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יםִרּוּפ

  



  

  

  ת"בעזהשי
  

ֲאלֹות   אֹויף ׁשַ

  יםִרּוּפ
יי ִסיֶמן ַא ְַמאך ,ּיוְנְגל ֵטייֶעֶרע(  ְּתׁשוֶבה ִריְכִטיֶגע ִדי ּבֵ ּ(  

  
 

  

  ?ים ִרּוּאר פג ַפְנּטואְסי ַפט ִדייְסי ֵהזֹווי ַאִו
á  תֵבֵטה ּבְָרׂשֲָע  

á  בָאה ּבְָעׁשְִּת  

á  רֵּתְסית ֶאִנֲעַּת  
  

  ? היָלִגי ְמען ִדייֶנן ֵל'אְרן ַפעט ֶמאְגת ָזכֹוָריל ּבְויִפִו
á   סייְנֵא  

á   וייֵוְצ  

á   ייֵרְד  
  

  ? יםִרּוּב פם טֹוין יֹון ִאְהּען טוף ֶמאְרת ַדוֹוְצִמיל ויִפִו
á   יר ִפ  

á   יי ֵרְד  

á   עףיֶנִפ  



ֵורֹוׁש אט ען ָהועֶמאר ֶוַפ   ? הָדּעו ְסט ַאאְכעַמֶגֲאַחׁשְ
á   עןעֶמֶלאר ַאַפ  

á   ן יְדי ִאאר ִדאר ַפָנ  

á   ערֶדיְני ִקאר ִדאר ַפָנ  

  
  ? הָדּעוי ְסיי ִדט ּבְֵצּאנו ּבְַיךען ִזאט ֶמים ָהִלע כֵֶּכועֶליט ֶוִמ

á   יםִל כֵּייֶעֵנ  

á   ֵּיקִטְסאַלּן ְפּים פוִלכ  

á   ֵּׁשָדְקִמית ַהּבֵּפון ים ִלכ  

  
ים אט ִאָה'וען ְמי ֶוָכֳדְראר ָמען ַפֶגְנּעזוען ֶגאט ֶמואס ָהָו
  ?ד עְרי ֶפיט ִדט ִמיְרעִפם ֶגּרוַא

á  הָרה אֹוָתְיים ָהִדּהוְיַל  

á  ָּרֹוָקְיץ ּבִֵפ ָחְךֶלֶמר ַהׁשֶיש ֲאִאה ָלׂשֶָעה ֵיָככ  

á  יםִדּהוְי ַהּטוְלׁשְר ִיׁשֶא ֲאּ הוְךפֹוֲהַנְו  
  



ֵטיין ּאון ֵלייֶנען   ַפאְרׁשְ
  

  יםִרּוּפ
  

  

א ָרְקִמ", סייְנֵא] א :ןאְכף ַמאְרַד'ואס ְמת ָווֹוְציר ִמא ִפ ָדיזים ִאִרּוּפ
ער ֶד, יִרְפּ צוְיךן אֹוּט אואְכייַנה ּבֵיָלִגי ְמן ִדעְרף ֶהאְרַד' ְמ- " היָלִגְמ
  :תכֹוָריי ּבְֵרען ְדייֶנן ֵל'אְרט ַפאְכַמ, היָלִגי ְמט ִדייְנואס ֵלא ָוֵרל קֹוַעּבַ

  

נו ּבְ  ) 1 ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ הּ ִּמְצֹוָתיו ְוִצָונו ַעל ִמְקָרא ְמִגלָּ ּ:  
ְזַמן ַהֶזה  ) 2 ָיִמים ָהֵהם ּבַ ים ַלֲאבֹוֵתינו ּבַ ה ִנסִּ ָעׂשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ:  
ֶהֱחָינו ְוִקְיָמנו ְוִהִגיָענו ַלְזַמן ַהֶזה  ) 3 ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ:  

  

, היָלִגע ְמֶצאְני ַגיג ִדוייִנעֵויֶנן ִאּן פועְרֶהיְסן אֹוּן אוְקּיין קוֵרף ַאאְרַד'ְמ
א ֵרל קֹוַעער ּבַוען ֶדֶו, היָלִגי ְמען ִדייֶנן ֵליְטִמיְנן ִאעְדט ֶריׁשְאר ִנָט'ְמ
ער אֶגַר ְגיט ַאן ִמייֶעֵר ְדּ צוְיךען ִזט ֶמיְרן ִפָמט ָהואְרי ָוט ִדאְגָז
  .קֵלָמן ֲעּל פויְקייִנ ֵאיז ַאואס ִאן ָוָמע ָהׁשָעם ָרן ֶדעְקֶמּצויְסאֹו
  

ן ְסן ֶעיְקף ׁשִאְרַד'ְמ, תנֹו ָמַחלֹוׁשְן ִמיְקיז ׁשִה ִאָוְצע ִמוייֶטֵוי ְצִד] ב
  . יםִרּוּב פם טֹון יֹוּה פוָדּעוי ְסיי ִדן ּבְֵסען ֶעֶק'ואס ְמָו
  

ויי ֵואר ְצן ַפעּבְף ֶגאְרַד'ְמ, יםִניֹוְבֶאת ָלנֹוָּתיז ַמה ִאָוְצע ִמיֶטִרי ְדִד] ג
ן ּה פוָדּעוי ְסיף ִדן אֹוְסן ֶעיְפען קֹועֶנן ֶקאְליי ָזז ֵזט ַאעְלייט ֶגעֵליֶמִרָא
  . יםִרּוּב פם טֹויֹו
  

ען ֶקיְנִרן ְטּן אוְסף ֶעאְרַד'ְמ, הָחְמׂשִה ְוֶּתׁשְיז ִמה ִאָוְצע ִמֶטעְרי ֶפִד] ד
 .    יםִרּוּב פם טֹוער יֹויֶכייִלֵרן ְפּער אויֶסרֹוי ְגד ִדבֹוָכויין ְלֵו



  ______ ???וערֶו ______
יף יג אֹועִנ ֶקוען ַאעֶויז ֶגִאוער ֶו
יג ִצואְנָון ְצּן אויּבְט ִזעְרֶדְנּהו
  ?ער ֶדעְנֶל

ֵורֹוׁש �   ֲאַחׁשְ

  ָהָמן �

ִתי �    ַּוׁשְ
  

י ט ִדיְגייִנּעֵפאט ֶגָהוער ֶו
  ?ת ּבָין ׁשַעס ִאאֶמע ַמיׁשֶיִדִא

ֵורֹוׁש �   ֲאַחׁשְ

  ָהָמן �

ִתי �    ַּוׁשְ
  

  ?יג עִצֶרן ְקואְרעָויז ֶגִאוער ֶו
ֵורֹוׁש �   ֲאַחׁשְ

  ָהָמן �

ִתי �    ַּוׁשְ
  

י ָכֳדְר ָמְיךאט ִזען ָהועֶמֶו ארַפ
  ?ן יְקט ּבִואְלעָוט ֶגיׁשְִנ

ֵורֹוׁש �   ֲאַחׁשְ

  ָהָמן �

ִתי �    ַּוׁשְ

ט עְנעֶקט ֶגיׁשְאט ִנָהוער ֶו
  ?ן אְפָלׁשְ

ֵורֹוׁש �   ֲאַחׁשְ

  ָהָמן �

ִתי �    ַּוׁשְ
  

י ייט ִדֵרעְגֶגְנאט ָאָהוער ֶו
  ?ה ָמיג ַאִצְפּן פוּ פויםֹוּב

ֵורֹוׁש �   ֲאַחׁשְ

  ָהָמן �

ִתי �    ַּוׁשְ
  

ֵורֹוׁשאט ען ָהועֶמֶו  ֲאַחׁשְ
  ?עןֶגעְנֶהיְפאֹואל ָז'ן ְמייְסעֵהֶג

ֵורֹוׁש �   ֲאַחׁשְ

  ָהָמן �

ִתי �    ַּוׁשְ
  

אט ער ָהֶדיְנען ִקס ֶצ'עְנועֶמֶו
  ? עןֶגאְנעָהֶגיְפען אֹוֶמ

ֵורֹוׁש �   ֲאַחׁשְ

  ָהָמן �

   ִּתיַוׁשְ �
  



  ______ ???וערֶו ______
  

 ּיין צוט ֵגאְזעָלט ֶגיׁשְאט ִנוער ָהֶו
ֵורֹוׁשן ּה פוָדּעוי ְסִד   ? ֲאַחׁשְ

  ָמְרֳדָכי �

  ֶּאְסֵתר �

  
  ?הכְֶּל ַמייֶעי ֵנוען ִדעֶויז ֶגוער ִאֶו

  ָמְרֳדָכי �

  ֶּאְסֵתר �

  
 ן ַאְהּעטוֶגְנ ָאְיךאט ִזוער ָהֶו
 ?אק ַז

  ָמְרֳדָכי �

  ֵּתרֶאְס �

  
ֵורֹוׁשאט ען ָהועֶמאר ֶוַפ  ֲאַחׁשְ
  ?ןעְקֶטיין ׁשְט ֵזעְקֶרְטעׁשְֶגיְסאֹו

  ָמְרֳדָכי �

  ֶּאְסֵתר �

  

  

  

ן ָמָהאט ען ָהועֶמאר ֶוַפ
  ?אר י ָהן ִדיְרֹועׁשֶגְּפָא

  ָמְרֳדָכי �

  ֶּאְסֵתר �

  
ם ּרון ַאָמאט ָהען ָהועֶמֶו
  ?ט יְרעִפֶג

  ָמְרֳדָכי �

  ֶּאְסֵתר �

  
אר ט ַפאְגעָזאט ֶגוער ָהֶו

ֵורֹוׁש ויל ן ִוָמז ָהַא ֲאַחׁשְ
  ?ן יְדי ִאען ִדעֶנֶגְרַה

  ָמְרֳדָכי �

  ֶּאְסֵתר �

  
י ען ִדֶמּאקוּבַאט וער ָהֶו
   ?ןָמן ָהּ פוּבּטוׁשְ

  ָמְרֳדָכי �

  ֶּאְסֵתר �

  
  



  

ֵרייט ָדא ִאיז ֶעס ּפְ   :ֶוועְרֶטער ִדי אֹויס ְטֶרעף אֹוִתיֹות ּצוׁשְ
 
  

 אָרְקִמ �

  היָלִגְמ �

 ַחלֹוׁשְִמ �

 תנֹוָמ �

 תנֹוָּתַמ �

 יםִניֹוְבֶאָל �

 הֶּתׁשְִמ   �

 הָחְמׂשְִו   �

 יםִרּוּפ   �

 עראֶגַרְג   �

 ן ָמָה   �

 ןאׁשְַט   �

 יָכֳדְרָמ �

  רֵּתְסֶא �

 ןׁשָּוׁש �

 ׂשֶרֶז �

 יִּתׁשְַו �

  הָנבֹוְרַח �
  

  ָל  י  ן  ׁשְ  א  ַט  ן  ָמ  ָה  ִד

  ֶא  ֶא  ְס  ֵּת  ר  י  ָכ  ֳד  ְר  ָמ

  ְב  ם  י  ִר  ּו  ּפ  ִמ  ַח  א  ָק

  י  ֶז  א  ָר  ְק  ִמ  ׁשְ  ְר  ר  ִמ

  ֹו  ֶר  פ  ע  ֶט  ַח  ֶּת  ב  ע  י

  ִנ  ׁש  ֵח  ן  ּו  ֹו  ה  ֹו  ֶג  ן

  י  ת  ֹו  נ  ָמ  ל  י  ָנ  א  ׁשָ

  ם  י  ִּת  ׁשְ  ַו  ׁשְ  י  ה  ַר  ּו

  ה  ָל  י  ִג  ְמ  ִמ  ר  ֶד  ְג  ׁש

  ְו  ׂשִ  ְמ  ָח  ה  ת  ֹו  נ  ָּת  ַמ
  



  ְאךע ַזעֶדיי ֶין ּבֵיֶמ ִס ַאְאךַמ
ט ִריְכִטיגער ֶד ָאיגִריְכִטיז ִא' ְסיּבאֹו   ִניׁשְ

  

  

ן ּע פואֶמי ַמיז ִדר ִאֵּתְסֶא
  ׁשורֹוֵוׁשְַחֲא

  

ט יׁשְ ִנְיךט ִזיְקיק ּבִִדַצי ַהָכֳדְרָמ
  עׁשָָרן ָהָמ ָהּצו

  

ער עֶט ֶפיז ַאִאיק ִדַצי ַהָכֳדְרָמ
  הכְָּלַמר ַהֵּתְסאר ֶאַפ

  

ה אר ט ַפיׁשְט ִנאְגָז ֶּאְסֵתר ַהַמְלכָּ
ֵוורֹוׁש   טאְמַטי ׁשְ ִזּאון ווּפו ֲאַחׁשְ

  

עף יֶנן ִפעֶגאְנעָהֶגיְפאט אֹוָה'ְמ
ֵוורֹוׁשן ּער פוֶדיְנִק   ֲאַחׁשְ

  

ת ּבָט ׁשַייְסים ֵהִרּוּאר פת ַפּבָׁשַ
  לדֹוָגַה

  

  

á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  



  ְאךע ַזעֶדיי ֶין ּבֵיֶמ ִס ַאְאךַמ
ט ִריְכִטיגער ֶד ָאִריְכִטיגיז ִא' ְסיּבאֹו   ִניׁשְ

  

 ען ַאט ֶמעּבְר ֶגֵּתְסית ֶאִנֲעַּת
  לֶקׁשֶית ַהִצֲחַמ

  

  סעֶקאְטען ַלט ֶמְסים ֶעִרּוּפ
  

  וייןען ֵוט ֶמְקיְנִרים ְטִרּוּפ
  

 יט ַאען ִמט ֶמיְלִּפים ׁשְִרּוּפ
  לייְדֵרְד

  

ן ָמן ָהּע פוייֶדער ֵזיז ֶדק ִאֵלָמֲע
  עׁשָָרָה

  

ן ּע פוייֶדער ֵזיז ֶדק ִאֵלָמֲע
ֵוורֹוׁש   ֲאַחׁשְ

  

 יט ַאן ִמָמיס ָהט אֹועְקֶמ'ְמ
  עראֶגַרְג

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכ   ִטיגִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ
  

á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ

  
á ִריְכִטיג  
á ט ִריְכִטיג   ִניׁשְ



  

  ת  נֹו ָמַחלֹוׁשְ ִמַאי ִלְאר יֹוֶביין ַחאר ֵזט ַפיְקעׁשִאט ֶגים ָהִיַח

  ן אְכי ַזן ִדּאס פוּ ַפ ַאּצו
  ן אְכף ַמאְרַד'ואס ְמה ָוָכָרי ּבְ ִדּצו

  

  ןְצאְנאַרַמ

  יׁשִפ

  הֶנַנּבַ

  יםִבָניץ ֲעִמ

  ן אׁשְן ַטָמָה

  עס ֶקיְלּבִ
  

  יאִצמֹוַה

  לּכַֹהׁשְ

  ןֶפָגי ַהִרּא ְפֵרֹוּב

  תנֹוזֹוְמ

  ץֵעָה

  הָמָדֲא



  

  םִּניגוִני
  

ְראֹוָתם  ֵמָחה ּבִ ַנת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוׂשָ ׁשֹוׁשַ
ְּתׁשוָעָתם ָהִייָת : ַּיַחד ְתֵכֶלת ָמְרְדָכי ּ

ָכל דֹור ָודֹור. ָלֶנַצח ַנת ַיֲעֹקב : ְוִתְקָוָתם ּבְ ׁשֹוׁשַ

ְראֹוָתם ַיַחד ְתֵכֶלת ָמְרְדָכי ֵמָחה ּבִ ְלהֹוִדיַע : ָּצֲהָלה ְוׂשָ
ל קֶֹויך לֹא ֵיבֹׁשו כָּ ּׁשֶ ל . ָ ְלמו ָלֶנַצח כָּ ְּולֹא ִיכָּ

ך ְראֹוָתם : ְַהחֹוִסים ּבָ ֵמָחה ּבִ ַנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוׂשָ ׁשֹוׁשַ

ֵקׁש  :ַּיַחד ְתֵכֶלת ָמְרְדָכי ר ּבִ ָּארור ָהָמן ֲאׁשֶ
ִדי רוך ָמְרְדַכי ַהְיהוִדי. ְלַאּבְ ּּבָ ַנת ַיֲעֹקב  :ְּ ׁשֹוׁשַ

ְראֹוָתם ַיַחד ְתֵכֶלת ָמְרְדָכיָצ ֵמָחה ּבִ ֲּארוָרה  :ֲּהָלה ְוׂשָ
ת ַמְפִחיִדי ֲעִדי. ֶזֶרׁש ֵאׁשֶ רוָכה ֶאְסֵתר ּבַ ּּבְ ּ: 

ְראֹוָתם ַיַחד ְתֵכֶלת ָמְרְדָכי ֵמָחה ּבִ ַנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוׂשָ  :ּׁשֹוׁשַ
ִעים ל ָהְרׁשָ ל . ֲּארוִרים כָּ רוִכים כָּ ּּבְ

ַנת  :ּם ַחְרבֹוָנה ָזכור ַלטֹובְוַג: ַהַצִדיִקים ׁשֹוׁשַ
ְראֹוָתם ַיַחד ְתֵכֶלת ָמְרְדָכי ֵמָחה ּבִ   :ַּיֲעֹקב ָצֲהָלה ְוׂשָ

  



ָלאִמיר , ָלאִמיר ַאֶלע ִליְסִטיג ֵזיין
ָלאִמיר ְטִריְנֶקען , ְַאֶלע ְפֵרייֶלעך ֵזיין

ֶעס , ָלאִמיר ְטִריְנֶקען ְלַחִיים, ְלַחִיים
ט ֵזייןָזאל שֹוין ָצרֹות ֶמער  , ִניׁשְ

ס ֶע, יים ֵהיׁשיִדִאע עֶדן ֶיית ִאעֹוּוׁשְי
, ייןט ֵזיׁשְ ִנרת מערֹוין ָצֹואל ׁשָז
י אֹו, םייֶע ֵנן ַאעּבְ ֶלאר ַאים ַפִיַחְל
, יד ִא ַאְאךן ָדי ּבְִיךז ִאַא .טּויז גִא'ְס
ן אְראר ַפָנ, אֶרט מֹויׁשְעם ִנייֶנאר ֵקַפ
י אֹו, יןיֵלם ַאְהיאר ִאאר ַפָנ, אֶרֹוּב
ט יׁשְ ִנְאךען ָדער ֶקעֶסיין ּבֶיז ֵפִא'ְס
  ןיְדִרְפּייט צון ֵזיְדים ִאִיַחְל, ייןֵז
  

ע הֹויֶעך אֹויְפן קֹול'ִזיְנְג   ְְזׁשֶ
  



ׂשן ִוְי ְמָחה ְוׂשָ   ָקרַּלְיהוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ
  

ְלטו ַהְיהוִדים ֵהָמה  ר ִיׁשְ ְּוַנֲהפֹוך הוא ֲאׁשֶ ּ ּ ְ

ׂשְנֵאיֶהם   :ּבְ
  

ר ִלְפֵני ַהֶמֶלך ַוִתֹפל  ַּותֹוֶסף ֶאְסֵתר ַוְתַדּבֵ ּ ּ ּ ְּ

ִּלְפֵני ַרְגָליו ַוֵתְבך ַוִתְתַחֶנן לֹו ֵאִלי ֵאִלי  ְּּ

  :ָּלָמה ֲעַזְבָתִני
  

ל עֹוָלם ַטאֶטע , ְּניו ֶגעְטֵרייֶער'ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּקוק ַאָראפ פון ִהיְמל און ֶלעׁש שֹוין  ּ ּּ

ָרֵאל ָהאּב ׁשֹוֵמר , אֹויס ָדאס ֵפייֶער ִיׂשְ
ּׁשֹוין אֹויף אוְנז ַרְחָמנות יק ׁשֹוין , ּ ּאון ׁשִ

לֹוַח ָמנֹות יַח אֹויף ִמׁשְ   .ָמׁשִ



  

  ּנוים ָלִרּוּים פִרּוּפ
 בקהילת הספרדים מזמרים זמר זה אחרי קריאת המגילה

 

ּפוִרים ים ִרּוּפ ר ׁשֶ ֲאְךּרוּבָ, ּנוָלּ
ם ם ׁשֵֵמרֹוְתִי, ּנור ּבַָחּבָ
ת ם ֶאֵקנֹוַה, ּנויֵקלֹוֱא
, ּינוֵר ָצאׁשק ֹרֵלָמֲע, ּינוֵתָמְקִנ
  :    ּנום ּבַָחְלים ִניִדִפְרי ּבִּכִ

ּּפוִרים ּפוִרים ָלנו ( ּ ּ(  
 

ים ִל גֹוּינוֵתיֹוְהם ּבִף ַגַאְו
 ּנוְבַזא ָע ֹלּינויֵבץ אֹוֶרֶאּבְ

 יתֹוִרר ּבְֵפָהְל, ֱּאלֹוֵקינו
  :                           ּנוָּתִא

ּּפוִרים ּפוִרים ָלנו( ּ ּ(  
  

ל ֵא, אׁשֹרה ְלָתְיר ָהֵּתְסֶא
י ֵמְיּבִ, ׁשדֹוָקל ְודֹו ָגְךֶלֶמ
א ּהו' ה, ׁשרֹוֵוׁשְַח ֲאְךֶלֶמַה
  :        ּנוב ָלָגׂשְִמ

ּּפוִרים ּפוִרים ָלנו( ּ ּ(  
  

א ם ֹלת ַעית ֶאִרְכַהן ְלֶגׁשְֶתַּפ
ן ָמָה, רֵרצֹות ַהַצֲעּבַ, ןָמְלַא
  :                                      יִנּעוָלם ּבְיִיי ַחַזֲא

ּּפוִרים ּפוִרים ָלנו( ּ ּ(  
  

ל ֶא, יןִפּחוים ְדִצח ָרַלׁשָ
, יםִרׂשְֶעה ְוָאֵמּע וַבׁשֶ
, יםִדּהוְיל ַהיד כִָּמׁשְַהְל
  :     ּנוה ָלָיָהׁשְ' י הֵלּלו

ּּפוִרים ּפוִרים ָלנו( ּ ּ(  

  

ל ַע, הָסא ָחֹלם ְוָק ָנׁשַבָל
ר ֶמֶז, הָסַדֲהי ְויִנִמי ְיֵדְי
ה ָנד ֵהַע, אׂשָיו ֶאָל ֵאׁשָדָח
  :        ּנוָרָזֲע' ה

ּּפוִרים ּפוִרים ָלנו( ּ ּ(  

  

ן גֹוָיִמ, הוָחָוְר ִלּנויֵאִציֹוַו
ה ָתְיים ָהִדּהוְיַל, הָחָנֲאַל
  :                 ּנוח ָלַרר ָזָקר ְיאֹוְו, הָחְמׂשִ

ּּפוִרים ּפוִרים ָלנו( ּ ּ(  

  

 ּחוְלׁשְִו, ןִים ַיֶכיֲעִבא ְגֵלַמ
ן ִיַען ּבְִיה ַעֶאְרִנְו, ןִיַאת ְלנֹוָמ
  :                                ּנוָּתִא' ב הּוׁשּבְ

ּּפוִרים ּפוִרים ָלנו( ּ ּ ( 

  



  ילִּפים ׁשְִרּוּפ
  אּבָ ַהְךּרוים ּבִָרּון ּפְטּ גוַא
  א ָדןיֹויז ׁש ִאֹובטם ער יֹויֶכייִלֵרער ְפֶד
  
ן ּיין אוֵלאר ְקַפ ֹובטם יֹו יז ַאים ִאִרּוּפ
  יסרֹוְג
ע עֶד ֶין ַאּיג אועִדעּבֶן ֶלּיג אוִטְסּלו
  יז הֹויׁשיִדִא
  
ֵרךְתם ִיׁשֵז ַהְנּאט אוט ָהייְנוייל ֵהֵו  ְּבָ
  תרֹוי ָצן ִדּייט פוֵראְפּבַ
ים ִעׁשָי ְריט ִדן ִמאּבְיר ָהן ִמּאו
  תרֹוּפָן כַּאְגָלעׁשְֶג
  
  עןֶקיְנִרן ְטּן אוְסען ֶעף ֶמאְרעם ַדן ֶדעְגוֶו
  עןֶגיְנִרּפְן ׁשְּן אוְצאְנאג ַטן ָטְצאְנ ַגַא
  
  ןִיס ַיֹו ּכן ַאעּבְיר ֶגועט ִמיר ֶו ִאיּבאֹו
  יםִיַח ְלן ַאׁשְְטְנּאוווְנ ָאְייך ֵאְיךועל ִאֶו
  
 ּים צוִרּוה ּפָוְצ ִמיז ַאס ִאוייל ֶען ֵוּאו
  תנֹוָּתן ַמעּבְֶג
 ְייךאר ֵא ַפְיך ִאאּבעם ָהן ֶדְגועֶו
  תנֹו ָמַחלֹוׁשְט ִמְגעְנֶרעּבְֶג
ֵרךְתם ִיׁשֵַה ע ייֶנען ֵמעֶמֶנְנאל ָאָז ְּבָ
  תונֹוָוכַּ
ען עֶנאג ֶזן ָטיְגִטייְנן ֵהּת פווֹוְצי ִמִד
  תנֹוּבְָראט ָקָטׁשְְנַא
אר  ַפּינוֵקְד ִציַחׁשִן ָמיְקה ׁשִת ֶזּכוְזּבִ
  ת נֹו ָמַחלֹוׁשְִמ
  יםִרּון ּפיְכייִלֵר ְפַא

  אגער ָטיֶגייִל ֵה ַא-ים ִרּויז ּפט ִאייְנֵה
 ְיךואס ִא ָו- ים ִרּויּב ִדעייֶניס ֵמט אֹועְרֶה
  אגָז
  

  ייטֵהְנעְגעֶלע ֶגֶרייֶע ֵטַא
  ייטֵרעְגֶגּל צויְמן ִהּז פוְנּיז אוִא
  

ה יָלִפּער ְתֶזְנּועט אוער ֶועֶפאׁשֶער ּבֶַד
  ןעְרֶהּצו
  ן עְריק ֶקִרּם צוִיַלׁשָּרויין ְין ֵקּאו
  
  רֵּתְסֶאי ְוָכֳדְר ָמְךְרּס דוער ֵנֶד
  ערֶטעְסֶרער ְגן ֶדיָמער ִסיז ֶדִא
  
ט יׁשְט ִנאְזָלאְרער ַפעֶפאׁשֶער ּבַז ֶדַא
  אלָמייְנֵק
  לֵאָרׂשְק ִיאְליג ָפייִליין ֵהֵז
  
  ה ָיִכי ְזן ִדאּבְיר ָהן ִמועְלֶו" זְנּאו "ְיךאֹו
  הָעּוׁש ְייט ַאן ִמועְר ֶוּן צוְפאְלעָהֶג
  
  ןיְכין ִגב ִארֹוָק ּבְ- ן 'יַחׁשִן ָמעְגֶקיין ַא ֵגּצו
  ְךיֶען הֹוייֶעת ֵגילֹוִפּי ְת ִד- ַחֹוּכיז ּבְים ִאִרּוּפ
  
  םׁשֶן רֹויְסרֹו ְגל ַאיְמין ִהט ִאאְכס ַמֶע
ס ַנְכִנׁשְ ִמ–ה ָחְמּער מועֶדט ֶיוייְסאס ֵוָד
  הָחְמׂשִין ּבְּבְִרר ַמָדָא
  יםׁשִדֹוְקת ַהבֹוי ָאיף ִדט אֹוועְקס ֶוֶע
  
  ְיךייִלֵראר ְפץ ָיאְנ ַג ַא-  ְיךייִלֵראר ְפץ ָיאְנ ַגַא
  ...ייןען ֵזף ֶמאְר ַדְיךייִלֵרְפ
  ים   ִרּון ּפיְגִטְסּ לוַא

  



ְּוַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבורֹות ְוַעל  ּ
ַּהְתׁשועֹות ְוַעל ַהִנְפָלאֹות ְוַעל  ַהֶנָחמֹות ּ

ָיִמים  יָת ַלֲאבֹוֵתינו ּבַ ָעׂשִ ְּוַעל ַהִמְלָחמֹות ׁשֶ
ְזַמן ַהֶזה   :ָּהֵהם ּבִ

יָרה ן ַהּבִ ׁשוׁשַ יֵמי ָמְרְדַכי ְוֶאְסֵתר ּבְ ּּבִ ָעַמד ֲעֵליֶהם . ּ ׁשֶ כְּ
ע ל . ָהָמן ָהָרׁשָ ד ֶאת כָּ ִמיד ַלֲהרֹוג וְלַאּבֵ ֵקׁש ְלַהׁשְ ּּבִ

ַּהְיהוִדים ִמַנַער ְוַעד ָז יֹום ֶאָחדּ ים ּבְ ה . ֵקן ַטף ְוָנׁשִ לׁשָ ׁשְ ּבִ
ר ֵנים ָעׂשָ ר ְלחֶֹדׁש ׁשְ ָלָלם ָלבֹוז. ּהוא חֶֹדׁש ֲאָדר. ָעׂשָ  :ּוׁשְ
ים ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְָוַאָתה ּבְ ְּוִקְלַקְלָת ֶאת . ֵּהַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹו. ּ

ְבתֹו בֹוָת לֹו ְגמולֹו ְבֹראׁשֹו. ַּמֲחׁשַ  ְוֶאת ְּוָתלו אֹותֹו. ַּוֲהׁשֵ
ָניו ַעל ָהֵעץ ְמך . ּבָ ֶהם ֵנס ָוֶפֶלא ְונֹוֶדה ְלׁשִ יָת ִעּמָ ְָוָעׂשִ

  :ַּהָגדֹול ֶסָלה

ֵצאְתֶכם  ֶדֶרך ּבְ ה ְלך ֲעָמֵלק ּבַ ר ָעׂשָ ְָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ָ

ִלים  :ִמִמְצָרִים ל ַהֶנֱחׁשָ ך כָּ ֶדֶרך ַוְיַזֵנב ּבְ ר ָקְרך ּבַ ֲָאׁשֶ ְ ָ

ַּאֲחֶריך ְוַאָתה ָעֵיף ְוָיֵג ָהִניַח : ַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹהיםָ  'הְוָהָיה ּבְ
ר  ָאֶרץ ֲאׁשֶ ל אְֹיֶביך ִמָסִביב ּבָ ֱָאלֶֹהיך ְלך ִמכָּ ָ ָ ֱאלֶֹהיך 'הָ

ָתה ִתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת  ֹּנֵתן ְלך ַנֲחָלה ְלִרׁשְ ּ ּּ ָ

ח כָּ ָמִים לֹא ִתׁשְ   :ַּהׁשָ


