
ـالة الر٨٢س  
 

  ممووادى بصادى بصملكة تنَملكة تنَ
 

(Arabic - A queen calls for fasting!) 
 

  ممووادى بصادى بصملكة تنَملكة تنَ: هوعضو مموا اليديثنَح: ىحباِئأ
 

  :رشَس عاِد السددأ العابع نقراح الرحصأستير األ سفر نوِم
""اذهاذهبباج اج ممععج ج ميعميعالي الي هوِدوِدهالم الم ووججودينوشَوشَ فى شُ فى شُودينننوص وص وموا ِموا ِمومنجه جهن تى وال تأكلوا وال تشربوا ثالثة وا ثالثة تى وال تأكلوا وال تشرب
أيأيام ليالًالًام ليونه اراًاراً ونهوأنا أي ضاًضاً وأنا أيوج وج ووارىارىنص نص ومومكذلك ١." كذلك 
 

 تمتنصيب وشَ شُعلىلكة  أستير منوقد ..ر القصاختار ها الملكشْ أحوويرلك فارسش مبعد أن ج موا ع
ار ياختوقع و.. ر إلى شوشن القصر إلى بيت النساء الفتيات العذارى الحسنات المنظد مملكته كّل بال جميعله من

  أخرىلت مكان على رأسها وحلِك الم تاجعضو و..ِهدي ونالت نعمة بين يسنت فىعينيِهحنها  أستير أل علىلكالم
بقتهاسشتى وهى الملكة و.كانت أستير فتاة ي هودية يتيمة تبناها عمها مرداخلوظيفة  خاى الذى كان يشغُلد 

  ..باهم نبوخذ نصر ملك بابل من الذين ساً واحدمردخاى  وكان.بمملكة فارس القصر الملكى
 

ى  أوص.د على اهللارة والتمين بسبب الخطيهم وعاشوا تحت نير ملوك وثني فى أيدى أعداِئ اليهود وقعلقد 
 كانو ..ه فى القصر الملكى عمبنةة لنفسه ولمركز احماي. عن جنسها وأ عن شعبها داً أستير أال تخبر أحمردخاى
ن من الحرس ؤامرة إثني عن م أبلغ أستير يوماًولقد.. لك من أعدائه على سالمة الم حريصاً أمينا فى عملهمردخاى

ك ا تحقق الملك من ذل ولم.أحشْويروشللملك  وأخبرها بتبليغ األمر .كانوا قد عزموا على القضاء على الملك
صلبهتسجيله  من أمر تلك المؤامرة حدثما و.ام للرجوع إليه عند الحاجة فى سفر أخبار األيام الخاصة بالملكتم .  

 

 لمتستمر األح خاى مع ريحة طويالًوال المدرفى القصر الملكى  وأستيرم..جٌل إذ كان بالقصر ردعى  ي
 عند باب هامان ون أماميسجد  عبيد الملككلُّ كانو.. قصر الملكى وله مكانته المرموقة بالهامان ذو جاه وسلطان

ة اهللا التى تنهى  وصي إذ كيف يخالفُ..لهامان د يسجوأبى أن  ذلكلنفسه أن يفعَلرتض  ي فلممردخاى أما ..القصر
؟ود والعبادة إال هللا وحدهعن السج.!خاى هامان على  ثار غضبدرمخاى  منِهِس لنف وأراد أن ينتقمدرمهودىالي ..  

 

 .. بالد مملكتكين الشعوب فى كّل ب ومتفرقٌتشتتٌ ما مشعب  إنّه موجود:أحشْويروشللملك  فقال هامان 
ننهموسم غايرة لجميع الشعوب وهم ال يالملك فال يليقُع نَنبالملك تركهمملون س  ..عند الم نسفإذا ح أن لك فليكتب
وبذلك . فارسملكة  من ِم اليهودى الشعبر بإبادِة للتوقيع على أم لهامان وأعطاه من يدِهه خاتم الملكفنزع !.دوايبا

ة  بخاتم الملك إلهالك وقتل وإبادة جميع اليهود بالمملكة المترامي الملك بأمر ملكى وموقعاًن ِم كتاباً هامانأخذ
   . فارس مملكة لجميع بلدان وإرسالهختلفةلملكى بترجمة الكتاب إلى اللغات الم القصر اةب كت وقام.!األطراف

 

 وجخاى ددرمعليهه فى مأزق يستحيُل نفس الخروج منه .ألن تنسخ ة مادى وفارس ال شريع..بمعنى أن  
وش الملكشْويرأحنفس اله  يقوى على إبطال أمِمر خرج القصر ن يمُلح ختمهالملكى .خاى  لبسدرِمم حاًسة  عالم

الحاقزن واالنسحى بِه وتراءعند باب القص ر المت شاهد..لكىأرسلتْف .ه جوارى أستير فجاءوا إليها بأخباره 
ة قرار  صورمردخاى  فأعطاه..بِه  الذى أخبرتها جواريهامر األعملون بالقصر ليستوضح ينم ِم واحداً إليِهأستير

  . ألجل شعبهانه ِم وتطلبِه اليعلك لتتضر إلى الم تدخَلكى هاحنص و.لكة ألستير المِهاإلبادة لتسليِم
 

سابق إليها ملكى ر دور أم صلك دون المامثول أمسير عليها الم من الع ألنه كان أستير وخافتْاضطربتْ 
 تبلغه بمخاوفها ولكنّه مردخاى ل وأرسلتْ. مهما كان مركزهقتُل ياء استدع دونهاممثل أم ين فم..ِهليباستدعائها إ

كوتاً فى هذا كوتاً فى هذا كتّ سكتّ سسس  ألنّك إنألنّك إن.. ..  الملك دون جميع شعبك الملك دون جميع شعبكال تفتكرى فى نفسك أنّك تنجين فى بيِتال تفتكرى فى نفسك أنّك تنجين فى بيِت":  إليها قائالًأرسَل
اذهب اجمع جميع اذهب اجمع جميع ": مردخاىلكة أستير قائلة ل المفأرسلتْ .." مكان آخر مكان آخرنناة للشعب ِماة للشعب ِم والنج والنج الفرج الفرجننالوقت يكوالوقت يكو

                                                
                                                        لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                           ،                  ١٦: ٤ سفر أستير ١
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 ارىوضاً وجاراً وأنا أيالً ونهام ليوا ثالثة أيجهتى وال تأكلوا وال تشرب وا ِمنوموص فى شُوشَن ودينجووِد المهالي ارىوضاً وجاراً وأنا أيالً ونهام ليوا ثالثة أيجهتى وال تأكلوا وال تشرب وا ِمنوموص فى شُوشَن ودينجووِد المهالي
كذلك ومنصكذلك ومأحياناً يس ."!!نصبتجربة قاسية  اهللامحويقودنا اهللا بيده للنصرة  . يفاجئنا أو ضيق شديد لها حساباً لم نحسب

ى سمومن قصة أستير المذكورة بالسفر الم . فى الضيقهاناصلخست قد ا الدروسن أروع أذلك ونكتشف بعد
 : نافعة نوجزها فى سبعةنتعلم دروساً و. فيههمكل ثقت اوضعو إذ شعبه نقذ نلمس يد القدير وهو ي.باسمها

 

 الخائفين بأن أمانهم فى قنع ألن هدف العدو أن ي.... إلى قلوبنا إلى قلوبنا أن يتسرب أن يتسرب وال نسمح له وال نسمح له للخوف للخوفنستسلمنستسلمأال أال   ::أوالًأوالً
تفتكرى فى نفسك تفتكرى فى نفسك   الال" : ألستير الخائفةمردخاى لذلك قال ..االنزواء بعيدا وترك إخوتهم لمواجهة الخطر وحدهم

 يخاف مواجهة العدو ويلوذ بالصمت والضعف ظنا منه أنه ن فم.."الشعبالشعب بيت الملك دون جميع  بيت الملك دون جميع أنك تنجين فىأنك تنجين فى
 . هو مخدوع من بطش العدو فى مأمن السلبىهموقفب
 

 وإن .. لنجاتنا آخر باباًئفاهللا قادر أن يهي  أمامنانغلق باب فإن ا.... البشر البشر على ذراع على ذراعالثقة فى قدرة اهللا وليسالثقة فى قدرة اهللا وليس  ::ياًياًثانثان
 مردخاى اهللا غيرنا أكثر أمانة وأشد غيرة على مجده وتتميم قصده وسيصنع بهم المعجزات قال يقيم ستخاذلنا
 ." وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون وأما أنت وبيت أبيك فتبيدونسكتّ سكوتاً فى هذا الوقت يكون الفرج والنجاة ِمن مكان آخرسكتّ سكوتاً فى هذا الوقت يكون الفرج والنجاة ِمن مكان آخر  إنإن" :ألستير

 

يجوز أن ينساه أو يتخلى  الو ..اك التزام على كل مؤمن فهن.... على قلوبنا على قلوبناولية التى يضعها الربولية التى يضعها الربئئالتثقل بالمسالتثقل بالمس: : اًاًثالثثالث
ننا مخلوقين ألعمال صالحة قد سبق اهللا ننا مخلوقين ألعمال صالحة قد سبق اهللا إإ" . ينسىنم ذكر يبولسإن  و..مردخاى ونحن فى حاجة إلى أمثال ..عنه

 يعلم إن كنت  يعلم إن كنت ننمم" : قال مردخاى ألستير..هلذاتيعيش تخلى عن المسئولية ل ين ويحذر م.."فأعدها لكى نسلك فيهافأعدها لكى نسلك فيها
 . دون قصد إلهى من الملك لهااً بشري تنصيبها ملكة استحساناً يكن لم.."وقت مثل هذا وصلت إلى الملكوقت مثل هذا وصلت إلى الملكلل

 

 إن كان ثمنه  العرشقيمة لتاج  وأدركت أنه ال.. الحكيمةمردخاى مشورة اقتنعت أستير ب....رشدينارشديناطاعة مطاعة م: : اًاًرابعرابع
 .ت إلى عرش المملكة الفارسية عرفت أنها لوقت مثل هذا وصل..ركوعا وخضوعا لغير اهللا

 

اذهب اجمع جميع اذهب اجمع جميع ": لت الملكة أستير البن عمها تقولأرس .... النجاة النجاةا طوقُا طوقُ والتذلل إلى اهللا هم والتذلل إلى اهللا همالصومالصوم  ::اًاًخامسخامس
رى رى وجواوجوااليهوِد الموجودين فى شُوشَن وصوموا ِمن جهتى وال تأكلوا وال تشربوا ثالثة أيام ليالً ونهاراً وأنا أيضاً اليهوِد الموجودين فى شُوشَن وصوموا ِمن جهتى وال تأكلوا وال تشربوا ثالثة أيام ليالً ونهاراً وأنا أيضاً 

كذلك ومنصكذلك ومنص".حين توصد أمامنا نلجأ إلى الباب المفتوح األبواب . "فغير المفغير المستطاع لدينا مستطاع لدينا مستطاعتذلل .."ى اهللاى اهللا لد لدستطاع 
وفى اليوم الثالث ارتدت أستير الثياب الملكية وذهبت إلى الملك اهللا وصاموا ثالثة أيامشعب فم دليها  إ الملك

وقال.رة السماح لها بالدخول الذهب إشاقضيب : "مهى طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لكهى طلبتك؟ إلى نصف المملكة تعطى لك  أستير؟ ماأستير؟ ما   يا يالِكلِك  اام". 
 

 قرأ ..تسلى بالقراءة فى سفر أخبار االياملك و الم طار نومذات ليلٍة ....ه األمناءه األمناء عبيد عبيد يكافئ يكافئ فى حينه فى حينهببالرالر  ::اًاًسادسسادس
 هامان على  فى حين صلب.. بإكرامه عليه فأقرىمردخا وعرف فضل .ن اللذين دبرا أمر قتلهيعن الحارس

 على كتاب الحق يعطيهم الحق فى الدفاع مردخاىحصلت الملكة أستير وو مردخاىصليب كان قد أعده هامان ل
أملقد..  كيد أعدائهمعن أنفسهم ورد ربكتابة الكتاب الملك وختمه بخاتمه وأن ي ترجمالجديد إلى اللغات  الكتاب 

 ."!! بخدعٍة بخدعٍة العدو العدوالهاله واستم واستمه بيد الملك الذى سبقَه بيد الملك الذى سبقَشعبشعب اهللا  اهللا ذذوأنقوأنق" .المختلفة لجميع بلدان مملكة فارس
 

 .. أمام جميع األمم والشعوبعالنهإ ويبدأ حلها باالعتراف به و!..!..لهنا القديرلهنا القدير إ إمشاكلنا تبدأ بنكران اسممشاكلنا تبدأ بنكران اسم  ::اًاًسابعسابع
 لتحتفظ بمركزها وبمركزه فى .. عن شعبها أو جنسهاداًه أال تخبر أح األمر ابنة عمئ فى بادمردخاىأوصى 

كيف كيف " : فى جرأةأحشْويروش قالت الملكة أستير للملك .. اهللا وطلب حمايتِه ولكن بعد التذلل أمام..القصر الملكى
أستطيعأستطيعأن أرى الشر أن أرى الشر الذى ي ؟؟صيب شعبىصيب شعبى الذى ي.!.!وكيف أستطيع وكيف أستطيع أن أن أرى هالك ؟؟ جنسى جنسى أرى هالك!!".واستجاب للملكة   الملك

 ١."ميلهميله ي ي حيثما شاء حيثما شاءاٍهاٍهييداول ِمداول ِم كج كجبب الر الردِِد الملك فى ي الملك فى يقلبقلب":  فى أمثاله يقول الحكيم..ستيرأ
 

 كى  أخىأدعوكمعى تصلى ..أبانا السماوى ..ِم أشكرك نعوِد أجل وأنتَ.. والحفظ الثمينة بالحمايِةك  
الربر اعىفال ي أنتَ..عوزنى شىء الذى تح مينى وترى ِم نفسدنأجل اسمك ..يقيد بكّل لذا أرد ن إنما خير 

 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل : قلتَنا مي حبتك فى م واثقاًليك آتى إ..ام حياتىي أورحمة يتبعاننى كّل
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجدماع تلك الرسإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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 ١ :٢١ سفر األمثال ١
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