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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



ولقد  . منذ زمن بعید كانت تعیش فتاة اسمھا أستیر
 وكانت . ربّاھا عمھا مردخاي بعد وفاة والدیھا

 .أستیر تحترمھ وتطیعھ كابنة طیبة                  



كانت أستیر تعیش في بالد الفرس، ولكنھا لم تكن 
 فارسیة،بل كانت من أصل یھودي، كما كان العدید 

.من األشخاص في بالد فارس في ذلك الوقت        



جاء أھلھا إلى بالد فارس  لقد
 .حرب كأسرى قبل فیما



وعمل ملك 
بالد الفرس 

ولیمة عظیمة 
لكل شرفاء 

 .البالد



 الوقت، عملت وفي نفس
 الملكة وشتي

   ولیمة للنساء 
 الملك،  ولما سكر

 أراد أن تلبس 
 الملكة وشتي تاج 

 وتُظھر  الُملك
  جمالھا للزوار،

 .رفضت ولكنھا



أصدر الملك أمره،  
بأن یُخلع تاج المملكة 
عن وشتي، ألنھ أراد 
أن جمیع النساء تطیع 

وھي اآلن . أزواجھن
.لم تعد ملكة  



 وھنا بدءوا
 في البحث عن 
 .ملكة جدیدة 



 ومن بین كل         
 البنات الجمیالت     

 في المملكة اختار  
   لتصبح  أستیر، الملك 

   زوجتھ، ووضع على    
  وأستیر  رأسھا تاج الُملك 

 لم تخبر الملك بأنھا    
 عمھا  یھودیة، ألن       

 .منعھا من ذلك          



 وبقى عمھا ُمردخاي 
 عند باب قصر الملك، ألنھ 

   كان یتشوق لسماع أخبار
 وحدث في أحد . عن أستیر

 األیام أنھ سمع بالصدفة 
 أن اثنین من خدّام 

 القصر ینویا    
 .قتل الملك      



 فحذّر ُمدرخاي 
. الملك وأنقذه من الموت  

 وخادما الملك ُصلبا، 
 وُسجل اسم ُمردخاي 

.السجالت الملكیة في  



والرجل الثاني في المملكة بعد 
كل . ھامان الغني الملك كان

إنسان كان یسجد إلى األرض 
أمام ھامان، أما ُمردخاي فلم 

 .یكن یسجد لھ



وألنھ كان یھودیا، لم یكن 
 .یسجد ألحد غیر � الحي



فَكِرهَ ھامان ُمردخاي كرھا عظیما، وأراد أن یقتلھ 
 .  یا لھا من كارثة. ویقتل كل الیھود في بالد فارس

 الشریر في أن  لقد نجح ھامان                        
  یجعل الملك یصدر أمرا،                                 

 بأني یُقتل الشعب                                      
 في  الیھودي كلھ                                        

 المملكة في یوم                                            
 .واحد                                                    



 یا لھ من أمر 
 ولقد حزن ! ظالم

 الیھود والفرس بسبب 
 ولكن هللا قد . ذلك القرار

جعل أستیر ملكة، وھي 
فھل ستبیح أستیر . یھودیة

 اآلن بسرھا للملك، 
 وتخاطر بحیاتھا    
  من أجل شعبھا؟   



وأعطى هللا أستیر فكرة جیدة، فدعت الملك وھامان 
وحیث أن ذلك أعجبھ، وعدھا أن یلبي . إلى ولیمة

فقالت أستیر أن سوف تُعلم . لھا أي طلب تطلبھ
 الملك بطلبھا، عندما یحضر ھو وھامان في الیوم 

.التالي إلى الولیمة مرة أخرى                             



وفي ذلك الحین أمر 
ھامان بعمل مشنقة 
عظیمة لكي یُعلق 

.علیھا ُمردخاي  



 لم یستطع الملك أن ینام في تلك 
 اللیلة لذلك تصفح في السجالت 

 الملكیة، ورأى أنھ ُمردخاي 
 لم ینل جزاءه بعد، ألنھ 

 .أنقذ حیاة الملك



 وفي صباح الیوم التالي سأل 
 بماذا : "الملك ھامان وقال لھ

 نجازي اإلنسان الذي یرید 
 عندئذ   ".یكّرمھ الملك

 اعتقد ھامان أنھ 
 الشخص 

 
 .المقصود وفرح



ألبسھ اللباس : "فقال ھامان للملك
 ".الملكي وضع على رأسھ تاجا



أجلسھ على حصان للملك ودع أحد "
لرؤساء یصحبھ في المدینة، حتى یرى 

  ..."الكل الكرامة التي ھو فیھا،



 أسرع وافعل ذلك بُمر"... 
ھكذا أمر  "!الیھودي دخاي
 .الملك



أي شعور كان ینتاب ھامان عندما كان 
یسیر أمام ُمردخاي في المدینة؟ لذلك 

 كره ُمردخاي أكثر فأكثر، وفكر 
: في نفسھ  

انتظر "  
 قلیال، 
 فقریبا

 ستموت 
 أنت وكل 

"!الیھود        



بعد ذلك حضر الملك مع  
ھامان إلى الولیمة التي  

فسألھا . أعدتھا الملكة أستیر
ألنھ " وما ھو طلبك،: "الملك

عندئذ أشارت  . لم ینس وعده
أستیر إلى ھامان وقصت 
.  للملك عن خطتھ الوضیعة

:  فأمر الملك بقتلھ قائال
"!اشنقوه"  



ثم أصدر الملك أمرا بأن یُسمح للیھود بالدفاع عن 
وأصبح ُمردخاي . أنفسھم ضد أعدائھم، وبذلك نجوا

  الرجل الثاني بعد الملك، وفرح الیھود وتبادلوا 
 وإلى الیوم . الھدایا                                        

 الیھود  یتذكر                                           
 كیف نجاھم هللا                                            
 على ید الملكة                                            

 الجمیلة                                                    
 .أستیر                                                   



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  الملكة الجمیلة أستیر

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

10إلى  1سفر أستیر من اإلصحاح     



   النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، 
 .الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

 إلیك،
ساعدني أن أطیعك، وأن  . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین . أعیش لك كابن لك
إنجیل   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم

 .  16: 3یوحنا 
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