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ی  رضا استر طالب.  دارد گذرد تسلط ی م  در جهان  خدا بر آنچه  آه ت اس  حقيقت اينی  استر گويا آتاب
  گيرد و توسط یبكار می  حتم  عام قتلک  از ي  اسرائيل قومی  رهاي ، لذا خداوند نيز او را در جهت خداست
د شو یمی بسيار عصبانی  وشت ، از همسر خود ملكه  پارس خشايارشا، پادشاه. دهد ی م  را نجات او آنان

او استر ی آند و بجا ی م  را خلع  ملكه ، پادشاه بنابراين.  بود  سر باز زده  ملوآانه  ضيافت  به زيرا او از آمدن
 .گزيند یبر می  همسر بود بهی  يهود دختر يتيمک  ي را آه
 را  شبودنی  يهود آند آه ی م  استر نصيحت  استر نيز بود، به  قيم  در ضمن استر، آهی  پسر عموی،مردخا
 . سازد  پنهان از مردم

   در مقابلش  انتظار داشت متكبر بود و از همهی  مرد هامان.   هامان  نام  به داشتی الوزراي خشايارشا رئيس
شود و  ی م  خشمگين  سخت ورزد، هامان ی م  او امتناع  آردن از تعظيمی  مردخا آهی هنگام.  آنند تعظيم

  ، غافل پادشاه.  را صادر آند  يهوديان  عام دارد تا دستور قتل ی م  را برآن اهاو پادش. آيد یبر می درصدد تالف
دار ک شود و ي ی بكار م دستی  فور هامان. آند ی استر، دستور را صادر م بودنی  يهود از موضوع

 .بيند ی م تهيهی  مردخا اعدامی برا
  نهد و به ی م  را بر آف استر جان. سازد یم   آگاه فرستد و او را از موضوع ی م استر پيغامی برای مردخا
  پادشاه.  شوند  عام  بايد قتل  شاه  فرمان  مطابق  آه استی  و جزو آسان  يهوديست دارد آه ی م  اعالم پادشاه
 بود   آرده تهيهی مردخای  برا آهی  دارء چوبهی  را رو دهد هامان ی دستور م شود آه یمی  عصبان چنان
 . آند ی م  وزرا منصوب  رئيس  مقام  به هامانی را بجای  مردخا پسس.  آنند اعدام

   ساله  را همه  پوريم يافتند، جشنی  رهاي  عام  استر از قتل  همت  به  روز آه  يادگار آن  به  يهوديان امروزه
 .آنند یبرگزار م

 شود یبرآنار می  وشت ملكه
  ، بر سرزمين  پارس خشايارشا، پادشاه

   از هند تا حبشه آرد آه ی م سلطنت یپهناور
 . بود استان 127   و شامل گرفت یرا در بر م
  شوشی  سلطنت  خود، در آاخ  سلطنت  سوم او در سال

   و مقامات  بزرگان برپا نمود و تمامی  بزرگ جشن
 و ماد   لشكر پارس فرماندهان.  آرد ترا دعوی مملكت
 حضور   جشن  در اين  و استانداران  با اميران همراه
 آشيد،   طول  ماه  شش  آه  جشن اينی در ط4. داشتند

 خود   سلطنت  و عظمت  و شكوه  ثروت خشايارشا تمام
 .  گذاشت  نمايش را به

  آهی  آسان تمامی ، خشايارشا برا  جشن  از پايان پس5
ی  ميهمانی،آردند، فقير و غن یمی  زندگ در شوش

  محل6.  داد ترتيبی  سلطنت  آاخ در باغی ا  روزه هفت
   شده تزيينی  سفيد و آب از آتانی هاي با پردهی ميهمان

  آهی سفيد و ارغوانی ها با ريسمانها  پرده اين. بود
ی قرار داشتند از ستونهای ا نقرهی ها  حلقه داخل

ی  رو طال و نقرهی تختها.  بود مرمر آويزان
  ، مرمر، صدف ک سما از سنگی سنگفرشهاي

،   پادشاه از آرم7.   قرار داشت مرواريد و فيروزه
  آهی طاليی  بود و در جامها  فراوان  شاهانه شراب
   به پادشاه8. شد ی م ، صرف  داشت گوناگونی ها شكل

ا در  ر  بود ميهمانان دربار دستور دادهی ها پيشخدمت
 خود،   دلخواه  به  ايشان  آزاد بگذارند، پس نوشيدن

 .نوشيدند ی م خواستند شراب یم  هرقدر آه
 دربار  زنانی  برا همی  وشت ، ملكه  هنگام در همان9

 . بود  داده ترتيبی ضيافت
نوشی   از باده  آه  روز ميهمانی، پادشاه در آخرين10

،  يعنی مهومان حرمسرا ء  خواجه  بود، هفت  شده سرمست
   خادمان  را آه بزتا، حربونا، بغتا، ابغتا، زاتر و آرآس
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 دستور   آنان او به11.  او بودند احضار آرد مخصوص
   به  ملوآانه  بسيار زيبا بود با تاج  وشتی را آه داد ملكه

 و   مقامات  بياورند تا زيبايی او را به حضورش
  سراها فرمان هاما وقتی خواج12.  دهد  نشان مهمانانش
.  سرباز زد  وشتی رساندند، او از آمدن  ملكه  را به پادشاه
اما 14و13 بسيار خشمناک شد؛   موضوع  از اين پادشاه
 خود نظر   از مشاوران  اقدامی آند، اول  از آنكه پيش

   با آنها آاری انجام  مشورت  بدون ، چون خواست
 و   قوانين ا به او مردانی دانا و آشن مشاوران. داد نمی
 آنها   قضاوت  به  بودند و پادشاه  دادگستری پارس نظام

 آرشنا، شيتار، ادماتا،   دانشمندان  اين نام.  اعتماد داشت
 نفر   هفت اين.  بود ، مرسنا و مموآان ، مرس ترشيش

 ارشد   و ماد و از اميران  پارسء  عاليرتبه جزو مقامات
در مورد «:  پرسيد ايشانخشايارشا از 15. مملكتی بودند

 او   به  آه  پادشاه  بايد آرد؟ زيرا از فرمان  وشتی چه ملكه
 مجازاتی برای   چه قانون.   است ، سر باز زده  شده ابالغ
 »؟  است  آرده  شخصی تعيين چنين

:   دربار گفت  و اميران  پادشاه  به  خطاب مموآان16
 دربار و   اميران  به  بلكه  پادشاه  به  فقط  وشتی نه ملكه«

  هر زنی آه17.   است  آرده  اهانت  مملكت  مردم تمام
، او نيز از دستور   است  آرده  وشتی چه بشنود ملكه
وقتی زناِن اميراِن 18.  سرپيچی خواهد آرد شوهرش

 نيز  ، آنان  آرده  چه  ملكه  و ماد بشنوند آه درباِر پارس
احترامی و   بی  اين خواهند آرد و  چنين با شوهرانشان
،  بنابراين19.   خواهد يافت  جا گسترش  همه سرآشی به
 بدانند، فرمانی صادر آنند تا در   صالح اگر پادشاه

 گردد  آند ثبت  هرگز تغيير نمی  آه  ماد و پارس قوانين
 حضور   وشتی ديگر به ، ملكه  فرمان  آن و بر طبق

 بهتر از او  ی آه ديگر  زن آنگاه.  نشود  شرفياب پادشاه
وقتی 20.  شود  انتخاب  ملكه  عنوان باشد بجای وی به

 شود   پهناور اعالم  سرزمين  در سراسر اين فرمان  اين
 باشند،   داشته ، هر مقامی آه  جا شوهران  در همه آنگاه

 ».  قرار خواهند گرفت  زنانشان مورد احترام
 دربار  ران و امي  مورد پسند پادشاه پيشنهاد مموآان21

  آرد  صالحديد او عمل  شد و خشايارشا مطابق واقع
 ی، محل  و زبان  خط بهک  استانها، هر ي  تمام و به22

   هر مرد بايد رئيس  آه  داشت ، اعالم  فرستاده نامه
 . خود باشد ءخانه

 
 شود ی م استر ملكه

 ،  خشايارشا فرونشست چندی بعد، وقتی خشم
 بود و فرمانی   او آرده ياد وشتی و آاری آه

.  بود، او را در فكر فرو برد  درمورد او صادر شده آه
 و   بدهيد برويم اجازه«:  نزديک او گفتند  مشاوران پس2

   قصر پادشاه  و آنها را به  را پيدا آنيم  دختران زيباترين
   تمام  آار، مأمورانی به  اين برای انجام3.  بياوريم

 حرمسرای   زيبا را به تا دختران  فرستيم استانها می
 حرمسرا  ، رئيس خواجه» هيجای« بياورند و  پادشاه
   دختری آه آنگاه4.  بگذارد  در اختيارشان  آرايش لوازم

   عنوان  شود بجای وشتی به  واقع مورد پسند پادشاه
 ». گردد  انتخاب ملكه
 . آرد  عمل  آن  پيشنهاد را پسنديد و مطابق  اين پادشاه

پسر يائير و (ی  ُمردخا  نام بهی يهودک  ي در شوش5
ی  زندگ)ی بنيامين  قيس  از نوادگانی، شمع نوه
از ی ا ، عده  بابل نبوآدنصر، پادشاهی وقت6. آرد یم

   به  يهودا از اورشليم  يكنيا، پادشاه  را همراه يهوديان
ی مردخا7. نيز جزو اسرا بودی  برد، مردخا اسارت

دختر  (  هدسه  نام  به داشتی يزيبای دختر عمو
پدر و مادر . گفتند ی م  او استر هم  به آه)  ابيحايل

ی  فرزند او را بهی  بودند و مردخا استر مرده
 . بود  آرده  دختر خود بزرگ  و مثل پذيرفته

   خشايارشا صادر شد، استر نيز همراه وقتی فرمان9و8
ر  حرمسرای قص شمار ديگر به  زيبای بی دختران
   هيجای آه  و توجه استر مورد لطف.  شد  آورده شوش
او برای استر .   حرمسرا بود قرار گرفت مسؤول
  در  آرايش  داد و لوازم  غذايی ترتيب  مخصوصء برنامه

های درباری   نفر از نديمه  هفت ، سپس  گذاشت اختيارش
 او   را به  مكان  و بهترين  او گماشت  خدمت را به

   هيچكس  مردخای، استر بهء  توصيه به10. د دا اختصاص
مردخای هر روز در 11.   يهودی است  بود آه نگفته

 استر  آرد تا از احوال  و آمد می  حرمسرا رفتء محوطه
 .گذرد  می با خبر شود و بداند بر او چه
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   حرمسرا آورده  به آهی در مورد دختران14و13و12
 نزد   به ز رفتن ا  پيش  بود آه شدند، دستور اين یم

 با   ماه  مر و شش  با روغن  ماه  شش  مدت ، به پادشاه
.  بپردازند آنانی  زيباساز  به  آرايش  و لوازم عطريات

رسيد تا از حرمسرا  ی م  نوبتش آهی  هر دختر سپس
  آهی  و جواهر  لباس  برود، هر نوع  نزد پادشاه به
   دختر به ، آن غروب. شد ی م  او داده  به خواست یم

   قسمت  روز بعد به  و صبح رفت ی م  پادشاه خوابگاه
.  گشت ی باز م  پادشاه ديگر حرمسرا نزد ساير زنان

   شعشغاز، رئيس  خواجه  مراقبت در آنجا تحت
 نزد  توانست یاو ديگر نم.  گرفت یحرمسرا، قرار م

پسنديد  یرا می  و  پادشاه  بازگردد، مگر اينكه پادشاه
 .آرد ی احضار م نام  و به

 برود، او   نزد پادشاه  استر رسيد آه  به نوبتی وقت15
هر .  خود را آراستی  هيجا  خواجهء  توصيه مطابق

 .ستود یديد او را م ی استر را م آه
باشد در »  طبت «  ماه  آه  دهم  در ماه  ترتيب  اين به16

 ی سلطنت  آاخ  خشايارشا استر را به  سلطنت  هفتم سال
   دوست ، استر را بيشتر از ساير زنان پادشاه17. بردند
 و   ديگر مورد توجه  از دختران  و استر بيش داشت
 بر سر   تاج  پادشاه آهی ؛ بطور  او قرار گرفتء عالقه

.   ساخت ملكهی وشتی  و او را بجا استر گذاشت
  تمامی برای  بزرگ  بخاطر استر جشن پادشاه18

  بر پا آرد و از آرمی مملكت   و مقامات بزرگان
 استانها را   هدايا بخشيد و ماليات  ايشان  به ملوآانه
 . داد آاهش

 
 آند ی م را آشفی ا توطئهی مردخا

   مقام  به  پادشاه  مردخای نيز از طرف  ميان در اين19
 آسی  اما استر هنوز به20.  شد مهمی در دربار منصوب

   زمان  مثل  هنوز هم ، چون  يهودی است  بود آه نگفته
 .آرد  می  مردخای را اطاعت آودآی، دستورات

   مردخای در دربار پادشاه يک روز در حالی آه21
   به  پادشاه سرايان  بود، دو نفر از خواجه  خدمت مشغول

 دربار بودند، از   از نگهبانان  آه  و تارش اسامی بغتان
. د تا او را بكشند چيدن ، توطئه  گرفته  دل  به  آينه پادشاه

 سوء قصد با خبر شد و استر را در  مردخای از اين22

   داد آه  اطالع  پادشاه استر نيز به.   گذاشت جريان
  ، اين بدستور پادشاه23.   است  گفته مردخای چه

   از اينكه  و پس  مورد بررسی قرار گرفت موضوع
دار    دو را به  آن  دارد، پادشاه  حقيقت  شد آه ثابت

   در آتاب  واقعه  دستور خشايارشا اين به.  آويخت
 . گرديد ثبت»   پادشاهان تاريخ«
 

  يهوديانی نابودی  برا  هامان ءنقشه
  از وزيرانی  يك بعد، خشايارشا بهی چند
، *یاجاجی ، پسر همداتا  هامان  نام به خود
  به2.  خود ساختی  وزرا  او را رئيس  داده ارتقاء مقام

   دربار در حضور هامان  مقاماتء  همه ور پادشاهدست
 او  بهی مردخای آوردند؛ ول ی فرود م سر تعظيم

 .آرد ی نم تعظيم
  چرا تو از فرمان«:  مردخای گفتند  به درباريان3

  من«:   گفت او در جواب» آنی؟  سرپيچی می پادشاه
» .  آنم  تعظيم  هامان  به توانم  و نمی يک يهودی هستم

 آار را  خواستند اين  چند آنها هر روز از او میهر4
   را به  موضوع  ايشان پس. آرد  نمی بكند، ولی او قبول

 تصميمی خواهد   دادند تا ببينند چه  اطالع هامان
   مردخای از تعظيم  فهميد آه وقتی هامان5.  گرفت
  و چون6 شد؛  ورزد، خشمگين  می  او امتناع نمودن
   فقط  نه  گرفت  تصميم ای يهودی است مردخ  آه دريافت

 در قلمرو   يهوديانی را نيز آه  تمام او را بكشد، بلكه
 . خشايارشا بودند، نابود آند سلطنت

   نيسان  خشايارشا در ماه  سلطنت  دوازدهم در سال7
  آه (  دستور داد قرعه ، هامان  است  سال  اول  ماه آه
   عام  قتل ند تا تاريخبيانداز) گفتند یم» پور «  آن به

 ادار   ماه  روز سيزدهم قرعه.  شود  معلوم يهوديان
 . داد  را نشان  دوازدهم ماهی يعن

قومی در «:   و گفت  رفت  نزد پادشاه  هامان سپس8
 با  شان  قوانين اند آه  پراآنده تان  قلمرو سلطنتی تمام

  دشاه پا آنها از قوانين.  دارد ها فرق  ساير قوم قوانين
   نفع  به  ماندنشان ، زنده بنابراين. آنند سرپيچی می

                                                 
ها دشمن  عماليقی. يکی از پادشاهان عماليقی بود: اجاج   *

 .ديرينه قوم اسرائيل بودند
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 را پسند آيد فرمانی صادر  اگر پادشاه9.   نيست پادشاه
 ء  هزار وزنه  ده  شوند و من  آنها آشتهء آنند تا همه

   سلطنتی خواهمء  خزانه  آار به  اينء  هزينه  بابت* نقره
 ». پرداخت

   آه  هامان  به  آورده  را بيرون  انگشترش پادشاه10
 و   قوم اين«11:   يهود بود، داد و گفت دشمن
   در اختيار تو هستند، هر طور صالح شان یداراي
 ».  آن با آنها عملی دان یم

ی ها ی منش ، هامان  اول  ماه  در روز سيزدهم پس12
   دستور هامان آنها به. دربار را احضار نمود

ی  برا  مملكت رايجی اها و زبانه  خط بهی هاي نامه
   سراسر مملكت  و مقامات ، استانداران حاآمان
 و با انگشتر   نوشته  پادشاه  اسم ها به  نامه اين. نوشتند

   تمام  به  قاصدانء و بوسيله13  او مهر شد مخصوص
   بايد تمام  دستور آه  شد، با اين استانها فرستاده

  روز سيزدهم در   و مرد، پير و جوان ، زن يهوديان
   گرفته  غنيمت آنها بهی  شوند و داراي  عام  ادار قتل ماه
   در هر استان بايست یها م  نامه اينی محتوا14. شود
   در روز تعيين رسيد تا همه ی م  مردم  تمام  اطالع به
 . شوند  آماده شده

   به  شد و قاصدان  اعالم  دستور در شوش اين15
   سراسر مملكت  به  بسرعت را  آن  پادشاه فرمان
   و نوش  عيش  مشغول  و هامان  پادشاه آنگاه. رساندند
 . فرو رفتی  در پريشان شهر شوشی شدند ول

 
 خواهد یمک از استر آمی مردخا

  با خبر شد، از  توطئه وقتی مردخای از اين
   آرد و پالس  خود را پاره ، لباس  غم شدت

 ء  و با صدای بلند گريه خت خاآستر بر سر خود ري پوشيده
   آاخء  دروازه تا به2   شهر گذشت  از ميان تلخی سر داده
   شود، زيرا هيچكس  داخل اما نتوانست. سلطنتی رسيد

  وقتی فرمان3.  بشود  وارد آاخ  با پالس  نداشت اجازه
 و  آنها گريه.  عزا گرفتند  استانها رسيد، يهوديان  به پادشاه

 در   پالس اآثر ايشان  غذا نزدند و  به بزاری آردند و ل
 .، روی خاآستر دراز آشيدند برآرده

                                                 
 .معادل سيصد و چهل هزار کيلو   *

 دربار از  سرايان های استر و خواجه وقتی نديمه4
 شد و   مردخای خبر آوردند، استر بسيار محزون وضع

 بپوشد،   فرستاد تا بجای پالس برای مردخای لباس
   آه استر، هتاک را آنگاه5.  نكرد ولی مردخای قبول

 دربار بود و برای خدمتگزاری   سرايان يكی از خواجه
 بود احضار آرد و او را فرستاد تا   شده استر تعيين

 و   است  اتفاقی افتاده  چه برود و از مردخای بپرسد آه
   شهر آه  ميدان هتاک به6.   است  پوشيده چرا پالس

.   سلطنتی بود نزد مردخای رفت  آاخء روبروی دروازه
 آرد و از   چيز را برای او تعريف ردخای همهم7

   داده  وعده  در ازای آشتار يهوديان  هامان مبلغی آه
مردخای 8.  سلطنتی بپردازد، خبر داد ء خزانه بود به

 را   مبنی بر آشتار يهوديان  پادشاه  از فرمان يک نسخه
 استر   هتاک داد تا به  بود به  صادر شده  در شوش آه

   برود و برای قوم  و از او بخواهد نزد پادشاه دهد نشان
 مردخای را   و پيغام هتاک برگشت9.  آند خود شفاعت

   هتاک دستور داد پيش استر به10.  استر رسانيد به
   مردم تمام«11:  بگويد  او چنين مردخای برگردد و به

 مرد اگر   و چه  زن  چه  هر آس دانند آه  می  مملكت اين
  ، وارد تاالر مخصوص  پادشاه ر از جانب احضا بدون

   خواهد شد، مگر اينكه  آشته  قانون او بشود، طبق
.  او دراز آند  عصای سلطنتی خود را بطرف پادشاه
 مرا احضار   پادشاه  آه  است  از يک ماه  بيش حال
 ».  شوم  تا شرفياب  است نكرده

رساند، ی  مردخا  استر را به پيغامک هتای وقت12
:  بگويد  استر چنين  به  آه  گفت در جوابی مردخا13
 شوند، تو در   آشته  يهوديان تمامی  وقت  نكن خيال«

اگر در 14! بردی  بدر خواه  سالم جانی  سلطنت آاخ
يهود از ی برای رهايی  بمان ، تو ساآت  موقعيت اين
   آشته ديگر پديد خواهد آمد، اما تو و خاندانتی جاي

داند، شايد  ی م چهی  آس  گذشته  ايناز. خواهيد شد
 ».یا  شده  ملكه  زمان همينی برا
 :فرستادی مردخای  را برا  پيغام  استر اين پس15
ی  تا برا  آن  را جمع  شوش  يهوديان برو و تمام«16
 نيز  هايم  و نديمه من.  بگيرند  روز روزه  شبانه  سه من

  ور پادشاه حض  به ، من سپس.  آنيم ی آار را م همين
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اگر .   است  قانون  بر خالف ، هر چند اين  رفت خواهم
 »!  شوم ، بگذار آشته  شدم آشته

 . داد  بود انجام  استر گفته  و هر چه  مردخای رفت پس17
 

 آند  می  دعوت  ضيافت  را به  و هامان استر، پادشاه
 سلطنتی خود را   روز بعد، استر لباس سه

.  شد  پادشاه  مخصوصو وارد تاالر پوشيد
   در آنجا پادشاه  آه روبروی تاالر، اتاقی قرار داشت

 استر را  وقتی پادشاه.  بود  سلطنتی نشسته روی تخت
 خود قرار   ديد، او را مورد لطف در تاالر ايستاده

. ، عصای طاليی خود را بسوی او دراز آرد داده
 . آرد  و نوک عصای او را لمس استر جلو رفت

 تو   استر، درخواست ملكه«:  پرسيد  پادشاه اهآنگ3
اگر ی ، حت دهم ی تو م بهی  بخواه ؟ هر چه چيست
 »! باشد  مملكتم نصف

   اتفاق  به  امشب پادشاها، تمنا دارم«:  داد استر جواب4
   تشريف ام  داده شما ترتيبی  برا آهی  ضيافت  به هامان
 ».بياوريد

 زودتر   هر چه فرستاد آه   پيغام هامانی  برا پادشاه5
 و   پادشاه پس.  آنند  استر شرآت بيايد تا در ضيافت

 . رفتند  ضيافت  مجلس  به هامان
  حال«:   استر گفت  به ، پادشاه  شراب  صرف موقع6

 تو  بهی  بخواه هر چه.   تو چيست بگو در خواست
 »! باشد  مملكتم اگر نصفی ، حت دهم یم
   اين  من  و درخواست واهشخ«:  داد استر جواب8و7

   و پادشاه ام  قرار گرفته  پادشاه اگر مورد لطف:  است
   نمايند، فردا نيز به  مرا اجابت  درخواست مايلند آه

  آنگاه.  آنند  شرآت  ضيافت  در اين  هامان اتفاق
 ». رسانيد  خواهم  عرض  خود را به درخواست

 
 آشد یرا می  مردخا  قتلء  نقشه هامان

 .  برگشت  ملكه ، از ضيافت  شاد و خوشحال هامان9
   نه  مردخای افتاد آه  به  چشمش  در آاخ ولی همينكه

   آرد، بشدت  او تعظيم  به  پای او بلند شد و نه پيش
  ، چيزی نگفت اما خودداری آرده11و10 شد؛  خشمگين

 خود   خانه  را به  دوستانش  تمام سپس.   رفت  خانه و به
»  زرش« خود   و زن  در حضور ايشان  آرده دعوت

   و پسران حساب  بی  و از ثروت  خودستايی پرداخت به
 او   به  پادشاه  و احترامی آه زياد خود و از عزت

 او   مملكتی را به  مقام  واالترين  چگونه  و اينكه بخشيده
 . آرد ، تعريف  است داده

 مرا   استر نيز فقط ، ملكه  گذشته از اين«:   گفت سپس12
.  آرد  خصوصی خود دعوت  ضيافت  به  پادشاه همراه

.   او بروم  ضيافت  به  پادشاه  همراه  قرار است فردا هم
  بينم  مردخای يهودی را می اما وقتی در دربار، اين13

 ».شود  می ارزش  بی  اينها در نظرمء همه
   او پيشنهاد آردند آه  به همسر هامان و  دوستان14

 آند و   متر درست  و پنج  بلندی بيست  داری بهءچوبه
 بگيرد و مردخای را روی   اجازه  از پادشاه فردا صبح

   پادشاه  همراه  راحت  با خيال سپس.  دار بياويزد  به آن
 پيشنهاد را بسيار پسنديد و   اين هامان.  برود  ضيافت به

 . آنند  دار را آماده ءد چوبهدستور دا
 

 بخشد ی م عزتی  مردخا  به پادشاه
  آتاب  فرمود  نبرد، پس  خوابش  پادشاه  شب آن
  را بياورند و وقايع»   پادشاهان تاريخ«
،   آتاب در آن2.  بخوانند  او را برايش سلطنت
   و تارش  بغتان  آه  يافت  مضمون  اين را بهی گزارش

 بودند و جلو در   پادشاه  سرايان  خواجه دو نفر از آه
 را   پادشاه دادند، قصد آشتن یمی نگهبانی  سلطنت آاخ

   شد و به از سوء قصد آنها آگاهی مردخای داشتند؛ ول
 . خبر داد پادشاه

  بهی  پاداش  چه  خدمت اينی در ازا«:  پرسيد پادشاه3
 » شد؟ دادهی مردخا

 ». نشد  او داده بهی داشپا«:  گفتند  پادشاه خدمتگزاران
   در آاخ از درباريانی آيا آس«:   گفت پادشاه4

 بود تا از   شده  وارد آاخ  تازه اتفاقًا هامان» ؟ هست
 .را دار بزندی  مردخا  بگيرد آه  اجازه پادشاه

 ».  اينجاست بلی، هامان«:  دادند  جواب  خدمتگزاران پس5
 ».بگوييد بيايد«:  دستور داد پادشاه

  هستی شخص«:   او گفت  به  آمد، پادشاه هامانی وقت6
  او چهی  نظر تو برا به.   ببخشم  او عزت  به  مايلم آه

 »بايد آرد؟
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 آسی مورد   چه غير از من«:  با خود فكر آرد هامان
:  داد  جواب پس8و7» .  است  پادشاه  و احترام عزت

   و اسب  شخصی بايد ردای پادشاه برای چنين«
   است  شده  تزيين  با زيورآالت نتی او را آهسلط

   آن  پادشاهء  عالی رتبه  يكی از اميران آنگاه9. بياورند
 سوار آند   پادشاه  او بپوشاند و او را بر اسب ردا را به

 مورد   شخص به: و در شهر بگرداند و جار بزند
 ».شود  می  داده  پاداش  چنين  اين  پادشاه عزت

   را هر چه ردا و اسب«:  فرمود  هامان  به پادشاه10
   جزئياتش با تمامی  گفت  و هر چه  آن زودتر آماده

آند  ی م  در دربار خدمت آهی يهودی مردخای برا
 ».  بده انجام

پوشانيد و ی  مردخا  را به پادشاهی  ردا  هامان پس11
 سوار آرد و در   پادشاه  مخصوص او را بر اسب

   مورد عزت  شخص به«: دشهر گرداند و جار ز
 ».شود ی م  داده  پاداش  چنين  اين پادشاه

 با  ، ولی هامان  دربار بازگشت  مردخای به سپس12
 را  و موضوع13   شتافت اش  خانه سرافكندگی زياد به

 و  زنش.  آرد  تعريف  دوستانشء  خود و همه برای زن
  مردخای يک يهودی است«:  خردمند او گفتند دوستان

   اين  به اگر وضع.  بايستی توانی در مقابلش و تو نمی
 ».  تو حتمی است  يابد شكست  ادامه منوال

 دربار   سرايان  خواجه  گفتگو بودند آه در اين14
 استر   ضيافت بهی  آمدند تا او را فور  هامان بدنبال
 .ببرند

 
 شود ی م  آشته هامان

  مجلس در   و هامان  پادشاه  ترتيب  اين به
  موقع2.  استر حاضر شدند  ملكه ضيافت

استر، «:  از استر پرسيد ، باز پادشاه  شراب صرف
 ، دهم ی تو م بهی  بخواه ؟ هر چه  تو چيست درخواست

 »! باشد  مملكتم اگر نصفی حت
اگر مورد :   است  اين منی تقاضا«:  داد استر جواب3

  صالح   و اگر پادشاه ام  قرار گرفته  پادشاه لطف
  چون4.  دهند  مرا نجات  قوم  و جان  من بدانند، جان

اگر .   شويم  عام  تا قتل ايم  شده  فروخته  من  و قوم من
  آردم ی م  سكوت ، من شديم ی م  فروخته  برده  مثل فقط

  اآنونی ؛ ول نمودم ی ايجاد نم پادشاهی برای و مزاحمت
 ». هستيمی در خطر نابود

   آه  آيست  شخص اين«: تر پرسيدخشايارشا از اس5
 »؟ آند؟ او آجاستی  آار  چنين  آرده جرأت

 »!  شرور است  هامان  ما اين دشمن«:  داد استر جواب6
.  افتاد  لرزه  به  و ملكه  پادشاه  از ترس  هامان آنگاه

.   قصر رفت  باغ  به  شد و برخاسته  خشمگين پادشاه7
 خواهد   او را مجازات اه پادش دانست ی م  آه اما هامان

 را   جانش  آند آه  تا التماس  استر رفت آرد، بطرف
   به  هامان آهی ا  در لحظه درستی ول8.  دهد نجات
 شد و   وارد اتاق  بود پادشاه استر افتادهی  و پا دست

   لميده  استر بر آن آهی  در آنار تخت  هامان با ديدن
،   منء در خانهی ت مرد ح اين«: بود، فرياد بر آورد

   از دهان  سخن تا اين» آند؟ ی م عصمت ی را ب ملكه
 ! حاضر شد سر هامانی  آمد، جالد باال  بيرون پادشاه

 دربار   سرايان از خواجهی  حربونا، يك  وقت در اين9
   و پنج  دار بيست ، چوبه قربان«:   گفت  پادشاه به
 دار  او اين!   است  آماده  هامانء  خانه در حياطی متر

 را از سوء قصد   پادشاه  جان آهی مردخای را برا
 ».  است  داد، ساخته نجات
 »! دار آويزيد  به  را روی آن هامان«:  دستور داد پادشاه

ی مردخای  برا آهی  دار همانی  را رو  هامان پس10
 فرو   پادشاه  دار آويختند، و خشم  بود، به بر پا آرده

 . نشست
 

 شود ی صادر م  يهوديان  نفع هبی فرمان
 ،  امالک هامان  روز خشايارشا تمام در همان
  سپس.  استر بخشيد  ملكه  يهود را به دشمن
   نسبتی با ُمردخای  چه  آه  گفت  پادشاه وقتی استر به
و 2   حضور پذيرفت  مردخای را به دارد، پادشاه

ر آورد  بود، د  گرفته  پس  از هامان انگشتر خود را آه
   دست  را به استر نيز امالک هامان.  مردخای داد و به

 .مردخای سپرد
او ی  پا  و خود را به  رفت استر بار ديگر نزد پادشاه3

   هامان آهی  نمود حكم  درخواست ، با گريه انداخته
  پادشاه4.  بود، لغو شود  داده در مورد آشتار يهوديان

  پس. دراز آرداو ی خود را بسوی سلطنتی باز عصا

7
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:  و گفت5  ايستاد استر بلند شد و در حضور پادشاه
دانيد و اگر مورد  ی م  اگر صالح پادشاها، تمنا دارم«

  صادر آنيد تا حكمی ، فرمان ام  شما قرار گرفته لطف
، لغو   سراسر مملكت  يهوديان  عام  قتل ء درباره هامان
 را  قوممی بود و نا  عام  قتل توانم ی م  چگونه من6. شود
 »؟ ببينم

 استر و مردخای يهودی   ملكه  خشايارشا به آنگاه7
 شما  خواست  می  را آه  هامان  دستور دادم من«:  گفت

 امالک  همچنين.  دار بياويزند  را نابود آند، به يهوديان
   نام  به اما حكمی را آه8.   استر بخشيدم  ملكه او را به
 باشد  نگشتر او مهر شده و با ا  صادر شده پادشاه
 ديگری  توانيد حكم ولی شما می.  لغو آرد توان نمی

 صادر   برای يهوديان  پادشاه  نام  خود، به  ميل مطابق
 ». مهر آنيد  را با انگشتر پادشاه آنيد و آن

.  بود  سيوان  يعنی ماه  سوم  ماه  و سوم  روز، بيست آن9
  رمانی را آههای دربار فوری احضار شدند و ف منشی

   به  خطاب  فرمان اين. مردخای صادر آرد، نوشتند
   مملكتی و استانداران ، مقامات ، حاآمان يهوديان

 خطها و زبانهای  ، بود و به ، از هند تا حبشه استان127
.  شد  نوشته  يهوديان  و زبان  خط  و نيز به  مملكت رايج

 و با  ت خشايارشا نوش  نام  را به مردخای فرمان10
   دست  مهر آرد و به  پادشاه انگشتر مخصوص

   همه  سوار بودند به  تندرو پادشاه  بر اسبان قاصدانی آه
 شهرها   تمام  يهوديان  به  پادشاه  فرمان اين11. جا فرستاد

  هايشان  از خود و خانواده  برای دفاع داد آه  می اجازه
  ر قومی آه خود را از ه  بدخواهان متحد شوند و تمام

.  بگيرند  غنيمت باشند، بكشند و دارايی آنها را به
 روزی بود   شد، همان  آار تعيين  برای اين روزی آه12
 بود،   شده  در نظر گرفته  يهوديان  عام  برای قتل آه

در 13.  ادار باشد  ماه  آه  دوازدهم  ماه سيزدهم  يعنی
 شود تا  م جا اعال  در همه  فرمان ، قرار شد اين ضمن

 خود   از دشمنان  انتقام ، خود را برای گرفتن يهوديان
 شد و   اعالم  در شوش  فرمان  اين پس14.  آنند آماده

 را   تندرو آن  سوار بر اسبان  پادشاه  فرمان  به قاصدان
 . رساندند  سراسر مملكت  به بسرعت

   به را آهی ا  شاهانه لباسی  مردخا سپس16و15
 از  بزرگی و سفيد بود پوشيد و تاج یآبی رنگها

   آتان از جنسی ارغوانی  و رداي طال بر سر گذاشت
   بيرون  و از حضور پادشاه  انداخت  دوش  به لطيف
  آهی  و احترام  موفقيت  بخاطر اين يهوديان.  رفت

 و   جشن  به  شوش  بود در تمام  شده  ايشان نصيب
 هر شهر و  به   پادشاه فرمان17. سرور پرداختند

ی  شاد  آنجا غرق رسيد، يهوديان ی م آهی استان
از ی  بسيار در ضمن. گرفتند ی م شدند و جشن یم

   يهود گرويدند، زيرا از ايشان  دين ديگر بهی ها قوم
 .ترسيدند یم
 

 آنند ی خود را نابود م  دشمنان يهوديان
  قرار بود  ادار، يعنی روزی آه روز سيزدهم

.  اجرا درآيد، فرا رسيدء  مرحله  به شاه پاد فرمان
   يهود اميدوار بودند بر يهوديان  روز، دشمنان در اين
 بر   شد و يهوديان  برعكس  يابند، اما قضيه غلبه

،  در سراسر مملكت2.  خود پيروز شدند دشمنان
   آسانی آه  شدند تا به  در شهرهای خود جمع يهوديان

 از   مردم همه.  آنند له را داشتند، حم قصد آزارشان
  آردند در برابرشان  نمی ترسيدند و جرأت  می يهوديان
 مملكتی و  ، مقامات  و استانداران  حاآمان تمام3. بايستند

 آمک   يهوديان  مردخای، به  از ترس درباريان
 ء های برجسته زيرا مردخای از شخصيت4آردند؛  می

   فراوان ت، شهر  بود و در سراسر مملكت دربار شده
   اين به5. شد  می  افزوده  و روز بروز بر قدرتش داشت
 آردند و آنها را   خود حمله  دشمنان  به  يهوديان ترتيب
   آه آنها در شهر شوش6. ، آشتند  شمشير گذرانده از دم
،   پسر هامان ده10-7. نفر را آشتند 500 بود،  پايتخت
.  بودند گانشد  آشته ، نيز جزو اين  يهوديان دشمن

، اسفاتا،  فرشنداتا، دلفون:  بود از اسامی آنها عبارت
 فوراتا، ادليا، اريداتا، فرمشتا، اريسای، اريدای و

 . نكردند  را غارت  دشمنان  اموال اما يهوديان. ويزاتا
   بعرض  پايتخت شدگان  روز، آمار آشته در آن11

و    استر را خواست  او ملكه سپس12.  رسيد پادشاه
   ده  را آهنفر 500   تنها در پايتخت يهوديان«:  گفت

 در  اند، پس  نيز جزو آنها بودند، آشته پسر هامان
  آيا درخواست! اند  آرده  چه مملكتی ساير شهرها
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.  دهم ی تو م بهی  بخواه  هر چهی؟نيز داری ديگر
 ».  تو چيست بگو درخواست

   يهوديان  به بدانيد پادشاها، اگر صالح«:  استر گفت13
اند،   امروز آرده را آهی  دهيد آار  اجازه پايتخت
 را نيز   پسر هامان  دهند، و اجساد ده  ادامه فردا هم

 ». دار بياويزند به
 آرد و   موافقت  استر هم  درخواست  با اين پادشاه14

   هامان اجساد پسران.  شد  اعالم  او در شوش فرمان
   روز بعد، باز يهوديان پس15.  شد  دار آويخته نيز به
ی  ديگر را آشتند، ولنفر 300 شدند و   جمع پايتخت

 .نكردندی دراز دستی  آس  مال به
 شدند و از   در ساير استانها نيز جمع  يهوديانء بقيه16

 خود   از دشمناننفر 75ر000آنها .  آردند خود دفاع
  اموالشانی يافتند، ولی را آشتند و از شر آنها رهاي

   ماه  آار در روز سيزدهم اين17.  نكردند را غارت
  چهاردهمی  و آنها روز بعد، يعن  گرفت ادار انجام
.  گرفتند  جشن فراوانی خود را با شادی ادار پيروز

   ادار را جشن ، روز پانزدهم  شوش اما يهوديان18
،   و چهاردهم سيزدهمی گرفتند، زيرا در روزها

 .ندآشت ی خود را م دشمنان
 ادار   روز چهاردهم  مناسبت  اين يهودياِن روستاها به19

 .دهند  می  هديه  هم گيرند و به  می را با شادی جشن
 

  عيد پوريم
  يهوديانی  و برا  را نوشت  وقايع  اين تمامی مردخا20

 فرستادک  نزدي  دور و چه  چه  پارس سراسر مملكت
ی زها رو  ساله  تا همه و از آنها خواست22و21

 يهود   نجات  مناسبت  ادار را به  و پانزدهم چهاردهم
نمايند، ی  بگيرند و شاد ، جشن  دشمنانشان از چنگ

آنند، زيرا ک  آم  فقيران  بدهند و به  يكديگر هديه به
   و ماتمشانی، شاد  به  غمشان بود آهی  روز چنين در
 . شد تبديلی  شادآام به
،   پس ا پذيرفتند و از آن يهود پيشنهاد مردخای ر قوم23

   روز به اين24.  گرفتند  روز را جشن  اين  ساله همه
 پسر همداتای   هامان آرد آه  يادآوری می يهوديان

   به آه (  قرعه  يهود برای نابودی آنان اجاجی و دشمن
 را   بود تا روز آشتارشان انداخته) گفتند می» پور « آن

 رسيد او   پادشاه  گوش خبر به  اما وقتی اين25 آند؛  تعيين
   بيايد، پس  بال بر سر هامان فرمانی صادر آرد تا همان

   ايام اين(26.  شدند  دار آشيده  به  و پسرانش هامان
 معنی  به» پور «  از آلمه شود آه  می ناميده»  پوريم«

 مردخای و ء  نامه  به با توجه.)   است  شده ، گرفته قرعه
   را بصورت  اين يهوديان27 بود،   افتاده  اتفاق  آه آنچه
 آسانی   و تمام  خود و فرزندانشان  در آوردند آه رسم
   طبق  دو روز را هر ساله گروند اين  يهود می  دين  به آه

  ، قرار بر اين بنابراين28.  بگيرند دستور مردخای جشن
»  پوريم «  سراسر استانها و شهرها ايام  يهوديان شد آه

   را جشن  ياد آورند و آن  به  هميشه اندرنسل نسلرا 
 .بگيرند

   داشت آهی  اقتدار  استر با تمام ، ملكه در ضمن29
  مراسمی دايمی  برگزارء را دربارهی  مردخاء نامه
ی ها ، نامه  بر اين عالوه31و30.  تأييد آرد پوريم
  استان 127   يهوديان  تمام بهی آميز ديگر تشويق
ی  مردخا  فرمان  موجب  شد تا به  نوشته رس پا مملكت
   ايام شان آيندهی  و نسلها  استر، يهوديان و ملكهی يهود

 و   روزه يهوديان. دارند  نگه  ساله را همه»  پوريم«
   اين به32. آوردند ی جا م  را نيز به  ايام اينی سوگوار
  استر تأييد شد  فرمان به»  پوريم «  ايام ، مراسم ترتيب

 . گرديد  يهود ثبت و در تاريخ
 

  ی مردخا عظمت
 ی قلمرو پادشاه  مردم تمامی خشايارشا برا

   دور دست  تا سواحل  وسعتش خود آه
   و عظمت قدرت2.  مقرر آرد رسيد، جزيه یم

   قدرت  به  آامل خشايارشا و نيز شرحی آارها
 او بخشيد، در   به  پادشاه آهی و مقامی  مردخا رسيدن
   شده نوشته»   ماد و پارس پادشاهان  تاريخ « آتاب
ی يهودی  از خشايارشا، مردخا پس3.  است

   رفاه تأمينی او برا.  بود  مملكت  شخص قدرتمندترين
  آمد، انجام ی بر م  از دستش چه  خود هر  قوم و امنيت

داشتند و  ی م  نيز او را دوست داد و يهوديان یم
 . بودند قايل  برايشی  زياد احترام
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