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 و لوط  ابرام

واكن يعيش مع لوط ابن اخيه و لوط   يشامو و  ام رجل غين ربنا ابركه مبمتلاكت كثريةابر 

ة  ايم قامت مشاجر  كثريا و يف يوم من الا للا ب برام حيرية اكن اكث  يشاتكل مو ي  ا اكنايض

ال تكفهيم فقال ابرام اكنت   و الارض ه غمن لوط الهنم اكنوا كثريونرعاه غمن ابرام و رعا بني 

قسم الارض  من ان ن البد  و   احبكللوط ال يكون بيين و بينك خصام بسبب ما منكل الين

و يكون سالم بيين و بينك و اكن ابرام هو الاكرب فاكن  ي يك ال حتدث مشاجرة مرة اخر ل

ك  امالارض لكها ام قال ابرام للوط ان خيتار هو الاول الارض و لكنينبغي احرتاما هل 

 تار بعدك انت الاول املاكن اذلي حتبه و اان اخ  اختار

 صغر عليه النه حيب للا و حيب لوط  يه الاابرام فضل لوط ابن اخ 

ن اذلي فيه خري كثري و لكن اكنت الناس  ضل ماكن يف الارض املاكلنفسه افلوط اختار 

ال  للا و ال حيبون للا و لكن لوط  حسب وصااي   رض ال يسلكواذلين يسكنون يف هذه الا

فبين ابرام يف هذه الارض  فهيا خري قليل  و اكنت خري الا  الارضذ  هيمت بذكل و ابرام اخ

 مذحبا للرب ليك يصيل  

اء كثريين  ة و ابنرض واسعأ ه للا و اعطاه ااكففه ابرام هل و للوط ابن اخيه فنظر للا ايل حمب

 خري كثري الن للا احب ابرام كثريا  و 



 و بينك (ه بيين الايه ) ال تكن خمامص

   ( 38:1تكوين  )                          

  قليب و احب قرييب كنفس لك  من هييل  ان احب الرب اابرام معل بوصيه للا

ينبغي ان اتعمل اان ايضا ان احرتم الاخرين و اعاملهم  عر الاخرين و حيرتم مشا ابرام اكن  

 اسكل مبحبه و سالم و بتسامح و ان ال اعرف اخلصام  ان و بلطف 

 :س ئةل ادلرس ا

    أ و    ضعي عالمه 

 )     ( ه غمن ابرام  رعاه غمن لوط تشاجروا مع رعا  1س

  1ج

 )    (ابرام خامص لوط من اجل الرعاه  2س

  2ج

 )    ( اختار الارض الافضل رمغ انه الاصغر  لوط 3س

     3ج

 )    (يه لوط و حيب ابن اخ  ابرام حيب للا 4س

     4ج

 )    ( ونبناء كثري طاه ارضا واسعة و افأ  ابرام و اع للا اك 5س

     5ج


