
١  

  ايـــــــــــُمردخ

  القس سامى حنين

  

خلف كل عظيم يد خفية تسھم في عظمته، وعادة ما تكون ھذه اليد عظيمة 
بمقدار ما ينال ھذا الش'''''خص من عظمة. ونتيجة تس'''''لط ا(ض'''''واء على 
الش''خص المش''ھور،  يُنس''ى أحياناً ھذا الش''خص ا9خر أو اليد الخفية التي 

  صنعته.

  

لكن ا(مر المؤكد  أن من ينس'''''اه 
التاريخ والناس @ يمكن أن ينساه 
هللا، و@ب''د أن ي''أتي اليوم ال''ذي 
ينال ھذا اJنس'''''ان جزاءه عGنية 
وأم''ام الجميع. (ن هللا وع''د ب''أن 
كرمون'''ه، وأن'''ه  ي كرم ال'''ذين  ي
يج''ازي في العلن عن ك''ل فع''ل 

  كان في الخفاء. 

  

والش''خص''ية التي نود أن نتعرف 
عليھا ھي ش'''خص'''ية رجل عاش 

ه كان وراء كل في الظل، رغم أن
ستير، فقد أخذ أنجاح وصلت إليه 

بيدھا ووض''عھا على س''لم النجاح 
والمجد والش''''''ھرة، وقدم لھا النص''''''يحة واJرش''''''اد، وقادھا حتى اعتلت 
العرش وحققت ما لم تكن تحلم به وتس''لطت عليھا ا(ض''واء، في حين أنه 

خر. توارى ھو ولم يحاول أن يلفت النظر نحوه، وكان مسروراً بنجاح ا9
لذا أ@ يس''''''تحق منا اليوم أن نقدم له لمس'''''''ة تقدير وعرفان بأن نتناول 
ش''''خص''''يته ونغوص فيھا من خGل الس''''طور القليلة التي س''''جلھا الوحي 
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المقدس عنه. حتى نعرفه ونتعلم من ص''''فاته وحياته، كإنس''''ان عاش أميناً 
 ^، فكافأه هللا، وص''''نع منه رجGً عظيماً جداً. إن ھذا الش''''خص يحمل في
 ص''''فاته ما نحتاج إليه في كل جيل وعص''''ر أن نتخذه قدوة ونحتذي حذوه

  ونتعلم منه. فمن ھو ھذا الشخص؟ إنه..

  

  اسمه مردخاي ابن يائير بن شمعي بن قيس....  مردخاى

  أي من سبط بنيامين.  يمينييھودي رجٌل  ... جنسيته

ومن ھذا النس'''''ب يحتمل أن يكون منتمياً إلى عائلة جده الملك ش'''''اول بن 
) وقريبه (ش''معي) الذي لعن ٣٣:  ٨ ، أخ٥١:  ١٤، ١:  ٩ ص''م ١س (قي

) وإذا كان ا(مر ٥:  ١٦ ص''''م ٢داود من منطلق و@ئه الش''''ديد لش''''اول (
كذلك، فھذا يثبت أن لمردخاي حق في ا@نتس''''''اب إلى الدم الملكي. ولكن 
مھما كان ا(مر، فإنه واحد من رجال هللا المختارين الذين ورثوا المواعيد 

  ).٢-١:  ٦٢ شإ(

  

واسم مردخاي مثل 
ا(س''''''''م'''اء ال''ت''ي 
أعطي'''ت ل'''داني'''ال 

:  ١ ورفاقه (دانيال
ويشتق من اسم ). ٧

متداول وھو اس''''''م 
لة مردوخ( له دو ) إ

  بابل.

يحتم'''ل أن'''ه ك'''ان 
يعمل محاس''''''باً في 

  شوشن القصر.

  

س''''''تير، وعندما مات أبويھا أخذھا وتبناھا وتعھد أكان مردخاي ابن عم 
سرائيل، وكانت إممارسة معروفة جداً في بتربيتھا، وقد كانت عادة التبني 
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 ٢ ، مز١٤:  ٧ ص''م ٢، ٢٢:  ٤ تس''تخدم كمثال لعGقة الرب بش''عبه (خر
 :٨-٧(.  

  

رغم أنه @ يوجد نص في الش''''''ريعة الموس''''''وية يحكم عملية التبني، لكن 
التبني في نطاق ا(س''رة كان مفض''Gً، وھو ما يتمش''ى مع العادة الس''ارية 

  في الشرق.

  

اي واحد من اليھود الذين أُِخذوا للس'''بي. ومش'''اعر من الواض'''ح أن مردخ
أي إنس''''''ان بعيداً عن وطنه ھي مش''''''اعر الغربة وعدم ا@نتماء، كما أن 
معاملة المس''''''بي ھي معاملة مواطن من الدرجة الثانية يعيش على ھامش 

  المجتمع @ حقوق له، وكأسير مطالب بالكثير دون مقابل.

  

أس''ير، ھي محاولة المجتمع وض''غطه والمش''كلة ا(س''اس''ية التي تواجه أي 
عليه بكل قوته ومن كل ناحية لكي ما يدمجه فيه. و@ يجد المرء أي تدعيم 

  أو تعضيد للبقاء أميناً مستقGً محتفظاً بھويته ووطنيته وانتماءاته.

  

وكم ھو عزيز في عيني الرب ك''ل مخلص مث''ل مردخ''اي، يرفض أم''ام 
وإن كان كثيرون في وس'''''ط الض'''''غوط أن يس'''''اوم على مبادئه وأخGقه. 

مجتمعھم @ يس''''''تطيعون البقاء على مبادئھم نظيفة فكم يكون أولئك الذين 
  يعيشون في مجتمع مغاير تماماً بكل مقاييسه ومبادئه.

  

يات مھما كان المجتمع المحيط بھم، والخطية التي  لكن ھناك ش''''''خص''''''
م تض''''''غط عليھم، والمغري'''ات التي تواجھھم. لكنھم يظلوا أمن'''اء Jلھھ

ويض''عوا هللا نص''ب أعينھم، فG ينكس''روا أو يض''عفوا أو يس''تس''لموا مھما 
  كلفھم ا(مر، أو كانت التضحية غالية. 

  

وھكذا كان مردخاي رجGً أميناً، وض'''ع في قلبه كما فعل دانيال أن يعيش 
  طاھراً وفياً ثابتاً إلى النھاية فماذا فعل؟
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  مواقف في حياة مردخاي

  

  :فى القليل والبسيط : مردخاى وا*مانةأو%ً 

  وھذه ا(مانة ظھرت في العديد من المواقف نذكر منھا:  

  ستير: أفى تربية  -أ 

يقول القس الياس مقار "لم يكن مردخاي ص''''''احب عمل عظيم في مطلع 
ا(مر، وھو لم يدري وھو أس''ير في منفى، أن هللا س''يس''تخدمه على النحو 
التاريخي العظيم الذي قام به، لقد بدت رس'''''الته ا(ولى بس'''''يطة غاية في 

، البس''اطة، لقد عھد إليه بابنة عمه اس''تير، وقد مات أبواھا ليكفلھا ويربيھا
وقد أحس''''''ن تربيتھا وإعدادھا للدور العظيمة الذي لعبته في إنقاذ ش''''''عب 

    ١ بأكمله.."

  

مردخ'''اي  ھو  ھ'''ذا 
لذي ش''''''عر  الرجل ا
بالمس'''ئولية نحو ابنة 
ع''م'''ه، ول''م ي''ت''رك 
تربيتھ'''ا (ح'''د، ولم 
يذكر الكتاب ش''''''يئاً 
عن حياته الخاص''''ة. 
ھل كان متزوجاً وله 

ب''ن'''اء؟ ف''ل''م'''اذا ل''م أ
ي''ذكرھم الكت''اب؟ أم 

ھمل نفس'''''ه وحياته الخاص'''''ة؟ نحن @ أرس حياته لتربية ابنة عمه ونه كإ
نه أحس'''ن تربية أس'''تير، وكان أميناً في نش'''أتھا على إنعلم، لكن ما نعرفه 

الفضيلة والعفة، وشعر أنھا رسالته التي أوكله هللا عليھا، ولم يتنصل من 
ى ھذه المس''''''ئولية لحظة، ولم ينتظر مكافأة من أحد. وھذا العمل يدل عل

                                                           
  (الجزء الثانى). رجال الكتاب المقدس –القس ألياس مقار  ١
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ش'''خص مس'''ؤول كما أنه قدوة حس'''نة، فتربية ا@بناء مس'''ئولية تحتاج إلى 
قدوة، فما يتعلمه منا ا@بناء من حياتنا س'''لوكنا أكثر بكثير مما يتعلموه من 

  كGمنا.

  

ولنGحظ الو@ء التام والطاعة الص'''''ادقة وا@لتزام الفائق من اس'''''تير نحو 
ن ھويتھا وعائلتھا مردخاي، فقد التزمت الص''مت ولم تحاول أن تفص''ح ع

وقد ظلت أمينة مخلص'''ة، وجازفت بحياتھا  ٢٠:  ٢س'''تير أكما أوص'''اھا. 
عندما طلب منھا ذلك، وكانت باقية على رد الجميل ولم تتعالى عليه و@ 
نس''يت أنه ھو ص''احب الفض''ل ا(وحد فيما وص''لت إليه من مكانة رفيعة 

 أعطى وعظيمة. وش'''''خص'''''ية كھذه تعلن عن أن من رباھا، رجGً عظيماً 
بتفاني، وعاش بتقوى، فكانت النتيجة الطبيعية أنه جنى ثمر ما غرس'''''''ه 

  فيھا وأعطاه لھا. 

  

ئولي'''ة  ولنGحظ مس'''''''
مردخ''اي عن''دم''ا بع''ث 
بأس'''تير إلى القص'''ر لم 
يتركھا لحظة، بل كان 
من  ترب  ق ي يوم  ك'''ل 
القص''''''ر، مح''او@ً أن 
يعرف أخبارھا، أو أية 
معلومات عنھا في قلق 
 شديد، وفي نفس الوقت
إحس'''اس'''اً بالمس'''ئولية. 
رغم أنه انفص''''ل عنھا 
تماماً، ولكنه لم يھملھا 

ول44م ت44خ44ب44ر ل''ح''ظ'''ة "
 …اس444تير عن ش444عبھا
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وكان مردخاي يتمش44444ى يوماً فيوماً أمام دار بيت النس44444اء ليس44444تعلم عن 
  )١٠:  ٢". (صستير وعما يصنع بھاأسEمة 

  

أنه وربما ھذا ا@حس'''''''اس بالمس''''''ئولية، ولَّد خوفاً داخلياً لمردخاي، وك
يتس'''اءل مع نفس'''ه ھل كان مخطئاً عندما زج بھا إلى ھذا المكان؟ ھل ھي 

  سعيدة أم أنھا نادمة؟ ھل ھذا ا(مر يضيف إليھا أم يقلل منھا؟

  

أما كيف كان يحص''ل على ھذه المعلومات فھذا ما لم تفص''ح عنه القص''ة، 
لكن من الواض''ح أن ا(مر لم يكن ھيناً. خاص''ة أنه @ يريد أن يعرف أحد 

  الصلة التي تربطھما.

  

   فى الوظيفة الصغيرة:  - ب

إن ا(مانة وا@لتزام ص'''فة أص'''يلة في اJنس'''ان تGزمه في أي عمل كان، 
وكما أعلن المس''''''يح المبدأ العام "ا(مين في القليل أمين في الكثير" ھكذا 

كان مردخاي أميناً 
في تربيته (س''تير، 
ھذا العمل البس'''''يط 
والعظيم فى نفس 

لكن''ه قلي''ل الوق''ت. 
الش'''''''أن كذلك كان 
أمين'''اً في وظيفت'''ه 
وفي عمل'''ه ال'''ذى 
يؤديه بإتقان وأمانة 
(ويبدو أن اس''''''تير 
نت وراء العمل  كا

وترقيته) واJنس'''ان ا(مين الملتزم يحس'''ن إليه الرب بالفرص التي يش'''ھد 
  الجميع بأمانته.
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وھنا يأتي موقف مردخاي الذي أفش'''''ى من خGله مؤامرة قتل الملك، و@ 
م ھ''ل س''''''معھم عفواً أم عم''داً؟ أم أنھم''ا اتفق''ا أم''ام''ه على قت''ل المل''ك نعل

باعتباره يھودياً @ يحب الملك وس''''''يغمض عينيه عن مؤامراتھم؟ أو أنه 
يلزم الص''''مت خوفاً منھم؟ لكن الحقيقة أنه اس''''تطاع بقلب ش''''جاع وأمانة 

 أُنقِذَ  س''ريعةعظيمة أن ينقذ حياة الملك بأن أفش''ي الس''ر (س''تير، وبطريقة 

  الملك. واستطاع من خGل وظيفته الصغيرة أن يقوم بعمل بطولي.

  

فلم يكن مردخاي س''لبياً لكنه كان إيجابياً فعندما رأى الش''ر منعه ورأى أن 
ً يفعل  فلم يتوانى في عمله. و@ أظن أن مردخاي صنع ھذا طمعاً في  حسنا

 ش''''''يء، أو رغبة في عGوة أو مجازاة، لكن فعل ما أمGه عليه ض''''''ميره

نا  وعمله وو@ءه، حتى للملك الوثني، طالما تحت رعايته، وھذا درس ل
مام الحكام والرؤس'''''''اء حتى لو ھم غير  عاً، أن نطيع ونكون أمناء أ جمي
أمناء. وأيض''''اً نكون وطنيين حتى لو ھناك أخطاء في الحكام لكن نس''''اھم 
بقدر ا@مكان. بدورنا الص''''''غير، ربما نس''''''تطيع أن نغير الظروف. فھا 

اي بعمل أمين ص''غير، كتب له ووض''ع في س''فر أخبار ا(يام، حتى مردخ
جاء الوقت فكان ھذا العمل البس''يط س''بب تغيير فى مص''ير ش''عب بأكمله، 

  ونسي مردخاي كما نُسَي يوسف من رئيس السقاه، وذلك لمكافأة أعظم.

  

نعم لم يطمع مردخ'''اي في 
المجازاة، و@ حتى اعتبرھا 
 جميGً ينبغي أن يرد له يوماً 

م''ا، وإ@ ك''ان ق''د ح''اول أن 
يس'''''تخدمھا كحل للمش'''''كلة 
التي س''''''قط فيھ''ا بس''''''ب''ب 
مؤامرة ھامان الش'''''رير له. 
رغم أن''ه من حق مردخ''اي 
أن يط''ال''ب بحق''ه، فق''د ك''ان 
ھ''''ذا ا(م''''ر مش'''''''''روع'''اً 
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ومتعارف عليه. لكن نبل أخGقه وعظمة قيمه، جعلته يأبى أن يسعى لمثل 
م، اJله الذي ينتمي له ويعرف ھذه المجازاة تاركاً المجازاة للملك ا(عظ

جيداً أن مجازاته افض'''ل من أى مجازاة أخرى، وأن ما عمله @ ينبغى أن 
  يسعى للحصول منه على شكر أو مجازاة. 

  

  : مردخاي والقناعة: ثانياً 

عندما قام مردخاي بتربية أس''تير اليتيمة لم ينتظر مكافأة من أحد، وعندما 
ملكة، لم يحاول أن يطالبھا بأي دبر وخطط لھا وس''''''اعدھا حتى تص''''''بح 

مكافأة أو منصب، ولم يتودد إليھا كما يفعل أي شخص، طمعاً في منصب 
أو مكانة. وعندما أنقذ الملك من مؤامرة قتله، لم يحاول أن يس''''''عى لينال 
المكافأة مع أنھا من حقه، إيماناً منه بأنه لم يفعل س''''''وى ما امGه عليه 

  ه كرجل يدين بالو@ء لھذا الملك.ضميره وإخGصه في عمله وأمانت

  

نه رجل فقير  وھنا نتوقف أمام ھذا الرجل، أي نوعية من الرجال ھو، إ
ومع ذلك لم يغلق أحش''''''اءه على طفلة يتيمة فأخذھا ورباھا واعطاھا من 
قوته اليومي، وعندما ص''''''ارت ملكة بفض''''''ل ما عمله معھا لم يحاول أن 

ى تربيتھا، أو يطالبھا بما يربح من وراء ما فعل، أو يجازي نفس'''''''ه عل
عليھا من دين له، وحتى في حقه الطبيعي في المكافأة المخص''''ص''''ة لمنقذ 
الملك، لم يحاول الس''''''عي لھا. نعم إنه نوعية نادرة من الرجال، يحمل في 
س''''ماته ص''''فة نحتاج إليھا جميعاً (القناعة) التي قال عنھا الكتاب (كنز @ 

  عظمة حقيقية نعم أنه رجل عظيم أليست ھذه  .يفنى) ا@كتفاء والرضى

  

   ثالثاً: مردخاي وعزة النفس:

عندما ص''''در ا(مر الملكي مطالباً بانحناء وس''''جود الجميع لھامان رئيس 
الوزراء، رفض مردخاي أن ينحني له، ولم يكن ھذا الفعل عمGً ثورياً، 

لو أو اعتراضاً وتمرداً على ا(حكام، لكنه ارثاء لمبدأ @ يساوم عليه حتى 
  كلفه ذلك حياته.
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نه مبدأ اJنحناء والس''''''جود ل�له ا(عظم يھوه القدير، وأن ھامة الرجل إ
للرب إلھك ا(مين ^ @ يمكن أن تنحنى إ@ للرب وحده، فالوص'''ية تقول (

تسجد وإياه وحده تعبد). وفضGً عن ذلك فإن مطلب ھامان من الشعب أن 
  مر. ينحنوا ويسجدوا له كان وراءه أكثر من أ

  

  ا*مر ا*ول:

شخصيته  سجود لھامان جاء نتيجة  سرين يبدو أن قرار ال يقول بعض المف
كان إ@ أن أُِجبروا  ما  قديرھم، ف ناس وت نل احترام ال المھزوزة والتى لم ت
على احترامه بقرار ملكى. ويرجع ذلك لطبيعة شخصية ھامان التى كانت 

  تتصف بالتملق والنفاق والوصولية. 

  

  اني: ا*مر الث

شرعياً، (ن السجود كان ^ والملك  أن مطلب السجود لھامان ليس مطلباً 
سجود كان يحدث أيضاً عند طلب الفضل والمساعدة، أو عند  فقط. لكن ال
التعبير عن المديونية. إ@ أن مردخاى رفض باص''''''رار أن ينحني لھامان 

ياً، لكنه (ي سبب كان. ورغم أن ا9خرون امتثلوا ل�مر ورغم كونه يھود
لم ينحني أو يس''''''جد، 
وغالباً كان ھذا إيمان 
المس'''''''بيين ا(من'''اء 

) لق''د ٦:  ٣(داني''ال 
كان إصرار مردخاي 
على عناده، يعبر عن 
بأي رد  ثه  عدم اكترا
فع''ل مھم''ا ك''ان، ولم 
قد @حظ  مان  ھا يكن 
رف''''ض م''''ردخ''''اي 
وعدم انحناءه، حتى وجھوا إليه الس'''''ؤال وأخبروه أن مردخاي @ يس'''''جد 

  دما @حظ ھامان ھذا ا(مر امت� غضباً ودبر لھGكه ھو وشعبه.له، وعن
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إن عزة نفس مردخاى كرجل يھودي يعرف لمن الس''''''جود، جعلته يأبى 
الس''جود لغير يھوه ولم يعبأ بأي ش''يء آخر يجنيه من وراء ھذا ا(مر. أنه 

  قرر أن يعيش أميناً Jلھه، وقد شعر أن سجوده لھامان يعني:

  ئه ^عدم و@ -١      

  عدم تميزه كيھودي وإحساسه بالخيانة -٢      

  صغر نفسه وخوفه من إنسان مثله -٣      

  

  وا*مر الثالث: 

ربما رفض'''ه للس'''جود لھامان، يرجع إلى عدم إيمانه بش'''خص'''يته ودوره 
وعدم اقتناعه به ومن المؤكد يرجع لمعرفته بش''''''خص''''''يته الوص''''''ولية 

أنه كان محل ثقة اليھود الذين  ا@نتھازية. غير أن مردخاى من الواض''''''ح
فى السبى، ولو أنه انحنى وسجد لھامان، (نجرف كل الشعب وراءه وھذا 
نه اعتبر أن مردخاى ھو رمز لليھود جميعاً، ولذا  ما أخاف ھامان، إذا أ
العقاب ينصب على الجميع. وأياً كان ا(مر، إ@ أن مردخاى عاش مرفوع 

بعد أن عرف النتائج فلم يأس''''''ف على ما الرأس لم يحنيھا إ@ ليھوه، حتى 
فعل، ولم يتراجع لكنه اس''''تبس''''ل، ووقف منص''''وباً متحدياً أى غطرس''''ة، 
مؤمناً بأن القوة التى معه أعظم بكثير من تلك التى فى يد أعداءه. ھذا ھو 
مردخاى العظيم الش''أن ص''احب النفس العفيفة، والرجل الذى @ ينكس''ر أو 

  فى عزة نفسه واحترامه لذاته. يساوم على مبدأ. ھو رجل عظيم

  

  : مردخاى وعظمة إيمانه:أخيراً 

لقد أعد ھامان العدة لGنتقام من مردخاى وش''''عبه، وكان ھامان حريص''''اً 
 –على أن يتودد للملك بتظاھره بأنه يتحرك من واقع مص''''لحة الملك فقط 

كما أن الملك فش'''''''ل فى التحقق من الوقائع (ن ھامان حجب عنه بعض 
Gت الھامة. وكان اتھام ھامان للش'''''عب اليھودى بأن لھم قانونھم التفص'''''ي

مما يص'فھم با@جرام،  …الخاص، أو أنھم @ يعملون بس'نن مملكة فارس 
بادوا، وفى نفس  وھكذا مھد ھامان الطريق إلى اقتراحه بأنھم يجب أن يُ
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الوقت وعد بربح مادى للملك فى الصفقة، وھذا يؤكد أن ھامان كان رجل 
التالى ھذا يعلن عن عدم أمانته وعن اختGسه واستغGله للسلطة، ثري، وب

  فى جمع ا(موال بطرق غير شرعية.

  

بالخلط بين الحقائق وأنص'''''''اف  يا@ً، وذلك  كان تقديم ھامان لخطته احت
الحقائق وا(كاذيب. فقد كان بالفعل للش''عب اليھودى ش''ريعة خاص''ة بھم، 

  قوانين الدولة.لكن لم يكن صحيحاً اتھامھم بعدم إطاعة 

  

لكن استطاع ھامان أن يصل لھدفه، وينتزع من الملك الموافقة على قرار 
ا@بادة للش'''''عب اليھودي، وذھب يتحدى به مردخاى وش'''''عبه، ويتفنن فى 

  كيفية القضاء النھائى على ھذا الشعب.

  

  وھنا لنا وقفة حول رد فعل مردخاى على ھذه الكارثة:

ى بدرجة تبدو للقارئ أنه انفعال زائد، انفجر غض'''ب وحزن مردخا :أو%ً 
ونوع'''اً من العرض 
المس''رحى المأس''اوى، 
ل'''ك'''ن ال'''ح'''ق'''ي'''ق'''ة أن 
م''''ظ''''اھ''''ر ال''''ح''''زن 
وا(س''''''''ى ف''ى ذل'''ك 
الوق''ت ك''ان''ت ب''الغ''ة 
ال''''خ''''ط''''ورة، وھ''''ى 

رجية مظاھر حداد خا
 ٢،  ٣٤:  ٣٧ت'''ك (

) وإذا ١١:  ١ص''''''م 
وض''''''عنا أنفس''''''نا فى 
لذى  موقف مردخاى ا
تس''''''ب'''ب فى ك'''ارث'''ة 
عب'''ه، بس'''''''ب'''ب  لش'''''''
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ليس على نفس''''ه فقط بل على كل  –اره على الو@ء لمبادئه اص''''ر
بنى جنس'''''ه أيض'''''اً، لفعلنا مثل ما فعل. طالما أن ھذه ھى مظاھر 

ش''''''ق مردخاى ثيابه ولبس مس''''''حاً الحزن المتعارف عليھا. لقد (
) ص وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرةبرماد وخرج إلى 

  ية .وھكذا فعل كل الشعب اليھودى فى كل و@ ١:  ٤

         

إن أول رد فعل لمردخاى يعبر عن اعتراض على الظلم الواقع من         
ا(ش''رار على ا(برار، وص''رخة مظلوم @ يس''تس''لم خانعاً لظلمه، 
وص'''رخة مؤمن بحق @ يتنازل عنه، وص'''رخة برئ ينفى التھمة 
الملفقة إليه ، وص''''''رخة عنيد رفض الخض''''''وع للذل والھوان، 

يس''جد أو ينحنى أمام كبرياء إنس''ان، يس''عى  وص''رخة نبيل أبى أن
  للسلطة ويتعالى على الناس.

  

والمتسلط  المترفع فوق الجميع،نھا أيضاً صرخة مؤمن بإلھه الحى إ       
على مملكة الناس ليجرى عدله فيھا، وأكثر من ذلك كله ھى صرخة 

  رجل يشعر بأنه كان سبباً فى أذى أمته وشعبه.

  

ياً، ولكنه وجد أن الحياة المس''''''تقيمة كان مردخاى رج        ھاً نق Gً نزي
  تجازى شراً وأن ا(شرار ينتصرون. فماذا يفعل؟

        

عبر مردخاى عن آ@مه ومعاناته وتجربته بالتعبير البش''''''رى الذى       
ن خجل أو حياء أو اس''تعGء واس''تكبار، ينتابنا جميعاً وقت ا(زمة دو

بل عبر تعبيراً ص''ادقاً عن إنس''انيته وض''عفه ومعاناته. ولكن ا(عظم 
  من ذلك أنه لم يقف عند ھذا الحد.    

  

ياً  فذ  :ثان ناك من خاى فى ا(مر وجد أن ھ عد أن فكر مرد خاذ موقف ب ات
ھا ا(مر من خGل  ومخرج، وھو اللجوء إلى اس''''''تير. فعرض علي

) وعندما تش''''رحت اس''''تير لمردخاى ھتاخالموثوق فيھم وھو (أحد 
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ص'''''عوبة تدخلھا فى ا(مر، نجد أن مردخاى يعبر بكلمات تحمل لنا 
قال مردخاي إن تجاوب اس444444تير % تفتكري في أكثر من معنى " ف

نفس444ك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليھود *نك إن س444كت 
جاة لليھود من مكان آخر س444444كوتًا في ھذا الوقت يكون الفرج والن

ھذا  ثل  نت لوقت م يدون ومن يعلم إن ك يك فتب يت أب نت وب ما أ وأ
). كان كGم مردخاى يحوى ١٤-١٣:  ٤" (ص وص44444لت الى الملك

  :ا9تى

  

المرسوم ، فحياتھا  ستير نفسھا لن تكون خارج نطاق اJبادة بتنفيذأأن  )١
  معرضة للخطر  –على كل حال  –

عه الش''خص''ى أن هللا لن يس''مح بإبادة ش''عبه يكش''ف مردخاى عن اقتنا )٢
فإذا فشلت أستير سيجد هللا وسيلة أخرى Jنقاذ اليھود، لكن أستير  …

  وبيت أبيھا سيكونون ھم الخاسرين.

الطريق الص'''''حيح للنجاة @ ش'''''ك فيه. إن الجملة التى قالھا @س'''''تير   )٣
اً ) تعبر تعبيرومن يعلم ان كنت لوقت مثل ھذا قد وص'''لت إلى الملك(

حي''اً عن إيم''ان 
م'''''''''ردخ'''''''''اى 
العظيم، ال'''ذى 
يؤمن ب'''أن هللا 
خلف ا(حداث، 
وأن''ه وراء ك''ل 
م''ا يجرى لن''ا، 
وأن ح'''ي'''ات'''ن'''ا 
مرس'''''ومة بدقة 
ير وفق  وتس'''''''
نة من  خطة متق
قبله. فأن وجود استير في الملك، لم يكن بترتيبه الشخصي و@ بسبب 

ي كان جمالھا، ولكن (ن هللا قص''''''د ذل فا^ وراء ھذا الحدث، وبالتال
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يھدف من وراء وجودھا في ھذا المكان لتحقيق مقاص'''''''ده العليا في 
  الوقت المعين من قبله.

  

إنه إيمان زكي، إيمان بعيد النظر، إيمان ناض''''''ج كل النض''''''وج إذ أنه 
  استطاع أن يكتشف قصد هللا ا@سمى ا@زلي ا@بدي.

  

 ويفھم فكر هللا ويؤمن به، يؤمن أن هللا يص''''''نع كل ش''''''يء بدقة وحكمة

متناھية، وأنه عين با@زمنة وا@وقات خطته، وأن @ ش''''''يء يحدث في 
الحياة مص''''''ادفة، بل كل ش''''''يء بترتيب مس''''''بق ومتقن. ھذا ھو اJيمان 
العظيم الحقيقي الن''اض''''''ج، اJيم''ان ب''أن هللا يحكم الت''اريخ ويت''دخ''ل في 

  ا@حداث العالمية والسياسية، فليس شيء مخفٌي عنه.

  

اس''''تخدمه هللا بقوة كأداة، أنقذ بھا ش''''عبه من  ھذا ھو مرخاي الرجل الذي
موت محتوم من'''ذ لحظ'''ة إدراك'''ه ل'''دوره نحو ابن'''ة عم'''ه في تربيتھ'''ا، 
ومس''''''اعدتھا على الوص''''''ول للمملكة، إلى أمانته في العمل وإنقاذه لحياة 
الملك، وحتى لحظة المكافأة على ما فعل، تلك اللحظة التي قلبت احداث 

العظيم ص''''''نع''ه هللا من خGل ھ''ذه  ومجري''ات ا@مور ك''ل ھ''ذا العم''ل
الش''خص''ية العظيمة، التي احبت فاعطت بس''خاء حياتھا ^ وتركت نفس''ھا 
  في خضوع وطاعة ليد هللا القوية، حتى تستخدمھا بأفضل وأروع صورة.

  

فص''''''ار نموذج للتفاني في العمل مھما كان ص''''''غيراً، وا(مانة في كل ما 
اة، والو@ء الكامل ^ بعفة أوكل إليه من مس''''''ئوليات دون النظر للمجاز

وش''رف ونزاھة. فلم يحني رأس''ه للش''ر، ولم يندم أبداً على اختياره للخير. 
كة ويحتل مكان  ثاني في الممل له، ليص''''''بح الرجل ال فأة هللا  فجاءت مكا

إن  أعداءه الذين انزلھم هللا من على الكرس'''ي ليرفع مكانھم أبناءه ا@تقياء.
ا مردخ'اي في المملك'ة، ك'ان'ت مك'اف'أة هللا المك'ان'ة العظيم'ة التي ش''''''غلھ'

  العظيمة لرجل عظيم يستحق أن يكون عظيماً.
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وم44ا أجم44ل أن نن44ال العظم44ة من هللا فھ44ذه ھي العظم44ة 
لش44444خص44444ية أخيراً علنا اس44444تطعنا إبراز ھذه ا الحقيقية.

  حداث.عظيمة التي عاشت خلف ا*ال

  

عاشت في الظل رغم أنھا كانت تحمل كل سمات العظمة 
يقية، وعلنا تعلمنا من س444444يرته ما يس4444444اعدنا على الحق

الحي44اة ا*فض44444444ل، فنكون ش444444ھ44ادة لمجتمعن44ا كم44ا ك44ان 
مردخاي، الذي ينبغي أن نقدم له لمس444444ة تقدير واحترام 

  علنا نوفيه حقه.


