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ولقد  رّباها عمها   . منذ زمن بعيد آانت تعيش فتاة اسمها أستير  
وآانت أستير تحترمه وتطيعه آابنة   . مردخاي بعد وفاة والدیها 

.طيبة



آانت أستير تعيش في بالد الفرس، ولكنها لم تكن فارسية،بل       
آانت من أصل یهودي، آما آان العدید من األشخاص في    

لقد جاء أهلها إلى بالد فارس فيما      . بالد فارس في ذلك الوقت   
.   قبل آأسرى حرب    



وفي . وعمل ملك بالد الفرس وليمة عظيمة لكل شرفاء البالد        
نفس الوقت، عملت  

الملكة وشتي  
.وليمة للنساء  

ولما سكر الملك،     
أراد أن تلبس الملكة        

وشتي تاج الُملك 
 وُتظهر جمالها  

ولكنها  للزوار،    
. رفضت 



أصدر الملك أمره، بأن      
ُیخلع تاج المملكة عن    

وشتي، ألنه أراد أن جميع     
. النساء تطيع أزواجهن     
.وهي اآلن لم تعد ملكة 



وهنا بدءوا في البحث عن  
ومن بين آل . ملكة جدیدة 

البنات الجميالت في المملكة    
اختار الملك أستير، لتصبح        

زوجته، ووضع على رأسها   
تاج الُملك  وأستير لم تخبر     

الملك بأنها یهودیة، ألن   
.   عمها منعها من ذلك



وبقى عمها ُمردخاي عند  
باب قصر الملك، ألنه آان      

یتشوق لسماع أخبار عن    
وحدث في أحد األیام أنه   . أستير 

سمع بالصدفة أن اثنين من    
. خّدام القصر ینویا قتل الملك      

فحّذر ُمدرخاي الملك وأنقذه من      
وخادما الملك ُصلبا،   . الموت 

وُسجل اسم ُمردخاي في   
.     السجالت الملكية     



والرجل الثاني في المملكة بعد الملك         
آل إنسان آان یسجد  . آان هامان الغني

إلى األرض أمام هامان، أما ُمردخاي     
وألنه آان یهودیا، لم . فلم یكن یسجد له  

.یكن یسجد ألحد غير هللا الحي     



فَكِرَه هامان ُمردخاي آرها عظيما، وأراد أن یقتله ویقتل آل      
لقد نجح هامان .  یا لها من آارثة. اليهود في بالد فارس  

                      الشریر في أن یجعل الملك یصدر أمرا،        
ه                                     بأني ُیقتل الشعب اليهودي آل    
.                                          في المملكة في یوم واحد 



ولقد حزن    ! یا له من أمر ظالم
. اليهود والفرس بسبب ذلك القرار         

ولكن اهللا قد جعل أستير ملكة،   
فهل ستبيح أستير  . وهي یهودیة

اآلن بسرها للملك، وتخاطر      
بحياتها من أجل شعبها؟



. وأعطى اهللا أستير فكرة جيدة، فدعت الملك وهامان إلى وليمة   
. وحيث أن ذلك أعجبه، وعدها أن یلبي لها أي طلب تطلبه  

فقالت أستير أن سوف ُتعلم الملك بطلبها، عندما یحضر هو      
.وهامان في اليوم التالي إلى الوليمة مرة أخرى       



وفي ذلك الحين أمر هامان بعمل مشنقة     
.عظيمة لكي ُیعلق عليها ُمردخاي 



لم یستطع الملك أن ینام في تلك الليلة لذلك تصفح في        
السجالت الملكية، ورأى أنه ُمردخاي لم          

.ینل جزاءه بعد، ألنه أنقذ حياة الملك       
وفي صباح اليوم التالي سأل الملك     

بماذا نجازي    :  "هامان وقال له
اإلنسان الذي یرید      

".یكّرمه الملك  
 

عندئذ اعتقد هامان 
أنه الشخص المقصود       

   .     وفرح



ألبسه اللباس الملكي        : " فقال هامان للملك
أجلسه على حصان     "  " .وضع على رأسه تاجا 

للملك ودع أحد لرؤساء یصحبه في المدینة،          
" حتى یرى الكل الكرامة التي هو فيها،       

أسرع وافعل    " 
ذلك  

بُمردخاي  
" !اليهودي 

هكذا أمر   
.الملك  



أي شعور آان ینتاب هامان عندما آان   
یسير أمام ُمردخاي في المدینة؟ لذلك آره       

: ُمردخاي أآثر فأآثر، وفكر في نفسه   
انتظر قليال،   " 

فقریبا 
ستموت 

أنت 
وآل 
" !اليهود 



بعد ذلك حضر الملك مع هامان      
إلى الوليمة التي  أعدتها الملكة      

وما هو : "فسألها الملك  . أستير 
عندئذ . ألنه لم ینس وعده "  طلبك، 

أشارت  أستير إلى هامان وقصت     
فأمر . للملك عن خطته الوضيعة   

" !اشنقوه : " الملك بقتله قائال   



ثم أصدر الملك أمرا بأن ُیسمح لليهود بالدفاع عن أنفسهم ضد      
وأصبح ُمردخاي الرجل الثاني بعد       . أعدائهم، وبذلك نجوا 

وإلى اليوم یتذآر اليهود    . الملك، وفرح اليهود وتبادلوا الهدایا      
. آيف نجاهم اهللا على ید الملكة الجميلة أستير       



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

الملكة الجميلة أستير       

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

10 إلى  1سفر أستير من اإلصحاح       



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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والرجل الثاني في المملكة بعد الملك         
آل إنسان آان یسجد  . آان هامان الغني
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وألنه آان یهودیا، لم . فلم یكن یسجد له  
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فَكِرَه هامان ُمردخاي آرها عظيما، وأراد أن یقتله ویقتل آل      
لقد نجح هامان .  یا لها من آارثة. اليهود في بالد فارس  

                      الشریر في أن یجعل الملك یصدر أمرا،        
ه                                     بأني ُیقتل الشعب اليهودي آل    
.                                          في المملكة في یوم واحد 



ولقد حزن    ! یا له من أمر ظالم
. اليهود والفرس بسبب ذلك القرار         

ولكن اهللا قد جعل أستير ملكة،   
فهل ستبيح أستير  . وهي یهودیة

اآلن بسرها للملك، وتخاطر      
بحياتها من أجل شعبها؟



. وأعطى اهللا أستير فكرة جيدة، فدعت الملك وهامان إلى وليمة   
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.ینل جزاءه بعد، ألنه أنقذ حياة الملك       
وفي صباح اليوم التالي سأل الملك     

بماذا نجازي    :  "هامان وقال له
اإلنسان الذي یرید      

".یكّرمه الملك  
 

عندئذ اعتقد هامان 
أنه الشخص المقصود       

.        وفرح



ألبسه اللباس الملكي        : " فقال هامان للملك
أجلسه على حصان     "  " .وضع على رأسه تاجا 

للملك ودع أحد لرؤساء یصحبه في المدینة،          
" حتى یرى الكل الكرامة التي هو فيها،       

أسرع وافعل    " 
ذلك  

بُمردخاي  
" !اليهودي 

هكذا أمر   
.الملك  



أي شعور آان ینتاب هامان عندما آان   
یسير أمام ُمردخاي في المدینة؟ لذلك آره       

: ُمردخاي أآثر فأآثر، وفكر في نفسه   
انتظر قليال،   " 

فقریبا 
ستموت 

أنت 
وآل 
" !اليهود 



بعد ذلك حضر الملك مع هامان      
إلى الوليمة التي  أعدتها الملكة      

وما هو : "فسألها الملك  . أستير 
عندئذ . ألنه لم ینس وعده "  طلبك، 

أشارت  أستير إلى هامان وقصت     
فأمر . للملك عن خطته الوضيعة   

" !اشنقوه : " الملك بقتله قائال   



ثم أصدر الملك أمرا بأن ُیسمح لليهود بالدفاع عن أنفسهم ضد      
وأصبح ُمردخاي الرجل الثاني بعد       . أعدائهم، وبذلك نجوا 

وإلى اليوم یتذآر اليهود    . الملك، وفرح اليهود وتبادلوا الهدایا      
. آيف نجاهم اهللا على ید الملكة الجميلة أستير       
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الملكة الجميلة أستير       

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

10 إلى  1سفر أستير من اإلصحاح       
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النهایة

60



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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