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15 :30 ام

King james
The horseleach hath two daughters, crying, Give, give.
There are three things that are never satisfied, yea, four
things say not, It is enough:
NKJ
15 The leech has two daughters— Give and Give. There
are three things that are never satisfied, four never say,
“Enough
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فيتضح انه اليوجد اي قصد سئ او تشبيه رديء كما يدعي بعض الغير مسيحيين
لماذا؟
معني كلمة العولقة في معاجم اللغة العربية مثل معجم لسان العرب
ت م َُخال ُب ُه ِب ْقرْ ٍن ،أَ
َع ِل َ بالشي ِء َعلَقا ًا و َع ِل َق ُهَ :نشِ ب فيه؛ قال جرير :إِذا َع ِل َق ْ
ب
صاب ال َق ْل َ
َ
أَو َه َتك الحِجابا وفي الحديثَ :ف َعلِ َقت األَعراب به أَي َنشِ بوا وتعلقوا ،وقيل َط ِفقُوا؛ وقال
العين أَسو َد أَحمرا وهو عالِ ٌ
أَبو زبيد :إِذا َعلِ َق ْ
َ
ي
ك ِّفهِ ،رأَى
الموت َر ْأ َ
ت قِرْ نا ًا َخ َطاطييُ َ
ِ
به أَي َنشِ بٌ فيه.
وقال اللحياني :ال َعلَ ُ ال ُّنشوب في الشيء يكون في جبل أَو أَرض أَو ما أَشبهها .
وأَعْ لَ َ الحاب ُلَ :ع ِل الصي ُد في ِح َبالته أَي َنشِ ب.
ويقال للصائد :أَعْ لَ ْق َ
ت فف َ ْد ِركْ أَي َعلِ َ الصي ُد في حِبالتك.
صب له ففَعْ لقه.
اإلعْ ال ُ وقوع الصيد في الحبل .يقالَ :ن َ
وقال اللحيانيِ :
و َعلِ َ الشي َء َعلَقا ًا و َعلِ َ به َعال َق ًاة وعُلوقا ًا :لزمه.
علوقة=http://www.baheth.info/all.jsp?term
صورة العلقة
http://www.55a.net/firas/ar_photo/1206889956clip_2.jpg
شرح ما هي العلقة

Haemophagic leeches attach to their hosts and remain
there until they become full, at which point they fall off to
digest. A leech's body is composed of 34 segments. They all
have an anterior (oral) sucker formed from the first six
segments of their body, which is used to connect to a host
for feeding, and also release an anesthetic to prevent the
host from feeling the leech. They use a combination of
mucus and suction (caused by concentric muscles in those
six segments) to stay attached and secrete an anti-clotting
enzyme into the host's blood stream.
 جسم العلقة. اي العلقة الدموية تلتص للعائل وتستمر حتي كمال النمو وبعد ذلك تسقط
 ولها ماص امامي (فمي)متكونمن الستة اجزاء االمامية في الجسم. جزء34 متكون من
التي تستخدمها للتعل بجسم العائل للتغذية وتبدأ بافراز مخدرات موضعية لمنع العائل
. وتفرز أنزيمات مانعة الجلط في مجري دم العائل.بالشعور بها
http://en.wikipedia.org/wiki/Leech
ودليل انها تحوي علي ماصتين
General morphology follows that of most other leeches. Fully
mature adults can be up to 20cm in length and are green,
brown or greenish brown with a darker tone on the dorsal
side and a lighter ventral side, the dorsal side also has a thin
red stripe. These organisms have two suckers, one at each
end, called the anterior and posterior sucker

اي .الشكر الخارجي يتبع معظم الشكل الخارجي للعلقات  .الطور الكامل يصل الي 20
سم في الطول ولونها اخضر او بني او رمادي مخضر وبخط غام علي الجانب
الظهريوفاتح اللون في البطن .وفي الظهر يوجد خط احمر رفيع.
هذا الكائن يحتوي علي ماصتين واحد في كل طري يسمي بالماص االمامي والماص
الخلفي
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Medical_Leech
وللخلفية العلمية ان هذا الكائن كان يستخدم والزال حتي االن ولكن قل استخدامه جدا
في بعض امراض تجلط الدم وارتفاع الضغط .
وبعد هذا الرد المختصر نتامل المعني الروحي لهذه االية من سفر االمثال الن لها معني
عمي حسب تفسير ابونا انطونيوس فكري.

آلٌ ا (15ـ:)16
"للعلوقة ا ا ا ا ثالثة ال اش ع أر عة ال اقول
ك  .اله وٌة والرحم العقٌم وأرض ال اش ع م ء وال ر ال اقول ك ".
أر عة أشٌ ء ال اش ع ....الشهوة ص ة لإل س ا الس قط
فً اآلٌ ا الس قة وصف خط ٌ ال شر الس قطٌا ق ل عمة ال داء وق ل عمل
عمة المسٌح فٌهم .و

ٌعطً مواص ا اإل س ا وٌصوره عد سقوطه أ ه

ص ر خ ضع لشهواه والشهوة ال اش ع

و عقٌم ال ٌش ع ما شهواا الع لم

وال ٌدري أا ال ر سالاهم كل شئ والع لم سٌزول وأ ه م ضً إلى الق ر .
العلوقة= ً دودة شر ة ال اش ع واسمى م صة الدم ء .و ً ارمز للشهوة.
و كذا قلب اإل س ا عد سقوطه قد أص ح شر ً للع لم وال ٌش ع مهم

إمالك م ه .والحظ قول إ لٌس للمسٌح "أعطٌك كل ذا إا خررا وسجدا لً".
فإ لٌس ٌعلم ضعف ال شر وأ هم ص روا مثل العلوقة ٌأكلوا وال ٌش عوا .
و ا العلوقة اصرخ ا دائم ً ا ا .واال ا ا أسلوب مج زي لاصوٌر
م ذا ٌشاهً اإل س ا [ ]1الم ل [ ]2الج س.
 -1الم ل والجشع فً اماالكه ل ع داه كسٌد وعدم اإلكا ء ل طلب
المزٌد ا ا.
 -2الج س والشهواا الش ٌة .و ً أٌض ً ال اش ع ق ئلة ا ا.
والع لم الخ ٌث الذي ال ٌسمى األشٌ ء سمه للخد اع أطلق على اٌا
الشهواٌا أسم ء مهذ ة ف لجشع للم ل أسم ه طموح والشهوة الج سٌة أسم
حب .واإل س ا الط ٌعً ال ٌكا ً مهم حصل م هم حاى سلٌم ا الحكٌم أغ ً
ملوك الع لم فقد َث َّقل َ على شع ه لضرائب صورة أر قا الشعب وأدا عد
ذلك إل قس م المملكة لٌزٌد أمواله .ولم ٌكا ً ما امرأة وال اث اٌا وال
عشرة ل زاد عدد س ئه إلى ألف زوجة وج رٌة (السراري) .و عد ذا اكاشف
سلٌم ا طالا كل ذا (الج معة).
ثالثة ال اش ع أر عة ال اقول ك = و أسلوب ع ري فً الاع ٌر ٌرٌد ه
إظه ر الكم ل .ثم ٌظهر عد ذلك أر عة أشٌ ء شر ة ال اش ع وفً ذا
ااش ه.
 -1اله وٌة= أو الق ر الذي ال ٌش ع ما مالٌٌا ال شر الذٌا ٌلقو هم
فٌه وكل ٌوم ٌطلب المزٌد.
 -2الرحم العقٌم= و ٌصرر مثل راحٌل إعط ى إ ً .والرحم العقٌم
مهم ازاوو لا ٌثمر أ ً.
 -3أرض ال اش ع م ء= ً األرض ال ور الاً اماص الم ء سرعة وال اشع
(أرٌ + 13:2و)13:4

 -4ال ر= ً ساحرق كل شئ واظل الاهم حاى ٌ رغ كل م ٌمكا أا ٌصل
إلٌه وع دئذ اكف مرغمة .م أجمل ذه المواص ا لشهوة اإل س ا فهً ال
اش ع (أرض ال اش ع م ء) وال اثمر (رحم عقٌم) ال اثمر فرح حقٌقً أو
إرواء حقٌقً أو راحة .و ه ٌة الشهوا ً أو كل م لدٌه سٌحارق ل ر.

