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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  ֶאְסֵּתר
  

 דָאס איז – און עס איז געװען אין די טעג ֿפון ַאחשֵורֹושן 1
איבער , דער ַאחשֵורֹוש װָאס הָאט געקיניגט ֿפון הֹודו ביז ּכוש

ַאז דער , אין יענע טעג 2 –הונדערט און זיבן און צװַאנציק מדינות 
ש איז געזעסן אױף דעם טרָאן ֿפון זַײן מלוכה װָאס אין מלך ַאחשֵורֹו

הָאט ער ,  אין דריטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה3 ,דער הױּפטשטָאט שוַשן
דעם , געמַאכט ַא מָאלצַײט ֿפַאר ַאלע זַײנע הַארן און זַײנע קנעכט

װָאס , די ַאדללַײט און די הַארן ֿפון די מדינות, חיל ֿפון ָּפַרס און ָמַדי
 װען ער הָאט געװיזן די עשירות ֿפון זַײן קיניגלעכן 4 ;ר איםֿפַא

, ֿפיל טעג, און די זעלטענע ּפרַאכט ֿפון זַײן גרױסקײט, שטַאט
 און ַאז די דָאזיקע טעג זַײנען דערֿפילט 5. הונדערט און ַאכציק טעג

הָאט דער מלך געמַאכט ֿפַאר דעם גַאנצן ֿפָאלק װָאס הָאט , געװָארן
, ֿפון קלענסטן ביזן גרעסטן, נען אין דער הױּפטשטָאט שוַשןזיך געֿפו

  . ַא מָאלצַײט ֿפון זיבן טעג אין הױף ֿפון דעם מלכס ּפַאלַאצגָארטן
זַײנען געװען , און בלָאע װָאל, דינע לַײנען, גַײװַײסע צ 6

בַאֿפעסטיקט מיט שנורן ֿפון ֿפַײנלַײנען און ּפורּפל אױף זילבערנע 
מיט גילדערנע און זילבערנע ; לן ֿפון מירמלשטײןשטַאנגען און זַײ

, לענבעטלעך אױף ַא ֿפלַאסטערונג ֿפון ַאלַאבַאסטער און מירמלשטײן
 און געגעבן טרינקען הָאט מען 7. און ֿפלעקמירמל, און ּפערלמוטער

און ַמלכותדיקער , און ּכלים ֿפון ּכלים ֿפַארשײדן, אין גילדערנע ּכלים
 און דָאס טרינקען איז 8. ט ַא קיניגלעכער הַאנטװַײן איז געװען מי
װָארום ַאזױ הָאט דער ; קײנער הָאט ניט גענײט; געװען װי געהעריק

צו טָאן לױט , מלך ֿפעסט ָאנגעזָאגט איטלעכן עלטסטן ֿפון זַײן הױז
  . דעם רצון ֿפון יעטװעדער אײנעם
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 װַײבער אין אױך די מלּכה ַושּתי הָאט געמַאכט ַא מָאלצַײט ֿפַאר די 9
ַאז , אױֿפן זיבעטן טָאג 10. דעם קיניגלעכן הױז ֿפון מלך ַאחשֵורֹוש

הָאט ער געהײסן , דעם מלכס הַארץ איז געװען ֿפרײלעך ֿפון װַײן
די זיבן , און ַּכרַּכס, ֵזַתר, און ַאַבגתָא, בגתָאן, חרבֹונָא, בְזתָא, מהוָמן

  , ך ַאחקשֵורֹושקַאמערדינער װָאס הָאבן בַאדינט ֿפַאר דעם מל
, ברענגען די מלּכה ַושּתי ֿפַאר דעם מלך אין ַא קיניגלעכער קרױן 11

װָארום זי איז , ּכדי צו װַײזן די ֿפעלקער און די הַארן איר שײנקײט
 הָאט די מלּכה ַושּתי ניט געװָאלט קומען 12. געװען שײן ֿפון אױסזען

, די קַאמערדינעראױף דעם מלכס ָאנזָאג װָאס דורך דער הַאנט ֿפון 
און זַײן גרימצָארן הָאט אין , און דער מלך איז זײער אין ּכעס געװָארן

  . אים געברענט

 –און דער מלך הָאט געזָאגט צו די חכמים װָאס קענען די צַײטן  13
װָארום ַאזױ איז געװען דעם מלכס שטײגער ַאנטקעגן ַאלע װָאס 

טע צו אים זַײנען געװען און די נָאנ 14 ;װײסן ַא געזעץ און ַא דין
זיבן הַארן ֿפון , ממוָכן, ַמרסנָא, ֶמֶרס, ַּתרשיש, ַאדָמתָא, ֵשָתר, ַּכרשנָא

װָאס זַײנען געזעסן , ָּפַרס און ָמַדי װָאס הָאבן געזען דעם מלכס ּפנים
 װָאס דַארף מען טָאן לױט געזעץ צו 15 :–אױבנָאן אין דער מלוכה 

 זי הָאט ניט געטָאן דעם ָאנזָאג ֿפון מלך  ַושּתי ֿפַאר װָאסּכהדער מל
  . ַאַחשֵורֹוש דורך דער הַאנט ֿפון די קַאמערדינער

ניט ַאקעגן מלך : הָאט ממוָכן געזָאגט ֿפַאר דעם מלך און די הַארן 16
און , נָאר ַאקעגן ַאלע הַארן, ַאלײן הָאט ֿפַארברָאכן די מלּכה ַושּתי
  . ע מדינות ֿפון מלך ַאַחשֵורֹושַאקעגן ַאלע ֿפעלקער װָאס אין ַאל

װָארום די מעׂשה מיט דער מלּכה װעט ַארױסקומען צו ַאלע  17
ַאז מע , צו מַאכן זײערע מַאנען ֿפַארַאכט אין זײערע אױגן, װַײבער

דער מלך ַאַחשֵורֹוש הָאט געהײסן ברענגען ֿפַאר אים די : װעט זָאגן
און נָאך הַײנטיקן טָאג װעלן  18. און זי איז ניט געקומען, מלּכה ַושּתי

װָאס הָאבן געהערט די מעׂשה מיט , די הַארינטעס ֿפון ָּפַרס און ָמַדי
און עס װעט זַײן גענוג , דָאס זָאגן צו די הַארן ֿפון מלך, דער מלּכה

זָאל , לגעֿפעלןי אױב דעם מלך איז װו19. ן און ערגערנישוָזיִב
און עס זָאל , ֿפַאר איםַארױסגײן ַא קיניגלעכער בַאֿפעל ֿפון 

ּכדי עס זָאל ניט , ֿפַארשריבן װערן אין די געזעצן ֿפון ָּפַרס און ָמַדי
, ַאז ַושּתי זָאל מער ניט קומען ֿפַאר דעם מלך ַאַחשֵורֹוש, בטל װערן

און איר מלּכהשַאֿפט זָאל דער מלך געבן צו ַאן ַאנדערער װָאס איז 
, כס ּפסק װָאס ער װעט מַאכן און ַאז דעם מל20 .בעסער ֿפון איר



 אסּתר

ב

װעלן , װי גרױס עס איז, װעט בַאקַאנט װערן אין זַײן גַאנצן קיניגרַײך
  . ֿפון גרעסטן ביזן קלענסטן, ַאלע װַײבער ָאּפגעבן ּכבוד זײערע מַאנען

איז דָאס װָארט װוילגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון דעם מלך און די  21
. זױ װי דָאס װָארט ֿפון ממוָכנעןאון דער מלך הָאט געטָאן ַא, הַארן

צו , און ער הָאט געשיקט בריװ צו ַאלע מדינות ֿפון דעם מלך 22
און צו איטלעכן ֿפָאלק לױט זַײן , איטלעכער מדינה לױט איר ּכתב

און , ַאז יעטװעדער מַאן זָאל זַײן דער הערשער אין זַײן הױז, ןולש
  . רעדן ַאזױ װי דער לשון ֿפון זַײן ֿפָאלק

   

ַאז דער גרימצָארן ֿפון מלך ,  נָאך די דָאזיקע געשעענישן1
און , הָאט ער געדַאכט ָאן ַושּתין, ַאַחשֵורֹוש הָאט זיך געשטילט

 הָאבן 2. און װָאס איז ִנגזר געװָארן אױף איר, ָאן װָאס זי הָאט געטָאן
ך זָאל מען זוכן ֿפַארן מל: זַײנע מָשרתים, געזָאגט די יונגען ֿפון מלך

 און דער מלך זָאל אױֿפזעצן 3. יונגע מײדלעך שײן ֿפון אױסזען
און זײ זָאלן , אױֿפזעער אין ַאלע מדינות ֿפון זַײן קיניגרַײך

אַײנזַאמלען װּו נָאר ַא יונג מײדל ֿפון שײנעם אױסזען אין דער 
אונטער דער הַאנט ֿפון , אין הױז ֿפון די ֿפרױען, הוּפטשטָאט שוַשן

  און , דעם היטער ֿפון די ֿפרױען, מערדינער ֿפון מלךֵהֶגא דעם קַא
 און די מײדל װָאס װעט 4. מע זָאל זײ געבן זײערע זַאלבונגען
זָאל װערן די מלּכה ָאנשטָאט , װוילגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון מלך

  . ַושּתין

און ער הָאט ַאזױ , און די זַאך איז װוילגעֿפעלן אין די אױגן ֿפון מלך
  . געטָאן

איז געװען ַא יִיד אין דער הױּפטשטָאט שוַשן מיטן נָאמען ָמרדַכי  5
ַא מַאן ֿפון , דעם זון ֿפון קישן, דעם זון ֿפון ִשמִעי, דער זון ֿפון ָיאיר

 װָאס איז ֿפַארטריבן געװָארן ֿפון ירוָשַלִים מיט די 6, בנימין
עם מלך ֿפַארטריבענע װָאס זַײנען ֿפַארטריבן געװָארן מיט איָכנָיה ד

  . די װָאס נבוַכדֶנַצר דער מלך ֿפון בֿבל הָאט ֿפַארטריבן, ֿפון יהודה
די טָאכטער ֿפון זַײן , דָאס איז ֶאסֵּתר,  און ער הָאט דערצױגן ַהַדָסהן7

  און ; װָארום זי הָאט ניט געהַאט קײן ֿפָאטער און מוטער, ֿפעטער
און ; ֿפן ּפניםאון שײן אױ, די מײדל איז געװען שײן אױֿפן געשטַאלט
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הָאט זי מרדכי , ַאז איר ֿפָאטער און איר מוטער זַײנען געשטָארבן
  . צוגענומען צו זיך ֿפַאר ַא טָאכטער

ַאז דער ָאנזָאג ֿפון מלך און זַײן בַאֿפעל איז , און עס איז געװען 8
און ַאז ֿפיל מײדלעך זַײנען אַײנגעזַאמלט געװָארן , בַאקַאנט געװָארן

ַאזױ איז , אונטער דער הַאנט ֿפון ֵהַגין, טשטָאט שוַשןאין דער הױּפ
אונטער דער הַאנט , אױך אסּתר צוגענומען געָאװרן אין הױז ֿפון מלך

 און די מײדל איז װוילגעֿפעלן 9. ֿפון ֵהַגין דעם היטער ֿפון די ֿפרױען
און ער הָאט , און זי הָאט נֹוׂשא חן געװען ֿפַאר אים, אין זַײנע אױגן

און די זיבן מײדלעך , לט מיט אירע זַאלבונגען און אירע גָאבןגעאַײ
און ער הָאט זי מיט ; װָאס דַארֿפן איר געגעבן װערן ֿפון מלכס הױז

  . נט צום גוטן אין הױז ֿפון די ֿפרױעןכאירע מײדלעך אױסגעצײ

, אסּתר הָאט ניט אױסגעזָאגט איר ֿפָאלק און איר ָאּפשטַאם 10
  . ַאז זי זָאל ניט אױסזָאגן, יר מרדכי בַאֿפױלןװָארום ַאזױ הָאט א

 און טָאג ֿפַאר טָאג איז מרדכי ַארומגעגַאנגען ֿפַאר דעם הױף ֿפון 11
און , דעם הױז ֿפון די ֿפרױען געװָאר צו װערן װָאס אסּתר מַאכט

  . װָאס מיט איר געשעט

ען צו קומ, און ַאז עס הָאט דערגרַײכט די רײ ֿפון מײדל נָאך מײדל 12
, דעם װי זי הָאט געהַאט צװעלף חדשיםך נָא, צום מלך ַאַחשֵורֹוש

 װָארום ַאזױ הָאבן געמוזט –לױט דעם אַײנֿפיר ֿפַאר די ֿפרױען 
זעקס חדשים מיט : דערֿפילט װערן די טעג ֿפון זײערע זַאלבונגען

און זעקס חדשים מיט בׂשמים און מיט זַאלבן ֿפון , אײל ֿפון מירע
, ון ַאז די מײדל איז דענצמָאל געגַאנגען צום מלךא 13 –פרױען 

מיטצוגײן , פלעגט ַאלץ װָאס זי פלעגט ֿפַארלַאנגען איר געגעבן װערן
 אין ָאװנט איז 14. רױען אין הױז ֿפון מלךֿפמיט איר ֿפון דעם הױז ֿפון 

רי הָאט זי זיך אומגעקערט אין צװײטן ֿפאון אין דער , זי געגַאנגען
אונטער דער הַאנט ֿפון ַשַעשגז דעם מלכס , רױעןֿפהױז ֿפון די 
לעגט מער ניט ֿפזי . דעם היטער ֿפון די קעּפסװַײבער, קַאמערדינער

ן ֿפאון זי איז גערו, סַײדן דער מלך הָאט זי בַאגערט, קומען צום מלך
  . געװָארן מיטן נָאמען

און ַאז עס הָאט דערגרײכט די רײ ֿפון אסּתר דער טָאכטער ֿפון  15
װָאס ער הָאט גענומען צו זיך ֿפַאר ַא , מרדכיס פעטער, ִילַחַאבי

ַאחוץ , הָאט זי ניט ֿפַארלַאנגט קײן זַאך, צו קומען צום מלך, טָאכטער
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ג

, דער היטער ֿפון די פרױען, װָאס ֵהַגי דעם מלכס קַאמערדינער
און אסּתר הָאט נֹוׂשא חן געװען אין די אױגן ֿפון ַאלע . לעגט זָאגןֿפ

  . ס הָאבן זי געזעןװָא

און אסּתר איז גענומען געװָארן צום מלך ַאַחשֵורֹוש אין זַײן  16
אין , דָאס איז דער חֹודש ֵטֵבת, אין צענטן חֹודש, קיניגלעכן הױז

 און דער מלך הָאט ליב געקריגן 17. זיבעטן יָאר ֿפון זַײן מלוכה
 אים חן און און זי הָאט געקריגן בַײ, אסּתרן מער ֿפון ַאלע װַײבער

הָאט ָאנגעטָאן ַא  און ער, לַײטזעליקײט מער ֿפון ַאלע יונגפרױען
און הָאט זי געמַאכט ֿפַאר ַא מלּכה , קרױן אױף איר קָאּפ-ַמלכות

   און דער מלך הָאט געמַאכט ַא גרױסן מָאלצַײט 18. ָאנשטָאט ַושּתין
ון אסּתרס ַא מָאלצַײט ֿפ, ֿפַאר ַאלע זַײנע הַארן און זַײנע קנעכט

און געגעבן מּתנות , החאון ער הָאט געמַאכט די מדינות ַא הָנ. װעגן
  . מיט ַא קיניגלעכער הַאנט

און , רױען זַײנען ַא צװײט מָאל אַײנגעזַאמלט געװָארןֿפאון ַאז יונג 19
 אסּתר הָאט נָאך ניט 20 – מלך ֿפוןמרדכי איז געזעסן אין טױער 
ַאזױ װי מרדכי , ָאלקֿפַאם און איר געהַאט אױסגעזָאגט איר ָאּפשט

װָארום אסּתר הָאט געטָאן װָאס מרדכי הָאט איר ; ױלןֿפהָאט איר בַא
   –ַאזױ װי בעת זי איז געװען אין דערציונג בַײ אים , ָאנגעזָאגט

הָאט , װען מרדכי איז געזעסן אין טױער ֿפון מלך,  אין יענע טעג21
ֿפון די ,  מלךֿפוןרדינער צװײ קַאמע, געצערנט בגָתן און ֶּתֶרש

ן ֿפאון זײ הָאבן געװָאלט אױסשטרעקן ַא הַאנט אױ, שװעלהיטער
און ער ,  איז די זַאך דערװּוסט געװָארן צו מרדכין22. שֵורֹושַחמלך ַא

און אסּתר הָאט געזָאגט דעם מלך , הָאט דערצײלט אסּתר המלּכהן
און , עזוכט געװָארן און די זַאך איז נָאכג23. אין נָאמען ֿפון מרדכין

געהַאנגען געװָארן ֿפאון זײ זַײנען בײדע אױ, ונען געװָארןֿפאיז אױסגע
שריבן געװָארן אין בוך ֿפון די ֿפַאראון עס איז ; אױף ַא בױם

  .ַאר דעם מלךֿפצַײטגעשעענישן 

  

 ט נָאך די דָאזיקע געשעענישן הָאט דער מלך ַאַחשֵורֹוש געגרײס1
און ער הָאט אים דערהױבן , דעם ַאָגגי, מָדתָאןָהָמן דעם זון ֿפון ַה

 און ַאלע 2. און געשטעלט זַײן שטול איבער ַאלע הַארן װָאס בַײ אים
קנעכט ֿפון מלך װָאס אין מלכס טױער הָאבן זיך געקניט און געבוקט 
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נָאר ; ױלן װעגן איםֿפװָארום ַאזױ הָאט דער מלך בַא, ןצו ָהָמנע
 הָאבן די קנעכט ֿפון מלך 3. ען און ניט בוקןלעגט זיך ניט קניֿפמרדכי 

ֿפַאר װָאס טרעטסטו : װָאס אין מלכס טױער געזָאגט צו מרדכין
ַאז זײ הָאבן דָאס , און עס איז געװען 4 ?על ֿפון מלךֿפאיבער דעם בַא

, און ער הָאט ניט צוגעהערט צו זײ, צו אים געזָאגט טָאג ֿפַאר טָאג
ּכדי צו זען אױב מרדכיס װערטער , נעןַאזױ הָאבן זײ דערצײלט ָהָמ

  . װָארום ער הָאט זײ געזָאגט ַאז ער איז ַא יִיד; װעלן בַאשטײן
 און װי ָהָמן הָאט געזען ַאז מרדכי קניט זיך ניט און בוקט זיך ניט 5

 און ער הָאט 6. ַאזױ איז ָהָמן געװָארן פול מיט גרימצָארן, צו אים
; שטרעקן ַא הַאנט אױף מרדכין ַאלײןֿפַארַאכט אין זַײנע אױגן אױסצו

נָאר ָהָמן הָאט ; װָארום מע הָאט אים געזָאגט דָאס פָאלק ֿפון מרדכין
ָאס אין גַאנצן קיניגרַײך ֿפון דן װגעזוכט צו ֿפַארטיליקן ַאלע יִי

  . דָאס פָאלק ֿפון מרדכין, ַאַחשֵורֹושן

 יָאר ֿפון מלך טןֿפאין צװעל, דָאס איז חֹודש ניסן, אין ערשטן חֹודש 7
, ֿפַאר ָהָמנען, דָאס איז ַא גֹורל, ן ַא ּפורֿפהָאט מען געװָאר, ַאַחשֵורֹוש

לפטן צװעביז צום , און ֿפון חֹודש אױף חֹודש, ֿפון טָאג אױף טָאג
  . דָאס איז חֹודש ָאֶדר, חֹודש

, ָאלקֿפֿפַארַאן אײן : און ָהָמן הָאט געזָאגט צום מלך ַאַחשֵורֹוש 8
עלקער אין ַאלע מדינות ֿפון דַײן ֿפאון צעשּפרײט צװישן די צעזייט 
, ָאלקֿפאון זײערע געזעצן זַײנען ַאנדערש װי בַײ איטלעכן , קיניגרַײך

און דעם מלך לױנט זיך ניט זײ , און די געזעצן ֿפון מלך טוען זײ ניט
זָאל געשריבן ,  אױב דעם מלך איז װוילגעפעלן9. צו לָאזן בלַײבן

און איך װעל ָאּפװעגן צען טױזנט צענטנער , מצוברענגעןװערן זײ או
אױף ַארַײנצוברענגען , טערֿפזילבער אױף די הענט ֿפון די װירטשַא

 הָאט דער מלך ַארָאּפגענומען זַײן 10. אין די שַאצקַאמערן ֿפון מלך
און הָאט אים געגעבן צו ָהָמן דעם זון ֿפון , זיגלרינג ֿפון זַײן הַאנט

 און דער מלך הָאט 11. ַהיהודים-דעם צֹורר, דעם ַאָגגי, ַהמָדתָאן
און אױך דָאס , דָאס געלט װערט דיר געשָאנקען: געזָאגט צו ָהָמנען

  . צו טָאן מיט אים װי עס איז גוט אין דַײנע אױגן, ָאלקֿפ

, ן געװָארן אין ערשטן חֹודשֿפאון ד שרַײבער ֿפון מלך זַײנען גערו 12
און עס איז געשריבן געװָארן ַאזױ װי , ן דעםאין דרַײצנטן טָאג אי

און צו די , צו די סַאטרַאּפן ֿפון מלך, ױלןֿפַאלץ װָאס ָהָמן הָאט בַא
און צו די הַארן ֿפון איטלעכן , ירשטן װָאס איבער איטלעכער מדינהֿפ
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ד

און איטלעכן פָאלק לױט , איטלעכער מדינה לױט איר ּכתב; ָאלקֿפ
מעט חסאון גע, נָאמען ֿפון מלך ַאַחשֵורֹושגעשריבן אין , זַײן לשון

  . מיטן זיגלרינג ֿפון מלך

און בריװ זַײנען צעשיקט געװָארן דורך דער הַאנט ֿפון לױפערס  13
און , צו הרגען, צו ֿפַארטיליקן, צו ַאלע מדינות ֿפון מלך

קלײנע קינדער און , ֿפון יונג ביז ַאלט, אומצוברענגען ַאלע יִידן
דָאס , טן חֹודשֿפאון דרַײצנטן טָאג ֿפון צװעלט, אײן טָאגאין , װַײבער

ֿפון ח דער נוס 14. און צו צערױבן זײער ֿפַארמעג, איז חֹודש ָאֶדר
על אין ֿפטס זָאל ַארױסגעגעבן װערן ֿפַאר ַא בַאֿפדעם געשרי

ַאז זײ זָאלן , עלקערֿפבַאקַאנט געמַאכט צו ַאלע , איטלעכער מדינה
  . ר דעם דָאזיקן טָאגזַײן ָאנגעברײט ֿפַא

און ,  מיט דעם מלכס ָאנזָאגגעאַײלטערס ַארױס אין ֿפזַײנען די לױ 15
. דָאס געזעץ איז ַארױסגעגעבן געװָארן אין דער הױּפטשטָאט שוַשן

און די שטָאט , און דער מלך און ָהָמן הָאבן זיך געזעצט טרינקען
  .שוַשן איז געװען צעטומלט

   

ַאזױ ,  זיך דערװּוסט ַאלץ װָאס איז געשען און װי מרדכי הָאט1
און ער הָאט ָאנגעטָאן זַאק , הָאט מרדכי צעריסן זַײנע קלײדער

און הָאט , מיט ַאש און ער איז ַארױסגעגַאנגען אין מיטן שטָאט
 און ער איז געקומען ביז צום 2. געשריען ַא גרױס און ביטער געשרײ

ט ַארַײנגײן אין מלכס װָארום מע הָאט ניט געטָאר; מלכס טױער
  . טױער אין זַאק

װּו נָאר דער ָאנזָאג ֿפון מלך און זַײן , און אין איטלעכער מדינה 3
  און , איז געװען ַא גרױס טרױער בַײ יִידן, על איז ָאנגעקומעןֿפבַא

יל זיך ֿפזַאק און ַאש הָאבן ; און געװײן און קלָאג, ַא ָּתענית
  . אונטערגעבעט

און הָאבן , ן אסּתרס מײדלעך און אירע קַאמערדינערזַײנען געקומע 4
און זי , געציטערט געװָארןֿפאון די מלּכה איז אױ, איר דָאס דערצײלט

און אױסצוטָאן זַײן זַאק , הָאט געשיקט קלײדער ָאנצוטָאן מרדכין
, ן ַהָתכןֿפ הָאט אסּתר גערו5. ָאבער ער הָאט ניט ָאנגענומען, ֿפון אים

 מלכס קַאמערדינער װָאס ער הָאט געשטעלט ֿפַאר אײנעם ֿפון דעם
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געװָאר צו װערן װָאס דָאס , און זי הָאט אים בַאֿפױלן צו מרדכין, איר
  . און ֿפַאר װָאס דָאס איז, איז

איז ַהָתך ַארױסגעגַאנגען צו מרדכין אױֿפן ברײטן ּפלַאץ ֿפון שטָאט  6
צײלט ַאלץ װָאס  און מרדכי הָאט אים דער7 ,װָאס ֿפַארן מלכס טױער

ַאטרעף ֿפון דעם זילבער װָאס ָהָמן הָאט באון דעם , אים איז געשען
ּכדי , צוגעזָאגט ָאּפצּוװעגן אין די שַאצקַאמערן ֿפון מלך ֿפַאר די יִידן

דעם געשריבענעם בַאֿפעל ח ֿפון  אױך דעם נוס8 .זײ אומצוברענגען
הָאט ער , ַארטיליקןװָאס איז ַארױסגעגעבן געװָארן אין שוַשן זײ צו ֿפ

און איר ָאנזָאגן צו , און איר דערצײלן, צו װַײזן אסּתרן, אים געגעבן
און זיך שַּתדלען בַײ אים ֿפַאר איר , צו בעטן בַײ אים, גײן צום מלך

  . ֿפָאלק

און הָאט דערצײלט אסּתרן די װערטער ֿפון , איז ַהָתך געקומען 9
ָתכן און הָאט אים בַאֿפױלן  און אסּתר הָאט גערעדט צו ַה10. מרדכין

 ַאלע קנעכט ֿפון מלך און דָאס ֿפָאלק ֿפון מלכס 11 :צו מרדכין
װײסן ַאז איטלעכער מַאן ָאדער ֿפרױ װָאס גײט ַארַײן צום , מדינות

איז ֿפַאר , װען ער װערט ניט גערוֿפן, מלך אין אינעװײניקסטן הױף
מלך שטרעקט סַײדן דער װָאס דער , טײטן, אים בלױז אײן געזעץ

און איך ; ער בלַײבט לעבן, אױס צו אים דעם גילדערנעם צעּפטער
  . בין ניט גערוֿפן געװָארן צו קומען ֿפַארן מלך שױן דרַײסיק טעג

  . הָאט מען דערצײלט מרדכין די װערטער ֿפון אסּתרן 12
זָאלסט ניט מײנען בַײ :  און מרדכי הָאט געהײסן ענטֿפערן אסּתרן13
  .  ֿפון ַאלע יִידן װעסט ַאנטרונען װערן אין מלכס הױזַאז דו, זיך
װעט ַא ,  װָארום אױב שװַײגן װעסטו שװַײגן אין דער צַײט14

דערלַײכטערונג און ַא רעטונג אױֿפשטײן ֿפַאר יִידן ֿפון ַאן ַאנדער 
און װער װײס . און דו און דַײן ֿפָאטערס הױז װעלן אונטערגײן, ָארט

   ?רײכט די מלוכה ֿפַאר ַאזַא צַײט װי דיאױב דו הָאסט ניט דערג

גײ זַאמל אַײן ַאלע יִידן  16 :הָאט אסּתר געהײסן ענטֿפערן מרדכין 15
און איר זָאלט ניט , און ֿפַאסט ֿפַאר מיר, װָאס געֿפינען זיך אין שוַשן

אױך איך און מַײנע ; נַאכט און טָאג, עסן און ניט טרינקען דרַײ טעג
װָאס , און ַאזױ װעל איך גײן צום מלך. ַאסטןמײדלעך װעלן ַאזױ ֿפ
װעל איך , און ַאז איך װעל אונטערגײן; איז ניט לױט געזעץ

  . אונטערגײן
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און הָאט געטָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס אסּתר הָאט , איז מרדכי ַאװעק 17
  .אים בַאֿפױלן

  

הָאט אסּתר זיך ,  און עס איז געװען אױֿפן דריטן טָאג1
און הָאט זיך געשטעלט אין , ותדיקָאנגעטָאן ַמלכ

און דער מלך ; אינעװײניקסטן הױף ֿפון מלכס הױז ַאקעגן מלכס הױז
ַאקעגן , איז געזעסן אױף זַײן קיניגלעכן טרָאן אין קיניגלעכן הױז

איז װי דער מלך הָאט דערזען אסּתר  2. דעם אַײנגַאנג ֿפון הױז
, געװען אין זַײנע אױגןהָאט זי נֹוׂשא חן , המלּכה שטײענדיק אין הױף

און דער מלך הָאט אױסגעשטרעקט צו אסּתרן דעם גילדערנעם 
און הָאט , און אסּתר הָאט גענענט, צעּפטער װָאס אין זַײן הַאנט
:  הָאט דער מלך צו איר געזָאגט3. ָאנגערירט דעם שּפיץ צעּפטער

ביז ַא ַאֿפילו ? און װָאס איז דַײן בקשה? אסּתר המלּכה, װָאס איז דיר
אױב :  הָאט אסּתר געזָאגט4. הַאלבער מלוכה זָאל דיר געגעבן װערן

זָאל דער מלך און ָהָמן קומען הַײנט צו , דעם מלך איז װוילגעֿפעלן
 הָאט דער מלך 5. דעם מָאלצַײט װָאס איך הָאב ֿפַאר אים געמַאכט

  . צו טָאן דָאס װָארט ֿפון אסּתרן, אַײלט ַאהער ָהָמנען: געזָאגט

און דער מלך און ָהָמן זַײנען געקומען צו דעם מָאלצַײט װָאס אסּתר 
 און דער מלך הָאט געזָאגט צו אסּתרן אױף דעם 6 .הָאט געמַאכט
און , װעט דיר געגעבן װערן, װָאס נָאר דַײן ֿפַארלַאנג: װַײנמָאלצַײט

ַאֿפילו ביז ַא הַאלבער מלוכה װעט געטָאן , װָאס נָאר דַײן בקשה
מַײן ֿפַארלַאנג :  הָאט אסּתר געענטֿפערט און הָאט געזָאגט7. װערן

 אױב איך הָאב געֿפונען לַײטזעליקײט אין די 8 –און מַײן בקשה 
און אױב דעם מלך איז װוילגעֿפעלן צו געבן מַײן , אױגן ֿפון מלך

 זָאל דער מלך און ָהָמן קומען צו –ֿפַארלַאנג און צו טָאן מַײן בקשה 
און מָארגן װעל איך טָאן ַאזױ ;  װָאס איך װעל זײ מַאכןדעם מָאלצַײט

  . װי דָאס װָארט ֿפון מלך

און ָהָמן איז ַארױסגעגַאנגען אין יענעם טָאג ֿפרײלעך און מיט ַאן  9
ָאבער װי ָהָמן הָאט געזען מרדכין אין טױער . אױֿפגערַאמטן הַארצן

 ער הָאט זיך ַאז ניט ער הָאט זיך אױֿפגעשטעלט און ניט, ֿפון מלך
ַאזױ איז ָהָמן ֿפול געװָארן מיט גרימצָארן אױף , גערירט ֿפַאר אים

און ער איז ַאװעק אין ,  ָאבער ָהָמן הָאט זיך אַײנגעהַאלטן10. מרדכין
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און זַײן , זַײן הױז און הָאט געשיקט און געברַאכט זַײנע גוטע ֿפרַײנט
ר זײ זַײן גרױס ערצײלט ֿפַאד און ָהָמן הָאט אױס11. װַײב ֶזֶרש
און ַאלצדינג װי ַאזױ דער מלך הָאט , און זַײנע ֿפיל קינדער, עשירות

און װי ַאזױ ער הָאט אים דערהױבן איבער די הַארן , אים געגרײסט
אױך הָאט אסּתר :  און ָהָמן הָאט געזָאגט12. און די קנעכט ֿפון מלך

צַײט װָאס המלּכה ניט געלָאזט קומען קײנעם מיטן מלך צו דעם מָאל
און אױך אױף מָארגן בין איך , זי הָאט געמַאכט נָאר בלױז מיך

 ָאבער דָאס ַאלץ איז מיר נישט 13. ֿפַארבעטן צו איר מיטן מלך
איטלעכס מָאל װָאס איך זע מרדכי דעם יִידן זיצן אין טױער , װערט

ע און ַאלע זַײנע גוט,  הָאט צו אים געזָאגט זַײן װַײב ֶזֶרש14. ֿפון מלך
און אין דער ֿפרי , וֿפציק אַײלן הױךֶיה ֿפזָאל מען מַאכן ַא ּתִל: ֿפרַײנט

און גײ ַא ; מע זָאל אױֿפהענגען אױף איר מרדכין, זָאג דעם מלך
איז די זַאך װוילגעֿפעלן . ֿפרײלעכער מיט דעם מלך צום מָאלצַײט

  .ֶיהאון ער הָאט געמַאכט די ּתִל, ֿפַאר ָהָמנען

  

און , כט הָאט זיך ָאּפגעטָאן דער שלָאף ֿפון מלך אין יענער נַא1
הזכרֹונות ֿפון די צַײט - רֿפער הָאט געהײסן ברענגען דעם ס

   .ָארגעלײענט געװָארן ֿפַארן מלךֿפאון זײ זַײנען , געשעענישן
ונען געװָארן ֿפַארשריבן ַאז מרדכי הָאט אױסגעזָאגט אױף ֿפ איז גע2

, ֿפון די שװעלהיטער, מערדינער ֿפון מלךדי צװײ קַא, בגָתנָא און ֶּתֶרש
   .ן מלך ַאַחשֵורֹושֿפװָאס הָאבן געזוכט אױסצושטרעקן ַא הַאנט אױ

 ַא ּכבוד און גדולה איז געטָאן ֿפַארװָאס :  הָאט דער מלך געזָאגט3
זַײנע , הָאבן געזָאגט די יונגען ֿפון מלך? ֿפַארגעװָארן מרדכין דער

  הָאט  4 . אים ניט געטָאן געװָארןקײן זַאך איז מיט: מָשרתים
ערשט ָהָמן קומט אין ? װער איז אין הױף: דער מלך געזָאגט

מע זָאל , צו זָאגן דעם מלך, אױסװײניקסטן הױף ֿפון דעם מלכס הױז
ה װָאס ער הָאט צוגעגרײט ֿפַאר הענגען מרדכין אױף דער ּתִלֶיֿפאױ
ָאן שטײט ָהָמן אין : הָאבן די יונגען ֿפון מלך צו אים געזָאגט 5. אים
איז ָהָמן  6 .זָאל ער ַארַײנקומען: הָאט דער מלך געזָאגט. הױף

װָאס דַארף מען : און דער מלך הָאט צו אים געזָאגט, ַארַײנגעקומען
הָאט ָהָמן ? טָאן מיט ַא מַאן װָאס דער מלך װיל אים ָאנטָאן ּכבוד

לן ָאנטָאן װעמען װעט דער מלך װע: געקלערט בַײ זיך אין הַארצן
ַא מַאן װָאס דער : און ָהָמן הָאט געזָאגט צום מלך 7? ּכבוד ַאחוץ מיר

זָאל מען ברענגען ַא ַמלכותדיק קלײד  8 –מלך װיל אים ָאנטָאן ּכבוד 
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און ַא פערד װָאס דער , װָאס דער מלך הָאט זיך דערין ָאנגעקלײדט
 איז און װָאס ַא ַמלכותדיקע קרױן, מלך איז אױף אים געריטן

און מע זָאל געבן דָאס קלײד און  9. פָאנגעטָאן געװָארן אױף זַײן קָא
די ,  מלךֿפוןון די הַארן ֿפערד אױף דער הַאנט ֿפון אײנעם ֿפדעם 
און מע זָאל ָאנקלײדן דעם מַאן װָאס דער מלך װיל אים , ַאדלַײט

ר ערד דורך דעֿפן ֿפאון מע זָאל אים מַאכן רַײטן אױ, ודֿבָאנטָאן ּכ
ַאזױ װערט געטָאן :  איםֿפַארן ֿפאון אױסרו, ברײטער גַאס ֿפון שטָאט

הָאט דער מלך  10 .צו דעם מַאן װָאס דער מלך װיל אים ָאנטָאן ּכבוד
ַאזױ װי , אַײל און נעם דָאס קלײד און דעם פערד: געזָאגט צו ָהָמנען
ן און טו ַאזױ צו מרדכי דעם יִידן װָאס זיצט אי, דו הָאסט גערעדט

לן ַא װָארט ֿפון ַאלץ װָאס דו ֿפַַאזָאלסט ניט לָאזן ָאּפ; מלכס טױער
  . הָאסט גערעדט

און ער הָאט , ערדֿפהָאט ָהָמן גענומען דָאס קלײד און דעם  11
און הָאט אים געמַאכט רַײטן דורך דער , ָאנגעקלײדט מרדכין

 ַאזױ: און הָאט ֿפַאר אים אױסגערופן, ברײטער גַאס ֿפון שטָאט
  . ודֿבװערט געטָאן צו דעם מַאן װָאס דער מלך װיל אים ָאנטָאן ּכ

ָאבער ָהָמן . און מרדכי הָאט זיך אומגעקערט צום טױער ֿפון מלך 12
. טרױעריק און מיט ַא ֿפַארדעקטן קָאּפ, איז ַאװעק אין הַאסט ַאהײם

נט רַײֿפאון ָהָמן הָאט דערצײלט זַײן װַײב ֶזֶרש און ַאלע זַײנע גוטע  13
הָאבן זַײנע קלוגע לַײט און זַײן װַײב . ןֿפַאלץ װָאס אים הָאט געטרָא

אױב ֿפון יִידישן ָאּפשטַאם איז דער מרדכי װָאס : ֶזֶרש געזָאגט צו אים
ירן ַאקעגן ֿפװעסטו ניט אױס, ַאלן ֿפַאר איםֿפדו הָאסט ָאנגעהױבן 

  . ַאלן ֿפַאר איםֿפַאלן װעסטו ֿפנָאר , אים

ַאזױ זַײנען ָאנגעקומען דעם מלכס , ן נָאך מיט איםװי זײ רעד 14
און געאַײלט צו ברענגען ָהָמנען צו דעם מָאלצַײט , קַאמערדינער

  .װָאס אסּתר הָאט געמַאכט

   

 און דער מלך און ָהָמן זַײנען געקומען צו טרינקען בַײ אסּתר 1
ן ֿפאון דער מלך הָאט געזָאגט צו אסּתרן אױך אױ 2. המלּכה

אסּתר , װָאס נָאר דַײן ֿפַארלַאנג: בַײם װַײנמָאלצַײט,  טָאגצװײטן
ילו ביז ֿפַא, און װָאס נָאר דַײן בקשה, װעט דיר געגעבן װערן, המלּכה

  . ַא הַאלבער מלוכה װעט געטָאן װערן
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ח

אױב איך הָאב : ערט און הָאט געזָאגטֿפהָאט אסּתר המלּכה געענט 3
און אױב דעם מלך איז , מלך, ןונען לַײטזעליקײט אין דַײנע אױגֿפגע

, זָאל מיר מַײן לעבן געשָאנקן װערן אױף מַײן געבעט, עלןֿפװוילגע
װָארום מיר זַײנען ֿפַארקױפט  4 .ָאלק אױף מַײן בקשהֿפאון מַײן 
און , צום הרגען, צום ֿפַארטיליקן, ָאלקֿפאיך און מַײן , געװָארן

געװָארן ֿפַאר קנעכט און װען מיר װָאלטן ֿפַארקױפט ; אומצוברענגען
ַײנט איז ניט ֿפָאבער דער , און ֿפַאר דינסטן װָאלט איך געשװיגן

, ן דער מלך ַאַחשֵורֹושֿפהָאט זיך ָאּפגערו 5. װערט דעם מלך שָאדן
, און װּו איז דער, װער איז דער: און הָאט געזָאגט צו אסּתר המלּכה

הָאט  6? ָאןװָאס זַײן הַארץ הָאט אים דערװעגט ַאזױ װָאס צו ט
ָאזיקער בײזער  דדער, ַײנטֿפַא מַאן ַא צֹורר און ַא : אסּתר געזָאגט

   .און ָהָמן הָאט זיך דערשרָאקן ֿפַאר דעם מלך און דער מלּכה. ָהָמן
און דער מלך איז אױפגעשטַאנען אין זַײן גרימצָארן ֿפון דעם  7

און ָהָמן הָאט ; און איז ַארַײן אין דעם ּפַאלַאצגָארטן, װַײנמָאלצַײט
װָארום , זיך ָאּפגעשטעלט צו בעטן אום זַײן לעבן בַײ אסּתר המלּכה
און װי  8 .ער הָאט געזען ַאז בײז איז בַאשלָאסן אױף אים ֿפון מלך

דער מלך הָאט זיך אומגעקערט ֿפון דעם ּפַאלַאצגָארטן אין הױז ֿפון 
ױף דעם ַאלן אֿפערשט ָהָמן ליגט ַאנידערגע, דעם װַײנמָאלצַײט

נָאך : הָאט דער מלך געזָאגט. לענבעטל װָאס אסּתר איז דערױף
װי דָאס װָארט איז ַארױס ֿפון ? בַאצװינגען די מלּכה בַײ מיר אין הױז

  . ַאזױ הָאט מען צוגעדעקט ָהָמנס ּפנים, מלכס מױל

ָאן : אײנער ֿפון די קַאמערדינער ֿפַארן מלך, הָאט געזָאגט ַכרבֹוָנה 9
עבן ָהָמנס הױז די ּתִלֶיה פופציק אַײלן הױך װָאס ָהָמן שטײט אױך ל

דעם װָאס הָאט גערעדט צום גוטן ֿפון , הָאט געמַאכט ֿפַאר מרדכין
הָאט מען  10. הענגט אים אױף דערױף: הָאט דער מלך געזָאגט. מלך
געהַאנגען ָהָמנען אױף דער ּתִלֶיה װָאס ער הָאט צוגעגרײט ֿפַאר ֿפאױ

  . ר גרימצָארן ֿפון מלך הָאט זיך געשטילטאון דע, מרדכין

  

 אין יענעם טָאג הָאט דער מלך ַאַחשֵורֹוש ַאװעקגעגעבן צו 1
און . היהודים-אסּתר המלּכה דָאס הױז ֿפון ָהָמן דעם צֹורר

, װָארום אסּתר הָאט אים דערצײלט, מרדכי איז געקומען ֿפַארן מלך
רָאּפגענומען זַײן זיגלרינג און דער מלך הָאט ַא 2 .װָאס ער איז אירער
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און הָאט אים געגעבן , װָאס ער הָאט ַאװעקגענומען ֿפון ָהָמנען
  . און אסּתר הָאט אױפגעזעצט מרדכין איבער ָהָמנס הױז; מרדכין

און זי איז געפַאלן ֿפַאר , און אסּתר הָאט װידער גערעדט ֿפַארן מלך 3
ָאּפצוטָאן דָאס , יםאון הָאט געװײנט און געבעטן בַײ א, זַײנע פיס

און זַײן טרַאכטונג װָאס ער הָאט געטרַאכט , בײז ֿפון ָהָמן דעם ַאָגגי
הָאט דער מלך אױסגעשטרעקט צו אסּתרן דעם  4 .ַאקעגן די יִידן

און אסּתר הָאט זיך אױפגעהױבן און הָאט זיך , גילדערנעם צעּפטער
ם מלך איז אױב דע: און זי הָאט געזָאגט 5. געשטעלט ֿפַארן מלך

און , ונען לַײטזעליקײט ֿפַאר איםֿפאון אױב איך הָאב גע, עלןֿפװוילגע
, און איך בין װוילגעפעלן אין זַײנע אױגן, די זַאך איז רעכט ֿפַארן מלך
די טרַאכטונג ֿפון ָהָמן דעם , ן די בריװֿפזָאל געשריבן װערן ָאּפצורו

געשריבן אומצוברענגען װָאס ער הָאט , דעם ַאָגגי, זון ֿפון ַהמָדתָאן
װָארום װי װעל איך קענען צוזען  6. די יִידן אין ַאלע מדינות ֿפון מלך

און װי װעל איך קענען ? ָאלקֿפן מַײן ֿפדָאס בײז װָאס װעט טרע
  ? צוזען דעם אונטערגַאנג ֿפון מַײן ָאּפשטַאם

הָאט דער מלך ַאַחשֵורֹוש געזָאגט צו אסּתר המלּכה און צו מרדכי  7
און , ָהָמנס הױז הָאב איך ַאװעקגעגעבן צו אסּתרן, זעט: עם יִידןד

ֿפַאר װָאס ער הָאט , געהַאנגען אױף דער ּתִלֶיהֿפאים הָאט מען אױ
שרַײבט װעגן די , און איר 8. אױסגעשטרעקט ַא הַאנט אױף די יִידן

און , אין נָאמען ֿפון מלך, ַאזױ װי עס איז גוט אין אַײערע אױגן, יִידן
ס טֿפװָארום ַא געשרי, מעט אונטער מיט דעם זיגלרינג ֿפון מלךתח
עט מיטן זיגלרינג חתמאון גע, ָאס איז געשריבן אין נָאמען ֿפון מלךװ

  . ןֿפאיז ניט ָאּפצורו, ֿפון מלך

אין , ן געװָארן די שרַײבער ֿפון מלך אין יענער צַײטֿפזַײנען גערו 9
 און צװַאנציקסטן טָאג אין דרַײ, וןדָאס איז חֹודש סי, דריטן חֹודש

און עס איז געשריבן געװָארן ַאזױ װי ַאלץ װָאס מרדכי הָאט ; אים
און די , ירשטןֿפאון די , און צו די סַאטרַאּפן, צו די יִידן, ױלןֿפבַא

הונדערט און זיבן און , הַארן ֿפון די מדינות װָאס ֿפון הֹודו ביז ּכוש
און איטלעכן , לױט איר ּכתבאיטלעכער מדינה ; צװַאנציק מדינות

און צו די יִידן לױט זײער ּכתב און לױט זײער , פָאלק לױט זַײן לשון
און , און מע הָאט געשריבן אין נָאמען ֿפון מלך ַאַחשֵורֹוש 10. לשון
און צעשיקט בריװ דורך דער , תמעט מיטן זיגלרינג ֿפון מלךחגע

ָאגפערד ֿפון די רַײטער אױף י, הַאנט ֿפון די לױפערס אױף פערד
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ט

ַאז דער מלך הָאט דערלױבט די יִידן װָאס  11, קיניגלעכע סטַאדעס
און זיך צו שטעלן ֿפַאר , זיך אַײנצוזַאמלען, אין איטלעכער שטָאט

און אומצוברענגען יעטװעדער , צו הרגען, צו ֿפַארטיליקן, זײער לעבן
ײ מיט די ַאלן זֿפחיל ֿפון דעם פָאלק און דער מדינה װָאס װעלן בַא

  , און צו צערױבן זײער ֿפַארמעג, קלײנע קינדער און די װַײבער
אין דרַײצנטן , אין אײן טָאג אין ַאלע מדינות ֿפון מלך ַאַחשֵורֹוש 12

 ֿפון חדער נוס 13. דָאס איז חֹודש ָאֶדר, טן חֹודשֿפטָאג ֿפון צװעל
על אין ֿפטס זָאל ַארױסגעגעבן װערן ֿפַאר ַא בַאֿפדעם געשרי

און די יִידן , עלקערֿפבַאקַאנט געמַאכט ֿפַאר ַאלע , איטלעכער מדינה
זָאלן זַײן ָאנגעברײט ֿפַאר דעם דָאזיקן טָאג זיך נֹוקם צו זַײן ָאן 

  . ַײנטֿפזײערע 

ַארױס אין הַאסט , ערדֿפדי רַײטערס אױף יָאג, ערסֿפזַײנען די לױ 14
על איז ֿפבַאאון דער , און געאַײל אױף דעם ָאנזָאג ֿפון מלך

און מרדכי איז  15. ַארױסגעגעבן געװָארן אין דער הױּפטשטָאט שוַשן
, ַײסןַמלכות ֿפון בלָאען און װ-ַארױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַארן מלך אין בגֵדי
  ַײנלַײנען ֿפאון ַא מַאנטל ֿפון , מיט ַא גרױסער גילדערנער קרױן

  . רײטֿפ זיך געאון די שטָאט שוַשן הָאט געהילכט און. און ּפורּפל
רײד און ֿפה און ַא חבַײ די יִידן איז געװען ַא ליכטיקײט און ַא ׂשמ 16

, און אין איטלעכער מדינה און אין איטלעכער שטָאט 17. ַא גדולה
איז , על איז ָאנגעקומעןֿפװּו נָאר דער ָאנזָאג ֿפון מלך און זַײן בַא

ל ֿפון ֿפיאון . טוב- ָיוםַא סעודה און ַא, ה בַײ יִידןחוׂשמ- געװען ׂשׂשון
װַײל די מֹורא ,  יִידןֿפַארעלקער ֿפון לַאנד הָאבן זיך אױסגעגעבן ֿפדי 

  . ַאלן אױף זײֿפֿפַאר יִידן איז גע

  

אין דרַײצנטן , דָאס איז חֹודש ָאֶדר, טן חֹודשֿפ און אין צװעל1
על איז ֿפװען דער ָאנזָאג ֿפון דעם מלך און זַײן בַא, טָאג אין אים

ַײנט ֿפון די ֿפאין דעם טָאג װָאס די , עקומען נָאנט צום געטָאן װערןג
און עס איז געװָארן , ט צו געװעלטיקן איבער זײֿפיִידן הָאבן געהָא

, הָאבן געװעלטיקט איבער זײערע ָׂשונאים, די יִידן, ַאז זײ, ֿפַארקערט
דינות אין ַאלע מ, הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט די יִידן אין זײערע שטעט 2

ֿפון מלך ַאַחשֵורֹוש אױסצושטרעקן ַא הַאנט אױף די װָאס הָאבן 
, און קײנער איז ניט בַאשטַאנען ַאקעגן זײ; געזוכט אױף זײ בײז

און ַאלע הַארן  3. עלקערֿפװָארום זײער מֹורא איז געפַאלן אױף ַאלע 
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און דעם מלכס , ירשטןֿפאון די , און די סַאטרַאּפן, ֿפון די מדינות
װָארום די מֹורא ֿפַאר , הָאבן אונטערגעהָאלפן די יִידן, טערֿפרטשַאװי

װַײל מרדכי איז געװען גרױס אין הױז  4. ַאלן אױף זײֿפמרדכין איז גע
װָארום דער ; און זַײן שם איז געגַאנגען אין ַאלע מדינות, ֿפון מלך

גן און די יִידן הָאבן געשלָא 5 .מַאן מרדכי איז געװָארן ַאלץ גרעסער
ַײנט ַא שלַאק ֿפון שװערד און טײטונג און ֿפצװישן ַאלע זײערע 

און זײ הָאבן געטָאן מיט זײערע ָׂשונאים לױט זײער , ֿפַארטיליקונג
און אין דער הױּפטשטָאט שוַשן הָאבן די יִידן געהרגעט און  6. װילן

 און, און ַדלֿפון, אױך ַּפרַשנָדתָא 7. אומגעברַאכט פינף הונדערט מַאן
,  און ַּפרַמשּתָא9 .און ַאריָדתָא, און ַאַדְליָא, און ּפֹוָרתָא 8, ַאסָּפתָא

די צען זין ֿפון ָהָמן דעם זון ֿפון  10, און ַאריַדי און אַויָזתָא, און ַאריַסי
ָאבער צום רױב ; הָאבן זײ געהרגעט, ַהיהודים-דעם צֹורר, ַהמָדתָאן

  .הָאבן זײ ניט אױסגעשטרעקט זײער הַאנט

אין יענעם טָאג איז געקומען די צָאל ֿפון די הרוגים אין דער  11
הָאט דער מלך געזָאגט צו  12. ֿפַאר דעם מלך, הױּפשטָאט שוַשן
אין דער הױּפטשטָאט שוַשן הָאבן די יִידן געהרגעט : אסּתר המלּכה

װָאס שױן ; און ָהָמנס צען זין, ינף הונדערט מַאןֿפאון אומגעברַאכט 
און װָאס נָאר ! געטָאן אין די איבעריקע מדינות ֿפון מלךהָאבן זײ 

, און װָאס נָאך דַײן בקשה, װעט דיר געגעבן װערן, דַײן ֿפַארלַאנג
אױב דעם מלך איז : הָאט אסּתר געזָאגט 13. װעט געטָאן װערן

זָאל אױך מָארגן געגעבן װערן די יִידן װָאס אין שוַשן צו , װוילגעפעלן
און די צען זין ֿפון ָהָמנען זָאל ; על ֿפון הַײנטֿפ בַאטָאן ַאזױ װי דער

הָאט דער מלך געהײסן ַאז ַאזױ  14. הענגען אױף דער ּתִלֶיהֿפמען אױ
; על איז ַארױסגעגעבן געװָארן אין שוַשןֿפאון ַא בַא, זָאל געטָאן װערן

און די יִידן  15. געהַאנגעןֿפאון די צען זין ֿפון ָהָמנען הָאט מען אױ
ערצנטן טָאג ֿפון ֿפס אין שוַשן הָאבן זיך אַײנגעזַאמלט אױך אין װָא

; און הָאבן אױסגעהרגעט אין שוַשן דרַײ הונדערט מַאן, חֹודש ָאֶדר
  . ָאבער צום רױב הָאבן זײ ניט אױסגעשטרעקט זײער הַאנט

און די איבעריקע יִידן װָאס אין די מדינות ֿפון מלך הָאבן זיך  16
און זײ זַײנען לױז , ון זיך געשטעלט ֿפַאר זײער לעבןא, אַײנגעזַאמלט

און הָאבן אױסגעהרגעט ֿפון זײערע , געװָארן ֿפון זײערע פַײנט
ב הָאבן זײ ניט רױָאבער צום ; ינף און זיבעציק טױזנטֿפָׂשונאים 

  . אױסגעשטרעקט זײער הַאנט
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און אין ; דָאס איז געװען אין דרַײצנטן טָאג ֿפון חֹודש ָאֶדר 17
און הָאבן אים געמַאכט ֿפַאר , ערצנטן טָאג אין אים הָאבן זײ גערוטֿפ

ָאבער די יִידן װָאס אין שוַשן  18. החַא טָאג ֿפון ַא סעודה און ַא ׂשמ
, ערצנטן טָאג אין איםֿפהָאבן זיך אַײנגעזַאמלט אין דרַײצנטן און אין 

בן אים און הָא, צנטן טָאג אין אים הָאבן זײ גערוטֿפוֿפאון אין 
דרום מַאכן די  19 .החגעמַאכט ֿפַאר ַא טָאג ֿפון ַא סעודה און ַא ׂשמ

אין , ענע שטעטֿפדי װָאס זיצן אין ָא, ענע ערטערֿפיִידן ֿפון די ָא
, טוב-ה און ַא סעודה און ַא ָיוםחערצנטן טָאג ֿפון חֹודש ָאֶדר ַא ׂשמֿפ

  . נות ֿפון אײנעם צום ַאנדערןָמ-חמיט ַשַל

און ער הָאט , געשריבן די דָאזיקע זַאכןֿפמרדכי הָאט אױאון  20
געשיקט בריװ צו ַאלע יִידן װָאס אין ַאלע מדינות ֿפון מלך 

ַאז , עסטיקן אױף זײֿפצו בַא 21 ,די נָאנטע און די װַײטע, ַאַחשֵורֹוש
און דעם , ערצנטן טָאג ֿפון חֹודש ָאֶדרֿפזײ זָאלן הַאלטן דעם 

ַאזױ װי די טעג װָאס די  22, ַאלע יָאר אין יָאר, יםצנטן טָאג אין אֿפוֿפ
און דעם חֹודש װָאס איז , יִידן זַײנען לױז געװָארן ֿפון זײערע פַײנט

און ֿפון טרױער אין , זײ ֿפַארקערט געװָארן ֿפון קומער אין ַא ׂשמכה
מיט , זײ צו מַאכן ֿפַאר טעג ֿפון ַא סעודה און ַא ׂשמכה; טוב-ַא ָיום
  . און מּתנות צו ָארימע לַײט, נות ֿפון אײנעם צום ַאנדערןָמ-חַשַל
, און די יִידן הָאבן ָאנגענומען װָאס זײ הָאבן ָאנגעהױבן צו טָאן 23

װָארום ָהָמן דער זון ֿפון  24. און װָאס מרדכי הָאט צו זײ געשריבן
הָאט געטרַאכט אױף , דער צֹורר אױף ַאלע יִידן, דער ַאָגגי, ַהמָדתָאן

דָאס , ן ַא ּפורֿפאון ער הָאט עװָאר 25, יִידן זײ אונטערצוברענגעןדי 
ָאבער ַאז . זײ צו ֿפַארטומלען און זײ אונטערצוברענגען, איז ַא גֹורל

ַאז זַײן , הָאט ער ָאנגעזָאגט מיט ַא בריװ, זי איז געקומען ֿפַארן מלך
זָאל זיך , שבה װָאס ער הָאט געטרַאכט אױף די יִידןחבײזע מ

און מע הָאט אױפגעהַאנגען אים און זַײנע ; מקערן אױף זַײן קָאּפאו
דרום הָאט מען גערופן די דָאזיקע טעג  26. זין אױף דער ּתִלֶיה

ֿפון װעגן די װערטער ֿפון , דערֿפַאר. אױף דעם נָאמען ּפור, ּפורים
און װָאס , און װָאס זײ הָאבן זיך ָאנגעזען דערֿפון, דעם דָאזיקן בריװ

, הָאבן די יִידן בַאפעסטיקט און גענומען אױף זיך 27, יז געשעןזײ א
ַאז , און אױף ַאלע װָאס בַאהעפטן זיך ָאן זײ, און אױף זײערע קינדער
ַאזױ װי עס , צו הַאלטן די דָאזיקע צװײ טעג, עס זָאל ניט בטל װערן
   .ַאלע יָאר ֿפַאר יָאר, און לױט זײער צַײט, איז געשריבן װעגן זײ

און געהַאלטן װערן אין , ן די דָאזיקע טעג זָאלן געדַאכט װערןאו 28
און איטלעכער , איטלעכער מדינה, איטלעכער משּפחה, איטלעכן ָדור
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י

און די דָאזיקע טעג ֿפון ּפורים זָאלן ניט ָאּפגעשַאפט װערן ; שטָאט
ניש זָאל ניט אױפהערן בַײ זײערע עאון זײער געדעכ, ֿפון צװישן יִידן

  . קינדער

, און מרדכי דער יִיד, לןִיַחדי טָאכטער ֿפון ַאבי, און אסּתר המלּכה 29
עסטיקן דעם דָאזיקן ֿפצו בַא, הָאבן געשריבן מיט גָארער שטַארקײט

און ער הָאט צעשיקט בריװ צו ַאלע  30 .צװײטן בריװ װעגן ּפורים
שעס צו די הונדערט און זיבן און צװַאנציק מדינות ֿפון ַאַחשֵורֹו, יִידן

ַאז זײ  31, טיקײטֿפריד און װָארהַאֿפון ֿפמיט װערטער , קיניגרַײך
ַאזױ , ון ּפורים אין זײערע צַײטןֿפעסטיקן די דָאזיקע טעג ֿפזָאלן בַא

, עסטיקט אױף זײֿפװי מרדכי דער יִיד און אסּתר המלּכה הָאבן בַא
עסטיקט אױף זיך ַאלײן און אױף זײערע ֿפאון ַאזױ װי זײ הָאבן בַא

און אסּתרס  32. די ָאנזָאגן װעגן די ָּתעֵניתים און זײער קלָאג, קינדער
און עס ; עסטיקט די דָאזיקע ָאנזָאגן װעגן ּפוריםֿפעל הָאט בַאֿפבַא

  . שריבן געװָארן אין ַא בוךֿפַאראיז 

   

  ן ֿפגעלײגט ַא צינז אױֿפ און דער מלך ַאַחשֵורֹוש הָאט ַארױ1
 זַײן ֿפוןאון די מעׂשה  2.  איםֿפוןען און אױף די אינדזל, לַאנד

און די אױסדערצײלונג ֿפון מרדכיס , שטַארקײט און זַײנע גבורות
זײ זַײנען שױן , גרױסקײט װָאס דער מלך הָאט אים געגרײסט

ון ֿפ די מלכים ֿפוןון די צַײטגעשעענישן ֿפֿפַארשריבן אין דעם בוך 
למלך ֿפון -איז געװען דער ֵשניװָארום מרדכי דער יִיד  3. ָמַדי און ָּפַרס
ער . יל ברידערֿפאון בַאליבט בַײ זַײנע , און גרױס בַײ יִידן, ַאַחשֵורֹושן

ריד ֿפַאר זַײן ֿפאון גערעדט צום , הָאט געזוכט גוטס ֿפַאר זַײן פָאלק
  . גַאנצן שטַאם
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