיָלה ר  ַיֲעֹקב ַיֲעֹקבַויֹאמֶּ  :ִהֵנִניַויֹאמֶּ

 
 זכ( בראשית מה:7

ר יֹוֵסף ִדְבֵרי-ָכל ֵאת ֵאָליו ַוְיַדְברּו ר ֲאׁשֶּ ם ִדבֶּ ת ַוַיְרא ֲאֵלהֶּ ר ָהֲעָגלֹות-אֶּ את יֹוֵסף ָׁשַלח-ֲאׁשֶּ  רּוחַ  ַוְתִחי ֹאתֹו ָלֹשֵ
ם ַיֲעֹקב  :ֲאִביהֶּ

 
 לב:כט( בראשית 8

ר לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִכי ִאם ָרֵאל ִכי-ַויֹאמֶּ ִריָת -ִיֹשְ  ֲאָנִׁשים ַותּוָכל:-ים ְוִעםִק ֱאֹל- ִעםֹשָ
 
 ( בראשית כה:כו9

ן-ְוַאֲחֵרי ו ַוִיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעֹקב ְוִיְצָחק בֶּ ת ַבֲעֵקב ֵעֹשָ זֶּ ת ֹאָתם:-ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאחֶּ דֶּ  ִׁשִשים ָׁשָנה ְבלֶּ
ץ ְכָנַען: רֶּ ץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְבאֶּ רֶּ ב ַיֲעֹקב ְבאֶּ  ַוֵיׁשֶּ

 
 לז:א ופירוש רש"י שם( בראשית 10

ץ ְכָנַען: רֶּ ץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְבאֶּ רֶּ ב ַיֲעֹקב ְבאֶּ  ַוֵיׁשֶּ
 לא, הקב״ה אומר, בשלוה לישב מבקשים צדיקים, יוסף של רוגזו עליו קפץ, בשלוה לישב יעקב ביקש  - וישב

 :הזה םבעול בשלוה לישב שמבקשים אלא, הבא לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים דיין
 

 טו:יג( בראשית 11
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ר ם ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ַאְרַבע ֵמאֹות ָׁשָנה:-ֹדַע ֵתַדע ִכייָ  ְלַאְבָרם ַויֹאמֶּ ץ לֹא ָלהֶּ רֶּ  ֵגר | ִיְהיֶּה ַזְרֲעָך ְבאֶּ
 

 תהילים צב:ג( 12
ֱאמּוָנְתָך ַבֵלילֹות: ָך וֶּ ר ַחְסדֶּ  :ְלַהִגיד ַבֹבקֶּ

 
 ( אסתר א:ג, ג:ז13
ה ְלָכלִבְׁש  ה ִמְׁשתֶּ ֵרי ַהְמִדינֹות ְלָפָניו:-ַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ָעֹשָ ָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ָפַרס ּוָמַדי ַהַפְרְתִמים ְוֹשָ  ֹשָ

ׁש ָהִראׁשֹון הּוא ְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִהִפיל פּור הּוא ַהגֹוָרל -ַבֹחדֶּ לֶּ ֵרה ַלמֶּ ֹשְ ׁש ִניָסן ִבְׁשַנת ְׁשֵתים עֶּ ִלְפֵני ָהָמן ִמיֹום ֹחדֶּ
ׁש ְׁשֵנים ׁש ְלֹחדֶּ ר הּוא-ְליֹום ּוֵמֹחדֶּ ׁש ֲאָדר-ָעֹשָ  :ֹחדֶּ

 
 ( אסתר ג:ב14

ר-ְוָכל ְך ֲאׁשֶּ לֶּ ְך ֹכְרִעים ּוִמְׁשַתֲחִוים ְלָהָמן ִכי-ַעְבֵדי ַהמֶּ לֶּ ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא -ֵכן ִצָּוה-ְבַׁשַער ַהמֶּ ְך ּוָמְרדֳּ לֶּ לֹו ַהמֶּ
 ה:ִיְׁשַתֲחוֶּ 

 
 ה( אסתר ג:15

ַכי ֵאין-ִכי ָהָמן ַוַיְרא ה ֹכֵרעַ  ָמְרדֳּ  ה:ֵחמָ  ָהָמן ַוִיָמֵלא לֹו ּוִמְׁשַתֲחוֶּ
 

 ( אסתר ו:יג16
ׁש ִאְׁשתֹו ּוְלָכל רֶּ ַרע -ֹאֲהָביו ֵאת ָכל-ַוְיַסֵפר ָהָמן ְלזֶּ ׁש ִאְׁשתֹו ִאם ִמזֶּ רֶּ ר ָקָרהּו ַויֹאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו ְוזֶּ ַהְיהּוִדים ֲאׁשֶּ

ר ַהִחלֹוָת ִלְנֹפל ְלָפָניו לֹא ַכי ֲאׁשֶּ  :ָנפֹול ִתפֹול ְלָפָניו-תּוַכל לֹו ִכי-ָמְרדֳּ
 

 ( מנחות מג:17
 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד

 
 כחאסתר ט:( 18

ה ְוַהָיִמים ים ִנְזָכִרים ָהֵאלֶּ ה  ִויֵמי ָוִעיר ְוִעיר ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוִמְׁשָפָחה ִמְׁשָפָחה ָודֹור דֹור-ְבָכל ְוַנֲעֹשִ ַהפּוִרים ָהֵאלֶּ
 ָיסּוף ִמַזְרָעם:  -לֹא ַיַעְברּו ִמתֹוְך ַהְיהּוִדים ְוִזְכָרם לֹא

 
 מדרש משלי ט( 19

ים יהיו בטלין, וימי הפורים לא יהיו נבטלין לעולם, שערכה לה שולחן בעולם הזה ולעולם הבא שכל המועד
 . "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם"שנאמר )אסתר ט, כח( 

 
 יג עיקרי הרמב"ם, עיקר ט ( 20

ת ְולֹא ְתֵהא תֹוָרה  פֶּ זֹאת ַהתֹוָרה לֹא ְתֵהא ֻמְחלֶּ ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה. ׁשֶּ ת ֵמֵאת ַהבֹוֵרא ִיְתָבַרְך ֲאִני ַמֲאִמין בֶּ רֶּ ַאחֶּ
 :ְׁשמֹו

 
 אסתר ט:כד, כו( 21

ים ְבָכל ה ִנְזָכִרים ְוַנֲעֹשִ ה -ְוַהָיִמים ָהֵאלֶּ דֹור ָודֹור ִמְׁשָפָחה ּוִמְׁשָפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר ִויֵמי ַהפּוִרים ָהֵאלֶּ
 ָיסּוף ִמַזְרָעם:    -ְכָרם לֹאלֹא ַיַעְברּו ִמתֹוְך ַהְיהּוִדים ְוזִ 

 
 משנה מגילה א:א( 22

. יותר ולא פחות לא, עשר בחמשה, עשר בארבעה, עשר בשלשה, עשר בשנים, עשר באחד נקראת מגלה
 בארבעה קורין, גדולות ועירות כפרים. עשר בחמשה קורין, נון בן יהושע מימות חומה המוקפין כרכין

 :הכניסה םליו מקדימין שהכפרים אלא, עשר

 
 ( רמב"ם, הלכות מגילה א:ד,ז23

איזה הוא זמן קריאתה זמנים הרבה תקנו לה חכמים שנאמר אסתר ט' בזמניהם, ואלו הן זמני קריאתה, 
כל מדינה שהיתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון בין בארץ בין בחוצה לארץ אע"פ שאין לה עכשיו חומה 

הנקראת כרך, וכל מדינה שלא היתה מוקפת חומה בימות יהושע קורין בחמשה עשר באדר ומדינה זו היא 
 ואע"פ שהיא מוקפת עתה קוראין בארבעה עשר ומדינה זו היא הנקראת עיר.

כיצד חל ארבעה עשר להיות באחד בשבת מקדימין וקוראין בחמישי שהוא יום אחד עשר, חל להיות 
בשלישי קוראין בשני שהוא יום שלשה עשר, חל להיות ברביעי קוראין בשני שהוא יום שני עשר, וכל אלו 

 שמקדימין וקוראין קודם ארבעה עשר אין קוראין אותה בפחות מעשרה.
 

 ל אסתר א(  פירוש הגר"א ע24
...ושושן הוא החוזק אשר בתוכה. וכתב זאת להראות  מלוכה כעיר אשר גדול חוזק וא....ה - הבירה

גדולת ה' יתברך שסבב סביבון לעשות נס לישראל... ולפיכך אמרו )גמרא מגילה יט.( שצריך לקרותה 
בצמרים ביד חזקה  כולה.... אך הנס הוא בהסתר פנים. כלומר שסיבב לעשות בדרך הטבע ולא כמו שהיה
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...שאמר חז"ל  הז נס כיריןמז אנו ואין  מיצ״ תושב טיו״ ובכל יום בכל מזכירין אנו ולפיכךובזרוע נטויה 
 והיינו ."ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא... כתיבד מניןמן התורה  רסתא מז״ל כמיש )חולין קלט:( 

 רהתוה מן אסתר ומ״ש ....ריםפו כמו כ״כ נס אינו נוכהח ולכך , ושדחי כך כל אין ישראל שבארץ נסד

 תעבש אפילו 'פ .. . הכז ולדג נס נסים לנו עושה ותבגל יינודה פנים רתסהב שאפילו מרומז היכן סי׳ מנין
 מחמס בו קנאיםתמ ריםהש יוהו דיחי בן לו שהיה למלך משל ואמר ...רתאס תא אשלח םניפ רתהס

 ושכח ותאו עזב שאביו ןהב וסבר ,ליער ותוא וגירש לאביו בןה חטא לימים .ליוע ךמלה תבהא לדגו שראו
 מה .ותאו םשונאיה שריו או שביער ת רע חיות ו יפגע שמא יראתמ היה בנו לע מיורחב אביו אבל אותו
ת עבדיו המשרתים אותו לתוך היער, אך אמר להם שאל ידע בנו מזה כדי שיחזור מחטאיו א שלח עשה

 שר בא ״כחא  . וסבר הבן שהיה מקרהב אחד ובא אחד מעבדי אביו והצילו ודו עשה. לימים בא עליאשר 
 כיפהת כך כל המקר היהשי אפשר איך כי בןה יןהבו ו,ידמי והצילו אביו ידבעמ ד א דועמ משונאיו דאח

 תנואו שלח הקב״ה כך .שלימה תשובהב וחזר בלבו אביו תאהב קעתונ ,אביו שהע תשזא והבין ד,מית
 על יםיסנ ועושה לנו יםתמשרה יודעב נותא שלחבנו הדובים הקשים  יפגעו שמא יראתימ והיה ותבגל

 עליהם וקבלו השמים מן היא שזאת והבינו ראו ורודו רתואס דכישמר אך ,פנים בהסתר הוא אך ם, יהדי
 התורה באהבה רבה... אח

 
 אסתר ט:כז, שבועות לט.( 25

ם | ְוַעלעֲ   םַהְיהּוִדי[ ְוִקְבלּו] ְוִקְבלֻ  ִקְימּו ים ֵאת ְׁשֵני -ַזְרָעם ְוַעל ָכל-ֵליהֶּ ם ְולֹא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות ֹעֹשִ ַהִנְלִוים ֲעֵליהֶּ
ה ִכְכָתָבם ְוִכְזַמָנם ְבָכל  ָׁשָנה ְוָׁשָנה:-ַהָיִמים ָהֵאלֶּ

: ״לת? מנין, מגילה מקרא כגון, להתחדש העתידות מצות, סיני מהר עליהם שקיבלו מצוה אלא לי ואין
 סתר ט׳( קימו וקבלו, קיימו מה שקבלו כבר.א)
 

 פירוש הגר"א על אסתר ט( 26
 על שם הנס שהפך הקב"ה את כל המזלות, שזהו עיקר הנס. – על כן קראו ימים האלה על שם הפור

 
 פירוש המלבים על אסתר ט:כו( 27

פו של נס שהשם פורים על כן באר שהשם שקראו לימים האלה פורים, היה על שם הפור להיות לזכר לתק
 :מורה עליו שפור המן נהפך לפורנו כי המזל היה אז נגד ישראל ונהפך בהשגחת ה' המשדד המערכות

 
 דרושים נחמדים ממהר"ם שי"ף, על אסתר ג:כז( 28

יוצא חוץ לטבע הוא כענין עתה ידעתי כי  סםמפור סעיקר הנס שבמגילה הלזה אשר לכאורה לא נראה נ
ת והוברי כבדבר אשר זדו ובמים דימו לאבדם נהפך עליהם ומזה תראה שיכול לשדד מערגדול ה' וכו' כי 

שמים כמו כן כאן נהפך יום הי"ג אשר שמצד הטבע ושכל המן ראה דם על ישראל ונהפוך הוא וזה אמר 
ועיצומו כי פור המן נהפך  סכי זה כל תוקף הנ "קרא פורים על שם הפורלימים האלה "על כן קרא וק סהפ

 ינו.פורל
 

 ( חולין קלט:29
ה...-אסתר מן התורה מנין? )דברים לא:יח( ְוָאֹנִכי ַהְסֵתר ַאְסִתיר ָפַני ַביֹום ַההּוא ַעל ָכל ר ָעֹשָ  ָהָרָעה ֲאׁשֶּ

 
 דברים לא:יח( 30

ה ִכי ָפָנה ָהָרָעה אֲ -ְוָאֹנִכי ַהְסֵתר ַאְסִתיר ָפַני ַביֹום ַההּוא ַעל ָכל ר ָעֹשָ לׁשֶּ  ים ֲאֵחִרים:ִק ֱאֹל-אֶּ
 

 מהר"ל, אור חדש מח( 31
המועדים אשר הם זכר ליציאת  כל ולפיכך, טפל מצרים ויציאת עיקר מלכות שעבוד יהיה לעתיד כי

מצרים בלבד והם טפלים לשעבוד מלכיות שייך לומר שיהיה בטול למועדים כאשר אינם עיקר אבל פורים 
 ...ה בטלאינו זכר ליציאת מצרים דבר זה לא יהי

 
 דרשות חתם סופר, חלק א, ו' אדר תקצ"ב ( 32

פירוש מספר מנות הלוי להר"ש אלקבץ זצ"ל וז"ל דהך כל ימים טובים יהיו בטלים אין הכוונה שיתבטלו 
ולא יחוגו אותם חלילה לומר כן אך יתבטלו כדבר הבטל בששים הכי נמי כל ניסי המועדות יהיו בטלים 

אשר תחזינה במהרה בימינו חוץ מנס של פורים שלא יתבטל דגדול מהנסים  בששים נגד הנסים הגדולים
 דלעתיד לבוא עכ"ל

 
 ( שמות ג:טו33

ר עֹוד ֱאֹל  לִק ַויֹאמֶּ ל-ים אֶּ ה ֹכה תֹאַמר אֶּ ם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק -ֹמׁשֶּ ָרֵאל ְיהָֹוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיכֶּ ְבֵני ִיֹשְ
ם  ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני הֲאֵליכֶּ ה ִזְכִרי ְלֹדר ֹדר-זֶּ  :ְשִמי ְלֹעָלם ְוזֶּ

 
 ( אוצר המדרשים קטע ג34



4 

 

 "לעלם שמי זה" שנאמר בריה לכל נמסר שלא אחד שם ממנה ונטל אותה ופתח התורה את נטל עשה מה
 ...העלמה לשון כתיב וי״ו חסר

 
 ( תהילים קמו:י'35

 :ַהְללּוָיּה ר ָוֹדרְלדֹ ִיְך ִציֹון ַק ִיְמֹלְך ד' ְלעֹוָלם ֱאֹל
 

 סתר א:י'( א36
ְך ַבָיִין ָאַמר ִלְמהּוָמן ִבְזָתא -ַביֹום ַהְשִביִעי ְכטֹוב ֵלב לֶּ ִבְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְרַכס ִׁשְבַעת ַהָסִריִסים  ַחְרבֹוָנאַהמֶּ

ת ְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש-ַהְמָׁשְרִתים אֶּ לֶּ  :ְפֵני ַהמֶּ
 
 

 רבה י':ט( מדרש אסתר 37
 דא"ר פנחס צריך לומר חרבונה זכור לטוב

 
 ז:ט( אסתר 38

ר  ָחד ִמן ַחְרבֹוָנהַויֹאמֶּ ְך ַגם ִהֵנה-אֶּ לֶּ רָהֵעץ -ַהָסִריִסים ִלְפֵני ַהמֶּ ַכי-ֲאׁשֶּ ה ָהָמן ְלָמְרדֳּ ר ָעֹשָ ר ִדבֶּ -טֹוב ַעל-ֲאׁשֶּ
ְך ֹעֵמד ְבֵבית ָהָמן ָגֹבַּה ֲחִמִשים ַאָמה וַ  לֶּ ְך ְתֻלהּו ָעָליו: ַהמֶּ לֶּ ר ַהמֶּ  יֹאמֶּ

 
 'יז:( אסתר 39

ת רָהֵעץ -ָהָמן ַעל-ַוִיְתלּו אֶּ ָכי-ֲאׁשֶּ ְך ָׁשָכָכה:ַוחֲ  ֵהִכין ְלָמְרדֳּ לֶּ  ַמת ַהמֶּ
 

 ( אסתר ט:א40
ם: ר ִיְׁשְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהָמה ְבֹשְנֵאיהֶּ  ... ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאׁשֶּ

 
 ( מגילה טז.41

' אמר רבי אלעזר: אף חרבונה רשע באותה עצה היה, כיון שראה שלא נתקיימה עצתו ויאמר חרבונה וגו
 מיד ברח

 
  מגילה ז:( 42

 המן לברוך מרדכי. ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש מיחייב: רבא אמר
 


