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  سفر أستير
  

  المقّدمة
  . یروي آتاب أستير قصة جماعة یهودیة نجت من حكم بالموت عليها

وقتها آان قسم آبـير . تدور هذه األحداث أّیام آان سلطان الفرس یمتد من الهند إلى مصر عبر الشرق األوسط
قم، وهناك مارسوا ٥٣٩من اليهود المسبـيين ما زالوا في السبـي بعد قرار آورش وسقوط الحكم البابلي سنة 

هؤالء اليهود شعائرهم وعاداتهم اّلتي تختلف عن عادات وشعائر سائر الشعوب، مّما سبب العداوة لهم مع هؤالء 
  . الشعوب

. ك أحشویروش، وبـين مردخاي، الموظف اليهوديیتحّدث آتاب أستير عن الصراع بـين هامان، وزیر المل
فصار اليوم . بتوجيه من مردخاي صارت أستير ملكة فارس ونجحت في إبعاد الخطر اّلذي آان یتهدد شعبها

وذلك اليوم آان عيد الفوریم اّلذي یحتفل به اليهود في الربـيع، قبل عيد . المحدد إلفناء شعبها یوم هزیمة ألعدائها
  .  في سياق قصة أستير ینكشف لنا أصل هذا العيدوهكذا. الفصح

أراد اليهود أن یدافعوا . یـبرز آتاب أستير الّروح الوطنية والرغبة في االنتقام، وهذا ما یصدم القارئ اليوم
أما . العنف یولد العنف، وهذا یتنافى وروح العهد الجدید. عن أنفسهم لكنهم لم یتوقفوا عند حٍد، فقتلوا أعداءهم

  .  العهد القدیم فرأى في قصة أستير مثًال آخر عن الخالص العظيم اّلذي یهيئه اهللا لشعبهشعب
  ١الفصل 

  عصيان الملكة
  آاَن هذا في أّیاِم أحشویروَش، وهَو أحشویروُش١

مَتدَّت َمملكُتُه ِمَن الِهنِد إلى ُآوَش على مَئٍة  اّلذي ا
في ِتلَك األّیاِم، لمَّا جَلَس ٢. يمًاوَسبعٍة وِعشریَن إقل

َعِمَل في ٣ العاصمِة  الَمِلُك على َعرِشِه في ُشوَشَن
السََّنِة الثَّالثِة ِمْن ُمْلِكِه وليمًة ِلجميِع ِرجاِل حاشيِتِه 

 وأشراِف األقاليِم َوُوالِتها،  وقاَدِة جيِش فاِرَس ومادي
َجالَل َمجِدِه وأظهَر أماَمُهم ِغنى َمملكِتِه المجيدِة و٤

ولمَّا ٥. العظيِم أّیامًا آثيرًة َبَلَغت مَئًة وثمانيَن یومًا
نَقضت َعِمَل الَمِلُك وليمًة ُأخرى لجميِع ُسّكاِن  ا

سَتغَرَقت  ُشوَشَن العاصمِة، ِآباِرِهم وِصغاِرِهم، ا
َحيُث آاَنت ٦َسبعَة أّیاٍم في داِر حدیقِة قصِر الَمِلِك، 

ٌر وَسَمْنجونيٌَّة ُمَعلََّقًة ِبـحباِل َآتَّاٍن َستاِئُر بـيٌض وُخض
 ِمْن  وُأرجواٍن ِبـَحَلِق ِفضٍَّة وأعِمدِة ُرخاٍم، وأِسرٌَّة
َذهٍب وِفضٍَّة على ُرخاٍم أبـيَض وَمرَمٍر وُدرٌّ 

وآاَن الخمُر ُیسقى بآنيٍة ِمْن َذهٍب ٧. وأحجاٌر آریمٌة
وآاَن ٨. َرِم الَمِلِكُمخَتِلَفِة األشكاِل وِبَكثَرٍة َتليُق ِبَك

الَمدعوُّوَن َیشربوَن َقْدَر ما َیطُلبوَن وال ُیجَبُر عَليِه 
أحٌد، ألنَّ الَمِلَك أَمَر جميَع َخَدِم قصِرِه أْن ُیعاِمُلوا 

وَصَنَعت َوْشتي الَمِلكُة أیضًا ٩. ُآلَّ واحٍد ِبما ُیرضيِه
  . وليمًة ِللنِّساِء في داِر الَمِلِك

نَتَشى قلُب الَمِلِك بالخمِر،  سَّاِبـِع، لمَّا اوفي اليوِم ال١٠
أَمَر َمُهوماَن وِبْزتا وَحربونا وِبــْغتا وأَبْغتا وزیتاَر 
وآْرآَس وُهُم الِخصياُن السَّبعُة اّلذیَن َیخدموَن َبيَن 

أْن ُیحِضُروا َوْشتي الَمِلكَة إلى أماِم الَمِلِك ١١َیَدیِه، 
اُن الَممَلكِة َجماَلها، ألنَّها بالتَّاِج ليَرى النَّاُس وأرآ

ولمَّا بَلَغها ما أَمَرها بِه ١٢. آاَنت راِئعَة الُحْسِن
الَمِلُك على ِلساِن ِخصياِنِه َرَفَضت أْن َتجيَء، 

  . فَغِضَب الَمِلُك َغَضبًا شدیدًا
وآاَن ِمْن عادِة الَمِلِك أن َیسَتشيَر الُحكماَء ١٣

لِّ ما یَتَعلَُّق باألمِن والعارفيَن بأحكاِم القانوِن في ُآ

وآانوا َسبعًة ِمَن الرُّؤساِء ١٤والنِّظاِم، فَدعاُهم إليِه، 
في فاِرَس ومادي، وِمَن النُّدماِء الُمقرَّبـيَن إليِه اّلذیَن 

َیحتلُّوَن أعَلى الَمناِصِب في الَمملكِة، وُهم َآْرَشنا 
وشيتاُر وادماتا وَترشيُش وَمرَمُس وَمْرَسنا 

ماذا َنفَعُل بالَمِلَكِة َوْشتي «: وقاَل لُهم١٥، ومموآاُن
ِبـحَسِب القانوِن ألنَّها لم تعَمْل ِبما أَمْرُتها بِه على 

فقاَل مموآاُن ِللَمِلِك ١٦» ِلساِن الِخصياِن؟
إنَّ َوْشتي الَمِلكَة لم ُتِسـْئ إلى الَمِلِك «: والرُّؤساِء

ي جميِع أقاليِم َوحَدُه، بل أیضًا إلى القادِة والشُّعوِب ف
ألنَّ خَبَر ما فَعَلْتُه ِللَمِلِك ١٧الَمِلِك أحشویروَش 

َسَيِصُل إلى َمسامِع جميِع النِّساِء، فَيحَتِقْرَن أزواَجُهنَّ 
أَمَر الَمِلُك أحشویروُش بإحضاِر َوْشتي : وَیُقْلَن

وفي هذا اليوِم، َقبَل أْن ١٨. الَمِلكِة إليِه فلم َتِجـْئ
خِبُر ِنساُء جميِع أرآاِن الَمملكِة في َینَقضَي، َسُت

فاِرَس ومادي أزواَجُهنَّ ِبما فَعَلْتُه الَمِلَكُة، َفَيُعمُّ 
فإْن شاَء الَمِلُك أَمَر بأْن ال ١٩. االسِتنكاُر والغَضُب

َتدُخَل َوْشتي إلى َمجِلِسِه، وأْن ُیَدوََّن هذا األمُر في 
وأْن ُیعطَي َقوانيِن فارَس ومادي حّتى ال ُینَقَض، 
وُیَعمََّم ٢٠. الَمِلُك َمقاَمها آَمِلكٍة ِلَمْن هَي َخيٌر ِمنها

هذا اّلذي أَمَر بِه الَمِلُك في جميِع َمملكِتِه العظيمِة، 
فُيْكِرَم ُآلُّ النِّساِء أزواَجُهنَّ ِمَن الكبـيِر إلى 

سَتحَسَن الَمِلُك والرُّؤساُء َمشورَة  فا٢١. »الصَّغيِر
فأرَسَل َرساِئَل إلى ٢٢. ِمَل الَمِلُك ِبهامموآاَن وَع

جميِع أقاليِم َمملكِتِه، ُآلُّ إقليٍم ِبِكتاَبِتِه وُآلُّ شعٍب 
، أْن یكوَن ُآلُّ َرُجٍل سيِّدًا في َبيِتِه وَله الكلمُة  ِبُلَغِتِه

  . األخيرُة
  ٢الفصل 

  أستير ملكة
ِك أحشویروَش وتَذآََّر وَبعَد حيٍن سَكَن غَضُب الَمِل١

فقاَل َله ٢َوْشتي وما فَعَلت وما حَكَم بِه عَليها، 
ليأُمِر الَمِلُك فُيختاَر َله فَتياٌت «: ُنَدماُؤُه الُمَقرَّبوَن إليِه

ولَيُقْم ُوآالُء في جميِع ٣عذارى ِحساُن الَمنَظِر، 
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َظِر أقاليِم َمملكِتِه لَيجَمعوا ُآلَّ الَفَتياِت الِحساِن الَمن
 العاصمِة، َتحَت ُسلَطِة  إلى داِر النِّساِء في ُشوَشَن

َهيجاَي َخصيِّ الَمِلِك وحاِرِس النِّساِء، ولُيْعِطِهنَّ 
والفتاُة اّلتي ُتعِجُب الَمِلَك َیسَتبِدُلها ٤َلواِزَم الزِّینِة، 

  . سَتحَسَن الَمِلُك هِذِه الَمشورَة وَعِمَل ِبها فا. »بَوْشتي
سُمُه  وَشَن العاصمِة َرُجٌل َیهوديٌّ اوآاَن في ُش٥

 ِمْن َعشيرِة  ُمْردخاي بُن یائيَر بِن َشمعي بِن قيٍش
وآاَن في ُجمَلِة الَمسبـيِّيَن ِمْن أوُرشليَم ٦. ِبنياميَن

ِبَمعيَِّة یُكْنيا َمِلِك َیهوذا اّلذي َسباُه َنبوخذَنصَُّر َمِلُك 
بَنُة َعمِِّه،   اّلتي هي أستيُر ا وآاَن ُمَربِّيًا ِلَهدََّسه٧.  باِبَل

وآاَنت راِئَعَة الَجماِل، ماَت . ألنَّها فَقَدت أباها وُأمَّها
فلمَّا ُأذیَع أمُر الَمِلِك ٨. أبوها وُأمُّها فَتَبنَّاها ُمْردخاي

وُجِمَعت فتياٌت آثيراٌت إلى ُشوَشَن العاصمِة َتحَت 
يجاُي أستيَر ختاَر َه ُسلَطِة َهيجاَي حاِرِس النِّساِء، ا

فأعَجَبِت الفتاُة الَمِلَك وَحظيت ٩وأدَخَلها َبيَت الَمِلِك 
ِبِرضاُه، فَعجََّل بِإعطاِئها ما َیلَزُمها ِمَن الزِّینِة 

ختاَرُهنَّ ِمْن  وَوجباِت الطَّعاِم، وَخصَّها ِبَسبِع فتياٍت ا
َبيِت الَمِلِك وَنَقلها مَعُهنَّ إلى أحَسِن َمَحلٍّ في داِر 

وعَمًال ِبَوصيَِّة ُمْردخاي لم ُتخِبْر أستيُر ١٠. نِّساِءال
  . شعَبها وأقاِرَبها باألمِر

وآاَن ُمْردخاُي یتَمشَّى ُآلَّ یوٍم أماَم داِر النِّساِء ١١
وآاَنت ١٢. لَيسَتعِلَم َعْن سالمِة أستيَر وما َیحُدُث لها

ِلِك ُآلُّ َفتاٍة َتدُخُل في الوقِت الُمَعيَِّن لها على الَم
ثَني عَشَر شهرًا  أحشویروَش، وذِلَك َبعَد أْن َتقضَي ا

في داِر النِّساِء ِبـحَسِب التَّقليِد الُمتََّبِع، فتـَتَعطَُّر ستََّة 
أشهٍر ِبَزیِت الُمرِّ وستََّة أشهٍر بأطياٍب وأدهاٍن 

وحيَن آاَنت َتذهُب ِمْن داِر ١٣. خاصٍة بالنِّساِء
. ِك ُیعَطى لها ُآلُّ ما َتطُلُبالنِّساِء إلى داِر الَمِل

آاَنت َتذهُب في الَمساِء وَترِجـُع في الصَّباِح إلى ١٤
داِر النِّساِء الثَّانيِة ِبــَعهِد َشعَشغاَز، َخصيِّ الَمِلِك 

وحاِرِس َجواریِه، ُثمَّ ال َتعوُد َتدُخُل على الَمِلِك إالَّ 
  . سِمها بإرادِة الَمِلِك فُتدَعى با

اَء وقُت ُدخوِل أستيَر على الَمِلِك لم َتطُلْب فلمَّا ج١٥
شيئًا إالَّ ما قاَلُه َهيجاُي َخصيُّ الَمِلِك وحاِرُس 
. النِّساِء، ألنَّها آاَنت َتناُل إعجاَب ُآلِّ َمْن رآها

فُأِخَذت أستيُر إلى الَمِلِك أحشویروَش في داِر ١٦
يَت، في ُمْلِكِه، في الشَّهِر العاِشِر اّلذي هَو شهُر طيـب

فأَحبَّ الَمِلُك أستيَر على ١٧. السَّنِة السَّابعِة ِمْن ُمْلِكِه
جميِع النِّساِء وَحظَيت ِبِرضاُه وَعْطِفِه أآَثَر ِمْن 
جميِع العذارى، فوَضَع تاَج الُمْلِك على رأِسها 

ُثمَّ َعِمَل الَمِلُك وليَمًة ١٨. وجَعَلها َمِلَكًة مكاَن َوْشتي
جاِلِه وأعياِن َمملكِتِه تكریمًا عظيمًة ِلجميِع ِر

، وأعطى  ألستيَر، وأعَلَن یوَم راحٍة في جميِع األقاليِم
  . َعطایا َملكيًَّة َسخيًَّة

ولمَّا ُنِقَلت أستيُر مَع ساِئِر الفتياِت إلى داِر النِّساِء ١٩
لم تُكْن أخَبَرت أحدًا ِمْن أقارِبها وشعِبها ٢٠الثَّانيِة 

ْردخاي، ألنَّ أستيَر آاَنت ُتطيُع عَمًال بَوصيَِّة ُم
  . ُمْردخاي آما آاَنت في وقِت َتربـَيِتِه لها

وفي ِتلَك األّیاِم، َبيَنما آاَن ُمْردخاُي جالسًا ِبباِب ٢١
الَمِلِك َنِقَم ِبــْغثاُن وَتَرُش، َخصيَّا الَمِلِك وحاِرسا 

الباِب، على الَمِلِك أحشویروَش وَعَزما على َقْتِلِه 
فَعِلَم ُمْردخاُي باألمِر وأخَبَر أستيَر الَمِلكَة ٢٢. ًاَغْدر

فأَمَر ٢٣. وهِذِه َنَقَلت إلى الَمِلِك ما قاَلُه لها ُمْردخاُي
الَمِلُك بالبحِث َعْن ِصحَِّة الخَبِر، ولمَّا وَجَدُه صحيحًا 

َعلََّق الرَُّجليِن ِآَلْيِهما على خَشبٍة، وُدوَِّن ذِلَك في 
  .  أماِم الَمِلِك ألّیاِمِآتاِب أخباِر ا

  ٣الفصل 
  مؤامرة هامان

وَبعَد ذِلَك رَفَع الَمِلُك أحشویروُش مقاَم هاماَن بِن ١
وأمَر ٢ وجَعَلُه َفوَق جميِع ُوَزراِئِه،  َهْمداتا األجاجيِّ

جميَع الَحَشِم اّلذیَن ِبباِب الَمِلِك أْن َیرآُعوا وَیسُجدوا 
. أمَّا ُمْردخاُي، فما آاَن َیرآُع وال َیسُجُد لُه. ِلهاماَن

» ِلماذا َتعصي أمَر الَمِلِك؟«: فقاَل الَحَشُم ِلُمْردخاي٣
وآانوا یقولوَن َله ذِلَك َیومًا َفيومًا وال َیسَمُع لُهم، ٤

فأخَبروا هاماَن ليَروا هل َیثُبُت ُمْردخاُي على 
فلمَّا َعِلَم هاماُن ٥. َیهوديٌّ، ألنَُّه أخَبَرُهم أنَّه  َتَصرُِّفِه

مَتَأل غَضبًا،  أنَّ ُمْردخاَي ال َیرآُع وال َیسُجُد َله ا
ولمَّا َعِلَم أن ُمْردخاَي َیهوديٌّ، َصُغَر في عيَنيِه فلم ٦

ُیِرْد أْن ُیهِلَكُه َوحَدُه، بل عَزَم على أْن ُیهِلَك جميَع 
  . اليهوِد اّلذیَن في الَمملكِة

األوَِّل اّلذي هَو شهُر نيساَن، في السَّنِة وفي الشَّهِر ٧
الثَّانيَة َعْشَرَة ِللَمِلِك أحشویروَش، أَمَر هاماُن بأْن 

ُتْلَقى أماَمُه الُفوُر، أِي الُقْرَعُة، لُيعيِّن اليوَم والشَّهَر 
اللََّذیِن فيِهما َیجري ما عَزَم عَليِه، فإذا اليوُم هَو 

 الثَّاني عَشَر اّلذي هَو شهُر الثَّاِلَث عَشَر ِمَن الشَّهِر
  . آذاَر
ُیوَجُد «: فَذهَب هاماُن وقاَل ِللَمِلِك أحشویروَش٨

شعٌب ُمنَتِشٌر ُمَتَفرٌِّق َبيَن الشُّعوِب في جميِع أقاليِم 
َمملكِتَك، قوانيُنُهم مُخاِلفٌة ِلِتلَك الشُّعوِب، وال ُهم 

. َك أْن یتُرَآُهمَیعَملوَن ِبقوانيِن الَمِلِك، فال ینَفُع الَمِل
فأنا أرى، إْن َحُسَن َرأیـي َلَدیَك، أْن تكُتَب أمرًا ٩

بإباَدِتِهم وأنا أِزُن عَشَرَة آالِف ِقنطاٍر ِمَن الِفضَِّة 
.  ُتحَمُل إلى َخزاِئِن الَمِلِك ِلَمْن یَتَولَّوَن هذا العَمَل

 بِن  ِمْن َیِدِه وأعطاُه إلى هاماَن فَنَزَع الَمِلُك خاَتَمُه١٠
: وقاَل َله١١َهْمداتا األجاجيِّ ُمْضَطِهِد اليهوِد 

إحَتِفْظ بالِفضَِّة وأنا أَهُبَك الشَّعَب اليهوديَّ فَتفَعَل «
  . »ِبِهم آما َتشاُء

ستدَعى هاماُن آَتَبَة دیواِن الَمِلِك، في اليوِم  فا١٢
الثَّالَث عَشَر ِمَن الشَّهِر األوَِّل، وأَمَرُهم ِبأْن یكتبوا 

لى ُنوَّاِب الَمِلِك، وإلى ُوالِة األقاليِم َوُوَجهاِء إ
الشُّعوِب، ُآلُّ واحٍد ِبـحَسِب ِآتاَبِتِه وُلَغِتِه، رساِئَل 

وُأرِسلت مَع ١٣سِم الَمِلِك أحشویروَش وخاَتِمِه،  ِبا
السُّعاِة إلى جميِع أقاليِم الَمملكِة، وفيها یأُمُر بَسْلِب 

ْتِك ِبِهم وَقْتِلِهم َعْن ِبْكَرِة أمواِل جميِع اليهوِد والَف
أبـيِهم، ِفتيانًا وُشيوخًا وأطفاًال وِنساًء، في یوٍم واحٍد 

هَو الثَّاِلَث عَشَر ِمَن الشَّهِر الثَّاني عَشَر اّلذي هَو 
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وفي هِذِه الرَّساِئِل أیضًا َیدعو جميَع ١٤. شهُر آذاَر
  . الشُّعوِب إلى االسِتعداِد ِلذِلَك اليوِم

َرَج السُّعاُة ُمسرِعيَن آما أَمَر الَمِلُك، بعَد أْن فَخ١٥
ُأذیَع َمضموُن الرِّسالِة في ُشوَشَن العاصمِة، وجَلَس 
الَمِلُك وهاماُن ِلُمعاَقرِة الخمرِة َبينما ُشوَشُن المدینُة 

  . ضِطراٍب في ا
  ٤الفصل 

  مردخاي یستعين بأستير
ِلَم ُمْردخاُي ِبُكلِّ ما حَدَث َمزََّق ثياَبُه وألَقى فلمَّا َع١

عَليِه ِمْسحًا وَرمادًا وخَرَج إلى وَسِط المدینِة وصَرَخ 
وجاَء إلى أماِم باِب المِلِك ٢ُصراخًا عظيمًا ُمرًّا، 

وآاَن في ٣. وآاَن ال َیدُخُلُه أحٌد وهَو الِبٌس الِمْسَح
ِك وُحْكُمُه ُحزٌن عظيٌم ُآلِّ إقليٍم وَرَد إليِه أمُر الَمِل

ِعنَد اليهوِد وَصوٌم وُبكاٌء وَعویٌل، وألقى الكثيروَن 
  .  عَليِهِم الرَّماَد والِمْسَح

فجاَءت جواري أستيَر وِخْصياُنها وأخَبروها ٤
غتمَّت ِجدًّا وأرَسَلت ثيابًا لَيلَبَسها ُمْردخاُي  باألمِر، فا

دَعت أستيُر َهتاَخ، سَت فا٥. وَینزَع َعنُه ِمْسَحُه فَرَفَض
أَحَد ِخصياِن الَمِلِك اّلذي آاَن َعيََّنُه ِلِخدَمِتها، وأَمَرْتُه 
أْن یذَهَب إلى ُمْردخاي لَيسَتعِلَم ِمنُه ما َجرى وِلماذا 

فَخرَج َهتاُخ إلى ُمْردخاي، إلى ٦. یَتَصرَُّف هكذا
فأخَبَره ٧ساحِة المدینِة اّلتي أماَم باِب الَمِلِك، 

ُي ِبُكلِّ ما َحَدَث َله وبِمْقداِر الِفضَِّة اّلذي وَعَد ُمْردخا
هاماُن ِبَبْذِلِه ِلَخزاِئِن الَمِلِك َتعویضًا َعِن اليهوِد 

وأعطاُه نسَخَة الُحْكِم الُمعَطى في ُشوَشَن ٨لُيبـيَدُهم، 
والقاضي بإهالِك اليهوِد، وطَلَب ِمنُه أْن ُیطِلـَع عَليها 

صَيها ِبأْن َتدُخَل على الَمِلِك أستيَر وُیخِبَرها وُیو
. لَتَتَضرََّع إليِه وتـَتَوسََّل َبين َیَدیِه ِمن أجِل شعِبها

. فجاَء َهتاُخ وأخَبَر أستيَر ِبكالِم ُمْردخاي٩
فعاَدْت أستيُر وقاَلت ِلُهتاَخ أْن ُیخبَر ُمرَدخاي ١٠
ِبأنَّ جميَع عبـيِد الَمِلَك وُشعوِب أقاليِم الَمِلِك ١١
مَرأٍة دَخَل على الَمِلِك إلى  موَن أنَّ أيَّ َرُجٍل أِو اَیعَل

السَّاَحِة الدَّاِخليَِّة ِمْن َغيِر أْن ُیدَعى، فالقانوُن یقضي 
عَليِه بالموِت إالَّ إذا َمدَّ َله الَمِلُك َصولجاَن الذَّهِب 

فَيحيا، وأنا ما ُدعيُت للدُّخوِل على الَمِلِك ُمنُذ َثالثيَن 
  . یومًا
أرَسَل إليها ١٣لمَّا ُأخِبَر ُمْردخاُي ِبكالِم أستيَر، ف١٢

ال َتُظنِّي أنَِّك َتنجيَن في َبيِت الَمِلِك «: هذا الجواَب
إْن سَكتِّ في هذا الوقِت ١٤. ُدوَن جميِع اليهوِد

،  فَسَيجيُء الَفَرُج والخالُص ِلليهوِد ِمْن مكاٍن آَخَر
دري؟ ُربَّما ِلِمْثِل وَمْن َی. وأنِت وَبيُت أبـيِك َتهلكوَن

فأجاَبت أستيُر ١٥» هذا الوقِت وَصْلِت إلى الُمْلِك؟
جَمْع ُآلَّ اليهوِد اّلذیَن  إذَهْب وا«١٦: على ُمْردخاي

في ُشوَشَن وُصوموا ألجلي وال َتأُآلوا وال َتشَربوا 
ثالثَة أّیاٍم ِبَلياليها، وأنا وجواريَّ نصوُم َمعُكم وَبعَد 

الَمِلِك ِخالفًا ِللقانوِن، فإْن هَلْكُت ذِلَك أدُخُل على 
فَعِمَل ُمْردخاُي ِبُكلِّ ما أَمَرتُه بِه ١٧. »فأآون هَلْكُت

  . أستيُر

  ٥الفصل 
  أستير تدخل إلى الملك

وفي اليوِم الثَّاِلِث ِلصياِم أستيَر، َلِبَست ثياَب الُمْلِك ١
الَمِلِك الدَّاِخليَِّة، ُقباَلَة قاعِة وَوَقَفت في ساحِة داِر 

الَمِلِك، وآاَن جالسًا على عرِشِه في ُمواجهِة باِب 
فلمَّا رأى أستيَر واِقَفًة في السَّاحِة ناَلت ٢. القاعِة

 اّلذي بـيِدِه،  إعجاَبُه، فَمدَّ َلها َصولجاَن الذَّهِب
: ِلُكفقاَل لها الَم٣. فتَقدََّمت ولَمَست رأَس الصَّوَلجاِن

ما َلِك یا أستيُر؟ وما مطَلُبِك ولو آاَن ِنصَف «
إْن َحُسَن «: فأجابت أستيُر٤» الَمملكِة فُأعطيه لِك؟

ِعنَدَك أیُّها الَمِلُك، فلَيحُضْر هاماُن هذا اليوَم إلى 
: فقاَل الَمِلُك ِلِرجاِلِه٥. »الوليمِة اّلتي أعَدْدُتها لَك

ٍل آما قالت أخِبروا هاماَن أْن یفَعَل على عَج«
فقاَل ٦. ُثمَّ جاَء الَمِلُك وهاماُن إلى الوليَمِة. »أستيُر

ما «: الَمِلُك ألستيَر ِعنَدما داَرت ُآؤوُس الشَّراِب
َمطَلُبِك فُأعطيه لِك، وما ُمراُدِك ولو آاَن ِنصَف 

ما َمطَلبـي؟ وما «: فقالت أستيُر٧. »الَمملكِة فأقضَيُه
ِرضاَك أیُّها الَمِلُك، وإْن إْن ُآنُت أحظى ِب٨ُمرادي؟ 

َحُسَن ِعنَدك أْن ُتعطَيني َمطَلبـي وَتقضي ُمرادي، 
فَدْع هاماَن ُیراِفُقَك َغدًا إلى الوليمِة الثَّانيِة اّلتي 
َدَعوُتُكما إليها وُهناَك ُأجيـُبَك أیُّها الَمِلُك ما هَو 

  ». َمطَلبـي
 الصَّدِر، فَخَرَج هاماُن ذِلَك اليوَم َفِرحًا ُمنَشِرَح٩

ولمَّا رأى ُمْردخاَي ِبباِب الَمِلِك لم َیُقْم َله ولم 
إالَّ أنَُّه ضَبَط نفَسُه ١٠. ْمتَأل َغيظًا عَليِه یَتَحرَّْك، ا

وجاَء إلى َبيِتِه وأرَسَل فأحَضَر أصِدقاَءُه وَزوَجَتُه 
وَحدََّثُهم ِبــعظيِم َثرَوِتِه وآثَرِة َبنيِه وآيَف ١١زاَرَش 
. لَمِلُك مكاَنَتُه على الرُّؤساِء وِآباِر الَمملَكِةرَفَع ا
وَفوَق ذِلَك، فالَمِلكُة أستيُر لم َتْدُع «: وقاَل هاماُن١٢

إلى الوليمِة اّلتي َعِمَلْتها إالَّ الَمِلَك وأنا، واليوَم 
لِكنَّ ١٣. َدَعْتني أیضًا مَع الَمِلِك إلى وليمٍة ثانيٍة َغدًا

ندي ما ُدْمُت أَرى ُمْردخاَي هذا ُآلََّه آَال شيٍء ِع
فقاَلت زاَرُش ١٤. »اليهوديَّ جالسًا ِبباِب الَمِلِك
إصَنْع خَشبًة ِبــُعلوِّ «: َزوَجُتُه وجميُع أصِدقاِئِه

َخمسيَن ِذراعًا، وَغدًا آلِِّم الَمِلَك فُيَعلََّق عَليها 
. »دُخْل مَع الَمِلِك إلى الوليمِة َفِرحًا ُمْردخاُي، ُثمَّ ا

  .  َحُسَن هذا الرَّأُي ِعنَد هاماَن وصَنَع الخَشبَةف
  ٦الفصل 

  الملك یكرم مردخاي
وفي ِتلَك اللَّيَلِة أِرَق الَمِلُك، فأَمَر أْن ُیؤَتى ِبِكتاِب ١

فَوَجَد فيِه أنَّ ُمْردخاَي ٢ لُيقَرَأ أماَمُه،  أخباِر األّیاِم
 وتاَرَش اللََّذیِن ُهما ِمْن ِخصياِن الَمِلِك أخَبَر أنَّ َبْعتانا

.  وُحرَّاِس باِبِه عَزما على َقْتِل الَمِلِك أحشویروَش
ماذا ناَل ُمْردخاُي ِمَن التَّكریِم «: فقاَل الَمِلُك٣

فقاَل اّلذیَن آانوا » والتَّعظيِم َجزاَء عَمِلِه هذا؟
فسأَل ٤. »لم َیَنْل شيئًا«: َیخدُموَنه في ِتلَك السَّاعِة

َمِن الرَّقيـُب في داِر القصِر هِذِه «: الَمِلُك خَدَمُه
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وآاَن هاماُن في خاِرِج الدَّاِر، جاَء لُيكلَِّم » اللَّيَلَة؟
الَمِلَك في َتعليِق ُمْردخاَي على الخَشبِة اّلتي أَعدَّها 

فقاَل . »هاماُن واِقٌف في الدَّاِر«: فأجاَبُه خَدُمُه٥. َله
آيَف «: فلمَّا دَخَل قاَل َله الَمِلُك٦. »دِخُلوُهأ«: الَمِلُك

فقاَل » ُیكرَُّم َرُجٌل َیرَغُب الَمِلُك في أْن ُیكرَِّمُه؟
َمْن َیرَغُب الَمِلُك في أْن ُیَكرَِّمُه «: هاماُن في نْفِسِه

َمْن َیرَغُب الَمِلُك في «: وقاَل للَمِلِك٧» أآَثَر ِمنِّي؟
ثياِب الَملِك وبالفرِس اّلذي َیرَآُبُه یأتوَنُه ِب٨أْن ُیَكرَِّمُه 

وُتَسلَُّم الثِّياُب ٩. الَمِلُك وُیوَضُع تاُج الُمْلِك على رأِسِه
والفرُس إلى َیِد َرُجٍل ِمْن حاشيِة الَمِلِك وِآباِر 

الزَُّعماِء َفُيلِبسوَن َمْن َیرَغُب الَمِلُك في أْن ُیَكرَِّمُه، 
 المدینِة، وُینادوَن وُیرِآُبوَنه على الفرِس في ساحِة

هكذا ُیَكرَُّم الرَُّجُل اّلذي َیرَغُب الَمِلُك أْن «: أماَمُه
أسِرْع وُخِذ الثِّياَب «: فقاَل الَمِلُك ِلهاماَن١٠. » یَكرَِّمُه

عَمْل هكذا ِلُمْردخاَي اليهوديِّ  والفرَس، آما ُقلَت، وا
مٍة واحدٍة الجاِلِس ِبباِب الَمِلِك، وال ُتْهِمِل العَمَل ِبكِل

فأَخَذ هاماُن الثِّياَب والفرَس ١١» . ِممَّا ُقلَتُه أنَت
وألَبَس ُمْردخاَي وأرآَبُه في ساحِة المدینِة ونادى 

هكذا ُیَكرَُّم الرَُّجُل اّلذي َیرَغُب الَمِلُك في أْن «: أماَمُه
  . »ُیَكرَِّمُه
ورَجَع ُمْردخاُي إلى باِب الَمِلِك، وأسَرَع هاماُن ١٢
وأخَبَر زاَرَش ١٣ َبيِته حزینًا ُمَغطَّى الرَّأِس إلى

فقاَل . َزوَجَتُه وجميَع أصِدقاِئِه ِبُكلِّ ما َجرى َله
إْن آاَن ُمْردخاُي اّلذي «: ُمسَتشاُروُه وزاَرُش َزوَجُتُه

بَتدأت مكاَنُتَك َتسُقُط أماَمُه هَو ِمْن َنسِل اليهوِد، فال  ا
  . »سُقُط َبيَن َیَدیِهَتقَوى عَليِه َبعُد، بل أنَت ت

وفيما ُهم َیتكلَُّموَن مَعُه جاَء ِخصياُن الَمِلِك ١٤
وأَخذوا هاماَن ُمسِرعيَن إلى الوليمِة اّلتي أَعدَّْتها 

  . أستيُر
  ٧الفصل 

  سقوط هامان
في ٢فجاَء الَمِلُك وهاماُن إلى َوليَمِة أْسِتـيَر الَملكِة ١

فقاَل لها الَمِلُك ِعنَدما دارت ُآؤوُس . اليوِم الثَّاني
ما َمطَلُبِك یا أستيُر الَمِلكُة فُأعطيه لِك؟ «: الشَّراِب

فأجاَبت ٣» وما ُمراُدِك ولو ِنصف َمملكتي فَأقضيه؟
إْن َحظيُت ِبِرضاَك أیُّها الَمِلُك، وإْن «: أستيُر الَملكُة

بـي َحُسَن ِعنَدَك فَهْب لي حياتي َمطَلبًا وحياَة شع
ألنَّنا ُمباعوَن أنا وشعبـي للَهالِك والَقْتِل ٤ُمرادًا 

واإلباَدِة، فلو ُآنَّا ُمباعيَن عبـيدًا وإماًء َلسَكتُّ، لِكنَّ 
اّلذي سَيضَطِهُدنا ال َیقِدُر أْن ُیَعوَِّض َعِن الّضَرِر 

  . » اّلذي َیلَحُق بَك أیُّها الَمِلُك
 هَو؟ وآيَف یَتجاَسُر َمْن هَو وأیَن«: فقاَل لها الَمِلُك٥

فأجاَبت ٦» حّتى في قلِبه أْن یعَمَل هذا العَمَل؟
هَو هذا هاماُن الَخبـيُث ُمضَطِهُدنا «: أستيُر
  . »وَعُدوُّنا

وقاَم الَمِلُك ٧. ْرتَعَد هاماُن أماَم الَمِلِك والَملكِة فا
غاِضبًا َعْن ماِئدِة الشَّراِب إلى حدیَقِة القصِر، فيما 

ُن یَتَوسَُّل أْسِتـيَر الَمِلكَة أْن ُتنِقَذ حياَتُه ِمَن وَقَف هاما
  . الشَّرِّ اّلذي رأى أنَّ الَمِلَك عاِزٌم على أْن ُینِزَله بِه

ولمَّا رَجَع الَمِلُك ِمْن حدیَقِة القصِر إلى ماِئدِة ٨
الشَّراِب وجَد هاماَن راِآعًا على السَّریِر اّلذي َتجِلُس 

أُیریُد أْن َیغَتِصَب الَمِلكَة «: الَمِلُكعَليِه أستيُر، فقاَل 
وحاَلما خَرَج هذا الَكالُم ِمْن َفِم » أیضًا في َبيتي؟

  .  الَمِلِك َغطَّوا وجَه هاماَن
ها «: فقاَل حربونُة، أحُد الخصياِن اّلذیَن أماَم الَمِلِك٩

الخَشبُة اّلتي صَنَعها هاماُن لُمْردخاَي اّلذي تَكلََّم 
 َمنصوَبًة في َبيِت هاماَن ُعلوُّها  قِّ الَمِلِكِبـخيٍر في َح

َعلِّقوا هاماَن «: فقاَل الَمِلُك. »َخمسوَن ِذراعًا
  . فعلَّقوُه عَليها، وسَكَن غَضُب الَمِلِك١٠. »عَليها

  ٨الفصل 
في ذِلَك اليوِم أعطى أحشویروُش الَمِلُك َبيَت ١

َء ُمْردخاُي وجا. هاماَن َعُدوِّ اليهوِد ألْسِتـيَر الَمِلكِة
إلى أماِم الَمِلِك، ألنَّ أستيَر أخَبَرْتُه ِبقراَبِتِه لها، 

 اّلذي آاَن نَزَعُه ِمْن هاماَن  فَنَزَع الَمِلُك خاَتَمُه٢
وأعطاُه ِلُمْردخاَي، وأقاَمت أستيُر ُمْردخاَي وآيًال 

  . على َبيِت هاماَن

  إلغاء تدابـير هامان
وعاَدت أستيُر فَتَكلََّمت َبيَن َیَدِي الَمِلِك ورَآَعت ٣

ِعنَد قَدَميِه وبَكْت وتَضرََّعت إليِه أْن ُیلغَي ما دبََّرُه 
فَمدَّ الَمِلُك ٤.  ِمَن الشَّرِّ على اليهوِد  األجاجيُّ هاماُن

 الذَّهِب نحَو أستيَر، فقاَمت أستيُر ووَقَفت  َصوَلجاَن
إْن َحُسَن ِعنَد الَمِلِك، وإْن ُآنُت «َلت وقا٥أماَم الَمِلِك 

أحظى ِبِرضاُه، وإْن رأى َمطلبـي ُمِحقًّا، وَمقُبوًال 
َلَدیِه، فيكُتُب َبالغًا ُیلغي بِه ما آَتَبُه هاماُن بُن 

همداتا األجاجيُّ في إهالِك اليهوِد اّلذیَن في جميِع 
 اّلذي َیناُل فَكيَف أقِدُر أْن أرى الشَّر٦َّ. أقاليِم الَممَلكِة

. شعبـي، وآيَف أقِدُر أْن أرى َهالَك َبني ِجنسي
فقاَل الَمِلُك أحشویروُش ألستيَر الَملكِة وِلُمْردخاَي ٧

ها أنا أعطيُت هاماَن ألستيَر، وأمَّا هَو «: اليهوديِّ
. فَعلَّقوُه على الخَشبِة ألنَُّه رَفَع یَدُه على اليهوِد

ْسِم الَمِلِك   آما تشاءا باْآُتبا أنُتما إلى اليهوِد فا٨
ْسِم الَمِلِك،  ْخُتماُه ِبـخاَتِمِه، ألنَّ الِكتابَة المكتوبَة با وا

  . »الَمختومَة ِبـخاَتِمِه ال ُتَردُّ
فُدعَي آَتبُة الَمِلِك في الحاِل، في الثَّاِلِث والِعشریَن ٩

، وآَتبوا ُآلَّ  ِمَن الشَّهِر الثَّالِث اّلذي هَو شهُر سيواَن
ما أمَر بِه ُمْردخاُي وأرَسلوُه إلى اليهوِد وإلى 

األعواِن والوَآالِء ورؤساِء األقاليِم، ِمَن الِهنِد إلى 
آوَش إلى المَئِة والسَّبعِة والِعشریَن إقليمًا، ُآلُّ إقليٍم 

ِبِكتاَبِتِه وُآلُّ شعٍب ِبلَغِتِهم، وإلى اليهوِد ِبِكتاَبِتِهم 
ِم أحشویروَش الَمِلِك وَخَتموُه س آَتبوُه با١٠. وُلَغِتِهم

. وأرَسلوُه مَع السُّعاِة على ِجياٍد ِمْن َخيِل الَمِلِك
وفي الرَّساِئِل أنَعَم الَمِلُك على اليهوِد اّلذیَن في ١١

ُآلِّ مدینٍة بالَتجمُِّع للِدفاِع َعْن أنُفِسِهم بإهالِك وَقْتِل 
ِهُدُهم، حّتى وإباَدِة ُقوى ُآلِّ شعٍب وإقليٍم ِممَّْن َیضَط

وذِلَك في یوٍم ١٢النِّساِء واألطفاِل، وَسْلب أمالِآِهم، 
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واحٍد في جميِع أقاليِم الَمِلِك أحشویروَش وهَو الثَّاِلَث 
.  َعَشَر ِمَن الشَّهِر الثَّاني عَشَر اّلذي هَو شهُر آذاَر

وآاَن في مضموِن الِكتاَبِة اّلتي وَرَد ِبها األمُر ١٣
 وِلجميِع الشُّعوِب َبالٌغ ِبَدعَوِة اليهوِد إلى ُآلِّ إقليٍم

إلى االسِتعداِد لذِلَك اليوِم اّلذي َینَتِقموَن فيِه ِمْن 
  . أعداِئِهم

فَخَرَج السُّعاُة على الجياِد ُمسرعيَن ُمعجِّليَن بأمِر ١٤
وخَرَج ١٥.  العاصمِة الَمِلِك، وُأذیَع الُحْكُم في ُشوَشَن

ِلَك ِبرداِء الُمْلِك السََّمنجوني ُمْردخاُي ِمْن َحضرِة الَم
واألبـيِض، وتاٍج َنفيٍس ِمْن ذَهٍب، وثياِب َآتَّاٍن 

وَعمَّ ١٦. بَتَهَجت وأرجواٍن، وَفِرَحت مدینُة ُشوَشَن وا
وفي ١٧اليهوَد الَبهَجُة والفرُح والشُّعوُر بالكرامِة 

 ُآلِّ إقليٍم فإقليٍم، وُآلِّ مدینٍة فمدینٍة، َحيُث ورَد أمُر
الَمِلِك وُحكُمُه، آاَن لليهوِد فرٌح وُسروٌر ووليمٌة 

بتهاٍج، وصاَر آثيٌر ِمْن ُأَمِم تلَك األرِض  ویوُم ا
  . یهودًا، ألنَّ خوَف اليهوِد َحلَّ عَليِهم

  ٩الفصل 
  انتقام اليهود من أعدائهم

هِر الثَّاني عَشَر وفي اليوم الثَّالَث عَشَر ِمَن الش١َّ
اّلذي هَو شهُر آذاَر، لمَّا حاَن تنفيُذ أمِر الَمِلِك وُحْكِمِه 

  نقلَب ذِلَك رتَجى أعداُء اليهوِد التسلَُّط عَليِهم، ا وا
جتمَع  وا٢. فكاَن أْن تسلََّط اليهوُد على ُمبِغضيِهم

اليهوُد في ُمُدِنِهم، في ُآلِّ أقاليِم أحشویروَش الَمِلِك، 
ضوا على جميِع اّلذیَن َیطلبوَن اإلساءَة إليهم، فلم ليقب

ستولى  یقْف أحٌد في ُوجوِهِهم، ألنَّ الخوَف ِمنُهم ا
وآاَن ُآلُّ رؤساِء األقاليِم ٣. على جميِع الشُّعوِب

والُحكَّاُم والوالُة وعمَّاُل الَمِلِك ُیساعدوَن اليهوَد، ألنَّ 
َن نفوُذُه آبـيرًا آا٤. ستولت عَليِهم َمخافَة ُمْردخاَي ا

. في َبيِت المِلِك، وصيُتُه یتعاظُم في جميِع األقاليِم
فضَرَب اليهوُد جميَع أعداِئِهم بالسَّيِف وفتكوا بِهم ٥

وفي ُشوشَن العاصمِة قتَل اليهوُد ٦. آما شاؤوا
وقتلوا فرشنداتا ودلفوَن ٧وأهلكوا خمَس مَئِة َرجٍل، 

وفرمشتا ٩وفوراتا وأدليا وأریداتا ٨وأسقاتا 
وُهم عَشَرُة أبناِء ١٠وأریساَي وأریداَي وویزاتا 
قتلوُهم، لكنَُّهم لم . هاماَن بِن همداتا عدوِّ اليهوِد

  . َیمدُّوا أیدَیُهم إلى غنيمٍة

  مزید من القتلى
في ذِلَك اليوِم ُرِفـَع إحصاٌء بَعدِد المقتوليَن في ١١

: فقاَل ألْسِتـيَر الملكِة١٢ى الَمِلِك، ُشوَشَن العاصمِة إل
قتَل اليهوُد وأهلكوا في ُشوَشَن العاصمِة وحَدها «

َخمَس مَئِة رجٍل ِمْن َبيِنهم بنو هاماَن العَشَرُة، فماذا 
یكونوَن َفعلوا في باقي أقاليِم المملكِة؟ واآلَن فما 
» َمطلُبِك فأعطيه لِك، وما ُمراُدِك َبعُد فأقضيه؟

إْن َحُسَن ِعنَد الَمِلِك، َفلُيِبـْح «:  أستيُرفقاَلت١٣
لليهوِد اّلذیَن في ُشوَشَن أْن یفعلوا غدًا أیضًا آما 

فعلوا في هذا اليوِم، وُیعلِّقوا َبني هاماَن العَشَرَة على 
فأمَر الَمِلُك بَذِلَك وُأِذیَع أمُرُه في ١٤. » خَشباٍت
جتمَع أیضًا  وا١٥. فعلَّقوا بني هاماَن العَشَرَة. ُشوَشَن

اليهوُد اّلذیَن في ُشوَشَن، في اليوِم الرَّابَع عَشَر ِمْن 
شهِر آذاَر، وقتلوا ثالَث مَئِة َرجٍل في ُشوَشَن، لكنَُّهم 

  . لم َیمدُّوا أیِدَیُهم إلى غنيمٍة
جتمَع سائُر اليهوِد اّلذیَن في أقاليِم الَمِلِك للدِّفاِع  وا١٦

 ِمْن أعداِئِهم، فقتلوا َخمسًة َعْن أْنُفِسِهم واالستراحِة
. وسبعيَن ألفًا، لكنَُّهم لم َیمدُّوا أیدَیُهم إلى َغنيمٍة

فعلوا ذِلَك في اليوِم الثَّالَث عَشَر ِمْن شهِر آذاَر ١٧
ستراحوا في اليوِم الرَّابَع عَشَر منُه وَجعلوُه یوَم  وا

وأمَّا اليهوُد اّلذیَن في ُشوَشَن ١٨. وليمٍة وفرٍح
تمعوا في الثَّالَث عَشَر ِمنُه وفي الرَّابَع عَشَر ج فا
ستراحوا في الخامَس عَشَر ِمنُه وجعلوُه یوَم وليمٍة  وا

لذِلَك جَعَل اليهوُد اّلذیَن في الُقرى، ١٩. وفرٍح
السَّاآنوَن ُمُدنًا َغيَر ُمسوَّرٍة، اليوَم الرَّابَع عَشَر ِمْن 

يٍر وتباُدِل شهِر آذاَر یوَم فرٍح ووليمٍة ویوَم َخ
  . العطایا َبعُضُهم مَع َبعٍض

  رسائل مردخاي إلى اليهود
وآَتَب ُمْردخاُي هِذِه األحداَث وأرسَل رسائَل إلى ٢٠

جميِع اليهوِد اّلذیَن في جميِع أقاليِم الَمِلِك 
وأوجَب ٢١. أحشویروَش ِمْن أدناها إلى أقصاها

ُیعيِّدوا في الرَّابَع عَشَر ِمْن شهِر آذاَر عَليِهم أْن 
في ٢٢واليوِم الخامَس عَشَر ِمنُه في ُآلِّ َسنٍة، 

ستراَح فيهما اليهوُد ِمْن أعداِئِهم، في  اليوَميِن اللََّذیِن ا
الشَّهِر اّلذي َتحوََّل لُهم الُحزُن فيه إلى َفرٍح والنُّواُح 

وليمٍة وَفرٍح بتهاٍج، ليجعلوُهما یوَمْي  إلى یوِم ا
وتباُدِل العطایا، َبعُضُهم مَع َبعٍض، واإلحساِن 

بتدأوا بإجراِئِه وما آتَب  تَّخَذ اليهوُد ما ا فا٢٣. للفقراِء
ولمَّا آاَن هاماُن بُن ٢٤. بِه إليِهم ُمْردخاُي قانونًا لُهم

همداتا األجاجيُّ َعدوَّ جميِع اليهوِد ونوى عَليِهم 
 أْي قرعًة لُيفنَيُهم وُیبـيَدهم، لُيهِلَكهم وألقى ُفورًا

لوال أستيُر اّلتي جاءت إلى أماِم الَمِلِك، فأمَر ٢٥
برسالٍة ِمنُه أْن َیرتدَّ على رأِس هاماَن تدبـيُرُه 

الَخبـيُث اّلذي دبََّرُه على اليهوِد وأْن ُیعلََّق هَو وبنوُه 
فلذِلَك دعا اليهوُد هذیِن اليوَميِن ٢٦على الخَشباِت 

َفرَض اليهوُد وأوجبوُه ٢٧م ِمْن لفظِة ُفوَر، فوری
على أنُفِسِهم وعلى َنسِلِهم وعلى ُآلِّ َمْن َیتَّصُل بِهْم 

أن ال ُیبِطَل تعيـيَدُهم بهَذیِن اليوَميِن وُیعيَِّدهما في ُآلِّ 
وفي ُآلِّ عشيرٍة وُآلِّ إقليٍم وُآلِّ مدینٍة، وأنَّ ٢٨جيٍل 

َطالِن ِمْن أعياِد اليهوِد وال یوَمْي ُفوریَم هَذیِن ال ُیب
  . ُیْمَحى ِذآُرُهما ِعنَد األجياِل اآلتيِة

وآتبت أستيُر الَمِلكُة ِبنُت أبـيحائيَل وُمْردخاُي ٢٩
اليهوديُّ بُكلِّ ُسلطٍة إلثباِت رسالِة ُفوریَم الثَّانيِة هِذِه 

وأرَسال بالرَّساِئِل إلى جميِع اليهوِد في المَئِة ٣٠
لِعشریَن إقليمًا ِمْن َممَلكِة أحشویروَش والسَّبعِة وا

وَیدعَوانِهم ٣١یتمنَّياِن فيها لليهوِد السَّالَم واألماَن 
إلثباِت َیوَمْي ُفوریَم هَذیِن في أوقاِتِهما آما َفرَض 

ُمْردخاُي اليهوديُّ وأستيُر الَمِلكُة، وآما أوجبوا على 
.  والنُّواِحأنُفِسِهم وعلى أجياِلِهم اآلتيِة أموَر الصِّياِم

وأثبَت أمُر أستيَر أحكاَم ُفوریَم هِذِه وُآِتَبت في ٣٢
  . السِّجلِّ



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحات ٨ من أصل٧صفحة رقم  

  ١٠الفصل 
وفَرَض الَمِلُك أحشویروُش َضریـبًة في َمملكِتِه ١

وجميُع األعماِل اّلتي ٢. على الياِبَسِة وَجزائِر البحِر
اَي َعِمَلها الَمِلُك ِبـَجَبروِتِه وُقْدَرِتِه وَآيَف رَفَع ُمْردخ

 ِلُملوِك  إلى أعلى َمقاٍم َمكتوبٌة في ِآتاِب أخباِر األّیاِم
وَآيَف آاَن ُمْردخاُي الثَّانَي َبعَد ٣  مادي وفارَس

أحشویروَش وعظيمًا َبيَن اليهوِد ومقبوًال ِعنَد ُمعَظِم 
َبني َقوِمِه، َیطُلُب الَخيَر ِلشعِبِه ویتكلَُّم بالسَّالِم ِلجميِع 

  . أبناِء ِجنِسِه
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   صفحات ٨ من أصل٨صفحة رقم  

  
  أ

  ٤.................................أستير تدخل إلى الملك
  ٣...............................................أستير ملكة

  إ
  ٦.....................................إلغاء تدابـير هامان

  ا
  ٢...................................................المقّدمة

  ٥...................................الملك یكرم مردخاي
  ٦...............................انتقام اليهود من أعدائهم

  ر
  ٧...........................رسائل مردخاي إلى اليهود

  س
  ٥............................................سقوط هامان

  ع
  ٢..........................................عصيان الملكة

  م
  ٣...........................................مؤامرة هامان

  ٤...............................مردخاي یستعين بأستير
  ٦.........................................مزید من القتلى

  


