
MEGILAT ESTER

Ksi¹¿ka ta poœwiêcona jest pamiêci
Joy Rochwarger Balsam

(Jochewed Zlata bat Jicchak Tuvia) z’’l,
zmar³ej 21 maja 2004 w Nowym Jorku

w trzydziestym ósmym roku ¿ycia
– z wdziêcznoœci¹ za jej serdeczne zaanga¿owanie
w sprawê odrodzenia ¿ydowskiego ¿ycia w Polsce
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1. Dlaczego Achaszwerosz zostaje nam przedstawiony zwrotem za cza-
sów, stosowanym zazwyczaj do wprowadzania nieznanych wyda-
rzeñ z ¿ycia znanych ju¿ postaci? Powtórzenie imienia Achaszwe-
rosz wydaje siê zbyteczne.
Dlaczego jest to jedyne miejsce w Megili, gdzie nie jest on nazwany
królem Achaszweroszem?

2. S³owa w tamtych dniach i król Achaszwerosz wydaj¹ siê zbyteczne.
Czemu s³u¿y informacja o Szuszan?

3. Dlaczego ksi¹¿êta, dworzanie i dostojnicy wymienieni s¹ przed na-
miestnikami i ksi¹¿êtami prowincji?
Jakie jest znaczenie s³ów przed nim?
Dlaczego u¿yty jest tu zwrot w trzecim roku swojego panowa-
nia, a w wersecie 2:16 w siódmym roku jego królowania?

4. Co s³owa: wspania³¹ s³awê swego majestatu dodaj¹ do: bezmier-
ne bogactwo swojego królestwa?

Rozdzia³ 1
1 Zdarzy³o siê za czasów Achaszwerosza, tego Achaszwe-
rosza, który królowa³ nad stu dwudziestoma siedmioma
prowincjami od Indii do Etiopii, 2 ¿e w tamtych dniach,
gdy król Achaszwerosz zasiada³ na tronie swego królestwa,
tym w twierdzy Szuszan, 3 wyda³ ucztê w trzecim roku
swojego panowania, dla wszystkich ksi¹¿¹t, dworzan
i dostojników Persji i Medii oraz namiestników i ksi¹¿¹t
podleg³ych mu prowincji. 4 Przez wiele dni, przez sto osiem-
dziesi¹t dni, ukazywa³ bezmierne bogactwo swojego kró-
lestwa i wspania³¹ s³awê swojego majestatu. 5 A gdy up³y-
nê³y te dni, król wyda³ siedmiodniow¹ ucztê na dziedziñ-
cu, w ogrodzie królewskiego pa³acu, dla wszystkich pod-
danych, który przebywali w twierdzy Szuszan,
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�
tak dostojnych, jak najmniej znacz¹cych, 6 [poœród zas³on]
z bia³ej bawe³ny i niebieskiej we³ny, umocowanych sznura-
mi z delikatnego lnu i purpurowej we³ny do srebrnych pier-
œcieni i do kolumn z alabastru – i by³y tam ³o¿a z³ote i srebr-
ne na posadzce z marmuru, alabastru, pere³ i mozaiki. 7 Wino
królewskie podawano w obfitoœci, jak przystoi królowi,
w czarach z³otych, czarach przeró¿nych kszta³tów, 8 a pito
bez przymuszania, bo król rozkaza³ ka¿demu podczasze-
mu swego domu dostosowaæ siê do ochoty ka¿dego cz³o-
wieka. 9 Tak¿e Waszti, królowa, wyda³a ucztê dla kobiet
w królewskim pa³acu króla Achaszwerosza. 10 Siódmego dnia,
gdy król rozweseli³ siê winem, nakaza³ Mehumanowi, Biz-
cie, Charwonie, Bigcie, Awagcie, Zetarowi i Karkasowi, sied-
miu eunuchom us³uguj¹cym królowi
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Dlaczego wyra¿enie wiele dni u¿yte jest obok dok³adnej liczby tych
dni?

5. Dlaczego lud Szuszan nazwany jest tutaj tymi, którzy przebywali
w twierdzy Szuszan?
Dlaczego u¿yte jest tu wyra¿enie tak dostojnych, jak do najmniej
znacz¹cych, zamiast, jak zwykle, od najmniej znacz¹cego do naj-
wa¿niejszego?
Dlaczego Achaszwerosz urz¹dzi³ ucztê i dlaczego Megila poœwiêca
jej szczegó³om tak wiele uwagi?
Dlaczego prezentowa³ on swoje bogactwa przed wszystkimi
narodami?
Jaki by³ cel drugiej uczty – dla ludu Szuszan?
Dlaczego jest napisane, ¿e uczta odby³a siê na królewskim dziedziñ-
cu i w jakim celu informuje siê nas o wszystkich jej szczegó³ach?

9. Dlaczego Waszti urz¹dzi³a osobne przyjêcie, nazwane uczt¹ dla kobiet?
W jakim celu podana jest ta informacja, a tak¿e to, ¿e uczta mia³a
miejsce w pa³acu króla?
S³owa: w królewskim pa³acu króla Achaszwerosza wydaj¹ siê zbêdne.
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Achaszweroszowi, 11 ¿eby przyprowadzono przed króla
Waszti, królow¹, w królewskim diademie, ukazuj¹c jej uro-
dê ludom i ksi¹¿êtom, bo by³a kobiet¹ o piêknym wygl¹-
dzie. 12 Ale królowa Waszti odmówi³a przyjœcia na rozkaz
króla przekazany przez eunuchów. Król oburzy³ siê bar-
dzo i zap³on¹³ gniewem. 13 Król poradzi³ siê znawców praw-
nych procedur, bo taki by³ zwyczaj królewski, tych, który
byli biegli w prawie i s¹dzeniu, 14 swych najbli¿szych do-
radców, Karszeny, Szetara, Admaty, Tarszisza, Meresa, Mar-
seny, Memuchana, siedmiu ministrów Persji i Medii, któ-
rzy mieli przystêp do króla i zajmowali pierwsze miejsca
w królestwie: 15 Co nale¿y uczyniæ wed³ug prawa z kró-
low¹ Waszti z powodu nieokazania pos³uszeñstwa rozka-
zowi króla przekazanemu przez eunuchów?

Malbim

14 / Megilat Ester Ksiêga Estery / 13

10. Dlaczego eunuchowie królewscy wymienieni s¹ z imienia i opisani
jako ci, którzy us³ugiwali królowi?

11. Jaka by³a przyczyna tego, ¿e tak potê¿ny król chcia³ zaprezento-
waæ t³umom urodê swojej ¿ony, zw³aszcza ¿e, jak mówi¹ nasi mê-
drcy, zosta³a ona wezwana nago?
I dlaczego zosta³a wezwana w tak pozbawiony godnoœci sposób,
rozkazem, aby pojawi³a siê natychmiast?
Dlaczego w wersetach 9, 11 i 16 mówi siê o niej Waszti, królowa,
a w wersetach 12 i 15 królowa Waszti?
S³owa: przed króla wydaj¹ siê zbêdne.
Dlaczego s³owa u³o¿one s¹ w ten sposób, ¿e wynika z nich, i¿ Waszti
nie nosi³a korony, gdy nie przebywa³a w obecnoœci króla?

12. Przyczyn¹ jej odmowy wydaje siê to, ¿e królewski rozkaz zosta³
przekazany przez eunuchów. Dlaczego? Jest wyraŸny nadmiar
w s³owach król oburzy³ siê bardzo oraz zap³on¹³ gniewem.

13. Kim s¹ znawcy prawnych procedur i ci, którzy byli biegli w pra-
wie i s¹dzeniu?

14. Dlaczego pojawia siê jeszcze jedno okreœlenie odnosz¹ce siê do
sêdziów, jako najbli¿szych mu?
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16 Na to Memuchan oznajmi³ w obecnoœci króla i ksi¹-
¿¹t: Waszti, królowa, pope³ni³a wykroczenie nie tylko
przeciwko Jego Wysokoœci, ale równie¿ przeciwko
wszystkim ksi¹¿êtom i przeciwko wszystkim ludom we
wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza. 17 Bo za-
chowanie królowej spowoduje, ¿e wszystkie ¿ony
wzgardz¹ swoimi mê¿ami, skoro pomyœl¹, ¿e sam król
Achaszwerosz rozkaza³ przyprowadziæ królow¹ Waszti
przed swoje oblicze, a ona nie przysz³a. 18 Ju¿ dzisiaj
ksiê¿niczki Persji i Medii, które us³ysza³y o zachowa-
niu królowej, opowiedz¹ to wszystkim i nie bêdzie
koñca poœmiewisku i lekcewa¿eniu. 19 Je¿eli spodoba
siê Waszej Wysokoœci, niech zostanie wydany królew-
ski dekret i niech bêdzie wpisany do praw Persji i Me-
dii, aby nie mo¿na go by³o przest¹piæ, ¿e Waszti ju¿
nigdy nie przyjdzie przed oblicze króla Achaszwerosza.
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15. Po co dodane s¹ s³owa przez eunuchów?
17. Jakie jest znaczenie s³ów zachowanie królowej spowoduje?
18. Co oznaczaj¹ s³owa ju¿ dzisiaj?

Co powiedz¹ ksiê¿niczki?
Jest wyraŸny nadmiar w s³owach poœmiewisko i lekcewa¿enie.

19. Jaki rodzaj królewskiego dekretu powinien zostaæ wydany?
Dlaczego stracenie Waszti mia³o byæ zapisane w ksiêgach prawa
jako ustawa obowi¹zuj¹ca po wsze czasy, skoro by³o to wydarze-
nie spowodowane wyj¹tkowymi okolicznoœciami?
Dlaczego Waszti mia³a zostaæ skazana z obawy przed niepos³u-
szeñstwem kobiet, skoro ten sam cel móg³ zostaæ osi¹gniêty po-
przez dekret o wy¿szoœci autorytetu mê¿ów?
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A jej królewskoœci¹ niech Wasza Wysokoœæ obdarzy
inn¹, która jest bardziej jej godna. 20 Wtedy wieœæ
o wykonaniu wyroku Waszej Wysokoœci zagrzmi w ca-
³ym królestwie, jak jest ono ogromne, i wszystkie ¿ony
bêd¹ powa¿a³y swoich mê¿ów, tak dostojnych, jak
najmniej znacz¹cych. 21 Ta rada zyska³a uznanie króla
i ksi¹¿¹t i król post¹pi³ wed³ug s³ów Memuchana.
22 Rozes³a³ obwieszczenia do wszystkich prowincji kró-
lewskich, do ka¿dej prowincji w jej w³asnym piœmie
i do ka¿dego ludu w jego w³asnym jêzyku, ¿eby ka¿dy
mê¿czyzna w³ada³ w swoim domu i mówi³ w jêzyku
swego ludu.
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20. Dlaczego ten dekret uwa¿any jest za wielki [s³owo „wielki” w tym
wersecie mo¿e siê odnosiæ zarówno do dekretu, jak i do króle-
stwa], skoro wszystko, do czego siê on sprowadza, to zg³adzenie
bezbronnej ¿ony?
Dlaczego wyra¿enia dostojny i najmniej znacz¹cy u¿yte s¹
w tej, a nie odwrotnej kolejnoœci?

21. Dlaczego królewski dekret dotycz¹cy Waszti zosta³ wys³any do ka¿-
dego ludu w jego w³asnym jêzyku? Co zosta³o osi¹gniête poprzez
dekrety, ¿e ka¿dy mê¿czyzna bêdzie panem w swoim domu i ma
mieæ w³adzê narzucenia mu jêzyka swojego ludu?
Czy Achaszwerosz nie wydaje siê œmieszny przez to, ¿e ka¿e zg³a-
dziæ sw¹ ¿onê, aby uchroniæ mêski autorytet?
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Rozdzia³ 2
1 Jakiœ czas po tych zdarzeniach, gdy uspokoi³ siê gniew
króla Achaszwerosza, przypomnia³ sobie o Waszti, co
uczyni³a i co rozporz¹dzano przeciwko niej. 2 M³o-
dzieñcy króla, którzy go strzegli, powiedzieli mu: Niech
poszukaj¹ dla Waszej Wysokoœci m³odej dziewczyny,
o piêknym wygl¹dzie. 3 Niech Wasza Wysokoœæ wy-
znaczy urzêdników w ka¿dej prowincji swojego króle-
stwa, ¿eby zebraæ wszystkie m³ode dziewczyny o piêk-
nym wygl¹dzie do twierdzy Szuszan, do haremu pod
nadzorem Hege, królewskiego eunucha, stró¿a ko-
biet. I niech zostan¹ im dostarczone upiêkszaj¹ce bal-
samy. 4 A dziewczyna, która spodoba siê królowi, niech
zostanie królow¹ na miejsce Waszti. Ta rada podoba³a
siê królowi i tak post¹pi³.
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1. Dlaczego Achaszwerosz przypomnia³ sobie o Waszti, to, co uczy-
ni³a i to, co zosta³o o niej postanowione?

2. Jak mo¿na by³o poradziæ tak potê¿nemu królowi, aby poszuka³ so-
bie nowej królowej na ulicy?
Pad³a tu propozycja, aby poszukaæ jej, co wskazuje na dobrowol-
noœæ kandydowania, natomiast w nastêpnym zdaniu jest mowa
o wyznaczeniu i zebraniu, które sugeruje przymus?

3. Dlaczego plan znalezienia nowej królowej zak³ada³ umieszczenie
wszystkich kandydatek pod opiek¹ Hege [w wersetach 2: i 2:15
jego imiê wystêpuje w formie Hegaj] i w jakim celu zawiera³ on
szczegó³y dotycz¹ce œrodków upiêkszaj¹cych?
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5 W twierdzy Szuszan ¿y³ ¯yd imieniem Mordechaj,
syn Jaira, syna Szimiego, syna Kisza z rodu Binjamina.
6 [Kisz] by³ wygnany z Jerozolimy, poœród wypêdzo-
nych na wygnanie razem z Jechoni¹, królem Jehudy,
którego wygna³ Newuchadnecar, król Babilonii. 7 Wy-
chowywa³ on Hadasê, to jest Ester [Ukryt¹], córkê swo-
jego wuja, bo nie mia³a ani ojca, ani matki. Dziewczy-
na by³a zgrabna i pe³na wdziêku, a gdy jej ojciec i matka
umarli, Mordechaj przybra³ j¹ sobie za córkê. 8 Gdy
og³oszono rozkaz i dekret króla i gdy liczne m³ode ko-
biety zebrano w twierdzy Szuszan pod nadzorem He-
gaja, równie¿ Ester by³a zabrana do królewskiego pa-
³acu, pod nadzorem Hegaja, stró¿a kobiet. 9 Dziew-
czyna podoba³a mu siê i znalaz³a ³askê u niego – œpiesz-
nie dostarczy³ jej

Malbim

Podczas
publicznego
czytania Megili
podkreœlone
wersety
odczytywane
s¹ g³oœno
przez wszyst-
kich.
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5. Dlaczego wyszczególnieni s¹ tu przodkowie Mordechaja?
6. Po co wspomniane jest wygnanie z Jerozolimy?
7. Jest wyraŸny nadmiar s³ów w opisie wychowywania Ester przez

Mordechaja i w stwierdzeniu, ¿e nie mia³a ani ojca, ani matki oraz
¿e przybra³ j¹ sobie za córkê. Jest niejasne, dlaczego opis urody
Ester w³¹czony zosta³ pomiêdzy te dwie informacje.

8. Dlaczego konieczne jest wspomnienie, ¿e królewski dekret zosta³
og³oszony i zgromadzi³o siê wiele dziewcz¹t, skoro interesuje nas
jedynie los Ester?

9. S³owa znalaz³a ³askê u niego po podoba³a mu siê wydaj¹ siê zby-
teczne.
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upiêkszaj¹ce balsamy i nale¿ny jej przydzia³, jak rów-
nie¿ siedem s³u¿ek z pa³acu królewskiego, i dba³ o ni¹
i jej s³u¿ki w haremie z wyj¹tkow¹ dobroci¹. 10 Ester
nie wyjawi³a ani z jakiego jest ludu, ani z jakiego rodu,
bo Mordechaj nakaza³ jej, ¿eby nie wyjawia³a. 11 Ka¿-
dego dnia Mordechaj przechadza³ siê przed dziedziñ-
cem haremu, ¿eby dowiedzieæ siê, jak siê Ester powo-
dzi i co siê z ni¹ dzieje. 12 Gdy przychodzi³a kolej na
ka¿d¹ dziewczynê, ¿eby posz³a do króla Achaszwero-
sza – pod koniec dwunastu miesiêcy przygotowañ prze-
pisanych dla kobiet, bo wype³ni³ siê czas przeznaczo-
ny na stosowanie upiêkszaj¹cych namaszczeñ, szeœæ
miesiêcy olejku z mirry, a szeœæ miesiêcy pachnide³
i balsamów dla kobiet – 13 i gdy potem dziewczyna
sz³a do króla,
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Dlaczego poœpieszy³ siê, by daæ jej upiêkszaj¹ce balsamy?
Dlaczego ani s³owem nie wspomina siê tu o darach i s³u¿kach dla
innych kandydatek? S³owa: s³u¿ki z pa³acu królewskiego suge-
ruj¹, ¿e jedynie ona zas³u¿y³a na jego uwagê. Dlaczego?

10. Dlaczego Ester nie ujawnia³a swego pochodzenia?
11. Dlaczego Mordechaj codziennie dowiadywa³ siê o Ester, skoro wie-

dzia³, ¿e nie spotka siê ona z królem przed up³ywem dwunastu
miesiêcy?

12. Dlaczego przygotowania trwa³y dok³adnie dwanaœcie miesiêcy?
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by³o postanowione, ¿e cokolwiek wska¿e, zostanie jej
dostarczone, ¿eby zabra³a z haremu do królewskiego
pa³acu. 14 Sz³a wieczorem, a rankiem wraca³a do dru-
giego haremu, pod opiekê Szaaszgaza, królewskiego
eunucha, stró¿a m³odych ¿on. I nie sz³a ponownie do
króla, chyba ¿e król zechcia³by jej i wezwa³ j¹ po imie-
niu. 15 Gdy na Ester, córkê Awichajla, wuja Mordecha-
ja, który przybra³ j¹ sobie za córkê, przysz³a kolej, ¿eby
posz³a do króla, nie prosi³a o nic oprócz tego, co jej
poradzi³ Hegaj, królewski eunuch strzeg¹cy kobiet.
I Ester zyskiwa³a uznanie wszystkich, którzy j¹ ujrzeli.
16 Ester zabrano do króla Achaszwerosza, do jego kró-
lewskiego pa³acu, w dziesi¹tym miesi¹cu, a jest to mie-
si¹c tewet, w siódmym roku jego królowania.
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13. Dlaczego ka¿da z kandydatek dostawa³a wszystko, czego
chcia³a?
Do czego odnosz¹ siê s³owa potem dziewczyna sz³a do króla?

15. Dlaczego powtórzone jest, ¿e Ester zyskiwa³a uznanie wszystkich,
którzy j¹ ujrzeli?
Po co wymienieni s¹ ponownie przodkowie Ester i dlaczego nie
prosi³a ona o nic?



��&��5K��(/@'��� ,��B�D%�(2%�� - /=%0��� #E��e�`6�
�R�

2�\�23���(/@'��� 
�� 59 @�3/� )%D$ %5
� ?� �(�4Y�B�


4��  :��/���6�
� X& 4��+�3�� ,2�:3/��(�%28  '� �%�= 56 �


/��)5>� ��%B����� - /O%0����"!E�6�
��� 7�8�B���
� 2���B

���B�D%�� ���B����� 2���� 
�& 4)@#A!8�
� ,
�4�4�(/@:3/

)� ��3'� 2�������� ?��BH��
� �&4�@!� ,2�9��)�0"/� �=459��8 �


��":c*��4��� 2�� H9��� 2��/�23�� Q�.#4[��3#��M�� 7- /8%0��

2%)= `G��� ���B�D%�� ?�����:� 7- /8%0��(�"!8��3�� #����

4��� /@!� ��5��J� �$%���8"'� X&40"!(2%��
� ,X4B�)"/�8�

�&4�+!� ���B�D%�� ,�":c*��4�� �=����8��(2%��
� �� @:c*��4�

��� ��56"���:� 7�8B��� �� 59��4�3#� ��42��4�� �$%���8"'

IS"J4�� - /�%0��(�"!8��3�� #����� ��":c*��4��� �&��4�

������+U��� ,- /E%0��� �=�D���4D(�8	9��� �%�O%25
� ?E42�>��

7��8 	
������ - /�%0"�� )&5�� ��\���/� ,����"#���
� S&�;��

Malbim

17 Król pokocha³ Ester najbardziej ze wszystkich kobiet,
zdoby³a jego ³askê i przychylnoœæ bardziej ni¿ wszyst-
kie m³ode kobiety, wiêc w³o¿y³ królewski diadem na
jej g³owê i uczyni³ j¹ królow¹ w miejsce Waszti. 18 Król
wyda³ wielk¹ ucztê dla wszystkich swoich ksi¹¿¹t i dwo-
rzan – ucztê Ukrytej [Ester] – i og³osi³ amnestiê podat-
kow¹ dla prowincji, i obdzieli³ je darami, jak przysta³o
na króla. 19 Gdy m³ode kobiety zebrano po raz drugi,
Mordechaj siedzia³ w bramie pa³acu, 20 a Ester jeszcze
nie wyjawi³a, z jakiego jest rodu ani z jakiego ludu, tak
jak nakaza³ jej Mordechaj, bo Ester by³a pos³uszna roz-
kazom Mordechaja, tak jak czyni³a wtedy, gdy j¹ wy-
chowywa³. 21 W tych dniach, gdy Mordechaj siedzia³
w bramie pa³acu, Bigdan i Teresz, dwaj eunuchowie
królewscy, którzy pilnowali progu, rozgniewali siê
i spiskowali, ¿eby zg³adziæ króla Achaszwerosza.
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17. Kim s¹ kobiety, a kim m³ode kobiety?
Jaka jest ró¿nica pomiêdzy mi³oœci¹, ³askawoœci¹ a przychylnoœci¹?

18. Dlaczego nazwa³ ucztê uczt¹ Ester, skoro by³o oczywiste, ¿e jest
ona na czeœæ nowej królowej? I dlaczego og³osi³ amnestiê podat-
kow¹ i rozda³ dary?

19. Czym by³o, wspomniane tutaj, powtórne zebranie m³odych ko-
biet, po koronacji Ester; i jakie jest znaczenie tego, ¿e Mordechaj
siedzia³ w bramie pa³acu królewskiego?

20. Dlaczego powtórzona jest tu informacja o tym, ¿e Ester odmówi³a
wyjawienia swego pochodzenia?
Dlaczego tajemnica Ester opisana jest tu jako dotycz¹ca jej
rodu i jej ludu, zaœ w wersecie 2:10, jest mowa o jej ludzie i jej
rodzie?
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22 Poj¹³ tê sprawê Mordechaj i przekaza³ to królowej
Ester, a Ester powiedzia³a o tym królowi w imieniu Mor-
dechaja. 23 Sprawê zbadano i udowodniono, i tych
dwóch nabito na pal. Na ¿¹danie króla zosta³o to zapi-
sane w ksiêdze kronik.
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21. Dlaczego powtórzony tu zosta³ opis Mordechaja siedz¹cego w bra-
mie królewskiej, który pojawi³ siê ju¿ w wersecie 2:19?


