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Purimot megelőzi Eszter böjtje (ádár 13). Hajnaltól a csillagok feljöveteléig nem eszünk és nem 
iszunk. Purim bejövetele előtt nem szokás húsos ételt fogyasztani, hogy ne az számítson a lakoma 
micvéjének. 
 
Purimkor több 4 micvát kell teljesíteni. 
 

• Megila meghallgatása: kétszer kötelességünk meghallgatni Eszter tekercsének a történetét. 
Szokás ilyenkor nagy zajt csapni Hámán nevének a felolvasásakor a padlón, padokon való 
dobogással, vagy kereplő segítségével, hogy a gonosznak még a neve is irtasssék ki. (Ha 
megnézzük a kereplőt és a trendelit, akkor látjuk, hogy az elsőnél alulról tekerjük, mivel 
ebben a történetben I-ten nem avatkozik bele, az embereknek sikerül elérniük a csodát. A 
másodiknál, a hanukai történetben pedig az Ö-való segített a csodában.) 

Mielőtt felolvasnák a Megilát, a Tórát el kell rakni, nehogy az emberek gondolatai elterelődjenek a 
Tórára. A Megilát nem szabad fejből mondani.  

• Sláchmónesz adása: legalább egy barátunknak, kétféle ételt vagy italt kell adni, olyat, ami 
fogyasztásra alkalmas 

• Mátánot leevjonim: adomány legalább két szegénynek, minimum annyit, hogy egy lakomát 
el tudjanak fogyasztani. 

• Szeudá - lakoma fogyasztása: sötétedés előtt előtt (Purim kimenetele előtt) el kell 
fogyasztani a lakoma jelentős részét. Szokás ilyenkor például hússal töltött tésztát enni, mint 
Jom Kipur előtt és Hosáná Rábákor. 
 

Az ötödiket is helyes, amennyiben az ember biztos benne, hogy továbbra is az ünnep 
emelkedettségének megfelelően fog viselkedni 

• Ital fogyasztása („ád delo jodá”): elvileg addig, hogy ne tudjuk megkülönböztetni az 
átkozott Hámánt az áldott Mordechájtól. (Egyszer egy király útnak indult. Útközben 
vadállatok támadták meg. Szerencséjére arra járt egy ember, aki megmentette az életét. A 
király hálájából megígérte, hogy ha eljön a palotájába, akkor bármit elvihet, amit szeretne 
jutalmul. Mikor hazament a király, rájöttt, hogy meggondolatlan ígéretet tett, mert mi van, 
ha az összes kincsét elviszi, és neki nem marad semmi. Ezt a dilemmáját elmondta a 
tannácsadóinak, hogy megtudja, mitévő legyen. Ők azt javasolták, hogy mielőtt bevinné 
megmentőjét a kincstárba, etesse meg, és itassa le, mivel alkohol befolyása alatt nehezebben 
tud az ember dönteni, így kevesebb dolgot fog elvinni. A király megfogadta a tanácsot, és 
úgy tett, ahogy tanácsolták neki. A megmentője jóllakottan, és kellően ittasan ment be a    
kincstárba, s csak egy dolgot vitt el. A király boldog volt, hogy ígéretét meg tudta tartani,  és 
a megmenőjének is kifizette adósságát. Ebből tanuljuk, hogy ha az ember teljesíti az összes  
purimi micvét, még az ivást is, akkor kívánhat, mivel ittasan nehezen tud gondolkodni, és 
csak igazán fontos dolog juthat eszébe, ami még ebben az állapotban is fontos számára. Ez 
azért is lehetséges, mivel ezen a napon minden kapu csukva van fent, kivéve a kérések 
kapuja.) 
 

Ezeken kívü még szokás Purimkor: 
• Máchácit hásekel, fél sékel adása: emlékül arra a fél sékelre, amit a Szentély fentartásához 

adtak (minimum 3x50Ft). 
• Jelmez felöltése: azért, hogy ne ismerjék meg egymást az emberek, mikor cedákát adnak 

(hiszen az adakozás akkor tökéletes, ha úgy adunk, hogy aki megkapja a pénzünket, nem 
tudja, kitől kapta, és mi se tudjuk meg, hogy ki kapta meg). 

 
Purimkor aki éppen nincs jelmezben, az az ünnep tiszteletére szombati ruhát visel 
  


