ً٘ عجش شعت اعشائًٍ فً اسع ادَٚ
اَ ٌُ ٌعجشٚا ؟ عذد 08 – 81 :02
لؼبٖ  81 – 81 :88رثٍٕخ 1 - 4 :0
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اٌشجٙخ

خبء فً اٌعذد ٚ 08-81 :02اٌمؼبح  81 ،81 :88أْ األد ٍٍِٓٚسفؼٛا ِشٚس ثًٕ إعشائًٍ فً
أسػٚ ،ُٙسفؼٛا إعطبءُ٘ طعبِبًٌٚ .ىٓ خبء فً رثٍٕخ  1 ،4 :0أٔ ُٙعّسٛا ٌ ُٙثبٌّشٚس
ٚأعط ُ٘ٛطعبًِب ف٘ ًٙزا رٕبلغ ؟

اٌشد

اٌسمٍمٗ اٌشجٗ ٔبردٗ ِٓ اْ اٌّشىه ٌُ ٌفِ ُٙعًٕ ثعغ اٌىٍّبد اٌزً رؤوذ عذَ ٚخٛد اي شجٙخ
ٌٚفِ ُٙب ٌسذس ٌدت اْ ٔذسن ثعغ اٌّعبًٔ اٌٍغ ٌٗٛاٌعجشٌخ
وٍّخ رخِٛه ا ٚرخُ ( غٍجٛي )

ٔحٚط عزشِٛلب
H1366
ּגבל ּגבּול
gebul gebul
gheb-ool', gheb-ool'
From H1379; properly a cord (as twisted), that is, (by implication) a
boundary; by extension the territory inclosed: - border, bound, coast, X
great, landmark, limit, quarter, space.
) دٚ عالِبد ( ٌسذ,ً عبز,ٍٍُ رم,دٚ زذ, ٍٍُد اٌزً رسذد الٚي ) اٌسذٛزجً ( اٌٍّزٚ ِٓ وٍّخ ٌٍزف
 فؼبء, اٌشثع,دٚ زذ, االسع

ْٚط ثشِٛلب
H1366
 ּגבל/ ּגבּול
gebul / gebul
BDB Definition:
1) border, territory
1a) border
1b) territory (enclosed within boundary)
1c) region, territory (of darkness) (figuratively)
Part of Speech: noun masculine
,ٗد ) ِٕطمٚٔٗ فً زذّٛ الٍٍُ ( ِؼ, دٚ زذ, ُد رخٚزذ

ظٍّٗ ( ِعٌٕٛب )

ٚخغشافٍب ٔشي ِعب زذٚد ادَٚ

ٚخشٌطٗ اخشي ٌٍّٕبطك اٌمذٌّٗ

ٚزذٚد٘ب ِٓ ِٛلع ثٍجٍٛط

وهي هىقع ساًت تكال

ٚاالْ ٔشي ِعب آٌ وبْ ِٛعً ٚاٌشعت ِٓ خٛخً اٌشس ٚآٌ وبْ ادٚ َٚآٌ ٌمع خجً ٘ٛس اٌزي
اردٗ اٌٍٗ ِٛعً ٚاٌشعت ثعذِب سفغ ٍِه اد َٚعجٛسُ٘

٘ٚزٖ اثبس اد َٚاٌزً رؤوذ اْ عبطّزٙب رٍّبْ ٌ ٛ٘ٚمع عًٍ إٌبزٍخ اٌغشثٍٗ ِٓ ِٕطمخ خجبي ادَٚ

ٚثٙزا سائٍٕب اٌطشٌك ثٛػٛذ ٚاالْ ٔذسط االعذاد ِعب
عفش اٌعذد 02
ٚ 41أسعً ِٛعى سعال ِٓ لبدػ إٌى ٍِه أد٘ :َٚىزا ٌمٛي أخٛن إعشائًٍ :لذ عشفذ وً اٌّشمخ
اٌزً أطبثزٕب
ٚسائٍٕب ِىبْ لبدػ  ً٘ٚششق ثشٌخ فبساْ ٚغشة خٕٛة ادَٚ
ٌٚىٓ ٔمطٗ ِّٙخ ٔزٛلف عٕذ٘ب  ً٘ٚاْ ِٛعً اسعً سعال اًٌ ٍِه ادٕ٘ٚ َٚبن فشق ثٍٓ اٌٍّه
ٚثٍٓ اٌشعت ٚرظشفبرٗ فبٌٍّه ٌظذس لشاس سعًّ ٌٚىٓ لذ ٌفعً ثعغ افشاد اٌشعت اشٍبء اخشي
خبٔجٍٗ ٌٍٚغذ سعٍّٗ

 41إْ آثبءٔب أسذسٚا إٌى ِظشٚ ،ألّٕب فً ِظش أٌبِب وثٍشح ٚأعبء اٌّظشٌ ْٛإٌٍٕب ٚإٌى آثبئٕب
 41فظشخٕب إٌى اٌشة فغّع طٛرٕبٚ ،أسعً ِالوب ٚأخشخٕب ِٓ ِظش٘ٚ .ب ٔسٓ فً لبدػِ ،ذٌٕخ
فً طشف رخِٛه
 41دعٕب ّٔش فً أسػه .ال ّٔش فً زمً ٚال فً وشَٚ ،ال ٔششة ِبء ثئش .فً طشٌك اٌٍّه ّٔشً ،
ال ًٍّٔ ٌٍّٕب ٚال ٌغبسا ززى ٔزدبٚص رخِٛه
 41فمبي ٌٗ أد :َٚال رّش ثً ٌئال أخشج ٌٍمبئه ثبٌغٍف
 41فمبي ٌٗ ثٕ ٛإعشائًٍ  :فً اٌغىخ ٔظعذٚ ،إرا ششثٕب أٔب ِٛٚاشً ِٓ ِبئه أدفع ثّٕٗ .ال شًء.
أِش ثشخًٍ فمط
 02فمبي :ال رّشٚ .خشج أدٌٍ َٚمبئٗ ثشعت غفٍش ٚثٍذ شذٌذح
ٚ 04أثى أد َٚأْ ٌغّر إلعشائًٍ ثبٌّشٚس فً رخ ،ِٗٛفزسٛي إعشائًٍ عٕٗ
 00فبسرسً ثٕ ٛإعشائًٍ  ،اٌدّبعخ وٍٙب ِٓ ،لبدػ ٚأرٛا إٌى خجً ٘ٛس

٘ٚزا ٘ ٛاٌطشٌك اٌزي طٍجٗ ِٛعً اْ ٌغٍه فٍٗ فً اسع ادٌٚ َٚىٓ اد َٚسفغ فبػطش ِٛعً
اْ ٌز٘ت ثذي اٌشّبي اًٌ اٌدٕٛة اٌششلً اًٌ خجً ٘ٛس

ارا فٙزا ٚاػر ِٓ أٌّ ٌُ ُٙشٚا فً اٌطشٌك اٌزي طٍجٖٛ

ِٚب لذِٗ عفش اٌمؼبح
عفش اٌمؼبح 88
ٚ 41أسعً إعشائًٍ سعال إٌى ٍِه أد َٚلبئال :دعًٕ أعجش فً أسػه .فٍُ ٌغّع ٍِه أد .َٚفأسعً
أٌؼب إٌى ٍِه ِٛآة فٍُ ٌشع .فألبَ إعشائًٍ فً لبدػ

ٚ 41عبس فً اٌمفش ٚداس ثأسع أدٚ َٚأسع ِٛآة ٚأرى ِٓ ِششق اٌشّظ إٌى أسع ِٛآة ٔٚضي
فً عجش أسٌٔ ٌُٚ ،ْٛأرٛا إٌى رخُ ِٛآة ألْ أسٔ ْٛرخُ ِٛآة

ٚوٍّخ داس ثبسع ادٌ َٚؤوذ أٗ عجش زٛي زذٚدٖ

ٚاالْ ٔذسط ِعب االعذاد فً
عفش اٌزثٍٕخ 0
 4ثُ رسٌٕٛب ٚاسرسٍٕب إٌى اٌجشٌخ عٍى طشٌك ثسش عٛف وّب وًٍّٕ اٌشةٚ ،دسٔب ثدجً ععٍش أٌبِب
وثٍشح
 0ثُ وًٍّٕ اٌشة لبئال
 3وفبوُ دٚساْ ثٙزا اٌدجً .رسٌٛٛا ٔس ٛاٌشّبي
 ٛ٘ٚاٌؼب ٌخجشٔب ثٕفظ اٌشٍئ  ٛ٘ٚأ ُٙاسرسٍٛا ِٓ ثشٌخ فبساْ  ً٘ٚوّب لذِذ عبثمب غشة ادَٚ
ثُ ٔضٌٛا اًٌ ثسش عٛف ٕ٘ٚب ٘ ٛخٍٍح اٌعمجٗ ثُ طعذٚا ِشٖ اخشي اًٌ لبدػ اٌزي ٘ ٛششق
فبساْ ٚغشة ادٚ َٚزبٚي ِٛعً اْ ٌطٍت ِٓ ٍِه اد َٚاْ ٌعجشٚا فً اسػٗ شّبال فشفغ ٍِه
اد , َٚفجذي ِٓ اْ ٌشزً اٌشعت شّبال فً اسع اد َٚسزً اٌشعت خٕٛثب ششلب اًٌ خجً ٘ٛس ٚخجً
٘ٛس ٘ ٛخٕٛة ادَٚ
ٚثبٌطجع لبدػ اٌزً زذس فٍٙب ازذاس وثٍشٖ ٚرضِشاد ٚغٍش٘ب ٚلؼً اٌشعت ِب ٌمشة ِٓ  81عٕٗ
فً ِٕطمخ فبساْ ٚلبدػ ٚخجً ٘ٛس ٚاخٍشا اٚطبُ٘ اٌشة اْ ٌشرسٍٛا ٔبزٍخ اٌشّبي اًٌ اسع
اٌّٛعذ ِٓ ٔبزٍخ ششق االسدْ

ٚ 1أٚص اٌشعت لبئال :أٔزُ ِبس ْٚثزخُ إخٛرىُ ثًٕ عٍغ ٛاٌغبوٍٕٓ فً ععٍش ،فٍخبفِٕ ْٛىُ
فبززشصٚا خذا
ٚوٍّخ ِبس ْٚثزخُ وّب ششززٙب ٌغٌٛب ٚثٛػر رعًٕ ِبسٌٓ عًٍ زذٚد ادَٚ
ٚاٌؼب فً اٌدضء اٌدغشافً ٚػسذ اْ ُ٘ ثبٌفعً عبسٚا عًٍ زذٚد اد ِٓ َٚإٌبزٍخ اٌششلٍخ الدَٚ
ِغبفٗ ٘ٚزا اٌطشٌك اٌزي عٍى ٖٛال ٌذخً اسع ادَٚ

 1ال رٙدّٛا عٍٍ ،ُٙألًٔ ال أعطٍىُ ِٓ أسػٚ ُٙال ٚطأح لذَ ،ألًٔ ٌعٍغ ٛلذ أعطٍذ خجً ععٍش
ٍِشاثب
 1طعبِب رشزش ُِٕٙ ْٚثبٌفؼخ ٌزأوٍٛاِٚ ،بء أٌؼب رجزبع ُِٕٙ ْٛثبٌفؼخ ٌزششثٛا
٘ٚزٖ اٌٛطٍٗ ً٘ ٌّعّالد شعت اعشائًٍ ِع شعت اد َٚاثٕبء ِشٚسُ٘ ثدبٔت زذٚد اد َٚاٌششلٍٗ
اٌزً ً٘ ثعٍذٖ عٓ رٍّبْ عبطّخ اد َٚاٌزً ً٘ فً اٌدٙخ اٌغشثٍخ
فٌ ٌٓ ُٙذخٍٛا فً اسع ادٌٚ َٚىٓ ٌ ٛارً ردبس اد َٚاٌٍ ُٙالٌزعبٍِٛا ِع ُٙثعٕف ٌٚىٓ ٌشزشْٚ
ِٕ ُٙثبٌفؼخ اٌطعبَ ٚاٌششاة الْ اٌطشٌك اٌزي عٍغٍه فٍٗ شعت اعشائًٍ ٘ ٛطشٌك طشٌك ردبسي
ٌزٌه ِزٛلع اْ ٌخشج ثعغ االدٌٍ ٍٍِٓٚزبخشٚا
ٚفً ٘زا اٌؼب الٌخبٌف ِٛعً والَ ٍِه اد َٚالٔٗ عٍعجش ثدٛاس زذٚدٖ ٌٚىٓ ٌٓ ٌذخً فً اسػٗ

 1ألْ اٌشة إٌٙه لذ ثبسوه فً وً عًّ ٌذن ،عبسفب ِغٍشن فً ٘زا اٌمفش اٌعظٍُ .اَْ أسثع ْٛعٕخ
ٌٍشة إٌٙه ِعهٌٕ ٌُ ،مض عٕه شًء
 1فعجشٔب عٓ إخٛرٕب ثًٕ عٍغ ٛاٌغبوٍٕٓ فً ععٍش عٍى طشٌك اٌعشثخ ،عٍى أٌٍخٚ ،عٍى عظٍْٛ
خبثش ،ثُ رسٌٕٛب ِٚشسٔب فً طشٌك ثشٌخ ِٛآة

٘ٚزا اٌعذد االخٍش ٌؤوذ أٌ ٌُ ُٙذخٍٛا فً اسع ادٚ َٚوٍٓ عجشٚا ثدٛاس اسػ ٛ٘ٚ ُٙاٌزي ٌؤوذ
أ ُٙعبسٚا ثٍٓ طسشاء اٌعشثٗ ٚخجً ععٍش ثذ ْٚاٌذخٛي اًٌ اسع ادَٚ

ٚاخٍشا ششذ اثٔٛب أطٍٛٔٛط فىشي

دعا الرب تٌى عٍسى إخىتهن فعٍسى اخى ٌعقىب ولذلك علٍهن اى ٌذكروا هذا فال ٌعتذوا علٍهن تاالرمن
هااي اى اس سااٍع ٍهن هثااي فااً عٍااىى ال وٍااع وكلوااي إززررشصٚا = هعٌاهااا ى ٌااذكروا ى هااذٍ الرهثااي
والخىف هوا هي اس ولٍس لقىتهن الذاتٍي وهن لٍسىا حرا ًا ى ٌعتذوا على هي ٌشاءواٌ( .ش )1:0

آٌخ -:6طعبِب رشزش ُِٕٙ ْٚثبٌفؼخ ٌزبوٍٛا ِٚبء اٌؼب رجزبع ُِٕٙ ْٛثبٌفؼخ ٌزششثٛا.
كاى شعة دوم كثر كرهًا هي هلكهن الذي فض هرو هن.

ٚاٌّدذ هلل دائّب

