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ּפרק א

ַאזויָ ,אט אין די ָיארן פון ֲא ַח שׁ ְשוֵ רֹו שׁ ְשן,
וואס
דאך דער ֲא ַח שׁ ְשוֵ רֹו שׁש ָ
דאס איז ָ
ָא ָ
קיניגט פון הֹודּ ּו ַאזש ביזקל ּכּו שׁשַ ,א
א
צוואנציק⸗
ַ
קיימא⸗לן הונדערט מיט
זיבן מדינות( .ב) יענע ָיארן ,דער
מלך ֲא ַח שׁ ְשוֵ רֹו שׁש זיצט זיך ַאפן כסא
וואס אין שׁשּו שׁ ַשן ַה ִּב ָירה,
המלכות ַא ָ
פאר ַאלע
הוליאנקע ַ
ַ
מאכט ַא
ַ
(ג) אין דריטן ָיאר פון זײַן קיניגן ,ער
זײַנע הויכע לײַט און ַארבעטער ,די חיילות פון ּפערסיע און ָמ ַדי ,מיט די ּ ַפ ְר ְּת ִמים
באם אֹויספײַנען זיך מיטן עשירות
פאר עם( ,ד) ַ
וואס ַ
און די שָׂ ִרים פון די מדינות ָ
טײַערשאפט פון די שיינקײַט פון זײַן
ַ
רומשאפט פונעם מלכות ,און מיט די
ַ
פון
גרויסשאפטַ ,אף ַא סך טעגַ ,אזש הונדערט ַאכציק טעג.
ַ

ס′געווען

וואס
גאנצן עולם ַא ָ
פארן ַ
געמאכט ַ
ַ
האט דער מלך
טא די טעג ָ
באﬦ ָא ּפענדיקן ָא ָ
(ה) ַ
נאך
געפינט זיך ﬡין שׁשּו שׁ ַשן ַה ִּב ָירה ,פונעם גרעסטן ַאזש ביזקל דעם קלענסטןָ ,
לאץ ,מיט
באם מלכס ּפ ַא ַ
גארטן ַ
הוליאנקע פון זיבן טעג אינעם הויף פונעם ָ
ַ
ַא
⸗וואל ,צונויפגעשטריקט פון שנורן פונעם
בלא ָ
ָ
כט⸗באוול און
ַ
רא
(ו) ווײַס⸗לײַוונטּ ,פ ַ

ז

ורפורנעַ ,אף זילבערנע שטעקעלעך און זײַלן פון
קס⸗שטאףּ ,פ ּ
ָ
פלא
ַ
איידלסטן
דלאגע
גאלד און זילבער געווען ,די ּפ ַא ָ
מארמור .די ָאנלען⸗בעטעלעך זײַנען פון ָ
ַ
כט⸗מארמל.
ַ
רא
מארמלשטיין ,פון ּפערלמוטער ,ﬡון ּפ ַ
באסטער און ַ
לא ַ
— פון ַא ַ
רשיידנארטיקע כלים,
ַ
פא
גאלדערנע כליﬦַ ,
דערלאנגט אין ָ
ַ
האט מען
(ז) טרינקען ָ
ך( .ח) ﬡון דער טרינקען איז געווען מיט
פילארטיקְּ ,כיַ ד ַה ּ ֵמ ֶלְך.
ַ
דעם מלכותדיקן ווײַן,
האט אײַנגעפונדעוועט דער מלך
זויא ָ
האט ניט גענייט ,ווײַלע ָאט ַא ָ
מאס ,קיינער ָ
ַא ָ
מאכן וועדליק דעם רצון פון ַאיעדער⸗
הויפטלײַט פון זײַן הֹויזגעזינד ,צו ַ
ַאף די ַאלע ּ
איטלעכן.

הוליאנקע ,אינעם ֵּבית
ַ
געמאכט — ַא ווײַבערשע
ַ
האט
(ט) אויך די מלכה וַַו שׁ ְש ִּתי ָ
(י)
באם
הארצן ַ
טאגַ ,אז ַאפן ַ
באם מלך אחשוורוש .אין זיבעטן ָ
וואס ַ
ַה ּ ַמ ְלכּות ַא ָ
געטאן ְמה ָּומנעןִּ ,בּזְ ָתאןַ ,חְר ֿבֹונָ אן,
ָ
האט ער ַא ָזאג
מלך איז גוט געווען ,מיטן ווײַןָ ,
פארן מלך
באדינען פון ַ
וואס ַ
ִּבגְ ָֿתאןֲ ,א ַֿבגְ ָֿתאןַֿ ,זֵת ְרן ,און ַּכ ְר ַּכ ְסן ,די זיבן סריסים ָ
י⸗ה ּ ַמ ְל ָּכהן ,מיטן מלכותדיקן קרויןַ ,אף צו
אחשוורוש( ,יא) ַאף צו ברענגען וַַו שׁ ְש ִּתי ַ
סאוויצע
קרא ַ
ַ
דאך ַא
באווײַזן די פעלקער מיט די שָׂ ִרים איר שיינקײַט ,זי איז ָ
ַ
וואס איז
ווארטָ ,
געווען( .יב) גייט וַ שׁ ְש ִּתי און ָזאגט זיך ָא ּפעט פון קומען לֹויטן מלכס ָ
האנט פון די סריסים .דער מלך איז זייער אין כעס
געווארן אין ַ
ָ
איבערגעגעבן
האט דער מלך גענומען
האט אונטערגעברענט( .יג) ָ
בא עם ָ
גרימצארן ַ
ָ
געווארן .דער
ָ
זויא איז געווען דעם
בא די חכמים ,די קענער פון די צײַטן — מחמת ָאט ַא ָ
פרעגן ַ
(יד)
בא עם זײַנען געווען:
נאענט ַ
הארט ָ
ַ
מלכס שטייגער לגבי ַאלע קענער פון ַ ּד ֿת⸗און⸗דִּ ין.
ַּכ ְר שׁ ְשנָ א ,שׁ ֵש ָֿתרַ ,א ְד ָמ ָֿתאַּ ,תרשִׁשי שׁשֶ ,מֶרסַ ,מְר ְסנָ א ,און ְממ ֿ ָּוכן ,די זיבן שָׂ רים פון ּפערסיע
אויבנאן אין מלכות:
ָ
וואס זיצן
מעראדנעם מלךָ ,
ָ
סא
באם ַ
און ָמ ַדיּ ,פנים⸗קוקער ַ
למאי זי
מאכן מיט ושתי⸗המלכהןַ ,א ַ
וואס ָזאל מען ַ
(טו) „לֹויטן דין — ָ
וואס איז איבערגעגעבן
געטאן לֹויטן ָזאג פונעם מלך אחשוורושָ ,
ָ
האט ניט
ָ
געווארן ַאדורך די סריסים?”
ָ
(טז)

פארן מלך מיט די שָׂ ִרים:
געטאן ענטפערן פון ַ
ָ
מּוכן
האט ְמ ֿ ָ
ָ
נאר
וואסטע⸗המלכהָ ,
באעוולט ,די ַ
האט זי ַ
נאר דעם מלך ַאליין ָ
„ניט ָ
וואס אין די ַאלע
נאכמער די ַאלע אומות ַא ָ
וואדען די ַאלע שָׂ ִרים און ָ
ָ

ח

באם מלך ַאכעסווייריסן! (יז)
דארף מערניט ַארֹויש ַא ַזא
ס′בא ַ
ַ
וואס ַ
מדינות ָ
מאכן לעכערלעך
ווארט פון די מלכה צו די ַאלע ווײַבער ַאף צו ַ
מין ָ
בא זשיך אין די אויגןַ ,אז זיי וועלן ַארומגיין און ָזאגן:
זייערע מענער ַ

וואסטע⸗
פאר עם די ַ
האט געהייסן ברענגען ַ
כעסווייריס⸗ה ּ ֵמ ֶלְך ָ
ַ
„אט! ַא
ָ
(יח)
טאג וועלן די
נאך אין זעלביקן ָ
ַאז ָ
ַה ּ ַמ ְל ָּכהן — און זשי קומט ניט!
וואס דערהערן די רייד פון די
לעבאסטעס פון ּפערסיע און ָמ ַדי ָ
ָ
בא
ַ
טאן די ַאלע שָׂ ִרים פון מלך ,ס′עט
זויא ַא ָזאג ָ
מלכהןּ ,פונקט ָאט ַא ָ
גארניט קלעקן ַאף בזָ יון מיט ירגָ זון! (יט)
ָ
טא ָזאל ַארֹויס ַאן
אײַנפאלָ ,
ַ
פאר ַא גוטן
האלט עס ַ
„אויבע דער מלך ַ
ס′זאל ממש ַארײַנגעסריבן
ָ
פאר עם ,און
אוקאזַ ,א מלוכהסער ,פון ַ
ַ
מ′זאל ניט עובר זײַןַ ,אז
ָ
ווערן אין די געזשעטשן פון ּפערסיע מיט ָמ ַדי,
גאנצע מלכות אירע ָזאל
וואסטע ָזאל מער ניט ַארײַן צום מלך .די ַ
די ַ
פאר איר( .כ) און
וואס איז בעשער ַ
דער מלך ָא ּפגעבן אירער ַא געזעלין ָ
האנדלען
מ′זאל ַ
ָ
ריקאז ′עט געהערט ווערן ,ווי ַאזוי
ַאז דעם מלכס ּפ ַ
גאר זײַן מלכותַ ,אווי גרויס זי ָזאל ניט זײַן — ָאט וועלן די ַאלע
איבער ָ
זשאיען די מענער זייערע ,פונעם גרעשטן
אואווא ַ
ַ
ווײַבער כבוד ָא ּפגעבן,
און ַאזש ביזקל דעם קלענשטן”.

בא
באם מלך אין די אויגן ,און ַ
פאר ַא גוטע ַ
פאררעכנט ַ
גראד ַ
האט זיך ָ
(כא) די ַזאך ָ
האט
מּוכנס עצות( ,כב) און ער ָ
געמאכט וועדליק ְמ ֿ ָ
ַ
האט
די ָ ׂש ִרים ,און דער מלך ָ
באם מלךַ :א מדינה ַא מדינה לֹויט איר
וואס ַ
בריוו געשיקט אין די ַאלע מדינות ָ
בא
מאן ָזאל ַ
פאלק לֹויט זײַן לשוןַ ,אזוי ַארומעט ַאז יעדער ַ
פאלק און ַא ָ
שריפטַ ,א ָ
לעבאס זײַן.
ָ
בא
זיך אין שטוב ַא ַ
פאלק.
און ַאלציקעדינג ריידנדיק מיטן לשון פון איטלעכן ָ

ט

ּפרק ב

ס′האט זיך
ָ
די ַאלע ַזאכןַ ,אז
דער
אחשוורוש
מלך
באם
ַ
האט ער
גרימצארן אײַנגערואיקטָ ,
ָ
א
דערמאנט אין וַ שׁ ְש ִּתין ,אין דעם
ָ
זיך
געטאן ,און אין
האט ָא ּפ ָ
וואס זי ָ
ָ
געמשפט
ּ
וואס איר איז ָא ּפ
ָ
דעם
באם
וואס ַ
געווארן( .ב) און די בחורים ָ
ָ
געטאן:
ָ
האבן עם ַא ַזאג
באדינען עםָ ,
וואס ַ
מלךָ ,

נאך
ַא ָ

סאוויצעס( ,ג) און
קרא ַ
„אי′זאל מען דעם מלך אֹויסזוכן מיידלעך בשולותַ ,
ָ
וואס אין
טשאלניקעס אין די ַאלע מדינות ָ
נא ַ
באשטימען ַ
ָזאל דער מלך ַ
וואס זי איז
זײַן מלכות ,און זיי וועלן ַזאמלען ַאיעדע מיידל ַא בשולה ָ
בא ֵהגֶ אן,
ַא שיינהײַטַ ,אף שׁשּו שׁ ַשן ַה ִּב ָירה צום ֵּבית ַה ָ ּנשִׂ ים ,ﬡין רסּות ַ
וואס איז דער סיימער איבער די ווײַבער ,און זייערע
דעם מלכס סריסָ ,
(ד)
טא די מיידל
דערלאנגען .און ָא ָ
ַ
קעשטלעכע סמירעכצער ט′מען זיי
וואס′עט זײַן די בעשטע אין די אויגן פונעם מלך וועט קיניגן ַאפן ָארט
ָ
וואסטין!”
פון די ַ

י

געמאכט.
ַ
זויא
האט ָאט ַא ָ
די ַזאך איז דעם מלך דווקא וואוילגעפעלן געווען ,און ער ָ

מאלסט געלעבט ﬡין שׁשּו שׁ ַשן ַה ִּב ָירה ,און געהייסן
דא ָ
גראדע ַ
האט ַ
(ה) ַא געוויסער איד ָ
(ו)
וואס
ָ
ינער,
יר⸗בן⸗ שׁ ִש ְמ ִעיןַ ,א זון פון קי שׁש דעם ֶּבנְ ִיָמינער
האט ער ָמ ְרדְּ ַכי ,דער זון פון יָ ִא ֶּ
ָ
פארשיקטע מיט
געווארן אין גלות אינאיינעם מיט די ַ
ָ
פארשיקט
איז פון ירושלים ַ
אצר ֵמ ֶלְך ָּב ֶבל( .ז) און
בוכ ְדנֶ ַּ
פארשיקט אין גלות נְ ֿ ַ
האט ַ
וואס סָ ′
יְ ֿ ָכנְ יָ הן ,מלך יהודהַ ,א ָ
טאכטער פון זײַן פעטער,
געהאדעוועט ֲה ַד ָּסהןַ ,אזי איז ֶא ְס ֵּתר ,די ָ
ָ
האט
ער ָ
טע⸗מאמע ניט געווען .און די מיידל איז ַא ּפ ַארשיין ַא
ַ
טא
בא איר זײַנען קיין ַ
ווײַלע ַ
האט איר מרדכי
מאמע ָ
טאטע און די ַ
געשטארבן דער ַ
ָ
בא איר
יפהפיהַ .אז ס′זײַנען ַ
טאכטער צו זיך.
פאר ַא ָ
גענומען ַ
רשפרייט,
פא ּ
האבן זיך ַ
אוקאז ָ
ַ
ווארט פונעם מלך און זײַן
(ח) איז געווען ַאזויַ .אז דער ָ
האבן זיך גענומען ַזאמלען אין שושן הבירה ַאדורך ֵהגַ יען.
און ַא פולע מיידלעך ָ
געווארן אינעם בית המלך ַאדורך ֵהגַ י ,ער איז געווען דער
ָ
אויך אסתר איז גענומען
בא
האט ַ
בא עם אין די אויגן ,און זי ָ
האט חן געפונען ַ
יﬦ( .ט) און די מיידל ָ
שׁש ֵֹומר ַה ָנָ ּנ שׁ ִשיﬦ
האט זיך געאײַלט איר געבן די קעסטלעכע שמירעכצער,
גענאד .ער ָ
ָ
עם צוגעצויגן
מאלצײַטן ,איר צו געבן די זיבן בחורטעס די צוגעשטעלטע
גאבן פון ָ
מיט אירע ָא ּפ ָ
ְ
האט ער
צו איר ,געגעבן צו ווערן ַאדורכן ֵּבית ַה ּ ֵמ ֶלךך ..סײַ איר סײַ אירע בחורטעס ָ
אֹויסגעזאגט
ָ
האט ניט
געהאט לטובה⸗וועגן אינעם ֵּבית ַה ָ ּנ שׁ ִשים( .י) אסתר ָ
ַ
העלטער
האט איר בפירוש
פארט ,ווײַלע מרדכי ָ
פאלק און שורש איז זי ָ
רא ָ
פא ַ
וואס ַ
פון ָ
אֹויסזאגן.
ָ
געהייסן זי ָזאל ניט
פארן הויף
רומשפ ַאצירן פון ַ
ּ
טאג⸗אֹויסעט פלעגט זיך מרדכי ַא
טאג⸗אײַן ָ
(יא) ָ
וואס וועט מיט איר
ס′מאכט אסתר ,און ָ
וואס ס ַ
געוואר ווערן ָ
ָ
פונעם ֵּבית ַה ָ ּנ שׁ ִשיםַ ,אף
געטאן ווערן.
ָ
נאך ַא מיידל ,איטלעכע
געגאנגען די ריי פון די מיידל און ָ
ַ
(יב) און ַאווען ס′איז
בא
נאכדעם ווי ַ
דאס איז צום סוף ָ
ָזאל צום מלך אחשוורוש ַארײַנגיין — ָא ָ
וואנענט
בא די פרֹויען ,די צוועלף חדשים ביזקל ַ
איר איז געווען ,לֹויטן שטייגער ַ

יא

באשמירעכצער :זעקס
דערגאנצט די טעג פון זייערע קעסטלעכע ַ
ַ
ס′ווערט זיי
חדשיﬦ שׁ ֶש ֶמן מירע ,און זעקס חדשים שׁ ֶש ֶמן ְּבשָׂ ִמים; און מיט ווײַבערשע ַזאלבונגען
מידאמיט
ַ
וואלט ַא מיידל קומען צום מלך ,קומענדיק
דאמיט ָ
ַאלערלייאיקע( .יג) ַ
פונעם בית הנשים ביזקל אין בית המלך ַארײַן.
האט זי זיך אומגעקערט ,שוין
(יד) איז זי יענעם ָאוונט געקומען .אינדערפרי ָ
בא שׁ ַש ַע שׁ ְש ַ ּגזְ ן דעם מלכס סריס ,שומר פון די ּ ִפ ַילגְְ שׁ ִשים;
אינעם צווייטן בית הנשיםַ ,
פארוועלט זיך אין איר ,און זי
וואלט ניט קומען ווײַטער צום מלך סײַדן עם ַ
זי ָ
טאקע ָאנגעקומען דער אופרוף:
נאמען( .טו) איז ַ
באם ָ
מאלסט ַארֹויסגערופן ַ
דא ָ
ווערט ַ
האט איר
וואס ָ
דכיןָ ,
ת⸗א ִב ַיחיִ ל ֲ(א ִב ַיחיִ ל איז געווען דער פעטער פון ָמ ְר ְ
ר⸗ב ֲ
ֶא ְס ֵּת ַּ
האט קיין שום ַזאך ניט
טאכטער גענומען) ,זי ָזאל צום מלך ַארײַן .זי ָ
פאר ַא ָ
ַ
ראיען ֵהגַ י ,דעם מלכס סריס דער שׁש ֵֹומר
נא ַ
וואס ס′טוט ַ
געבעטןַ ,אחוץ דעם ָ
ַהּנָָ שׁ ִשים.
וואס קוקן איר
בא די ַאלע ָ
האט חן געפונען ַ
געמאכטַ ,אז די אסתר ָ
ַ
ס′האט זיך
ָ
האט מען גענומען צום מלך אחשוורושן אין זײַן בית מלכות,
ָאנעט( .טז) אסתרן ָ
דאס איז געווען אין זיבעטן ָיאר פון
דאס איז חודש ֵט ֵֿב ֿתָ ,
אינעם צענטן חודשָ ,א ָ
געהאט אסתרן ,מער איידער ַאלע
ַ
האלט
גראדע ָ
האט ַ
זײַן קיניגן( .יז) און דער מלך ָ
בא עם ,מער איידער די
חן⸗און⸗גענאד געווען ַ
ָ
האט נושא
ַאנדערע פרֹויען ,און זי ָ
קא ּפ ,און
בא איר ַאפן ָ
האט ער ַאוועקגעשטעלט די קרוין פון מלכות ַ
ַאלע בתולותָ .
הוליאנקע
ַ
האט ַא גרויסע
באקיניגט ַאפן ָארט פון וַ שׁש ִּתין( ,יח) און ער ָ
האט איר ַ
ער ָ
„מ שׁש ֵּתה
דאס ﬡיז געווען ִ
פאר ַאלע זײַנע שָׂ ִרים מיט זײַנע ַארבעטערַ ,א ָ
געמאכט ַ
ַ
פאר די מדינות און
געמאכט ַא הנחה ַ
ַ
האט
הוליאנקע .און ער ָ
ַ
ֶא ְס ֵּתר” :אסתרס
באגנעדיקונגען ,ממש ְּכיַ ד ַה ּ ֵמ ֶל ְךך..
דערלאנגען ַ
ַ
גענומען

געמאכט ַאן אסיפה ,און מרדכי איז
ַ
מאל
האט מען ַא צווייטן ָ
(יט) ַאז די בתולות ָ
פאלק
האט ניט דערציילט איר שורש און איר ָ
באם מלכס טויער (כ) (אסתר ָ
געזעסן ַ
וואס דער
דאס ָ
נגעזאגט — די אסתר טוט ָא ָ
ָ
האט איר ָא
וואס מרדכי ָ
לֹויט ָאדעם ָ
וטרופסות).
ּ
אפ
מאלסט ווען זי איז געווען אין זײַן ּ
דא ָ
מרדכי הייסט ַאזוי ווי ַ

יב

באם מלכס טויערָ ,אט גייען און כעסן זיך ַאקעגן
(כא) יענע טעגַ ,אז מרדכי זיצט זיך ַ
האבן
שוועל⸗שומרים ,זיי ָ
דעם מלך ִּבגְ ָתן און ֶת ֶר שׁש ,צוויי פונעם מלכס סריסים ,שוועל
געווארן,
ָ
געוואר
ָ
האנט לייגן ַאף אחשוורוש⸗המלכן( .כב) מרדכי איז
געוועלט ַאזש ַא ַ
אֹויסגעזאגט דעם מלך אין
ָ
האט עס
געזאגט אסתר⸗המלכהן ,און אסתר ָ
ָ
האט ער
ָ
(כג)
ס′האט זיך אופגעוויזן,
ָ
אֹויסגעפארשט דעם ענין,
ָ
האט מען
ָ
נאמען פון מרדכין.
ָ
אופגעהאנגען.
ַ
האט זיי ביידן ַאף ַא בוים
און מען ָ
פארן מלך.
וואס ַ
געווארן ﬡינעם ספר „דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִיָמים” ָ
ָ
און ס′איז אופגעשריבן

יג

ּפרק ג

האט דער מלך אחש
די ַאלע ַזאכןָ ,
וורוש גענומען און געהעכערט דעם
ן⸗ה ְמ ָד ָֿתאן דעם
ן⸗ב ַ
בא ָה ָמ ֶּ
ַ
ראנג
ַ
א
גרויסארטיק
ַ
האט עם
גאגער ,און ָ
ַא ַ
געמאכט ,זײַן ַאמט העכער גע
ַ
בא די ַאלע שָׂ ִרים
שטעלט איידער ַ
האבן די ַאלע
וואס ַארום עם( .ב) ָ
ָ
פאלן ּכ ְֹור ִעים און זיך
באם מלכס טויער גענומען ַ
וואס ַ
באדינער פונעם מלך ָ
ַ
האט דער מלך ַאף עם געהייסן.
זויא ָ
פאר ָה ָמנען ,ווײַלע ָאט ַא ָ
אונטערבוקן ַ

נאך
ַא ָ

האט זיך ָאבער ניט געקניט און ניט געבוקט.
מרדכי ָ
באם מלכס טויער:
וואס ַ
באדינער ָ
דעם מלכס ַ

(ג)

בא מרדכין
טוען ַא פרעג ַ

ﬡוקאז?”
ַ
„פארוואס זשע זײַנט איר עובר ַאפן מלכס
ָ
טאג⸗אֹויסעט ,און ער
טאג⸗אײַן ָ
זויאָ ,
טאן עםָ ,אט ַא ָ
באם ַא ָזאג ָ
(ד) ס′געווען ַאזויַ ,אז ַ
האבן זיי ָאנגעדערציילט ָה ָמנעןַ ,א קוק
גארנישניט צוגעהערטָ ,
האט זיך צו זיי ָ
ַאליין ָ

יד

דאך זיי
האט ָ
נדהאפטיק בלײַבן ,ווײַלע ער ָ
שטא ַ
ַ
טאן זען צי מרדכיס ווערטער וועלן
ָ
(ה)
געזאגט ַאז ער איז ַא איד ..דערזעט המן ַאז ניט מרדכי נייגט זיך ,ניט ער בייגט זיך
ָ
(ו)
בא עם אין די אויגן איז
נאר ַ
ָ
גרימצארן.
ָ
געווארן מיט
ָ
פאר עם ,איז המן ָאנגעפילט
ַ
דאך עם ַא
מ′האט ָ
ָ
האנט ,ווײַלע
געווען ַא בזיון ,איינער ַאליין מרדכין ָאנרירן מיט ַא ַ
פארטיליקן די
האט זיך אונטערגענומען המן ַ
געטאן דעם פ ָא ל ק פון מרדכיןָ ,
ָ
ָזאג
פאלק פון מרדכין.
גאנצן מלכות אחשוורוש .דעם ָ
וואס איבערן ַ
ַאלע אידן ַא ָ

דאס איז חודש ניסן ,אין צוועלפטן ָיאר פון אחשוורושן,
(ז) אינעם ערשטן חודשָ ,א ָ
טאג⸗אײַן
פאר המנעןָ ,
דאס זײַנען גורל⸗שטיינדעלעךַ ,
געווארפןָ ,
ָ
האט מען ּפור
ָ
דאס איז
טאג⸗אֹויסעט ,חודש⸗אײַן חודש⸗אֹויסעט ,ביזקל דעם צוועלפטן חודשָ ,א ָ
ָ
(ח)
געזאגט דעם מלך אחשוורושן:
ָ
האט המן
ָ
דער חודש ָא ָדר.
צעספרייט צוויסן די פעלקער
ּ
פאלק ַא ַזא ,צעזשייט און
ראן איין ָ
„פא ַ
ַ
וואס אין אײַער מלכוש ,און זייערע געזעצן זײַנען
אין די ַאלע מדינות ָ
פאלק ,און די געזשעטשן פונעם מלך פירן זיי ניט
ַאנדערשט פון ַאיעדער ָ
טאמער איז
סאנעווען( .ט) ָ
דאריבער לוינט זיך ניט דעם מלך זיי ַ
אֹויסעט; ַ
פארטיליקן ,און
מ′זאל זיי ַ
ָ
טא ָזאל אײַנגעסריבן ווערןַ ,אז
באם מלך גוטָ ,
ַ
וואס פירן
בא די ָ
טשען טֹויזנט ִּכ ָּכרים זשילבער וועל איך ָא ּפוועגן ַ
אֹויסעט די מלאכה ,כדי עס ברענגען צום מלכס גניזשה”.
האט עם
האנט און ָ
וואס ַאף זײַן ַ
רא ּפגענומען זײַן פינגערל ָ
האט דער מלך ַא ָ
(י) ָ
הּודים( ,יא) און דער מלך
צֹורר ַהּיְ ִ
גאגער ,דעם ֵ
ן⸗ה ְמ ָד ָֿתאן ,דעם ַא ַ
ן⸗ב ַ
איבערגעגעבן ָה ָמ ֶּ
טוט המנען ַא ָזאג:
פאלק,
טא דעם ָ
וואס שייך ָא ָ
„אט איז די זילבער ,ס′ווערט אײַך ָא ּפגעגעבןָ .
ָ
פאר אײַערע אויגן”.
בא אײַך קומט אֹויסעט גוט ַ
מאכט מיט זיי ַאזוי ווי ַ
ַ
טאג
האט מען צונויפגערופן דעם מלכס סופרים ,אין ערשטן חודש ,אין דרײַצעטן ָ
(יב) ָ
ס′האט המן געהייסן די
ָ
זויא ווי
מ′האט אופגעשריבן ַאלציקעדינג ָאט ַא ָ
ָ
דערפון ,און
וואס איבער ַאיעדע מדינה און
ֲא ַח שׁ ְשדַּ ְר ּ ָפנִ ים פונעם מלך און זייערע אונטערטעניקע ָ

טו

פאלק ,לֹויט די שריפט פון איטלעכןַ :א
פאלק און ָ
מדינה; און צו די שָׂ ִרים פון ַאיעדן ָ
דאס געשריבן און
נאמען פון מלך אחשוורושן איז ָ
פאלק ַאף זײַן לשון ,אין ָ
פאלק ַא ָ
ָ
(יג)
מ′האט בריוו געשיקט ַאמיט
ָ
געווארן מיטן פינגער⸗זיגל פונעם מלך.
ָ
רח ְֿתמעט
פא ַ
ַ
דערהארגענען,
ַ
באם מלךַ ,אף צו צעשמעטערן,
וואס ַ
די לויפער אין די ַאלע מדינות ָ
פארטיליקן די ַאלע אידן ,פון ַא אינגל ביזקל ַא זקן ,עופהלעך און פרֹויען ,אין ַאן
און ַ
דאך דער חודש
טאג פון צוועלפטן חודש ,ער איז ָ
טאג ,אום דרײַצעטן ָ
איינאיינציקן ָ
האט
ֹויסכא ּפן( .יד) די ּ ַפ ְֿת שׁ ְשגָ נִ ים פונעם ְּכ ַֿת ֿב ָ
פאר ַזאקרויב ט′מען א ַ
ָא ָדר; ﬡון די גזילהכץ ַ
פאר די ַאלע
פנבארלעך ַ
אוקאז אין איטלעכע מדינה און מדינה געגעבןָ ,א ַ
ַ
מען ווי ַאן
טאג( .טו) די לויפער זײַנען דרינגלעך
טא דעם ָ
האוונט זײַן וועגן ָא ָ
בא ַ
פעלקער ,זיי ָזאלן ַ
געווארן אין שושן הבירה גופא.
ָ
אוקאז איז געגעבן
ַ
ַארֹויס לֹויטן דְּ ַבר ַה ּ ֵמ ֶל ְך ,און דער
נזשלאקען זיך.
ָ
האבן זיך ַאוועקגעזעצט ָא
דער מלך און המן ָ
מבוהל⸗געפלעפטע געבליבן.
ּ
שטאט שושן ַא
ָ
פונדעסטוועגן איז די

טז

ּפרק ד

וואס טוט זיך ָא ּפעט
ָ
געוואר
ָ
איז מרדכי
האט ער
ָ
געווארן.
ָ
א
זיך קריעה געריסן די
נגעטאן
ָ
בגדים ,זיך ָא
מיט ַזאק און ַאש ,און
איז ַארֹויס אינמיטן
האט ַארֹויסגעשריען מיט ַא געשריי ַא גרויסןַ ,א ביטערן( .ב) ער איז
שטאט און ָ
ָ
פארן טויער פונעם מלך מיט זײַן ָאנטועכץ פון ַזאק.
ָאנגעקומען ַ

ַאלציקעדינג

דערגאנגען דער דְּ ַבר ַה ֵמ ֶל ְך
ַ
נאר ס′איז
(ג) אין איטלעכע מדינה און מדינהַ ,אוואו ָ
בא די אידן ַא גרויסע אבילות ,מיט ַא תעניתַ ,א
אוקאז זײַנעם ,איז געווען ַ
ַ
מיטן
קלאגענישַ .א סך זײַנען אין ַזאק און ַאש געלעגן.
געווייןַ ,א ָ

(ד)

באדינען איר זײַנען צו איר געקומען ,אויך אירע סריסים,
וואס ַ
אסתרס בחורטעס ָ

יז

שטארק דערשֹוידערט .זי
ַ
האבן איר די ַזאך דערציילט .די מלכה איז געווען
זיי ָ
רא ּפנעמען דעם
נטאן ,ער ָזאל פון זיך ַא ָ
האט ַאוועקגעשיקט מלבושים מרדכין ָא ָ
ָ
(ה)
האט אסתר גערופן ֲה ָֿת ְכן ,פון די סריסים
ָ
האט ער ָאבער ניט ָאנגענומען.
ַזאקָ ,
האט עם ָאנגעהייסן ער
פאר איר ,און זי ָ
האט געשטעלט פון ַ
באם מלך ַאוועמען ער ָ
ַ
(ו)
דאס?! איז
וואס א יָ ′
דאס ,און ָ
געוואר ווערן ו ו ָא ס איז ָ
ָ
ָזאל צוגיין צו מרדכין,
האט עם
פארן מלכס טויער( .ז) ָ
וואס ַ
לאץ ָ
ֲח ָֿתְך ַארֹויס צו מרדכין ַאפן ברייטן ּפ ַ
ס′האט מיט עם ּפ ַאסירט ,און דעם סך⸗הכל
ָ
וואס
מרדכי דערציילט ַאלציקעדינג ָ
וואס פון
פארן מלכס גניזה ָ
געזאגט ער וועט ָא ּפוועגן ַ
ָ
האט
וואס המן ָ
מיט די געלט ָ
אוקאז
ַ
פארטיליקונג( .ח) און ַא ּ ַפ ְת שׁ ֶשגֶ ןן⸗איבערשרײַבונג פון
פאר זייער ַ
די אידן — ַ
האט ער עם געגעבן ער
געווארן ,זיי אומברענגעןָ ,
ָ
וואס איז אין שושן ַארֹויסגעגעבן
ָ
באווײַזן אסתרן ,איר דערציילן ,און איר ָאנהייסן קומען צום מלך מיט תחנונים
ָזאל ַ
פאלקס וועגן.
פאר עם פון איר ָ
און צו בעטן זיך ַ
געזאגט.
ָ
ס′האט מרדכי
ָ
וואס
דאס ָ
(ט) איז קומט צוגיין ֲח ָֿת ְך און דערציילט אסתרן ָא ָ
טא די ידיעה:
האט ֲח ָֿת ְכן געענטפערט ,און עם געהייסן איבערגעבן מרדכין ָא ָ
(י) אסתר ָ
באדינער פונעם מלך ,און די ַאלע מענטשן פון דעם מלכס
(יא) „די ַאלע ַ
פרֹויספ ַארשוין,
ּ
מאנסביל און איטלעכע
דאךַ ,אז איטלעכער ַ
מדינות ווייסן ָ
מ′האט
ָ
נאר קומען צום מלך אינעם אינעווייניקסטן הויףַ ,אז
וואס ס′עט ָ
ָ
דערהארגענען;
ַ
ראן:
פא ַ
געטאן רופן ,איז איין דין ַ
ָ
דעם מענטשן ניט
גאלדערנעם
ַאחוץ דעמענעןַ ,אוועמען דער מלך וועט עם אֹויסציען דעם ָ
דער⸗א וועט לעבן .און איך? שוין דרײַסיק טעג ַא
ָ
מלכות⸗שטעקעלע.
וואס מען רופט מיר ניט קומען צום מלך”.
קיימא⸗לן ָ
האט מען מרדכין איבערגעגעבן אסתרס רייד,
(יב) ָ
מ′זאל אסתרן תשובה געבן:
ָ
וואס
ַא ָ

(יג)

געטאן
ָ
האט מרדכי ַא ָזאג
ָ

הארצןַ ,אז אינעם ֵּבית ַה ּ ֵמ ֶלך וועסט זיך
בא זיך אין ַ
נאר ניט מיינען ַ
„זאלסט ָ
ָ
ראטעווען ,מער איידער די ַאלע ַאנדערע אידן! (יד) ווײַלע אויבע דו′סט
ָא ּפ ַ
פארגרינגערונג מיט
מאלסט וועט ַא ַ
דא ָ
תח⸗שין⸗שאַ ,
ַ
אונטערשווײַגןּ ,פ
פאר די אידן פון ַאנדערשטוואו ,און דו,
ַא ישועה זיך אופשטעלן ַ
נגעווארן ווערן.
ָ
טאטנס הֹויזגעזינד ,איר′עט ָא
אינאיינעם מיט דײַן ַ

יח

פאר ָאט ַא ַזא מין צײַט בכלל צו
גאר ַ
און ווער ווייס? אפשר בינסטו ָ
דערגאנגען?”
ַ
מלכות
(טו)

מ′זאל ענטפערן און איבערגעבן מרדכין:
ָ
וואס
געטאן ַא ָ
ָ
האט אסתר ַא ָזאג
ָ
מאך
וואס געפינען זיך אין שושןַ .
„גיי זשע און ַזאמל אײַן די ַאלע אידן ָ
טאג
מ′זאל ניט עסן און ניט טרינקען ,דרײַ טעגָ ,
ָ
פון מײַנטוועגן ַא תענית.
וואס
פאסטן ,און די בחורטעס ָ
זויא אויכעט ָא ּפ ַ
נאכט .איך וועל ָאט ַא ָ
און ַ
וואס איז ניט לֹויטן
בא מיר ,און ָאט דערמיט וועל איך צום מלך קומעןַ ,א ָ
ַ
שטארבן”.
שטארבן — איז וועל איך ָא ּפ ַ
טאמער וועל איך ָא ּפ ַ
דין .און ָ

ס′האט עם געהייסן אסתר
ָ
וואס
(טז) ﬡיז מרדכי ַאף זײַן וועג ַאוועקַ .אלציקעדינג ָ
געטאן.
ָ
האט ער
ָ

יט

ּפרק ה

האט זיך
ָ
טאג
ָ
ַאזויַ :אפן דריטן
נגעטאן מיטן הולך פון
ָ
אסתר ָא
געשטאנען אינעם
ַ
מלכות .זי איז
א
אינעווייניקסטן הויף פונעם ֵּבית ַה ּ ֵמ ֶלְך
ַאקעגנאיבער דעם מלכס הֹויז .דער
מלך איז זיך געזעסן ַאף זײַן ִּכ ֵסא
ַה ּ ַמ ְלכּות אין ֵּבית ַה ַמ ְלכּותַ ,אקעגנ
נאר אסתר⸗
האט ָ
רײַנגאנג פון הֹויז( .ב) איז געווען ַאזויַ ,אז דער מלך ָ
ַ
איבער דעם ַא
בא עם אין די אויגן נושא
האט זי ַ
המלכהן דערזעןַ ,א שטייענדיקע ַאפן הויףָ ,
האט צו אסתרן צוצו אֹויסגעצויגן זײַן מלכות⸗שטעקעלע דעם
חן געווען ,און ער ָ
האט ַא ריר
האט זיך דערנענטערט און ָ
האנט .אסתר ָ
בא עם אין ַ
וואס ַ
גאלדערנעםָ ,
ָ
(ג)
בא איר דער מלך:
שפיץ פון שטעקעלע .פרעגט ַ
געטאן דעם ּ
ָ

ס′געווען

בא דיר די בקשה?
וואס איז דען ַ
וואס איז דיר ,אסתרקע מלכה? און ָ
„א ָ
ַ
ביזקל ַא העלפט די מלוכה ,און ס′עט דיר ָא ּפגעגעבן ווערן!”

כ

(ד)

ָזאגט עם אסתר:
נאך הײַנט מיט המנען ַאף
טא ָזאל ער קומען ָ
באם מלך איז גוטָ ,
„אויבע ַ
מאכן”.
וואס איך גיי פון זײַנטוועגן ַ
הוליאנקע ָ
ַ
ַא

(ה)

ָזאגט דער מלך:
ווארט”.
מאכן לֹויט אסתרס ָ
„יאגט עם אונטער ,המנען ,צו ַ
ָ

ס′האט אסתר
ָ
וואס
הוליאנקע ַא ָ
ַ
זײַנען זיי געקומען ,דער מלך און המןַ ,אף די
געמאכט( .ו) ָזאגט דער מלך אסתרן בעתן ווײַן טרינקען:
ַ
וואס איז
באגער און ס′וועט דיר געגעבן ווערן .און ַא ָ
וואס איז דײַן ַ
„א ָ
ַ
געטאן ווערן!”
ָ
דײַן בקשה ,ביזקל ַא העלפט די מלוכה און ס′עט
(ז)

גטאנדיק:
האט אסתר געענטפערטַ ,א ָזא ָ
ָ
האב איך חן געפונ
ָ
טאמער
באגער? מײַן בקשה? (ח) ָ
ַ
„מײַן
באם מלך אין די אויגן ,און אויבע ס′איז דעם מלך ַא גוטע
ען ַ
טא ָזאל דער
באגער און אֹויספירן מײַן בקשהָ ,
ַזאך ,געבן מײַן ַ
מאכן פון
וואס איך גיי ַ
הוליאנקע ָ
ַ
מלך קומען מיט המנען ַאף ַא
ווארט פונעם מלך”.
טאן לֹויטן ָ
מארגן וועל איך ָ
אײַערטוועגן — און ָ

נאר
טאג איז המן ַארֹויס ַא פריילעכער און מיט ַא גוטע שטימונגָ .
(ט) ﬡין יענעם ָ
באם מלכס טויער ,און ניט ער שטעלט
האט דערזען ,המן ,מרדכין ַ
וואדעןַ ,אז ער ָ
ָ
גרימצארן
ָ
געווארן מיט
ָ
זיך אופעט ,ניט ער טוט זיך ַא ריר בכלל ,איז המנען פול
אײַנגעהאלטן ,און איז ָאנגעקומען צו
ַ
האט זיך המן
ַאף מרדכין( .י) פונדעסטוועגן ָ
לטהאבער מיט זֶ ֶר שׁ ְשן ,זײַן
ָ
הא
האט געשיקט ברענגען זײַנע ָ
זיך ַאהיים און ער ָ

כא

האט זיי דערציילט וועגן זײַן כבוד און עשירות און זײַנע מערערע
ווײַב( .יא) און המן ָ
האט עם געהויבן און עם געהעכערט
וואס דער מלך ָ
זין ,און וועגן ָאדעם ַאלעמען ַא ָ
(יב)
האט ַא ָזאג
באדינער פונעם מלך .און ער ָ
ַאזש איבער די ַאלע שָׂ רים און די ַ
געטאן ,המן:
ָ
פארבעטן מיטן מלך ַאף די
האט קיינעם ניט ַ
„ווא ,אסתר⸗המלכה ָ
ַ
מארגן בין
מאכן ַאחוץ מיר! און אויכעט ַאף ָ
וואש זשי גייט ַ
הוליאנקע ַא ָ
ַ
(יג)
וואס טויג עס מיר
נאר ָ
ָ
בא איר אינאיינעם מיטן מלך.
איך גערופן ַ
ַאלטשיקעדינג ,כל⸗זמן איך קוק ָאנעט דעם אידן ,מרדכין ,זשיטשענדיק
באם מלכש טויער”.
ַ
(יד)

לטהאבער:
ָ
הא
טוט עם ַא ָזאג זֶ ֶר שׁש זײַן ווײַבַ ,אזוי אויך זײַנע ָ
מאכן ,פופציק אמה די הייך ,און אינדערפרי גיי רייד
„זאל מען ַא תליה ַ
ָ
מאלסט וועסטע קענען
דא ָ
מ′זאל דערוף מרדכין הענגעןַ .א ַ
ָ
מיטן מלך
הוליאנקע ַא פריילעכער”.
ַ
קומען מיטן מלך ַאף די

געמאכט די תליה.
ַ
האט ער
המנען איז וואוילגעפעלן די ַזאךָ ,

כב

ּפרק ו

א

ס′האט זיך דעם מלך
ָ
נאכטַ ,אז
די ַ
אײַנגעשלאפן ווערן,
ָ
ניט אײַנגעגעבן
„ס ֶפר
האט ער געהייסן ברענגען דעם ֵ
ָ
מ′זאל נעמען
ָ
ַהזִ ְכרֹונֹות דִּ ְב ֵרי ַהּיָ ִמים”,
פארן מלך און אֹויסלייענען.
ַ

טא
ָא ָ

גראדע ָא ּפגעזוכט ַאז
ַ
האט זיך
(ב) ָ
געהאט דערציילט וועגן ִּבגְ ָתנָ אן
ַ
האט
ס′שטייט געשריבן ַאפדערוףַ ,אז מרדכי ָ
האבן ּפרובירט
וואס ָ
שוועל⸗שומריםָ ,
מיט ֶת ֶר שׁ ְשן ,די צוויי סריסים דעם מלכס ,די שוועל
האנט לייגן ַאף אחשוורוש⸗המלכן( .ג) איז טוט דער מלך ַא פרעג:
ַא ַ
געמאכט
ַ
האט מען מרדכין
רא כבוד און גרויסיקײַט ָ
פא ַ
ַ
„וואס
ָ
רדערפארַ ,א?”
ַ
פא
ַ
האט עם קיין שום
געזאגטַ ,אז מען ָ
ָ
האבן דעם מלכס בחורים די משרתים זײַנע עם
ָ
געמאכט.
ַ
ַזאך ניט
(ד) איז פרעגט דער מלך:

כג

⸗דא ַאפן הויף?”
ווערידא ָ
ָ
„א
ַ
(המן איז געקומען ַאפן אינדרֹויסנדיקן הויף פון ֵּבית ַה ּ ֶמ ֶלך ,דעם מלך ַאזוי⸗צו⸗
האט עם
וואס ער ָ
מ′דארף דעם מרדכין אופהענגען ַאף דער תליה ָ
ַ
ָזאגןַ :אז
געטאן:
ָ
האבן עם ַא ָזאג
צוגעגרייט( ).ה) דעם מלכס בחורים ָ
„אט שטייט אין הויף המן”.
ָ
ָזאגט דער מלך:
„טא ָזאל ער ַארײַן”.
ָ
(ו)

בא עם:
איז קומט ַארײַנעט המן ,און דער מלך פרעגט ַ
מאכן מיט ַא מענטשן ַאוועמען דער מלך וויל
דארף מען ַ
בא ַ
וואס ַ
„א ָ
ַ
ָא ּפגעבן כבוד?”

ָזאגט זיך המן שטילינקערהייט:
„אוועמען קען דען דער מלך וועלן ָא ּפגעבן כבוד מער פון מיר?”
ַ
(ז)

טוט ער ,המןַ ,א ָזאג דעם מלך:
וואס דער מלך וויל עם ָא ּפגעבן כבוד( ,ח) איז ָזאל מען
„א מענץָ ,
ַ
געטראגן ,מיט
ָ
געהאט
ַ
האט
וואס דער מלך ָ
צוטראגן בגדים פון מלכוש ָ
ָ
קא ּפ
האט געריטן דער מלך ,און ַאף וועמעס ָ
וואש ַאף עם ָ
ַא פערד ַא ָ
די קיניגליכע קרוין איז געווען געלייגט( ,ט) און ָזאל מען די מלבוסים
האנט פון איינעם פון דעם מלכס שָׂ ִרים די
מיטן פערד ָא ּפגעבן ַאדורכן ַ
וואס דער מלך וויל עם ָא ּפגעבן כבודָ ,זאל
דעם⸗א מענצןַ ,א ָ
ָ
ּ ַפ ְר ְּת ִמים ,און
נטאן ,און ָזאל מען עם ַאדורכרײַטן ַאפן פערד ַאפן
מען די מלבוסים ָא ָ
מאכט
זויא ַ
לאץ .דערבײַ ָזאל מען בפרהסיא אֹויסרופןָ :אט ַא ָ
סטאטיסן ּפ ַ
ָ
וואס דער מלך וויל עם ָא ּפגעבן כבוד!”
מען ַא מענצןָ ,

כד

(י)

ָזאגט דער מלך המנען:
געזאגט,
ָ
„אגיכער! נעמט די מלבושים מיט דעם פערדַ ,אזוי ווי איר′ט
ַ
באם קיניגליכן
וואס ער זיצט זיך ַ
פאר מרדכי דעם אידןָ ,
מאכט עס ַ
און ַ
וואס איר′ט
פאלן פון דעם ַאלעמען ָ
רא ּפ ַ
טויערָ ,זאל קיין שום ַזאך ניט ַא ָ
געטאן”.
ָ
ָאקערשט ַא ָזאג

(יא) נעמט המן דעם לבוש מיטן סוס און טוט ָאנעט מרדכין ,און פירט עם ַאדורך
פאר עם אֹויסעט:
לאץ און רופט פון ַ
שטאטישן ּפ ַ
ָ
אין
וואס דער מלך וויל עם ָא ּפגעבן כבוד!”
מאכט מען ַא מענטשןָ ,
זויא ַ
„אט ַא ָ
ָ
(יב)

האט זיך מרדכי אומגעקערט צום טויער פונעם מלך.
דערנאכדעם ָ
ָ

האט זיך ַאהיים געאײַלט אין אבילות ,און מיט ַא צוגעדעקטן
און המן — ער ָ
לטהאבער
ָ
הא
גאנצע ָ
קא ּפ( .יג) נעמט ער ,המן ,דערציילן זֶ ֶר שׁ ְשן ,זײַן ווײַב ,מיט די ַ
ָ
געזאגט זײַנע חכמים
ָ
האבן עם
געטראפןָ .
ָ
ס′האט מיט עם
ָ
וואס
זײַנע ַאלציקעדינג ָ
און זֶ ֶר שׁש זײַן ווײַב:
בא וועמען
דער⸗א מרדכיַ ,
ָ
טא
סטאמט ער ָא ּפעט פון די אידןָ ,א ָ
„טאמער ַ
ָ
וואדען,
נאר ָ
בא עם ניט קענען געווינעןָ ,
רײַנגעפאלן′ ,עסטע ַ
ַ
דו בינשט ַא
פאר עם”.
פאלן פון ַ
רא ּפ ַ
גאר ַא ָ
פאלן ′עשטע ָ
ַ
געהאלטן אין ריידן ,און ָאט קומען ָאנעט די סריסים פון מלך
ַ
נאך
האבן ָ
(יד) זיי ָ
געמאכט.
ַ
ס′האט אסתר
ָ
וואס
הוליאנקע ַא ָ
ַ
ָא ּפפירן המנען ַאף די

כה

ּפרק ז

א

דער מלך

איז ָאנגעקומען ,מיט
המנעןַ ,אף אֹויס
טרינקען מיט אסתר⸗
זא גט
המלכהן( .ב) ָ
דער מלך אסתרן,
טאג פון
אין צווייטן ָ
ווײַן⸗טרינקעכץ:

בא
וואס איז דײַן ַ
„א ָ
ַ
וואס אי ′דען דײַן
גער ,אסתרקע⸗מלכה? ס′עט דיר געגעבן ווערן .און ָ
געמאכט ווערן”.
ַ
בקשה? ַאביזקל ַא העלפט די מלוכה — און ס′עט דיר
(ג)

גטאנדיק:
האט געענטפערט אסתר⸗המלכהַ ,א ָזא ָ
ָ
באם
האב איך חן געפונען אין דײַנע אויגןָ ,א מלך ,און אויב ַ
טאמער ָ
„א ָ
ַ
דאס איז
שאנעווען מײַן לעבן — ַא ָ
טא ָזאל מען מיר ַ
מלך איז גוטָ ,
דאס איז מײַן בקשה.
שאנעווען — ַא ָ
פאלק ַ
באגער; און מײַן ָ
מײַן ַ
פארטיליקן,
פאלקַ ,אף ַ
פארקויפט ,מיר מיט מײַן ָ
מ′האט אונדז ַ
ָ
(ד) ווײַלע
שקלאפן און
ַ
נאר ַאף
ס′וואלט זײַן ָ
ָ
דערהארגענען ,אומברענגעןַ .אז
ַ
דאך צוגעשוויגן ,ווײַלע
וואלט איך ָ
פארקויפט צו ווערן ,איז מילאָ ,
שפחות ַ
האבן”.
פונדאפון ַא היזק ָ
ַ
האט ניט די ווערטַ ,אז דער מלך ָזאל
דער שונא ָ

כו

(ה)

פרעגטאנדיק אסתר⸗המלכהן:
ָ
געטאן ָזאגןַ ,א
ָ
האט דער מלך אחשוורוש
ָ
הארץ
בא עם איז די ַ
וואס ַ
דאס ,און ַא ו ו א ו אי ′דערָ ,
„א ו ו ע ר איָ ′
ַ
מאכן?”
זויא צו ַ
ָאנגעדרודלט ָאט ַא ָ

(ו)

ענטפערט עם ָא ּפעט ﬡסתר:
דאזיקער — המן דער רשע!”
טא דער ָ
חברהמאן ַא פײַנטַ ,א שונא! ָא ָ
ַ
„א
ַ

פארן מלך מיט די מלכה( .ז) דער מלך
געווארן פון ַ
ָ
המן איז ַאזש אופגעשֹוידערט
גארטן
גרימצארן פון ווײַן⸗טרינקעכץ און איז ַארײַן אין ָ
ָ
האט זיך אופגעהויבן אין זײַן
ָ
מ′זאל
ָ
בא ﬡסתר⸗המלכהן
לאץ .המן איז ָאבער שטיין געבליבן ַאף צו בעטן ַ
פון ּפ ַא ַ
באשטימט ַא
פאר עם ַ
האט ַ
האט אײַנגעזען ַאז דער מלך ָ
שאנעווען ,ווײַלע ער ָ
עם ַ
(ח)
באם
וואס ַ
גארטן ָ
קאריק פונעם ָ
שלעכטיקײַטַ .אז דער מלך איז געקומען ַאף ַ
פאל
לאץ צום ָארט ַאוואו ס′איז געווען די ווײַן⸗טרינקעכץ ,און ָאט טוט המן ַא ַ
ּפ ַא ַ
ַארײַן אין בעט וואו ס′איז געווען ﬡסתר .איז ָזאגם עם דער מלך:
דאס אויכעט?”
סאמע הֹויזַ ,א ָ
בא מיר אין ַ
„די מלכה אײַננעמען ַ
האט מען המנס ּפנים
וויבאלד די ווערטער זײַנען פון מלכס מֹויל ַארֹויס ָ
ַ
טאן:
פארן מלך נעמט ַא ָזאג ָ
וואס ַ
באדעקט( .ט) ַח ְר ֿבֹונָ ה ,איינער פון די סריסים ָ
ַ
בא המנען אין דער היים שטייט די תליה ,פופציק אמה די
„וואזשעַ ,
ָ
האט פון
וואס ָ
פאר מרדכין .מרדכי — ָ
געמאכט ַ
ַ
האט
וואס המן ָ
הייךָ ,
מלכס וועגן אֹויסדערציילט!”
ָזאגט דער מלך:
דארוף אופעט!”
„הענגט עם ַ
פאר מרדכין
האט ַ
וואס ער ָ
אופגעהאנגען המנען ַאף דער תליה ָ
ַ
האט מען
(י) ָ
גרימצארן.
ָ
האט זיך אײַנגערואיקט דער
באﬦ מלך ָ
צוגעגערייטַ .

כז
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האט דער מלך
טאג ָ
דעם זעלביקן ָ
אחשוורוש ַאוועקגעגעבן אסתר⸗
המלכהן די הֹויז פון המנען ,דעם צורר
א
פארן
היהודים .און מרדכי איז געקומען ַ
האט עם דערציילט
מלך ,ווײַלע אסתר ָ
(ב)
האט
ָ
בא איר.
וואס ער איז דען ַ
ַא ָ
רא ּפגענומען דעם פינגערל,
דער מלך ַא ָ
בא המנען ,און עם ַאוועקגעגעבן מרדכין.
קאריק גענומען ַ
געהאט ַאף ַ
ַ
האט
וואס ער ָ
ָ
האט געשטעלט מרדכין איבערן הֹויז פון המנען.
ﬡסתר ָ

טא
ָא ָ

בא זײַנע
געפאלן ַ
רא ּפ ַ
פארן מלך .זי איז ַא ָ
מאל ַאוועק ריידן ַ
כא ָ
נא ַ
(ג) און אסתר איז ָ
מאכן די שלעכטיקײַט פון
האט געוויינט ,און געבעטן מיט תחנונים בטל ַ
פיס ,און ָ
(ד)
האט
ָ
צוגעטראכט צו די אידן.
ַ
האט
וואס ער ָ
לאן ָ
גאגער ,און זײַן ּפ ַ
המן דעם ַא ַ
האט זיך אסתר
גאלדערנעםָ ,
דער מלך ַארֹויסגעצויגן זײַן מלכות⸗שטעקעלע דעם ָ
געטאן ָזאגן:
ָ
האט
פארן מלך( ,ה) און זי ָ
געשטאנען פון ַ
ַ
אופגעהויבן און איז
פאר עם אין
האב ַ
פאר גוט ,און אויבע איך ָ
באם מלך רעכנט זיך ַ
„אויבע ַ
באם מלך ,און ָאט בין איך
די אויגן חן געפונען ,און די ַזאך איז ַא ָּכ שׁ ְשרע ַ

כח

מאכן
טא ָזאל ָאנגעשריבן ווערן בטל ַ
בא עם אין די אויגןָ ,
ַא גוטינקע ַ
וואס
גאגערַ ,א ָ
ן⸗ה ּ ְמ ָד ָֿתא דער ַא ַ
ן⸗ב ַ
ס′האט צוגעקלערט ָה ָמ ֶּ
ָ
וואס
די בריוו ָ
פארטיליקן די אידן אין די ַאלע מדינות
דאך ָאנגעשריבן ַאף צו ַ
האט ָ
ער ָ
(ו)
וואס ,ווי ַאזוי זשע וועל איך קענען צוקוקן
באם מלך .ווײַלע ָאט ָ
וואס ַ
ָ
פאלק מײַנעם? און
וואס ס′טרעפט ָאנעט דעם ָ
ַאף ַא ַזא שלעכטיקײַט ָ
שטאם?”
ווי ַאזוי זשע וועל איך קענען צוקוקן ַאפן אומברענגען מײַן ָא ּפ ַ
(ז)

געזאגט אסתר⸗המלכהן און מרדכין ,דעם אידן:
ָ
האט דער מלך אחשוורוש
ָ
האט מען
האב איך ַאוועקגעגעבן המנס הֹויז אסתרן ,און עם ָ
„אט ָ
ָ
האנט געלייגט ַאף די
האט זײַן ַ
למאי ער ָ
געהאנגען ַאף דער תליה ַא ַ
ַ
(ח)
זויא ווי
וואס :איר ,שרײַבט זשע ָאנעט ָאט ַא ָ
אידישע מענטשן .איז ָאט ָ
נאמען פונעם מלך ,און מיר וועלן עס
אײַך איז גוט אין די אויגן ,אינעם ָ
וואס סײַ
ז⸗כ ַֿת ֿב ָ
אוקא ְּ
ַ
פארחתמענען מיטן מלכס פינגער⸗זיגל ,ווײַלע ַאן
ַ
נאמען ,און סײַ ער איז געחתמעט מיטן
ער איז ָאנגעשריבן אינעם מלכס ָ
רב ְטלען”.
פא ַּ
מלכס פינגער⸗זיגל ,קען מען ניט ַ

דאס איז אין דריטן חודש ,ער
לסטא גערופן דעם מלכס סופריםָ ,א ָ
מא ָ
דא ָ
האט מען ַ
(ט) ָ
דארין ,און ס′איז ﬡופגעשריבן
טאג ַ
צוואנציק⸗דריטן ָ
ַ
דאך דער חודש סיוון ,אין
איז ָ
האט געהייסן אין שייכות מיט די אידן :צו די
וואס מרדכי ָ
געווארן וועדליק ַאלציקעדינג ָ
ָ
בא זיי ,און די שָׂ ִרים פון די מדינות ,פון הֹודּ ּו און ַאזש
ֲא ַח שׁ ְשדַּ ְר ּ ָפנים ,און די אונטערטעניקע ַ
צוואנציק⸗זיבן מדינותַ ,א מדינה ַא מדינה לֹויט איר שריפט,
ביזקל ּכּו שׁש ,הונדערט מיט ַ
פאלק לֹויט זײַן לשון ,און צו די אידן ַאף זייער שריפט און ַאף זייער לשון.
פאלק ַא ָ
ַא ָ
פארחתמעט מיטן מלכס
נאמען פונעם מלך ﬡחשוורוש ָאנגעשריבן און ַ
האט מען אין ָ
(י) ָ
טא די⸗ ָא — די ֲא ַח שׁ ְש ְּת ָרנִ ים,
זיגל⸗פינגערל ,און בריוו געשיקט ַאדורך די פערד⸗לויפערָ ,א ָ
(יא)
ֹויסגעהאדעוועטעַ ,אפדערוףַ ,אז דער מלך
ָ
וואס זיי רײַטן ַאף ָיאג⸗פערד צוכטיק א
ַא ָ
פאר
שטאט זיך קהלן ,זיך ָאננעמען ַ
ָ
שטאט און
ָ
וואס אין יעדער
האט געגעבן די אידן ָ
ָ
דערהארגענען ,אומברענגען די ַאלע חיילות פון
ַ
פארטיליקן,
זייער לעבנס וועגן; צו ַ
וואלטן
פאלן ַאף זיי ָאנעטַ ,אף זייערע קינדער און ווײַבער און ָ
וואס ַ
פעלקער מיט מדינות ָ
(יב)
טאג אין די ַאלע מדינות
פאר רויב גענומען — אין ַאן איינאיינציקן ָ
גערן זייער רכוש ַ
דאך דער
באם מלך ﬡחשוורוש ,אום דרײַצעטן אין צוועלפטן חודש ,ער איז ָ
וואס ַ
ָ

כט

פאר ַא דין אין יעדער
חודש ָא ָדר; (יג) די איבערשרײַבונג — ,דער ּ ַפ ְת שׁ ֶשגֶ ןַ ,אף צו געבן ַ
זויא ַאז די אידישע מענטשן
פאר די ַאלע פעלקערָ ,אט ַא ָ
פנבארלעך ַ
מדינה און מדינהָ ,א ַ
(יד)
טאגַ ,א נקמה צו נעמען אין זייערע שונאים .די
טא דעם ָ
ָזאלן זײַן צוגעגרייט ַאף ָא ָ
געיאגט און געאײַלט ַאדורכן
לויפער מיט ָיאג⸗פערד — די ֲא ַח שׁ ְש ְּת ָרנִ יﬦ ,זײַנען ַארֹויסָ ,
געווארן אויך אין שושן הבירה גופא.
ָ
דְּ ַבר ַה ּ ֵמ ֶל ְך ,און דער געזעץ איז געגעבן
בלא⸗ווײַסינקעַ ,א
פארן מלך מיט מלבושים פון מלכותָ ,
(טו) איז מרדכי ַארֹויס פון ַ
קס⸗שטאף.
ָ
פלא
ורפורנעם ַ
לאט פון איידלסטן ּפ ּ
כא ַ
גאלדערנע קרוין ,און ַא ַ
גרויסע ָ
בא די אידן איז געווען
פאר פרייד( .טז) ַ
האט ַאזש געשריען ַ
שטאט שושן ָ
ָ
די
ליכטיקײַט און פרייד און גליק און כבוד( .יז) און אין איטלעכע מדינה און מדינה,
נאר ַאן ָארט וואוהין ס′קומט ָאנעט דער
שטאטַ ,אוואו ָ
ָ
שטאט און
ָ
אין איטלעכע
בא די אידן ,מ′טרינקט אֹויסעט,
אוקאז — איז פרייד און גליק ַ
ַ
דְּ ַבר ַה ּ ֵמ ֶלְך מיטן
ס′יום⸗טוב.
פאראידישן ,ווײַלע ַאף זיי איז
האבן זיך גענומען ַ
לאנד ָ
ַא סך פון די פעלקער פון ַ
נגעפאלן דער ּפחד פון די אידן.
ַ
ָא

ל
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דאך דער
צוועלפטן חודש ,ער איז ָ
טאג
ָ
חודש ָא ָדר ,אין דרײַצעטן
באם
געהאלטן ַ
ַ
ס′האט
ָ
דארינעןַ ,אז
ַ
א
ָאנקומען די צײַט פון ַאדורכפירן
ְ
דאס
אוקאזָ ,א ָ
ַ
דעם דְּ ַבר ַה ּ ֵמ ֶלך מיטן
טאג אין ַאוועלכן
איז געווען אין ָ
האבן
ָ
די שונאים פון די אידן
געווארן,
ָ
פארקערט
געהאט בדעה צו געוועלטיקן איבער זיי ,און ס′איז ַ
ַ
ַאזוי ַארומעט ַאז די אידן ָזאלן איבער זייערע שונאים געוועלטיקן,
וואס
האבן זיך די אידן געקהלט אין זייערע שטעט אין די ַאלע מדינות ָ
(ב) ָ
וואס קלערן ַאף זיי שלעכטיקײַט.
האנט ַאף די ָ
באם מלך אחשוורוש ,לייגן ַא ַ
ַ
געשטאנען ַאקעגן ,ווײַלע דער ּפחד זייערער איז
ַ
קיין שום מענטש איז זיי ניט
געפאלן איבער די ַאלע פעלקער( .ג) און די ַאלע שָׂ ִרים פון די מדינות ,און די
ַ
פארן מלך,
מאכן די ַארבעט ַ
וואס ַ
ֲא ַח שׁ ְשדַּ ְר ּ ְפנים מיט זייערע אונטערטעניקע ,און די ָ
פאר
געפאלן ַא ּפחד ַ
ַ
געסטארעט פון די אידנס וועגן ,ווײַלע ס′איז ַאף זיי
ַ
האבן זיך
ָ
(ד)
וואס מרדכי איז ַא גרויסער מענטש געווען אינעם ֵּבית
מרדכין ,מחמת דעם ָ

אין

לא

טא דער מענטש,
ַה ּ ֵמ ֶל ְךך ,,און דער שם זײַנער גילט אין די ַאלע מדינות; ַאלמאי ָא ָ
מאל גרעסער.
סא ָ
ווא ַ
מרדכי ,ווערט ָ
געשלאגן ַא מכה מיטן שווערד ,פון טויט
ָ
האבן אין זייערע שונאים
(ה) און די אידן ָ
זויא ,ווי
געמאכט ָאט ַא ָ
ַ
האבן זיי
פארטיליקונג ,און מיט זייערע שונאים ָ
און פון ַ
פארוועלט.
ס′האט זיך זיי ַ
ָ
פארטיליקט פינף הונדערט
דערהארגעט און ַ
ַ
האבן די אידן
(ו) אין שושן הבירה ָ
מאן ,און (ז) בתוכם:
ַ
אן ,און
ּ ַפ ְר שׁ ַשנְ דָּ ָֿתאן
דַּ ְל ֿ ָפנען ,און

(ח)

ַא ְס ּ ָפ ָֿתאן ,און
ּפ ָֹור ָֿתאן ,און
ֲא ַד ְליָ אן ,און
ֲא ִר ָיד ָֿתאן ,און

(ט)

אן ,און
ּ ַפ ְר ַמ שׁ ְש ָּתאן
יסיען ,און
ֲא ִר ַ
ֲא ִר ַידיען ,און
וַ יְ זָ ָֿתאן,
נאר
דערהארגעטָ ,
ַ
האבן זיי
ן⸗ה ְמ ָד ָֿתאן ,דעם צורר היהודיםָ ,
ן⸗ב ַ
(י) די צען זין פון ָה ָמ ֶּ
האנט ניט געלייגט.
האבן זיי קיין ַ
ַאפן רויב ָ
געבראכט דעם ציפער פון די הרוגים אין
ַ
פארן מלך
האט מען ַ
טאג ָ
(יא) אין ָאט דעם ָ
שושן הבירה( .יב) איז טוט דער מלך ַא ָזאג אסתר⸗המלכהן:
פארטיליקט
דערהארגעט און ַ
ַ
האבן די אידן אין שושן הבירה
„אט ָ
ָ
האבן זיי אין
וואזשע ָ
מאן און די צען זין פון המנען ,איז ָ
פינף הונדערט ַ
וואזשע איז דײַן
געטאןַ ,א? איז ָ
ָ
באם מלך
וואס ַ
די איבעריקע מדינות ָ

לב

נאכמער איז דײַן בקשה,
וואס ָ
באגער און ס′עט דיר געגעבן ווערן ,און ָ
ַ
געטאן ווערן”.
ָ
און ס′עט
(יג)

איז ָזאגט אסתר:
טא ָזאל מען אויך ָא ּפגעבן דעם
באם מלך קומט אֹויסעט גוטָ ,
„אויבע ַ
וואס איז ַאף
מאכן לֹויטן דין ָ
וואס אין שושן צו ַ
טאג די אידן ָ
מארגנדיקן ָ
ָ
געווארן ,און די צען זין פון המנען ַאווײַטער הענגען
ָ
געזאגט
ָ
הײַנט
בלײַבן ַאף דער תליה”.

האט דער מלך געהייסן
(יד) ָ
געטאן ווערן ,און עס איז אין שושן
ָ
זויא
ס′זאל ָאט ַא ָ
ָ
געלאזן
ָ
האט מען ווײַטער
אוקאז ,און די צען זין פון המנען ָ
ַ
געווארן ַאן
ָ
רֹויסגעלאזן
ָ
ַא
(טו)
האבן זיך געקהלט אויך אין
וואס אין שושן ָ
הענגען .און די אידישע מענטשן ָ
נאך דרײַ
אֹויסגעהארגעט ָ
ַ
האבן אין שושן
טאג אין חודש ָא ָדר ,און זיי ָ
פערצעטן ָ
האבן זיי זיך ניט צוגערירט.
מאן ,נײַערט אין רויב ָ
הונדערט ַ
האבן זיך צונויפגעקהלט,
וואס אין דעם מלכס מדינות ָ
(טז) און די איבעריקע אידן ָ
שטאנען ,און ַא מנוחה פון זייערע שונאים דערלעבט,
בא ַ
און פון זייער לעבנס⸗וועגן ַ
אֹויסגעהארגעט זיבעציק⸗פינף טֹויזנט,
ַ
האט מען
פײַנטהאבער זייערע ָ
ָ
און פון די
טאג אין
דאס ,אין דרײַצעטן ָ
האבן זיי זיך ניט צוגערירט — (יז) ָא ָ
נײַערט אין רויב ָ
האבן זיי זיך ָא ּפגערוט און
טאג פון זעלביקן חודש ָ
חודש ָא ָדר; און דעם פערצעטן ָ
טאג פון אֹויסטרינקען און פרייען זיך.
פאר ַא ָ
געמאכט ַ
ַ
עם
טאג
האבן זיך געקהלט — אין דרײַצעטן ָ
וואס אין שושן ָ
וואדען ,די אידן ָ
נאר ָ
(יח) ָ
וואס אינדערײַן
טאג; און אין פ ו פ צ ע ט ן ָ
וואס אין חודש א ו ן אין פערצעטן ָ
ָ
טאג פון אֹויסטרינקען און
פאר ַא ָ
געמאכט ַ
ַ
האבן זיי זיך ערשט ָא ּפגערוט און עם
ָ
פרייען זיך.
אֹויסגעשפרייטע
ּ
וואס וואוינען אין די
צעשפרייטע ָ
ּ
מאכן די אידן די
רדערפאר ַ
ַ
פא
(יט) ַ
הוליאנקע און ַא יום⸗
ַ
טאג אין חודש ָא ָדר ַא שמחה און ַא
שטעט דעם פערצעטן ָ
טוב און מ′גיט שלח⸗מנות איינער דעם ַאנדערן.

לג

האט געשיקט בריוו די
די⸗א ַזאכן און ָ
ָ
טא
האט גענומען אופשרײַבן ָא ָ
(כ) מרדכי ָ
וואס זײַנען
באם מלך אחשוורוש ,די ָ
וואס ַ
וואס אין די ַאלע מדינות ָ
ַאלע אידן ָ
וואס העט ווײַט( ,כא) זיי ָזאלן נעמען ַאף זיך מקיים זײַן און
די⸗א ָ
ָ
טא
נאענט ,און ָא ָ
ָ
וואס
טאג ָ
וואס אין חודש ָא ָדר ,און דעם פופצעטן ָ
טאג ַא ָ
האלטן דעם פערצעטן ָ
ַ
(כב)
ס′האבן זיך די אידן
ָ
דאריןָ ,יאר⸗אײַן ָיאר⸗אֹויסעט; טעג ַאזעטקענעַ ,אווען
ַ
ָא ּפגערוט פון זייערע שונאים ,און אין חודשַ ,אווען זיי איז פון טרֹויער ,אדרבא
פאר טעג פון
מאכן ַ
מ′זאל זיי ַ
ָ
געווארן; און פון אבילות —יום⸗טוב.
ָ
— פרייד
אֹויסטרינקען און פרייד ,און שלח⸗מנות געבן ﬡיינער דעם ַאנדערן ,און מתנות
פאר ָארעמעלײַט.
ַ
האבן די ַזאך אין
זויא ,זיי ָ
מאכן ָאט ַא ָ
האבן ַאף זיך גענומען צו ַ
(כג) און די אידן ָ
האט זיי ָאנגעשריבן( ,כד) ַאז מחמת דעם
וואס מרדכי ָ
ס⸗אַ ,א ָ
דא ָ
געלאזןָ ,א ָ
ָ
וועג ַארײַן
פארטיליקן
גאגערַ ,א צורר פון ַאלע אידן ַאף צו ַ
ן⸗ה ְמ ָד ָֿתא דער ַא ַ
ן⸗ב ַ
וואס דער ָה ָמ ֶּ
ָ
דאך די ּפּור⸗שטיינדעלעך) ַאף זיי
דאס זײַנען ָ
געווארפן גורל ָ(א ָ
ָ
מ′האט
ָ
זיי ,און
(כה)
האט
פארן מלך ָ
וואדעןַ ,אז ז י איז געקומען ַ
נאר ָ
צעקלא ּפן און אומברענגען; ָ ,
ַ
וואס יענער
צוטראכטענישָ ,
ַ
ריבערטראגן די בייזע
ָ
מאנדעוועט מיט בריוו ַא
קא ַ
ער ָ
מ′האט
ָ
קא ּפ זײַנעם — און
פארקלערט ַאף די אידןַ ,אפן א י י ג ע נ ע ם ָ
האט ַ
ָ
געהאנגען.
ַ
ע ם מיט זײַנע זין ַאף דער תליה

(כו)

נאמען פונעם ּפור.
טא די טעג ּפ ו ר י ם ַאפן ָ
האט מען גענומען רופן ָא ָ
דרום ָ

געהאט
ַ
האבן
וואס זיי ָ
טא דעם איגרת ,און ַא ָ
רדערפארַ ,אפן סמך פון ָא ָ
ַ
פא
און ַ
(כז)
אופגעהאלטן
ַ
האבן די אידן
ָ
דערגאנגען,
ַ
וואס איז צו זיי
דארײַן ,און ָ
געזען פון ַ
וואס
טא די ַאלע ָ
און ָאנגענומען ַאף זיך און ַאף זייערע קינדסקינדער ,און ַאף ָא ָ
האלטן
טא די צוויי טעג ַ
פארפעלן ַאווײַטער ָא ָ
האבן זיך צו זיי צוגעאייגנטַ ,אף ניט ַ
ָ
לֹויט זייערע כתבים ,צו דער צײַטָ ,יאר⸗אײַן ָיאר⸗אֹויסעט.
בא
פארגעדענקט און אופגעהיט דור⸗אײַן דור⸗אֹויסעטַ ,
טא די טעג ווערן ַ
(כח) און ָא ָ
שטאט.
ָ
שטאט און ַא
ָ
משפחהַ ,א מדינה און ַא מדינהַ ,א
ּ
משפחה און ַא
ּ
ַא

לד

רפאלן ווערן צווישן די אידן ,זייער געדענקונג ָזאל
פא ַ
די⸗א טעג פון ּפורים ָזאלן ניט ַ
ָ
אֹויסלאזן.
ָ
בא זייערע קינדסקינדער זיך ניט
ַ

טאכטער פון ֲא ִב ַיחיִ ְלן ,אופגעשריבן,
האט אסתר⸗המלכה ,די ָ
מאלסט ָ
דא ָ
(כט) ַ
גאנצן תמצית פון אופהיטן ָאדעם ִא ֶ ּג ֶרת
מאל ,מיט מרדכי דעם אידן ,דעם ַ
כא ָ
נא ַ
ָ
האט ַאוועקגעשיקט ַא בריוו„ ,דִּ ְב ֵרי שׁ ָשלֹום וֶ ֱא ֶמת” ,צו די ַאלע
ַה ּפ ִּורים( .ל) און ער ָ
אחשוורוש( ,לא)
מ′זאל
ָ
צוואנציק⸗זיבן מדינות ,מלכות
ַ
אידן אין די הונדערט מיט
דאס פון
ס′האבן ָ
ָ
זויא ווי
טא די טעג פון ּפורים צו דער צײַטּ ,פונקט ָאט ַא ָ
אופהיטן ָא ָ
זייערטוועגן מקיים געווען מרדכי דער איד מיט אסתר⸗המלכה; ﬡון ﬡיבער דעם
פאר זייערע קינדסקינדער — זייערע
פאר זיך און ַ
געהאלטן ַ
ַ
האבן עס
ווי ַאזוי זיי ָ
תעניתים מיט די אֹויסגעשרייען.
טא די ַזאכן פון ּפורים ,און
פארפעסטיקן ָא ָ
געטאן ַ
ָ
האט
(לב) און דער ּפסק פון אסתר ָ
געווארן.
ָ
ס′איז ﬡינעם ספר אופגעשריבן

לה

ּפרק י

א

דער מלך

האט ַא
אחשוורוש ָ
צינדז⸗שטײַער ַאפן
לאנד און ַאף די
ַ
וואס ַאפן
אינדזלען ָ
ים ַארופגעלייגט.

גאנצע
ַ
(ב) און די
מאכט
מעשה פון זײַן ַ
האט
וואס דער מלך ָ
און זײַן גבורה ,און די ּפרשה פון דערהייבונג פון מרדכיןָ ,
דאך ניט ָאנגעשריבן אינעם ספר „דִּ ְב ֵרי ַהּיָ ִמים ְל ַמ ְל ֵכי
געטאן דערהייבן ,זײַנען זיי ָ
ָ
ָמ ַדי ּופָ ַרס”?
באם מלך ﬡחשוורושן ,און
רוואר ,דער איד מרדכי איז געווען ַא שׁ ֵשנִ י ַל ּ ֵמ ֶל ְך ַ
פא ָ
(ג) ַ
האלט
האבן עם ָ
בא די אידן ,און דער המון פון זײַנע ברידער ָ
גרויסארטיקער ַ
ַ
ַא
פאלק ,און ַא ְמ ַד ֵּבר שׁ ָשלֹום פון ַאלע
פאר זײַן ָ
דֹור שׁש טֹוב ַ
געהאט .ער איז געווען ַא ֵ
ַ
זײַנע קינדסקינדערס וועגן.

סליק

מגילת אסתר

„דער עץ החיים”
קאץ
געצייכנט :רבקה ַ

בווילנא
שנת תש″ף

לפ″ק

