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لوقا 19
اَِبد (:)27-11

"وئط وبٔىا َـّؼىْ ٘ظا ػبص فمبي ِضًٗ ْٔٗ وبْ لغَجبً ِٓ أوعكٍُُ ووبٔىا َظٕىْ أْ
ٍِىىد اهلل ػزُض أْ َظهغ يف احلبي .فمبي ئٔـبْ كغَف اجلٕؾ ط٘ت ئىل وىعح ثؼُضح
ٌُأسظ ٌٕفـٗ ٍِىبً وَغجغ .فضػب ػلغح ػجُض ٌٗ وأػِبُ٘ ػلغح إِٔبء ولبي ذلُ ربجغوا
دىت آرً .وأِب أً٘ ِضَٕزٗ فىبٔىا َجغٌىٔٗ فأعؿٍىا وعاءٖ ؿفبعح لبئٌٍن ٖ ٔغَض أْ ٘ظا
ديٍه ػٍُٕب .ودلب عجغ ثؼضِب اسظ ادلٍه أِغ أْ َضػً ئٌُٗ أوٌئه اٌؼجُض اٌظَٓ أػِبُ٘
اٌفٌخ ٌُؼغف دبب ربجغ وً وادض .فجبء اْوي لبئًٗ َب ؿُض ِٕبن عثخ ػلغح إِٔبء .فمبي
ٌٗ ٔؼّب أَهب اٌؼجض اٌوبحل ْٔه وٕذ إُِٔبً يف اٌمًٍُ فٍُىٓ ٌه ؿٍِبْ ػًٍ ػلغ ِضْ.
مث جبء اٌضبين لبئًٗ َب ؿُض ِٕبن ػًّ مخـخ إِٔبء .فمبي ذلظا أٌَبً ووٓ أٔذ ػًٍ مخؾ
ِضْ .مث جبء آسغ لبئًٗ َب ؿُض ٘ىطا ِٕبن اٌظٌ وبْ ػٕضٌ ِىًىػبً يف ِٕضًَْ .ين
وٕذ أسبف ِٕه ئط أٔذ ئٔـبْ هبعَ رأسظ ِب مل رٌغ وربوض ِب مل رؼعع .فمبي ٌٗ ِٓ
فّه أصَٕه أَهب اٌؼجض اٌلغَغ ػغفذ أين ئٔـبْ هبعَ اسظ ِب مل أًغ وادوض ِب مل اػعع.
فٍّبطا مل رٌغ فٌيت ػًٍ ِبئضح اٌوُبعفخ فىٕذ ِىت جئذ اؿزىفُهب ِغ عثب .مث لبي

ٌٍذبًغَٓ سظوا ِٕٗ ادلٕب وأػِىٖ ٌٍظٌ ػٕضٖ اٌؼلغح إِْبء .فمبٌىا ٌٗ َب ؿُض ػٕضٖ
ػلغح إِٔبءْ .ين ألىي ٌىُ أْ وً ِٓ ٌٗ َؼًِ وِٓ ٌُؾ ٌٗ فبٌظٌ ػٕضٖ َإسظ ِٕٗ .أِب
أػضائٍ أوٌئه اٌظَٓ مل َغَضوا أْ اٍِه ػٍُهُ فأرىا هبُ ئىل ٕ٘ب واطحبىُ٘ لضاٍِ".
ٕ٘ب اٌـُض ادلـُخ لض ئلزغة ِٓ أوعكٍُُ وثبٌزبيل ثمُذ ثٌؼخ أَبَ لجً اٌوٍُت وثبٌزبيل
لجً أْ َغبصع اْعى ثبجلـض وَظ٘ت ٌُجٍؾ ػٓ ديٌن اِة .واَِبد اِرُخ ِجبكغح ٍ٘

ػٓ صسىٌٗ أوعكٍُُ َىَ أدض اٌلؼبٌٔن .ووأْ ٘ظٖ اْلىاي ٍ٘ ٔجىارٗ اْسًنح ورؼبٌُّٗ
اْسًنح فّب ِؼىن ادلضً:
 ُ٘ -1ظٕىا أٔٗ ِزىجٗ ْوعكٍُُ ٌُجضأ ادلٍىىد دبًٖ ،وٌىٕٗ َلًن ئىل أٔٗ طا٘ت ئىل
وىعح ثؼُضح (اٌـّبء) .وثؼض ِضح ؿُأيت ٌُذىُ وَضَٓ .وثبٌزبيل فبدلٍىىد ٌُؾ وكُىبً.
 -2ادلـُخ ؿُظ٘ت وَزغن رُِٗظٖ وادلإٌِٕن ثٗ ،و٘ى َزغن ٌىً وادض ِّٕب وػٔبد
وِىا٘ت َزبجغ هبب ،حلـبة رلض ئمسٗ .ووً ِّٕب دوً ػًٍ ٔوُجٗ ِٓ ادلىا٘ت
(1ثَ .)10:4وػٍُٕب أْ ٔـزّغ يف اخلضِخ دىت َأيت.

 -3اٌُهىص ؿًنفٌىٔٗ= ٖ ٔغَض أْ ٘ظا ديٍه ػٍُٕب .وثبٌزبيل فٗ جيت أْ َزوىعوا أْ
ٕ٘بن ٍِىىد أعًٍ "ئىل سبهزٗ جبء وسبهزٗ مل رمجٍٗ"
 -4ثؼض ِضح مل حيضص٘ب اٌـُض (فٗ صاػٍ أْ ضلبوي ربضَض٘ب ضلٓ) ؿُأيت يف رلضٖ ٌُضَٓ []1
اٌظَٓ عفٌىٖ= ئطحبىُ٘ لضاٌٍُِ ]2[ .ذبؿت وً ِّٕب ػّب فؼٍٗ ثىػٔبرٗ (إِٔبئٗ).
٘ -5ظٖ اٌزجبعح اٌيت ٔمىَ هبب اِْ يف إِْبء (ادلىا٘ت ٍ٘ ثؼُٕهب رأؿُؾ ادلٍىىد ػًٍ
اْعى .ويف ٘ظا رأُٔت ٌزُِٗظٖ ئط ُ٘ ئٔلغٍىا ثبدلٍه اْعًٍ واْرلبص ،وادلـُخ َٕجههُ
أٔٗ ٖ أرلبص ٕ٘ب ثً سضِخ.
ِضً إِْبء (ٌى )27-11:19وِضً اٌىػٔبد (ِذ)29-14:25
ٕ٘بن سٗفبد ثٌن ادلضٌٍن فهٍ ٌُـب ِضًٌ وادض ،وٌى أهنّب ِزلبهببْ.

 .1يف ِضً اٌىػٔبد ٔغي وً وادض لض أسظ ٔوُجبً غًن اِسغ ،أِّب ٕ٘ب فىً اٌؼجُض لض
أسظوا َِٕبً وادضاً.
ِ .2ضً ا َِِْٕبء لبٌٗ اٌـُض و٘ى ِزجٗ ْوعكٍُُ ،وِضً اٌىػٔبد لبٌٗ اٌـُض و٘ى يف
أوعكٍُُ .واٌزىغاع ٌٓمهُخ.
وٌىٓ أسزٗف ٌٗ ِؼىن :ففٍ ِضً اٌىػٔبد َلًن ْْ وً وادض َأسظ ِىا٘ت غًن
اِسغ ،واهلل ٌٓ َِبٌجه ثأوضغ شلب أػِبٖ ٌه ،ادلهُ أْ رىىْ إُِٔبً ،فّٓ أسظ اخلّـخ عثخ

مخـخ وػٔبد و٘ىظا ِٓ أسظ اٌىػٔزٌن دُّٕب أيت ثىػٔزٌن مسغ ٔفؾ ادلضَخ ػُْْٕٗ .
وٗمهب وبْ إُِٔبً .واهلل ٌٓ َِبٌت أدض دبب ٘ى فىق ُبلزٗ .أِّب يف ِضً إِْبء فُمىي أْ
اٌىً أسظ ِمضاعاً ِزـبوَبً (ِٕبً) ،وٌىٓ ٕ٘بن ِٓ عثخ أوضغ فاؿزذك أوضغ ،و٘ظا ْٔٗ
جب٘ض أوضغ ،فّٓ َزؼت أوضغ َأسظ أوضغ .وِب جيت أْ ٔفهّٗ أٔٗ ػٍُٕب ثأٖ ضلؼْ ْْ
ِىا٘جٕب ألً ،ادلهُ أْ ٔىىْ إِٔبء وصلب٘ض ثمضع ُبلزٕب ،وِٓ َـزشضَ ِىا٘جٗ جملض اهلل
ؿُجبػَٗ اهلل .وبٔىا َظٕىْ أْ ٍِىىد اهلل ؿُظهغ يف احلبي= وبٔىا َظٕىْ أْ اٌـُض

ؿٍُّه وَإؿؾ ٍِىىرٗ ثؼض أْ َضسً أوعكٍُُ ِجبكغح.

ئٔـبْ كغَف اجلٕؾ= ٘ى ادلـُخ ٔفـٗ فهى ِٓ اٌـّبء وطا٘ت ٌٍـّبء و٘ى ٌُؾ فمَ
كغَف اجلٕؾ ،ثً ٘ى اٌىدُض اجلٕؾ (أٌٗ ادلزجـض) ئثٓ اهلل ثبٌِجُؼخ.
ط٘ت ئىل وىعح ثؼُضح= ؿُوؼض ٌٍـّبء وٌٓ َإؿؾ ٍِىبً أعًُبً.
صػب ػلغح ػجُض= ُ٘ وً ادلإٌِٕن ،فىً ٌٗ ِى٘جزٗ (1ثَ1 +10:4وى)11-8:12
(ِضٍّب وبْ ٕ٘بن ػلغ ػظاعي)
· ٘ظا ادلضً ِـزىدً شلب وبْ حيضس أَبَ ادلـُخ ،فىبْ اِْغاء اٌىُُٕىْ ٍِؼِىْ ثأْ
َظ٘جىا ئىل عوِب ٌُذوٍىا ػًٍ عرت اٌزغلٍ ِٓ لُوغ .ودضس ٘ظا ِغ ً٘نوصؽ
وأعسُٗوؽ .ويف دبٌخ أعسُٗوؽ أعؿً كؼجٗ ؿفبعح (أٌ ِٕضوثٌن وؿفغاء ػٓ اٌلؼت)
ئىل لُوغ كبوٌن ٌمُوغ أػّبٌٗ اٌىدلُخ وعافٌٌن ٍِىٗ .ودُّٕب عجغ أعسُٗوؽ ِٓ
عوِب ئٔزمُ ِٕهُ ثبٌظثخ (و٘ظا وبْ دىُ ادلـُخ ػًٍ هبٌجُٗ وعافٌٍ ٍِىٗ خبغاة
أوعكٍُُ٘ ،ظا ٘ى احلىُ ادلإلذ لجً اٌضَٕىٔخ)

ٌُأسظ ٌٕفـٗ ٍُِىبً= ٘ظا ئػْٗ ٔجىٌ ػٓ جٍىؽ اٌغة يف اٌـّبء ئؿزؼضاصاً ٌزأؿُؾ
ٍِىىرٗ وٌزجضىا ٌٗ وً عوجخ (يف)11-6:2
ادلٕب= ػٍّخ َىٔبُٔخ رـبوٌ أجغ صٗصخ كهىع.
وأِب أً٘ ِضَٕزٗ= ٕ٘ب َزىٍُ ػٓ اٌُهىص سبهزٗ اٌظَٓ أيت ِٕهُ ثبجلـض وُ٘ اٌظَٓ وبْ
ذلُ اٌىػض .ئىل سبهزٗ جبء وسبهزٗ مل رمجٍٗ (َى)11:1

ٖ ٔغَض أْ ٘ظا ديٍه ػٍُٕب= وٍّخ ٘ظا وٍّخ ربمًن ،وٌّْ فبٌُهىص َلزّىْ ادلـُخ،
ووأْ ٘ظٖ اٌؼجبعح ٍ٘ ئدزجبط وعفي ٌلشن ادلـُخ ادلزىاًغ.
أعؿٍىا وعاءٖ ؿفبعح= ربًّ ِؼىن عفٌهُ ادلـزّغ ٌٍّـُخ دىت ثؼض ِب هؼض ،وعفٌهُ
وئًِهبصُ٘ ٌزُِٗظٖ وعؿٍٗ .ؿفبعح= ؿفغاء أٌ اٌُهىص اٌظَٓ ئًِهضوا ادلـُذٌُن.
ودلب عجغ= دٌن َأيت يف رلضٖ ،يف رلُئٗ اٌضبين .وفُّب ٍٍَ َظهغ زلبؿجخ 3ػجُض فمَ وؼُٕبد
فمَ.

ِٕبن عثخ= ٘ظا َلًن ٌزىاًغ ٘ظا أٔـبْ فٍُ َمً أٔب عحبذ ،ئط ٘ى َؼٍُ أْ إٌجبح
واٌربوخ وبٔذ ِٓ ػٕض اهلل وٌُـذ ِٓ ػٕضٖ ٘ى .وادلٕب ٘ى ئكبعح ٌٍّىا٘ت واٌىػٔبد اٌيت
أػِب٘ب ٌٕب اهلل.
عثخ ػلغح إِٔبء= ٍ٘ إٌفىؽ اٌيت عحبهب حلـبة ادلٍىىد ،واٌفٌبئً اٌيت ظهغد يف
دُبرٗ.
إُِٔبً يف اٌمًٍُ= ْ
ادلزبجغح ثبدلى٘جخ.
عثخ مخـخ إِٔبء= ٍ٘ ٔفىؽ أٌَبً.
و٘ظا ئكبعح ْٔٗ وٍّب ػاص اجلهبص ػاصد اٌضّبع ،وػاصد ادلىبفأح ؤمىي اجلهبص ٘ى اٌظٌ
ػاص ،فٕذٓ ٔٗدظ أْ إٌؼّخ اٌيت دوً ػٍُهب وٍُهّب ،أٌ ػُِخ اهلل وبٔذ ِزـبوَخ=
ادلٕب.

ؿٍِبْ ػًٍ ػلغ ِضْ ..ػًٍ مخؾ ِضْ= ٘ظا رؼجًن ػٓ اجملض ،فهى َزفبود ِٓ كشن
ِسغ حبـت جهبصٖ .وِٓ ادلـزذًُ فهُ ِب ٘ى اٌـٍِبْ ػًٍ ِضْ ،فٕذٓ ٖ ديىٕٕب أْ
ٔزوىع ِب ؿٕأسظٖ ،وضلوً ػٍُٗ ِٓ رلض يف اٌـّبء "فهى ِب مل رغٖ ػٌن ومل رـّغ ثٗ أطْ
وِب مل خيِغ ػًٍ ثبي ئٔـبْ" (1وى .)9:2ويف ِضً اٌىػٔبد مسؼٕب اٌمىي "أصسً ئىل فغح
ؿُضن" (ِذ .)23،21:25ويف ٘ظا اٌىفبَخ فهى ؿٍِبْ ػًٍ فغح ورلض أثضٌ ووًٌ
ؿُزّجض وَفغح حبـت جهبصٖ ػًٍ اْعى ،فٕجُ ديزبػ ػٓ صلُ يف اجملضص

(1وىِٕ .)41:15بن ِىًىع يف ِٕضًَ= ئكبعح دلٓ ػًِ ِى٘جزٗ وأسفب٘ب٘ ،ى وّٓ
سبف ػًٍ هذزٗ فاِزٕغ ػٓ اخلضِخ وػٓ اٌوىَ .أو سبف ػًٍ أِىاٌٗ فٍُ َؼِهب ئىل
زلزبط َغحبٗ ٌٍّـُخ .وواًخ أْ ٘ظا اٌؼجض اٌىـْٗ ػضًن أوزغاس ثلأْ رلض ادلٍه
وأعثبدٗ وطٌه ٌؼضَ أِبٔزٗ ،أو ػضَ زلجزٗ ،أو ػضَ روضَمٗ أْ اٌـُض عاجغ .دمبً ٘ى مل
ٌَُغ ادلٕب ػًٍ ٔفـٗ وٌىٕٗ ظٓ أْ يف دجـٗ فُٗ اٌىفبَخ ئط مل ٌَُؼٗ.
وٕ٘بن ِٓ ٘ى أؿىأ ِٓ ٘ظا اٌؼجض ِضً ِٓ ٌَُغ ِىا٘جٗ يف اٌلغ .فّضًٗ ِٓ ٌَُغ هذزٗ

يف ادلشضعاد أو ادلـىغاد أو اخلِبَب ادلزؼضصح ٘ى أؿىأ ِٓ ٘ظا اٌؼجض ،أو ِٓ أػِبٖ اهلل
أِىاًٖ فٌُؼهب ػًٍ كهىارٗ وٍِظارٗ فهظا أؿىأ ِٓ ٘ظا اٌؼجض.
أسبف ِٕه ْٔه ئٔـبْ هبعَ= أٔـبْ ػٕضِب سبًُ ئعاصرٗ اٌلغَغح ٌلئ كغَغ ؿُجض
اْفىبع اٌيت رربع ٌٗ ٘ظا اٌلئ ،فهى فىغ أْ ِب أػِبٖ ٌٗ ؿُضٖ ٘ى فز ٖ ٔؼّخ ،وسبف

(أو ٘ى َربع ِىلفٗ هبظا) ِٓ لـىح ؿُضٖ ،أو دلبطا َزؼت ٘ى وَـزفُض ؿُضٖ٘ .ى ٕ٘ب ئهتُ
ؿُضٖ ثبٌظٍُ ؿزغاً ٌظٔجٗ ،ثً ئهتُ ؿُضٖ ثأٔٗ َِّغ يف أوضغ شلّب ٌٗ= ربوض ِب مل رؼعع أٌ
رأِغين ثبٌؼًّ ورأسظ اٌغثخ.
ِضبي :سبصَ َلؼغ أٔٗ ِموغ يف سضِزٗ ،فجضًٖ ِٓ أْ َهزُ ثأْ َىىْ إُِٔبً يف سضِزٗ صلضٖ
َزغن اخلضِخ٘ ،ظا َمىي ِغ ٘ظا اٌؼجض "سفذ ِٕه ْٔه هبعَ" وطٌه ثأْ َزغن
ادلـئىٌُخ ،وٌىٓ ٌُظوغ ٘ظا اخلبصَ أْ اهلل أػِبٖ ِى٘جخ وُبٌجٗ ثأْ َغثخ هبب ،فهغوثٗ َضَٕٗ
وٌٓ َؼفُٗ ِٓ ادلـئىٌُخ .فبٌغص ػًٍ ِضً ٘ظا أصػبءُ ..بدلب ػغف أْ ؿُضٖ ئٔـبْ هبعَ،
فٍّبطا مل رٌغ فٌيت ػًٍ ِبئضح اٌوُبعفخ .وادلؼىن ٌى وبْ ؿُضن ظبدلبً فؼًٗ ٌىٕذ زببف

ِٕٗ ورزبجغ ورغثخ ٌٗ .وِبئضح اٌوُبعفخ ٍ٘ ألً اْػّبي رلهىصاً ،وٌىٕهب رغثخ .وادلموىص
دلبطا مل رمُ ثأٌ ػًّ ْجً رلض ئمسٍ ،فّضًٗ دلبطا مل روٍٍ ِٓ أجً إٌبؽ وِٓ أجً
احملزبجٌن ،دلبطا مل رٌغ ػلىعن يف اٌىُٕـخ و٘ظا ألً كئ .واحلمُمخ أْ اهلل ٖ ٍَِت ؿىي
ِب ػعػٗ ،فاهتبَ ٘ظا اٌؼجض ظبمل (أف .)2:5وصلض أْ اهلل َؼٍِ ِب ذلظا اٌؼجض اٌلغَغ ٌٓوضغ
أِبٔخ فىً ِٓ ٌٗ َُؼًِ= اٌظٌ ػٕضٖ اٌمضعح ػًٍ ادلزبجغح واٌغثخ َُؼًِ ادلؼَض ِٓ ،وبْ

إُِٔبً وٌٗ اٌغغجخ أْ خيضَ وَؼًّ َأسظ أوضغ .ويف اٌـّبء ٌٗ رلض أػظُ .وِٓ ٌُؾ ٌُٗ=
اٌظٌ وبْ غًن إُِٔبً فزإسظ ِٕٗ ِىا٘جٗ ورٌبف ٌٌِٓن وأِّب أػضائٍ ..وئطحبىُ٘= ادلـُخ
ٕ٘ب َوضع احلىُ ػًٍ أوعكٍُُ لجً أْ َضسٍهب .وٌمض طحبهُ رُِؾ فؼًٗ ؿٕخ  .َ70ئْ
اٌظَٓ َـبلىْ ئىل اٌظثخ ٘ى اٌظَٓ وزجىا ثأَضَهُ ِوًنُ٘ .وٌٕغي وُ اٌىػٔبد وإِْبء
اٌيت أػِب٘ب اهلل ٌٍُهىص (أٔجُبء /وهٕىدُ٘ /ىًِ /ؼجؼاد /ئٔزوبعاد ئػجبػَخ ػًٍ
أػضائهُٔ /بِىؽ /كغَؼخ /أعى ِمضؿخ /وهبَب ٌى ٔفظو٘ب ٌؼبكىا يف ؿؼبصح /شلٍىخ إِٓخ/

سًناد ِبصَخ أعى رفُي ٌجٕبً وػـًٗ )..فّبطا فؼٍىا؟ ٘إٖء مل ٌَؼىا ِٕبُ٘ يف ِٕضًَ،
ثً ًُؼىا وً ِب أسظوٖ وأسًناً هٍجىا ادلـُخٌ .مض هبعوا يف ودلُخ ،ووّب طحبىا
ادلـُخ يف ودلُخ هبعد يف ُجؼهُ ،لبِىا يف محبلزهُ ،ئط لض فمضوا وً دىّخ ،ثمزً

اٌٌجبٍ اٌغوِبْ ئٔزظبعاً ْْ اهلل َغؿً ذلُ ادلـُب َٕمظُ٘ ،ئطاً فذّبلزهُ وودلُزهُ اٌيت
رؼبٍِىا هبب ِغ ادلـُخ ،رؼبٍِىا هبب ِغ ًجبٍ عوِبٌ ،ىٓ ادلـُخ غفغ ذلُ ػًٍ اٌوٍُت ،أِب
عوِب فظحبزهُ حبـت ِب َـزذمىا.
هبظا ادلضً َٕهٍ اٌـُض ادلـُخ رؼبٌُّٗ خبوىم ادلٍىىد اٌظٌ أرً ٌُإؿـٗ:
ٕ٘ .1بن أجغ وِىبفأح ٌىً ِٓ جيزهض يف ٘ظا ادلٍىىد اْعًٍ وَغثخ ٔفىؿبً ٌٍّـُخ.
 .2اْجغ وادلىبفأح حبـت اجلهبص.
َ ِٓ .3هًّ يف ذببعرٗ َغفي.

ٌىلب 22
اآليات (" :)38-35ثم قال لهم حين أرسلتكم بال كيس وال مزود وال أحذية
هل أعوزكم شيء فقالوا ال .فقال لهم لكن اآلن من له كيس
فلييأذذ ومزود كذلل ومن ليس له فليبب ثوبه ويشتر سييا ًا.
ألني أقول لكم انه ينبغي ان يتم في أيضا ًا هذا المكتوب
وأحصي مب آثمة ألن ما هو من جهتي له انقضاء  .فقالوا
يا رب هوذا هنا سييان فقال لهم يكيي".

حٌن كان المسٌح معهم طٌلة مدة خدمته كان ٌعزٌهم ولم ٌدعهم معوزٌن ألي
شئ .ولكن ستأتً ساعة حٌن ٌفارقهم ،علٌهم فٌها أن ٌواجهوا بعض ا لشدائد
وعلٌهم أن ٌتعلموا كٌف ٌواجهونها  .هنا السٌد أشبه بمدرب السباحة الذي
ٌضع ٌدٌه تحت جسم من ٌدربهم وهم فً المٌاه فٌشعروا بثقة وراحة ،ثم
ٌسحب ٌدٌه قلٌالً قلٌالً فٌجاهدوا وٌتعلموا ،وسٌصٌرون كمن فً عوز ،لكً
ٌنعموا بخبرات جدٌدة .ولكن فً (مت )20:28قال لهم ها أنا معكم كل األٌام
إلى إنقضاء الدهر  .وكأن المسٌح هنا ٌرٌد أن ٌقول حٌن تأتً أٌام الضٌق
وهً ستأتً تذكروا أننً حٌنما كنت معكم لم ٌعوزكم شئ ،وأنا مازلت معكم،
ولكن ربما تنقضً فترة حتى أتدخل لرفع الضٌق .وٌقول األنبا أنطونٌوس أن
هللا غالبا ً ما ٌعطً للتائبٌن فً بد اٌة توبتهم تعزٌات كثٌرة لٌرفعهم وٌسندهم
لكنه ٌسمح فٌنزع هذه التعزٌات إلى حٌن لكً ٌجاهدوا وسط اآلالم فٌتزكون
وٌنالون أعظم من األولى.
الكيس والمزود = أي سٌكونوا فً إحتٌاج لتدبٌر أمورهم ،وستمر علٌهم
ضٌقات ٌحتاجون فٌها للزاد الروحً واإلستعداد الروحً  .وهذا ٌحتا ج للجهاد
المستمر بصلوات وأصوام بٌنما كان المسٌح فترة وجوده معهم على األرض
هو الذي ٌسندهم.
السيف = هو كلمة هللا (عب  )12:4التً نتسلح بها ضد مكائد إبلٌس
(أف )11:6واآلالم التً ٌسمح بها المسٌح لتالمٌذه بها ٌشتركون فً صلٌبه
وبالتالً فً مجده  .الكٌس والمزود والسٌف تفهم بمعانٌها الروحٌة ولٌست
المادٌة ،لإلمتالء الروحً حتى ٌستطٌعوا الحرب ضد إبلٌس.
هوذا هنا سيفان = غالباً هما سكيهتان كبيرتان يستخدمان لذبح خروف

الفصح.
يكيي= هً ترجمة للكلمة العبرٌة (دَ ٌٌّر) التً كان معلمو الٌهود ٌستخدمونها
لٌسكتوا بها جهالة بعض تالمٌذهم  .وكأن السٌد المسٌح أراد أن ٌسكت تالمٌذه
الذٌن إنصرفت أفكارهم إلى السٌف المادي ال سٌف الروح  .وال تعنً ٌكفً

بالمعنى المباشر فماذا ٌعمل سٌفان فً مقابل جماهٌر الٌه ود وجنود الرومان
اآلتٌن للقبض علٌه.
(آٌة  :)35ما هو من جهتي له إنقضاء= أي سوف ال أبقى فً وسطكم بعد،
فسأتمم الفداء وأصعد للسماء.
(آٌة :)37المكتوب= (أش.)12:53

حزقيال 9
ٔهذبح اٌزبؿغ

عأي إٌىب ؿبثمبً كغ أوعكٍُُ واِْ َغي اذلٗن ادلؼضٕ٘ .ب ٔغي صوع ادلٗئىخ ىف رٕفُظ
اٌضَٕىٔخ .فبٌٕىب عأي ؿزخ ِٗئىخ ثُضُ٘ أٖهتُ ادلهٍىخ وعأي اٌغة َغبصع ِىبٔٗ ئىل ػزجخ
اٌجُذ .وعأي كشن ُأِِغ أو أُع ِؿًَ ٌٌُغ مسخ ػًٍ ججبٖ اْرمُبء ٌزذفظهُ ِٓ اٌٌغثبد.

فٌغثبد اهلل زلـىثخ وً٘ ٌُـذ ػلىائُخ ،وٌُـذ ػًٍ اٌىً.
اَِبد 1ـ: 4
و هغر يف مسؼٍ ثوىد ػبي لبئٗ لغة ووٗء ادلضَٕخ وً وادض و ػضرٗ ادلهٍىخ ثُضٖ .و
اطا ثـزخ عجبي ِمجٌٍن ِٓ ُغَك اٌجبة اٖػًٍ اٌظٌ ٘ى ِٓ جهخ اٌلّبي و وً وادض
ػضرٗ اٌـبدمخ ثُضٖ و يف وؿِهُ عجً ٖثؾ اٌىزبْ و ػًٍ جبٔجٗ صواح وبرت فضسٍىا و
ولفىا جبٔت ِظثخ إٌذبؽ .و رلض اٌٗ اؿغائًُ هؼض ػٓ اٌىغوة اٌظٌ وبْ ػٍُٗ اىل
ػزجخ اٌجُذ فضػب اٌغجً اٌٗثؾ اٌىزبْ اٌظٌ صواح اٌىبرت ػًٍ جبٔجٗ .و لبي ٌٗ اٌغة
اػرب يف وؿَ ادلضَٕخ يف وؿَ اوعكٍُُ و ؿُ مسخ ػًٍ ججبٖ اٌغجبي اٌظَٓ َئٕىْ و

َزٕهضوْ ػًٍ وً اٌغجبؿبد ادلوٕىػخ يف وؿِهب .هغر ىف مسؼً = اٌظي َوغر ػبصح
ِب َىىْ صبئغاً .واهلل ٕ٘ب صبئغ ػًٍ وً ٘ظٖ اٌلغوع .وِٓ ٖ َـّغ هىد اهلل اٌٍُِف
ؿُـّغ هىد هغار غٌجٗ وهتضَضارٗ .ثوىد ػبي = دىت َزأصغ إٌىب وَجٍغ اٌغؿبٌخ
ثأِبٔخ .ووٗء ادلضَٕخ = ٘إٖء ُ٘ ادلٗئىخ اٌظَٓ وبٔىا ِىوٌٍن ػًٍ ئفزمبص ومحبَخ ادلضَٕخ،

ورغًند ِهّزهُ اِْ ثـجت اخلُِخ ،فٍمض أػِىا ِهّخ رضًِن ادلضَٕخ .ووبْ ػضصُ٘ ؿزخ،
فأثىاة أوعكٍُُ وبٔذ ؿزخ ولبصح جُىف اٌجبثٌٍُن وبٔىا ؿزخ .ئطاً وبٔىا ٌىً ِٕهُ ػضرٗ
اٌـبدمخ ىف َضٖ = واٌؼضح اٌـبدمخ ٕ٘ب ٍ٘ اصاح اٌىبرت ووبٔذ ٌىً ِٗن ..وُ٘ أرىا
ِٓ اٌلّبي = دُش وبْ سبضبي اٌغًنح ِىجىصاً .وُ٘ صسٍىا وولفىا جببٔت ِظثخ إٌذبؽ
= ٕ٘ب إٌذبؽ وّب لٍٕب َلًن ٌٍضَٕىٔخ (هفذخ  .)13فؼٍّهُ اْْ رضًِن اٌلؼت اٌظي
أ٘بْ ِظثخ اهلل .ووبْ وؿِهُ عجً ٖثؾ وزبْ = اٌىزبْ ٘ى ِب ٍَجـٗ اٌىهٕخ ػِٗخ اٌرب

واٌمضاؿخ .وصواح اٌىبرت ػًٍ جبٔجٗ = ٘ظا ادلٕظغ ٘ى ِٕظغ احملبٌِن اٌمضِبء .فّٓ ٘ى ٘ظا
اٌلشن اٌجبع اٌظي َضافغ ػٓ اٌجلغ ؟ ٌُؾ ٘ى ئٖ اٌـُض ادلـُخ اٌلفُغ ٌضي اِة.
و٘ى ٕ٘ب لض جبء ٌُٕمظ سبهزٗ ِٓ ؿُف
اٌؼضاٌخ أذلُخ .وٖدظ أْ اهلل ئؿزضػً ادلٗئىخ وٌىٕٗ مل َـزضػً ٘ظا اٌلشن .وٌىٕٕب
ٔـّغ ولبي ٌٗ اٌغة = ٘ظٖ رـبوي لبي اٌغة ٌغىب ِؼ  .1 : 110ووبْ ٍُت اٌغة
ِٓ ٘ظا اٌلفُغ أْ ٌَغ مسخ ػًٍ ججبٖ اٌظَٓ َئٕىْ ػًٍ اٌغجبؿبد = و٘ظا ٘ى ٔفؾ ِب
دضس ىف عؤ  .3 - 1 : 7واٌؼجُت أْ وٍّخ مسخ ىف اٌٍغخ اْهٍُخ رؼىن ػِٗخ ذلب كىً
هٍُت .ىف ٘ظا ئكبعح ٔٔمبط ادلـُخ ٌٓثغاع ثضَ هٍُجٗ ،و٘ظا ِب مت ىف أْ سغوف اٌفوخ

أٔمظ ِٓ ادلىد ِٓ هجغ أثىاثٗ ثٌٗ .مض ػرب ِٗن ادلىد ػٓ اٌجُىد اٌىت هجغذ أثىاهبب ثضَ
سغوف اٌفوخ وٕ٘ب فبدلٗئىخ ادلهٍىىْ ؿُؼربوا صوْ أْ َهٍىىا َِٓ ػٍُٗ اٌـّخ اٌىت
وًؼهب اٌغة .صواح وبرت = احملبًِ حيزبط ٌضواح ٌُىزت هبب أوعاق صفبػٗ ػٓ ادلزهُ ،أِب
عثٕب َـىع فضوارٗ ً٘ صِبء جغادٗ اٌىت ٌَغ هبب مسخ ػًٍ ججبٖ ػجُضٖ ادلإٌِٕن ،و٘ظٖ

اٌؼِٗخ ً٘ ثلىً غًن ِغئً ٌٕب اٌِْ ،ىٕهب ِغئُخ أِبَ ادلٗئىخ ادلهٍىٌن .ؤفهُ أْ اٌغوح
اٌمضؽ اٌظي سزّٕب ثٗ أف ٘ 13 : 1ى ِٓ ئؿزذمبلبد صَ ادلـُخ .فّٓ ٘ى شلزٍئ ِٓ
اٌغوح اٌمضؽ وبٌؼظاعي احلىُّبد ؿُىىْ ٕ٘ب ظب٘غاً أِبَ ادلٗئىخ ،فبٌغوح اٌمضؽ ٘ى
ٔبع ٖ ٔغا٘ب ضلٓ ،ثً َغا٘ب ادلٗئىخ ،وُ٘ ؿُؼربوا صوْ أْ َهٍىىا ِٓ ٖ َِفئ اٌغوح
اٌظي فُٗ ،أي دبفظ ػًٍ اٌـّخ اٌىت أسظ٘ب 1رؾ  19 : 5واٌغوح اٌمضؽ لًُ ػٕٗ أٔٗ

وبرت ِؼِىع  .1 : 45وَىىْ اٌغجً اٌظي صواح اٌىبرت ػًٍ جبٔجٗ٘ ،ى ادلـُخ اٌظي
ئط ُؼٓ ىف جبٔجٗ سغط صَ وِبء .اٌضَ اٌظي َمضؽ ،وادلبء عِؼ ٌٍغوح اٌمضؽ اٌظي
ؿٕشزُ ثٗ ىف ؿغ ادلًنوٌْ ...ىٓ ػًٍ وً ِإِٓ أْ ٌَغَ ٘ظٖ ادلى٘جخ دىت ٖ رِٕفئ 2رً
 6 : 1وئطا ئِٔفأد رٌُغ اٌـّخ ،وَىىْ ِغ اٌؼظاعي اجلب٘ٗد .واٌغة مل َـزضع ٘ظا
اٌلشن اٌٗثؾ اٌىزبْ ،ثً ىف لىٌٗ لَغِة ووٗء ادلضَٕخ = ٘ى لىي اِة ٌٕثٓ أْ َغًن
سِخ اٌؼًّ ذلإٖء ادلٗئىخ( أٌُـذ َضٖ ربذ أجٕذزهُ  ) 8 : 1أي ٘ى اٌظي حيٍّهُ

وحيغوهُ و٘ى عأؿهُ ٌظٌه ٔغاٖ اْْ ىف وؿِهُ = ىف وؿِهُ عجً ٖثؾ وزبْ.

وٖدظ أْ اهلل صائّبً َٕمظ سبهزٗ وّب أٔمظ ٌىٍ وئثٕزُٗ ،ؤىح وػبئٍزٗ .وُبدلب فهّٕب أْ
اٌـّٗ ً٘ أِزٗء ِٓ اٌغوح اٌمضؽ (ادلـُخ ػًٍ جبٔجٗ صواح وبرت أي َغؿً اٌغوح
اٌمضؽ ٌٍّإٌِٕن) فّٓ ديزٍئ أي رىىْ ٌٗ ٘ظٖ اٌـّخ ٌٓ َٕجى فمَ ِٓ اٌٌغثبد ،ثً
رىىْ ٌٗ رؼؼَخ وؿَٗ وؿَ اٌٌُمبد .وٌىٓ ٘ظٖ اٌـّخ دلٓ َزٕهض ػًٍ اٌلغوع أي
َىغ٘هب وٌُؾ فمَ ٖ َفؼٍهب .وٌىٓ ٖدظ لجً ٘ظٖ اٌٌغثبد أْ رلض ئٌٗ ئؿغائًُ َٕزمً
ِٓ ػًٍ ربثىد اٌؼهض ثٌن اٌىبعوثٌن ئىل ػزجخ اٌجُذ .ودُّٕب َغبصع رلض اهلل ِىبٔبً َوًن ٘ظا
ادلىبْ ػغًخ ٌىً اٌٌغثبد .وٖدظ أٌَبً ُغَمخ ِغبصعح رلض اهلل ٌٍّىبْ ىف  3 : 9مث
 19 ،18 : 10مث  23 ،22 : 11فبهلل َغبصع ادلىبْ اٌظي أدجٗ ِزّهًٗ وأٔٗ وبعٖ ذلظا،
أو وأٔٗ َٕزظغ أْ َضػىٖ أدض ٌُجمً فُجمً .و٘ىظا َؼًّ اهلل ِغ إٌبؽ فهى َغبصعُ٘ سِىح
سِىح.

ٍِذىظخ أسًنح  -:عجً ٖثؾ اٌىزبْ (٘ظٖ ِٗثؾ اٌىهٕخ) فبدلـُخ ٘ى عئُؾ وهٕزٕب
اٌظي لضَ طثُذخ ٔفـٗ فوبع كفُؼبً ٌٕب .ؿُِِ ؿَِّخ ٘ظٖ رؼىن أْ ادلـُخ َغؿً عودٗ
اٌمضوؽ ٌٕب َى َ + 26 : 14ى َ + 26 : 15ى َِبد 5ـ: 11
و لبي ٖوٌئه يف مسؼٍ اػربوا يف ادلضَٕخ وعاءٖ و اًغثىا ٖ رلفك اػُٕىُ و ٖ رؼفىا.
اٌلُز و اٌلبة و اٌؼظعاء و اٌِفً و إٌـبء الزٍىا ٌٍهٗن و ٖ رمغثىا ِٓ أـبْ ػٍُٗ
اٌـّخ و اثزضئىا ِٓ ِمضؿٍ فبثزضاوا ثبٌغجبي اٌلُىر اٌظَٓ اِبَ اٌجُذ .و لبي ذلُ صلـىا

اٌجُذ و اِٗوا اٌضوع لزًٍ اسغجىا فشغجىا و لزٍىا يف ادلضَٕخ .و وبْ ثُّٕب ُ٘ َمزٍىْ و
اثمُذ أب اين سغعد ػًٍ وجهٍ و هغسذ و لٍذ اٖ َب ؿُض اٌغة ً٘ أذ ِهٍه ثمُخ
اؿغائًُ وٍهب ثوت عجؼن ػًٍ اوعكٍُُ .فمبي يل اْ امث ثُذ اؿغائًُ و َهىطا ػظُُ
جضا جضا و لض اِزٗد اٖعى صِبء و اِزٗد ادلضَٕخ جٕفب ٖهنُ َمىٌىْ اٌغة لض رغن
اٖعى و اٌغة ٖ َغي .و أب اٌَب ػُين ٖ رلفك و ٖ اػفى اجٍت ُغَمهُ ػًٍ
عؤوؿهُ .و اطا ثبٌغجً اٌٗثؾ اٌىزبْ اٌظٌ اٌضواح ػًٍ جبٔجٗ عص جىاثب لبئٗ لض فؼٍذ
وّب اِغرين

اٌٌغثبد وبٔذ ػًٍ اٌلُىر أوًٖ أي اٌىهٕخ = ئثزضئىا ِٓ ِمضؿً (لبعْ ِغ 1ثَ : 4
 )18 ،17فّٓ َؼغف أوضغ َِبٌت ثأوضغ .واِْغ ٕ٘ب أْ رىىْ اٌٌغثبد ثٗ كفمخ.
وٌىٓ اٌظَٓ وبْ ذلُ اٌـّخ ٖ ديـىا .و٘ظا ِب مت ِغ أعُِبء إٌىب ِضًٗ ،فٍمض أوغِٗ ٍِه
ثبثً جضاً .وٍِه ثبثً وّب ػغفٕب ٘ى اٌؼضح ادلهٍىخ وٌىٕهب ٌُـذ ِىجهخ خلبهخ اهلل ِٓ
اٌلؼت .واٌٌغثبد ثضأد ثبٌىهٕخ فهُ ادلـئىٌٌن ػٓ ئفـبص اٌلؼت .وثضأد ثبذلُىً
اٌظي صٔـىٖ ،فهظٖ اٌٌغثبد ئطْ ً٘ ٌٍزِهًن .وٕ٘ب ولف إٌىب ىف ِىلف اٌلفُغ ٌمٍجٗ
احلبىن ػًٍ كؼجٗ .وِٓ عمحخ اهلل أٔٗ َمجً ِٕبللخ ػجُضٖ ٌٗ .وٌىٓ اْعى وبٔذ لض
ئِزٓد جٕفبً = أي ئضلغاف وفـبص وسُِخ ،ومل َؼض ٕ٘بن ِٓ َـزذك اٌغمحخ،
فهٕبن كغوٍ ٌمجىي اٌلفبػخ (ولفبػخ إٌىب ٕ٘ب) ،وٌىٓ ٘ظٖ اٌلغوٍ مل رىٓ
ِزىفغح ىف ٘ظا اٌلؼت اٌفبؿض .وٖدظ أْ ادلٗئىخ ادلشغثٌن مل َمضِىا رمغَغاً ػٓ ػٍّهُ

هلل ،فهً أسجبع ؿُئخ ،وٌُـذ ؿبعح ذلُ وٖ هلل ٔفـٗ وٖ ٌٍٕىب .وً٘ مل ربضس ثؼض .أِب
ادلـُخ فجلغ اِة ومسغ إٌىب اٌجلبعح أٔٗ وًغ سزّٗ ػًٍ ِٓ َـزذك.

ثمُخ ئؿغائًُ = ادلموىص أوعكٍُُ وَهىطا ،فبدلٍّىخ اٌلّبٌُخ (ئؿغائًُ) وبٔذ لض أٔزهذ
ِٓ ػلغاد اٌـٌٕن ىف ؿىب أكىع ؿٕخ  722ق َ وأهجخ ئؿُ ئؿغائًُ ٍَِك ػًٍ َهىطا

٘ىكغ 13

َْبد (14ـ: )16
"َ ِٓ 14ض اذلبوَخ افضَهُ ِٓ ادلىد اسٍوهُ آَ اوثبؤن َب ِىد آَ كىوزه َب ٘بوَخ
زبزفٍ إٌضاِخ ػٓ ػُين*  15و اْ وبْ ِضّغا ثٌن اسىح ربيت عَخ كغلُخ عَخ اٌغة ُبٌؼخ
ِٓ اٌمفغ فزجف ػُٕٗ و َُجؾ َٕجىػٗ ٍ٘ رٕهت وٕؼ وً ِزبع كهٍ*  16ذببػي اٌـبِغح
ٖهنب لض سبغصد ػًٍ اذلهب ثبٌـُف َـمِىْ ربُِ اُفبذلُ و احلىاًِ رلك"
ىف ثضاَخ أهذبح لبي "ودلب أمث ثجؼً ِبد" ٘ظٖ ً٘ ِلىٍخ أٔـبْ فجؼض أْ سٍمٗ اهلل

ػًٍ أوًّ وجٗ أسزبع ُغَك اخلُِخ وادلىد"أٔب أسزِفذ ىل لٌُخ ادلىد" ومل َىٓ ٕ٘بن

ٍِه خيٍوٗ وّب لبي ىف اَخ (٘ ِٓ )10ظا ادلوًن ادلظٍُ احملزىَ .وٌىٓ ادلـُخ ادلٍه
ادلغفىى ِٓ اٌُهىص ثفضائٗ ػًٍ اٌوٍُت ٔؼع ػٕب ؿٍِبْ ادلىد .وٕ٘ب صلض اهلل َؼًِ
ٌٕٔـبْ وػضاً هبظا = ِٓ َض اذلبوَخ أفضَهُ ِٓ ادلىد أسٍوهُ = فبهلل مل خيٍن كؼجٗ ِٓ
اٌـيب فمَ  ,ثً ٘ى َؼض ٕ٘ب ثبْ خيٍن أٔـبْ ػّىِبً ِٓ ادلىد فهى دبىرٗ صاؽ ادلىد
وثمىح دُبرٗ اْثضَخ دٌن ِبد ثبجلـض أثزٍغ ادلىد فهى دبىرٗ صاؽ ادلىد وثمىح دُبرٗ
اٖثضَخ دٌن ِبد ثبجلـض أثزٍغ ادلىد وثؼض أْ وبْ ادلىد سلُفبً ِغػجبً هبع جغص أٔزمبي ىف
أزظبع أرلبص احلُبح اْثضَخ ,وٌظٌه َزهًٍ إٌىب وِٓ وعائٗ ثىٌؾ اٌغؿىي ِغصصاً أَٓ غٍجزه
َبِىد أَٓ كىوزه َب٘بوَخ (1وى )55 :15و٘ظٖ اَْخ ِزغمجخ ىف رغمجبد أسغي
"وأوىْ ٘ٗوه أَهب ادلىد أو أوىْ وثبؤن أَهب ادلىد وأوىْ سغاثه أَزهب اذلبوَخ" دبؼىن
اْ هٍُت ادلـُخ وبْ وبٌىثبء ادلضِغ ٌٍّىد وٌٍهبوَخ ودٌن َغي ادلإِٓ ٘ظا َـشغ ِٓ

ادلىد لبئًٗ أَٓ كىوزه = كىوخ =  ً٘ STINGدُّخ اٌؼمغة .وػًّ اهلل ٘ظا صبثذ
وِمغع وثضوْ ٔضاِخ وٖ رغًُن ىف وػضٖ = زبزفً إٌضاِخ ِٓ ػُىن = أي ٖ أرغاجغ فُّب
وػضد ثٗ  .وأَخ( )15وٍّخ أفغاًن رؼىن ِضّغ = وأْ وبْ ِضّغاً ثٌن أسىرٗ .وأفغاًن ً٘
ئكبعح ٔؿغائًُ  .وٌىٓ ثـجت أهنُ عفٌىا ادلـُخ احلمُمً ولجٍىا ًض ادلـُخ ؿزأرً عَخ
كغلُخ ػٍُٗ .وً٘ عَخ ٌِغح لىَخ جضاً رزٍف وزبغة مجُغ أِٗوهُ .و٘ظا ربمك ىف اٌـيب
اْكىعي دلٍّىخ اٌؼلغح أؿجبٍ أي ئؿغائًُ  .و٘ظا اٌـيب أرً ػٍُهُ ِٓ اٌلغق  ,و٘ظا

اذلجىَ دُِ ئؿغائًُ سببِبً  ,وّب ٘ى ِىهىف ٕ٘ب واٌـجت ىف ( ْْ )16اٌـبِغح سبغصد
ػًٍ ئذلهب وٌىٓ ٘ظا اٌىػُض ؿُزىغع صبُٔخ ىف هنبَخ اَٖبَ وخيغة رلضُ٘ وٍٗ اٌظي فغدىا
ثٗ ٌمجىذلُ ًض ادلـُخ.
وٍ٘ ٔفؾ إٌجىح اٌظ طوغ٘ب اٌُلغ ايل دؼَئًُ عؿىي ٍِه اعاَ
 11 :8فجعم نظره عهٍو و ثبتو حتى خجم فبكى رجم هللا
 12 :8فقال حزائٍم نماذا ٌبكً سٍدي فقال النً عهمت ما ستفعهو ببنً اسرائٍم من انشر
فانك تطهق اننار فً حصىنهم و تقتم شبانهم بانسٍف و تحطم اطفانهم و تشق حىامههم

فهظا ٌُؾ اِغا ثبٌمزً اُٗلب وٌىٕٗ ٔجىح ػٓ ِب ؿُذضس ٌٍـبِغح يف دبٌخ ػضَ رىثزهُ ػٓ
سِبَبُ٘ اٌىضًنح واٌظٌ ؿُفؼً ٘ظا ُ٘ اٖعاُِىْ ولض دؼع اٌغة اٌُهىص وضًنا ِٓ رغن
اٌغة فبْ رغوىٖ ؿُزغوهُ وربيت اُِٖ اٖسغٌ ورمزٍهُ.

هّإًَ اٖوي
ٔهذبح اخلبِؾ ػلغ
ٌِذ ؿٕىاد ُىٍَخ ثٌن أهذبح اٌـبثك و٘ظا أهذبح فلبوي اِْ ٍِه لىي ٌُٗ
جُق لىي.
اَِبد (1ـ-: )4

و لبي هّىئًُ ٌلبوي اَبٌ اعؿً اٌغة دلـذه ٍِىب ػًٍ كؼجٗ اؿغائًُ و اْٖ فبمسغ
هىد وَٗ اٌغة٘.ىظا َمىي عة اجلٕىص اين لض افزمضد ِب ػًّ ػّبٌُك ثبؿغائًُ دٌن
ولف ٌٗ يف اٌِغَك ػٕض هؼىصٖ ِٓ ِوغ .فبْٖ اط٘ت و اًغة ػّبٌُك و دغِىا وً ِب
ٌٗ و ٖ رؼف ػٕهُ ثً الزً عجٗ و اِغاح ُفٗ و عًُؼب ثمغا و غّٕب مجٗ و محبعا.
فبؿزذٌغ كبوي اٌلؼت و ػضٖ يف ًُٗن ِئيت اٌف عاجً و ػلغح اٖف عجً ِٓ َهىطا.

ثؼض أْ وبْ جُلٗ  600عجً هبع اِْ  000،210وٌىٓ لٍخ جُق َهىطا َلًن
عدبب ٌؼضَ عًب َهىطا أو ثضاَخ ئٔمـبَ .وٌىٓ كبوي سبزغ ٌفزغح ثٕوغاد ِزىاٌُخ ()47:14
وصلض اهلل َمضَ فغهخ أسًنح ٌلبوي اٌظي وضغد أسِبئٍُٗ .ت اهلل ربغًن وً ِب ٌؼّبٌُك
واهلل وبْ ؿُؼُِٗ إٌوغح .ئَبي أعؿً اٌغة دلـذه :هّىئًُ َظوغٖ هبظا دىت َـزّغ
ٌِٓغ اٌظي ؿُمىٌُٗ ٌُٗ ثؼض طٌه .ووبْ ربغًن ػّبٌُك رٕفُظاً دلب لبٌُٗ اٌغة لجً طٌه
(سغ 14 :17 .)16-8 :17فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب و ضعه في
مسامب يشوع فاني سوف امحو ذكر عماليق من تحت السماء.

وطٌه ٖ َٕـً وػىصٖ ئمنب حيممهب ىف اٌىلذ ادلٕبؿت .واِْ اٌىلذ ادلٕبؿت دلبطا؟
-1جُق كبوي اِْ جُق ِـزؼض -2 .طٔت ػّبٌُك هبع وبًِٗ وفـضوا سببِبً ووبْ
ػّبٌُك مجبػخ ٌوىم ِزىدلٌن َغرىجىْ اجلغائُ واٌغجبؿبد .فهُ َفؼٍىْ فذلبء
ػوىعا ثؼوىع وثمضِىْ اُفبذلُ طثبئخ ثلغَخ واٌَب َؼٔىْ ثبحلُىأبد وثبٌفزُبد وؼجبصح
ٌٗذلخ فبهجخ اٌىً ِضٔؾ.
واٌَب ػّبٌُك ُ٘ اٌظَٓ ارىا ٌُؼزضوا ػٍٍ كؼت ثين اؿغائً يف سغوط 17
 8 :17و اتى عماليق و حارب اسرائيل في رفيديم.
فٌتضح ان عمالٌق هم الذٌن بدؤوا باالعتداء

أكؼُبء 13
آَبد (14ـ)16
و َىىٔىْ وظيب ُغَض و وغُٕ ثٗ ِٓ جيّؼهب ٍَزفزىْ وً وادض ئىل كؼجٗ و َهغثىْ وً
وادض ئىل أعًٗ .وً ِٓ وجض َِؼٓ و وً ِٓ ئضلبف َـمَ ثبٌـُف .و ربُِ أُفبذلُ
أِبَ ػُىهنُ و رٕهت ثُىهتُ و رفٌخ ٔـبئهُ.
وً وادض ئيل كؼجٗ = ْْ جُق ثبثً وبْ ِىىْ ِٓ وً اٌلؼىة ،ومل َىٓ لٍجهُ
ػٍٍ ثبثً ،فذُّٕب جبءد اٌٌغثخ رغوى٘ب و٘غثىا .ورأًِ فبٌٌغثبد ٌٍجُّغ

دىت اْوٖص وإٌـبء .و٘ىظا ػمبة اخلُِخ ؤزبئجهب ادلغح.
واٌظٌ ؿُوٕغ ٘ظا ثجبثً ُ٘ ادلبصٌَن  17 :13هانذا اهيج عليهم الماديين الذين ال يعتدون
باليضة و ال يسرون بالذهب

فهى ٌُؾ اِغ ثً ٔجىح ػٓ ٘ٗن ثبثً ثُض ادلبصٌَن وصٖ اصجبد ٌمىح وهضق اٖصلًُ اٌظٌ

٘ى ٌٍؼبمل وٍٗ

واجملض هلل صائّب

