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  عزل الملكة وشتي

١ 

١شْوِيرامِ حي َأيذَا فثَ هدح .الْهِنْد نم لْكُهم تَدي امالَّذ شْوِيرح ولَى  هع شَةبِإلَى الْح
١٢٧ةشُوشَة٢َ . وِالي ةي قَلْعي فالَّذ لَكَةمشِ الْمرلَى عع سلجي كَانن٣َ. وي السف ة

 اءراُألمي وادمو شِ فَارِسيج ةقَادو هانوَأعو اِئهظَمةً ِلكُلِّ عِليمَل ومع ،هلْكم نم الثَّاِلثَة
اتكَّامِ الْوِاليحقْتًا ٤. وةُ وِليمالْو تامدا،١٨٠طَوِيال، ومونَى  يغ كلا الْميهف رَأظْه 

و هلَكَتممتَهظَمعو تَهوثَرو تَهقُوا، وهدجةً ٥. مِليمو كلَل الْممع ،اماَألي هذتْ هضا ملَمو
دامتْ سبعةَ َأيامٍ في ساحة حديقَة الْقَصرِ، ِلكُلِّ النَّاسِ الَّذين في قَلْعة شُوشَةَ من الْكَبِيرِ 

كَانَت الساحةُ مزينَةً بِستَاِئر بيضاء وزرقَاء من كَتَّانٍ، معلَّقَةً بِحباٍل و٦. ِإلَى الصغيرِ
وكَانَت الْمقَاعد من ذَهبٍ وفضة، . بنَفْسجِية في حلَقَات من فضة، علَى َأعمدة من رخَامٍ

وكَانَت الْخَمر تُقَدم ٧.  َأبيض ومرمرٍ ودر ورخُامٍ َأسودواَألرض مرصوفَةً بِرخَامٍ
وَأمر الْملك ٨. بِوفْرة حسب كَرمِ الْملك، وفي كُُؤوسٍ من ذَهبٍ مخْتَلفَة األشْكَاِل

ر بسح ونوعدالْم بشْري رِ، َأني الْقَصف ُئوِلينسالْم ،دَأح بغْصي رِ َأنغَي نم هِمتغْب
اهرِض بسح داحْل كُلُّ و٩. ب كلرِ الْمي قَصف اءةً ِللنِّسِليما وضي َأيشْتكَةُ ولالْم لَتمعو

شْوِيرح.  
مرِ، َأمر مهومان وبِزتَا وفي الْيومِ السابِعِ، لَما امتََأل قَلْب الْملك طَربا من الْخ١٠َ

وحربونَا وبِغْتَا وَأبغَتَا وزِيتَار وكَركَس وهم الْخصيان السبعةُ الَّذين يخْدمون في 
 ،رِهضحى١١مرِلي ،يلَكالْم ا التَّاجهْأسلَى رعي وشْتكَةَ ولالْم هوا ِإلَيرضحي َأن النَّاس 

فََأخْبر الْخصيان الْملكَةَ وشْتي بَِأمرِ ١٢. والْعظَماء جمالَها، َألنَّها كَانَتْ جميلَةً جِدا
رضتَح تْ َأنفَضا رنَّهلَك ،كلا. الْمجِد بغَضو كل١٣. فَاغْتَاظَ الْم كلالْم ةادع نم كَانو



فَسَأَل الْحكَماء الَّذين يعرِفُون ما يجِب عملُه، . شير خُبراء الْقَانُونِ والْقَضاءَأن يستَ
كَرشَنَا وشيتَار وَأدماتَا وتَرشيشُ ومرس : وهم سبعةٌ من عظَماء فَارِس ومادي١٤

وكَانممنَا وسرمكَانُوا . و ُؤالءه ،رِهضحي مثُوِل فالْم ازيتما ملَهو ،كلِإلَى الْم بِينقَرم
لَكَةمي الْمبِ فنَاصلَى الْمَأع تَلُّونحي١٥. وكلالْم مُل : "فَقَاَل لَهاذَا نَفْعالْقَانُونِ، م بسح

رَأم يعتُط تْ َأنفَضي ري، الَّتشْتو كَةل؟بِالْمانيصالْخ ا بِههري َأخْبالَّذ شْوِيرح كلالْم " 
١٦اءظَمالْعو كلرِ الْمضحي مف وكَانمم ابقِّ : "فََأجي حتْ، ال في َأذْنَبشْتكَةَ ولالْم ِإن

َألنَّه ١٧. الد الْملك حشْوِيرالْملك وحده، بْل في حقِّ كُلِّ الْعظَماء والشُّعوبِ في جميعِ بِ
 ،قُلْنيو نهاجوَأز نرتَقحفَي ،اءُل ِإلَى كُلِّ النِّسصكَةُ يلالْم لَتْها فَعم رخَب َأن دال ب' كلالْم

 هذَا الْيومِ، نساء بْل في١٨' .حشْوِير َأمر َأن يحضروا ِإلَيه الْملكَةَ وشْتي فَرفَضتْ
 اءظَمِلكُلِّ ع ذَا الْكَالمه قُلْنكَةُ، يلالْم لَتْها فَعم رخَب نعمي ساتي الّلوادمو فَارِس اءظَمع

بالْغَضو قَارتاالح رنْتَشفَي ،كل١٩. الْمدتُص ،كلاللَةَ الْما جقُ يافكُنْتَ تُو ا فَِإنرَأم ر
شْوِيرح كلرِ الْمضحخُوِل ِإلَى مالد ني مشْتو نَعتُم ا بَِأنيلَكينِ . ماني قَوذَا فُل هجسيو

. ثُم ينْعم الْملك علَى واحدة َأحسن منْها ِلتَكُون ملكَةً. فَارِس ومادي الَّتي ال تُلْغَى
٢٠نْدكُلُّ فَع تَرِمتَح ،ةعالشَّاس هلَكَتمم اءيع َأنْحمِإلَى ج كلالْم هردصي يالَّذ رُل اَألمصا يم

فَرَأى الْملك والْعظَماء َأن الْفكْرةَ طَيبةٌ، ٢١ ".النِّساء َأزواجهن من الْكَبِيرِ ِإلَى الصغيرِ
لَل الْممعو ،وكَانما قَاَل مكَم ٢٢ك ةكُلُّ وِالي ،لَكَةمالْم اءيعِ َأنْحماِئَل ِإلَى جسثَ رعبو

بِلُغَتها، وكُلُّ شَعبٍ بِلَهجته، فَكُلُّ واحد يسمع هذَا بِلُغَته، وهو َأن يكُون كُلُّ رجٍل سيدا 
ارِهي دف.  

  
 لكةإستير تصبح م

٢ 

١شْوِيرح كلالْم بَأ غَضده ،قْتالْو نم ةفَتْر دعبو . كَما حمو لَتْهما عمي وشْتو تَذَكَّر ثُم
اسمح لَنَا َأيها الْملك، بَِأن نَبحثَ لَك عن : "فَقَاَل لَه رِجالُه الَّذين يخْدمونَه٢. بِه علَيها



يالتمى جذَارع نَاتوا كُلَّ ٣. برضحِلي ،كلَكَتمي مف ةي كُلِّ وِاليف كَالءو فَتَخْتَار
فَيكُن هنَاك تَحتَ ِإشْراف . الْبنَات الْعذَارى الْجميالت ِإلَى جنَاحِ الْحرِيمِ في قَلْعة شُوشَةَ

الْم كلالْم يخَص اييجيِلهمالتَّج اتوَأد نم ملْزا يم يهِنطعيرِيمِ، ونِ الْحُئوِل عس .
فَرَأى الْملك َأن الْفكْرةَ طَيبةٌ، ." والْبِنْتُ الَّتي تُعجِب الْملك، تُصبِح ملكَةً مكَان وشْتي٤

  .فَعمَل بِها
٥جشُوشَةَ ر ةي قَلْعف كَاننِ وب اِئيري نب خَايدرم هماس ،ينمبِنْي قَبِيلَة نم يودهٌل ي

 سنِ قَيي بع٦شَم مَأخَذَه ينى الَّذراَألس لَةمج عسِ مالْقُد نم رُأس قَد ي كَانالَّذ
كَان مردخَاي مربيا ِلبِنْت عمه هدسةَ و٧. نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل، مع يوياكين ملك يهوذَا

وكَانَت الْبِنْتُ جميلَةَ الشَّكِْل وحسنَاء، ولَما ماتَ . َأي ِإستير، َألنَّها فَقَدتْ َأباها وُأمها
خَايدرا منَّاها تَبهُأما ووه٨. َأبو كلالْم ومسرم ذَاعاتٌ ِإلَى ويرنَاتٌ كَثتْ بعمجو ،هرَأم

اييجه افتَ ِإشْرشُوشَةَ تَح ةتَ . قَلْعتَح ِلتَكُون ،كلرِ الْما ِإلَى قَصضَأي يرتذَتْ ِإسُأخو
سرع فََأعجبتْ هيجاي ونَالَتْ رِضاه، فََأ٩. ِإشْراف هيجاي الْمسُئوِل عنِ الْحرِيمِ

ا الْخَاصهامطَعيِل، ومالتَّج اتوَأد نا مهملْزا يا مطَاهَأعو . اتمخَاد عبا سلَه اخْتَارو
كلرِ الْمقَص نرِيمِ. منَاحِ الْحي جكَانٍ فنِ مسا ِإلَى َأحهاتمخَاد عا منَقَلَهفْ ١٠. وتَكْش لَمو

نع يرتِإسا بِذَِلكاهصَأو خَايدرم ا، َألنهلَأصا وهتيشَّى ١١.  جِنْستَمي خَايدرم كَانو
  .كُلَّ يومٍ َأمام ساحة جنَاحِ الْحرِيمِ، ِليستَعلم عن سالمة ِإستير وما يحدثُ لَها

ملَةً ِلتَجميلها وِإعدادها حسب النِّظَامِ الْمتَّبعِ مع وكَانَتْ كُلُّ بِنْت تَقْضي سنَةً كَا١٢
اءى: النِّسيِل اُألخْرمالتَّج اتوَأدطُورِ ورٍ بِالْعتَّةَ َأشْهسو ،رالْم تيرٍ بِزتَّةَ َأشْهس . دعب ثُم

ح كلخَُل ِإلَى الْما ِلتَدهروي دْأتي ذَِلكتَْأخُذَ ١٣. شْوِير ا َأننُهكمي ،كلخُُل ِإلَى الْمتَد ينحو
كلرِ الْمرِيمِ ِإلَى قَصنَاحِ الْحج نم ها تَطْلُبا كُلَّ مهع١٤. م ثُم ،اءسي الْمخُُل فكَانَتْ تَدو

 يشْرِفُ علَيه شَعشَز خَصي الْملك في الصبحِ تَرجِع ِإلَى قسمٍ آخَر في جنَاحِ الْحرِيمِ،
 تْهبجَأع ى ِإال ِإذَا كَانَتْ قَدةً ُأخْررم كلخُُل ِإلَى الْمال تَدارِي، وونِ الْجُئوُل عسالْم

  .فَيطْلُبها بِاسمها



١٥كلخَُل ِإلَى الْمِلتَد يرتِإس رود اءج ثُم .يه هذبِنْتُ ه يهو خَايدرا منَّاهي تَبالْفَتاةُ الَّت 
فَلَم تَطْلُب شَيًئا ِإال ما قَاَل عنْه هيجاي خَصي الْملك الْمسُئوُل عنِ . عمه َأبِيحاِئَل

ى الْملك حشْوِير في فَُأخذَتْ ِإل١٦َ. وكَانَتْ ِإستير تَنَاُل ِإعجاب كُلِّ من رآها. الْحرِيمِ
هلْكم نم ةابِعالس نَةي السيبِيتَ، فرِ طشَه رِ َأياشرِ الْعي الشَّهف رِه١٧. قَص كلالْم بفََأح

فَوضع . ِإستير َأكْثَر من باقي النِّساء، ونَالَتْ رِضاه وُأعجِب بِها َأكْثَر من باقي الْعذَارى
وعمَل الْملك وِليمةً عظيمةً ١٨. التَّاج الْملَكي علَى رْأسها، وجعلَها ملكَةً مكَان وشْتي

يرتا ِإلستَكْرِيم هانوَأعو اِئهظَمِلكُلِّ ع . بسا حايدطَى هَأعو ،ي الْبِالدف ةاحر موي لَنَأعو
كَركلكَم هم.  
. جمعت الْعذَارى مرةً ثَانيةً، كَان مردخَاي قَد عين ِلعمٍل عنْد بابِ الْملك ولَما١٩
٢٠خَايدرا ماهصا َأوا، كَمهتيجِنْسا وهلَأص نكَشَفَتْ ع قَد يرتِإس تَكُن لَمكَانَتْ . وو

  .المِ مردخَاي كَما حين كَانَتْ تَحتَ رِعايتهتَعمُل بِكَ
في ذَِلك الْوقْت، غَضب اثْنَانِ من َأعوانِ الْملك هما بِغْثَانَا وتَرشُ حارِسا الْبابِ، ٢١

شْوِيرح كلا ِلقَتِْل الْمرتَآمو .ب نْدع هلمبِع قُومي خَايدرم كَانوكلفَاكْتَشَفَ ٢٢. ابِ الْم
يرتكَةَ ِإسلا الْمبِه رَأخْبةَ ورَؤامالْم خَايدرم . ِإن قَالَتْ لَهو كلالْم ترَأخْب يرتِإسو

م فَُأعد. فَلَما فَحصوا الْموضوع، وجدوا َأنَّه صحيح٢٣. مردخَاي هو الَّذي َأخْبرها
لَكَةمارِ الْمتَابِ َأخْبي كف كلالْم امةُ َأمعاقالْو لَتجسو ،ةلَى خَشَبانِ عرتَآمالْم.  

  
 مؤامرة هامان

٣ 

 بعد هذه اَألحداث، َأكْرم الْملك حشْوِير هامان بن همداثَا اَألجاجِي ورقَّاه، وجعلَه فَوق١َ
اآلخَرِين اءظَم٢. كُلِّ الْع نُوننْحي كلابِ الْمب نْدع لُونمعي ينالَّذ كلانِ الْموكُلُّ َأع فَكَان

كلالْم را َأمكَم ،انامِله وندجسيو .دجسي َأو يننْحي َأن فَضفَر خَايدرا مفَقَاَل ٣. َأم
الْم انوَأعخَايدرِلم كلابِ الْمب نْدع لُونمعي ينالَّذ ك؟: "لكلالْم رى َأمداذَا تَتَعِلم" 



٤يودهي َأنَّه مهرَأخْبو ملَه عمسي لَم نَّهلَكمٍ، ووي دعا بموذَا يه لَه قُولُونكَانُوا يو .
ِلي اناموا هرفََأخْبخَايدرم فرلَى تَصكُتُ عسي كَان ا ِإنو٥. ر َأن انامَأى ها رلَمو

واعتَبر َأنَّه من التَّافه َأن يقُوم بِقَتِْل ٦. مردخَاي ال ينْحني وال يسجد لَه، غَضب جِدا
شَع مه نفَ مرع َألنَّه ،هدحو خَايدرمخَايدرم قْتَُل كُلَّ . بِلي طَرِيقَة نثُ عحبفََأخَذَ ي

شْوِيرح لَكَةمم اءيعِ َأنْحمي جف ينالَّذ خَايدربِ مشَع ،ودهالْي.  
لْقَوا قُرعةً وفي الشَّهرِ اَألوِل، َأي نيسان، من السنَة الثَّانيةَ عشْرةَ ِللْملك حشْوِير، َأ٧

رالشَّهو مووا الْيخْتَارِلي انامه امَأم .ى الْفُورمةُ تُسعالْقُر كَانَتو . روا الشَّهفَاخْتَار
آذَار َأي شَري ع٨. الثَّانشْوِيرح كلِللْم انامقٌ : "فَقَاَل هتَفَرمتَشَتِّتٌ وا مم بشَع دوجي

نيب مهى، ووبِ اُألخْراتٌ تُخَاِلفُ كُلَّ الشُّعادع ملَهو ،كلَكَتمم اتي كُلِّ وِاليوبِ فالشُّع 
مكَهتَتْر َأن حصفَال ي ،كلينِ الْمبِقَوان لُونمع٩. ال ي ،كلاللَةَ الْما جقُ يافكُنْتَ تُو فَِإن

و ،هِمتادبِِإب رتَْأم كلاِئنِ الْمِلخَز فَعَأنَا َأد الَيوا٣٤٥حنط  ينطَى ِللَّذِلتُع ،ةضالْف نم 
فَنَزع الْملك خَاتمه من يده، وَأعطَاه ِلهامان بنِ همداثَا ١٠ ".يقُومون بِهذَا الْعمِل

ودهالْي ودع اجِيقَاَل ال١١ْ. اَألجوانامِله كلا : "مبِ مْل بِالشَّعماعو ،ةضظْ بِالْفتَفحا
تَشَاء".  
١٢ بِه را َأموا كُلَّ مفَكَتَب ،كلالْم ا كُتَّابوِل، نَادرِ اَألوالشَّه نم شَرع مِ الثَّاِلثوي الْيفو

وكَانَت اَألوامر بِاسمِ الْملك حشْوِير، . شَعبٍ بِلَهجتههامان ِإلَى كُلِّ وِالية بِلُغَتها وكُلِّ 
. وخُتمتْ بِخَاتمه، وُأرسلَتْ ِإلَى وكَالء الْملك وحكَّامِ كُلِّ الْوِاليات ورَؤساء كُلِّ الشُّعوبِ

١٣الْم اتاِئَل ِإلَى كُلِّ وِاليساةُ الرعَل السمحو ،ودهكُلِّ الْي ةادِإبقَتِْل وو الكِإله ،كل
 شَري عرِ الثَّانالشَّه نم شَرع ي الثَّاِلثف ،داحمٍ ووي يف ،اءسنَأطْفَاال وا، واربكا وغَارص

ارِ الَّذي صدر كَقَانُونٍ في ونُشرتْ نُسخَةٌ من هذَا الْقَر١٤. َأي آذَار، وَأخْذ ما لَهم غَنيمةً
فَخَرج السعاةُ مسرِعين كَما ١٥. كُلِّ الْوِاليات وبين كُلِّ الشُّعوبِ، ِليستَعدوا ِلهذَا الْيومِ

كلالْم رشُوشَةَ. َأم ةي قَلْعف رذَا اَألمه يعُأذو .شْري انامهو كلالْم لَسجورانِ الْخَما . بَأم
  .مدينَةُ شُوشَةَ فَارتَبكَتْ

  



 مردخاي يخبر إستير بالمؤامرة

٤ 

١ ،هْأسلَى رع ادمالر عضوشَ والْخَي ِلبِسو هابيقَ ثزَل، مما عبِكُلِّ م خَايدرم ملا علَمو
طسِإلَى و جخَرو صي وهو ينَةداالْمرما واِلياخًا عرخُ صابِ ٢. رامِ بَل ِإلَى َأمصوو

. الْملك وتَوقَّفَ هنَاك، َألنَّه ال يسمح َألحد َأن يدخَُل باب الْملك وهو البِس الْخَيشَ
٣زح كَان ،هكْمحو كلالْم را َأمهَل ِإلَيصو ةي كُلِّ وِاليفوا وامفَص ودهالْي نْدع يمظع ن

  .وكَثيرون منْهم رقَدوا علَى الْخَيشِ والرماد تَعبِيرا عن حزنهِم. وبكَوا وصرخُوا
لَتْ ثيابا فَحزِنَت الْملكَةُ جِدا، وَأرس. فَجاءتْ جوارِي ِإستير وخصيانُها وَأخْبروها بِهذَا٤

وكَان الْملك قَد عين هتَاخَ، َأحد خصيانه، ٥. ِلمردخَاي، ِليلْبسها بدَل الْخَيشِ، فَلَم يقْبْل
يرتِإس ةمدا. ِلخِلمثَ ودا حم خَايدرم نم ملتَعسي َأن تْهرَأمتَاخَ وه يرتتْ ِإسذَا فَنَاد

الطَّرِيقَة هذفُ بِهرتَصابِ ٦. يب امَأم ينَةدالْم ةاحي سف وهو خَايدرتَاخُ ِإلَى مه جفَخَر
كل٧. الْم هفَعدي بَِأن انامه دعي واِل الَّذلَغِ الْمبم نعو ،هابا َأصبِكُلِّ م خَايدرم هرفََأخْب
كَما َأعطَاه نُسخَةً من الْقَرارِ الَّذي صدر في شُوشَةَ، ٨. نِ الْملك ِإلبادة الْيهودِلخَزاِئ

 ا َأنهيوصيو وعضوا الْملَه حشْريو يرتا ِإلسهرِيي ِلكَي ،ودهالْي الكي بِهقْضي يالَّذ
فَجاء هتَاخُ وَأخْبر ِإستير ٩.  ِإلَيه وتَتَشَفَّع عنْده عن شَعبِهاتَدخَُل ِإلَى الْملك وتَتَوسَل

خَايدر١٠. بِكَالمِ مذَا الْكَالمه قُوَل لَهِلي خَايدرى ِإلَى مةً ُأخْررم لَتْهسكُلَّ "١١: فََأر ِإن
مون َأنَّه ِإن دخََل رجٌل أوِ امرَأةٌ، ِإلَى الْملك في َأعوانِ الْملك وشُعوبِ وِالياته، يعلَ

ِإال ِإذَا مد لَه الْملك . قَاعته الْخَاصة من غَيرِ َأن يدعى، فَلَه قَانُون واحد هو الْموتُ
  ."دعني الْملك ِإلَى محضرِهوَأنَا منْذُ ثَالثين يوما، لَم ي. عصا الذَّهبِ فَيحيا

١٢ ،يرتِإس كَالم خَايدرلَغَ ما ب١٣فَلَمدذَا الرا هَل لَهسي : "َأرَأنَا ف ،كي نَفْسال تَقُوِلي ف
ودهكُلِّ الْي ونو دَأنْجفَس ،كلرِ الْمق١٤! قَصذَا الْوي هتِّ فمصكَتِّ وس ْل ِإني بْأتي ،ت

كَانٍ آخَرم نم نوالْعو جالْفَر .كُونلفَتَه ُل َأبِيكَأهو ا َأنْتَأم . قْتا ِلومب؟ رلَمعي نمو
لْكِإلَى الْم لْتصذَا، و١٥ "!كَهخَايدرِلم دذَا الره يرتلَتْ ِإسسكُلَّ "١٦: فََأر عمبِ اجاذْه



االْيارنَهال وامٍ لَيوا ثَالثَةَ َأيبال تَشْرال تَْأكُلُوا وي ولوا َألجومصي شُوشَةَ، وف ينالَّذ وده .
بِنَفْسِ الطَّرِيقَة ومنَص ارِيوجا وضَأنَا َأيو . الفًا ِللْقَانُونِ، فَِإنخ كلخُُل ِإلَى الْمَأد ثُم

  .فَانْصرفَ مردخَاي، وعمَل بِكُلِّ ما َأوصتْه بِه ِإستير١٧ "!هلَكْتُ هلَكْتُ
  

 وليمة إستير

٥ 

١ امَأم ،ةالْخَاص كلالْم ةي قَاعقَفَتْ فوةَ ويلَكا الْمهابيث يرتتْ ِإسلَبِس ،مِ الثَّاِلثوي الْيفو
فَلَما ٢. وكَان الْملك جاِلسا علَى عرشه في الْبهوِ يواجِه الْمدخََلالْبهوِ الْملَكي في الْقَصرِ 

هدي بِيبِ الَّتا الذَّهصا علَه دما وبِه فَرِح ،ةي الْقَاعفَةً فاقكَةَ ولالْم يرتِإس كلَأى الْمر .
ما لَك َأيتُها الْملكَةُ ِإستير؟ ما : "وقَاَل لَها الْملك٣. الْعصافَاقْتَربتْ ِإستير ولَمستْ طَرفَ 

ِإن كُنْتَ تُوافقُ يا : "فَقَالَتْ ِإستير٤ "هو طَلَبك فَُأعطيه لَك ولَو كَان نصفَ الْمملَكَة؟
موالْي انامهاَل َأنْتَ وفَتَع ،كلاللَةَ الْمجا لَكلْتُهمي عالَّت ةِليمِإلَى الْو ".  

٥كلفَقَاَل الْم" :يرتا قَالَتْ ِإسَل كَممنَع ِلكَي ةعربِس اناماتُوا هه ". انامهو كلالْم اءفَج
يرتا ِإسلَتْهمي عالَّت ةِليم٦. ِإلَى الْورالْخَم ونبشْري ما هنَميبويرتِإلس كلقَاَل الْم ،" : وا هم

: فََأجابتْ ِإستير٧ "سَؤالُك فَُأعطيه لَك؟ وما هو طَلَبك فَُأنَفِّذُه، ولَو كَان نصفَ الْمملَكَة؟
تَ تُوافقُ َأن ِإن كُنْتَ تَرضى عنِّي يا جاللَةَ الْملك، وِإن كُن٨ْهذَا هو سَؤاِلي وطَلَبِي، "

 ةِليمِإلَى الْو انامهي َأنْتَ وتَْأت ،كلاللَةَ الْما جي كلفَض نتُنَفِّذَ طَلَبِي، فَمَؤاِلي وي سنيطتُع
  ."وعنْد ذَِلك ُأجِيب علَى سَؤاِلك. الَّتي َأعملُها لَكُما غَدا

  غرور هامان

ولَكنَّه لَما رَأى مردخَاي عنْد . فَخَرج هامان في ذَِلك الْيومِ فَرحانًا ومسرور الْقَلْب٩ِ
خَايدرلَى مع ظتََأل بِالْغَيام ،لَه كرال تَحو قُمي لَمو كلابِ الْمطَ ١٠. ببض انامه نلَكو

وَأخَذَ يفْتَخر لَهم ١١. لَى دارِه، وَأرسَل وَأحضر َأصدقَاءه وزرشَ زوجتَهنَفْسه ورجع ِإ
 كلالْم اءظَمقَ عفَو قَّاهرا وجِد همَأكْر كلالْم فَ َأنكَيو يرِينالْكَث يهنبو ةالْكَبِير هتوبِثَر



هانوَأع١٢. وقَاَل هوانِإلَى : "ام ،كلالْم عي مدحي َأنَا وتْنعد يرتكَةَ ِإسلالْم َأن ةجرِلد
ولَكن كُلَّ هذَا ١٣! ودعتْني َأيضا ِإلَى وِليمة ُأخْرى مع الْملك غَدا! الْوِليمة الَّتي عملَتْها

ى ذَِلكتُ َأرما دي، مندعسال يكلابِ الْمب نْدُل عمعي خَايدرم يوده١٤ "! الْي فَقَالَتْ لَه
ابِهحكُلُّ َأصو تُهجوشُ زرخَشَبٍ : "ز نشْنَقَةً ملُوا مما اعهفَاعتا٢٥ارتْري.  مفو 

 ثُم ادخُْل مع الْملك ِإلَى الْوِليمة .الصبحِ اُطْلُب من الْملك َأن يشْنقُوا مردخَاي علَيها
انحَأنْتَ فَرو ".شْنَقَةِل الْممبِع رَأمو ،ةكْربِالْف انامه جِبفَُأع.  

 
  إكرام مردخاي

٦ 

١نَامي َأن كلرِ الْمقْدي لَم ،لَةاللَّي لْكي تَأخْ. ف تَابوا كرضحي بَِأن رفََأم لَكَةمارِ الْمب
لَه ُأوهقْريش٢ُ. وترا بِغْثَانَا ومه كلانِ الْموَأع ننِ ماثْنَي َأن يها فكْتُوبوا مدجا  فَوارِسح

َل فَقَا٣. الْبابِ، تَآمرا ِلقَتِْل الْملك حشْوِير، وَأن مردخَاي هو الَّذي كَشَفَ الْمَؤامرةَ
كلذَا؟: "الْملَى هع هظِّمنُعو خَايدرم لْنَا ِلنُكْرِمماذَا عم "هامفَقَاَل خُد" :ءفَقَاَل ٤ "!ال شَي
كل؟: الْمةي الْقَاعف نم " نم طْلُبرِ، ِليي الْقَصةَ فةَ الْخَارِجِيخََل الْقَاعد قَد انامه كَانو

هامان : "فَقَاَل خُدام الْملك٥. ن يشْنقُوا مردخَاي علَى الْمشْنَقَة الَّتي َأعدها لَهالْملك َأ
ةي الْقَاعفٌ فاقخَُل." ودي بَِأن كلالْم رفََأم.  

٦كلالْم قَاَل لَه انامخََل ها دالْ: "فَلَم رِيدٍل يجُل ِلرماذَا نَع؟مهكْرِمي َأن كلم " انامفَقَاَل ه
هي نَفْسنِّي؟: "فم َأكْثَر هكْرِمي َأن كلالْم رِيدي ن٧ "مكلقَاَل ِللْم ثُم" : رِيدي يُل الَّذجالر

 هكْرِمي َأن كلال٨ْالْم هسلْبي يالَّذ يلَكالْم اءدالر لَه ونرضحي هكَبري يالَّذ سالْفَرو ،كلم
هْأسلَى رع كلالْم هعضي يالَّذ التَّاجو ،كل٩. الْم كلالْم اءظَمارِ عبك نم داحو لَّمتَسيو

يو ،هكْرِمي َأن كلالْم رِيدي يَل الَّذجالر ونلْبِسيو ،سالْفَرو اءدسِ الرلَى الْفَرع ونَهبكر
هامقُد وننَاديو ،ينَةدالْم ةاحي سذَا: "فه هعُل ممنَع ،هكْرِمي َأن كلالْم رِيدي يُل الَّذجالر!" 

١٠انامِله كلا: "فَقَاَل الْما قُلْتَ، وكَم سالْفَرو اءدالر خُذو ةعربِس بذَا اذْهْل كُلَّ همع



كلابِ الْمب نْدُل عمعي يالَّذ يودهالْي خَايدرِلم .ا قُلْتَهكُلِّ م نًئا مُل شَيمفََأخَذَ ١١ ".ال تُه
نَادَأخَذَ يو ،ينَةدالْم ةاحي سف هكَبَأرو خَايدرم سَألْبو ،سالْفَرو اءدالر انامههامي قُد :

  !"الرجُل الَّذي يرِيد الْملك َأن يكْرِمه، نَعمُل معه هذَا"
١٢كلابِ الْمب نْدع هلمِإلَى ع خَايدرعَ مجر ذَِلك دعبو . ارِهِإلَى د بفَذَه اناما هَأم

وحكَى هامان ِلزرشَ زوجته وكُلِّ َأصحابِه عن ١٣. حزِينًا وقَد غَطَّى رْأسه من الْخَجِل
ى لَهرا جكُلِّ م .تُهجوزو وهتَشَارسم فَقَاَل لَه" :خَايدرم امَأم زِمْأتَ تَنْهدا . َأنْتَ ببِمو

وبينَما هم يكَلِّمونَه، وصَل ١٤ "!دا َأمامهَأنَّه يهودي، فَلَن تَقْدر َأن تَغْلبه، بْل ستَنْهزِم جِ
يرتا ِإسلَتْهمي عالَّت ةِليمِإلَى الْو ةعربِس انامَأخَذُوا هو ،كلالْم امخُد.  

  
 إعدام هامان

٧ 

١يرتِإس كَةلالْم نْدع ةِليمِإلَى الْو انامهو كلالْم بي ٢. فَذَهف رونَ الْخَمبشْري ما هنَميبو
ما هو سَؤالُك َأيتُها الْملكَةُ ِإستير : "ذَِلك الْيومِ الثَّاني، قَاَل الْملك ِإلستير مرةً ُأخْرى

فََأجابتْه الْملكَةُ ِإستير ٣ "فَُأعطيه لَك؟ وما هو طَلَبك فَُأنَفِّذُه، ولَو كَان نصفَ الْمملَكَة؟
ِإن كُنْتَ تَرضى عنِّي يا جاللَةَ الْملك، وِإن كُنْتَ تُوافقُ، فَمن فَضلك َأنْقذْ : "وقَالَتْ

ا وشَعبِي َألن َأحدهم باعنَا َأن٤َ! هذَا هو سَؤاِلي، وهذَا هو طَلَبِي! حياتي وَأنْقذْ شَعبِي
فَلَو َأنَّه باعنَا عبِيدا وجوارِي، لَكُنْتُ سكَتُّ، َألن الْعدو ال يستَحقُّ َأن . ِلنُباد ونُقْتََل ونُفْنَى

كلالْم بِه جع٥ "!نُزيرتِإس كَةلِللْم شْوِيرح كلفَقَاَل الْم" :وه نَأيذَا، وه وه نكَيفَ م؟ و
هذَا هو خَصمنَا، وهذَا هو عدونَا، هامان : "فَقَالَتْ ِإستير٦ "يجرُؤ َأن يعمَل هذَا الْعمَل؟

رالْقَذ "!كَةلالْمو كلالْم امَأم انامه بتَع٧. فَار رالْخَم كتَرو ،انبغَض وهو كلالْم فَقَام
َأما هامان فَبقي ِليتَوسَل ِإلَى الْملكَة ِإستير ِلتُنْقذَ حياتَه، َألنَّه . رج ِإلَى حديقَة الْقَصرِوخَ

هامدِإع رقَر كلالم َأن كرَأد.  



٨و ،ةِليمالْو ةرِ ِإلَى قَاعالْقَص يقَةدح نم كلالْم عجا رلَملَى وا عنْطَرِحم انامه دج
يرتِإس هلَيع سلي تَجرِيرِ الَّذالس .كلي : "فَقَاَل الْمعم يهو كَةلا ِللْمضَأي ضرتَعْل يه

حربونَا َأحد فَقَاَل ٩. ولَما خَرج هذَا الْكَالم من فَمِ الْملك، غَطَّوا وجه هامان!" وفي بيتي
كلالْم ونمخْدي ينانِ الَّذيصشْنَقَةٌ : "الْخم انامارِ هي دف دا تُوجهفَاعترا٢٥الَهما، عتْرم  

كلالْم عا مرخَي نَعي صالَّذ خَايدرِلم ".كلا: "فَقَاَل الْمهلَيع ١٠ ".اُشْنُقُوهامفَشَنَقُوا ه ان
خَايدرا ِلمهدي َأعالَّت شْنَقَةلَى الْمع .كلالْم بَأ غَضده ذَِلك دعبو.  

  
 إنقاذ شعب مردخاي

٨ 

١ودهالْي ودع انامه الكَأم يرتِإس كةلِللْم شْوِيرح كلطَى الْممِ، َأعوالْي ي نَفْسِ ذَِلكف .
خَايدرخََل مداوهقَرِيب بَِأنَّه كلالْم ترَأخْب يرتِإس َألن ،كلرِ الْمضح٢.  ِإلَى م عنَزو

خَايدرِلم طَاهَأعو ،انامه نم ي َأخَذَهالَّذ همخَات كليال . الْمكو خَايدرم يرتنَتْ ِإسيعو
انامه الكلَى َأمت٣ْ. عكَلَّمىوةً ُأخْررم كلالْم يرتبكَتْ .  ِإسو هيمقَد نْدا عهتْ نَفْسمفَر

ودهالْي دا ضهربي دالَّت طَّتَهخو اجِياَألج انامةَ هرَؤامي ملْغي ِلكَي هلَتْ ِإلَيستَو٤. و دفَم
ِإن كُنْتَ تُوافقُ : "وقَالَت٥ْمتْ ِإستير ووقَفَتْ َأمام الْملك الْملك ِإلستير عصا الذَّهبِ، فَقَا

يا جاللةَ الْملك، وِإن كُنْتَ تَرضى عنِّي، وتَرى َأن طَلَبِي معقُوٌل، وَأنِّي َأنَا مقْبولَةٌ 
لْغَاء ما دبره هامان بن همداثَا عنْدك، فَمن فَضلك تَطْلُب َأن يكْتُبوا مرسوما ِإل

اجِياَألج .كلالْم اتي كُلِّ وِاليف ينالَّذ ودهالْي ةاداِئَل ِإلبسر كَتَب ُل ٦. فَِإنَّهتَمَألنَّي ال َأح
  ."يال َأحتَمُل َأن َأرى هالك َأهل. َأن َأرى الْمصيبةَ تَحلُّ بِشَعبِي

٧يودهالْي خَايدرمو يرتِإس كَةلِللْم شْوِيرح كلفَقَاَل الْم" : يءسي َل َأناوح انامه َألن
شْنَقَةلَى الْمع وه شَنَقْتُهو ،يرتِإلس الكَهتُ َأمطَيَأع فَقَد ،ودها ٨. ِإلَى الْيرا َأما َأنْتُمفَاكْتُب

َألن الْمستَنَد .  الْيهود كَما يحسن لَديكُما، ويكُون بِاسمِ الْملك، ومخْتُوما بِخَاتمهِإلَى
فَنَادوا كُتَّاب الْملك بِسرعة، في ٩ ".الْمكْتُوب بِاسمِ الْملك، والْمخْتُوم بِخَاتمه ال يلْغَى



 مِ الثَّاِلثوالْييوانس َأي رِ الثَّاِلثالشَّه نم شْرِينالْعو . خَايدرم بِه را َأموا كُلَّ مفَكَتَب
هِمتجلَهو هِمبِلُغَت ودهِإلَى الْيو هتجبٍ بِلَهكُلِّ شَعا وهبِلُغَت ةِإلَى كُلِّ وِالي . راماَألو لَتسُأرو

 ١٢٧ِإلَى الْحبشَة، الء الْملك والْحكَّامِ ورَؤساء الْبِالد الَّتي من الْهِنْد ِإلَى الْيهود ووكَ
ةا ١٠. وِاليلَهسَأرو ،كلمِ الْما بِخَاتهخَتَمو ،شْوِيرح كلمِ الْماِئَل بِاسسالر خَايدرم فَكَتَب

في هذه الرساِئِل، َأعطَى الْملك ١١.  الْملك السرِيعة اَألصيلَةمع سعاة راكبِين علَى خَيِل
هِمأنْفُس نوا ععافدوا ِليعمتَجي قَّ َأنالْح ،ينَةدي كُلِّ مف ودهقْتُلُوا . الْييكُوا ولهي َأنو

هم من َأي جِنْسية َأو وِالية، حتَّى اَألطْفَاَل والنِّساء، ويبِيدوا َأي قُوة مسلَّحة معادية لَ
وذَِلك في يومٍ واحد في كُلِّ وِاليات الْملك حشْوِير، وهو ١٢. ويْأخُذُون ما لَهم غَنيمةً

آذَار َأي شَري عرِ الثَّانالشَّه نم شَري ١٣. الثَّاِلثُ عذَا الْقَرارِ الَّذه نخَةٌ متْ نُسرنُشو
صدر كَقَانُونٍ في كُلِّ الْوِاليات وبين كُلِّ الشُّعوبِ، ِليكُون الْيهود مستَعدين ِلهذَا الْيومِ 

اِئهِمدَأع نوا ممنْتَق١٤. ِليِل الْملَى خَيع بِيناكاةُ رعالس جا فَخَرا كَمجِد ينرِعسمو ،كل
كلالْم رشُوشَةَ. َأم ةي قَلْعف رذَا اَألمه يعُأذو.  

وخَرج مردخَاي من محضرِ الْملك، وهو البِس رِداء ملَكيا َأزرقَ وَأبيض، وتَاجا ١٥
جِينَفْسةً باءبعبٍ، وذَه نا ممٍكَبِيركَتَّانٍ نَاع نا. ةً محفُ فَرتهشُوشَةَ ي بَأخَذَ شَعو .

١٦ةامورِ بِالْكَرالشُّعو ةجهالْبحِ والْفَرتَُألوا بفَام ،ودهِللْي قَ النُّورَأشْري كُلِّ ١٧. وفو
َأمو كلالْم كَالم هَل ِإلَيصكَانٍ ومو ينَةدمو ةلُوا وِاليمفَع ودهالْي نْدةٌ عجهبو حفَر كَان ،هر

وكَثيرون من َأبنَاء الشُّعوبِ اُألخْرى َأصبحوا يهودا، َألنَّهم خَافُوا جِدا . الْوالِئم واحتَفَلُوا
ودهالْي نم.  

  
 يوم االنتقام

٩ 

. هرِ الثَّاني عشَر َأي آذَار، حان تَنْفيذُ كَالمِ الْملك وَأمرِهفي الْيومِ الثَّاِلثَ عشَر من الش١َّ
 انْقَلَب اآلنو ،هِملَيلَّطُوا عتَسي َأن ودهالْي اءدَأع يهف ي انْتَظَرالَّذ موالْي وذَا هه كَان



ي ينلَى الَّذع ودهلَّطَ الْيفُ، فَتَسقوالْممونَهه٢. كْر ي كُلِّ بِالدف هِمندي مف ودهالْي عمتَجو
هِميُئوا ِإلَيسي وا َأنادَأر ينلَى الَّذوا عمجهِلي ،شْوِيرح كلالْم . ،مهقَاوِمي َأن دَأح رقْدي فَلَم

 كُلُّ رَؤساء الْبِالد ووكَالء الْملك والْحكَّامِ وكَان٣. َألن كُلَّ النَّاسِ خَافُوا منْهم جِدا
خَايدرم نا مخَافُوا جِد مَألنَّه ،ودهالْي ونداعسي كلاُل الْممع٤. و لَه خَايدرم كَانو

  .بِالد، وزاد نُفُوذُهمركَز كَبِير في قَصرِ الْملك، وانْتَشَرتْ سمعتُه في كُلِّ الْ
فَضرب الْيهود كُلَّ َأعداِئهِم بِالسيف، فَقَتَلُوهم وَأهلَكُوهم، وعملُوا بالَّذين يكْرهونَهم ما ٥

شَنْداتَا وقَتَلُوا َأيضا فَر٧ . رجٍل٥٠٠وَأهلَكُوا وفي قَلْعة شُوشَةَ، قَتََل الْيهود ٦. شَاءوا
. وفَرمشْتَا وَأرِيساي وَأرِيداي ويزاتَا٩وفُوراتَا وَأدلْيا وَأرِيداتَا ٨. ودلْفُون وَأسفَاتَا

١٠ مه١٠ونَاءَأب ودهالْي وداثَا عدمنِ هب انامِإلَى .  ه مهيدوا َأيدمي لَم منَّهلَك ،مقَتَلُوه
  .نيمةغَ

فَقَاَل الْملك ِللْملكَة ١٢. في ذَِلك الْيومِ، بلَغَ الْملك عدد الَّذين قُتلُوا في قَلْعة شُوشَة١١َ
يرتشُوشَةَ : "ِإس ةي قَلْعلَكُوا فَأهو ودها، قَتََل الْيهدحالْـ٥٠٠و انامي هنبٍل وج١٠ ر. 

ى ما تُرفَي طَلَب ؟ َأولَك يهطفَُأع َؤاٌل آخَرس كنْدْل ع؟ فَهكلالْم ي بِالداقي بلُوا فاذَا فَع
ِإن كُنْتَ تُوافقُ يا جاللَةَ الْملك، فَاسمح ِللْيهود بَأن : "فَقَالَتْ ِإستير١٣ "آخَر فَُأنَفِّذُه؟

 ". علَى الْمشْنَقَة١٠بني هامان الْـوشَةَ كَما عملُوا الْيوم، ويعلِّقُوا يعملُوا غَدا في قَلْعة شُ
 .١٠، فَعلَّقُوا بني هامان الْـوصدر اَألمر في شُوشَةَ. فََأمر الْملك بَِأن يعملُوا هذَا١٤
لْيومِ الرابِع عشَر َأيضا من شَهرِ آذَار، وقَتَلُوا وتَجمع الْيهود الَّذين في شُوشَةَ، في ا١٥

  . ولَكنَّهم لَم يمدوا َأيديهم ِإلَى غَنيمة رجٍل،٣٠٠في شُوشَةَ 
صوا من وباقي الْيهود الَّذين في بِالد الْملك تَجمعوا ِليدافعوا عن َأنْفُسهِم ويتَخَل١٦َّ

اِئهِمدَأع . ينالَّذ نفَقَتَلُوا م مونَههكْر٧٥ ٠٠٠يمنَّهِلكو ،ةيمِإلَى غَن مهيدوا َأيدمي لَم  .
١٧ ،شَرع ابِعمِ الروي الْيوا فاحتَراسو ،رِ آذَارشَه نم شَرمِ الثَّاِلثَ عوي الْيف ذَِلك تَمو
جحٍوفَرو الِئمو موي لُوهي ١٨. عف اِئهِمدلَى َأعوا ععمي شُوشَةَ، فَتَجف ينالَّذ ودها الْيَأم

. الثَّاِلثَ عشَر والرابِع عشَر، واستَراحوا في الْخَامس عشَر، وجعلُوه يوم والِئم وفَرحٍ



١٩هالْي فَِإن ِلذَِلك شَرع ابِعالر مولُوا الْيعج ،ةيرغى الصالْقُرو يفي الرف ينناكالس ود
  .من شَهرِ آذَار يوم فَرحٍ ووالِئم، ويوم خَيرٍ يتَبادلُون فيه الْهدايا بعضهم مع بعضٍ

٢٠اثَ، وداَألح هذه خَايدرم كَتَبو يعِ بِالدمي جف ينالَّذ ودهاِئَل ِإلَى كُلِّ الْيسَل رسَأر
وطَلَب منْهم َأن يحتَفلُوا كُلَّ سنَة، في الْيومِ الرابِع ٢١. الْملك حشْوِير قَرِيبِها وبعيدها

رِ آذَارشَه نم شَرع سمِ الْخَاموالْيو شَر٢٢. عَألن يهف ي تَخَلَّصقْتُ الَّذالْو وذَا هه 
الْيهود من َأعداِئهِم، وهذَا هو الشَّهر الَّذي تَحوَل فيه حزنُهم ِإلَى فَرحٍ وصراخُهم ِإلَى 

الِئم ويفْرحون وطَلَب منْهم مردخَاي َأن يكُون هذَا عيدا يعملُون فيه الْو. مرحٍ
اءا ِللْفُقَرطَايع طُونعيضٍ، وعب عم مهضعا بايدالْه لُونادتَبيو.  

فَقَبَِل الْيهود ما طَلَبه منْهم مردخَاي وهو َأن يستَمروا في االحتفَاِل بِهذَا الْعيد الَّذي ٢٣
ُأوهد٢٤. به َألْقَى َألنو ،ودهالْي بِيدي َأن رتَآم ودهكُلِّ الْي ودع اجِياثَا اَألجدمه نب انام

مهبِيديو مكَهلهةً ِليعقُر .ى الْفُورمةُ تُسعالْقُر كَانَتخَلَتْ ِإلَى ٢٥. وي دالَّت يرتال ِإسلَو
لالْم ردفََأص ،كلالْم ،ودهالْي دض اناما ههربي دةَ الْخَبِيثَةَ الَّترَؤامالْم ا بَِأنكْتُوبا مرَأم ك

شْنَقَةلَى الْمع نُوهبو وشْنَقَ هفَي ،هْأسلَى رع تَدنِ ٢٦. تَريمونِ الْيذَيه ماس ارصو
الْفُور ةمكَل نم ،بِ. الْفُورِيما ومو ودهالْي آها رمو ،الَةسالر هذي هف درا وبِ كُلِّ مبس

طُلب منْهم وقَبِلُوا َأن يعيدوا هذَينِ الْيومينِ، هم وَأوالدهم وكُلُّ الَّذين ٢٧جرى معهم، 
هِمِإلَي ونمنْضفَا. يتطَُل االحبال ي َأني وفوضِ، وفْرالْم بسح ،نَةكُلَّ س يدذَا الْعُل بِه

وَأن يذْكُروا هذَينِ الْيومينِ، ويحتَفلُوا بِهِما في كُلِّ جِيٍل وفي كُلِّ عشيرة ٢٨. موعدهما
ينَةدمو ةوِاليا، . وفَاِل بِهِمتنِ االحع ودهكُفُّ الْيافَال يمهكْرذ ملُهى نَسنْسال يو.  

٢٩،يودهالْي خَايدرماِئَل وبِنْتُ َأبِيح يرتكَةُ ِإسلالْم تمتَخْداسا،  ومي لَهالَّذ كُلَّ النُّفُوذ
الْفُورِيم الَةرِس ،ةيالثَّان الَةسالر هذةَ هحثْبِتُ صا يا م٣٠. فَكَتَبُأراِئُل ِإلَى كُلِّ وسالر لَتس

،شْرِينالْععِ وبالسو َئةالْم شْوِيرح لَكَةمم اتي كُلِّ وِاليف ،ودهالْي  يرتِإس اتنِّيتَم عم
يم، في لالحتفَاِل بِهذَينِ الْيومينِ، يومي الْفُور٣١ِومردخَاي لَهم بِالْخَيرِ واَألمانِ، 

وذَِلك كَما طَلَب منْهم مردخَاي الْيهودي والْملكَةُ ِإستير، وكَما قَبِلُوا ذَِلك لَهم . موعدهما



فََأوضحتْ رِسالَةُ ِإستير تَفَاصيَل الْفُورِيم، ٣٢. وَألوالدهم، وَأن يصوموا وينُوحوا
تْ فبكُتوجِالتي الس.  

  
 عظمة مردخاي

١٠ 

وكُلُّ ما ٢. وفَرض الْملك حشْوِير جِزيةً علَى كُلِّ الْمملَكَة بِما في ذَِلك جزاِئر الْبحر١ِ
تَابِ َأخْبي كف كْتُوبم ،خَايدرم قَامم فَعفَ ركَيو ،هتقُوو هبِنُفُوذ كلالْم لَهمع لُوكارِ م

فَارِسي واد٣. م ،ودهالْي نيا بيمظعو ،شْوِيرح كلالْم نَاِئب كَان يودهالْي خَايدرم فَِإن
  .وصاحب نُفُوذ عنْد معظَمِ بني قَومه، ويعمُل ِلخَيرِ شَعبِه، ويدافع عن مصاِلحهِم جميعا

 
 
 


