ْاياٌ ْم ْٕ اجاجً او يكذًَٔ ؟
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انشثٓح

فً دٍٍ ٌصف عفش اعرٍش"ْاياٌ تٍ ًْذاثا" تأَٓ " جاج ّيً" (اعرٍش ) 10 :3 ٔ 1 : 3
ٔدرً فً ذرًح عفش اعرٍش ٌعا ً ٌزكش َٓ " جاج ّيً" 6 :12
إال َٓ فً اصذاح ٔ 16عذد ٌ 10زكش ٌ ْاياٌ ْزا ْٕ يكذًَٔ انجُظ ٔيششتا
َفظ انعثاسج ذمٕل "فعخ سدًرُا تمغأذٓ تعذ ٌ ٌُٔاِ شٌثا ً" (اعرٍش ) 10 : 16
فرعثٍش "تعذ ٌ ٌُٔاِ شٌثا ً" ٌعًُ ٌ ْاياٌ كاٌ دما ً شٌثا ً جاء نٓى ثى لايٕا تئٌٕائٓ ،ي ٌ
انكاذة كاٌ ٌمصذ ٌ ٌمٕل ٌ ْاياٌ فعالً يكذًَٔ شٌة ٔنى ٌكٍ ٌمصذ عثٓ ،فئيا َٓ ٌكزب ٔ ٌ
ب
ْزا خطأ ذاسٌخً ٔذُالط! ٔفً انذانرٍٍ فاأليش ٌُفً ٌ ٌكٌٕ ْزا انغفش ْٕ عفش يٕدً ِ

انشد
نفٓى انًمصٕد ٌجة اٌ َفٓى يعا تعط االنفاظ
اسذذششرا
يعشٔف اٌ اسذذششرا ْٕ يهك فاسعً ٔانفشط نٓى دشٔب يع شعٕب كثٍشِ ْٕٔ يهك يٍ 465
انً  424ق و
يا يعًُ اجاجً

جاجً
َ ِ

ٔيعُاِ األصهً "شخص ٌُغة إنىأجاج" ٔنكٍ انٍٕٓد فًٍا تعذ اعرعًهِٕ نهرذمٍش ألٌ انعًانمح
كإَا عذاء اعشائٍم األنذاءٔ ،نزا فههغخشٌح يٍ ْاياٌ ٔنرذمٍشِ لانٕا "ْاياٌ األجاجً" (1
عرٍش .)24 :9ٔ5 :8ٔ10ٔ1 :3

دائشج انًعاسف انكراتٍّ
َغثح إنى جاج  ،ي َّ شخص يٍ تٍد جاج  ْٕٔ .نمة غهك عهى ْاياٌ نهرذمٍش ( ط 1 : 3
ٔ ٔ . ) 24 : 9 ، 5 ٔ 3 : 8 ، 10لذ كاٌ عًانٍك يٍ نذ عذاء شعة إعشائٍم  ،درى اعرثشخ كهًح
عًانٍك يشادفح نكهًح عذٔ ٌٔ .مٕل تععٓى إٌ كهًح جاج يأخٕرج يٍ انكهًح األشٕسٌح " جاجٕ "
ي " انمٕي ٔ انًهرٓة ٔ انغاظة " ٌٔ .مال عُّ إَّ " يكذًَٔ جُغا ً " ( ط  -اإلظافح
األتٕكشٌفٍح ٌٔ . ) 10 : 16ثذٔ ٌ اعى ْاياٌ يٍ صم عٍاليً ٔ .لذ ركشخ " سض جاج " فً
انُمٕػ األكادٌح يٍ عصش عشجٌٕ ٔ ،نعهٓا ذشٍش إنى يٍذٌا ٔ .ستًا كاَد كهًح " جاجً " فً
عرٍش يغرعًهح يجاصٌا ً نهذالنح عهى َّ كى ا كاٌ جاج نشأل عذٔاً نذٔداً ْ ،كزا كاٌ ْاياٌ
 .نًشدخاي
ٔيعًُ انكهًح انعثشي
H91
אגגי
'ăgâgı̂y
BDB Definition:
”Agagite = “I will overtop
1) said of Haman, Haman the Agagite
Part of Speech: adjective

A Related Word by BDB/Strong’s Number: patrial or
patronymic from H90

ٌٕٔظخ انمايٕط تشذِ اَّ ٔصف ٔنٍظ اعى
فهمة اجاجً ْٕ نٍظ َغة ٔنكٍ ٔصف الَغاٌ ششٌش جذا لاعً ٔعٍُف ٔيعادي نشعة اعشائٍم
ايا يكذًَٔ فٕٓ ٌعًُ اَّ يٍ تالد شًال انٍَٕاٌ ٔتذاخ يكذٍَّٔ فً انمشٌ انغاتع لثم انًٍالد ٔنى
ٌكٍ نٓا اي ذاثٍش أ َشاغ ٔنكُٓا اشرٓشخ فً اٌاو فٍهثظ ٔاتُّ اعكُذس ري انمشٍٍَ  359انً 323
ق و اي َجذ اٌ ْزِ انًًهكّ اشرٓشخ تعذ اسذذششرا (  424 – 465ق و ) تفرشِ غٌٕهّ فال ٌٕجذ
عثة كثٍش نعذاء اسذذششرا يع انًكذٍٍٍَٔ نٍصفّ تًكذًَٔ فكاٌ يًكٍ اٌ ٌصفّ تاي جُظ اخش
اكثش عذاء نفاسط يٍ انًكذٌٌٍٍٔ فً ْزا انٕلد يثم تاتمي أ يصشي أ عٕسي يثال ( كاٌ نّ
دشٔب ظذ ثٕساخ فً يصش  460ق و ٔظذ ثٕسج فً عٕسٌا  448ق و ) فٓزا انًثذا ال الرُع تّ
فكٌٕ اغهك عهٍّ انًهك اَّ يكذًَٔ شٌة نٍظ كٕصف خطأ ٔنكُّ تانذمٍمّ ٌٕظخ اَّ جُغّ
يكذًَٔ شٌة ٔٔصفّ انعٍُف انماعً اي اجاجي
فٕٓ لال

 10 : 16و

نكً ذفًٕٓا كاليُا تأظخ تٍاَا فاٌ ْاياٌ تٍ ًْذاذا انزي ْٕ يكذًَٔ جُغا ٔيششتا

ْٕٔ شٌة عٍ دو انفشط ٔلذ فعخ سدًرُا تمغأذّ تعذ اٌ أٌُاِ شٌثا
ٔاٌ كاٌ كاذة ذرًح اعرٍش شخص ٍش كاذة عفش اعرٍش فكٍف ٌعمم اَّ ٌكرثّ أال اجاجً فً : 12
ٌٔ 6عٕد تُفغّ يشِ اخشي ٌٔكرة يكذًَٔ شٌة فً ٔ 10 : 16فً االثٍٍُ ٌؤكذ اٌ ْاياٌ اتٍ
ًْذاثا اال نٕ كاٌ اجاجً ( كٕصف ) الٌرعاسض يع يكذًَٔ ( كاصم )
فٕجٕد نمة اجاجً فً ذرًح اعرٍش ٌ 12ؤكذ اَّ َفظ انكاذة انزي فعخ اصهّ انًكذًَٔ انزي ال
ٌعشفّ ٍش انًهك ٔعُذيا اكرشف خططّ انششٌشِ اعهٍ اصم انذمٍمً اَّ يكذًَٔ شٌة ٔس ى رنك

انًهك كشيّ ٔنكُّ نى ٌذرشو ذكشٌى انًهك س ى اَّ شٌة عٍ انفاسعٍٍٍ ٔدتش انخطػ انششٌشِ
فٍغرذك عماب انًهك
فاٌعا انًهك ٌششح نهشعة اتعاد دكًّ نٍثك انشعة فً انًهك ٔال ٌظُّ اَّ ٌكشو شخص فجاِ ثى
ٌمرهّ فجاِ
ٔتٓزا ٌكٌٕ جضء انررًّ يٓى جذا نركًهح انًعهٕيّ انرً لذيٓا طفش اعرٍش فً اصم ْاياٌ ٔياٍْرّ

ٔانًجذ هلل دائًا

