
 

 
1 

 جدول أستير وتتمة أستير  –أستير وتتمة أستير  سفر
 رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح 

مقدمة تتمة   9أستير  6أستير  3أستير  مقدمة أستير
 أستير

 14تتمة أستير  11تتمة أستير 

 15تتمة أستير  12تتمة أستير  10أستير  7أستير  4أستير  1أستير 

 16تتمة أستير  13تتمة أستير  10تتمة أستير   8أستير  5أستير  2أستير 

 



 (سفر أستير مقدمة عن) سفر أستير

 

 
2 

 عودة للجدول مقدمة سفر إستير
 

ادثاسررحاسسرر حاع رياقرر اوشرحاو ورسا فاس سرماقرر الر ي إافو ورسا ر اس رر ياياتجرحياليهرحا رر اذاالمسرح االر*
الع اصماالثيثةالإلمبحاط ريةاالرمرسهةإاف ر اأسسررمرادااهرمعافلروراافا مهرماع ر  الم رةالرساترمريفاال بر داقر ا م ر ا

افقمرسامسافجبةااظحاوخصاصم باار ذاق اال شحاالميك افخب حاق ات مل  هافمممرسمتحإا
سسر حامسا ص ا ن ياو عمامعنمها"اس  ةاصغ حةا"افإار  اسل االرمرسهةالهعن ا)ك أرب افيبر فا ابرمااا*ُع معا نااسم

سررمبماالعبررحياقبرر ا  سررةافيشيرر اليرر اوررجحةاابساالجم يررةإافر مررماسخرهمر ررماميكررةإا مررماس ميررها ررذااابسررما عرر ا
مثررر اا،خرررحا ممررر بصرررمراالرررمدةالنررر اال بررر دامرررسا عرررم االسرررب ا نادرسرررم االورررخصا  سرررم سا  ررر  ممادبررر ديافا

 د  نم/محوس،اومفع/  لس،اعس ع/عسشسإا
*سسر حادحجحا ابمامساسبطا نهمم ساُفل ااق ا رضاالسب افتبنم مامحدخرمياا رسالمبرمافر م رماقر ام دنرةاو ورسا

 لمصمةاقمرسإا
* نررمرار عررمناقرر اأمترربا ررذااالسرررحإاق رر اجررمكاقرر االريمرر دا ناأمترربا ررذااالسرررحا رر االمجمررياالعظررهماالررذيادح سررحا

وراإافال  عسا غسش ن سادحيا احامسافضيالورااالكمتبإا  نممادحجحاالكث حامسااب رمكامرماارمديا رحاد سرهر سال
المؤرخاال ب ديا احامسافضريامحدخرمياارسرحإافمرسا ر سا رؤاكاال رمكاال ر عساسكيهمندرساابسر ن ريإافمرمادؤأر ا

تررنصاليرر ا نامحدخررمياأررربا ررذهاا اف رر 20:9فجبررةاالنظررحاالخ ررحةا ناأمتررباالسرررحا رر امحدخررمياارسررحاابعررة)
المرر راف رسرريبماقرر ارسررمم اسلرر اجمهررياال برر داقرر اأرر ا يرر اناالميرر ا  ورر يحاإاف نررمراسثبررماا خررحاقبررذااالسرررحالررما
درذأحايهرحااسرمانالناأمتبرحالرماعردر ا نادر ر يامورملحاالمير اف مور رح،ا فا ناالسررحاُأررباقر اقررحةاأرمنامرسا

اجرر ا ناالخبررمراسررجيهاقرر اسررجيااال   مررةافغملبررم اا2:10 إافمررسا17-7:6الخشررحاق بررماذأررحاسسررماالررح ا)داا
،اف رذهاالسرجياااادرُذأحااقكمتباالسرحاسسر  امعي ممتحامساسجيااال   مةا يامسامسرن اااال شحاالرمرسر 

إافالكمتربافاضرحا ارحادبر ديالرمااقر ا ريداقرمرسافلرحاسلمرم اترم ا سسرممكامسرورمرياالمير افترمصر  اق بماسسرمان
الميكر ،اأمرماسسرررخ  اأيمرمااقمرسرهةافي رربا  وررةالرساترمصر  اخمصرةا سثمثررمااال شرحا و ورساقبرر ار يااال شرح

ف ررذااال شرحادمحترحاالن ررحانا عر اسغرهررمعاالمير ا ررسر ع سالممرم ا ياسررنةا( ال شرحا نرسرحافسررج ا رذهاالمرر راال  ه رة
  ورر يحااأررحمهسال هرامررحااكرر ا ررذهاالمرر راتورر حا ناأمتررباالسرررحا رر امحدخررمياالررذيال نررحاالميرر  اقإا إا425

ف  االذياأربا ذهاالم راففهلبرمإافأمسرل عارسرم ات مور ا نادرذأحااسرمانا رر ااادث رحا لر اوها  لرحإافلر ا
كمنالوراا  اأمتباالسرحالمماتحدداف  اع رباق ا فرويهما نادرذأحااسرماناقر االسررحإافلكرسافإنالرمادرُذأحااسرما

الكمترررباعورررح افال ررر اثاتنشررر ا رررسناسصررربياناأرررمناع رررحراال ررر اثااناقررر اسررررحاسسرررر حاق ارررحامرررساال اضرررحا ن
 لهخيصاوعبحإا

*السرررحادنشرر ا ررسناناع ررحراالمرر رالررهخيصاوررعبحافيوررب العنمعررةانا ررسفاده،ا رر ا ناناع رر عاوررحفرا لرر امبما
 -:اض  ماسل اخيصافمج البمافمسا مثيةارلمعةانالبماق اال  اثا
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ارش حاميكةاثماتن ذا ذهاالميكةاوعببمإااخرهمراقرمةامس  نةالا-1
 المي اع   اال د باالذ بابسر حالن ادخ لبماليهحافاادؤذدبما  اع ب اطيبمتبمإاا-2
 سكرومفامحدخميامؤامحةاض ا همةاالمي افي وربماليمي افين ذا همتحإاا-3
 انافراكاال ر اثا"قكر اوي االمي افذ م االن  امسال نحإاإاإاإاإاإاالرفاأر ا رذاالرهسامشرمدقةا ر اارحيادراا-4
 تعم امعماليخ حاليذدساع ب نان"إااوهمكال
اف رذاامرماوملرحاال  رهمالمي ايبع ا ناأمناص ع م البمممناسا يباض ها ر اصرمراصر ع م الورعبانإات  عاويباااا-5

ا اإ1:اا21)  "ويباالمي اق اد االح اأج افعامهمها  ثمماومكاعم يح"ا
 

 تير. *الملك الفارسي في سفر إس
قإا إافيذأحاالرمريفا نا ذااالمي اأمنالحاهفجرةااسرمبما مسررحيسا ورمرااا465-486  ا  و يحاا)هرأسهس اا
إافأرمنامعحفقرم ا نا رذااالمير ادرشرةا  ر ةاحقإا إا ياقر االسرنةاالسرم عةالميكرا479سل بما  حفدفااأميكةاسنةا

االمذأ رةالنحاق اسرحاسسر حإااالشبياف  امر يباق ا   امحاعسي اق اخيلةامممادرشم  امياالفصمف
فلكساأهفاا ق ا  ساالرمريفاالذيادذأحا ناهفجةا ذااالمي ا  اسمسرحيساف ر سامرماذأرحهاسررحاسسرر حا ناهفجررحا

سمبمافور افو اتحأبمال روفجا  سر ح؟ادحياأث حامساال ارس سا ناأيمةافور الهسهااسرماليميكرةا ر الًبرم اخمصرم اس
سرماالميكرةاال ًه ر اعظر ا ر ا مسررحيسا مرمافورر اقبر امجرحداسالمير ا برمإافلعر ا بما سبباجمملبرماالررمم افتعير اا

ل بإا مماخيياالميكةافور اقكرمنالرررحةامؤوررةاميكرهاخيلبرماسسرر حا)لرنررذاخشرةانالخريصاورعبح افلعر اسسرر حا
يا ناممتررها عرر ا ررذااف لررمداالميرر اهفجرررحا مسرررحيسا)فوررر  ا عرر اذلرر الميكبررماخش صررم ا اررحاأررمناع ببررما ورر ة،ا 

خيعبماأمنامؤورم إافميكهاسسر حا عدم امؤورم الرنر ذاخشةاسلبهةإافأ ناسناالررمريفادرذأحا مسررحيساأميكرةااادنرر ا
فذلرر اوب ر اذ م ررحالي ررح ا،ا ا3:1فجر داميكررةا خررحيإاخش صرم ا نافوررر اتحأررهاالمير اقرر االسررنةاالثملثرةاليميرر ا)

فاربررمامررساالكرررم ا ابررما يررهاميكررةا ررر اإا ا16:2مررياال  اررمنافميكررهاسسررر حا عرر ال دتررحاقرر االسررنةاالسررم عةا)
 إافالكرم اااعو حالمما  ثاخيعاالسن اااالثمرما االخ رحةامرسامير ا  ور يحاا3:5+7:3مساميكحا)اا12السنة

قح مررمالررمداافوررر اليميرر اأمررماذأحاررما عرر ا نا   ررهاسسررر حارسررملربمإافأرر نا ناالمررؤرخ ساعسررجي نا ناسمسرررحيسا
قألناسسر حالماتكساو اميكها ر االسنةاالسم عةإاففور ا) مسرحيس الرماتشرحدااا،ااةكماهاميكةا ر االسنةاالسم ع

هافج اريرح اتكر ناس ر ا ساميكرةافااكمساال شحا ر ارقرااالمير ا ناعجعيبرماميكرةإافأرمناليمير ا  رهالينسرمكا)اسرم
اعع  ا ناالمي ا  سادحقاافور اعشحد ماخمرجاال شحال روفجبماغ حه،ا  ا  ا يهاق اال شحإا

ورر يةاالررر ادث ح ررماا ررمداالكرررم االم رر سالرر  اذأررحااسررماناقرر االسرررحاابممهررم اأمررمالررماتررذأحايهررحا ياصرريةا فا*الم
تشب  الوحيعةاال ب دافالحدالي اذل اأمماوينما احاااعم سا ناع  ناأمتباالسرحاغ حامؤمسا مهلل،ا  ا نامساع ح ا

السب اراقد ساالع دةاسل ا فرويهمإافلكسالناالكمتبااالسرحادوداداسعممام ا مهللاف حلمدرحالوعبحا ر اف ماق ا رضا
عسخذامسا فراقارسمهةافير هعامرماأربرحالير اأر اال بر داقر ا ا رمكاالمميكرةاف ر اارسرحا ياالكمتربالرحاصررةارسرمهةا
قملكرم ةا خذااالو  االحسم ا ر اااترعمرضامياالسهمسرةاالعممرةالي فلرةاالرمرسرهةاقر اذلر اال ورهإافلكرسا نرمرا
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لذل ،ا ناناوش ا ناااُدذأحاسسمحاق ا ذااالسرحاسليام الساغدبحامسامسي اوعبحاالذياقد اااترس حارف  
الب رمكاقرر ا رضاالسرب امردرري سااب رمرم ا مشررمل بماالخمصرةافتجررمرتبمالرساذ ررم بمالفروريهمافإلرر االبه ر اقبرر ا

ااقر ا رضاالسرب إاقسررحااكساحاع جبافجبحالنبمإافلكسا  امماهاعاععرن ا بمافير خ الخيصبما ر افل اأرما ا
لوراافا مهمااحياق بممالنمعةانا وعبحاالعمم الفرويهمافسرحا سر حااحيايهحارلمعةانا ورعبحاقر ا رضاالسرب ا
فلكررسااي ررمالرر  ارضررماناالكممرر اليرر ا  ررممبماقرر ا رضاالسررب إاقبررماقرر ا رضاالسررب اااعسرررشهع ناالمجررم حةا

ا الذل المادذأحااسمانا نمإا5،اا4:137سمانافتسبهحانا)موم ر  
ا

 *إعتراضات علي قانونية السفر
 مبضرررمقةالمرررماسرررب امرررساسلرحاضرررماا  الررر  اذأرررحاسسرررماناقررر االسررررحافابلررررحاضاالررررمريخ ا رررسناسسرررماهفجرررةا

ا-:ا  و يحاا  ا مسرحيسا نمراسلرحاضماا خح ا
برما جنسهةاالمرح ةا ر اكهفالماععحفاالمي اجنسا سر حا؟افابجم ةاسبيةا نامث ا ذااالمي اااد -1

ا جمملبم،اف  ام ل دةاق ا رضاالسب افتركيمالغةاقمرسا شيوةإا
أمناوش ا مممنا ناتك ناالدح ةاالم جبةااوبحا ا؟ا11كهفاعش را محا   مدةاال ب دال نرذا ع ا -2

لي ب داق اأ االمميكرةافقر ااررساال ورهافلناالمميكرةامرسرعةاجر ا اففسرمم اابار رمعاغ رحاسرحيعةا
العحاق ساله  دفاالحام ل اع  نا محااب مدةاو افص الكر ا ا رمكاالمميكرةافي ر نا لر اكاااقب اسسع

 ال ب داو اسسرع فاايهحاب مدتبمإا
فهارةامرساالردرةالهعش برماليمير ؟اف رذااالمبير اعمثر ا ر ال ا10000مرسا درساعرست ا ممرمنا مبير اا -3

سمررر ا ناعغرشرررباممريكرررمااثيثررر اسدرررحاداالمميكرررةاالرمرسرررهةاقررر الرررم اننافابجم رررةا نا ممرررمناأرررمناع
ال ب دافيجمياثرحفتبمايهغرنر اجر ا افي ر  ا رذااالمبير الإلمبحاطر رالهع ضرحالرساخسرممحهاقر ا ح رحا

 ض اال  امنإا
 

 دالئل قانونية السفر  
+اا23:2السرررحاعوررر حاسلرر اتررر اريفاال رر اثافيؤيررر  ما ررر اريفافاضررر ةا سررباالر ررر يماالرمرسررر ا) -1

اوشةارمويةاأممادرخ  االبعاإ اقب ا   اثا ًهًهةافلهسها2:10+اا1:6
،اا10،اا5:اا1ع   النماالسرحافصرم اد ه م اف هم اليعرمداااالرمرسرهةافال ر اعاالسرمم ةاقر او ورسا) -2

  إ8:اا8ا+ا4:اا5+اا13،اا12،اا7:اا3ا+ا23،اا21،اا9:اا2ا+ا14
 فصمفاالمي اق االسرحاترشم  اميامماععحفالسااخيقاالمي ا  و يحاإافجمكاافلهمرحاق ا -3

نةاالثملثةامسا  مُحاتشم  اتمريخهم اسل ادهالي ح اض اال  امن،اسذاأمنامسالمدةامي راالرحساالس
مث ا ذهاال حارااق افسطاال اممافالخيلة،اأمماجمكاق اتمريفا  حفدفاإاثماسذالرمدافااا ناعسخذا

 ق ار هياالسنةاالسم عةامسا  محامسا ميرحاض اال  امنا وم اال لهمةاالخمصةا سسر حإ



 (سفر أستير مقدمة عن) سفر أستير

 

 
5 

لنرماالسررحاترسرر حا ام بر ا النورسةال ر االررر ريماالرذ اأرمناعمرمرساقرر الشرحاد سرهر ساقر اأرر اع ر  ا -4
قإا اا160رفا ذااالع  اق ا عم االم رم   سالرم اُُا ا مكاالعملماالمعحففاق اذل اال  س،افو اع

 افدل ا ع  امحدخم إاق ناأرمنال ر االرر ريما ًه رةافاوعرةاااعم رساساكمر رماقمرما36:15م اااا2)
 ستح؟إ  اسحااو

عسررحداالسرررحا رر ادثاال شررةا  وررةاقمم ررةامب نررم اأرر االظررحففاالم هشررةاذاكررحا ا سررممكارجررمعاالرربي ا -5
  اقب اسذا اوشةا ًهًهةافلهسهارمويةإا14،اا10:1الرمرس اف محامحا)

سكرورررها رر دثم اا رر ااقمرسررهةاذأررحاق بررماسسررمامحدخررم اأس رر ارجررمعاالرربي االرمرسرر ا ثنررمكا  ررما -6
 السرحإاهسامممادؤي اتمريخهةسهرأ

 أسرحاوما ا البحالعش رإا سالسرحام ب عالن اأياال ب دافالمسه   -7
 السرحاعوب العنمعةانافيمج اناالذ اععرن ا وعبحاق اأ ام منإا -8

 وررم االميرر ا  ورر يحاافلهمرررمناالفلرر اوبرر ا ح ررحامررياال  اررمنالررهخشطالي ررح اضرر اال  اررمنافق بررماطيرربا ناتررست ا
راقحقدبماالمير امرساالمير إافال لهمرةاالثماهرةاأمارهالإل رررمعا سسرر حافأمارهافور االميكةافرقدهافور اال د ا

 ع ال دةاالمي امسا ح اال  ارمناف ويمررحاق برمافلرمداله هرماقر االخيلرةافينسر ا تعرم اال ميرةافخسرممح ما)راجريا
ا إا18:2+اا3:1

ا
 

 السفر يمكن فهمه بطريقتين او تفسيره بطريقتين 
 

 أواًل التفسير التاريخى 
يهررحاالميرر اأميرر امسررربرحاععشرر اخمتمررحالوررخصاقمسرر امثرر ا ممررمن،اف ممررمناعسرررغ ا ررذااقرر اتنر ررذامورر راتحاااررح ا

ا اوررعبح،ااامررمايال عررحا ناد وررياليرر اسالوررحيحة،ا  نمررماالميرر امسرررغحوم اقرر اخمررحها م ثررم الررساميذاتررح،اغ ررحامبرمررم ا رر
المميكررةالاررحاقررح ا بررماف جمملبررمااةاشرروررحاراب ررمدةاوررعبا سكميررح،اععرر ا سررر حا ناتشيرربا  اورر كايهعش بررما ررر ا

ُ ا سرفمساجبةا خرح اارح ادر اناالعج برةاالرر اتُا قبر ا نرمراقر ا فروريهمامريالروراافا مهرماا،ارامجرح اال ر اثاُ 
فيسررما الررورااقرر اتجمهررياالكرررم االم رر سااإي مرر بماقرر االشحيرر فاا،عسررما  ماقرر ار يررةاسرررحاالوررعباسلرر ا فرورريهم

فيسما اا مهماق ا نمكااإصي اا  الحاال دنهةالهش حاوعبم ام  سم اليح افإاا،ففضياتوحيعمااليوعبافتعيهماالوعبا
السرر اراله مرر اوررعبحافيسررما هاقرر اتعم ررحا فرورريهمافيسررما اهر م رر افيورر عاوبيبمررماقرر ا نررمكاالبه رر اف هررمدةاالمسرر حةا

بمامثر ا ممرمناق ا م  ا فاق اقمرسامسما ا اوعبحافي م بمامسامؤامحااا لر اماااحاهافاااإااالفل اليعمم دسامساالسب 
ا ر افإناأمناغ حاراٍضالسا  ممبماق االسب إا

 التفسير الرمزي  -ثانيًا:
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إافلنررحياحكنهسرررحالحفسررلسرررمرالرروراافا مهررمافإسررر حالرعررحضاصرر رةاليخرريصاالررذياو مررحاالسرر  االمسررهحا تركممرر ا
اوخمصإاالمعما االحمويةالأل

اماال ا فرويهماالسممفيةإعمث االمسهحاالكم ساالذياو  اارسحاذ ه ةالهع  اأ م ساااعزرا -1
ف رر اعمثرر االمسررهحاالررذياإاعمثرر االمسررهحاالميرر االررذيا  ررمافميرر اليرر اوررعبحاأرر اٍعاليرر االوررعباانحميااا -2

خ تررحاقرر ا فرورريهماالخح ررةامثرر ا اتررحراوشررحاالميرر ال ررذ بابق ررعاالرر اوررعبحاقرر امذلرررحإانررواخيرر اذاتررحال  
مٍناليسرر راعمثرر االمسررهحاالررذ اع مرر افا مهررماأبرراترر النررماقرر الملمنررماالررذياخح رررحاالخشهررةإ المسررهحاالررذيا

 وعبحاإ
ا ررذاوررعبحافخيشررحاصررع الررهجيسالررساعمرر سااب اقمحدخررميا عمثرر االمسررهحاالميرر االررذيا عرر اانامردخاااي  -3

 عر ا ناخيررصاوررعبحامررسامررؤامحةا ممرمنارقعررحاالميرر الررهجيساقرر اوشرحها عرر ا ناأررمنامردررعم اجملسررم اليرر ا
  م االمي إا

 ام لر دةاقر ا  اف ريا إا ع ا ناأمارها رياةجعيبماالمسهحاميكاتمث االكنهسةالحفساالمسهحاالر ااإستير -4
  إا16رضاالسب ا) وا 

اق اتمث اوعباال ب داالذيارُاااوشتي -5  ا15ا–ا11:اا12)رفناتش حاالكنهسةالحفساالمسرهحا ج ا مسااا 
 إ

ا   ر هاليورهشمناالرذياأرمناوررما الينرمسامنرذاالبر كإافالورهشمناا مؤامحترحاضر اورعباناصرمرامرثي اهامان   -6
ضر امحدخرم ا،اااسمنالكساجمكاالمسهحالهخيشنمإافأر امرؤامحااا ممرمناسمناسبباالم االإلخ الحالإلفا

لنر ا نممرحااا مهرماهر م  اق ا نممحاليبه  افض ااض افاض االوعباافمؤامحاااالعم ا  سافالم     سافغ ح م
افم مفمرةاال بر دا،اا رةالم مفمرةاالورهشمناال اممرةاليكنهسرةصراا اسالوعبامرما ر اليس ر،اافأ ام مفمةاض ا

ليمسهحافأنهسررح،ا ر ا ر اصر رةالم مفمرةاالورهشمناقر اأر اهمرمنافم رمنالكنهسرةاا  افأ االعملما ع اذل 
إافلكسالني ما ناأ ا ذهاالمؤامحاااع  لبمانالشملحاأنهسرحافتر  عا ذهاالمؤامحااالرشربحاضر اناا

ي باليهررحا ممررمنا،افالشرري با لرر اكاوررعباناإاقملشرري باالررذ ا لرر ها ممررمنالهشرريباليهررحامحدا خررم اصررُ
الررذ ا لرر هاالوررهشمناليمسررهحاصررمرا رر االعيمررةاالررر ات ررحقاالوررهشمنالبررحاالعشرر راإالررذل ااسررمياقرر ا

إاالرح اعسرربو اا"لممذااسرتجهاالممافتركحاالوع  اقر االبمط إإإالسرمكساقر االسرم اااعدر  الموم راا
لاررحاععررحفاأهررفاع رر عاأرر امررماععمي اررحاا اإافلمررمذااعدرر  انافيسررربو ا بررما؟5ا–ا1:اا2)مررو بررمإإإ

 لمج اسسمحافلشملحا فادهاإ
الرذياعًرهمافيؤسرساأنهسررحاا=االكاهنفالمسرهحااالملكعمثيناالمسهحاا-:زربابل ويشوع  +    وعزرا  نحميا -7

ناأماررهاخح ررةإافاي ررمااناابرر ةا جرر افهأحيررماف مررمامررسا رضاالسررب ا عرر ا سرر ار مافيع رر  مامررسا فيبنرر ا
وم اهه  اجس ها ياأنهسررحافطبرحهافو سرحا ماهالسا نمكاهه  انافالمسهحا  االذياابهمكا ع االسب اأ 

 كمماطبحاا مهماالبه  إا
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سرر حاليمير اتمثر افلهمرةاس ور يحاااافلر اتمثر اقرح ا رذااالعرملماالوامر ،اففلهمرةا فلهمرةاااا-الوالئم الثالث: -8
 ةاالعممةاالمرح ةإاالشي باالم شمةاا يهسا) مممن اففلهمةاالر ريماتمث افلهمةاالًهمم

 يرا د افاسريحإافل ر اسر طااااسرمنا يهسابسمحةافخشةاانامؤامحةا مممناا مدةافور االوعباأيحاأماهارموا المؤاس
صررمراا=ا ررمدتبم اال برر دا سرربباوررحارا ممررمنابنررقعرري ات ررها  ررماالمرر اإافأمررماصررمراا نررمرامنم ررةالظهمررةال

سرريماالرر االبمطرر اف سرربباااررحا ُاا،  الررحا سرربباخش رررح حاالجررنساالبوررحياأيررحاقرر ا ررونالظررهما سررببامررما لررهاالهرر
خر اعاالورهشمنا مؤامحةا مممناص رةاخفهرةاليم ااالذياس شنمايهحاااباا اال ب دا سب  افأماهاا20:8+12:5)رف

ناأر امرسادنظرحاالر اارسرحافالر اطبهعررحاالورحيحةاالرر اسر طا سرثنمكات ها  ماالم ا،ا ر اسقشحاماجمهعم ادفناا
اررحا ررذل اعورربحها لرر ا ممررمناصرري بم الهشرريبامحدخررميا مسرربم ا الظهمررةافيب رر الرر ي افابررمرا إافل رر اق بررماعشررنيامنم ررةا

باليهرحار االمجر افقرح ا رحإافلكرساشري الر االورهشمناصري بالهُا افيب  ه،افلكسا  ماالم اافالعمرالمداالهح،اف  رذاا
  ررذااصرررمراا=ايرمجرر الرر ها ممررمنالمحدخررمياسرررببم ال رر خ امحدخررمياالرر اوشرررحاالميرر افا اكمررماأررمناالشرري باالرررذيا

،اا14:2)كر افليمرةاور ةاف حأرةافقخرحافاشرحةالنرمافمج ا اليمسرهحافأنهسررحا،اب يهسافرعبم ااصي باالمسهحا ويمة
امجمدإا قحا افا ل اس واناالعملما   ذاا شي بار االمج ات  لهاا=اقحا أممات  عا  مكاال ب دالفااإ 15

 وتتمة السفر في الترجمة السبعينية 
 رري ،افورر ا غيببررمااشرر صاصرري ااافرسررمم افا اةاالسرربع نهةاترمررةاليسرررحالررماتررحداقرر االررنصاالعبررحياجررمكاقرر االرحجمرر

إجعيبررررررررررررررررررررماال رررررررررررررررررررر عساج ررررررررررررررررررررحف اأمي رررررررررررررررررررر اقرررررررررررررررررررر اابمعررررررررررررررررررررةاالسرررررررررررررررررررررحاقرررررررررررررررررررر اتحجمرررررررررررررررررررررحااليت نهررررررررررررررررررررة
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 
َش، ُهَو َأَحْشِويُروُش الَِّذي َمَلَك ِمَن اْلِهْنِد ِإَلى ُكوٍش َعَلى ِمَئٍة َوَسْبٍع  َوَحَدَث ِفي َأيَّاِم َأَحْشِويُرو 1" -(:1آية )

 "اَوِعْشِريَن ُكوَرًة، 
أر را،اسر  ااة اس ساداري سا سرمسبامساهفجرحا ت سرم،اس نر465-486=اهرأسهسامي اقمرسا)  حشويروش 

مررساالبنرر اسلرر اأرر اا  اسلرر االن  ررةااق مررر ااا،ثرر رةاجمم ررةاقرر امشررحاقرعم مررهامميكررةامررمد افقررمرساقرر ا عممررح
فاعرةإافالمميكرةاترماا127فأحدقمناجن  امشحا  ا ر اسل اوممعاسث   همافمشحاارسبمإافإوررميهامميكررحالير ا

محه مارم ،اقرنربماا120فاعرةاع  مبرماا120ت سهمبماسل افاعماالسب لةا  مبمافإدارتبرمإافأرمنادااهرمعاور اذأرحا ابرما
ا481ورم ا  ور يحاا  ميرةالير اال  ارمناسرنةااإ اأ راا ر ا عم االمي ا  ور يحا ناالمميكةاو استسعهامسا عم

فقرر االسررنةاالرملهررةاُدمررحااسررش لحاالكب ررحاقرر ام وعررةاسرريمهس،افتكبرر اجهوررحا رروامماقمد ررةإافلررمداسلرر اقررمرساسررنةا
اإ478

 ر ااشر افإسرما  ور يحااا465فلمادرم روا رمو البر ها ور كاسر  االرجر رافإراورةاالر ممكإافور اورر ا ر اقر اسرنةا
ارفمما اف مل  اماهةاهرأسهسإا مما ملرمرسهةاقب ا ردو حإ

ا
ُشوَشَن 2  "-(:10-2) األيات ِفي  الَِّذي  ُمْلِكِه  ُكْرِسيِ   َعَلى  َأَحْشِويُروُش  اْلَمِلُك  َجَلَس  ِحيَن  اأَليَّاِم  ِتْلَك  ِفي  َأنَُّه 

َنِة الثَّاِلَثِة ِمْن ُمْلِكِه، َعِمَل َولِ 3اْلَقْصِر،   يَمًة ِلَجِميِع ُرَؤَساِئِه َوَعِبيِدِه َجْيِش َفاِرَس َوَماِدي، َوَأَماَمُه ُشَرَفاُء ِفي السَّ
َوُرَؤَساُؤَها،   َيْوًما.  4اْلُبْلَداِن  َوَثَماِنيَن  ِمَئًة  َكِثيَرًة،  َأيَّاًما  َوَوَقاَر َجاَلِل َعَظَمِتِه  ُمْلِكِه  َأْظَهَر ِغَنى َمْجِد  َوِعْنَد 5ِحيَن 

ِغيرِ اْنِقَضاِء ه ْعِب اْلَمْوُجوِديَن ِفي ُشوَشَن اْلَقْصِر، ِمَن اْلَكِبيِر ِإَلى الصَّ ، َوِليَمًة ِذِه اأَليَّاِم، َعِمَل اْلَمِلُك ِلَجِميِع الشَّ
َقٍة ِبِحَبال ِمْن َبز  َوُأْرُجواٍن، ِفي ِبَأْنِسَجٍة َبْيَضاَء َوَخْضَراَء َوَأْسَماْنُجوِنيٍَّة ُمَعلَّ 6َسْبَعَة َأيَّاٍم ِفي َداِر َجنَِّة َقْصِر اْلَمِلِك.  

ٍة، َعَلى ُمَجزٍَّع ِمْن َبْهٍت َوَمْرَمٍر   ٍة، َوَأْعِمَدٍة ِمْن ُرَخاٍم، َوَأِسرٍَّة ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ َوُدر  َوُرَخاٍم َأْسَوَد. َحَلَقاٍت ِمْن ِفضَّ
َقاُء ِمْن َذَهٍب، َواآلِنَيُة ُمْخَتِلَفُة األَ 7 ْرُب َحَسَب 8ْشَكاِل، َواْلَخْمُر اْلَمِلِكيُّ ِبَكْثَرٍة َحَسَب َكَرِم اْلَمِلِك. َوَكاَن السِ  َوَكاَن الشُّ

ِرَضا َحَسَب  َيْعَمُلوا  َأْن  َبْيِتِه  ِفي  َعِظيٍم  ُكلِ   َعَلى  اْلَمِلُك  َرَسَم  هَكَذا  أَلنَُّه  َغاِصٌب،  َيُكْن  َلْم  َواِحٍد.   اأَلْمِر.  ُكلِ  
 ُة َعِمَلْت َأْيًضا َوِليَمًة ِللنِ َساِء ِفي َبْيِت اْلُمْلِك الَِّذي ِلْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش. َوَوْشِتي اْلَمِلكَ 9

ابِع َلمَّا َطاَب َقْلُب اْلَمِلِك ِباْلَخْمِر، َقاَل ِلَمُهوَماَن َوِبْزَثا َوَحْرُبوَنا َوِبْغَثا َوَأبَ 10 ْغَثا َوِزيَثاَر َوَكْرَكَس،  ِفي اْلَيْوِم السَّ
ْبَعِة الَِّذيَن َكاُنوا َيْخِدُموَن َبْيَن َيَدِي اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش، ا ا"ْلِخْصَياِن السَّ

ا راداالمي اس بمراغن امج اميكحاففومراجيعالظمرح،اقشنيافلهمر سالظهمر س:ا
إاصاغيرمان الكبيار إلاى الخمصةا   االورعبااأيام  7اا:-والثانيةإاايومًا خاصة بالرؤساء  180سمر ااااا:-األولى

في ررمعا ناالرررحساسلرررمدفاا نادرخررذفااوررحاراتبماالبممررةاقرر امثرر ا ررذهاالرر اممإافر مررماأماررها ررذهاالرر اممابلرر اداخشررةا
 همرهاقر او ورساال شرحالمصرمةالر ي اف ر االعمصرمةاالورر يةا ال ح اضر اال  ارمنإافال لهمرةاالفلر اليحوسرمكا
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إا مررماالثماهررةاقس همررهاقرر ا  ع ررةاال شررح،ا  رر الميرر راقررمرسإاف  همررها ررذهاال لهمررةاليرر امررمادبرر فاداخرر اال شررح
  همهاسحادوماا"امظمعا"ا ساسجةا هدمكافخدرحاكافإسرمماج اهةاف ر االلر اناالميكهرةاقر اقرمرسإاففصرةارفلرةا

 جررحا  ررهاادرررأللافقرر اال وررهاالررذ ا وررم ايهررحاا= بهااتال شررحاترر عاليرر ا ناالكمترربار  امررماعشرررحارو االعرر سإا
م االميكةافلهمةالينسمكإافأماها نمرالمدةاقمرسهةا سناديو اأ اساسمنا وح ام  اراالمي ا ذهاال لهمة،ا وممها عد

  ا ارحاتحأرهاال حيرةاا= لم يكن غاصابمع سامساالخمحاق ا ذهاال امم،افلكساتم واافامما  و يحاا ذها سارحا
ا=اال  ام االم هشةا مل شحإاالملك جنة قصر دارلك اساسمنا ناعوح اممادحي إا

ا
َؤَساَء َجَماَلَها،11 "-(:12-11) األيات ُعوَب َوالرُّ   َأْن َيْأُتوا ِبَوْشِتي اْلَمِلَكِة ِإَلى َأَماِم اْلَمِلِك ِبَتاِج اْلُمْلِك، ِلُيِرَي الشُّ

ِخْصَياِن، َفاْغَتاَظ اْلَمِلُك  َفَأَبِت اْلَمِلَكُة َوْشِتي َأْن َتْأِتَي َحَسَب َأْمِر اْلَمِلِك َعْن َيِد الْ 12أَلنََّها َكاَنْت َحَسَنَة اْلَمْنَظِر.  
ا َواْشَتَعَل َغَضُبُه ِفيِه.   " ِجدًّ

اي رررما نرررماذأرررحاالسرررممكاف رررذااعوررر حاسلررر ا ناالكمتررربامشيرررياليررر امرررماع ررر ثاقررر اال شرررحا فامشرررمليالسرررجياا
اال   مةإافاج ا نما ناالمي او اطرم اويبرحا رملخمحا"قر ر استواارحافقر ا ممورةاسرُ حهاطيربامرساخشرهماحاالسربعةا ن

فاعرةاا127عست اا ملميكةالهظبحاجمملبماليحوسمكافليوعبإافلنح اممذااتشنياالخمحاقبذااالمير االرذ اخدرعهالرُحا
فخدريال يرحالورب اتحافإرادترحال  امرحاقشيربا ناترست اهفجررحا ر ساالسر مر ااا،ع  مبمالماعسررشيااناع  رماورب اتح

لس حافالورب اا،ا ناتر ر عاالقرحا اسلر اغرم،اف رذاال حفااجمملبمإاف ذها  اارهجةا قحا االعملما  اابسرغحاقاق اا
ل ساالرح االحف  االذ اععشهحاناقب اومدرا ناعس داال يبا  نممات هطا مباسمناالخمرجا  واناالعملم،ا  اقح ا

=اقبر اقدريهااالملكاة أباتفالرذ ا ر ثا ناا اإ21،اا20:16ادر )حامبمماأماهاابا امساخمرجا"اااعم سااول
ماقمررماطيبررحاالميرر اقرر اسرر حهاااعشررح،اف رر الحضررهاارسرربمالي ررر الابررماس رمررها  حامربررمإافمررما ناتشرر ناأحامربرر

=ال رر ات  لررها قحا ررحال ررهماافإغتاااظ الملااك جااداً جمررملبسا مررم االنررمسإااسععحضررقعيرررحافوررر ادرسالبنمتنررما ررر ااا
ار  ا عر اذلر الير اف رذااالمير االخمضريالورب اتحاخدريا عدرم الورب تحاقر اابار رم امرساهفجررحاف ر اااإو د اف رونا

 اررحاذأرررحافورررر افذأرررحا اررحاق ررر اسرررعمدتحاالعمميهرررةإاا 1:2ا)سسالرررذل ااسرررمياقررر اإاتشررحقحافلكرررسا عررر اقرر اااالفان
فلنرسم ا احا  م اأمنااادي  ا  حامةافور ا ناترست ال حا رماالسر مر افلكرسامرساالمؤأر ا ناأحامربرمامرماأمارهالربرروا

فميرر اااا،اساالجررمق ا رريفةإاقمررسافسررطا ررذهاال ررريااالممجنررة رر اأحامررةاالميرر إافلكررسالنررح اأهررفاُعخررحجانامرر
ت  مررحاسرر  اوررب اتحافرقررااالوفجررةا فامررحاهفجبررمافهررهماالرروفجافطيبررحاابار ررم اسذاا  رر انات رر عاأرر ا ررذاالخ ررحا
وعبحافي  عاأ ا ذااليخ حافلر ر اسسرر حام ر افورر اق ر ر عاأر ا رذااله ر نالخ رحاورعبانا رر اعخيرصانا

امممنإوعبحامساوحا 
 -تأمل:

فور اهفجةاالمي االجم يةاالم ج دةا مل اخ اق ا  هاالنسمكاااعشحالحضبما مم االنمساتمثر اقدرمم ااباسرمنا
ف لممعا حهاااعجبا ناع وربمااباسمنالآلخرحيسا ر ا ر اتخرصالرحيساالرنرساعسر ع"اااتعرحفاورممل امرماترعيرحا

اإ ا4:6مها)عم ن "ا
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ا
ِلُك ِلْلُحَكَماِء اْلَعاِرِفيَن ِباأَلْزِمَنِة، أَلنَُّه هَكَذا َكاَن َأْمُر اْلَمِلِك َنْحَو َجِميِع اْلَعاِرِفيَن  َوَقاَل اْلمَ 13 "-(:22-13) األيات

نَِّة َواْلَقَضاِء،  ُبوَن ِإَلْيِه َكْرَشَنا َوِشيَثاَر َوَأْدَماَثا َوَتْرِشيَش َوَمَرَس َوَمْرَسَنا َوَمُموكَ 14ِبالسُّ اَن، َسْبَعَة  َوَكاَن اْلُمَقرِ 
نَِّة، َماَذا ُيْعَمُل ِباْلَمِلَكِة  15ُرَؤَساِء َفاِرَس َوَماِدي الَِّذيَن َيَرْوَن َوْجَه اْلَمِلِك َوَيْجِلُسوَن َأوَّاًل ِفي اْلُمْلِك:  »َحَسَب السُّ

َؤَساِء: 16« َوْشِتي أَلنََّها َلْم َتْعَمْل َكَقْوِل اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش َعْن َيِد اْلِخْصَياِن؟ َفَقاَل َمُموَكاُن َأَماَم اْلَمِلِك َوالرُّ
ُعوِب الَِّذي َؤَساِء َوَجِميِع الشُّ َن ِفي ُكلِ  ُبْلَداِن اْلَمِلِك »َلْيَس ِإَلى اْلَمِلِك َوْحَدُه َأْذَنَبْت َوْشِتي اْلَمِلَكُة، َبْل ِإَلى َجِميِع الرُّ

 َخَبُر اْلَمِلَكِة ِإَلى َجِميِع النِ َساِء، َحتَّى ُيْحَتَقَر َأْزَواُجُهنَّ ِفي َأْعُيِنِهنَّ ِعْنَدَما ُيَقاُل:  أَلنَُّه َسْوَف َيْبُلغُ 17َأَحْشِويُروَش. 
ِئيَساُت َفاِرَس  َوِفي هَذا اْلَيْوِم َتُقوُلُه رَ 18ِإنَّ اْلَمِلَك َأَحْشِويُروَش َأَمَر َأْن ُيْؤَتى ِبَوْشِتي اْلَمِلَكِة ِإَلى َأَماِمِه َفَلْم َتْأِت. 

َفِإَذا َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك،  19َوَماِدي اللََّواِتي َسِمْعَن َخَبَر اْلَمِلَكِة ِلَجِميِع ُرَؤَساِء اْلَمِلِك. َوِمْثُل ذِلَك اْحِتَقاٌر َوَغَضٌب. 
اَل َيَتَغيََّر، َأْن اَل َتْأِت َوْشِتي ِإَلى َأَماِم اْلَمِلِك  َفْلَيْخُرْج َأْمٌر َمِلِكيٌّ ِمْن ِعْنِدِه، َوْلُيْكَتْب ِفي ُسَنِن َفاِرَس َوَماِدي فَ 

َفُيْسَمُع َأْمُر اْلَمِلِك الَِّذي ُيْخِرُجُه ِفي ُكلِ  َمْمَلَكِتِه أَلنََّها  20َأَحْشِويُروَش، َوْلُيْعِط اْلَمِلُك ُمْلَكَها ِلَمْن ِهَي َأْحَسُن ِمْنَها.  
ِغيِر«. َعِظيَمٌة، َفُتْعِطي َجِميُع الن ِ  َفَحُسَن اْلَكاَلُم ِفي َأْعُيِن اْلَمِلِك  21َساِء اْلَوَقاَر أَلْزَواِجِهنَّ ِمَن اْلَكِبيِر ِإَلى الصَّ

َؤَساِء، َوَعِمَل اْلَمِلُك َحَسَب َقْوِل َمُموَكاَن.  ِكَتاَبِتَها،  َوَأْرَسَل ُكُتًبا ِإَلى ُكلِ  ُبْلَداِن اْلَمِلِك، ِإَلى ُكلِ  ِباَلٍد َحَسبَ 22َوالرُّ
 "ااِه.َوِإَلى ُكلِ  َشْعٍب َحَسَب ِلَساِنِه، ِلَيُكوَن ُكلُّ َرُجل ُمَتَسلِ ًطا ِفي َبْيِتِه، َوُيَتَكلََّم ِبذِلَك ِبِلَساِن َشْعبِ 

=اغملبرررم ا رررماالسرر حةاف صررر م االعحاقرررةافمرررساععررحفاالسرررنةافال درررمكإافاجررر ا نرررما ناالحكمااااء والعاااارفين باألزمناااة
ا-لمي اععش االمو رةاالر ات رم امعن  س:مم أمنامو حاا

 -أواًل:
و اع  نا نمراخيفا  ساالميكةاف ر سامم أرمنالرذل ا رمل امم أرمناقر االمرحإاف سربامرماقعيررحافورر اسسرمكةااا
ليميرر افالحوسررمكا رر ا رر اسسررمكةالكرر ارجررمعاالمميكررة،اسذاتسررمياالنسررمكا مررما رر ثايه ر ررحنارجررملبس،اف نررمااجرر ا نا

  اا سا  االر اتسن االحج افتعشهحامبم ةاق ال ن اهفجرح،ا  نمما ناال بافالبذعاف   ممامم أمنادرش را ناال
أن إافلكسااح امو رةامم أمناالرمس ةا 33،اا25:5 فا)ابم ةاق ال ن اهفجرحاقرشهعحافت بحععشهمناليحج االم

 ررما ناالشبهعررةاإالاررحار  ا ناقرر اتشررحقماافورر اأسررحاليناازع الملااك ماان الملكااة ويعطااى لماان هااى أحساان منهااا
أرمنا رذااليميكرةا فا ر اطبهعرةاف رهما رذااالعشرحاالرمسر ا رةاقمس ةاراجعةاسممالكحاههةامم افوما ناالسحةإاف  امو

 الغمرقاق اخمحهافوب اتحافالر ادرش رايهحاالحجمعا ابماعس دفنالي اهفجمتبما مل  اا سإ
ا-:ثانياً 

دحض االمي ا سناُعسمياالمي امرمادحير هاالمير ،ا رر اا نامم أمناععحفاطبهعةاارسهةاالمي افطبملحاف  ا رادا ن
لهعشرر اا،فإناأررمنامخملرررم اليعرر ع،ا رر ا رر ا لشرر ال ررحارهاترسرر حا اسجرممعهررم ا رر اال رررمراليرر ا  بررةاالحجرر اقرر ا سررحتح

ليمي اتبحيحا اق اتشرحقحافيظبرحا ناورحاراالمير الرُحا  مرة،ا ر اجعر اغدرباالمير اعظبرحاأسارحافاجربالرم ،اف رذها
اإاوحيحةالش د اوحيحا فاص د اجبمن  االمو رةاال
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=اااتعن االمعن اال حق ا"ارج امخش "ا  ا ذاال بالص م االلممعاالمي أهةاااخصى أو خصيان
=اااارئيسات فارسقملخشهمناالسبعةا ماالحجمعاالمؤتمن نالي االلممعاالمي أهةافلبما ظ ةاالخ مةاامم االمي إا

=ا  اسذااتوفجارج اسمحاةامساجنساااه ويتكلم بذلك بلسان شعبهليكون كل رجل متسلطًا فى بيتإا  االم حااا
ا خح،اديرو االب ها نادركيما يغةاالحج اااالمح ةإا

اءِ اا 13فق ا عةا) نَِّة َواْلَقضاَ اِرِفيَن ِبالساُّ َو َجِمياِع اْلعاَ لارحا  رذااأمارهااا-=االمعنر : أَلنَُّه هَكَذا َكاَن َأْمُر اْلَمِلِك َنحاْ
اإاوحارافرامياال  ممكافالخبحاكاق اال  اا ساوب استخمذالمدةاالمي ا نادروم
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى 

ا
ِه  َبْعَد هِذِه اأُلُموِر َلمَّا َخِمَد َغَضُب اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش، َذَكَر َوْشِتي َوَما َعِمَلْتُه َوَما ُحِتَم بِ 1   "-(:4-1) األيات

اْلَمْنَظِر،  2َعَلْيَها.   َحَسَناُت  َعَذاَرى  َفَتَياٌت  ِلْلَمِلِك  »ِلُيْطَلْب  َيْخِدُموَنُه:  الَِّذيَن  اْلَمِلِك  ِغْلَماُن  اْلَمِلُك 3َفَقاَل  ِل  َوْلُيَوكِ 
اْلَمْنَظِر ِإَلى ُشوَشَن اْلَقْصِر، ِإَلى َبْيِت النِ َساِء، ُوَكاَلَء ِفي ُكلِ  ِباَلِد َمْمَلَكِتِه ِلَيْجَمُعوا ُكلَّ اْلَفَتَياِت اْلَعَذاَرى اْلَحَسَناِت  

  . َواْلَفَتاُة الَِّتي َتْحُسُن ِفي َعْيَنِي اْلَمِلِك، 4ِإَلى َيِد َهْيَجاَي َخِصيِ  اْلَمِلِك َحاِرِس النِ َساِء، َوْلُيْعَطْيَن َأْدَهاَن ِعْطِرِهنَّ
 "  َكاَلُم ِفي َعْيَنِي اْلَمِلِك، َفَعِمَل هَكَذا.َفْلَتْمُلْك َمَكاَن َوْشِتي«. َفَحُسَن الْ 

=او اتعن ا ع اساربمكا   اثاابص م االفع،ا فاتعن ا ع ارج عاالمي امسا ح حامساال  امنإاااابعد هذه األمور
وشتى وحاراااااذكر  عش رامسا مما عع   مالنا عسرشهيا نا أمنا مما قمرسا و اا سا فلكسا  سبا لبمإا لم برحا =ا

إاف  ذاااسلمدتبماإاقب افإناأمناع ببمالكنحالماعسرشيوما ُختم به عليهاي اااعم ساالحج عاق بما=مخر مةامساالم
=ا ماخمق اا نادنر مامنبماالمي الابمااغلمان الملكمماق  هاق اخمحهافس حهالماعسرشيا ناعشي حاثماهةإاق معاا

قسخم فاا ن نحا ليخيلةا المي ا ععحق نا با ف ما فور ،ا المو رةا عوعا الررهماااا ص م ا فور ا ر  عما ا  ا
سذاا لكسا الحوسمك،ا قرهماا مسا  سا عخرمراهفجرحا المي ا العمدةا نا فأماها عخرمرا  ا  سبا  اهإا ثما الجم ياا
ا ربما سناا س بمرا سسا لمشي ةاوخشهةا مفل اا فور ا لشحدا دقع ها المي ا ابما عظسا المي ا نا رجمعا خو ا

رقيا"إافا ماقمل  اثاأيبماتردمقحالر    اخشةاناق ااعخرمراالمي االررمةاالجم يةامسا ياأ رةا فا ياجنس
 يا  د ااا، رم اا ر ق حاالب د ساالمردع سا ياسسر حالرجيسالي اأحس االمميكة"افي معا عدم ا ناغيممناالمي اا

الب هاالذياعًهمايهحاهفجمااالمي افسحاريحإافأماهافا  ةاا=بيت النساءل ور ا ر اااتع دافور اقرنر مامنبمإا
ساتحقيالرك ناالميكةايهخديالبما مو االنسمكإافلني ما نااباسمناااعوبيامساممكا ذااالعملم،اقكهفادرحرامنب

=اد ل االجي ا وي اامعشحةالم ةاسنةاأدهان عطرهنالمي ااب رمم ا ول نامميكةال برما بذااالع دامساالنسمكإاا
افص ةإارةدمااجي امسا عةا محاضافلهعش اليجي العيجاال

ا
، 5 " -(:5آية ) اَكاَن ِفي ُشوَشَن اْلَقْصِر َرُجٌل َيُهوِديٌّ اْسُمُه ُمْرَدَخاُي ْبُن َياِئيَر ْبِن َشْمِعي ْبِن َقْيٍس، َرُجٌل َيِميِنيٌّ

" 
=ا  االبش االخر اق اوشةاسسر ح،اف ر استسرما ملممارةاقر اتح  ررحالبرمافإرورمداتحالبرم،اف مماررحاقر الميرحامردخاي

س،امن ررذاا هررمةاالميرر امررسامررؤامحةاوررحيحة،اأمررماسمرررمها ملرشررحفاالحف رر االعم رر االمميرر كالرر ياالميرر االغحيررباالجررن
اسعممام افث ةاق الم انإ

ا
ُر مَ 6"     -(:6آية )  ْبِي الَِّذي ُسِبَي َمَع َيُكْنَيا َمِلِك َيُهوَذا الَِّذي َسَباُه َنُبوَخْذَنصَّ ِلُك َقْد ُسِبَي ِمْن ُأوُرَشِليَم َمَع السَّ

 "ا.َباَبلَ 



 (اإلصحاح الثاني) سفر أستير

 

 
13 

يكنيا مع  سبي  الذي  السبي  مع  أورشليم  في  سبي  سنةااقد  ق ا أمنا ع نهما سب ا ف   اثا ذاا596=ا قإ إا
قإ إاقياعع  ا ناع  نامحدخميا  االذياسب اميادب يمك سا)ع نهم ا  اج ها فا  هحا478ابص م اغملبم اسنةاا

الر ي  اال ب ديايه  عا ناومع ا  االذياسبادافداال مي إاف نا هسا  ا   االمي ا يا هسا فاومع إا مما
السممكا  سامحدخمياف هسا الكرم ا س طاأ ا ف نا المي اومفعإا اس ا هسا   ا ف نامحدخميا  امسا ومفعإا
لهظبحاق طا نامحدخميامسااس ا هسا   اومفعإافإذااصحا ذاافإذااليمنما نا مممنال فاال ب دا  ا جمج ا يا

 امسااس ا جمجا)الذيا   مهاومفعا هم اض اسرادةان امسا راداع  نا احاو ا تاا،اامسااس ا جمجاالمي االعممله  
س يرااس اومفعا)محدخمي اا  افأ االوعباال ب د إا  ذااأ امسادبم اق اخشهةاصغ حةاعم سا ناتبيكحا

ا ذهاالخشهةاالشغ حةإاقيااسربرحا خشهةاق  اعسرغ االوهشمناغريرنمافيس شنماق بمإا
ا

َة َأْي َأْسِتيَر ِبْنِت َعمِ ِه، أَلنَُّه َلْم َيُكْن َلَها َأٌب َواَل ُأمٌّ. َوَكاَنِت اْلَفَتاُة َجِميَلَة الصُّ َوَكاَن ُمَربِ يً 7"  -(:7آية )  وَرِة ا ِلَهَدسَّ
َها اتََّخَذَها ُمْرَدَخاُي ِلَنْفِسِه اْبَنًة.  "اَوَحَسَنَة اْلَمْنَظِر، َوِعْنَد َمْوِت َأِبيَها َوُأمِ 

ا=   كانت الفتاة جميلة"اا16=ا ذها  اسمةاالكنهسةاالر استخذ ماالمسهحالحالحفسا"ا وااااأملم يكن لها أب وال  
ق نماجمما اا السممف ادح ا الج د الحفسااا اقحمويم ا5:1لي نما)اشااااس بُحا  لحيسنما العب ا لكنهسةا سسر حاتو حا

االمسهحإا
 

ُرُه، َوُجمِ 8ا"-(:9-8) األيات ِك َوَأماْ اَلُم اْلَملاِ اَي، َفَلمَّا ُسِمَع كاَ ِد َهْيجاَ ى ياَ ِر ِإلاَ َن اْلَقصاْ ى ُشوشاَ اٌت َكِثياَراٌت ِإلاَ ْت َفَتياَ عاَ
ِه، 9ُأِخَذْت َأْسِتيُر ِإَلى َبْيِت اْلَمِلِك ِإَلى َيِد َهْيَجاَي َحاِرِس النِ َساِء.  ْيَن َيَدياْ ًة باَ ْت ِنْعماَ َوَحُسَنِت اْلَفَتاُة ِفي َعْيَنْيِه َوَنالاَ

ِت اْلَملاِ َفَباَدَر ِبَأْدَهاِن ِعطْ  ْن َبياْ ا ماِ ْبِع اْلَفَتَياِت اْلُمْخَتاَراِت ِلُتْعَطى َلهاَ ا ِرَها َوَأْنِصَبِتَها ِلَيْعِطَيَها ِإيَّاَها َمَع السَّ ِك، َوَنَقَلهاَ
ا"َمَع َفَتَياِتَها ِإَلى َأْحَسِن َمَكاٍن ِفي َبْيِت النِ َساِء.

 
 "ااِبَها َوِجْنِسَها أَلنَّ ُمْرَدَخاَي َأْوَصاَها َأْن اَل ُتْخِبَر.َوَلْم ُتْخِبْر َأْسِتيُر َعْن َشعْ 10"  -(:10آية )

=اقبماوعباصغ حافمذل عافمسب إافاي ما نامحدخم الماعشيبامنبمااالم تخبر أستير عن شعبها وجنسها
الكذ ا  اسخرمكا ًه ةاجنسبماف ذاا  بماف  اذأحاا ابمام ل دةاق اقمرسافيرهمةاال  يسافر مما سب  ما ماا

ا ابماقمرسهةإاال  اثاأيبماتردمقحالشنياالخيصاق ر ا ذهاال مدثةاالشغ حةاأمنالبمادفرالظهماق اال شةإ
 

ى َيْوًما َفَيْوًما َأَماَم َداِر َبْيِت النِ َساِء، ِلَيْسَتْعِلَم َعْن َساَلَمِة َأْسِتيَر َوعَ 11" -(:11آية ) مَّا َوَكاَن ُمْرَدَخاُي َيَتَمشَّ
 "ا.ُيْصَنُع ِبهَ 

ا
ُخوِل ِإَلى اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش َبْعَد َأْن َيُكوَن َلَها َحَسَب 12   "-(:17-12) األيات َوَلمَّا َبَلَغْت َنْوَبُة َفَتاٍة َفَفَتاٍة ِللدُّ

، ِستََّة أَ  ْشُهٍر ِبَزْيِت اْلُمرِ  َوِستََّة َأْشُهٍر ِباأَلْطَياِب ُسنَِّة النِ َساِء اْثَنا َعَشَر َشْهًرا، أَلنَُّه هَكَذا َكاَنْت ُتْكَمُل َأيَّاُم َتَعطُِّرِهنَّ
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ُخوِل َمَعَها ِمْن 13َوَأْدَهاِن َتَعطُِّر النِ َساِء.   َوهَكَذا َكاَنَت ُكلُّ َفَتاٍة َتْدُخُل ِإَلى اْلَمِلِك. َوُكلُّ َما َقاَلْت َعْنُه ُأْعِطَي َلَها ِللدُّ
َساِء الثَّاِني ِإَلى َيِد َشَعْشَغاَز 14ِك.  َبْيِت النِ َساِء ِإَلى َبْيِت اْلَملِ  َباِح َرَجَعْت ِإَلى َبْيِت النِ  ِفي اْلَمَساِء َدَخَلْت َوِفي الصَّ

. َلْم َتُعْد َتْدُخْل ِإَلى اْلَمِلِك ِإالَّ ِإَذا ُسرَّ ِبَها اْلَمِلُك َوُدِعَيْت بِ  َراِريِ   اْسِمَها.َخِصيِ  اْلَمِلِك َحاِرِس السَّ
ُخوِل إِ َولَ 15 َلى اْلَمِلِك، َلْم َتْطُلْب َشْيًئا مَّا َبَلَغْت َنْوَبُة َأْسِتيَر اْبَنِة َأَبِيَحاِئَل َعمِ  ُمْرَدَخاَي الَِّذي اتََّخَذَها ِلَنْفِسِه اْبَنًة ِللدُّ

َوُأِخَذْت 16َناُل ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْي ُكلِ  َمْن َرآَها.  ِإالَّ َما َقاَل َعْنُه َهْيَجاُي َخِصيُّ اْلَمِلِك َحاِرُس النِ َساِء. َوَكاَنْت َأْسِتيُر تَ 
َنِة   ْهِر اْلَعاِشِر، ُهَو َشْهُر ِطيِبيَت، ِفي السَّ اِبَعِة ِلُمْلِكِه. َأْسِتيُر ِإَلى اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش ِإَلى َبْيِت ُمْلِكِه ِفي الشَّ السَّ

َأْكَثَر ِمنْ 17 َأْسِتيَر  اْلَمِلُك  َفَوَضَع   َفَأَحبَّ  اْلَعَذاَرى،  ِمْن َجِميِع  َأْكَثَر  اَمُه  ُقدَّ َوِإْحَساًنا  ِنْعَمًة  َوَوَجَدْت  النِ َساِء،  َجِميِع 
 "َتاَج اْلُمْلِك َعَلى َرْأِسَها َوَملََّكَها َمَكاَن َوْشِتي. 

ملثةافق اخيعااي ما ناسسر حاصمرااميكةاق االسنةاالسم عةال و يحفاا  نمماأمنالوعافور اق االسنةاالث
 ذهاالم ةاأمناالمي اق ا ح حامياال  امنافر مماأماهاسسرع اداااالررهمااق اخيعاسرحاالمي إاف ع ا نالمدا
ساوغ اق اسخرهمرافا  ةامنبسالرش حاميكةإافأماهاأ افا  ةات خ الي االمي اتخرمرامماتسخذهامعبمار ممامسا

. ينةاالخمرجهةاقملوينةاالخمرجهةاتسرحاالجممعاال ًه  افلكساسسر حارقدهاأ االواااإاالش را فامي سإإإإاالف
ا=ا  ااعمةاناالمجماهةاف ذاا  ارص   ماال ًه  إااتنال نعمة فى عينى كل من رآهااوكانت

اااح ا نمامي امسربرحا،افق اُس ح ه اعشيباطيبمادب سا حاهفجرحا  افيب سا حاارسحاإاا
ا-:ير رمزى تفس  ذهاالعماالبمالكسامساام هةا خح ااج ا نافا

فإسرررر حالعحفسرررحااالميررر ا،اففورررر اتحمررروالألمرررةاال ب دعرررةاالعرررحفساالسرررم  ةاليمسرررهحااسذااأررمناالميررر ادحمرررواليمسرررهح
=اس رمملبرماالشرري بالجيرحا بررما بااالمر ي رر ناتعشح رمفااإايه ر نا ناالمسررهحاترحراال برر دالهررح ا  نهسررحاإاالكنهسرة

لج االمسهحا شبحالحارام ةاهأهةا مم اناإافيو حاالمحاايهحاإافالمحاأمنامسالش راتي االعم افإ رممعاالا 
فلكرساالمرحاعور حا شعمرحالرألا اف حام ررحاالوأهرةاا إ15:اا2كر 2 عدماسل ا ناالكنهسةا  ارام ةاالمسهحاالوأهةا)

 برماا)المحم هالبما سررةا وربح اخيعا همتبمالي االرضااعو حا ابما  ب لبماالا عو حاسل امماعرح اناإاف بذاا
اقر الحيسربما،اتكر نالبرمارام رةاهأهرةالنر الحيسربماالمسررهحاالرذ اس رمر الجيبرما امرمامحيرحةالجر ام بررحا،اف بررذا

أمرماجيسرهاسسررر حاقر الرحاا  ور يحااإاقمرسادررسلمامرياالمسرهحادرمجرر ااتسرر  ا ناتكر نالبرما هممرةامرياالمسرهح
اإا ا21:اا3 افي  نالحاالمج اق الحوحا)رو17:اا8معحا)رف
لكررسافااإامرماتحيرر الرر خ ا برماسلر االسرممفيمااا)االرحفامحافالعشر ر امرسا  برما ناتجمريامررساالردرمم امنأرافالعرحفس

سكرررها نعمرةااق سر حالماتسخرذاور لم الكنبرماإالنرساالر اتمري كاقعي ا نعمةاالمسهحا  االر اتشيحا ناتك ناميكة
قرملنرساااتمير اسنالرماعميكبرماالمسرهحإاناق ج اااعمةاق ا ل ساالك ا  افضياالمي ا نرسحاالرمجالي ار سبمإا

دحمرواليكمرمعاا7دحمروالي صرمعماالرر اأسرحام مافرورماا10ف  او اميكهاق االوبحاالعموحاقر االسرنةاالسرم عةا)رورما
اقملمسهحا ر امحاصمرالنماأرمرةالساخشمعمام،اق اك اأممي  إ

ا
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َؤَساِئِه َوَعِبيِدِه، َوِليَمَة َأْسِتيَر. َوَعِمَل َراَحًة ِلْلِباَلِد َوَأْعَطى  َوَعِمَل اْلَمِلُك َوِليَمًة َعِظيَمًة ِلَجِميِع رُ 18"  -(:18آية )
 " َعَطاَيا َحَسَب َكَرِم اْلَمِلِك.

اإ9-7:19مما وح ا ذهاالش رةاسل امماذأحاق اسرحاالحويماروا
ا=ا  اال لهمةاالر الميبماقح ما  سر حاإاوليمة إستير

 
َرْت 20ِمَعِت اْلَعَذاَرى َثاِنَيًة َكاَن ُمْرَدَخاُي َجاِلًسا ِبَباِب اْلَمِلِك. َوَلمَّا جُ 19ا"-(:20-19) األيات ِتيُر َأْخباَ ْن َأساْ ْم َتكاُ َولاَ

ْت  ا َكانااَ اَي َكمااَ ْوِل ُمْرَدخااَ َب قااَ ُل َحسااَ ِتيُر َتْعمااَ ْت َأسااْ اُي. َوَكانااَ اَها ُمْرَدخااَ ا َأْوصااَ ْعِبَها َكمااَ َها َوشااَ ْن ِجْنسااِ ا  عااَ ي َتْرِبَيِتهااَ فااِ
ا"ِعْنَدُه.

 
ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم، َبْيَنَما َكاَن ُمْرَدَخاُي َجاِلًسا ِفي َباِب اْلَمِلِك، َغِضَب ِبْغَثاُن َوَتَرُش َخِصيَّا 21   "-(:23-21) األيات

ا َأْيِدَيُهَما ِإَلى اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش.   َم اأَلْمُر ِعْنَد ُمْرَدَخاَي، َفَأْخَبَر َأْسِتيَر َفُعلِ 22اْلَمِلِك َحاِرَسا اْلَباِب، َوَطَلَبا َأْن َيُمدَّ
ُمْرَدَخاَي.   ِباْسِم  اْلَمِلَك  َأْسِتيُر  َفَأْخَبَرْت  َوُكِتَب 23اْلَمِلَكَة،  َخَشَبٍة،  َعَلى  ِكاَلُهَما  َفُصِلَبا  َوُوِجَد،  اأَلْمِر  َعِن  َفُفِحَص 

 "  .ذِلَك ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اأَليَّاِم َأَماَم اْلَمِلكِ 
فلكساتو حاترمةاسسر حاسل ا نا ذهاال شةاااار مماأمنا ذاناالخممنمنامسارجمعافور اف رادفااابار م الس  تبممإ

  االسبباالسمس اق اأحاههةا مممنالمحدخم ا،اف نا ذاناالخممنمناأمامامسارجمعا مممنا)راجياترمةاسسر حا
تهامبموحةا ع ا ناأوةامحدخم االمؤامحةاإا مما اإافيربما ذاامسا ناخبحاأحاههةا مممنالمحدخم ا 12سص م ا

ااوشةاض  ا مممنامسامحدخم ا سببال  اسج دهاقب امجحداغشمكاإ
اممالميحاق اسرحإا  ذااا سالسااكمقسا نمالساأ الم ا فاي ما نامحدخم االم سالماع مقسامبموحةا  اُأر ب 

ةامسج النما ر اأ اأسساممكا مرداو منمهااصملحا  اانرظحام مقستنماق االسممكاقك اممااعميحامسا لممعاصمل 
  ا نااكي ا  كي  اال همةاال  عةافا خ الوحأةامج االح الن همامعحافجبم ااا،ل  إافا سااااحي ام مقسةا رضهة

إل جح
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 

ا
يَُّه َبْعَد هِذِه اأُلُموِر 1  "-(:2-1) األيات َل ُكْرساِ اُه، َوَجعاَ َعظََّم اْلَمِلُك َأَحْشِويُروُش َهاَماَن ْبَن َهَمَداَثا اأَلَجاِجيَّ َوَرقاَّ

َؤَساِء الَِّذيَن َمَعُه.   هَكَذا َفَكاَن ُكلُّ َعِبيِد اْلَمِلِك الَِّذيَن ِبَباِب اْلَمِلِك َيْجُثوَن َوَيْسُجُدوَن ِلَهاَماَن، أَلنَُّه 2َفْوَق َجِميِع الرُّ
 "َأْوَصى ِبِه اْلَمِلُك. َوَأمَّا ُمْرَدَخاُي َفَلْم َيْجُث َوَلْم َيْسُجْد. 

 الظمررحاالميرر اقرر اررفاويبررحافطيررباسررج داالجمهرريالررُحا9،اا3:15صررما1=امررسااسرر المررمل  ا)اهامااان األجاااجى
ذ اخي رحاناف  نممارقاامحدخم اطيبا مممناور اجمهياال ب دا  اورعبانإا فالهسرها رذهاصررمااس يرهساالر

جم ي او يم اقركبحافس طافطيباسج داالبوحالُحإافأمنا ذااطيبرحاليمسرهحاارسرحا"ا لشهر ا رذهاجمهعبرماسناخرحراا
لذل ااربما نا مممنادحمرواا44:8إاف لماع  النحاالمسهحا احاأمناورما الينمسامنذاالب كاد ا9:4فسج اال امها

انالألسبم االتهةإليوهشمناق ا ذهاال شةافرقاامحدخم االسج دالبممم
ر مرماسمرنريا ممررمنالرساالسررج دالبرذااالعمررمله  اقرمل ب داع ر ررحفناورعبالمررمل  الارحاوررعبامحقر ضامررسا -1

الررح إافغملبررم اأررمنا ررذااوررع راأرر اال برر دالررذل اطيرربا ممررمناوررريبماأيبررمإافأماررهاخشرررحاابار ررم امررنبما
اجمهعم إافإ يهساااعش  اوعباالمسهحا   احامميكةانإ

 26:18ا+4:14صماا2ال ب داالسج دا مم امي أبمالركحيمبماا)ل  اسلرمدا -2
 افأمنا ذاا مبا نمكالر  عمااب رحا إافلكسالن االرحساأرمناالسرج دا رمباشحا ا مرم ا16:1م اا1ااا+

الوررخصاالم ررح اليرر االرضافال رر دسامرررحفدت سافالرررماقرر االرررحا إافأررمنا ررذااسررج داعبررمدةاف ررذاامررما
 رقدحامحدخم 

=ا  ا حاسا فا  ا  نالي شحإاق  هرةامحدخم اأماها سهشةام ر حةالكنحا ع ا نارقعحاالمي ااكالذين بباب المل
اصمرارموا اليمسهحاالذ اُرقياليمج ا ع ا ناأمناو ا خي اذاتحاف نمرارم هاق اوخشهةامحدخم اليمسهحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا
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 المسيح مردخاى
ا* مممناعدشب امحدخم 

*محدخرررررررم اصررررررري افد رررررررحالخررررررريصا
اوعبح

اخيصامساخشةا مممنا*محدخم ا
ا

ا*كمماجيسامحدخم اق االمس  ا
* محدخررررم اصررررمرااسسررررر حامحضررررهةا

ال  االمي اا
ا*سسر حا يهام  افور 

ا*محدخم اعشيباالش  امسا سر حا
ا

 *محدخم ادرمج ا

ا*س يهسافال ب داسضشب فااالمسهح
ا*المسهحاق  اوعبحاف  اعورياق بما

*المسرررهحا ًهممرررررحاسارشرررحاليرررر اس يررررهسا
افخيصاوعبح

   خي االمسهحاذاتحا خذا اجس اما*  ذا
* ملمسهحاعس عاصمرااالكنهسةام ضريا

ارض ااب ا
ا*الكنهسةا يهام  اال ب دا

*المسررررهحاعشيرررربامررررساالكنهسررررةاالشررررر  ا
افالشيةا

 *عس عاالمسهحادرمج ا

 
 "اى َأْمَر اْلَمِلِك؟«َفَقاَل َعِبيُد اْلَمِلِك الَِّذيَن ِبَباِب اْلَمِلِك ِلُمْرَدَخاَي: »ِلَماَذا َتَتَعدَّ 3" -(:3آية )

ا
ُم ُمْرَدَخاَي،  َوِإْذ َكاُنوا ُيَكلِ ُموَنُه َيْوًما َفَيْوًما َوَلْم َيُكْن َيْسَمْع َلُهْم، َأْخَبُروا َهاَماَن ِلَيَرْوا َهْل َيُقوُم َكالَ 4"  -(:4آية )

.  "ااأَلنَُّه َأْخَبَرُهْم ِبَأنَُّه َيُهوِديٌّ
ااحادب دعم اع يحامساسطملةا محاالمي إ=ا  ا  اأ ااهل يقوم كالم مردخاى

 
 "ااَوَلمَّا َرَأى َهاَماُن َأنَّ ُمْرَدَخاَي اَل َيْجُثو َواَل َيْسُجُد َلُه، اْمَتأَل َهاَماُن َغَضًبا.5" -(:5آية )

ا=ا ذاامممادثبهاأبحيمكا مممناالو د إاإمتأل هامان غضباً 
 

دَّ َيَدُه ِإَلى ُمْرَدَخاَي َوْحَدُه، أَلنَُّهْم َأْخَبُروُه َعْن َشْعِب ُمْرَدَخاَي. َفَطَلَب  َواْزُدِرَي ِفي َعْيَنْيِه َأْن َيمُ 6ا" -(:6آية )
 "َهاَماُن َأْن ُيْهِلَك َجِميَع اْلَيُهوِد الَِّذيَن ِفي ُكلِ  َمْمَلَكِة َأَحْشِويُروَش، َشْعَب ُمْرَدَخاَي.

ا
ِل، َأْي َشْهرِ 7"  -(:7آية ) ْهِر اأَلوَّ َنِة الثَّاِنَيِة َعَشَرَة ِلْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش، َكاُنوا ُيْلُقوَن ِفي الشَّ  ِنيَساَن، ِفي السَّ

 "ْهِر َأَذاَر.ُفوًرا، َأْي ُقْرَعًة، َأَماَم َهاَماَن، ِمْن َيْوٍم ِإَلى َيْوٍم، َوِمْن َشْهٍر ِإَلى َشْهٍر، ِإَلى الثَّاِني َعَشَر، َأْي شَ 
را ا  اأيمةاقمرسهةامعنم ماوحلةإاف  اا عامساالعحاقةابكرومفاالعم ا سرنةاالشرمليإاقر نا=اق اااكانوا يلقون فوراً 

 مممناأمنادب  الساطحي االعحاق سالسا كثحاالعم ا ظم الدممنااجم اخشرحاف  ا ناعدح اال ب داأيبماق ا
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 الررساطحير االعررحاق ساله رر نادر  افا رر اق ب ر  مإافأماررهاال حلرةاترررما ر  در االورربحا فا اثرما ر  درر اال ر  افت رر داذلر
مرساالوربحاالخ رحامرساالسرنةإافأمارهاالخشرةا ناع ر ناال ر  ا ع ر ا ا ررر اا13ال ر  االم ر داب رمدةاال بر دا ر ادر  ا

عع ا مممنارجملحاق اأ ا ا مكاالمميكةاقرك ناالدح ةاابممهةإافإسرشر را ممرمنا مرحا امرساالمير ا برذاافأرمنا م هرم ا
ا-ارا ر اد  اتنر ذهافاي ما:وبحا امنذاص فراال حاا11  ال ا
اط عاال وهاسمحا حانالهسرشهياال ب دات   حاطحي ةاليخيصا -1
كمنا ذااال ر  ا ر ادر  اورؤ الير ا ممرمناف  رذااأر امرساديجرساليعرحاق سافلبرذهاالسرمل باالورهشماهةافيررحرا -2

 فل داناالشمدوة
 كماها ذهاال مدثةا ع اتر يجاسسر حا سر ياسن ااا -3
 أيمةال  االر ريماالذ ايهحادذأحاالوعبالم اناق اخيصبمااكيمةاق را ا  ا ص  -4

ا
ُعوِب ِفي كُ 8  ااا"   -(:8آية ) ٌق َبْيَن الشُّ لِ  َفَقاَل َهاَماُن ِلْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش: »ِإنَُّه َمْوُجوٌد َشْعٌب مَّا ُمَتَشتِ ٌت َوُمَتَفرِ 

ُعوِب، َوُهْم اَل َيْعَمُلوَن ُسَنَن اْلَمِلِك، َفاَل َيِليُق ِباْلَمِلِك َتْرُكُهْم. ِباَلِد َمْمَلَكِتَك، َوُسَنُنُهْم ُمَغاِيَرٌة ِلَجمِ   "ايِع الشُّ
خشةا مممناض اال ب دا ناعجع اسمعربماس لةالن االمي اقب اص ر ما سابماموحددسامورر سااا همةالبماف ما

مكساالر اعس ن ناق بمإافلبمالمدااامسا   االسب اقبماسذا الب كالي االمميكةاف ماعسبب نامومك اق االم
فسنسامخريرةالساقمرسافلمداتبماضمرةاقبماسذا اخشحيسالي االمميكةاقبماس ؤثحفنالي اوعباالمميكةا عمداتبما
الغحيبةإاف ذها  اارساخشةا ل اكاالكنهسةاداممم اقبذااارساممالميحا ل اكاالمسه هةا عم اابضشبمدااإاقك ا

  اس يهسإافطحي ةا مممنا نما  اارساخشةاس يهساق الحضاال وممياقب اعديااام مفم االكنهسةالبما  افا  ا
جوكامساالكذ اق االخبحاالش هحا"اف ذاامماقعيرحاال هةاميا  اكا"إاقوعباال ب داقعي البماامم سامخريةا

ا سافلكنبمالهس اامسام مفم االمي إا الساال ثن
ا
ِة ِفي َأْيِدي الَِّذيَن َفِإَذا َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك َفلْ 9"     -(:9آية )  ُيْكَتْب َأْن ُيَباُدوا، َوَأَنا َأِزُن َعَشَرَة آاَلِف َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

 "اَيْعَمُلوَن اْلَعَمَل ِلُيْؤَتى ِبَها ِإَلى َخَزاِئِن اْلَمِلِك«. 
اا10000 ا ذااا ر اعدمسا مممناالوحيحا نااادحقااالمي ااج ها نماعغحيحا ملممعافيع ها سناد قيالُحام م 

فهاةامساالردةاقبمممناععحفاجوياالمي افيعحفاخسممحهاالكث حةاق ا ح حامياال  امنإافأمنا مممناعمن اارسحا
ا ساحاسه ش الي ا ذهاالم اعامساثحفاااال ب داال ري االذدساأما اا غنهمكإا

ا
 "ااَن ْبِن َهَمَداَثا اأَلَجاِجيِ  َعُدوِ  اْلَيُهوِد. َفَنَزَع اْلَمِلُك َخاَتَمُه ِمْن َيِدِه َوَأْعَطاُه ِلَهامَ 10"   -(:10آية )

ا ذهاابعةاتوب ا  سربرمراالمي االذ اأمناغملبم اغمروم اق اخمحهافوب اتحإ
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 ( َيْحُسُن  11"    -(:11آية  َما  ِبِه  ِلَتْفَعَل  َأْيًضا،  ْعُب  َوالشَّ َلَك،  ُأْعِطَيْت  َقْد  ُة  »اْلِفضَّ ِلَهاَماَن:  اْلَمِلُك  ِفي َوَقاَل 
 "اَعْيَنْيَك«.

=االم اعاتنر  ا مل راثةامساالم هالي ارثإاقكسناالمي ا لش البمممنا ناع ر االوعبافيحثحاااالفضة أعطيت لك
  إاسل ا ذهاال رجةافص ا باالمي افث رحاق ا مممناف  م اأمنامساالعج با نادرغ حاويباالمي امسا با

ا  اوريحافلكنبماد اناالر اتعرن ا وعبحإاافث ةاق ا مممناسل الشةالي اال ب دافههمامسا مممنا
ا

ِل، ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلَث َعَشَر ِمْنُه، َوُكِتَب َحَسَب ُكلِ  َما  12   "-(:13-12) األيات ْهِر اأَلوَّ َفُدِعَي ُكتَّاُب اْلَمِلِك ِفي الشَّ
َفِباَلٍد، َوِإَلى ُرَؤَساِء َشْعٍب َفَشْعٍب، ُكلِ  ِباَلٍد َكِكَتاَبِتَها، َوُكلِ  َشْعٍب َأَمَر ِبِه َهاَماُن ِإَلى َمَراِزَبِة اْلَمِلِك َوِإَلى ُواَلِة ِباَلٍد  

َعاِة ِإَلى ُكلِ  ُبْلَداِن اْلَمِلِك 13َكِلَساِنِه، ُكِتَب ِباْسِم اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش َوُخِتَم ِبَخاَتِم اْلَمِلِك.   َوُأْرِسَلِت اْلِكَتاَباُت ِبَيِد السُّ
ْيِخ َواأَلْطَفاِل َوالنِ َساِء ِفي َيْوٍم َواِحدٍ إلِ  ، ِفي الثَّاِلَث َعَشَر ِمَن ْهاَلِك َوَقْتِل َوِإَباَدِة َجِميِع اْلَيُهوِد، ِمَن اْلُغاَلِم ِإَلى الشَّ

ْهِر الثَّاِني َعَشَر، َأْي َشْهِر َأَذاَر، َوَأْن َيْسِلُبوا َغِنيَمَتُهْم.  "الشَّ
ا20:8+اااا12:5  ثاليبوحا سببا س اس يهس،اسذاصمراالجمهيات ها  ماالم اارفاااا ذااععربحاص رةالمم

فلكسا ذااال  ماالمحاسا يبالي ا مممناخيعامحدخم افإسر حا  اصمرااال مدثةال  ا الوعباناف  ذااسناأنما
  لهااح افت   يهساس شنمات ها  ماالم اايبملمسهحا)محدخم  اتمرعهاسسر حافوعببما)الكنهسة ا ملخيصافالر

ا إ15،اا14:2  واناالبوحيةاسل ا قحا )ك ا
 

ُمْسَتِعد ِ 14اا"  -(:14آية ) ِلَيُكوُنوا  ُعوِب  الشُّ َجِميِع  َبْيَن  ُأْشِهَرْت  اْلُبْلَداِن،  ُكلِ   ُسنًَّة ِفي  اْلُمْعَطاِة  اْلِكَتاَبِة  يَن ُصوَرُة 
اْلَيْوِم.   َيحُ 15ِلهَذا  اْلَمِلِك  َوَأْمُر  َعاُة  السُّ َوَهاَماُن َفَخَرَج  اْلَمِلُك  َوَجَلَس  اْلَقْصِر.  ُشوَشَن  ِفي  اأَلْمُر  َوُأْعِطَي  ثُُّهْم، 

ْرِب، َوَأمَّا اْلَمِديَنُة ُشوَشُن َفاْرَتَبَكْت.  " ِللشُّ
 

َوجَ 15"    -(:15آية ) اْلَقْصِر.  اأَلْمُر ِفي ُشوَشَن  َوُأْعِطَي  َيُحثُُّهْم،  اْلَمِلِك  َوَأْمُر  َعاُة  السُّ َوَهاَماُن َفَخَرَج  اْلَمِلُك  َلَس 
ْرِب، َوَأمَّا اْلَمِديَنُة ُشوَشُن َفاْرَتَبَكْت.  " ِللشُّ

=ا  امي اقمس اقعي ايبع ا ناعسمحا   مدةاوعبا سكميحاعجيساليوح ،اف  ا ص رااوجلس الملك وهامان للشرب
د ا مممن الميااإوحارهادفنا ناعر ص،ا  اسيماأ او كاق ا درحاجيا لليا المحا فاافإذاخو ا مممنا  افي ررا

امياالمي ال يب االمي ا ميذاتحالي ا سم اوعبحااال  و اصمراعوح اا ذااال حاردر حراضم حها سببا
المي اا ذاا=ا  اوحارالج باور اوعبا سكميح،اسنادعالي او كاق  عالي ا ناأما المدينة شوشن فإرتبكت 

مافي  نا ذاا رسيهحا ل امبماله ري  مإافأمنااقكهفاع ر اوعبافتسيبا م البا،ا يال  اف نامو حفهاق  فاال  لبم
ال ب داو اذا  اافسطاالمجرمياالرمرس افتوافج اامعبمافإخريشهامشمل بمإافل ا   ا مم اال  اقسهس  ا ر اال  ا

م اعاأث حةامساالرحسا مبضمقةاسل ا ناالرحسا  نمماا الرمرس ،اقملرحساسخريش اا ملوفاجامياال ب دإافس نببا
فأمنا وناق ا،افامحاالمذ  ةاض  ما ق ضشح االوعبا سبباإافج ف مامسملم سالمادؤذفاا   ا الموحفااال ب دا
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قن ساااارش را ناالوعباأيحاأما اا وحارا ياضم حافاال عافاار مةا ر افإناأمنالبمااإافسطاالوعبا
إامي اقمس اأبذااالمي 
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 لجدولعودة ل اإلصحاح الرابع 

ا
َمِديَنِة  َوَلمَّا َعِلَم ُمْرَدَخاُي ُكلَّ َما ُعِمَل، َشقَّ ُمْرَدَخاُي ِثَياَبُه َوَلِبَس ِمْسًحا ِبَرَماٍد َوَخَرَج ِإَلى َوَسِط الْ 1"  -(:1آية )

 "َوَصَرَخ َصْرَخًة َعِظيَمًة ُمرًَّة، 
ليمررةاال رروناالورر د افلرربساالمسرر  اليمررةاسذاسررميامحدخررم ا مررماقعيررحا ممررمناتررذل ا مررم ان،افأررمناورر اثهم ررحا

لرجساسل اناق اتذل اسساس مقاويبح،اقب اععيما نامما  ثاأمنا سببحإافلكسامحدخم اأمناوجملم اقيماعخرر ا  ا
اف   اعركحا   مةاق اطحي ةابا مذاوعبحافإناأمنامحدخم اعمث االمسهحإاقملمسهحاخيصاوعبح

ا
امحدخم اخيياثهم ح

البساالمس  
اذااسل االم دنةخحجا  

 صحخاصحخةامحة

االمسهحااخي اذاتحالجينم
االمسهحالبساجس ام

االمسهحاجمكاسل االعملم
 المسهحاصحخالي االشي با

ا
اِم َباِب اْلَمِلِك، أَلنَُّه اَل َيْدُخُل َأَحٌد َباَب اْلَمِلِك َوُهَو اَلِبٌس ِمْسًحا. 2"  -(:2آية )  " َوَجاَء ِإَلى ُقدَّ

 شحا سببامس  حاقملمي راالومن  ساععهو ناقر اوشر ر مااادبرمل نا ورعببماالمررسلم،ا ر ااالماد خ امحدخم اال
ادحي فنارويةاال واا ،ا مماميكنماالسممف اقنوعالذلنمال حقعنمالمج هإ

ا
ِظيَمٌة ِعْنَد اْلَيُهوِد، َوَصْوٌم  َوِفي ُكلِ  ُكوَرٍة َحْيُثَما َوَصَل ِإَلْيَها َأْمُر اْلَمِلِك َوُسنَُّتُه، َكاَنْت َمَناَحٌة عَ 3" -(:3آية )

 "َوُبَكاٌء َوَنِحيٌب. َواْنَفَرَش ِمْسٌح َوَرَماٌد ِلَكِثيِريَن.
اق بماا م اا ابمالماعع دفاالفرويهما  نمماسمحالبماأ راا ذل إا=كانت مناحة 
مررؤمن سا نا=ات  لررها هررمةاال برر داسلرر امنم ررةاقرر اأرر ام ررمنافصرر اسلهررحاوررحاراالميرر ا  ررذااصرري االاإنفاارش مسااح

ادذأحفااد  االح االعظهماق ب  االي اخشمعم مإ
ا
ا َوَأْرَسَلْت ِثَياًبا إِلْلَباسِ 4"  -(:4آية ) ُمْرَدَخاَي،  َفَدَخَلْت َجَواِري َأْسِتيَر َوُخْصَياُنَها َوَأْخَبُروَها، َفاْغَتمَِّت اْلَمِلَكُة ِجدًّ

 "  َوأَلْجِل َنْزِع ِمْسِحِه َعْنُه، َفَلْم َيْقَبْل.
 خبحااسسر حا مماقعيحامحدخم ،افلماتكساتعيماوحاراالمي إافسمعها نامحدخم ا سببامس  حاااعسرشهيادخ عا

اإفأرسلت ثيابًا له إا2)اقدام باب الملكال شحا  ا  ا
ا
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ْيَها، َوَأْعَطْتُه َوِصيًَّة ِإَلى َفَدَعْت َأْسِتيُر َهَتاَخ، َواِحًدا ِمْن ِخْصَياِن اْلَمِلِك الَِّذي َأْوَقَفُه َبْيَن َيدَ 5 "  -(:5آية )
 " ُمْرَدَخاَي ِلَتْعَلَم َماَذا َوِلَماَذا.

  اممذاا  ثافلممذاادحت  االتعلم ماذا ولماذا فيب فا احادب د اقمحدخم اومعالُحاأ او ك )  هتاخ رسيهاسسر حاا
امحدخم االمس  إ

 
َفَأْخَبَرُه ُمْرَدَخاُي ِبُكلِ  7َساَحِة اْلَمِديَنِة الَِّتي َأَماَم َباِب اْلَمِلِك. َفَخَرَج َهَتاُخ ِإَلى ُمْرَدَخاَي ِإَلى 6ا"-(:10-6) األيات

ِة الَِّذي َوَعَد َهاَماُن ِبَوْزِنِه ِلَخَزاِئِن اْلَمِلِك َعِن اْلَيُهوِد إِلَباَدتِ  َوَأْعَطاُه ُصوَرَة ِكَتاَبِة 8ِهْم، َما َأَصاَبُه، َوَعْن َمْبَلِغ اْلِفضَّ
ْلَمِلِك َوَتَتَضرََّع ِر الَِّذي ُأْعِطَي ِفي ُشوَشَن إِلْهاَلِكِهْم، ِلَكْي ُيِرَيَها أَلْسِتيَر، َوُيْخِبَرَها َوُيوِصَيَها َأْن َتْدُخَل ِإَلى ااأَلمْ 

َفَكلََّمْت َأْسِتيُر َهَتاَخ َوَأْعَطْتُه َوِصيًَّة  01َفَأَتى َهَتاُخ َوَأْخَبَر َأْسِتيَر ِبَكاَلِم ُمْرَدَخاَي. 9ِإَلْيِه َوَتْطُلَب ِمْنُه أَلْجِل َشْعِبَها. 
ا"اِإَلى ُمْرَدَخاَي:

ا
، ِإَلى  »ِإنَّ ُكلَّ َعِبيِد اْلَمِلِك َوُشُعوِب ِباَلِد اْلَمِلِك َيْعَلُموَن َأنَّ ُكلَّ َرُجل َدَخَل َأِو اْمَرَأٍة ِإَلى اْلَمِلكِ 11" -(:11آية )

اِخِليَِّة َوَلْم يُ  اِر الدَّ َنا َلْم ُأْدَع ْدَع، َفَشِريَعُتُه َواِحَدٌة َأْن ُيْقَتَل، ِإالَّ الَِّذي َيُمدُّ َلُه اْلَمِلُك َقِضيَب الذََّهِب َفِإنَُّه َيْحَيا. َوأَ الدَّ
 " أَلْدُخَل ِإَلى اْلَمِلِك هِذِه الثَّاَلِثيَن َيْوًما«. 

ناالمميكةا ذهاسنبمادد سرهسامير امرمد االفعا=ا  اوحيعةا ملس يةالي االك إافالوحيعةا  اوما اااشريعة واحدة
ل وي امساسيشرحاف ع هاتبنم مامي راالررحساف نرمكالير ا رذهاالورحيعةاخمقرهاسسرر حا ناتر خ اليمير اقبر الرمادر لبما

اد مم إا30لي خ عامنذا
 

 "اَفَأْخَبُروا ُمْرَدَخاَي ِبَكاَلِم َأْسِتيَر.12ا" -(:12آية )
ا

َدَخاُي َأْن ُتَجاَوَب َأْسِتيُر: »اَل َتْفَتِكِري ِفي َنْفِسِك َأنَِّك َتْنِجيَن ِفي َبْيِت اْلَمِلِك َفَقاَل ُمرْ 13 "-(:14-13) األيات
أَلنَِّك ِإْن َسَكتِ  ُسُكوًتا ِفي هَذا اْلَوْقِت َيُكوُن اْلَفَرُج َوالنََّجاُة ِلْلَيُهوِد ِمْن َمَكاٍن آَخَر، َوَأمَّا  14ُدوَن َجِميِع اْلَيُهوِد. 

 "اْنِت َوَبْيُت َأِبيِك َفَتِبيُدوَن. َوَمْن َيْعَلُم ِإْن ُكْنِت ِلَوْقٍت ِمْثِل هَذا َوَصْلِت ِإَلى اْلُمْلِك؟«. أَ 
ا-ردامحدخم الي اسسر حاعمث امنرب االربماالحف  االعم  افيورم الي ا:

ا  ا مسا ناالخيصاومد ااام ملة،اسذا اصحاخحافإاس موحالماع  امالساعسسا  ا حجمك -1
 الخيصاسهست ا  سر حا فا غ ح مالكنحاس فاعست  -2
نالحافسمميحاق ات   حاالخيصالوعبحافلساعع  اال س يةإافلكسامساس رجمف امريادلر ةانافي ر نا داةا -3

الخيصاسره  نالرُحاسكي ر إافلير اسسرر حا ناتنربرواالرحصرةاله ر نالبرمادفراقر االخريصاال رمد ا رر ااا
 تخسحاسكي يبمإ
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حاق ا ذااالمحأوا ر اع ر نالبرمادفراقر اخريصاورعببما"اعناعدرياأر امنرماقر امحأروهانافضياسسر  -4
 فق ام منافق اهممناله  ناومدرا ا ناع   اخ مةابخ تحافأنهسرحإ

ليرر اسسررر حا ناتخررحجامررسادامررحةاالاررماالدرره ةامرركررحةاقرر اارسرربما ابررماميكررةافلررساعسرررشيا  رر ا ناعمسرربما -5
بماف همةا  رها   برم،افلي برما ناااتخرمفامرساالمر ااقمرمذااتنررريا س ك،النامماعش باوعببماعمسا همت

 ل الموها  افور اوعببماأيحإ
اظحةامحدخم ااظحةاأيبماسعممنا سناناس  االرمريف،افمبمماأماهاالمؤامحاااالرر ات رمراضر اورعبحاقبر اورمدرا نا

ناتجيرساأميكرةالرن رذاورعببمافلكرساناعج البما ي اق ب ا ناتكرم امؤامحةا مممنا سر ياسن اااسمحانابسر حا 
اداةاليخيصاق اأح االح اقبذاالُحاسكي  إسعشيبا دفااإافط   المساعخديالخشةانافيعم اأ

ا
 "َفَقاَلْت َأْسِتيُر َأْن ُيَجاَوَب ُمْرَدَخاُي:15ا" -(:15آية )

 
ُشوَشَن َوُصوُموا ِمْن ِجَهِتي َواَل َتْأُكُلوا َواَل َتْشَرُبوا   »اْذَهِب اْجَمْع َجِميَع اْلَيُهوِد اْلَمْوُجوِديَن ِفي16"     -(:16آية )

ِخاَلفَ  اْلَمِلِك  ِإَلى  َأْدُخُل  َوهَكَذا  َكذِلَك.  َنُصوُم  َوَجَواِريَّ  َأْيًضا  َوَأَنا  َوَنَهاًرا.  َلْياًل  َأيَّاٍم  َهَلْكُت، َثاَلَثَة  َفِإَذا  نَِّة.  السُّ  
 "َهَلْكُت«. 

 وحيةاهمنهة،اقب الماتبرماأهفاترويسالرجذ االمي ،ا  الجسااليش  افالشية،افطيبهااالماتركحاسسر حا شحي ة
 ناعورحرامعبمامحدخم افال ب د،اأمما وحأهاج اريبمامعبمإاقن سااؤمسا ناناس ر خ افي  حاالخيصالوعبحا

ال فالشيةا  ا الش  ا ف ذاا اغيبإا ف بذاا فصيةا ق اص  ا فاباس مقا لي نما ملرذل ا المي اذ االكسا ويبا قرحا
ر ا ح امسا حف حاطيباسلهحالهسهمساص ع حا نادرحراس نحاق"اافلنعحفاص رةالساف و رحااحاإااالمر  شابسر 

سإااخحيساافو  الحُاخمسةامساسخ تحااب،ااالب حافااعسخذهاق اال ح اا اا نا محا وشحاال ل اسل اقمماأمنامنحُا
لكساصيةاسسر حافص مبماإااااك ا ومحافصحامرحا"وشحيسافطيبامساالجن ا ناعس حفاالي اجثرحا ر اععحفاال

 عم اق اوبحهالرك نالنما هممةامعحإافا ما نااا3 عم اعو حال ب عاالا امياالمسهحاااا3حاا ذااال يبإافالش  ااغ  ا
سسر حالماتي ا ملي  الي امحدخم ا  اصيهافصممهاق سر حاتمث االكنهسةاالمشهعةالمسه بما)محدخم  اتشي ا

ا نرسبمالج ا فاد مإالساوعببمافتد  اا
ا

"اَفاْنَصَرَف ُمْرَدَخاُي َوَعِمَل َحَسَب ُكلِ  َما َأْوَصْتُه ِبِه َأْسِتيُر.17ا" -(:17آية )
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس 

ا
اِخِليَِّة ُمَقاِبَل َبْيِت  َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َلِبَسْت َأْسِتيُر ِثَياًبا 1  "-(:4-1) األيات َمَلِكيًَّة َوَوَقَفْت ِفي َداِر َبْيِت اْلَمِلِك الدَّ

َفَلمَّا َرَأى اْلَمِلُك َأْسِتيَر اْلَمِلَكَة َواِقَفًة  2اْلَمِلِك، َواْلَمِلُك َجاِلٌس َعَلى ُكْرِسيِ  ُمْلِكِه ِفي َبْيِت اْلُمْلِك ُمَقاِبَل َمْدَخِل اْلَبْيِت. 
َمَسْت َرْأَس  اِر َناَلْت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيِه، َفَمدَّ اْلَمِلُك أَلْسِتيَر َقِضيَب الذََّهِب الَِّذي ِبَيِدِه، َفَدَنْت َأْسِتيُر َولَ ِفي الدَّ 

َفَقاَلْت 4ْمَلَكِة ُتْعَطى َلِك«. َفَقاَل َلَها اْلَمِلُك: »َما َلِك َيا َأْسِتيُر اْلَمِلَكُة؟ َوَما ِهَي ِطْلَبُتِك؟ ِإَلى ِنْصِف اْلمَ 3اْلَقِضيِب. 
 "«.َأْسِتيُر: »ِإْن َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك َفْلَيْأِت اْلَمِلُك َوَهاَماُن اْلَيْوَم ِإَلى اْلَوِليَمِة الَِّتي َعِمْلُتَها َلهُ 

تور حاسلر ااسرر حس اعور حاليًهممرةاف برذاااربرما نافلهمرةا3=ا  اال ر  االثملر امرساالشر  افرورما)ااوفى اليوم الثالاث
الشي بايبحاخيصاناوعبحافصريباس يرهسافأر ا لمملرحاالورحيحة،اقمرما صرم ا ممرمناأرمنا عر ا رذهاال لهمرة،افمرما
 صم االوهشمنامسا يراأمنا شي باالح اال مممامساالم اا،الير االشري با ير ا ممرمناال ًه ر ا  اس يرهسا

ساشي هاليمي اق اال   االثمل اأماهامحت عةاالثهرم افلناسسر حااإالناالمحتريالي االشي با  ا"االًهممةا"ا ع نح
الميكهةإاف   مةا ل اافلهمةاليمي الرسحاويبرحإافأمرماذ ربا ممرمناسلر اال لهمرةاقح رم اورملحا ا ارحادر  اسارشرمرالرُح،ا
ذ ررباالورررهشمناليشررري باورررملحا ا اررحادررر  اسارشرررمرهافأمرررماأماررها رررذهاال لهمرررةا ويمرررةافإاكسررمرالبممرررمن،ا  رررذااأرررمنا

اوهشمنإالشي بالي
 

ِتي  َفَقاَل اْلَمِلُك: »َأْسِرُعوا ِبَهاَماَن ِلُيْفَعَل َكاَلُم َأْسِتيَر«. َفَأَتى اْلَمِلُك َوَهاَماُن ِإَلى اْلَوِليَمِة الَّ 5ا"-(:7-5) األيات
َطى َلِك؟ َوَما ِهَي ِطْلَبُتِك؟ ِإَلى ِنْصِف  َفَقاَل اْلَمِلُك أَلْسِتيَر ِعْنَد ُشْرِب اْلَخْمِر: »َما ُهَو ُسْؤُلِك َفُيعْ 6َعِمَلْتَها َأْسِتيُر. 

ا"اَفَأَجاَبْت َأْسِتيُر َوَقالْت: »ِإنَّ ُسْؤِلي َوِطْلَبِتي،7اْلَمْمَلَكِة ُتْقَضى«. 
ا

ِطْلَبِتي، َأْن  ِإْن َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنِي اْلَمِلِك، َوِإَذا َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك َأْن ُيْعَطى ُسْؤِلي َوُتْقَضى8 " -(:8آية )
 " َيْأِتَي اْلَمِلُك َوَهاَماُن ِإَلى اْلَوِليَمِة الَِّتي َأْعَمُلَها َلُهَما، َوَغًدا َأْفَعُل َحَسَب َأْمِر اْلَمِلِك«.

اااعحفالممذاا جيهاسسر حاطيبربمامساالمي ار ممالابماوعحاا احامسحفرا ثنمكاال لهمةاقرسراداا ناتر خ اسرحفرا ا
فر مما ابما راداا ناتشي اقروداداوجملربم،ا فالعيبرما   مربرمالرماترحدا ناترعجر االشيربا رر ااااا كثحاسل اويبح،

عوعحاالمي ااابماسسرغيها بحالبمالردغطاليهحإالكساال  اثا ع ا ذااأورها نا ذااالرسج ر اأرمنا رر   حاسلبر ا
ياصري بالمحدخرم افقر ااررساق  سا جيهاسسر حاطيببماسل اغ اأمناوحا مممناو اسكرم افإمررألاأرسساورحها شرن

الي يةادنوعاا  االمير امنرحافيرذأحا نامحدخرم ا ا رذا همترحامرساالمر اايه ر ناصري بامحدخرم البممرمناارسرحافأرسنا
ا مممنا وع اامرا اله رحقا بما  اارسحال ضم السا حقامحدخم ال فهإ

افابنااسسعامساالذ اجع اسسر حاتشيباالرسج  اليغ امحت س؟اابجم ةا  ا  مةامسان
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فمساالذ ا لشم ما ذهاال  مرة؟افابجم رةا لرماتشري افتشر  اقرمهللاسرميافإسررجم ا"اسسرسل ااتعشر ا"إافلمرمذااطيبرها
سسر حا ناعست ا ممرمنال لهمربرم؟ا ر ا راداا ناتورركهحاليمير الكرساقر ام اجبرةا رر اااتكر نالرُحاقحصرةا نادر  حا

امؤامحةامسافرامبما  اترمجلحاامم االمي إ
ا
ِك َوَلْم  َفَخَرَج َهاَماُن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َفِرًحا َوَطيِ َب اْلَقْلِب. َولِكْن َلمَّا َرَأى َهاَماُن ُمْرَدَخاَي ِفي َباِب اْلَملِ 9" -(:9آية )

َك َلُه، اْمَتأَل َهاَماُن َغْيًظا َعَلى ُمْرَدَخاَي.   "َيُقْم َواَل َتَحرَّ
 ا اااععشهرحاس رحامرم اقبرر اعشيرباس ررحا افترر و حاأر ا  ر افااعورربيا رذااقكرحاالمركبرحاداممررم اقبر ااادبر  اسنار  ا  رر

مسا ذاا   ا ،اقب اق ااظحاارسحاعسر  اأ اس رحا افت و حإاف ذااالمركبحاالذ اااعركحاسااق اارسحاوبياتكحيمرم ا
ذى رآه ال اللكنحا  سار  امحدخم اف احارقااالسج دالُحاأمناأ االركحيماا،اق افلهمةاالميكةافق اص برحاليمي 

إاف ذل اععهشاالمركبحاداممم اغ حاسرع  ا افغ رحاراضرهم ا سرببا  ا رمدرةامرساورخصاتر عالير ا ارحااايساوى شيئاً 
 ر اا،اععشهحاأ ااب رحا الكساالسبباال ًه ر افراكااللرماالرذ اعورعحا رحاالمركبرحالرهسا ارحاق ر اس ررحا اورخصامرم

أرمناسرحا لمرحالرهسا ناارم  االرماععشرحا رضاأحمرحا ر االاحاقمو افجر داناقر اويبرحاف  رذااأر اخرمط كإاقسخرم ا
 سرببااوطيب القلبافخرج فرحاً قياسي الُحإافا ماأهفاسمرألااارسا مممنالظمةا=ا،االنانالهساق اويبحاا

فتش را نا ذهاال ل ةا  الرعظهمحافلماععيما ابمالبيكح،اقك امركبحاعظ ادنررفاسل ا نادبي اااإاادل ةاالميكةالح
ا-ااأبحيمكاويبحإافاج ا مممناق اأبحيممح: سبباتش را

ا اق يباالمركبحاااعوبيا   ا ا9-6:6 رادا ناع ح اأمي اقمرس) -1
   ا سا ناالمي ااادركيمالساس اهاقب اااعركحاس  اق اارسحافي فرا  عاذاتحاق طإ -2
 كميحا سببا ذااالغدبإسغدبحاالجن ا الي امحدخم ا  االررك حاق اور اوعبا  -3

جرررةاالكبحيرررمك؟ا هرررمةامعذ رررةا رررياسررري افخسرررمرتحال همترررحاال  عرررة،افصررريبحاليررر االشررري با ررر ا امرررسافمرررمذااتكررر نااره
امحدخم اقب اخسحاأ او كا همتحاف  رحافأحامرحاف   درحإ

 
 "َوَتَجلََّد َهاَماُن َوَدَخَل َبْيَتُه َوَأْرَسَل َفاْسَتْحَضَر َأِحبَّاَءُه َوَزَرَش َزْوَجَتُه،10ا" -(:10آية )

ا
َد َلُهْم َهاَماُن َعَظَمَة ِغَناُه َوَكْثَرَة َبِنيِه، َوُكلَّ َما َعظََّمُه اْلَمِلُك ِبِه َوَرقَّاُه َعَلى 11 "-(:12-11) األيات َوَعدَّ

َؤَساِء َوَعِبيِد اْلَمِلِك.  اْلَوِليَمِة الَِّتي َعِمَلْتَها ِإالَّ َوَقاَل َهاَماُن: »َحتَّى ِإنَّ َأْسِتيَر اْلَمِلَكَة َلْم ُتْدِخْل َمَع اْلَمِلِك ِإَلى 12الرُّ
 "ِإيَّاَي. َوَأَنا َغًدا َأْيًضا َمْدُعوٌّ ِإَلْيَها َمَع اْلَمِلِك. 

ا ذهاسمةا خح اليمركبحاقب ادامماال  د الساارسحإ
 

 "اِلًسا ِفي َباِب اْلَمِلِك«.َوُكلُّ هَذا اَل ُيَساِوي ِعْنِدي َشْيًئا ُكلََّما َأَرى ُمْرَدَخاَي اْلَيُهوِديَّ جَ 13ا" -(:13آية )
ا



 (اإلصحاح الخامس) سفر أستير

 

 
26 

َباِح  َفَقاَلْت َلُه َزَرُش َزْوَجُتُه َوُكلُّ َأِحبَّاِئِه: »َفْلَيْعَمُلوا َخَشَبًة اْرِتَفاُعَها َخْمُسوَن ِذَراًعا، َوِفي الصَّ 14" -(:14آية )
ِلِك ِإَلى اْلَوِليَمِة َفِرًحا«. َفَحُسَن اْلَكاَلُم ِعْنَد َهاَماَن َوَعِمَل ُقْل ِلْلَمِلِك َأْن َيْصِلُبوا ُمْرَدَخاَي َعَلْيَها، ُثمَّ اْدُخْل َمَع اْلمَ 

 "اْلَخَشَبَة.
لذل ااإاق ريم امسامحدخم ا ا مممناق اههظحالماعسرشيا نادنرظحاال   االذ ا  دتحاال حلةا  ا  ادحي اسار ممم

إاالشي باالذ ا لشماما15،ااا14:ااا2 ر با ركحةاصيبحإاف ذاامما  ثامياس يهسالكسات   حهاسرت اق قاراسحاأ
مادر حراالعب   اعو حالي حيةا)سنةاال     االر اق با50ذرالم افرومااا50ال حيةافرموها نماصي با مممنافط لحا

إاايبملشي بات حرام
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

ا
ِة َطاَر َنْوُم اْلَمِلِك، َفَأَمَر ِبَأْن ُيْؤَتى ِبِسْفِر َتْذَكاِر َأْخَباِر اأَليَّاِم َفُقِرَئْت َأَماَم اْلَمِلِك. ِفي ِتْلَك اللَّْيلَ 1ا"-(:4-1) األيات

ا َأْيِدَيُهَما  َطَلبَ َفُوِجَد َمْكُتوًبا َما َأْخَبَر ِبِه ُمْرَدَخاُي َعْن ِبْغَثاَنا َوَتَرَش َخِصيَِّي اْلَمِلِك َحاِرَسِي اْلَباِب، اللََّذْينِ 2 ا َأْن َيُمدَّ
َفَقاَل اْلَمِلُك: »َأيَُّة َكَراَمٍة َوَعَظَمٍة ُعِمَلْت ِلُمْرَدَخاَي أَلْجِل هَذا؟« َفَقاَل ِغْلَماُن اْلَمِلِك 3ِإَلى اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش. 

اِر؟« َوَكاَن َهاَماُن َقْد َدَخَل َداَر َبْيِت اْلَمِلِك َفَقاَل اْلَمِلُك: »مَ 4الَِّذيَن َيْخِدُموَنُه: »َلْم ُيْعَمْل َمَعُه َشْيٌء«.  ْن في الدَّ
َها َلُه.   "ااْلَخاِرِجيََّة ِلَكْي ُيُقول ِلْلَمِلَك َأْن ُيْصَلَب ُمْرَدَخاُي َعَلى اْلَخَشَبِة الَِّتي َأَعدَّ

ارهاسسرر حاتعر اال لهمرةافلرماع رساك االم راتعم امعم اليخ حإإإالخ حاوعبانإافلنح االر و هاالعج باقب نمماأم
سبي الي بما ناتبمجما مممناالم ب  ال  االمي ،افأرمنا ممرمناعسربحاالي يرةاأيبرماععر المحدخرم اصري بم اضرخمم ،ا
كررمناناعسرررخ  اأرر اال رر اثامعررم الر   رر اخشرررحاالخيصررهةاقرر ا رفعاصرر رة،افاجرر اناارسررحادنرروعاارر  االميرر ا"ا

 نااشرري افاجم رر ا  رر رامررمااسرررشهيااسا اامحدخررم ا ناعرعيرر هإإإإالكررسامررمالي نررمف ررذاالررهساقرر اسم ررمناسسررر حافاا
يهعمررر انامرررمااااسررررشهعحاا رررس"إافيشيرررباالميررر ا ملرررذاااسررررحا خبرررمراالعرررم افيسرررميامرررمالميرررحامحدخرررم ايهشيررربا

 يمرم اقر ااالر ي ر اال بر د "اقبرماع  لر نا ناالمير ا يرم"اا=م مقستحإا نمافاذأحاوشةاترسر حيةامرساالرحجر  اال بر د 
تيرر االي يررةا طررمراالنرر  امررسال نررحاقبرر ار  اقرر امنممررحارجرري اع يمررحاوررممي اسنا ممررمناعخشررطالناعسخررذامنرر االعررحاا
في ريرر ،اف اررحاسررهست اصرربم م الرر الهشيررباوررر امررسا ا ررذا همترر امررساوبرر إافالحجرر اقرر اال يررما وررمراليرر االميرر ا ررسنا

 ناالمير اسرسعامرساالرذ ا ا رذا همترحاف مرمذااأر ق كا رذاااعسسعا مممنا ذااالسؤاعا"اممذاا قع اليحجر إإ"الرذل ااجر ا
االوخصاثماسسعامساالذ اق اال شحاابناف  سالحفا احا مممناسضشح "

،الكرساالمبرما ناالمر راأيبرماترماتحت ببرما شحي رةاععجروالنبرما  ا4لم مم ا ذااممافرداق االرحجر  افر مرماعرسرحا عرة
لشري ااامحدخرم افإسرر حا ر افالورعباأيرحإافلنرسمر ا هرمةافم اورةااقكحا وح إاسذا ا  ادر انإاف ر اسسررجم ةان

ا-محدخم اال  عس:
الماع ب ا نادنمق ا مممنايهمما سبحاخهماةاهللامعحضم اارسحابار ممحافذل الغ حتحاهللإ -1
 لماعشيباجواك الساأورحاالمؤامحةاض االمي  -2
 لبسحاالمس  اف واحا  نممالحفا ناابار م اسه  نالي اأ اوعبح -3
 حافتذهللافدم لحافلبسحاالمس  الساوعبحصيت -4
 ت   حهافت ج بمتحابسر حا"اقب الماع رر ا ملشيةا  اأمنالحالم افجبمد" -5
 سعمماحا سناناا  افس ن ذاوعبحا عنمدرحافت   حهإ -6

 
اِر«. َفَقاَل اْلمَ 5"  -(:5آية )  " ِلُك: »ِلَيْدُخْل«.َفَقاَل ِغْلَماُن اْلَمِلِك َلُه: »ُهَوَذا َهاَماُن َواِقٌف ِفي الدَّ
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المي ا له م  ا ف  ا ت ا الشي ب،ا ق الم ا النجمريسا ر مماودم ماميا ل يةا المب حا ع ا الشبم ا ق ا جمكا مممنا
   لهمةاسسر حإ صيبامحدخم ا ر ادنعما ملسي اال اخي اوب اتمرعحلهسرسذاحاق ا

 
اَذا ُيْعَمُل ِلَرُجل ُيَسرُّ اْلَمِلُك ِبَأْن ُيْكِرَمُه؟« َفَقاَل َهاَماُن َوَلمَّا َدَخَل َهاَماُن َقاَل َلُه اْلَمِلُك: »مَ 6 "-(:9-6) األيات

ُجَل الَِّذي ُيَسرُّ اْلَمِلُك ِبَأْن ُيْكِرَمُه  7ِفي َقْلِبِه: »َمْن ُيَسرُّ اْلَمِلُك ِبَأْن ُيْكِرَمُه َأْكَثَر ِمنِ ي؟«  َفَقاَل َهاَماُن ِلْلَمِلِك: »ِإنَّ الرَّ
ْلَطاِنيِ  الَِّذي َيْلَبُسُه اْلَمِلُك، َوِباْلَفَرِس الَِّذي َيْرَكُبُه اْلَمِلُك، َوِبَتاِج اْلُمْلِك الَّ َيْأُتوَن بِ 8 ِذي ُيوَضُع َعَلى اللِ َباِس السُّ

ُجلَ 9َرْأِسِه،   الَِّذي ُسرَّ اْلَمِلُك ِبَأْن ُيْكِرَمُه  َوُيْدَفُع اللِ َباُس َواْلَفَرُس ِلَرُجل ِمْن ُرَؤَساِء اْلَمِلِك اأَلْشَراِف، َوُيْلِبُسوَن الرَّ
ُجِل الَِّذي ُيَسرُّ  اَمُه: هَكَذا ُيْصَنُع ِللرَّ  "ا اْلَمِلُك ِبَأْن ُيْكِرَمُه«. َوُيَركِ ُبوَنُه َعَلى اْلَفَرِس ِفي َساَحِة اْلَمِديَنِة، َوُيَناُدوَن ُقدَّ

ثيح،ايبمل اقر االركرحيماجر ا افلرمادرُ ررا ارحاوبر االكسرحا مممناق اأبحيمكاويبحا سا احالهسامساساسمناع بحاالمي ام
إافل ررر ا مررر ا ممرررمنارف اس يرررهساالرررذ اأحمرررحانامرررساوبررر االسررر   اقكرررمناأمرف رررم امررريا ليررر ا18:16الكبحيرررمكا  ا

الشغمررمااالسررمممهة،افقرر اأبحيررمكا رادا ناعخررريسامررماهللال سررم اارسررح،ا  ررذاا رادا ممررمنا ناعخررريساثرر  االميرر ا
افقحسحافأحامرحإ

ور اع ر ناالم شر داالررمجاالميكر اقعري افلكرساع رمعا ناتحأ رباا-:اوبتاج الملك الاذى يوضاع علاى رأساه اا8فقر ا)
الجميةاق االعبحااهةاعو حالرمجاد ضيالي ار ساالرحساسومرةالناالحاكبا  االمي ،ا  او كامثيمماد ضياابنا

اليمالي اسهمراااالحوسمكإ
ا
َهاَماَن: »َأْسِرْع َوُخِذ اللِ َباَس َواْلَفَرَس َكَما َتَكلَّْمَت، َواْفَعْل هَكَذا ِلُمْرَدَخاَي اْلَيُهوِديِ   َفَقاَل اْلَمِلُك لِ 10"  -(:10آية )

 " اْلَجاِلِس ِفي َباِب اْلَمِلِك. اَل َيْسُقْط َشْيٌء ِمْن َجِميِع َما ُقْلَتُه«.
محدخررم االمردررياسلرر اأحامررةاقمم ررةإا مررما ممررمنا  ررم ادحقررياناالمردررع سافينرروعااللررواكالررساالكحاسرر ا"اقررمهللارقرريا

االمركبحاقب  اسل ا سر إافرقيامحدخم اعو حالمج االمسهحا ع استدملحإ
 

اَمُه: »11ا" -(:11آية ) هَكَذا  َفَأَخَذ َهاَماُن اللِ َباَس َواْلَفَرَس َوَأْلَبَس ُمْرَدَخاَي َوَأْرَكَبُه ِفي َساَحِة اْلَمِديَنِة، َوَناَدى ُقدَّ
ُجِل الَِّذي ُيَسرُّ اْلَمِلُك ِبَأْن ُيْكِرَمُه«.ُيْص   "اَنُع ِللرَّ

ا
 "َوَرَجَع ُمْرَدَخاُي ِإَلى َباِب اْلَمِلِك. َوَأمَّا َهاَماُن َفَأْسَرَع ِإَلى َبْيِتِه َناِئًحا َوُمَغطَّى الرَّْأِس. 12"  -(:12آية )

  المداسل ا  هاالمي امحق عاالح سا مما مممناا اسذاُأح امحدخم اق اسم ةاالم دنةافامعامج ا الماع سادر وعح
فأماهاتغشهةاالح سا ملنسبةاليحج اليمةااإاالذ اأمناعسج الحاالك اقخج افرجياسل ا  رحاامم م افمغش االح س

 اقمساااعسع افراكاالكحامةافيحقدبماتجح افراكهاالكحامةافمساعجح افراكاا30:15صماا2ال وناالو د افالعمرا)
=ااح ا نماابمعةاالنرساالر اتمريئا َوَأمَّا َهاَماُن َفَأْسَرَع ِإَلى َبْيِتِه َناِئًحا َوُمَغطَّى الرَّْأسِ امنُحاالكحامةإاالكحامةاتبح ا
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 ملكحاههةافال   افالكبحيمكاإافالع ساقملممي كام بةاعمريئاويبحاسيممافقح ماغ حاطممياق اوئامسا ذهاال اهماا
 ف ذها  اال حيةاال ًهًهةاإا

=ا  اسل الميحاالصي اأب ا إاقب ارج امر اضيااادحير اور لم اقبر اوبر امرما مرحاادخاى إلى باب الملكرجع مر 
 حاالمي ،ا  الماعسع اسل او كافلمداسحيعم العميحاأب ا ادفناتذمحافدفناطيبماإافلماععش النرسرحاور را ا كبرحا

صررمرالظهمررم النرر االميرر ا  نمررماق رر امررسا جمررحإا رر ااررمعاسكحامررم المرر ةاسررملةاثررمالررمدالبررم االميرر افلكررسا عرر اذلرر ا
ا مممناث ةاالمي إ

ا
َوَقصَّ َهاَماُن َعَلى َزَرَش َزْوَجِتِه َوَجِميِع َأِحبَّاِئِه ُكلَّ َما َأَصاَبُه. َفَقاَل َلُه ُحَكَماُؤُه َوَزَرُش  13 "  -(:13آية )

ا اَمُه  َزْوَجُتُه: »ِإَذا َكاَن ُمْرَدَخاُي الَِّذي اْبَتَدْأَت َتْسُقُط ُقدَّ َمُه ِمْن َنْسِل اْلَيُهوِد، َفاَل َتْقِدُر َعَلْيِه، َبْل َتْسُقُط ُقدَّ
 "ُسُقوًطا«. 

لرمدا ممررمناسلر ا  رررحال ير ر امررياهفجررحاف  مممررحا)السر حة االررذدسا شمر ااارسررحا رملكثحاقبررما درأر اا ناتخشررهشبما
هةاو يرةافراكاالمرحاف نامرما ر ثاالذ اسا يبار سم الي ال باض امحدخم ا  الهسامشمدقةا  ا نا نمراد اخف

اَن فلكسامما جم ا ذهاالعبمرةاالر اوملربماهفجرةا ممرمناف  مرموها"اا  ا  اعةاسابهمرا مممنافس  طحالينبمعةإ »ِإَذا كاَ
ُقُط ُقدَّ  ْل َتساْ ِه، باَ ِدُر َعَلياْ اَل َتقاْ وِد، فاَ ِل اْلَيهاُ ْن َنساْ ُه ماِ اماَ ُقوًطا«.ُمْرَدَخاُي الَِّذي اْبَتَدْأَت َتْسُقُط ُقدَّ ُه ساُ يبرملحغمامرسا اماَ

فج داوعباناال ب د اقر االسرب ا،اساا نالمر انامعبرماف ممدررحالبرماأرمنا رم حاالبرؤاكاالر ثن  ساإا رماأرما اا
قم م سا نانااادرخي الرساورعبحاإاف ابرماااوبر البرما م اجبرةاور ةاناغ رحاالم ر فدةاإا ر ال ر اصرنياناسسرمما

ابخحيساإ  اسمعةا سنةاو ا اا
ا
َعِملَ 14"    -(:14آية )  الَِّتي  اْلَوِليَمِة  ِإَلى  ِبَهاَماَن  ِلإِلْتَياِن  َوَأْسَرُعوا  اْلَمِلِك  ِخْصَياُن  ُيَكلِ ُموَنُه َوَصَل  ُهْم  ْتَها َوِفيَما 

 "  َأْسِتيُر.
إقب اتسخحالساالذ م اسذاصمرامرحاخهم ام شمم ااارجمكالُحاق او كا= وصل خصيان الملك
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 عودة للجدول ح السابعاإلصحا

ا
 "َفَجاَء اْلَمِلُك َوَهاَماُن ِلَيْشَرَبا ِعْنَد َأْسِتيَر اْلَمِلَكِة. 1"  -(:1آية )

فلهمةاسسر حاتو حال لهمةاالشي باالر اعوح اق بماالمي ا رح اسذا ا ذاخمصرحاقشمرفاالحا  نمكافق اذاااال لهمرةا
الوهشمنا) مممن امساأسساغدباناللمملحاالوحيحةإوح اا
ا
َكُة  َفَقاَل اْلَمِلُك أَلْسِتيَر ِفي اْلَيْوِم الثَّاِني َأْيًضا ِعْنَد ُشْرِب اْلَخْمِر: »َما ُهَو ُسْؤُلِك َيا َأْسِتيُر اْلَملِ 2ا" -(:2آية )

 "اْمَلَكِة ُتْقَضى«. َفُيْعَطى َلِك؟ َوَما ِهَي ِطْلَبُتِك؟ َوَلْو ِإَلى ِنْصِف اْلمَ 
سذاسحاالمي ا  سر حافوح امسام بربم،ااج ها نمادنمددبرما  سرمبمافيسرسلبما ناتشيربافلر اسلر ااشرةامميكررح،اسذا
 سررببمالررحافوررحي ةامعررحاقرر امجرر ها رر اعسررم بماالميكررةال ررذأح ما محأو ررماالميرر أ اقمررسا  بررما ناتشيرربا  الررةافجررح ةا

اإ 24:16د اا)ف ذهاموملحاناا  اما
ا

ُسَن  َفَأَجاَبْت َأْسِتيُر اْلَمِلَكُة َوَقاَلْت: »ِإْن ُكْنُت َقْد َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيَك َأيَُّها اْلَمِلُك، َوِإَذا حَ 3 "-(:4-3) ألياتا
ْعِبي ِلْلَهاَلِك َواْلَقْتِل َواإِلَباَدِة. َوَلْو  أَلنََّنا َقْد ِبْعَنا َأَنا َوشَ 4ِعْنَد اْلَمِلِك، َفْلُتْعَط ِلي َنْفِسي ِبُسْؤِلي، َوَشْعِبي ِبِطْلَبِتي. 

ُض َعْن َخَساَرِة اْلَمِلِك«.  ، َمَع َأنَّ اْلَعُدوَّ اَل ُيَعوِ   " ِبْعَنا َعِبيًدا َوِإَماًء َلُكْنُت َسَكتُّ
اا-:اطحي ةاسسر حاق الحضبمال د ربماأماهامؤثحةاج ا اق االمي االذ اع ببماج ا اسذا  اقمجستح

 إاتبماف  ام ب  رحامعحضةاليخشح سنا هم  1
 إا همةاوعبا سكميحا  اوعببمامعحضةاليخشحف نا  2
   اااتشيباس  ا ناتعهشافاات ر ا  افوعببمإ  3

فل رر اتعجررباالميرر امررساعجسررحا ناع ررر االميكررةاهفجرررحافم ب  رررحا رر افوررعببماف صرر وممبمإافأيمررمااسسررر حاأماررها
فإسرر حاقر اطيببرمالرساا.وللهاالك والقتال واإلباادةوعرحاالمير اتكحاراليكيممااالر افضعبما مممناق اال حاراالرذ افا

وررعببماأماررهارمرروا اليكنهسررةاال ا رر ساتشيرربالررساوررعببمافأرر ا  نممبررمإافأمررماصررممهاسسررر حا  ررذااتشرر  االكنهسررةا
افتشي الساوعببمإ

ا
؟ َوَأْيَن ُهَو هَذا الَِّذي َيَتَجاَسُر ِبَقْلِبِه َعَلى َفَتَكلَم اْلَمِلُك َأَحْشِويُروُش َوَقاَل أَلْسِتيَر اْلَمِلَكِة: »َمْن ُهوَ 5"  -(:5آية )

 " َأْن َيْعَمَل هَكَذا؟« 
 ناعرعر ا رذاادر عا ارحا ر سافوريا مرحاس رمدةاال بر داأرمناقر ا ملرةامرسالر  اابدراراميبهرم ااامان يتجاسارو عاالمي اا

اكافالطرمعإكيحافوح حافأمنا ذاالن ها  مامسا همةاملمااالل فامساالحجمعافالنسم  ميذاتحافا
ا
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ِديُء«. َفاْرَتاَع َهاَماُن َأَماَم اْلَمِلِك َواْلَملِ 6ا" -(:6آية ) ، هَذا َهاَماُن الرَّ اَكِة. َفَقاَلْت َأْسِتيُر: »ُهَو َرُجٌل َخْصٌم َوَعُدوٌّ
" 

ق لهمررةاالشرري باأماررهاخيصررم اليكنهسررةا) سررر ح افقدرره ةاليوررهشمنااهامااان الااردىء الخصاام نررماسسررر حاتردررحا
ا=ا ذاامما  ثاب يهسإافإرتاع هامان. 15:2هسارموها مممن اأ ا)س ي

 
َل َعْن َنْفِسِه ِإلَ 7ا" -(:7آية ) ى َفَقاَم اْلَمِلُك ِبَغْيِظِه َعْن ُشْرِب اْلَخْمِر ِإَلى َجنَِّة اْلَقْصِر. َوَوَقَف َهاَماُن ِلَيَتَوسَّ

رَّ َقدْ   "اُأِعدَّ َعَلْيِه ِمْن ِقَبِل اْلَمِلِك. َأْسِتيَر اْلَمِلَكة، أَلنَُّه َرَأى َأنَّ الشَّ
ا

ِريِر الَّذِ 8 "-(:9-8) األيات ي َوَلمَّا َرَجَع اْلَمِلُك ِمْن َجنَِّة اْلَقْصِر ِإَلى َبْيِت ُشْرِب اْلَخْمِر، َوَهاَماُن ُمَتَواِقٌع َعَلى السَّ
اْلَمِلَكَة َمعي ِفي اْلَبْيِت؟« َوَلمَّا َخَرَجِت اْلَكِلَمُة ِمْن َفِم اْلَمِلِك َكاَنْت َأْسِتيُر َعَلْيِه، َقاَل اْلَمِلُك: »َهْل َأْيًضا َيْكِبُس 

ا َفَقاَل َحْرُبوَنا، َواِحٌد ِمَن اْلِخْصَياِن الَِّذيَن َبْيَن َيَدِي اْلَمِلِك: »ُهَوَذا اْلَخَشَبُة َأْيًضا الَِّتي َعِمَلهَ 9َغطَّْوا َوْجَه َهاَماَن. 
اْلَمِلُك:   اَي الَِّذي َتَكلََّم ِباْلَخْيِر َنْحَو اْلَمِلِك َقاِئَمٌة ِفي َبْيِت َهاَماَن، اْرِتَفاُعَها َخْمُسوَن ِذَراًعا«. َفَقالَ َهاَماُن ِلُمْرَدخَ 

 "»اْصِلُبوُه َعَلْيَها«.
مم اسسر ح،ا  اساشحا اس يهسات هاو م االمخيصافت ها و ا اأنهسرحاالر ا لشم ماالمخيصا ساشحا ا مممنا

سيشمام ا نات فسالي اال هماافالع مر إافو اخحجاالمي اسل ا  ع ةاال شحافأماهاموملحها فا ا  اموملحاا
فمسا مممنالاحاا،اتعجباممماسميافت  لهالموملحاههمامساارسحالاحاساسمقافراكا ذااالمخمدعاقخ لحا

نشح م ا مم االميكةاقو االمي افأمناعركحايهمما  افاجباليهحاابنافممذااععم إاثمادخ اق ج ا مممنامااإاخ لح
=ادب فا احاامتواقع على السريراا=ار مما سا احادحي اوريبمإاايكبس الملكة معى فى البيتق ا احادحي ا بماوحا ا=ا

مسارعبحاصع الي اسحيحاسسر حالهسرعشربما،افلن ادخ عاالمي افر  ا ذااالمنظحا سا احادحي ا بماوحااسذا ناا
ق نا مممناق ارعبحامماأمناعم نحا ناعرع ااافمساالمؤأ اانالي اسحيحاالميكةاإالمي المادرش را ناعشع ا ممما

 ذاافلكساأ اتشحفامسا مممناابنا صبحام ضياو إافأماهاأيممااالمي اق اث رتحامؤوحا الي اور سا احاا
نرب اسسرع ادا ال ريحا  ا  اُصيبالي اذاااالخوبةاالر ا ل  مالمحدخم ،اماغطوا وجهه  ماليهحا ملم االذل ا

ا إا8:11الع عا)  ا
ا

َها ِلُمْرَدَخاَي. ُثمَّ َسَكَن َغَضُب اْلَمِلِك.10ا" -(:10آية )  "اَفَصَلُبوا َهاَماَن َعَلى اْلَخَشَبِة الَِّتي َأَعدَّ
 قصة صليب مردخاى شرح واضح لصليب المسيح

االعملمإ مممناد  حامؤامحةال ر اأ اوعبانا=االوهشمناعس طا د اف نهحال  خ االم ااسل ا إ1
امحدخم اد  حاالخيصالوعبحا=االمسهحاد  حاالخيصالكنهسرحإا إ2
محدخم االم ل داق ا م  ا رضاالعب دعة،افأمناق افضياالمبماةاأب ا ا=االمسهحاالذ ا خي اارسحاا إ3

ا إ2ففل اق االعملم،ا خذا او  االعب ا)ق 
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ا ا=االمسهحاالذ اتمج ا ملجس ا ع االشي بإ2:اا8محدخم اق امج ها) إ4
االذ اُ ك ماليهحا ملشيبا=االمسهحاالمشي  إاامحدخم  إ5
امحدخم ا  ا هم اأممالمداسس  ا هما=االمسهحاع   امساالم ااإ إ6
َها لمردخاى إ7 =االشي باالذ اد حهاالوهشمنالُهشيباالمسهحاليهحاااَفَصَلُبوا َهاَماَن َعَلى اْلَخَشَبِة الَِّتي َأَعدَّ

دفااالرنر ذاخشرح،اأمنا  االداةاالر اس  االمسهحاامسرخ مم اوحاال ب دافخبثبم،افف وهةاالحفممن،اأس
ا بماالوهشمنإا

ا=ا ملشي باتشملحانامياالبوحإااسكن غضب الملك ع اصيبا مممنا إ8
 ادخ عاالكنهسةاسل االمجمداالسمممهةا  اامساالوهشمناا7،اا1:ااا8ك امماأمنالبمممناصمرابسر حا) إ9

اإاالذ اأمنامخي وماسمممهمادرمريا ملمجمداالسممفية
 ا=اصمراليكنهسةاالمجم  ةاسيشمنا نات فساالوهشمنا"ف   ا ا11:ااا8  ي اال ب دا ل اك ما) إ10

  إاا18:ااا16الج همالسات   الي بم"ا)مها

 ،اصمرا حأةالنمافس  ماليوهشمنإال  ا رادانا نادبمررااباسمناا23:ااا21الشي باالذ اأمنالعنةا)ت ا
مسهحالرع داالبحأةاأمما راد مانامنذاالب كإاق ش انااا ب بح،اقيممادخيهااليعنةا سبباالخشهة،اجمكاال

  إا1عس طإاف ذاامعن ا ناالمسهحا  االب اعةافالنبمعةا)راجياترس حارو
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن 

ا
َأَحْشِوي1   "-(:2-1) األيات اْلَمِلُك  َأْعَطى  اْلَيْوِم  ذِلَك  َوَأَتى ِفي  اْلَيُهوِد.  َعُدوِ   َهاَماَن  َبْيَت  اْلَمِلَكِة  أَلْسِتيَر  ُروُش 

َلَها.   ُهَو  ِبَما  َأْخَبَرْتُه  َأْسِتيَر  أَلنَّ  اْلَمِلِك  َأَماِم  ِإَلى  َوَأْعَطاُه 2ُمْرَدَخاُي  َهاَماَن  ِمْن  َأَخَذُه  الَِّذي  َخاَتَمُه  اْلَمِلُك  َوَنَزَع 
 "اَأْسِتيُر ُمْرَدَخاَي َعَلى َبْيِت َهاَماَن.  ِلُمْرَدَخاَي. َوَأَقاَمْت 

َبْيَت َهاَما   إافا ماق نا   مممن  =اسسر حافرثها  هان  ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َأْعَطى اْلَمِلُك َأَحْشِويُروُش أَلْسِتيَر اْلَمِلَكِة 
ثبها احاا فرمويم اأمناا مممنا المي ا ثبها احا ا ذا همةا فمحدخم ا المميكةإا س يهسااا-:عخشطاض اسي ا أمنا سنا

 مممناال ًه  ،او افضياق اويبحا ناعغرشباويبااباسمنافيحثحا ع ا ناع شمحافيبيكح،اقخيعافلهمةاالشي با
فصمراأمساو ادخ اسل االشغممااالسممفيةاأ ا  امنبمإاإااسسر ل ااباسمنالي امحأواالوهشمناوب االس   اا

إاسناأمناالوهشمنااافيمي ال ضاالع فاالسموط،ااالسممكاافل  اس طاالع فاسل االبمفيةاله   ااباسمنافيحترياسل اا
 امغرشبم ا  هااباسمناالذ افهبحالنمانالنس سا31:12و ا وم اارسحارمهسم البذااالعملما  غحاكاااالخشهةا)د اا

،اقخيعافلهمةاالشي بالماعسرحدااباسمنا  رحاق سباسامماسرتريا)  االرضاالر اا همالي بماابن اايهحا سيشمن
ال االسممكإس

ا
يَل  ُثمَّ َعاَدْت َأْسِتيُر َوَتَكلََّمْت َأَماَم اْلَمِلِك َوَسَقَطْت ِعْنَد ِرْجَلْيِه َوَبَكْت َوَتَضرََّعْت ِإَلْيِه َأْن ُيزِ 3  "-(:8-3) األيات

أَلْسِتيَر َقِضيَب الذََّهِب، َفَقاَمْت َأْسِتيُر َوَوَقَفْت   َفَمدَّ اْلَمِلكُ 4َشرَّ َهاَماَن اأَلَجاِجيِ  َوَتْدِبيَرُه الَِّذي َدبََّرُه َعَلى اْلَيُهوِد. 
ِلِك َوَحُسْنُت َوَقاَلْت: »ِإَذا َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك، َوِإْن ُكْنُت َقْد َوَجْدُت ِنْعَمًة َأَماَمُه َواْسَتَقاَم اأَلْمُر َأَماَم اْلمَ 5َأَماَم اْلَمِلِك 

لِ  ِباَلِد   ُتَردَّ ِكَتاَباُت َتْدِبيِر َهاَماَن ْبِن َهَمَداَثا اأَلَجاِجيِ  الَِّتي َكَتَبَها إِلَباَدِة اْلَيُهوِد الَِّذيَن ِفي كُ َأَنا َلَدْيِه، َفْلُيْكَتْب ِلَكيْ 
رَّ الَِّذي ُيِصيُب َشْعِبي؟ َوَكْيَف َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى هَ 6اْلَمِلِك.  َفَقاَل  7اَلَك ِجْنِسي؟«.أَلنَِّني َكْيَف َأْسَتِطيُع َأْن َأَرى الشَّ

: »ُهَوَذا َقْد َأْعَطْيُت َبْيَت َهاَماَن أَلْستِ  يَر، َأمَّا ُهَو َفَقْد  اْلَمِلُك َأَحْشِويُروُش أَلْسِتيَر اْلَمِلَكِة َوُمْرَدَخاَي اْلَيُهوِديِ 
اْكُتَبا َأْنُتَما ِإَلى اْلَيُهوِد َما َيْحُسُن ِفي َأْعُيِنُكَما ِباْسِم فَ 8 َصَلُبوُه َعَلى اْلَخَشَبِة ِمْن َأْجِل َأنَُّه َمدَّ َيَدُه ِإَلى اْلَيُهوِد.

«. اْلَمِلِك، َواْخُتَماُه ِبَخاِتِم اْلَمِلِك، أَلنَّ اْلِكَتاَبَة الَِّتي ُتْكَتُب ِباْسِم اْلَمِلِك َوُتْخَتُم ِبَخاِتِمِه الَ   "ا ُتَردُّ
التاى األن الكتاباةالذ افوعحاالمي ا   مدةاال ب داممهاعاسمر االمرع عال  امماا مممنافلكساالمو يةا م هةاقمل حاراا

الميرر ااح اثرر اف   مربررمالررماتُامكهررةال ن ررذاورعببمالررذل اجررمكااسسرر حاليميرر ا ا.تكتااب بإساام الملااك وتخااتم بخاتمااه ال تاارد
ساليمير اف نرما،اقب ااسبهاالوحالبممرمنافلرهبل أن يزيل شر هامان وتدبيره"اسا ذاوعب امساوحارراالظملمإااااوممية

بيات هاماان اهاوذا قاد أعطيات  اتحج االمي ا ناعج اطحي ةادحقيا بماالوحالساال بر دافأرمنارداالمير الي برما"ا
ل ثبها سساا رحافم برحالكسافاضحا ناالمي الماع ساععيماأهفاع  ا رذهاالمور يةاالرر افضرياارسرحاااإلستير...

س ررمدتبمافإااوررر اهفجرررحاالم ب  ررةاضررمنم افوررحاراااالميرر راااق بررمإاقبرر افوررياوررحارا   ررمدةاال برر دافابنا رر ااادحيرر ا
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فأكتبا أنتما إلى اليهود ماا يحسان فاى = تحدإافل  افج االمي ا سب ا  ا نادرحرا  االمو يةالمحدخم اف سر حا
 .أعينكما

 
ْهِر الثَّاِلثِ 9  "-(:14-9) األيات ، َأْي َشْهِر ِسيَواَن، ِفي الثَّاِلِث َفُدِعَي ُكتَّاُب اْلَمِلِك ِفي ذِلَك اْلَوْقِت ِفي الشَّ

َوُرَؤَساِء اْلُبْلَداِن الَِّتي ِمَن   َواْلِعْشِريَن ِمْنُه، َوُكِتَب َحَسَب ُكلِ  َما َأَمَر ِبِه ُمْرَدَخاُي ِإَلى اْلَيُهوِد َوِإَلى اْلَمَراِزَبِة َواْلُواَلةِ 
وَرًة، ِإَلى ُكلِ  ُكوَرٍة ِبِكَتاَبِتَها َوُكلِ  َشْعٍب ِبِلَساِنِه، َوِإَلى اْلَيُهوِد ِبِكَتاَبِتِهْم  اْلِهْنِد ِإَلى ُكوَش، ِمَئٍة َوَسْبٍع َوِعْشِريَن كُ 

َياِد اِب اْلجِ َفَكَتَب ِباْسِم اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش َوَخَتَم ِبَخاِتِم اْلَمِلِك، َوَأْرَسَل َرَساِئَل ِبَأْيِدي َبِريِد اْلَخْيِل ُركَّ 10َوِلَساِنِهْم. 
َمِك،  ِلُكوا الَِّتي ِبَها َأْعَطى اْلَمِلُك اْلَيُهوَد ِفي َمِديَنٍة َفَمِديَنٍة َأْن َيْجَتِمُعوا َوَيِقُفوا أَلْجِل َأْنُفِسِهْم، َوُيهْ 11َواْلِبَغاِل َبِني الرَّ

ُهْم َحتَّى اأَلْطفَ  ِفي َيْوٍم َواِحٍد ِفي  12اَل َوالنِ َساَء، َوَأْن َيْسُلُبوا َغِنيَمَتُهْم، َوَيْقُتُلوا َوُيِبيُدوا ُقوََّة ُكلِ  َشْعٍب َوُكوَرٍة ُتَضادُّ
ْهِر الثَّاِني َعَشَر، َأْي َشْهِر َأَذاَر.  ُصوَرُة اْلِكَتاَبِة اْلُمْعَطاِة 13ُكلِ  ُكَوِر اْلَمِلِك َأَحْشِويُروَش، ِفي الثَّاِلَث َعَشَر ِمَن الشَّ

يَن ِلهَذا اْلَيْوِم ِلَيْنَتِقُموا ِمْن َأْعَداِئهِ ُسنًَّة ِفي ُكلِ  اْلُبْلَدانِ  ُعوِب َأْن َيُكوَن اْلَيُهوُد ُمْسَتِعدِ  ْم.  ، ُأْشِهَرْت َعَلى َجِميِع الشُّ
ُلُهْم، َوُأْعِطَي اأَلْمُر ِفي  14  "ُشوَشَن اْلَقْصِر.َفَخَرَج الَبِريُد ُركَّاُب اْلِجَياِد َواْلِبَغاِل َوَأْمُر اْلَمِلِك َيُحثُُّهْم َوُيَعجِ 

 مالرذل اوممرها رح ا ر ساال بر داكع رمر  اا لر اعشر الي بر داال ر ا ناكمناال  ا ناعش راالمي امحس مم اج د ا اع
فلكررسا ررذها رر الررمداااا،ا سررببا نا نررمرا مررحيسامرعمرضرر سافمررما رر ثامررما رر اساا ح حيررةافف وررهة،ا ماكف لرر ا

 ساالررر اأماررهات  ررما ررذهاالرربيدإاقمررمامعنرر ا اررحاااتغ  ررحاالعشرر راال  عمررةافإنا ثبرررهاورر كاسرررثبهاقسررمداال رر اا
ل ما نا ص رهاالمي ،اقبذااال ما ناض االمنش ااباسما اقمسا  ااباسمناالذ اااعخش ك؟اف نرماثبرها ناالمير ا

ارهجررةاال ررحاراناالمرعمرضررمنا ررح ا  يهررةا ررسمحاالميرر افل رر ااهاكررمناوررحارهاخررمط كافارر  ا رر اارسررحاليرر اوررحارهإافأمارر
الشحقمناج  ا البذهاالمعحأةإاقكرمنامربًهرم الير امهعرمداالمعحأرةا كثرحامرساثمماهرةا وربحاقرمل حاراالثرما اصر راسسرع اا

 ع االفعا   ال اوبحيسافاشةاالوبحإا  م امما  ثا  اف وهةاف ح حيةا ثبرهاأبحيمكااباسمناالررمر االرذ ا رحا
قر اوشرةاسسرر حإاقمعحأرةاامر ا برماالحمروتش رامي راقمرسا ابماااعخشلر نافلكرسامرما ر ثا ر اصر رةارامعرةاع 

لكساأمناا  اف ناتجم  االكنهسرةافت رمر اضر ا رذااا ا2،اا1:20روا)الشي باُ و اق بماالوهشمنافُو  ا سيس ا
اإالع فاالمبوف االهممسا حف م ارف هةا

الملااك  وكاال رؤساااء البلاادان والمرازبااة والااوالة وعمااالا3:9إافله مرر االحمرروا كثررحاراجررياابعررةا 18-10:6 فا)
=ا ذهاتحموالانماقر امعحأرنرمامرياس يرهساعسرما اماالميمكرةافال  عسر سافأر اجنر داالمير االسرممف "اااساعدوا اليهود

ف ذاامماوش ها  لساالحس عا   لحا"الذل اا سا عدم اسذالنماس م ةامساالوب دام  ارا رذهام هشرةا نرمالنشرح اأر ا
اإا1:12مممنمالبا  االجبمداالم ض عاث  افالخشهةاالم هشةا نما سب لةافلن مضحا ملشبحاق

حتااى األطفااال والنساااء وأن  ا11فقرر ا عررةا)اإ=اجمرريارم ررةا  االرررحساالررر اترخررذالينسرر  الرمااكا-:10فقرر ا عررةا
ال ررحاراصرر را ررنرساأيمررمااوررحارا ممررمناالفعاله رر نالي ررحاراورر ةامعمدلررةالي ررحاراالفعا)راجررياا= يساالبوا غنيمااتهم

 نرساال  ةاالر الي حاراالذ اق اد ا ل امبمإافلكساال ب دالماعرعي اا ذاا سل امبماا افي  ناق اد اال ب داوحارا13:3
ا إ16،اا15،اا10:9)
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ا
ِمْن 15  "-(:17-15) األيات َعِظيٌم  َوَتاٌج  َوَأْبَيَض،  َأْسَماْنُجوِنيٍ   َمِلِكيٍ   ِبِلَباٍس  اْلَمِلِك  َأَماِم  ِمْن  ُمْرَدَخاُي  َوَخَرَج 

َوَكاَن ِلْلَيُهوِد ُنوٌر َوَفَرٌح َوَبْهَجٌة َوَكَراَمٌة. 16ز  َوُأْرُجَواٍن. َوَكاَنْت َمِديَنُة ُشوَشَن ُمَتَهلِ َلًة َوَفِرَحًة.  َذَهٍب، َوُحلٌَّة ِمْن بَ 
َد اْلَيُهوِد َوَواَلِئُم َوَيْوٌم َطيِ ٌب. َوِفي ُكلِ  ِباَلٍد َوَمِديَنٍة، ُكلِ  َمَكاٍن َوَصَل ِإَلْيِه َكاَلُم اْلَمِلِك َوَأْمُرُه، َكاَن َفَرٌح َوَبْهَجٌة ِعنْ 17

ُدوا أَلنَّ ُرْعَب اْلَيُهوِد َوَقَع َعَلْيِهْم.  "َوَكِثيُروَن ِمْن ُشُعوِب اأَلْرِض َتَهوَّ
قح هاو وسا محدخم ا  ا امسا مممناقغملبم اسوربحا مممنا وحهافجوعحافالوعباقح ا خيصحامسا ذااالوحيحا

ا-ل  االمي إافرمويم ا:الذ اأمناو اسسر ل الي اا
لماع سامم نم الم دنةاو وسا نادنوعالنبماثهم اال  ادافت خ اسل ا همةاالربي  افالرح اممالمادرمج امحدخم ا فا ا
ليكنهسةا نا أمنا مما البوافالرج انإاف  ذاا الر امسا فال يةا الذ ب ا فالرمجا المي أ ا اليبمسا فيحت  ا المي ا  مم ا

احامسا جينماا رح االحف  اممالمادرمج الحيسبماالمسهحاعس عافيحتريال هح،اقب اأممااترمريا ملربي  االسممف افال
=ال ناسممف اسومرةاليمسهحاالذ ااوعامساااااإلسمانجونى قمسا جينما عدم اتمج الك اعمج امامعُحإاااا، خي اذاتح

فالمسهحا لش ا ذهااا=البمساالمي رااوالبز واألرجوانرمواالبحافال  اسةاااا=  واألبيضالسممكافصع اسل االسممكإاا
ا افايبساطبهعةاسممفيةااًهةإا6:1الشرماالكنهسرحايبحااش حامي أم ا)روا

=اسذار  االممامماصنعحاالح امياال ب دا من اا حإاف  ذااسذاتمج االمسهحافصمرااليكنهسةاااادواو كثيرون ته 
إاالشبهعةاالسممفيةاسجرذ هالبماالمماف مساالعملماأيحا ملمسهح
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

ا
افص الك االك رامنو راناميكهمن:

اعشيباور اال ب دافإ مدتبمإا13/1الفعامسا مممنا رمريفا •
عخ عالي ب داالسيشةا مل قمعالسا ارسبمافل  ات ر داقر االمنور رانااا23/3الثما امسامحدخم ا رمريفاا •

اق سرع االشحقمناليمعحأةإا13/12مهعمدا البذهاالمعحأةا رمريفا
َكاَلُم 1  "-(:10-1) األيات َقُرَب  ِمْنُه، ِحيَن  الثَّاِلَث َعَشَر  اْلَيْوِم  َأَذاَر، ِفي  َأْي َشْهِر  الثَّاِني َعَشَر،  ْهِر  َوِفي الشَّ

اْلَيُهودِ  َأْعَداُء  ِفيِه  اْنَتَظَر  اْلَيْوِم الَِّذي  ِمَن اإِلْجَراِء، ِفي  َوَأْمُرُه  َل ذِلَك، َحتَّى ِإنَّ   اْلَمِلِك  َفَتَحوَّ َيَتَسلَُّطوا َعَلْيِهْم،  َأْن 
ُمْبِغِضيِهِم.   َتَسلَُّطوا َعَلى  ِإَلى 2اْلَيُهوَد  َأْيِدَيُهْم  وا  ِلَيُمدُّ َأَحْشِويُروَش  اْلَمِلِك  ِباَلِد  ُمُدِنِهْم ِفي ُكلِ   اْلَيُهوُد ِفي  اْجَتَمَع 

َيِقفْ  َفَلْم  َأِذيَِّتِهْم،  ُعوِب.    َطاِلِبي  الشُّ َجِميِع  َعَلى  َسَقَط  ُرْعَبُهْم  أَلنَّ  اَمُهْم  ُقدَّ َواْلَمَراِزَبُة  3َأَحٌد  اْلُبْلَداِن  ُرَؤَساِء  وُكلُّ 
َعَلْيِهْم.   َسَقَط  ُمْرَدَخاَي  ُرْعَب  أَلنَّ  اْلَيُهوَد،  َساَعُدوا  اْلَمِلِك  َوُعمَّاُل  َعِظيًما  4َواْلُواَلُة  َكاَن  ُمْرَدَخاَي  َبْيِت أَلنَّ  ِفي 
ُجَل ُمْرَدَخاَي َكاَن َيَتَزاَيُد َعَظَمًة. َفَضَرَب اْلَيُهوُد َجِميَع َأْعَداِئِهْم َضْرَبَة 5  اْلَمِلِك، َوَساَر َخَبُرُه ِفي ُكلِ  اْلُبْلَداِن، أَلنَّ الرَّ

َأَراُدوا.   َما  ِبُمْبِغِضيِهْم  َوَعِمُلوا  َوَهاَلٍك،  َوَقْتل  اْلَيهُ 6َسْيٍف  َرُجل. َوَقَتَل  ِمَئِة  َخْمَس  َوَأْهَلُكوا  اْلَقْصِر  ِفي ُشوَشَن  وُد 
َعَشَرَة، َبِني َهاَماَن 10َوَفْرَمْشَتا َوَأِريَساَي َوَأِريَداَي َوِيَزاَثا،  9َوُفوَراَثا َوَأَدْلَيا َوَأِريَداَثا،  8َوَفْرَشْنَداَثا َوَدْلُفوَن َوَأْسَفاَثا،  7

وا َأْيِدَيُهْم ِإَلى النَّْهِب.ْبِن َهَمَداَثا َعُدوِ  اْلَيهُ   " وِد، َقَتُلوُهْم َولِكنَُّهْم َلْم َيُمدُّ
الذى إنتظر اا ل اكاال ب داأما اامرو و سالبذااال   االذ اع ري نايهحاال ب دافيرسيش االي بما سباوحارا مممنا=

مما  ثافأهفا ناالمي اال ب دالابماقبم اااااسمل فاااالحوسمك نااااإافلكسااج ااافيه أعداء اليهود أن يتسلطوا
اج ا ناااف ملحغمامساالمنو راالثما  اا2فق ا عةا)عسب االشحي الي ب داقنمصحفااال ب داقبذهاسرادةاالمي افالميكةإاا

ل فاالكنهسةاداممم ااادب  اقب ادبهجالي االكنهسةافااعربماال رسااإطالبى أذيتهمالل اكا   فاا م مفمةاال ب دا=اا
دنبو ات هاو م بمإاقي  اُصيبا مممنالي ااالي اأنهسةاالمسهح،ااحا احاومدرالي االغيبةا   ا اقب ايهمماعظساارس

الخوبةاالر ا ل  مالمحدخم إافلكسام مفاااالع فاااتب  اض اوعبانافق اأ امحةادنبو الكنحااادهسسإاف ما
اَمُهمْ فَ   =ااالفعالكسا ذاادر  عالخويبم  ادث حا ل اكاالوعباض  مامسرغي اال حاراالميك اا إا  م اَلْم َيِقْف َأَحٌد ُقدَّ

إاا اا2إافاج اال ب داو اسجرمع االي قمعالسا ارسبما) عةاا9:3+ارواااا18:16   ا االج همالسات   الي بمامهاا
عنالمادرحراوعبحاق ام اجبةاالل اكاااس مدتبمإغملبم اأ امجم لةاق ا ي امماقي اأما اامررحو سالكمنامساالسب اا

=االكنهسةامحهبةاأجهشاااألن رعبهم سقط على جميع الشعوباا ل اكاوعبحاالحلبامنبما=اااقب ا ل  اق اوي  ا
ا57،اف ر اضعبماعس ساالمسهحاق بما)ساااالجمهيفمما و  االكنهسةاالمر  ةا حف االم بةاتجمياااا10:6 سل يةااشاا

بةا  االر اتح بارف االر اضيافالم اا،ا ذهاالحف  ا،افي  نار سمالبماع م بم9:اااا15 ا،افير  ا بما)د ا15:اا
س يهساق  نمماسجرمياال ب داليعم ا حف افا  اأما اامحلب ساليع فإاخش صم ا نامساعسن  ما  امحدخم ا محأوها
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الج د االسمم ا)فالكنهسةاعسن  مالحيسبماالمسهحاالجملسالساعم سااب  افأمناعسما  مارجمعاالمي ا)الميمكةا
احاراالثما إافال  عس  س الابماوعحفاا ناالمي اد لماال 

ع  عاالر ي  اال ب د ا احالماع ةا   اض اوعباال ب داق اذل اس  االعممل ةا ومر ا مممناالجمج ااا-مي   ة:
االذدسات س اويببماأرحل نإا

 

ِك.11ا"-(:12-11) األيات َدِي اْلَملاِ ُك 12 ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ُأِتَي ِبَعَدِد اْلَقْتَلى ِفي ُشوَشَن اْلَقْصِر ِإَلى َبْيِن ياَ اَل اْلَملاِ َفقاَ
اَن اْلعَ  وا أَلْسِتيَر اْلَمِلَكِة ِفي ُشوَشَن اْلَقْصِر: »َقْد َقَتَل اْلَيُهوُد َوَأْهَلُكوا َخْمَس ِمَئِة َرُجل، َوَبِني َهاماَ اَذا َعِملاُ َرَة، َفماَ شاَ

ا"َبُتِك َبْعُد َفُتْقَضى؟«. ِفي َباِقي ُبْلَداِن اْلَمِلِك؟ َفَما ُهَو ُسْؤُلِك َفُيْعَطى َلِك؟ َوَما ِهَي ِطلْ 
 

َكَما   َفَقاَلْت َأْسِتيُر: »ِإْن َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك َفْلُيْعَط َغًدا َأْيًضا ِلْلَيُهوِد الَِّذيَن ِفي ُشوَشَن َأْن َيْعَمُلوا13  "  -(:13آية )
 "ِفي هَذا اْلَيْوِم، َوَيْصِلُبوا َبِني َهاَماَن اْلَعَشَرَة َعَلى اْلَخَشَبِة«.

 طيباسسر حا  سرمحاراال ح اق اال   االثما امياصيبا ن ا مممنالهسا بم اق اال ممك
قرنرب االمؤامحااتمممم ا    الناالع فاأمناممهاعامرح شم ا ملوعبافي  حاخششحاقب ا راداا ناتديا  ا الألمح

مماقعيرحاإااال  اعااض اوعببمإافصيبا ن ا مممناله  ناذل البحةالمساتس عالحاارسحا ناد  حاوحا الي ا  اا
سسر حاعو حاسل اسلروا االمؤمسا دح ا لممعاس يهسا ر االنبمعة،اقيادرحرالحا ًهةاق اداخ اال يبا ر اااعع داا

 الع فادنباافي مر االنرسامساج د إ
اكمناوحاراال ح الي   االثما اق او وساق طا مماق ا مو االك راقكمنال   افا  اق طإ

ااا د دبماسل االنبباقملب فا  اال قمعالساالنرسافلهساالسيبإافاي ما ناال ب دالماعم فا
 

َرَة.14ا"-(:32-14) األيات اَن اْلَعشاَ ي َهاماَ َلُبوا َبناِ َن. َفصاَ ي ُشوشاَ ُر فاِ َي اأَلماْ َذا، َوُأْعطاِ  َفَأَمَر اْلَمِلُك َأْن َيْعَمُلوا هكاَ

ِة ُثمَّ اْجَتَمَع اْلَيُهوُد الَِّذيَن ِفي ُشوَشَن، ِفي اْلَيوْ 15 اَلَث ِمئاَ ِم الرَّابِع َعَشَر َأْيًضا ِمْن َشْهِر َأَذاَر، َوَقَتُلوا ِفي ُشوَشَن ثاَ
وا َأْيِدَيُهْم ِإَلى النَّْهِب.   ِهْم 16َرُجل، َولِكنَُّهْم َلْم َيُمدُّ ِل َأْنُفساِ وا أَلجاْ َوَباِقي اْلَيُهوِد الَِّذيَن ِفي ُبْلَداِن اْلَمِلِك اْجَتَمُعوا َوَوَقفاُ

وا َأْيدِ َواسْ   َيُهْم ِإَلى النَّْهِب.َتَراُحوا ِمْن َأْعَداِئِهْم، َوَقَتُلوا ِمْن ُمْبِغِضيِهْم َخْمَسًة َوَسْبِعيَن َأْلًفا، َولِكنَُّهْم َلْم َيُمدُّ
ِمْنهُ 17  َعَشَر  الرَّابِع  اْلَيْوِم  ِفي  َواْسَتَراُحوا  َأَذاَر.  َشْهِر  ِمْن  َعَشَر  الثَّاِلِث  اْلَيْوِم  َوَفَرٍح.  ِفي  ُشْرٍب  َيْوَم  َوَجَعُلوُه   

َعَشَر َوَجَعُلوُه   َواْلَيُهوُد الَِّذيَن ِفي ُشوَشَن اْجَتَمُعوا ِفي الثَّاِلِث َعَشَر َوالرَّابِع َعَشَر ِمْنُه، َواْسَتَراُحوا ِفي اْلَخاِمسِ 18
اِكُنوَن ِفي19َيْوَم ُشْرٍب َوَفَرٍح.   ُمُدِن اأَلْعَراِء َجَعُلوا اْلَيْوَم الرَّابَع َعَشَر ِمْن َشْهِر َأَذاَر ِلْلَفَرِح   ِلذِلَك َيُهوُد اأَلْعَراِء السَّ

ًبا َوإِلْرَساِل َأْنِصَبٍة ِمْن ُكلِ  َواِحٍد ِإَلى َصاِحِبِه. ْرِب، َوَيْوًما َطيِ   َوالشُّ
الْ 20 َجِميِع  ِإَلى  َرَساِئَل  َوَأْرَسَل  اأُلُموَر  هِذِه  ُمْرَدَخاُي  َأَحْشِويُروَش َوَكَتَب  اْلَمِلِك  ُبْلَداِن  ُكلِ   ِفي  الَِّذيَن  َيُهوِد 

  ِلُيوِجَب َعَلْيِهْم َأْن ُيَعيِ ُدوا ِفي اْلَيْوِم الرَّابِع َعَشَر ِمْن َشْهِر َأَذاَر، َواْلَيْوِم اْلَخاِمِس َعَشَر ِمْنهُ 21اْلَقِريِبيَن َواْلَبِعيِديَن،  
َل ِعْنَدُهْم ِمْن ُحْزٍن ِإَلى َحَسَب اأَليَّ 22ِفي ُكلِ  َسَنٍة،   ْهِر الَِّذي َتَحوَّ اِم الَِّتي اْسَتَراَح ِفيَها اْلَيُهوُد ِمْن َأْعَداِئِهْم َوالشَّ

َواِحٍد   ُكلِ   ِمْن  َأْنِصَبٍة  َوِإْرَساِل  َوَفَرٍح  ُشْرٍب  َأيَّاَم  ِلَيْجَعُلوَها  َطيِ ٍب،  َيْوٍم  ِإَلى  َنْوٍح  َوِمْن  َصاحِ َفَرٍح  َوَعَطاَيا ِإَلى  ِبِه 
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ِإَلْيِهْم.  23ِلْلُفَقَراِء.   ُمْرَدَخاُي  َكَتَبُه  َوَما  َيْعَمُلوَنُه  اْبَتَدُأوا  َما  اْلَيُهوُد  َهَمَداَثا اأَلَجاِجيَّ َعُدوَّ  24َفَقِبَل  ْبَن  َهاَماَن  َوأَلنَّ 
ُفوًرا َوَأْلَقى  ِلُيِبيَدُهْم  اْلَيُهوِد  َعَلى  َتَفكََّر  َجِميًعا  َوِإَباَدِتِهْم.  اْلَيُهوِد  إِلْفَناِئِهْم  ُقْرَعًة،  َأْي  َأَماِم 25،  ِإَلى  ُدُخوِلَها  َوِعْنَد 

ِديُء الَِّذي َدبََّرُه ِضدَّ اْلَيُهوِد َعَلى َرْأِسِه، َوَأْن يَ  ْصِلُبوُه ُهَو َوَبِنيِه َعَلى اْلَخَشَبِة. اْلَمِلِك َأَمَر ِبِكَتاَبٍة َأْن ُيَردَّ َتْدِبيُرُه الرَّ
َساَلِة وَ 26 َما َرَأْوُه ِمْن ذِلَك ِلذِلَك َدُعوا ِتْلَك اأَليَّاِم »ُفوِريَم« َعَلى اْسِم اْلُفوِر. ِلذِلَك ِمْن َأْجِل َجِميِع َكِلَماِت هِذِه الرِ 

َأَصاَبُهْم،   ا27َوَما  َجِميِع  َوَعَلى  َنْسِلِهْم  َوَعَلى  َأْنُفِسِهْم  َعَلى  َوَقِبُلوا  اْلَيُهوُد  اَل  َأْوَجَب  َحتَّى  ِبِهْم  َيْلَتِصُقوَن  لَِّذيَن 
َوَأْن ُيْذَكَر هَذاِن اْلَيْوَماِن َوُيْحَفَظا 28َيُزوَل، َأْن ُيَعيِ ُدوا هَذْيِن اْلَيْوَمْيِن َحَسَب ِكَتاَبِتِهَما َوَحَسَب َأْوَقاِتِهَما ُكلَّ َسَنٍة،  

َفبِ  َوِباَلٍد  َفَعِشيَرٍة  َوَعِشيَرٍة  َفَدْوٍر  َدْوٍر  اْلَيُهوِد، ِفي  َوَسِط  ِمْن  َيُزواَلِن  اَل  هَذاِن  اْلُفوِر  َوَيْوَما  َفَمِديَنٍة.  َوَمِديَنٍة  اَلٍد 
 َوِذْكُرُهَما اَل َيْفَنى ِمْن َنْسِلِهْم.

ِرسَ 29 ِبِإيَجاِب  ُسْلَطاٍن  ِبُكلِ   اْلَيُهوِديُّ  َوُمْرَدَخاُي  َأِبيَحاِئَل  ِبْنُت  اْلَمِلَكُة  َأْسِتيُر  َثاِنَيًة، َوَكَتَبْت  هِذِه  اْلُفوِريِم  اَلِة 
ْبِع َواْلِعْشِرينَ 30  ِبَكاَلِم َساَلٍم َوَأَماَنٍة، َوَأْرَسَل اْلِكَتاَباِت ِإَلى َجِميِع اْلَيُهوِد، ِإَلى ُكَوِر َمْمَلَكِة َأَحْشِويُروَش اْلِمَئِة َوالسَّ
َكَما َأْوَجَب َعَلْيِهْم ُمْرَدَخاُي اْلَيُهوِديُّ َوَأْسِتيُر اْلَمِلَكُة، َوَكَما َأْوَجُبوا إِليَجاِب َيْوَمِي اْلُفوِريِم هَذْيِن ِفي َأْوَقاِتِهَما،  31

َوُصَراِخِهْم.   اأَلْصَواِم  ُأُموَر  َنْسِلِهْم  َوَعَلى  َأْنُفِسِهْم  ِفي 32َعَلى  َفُكِتَبْت  هِذِه،  اْلُفوِريِم  ُأُموَر  َأْوَجَب  َأْسِتيَر  َوَأْمُر 
ْفِر.  " السِ 

 سيس عيد الفوريمتأ
لوحا الحا يا ال  م سا ق ا عع  فاا لك ا قمرسا لمميكةا الرم عةا البي انا أ ا ق ا ال ب دا جمهيا سل ا محدخم ا  رس ا
س رماا قكمما لير حاك،ا ع  م االشمعمافهبماا ف نا الح امعبم،ا لعم ا تذأمرا ا فالخممسالوحامساوبحا ذاراأ الم ا

حدخم اف سر حاضحفرةااب ررمعا ملع  اأرسب ةاو حاهللاالح ا بمالي بما نادبرم ااأ افا  ا  حيبحإاف رس ام
االذ اتمج ا  ا مذا فاده،اف ذااالع  الرعيهماالوعبافاسيبما ناناععرن ا سفادهاقملع  اسكحا اهللافتعيهماليوعبإ
لن ممافأيمةاق ريما  اجمياق را  اوحلةإافال ب داعش م ناد مم اوب االع  افق ال يةاالع  اع ح فناسرحاسسر حإافا

اع  عاال مر كاسسما مممناعشحخاالمشي سا"الُهمحاسسمحا"
إفي  ناالع  اد  اس ربمجافلشمعمالير حاك
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
َوُكلُّ َعَمِل ُسْلَطاِنِه َوَجَبُروِتِه 2ْحِر.  َوَوَضَع اْلَمِلُك َأَحْشِويُروُش ِجْزَيًة َعَلى اأَلْرِض َوَجَزاِئِر اْلبَ 1  "-(: 3-1) األيات

أَلنَّ 3 َماِدي َوَفاِرَس؟  َوِإَذاَعُة َعَظَمِة ُمْرَدَخاَي الَِّذي َعظََّمُه اْلَمِلُك، َأَما ِهَي َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر اأَليَّاِم ِلُمُلوكِ 
َأَحشْ  اْلَمِلِك  َثاِنَي  َكاَن  اْلَيُهوِديَّ  اْلَخْيَر ُمْرَدَخاَي  َطاِلًبا  ِإْخَوِتِه،  َكْثَرِة  ِعْنَد  َوَمْقُبواًل  اْلَيُهوِد،  َبْيَن  َوَعِظيًما  ِويُروَش، 

اَلِم ِلُكلِ  َنْسِلِه.  "ِلَشْعِبِه َوُمَتَكلِ ًما ِبالسَّ

و  النما ذااابصر م اصر رةالرسالظمرةا  ور يحفااالرذ اخدرعهالرحاأر راأث رحةات ر  الرُحاالجويرةإاف رذاامرذأ را
د عالي ا ارحاسسررمحااعظيمًا بين اليهودلهعحفاال مر كالظمةافهيحهامحدخم االحج االثما الُحإافو عاالكرم ا نماا

منرشي الرنبمإافأرمناسرحالظمررحا ر استسرمعاويبرحا مل ربابخ ترح،افل ر اصرمراابسهطافلماعسرع  اميرش م ا وعبحاال
امحدخم ا حأةالج يحافلألجهمعاالر اجمكاا ع هإ

 فار القانونية الثانية تتمة السفر فى األس
ا 11 غيبا ذهاابص م مااصي ااافرسمم اف  ي اقبنمرا يمامحدخم ا)صا

 افصررريةا13 افصررريةامحدخرررم ا)صا13 افالمحسررر  االميكررر اضررر اال بررر دا)صا12فالمرررؤامحةاضررر االميررر ا)صا
 افالمحسرررر  ا15 افطيبرررةا سررررر حامرررسا  وررر يحفاا)صا15 افطيبرررةامحدخرررم امررررساسسرررر حا)صا14سسرررر حا)صا

ا إ16ك الشملحاال ب دا)صاالمي
إاوالتفسير موجود في االسفار القانونية الثانية
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 عودة للجدول تتمة إستير  مقدمة

ا
ا إ4ع   االكرم االم  ساطبعةا  حفااسرحاسسر حا ر اابص م االعموحا عةا) •
ار اابمعةاابص م االسمدسالوحإ ا 5:10فتب  االسرمراال ما اهةاالثماهةامساابعةا) •
تردررمسا رررذهاالجرررواكاالم ذفقررةاذأرررحا يرررمامحدخررمديافارررصارسرررملةاالميرر االرررر ا ورررمراسل بررماسررررحاسسرررر حاقررر اا •

 افلكنرررحالرررمادررر ردااشررربمإافقررر ا رررذهاالحسرررملةاععشررر االميررر البممرررمنالررر فاورررعباناالسررريشةاأررر ادب ررر ا14:3)
 ا14 ادفنا نادرحداالرنصإافقر اابصر م ا)17:4الوعبإافاج ا نمااصاصيةامحدخمياال ارداذأح ماقر ا)

اصاصيةاسسر حاالر المات رد مااسخةا  حفاإافيردمساابص م االرمل اأهفا ا رذااالميكرةاورعببمإافقر ا
 افق برررماع ورررةاالميررر اأرررذ ا ممرررمنا13:8ابصررر م االسرررمدسالورررحاارررصاالحسرررملةاالمورررمراسل برررماقررر ا)سس

افخ ععرحافمؤامحتحافقو ادسممسحإ
قةامساالسرحافالر اا رسا شر د ما ر ا صري اأمارهاداخيرةاضرمساسررحاسسرر حافلكنبرمالسربم االجواكاالم ذفا •

مرعرر دةاجمعررهاففضررعهاقرر اابمعررةاالسرررحإافر مررماسررببافجرر دا ررذهاالجررواكامنرشرريةا ناال برر داقشرري  مالررسا
إافأرمناالسرحاالصي ،الناالجرواكاالمرشر لةا فامرماتسرم اترمرةاالسررحا ر ا جرواكادرذأحاق برماسسرماناأث رحا ا

 رررذاا سرررببا نال ررر االرررر ريماوررر ات ررر عال رررريااصرررمخبةالي بررر دافالررر ثن  سامعبرررمإافلرررذل ا سرررممهاالعرررح ا ع ررر ا
المسمخحإافأمناالسرحاعسرخ  اق ا ذااالع ر افي ح فارحايهرح،اقإل ررحامبمابسرماناقشري ااالجرواكاالرر ات رر يا

ورحاالجررواكاالرر الررماتردرمساسسررمانالير اسسرمانإاف نررمراسرببا خررحا فوريا نامحدخررميا ر ساأررباالسرررحاا
 ررر ااادث ررحاالرررحسافوربررمإافأررمنامحدخررميادن رر الررسا فراقارسررمهةاقرر اوشررحاالميرر ااادررذأحاق بررماسسررمانا

 ف ضمفاالبمو ا ع اذل إ
ا

 إقتباسات إستخدمت في ليتورجية الكنيسة: 

م حاثرررر إإ"ا ررررذها ا" دبرررماالررررح اإإاسر ررررماوررررعب إاإااتبمرررر ااشرررر ب إإاسلشررررةاليرررر ااشرررر ب افا17-15:13) إ1
تسرررعميبماالكنهسررةاقرر االبحأررةاالررر اع  لبررماالكررم ساقرر اابمعررةاالشرري اااالجممعهررةاقرر االعبرر دساال رر عمافالج درر ا

ا"خيصاوعب ،ا مررام حاث ،اسرقعبمإإ"
 ا"ق سرجبالص اااالذدسالهسالبمارجمكاغ حرإإ"ا ذهاتسرعميبماالكنهسةاق ا فوهةاالمحض ا"عمارجمكا19:14)

،امع سامسالهسالحامع سإ"امسالهسالحارجمك
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 

وقد ذكرت حلما رايته يشير إلي ذلك  5 .وقال مردكاي أن هذا كله إنما كان من قبل هللا 4" -(: 13-4اآليات )
وشمسا وفاض بمياه كثيرة فهذا  ينبوع صغير ازداد فصار نهرا ثم انقلب فصار نورا 6 .فلم يسقط منه شيء

واألمم المجتمعون هم   8 .والتنينان أنا وهامان 7 .هو إستير التي اتخذها الملك زوجة وشاء أن تكون ملكة
وشعبي هو إسرائيل الذي صرخ إلى الرب فأنقذ الرب شعبه وخلصنا من   9 .الذين طلبوا أن يمحوا اسم اليهود

وأمر أن يكون سهمان أحدهما لشعب هللا واآلخر   10 .ت في األممجميع الشرور وصنع آيات عظيمة ومعجزا
وذكر الرب شعبه   12 .فبرز السهمان أمام هللا في اليوم المسمى منذ ذلك الزمان لجميع األمم 11 .لجميع األمم
لذلك يحفظ هذان اليومان من شهر آذار اليوم الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر   13 .ورحم ميراثه

 ".غيرة وفرح فيجتمع الشعب جماعة واحدة في كل أجيال شعب إسرائيل فيما بعدبكل 
 ع اال  اثاالر ا  ثهافالمذأ رةاخيعاالسرحادرذأحامحدخميا احار  ا يمم ،اأوةانالحايهحامماسه  ث،اف نا

 ةاضعهرةا  انا سم  اليمحاععيمامماسه  ثالوعبحاف احاد  حالحاالخيصإافالخيصا نماسه  نالي اد اامحا
سسر حاأمما  ثا ذاامساوب امياعمل  افميادب ددهإالكساالخيصا  امسانافلهسامسا وحا  ل  اسلينانا

البذااالخيصاوب ا نات  ثاال  اثاارسبمإافق ا ذااابص م ااسميالساترس حاال يماالذيار هامحدخميإ

ف اناصمراامش راخ حاف حأةافخيصالوعببمإاا  اسسر حاالررمةاالدعهرةاالر ا مع اةارا= ينبوع أصبح نهراً 
فيو حاليكنهسةاالر ا   ااصغ حةافإاروحاا ر ماق االعملمافلساطحي االكنهسةاعفهااالحف اال  سالي االنمسا

ا  ضياال  اإا
ل  مرحا"ك ا اا  ممكاأمل هما"إا مماا مردخاي[ا2]إاالم حهافوحهاقملوهشمناععم ايهحا هامان[ا1]= التنينان

اشمرلرمنافا  ةاليخ حاف خح اليوحإاو تمنامر
الذدساسمل فااال ب داض ا ل امبمامسااا يااش ب سا=ااش بالي ب دافاش بالألمم= سهمانأمر أن يكون 

ف ذاالي ب داأمما  الألمماا،اإالكسا ذااالخيصاأمنارموا اليخيصا ملمسهحاالعممل  افصمرفااع رري نامعبم
  إلذل اومعااش ب ساقكي مماع رر ا ملخيصا

 حهاف بحاالخيصا =اد  االشي با  فبرز السهمان أمام هللا في اليوم المسمى منذ ذلك الزمان لجميع األمم
االعظهماالذ ا ل هانالجمهياالممامنذاالب كاإا

إافإ رري اا بذااالع  الي اد م س= يحفظ هذان اليومان 
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 للجدول عودة اإلصحاح الحادي عشر

 

كان في السنة الرابعة من ملك تلماي وكلوبطرا أن دوسيتاوس الذي كان يقول عن  1" -(: 12-1اآليات )
نفسه انه كاهن ومن نسل الوي وابنه تلماي آتيا برسالة فوريم هذه قائلين أنها قد ترجمت في أورشليم بيد  

تا األكبر في اليوم األول من شهر نيسان  وكان في السنة الثانية من ملك ارتحشش 2ا.لوسيماكوس بن تلماي
وهو رجل يهودي مقيم بمدينة شوشن  3 .أن مردكاي بن يائير بن شمعي بن قيش من سبط بنيامين رأى حلما

وكان من جملة أهل الجالء الذين أخذهم نبوكد نصر ملك بابل من   4 .رجل عظيم من عظماء بالط الملك
 6 .لمه رأى كان أصواتًا وضوضاء ورعودا وزالزل واضطرابا في األرضوهذا ح 5 .أورشليم مع يكنيا ملك يهوذا

وكان ذلك  8 .وقد تهيجت كل األمم بأصواتهما لتقاتل شعب األبرار 7 .ثم إذا بتنينين عظيمين متهيئان لالقتتال
   .اليوم يوم ظلمة وهول وشدة وضنك ورعب عظيم على األرض

وصرخوا إلى هللا وفيما هم يصرخون إذا  10 .عين الموتفاضطرب شعب األبرار خوفا من شرورهم متوق 9
ثم اشرق النور والشمس فارتفع   11 .بينبوع صغير قد تكاثر حتى صار نهرا عظيما وفاض بمياه كثيرة

فلما رأى مردكاي ذلك ونهض من مضجعه كان يفكر في ماذا يريد هللا   12 .المتواضعون وافترسوا المتجبرين
 " .رح من نفسه وهو يرغب أن يعرف ما معنى الحلمأن يفعل وكان ذلك ال يب

 نمااح اال يماارسحاالذيار هامحدخميإاعناطملمماسسرخ  اال ي اأ س يةاع يما بماالنمسا)د سة/ااب خذاا
 اشح/اقحل ن/ادااهمع/اد سةاالنجمرإإ 

ياالعمم دساق االع دةامسااس امساتماسب بمامياع نهمامي ادب ذا،افلمادحجياسل ادب ذاام= من جملة أهل الجالء
امساالسب إافلنجم ا ؤاكا س  ماج حاابمإاف نمااح ااجم امحدخمياق اوشحاالمي إ

  اوعباال ب داقبماالوعباال    االذياععحفاناق اذل اال وه،افسطاج الملم افثن اااا=  شعب األبرار
ال ب داالدعرمكاا= فع المتواضعون فإرتمؤامحةا مممناب مدةاالوعبإا..= أصواتًا وضوضاء ورعوداً ععحفانإا

االبسشمكاالمسب  سإا
ا
كان في السنة الرابعة من ملك تلماي وكلوبطرا أن دوسيتاوس الذي كان يقول عن نفسه انه كاهن ومن   1"

انسل الوي وابنه تلماي آتيا برسالة فوريم هذه قائلين أنها قد ترجمت في أورشليم بيد لوسيماكوس بن تلماي 
قإ إا  االر و هاالذيا ضهرهايهحا ذهاالررمةالي ااا77سنةااا-78  متحااأمناق اسنةا  ما شيهم سافأي 

إاالنسخةاالر اأماهام ج دةاق ام ربةاابس ن ريةإاف ذهاالررمةا ت ا بمادفس رمفسامسا فرويهم
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني عشر

 

فبعد  2 .حينئذ يقف بباب الملك مع بجتان وتارش خصيي الملك وهما حاجبا البالطوكان   1" -(:6-1اآليات )
أن وقف على نواياهما وتقصى مدققا علم انهما يحاوالن أن يلقيا أيديهما على الملك ارتحششتا فاطلع الملك  

سفر أخبار  وكتب الملك ما وقع في  4 .فألقاهما تحت العذاب فأقرا فأمر بان يساقا إلى الموت3 .على ذلك
ثم أمره الملك أن يقيم ببيت الملك وأمر له بهبات ألنه اطلعه على  5 .األيام وكذلك مردكاي كتب ذكر األمر

وكان هامان بن همداتا االجاجي له عند الملك كرامة عظيمة فأراد أن يؤذي مردكاي وشعبه بسبب   6 .ذلك
 " .خصيي الملك المقتولين

 إافغدبا مممنامساأوةامحدخميالري ا23-21:2ما غثمنافتحاا)سسا نمااح اترش  االم   ةاالر اد ح 
الم   ةافصيباالحجي سإامممادلما عااالمرسحيسالناع  اا نام  حاالم   ةاالصي ا  ا مممن،اف ذدساالحجي ساا
كمامامسارجملح،ا ممام ض عاغدبحامسال  اسج دامحدخميالحاأمنا ر اااع وةاالسبباال ًه  ال   هالي اا

إامحدخمي
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

 

من ارتحششتا األكبر المالك من الهند إلى الحبشة على المئة والسبعة والعشرين إقليما   1"ا-(:7-1اآليات )
ت أني مع كوني متسلطا على شعوب كثيرين وقد أخضع 2 .إلى الرؤساء والقواد الذين في طاعته سالم

المسكونة بأسرها تحت يدي لم احب أن أسيء إنفاذ مقدرتي العظيمة ولكني حكمت بالرحمة والحلم حتى 
فسالت أصحاب مشورتي كيف   3 .يقضوا حياتهم بال خوف وبسكينة ويتمتعوا بالسالم الذي يصبو إليه كل بشر

قال لي أن  4 .لملك اسمه هامانيتم ذلك فكان ان واحدا منهم يفوق من سواه في الحكمة واألمانة وهو ثنيان ا
في المسكونة شعبا متشتتا له شرائع جديدة يتصرف بخالف عادة جميع األمم ويحتقر أوامر الملوك ويفسد  

فلما وقفنا على هذا ورأينا أن شعبا واحدا متمرد على جميع الناس طائفة تتبع    5 .نظام جميع األمم بفتنته
امرنا إن كل من يشير إليهم    6 .م واتفاق جميع األقاليم الخاضعة لناشرائع فاسدة وتخالف أوامرنا وتقلق سال

هامان المولى على جميع األقاليم وثنيان الملك الذي نكرمه بمنزلة أب يبادون بأيدي أعدائهم هم ونساؤهم  
ا  حتى إذ 7 .وأوالدهم وال يرحمهم أحد في اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني عشر شهر آذار من هذه السنة

ا".هبط أولئك الناس الخبثاء إلى الجحيم في يوم واحد يرد إلى مملكتنا السالم الذي أقلقوه
 إاطبعم ا ذهاالحسملةاأماها نمكالي ام   ةا مممناض اال ب دإافا ماالنغمةاا14:3راجيا)سسا= رسالة الملك

 ار هما  ذا،اف ناق اوريبماسي ااالمر ددةاالر اعظبح ماالمي الوعبح،اف ذااععش امبحرا ال ر اال ب داممدا ا  امي
ا إا=ا  اعست اق االمحتبةاالثماهةا ع االمي اثنيان  يامسرومراليمي إ= منزلة أبٍ  ا6لوعباالمميكةإافق ا عةا)

ا
وقال اللهم أيها الرب الملك   9 .فأما مردكاي فتضرع إلى الرب متذكرا جميع أعماله 8"ا-(: 18-8اآليات )

أنت صنعت   10 .ي طاعتك وليس من يقاوم مشيئتك إذا هممت بنجاة إسرائيلالقادر على الكل إذ كل شيء ف
انك تعرف كل شيء   12 .أنت رب الجميع وليس من يقاوم عزتك 11 .السماء واألرض وكل ما تحت السماوات

ي فأن 13 .وتعلم أني ال تكبرا وال احتقارا وال رغبة في شيء من الكرامة فعلت هذا أني لم اسجد لهامان العاتي
ولكن خفت أن احول كرامة الهي إلى  14 .مستعد أن اقبل حتى آثار قدميه عن طيب نفس ألجل نجاة إسرائيل

فاآلن أيها الرب الملك اله إبراهيم ارحم شعبك الن أعداءنا يطلبون أن  15 .إنسان واعبد أحدًا سوى الهي
واستجب لتضرعي واعطف   17 .صرال تهمل نصيبك الذي افتديته لك من م 16 .يهلكونا ويستأصلوا ميراثك

وكذلك  18 .على نصيبك وميراثك وحول حزننا فرحا لنحيا ونسبح اسمك أيها الرب وال تسدد أفواه المرنمين لك
 " .جميع إسرائيل بروح واحد وتضرع واحد صرخوا إلى الرب من اجل أن الموت اشرف عليهم يقينا

لمؤأ ا ناعشم باالش  اصي ااافتدحلمااف نماا اطيبهاسسر حامساالوعبا ناعش م اافمساا17:4ق ا)سس
ااج اصيةامحدخميإ
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إافيرذأحاا ذهاصيةاومميةاالر  ةافالن  الساأ االخشمعماالممضهة=  فتضرع إلى الرب متذكرًا جميع أعماله
فمحدخميا نماعشيبا ناعسرمحاناق اسيسيةالجممبحاميااا لممعانامياوعبحامساد  ا خحجبمامسامشحاإ

 ذهااحت ا بماق االكنهسةافا  عا"كمماأمناف  ذااع  نامساج  اسل اج  افإل اد حاال   رااإمافين ذ اوعبح
إا 8:اا13 م سا"اف ذااالي سامسخ ذامساابعةا"عس عاالمهحا  ا  ا مسمافال   افإل اال  ا"ا)لبا
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر

 

 صالة إستير: 
فخلعت ثياب   2 .وان إستير الملكة أيضًا التجأت إلى الرب خوفا من الخطر المشرف 1"ا-(: 19-1اآليات )

الملك ولبست ثيابا للحزن والبكاء وعوض األطياب المختلفة ألقت على رأسها رمادا وزباًل وذللت جسدها 
وكانت تتضرع إلى  3 .أسهابالصوم وجميع المواضع التي كانت تفرح فيها من قبل مألتها من نتاف شعر ر 

فان  4 .الرب اله إسرائيل قائلة أيها الرب الذي هو وحده ملكنا اعني أنا المنقطعة التي ليس لها معين سواك
لقد سمعت من أبى انك أيها الرب اتخذت إسرائيل من جميع األمم وآباءنا من جميع   5 .خطري بين يدي

أنا قد خطئنا أمامك ولذلك أسلمتنا إلى أيدي  6 .عت معهم كما قلتأسالفهم األقدمين لتحوزهم ميراثا أبديًا وصن
واآلن لم يكفهم انهم استعبدونا عبودية شاقة جدا بل   8 .النا عبدنا آلهتهم وأنت عادل أيها الرب 7 .أعدائنا

يحاولون أن ينقضوا مواعيدك ويمحوا ميراثك ويسدوا أفواه   9 .بما انهم يعزون قوة أيديهم إلى أوثانهم
ليفتحوا أفواه األمم فيسبحوا لقوة األوثان ويمجدوا ملكا بشريا   10 .المسبحين لك ويطفئوا مجد هيكلك ومذبحك

ال تسلم أيها الرب صولجانك إلى من ليسوا بشيء لئال يضحكوا من هالكنا ولكن اردد مشورتهم   11 .إلى األبد
ن لنا في وقت ضنكنا وهبني ثقة أيها الرب ملك اذكرنا يا رب وإستعل 12 .عليهم واهلك الذي أبتدأ يشدد علينا

الق في فمي كالما مرصفا بحضرة ذاك األسد وحول قلبه إلى بغض عدونا لكي يهلك  13 .اآللهة وملك كل قدرة
وإيانا فأنقذنا بيدك واعني أنا التي ال معونة لها سواك أيها الرب العالم بكل  14 .هو وسائر المتواطئين معه

وأنت عالم بضرورتي   16 .م أني ابغض مجد الظالمين واكره مضجع القلف وجميع الغرباءانك تعل 15 .شيء
وأني اكره سمة ابهتي ومجدي التي احملها على رأسي أيام بروزي وامقتها كفرصة الطامث وال احملها في أيام  

ولم افرح أنا   81 .وأني لم أكل على مائدة هامان وال لذذت بوليمة الملك ولم اشرب خمر السكب 17 .قراري 
اإلله القدير على الجميع فاستجب  19 .أمتك منذ نقلت إلى ههنا إلى اليوم إال بك أيها الرب اله إبراهيم

 ".ألصوات الذين ليس لهم رجاء غيرك ونجنا من أيدي األثماء وأنقذني من مخافتي 
م الي اجمملبمافقرنربما  الي ااسسر حالبسهاالمس  افاررهاوعح ما)مج  م اسسر رارا المحا ماالح ،اقب الماتعر

 إافاح ا ابما مم اناالمي االعظهمات ر حامج ا ذها7 ا،ا)6نإافتعرحفا ابمافوع ااق اد االل اكالخشمعم ما)
ا اف ذهاتعبحالسال سامرر  ةاارهجةاالشيةافالش  إ16المميكةاال ثنهةاالر ا  اق بماميكةا)

إا ار م م=ات ش امحدخم اقب االذااأبىا(5فى اآلية )
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

 

وقال اذكري أيام  2 .وأمرها أن تدخل على الملك وتتوسل إليه ألجل شعبها وأرضها 1" -(: 19-1اآليات )
ي الملك في  فادعي الرب وكلم  3 .مذلتك حيث نشأت على يدي فان هامان ثنيان الملك قد تكلم في اهالكنا

ولما   5 .ثم أنها في اليوم الثالث نزعت ثياب حدادها ولبست مالبس مجدها 4 .امرنا وخلصينا من الموت
فكانت تستند إلى إحداهما كأنها لم   6 .تبرجت ببزة الملك ودعت مدبر ومخلص الجميع هللا اتخذت لها جاريتين

األخرى كانت تتبع موالتها رافعة أذيالها المنسحبة  والجارية  7 .تكن تستطيع أن تستقل لكثرة ترفها ورخوصتها
 9 .وكان احمرار وجهها وجمال عينيها ولمعانهما يخفي كابة نفسها المنقبضة بشدة خوفها 8 .على األرض

فدخلت كل األبواب بابا بابا ثم وقفت قبالة الملك حيث كان جالسا على عرش ملكه بلباس الملك مزينا بالذهب 
فلما رفع وجهه والح من اتقاد عينيه غضب صدره سقطت الملكة واستحال لون    10 .رهيبوالجواهر ومنظره 

فحول هللا روح الملك إلى الحلم فأسرع ونهض عن  11 .وجهها إلى صفرة واتكأت رأسها على الجارية استرخاء
ستير أنا أخوك ما لك يا إ  12 .العرش مشفقا وضمها بذراعيه حتى ثابت إلى نفسها وكان يالطفها بهذا الكالم

 15 .هلمي والمسي الصولجان 14 .انك ال تموتين إنما الشريعة ليست عليك ولكن على العامة 13 .ال تخافي
   .وإذ لم تزل ساكتة اخذ صولجان الذهب وجعله على عنقها وقبلها وقال لماذا ال تكلمينني

ألنك عجيب جدا يا  17 .من مجدك  فأجابت وقالت أني رايتك يا سيدي كأنك مالك هللا فاضطرب قلبي هيبة 16
فاضطرب الملك وكان  19 .وفيما هي تتكلم سقطت ثانية وكاد يغشى عليها 18 .سيدي ووجهك مملوء نعمة

 " .جميع أعوانه يالطفونها

فلما رفع وجهه والح من إتقاد عينيه  مسادي االمي افي  نالحاثماهم إا= ثنيان)فاو ا احامحدخمي ا وأمرها
ويبح،اقنملهااعمةاق ال نهح=اااح ا  ا اع  عااملهااعمةاق ال نهحافالمعن ا ناناغ ا2:5سسفق ا)= غضب صدره

ف  ذااومعاسيهممنا"ويباالمي اق اد االح اأج افعامهمها  ثمماومكاعم يح"اا. فحول هللا روح الملك إلى الحلم
رأيتك يا  عهحاالمي إا ناااد خ ا   اسل االمي ادفنا ناعسرا= الشريعة لهشملنبمإا= أنا أخوكِ  إا1:21)  

إا 10:33 ذااتعب حاعسرخ محاال ب داداممم اليمجممية،اأمماا  عاابنا"فجب اأمل مح"ا)ت =  سيدي كأنك مالك هللا
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

 

شة إلى القواد والرؤساء في المئة والسبعة  من ارتحششتا العظيم المالك من الهند إلى الحب1" -(: 24-1اآليات )
ويجتهدون ال أن  3 .أن كثيرين يسيئون اتخاذ المجد الممنوح لهم فيتكبرون  2 .والعشرين إقليما التي في طاعتنا سالم

  .يظلموا رعية الملوك فقط ولكن إذ ال يحسنون تحمل المجد الممنوح لهم يتآمرون على الذين منحوه لهم
ن ال يشكروا على اإلنعام وان ينابذوا الحقوق اإلنسانية بل يتوهمون انهم يستطيعون أن يفروا من وال يكتفون با 4

وقد بلغ من حماقتهم انهم يحاولون بمكايد أكاذيبهم أن يسقطوا الذين سلمت   5 .قضاء هللا المطلع على كل شيء
ويخدعوا باحتيال مكرهم مسامع   6  .جميعإليهم المناصب وهم يجرونها بالتحري ويفعلون كل ما يستأهلون به شكر ال

وهذا أمر مختبر من التواريخ القديمة ومما يحدث كل  7 .الرؤساء السليمة الذين يقيسون طباع غيرهم على طباعهم
فال ينبغي   9 .فلذلك ينبغي أن ينظر في سلم جميع األقاليم 8  .يوم أن دسائس البعض تفسد خواطر الملوك الصالحة

بأشياء متباينة عن خفة عقل بل ذلك ناشئ عن اختالف األزمنة وضروراتها التي حملتنا على إبراز  أن يظن أننا نأمر
ولكي تفهموا كالمنا بأوضح بيانا فان هامان بن همداتا الذي هو مكدوني   10 .الحكم بحسب مقتضى نفع الجميع

وبعدما احسنا إليه حتى   11 .غريبا  جنسا ومشربا وهو غريب عن دم الفرس وقد فضح رحمتنا بقساوته بعد أن أويناه
قد بلغ من شدة عتوه انه اجتهد أن يسلبنا  12 .كان يدعى أبا لنا وكان الجميع يسجدون له سجودهم لثنيان الملك

ألنه سعى بدسائس جديدة لم تسمع بإهالك مردكاي الذي إنما نحن في الحياة من أمانته   13   .الملك والحياة
وكان في نفسه انه بعد قتلهم يترصد لنا في خلوتنا ويحول   14 .لكنا إستير وسائر شعبهاوإحسانه وبإهالك قرينة م

ونحن لم نجد قط ذنبا في اليهود المقضي عليهم بالموت بقضاء اخبث البشر بل   15 .مملكة الفرس إلى المكدونيين
بد الذي بإحسانه سلم الملك إلى  وهم بنو هللا العلي العظيم الحي إلى األ 16 .بعكس ذلك وجدنا أن لهم سننا عادلة

وبسبب   18 .وحيث ذلك فاعلموا أن الرسائل التي وجهها باسمنا هي باطلة 17 .آبائنا والينا وما برح محفوظا إلى اليوم
تلك الجريمة قد علق أمام أبواب هذه المدينة شوشن هو صاحب تلك المؤامرة وجميع أنسبائه على خشبات فنال بذلك 

فليعلن هذا األمر الذي نحن منفذوه اآلن في جميع المدن ليباح لليهود   19 .قبل هللا ال من قبلنا جزاء ما استحق من
  .ان يعملوا بسننهم

وينبغي لكم ان تعضدوهم حتى يستمكنوا من قتل الذين كانوا متأهبين لقتلهم في اليوم الثالث عشر من الشهر  20
 22 .لذي كان لهم يوم حزن ونحيب قد حوله لهم هللا القدير إلى فرحفان ذلك اليوم ا 21 .الثاني عشر الذي يدعى آذار

أن كل من يطيع   23 .وانتم أيضًا فانظموا هذا اليوم بين سائر أيام األعياد األخرى وعيدوه بكل فرح حتى يعلم فيما بعد
 .الفرس بأمانة يثاب على أمانته ثوابا وافيا ومن يرصد لملكهم يهلك بجنايته

أو مدينة يأبى أن يشترك في هذا العيد فليهلك بالسيف والنار ال الناس فقط بل البهائم أيضا ليكون إلى   وكل إقليم 24 
 ".األبد عبرة لالستخفاف والعصيان
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 ا احا جمج إا1:3في  عاق ا)سس= هامان بن همداثا الذي هو مكدوني جنسًا ومشربًا هو غريب عن دم الفرس
 ا ماالم  فا  ساالذدسا وم ه،الذل افأساحاعورما مممنافيب نحاومعالنحا احام  فا افالسببا سهطا نا ل ا ل اكا ذااالمي

ا إا14غحيبالساد االرحسإافتو حالاحادربمحا ساحاخممسافجمس سادحي اوريحالهسيماالمي اليم  فا  سا)ا
 :مالحظات

مر امعرحاورئ"ا)فالمعنر ا اع  عاغيمرمناالمير ا"لرماعع3:6 اع  عا ناالمي ا محا ببماالمحدخميافلكساق ا)5:12ق ا) إ1
امما ش اليهحا  اوئاتمقحا جمابامماو محاالمي إ

 الكررساسسررر حا خررذاالب ررهاالميرر اقرر االسررنةاالسررم عةا2:11 يررمامحدخررمياأررمناقرر االسررنةاالثماهررةامررساميرر ا رت وسرررما) إ2
ا إ16:2)
غهاالمي إافال  اا ااج ا ناسسر حا  االر ا  ي23-21:2 ااج امحدخمياعشيياالمي الي االمؤامحةإافق ا)سس5:12ق ا)

 .  سهطاقمحدخميا  ي اسسر حافإسر حا  يغهاالمي 


