










 

 

Grobowiec Mordechaja i Ester 

Kilka miesięcy temu, miało miejsce wydarzenie 
powszechnie prawie nie dostrzeżone- wrogi nam zazwyczaj 
reżim irański podjął niecodzienną decyzję, by dodać 
żydowskie święte miejsce do Listy Narodowego 
Dziedzictwa. 

9 grudnia 2008, irańskie agencje prasowe doniosły 
wiadomość o tym, że grób Mordechaja i Estery, bohaterów 
purimowej sagi, będzie od tego momentu pod oficjalną 
kontrolą i odpowiedzialnością rządu.  

Wiadomość ta chwilowo zwróciła uwagę na owo miejsce, 
dobrze znane irańskim Żydom, jednak generalnie zupełnie 
nie znane poza tym krajem. W związku z nadchodzącym 
Purim, warto byśmy poświęcili moment refleksji na tym 
reliktem antycznej przeszłości. 

Mauzoleum mieszczące grobowiec Mordechaja i Ester to 
budowla z prostego kamienia, której górę zdobi kopuła; 
zbudowany został około 7-5 wieków temu, ponad 
podziemnymi grobami. Mieści się on w mieście Hamadan 
na północy Iranu, oddalonym około 335 kilometrów od 
stolicy, Teheranu. Jak mówi tradycja, Hamadan uważany 
jest za obszar miasta Szuszan, będącego centralnym 
miejscem dla wydarzeń opisanych w Księdze Estery. 

Podróżnicy poprzez stulecia opisywali miejsce to w swoich 
dziennikach. Pierwszym z nich był Benjamin z Tudeli, słynny 
dwunastowieczny żydowski odkrywca. 

Irańscy Żydzi czcili grobowiec i wielu z nich odbywało 
podróże do Hamadanu by świętować tam Purim i odczytać 
Megilę zaraz obok grobu. Inni urządzali tam rodzinne 
uroczystości, takie jak bar-micwa czy obrzezanie. 
Wejście do budynku jest nisko osadzone i zostało podobno 
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celowo zbudowane w ten sposób, by skłonić wizytujących 
do pochylenia głowy przy wchodzeniu i w ten sposób 
wywołać w nich reakcję poczucia szacunku. Pośrodku 
głównego holu, zdobionego hebrajskimi inskrypcjami, 
znajdują się dwie wielkie dekorowane skrzynie, poniżej 
których, wedle przekazu, na wieki spoczywają Mordechaj i 
Ester. 

Do grobowca przylega z boku mała synagoga i miejsce to 
jest uważane za święte również przez muzułmanów i 
chrześcijan, którzy przyjeżdżają do Hamadanu by się tam 
modlić. 

Obok mausoleum znajduje się duży otwór w ziemi, będący, 
według przekonania irańskich Żydów, wejściem do tunelu 
prowadzącego aż do Jerozolimy. 

Co ciekawe, istnieje alternatywna tradycja przekazu, według 
której prawdziwym miejscem pochówku królowej Estery i 
Mordechaja jest skraj wioski Baram, położonej w górnej 
Galilei, niedaleko Tzfat. 

Już w roku 1215 Rabin Menachem Ha-Hewroni pisał o tym, 
że podczas wizyty w Galilei napotkał na swej drodze grób 
królowej Ester. Królowa, jeszcze za swego życia, miała 
poinstruować swego syna Cyrusa, by ten po jej świerci 
pochował ją właśnie tam. Późniejsi pielgrzymi również 
wspominali to miejsce, a także to, że odbywały się tam 
specjalne uroczystości w Szuszan Purim. 

Współcześnie uważa się, że grób zlokalizowany jest w 
ruinach budowli znalezionej w Narodowym Parku Baram. 
 
Po tym jak teren ten został wyzwolony podczas Izraelskiej 
Wojny o Niepodległość, grupa Żydów z Tzfat udała się tam, 
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by świętować Purim roku 1949 i odczytano tam wtedy 
Megilę, celem odnowienia długowiecznej tradycji 
poprzednich pokoleń. 

Mamy więc dwie przeciwstawne tradycje przekazu, 
mówiące o miejscu pochówku bohaterów purimowej historii, 
jedna z nich uważa, że miejsce to znajduje się w Persji, 
druga – bliżej domu- w Izraelu. 

Mimo, że nie możemy z żadną pewnością potwierdzić, że 
jedna z tych tradycji jest bardziej prawdziwa lub słuszna, 
jednego możemy być pewni: czyny tej dwójki żydowskich 
bohaterów nigdy nie wyblakną z naszej zbiorowej pamięci. 
Jak pisze sama Megila (9:28): I owe dni Purim nie zaginą 
wśród Żydów, i pamięć ich nie ustanie u potomnych.” 
 
Michael Freund  



 

 

Znaczenie święta Purim dla pokoleń 

 

Istotą święta Purim jest podziękowanie Świętemu, niech 

będzie błogosławiony, za wyswobodzenie nas z niewoli 

Achaszwerosza, za doprowadzenie nas do wyzwolenia i 

uratowanie nas, za pomocą królowej Ester. Podziękowania 

te ważne są nie tylko w związku z wydarzeniami, jakie miały 

miejsce w Szuszan, ale i w związku z wieloma innymi 

podobnymi zdarzeniami, jakie dotknęły naród żydowski w 

jego historii, kiedy to ratowani byliśmy od wielkiego 

nieszczęścia. Świętujemy Purim, tu i teraz, by wyrazić 

podstawową wiarę w to, że Bóg nie opuści nigdy swego 

narodu Izraela. W czasach, kiedy wydawać się nam może, 

że Jego Obecność jest ukryta; kiedy nie widzimy tej 

Obecności przejawów ani żadnych cudów dookoła; Ester 

przypomina nam wtedy, kilka podstawowych faktów: 

Święty, niech będzie błogosławiony, nigdy nie opuszcza 

swego narodu Izraela. Ponad granicami naszej widzialnej 

rzeczywistości, ukrywa się Obecność, czuwająca nad ludem 

Izraela. „Ester min ha-Torah minajin? - we-Anochi haster 

aster panai...” ( hebr: Jakie jest źródło historii Ester, 

zapisane w Torze? I z pewnością ukryję swą twarz...”) 

Szechina (Boska Obecność) towarzyszy nam w biegu całej 

historii, także w obecnych czasach, ujawniając „swą twarz” 

w czasach dla nas najtrudniejszych, kreując dla nas drogę 

ratunku i wyzwolenia. Istotą święta Purim jest umocnienie w 

nas tej świadomości i rozpoznanie, że także w czasach gdy 

piętrzą się trudności, cierpienia i katastrofy, Haszem uratuje 
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nas, podobnie jak stało się w dawnych czasach w królestwie 

Achaszwerosza. 

Z próby zagłady narodu żydowskiego i z cudu Purimowego 

odczytać możemy ważną zasadę: Pamiętaj. Pamiętać 

musimy, nie tylko o tym, co zrobił nam Amalek, ale całą 

naszą przeszłość, jako narodu żydowskiego. Pamięć to nie 

tylko przykazanie jak inne micwot, ale i podstawowa 

właściwość żydowskiej egzystencji. Warunkiem 

prawidłowego rozwoju w przyszłości jest pamięć o 

przeszłości, tylko w ten sposób w przyszłości czekać będzie 

na nas ratunek.  

Pewnego razu do pewnej dzielnicy żydowskiej zawitał 

Napoleon. Wielki władca zobaczył, ku swemu zdziwieniu, że 

wszyscy mieszkańcy dzielnicy są niezwykle smutni i że 

członkowie społeczności gromadzą się w synagodze, gdzie 

przy słabym blasku świec, zawodząc, odczytują Księgę 

Lamentacji. Napoleon wszedł do bożnicy i zapytał się, jakie 

jest znaczenie tej ogólnej żałoby. Kiedy opowiedziano mu, o 

tym jak zburzona została Świątynia Jerozolimska, w wyniku 

czego cały lud Izraela został zniewolony lub wygnany z 

kraju, zdumiony Napoleon zapytał się, kiedy tragedia ta 

miała miejsce i jak jest to możliwe, że nie zostało 

wspomniane nic na ten temat w ostatnich raportach na 

temat światowych wydarzeń. Żydzi odpowiedzieli my wtedy, 

ze zburzenie świątyni miało miejsce przed piętnastoma 

wiekami... Napoleon był pod wrażeniem, i powiedział: 

Jedynie naród, który potrafi pamiętać swą katastrofę przez 
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tak wiele lat, będzie mógł zobaczyć swą odbudowę w 

przyszłości. 

Istnieje wiele przykładów z życia, potwierdzających ten 

oczywisty fakt, że człowiek, który pamięta swą przeszłość, 

może z niej wyciągnąć lekcję na temat tego jak się 

zachowywać w przyszłości. Człowiek, który przegapił jakąś 

szansę, niemalże na swej skórze czuje ból straconej szansy 

i uczy się dzieki temu, że aby wykorzystać daną chwile 

trzeba podjąć jakieś działanie. 

Człowiek, który zostaje zraniony w wyniku pewnej interakcji 

z ludźmi, wyciąga wniosek by trzymać się od tych ludzi z 

daleka; człowiek, który doświadcza czegoś pozytywnego, 

będzie chciał powtórzyć to doświadczenie. Także lud 

Izraela, jako naród, zobligowany jest do pamiętania 

przeszłości i wyciągania z niej nauki na teraz i przyszłość. 

W czasie święta Purim pamięć wydaje się mieć specjalne 

znaczenie. Być może ma ona podwójne znaczenie, w 

czasie święta Purim, zwłaszcza na polskiej ziemi. Co o tym 

sądzicie? 

Rabin Eliahu Birnbaum 

  



 

 

Zwyczaje na Purim 

Purim jest jak wiemy wesołym świętem i z tego powodu są 
rożnie Minhagim (zwyczaje) w rożnych społecznościach, 
które napełniają świat duchem radości i śmieszności.  
Oto kilka przykładów : U Falaszów (Żydów mieszkających w 

Etiopii) Post Estery nie trwał tylko jeden dzień jak u nas. W 

Etiopii pościło się trzy dni, dokładnie tak samo, jak robili w 

Susan, - Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują 

się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, 

nocą i dniem. (Księga Estery 4:16). Ale nie dokładnie, jak 

mówiła Ester, w Etiopii można było jeść wieczorem… no, i 

tak nie ma za dużo jedzenia w Afryce… 

W Kurdystanie, kiedy ojciec wracał z Synagogi w Purim 

rano, dzieci zamykały drzwi i nie pozwalały mu wejść do 

domu dopóki nie obiecał dać im różne prezenty. A potem, 

kiedy on chciał jeść śniadanie, żona nie chciała dać mu 

jedzenia dopóki nie obiecał jej prezentu na Purim.       

W czasie czytania Megili w wielu krajach jest Minhag, żeby 

zapalić wiele świeczek, aby pomnożyć światło, i pokazać 

fizyczne znaczenia wersu – „Dla Żydów nastało światło i 

wesele, i radość, i sława” (8:16).  

W wielu miejscach także robiono Marsz Purimowy. Dorośli i 

młodzież przebrani za różne postacie z Megili, chodzili po 

ulicach, śpiewali i pili wino, grała orkiestra itp. Przechodnie 

rzucali im monety i cukierki. Ten marsz nazywa się 

„Adelojada” ("nie będzie się znało"). Dlaczego tak? Bo 

Talmud nakazuje upicie się tak aż, nie będzie się znało 
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różnicy między "arur Haman" (przeklęty Haman) i "baruch 

Mordechaj" (błogosławiony Mordechaj).   

W Niemczech mieli zwyczaj jeść indyka jako główną 

potrawę na posiłek purimowy. To przypomnienie Aswerusa, 

który panowal „od Indii aż do Etiopii”. Indyk – India.    

Sefardyjscy mieszkańcy Jerozolimy przysyłali Miszloach 

Manot i recytowali zdanie w Ladino, które brzmiało mnie 

więcej tak: „Purim już jest tu, ale Pesach nadejdzie za 

niedługo…” (czyli: nie jedzcie wszystkiego od razu, 

zostawicie coś na Pesach…) 

W Persji Żydzi mieli śmieszny Minhag. Wszyscy mieszkańcy 

okolicznych domów robili wieczorem ogromną lalkę dla 

zabawy, na obraz Hamana, wroga Izraela. Robili ją z 

poduszek, koców i innych tkanin. Wieszali na niej słodycze i 

cukierki. Na środku podwórka budowali szubienicę. Rano 

dzieci przychodziły i rzucały w lalkę różnymi przedmiotami. 

Wtedy spadały słodycze i cukierki i dzieci je zbierały i jadły. 

To była doskonała zabawa. 

W Jesziwie u Aszkenazyjczyków był zwyczaj aby 

„ukoronować” „Purim Rov” czyli Rabina Purimowego,  który 

na jeden dzień zastępował miejsce Rabina. Oddawano mu 

honory, kłaniano się przed nim, a on wydawał dziwne 

rozkazy. Purim Rov musiał czytać „Purim Tora”.To znaczy 

uczył Tory i dawał lekcje w sposób purimowy. Używał 

śmiesznych słów, naśladował jak mówili nauczyciele w 

Jesziwie, krytykował ich głośno (w Purim wszystko można 

robić, bo nikt nie bierze tego na poważnie i nikt się nie 
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obraża). Jeśli lekcja nie podobała się studentom, to mieli 

prawo rzucić w niego zepsutym jajkiem,  albo innym 

„dobrym produktem”… 

W Maroko jadano w Purim kuskus (tradycyjną potrawę 

marokańską). Kuskus był zrobiony z ziarna i mleka, bo tak 

jadła go Ester w pałacu Aswerusa. Inne potrawy w pałacu 

nie były koszerne.  

W Europie Żydzi mieli zwyczaj jeść na posiłek purimowy 

wędzone mięso, aby przypominać o spaleniu w ognisku 

ciała Hamana i jego zwolenników(choiaż w Megili nie jest 

wspomniane, że go spalili, tylko że go powiesili…)  

Chasidim bardzo chętnie grali w „Purim Szpil” (spektakl 

purimowy). Ktoś przebierał się za króla Aswerusa, ktoś za 

Hamana, ktoś za Mordechaia. Grano różne sceny z Megili 

dodając jakieś aktualności (zawsze był jakiś nowoczesny 

Haman…). Pewnego razu władze antyżydowskie  nałożyły 

podatki na mięso i na świeczki i domagały się od Żydów 

dużo pieniędzy, których oni nie powinni płacić. Podczas 

spektaklu (prawdziwy) Rebe prosił (fałszywego) Aswerusa 

aby rozkazał odwołać dodatkowe podatki. Aswerus zgodził 

się anulować podatek za świeczki, ale nie za mięso. Rebe 

prosił i prosił żeby odwołał też podatek za mięso, ale 

Aswerus nie chciał. Rebe miał o to do niego pretensje … 

Zaraz po Purim (tak było naprawdę), władze odwołały 

podatek za świeczki, ale za mięso nie … 

Wiemy że dzieci robią hałas podczas wymawiania imienia 

Hamana w czasie czytania Megili. Na wschodzie Europy 
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pisano słowo Haman albo Amalek na kawałkach drewna, w 

które uderzano  łyżkami i innymi sztućcami… aby wypełnić 

słowa Tory – „…wymażesz imię Amaleka spod nieba. Nie 

zapomnij o tym!” 

Apropos, rabi Heszl z Krakowa kiedy przygotowywał sobie 

nowe pióro i chciał je wypróbować czy dobrze pisze, napisał 

słowo Amalek na papierze i zabazgrał to słowo, aby 

przestrzegać przykazu z Tory „wymażesz imię Amaleka”.  

Dlaczego przebieramy się w Purim? Istnieją rożne powody. 

Jeden z nich – Halacha mówi, że kto wyciąga rękę i prosić o 

datek w Purim – musi go dostać. Nie wolno nikogo pytać po 

co i dlaczego. Ludzie którzy mieli problemy finansowe i 

chcieli prosić, ale wstyd im było, przebierali się i prosili 

incognito… W mieście Buchara jedzono potrawy z miodem, 

bo miód  (dwasz po hebrajsku) – ma wartość w Gematrii 

(numerologii) 306. Wartość słowa „isza” (kobieta) to też 306. 

I cud purimowy był dziełem kobiety o imieniu Ester. 

W Gruzji, jako Miszloach Manot (wysyłanie podarunków z 

jedzeniem) przyjęło się aby dodawać oprócz mięsa i wina 

także ubranie albo jakąś tkaninę w kolorze błękitno 

niebieskim albo fioletowo purpurowym. Tak, jak Mordechai 

pod koniec historii - „Mardocheusz zaś wyszedł od króla w 

szacie królewskiej z fioletowej purpury i w białym 

odzieniu…”  

Aha… najpopularniejszym przebraniem dla dzieci w Izraelu 

w latach 60' był Mordechai albo cowboy dla chłopców i 

panna młoda dla dziewcząt. W latach 2000 – Ninja albo 
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Pokemon dla chłopców i Dora dla dziewcząt. Zmiana 

wartości? Znamy Homonthaszn, uszy Hamana.  Trójkątne 

ciastka, pierożki wypełnione makiem albo dżemem. W 

dawnych czasach te pierożki były pikantne albo słone, z 

mięsem albo z ziemniakami. W Polsce gotowali je przed 

Purim i rozwieszali je w całym domu w różnych 

miejscach…Miało to przypominać  powieszenie Hamana.  

Pisanie listów miłosnych nie było nigdy akceptowane. W 

Purim można było to robić. Chłopcy ukrywali swoje listy w 

ciasteczkach albo bułkach i wysyłali je do swoich 

ukochanych…tak, żeby rodzice o tym nie wiedzieli… 

Dwie ostatnie rzeczy, które mnie się najbardziej podobały –

W Jesziwie robiło się Traktat Purim. W stylu Talmudu pisało 

się o zabawnych sprawach, np. ile musi człowiek pić w 

Purim?  Czy wódka jest koszerna na Purim? Ile razy trzeba 

upić się w Purim? Itp. Wszystko z Pilpul, pytanie i dyskusja. 

Pełno zabawy.  

Druga rzecz – w Purim wiemy, nie ma Kiduszu. Oficjalnie 

nie ma, ale robiono Kidusz dla zabawy, z różnymi tekstami, 

zaczynał się nie z Baruch Ata (Błogosławiony Ty…) tylko z 

„Arur Ata…” Przeklęty jesteś…” 

Wesołego Purim!   

Rabin Boaz Pash 

 

 



 

 

PURIM – Wiedzieć jak się bawić 

Jednym z głównych tematów historii purimowej są imprezy. 

Historia całej Megili wydaje się być przejściem od jednej 

imprezy do drugiej - od uczty pierwszej do dziesiątej. 

Pierwszą sceną Megili, jaką spotyka czytelnik jest uczta – 

rozciągnięta w czasie, bo trwająca „sto osiemdziesiąt dni”( 

tj. sześć miesięcy), w trakcie, której pije się wino i podziwia 

„bogactwa wspaniałego królestwa”. Przyjęcie to jest 

uroczystością koronacyjną, jaką Ahaszwerosz urządza w 

trzecim roku swego panowania. Wyjaśniając ów dziwny fakt, 

(że Ahaszwerosz miał koronacyjne przyjęcie w trzecim a nie 

pierwszym, jak zazwyczaj jest w przypadku królów, roku 

swego panowania), nasi Rabini przekazują nam, że 

Ahaszwerosz był uzurpatorem a nie spadkobiercą 

królewskiego rodu. Jako uzurpator zmuszony był poczekać 

z uroczystościami koronacyjnymi kilka lat, aż do momentu 

odpowiedniego ustalenia swej pozycji w państwie.  

Zaraz po pierwszej uczcie, jaką zorganizował Ahaszwerosz 

dla “wszystkich swych ministrów i sług” czytamy o drugiej 

uczcie; tym razem przeznaczonej dla ludu Szuszan, 

trwającej tylko siedem dni. Trzecie przyjęcie związane jest z 

koronacją Estery. Impreza ta nazwana jest „wielkim 

świętem” i ma ona konsekwencje gospodarcze – król 

„umarza podatki dla prowincji” i rozdaje „prezenty, 

charakterystyczne dla królewskiej szczodrości”.  

Czwarta uczta rozpoczyna się po tym, jak Ahaszwerosz 

wyraża zgodę na dekret Hamana, mający w planie 

zgładzenie wszystkich Żydów. Jak pisze Megila: „Król i 

Haman siedzieli i pili, miasto zaś Szuszan było przerażone.” 
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(Księga Estery 3:15) Megila podkreśla w tym miejscu 

okrucieństwo Achaszwerosza, którego apatia w obliczu 

zadekretowania śmierci dla całego narodu przeciwstawiona 

jest „przerażeniu” jakie odczuli obywatele Szuszan. 

Dwie kolejne imprezy (numer 5 i numer 6) przygotowane są 

przez Esterę na cześć króla i Hamana. W tej części czytamy 

o upadku Hamana i powieszeniu go na „drzewie 

przygotowanym przez niego dla Mordechaja”. 

Siódma uczta zorganizowana jest przez Żydów, po tym jak 

ogłoszony zostaje królewski dekret, pozwalający Żydom na 

własną obronę. 

Żydzi urządzają również ósmą i dziewiątą ucztę, tym razem 

z okazji własnego zwycięstwa. 

Ludzie mieszkający poza Szuszan bronią się trzynastego 

Adar i dlatego ich uczta przypada na czternastego; podczas 

gdy mieszkańcy Szuszan bronią się zarówno trzynastego 

jak i czternastego, świętują więc zwycięstwo piętnastego 

Adar. 

Dziesiąta i ostatnia uczta wspomniana jest w związku z 

przyszłością narodu i ujednolicenia jego kultury: „aby 

obchodzili je jako dni ucztowania i wesela....każdego roku”. 

(9: 21-25) 

Porównując ze sobą wyżej wymienione uczty, zauważyć 

można, że Megila mocno rozróżnia między ucztami Żydów a 

ucztami gojów. Imprezy gojów nazywane są „miszte”, 

pochodzące od czasownika „lisztot” – pić, co oznacza że 
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były to „pijackie imprezy”; tymczasem do imprez żydowskich 

dodane jest słowo „simcha”, oznaczające radość. 

Rozumiejąc słowo „simcha”, rozumiemy co chce nam 

przekazać megila. „Simcha”, oznaczająca szczęście lub 

radość etymologicznie powiązana jest ze słowem „cmicha”, 

oznaczającym wzrost roślin. Wegetatywny wzrost to proces 

powolny i diametralnie przeciwstawny „pijackiej imprezie”, 

gdzie jedynym celem jest natychmiastowe upicie się. To 

właśnie jest jedno z głównych przesłań historii Purim. 

Musimy wybrać czy trzymamy się „gojskiej” postawy, której 

bezpośrednim celem jest zadowolenie zmysłów i nie 

myślenie o przyszłości; czy idziemy ścieżką żydowską, 

gdzie szczęście buduje się powoli, lecz trwa za to wiecznie. 

Purim sameach! 

Rabin I. Rapoport 
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W Purim obowiązują nas cztery główne micwot 

(przykazania): 

 Mikra Megila (czytanie Megili) 

 Seudat Purim (świąteczny posiłek purimowy) 

 Miszloach Manot (wysyłanie podarków) 

 Matanot LaEwjonim (dary dla biednych) 

Jeśli chodzi o modlitwę to czytamy tego dnia fragment Tory 

„I przybył Amalek” (Księga Wyjścia 17: 8-16), natomiast do 

modlitwy Szmone Esre (Cicha Modlitwa) i do Birkat 

haMazon (błogosławieństwo po jedzeniu) dodajemy „al 

hanisim”. Nie wypowiadamy Halel, jako że czytanie Megili 

uważane jest za tego dnia za Halel. 

Hespedim (zawodzenie pieśni żałobnych) i wszelki post 

zabronione są w Purim. Zakazy te obowiązuja także w 

czasie Adar Riszon (pierwszego Adaru) w roku 

przestępnym, pomimo że świętujemy Purim w trakcie 

drugiego Adar (Adar Szeni). W Purim lub Szuszan Purim nie 

odprawia się publicznych uroczystości żałobnych dla 

żałobnika.   

Praca jest dozwolona w Purim, nie uważa się ją jednak za 
właściwe zajęcie w tym dniu. Nasi Rabini mówią: 
„Ktokolwiek pracuje w Purim nie widzi błogosławieństwa 
(swej pracy)”. Chodzi tu oczywiście o pracę zarobkową. 

Wszelka praca na rzecz micwot lub samego Purim jest 
całkowicie dozwolona. 
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Każdy zobowiązany jest dwukrotnie przeczytać Megilę – raz 
w czasie wieczoru, raz w ciągu dnia.  

Słuchając czytania Megili spełniamy micwę czytania – 
wysłuchując jak ktoś czyta Megilę tak jakby sami ją czytamy, 
pod warunkiem że na czytającym spoczywa zobowiązanie 
do spełnienia tej micwy. Jeżeli słuchamy a nie samodzielnie 
czytamy, musimy dokładnie słyszeć każde przeczytane 
słowo – tylko wtedy micwa zostanie spełniona. 

Micwą jest także zjeść tego dnia świąteczny posiłek, 
składający się z mięsa i wina. Okazały posiłek purimowy jest 
o tyle istotny, że poprzez zapewnianie przyjemności ciału, 
podnosi ducha. Według Księgi Zohar, poprzez fizyczne 
przyjemności Purim możliwe jest osiągnięcie tego samego, 
co poprzez cielesne cierpienia Jom Kipur. 

Purimowy cud przejawił się poprzez wino. Waszti została 
wyrzucona z królewskiego tronu w czasie winnej uczty, w 
wyniku czego zastąpiła ją Ester. Powodem upadku Hamana 
było winne przyjęcie, urządzone przez Ester. A po wyrażeniu 
skruchy przez Żydów, odpokutowali oni swe grzechy pijąc 
wino w czasie uczty Achaszwerosza. 

Nasi Rabini zalecili więc picie wina w Purim i powiedzieli: 
“Osoba zobligowana jest pić w Purim do momentu, w 
którym nie będzie rozróżniać więcej „przeklętego Hamana‟ 
od „błogosławionego Mordechaja‟. Nie oznacza to 
obowiązku nadmiernej konsumpcji wina lub innych napojów 
alkoholowych, która prowadziłaby człowieka do 
zapomnienia o właściwym zachowaniu lub trzymaniu 
micwot. Wystarczy wypić trochę więcej niż zwykle pijemy i 
iść spać. Osoba śpiąca nie rozróżnia między przekleństwem 
a błogosławieństwem, i dlatego w ten właśnie sposób 
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można spełnić tę micwę. Jedynie ci, którzy pewni są na sto 
procent, że picie nie zakłóci ich poprawnego zachowania  i 
trzymania micwot mogą pić obficie. 

Obowiązkiem jest również wysłanie innej osobie prezentu 
składającego się, z co najmniej dwóch „porcji żywności”. 
Tylko to, co jest jadalne i możliwe do wypicia bez 
konieczności gotowania lub innych przygotowań uważane 
jest za „porcję żywności”. Można więc wysłać ugotowane 
mięso lub rybę, wypieki z mąki, owoce, słodycze, wino i inne 
napoje. Żałobnik zwolniony jest z tego obowiązku, niektórzy 
jednak utrzymują że micwa miszloach manot dotyczy także 
jego, z tym zastrzeżeniem, że żałobnik nie może wysyłać 
podarków które by były źródłem radości. Ogólnie lepiej jest 
dać więcej darów dla ubogich i potrzebujących ludzi niz 
prezentów dla przyjaciół i znajomych. Micwa miszloach 
manot powinna być wypełniona w dzień, podobnie jak 
micwa matanot laewjonim (dary dla biednych). Obie te 
micwy mają na celu przywołanie braterskiej miłości jaką 
obudzili wśród Żydów Estera i Mordechaj. Jeśli panować 
będzie wśród Żydów wewnętrzna jedność, nawet winowajcy 
wsród nas staną się sprawiedliwi. 

Micwa matanot laewjonim (dary dla biednych) zobowiązuje 
nas do podarowania co najmniej dwóch podarunków dla 
dwóch ludzi (jeden podarunek dla każdego z nich). 
Obowiązek ten zostanie spełniony poprzez jeden rodzaj 
prezentu, czy będą to pieniądze, jedzenie, picie czy nawet 
ubrania. Należy próbować uczynić nasz podarunek 
znaczącym. 

Dobrze jest wręczyć biednym dary po przeczytaniu Megili. 
Ktoś, kto co miesiąc odkłada dziesięć procent swego 
dochodu na cedakę, daje w Purim dary nie wliczone w te 
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dziesięć procent. Jeśli jednak chcemy przeznaczyć pewną 
część sumy z własnych funduszy i dodać do tego pieniądze 
z odłożonej cedaki, możemy to zrobić. Pieniądze odłożone 
na dary dla biednych nie moga zmienić swego 
przeznaczenie i być przekazane np. dla fundacji 
dobroczynnej. 

Przekazanie darów dla biednych w Purim nie zwalnia nas 
od ogólnego obowiązku dawania cedaki, jaki nakłada na 
nas Tora. Nawet biedna osoba zobowiązana jest do 
wypełnienia micwy cedaki – przynajmniej raz w roku – obok 
micwy darów dla biednych w Purim. 

Dary dla biednych należy przekazać w odpowiednim czasie, 
tak by biedna osoba mogła z nich zrobić użytek właśnie w 
Purim, na purimowe posiłki. Nie powinny być przekazane za 
wcześnie, aby osoba, której dajemy, skorzystała z nich 
przed Purim; w ten sposób dająca osoba nie spełniła swego 
przykazania. 
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 ברכות לפני קריאת מגילה
א ֲאֶ ר ִקְדָ נו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ִמְקרָ  ְיָי ֱאלֵֹהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָברוְך ַאָתה 

. ְמִגָכה
ַבְזַמן  ֶ ָעָשה ִנִמים ַלֲאבֹוֵתינו ַבָטִמים ָהֵהם ְיָי ֱאלֵֹהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָברוְך ַאָתה 

.  ַהֶזה
. ֶ ֶהֱחָינו ְוִקְטָמנו ְוִהִגיָענו ַלְזַמן ַהֶזה ֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָברוְך ַאָתה ְיָי ֱאלֹ

 
אסתר פרק א 

ֶ ַבע --ךו -דו ְוַעדַהלֵֹלְך ֵמהֹ, הוא ֲאַחְ ֵורֹו :  ִביֵמי ֲאַחְ ֵורֹו , א ַוְיִהי
ַעל ִךֵמא , ְךֶ ֶבת ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו --ָהֵהם, ב ַבָטִמים.  ְמִדיָנה, ְוֶעְשִרים וֵמָאה

 ָשָריו-ְלָכל, ָעָשה ִמְ ֶתה, ְלָמְלכֹו, ג ִבְ ַנת ָ לֹו .  ְב וַ ן ַהִביָרה, ֲאֶ ר, ַמְלכותֹו
-ֶאת, ד ְבַהְראֹתֹו.  ְלָפָניו--ַהַןְרְתִמים ְוָשֵרי ַהְלִדינֹות, ַרס וָמַדיֵחיל ןָ :  ַוֲעָבָדיו

ְ מֹוִנים וְמַאת , ָיִמים ַרִבים; ִתְפֶאֶרת ְגדוָכתֹו, ְיָקר-ְוֶאת, עֶֹ ר ְךבֹוד ַמְלכותֹו
ִםְמְצִאים ְב וַ ן ָהָעם הַ -ָעָשה ַהֶלֶלְך ְלָכל, ה וִבְמלֹואת ַהָטִמים ָהֵאֶכה.  יֹום

ו .  ִגַםת ִביַתן ַהֶלֶלְך , ַבֲחַצר:  ִ ְבַעת ָיִמים--ָקָטן ִמְ ֶתה-ַהִביָרה ְלִמָגדֹול ְוַעד
; ְוַעלוֵדי ֵ  , ְגִליֵלי ֶכֶסף-ַעל, בוץ ְוַאְרָגָמן-ָאחוז ְבַחְבֵלי, חור ַךְרַןס וְתֵכֶלת
, ז ְוַהְ קֹות ִבְכֵלי ָזָהב.  ְוַדר ְוסָֹחֶרת--ָוֵ  -ִרְצַפת ַבַהט ַעל, ִמחֹות ָזָהב ָוֶכֶסף

:  ֵאין אֵֹנס, ח ְוַהְשִתָטה ַכָדת.  ְךַיד ַהֶלֶלְך , ְוֵיין ַמְלכות ָרב; ְוֵכִלים ִמֵךִלים  ֹוִנים
 {ס}.  ָוִאי -ִךְרצֹון ִאי , ַלֲעשֹות--ַרב ֵביתֹו-ַעל ָךל, ֵכן ִיַמד ַהֶלֶלְך -ִךי

ַלֶלֶלְך , ֲאֶ ר, ַהַלְלכות, ֵבית--ָעְשָתה ִמְ ֵתה ָנִ ים, ט ַגם ַוְ ִתי ַהַלְלָךה
ָאַמר ִלְמהוָמן ִבְזָתא --ַבָטִין, ַהֶלֶלְך -ְךטֹוב ֵלב, ַהְשִביִעי, י ַבטֹום.  ֲאַחְ ֵורֹו 

ְןֵני -ַהְמָ ְרִתים ֶאת, ִ ְבַעת ַהָמִריִסים, ְרַךסֵזַתר ְוכַ , ַחְרבֹוָנא ִבְגָתא ַוֲאַבְגָתא
: ַמְלכותְבֶכֶתר --ִלְפֵני ַהֶלֶלְך , ַוְ ִתי ַהַלְלָךה-יא ְלָהִביא ֶאת.  ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו 

ָךה יב ַוְתָמֵאן ַהַללְ . טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא-ִךי, הָיְפיָ -ְלַהְראֹות ָהַעִלים ְוַהָשִרים ֶאת
ַוֲחָמתֹו , ַוִטְקצֹף ַהֶלֶלְך ְמאֹד; ְבַיד ַהָמִריִסים, ֲאֶ ר, ָלבֹוא ִבְדַבר ַהֶלֶלְך , ַוְ ִתי

 {ס}.  ָבֲעָרה בֹו

יְֹדֵעי -ָךל, ֵניִלפְ , ְדַבר ַהֶלֶלְך , ֵכן-ִךי:  ַלֲחָכִמים יְֹדֵעי ָהִעִתים, יג ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך 
, ֶמֶרס ַמְרְסָנא, ַךְרְ ָנא ֵ ָתר ַאְדָמָתא ַתְרִ י , רֹב ֵאָליויד ְוַהסָ  .ָדת ָוִדין
טו .  ַבַלְלכות, ַהטְֹ ִבים ִרא ָֹנה, רֵֹאי ְןֵני ַהֶלֶלְך , ִ ְבַעת ָשֵרי ָןַרס וָמַדי--ְממוָכן
ַמֲאַמר ַהֶלֶלְך -ֶאת, ָעְשָתה-ַעל ֲאֶ ר לֹא--ַוְ ִתי, ַבַלְלָךה, ַכֲעשֹות-ַמה, ְךָדת

 {ס}.  ַהָמִריִסים, ְבַיד, ֲאַחְ ֵורֹו 

ָעְוָתה , ַהֶלֶלְך ְלַבדֹו-לֹא ַעל, ִלְפֵני ַהֶלֶלְך ְוַהָשִרים, (ְממוָכן)טז ַוטֹאֶמר מומכן 
ת ַהֶלֶלְך ְמִדינֹו-ְבָכל, ֲאֶ ר, ָהַעִלים-ָךל-ְוַעל, ַהָשִרים-ָךל-ִךי ַעל:  ַוְ ִתי ַהַלְלָךה
:  ְלַהְבזֹות ַבְעֵליֶהן ְבֵעיֵניֶהן, ַהָםִ ים-ָךל-ַהַלְלָךה ַעל-ֵיֵצא ְדַבר-יז ִךי.  ֲאַחְ ֵורֹו 
.  ָבָאה-ְולֹא--ַוְ ִתי ַהַלְלָךה ְלָפָניו-ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו  ָאַמר ְלָהִביא ֶאת, ְבָאְמָרם
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, ְלכֹל, ְדַבר ַהַלְלָךה-ֲאֶ ר ָ ְמעו ֶאת, וָמַדי-רֹות ָןַרסיח ְוַהטֹום ַהֶזה תֹאַמְרָנה ָש 
ַמְלכות -ֵיֵצא ְדַבר, ַהֶלֶלְך טֹוב-ַעל-יט ִאם. ִבָזיֹון ָוָקֶצף, וְכַדי; ָשֵרי ַהֶלֶלְך 

ִלְפֵני , ַוְ ִתיָתבֹוא -ֲאֶ ר לֹא:  ְולֹא ַיֲעבֹור, וָמַדי-ְוִיָךֵתב ְבָדֵתי ָפַרס, ִמְכָפָניו
כ ְוִנְ ַמע .  ִלְרעוָתה ַהחֹוָבה ִמֶלָםה, וַמְלכוָתה ִיֵתן ַהֶלֶלְך , ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו 
ִיְתנו ְיָקר , ַהָםִ ים-ְוָכל; ִךי ַרָבה ִהיא, ַמְלכותֹו-ַיֲעֶשה ְבָכל-ִןְתָגם ַהֶלֶלְך ֲאֶ ר

ַוַטַעש ; ְוַהָשִרים, ְבֵעיֵני ַהֶלֶלְך , ַהָדָבר, כא ַוִטיַטב.  ָקָטן-ְוַעד, ְלִמָגדֹול--ְלַבְעֵליֶהן
ְמִדיָנה -ֶאל--ְמִדינֹות ַהֶלֶלְך -ָךל-ֶאל, כב ַוִטְ ַלח ְסָפִרים.  ִךְדַבר ְממוָכן, ַהֶלֶלְך 

וְמַדֵבר , שֵֹרר ְבֵביתֹו ִאי -ִלְהיֹות ָךל:  ַעם ָוָעם ִךְל ֹונֹו-ְוֶאל, וְמִדיָנה ִךְכָתָבה
 {ס}.  ִךְל ֹון ַעלֹו

 אסתר פרק ב

ַוְ ִתי ְוֵאת -ָזַכר ֶאת--ֲחַמת ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו , ְך ְֹך , ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה, א ַאַחר
ְיַבְק ו :  ְמָ ְרָתיו, ַהֶלֶלְך -ַוטֹאְמרו ַנֲעֵריב .  ִנְגַזר ָעֶליהָ -ְוֵאת ֲאֶ ר, ָעָשָתה-ֲאֶ ר

ְמִדינֹות -ְבָכל, ג ְוַיְפֵקד ַהֶלֶלְך ְןִקיִדים.  טֹובֹות ַמְרֶאה, ַלֶלֶלְך ְנָערֹות ְבתולֹות
ֵבית - וַ ן ַהִביָרה ֶאל-ְבתוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל-ַנֲעָרה-ָךל-ְוִיְקְבצו ֶאת, ַמְלכותֹו

, ד ְוַהַםֲעָרה.  ַתְמֺרֵקיֶהן, ְוָנתֹון; ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶלֶלְך  ֵֹמר ַהָםִ ים-ֶאל, ָםִ יםהַ 
ַוַטַעש , ַוִטיַטב ַהָדָבר ְבֵעיֵני ַהֶלֶלְך ; ַתַחת ַוְ ִתי, ִתְמלְֹך --ֲאֶ ר ִתיַטב ְבֵעיֵני ַהֶלֶלְך 

 {ס}.  ֵךן

--ִקי -ִ ְמִעי ֶבן-ֶבן ָיִאיר ֶבן, וְ מֹו ָמְרֳדַכי;  וַ ן ַהִביָרהָהָיה ְב , ה ִאי  ְיהוִדי
-ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך , ַהגָֹלה ֲאֶ ר ָהְגְלָתה-ִעם, ִמירוָ ַלִים, ו ֲאֶ ר ָהְגָלה.  ִאי  ְיִמיִני

ִהיא ֶאְסֵתר , ֲהַדָמה-ֶאתז ַוְיִהי אֵֹמן .  ְנבוַכְדֶנַנר ֶמֶלְך ָבֶבל, ֲאֶ ר ֶהְגָלה--ְיהוָדה
וְבמֹות , ְוטֹוַבת ַמְרֶאה, תַֹאר-ְוַהַםֲעָרה ְיַפת; ָאב ָוֵאם, ִךי ֵאין ָלה--דֹדֹו-ַבת

, ַהֶלֶלְך ְוָדתֹו-ְבִהָשַמע ְדַבר, ח ַוְיִהי.  ְלָקָחה ָמְרֳדַכי לֹו ְלַבת, ָאִביָה ְוִאָלה
ֵבית -ַוִתָכַקח ֶאְסֵתר ֶאל; ַיד ֵהָגי-ֶאל,  וַ ן ַהִביָרה-וְבִהָסֵבץ ְנָערֹות ַרבֹות ֶאל

, ַוִתָשא ֶחֶסד ְלָפָניו, ט ַוִתיַטב ַהַםֲעָרה ְבֵעיָניו.  ַיד ֵהַגי  ֵֹמר ַהָםִ ים-ֶאל, ַהֶלֶלְך 
-ְרֺאיֹות ָלֶתתְוֵאת ֶ ַבע ַהְםָערֹות הָ , ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלה-ַתְמרוֶקיָה ְוֶאת-ַוְיַבֵהל ֶאת

ִהִגיָדה -י לֹא.  ֵבית ַהָםִ ים, ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב-ַוְיַ ֶםָה ְוֶאת; ָלה ִמֵבית ַהֶלֶלְך 
יא .  ַתִגיד-ֲאֶ ר לֹא, ִךי ָמְרֳדַכי ִצָוה ָעֶליהָ :  מֹוַלְדָתה-ַעָלה ְוֶאת-ֶאת, ֶאְסֵתר
ְ לֹום -ָלַדַעת ֶאת:  ַהָםִ ים-ִלְפֵני ֲחַצר ֵבית, ָמְרֳדַכי ִמְתַהֵכְך --יֹום ָויֹום-וְבָכל
ַהֶלֶלְך -יב וְבַהִגיַע תֹר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל.  ֵטָעֶשה ָבה-וַמה, ֶאְסֵתר

ְיֵמי , ִךי ֵךן ִיְמְלאו--ִמֵסץ ֱהיֹות ָלה ְךָדת ַהָםִ ים ְ ֵנים ָעָשר חֶֹד , ֲאַחְ ֵורֹו 
וְבַתְמרוֵקי , ְוִ ָשה ֳחָדִ ים ַבְבָשִמים, ְבֶ ֶמן ַהלֹר, ִ ָשה ֳחָדִ ים:  ֵקיֶהןְמרו

ָלבֹוא , ֲאֶ ר תֹאַמר ִיָםֵתן ָלה-ֵאת ָךל--ַהֶלֶלְך -ַהַםֲעָרה ָבָאה ֶאל, יג וָבֶזה.  ַהָםִ ים
וַבבֶֹקר ִהיא ָ ָבה , ָבֶעֶרב ִהיא ָבָאה יד.  ֵבית ַהֶלֶלְך -ַעד, ִמֵבית ַהָםִ ים, ִעָלה
ָתבֹוא -לֹא:   ֵֹמר ַהִןיַלְגִ ים, ַיד ַ ַעְ ַגז ְסִריס ַהֶלֶלְך -ֶאל, ֵבית ַהָםִ ים ֵ ִני-ֶאל

ֶאְסֵתר -טו וְבַהִגיַע תֹר.  ָחֵפץ ָבה ַהֶלֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבֵ ם-ִךי ִאם, ַהֶלֶלְך -עֹוד ֶאל
--לֹא ִבְקָ ה ָדָבר, ַהֶלֶלְך -לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל-ִביַחִיל דֹד ָמְרֳדַכי ֲאֶ ר ָלַקחאֲ -ַבת
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ַוְתִהי ֶאְסֵתר נֵֹשאת ;  ֵֹמר ַהָםִ ים, ַהֶלֶלְך -ֲאֶ ר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס-ִךי ִאם ֶאת
ֵבית -ֶאל, ֲאַחְ ֵורֹו ַהֶלֶלְך -טז ַוִתָכַקח ֶאְסֵתר ֶאל.  רֶֹאיהָ -ְבֵעיֵני ָךל, ֵחן

יז ַוֶטֱאַהב .  ְלַמְלכותֹו, ֶ ַבע-ִבְ ַנת--חֶֹד  ֵטֵבת-הוא, ַבחֶֹד  ָהֲעִשיִרי, ַמְלכותֹו
ַוָטֶשם ; ַהְבתולֹות-ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָךל-ַוִתָשא, ַהָםִ ים-ֶאְסֵתר ִמָךל-ַהֶלֶלְך ֶאת

-ְלָכל, יח ַוַטַעש ַהֶלֶלְך ִמְ ֶתה ָגדֹול.  ַוַטְמִליֶכָה ַתַחת ַוְ ִתי, הַמְלכות ְברֹאָ  -ֶךֶתר
ַוִטֵתן ַמְשֵאת ְךַיד , ַוֲהָנָחה ַלְלִדינֹות ָעָשה; ִמְ ֵתה ֶאְסֵתר, ֵאת--ָשָריו ַוֲעָבָדיו

כ ֵאין .  ַהֶלֶלְך -ב ְבַ ַעריֵֹ  , וָמְרֳדַכי; ֵ ִנית, יט וְבִהָסֵבץ ְבתולֹות.  ַהֶלֶלְך 
ַמֲאַמר -ְוֶאת; ָמְרֳדָכי, ַךֲאֶ ר ִצָוה ָעֶליהָ , ַעָלה-ַמֶגֶדת מֹוַלְדָתה ְוֶאת, ֶאְסֵתר

 {ס}.  ַךֲאֶ ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאתֹו, ָמְרֳדַכי ֶאְסֵתר עָֹשה

ָסִריֵסי -ָקַצף ִבְגָתן ָוֶתֶר  ְ ֵני; ַהֶלֶלְך -וָמְרֳדַכי יֹוֵ ב ְבַ ַער, כא ַבָטִמים ָהֵהם
ע ַהָדָבר כב ַוִטָודַ .  ַבֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹ , ַוְיַבְק ו ִלְ לַֹח ָיד, ִמשְֹמֵרי ַהַמף, ַהֶלֶלְך 

 כג ַוְיֺבַס .  ְבֵ ם ָמְרֳדָכי, ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר ַלֶלֶלְך ; ַוַטֵגד ְלֶאְסֵתר ַהַלְלָךה, ְלָמְרֳדַכי
.  ִלְפֵני ַהֶלֶלְך --ְבֵסֶפר ִדְבֵרי ַהָטִמים, ַוִטָךֵתב; ֵעץ-ַוִטָתלו ְ ֵניֶהם ַעל, ַהָדָבר ַוִטָלֵצא

 {ס}

 אסתר פרק ג

--ַהְלָדָתא ָהֲאָגִגי-ָהָמן ֶבן-ִגַדל ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו  ֶאת, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה א
ַעְבֵדי ַהֶלֶלְך -ב ְוָכל.  ַהָשִרים ֲאֶ ר ִאתֹו-ָךל, ֵמַעל, ִךְסאֹו-ֶאת, ַוָטֶשם; ַוְיַנְשֵאהו

-וָמְרֳדַכי; לֹו ַהֶלֶלְך -ִצָוה, ֵכן-ִךי--ִוים ְלָהָמןךְֹרִעים וִמְ ַתחֲ , ְבַ ַער ַהֶלֶלְך -ֲאֶ ר
--ְבַ ַער ַהֶלֶלְך -ֲאֶ ר, ג ַוטֹאְמרו ַעְבֵדי ַהֶלֶלְך .  ְולֹא ִיְ ַתֲחֶוה, לֹא ִיְכַרע-

ֵאָליו ( ְךָאְמָרם)באמרם , ד ַוְיִהי.  ֵאת ִמְצַות ַהֶלֶלְך , ַמדוַע ַאָתה עֹוֵבר:  ְלָמְרֳדָכי
-ִךי--ִלְראֹות ֲהַיַעְמדו ִדְבֵרי ָמְרֳדַכי, ַוַטִגידו ְלָהָמן; ֲאֵליֶהם, ְולֹא ָ ַמע, יֹום ָויֹום
ךֵֹרַע וִמְ ַתֲחֶוה , ֵאין ָמְרֳדַכי-ִךי--ה ַוַטְרא ָהָמן.  הוא ְיהוִדי-ֲאֶ ר, ִהִגיד ָלֶהם

, ִהִגידו לֹו-ִךי--ִלְ לַֹח ָיד ְבָמְרֳדַכי ְלַבדֹו, יָניוו ַוִטֶבז ְבעֵ .  ֵחָמה, ַוִטָלֵלא ָהָמן; לֹו
ַמְלכות -ַהְטהוִדים ֲאֶ ר ְבָכל-ָךל-ְלַהְ ִמיד ֶאת, ַוְיַבֵס  ָהָמן; ַעם ָמְרֳדָכי-ֶאת

 ִבְ ַנת ְ ֵתים, חֶֹד  ִניָסן-הוא, ז ַבחֶֹד  ָהִרא ֹון.  ַעם ָמְרֳדָכי--ֲאַחְ ֵורֹו 
 ִמטֹום ְליֹום וֵמחֶֹד , ִהִןיל ןור הוא ַהגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן:  ַלֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו , ֶעְשֵרה

 {ס}.  חֶֹד  ֲאָדר-הוא--ָעָשר-ְלחֶֹד  ְ ֵנים

 ,ֶאָחד ְמֺפָזר וְמפָֹרד ֵבין ָהַעִלים-ֶיְ נֹו ַעם--ַלֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו , ח ַוטֹאֶמר ָהָמן
, ָדֵתי ַהֶלֶלְך ֵאיָנם עִֹשים-ְוֶאת, ָעם-ְוָדֵתיֶהם  ֹנֹות ִמָךל; ְבכֹל ְמִדינֹות ַמְלכוֶתךָ 

ַוֲעֶשֶרת ; ִיָךֵתב ְלַאְבָדם, ַהֶלֶלְך טֹוב-ַעל-ט ִאם.  ְלַהִםיָחם,  ֶֹוה-ְוַלֶלֶלְך ֵאין
י .  ִגְנֵזי ַהֶלֶלְך -ֶאל, ְלָהִביא, אָכהְיֵדי עֵֹשי ַהְללָ -ֶאְ קֹול ַעל, ֶךֶסף-ֲאָלִפים ִךַךר

צֵֹרר --ַהְלָדָתא ָהֲאָגִגי-ְלָהָמן ֶבן, ַוִטְתָנה; ֵמַעל ָידֹו, ַטַבְעתֹו-ַוָטַסר ַהֶלֶלְך ֶאת
ַלֲעשֹות בֹו ַךחֹוב , ְוָהָעם; ַהֶךֶסף ָנתון ָלְך , יא ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ְלָהָמן.  ַהְטהוִדים

ַוִטָךֵתב , ִבְ לֹוָ ה ָעָשר יֹום בֹו, יב ַוִטָסְראו סְֹפֵרי ַהֶלֶלְך ַבחֶֹד  ָהִרא ֹון.  ֶניךָ ְבֵעי
ְמִדיָנה -ַהַןחֹות ֲאֶ ר ַעל-ַהֶלֶלְך ְוֶאל-ִצָוה ָהָמן ֶאל ֲאַחְ ַדְרְןֵני-ֲאֶ ר-ְךָכל
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ְבֵ ם :  ָנה ִךְכָתָבה ְוַעם ָוָעם ִךְל ֹונֹוְמִדיָנה וְמִדי, ָשֵרי ַעם ָוָעם-וְמִדיָנה ְוֶאל
, םיג ְוִנְ לֹוַח ְסָפִרים ְבַיד ָהָרִצי.  ְוֶנְחָתם ְבַטַבַעת ַהֶלֶלְך , ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹ  ִנְכָתב

ָזֵקן -ַעדַהְטהוִדים ִמַםַער וְ -ָךל-ְלַהְ ִמיד ַלֲהרֹג וְלַאֵבד ֶאת--ְמִדינֹות ַהֶלֶלְך -ָךל-ֶאל
; חֶֹד  ֲאָדר-ָעָשר הוא-ִבְ לֹוָ ה ָעָשר ְלחֶֹד  ְ ֵנים, ַטף ְוָנִ ים ְביֹום ֶאָחד

-ְלָכל, ָגלוי, ְמִדיָנה וְמִדיָנה-ְלִהָםֵתן ָדת ְבָכל, יד ַןְתֶ ֶגן ַהְךָתב.  ָלבֹוז, וְ ָלָלם
, ִבְדַבר ַהֶלֶלְך , ו ָהָרִצים ָיְצאו ְדחוִפיםט.  ַלטֹום ַהֶזה, ִלְהיֹות ֲעִתִדים--ָהַעִלים

.  ְוָהִעיר  וָ ן ָנבֹוָכה, ְוַהֶלֶלְך ְוָהָמן ָיְ בו ִלְ תֹות; ְב וַ ן ַהִביָרה, ְוַהָדת ִנְתָנה
 {ס}

 אסתר פרק ד

ַוִטְלַב  ַשק , ְבָגָדיו-ַוִטְקַרע ָמְרֳדַכי ֶאת, ַנֲעָשהֲאֶ ר -ָךל-ָיַדע ֶאת, א וָמְרֳדַכי
-ַעד ִלְפֵני ַ ַער, ב ַוָטבֹוא.  ַוִטְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה וָמָרה, ַוֵטֵצא ְבתֹוְך ָהִעיר; ָוֵאֶפר
, ה וְמִדיָנהְמִדינָ -ג וְבָכל.  ִבְלבו  ָשק, ַ ַער ַהֶלֶלְך -ִךי ֵאין ָלבֹוא ֶאל:  ַהֶלֶלְך 

; ְוצֹום וְבִכי וִמְסֵןד, ֵאֶבל ָגדֹול ַלְטהוִדים--ַהֶלֶלְך ְוָדתֹו ַמִגיעַ -ְמקֹום ֲאֶ ר ְדַבר
ַוַטִגידו , ַנֲערֹות ֶאְסֵתר ְוָסִריֶסיהָ ( ַוָתבֹואָנה)ד ותבואינה .  ֺיַנע ָלַרִבים, ַשק ָוֵאֶפר

וְלָהִסיר , ָמְרֳדַכי-ַוִתְ ַלח ְבָגִדים ְלַהְלִבי  ֶאת; ְמאֹד, ַוִתְתַחְלַחל ַהַלְלָךה, ָלה
 ֲאֶ ר ֶהֱעִמיד, ה ַוִתְקָרא ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך ִמָמִריֵסי ַהֶלֶלְך .  ְולֹא ִקֵבל--ַשסֹו ֵמָעָליו

-ֶאל, ֵצא ֲהָתְך ו ַוטֵ .  ֶזה-ַמה-ְוַעל, ֶזה-ָלַדַעת ַמה--ָמְרֳדָכי-ַעל, ַוְתַצֵוהו, ְלָפֶניהָ 
-ֵאת ָךל, לֹו ָמְרֳדַכי-ז ַוַטֶגד.  ַהֶלֶלְך -ֲאֶ ר ִלְפֵני ַ ַער, ְרחֹוב ָהִעיר-ֶאל--ָמְרֳדָכי

ִגְנֵזי ַהֶלֶלְך -ֲאֶ ר ָאַמר ָהָמן ִלְ קֹול ַעל, ְוֵאת ָןָרַ ת ַהֶךֶסף; ֲאֶ ר ָקָרהו
ִנַתן ְב וָ ן -ַהָדת ֲאֶ ר-ַןְתֶ ֶגן ְךָתב-תח ְואֶ .  ְלַאְבָדם(--ַבְטהוִדים)ביהודיים 
-ָלבֹוא ֶאל, וְלַצוֹות ָעֶליהָ ; וְלַהִגיד ָלה, ֶאְסֵתר-ְלַהְראֹות ֶאת--ָנַתן לֹו, ְלַהְ ִמיָדם

, ְסֵתרַוַטֵגד ְלאֶ ; ֲהָתְך , ט ַוָטבֹוא.  ַעָלה-ַעל--לֹו וְלַבֵס  ִמְכָפָניו-ַהֶלֶלְך ְלִהְתַחֶםן
ַעְבֵדי -יא ָךל.  ָמְרֳדָכי-ַוְתַצֵוהו ֶאל, י ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר ַלֲהָתְך .  ֵאת ִדְבֵרי ָמְרֳדָכי

ַהֶלֶלְך -ֶאל-ִאי  ְוִאָשה ֲאֶ ר ָיבֹוא-ֲאֶ ר ָךל, ְמִדינֹות ַהֶלֶלְך יְֹדִעים-ַהֶלֶלְך ְוַעם
לֹו -ְלַבד ֵמֲאֶ ר יֹוִ יט, ֵרא ַאַחת ָדתֹו ְלָהִמיתִיסָ -ֶהָחֵצר ַהְןִניִמית ֲאֶ ר לֹא-ֶאל

, ֶזה--ַהֶלֶלְך -לֹא ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל, ַוֲאִני; ְוָחָיה, ַ ְרִביט ַהָזָהב-ַהֶלֶלְך ֶאת
 ְלָהִ יב, יג ַוטֹאֶמר ָמְרֳדַכי.  ֵאת ִדְבֵרי ֶאְסֵתר, יב ַוַטִגידו ְלָמְרֳדָכי.  ְ לֹוִ ים יֹום

-יד ִךי ִאם.  ַהְטהוִדים-ַהֶלֶלְך ִמָךל-ְלִהָלֵלט ֵבית, ְתַדִלי ְבַנְפֵ ְך -ַאל:  ֶאְסֵתר-ֶאל
ְוַאְת , ֶרַוח ְוַהָנָלה ַיֲעמֹוד ַלְטהוִדים ִמָלקֹום ַאֵחר--ָבֵעת ַהזֹאת, ַהֲחֵר  ַתֲחִריִ י

טו ַותֹאֶמר .  ִהַגַעְת ַלַלְלכות, ת ָךזֹאתְלעֵ -ִאם--וִמי יֹוֵדעַ ; ָאִביְך תֹאֵבדו-וֵבית
, ןַהְטהוִדים ַהִםְמְצִאים ְב וָ  -ָךל-טז ֵלְך ְךנֹוס ֶאת.  ָמְרֳדָכי-ְלָהִ יב ֶאל, ֶאְסֵתר

, ֲאִני ְוַנֲערַֹתי-ַגם--ִתְ תו ְ לֶֹ ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום-תֹאְכלו ְוַאל-ְוצומו ָעַלי ְוַאל
יז .  ָאָבְדִתי, ְוַכֲאֶ ר ָאַבְדִתי, ַכָדת-ֲאֶ ר לֹא, ַהֶלֶלְך -וְבֵכן ָאבֹוא ֶאל; ָאצום ֵךן
 .ִצְוָתה ָעָליו ֶאְסֵתר-ְךכֹל ֲאֶ ר, ַוַטַעש; ָמְרֳדָכי, ַוַטֲעבֹר
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אסתר פרק ה 

ַהֶלֶלְך -ַוַתֲעמֹד ַבֲחַצר ֵבית, ַוִתְלַב  ֶאְסֵתר ַמְלכות, יא ַוְיִהי ַבטֹום ַהְשִליִ  
, ְבֵבית ַהַלְלכות, ִךֵמא ַמְלכותֹו-ְוַהֶלֶלְך יֹוֵ ב ַעל; נַֹכח ֵבית ַהֶלֶלְך , ַהְןִניִמית

--ֶדת ֶבָחֵצרעֹמֶ , ֶאְסֵתר ַהַלְלָךה-ב ַוְיִהי ִכְראֹות ַהֶלֶלְך ֶאת.  ֶןַתח ַהָבִית, נַֹכח
ַוִתְקַרב , ַ ְרִביט ַהָזָהב ֲאֶ ר ְבָידֹו-ֶאת, ַוטֹוֶ ט ַהֶלֶלְך ְלֶאְסֵתר; ְבֵעיָניו, ָנְשָאה ֵחן
; ָכְך ֶאְסֵתר ַהַלְלָךה-ַמה, ג ַוטֹאֶמר ָלה ַהֶלֶלְך .  ַוִתַגע ְברֹא  ַהַשְרִביט, ֶאְסֵתר
ַהֶלֶלְך -ַעל-ִאם, ד ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר.  ְוִיָםֵתן ָלְך , י ַהַלְלכותֲחִצ -ַבָסָ ֵתְך ַעד-וַמה
--ה ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך .  ָעִשיִתי לֹו-ַהִלְ ֶתה ֲאֶ ר-ֶאל, ָיבֹוא ַהֶלֶלְך ְוָהָמן ַהטֹום--טֹוב

ַהִלְ ֶתה -לאֶ , ַוָטבֹא ַהֶלֶלְך ְוָהָמן; ְדַבר ֶאְסֵתר-ַלֲעשֹות ֶאת, ָהָמן-ַמֲהרו ֶאת
ן ְשֵאָלֵתְך ְוִיָםתֵ -ַמה, ו ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ְלֶאְסֵתר ְבִמְ ֵתה ַהַטִין.  ָעְשָתה ֶאְסֵתר-ֲאֶ ר
, ְ ֵאָלִתי:  ַותֹאַמר, ז ַוַתַען ֶאְסֵתר.  ְוֵתָעש, ֲחִצי ַהַלְלכות-ַבָסָ ֵתְך ַעד-וַמה; ָלְך 

-ָלֵתת ֶאת, ַהֶלֶלְך טֹוב-ַעל-ְוִאם, ָצאִתי ֵחן ְבֵעיֵני ַהֶלֶלְך מָ -ח ִאם.  וַבָסָ ִתי
ה ַהִלְ ֶתה ֲאֶ ר ֶאֱעֶש -ֶאל, ָיבֹוא ַהֶלֶלְך ְוָהָמן--ַבָסָ ִתי-ְוַלֲעשֹות ֶאת, ְ ֵאָלִתי
; ְוטֹוב ֵלב ָשֵמחַ , ט ַוֵטֵצא ָהָמן ַבטֹום ַההוא.  ִךְדַבר ַהֶלֶלְך , וָמָחר ֶאֱעֶשה, ָלֶהם

ַוִטָלֵלא ָהָמן --ָזע ִמֶלםו-ָקם ְולֹא-ְולֹא, ָמְרֳדַכי ְבַ ַער ַהֶלֶלְך -ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת
, אֲֹהָביו-ַוִטְ ַלח ַוָטֵבא ֶאת; ֵביתֹו-ַוָטבֹוא ֶאל, י ַוִטְתַאַןק ָהָמן.  ֵחָמה, ָמְרֳדַכי-ַעל
-ְוֵאת ָךל; ְורֹב ָבָניו, ְךבֹוד ָעְ רֹו-ר ָלֶהם ָהָמן ֶאתיא ַוְיַסןֵ .  ֶזֶר  ִאְ תֹו-ְוֶאת

--ָהָמן, יב ַוטֹאֶמר.  ַהָשִרים ְוַעְבֵדי ַהֶלֶלְך -ַעל, ֲאֶ ר ִגְדלֹו ַהֶלֶלְך ְוֵאת ֲאֶ ר ִנְשאֹו
-ִךי ִאם, ָעָשָתה-ַהִלְ ֶתה ֲאֶ ר-ַהֶלֶלְך ֶאל-ֵהִביָאה ֶאְסֵתר ַהַלְלָךה ִעם-ַאף לֹא
-ְבָכל:  ֵאיֶנםו  ֶֹוה ִלי, ֶזה-יג ְוָכל.  ַהֶלֶלְך -ִעם, ָלה-ְלָמָחר ֲאִני ָקרוא-ְוַגם; אֹוִתי
יד ַותֹאֶמר לֹו .  ְבַ ַער ַהֶלֶלְך , יֹוֵ ב--ָמְרֳדַכי ַהְטהוִדי-ֲאֶ ר ֲאִני רֶֹאה ֶאת, ֵעת

ו וַבבֶֹקר ֱאמֹר ַלֶלֶלְך ְוִיְתל, ץ ָגבַֹה ֲחִמִשים ַאָלהעֵ -ַיֲעשו, אֲֹהָביו-ֶזֶר  ִאְ תֹו ְוָכל
, ַוִטיַטב ַהָדָבר ִלְפֵני ָהָמן; ַהִלְ ֶתה ָשֵמחַ -ַהֶלֶלְך ֶאל-ִעם-ובֹא, ָמְרֳדַכי ָעָליו-ֶאת

 {ס}.  ַוַטַעש ָהֵעץ

 
 אסתר פרק ו

ֵסֶפר ַהִזְכרֹנֹות ִדְבֵרי -ְלָהִביא ֶאת, ַוטֹאֶמר; ָנְדָדה ְ ַנת ַהֶלֶלְך , א ַבַכְיָלה ַההוא
-ֲאֶ ר ִהִגיד ָמְרֳדַכי ַעל, ב ַוִטָלֵצא ָכתוב.  ִלְפֵני ַהֶלֶלְך , ַוִטְהיו ִנְקָרִאים, ַהָטִמים

ַבֶלֶלְך , ֲאֶ ר ִבְק ו ִלְ לַֹח ָיד:  ַהַמף, שְֹמֵריִמ --ִבְגָתָנא ָוֶתֶר  ְ ֵני ָסִריֵסי ַהֶלֶלְך 
ַוטֹאְמרו ; ֶזה-ַעל, ַםֲעָשה ְיָקר וְגדוָכה ְלָמְרֳדַכי-ַמה--ג ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך .  ֲאַחְ ֵורֹו 
ְוָהָמן ; י ֶבָחֵצרִמ , ד ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך .  ָדָבר, ַנֲעָשה ִעלֹו-לֹא, ְמָ ְרָתיו, ַנֲעֵרי ַהֶלֶלְך 

ָהֵעץ -ָמְרֳדַכי ַעל-ִלְתלֹות ֶאת, ֵלאמֹר ַלֶלֶלְך , ַהֶלֶלְך ַהִחיצֹוָנה-ַלֲחַצר ֵבית, ָבא
ַוטֹאֶמר ; עֵֹמד ֶבָחֵצר, ִהֵםה ָהָמן--ֵאָליו, ה ַוטֹאְמרו ַנֲעֵרי ַהֶלֶלְך .  ֵהִכין לֹו-ֲאֶ ר
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ֶלֶלְך ַכֲעשֹות ָבִאי  ֲאֶ ר הַ -ַמה, ַוטֹאֶמר לֹו ַהֶלֶלְך , ָהָמן, ו ַוָטבֹוא.  ָיבֹוא, ַהֶלֶלְך 
ז .  יֹוֵתר ִמֶלִםי, ְלִמי ַיְחןֹץ ַהֶלֶלְך ַלֲעשֹות ְיָקר, ְבִלבֹו, ַוטֹאֶמר ָהָמן; ָחֵפץ ִביָקרֹו
או ְלבו  ח ָיִבי.  ֲאֶ ר ַהֶלֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹו, ִאי :  ַהֶלֶלְך -ֶאל, ַוטֹאֶמר ָהָמן

ַוֲאֶ ר ִנַתן ֶךֶתר , ֲאֶ ר ָרַכב ָעָליו ַהֶלֶלְך , ְוסוס; בֹו ַהֶלֶלְך -ֲאֶ ר ָלַב , ַמְלכות
, ִמיםִאי  ִמָשֵרי ַהֶלֶלְך ַהַןְרְת -ַיד-ַעל, ט ְוָנתֹון ַהְכבו  ְוַהמוס.  ְברֹא ֹו, ַמְלכות

ִבְרחֹוב , ַהמוס-ְוִהְרִךיֺבהו ַעל; ֶלֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹוֲאֶ ר הַ , ָהִאי -ְוִהְלִבי ו ֶאת
 י ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך .  ָךָכה ֵיָעֶשה ָלִאי  ֲאֶ ר ַהֶלֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹו, ְוָקְראו ְלָפָניו, ָהִעיר
ן ְלָמְרֳדַכי כֵ -ַוֲעֵשה, ַהמוס ַךֲאֶ ר ִדַבְרתָ -ַהְכבו  ְוֶאת-ַמֵהר ַקח ֶאת, ְלָהָמן
יא ַוִטַסח ָהָמן .  ִמךֹל ֲאֶ ר ִדַבְרתָ , ַתֵןל ָדָבר-ַאל:  ַהטֹוֵ ב ְבַ ַער ַהֶלֶלְך , ַהְטהוִדי

ַוִטְקָרא , ִבְרחֹוב ָהִעיר, ַוַטְרִךיֵבהו; ָמְרֳדָכי-ַוַטְלֵב  ֶאת, ַהמוס-ַהְכבו  ְוֶאת-ֶאת
ַ ַער -ֶאל, יב ַוָטָ ב ָמְרֳדַכי.  ה ָלִאי  ֲאֶ ר ַהֶלֶלְך ָחֵפץ ִביָקרֹוָךָכה ֵיָעֶש , ְלָפָניו
, ֹויג ַוְיַסֵןר ָהָמן ְלֶזֶר  ִאְ ת.  ָאֵבל ַוֲחפוי רֹא , ֵביתֹו-ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל; ַהֶלֶלְך 
ִאם ִמֶזַרע , ֶזֶר  ִאְ תֹוַוטֹאְמרו לֹו ֲחָכָמיו וְ ; ֲאֶ ר ָקָרהו-ָךל, ֵאת, אֲֹהָביו-וְלָכל

.  ְלָפָניו, ָנפֹול ִתןֹול-ִךי--תוַכל לֹו-ַהְטהוִדים ָמְרֳדַכי ֲאֶ ר ַהִחכֹוָת ִלְנןֹל ְלָפָניו לֹא
-ֶאל, ָהָמן-ַוַטְבִהלו ְלָהִביא ֶאת; ְוָסִריֵסי ַהֶלֶלְך ִהִגיעו, יד עֹוָדם ְמַדְבִרים ִעלֹו

 .ָעְשָתה ֶאְסֵתר-רַהִלְ ֶתה ֲאֶ  
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ם ב ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ְלֶאְסֵתר גַ .  ֶאְסֵתר ַהַלְלָךה-ִלְ תֹות ִעם, א ַוָטבֹא ַהֶלֶלְך ְוָהָמן
-וַמה; ְוִתָםֵתן ָלְך , הְשֵאָלֵתְך ֶאְסֵתר ַהַלְלךָ -ַמה--ְבִמְ ֵתה ַהַטִין, ַבטֹום ַהֵשִני
-ִאם--ַותֹאַמר, ג ַוַתַען ֶאְסֵתר ַהַלְלָךה.  ְוֵתָעש, ֲחִצי ַהַלְלכות-ַבָסָ ֵתְך ַעד

ְוַעִלי , ִלי ַנְפִ י ִבְ ֵאָלִתי-ִתָםֶתן:  ַהֶלֶלְך טֹוב-ַעל-ְוִאם, ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ַהֶלֶלְך 
ְוִאכו ַלֲעָבִדים ; ְלַהְ ִמיד ַלֲהרֹוג וְלַאֵבד, ִנְמַךְרנו ֲאִני ְוַעִליד ִךי .  ְבַבָסָ ִתי

 {ס}.  ְבֵנֶזק ַהֶלֶלְך , ִךי ֵאין ַהָנר  ֶֹוה--ֶהֱחַרְ ִתי, ְוִלְ ָפחֹות ִנְמַךְרנו

, ֶזה הוא-ֶזה ְוֵאי ִמי הוא:  ַוטֹאֶמר ְלֶאְסֵתר ַהַלְלָךה, ה ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו 
; ָהָמן ָהָרע ַהֶזה, ִאי  ַצר ְואֹוֵיב--ו ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר.  ְמָלאֹו ִלבֹו ַלֲעשֹות ֵךן-ֲאֶ ר

-ֶאל, ִמִלְ ֵתה ַהַטִין, ז ְוַהֶלֶלְך ָקם ַבֲחָמתֹו.  ִמִכְפֵני ַהֶלֶלְך ְוַהַלְלָךה, ְוָהָמן ִנְבַעת
ָכְלָתה -ִךי, ִךי ָרָאה--ַנְפ ֹו ֵמֶאְסֵתר ַהַלְלָךה-ְלַבֵס  ַעל, ָמן ָעַמדְוהָ ; ַהִביָתן, ִגַםת

, ֵבית ִמְ ֵתה ַהַטִין-ח ְוַהֶלֶלְך ָ ב ִמִגַםת ַהִביָתן ֶאל.  ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶלֶלְך 
-ֲהַגם ִלְכבֹו  ֶאת, ְך ַוטֹאֶמר ַהֶללֶ , ַהִלָחה ֲאֶ ר ֶאְסֵתר ָעֶליהָ -ְוָהָמן נֵֹפל ַעל

ט ַוטֹאֶמר ַחְרבֹוָנה .  ָחפו, וְפֵני ָהָמן, ָיָצא ִמִןי ַהֶלֶלְך , ַהָדָבר; ַהַלְלָךה ִעִלי ַבָבִית
ר ָעָשה ָהָמן ְלָמְרֳדַכי ֲאֶ  -ָהֵעץ ֲאֶ ר-ַגם ִהֵםה, ַהָמִריִסים ִלְפֵני ַהֶלֶלְך -ֶאָחד ִמן

, ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ; ֲחִמִשים ַאָלה, ָגבֹהַ --ֶלְך עֵֹמד ְבֵבית ָהָמןַהלֶ -טֹוב ַעל-ִדֶבר
, ַוֲחַמת ַהֶלֶלְך ; ֵהִכין ְלָמְרֳדָכי-ֲאֶ ר, ָהֵעץ-ַעל, ָהָמן-ֶאת, י ַוִטְתלו.  ְתֺלהו ָעָליו

 {ס}.  ָ ָכָכה
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צֵֹרר , ֵבית ָהָמן-ֶאת, ָנַתן ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו  ְלֶאְסֵתר ַהַלְלָךה, ַההואא ַבטֹום 
-ַמה הוא, ִהִגיָדה ֶאְסֵתר-ִךי--ָבא ִלְפֵני ַהֶלֶלְך , וָמְרֳדַכי; (ַהְטהוִדים)היהודיים 

ַוָתֶשם ; ְלָמְרֳדָכי, ְתָנהַוטִ , ֲאֶ ר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן, ַטַבְעתֹו-ב ַוָטַסר ַהֶלֶלְך ֶאת.  ָלה
 {ס}.  ֵבית ָהָמן-ַעל, ָמְרֳדַכי-ֶאְסֵתר ֶאת

, לֹו-ַוֵתְבְי ַוִתְתַחֶםן; ִלְפֵני ַרְגָליו, ַוִתןֹל, ַוְתַדֵבר ִלְפֵני ַהֶלֶלְך , ג ַותֹוֶסף ֶאְסֵתר
ד .  ַהְטהוִדים-ר ָחַ ב ַעלֲאֶ  , ְוֵאת ַמֲחַ ְבתֹו, ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי-ְלַהֲעִביר ֶאת

ה .  ַוַתֲעמֹד ִלְפֵני ַהֶלֶלְך , ַוָתָקם ֶאְסֵתר; ֵאת ַ ְרִבט ַהָזָהב, ַוטֹוֶ ט ַהֶלֶלְך ְלֶאְסֵתר
, ְוָכֵ ר ַהָדָבר ִלְפֵני ַהֶלֶלְך , ָמָצאִתי ֵחן ְלָפָניו-ַהֶלֶלְך טֹוב ְוִאם-ַעל-ַותֹאֶמר ִאם
ַהְלָדָתא -ַמֲחֶ ֶבת ָהָמן ֶבן, ַהְמָפִרים-ִיָךֵתב ְלָהִ יב ֶאת--ֵעיָניוְב , ְוטֹוָבה ֲאִני

ו ִךי ֵאיָכָכה .  ְמִדינֹות ַהֶלֶלְך -ֲאֶ ר ְבָכל, ַהְטהוִדים-ֲאֶ ר ָךַתב ְלַאֵבד ֶאת, ָהֲאָגִגי
ְבָאְבַדן , ל ְוָרִאיִתיְוֵאיָכָכה אוכַ ; ַעִלי-ִיְמָצא ֶאת-ֲאֶ ר, ָבָרָעה, ְוָרִאיִתי, אוַכל

 {ס}.  מֹוַלְדִתי

ָהָמן -ִהֵםה ֵבית:  וְלָמְרֳדַכי ַהְטהוִדי, ז ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹ  ְלֶאְסֵתר ַהַלְלָךה
(.  ַבְטהוִדים)ביהודיים , ָ ַלח ָידֹו-ַעל ֲאֶ ר--ָהֵעץ-ְואֹתֹו ָתלו ַעל, ָנַתִתי ְלֶאְסֵתר

ְבַטַבַעת , ְוִחְתמו, ְבֵ ם ַהֶלֶלְך , ַהְטהוִדים ַךחֹוב ְבֵעיֵניֶכם-ֶתם ִךְתבו ַעלח ְוַא
.  ֵאין ְלָהִ יב--ְוַנְחתֹום ְבַטַבַעת ַהֶלֶלְך , ַהֶלֶלְך -ִנְכָתב ְבֵ ם-ְכָתב ֲאֶ ר-ִךי:  ַהֶלֶלְך 

 ִבְ לֹוָ ה, חֶֹד  ִסיָון-חֶֹד  ַהְשִליִ י הואַהִהיא בַ -ַהֶלֶלְך ָבֵעת-ט ַוִטָסְראו סְֹפֵרי
-ַהְטהוִדים ְוֶאל ָהֲאַחְ ַדְרְןִנים-ִצָוה ָמְרֳדַכי ֶאל-ֲאֶ ר-ַוִטָךֵתב ְךָכל, ְוֶעְשִרים בֹו

, יָנהךו  ֶ ַבע ְוֶעְשִרים וֵמָאה ְמִד -ְוַהַןחֹות ְוָשֵרי ַהְלִדינֹות ֲאֶ ר ֵמהֹדו ְוַעד
י .  ְוִכְל ֹוָנם, ִךְכָתָבם--ַהְטהוִדים-ְוֶאל; ְמִדיָנה וְמִדיָנה ִךְכָתָבה ְוַעם ָוָעם ִךְל ֹנֹו

ַוִטְ ַלח ְסָפִרים ְבַיד ; ְבַטַבַעת ַהֶלֶלְך , ַוַטְחתֹם, ְבֵ ם ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹ , ַוִטְכתֹב
יא ֲאֶ ר ָנַתן .  ָהַרָלִכים, ְבֵני--ָהֲאַחְ ְתָרִנים, ֶכ ָהָרִצים ַבמוִסים רְֹכֵבי ָהרֶ 
ְלַהְ ִמיד --ַנְפָ ם-ְלִהָסֵהל ְוַלֲעמֹד ַעל, ָוִעיר-ִעיר-ַהֶלֶלְך ַלְטהוִדים ֲאֶ ר ְבָכל

, וְ ָלָלם; ַטף ְוָנִ ים, ֵחיל ַעם וְמִדיָנה ַהָנִרים אָֹתם-ָךל-ְוַלֲהרֹג וְלַאֵבד ֶאת
 ִבְ לֹוָ ה ָעָשר ְלחֶֹד --ְמִדינֹות ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו -ְבָכל, יב ְביֹום ֶאָחד.  ָלבֹוז
, ְמִדיָנה וְמִדיָנה-ְלִהָםֵתן ָדת ְבָכל, יג ַןְתֶ ֶגן ַהְךָתב.  חֶֹד  ֲאָדר-הוא, ָעָשר-ְ ֵנים
, ַלטֹום ַהֶזה( ֲעִתיִדים)עתודים ( הוִדיםַהטְ )ְוִלְהיֹות היהודיים ; ָהַעִלים-ְלָכל, ָגלוי

ָיְצאו ְמבָֹהִלים , ָהֲאַחְ ְתָרִנים, יד ָהָרִצים רְֹכֵבי ָהֶרֶכ .  ְלִהָםֵקם ֵמאְֹיֵביֶהם
 {ס}.  ְב וַ ן ַהִביָרה, ְוַהָדת ִנְתָנה; ִבְדַבר ַהֶלֶלְך , וְדחוִפים

, ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְגדֹוָלה, ִבְלבו  ַמְלכות ְתֵכֶלת ָוחור, ֶלְך טו וָמְרֳדַכי ָיָצא ִמִכְפֵני ַהלֶ 
ָהְיָתה אֹוָרה , טז ַלְטהוִדים.  ָצֲהָלה ְוָשֵמָחה, ְוָהִעיר  וָ ן; ְוַתְכִריְך בוץ ְוַאְרָגָמן

ְמקֹום ֲאֶ ר , ירִעיר ָועִ -ְמִדיָנה וְמִדיָנה וְבָכל-יז וְבָכל.  ִויָקר, ְוָששֹן, ְוִשְמָחה
ְוַרִבים ; ִמְ ֶתה ְויֹום טֹוב, ִשְמָחה ְוָששֹון ַלְטהוִדים, ַהֶלֶלְך ְוָדתֹו ַמִגיעַ -ְדַבר

 .ֲעֵליֶהם, ַהְטהוִדים-ָנַפל ַןַחד-ִךי--ִמְתַיֲהִדים, ֵמַעֵלי ָהָאֶרץ
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-ֲאֶ ר ִהִגיַע ְדַבר, ִבְ לֹוָ ה ָעָשר יֹום בֹו, חֶֹד  ֲאָדר-ָעָשר חֶֹד  הואא וִבְ ֵנים 
ְוַנֲהפֹוְך , ֲאֶ ר ִשְברו אְֹיֵבי ַהְטהוִדים ִלְ לֹוט ָבֶהם, ַבטֹום:  ְלֵהָעשֹות, ַהֶלֶלְך ְוָדתֹו

, ב ִנְקֲהלו ַהְטהוִדים ְבָעֵריֶהם.  םֲאֶ ר ִיְ ְלטו ַהְטהוִדים ֵהָלה ְבשְֹנֵאיהֶ , הוא
ָעַמד -ְוִאי  לֹא; ִבְמַבְקֵ י ָרָעָתם, ִלְ לַֹח ָיד, ְמִדינֹות ַהֶלֶלְך ֲאַחְ ֵורֹו -ְבָכל

ִנים ָשֵרי ַהְלִדינֹות ְוָהֲאַחְ ַדְרןְ -ג ְוָכל.  ָהַעִלים-ָךל-ָנַפל ַןְחָדם ַעל-ִךי, ִלְפֵניֶהם
-ָנַפל ַןַחד-ִךי:  ַהְטהוִדים-ֶאת, ְמַנְשִאים--ְועֵֹשי ַהְלָלאָכה ֲאֶ ר ַלֶלֶלְך , תְוַהַןחֹו
:  ַהְלִדינֹות-ְוָ ְמעֹו הֹוֵלְך ְבָכל, ָגדֹול ָמְרֳדַכי ְבֵבית ַהֶלֶלְך -ד ִךי.  ֲעֵליֶהם, ָמְרֳדַכי

ֶחֶרב -ַמַךת, אְֹיֵביֶהם-ַהְטהוִדים ְבָכל ה ַוַטךו.  הֹוֵלְך ְוָגדֹול, ָהִאי  ָמְרֳדַכי-ִךי
ָהְרגו ַהְטהוִדים , ו וְב וַ ן ַהִביָרה.  ִךְרצֹוָנם, ַוַטֲעשו ְבשְֹנֵאיֶהם; ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן

 {ר,  }ֲחֵמ  ֵמאֹות--ְוַאֵבד
 {ר}ז ְוֵאת  {  ס}.  ִאי 

 {ר}ְוֵאת  {  ס}ַןְרַ ְנָדָתא  
 {ר}ְוֵאת  {  ס},  ַדְלפֹון

 {ר}ח ְוֵאת  {  ס}.  ַאְסָןָתא
 {ר}ְוֵאת  {  ס}ןֹוָרָתא  
 {ר}ְוֵאת  {  ס,  }ֲאַדְלָיא

 {ר}ט ְוֵאת  {  ס}.  ֲאִריָדָתא
 {ר}ְוֵאת  {  ס}ַןְרַמְ ָתא  

 {ר}ְוֵאת  {  ס,  }ֲאִריַסי
 {ר}ְוֵאת  {  ס}ֲאִריַדי  
 {ר}י ֲעֶשֶרת  {  ס}.  ַוְיָזָתא

יא .  ָיָדם-ֶאת, לֹא ָ ְלחו--וַבִבָזה; ָהָרגו--צֵֹרר ַהְטהוִדים, ַהְלָדָתא-ְבֵני ָהָמן ֶבן
יב ַוטֹאֶמר .  ִלְפֵני ַהֶלֶלְך --ָבא ִמְסַןר ַהֲהרוִגים ְב וַ ן ַהִביָרה, ַבטֹום ַההוא

י  ָהְרגו ַהְטהוִדים ְוַאֵבד ֲחֵמ  ֵמאֹות ִא ְב וַ ן ַהִביָרה , ַהֶלֶלְך ְלֶאְסֵתר ַהַלְלָךה
, ְך ְשֵאָלֵתְך ְוִיָםֵתן לָ -וַמה; ֶמה ָעשו, ִבְ ָאר ְמִדינֹות ַהֶלֶלְך --ָהָמן-ְוֵאת ֲעֶשֶרת ְבֵני

ָחר מָ -ִיָםֵתן ַגם--ַהֶלֶלְך טֹוב-ַעל-ִאם, יג ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר.  ַבָסָ ֵתְך עֹוד ְוֵתָעש-וַמה
.  ָהֵעץ-ִיְתלו ַעל, ָהָמן-ְוֵאת ֲעֶשֶרת ְבֵני; ַלֲעשֹות ְךָדת ַהטֹום, ַלְטהוִדים ֲאֶ ר ְב וָ ן

.  ָתלו, ָהָמן-ְוֵאת ֲעֶשֶרת ְבֵני; ַוִתָםֵתן ָדת ְב וָ ן, יד ַוטֹאֶמר ַהֶלֶלְך ְלֵהָעשֹות ֵךן
 ַגם ְביֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלחֶֹד , ְב וָ ן-ֲאֶ ר( ִדיםַהְטהו)טו ַוִטָסֲהלו היהודיים 

טז .  ָיָדם-ֶאת, לֹא ָ ְלחו--וַבִבָזה; ְ לֹ  ֵמאֹות ִאי , ַוַטַהְרגו ְב וָ ן, ֲאָדר
, אְֹיֵביֶהםְונֹוַח מֵ , ַנְפָ ם-וְ ָאר ַהְטהוִדים ֲאֶ ר ִבְמִדינֹות ַהֶלֶלְך ִנְקֲהלו ְוָעמֹד ַעל

-יז ְביֹום.  ָיָדם-ֶאת, לֹא ָ ְלחו--וַבִבָזה; ֲחִמָשה ְוִ ְבִעים ָאֶלף, ְוָהרֹוג ְבשְֹנֵאיֶהם
יֹום ִמְ ֶתה , ְוָעשֹה אֹתֹו, ְבַאְרָבָעה ָעָשר בֹו, ְונֹוחַ ; ְלחֶֹד  ֲאָדר, ְ לֹוָ ה ָעָשר
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, ֹוִנְקֲהלו ִבְ לֹוָ ה ָעָשר ב, ְב וָ ן-ֲאֶ ר( ִדיםְוַהְטהו)יח והיהודיים .  ְוִשְמָחה
.  יֹום ִמְ ֶתה ְוִשְמָחה, ְוָעשֹה אֹתֹו, ַבֲחִמָשה ָעָשר בֹו, ְונֹוחַ ; בֹו, וְבַאְרָבָעה ָעָשר

ִשים ֵאת עֹ--ַהטְֹ ִבים ְבָעֵרי ַהְןָרזֹות, (ַהְןָרִזים)ֵךן ַהְטהוִדים הפרוזים -יט ַעל
ִאי  , וִמְ לַֹח ָמנֹות; ִשְמָחה וִמְ ֶתה ְויֹום טֹוב, יֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלחֶֹד  ֲאָדר

-ָךל-ַוִטְ ַלח ְסָפִרים ֶאל; ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה-ֶאת, כ ַוִטְכתֹב ָמְרֳדַכי.  ְלֵרֵעהו
כא .  ְוָהְרחֹוִקים, ַהְסרֹוִבים--ֵורֹו ְמִדינֹות ַהֶלֶלְך ֲאַחְ  -ֲאֶ ר ְבָכל, ַהְטהוִדים
-ְוֵאת יֹום, ִלְהיֹות עִֹשים ֵאת יֹום ַאְרָבָעה ָעָשר ְלחֶֹד  ֲאָדר--ֲעֵליֶהם, ְלַקֵטם

ָנחו ָבֶהם ַהְטהוִדים -ֲאֶ ר, כב ַךָטִמים.  ְוָ ָנה, ָ ָנה-ְבָכל:  ֲחִמָשה ָעָשר בֹו
ַלֲעשֹות ; וֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ֲאֶ ר ֶנְהַןְך ָלֶהם ִמָטגֹון ְלִשְמָחה ְוַהחֶֹד , ֵמאְֹיֵביֶהם

כג .  וַמָתנֹות ָלֶאְביִֹנים, וִמְ לַֹח ָמנֹות ִאי  ְלֵרֵעהו, ְיֵמי ִמְ ֶתה ְוִשְמָחה, אֹוָתם
.  ֲאֵליֶהם, ָמְרֳדַכי ָךַתב-ְוֵאת ֲאֶ ר; ַלֲעשֹות, ֵהֵחכו-ֵאת ֲאֶ ר, ַהְטהוִדים, ְוִקֵבל

, ַהְטהוִדים-ָחַ ב ַעל--ַהְטהוִדים-צֵֹרר ָךל, ַהְלָדָתא ָהֲאָגִגי-כד ִךי ָהָמן ֶבן
, ִלְפֵני ַהֶלֶלְך , כה וְבבָֹאה.  ְלֺהָלם וְלַאְבָדם, ְוִהִןל ןור הוא ַהגֹוָרל; ְלַאְבָדם
; רֹא ֹו-ַהְטהוִדים ַעל-ָחַ ב ַעל-ָהָרָעה ֲאֶ ר ָי וב ַמֲחַ ְבתֹו, ַהֵמֶפר-ָאַמר ִעם

ֵ ם -ַעל, ֵךן ָקְראו ַלָטִמים ָהֵאֶכה פוִרים-כו ַעל.  ָהֵעץ-ַעל, ָבָניו-ְוָתלו אֹתֹו ְוֶאת
וָמה ִהִגיַע , ָךָכה-ָראו ַעל-וָמה; ִדְבֵרי ָהִאֶגֶרת ַהזֹאת-ָךל-ַעל, ֵךן-ַעל--ַהןור

ַהִםְלִוים -ַזְרָעם ְוַעל ָךל-ַהְטהוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל( ְוִקְבלו)כז ִקְטמו וקבל .  ֲאֵליֶהם
:  ִךְכָתָבם ְוִכְזַמָםם, ִלְהיֹות עִֹשים ֵאת ְ ֵני ַהָטִמים ָהֵאֶכה--ְולֹא ַיֲעבֹור, ֲעֵליֶהם
ִמְ ָןָחה , דֹור ָודֹור-ַנֲעִשים ְבָכלכח ְוַהָטִמים ָהֵאֶכה ִנְזָךִרים וְ .  ְוָ ָנה, ָ ָנה-ְבָכל

לֹא ַיַעְברו ִמתֹוְך , ִויֵמי ַהןוִרים ָהֵאֶכה; ְוִעיר ָוִעיר, ְמִדיָנה וְמִדיָנה, וִמְ ָןָחה
 {ס}.  ָיסוף ִמַזְרָעם-לֹא, ְוִזְכָרם, ַהְטהוִדים

:  תֶֹקף-ָךל-ֶאת--וָמְרֳדַכי ַהְטהוִדי, ֲאִביַחִיל-כט ַוִתְכתֹב ֶאְסֵתר ַהַלְלָךה ַבת
, ַהְטהוִדים-ָךל-ל ַוִטְ ַלח ְסָפִרים ֶאל.  ַהֵשִנית--ֵאת ִאֶגֶרת ַהֺןִרים ַהזֹאת, ְלַקֵטם
לא .  ֶוֱאֶמת, ִדְבֵרי ָ לֹום:  ֲאַחְ ֵורֹו , ְלכותמַ --ֶ ַבע ְוֶעְשִרים וֵמָאה ְמִדיָנה-ֶאל

וִדי ַךֲאֶ ר ִקַטם ֲעֵליֶהם ָמְרֳדַכי ַהְטה, ְיֵמי ַהֺןִרים ָהֵאֶכה ִבְזַמֵםיֶהם-ְלַקֵטם ֶאת
.  ַזֲעָקָתםוְ , ִדְבֵרי ַהנֹומֹות:  ַזְרָעם-ְוַעל, ַנְפָ ם-ְוַכֲאֶ ר ִקְטמו ַעל, ְוֶאְסֵתר ַהַלְלָךה

 {ס}.  ַבֵמֶפר, ְוִנְכָתב; ִדְבֵרי ַהֺןִרים ָהֵאֶכה, ִקַטם--לב וַמֲאַמר ֶאְסֵתר

 אסתר פרק י

ַמֲעֵשה -ב ְוָכל.  ְוִאֵטי ַהָטם, ָהָאֶרץ-ַמס ַעל( ֲאַחְ ֵורֹ )א ַוָטֶשם ַהֶלֶלְך אחשרש 
, ֵהם ְךתוִבים-ֲהלֹוא--ֲאֶ ר ִגְדלֹו ַהֶלֶלְך , ֳדַכיוָפָרַ ת ְגֺדַכת ָמְר , וְגבוָרתֹו, ָתְקןֹו
ִמְ ֶנה ַלֶלֶלְך , ג ִךי ָמְרֳדַכי ַהְטהוִדי.  ָמַדי וָפָרס, ְלַמְלֵכי, ֵסֶפר ִדְבֵרי ַהָטִמים-ַעל

ֵבר ָ לֹום ְודֹ, ְלַעלֹו  דֵֹר  טֹוב--ְוָרצוי ְלרֹב ֶאָחיו, ְוָגדֹול ַלְטהוִדים, ֲאַחְ ֵורֹו 
{ ש}.  ַזְרעֹו-ְלָכל
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 ברכות לאחר קריאת המגילה

ְוַהםֹוֵקם , ְוַהָדן ֶאת ִדיֵננו, ָהָרב ֶאת ִריֵבנו, ָברוְך ַאָתה ְיָי ֱאלֵֹהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ָברוְך ַאָתה . ְוַהִםְפָרע ָלנו ִמָנֵרינו, ַנְפֵ נוְוַהְמַ ֵכם ְגמול ְלָכל אֹוְיֵבי , ֶאת ִנְקָמֵתנו

 .ָהֵאל ַהלֹוִ יעַ , ַהִםְפָרע ְלַעלֹו ִיְשָרֵאל ִמָךל ָצֵריֶהם, ְייָ 

 :ַוָטֶפר ַמְחְ בֹות ֲערוִמים, ֲאֶ ר ֵהִניא ֲעַצת גֹוִים

 :ֵנֶצר ָזדֹון ִמֶזַרע ֲעָמֵלק, ְבקום ָעֵלינו ָאָדם ָרָ ע
 :וְגֺדָכתֹו ָיְקָ ה כֹו ָלֶכד, ָגָאה ְבָעְ רֹו ְוָכָרה לֹו בֹור
 :ִבֵס  ְלַהְ ִמיד ְוִנְ ַמד ְמֵהָרה, ִדָלה ְבַנְפ ֹו ִלְלךֹד ְוִנְלַךד
 :ְועֹוֵרר ִשְנַאת ַאִחים ַלָבִנים, ָהָמן הֹוִדיַע ֵאיַבת ֲאבֹוָתיו

 :ְבֶחְמָלתֹו ַעל ֲאָגג נֹוַלד אֹוֵיב ִךי, ְולֹא ָזַכר ַרֲחֵמי ָ אול
 :ְוִנְלַךד ָטֵמא ִביֵדי ָטהֹור, ָזַמם ָרָ ע ְלַהְכִרית ַצִדיק
 :ְוָרָ ע הֹוִסיף ֵחְטא ַעל ֲחָטָאיו, ֶחֶסד ָגַבר ַעל ִ ְגַגת ָאב

 :ַוִטְתַמֵךר ַלֲעשֹות ָרָעה, ָטַמן ְבִלבֹו ַמְחְ בֹות ֲערוָמיו
 :ַךְסןֹו ָנַתן ְלַהְכִרית ִזְכָרם, ְקדֹוֵ י ֵאלָידֹו ָ ַלח ִב 

 :ְוָדֵתי ָהָמן ִנְתנו ְב וָ ן, ִכְראֹות ָמְרְדַכי ִךי ָיָצא ֶקֶצף
 :ְוָגַזר צֹום ַוֵטֶ ב ַעל ָהֵאֶפר, ָלַב  ַשק ְוָקַ ר ִמְסֵןד

 :ֲאבֹוֵתינוְוִלְמחֹל ַחַחאת ֲעֹון , ִמי ֶזה ַיֲעמֹד ְלַכֵןר ְ ָגָגה
 :ֵהן ֲהַדָמה ָעְמָדה ְלעֹוֵרר ְיֵ ִנים, ֵנץ ָןַרח ִמכוָלב

 :ְלַהְ קֹותֹו ֵיין ֲחַמת ַתִםיִנים, ָסִריֶסיָה ִהְבִהילו ְלָהָמן
 :ָעָשה לֹו ֵעץ ְוִנְתָלה ָעָליו, ָעַמד ִבָעְ רֹו ְוָנַפל ְבִרְ עֹו

 :ִךי פור ָהָמן ֶנְהַןְך ְלפוֵרנו, ִןיֶהם ָןְתחו ָךל יֹוְ ֵבי ֵתֵבל
 :אֹוֵיב ִנַתן ַתַחת ַנְפ ֹו, ַצִדיק ֶנֱחַלץ ִמַטד ָרָ ע

 :ְוִלְשמַֹח ְבָכל ָ ָנה ְוָ ָנה, ִקְטמו ֲעֵליֶהם ַלֲעשֹות ןוִרים
 :ָהָמן וָבָניו ַעל ָהֵעץ ָתִליתָ . ָרִאיָת ֶאת ְתִפַכת ָמְרְדַכי ְוֶאְסֵתר

 .ִבְראֹוָתם ַיַחד ְתֵכֶלת ָמְרְדָכי,  ֹוַ ַםת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוָשֵמָחה

 .ְוִתְקָוָתם ְבָכל דֹור ָודֹור, ְת וָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח
 .ְולֹא ִיָךְלמו ָלֶנַצח ָךל ַהחֹוִסים ָבְך , ְלהֹוִדיַע ֶ ָךל קֶֹויָך לֹא ֵיבֹ ו

 .ָברוְך ָמְרְדַכי ַהְטהוִדי. לַאְבִדי ָארור ָהָמן ֲאֶ ר ִבֵק 
 .ַבֲעִדי[ ְמִגָםה]ְברוָכה ֶאְסֵתר . ֲארוָרה ֶזֶר  ֵאֶ ת ַמְפִחיִדי

 .ְברוִכים ָךל ַהַנִדיִקים. ֲארוִרים ָךל ָהְרָ ִעים
  :ְוַגם ַחְרבֹוָנה ָזכור ַלחֹוב
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Przed odczytaniem Megila: 

Baruch ata Haszem elokejnu melech haolam, Aszer kidszanu 

bemicwotaw weciwanu al mikra megila. 

Błogosławiony bądź Panie Boże nasz, Królu wszechświata, który 
uświęciłeś nas swymi przykazaniami i nakazałeś nam czytać 
Megilę. 

Baruch ata adonaj elokejnu melech haolam Szeasa nisim 
laawotejnu bajamim hahem bazman haze 

Błogosławiony bądź Panie Boże nasz, Królu wszechświata, który 
uczyniłeś cuda dla Ojców naszych, w owych dniach, w owym 
czasie. 

Baruch ata adonaj elokejnu melech haolam, szehechejanu, 
wekimanu wehigianu lazman haze 

Błogosławiony bądź Panie Boże nasz, Królu wszechświata, który 
utrzymałeś nas przy życiu i zdrowiu,  abyśmy doczekali tej 
uroczystej pory. 

Rozdział I  

(1) A było to za dni Aswerusa; Aswerus ten panował od Indii aż 
do Etiopii nad stu dwudziestu siedmiu państwami. (2) W owych 
dniach, kiedy król Aswerus zasiadał na tronie swego królestwa, 
na zamku w Suzie, (3) w trzecim roku swego panowania wydał 
ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług, i 
najdzielniejszych Persów i Medów, wielmoży i władców państw, 
którzy byli razem z nim. (4) Przy tym pokazał bogactwo i 
majestat swego królestwa i blask swojej chwały i wielkości 
przez wiele dni, to jest przez dni sto osiemdziesiąt. (5) A po 
upływie owych dni wydał król ucztę dla całego ludu, który 
znajdował się na zamku w Suzie, od największych aż do 
najmniejszych, przez siedem dni na dziedzińcu ogrodu przy 
pałacu króla. (6) Białe tkaniny lniane i fioletowa purpura były 
przymocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury do 
srebrnych pierścieni na kolumnach z białego marmuru. Sofy 
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złote i srebrne stały na posadzce z kamieni koloru szmaragdu, 
białego marmuru, masy perłowej i na mozaice. (7) Napoje zaś 
podawano w naczyniach złotych, a zastawa była z naczyń 
różnych, a wina królewskiego wiele według zwyczaju króla. (8) 
Picie odbywało się według takiego polecenia: nie było nikogo 
przymuszającego, bo tak zarządził król wszystkim urzędnikom 
swego domu: Niech każdy czyni, co mu się podoba. (9) Także 
królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet w pałacu królewskim, 
który należał do króla Aswerusa. (10) W siódmym dniu, kiedy 
już rozweseliło się winem serce króla, rzekł do Mehumana, 
Bizzety, Charbony, Bigty, Abagty, Zetera i Karkasa, siedmiu 
eunuchów usługujących królowi Aswerusowi, (11) aby 
przywiedli przed oblicze króla królowę Waszti w koronie 
królewskiej celem pokazania ludowi i książętom jej piękności; 
odznaczała się bowiem miłym wyglądem. (12) Ale królowa 
Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który eunuchowie 
otrzymali. Król się rozgniewał, i gniew w nim zapłonął. (13) I 
rzekł król do mędrców znających prawo, bo tak sprawy króla 
rozważano wobec znających prawo i sąd, (14) i rozkazał 
przywołać do siebie Karszenę, Szetara, Admatę, Tarszisza, 
Meresa, Mersenę, Memukana, siedmiu książąt perskich i 
medyjskich, którzy byli zaufanymi doradcami króla i zajmowali w 
królestwie pierwsze miejsca. (15) I zapytał: Jak według prawa 
należy postąpić z królową Waszti, która nie wykonała rozkazu 
króla, jaki eunuchowie otrzymali? (16) Na to odpowiedział 
Memukan w obecności króla i książąt: Nie tylko przeciw 
samemu królowi wykroczyła królowa Waszti, lecz także przeciw 
wszystkim książętom i wszystkim narodom, które zamieszkują 
państwa króla Aswerusa. (17) Gdy wieść o zachowaniu się 
królowej rozejdzie się pośród wszystkich kobiet, wtedy 
wzgardzą mężami swoimi w oczach swoich i powiedzą im: Król 
Aswerus polecił przyprowadzić królowę Waszti do siebie, a ona 
nie poszła. (18) Dziś wszystkie księżniczki perskie i medyjskie 
powiedzą do książąt królewskich, co usłyszały o postępowaniu 
królowej. Wtedy będzie wiele pogardy i gniewu. (19) Jeśli się to 
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królowi podoba, to niech wyjdzie dekret królewski od niego i 
niech będzie napisane w prawach perskich i medyjskich, i niech 
będzie nieodwołalne to, że Waszti nie może już przyjść przed 
oblicze króla Aswerusa, a jej godność królewską niech da król 
jej towarzyszce, godniejszej od niej. (20) A gdy usłyszą dekret 
króla, wydany dla całego królestwa - a wielkie jest ono - 
wszystkie kobiety oddadzą cześć mężom swoim, od 
największego do najmniejszego. (21) i spodobała się ta rada 
królowi i książętom jego, i uczynił król według słów Memukana. 
(22) I wysłał listy do wszystkich państw królewskich, do każdej 
krainy, skreślone jej własnym pismem i do każdego narodu w 
jego własnym języku, aby każdy mąż był panem w domu swoim 
i mówił, co mu się podoba. 

Rozdział II 

(1) Po tych wypadkach, gdy minął gniew króla Aswerusa, 
przypomniał on sobie Waszti, to, co ona uczyniła, oraz 
postanowienie w jej sprawie. (2) I powiedzieli dworzanie króla, 
którzy straż przy nim pełnili: Niech poszukają królowi młodych 
dziewic o pięknym wyglądzie (3) i niech zamianuje król 
urzędników we wszystkich państwach królestwa swego, i niech 
zgromadzą wszystkie młode dziewice o pięknym wyglądzie na 
zamek w Suzie, do domu kobiet, pod opiekę Hegaja, eunucha 
królewskiego, stróża żon, i niech on da im kosmetyki! (4) Ta 
dziewczyna, która się spodoba królowi, będzie królową w 
miejsce Waszti. I spodobała się ta mowa królowi, i postąpił 
zgodnie z nią. (5) A był na zamku w Suzie mąż imieniem 
Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, człowiek 
z pokolenia Beniamina. (6) Ten został zabrany z Jerozolimy w 
czasie uprowadzenia razem z Jechoniaszem, królem judzkim, 
którego wziął do niewoli Nabuchodonozor, król babiloński. (7) A 
był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki stryja swego, 
bo nie miała ona ojca ani matki. Była to panna o pięknej postaci 
i miłym wyglądzie; a gdy umarli jej ojciec i matka, przyjął ją 
Mardocheusz za córkę. (8) Gdy rozeszła się wieść o poleceniu 
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królewskim i jego rozkazie i gdy zgromadzono wiele dziewcząt 
na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, wzięta też została 
Estera do domu króla pod opiekę Hegaja, stróża żon. (9) 
Dziewczyna mu się spodobała i pozyskała sobie jego 
życzliwość. Udał się do niej z kosmetykami i z należną jej 
częścią utrzymania. Dał jej też siedem dziewcząt z domu króla 
za towarzyszki i przeniósł ją i jej dziewczęta do lepszego 
miejsca w domu kobiet. (10) A nie ujawniła Estera swego 
narodu i pochodzenia, ponieważ Mardocheusz rozkazał jej, aby 
nic nie mówiła. (11) Mardocheusz zaś przechadzał się 
codziennie na wprost przedsionka domu kobiet, aby 
dowiadywać się o zdrowie Estery i co się z nią dzieje. (12) A 
gdy przychodziła kolej na każdą dziewczynę, aby pójść do króla 
Aswerusa, pod koniec jej pobytu, wedle prawa kobiet, to jest po 
dwunastu miesiącach - ponieważ wtedy dni ich namaszczenia 
kończyły się, sześć miesięcy olejkiem mirrowym, a sześć 
miesięcy balsamami i kosmetykami kobiecymi - (13) wtedy 
dopiero dziewczyna szła do króla. Wszystko, czego zażądała, 
dawano jej, aby mogła to wziąć ze sobą do domu króla. (14) 
Wieczorem szła, a rano wracała do drugiego domu kobiet pod 
opiekę Szaaszgaza, eunucha królewskiego, stróża nałożnic. 
Nie przychodziła ona już do króla, chyba że król jej zapragnął i 
wezwał ją imiennie. (15) A gdy na Esterę, córkę Abichaila, stryja 
Mardocheusza, który wziął ją za córkę, przyszła kolej, aby 
poszła do króla, nie żądała niczego, jak tylko tego, co polecił 
Hegaj, eunuch królewski, stróż żon. Estera pozyskała sobie 
życzliwość wszystkich, którzy na nią patrzeli. (16) Zabrano więc 
Esterę do króla Aswerusa, do jego pałacu królewskiego, w 
dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w siódmym roku 
jego królowania. (17) I umiłował król Esterę nad wszystkie inne 
kobiety. Pozyskała sobie u niego życzliwość i względy nad 
wszystkie inne dziewice, i włożył na jej głowę koronę królewską, 
i uczynił ją królową w miejsce Waszti. (18) Wydał także król 
wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług swoich, ucztę 
Estery, a państwa uwolnił od podatków i dał im dary z hojnością 
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królewską. (19) A gdy zgromadzono dziewczęta po raz drugi i 
Mardocheusz siedział w Bramie Królewskiej, (20) Estera nie 
powiedziała o swoim pochodzeniu i o narodzie, tak jak to polecił 
jej Mardocheusz. Estera uczyniła zgodnie z poleceniem 
Mardocheusza, tak jakby była jeszcze pod jego opieką. (21) 
Mardocheusz w tych dniach był przy Bramie Królewskiej. A 
niezadowoleni dwaj eunuchowie królewscy, Bigtan i Teresz, 
spomiędzy "stróżów progu", szukali sposobności, aby podnieść 
rękę na króla Aswerusa. (22) I doszła wiadomość o sprawie tej 
do Mardocheusza, i powiedział o tym królowej Esterze, a Estera 
oznajmiła królowi w imieniu Mardocheusza. (23) Tak została 
wyśledzona sprawa i odkryta, i powieszono obu na drzewie, i 
zapisano to w księdze kronik w obecności króla. 

Rozdział III 

(1)Po tych wydarzeniach król Aswerus uczynił wielkim Hamana, 
syna Hammedaty, Agagitę, i wywyższył go, i umieścił tron jego 
ponad wszystkimi książętami, którzy przy nim byli. (2) Wszyscy 
słudzy króla, którzy stali w bramie, klękali i oddawali pokłon 
przed Hamanem, ponieważ taki rozkaz wydał król co do jego 
osoby. A Mardocheusz nie klękał i nie oddawał pokłonu. (3) 
Wtedy stojący w bramie słudzy królewscy powiedzieli 
Mardocheuszowi: Dlaczego przestępujesz polecenie króla? (4) 
Mówili do niego tak codziennie, ale on ich nie słuchał. 
Powiedzieli więc Hamanowi, aby się przekonać, czy trwałe 
będą postanowienia Mardocheusza, ponieważ wyznał im, że 
jest Żydem. (5) I zauważył Haman, że Mardocheusz nie klękał i 
nie oddawał pokłonu, i napełnił się Haman gniewem. (6) Uważał 
jednak za niegodne podnieść rękę na samego tylko 
Mardocheusza, ponieważ powiedziano mu o narodzie 
Mardocheusza. Szukał więc Haman sposobności, aby w całym 
królestwie Aswerusa wytępić wszystkich Żydów, to jest naród 
Mardocheusza. (7) Od pierwszego miesiąca, to jest miesiąca 
Nisan, w dwunastym roku panowania króla Aswerusa rzucano 
"Pur", to jest los, w obecności Hamana na każdy dzień i na 
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każdy miesiąc aż do dwunastego miesiąca Adar. (8) Potem 
rzekł Haman do króla Aswerusa: Jest pewien naród 
rozproszony i odłączony od narodów we wszystkich państwach 
królestwa twego, a prawa jego są inne niż każdego innego 
narodu. Praw króla oni nie wykonują i w interesie króla leży, aby 
ich nie zostawić w spokoju. (9) Jeśli król uzna to za słuszne, 
niech wyda dekret, aby ich wytracić, a ja wpłacę na ręce 
urzędników dziesięć tysięcy talentów srebra, aby je przelano do 
skarbca królewskiego. (10) Na to zdjął król sygnet z ręki swojej i 
dał go Hamanowi, synowi Hammedaty, Agagicie, wrogowi 
Żydów. (11) I powiedział król do Hamana: Niech będzie ci dane 
srebro i lud ten, abyś uczynił z nim to, co wydaje się słuszne w 
oczach twoich. (12) Zawołano pisarzy królewskich w miesiącu 
pierwszym dnia trzynastego i napisano wszystko, co rozkazał 
Haman, do satrapów króla i do namiestników, którzy stali na 
czele wszystkich państw, i do książąt poszczególnych narodów; 
napisano do każdego państwa jego pismem i do 
poszczególnych narodów w jego języku w imieniu króla 
Aswerusa i opieczętowano sygnetem królewskim. (13) Potem 
wysłano listy przez gońców do wszystkich państw króla, aby 
wygubić i wybić, i wyniszczyć wszystkich Żydów od chłopca do 
starca, dzieci i kobiety w tym samym dniu, to jest w dniu 
trzynastym miesiąca dwunastego, to jest miesiąca Adar, a 
majątek ich skonfiskować. (14) Odpis pisma został dostarczony 
wszystkim państwom jako ustawa i ogłoszono wszystkim 
narodom, aby były gotowe na ten dzień. (15) Gońcy pobiegli 
przynaglani rozkazem królewskim, a dekret ogłoszono na 
zamku w Suzie. Król i Haman siedzieli i pili, miasto Suza było w 
rozterce. 

Rozdział IV 

(1) A skoro Mardocheusz dowiedział się o wszystkim, co 
czyniono, rozdarł szaty i okrył się worem i popiołem, i wyszedł 
na środek miasta, i lamentował głośno i gorzko. (2) I przyszedł 
aż pod Bramę Królewską, ponieważ nie wolno było wejść do 
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samej Bramy Królewskiej przyodzianemu w wór pokutny. (3) A 
w każdym państwie, wszędzie, dokąd dekret króla i prawo jego 
dotarły, powstał wielki smutek u Żydów i posty, i płacz, i lament. 
Wór pokutny i popiół stanowiły posłanie dla wielu. (4) I przyszły 
służące Estery i jej eunuchowie, i opowiedzieli jej o tym. Wtedy 
królowa zlękła się bardzo i posłała szaty, aby ubrać 
Mardocheusza i zdjąć wór z niego, ale on nie przyjął. (5) Wtedy 
zawołała Estera Hataka, który spośród eunuchów królewskich 
usługiwał jej osobiście, i posłała go do Mardocheusza, aby 
dowiedział się, po co to wszystko i dlaczego. (6) I poszedł 
Hatak do Mardocheusza na rynek miasta, który był przed 
Bramą Królewską. (7) Mardocheusz opowiedział mu wszystko, 
co się zdarzyło, i dokładnie powiadomił go o sumie srebra, którą 
Haman przyrzekł wpłacić do skarbca królewskiego za Żydów, 
skoro tylko będzie mógł ich wygładzić. (8) I odpis dokumentu 
prawnego, który wydano w Suzie, aby ich wygładzić, dał mu do 
pokazania Esterze, celem powiadomienia jej i polecenia, aby 
poszła do króla i błagała go o łaskę, i prosiła przed nim za 
ludem swoim. (9) A Hatak odszedł i powiedział Esterze słowa 
Mardocheusza. (10) I odpowiedziała Estera Hatakowi i poleciła 
mu iść do Mardocheusza: (11) Wszyscy słudzy króla i ludność 
państw królewskich wiedzą, że jedno dla nich jest prawo, dla 
każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy udają się do króla 
na dziedziniec wewnętrzny, a którzy nie otrzymali wezwania: 
mają być zabici, chyba że król wyciągnie nad nimi złote berło, to 
wtedy pozostaną przy życiu. A mnie nie zawołano, abym poszła 
do króla, już od dni trzydziestu. (12) I powiedziano 
Mardocheuszowi słowa Estery. (13) Wtedy Mardocheusz rzekł, 
aby odpowiedzieli Esterze: Nie myśl sobie w sercu, że uratujesz 
się w domu króla, jedyna ze wszystkich Żydów, (14) bo jeśli ty 
zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla 
Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego 
zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę 
dostąpiłaś godności królowej? (15) I rzekła Estera, aby 
odpowiedziano Mardocheuszowi: (16) Idź, zgromadź 
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wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za 
mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i 
dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do 
króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę. (17) I 
poszedł Mardocheusz i uczynił stosownie do tego wszystkiego, 
co mu poleciła Estera.  

Rozdział V 

(1) Trzeciego dnia, gdy skończyła się modlić, zdjęła szaty 
pokutne i przyodziała się we wspaniałości swoje. (2) I wyciągnął 
złote berło, i położył je na szyi jej, i pocałował ją, i rzekł: Mów do 
mnie! (3) I rzekł król do niej: Co ci się stało, królowo Estero, i 
jaka jest prośba twoja? - choćby to była połowa królestwa, 
będzie ci dane. (4) Na to Estera odpowiedziała: Jeśli się to 
podoba królowi, to niech przyjdą król i Haman na ucztę, którą ja 
przygotowałam dla niego. (5) I rzekł król: Zawołajcie szybko 
Hamana, aby spełnił wolę Estery. Tak przyszli król i Haman na 
ucztę, którą Estera wydała. (6) I odezwał się król do Estery po 
napiciu się wina: Jakie jest życzenie twoje, a będzie spełnione, i 
co za prośba twoja? Choćby to była połowa królestwa, stanie 
się. (7) Na to odpowiedziała Estera i rzekła: Oto życzenie moje i 
moja prośba: (8) Jeśli król darzy mnie życzliwością i jeśli król 
uznaje za słuszne spełnić moje życzenie i uczynić zadość mojej 
prośbie, to niech przyjdzie król z Hamanem jeszcze jutro na 
ucztę, którą przygotowałam dla nich, a jutro uczynię wedle 
słowa króla. (9) I wyszedł Haman w dniu tym wesoły i dobrej 
myśli. Ale gdy ujrzał Haman Mardocheusza w Bramie 
Królewskiej, a on ani nie wstał, ani się nie poruszył przed nim, 
napełnił się Haman gniewem na Mardocheusza. (10) Mimo tego 
opanował się Haman i poszedł do domu. Potem posłał 
zaproszenie, aby przyszli przyjaciele i jego żona - Zeresz. (11) I 
opowiedział im Haman o wspaniałości bogactwa swego i o 
mnóstwie synów swoich i o wszystkim, jak to wielkim uczynił go 
król i jak wyniósł go nad książąt i sługi królewskie. (12) I mówił 
Haman: Nawet królowa Estera nikogo oprócz mnie nie zaprosiła 
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na ucztę z królem, którą wydała, a także na jutro mam 
zaproszenie do niej razem z królem. (13) Lecz wszystko to jest 
dla mnie niczym, jak długo patrzę na Mardocheusza, Żyda 
siedzącego w Bramie. (14) Na to odpowiedziała mu jego żona, 
Zeresz, i wszyscy przyjaciele jego: Niech postawią drzewo 
wielkie na pięćdziesiąt łokci, a rano powiedz królowi, niech 
powieszą na nim Mardocheusza, i idź wesół na ucztę z królem! 
Spodobała się ta rada Hamanowi i rozkazał postawić drzewo. 

Rozdział VI 

(1) A tej nocy odbiegł sen króla i polecił, aby przyniesiono 
księgę pamiątkową kronik i odczytano ją przed królem. (2) Tam 
znaleziono zapisane to, co powiedział Mardocheusz o Bigtanie i 
Tereszu, dwóch eunuchach królewskich spomiędzy "stróżów 
progu", którzy usiłowali podnieść rękę na króla Aswerusa. (3) I 
rzekł król: Co uczyniono, aby uczcić i wsławić za to 
Mardocheusza? I odpowiedzieli królowi dworzanie, którzy mu 
usługiwali: Nie uczyniono dla niego zupełnie nic. (4) Na to rzekł 
król: Kto jest na dziedzińcu? A na zewnętrzny dziedziniec 
pałacu królewskiego przyszedł Haman, aby zapytać króla, czy 
może powiesić Mardocheusza na drzewie, które przygotował 
dla niego. (5) I powiedzieli słudzy króla do niego: Oto Haman 
stoi na dziedzińcu. I rzekł król: Niech wejdzie! (6) I przyszedł 
Haman, a król rzekł do niego: Co należy uczynić mężowi, 
którego król chce uczcić? A mówił Haman sam do siebie: 
Komuż by król chciał oddać większą część niż mnie? (7) I 
powiedział Haman królowi: Dla męża, którego król chce uczcić, 
(8) niech przyniosą szatę królewską, w którą król się ubiera, i 
konia, na którym jeździ król, i niech mu włożą na głowę koronę 
królestwa. (9) Podając zaś szaty i konia do rąk jednego spośród 
najznakomitszych książąt króla, niech ubiorą męża, którego król 
chce uczcić, i niech go obwożą na koniu po placu miejskim, i 
niech wołają przed nim: Oto, co uczyniono mężowi, którego król 
chce uczcić! (10) I rzekł król do Hamana: Szybko weź szatę i 
konia i, jak powiedziałeś, tak uczyń Żydowi Mardocheuszowi, 
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który siedzi w Bramie Królewskiej. Niczego nie opuść z tego 
wszystkiego, co powiedziałeś! (11) Wziął więc Haman szatę i 
konia i ubrał Mardocheusza, i obwoził go po placu miejskim, i 
wołał przed nim: Oto, co czyni się mężowi, którego król chce 
uczcić. (12) Potem powrócił Mardocheusz do Bramy 
Królewskiej, a Haman pospieszył do domu swego smutny, z 
zakrytą głową. (13) I opowiedział Haman żonie swojej, Zeresz, i 
wszystkim przyjaciołom swoim wszystko, co go spotkało. I 
odpowiedzieli mu przyjaciele jego i żona jego Zeresz: Jeżeli 
Mardocheusz jest z narodu żydowskiego, a ty zacząłeś przed 
nim upadać, to nie przemożesz go, raczej całkiem upadniesz. 
(14) A gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, szybko przyszli 
eunuchowie królewscy i przynaglali Hamana, aby szedł na 
ucztę, którą wydała Estera. 

Rozdział VII 

(1) Przyszedł więc król z Hamanem, aby ucztować z królową 
Esterą. (2) A król rzekł do Estery także w drugim dniu podczas 
picia wina: Jakie jest twoje życzenie, królowo Estero, a będzie 
ci dane, i co za prośba twoja? Choćby to była połowa królestwa, 
stanie się. (3) W odpowiedzi rzekła królowa Estera: Królu, jeśli 
mnie darzysz życzliwością i jeśli królowi się podoba, to niech 
będzie darowane mi życie na moją prośbę i lud mój na moje 
życzenie! (4) Albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, aby nas 
wygładzić, wymordować i zniszczyć. Gdyby nas sprzedano 
tylko jako niewolników i niewolnice, milczałabym, chociaż nie 
wynagrodzi nigdy ciemiężyciel szkody królowi. (5) A na to 
odpowiedział król Aswerus i rzekł królowej Esterze: Któż jest 
ten, który zawziął się w sercu swoim, aby to uczynić, i gdzie on 
jest? (6) I odpowiedziała Estera: Tym przeciwnikiem i wrogiem 
jest Haman, ten niegodziwiec. Haman zaś zatrwożył się wobec 
króla i królowej. (7) Wtedy król w gniewie swoim wstał od picia 
wina i poszedł do pałacowego ogrodu. Haman zaś stanął przed 
królową Esterą, aby prosić o życie swoje, ponieważ dostrzegł, 
że król postanowił jego zgubę. (8) Potem król wrócił z 
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pałacowego ogrodu do domu, gdzie pito wino, Haman zaś 
upadł na łoże, na którym spoczywała Estera. A na to król rzekł: 
Czy jeszcze chce zgwałcić królowę w mojej obecności, w 
domu? Słowo wyszło z ust króla, a twarz Hamana zakryto. (9) I 
rzekł Charbona, jeden z eunuchów, którzy pełnili służbę przed 
królem: Oto drzewo, które postawił Haman dla Mardocheusza, 
co radził dobrze królowi, stoi przed domem Hamana, wysokie 
na pięćdziesiąt łokci. I rzekł król: Powieście go na nim! (10) I 
powieszono Hamana na drzewie, które przygotował 
Mardocheuszowi, a uspokoił się gniew króla. 

Rozdział VIII 

(1) Tego dnia podarował król Aswerus królowej Esterze dom 
Hamana, dręczyciela Żydów, Mardocheusz zaś dostał się przed 
oblicze króla, ponieważ powiedziała Estera, kim on był dla niej. 
(2) Król zaś zdjął swój sygnet, który zabrał Hamanowi, i dał go 
Mardocheuszowi. Estera zaś ustanowiła Mardocheusza 
zarządcą domu Hamana. (3) I znowu Estera przemówiła do 
króla, i upadła do nóg jego, i płakała, i błagała go o łaskę, aby 
usunął złość Hamana, Agagity i zamiar jego skierowany 
przeciwko Żydom. (4) A król wyciągnął do Estery złote berło: na 
co podniosła się Estera i stanęła przed królem, (5) i rzekła: Jeśli 
się to podoba królowi, jeśli darzy mnie życzliwością, i jeśli 
królowi to odpowiada, a ja jestem w jego oczach miła, niech 
zostanie napisane, aby wycofano listy, plan Hamana, syna 
Hammedaty, który napisał, aby wygubić Żydów mieszkających 
we wszystkich państwach króla. (6) Bo jakże mogłabym patrzeć 
na zło, które spadnie na lud mój, i jak mogłabym patrzeć na 
zgubę mojego narodu? (7) Wtedy rzekł król Aswerus do 
królowej Estery i do Żyda Mardocheusza: Oto dałem Esterze 
dom Hamana, a jego powiesili na drzewie, ponieważ wyciągnął 
rękę na Żydów. (8) Wy zaś, jeśli wam się wyda to słuszne, 
napiszcie w sprawie Żydów, w imieniu króla, i zapieczętujcie 
sygnetem, ponieważ pismo króla, napisane w imieniu króla i 
zapieczętowane sygnetem króla, jest nieodwołalne. (9) I 
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zawołano pisarzy królewskich w tym czasie, w trzecim 
miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu dwudziestym trzecim, i 
napisano według tego wszystkiego, co rozkazał Mardocheusz, 
do Żydów i do satrapów, i do namiestników, i książąt państw, 
które rozciągają się od Indii aż do Etiopii, to jest do stu 
dwudziestu siedmiu państw, do poszczególnych państw ich 
pismem i do poszczególnych ludów w ich języku, i do Żydów ich 
pismem w ich języku. (10) I napisał w imieniu króla Aswerusa 
pismo, i zapieczętował sygnetem króla, i posłał przez gońców, 
jadących na koniach, na wierzchowcach królewskich, na 
źrebcach ze stadniny królewskiej, (11) że król pozwala Żydom, 
mieszkającym w poszczególnych miastach zgromadzić się i 
stanąć w obronie swego życia, aby mogli wytracić i 
wymordować, i wygubić wszystkich zbrojnych swoich wrogów 
wśród ludów i państw wraz z ich niemowlętami i kobietami, a 
także aby zabrali ich majętność (12) w jednym dniu, we 
wszystkich państwach króla Aswerusa, dnia trzynastego 
miesiąca dwunastego, to jest miesiąca Adar. (13) Odpis pisma 
został ogłoszony we wszystkich państwach z mocą prawa, aby 
było wiadomo wszystkim ludom, że Żydzi będą gotowi na ten 
dzień do pomsty nad nieprzyjaciółmi. (14) Gońcy konni, gońcy 
królewscy, pędzili spiesząc się, przynaglani rozkazem króla, a 
dekret króla został ogłoszony na zamku w Suzie. (15) 
Mardocheusz zaś wyszedł od króla w szacie królewskiej z 
fioletowej purpury i w białym odzieniu, w koronie złotej i wielkiej, 
w płaszczu bisiorowym i szkarłatnym, a miasto Suza cieszyło 
się i weseliło. (16) Dla Żydów nastało światło i wesele, i radość, 
i sława. (17) We wszystkich bez wyjątku państwach i w każdym 
mieście, w miejscu, dokąd dotarło słowo króla i jego dekret dla 
Żydów, była radość i wesele, uczty i dzień zabawy. Wielu 
spośród narodów państwa perskiego przechodziło na judaizm, 
ponieważ padł na nich strach przed Żydami. 
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Rozdział IX 

(1) W dwunastym miesiącu, to jest w miesiącu Adar, 
trzynastego w nim dnia, gdy rozszedł się dekret króla i rozkaz 
jego, co miał być wypełniony w dniu, w którym spodziewali się 
wrogowie Żydów, że będą panowali nad nimi, zmieniło się 
wszystko, ponieważ Żydzi zapanowali nad tymi, którzy ich 
nienawidzili. (2) I zgromadzili się Żydzi we wszystkich miastach 
swoich, we wszystkich państwach króla Aswerusa, aby 
podnieść rękę na tych, którzy pragnęli ich zguby. Nikt nie stawił 
im czoła, ponieważ strach przed nimi padł na wszystkie narody. 
(3) Wszyscy zaś książęta państw, satrapowie i namiestnicy, i 
zarządcy spraw króla podtrzymywali Żydów, bo padł na nich 
strach przed Mardocheuszem. (4) Mardocheusz bowiem był 
wielki w domu królewskim i sława jego rosła po wszystkich 
państwach, tak że Mardocheusz wzrastał i coraz to większy się 
stawał. (5) Tak pokonali Żydzi wszystkich swoich wrogów przez 
uderzenie mieczem, przez zabójstwa i zagładę, i zrobili z 
nienawidzącymi ich wszystko, co chcieli. (6) Na zamku w Suzie 
zabili Żydzi i wycięli pięciuset mężczyzn. (7) I zabili 
Parszandatę, i Dalfona, i Aspatę, (8) i Poratę, i Adalię, i Aridatę, 
(9) i Parmasztę, i Arisaja, i Aridaja, i Wajezatę - (10) dziesięciu 
synów Hamana, syna Hammedaty, dręczyciela Żydów, ale na 
majątek ich nie wyciągnęli ręki. (11) W tym samym dniu 
dowiedział się król o liczbie zabitych na zamku w Suzie. (12) 
Król rzekł do królowej Estery: W Suzie na zamku Żydzi zabili i 
wytracili pięciuset mężów i dziesięciu synów Hamana. A w 
pozostałych państwach króla, co uczynili? I jakie jest jeszcze 
twoje życzenie, a będzie dane tobie, i co za pragnienie dalsze, 
a stanie się? (13) I rzekła Estera: Jeśli królowi to się podoba, to 
niech pozwolą także jutro Żydom, którzy są w Suzie, na 
działanie według dekretu z dnia dzisiejszego, aby mogli 
dziesięciu synów Hamana powiesić na szubienicy. (14) I rzekł 
król: Niech się tak stanie! I wydano zarządzenie w Suzie, i 
dziesięciu synów Hamana powieszono. (15) A Żydzi, którzy byli 
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w Suzie, zgromadzili się także w dniu czternastym miesiąca 
Adar i zabili w Suzie trzystu mężczyzn, ale na majątek ich nie 
wyciągnęli ręki. (16) Reszta Żydów, którzy mieszkali w 
państwach króla, zgromadziła się i stanęła w obronie swego 
życia. I uwolnili się od wrogów, i zabili nienawidzących ich 
siedemdziesiąt pięć tysięcy, ale na majątek ich nie wyciągnęli 
ręki. (17) Tak było trzynastego dnia miesiąca Adar. A 
czternastego odpoczęli i urządzili tegoż dnia ucztę i zabawę. 
(18) Żydzi zaś, którzy byli w Suzie, zgromadzili się trzynastego i 
czternastego dnia, a piętnastego odpoczęli i urządzili sobie 
tegoż dnia ucztę i zabawę. (19) Dlatego Żydzi mieszkający w 
miastach obchodzą dzień czternastego Adar jako dzień radości 
i ucztowania, i dzień zabawy oraz wzajemnego posyłania sobie 
darów z żywności. (20) A Mardocheusz opisał te wypadki i 
rozesłał listy do wszystkich Żydów, którzy byli we wszystkich 
państwach króla Aswerusa, blisko i daleko, (21) aby im wydać 
polecenie, że mają obchodzić jako święto dzień czternasty w 
miesiącu Adar i piętnasty w nim - z roku na rok - (22) jako dni, w 
których Żydzi uwolnili się od nieprzyjaciół, i miesiąc, który 
obrócił się im ze smutku w radość i z żałoby stał się dla nich 
dniem wesela, aby obchodzili je jako dni ucztowania i wesela, 
posyłając innym coś z zapasów żywności, a ubogim dary. (23) A 
Żydzi przekazywali to, co rozpoczęli czynić i co napisał im 
Mardocheusz, (24) że Haman, syn Hammedaty, Agagita, wróg 
wszystkich Żydów, powziął plan przeciw Żydom, aby ich 
wygubić, i rzucił Pur, to jest los, aby zniszczyć ich i zgładzić. 
(25) A gdy doszła wieść o tym do króla, wydał dekret na piśmie: 
Niech się obróci zły jego zamiar, jaki zgotował Żydom, na jego 
głowę! I powiesili go i synów jego na drzewie. (26) Dlatego 
nazwano dni owe Purim stosownie do nazwy Pur. Również na 
podstawie wszystkich słów tego listu i na podstawie tego, co 
przeżyli i co ich dotknęło, (27) Żydzi postanowili i wzięli na 
siebie i na potomstwo swoje, i na wszystkich przyłączających 
się do nich, obowiązek nieprzemijający obchodzenia owych dni, 
stosownie do pisma i stosownie do czasu - z roku na rok. (28) 
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Owe dni będą wspominane i świętowane we wszystkich 
pokoleniach z rodziny na rodzinę i z państwa do państwa, i z 
miasta do miasta. I owe dni Pruim nie zaginą wśród Żydów, i 
pamięć ich nie ustanie u potomnych. (29) Napisali także 
królowa Estera, córka Abichaila, i Żyd Mardocheusz z wielkim 
naciskiem to, aby ten drugi list o dniu Purim obowiązywał jako 
prawo. (30) I rozesłano pismo do wszystkich Żydów w stu 
dwudziestu siedmiu państwach królestwa Aswerusa, pismo 
pokoju i prawdy, (31) aby utrwalić owe dni Purim w czasach ich, 
jak je przedtem ustanowili Żyd Mardocheusz i królowa Estera, i 
jak ustanowili dla siebie i dla potomnych swoich przepisy postu i 
lamentowania. (32) I tak rozporządzenie Estery umocniło 
przepisy w sprawie owego Święta Purim i spisane zostało to w 
księdze. 

Rozdział X 

(1) I nałożył król Aswerus podatek na kraj i na wyspy morza. (2) 
A wszystkie dzieła jego potęgi i jego mocy, i opis wielkości 
Mardocheusza, którego król uczynił wielkim czyż te sprawy nie 
są zapisane w księdze kronik królów Medów i Persów? (3) 
Albowiem Żyd Mardocheusz był drugim po królu Aswersie i 
wielkim w oczach Żydów, i umiłowanym przez mnóstwo braci 
swoich. Troszczył się o dobro swego ludu i zabiegał o szczęście 
całego swojego narodu. 

Po czytaniu Megila: 
Baruch ata adonaj elokejnu melech haolam haraw et riwejnu 
Wehadan et dinejnu wehanokem et nikmatejnu, wehamszalem 
gmul lechol ojwej nafszejnu wehanifra lanu micarejnu, baruch ata 
Adonaj, hanifra leamo israel mikol carejhem, hael hamoszija 
Błogosławiony bądź Panie Boże nasz, królu wszechświata, który 
bronisz sprawy naszej, utrzymujesz nasze prawa, mścisz się za 
nas, odpłacasz zasłużoną karą wszystkim nieprzyjaciołom naszym i  
Błogosławiony bądź Panie Boże, który dajesz zadośćuczynienie 
ludowi swemu, Izraelowi, od wszystkich nieprzyjaciół ich, Boże 
Wybawco! 



 

 

Pieśni Purimowe 

Misze niknas adar – משנכנס אדר 

 
 ...מש...מש...מש

 משנכנס אדר
 

מרבין , משנכנס אדר מרבין
 בשמחה

ונהפוך ונהפוך , ונהפוך, ונהפוך
הוא 

 
המה  אשר ישלטו היהודים

בשונאיהם 

 משנכנס אדר, משנכנס אדר
 מרבין בשמחה, מרבין, מרבין

 
, לבסומי, חייב איש לבסומי

 . לבסומי
עד דלא ידע  עד דלא ידע -עד ד

 
Misze Misze Misze 

Misze ... 
Misze niknas adar 

 
Misze niknas Adar 
marbin marbin be 

simcha 
Wenahafoch, 
wenahafoch, 
wenahafoch, 

wenahafoch hu 
Aszer jiszletu hajehudim 

Hema besonejhem 
 

Misze niknas Adar 
marbin marbin be 

simcha 
 

Hajaw isz libesomej, 

Kiedy rozpoczyna się 
Adar... 

 
Kiedy rozpoczyna się 

Adar, rośnie nasza 
radość 

I wszystko odwróciło się 
Kiedy Żydzi przejęli 

kontrolę i 
zdominowali swych 

przeciwników 
 

Kiedy rozpoczyna się 
Adar, rośnie nasza 

radość 
 

Obowiązkiem jest napić 
się, napić się 

Aż przestaniemy 
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libesomej, libesomej 
Ad d-ad, delo jada 

Ad delo jada 

rozróżniać 

 

 
Szoszanat Jakow – שושנת יעקוב 

 
 שושנת יעקוב צהלה ושמחה
 בראותם יחד תכלת מרדכי

 תשועתם היית לנצח
 ותקוותם בכל דור ודור

היהודיברוך מרדכי   
 

Szoszanat Jakow cahala 
usamaha 

Berotam jahad thelet 
Mordechaj 

Tszoatam hait lenecach 
Wetikwatam bekol dor 

wador 
Baruch Mordechaj 

hajehudi 

Róża Jakuba była 
pogodna i radosna, 

kiedy wszyscy zobaczyli 
Mordechaja w 

niebieskiej szacie. 
Stałeś się ich wiecznym 

zbawieniem i ich 
nadzieją w każdym 

pokoleniu. 
Błogosławiony niech 

będzie Mordechaj 
Judejczyk. 

 
Sason Wikar – ששון ויקר 

 ומרדכי יצא מלפני המלך
עטרת זהבבלבוש מלכות ו  

 ומרדכי יצא מלפני המלך
 והעיר שושן צהלה ושמחה

 ליהודים היתה אורה ושמחה
ויקראורה ושמחה וששון   
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Mordechaj jaca milifnej 

hamelech 

Belewusz malchut 

weateret zahaw 

Umordechaj jaca milifnej 

hamelech 

Whair Szoszan cahala 

usamaha 

Lajehudim hajta ora we 

simcha 
Ora wesimcha 

wesamson wikar 

Mordechaj wyszedł od 
króla 

Odziany w królewskie 
szaty i złotą koronę 

Mordechaj wyszedł od 
króla 

I miasto Szoszan 
szczęśliwe było i wesołe 
Żydzi pełni byli światła, 

szczęścia, radości i 
dumy 

 

 
Ani Purim -  אני פורים 

 

אני ליצן בין ליצנים 
הכל אני יודע 

ואם תרצו אראה לכם 
לקפוץ כמו צפרדע 

 ...ל ...ל... ל
 
רבי פורים , רבי פורים

אמור נא לי מדוע 
מדוע לא יחול פורים 

פעמיים בשבוע 
 ...ל... ל... ל

אני פורים, אני פורים  
 שמח ומבדח

 הלא רק פעם בשנה
 אבוא להתארח

...ל... ל... ל  
 
הידד פורים, הידד פורים  

 הכו תוף ומצלתיים
 הו מי יתן ובא פורים
 לחודש לחודשיים

...ל... ל... ל  
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Ani Purim, Ani Purim 

Sameach umbadeach 

Halo rak paam beszana 

Awo lehitareach 

Lalala.... 

 

Hejdat Purim, hejdat 

Purim 

Haku tof umeciltaim 

Ho mi iten huba Purim 

Lehodesz lehodszaim 

Lalala... 

 

Ani leican ben leicanim 

Hakol ani jodea 

We im tircu are lachem 

Likfoc kmo cfardea 

Lalalala... 

Rabi Purim, rabi Purim 

Emor na li madua 

Madua lo jachul Purim 

Paamaim be szawura 

Lalala... 

Jestem Purim, jestem 
Purim 

Szczęśliwy i wesoły 
Tylko raz każdego roku 

Przychodzę być 
goszczony 
Lalala.... 

 
Hura, Purim! Hura, 

Purim! 
Bijcie w bębny i cymbały 
Ach gdyby Purim przyjść 

by mógł 
Na dwa lub miesiąc cały 

Lalala... 
 

Jestem klaunem pośród 
klaunów 

Wiem i umiem wszystko 
Chodźcie, to pokażę 

wam 
Jak żaby skaczą szybko 

Lalala.... 
 

Panie Purim Panie 
Purim 

Proszę powiedz mi 
dlaczego 

Czemu nie możemy 
mieć Purim 

Dwukrotnie tygodnia 
każdego 
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Chag Purim – חג פורים    
 

: הבה נרעישה  
! רש רש רש  

: הבה נרעישה  
! רש רש רש  

: הבה נרעישה  
! רש רש רש  
!ברעשנים  

 
 

, חג פורים, חג פורים  
! חג גדול ליהודים  

, רעשנים, מסכות  
!שירים וריקודים  

 

Święto Purim, święto 
Purim 

Wielkie święto dla 
Żydów 

Maski i kołatki 
Tańce i śpiewy 

 
Kręć kołatką 

Rasz rasz rasz 
Kręć kołatką 

Rasz rasz rasz 
Kręć kołatką 

Rasz rasz rasz 
Głośno! 

Chag Purim, Chag 
Purim 

Chag gadol lejehudim 
Masechot, raaszanim 

Szirim werikudim 
 

Hawa narisza 
Rasz, rasz, rasz! 

Hawa narisza 
Rasz, rasz, rasz! 

Hawa narisza 
Rasz, rasz, rasz! 

Beraaszanim! 
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USZY HAMANA 

Ciasto 

Składniki: 

2.5 szklanki mąki  
½ szklanki cukru 
2 żółtka 
¼ szklanki brandy, wina lub wody 
łyżeczka zapachu rumowego 
łyżeczka zapachu waniliowego 
szczypta soli 
200 gr. Margaryny (pokrojonej) 
 
Przygotowanie: 
Mieszamy wszystkie składniki aż do uzyskania jednolitej 
masy. Ciasto wsadzamy do lodówki, w między czasie 
przygotowujemy nadzienie. Obecny przepis nie jest 
obliczony na bardzo dużą ilość uszów Hamana. Aby 
przygotować większą ilość o zróżnicowanym nadzieniu, 
trzeba proporcjonalnie zwiększyć ilość składników na ciasto. 

Nadzienie z dżemu 

Składniki: 
½ filiżanki dżemu o smaku morelowym, lub jakimkolwiek 
innym smaku, który lubimy 
100 gr. posiekanych orzechów pikan 
½ łyżeczki cynamonu 
 
Przygotowanie: 
Składniki mieszamy. Pieczemy w średniej temperaturze 

(180 C). Ciasto wałkujemy, po czym, przy pomocy szklanki, 
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wycinamy z niego koła. Pośrodku każdego koła 
umieszczamy jedna łyżkę nadzienia, po czym zalepiamy 
ciasto dookoła nadzienia formując je w kształcie ucha. Uszy 
wsadzamy do formy i pieczemy w piekarniku 15 minut. 
Gotowe można posypać cukrem pudrem. 

Nadzienie makowe 

Uważane za tradycyjne nadzienie uszów Hamana, tradycja 
ta sięga czasów, kiedy Ester przebywała na dworze 
Achaszwerosza. Według przekazu, Ester skrupulatnie 
przestrzegała kaszrutu także na królewskim dworze. Nie 
wiemy, czy przedstawiła się tam może, że jest wegetarianką 
lub weganką, w każdym razie prosiła, by żywić ją różnymi 
rodzajami ziaren, w tym – ziarnami maku. 

Składniki: 

1 szklanka cukru 
1 łyżka miodu 
¼ szklanki wody 
1 szklanka maku (zmielić) 
trochę soku z cytryny 
¼ szklanki rodzynek (można również dodać posiekane 
orzechy) 

Przygotowanie: 

W małym garnku, na małym ogniu roztopić cukier, miód i 
wodę. Po tym, jak cukier się rozpuści, dodać mak i gotować, 
mieszając, około minuty. Po wyłączeniu ognia dodajemy 
cytrynę, rodzynki i orzechy. Mieszamy i chłodzimy. 
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Nadzienie kokosowe 

Białka (które zostały nam po oddzieleniu żółtek na ciasto) 
ubijamy na twardo z odrobiną cukru i skrobi (mąka 
kukurydziana lub mąka ziemniaczana).Kokosową piankę 
wkładamy do ucha z ciasta, można również dodać startą 
czekoladę. 

Nadzienie jabłkowe 

Jabłka (najlepiej kwaśnie) ścieramy na grubej tarce. 
Podgrzewamy na wolnym ogniu aż do uzyskania płynnej 
formy. Dodajemy cukier (można również dżem), a także 
cynamon i posiekane orzechy (opcjonalnie). Schładzamy i 
napełniamy uszy. 

Kreatywne nadzienie na bazie cukru 

Cukier wymieszać z kakao i odrobiną cynamonu (proporcje: 
łyżka kakao na 3 łyżki cukru). Dodajemy trochę wody i 
rozpuszczamy na małym ogniu. Studzimy a następnie 
możemy dodać różne rzeczy znalezione w szafie – migdały, 
rodzynki, czekoladę, wiórki, orzechy.  
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