لماذا يحارب الرب عماليق من دور
الي دور؟ خروج 16 :17
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الشبهة

ع َمالِيقَ ِم ْن دَ ْو ٍر إِلَى
بِ .ل َّ
علَى ُك ْر ِسي ِ َّ
لر ِ
الر ِ
ب َح ْربٌ َم َع َ
جاء في خروج َ 16 » 16 :17وقَالَ« :إِ َّن ْاليَدَ َ
دَ ْو ٍر».«.
فما هو ذنب عماليق حتى يستحق هذا العقاب المريع؟ .وهل حرب الرب لهم « ِم ْن دَ ْو ٍر ِإلَى دَ ْو ٍر» أم
أن الرب « سيُحاربُ ُه ُم الربُّ جيالً بَعدَ جي ٍل» ؟.
اإلجابة نجدها في نسخة اإلنترنت هكذا.
ب ،فسيُحاربُ ُه ُم الربُّ جيالً بَعدَ جي ٍل»«.
»16وقالَ« :رفَ َع بَنو عماليقَ أيديَ ُهم على
عرش الر ِ
ِ

الرد

تعريف سريع بعماليق
هم شعب شرير اول مره يتكلم عنهم االنجيل في سفر التكوين ايام كدرلعومر

سفر التكوين 7 :14
شَ .و َضَرُبوا ُك َّل ِبالَِد اْل َع َمالَِق ِةَ ،وأَْي ًضا
اءوا ِإَلى َعْي ِن ِم ْش َفا َ
ط َّال ِتي ِه َي َق ِاد ُ
ُث َّم َر َج ُعوا َو َج ُ
اكِن ِ
وريِين َّ ِ
ن
ام َار.
الس َ
َم ِ َ
ين في َح ُّصو َ َت َ
األ ُ
والعدد في العبري هو نفس اسم عماليق
)(HOTויׁשבו ויבאו אל־עין מׁשפט הוא קדׁש ויכו את־כל־ׂשדה העמלקי וגם את־האמרי
היׁשב בחצצן תמר׃
هاعماليقي
(JPS) And they turned back, and came to En-mishpat - the same is
Kadesh - and smote all the country of the Amalekites, and also the
Amorites, that dwelt in Hazazon-tamar.

(KJV) And they returned, and came to Enmishpat, which is Kadesh, and
smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that dwelt in
Hazezontamar.
فهو شعب قديم من أيام خطية برج بابل
وهذا قبل إسحاق وابناؤه يعقوب وعيسو
وذكر ان أحد ابناء عيسوا اسمه عماليق

سفر التكوين 12 :36
هؤالَ ِء بُنو عدا ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يسو.
َوَكاَن ْت ت ْمَن ُ
يسوَ ،ف َوَل َد ْت ألَلي َف َاز َع َمال َ
امَأرَة ع ُ
اع ُس ِرَّي ًة ألَلي َف َاز ْب ِن ع ُ
يق ْ َ َ َ ُ .
وهؤالء سكنوا في جبل ادوم
سفر التكوين 16 :36
ِ
ِ
ِ
ِ
هؤالَ ِء أُمر ِ
ِ
ِ
هؤالَ ِء َبُنو َع َدا.
وم ُ .
يق ُ .
ام َوأَم ُير َع َمال َ
َوأَم ُير ُق َ
ََ ُ
اء أَلي َف َاز في أَْرض أَُد َ
ور َح َوأَم ُير َج ْع َث َ
ويخلط البعض بين االثنين ولكن الكتاب المقدس يوضح ان الخطأة بشده هم عماليق اما ابناء
ادوم ال
الن الرب قال عن
سفر التثنية 7 :23
وك .الَ َت ْكَرْه ِم ْص ِرًّيا أل ََّن َك ُكْن َت َن ِزيالً ِفي أَْر ِض ِه.
الَ َت ْكَرْه أَُدو ِمًّيا أل ََّن ُه أَ ُخ َ
فالرب يحارب عماليق الذين يشبهوا الكنعانيين ولهم عالقة باالموريين وليس ابن عيسو
وهذا ما يشرحه كتاب

Gesenius' Hebrew and Chaldee lexicon to the Old Testament Scriptures
عماليق شعب قديم جدا سكنوا جنوب فلسطين بين ادوم ومصر ....ويعتقد انهم اصل االعراب
كنسل وذكر هذا كثيرين .....

 עֲמָ לֵקpr.n.—(1) Amalek, the Amalekites, a very ancient people (Gen.
14:7; Numb. 24:20), inhabiting the regions south of Palestine, between
Edom and Egypt (compare Ex. 17:8–16; Numb. 13:30; 1 Sam. 15:7), also
dwelling on the east of the Dead Sea and Mount Seir (Num. 24:20; Jud.
3:13; 6:3, 33); they seem also to have settled here and there in the middle
of Canaan, whence the Mount of the Amalekites in the tribe of Ephraim,
ِ
Judges 12:15; compare Judges 5:14.—In the Arabian genealogies ع ْملِيق,
 َع َمالِيقis mentioned amongst the aboriginal Arabians. See Relandi
Palæstina, p. 78–82; J. D. Michaëlis, Spicileg. Geogr. Hebr. Ext. tom. i. p.
170–177; ejusd. Supplemm. p. 1927; Vater, Comment. über den Pentat.
vol. i. p. 140; and my remarks in Ersch and Gruber’s Encycl. iii. 301,
under the word Amalek.—Gent. noun עֲמָ לֵקִ י, with the art. collect. Gen.
14:7; Jud. 12:15.
ومعني كلمة عماليق اي اهل وادي وايضا يعني محاربين
فعماليق شعب قديم من بعد الطوفان ومن أيام برج بابل وهو شعب شرير وخاطي
وبعض المعلومات من دائرة المعارف الكتابية
:  وهو، " عماليق اسم سامي قد يعني "المحارب" أو " ساكن الوادي

الرحَّال في جنوبي أرض كنعان وصععععععحراء النقب  ،وكانوا
عماليق أو العمالقة  ،شعععععععب من البدو ُ
معادين إلسرائيل في المراحل األولى من تاريخ إسرائيل .
( )Iتاريخهم المبكر :
هناك إشارة سابقة إلى العمالقة  ،عندما ضرب كدر لعومر ملك عيالم وحلفاؤه (حوالي  1900ق.
م " ) .كل بالد العمالقة  ،وأيضاً األموريين الساكنين في حصون تامار " (تك  ، )7 :14وهي
إشارة يمكن أن تكون إلى شعب آخر غير نسل عماليق حفيد عيسو ،
وفي األصععحاح الرابع والعشععرين من سععفر العدد نق أر أنه لما أري بلعام عماليق  " ،نطق بمثله وقال
عماليق أول الشعوب  ،وأما آخرته فإلى الهالك " (عد . )20 :24
وعبارة "أول الشعوب" قد تعني أنه أول شعب هاجم بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر (خر :17
 ،8عد  ، )45 :14أو أنهم أول شعب سكن تلك المنطقة ( 1صم . )8 :27
( )IIموطنهم :
كان العمالقة شعباً بدوياً  ،يتجولون في المنطقة ما بين شمالي سيناء والنقب جنوبي كنعان  ،إلى
الجنوب من بئر سبع بما في ذلك منطقة العربة إلى الشمال من إيالت وعصيون جابر  ،وربما إلى
بعض األجزاء الشععمالية من شععبه جزيرة العرب  .ونق أر أن شععاول الملك ضععرب " عماليق من حويلة
حتي مجيئك إلى شور التي مقابل مصر " (  1صم  . )7 :15ويبدو أنها نفس المنطقة التي كان

يسعععكنها قبالً بنو إسعععماعيل الذين " سعععكنوا من حويلة إلى شعععور التي أمام مصعععر حينما تج نحو
أشور " (تك . )18 :25
كما مد العمالقة نفوذهم شععععععماالً في فلسععععععطين وأفرايم كما نفهم من وجود جبل باسععععععمهم في أرض
أفرايم بالقرب من نابلس الحالية  ،حيث دفن عبدون بن هليل الفرعثوني قاضععععععي إسععععععرائيل ( قض
. )15 :12
ونق أر في سفر صموئيل األول أن العمالقة " قد غزوا الجنوب وصقلغ " (  1صم  . )2 ,1 :30وما
جاء في سععععععععفر القضععععععععاة ( 3 :6و  )33عن تحالف العمالقة مع المديانيين وملوك الشععععععععرق في
غاراتهم على بني إسعععععرائيل  ،قد يكون دليالً على أن العمالقة كانوا في وقت من األوقات قد زحفوا
شرقاً واختلطوا بالقبائل العربية في شمالي شبه جزيرة العرب .
(جعععععععع) عماليق واسرائيل  )1( :في البرية  :نق أر في سفر الخروج أنه نزل بنو إسرائيل في رفيديم ،
بين برية سععععين وبرية سععععيناء (خر  )2 :19 ،1 :17بعد خروجهم من أرض مصععععر ،أتى عماليق
وحارب إسعععععععرائيل في رفيديم ( خر  ، )8 :17ولكن بني إسعععععععرائيل نجحوا بقيادة يشعععععععوع في إيقاع
الهزيمة بعماليق  ،وكان موسى على رأس التلة يصلي للرب (خر ِ . )16-8 :17
ويذكر موسى –
في نهاية أيام البرية – الشععععععب بما فعله به عماليق "كيف القاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل
المسععتضعععفين وراءك وأنت كليل ومتعب  ،ولم يخف

" .ولهذا السععبب يوصععي بني إسعرائيل بإنهم

عندما يسعععععتقرون في أرض كنعان  ،عليهم أن يمحوا "ذكر عماليق من تحت السعععععماء " (تث :25
. )19-17

وعندما أرسل موسى -من برية فاران -الجواسيس ،وجدوا " أن الشعب الساكن في األرض معتز
والمدن حصينة عظيمة جَّداً  ..والعمالقة ساكنون في أرض الجنوب " (النقب )  .ثم قالوا " :ال
نقدر أن نصعد إلى األرض ألنهم أشد منا "  ،وذلك رغم ما قاله كالب ويشوع من أنهم قادرون
عليها ألن الرب معهم (عد . )9-7 :14 ،33-25 :13وأعلن الرب غضبه على الجماعة
لتمردهم وعدم اتكالهم عليه  .ثم اندفعوا من ذواتهم -رغم تحذير موسى لهم ألن العمالقة
والكنعانيين هناك (عد - )25 :14وتجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل  ، " ،وضربوهم وكسروهم إلى
حرمة " (عد .)45 – 39 :14
()2في زمن الق ضاة :وا صل العمالقة م ضايقتهم لبني إ سرائيل في زمن الق ضاة  ،فقد جمع عجلون
ملك موآب "إليه بني عمون وعماليق  ،وسعععععار وضعععععرب إسعععععرائيل وامتلكوا مدينة النخل " (قض :3
. )14-12وفي ترنيمة دبورة  ،تذكر كيف أبدى أف اريم شععجاعة واسععتأصععل العمالقة الذين كانوا في
وسطهم ( قض  ،14 :5انظر أيضاً قض . )15 :12
"وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب  ،فدفعهم الرب ليد مديان سبع سنين … واذا زرع إسرائيل
كان يصععععععععد المديانيون والعمالقة وبنو المشعععععععرق  . . .وينزلون عليهم ويتلفون غلة األرض إلى
مجيئك إلى غزة  ،وال يتركون إلسرائيل قوت الحياة وال غنماً وال بق اًر وال حمي ار " (قض . )4-1 :6
وعندما " اجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشعععرق معاً وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل " ،
استطاع جدعون والثالث مئة الرجل الذين كانوا معه ،أن يهزموهم  ،وأن يقتلوا عدداً كبي اًر منهم مع
أميري المديانيين غراب وذئب (قض  ،25-19 :7 ،33 :6انظر أيضاً . )10 :12

( )3في زمن الملك شععاول  :عندما تولي شععاول ملكاً على إس عرائيل "حارب جميع أعدائه حواليه " .
 .و" ضععرب عماليق وأنقذ إس عرائيل من ناهبيه " ( 1صععم 47 :14و .)48ولكن لم تكن هذه ضععربة
قاضية  ،ألنه بعد ذلك يأمر

شاول على فم صموئيل النبي قائالً " :فاآلن اذهب واضرب عماليق

وحرم كل ما له وال تعف عنهم " ( 1صم . )3-1 :15فذهب شاول إلى " مدينة عماليق" وضربهم
"من حويلة إلى  . .شور " (  1صم  ، )7 :15ولكنه عصى أمر الرب فعفا عن أحاج ملك عماليق
 ،وعن خيار الغنم والبقر بحجة الذبح لرب (1صعععععم 9 :15و )15ولكن النبي صعععععموئيل قتل أحاج
وقطعه أمام الرب في الجلجال  ،وأعلن لشاول أن الرب قد رفضه من أن يكون ملكاً على إسرائيل (
 1صم . )33-24 :15
( )4في أيام داود  :حدثت أول مواجهة بين داود وعماليق  ،عندما كان داود مقيماً عند لخيش
ملك جت  ،وقام هو والرجال الذين كانوا معه بغزو القبائل التي في الجنوب من جشوريين وجزريين
وعمالقة ( 1صم . )8 :27ثم بعد ذلك غ از العمالقة الجنوب وضربوا صقلغ (التي كان قد منحها له
ملك جت ) وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتي كن فيها  ،وكان من بينهن زوجتا داود  :أخينوعم
اليزرعيلية وأبيجايل الكرملية ( 1صعععم  . )6-1 :30وسعععأل داود من الرب عما إذا كان يدرك وينقذ
 .ووجد داود غالماً مصععرياً كان عبداً ألحد العمالقة الغزاة  ،وقد تركه سععيده لمرضععه  ،فاسععتعان به
ينم منهم إال
داود إلرشععععععاده إلى مكان نزول العمالقة الغزاة  ،وهجم عليهم داود وضععععععربهم حتى لم ُ
أربع مئة غالم ركبوا جماالً وهربوا  ،واستعاد داود زوجتيه وجميع السبي والغنائم ( 1صم -7 :30
. )20

وعندما جاءه رجل عماليقي وأخبره بمصعرع شعاول ويوناثان  ،وأنه هو الذي أجهز على شعاول بناء
على طلبه  ،أمر داود أحد غلمانه أن يوقع به ألنه قتل "مسععيح الرب " ( 2صععم 1 :1و 8و -13
 )16عالوة على أنه كان عماليقياً  .ويسععععععععجل الكتاب موج اًز بالغنائم التي أخذها داود من عماليق
في حروبه معهم ( 2صم  1 ،12 :8أخ . )11 :18
ومما يدل على العداء المتأصعععل الذي كان بين إسعععرائيل وعماليق  ،أن يذكر المرنم عماليق بين ألد
أعداء إسرائيل  ،ملتمساً من

أال يسكت عن االنتقام منهم (مز . )7 :83

(د) عماليق في زمن ملوك يهوذا :
يبدو أن عماليق ظلوا بعد ذلك خاضعين لملوك إسرائيل  ،دون إثارة كثير من المتاعب  ،إذ ال
يذكرون بعد عصر داود إال في زمن حزقيا الملك ( حوالي  700ق .م ) .حين ذهب خمس مئة
رجل من بني شمعون إلى جبل سعير وضربوا "بقية المنفلتين من عماليق وسكنوا هناك إلى هذا
اليوم " ( 1إخ . )43 ،42 :4وال يرد ذكر لعماليق بعد ذلك في الكتاب المقدس  ،وان كان كثيرون
يرون أن هامان بن همداثا األجاجي  ،عدو إليهود ( أس 3:1و )6كان من نسل "أجاج " ملك
عماليق الذي قتله صموئيل النبي

فهم شعب شرير جدا كان ليس فقط به خطايا كثيره وليس فقط االغارة واالعتداء المستمر بدون
سبب على االخر ولكن ايضا ينشر خطيه وعثرة لبقية الشعوب المحيطة وهو أصل او أحد أصول
العرب

ونري هذا في محاولتهم الي اعثار شعب اسرائيل بل انهم كانوا مضايقيين لشعب اسرائيل بشده
بدون سبب ويقتلوا الضعفاء
سفر التثنية 25
« 17اُ ْذ ُكْر ما َفعَل ُه ِب َك َعمالِيق ِفي َّ
يق ِعْن َد ُخُر ِ
الط ِر ِ
وج َك ِم ْن ِم ْصَر.
َ ُ
َ َ
ِِ
يق وَق َ ِ
َ 18كيف الَ َق ِ
ِ
َّ
يل َو ُم ْت َع ٌبَ ،وَل ْم
َ
َْ
ط َع م ْن ُم َؤ َّخ ِر َك ُك َّل اْل ُم ْس َت ْضعف َ
اك في الط ِر ِ َ
اء َكَ ،وأَْن َت َكل ٌ
ين َوَر َ
ي َخ ِ
ف َ.
َ
ِ
يع أَعد ِائك حوَلك ِفي األَر ِ ِ
ِ
ِ
له َك َن ِص ًيبا لِ َكي
يك َّ
اح َك َّ
ض َّالتي ُي ْعط َ
له َك م ْن َجم ِ ْ َ َ َ ْ َ
َ 19ف َم َتى أََر َ
ْ
الر ُّب ِإ ُ
الر ُّب ِإ ُ
ْ
َتمَتلِ َكهاَ ،تمحو ِذ ْكر عمالِيق ِم ْن َتح ِت َّ ِ
س.
ْ
ْ َ ُْ
َ ََ َ
الس َماء .الَ َتْن َ
فهم هاجموا شعب اسرائيل بدون سبب في بداية خروجه من ارض مصر وقد يكون هو سبب ان
يعبر شعب اسرائيل البحر االحمر تحاشيا للعماليق المسيطرين علي من حدود سيناء الشرقيه الي
الناحية الغربية من نهر االردن
وايضا هم حاولوا يمنعوا شعب اسرائيل من الخروج
سفر صموئيل األول 2 :15
ودِ :إِني َق ِد ا ْف َتَق ْدت ما ع ِمل عمالِ ِِ ِ
ف َل ُه ِفي َّ
هك َذا َيُقول َر ُّب اْل ُجُن ِ
الط ِر ِ
يق
َ
ين َوَق َ
يل ِح َ
ُ َ َ َ ََ ُ
يق بإ ْسَرائ َ
ُ
ِعْن َد ص ُع ِ
ود ِه ِم ْن ِم ْصَر.
ُ
فهم حاربوا شعب اسرائيل بال سبب

وفي هذا االصحاح يكلمنا ان شعب عماليق هم الذين اتوا ليحاربوا شعب اسرائيل رغم ان اسرائيل
لم يتعرضوا إليهم
فهم شعب يحب الحرب وسفك الدم .شعب همجي يعشق سبي النساء واإلغارة على المدن
المسالمة مثلما حدث في صقلغ
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 1وَل َّما جاء داود و ِرجاُله ِإَلى ِصْقَل َغ ِفي اْليو ِم َّ ِ ِ
ِ
وب َو ِصْقَل َغ،
َ َ َ ُُ َ َ ُ
الثالثَ ،ك َ
َْ
َ
ان اْل َع َمالَق ُة َق ْد َغ َز ْوا اْل َجُن َ
ِ
وها ِب َّ
الن ِار،
َحَرُق َ
َو َضَرُبوا صْقَل َغ َوأ ْ
ِ
ط ِر ِ
النساء َّ ِ ِ
يق ِه ْم.
َحًدا الَ َص ِغ ًا
وه ْم َو َم َض ْوا ِفي َ
ير َوالَ َك ِب ًيراَ ،ب ْل َسا ُق ُ
يهاَ .ل ْم َي ْقُتُلوا أ َ
الل َواتي ف َ
َ 2و َسَب ْوا َ َ
َ 3ف َد َخ َل َد ُاوُد َو ِر َجاُل ُه اْلم ِديَن َة َواِ َذا ِهي م ْحَرَق ٌة ِب َّ
وه ْم َوَبَن ُات ُه ْم َق ْد ُسُبوا.
الن ِارَ ،وِن َس ُاؤ ُه ْم َوَبُن ُ
َ ُ
َ
لذلك تنبا عنها بلعام ابن بعور
سفر العدد 20 :24
ط ِ ِِ
ِ
ِ
َما ِ
الش ُع ِ
يق أ ََّو ُل ُّ
آخَرُت ُه َفِإَلى اْل َهالَ ِك».
وبَ ،وأ َّ
ال« َ :ع َمال ُ
يق َفَن َ َ
ُث َّم َأرَى َع َمال َ
ق ب َم َثله َوَق َ
وقيل او الشعوب ألنه حارب اسرائيل ولكن اعتقد اول الشعوب في فعل الشر بعد الطوفان
فكل هذا يشرح لنا شر عماليق
والرب ال يخفي عليه امر ويعرف شر عماليق ما فعله في الماضي وما سيفعله في المستقبل ايضا
ولذلك قال الكتاب بروح النبوة بان للرب حرب مع عماليق من دور فدور الن عماليق استمر في

حربه إلسرائيل من  1447ق م الي زمن السبي وقد يكون بعد هذا وحتى االن في شكل بعض
العرب.

وسياق الكالم
سفر الخروج 17
 8وأ ََتى عمالِيق وحارب ِإسرِائ ِ ِ ِ
يم.
َ
ََ ُ َ َ َ َ َْ َ
يل في َرفيد َ
إسرائيل لم يذهب لحرب عماليق بل عماليق بدون خطا من إسرائيل جاء ليحاربه وهي ليست المرة
األولى بل تكرر اعتداؤه على شعب إسرائيل وقتل الضعفاء والمرضي.
ِ
ِ
ف أََنا َعَلى َ ْأر ِ
س َّ
التَّل ِة
وسى لَِي ُشو َع« :اْن َت ِخ ْب َلَنا ِر َجاالً َو ْ
يقَ .و َغًدا أَق ُ
اخُر ْج َح ِار ْب َع َمال َ
ال ُم َ
َ 9فَق َ
َو َع َصا ِ ِفي َي ِدي».
موسى هنا يعد للدفاع عن شعب إسرائيل لكيال يبيده عماليق الشرير.
ِ
ِ
ور َف َص ِعُدوا َعَلى َ ْأر ِ
س
يقَ .وأ َّ
وسى لُي َح ِار َب َع َمال َ
وسى َو َه ُارو ُن َو ُح ُ
َما ُم َ
ال َل ُه ُم َ
َ 10ف َف َع َل َي ُشو ُع َك َما َق َ
َّ
التَّل ِة.
 11وَكان ِإ َذا رَفع موسى يده أ َّ ِ ِ
ِ
يق َي ْغلِ ُب.
ض َي َد ُه أ َّ
يل َي ْغلِ ُبَ ،واِ َذا َخ َف َ
َ َ
َن َع َمال َ
َ َ ُ َ ََ ُ
َن إ ْسَرائ َ
س َعَلْي ِهَ .وَد َع َم َه ُارو ُن َو ُحوُر
وسى َث ِقيَل َتْي ِن ،أ َ
َخ َذا َح َجًار َو َو َض َع ُ
اه َت ْح َت ُه َف َجَل َ
َ 12فَل َّما َص َار ْت َي َدا ُم َ
احُد ِم ْن هَنا و َ ِ
ي َدي ِه ،اْلو ِ
اه َثا ِب َت َتْي ِن ِإَلى ُغُر ِ
الش ْم ِ
وب َّ
س.
اآلخُر م ْن ُهَن َ
َ ْ
اكَ .ف َكاَن ْت َي َد ُ
ُ َ
َ
ِ
السي ِ
ِ
ف.
يق َوَق ْو َم ُه ِب َحد َّ ْ
َ 13ف َه َزَم َي ُشو ُع َع َمال َ

فشعب إسرائيل دافع عن نفسه ولكن لم يقول ان شعب إسرائيل تتبع عماليق وحاربهم.
ِ
ِ
ِ
َ 14فَقال َّ ِ
ار ِفي اْل ِك َت ِ
َم ُحو
وسى« :ا ْك ُت ْب ه َذا َت ْذ َك ًا
ابَ ،و َض ْع ُه في َم َسام ِع َي ُشو َعَ .فِإني َس ْو َ
الر ُّب ل ُم َ
ف أْ
َ
ِ
السم ِ
ِذ ْكر عمالِ ِ
اء».
َ ََ َ
يق م ْن َت ْحت َّ َ
اس َم ُه «َي ْه َوْه ِن ِسي».
وسى َم ْذَب ًحا َوَد َعا ْ
َ 15فَبَنى ُم َ
ِ
 16وَقالِ« :إ َّن اْلي َد عَلى ُكرِس ِي َّ ِ
يق ِم ْن َد ْو ٍر ِإَلى َد ْو ٍر».
َ َ
ْ
الر ِب .ل َّلر ِب َحْر ٌب َم َع َع َمال َ
َ َ
فالذي اتي هو عماليق ولكن بقية عماليق الشرير ال زال في ارضهم جنوب وغرب االردن ولهذا قال
الرب بروح النبوة انه سوف يمحوا عماليق وهذا حدث بالفعل وال يوجد اسم عماليق
وتعبير ان اليد على كرسي الرب
العدد عبري
)(HOTויאמר כי־יד על־כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר׃

(JPS) And he said: 'The hand upon the throne of the LORD: the LORD
'will have war with Amalek from generation to generation.
ومعني ان عماليق مد يده على كرسي الرب والمقصود بكرسي الرب هو شعبه اسرائيل ومن بدايت
خروجه لعزله .وعقاب ان عماليق مد يده على شعب اسرائيل انه الرب الذي يحارب عن شعب
اسرائيل سيستمر الرب في حرب معهم حتى ينكسروا تماما

والشيء العجيب ان عماليق بالتأكيد سمعوا عما فعل الرب بالمصريين من الضربات العشر ليخرج
شعبه فبعد هذا يعاند هذا الشعب الشرير ويصر يحارب اسرائيل فهو تحدي للرب ايضا
فلذلك عبر ان اليد على كرسي الرب وهو تعبير رائع عن الموقف

فهذه ثالث حرب ونالحظ ان الرب هو أيضا مدافع حتى االن في الثالث حروب عن الضعفاء
والمساكين والمظلومين
ولكن قبل أن انتهي من هذه النقطة يجب ان نعرف أن الرب لم يرجع في كلمته عن عقاب عماليق
كيف االله الرحيم يصدر امر بإبادة عماليق؟

والمجد هلل دائما

