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 ستير سفر أ

 "سفر العناية اإللهية"
 

 مقدمة سريعة عن السفر 
 ق. م(.  ٤٧٠ـ  ٤٨٣ملك أحشويرش ملك فارس )ال، تدور أحداثه في أيام ١٧هو آخر األسفار التاريخية الـ 

كانت هذه األحداث ما بين زمني اإلصحاحين السادس والسابع من سفر عزرا، ففي ذلك الوقت عند نداء عزرا لشعبه  غالبـًا
 للرجوع لبناء أورشليم، لم يهتم أغلب اليهود بالرجوع ألرض الموعد. 

لبقاء ل اكبر من اليهود فض  للعودة من بابل "بلد السبي" ألورشليم، إال أن الجزء األ ى الرغم من أن الطريق كان مفتوحـًاوعل
تهم وتجارتهم، وهذا معناه أن أغلبية الشعب اليهودي استراح فارسية، حيث كانوا منشغلين بزراعفي بالد اإلمبراطورية ال

 للسكنى في بابل حتى لو كانت بعيدة عن الهيكل )والهيكل يمثل الشركة مع هللا في العبادة الحقيقية(. 
ا نرى في كل ركن من أركان هذا السفر عناية هللا الشديدة بشعبه، ويده القوية الحافظة له، وإن كان أنن وعلى الرغم من هذا إال

مناء من ستير هو سفر العناية بغير األي، فسفر أسفر عزرا ونحميا يكشفان لنا جانب من محبة هللا وعنايته بالراجعين من السب
 شعب هللا. 

 
 لماذا اعتبروا غير أمناء؟؟ 

من اختار البقاء في األرض البعيدة على أنهار بابل، ولم يستجب لتنبيه روح الرب بالرجوع، هو غير طائع لوصايا الرب 
 وتوجيهاته. 

 
 لماذا لم يذكر اسم هللا )يهوه( وال مرة في هذا السفر؟؟ 

اختياره( )ه تدخلت إلنقاذ شعبه.. فدعوة هللا هو التفسير لغياب اسم هللا من هذا السفر، ولكن اهتمامه وعنايت ما تحدثنا عنه سالفـًا
 (. ١٣٧، مزمور ٢٩: ١١ روميةأي ال تلغى، ال يمكن أن يغير أفكاره ويسحبها )وهباته هي بال ندامة، 

 

 أهم الشخصيات الالمعة في أحداث السفر 
 داريوس األول، وجده كورش الكبير  ملك فارس، أبوه . أحشويرش:١
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كورة. يشتهر بشرب الخمر التي لعبت برأسه فطلب الملكة ليُرى  ١٢٧امتد ملكه من الهند إلى أثيوبيا، تتكون امبراطوريته من 
وهو أشهر ليظهر فيها جالل عظمته. مثل باقي الحكام في تلك األزمنة البعيدة  ٦جمالها للشعوب والرؤساء. وعمل وليمة لمدة 

 يتصف بالكبرياء. 
 معناها المرأة الجميلة.  ي:. الملك وشت٢

فأصدر أمر بطردها لتكون عبرة للباقيات حتى تعطي جميع النساء الوقار ألزواجهن )أستير طلب الملك تحدي، ظهر رفضها ل
 . (٢٢: ١١أمثال ، ٢٠: ١
ن بتربيتها مردخاي اب.. قام  ستير فمعناها نجم أو كوكبة "يعني اآلس أو الريحان" أما أـسسم فارسي دعيت به هدا . أستير:٣

نجم تألألت من خالله أنوار العناية والمحبة  يلة الصورة وحسنة المنظر وهي حقـًاعمها ألنها كانت يتيمة األب واألم وجم
 (١٥:٢بيحائل )أستيروهي ابنة أنقذة. ـاإللهية المُ 

على باب الملك )وهو مكان  اإلنسان الصغير. كان يعمل بوابـًا ستير ومعناهربيـًا ألمُ وكان من سبط بنيامين،  . مردخاي:٤
 (. ١٩: ٢تجمع الناس لتلقي األخبار. )أستير 

(. المنحدر من أصل عيسو، وهذا النسل ١٧: ٢٥، تثنية ٨: ١٥صموئيل ١معناه الضخم العظيم، من نسل عماليق ) . هامان:٥
وغريبة  ةمختلف قتاالً للناس، حاول أن يتخذ حججـًامتكبر، ومنتفخ، مثل سيده إبليس، (. ٢٠: ٢٤يته إلى الهالك )عدد نها

 كأعذار إلبادة هذا الجنس. 
 

 هو التعليم الرئيسي في هذا السفر؟ما 
 مهما كانت عدم أمانتنا، وال يكذب من جهة أمانته، وال يغير ما خرج من شفتيه.  هللا إلهنا إله أمين، يبقى أمينـًا .١

(، اعتنى بهم والحظهم ٣١: ١إله العهد. اعتنى بشعبه في القديم، حملهم كل األيام كما يحمل اإلنسان ابنه كل الطريق )تثنية 
(، وأدخلهم األرض التي وعد بها أكلوا وشبعوا ونسوا الرب فأرسلهم إلى السبي واعتنى ١٠: ٣٢وصانهم كحدقة عينه )تثنية 

كل أنحاء المملكة الواسعة، وبصرف النظر عن عدم رغبتهم في الرجوع ألرض الموعد  بهم في مدة سبيهم، حين تشتتوا في
كان الرب ساهراً عليهم، ظهرت نعمة هللا الغنية نحو ذلك الشعب المرتد عنه، فمن وراء الستار كان يرتب بل ويتقن الترتيب 

 لينقذهم. 
 
 ق مقاصد هللا وخططه جداً في تحقي ـًاهام . الصوم الذي يقترن بالصالة يمثل جزءً ٢
 

 االعتراضات على هذا السفر: 
 ا؟؟ ـً كثير من المسيحيين يعتبرونه مجرد قصة وغير موحى به من هللا. لماذا؟؟ ولماذا لم يذكر اسم هللا فيه مطلق

رن اسم أن يقتبين األمم، وفي حالة منحطة لدرجة ال يمكن  هذا السفر، ألن الشعب كان مشتتـًا بقصد إلهي لم يذكر اسم هللا في
سنة( مات معظم الرجال الذين أًخذوا إلى السبي في بابل. والذين ولدوا خالل  ٧٠قامة الشعب في السبي )هللا بهم، ففي مدة إ

 تلك الفترة لم يكن لديهم أي اهتمام بالرب إلههم، وبأرضه المقدسة وبالعبادة. 
 

  ١٤: ٤العدد المفتاحي في السفر 
" ِ  "ُسُكوتًا فِي هذَا اْلَوْقِت يَُكوُن اْلفََرُج َوالنََّجاةُ ِلْليَُهوِد ِمْن َمَكاٍن آَخرَ ألَنَِّك إِْن َسَكت 
 

 أسـئلة للبحـث والدراسـة:
 ماذا عن االحتفاالت )األعياد( الثالثة المذكورة في السفر؟ 

 ( وليمة أحشويرش ١٢ـ  ١: ١. احتفال احشويرش )١
 (. ٣ـ  ١: ٧. وليمة استير )٢
 (. ٩. عيد الفوريم )٣
 

 من هو كاتب السفر؟  
 يرجح أنه عزرا أو مردخاي.  

 


