
1 Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wywy¿szy³
Hamana syna Hamdaty, Agagity, wyniós³ go i ustanowi³
ponad wszystkimi ksi¹¿êtami, których mia³. 2 I wszyscy
s³udzy króla, którzy byli w bramie królewskiej,
pochylali siê i sk³adali pok³on Hamanowi, bo tak
nakaza³ mu król, ale Mordechaj nie pochyla³ siê i nie
sk³ada³ pok³onu. 3 S³udzy króla, którzy byli w bramie
królewskiej, pytali Mordechaja: Dlaczego sprzeciwiasz
siê rozkazowi króla? 4 I gdy mówili [to] do niego dzieñ
po dniu, ale ich nie s³ucha³, donieœli Hamanowi, aby
sprawdziæ, czy s³owa Mordechaja siê ostoj¹, bo
wyjaœni³ im,

Rozdzia³ 3

Malbim

1. Dlaczego król wyniós³ Hamana do tak wysokiej pozycji?
Jaki zwi¹zek mia³ ten awans z poprzednimi wydarzeniami?
S³owa wywy¿szony i wyniesiony wydaj¹ siê mówiæ to samo.

2. Dlaczego podkreœla siê, ¿e byli to s³udzy króla, którzy byli w bramie
królewskiej?
Dlaczego jest powiedziane nakaza³ mu, skoro to s³udzy otrzymali rozkaz?

4. Dlaczego Mordechaj nie chcia³ pok³oniæ siê Hamanowi?
Co znacz¹ s³owa czy s³owa Mordechaja siê ostoj¹, bo wyjaœni³ im,
¿e [nie k³ania siê, gdy¿] jest ¯ydem? (Problem nie tkwi³ w tym, ¿e
Mordechaj by³ ¯ydem, lecz w tym, ¿e nie chcia³ siê pok³oniæ).

30 / Megilat Ester



���� ����	 
����	 ���� ����	 ��� ��������	 �	 �� ������

���� �!�"��	 ��#$�%����&'"�(	 ')�*��&#��	 +,-�./�+��!�

&��0	 �1 23�*	 ,4��560&#��	 7��8�  9 :/	 ;�< ���=:>?� " :/

���-����	 ���%@�23&��A?/��	 B,"C��	 �D�+!�	 ������=��

7���/!�"�C�+"�*;	 ��E63��F0	 ��������	 �23��+@(&��+!�

�DG	 �42AH�����*;	 ���<����	 ,��&� ;6I	 '�JA&�60	 '4�*��@�

�D �%@�23	 ;-��*�F�9 :/��	 B�" K/ !�" �C�+" ��	 �DG?/	 3� ��@A��

723;���*	 �< �AH����*@�	 ��������	 �23D�+@(&��+!�	 ���$����

�� ��?� :/�%	 B���" ����	 #D :/ @I�*	 #���	 �4 J�,3	 ���C��

�DG?/	 �,4� /	 �,��	 7/�����	 L�E���*��@0M	 �E���*��@(

7#,���6�	 ' � �* ��@�	 ;%�� � :9 :/	 �< ��� J� !�	 3� �*�+

������	 %�D ���&�" 60	 �4 2AH����*	 �� ��@���	 7;%�*23" :� !�

�	N�O

Ksiêga Estery / 29



Malbim

¿e [nie k³ania siê, gdy¿] jest ¯ydem. 5 [Gdy] Haman
zobaczy³, ¿e Mordechaj nie pochyla siê i nie sk³ada mu
pok³onu – Haman nape³ni³ siê gniewem. 6 Ale uzna³ za
niegodne siebie zg³adziæ samego [tylko] Mordechaja, bo
powiedziano mu, z jakiego narodu jest Mordechaj –
i Haman zapragn¹³ zniszczyæ wszystkich ¯ydów, naród
Mordechaja, którzy byli w ca³ym królestwie Achasz-
werosza. 7 W pierwszym miesi¹cu, to jest w miesi¹cu
nisan, w dwunastym roku [panowania] króla Achasz-
werosza, rzucono pur, to znaczy los, w obecnoœci
Hamana, co do dnia i co do miesi¹ca, i wypad³ dwunasty
miesi¹c, to jest miesi¹c adar. 8 Powiedzia³  wiêc Haman
do króla Achaszwerosza: Jest taki jeden naród,
rozproszony i rozrzucony pomiêdzy narodami we
wszystkich krajach twojego królestwa, ich prawa s¹
odmienne od [praw] wszystkich innych narodów, nie
wype³niaj¹ praw króla i nie jest korzystne

5. Dlaczego Haman nie rozz³oœci³ siê s³ysz¹c s³owa s³ug, lecz dopiero
wtedy, gdy osobiœcie zobaczy³ odmowê Mordechaja?

6. Dlaczego Haman zdecydowa³ siê zniszczyæ wszystkich ¯ydów
z powodu przestêpstwa jednego cz³owieka?

7. Dlaczego losy pad³y na 13 adar?
S³owa w obecnoœci Hamana wydaj¹ siê zbêdne, a s³owa co do
dnia i co do miesi¹ca, i wypad³ dwunasty miesi¹c pozornie nie
maj¹ sensu.
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Malbim

dla króla, by im pob³a¿aæ.9 Jeœli wyda siê to królowi
s³uszne, niech zostanie napisane, ¿e maj¹ byæ wytraceni,
a ja odwa¿ê dziesiêæ tysiêcy kikarów srebra, by z³o¿yæ
[je] do skarbca królewskiego, [na zap³atê] dla tych, którzy
spe³ni¹ to zadanie. 10 Król zdj¹³ swój pierœcieñ z rêki i da³
Hamanowi, synowi Hamdaty Agagity, przeœladowcy
¯ydów. 11 Powiedzia³ król do Hamana: Bêd¹ ci dane
pieni¹dze i ten naród, byœ zrobi³ z nimi to, co wydaje ci
siê s³uszne. 12 Wezwano pisarzy królewskich,
w pierwszym miesi¹cu, trzynastego dnia miesi¹ca.
Napisano wszystko, co nakaza³ Haman, do satrapów
króla i do namiestników ka¿dego kraju, i do ksi¹¿¹t
ka¿dego ludu i ka¿dego kraju, pismem i w jêzyku
ka¿dego ludu. Spisano to w imieniu króla

  9. W jaki sposób tak wielki, potê¿ny w³adca jak Achaszwerosz móg³
zgodziæ siê na zg³adzenie ca³ego, niewinnego narodu?
Jeœli król by³ wspó³winny, dlaczego póŸniej zastanawia³ siê nad
intencjami sprawcy; dlaczego wyla³ swój gniew na Hamana;
i dlaczego pozwoli³ póŸniej ¯ydom napisaæ megilê, w której zosta³
okryty z³¹ s³aw¹?
Jak Haman móg³ oczekiwaæ, ¿e król wyda ca³y naród na rzeŸ?
Dlaczego pieni¹dze Hamana maj¹ dostaæ ci, którzy spe³ni¹ to
zadanie, a nie, co by³oby bardziej logiczne, królewscy skarbnicy?

10. Dlaczego Haman przedstawiony jest tu jako przeœladowca ¯ydów?
Dlaczego mówi siê nam, ¿e król przekaza³ swój pierœcieñ Hamanowi?

11. Jeœli zamierza³ odrzuciæ jego propozycjê pieniêdzy, to dlaczego
powiedzia³ bêd¹ ci dane, zamiast, co by³oby bardziej odpowiednie,
„zostaw je sobie”?

12. Dlaczego Haman œpieszy³ siê, aby listy zosta³y napisane jeszcze
tego samego dnia, chocia¿ mia³y odnieœæ skutek dopiero po
jedenastu miesi¹cach?
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Malbim

Achaszwerosza i zapieczêtowano jego pierœcieniem.
13 Rozes³ano obwieszczenia poprzez goñców do
wszystkich krajów króla, [nakazuj¹ce] wyniszczyæ,
wymordowaæ i wytraciæ wszystkich ¯ydów, od
m³odego do starego, dzieci i kobiety – w jednym dniu,
trzynastego dnia dwunastego miesi¹ca, to jest
miesi¹ca adar, a ich maj¹tek zagrabiæ. 14 Odpis  tego
pisma zosta³ og³oszony wszystkim narodom, aby staæ
siê prawem w ka¿dym kraju, ¿e maj¹ byæ gotowi na
ten dzieñ. 15 Goñcy wyruszyli ponaglani przez rozkaz
króla, prawo zosta³o rozpowszechnione w Szuszan,
stolicy, król i Haman zasiedli, aby piæ, a miasto Szuszan
oniemia³o.

14. Co oznaczaj¹ s³owa odpis tego pisma i informacja, ¿e zosta³o ono
og³oszone, w przeciwieñstwie do dokumentów wspomnianych
w poprzednim fragmencie?
Na co mia³y byæ gotowe narody tego dnia?
Dlaczego dekret zosta³ zatrzymany w Szuszan, dopóki nie wyruszyli
pos³añcy?

15. Jak wyjaœnimy bezdusznoœæ króla, który w obliczu ludobójstwa
beztrosko ucztowa³? I co oznacza, ¿e Szuszan oniemia³o?
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