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حدث في ايام احشويروش هو احشويروش الذي ملك من الهند الى كوش علـى              و  -:١آية

 .عشرين كورة وسبع ومئة
، هستاسب من زوجته أتوسا   إبن داريوس   ) ٤٦٥-٤٨٦(يس ملك فارس    سزرك= حشويروش  أ

صر فتعاظمت مملكة مادى وفارس فى أيامه فإمتـدت         مسحق ثورة جامحة فى     ،  إبنه كورش 

من الهند إلى كوش أى إلى النوبة وكردفان جنوب مصر بل حتى إلى شمال إثيوبيا ومصـر                 

والمملكة تم تقسيمها إلى واليات لسهولة حكمهـا        .  والية ١٢٧وإشتملت مملكته على    . نفسها

فنفهم أن المملكة قـد     ،  زباناًمر ١٢٠ والية يحكمها    ١٢٠ذكر أنها    قد   وكان دانيال . إدارتهاو

 بحملة على اليونان سـنة      .إتسعت من أيام كورش حتى أيام الملك أحشويرش قام أحشويرش         

. وتكبد جيشه هزائم فادحـة    ،   وفى السنة التالية دمر اسطوله الكبير فى موقعة سالميس         ٤٨١

 .٤٧٨ سنة وعاد إلى فارس

 وإسـم   ٤٦٥ وقد قتل هو فى سـنة        .ولم يتميز باقى عهده بشىء سوى الفجور وإراقة الدماء        

 . أما بالفارسية فهو أردشير.يسسأحشويرش هو نطق رومانى وباليونانية زرك

 

 انه في تلك االيام حين جلس الملك احشويروش على كرسي ملكه الذي في -:١٠-٢اآليات 

 عبيده جيش فارس   و لثالثة من ملكه عمل وليمة لجميع رؤسائه      في السنة ا  . شوشن القصر 

وقار جـالل عظمتـه      و حين اظهر غنى مجد ملكه    .رؤساؤها و امامه شرفاء البلدان   و ماديو

و عند انقضاء هـذه االيـام عمـل الملـك لجميـع الشـعب         .ثمانين يوما  و اياما كثيرة مئة  

بعة ايام في دار جنـة قصـر      الموجودين في شوشن القصر من الكبير الى الصغير وليمة س         

ارجوان في حلقات مـن      و اسمانجونية معلقة بحبال من بز     و خضراء و بانسجة بيضاء .الملك

رخـام   و در و مرمـر  و فضة على مجزع من بهت     و اسرة من ذهب   و اعمدة من رخام   و فضة

الخمر الملكي بكثـرة حسـب كـرم         و االنية مختلفة االشكال   و و كان السقاء من ذهب    .اسود

 الشرب حسب االمر لم يكن غاصب النه هكذا رسم الملك على كل عظـيم فـي                 و كان .الملك

و وشتي الملكة عملت ايضا وليمة للنساء فـي بيـت           .بيته ان يعملوا حسب رضا كل واحد      

 في اليوم السابع لما طاب قلب الملك بالخمر قـال لمهومـان           .الملك الذي للملك احشويروش   

س الخصيان السبعة الذين كانوا يخدمون بين يدي        كرك و زيثار و ابغثا و بغثا و حربونا و بزثاو

 .الملك احشويروش



 )األول اإلصحاح(سفر أستير 
 

٢ 

 

  :فصنع وليمتين عظيمتين، أراد الملك إظهار غنى مجد ملكه ووقار جالل عظمته

من الكبيـر    خاصة بكل الشعب      أيام ٧ والثانية . يوماً خاصة بالرؤساء   ١٨٠ إمتدت   األولى

وربما . ئمالقراراتهم الهامة فى مثل هذه الو     ويقال أن الفرس إعتادوا أن يتخذوا       . إلى الصغير 

والوليمة األولى للرؤسـاء إقيمـت فـى        . كانت هذه الوالئم إلعداد خطة الحرب ضد اليونان       

 وأقيمت هذه الوليمة على     .شوشن القصر عاصمة عيالم وهى العاصمة الشتوية لملوك فارس        

" مظـال   " ث أقيمت سرادقات    حي،   أما الثانية فأقيمت فى حديقة القصر      .ما يبدو داخل القصر   

صف روعة القصر و و.بأنسجة بيضاء وخضراء وإسمانجونية وهى األلوان الملكية فى فارس      

 حجر أبيض يتألأل وفى الوقت الذى       =بهت  . تدل على أن الكاتب رأى ما يصفه رؤى العين        

 فارسية بـأن     وكانت هناك عادة   .أقامت أيضاً الملكة وليمة للنساء    ،  أقام فيه الملك هذه الوليمة    

ولكن تميزت والئم أحشويرش    ،  يلزم كل إنسان بشرب مقدار معين من الخمر فى هذه الوالئم          

دارجنة قصر  .  أى أنه تركت الحرية لكل إنسان أن يشرب ما يريد          =لم يكن غاصب    هذه بأنه   

 .الحدائق المحيطة بالقصر = الملك

 

 لك بتاج الملـك ليـري الشـعوب         ان ياتوا بوشتي الملكة الى امام الم        -:١١،  ١٢اآليات  

فابت الملكة وشتي ان تاتي حسب امر الملك عن .الرؤساء جمالها النها كانت حسنة المنظر   و

 .اشتعل غضبه فيه ويد الخصيان فاغتاظ الملك جدا
نالحظ هنا ذكر األسماء وهذا يشير إلى أن الكاتب مطلع على ما يحدث فى القصر أو مطالع                 

ففقد إتزانه وفى حماقـة سـكره       "ا أن الملك قد طاب قلبه بالخمر        ونجد هن . لسجالت الحكومة 

رى ماذا تصنع   نول. طلب من خصيانه السبعة أن يأتوا بالملكة ليظهر جمالها للرؤساء وللشعب          

       والية يحكمها لم يستطع ان يحكم شهواته وخضـع          ١٢٧الخمر فهذا الملك الذى خضعت له 

وهذه هـى   . تأتى زوجته بين السكارى ليروا جمالها     طلب أن   فواته وإرادته ألهوائه    هعقله لش 

وهـذا  ،  أن تتحول األفراح إلى غـم     ،  نتيجة أفراح العالم أى اإلستغراق فى السكر والشهوات       

الخـارج  عكس الفرح الروحى الذى يعطيه اهللا فهو قادر أن يسود القلب بينما تحيط باإلنسان               

والذى " ٢٠:١٦،  ٢١يو  " الم من خارج    هو فرح ال يمكن نزعه مهما كانت اآل       ،  أحزان العالم 

، فهى فضلت أن تصون كرامتها فما طلبه الملك فى سكره ال يصـح             = الملكة أبت حدث أن   
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وما فعلته وشـتى درس لبناتنـا حتـى ال          . رضت نفسها للقتل ألنها إهتمت بكرامتها     عوهى  

د وحزن وهذا   لقد تحولت أفراحه لغيظ شدي     = فإغتاظ الملك جداً  . يعرض جمالهن أمام الناس   

خضع أيضاً لشهوته فى اإلنتقام من زوجته وهو ندم بعد ذلك علـى             ،  الملك الخاضع لشهواته  

 أنه ذكر وشتى وذكر أنه فقـد سـعادته          ١:٢تصرفه ولكن بعد فوات األوان لذلك نسمع فى         

د ولنتأمل أنه حقاً كان ال يليق بكرامة وشتى أن تأتى ليراها السكارى ولكن من المؤك              . العائلية

.  ولكن لنرى كيف يخرج اهللا من الجافى حـالوة         .أن كرامتها ما كانت لتهتز بل كرامة الملك       

فمن وسط هذه الحفالت الماجنة وملك ال تحكمه سوى شهواته ورفض الزوجة أوامر زوجها              

وغيظ الزوج وطلبه اإلنتقام إذا بيد اهللا تحول كل هذا لخير شعبه ويحول كل هذا للخير ولتحل           

ل وشتى فيتحول كل هذا ليكون لخير شعب اهللا حتى يخلص اهللا شـعبه مـن شـر                  إستير مح 

 .هامان

 -:تأمل

وشتى زوجة الملك الجميلة الموجودة بالداخل فى بيت النساء ال يصح عرضها أمـام النـاس                

تمثل فضائل اإلنسان وأعمال بره ال يجب أن يكشفها اإلنسان لآلخرين بل هى تخص عريس               

 ."٤:٦ شمالك ما تفعله يمينك مت ال تعرف" النفس يسوع

 

العارفين باالزمنة النه هكذا كان امر الملك نحو جميع          و و قال الملك للحكماء   ٢٢-١٣اآليات  

 مـرس  و ترشـيش  و ادماثا و شيثار و و كان المقربون اليه كرشنا    .القضاء و العارفين بالسنة 

ون اوال فـي    يجلس و مادي الذين يرون وجه الملك     و مموكان سبعة رؤساء فارس    و مرسناو

حسب السنة ماذا يعمل بالملكة وشتي النها لم تعمل كقول الملك احشويروش عن يـد               .الملك

الرؤساء ليس الى الملك وحده اذنبت وشتي الملكة بـل           و فقال مموكان امام الملك   .الخصيان

النه سوف يبلغ  .جميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك احشويروش والى جميع الرؤساء

كة الى جميع النساء حتى يحتقر ازواجهن في اعيـنهن عنـدما يقـال ان الملـك                 خبر المل 

و في هذا اليوم تقول رئيسـات       .احشويروش امر ان يؤتى بوشتي الملكة الى امامه فلم تات         

فاذا .غضب و مثل ذلك احتقار   و مادي اللواتي سمعن خبر الملكة لجميع رؤساء الملك        و فارس

مادي فال يتغير ان ال      و ليكتب في سنن فارس    و ن عنده حسن عند الملك فليخرج امر ملكي م      

فيسـمع امـر    .ليعط الملك ملكها لمن هي احسن منها       و تات وشتي امام الملك احشويروش    
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الملك الذي يخرجه في كل مملكته النها عظيمة فتعطي جميع النساء الوقار الزواجهن مـن               

 .مل الملك حسب قول مموكان    ع و الرؤساء و فحسن الكالم في اعين الملك    .الكبير الى الصغير  
الى كل شعب حسـب لسـانه        و الى كل بالد حسب كتابتها     و ارسل كتبا الى كل بلدان الملك     و

 يتكلم بذلك بلسان شعبه وليكون كل رجل متسلطا في بيته
. رف السنة والقضاءيعغالباً هم السحرة وأصحاب العرافة ومن = الحكماء والعارفين باألزمنة 

 -:مشير الملك يعطى المشورة التى تحتمل معنيينكان مموونجد هنا أن 

 -:أوالً

 قد يكون هناك خالف بين الملكة وبين ممو كان لذلك بالغ ممو كان فى األمر وحسـب مـا                   

إذ تسمع النساء بمـا     ،  فعلته وشتى إساءة ال للملك والرؤساء بل هو إساءة لكل رجال المملكة           

ور أن القوانين هى التـى تسـند الرجـل    كان يتصممووهنا نجد أن    ،  حدث فيحتقرن رجالهن  

بينما أن الحب والبذل وحدهما يعطيان للرجل المهابـة فـى           ،  وتعطيه مهابة فى عينى زوجته    

أن ينزع  ولكن نرى مشورة ممو كان الفاسدة       . " ٢٥:٥،  ٣٣أف  "عينى زوجته فتطيعه وتحبه     

وشـتى كسـر    ألنه رأى أن فى تصـرفات       . الملك من المملكة ويعطى لمن هى أحسن منها       

وهى مشورة فاسدة راجعة إما لكراهية ممو كان هذا للملكة أو      . لقانون الطبيعة وقانون األسرة   

ارق فى خمره وشهواته والتى يتصور فيه الرجال أنـه          غهى طبيعة وقيم هذا العصر الفاسد ال      

 .يسودوا على زوجاتهم بالقوانين

 -:ثانياً

وهو أراد أن يرضى الملك بأن يسمع الملـك         أن ممو كان يعرف طبيعة نفسية الملك وطباعه         

بل هو أعطى لقراره تفسيراً إجتماعياً هو الحفاظ        ،  ما يريده الملك حتى وإن كان مخالفاً للعدل       

، على هيبة الرجل فى أسرته ليعطى للملك تبريراً فى تصرفه ويظهر أن قرار الملك له حكمة               

مشورة الشريرة لصديق شـرير أو  وهذه هى ال، بل جعل غضب الملك يظهر كأنه واجب عام      

 صديق جبان

بل هذا لقب ألصحاب األعمال     " رجل مخصى " ال تعنى المعنى الحرفى      = خصى أو خصيان  

الملوكية فالخصيان السبعة هم الرجال المؤتمنون على األعمال الملوكية ولهم حظوة الخدمـة             

ى بيته ويـتكلم بـذلك      ليكون كل رجل متسلطاً ف     .أى األميرات  = رئيسات فارس امام الملك   



 )األول اإلصحاح(سفر أستير 
 

٥ 

يلتزم البيت أن يتكلم بلغة الرجل ال       ،  أى إذا تزوج رجل إمراة من جنس آخر       =  بلسان شعبه 

 .المرأة
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 ما عملتـه   و   بعد هذه االمور لما خمد غضب الملك احشويروش ذكر وشتي           -:٤-١اآليات  

ملك فتيات عـذارى حسـنات      فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ليطلب لل      .ما حتم به عليها   و

و ليوكل الملك وكالء في كل بالد مملكته ليجمعوا كل الفتيـات العـذارى الحسـنات                .المنظر

 حـارس النسـاء   والمنظر الى شوشن القصر الى بيت النساء الى يد هيجاي خصي الملـك        

الفتاة التي تحسن في عيني الملك فلتملك مكان وشـتي فحسـن             و .ليعطين ادهان عطرهن  و

 . في عيني الملك فعمل هكذاالكالم
أو تعنى بعد رجوع الملك من      ،  قد تعنى بعد إنتهاء أحداث اإلصحاح األول       = بعد هذه األمور  

ولكن بحسب قوانين فارس ما كان يسـتطيع أن         . لمحبته لها  = ذكر وشتى . حربه من اليونان  

ا خُـتم بـه     وم=يعيدها ألن ما يصدر من قرارات مختومة من الملك ال يمكن الرجوع فيها              

وهكذا ما فقده في خمره وسكره لـم يسـتطع أن           . فهو وإن كان يحبها لكنه لم يستطيع      . عليه

هم خافوا أن ينتقم منهم الملك ألنهم أصحاب المشورة بعزل = غلمان الملكفقال . يصلحه ثانية

ثم مدوا حنينه نحو وشتي بتقديم الفتيات الجميالت خوهم يعرفون حب الملك للخالعة فأ، وشتي

لكن إذ  ،  وكانت العادة أن الملك يختار زوجته من بين فتيات الرؤساء         . ب هواه سيختار هو بح  

خشي رجال الملك أن يظن الملك أنهم دفعوه لطرد وشتي لمصلحة شخصية حاولوا إظهـار               

 والحظ فاألحداث كلهـا     .حسن نيتهم بأن يختار الملك الفتاة الجميلة من أي كورة أو أي جنس            

ويقـال  " ملكةمرفع المتضعين أي إستير لتجلس علي كرسي ال       " ق خطة اهللا في   تتضافر لتحقي 

. أيضاً أن غلمان الملك أهتموا بتوفير البديل أي بديل لوشتي حتي ال تعود وشتي فتنتقم مـنهم        

 وكانت واحدة منهن ترفع لتكـون       . البيت الذي يقيم فيه زوجات الملك وسراريه       =بيت النساء 

فكيف يترك  ،  ولنالحظ أن اإلنسان ال يشبع من ماء هذا العالم        . النساءالملكة فيخضع لها باقي     

يدلك الجلد بزيوت   = أدهان عطرهن  .الملك اإلهتمام بشئون مملكة ليهتم بهذا العدد من النساء        

 .معطرة لمدة سنة لعالج الجلد من أية أمراض وليعطي للجلد نظرة وصحة

 

دخاي ابن يائير بن شمعي بن قـيس         كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مر        -:٥آية

 .رجل يميني
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، وهو إتسم باألمانة في تربيته لها وإرشاداته لها       ،  هو البطل الخفي في قصة إستير     = مردخاي

كما إمتـاز  ، منقذا حياة الملك من مؤامرة شريرة، وأمانته في عمله لدي الملك الغريب الجنس     

 .مل اهللاماناً وثقة في عيبالتصرف الروحي العميق المملوء إ

 

  قد سبي من اورشليم مع السبي الذي سبي مع يكنيا ملك يهـوذا الـذي سـباه                   -:٦آية  

 .نبوخذنصر ملك بابل
. م.ق٥٩٦سبي يكنيا كان فـي سـنة        = سبي الذي سبي مع يكنيا    القد سبي في أورشليم مع      

فال يعقل أن يكون مردخاي هو الذي سبي مـع          . م.ق٤٧٨وأحداث هذا اإلصحاح غالباً سنة      

أما التقليد اليهودي فيقول أن شمعي هـو       . بل جده أو أبيه أي قيس أو شمعي       ) يكنيا(ياكين  هوي

وأن مردخاي هو من نسل قـيس أبـو         . وأن قيس هو أبو الملك شاول     . الذي سب داود الملك   

وأن الكتاب أسقط كل األسماء بين مردخاي وقيس ليظهر فقط أن مردخاي مـن  . الملك شاول 

وإذا صح هذا وإذا علمنا أن هامان عدو اليهود هو أجاجي أي من نسل               .نسل قيس أبو شاول   

) الذي أبقاه شاول حياً ضـد إرادة اهللا       (أجاج الملك العماليقي يكون أنه قد أتي من نسل أجاج           

 هكذا كل من يهمـل فـى        .بل وكل الشعب اليهودى   )  مردخاي(من أراد إهالك نسل شاول      

تغل الشـيطان   فال نستهتر بخطية فقد يس    . ة الصغيرة الخطي خطية صغيرة يمكن أن تهلكه هذه     

 .غفلتنا ويسقطنا فيها

 

كانـت الفتـاة     و ال ام  و كان مربيا لهدسة اي استير بنت عمه النه لم يكن لها اب           و -:٧آية

 .امها اتخذها مردخاي لنفسه ابنة وعند موت ابيها وحسنة المنظر وجميلة الصورة
" ١٦ حـز " لكنيسة التى إتخذها المسيح له عـروس        هذه هى سمة ا    = لم يكن لها أب وال أم     

فرمزيـاً  ) ٥:١نـش   ( عريسنا السماوى يرى فينا جماالً سكبه هوعلينا         =كانت الفتاة جميلة    

 .إستير تشير لكنيسة العهد الجديد عروس المسيح

 

 .جنسها الن مردخاي اوصاها ان ال تخبر ولم تخبر استير عن شعبها و -:١٠آية 
ونالحـظ أن   . فهم شعب صـغير ومـذلول ومسـبى        = ن شعبها وجنسها  لم تخبر أستير ع   

مردخاى لم يطلب منها الكذب بل إخفاء حقيقة جنسها وهذا حقها وهى ذكرت أنها مولودة فى                
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األحداث كلها تتضافر لصنع الخالص     . فارس ويتيمة األبوين وربما حسبوها هم أنها فارسية       

 .م فى القصةصغيرة كان لها دور عظيتى هذه الحادثة الحف

 

لما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول الى الملك احشويروش بعد ان يكون            و  -:١٧-١٢اآليات  

لها حسب سنة النساء اثنا عشر شهرا النه هكذا كانت تكمل ايام تعطرهن ستة اشهر بزيت                

كل  و و هكذا كانت كل فتاة تدخل الى الملك       .ادهان تعطر النساء   و ستة اشهر باالطياب   و المر

في  وفي المساء دخلت . قالت عنه اعطي لها للدخول معها من بيت النساء الى بيت الملكما

الصباح رجعت الى بيت النساء الثاني الى يد شعشغاز خصي الملك حارس السراري لم تعد               

و لما بلغت نوبة استير ابنة ابيحائـل        .دعيت باسمها  و تدخل الى الملك اال اذا سر بها الملك       

اتخذها لنفسه ابنة للدخول الى الملك لم تطلب شيئا اال ما قال عنه هيجاي  عم مردخاي الذي    

و اخذت اسـتير    .كانت استير تنال نعمة في عيني كل من راها         و خصي الملك حارس النساء   

الى الملك احشويروش الى بيت ملكه في الشهر العاشر هو شهر طيبيت في السنة السابعة               

احسانا قدامه اكثر من جميع      و وجدت نعمة  و يع النساء فاحب الملك استير اكثر من جم     .لملكه

 .ملكها مكان وشتي والعذارى فوضع تاج الملك على راسها
عزل وشتى فى السنة  نالحظ أن إستير صارت ملكة فى السنة السابعة ألحشويروش بينما كان  

الفتيـات  الثالثة وفى خالل هذه المدة كان الملك فى حربه مع اليونان وربما كانت إستعدادات               

وكانت كـل   . وبعد أن عاد إنشغل فى إختيار واحدة منهن لتصير ملكة         . فى خالل سفر الملك   

الخ ولكن إستير   ....  مالبس أوواحدة تدخل على الملك تختار ما تأخذه معها ربما من عطور            

تنال نعمة فـى     وكانت. رفضت كل الزينة الخارجية فالزينة الخارجية تستر الجمال الحقيقى        

وهذه األيـات لهـا     . هى نعمة اهللا المجانية وهذا هو رصيدها الحقيقى        =  رآها نل م عينى ك 

 -:تفسير رمزى

 الكنيسة فيكون تعطرها بالمر يشير أنها بقبولهـا         هإذا كان الملك يرمز للمسيح وإستير لعروس      

تستحق أن تكون لها قيامـة مـع        ) المرموز لها بستة أشهر   (األالم خالل حياتها على األرض      

والعروس من حقها أن تجمع من الفضائل ما تريد لتدخل بها إلى السماويات والنفس              . يحالمس

التى تمتلىء فعالً بنعمة المسيح هى التى تصلح أن تكون ملكة فإستير لم تأخذ شـيئاً لكنهـا                  

فالنفس . سهاأإكتفت بنعمة اهللا فوجدت نعمة فى أعين الكل بل وضع الملك بنفسه التاج على ر              
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 ١٠رقـم   ( وهى قد ملكت فى الشهر العاشر فى السنة السابعة           . لم يملكها المسيح   ال تملك إن  

 يرمز للكمال فالمسيح بفدائه صـار لنـا كفـارة عـن             ٧يرمز للوصايا التى كسرناها ورقم      

 .)فداء كامالً، خطايانا

 

عمـل راحـة     و عبيده وليمة استير   و عمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه     و -:١٨آية  

 .اعطى عطايا حسب كرم الملك وللبالد
 .٩-٧:١٩ما أقرب هذه الصورة إلى ما ذكر فى سفر الرؤيا رؤ 

 

   في تلك االيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك غضـب بغثـان               -:٢٣-٢١اآليات  

فعلم االمـر   .طلبا ان يمدا ايديهما الى الملك احشويروش       و ترش خصيا الملك حارسا الباب    و

 ففحص عـن االمـر    .ستير الملكة فاخبرت استير الملك باسم مردخاي      عند مردخاي فاخبر ا   

 .كتب ذلك في سفر اخبار االيام امام الملك ووجد فصلبا كالهما على خشبةو
 ونالحـظ أن مردخـاى      .ربما كان هذان الخائنان من رجال وشتى وأرادوا اإلنتقام لسيدتهما         

ذا نحن لن نكافأ هنا عن كل عمل صالح       هك . ما عمله فى سفر    باألمين لم يكافأ مباشرة بل كُتِ     

كأس مـاء    بل ننتظر مكافأتنا فى السماء فكل ما نعمله من أعمال صالحة مسجل لنا حتى كل              

ونحن ال نريد مكافأة أرضية بل أن نكلل بإكليل الحيـاة األبديـة ونـدخل               . بارد قدمناه ألحد  

 .لشركة مجد الرب لنحيا معه وجهاً لوجه
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 رقـاه  و  بعد هذه االمور عظم الملك احشويروش هامان بن همداثا االجاجي           -:١،  ٢ت  اآليا

 فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يجثون       .جعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه      و

 .لم يسجد واما مردخاي فلم يجث ويسجدون لهامان النه هكذا اوصى به الملكو
 الملك فإنتفخ قلبه وطلب سجود      هعظم) ٣:١٥،  ٩صم   ١(من نسل عماليق     = هامان األجاجى 

أو ليست هذه   . الجميع له وحينما رفض مردخاى طلب هامان قتل جميع اليهود أى شعب اهللا            

            وكان هذا طلبه   . صفات إبليس الذى خلقه اهللا جميالً قوياً فتكبر وسقط وطلب سجود البشر له

وألم يقل عنه المسـيح     . ٩:٤ى مت   أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت ل      " للمسيح نفسه   

ى هذه القصـة    ف لذلك نفهم أن هامان يرمز للشيطان        ٤٤:٨أنه كان قتاالً للناس منذ البدء يو        

 .ورفض مردخاى السجود لهامان لألسباب األتية

ربما إمتنع هامان عن السجود لهذا العماليقى فاليهود يحتقرون شعب عمـاليق ألنـه               -١

 كان هذا شعور كل اليهود لذلك طلب هامان قتلهم          وغالباً. شعب مرفوض من الرب   

وإبليس ال يطيق شعب المسيح بكونه مملكة       . وكانت خطته اإلنتقام منهم جميعاً    . كلهم

 .اهللا

 مـل   ١،  ٢٦:١٨،  ٤:١٤ صـم    ٢(لقد إعتاد اليهود السجود أمام ملوكهم لتكريمهم           -٢

ان السجود باإلنطراح ولكن عند الفرس ك. اء لتقديم اإلحترامنحنوكان هذا باإل) ١٦:١

 وكـان هـذا   .م فى الترابفأمام الشخص المكرم على األرض واليدين مفرودتين وال      

 سجود عبادة وهذا ما رفضه مردخاى

فوظيفة مردخاى كانت بسيطة محتقرة     . أى حراس أو بوابون للقصر     = الذين بباب الملك  

د أن كان قد أخلى ذاتـه       لكنه بعد أن رفعه الملك صار رمزاً للمسيح الذى رفع للمجد بع           

 وهناك رموز فى شخصية مردخاى للمسيح

 

 المسيح مردخاى

 هامان يضطهد مردخاى*

 مردخاى صلى ودبر لخالص شعبه*

 مردخاى خلص من خطة هامان *

 

 إبليس واليهود إضطهدوا المسيح*

 المسيح فدى شعبه وهو يشفع فيهم *

نتصـر علـى إبلـيس      إالمسيح بقيامته   *

 وخلص شعبه
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 كما جلس مردخاى فى المسوح *

بمردخاى صارت إستير مرضية لدى  *

 الملك 

 ل وشتىمحإستير حلت *

 ير مردخاى يطلب الصوم من أست*

 

 مردخاى يتمجد*

 هكذا أخلى المسيح ذاته أخذاً جسدنا *

بالمسيح يسوع صارت الكنيسة موضع     *

 رضى اآلب 

 الكنيسة حلت محل اليهود*

المسيح يطلب مـن الكنيسـة الصـوم        *

 الصالة و

 يسوع المسيح يتمجد*

      

لم يكن يسمع لهم اخبروا هامان ليروا هل يقوم  واذ كانوا يكلمونه يوما فيوماو -:٤آية 

 .كالم مردخاي النه اخبرهم بانه يهودي
 .أى هل كونه يهودياً يحله من إطاعة أمر الملك = هل يقوم كالم مردخاى

 

 .ال يسجد له امتال هامان غضبا وثولما راى هامان ان مردخاي ال يجو  -:٥آية
 .هذا مما يثبت كبرياء هامان الشديد = هامان غضباً إمتأل

 

  ي الشهر االول اي شهر نيسان في السنة الثانية عشرة للملك احشويروش كانوا               -:٧آية  

من شهر الى شهر الى الثاني عشر اي         و يلقون فورا اي قرعة امام هامان من يوم الى يوم         

 .شهر اذار
 وهـى نـوع مـن العرافـة         .فوراً هى كلمة فارسية معناها قرعة      = كانوا يلقون فوراً  

فإن هامان كان يبحث عن طريق العرافين عن أكثر األيام          . إلكتشاف األيام حسنة الطالع   

 وكانـت   . لضمان نجاح خطته وهى أن يضرب اليهود كلهم فى يوم واحد فيبيـدهم             حظاً

ن ليكون اليوم اليوم وتحدد ذلك عن طريق العرافي بتحديد   القرعة تتم بتحديد الشهر أوالً ثم     

وكانت الخطـة أن يكـون    .  من الشهر األخير من السنة     ١٣المحدد إلبادة اليهود هو يوم      

وإستصدر . اليوم بعيداً حتى يعد هامان رجاله فى كل أنحاء المملكة فتكون الضربة نهائية            

 شهراً منذ صدور القرار حتى يوم تنفيذه ١١هامان أمراً من الملك بهذا وكان باقياً حوالى   

 -:ونالحظ 
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 طول الوقت سمح به اهللا ليستطيع اليهود تدبير طريقة للخالص -١

ن ولهذه األساليب    هامان وهكذا كل من يلجأ للعرافي      كان هذا اليوم هو يوم شؤم على       -٢

 الشيطانية ويترك وعود اهللا الصادقة

 نواتكانت هذه الحادثة بعد تتويج إستير بأربع س -٣

 كلمة فوراً هى أصل كلمة عيد الفوريم الذى فيه يذكر الشعب عمل اهللا فى خالصهم  -٤

 

متفرق بين الشعوب    و فقال هامان للملك احشويروش انه موجود شعب ما متشتت          -:٨آية  

هم ال يعملون سنن الملك فـال يليـق          و سننهم مغايرة لجميع الشعوب    و في كل بالد مملكتك   

 .بالملك تركهم
ان ضد اليهود أن يجعل سمعتهم سيئة عند الملك فهو صورهم بأنهم مشـردين              خطة هام 

مشتتين ال قيمة لهم وهم من أهل السبى فهم إذاً عبىء على المملكة وهم يسببون مشـاكل          

ولهم عادات وسنن مختلفة عن فارس وعاداتهم ضارة فهم         . فى األماكن التى يسكنون فيها    

وهذه هـى   . ن على شعب المملكة بعاداتهم الغريبة     إذاً خطرين على المملكة فهم سيؤثرو     

فكل . نفس خطة أعداء الكنيسة دائماً فهذا نفس ما عمله أعداء المسيحية أيام اإلضطهادات            

وطريقة هامان هنا هى نفس خطة إبليس فـى         .  الكنيسة لهم أب واحد هو إبليس      مىمقاو

ما فعلته الحية مـع     وهذا  " عرض الوقائع فهو يضع جزء من الكذب فى الخبر الصحيح           

 مىفشعب اليهود فعالً لهم ناموس مختلف عن الوثنين ولكنهم ليسوا مـن مقـاو             ". حواء  

 .الملك

 

انا ازن عشرة االف وزنة من الفضة في         و   فاذا حسن عند الملك فليكتب ان يبادوا        -:٩آية  

 .ايدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها الى خزائن الملك
أن ال يرفض الملك نجده هنا يغريه بالمال ويعده بأن يدفع له            حتى يضمن هامان الشرير     

 وزنة من الفضة فهامان يعرف جشع الملك ويعرف خسائره الكثيرة           ١٠,٠٠٠مقابل هذا   

وكان هامان يمنى نفسه بأنه سيحصل على هذه األموال من ثروات           . فى حربه مع اليونان   

 .ليهود القتلى الذين كانوا أغنياءا
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 .اعطاه لهامان بن همداثا االجاجي عدو اليهود وزع الملك خاتمه من يده  فن-:١٠آية 
 .هذه اآلية تشهد بإستهتار الملك الذى كان غالباً غارقاً فى خمره وشهواته

 

الشعب ايضا لتفعل به ما يحسـن فـي          و قال الملك لهامان الفضة قد اعطيت لك       و -١١آية

 .عينيك
فكأن الملك أعطى لهامان . ثة من الميت للوارثاألموال تنتقل بالورا = الفضة أعطيت لك

إلى هذه الدرجة وصل حب الملك وثقته فى هامان وحقاً كان           . أن يقتل الشعب ويرثه هو    

من العجيب أن يتغير قلب الملك من حب وثقة فى هامان إلى عطف على اليهود وغـيظ                 

 .من هامان بل قتله ولكنها يد اهللا التى تعتنى بشعبه

 

كتـب   و  فدعي كتاب الملك في الشهر االول في اليوم الثالث عشر منـه   -:١٢،  ١٣اآليات  

الى رؤساء شعب فشعب  والى والة بالد فبالد وحسب كل ما امر به هامان الى مرازبة الملك        

و .خـتم بخـاتم الملـك      و كل شعب كلسانه كتب باسم الملك احشويروش       و كل بالد ككتابتها  

ابادة جميع اليهود من الغـالم       و قتل و دان الملك الهالك  ارسلت الكتابات بيد السعاة الى كل بل      

النساء في يوم واحد في الثالث عشر من الشهر الثاني عشر اي شهر              و االطفال و الى الشيخ 

 .ان يسلبوا غنيمتهم واذار
إذ صار الجميع تحت حكم المـوت       ،  هذا يعتبر صورة لما حدث للبشر بسبب حسد إبليس        

كم المر إنقلب على هامان خالل مردخاى وإستير بـل           ولكن هذا الح   ٢٠:٨ + ١٢:٥رو  

صارت الحادثة عيداً لشعب اهللا وهكذا إن كنا بإبليس سقطنا تحت حكم الموت فبالمسـيح               

 بالخالص والفرح وتحولت أحزان البشـرية       )الكنيسة(ت إستير وشعبها    تمتع )مردخاى(

 .)١٤:٢، ١٥كو (إلى أفراح

 

 جلس الملك  و اعطي االمر في شوشن القصر     و يحثهمامر الملك    و  فخرج السعاة  - :١٥آية  

 .اما المدينة شوشن فارتبكت وهامان للشربو
هو ملك فاسد فعالً فبعد أن يأمر بإبادة شـعب بأكملـه             = وجلس الملك وهامان للشرب   

بل سلم كل شىء فى يد هامـان وإذ         ،  وهو أصدر قراره دون أن يفحص     ،  يجلس للشرب 
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ويدرك األمر أو يتحرك ضميره بسبب هذا القرارالوحشى       خشى هامان لئال يتراجع الملك      

 صار يشرب مع الملك ليلهى الملك بملذاته على حساب شعبه

إن دل على شىء فيدل ، هو قرار عجيب قتل شعب بأكمله = كتبأما المدينة شوشن فإرت

على أن الملك بال عقل وأن مشيروه فقدوا عقولهم فكيف يقتل شـعب وتسـلب أمـوالهم              

ـ          . ذا بتسليح أعدائهم ليقتلوهم   ويكون ه   ىوكان اليهود قد ذابـوا وسـط المجتمـع الفارس

، يسيل حتى الـدم الفارسـى     سولو بدأ حمام الدم ف    . وتزاوجوا معهم وإختلطت مصالحهم   

وسينهب اموال كثيرة من الفرس باإلضافة إلـى أن         . فالفرس إختلطوا بالزواج مع اليهود    

المين لم يؤذوا أحداً فإضطرب الشعب بسـبب        الفرس حينما عاشروا اليهود وجدوهم مس     

اوامر المذبحة ضدهم وكان حزن فى وسط الشعب فنحن ال نتصور أن الشعب كله كانوا               

 .أشرار بال ضمير وال عدل وال رحمة حتى وإن كان لهم ملك فاسد كهذا الملك
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خرج الى   و حا برماد لبس مس  و لما علم مردخاي كل ما عمل شق مردخاي ثيابه        و  -:١آية  

 .صرخ صرخة عظيمة مرة ووسط المدينة
وكان شق ثيابه عالمة الحـزن الشـديد        ،  ما فعله هامان تذلل أمام اهللا     بإذ سمع مردخاى    

ولكن مردخاى كان   . فهو يعلم أن ما حدث كان بسببه      ،  ولبس المسوح عالمة إنسحاق قلبه    

كر بحكمة فى طريقة إلنقاذ شعبه وإن       شجاعاً فلم يختفى بل التجأ إلى اهللا فى تذلل وبدأ يف          

 فالمسيح خلص شعبه. كان مردخاى يمثل المسيح

 مردخاى خلع ثيابه

 لبس المسوح

 خرج هكذا إلى المدينة

 صرخ صرخة مرة

 المسيح اخلى ذاته ألجلنا

 س جسدنابالمسيح ل

 المسيح جاء إلى العالم

 المسيح صرخ على الصليب

 

 .هو البس مسحا و النه ال يدخل احد باب الملكجاء الى قدام باب الملكو  -:٢آية 
ين يعيشون فى قصورهم ال يبالون يلم يدخل مردخاى القصر بسبب مسوحه فالملوك الزمن      

أما ملكنا السماوى فنـزل لـذلنا ليرفعنـا         ،  بل ال يريدون رؤية الحزانى    ،  بشعبهم المتألم 

 .لمجده

 

 ه كانت مناحة عظيمة عند اليهود     سنت و في كل كورة حيثما وصل اليها امر الملك       و -:٣آية

 .رماد لكثيرين وانفرش مسح ونحيب وبكاء وصومو
 .سمح لهم كورش بذلك فيها ندموا أنهم لم يعودوا ألورشليم حينما =كانت مناحة 

تحولت حياة اليهود إلى مناحة فى كل مكان وصل إليه قرار الملك هكذا              =  مسح شإنفر

 .عظيم فيبكوا على خطاياهمصلى المؤمنين أن يذكروا يوم الرب ال

 

ارسـلت ثيابـا     و اخبروها فاغتمت الملكة جدا    و خصيانها و   فدخلت جواري استير    -:٤آية  

 .الجل نزع مسحه عنه فلم يقبل واللباس مردخاي
وسمعت أن مردخاى بسـبب  . ولم تكن تعلم قرار الملك ،  أخبرت إستير بما فعله مردخاى    

  له فأرسلت ثياباً). ٢ (م باب الملكقدامسوحه ال يستطيع دخول القصر بل هو 
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اعطته وصية   و  فدعت استير هتاخ واحدا من خصيان الملك الذي اوقفه بين يديها           -:٥آية  

 .لماذا والى مردخاي لتعلم ماذا
 أى  لتعلم ماذا ولمـاذا )ويبدو أنه يهودى فمردخاى قال له كل شىء  (هتاخ  أرسلت إستير   

 .حماذا حدث ولماذا يرتدى مردخاى المسو

 

شعوب بالد الملك يعلمون ان كل رجل دخل او امـراة الـى              و   ان كل عبيد الملك     -:١١آية

لم يدع فشريعته واحدة ان يقتل اال الذي يمد له الملـك قضـيب               و الملك الى الدار الداخلية   

 .انا لم ادع الدخل الى الملك هذه الثالثين يوما والذهب فانه يحيا
والشريعة أى قانون المملكة هذه سـنها       .  على الكل  أى شريعة بالسوية   = شريعة واحدة 

ديوسيس ملك مادى األول ليزيد من سلطته وبعده تبناها ملوك الفرس وبناء علـى هـذه                

 . يوما٣٠ًهو لم يدعها للدخول منذ الشريعة خافت إستير أن تدخل للملك ف

 

جين في بيت    فقال مردخاي ان تجاوب استير ال تفتكري في نفسك انك تن           -:١٣،  ١٤اآليات  

النجاة لليهود من    و النك ان سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج        .الملك دون جميع اليهود   

 .من يعلم ان كنت لوقت مثل هذا وصلت الى الملك وبيت ابيك فتبيدون واما انت ومكان اخر
 -: مردخاى على إستير يمثل منتهى الفهم الروحى العميق ويشتمل على در

إذاً صراخه وإنسحاقه لم يكونا عن يـأس بـل          ،  قادم ال محالة  هو آمن أن الخالص      -١

 برجاء

 الخالص سيأتى بإستير أو بغيرها لكنه سوف يأتى -٢

ولكن من سيتجاوب مـع     . اهللا له وسائله فى تدبير الخالص لشعبه ولن يعدم الوسيلة          -٣

وعلى إستير أن تنتهز الفرصة ليكن      . دعوة اهللا ويكون أداة الخالص سيكون له إكليل       

 .ها دور فى الخالص القادم حتى ال تخسر إكليلهال

واهللا يضع  " اهللا وضع إستير فى هذا المركز حتى يكون لها دور فى خالص شعبها               -٤

 .كل منا فى مركزه وفى مكان وفى زمان ليكون قادراً أن يقدم خدمة إلخوته وكنيسته
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كة ولن يستطع   نا الضيقة مفتكرة فى نفسها أنها مل      ألعلى إستير أن تخرج من دائرة ا       -٥

وعليها أن  ،  ألن ما يصيب شعبها يمس حياتها وحياة بيت أبيها        ،  أحد أن يمسها بسوء   

 .ال تخاف من الموت فماذا تنتفع لو عاشت هى وقتل شعبها كله

ومهما كانت المؤامرات التى تحاك     ،  نظرة مردخاى نظرة كلها إيمان بأن اهللا سيد التاريخ        

 فقبل أن تكتمل مؤامرة هامان بأربع سنوات سمح اهللا         ضد شعبه فهو قادر أن يجد لها حالً       

ذ شعبها ولكن اهللا يطلب أدوات وطوبى لمن يخضع لخطة اهللا           قإلستير أن تجلس كملكة لتن    

 .ويعمل كاداة للخالص فى كرم الرب فهذا له إكليل

 

 ال تاكلوا  و صوموا من جهتي   و   اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن        -:١٦آية  

هكذا ادخل الـى الملـك       و جواري نصوم كذلك   و انا ايضا  و نهارا و  تشربوا ثالثة ايام ليال    الو

 .خالف السنة فاذا هلكت هلكت
بل لجـأت   ،  فهى لم تهتم كيف تتزين لتجذب الملك      ،  لم تفكر إستير بطريقة بشرية زمنية     

. كما أشركت جواريها معها   ،  وطلبت أن يشترك معها مردخاى واليهود     ،  للصوم والصالة 

فنحن نؤمن أن اهللا سيتدخل ويدبر الخالص لشعبه لكن علينا بالتذلل واإلنسحاق فى صوم              

وهذا الصوم والصالة هو الذى فتح قلب الملك المتـوحش إلسـتير            . وصالة وبهذا نغلب  

فى حرب من حروبه طلب إليه ليسياس صديقه أن يترك          " ولنعرف صورة عن وحشيته     

وقدم له خمسة من إخوته االخرين فما كان منـه إال أن            إبنه األبكر وال يأخذه فى الحرب       

أمر بشطر الولد إلى شطرين وطلب من الجند أن يسيروا على جثته حتى يعـرف الكـل      

 أيـام يشـير     ٣والصوم  . ها غيرا هذا القلب   ملكن صالة إستير وصو   " حزمه وصرامته   

والحظ أن إستير لـم تلـق       . تكون لنا قيامة معه    أيام فى قبره ل    ٣لقبول األالم مع المسيح     

) مردخاى(عة لمسيحها ي فإستير تمثل الكنيسة المطامتباللوم على مردخاى بل صلت وص

 تصلى عن شعبها وتضحى بنفسها ألجل أوالدها
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وقفت فـي دار بيـت الملـك         و في اليوم الثالث لبست استير ثيابا ملكية       و  -:٤-١اآليات  

الملك جالس على كرسي ملكه في بيت الملـك مقابـل مـدخل              و لية مقابل بيت الملك   الداخ

فلما راى الملك استير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه فمد الملك السـتير                .البيت

فقال لها الملك ما لك يا اسـتير        .لمست راس القضيب   و قضيب الذهب الذي بيده فدنت استير     

فقالت استير ان حسن عند الملك فليات  .ى نصف المملكة تعطى لكما هي طلبتك ال والملكة

 .هامان اليوم الى الوليمة التي عملتها له والملك
يشير للقيامة وبهـذا نفهـم أن   ) ٣(أى اليوم الثالث من الصوم ورقم   = وفى اليوم الثالث  

، ريرة الش مالهوليمة أستير تشير إلى الصليب فبه خلص اهللا شعبه وصلب إبليس وكل أع            

وما أصاب الشيطان من هالك كان بصليب الرب        ،  فما أصاب هامان كان بعد هذه الوليمة      

على الصليب هلك هامان الحقيقـى أى إبلـيس ألن المرتفـع علـى              ،  القائم من األموات  

بعينه وألن إستير إنطلقت للملك فى اليوم الثالث كانـت مرتديـة            " القيامة  " الصليب هو   

وكما ذهب هامان إلى الوليمة فرحاً . ة أعدت وليمة للملك لتسر قلبهوبحكم. الثياب الملكية

    ذهب الشيطان للصليب شاعراً أنه يوم إنتصاره وكما كانـت          ،  شاعراً أنه يوم إنتصار له

 .هكذا كان الصليب للشيطان، هذه الوليمة هزيمة وإنكسار لهامان

 

تقضـى   و ن يعطى سـؤلي   اذا حسن عند الملك ا     و  ان وجدت نعمة في عيني الملك      -:٨آية

 .غدا افعل حسب امر الملك وهامان الى الوليمة التي اعملها لهما وطلبتي ان ياتي الملك
ال نعرف لماذا أجلت إستير طلبتها من الملك ربما ألنها شعرت أنه مسرور أثناء الوليمة               

أو ،  وربما أنها أرادت أن تصلى فتزداد شجاعتها      ،  فأرادت أن تدخل سروراً أكثر إلى قلبه      

لعلها بحكمتها لم ترد أن تتعجل الطلب حتى ال يشعر الملك انها إستغلت حبه لها لتضغط                

لكن األحداث بعد هذا كشفت أن هذا التأجيل كان بتدبير إلهى فحين أجلت إسـتير               . عليه

طلبها إلى غد كان شر هامان قد إكتمل وإمتأل كأس شره بصنع صليب لمردخاى وفـى                

لملك منه ويذكر أن مردخاى أنقذ حياته من الموت فيكون صـليب            نفس الليلة ينزع نوم ا    

مردخاى لهامان نفسه وكأن هامان أشعل ناراً ليحترق بها هو نفسه عوضاً عـن حـرق                

 .مردخاى عدوه

 واآلن نسأل من الذى جعل إستير تطلب التأجيل للغد مرتين؟ اإلجابة هى حكمة من اهللا
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إسألوا "  ألم تصلى وتصوم فاهللا سمع وإستجاب        ومن الذى أعطاها هذه الحكمة؟ واإلجابة     

ولماذا طلبت إستير أن يأتى هامان لوليمتها؟ هى أرادت أن تشتكيه للملك لكن فى ". تعطوا

 .مواجهة حتى ال تكون له فرصة أن يدبر مؤامرة من ورائها بل تفاجئه امام الملك

 

ا راى هامان مردخاي فـي      لكن لم  و طيب القلب  و   فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا       -:٩آية

 .ال تحرك له امتال هامان غيظا على مردخاي ولم يقم وباب الملك
هذا فكر المتكبر دائماً فهو ال يهدأ إن رأى أحداً ال يعطيه إحتراماً فهو يطلـب إحتـرام                  

. فهو فى نظر نفسه يستحق كل إحتـرام وتـوقير      ،  وتوقير كل أحد وال يشبع من هذا أبداً       

ى ال يفكر إال فى نفسه شبع تكريماً فى وليمة الملكة وفى صحبته للملك              وهذا المتكبر الذ  

الـذى رآه ال يسـاوى      لكنه حين رأى مردخاى وأنه رفض السجود له كان كل التكريم            

 من شـخص    ادرةوبذلك يعيش المتكبر دائماً غير سعيداً وغير راضياً بسبب أى ب          . شيئاً

بب الحقيقى وراء األلم الذى يشعر به المتكبر        تدل على أنه ال يعطيه كل اإلحترام لكن الس        

فأخاب . ليس أنه فقد إحترام شخص ما بل ألنه فاقد وجود اهللا فى قلبه وهكذا كل خاطىء               

. الم له سكان سر ألمه ليس أن نابوت لم يعطه أرض كرمه بل ألن اهللا ليس فى قلبه فال                  

 بسبب دعوة الملكـة  بوطيب القل فخرج فرحاً= والحظ كيف إمتألت نفس هامان عظمة    

فكل متكبر يظل ينتفخ إلى     ،  له وتصور أن هذه الدعوة هى لتعظيمه ولم يعلم أنها لهالكه          

 -: ونجد هامان فى كبريائه.أن يهلك بسبب تصورات كبرياء قلبه

 فقلب المتكبر ال يشبع أبداً ) ٩-٦:٦(أراد أن يكرم كملك فارس -١

ر سوى فى نفسه ويدور حول ذاتـه         فهو ال يفك   ههو ظن أن الملك ال يتكلم عن سوا        -٢

 .فقط

 .ى على مردخاى بل التفكير فى قتل شعب باكمله بسبب هذا الغضبنغضبه الجنو -٣

وصلبه علـى   ،  وماذا تكون نتيجة الكبرياء؟ حياة معذبة بال سالم وخسارته لحياته األبدية          

 .الصليب بدالً من مردخاى فهو خسر كل شىء حياته وبيته وكرامته وأبديته
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رقاه  و كل ما عظمه الملك به     و كثرة بنيه  و عدد لهم هامان عظمة غناه    و  -:١١،  ١٢ات  اآلي

و قال هامان حتى ان استير الملكة لم تدخل مـع الملـك الـى               .عبيد الملك  و على الرؤساء 

 .انا غدا ايضا مدعو اليها مع الملك والوليمة التي عملتها اال اياي
 

 .ن نفسههذه سمة أخرى للمتكبر فهو دائم الحديث ع

 

في  و كل احبائه فليعملوا خشبة ارتفاعها خمسون ذراعا       و   فقالت له زرش زوجته     -:١٤آية

الصباح قل للملك ان يصلبوا مردخاي عليها ثم ادخل مع الملك الى الوليمة فرحـا فحسـن                 

 عمل الخشبة والكالم عند هامان
يريد إنتقاماًفوريـاً   هامان فى غيظه لم يستطع أن ينتظر اليوم الذى حددته القرعة بل هو              

وهذا ما حدث مع إبليس لكن تدبيره إرتـد فـوق           . من مردخاى لذلك رحب بفكرة صلبه     

 ٥٠الصليب الذى أعطانا الحرية ورمزه هنا صليب هامان وطوله        . ١٤:٢،  ١٥راسه كو   

 .فبالصليب تحررنا) سنة اليوبيل التى فيها يتحرر العبيد( يشير للحرية ٥٠ذراعاً ورقم 
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في تلك الليلة طار نوم الملك فامر بان يؤتى بسفر تذكار اخبار االيام فقرئت   -:٤-١اآليات 

ترش خصيي الملك حارسي الباب      و فوجد مكتوبا ما اخبر به مردخاي عن بغثانا       .امام الملك 

عظمـة عملـت     و فقال الملك اية كرامة   .اللذين طلبا ان يمدا ايديهما الى الملك احشويروش       

فقال الملك من في    .اي الجل هذا فقال غلمان الملك الذين يخدمونه لم يعمل معه شيء           لمردخ

كان هامان قد دخل دار بيت الملك الخارجية لكي يقول للملك ان يصلب مردخاي على                و الدار

 .الخشبة التي اعدها له
ولنرى التوقيت العجيب فبينمـا كانـت       . لخير شعب اهللا  ... كل األمور اعمل معاً للخير    

وكان هامان ، إستير تعد الوليمة ولم يكن سهالً عليها أن تهاجم هامان المحبوب لدى الملك

كان اهللا يستخدم كل األحداث معاً لتحقيـق        ،  يسهر الليلة كلها يعد لمردخاى صليباً ضخماً      

وهذا ليس فى إمكان    " ونجد اهللا نفسه ينزع نوم الملك       ،  خطته الخالصية فى أروع صورة    

لكن ما علينا أن نصلى ونجاهد بقدر ما نستطيع فيعمل          .... خاى أن يفعلوه  إستير وال مرد  

ويطلب الملك بالذات سفر أخبار األيام ويسمع ما عمله مردخاى    ". نحناهللا ما ال نستطيعه     

فهـم  " التقليد اليهـودى  " هنا ونذكر قصة تفسيرية من الترجوم اليهودى        . فيطلب مكافأته 

 تلك الليلة أطار النوم من عينه فهو رأى فى منامه رجـالً             يقولون أن الملك حلم حلماً فى     

وأنه سيأتى صباحاً لك ليطلب     ،  يكلمه قائالً إن هامان يخطط ألن يأخذ منك العرش ويقتلك         

والرجل فى الحلم أشار على الملك بأن يسأل هامـان هـذا            . قتل من أنقذ حياتك من قبل     

 سأل من الذى أنقذ حياته وبماذا كوفىء        لذلك نجد أن الملك   ." .ماذا أفعل للرجل  " السؤال  

 "هذا الشخص ثم سأل من الذى فى القصر اآلن وحين عرف أنه هامان إضطرب

لكن المهم أن األمور كلها تم ترتيبهـا  ، ٤عموماً هذا ما ورد فى الترجوم وربما يفسر آية        

ردخـاى  وهى إستجابة اهللا لصلوات م    . إذاً هى يد اهللا   . بطريقة يعجز عنها أى فكر بشرى     

 -:ولنتأمل حياة ومواقف مردخاى القديس. وإستير بل والشعب كله

 .لم يقبل أن ينافق هامان فيما حسبه خيانة هللا معرضاً نفسه إلنتقامه وذلك لغيرته هللا -١

 لم يطلب جزاء عن كشفه المؤامرة ضد الملك -٢

 لبسه المسوح وحزنه حينما عرف أن اإلنتقام سيكون على كل شعبه -٣

 ودموعه ولبسه المسوح عن شعبهصالته وتذهللا  -٤

 "فهو لم يكتفى بالصالة بل كان له عمل وجهاد" تدبيره وتوجيهاته إلستير  -٥
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 .قذ شعبه بعنايته وتدبيرهنإيمانه بأن اهللا البد وسي -٦

 

 .  فقال غلمان الملك له هوذا هامان واقف في الدار فقال الملك ليدخل-:٥آية 
وهو ،  بما قضاها مع النجارين فى عمل الصليب      جاء هامان فى الصباح المبكر بعد ليلة ر       

صلب مردخاى حتى ينعم بالسالم الداخلى قبل تمتعه بوليمة أتى ليقابل الملك ليستأذنه فى 

 .إستير

 

لما دخل هامان قال له الملك ماذا يعمل لرجل يسر الملك بان يكرمه فقال               و  -:٩-٦اآليات  

فقال هامان للملك ان الرجل الذي يسـر        .نيهامان في قلبه من يسر الملك بان يكرمه اكثر م         

 بالفرس الذي يركبـه الملـك      و ياتون باللباس السلطاني الذي يلبسه الملك     .الملك بان يكرمه  

الفرس لرجـل مـن رؤسـاء الملـك          و و يدفع اللباس  .بتاج الملك الذي يوضع على راسه     و

فـي سـاحة    يركبونه على الفـرس      و يلبسون الرجل الذي سر الملك بان يكرمه       و االشراف

 .ينادون قدامه هكذا يصنع بالرجل الذي يسر الملك بان يكرمه والمدينة
فبالغ فى التكريم جداً ولم     ،  هامان فى كبرياء قلبه ظن أنه ليس من إنسان يحبه الملك مثله           

ولقد حمل هامان روح إبليس الذى كرمـه اهللا         . ١٨:١٦يدرك أنه قبل الكسر الكبرياء أم       

وفى كبرياء أراد أن يختلس ما      ،  اروباً مع أعلى الطغمات السمائية    من قبل السقوط فكان ك    

 .هكذا أراد هامان أن يختلس ثوب الملك وفرسه وكرامته، هللا لحساب نفسه

 قد يكون المقصود التاج الملكى فعـالً        - :وبتاج الملك الذى يوضع على رأسه     ) ٨(وفى  

شارة ألن الراكب إع على رأس ولكن يقال أن تركيب الجملة فى العبرانية يشير لتاج يوض

 .هو شىء مثلما يوضع اآلن علم على سيارات الرؤساءهو الملك، 

 

افعل هكذا لمردخاي    و الفرس كما تكلمت   و خذ اللباس  و   فقال الملك لهامان اسرع     -:١٠آية  

 .اليهودي الجالس في باب الملك ال يسقط شيء من جميع ما قلته
فاهللا رفع مردخاى المتضع إلـى      " زاء عن الكراسى    حقاً يرفع اهللا المتضعين وينزل األع     

ر لمجد المسيح بعد    ورفع مردخاى يشي  . أما هامان المتكبر فهوى إلى أسفل     . كرامة فائقة 

 .إتضاعه
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 .مغطى الراس واما هامان فاسرع الى بيته نائحا ورجع مردخاي الى باب الملك و-١٢آية
يكن يتوقعه احد عاد إلى بيـت الملـك         رم مردخاى فى ساحة المدينة ونال مجداً لم         إذ كُ 

مرفوع الرأس أما هامان الذى كان يسجد له الكل فخجل ورجع إلى بيته نائحاً ومغطـى                

) ٣٠:١٥ صم ٢(الرأس وكانت تغطية الرأس بالنسبة للرجل عالمة الحزن الشديد والعار      

امـة   وراء الكر  ى وراءه الكرامة ومن يجرى    رفمن ال يسعى وراء الكرامة ويرفضها تج      

 .تهرب منه الكرامة

فهو رجـل متواضـع ال      . أى إلى عمله األصلى كبواب     = رجع مردخاى إلى باب الملك    

هو لم يسعى إلى شىء وعاد سريعاً لعمله كبـواب          ،  يريد شيئاً فهو قبل ما أمر به الملك       

هو نال إكرامـاً لمـدة      . ولم يعطى لنفسه قدراً أكبر من حجمه      . دون تذمر ودون طلبات   

 عاد لباب الملك ولكن بعد ذلك صار عظيماً عند الملك بينما فقـد هامـان ثقـة                  ساعة ثم 

 .الملك

 

 جميع احبائه كل ما اصابه فقال له حكمـاؤه         و قص هامان على زرش زوجته    و  -:١٣آية  

زرش زوجته اذا كان مردخاي الذي ابتدات تسقط قدامه من نسل اليهود فال تقدر عليه بل                و

 .تسقط قدامه سقوطا
 الذين حطموا نفسه باألكثر فهم      )السحرة(مان إلى بيته ليلتقى مع زوجته وحكمائه        عاد ها 

أدركوا أن تخطيطهم الذى إنقلب رأساً على عقب ضد مردخاى هو ليس مصادفة بـل أن     

 .اية إنهيار هامان وسقوطه للنهايةمر وأن ما حدث هو بدألهناك يد خفية قوية وراء ا

 

اسرعوا لالتيان بهامان الى الوليمة التي       و خصيان الملك  فيما هم يكلمونه وصل      -:١٤آية  

 عملتها استير
اخياً محطماً ال رجاء له فـى        فهو تأخر عن الذهاب إذ صار متر       =وصل خصيان الملك    

 .شىء
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 .هامان ليشربا عند استير الملكة و  فجاء الملك-:١آية 
يها الملك بفرح إذ أنقذ خاصته فصاروا له وليمة إستير تشير لوليمة الصليب التى يشرب ف

 . من كأس غضب اهللا ألعماله الشريرة)هامان(أبناء وفى ذات الوليمة شرب الشيطان 

 

  فقال الملك الستير في اليوم الثاني ايضا عند شرب الخمر ما هو سؤلك يا اسـتير                  -:٢آية

 .لو الى نصف المملكة تقضى وما هي طلبتك والملكة فيعطى لك
نجده هنا يناديها بإسمها ويسألها أن تطلب ولو إلى نصف          ،  ستير وشرب من محبتها   لك بإ 

إذ حسبها له وشريكة معه فى مجده بل يسميها الملكة ليذكرها بمركزها الملوكى             ،  مملكته

 .٢٤:١٦فمن حقها أن تطلب بدالة وجرأة وهذه مشاعر اهللا نحونا  يو 

 

  ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك ايها الملك         قالت و   فاجابت استير الملكة    -:٣،  ٤اآليات  

شـعبي   والننا قد بعنـا انـا  .شعبي بطلبتي و اذا حسن عند الملك فلتعطى لي نفسي بسؤلي       و

اماء لكنت سكت مع ان العدو ال يعوض عن خسارة           و لو بعنا عبيدا   و االبادة و القتل و للهالك

 .الملك
لملك الذى يحبها جـداً إذ هـى        طريقة إستير فى عرضها لقضيتها كانت مؤثرة جداً فى ا         

  بأن حياتها وهى محبوبته معرضة للخطر-١فاجأته 

 حياة شعب بأكمله هو شعبها معرضة للخطر٢

 .هى ال تطلب سوى أن تعيش وال تقتل هى وشعبها -٣

 .ولقد تعجب الملك من يجسر أن يقتل الملكة زوجته ومحبوبته هى وشعبها وأصـدقائها             

مات التى وضعها هامان فى القرار الذى وقعـه الملـك           وكلمات إستير كانت تكرار للكل    

وإستير فى طلبها عن شعبها كانت رمزاً للكنيسـة األم حـين             .وللهالك والقتل واإلبادة  

كذا تصوم الكنيسـة وتصـلى عـن        وكما صامت إستير ه   . تطلب عن شعبها وكل أبنائها    

 .شعبها
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اين هو هذا الذي يتجاسـر       و وقال الستير الملكة من ه     و   فتكلم الملك احشويروش    -:٥آية  

 .بقلبه على ان يعمل هكذا
 أن يفعل هذا يدل أنه حين وقع أمر إبادة اليهود كان فى حالة من               من يتجاسر قول الملك   

عدم اإلدراك ملهياً بملذاته واكله وشربه وكان هذا عنده أهم من حياة مئات األلوف مـن                

 .الرجال والنساء واألطفال

 

 عدو هذا هامان الردي فارتـاع هامـان امـام الملـك            و رجل خصم فقالت استير هو    ٦آية  

 .الملكةو
 )أسـتير ( فوليمة الصليب كانت خالصاً للكنيسة       هامان الردىء الخصم  هنا إستير تفضح    

هـذا مـا حـدث       = فإرتاع هامان . ١٥:٢ كو   )إبليس رمزه هامان  (وفضيحة للشيطان   

 .إلبليس

 

هامـان متواقـع     و قصر الى بيت شرب الخمر    لما رجع الملك من جنة ال      و  -:٨،  ٩ اآليات  

لمـا   و على السرير الذي كانت استير عليه قال الملك هل ايضا يكبس الملكة معي في البيت              

فقال حربونا واحد من الخصيان الـذين بـين   .خرجت الكلمة من فم الملك غطوا وجه هامان       

الخير نحـو الملـك     يدي الملك هوذا الخشبة ايضا التي عملها هامان لمردخاي الذي تكلم ب           

 .قائمة في بيت هامان ارتفاعها خمسون ذراعا فقال الملك اصلبوه عليها
هو إنطراح إبليس تحت قدمى المخلص وتحت أقدام كنيسـته          ،  إنطراح هامان امام إستير   

 وقد خرج الملـك إلـى       .التى أعطاها المخلص سلطاناً أن تدوس على الحيات والعقارب        

والً هى مشاعر تعجب مما سمع وتحولت لمشاعر غـيظ          حديقة القصر وكانت مشاعره أ    

وكان يفكر فيمـا    ،   وراء هذا المخادع فخدعه ومن هامان ألنه خدعه        قمن نفسه ألنه إنسا   

 ثم دخل فوجد هامان منطرحاً أمام الملكة فشك الملـك           .هو واجب عليه اآلن وماذا يعمل     

 ومـن  .ظن أنه يريد قتلهـا   ربما   = يكبس الملكة معى فى البيت    = فى أنه يريد بها شراً      

المؤكد فإن هامان فى رعبه ما كان يمكنه أن يفعل هذا ولكن كل تصرف من هامان اآلن                 

وكانت كلمات الملك فى ثورته مؤشراً للواقفين أنه حكم عليه بالموت           . أصبح موضع شك  
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،  إستعداداً لقتله بل هو صلب على ذات الخشبة التى أعدها لمردخـاى            غطوا وجهه لذلك  

 .)٨:١١أم (تهى العدل من
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  في ذلك اليوم اعطى الملك احشويروش الستير الملكة بيت هامـان عـدو               -:١،  ٢اآليات  

و نزع الملك خاتمه الذي     .اتى مردخاي الى امام الملك الن استير اخبرته بما هو لها           و اليهود

 .اماناقامت استير مردخاي على بيت ه واعطاه لمردخاي واخذه من هامان
 -: ومردخاى ثبت أنه أنقذ حياة الملك ورمزياً         .هامان ثبت أنه يخطط ضد سالم المملكة      

قد وضع فى قلبه أن يغتصب قلب اإلنسان ويرثه بعـد أن            ،  إن كان إبليس هامان الحقيقى    

فخالل وليمة الصليب إستولى اإلنسان على مركز الشيطان قبل السـقوط           ،  يحطمه ويهلكه 

ولقد سقط العدو إلـى الهاويـة       . ى الطغمات السماوية كواحد منها    وصار كمن قد دخل إل    

إن كان الشيطان قد أقـام      . ليقوم اإلنسان ويرتفع إلى السماء ويملك عوض العدو الساقط        

مغتصباً بيت اإلنسان الذى وهبـه    ) ٣١:١٢يو  (نفسه رئيساً لهذا العالم بإغراءات الخطية       

 الصليب لم يسترد اإلنسان بيته فحسب إنما إرتفع         فخالل وليمة ،  لنا اهللا لنسكن فيه بسلطان    

 .إلى السماء

 

تضـرعت   و بكت و سقطت عند رجليه   و تكلمت امام الملك   و   ثم عادت استير    -:٨-٣اآليات  

فمد الملك الستير قضـيب     .تدبيره الذي دبره على اليهود     و اليه ان يزيل شر هامان االجاجي     

ان كنت قد وجدت نعمة  واذا حسن عند الملكو قالت .وقفت امام الملك و الذهب فقامت استير  

حسنت انا لديه فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامـان بـن    واستقام االمر امام الملك    و امامه

النني كيف استطيع ان ارى     .همداثا االجاجي التي كتبها البادة اليهود الذين في كل بالد الملك          

فقال الملك احشويروش الستير .يكيف استطيع ان ارى هالك جنس والشر الذي يصيب شعبي

مردخاي اليهودي هوذا قد اعطيت بيت هامان الستير اما هو فقـد صـلبوه علـى                 و الملكة

فاكتبا انتما الى اليهود ما يحسن في اعينكمـا باسـم           .خشبة من اجل انه مد يده الى اليهود       

 .ه ال تردتختم بخاتم واختماه بخاتم الملك الن الكتابة التي تكتب باسم الملك والملك
لقد مات هامان ولكن المشكلة باقية فالقرار الذى وقعه الملك بإبادة اليهود مازال سـارى               

 لذلك جـاءت إسـتير      . ال ترد  هسم الملك وتختم بخاتم   إالتى تكتب ب   ألن الكتابة المفعول  

بـل  . إنقذ شعبى من قرارك الظالم" للملك باكية لينقذ شعبها وبحكمتها لم تثير الملك قائلة          

فهى نسبت الشر لهامان وليس للملك وهنا هى ترجو الملك          ،  ن يزيل شر هامان وتدبيره    أ

بيـت   هوذا قد أعطيت  " أن يجد طريقة يرفع بها الشر عن اليهود وكان رد الملك عليها             
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 ليثبت حسن نيته ومحبته لكن واضح أن الملك لم يكن يعلم كيف يحـل               ...هامان إلستير 

فهو وقع قرار بإبادة اليهود واآلن هو ال يريد إبادتهم          . يهاهذه المشكلة التى وضع نفسه ف     

ولقد وجد الملك أسهل حل أن      . وإال قتل زوجته المحبوبة ضمناً وقرارات الملوك ال ترد        

 .ا إلى اليهود ما يحسن فى أعينكمافأكتبا أنتم= يترك حل المشكلة لمردخاى وأستير 

 

ت في الشهر الثالث اي شهر سيوان فـي           فدعي كتاب الملك في ذلك الوق       -:١٤-٩اآليات  

 الوالة و الى المرازبة  و كتب حسب كل ما امر به مردخاي الى اليهود         و العشرين منه  و الثالث

 عشرين كورة الى كل كورة بكتابتهـا  وسبع ورؤساء البلدان التي من الهند الى كوش مئة       و

ختم بخاتم  واحشويروشفكتب باسم الملك . لسانهم والى اليهود بكتابتهم وكل شعب بلسانهو

التي بها اعطى الملك .البغال بني الرمك وارسل رسائل بايدي بريد الخيل ركاب الجياد  و الملك

يبيدوا قوة كـل     و يقتلوا و يهلكوا و يقفوا الجل انفسهم   و اليهود في مدينة فمدينة ان يجتمعوا     

 في كل كور    في يوم واحد  .ان يسلبوا غنيمتهم   و النساء و كورة تضادهم حتى االطفال    و شعب

صـورة الكتابـة    .الملك احشويروش في الثالث عشر من الشهر الثاني عشر اي شهر اذار           

المعطاة سنة في كل البلدان اشهرت على جميع الشعوب ان يكون اليهود مسـتعدين لهـذا                

 يعجلهـم  و امر الملك يحـثهم    و البغال و فخرج البريد ركاب الجياد   .اليوم لينتقموا من اعدائهم   

 .في شوشن القصراعطي االمر و
كان الحل أن يصدر الملك مرسوماً جديداً يعطى لليهود الحق أن يحاربوا أعدائهم لـذلك               

قامت حرب بين اليهود وأعدائهم بسبب أن هناك أمرين متعارضين وما حدث ما هو إال               

بربرية ووحشية ولكن هذه هى عادات العصور القديمة وإن أثبتت شىء سـتثبت فسـاد               

فهـذا  ،  فما معنى أنه ال تغيير لقانون أصدره الملك       . انت تحكم هذه البالد   القوانين التى ك  

القانون ضد المنطق اإلنسانى فمن هو اإلنسان الذى ال يخطىء؟ وهنا ثبت أن الملك كان               

وكان نتيجة القراران المتعارضان حرب أهلية      . قراره خاطىء وندم هو نفسه على قراره      

فكان متبقياً على ميعاد المعركة أكثر      . داً لهذه المعركة  بأمر الملك ولقد إستعد الطرفان جي     

 حقاً مـا    .من ثمانية أشهر فالقرار الثانى صدر بعد األول بحوالى شهرين ونصف الشهر           

حدث هو وحشية وبربرية أثبتت كبرياء اإلنسان الفارغ الذى به تصور ملوك فارس أنهم              

 فمعركـة   .مز فى قصة إستير   ال يخطئون ولكن ما حدث هو صورة رائعة يكمل بها الر          
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 لكن كان البد وأن تجاهد الكنيسة       ١:٢٠،  ٢الصليب هزم فيها الشيطان وقُيد بسالسل رؤ        

وليكمل الرمـز   . ١٨-١٠:٦وتحارب ضد هذا العدو المهزوم اليائس حروباً روحية أف          

وكل رؤساء البلدان والمرازبة والوالة وعمـال الملـك سـاعدوا     ٣:٩أكثر راجع اآلية    

ـ  هذه ترمز ألننا فى معركتنا مع إبليس يساندنا المالئكة والقديسين وكل جنـود    =  وداليه

سحابة مـن   لنا  لذلك نحن أيضاً إذ     " وهذا ما قصده بولس الرسول بقوله       " الملك السماوى 

الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسـهولة ولنحاضـر               

 . ١:١٢مامنا عب بالصبر فى الجهاد الموضوع ا

حتـى  ) ١١(جمع رمكة أى الفرس التى تتخذ للنسل وفى آيـة           = الرمك   -:١٠وفى آية   

 القرار صدر بنفس كلمات قرار هامـان األول         =األطفال والنساء وأن يسلبوا غنيمتهم      

ويكون فى يد اليهود قرار بـنفس       ) ١٣:٣راجع  (ليكون للقرار قوة معادلة للقرار األول       

، ١٥،  ١٦(ولكن اليهود لم يفعلوا هـذا بأعـدائهم         . رار الذى فى يد أعدائهم    القوة التى للق  

١٠:٩(. 

 

تـاج   و ابـيض  و خرج مردخاي من امام الملك بلباس ملكي اسمانجوني        و -١٧-١٥اآليات  

و كان لليهـود    .فرحة و كانت مدينة شوشن متهللة    و ارجوان و حلة من بز   و عظيم من ذهب  

امره كان   و مدينة كل مكان وصل اليه كالم الملك       و في كل بالد   و .كرامة و بهجة و فرح و نور

كثيرون من شعوب االرض تهودوا الن رعـب         و يوم طيب  و والئم و بهجة عند اليهود   و فرح

 .اليهود وقع عليهم
فرحت شوشن بمردخاى بدالً من هامان فغالباً إشتهر هامان بشره وجشعه والشعب فرح             

 -:ورمزياً .  عقل الملكبخالصه من هذا الشرير الذى كان قد إستولى على

لم يكن ممكناً لمدينة شوشن أن ينزع عنها ثياب الحداد وتدخل إلى حياة التهليل والفرح ما 

لم يتمجد مردخاى أوالً أمام الملك ويرتدى اللباس الملوكى والتاج الذهبى والحلة التى من              

لفرح الروحى ما لم    وهكذا ما كان للكنيسة أن تتمتع بالتهليل السماوى وا        . البز واألرجوان 

فهو كما انه من أجلنا أخلى ذاته فمن أجلنـا          ،  يتمجد عريسها المسيح يسوع ويرتفع ألبيه     

    لون سماوى إشارة للمسيح الذى نزل مـن         = اإلسمانجونى. أيضاً تمجد لكى يمجدنا معه

لبـاس   = والبز واألرجـوان   رمز البر والقداسة     =واألبيض   .السماء وصعد إلى السماء   
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ونلبس طبيعـة   ) ٦:١رؤ  ( والمسيح أعطى هذه الصفات لكنيسته فبه نصير ملوكاً          الملوك

 .سماوية نقية

وهكـذا إذ تمجـد     . إذ رأى األمم ما صنعه الرب مع اليهود آمنوا به          = كثيرون تهددوا 

 المسيح وصارت للكنيسة الطبيعة السماوية إجتذبت لها األمم وآمن العالم كله بالمسيح
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 : ملكيانرانل لكل الكور منشووص

 . يطلب قتل اليهود وإبادتهم١٣/١األول من هامان بتاريخ  •

ول لليهود السلطة بالدفاع عن أنفسهم ولقـد  خ ي٢٣/٣الثانى من مردخاى بتاريخ    •

 فإسـتعد الطرفـان     ١٣/١٢تحدد فى المنشوران ميعاداً لهذه المعركة بتـاريخ         

 .للمعركة

 

اني عشر اي شهر اذار في اليوم الثالث عشر منـه حـين             في الشهر الث  و -:١٠-١اآليات  

امره من االجراء في اليوم الذي انتظر فيه اعـداء اليهـود ان يتسـلطوا     وقرب كالم الملك  

اجتمع اليهود في مدنهم في كـل       .عليهم فتحول ذلك حتى ان اليهود تسلطوا على مبغضيهم        

فلم يقف احد قـدامهم الن رعـبهم        بالد الملك احشويروش ليمدوا ايديهم الى طالبي اذيتهم         

عمال الملـك سـاعدوا      و الوالة و المرازبة و و كل رؤساء البلدان   .سقط على جميع الشعوب   

سار خبـره    و الن مردخاي كان عظيما في بيت الملك      .اليهود الن رعب مردخاي سقط عليهم     

ة فضرب اليهود جميع اعدائهم ضـرب     .في كل البلدان الن الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة        

اهلكـوا   و و قتل اليهود في شوشن القصـر      .عملوا بمبغضيهم ما ارادوا    و هالك و قتل و سيف

 اريسـاي  و و فرمشتا .اريداثا و ادليا و و فوراثا .اسفاثا و دلفون و و فرشنداثا .خمس مئة رجل  

لكنهم لم يمدوا ايديهم الى      و عشرة بني هامان بن همداثا عدو اليهود قتلوهم       .يزاثا و اريدايو

 .النهب
عد الرؤساء اليهود ألنهم فهموا ما حدث وكيف أن الملك يسهل الطريـق لليهـود               لقد سا 

وبالرغم من المنشور الثانى نجد أن األعـداء        . فناصروا اليهود فهذه إرادة الملك والملكة     

) ٢( وفى آيـة     .الذى إنتظر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم       = بدأوا بمقاومة اليهود    

الكنيسة دائماً ال يهدأ فهو يهيج على الكنيسة وال يفهم الـدرس             عدو   .طالبى أذيتهم يقول  

فلقد صلب هامان علـى     . أبداً فهو فيما يظن نفسه أنه قادر على الغلبة ينهزم تحت قدميها           

ولكن محاوالت العدو ال تهدأ ضد شعب اهللا وفى كل مرة           . الخشبة التى أعدها لمردخاى   

الشعب ضدهم مستغالً القرار الملكى األول لكن       وها هو يثير أعداء     . ينهزم لكنه ال ييأس   

ونجـد  . ٩:٣رؤ   + ١٨:١٦حقاً أبواب الجحيم لن تقوى عليها مت        . هذا يتحول لخزيهم  
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غالباً كل مجموعة فى بلد ما فلـو كـانوا          ) ٢آية  (اليهود قد إجتمعوا للدفاع عن أنفسهم       

 .متفرقين لكان من السهل إبادتهم

 ومـا   ١٠:٦رهبة كجيش بألوية نـش      مالكنيسة   = بألن رعبهم سقط على جميع الشعو     

هذه الروح روح التواضع والمحبة هى      ،  أقوى الكنيسة المتحدة بروح المحبة تجمع الجميع      

خصوصاً . التى ترهب إبليس فحينما إجتمع اليهود للعمل بروح واحد كانوا مرعبين للعدو           

ندها عريسـها المسـيح     والكنيسة يس (أن من يسندهم هو مردخاى بمركزه الجديد السامى         

 ألنهم شـعروا    )المالئكة والقديسيين ( وكان يساندهم رجال الملك      )الجالس عن يمين اآلب   

 .أن الملك يدعم القرار الثانى

 -:ملحوظة

يقول التقليد اليهودى أنه لم يقف أحد ضد شعب اليهود فى ذلك سوى العمالقـة أقـارب                 

 .هامان األجاجى الذين تقسى قلبهم كفرعون

 

  فقالت استير ان حسن عند الملك فليعط غدا ايضا لليهود الذين في شوشـن ان                 -:١٣آية  

 .يصلبوا بني هامان العشرة على الخشبة ويعملوا كما في هذا اليوم
طلب إستير بإستمرار الحرب فى اليوم الثانى مع صلب بنى هامان ليس حباً فى الـدماء                

خططه فهى أرادت أن تضع حداً لألمر       بل ألن العدو كان مازال متربصاً بالشعب ويدبر         

 وصلب بنى هامان ليكون ذلك عبرة لمن تسول لـه           .نتهى المؤامرت تماماً ضد شعبها    تف

إلتزام المـؤمن بضـرب     إلى  نفسه أن يدبر شراً على أى األحوال ما فعلته إستير يشير            

و يـنهض   فال يترك له بقية فى داخل القلب حتى ال يعود العد          ،  أعمال إبليس حتى النهاية   

 .ويحارب النفس من جديد

 .كان قرار الحرب لليوم الثانى فى شوشن فقط أما فى باقى الكور فكان ليوم واحد فقط

 .ونالحظ أن اليهود لم يمدوا أيديهم إلى النهب فالهدف هو الدفاع عن النفس وليس السلب

 

الرابع عشـر  استراحوا في اليوم  و  في اليوم الثالث عشر من شهر اذار-:٣٢-١٧اآليات  

الرابـع   و و اليهود الذين في شوشن اجتمعوا في الثالث عشر        .فرح و جعلوه يوم شرب   و منه

 .فرح وجعلوه يوم شرب واستراحوا في الخامس عشر وعشر منه
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لذلك يهود االعراء الساكنون في مدن االعراء جعلوا اليوم الرابع عشر مـن شـهر اذار                  

كتب مردخاي هـذه     و .ة من كل واحد الى صاحبه     الرسال انصب  و يوما طيبا  و الشرب و للفرح

 ارسل رسائل الى جميع اليهود الذين في كل بلدان الملك احشـويروش القـريبين              و االمور

اليـوم الخـامس     و ليوجب عليهم ان يعيدوا في اليوم الرابع عشر من شهر اذار          .البعيدينو

الشـهر الـذي     و همحسب االيام التي استراح فيها اليهود من اعـدائ        .عشر منه في كل سنة    

ارسال  و فرح و من نوح الى يوم طيب ليجعلوها ايام شرب        و تحول عندهم من حزن الى فرح     

مـا كتبـه    وفقبل اليهود ما ابتداوا يعملونه.عطايا للفقراء  و انصبة من كل واحد الى صاحبه     

 و الن هامان بن همداثا االجاجي عدو اليهود جميعا تفكر على اليهود ليبيدهم            .مردخاي اليهم 

و عند دخولها الى امام الملك امر بكتابـة ان يـرد            .ابادتهم و القى فورا اي قرعة الفنائهم    و

لـذلك  .بنيه على الخشبة   و ان يصلبوه هو   و تدبيره الرديء الذي دبره ضد اليهود على راسه       

ما راوه من  ودعوا تلك االيام فوريم على اسم الفور لذلك من اجل جميع كلمات هذه الرسالة          

علـى جميـع الـذين       و على نسـلهم   و قبلوا على انفسهم   و اوجب اليهود .ابهمما اص  و ذلك

حسب اوقاتهمـا كـل    ويلتصقون بهم حتى ال يزول ان يعيدوا هذين اليومين حسب كتابتهما      

مدينـة   و بالد فبالد  و عشيرة فعشيرة  و يحفظا في دور فدور    و ان يذكر هذان اليومان   و. سنة

كتبـت   و ذكرهما ال يفني من نسلهم     و سط اليهود يوما الفور هذان ال يزوالن من و       و فمدينة

 .مردخاي اليهودي بكل سلطان بايجاب رسالة الفوريم هذه ثانية         و استير الملكة بنت ابيحائل   
العشـرين   و السـبع  و ارسل الكتابات الى جميع اليهود الى كور مملكة احشويروش المئة         و

ما اوجـب علـيهم مردخـاي       اليجاب يومي الفوريم هذين في اوقاتهما ك      .امانة و بكالم سالم 

و .صراخهم و على نسلهم امور االصوام    و كما اوجبوا على انفسهم    و استير الملكة  و اليهودي

 امر استير اوجب امور الفوريم هذه فكتبت في السفر
 تأسيس عيد الفوريم

أرسل مردخاى إلى جميع اليهود فى كل البلدان التابعة لمملكة فارس لكى يعيـدوا فـى                

وأن ، عشر والخامس عشر من شهر أذار كل عام تذكاراً لعمل الرب معهماليومين الرابع 

. فكما إهتم الرب بهم عليهم أن يهتموا كل واحـد بقريبـه           ،  يقدموا عطايا وهبات للفقراء   

سبحة شكر هللا الـذى تمجـد بإنقـاذ         توأرسل مردخاى وأستير ضرورة اإلحتفال بالعيد ك      
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ن اهللا يعتنى بأوالده فالعيـد إكـرام هللا وتعلـيم         وهذا العيد لتعليم الشعب ونسلهم أ     ،  أوالده

 .للشعب

 واليهود يصومون يوماً قبل العيد وفى ليلة العيـد          .وكلمة فوريم هى جمع فور أى قرعة      

 "ليمح إسمه "  وعندما يقول القارىء إسم هامان يصرخ المصلين .يقرأون سفر إستير

  .ويكون العيد يوم إبتهاج وعطايا للفقراء
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               قدم لنا هذا اإلصحاح صورة عن عظمة أحشويروش الذى خضعت له كور كثيرة تقدم له

وقول . وهذا مذكور هنا ليعرف القارىء عظمة وزيره مردخاى الرجل الثانى له          . الجزية

 يدل على أنه إستمر ملتصقاً بشعبه البسيط ولم يستعلى منفصالً           عظيماً بين اليهود  الكتاب  

يلـه  لجولقد صار مردخاى بركة     ،  ظمته هو إتساع قلبه بالحب إلخوته     وكان سر ع  . عنهم

 .ولألجيال التى جاءت بعده

 تتمة السفر فى األسفار القانونية الثانية

 )١١ص (أغلب هذه اإلصحاحات صلوات ورسائل وأحالم فهناك حلم مردخاى 

خاى  وصالة مرد)١٣ص (والمرسوم الملكى ضد اليهود ) ١٢ص (والمؤامرة ضد الملك 

وطلبة أسـتير   ) ١٥ص  (وطلبة مردخاى من إستير     ) ١٤ص  (وصالة إستير   ) ١٣ص  (

 .)١٦ص (والمرسوم الملكى لصالح اليهود ) ١٥ص (من أحشويروش 
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