Beware the Ides of Adar:
Connecting the Dots of Time

Shiur this week is kindly sponsored by Barbara and Yitzchak Lehmann Siegel in honor of her
mother’s yartzheit, Sara Anne Lehmann - Sara bat Yitzchak Meshulam Feish, ( ע״ה24 Adar)

Ides of March
1. Julius Caesar Act 1, scene 2, 15–19

Caesar:
Who is it in the press that calls on me?
I hear a tongue shriller than all the music
Cry "Caesar!" Speak, Caesar is turn'd to
hear.
Soothsayer:
Beware the ides of March.
Caesar:
What man is that?
Brutus:
A soothsayer bids you beware the ides of
March.
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Questions

The Name of the Festival
2.Esther 9:24-26

 צֵֹרר,הַּמְָדתָא הָאֲגָגִי-כד ּכִי הָמָן ּבֶן
,הַּיְהּוִדים-חָׁשַב עַל--הַּיְהּוִדים-ּכָל
 לְהֻּמָם,לְאַּבְָדם; וְהִּפִל ּפּור הּוא הַּגֹוָרל
.ּולְאַּבְָדם
,הַּסֵפֶר- אָמַר עִם,ְֶ לִפְנֵי הַּמֶל,כה ּובְבֹאָּה
חָׁשַב-יָׁשּוב מַחֲׁשַבְּתֹו הָָרעָה אֲׁשֶר
ֹראׁשֹו; וְתָלּו אֹתֹו-הַּיְהּוִדים עַל-עַל
.הָעֵץ- עַל,ּבָנָיו-וְאֶת
,ּכֵן ָקְראּו לַּיָמִים הָאֵּלֶה פּוִרים-כו עַל
ּדִבְֵרי-ּכָל- עַל,ּכֵן-עַל--ׁשֵם הַּפּור-עַל
 ּומָה,ּכָכָה-ָראּו עַל-הָאִּגֶֶרת הַּזֹאת; ּומָה
.הִּגִיעַ אֲלֵיהֶם

24 because Haman the son of Hammedatha, the
Agagite, the enemy of all the Jews, had devised
against the Jews to destroy them, and had cast pur,
that is, the lot, to discomfit them, and to destroy
them;
25 but when she came before the king, he
commanded by letters that his wicked device, which
he had devised against the Jews, should return upon
his own head; and that he and his sons should be
hanged on the gallows.
26 Wherefore they called these days Purim, after
the name of pur. Therefore because of all the words
of this letter, and of that which they had seen
concerning this matter, and that which had come
unto them,
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1.Memory
3.Devarim 25:17-19

,עָׂשָה לְָ עֲמָלֵק- אֵת אֲׁשֶר, יז זָכֹור17 Remember what Amalek did unto thee by the way
. ּבְצֵאתְכֶם מִּמִצְָריִם,ְ ּבַּדֶֶרas ye came forth out of Egypt;
ְָ וַיְזַּנֵב ּב,ְ יח אֲׁשֶר ָקְרָ ּבַּדֶֶר18 how he met thee by the way, and smote the
;ַ עָיֵף וְיָגֵע,וְאַּתָה--ָהַּנֶחֱׁשָלִים אַחֲֶרי- ּכָלhindmost of thee, all that were enfeebled in thy rear,
. אֱֹלהִים, וְֹלא יֵָראwhen thou wast faint and weary; and he feared not
God.
ְָיט וְהָיָה ּבְהָנִיחַ יְהוָה אֱֹלהֶיָ ל
 ּבָאֶָרץ אֲׁשֶר,אֹיְבֶיָ מִּסָבִיב-מִּכָל
--אֱֹלהֶיָ נֹתֵן לְָ נַחֲלָה לְִרׁשְּתָּה-יְהוָה
; מִּתַחַת הַׁשָּמָיִם,זֵכֶר עֲמָלֵק-ּתִמְחֶה אֶת
{ }פ. ּתִׁשְּכָח,ֹלא
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19 Therefore it shall be, when the LORD thy God
hath given thee rest from all thine enemies round
about, in the land which the LORD thy God giveth
thee for an inheritance to possess it, that thou shalt
blot out the remembrance of Amalek from under
heaven; thou shalt not forget. {P}
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The Origins: Amalek
4.Rashi, Devarim 25:18

 לְׁשֹון מְִקֶרה; ּדָבָר אַחֵר — לְׁשֹון ֶקִרי וְטֻמְאָה ׁשֶהָיָה מְטַּמְאָן ּבְמִׁשְּכַב זְכּור; ּדָ"אַ — לְׁשֹון ֹקר.אשר קרך בדרך
 ׁשֶהָיּו כָל הָאֻּמֹות יְֵראִים לְהִּלָחֵם ּבָכֶם ּובָא זֶה וְהִתְחִיל וְהְֶראָה מָקֹום,ְָ צִּנֶנְָ וְהִפְׁשִיְרָ מְֵרתִיחָת,וְחֹם
, ּבָא בֶן ּבְלִּיַעַל אֶחָד ָקפַץ וְיַָרד לְתֹוכָּה,לַאֲחִֵרים; מָׁשָל לְאַמְּבָטִי רֹותַחַת ׁשֶאֵין ּכָל ּבְִרּיָה יְכֹולָה לֵיֵרד ּבְתֹוכָּה
:(אַעַ"ּפִ ׁשֶּנִכְוָה הֵֵקָרּה אֹותָּה ּבִפְנֵי אֲחִֵרים )תנחומא

Happenstance

Example 1: The Probability of Heads
Rosencranz and Guildenstern Are Dead, ACT I, Tom Stoppard

GUIL (flipping a coin): There is an art to the building up of suspense.
ROS: Heads. GUIL (flipping another): Though it can be done by luck alone.
ROS: Heads. GUIL: If that's the word I'm after.
ROS (raises his head at GUIL): Seventy-six love. (GUIL gets up but has nowhere to
go. He spins another coin over his shoulder without looking at it, his attention being
directed at his environment or lack of it.) Heads.
GUIL: A weaker man might be moved to re-examine his faith, if in nothing else at
least in the law of probability.
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Example 2: The Creation of the World
5.A history of Nearly Everything, Bill Bryson

Connected Time
6.Rav Hirsch, Bereishis 19:9
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Disconnected Time
7.Ha’emek Davar, Devarim 25:18
 ונראה להוסיף עפ״י שביארנו בפ׳ בשלח שנענשו בצמא באשר התאוננו ולא. פרש״י בצמא.ואתה עיף
 וא״כ זה. ולא האמינו שהקב״ה יודע שהם אינם צמאים באמת וע״כ נענשו להיות צמאים.היו צמאים
:ג״כ חסרון אמונה וגרם להביא עמלק
 במה שבחנו את ה׳ אם הוא בקרבם בהשגחה נסתרת ג״כ הראו לדעת שקשה עליהם לישא משא.ויגע
נסי באשר נדרש לזה הנהגה גבוה ובאמת כן היה הדבר כמו שביארנו בפ׳ שלח באורך והיינו ויגע
:ממשא דבר ה׳ בהנהגה נסית

8."Beautiful Boy (Darling Boy)"

"Life is what happens to you while you're busy making other plans.”

The Fight over Time in the Megillah
The Lots

9.Ralbag, Esther 3:7
ויתכן שזה הגורל היו מפילים על צד הקרי כמו מה שהתפרסם מהזיות הגורל אשר יקראום חכמת
.העפר

Esther’s Happenstance Plight
10.Esther 4:5-7

,ְֶ ה וַּתְִקָרא אֶסְּתֵר לַהֲתְָ מִּסִָריסֵי הַּמֶל5 Then called Esther for Hathach, one of the
--מְָרּדֳכָי- עַל, וַּתְצַּוֵהּו,ָ אֲׁשֶר הֶעֱמִיד לְפָנֶיהking's chamberlains, whom he had appointed to
.ּזֶה-מַה- וְעַל,ּזֶה- לַָדעַת מַהattend upon her, and charged him to go to
Mordecai, to know what this was, and why it
was.
,ְרחֹוב הָעִיר-אֶל--מְָרּדֳכָי- אֶל,ְָ ו וַּיֵצֵא הֲת6 So Hathach went forth to Mordecai unto the
.ְֶהַּמֶל- אֲׁשֶר לִפְנֵי ׁשַעַרbroad place of the city, which was before the
king's gate.
אֲׁשֶר ָקָרהּו; וְאֵת- אֵת ּכָל,לֹו מְָרּדֳכַי- ז וַּיַּגֶד7 And Mordecai told him of all that had
ּגִנְזֵי- אֲׁשֶר אָמַר הָמָן לִׁשְקֹול עַל, ּפָָרׁשַת הַּכֶסֶףhappened unto him, and the exact sum of the
.לְאַּבְָדם--( הַּמֶלְֶ ביהודיים )ּבַּיְהּוִדיםmoney that Haman had promised to pay to the
king's treasuries for the Jews, to destroy them.
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11.Esther 4:14

14 For if thou altogether holdest thy peace at this
time, then will relief and deliverance arise to the
Jews from another place, but thou and thy father's
house will perish; and who knoweth whether thou
'?art not come to royal estate for such a time as this

יד ּכִי אִם-הַחֲֵרׁש ּתַחֲִריׁשִיּ ,בָעֵת הַּזֹאת--
ֶרוַח וְהַּצָלָה יַעֲמֹוד לַּיְהּוִדים מִּמָקֹום אַחֵר,
וְאַּתְ ּובֵית-אָבִיְ ּתֹאבֵדּו; ּומִי יֹוֵדעַ--
אִם-לְעֵת ּכָזֹאת ,הִּגַעַּתְ לַּמַלְכּות.

The Real Lots
12.Ibn Ezra, Esther 3:7
הפיל פור  -זאת המלה פרסית ופירושה גורל והנה זה הפך הוא חדש ניסן ,ויש אומרים כי בחר להשמיד
את ישראל בחדש אדר כי בו נאסף אל עמו משה אדונינו ולא ידע כי בו נולד ,ואחרים אמרו בעבור חבור
העליונים במזל גדי שהוא שנים עשר למזל דלי שהוא מזל ישראל ,והנכון שכן יצא בגורלו כי מהשם
משפטו והשם האריך הזמן עד שיעשו ישראל תשובה וימלטו:
13.Malbim, Esther 3:7
הנה הגורל היה בשלשה עשר בניסן )כמ"ש בפסוק י"ב( ובודאי מחשבת המן היה לנקום בעם ה' תיכף
והתחיל בגורלו מן ארבעה עשר בניסן שהוא יום המחרת ולא עלה בידו ושוב הגריל על ט"ו ט"ז ניסן תמיד
דחהו הגורל עד סוף ימי החדש ,וכיון שהגיע לחדש הבא התחיל מיום א' של אייר ודחהו הגורל מיום ליום עד
יום האחרון שהוא י"ג אייר ,כי הגורל מוכרח ליפול על יום אחד מימים הנגרלים ,והיה בהשגחת ה' שיפול על
יום המאוחר ,כדי שירויחו ישראל זמן ,ואח"כ חשב המן בלבו אולי החודש אינו מצליח והתחיל להגריל על
החדשים והתחיל מניסן שעומד בו ולא עלה הגורל ,וכן דחהו הגורל מחדש לחדש עד החדש האחרון שהוא
אדר ,ושוב לא הגריל על ימי החדש כי כבר בגורל הראשון יצא יום י"ג ,ובא גורלו על י"ג אדר ,ואם היה
מגריל על החדשים תחלה ,וממילא היה נופל ג"כ על אדר שהוא חדש המאוחר ואח"כ היה מגריל על הימים
היה בא הגורל על יום האחרון של חדש אדר.
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Turning Point:
Memory

14.Shmos 17:14

 ּכְתֹב זֹאת זִּכָרֹון,מֹׁשֶה- יד וַּיֹאמֶר יְהוָה אֶל14 And the LORD said unto Moses: 'Write this
מָחֹה- ּכִי:ַ ּבְאָזְנֵי יְהֹוׁשֻע, וְׂשִים, ּבַּסֵפֶרfor a memorial in the book, and rehearse it in the
. מִּתַחַת הַׁשָּמָיִם,זֵכֶר עֲמָלֵק- אֶמְחֶה אֶתears of Joshua: for I will utterly blot out the
remembrance of Amalek from under heaven.'

15.Esther 2:1

ְֶ חֲמַת הַּמֶל,ְֹ ּכְׁש, הַּדְבִָרים הָאֵּלֶה, א אַחַר1 After these things, when the wrath of king
,עָׂשָתָה-וַׁשְּתִי וְאֵת אֲׁשֶר-זָכַר אֶת-- אֲחַׁשְוֵרֹוׁשAhasuerus was assuaged, he remembered
.ָנִגְזַר עָלֶיה- וְאֵת אֲׁשֶרVashti, and what she had done, and what was
decreed against her.

16.Esther 6:1

, נְָדָדה ׁשְנַת הַּמֶלְֶ; וַּיֹאמֶר, א ּבַּלַיְלָה הַהּוא1 On that night could not the king sleep; and
 וַּיִהְיּו,סֵפֶר הַּזִכְֹרנֹות ּדִבְֵרי הַּיָמִים- לְהָבִיא אֶתhe commanded to bring the book of records of
.ְֶ לִפְנֵי הַּמֶל, נְִקָראִיםthe chronicles, and they were read before the
king.

17.Esther 9:28

ּדֹור-כח וְהַּיָמִים הָאֵּלֶה נִזְּכִָרים וְנַעֲׂשִים ּבְכָל
 וְעִיר, מְִדינָה ּומְִדינָה, מִׁשְּפָחָה ּומִׁשְּפָחָה,וָדֹור
ְ ֹלא יַעַבְרּו מִּתֹו,וָעִיר; וִימֵי הַּפּוִרים הָאֵּלֶה
{ }ס.יָסּוף מִּזְַרעָם- ֹלא, וְזִכְָרם,הַּיְהּוִדים
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28 and that these days should be remembered
and kept throughout every generation, every
family, every province, and every city; and that
these days of Purim should not fail from among
the Jews, nor the memorial of them perish from
their seed. {S}
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