תוּרה נביאים וכּתוּבים
תרגוּם ייִדיש פוּן יהוּאש

אֶ ְס ֵּתר
א

 1אוּן עס איז געװען אין די טעג פוּן אחַשוֵּּרוֹּשן – דאס איז דער
אחַשוֵּּרוֹּש װאס האט געקיניגט פוּן הוֹּדוּ ביז כוּש ,איבער
הוּנדערט אוּן זיבן אוּן צװאנציק מדינוּת –  2אין יענע טעג ,אז דער
זײן מלוּכּה װאס אין
מלך אחַשוֵּּרוֹּש איז געזעסן אױף דעם טראן פוּן ַ
זײן מלוּכּה ,האט ער
שוּשן 3 ,אין דריטן יאר פוּן ַ
ַ
דער הױפטשטאט
זײנע קנעכּט ,דעם
זײנע הארן אוּן ַ
מאלצײט פאר אלע ַ
ַ
געמאכּט אַ
אדללײט אוּן די הארן פוּן די מדינוּת ,װאס
ַ
חַיל פוּן פָּ ַרס אוּן מָּ ַדי ,די
זײן קיניגלעכּן
פאר אים;  4װען ער האט געװיזן די עשירוּת פוּן ַ
זײן גרױסקײט ,פיל טעג,
שטאט ,אוּן די זעלטענע פראכּט פוּן ַ
זײנען דערפילט
הוּנדערט אוּן אכּציק טעג 5 .אוּן אז די דאזיקע טעג ַ
געװארן ,האט דער מלך געמאכּט פאר דעם גאנצן פאלק װאס האט
שוּשן ,פוּן קלענסטן ביזן גרעסטן,
ַ
זיך געפוּנען אין דער הױפטשטאט
מאלצײט פוּן זיבן טעג אין הױף פוּן דעם מלכּס פאלאצגארטן.
ַ
אַ
זײנען געװען באפעסטיקט
לײנען ,אוּן בלאע װאלַ ,
װײסע צ ַײג ,דינע ַ
ַ 6
נלײנען אוּן פוּרפל אױף זילבערנע שטאנגען אוּן
פײ ַ
מיט שנוּרן פוּן ַ
זײלן פוּן מירמלשטײן; מיט גילדערנע אוּן זילבערנע לענבעטלעך אױף
ַ
אַ פלאסטערוּנג פוּן אלאבאסטער אוּן מירמלשטײן ,אוּן פערלמוּטער,
אוּן פלעקמירמל 7 .אוּן געגעבן טרינקען האט מען אין גילדערנע
װײן איז
כלים ,אוּן כלים פוּן כלים פארשײדן ,אוּן מַ לכּוּתדיקער ַ
געװען מיט אַ קיניגלעכּער האנט 8 .אוּן דאס טרינקען איז געװען װי
געהעריק; קײנער האט ניט גענײט; װארוּם אזױ האט דער מלך פעסט
זײן הױז ,צוּ טאן לױט דעם רצוּן פוּן
אנגעזאגט איטלעכּן עלטסטן פוּן ַ
יעטװעדער אײנעם.

אסתר

װײבער אין
מאלצײט פאר די ַ
ַ
 9אױך די מלכה וַּ שתי האט געמאכּט אַ
דעם קיניגלעכּן הױז פוּן מלך אחַשוֵּּרוֹּש 10 .אױפן זיבעטן טאג ,אז
װײן ,האט ער געהײסן
דעם מלכּס הארץ איז געװען פרײלעך פוּן ַ
מהוּמָּ ן ,בזְ תא ,חַרבוֹּנא ,בגתאן ,אוּן אבַ גתא ,ז ֵַּתר ,אוּן כַרכַס ,די זיבן
קאמערדינער װאס האבן באדינט פאר דעם מלך אחַקש ֵּוּ ר ֹוּ ש,
 11ברענגען די מלכה וַּ שתי פאר דעם מלך אין אַ קיניגלעכּער קרױן,
װײזן די פעלקער אוּן די הארן איר שײנקײט ,װארוּם זי איז
כדי צוּ ַ
געװען שײן פוּן אױסזען 12 .האט די מלכה וַּ שתי ניט געװאלט קוּמען
אױף דעם מלכּס אנזאג װאס דוּרך דער האנט פוּן די קאמערדינער,
זײן גרימצארן האט אין
אוּן דער מלך איז זײער אין כעס געװארן ,אוּן ַ
אים געברענט.
צײטן –
 13אוּן דער מלך האט געזאגט צוּ די חַכּמים װאס קענען די ַ
װארוּם אזױ איז געװען דעם מלכּס שטײגער אנטקעגן אלע װאס
זײנען געװען
װײסן אַ געזעץ אוּן אַ דין;  14אוּן די נאנטע צוּ אים ַ
כַרשנאֵּ ,ש ָּתר ,אדמָּ תאַ ,תרשיש ,מֶ ֶרס ,מַ רסנא ,ממוּכָּּן ,זיבן הארן פוּן
זײנען געזעסן
פָּ ַרס אוּן מָּ ַדי װאס האבן געזען דעם מלכּס פנים ,װאס ַ
אױבנאן אין דער מלוּכּה – 15 :װאס דארף מען טאן לױט געזעץ צוּ
דער מלכה וַּ שתי פאר װאס זי האט ניט געטאן דעם אנזאג פוּן מלך
אחַַ שוֵּּרוֹּש דוּרך דער האנט פוּן די קאמערדינער.
 16האט ממוּכָּּן געזאגט פאר דעם מלך אוּן די הארן :ניט אקעגן מלך
אלײן האט פארבראכּן די מלכה וַּ שתי ,נאר אקעגן אלע הארן ,אוּן
אקעגן אלע פעלקער װאס אין אלע מדינוּת פוּן מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש.
 17װארוּם די מעשה מיט דער מלכה װעט ארױסקוּמען צוּ אלע
װײבער ,צוּ מאכּן זײערע מאנען פאראכּט אין זײערע אױגן ,אז מע
ַ
װעט זאגן :דער מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש האט געהײסן ברענגען פאר אים די
הײנטיקן טאג װעלן
מלכה וַּ שתי ,אוּן זי איז ניט געקוּמען 18 .אוּן נאך ַ
די הארינטעס פוּן פָּ ַרס אוּן מָּ ַדי ,װאס האבן געהערט די מעשה מיט
זײן גענוּג
דער מלכה ,דאס זאגן צוּ די הארן פוּן מלך ,אוּן עס װעט ַ
ִבזָּיוּן אוּן ערגערניש 19 .אױב דעם מלך איז װוּילגעפעלן ,זאל
ארױסגײן אַ קיניגלעכּער באפעל פוּן פאר אים ,אוּן עס זאל
פארשריבן װערן אין די געזעצן פוּן פָּ ַרס אוּן מָּ ַדי ,כדי עס זאל ניט
בטל װערן ,אז וַּ שתי זאל מער ניט קוּמען פאר דעם מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש,
אוּן איר מלכהשאפט זאל דער מלך געבן צוּ אן אנדערער װאס איז
בעסער פוּן איר 20 .אוּן אז דעם מלכּס פסק װאס ער װעט מאכּן,
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קיניגרײך ,װי גרױס עס איז ,װעלן
ַ
זײן גאנצן
װעט באקאנט װערן אין ַ
װײבער אָּ פגעבן כבוּד זײערע מאנען ,פוּן גרעסטן ביזן קלענסטן.
אלע ַ
 21איז דאס װארט װוּילגעפעלן אין די אױגן פוּן דעם מלך אוּן די
הארן ,אוּן דער מלך האט געטאן אזױ װי דאס װארט פוּן ממוּכָּּנען22 .
אוּן ער האט געשיקט בריװ צוּ אלע מדינוּת פוּן דעם מלך ,צוּ
זײן
איטלעכּער מדינה לױט איר כתב ,אוּן צוּ איטלעכּן פאלק לױט ַ
זײן הױז ,אוּן
זײן דער הערשער אין ַ
לשוּן ,אז יעטװעדער מאן זאל ַ
זײן פאלק.
רעדן אזױ װי דער לשוּן פוּן ַ

ב

 1נאך די דאזיקע געשעענישן ,אז דער גרימצארן פוּן מלך
אחַַ שוֵּּרוֹּש האט זיך געשטילט ,האט ער געדאכּט אן וַּ שתין ,אוּן
אן װאס זי האט געטאן ,אוּן װאס איז נִ גזר געװארן אױף איר 2 .האבן
משרתים :זאל מען זוּכּן פארן מלך
זײנע ָּ
געזאגט די יוּנגען פוּן מלךַ ,
יוּנגע מײדלעך שײן פוּן אױסזען 3 .אוּן דער מלך זאל אױפזעצן
קיניגרײך ,אוּן זײ זאלן
ַ
זײן
אױפזעער אין אלע מדינוּת פוּן ַ
אײנזאמלען װו נאר אַ יוּנג מײדל פוּן שײנעם אױסזען אין דער
ַ
שוּשן ,אין הױז פוּן די פרױען ,אוּנטער דער האנט פוּן
ַ
הוּפטשטאט
הֵּ גֶא דעם קאמערדינער פוּן מלך ,דעם היטער פוּן די פרױען ,אוּן
מע זאל זײ געבן זײערע זאלבוּנגען 4 .אוּן די מײדל װאס װעט
װוּילגעפעלן אין די אױגן פוּן מלך ,זאל װערן די מלכה אנשטאט
וַּ שתין.
אוּן די זאך איז װוּילגעפעלן אין די אױגן פוּן מלך ,אוּן ער האט אזױ
געטאן.
שוּשן מיטן נאמען מָּ רדכַּי
ַ
 5איז געװען אַ ייִד אין דער הױפטשטאט
מעי ,דעם זוּן פוּן קישן ,אַ מאן פוּן
דער זוּן פוּן יָּאיר ,דעם זוּן פוּן ִש ִ
ירוּש ַליִם מיט די
ָּ
בנימין 6 ,װאס איז פארטריבן געװארן פוּן
זײנען פארטריבן געװארן מיט איכָּּניָּה דעם מלך
פארטריבענע װאס ַ
פוּן יהוּדה ,די װאס נבוּכַּדנֶצַ ר דער מלך פוּן בבל האט פארטריבן.
זײן
סתר ,די טאכּטער פוּן ַ
 7אוּן ער האט דערצױגן הַ ַדסָּ הן ,דאס איז אֶ ֵּ
פעטער ,װארוּם זי האט ניט געהאט קײן פאטער אוּן מוּטער; אוּן
די מײדל איז געװען שײן אױפן געשטאלט ,אוּן שײן אױפן פנים; אוּן
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זײנען געשטארבן ,האט זי מרדכּי
אז איר פאטער אוּן איר מוּטער ַ
צוּגענוּמען צוּ זיך פאר אַ טאכּטער.
זײן באפעל איז
 8אוּן עס איז געװען ,אז דער אנזאג פוּן מלך אוּן ַ
אײנגעזאמלט געװארן
זײנען ַ
באקאנט געװארן ,אוּן אז פיל מײדלעך ַ
שוּשן ,אוּנטער דער האנט פוּן הֵּ גַין ,אזױ איז
ַ
אין דער הױפטשטאט
אױך אסתר צוּגענוּמען געאװרן אין הױז פוּן מלך ,אוּנטער דער האנט
פוּן הֵּ גַין דעם היטער פוּן די פרױען 9 .אוּן די מײדל איז װוּילגעפעלן
זײנע אױגן ,אוּן זי האט נוֹּשא חַן געװען פאר אים ,אוּן ער האט
אין ַ
געאײלט מיט אירע זאלבוּנגען אוּן אירע גאבן ,אוּן די זיבן מײדלעך
ַ
װאס דארפן איר געגעבן װערן פוּן מלכּס הױז; אוּן ער האט זי מיט
אירע מײדלעך אױסגעצײכּנט צוּם גוּטן אין הױז פוּן די פרױען.
 10אסתר האט ניט אױסגעזאגט איר פאלק אוּן איר אָּ פשטאם,
װארוּם אזױ האט איר מרדכּי באפױלן ,אז זי זאל ניט אױסזאגן.
 11אוּן טאג פאר טאג איז מרדכּי ארוּמגעגאנגען פאר דעם הױף פוּן
דעם הױז פוּן די פרױען געװאר צוּ װערן װאס אסתר מאכּט ,אוּן װאס
מיט איר געשעט.
דערגרײכּט די רײ פוּן מײדל נאך מײדל ,צוּ קוּמען
ַ
 12אוּן אז עס האט
צוּם מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש ,נאָּ ך דעם װי זי האט געהאט צװעלף חַדשים,
אײנפיר פאר די פרױען – װארוּם אזױ האבן געמוּזט
לױט דעם ַ
דערפילט װערן די טעג פוּן זײערע זאלבוּנגען :זעקס חַדשים מיט
אײל פוּן מירע ,אוּן זעקס חַדשים מיט בשמים אוּן מיט זאלבן פוּן
פרױען –  13אוּן אז די מײדל איז דענצמאל געגאנגען צוּם מלך,
פלעגט אלץ װאס זי פלעגט פארלאנגען איר געגעבן װערן ,מיטצוּגײן
מיט איר פוּן דעם הױז פוּן ֿפרױען אין הױז פוּן מלך 14 .אין אװנט איז
זי געגאנגען ,אוּן אין דער ֿפרי האט זי זיך אוּמגעקערט אין צװײטן
הױז פוּן די ֿפרױען ,אוּנטער דער האנט פוּן ַשעַ שגז דעם מלכּס
קעפסװײבער .זי ֿפלעגט מער ניט
ַ
קאמערדינער ,דעם היטער פוּן די
סײדן דער מלך האט זי באגערט ,אוּן זי איז גערוּ ֿפן
קוּמען צוּם מלךַ ,
געװארן מיטן נאמען.
 15אוּן אז עס האט דערגרײכּט די רײ פוּן אסתר דער טאכּטער פוּן
אביחַַיִל ,מרדכּיס פעטער ,װאס ער האט גענוּמען צוּ זיך פאר אַ
טאכּטער ,צוּ קוּמען צוּם מלך ,האט זי ניט פארלאנגט קײן זאך ,אחַוּץ
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װאס הֵּ גַי דעם מלכּס קאמערדינער ,דער היטער פוּן די פרױעןֿ ,פלעגט
זאגן .אוּן אסתר האט נוֹּשא חַן געװען אין די אױגן פוּן אלע װאס
האבן זי געזען.
זײן
 16אוּן אסתר איז גענוּמען געװארן צוּם מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש אין ַ
קיניגלעכּן הױז ,אין צענטן חַוֹּדש ,דאס איז דער חַוֹּדש טֵּ בֵּ ת ,אין
זײן מלוּכּה 17 .אוּן דער מלך האט ליב געקריגן
זיבעטן יאר פוּן ַ
בײ אים חַן אוּן
װײבער ,אוּן זי האט געקריגן ַ
אסתרן מער פוּן אלע ַ
לײטזעליקײט מער פוּן אלע יוּנגפרױען ,אוּן ער האט אנגעטאן אַ
ַ
מַ לכּוּת-קרױן אױף איר קאָּ פ ,אוּן האט זי געמאכּט פאר אַ מלכה
מאלצײט
ַ
אנשטאט וַּ שתין 18 .אוּן דער מלך האט געמאכּט אַ גרױסן
מאלצײט פוּן אסתרס װעגן.
ַ
זײנע קנעכּט ,אַ
זײנע הארן אוּן ַ
פאר אלע ַ
אוּן ער האט געמאכּט די מדינוּת אַ ה ָּנחַה ,אוּן געגעבן מתנוּת מיט אַ
קיניגלעכּער האנט.
אײנגעזאמלט געװארן ,אוּן
זײנען אַ צװײט מאל ַ
 19אוּן אז יוּנג ֿפרױען ַ
מרדכּי איז געזעסן אין טױער פוּן מלך –  20אסתר האט נאך ניט
געהאט אױסגעזאגט איר אָּ פשטאם אוּן איר ֿפאלק ,אזױ װי מרדכּי
האט איר באַ ֿפױלן; װארוּם אסתר האט געטאן װאס מרדכּי האט איר
בײ אים –
אנגעזאגט ,אזױ װי בעת זי איז געװען אין דערציוּנג ַ
 21אין יענע טעג ,װען מרדכּי איז געזעסן אין טױער פוּן מלך ,האט
בגתן אוּן ֶת ֶרש ,צװײ קאמערדינער פוּן מלך ,פוּן די
ָּ
געצערנט
שװעלהיטער ,אוּן זײ האבן געװאלט אױסשטרעקן אַ האנט אױ ֿפן
מלך אַ חַַ שוֵּּרוֹּש 22 .איז די זאך דערװוסט געװארן צוּ מרדכּין ,אוּן ער
האט דערצײלט אסתר המלכהן ,אוּן אסתר האט געזאגט דעם מלך
אין נאמען פוּן מרדכּין 23 .אוּן די זאך איז נאכּגעזוּכּט געװארן ,אוּן
זײנען בײדע אױ ֿפגעהאנגען געװארן
איז אױסגע ֿפוּנען געװארן ,אוּן זײ ַ
אױף אַ בױם; אוּן עס איז פארשריבן געװארן אין בוּך פוּן די
צײטגעשעענישן ֿפאר דעם מלך.
ַ

ג

 1נאך די דאזיקע געשעענישן האט דער מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש געגרײסט
מדתאן ,דעם אגָּגי ,אוּן ער האט אים דערהױבן
הָּ מָּ ן דעם זוּן פוּן הַ ָּ
בײ אים 2 .אוּן אלע
זײן שטוּל איבער אלע הארן װאס ַ
אוּן געשטעלט ַ
קנעכּט פוּן מלך װאס אין מלכּס טױער האבן זיך געקניט אוּן געבוּקט

אסתר

צוּ הָּ מָּ נען ,װארוּם אזױ האט דער מלך באַ ֿפױלן װעגן אים; נאר
מרדכּי ֿפלעגט זיך ניט קניען אוּן ניט בוּקן 3 .האבן די קנעכּט פוּן מלך
װאס אין מלכּס טױער געזאגט צוּ מרדכּין :פאר װאס טרעטסטוּ
איבער דעם באַ ֿפעל פוּן מלך?  4אוּן עס איז געװען ,אז זײ האבן דאס
צוּ אים געזאגט טאג פאר טאג ,אוּן ער האט ניט צוּגעהערט צוּ זײ,
אזױ האבן זײ דערצײלט הָּ מָּ נען ,כדי צוּ זען אױב מרדכּיס װערטער
װעלן באשטײן; װארוּם ער האט זײ געזאגט אז ער איז אַ י ִי ד.
 5אוּן װי הָּ מָּ ן האט געזען אז מרדכּי קניט זיך ניט אוּן בוּקט זיך ניט
צוּ אים ,אזױ איז הָּ מָּ ן געװארן פוּל מיט גרימצארן 6 .אוּן ער האט
זײנע אױגן אױסצוּשטרעקן אַ האנט אױף מרדכּין אלײן;
פאראכּט אין ַ
װארוּם מע האט אים געזאגט דאס פאלק פוּן מרדכּין; נאר הָּ מָּ ן האט
קיניגרײך פוּן
ַ
געזוּכּט צוּ פארטיליקן אלע י ִידן װאס אין גאנצן
אחַַ שוֵּּרוֹּשן ,דאס פאלק פוּן מרדכּין.
 7אין ערשטן חַוֹּדש ,דאס איז חַוֹּדש ניסן ,אין צװעל ֿפטן יאר פוּן מלך
אחַַ שוֵּּרוֹּש ,האט מען געװאר ֿפן אַ פוּר ,דאס איז אַ גוֹּרל ,פאר הָּ מָּ נען,
פוּן טאג אױף טאג ,אוּן פוּן חַוֹּדש אױף חַוֹּדש ,ביז צוּם צװעלפטן
חַוֹּדש ,דאס איז חַוֹּדש אדֶ ר.
 8אוּן הָּ מָּ ן האט געזאגט צוּם מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש :פאראן אײן ֿפאלק,
דײן
צעזייט אוּן צעשפרײט צװישן די ֿפעלקער אין אלע מדינוּת פוּן ַ
בײ איטלעכּן ֿפאלק,
זײנען אנדערש װי ַ
קיניגרײך ,אוּן זײערע געזעצן ַ
ַ
אוּן די געזעצן פוּן מלך טוּען זײ ניט ,אוּן דעם מלך לױנט זיך ניט זײ
בלײבן 9 .אױב דעם מלך איז װוּילגעפעלן ,זאל געשריבן
ַ
צוּ לאזן
װערן זײ אוּמצוּברענגען ,אוּן איך װעל אָּ פװעגן צען טױזנט צענטנער
ארײנצוּברענגען
ַ
זילבער אױף די הענט פוּן די װירטשאַ ֿפטער ,אױף
זײן
אין די שאצקאמערן פוּן מלך 10 .האט דער מלך אראָּ פגענוּמען ַ
זײן האנט ,אוּן האט אים געגעבן צוּ הָּ מָּ ן דעם זוּן פוּן
זיגלרינג פוּן ַ
מדתאן ,דעם אגָּגי ,דעם צוֹּרר-הַ יהוּדים 11 .אוּן דער מלך האט
הַ ָּ
געזאגט צוּ הָּ מָּ נען :דאס געלט װערט דיר געשאנקען ,אוּן אױך דאס
דײנע אױגן.
ֿפאלק ,צוּ טאן מיט אים װי עס איז גוּט אין ַ
זײנען גערוּ ֿפן געװארן אין ערשטן חַוֹּדש,
שרײבער פוּן מלך ַ
ַ
 12אוּן ד
דרײצנטן טאג אין דעם ,אוּן עס איז געשריבן געװארן אזױ װי
ַ
אין
אלץ װאס הָּ מָּ ן האט באַ ֿפױלן ,צוּ די סאטראַ פן פוּן מלך ,אוּן צוּ די
ֿפירשטן װאס איבער איטלעכּער מדינה ,אוּן צוּ די הארן פוּן איטלעכּן
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ֿפאלק; איטלעכּער מדינה לױט איר כתב ,אוּן איטלעכּן פאלק לױט
זײן לשוּן ,געשריבן אין נאמען פוּן מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש ,אוּן געחַסמעט
ַ
מיטן זיגלרינג פוּן מלך.
זײנען צעשיקט געװארן דוּרך דער האנט פוּן לױפערס צוּ
 13אוּן בריװ ַ
אלע מדינוּת פוּן מלך ,צוּ פארטיליקן ,צוּ הרגען ,אוּן אוּמצוּברענגען
װײבער ,אין אײן
אלע ייִדן ,פוּן יוּנג ביז אלט ,קלײנע קינדער אוּן ַ
דרײצנטן טאג פוּן צװעלט ֿפטן חַוֹּדש ,דאס איז חַוֹּדש אדֶ ר,
ַ
טאג ,אוּן
אוּן צוּ צערױבן זײער פארמעג 14 .דער נוּסחַ פוּן דעם געשרי ֿפטס
זאל ארױסגעגעבן װערן פאר אַ באַ ֿפעל אין איטלעכּער מדינה,
זײן אנגעברײט פאר
באקאנט געמאכּט צוּ אלע ֿפעלקער ,אז זײ זאלן ַ
דעם דאזיקן טאג.
געאײלט מיט דעם מלכּס אנזאג ,אוּן
ַ
זײנען די לױ ֿפערס ארױס אין
ַ 15
שוּשן.
ַ
דאס געזעץ איז ארױסגעגעבן געװארן אין דער הױפטשטאט
אוּן דער מלך אוּן הָּ מָּ ן האבן זיך געזעצט טרינקען ,אוּן די שטאט
שוּשן איז געװען צעטוּמלט.
ַ

ד

 1אוּן װי מרדכּי האט זיך דערװוסט אלץ װאס איז געשען ,אזױ
זײנע קלײדער ,אוּן ער האט אנגעטאן זאק
האט מרדכּי צעריסן ַ
מיט אש אוּן ער איז ארױסגעגאנגען אין מיטן שטאט ,אוּן האט
געשריען אַ גרױס אוּן ביטער געשרײ 2 .אוּן ער איז געקוּמען ביז צוּם
ארײנגײן אין מלכּס
ַ
מלכּס טױער; װארוּם מע האט ניט געטארט
טױער אין זאק.

זײן
 3אוּן אין איטלעכּער מדינה ,װו נאר דער אנזאג פוּן מלך אוּן ַ
בײ ייִדן ,אוּן
באַ ֿפעל איז אנגעקוּמען ,איז געװען אַ גרױס טרױער ַ
אַ ָּתענית ,אוּן געװײן אוּן קלאג; זאק אוּן אש האבן ֿפיל זיך
אוּנטערגעבעט.
זײנען געקוּמען אסתרס מײדלעך אוּן אירע קאמערדינער ,אוּן האבן
ַ 4
איר דאס דערצײלט ,אוּן די מלכה איז אױ ֿפגעציטערט געװארן ,אוּן זי
זײן זאק פוּן
האט געשיקט קלײדער אנצוּטאן מרדכּין ,אוּן אױסצוּטאן ַ
אים ,אבער ער האט ניט אנגענוּמען 5 .האט אסתר גערוּ ֿפן הַ ָּתכּן,
אײנעם פוּן דעם מלכּס קאמערדינער װאס ער האט געשטעלט פאר
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איר ,אוּן זי האט אים באפױלן צוּ מרדכּין ,געװאר צוּ װערן װאס דאס
איז ,אוּן פאר װאס דאס איז.
 6איז הַ ָּתך ארױסגעגאנגען צוּ מרדכּין אױפן ברײטן פלאץ פוּן שטאט
װאס פארן מלכּס טױער 7 ,אוּן מרדכּי האט אים דערצײלט אלץ װאס
אים איז געשען ,אוּן דעם באטרעף פוּן דעם זילבער װאס הָּ מָּ ן האט
צוּגעזאגט אָּ פצוװעגן אין די שאצקאמערן פוּן מלך פאר די ייִדן ,כדי
זײ אוּמצוּברענגען 8 .אױך דעם נוּסחַ פוּן דעם געשריבענעם באפעל
שוּשן זײ צוּ פארטיליקן ,האט ער
ַ
װאס איז ארױסגעגעבן געװארן אין
װײזן אסתרן ,אוּן איר דערצײלן ,אוּן איר אנזאגן צוּ
אים געגעבן ,צוּ ַ
בײ אים פאר איר
שתדלען ַ
בײ אים ,אוּן זיך ַ
גײן צוּם מלך ,צוּ בעטן ַ
פאלק.
 9איז הַ ָּתך געקוּמען ,אוּן האט דערצײלט אסתרן די װערטער פוּן
מרדכּין 10 .אוּן אסתר האט גערעדט צוּ הַ ָּתכּן אוּן האט אים באפױלן
צוּ מרדכּין 11 :אלע קנעכּט פוּן מלך אוּן דאס פאלק פוּן מלכּס
ארײן צוּם
ַ
מדינוּת ,װײסן אז איטלעכּער מאן אדער פרױ װאס גײט
מלך אין אינעװײניקסטן הױף ,װען ער װערט ניט גערוּפן ,איז פאר
סײדן דער װאס דער מלך שטרעקט
אים בלױז אײן געזעץ ,טײטןַ ,
בלײבט לעבן; אוּן איך
ַ
אױס צוּ אים דעם גילדערנעם צעפטער ,ער
דרײסיק טעג.
בין ניט גערוּפן געװארן צוּ קוּמען פארן מלך שױן ַ
 12האט מען דערצײלט מרדכּין די װערטער פוּן אסתרן.
בײ
 13אוּן מרדכּי האט געהײסן ענטפערן אסתרן :זאלסט ניט מײנען ַ
זיך ,אז דוּ פוּן אלע ייִדן װעסט אנטרוּנען װערן אין מלכּס הױז.
צײט ,װעט אַ
שװײגן אין דער ַ
ַ
שװײגן װעסטוּ
ַ
 14װארוּם אױב
דערלײכּטערוּנג אוּן אַ רעטוּנג אױפשטײן פאר ייִדן פוּן אן אנדער
ַ
דײן פאטערס הױז װעלן אוּנטערגײן .אוּן װער װײס
ארט ,אוּן דוּ אוּן ַ
צײט װי די?
אױב דוּ האסט ניט דערגרײכּט די מלוּכּה פאר אזאַ ַ
אײן אלע ייִדן
 15האט אסתר געהײסן ענטפערן מרדכּין 16 :גײ זאמל ַ
שוּשן ,אוּן פאסט פאר מיר ,אוּן איר זאלט ניט
ַ
װאס געפינען זיך אין
מײנע
דרײ טעג ,נאכּט אוּן טאג; אױך איך אוּן ַ
ַ
עסן אוּן ניט טרינקען
מײדלעך װעלן אזױ פאסטן .אוּן אזױ װעל איך גײן צוּם מלך ,װאס איז
ניט לױט געזעץ; אוּן אז איך װעל אוּנטערגײן ,װעל איך אוּנטערגײן.

אסתר

 17איז מרדכּי אװעק ,אוּן האט געטאן אזױ װי אלץ װאס אסתר האט
אים באפױלן.

ה

 1אוּן עס איז געװען אױפן דריטן טאג ,האט אסתר זיך
אנגעטאן מַ לכּוּתדיק ,אוּן האט זיך געשטעלט אין
אינעװײניקסטן הױף פוּן מלכּס הױז אקעגן מלכּס הױז; אוּן דער מלך
זײן קיניגלעכּן טראן אין קיניגלעכּן הױז ,אקעגן דעם
איז געזעסן אױף ַ
אײנגאנג פוּן הױז 2 .איז װי דער מלך האט דערזען אסתר המלכה
ַ
זײנע אױגן ,אוּן
שטײענדיק אין הױף ,האט זי נוֹּשא חַן געװען אין ַ
דער מלך האט אױסגעשטרעקט צוּ אסתרן דעם גילדערנעם צעפטער
זײן האנט ,אוּן אסתר האט גענענט ,אוּן האט אנגערירט
װאס אין ַ
דעם שפיץ צעפטער 3 .האט דער מלך צוּ איר געזאגט :װאס איז דיר,
דײן בקשה? אפילוּ ביז אַ האלבער
אסתר המלכה? אוּן װאס איז ַ
מלוּכּה זאל דיר געגעבן װערן 4 .האט אסתר געזאגט :אױב דעם מלך
הײנט צוּ דעם
איז װוּילגעפעלן ,זאל דער מלך אוּן הָּ מָּ ן קוּמען ַ
מאלצײט װאס איך האב פאר אים געמאכּט 5 .האט דער מלך
ַ
אײלט אהער הָּ מָּ נען ,צוּ טאן דאס װארט פוּן אסתרן.
געזאגטַ :

מאלצײט װאס אסתר
ַ
זײנען געקוּמען צוּ דעם
אוּן דער מלך אוּן הָּ מָּ ן ַ
האט געמאכּט 6 .אוּן דער מלך האט געזאגט צוּ אסתרן אױף דעם
דײן פארלאנג ,װעט דיר געגעבן װערן ,אוּן
נמאלצײט :װאס נאר ַ
ַ
װײ
ַ
דײן בקשה ,אפילוּ ביז אַ האלבער מלוּכּה װעט געטאן
װאס נאר ַ
מײן פארלאנג
װערן 7 .האט אסתר געענטפערט אוּן האט געזאגטַ :
לײטזעליקײט אין די
מײן בקשה –  8אױב איך האב געפוּנען ַ
אוּן ַ
מײן
אױגן פוּן מלך ,אוּן אױב דעם מלך איז װוּילגעפעלן צוּ געבן ַ
מײן בקשה – זאל דער מלך אוּן הָּ מָּ ן קוּמען צוּ
פארלאנג אוּן צוּ טאן ַ
מאלצײט װאס איך װעל זײ מאכּן; אוּן מארגן װעל איך טאן אזױ
ַ
דעם
װי דאס װארט פוּן מלך.
 9אוּן הָּ מָּ ן איז ארױסגעגאנגען אין יענעם טאג פרײלעך אוּן מיט אן
אױפגעראמטן הארצן .אבער װי הָּ מָּ ן האט געזען מרדכּין אין טױער
פוּן מלך ,אז ניט ער האט זיך אױפגעשטעלט אוּן ניט ער האט זיך
גערירט פאר אים ,אזױ איז הָּ מָּ ן פוּל געװארן מיט גרימצארן אױף
אײנגעהאלטן ,אוּן ער איז אװעק אין
מרדכּין 10 .אבער הָּ מָּ ן האט זיך ַ

אסתר

זײן
פרײנט ,אוּן ַ
ַ
זײנע גוּטע
זײן הױז אוּן האט געשיקט אוּן געבראכּט ַ
ַ
זײן גרױס
װײב ז ֶֶרש 11 .אוּן הָּ מָּ ן האט אױסדערצײלט פאר זײ ַ
ַ
זײנע פיל קינדער ,אוּן אלצדינג װי אזױ דער מלך האט
עשירוּת ,אוּן ַ
אים געגרײסט ,אוּן װי אזױ ער האט אים דערהױבן איבער די הארן
אוּן די קנעכּט פוּן מלך 12 .אוּן הָּ מָּ ן האט געזאגט :אױך האט אסתר
מאלצײט װאס
ַ
המלכה ניט געלאזט קוּמען קײנעם מיטן מלך צוּ דעם
זי האט געמאכּט נאר בלױז מיך ,אוּן אױך אױף מארגן בין איך
פארבעטן צוּ איר מיטן מלך 13 .אבער דאס אלץ איז מיר נישט
װערט ,איטלעכּס מאל װאס איך זע מרדכּי דעם ייִדן זיצן אין טױער
זײנע גוּטע
װײב ז ֶֶרש ,אוּן אלע ַ
זײן ַ
פוּן מלך 14 .האט צוּ אים געזאגט ַ
אײלן הױך ,אוּן אין דער פרי
פרײנט :זאל מען מאכּן אַ תלִ יֶה ֿפוּפציק ַ
ַ
זאג דעם מלך ,מע זאל אױפהענגען אױף איר מרדכּין; אוּן גײ אַ
מאלצײט .איז די זאך װוּילגעפעלן
ַ
פרײלעכּער מיט דעם מלך צוּם
פאר הָּ מָּ נען ,אוּן ער האט געמאכּט די תלִ יֶה.

וּ

 1אין יענער נאכּט האט זיך אָּ פגעטאן דער שלאף פוּן מלך ,אוּן ער
צײט
ַ
האט געהײסן ברענגען דעם ס ֿפר-הזכּרוֹּנוּת פוּן די
זײנען ֿפארגעלײענט געװארן פארן מלך.
געשעענישן ,אוּן זײ ַ
 2איז גע ֿפוּנען געװארן פארשריבן אז מרדכּי האט אױסגעזאגט אױף
בגתנאָּ אוּן ֶת ֶרש ,די צװײ קאמערדינער פוּן מלך ,פוּן די שװעלהיטער,
ָּ
װאס האבן געזוּכּט אױסצוּשטרעקן אַ האנט אױ ֿפן מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש.
 3האט דער מלך געזאגט :װאס פאר אַ כבוּד אוּן גדוּלה איז געטאן
זײנע
געװארן מרדכּין דערפאר? האבן געזאגט די יוּנגען פוּן מלךַ ,
משרתים :קײן זאך איז מיט אים ניט געטאן געװארן 4 .האט
ָּ
דער מלך געזאגט :װער איז אין הױף? ערשט הָּ מָּ ן קוּמט אין
אױסװײניקסטן הױף פוּן דעם מלכּס הױז ,צוּ זאגן דעם מלך ,מע זאל
אױ ֿפהענגען מרדכּין אױף דער תלִ יֶה װאס ער האט צוּגעגרײט פאר
אים 5 .האבן די יוּנגען פוּן מלך צוּ אים געזאגט :אן שטײט הָּ מָּ ן אין
ארײנקוּמען 6 .איז הָּ מָּ ן
ַ
הױף .האט דער מלך געזאגט :זאל ער
ארײנגעקוּמען ,אוּן דער מלך האט צוּ אים געזאגט :װאס דארף מען
ַ
טאן מיט אַ מאן װאס דער מלך װיל אים אנטאן כבוּד? האט הָּ מָּ ן
בײ זיך אין הארצן :װעמען װעט דער מלך װעלן אנטאן
געקלערט ַ
כבוּד אחַוּץ מיר?  7אוּן הָּ מָּ ן האט געזאגט צוּם מלך :אַ מאן װאס דער
מלך װיל אים אנטאן כבוּד –  8זאל מען ברענגען אַ מַ לכּוּתדיק קלײד
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װאס דער מלך האט זיך דערין אנגעקלײדט ,אוּן אַ פערד װאס דער
מלך איז אױף אים געריטן ,אוּן װאס אַ מַ לכּוּתדיקע קרױן איז
זײן קאָּ פ 9 .אוּן מע זאל געבן דאס קלײד אוּן
אנגעטאן געװארן אױף ַ
דעם ֿפערד אױף דער האנט פוּן אײנעם ֿפוּן די הארן פוּן מלך ,די
אדלײט ,אוּן מע זאל אנקלײדן דעם מאן װאס דער מלך װיל אים
ַ
רײטן אױ ֿפן ֿפערד דוּרך דער
אנטאן כ ֿבוּד ,אוּן מע זאל אים מאכּן ַ
ברײטער גאס פוּן שטאט ,אוּן אױסרוּ ֿפן פאר אים :אזױ װערט געטאן
צוּ דעם מאן װאס דער מלך װיל אים אנטאן כבוּד 10 .האט דער מלך
אײל אוּן נעם דאס קלײד אוּן דעם פערד ,אזױ װי
געזאגט צוּ הָּ מָּ נעןַ :
דוּ האסט גערעדט ,אוּן טוּ אזױ צוּ מרדכּי דעם ייִדן װאס זיצט אין
מלכּס טױער; זאלסט ניט לאזן אָּ פפאַ ַלן אַ װארט פוּן אלץ װאס דוּ
האסט גערעדט.
 11האט הָּ מָּ ן גענוּמען דאס קלײד אוּן דעם ֿפערד ,אוּן ער האט
רײטן דוּרך דער
אנגעקלײדט מרדכּין ,אוּן האט אים געמאכּט ַ
ברײטער גאס פוּן שטאט ,אוּן האט פאר אים אױסגערוּפן :אזױ װערט
געטאן צוּ דעם מאן װאס דער מלך װיל אים אנטאן כ ֿבוּד.
 12אוּן מרדכּי האט זיך אוּמגעקערט צוּם טױער פוּן מלך .אבער הָּ מָּ ן
איז אװעק אין האסט אהײם ,טרױעריק אוּן מיט אַ פארדעקטן קאָּ פ.
רײנט
זײנע גוּטע ֿפ ַ
װײב ז ֶֶרש אוּן אלע ַ
זײן ַ
 13אוּן הָּ מָּ ן האט דערצײלט ַ
װײב
זײן ַ
לײט אוּן ַ
זײנע קלוּגע ַ
אלץ װאס אים האט געטראָּ ֿפן .האבן ַ
ז ֶֶרש געזאגט צוּ אים :אױב פוּן ייִדישן אָּ פשטאם איז דער מרדכּי װאס
דוּ האסט אנגעהױבן ֿפאלן פאר אים ,װעסטוּ ניט אױס ֿפירן אקעגן
אים ,נאר ֿפאלן װעסטוּ ֿפאלן פאר אים.
זײנען אנגעקוּמען דעם מלכּס
 14װי זײ רעדן נאך מיט אים ,אזױ ַ
מאלצײט
ַ
געאײלט צוּ ברענגען הָּ מָּ נען צוּ דעם
ַ
קאמערדינער ,אוּן
װאס אסתר האט געמאכּט.

ז

בײ אסתר
זײנען געקוּמען צוּ טרינקען ַ
 1אוּן דער מלך אוּן הָּ מָּ ן ַ
המלכה 2 .אוּן דער מלך האט געזאגט צוּ אסתרן אױך אױ ֿפן
דײן פארלאנג ,אסתר
נמאלצײט :װאס נאר ַ
ַ
װײ
בײם ַ
צװײטן טאגַ ,

אסתר

דײן בקשה ,אַ ֿפילוּ ביז
המלכה ,װעט דיר געגעבן װערן ,אוּן װאס נאר ַ
אַ האלבער מלוּכּה װעט געטאן װערן.
 3האט אסתר המלכה געענט ֿפערט אוּן האט געזאגט :אױב איך האב
דײנע אױגן ,מלך ,אוּן אױב דעם מלך איז
לײטזעליקײט אין ַ
גע ֿפוּנען ַ
מײן געבעט,
מײן לעבן געשאנקן װערן אױף ַ
װוּילגע ֿפעלן ,זאל מיר ַ
זײנען פארקױפט
מײן בקשה 4 .װארוּם מיר ַ
מײן ֿפאלק אױף ַ
אוּן ַ
מײן ֿפאלק ,צוּם פארטיליקן ,צוּם הרגען ,אוּן
געװארן ,איך אוּן ַ
אוּמצוּברענגען; אוּן װען מיר װאלטן פארקױפט געװארן פאר קנעכּט
אוּן פאר דינסטן װאלט איך געשװיגן ,אבער דער ֿפ ַײנט איז ניט װערט
דעם מלך שאדן 5 .האט זיך אָּ פגערוּ ֿפן דער מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש ,אוּן האט
זײן
געזאגט צוּ אסתר המלכה :װער איז דער ,אוּן װו איז דער ,װאס ַ
הארץ האט אים דערװעגט אזױ װאס צוּ טאן?  6האט אסתר
געזאגט :אַ מאן אַ צוֹּרר אוּן אַ ֿפ ַײנט ,דער דאזיקער בײזער הָּ מָּ ן .אוּן
הָּ מָּ ן האט זיך דערשראקן פאר דעם מלך אוּן דער מלכה.
זײן גרימצארן פוּן דעם
 7אוּן דער מלך איז אױפגעשטאנען אין ַ
ארײן אין דעם פאלאצגארטן; אוּן הָּ מָּ ן האט
ַ
נמאלצײט ,אוּן איז
ַ
װײ
ַ
בײ אסתר המלכה ,װארוּם
זײן לעבן ַ
זיך אָּ פגעשטעלט צוּ בעטן אוּם ַ
ער האט געזען אז בײז איז באשלאסן אױף אים פוּן מלך 8 .אוּן װי
דער מלך האט זיך אוּמגעקערט פוּן דעם פאלאצגארטן אין הױז פוּן
נמאלצײט ,ערשט הָּ מָּ ן ליגט אנידערגע ֿפאלן אױף דעם
ַ
װײ
דעם ַ
לענבעטל װאס אסתר איז דערױף .האט דער מלך געזאגט :נאך
בײ מיר אין הױז? װי דאס װארט איז ארױס פוּן
באצװינגען די מלכה ַ
מלכּס מױל ,אזױ האט מען צוּגעדעקט הָּ מָּ נס פנים.
 9האט געזאגט כַּרב ֹוּנָּה ,אײנער פוּן די קאמערדינער פארן מלך :אן
אײלן הױך װאס הָּ מָּ ן
שטײט אױך לעבן הָּ מָּ נס הױז די תלִ יֶה פוּפציק ַ
האט געמאכּט פאר מרדכּין ,דעם װאס האט גערעדט צוּם גוּטן פוּן
מלך .האט דער מלך געזאגט :הענגט אים אױף דערױף 10 .האט מען
אױ ֿפגעהאנגען הָּ מָּ נען אױף דער תלִ יֶה װאס ער האט צוּגעגרײט פאר
מרדכּין ,אוּן דער גרימצארן פוּן מלך האט זיך געשטילט.

חַ

 1אין יענעם טאג האט דער מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש אװעקגעגעבן צוּ
אסתר המלכה דאס הױז פוּן הָּ מָּ ן דעם צוֹּרר-היהוּדים .אוּן

אסתר

מרדכּי איז געקוּמען פארן מלך ,װארוּם אסתר האט אים דערצײלט,
זײן זיגלרינג
װאס ער איז אירער 2 .אוּן דער מלך האט אראָּ פגענוּמען ַ
װאס ער האט אװעקגענוּמען פוּן הָּ מָּ נען ,אוּן האט אים געגעבן
מרדכּין; אוּן אסתר האט אױפגעזעצט מרדכּין איבער הָּ מָּ נס הױז.
 3אוּן אסתר האט װידער גערעדט פארן מלך ,אוּן זי איז געפאלן פאר
בײ אים ,אָּ פצוּטאן דאס
זײנע פיס ,אוּן האט געװײנט אוּן געבעטן ַ
ַ
זײן טראכּטוּנג װאס ער האט געטראכּט
בײז פוּן הָּ מָּ ן דעם אגָּגי ,אוּן ַ
אקעגן די ייִדן 4 .האט דער מלך אױסגעשטרעקט צוּ אסתרן דעם
גילדערנעם צעפטער ,אוּן אסתר האט זיך אױפגעהױבן אוּן האט זיך
געשטעלט פארן מלך 5 .אוּן זי האט געזאגט :אױב דעם מלך איז
לײטזעליקײט פאר אים ,אוּן
װוּילגע ֿפעלן ,אוּן אױב איך האב גע ֿפוּנען ַ
זײנע אױגן,
די זאך איז רעכּט פארן מלך ,אוּן איך בין װוּילגעפעלן אין ַ
זאל געשריבן װערן אָּ פצוּרוּ ֿפן די בריװ ,די טראכּטוּנג פוּן הָּ מָּ ן דעם
מדתאן ,דעם אגָּגי ,װאס ער האט געשריבן אוּמצוּברענגען די
זוּן פוּן הַ ָּ
ייִדן אין אלע מדינוּת פוּן מלך 6 .װארוּם װי װעל איך קענען צוּזען
מײן ֿפאלק? אוּן װי װעל איך קענען
דאס בײז װאס װעט טרע ֿפן ַ
מײן אָּ פשטאם?
צוּזען דעם אוּנטערגאנג פוּן ַ
 7האט דער מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש געזאגט צוּ אסתר המלכה אוּן צוּ מרדכּי
דעם ייִדן :זעט ,הָּ מָּ נס הױז האב איך אװעקגעגעבן צוּ אסתרן ,אוּן
אים האט מען אױ ֿפגעהאנגען אױף דער תלִ יֶה ,פאר װאס ער האט
שרײבט װעגן די
ַ
אױסגעשטרעקט אַ האנט אױף די ייִדן 8 .אוּן איר,
אײערע אױגן ,אין נאמען פוּן מלך ,אוּן
ייִדן ,אזױ װי עס איז גוּט אין ַ
חַתמעט אוּנטער מיט דעם זיגלרינג פוּן מלך ,װארוּם אַ געשרי ֿפטס
װאס איז געשריבן אין נאמען פוּן מלך ,אוּן געחַתמעט מיטן זיגלרינג
פוּן מלך ,איז ניט אָּ פצוּרוּ ֿפן.
צײט ,אין
שרײבער פוּן מלך אין יענער ַ
ַ
זײנען גערוּ ֿפן געװארן די
ַ 9
דרײ אוּן צװאנציקסטן טאג אין
ַ
דריטן חַוֹּדש ,דאס איז חַוֹּדש סיוּן,
אים; אוּן עס איז געשריבן געװארן אזױ װי אלץ װאס מרדכּי האט
באַ ֿפױלן ,צוּ די ייִדן ,אוּן צוּ די סאטראַ פן ,אוּן די ֿפירשטן ,אוּן די
הארן פוּן די מדינוּת װאס פוּן הוֹּדוּ ביז כוּש ,הוּנדערט אוּן זיבן אוּן
צװאנציק מדינוּת; איטלעכּער מדינה לױט איר כתב ,אוּן איטלעכּן
זײן לשוּן ,אוּן צוּ די ייִדן לױט זײער כתב אוּן לױט זײער
פאלק לױט ַ
לשוּן 10 .אוּן מע האט געשריבן אין נאמען פוּן מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש ,אוּן

אסתר

געחַתמעט מיטן זיגלרינג פוּן מלך ,אוּן צעשיקט בריװ דוּרך דער
רײטער אױף יאגפערד פוּן די
האנט פוּן די לױפערס אױף פערדַ ,
קיניגלעכּע סטאדעס 11 ,אז דער מלך האט דערלױבט די ייִדן װאס
אײנצוּזאמלען ,אוּן זיך צוּ שטעלן פאר
אין איטלעכּער שטאט ,זיך ַ
זײער לעבן ,צוּ פארטיליקן ,צוּ הרגען ,אוּן אוּמצוּברענגען יעטװעדער
חַיל פוּן דעם פאלק אוּן דער מדינה װאס װעלן באַ ֿפאלן זײ מיט די
װײבער ,אוּן צוּ צערױבן זײער פארמעג,
קלײנע קינדער אוּן די ַ
דרײצנטן
ַ
 12אין אײן טאג אין אלע מדינוּת פוּן מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש ,אין
טאג פוּן צװעל ֿפטן חַוֹּדש ,דאס איז חַוֹּדש אדֶ ר 13 .דער נוּסחַ פוּן
דעם געשרי ֿפטס זאל ארױסגעגעבן װערן פאר אַ באַ ֿפעל אין
איטלעכּער מדינה ,באקאנט געמאכּט פאר אלע ֿפעלקער ,אוּן די ייִדן
זײן אן
זײן אנגעברײט פאר דעם דאזיקן טאג זיך נוֹּקם צוּ ַ
זאלן ַ
זײערע ֿפ ַײנט.
רײטערס אױף יאג ֿפערד ,ארױס אין האסט
זײנען די לױ ֿפערס ,די ַ
ַ 14
געאײל אױף דעם אנזאג פוּן מלך ,אוּן דער באַ ֿפעל איז
ַ
אוּן
שוּשן 15 .אוּן מרדכּי איז
ַ
ארױסגעגעבן געװארן אין דער הױפטשטאט
ארױסגעגאנגען פוּן פארן מלך אין בגדֵּ י-מַ לכּוּת פוּן בלאען אוּן װ ַײסן,
נלײנען
מיט אַ גרױסער גילדערנער קרױן ,אוּן אַ מאנטל פוּן ֿפ ַײ ַ
שוּשן האט געהילכּט אוּן זיך גע ֿפרײט.
ַ
אוּן פוּרפל .אוּן די שטאט
בײ די ייִדן איז געװען אַ ליכּטיקײט אוּן אַ שמחַה אוּן אַ ֿפרײד אוּן
ַ 16
אַ גדוּלה 17 .אוּן אין איטלעכּער מדינה אוּן אין איטלעכּער שטאט,
זײן באַ ֿפעל איז אנגעקוּמען ,איז
װו נאר דער אנזאג פוּן מלך אוּן ַ
בײ ייִדן ,אַ סעוּדה אוּן אַ יָּוּם-טוּב .אוּן פיל פוּן
געװען ששוּן-וּשמחַה ַ
װײל די מוֹּרא
די ֿפעלקער פוּן לאנד האבן זיך אױסגעגעבן פאר ייִדןַ ,
פאר ייִדן איז גע ֿפאלן אױף זײ.

ט

דרײצנטן
ַ
 1אוּן אין צװעל ֿפטן חַוֹּדש ,דאס איז חַוֹּדש אדֶ ר ,אין
זײן באַ ֿפעל איז
טאג אין אים ,װען דער אנזאג פוּן דעם מלך אוּן ַ
געקוּמען נאנט צוּם געטאן װערן ,אין דעם טאג װאס די ֿפ ַײנט פוּן די
ייִדן האבן געהאָּ ֿפט צוּ געװעלטיקן איבער זײ ,אוּן עס איז געװארן
פארקערט ,אז זײ ,די ייִדן ,האבן געװעלטיקט איבער זײערע ָּשוּנאים,
אײנגעזאמלט די ייִדן אין זײערע שטעט ,אין אלע מדינוּת
 2האבן זיך ַ
פוּן מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש אױסצוּשטרעקן אַ האנט אױף די װאס האבן

אסתר

געזוּכּט אױף זײ בײז; אוּן קײנער איז ניט באשטאנען אקעגן זײ,
װארוּם זײער מוֹּרא איז געפאלן אױף אלע ֿפעלקער 3 .אוּן אלע הארן
פוּן די מדינוּת ,אוּן די סאטראַ פן ,אוּן די ֿפירשטן ,אוּן דעם מלכּס
װירטשאַ ֿפטער ,האבן אוּנטערגעהאלפן די ייִדן ,װארוּם די מוֹּרא פאר
װײל מרדכּי איז געװען גרױס אין הױז
מרדכּין איז גע ֿפאלן אױף זײַ 4 .
זײן שם איז געגאנגען אין אלע מדינוּת; װארוּם דער
פוּן מלך ,אוּן ַ
מאן מרדכּי איז געװארן אלץ גרעסער 5 .אוּן די ייִדן האבן געשלאגן
צװישן אלע זײערע ֿפ ַײנט אַ שלאק פוּן שװערד אוּן טײטוּנג אוּן
פארטיליקוּנג ,אוּן זײ האבן געטאן מיט זײערע ָּשוּנאים לױט זײער
שוּשן האבן די ייִדן געהרגעט אוּן
ַ
װילן 6 .אוּן אין דער הױפטשטאט
נדתא ,אוּן ַדלפוּן ,אוּן
רש ָּ
אוּמגעבראכּט פינף הוּנדערט מאן 7 .אױך פַ ַ
ארידתא 9 .אוּן פַ רמַ שתא,
ָּ
אדלְ יא ,אוּן
אספָּ תא 8 ,אוּן פוּ ָֹּרתא ,אוּן ַ
ארידי אוּן אוַּ יזָּתא 10 ,די צען זין פוּן הָּ מָּ ן דעם זוּן פוּן
ַ
אוּן אריסַ י ,אוּן
מדתאן ,דעם צוֹּרר-הַ יהוּדים ,האבן זײ געהרגעט; אבער צוּם רױב
הַ ָּ
האבן זײ ניט אױסגעשטרעקט זײער האנט.
 11אין יענעם טאג איז געקוּמען די צאל פוּן די הרוּגים אין דער
שוּשן ,פאר דעם מלך 12 .האט דער מלך געזאגט צוּ
ַ
הױפשטאט
שוּשן האבן די ייִדן געהרגעט
ַ
אסתר המלכה :אין דער הױפטשטאט
אוּן אוּמגעבראכּט ֿפינף הוּנדערט מאן ,אוּן הָּ מָּ נס צען זין; װאס שױן
האבן זײ געטאן אין די איבעריקע מדינוּת פוּן מלך! אוּן װאס נאר
דײן בקשה ,װעט
דײן פארלאנג ,װעט דיר געגעבן װערן ,אוּן װאס נאך ַ
ַ
געטאן װערן 13 .האט אסתר געזאגט :אױב דעם מלך איז
שוּשן צוּ
ַ
װוּילגעפעלן ,זאל אױך מארגן געגעבן װערן די ייִדן װאס אין
הײנט; אוּן די צען זין פוּן הָּ מָּ נען זאל
טאן אזױ װי דער באַ ֿפעל פוּן ַ
מען אױ ֿפהענגען אױף דער תלִ יֶה 14 .האט דער מלך געהײסן אז אזױ
שוּשן;
ַ
זאל געטאן װערן ,אוּן אַ באַ ֿפעל איז ארױסגעגעבן געװארן אין
אוּן די צען זין פוּן הָּ מָּ נען האט מען אױ ֿפגעהאנגען 15 .אוּן די ייִדן
אײנגעזאמלט אױך אין ֿפערצנטן טאג פוּן
שוּשן האבן זיך ַ
ַ
װאס אין
דרײ הוּנדערט מאן;
ַ
שוּשן
ַ
חַוֹּדש אדֶ ר ,אוּן האבן אױסגעהרגעט אין
אבער צוּם רױב האבן זײ ניט אױסגעשטרעקט זײער האנט.
 16אוּן די איבעריקע ייִדן װאס אין די מדינוּת פוּן מלך האבן זיך
זײנען לױז
אײנגעזאמלט ,אוּן זיך געשטעלט פאר זײער לעבן ,אוּן זײ ַ
ַ
פײנט ,אוּן האבן אױסגעהרגעט פוּן זײערע
געװארן פוּן זײערע ַ
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ָּשוּנאים ֿפינף אוּן זיבעציק טױזנט; אבער צוּם רױב האבן זײ ניט
אױסגעשטרעקט זײער האנט.
דרײצנטן טאג פוּן חַוֹּדש אדֶ ר; אוּן אין
ַ
 17דאס איז געװען אין
ֿפערצנטן טאג אין אים האבן זײ גערוּט ,אוּן האבן אים געמאכּט פאר
שוּשן
ַ
אַ טאג פוּן אַ סעוּדה אוּן אַ שמחַה 18 .אבער די ייִדן װאס אין
דרײצנטן אוּן אין ֿפערצנטן טאג אין אים,
אײנגעזאמלט אין ַ
האבן זיך ַ
אוּן אין ֿפוּ ֿפצנטן טאג אין אים האבן זײ גערוּט ,אוּן האבן אים
געמאכּט פאר אַ טאג פוּן אַ סעוּדה אוּן אַ שמחַה 19 .דרוּם מאכּן די
ייִדן פוּן די אָּ ֿפענע ערטער ,די װאס זיצן אין אָּ ֿפענע שטעט ,אין
ֿפערצנטן טאג פוּן חַוֹּדש אדֶ ר אַ שמחַה אוּן אַ סעוּדה אוּן אַ יָּוּם-טוּב,
מיט ַש ַלחַ-מָּנוּת פוּן אײנעם צוּם אנדערן.
 20אוּן מרדכּי האט אױ ֿפגעשריבן די דאזיקע זאכּן ,אוּן ער האט
געשיקט בריװ צוּ אלע ייִדן װאס אין אלע מדינוּת פוּן מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש,
װײטע 21 ,צוּ באַ ֿפעסטיקן אױף זײ ,אז זײ זאלן
די נאנטע אוּן די ַ
האלטן דעם ֿפערצנטן טאג פוּן חַוֹּדש אדֶ ר ,אוּן דעם ֿפוּ ֿפצנטן טאג
זײנען
אין אים ,אלע יאר אין יאר 22 ,אזױ װי די טעג װאס די ייִדן ַ
פײנט ,אוּן דעם חַוֹּדש װאס איז זײ פארקערט
לױז געװארן פוּן זײערע ַ
געװארן פוּן קוּמער אין אַ שמכּה ,אוּן פוּן טרױער אין אַ יָּוּם-טוּב; זײ
צוּ מאכּן פאר טעג פוּן אַ סעוּדה אוּן אַ שמכּה ,מיט ַש ַלחַ-מָּ נוּת פוּן
לײט.
ַ
אײנעם צוּם אנדערן ,אוּן מתנוּת צוּ ארימע
 23אוּן די ייִדן האבן אנגענוּמען װאס זײ האבן אנגעהױבן צוּ טאן,
אוּן װאס מרדכּי האט צוּ זײ געשריבן 24 .װארוּם הָּ מָּ ן דער זוּן פוּן
מדתאן ,דער אגָּגי ,דער צוֹּרר אױף אלע ייִדן ,האט געטראכּט אױף
הַ ָּ
די ייִדן זײ אוּנטערצוּברענגען 25 ,אוּן ער האט עװאר ֿפן אַ פוּר ,דאס
איז אַ גוֹּרל ,זײ צוּ פארטוּמלען אוּן זײ אוּנטערצוּברענגען .אבער אז
זײן
זי איז געקוּמען פארן מלך ,האט ער אנגעזאגט מיט אַ בריװ ,אז ַ
בײזע מחַשבה װאס ער האט געטראכּט אױף די ייִדן ,זאל זיך
זײנע
זײן קאָּ פ; אוּן מע האט אױפגעהאנגען אים אוּן ַ
אוּמקערן אױף ַ
זין אױף דער תלִ יֶה 26 .דרוּם האט מען גערוּפן די דאזיקע טעג פוּרים,
אױף דעם נאמען פוּר .דערפאר ,פוּן װעגן די װערטער פוּן דעם
דאזיקן בריװ ,אוּן װאס זײ האבן זיך אנגעזען דערפוּן ,אוּן װאס זײ
איז געשען 27 ,האבן די ייִדן באפעסטיקט אוּן גענוּמען אױף זיך ,אוּן
אױף זײערע קינדער ,אוּן אױף אלע װאס באהעפטן זיך אן זײ ,אז עס
זאל ניט בטל װערן ,צוּ האלטן די דאזיקע צװײ טעג ,אזױ װי עס איז
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צײט ,אלע יאר פאר יאר.
געשריבן װעגן זײ ,אוּן לױט זײער ַ
 28אוּן די דאזיקע טעג זאלן געדאכּט װערן ,אוּן געהאלטן װערן אין
איטלעכּן ָּדוּר ,איטלעכּער משפחַה ,איטלעכּער מדינה ,אוּן איטלעכּער
שטאט; אוּן די דאזיקע טעג פוּן פוּרים זאלן ניט אָּ פגעשאפט װערן
בײ זײערע
פוּן צװישן ייִדן ,אוּן זײער געדעכּעניש זאל ניט אױפהערן ַ
קינדער.
חַיִלן ,אוּן מרדכּי דער ייִד,
 29אוּן אסתר המלכה ,די טאכּטער פוּן אבי ַ
האבן געשריבן מיט גארער שטארקײט ,צוּ באַ ֿפעסטיקן דעם דאזיקן
צװײטן בריװ װעגן פוּרים 30 .אוּן ער האט צעשיקט בריװ צוּ אלע
ייִדן ,צוּ די הוּנדערט אוּן זיבן אוּן צװאנציק מדינוּת פוּן אחַַ שוֵּּרוֹּשעס
קיניגרײך ,מיט װערטער ֿפוּן ֿפריד אוּן װארהאַ ֿפטיקײט 31 ,אז זײ
ַ
צײטן ,אזױ
זאלן באַ ֿפעסטיקן די דאזיקע טעג ֿפוּן פוּרים אין זײערע ַ
װי מרדכּי דער ייִד אוּן אסתר המלכה האבן באַ ֿפעסטיקט אױף זײ,
אוּן אזױ װי זײ האבן באַ ֿפעסטיקט אױף זיך אלײן אוּן אױף זײערע
קינדער ,די אנזאגן װעגן די ָּתענֵּיתים אוּן זײער קלאג 32 .אוּן אסתרס
באַ ֿפעל האט באַ ֿפעסטיקט די דאזיקע אנזאגן װעגן פוּרים; אוּן עס
איז פארשריבן געװארן אין אַ בוּך.

י

 1אוּן דער מלך אחַַ שוֵּּרוֹּש האט ארױ ֿפגעלײגט אַ צינז אױ ֿפן
זײן
לאנד ,אוּן אױף די אינדזלען פוּן אים 2 .אוּן די מעשה פוּן ַ
זײנע גבוּרוּת ,אוּן די אױסדערצײלוּנג פוּן מרדכּיס
שטארקײט אוּן ַ
זײנען שױן
גרױסקײט װאס דער מלך האט אים געגרײסט ,זײ ַ
צײטגעשעענישן פוּן די מלכּים ֿפוּן
פארשריבן אין דעם בוּך ֿפוּן די ַ
מָּ ַדי אוּן פָּ ַרס 3 .װארוּם מרדכּי דער ייִד איז געװען דער ֵּשני-למלך פוּן
זײנע ֿפיל ברידער .ער
בײ ַ
בײ ייִדן ,אוּן באליבט ַ
אחַַ שוֵּּרוֹּשן ,אוּן גרױס ַ
זײן
זײן פאלק ,אוּן גערעדט צוּם ֿפריד פאר ַ
האט געזוּכּט גוּטס פאר ַ
גאנצן שטאם.
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