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  مقدمه
. يخ يھودا است كه كه در ھيچ كجاي كتاب مقدس بدان  اشاره نشده استكتاب استر گوياي بخشي از تار

  .كنيم شود، پيدا مي براي نمونه ما در اين كتاب منشا عيد فوريم را كه امروز توسط يھوديان برگزار مي

 )Carl Armerding( كارل آرمردينگ —

 جايگا منحصر به فرد كتاب استر در كانون. 1

غربيان مواجه بودند كه اگر اتحاد جماھير  سؤالوروي با اين ھاي اخير يھوديان اتحاد جماھير ش در سال

شد؟ پاسخي كه يكي از يھوديان به اين سوال داده بود،  كرد، چه مي شوروي سياست ضد سامی خود را رھا مي

ھامان ! اش چه شد؟ عيد فصح فرعون سعي كرد ايرانيان را از كشورش بيرون كند، ولي نتيجه«اين بود كه 

آپيفانوس نيز سعي نمود ما را نابود كند  !اش چه شد؟ عيد فوريم ردم را نابود كند، ولي نتيجهسعي كرد كه م

  ».ولي نتيجة كارش عيد ھانوکا شد

پردازد كه امروز بسی  استر به تعريف منشا پيدايش عيد فوريم، يكي از اعياد پرشكوه يھوديان ميکتاب 

  .گردد شد ، برگزار مي خوانده ميدس در حضور قوم پر سروصداتر از دوران ھامان كه ھر ساله كتاب مق

آگاھي است كه  اين كتاب حاوي داستان يھوديان نا. كتاب استر به داليلي چند، كتاب منحصر به فردي است

ھاي زندگي گروه اندكي كه از يھوديان كه با زروبابل به اورشليم  اي را در ايران به سختي زندگي مرفه

  .باشد مي» روزه«تنھا مورد مذھبي اين كتاب ) ٢عزرا فصل (دادند  بودند، ترجيح مي رفته

شود و اين مورد سئوالي را موجب شده است  جنبة مھم كتاب استر اين است كه نام خدا در آن ديده نمي

 J. Sidlow( سيدلوباكستر.مبني براينكه آيا قرار دادن اين كتاب در كتاب مقدس به حق بوده است؟ اما جي

Baxter(  ّاست، چھار بار به طريق  ه، در آنجا كه ذكر نامش در داستان الزم آمدهمی گويد كه نام يھوAcrostic١ 

به ) كه ھستمآنھستم (» اھيه«در آيه پنجم از فصل ھفتم نيز نام . )٧:٧و  ١٣:۵؛  ۴:۵ ؛ ٢٠:١(ذكر شد است 

واھد اگر كسي بخ. توانند اتفاقي باشند اين موارد نمي«نويسد  می )Scroggie( اسکورجی. ھمين ترتيب آمده است

  ».ھاي چنين كاري خواھدشد به نام خاصي اشاره كند، متوجه سختي Acrosticبه طريق 

به تشريح  )Arthur T. Pierson( تي پرينسون. دانند، آرتور چونكه تعداد اندكي از مسيحيان زبان عبری مي

  .ھاي ستايشي انگليسي پرداخته است تيك در دو بيتيسآكرو
Due Respect Our Ladies, all 
Shall give their hasbands, great and small. 
IlL tO feaR decreeD I find, 

                                                      
  .نام و يا مورد باشدعبارت از نام بردن از شخصي يا موردي در قالب اشعار و يا جمالتي كه ابتدا يا انتھاي آنھا تشكيل دھندة آن  Acrosticـ١



 

- ٣  - 

Toward me in the monarch’s mind. 
از راست به چپ و در مصرع سوم از چپ ) يھّوه(  [L-O-R-D] داوندخ در مصرع اول اين دو بيتي كلمة

ت او در قدرحتاً در اين كتاب ذكر نشده، حضور و  ھرچند كه نام خدا صرا. شود به راست خوانده مي

ي دھندة كساني  حتي گرچه نام يھّوه به عنوان يار. شود ھايي كه براي رھايي و مردمش دارد، متجلّي مي طرح

ً ذكر نشده است، اما  كه به جاي بازگشت به شھر و ديار خودشان، ترجيح دادند در بابل بمانند، صراحتا

كه  ھائي دا آنان را از ضديتآنھا ھنوز ھم مردمان خدا بودند و خ. توان منكر حفاظت خدا از آنان شد نمي

خدا اگرچه نامش را در زير ھربرگ ننوشته . كرد نمودند، حفظ مي شريران با يھوديان به قصد نابودي آنان مي

  .است، ولي مصنف تاريخ است

  :باشد تفسير مناسبي از كتاب استر مي )James Russell Lowell( شعر جيمز راسل لوول

  بي توجھي انتقام بزرگي است؛
  ,صفحات تاريخ شاھدند

  ,يازد در تاريكي دست مي مرگ
  , ھاي قديمي و كالم در ميان روش

  , حقيقت برا ي ھميشه در سكوھاي اعدام
  ,نادرستی ھميشه بر تخت سلطنت

  ولي سكوي دار در آينده سرنگون خواھدشد
  ھاي ناشناخته و در وراي تاريكي

  خدا ايستاده است، با اندوه
  .باشد و از باال مراقب قوم خود مي

به اين دليل و ساير . جديد و نه در طومارھاي درياي مرده نامي از كتاب استر برده نشده استنه در عھد 

به ھر حال اين كتاب . اند از يھوديان كانوني بودن كتاب استر را زير سئوال برده) و خيلي كم(داليل بعضی 

  .باشد مياطاعتي مردمش  انگيزي در رابطه با وفاداري خدا حتي در اوج بي حاوي درس اعجاب

  نويسنده. 2

ايراني بوده است  نويسندۀ اين كتاب يك نفر يھودي آگاه به فرھنگ ايراني و تفصيالت بارگاه   پادشاھان

او كتاب خود را به صورت يك شاھد عيني، در قالب زبان ). شناسي اين موارد را ثابت كرده است باستان(

سنّت . باشند نويسندة اين كتاب مينحميا  اند كه عزرا يا هاي بر اين عقيد عده. عبري بعداز تبعيد، نوشته است

دانيم كه چه كسي اين كتاب را نوشته  ما عمالً نمي. باشد گويد كه ُمردخاي نويسندة اين كتاب مي يھودي مي

به ھر حال ھر كسي كه باشد . است، شايد نويسندة انساني اين كتاب از نظر تاريخي نويسندة گمنامي بوده باشد
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توانسته است اين كتاب را بنويسد، و ھيچ  ھيچ شخص با ايماني نمي« :نويسد انكه كه تفسير پالپيت ميآنچن

  ».اين كتاب را بخواند، بدون اينكه ايمانش تقويت نشده باشد سته استتوان ايمانداري نمي

  تاريخ. 3

  فوت كرده) ه ايرانخشايار پادشا( رساند كه اخشورش  آيه دوم فصل دھم كتاب استر اين مطلب را مي

قبل از ميالد فوت نموده است، بنابراين تاريخ نگارش اين كتاب  ۴۶۵نظر به اينكه اخشورش در سال . است

ھمگي دليل بر نوشتن اين , جزئيات فرھنگ ايراني، ثبت وقايع دربار و شھادات عيني. باشد بعد از اين سال مي

طبق  .)قبل از ميالد ۴٢۴ـ۴۶۴(باشد  ير اول ميكتاب كمي بعد از مرگ اخشورش و آغاز حكومت اردش

معمول منتقدين غيرمسيحي تاريخ نگارش اين كتاب را بسيار ديرتر  و منتسب به قرون سوم و دوم قبل از 

  .دانند ميالد، مي

  پيشينه و زمينه. 4

ن وقايع اين كتاب در حد فاصل فصول ششم و ھفتم كتاب عزرا، در طول سلطنت اخشورش پادشاه ايرا

اين كتاب در مورد يھودياني است كه بجاي رفتن با گروه کوچکی به سرپرستي زروبابل، . اند صورت گرفته

 نام اين كتاب برگرفته شده از شخصيت اصلی آن. تصميم گرفتند در بابل بمانند) عزرا فصل دوم( به اورشليم 

و احتماالُ ) ستاره(» Star«ه معني نام ايراني او استر ب. استر دختر يتيمي است كه ملکة ايران شد يعنی

باشد كه نام نوعي گل  مي Hadassahنام عبری او . باشد نام ايشتار مي اي به برگرفته شده از نام خداي مادينه

  .است

نام دو شھر (كه يكي از سه شھر بزرگ ايران بود، پايتخت خود قرار داد را ) شوش(اخشورش شوشان 

دانيال نبي در شوش . باشد مي) زنبق(» Lily«ن  يك نام عبری و به معناي شوشا .)ديگر اكباتان و بابل بود

داستان ما از اين  .)١فصل  نحميا (نحميا بعد از استر در آنجا خدمت كرد ). دانيال فصل ھشتم(كرد  زندگي مي

ران قبل از ميالد پادشاه اي ۴٨۶اخشورش در سال (شود  قبل از ميالد، شروع مي ۴٨٣شھر و از آغاز سال 

  .)٣:١شودـ  شد و فصل اول كتاب استر در سال سوم سلطنت او شروع مي

  گزارش
  )فصل اول(فرمان اخراج وشتی  .١

  )فصل دوم(شود  استر ملکة ايران مي .٢

  ) ۴و٣فصول (شود  طرح نابودي يھوديان ريخته مي .٣



 

- ۵  - 

  )فصل سوم(گفتگوي ھامان با پادشاه ) الف

  )چھارمفصل (گفتگوي مردخاي با ملکه ) ب

  )٩ تا ۵فصول (خنثی شدن طرح نابودي يھوديان  .۴

  )فصل پنجم(تقاضاي استر و خشمگين شدن ھامان ) الف

  )فصل ششم(تحقير ھامان و تكريم مردخاي ) ب

  )فصل ھفتم(اتھام استر و اعدام ھامان ) ج

  )فصل ھشتم(ترفيع مردخاي و رھايي يھوديان ) د

  )نھمصل ف(ير شدن عيد فوريم اشكست دشمن و د) ه

  )فصل دھم(ترفيع مقام مردخاي  .۵

 تفسير
  )فصل اول(فرمان اخراج  وشتی . ١

ترجمة (اگر نه تمام اساتيد، بلكه بيشتر اساتيد مدرن بر اين باورند كه اخشورش ھمان خشايار ) ۴ـ١:١

NKJV قبل از ميالد بر امپراتوري پارس ۴۶۵تا  ۴٨۶سال ز باشد كه ا پسر داريوش بزرگ مي) ـ حاشيه 

  .كرد سلطنت مي) ايران(

ً ضيافت اولين   بلكه مدت الزم براي نمايش  الينقطع نبوده است، يكصد و ھشتاد روزمدت  بهالزاما

ھاي مختلف در طول اين اين دورۀ  احتماالً نجبای مختلف در زمان. امپراتوري بوده استتوانگري و جالل 

  .توري پارس بسيار گسترده بوداند، چونكه امپرا يكصد و ھشتاد روزه به شوش وارد شده

بودند در آن ضيافت شركت  ھمة كساني كه در شوش برپاشد و ھفت روزبه مدت  ضيافت دوم) ٨ـ١:۵

به  ،)آية ششم(بود  در اين ضيافت ميھمانان در عمارت پرشكوه قصر كه به طرز باشكوھي تزئين شده. كردند

به ھر اندازه كه دوست داشتند، شراب  توانستند  انان ميميھم. پرداختند ھاي طال ظرفدر شراب ملوكانه نوشيدن 

  .بنوشند

را  ی ملكهتوشاخشورش در پايان روز ھفتم سرخوش ازمستي به ناظران خود دستور داد كه ) ١٢ـ٩:١

پادشاه بدين وسيله . بياورند به حضورشنمود،  پذيرايي ميزنان اي از  كه او نيز در ضيافت جداگانه

از . او را در يك جشن عمومي به ھمگان نشان دھد زيباييا لباس رسمي نزد او بيايد تا خواست كه ملكه ب مي

رسد كه  نمود كه زنان در انظار عمومي موي خود را بپوشانند به نظر مي آنجا كه عفت ايراني ايجاب مي

رض عپذيرفت كه به مولي ملكه ن. پادشاه او را فراخواند تا او را تحقير كرده تا ھوس مردانه خود را اقناع كند

  .گرديد بسيار خشمناكنمايش گذاشته شود و تمرد ملكه موجب شد كه شاه 
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مملكت در اين مورد مشورت نمود، آنھا يكصدا گفتند كه عمل ملكه  حكيمانبا  پادشاهوقتي كه ) ٢٠ـ١٣:١

فرماني ھاد داد كه به پادشاه پيشنمموكان پس س .نمونة بدي براي تمامي زنان قلمرو پادشاھي ايران خواھد شد

شايد حكماي . به سراسر قلمرو امپراتوري صادر و به اين وسيله ملكه را ازمقام خود خلع نمايد ملوكانه

دانستند قوانين ماد و پارس تغييرناپذير است، چنين مجازاتي را مقرر داشتند، چون  مملكت به دليل اينكه مي

  . ردد تا آنھا را مجازات كندگ خواستند مطمئن شوند كه ملكه به قدرت برنمي مي

و تبديل به يك مادة قانوني نموده و دستور داد آن  حبالفاصله پيشنھاد مموكان را توشي پادشاه) ٢٢و ٢١:١

ھر مردي درخانه خود اين قانون شامل اين فرمان بود كه . ابالغ نمايند ،آنھا موافق زبانو  ھا واليترا به ھمة 

اينست كه مموكان  آيات فوقاز  )Dr. J. Vernon McGee( ورنونجي . رتفسير دكت. باشد) ارباب(مسلط 

  . تا بر زنش مسلط شود است شوھري زن ذليل بوده است و با گرفتن اين فرمان به خانه بازگشته

  )فصل دوم(شود استر ملكه ايران مي. ٢
دند انديشيد، مشاورانش به او پيشنھاد كر دانجام داده بو وشتيوقتي كه پادشاه به آنچه در مورد ) ۴ـ١:٢

را به بارگاه دعوت كنند و زيباترين دختر را انتخاب و او را ملكه ايران  ھمۀ دختران باكره نيكو منظركه 

  .بنمايند

 ُمردخايوقتي كه دختران زيبا را به شوش آوردند، يكي از آن دختران استر بود كه پسر عمويش ) ٧ـ٢:۵

 ھمراه قيس بود كه پدر بزرگش  نيامينيبخصي ُمردخاي ش .او را پس از مردن والدينش سرپرستي كرده بود

  .)١۶ـ١۴:٢۴ندوم پادشاھا(يكنيا به اسيري به بابل آمده بود  با

و انتقال او به  سترا، رئيس حرمسراي پادشاه با آماده كردن سريع وسايل الزم براي ھيجاي )١١ـ٨:٢

استر به خواستة ُمردخاي ھنوز . ھاددر اختيارش، احترام فراوانی به او ن هبھترين خانه و گذاشتن ھفت نديم

  كسب خبر ازتماسي مستقيم با او نداشت ولي براي  ُمردخايھرچند . ھويت نژادي خود را فاش نكرده بود

  .پيشرفت او راھھاي ديگري در اختيار داشت

كه به  اي ھر دوشيزه. اي ترتيب داده شد كه دوشيزگان به نوبت به خوابگاه پادشاه بروند برنامه) ١۴ـ١٢:٢

رفت به مدت يكسال تحت يك برنامه آئيني تطھير با عطريات و بخورھا و لوازم آرايش قرار  نزد پادشاه مي

توانست  در ھنگام رفتن به حضور پادشاه ھر دختري مي. يافت گرفت و سپس به حضور پادشاه بار مي مي

و يك شب را با پادشاه صرف سپس ا. خواھد اعم از جامه، تزئينات و جواھرات تقاضا كند ھرچه كه مي

  .او را بخواندشد مگر اينكه پادشاه  كرد، و ديگر به نزد پادشاه دعوت نمي مي

بزودي عيسي مسيح خداوند . ھاي جسم زندگي براي مسيحيان آزموني است براي غلبه يافتن بر خواھش

  ).٢٧:۵افسسيان (سازد  ھا به حضورش حاضر مي را بدون لكه و چين آلودگي كليسا
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اش درھنگام حضور نزد پادشاه درآرايش و تزئينات  استر احتماالً با توجه به زيبايي طبيعي) ١٨ـ٢:١۵

بيشتر پسنديد و او را به عنوان ملكة خود انتخاب نمود و پادشاه استر را از ھمة زنان باري . افراط نكرد

در آيه ھجدھم ممکن است به  »ھا را راحت ببخشيد واليت«عبارت . به افتخار او ترتيب داد ضيافت عظيمي

ً يك روز تعطيلي باشد از خزانه  ھدايائيپادشاه ھمچنين . معني عفو عمومي، بخشودگي مالياتي و يا صرفا

  .شاھي به مردم بخشيد

استر ھنوز ھم . احتماالً بخاطر افزوده شدن به حرم پادشاه جمع شدند دوشيزگانديگر  ربا) ٢٣ـ١٩:٢

در  .و از دور مراقب اوضاع بود دروازه نشستهھم ھنوز بر  ُمردخايشته بود و مليّت خود را مخفي نگه دا

اي كه براي كشتن پادشاه در جريان بود آگاه شد و بالفاصله خبر آن را به  از توطئه مردخاي اين موقع بود كه

ده محاكمه گرديده كنندگان دستگير ش آنگاه توطئه. گوش استر رسانيد و او نيز پادشاه را از آن توطئه آگاه كرد

  .و به دار آويخته شدند

او الزم بود كه ھنوز . مردخاي بالفاصله پاداش نگرفت. اين واقعه در تاريخ رسمي مملكت ضبط گرديد

ً پاداش خود را مي ھرودوت مورخ يونان . دارد خدا اخبار خوب را نگه مي. گرفت ھم صبر كند ولي قطعا

   .مجازات متداول براي متجاوزان و شورشيان در آن روزگار بوده استيك  در ايرانكه اعدام  گويد باستان مي

  )۴و٣فصول (شود طرح نابودي يھوديان ريخته مي. ٣
  )فصل سوم(گفتگوي ھامان با پادشاه) الف

در اينجا . باشد مي ٣و  ٢ اشاره به پنج سال فاصله در ميان فصول »بعد از اين وقايع«عبارت ) ١:٣

 علت كتابكه ، باشد آيد كه ھامان پسر ھمداتاي مي ه ميحننامه استر بر روي ص نمايش مھم در كاراكترآخرين 

سازد كه دست شيطان توسط پادشاه  او را به ما نگفته است، ولي وقايع آينده اين موضوع را روشن مي عظمت

خدا  .)است اجاج يك لقب پادشاھي(و از نسل پادشاھان عمالقه بود  اجاجيھامان يكنفر . دركار بوده است

و كتاب استر مربوط است به آخرين ) ١۶ـ٨: ١٧خروج (جنگي دائمي را برعليه عمالقه اعالم كرده بود 

  . باشد می )۴٣:۴و اول تواريخ  ١٠ـ١: ٣٠و ٣٢:١۵ھمچنين رجوع كنيد به اول سموئيل (مرحله آن جنگ 

به عنوان شخص دوم مملکت  مانابه دستور پادشاه مردم موظف بودند احترام الزم را براي ھ) ۶ـ٢:٣

  از نسل عمالقه بود، اً نمودن به ھامان كه صرفاً يك انسان و مخصوص سجدهاز  ُمردخايقائل شوند ولي 

قانون موسی حرمت نھادن را به كساني كه در . ھاي انساني غالب است ترس خدا بر تمام ترس. خودداري نمود

پادشاھان شرقي غالباً . كسي جز خدا را ممنوع كرده بود موضع قدرت بودند، منع نكرده بود، ولي ستايش ھر

موضوع را به   اطرافيان ُمردخاي براي جلب نظر مساعد ھامان نسبت به خودشان،. طلبيدند سجده مردم را مي

بدين جھت وقتي متوجه خطاي ُمردخاي شد، . ھامان مردي بسيار مغرور و خودپسند بود. ھامان اطالع دادند
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ً با ُمردخاي برخورد كند نقشهبسيار عصباني گ را  جميع يھودياناي طرح نمودتا  رديد و بجاي اينكه مستقيما

  .، ھالك نمايدمملكتدر 

سرانجام . جھت قتل عام يھوديان بود مناسبروز  راي تعيينب هعانداختن قراولين اقدام ھامان ) ١١ـ٧:٣

حتي موھومات ھم در خدمت "اند كه  گفته چه خوب. شروع كشتار يھوديان به حدود يكسال بعد موكول گرديد

اش  خدا از طريق خرافه پرستي ھامان فرصت كافي را براي خنثي نمودن نقشه." ارادة خدا قرار گرفته بود

). ٣٣:١۶امثال سليمان (» ليكن تمامي حكم از آن خداوند است شود،  ه در دامن انداخته ميعقر« :فراھم ساخت

به نزد پادشاه رفت و به پادشاه گفت كه يھوديان يك خطر  يھوديانگيز در مورد ان سپس ھامان با اخباري فتنه

باشند و از پادشاه درخواست كرد فرماني صادر كند تا تمام يھوديان را در كشور نابود  بالقوه براي مملكت مي

بايد اجرا  ميشد ديگر قابل نقض نبود و  مي و توشيح براساس قانون ماد و پارس چنانچه فرماني صادر. كنند

ھاي  كه از بد حادثه در اثر جاه طلبي خزانه پادشاه،به  قرهنده ھزار وزنۀ ھامان با پيشنھاد پرداخت . دوش

سرانجام اخشورش حكم قتل يھوديان را با . پادشاه در يونان خالي شده بود، آتش فتنه را ھرچه بيشتر دامن زد

به قرباني شدن در قربانگاه  محكوم ن و كودك بي گناهمھر كرد و بدان وسيله ھزاران مرد وز انگشتر خود

  .گيرد وجوه گرفته شده از قربانيان به ھامان تعلق مي که آيه يازدھم شايد بدين معني باشد.غرور ھامان شدند

سيزدھم ماه و روز . رونوشتي از فرمان قتل عام يھوديان به سراسر امپراتوري فرستاده شد) ١۵ـ١٢:٣

از اينسو اخشورش و ھامان در بارگاه نشسته و به ميگساري . براي اجراي فرمان مقرر گرديد دوازدھم

اين عبارت را چنين تفسير  )Irving Jensen( ينگ جنسوننايرو. مشغول شدند، اما اوضاع شھر بسيار آشفته بود

  :كند مي

نه تنھا يھوديان كه » .شوش بودغاما شھر شوش م«: آخرين جمله آيه سوم بسيار مھم است
بعضي اوقات تودة مردم . يھوديان نيز به اين فرمان مستبدانه و ظالمانه واكنش نشان دادندغير

استفاده  در اينجا شرايطي حاكم بود كه پادشاه و نخست وزيرش با  .كنند، ولي نه ھميشه اشتباه مي
 خپاسھا و افراد اين است كه  شان خطايي مرتكب شدند، اما وظيفه مردم ـ ملت از قدرت گسترده

اما سخن آخر را . فرمان پادشاه صادر و ارسال شد. بدھندخطاي او را با قدرت واالتري، يعني، خدا 
  .پادشاه پادشاھان گفت

  )فصل چھارم(گفتگوي مردخاي با ملكه ) ب

ھر جا كه .وقتي كه اين خبر در كشور منتشر شد ، جامعه يھودي دچار وحشت بزرگي شدند) ٣ـ۴:١

مردخاي لباس عزا پوشيد و در شھر نوحه سرداد تا به . اندوه نيز وجود دارد ترس و كند، شرارت حاكميت مي

توانست به  نمي لباس پالسجائي كه ديگر قادر نبود داخل شود، چونكه كسي با  رسيد، دروازة پادشاه مقابل 

نان باشد و خودش ناخواسته چ دانست كه خودش ھدف اصلي نفرت مردخاي مي او مي. حضور پادشاه برود

  . سرنوشتي را براي قومش به وجود آورده آورده است
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وقتي  خبر آمدن مردخاي با آن وضعيت به پشت بارگاه به گوش استر رسيد، توسط خادمانش ) ٩ـ۴:۴

ديده و ) نماد سوگواري( پالسمقداري لباس براي مردخاي فرستاد تا بپوشد كه مبادا پادشاه او را در پوشش 

پيشخدمت شخصي خود را فرستاد تا از  ھتّاكاستر اين بار . خاي لباسھا را نپذيرفتولي مرد. مجازات نمايد

را  سواد نوشتة فرمان و تعريف كرد ھتّاكعلت سوگواري مردخاي آگاه شود، و مردخاي تمام ماجرا را براي 

رده و نزد استفاده ك جھت قوم خويشبه ملكه داد و از ملكه تقاضا كرد از مقام و موضع خود به  ھتاكتوسط 

  .پادشاه وساطت نمايد

تواند بدون دعوت  از تقاضای ُمردخای آگاه شد به او يادآوری نمود ھيچ كس نمي استروقتی ) ١٢ـ۴:١٠

و بدين وسيله او را  چوگان زرين خود را به سويش دراز كندمگر اينكه پادشاه . به حضور پادشاه بار يابد

خواست  توسط پادشاه احضار نشده است و بدين وسيله مي است كه سي روزدعوت كند و در ضمن گفت مدت 

  .به مردخاي برساند كه ممكن است رفتنش به حضور پادشاه او را خشمگين كند

رض كشته شدن قرار عوقتي يھوديان در م: پاسخ مردخاي به استدالل استر اين بود كه) ١۴و ۴:١٣

اگر او ھم اكنون اقدام نكند كس ديگري . ا از دست بدھدخود راند، او نبايد شانه خالي كند، حتي اگر مقام  گرفته

و شايد علت اينكه به مقام  ،برخواھد خاست تا يھوديان را نجات دھد، اما در اين ميان خود او نابود خواھد شد

ملكة كشور ارتقاع مقام يافته است، براي ھمين بوده است كه از موقعيت خود در دربار براي رھائي مردمش 

ت كه بداند كه به جھت چنين وقت يسك« :طلبد مندرجات آيه چھاردھم تک تک ما را به مبارزه مي. نداستفاده ك

نقشي حياتي در  ايمانداريحتي گرچه بسياري از ما در موضع استر نيستيم، ولي ھر »اي؟ به سلطنت نرسيده

  .اجراي نقشه خدا برعھده دارد 

 روزهبا او سه روز را دعوت كرد كه مدت  دتمامي يھواستر تصميم خود را گرفت و ) ١٧ـ١۵:۴

  . خواھد رفت پادشاهبگيرند، آنگاه او عليرغم تمام خطرات به حضور 

  :به تفسير تصميم قھرمانانه و تاريخي استر پرداخته است  )Matthew Poole( ماتيوپول

حتي اگر چه خطر بزرگي مرا تھديد كند، حتي اگرچه قانون را نقض كنم و فكر و نظر پادشاه را از 
شتي شوم ، ارزش اين را دارد كه از وظيفه خود نسبت به خدا و وبرگردانم و دچار سرنوشت خود 

سرانجام نزد پادشاه خواھم رفت و شادمانه وبا عزمي راسخ موقعيت و امنيت . مردم خدا غفلت نكنم
  . خود را به دست خدا خواھم سپرد

بينانه باشد،  بلكه خوش ،ه سرنوشتديدگاه مسيحيان در شرايط سخت و تجربه كننده نبايد اعتقاد ب

ما در عصاي سلطنتي آمرزندة . بخصوص وقتي كه چشمان ما در ھنگام نيازمندي متوجه تخت آسماني باشد

پس با دليري نزديك به تخت حقيقي « ,خدا كه در جلجتا به سوي ما دراز شده است، شجاعت و اعتماد داريم

عبرانيان (» اعانت كند) ما را(كنيم كه در وقت ضرورت  فيض بيائيم تا رحمت بيابيم و فيضي را حاصل

١۶:۴(.  
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  )٩ تا ۵ فصول(خنثي شدن طرح نابودي يھوديان . ۴
  )فصل پنجم( نتقاضاي استر و خشمگين شدن ھاما) الف

و ھرگونه خطر را به جان خريد و  استر لباس ملوكانه پوشيدپس از پايان روزه  در روز سوم) ٣ـ۵:١

با تصور اينكه فقط يك مورد حياتي ملكه را  پادشاه. او را دعوت كند، به حضورش رفت بدون اينكه پادشاه

خود را به سوي ملكه گرفت و او  چوگان طاليواداشته است به نزد شاه برود و جان خود را به خطراندازد، 

عيسي  .د دادرا بخواھد به او خواھ نصف مملكتو به او دلداري داده و گفت حتي اگر . را به حضور پذيرفت

، گرفته است  آيند توبه كرده و با ايمان به سوي او ميكه  ايماناني مسيح نيز عصاي فيض خود را به سوي بي

  .)٢٢:١٠عبرانيان (و عصاي طالئي او ھميشه در دسترس ايمانداران قرار دارد ) ب٣٧:۶ك يوحنا .ر(

بش ھامان، دعوت كرد تا در ضيافتي و نخست وزير محبو پادشاهبجاي ھر تقاضائي از  استراما ) ٨ـ۴:۵

در آن مجلس ميھماني پادشاه از استر خواست تا تقاضاي خود را مطرح كند . كه ترتيب داده است شركت كنند

او شركت  ضيافتو بار ديگر استر دفع الوقت كرده و از اخشورش  و ھامان تقاضا كرد كه روز بعد ھم در 

  .كنند، تا درخواست خود را بگويد

  :اش، وجود دارند ھاي متفاوتي در مورد دو روز تأخير استر دربيان خواسته ايده

ترس از ) ٢(؛ )١٢ـ٩:۴بر ئيھا ك يادداشت.ر(او در پي خريدن زمان براي جلب توجه پادشاه بود ) ١(

و شاه را در فشار قراردھد مبني براينكه  بيانگيزداي  خواست وسيله او مي) ٣(مطرح نمودن درخواستش؛ 

خواست به آتش  او مي) ۴(يش در قالب ملكه يك کشور تقاضايي حياتي است و نه از سر ھوي و ھوس؛ تقاضا

زده و قبل از اينكه پرده از شرارت و جنايات ھامان بردارد، او را به عنوان يك حامي پادشاه  منتكبر ھامان دا

  .ھا در نقشه او دخالت داشت شايد عناصر تمام اين ايده. معرفي كند

ھامان در عين غرور وتكبر از ميھماني روز اول به خانه برگشت و در راه مردخاي را بر در ) ١۴ـ۵:٩

ولي جلوي خشم خود را گرفت و به خانه رسيد و داستان . بارگاه ديد كه طبق معمول در جلوي پايش برنخاست

گفت و از  زنشو ان دوستضيافت آن روز در بارگاه پادشاه و ساعات خوشي را كه بر او گذشته بود ، به 

باليد ، اما چه حيف كه فكر اين يھودي  اينكه ملكه او را ھمراه با پادشاه به ضيافت دعوت كرده بود، برخود مي

ھفتادوپنج فوت بسازد، و سپس از  داري به بلنديھمسرش به او گفت ! گردنكش ،عيش او را به ھم زده بود

امر كرد اين پيشنھاد ھامان را خوشحال كرد، آنگاه . ويز كندپادشاه اجازه بگيرد و مردخاي را روي آن حلق آ

  .تا دار را حاضر كردند

  )فصل ششم(تحقير ھامان و تكريم مردخاي) ب
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در حالي كه ھامان خوابيده بود، خدا خواب را از اخشورش گرفت تا نقشه شريرانه ھامان را ) ٣ـ۶:١

برحسب . را براي او بخوانند تذكره تواريخ اياماب پادشاه براي گريز از بي خوابي امر كرد كت. خنثي كند

ارادة خدا آن بخش از كتاب را كه شامل توطئه بر عليه جان او و خنثي شدن توطئه توسط مردخاي بود، 

  .پادشاه متوجه شد كه تاكنون پاداشي به خدمت مردخاي داده نشده است. برايش خواندند

  :گويد ، توجه كنيد ، در اين مورد مي)J.G. Bellett( بلت. ِجي. به آنچه كه َجي

چرخ، درطرح و ضد طرح، چرخ : بينيم چه آفرينش اعجاب انگيزي از وقايعي در اين تاريخ مي... 
  .ھاي اعجاب انگيز خدا را،كامل گردانند اند تا نقشه ھم جمع شده اوقايع آويخته به وقايع، ھمه ب

  .خداوند در كنترل كامل است

. مردخاي را بر دار كشدان آمده بود تا به پادشاه پيشنھاد كند كه احتماالً در صبح روز بعد ھام) ١١ـ۴:۶

اين جريان درست ھمزمان شد با وقتي كه پادشاه تصميم گرفته بود مردي را كه جانش را نجات داده بود، 

با كسي كه پادشاه رغبت دارد كه او را تكريم «: وقتي كه ھامان وارد شد اخشورش از او پرسيد. پاداش دھد

س به ملبھامان با اين تصور كه منظور اخشورش خود اوست، پيشنھاد كرد كه آن كس  »، چه بايد كرد؟نمايد

لباس ملوكانه شده وتاج ملوكانه بر سرش گذاشته شود و به اسب پادشاه سوارش كرده و دور شھر بگردانند و 

سپس پادشاه به » .واھد شدباكسي كه پادشاه به تكريم نمودن او رغبت دارد، چنين كرده خ«به ھمه بگويند 

مردخاي در مورد  )نه در مورد خودش، بلكه(ھامان گفت تعجيل كند، و آنچه را كه پيشنھاد نموده است 

منفورترين دشمن خود را به عنوان مردي كه مورد لطف پادشاه تا ھم مرخص شد  ھامان. انجام دھد يھودي

امثال (» است، و دل مغرور پيش روي خرابيتكبر پيش روي ھالكت «. نمايد اعالم, قرار گرفته است

١٨:١۶(.  

كه خدا دوست دارد او را مفتخر بگرداند و او عيسي مسيح خداوند  رددر روزگار ما مردي وجود دا

خدا فرمان داده است كه ھر زانويي پيش روي او خم و ھر زباني به خداوندي او اقرار نمايد، براي . است

  ). ١١و  ١٠ :٢ان يلپيف(تمجيد خداي پدر 

و  يمانحك. سرافكنده به خانه خود بازگشت و جريان را براي ھمسرش تعريف كرد ھامان )١۴ـ۶:١٢

ھنوز اين گفتگو در جريان بود . اين واقعه را براي يھوديان پيروزي و براي ھامان شكست تفسير نمودند زنش

  .كه خادمان پادشاه آمدند تاھامان رابه ضيافت دعوت كنند

  )فصل ھفتم(ستر و اعدام ھامان اتھام ا ) ج

تبديل به ضيافتي شد كه سراسر امپراتوري و به خصوص خاندان ھامان را   م استر،دو ضيافت )۴ـ١:٧

او به پادشاه گفت كه جان او و قومش را كه محكوم . ملكه به فرمان پادشاه خواسته خود را به او گفت. تكان داد

دھد و گفت چنانچه قوم او فقط به كنيزي و غالمي فروخته به مرگ شده بودند به درخواست او نجات 
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) ۴ هآي( »پادشاه ھيچضررنسبت به  ]او و قومش[با آنكه مصيبت « .كرد شدند، حرفي نداشت و سكوت مي مي

  .وادار كرده بود كه وارد عمل شودبود، ولي وخامت اوضاع يھوديان او را 

. چه كسي اين نقشه پليد را براي قوم استر كشيده است پادشاه خشمگين شده و از استر پرسيد) الف٧ـ٧:۵

عدو و دشمن «: ملكه كه ھامان را براي اين لحظه خاص دعوت كرده بود ، فرصت را مغتنم شمرده و گفت

اخشورش چون پلنگ خشمگين به باغ . اينك ماھيت واقعي ھامان آشكار شده بود» .ھمين ھامان شرير است

ي نقش مردخاي در خنثي نمودن نقشه قتلش و اينكه پاداش الزم را نگرفته بود، شايد او از يادآور. قصر رفت

  .معذب بود

پادشاه به خانه . براي جان خود تضرع نمايدرفت تا  نزد استر ملكهھامان از ترس ) ١٠ب تا٧:٧

وميت محك. بازگشت و وقتي ھامان را در كنار استر ملكه ديد، فكر كرد كه او قصد تجاوز به ملكه را دارد

به نشانه محكوم بودن او به  روي ھامان رامي به زبان آورد كالھامان قطعي شد و خادمان بدون اينكه پادشاه 

كه ھامان برپا كرده بود با پادشاه سخن گفت و اخشورش  داريخادمان راجع به  زبان از ملكه. اعدام پوشيدند

او . جاي مردخاي را بر داري كه ساخته بود گرفت ترتيب ھامان بدين. دستور داد كه ھامان را برآن دار بكشند

  .غضب پادشاه فرو نشستآنچه را كه كاشته بود، درويد و آنگاه 

  )٨فصل (ترفيع مردخاي و رھائي يھوديان ) د

  .به استر و مقام ھامان به مردخاي داده شد سپس خانة ھامان) ٢و١: ٨

بار  استر. شه مخرب او ھنوز خنثي نشده بوداينك ھامان از سر راه برداشته شده بود ولي نق) ٨ـ٣:٨

. دعوت به حضور پادشاه رسيد و اشك ريزان تقاضاي بخشش قوم خود را نمود ديگر از جان خود گذشته و بي

استر به پادشاه التماس نمود تا .بار ديگر چوگان طالي پادشاه از سر فيض و رحمت به سمت او نشانه رفت

ولي براساس قانون كشور ھيچ فرمان . يھوديان صادر كرده بود لغو نمايد فرمان اول را كه مبني بر كشتار

به ھرحال بعد ازاينكه استر خدمت مردخاي را به او يادآوري . اي توسط پادشاه ايران قابل لغو نبود توشيح شده

آنان را کسانی که قصد قتل مقاومت يھوديان در مقابل نمود، پادشاه به مردخاي دستور داد فرماني مبني بر 

  .  بنويسد و آن را به پادشاه بدھد تا توشيح نمايد دارند

شدند و مردخاي فرماني به آنھا ديكته كرد كه به موجب آن فرمان به  كاتبان پادشاه احضار) ١۴ـ٩:٨

قانون جديد به سرعت ھرچه تمام توسط سواران مخصوص . داد را مي جانھايشانحق دفاع از  يھوديان

ت قدرتر است كه اخبار رھائي انسان از  چقدر شايسته. قاط امپراتوري ايران ابالغ شدسلطنتي با اقصي ن

  !تر انتشار يابد شيطان در سراسر قلمرو شيطان ھرچه بيشتر وسريع

. از بارگاه خارج شد ملوكانهمردخاي جامة پالس از تن بركنده و سپس ملبس به لباس ) ١٧ـ٨:١۵

نمودند وبقيه ساكنان شھر نيز تحت تأثيرابھت  شادي و وجدرأي داده است  يھوديان وقتي شنيدند پادشاه تغيير
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غيريھودي بسياري بخاطر اينكه در زمرة دشمنان يھوديان  اقواميھوديان قرار گرفتند و مرعوب شدند و 

  . ن يھودي پيوستنديمامحسوب نشوند به ا

  ) فصل نھم(شكست دشمن و داير شدن عيد فوريم) ھـ

فرا رسيد، يھوديان در شھرھاي خود  دوازدھماز ماه  روز سيزدھمز موعود يعني وقتي رو) ۵ـ١:٩

، چونكه از يھوديان را اعانت كردندحتي رؤساي شھرھا و حاكمان . گردھم آمدند ودشمنانشان را نابود كردند

  .ترسيدند م كشور پادشاھي بود، میدوكه اينك شخص  مردخاي

وقتي اين . كشتند پسر ھامانرا ھمراه با ده  پانصد نفرايران تنھا  يھوديان درپايتخت امپراتوري) ١۵ـ٩:۶

استر از پادشاه . خبر به گوش پادشاه رسيد، به اين نتيجه رسيد كشتار در ساير نقاط بايد بيش از اينھا باشد

ز تقاضا نمود كه يك روز ديگر به يھوديان شوشان فرصت داده شود تا ريشه ھرچه ضد سامی باقي مانده را ا

به  پسر ھامانكشته شدند و اجساد ده ) شوش(ديگر در شوشن  سيصد نفردر نتيجه . بيخ و بن بركنند

  .درخواست ملكه به دارآويخته شدند تا در معرض ديد ھمگان قرار گيرند

از دشمنان خود را كشتند، ولي اموال  ھفتادوھفت ھزار نفر، ھاي پادشاه ساير يھوديان درواليت) ٩:١۶

تاراج اموال دشمنان و جمع  هن نكردند و اين مورد برھمگان آشكار شد كه ھدف آنھا تاراجرا  دشمنان خود

  .آوري مال وثروت ، بلكه حفاظت جانشان بوده است

جشن بزرگي برپا روز پانزدھم و يھوديان شوش در  روز چھاردھميھوديان ساير واليات در ) ٢٨ـ١٧:٩

باشد و اشاره به  به معني قرعه مي »فور«برگرفته شده از  » فوريم«كلمه . كردند و اين بود منشأ عيد فوريم

بعداً مردخاي دستور داد كه ) . ٧:٣(انداخت  روزي است كه ھامان براي تعيين موعد قتل عام يھوديان قرعه 

را تماي يھوديان، مانند عيدھاي كھن ديگر به ياد بود رھائي اعجاب انگيز نسل  چھاردھم و پانزدھمروزھاي 

  .موفق يھود، ھرساله نگه دارند

نامه . فرستاده شد و آنھا را ملزم به حفظ عيد فوريم نمود به جميع يھوديانظاھراً دو نامه ) ٣٢ـ٢٩:٩

احتماالً تاريخ رسمي مملكت بوده  ٣٢مذکور در آيه  كتاب. ٣٢ـ٢٩اول در آيه بيستم و نامه دوم در آيات

  .)٢:١٠؛ ١:۶؛ ٢٣:٢ك .ر(است

  )فصل دھم(م مردخاي ترفيع مقا. ۵
ترقي او ھمراه با اقدامات اخشورش در . رسد به پايان مي مقام مردخايكتاب استر با ترفيع ) ٢ و ١:١٠

تفسير خود را از  )Carl Armerding( كارل آرمردينگ. ماد و پارس ضبط گرديد كتاب تواريخ ايام پادشاھان

  :تر در اين سخنان ارائه داده استپايان كتاب اس
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باشد، چونكه  يخ مدوني در مورد مرگ مردخاي نداريم، كامالً قابل توجه مياين واقعيت كه ما تار
اما در مورد مردخاي چنين نبود، بدين ترتيب .شود تاريخ زندگي بيشتر انسانھا به مرگ منتھي مي

دنيا و شھوات : فرمايد  تاريخ نتيجه گيري را به عھده ما گذاشته است، چونكه يوحناي رسول مي
رساله اول يوحنا "(ماند تا به ابد باقي مي كند، كن كسي كه به ارادة خدا عمل ميل.آن درگذر است 

١٧:٢.(  

 )Charles H. Spurgeon( اسپارجيون. اچ. چارلز. سعادتمندي قوم خويش بودمردخاي در طلب ) ٣:١٠

  .حيت تعميم داده استيرسالت او را به مس

و از مقام  مردخاي يك ميھن پرست واقعي بود و بدين جھت به مقام نخست وزيري اخشورش رسيد
از اين نظر او نمونه اي از عيسي بود كه او نيز برتخت . خود براي كاميابي اسرائيل استفاده نمود

چه . لكه از قدرت خود براي مردمش استفاده نمودب نه درطلب كاميابي خويش بود،  جالل خويش ،
ھايش براي  ي براي كليسا باشد كه براساس تواناييئخوب خواھد شد كه ھر شخص مسيحي مردخا

كساني كه در موضع قدرت و نفوذ قرار دارند از قدرت و نفوذ خود براي . پيشرفت كليسا تالش كند
افتخار بخشيدن به خداوندشان بر روي زمين استفاده كنند و به مردان بزرگ اين جھان به عيسی 

. باشد اه شاھان ميتر وظيفه بھتري دارند و آن ارتباط نزديك با ش وطبقات پائين. مسيح شھادت دھند
 .از خداوند باشند ،ھاي زندگي ھا و ناآرامي ھا و شك باشد كه دادخواھي براي مردم خود براي ضعف

  


