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 أستير

 كتاب أستير

 واآلن جاء لتمرير في أيام احشويروش، )وهذا {1:1}

 احشويروش التي سادت، من الهند حتى بمعزل [هو]

 إثيوبيا، ]على[ مائة وسبع وعشرون

 ]التي[ في تلك األيام، عند الملك {1:2} (:محافظات

 احشويروش جلس على عرش مملكته، الذي ]كان[ في

 مه، أنه{ وفي السنة الثالثة من حك1:3ساسون القصر، }

 سلطة أدلى وليمة منعزلة جميع األمراء له وخدامه؛

 فارس، ووسائط اإلعالم، والنبالء واألمراء

 { عند ضياؤه أنه1:4المقاطعات، ]التي[ أمامه: }

 ثروات مملكته المجيدة وشرف له

 جاللة ممتازة العديد من األيام، ]حتى[ مئات و

 وعندما كانت منتهية الصالحية في هذه األيام، {1:5} .أيام فورسكوري

 وأدلى الملك وليمة منعزلة كل الناس التي كانت موجودة

 في ساسون القصر، وكالهما منعزلة وسبعة كبيرة وصغيرة،

 {1:6} أيام، في محكمة حديقة قصر الملك؛

 ]حيث كانت[ مربوط األبيض واألخضر واألزرق، ]الشنق،[

 الكتان واألرجواني خواتم فضة وأعمدةمع الحبال لغرامة 

 الرخام: األسرة ]عن[ الذهب والفضة وعند

 .رصف الرخام األحمر، واألزرق، واألبيض واألسود،

 )وأعطوا ]لها[ الشراب في السفن من الذهب،  {1:7}

 السفن المتنوعة واحدة من آخر، ويجري( والخمر الملكي في

 {1:8} .الوفرة، وفقا لحالة الملك

 تجبر أي: أجل الشرب ]كان[ وفقا للقانون؛

 قد عين الملك إلى جميع الضباط من منزله،



 .أن عليهم أن يفعلوا وفقا للمتعة كل رجل

 كما بعث" قدمت الملكة وليمة للنساء" {1:9}

 .]في[ الملكي المنزل الذي ]ملك[ إلى الملك احشويروش

 اليوم السابع، عندما كان قلب الملك {01:10}

 النبيذ، أنه قاد مهمان، بيزثا، مرح مع

 هاربونا، وبيتا، وأباجثا، وزعتر وكاركاس،

 تشامبيرلينس السبعة التي تخدم حضور

 { لجلب فاشتي الملكة01:11احشويروش الملك، }

 قبل الملك بالتاج الملكي، على شو الناس

 .واألمراء جمالها: ألنها ]كان[ عادلة للنظر

 الحضور في الملكلكن الملكة فاشتي رفض  {01:12}

 وصية قبل تشامبيرلينس ]له[: ولذلك كان

 .الملك تستحق جداً، وغضبه أحرق له

 ثم قال الملك للحكماء، الذي عرف {01:13}

 األوقات، )لذلك ]كان[ طريقة الملك تجاه كل ما

 { والتالية له01:14يعرف القانون والحكم: }

 ،Meresكرشنا، شيتار، أدماثا، ترشيش،  [كان]

 مارسينا، ]و[ ميموكان، األمراء السبعة بالد فارس و

 وسائل اإلعالم، الذي شهد وجه الملك، ]و[ التي سبت األولى

 ماذا سنفعل نحن معزل الملكة {01:15} في المملكة(؛

 فاشتي وفقا للقانون، نظراً ألنها قد خلت لم تنجز

 وصية احشويروش الملك قبل تشامبيرلينس؟

 اإلجابة عليها من قبل الملك،ميموكان و" " {01:16}

 األمراء، فاشتي الملكة قد خلت لم تفعل خطأ الملك

 فقط، ولكن أيضا لجميع األمراء، وإلى جميع الناس أن

 ل {01:17} .]هي[ في جميع مقاطعات احشويروش الملك

 ]هذا[ سند للملكة يبدأ الخارج معزل جميع النساء،

 ذلك أنها سوف يحتقر أزواجهن في عيونهم، عندما

 وينبغي إبالغ، احشويروش الملك قيادة فاشتي

 .الملكة إلى أمامه، بل أنها جاءت ال



 ]المثل[ يجوز القول السيدات من بالد فارس، ووسائل اإلعالم {01:18}

 هذا اليوم منعزلة األمراء للملك، الذي لم يسمعوا

 أ هناك[ الكثيروهكذا ]أن تنش .سند للملكة

 إذا كان يرجى الملك، اسمحوا الذهاب هناك {01:19} .احتقار وغضب

 وصية ملكية منه، والسماح لها بأن يكتب بين

 قوانين الفرس والميديين، أنه أن لم

 تغيير، "فاشتي أن" تأتي ال أكثر أمام الملك احشويروش؛

 وترك الملك تعطي لها الحوزة الملكي معزل آخر هو

 وعندما الملك المرسوم الذي {01:20} .كانت أفضل مما

 أنه جعل ما ينشر في جميع أنحاء امبراطوريته،

 )ألنها كبيرة(، تمنح جميع الزوجات ألزواجهن

 ، ويقول{01:21} .الشرف، إلى كبيرة وصغيرة

 والملك وفقا من دواعي سرور الملك واألمراء؛

 ع{ ألنه أرسل رسائل إلى جمي01:22أن كلمة ميموكان: }

 مقاطعات للملك، في كل محافظة وفقا

 كتابة منه، وأن كل الناس بعد لغتهم،

 أن كل رجل يجب أن تحمل القاعدة في بيته، وأن

 ]أنه[ وينبغي أن تنشر وفقا للغة من كل

 .الناس

 بعد هذه األمور، عندما غضب الملك {2:1}

 وكان استرضائه احشويروش، وتذكر أنه بعث، وما

 ثم {2:2} .فعلته، وما صدر ضدها

 وقال خدم الملك الذي يقدمونه له، اسمحوا هناك

 {، والسماح2:3التماس العذارى الشباب المعرض للملك: }

 الملك يعين الضباط في جميع مقاطعات مملكته،

 قد جمع جميع العذارى الشباب عادلة منعزلة

 ساسون إلى القصر، لمجلس النواب النساء منعزلة

 حضانة هيجي تشامبرلين للملك، وحارس

 :وترك هذه األمور إلعطاء تنقية ]منهم المرأة؛

 واسمحوا البكر الذي بلياسيث الملك يكون الملكة {2:4} [



 وقال أنه والشيء الذي يسر الملك؛ .بدالً من بعث

 .ولذلك

 ]اآلن[ في ساسون كان القصر هناك معينة {2:5}

 يائير، االبن منيهودي، اسمه ]كان[ مردخاي ابن 

 الذي كان {2:6} شيمي، ابن كيش، بينجاميتي؛

 قام بعيداً عن القدس مع األسر التي كان

 وقد حمل بعيداً مع جيكونية ملك يهوذا، منهم

 .وقد قام نبوخذنصر ملك بابل بعيداً 

 وقال طرح هداسا، أن ]هو[، إستر، له {2:7}

 ابنه العم: ألنها قد ال من األب أو األم، و

 منهم مردخاي، عندما ادمة ]كان[ عادلة وجميلة؛الخ

 .لها األب واألم قد لقوا حتفهم، واتخذ لنفسه ابنه

 حيث أنه جاء لتمرير، عند وصية الملك {2:8}

 وسمع المرسوم له، وعندما كان العديد من عوانس

 جمعت منعزلة ساسون إلى القصر، لحراسة

 حجي، أن أحضر إستر أيضا معزل دار الملك،

 و {2:9} .عهده حجي، حارس للمرأةإلى 

 البكر ويسر له، وأنها حصلت على اللطف له؛

 وسرعة أعطاها أشياء لها لتنقية، مع

 مثل هذه األمور كما تنتمي لها، وسبع عوانس، ]التي

 كانت[ تلبية تتاح لها، والخروج من المنزل للملك: وأنه

 يفضل الخادمات وأوالدها منعزلة األفضل ]مكان[

 إستر وكان ضياؤه ليس لها {02:10} .مجلس النواب النساء

 الناس وال لها أهالي: ألن مردخاي كان اتهم لها أن

 مردخاي و" مشى" {02:11} .وقالت أنها ينبغي أن ال شو ]أنه[

 كل يوم أمام المحكمة للبيت للمرأة، معرفة

 .كيف إستر، وما ينبغي أن تصبح لها

 اآلن عند تشغيل كل خادمة كانت تأتي للذهاب إلى {02:12}

 الملك احشويروش، وبعد أن اثني عشر شهرا،

 وفقا للطريقة بالمرأة، )لذا كانت



 أيام على تنقية إنجازه، ]للذكاء،[ ستة

 أشهر بزيت المر وستة أشهر مع الحلو

 الروائح الكريهة، ومع أشياء ]أخرى[ لتنقية

 جاء هكذا ]كل[ البكر منعزلةثم  {02:13} النساء(؛

 على اإلطالق أنها رغبت أعطيت لها للذهاب معها الملك؛

 .الخروج من منزل النساء منعزلة البيت الملك

 في المساء ذهبت، وغداة أنها {02:14}

 عاد إلى المنزل الثاني من النساء، في عهده

 من شاشجاز، تشامبرلين الملك، الذي أبقى

 معزل الملك ال أكثر، إال محظيات: قالت أنها جاءت

 .الملك مسرور في بلدها، وقالت أنها كانت تسمى باسم

 اآلن عند منعطف إستر، االبنة {02:15}

 أبيهايل عم مردخاي، الذي اتخذ له

 580إستر )اليونانية( الصفحة 

 ابنه، كان يأتي إلى الذهاب معزل الملك، أنها تتطلب

 لحارسال شيء سوى ما حجي تشامبرلين للملك، وا

 واستر مؤيدة في الحصول عليها .من النساء، وعين

 حيث كان إستر {02:16} .األفق لكل منهم التي بدت عليها

 أخذت منعزلة احشويروش الملك في بيته الملكي في العاشرة

 الشهر، السنة التي ]هو[ شهر تيبيث، في السابع من

 وأحب الملك أستير قبل كل شيء {02:17} .حكمه

 المرأة، وقالت أنها حصلت على نعمة ومؤيدة له في رؤية المزيد

 ذلك ألنه إعداد التاج الملكي عليها من جميع العذارى؛

 ثم {02:18} .الرأس، وقدم لها الملكة بدالً من بعث

 وأدلى الملك وليمة كبيرة منعزلة جميع األمراء له وله

 وأدلى ببيان إلى خدم، ]حتى[ العيد الستر؛

 .المقاطعات، وقدم هدايا، وفقا لحالة الملك

 وعندما جمعت العذارى معا {02:19}

 {02:20} .مرة ثانية، ثم مردخاي جالساً في باب الملك

 مثل وقد إستر ]لم[ ضياؤه لها هناك وال لها الناس؛



 مردخاي كان اتهم لها: الستر هل الوصية

 .من مردخاي، على غرار عندما قالت أنه طرح معه

 في تلك األيام، بينما جلس مردخاي في الملك {02:21}

 بوابة، اثنين من تشامبيرلينس الملك، بيتان وتيريش، من

 تلك التي أبقت الباب، كانت تستحق، ويسعى إلى إرساء

 ، وكان الشيء{02:22} .اليد على احشويروش الملك

 و المعروف أن مردخاي، الذي قال أنها منعزلة أستير الملكة؛

 .مد الملك ]منه[ في اسم مردخايأستير معت

 ، وعندما كانت محاكم التفتيش لهذه المسألة، كان{02:23}

 ولذلك أنهم كانوا على حد سواء شنق على شجرة: وأنه وجدت؛

 .وكتب في كتاب ناصعة أمام الملك

 بعد هذه األشياء الملك احشويروش تعزيز {3:1}

 ، وخيارات متقدمةAgagite هامان ابن هامميداثا

 له، وتعيين مقعده قبل كل شيء األمراء أن ]قد[ مع

 والملك جميع الموظفين، وأن ]كان[ في {3:2} .له

 هامان: كان للملك reverenced بوابة الملك، انحنى، و

 ولكن مردخاي انحنى ال، .لذا أمر بشأن إليه

 { ثم الملك ل،3:3الموظفين } .كما ال ]له[ تبجيل

 قال مردخاي، لماذاالذي ]كان[ في بوابة الملك، 

 فإنه اآلن {3:4} ترانسجريسيست أنت وصية الملك؟

 جاء لتمرير، عندما كانوا كلم يوميا في معزل عنه، وأنه

 هيركينيد ال حد لهم، أن قالوا هامان، لمعرفة

 ما إذا كان سيرشح المسائل مردخاي: ألنه أبلغ

 وعندما رأي أن هامان {3:5} .منهم أنه ]كان[ يهودي

 انحنى مردخاي ال وال هل تقديس له، ثم كان

 ، ويعتقد أنه ازدراء إرساء{3:6} .هامان مليئة بغضب

 ألنهم قد ضياؤه له على أيدي مردخاي وحدها؛

 شعب مردخاي: عاديون هامان سعى إلى تدمير كل

 اليهود أن ]كان[ في جميع أنحاء المملكة كلها من

 .احشويروش، ]حتى[ شعب مردخاي



 لشهر األول، أن ]أن[ في شهر نيسان،في ا {3:7}

 السنة الثانية عشرة للملك احشويروش، ألقوا البولي يوريثان، أن ]هو[،

 الكثير، وأمام هامان من يوم إلى يوم، ومن شهر إلى

 .الشهر الثاني عشر ]الشهر[ ]إلى[ أن ]هو[ شهر أدار

 هامان و" قال الملك احشويروش، وهناك" {3:8}

قت بينبعض الناس المنتشر  ة في الخارج وفرَّ

 وقوانينها الناس في جميع محافظات المملكة خاصتك؛

 ال تبقى هي الملك ]هي[ متنوعة من جميع الناس؛

 .القوانين: ولذلك فإنه ]هو[ ال تستهدف الربح للملك يعاني منها

 إذا كان يرجى الملك، وليكن كتابة أنها قد تكون {3:9}

 دمر: وسوف تدفع عشرة آالف المواهب من الفضة

 أيدي هؤالء أن يكون المسؤول عن األعمال التجارية، لجلب

 ، وتولى الملك له{03:10} .]أنها[ إلى خزائن الملك

 عصابة من يده، وأعطاه منعزلة هامان االبن

 {03:11} .، عدو اليهودAgagite هاميداثا

 ليك،الملك قال هامان، ]هو[ نظراً للفضة إ

 .الناس أيضا، للقيام بها كما أنها سميث جيدة إليك

 ثم كانت الكتبة الملك دعا في الثالث عشر {03:12}

 يوم من الشهر األول، وهناك كتب وفقا للجميع

 وقد قاد أن هامان منعزلة من مساعدي الملك،

 للحكام، وأن ]كان[ على كل مقاطعة، وإلى

 حكام كل الناس من كل محافظة وفقا

 كتابة منه، و ]أن[ كل الناس بعد لغتهم؛

 باسم الملك احشويروش أنه كتب، ومختومة

 والرسائل تم إرسالها بواسطة {03:13} .بخاتم الملك

 الوظائف في المقاطعات للملك، تدمر، لقتل، وأن

 السبب يموت، كل اليهود، الصغار والكبار على حد سواء، واألطفال الصغار

 ]حتى[ عند ]اليوم[ الثالث عشر منوالمرأة، في يوم واحد، 

 وفي الشهر الثاني عشر، الذي ]هو[ شهر أدار، و ]أن[

 نسخة للكتابة {03:14} .يفسد منهم لفريسة



 كانت وصية أن تتاح في كل مقاطعة

 نشرت منعزلة كل الناس، التي ينبغي أن تكون جاهزة ضد

 الوظائف التي خرجت، التي سارعت {03:15} .في ذلك اليوم

 ة الملك، والمرسوم أعطيت في ساسونوصي

 ولكن وجلس الملك وهامان إلى أسفل للشرب؛ .القصر

 .وكان الحيرة المدينة ساسون

 مردخاي عندما" ينظر إلى كل ما تم القيام به،" {4:1}

 مردخاي اإليجار مالبسه، ووضع على لبس مع رماد،

 وخرجت إلى وسط المدينة، وبكى مع بصوت عال

 ، وجاء حتى قبل الملك{4:2} وصرخة مريرة؛

 بوابة: ألي ]قد[ الدخول في بوابة الملك الملبس مع

 ، وفي كل مقاطعة، أي{4:3} .مسوحا

 وجاءت الوصية الملك والمرسوم الذي أصدره، ]هناك[

 عظيم الحزن بين اليهود، والصوم، وبكاء،

 .وكثير تكمن في مسوحا ورماد وعويل؛

 " ولها تشامبيرلينس و{ "حتى إستر4:4وجاء الخادمات ل }

 و ثم كان الملكة الغاية حزن؛ .وقال ]أنه[ لها

 وقالت أنها أرسلت يتباهى الملبس مردخاي، ويسلب له

 ثم {4:5} .مسوحا منه: ولكن حصل ]أنه[ ال

 دعت أستير هاتش، ]واحد[ تشامبيرلينس الملك،

 منهم قد عين لحضور عليها، وقدم له

 وصية إلى مردخاي، يعرف ما ]كان[، ولماذا

 حتى هاتاتش" خرج إلى مردخاي منعزلة" {4:6} .أنه ]كان[

 {4:7} .شارع المدينة، الذي ]كان[ قبل الملك البوابة

 له، وقال مردخاي له كل ما حدث

 ومن مجموع األموال التي وعدت أن هامان

 .دفع إلى خزائن الملك لليهود وتدميرها

 ه قدم له نسخة الكتابةكما أن {4:8}

 المرسوم التي أعطيت في ساسون تدميرها، إلى شو

 ]أنها[ معزل إستر، ويعلن ]أنها[ معزل لها، والمسؤول



 لها التي ينبغي أن تذهب معزل الملك، وجعل الدعاء

 .له، وجعل الطلب المعروض عليه الناس لها

 { وجاء وقال إستر كلمات4:9هاتاتش }

 .مردخاي

 كلم "إستر مرة أخرى" حتى هاتاتش، وقدم له {04:10}

 للملك {04:11} الوصية منعزلة مردخاي؛

 معرفة الموظفين، وسكان المحافظات للملك،،

 أن يعاقب، ما إذا كان رجل أو امرأة، يجب أن تأتي منعزلة

 الملك إلى داخل المحكمة، الذي ال يسمى، ]هناك[ واحدة

 ، ما عدا مثل الذينالقانون له لوضع ]له[ للوفاة

 الملك يعقد خارج الصولجان الذهبي، أنه قد يعيش: ولكن

 وقد دعي ال تأتي في معزل الملك هذه الثالثين

 .وقالوا أن عبارة مردخاي أستير {04:12} .أيام

 ثم مردخاي" قيادة اإلجابة إستر، أعتقد" {04:13}

 ال مع نفسك أن أنت سوف الهروب في بيت الملك،

 إذا أنت هولديست تماما {04:14} .يع اليهودأكثر من جم

 ]ثم[ يجوز خاصتك السالم في هذا الوقت، هناك توسيع و

 ولكن أنت تنشأ النجاة لليهود من مكان آخر؛

 ويجب تدمير المنزل خاصتك األب: والذين كنوويث

 إذا أنت الفن القدوم إلى المملكة ل ]مثل[ الوقت

 هذا؟

 ثم إستر" المحتشدة عليهم العودة مردخاي ]هذا" {04:15}

 { الذهاب، ويجمع جميع اليهود التي04:16جواب،[ }

 في ساسون، وأنتم للي، وال تآكل بسرعة وال

 إستر )اليونانية( 581 صفحة

 شرب ثالثة أيام، ليال ونهارا: أنا أيضا وسوف بالدي عوانس

 وهكذا سوف اذهب معزل الملك، الذي ]هو[ سريعة وبالمثل؛

 حتى {04:17} .ال وفقا للقانون: وإذا أنا يموت، يموت أنا

 مردخاي ذهبت طريقته، ولم وفقا لكل ذلك إستر

 .وقد أمره



 واآلن جاء لتمرير في اليوم الثالث، أن إستر {5:1}

 وضعت على الملكي ]لها[ ]مالبس[، ووقفت في المحكمة الداخلية من

 لملك، ضد أكثر من بيت الملك: والملكدار ا

 جلس على عرشه الملكي في البيت الملكي، على مكافحة

 ، وكان ذلك، وعندما رأي الملك{5:2} .بوابة البيت

 أستير الملكة الدائمة في المحكمة، والتي حصلت على

 صالح في عينية: وأجرى الملك على أستير

 إستروباقتراب  .الذهبي سسيبتري أن ]كان[ في يده

 ثم قال الملك {5:3} .وتطرق أعلى الصولجان

 وما هي ]هو[ خاصتك حد لها، وما الذبول أنت، الملكة أستير؟

 حتى تعطي إليك إلى النصف طلب؟

 { والرد عليها، إذا ]أنه يبدو[ جيدة5:4أستير } .المملكة

 حتى الملك، السماح للملك وهامان يأتي هذا اليوم منعزلة

 ثم {5:5} .لهالمأدبة التي أعددت 

 وقال الملك، "هامان سببا" لجعل التسرع والتي قد يفعل

 جاء الملك وهامان ذلك .وقد خلت قال إستر

 .مأدبة أن أعدت أستير

 وقال الملك أستير في المأدبة من {5:6}

 :وهو يمنح إليك النبيذ، ما ]هو[ خاصتك االلتماس؟

 حتى إلى نصف المملكة فإنه وما ]هو[ طلب خاصتك؟

 ثم أجاب إستر، وقال، {5:7} .يجب أن يقوم

 إذا وجدت {5:8} بالدي االلتماس وطلب مني ]هو[؛

 صالح على مرأى الملك، وإذا كان يرجى الملك

 منح بالدي االلتماس، والسماح لتنفيذ طلبي، الملك

 عدادإلويأتي هامان للمأدبة التي يجوز 

 .منهم، وسوف تفعل للغد كما خلت قال الملك

 ثم خرج هامان ذلك اليوم المفرح ومع {5:9}

 سعيد القلب: ولكن عندما رأي هامان مردخاي في الملك

 البوابة، وأنه صمد ال ولم نقل له، وكان كامل من

 ومع ذلك هامان {05:10} .السخط ضد مردخاي



 امتنع نفسه: وعندما جاء المنزل، بعث و

 و {05:11} .ودعا ألصدقائه، وزيريش زوجته

 وقال لهم من مجد له الثروات،هامان 

 العديد من أبنائه، وجميع ]األشياء[ فيه

 وعزز الملك له، وكيف أنه كان متقدم له

 هامان {05:12} .فوق األمراء وخدم الملك

 وقال عالوة على ذلك، نعم، أستير الملكة ترك الرجل ال تأتي

 مع الملك معزل المأدبة التي كانت قد أعدته ولكن

 وإلى الغد وأنا دعوت منعزلة لها أيضا نفسي من ذلك؛

 بعد كل هذا أفايليث لي أي شيء، وذلك طالما أنا {05:13} .الملك

 .انظر مردخاي اليهودي جالساً في باب الملك

 ثم قال زيريش زوجته وكل أصدقائه منعزلة {05:14}

 له، واسمحوا المشنقة المقياس خمسين عالية، وإلى

 د تكون مردخايمورو يتكلم أنت معزل الملك ق

 شنق في هذا الشأن: ثم تذهب أنت مرح مع الملك منعزلة

 وقال أنه بسبب والشيء الذي يسر هامان؛ .المأدبة

 .حبل المشنقة بذل

 في تلك الليلة أن الملك ال النوم، وأنه {6:1}

 أمر بإحضار الكتاب سجالت ناصعة؛

 ، وأنه تم العثور على{6:2} .وكانوا يقرأون قبل الملك

 كتابة، أن صرح مردخاي بيجثانا وتيريش، اثنان

 تشامبيرلينس الملك، حفظه الباب، الذين

 ،{6:3} .سعت إلى وضع اليد على احشويروش الملك

 وقال الملك، ما هو الشرف والكرامة قد خلت تم القيام به

 ثم قال أن خدم للملك أن مردخاي لهذا؟

 .اسعف له، ال يوجد شيء عمله له

 اآلن قال، الذي ]هو[ في المحكمة؟والملك  {6:4}

 وكان يأتي هامان في المحكمة إلى الخارج للملك

 مجلس النواب، التحدث بمعزل الملك لشنق مردخاي على

 والملك {6:5} .حبل المشنقة التي كان قد أعدها له



 قال خدم له، ها، ستانديث هامان

 "تى هامان{ "ح6:6وقال الملك حسين، وتسمح له تأتي تلبيتها، } .محكمة

 وقال الملك له، ما الذي يجب عمله .وجاء

 اآلن حتى أن الرجل منهم الملك دياليتيث للشرف؟

 ويعتقد هامان في قلبه، الذي سيكون الملك

 و {6:7} فرحة للقيام بشرف أكثر من نفسي؟

 هامان أجاب الملك، عن الرجل منهم الملك

 ملكي{ أن أحضر مالبس ال6:8دياليتيث على شرف، اسمحوا }

 الملك ]أوسيث[ ارتداء، والحصان أن الملك

 :ريديث عليها، والتاج الملكي الذي يقع على رأسه

 وترك هذه المالبس وتسليمها إلى الحصان {6:9}

 يد أحد األمراء أنبل الملك، وأن كانوا قد

 صفيف الرجل ]ويثال[ منهم الملك دياليتيث للشرف،

 دينة،وتجلب له على ظهور الخيل عبر شوارع الم

 وتعلن أمامه، وبالتالي فإنه يتم للرجل

 ثم الملك {06:10} .منهم الملك دياليتيث للشرف

 وقال لهامان، جعل عجل، ]و[ تأخذ المالبس

 الحصان، كما يمتلك قال أنت، والقيام بذلك إلى مردخاي

 عند بوابة الملك: اسمحوا شيئا تفشل لكل ما sitteth اليهودي، الذي

 ثم أخذ هامان المالبس و {06:11} .أنت يمتلك المنطوقة

 الحصان، صفت مردخاي، وجلبت له

 ركوب عبر شوارع المدينة، ونصبت

 أمامه، وبالتالي فإنه يتم منعزلة الرجل منهم

 .الملك دياليتيث للشرف

 ولكن .جاء "مردخاي، و" مرة أخرى إلى بوابة للملك {06:12}

 اد، وقد رأسههامان بادرت إلى منزله الحد

 هامان و" قال زيريش زوجته وكل له" {06:13} .وتغطي

 ثم قال له .أصدقاء كل ]شيء[ التي ألمت به

 الحكماء وزيريش زوجته له، "إذا كان مردخاي" ]تكون[ من

 بذرة اليهود، وقبل منهم أنت يمتلك بدأت في االنخفاض،



 أنت سوف لن يسود ضده، ولكن بالتأكيد سوف تقع

 ، وبينما كانوا ][ بعد يتحدثون مع{06:14} .أمامه

 له، وجاء تشامبيرالينس للملك، وبادرت إلى تقديم

 .هامان منعزلة المأدبة التي أعدت أستير

 حيث جاء الملك وهامان إلى وليمة مع {7:1}

 ، وقال الملك مرة أخرى منعزلة إستر{7:2} .أستير الملكة

 تكاليوم الثاني في مأدبة النبيذ، ما ]هو[ خاص

 وهو يمنح إليك: و العريضة، والملكة أستير؟

 وأنه يجب أن يقوم، ]حتى[ إلى ما ]هو[ طلب خاصتك؟

 ثم أستير" الملكة" {7:3} .وفي نصف المملكة

 أجاب وقال، إذا كان قد وجدت تأييدا في خاصتك البصر، يا

 الملك، وإذا كان يرجى الملك، ترك حياتي تتاح لي في بالدي

 { ألننا7:4دي بناء على طلبي: }العريضة، وشعب بل

 تباع، أنا وشعبي، يتعين تدميرها، أن القتيل، وإلى

 ولكن إذا كنا قد بيعت بوندمين و .يموت

 بوندومين، وقد عقدت لساني، على الرغم من أن العدو

 .ال يمكن أن كونتيرفيل الضرر للملك

 ثم أجاب احشويروش الملك وقال {7:5}

 أستير الملكة، الذي هو هو، وأين، أن دورست

 "{ "واستر7:6وقال } تفترض في قلبه للقيام بذلك؟

 ثم هامان .الخصم والعدو ]هو[ هذا شرير هامان

 .وكان خائفا أمام الملك والملكة

 والملك الناشئة عن مأدبة النبيذ في {7:7}

 غضبه ]ذهب[ في حديقة القصر: ووقفت هامان

 ألنه طلب لحياته إلى أستير الملكة؛ ما يصل إلى تقديم

 .رأيت أن هناك شر يحدده الملك ضده

 الملك ثم عاد من حديقة القصر إلى {7:8}

 وكان سقط هامان مكان مأدبة النبيذ؛

 ثم قال الملك، .عند السرير إذابتها إستر ]كان[

 كما أنه سيفرض الملكة أيضا قبلي في المنزل؟



 طي هامانكلمة خرجت من فم الملك، وهي تغ

 { وواحد من تشامبيرلينس،7:9وقال "هاربونة" } .الوجه

 قبل الملك، ها أيضا، حبل المشنقة المقياس خمسين عالية،

 582إستر )اليونانية( صفحة 

 التي جعلت هامان مردخاي، الذين تحدثوا

 ثم .جيدة للملك، ستانديث في بيت هامان

 أنهم شنق هامان حيث {07:10} .وقال الملك، شنق له في هذا الشأن

 ثم كان .على حبل المشنقة التي كان قد أعدها مردخاي

 .غضب الملك سلميا

 في ذلك اليوم الملك احشويروش إعطاء مجلس النواب {8:1}

 و .هامان اليهود العدو منعزلة أستير الملكة

 قال ما كان الستر وجاء مردخاي أمام الملك؛

 والملك قد أقلعت عن الطوق، الذي {8:2} .]كان[ معزل لها

 و .قد اتخذت من هامان، وأعطاه منعزلة مردخاي

 .تعيين أستير مردخاي على بيت هامان

 إستر و" كلم مرة أخرى أمام الملك، وسقطت" {8:3}

 أسفل عند قدميه، وبيسوت له بالدموع بعيداً لوضع

 ، وقال الجهاز أنهAgagite األذى هامان

 ثم أجرى الملك {8:4} .وقد وضعت ضد اليهود

 لذا نشأت إستر، ووقفت .الصولجان الذهبي نحو إستر

 {، وقال إذا كان يرجى الملك، وإذا8:5قبل الملك، }

 قد يتم العثور على صالح في بصره، والشيء الذي يبدو الحق

 يكون قبل الملك، وأنا ]تكون[ السرور في عينية، وليكن

 رف التي وضعتها هامان االبنكتب على عكس األح

 ، الذي كتب لتدميرAgagite هاميداثا

 { لكيفية8:6اليهود التي ]هي[ في المقاطعات للملك: }

 يمكن أن اتحمله لرؤية الشر الذي يجب أن تأتي منعزلة شعبي؟

 أو كيف يمكن أن تدوم لمشاهدة تدمير بالدي أهالي؟

 ثم قال احشويروش الملك أستير الملكة {8:7}

 أن مردخاي اليهودي، ها قد أعطيت إسترو



 بيت هامان، وعليه قد شنق عليها

 {8:8} .حبل المشنقة، نظراً ألنه وضع يده على اليهود

 كتابة أنتم أيضا لليهود، كما أنه ليكيث لكم، في الملك

 اسم وختم ]أنها[ مع خاتم الملك: للكتابة

 هو مكتوب في اسم الملك، وتختم

 ثم كانت {8:9} .ي رجلخاتم الملك، قد عكس أ

 الكتبة الملك يسمى في ذلك الوقت في الشهر الثالث، الذي ]هو[،

 شهر سيفان، في الثالثة والعشرين ]اليوم[؛

 وكان مكتوبا وفقا لجميع أن مردخاي

 قاد معزل اليهود، ومساعدي،

 مجلس النواب وحكام المقاطعات التي ]هي[ من الهند

 معزل إثيوبيا، المقاطعات العشرين مائة وسبعة ومنعزلة

 كل محافظة وفقا للكتابة منه، وفي معزل

 كل الناس بعد بلغتهم، وأن اليهود وفقا

 {08:10} .للكتابة، ووفقا لتلك اللغة

 وكتب باسم احشويروش الملك، ومختومة

 مع خاتم الملك، والرسائل المرسلة من الوظائف على ظهور الخيل،

 :]و[ ركاب على البغال، اإلبل، ]و[ جانب الشباب

 فيه الملك منح اليهود الذي ]كان[ في {08:11}

 كل مدينة تجميع أنفسهم، والترشيح

 حياتهم، لتدمير ليقتله والتسبب ليموت، كل

 السلطة للشعب والمقاطعة أن االعتداء عليهم،

 الصغار والنساء، ]كل[ ]أن[، ويفسد منها

 ى يوم واحد في جميع المقاطعات للملك{ عل08:12لبري، }

 احشويروش, ]هي[ عند الثالثة عشرة ]اليوم[

 النسخة {08:13} .وفي الشهر الثاني عشر، الذي ]هو[ شهر أدار

 لكتابة وصية أن تتاح كل

 ]كان[ نشرت مقاطعة منعزلة كل الناس، وأن اليهود

 ينبغي أن تكون جاهزة ضد ذلك اليوم لالنتقام من أنفسهم في

 ]حيث[ الوظائف التي ركب عليها البغال {08:14} .أعدائهم



 ]و[ خرجت اإلبل ويجري سارعت وضغطت

 وأعطى المرسوم في .وصية الملك

 .ساسون األس

 مردخاي و" خرجت من الوجود" {08:15}

 الملك في مالبس الملكي األزرق واألبيض، ومع كبير

 :تاج من الذهب، ومع مالبس من الكتان واألرجواني

 {08:16} .بتهج مدينة ساسون وكان سعيدوا

 {08:17} .كان اليهود الضوء، والفرح، والفرح، والشرف

 وفي كل مقاطعة وفي كل مدينة، أي

 جاءت الوصية الملك والمرسوم له، كان اليهود الفرح

 والعديد من .والفرح وعيد ويوم جيد

 لسقط خوف اليهود وأصبح الناس األرض اليهود؛

 .عليها

 اآلن في الشهر الثاني عشر، الذي ]هو[ شهر أدار، {9:1}

 وفي اليوم الثالث عشر من عند نفسه، الملك

 الوصية والمرسوم الذي أصدره اقتراب لتوضع

 التنفيذ، وفي اليوم الذي يأمل أعداء اليهود إلى

 تتمتع بسلطة عليها، )على الرغم من أنها تحولت

 (ها أن يكره لهم؛بل على العكس، أن اليهود قد حكم علي

 اليهود" الذين تجمعوا أنفسهم في مدنهم" {9:2}

 في جميع المحافظات من احشويروش الملك، إلى إرساء

 تسلم مثل كما سعت أذى بهم: ويمكن أي رجل

 .للخوف منها سقطت على جميع الناس تحمل لهم؛

 وجميع حكام المقاطعات، {9:3}

 مالزم، والنواب، وضباط من الملك،

 ألن خوف مردخاي سقط ليهود؛وساعد ا

 مردخاي" ]كان[ عظيمة في بيت الملك،" {9:4} .لهم

 وخرج شهرته في جميع أنحاء المحافظات: لهذا

 {9:5} هكذا .رجل مردخاي مشمع أكبر وأكبر

 سموت اليهود جميع أعدائهم بحد السيف،



 والذبح والتدمير، وفعلت ما يفعلون

 سون األسوفي سا {9:6} .حتى تلك التي يكره لهم

 و {9:7} .اليهود عدد كبير ودمرت خمس مائة الرجال

 { و9:8دالفون، بارشانداثا، وأسباثا، }

 {9:9}، وبارماشتا، وأريداثا، Adalia بورتا، و

 { أبناء عشر09:10وأريساي، وأريداي، وفاجيزاثا، }

 من هامان ابن هاميداثا، عدوا لليهود،

 {09:11} .نهم ال أيديهمولكن على يفسد أرسى أ عدد كبير كانوا؛

 وفي ذلك اليوم العدد من تلك التي ذبحت في ساسون

 .وقد عرضت في القصر الملك

 وقال الملك أستير الملكة، اليهود {09:12}

 قد قتل ودمر خمسمائة الرجال في ساسون

 ماذا فعلوا قصر، وعشرة أبناء هامان؛

 اآلن ما ]هو[ خاصتك االلتماس؟ بقية المحافظات للملك؟

 وهو يمنح إليك: أو ما ]هو[ خاصتك طلب المزيد؟

 ثم قال إستر، إذا كان يرجى {09:13} .وأنه يتعين القيام به

 الملك، والسماح لها أن تمنح لليهود التي ]هي[ في ساسون إلى

 للغد أيضا وفقا منعزلة المرسوم اليوم هذا، وترك

 و {09:14} .يكون شنق أبناء هامان العشرة على حبل المشنقة

 قاد الملك حتى أن يتم ذلك: وكان المرسوم

 .وأنهم شنق أبناء هامان العشرة في ساسون؛

 لليهود" أن ]كان[ في ساسون المجمعة" {09:15}

 أنفسهم معا في اليوم الرابع عشر من الشهر

 لكن على أدار، والرجال وافر ثالثمائة في ساسون؛

 رى التيلكن اليهود األخ {09:16} .فريسة وضعوا أيديهم ال

 ]قد[ في مقاطعات الملك جمعت أنفسهم،

 ووقفت على حياتهم، وكان الباقي من أعدائهم،

 وعدد كبير من خصومهم خمسة وسبعين ألف، لكنهم

 { في الثالث عشر09:17وضعت ال أيديهم على الفريسة، }

 وفي اليوم الرابع عشر من اليوم من الشهر الذي أدار؛



 ا المعلومات يوميا من الوالئم ونفس استراح هم، وجعل تكنولوجي

 ولكن اليهود" أن ]كان[ في ساسون" {09:18} .الفرح

 وعلى تجميعها معا في الثالثة عشرة ]اليوم[؛

 وفي الدورة الخامسة عشرة ]اليوم[ من نفس الرابع عشر منه؛

 .أنها تقع، وتكنولوجيا المعلومات يوميا من الوالئم والفرح

 ولذلك يهود القرى، أن يسكن في {09:19}

 مدن أونواليد، أدلى في اليوم الرابع عشر من شهر أدار

 ]يوم[ الفرح والوالئم، ويوم جيد، ومن

 .إرسال األجزاء واحد إلى آخر

 مردخاي وكتب هذه األشياء، وبعث برسائل {09:20}

 معزل جميع اليهود أن ]كان[ في جميع المقاطعات للملك

 { إلى ستابليش ]هذا[09:21احشويروش، اقترب منه والمتطرف، ]كل[ }

 فيما بينها، أنها يجب أن تبقى الرابع عشر اليوم من

 أدار في الشهر، واليوم الخامس عشر من نفس، سنوياً،

 حسب األيام التي استراح فيها اليهود من بهم {09:22}

 إستر )اليونانية( 583صفحة 

 قوبل بمعزل عناألعداء، والشهر الذي 

 الحزن إلى الفرح، ومن الحزن في يوم جيد: أنها

 وينبغي أن تجعل أيام لهم الوالئم والفرح، وإرسال

 و {09:23} .أجزاء من واحد إلى آخر، والهدايا للفقراء

 اليهود وتعهد بالقيام به كما أنها بدأت، وكما

 ألن هامان {09:24} وقد كتب مردخاي لهم؛

 ، عدوا للجميعAgagiteابن هاميداثا، 

 اليهود، وقد وضعت ضد اليهود لتدميرها، وقد

 يلقي البولي يوريثان، أن ]هو[، الكثير، تستهلك منها، وتدمير

 ولكن عندما أتى ]إستر[ أمام الملك، أنه {09:25} لهم؛

 يقودها إلى خطابات أن جهازه األشرار، الذي كان

 وضعت ضد اليهود، وينبغي أن تعود على رأسه،

 .ه هو وأبنائه يجب أن يعدم على حبل المشنقةوأن

 عاديون ودعوا هذه األيام عيد البوريم بعد {09:26}



 ولذلك لكل عبارة من هذه الرسالة، و .اسم البولي يوريثان

 ]لذلك[ وأنهم شاهدوا فيما يتعلق بهذه المسألة، و

 { اليهود رسامة، و09:27التي قد تأتي لهم، }

 أخذت عليها، وبناء على تلك البذور، وإلى جميع مثل

 وانضم إلى أنفسهم لهم، بحيث أنه ينبغي أن ال تفشل، أن

 أنها سوف تبقى هذين اليومين حسب كتاباتهم،

 {09:28} ووفقا لما ]المعين[ مرة كل سنة؛

 و ]أن[ هذه األيام ]ينبغي[ تذكر واالحتفاظ بها

 ،في كل جيل، وكل أسرة، وكل مقاطعة

 و ]أن[ ال ينبغي هذه األيام من عيد البوريم .وكل مدينة

 تفشل من بين اليهود، وال يهلك النصب التذكاري منهم

 ثم أستير" الملكة، االبنة" {09:29} .من هذه البذور

 أبيهايل، ومردخاي اليهودي، وكتب مع جميع السلطات،

 ، وبعث{09:30} .لتأكيد هذه الرسالة الثانية لعيد البوريم

 الرسائل منعزلة جميع اليهود، لمئات العشرين و

 سبع مقاطعات مملكة احشويروش، ]مع[ الكلمات

 { لتأكيد هذه األيام من عيد البوريم09:31السالم والحقيقة، }

 في تلك األوقات ]المعين[، حسب وصفها مردخاي اليهودي

 وقد أوجب أستير الملكة لها، وأنها

 ر، والمسائل المتعلقةأصدر مرسوما ألنفسهم وعلى البذو

 ومرسوم إستر {09:32} .فاستينجس وعلى البكاء

 وكان مكتوبا وأكدت هذه المسائل لعيد البوريم؛

 .الكتاب

 ، وأرست احشويروش الملك تحية إلى{10:1}

 وجميع األفعال {10:2} .األرض، و ]على[ الجزر الصغيرة البحر

 سلطته ويمكن له، واإلعالن

 الملك المتقدم له،عظمة مردخاي، ويرانتو 

 أنهم غير مكتوبة في كتاب ناصعة []

 مردخاي اليهودي {10:3} ملوك ميديا وفارس؟

 ]كان[ القادم منعزلة الملك احشويروش، وكبير بين اليهود،



 وتقبل وافر من إخوته، تسعى

 .ثروة الشعب، والسالم يتحدث إلى كل البذور

 أبوكريفا

 1611إستر )اليونانية( من الكتاب المقدس الملك جيمس 
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