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 תלמוד בבלי מגילה ז, ב .1

 .ולבסוף בכל העולם כולו ,בתחילה קבעוה בשושן :רב שמואל בר יהודה דאמרא(  

 

  !'קבעוני לדורות' – לחכמים  שלחה להם אסתר :אמר רב שמואל בר יהודהב(  

 .ליום טוב, ולקרייה -קבעוני  רש"י:

 !'קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות' :שלחו לה

 '.מדי ופרס כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי' :שלחה להם

 

 !'כתבוני לדורות' :שלחה להם אסתר לחכמיםג(  

ים ְבמֹוֵעֹצת ָוָדַעת שלחו לה ישִּ י ְלָך שלשום ָשלִּ עד שמצאו לו  .שלישים ולא רבעים – (כ, )משלי כב ֲהֹלא ָכַתְבתִּ

ָכרֹון ַבֵסֶפר :מקרא כתוב בתורה ָכרֹוןאן ובמשנה תורה מה שכתוב כְכֹתב ֹזאת  – (, יד)שמות יז ְכֹתב ֹזאת זִּ מה  זִּ

  .מה שכתוב במגילה ַבֵסֶפרשכתוב בנביאים 

 

 כט עד סוף הפרק-כג ו-אסתר ט, כ.  2

ַכי, ֶאת ְכֹתב ָמְרדֳּ ים ֶאל-ַויִּ ְשַלח ְסָפרִּ ים ָהֵאֶלה; ַויִּ ים, ֲאֶשר ְבָכל-ָכל-ַהְדָברִּ ינֹות ַהֶמֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש-ַהְיהּודִּ --ְמדִּ

ים.ַהְקרוֹ  ים, ְוָהְרחֹוקִּ ים ֵאת יֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלֹחֶדש ֲאָדר, ְוֵאת יֹום--ְלַקֵים, ֲעֵליֶהם  בִּ ְהיֹות ֹעשִּ ָשה ָעָשר -לִּ ֲחמִּ

ים, ֲאֶשר  ָשָנה, ְוָשָנה.-ְבָכל  בֹו: ים ֵמֹאְיֵביֶהם, ְוַהֹחֶדש ֲאֶשר ֶנְהַפְך ָלֶהם -ַכָימִּ ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ָנחּו ָבֶהם ַהְיהּודִּ ָיגֹון ְלשִּ מִּ

ים. יש ְלֵרֵעהּו, ּוַמָתנֹות ָלֶאְבֹינִּ ְשֹלַח ָמנֹות אִּ ְמָחה, ּומִּ ְשֶתה ְושִּ ים,   ְליֹום טֹוב; ַלֲעשֹות אֹוָתם, ְיֵמי מִּ ֵבל, ַהְיהּודִּ ְוקִּ

ַכי, ֲאֵליֶהם.-ֵהֵחלּו, ַלֲעשֹות; ְוֵאת ֲאֶשר-ֵאת ֲאֶשר  ָכַתב ָמְרדֳּ

 

י-ְכֹתב ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ַבתַותִּ  ַכי ַהְיהּודִּ ל, ּוָמְרדֳּ יַחיִּ ים ַהֹזאת  ֹתֶקף:-ָכל-ֶאת--ֲאבִּ רִּ ֶגֶרת ַהפֻּ --ְלַקֵים, ֵאת אִּ

ית. ים ֶאל  ַהֵשנִּ ְשַלח ְסָפרִּ ים, ֶאל-ָכל-ַויִּ יָנה-ַהְיהּודִּ ים ּוֵמָאה ְמדִּ ְבֵרי ָשלֹום,   ַמְלכּות, ֲאַחְשֵורֹוש:--ֶשַבע ְוֶעְשרִּ דִּ

י ְוֶאְסֵתר ַהַמְלָכה, ְוַכֲאֶשר -ְלַקֵים ֶאת  ֶוֱאֶמת. ַכי ַהְיהּודִּ ַים ֲעֵליֶהם ָמְרדֳּ ְזַמֵניֶהם, ַכֲאֶשר קִּ ים ָהֵאֶלה בִּ רִּ ְימּו ְיֵמי ַהפֻּ קִּ

ְבֵרי ַהּצֹומֹות, ְוַזֲעָקָתם.  ַזְרָעם:-ַנְפָשם, ְוַעל-ַעל ְכָתב, ַבֵסֶפר.--רּוַמֲאַמר ֶאְסתֵ   דִּ ים ָהֵאֶלה; ְונִּ רִּ ְבֵרי ַהפֻּ ַים, דִּ  קִּ

 רש"י

 .היא המגלה הזאה כמות שהיא -ויכתב מרדכי 

 .לשנה השנייה חזרו ושלחו ספרים שיעשו פורים -השנית 

 אבן עזרא 

 .שמחת ימי הפורים ,וככה כל השנים ,לקיים בשנה הבאה ,לבדו –ויכתוב מרדכי 

 .והנה כתבה היא והוא .כמו חוזק וכמוהו ואם יתקפו האחד -את כל תוקף 

ר :שהוא אמת רושוהעד על זה הפי .שהם חייבים לשמור הפורים כאשר קבלו על נפשם -וטעם אמת  -ּוַמֲאַמר ֶאְסתֵּ

ִרים- י ַהפֻּ  .והנה לא נתקיים על יד מרדכי לבדו עד שכתבה אסתר .)אסתר ט, לב( ִקַים ִדְברֵּ
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  ?מה עשו מרדכי ואסתר - רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק

 '?מקבלין אתם עליכם שני ימים הלילו בכל שנה: 'כתבו אגרת ושלחו לרבותינו שכן אמרו להם 

 ?'לא דיינו הצרות הבאות עלינו אלא שאתם רוצין להוסיף עלינו עוד צרתו של המן' :אמרו להן

 

ים ַהֹזאת עליהם ְלַקֵים בהדא היא דכתי .להן אגרת שנייה חזרו וכתבו רִּ ֶגֶרת ַהפֻּ ית, ֵאת אִּ  .)ט, כט( ַהֵשנִּ

ַמֲעֵשה -ְוָכל :הרי היא כתובה ומעלה בארכיים ם,אם מדבר זה אתם מתייראי' :אמרו להן ?מה היה כתוב בה

ַכי, ֲאשֶ  ַלת ָמְרדֳּ ְדלֹו ַהֶמֶלְךָתְקפֹו, ּוְגבּוָרתֹו, ּוָפָרַשת ְגדֻּ ים ַעל-ֲהלֹוא--ר גִּ ים ְלַמְלֵכי ָמַדי -ֵהם ְכתּובִּ ְבֵרי ַהָימִּ ֵסֶפר דִּ

 .ּוָפָרס

 

שמונים וחמשה זקינים ומהם שלשים וכמה נביאים היו מצטערין על  :רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן

ְצו  כתיב ' :אמרו .הדבר הזה ָּוה ְיהָוה אֶ ֵאֶלה ַהמִּ ְשָרֵאל:-ֶאל--ֹמֶשה-תֹת, ֲאֶשר צִּ יָני  ְבֵני יִּ אילו המצות  — ְבַהר, סִּ

 םומרדכי ואסתר מבקשי '.אין נביא אחר עתיד לחדש לכם דבר מעתה'משה  :כך אמר לנו ,שנצטוינו מפי משה

 ?לחדש לנו דבר

 

 םובנביאי הבתור הבדבר עד שהאיר הקב"ה את עיניהם ומצאו אותה כתוב םונותני םלא זזו משם נושאי

ָכרֹון ַבֵסֶפר-ַוֹיאֶמר ְיהָוה ֶאל ב:הדא היא דכתי ם,ובכתובי ְוֹזאת,  התורה כמה דתימ ֹזאת — ֹמֶשה, ְכֹתב ֹזאת זִּ

ְשָרֵאל-ַהתֹוָרה, ֲאֶשר ְפֵני ְבֵני יִּ ָכרֹון .ָשם ֹמֶשה, לִּ יש ֶאל ,אילו הנביאים זִּ ְרֵאי ְיהָוה, אִּ ְדְברּו יִּ ֵשב ֵרֵעהּו; ַוַיקְ -ָאז נִּ

ְרֵאי ְיהָוה, ּוְלֹחְשֵבי ְשמוֹ  ָכרֹון ְלָפָניו ְליִּ ָכֵתב ֵסֶפר זִּ ְשָמע, ַויִּ ַים, --ּוַמֲאַמר ֶאְסֵתר ,אילו הכתובים ַבֵסֶפר .ְיהָוה, ַויִּ קִּ

ְכָתב, ַבֵסֶפר. ים ָהֵאֶלה; ְונִּ רִּ ְבֵרי ַהפֻּ  דִּ
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 – לרוב אחיו ולא לכל אחיו . )י, ג( למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיוכי מרדכי היהודי משנה 

 .מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין

 .אמר רב יוסף גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות דמעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר ד' ולבסוף בתר חמשה

 רש"י

 לפי שבטל מדברי תורה ונכנס לשררה. -שפירשו ממנו 

 

 

 אז, ק סנהדריןבבלי  תלמוד. 5

 

 .ששה חדשים נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינה ופירשו ממנו סנהדרין –אמר רב יהודה אמר רב 


