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أليعأليعـازـازررالدمشـقى الدمشـقى   
 

(Arabic – Eliezer of Damascus) 
 

 قىقىــ الدمش الدمشررازازــأليعأليع: ن عموا اليديثنَ حوعضوم.. أحباِئى
 

 : عينن واألرب الثاِمددأ العرين نقرشْابع والِعاح الرحصالتكوين األوِمن سفر 
 

 ١.""هِِهنِِنببى الى الدِِدييى سى سة أِخة أِخذ ابنَذ ابنَى فى طريق أمين آلخُى فى طريق أمين آلخُاِناِنددى هى ه الِذ الِذاهيماهيمررببى إى إدِِديي س س إله إلهاركتُاركتُ وب وببب للر للرتُتُددجج وس وستُتُررررخَخَوو""
 

ا  تأثرنَحاًاِل صهاشر نعالِذى ان فإذا ك.ك ذِلن ِمه نفسىستثِن ي أند أحريقِد  وال.راِشع ين بم يتأثرنَاكل 
ِهالِحبص.وإن ِش كان ا شَ بنَقَلِح يراًررهئنَ ِش إنا أوالف .أشَ نَ لم بدالِذى  أناِش نعرهكتري ب صاٍتمتظه واِضر ة ح

  ننأأ  ىى عل علىىال تلحال تلح"" :ىِمنعل وثُاع رفقالتْ  اِهللاِبع شَنى التى ِمِمنعا اتهمة حوآبي الموثُاعر تْراشَع .انَفى سلوِك
  اكاكنَنَ وه وهوتُوتُممأأ  تِّتِّا ما ميثميثمححى ى لهلهإإ  لهِكلهِكإإ و وىىببعع شَ شَبِكبِكعع شَ شَ..بيتُبيتُأأا بتّ ا بتّ يثميثم وح وحببذهذهأأ  تِِتببا ذها ذهيثميثم ح حههنّنّ أل أل..نِكنِك ع عجعجعررأأ و وكِككِكترترأأ
 األولى إلى ِهالِت فى رسوُلسالر ولس برِذح يضار التأثير الن ِمِةوللوقاي. ""كِِكنِِنيي وب وبىىنِِنيي ب بلُُلفِصفِص ي يتُتُووا الما المممنّنّإإ. . ننفِِفددنْنْأأ
لوالواتِضتِض  الال"":  بالقوِلنثوسى كورِنؤِمم.!.!فإن فإن الم الم عاشَاشَعراِتاِترالر الر ديتفِس تفِسةِِةدي داألخالقَ األخالقَد الج الج ييدويقوُل. ""ةِِةد اددوالنبى  نعص حِةب 

القديسين :""ههوذا موذا ما أحا أحسسننوم وم ا أجمَلمَلا أجأن أن ي ي سكنخْخْ اإل اإلسكنووة منّنّألأل  ..عاًعاًة مههنَ هنَه اكاكأم أم ررالر الر بببالب ةِِةركَركَ بالبح ح يلى األلى األإإاة اة يب٢.""دِِدب  
 

 .ورعاية وِحماية ةسقدركة م شَجدها نَليام إمباالنِضو  لنَا وألوالِدنَاحيد الوانما الضهدحو كنيسة اِهللا نإ 
على ذِلالدليُلو ا كم جلهسسفر  أعسلالمالقولب  الر: ""وكانوكانالر الر بكّل كّلب ي ي ووم يم يضضممإلى الكنيس ةِِة إلى الكنيسالذين الذين ي ي خلصونونخلص"". 
 ِهقيتحقِمن  دب ال مجيٍد ا لهدٍفدنَج أو اَهللانإ .ؤمنينا على الممطرهخْا أمة ألن  واالستقاللي التقوقعذلكى عِني الو

وهو أننوراًنوراً""  نكونللع قاَلإذ ."" لألرض لألرضلحاًلحاًالم وِمالم وِم للع الر بي سوعِهظِتوِع فى مأأ"" :بل على الجنتمنتمنور نور الع الم الالم ال الع  ييمكنمكن  
أنتخفَ تخفَأن ى مدينَدينَى مة مة مووضضوعةةوععلى ج وال والبٍلبٍل على ج   يقِِقوويددونراجاًراجاً ِس ِسونوي وي ضضعونَونَعههتح كيال بْلكيال بْل الِم الِمتَتَ تحعلى الم نَنَ على الماريِضيِض ف فةِِةارىءىءلج ميع ميع  لج

الذينالذينفى البي تِِت فى البيفلي ئْْئضِِض فلينور نور كمكمهكذا قد هكذا قد امالنّ النّام اس لكىاس لكىي ي ررووا أعا أعممالكمالكمالح الح سنَنَسة وية ويممججددوا أباكم الذَاكم الذَوا أبى فى السى فى السممو٣.""اِتاِتو   
 

  ظهلقدر الربي سقبَلللتالميِذ وع ص وقاَل ِهوِدعله م :""اذهوا إلى بالعالم أجعموا باإلنجيل للخليقِة واكرز 
ز  .""اكلهيما يومالداِهللاأو معيشُ  أنّهيفىون ولكنّالم الع هم ال يتبعونالع والالم ينقاد إلغْون رِهاِتاء. إنّهال م بتِعيدون 
اس ولكنّن النّعهالم  نْيِمدجونم عهمواِئ فى أهوشَهم واِتههم.فالز تُيمِك ينو ضعهاء ولكنّ فى المهي بقى معوالًزن  ع
راء بالمانِدغَي اجمهعم  ي طفو فوقَألنّهِهطِح س.مكننَ ويا تمييز ا ِمنِدِهمو . اآلخَرأحيمكناِء زُل عالم نِت عيالز 

ؤِمهكذا المنة"" .الم فى العأي ةألنأي ِخ ِخألن لطة للبرلطة للبرم م عة اإلثم و اإلثم وعةأيركة للنّركة للنّ شَ شَأيور مور مععالظلم و .""ةِِة الظلمارتبمعانؤِماط الم يني قوميه. 
شَويجعمفى  هسهمريم اِهللاع . ملونعفيعاً م بقو دينو  اِهللاِةمؤيوحال ملبعر سالقد ِة إبليسضقب رير النفوس ِمن٤.لتح    
 

 كانأليع ازالِدر مشقىع داًبإلب رخليل اِهللاهيم بيتِه كبير ى على كّلتوِلس المم ا كانله .وبم ل ِهرِتاشَعجلر 
 فقد .اهيمربا إ بهه كلفَ مهمةنجز يو وهأسلوبِه فى ظهر ذلك واِضحاً .اتهي حتْأثر وتيتهصخْ شَ تشكلتْاهيمرباِهللا إ
قَطبم َئاِدبس اميتْ كانَ.ليل اِهللا لخَِهرِتشْا بطول ِعة استقاهالم همكلفُة المبه ا أني ذهبام النَ إلى آرهريِةدينَن إلى م 
 هام ولكنّي فى األم وتقداخَ شَ قداهيمرب إ كان.ِهشيرِت عن ِمحقَ اسِهة البِنجوذ زأخُ لياهيمربا إهنْ ِمبرى تغَور الِذاحنَ
ثقَوفى ع ِهِدب  الِدمشقى رازأليعنَواستأمعلىه ِههِذ ِة تأديالم ِةهموح ذرِمه نار  اختيزوِمِه البِنٍةج نالكنْاِتنَ ب عين اني

الذينكان ناًاِك سب نَيهم.التز أ مالِدمشقى رازليعبو صٍةي اهيمرى قاَل الِذإبله  :""الرالربإ إب لهلهالس الس مى ِمى ِمذِنذِنى أخَى أخَاء الِذاء الِذمن بن بيتِِتي  
  ككامام أم أمالكهالكه م مسُلسُلررو يو ي ه هضض األر األرهِِهى هِذى هِذطِِط أع أعككسِلسِل لنَ لنَ::الًالًى قاِئى قاِئم ِلم ِلى أقسى أقسى والِذى والِذنِِنى كلمى كلم والِذ والِذ..ىىض ميالِدض ميالِد أر أرننأبى وِمأبى وِم

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع        ،                           ١٦: ٢٤سفر التكوين  ١
        ٣ – ١: ١٣٣ سفر المزامير   ، ٣٣: ١٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ،      ١٧ – ١٦: ١  سفر راعوث٢
  ١٦ – ١٤: ٥    ،    إنجيل متى ٤٧: ٢سفر أعمال الرسل  ٣
٤
  ١٨ – ١٤: ٦  إلى مؤمنى كورنثوسثانيةرسالة بولس الرسول ال        ،   ١٥: ١٦إنجيل مرقس  
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فتأخذ زفتأخذ زووجى ِمى ِمة البِنة البِنجننه نَنَ هاكاك..وإن وإن لم لم تشأ الم تشأ الم ررأة أنأة أنتتب تتب عكعكتب تب رِم ِمأتَأتَر ننح لِفلِف حى هذاذاى ه"".كان  رازأليع الِدمشقىبثقِةديراً ج  
  لخليل اِهللاِهِترشْبِعأليعازر ها وس تعلمر ودَئاِدب بمىِن سفر التكوين غَن ِمونرشْ والِع الرابعاححص واأل. فيِهاهيمبرإ

 ١.ٍةارد وجٍةا بكفاءهفي جر تخَ التىاناإليم ِةسرد بمالِدمشقى أليعازرا اهنين قضِسصيلة ى حوِه
 

 أوالًالًأو : :عالقةالقةع  رازأليعرازأليع  الِدمشقىالِدمشقىالقوي القوي ة مة معاِهللا اِهللاع تظه تظه ررفى ص هِِهالِتالِت فى صلم لم ا وصَلصَلا وإلى م ةِِةدينَدينَ إلى مناح ورور ناح....اخَ أنَ فقد 
خَاَلالجم ارجنْة ِعدينَ المبئر اد اء وقتَلمالم خُاء وقتَس روقاَلستقياِتوج الم  :""أيأيهها الرا الرببإله إله س س يى إى إدِِديببرراهيماهيمي ي سسرر  

  اءاء م مستقينستقين لي لياتٌاتٌارجارج خَ خَةِِةدينَدينَ أهل الم أهل الماتُاتُنَنَاء وباء وبن المن الميي على ع على عفٌفٌاِقاِقا وا وا أنَا أنَ ه ه..اهيماهيمررببإإى ى دِِديي إلى س إلى س لطفاً لطفاًععنَنَ واص واصممووى اليى اليلِِل
فليكنفليكنأن ى أقوُلى أقوُل الفتاة الِت الفتاة الِت أنله ا أميِلا أميِل لهى جى جرألشْ ألشْتِكتِكر ررباشْ اشْ فتقوُل فتقوُلب رربسِقسِقا أا أ وأنَ وأنَبى جمى جمالكالكأي ى الِتى الِت ِه ِهضاًضاً أيى عى عينتَنتَيهها لعا لعبدِِدبكك  

ى عديو اهيمبرة أخ إل ابنَتْة وكانَ رفقعل إذ أن بالِفثَدا ح وهذا م.""ىىدِِديي إلى س إلى س لطفاً لطفاًتَتَععنَنَ ص ص أنك أنكا أعلما أعلم وبه وبه..حقَحقَسسإإ
ى أى الِتتوئيل ِهبسروأتْع لتْنزج رتها وسقته.ولم ِمتْغَا فر سقيِهن أس رتْعتْغَ وأفرج رتهسقاِةا فى الم 

   ٢.""!! ال ال أم أم طريقه طريقهبب الر الرححجج أأنْ أأنْعلمعلم لي ليتاًتاًاِماِما صا ص فيه فيهسس يتفر يتفرجُلجُلوالروالر"" .ِهاِل جم لكّلواستقتْ
 

ا  مالِدمشقى أليعازر  يفتْ ولم.اِب باإليجابته فأج.""؟؟لنبيتَلنبيتَا ا  لنَ لنَ مكان مكان أبيِك أبيِكتِِتييفى بفى ب  هْلهْل"" :رفقة أليعازر سأل 
  نن ع عحقهحقه و و لطفه لطفهععمنَمنَ ي يى لمى لم الِذ الِذاهيماهيمبربرى إى إدِِديي س سلهله إ إبب الر الراركاركببمم"":  وقاَلب للردج وسرخَ إذ ملهع اهيمبراعتاد إ

سيأنَ أنَ إذ كنتُ إذ كنتُ..ىىدِِدسي ا فى الطريق ها فى الطريق هداِناِندى الرى الرببإلى ب إلى ب يإخْ إخْتِِتي وةِِةوس س يىىدِِدي"".استقبله الب رفقة أخُان وأكر مضي افتها  ولم
عرض رازأليع الِدمشقىاألم رعليهم أج أخُاب وها وأبمِِم"" :ا وقاالوهندِِدنْنْ ِع ِعنالر الر بخَ خَب ررججاألم األم رنقِدنقِد   ال الرررأن أن نكلم نكلم كك  
ا مهكالم أليعازر عِما س ولم.""بب الر الرا تكلما تكلم كم كمككدِِديين سن سة البة البججوو ز زنن فلتك فلتكببا واذها واذهذهذه خُ خُككاماموذا رفقة قدوذا رفقة قد ه ه..رريي أو خَ أو خَرربشَبشَ
سجدللر بض إلى األر.أخْ ثم رجة ِف آنيٍةضوآني ٍبة ذهاباً وثيطَ وأعاهطَا لرفقة وأعفاًى تحألخيه ا وألم٣.اه 
 

 أهل  استقبله فحيناهيمبرإل  أميناًالِدمشقى أليعازر  كان....الال ح ح بأى بأىااههققييوو تع تعوزوزججيي  ة الة الارار الس الساراربباألخَاألخَ: : ياًياًثاِنثاِن 
رفقة بحٍةفاووأع لفاًطوا عللجم ال ومسِل لغَاءِه رجليوأر جل الرجال الذينم عهو وواضعقد امهال آكُلال آكُل"" : قاَلأكَل لي  

حتى أتكلمفقاَل.""ىى كالِم كالِمحتى أتكلم له الب ان: ""تكلمتكلم"".وحين تكلم م عهموقبلوا أن تذه ب رفقة معوشَ أكَله ربه و والرال ج
الذينم عهوب اتوا ثمقام وا صفقاَلاحاًب : ""اصرفوِنرفوِناصى إلى سى إلى سيأخُ فقاَل.""ىىدِِدي وها وأمالفتاة عندنَا لتمكِثه اماًا أيب عد 
الال"" :ى فقاَل تمِضذلك  تعتعوقوِنقوِنوى والرى والرببقد نْنْ أ أ قدججحا بشَ لدينَ.""ىى طريِق طريِقحة الخَارالص المة فليتنَفرحا نسارع٤.ا به 

 

 هذا  هذا عع م مأتذهبينأتذهبين"" :ا قالوا له....فاهاًفاهاًا ِشا ِشألوهألوه وس وستْ األم وبتوئيُل أبوها والبان أخُوها ابنتهم رفقةتْ األم وبتوئيُل أبوها والبان أخُوها ابنتهم رفقةعع د دلقدلقد: : اًاًثالثثالث 
الرتفقال .""؟؟جلجلالر: ""أذهأذهبهذا الحقّ. ""ب إنأوج بوال  اُهللاه يجبِهخالُل اإلوز فى أم و.واجر الز  معناينطبقُذلك  
ريتوقفُالخاطئخالص ف .اًوحي على إر بقبول الحقّ هوتِهاد الم ب علن لهالرسوح القد ليتبعالر ببح وِمِهيِتر كّلن  

   حق  باسور لتقترناح نَِةدينَا فى م أبيهتَي بكتتر  أن رفقة قبلتْ لقد..ٍةري بشٍَةاد بإر أووثٍةور بطقوس مسولي قلبِه
وتسكنفى خي ض الغُام بأرحقبِةرف .. مع اسمن ارتبط بالرانفصَلب ع كّلن ر ٍطبنَ تمركتَ شَعلة بإلهنَا الكاِمه.     

 

  حتى أن. خليل اِهللابراهيم إةصيخْ بشَ متأِثرة تشكلتْقد الِدمشقى أليعازرة صيخْشَإن  ..عزيزى القارئ 
رفقة وأستها ررأوا صإةَور برحقاهيم واسرازفى أليع فكان والً مقبوأنْ. لديهم جزالم همكلفَة الما بنَ بها  فليتنَ.احج
كمؤمنيننتمتع بتأثير أقو ى وتشكيل أعبقظم نَابر نَااقوالتص خْ بشَأكثرص منأح نَبانَا واشترهِما بد.لنكر س حا اتنَي
  .ِةاجحتَا للنفوس المهاِن فى أوُل تِص بْل..اها علية التى ائتمننَفرحالص المة الخَار بشَ فال تتعطُل.لِخدمِتِهبالكامل 

 

 ى أِخ ليتكتشترك ىِعم فى تلكأ:الِة الص بانا السمأ..اوى شكرِمك أ نى نّ فأِع.ىا علمتِنجل مرىبمَل ألع 
ىا علمتِنبم.اجِت حوِحى إلى ركالقد رِشوس ليىِند.إمل  لعرِتادواك تمشيئِتام مغَك يرعلى ِحٍدعتِم م إنٍْةكم سٍةانيأو  
إرٍةادشَ بار ..ٍةريالب وعسم يالِتى فى اسص قلتَمتكال على.. أرفع نا مي عِدكو  : نخَارجاًم هال أخْرج يقبْل إلى . 
 

 :ها ستجد ذلك فىيرسالة أو غَإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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