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 ك من خالل العالقة احلميمة مع اهللأستري متُل

I-  اخللفية التارخيية لسفر أستري 

وثواى  عودةة مون فوابق ( م. ق 635)لسوى  مون فوابق بديواةة بببابو  اتمت أحداث هذا السفر في الفترة ما بين أول عودةة 

كوا  اححتفوال الموذكدب فوي . م. ق 873 – 843سندات  01تغط  أحداث هذا السفر فترة مدتها (. م. ق 864) بدياةة عزبا

فوي تلوك زموت فوابق ه  . ا اححتفال عن خطته لغزو اليدىوا تحدث الملك في هذ. م. ق 843األصحاح األول من أستير سنة 

 7و 5تمت هذه األحداث ما بين عوزبا (. 04 -07: 2 أق)م .ق 874دجت أستير ملكة في ت  . (م . ق 874 – 840)الحملة 
 (.م. ق 858 – 846)ملك فابق وكا  الملك أحشديرش 

II- اهلدف من سفر أستري 

وبالتحديد كنيسة األيام األخيورة كروروق تتشوفن مون  تجاوب الىشرب( إلخ ...التحكم في التابيخ)اةة هللا فهم عالقة سي -أ 

 .أج  مداصد هللا لشرب إسرائي 

 (.02: 2 أق) ةيام األخير، إيما  وتشفن تحت ضغدط األفي تجمي  الكنيسة لتسير في شجاعةفهم قصد هللا  -ب 

 .عهد هللا لحفظ إسرائي  كدولة باألخص ضد مراةاة السامية. فهم إعتناء هللا بشرىه -ج 

ي حتف  بذلك الريد لمودة يودمين خوالل فىرايور . من أج  إبراب عيد الىدبيم الذى يحتف  فيه بخالص اليهدة من احباةة -ة 

 .مابق وهد مثال لرشاء حف  الخروف –

III- مثلما ُتالشخصيات و 

 .األبض حكم هللا السماوى و –لك أحشديرش الم -أ 

 .شخص يسدع ظاهر من خالل الروح الددق –مرةخاى  -ب 

مردو  بجمال من عند هللا ألج  التشفن والسلطا  مون خوالل الرالقوة خلصد  المحفظد  بروح التىن  والم   - أستير -ج 

 .الحميمة من الملك

 .هللا ويمث  ضد المسيحعدو شرب  –( الثاى  في مرتىة الدياةة)هاما   -ة 

 .، يجهزو  الرروقمردوا الطريق –( 6: 8،  4: 2تير خصيا  في أس)هيجاى وهتاخ  -ه 
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IV- السفر مؤامرة 

اححتياج إلو  الىحو  إل   تسىىت األبمة(. 0استير ) ملكة أةى إل  بفض ال( في فابق) حدث تمرة في عشاء ملك  -أ 

، لوذلك فهوم او ليس عندما خىرةالرروق الجديدة . لك من الملكعروق جديدة لتم –ملكة جديدة ( تجمي )إعداة عن و

الردو هاما   يصرد ضود شورب (. 2أستير )، المترهد بتدبيىها (خدمة مردوا الطريق)يدجد إحتياج لهيجاى الخص  

 تسوتخدم الروروق مكاىتهوا(. 8أستير )يتطلب ذلك شجاعة فائدة وإيما  من الرروق الجديدة (. 3أستير )هللا وقصده 

 (.6أستير )لتأت  بالخالص لشرب هللا  المحىةوعالقة  الم كرمة

كووورم ي  شووورب هللا ينجووود و(. 7أسوووتير )اموووا  هاموووا  الرووودو ي هوووزم تمو( 5أسوووتير )ي كووورم  مرةخوووال الوووذل تىنووو  أسوووتير -ب 

 (.01أستير )زةاة جداً تشهرة مرةخال مجد و(. 4,4أستير)

V- موضوع السفر األساسى 

 .، إىاء مختاب من هللا للخالصوقردة كررالكنسية ستكد  م   -أ 

وُح َواْلَعُروُس يَقُوالَن  "  (07: 22بؤ )". «تََعالَ »: َوالرُّ

 ( 7104بؤ )". ألَنَّ ُعْرَس اْلَحَمل  قَْد َجاَء، َواْمَرأَتُهُ َهيَّأَْت نَْفَسَها" 

لك تودةل محىوة الكنيسوة مسح مث  أستير من أج  الدقدف من إسرائي  فوي إطواب مرواةاة السوامية وبوذتدام الكنسية وت   -ب 

 . حغابتها

ْلُؤ األَُمم  "  ْسَرائ يَل إ لَى أَْن يَْدُخَل م   ( 26: 00بو)" أَنَّ اْلقََساَوةَ قَْد َحَصلَْت ُجْزئ يّاً إل 

" ...َغاَرت ه م  (00: 00بو ). "بَْل ب َزلَّت ه ْم َصاَر اْلَخالَُص ل ألَُمم  إل 

 .ية لتحديق هدفهسيستخدم هللا السلطة السماوية واألبض -ج 

يُن اْلَكائ نَةُ ه  " َن هللا  َوالسَّالَط  ين اْلفَائ قَة  ألَنَّهُ لَْيَس ُسْلطَاٌن إ الَّ م  َن هللا  ل تَْخَضْع ُكلُّ نَْفٍس ل لسَّالَط  َةٌ م  إ ْذ ُهوَو ..... َي ُمَرتََّ

ورَّ  ِ   يَْفَعوُل الرَّ َن الَّو ُم هللا  ُمْنتَق ٌم ل ْلَغَضب  م  َِ . َخاد  ل َك يَْلوَزُم أَْن يُْخَضوَع لَوهُ لَوْيَس ب َسوََب  اْلَغَضوب   َقَوْ  بَوْل أَْيضواً ب َسوََب  ل و

ير   م  َُوَن َعلَى َذل َك ب َعْين ه  . الضَّ ْزيَةَ أَْيضاً إ ْذ ُهْم ُخدَّاُم هللا  ُمواظ  ا تُو ُوَن اْلج  َِ  (5-0: 03بو)" . َإ نَُّكْم ألَْجل  َه

VI- البحث عن عروس –ملكته يبحث امللك عن ملكة مل 

لك وإحاللها -أ   .الفداء في إطاب بفض الملكة واشت  الم 

َؤَساَء َجَمالََها ألَ " ُعوَب َوالرُّ . نََّهوا َكانَوْت َحَسونَةَ اْلَمْن َور  أَْن يَأْتُوا ب َوْشت ي اْلَمل َكة  إ لَى أََمام  اْلَمل ك  ب تَاج  اْلُمْلك  ل يُر َ  الرُّ

ْصويَان    َأَبَت  اْلَمل َكةُ  وّداً َواْشوتََعَل َغَضوَُهُ   يوه  . َوْشت ي أَْن تَأْت َي َحَسَب أَْمور  اْلَمل وك  َعوْن يَود  اْلخ   َوإ َذا  ...  َاْغتَواظَ اْلَمل وُك ج 
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ه  َوْليُْكتَْب   ي ُسنَن   َار َس َوَماد    اَلَ يَتَ  ْند  ْن ع  ْنَد اْلَمل ك   َْليَْخُرْج أَْمٌر َمل ك يٌّ م  َغيََّر أَْن الَ تَأْت  َوْشت ي إ لَى أََموام  َحُسَن ع 

ْنَها  (04،  02-00: 0 أق) ".اْلَمل ك  أَْحَرو يُروَش َوْليُْع   اْلَمل ُك ُمْلَكَها ل َمْن ه َي أَْحَسُن م 

 إختياب أستير لت جم  بداسطة هيجاى -ب 

ل  اْلَمل ُك ُوَكالََء   ي ُكلِّ ب الَد  َمْملََكت ه  ل يَجْ " اَر  اْلَحَسونَات  اْلَمْن َور  إ لَوى ُشوَشوَن اْلقَْصور  إ لَوى ْليَُوكِّ َِ َمُعوا ُكلَّ اْلفَتَيَات  اْلَعو

ْطر ه نَّ  يِّ اْلَمل ك  َحار س  النَِّساء  َوْليُْعطَْيَن أَْدَهاَن ع  َع َكوالَُم اْلَمل وك  َوأَْموُرهُ  ... بَْيت  النَِّساء  إ لَى يَد  َهْيَجاَ  َخص  وا ُسوم   َلَمَّ

ْت أَْسوت يُر إ لَوى بَْيوت  اْلَمل وك  إ لَوى يَووَ  َِ و َعْت  َتَيَاٌت َكث يَراٌت إ لَوى ُشوَشوَن اْلقَْصور  إ لَوى يَود  َهْيَجواَ  أُخ  د  َهْيَجواَ  َحوار س  ُجم 

يََهوا إ يَّاَهوا َموَع َوَحُسونَت  اْلفَتَواةُ   وي َعْينَْيوه  َونَالَوْت ن ْعَموةً بَوْيَن يََدْيوه   َََواَدَر ب أَْدَهوان   ... النَِّساء   وََت َها ل يَْعط  ْطر َهوا َوأَْنص  ع 

ْن بَْيت  اْلَمل ك  َونَقَلََها َمَع  َتَيَات َها إ لَى أَْحَسون  َمَكو َْع  اْلفَتَيَات  اْلُمْختَاَرات  ل تُْعطَى لََها م  وا  ... اٍن   وي بَْيوت  النَِّسواء  السَّ َولَمَّ

ُخول  إ لَى اْلَمل ك  أَْحَرو يُروَش بَْعَد أَْن يَُكوَن لََهوا َحَسوَب ُسونَّة  النَِّسواء  اْانَوا َعَروَر َشوْهراً ألَنَّوهُ بَلََغْت نَْوبَةُ  َتَاٍة  َفَتَاٍة   ل لدُّ

تَّةَ أَْشُهٍر ب األَْطيَاب  َوأَْدهَ  تَّةَ أَْشُهٍر ب َزْيت  اْلُمرِّ َوس  ا َكانَْت تُْكَمُل أَيَّاُم تََعطُّر ه نَّ س  َِ ،  3: 2 أس" ).َعطُّر  النَِّسواء  ان  تَ َهَك
4-4 ،02 ) 

 (27: 6، أف 7: 04بؤ )إعداةات التجمي   .0

 ىدع من خدمة مردوا الطريق –هيجاى يرد أستير كرروق  .2

 (07-08: 2كد 2)تجابب وإضطهاةات  -بيت المر .3

 (04-07: 0أف )بوح احعال  –بيت الرطدب  .8

 .رد بروح التىن عروق ت   -أستير -ج 

وةَ َوَكاَن ُمَربِّي" وه  ألَنَّوهُ لَوْم يَُكوْن لََهوا أٌَب َوالَ أُمٌّ ( أَْ  أَْسوت يرَ )اً ل َهَدسَّ ووَرة  َوَحَسونَةَ . ب ْنوت  َعمِّ يلَوةَ الصُّ َوَكانَوت  اْلفَتَواةُ َجم 

ه  اْبنَةً  َها ُمْرَدَخاُ  ل نَْفس  َِ َها اتََّخ ْنَد َمْوت  أَب يَها َوأُمِّ  ( 7: 2 أق)." اْلَمْن َر  َوع 

 ملك أستير وجرلها ملكةتزوج ال -ة 

وور   ... " ووْهر  اْلَعاش  ْت أَْسووت يُر إ لَووى اْلَمل ووك  أَْحَرووو يُروَش إ لَووى بَْيووت  ُمْلك ووه    ووي الرَّ َِ وو يىييووتش )َوأُخ  ووهطر  طي وونَة   (ه وودش شش   ووي السَّ

يع  النَِّساء  . السَّاب َعة  ل ُمْلك ه   ْن َجم  َها َوَملََّكَهوا َمَكواَن َوْشوت ي...  َأََحبَّ اْلَمل ُك أَْست يَر أَْكثََر م   . ََوَضَع تَاَج اْلُمْلك  َعلَى َرْأس 

ه   يع  ُرَؤَسائ ه  َوَعَ يد  يَمةً ل َجم  َل اْلَمل ُك َول يَمةً َع    (04-06: 2 أق)"  ... َول يَمةَ أَْست يرَ  َوَعم 

 ( 2: 5بؤ )صدبة حطالق ضد المسيح  –ترلية شأ  هاما   -ه 

ه  األُمُ "  ِ يوع  الرُّ بَْعَد َه ويَّهُ  َوْوَج َجم  يَّ َوَرقَّاهُ َوَجَعوَل ُكْرس  َؤَسواء  ور  َع ََّم اْلَمل ُك أَْحَرو يُروُش َهاَماَن ْبَن َهَمَدااَا األََجاج 

يَن َمَعهُ   ِ َُ َولَوْم يَْسوُجدْ  ... الَّ وا ُمْرَدَخواُ   َلَوْم يَْجو وا َرأَ  َهاَمواُن أَنَّ ُمْرَدَخواَ  الَ يَْجثُوو َوالَ يَْسوُجُد لَوهُ اْموتأََلَ .. . َوأَمَّ َولَمَّ

يَن   ي ُكلِّ َمْملََكة  أَحْ ...  َهاَماُن َغَضَاً   ِ يَع اْليَُهود  الَّ : 3 أق) ".َرو يُروَش َشوْعَب ُمْرَدَخوا َ  َطَلََب َهاَماُن أَْن يُْهل َك َجم 
0-5) 

 (07-05: 00، بك  2-0: 5بؤ . )الردو يرفن( السيد)الملك  .0
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 (34 -35: 00، ةا  8: 2تس 2)المسيح يرفن ىفسه فدق الجمين  ضد .2

 ( 03بؤ)يريد ضد المسيح أ  الجمين يسجدو  له أو يرىدوىه  .3

 .خطة هاما  لدت  ك  اليهدة في فابق -و 

ووا :  َقَوواَل َهاَموواُن ل ْلَمل ووك  أَْحَرووو يُروشَ " ووُعوب    ووي ُكوولِّ ب ووالَد  َمْملََكت ووَك إ نَّووهُ َمْوُجوووٌد َشووْعٌب مَّ ٌج بَووْيَن الرُّ ُمتََرووتٌِّت َوُمتَفَوورِّ

ُعوب  َوُهْم الَ يَْعَملُوَن ُسنََن اْلَمل ك   اَلَ يَل يُق ب اْلَمل ك  تَْرُكُهمْ  يع  الرُّ ْنوَد اْلَمل وك   َْليُْكتَوْب . َوُسنَنُُهْم ُمَغاي َرةٌ ل َجم   َإ َذا َحُسَن ع 

يَن يَْعَملُوَن اْلَعَمَل ل يُْؤتَى ب َها إ لَى أَْن يََُادُ   ِ ة    ي أَْيد   الَّ َن اْلف ضَّ  َنََزَع . َخَزائ ن  اْلَمل ك  وا َوأَنَا أَز ُن َعَرَرةَ آالَف  َوْزنٍَة م 

ه  َوأَْعطَاهُ  ْن يَد  يوع  اْليَُهوود  ... َر ب ه  َوُكت َب َحَسَب ُكلِّ َما أَمَ  ... َعُدوِّ اْليَُهود   ...اْلَمل ُك َخات َمهُ م  ِ  َوقَْتول  َوإ بَواَدة  َجم  ْهوالَ إل 

َن  ٍد ... م  ُوا َغن يَموتَُهمْ ...   ي يَْوٍم َواح  يوع  . َوأَْن يَْسولَ  ُصووَرةُ اْلك تَابَوة  اْلُمْعطَواة  ُسونَّةً   وي ُكولِّ اْلَُْلوَدان  أُْشوه َرْت بَوْيَن َجم 

ينَ  دِّ ُعوب  ل يَُكونُوا ُمْستَع  ا اْليَوْ  الرُّ َِ  (08-4: 3 أق) ".م  ل َه

 .إباةة اليهدة ه  ةائما خطة الشيطا  .0

.غضب الشيطا  ضد إسرائي  (07-7: 02بؤ )ظهر الحرب الت  في ت .2

VII- الدعوة للشفاعة 

ْسحاً ب َرَماٍد َوَخَرَج إ لَى َوَسو   " َل َشقَّ ا يَابَهُ َولََ َس م  ا َعل َم ُمْرَدَخاُ  ُكلَّ َما ُعم  ةً  َولَمَّ يَموةً ُمورَّ ينَوة  َوَصوَرَ  َصوْرَخةً َع   ... اْلَمد 

ْنَد اْليَُهود  َوصَ  يَمةٌ ع  يوبٌ َو  ي ُكلِّ ُكوَرٍة َحْيثَُما َوَصَل إ لَْيَها أَْمُر اْلَمل ك  َوُسنَّتُهُ َكانَْت َمنَاَحةٌ َع   ْسو ٌ . ْوٌم َوبَُكاٌء َونَح   َواْنفَوَرَش م 

َع إ لَْيه  َوتَْطلَُب م  َويُ  ... َوَرَماٌد ل َكث ير ينَ  يََها أَْن تَْدُخَل إ لَى اْلَمل ك  َوتَتََضرَّ  (4،  3-0: 8 أق)." ْنهُ ألَْجل  َشْعَ َهاْخَ َرَها َويُوص 

. هوذه هو  صودبة لدلوب يسودع وشوفاعة الوروح الدودق. شق مرةخاى ثيابه وصرخ بصدت عال وبمرابة شوديدة -أ 

 (25: 4بو )

 .أيضا تحدى الطاعة الكاملة حت  في خطر المدت وهد. وهديتهاسة صدبة لدوب الكني –تشفن أستير  -ب 

يَّةً إ لَى ُمْرَدَخا َ " إ نَّ ُكلَّ َعَ يد  اْلَمل ك  َوُشُعوب  ب الَد  اْلَمل ك  يَْعلَُمووَن أَنَّ ُكولَّ َرُجوٍل :  ََكلََّمْت أَْست يُر َهتَاَ  َوأَْعطَْتهُ َوص 

ِ   يَُمودُّ لَوهُ اْلَمل وُك قَ َدَخَل أَو  اْمَرأٍَة إ لَى اْلَمل و وَدةٌ أَْن يُْقتَوَل إ الَّ الَّو ل يَّوة  َولَوْم يُوْدَع  ََرور يَعتُهُ َواح  ويك  إ لَوى الودَّار  الدَّاخ  َب ض 

ََِّهب   َإ نَّهُ يَْحيَا ينَ :  َقَاَل ُمْرَدَخاُ  أَْن تَُجاَوَب أَْست يرُ ...  ال ك  أَنَّك  تَْنج  يع   الَ تَْفتَك ر     ي نَْفس    ي بَْيت  اْلَمل ك  ُدوَن َجم 

وا أَْنو. اْليَُهود   وْن َمَكواٍن آَخوَر َوأَمَّ ا اْلَوْقت  يَُكوُن اْلفََرُج َوالنََّجواةُ ل ْليَُهوود  م  َِ ت  َوبَْيوُت أَب يوك  ألَنَّك  إ ْن َسَكتِّ ُسُكوتاً   ي َه

َِ .  َتََ يُدونَ  ْثل  َه ا أَْدُخُل ...   َقَالَْت أَْست يُر أَْن يَُجاَوَب ُمْرَدَخا ُ ! ا َوَصْلت  إ لَى اْلُمْلك  َوَمْن يَْعلَُم إ ْن ُكْنت  ل َوْقٍت م  َِ َوَهَك

نَّ  الََف السُّ  (05-01: 8 أق)".  َإ َذا َهلَْكُت َهلَْكتُ . ة  إ لَى اْلَمل ك  خ 

 ..." الخالص من اليهدة" –مىدأ سياةة هللا  -ج 

 "وصلت إل  الملكإ  كنت لدقت مث  هذا . .". –مىدأ المصير  -ة 

 "إذا هلكت هلكت" –. ترهد أستير أ  تمدت إذا تطلب األمر ذلك -ه 
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َُّوا َحيَاتَُهْم َحتَّى اْلَمْوت  ... َوُهْم َغلََُوهُ "  (00: 02بؤ ) ".َولَْم يُح 

VIII- (4-0: 6أستري )والطاعة التشفع : أستري 

َ  لََ َسْت أَْست يُر ا يَاباً مَ " ل يَّة  َو  ي اْليَْوم  الثَّال  ا َرأَ  اْلَمل ُك أَْست يَر اْلَمل َكةَ َواق فَةً   ي ... لَك يَّةً َوَوقَفَْت   ي َدار  بَْيت  اْلَمل ك  الدَّاخ   َلَمَّ

ََِّهب   يَب ال ْلََتُوك   إ لَوى َما لَك  يَ :  َقَاَل لََها اْلَمل كُ ... الدَّار  نَالَْت ن ْعَمةً   ي َعْينَْيه   ََمدَّ اْلَمل ُك ألَْست يَر قَض  ا أَْست يُر اْلَمل َكةُ َوَما ه َي ط 

 (4-0: 6 أق)". ي أَْعَملَُها لَُهَما َوَغداً أَْن يَأْت َي اْلَمل ُك َوَهاَماُن إ لَى اْلَول يَمة  الَّت  ...   َقَالَْت أَْست يرُ . ن ْصف  اْلَمْملََكة  تُْعطَى لَك  

 .دبة للتشفنوقدف أستير في الداب الداخلية للملك هد ص -أ 

 .ىالت أستير ىرمة في وجه الملك وإستجابة لطلىتها -ب 

.ةعت أستير الملك لحضدب حف  الخمر -ج 

IX-  (6: 4،  01-0: 7أستري )الكامل خراب العدو 

ْنَد أَْست يَر اْلَمل َكة  " ْنَد ُشْرب  اْلَخْمر  ان ي أَ  َقَاَل اْلَمل ُك ألَْست يَر   ي اْليَْوم  الثَّ .  ََجاَء اْلَمل ُك َوَهاَماُن ل يَْرَربَا ع  َما ُهَو ُسوْؤلُك  : ْيضاً ع 

ْلََتُك   َولَْو إ لَ  إ ْن ُكْنُت قَْد َوَجوْدُت ن ْعَموةً : َجابَْت أَْست يُر اْلَمل َكةُ  َأَ . ى ن ْصف  اْلَمْملََكة  تُْقَضىيَا أَْست يُر اْلَمل َكةُ  َيُْعطَى لَك  َوَما ه َي ط 

ْنَد اْلَمل ك   َلْ ا اْلَمل ُك َوإ ذَ   ي َعْينَْيَك أَيُّهَ  ْلََت يا َحُسَن ع  ي ب ُسْؤل ي َوَشْعَ ي ب ط  ِ  َواْلقَْتل  . تُْع َ ل ي نَْفس  ألَنَّنَا قَْد ب ْعنَا أَنَا َوَشْعَ ي ل ْلَهالَ

بَاَدة   ُض َعوْن َخَسواَرة  اْلَمل وك  َعوَولَْو ب ْعنَا َعَ يداً َوإ َماًء لَُكْنوُت َسوَكتُّ َموَع أَنَّ اْلَعوُدوَّ الَ يُ . َواإل  يُروُش ألَْسوت يَر  َقَواَل اْلَمل وُك أَْحَروو  . وِّ

ِ   يَتََجاَسُر ب قَْلَ  : اْلَمل َكة   ا الَّ َِ ا   َقَالَوْت أَْسوت يرُ َمْن ُهَو َوأَْيَن ُهَو َه َِ ا َهاَمواُن ! وٌّ ُهوَو َرُجوٌل َخْصوٌم َوَعودُ : ه  َعلَى أَْن يَْعَموَل َهَكو َِ َهو

د   ه  َعوْن ُشوْرب  اْلَخْمور  إ لَوى َجنَّوة  . َاْرتَاَع َهاَماُن أََماَم اْلَمل ك  َواْلَمل َكة  . ءُ الرَّ  ََصولََُوا َهاَمواَن َعلَوى اْلَخَروََة  ...  َقَاَم اْلَمل ُك ب َغْي  

َها ل ُمْرَدَخا َ   (01-0: 7 أق) ".اُمَّ َسَكَن َغَضُب اْلَمل ك  . الَّت ي أََعدَّ

ٍِ  ََضَرَب اْليَ " يَع أَْعَدائ ه ْم َضْربَةَ َسْيٍف َوقَْتٍل َوهالَ  (6:  4 أق)" ...ُهوُد َجم 

 .أك  الملك من أستير في حف  الخمر -أ 

 .أةى تشفن أستير إل  ةماب هاما  -ب 


