
 

    إِستِر

1111    

    لَملكا بِعصايا َوشتي َملِكثا

 ِمن َملكوثِيه ِدپِرس� آوولِه أَحشيَرش وأَذ دأَحشيَرش، بيُماثا وھِوي� 1

. قلِيِمه وإِسري وإِشوا دأُّما إِلِّه ُكش، وِول ِھند
 َملكا تولِه ُكد يُماثا بآناي 2

. دُشوَشن صرابقَ  دِويوا دَملكوثِيه لُكرسي أَحشيَرش
 دِطلَّث بشاتا 3

 دَعسَكر وِريشانِه ديِّه وأُوِده ِريشانِه ُكّ�ي تا ِمشتوثا أِوذلِه لَملكوثِيه

. ِدقلِيِمه وُحّكام ِريشانِه لِگيبِيه وثِي�ي وماداي، دپاِرس
 دَمخِوه تا  4

 أُّما ِمشتوثا أَذ وگِرش�. دَربوثِيه وشوحا دَملكوثِيه، وإيقارا أَتيروثا

. يُماثا ناوتما
 دِويوا َعّما ُكلِّه تا َملكا أِوذلِه يُماثا، آناي تِم�ي وُكد 5

 بَدرتا يُماثا، ُشوءا ِمشتوثا لُزورا، رابا ِمن دُشوَشن، بقَصرا حضيرا

. دَملكا دقَصرا دبِستانا
 بپَردات مُسقَلتا، واوا وبِستانا 6

ا
 ويَروقِه خواِره 

 وَعموِده دِسيما، بِشِشلياثا ِرگواناوأَ  دِكتَّن بُخولِه ومُعلقِه وَزرقِه،

 پِرستا واوا وأَرا وِسيما، دِديھوا وشويّاثا دَمرَمر،
ب
 وَمرَمر بَمرَمر، 

. ُكوما وبَمرَمر وبَمرَگنياثا خوارا،
 بقَطِخه ھِولتا پِيشاوا وشتِيثا 7

گ
 

 ِدخ ِويوا َكبيرا دَملكا وَخمرا. لِخنّا داِميوا ِكم M قَطخا وُكد دِديھوا،

. پثِختا دَملكا إيذا ادواو
 َخمرا شاتِه ُشد أَرخا، ُكد دَملكا وبپُگدانِه 8

 ُكل دَمشتاي تا دقَصرا مَدبرانِه ِمن َملكا وطلِبلِه َخجبَنتا، دM بِعجبُونِيه
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. ِدكعاِجبلِه ِمندي ُگورا
 ِمشتوثا أِوذM َملِكثا َوشتي وھَم 9

د
 بقَصرا إِنِشه تا 

 .أَحشيَرش دَملكا دَملكوثا،
 وبِزتا لِمھومان پقِذلِه بَخمرا، دَملكا لِبّا بِسملِه ُكد دُشوءا، وبيُوما 10

 دَخدميوا ديِّه، ِخصيِه ُشوءا وَكرَكس، وِزتّار وأَبَّگتا وبِگتا وَحربُونا

. أَحشيَرش دَملكا إيداثا بِينَث
 بتاغا دَملكا قاِمه َملِكثا َوشتي دماثاي تا 11

ه
 

ه تا دَمخِزه تا دَملكوثا، . بِحزوا َشپِرتا دواوا مَسبَب ُشپراه، وِريشانِه َعمِّ
12 Mبإيذا ِدمُشِديِره دَملكا پُگدانا ِمخ دأَثيا َوشتي َملِكثا عِجبلِي� و 

 .ِحمثا ِمن وملِيلِه َكبيرا، َملكا وجِگيِره دِخصيِه،
 عاِده، رَخشتا واوا دھاَدخ مبِه دُزونا وفَھيميِّه َحكيميِّه تا َملكا وِميِره 13

. ودينِه بَشرِعه ديَُذوئِه بگاِوه َملكا ِشروادما
 إِلِّيه، قَريِوه دواوا وأَن 14

 ُشوءا وِمموكان، وَمرسانا وِمرِّس وتَرِشش وأَدماثا وِشيثَر َكرشنا واوا

 بَملكوثا قَمايِه وأَتويوا دَملكا پاثا دخازاوا وماداي، دپاِرس ِريشانِه
و

 .
 ِمخِديِگه َوشتي لَملِكثا دأُوُذخ ِكمواِجب َمھا: َملكا طاMي وِميِره 15

. ِخصيِه؟ طاMه دِميرا أَحشيَرش َملكا تَنِيثا ِمخ أِوذM دM مَسبَب دَشرع،
 عِصي� بِگيانِيه دَملكا إِلِّه M“: وِريشانِه دَملكا قاِمه ِمموكان وِميِره 16

ه دُكّ�ي وإِلِّه ِريشانِه دُكّ�ي إِلِّه إMِّ  َملِكثا، َوشتي  بُكّ�ي �يدي َعمِّ

. أَحشيَرش دَملكا قلِيِمه
 لُكّ�ي وماِطه دَملِكثا َخبرا پالِط دُكد مَسبَب 17

 َملكا’: ميرا پايِش ُكد بإِيناي، مُرزلِه، ديّاي گوِره دپِيشي بِه إِنِشه،

 ‘. ثِي� وM قاِميه، ُمثِيثا َملِكثا َوشتي دپِيشا تا طلِبلِه أَحشيَرش
 وِمن 18

 وماداي دپاِرس دِريشانِه إِنِشه بِينَث َمحِكيثا سادپَر بِه يُوما آذي

 بِه وإِيگاھا. دَملكا ِريشانِه ُكّ�ي تا وبَمِشمئي� دَملِكثا، بَخبرا ِدشِمي�ي
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. وِجِگر َرزالِه دھُويا
 دَملكوثا، َخبرا ِمنِّيه مپالِط ُشد َملكا عاِجبلِيلِه وإِن 19

 َوشتي أَثيا دM: لُشخ�پا آثِه ودM وماداي، دپاِرس بقانُونِه كثيوا ودپايِش

 ”.ِمنّاه بِشطُو دي� خذا تا ياِوMّ  ُشد وَملكوثاه أَحشيَرش، دَملكا قاِمه
 َربثا، دي� مبِه َملكوثِيه بُكّ�  ِدمپالِطلِه دَملكا بپُگدانا ُميِذآ ودپايِش 20

. ُزورا ِول رابا ِمن لُگراناي ِدميَقري بِه إِنِشه وُكّ�ي
 أَذ وشپِيرا 21

 دَمَشرتا ِمخِديِگه َملكا وإِوذلِه ديِّه، وِريشانِه دَملكا بإِينا َمحِكيثا

. دِمموكان
 قلِيما ُكل تا دَملكوثا، قلِيِمه ُكّ�ي تا كثَوانِه ومُشِديِره 22

 وتا لبِيثِيه، مُشلطا ُگورا ُكل دھاِوه تا بلُشانِيه، َعّما ُكل وتا بِكثوثِيه،

ه دُكّ�ي بلُشانا َخبرا أَذ ميرا دپايِش  .َعمِّ

2222    

    َملِكثا پِش� إِستِر

 وِمندي َوشتي تِخيِره أَحشيَرش، دَملكا ِحمثا پِخ� ُكد ِگدِشه، أَن بَثِر 1

،Mه ِدحِكملِه وقَرار ِدإِوذMِّإ .
: ِدكَخدميلِه أَن دَملكا ُغ�مواثا وِميراي 2

 َشپيِره خاماثا َملكا تا ِجيلي ُشد“
ز

. بِحزوا 
 ُكّ�ي تا َملكا پاقِذ وُشد 3

 دلِيمي تا بِمذيناثا، ديِّه َوكيليِّه
ح

 بِحزوا َشپيِره پثُوMثا خاماثا ُكّ�ي 

 دإِنِشه، ونَطارا دَملكا ِخصيا دھاگي ِگيبا دإِنِشه، لبِيثا دُشوَشن، لقَصرا

. ديّاي دِسقِل سپاقِه ھويلِه پِيشي وُشد
 ھُويا ُشد َملكا دَعجبالِه وَخمثا 4

 .ھاَدخ وإِوذلِه دَملكا بإِينا َخبرا وشپِيِره ”.يدَوشت بُدكثا َملِكثا
يه دُشوَشن بقَصرا ھُذايا ُگورا خاء وإِثوا 5  ديائير بُرونا ُمردَخي ِشمِّ

. دبِنيامين ُشوطا ِمن دقيش، بُرونا دَشمعي بُرونا
 ِمن ميُسرا دپِشوالِه 6

ه أُوِرشلِم  َملكا نووَخذناَصر الَگلوث نُوبِلِّه دِكم أُو دإيھوذا َملكا ديُوكينا إِمِّ
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. دبابِل
يه، براتا إِستِر دي� دِھَدّسا مَدبرانا ِويوا وُمردَخي 7  مَسبَب دَعمِّ

Mِمث�ي وُكد طاوا، وِشك�ه واوا خليثا دَخمثا وُصرتا. ويِّما بابا دلَثوا 

. طالِيه براتا ُمردَخي شقي�لِه ويِّماه باباه
 دَملكا تَنِيثا شِميتا پِش� وُكد 8

 خاماثا َجمعي انِيه،وپُگد
ط

 إِستِر وھَم دھاگي، بإيذا دُشوَشن لقَلعا َكبيِره 

. دإِنِشه نَطُورا دھاگي بإيذا دَملكا لبِيثا نُبَلتا پِش�
 وخلِي� 9

ي
 بإِينِيه، َخمثا 

 وسپاقِه ديّاه دبِسِمه ِمشِحه بقَلوM ياِوMّ  وِكم ِگيبِيه، نَعِمه وخِزي�

 ِمن مُگبيِه َخدَّمياثا إِشوا طاMه وپِرشلِه يِشه،پر وِميُخولياثاه دَسقلوثاه،

. دإِنِشه ببِيثا بِشطُو أَذ لُدكثا وَخدَّمياثاه آيي شانِي� وِكم دَملكا، قَصرا
10 Mو Mبأَص�ه إِستِر ميِذيوا Mِويوا دُمردَخي مَسبَب ديّاه، بَعّما و 

. أَمراوا دM ُمِوصياه
 دَدرتا قاِمه وماويُ  يُوما ُكد كراِخشوا وُمردَخي 11

 .إِّماه بِريلِه وما دإِستِر بِش�ما ِدمباقِروا تا دإِنِشه دبِيثا
 َخمثا دُكل نُوبا دَمطياوا ما ومقَم 12

ك
 أَحشيَرش، دَملكا ِگيبا gِوارا 

 دإِنِشه، نَُموسا ِمخ ومَسقلي� دَمنِظفي� تا يَرِخه، تِريَسر ِدمَكم� كلَزماوا

. دإِنِشه وبِسقَلتا ببِسِمه يَرِخه وإِشتا ادمور بِمشحا يَرِخه إِشتا
 وھاَدخ 13

 طاMه، ھوي� پايِشوا دطَلباوا، ِمندي وُكل دَملكا، ِگيبا َخمثا أُوراوا

. دَملكا لبِيثا دإِنِشه بِيثا ِمن إِّماه وَمبيراوالِه
 وَدأراوا ببُرماِشه وزاوالِه 14

 ونَطارا دَملكا ِخصيا شَگزدشاعَ  دإيذا ُخوثِه ِدتِري، دإِنِشه لبِيثا بِمُخشكا

 َملكا، عاِجبوالِه إِن إMِّ  دَملكا ِگيبا ِخرتا گاھا أُوراوا وM دَخدَّمياثا،

Mبِشّماه وطالِبوا. 
 شاقِّ�  دِكم دُمردَخي َعّما دآويحائِيل براتا دإِستِر نُوبا مِطي� وُكد 15

 ِمندي ِمن وقشوُ  ِمندي، چو طلِب� M دَملكا، ِگيبا gِوارا براتا، طالِيه

 بإِينا نَعِمه كَخزياوا وإِستِر. دإِنِشه نَطارا دَملكا، ِخصيا ھاگي دِمروالِه
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. خاِزي� دِكم ماني دُكل
 لبِيثا أَحشيَرش دَملكا ِگيبا إِستِر نُبَلتا وپِش� 16

 ِطبِّت يَرخا ديلِه دإِسرا بيَرخا دَملكوثِيه،
ل

. لَملكوثِيه دإِشوا بشاتا 
 وَرحِمه نَعِمه وخِزي� إِنِشه، مُكّ�ي َكبيرا بِش gِستِر اَملك وبإِيلِه 17

 وإويذالِه بِريشاه، دَملكوثا تاغا ودِريلِه پثُوMثا مُكّ�ي َكبيرا بِش بإِينِيه

. دَوشتي بُدكثا َملِكثا
 وأُوِده ِريشانِه ُكّ�ي تا َربثا ِمشتوثا َملكا وإِوذلِه 18

 نياخا لكامَ  وھِولِّه. دإِستِر ِمشتوثا ديِّه،
م

 خ�ياثا ومپُلِيلِه مذيناثا، ُكّ�ي تا 

 .دَملكا پثيخا بلِبّا
 بَطرا ِويوا تيوا ُمردَخي دتِتِّي، گاھا پثُوMثا جميِعه پِش�ي وُكد 19

ن
 

. دَملكا
 دِكم ِدخ ديّاه وَعّما نَشواثاه إي�ي َمن ميَذأتا واوا M وإِستِر 20

 ِگيبِيه دواوا ِدخ دُمردَخي بتَنِيثا اواأَري دإِستِر مَسبَب. ُمردَخي ُموِصي�

 .دابِيِره ِكم ُكد

    دَملكا إِلِّه ُمآَمِره بِكشافا ُمردَخي

 بطَرا تيوا ُمردَخي ِويوا ُكد يُماثا، بآناي 21
س

 ِحمثا ِمن ملِي�ي دَملكا، 

 وبإِي�ي دَطرا نَطاِره واوا تِري وأَن دَملكا، ِخصيِه تِري وتيَرش، بِغتان

. أَحشيَرش دَملكا إِلِّه داثايإي دپَشطي تا
 َخبرا، بأَذ ُمردَخي وإيِذيلِه 22

. دُمردَخي بِشّما َملكا تا إِستِر وميِذي� َملِكثا، إِستِر وميِذيلِه
 پِشلِه وُكد 23

 ِخصيِه تراواي صليِوه پِش�ي مَحقّا، ديلِه وخِزي�ي فحيصا، َخبرا أَذ

 .دَملكا قاِمه اديُماث بِسپرا كثيوا وپِشلِه دقِيسا، إِلِّه
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3333    

    دُھذايِه فنايا تا َملكا ِمن پُگدانا

 بُرونا دھامان لَدرغا أَحشيَرش َملكا ُمعلِيلِه ِگدِشه، آني وبَثِر 1

يه دواوا ِريشانِه ُكل ِمن gِيل ديِّه ُكرسي وموتولِه آگاگايا، دھاماداثا . إِمِّ
 دھامان، قاِمه واوَسغذي بَركيوا دَملكا بطَرا دواوا دَملكا أُوِده وُكّ�ي 2

. ساِغذوا وM باِركوا M ُمردَخي إMِّ . َملكا پقِذلِه دھاَدخ مبِه
 وِميراي 3

 پُگدانا بِتوارا إيِوت قاي“: ُمردَخي تا دَملكا، بطَرا دواوا دَملكا أُوِده

 ”دَملكا؟
 إMِّي، شاِميوا M آوو إMِّ  َمحِكيثا، أَذ أَمريوالِه يُوما بَثِر ويُوما 4

 دِكم مبِه لتَنِيثِيه، ُمردَخي ثبِتلِه إِن دخازاي تا ھامان تا يوميِذي�

. ھُذايا دِويوا َميِذئي�ي
 بِبراكا ُمردَخي ِويوا دM ھامان خِزيلِه وُكد 5

. ِحمثا ِمن ملِيلِه قاِميه، وبِسغاذا
 وُمسلِيلِه 6

ع
 إِلِّه إيِذيه دپاِشط تا بإِينِيه 

 إMِّ . ُمردَخي إيلِه َعّما إِيما ِمن طالِيه ُميِذئِه واوا مَسبَب وبَس، دُمردَخي

 .دأَحشيَرش َملكوثا بُكل دي�ي دُمردَخي َعّما ُكلِّه دَمھلِك بإِيلِه ھامان
 دَملكا لُحكما ِدتِريَسر بشاتا دنيَسن، يَرخا ديلِه قَمايا، بيَرخا 7

 وميَرخا ليُوما، يُوما ِمن دھامان قاِمه ”پور“ إِذوا تلِق�ي أَحشيَرش،

. دآذار يَرخا ديلِه ِدتِريَسر، يَرخا ِول يَرخال
 َملكا تا ھامان وِميِره 8

ه، بِينَث وبزيقا مبُِربزا َعّما خاء إيثِن أَحشيَرش،  مذيناثا بُكّ�ي َعمِّ

ه ُكّ�ي ِمن پريَشلِه ديّاي ونَُموسا دَملكوثوخ،  كأُوذي M وآني. َعمِّ

 َگَرك ولِيلِه دَملكا، بنَُموسا
ث

. َملكا دشاِوق�ي 
 ُشد دَملكا بإِينا َشپرا وإِن 9

 َككِره أَلپِه إِسرا بتَقلِن وآنا. بقِط�ي پاقِذ
ص

 بأَذ دقِيمي آناي تا دِسيما، 
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،Mُمثيِه دپِيشي وبِه شو 
ق

نتا  . دَملكا بُخزِّ
 مإيِذيه، إيِسقثِيه َملكا وشِمطلِه 10

. ذايِهدھُ  ِدشمان آگاگايا دھاماداثا بُرونا ھامان تا ياِولِّه وِكم
 َملكا وِميِره 11

 ِدخ بگاِويه وإُووذ َعّما، وھَم طالوخ، ھوي� پِشلِه ِسيما“: ھامان تا

 ”.دعاِجبلِيلوخ
 بگاِويه، دتِلتاَسر بيُوما قَمايا، بيَرخا دَملكا، َكثاِوه قِريِه وپِش�ي 12

 ،دَملكا َوكيليِّه تا ھامان بگاِويه ِدپقِذلِه ِمندي ُكل بگاواي كثيوا وپِشلِه
ه، دُكّ�ي ولِريشانِه قلِيِمه، دُكّ�ي ُحّكام وتا  ِكثوثاه، ِمخ مذيتا ُكل َعمِّ

. دَملكا بُمھُر ومھيرا أَحشيَرش، دَملكا بِشّما كثيوا پِشلِه بلُشانِيه َعّما وُكل
 دَركاِوه بإيذا كثاِوه مُشدِره وپِش�ي 13

ر
 دفاناي تا دَملكا، قلِيِمه ُكّ�ي تا 

 ديلِه يُوما، بخاء وإِنِشه، وِطفلِه وساِوه جَونقِه نمِ  وَمِھلكي وقَطلي

 ونَھبي دآذار، يَرخا ديلِه ِدتِريَسر، ميَرخا تِلتاَسر
ش
. دإِتّاي ما ُكل 

حتا 14 ه، ُكّ�ي تا ونَُموسا پُگدانا ِمخ ھِولتا پِش� ِدكثاوا وأَصَّ  تا َعمِّ

. يُوما آذي تا حاِضر دھاواي
 َركاِوه وپلِط�ي  15

ت
 Mقَلو Mِدمپَلي تا قَلو 

 وھامان َملكا وتوMي. بُشوَشن دَملكا قَصرا ِمن ِدپلِطلِه دَملكا، پُگدانا

 .شِغشتا پِش� دُشوَشن ومذيتا لِشتايا،

4444    

    ديّاه َعّما دِعينا تا مإِستِر بِط�با ُمردَخي

 ُجلِّه ولِوشلِه ُجلِّيه، ِجقلِه أويذا دپِشلِه ِمندي ُكل ُمردَخي إيِذيلِه وُكد 1

 ومُشِريلِه ِدمذيتا، بپَلگا وإِويِره وپلِطلِه. بِريِشيه قُطما ودِريلِه دَحّشا
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. وَمريرا ِعليا بقاM مَعيُوِطه
 دلِيبِه مَسبَب دَملكا، دطَرا قاِمه ِول وثِيلِه 2

. دَحّشا ُجلِّه لويشا وآوو دَملكا، بطَرا دآِور ناشا
 ِدمِطيلِه قلِيما وبُكل 3

 وبِخيا وُصوما دھُذايِه، ِگيبا رابا َعزايا بِريلِه ه،وپُگدانِي دَملكا َخبِره

 .دَحّشا ُجّ�  ولِوش� بِريشاي، قُطما دِري�ي وَكبيرا. وَولَولتا
. َكبيرا َملِكثا وغبِنّا َميِذئي�، وِكم ديّاه وِخصيِه دإِستِر َخدَّمياثا وثِي�ي 4

 وM ِمنِّيه، دَحّشا ُجلِّه ودشاِمط دMِوش�ي، تا ُمردَخي تا ُجلِّه ومُشِديرا

. بإِيلِه
 َملكا داِريلِه دِكم دَملكا، ِخصيِه ِمن خاء لھاثاخ إِستِر وقِري� 5

 بِريا ميلِه ُمردَخي ِمن ودياِذي دزالِه ِمنِّيه وطلِب� دإيداثاه، قاِمه دخاِدموا

. َسبَب وميلِه
 قاِمه دي� ِدمذيتا لساِحه دُمردَخي لِگيبا ھاثاخ وپلِطلِه 6

. دَملكا دَطرا
 وِمقدار. بِريِشيه ِدنپِلِّه ِمندي ُكل طالِيه، ُمردَخي وميِذيلِه 7

. لھُذايِه دفانِه تا دَملكا َخزينِه تا دياِولِّه ھامان ِدمُوِعدلِه دِسيما
 وِكم 8

حتا ياِولِّه  أَصَّ
ا

 تا دھُذايِه، بھَ�ك ِدكپاقِذ بُشوَشن ھوي� دپِشلِه ِدكثاوا 

 بگاِويه ومنَِونيا لَملكا دأُورا وُموِصي� دِميِذئ� تا إِستِر، تا دَمخِزي�

. ديّاه َعّما مبََدل ِمنِّيه وَطلبا
 بتَناياثا إِستِر تا وميِذيلِه ھاثاخ وثِيلِه 9

. دُمردَخي
ه إِستِر ُمحِكي� إِيگاھا 10  تا دآِمر َمِوصيالِه وِكم دھاثاخ، إِمِّ

. ُمردَخي
11  

 يَن ُگورا دإِن ِكذي دَملكا، لِيماِدق وَعّما دَملكا، أُوِده ُكّ�ي“

 قانُونِيه دَملكا، بپُگدانا قِريا پايِش دM َگِويثا، لَدرتا دَملكا، قاِمه دآِور بَختا

 َعّكازا َملكا طالِيه دپاِشط آوا ِمن شُووق قطي�، دپايِش بِه. إيلِه خاء

 ط�ثي آني دَملكا ِگيبِه دأُوَرن تا قريثا لِيَون وآنا. دخايِه بِه دِديھوا

 ”.يُماثا
. دإِستِر بتَناياثا ُمردَخي تا وميِذي�ي 12

 تا مُجوبوM ُمردَخي، وِميِره 13

 إيَوت دَملكا بقَصرا ديَوت مبِه بِگيانَخ، َخشَوت M“ وإِمرو إِستِر

. دَخلَصت وبِه ھُذايِه ُكّ�ي ِمن مُزِكيثا
 بأَذ َسكنَت سكانا إِن وآيَت 14
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 وبِيثا وآيَت ِخرتا، ُدكثا ِمن ھُذايِه تا َخ�صو ُروخانا دآثِه بِه ُزونا،

 مِطيلَخ ِعّدانا، دأَذ خِديِگه تا كباِره كياِذي؟ وَمن. دھَلكوتُن بِه دبابَخ

 ”!دَملكوثا لُكرسي
. ُمردَخي تا َجواب أَذ مُشِديرا وإِستِر 15

16 
 سي“

 وM أَخلوتُن وM لنيتي، وصومو بُشوَشن دي�ي ھُذايِه ُكّ�ي وجُموع

. ھاَدخ بِصيُمخ ديّي وخاماثا آنا وھَم. ويُوما بلِيلِه يُماثا ط�ثا اتُوتُنش

 وإِن پُگدانا، َدرقُل آذي إيلِه وُشد دَملكا لِگيبا دأُوَرن بِه گاھا وإِي

 ”!ھلِكلي ھلِكلي،
 .إِستِر پَقذالِه دِكم ِمندي ُكل وإِوذلِه ُمردَخي وِزلِّه 17

5555    

    دَملكا ِگيبا بِإوارا إِستِر

 ُجلِّه إِستِر لِوش� ِدط�ثا بيُوماو 1
ب

 دبِيثا َگِويثا بَدرتا وقِم� دَملكوثا، 

 دَملكوثِيه، دُكرسي إِلِّه ِويوا تيوا وَملكا دَملكا، بِيثا بَرقُل دي� دَملكا،

. دبِيثا طَرا بَرقُل
 نَعِمه خِزي� بَدرتا، قِمتا َملِكثا gِستِر َملكا خِزيلِه وُكد 2

 إِستِر وقُروM. بإيِذيه دواوا دِديھوا َعّكازا إِستِر تا َملكا هوپِشطلِ  بإِينِيه،

. دَعّكازا بِريشا وإِري�
 وميلِه َملِكثا؟ إِستِر يا مالَخ“: َملكا طاMه وِميِره 3

 ”.طالَخ ھِولتا دپِيشا بِه دَملكوثا پَلگا ھَم ديَّخ؟ َمطلَبِه
 إِن“: إِستِر وِميرا 4

 لِمشتوثا يُوما إِديو وھامان َملكا آثِه ُشد َملكا، عاِجبلِيلِه
گ

 ِدإِوذلي 

 ”.طالِيه
 ِمندي أويذا دپايِش تا بقَلوM، ھامان ُموثُو“: َملكا وِميِره 5

. إِستِر ِدإِوذM لِمشتوثا وھامان َملكا وثِي�ي ”.إِستِر ِدطلِب�
 َملكا وِميِره 6

 طالَخ؟ ھِولتا دپِيشا هوبِ  ديَّخ، َمطلَبِه مي�“: َخمرا بِشتايا آني ُكد إِستِر تا

 ”.طالَخ ھِولتا دپِيشا بِه دَملكوثا پَلگا ِول كيبَت؟ وَمھا
 إِستِر ومُجِوبلِه 7
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. آذي� ديّي وَمطلَبِه دكيبَنِّه، ِمندي“: وِميرا
 نَعِمه خِزيلي إِن 8

د
 بإِينا 

 لكامَ  آثِه ُشد دكيبَنِّه، ِمندي وآِوذ ديّي َمطلَبِه دياِول عاِجبلِيلِه وإِن دَملكا

 ”.َملكا دپاقِذ ِمخِديِگه دأُوَذن بِه وَصپرا طاMي، دأُوَذن لِمشتوثا وھامان

    ُمردَخي دقاِطل تا رايِه بِدرايا ھامان

 ُكد ھامان إMِّ . رويزا ولِبِّيه پصيخا وآوو يُوما بأُو ھامان وپلِطلِه 9

 ِحمثا ِمن انھام ملِيلِه مُحِركلِه، وM قِملِه M دَملكا، بطَرا لُمردَخي خِزيلِه

. دُمردَخي إِلِّه
 دآثاي ومُشِديِره لبِيثِيه، وثِيلِه گيانِيه ھامان وإِريلِه 10

. بَختِيه وِزِرش ُخوِريه لِگيبِيه
 دأَتيروثِيه، دَكبيروثا إِلِّه بَمحُكويِه وپِشلِه 11

 َربّابيِّهد إِلِّه ِريشا آِوذلِه وِكم َملكا َمعلِيلِه ِكم وِدخ ِدبنُونِيه، َكبيرا وِمنيانا
ه
 

. دَملكا وأُوِده
ه عِزم� M َملِكثا إِستِر ھاَدخ ِمن“: ھامان وِميِره 12  إِمِّ

 آنا إMِّ  أُوذاM دِكم لِمشتوثا دَملكا
ه ِگيباه عزيما إيِون آنا َصپرا وھَم ،و  إِمِّ

. دَملكا
 بطَرا تيوا ھُذايا ُمردَخي كخاِزن ُكد ِمندي، لِيلِه ِگيبي آذي وُكل 13

 ”.دَملكا
 أويذا پايِش ُشد“: ُخوِريه وُكّ�ي بَختِيه ِزِرش طالِيه وِميرا 14

 تا َملكا ِمن طلُوب بِمُخشكا وَصپرا درائِه، َخمشي ِعليوثِيه قِيسا

ه أُوور وإِيگاھا إِلِّيه، ُمردَخي دَصلوي  وِكم ”.پصيخا لِمشتوثا دَملكا إِمِّ

 .قِيسا وإِوذلِه َمحِكيثا أَذ ھامان َعجبالِه

6666    

    ُمردَخي مَكُروِمه أَحشيَرش لكامَ 

 دَخبِره دُعھدانا كثاوا دماثالِه وپقِذلِه دَملكا، ِشنثا پِرذM لِيلِه وبأُو 1
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 ديُماثا
. دَملكا قاِمه قِريا وپِشلِه ،ز

 دُمردَخي بگاِويه، كثيوا ديلِه وخِزيلِه 2

 را،دَط  نَطاِره دَملكا، ِخصيِه تِري وتيَرش دبِغتان إِلِّه َخبرا َممِطي�

. أَحشيَرش دَملكا إِلِّه إيذا دپَشطي ِدبإِي�ي
 إيقارا آو ميلِه“: َملكا وِميِره 3

 وِميراي ”ِدإِوذلِه؟ ِمندي أَذ مبََدل ُمردَخي تا أويِذه دپِش�ي وپِرُؤونا

 ”.ِمندي چو طالِيه أِوذMي M“: ِدكَخدميلِه آني دَملكا أُوِده
: َملكا وِميِره  4

 تا دآِمر تا دَملكا، دبِيثا بَِريثا لَدرتا إِثيا ِويوا مانوھا ”بَدرتا؟ إيث َمن“

. طالِيه ُمِحضِريه دِويوا دقِيسا إِلِّه ُمردَخي دصالو تا دَملكا
 وِميراي 5

 ”.آِور ُشد“: َملكا وِميِره ”.بَدرتا قيما ھامان آييلِه“: طالِيه دَملكا أُوِده
 ُگورا تا أويذا دپايِش لَزماك ما“: َملكا طالِيه ِميِره ھامان، أِويِره وُكد 6

 ُگورا أُو إيلِه َمن“: بلِبِّيه ھامان وِميِره ”.ِدمياقِيِره َملكا دعاِجبلِه

 ”ِمنّي؟ َكبيرا بِش ِدمياقِيِره َملكا دعاِجبلِيلِه
 أُو“: َملكا تا ھامان وِميِره 7

. ِدمياقِيِره َملكا دعاِجبلِيلِه ُگورا
 َملكا، ِوشِدك� دَملكوثا لِوشتا ماثالِه ُشد 8

. بِريِشيه دَملكا تاغا وداراي إMِّه، َملكا ِدكراكو وُسستا
 ھوي� ودپايِش  9

 أُو وَملِبشي َمعقوليِّه، دَملكا ِريشانِه ِمن ُگورا دخاء بإيذا وسوس لِوشتا

 ِدمذيتا، بأَلُوMنِه لسوس وَمِركويلِه ِدمياقِيِره، َملكا ِدعِجبلِيلِه ُگورا

 َملكا دعاِجبلِيلِه ُگورا أُو تا أويذا دپايِش ِكمواِجب خھادَ : قاِميه ومناداي

 ”.ِدمياقِيِره
 وسوس لِوشتا وشقُول قَلوM سي“: ھامان تا َملكا وِميِره 10

 M دَملكا، بطَرا تيوا ديلِه ھُذايا ُمردَخي تا ھاَدخ وإُووذ دِميروخ، ِدخ
 ”.دِميروخ ِمندي مُكل تَنِيثا چو َمنِشت

 وسوس لِوشتا ھامان وشقِلِّه 11

 ِدمذيتا بأَلُوMنِه َمخِظيِره وِكم لسوس َمركولِه وِكم ُمردَخي، وُملبِشلِه

 َملكا دعاِجبلِيلِه ُگورا أُو تا أويذا كپايِش ھاَدخ“: قاِميه ومنُِديلِه

 ”.ِدمياقِيِره
 ومُكسيا غبينا لبِيثِيه قَلوM ِزلِّه وھامان. دَملكا لَطرا ُمردَخي ودإِيِره 12
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. ِريِشيه
 ِمندي ُكل ُخوِريه ُكّ�ي وتا بَختِيه ِزِرش تا ھامان وُمحِكيلِه 13

 َزِره ِمن إِن ِزِرش، وبَختِيه ديِّه َمشيرانِه طالِيه وِميراي. بگاِويه ِدبِريلِه

 إMِّ  إِلِّيه، ھاِويبوخ لَپِّش قاِميه، بِنپاM ِدمُشِريلوخ ُمردَخي، إيلِه دھُذايِه

Mقاِميه دنَپلِت بِه نپا. 
يه، بَمحُكويِه واوا وُكد 14  دَملكا، ِخصيِه مِطي�ي إِمِّ

 .إِستِر أِوذتا دواوا لِمشتوثا بقَلوM ھامان وُمثِي�ي

7777    

    دھامان نپَلتا

ه لِمشتوثا وھامان َملكا وثِيلِه 1 . إِستِر دَملِكثا إِمِّ
 إِستِر تا َملكا وِميِره 2

 تا َملِكثا إِستِر يا كطَلبَت ما“: َخمرا بِشتايا واوا ُكد دِمشتوثا ِدتِري بيُوما

 دپايِش بِه دَملكوثا پَلگا ِول طلُوب كيبَت؟ وما طالَخ؟ ھِوي� دپايِش

 ”.طالَخ ھوي�
 نَعِمه خِزيلي إِن“: وِميرا َملِكثا إِستِر ومُجِوب� 3

ح
 بإِينوخ 

 اوَعمّ  ببُقُروني، گياني طالي ھِولتا پِيشا ُشد َملكا، عاِجبلِيلِه وإِن َملكا، يا
. ديّي بَمطلَبِه ديّي

 ولقِط� لھَ�ك ديّي وَعّما آنا مُزبنِه دپِشلَن مَسبَب 4

 مَسبَب دَسكنَنوا، بِه وَخدَّمياثا أُوِده ِمخ مُزبنِه پِيُشخوا وإِن ولَسَكرتا،

 ديَّن دِدشمان
ط
 آثِه دِزل َزَرر دپاِري لِيبِه 

ي
 ”.لَملكا 

 َملكا ومُجِوبلِه 5

 تا بلِبِّيه ِدمجاِسر أُو وإِيَكلِه إيلِه؟ َمن“: َملِكثا ستِرإِ  تا وِميِره أَحشيَرش

 ”ھاَدخ؟ دآِوذ
 بيشا أَذ إيلِه وِدشمان َمئيقانا ُگورا أَذ“: إِستِر وِميرا  6

. وَملِكثا دَملكا قاِمه بھامان رأَلتا ونپِّ�  ”.دھامان
 بِحمثِيه َملكا وقِملِه 7

 إِستِر ِمن منُونُويِه پِشلِه وھامان دقَصرا، لبِستانا وپلِطلِه دَخمرا، ِمشتايا
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 ِدكِمّ�  ِدخِزيلِه مَسبَب گيانِيه، ِدمخالِص تا َملِكثا،
ك
 .دَملكا ِگيبا إِلِّيه بِشتا 

 دقَصرا بِستانا ِمن َملكا دإِيِره وُكد 8
 وھامان دَخمرا، ِدشتِيثا لبِيثا ،ل

 ِدمتَعِده بِه وھَم: َملكا وِميِره إMِّه، توتا إِستِر دواوا ِدشويثا إِلِّه ِويوا نپي�

 مُكِسي�ي دَملكا، مِكّما تَنِيثا أَذ پلِط� وُكد ببِيثا؟ إِّمي وآيي دَملِكثا، إِلِّه

. دھامان پاثا
 آذيلِه“ دَملكا، قاِمه دواوا ِخصيِه ِمن خاء َحربُونا وِميِره 9

م
 

 بَحقّا بطاووثا هدُمحِكيلِ  أُو ُمردَخي، إِلِّيه ِدمعالِق تا ھامان آِوذلِه دِكم قِيسا

: َملكا وِميِره ”.درائِه َخمشي ِعليوثِيه دھامان، ببِيثا نصيوا إيلِه دَملكا،

 ”.إِلِّيه مَعلقولِه“
 َعلُوقِه تا ُمِحضرا دِويوا دقِيسا إِلِّه ھامان ومُعلِق�ي 10

 .دَملكا ِحمثا وپِخ� دُمردَخي،

8888    

    ُھذايِه مَخلُوِصه إِستِر

 ِدشمان دھامان، بِيثا َملِكثا إِستِر تا أَحشيَرش كاَمل ھِولِّه يُوما بأُو 1

 دِويوا طالِيه ميِذي� دإِستِر مَسبَب دَملكا، قاِمه ُمردَخي وثِيلِه. دھُذايِه

 نَشواثاه
ن

 .
 تا ياِوMّ  وِكم ھامان ِمن ِدشقي�والِه إيِسقثِيه َملكا وشِمطلِه 2

 .ھاماند لبِيثا ُمردَخي تا إِستِر َمقيمالِه وِكم ُمردَخي،
 وپِخي�، tَق�ثِيه، ونپِّ�  ِخرتا، گاھا دَملكا قاِمه إِستِر وُمحِكي� 3

 إِلِّه ِدمتُخِملِّه وتَخَملتا آگاگايا، دھامان بِشتا دُموِرم بگاِويه ومنُنِي�

. دھُذايِه
 قاِمه وحِمّ�  إِستِر وقِم� دِديھوا، َعّكازا إِستِر تا َملكا وپِشطلِه 4
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. دَملكا
 نَعِمه خِزيلي وإِن َملكا، عاِجبلِيلِه إِن“: وِميرا 5

س
 وإِن بإِينِيه، 

 وُدباِره كثَوانِه دبَطلي كاثو، ُشد ِگيبِيه، وقبِلتا إي� َحق ديِّه َمطلَبِه

 دي�ي دھُذايِه محايا تا كاثوMي دِكم آگاگايا، دھاماداثا بُرونا دھامان

. دَملكا قلِيِمه بُكّ�ي
 وِدخ ديّي؟ لَعّما دأَثيا بِشتا ندَخزيَ  إيبي ِدخ مَسبَب 6

 َسَكرتا دَخزيَن إيبي
ع

 ”.ديّي؟ دَعّما 
 إِستِر تا أَحشيَرش َملكا وِميِره 7

 إMِّ  إِستِر، تا دھامان بِيثا ياِونِّه ِكم دآنا خزي“: ھُذايا وُمردَخي َملِكثا،

. دھُذايِه إِلِّه إيِذيه ِدپِشطلِه مبِه دقِيسا إِلِّه َعلقيلِه ِكم آوو
 تا أَختو وكثّوو  8

 دَملكا، بُمھُر وَمھرولِه دَملكا، بِشّما بإِينُوُخن طاوا ديلِه ِمندي ھُذايِه،

 كپايِش M دَملكا بُمھرا ومھيرا دَملكا بِشّما كثيوا دپايِش كثاوا مَسبَب

 ”.ُمِديرا
 يَرخا ديلِه ِدط�ثا، بيَرخا ُزونا بأُو دَملكا َكثوانِه قِريِه وپِش�ي 9

 دسيوان
 ِمندي ُكل ِمخ كثيوا وپِشلِه. بگاِويه وإِسري ِدط�ثا بيُوما ،ث

 ِمن دي�ي ِدقلِيِمه وِريشانِه وواليِّه ولَسطراپِه، لھُذايِه، ُمردَخي ِدپقِذلِه

 وتا ِكثوثِيه، ِمخ قلِيما ُكل تا قلِيِمه، وإِسري وُشوءا إِّما ُكش، وِول ِھند

. ولُشاناي ثِيهِكثو ِمخ ھُذايِه وتا بلُشانِيه، َعّما ُكل
 بِشّما كثَوانِه وكثولِه 10

ه ومُشدريلِه دَملكا، بإيِسقثا َمِھيراي وِكم أَحشيَرش دَملكا ه إِمِّ  دإيزَگدِّ

. دَملكا وقَلولِه ُزوِره دُسَسواثا إِلِّه َركاِوه
 تا َملكا ھِولِّه كثَوانِه وبأَن 11

 وقَطلي َمِھلكيو ِدگياناي، قاِمه ومقَتلي دَجمعي تا مذيتا بُكل ھُذايِه

 ومَسكري
ص

 ُزوِره يالِه ِول ديّاي، َدرقُل دقِيما ومذيتا دَعّما ِخي� ُكل 

 ديّاي وُملكانا مال وَسلبي ديِّه، وإِنِشه
 دَملكا قلِيِمه بُكّ�ي يُوما بخاء 12
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. دآذار يَرخا ديلِه ِدتِريَسر، ميَرخا بتِلتاَسر أَحشيَرش،
حتا 13  ِدكثاوا وأَصَّ

ه، ُكّ�ي تا گليثا وپِش� قلِيِمه، بُكّ�ي بپُگدانِه ھِولتا پِش�  دھاواي تا َعمِّ

 طُول دَشقلي تا يُوما، آذي تا ُمِحضِره ھُذايِه
ق
. ديّاي مِدشمانِه 

 ِمخِديِگه بقَلوM? وَكِوذنِه دُسَسواثا إِلِّه َركاِوه ِدكثَوانِه مپَ�نِه وپلِط�ي 14

 ِگليا وپِشلِه دَملكا، دپُگدانا
ر
 .دُشوَشن بقَصرا پُگدانا أَذ 

 َزرقا دَملكوثا قَبايا لويشا وآوو دَملكا، مِگيبا ُمردَخي وپلِطلِه 15

 وُجلِّه دِديھوا، رابا وِكلي� وخوارا،
ش

 ومذيتا. وأَِرگوانا َركِّختا دِكتَّن 

. ورِوزM پِصخ� دُشوَشن
 وروازا وپِصخوثا ھُذايِه تا بِيھرا وھِويلِه 16

. وإيقارا
 دَملكا َخبرا إMِّه ِدمِطيلِه ُدكثا وبُكل مذيتا وبُكل قلِيما وبُكل 17

. بَّسيما ويُوما وشتِيثا ھُذايِه، تا وروازا َربثا پِصخوثا بِري� وپُگدانِيه

 .إMِّي دھُذايِه زُدوثا ِدنپِّ�  مَسبَب ھُذايِه، پِش�ي دأَرا َعّما ِمن وَكبيرا

9999    

    ديّاي ِدشمانِه بِقطا> ُھذايِه

 مِطي� ُكد بگاِويه، دتِلتاَسر بيُوما دآذار، يَرخا ديلِه ِدتِريَسر خاوبيَر 1

 اراپسبِ  هيِ اذھُ د هنِ امشدِ  دواوا بيُوما ديِّه، وپُگدانا دَملكا بتَنِيثا ِدإواذا ِعّدانا
 هلِّ إِ  ي�طلِ شُ م ينآ هيِ اذھُ د هبِ م ،اتلمَ ختَ  ذأَ  �بلِ قو ،يMّ إِ  يطلشَ مدِ  ات
. يايانسَ د

 شرَ يشحأَ  اكلمَ د همِ يلِ ق يّ� كُ ب ،يايّ د اثانيذمبِ  هيِ اذھُ  ي�عمِ جو 2

 ياثودُ ز ّ� پِ ندِ  هبِ م ،ياثاپب اشان هلِ مقِ  Mو ،ياتورُ خدِ  هيِ آبَ ل اذيإ يطشپَ د ات
. همِّ عَ  يّ� كُ د هلِّ إِ 

 ،ت ماكّ حُ و اكلمَ د هيِّ ليكوَ و ،همِ يلِ قدِ  هنِ اشيرِ  يّ� كُ و 3
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. يMّ إِ  يخَ درمُ د اثودُ ز ّ� پِ ندِ  ببَ سَ م ،هيِ اذھُ  انايعبِ  ي�شپِ  اكلمَ د هخِ �پَ و
 ،همِ يلِ ق يّ� كُ ب هيرِ بخَ  هلِ سرِ پو ،اكلمَ د اثيبِ ب ابار اويوِ  يخَ درمُ د ببَ سَ م 4

. اثورابّ گَ ب ادايزبِ  اويوِ  رھَ  يخَ درمُ  اروگُ د هبِ م
 يّ� كُ  هيِ اذھُ  ي�يخِ مو 5

 خدِ  يايانسَ ب يMذوِ إو ،ي�كلِ ھمُ و يّ� طِ قو ،اپيسِ ب يايّ د هنِ امشدِ 
. ي�يإِ بدِ 

. هرِ وگ همِّ إِ  اشمخَ  ي�كلِ ھمُ و نشَ وشُ د ارصقَ ب هيِ اذھُ  يّ� طِ قو 6

. اثاپسtَ و نوپُ لدَ لو اثادنشَ رفَ لو 7
. اثاديرvو ايلدَ vو اثاروپُ لو 8

 اتشمَ رپَ لو 9

. اثازوَ لو يدَ يرvو يسَ يرvو
 اثاداماھد انورُ ب ناماھد هنِ ونُ ب ارسإِ  10

 .ابھنِ ل ياذيإ ي�طشِ پ Mّ M إِ  ،ي�يلطقَ  مكِ  ،هيِ اذھُ د نامشدِ 
ُ بو 11 . اكلمَ  ات نشَ وشُ د ارصقَ ب هلِ يطقدِ  اناينمِ  �يوھ هلِ شپِ  ،امويُ  وأ

 ي�كلِ ھمُ و هيِ اذھُ  يّ� طِ ق“: نشَ وشُ د ارصقَ ب اثكلِ مَ  رتِ سإِ  ات اكلمَ  هرِ يمِ و 12

 اثانيذمبِ  هذِ يوأ ياواھد هبِ  امو ،ارسإِ  ناماھد هنِ ونُ بو ،هرِ وگ همِّ إِ  اشمخَ 
 �يمو ؟خلَ اط �يوھ شيِ اپد هبِ  هتِّ بَ يكد يدنمِ  هلِ يم رقِ ابم اھدَ و ؟اكلمَ د هنِّ خِ 
 ”.اتلوِ ھ اشيپِ د هبِ و خيَّ د هبِ لَ طمَ 

 دشُ  ،اكلمَ  هلِ بجِ اع نإِ “: رتِ سإِ  اريمِ و 13

 يذآب يMذوِ إدِ  خدِ  ارپصَ  يذوأُ د ات ،نشَ وشُ ب ي�يد هيِ اذھُ  ات �يوھ شيِ اپ
 ”.اسيقِ د هلِّ إِ  ارسإِ  ناماھد هنِ ونُ ب يقلعَ مو ،امويُ 

 شيِ اپ دشُ  اكلمَ  هرِ يمِ و 14
 هقِ لعُ م ي�شپِ  ناماھد هنِ ونُ ب ارسإِ و. نشَ وشُ ب انادگپُ  هلِ طلِ پو ،خدَ اھ اذيوأ
. اسيقِ د هلِّ إِ 

 رسَ ابرأَ د امويُ ب اترخِ  اھاگ نشَ وشُ ب اواود هيِ اذھُ  ي�عمِ جو 15

 هيذِ يإ ي�طشِ پ Mو ،نشَ وشُ ب هرِ وگ همِّ إِ  اث�ط يّ� طِ قو ،راذآد اخريَ م
. ابھنِ ل

 همِ اق ي�مقِ و ي�عمِ ج اكلمَ د همِ يلِ قبِ  اواود هيِ اذھُ د اتّ مِ امتَ و  16

 نمِ  هپِ لأَ  يئوشُ و اشمخَ  يّ� طِ قو. يايّ د هنِ امشدِ  نمِ  ي�خنِ و ،يانايگدِ 
. ابھنِ ل هيذِ يإ ي�طشِ پ Mّ M إِ و ،يايّ د هيِ انسَ 

 امويُ ب يدنمِ  ذأَ  يMذوِ إو 17
 امويُ  هلِ يذوأُ  مكِ و ،هيوِ اگب رسَ ابرأَ د امويُ ب ي�خنِ و ،راذآد اخريَ م رسَ اتلتِ د
. اثوخصپِ و اثوتشمِ د

 رسَ اتلتِ د امويُ ب ي�عمِ ج نشَ وشُ ب اواود هيِ اذھُ و 18

 امويُ  هلِ يذوأُ  مكِ و ،رسَ اشمخَ د امويُ ب ي�خنِ و ،رسَ ابرأَ د امويُ بو هيوِ اگب
. اثوخصپِ و اثيتِ شدِ 

 اويرمعَ د ،اثاوثمَ ب هزِ برِ بُ م اواود هيِ اذھُ  ،ببَ سَ  يذآم 19
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ُ ك ،هرِ وش Mد اثانيذمبِ   اثوخصپِ  راذآد اخريَ م رسَ ابرأَ د امويُ ب يذوأ
 .انّ خِ  ات ءاخ اثاي�خ هرِ ودُ شَ دو اثومسبِ و اتوطُ د اذاوإدِ  امويُ و ،اثوتشمِ و

    ميروپد اثيرِ شَ 
 يّ� كُ  ات ياريدِ اش مكِ و هنِ اوثَ كبِ  ي�يرِ بدِ  هشِ دگِ  نأَ  يخَ درمُ  هلِ وثكو 20

. هقِ وحرَ و هوِ يرقَ  ،شرَ يشحأَ  اكلمَ د همِ يلِ ق يّ� كُ ب اواود هيِ اذھُ 
 هلِ بلِ طو 21

 امويُ بو ،راذآد اخريَ م رسَ ابرأَ د امويُ ب اذيإِ  يذوأُ د ات يخَ درمُ  يانّ مِ 
. اتاشب اتاش دكُ  هينِّ مِ  رسَ اشمخَ د

22 
 نمِ  هيِ اذھُ  ياواگب ي�خنِ د اثاميُ  يرِ تبِ 

 نمِ و اثوخصپِ د اخريَ ل اشّ حَ د اخريَ  نمِ  يMاط هلِ پلِ خشَ مدِ . يايّ د هنِ امشدِ 
 اثوتشمِ د اثاميُ  ي�يذوأُ د ات. اواطو اميسّ بَ  امويُ ل هدِ ودُّ عَ و اياخپ
 همِّ إِ  اتوطُ  اذاوإو ،انّ خِ  ات ءاخ نمِ  اثاي�خدِ  هرِ ودُ شَ و ،اثوخصپِ و
. هنِ يكِ سمِ د

 يدنمِ  وtُ و ،هيذِ اوإبِ  ي�يرِ شُ مدِ  يدنمِ  وأُ  هيِ اذھُ  يّ� بِ قو 23

. يMاط يخَ درمُ  هلِ وثكدِ 
 نامشدِ  اياگاگآ اثاداماھد انورُ ب ناماھد ببَ سَ م 24

 ات ،هوِ ذإِ  ينعيَ  ،روپ هلِ قلِ تو هيِ اذھُ  كلِ ھمَ د هلِّ مِ ختُ م ،هيِ اذھُ  يّ� كُ د
. ي�يحِ امو يّ� طِ قمَ د

 اكلمَ  هلِ ذقِ پ ،اكلمَ د همِ اق هرِ مَ آمُ  ذأَ  �يطِ م دكُ  Mّ إِ  25

 ووآ اقلعُ م شيِ اپدو ،هيشِ يرِ ل هيِ اذھُ د هلِّ إِ  اتشبِ ب هلِّ مِ ختَ مدِ  وأُ د اتلمَ ختَ  ارأدَ  ات
. اسيقِ د هلِّ إِ  هينِ ونُ بو

 �يد ،”ميروپ“ اثاميُ  نأَ  هيِ اذھُ  ي�يرِ ق يذآ ببَ سَ م 26

 يدنمِ و اترگَّ إِ  يذآد اثايانتَ  يّ� كُ  لدَ بَ م خدَ اھو. ا روپد امّ شِ م اتلقِ ش
. ياشيرِ ب هلِّ پِ ندِ  امو يدنمِ  ذأَ م ي�يزِ خدِ 

 يانايگلِ  لوقُ  هيِ اذھُ  يّ� قِ ش 27

 يرِ ت نأَ ب هدِ وعُ مَ  نمِ  يلطبَ م Mد ،ي�يباتد ينام لكُ د هلِّ إِ و يايّ د ارزَ لو
. اتاشب اتاش دكُ  يانوزُ بو هوِ يثك ي�يد اثاميُ 

 يشيپِ د هبِ  اثاميُ  يرِ ت نأَ و 28

 نأَ و ،اثانيذمو همِ يلِ ق يّ� كُ بو ،اثاوفيِ اطو هرِ اد يّ� كُ ب هدِ يعمُ و ،هرِ يخت
 شيِ اپ Mد يانورُ ختِ و ،هيِ اذھُ  ثنَ يبِ م هلِ طبُ م يشيپِ  Mد ميروپد اثاميُ  يرِ ت
. يايّ د ارزَ  نمِ  ايشنِ مُ 

 
 

                                                 

 
ا
  هوِ ذإِ  26262626: 9999
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 ،اناطلشُ  لكُ ب اياذھُ  يخَ درمُ و ليئِ احيوآد اتارب اثكلِ مَ  رتِ سإِ  Mوثكو 29

. ميروپد يتِّ تِ د اترگَّ إِ  ذأَ د هتِ وبُ ثمَ ل
 ،هيِ اذھُ  يّ� كُ  ات هنِ اوثَ ك ياريدِ شُ مو  30

ُ ب . ام�شو انيشِ د اثايانتَ بو ،شرَ يشحأَ د اثوكلمَ د همِ يلِ ق يرسإِ و اوشإِ و امّ أ
 رتِ سإِ و اياذھُ  يخَ درمُ  هلِ ذقِ پدِ  خدِ  يانادّ عِ ب ميروپد اثاميُ  نأَ  يتبثِ مَ د ات 31

 ياخابو يميصِ د ات ،يايّ د ارزَ د هلِّ إِ و يMّ إِ  ي�يتبثِ مَ د اتو ،اثكلِ مَ 
. يدّ عَ مو

 اويثك هلِ شپِ و ،ميروپد هلِ وش ينv ،رتِ سإِ د انادگپُ  هلِ تبِ ثمُ و 32

 .اواثكبِ 

10101010    

    يخَ درمُ د اثوبرَ 
. امايد اثارزگَ د هلِّ إِ و ،ارأَ د هلِّ إِ  اثزگَ  شرَ يشحأَ  اكلمَ  هلِ يرِ دو 1

 هلِّ كُ و 2

 هلِ يلِ عمَ  مكِ د ،يخَ درمُ د اثوبار اثيلِ ع �قَ امو ،هيثِ ورابّ گَ و هيلِ يخِ د انوخُ لپِ 
 ؟سرِ اپدو يادامد هكِ لمَ د اثاميُ د هرِ بخَ د اواثكبِ  هوِ يثك ي�يلِ  ومُ . هMّ إِ  اكلمَ 
 ثنَ يبِ  ابارو ،شرَ يشحأَ  اكلمَ  رثِ بَ  ايامقَ  وأُ  اويوِ  اياذھُ  يخَ درمُ د ببَ سَ م 3

 اويكِ حمَ و هيِّ د امّ عَ  ات اتوطُ  اويبِ يكو ،هيثِ اوخَ أَ د اشنكِ د ابيگِ  ايئبِ و ،هيِ اذھُ 
 .هيِّ د امّ عَ  هلِّ كُ  ات ام�شبِ 
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