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 سفر أستير 

 "سفر العناية اإللهية"
 تاسـعالالدرس 

 تاسـع والعاشـرالاألصحاح 

 
 

ْلَت نَْوِحي إِلَى َرْقٍص ِلي. َحلَْلَت ِمْسِحي َوَمْنَطْقتَنِي فََرًحا "  (٠٣:١١مزمور" )َحوَّ
 

حدد بمقتضى مرسوم هامان الشرير، اليوم الذي انتظره أعداء اليهود بفارغ الصبر، يوم اإلبادة الجماعية، ولكن جاء اليوم الم  
ْحتَاِليَن، فاَلَ ت ْجِري أَْيِديِهْم قَْصًدا "الرب  ْبِطِل أَْفَكاَر اْلم  وضع نهاية لهذا التخطيط الشيطاني.. بل وأخرج  (،١٢: ٥" )أيوب  اْلم 

 .كما سنرى الحقـًا من الجافي حالوة
توجة في قصر أحشويرش الملك بل وتجد نعمة في عينيه ثم يعتلي اليتيمة لتصير الملكة الم   جاءت أستير الفتاة اليهودية

 لى هذه الساعة، حتىمردخاي منصب الرجل الثاني في المملكة، بتدبير وعناية إلهية، والرب الذي يحرك األحداث يأتي بهما إ
  ع اليهود تمامـًا.غير وضبطل بل وي  ـخر ي  آ يصدرا مرسومـًا

تيح الفرصة لليهود كي يستعدوا للدفاع عن أنفسهم إذ ما هوجموا من المحيطين بهم.. كان لديهم ما ـي   أصدر مردخاي مرسومـًا
 يقرب من تسعة شهور لإلعداد لهذا اليوم. كيف سارت األحداث إذن؟؟ 

 
تاريخ حين قال الناس بعضهم تتميز بداية ال . بطل مشهورتهمـبها األشرار، في  جازي ـلن يعجز الرب عن أن يجد وسيلة ي  

بلبل هللا هناك ألسنتهم حتى ال  (.٤: ١١" )تكوين  َهل مَّ نَْبِن ألَْنف ِسنَا َمِدينَةً َوب ْرًجا َرأْس ه  بِالسََّماِء. َونَْصنَع  ألَْنف ِسنَا اْسًما ": لبعض
؟؟ في بعض األوقات وفي أيام حزقيا الملك وقت تهديد ب على وجه األرض.. وماذا أيضـًاالريسمع بعضهم البعض وبددهم 

وا َكع ْشِب اْلَحْقِل  "على المدن وسكانها. لشعب هللا تدخل الرب فأرسل رعبـًا "سنحاريب" ملك أشور  قَِد اْرتَاع وا َوَخِجل وا. َصار 
وحِ 

 (. ٢٧: ٣٧شعياء إ) " َوَكالنَّبَاِت األَْخَضِر، َكَحِشيِش السُّط 
 
مْ  "  (.٢٤: ٧" )تثنية  الَ يَِقف  إِْنَساٌن فِي َوْجِهَك َحتَّى ت ْفِنيَه 
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ِليَن َعلَْيهِ  " تََوك ِ يِق، َوه َو يَْعِرف  اْلم  . ِحْصٌن فِي يَْوِم الضَّ بُّ اعتمد اليهود على صالح هللا وأمانته  (.٧: ١" )ناحوم  َصاِلٌح ه َو الرَّ
داء منتظرين أن هناك أع (، ٧:١٤٥مزمور(. فذكر كثرة صالحه يشجع القلب ) ٥: ١٠٠دور )مزمور التي هي من دور إلى 

ليتسلطوا على اليهود وممتلكاتهم خاصة نسل عماليق )أوالد وأصدقاء هامان(، الذين أرادوا االنتقام لموت  تمر األيام سريعـًا
بُّ يَْضَحك  بِِه ألَنَّه  َرأَى أَنَّ يَْوَمه  آتٍ "كبيرهم وبطريقة مهينة، ولكن   ( ١٣: ٣٧)مزمور "  !الرَّ

 
ْبِغِضيِهمِ "عن شعبه، لذا ألقى رعبه في قلب أعداء شعبه  وألن هللا ال يتخلى أبًدا  (،٢: ٩)أستير .".َحتَّى إِنَّ اْليَه وَد تََسلَّط وا َعلَى م 

واجتمعوا بروح واحد، فكانوا مرعبين ألعدائهم، ولم يقف أحد من وجههم إال أقرباء هامان وأصدقائه، أولئك الذين تقست 
، ربما ذكروا أنفسهم وبعضهم البعض بكلمات عين معـًافي القديم، أما عن اليهود المجتم قلوبهم كما فعل فرعون مع شعب هللا

ْنَهِزِميَن أََماَمكَ  "الرب في القديم  بُّ أَْعَداَءَك اْلقَائِِميَن َعلَْيَك م  ْعبَك ْم َعلَى ك ل ِ األَْرِض .. يَْجعَل  الرَّ بُّ إِله ك ْم يَْجعَل  َخْشيَتَك ْم َور  اَلرَّ
 (. ٢٥: ١١، ٧: ٢٨" )تثنية  تِي تَد وس ونََها َكَما َكلََّمك مْ الَّ 
 

 هو سر قوتهم؟؟  هل تجمعهم معـًا
 أحد األسباب وليس كلها، فهناك سببين آخرين:  هذا في حقيقة األمر كان

 . كل رؤساء البلدان.. ساعدوا اليهود. ١
إلنقاذ شعبه، ولم يكتف بمكانته العالية ليلتهي في أمور  . مكانة مردخاي، ذلك الرجل األمين الذي لم يتراجع عن رؤيته٢

ه  فِي ك ل ِ اْلب ْلَدانِ  َكاَن َعِظيًما فِي بَْيِت اْلَمِلِك،"مردخاي  ا لذاته فقط، بل لآلخرين ولهذاشخصية. ولم يحي " َوَساَر َخبَر 
 ( ٤:٩)أستير

 من هللا(.  مؤيًدا)ألنه كان  ( ٩:٤" )أستيريَتََزايَد  َعَظَمةً "  . كان مردخاي٣
أخبار ١على جميع األمم ) ذكرنا مردخاي بداود الملك الذي خرج اسمه إلى جميع األراضي وجعل الرب هيبتهـوي  

(، ١: ١٠الرب )ا ملوك جاءت لترى مجد  كم من جميع الناس حتى أن ملكة سبـأ، بل وسليمان الذي كان أح (١٧:١٤األيام
ه  َكاَن "الذي  ويشوع أيضـًا أولئك الذين بسبب النعمة الغنية، صاروا عظماء في تأثيرهم ( ٦:٧٢" )يشوعفِي َجِميعِ األَْرِض  َخبَر 

وَن يَِضيئ وَن َكِضيَاِء اْلَجلَدِ  "الممتد إلى آفاق بعيدة، هؤالء من يقول عنهم دانيال:  .. ومن يتعلق  (٣: ١٢" )دانيال َواْلفَاِهم 
 (. ١٤: ٩١بالرب.. حتما سيرفعه )مزمور 

 

 ماذا عن اليهود؟؟ 
ضرب اليهود جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهالك وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى النهب )أستير 

١٠ ، ٥: ٩ .) 
ْم إِلَى النَّْهبِ  "تكررت العبارة:  دُّوا أَْيِديَه  ْم لَْم يَم  حادثة هامة في تاريخ  لعلهم كانوا متذكرين  (٦١، ٥١، ٠١: ٩)أستير.َولِكنَّه 

ـ  ١٢: ١٥صموئيل  ١ع فيها شاول توجيهات صموئيل، فأخذ من الغنيمة التي لعماليق )ب هللا.. تلك الحادثة التي لم يطشع
(، فمزق الرب عنه المملكة وأعطاها لصاحبه. لقد أرادوا فقط حماية أنفسهم والدفاع عنها، كان دفاع عن حق الحياة في ١٩

 وا من هاجموهم فقط. لولهذا نجدهم قاتأمان وبال تهديد 
 
المحبوبة أستير. ما هو سؤلك في عطى لك وما هي طلبتك بعد ومرة أخرى نعود إلى الملك أحشويرش وهو يكرر سؤاله للملكة 

قضى  ؟؟ فـتـ 
(، ١٧: ١٣ملوك ٢أرادات أستير أن ترمي سهمـًا للفناء ) ل العمل، وأيضـًاوشن ليكما لمن هم في شـً إضافي وتطلب أستير يومـًا

اً أن ك جيدستير أن ال ترجع من وراء األعداء حتى تفنيهم، وال تترك أي بقايا من هامان، لئال يرجع لشره، كانت تدرأردات أ
ها، فطلبت أن يصلبوا أوالد ضد شعبامرات تمامـًا لذا أرادات أن تنهي المؤ بشعب هللا ويدبر خططـًا، العدو ال يزال متربصـًا

 هامان ليكونوا عبرة ومثاالً لكل من يفكر شراً على هذا الشعب. 
 

 تأسيس العيد )عيد الفوريم( 
وَر َوأَْرَسَل َرَسائَِل إِلَى َجِميعِ اْليَه وِد الَِّذيَن فِي ك ل ِ ب ْلَداِن اْلَمِلِك أَ  " ْرَدَخاي  هِذِه األ م  وَش اْلقَِريبِيَن َواْلبَِعيِدينَ َوَكتََب م  . .َحْشِوير 

ابعِ َعَشَر ِمْن َشْهِر أَذَ  ( ١٢، ٠٢: ٩)أستير "اَر، َواْليَْوِم اْلَخاِمِس َعَشَر ِمْنه  فِي ك ل ِ َسنَةٍ ِلي وِجَب َعلَْيِهْم أَْن ي عَي ِد وا فِي اْليَْوِم الرَّ
يتذكروا فيه، من جيل إلى جيل، أن  الم يتردد اليهود في االحتفال بالخالص، بل وجعله عيدً   جمع فور وهي القرعة: الفوريم
 ماذا فعلوا؟؟ فنقذ.. ـنجي وي  ـالرب ي  
 رسال أنصبة كل واحد إلى صاحبه يوم عطايا للفقراء. للفرح. يوم اأيام فرح بل استرداد جعلوها 
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يم بين اليهود الذي ختم هذا السفر باإلصحاح العاشر الذي يرسم عظمة صورة أحشويرش ورجله الثاني مردخاي العظبو
 بشعبه، ولم يستعل عليهم.  استمر ملتصقـًا

 
 

  ١٠، ٩بعض الدروس الروحية من اإلصحاحين 
 . مخافة الرب مفتاح وسر االنتصار ١
آِمن وا  "ا هو طريق األمان.. صدق اليهود كلمات مردخاي فاكتسبوا شجاعة جديدة ولم يعودوا يخشون أعدائهم . اإليمان أيضً ٢

ِ إِلِهك ْم فَتَأَْمن وا ب   (. ٢٠: ٢٠أخبار األيام  ٢" ) بِالرَّ
وِحيَِّة فِي السََّماِويَّاتِ  ". ٣ َصاَرَعتَنَا لَْيَسْت َمَع َدٍم َولَْحٍم بَْل ...، َمَع أَْجنَاِد الشَّر ِ الرُّ َحاَربَتِنَا " ولكن (٦:٢١" )أفسس.فَإِنَّ م  أَْسِلَحة  م 

ص ونٍ   (. ٦أن نلبس سالح هللا الكامل )أفسس  ج دائمـًانحتا (،٤: ١٠كورنثوس ٢" ) لَْيَسْت َجَسِديَّةً، بَْل قَاِدَرةٌ بِاهللِ َعلَى َهْدِم ح 
َجاِء. َوِهَي ت غَن ِي ه نَاَك َكأَيَّاِم ِصبَاَها". . استرداد الفرح يعطي رجاء جديًدا٤ وَر بَابًا ِللرَّ   (.١٥: ٢" )هوشع َوَواِدي َعخ 
( ويعطي فرح أبدي ٨: ٢٥شعياء )إ(، ويمسح الدموع ١٣: ٣١رميا القادر أن يحول النوح إلى طرب )إ . الرب هو الوحيد٥
 (. ١١: ٥١شعياء )إ
ويقول للشاب الغني بع كل ما لك ( ٢١:٣٣)لوقا" بِيع وا َما لَك ْم َوأَْعط وا َصَدقَةً " أوصى الرب يسوع بهم كثيًرا  :. الفقراء٦

بُّ  "(، ٢٢: ١٨ووزع على الفقراء )لوقا  إِله َك، إِْن َكاَن فِيَك فَِقيٌر، أََحٌد ِمْن إِْخَوتَِك فِي أََحِد أَْبَوابَِك فِي أَْرِضَك الَّتِي ي ْعِطيَك الرَّ
 (. ٧: ١٥" )تثنية فاَلَ ت قَس ِ قَْلبَكَ 

 . ال تنسى احسانات الرب معك. فقد كان عيد الفوريم للتذكار بأمانة الرب وإنقاذه. ٧
 

 ة للدراسة الشخصي
: ٦، ١٣: ٢، دانيال ١: ٢، لوقا ٧: ٣هناك أوامر ملكية غيرت في تاريخ شعوب ما هي من الشواهد التالية )يونان  .١

٢٦ ) 
 ،٢٤ ،٢١، ٨: ١٠، ٥: ١ستير )يشوع وميه كما شجع اليهود هنا في سفر أشجع الرب يشوع باالنتصار على مقا .٢

٩: ٢٣) 
 

 شاهد كتابي للتأمل والصالة: 
وِرِهمْ  " وًرا فِي قَْلبِي أَْعَظَم ِمْن س ر   (. ٧: ٤" )مزمور  َجعَْلَت س ر 
 
 
 
  

 


