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  إقصاء امللكة وشيت
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أنه 2وحدثَ يف أياِم أحشويروش، هو أحشويروش الذي ملك ِمن اِهلنِد إلَى كوٍش علَى ِمئٍَة وسبٍع وِعشرين كورةً، 1

نِة الثّاِلثَِة ِمن ملِكِه،  يف الس3يف ِتلك األياِم حني جلَس املَِلك أحشويروش علَى كُرسي ملِكِه الذي يف شوشن القَصِر، 
حني أظهر ِغنى مجِد 4عِملَ وليمةً جلميِع رؤسائِه وعبيِدِه جيِش فاِرس ومادي، وأمامه شرفاُء البلداِن ورؤساؤها، 

ألياِم، عِملَ املَِلك جلميِع الشعِب وِعند انِقضاِء هِذِه ا5. ملِكِه ووقار جالِل عظَمِتِه أياما كثريةً، ِمئَةً وثَمانني يوما
بأنِسجٍة بيضاَء 6. املَوجودين يف شوشن القَصِر، ِمن الكَبِري إلَى الصغِري، وليمةً سبعةَ أياٍم يف داِر جنِة قَصِر املَِلِك

زب لَّقٍَة ِحبباٍل ِمنعٍة مضراَء وأمساجنونيوخلَقاٍت ِمنٍة،  وأُرجواٍن، يف حٍب وِفضذَه ٍة ِمنخاٍم، وأِسرر ٍة ِمنٍة، وأعِمدِفض 
رٍر ودرمهٍت ومب ٍع ِمنزجعلَى مدخاٍم أسو7.  ور املَِلكي ِلفَةُ األشكاِل، واخلمرختةُ مٍب، واآلنيذَه قاُء ِمنوكانَ الس

مل يكُن غاِصب، ألنه هكذا رسم املَِلك علَى كُلِّ عظيٍم يف . ب األمِروكانَ الشرب حس8. بكَثرٍة حسب كرِم املَِلِك
ووشيت املَِلكَةُ عِملَت أيضا وليمةً للنساِء يف بيِت املُلِك الذي للمِلِك 9. بيِتِه أنْ يعملوا حسب ِرضا كُلِّ واِحٍد

شويروشأح.  
لب املَِلِك باخلمِر، قالَ ملَهومانَ وِبزثا وحربونا وِبغثا وأبغثا وزيثار وكركَس، اِخلصياِن يف اليوِم الساِبِع لَما طاب قَ 10

 ،شويروشِي املَِلِك أحدي نيخِدمونَ بكانوا ي ِة الذينبع11الس ريشيت املَِلكَِة إلَى أماِم املَِلِك بتاِج املُلِك، ليأنْ يأتوا بو
فأبِت املَِلكَةُ وشيت أنْ تأيتَ حسب أمِر املَِلِك عن يِد 12.  جماهلا، ألنها كانت حسنةَ املَنظَِرالشعوب والرؤساَء

وقالَ املَِلك للحكَماِء العاِرفني باألزِمنِة، ألنه هكذا كانَ أمر 13. اِخلصياِن، فاغتاظَ املَِلك ِجدا واشتعلَ غَضبه فيِه
ِة والقَضاِء، املَِلِك ننبالس مجيِع العاِرفني نا 14حورسوم سروم وأدماثا وترشيش نا وشيثاربونَ إليِه كرشوكانَ املُقَر

حسب السنِة، ماذا "15: ومموكانَ، سبعةَ رؤساِء فاِرس ومادي الذين يرونَ وجه املَِلِك ويجِلسونَ أوالً يف املُلِك
فقالَ مموكانُ أمام املَِلِك 16" ملَِلكَِة وشيت ألنها مل تعملْ كقَوِل املَِلِك أحشويروش عن يِد اِخلصياِن؟يعملُ با
ليس إلَى املَِلِك وحده أذنبت وشيت املَِلكَةُ، بل إلَى مجيِع الرؤساِء ومجيِع الشعوب الذين يف كُلِّ بلداِن املَِلِك :"والرؤساِء
إنَّ : ألنه سوف يبلُغُ خبر املَِلكَِة إلَى مجيِع النساِء، حتى يحتقَر أزواجهن يف أعيِنِهن عندما يقال17ُ. روشأحشوي

ويف هذا اليوِم تقولُه رئيسات فاِرس ومادي 18. املَِلك أحشويروش أمر أنْ يؤتى بوشيت املَِلكَِة إلَى أماِمِه فلم تأِت
فإذا حسن ِعند املَِلِك، فليخرج أمر 19. وِمثلُ ذلك احِتقار وغَضب. للَّوايت ِمسعن خبر املَِلكَِة جلميِع رؤساِء املَِلِكا

ليعِط مِلكي ِمن ِعنِدِه، وليكتب يف سنِن فاِرس ومادي فال يتغير، أنْ ال تأِت وشيت إلَى أماِم املَِلِك أحشويروش، و
فيسمع أمر املَِلِك الذي يخِرجه يف كُلِّ مملكَِتِه ألنها عظيمةٌ، فتعطي مجيع 20. املَِلك ملكَها ملَن هي أحسن ِمنها

لَ املَِلك حسب فحسن الكَالم يف أعيِن املَِلِك والرؤساِء، وعِم21". النساِء الوقار ألزواِجِهن ِمن الكَبِري إلَى الصغِري
وأرسلَ كُتبا إلَى كُلِّ بلداِن املَِلِك، إلَى كُلِّ بالٍد حسب ِكتابِتها، وإلَى كُلِّ شعٍب حسب لساِنِه، 22. قَوِل مموكانَ

  .ليكونَ كُلُّ رجٍل متسلِّطًا يف بيِتِه، ويتكَلَّم بذلك بِلساِن شعِبِه



  اختيار أستري ملكة
2 
1بِه علَيهاب ِتموما ح ِملَتهوشيت وما ع ذَكَر ،شويروشاملَِلِك أح بغَض ِمدا خهِذِه اُألموِر لَم فقالَ ِغلمانُ املَِلِك 2. عد

هخِدموني املَنظَِر، :"الذين ناتسى حذارع ِلِك فتياتللم طلَبملك3َليكَالَء يف كُلِّ بالِد مو كِِّل املَِلكعوا وليوجمِتِه لي
كُلَّ الفَتياِت العذارى احلَسناِت املَنظَِر إلَى شوشن القَصِر، إلَى بيِت النساِء، إلَى يِد هيجاي خصي املَِلِك حاِرِس 

أدهانَ ِعطِرِهن عطَنيساِء، وليكانَ وشيت4. النم ملُكِي املَِلِك، فلتينيف ع نِي ".والفَتاةُ اليت حتسينيف ع الكَالم نسفح 
  .املَِلِك، فعِملَ هكذا

5 ،ميينلٌ يجمعي بِن قَيٍس، ربِن ش يائري بن خايردم هامس هوديلٌ يجالقَصِر ر ن6كانَ يف شوش ِمن يبقد س
صذنبوخن هوذا الذي سباهِلِك يكُنيا ممع ي يبِيب الذي سمع الس ليمشلَأورِباب ِلكم 7. ر أستري ةَ أيسا هلَديبروكانَ م

وال أُم هلا أب كُنمل ي هِه، ألنمذَها . بنِت عخها اتموِت أبيها وأُم ةَ املَنظَِر، وِعندنسِة وحورميلَةَ الصِت الفَتاةُ جوكان
ِلِك وأمره، وجِمعت فتيات كثريات إلَى شوشن القَصِر إلَى يِد هيجاي، فلَما سِمع كالم امل8َ. مردخاي لنفِسِه ابنةً

وحسنِت الفَتاةُ يف عينيِه ونالَت ِنعمةً بني يديِه، فبادر 9. أُِخذَت أستري إلَى بيِت املَِلِك إلَى يِد هيجاي حاِرِس النساِء
عطيِتها ليقَلها مع فتياِتها إلَى بأدهاِن ِعطِرها وأنِصبيِت املَِلِك، ونب عطَى هلا ِمنياِت املُختاراِت لتبِع الفَتاها مع السها إي
وكانَ 11. ولَم تخِبر أستري عن شعِبها وِجنِسها ألنَّ مردخاي أوصاها أنْ ال تخِبر10. أحسِن مكاٍن يف بيِت النساِء

  .يوما أمام داِر بيِت النساِء، ليستعِلم عن سالمِة أستري وعما يصنع امردخاي يتمشى يوما ف
ولَما بلَغت نوبةُ فتاٍة ففَتاٍة للدخوِل إلَى املَِلِك أحشويروش بعد أنْ يكونَ هلا حسب سنِة النساِء اثنا عشر شهرا، 12

املُ أيكمت تهكذا كان هساِءألنطُِّر النٍر باألطياِب وأدهاِن تعةَ أشهوِست يِت املُرٍر بزةَ أشهِست ،طُِّرِهنوهكذا 13.  تع
 يف 14. وكُلُّ ما قالَت عنه أُعطي هلا للدخوِل معها ِمن بيِت النساِء إلَى بيِت املَِلِك. كانت كُلُّ فتاٍة تدخلُ إلَى املَِلِك

املساِء درارياملَِلِك حاِرِس الس صيخ شغازعِد شساِء الثّاين إلَى ييِت النإلَى ب تعجباِح رويف الص لَتخ . دمل تع
  .تدخلْ إلَى املَِلِك إال إذا سر ا املَِلك ودعيت باِمسها

15 خايردم مِيحائلَ عِة أبابن ةُ أستريوبن تلَغا بفِسِهولَمذَها لنخيئًا إال ما  الذي اتش خوِل إلَى املَِلِك، مل تطلُبةً للدابن
وأُِخذَت أستري إلَى 16. وكانت أستري تنالُ ِنعمةً يف عيني كُلِّ من رآها. قالَ عنه هيجاي خصي املَِلِك حاِرس النساِء

فأحب املَِلك أستري 17. الشهِر العاِشِر، هو شهر طيبيت، يف السنِة الساِبعِة ملُلِكِهاملَِلِك أحشويروش إلَى بيِت ملِكِه يف 
أكثَر ِمن مجيِع النساِء، ووجدت ِنعمةً وإحسانا قُدامه أكثَر ِمن مجيِع العذارى، فوضع تاج املُلِك علَى رأِسها وملَّكَها 

وعِملَ راحةً للِبالِد وأعطَى عطايا . لَ املَِلك وليمةً عظيمةً جلميِع رؤسائِه وعبيِدِه، وليمةَ أستريوعِم18. مكانَ وشيت
ولَم تكُن أستري أخبرت 20. ولَما جِمعِت العذارى ثانيةً كانَ مردخاي جاِلسا بباِب املَِلِك19. حسب كرِم املَِلِك
  .وكانت أستري تعملُ حسب قَوِل مردخاي كما كانت يف تربيِتها ِعنده.  كما أوصاها مردخايعن ِجنِسها وشعِبها

  مردخاي يكشف مؤامرة



يف ِتلك األياِم، بينما كانَ مردخاي جاِلسا يف باِب املَِلِك، غَِضب بغثانُ وترش خصيا املَِلِك حاِرسا الباِب، وطَلَبا  21
أنْ يشويروشما إلَى املَِلِك أحها أيديد22. م املَِلك أستري تراملَِلكَةَ، فأخب أستري رفأخب ،خايردم ِعند األمر ِلمفع

خايرد23. باسِم م اِم أماميف ِسفِر أخباِر األي ذلك ٍة، وكُِتببشما علَى خِلبا ِكالهفص ،ِجدعن األمِر وو ففُِحص
  .ِلِكاملَ

  مؤامرة هامان إلبادة اليهود
3 
1 ساِء الذينؤمجيِع الر فوق هلَ كُرسيعوج ،قّاهور داثا األجاجيمه هامانَ بن شويروشأح املَِلك ظَّمهِذِه اُألموِر ع عدب
دونَ هلامانَ،2. معهسججثونَ ويبباِب املَِلِك ي بيِد املَِلِك الذينفكانَ كُلُّ عى بِه املَِلكهكذا أوص هألن  . خايردا موأم

دسججثُ ومل ي3. فلم يخايبباِب املَِلِك ملُرد املَِلِك الذين بيداملَِلِك؟:"فقالَ ع ى أمرد4" ملاذا تتع هكَلِّمونوإذ كانوا ي
قوموا هل يرروا هامانَ ليهلُم، أخب عسمي كُنا ومل يا فيوميومهوديي هبأن مهرأخب هألن ،خايردم ا رأَى 5.  كالمولَم
وازدري يف عينيِه أنْ يمد يده إلَى مردخاي وحده، 6. هامانُ أنَّ مردخاي ال يجثو وال يسجد له، امتأل هامانُ غَضبا

خايردعِب معن ش روهأخب مههامانُ. ألن فطَلَب عبش ،شويروشملكَِة أحيف كُلِّ م هوِد الذينالي مجيع هِلكأنْ ي 
خايردم.  

7  ةً، أمامقُرع ا، أيلقونَ فوركانوا ي ،شويروشِلِك أحةَ للمرِة عشِة الثّانينهِر نيسانَ، يف السش ِل، أيهِر األويف الش
إنه :"فقالَ هامانُ للمِلِك أحشويروش8.  إلَى شهٍر، إلَى الثّاين عشر، أي شهِر أذارهامانَ، ِمن يوٍم إلَى يوٍم، وِمن شهٍر

موجود شعب ما متشتت ومتفَرق بني الشعوب يف كُلِّ بالِد مملكَِتك، وسننهم مغاِيرةٌ جلميِع الشعوب، وهم ال 
فإذا حسن ِعند املَِلِك فليكتب أنْ يبادوا، وأنا أِزنُ عشرةَ آالِف وزنٍة 9.  يليق باملَِلِك تركُهميعملونَ سنن املَِلِك، فال

فنزع املَِلك خاتمه ِمن يِدِه وأعطاه هلامانَ 10". ِمن الِفضِة يف أيدي الذين يعملونَ العملَ ليؤتى ا إلَى خزائِن املَِلِك
هوِدبِن هالي دوع داثا األجاجيهلامان11َ. م وقالَ املَِلك": نحسلَ بِه ما يفعا، لتأيض عبوالش ،لك تةُ قد أُعطيالِفض

يكينيف ع."  
 هامانُ إلَى مراِزبِة فدعي كُتاب املَِلِك يف الشهِر األوِل، يف اليوِم الثّاِلثَ عشر ِمنه، وكُِتب حسب كُلِّ ما أمر بِه12

املَِلِك وإلَى والِة بالٍد فبالٍد، وإلَى رؤساِء شعٍب فشعٍب، كُلِّ بالٍد كِكتابِتها، وكُلِّ شعٍب كِلساِنِه، كُِتب باسِم املَِلِك 
املَِلِك إلهالِك وقَتِل وإبادِة مجيِع وأُرِسلَِت الِكتابات بيِد السعاِة إلَى كُلِّ بلداِن 13. أحشويروش وخِتم خباتِم املَِلِك

 ،هِر أذارش أي ،رهِر الثّاين عشالش ِمن رساِء يف يوٍم واِحٍد، يف الثّاِلثَ عشيِخ واألطفاِل والنالِم إلَى الشالغ هوِد، ِمنالي
مهتسِلبوا غَنيموأنْ ي.  

فخرج 15. بلداِن، أُشِهرت بني مجيِع الشعوب ليكونوا مستِعدين هلذا اليوِمصورةُ الِكتابِة املُعطاِة سنةً يف كُلِّ ال14
وجلَس املَِلك وهامانُ للشرِب، وأما املدينةُ شوشن . السعاةُ وأمر املَِلِك يحثُّهم، وأُعطي األمر يف شوشن القَصِر

كَتبفارت.  
  هامردخاي حيث أستري على معاونة شعب
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ولَما عِلم مردخاي كُلَّ ما عِملَ، شق مردخاي ثيابه ولَِبس ِمسحا برماٍد وخرج إلَى وسِط املدينِة وصرخ صرخةً 1
 كورٍة حيثُما ويف كُل3ِّ. وجاَء إلَى قُداِم باِب املَِلِك، ألنه ال يدخلُ أحد باب املَِلِك وهو الِبس ِمسحا2عظيمةً مرةً، 

حيبكاٌء ونوب ومهوِد، وصالي ةٌ ِعندةٌ عظيمناحم تكان ،هتناملَِلِك وس لَ إليها أمروص .لكَثريين مادور ِمسح شوانفَر.  
4ا إللباِس مثياب لَتا وأرسِت املَِلكَةُ ِجدمروها، فاغتها وأخبصيانوخ واري أستريج لَتخزِع فدوألجِل ن ،خايرد

فدعت أستري هتاخ، واِحدا ِمن ِخصياِن املَِلِك الذي أوقَفَه بني يديها، وأعطَته وصيةً إلَى 5. ِمسِحِه عنه، فلم يقبلْ
فأخبره مردخاي 7. ِلِكفخرج هتاخ إلَى مردخاي إلَى ساحِة املدينِة اليت أمام باِب امل6َ. مردخاي لتعلَم ماذا وملاذا

 ،ِتِهمهوِد إلبادزِنِه خلَزائِن املَِلِك عن اليهامانُ بو دِة الذي وعبلَِغ الِفضم نوع ،هِة 8بكُلِّ ما أصابةَ ِكتابصور وأعطاه
دخلَ إلَى املَِلِك وتتضرع إليِه األمِر الذي أُعطي يف شوشن إلهالِكِهم، لكَي يريها ألستري، ويخِبرها ويوصيها أنْ ت

فكَلَّمت أستري هتاخ وأعطَته وصيةً إلَى 10. فأتى هتاخ وأخبر أستري بكَالِم مردخاي9. وتطلُب ِمنه ألجِل شعِبها
خايرد11: م"ٍل دجعلَمونَ أنَّ كُلَّ رعوب بالِد املَِلِك يبيِد املَِلِك وشاِر إنَّ كُلَّ علَ أو امرأٍة إلَى املَِلِك، إلَى الدخ

وأنا مل أُدع ألدخلَ إلَى . الداِخليِة ومل يدع، فشريعته واِحدةٌ أنْ يقتلَ، إال الذي يمد له املَِلك قَضيب الذَّهِب فإنه يحيا
ال تفتِكري يف :"فقالَ مردخاي أنْ تجاوب أستري13. ستريفأخبروا مردخاي بكَالِم أ12". املَِلِك هِذِه الثَّالثني يوما

ألنِك إنْ سكَت سكوتا يف هذا الوقِت يكونُ الفَرج والنجاةُ 14. نفِسِك أنِك تنجني يف بيِت املَِلِك دونَ مجيِع اليهوِد
". من يعلَم إنْ كُنِت لوقٍت ِمثِل هذا وصلِت إلَى املُلِك؟و. لليهوِد ِمن مكاٍن آخر، وأما أنِت وبيت أبيِك فـتبيدونَ

15خايردم بجاوأنْ ي أستري يت وال "16: فقالَتِجه وصوموا ِمن نيف شوش هوِد املَوجودينالي مجيع عِب امجاذه
. وهكذا أدخلُ إلَى املَِلِك ِخالف السنِة. م كذلكوأنا أيضا وجواري نصو. تأكُلوا وال تشربوا ثَالثَةَ أياٍم ليالً وارا

لكته ،لكت17". فإذا هبِه أستري تهكُلِّ ما أوص بسِملَ حوع خايردم فرفانص.  
  ِطلبة أستري من امللك

5 
لداِخليِة مقابَِلَ بيِت املَِلِك، واملَِلك جاِلس علَى ويف اليوِم الثّاِلِث لَِبست أستري ثيابا ملكيةً ووقَفَت يف داِر بيِت املَِلِك ا1

فلَما رأَى املَِلك أستري املَِلكَةَ واِقفَةً يف الداِر نالَت ِنعمةً يف عينيِه، 2. كُرسي ملِكِه يف بيِت املُلِك مقابَِلَ مدخِل البيِت
ما لِك يا أستري :"فقالَ هلا املَِلك3. يِدِه، فدنت أستري ولَمست رأس القَضيِبفمد املَِلك ألستري قَضيب الذَّهِب الذي ب

إنْ حسن ِعند املَِلِك فليأِت املَِلك وهامانُ :"فقالَت أستري4". املَِلكَةُ؟ وما هي ِطلبتِك؟ إلَى ِنصِف املَملكَِة تعطَى لِك
فأتى املَِلك وهامانُ إلَى الوليمِة ". أسِرعوا امانَ ليفعلَ كالم أستري:"فقالَ املَِلك5". لهاليوم إلَى الوليمِة اليت عِملتها 

ِملَتها أستريرِب اخلمِر6. اليت عش ِعند ألستري ِك؟ إلَى ِنصِف :"فقالَ املَِلكتعطَى لِك؟ وما هي ِطلبما هو سؤلُِك في
إنْ وجدت ِنعمةً يف عينِي املَِلِك، وإذا حسن ِعند 8إنَّ سؤيل وِطلبيت، :"تري وقالتفأجابت أس7". املَملكَِة تقضى

املَِلِك أنْ يعطَى سؤيل وتقضى ِطلبيت، أنْ يأيتَ املَِلك وهامانُ إلَى الوليمِة اليت أعملُها هلُما، وغَدا أفعلُ حسب أمِر 
  ".املَِلِك

  غضب هامان على مردخاي



ولكن لَما رأَى هامانُ مردخاي يف باِب املَِلِك ومل يقُم وال حتَرك . فخرج هامانُ يف ذلك اليوِم فِرحا وطَيب القَلِب9
خايردأل هامانُ غَيظًا علَى مامت ،10. له ،هتوجز شروز اَءهأِحب رحضلَ فاستوأرس هيتلَ بخهامانُ ود لَّدجوت

وقالَ 12. وعدد هلُم هامانُ عظَمةَ ِغناه وكثرةَ بنيِه، وكُلَّ ما عظَّمه املَِلك بِه ورقّاه علَى الرؤساِء وعبيِد املَِلِك11
ا مدعو إليها مع وأنا غَدا أيض. حتى إنَّ أستري املَِلكَةَ مل تدِخلْ مع املَِلِك إلَى الوليمِة اليت عِملَتها إال إياي:"هامانُ
فقالَت له 14". وكُلُّ هذا ال يساوي ِعندي شيئًا كُلَّما أرى مردخاي اليهودي جاِلسا يف باِب املَِلِك13. املَِلِك

صِلبوا مردخاي فليعملوا خشبةً ارِتفاعها خمسونَ ِذراعا، ويف الصباِح قُلْ للمِلِك أنْ ي:"زرش زوجته وكُلُّ أِحبائِه
  .فحسن الكَالم ِعند هامانَ وعِملَ اخلَشبةَ". علَيها، ثُم ادخلْ مع املَِلِك إلَى الوليمِة فِرحا

  تكرمي مردخاي
6 
فوِجد مكتوبا ما أخبر 2 .يف ِتلك اللَّيلَِة طار نوم املَِلِك، فأمر بأنْ يؤتى بِسفِر تذكاِر أخباِر األياِم فقُِرئَت أمام املَِلِك 1

شويروشما إلَى املَِلِك أحها أيديدمِي الباِب، اللَّذَيِن طَلَبا أنْ يِي املَِلِك حاِرسصيخ شعن بغثانا وتر خايردبِه م .
3ألجِل هذا؟:"فقالَ املَِلك خايملُرد ِملَتٍة عظَمٍة وعةُ كرامفقالَ ِغلمانُ املَِلِك" أيهخِدموني الذين ": لْ معهعممل ي

وكانَ هامانُ قد دخلَ دار بيِت املَِلِك اخلاِرجيةَ لكَي يقولَ للمِلِك أنْ يصلَب " من يف الداِر؟:"فقالَ املَِلك4". شيٌء
ها لهدِة اليت أعبعلَى اخلَش خايرد5. ماِرهوذا هامانُ :"فقالَ ِغلمانُ املَِلِك لهيف الد واِقف ."لْ:"فقالَ املَِلكدخلي ."

6املَِلك لَ هامانُ قالَ لهخا د؟:"ولَمهكِرمبأنْ ي املَِلك رسٍل يجلُ لرعمبأنْ :"فقالَ هامانُ يف قَلِبِه" ماذا ي املَِلك رسي نم
يأتونَ باللِّباِس السلطاينِّ الذي 8لَ الذي يسر املَِلك بأنْ يكِرمه إنَّ الرج:"فقالَ هامانُ للمِلِك7" يكِرمه أكثَر ِمني؟

ويدفَع اللِّباس والفَرس لرجٍل ِمن 9يلبسه املَِلك، وِبالفَرِس الذي يركَبه املَِلك، وِبتاِج املُلِك الذي يوضع علَى رأِسِه، 
 الرجلَ الذي سر املَِلك بأنْ يكِرمه ويركِّبونه علَى الفَرِس يف ساحِة املدينِة، وينادونَ رؤساِء املَِلِك األشراِف، ويلِبسونَ

هامقُد :هكِرمبأنْ ي املَِلك رسِل الذي يجللر عصنهلامان10َ". هكذا ي كما : "فقالَ املَِلك سوالفَر ِذ اللِّباسوخ أسِرع
فأخذَ هامانُ 11". ال يسقُطْ شيٌء ِمن مجيِع ما قُلته. علْ هكذا ملُردخاي اليهودي اجلاِلِس يف باِب املَِلِكتكَلَّمت، واف

هامى قُدِة املدينِة، وناديف ساح هوأركَب خايردم سوألب سوالفَر بأنْ :"اللِّباس املَِلك رسِل الذي يجللر عصنهكذا ي
  ".مهيكِر
وقَص هامانُ علَى زرش 13. وأما هامانُ فأسرع إلَى بيِتِه نائحا ومغطَّى الرأِس. ورجع مردخاي إلَى باِب املَِلِك12

هائِه كُلَّ ما أصابِتِه ومجيِع أِحبوجز .هتوجز شروز هكَماؤح ت: "فقالَ له دأتالذي ابت خايردإذا كانَ م هامسقُطُ قُد
وفيما هم يكَلِّمونه وصلَ ِخصيانُ املَِلِك وأسرعوا 14". ِمن نسِل اليهوِد، فال تقِدر علَيِه، بل تسقُطُ قُدامه سقوطًا

ِملَتها أستريِة اليت عليمامانَ إلَى الو لإلتياِن.  
  صلب هامان

7 
1أستري با ِعندشروهامانُ لي رِب اخلمِر2.  املَِلكَِةفجاَء املَِلكش ا ِعنديف اليوِم الثّاين أيض ألستري ما هو : "فقالَ املَِلك

فأجابت أستري املَِلكَةُ 3". سؤلُِك يا أستري املَِلكَةُ فيعطَى لِك؟ وما هي ِطلبتِك؟ ولَو إلَى ِنصِف املَملكَِة تقضى



ي:"وقالَتةً يف عِنعم دتقد وج عيب إنْ كُنتفسي بسؤيل، وشعطَ يل ناملَِلِك، فلت ِعند نسوإذا ح ،ها املَِلكأي يكن
ولَو بعنا عبيدا وإماًء لكُنت سكَت، مع أنَّ العدو ال يعوض . ألننا قد بعنا أنا وشعيب للهالِك والقَتِل واإلبادِة4. بِطلبيت

من هو؟ وأين هو هذا الذي يتجاسر بقَلِبِه علَى :"املَِلك أحشويروش وقالَ ألستري املَِلكَِةفتكَلَّم 5". عن خسارِة املَِلِك
. فارتاع هامانُ أمام املَِلِك واملَِلكَِة". هو رجلٌ خصم وعدو، هذا هامانُ الرديُء:"فقالَت أستري6" أنْ يعملَ هكذا؟

ووقَف هامانُ ليتوسلَ عن نفِسِه إلَى أستري املَِلكَِة، ألنه رأَى أنَّ .  اخلمِر إلَى جنِة القَصِرفقام املَِلك بغيِظِه عن شرِب7
ولَما رجع املَِلك ِمن جنِة القَصِر إلَى بيِت شرِب اخلمِر، وهامانُ متواِقع علَى 8. الشر قد أُِعد علَيِه ِمن ِقبِل املَِلِك

ولَما خرجِت الكَِلمةُ ِمن فِم " هل أيضا يكِبس املَِلكَةَ معي يف البيِت؟:"لسريِر الذي كانت أستري علَيِه، قالَ املَِلكا
عِملها هوذا اخلَشبةُ أيضا اليت :"فقالَ حربونا، واِحد ِمن اِخلصياِن الذين بني يدِي املَِلِك9. املَِلِك غَطَّوا وجه هامانَ

اصِلبوه :"فقالَ املَِلك". هامانُ ملُردخاي الذي تكَلَّم باخلَِري نحو املَِلِك قائمةٌ يف بيِت هامانَ، ارِتفاعها خمسونَ ِذراعا
  .ثُم سكَن غَضب املَِلِك. فصلَبوا هامانَ علَى اخلَشبِة اليت أعدها ملُردخاي10". علَيها

  حلماية اليهوداملرسوم امللكي 
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وأتى مردخاي إلَى أماِم املَِلِك ألنَّ . يف ذلك اليوِم أعطَى املَِلك أحشويروش ألستري املَِلكَِة بيت هامانَ عدو اليهوِد 1

ت أستري مردخاي علَى وأقام. ونزع املَِلك خاتمه الذي أخذَه ِمن هامانَ وأعطاه ملُردخاي2. أستري أخبرته مبا هو هلا
ثُم عادت أستري وتكَلَّمت أمام املَِلِك وسقَطَت ِعند ِرجلَيِه وبكَت وتضرعت إليِه أنْ يزيلَ شر هامانَ 3. بيِت هامانَ

فقامت أستري ووقَفَت أمام املَِلِك فمد املَِلك ألستري قَضيب الذَّهِب، 4. األجاجي وتدبريه الذي دبره علَى اليهوِد
5يِه، :"وقالَتأنا لَد نتساملَِلِك وح أمام األمر قامواست هةً أمامِنعم دتقد وج املَِلِك، وإنْ كُنت ِعند نسإذا ح

ها إلبادباليت كت داثا األجاجيمتدبِري هامانَ بِن ه ِكتابات درت لكَي بكتيف كُلِّ بالِد املَِلِكفلي هوِد الذينين 6. ِة اليألن
  ".كيف أستطيع أنْ أرى الشر الذي يصيب شعيب؟ وكيف أستطيع أنْ أرى هالك ِجنسي؟

7هوديالي خايرداملَِلكَِة وم ألستري شويروشأح ا:"فقالَ املَِلكأم ،هامانَ ألستري يتب هوذا قد أعطَيت لَبوههو فقد ص 
فاكتبا أنتما إلَى اليهوِد ما يحسن يف أعيِنكُما باسِم املَِلِك، واختماه 8. علَى اخلَشبِة ِمن أجِل أنه مد يده إلَى اليهوِد

درخباِتِمِه ال ت مختباسِم املَِلِك وت بكتةَ اليت تالوقِت يف ف9". خباِتِم املَِلِك، ألنَّ الِكتاب املَِلِك يف ذلك ابكُت عيد
الشهِر الثّاِلِث، أي شهِر سيوانَ، يف الثّاِلِث والِعشرين ِمنه، وكُِتب حسب كُلِّ ما أمر بِه مردخاي إلَى اليهوِد وإلَى 

ٍع وِعشرين كورةً، إلَى كُلِّ كورٍة بِكتابِتها وكُلِّ املَراِزبِة والوالِة ورؤساِء البلداِن اليت ِمن اِهلنِد إلَى كوش، ِمئٍَة وسب
ولساِنِهم ِتِهمهوِد بِكتابعٍب بِلساِنِه، وإلَى اليلَ 10. شخباِتِم املَِلِك، وأرس متوخ شويروشباسِم املَِلِك أح بفكَت

اليت ا أعطَى املَِلك اليهود يف مدينٍة فمدينٍة أنْ 11 رسائلَ بأيدي بريِد اخلَيِل ركّاِب اجلياِد والِبغاِل بين الرمكِِ،
يجتِمعوا ويِقفوا ألجِل أنفُِسِهم، ويهِلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوةَ كُلِّ شعٍب وكورٍة تضادهم حتى األطفالَ والنساَء، وأنْ 

 ،مهتسلُبوا غَنيمِر امل12َيهِر  يف يوٍم واِحٍد يف كُلِّ كوش أي ،رهِر الثّاين عشالش ِمن ريف الثّاِلثَ عش ،شويروشِلِك أح
هلذا اليوِم 13. أذار ينِعدستم هودعوب أنْ يكونَ اليعلَى مجيِع الش تلداِن، أُشِهرةً يف كُلِّ البنِة املُعطاِة سةُ الِكتابصور



أعدائِهم ِقموا ِمننتر14. ليالب فخرج نيف شوش األمر وأُعطي ،ملُهجعوي مِحثُّهاملَِلِك ي اجلياِد والِبغاِل وأمر كّابر يد
  .القَصِر

15ِلكيأماِم املَِلِك بِلباٍس م ِمن خايردم أمساجنوينٍّوخرج زب لَّةٌ ِمنٍب، وحذَه ِمن عظيم وتاج ،ضوأُرجواٍن وأبي  .
ويف كُلِّ بالٍد ومدينٍة، كُلِّ 17. نور وفَرح وبهجةٌ وكرامةٌ وكانَ لليهوِد16. شن متهلِّلَةً وفَِرحةًوكانت مدينةُ شو

بطَي ويوم الئمهوِد ووالي ةٌ ِعندهجوب حكانَ فر ،هاملَِلِك وأمر لَ إليِه كالمكاٍن وصعوب األرِض . مش وكثريونَ ِمن
 . رعب اليهوِد وقَع علَيِهمَودوا ألنَّ

  انتصار اليهود
9 
 
ويف الشهِر الثّاين عشر، أي شهِر أذار، يف اليوِم الثّاِلثَ عشر ِمنه، حني قَرب كالم املَِلِك وأمره ِمن اإلجراِء، يف اليوِم 1

وفتح ،لَّطوا علَيِهمسهوِد أنْ يتفيِه أعداُء الي ظَربِغضيِهِمالذي انتلَّطوا علَى متس هودى إنَّ اليحت ،2. لَ ذلك عماجت
 مهعبألنَّ ر مهامقُد دأح ِقففلم ي ،ِتِهمإلَى طاِليب أذي مهوا أيديدملي شويروشيف كُلِّ بالِد املَِلِك أح ِنِهمديف م هودالي

 البلداِن واملَراِزبةُ والوالةُ وعمالُ املَِلِك ساعدوا اليهود، ألنَّ رعب مردخاي وكُلُّ رؤساِء3. سقَطَ علَى مجيِع الشعوب
كانَ 4. سقَطَ علَيِهم خايردلَ مجلداِن، ألنَّ الريف كُلِّ الب هربخ يِت املَِلِك، وسارا يف بكانَ عظيم خايردألنَّ م
  .يتزايد عظَمةً

5الي برما أرادوافض بِغضيِهمِملوا مبالٍك، وعةَ سيٍف وقَتٍل وهربض أعدائِهم مجيع 6. هود نيف شوش هودلَ اليوقَت
وفَرمشتا وأريساي 9وفوراثا وأدليا وأريداثا، 8وفَرشنداثا ودلفونَ وأسفاثا، 7. القَصِر وأهلكوا خمس ِمئَِة رجٍل

  .بين هامانَ بِن همداثا عدو اليهوِد، قَتلوهم ولِكنهم مل يمدوا أيديهم إلَى النهِبعشرةَ، 10وأريداي وِيزاثا، 
فقالَ املَِلك ألستري املَِلكَِة يف شوشن 12. يف ذلك اليوِم أُيتَ بعدِد القَتلَى يف شوشن القَصِر إلَى بِني يدِي املَِلِك 11
العشرةَ، فماذا عِملوا يف باقي بلداِن املَِلِك؟ فما هو  يهود وأهلكوا خمس ِمئَِة رجٍل، وبين هامانَقد قَتلَ ال:"القَصِر

إنْ حسن ِعند املَِلِك فليعطَ غَدا أيضا لليهوِد :"فقالَت أستري13". سؤلُِك فيعطَى لِك؟ وما هي ِطلبتِك بعد فتقضى؟
أنْ ي نيف شوش ين هامانَالذينصِلبوا بلوا كما يف هذا اليوِم، ويِة عمبةَ علَى اخلَشرلوا 14". العشعمأنْ ي املَِلك رفأم

نيف شوش األمر ةَ. هكذا، وأُعطيرين هامانَ العشلَبوا بفص. 

ِر أذار، وقَتلوا يف شوشن ثَالثَ ِمئَِة رجٍل، ثُم اجتمع اليهود الذين يف شوشن، يف اليوِم الراِبِع عشر أيضا ِمن شه15
وباقي اليهوِد الذين يف بلداِن املَِلِك اجتمعوا ووقَفوا ألجِل أنفُِسِهم 16. ولِكنهم مل يمدوا أيديهم إلَى النهِب

 يف اليوِم 17.  ولِكنهم مل يمدوا أيديهم إلَى النهِبواستراحوا ِمن أعدائِهم، وقَتلوا ِمن مبِغضيِهم خمسةً وسبعني ألفًا،
هِر أذارش ِمن رٍح. الثّاِلِث عشرٍب وفَرش يوم لوهعوج ِمنه راِبِع عشراحوا يف اليوِم الرواست .  
  االحتفال بعيد الفورمي



18والر رعوا يف الثّاِلِث عشماجت نيف شوش الذين هودوالي يوم لوهعوج رراحوا يف اخلاِمِس عشواست ،ِمنه راِبِع عش
لذلك يهود األعراِء الساِكنونَ يف مدِن األعراِء جعلوا اليوم الراِبع عشر ِمن شهِر أذار للفَرِح 19. شرٍب وفَرٍح

  .ى صاِحِبِهوالشرِب، ويوما طَيبا وإلرساِل أنِصبٍة ِمن كُلِّ واِحٍد إلَ
20هِذِه اُألمور خايردم بوكَت  القريبني شويروشلداِن املَِلِك أحيف كُلِّ ب هوِد الذينسائلَ إلَى مجيِع اليلَ روأرس

 ،عيدين21والبِمنه رواليوِم اخلاِمِس عش ،هِر أذارش ِمن راِبِع عشدوا يف اليوِم الريعأنْ ي علَيِهم ٍة، ليوِجبيف كُلِّ سن 
حسب األياِم اليت استراح فيها اليهود ِمن أعدائِهم والشهِر الذي حتَولَ ِعندهم ِمن حزٍن إلَى فرٍح وِمن نوٍح إلَى 22

فقَِبلَ اليهود ما 23. فُقَراِءيوٍم طَيٍب، ليجعلوها أيام شرٍب وفَرٍح وإرساِل أنِصبٍة ِمن كُلِّ واِحٍد إلَى صاِحِبِه وعطايا لل
إليِهم خايردم هبوما كت هلونعمدأوا يهوِد 24. ابتعلَى الي ا تفَكَّرهوِد مجيعالي دوع داثا األجاجيمه وألنَّ هامانَ بن

ِتِهموإباد ةً، إلفنائِهمقُرع ا، أيوألقَى فور مهبيدخوِلها إلَى 25. ليد ديُء وِعندالر هتدبري درٍة أنْ يبِكتاب رأماِم املَِلِك أم
علَى اسِم " فورمي"لذلك دعوا ِتلك األياِم 26. الذي دبره ِضد اليهوِد علَى رأِسِه، وأنْ يصِلبوه هو وبنيِه علَى اخلَشبِة

أوجب اليهود وقَِبلوا علَى 27رأوه ِمن ذلك وما أصابهم، لذلك ِمن أجِل مجيِع كِلماِت هِذِه الرسالَِة وما . الفوِر
أنفُِسِهم وعلَى نسِلِهم وعلَى مجيِع الذين يلتِصقونَ ِم حتى ال يزولَ، أنْ يعيدوا هذَيِن اليومِني حسب ِكتابِتِهما 

ِن ويحفَظا يف دوٍر فدوٍر وعشريٍة فعشريٍة وِبالٍد فبالٍد ومدينٍة وأنْ يذكَر هذاِن اليوما28وحسب أوقاِتِهما كُلَّ سنٍة، 
  .ويوما الفوِر هذاِن ال يزوالِن ِمن وسِط اليهوِد، وِذكرهما ال يفنى ِمن نسِلِهم. فمدينٍة

وأرسلَ 30 ِرسالَِة الفورِمي هِذِه ثانيةً، وكَتبت أستري املَِلكَةُ بنت أبيحائلَ ومردخاي اليهودي بكُلِّ سلطاٍن بإجياِب29
ِلإجياِب 31الِكتاباِت إلَى مجيِع اليهوِد، إلَى كوِر مملكَِة أحشويروش اِملئَِة والسبِع والِعشرين بكَالِم سالٍم وأمانٍة، 

تري املَِلكَةُ، وكما أوجبوا علَى أنفُِسِهم يومِي الفورِمي هذَيِن يف أوقاِتِهما، كما أوجب علَيِهم مردخاي اليهودي وأس
راِخِهماألصواِم وص أُمور سِلِهمفِر32. وعلَى نيف الس تالفورِمي هِذِه، فكُِتب أُمور بأوج أستري وأمر.  

  عظمة مردخاي
10 
لطاِنِه وجبروِتِه وإذاعةُ عظَمِة مردخاي وكُلُّ عمِل س2. ووضع املَِلك أحشويروش ِجزيةً علَى األرِض وجزائِر البحِر1

ألنَّ مردخاي اليهودي كانَ ثاينَ 3الذي عظَّمه املَِلك، أما هي مكتوبةٌ يف ِسفِر أخباِر األياِم ملُلوِك مادي وفاِرس؟ 
  .اِلبا اخلَري لشعِبِه ومتكَلِّما بالسالِم لكُلِّ نسِلِهاملَِلِك أحشويروش، وعظيما بني اليهوِد، ومقبوالً ِعند كثرِة إخوِتِه، ط


