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ן,  ְ ן, שׁש ְ ן, שׁש ְ ׁש ֵורֹו ְ ֵורשׁש ְ ֵורשׁש ְ ׁש ֲאַח יָארן פון  ַאזוי, ָאט אין די 
ווָאס  ווָאס שׁש  ווָאס שׁש  ׁש  ֵורֹו ְ ֵורשׁש ְ ֵורשׁש ְ ׁש ֲאַח דָאך דער  איז  ָאדָאס 
ַא   , ַא שׁש  , ַא שׁש  , ׁש ּכּו ביזקל  ַאזש  הֹוּדּו  פון  קיניגט 
צווַאנציק⸗ מיט  הונדערט  קיימא⸗לן 
דער יָארן,  יענע  )ב( מדינות.  זיבן 
כסא ַאפן  זיך  זיצט  כסאשׁש  ַאפן  זיך  זיצט  כסאשׁש  ַאפן  זיך  זיצט  ׁש  ֵורֹו ְ ֵורשׁש ְ ֵורשׁש ְ ׁש ֲאַח מלך
יָרה, ַהּבִ ן  ַ יָרה,שׁש ַהּבִ ן  ַ יָרה,שׁש ַהּבִ ן  ַ ׁש ּו שׁש אין  ַאווָאס  המלכות 

ַאלע  פַאר  הוליַאנקע  ַא  מַאכט  ער  קיניגן,  זַײן  פון  יָאר  דריטן  אין  )ג(

ִמים  ְרּתְ און ַארבעטער, די חיילות פון ּפערסיע און ָמַדי, מיט די ּפַ זַײנע הויכע לַײט
בַאם אֹויספַײנען זיך מיטן עשירות  )ד( ִרים פון די מדינות ווָאס פַאר עם, ׂשָ און די
זַײן  פון  די שיינקַײט  פון  טַײערשַאפט  די מיט  און  פונעם מלכות,  רומשַאפט  פון 

גרויסשַאפט, ַאף ַא סך טעג, ַאזש הונדערט ַאכציק טעג.

ָאטָא די טעג הָאט דער מלך געמַאכט פַארן גַאנצן עולם ַאווָאס  בַאם ָאּפענדיקן )ה(

נָאך  קלענסטן,  דעם  ביזקל  ַאזש  גרעסטן  פונעם  יָרה,  ַהּבִ ן  ַ נָאך שׁש קלענסטן,  דעם  ביזקל  ַאזש  גרעסטן  פונעם  יָרה,  ַהּבִ ן  ַ נָאך שׁש קלענסטן,  דעם  ביזקל  ַאזש  גרעסטן  פונעם  יָרה,  ַהּבִ ן  ַ ׁש ּו שׁש זיך אין  געפינט 
מיט ּפַאלַאץ,  מלכס  בַאם גָארטן  פונעם  הויף  אינעם  טעג  זיבן  פון  הוליַאנקע  ַא 
פונעם פון שנורן צונויפגעשטריקט בלָא⸗ווָאל,  און  ּפרַאכט⸗בַאוול  ווַײס⸗לַײוונט,  )ו(

ּפרק א

ס′געווען א

ז



פון  זַײלן  און  שטעקעלעך  זילבערנע  ַאף  ּפורּפורנע,  פלַאקס⸗שטָאף,  איידלסטן 
ּפַאדלָאגע  די  געווען,  זילבער  און  גָאלד  פון  זַײנען  ָאנלען⸗בעטעלעך די  מַארמור. 
ּפרַאכט⸗מַארמל. און  ּפערלמוטער,  פון  מַארמלשטיין,  און  ַאלַאבַאסטער  פון  —
טרינקען הָאט מען דערלַאנגט אין גָאלדערנע כלים, פַארשיידנַארטיקע כלים,  )ז(

און דער טרינקען איז געווען מיט  )ח( ֶלְְך.ך.ך. ַיד ַהּמֵ דעם מלכותדיקן ווַײן, פילַארטיק, ְכּ
ַא מָאס, קיינער הָאט ניט גענייט, ווַײלע ָאט ַאזויָא הָאט אַײנגעפונדעוועט דער מלך 
ַאף די ַאלע הויּפטלַײט פון זַײן הֹויזגעזינד, צו מַאכן וועדליק דעם רצון פון ַאיעדער⸗

איטלעכן.

ית  ּבֵ אינעם  הוליַאנקע,  ווַײבערשע  ַא   — געמַאכט הָאט  י  ּתִ ְ געמַאכטשׁש הָאט  י  ּתִ ְ געמַאכטשׁש הָאט  י  ּתִ ְ ׁש ו מלכה  די  ַואויך  מלכה  די  ַאויך  )ט(

בַאם  הַארצן  ַאפן ַאז  טָאג,  זיבעטן  אין  )י( אחשוורוש. מלך  בַאם  ַאווָאס  ְלכּות  ַהּמַ
ַחְרֿבֹוָנאן,  ְּזָתאן,  ּבִ ווַײן, הָאט ער ַא זָאג געטָאן ְמהּוָמנען,  מלך איז גוט געווען, מיטן 
מלך  פַארן  פון  בַאדינען  ווָאס  סריסים  זיבן  די  ְסן,  ְרּכַ ּכַ און  ְרן,  ֵזֿתַ אן,  ְגֿתָ ֲאַבֿ אן,  ְגֿתָ ּבִ
צו  ַאף  קרוין,  מלכותדיקן  מיטן  הן,  ְלּכָ י⸗ַהּמַ ּתִ ְ ישׁש ּתִ ְ ישׁש ּתִ ְ ׁש ו ברענגען  צו  ַוַאף  ברענגען  צו  ַַאף  )יא( אחשוורוש,
קרַאסַאוויצע  ַא  דָאך  איז  זי  שיינקַײט,  איר  ִרים  ׂשָ די  מיט  פעלקער  די  בַאווַײזן 
איז  ווָאס  ווָארט,  מלכס  לֹויטן  קומען  פון ָאּפעט  זיך  זָאגט  און  י  ּתִ ְ פוןשׁש ָאּפעט  זיך  זָאגט  און  י  ּתִ ְ פוןשׁש ָאּפעט  זיך  זָאגט  און  י  ּתִ ְ ׁש ַו גייט  )יב( געווען.
כעס  אין  זייער  איז  מלך  דער  סריסים.  די  פון  הַאנט  אין  געווָארן  איבערגעגעבן 
גענומען  הָאט דער מלך  )יג( בַא עם הָאט אונטערגעברענט. גרימצָארן  געווָארן. דער 
— מחמת ָאט ַאזויָא איז געווען דעם  פרעגן בַא די חכמים, די קענער פון די צַײטן
הַארט נָאענט בַא עם זַײנען געווען:  )יד( ין. ֿת⸗און⸗ּדִ ַאלע קענער פון ַדּ מלכס שטייגער לגבי
רים פון ּפערסיע  ׂשָ ן, די זיבן , ֶמֶרס, ַמְרְסָנא, און ְממּוָכֿ , שׁש , שׁש ׁש י ִ רׁשִשׁשִשׁש א, ּתַ ר, ַאְדָמֿתָ ֿתָ ֵ א, ּתַ שׁש ר, ַאְדָמֿתָ ֿתָ ֵ א, ּתַ שׁש ר, ַאְדָמֿתָ ֿתָ ֵ ׁש ָנא, ְ ָנא,שׁש ְ ָנא,שׁש ְ ׁש ְר ְרּכַ ְּכַ

מלך, ווָאס זיצן אויבנָאן אין מלכות: און ָמַדי, ּפנים⸗קוקער בַאם סַאמערָאדנעם

זי  ַאלמַאי  ושתי⸗המלכהן,  זָאל מען מַאכן מיט  ווָאס   — דין  „לֹויטן  )טו(

הָאט ניט געטָאן לֹויטן זָאג פונעם מלך אחשוורוש, ווָאס איז איבערגעגעבן 
געווָארן ַאדורך די סריסים?”

ִרים: ן געטָאן ענטפערן פון פַארן מלך מיט די ׂשָ ְממּוָכֿ הָאט )טז(

„ניט נָאר דעם מלך ַאליין הָאט זי בַאעוולט, די ווַאסטע⸗המלכה, נָאר 
ִרים און נָאכמער די ַאלע אומות ַאווָאס אין די ַאלע  ׂשָ ווָאדען די ַאלע

ח



ס′בַאדַארף מערניט ַארֹויש ַאזַא  )יז( מדינות ווָאס בַאם מלך ַאכעסווייריסן!
ווַײבער ַאף צו מַאכן לעכערלעך ווָארט פון די מלכה צו די ַאלע  מין 

זשיך אין די אויגן, ַאז זיי וועלן ַארומגיין און זָאגן: זייערע מענער בַא

ווַאסטע⸗ ֶלְךְך הָאט געהייסן ברענגען פַאר עם די  ַאכעסווייריס⸗ַהֵמּ „ָאט!
ַאז נָאך אין זעלביקן טָאג וועלן די  )יח( הן — און זשי קומט ניט! ְלּכָ ַהַמּ
די  פון  רייד  די  דערהערן  ווָאס  ָמַדי  און  ּפערסיע  פון  בַאלעבָאסטעס
ס′עט  מלך,  פון  ִרים  ׂשָ ַאלע די  טָאן  זָאג  ַא  ַאזויָא  ָאט  ּפונקט  מלכהן, 

)יט( בָזיון מיט ירָגזון! גָארניט קלעקן ַאף

„אויבע דער מלך הַאלט עס פַאר ַא גוטן אַײנפַאל, טָא זָאל ַארֹויס ַאן 
ַארַײנגעסריבן  ממש  ס′זָאל  און  עם,  פַאר  פון  מלוכהסער,  ַא  אוקַאז, 
ווערן אין די געזשעטשן פון ּפערסיע מיט ָמַדי, מ′זָאל ניט עובר זַײן, ַאז 
די גַאנצע מלכות אירע זָאל  צום מלך. די ווַאסטע זָאל מער ניט ַארַײן
און  )כ( דער מלך ָאּפגעבן אירער ַא געזעלין ווָאס איז בעשער פַאר איר.
הַאנדלען  מ′זָאל  ַאזוי  ווי  ווערן,  געהערט  ′עט  ּפריקַאז  מלכס  דעם  ַאז
—איבער גָאר זַײן מלכות, ַאווי גרויס זי זָאל ניט זַײן —איבער גָאר זַײן מלכות, ַאווי גרויס זי זָאל ניט זַײן — ָאט וועלן די ַאלע 
ווַײבער כבוד ָאּפגעבן, אואווַאזשַאיען די מענער זייערע, פונעם גרעשטן 

און ַאזש ביזקל דעם קלענשטן.”

פַאררעכנט פַאר ַא גוטע בַאם מלך אין די אויגן, און בַא  גרָאד די זַאך הָאט זיך )כא(

און ער הָאט  )כב( נס עצות, ִרים, און דער מלך הָאט געמַאכט וועדליק ְממּוֿכָ ָשׂ די
בריוו געשיקט אין די ַאלע מדינות ווָאס בַאם מלך: ַא מדינה ַא מדינה לֹויט איר 
שריפט, ַא פָאלק און ַא פָאלק לֹויט זַײן לשון, ַאזוי ַארומעט ַאז יעדער מַאן זָאל בַא 

זיך אין שטוב ַא בַאלעבָאס זַײן.

פָאלק. מיטן לשון פון איטלעכן און ַאלציקעדינג ריידנדיק

ט



זיך  ס′הָאט  ַאז  זַאכן,  ַאלע  די 
דער  אחשוורוש  מלך  בַאם 
ער  הָאט  אַײנגערואיקט,  גרימצָארן 
דעם  אין  ין,  ּתִ ְ דעם שׁש אין  ין,  ּתִ ְ דעם שׁש אין  ין,  ּתִ ְ ׁש ַו אין  דערמָאנט  זיך 
אין  און  ָאּפגעטָאן,  הָאט  זי  ווָאס 
ָאּפגעמשּפט  איז  איר  ווָאס  דעם 
בַאם  ווָאס  בחורים  די  און  )ב( געווָארן.

מלך, ווָאס בַאדינען עם, הָאבן עם ַא זַאג געטָאן:

און  )ג( מלך אֹויסזוכן מיידלעך בשולות, קרַאסַאוויצעס, „אי′זָאל מען דעם
זָאל דער מלך בַאשטימען נַאטשַאלניקעס אין די ַאלע מדינות ווָאס אין 
זַײן מלכות, און זיי וועלן זַאמלען ַאיעדע מיידל ַא בשולה ווָאס זי איז 
ֵהֶגאן,  ים, אין רסּות בַא  ׂשִ ַהָנּ ית  ּבֵ יָרה צום  ַהּבִ ן  ַ ֵהֶגאן, שׁש ים, אין רסּות בַא  ׂשִ ַהָנּ ית  ּבֵ יָרה צום  ַהּבִ ן  ַ ֵהֶגאן, שׁש ים, אין רסּות בַא  ׂשִ ַהָנּ ית  ּבֵ יָרה צום  ַהּבִ ן  ַ ׁש ּו ַאף שׁש ַא שיינהַײט, 
איבער די ווַײבער, און זייערע  דעם מלכס סריס, ווָאס איז דער סיימער
מיידל  די  ָאטָא  און  )ד( זיי דערלַאנגען. קעשטלעכע סמירעכצער ט′מען 
ווָאס′עט זַײן די בעשטע אין די אויגן פונעם מלך וועט קיניגן ַאפן ָארט 

פון די ווַאסטין!”

י

ּפרק ב

ַאנָאך א



ָאט ַאזויָא געמַאכט. די זַאך איז דעם מלך דווקא וואוילגעפעלן געווען, און ער הָאט

יָרה, און געהייסן  ן ַהּבִ ַ יָרה, און געהייסן שׁש ן ַהּבִ ַ יָרה, און געהייסן שׁש ן ַהּבִ ַ ׁש ּו אין שׁש ַא געוויסער איד הָאט גרַאדע דַאמָאלסט געלעבט )ה(

ווָאס  )ו( ְנָיִמינער, ְנָיִמינער,ׁש דעם ּבֶ ,ׁש דעם ּבֶ ְנָיִמינערש ְנָיִמינערשׁש דעם ּבֶ ׁש דעם ּבֶ ְמִעין, ַא זון פון קי ִ ְמִעין, ַא זון פון קשׁש ִ ְמִעין, ַא זון פון קשׁש ִ ן⸗ׁש ַכי, דער זון פון ָיִאיר⸗ּבֶ הָאט ער ָמְרּדְ
מיט די פַארשיקטע מיט  איז פון ירושלים פַארשיקט געווָארן אין גלות אינאיינעם
און  )ז( ֶבל. ְדֶנאַצר ֵמֶלְךְך ּבָ ְדֶנאַצר ֵמֶלהָאט פַארשיקט אין גלות ְנבוֿכַ ר ֵמֶלהָאט פַארשיקט אין גלות ְנבוֿכַ ר ֵמֶלַ ְדֶנאַצר ֵמֶלַּ ר ֵמֶלהָאט פַארשיקט אין גלות ְנבוֿכַ ר ֵמֶלַּ ַ ְנָיהן, מלך יהודה, ַאווָאס ס′ ְיֿכָ
פעטער,  זַײן  פון  טָאכטער  די  ר,  ֶאְסּתֵ איז  ַאזי  הן,  ֲהַדּסָ געהָאדעוועט  הָאט  ער 
ווַײלע בַא איר זַײנען קיין טַאטע⸗מַאמע ניט געווען. און די מיידל איז ַא ּפַארשיין ַא 
געשטָארבן דער טַאטע און די מַאמע הָאט איר מרדכי  יפהפיה. ַאז ס′זַײנען בַא איר

גענומען פַאר ַא טָאכטער צו זיך.

איז געווען ַאזוי. ַאז דער ווָארט פונעם מלך און זַײן אוקַאז הָאבן זיך פַארשּפרייט,  )ח(

און ַא פולע מיידלעך הָאבן זיך גענומען זַאמלען אין שושן הבירה ַאדורך ֵהַגיען. 
אויך אסתר איז גענומען געווָארן אינעם בית המלך ַאדורך ֵהַגי, ער איז געווען דער 
בַא עם אין די אויגן, און זי הָאט בַא  און די מיידל הָאט חן געפונען )ט( ים. ִ יםשׁש ִ יםשׁש ִ ׁש ֹוֵמר ַהָנ ֹוֵמר ַהָנּׁש ּׁש ֹוֵמר ַהָנש ֹוֵמר ַהָנשׁש ׁש
עם צוגעצויגן גענָאד. ער הָאט זיך געאַײלט איר געבן די קעסטלעכע שמירעכצער,

מיט אירע ָאּפגָאבן פון מָאלצַײטן, איר צו געבן די זיבן בחורטעס די צוגעשטעלטע 
ֶלך. סַײ איר סַײ אירע בחורטעס הָאט ער  ית ַהֵמּ ֶלך. סַײ איר סַײ אירע בחורטעס הָאט ער ֵבּ ית ַהֵמּ ֶלְך. סַײ איר סַײ אירע בחורטעס הָאט ער ֵבּ ית ַהֵמּ ְֵבּ צו איר, געגעבן צו ווערן ַאדורכן
אסתר הָאט ניט אֹויסגעזָאגט  )י( ים. ִ ים.שׁש ִ ים.שׁש ִ ׁש ית ַהָנּ ית ַהָנּוועגן אינעם ּבֵ ּוועגן אינעם ּבֵ ָ העלטער געהַאט לטובה⸗
פון ווָאס פַארַא פָאלק און שורש איז זי פָארט, ווַײלע מרדכי הָאט איר בפירוש 

געהייסן זי זָאל ניט אֹויסזָאגן.

הויף  פַארן  פון  ַארומשּפַאצירן  מרדכי  זיך  פלעגט  טָאג⸗אֹויסעט  טָאג⸗אַײן  )יא(

ים, ַאף געווָאר ווערן ווָאס ס′מַאכט אסתר, און ווָאס וועט מיט איר  ִ ים, ַאף געווָאר ווערן ווָאס סשׁש ִ ים, ַאף געווָאר ווערן ווָאס סשׁש ִ ׁש ית ַהָנּ ית ַהָנּּבֵ ּּבֵ ָ פונעם
געטָאן ווערן.

איטלעכע  מיידל,  ַא  נָאך  און  מיידל  די  פון  ריי  די  געגַאנגען ַאווען ס′איז  און  )יב(

בַא  ווי  נָאכדעם  סוף  צום  איז  ָאדָאס   — ַארַײנגיין  אחשוורוש מלך  צום  זָאל 
בַא די פרֹויען, די צוועלף חדשים ביזקל ווַאנענט  איר איז געווען, לֹויטן שטייגער

יא



זעקס  בַאשמירעכצער:  קעסטלעכע  זייערע  פון  טעג  די  דערגַאנצט  זיי  ס′ווערט 
ִמים; און מיט ווַײבערשע זַאלבונגען  ׂשָ ֶמן ּבְ ֶ ֶמן מירע, און זעקס חדשים שׁש ֶ חדשים שׁש
מידַאמיט  קומענדיק מלך,  צום  קומען  מיידל  ַא  ווָאלט  דַאמיט  )יג( ַאלערלייאיקע.

פונעם בית הנשים ביזקל אין בית המלך ַארַײן.

שוין  אומגעקערט,  זיך  זי  הָאט  אינדערפרי  געקומען.  ָאוונט  יענעם  זי  איז  )יד( 

ים;  ִ ים; שׁש ִ ים; שׁש ִ ׁש יַלְג יַלְגפון די ּפִ ְפון די ּפִ ְזן דעם מלכס סריס, שומר ּגַ ְ ְזן דעם מלכס סריס, שומרשׁש ּגַ ְ ְזן דעם מלכס סריס, שומרשׁש ּגַ ְ ׁש ע ַ ַעׁש ַ ַׁש ע ש ַ ע שׁש ַ ׁש ַאינעם צווייטן בית הנשים, בַאאינעם צווייטן בית הנשים, בא
זי ווָאלט ניט קומען ווַײטער צום מלך סַײדן עם פַארוועלט זיך אין איר, און זי 
איז טַאקע ָאנגעקומען דער אופרוף: )טו( ווערט דַאמָאלסט ַארֹויסגערופן בַאם נָאמען.

ת⸗ֲאִביַחִיל )ֲאִביַחִיל איז געווען דער פעטער פון ָמְרדְכין, ווָאס הָאט איר  ר⸗ּבַ ֶאְסּתֵ
קיין שום זַאך ניט  פַאר ַא טָאכטער גענומען(, זי זָאל צום מלך ַארַײן. זי הָאט
ֹוֵמר  ֹוֵמר שׁש ֹוֵמר שׁש ׁש דער  סריס מלכס  דעם  ֵהַגי,  נַארַאיען ס′טוט  ווָאס  דעם  ַאחוץ  געבעטן, 

ים. ִ ים.שׁש ִ ים.שׁש ִ ׁש ַָהָּנַהָּנ

די אסתר הָאט חן געפונען בַא די ַאלע ווָאס קוקן איר  ס′הָאט זיך געמַאכט, ַאז
זַײן בית מלכות,  אין  גענומען צום מלך אחשוורושן  אסתרן הָאט מען  )טז( ָאנעט.
ֿת, דָאס איז געווען אין זיבעטן יָאר פון  אינעם צענטן חודש, ָאדָאס איז חודש ֵטֿבֵ
און דער מלך הָאט גרַאדע הָאלט געהַאט אסתרן, מער איידער ַאלע  )יז( זַײן קיניגן.
ַאנדערע פרֹויען, און זי הָאט נושא חן⸗און⸗גענָאד געווען בַא עם, מער איידער די 
ַאלע בתולות. הָאט ער ַאוועקגעשטעלט די קרוין פון מלכות בַא איר ַאפן קָאּפ, און 
און ער הָאט ַא גרויסע הוליַאנקע  )יח( ין, ּתִ ין,שׁש ּתִ ין,שׁש ּתִ ׁש ער הָאט איר בַאקיניגט ַאפן ָארט פון ַו
ה  ּתֵ ה שׁש ּתֵ ה שׁש ּתֵ ׁש „ִמ ִרים מיט זַײנע ַארבעטער, ַאדָאס איז געווען געמַאכט פַאר ַאלע זַײנע ׂשָ
אסתרס הוליַאנקע. און ער הָאט געמַאכט ַא הנחה פַאר די מדינות און  ר”: ֶאְסּתֵ

ֶלך. ַיד ַהּמֵ ֶלך.גענומען דערלַאנגען בַאגנעדיקונגען, ממש ּכְ ַיד ַהּמֵ ֶלְך.גענומען דערלַאנגען בַאגנעדיקונגען, ממש ּכְ ַיד ַהּמֵ ְגענומען דערלַאנגען בַאגנעדיקונגען, ממש ּכְ

ַאז די בתולות הָאט מען ַא צווייטן מָאל געמַאכט ַאן אסיפה, און מרדכי איז  )יט(

)אסתר הָאט ניט דערציילט איר שורש און איר פָאלק  )כ( געזעסן בַאם מלכס טויער
אסתר טוט ָאדָאס ווָאס דער  לֹויט ָאדעם ווָאס מרדכי הָאט איר ָאנגעזָאגט — די

מרדכי הייסט ַאזוי ווי דַאמָאלסט ווען זי איז געווען אין זַײן אּפוטרוּפסות(.

יב



יענע טעג, ַאז מרדכי זיצט זיך בַאם מלכס טויער, ָאט גייען און כעסן זיך ַאקעגן  )כא(

, צוויי פונעם מלכס סריסים, שוועל⸗שומרים, זיי הָאבן  , צוויי פונעם מלכס סריסים, שוועלשׁש , צוויי פונעם מלכס סריסים, שוועלשׁש ׁש ְגָתן און ֶתֶר דעם מלך ּבִ
מרדכי איז געווָאר געווָארן,  )כב( געוועלט ַאזש ַא הַאנט לייגן ַאף אחשוורוש⸗המלכן.
הָאט ער געזָאגט אסתר⸗המלכהן, און אסתר הָאט עס אֹויסגעזָאגט דעם מלך אין 
הָאט מען אֹויסגעפָארשט דעם ענין, ס′הָאט זיך אופגעוויזן,  )כג( נָאמען פון מרדכין.

און מען הָאט זיי ביידן ַאף ַא בוים אופגעהַאנגען.

ְבֵרי ַהָיִמים” ווָאס פַארן מלך. ְבֵרי ַהָיּ„ּדִ ּ„ּדִ און ס′איז אופגעשריבן געווָארן אינעם ספר

יג



הָאט דער מלך אחש די ַאלע זַאכן,
דעם געהעכערט  און  גענומען  וורוש 
דעם  אן  ן⸗ַהְמָדֿתָ ָהָמן⸗ּבֶ בַא  רַאנג 
גרויסַארטיק  עם  הָאט  און  ַאגַאגער, 
גע העכער  ַאמט  זַײן  געמַאכט, 

ִרים  ׂשָ ַאלע די  בַא  איידער  שטעלט 
ַאלע  די  הָאבן )ב( עם. ַארום  ווָאס 
זיך  און  ּכֹוְרִעים  פַאלן  גענומען  טויער מלכס  בַאם  ווָאס  מלך  פונעם  בַאדינער

אונטערבוקן פַאר ָהָמנען, ווַײלע ָאט ַאזויָא הָאט דער מלך ַאף עם געהייסן.

טוען ַא פרעג בַא מרדכין  )ג( מרדכי הָאט זיך ָאבער ניט געקניט און ניט געבוקט.
דעם מלכס בַאדינער ווָאס בַאם מלכס טויער:

„פארווָאס זשע זַײנט איר עובר ַאפן מלכס אוקַאז?”

טָאג⸗אֹויסעט, און ער  ס′געווען ַאזוי, ַאז בַאם ַא זָאג טָאן עם, ָאט ַאזויָא, טָאג⸗אַײן )ד(

ַאליין הָאט זיך צו זיי גָארנישניט צוגעהערט, הָאבן זיי ָאנגעדערציילט ָהָמנען, ַא קוק 

יד

ּפרק ג

ַאנָאך א



טָאן זען צי מרדכיס ווערטער וועלן שטַאנדהַאפטיק בלַײבן, ווַײלע ער הָאט דָאך זיי 
דערזעט המן ַאז ניט מרדכי נייגט זיך, ניט ער בייגט זיך  )ה( .געזָאגט ַאז ער איז ַא איד.געזָאגט ַאז ער איז ַא איד.
נָאר בַא עם אין די אויגן איז  )ו( פַאר עם, איז המן ָאנגעפילט געווָארן מיט גרימצָארן.
געווען ַא בזיון, איינער ַאליין מרדכין ָאנרירן מיט ַא הַאנט, ווַײלע מ′הָאט דָאך עם ַא 
זָאג געטָאן דעם פ ָא ל ק פון מרדכין, הָאט זיך אונטערגענומען המן פַארטיליקן די 

ַאלע אידן ַאווָאס איבערן גַאנצן מלכות אחשוורוש. דעם פָאלק פון מרדכין.

אינעם ערשטן חודש, ָאדָאס איז חודש ניסן, אין צוועלפטן יָאר פון אחשוורושן,  )ז(

טָאג⸗אַײן  המנען,  פַאר  גורל⸗שטיינדעלעך,  זַײנען  דָאס  געווָארפן,  ּפור  מען  הָאט 
חודש⸗אֹויסעט, ביזקל דעם צוועלפטן חודש, ָאדָאס איז  חודש⸗אַײן טָאג⸗אֹויסעט,

הָאט המן געזָאגט דעם מלך אחשוורושן: )ח( דער חודש ָאָדר.
פעלקער  די  צוויסן  צעסּפרייט  און  צעזשייט  ַאזַא,  פָאלק  איין  „פַארַאן 
זַײנען  אין די ַאלע מדינות ווָאס אין אַײער מלכוש, און זייערע געזעצן
ַאנדערשט פון ַאיעדער פָאלק, און די געזשעטשן פונעם מלך פירן זיי ניט 
טָאמער איז  )ט( אֹויסעט; דַאריבער לוינט זיך ניט דעם מלך זיי סַאנעווען.
בַאם מלך גוט, טָא זָאל אַײנגעסריבן ווערן, ַאז מ′זָאל זיי פַארטיליקן, און 
פירן  ווָאס  די  בַא  ָאּפוועגן  איך  וועל  זשילבער  רים  ּכָ ּכִ טֹויזנט  טשען 

אֹויסעט די מלאכה, כדי עס ברענגען צום מלכס גניזשה”.

און הָאט עם  זַײן הַאנט  ַאף  ווָאס פינגערל  זַײן  ַארָאּפגענומען  הָאט דער מלך  )י(

און דער מלך  )יא( אן, דעם ַאגַאגער, דעם צֹוֵרר ַהְּיהּוִדים, ן⸗ַהְמָדֿתָ איבערגעגעבן ָהָמן⸗ּבֶ
ַא זָאג: טוט המנען

ָאטָא דעם פָאלק,  „ָאט איז די זילבער, ס′ווערט אַײך ָאּפגעגעבן. ווָאס שייך
מַאכט מיט זיי ַאזוי ווי בַא אַײך קומט אֹויסעט גוט פַאר אַײערע אויגן.”

הָאט מען צונויפגערופן דעם מלכס סופרים, אין ערשטן חודש, אין דרַײצעטן טָאג  )יב(

דערפון, און מ′הָאט אופגעשריבן ַאלציקעדינג ָאט ַאזויָא ווי ס′הָאט המן געהייסן די 
ַאיעדע מדינה און  ווָאס איבער  זייערע אונטערטעניקע  ִנים פונעם מלך און  ְרּפָ ּדַ ְ ַאיעדע מדינה און שׁש ווָאס איבער  זייערע אונטערטעניקע  ִנים פונעם מלך און  ְרּפָ ּדַ ְ ַאיעדע מדינה און שׁש ווָאס איבער  זייערע אונטערטעניקע  ִנים פונעם מלך און  ְרּפָ ּדַ ְ ֲַאַחֲאחׁש

טו



ַא  ִרים פון ַאיעדן פָאלק און פָאלק, לֹויט די שריפט פון איטלעכן: ׂשָ מדינה; און צו די
פָאלק ַא פָאלק ַאף זַײן לשון, אין נָאמען פון מלך אחשוורושן איז דָאס געשריבן און 
ַאמיט  געשיקט  בריוו  מ′הָאט  )יג( מלך. פונעם  פינגער⸗זיגל  מיטן  געווָארן  מעט  פַארַחֿתְ
די לויפער אין די ַאלע מדינות ווָאס בַאם מלך, ַאף צו צעשמעטערן, דערהַארגענען, 
פַארטיליקן די ַאלע אידן, פון ַא אינגל ביזקל ַא זקן, עופהלעך און פרֹויען, אין ַאן  און
איינאיינציקן טָאג, אום דרַײצעטן טָאג פון צוועלפטן חודש, ער איז דָאך דער חודש 
ֿב הָאט  ֿתַ ָגִנים פונעם ּכְ ְ ֿב הָאט שׁש ֿתַ ָגִנים פונעם ּכְ ְ ֿב הָאט שׁש ֿתַ ָגִנים פונעם ּכְ ְ ׁש ֿתְ ֿתְדי ּפַ ְדי ּפַ )יד( ָאָדר; און די גזילהכץ פַאר זַאקרויב ט′מען אֹויסכַאּפן.
אוקַאז אין איטלעכע מדינה און מדינה געגעבן, ָאפנבַארלעך פַאר די ַאלע  מען ווי ַאן
די לויפער זַײנען דרינגלעך  )טו( טָאג. וועגן ָאטָא דעם זַײן בַאהַאוונט פעלקער, זיי זָאלן

ֶלך, און דער אוקַאז איז געגעבן געווָארן אין שושן הבירה גופא. ַבר ַהֵמּ ֶלך, און דער אוקַאז איז געגעבן געווָארן אין שושן הבירה גופא.ַארֹויס לֹויטן ּדְ ַבר ַהֵמּ ֶלְך, און דער אוקַאז איז געגעבן געווָארן אין שושן הבירה גופא.ַארֹויס לֹויטן ּדְ ַבר ַהֵמּ ְַארֹויס לֹויטן ּדְ

הָאבן זיך ַאוועקגעזעצט ָאנזשלָאקען זיך. דער מלך און המן

פונדעסטוועגן איז די שטָאט שושן ַא מבוהל⸗געּפלעפטע געבליבן.

טז



ָאּפעט  זיך  טוט  ווָאס 
געווָאר  מרדכי  איז 
ער  הָאט  געווָארן. 
זיך קריעה געריסן די 
ָאנגעטָאן  זיך  בגדים, 
מיט זַאק און ַאש, און 
אינמיטן ַארֹויס  איז 

ער איז  )ב( ַא גרויסן, ַא ביטערן. שטָאט און הָאט ַארֹויסגעשריען מיט ַא געשריי 
ָאנגעקומען פַארן טויער פונעם מלך מיט זַײן ָאנטועכץ פון זַאק.

ַבר ַהֵמֶלְךְך אין איטלעכע מדינה און מדינה, ַאוואו נָאר ס′איז דערגַאנגען דער ּדְ )ג(

מיטן אוקַאז זַײנעם, איז געווען בַא די אידן ַא גרויסע אבילות, מיט ַא תענית, ַא 
זַײנען אין זַאק און ַאש געלעגן. געוויין, ַא קלָאגעניש. ַא סך

אירע סריסים,  אסתרס בחורטעס ווָאס בַאדינען איר זַײנען צו איר געקומען, אויך )ד(

ַאלציקעדינג א

יז
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הָאבן איר די זַאך דערציילט. די מלכה איז געווען שטַארק דערשֹוידערט. זי  זיי
הָאט ַאוועקגעשיקט מלבושים מרדכין ָאנטָאן, ער זָאל פון זיך ַארָאּפנעמען דעם 
ְכן, פון די סריסים  הָאט אסתר גערופן ֲהֿתָ )ה( זַאק, הָאט ער ָאבער ניט ָאנגענומען.
בַאם מלך ַאוועמען ער הָאט געשטעלט פון פַאר איר, און זי הָאט עם ָאנגעהייסן ער 
איז  )ו( זָאל צוגיין צו מרדכין, געווָאר ווערן ו ו ָא ס איז דָאס, און ווָאס א י′ דָאס?!
הָאט עם  )ז( ווָאס פַארן מלכס טויער. ּפלַאץ  ַאפן ברייטן  ַארֹויס צו מרדכין  ְךְך  ֲחֿתָ
מרדכי דערציילט ַאלציקעדינג ווָאס ס′הָאט מיט עם ּפַאסירט, און דעם סך⸗הכל 
מיט די געלט ווָאס המן הָאט געזָאגט ער וועט ָאּפוועגן פַארן מלכס גניזה ווָאס פון 
ֶגן⸗איבערשרַײבונג פון אוקַאז  ֶ ֶגןשׁש ֶ ֶגןשׁש ֶ ׁש ְת און ַא ּפַ )ח( פַאר זייער פַארטיליקונג. די אידן —
ווָאס איז אין שושן ַארֹויסגעגעבן געווָארן, זיי אומברענגען, הָאט ער עם געגעבן ער 
זָאל בַאווַײזן אסתרן, איר דערציילן, און איר ָאנהייסן קומען צום מלך מיט תחנונים 

און צו בעטן זיך פַאר עם פון איר פָאלקס וועגן.

געזָאגט. ווָאס ס′הָאט מרדכי  ָאדָאס  דערציילט אסתרן  און  ך  ֲחֿתָ צוגיין  קומט  ְךאיז  ֲחֿתָ צוגיין  קומט  ְאיז  )ט(

ְכן געענטפערט, און עם געהייסן איבערגעבן מרדכין ָאטָא די ידיעה: ֲחָתֿ אסתר הָאט )י(

„די ַאלע בַאדינער פונעם מלך, און די ַאלע מענטשן פון דעם מלכס  )יא(

מַאנסביל און איטלעכע פרֹויסּפַארשוין,  מדינות ווייסן דָאך, ַאז איטלעכער
מ′הָאט  ווָאס ס′עט נָאר קומען צום מלך אינעם אינעווייניקסטן הויף, ַאז
דערהַארגענען;  פַארַאן:  דין  איין  איז  רופן,  געטָאן  ניט  מענטשן  דעם 
ַאחוץ דעמענען, ַאוועמען דער מלך וועט עם אֹויסציען דעם גָאלדערנעם 
מלכות⸗שטעקעלע. דער⸗ָא וועט לעבן. און איך? שוין דרַײסיק טעג ַא 

קיימא⸗לן ווָאס מען רופט מיר ניט קומען צום מלך.”

געטָאן  זָאג  ַא  מרדכי  הָאט  )יג( רייד, אסתרס  איבערגעגעבן  מרדכין  מען  הָאט  )יב(

ַאווָאס מ′זָאל אסתרן תשובה געבן:

ֶלך וועסט זיך  ית ַהּמֵ „זָאלסט נָאר ניט מיינען בַא זיך אין הַארצן, ַאז אינעם ּבֵ
ווַײלע אויבע דו′סט  )יד( ָאּפרַאטעווען, מער איידער די ַאלע ַאנדערע אידן!
מיט פַארגרינגערונג  ַא  וועט  דַאמָאלסט  ּפתח⸗שין⸗שַא, אונטערשווַײגן,
דו, און  ַאנדערשטוואו,  פון  אידן  די  פַאר  אופשטעלן  זיך  ישועה  ַא
ווערן. ָאנגעווָארן  איר′עט  הֹויזגעזינד,  טַאטנס  דַײן  מיט  אינאיינעם 

יח



ַאזַא מין צַײט בכלל צו  ָאט  גָאר פַאר  ווייס? אפשר בינסטו  ווער  און 
מלכות דערגַאנגען?”

איבערגעבן מרדכין: הָאט אסתר ַא זָאג געטָאן ַאווָאס מ′זָאל ענטפערן און )טו(

מַאך  „גיי זשע און זַאמל אַײן די ַאלע אידן ווָאס געפינען זיך אין שושן.
פון מַײנטוועגן ַא תענית. מ′זָאל ניט עסן און ניט טרינקען, דרַײ טעג, טָאג 
און נַאכט. איך וועל ָאט ַאזויָא אויכעט ָאּפפַאסטן, און די בחורטעס ווָאס 
בַא מיר, און ָאט דערמיט וועל איך צום מלך קומען, ַאווָאס איז ניט לֹויטן 

— איז וועל איך ָאּפשטַארבן.” דין. און טָאמער וועל איך ָאּפשטַארבן

ַאף זַײן וועג ַאוועק. ַאלציקעדינג ווָאס ס′הָאט עם געהייסן אסתר  איז מרדכי )טז(

הָאט ער געטָאן.

יט



זיך  הָאט  טָאג  דריטן  ַאפן ַאזוי:
פון  הולך  מיטן  ָאנגעטָאן  אסתר 
אינעם  געשטַאנען  איז  זי  מלכות. 
ֶלְךְך ית ַהּמֵ אינעווייניקסטן הויף פונעם ּבֵ

דער  הֹויז.  מלכס  דעם  ַאקעגנאיבער 
ֵסא  ּכִ זַײן  ַאף  געזעסן  זיך  איז  מלך 
ַאקעגנ ַהַמְלכּות,  ית  ּבֵ אין  ְלכּות  ַהּמַ
אסתר⸗ איז געווען ַאזוי, ַאז דער מלך הָאט נָאר )ב( איבער דעם ַארַײנגַאנג פון הֹויז.

נושא  אויגן  די  זי בַא עם אין  ַאפן הויף, הָאט  ַא שטייענדיקע  המלכהן דערזען, 
חן געווען, און ער הָאט צו אסתרן צוצו אֹויסגעצויגן זַײן מלכות⸗שטעקעלע דעם 
גָאלדערנעם, ווָאס בַא עם אין הַאנט. אסתר הָאט זיך דערנענטערט און הָאט ַא ריר 

פרעגט בַא איר דער מלך: )ג( געטָאן דעם שּפיץ פון שטעקעלע.

„ַאווָאס איז דיר, אסתרקע מלכה? און ווָאס איז דען בַא דיר די בקשה? 
מלוכה, און ס′עט דיר ָאּפגעגעבן ווערן!” ביזקל ַא העלפט די

כ
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זָאגט עם אסתר: )ד(

„אויבע בַאם מלך איז גוט, טָא זָאל ער קומען נָאך הַײנט מיט המנען ַאף 
מַאכן”. ווָאס איך גיי פון זַײנטוועגן ַא הוליַאנקע

זָאגט דער מלך: )ה(

„יָאגט עם אונטער, המנען, צו מַאכן לֹויט אסתרס ווָארט.”

אסתר ס′הָאט  ַאווָאס  הוליַאנקע  די ַאף  המן,  און  מלך  דער  געקומען,  זיי  זַײנען 
זָאגט דער מלך אסתרן בעתן ווַײן טרינקען: )ו( געמַאכט.

„ַאווָאס איז דַײן בַאגער און ס′וועט דיר געגעבן ווערן. און ַאווָאס איז 
מלוכה און ס′עט געטָאן ווערן!” דַײן בקשה, ביזקל ַא העלפט די

הָאט אסתר געענטפערט, ַאזָאגטָאנדיק: )ז(

געפונ חן  איך  הָאב  טָאמער  )ח( בקשה? מַײן  בַאגער?  „מַײן 
גוטע  ַא  מלך  דעם  ס′איז  אויבע  און  אויגן,  די  אין  מלך  בַאם  ען 
דער  זָאל  טָא  בקשה,  מַײן  אֹויספירן  און  בַאגער  מַײן  געבן  זַאך, 
פון  מַאכן  גיי  איך  ווָאס  הוליַאנקע ַא ַאף  המנען  מיט  קומען  מלך 

—אַײערטוועגן —אַײערטוועגן — און מָארגן וועל איך טָאן לֹויטן ווָארט פונעם מלך.”

אין יענעם טָאג איז המן ַארֹויס ַא פריילעכער און מיט ַא גוטע שטימונג. נָאר  )ט(

ווָאדען, ַאז ער הָאט דערזען, המן, מרדכין בַאם מלכס טויער, און ניט ער שטעלט 
זיך אופעט, ניט ער טוט זיך ַא ריר בכלל, איז המנען פול געווָארן מיט גרימצָארן

פונדעסטוועגן הָאט זיך המן אַײנגעהַאלטן, און איז ָאנגעקומען צו  )י( ַאף מרדכין.
זַײן  ן,  ְ זַײן שׁש ן,  ְ זַײן שׁש ן,  ְ ׁש ֶזֶר מיט  הָאלטהָאבער  זַײנע  ברענגען  געשיקט  הָאט  ער  און  ַאהיים  ֶזֶרזיך  מיט  הָאלטהָאבער  זַײנע  ברענגען  געשיקט  הָאט  ער  און  ַאהיים  ֶרזיך 

כא



און המן הָאט זיי דערציילט וועגן זַײן כבוד און עשירות און זַײנע מערערע  )יא( ווַײב.
זין, און וועגן ָאדעם ַאלעמען ַאווָאס דער מלך הָאט עם געהויבן און עם געהעכערט 
און ער הָאט ַא זָאג  )יב( רים און די בַאדינער פונעם מלך. ַאזש איבער די ַאלע ׂשָ

געטָאן, המן:

די  ַאף  מלך  מיטן  פַארבעטן  ניט  קיינעם  הָאט  אסתר⸗המלכה  „ווַא, 
זשי גייט מַאכן ַאחוץ מיר! און אויכעט ַאף מָארגן בין  הוליַאנקע ַאווָאש
מיר  עס  טויג  ווָאס  נָאר  )יג( מיטן מלך. אינאיינעם  איר  בַא  גערופן  איך 
ַאלטשיקעדינג, כל⸗זמן איך קוק ָאנעט דעם אידן, מרדכין, זשיטשענדיק 

בַאם מלכש טויער.”

ׁש זַײן ווַײב, ַאזוי אויך זַײנע הָאלטהָאבער:שׁש זַײן ווַײב, ַאזוי אויך זַײנע הָאלטהָאבער:שׁש זַײן ווַײב, ַאזוי אויך זַײנע הָאלטהָאבער: ֶרטוט עם ַא זָאג ֶזֶרטוט עם ַא זָאג ֶזֶר )יד(

„זָאל מען ַא תליה מַאכן, פופציק אמה די הייך, און אינדערפרי גיי רייד 
קענען  וועסטע  ַאדַאמָאלסט  הענגען.  מרדכין  דערוף  מ′זָאל  מלך  מיטן 

קומען מיטן מלך ַאף די הוליַאנקע ַא פריילעכער”.

די תליה. המנען איז וואוילגעפעלן די זַאך, הָאט ער געמַאכט

כב



מלך דעם  זיך  ס′הָאט  ַאז  נַאכט,  די
ווערן, אַײנגעשלָאפן  אַײנגעגעבן  ניט 
„ֵסֶפר  הָאט ער געהייסן ברענגען דעם
ְבֵרי ַהָּיִמים”, מ′זָאל נעמען  ּדִ ַהִזְכרֹונֹות 

אֹויסלייענען. פַארן מלך און

ַאז  ָאּפגעזוכט  גרַאדע  זיך  הָאט  )ב(

ְגָתָנאן  ּבִ וועגן  דערציילט  געהַאט  הָאט  מרדכי  ַאז  ַאפדערוף,  געשריבן  ס′שטייט 
ן, די צוויי סריסים דעם מלכס, די שוועל⸗שומרים, ווָאס הָאבן ּפרובירט  ְ ן, די צוויי סריסים דעם מלכס, די שוועלשׁש ְ ן, די צוויי סריסים דעם מלכס, די שוועלשׁש ְ ׁש ֶתֶר מיט

איז טוט דער מלך ַא פרעג: )ג( ַא הַאנט לייגן ַאף אחשוורוש⸗המלכן.

געמַאכט  מרדכין  מען  הָאט  גרויסיקַײט און  כבוד פַארַא  „ווָאס 
פַארדערפַאר, ַא?”

הָאבן דעם מלכס בחורים די משרתים זַײנע עם געזָאגט, ַאז מען הָאט עם קיין שום 
זַאך ניט געמַאכט.

איז פרעגט דער מלך: )ד(

כג
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„ַאווערידָא⸗דָא ַאפן הויף?”

ַאזוי⸗צו⸗ מלך  דעם  ֶלך,  ַהּמֶ ית  ּבֵ פון  הויף  אינדרֹויסנדיקן  ַאפן  געקומען  איז  )המן 
עם  הָאט  ער  ווָאס  תליה  דער  ַאף  אופהענגען  מרדכין  דעם  מ′דַארף  ַאז  זָאגן: 

דעם מלכס בחורים הָאבן עם ַא זָאג געטָאן: )ה( צוגעגרייט.(

„ָאט שטייט אין הויף המן”.

זָאגט דער מלך:

„טָא זָאל ער ַארַײן”.

איז קומט ַארַײנעט המן, און דער מלך פרעגט בַא עם: )ו(

וויל  מלך  דער  ַאוועמען  ַא מענטשן  מיט  מַאכן  מען  בַאדַארף  „ַאווָאס 
ָאּפגעבן כבוד?”

זָאגט זיך המן שטילינקערהייט:

„ַאוועמען קען דען דער מלך וועלן ָאּפגעבן כבוד מער פון מיר?”

טוט ער, המן, ַא זָאג דעם מלך: )ז(

מען  זָאל  איז  )ח( כבוד, ָאּפגעבן  עם  וויל  מלך  דער  ווָאס  מענץ,  „ַא 
צוטרָאגן בגדים פון מלכוש ווָאס דער מלך הָאט געהַאט געטרָאגן, מיט 
הָאט געריטן דער מלך, און ַאף וועמעס קָאּפ  ַא פערד ַאווָאש ַאף עם
מלבוסים  די  מען  זָאל  און  )ט( געלייגט, געווען  איז  קרוין  קיניגליכע  די 
ִרים די  מיטן פערד ָאּפגעבן ַאדורכן הַאנט פון איינעם פון דעם מלכס ׂשָ
ִמים, און דעם⸗ָא מענצן, ַאווָאס דער מלך וויל עם ָאּפגעבן כבוד, זָאל  ְרּתְ ּפַ
מען די מלבוסים ָאנטָאן, און זָאל מען עם ַאדורכרַײטן ַאפן פערד ַאפן 
סטָאטיסן ּפלַאץ. דערבַײ זָאל מען בפרהסיא אֹויסרופן: ָאט ַאזויָא מַאכט 

כבוד!” מען ַא מענצן, ווָאס דער מלך וויל עם ָאּפגעבן

כד



זָאגט דער מלך המנען: )י(

געזָאגט,  ווי איר′ט  ַאזוי  די מלבושים מיט דעם פערד,  נעמט „ַאגיכער!
און מַאכט עס פַאר מרדכי דעם אידן, ווָאס ער זיצט זיך בַאם קיניגליכן 
טויער, זָאל קיין שום זַאך ניט ַארָאּפפַאלן פון דעם ַאלעמען ווָאס איר′ט 

ָאקערשט ַא זָאג געטָאן”.

נעמט המן דעם לבוש מיטן סוס און טוט ָאנעט מרדכין, און פירט עם ַאדורך  )יא(

אין שטָאטישן ּפלַאץ און רופט פון פַאר עם אֹויסעט:

עם ָאּפגעבן כבוד!” „ָאט ַאזויָא מַאכט מען ַא מענטשן, ווָאס דער מלך וויל

דערנָאכדעם הָאט זיך מרדכי אומגעקערט צום טויער פונעם מלך. )יב(

צוגעדעקטן  ַא  מיט  און  אבילות,  אין  געאַײלט ַאהיים זיך  הָאט  ער   — המן און 
ן, זַײן ווַײב, מיט די גַאנצע הָאלטהָאבער  ְ ן, זַײן ווַײב, מיט די גַאנצע הָאלטהָאבער שׁש ְ ן, זַײן ווַײב, מיט די גַאנצע הָאלטהָאבער שׁש ְ ׁש ֶזֶר ֶזֶרנעמט ער, המן, דערציילן  ֶרנעמט ער, המן, דערציילן  )יג( קָאּפ.
הָאבן עם געזָאגט זַײנע חכמים  זַײנע ַאלציקעדינג ווָאס ס′הָאט מיט עם געטרָאפן.

ׁש זַײן ווַײב:שׁש זַײן ווַײב:שׁש זַײן ווַײב: ֶראון ֶזֶראון ֶזֶר

„טָאמער סטַאמט ער ָאּפעט פון די אידן, ָאטָא דער⸗ָא מרדכי, בַא וועמען 
דו בינשט ַארַײנגעפַאלן, ′עסטע בַא עם ניט קענען געווינען, נָאר ווָאדען, 

פַאלן ′עשטע גָאר ַארָאּפפַאלן פון פַאר עם.”

פון מלך  די סריסים  ָאנעט  ָאט קומען  ריידן, און  נָאך געהַאלטן אין  זיי הָאבן )יד(

ָאּפפירן המנען ַאף די הוליַאנקע ַאווָאס ס′הָאט אסתר געמַאכט.

כה



איז ָאנגעקומען, מיט 
אֹויס ַאף  המנען, 
טרינקען מיט אסתר⸗

זָאגט  )ב( המלכהן.
אסתרן,  מלך  דער 
פון  טָאג  צווייטן  אין 

ווַײן⸗טרינקעכץ:

„ַאווָאס איז דַײן בַא
גער, אסתרקע⸗מלכה? ס′עט דיר געגעבן ווערן. און ווָאס אי′ דען דַײן 
—מלוכה —מלוכה — און ס′עט דיר געמַאכט ווערן.” ַאביזקל ַא העלפט די בקשה?

הָאט געענטפערט אסתר⸗המלכה, ַאזָאגטָאנדיק: )ג(

„ַאטָאמער הָאב איך חן געפונען אין דַײנע אויגן, ָא מלך, און אויב בַאם 
איז ַאדָאס   — לעבן מַײן  שַאנעווען  מיר  מען  זָאל  טָא  גוט,  איז  מלך 
בקשה. מַײן  איז  ַאדָאס   — שַאנעווען  פָאלק  מַײן  און  בַאגער;  מַײן 
מַײן פָאלק, ַאף פַארטיליקן, ווַײלע מ′הָאט אונדז פַארקויפט, מיר מיט )ד(

און  שקלַאפן  ַאף  נָאר  זַײן  ס′ווָאלט ַאז  אומברענגען.  דערהַארגענען, 
שפחות פַארקויפט צו ווערן, איז מילא, ווָאלט איך דָאך צוגעשוויגן, ווַײלע 
דער שונא הָאט ניט די ווערט, ַאז דער מלך זָאל פונדַאפון ַא היזק הָאבן.”

כו
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הָאט דער מלך אחשוורוש געטָאן זָאגן, ַאפרעגטָאנדיק אסתר⸗המלכהן: )ה(

„ַא ו ו ע ר אי′ דָאס, און ַא ו ו א ו אי′ דער, ווָאס בַא עם איז די הַארץ 
ָאט ַאזויָא צו מַאכן?” ָאנגעדרודלט

ענטפערט עם ָאּפעט אסתר: )ו(

רשע!” —„ַא חברהמַאן ַא פַײנט, ַא שונא! ָאטָא דער דָאזיקער —„ַא חברהמַאן ַא פַײנט, ַא שונא! ָאטָא דער דָאזיקער — המן דער

דער מלך  )ז( המן איז ַאזש אופגעשֹוידערט געווָארן פון פַארן מלך מיט די מלכה.
הָאט זיך אופגעהויבן אין זַײן גרימצָארן פון ווַײן⸗טרינקעכץ און איז ַארַײן אין גָארטן 
ּפַאלַאץ. המן איז ָאבער שטיין געבליבן ַאף צו בעטן בַא אסתר⸗המלכהן מ′זָאל  פון
ַא  עם שַאנעווען, ווַײלע ער הָאט אַײנגעזען ַאז דער מלך הָאט פַאר עם בַאשטימט
ַאז דער מלך איז געקומען ַאף קַאריק פונעם גָארטן ווָאס בַאם  )ח( שלעכטיקַײט.
ּפַאלַאץ צום ָארט ַאוואו ס′איז געווען די ווַײן⸗טרינקעכץ, און ָאט טוט המן ַא פַאל 

ַארַײן אין בעט וואו ס′איז געווען אסתר. איז זָאגם עם דער מלך:

„די מלכה אַײננעמען בַא מיר אין סַאמע הֹויז, ַאדָאס אויכעט?”

ּפנים  המנס  מען  הָאט  ַארֹויס  מֹויל  מלכס  פון  זַײנען  ווערטער  די  וויבַאלד 
ַחְרֿבֹוָנה, איינער פון די סריסים ווָאס פַארן מלך נעמט ַא זָאג טָאן: )ט( בַאדעקט.

„ווָאזשע, בַא המנען אין דער היים שטייט די תליה, פופציק אמה די 
— ווָאס הָאט פון  הייך, ווָאס המן הָאט געמַאכט פַאר מרדכין. מרדכי

מלכס וועגן אֹויסדערציילט!”

זָאגט דער מלך:

אופעט!” „הענגט עם דַארוף

מרדכין  פַאר  הָאט  ער  ווָאס  תליה  דער  ַאף  המנען  אופגעהַאנגען  מען  הָאט  )י(

צוגעגערייט. בַאם מלך הָאט זיך אַײנגערואיקט דער גרימצָארן.

כז



מלך  דער  הָאט  טָאג  זעלביקן  דעם 
אסתר⸗ ַאוועקגעגעבן  אחשוורוש 

המלכהן די הֹויז פון המנען, דעם צורר 
היהודים. און מרדכי איז געקומען פַארן 
מלך, ווַײלע אסתר הָאט עם דערציילט 
הָאט  )ב( איר. בַא  דען  איז  ער  ַאווָאס 
דער מלך ַארָאּפגענומען דעם פינגערל, 
ווָאס ער הָאט געהַאט ַאף קַאריק גענומען בַא המנען, און עם ַאוועקגעגעבן מרדכין. 

אסתר הָאט געשטעלט מרדכין איבערן הֹויז פון המנען.

און אסתר איז נָאכַאמָאל ַאוועק ריידן פַארן מלך. זי איז ַארָאּפגעפַאלן בַא זַײנע  )ג(

פיס, און הָאט געוויינט, און געבעטן מיט תחנונים בטל מַאכן די שלעכטיקַײט פון 
הָאט  )ד( המן דעם ַאגַאגער, און זַײן ּפלַאן ווָאס ער הָאט צוגעטרַאכט צו די אידן.
דער מלך ַארֹויסגעצויגן זַײן מלכות⸗שטעקעלע דעם גָאלדערנעם, הָאט זיך אסתר 

און זי הָאט געטָאן זָאגן: )ה( אופגעהויבן און איז געשטַאנען פון פַארן מלך,

„אויבע בַאם מלך רעכנט זיך פַאר גוט, און אויבע איך הָאב פַאר עם אין 
מלך, און ָאט בין איך  רע בַאם ְ רע בַאםשׁש ְ רע בַאםשׁש ְ ׁש ָדי אויגן חן געפונען, און די זַאך איז ַא ּכָדי אויגן חן געפונען, און די זַאך איז ַא ּכָ ּ

כח
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ַא גוטינקע בַא עם אין די אויגן, טָא זָאל ָאנגעשריבן ווערן בטל מַאכן 
א דער ַאגַאגער, ַאווָאס  ָדֿתָ ן⸗ַהּמְ די בריוו ווָאס ס′הָאט צוגעקלערט ָהָמן⸗ּבֶ
ער הָאט דָאך ָאנגעשריבן ַאף צו פַארטיליקן די אידן אין די ַאלע מדינות 
ווַײלע ָאט ווָאס, ווי ַאזוי זשע וועל איך קענען צוקוקן  )ו( ווָאס בַאם מלך.
און  פָאלק מַײנעם?  דעם  ָאנעט  ווָאס ס′טרעפט  ַאזַא שלעכטיקַײט  ַאף 
ווי ַאזוי זשע וועל איך קענען צוקוקן ַאפן אומברענגען מַײן ָאּפשטַאם?”

הָאט דער מלך אחשוורוש געזָאגט אסתר⸗המלכהן און מרדכין, דעם אידן: )ז(

מען  הָאט  עם  און  אסתרן,  הֹויז  המנס  ַאוועקגעגעבן  איך  הָאב  „ָאט 
די  ַאף  געלייגט  הַאנט  זַײן  הָאט  ער  ַאלמַאי  תליה  דער  ַאף  געהַאנגען 
איז ָאט ווָאס: איר, שרַײבט זשע ָאנעט ָאט ַאזויָא ווי  )ח( אידישע מענטשן.
אַײך איז גוט אין די אויגן, אינעם נָאמען פונעם מלך, און מיר וועלן עס 
ֿב ווָאס סַײ  ֿתַ פַארחתמענען מיטן מלכס פינגער⸗זיגל, ווַײלע ַאן אוקַאז⸗ּכְ
ער איז ָאנגעשריבן אינעם מלכס נָאמען, און סַײ ער איז געחתמעט מיטן 

ְטלען.” פינגער⸗זיגל, קען מען ניט פַארּבַ מלכס

גערופן דעם מלכס סופרים, ָאדָאס איז אין דריטן חודש, ער  ָדַאמָאלסטָאדַאמָאלסטא הָאט מען )ט(

אופגעשריבן  ס′איז  און  דַארין,  טָאג  צווַאנציק⸗דריטן  אין  סיוון,  חודש  דער  דָאך  איז 
געווָארן וועדליק ַאלציקעדינג ווָאס מרדכי הָאט געהייסן אין שייכות מיט די אידן: צו די 
ִרים פון די מדינות, פון הֹוּדּו און ַאזש  ׂשָ נים, און די אונטערטעניקע בַא זיי, און די ְרּפָ ּדַ ְ נים, און די אונטערטעניקע בַא זיי, און דישׁש ְרּפָ ּדַ ְ נים, און די אונטערטעניקע בַא זיי, און דישׁש ְרּפָ ּדַ ְ ֲַאַחֲאחׁש
ַא מדינה ַא מדינה לֹויט איר שריפט,  מדינות, הונדערט מיט צווַאנציק⸗זיבן , ,שׁש ,שׁש ׁש ביזקל ּכּו

זייער שריפט און ַאף זייער לשון. ַא פָאלק ַא פָאלק לֹויט זַײן לשון, און צו די אידן ַאף

פַארחתמעט מיטן מלכס  און הָאט מען אין נָאמען פונעם מלך אחשוורוש ָאנגעשריבן )י(

ָרִנים,  ּתְ ְ ָרִנים, שׁש ּתְ ְ ָרִנים, שׁש ּתְ ְ ַ די ֲאַח די ֲאחׁש —ָא —ָא — זיגל⸗פינגערל, און בריוו געשיקט ַאדורך די פערד⸗לויפער, ָאטָא די⸗
ַאפדערוף, ַאז דער מלך  )יא( צוכטיק אֹויסגעהָאדעוועטע, ַאווָאס זיי רַײטן ַאף יָאג⸗פערד
הָאט געגעבן די אידן ווָאס אין יעדער שטָאט און שטָאט זיך קהלן, זיך ָאננעמען פַאר 
פון  חיילות  ַאלע  די  פַארטיליקן, דערהַארגענען, אומברענגען  צו  וועגן;  זייער לעבנס 
פעלקער מיט מדינות ווָאס פַאלן ַאף זיי ָאנעט, ַאף זייערע קינדער און ווַײבער און ווָאלטן 
אין ַאן איינאיינציקן טָאג אין די ַאלע מדינות  )יב( —גערן זייער רכוש פַאר רויב גענומען —גערן זייער רכוש פַאר רויב גענומען —
ווָאס בַאם מלך אחשוורוש, אום דרַײצעטן אין צוועלפטן חודש, ער איז דָאך דער 

כט



ֶגן, ַאף צו געבן פַאר ַא דין אין יעדער  ֶ ֶגן, ַאף צו געבן פַאר ַא דין אין יעדער שׁש ֶ ֶגן, ַאף צו געבן פַאר ַא דין אין יעדער שׁש ֶ ְתׁש ְתּפַ ְּפַ — דער די איבערשרַײבונג, )יג( חודש ָאָדר;
מדינה און מדינה, ָאפנבַארלעך פַאר די ַאלע פעלקער, ָאט ַאזויָא ַאז די אידישע מענטשן 
די  )יד( זָאלן זַײן צוגעגרייט ַאף ָאטָא דעם טָאג, ַא נקמה צו נעמען אין זייערע שונאים.
ָרִנים, זַײנען ַארֹויס, געיָאגט און געאַײלט ַאדורכן  ּתְ ְ ָרִנים, זַײנען ַארֹויס, געיָאגט און געאַײלט ַאדורכן שׁש ּתְ ְ ָרִנים, זַײנען ַארֹויס, געיָאגט און געאַײלט ַאדורכן שׁש ּתְ ְ ַ די ֲאַח די ֲאחׁש — מיט יָאג⸗פערד לויפער

ֶלך, און דער געזעץ איז געגעבן געווָארן אויך אין שושן הבירה גופא. ַבר ַהֵמּ ֶלך, און דער געזעץ איז געגעבן געווָארן אויך אין שושן הבירה גופא.ּדְ ַבר ַהֵמּ ֶלְך, און דער געזעץ איז געגעבן געווָארן אויך אין שושן הבירה גופא.ּדְ ַבר ַהֵמּ ְּדְ

מלבושים פון מלכות, בלָא⸗ווַײסינקע, ַא  איז מרדכי ַארֹויס פון פַארן מלך מיט )טו(

איידלסטן ּפורּפורנעם פלַאקס⸗שטָאף. גרויסע גָאלדערנע קרוין, און ַא כַאלַאט פון

געווען  איז  אידן  די  בַא  )טז( פרייד. פַאר  געשריען  ַאזש  הָאט  שושן  שטָאט  די 
און אין איטלעכע מדינה און מדינה,  )יז( ליכטיקַײט און פרייד און גליק און כבוד.
אין איטלעכע שטָאט און שטָאט, ַאוואו נָאר ַאן ָארט וואוהין ס′קומט ָאנעט דער 
ֶלְךְך מיטן אוקַאז — איז פרייד און גליק בַא די אידן, מ′טרינקט אֹויסעט,  ַבר ַהּמֵ ּדְ

ס′יום⸗טוב.

ַא סך פון די פעלקער פון לַאנד הָאבן זיך גענומען פַאראידישן, ווַײלע ַאף זיי איז 
ָאנגעפַאלן דער ּפחד פון די אידן.

ל



דער  דָאך  איז  ער  חודש,  צוועלפטן 
טָאג  דרַײצעטן  אין  ָאָדר,  חודש 
בַאם  געהַאלטן  ס′הָאט  ַאז  דַארינען, 
ַאדורכפירן  פון  צַײט  די  ָאנקומען 
ָאדָאס  ֶלְךְך מיטן אוקַאז,  ַהֵמּ ַבר  ּדְ דעם 
ַאוועלכן אין  טָאג  אין  געווען  איז 
הָאבן אידן  די  פון  שונאים  די 
געווָארן, פַארקערט ס′איז  און  זיי,  איבער  געוועלטיקן  צו  בדעה  געהַאט 
געוועלטיקן, שונאים  זייערע  איבער  זָאלן  אידן  די  ַאז  ַארומעט  ַאזוי 
ווָאס  מדינות  ַאלע  די  אין  שטעט  זייערע  אין  געקהלט  אידן  די  זיך  הָאבן  )ב(

שלעכטיקַײט. זיי  ַאף  קלערן ווָאס  די  ַאף הַאנט  ַא  לייגן  אחשוורוש,  מלך  בַאם 
איז  זייערער  ּפחד  דער  ווַײלע  ַאקעגן,  געשטַאנען  ניט  זיי  איז  מענטש  שום  קיין 
די  און  מדינות,  די  פון  ִרים  ׂשָ ַאלע די  און  )ג( פעלקער. ַאלע  די  איבער געפַאלן 
ווָאס מַאכן די ַארבעט פַארן מלך,  נים מיט זייערע אונטערטעניקע, און די ְרּפְ ּדַ ְ נים מיט זייערע אונטערטעניקע, און דישׁש ְרּפְ ּדַ ְ נים מיט זייערע אונטערטעניקע, און דישׁש ְרּפְ ּדַ ְ ׁש ֲאַח
הָאבן זיך געסטַארעט פון די אידנס וועגן, ווַײלע ס′איז ַאף זיי געפַאלן ַא ּפחד פַאר 
ית  ּבֵ אינעם  געווען  גרויסער מענטש  ַא  איז  ווָאס מרדכי  דעם  מחמת  )ד( מרדכין,

לא
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ֶלך, און דער שם זַײנער גילט אין די ַאלע מדינות; ַאלמאי ָאטָא דער מענטש,  ֶלך, און דער שם זַײנער גילט אין די ַאלע מדינות; ַאלמאי ָאטָא דער מענטש, ַהּמֵ ֶלְך, און דער שם זַײנער גילט אין די ַאלע מדינות; ַאלמאי ָאטָא דער מענטש, ַהּמֵ ְַהּמֵ

מרדכי, ווערט ווָאסַאמָאל גרעסער.

און די אידן הָאבן אין זייערע שונאים געשלָאגן ַא מכה מיטן שווערד, פון טויט  )ה(

און פון פַארטיליקונג, און מיט זייערע שונאים הָאבן זיי געמַאכט ָאט ַאזויָא, ווי 
ס′הָאט זיך זיי פַארוועלט.

הונדערט  פינף  פַארטיליקט  און  אידן דערהַארגעט  די  הָאבן  אין שושן הבירה  )ו(

בתוכם: )ז( מַאן, און

און	 אן, ֿתָ ְנּדָ ַ אןשׁש ֿתָ ְנּדָ ַ אןשׁש ֿתָ ְנּדָ ַ ׁש ְר ְרּפַ ְּפַ
)ח(	 און נען, ְלֿפָ ּדַ
און	 אן, ֿתָ ַאְסּפָ
און	 אן, ּפֹוָרֿתָ
און	 ֲאַדְלָיאן,
)ט(	 און אן, ֲאִריָדֿתָ
און	 אן, ּתָ ְ אןשׁש ּתָ ְ אןשׁש ּתָ ְ ְרמׁש ְרַמּפַ ַּפַ
און	 ֲאִריַסיען,
און	 ֲאִריַדיען,
אן,	 ַוְיָזֿתָ

אן, דעם צורר היהודים, הָאבן זיי דערהַארגעט, נָאר  ן⸗ַהְמָדֿתָ די צען זין פון ָהָמן⸗ּבֶ )י(

ַאפן רויב הָאבן זיי קיין הַאנט ניט געלייגט.

מלך געברַאכט דעם ציפער פון די הרוגים אין  אין ָאט דעם טָאג הָאט מען פַארן )יא(

איז טוט דער מלך ַא זָאג אסתר⸗המלכהן: )יב( שושן הבירה.

פַארטיליקט  און  דערהַארגעט  הבירה  שושן  אין  אידן  די  הָאבן  „ָאט 
פינף הונדערט מַאן און די צען זין פון המנען, איז ווָאזשע הָאבן זיי אין 
די איבעריקע מדינות ווָאס בַאם מלך געטָאן, ַא? איז ווָאזשע איז דַײן 
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בַאגער און ס′עט דיר געגעבן ווערן, און ווָאס נָאכמער איז דַײן בקשה, 
און ס′עט געטָאן ווערן”.

איז זָאגט אסתר: )יג(

„אויבע בַאם מלך קומט אֹויסעט גוט, טָא זָאל מען אויך ָאּפגעבן דעם 
ַאף מָארגנדיקן טָאג די אידן ווָאס אין שושן צו מַאכן לֹויטן דין ווָאס איז

הענגען  ַאווַײטער  המנען  פון  זין  צען  די  און  געווָארן,  געזָאגט  הַײנט 
בלַײבן ַאף דער תליה.”

הָאט דער מלך געהייסן ס′זָאל ָאט ַאזויָא געטָאן ווערן, און עס איז אין שושן  )יד(

ַארֹויסגעלָאזן געווָארן ַאן אוקַאז, און די צען זין פון המנען הָאט מען ווַײטער געלָאזן 
און די אידישע מענטשן ווָאס אין שושן הָאבן זיך געקהלט אויך אין  )טו( הענגען.
פערצעטן טָאג אין חודש ָאָדר, און זיי הָאבן אין שושן אֹויסגעהַארגעט נָאך דרַײ 

אין רויב הָאבן זיי זיך ניט צוגערירט. הונדערט מַאן, נַײערט

)טז( און די איבעריקע אידן ווָאס אין דעם מלכס מדינות הָאבן זיך צונויפגעקהלט, 

און פון זייער לעבנס⸗וועגן בַאשטַאנען, און ַא מנוחה פון זייערע שונאים דערלעבט, 
זיבעציק⸗פינף טֹויזנט,  זייערע הָאט מען אֹויסגעהַארגעט  פון די פַײנטהָאבער  און 
)יז( ָאדָאס, אין דרַײצעטן טָאג אין  נַײערט אין רויב הָאבן זיי זיך ניט צוגערירט —
חודש ָאָדר; און דעם פערצעטן טָאג פון זעלביקן חודש הָאבן זיי זיך ָאּפגערוט און 

עם געמַאכט פַאר ַא טָאג פון אֹויסטרינקען און פרייען זיך.

)יח( נָאר ווָאדען, די אידן ווָאס אין שושן הָאבן זיך געקהלט — אין דרַײצעטן טָאג 

ווָאס אין חודש א ו ן אין פערצעטן טָאג; און אין פ ו פ צ ע ט ן ווָאס אינדערַײן 
הָאבן זיי זיך ערשט ָאּפגערוט און עם געמַאכט פַאר ַא טָאג פון אֹויסטרינקען און 

פרייען זיך.

די אידן די צעשּפרייטע ווָאס וואוינען אין די אֹויסגעשּפרייטע  פַארדערפַאר מַאכן )יט(

שטעט דעם פערצעטן טָאג אין חודש ָאָדר ַא שמחה און ַא הוליַאנקע און ַא יום⸗
שלח⸗מנות איינער דעם ַאנדערן. טוב און מ′גיט

לג



מרדכי הָאט גענומען אופשרַײבן ָאטָא די⸗ָא זַאכן און הָאט געשיקט בריוו די  )כ(

ַאלע אידן ווָאס אין די ַאלע מדינות ווָאס בַאם מלך אחשוורוש, די ווָאס זַײנען 
זיי זָאלן נעמען ַאף זיך מקיים זַײן און  )כא( ווַײט, נָאענט, און ָאטָא די⸗ָא ווָאס העט
הַאלטן דעם פערצעטן טָאג ַאווָאס אין חודש ָאָדר, און דעם פופצעטן טָאג ווָאס 
אידן  די  זיך  ס′הָאבן  ַאווען  ַאזעטקענע,  טעג  )כב( יָאר⸗אֹויסעט; יָאר⸗אַײן  דַארין, 
זיי איז פון טרֹויער, אדרבא  ָאּפגערוט פון זייערע שונאים, און אין חודש, ַאווען
— פרייד געווָארן; און פון אבילות —יום⸗טוב. מ′זָאל זיי מַאכן פַאר טעג פון 
אֹויסטרינקען און פרייד, און שלח⸗מנות געבן איינער דעם ַאנדערן, און מתנות 

פַאר ָארעמעלַײט.

און די אידן הָאבן ַאף זיך גענומען צו מַאכן ָאט ַאזויָא, זיי הָאבן די זַאך אין  )כג(

ַאז מחמת דעם  )כד( וועג ַארַײן געלָאזן, ָאדָאס⸗ָא, ַאווָאס מרדכי הָאט זיי ָאנגעשריבן,
א דער ַאגַאגער, ַא צורר פון ַאלע אידן ַאף צו פַארטיליקן  ן⸗ַהְמָדֿתָ ווָאס דער ָהָמן⸗ּבֶ
זיי  ַאף  ּפּור⸗שטיינדעלעך(  די  דָאך  זַײנען  )ָאדָאס  גורל  געווָארפן  מ′הָאט און  זיי, 
)כה(, נָאר ווָאדען, ַאז ז י איז געקומען פַארן מלך הָאט  צעקלַאּפן און אומברענגען;
ע ר קָאמַאנדעוועט מיט בריוו ַאריבערטרָאגן די בייזע צוטרַאכטעניש, ווָאס יענער 
— און מ′הָאט  הָאט פַארקלערט ַאף די אידן, ַאפן א י י ג ע נ ע ם קָאּפ זַײנעם

געהַאנגען. ע ם מיט זַײנע זין ַאף דער תליה

דרום הָאט מען גענומען רופן ָאטָא די טעג ּפ ו ר י ם ַאפן נָאמען פונעם ּפור. )כו(

געהַאט  זיי הָאבן  ַאווָאס  און  ָאטָא דעם איגרת,  פון  ַאפן סמך  פַארדערפַאר,  און 
הָאבן די אידן אופגעהַאלטן  )כז( דַארַײן, און ווָאס איז צו זיי דערגַאנגען, געזען פון
און ָאנגענומען ַאף זיך און ַאף זייערע קינדסקינדער, און ַאף ָאטָא די ַאלע ווָאס 
הָאבן זיך צו זיי צוגעאייגנט, ַאף ניט פַארפעלן ַאווַײטער ָאטָא די צוויי טעג הַאלטן 

לֹויט זייערע כתבים, צו דער צַײט, יָאר⸗אַײן יָאר⸗אֹויסעט.

און ָאטָא די טעג ווערן פַארגעדענקט און אופגעהיט דור⸗אַײן דור⸗אֹויסעט, בַא  )כח(

משּפחה און ַא משּפחה, ַא מדינה און ַא מדינה, ַא שטָאט און ַא שטָאט. ַא
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די⸗ָא טעג פון ּפורים זָאלן ניט פַארפַאלן ווערן צווישן די אידן, זייער געדענקונג זָאל 
זייערע קינדסקינדער זיך ניט אֹויסלָאזן. בַא

אופגעשריבן,  ֲאִביַחִיְלן,  פון  טָאכטער  די  אסתר⸗המלכה,  הָאט דַאמָאלסט  )כט(

ֶרת  נָאכַאמָאל, מיט מרדכי דעם אידן, דעם גַאנצן תמצית פון אופהיטן ָאדעם ִאּגֶ
צו די ַאלע  לֹום ֶוֱאֶמת”, ָ לֹום ֶוֱאֶמת”,שׁש ָ לֹום ֶוֱאֶמת”,שׁש ָ ׁש ְבֵרי  „ּדִ און ער הָאט ַאוועקגעשיקט ַא בריוו, )ל( ַהּפּוִרים.
מ′זָאל  )לא( מדינות, מלכות אחשוורוש, הונדערט מיט צווַאנציק⸗זיבן אידן אין די
אופהיטן ָאטָא די טעג פון ּפורים צו דער צַײט, ּפונקט ָאט ַאזויָא ווי ס′הָאבן דָאס פון 
מרדכי דער איד מיט אסתר⸗המלכה; און איבער דעם  זייערטוועגן מקיים געווען
— זייערע  ווי ַאזוי זיי הָאבן עס געהַאלטן פַאר זיך און פַאר זייערע קינדסקינדער

תעניתים מיט די אֹויסגעשרייען.

ָאטָא די זַאכן פון ּפורים, און  און דער ּפסק פון אסתר הָאט געטָאן פַארפעסטיקן )לב(

ס′איז אינעם ספר אופגעשריבן געווָארן.

לה



ַא  הָאט  אחשוורוש 
ַאפן  צינדז⸗שטַײער 
די  ַאף  און  לַאנד 
ַאפן  ווָאס  אינדזלען 

ים ַארופגעלייגט.

גַאנצע די  און  )ב(

מעשה פון זַײן מַאכט 
און זַײן גבורה, און די ּפרשה פון דערהייבונג פון מרדכין, ווָאס דער מלך הָאט 
ְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי  געטָאן דערהייבן, זַײנען זיי דָאך ניט ָאנגעשריבן אינעם ספר „ּדִ

ָמַדי ּוָפַרס”?

ֶלך בַאם מלך אחשוורושן, און  ִני ַלּמֵ ֵ ֶלְךׁש ִני ַלּמֵ ֵ ְׁש ֶלך ש ִני ַלּמֵ ֵ ֶלך שׁש ִני ַלּמֵ ֵ ׁש פַארווָאר, דער איד מרדכי איז געווען ַא )ג(

דער המון פון זַײנע ברידער הָאבן עם הָאלט  ַא גרויסַארטיקער בַא די אידן, און
לֹום פון ַאלע  ָ לֹום פון ַאלע שׁש ָ לֹום פון ַאלע שׁש ָ ׁש ר  ׁש טֹוב פַאר זַײן פָאלק, און ַא ְמַדּבֵשׁש טֹוב פַאר זַײן פָאלק, און ַא ְמַדּבֵשׁש טֹוב פַאר זַײן פָאלק, און ַא ְמַדּבֵ געהַאט. ער איז געווען ַא דֹוֵר

זַײנע קינדסקינדערס וועגן.

סליק

ּפרק י

דער מלך א



בווילנא
שנת תש″ף  לפ″ק

מגילת אסתר

 „דער עץ החיים”
געצייכנט: רבקה קַאץ




