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10.1.5 

6b ('משנה ד)  7b (דמנח בכיסיה) 
 

  כא ,ט אסתר :ָׁשָנהוְ  ָׁשָנה ְּבָכל ּבוֹ  ָעָׂשר ֲחִמָּׁשה יֹום ְוֵאת ֲאָדר ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר ַאְרָּבָעה יֹום ֵאת ֹעִׂשים ִלְהיֹות ֲעֵליֶהם ְלַקֵּים )1

  כט ,ט אסתר: ַהֵּׁשִנית ַהֹּזאת ַהּפּוִרים ִאֶּגֶרת ֵאת ְלַקֵּים ֹּתֶקף ָּכל ֶאת ַהְּיהּוִדי ּוָמְרֳּדַכי ֲאִביַחִיל ַבת ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ַוִּתְכֹּתב )2

   כ ,כב משלי: ָוָדַעת ְּבמֹוֵעֹצת ָׁשִליִׁשים  ְל� ָכַתְבִּתי ֲה�א )3
   יד ,יז שמות: ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ֶאְמֶחה ָמֹחה ִּכי ְיהֹוֻׁשעַ  ְּבָאְזֵני ְוִׂשים ַּבֵּסֶפר ִזָּכרֹון ֹזאת ְּכֹתב ֹמֶׁשה ֶאלה'  ַוֹּיאֶמר )4

   יב ,ה א מלכים: ָוָאֶלף ֲחִמָּׁשה ִׁשירוֹ  ַוְיִהי ָמָׁשל ֲאָלִפים ְׁש�ֶׁשת ַוְיַדֵּבר )5

   ו ,ל משלי: ְוִנְכָזְבּתָ  ְּב� יֹוִכיחַ  ֶּפן יוְּדָברָ  ַעל ּתֹוְסּףְ  ַאל )6
   ו, ו אסתר: ִמֶּמִּני יֹוֵתר ְיָקר ַלֲעׂשֹות ַהֶּמֶל� ַיְחֹּפץ ְלִמי ְּבִלּבוֹ  ָהָמן ַוֹּיאֶמר ִּביָקרוֹ  ָחֵפץ ַהֶּמֶל� ֲאֶׁשר ָּבִאיׁש ַלֲעׂשֹות ַמה ַהֶּמֶל� לוֹ  ַוֹּיאֶמר ָהָמן ַוָּיבֹוא )7

   טו ,ב אסתר: ֹרֶאיהָ  ָּכל ְּבֵעיֵני ֵחן ֹנֵׂשאת ְסֵּתראֶ  ַוְּתִהי... )8

   כב ,ב אסתר: ָמְרֳּדָכי ְּבֵׁשם ַלֶּמֶל� ֶאְסֵּתר ַוֹּתאֶמר ַהַּמְלָּכה ְלֶאְסֵּתר ַוַּיֵּגד ְלָמְרֳּדַכי ַהָּדָבר ַוִּיָּוַדע )9

   י ,ט אסתר: ָיָדם ֶאת ָׁשְלחּו �א הּוַבִּבּזָ  ָהָרגּו ַהְּיהּוִדים ֹצֵרר ַהְּמָדָתא ֶּבן ָהָמן ְּבֵני ֲעֶׂשֶרת )10

   כז ,ט אסתר ...ָהֵאֶּלה ַהָּיִמים ְׁשֵני ֵאת ֹעִׂשים ִלְהיֹות ַיֲעבֹור ְו�א ֲעֵליֶהם ַהִּנְלִוים ָּכל ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ֲעֵליֶהם ַהְּיהּוִדים ְוִקְּבלּו ִקְּימּו )11

    כח ,ט אסתר: ִמַּזְרָעם ָיסּוף �א ְוִזְכָרם ַהְּיהּוִדים ִמּתֹו� ַיַעְברּו �א ָהֵאֶּלה ַהּפּוִרים ִויֵמי... )12

   כב ,ט אסתר: ָלֶאְביֹוִנים ּוַמָּתנֹות   ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ָמנֹות ּוִמְׁשלֹוחַ  ְוִׂשְמָחה ִמְׁשֶּתה ְיֵמי אֹוָתם ַלֲעׂשֹות... )13

 

I.  דמשנה   sאדר 2 :

a. If: they read and then the month was added – read again 

b. The only difference: between אדר א and אדר ב is מקרא מגילה and מתנות לאביונים 

c. Identity: of our תנא 

1. Could be:  ת"ק who says that all מצוות which apply during אדר א apply during אדר ב  

a. Except for: מקרא מגילה – and he implicitly includes מתנות לאביונים 

2. Could be: רשב"ג who (implicitly) states that even ד' פרשיות must be read during אדר ב 

a. But: the משנה isn’t discussing the entire month, just יד וטו  

i. And: both months are equal vis-à-vis הספד ותענית 

3. Couldn’t be:  ר' אליעזר בר יוסי who says that all מצוות should be done in אדר א 

a. 'יוחנן ר : reason for dispute – v1 (consistent celebration, year to year) 

i. י"אבר : every year, אדר next to שבט – and אין מעבירין על המצוות 

ii. ג"רשב : every year,  אדר next to ניסן – and מסמך גאולה לגאולה 

b. 'אלעזר ר : other source for רשב"ג – v2 השנית (hint: 2nd month) 

i. 'יוחנן ר : uses v2 for evolution of holiday – first in שושן… 

II. The challenges of establishing פורים and the canonization of מגילת אסתר 

a. לדורותי נקבעו!  s claim was that the record was already public’אסתר :

b.  לדורותכתבוני! : the counter claim (v3) is that the war with עמלק has been written 3 times 

1. Response: v4 alludes (possibly) to שאול v. אגג and אסתר v. המן 

a. See: http://www.torah.org/advanced/mikra/5762/hagim/Kitvuni.pdf 

2. Canonization: and status of מג"א –  

a. אסתר :שמואל is not מטמא ידים (said ברוה"ק to be transmitted, not written),  as per ר' יהושע 

i. Mention: of dispute regarding קהלת (vv. 5-6) 

b.  ק"ברוהאסתר : opinions of תנאים using vv. 7-10; each potentially refuted 

i. שמואל: v11, irrefutable 

ii. Note: ר' יוסף and רנב"י– from v12 

III. Definitions of מצוות היום (v13) 

a.  מנותמשלוח : 2 portions of food to 1 friend 

b.  םלאביונימתנות : 2 gifts to 2 people 

1. Stories: of כמי בבלח  and the gifts they sent and received 

c. סעודה: which includes drinking 

ז"רבה ור but follow-up story of ,מיחייב איניש... declaration of :רבא .1  

2. Time: must be eaten during the day (as per v13 – ימי) 


