
 أستير

  Takla.org-https://Stمصر  الكنيسة القبطية األرثوذكسية، -  األنبا تكال هيمانوت موقع

  سفر أستير

  

 اإلصحاح العاشر
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  اإلصحاح الحادي عشر

نة الرابعة من ملك تلماي وكلوبطرا ان دوسيتاوس الذي كان يقول عن نفسه انه كان في الس .1
كاهن ومن نسل الوي وابنه تلماي اتيا برسالة فوريم هذه قائلين انها قد ترجمت في اورشليم 

  بيد لوسيماكوس بن تلماي 

مردكاي و كان في السنة الثانية من ملك ارتحششتا االكبر في اليوم االول من شهر نيسان ان  .2
  بن يائير بن شمعي بن قيش من سبط بنيامين راى حلما 
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  و كان ذلك اليوم يوم ظلمة وهول وشدة وضنك ورعب عظيم على االرض  .8

  فاضطرب شعب االبرار خوفا من شرورهم متوقعين الموت  .9

وع صغير قد تكاثر حتى صار نهرا عظيما وفاض و صرخوا الى هللا وفيما هم يصرخون اذا بينب .10
  بمياه كثيرة 

  ثم اشرق النور والشمس فارتفع المتواضعون وافترسوا المتجبرين  .11

فلما راى مردكاي ذلك ونهض من مضجعه كان يفكر في ماذا يريد هللا ان يفعل وكان ذلك ال  .12
  يبرح من نفسه وهو يرغب ان يعرف ما معنى الحلم 
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  عشراإلصحاح الثاني 

  و كان حينئذ يقف بباب الملك مع بجتان وتارش خصيي الملك وهما حاجبا البالط  .1

فبعد ان وقف على نواياهما وتقصى مدققا علم انهما يحاوالن ان يلقيا ايديهما على الملك  .2
  ارتحششتا فاطلع الملك على ذلك 

  فالقاهما تحت العذاب فاقرا فامر بان يساقا الى الموت  .3

  قع في سفر اخبار االيام وكذلك مردكاي كتب ذكر االمر و كتب الملك ما و .4

  ثم امره الملك ان يقيم ببيت الملك وامر له بهبات النه اطلعه على ذلك  .5

و كان هامان بن همداتا االجاجي له عند الملك كرامة عظيمة فاراد ان يؤذي مردكاي وشعبه  .6
  بسبب خصيي الملك المقتولين 
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  اإلصحاح الثالث عشر

شتا االكبر المالك من الهند الى الحبشة على المئة والسبعة والعشرين اقليما الى من ارتحش .1
  الرؤساء والقواد الذين في طاعته سالم 

اني مع كوني متسلطا على شعوب كثيرين وقد اخضعت المسكونة باسرها تحت يدي لم احب ان  .2
اتهم بال خوف اسيء انفاذ مقدرتي العظيمة ولكني حكمت بالرحمة والحلم حتى يقضوا حي

  وبسكينة ويتمتعوا بالسالم الذي يصبو اليه كل بشر 

فسالت اصحاب مشورتي كيف يتم ذلك فكان ان واحدا منهم يفوق من سواه في الحكمة واالمانة  .3
  وهو ثنيان الملك اسمه هامان 

قال لي ان في المسكونة شعبا متشتتا له شرائع جديدة يتصرف بخالف عادة جميع االمم  .4
  وامر الملوك ويفسد نظام جميع االمم بفتنته ويحتقر ا

فلما وقفنا على هذا وراينا ان شعبا واحدا متمرد على الناس طائفة تتبع شرائع فاسدة وتخالف  .5
  اوامرنا وتقلق سالم واتفاق جميع االقاليم الخاضعة لنا 

نكرمه بمنزلة امرنا ان كل من يشير اليهم هامان المولى على جميع االقاليم وثنيان الملك الذي  .6
اب يبادون بايدي اعدائهم هم ونساؤهم واوالدهم وال يرحمهم احد في اليوم الرابع عشر من 

  الشهر الثاني عشر شهر اذار من هذه السنة 

  حتى اذا هبط اولئك الناس الخبثاء الى الجحيم في يوم واحد يرد الى مملكتنا السالم الذي اقلقوه  .7

  كرا جميع اعماله فاما مردكاي فتضرع الى الرب متذ .8

و قال اللهم ايها الرب الملك القادر على الكل اذ كل شيء في طاعتك وليس من يقاوم مشيئتك  .9
  اذا هممت بنجاة اسرائيل 

  انت صنعت السماء واالرض وكل ما تحت السماوات  .10

  انت رب الجميع وليس من يقاوم عزتك  .11

بة في شيء من الكرامة فعلت هذا انك تعرف كل شيء وتعلم اني ال تكبرا وال احتقارا وال رغ .12
  اني لم اسجد لهامان العاتي 

  فاني مستعد ان اقبل حتى اثار قدميه عن طيب نفس الجل نجاة اسرائيل  .13

  و لكن خفت ان احول كرامة الهي الى انسان واعبد احدا سوى الهي  .14

يستاصلوا فاالن ايها الرب الملك اله ابراهيم ارحم شعبك الن اعداءنا يطلبون ان يهلكونا و .15
  ميراثك 

  ال تهمل نصيبك الذي افتديته لك من مصر  .16

و استجب لتضرعي واعطف على نصيبك وميراثك وحول حزننا فرحا لنحيا ونسبح اسمك ايها  .17
  الرب وال تسدد افواه المرنمين لك 

و كذلك جميع اسرائيل بروح واحد وتضرع واحد صرخوا الى الرب من اجل ان الموت اشرف  .18
  عليهم يقينا 
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  اإلصحاح الرابع عشر

  و ان استير الملكة ايضا التجئت الى الرب خوفا من الخطر المشرف  .1

فخلعت ثياب الملك ولبست ثيابا للحزن والبكاء وعوض االطياب المختلفة القت على راسها  .2
رمادا وزبال وذللت جسدها بالصوم وجميع المواضع التي كانت تفرح فيها من قبل مالتها من 

  ا نتاف شعر راسه

و كانت تتضرع الى الرب اله اسرائيل قائلة ايها الرب الذي هو وحده ملكنا اعني انا المنقطعة  .3
  التي ليس لها معين سواك 

  فان خطري بين يدي  .4

لقد سمعت من ابي انك ايها الرب اتخذت اسرائيل من جميع االمم واباءنا من جميع اسالفهم  .5
  ما قلت االقدمين لتحوزهم ميراثا ابديا وصنعت معهم ك

  انا قد خطئنا امامك ولذلك اسلمتنا الى ايدي اعدائنا  .6

  النا عبدنا الهتهم وانت عادل ايها الرب  .7

  و االن لم يكفهم انهم استعبدونا عبودية شاقة جدا بل بما انهم يعزون قوة ايديهم الى اوثانهم  .8

ئوا مجد هيكلك يحاولون ان ينقضوا مواعيدك ويمحوا ميراثك ويسدوا افواه المسبحين لك ويطف .9
  ومذبحك 

  ليفتحوا افواه االمم فيسبحوا لقوة االوثان ويمجدوا ملكا بشريا الى االبد  .10

ال تسلم ايها الرب صولجانك الى من ليسوا بشيء لئال يضحكوا من هالكنا ولكن اردد مشورتهم  .11
  عليهم واهلك الذي ابتدا يشدد علينا 

  اذكرنا يا رب واستعلن لنا في وقت ضنكنا وهبني ثقة ايها الرب ملك االلهة وملك كل قدرة  .12

الق في فمي كالما مرصفا بحضرة ذاك االسد وحول قلبه الى بغض عدونا لكي يهلك هو وسائر  .13
  المتواطئين معه 

  يء و ايانا فانقذنا بيدك واعني انا التي ال معونة لها سواك ايها الرب العالم بكل ش .14

  انك تعلم اني ابغض مجد الظالمين واكره مضجع القلف وجميع الغرباء  .15

و انت عالم بضرورتي واني اكره سمة ابهتي ومجدي التي احملها على راسي ايام بروزي  .16
  وامقتها كفرصة الطامث وال احملها في ايام قراري 

  لسكب و اني لم اكل على مائدة هامان وال لذذت بوليمة الملك ولم اشرب خمر ا .17

  و لم افرح انا امتك منذ نقلت الى ههنا الى اليوم اال بك ايها الرب اله ابراهيم  .18

االله القدير على الجميع فاستجب الصوات الذين ليس لهم رجاء غيرك ونجنا من ايدي االثماء  .19
  وانقذني من مخافتي 
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  اإلصحاح الخامس عشر

  وارضها و امرها ان تدخل على الملك وتتوسل اليه الجل شعبها  .1

  و قال اذكري ايام مذلتك حيث نشات على يدي فان هامان ثنيان الملك قد تكلم في اهالكنا  .2

  فادعي الرب وكلمي الملك في امرنا وخلصينا من الموت  .3

  ثم انها في اليوم الثالث نزعت ثياب حدادها ولبست مالبس مجدها  .4

  لها جاريتين  و لما تبرجت ببزة الملك ودعت مدبر ومخلص الجميع هللا اتخذت .5

  فكانت تستند الى احداهما كانها لم تكن تستطيع ان تستقل لكثرة ترفها ورخوصتها  .6

  و الجارية االخرى كانت تتبع موالتها رافعا اذيالها المنسحبة على االرض  .7

  و كان احمرار وجهها وجمال عينيها ولمعانهما يخفي كابة نفسها المنقبضة بشدة خوفها  .8

با بابا ثم وقفت قبالة الملك حيث كان جالسا على عرش ملكه بلباس الملك فدخلت كل االبواب با .9
  مزينا بالذهب والجواهر ومنظره رهيب 

فلما رفع وجهه والح من اتقاد عينيه غضب صدره سقطت الملكة واستحال لون وجهها الى  .10
  صفرة واتكات راسها على الجارية استرخاء 

هض عن العرش مشفقا وضمها بذراعيه حتى ثابت فحول هللا روح الملك الى الحلم فاسرع ون .11
  الى نفسها وكان يالطفها بهذاالكالم 

  ما لك يا استر انا اخوك ال تخافي  .12

  انك ال تموتين انما الشريعة ليست عليك ولكن على العامة  .13

  هلمي والمسي الصولجان  .14

  تكلمينني  و اذ لم تزل ساكتة اخذ صولجان الذهب وجعله على عنقها وقبلها وقال لماذا ال .15

  فاجابت وقالت اني رايتك يا سيدي كانك مالك هللا فاضطرب قلبي هيبة من مجدك  .16

  النك عجيب جدا يا سيدي ووجهك مملوء نعمة  .17

  و فيما هي تتكلم سقطت ثانية وكاد يغشى عليها  .18

  فاضطرب الملك وكان جميع اعوانه يالطفونها  .19
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  اإلصحاح السادس عشر

ن الهند الى الحبشة الى القواد والرؤساء في المئة والسبعة من ارتحششتا العظيم المالك م .1
  والعشرين اقليما التي في طاعتنا سالم 

  ان كثيرين يسيئون اتخاذ المجد الممنوح لهم فيتكبرون  .2

و يجتهدون ال ان يظلموا رعية الملوك فقط ولكن اذ ال يحسنون تحمل المجد الممنوح لهم  .3
  يتامرون على الذين منحوه لهم 

 يكتفون بان ال يشكروا على االنعام وان ينابذوا الحقوق االنسانية بل يتوهمون انهم و ال .4
  يستطيعون ان يفروا من قضاء هللا المطلع على كل شيء 

و قد بلغ من حماقتهم انهم يحاولون بمكايد اكاذيبهم ان يسقطوا الذين سلمت اليهم المناصب  .5
  به شكر الجميع وهم يجرونها بالتحري ويفعلون كل مايستاهلون 

  و يخدعوا باحتيال مكرهم مسامع الرؤساء السليمة الذين يقيسون طباع غيرهم على طباعهم  .6

و هذا امر مختبر من التواريخ القديمة ومما يحدث كل يوم ان دسائس البعض تفسد خواطر  .7
  الملوك الصالحة 

  فلذلك ينبغي ان ينظر في سلم جميع االقاليم  .8

امر باشياء متباينة عن خفة عقل بل ذلك ناشئ عن اختالف االزمنة فال ينبغي ان يظن اننا ن .9
  وضروراتها التي حملتنا على ابراز الحكم بحسب مقتضى نفع الجميع 

و لكي تفهموا كالمنا باوضح بيانا فان هامان بن همداتا الذي هو مكدوني جنسا ومشربا وهو  .10
  ه غريبا غريب عن دم الفرس وقد فضح رحمتنا بقساوته بعد ان اوينا

  و بعدما احسنا اليه حتى كان يدعى ابا لنا وكان الجميع يسجدون له سجودهم لثنيان الملك  .11

  قد بلغ من شدة عتوه انه اجتهد ان يسلبنا الملك والحياة  .12

النه سعى بدسائس جديدة لم تسمع باهالك مردكاي الذي انما نحن في الحياة من امانته  .13
  ر وسائر شعبها واحسانه وباهالك قرينة ملكنا استي

  و كان في نفسه انه بعد قتلهم يترصد لنا في خلوتنا ويحول مملكة الفرس الى المكدونيين  .14

و نحن لم نجد قط ذنبا في اليهود المقضي عليهم بالموت بقضاء اخبث البشر بل بعكس ذلك  .15
  وجدنا ان لهم سننا عادلة 

سلم الملك الى ابائنا والينا وما برح  و هم بنو هللا العلي العظيم الحي الى االبد الذي باحسانه .16
  محفوظا الى اليوم 

  و حيث ذلك فاعلموا ان الرسائل التي وجهها باسمنا هي باطلة  .17

و بسبب تلك الجريمة قد علق امام ابواب هذه المدينة شوشن هو صاحب تلك المؤامرة وجميع  .18
  نا انسبائه على خشبات فنال بذلك جزاء ما استحق من قبل هللا ال من قبل

  فليعلن هذا االمر الذي نحن منفذوه االن في جميع المدن ليباح لليهود ان يعملوا بسننهم  .19

و ينبغي لكم ان تعضدوهم حتى يستمكنوا من قتل الذين كانوا متاهبين لقتلهم في اليوم الثالث  .20
  عشر من الشهر الثاني عشر الذي يدعى اذار 

  حوله لهم هللا القدير الى فرح  فان ذلك اليوم الذي كان لهم يوم حزن ونحيب قد .21
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و انتم ايضا فانظموا هذا اليوم بين سائر ايام االعياد االخرى وعيدوه بكل فرح حتى يعلم فيما  .22
  بعد 

  ان كل من يطيع الفرس بامانة يثاب على امانته ثوابا وافيا ومن يرصد لملكهم يهلك بجنايته  .23

فليهلك بالسيف والنار ال الناس فقط بل البهائم و كل اقليم او مدينة يابى ان يشترك في هذا العيد  .24
  ايضا ليكون الى االبد عبرة لالستخفاف والعصيان 

  


