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“Purim:  The Most Restful Holiday” 
Rabbi Ron-Ami Meyers 

Seattle Kollel Pre-Purim Leil Iyun 

Why the prominence of Purim?  

Saved from annihilation of Haman – big miracle…but 

post-Purim, nothing like Chanukah, where the Hashmonaim 

ruled for 200 years…. 

Source 1: Shulchan Aruch Hilchot Purim 
 

הלל]ג*[ אין קורין בו    

We do not recite Hallel on Purim  

Source 2: Talmud Megilah 14a 

Why not?  

לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ יציאת  אי הכי הלל נמי נימא
 מצרים דנס שבחוצה לארץ היכי אמרינן שירה

The Gemara asks: If so, our obligation should be at least as great as when we 

recall the exodus from Egypt, and let us also recite Hallel on Purim. The 

Gemara answers: Hallel is not said on Purim, because Hallel is not recited on a 

miracle that occurred outside Eretz Yisrael. The Gemara asks: If so, with regard 

to the Exodus from Egypt as well, which was a miracle that occurred outside 

Eretz Yisrael, how are we able to recite songs of praise? 

כדתניא עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות לומר שירה 
  משנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה
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 The Gemara answers: As it is taught in a baraita: Prior to the time when the 

Jewish people entered Eretz Yisrael, all lands were deemed fit for songs of 

praise to be recited for miracles performed within their borders, as all lands 

were treated equally. But after the Jewish people entered Eretz Yisrael, that 

land became endowed with greater sanctity, and all the other lands were no 

longer deemed fit for songs of praise to be recited for miracles performed 

within them. 

בשלמא התם )תהלים קיג, א( הללו עבדי רב נחמן אמר קרייתא זו הלילא רבא אמר 
ולא עבדי פרעה אלא הכא הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש אכתי עבדי ה' 

  אחשורוש אנן

Rav Naḥman said an alternative answer as to why Hallel is not recited on Purim: 

The reading of the Megilla itself is an act of reciting Hallel. Rava said a third 

reason why Hallel is not recited on Purim: Granted that Hallel is said there, 

when recalling the exodus from Egypt, as after the salvation there, they could 

recite the phrase in hallel: “Give praise, O servants of the Lord” (Psalms 113:1); 

after their servitude to Pharaoh ended with their salvation, they were truly 

servants of the Lord and not servants of Pharaoh. But can it be said here, after 

the limited salvation commemorated on Purim: “Give praise, O servants 

of the Lord,” which would indicate that after the salvation the Jewish 

people were only servants of the Lord and not servants of Ahasuerus? No, 

even after the miracle of Purim, we were still the servants of Ahasuerus, 

as the Jews remained in exile under Persian rule, and consequently the 

salvation, which was incomplete, did not merit an obligation to say Hallel. 

Rashi: 

 דלא נגאלו אלא מן המיתה. - אכתי עבדי אחשורוש אנן
They were only redeemed from death 
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 Source 3: Midrash Mishlei Ch. 9 

"וימי  כל המועדין עתידין ליבטל וימי הפורים אין בטלים לעולם, שנאמר )אסתר א', כח(:

 הפורים לא יעברו" 

Our Sages teach that when the Messiah arrives the festivals will cease to be observed, 

but Purim will continue to be observed. This is derived from a statement in Megillat 

Esther, (9:28) “the memory of Purim will never cease from among their descendants.”  

Were the Jews well-known? 

Source 4: Megilat Esther Ch. 3 

ַכי ו  דֳּ ָמרְּ ֹלַח ָיד בְּ שְּ ֵעיָניו, לִּ ֶבז בְּ ַויִּ
ַבדֹו י--לְּ ידּו לֹו, ֶאת-כִּ גִּ ַעם -הִּ

יד  מִּ ַהשְּ ַבֵקש ָהָמן, לְּ ָכי; ַויְּ דֳּ ָמרְּ
ָכל-ָכל-ֶאת ים ֲאֶשר בְּ הּודִּ -ַהיְּ

ֵורֹוש כּות ֲאַחשְּ ָכי.--ַמלְּ דֳּ  ַעם ָמרְּ

6 But it seemed contemptible in his eyes to lay 
hands on Mordecai alone; for they had made 
known to him the people of Mordecai; 
wherefore Haman sought to destroy all the 
Jews that were throughout the whole kingdom 
of Ahasuerus, even the people of Mordecai. 

ֵורֹוש  ח ֹּאֶמר ָהָמן, ַלֶמֶלְך ֲאַחשְׁ --ַוי
נֹו ַעם ֹפָרד ֵבין -ֶישְּ ֻפָזר ּומְּ ֶאָחד מְּ
ים כּוֶתָך; ָהַעמִּ ִדינֹות ַמלְׁ כֹּל מְׁ , בְׁ

ָדֵתיֶהם שֹּנֹות ִמָכל ֶאת-וְׁ ָדֵתי -ָעם, וְׁ
ַלֶמֶלְך ֵאין -ַהֶמֶלְך ֵאיָנם עִֹּשים, וְׁ

ַהִניָחם.  שֶֹוה, לְׁ

8 And Haman said unto king Ahasuerus: 'There 
is a certain people scattered abroad and 
dispersed among the peoples in all the 
provinces of thy kingdom; and their laws are 
diverse from those of every people; neither 
keep they the king's laws; therefore it profiteth 
not the king to suffer them. 

  
Source 5: Malbim  

אחר שנראה בעיניו , שהגם שעיקר הקצף היה על מרדכי)ו( ויבז, מספר רשעות המן וגאותו,  

מ"מ אחר שעבדי המלך הגידו לו את עם , שלא מצד דתו נמנע להשתחוות לו רק משנאתו אותו

ומצד  ויה הוא כולל את עם מרדכי מצד דתם הישראליתמרדכי. שהם ספרו שמניעת ההשתח

ויבקש להשמיד את כל היהודים מצד שהם עם מרדכי  זה היה לו שנאה על כלל ישראל ודתם,

 ומשתתפים בדתו, ורצה להכחיד כלל הדת ההיא באבדן השומרים אותו:
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 Source 6: Megilat Esther Ch. 8 

ָחה  מְּ יַע שִּ ָדתֹו ַמגִּ ַבר־ַהֶמֶלְך וְּ קֹום ֲאֶשר דְּ יר מְּ יר ָועִּ ָכל־עִּ יָנה ּובְּ דִּ יָנה ּומְּ דִּ ָכל־מְּ )יז( ּובְּ
ָשש י־ָנַפל ַפַחד־וְּ ים כִּ ַיֲהדִּ תְּ ים ֵמַעֵמי ָהָאֶרץ מִּ ַרבִּ יֹום טֹוב וְּ ֶתה וְּ שְּ ים מִּ הּודִּ ֹון ַליְּ

ים ֲעֵליֶהם: הּודִּ  ַהיְּ

17 And in every province, and in every city, whithersoever the king's commandment 

and his decree came, the Jews had gladness and joy, a feast and a good day. And many 

from among the peoples of the land became Jews; for the fear of the Jews was fallen 

upon them. 

Rashi 

 :מתגיירים -)יז( מתיהדים 

Source 7: Remah/Rav Moshe Isserles – Mechir Yayin 

שמתפחדים ממה שמפחדים היהודים והוא כי  –כי נפל פחד היהודים עליהם " 
עליהם". כלומר, פחד ממנו פוחדים היהודים היה גם נחלתם של  שמיים יראת 

 .המצטרפים הללו

The fear of the Jews was fallen upon them. They were fearful of what the Jews 

feared – Yirat Shamayim fell upon them. 

Source 8: R. Yehuda Shaviv 

הרי לנו תופעה שלא מצאנוה בכל תולדות העם עד אז: בשורת היהדות עוברת בעולם 
  כולו, ורבים מצטרפים ליהדות

This is a unique phenomenon: The news of Judaism reaches the entire world, 

and many join the Jewish people 
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 Source 9: Sefer Zechariah Ch. 2 

ָבאֹות,    הָוה צְׁ ִכי כֹּה ָאַמר, יְׁ
ָלַחִני ֶאל -ַאַחר ָכבֹוד, שְׁ

ֶכם: ִלים ֶאתְׁ ִכי   ַהּגֹוִים ַהשֹּלְׁ
ָבַבת ֵעינֹו. ֵגַע בְׁ ֵגַע ָבֶכם, נֹּ  ַהנֹּ

12 For thus saith the LORD of hosts who 
sent me after glory unto the nations which 
spoiled you: 'Surely, he that toucheth you 
toucheth the apple of his eye. 

ִני ֵמִניף ֶאת  יג ָיִדי, -ִכי ִהנְׁ
ָהיּו ָשָלל,  ֲעֵליֶהם, וְׁ

ֶתם, ִכי ֵדיֶהם; ִויַדעְׁ ַעבְׁ -לְׁ
ָלָחִני. ָבאֹות שְׁ הָוה צְׁ  }ס{  יְׁ

13 For, behold, I will shake My hand over 
them, and they shall be a spoil to those that 
served them'; and ye shall know that the 
LORD of hosts hath sent me. {S} 

י, ַבת   חִּ מְּ שִּ י וְּ יֹון-ָרנִּ י --צִּ כִּ
י נִּ נְּ תֹוֵכְך, -הִּ י בְּ תִּ ָשַכנְּ ָבא וְּ
ֻאם הָוה.-נְּ  יְּ

14 'Sing and rejoice, O daughter of Zion; 
for, lo, I come, and I will dwell in the 
midst of thee, saith the LORD. 

ים ֶאל  טו ם ַרבִּ וּו גֹויִּ לְּ נִּ -וְּ
י  ָהיּו לִּ הָוה ַביֹום ַההּוא, וְּ יְּ

תֹוֵכְך י בְּ תִּ ָשַכנְּ ָעם; וְּ --לְּ
י , כִּ ָיַדַעתְּ ָבאֹות -וְּ הָוה צְּ יְּ

ָלַחנִּ  ְך.שְּ  י ֵאָליִּ

15 And many nations shall join themselves 
to the LORD in that day, and shall be My 
people, and I will dwell in the midst of 
thee'; and thou shalt know that the LORD 
of hosts hath sent me unto thee. 

הָוה ֶאת  טז ָנַחל יְּ הּוָדה -וְּ יְּ
קֹו, ַעל  ַמת ַהֹקֶדש; ֶחלְּ ַאדְּ

ִּם. ירּוָשָל  ּוָבַחר עֹוד, בִּ

16 And the LORD shall inherit Judah as 
His portion in the holy land, and shall 
choose Jerusalem again. 

ֵני -ַהס ָכל  יז פְּ ָבָשר, מִּ
הָוה עֹון --יְּ מְּ י ֵנעֹור, מִּ כִּ

שֹו.  }ס{  ָקדְּ

17 Be silent, all flesh, before the LORD; 
for He is aroused out of His holy 
habitation. {S} 
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 Source 10: Malbim 

ובכ"ז ושכנתי בתוכך היינו בתוך  )טו( ונלוו גוים רבים אל ה' שיתגיירו ויקבלו דת האמת

וידעתם כי ה' צבאות שלחני אליך, כי השליחות הקודם ישראל כמ"ש והתהלכתי בתוככם, 

 היה להזהיר את הגוים, ושליחות זה הוא אליכם לבשר אתכם כי יש תקוה:

Source 11: Tehilim Ch. 22 

בּו ֶאל  חכ ָישֻׁ רּו, וְׁ כְׁ הָוה-ִיזְׁ -יְׁ
ֵסי-ָכל    -  ָאֶרץ;-ַאפְׁ

ָפֶניָך,  ַתֲחוּו לְׁ ִישְׁ חֹות -ָכל   וְׁ פְׁ ִמשְׁ
 ּגֹוִים.

28 All the ends of the earth shall remember 
and turn unto the LORD; {N} 
and all the kindreds of the nations shall 
worship before Thee. 

לּוָכה;   טכ ּומֵֹּשל,    ִכי ַליהָוה, ַהמְׁ
 ַבּגֹוִים.

29 For the kingdom is the LORD'S; and He is 
the ruler over the nations. 

Source 12: Rabbi Natan Slifkin, “The Purim Massacre”   
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Source 13: Megilat Esther Ch. 9: Purim on the day of “rest” 

ַקֵים, ֲעֵליֶהם  אכ יֹות --לְׁ ִלהְׁ
ָבָעה ָעָשר  עִֹּשים ֵאת יֹום ַארְׁ

ֵאת יֹום חֶֹּדש ֲאָדר, וְׁ ֲחִמָשה -לְׁ
ָכל  ָעָשר בֹו: ָשָנה.-בְׁ  ָשָנה, וְׁ

21 to enjoin them that they should keep 
the fourteenth day of the month Adar, 
and the fifteenth day of the same, 
yearly, 

ים, ֲאֶשר  כב ָנחּו ָבֶהם -ַכָימִּ
ֵביֶהם ים ֵמֹאיְּ הּודִּ ַהחֶֹּדש ַהיְּ , וְׁ

ָחה,  ִשמְׁ ַפְך ָלֶהם ִמָיגֹון לְׁ ֲאֶשר ֶנהְׁ
יֹום טֹוב; ַלֲעשֹות  ּוֵמֵאֶבל לְׁ

ָחה,  ִשמְׁ ֶתה וְׁ ֵמי ִמשְׁ אֹוָתם, יְׁ
ֵרֵעהּו,  ֹלַח ָמנֹות ִאיש לְׁ ּוִמשְׁ

ִנים. יֹּ  ּוַמָתנֹות ָלֶאבְׁ

22 the days wherein the Jews had rest 
from their enemies, and the month 
which was turned unto them from 
sorrow to gladness, and from mourning 
into a good day; that they should make 
them days of feasting and gladness, and 
of sending portions one to another, and 
gifts to the poor. 

Source 14: Meshech Chochma 

רק היום טוב הוא "בימים אשר נחו מאויביהם" )ע"פ אסתר ט כב(, וכמו שהיו צריכים למנוחה, 

כי רק השמחה על והיו נחשים על דרכם ונהרגו הנחשים, היתכן לשמוח יום שנצחו הנחשים?! 

ישלח ספרים וכו' לקיים עליהם להיות המנוחה! לכן "ויכתוב מרדכי את הדברים האלה ו

עושים וכו' בימים אשר נחו בהם" )שם שם כ(, שלכן לא היה חושש ל'קנאה את מעוררת עלינו 

רש"י[. שאין השמחה רק על המנוחה, לא על יום ההרג  -בין האומות' ]שאנו שמחים במפלתם 

וא מוכיח על עצמו שאין ועיין ירושלמי: אמר רבי חנינא: י"ג זמן מלחמה הוא! וה בשונאיהם.

בו נייחא וכו'. ועיין ברא"ש ריש מגילה. ולכן כיון ש"החלו לעשות", אם היו מפסיקים מלעשות, 

היו סבורים שעשו השמחה על ההרג בשונאיהם. ובתוך אלו השנים כבר נצמחו איבים חדשים 

, לכן היו ושונאים מקרוב, ולבני ישראל חושבים מחשבות להשמידם ולכלותם מעל פני האדמה

עושים כל ימיהם, להראות אשר שמחים על ההצלה מן הרוצה להשמידם, לא על הנקימה, וזה 

"אשר החלו לעשות וכו'". והנה במצרים נטבעו בים סוף ביום שביעי של פסח )רש"י שמות יד, 
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ח(, ואם היה אומר השם יתברך שיעשו בשביעי מקרא קודש, היה מדמה אדם שהשם צוה לעשות  

. ובאמת הלא מצינו שלא אמרו לפניו שירה, שנאמר "ולא קרב ח במפלתם של רשעיםחג לשמו

זה אל זה", שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים. ולכן אמר בארץ מצרים שיעשו 

 חג בשביעי ולהורות שאין החג מסיבת מפלת מצרים בים, שצוה להם טרם שנטבעו בים ודו"ק.

שלכן לא כתב שמחה בפסח, ואין אומרים הלל כל שבעה משום וכן מפרש בילקוט רמז תרנ"ד, 

כה(: "גם אני אודך בכלי )נבל, אמתך  -". ולמה אמר )תהלים עא, כב "בנפול אויבך אל תשמח

זה בהתגלות  -אלקי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל( תרננה שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית" 

"כל היום )תהגה צדקתך( כי בושו כי  -שהוא טמון בפי  -שפתי ירננו על פדיון נפשי. "גם לשוני" 

 חפרו מבקשי רעתי", על זה אהגה במטמנים, כי מבקשי רעתי בושו וחפרו:

Source 15: Rav Yehuda Shaviv 

, בו ואולי נקבעו ימי הפורים דווקא לימות המנוחה, שכן הם כמבשרים את בשורת העתיד

יודגשו לא המלחמות עם רשעי עולם, אלא הנייחא שאחריהם. נייחא שכבר תפיג את המתיחות, 

 .למחנה המאמיניםותביא גם נוכרים להכיר בעליונות האמונה היהודית ולרבים להצטרף 

Source 16: Rambam, Hilchot Melachim Ch. 12 
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Source 17: Hilchot Teshuva Ch. 9 

 

Source 17:  Rav Shaviv – An Interesting Connection! 

ידי אברהם ושרה שהיו הולכים וקוראים בשם ה' ועושים -באמת, משהו מתהליך זה כבר הלך על 

 –רבי עקיבא, שקשר בין אסתר המלכה לשרה אמנו   . ואפשר שזה הרקע למדרשו שלנפשות

אסתר בת בתה של שרה "מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה, אלא תבוא 

. יש (שחיתה מאה ועשרים ושבע ותמלוך על מאה עשרים ושבע מדינות" )בראשית רבה נח, ג

קו ההולך משרה ועד אסתר, קו של הפצת בשורת היהדות בקרב גויים רבים. שרה בעשותה 

נפשות ואסתר בבית המלכות. ואולי גם זה משותף: שתיהן נלקחו שלא בטובתן לבית מלך נוכרי, 

 וכך נודע למלך ולעמו על המיוחד שבהן ובאמונתן


