
 
  

 ما معىّ " يشتزِ طيفاً " 
 

" ... من ليس له سيف ، فليبع ثوبه ووشرت به كيف وكون السيد املسيح صانع السالم وملك السالم ، وهو وقول لتالميذه 

 ( .63: 22" )لو  سيفًا

  (63: 22)لو  " هذا وكفى " أجاب " هنا سيفان قالوا له "حني ؟ وملاذا  ًاسيفأن وشرتوا لتالميذه  هذا فما معنى أمره  

 اىضيذ اىَضيخ ىٌ يقصذ ٍطيقاً اىضيف تَؼْآ اىَادٙ اىذشفٚ ..       

 )ٍيخش( إصرو تطشس صيفٔ ، ٗظشب ػثذ سئيش اىنْٖحديِ تضاػاخ ، فٚ ٗقد اىقثط ػيئ ،  ٕزا تذىيو إّٔ قاه تؼذ ق٘ىٔ 

 ( .88: 81)ي٘  غمذان فّطيفك  اجعم:  اىضيذ اىَضيخفقطغ أرّٔ ... قاه ىٔ 

 ( . 26: 62" )ٍرٚ  ألن كم انذيه يأخذَن انظيف ، بانظيف يٍهكُن"   

 في٘ ماُ اىضيذ يذػٌٕ٘ إىٚ اصرخذاً اىضيف ، ٍا ماُ يَْغ تطشس ػِ اصرخذأٍ فٚ ٍْاصثح مٖزٓ .   
 

 ماُ يقصذ اىضيف تَؼْآ اىشٍزٙ ، أٙ اىجٖاد ... يض٘ع ٗىنِ اىشب  

ذنيٌ فيٖا ٍغ األدذ ػشش قثو ذضيئَ يذظاخ األخيشج اىرٚ ( ، أٙ فٚ اى93: 66إىٚ جضثيَاّٚ )ى٘  ماُ ينيٌَٖ ٕٗ٘ فٚ طشيقٔ 

، قاه ٍثاششج طيفا يشتز َ ثُبً فهيبع نً نيض مهٗ كذنك مشَد َ فهياخذي كيض نً مه...ىيصية ، ٗىزىل تؼذ أُ قاه " 

َّّ أيضاً ٌذا  ’’ :  ( . 93: 66" )ى٘  َأحصّ مع أثمة"  انمكتُبألوّ أقُل نكم إوً يىبغّ أن يتم ف
 

 فما ٌُ انخط انذِ يجمع ٌذيه األمزيه معاً ؟  

 

مأّٔ يق٘ه ىٌٖ : ديَْا مْد ٍؼنٌ ، مْد أدفظنٌ تْفضٚ . مْد أّا اىضيف اىزٙ يذَينٌ . أٍا األُ فأّا ٍاض ألصيٌ إىٚ أيذٙ  

َّٚ ػثاسج "   " ... إٕرَ٘ا إرُ تأّفضنٌ ، ٗجإذٗا ... َأحصّ مع أثمةاىخطاج ، ٗذرٌ ف
 

 " ، " ز ـَدرع انب" " ،  طالح هللا انكامم" ٗػِ "  زَحــيف انـطٗقذ ذذذز ت٘ىش اىشص٘ه فٚ سصاىرٔ إىٚ أفضش ػِ "  
ىنٚ ذقذسٗا أُ ذثثر٘ا ظذ ٍنايذ إتييش فٚ ذيل “ ( . ٕٗزا ٍا ماُ يقصذٓ اىضيذ اىَضيخ 83-88: 2)أف  " َتزص اإليمان

 اىذشب اىشٗديح ... 

  

 ٗىنِ اىرالٍيز ىٌ يفَٖ٘ا اىَؼْٚ اىشٍزٙ ٗقرزاك . فقاى٘ا : ْٕا صيفاُ ...   

  

( ، ٗظْ٘ا أّٔ 8: 86" يقصذ سياءٌٕ )ى٘  مه خميز انفزيظييه ألوفظكم احتزسَامَا قاه ىٌٖ ٍِ قثو تْفش اىَؼْٚ اىشٍزٙ "   

" ، فأجاتٌٖ ٕزا ينفٚ ... أٙ ينفٚ  ٌىا طيفان"  -ٕٗ٘ ينيٌَٖ ػِ صالح اىشٗح  -( ... ٕنزا قاى٘ا 83: 1يرنيٌ ػِ اىخثز )ٍش 

 ٗإال ماُ يق٘ه ٕزاُ ينفياُ ... "  ٌذا يكفٍّْاقشح فٚ ٕزا اىَ٘ظ٘ع ، إر اى٘قد ظيق داىياً ... ٗىٌ يقصذ اىضيفيِ تؼثاسج " 
 

 نذنك يىبغّ أن وميش بيه ما يقُنً انزب بانمعىّ انحزفّ ، َما يقُنً بانمعىّ انزمشِ . َطياق انحذيث يبيه أحياواً ... 
 

 

 َإلنٍىا كم انمجذ َانكزامة إنّ األبذ أميه


