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The Paradigm of Purim 

I. Opening Question 

A rabbinic debateshiur: Counterintuitive results… 
 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ו עמוד ב 

אף כאן אדר הסמוך   -רבי אליעזר ברבי יוסי סבר: בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט  
אף כאן אדר    -לשבט, ורבן שמעון בן גמליאל סבר: בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן  

אלא רבן שמעון   ,דאין מעבירין על המצותמסתבר טעמא,  -. בשלמא רבי אליעזר ברבי יוסי הסמוך לניסן
 : טעמא דרבי שמעון בן גמליאל מסמך גאולה לגאולה עדיף. אמר רבי טבי  -בן גמליאל מאי טעמא?  

When is Purim celebrated during a leap year? 
Rebbe Eliezer B’Rebbe Yossi- Adar I [One does pass over mitzvot] 
Rabban Shimon ben Gamliel-Adar II [Proximity must be maintained between Purim and Pesach] 
 
II Pegging Purim as a Paradigm 

A. A Unique Historical Juncture 
Jewish History Timeline: Patriarchal Period-Destruction of Second Temple 
1. Patriarchal Period 
2. Egyptian Slavery 
3. Exodus and Desert Wandering 
4. Conquest of Canaan 
5. Judges 
6. United Kingdom-First Temple 
7. Divided Kingdom 
8. Babylonian Exile 
9. Persian Conquest; Return and Rebuilding of Second Temple/ Purim 
10. Greek Dominance 
11. Hasmonean Monarchy 
12. Roman Dominance and Rule 
13. Destruction of the Second Temple 

• Babylonian Exile changes from Galut of force to Galut of choice 
• God educates his nation: This is the world in which you choose to live 
• Purim emerges as paradigm of confrontation with outside world (for diaspora 

communities across the ages-and now, for Jewish State confronting “community of 
nations.” ) 
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B. Examples of Specific Purim Celebrations 
Communities 
Purim Ancona (21 Tevet)   
Purim of the Bandits (22 Elul) 
Purim Burghul (29 Tevet) 
 
Purim Cairo (28 Adar) 
Purim Hebron (Window Purim) (14 Tevet) 
Purim Narbonne (21 Adar) 
Purim Rhodes (14 Adar) 
Purim Saragossa (18 Shevat) 
Purim Sebastiano (1 Elul) 
Purim Tiberias (7 Elul and 4 Kislev) 
Purim Vinz (20 Adar) 
 
Families 
Purim of Rabbi Avraham Danzig (16 Kislev) 
Purim of Rabbi Yom Tov Lipman Heller (1 Adar) 
Purim Povidl ("Plum Jam Purim") (10 Adar 
 
III Continuing Realities 
 
A.  A Turbulent, Uncertain, Vulnerable Existence 

  אסתר פרק ט
א) ובשנים עשר חדש הוא חדש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום 

 :אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם ונהפוך הואאשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם 
1 Now in the twelfth month, which is the month Adar, on the thirteenth day of the same, when 
the king's commandment and his decree drew near to be put in execution-on the very day that 
the enemies of the Jews expected to gain the upper hand over them- and it was turned about: 
The Jews gain the upper hand over their adversaries. 
 
B. God’s Hidden Face 

 ב עמוד קלט דף  חולין מסכת  בבלי תלמוד
 פני ביום ההוא  אסתיר הסתר ואנכי? מנין התורה מן אסתר 

Where can an allusion to “Esther” be found in the Torah? “[ואנכי הסתר אסתיר פני] And I will hide 
my face (ואנכי הסתר  אסתיר פני) on that day.  
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tevet
https://en.wikipedia.org/wiki/Elul
https://en.wikipedia.org/wiki/Adar
https://en.wikipedia.org/wiki/Shevat
https://en.wikipedia.org/wiki/Kislev
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C. An Aberrant World 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד ב  
 אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.

Rava stated: An individual is required to become so intoxicated on Purim-that he can no longer 
distinguish between “Accursed is Haman and Blessed is Mordechai.” 
 
 
D. A Fragmented Nation 

   א :משנה מסכת מגילה פרק א
 ישנו עם אחד מפזר ומפרד בין העמים : המן.1
 . משלוח מנות, מתנות לאביונים2
  מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלשה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר לא פחות ולא יותר.3

כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר כפרים ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר  
 אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה:

The Mishna lists a series of dates as to when aspects of Purim can be celebrated-dependent 
upon physical communal circumstance 

 
 
E. Eyes and Hearts towards Home 

 משנה מסכת מגילה פרק א משנה א  
 קורין בחמשה עשר מימות יהושע בן נון כרכין המוקפין חומה 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ב עמוד ב  
אחשורוש  , רבי יהושע בן קרחה אומר: כרכין המוקפין חומה מימות מתניתין דלא כי האי תנא, דתניא 

כי שושן, מה שושן מוקפת חומה מימות  -. מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה? קורין בחמשה עשר
 …אף כל שמוקפת חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר - אחשורוש וקורין בחמשה עשר 

שאני שושן אמר רבא ואמרי לה כדי:  - אלא שושן דעבדא כמאן, לא כפרזים ולא כמוקפין!הכי קאמר: 
 איל ונעשה בה נס. הו

The Mishna rules that all cities walled from the time of Yehoshua Bin Nun are to read the 
Megilla on the 15th day of Adar (Shushan Purim). After raising the alternative position of Rabbi 
Yehoshua ben Korcha- that the cutoff for determining whether a city is to be defined as “walled” 
should be the time of  Ahashveirosh -the Talmud asks how our Mishna can offer the opinion it 
does-given that Shushan was not walled at the time of Yehoshua. The Talmud responds that 
Shushan is “an exception.” 
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IV A Paradigmatic Cast of Characters 
1. Haman 

 אסתר פרק ג 
 להשמיד את כל היהודים(ו) ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן 

 אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי: 
6 But it seemed contemptible in his eyes to lay hands on Mordechai alone; for they had made 
known to him the people of Mordechai; wherefore Haman sought to destroy all the Jews that 
were throughout the whole kingdom of Ahashveirosh, even the people of Mordechai. 
 
2. Mordechai 

 אסתר פרק ג 
ומרדכי לא יכרע ולא   המלך(ב) וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כרעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו 

 ישתחוה:
2 And all the king's servants who were in the king's gate, bowed down, and prostrated 
themselves before Haman; for the king had so commanded concerning him. But Mordechai 
would neither bow down, nor prostrate himself.  
 
3. Esther 

 אסתר פרק ד 
כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם   (טז) לך כנוס את

 : וכאשר אבדתי אבדתיאני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת 
 16 'Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast for me, and neither 
eat nor drink three days, night and day; I also and my maidens will fast in like manner; and so 
will I go to the king, which is not according to the law; and as I will be lost, so will I be lost.'  
 
4. Ahashveirosh 

 אסתר פרק ג 
והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן (טו) הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה  

 נבוכה:
15 The couriers went forth in haste by the king's commandment, and the decree was distributed 
in Shushan the capital; and the king and Haman sat down to drink; and the city of Shushan was 
astonished.   

 
 אסתר פרק ד 

 : בלבוש שקכי אין לבוא אל שער המלך (ב) ויבוא עד לפני שער המלך 
 2 And he came even before the king's gate; for it was forbidden to enter the king's gate, 
clothed in sackcloth 
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 אסתר פרק ד 
כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר  (יא) כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר 

ואני לא   מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד 
 נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום: 

11 'All the king's servants, and the people of the king's provinces, are well aware, that if anyone, 
whether man or woman, approaches the king in the inner court, without being summoned, there 
is but one law for him, that he be put to death, except for the person to whom the king shall 
extend the golden scepter so that he may live. And as for me, I have not been summoned to 
come to the king for the past thirty days.' 

  אסתר פרק ו
 :א) בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרנות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך

On that night the king’s sleep was disturbed, and he ordered that the record book, the 
chronicles, be brought and read before the King. 

 פרק ז אסתר 
 (ה) ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן

 (ו) ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה:
(ז) והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי 

הרעה מאת המלך: כלתה אליו   
(ח) והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם  

 לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו: ס 
(ט) ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על  

בבית המן גבה חמשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו:המלך עמד   
 (י) ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה: פ

and said to Esther the queen: 'Who is he, and  exclaimed hveiroshAhasThereupon, King  5 
And Esther said: 'An adversary and an  6 presume in his heart to do so?'who dared  where is he,

before the king and the  trembled in terror And Hamanicked Haman.' ! This Wenemy
; ge from the banquet of wine and went into the palace gardenAnd the king rose in a ra 7 queen.

the queen; for he saw that there was evil  from Esther to beg for his liferemained  and Haman
to the palace garden  from thereturned  And the king 8 determined against him by the king.

as fallen upon the couch upon which Esther was; and the king ; and Haman wbanquet room
?' As the word went out of the Will he even force the queen while I am in the house: 'claimedex

in  Then Harbonah, one of the chamberlains 9 king's mouth, they covered Haman's face.
has : 'Behold also, the gallows fifty cubits high, which Haman said before the king tendanceat

 And the king.' ’s housein Haman is standingai, who spoke good for the king, hmade for Mordec
he had prepared for  whichSo they hanged Haman on the gallows  10 .'on itsaid: 'Hang him 

 .abatedthe king's wrath , and aihMordec 
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 אסתר פרק ח 
ג) ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו 

 אשר חשב על היהודים
spoke yet again before the king, and fell down at his feet, and besought him with And Esther  3

tears to avert the evil intention of Haman the Agagite, and his scheme which he had plotted 
against the Jews. 

 
 אסתר פרק ח 

רים ביד הרצים בסוסים רכבי הרכש (י) ויכתב בשם המלך אחשורש ויחתם בטבעת המלך וישלח ספ
 האחשתרנים בני הרמכים:

(יא) אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להקהל ולעמד על נפשם להשמיד ולהרג ולאבד את כל  
 חיל עם ומדינה הצרים אתם טף ונשים ושללם לבוז:

 חדש אדר: (יב) ביום אחד בכל מדינות המלך אחשורוש בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא 
10 And they wrote in the name of king Ahashveirosh, and sealed it with the king's ring, and sent 
letters by couriers on horseback, riding on swift steeds that were used in the king's service, bred 
of the stud; 11 that the king had permitted the Jews that were in every city to gather themselves 
together, and to stand for their lives; to destroy, and to slay, and to exterminate, all the armed 
forces of any people or province that threaten them, their little ones and women; and to plunder 
their possessions, 12 upon one day in all the provinces of king Achashveirosh, namely, upon 
the thirteenth day of the twelfth month, which is the month Adar.  

 

IV. A Final, Frightening, Continuing Reality 
 

 אסתר פרק ד  
 אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים: אסתר (יג) ויאמר מרדכי להשיב אל  

(יד) כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי 
 יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות: 

13 Then Mordechai said to reply to Esther: do not imagine that you will be able to escape in the 
king's house, more than all the Jews. 14 for if you persist in keeping silent at this time, then will 
relief and deliverance arise to the Jews from another place, and you and your father’s house will 
perish; and who knows whether it was for just such a time as this that you attained the royal 
position? 
 
V. Not only for the Galut: Israel in the Community of Nations 
 
V. A Return to the Opening Question  
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