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וכּתוּבים נביאים תוּרה
יהוּאש פוּן יִידיש תרגוּם

ר ֶאְסתֵּ

רוֹּשן פוּן טעג די אין געװען איז עס  אוּן1  דער איז דאס – אחַשוֵּּ
רוֹּש איבער ביז הוֹּדוּ פוּן געקיניגט האט װאס אחַשוֵּּ  כוּש, 

 דער טעג, אז יענע אין 2 – מדינוּת צװאנציק אוּן זיבן אוּן הוּנדערט
רוֹּש מלך  אין װאס מלוּכּה זַײן פוּן טראן דעם אױף געזעסן איז אחַשוֵּּ
אין3 שוַּשן, הױפטשטאט דער  ער מלוּכּה, האט זַײן פוּן יאר דריטן  

 קנעכּט, דעם זַײנע אוּן הארן זַײנע אלע פאר מאלצַײט ַא געמאכּט
ַרס פוּן חַיל ַדי, די אוּן פָּ  מדינוּת, װאס די פוּן הארן די אוּן אדללַײט מָּ
װען4 אים; פאר  קיניגלעכּן זַײן פוּן עשירוּת די געװיזן האט ער  

אוּן פיל זַײן פוּן פראכּט זעלטענע די שטאט,   טעג, גרױסקײט, 
 דערפילט זַײנען טעג דאזיקע די אז  אוּן5טעג.  אכּציק אוּן הוּנדערט

 האט װאס פאלק גאנצן דעם פאר געמאכּט מלך דער געװארן, האט
 גרעסטן, ביזן קלענסטן שוַּשן, פוּן הױפטשטאט דער אין געפוּנען זיך
פאלאצגארטן.  מלכּס דעם פוּן הױף אין טעג זיבן פוּן מאלצַײט ַא
 באפעסטיקט געװען װאל, זַײנען בלאע לַײנען, אוּן ג, דינעַײצ װַײסע 6

 אוּן שטאנגען זילבערנע אױף פוּרפל אוּן פַײנלַײנען פוּן שנוּרן מיט
 אױף לענבעטלעך זילבערנע אוּן גילדערנע מירמלשטײן; מיט פוּן זַײלן

 פערלמוּטער, מירמלשטײן, אוּן אוּן אלאבאסטער פוּן פלאסטערוּנג ַא
אוּן7פלעקמירמל.  אוּן  גילדערנע אין מען האט טרינקען געגעבן  

אוּן אוּן כלים פוּן כלים כלים,   איז װַײן ַמלכּוּתדיקער פארשײדן, 
 װי געװען איז טרינקען דאס  אוּן8האנט.  קיניגלעכּער ַא מיט געװען

 פעסט מלך דער האט אזױ גענײט; װארוּם ניט האט געהעריק; קײנער
 פוּן רצוּן דעם לױט טאן הױז, צוּ זַײן פוּן עלטסטן איטלעכּן אנגעזאגט

אײנעם.  יעטװעדער



אסתר

 אין װַײבער די פאר מאלצַײט ַא געמאכּט האט וַּשתי מלכה די אױך 9
רוֹּש מלך פוּן הױז קיניגלעכּן דעם  טאג, אז זיבעטן אױפן 10. אחַשוֵּּ
 געהײסן ער װַײן, האט פוּן פרײלעך געװען איז הארץ מלכּס דעם

ן, בְזתא, חַרבוֹּנא, בגתאן, אוּן ַתר, אוּן מהוּמָּ  זיבן ַכרַכס, די אַבגתא, זֵּ

רוֹּש,  מלך דעם פאר באדינט האבן װאס קאמערדינער אחַקשוֵּּ
 קרױן, קיניגלעכּער ַא אין מלך דעם פאר וַּשתי מלכה די ברענגען 11

 איז זי שײנקײט, װארוּם איר הארן די אוּן פעלקער די װַײזן צוּ כדי
 קוּמען געװאלט ניט וַּשתי מלכה די  האט12אױסזען.  פוּן שײן געװען

 קאמערדינער, די פוּן האנט דער דוּרך װאס אנזאג מלכּס דעם אױף
 אין האט גרימצארן זַײן געװארן, אוּן כעס אין זײער איז מלך דער אוּן

געברענט.  אים

 – צַײטן די קענען װאס חַכּמים די צוּ געזאגט האט מלך דער אוּן 13
 װאס אלע אנטקעגן שטײגער מלכּס דעם געװען איז אזױ װארוּם
 געװען זַײנען אים צוּ נאנטע די אוּן 14 דין; ַא אוּן געזעץ ַא װײסן

ן, זיבן תא, ַתרשיש, ֶמֶרס, ַמרסנא, ממוּכָּּ ר, אדמָּ תָּ  פוּן הארן ַכרשנא, שֵּ
ַרס ַדי אוּן פָּ  געזעסן זַײנען פנים, װאס מלכּס דעם געזען האבן װאס מָּ

 צוּ געזעץ לױט טאן מען דארף  װאס15 –: מלוּכּה דער אין אױבנאן
 מלך פוּן אנזאג דעם געטאן ניט האט זי װאס פאר וַּשתי כהמל דער

רוֹּש קאמערדינער.  די פוּן האנט דער דוּרך אחַַשוֵּּ

ן האט 16  מלך אקעגן הארן: ניט די אוּן מלך דעם פאר געזאגט ממוּכָּּ
 הארן, אוּן אלע אקעגן וַּשתי, נאר מלכה די פארבראכּן האט אלײן

רוֹּש.  מלך פוּן מדינוּת אלע אין װאס פעלקער אלע אקעגן אחַַשוֵּּ
 אלע צוּ ארױסקוּמען װעט מלכה דער מיט מעשה די װארוּם 17

 מע אױגן, אז זײערע אין פאראכּט מאנען זײערע מאכּן װַײבער, צוּ
רוֹּש מלך זאגן: דער װעט  די אים פאר ברענגען געהײסן האט אחַַשוֵּּ

 װעלן טאג הַײנטיקן נאך  אוּן18געקוּמען.  ניט איז זי וַּשתי, אוּן מלכה
ַרס פוּן הארינטעס די ַדי, װאס אוּן פָּ  מיט מעשה די געהערט האבן מָּ

 גענוּג זַײן װעט עס מלך, אוּן פוּן הארן די צוּ זאגן מלכה, דאס דער
יִב אױב19ערגערניש.  אוּן ןוּזָּ זאליװוּ איז מלך דעם    לגעפעלן, 

אוּן פאר פוּן באפעל קיניגלעכּער ַא ארױסגײן  זאל עס אים, 
ַרס פוּן געזעצן די אין װערן פארשריבן ַדי, כדי אוּן פָּ  ניט זאל עס מָּ

רוֹּש, מלך דעם פאר קוּמען ניט מער זאל וַּשתי װערן, אז בטל  אחַַשוֵּּ
 איז װאס אנדערער אן צוּ געבן מלך דער זאל מלכהשאפט איר אוּן

אוּן20 איר. פוּן בעסער  מאכּן, װעט ער װאס פסק מלכּס דעם אז  



ב

אסתר

 איז, װעלן עס גרױס קיניגרַײך, װי גאנצן זַײן אין װערן באקאנט װעט
פגעבן װַײבער אלע  קלענסטן. ביזן גרעסטן מאנען, פוּן זײערע כבוּד אָּ

 די אוּן מלך דעם פוּן אױגן די אין װוּילגעפעלן װארט דאס איז 21
נען.  פוּן װארט דאס װי אזױ געטאן האט מלך דער הארן, אוּן  22ממוּכָּּ

צוּ דעם פוּן מדינוּת אלע צוּ בריװ געשיקט האט ער אוּן  מלך, 
 זַײן לױט פאלק איטלעכּן צוּ כתב, אוּן איר לױט מדינה איטלעכּער

 הױז, אוּן זַײן אין הערשער דער זַײן זאל מאן יעטװעדער ן, אזוּלש
פאלק.  זַײן פוּן לשוּן דער װי אזױ רעדן

 
נאך1 אז דאזיקע די    מלך פוּן גרימצארן דער געשעענישן, 

רוֹּש  וַּשתין, אוּן אן געדאכּט ער געשטילט, האט זיך האט אחַַשוֵּּ
  האבן2איר.  אױף געװארן ִנגזר איז װאס געטאן, אוּן האט זי װאס אן

רתים: זאל מלך, זַײנע פוּן יוּנגען די געזאגט  מלך פארן זוּכּן מען משָּ
אוּן3אױסזען.  פוּן שײן מײדלעך יוּנגע  אױפזעצן זאל מלך דער  

אוּן זַײן פוּן מדינוּת אלע אין אױפזעער  זאלן זײ קיניגרַײך, 
 דער אין אױסזען שײנעם פוּן מײדל יוּנג ַא נאר װו אַײנזאמלען
 פוּן האנט דער פרױען, אוּנטער די פוּן הױז שוַּשן, אין הוּפטשטאט

ֶגא  פרױען, אוּן די פוּן היטער מלך, דעם פוּן קאמערדינער דעם הֵּ
אוּן4זאלבוּנגען.  זײערע געבן זײ זאל מע  װעט װאס מײדל די  

זאל פוּן אױגן די אין װוּילגעפעלן  אנשטאט מלכה די װערן מלך, 
וַּשתין. 

 אזױ האט ער מלך, אוּן פוּן אױגן די אין װוּילגעפעלן איז זאך די אוּן
געטאן. 

רדכַּי נאמען מיטן שוַּשן הױפטשטאט דער אין יִיד ַא געװען איז 5  מָּ
 פוּן מאן קישן, ַא פוּן זוּן ִשמִעי, דעם פוּן זוּן יָּאיר, דעם פוּן זוּן דער

װאס6, בנימין ַלִים פוּן געװארן פארטריבן איז    די מיט ירוּשָּ
ניָּה מיט געװארן פארטריבן זַײנען װאס פארטריבענע  מלך דעם איכָּּ

פארטריבן.  האט בבל פוּן מלך דער נבוּכַּדֶנַצר װאס יהוּדה, די פוּן
הן, דאס דערצױגן האט ער  אוּן7 ר, די איז ַהַדסָּ  זַײן פוּן טאכּטער ֶאסתֵּ

 מוּטער; אוּן אוּן פאטער קײן געהאט ניט האט זי פעטער, װארוּם
 פנים; אוּן אױפן שײן געשטאלט, אוּן אױפן שײן געװען איז מײדל די



אסתר

 מרדכּי זי געשטארבן, האט זַײנען מוּטער איר אוּן פאטער איר אז
טאכּטער.  ַא פאר זיך צוּ צוּגענוּמען

 איז באפעל זַײן אוּן מלך פוּן אנזאג דער געװען, אז איז עס אוּן 8
 געװארן אַײנגעזאמלט זַײנען מײדלעך פיל אז געװארן, אוּן באקאנט

ַגין, אזױ פוּן האנט דער שוַּשן, אוּנטער הױפטשטאט דער אין  איז הֵּ
 האנט דער מלך, אוּנטער פוּן הױז אין געאװרן צוּגענוּמען אסתר אױך
ַגין פוּן  װוּילגעפעלן איז מײדל די  אוּן9פרױען.  די פוּן היטער דעם הֵּ
 האט ער אים, אוּן פאר געװען חַן נוֹּשא האט זי אױגן, אוּן זַײנע אין

 מײדלעך זיבן די גאבן, אוּן אירע אוּן זאלבוּנגען אירע מיט געאַײלט
 מיט זי האט ער הױז; אוּן מלכּס פוּן װערן געגעבן איר דארפן װאס
פרױען.  די פוּן הױז אין גוּטן צוּם נטכּאױסגעצײ מײדלעך אירע

פשטאם, איר אוּן פאלק איר אױסגעזאגט ניט האט אסתר 10  אָּ
אױסזאגן.  ניט זאל זי באפױלן, אז מרדכּי איר האט אזױ װארוּם

 פוּן הױף דעם פאר ארוּמגעגאנגען מרדכּי איז טאג פאר טאג  אוּן11
 װאס מאכּט, אוּן אסתר װאס װערן צוּ געװאר פרױען די פוּן הױז דעם
געשעט.  איר מיט

 קוּמען מײדל, צוּ נאך מײדל פוּן רײ די דערגרַײכּט האט עס אז אוּן 12
רוֹּש, נאָּ מלך צוּם  חַדשים, צװעלף געהאט האט זי װי דעם ךאחַַשוֵּּ
 געמוּזט האבן אזױ װארוּם – פרױען די פאר אַײנפיר דעם לױט

 מיט חַדשים זאלבוּנגען: זעקס זײערע פוּן טעג די װערן דערפילט
 פוּן זאלבן מיט אוּן בשמים מיט חַדשים זעקס מירע, אוּן פוּן אײל

 מלך, צוּם געגאנגען דענצמאל איז מײדל די אז אוּן 13 – פרױען
 װערן, מיטצוּגײן געגעבן איר פארלאנגען פלעגט זי װאס אלץ פלעגט

 איז אװנט  אין14מלך.  פוּן הױז אין רױעןֿפ פוּן הױז דעם פוּן איר מיט
 צװײטן אין אוּמגעקערט זיך זי האט ריֿפ דער אין געגאנגען, אוּן זי

אוּנטערֿפ די פוּן הױז  מלכּס דעם ַשַעשגז פוּן האנט דער רױען, 
 ניט מער לעגטֿפ קעפסװַײבער. זי די פוּן היטער קאמערדינער, דעם

 ןֿפגערוּ איז זי באגערט, אוּן זי האט מלך דער מלך, סַײדן צוּם קוּמען
נאמען.  מיטן געװארן

 פוּן טאכּטער דער אסתר פוּן רײ די דערגרײכּט האט עס אז אוּן 15
מרדכּיסחַאבי  ַא פאר זיך צוּ גענוּמען האט ער פעטער, װאס ִַיל, 

 זאך, אחַוּץ קײן פארלאנגט ניט זי מלך, האט צוּם קוּמען טאכּטער, צוּ



ג

אסתר

ַגי װאס  לעגטֿפפרױען,  די פוּן היטער קאמערדינער, דער מלכּס דעם הֵּ
 װאס אלע פוּן אױגן די אין געװען חַן נוֹּשא האט אסתר זאגן. אוּן

געזען.  זי האבן

רוֹּש מלך צוּם געװארן גענוּמען איז אסתר אוּן 16  זַײן אין אחַַשוֵּּ
ת, אין חַוֹּדש דער איז חַוֹּדש, דאס צענטן הױז, אין קיניגלעכּן בֵּ  טֵּ

אוּן17מלוּכּה.  זַײן פוּן יאר זיבעטן  געקריגן ליב האט מלך דער  
 אוּן חַן אים בַײ געקריגן האט זי װַײבער, אוּן אלע פוּן מער אסתרן

 ַא אנגעטאן האט ער יוּנגפרױען, אוּן אלע פוּן מער לַײטזעליקײט
פ, אוּן איר אױף ַמלכּוּת-קרױן  מלכה ַא פאר געמאכּט זי האט קאָּ

 מאלצַײט גרױסן ַא געמאכּט האט מלך דער  אוּן18וַּשתין.  אנשטאט
 װעגן. אסתרס פוּן מאלצַײט קנעכּט, ַא זַײנע אוּן הארן זַײנע אלע פאר
 ַא מיט מתנוּת געגעבן ה, אוּןחַהנָּ ַא מדינוּת די געמאכּט האט ער אוּן

האנט.  קיניגלעכּער

 געװארן, אוּן אַײנגעזאמלט מאל צװײט ַא זַײנען רױעןֿפיוּנג אז אוּן 19
אסתר20 – מלך פוּן טױער אין געזעסן איז מרדכּי  ניט נאך האט  

פשטאם איר אױסגעזאגט געהאט  מרדכּי װי אלק, אזױֿפ איר אוּן אָּ
 איר האט מרדכּי װאס געטאן האט אסתר ױלן; װארוּםֿפבַא איר האט

 – אים בַײ דערציוּנג אין געװען איז זי בעת װי אנגעזאגט, אזױ
 מלך, האט פוּן טױער אין געזעסן איז מרדכּי טעג, װען יענע  אין21

ן געצערנט צװײ אוּן בגתָּ פוּן פוּן קאמערדינער ֶתֶרש,   די מלך, 
 ןֿפאױ האנט ַא אױסשטרעקן געװאלט האבן זײ שװעלהיטער, אוּן

רוֹּש. חַַַא מלך  ער מרדכּין, אוּן צוּ געװארן דערװוסט זאך די  איז22שוֵּּ
 מלך דעם געזאגט האט אסתר המלכהן, אוּן אסתר דערצײלט האט
 געװארן, אוּן נאכּגעזוּכּט איז זאך די  אוּן23מרדכּין.  פוּן נאמען אין
 געװארן געהאנגעןֿפאױ בײדע זַײנען זײ געװארן, אוּן וּנעןֿפאױסגע איז

אוּן ַא אױף  די פוּן בוּך אין געװארן שריבןפאר איז עס בױם; 
מלך. דעם ארֿפ צַײטגעשעענישן

רוֹּש מלך דער האט געשעענישן דאזיקע די  נאך1  טגעגרײס אחַַשוֵּּ
ן מָּ תאן, דעם פוּן זוּן דעם הָּ גי, אוּן ַהמדָּ  דערהױבן אים האט ער אגָּ

 אלע  אוּן2אים.  בַײ װאס הארן אלע איבער שטוּל זַײן געשטעלט אוּן
 געבוּקט אוּן געקניט זיך האבן טױער מלכּס אין װאס מלך פוּן קנעכּט
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נע צוּ מָּ נאר װעגן ױלןֿפבַא מלך דער האט אזױ , װארוּםןהָּ  אים; 
 מלך פוּן קנעכּט די  האבן3בוּקן.  ניט אוּן קניען ניט זיך לעגטֿפ מרדכּי
פאר צוּ געזאגט טױער מלכּס אין װאס  טרעטסטוּ װאס מרדכּין: 

 דאס האבן זײ געװען, אז איז עס אוּן 4 מלך? פוּן עלֿפבַא דעם איבער
 זײ, צוּ צוּגעהערט ניט האט ער טאג, אוּן פאר טאג געזאגט אים צוּ

נען, כדי דערצײלט זײ האבן אזױ מָּ  װערטער מרדכּיס אױב זען צוּ הָּ

יִיד.  ַא איז ער אז געזאגט זײ האט ער באשטײן; װארוּם װעלן
ן װי  אוּן5 מָּ  ניט זיך בוּקט אוּן ניט זיך קניט מרדכּי אז געזען האט הָּ

ן איז אים, אזױ צוּ מָּ אוּן6גרימצארן.  מיט פוּל געװארן הָּ  האט ער  
 אלײן; מרדכּין אױף האנט ַא אױסצוּשטרעקן אױגן זַײנע אין פאראכּט

ן מרדכּין; נאר פוּן פאלק דאס געזאגט אים האט מע װארוּם מָּ  האט הָּ
 פוּן קיניגרַײך גאנצן אין אסװ דןיִי אלע פארטיליקן צוּ געזוּכּט

רוֹּשן, דאס מרדכּין.  פוּן פאלק אחַַשוֵּּ

 מלך פוּן יאר טןֿפצװעל ניסן, אין חַוֹּדש איז חַוֹּדש, דאס ערשטן אין 7
רוֹּש, האט נען, גוֹּרל, פאר ַא איז פוּר, דאס ַא ןֿפגעװאר מען אחַַשוֵּּ מָּ  הָּ

 לפטןצװע צוּם חַוֹּדש, ביז אױף חַוֹּדש פוּן טאג, אוּן אױף טאג פוּן
אֶדר.  חַוֹּדש איז חַוֹּדש, דאס

ן אוּן 8 מָּ רוֹּש: פאראן מלך צוּם געזאגט האט הָּ  אלק,ֿפ אײן אחַַשוֵּּ
 דַײן פוּן מדינוּת אלע אין עלקערֿפ די צװישן צעשפרײט אוּן צעזייט

 אלק,ֿפ איטלעכּן בַײ װי אנדערש זַײנען געזעצן זײערע קיניגרַײך, אוּן
 זײ ניט זיך לױנט מלך דעם ניט, אוּן זײ טוּען מלך פוּן געזעצן די אוּן
אױב9בלַײבן.  לאזן צוּ  געשריבן װוּילגעפעלן, זאל איז מלך דעם  

פװעגן װעל איך אוּמצוּברענגען, אוּן זײ װערן  צענטנער טױזנט צען אָּ
 ארַײנצוּברענגען טער, אױףֿפװירטשַא די פוּן הענט די אױף זילבער

פגענוּמען מלך דער  האט10מלך.  פוּן שאצקאמערן די אין  זַײן אראָּ
ן צוּ געגעבן אים האט האנט, אוּן זַײן פוּן זיגלרינג מָּ  פוּן זוּן דעם הָּ

דעם תאן,  דעם ַהמדָּ גי,  אוּן11צוֹּרר-ַהיהוּדים.  אגָּ  האט מלך דער  
נען: דאס צוּ געזאגט מָּ  דאס אױך געשאנקען, אוּן דיר װערט געלט הָּ

אױגן.  דַײנע אין גוּט איז עס װי אים מיט טאן אלק, צוּֿפ

 חַוֹּדש, ערשטן אין געװארן ןֿפגערוּ זַײנען מלך פוּן שרַײבער ד אוּן 12
 װי אזױ געװארן געשריבן איז עס דעם, אוּן אין טאג דרַײצנטן אין

ן װאס אלץ מָּ  די צוּ מלך, אוּן פוּן סאטרַאפן די ױלן, צוּֿפבַא האט הָּ
 איטלעכּן פוּן הארן די צוּ מדינה, אוּן איטלעכּער איבער װאס ירשטןֿפ
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 לױט פאלק איטלעכּן כתב, אוּן איר לױט מדינה אלק; איטלעכּערֿפ
רוֹּש, אוּן מלך פוּן נאמען אין לשוּן, געשריבן זַײן  מעטחַסגע אחַַשוֵּּ

מלך.  פוּן זיגלרינג מיטן

 צוּ לױפערס פוּן האנט דער דוּרך געװארן צעשיקט זַײנען בריװ אוּן 13
 אוּמצוּברענגען הרגען, אוּן פארטיליקן, צוּ מלך, צוּ פוּן מדינוּת אלע
 אײן װַײבער, אין אוּן קינדער אלט, קלײנע ביז יוּנג יִידן, פוּן אלע

 אֶדר, חַוֹּדש איז חַוֹּדש, דאס טןֿפצװעלט פוּן טאג דרַײצנטן טאג, אוּן
 טסֿפגעשרי דעם פוּן חַנוּס דער 14פארמעג.  זײער צערױבן צוּ אוּן
 מדינה, איטלעכּער אין עלֿפבַא ַא פאר װערן ארױסגעגעבן זאל

 פאר אנגעברײט זַײן זאלן זײ עלקער, אזֿפ אלע צוּ געמאכּט באקאנט
טאג.  דאזיקן דעם

 אנזאג, אוּן מלכּס דעם מיט געאַײלט אין ארױס ערסֿפלױ די זַײנען 15
 שוַּשן. הױפטשטאט דער אין געװארן ארױסגעגעבן איז געזעץ דאס
ן אוּן מלך דער אוּן מָּ  שטאט די טרינקען, אוּן געזעצט זיך האבן הָּ

צעטוּמלט. געװען איז שוַּשן

 
 געשען, אזױ איז װאס אלץ דערװוסט זיך האט מרדכּי װי  אוּן1

 זאק אנגעטאן האט ער קלײדער, אוּן זַײנע צעריסן מרדכּי האט
אוּן מיטן אין ארױסגעגאנגען איז ער אוּן אש מיט  האט שטאט, 

 צוּם ביז געקוּמען איז ער  אוּן2געשרײ.  ביטער אוּן גרױס ַא געשריען
 מלכּס אין ארַײנגײן געטארט ניט האט מע טױער; װארוּם מלכּס
זאק.  אין טױער

 זַײן אוּן מלך פוּן אנזאג דער נאר מדינה, װו איטלעכּער אין אוּן 3
 יִידן, אוּן בַײ טרױער גרױס ַא געװען אנגעקוּמען, איז איז עלֿפבַא
אוּן ַא ענית,  זאק אוּן געװײן תָּ  זיך ילֿפ האבן אש אוּן קלאג; 

אוּנטערגעבעט. 

 האבן קאמערדינער, אוּן אירע אוּן מײדלעך אסתרס געקוּמען זַײנען 4
 זי געװארן, אוּן געציטערטֿפאױ איז מלכה די דערצײלט, אוּן דאס איר

 פוּן זאק זַײן אױסצוּטאן מרדכּין, אוּן אנצוּטאן קלײדער געשיקט האט
האט5אנגענוּמען.  ניט האט ער אים, אבער כּן, ןֿפגערוּ אסתר    ַהתָּ

 פאר געשטעלט האט ער װאס קאמערדינער מלכּס דעם פוּן אײנעם
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 דאס װאס װערן צוּ מרדכּין, געװאר צוּ באפױלן אים האט זי איר, אוּן
איז.  דאס װאס פאר איז, אוּן

ך איז 6  שטאט פוּן פלאץ ברײטן אױפן מרדכּין צוּ ארױסגעגאנגען ַהתָּ
 װאס אלץ דערצײלט אים האט מרדכּי  אוּן7 טױער, מלכּס פארן װאס
ן װאס זילבער דעם פוּן אטרעףב דעם געשען, אוּן איז אים מָּ  האט הָּ

פצוװעגן צוּגעזאגט  יִידן, כדי די פאר מלך פוּן שאצקאמערן די אין אָּ
 באפעל געשריבענעם דעם פוּן חַנוּס דעם  אױך8 .אוּמצוּברענגען זײ

 ער פארטיליקן, האט צוּ זײ שוַּשן אין געװארן ארױסגעגעבן איז װאס
 צוּ אנזאגן איר דערצײלן, אוּן איר אסתרן, אוּן װַײזן געגעבן, צוּ אים
 איר פאר אים בַײ שַתדלען זיך אים, אוּן בַײ בעטן מלך, צוּ צוּם גײן

פאלק. 

ך איז 9  פוּן װערטער די אסתרן דערצײלט האט געקוּמען, אוּן ַהתָּ
כּן צוּ גערעדט האט אסתר  אוּן10מרדכּין.   באפױלן אים האט אוּן ַהתָּ

אלע11 מרדכּין: צוּ  מלכּס פוּן פאלק דאס אוּן מלך פוּן קנעכּט  
 צוּם ארַײן גײט װאס פרױ אדער מאן איטלעכּער אז מדינוּת, װײסן

 פאר גערוּפן, איז ניט װערט ער הױף, װען אינעװײניקסטן אין מלך
 שטרעקט מלך דער װאס דער געזעץ, טײטן, סַײדן אײן בלױז אים
 איך לעבן; אוּן בלַײבט צעפטער, ער גילדערנעם דעם אים צוּ אױס

טעג.  דרַײסיק שױן מלך פארן קוּמען צוּ געװארן גערוּפן ניט בין

אסתרן.  פוּן װערטער די מרדכּין דערצײלט מען האט 12
 בַײ מײנען ניט אסתרן: זאלסט ענטפערן געהײסן האט מרדכּי  אוּן13

הױז.  מלכּס אין װערן אנטרוּנען װעסט יִידן אלע פוּן דוּ זיך, אז
װארוּם14 װעט דער אין שװַײגן װעסטוּ שװַײגן אױב    ַא צַײט, 

 אנדער אן פוּן יִידן פאר אױפשטײן רעטוּנג ַא אוּן דערלַײכּטערוּנג
 װײס װער אוּנטערגײן. אוּן װעלן הױז פאטערס דַײן אוּן דוּ ארט, אוּן

 ?די װי צַײט אזַא פאר מלוּכּה די דערגרײכּט ניט האסט דוּ אױב

 יִידן אלע אַײן זאמל גײ 16 מרדכּין: ענטפערן געהײסן אסתר האט 15
 ניט זאלט איר מיר, אוּן פאר פאסט שוַּשן, אוּן אין זיך געפינען װאס
 מַײנע אוּן איך טאג; אױך אוּן טעג, נאכּט דרַײ טרינקען ניט אוּן עסן

 איז מלך, װאס צוּם גײן איך װעל אזױ פאסטן. אוּן אזױ װעלן מײדלעך
אוּנטערגײן.  איך אוּנטערגײן, װעל װעל איך אז געזעץ; אוּן לױט ניט



אסתר

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

אוּן1 האט דריטן אױפן געװען איז עס    זיך אסתר טאג, 
אוּן אנגעטאן  אין געשטעלט זיך האט ַמלכּוּתדיק, 
 מלך דער הױז; אוּן מלכּס אקעגן הױז מלכּס פוּן הױף אינעװײניקסטן

 דעם הױז, אקעגן קיניגלעכּן אין טראן קיניגלעכּן זַײן אױף געזעסן איז
 המלכה אסתר דערזען האט מלך דער װי איז 2הױז.  פוּן אַײנגאנג

 אױגן, אוּן זַײנע אין געװען חַן נוֹּשא זי הױף, האט אין שטײענדיק
 צעפטער גילדערנעם דעם אסתרן צוּ אױסגעשטרעקט האט מלך דער
 אנגערירט האט גענענט, אוּן האט אסתר האנט, אוּן זַײן אין װאס
 דיר, איז געזאגט: װאס איר צוּ מלך דער  האט3צעפטער.  שפיץ דעם

 האלבער ַא ביז בקשה? אפילוּ דַײן איז װאס המלכה? אוּן אסתר
 מלך דעם געזאגט: אױב אסתר  האט4װערן.  געגעבן דיר זאל מלוּכּה

זאל איז ן אוּן מלך דער װוּילגעפעלן,  מָּ  דעם צוּ הַײנט קוּמען הָּ
האט5. געמאכּט אים פאר האב איך װאס מאלצַײט  מלך דער  

נען, צוּ אהער געזאגט: אַײלט מָּ אסתרן.  פוּן װארט דאס טאן הָּ

ן אוּן מלך דער אוּן מָּ  אסתר װאס מאלצַײט דעם צוּ געקוּמען זַײנען הָּ
אוּן6 געמאכּט. האט  דעם אױף אסתרן צוּ געזאגט האט מלך דער  

 װערן, אוּן געגעבן דיר פארלאנג, װעט דַײן נאר װַײנמאלצַײט: װאס
 געטאן װעט מלוּכּה האלבער ַא ביז בקשה, אפילוּ דַײן נאר װאס

האט7װערן.   פארלאנג געזאגט: מַײן האט אוּן געענטפערט אסתר  
אױב8 – בקשה מַײן אוּן  די אין לַײטזעליקײט געפוּנען האב איך  

 מַײן געבן צוּ װוּילגעפעלן איז מלך דעם אױב מלך, אוּן פוּן אױגן
ן אוּן מלך דער זאל – בקשה מַײן טאן צוּ אוּן פארלאנג מָּ  צוּ קוּמען הָּ

 אזױ טאן איך װעל מארגן מאכּן; אוּן זײ װעל איך װאס מאלצַײט דעם
מלך.  פוּן װארט דאס װי

ן אוּן 9 מָּ  אן מיט אוּן פרײלעך טאג יענעם אין ארױסגעגאנגען איז הָּ
ן װי הארצן. אבער אױפגעראמטן מָּ  טױער אין מרדכּין געזען האט הָּ

 זיך האט ער ניט אוּן אױפגעשטעלט זיך האט ער ניט מלך, אז פוּן
ן איז אים, אזױ פאר גערירט מָּ  אױף גרימצארן מיט געװארן פוּל הָּ

ן  אבער10מרדכּין.  מָּ  אין אװעק איז ער אַײנגעהאלטן, אוּן זיך האט הָּ

ה



וּ

אסתר

 זַײן פרַײנט, אוּן גוּטע זַײנע געבראכּט אוּן געשיקט האט אוּן הױז זַײן
אוּן11ֶזֶרש.  װַײב ן   מָּ  גרױס זַײן זײ פאר ערצײלטדאױס האט הָּ

 האט מלך דער אזױ װי אלצדינג קינדער, אוּן פיל זַײנע עשירוּת, אוּן
 הארן די איבער דערהױבן אים האט ער אזױ װי געגרײסט, אוּן אים
ן  אוּן12מלך.  פוּן קנעכּט די אוּן מָּ  אסתר האט געזאגט: אױך האט הָּ

 װאס מאלצַײט דעם צוּ מלך מיטן קײנעם קוּמען געלאזט ניט המלכה
אוּן בלױז נאר געמאכּט האט זי  איך בין מארגן אױף אױך מיך, 

אבער13מלך.  מיטן איר צוּ פארבעטן  נישט מיר איז אלץ דאס  
 טױער אין זיצן יִידן דעם מרדכּי זע איך װאס מאל װערט, איטלעכּס

 גוּטע זַײנע אלע ֶזֶרש, אוּן װַײב זַײן געזאגט אים צוּ  האט14מלך.  פוּן
 פרי דער אין הױך, אוּן אַײלן וּפציקֿפ ֶיהתִל ַא מאכּן מען פרַײנט: זאל

 ַא גײ מרדכּין; אוּן איר אױף אױפהענגען זאל מלך, מע דעם זאג
 װוּילגעפעלן זאך די מאלצַײט. איז צוּם מלך דעם מיט פרײלעכּער

נען, אוּן פאר מָּ ֶיה.תִל די געמאכּט האט ער הָּ

פגעטאן זיך האט נאכּט יענער  אין1  ער מלך, אוּן פוּן שלאף דער אָּ
 צַײט די פוּן ר-הזכּרוֹּנוּתֿפס דעם ברענגען געהײסן האט

אוּן  מלך. פארן געװארן ארגעלײענטֿפ זַײנען זײ געשעענישן, 
 אױף אױסגעזאגט האט מרדכּי אז פארשריבן געװארן וּנעןֿפגע  איז2

נאָּ  שװעלהיטער, די מלך, פוּן פוּן קאמערדינער צװײ ֶתֶרש, די אוּן בגתָּ
רוֹּש. מלך ןֿפאױ האנט ַא אױסצוּשטרעקן געזוּכּט האבן װאס  אחַַשוֵּּ

 געטאן איז גדוּלה אוּן כבוּד ַא פאר געזאגט: װאס מלך דער  האט3
זַײנע פוּן יוּנגען די געזאגט ? האבןפארדער מרדכּין געװארן  מלך, 

קײן רתים:   האט 4 געװארן. געטאן ניט אים מיט איז זאך משָּ
װער מלך דער ערשט אין איז געזאגט:  ן הױף?  מָּ  אין קוּמט הָּ

 זאל מלך, מע דעם זאגן הױז, צוּ מלכּס דעם פוּן הױף אױסװײניקסטן
 פאר צוּגעגרײט האט ער װאס הֶתִלי דער אױף מרדכּין הענגעןֿפאױ

ן שטײט געזאגט: אן אים צוּ מלך פוּן יוּנגען די האבן 5אים.  מָּ  אין הָּ
האט זאל מלך דער הױף.  ן איז 6 ארַײנקוּמען. ער געזאגט:  מָּ  הָּ

 מען דארף געזאגט: װאס אים צוּ האט מלך דער ארַײנגעקוּמען, אוּן
ן כבוּד? האט אנטאן אים װיל מלך דער װאס מאן ַא מיט טאן מָּ  הָּ

 אנטאן װעלן מלך דער װעט הארצן: װעמען אין זיך בַײ געקלערט
ן אוּן 7מיר?  אחַוּץ כבוּד מָּ  דער װאס מאן מלך: ַא צוּם געזאגט האט הָּ
 קלײד ַמלכּוּתדיק ַא ברענגען מען זאל 8 – כבוּד אנטאן אים װיל מלך



ז

אסתר

 דער װאס פערד ַא אנגעקלײדט, אוּן דערין זיך האט מלך דער װאס
אוּן אים אױף איז מלך  איז קרױן ַמלכּוּתדיקע ַא װאס געריטן, 

 אוּן קלײד דאס געבן זאל מע אוּן 9פ. קאָּ זַײן אױף געװארן אנגעטאן
 מלך, די פוּן הארן די וּןֿפ אײנעם פוּן האנט דער אױף ערדֿפ דעם

 אים װיל מלך דער װאס מאן דעם אנקלײדן זאל מע אדלַײט, אוּן
 דער דוּרך ערדֿפ ןֿפאױ רַײטן מאכּן אים זאל מע וּד, אוּןֿבכ אנטאן

 געטאן װערט אים: אזױ פאר ןֿפאױסרוּ שטאט, אוּן פוּן גאס ברײטער
 מלך דער האט 10 .כבוּד אנטאן אים װיל מלך דער װאס מאן דעם צוּ

נען: אַײל צוּ געזאגט מָּ  װי פערד, אזױ דעם אוּן קלײד דאס נעם אוּן הָּ
 אין זיצט װאס יִידן דעם מרדכּי צוּ אזױ טוּ גערעדט, אוּן האסט דוּ

פ לאזן ניט טױער; זאלסט מלכּס  דוּ װאס אלץ פוּן װארט ַא ַלןפַאאָּ
גערעדט.  האסט

ן האט 11 מָּ אוּןֿפ דעם אוּן קלײד דאס גענוּמען הָּ  האט ער ערד, 
אוּן אנגעקלײדט  דער דוּרך רַײטן געמאכּט אים האט מרדכּין, 

 װערט אױסגערוּפן: אזױ אים פאר האט שטאט, אוּן פוּן גאס ברײטער
וּד. ֿבכ אנטאן אים װיל מלך דער װאס מאן דעם צוּ געטאן

ן מלך. אבער פוּן טױער צוּם אוּמגעקערט זיך האט מרדכּי אוּן 12 מָּ  הָּ
פ. פארדעקטן ַא מיט אוּן אהײם, טרױעריק האסט אין אװעק איז  קאָּ
ן אוּן 13 מָּ  רַײנטֿפ גוּטע זַײנע אלע אוּן ֶזֶרש װַײב זַײן דערצײלט האט הָּ

 װַײב זַײן אוּן לַײט קלוּגע זַײנע ן. האבןֿפגעטראָּ האט אים װאס אלץ
פשטאם יִידישן פוּן אים: אױב צוּ געזאגט ֶזֶרש  װאס מרדכּי דער איז אָּ

 אקעגן ירןֿפאױס ניט אים, װעסטוּ פאר אלןֿפ אנגעהױבן האסט דוּ
אים.  פאר אלןֿפ װעסטוּ אלןֿפ אים, נאר

 מלכּס דעם אנגעקוּמען זַײנען אים, אזױ מיט נאך רעדן זײ װי 14
נען ברענגען צוּ געאַײלט קאמערדינער, אוּן מָּ  מאלצַײט דעם צוּ הָּ

געמאכּט. האט אסתר װאס

 
אוּן1 ן אוּן מלך דער   מָּ  אסתר בַײ טרינקען צוּ געקוּמען זַײנען הָּ

 ןֿפאױ אױך אסתרן צוּ געזאגט האט מלך דער אוּן 2המלכה. 
 פארלאנג, אסתר דַײן נאר װַײנמאלצַײט: װאס טאג, בַײם צװײטן



חַ

אסתר

 ביז ילוּֿפבקשה, ַא דַײן נאר װאס װערן, אוּן געגעבן דיר המלכה, װעט
װערן.  געטאן װעט מלוּכּה האלבער ַא

 האב איך געזאגט: אױב האט אוּן ערטֿפגעענט המלכה אסתר האט 3
 איז מלך דעם אױב אױגן, מלך, אוּן דַײנע אין לַײטזעליקײט וּנעןֿפגע

 געבעט, מַײן אױף װערן געשאנקן לעבן מַײן מיר עלן, זאלֿפװוּילגע
 פארקױפט זַײנען מיר װארוּם 4 בקשה. מַײן אױף אלקֿפ מַײן אוּן

איך צוּםֿפ מַײן אוּן געװארן,  צוּם אלק,  אוּן פארטיליקן,   הרגען, 
 קנעכּט פאר געװארן פארקױפט װאלטן מיר װען אוּמצוּברענגען; אוּן

 װערט ניט איז ַײנטֿפ דער געשװיגן, אבער איך װאלט דינסטן פאר אוּן
פגערוּ זיך האט 5שאדן.  מלך דעם רוֹּש, אוּן מלך דער ןֿפאָּ  האט אחַַשוֵּּ

 זַײן דער, װאס איז װו דער, אוּן איז המלכה: װער אסתר צוּ געזאגט
 אסתר האט 6טאן?  צוּ װאס אזױ דערװעגט אים האט הארץ

ן. אוּן בײזער אזיקערד ַײנט, דערֿפ ַא אוּן צוֹּרר ַא מאן געזאגט: ַא מָּ  הָּ
ן מָּ  .מלכה דער אוּן מלך דעם פאר דערשראקן זיך האט הָּ

 דעם פוּן גרימצארן זַײן אין אױפגעשטאנען איז מלך דער אוּן 7
ן פאלאצגארטן; אוּן דעם אין ארַײן איז װַײנמאלצַײט, אוּן מָּ  האט הָּ

פגעשטעלט זיך  המלכה, װארוּם אסתר בַײ לעבן זַײן אוּם בעטן צוּ אָּ
 װי אוּן 8 מלך. פוּן אים אױף באשלאסן איז בײז אז געזען האט ער

 פוּן הױז אין פאלאצגארטן דעם פוּן אוּמגעקערט זיך האט מלך דער
ערשט דעם ן װַײנמאלצַײט,  מָּ  דעם אױף אלןֿפאנידערגע ליגט הָּ

האט איז אסתר װאס לענבעטל נאך מלך דער דערױף.   געזאגט: 
 פוּן ארױס איז װארט דאס הױז? װי אין מיר בַײ מלכה די באצװינגען

נס צוּגעדעקט מען האט מױל, אזױ מלכּס מָּ פנים.  הָּ

ה, אײנער געזאגט האט 9  מלך: אן פארן קאמערדינער די פוּן כַּרבוֹּנָּ
נס לעבן אױך שטײט מָּ ן װאס הױך אַײלן פוּפציק תִלֶיה די הױז הָּ מָּ  הָּ

 פוּן גוּטן צוּם גערעדט האט װאס מרדכּין, דעם פאר געמאכּט האט
 מען האט 10דערױף.  אױף אים געזאגט: הענגט מלך דער מלך. האט

נען געהאנגעןֿפאױ מָּ  פאר צוּגעגרײט האט ער װאס תִלֶיה דער אױף הָּ
געשטילט.  זיך האט מלך פוּן גרימצארן דער מרדכּין, אוּן

אין1 רוֹּש מלך דער האט טאג יענעם    צוּ אװעקגעגעבן אחַַשוֵּּ
ן פוּן הױז דאס המלכה אסתר מָּ אוּן דעם הָּ  צוֹּרר-היהוּדים. 



אסתר

 דערצײלט, אים האט אסתר מלך, װארוּם פארן געקוּמען איז מרדכּי
פגענוּמען האט מלך דער אוּן 2 אירער. איז ער װאס  זיגלרינג זַײן אראָּ
אוּן פוּן אװעקגענוּמען האט ער װאס נען,  מָּ  געגעבן אים האט הָּ

נס איבער מרדכּין אױפגעזעצט האט אסתר מרדכּין; אוּן מָּ הױז.  הָּ

 פאר געפאלן איז זי מלך, אוּן פארן גערעדט װידער האט אסתר אוּן 3
פצוּטאן בַײ געבעטן אוּן געװײנט האט פיס, אוּן זַײנע  דאס אים, אָּ
ן פוּן בײז מָּ גי, אוּן דעם הָּ  געטראכּט האט ער װאס טראכּטוּנג זַײן אגָּ

 דעם אסתרן צוּ אױסגעשטרעקט מלך דער האט 4 יִידן. די אקעגן
 זיך האט אוּן אױפגעהױבן זיך האט אסתר צעפטער, אוּן גילדערנעם
 איז מלך דעם געזאגט: אױב האט זי אוּן 5מלך.  פארן געשטעלט

 אים, אוּן פאר לַײטזעליקײט וּנעןֿפגע האב איך אױב עלן, אוּןֿפװוּילגע
 אױגן, זַײנע אין װוּילגעפעלן בין איך מלך, אוּן פארן רעכּט איז זאך די

פצוּרוּ װערן געשריבן זאל ן פוּן טראכּטוּנג בריװ, די די ןֿפאָּ מָּ  דעם הָּ
תאן, דעם פוּן זוּן גי, װאס ַהמדָּ  די אוּמצוּברענגען געשריבן האט ער אגָּ

 צוּזען קענען איך װעל װי װארוּם 6מלך.  פוּן מדינוּת אלע אין יִידן
 קענען איך װעל װי אלק? אוּןֿפ מַײן ןֿפטרע װעט װאס בײז דאס

פשטאם?  מַײן פוּן אוּנטערגאנג דעם צוּזען אָּ

רוֹּש מלך דער האט 7  מרדכּי צוּ אוּן המלכה אסתר צוּ געזאגט אחַַשוֵּּ
נס דעם מָּ  אסתרן, אוּן צוּ אװעקגעגעבן איך האב הױז יִידן: זעט, הָּ
 האט ער װאס תִלֶיה, פאר דער אױף געהאנגעןֿפאױ מען האט אים

 די װעגן איר, שרַײבט אוּן 8יִידן.  די אױף האנט ַא אױסגעשטרעקט
 מלך, אוּן פוּן נאמען אױגן, אין אַײערע אין גוּט איז עס װי יִידן, אזױ

 סטֿפגעשרי ַא מלך, װארוּם פוּן זיגלרינג דעם מיט אוּנטער תמעטחַ
 זיגלרינג מיטן עטחַתמגע מלך, אוּן פוּן נאמען אין געשריבן איז אסװ

פצוּרוּ ניט מלך, איז פוּן ן. ֿפאָּ

 צַײט, אין יענער אין מלך פוּן שרַײבער די געװארן ןֿפגערוּ זַײנען 9
 אין טאג צװאנציקסטן אוּן דרַײוּן, סי חַוֹּדש איז חַוֹּדש, דאס דריטן

 האט מרדכּי װאס אלץ װי אזױ געװארן געשריבן איז עס אים; אוּן
 די ירשטן, אוּןֿפ די סאטרַאפן, אוּן די צוּ יִידן, אוּן די ױלן, צוּֿפבַא

 אוּן זיבן אוּן כוּש, הוּנדערט ביז הוֹּדוּ פוּן װאס מדינוּת די פוּן הארן
 איטלעכּן כתב, אוּן איר לױט מדינה מדינוּת; איטלעכּער צװאנציק

 זײער לױט אוּן כתב זײער לױט יִידן די צוּ לשוּן, אוּן זַײן לױט פאלק
רוֹּש, אוּן מלך פוּן נאמען אין געשריבן האט מע אוּן 10לשוּן.   אחַַשוֵּּ



ט

אסתר

אוּן פוּן זיגלרינג מיטן תמעטחַגע  דער דוּרך בריװ צעשיקט מלך, 
רַײטער אױף לױפערס די פוּן האנט  די פוּן יאגפערד אױף פערד, 

 װאס יִידן די דערלױבט האט מלך דער אז 11סטאדעס,  קיניגלעכּע
 פאר שטעלן צוּ זיך אַײנצוּזאמלען, אוּן שטאט, זיך איטלעכּער אין

 יעטװעדער אוּמצוּברענגען הרגען, אוּן פארטיליקן, צוּ לעבן, צוּ זײער
 די מיט זײ אלןֿפבַא װעלן װאס מדינה דער אוּן פאלק דעם פוּן חַיל

אוּן די אוּן קינדער קלײנע פארמעג,  זײער צערױבן צוּ װַײבער, 
רוֹּש, אין מלך פוּן מדינוּת אלע אין טאג אײן אין 12  דרַײצנטן אחַַשוֵּּ

 פוּן חַנוּס דער 13אֶדר.  חַוֹּדש איז חַוֹּדש, דאס טןֿפצװעל פוּן טאג
 אין עלֿפבַא ַא פאר װערן ארױסגעגעבן זאל טסֿפגעשרי דעם

 יִידן די עלקער, אוּןֿפ אלע פאר געמאכּט מדינה, באקאנט איטלעכּער
 אן זַײן צוּ נוֹּקם זיך טאג דאזיקן דעם פאר אנגעברײט זַײן זאלן

ַײנט. ֿפ זײערע

 האסט אין ערד, ארױסֿפיאג אױף רַײטערס ערס, דיֿפלױ די זַײנען 14
אוּן פוּן אנזאג דעם אױף געאַײל אוּן  איז עלֿפבַא דער מלך, 

 איז מרדכּי אוּן 15שוַּשן.  הױפטשטאט דער אין געװארן ארױסגעגעבן
י-ַמלכּוּת אין מלך פארן פוּן ארױסגעגאנגען  ,ַײסןװ אוּן בלאען פוּן בגדֵּ

אוּן גילדערנער גרױסער ַא מיט  ַײנלַײנעןֿפ פוּן מאנטל ַא קרױן, 
רײט. ֿפגע זיך אוּן געהילכּט האט שוַּשן שטאט די פוּרפל. אוּן אוּן
 אוּן רײדֿפ ַא אוּן החַשמ ַא אוּן ליכּטיקײט ַא געװען איז יִידן די בַײ 16
 שטאט, איטלעכּער אין אוּן מדינה איטלעכּער אין אוּן 17גדוּלה.  ַא

 אנגעקוּמען, איז איז עלֿפבַא זַײן אוּן מלך פוּן אנזאג דער נאר װו
 פוּן לפי יָּוּם-טוּב. אוּן ַא אוּן סעוּדה יִידן, ַא בַײ החַששוּן-וּשמ געװען

 מוֹּרא די יִידן, װַײל פאר אױסגעגעבן זיך האבן לאנד פוּן עלקערֿפ די
זײ.  אױף אלןֿפגע איז יִידן פאר

 דרַײצנטן אֶדר, אין חַוֹּדש איז חַוֹּדש, דאס טןֿפצװעל אין  אוּן1
 איז עלֿפבַא זַײן אוּן מלך דעם פוּן אנזאג דער אים, װען אין טאג
 די פוּן ַײנטֿפ די װאס טאג דעם װערן, אין געטאן צוּם נאנט געקוּמען

 געװארן איז עס זײ, אוּן איבער געװעלטיקן צוּ טֿפגעהאָּ האבן יִידן
וּנאים, זײערע איבער געװעלטיקט יִידן, האבן זײ, די פארקערט, אז  שָּ

 מדינוּת אלע שטעט, אין זײערע אין יִידן די אַײנגעזאמלט זיך האבן 2
רוֹּש מלך פוּן  האבן װאס די אױף האנט ַא אױסצוּשטרעקן אחַַשוֵּּ



אסתר

אוּן זײ אױף געזוּכּט  זײ, אקעגן באשטאנען ניט איז קײנער בײז; 
 הארן אלע אוּן 3עלקער. ֿפ אלע אױף געפאלן איז מוֹּרא זײער װארוּם

 מלכּס דעם ירשטן, אוּןֿפ די סאטרַאפן, אוּן די מדינוּת, אוּן די פוּן
 פאר מוֹּרא די יִידן, װארוּם די אוּנטערגעהאלפן טער, האבןֿפװירטשַא

 הױז אין גרױס געװען איז מרדכּי װַײל 4זײ.  אױף אלןֿפגע איז מרדכּין
 דער מדינוּת; װארוּם אלע אין געגאנגען איז שם זַײן מלך, אוּן פוּן

 געשלאגן האבן יִידן די אוּן 5 גרעסער. אלץ געװארן איז מרדכּי מאן
 אוּן טײטוּנג אוּן שװערד פוּן שלאק ַא ַײנטֿפ זײערע אלע צװישן

וּנאים זײערע מיט געטאן האבן זײ פארטיליקוּנג, אוּן  זײער לױט שָּ
 אוּן געהרגעט יִידן די האבן שוַּשן הױפטשטאט דער אין אוּן 6װילן. 

תא, אוּן אױך 7מאן.  הוּנדערט פינף אוּמגעבראכּט  ַדלפוּן, אוּן ַפרַשנדָּ
תא,  תא, אוּן אוּן 8אספָּ תא. אַדְליא, אוּן פוֹּרָּ אוּן9 ארידָּ  ַפרַמשתא,  

ן פוּן זין צען די 10אוַּיזָּתא,  אוּן אריַדי אריַסי, אוּן אוּן מָּ  פוּן זוּן דעם הָּ
תאן, דעם  רױב צוּם געהרגעט; אבער זײ צוֹּרר-ַהיהוּדים, האבן ַהמדָּ

האנט. זײער אױסגעשטרעקט ניט זײ האבן

 דער אין הרוּגים די פוּן צאל די געקוּמען איז טאג יענעם אין 11
 צוּ געזאגט מלך דער האט 12מלך.  דעם שוַּשן, פאר הױפשטאט

 געהרגעט יִידן די האבן שוַּשן הױפטשטאט דער המלכה: אין אסתר
נס מאן, אוּן הוּנדערט ינףֿפ אוּמגעבראכּט אוּן מָּ  שױן זין; װאס צען הָּ

 נאר װאס מלך! אוּן פוּן מדינוּת איבעריקע די אין געטאן זײ האבן
 בקשה, װעט דַײן נאך װאס װערן, אוּן געגעבן דיר פארלאנג, װעט דַײן

אױב אסתר האט 13װערן.  געטאן  איז מלך דעם געזאגט: 
 צוּ שוַּשן אין װאס יִידן די װערן געגעבן מארגן אױך װוּילגעפעלן, זאל

נען פוּן זין צען די הַײנט; אוּן פוּן עלֿפבַא דער װי אזױ טאן מָּ  זאל הָּ
 אזױ אז געהײסן מלך דער האט 14תִלֶיה.  דער אױף הענגעןֿפאױ מען
 שוַּשן; אין געװארן ארױסגעגעבן איז עלֿפבַא ַא װערן, אוּן געטאן זאל
נען פוּן זין צען די אוּן מָּ  יִידן די אוּן 15געהאנגען. ֿפאױ מען האט הָּ

 פוּן טאג ערצנטןֿפ אין אױך אַײנגעזאמלט זיך האבן שוַּשן אין װאס
 מאן; הוּנדערט דרַײ שוַּשן אין אױסגעהרגעט האבן אֶדר, אוּן חַוֹּדש
האנט.  זײער אױסגעשטרעקט ניט זײ האבן רױב צוּם אבער

 זיך האבן מלך פוּן מדינוּת די אין װאס יִידן איבעריקע די אוּן 16
 לױז זַײנען זײ לעבן, אוּן זײער פאר געשטעלט זיך אַײנגעזאמלט, אוּן

אוּן זײערע פוּן געװארן  זײערע פוּן אױסגעהרגעט האבן פַײנט, 
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וּנאים  ניט זײ האבן ברױ צוּם טױזנט; אבער זיבעציק אוּן ינףֿפ שָּ
האנט.  זײער אױסגעשטרעקט

אוּן חַוֹּדש פוּן טאג דרַײצנטן אין געװען איז דאס 17  אין אֶדר; 
 פאר געמאכּט אים האבן גערוּט, אוּן זײ האבן אים אין טאג ערצנטןֿפ
 שוַּשן אין װאס יִידן די אבער 18ה. חַשמ ַא אוּן סעוּדה ַא פוּן טאג ַא

 אים, אין טאג ערצנטןֿפ אין אוּן דרַײצנטן אין אַײנגעזאמלט זיך האבן
אוּן זײ האבן אים אין טאג צנטןֿפוּֿפ אין אוּן  אים האבן גערוּט, 

 די מאכּן דרוּם 19 .החַשמ ַא אוּן סעוּדה ַא פוּן טאג ַא פאר געמאכּט
די ענעֿפאָּ די פוּן יִידן  שטעט, אין ענעֿפאָּ אין זיצן װאס ערטער, 

 יָּוּם-טוּב, ַא אוּן סעוּדה ַא אוּן החַשמ ַא אֶדר חַוֹּדש פוּן טאג ערצנטןֿפ
אנדערן.  צוּם אײנעם פוּן ָּנוּתחַ-מַשַל מיט

אוּן דאזיקע די געשריבןֿפאױ האט מרדכּי אוּן 20  האט ער זאכּן, 
רוֹּש, מלך פוּן מדינוּת אלע אין װאס יִידן אלע צוּ בריװ געשיקט  אחַַשוֵּּ

 זאלן זײ זײ, אז אױף עסטיקןֿפבַא צוּ 21 װַײטע, די אוּן נאנטע די
 טאג צנטןֿפוּֿפ דעם אֶדר, אוּן חַוֹּדש פוּן טאג ערצנטןֿפ דעם האלטן

 זַײנען יִידן די װאס טעג די װי אזױ 22יאר,  אין יאר אים, אלע אין
 פארקערט זײ איז װאס חַוֹּדש דעם פַײנט, אוּן זײערע פוּן געװארן לױז

 יָּוּם-טוּב; זײ ַא אין טרױער פוּן שמכּה, אוּן ַא אין קוּמער פוּן געװארן
נוּתחַַשַל שמכּה, מיט ַא אוּן סעוּדה ַא פוּן טעג פאר מאכּן צוּ  פוּן -מָּ

אוּן צוּם אײנעם לַײט.  ארימע צוּ מתנוּת אנדערן, 
 טאן, צוּ אנגעהױבן האבן זײ װאס אנגענוּמען האבן יִידן די אוּן 23

ן װארוּם 24געשריבן.  זײ צוּ האט מרדכּי װאס אוּן מָּ  פוּן זוּן דער הָּ
תאן, דער גי, דער ַהמדָּ  אױף געטראכּט יִידן, האט אלע אױף צוֹּרר אגָּ

 פוּר, דאס ַא ןֿפעװאר האט ער אוּן 25אוּנטערצוּברענגען,  זײ יִידן די
 אז אוּנטערצוּברענגען. אבער זײ אוּן פארטוּמלען צוּ גוֹּרל, זײ ַא איז
 זַײן בריװ, אז ַא מיט אנגעזאגט ער מלך, האט פארן געקוּמען איז זי

זאל די אױף געטראכּט האט ער װאס שבהחַמ בײזע  זיך יִידן, 
פ; אוּן זַײן אױף אוּמקערן  זַײנע אוּן אים אױפגעהאנגען האט מע קאָּ

 פוּרים, טעג דאזיקע די גערוּפן מען האט דרוּם 26תִלֶיה.  דער אױף זין
פוּן נאמען דעם אױף דערפאר,   דעם פוּן װערטער די װעגן פוּר. 

 זײ װאס דערפוּן, אוּן אנגעזען זיך האבן זײ װאס בריװ, אוּן דאזיקן
 זיך, אוּן אױף גענוּמען אוּן באפעסטיקט יִידן די האבן 27געשען,  איז

 עס זײ, אז אן זיך באהעפטן װאס אלע אױף קינדער, אוּן זײערע אױף
 איז עס װי טעג, אזױ צװײ דאזיקע די האלטן װערן, צוּ בטל ניט זאל



י
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אוּן װעגן געשריבן אלע זײער לױט זײ,   יאר. פאר יאר צַײט, 
 אין װערן געהאלטן װערן, אוּן געדאכּט זאלן טעג דאזיקע די אוּן 28

וּר, איטלעכּער איטלעכּן  איטלעכּער מדינה, אוּן משפחַה, איטלעכּער דָּ
פגעשאפט ניט זאלן פוּרים פוּן טעג דאזיקע די שטאט; אוּן  װערן אָּ

 זײערע בַײ אױפהערן ניט זאל נישעגעדעכּ זײער יִידן, אוּן צװישן פוּן
קינדער. 

 יִיד, דער מרדכּי ִלן, אוּןיַחַאבי פוּן טאכּטער המלכה, די אסתר אוּן 29
 דאזיקן דעם עסטיקןֿפבַא שטארקײט, צוּ גארער מיט געשריבן האבן

 אלע צוּ בריװ צעשיקט האט ער אוּן 30 פוּרים. װעגן בריװ צװײטן
רוֹּשעס פוּן מדינוּת צװאנציק אוּן זיבן אוּן הוּנדערט די יִידן, צוּ  אחַַשוֵּּ

 זײ אז 31טיקײט, ֿפװארהַא אוּן רידֿפ וּןֿפ װערטער קיניגרַײך, מיט
 צַײטן, אזױ זײערע אין פוּרים וּןֿפ טעג דאזיקע די עסטיקןֿפבַא זאלן

 זײ, אױף עסטיקטֿפבַא האבן המלכה אסתר אוּן יִיד דער מרדכּי װי
 זײערע אױף אוּן אלײן זיך אױף עסטיקטֿפבַא האבן זײ װי אזױ אוּן

ענֵּיתים די װעגן אנזאגן קינדער, די  אסתרס אוּן 32קלאג.  זײער אוּן תָּ
 עס פוּרים; אוּן װעגן אנזאגן דאזיקע די עסטיקטֿפבַא האט עלֿפבַא
בוּך.  ַא אין געװארן שריבןפאר איז

 
אוּן1 רוֹּש מלך דער    ןֿפאױ צינז ַא געלײגטֿפארױ האט אחַַשוֵּּ

 זַײן פוּן מעשה די אוּן 2אים.  פוּן אינדזלען די אױף לאנד, אוּן
 מרדכּיס פוּן אױסדערצײלוּנג די גבוּרוּת, אוּן זַײנע אוּן שטארקײט
זײ אים האט מלך דער װאס גרױסקײט  שױן זַײנען געגרײסט, 
 וּןֿפ מלכּים די פוּן צַײטגעשעענישן די וּןֿפ בוּך דעם אין פארשריבן

ַדי ַרס.  אוּן מָּ ני-למלך דער געװען איז יִיד דער מרדכּי װארוּם 3פָּ  פוּן שֵּ
רוֹּשן, אוּן  ברידער. ער ילֿפ זַײנע בַײ באליבט יִידן, אוּן בַײ גרױס אחַַשוֵּּ

 זַײן פאר רידֿפ צוּם גערעדט פאלק, אוּן זַײן פאר גוּטס געזוּכּט האט
שטאם.  גאנצן
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