
  إبراهيم أبــو األباء
ونحـن نـدرس   ) ..  11: 4رو   ( "لجميـع الـذين يؤمنـون   "ان ابراهيم هـو أب  

حياته لكى ماندرس معامالت اهللا مـع البشـر، فكـل مـا كتـب كتـب ألجـل        

تعليمنا، وبالرغم من أن أبـراهيم هـو أعظـم رجـل سـجلت األسـفار المقدسـة        

ـ     ن أبـراهيم، ذاك الـذى   تاريخه، لكن لنذكر دائما أن أمامنا مـن هـو أعظـم م

ذاك الـذى تهلـل    –" قبـل أن يكـون أبـراهيم أنـا كـائن      ": قال عـن نفسـه  

ــرح  ــرأى وف ــه ف ــرى يوم ــراهيم أن ي ــو (  أب ــب ) ...  58، 56:  8ي وال عج

فالقديس بولس بعد أن سرد قائمة طويلـة ألبـرار العهـد القـديم فـى الرسـالة       

إلــى رئــيس نــاظرين ": إلــى العبــرانيين كســحابة شــهود اســتطرد يقــول

  ) .  2:  12عب (  "اإليمان ومكمله يسوع

   

  : شخصية إبراهيم+ 

  .قصة أبراهيم مع اهللا         ·

  . مصاعب فى طريق اهللا         ·

  . النزاع بين أبراهيم ولوط وشخصية كل منهما         ·

  . اهللا يدخل فى عهد مع أبراهيم         ·

  . نسل أبراهيم         ·

  . جر الجارية والزوجة ها        ·

  . هاجر وسارة يمثالن العهدين القديم والجديد         ·



ــوالدة أســحق         · ــد ب ــح أســحق  –الوع ســنى  -زواج إســحق  –ذب

  .أبراهيم األخيرة

   

  : قصة إبراهيم مع اهللا 

تبدأ قصة أبراهيم حين تراءى لـه إلـه المجـد، وهـو مـازال فـى مدينـة أور        

ا الحـالى خرائـب فـى منتصـف المسـافة بـين بغـداد        مكانه( الكلدانيين، 

ويوضـح   –) والخليج الفارسى، شـرقى نهـر الفـرات بقليـل ناحيـة الجنـوب       

ظهـر  " ذلك الوحى األلهى علـى فـم أسـتفانوس شـهيد المسـيحية األول      

رب المجد ألبينا أبراهيم وهو فى ما بـين النهـرين قبـل سـكنه فـى حـاران       

وقـال لـه أخـرج مـن أرضـك ومـن        –) ات مدينة على أحد فروع نهر الفـر ( 

عشيرتك وهلم إلى األرض التـى أريـك، فخـرج حينئـذ مـن أرض الكلـدانيين       

بعـدما مـات أبـوه إلـى هـذه      ) اهللا ( وسكن فى حاران، ومن هنـاك نقلـه   

  ) .  4 – 2:  7أع " ( األرض التى أنتم اآلن ساكنون فيها 

فـى أور الكلـدانيين   إذن فقد تلقى أبـراهيم الـدعوة بـالخروج وهـو مـازال      

اذهـب مـن أرضـك، ومـن عشـيرتك      " وكانت دعوة اهللا البـراهيم هكـذا   ... 

ومن بيت أبيـك الـى األرض التـى أريـك، فأجعلـك أمـة عظيمـة، وأباركـك         

وتكون بركة، وأبارك مباركيـك والعنـك ألعنـه، وتتبـارك فيـك      . وأعظم أسمك 

  ). 3– 1:  12تك " ( جميع قبائل األرض 

والحـق أن القيمـة   . يبدأ تاريخ أبـراهيم بظهـور اهللا لـه    فى الواقع   .1

الحقيقية فـى حيـاة أى أنسـان وتاريخـه تبـدأ بظهـور اهللا فـى        

فقد يعـيش إنسـان عشـرات السـنين دون أن يكـون لـه أثـر،        . حياته



واهللا فـى أثنـاء ذلـك    . . حتى يقبل دعوة اهللا ويحيا فـى طاعتـه   

يضـا فـال يظهـر    يعرض عليه ذاتـه لكـى يسـتغنى، ويلـبس ثيابـا ب     

  .خزى عريته 

هنـا نالحـظ   ..  "وتكـون بركـة   : "لنتأمل فى قـول اهللا ألبـراهيم    .2

ظاهرة عجيبة، فبعـد أن كـان اهللا يبـارك البشـر، أصـبح هنـاك بشـر        

  !!! يباركون البشر 

كانـت طاعـة أبـراهيم هللا فـى     : تأمالت فى طاعـة أبـراهيم        .3

  ك ؟ أن خرج من أرضه، فما هى حكمة اهللا من ذل

 -بلبلـة األلسـن    –الطوفـان  ( الواقع أن كل أنـذارات اهللا القديمـة      ·

لم تفلح فى حمل البشر أن يقلعـوا عـن الشـر، لـذا لـم يكـن       ...) 

كـان  . هناك بد مـن أن يعـزل اهللا فئـة مـن البشـر ليكونـوا لـه        

فـالجو الـذى عـاش فيـه ابـراهيم       هناك خوف علـى أبـراهيم،   

ءا بالوثنيـة ونجاسـاتها، فاالنسـان    فى أور الكلدانيين كـان موبـو  

أب  -بطبعه ضـعيف ومعـرض للسـقوط، وابـراهيم نفسـه وهـو       

ضعف إيمانـه وشـك فـى قـدرة اهللا علـى إعالتـه فـى         –اآلباء 

أرض كنعان لمـا حـدثت مجاعـة فنـزل إلـى مصـر دون مشـورة        

اهللا، وكذب وقال عن زوجتـه سـارة أنهـا أختـه خوفـا أن يقتلـه       

كمـة الـرب فيمـا قالـه علـى لسـان       من هذا نفهم ح... فرعون 

ال تمسـوا  . أخرجـوا مـن هنـاك    . اعتزلـوا اعتزلـوا   "أشعياء النبى 

" ويقــول يوحنــا فــى رؤيــاه     –)  11:  52أش (  "نجســا 



اخرجوا منها ياشعبى لـئال تشـتركوا فـى خطاياهـا، ولـئال      ......

  ) .  4:  18رؤ " ( تأخذوا من ضرباتها 

يين طاعـة ألمـر اهللا، لكـن أبـاه تـارح      خرج أبراهيم من أور الكلدان   ·

وهـؤالء  .. والذين معه خرجوا معه علـى سـبيل الصـحبة والقرابـة     

ومـا أن  . كانوا ثقال على أبراهيم فـى طريـق الطاعـة الكاملـة     

وصــلوا إلــى حــاران حتــى حطــوا رحــالهم، ورفضــوا األرتحــال 

أكثر، ظل أبراهيم معهم فى حاران زمانـا طـويال لـم يتمتـع فيـه      

اهللا له، ولم يتمكن مـن تنفيـذ وصـية اهللا لـه بـالخروج، إال      بظهور 

بعد أن تخلص من هذه الروابط الجسدية التـى كانـت معطـال لـه     

  . عن السير فى طريق طاعة اهللا الكاملة 

الجسـد يتـولى قيـادة المـؤمن     ( تارح والد أبراهيم يقـود القافلـة       .4

:(   

أبنـه وسـاراى كنتـه    وأخذ تارح أبرآم ابنه ولوطـا أبـن هـاران ابـن     "

امرأة إبرام أبنه، فخرجوا معـا مـن أور الكلـدانيين ليـذهبوا إلـى أرض      

  ) ...  31:  11تك (  "كنعان 

هنا يظهر تارح كما لـو كـان هـو المـدعو مـن اهللا ليخـرج مـن أور        

النتيجـة  .. إلى كنعان، بينما الـدعوة فـى الواقـع كانـت ألبـراهيم      

صـورة الجسـد عنـدما يقـود     تـارح يمثـل   ... هو التوقف عـن السـير   

وقيــادة )  2:  24يــش ( فقــد كــان تــارح عابــدا لألوثــان . المــؤمن 

الجسد لألنسان فـى األمـور الروحيـة المتصـلة بـاهللا، ال نتيجـة منهـا        

  .سوى التعثر للوصول هللا



   

X   كــان أمــر اهللا البــراهيم أن يــذهب إلــى كنعــان، أمــا هــو

طـاع  لكـن مـا أن مـات أبـوه حتـى أ     . فسكن فى حـاران  

إن صـالت الجسـد وروابطـه كثيـرا مـا تعوقنـا       ... وصية الرب 

فى إتمامنا لدعوة اهللا لنا، فنتقاعد عـن الوصـول إلـى مادعينـا     

  !!! اليه ونرضى بما هو أقل منه 

X         إن دعوة إبـراهيم هـى مثـال لـدعوة اهللا لالنسـان، فكمـا أن

الموت وحده هو الذى هيـأ ألبـراهيم فرصـة األنطـالق، كـذلك      

  . بحاجة للموت عن العالم حتى ما ننطلق إلى اهللا  فإننا

X        كانت الدعوة إلى كنعان لكـن إبـراهيم تخلـف فـى حـاران

وكثيرا ما تأتى معطـالت فـى طريـق األنسـان إلـى اهللا      ... 

  !! فعلينا أن نحترس .. 

X       لقد أطاع ابراهيم دعوة اهللا إليـه بـالخروج مـن أرضـه، دون أن

ـ   ذا مثـال للطاعـة الكاملـة هللا    يعلم إلى أين يذهب، وفـى ه

  . وحياة التسليم بالكامل ..... 

X       حسب الظاهر كان أبراهيم قد خسـر أرضـه وعشـيرته وبيـت

ــراهيم رابحــا، فاالنســان   أبيــه ،،، لكــن فــى الواقــع كــان أب

الخاطىء عندما يترك العالم وملذاته، مـا هـى خسـارته وهـو     

مـن أجـل   ما كان لى ربحا، فهـذا قـد حسـبته    " يربح المسيح 

بل إنى أحسب كـل شـىء أيضـا خسـارة     . المسيح خسارة 

الـذى مـن أجلـه    . من أجل فضل معرفة المسـيح يسـوع ربـى    



خسرت كل األشياء وأنا أحسبها نفايـة لكـى أربـح المسـيح     

  ).  8، 7:  3فى " ( وأوجد فيه

X      البــد مــن حــدوث العوائــق فــى طريــق اهللا، ال نتصــور أن

  . الطريق أمام المؤمن سهال 

X        فى دعوة أبراهيم نـرى اهللا يوضـح الطريـق الروحـى الـذى

ينبغى أن يسـلك فيـه اإلنسـان أومـايمكن أن نسـميه طريـق       

  : التكريس

هـذه تشـير الـى    " أخرج من أرضـك "يقول اهللا إلبراهيم   : أوال

فيزهد األنسـان فـى الثـروة والممتلكـات     . الزهد بالجسد 

 .  

ـ   "ومن عشيرتك"   :ثانيا ى نبـذ وتـرك أسـاليب    وهذه تشـير إل

  السلوك القديم والرذائل الخاصة بالروح والجسد

اســمعى يــاابنتى وانظــرى وأميلــى أذنــك، وانســى "

  . "شعبك وبيت أبيك

مـاهى  "....... الـى األرض التـى أريـك    ......أخـرج  "   :ثالثا

  هذه األرض ؟ هى األرض التى عناها المسيح بقوله 

ثــم رأيــت " -  "طــوبى للودعــاء ألنهــم يرثــون األرض"

باأليمـان تغـرب   "  –.... " سماء جديـدة وارضـا جديـدة    

ألنه كان ينتظر المدينـة التـى لهـا األساسـات     .......... 

  " . التى صانعها وبارئها اهللا 

   



  ) :  9 – 4:  12تك (  إبراهيم بعد أن ترك حاران

X  بعــد أن تــرك حــاران هــو شــكيم   أول مكــان بلغــه إبــراهيم ....

كتف، وهـى عنايـة عـن قـوة اهللا التـى تحفظنـا       ومعنى شكيم 

. ثم جاء الـى بلوطـة مـورة، ومعناهـا تعلـيم      .... فى دائرة األيمان 

والتعليم والقـوة يرتبطـان ببعضـهما، فـالقوة الروحيـة تقودنـا الـى        

هـذه لفتـة   .. قبول التعلـيم، والتعلـيم ينشـىء فينـا قـوة روحيـة       

  !!!. الهية للطائعين 

X     ـ كيم، لكنـه وجـد الكنعـانيين فـى األرض     أتى أبـراهيم إلـى ش

كان وجـود الكنعـانيين هنـاك امتحانـا لقلـب أبـراهيم ومـدى        ...

.... ثبــات إيمانــه، ومــع وجــود الكنعــانيين فقــد وجــد اهللا هنــاك 

  ).7:  12تك " (وظهرالرب إلبرآم"

   

  ....إبراهيم بين الخيمة والمذبح   +

ـ ... لقد بنى إبراهيم مذبحا بعـد وصـوله شـكيم     ى مـذبحا ثانيـا بـين    وبن

.... فـى خيمـة متنقلـة      عـاش إبـراهيم حيـاة الغربـة    ... بيت إيل وعـاى  

فالخيمـة تشـير إلـى حيـاة     . والخيمة والمذبح صفتان أمتـاز بهمـا إبـراهيم    

التــى عاشــها علــى األرض، والمــذبح يشــير إلــى حيــاة التعبــد  .. الغربــة 

وبالمـذبح أعتـرف   بالخيمة أعترف أن ال شـىء لـه فـى األرض،    . والشكر هللا 

ففـى الوقـت الـذى لـم يعطـه اهللا فيـه       ...... أن اهللا كان كل شىء لـه  

و ميراثـه، وهـذا    ، كـان اهللا هـو نصـيبه    ) 5:  7أع ( ميراثا وال وطـأة قـدم   

  .....وحده يكفى 



   

  : مصاعب فى طريق اهللا 

  . لكن مع وجودهم كان اهللا هناك ..الكنعانيون  –أ 

نــزل إبــراهيم إلــى مصــر دون   بب الجــوعوبســ... جــوع فــى االرض  –ب 

هـل فكـر ابـراهيم أن جـوع كنعـان أفضـل مـن        ...إعالن أو مشورة من اهللا 

" فقـد حسـب   " ليس هذا مـا أختبـره موسـى بعـد ذلـك      ...خيرات مصر ؟ 

( عار المسيح غنى أعظم من خـزائن مصـر، ألنـه كـان ينظـر إلـى المجـازاة        

.... فـى مصـر بـدون مـذبح      نالحظ أن ابـراهيم عـاش  ) ...... 26:  11عب 

ولـو أنتظـر مشـورة اهللا فـى تجربـة الجـوع       ... أى أنه فقد شركته مع اهللا 

  . لكانت سبب بركة وتزكية 

إبراهيم وهو يقترب من مصر قـال لسـارة أمراتـه أن تقـول أنهـا أختـه،        -ج 

أسـتطاع  !! خوفا أن يقتله فرعون، عجيب هـو ضـعف إبـراهيم فـى إيمانـه      

لكـن مـاذا   .... لـى خيـر مـن فرعـون بسـبب إمرأتـه،       ابراهيم أن يحصـل ع 

لكـن  !! كانت النتيجـة ؟ لقـد حـرم إبـراهيم مـن سـارة شـريكة حياتـه         

  .... فرعون لم يمسس سارة، وضرب وبيته ضربات عظيمة حتى أطلقها 

بـل مـن    –ال مـن فرعـون    –هنا نرى اهللا يتـدخل بقوتـه لينقـذ إبـراهيم      –د 

د هو إلـى مكانـه بـين بيـت إيـل وعـاى       ويعو.. فترجع سارة ....ضعفه هو 

  .... حيث سكن أوال، وبنى مذبحا للرب 

   

  : النزاع بين إبراهيم ولوط 



السـائر مـع   ( وكـان لوطـا    –غنيـا جـدا   ) السـائر مـع اهللا   ( كان ابـراهيم  

.. ...... ولــم تحتملهمــا األرض أن يســكنا معــا ..... غنيــا أيضــا) ابــراهيم 

األنسان أسـتخدامها صـارت نافعـة لـه ولغيـره       الثروة بركة من اهللا، إن أحسن

ــه،   وللكنيســه، لكــن إن أســاء أســتخدامها وتســلطت محبتهــا علــى قلب

  صارت وباال عليه، 

لمــا كانــا ...كلمــة شــديدة يقولهــا الكتــاب " ...ولــم تحتملهمــا األرض " 

فقراء، كانت األرض تسعهما، لـم يتشـاجرا فـى الفقـر، إنمـا تشـاجرا فـى        

المآسى والمشـاكل التـى تحـدث بسـبب المـال، المـال        وما أكثر!! الغنى 

  ) . مثل األبن الضال ( يفرق بين األخ وأخيه، وبين األبن وأبوه، 

وكثيــرا مــا أدت .... كــان منشــأ النــزاع بــين رعــاة أبــراهيم ورعــاة لــوط 

  . النزاعات بين الصغار إلى تصادم الكبار 

   

  : شخصية لوط 

ــأث   + ــراهيم بت ــوط ســائرا مــع إب ــه كــان ل ــر مــن إيمان ــه، أكث يره وقدوت

الشخصى باهللا، مجرد التقليد ضـار، ويحـدث هـذا مـع كثيـر مـن المتـرددين        

ويؤيـد هـذه الفكـرة مـا ذكـر عـن       ...على الكنيسة والمجتمعـات الدينيـة،   

لـوط فـى سـيره مـع      –)  5:  13تـك  " ( ولوط السـائر مـع إبـرآم    " لوط 

  . ول سدوم إبراهيم كان مجرد مقلد، لذا كانت نهايته فى سه

فى الظاهر كان سبب الفرقة والنزاع بـين لـوط وابـراهيم هـو ماحـدث        +

بين الرعاة، أمـا السـبب الحقيقـى فكـان فـى قلـب لـوط، الخصـام بـين          

  . الطرفين هو الذى أظهر فضيلة أبراهيم، ومحبة لوط للعالم 



.... لقـد كانـت كجنـة عـدن     ... رفع لـوط عينيـه واختـار دائـرة األردن       +

ما جذبـه هـو خصـوبتها، وشـكلها الظـاهرى بغـض النظـر عـن أى         وكان 

  اعتبار آخر ،،،، 

وفـرق كبيـر بـين أن يرفـع     ... " أرفـع عينيـك وانظـر    " قال الرب آلبـرام    +

لينظر ويختـار، وبـين أن يسـمع لمشـورة اهللا فـى      ) من نفسه ( األنسان عينيه 

ــار ، ــماء  -األختي ــدة والس ــار األرض الجدي ــدنا أن نخت ــى  اهللا يري ــدة الت الجدي

     ) . 13:  3بط  2( يسكن فيها البر 

ــراهيم فــى حــل المنازعــة    + ــة بينــى     ".... اســلوب إب التكــن منازع

فى الظاهر كـان لـوط هـو الـرابح، لكـن الواقـع        – "وبينك، ألننا نحن إخوان 

كان عكس ذلك، لقد فقد لوط روحياته، لـم يسـتطع أن يبنـى مـذبحا للـرب      

ثـم إذ بحـرب كبيـرة    ..... هيبتـه ووقـاره الروحـى،    فى سدوم، لقد فقـد  

بين أربعة ملوك يسبى فيها كـل شـعب سـدوم، ويؤخـذ لـوط أسـيرا هـو        

وأسرته وكل أمالكه، وأبراهيم هـو الـذى فـك أسـره وأسـترد أموالـه، كـان        

  .ذلك نتيجة شهوة قلبه وعينه 

 إبـراهيم أختــار اهللا ولـوط اختــار  : .حينمـا نقـارن بــين ابـراهيم ولــوط      +

ــة  .....المــادة  ــار الفقــر والبري ــراهيم اخت ــر، واب ، لــوط اخــذ النصــيب االكب

، لــوط أخــذ أرض العشــب والمرعــى وابــراهيم أخــذ المــذبح .....المجدبــة 

، لوط فقـد حريتـه الشخصـية وكيانـه األول، بينمـا ظـل أبـراهيم        ..والخيمة 

لـوط جلـب علـى نفسـه الهـوان والهزيمـة،       ....محتفظا بكيانـه حـرا هللا،   

  . براهيم هو الذى أنقذه وأ



  ألســتقبال -بعــد نصــرة ابــراهيم خــرج ملــك ســدوم الــذى هــزم أوال   +

ابراهيم وعرض عليـه أن يعطيـه النفـوس وأن يأخـذ الغنـائم الماديـة لنفسـه        

رفعـت يـدى الـى    " وهنا يظهر تعفـف ابـراهيم وروحانيتـه وشـهامته     ... 

خيطـا وال شـراك نعـل، وال    الرب اإلله العلى مالـك السـماء واألرض، ال آخـزن ال    

  " .من كل ما هو لك، فال تقول أنا اغنيت إبرام 

نصـرة ضـد الملـوك،    : والحق أن أبراهيم فـى هـذه الحـرب انتصـر نصـرتين      

  والنصرة الثانية ضد مغريات العالم 

، ولعلـه لـم ينـل النصـرة األولـى إال ألنـه كـان يقتنـى         )األسالب والغنائم ( 

  . الثانية 

   

  : ملكى صادق 

ملك ساليم كـان كاهنـا هللا العلـى فضـال عـن كونـه ملـك، ويـذكر فـى          

( ، وهـو يرمـز إلـى المسـيح     ) 4:  110مـز  ...(المزامير موضـوع كهنوتـه   

تقابــل إبــراهيم مــع ملكــى صــادق بعــد رجوعــه مــن  ، ) 3 – 1:  7عــب 

الحرب وانتصاره، وهكذا يظهـر لنـا السـيد المسـيح بعـد أن نجاهـد روحيـا        

، إبراهيم قـدم العشـور مـن كـل شـىء لملكـى صـادق        ...وننتصر بنعمته 

والعشور وبركاتها مارسها األنسان قبـل عصـر الشـريعة، وقبـل أن يعطـى      ... 

  .اهللا وصية مكتوبة عنها

   

  : إبراهيم بعد كسرة الملوك 



ال تخـف يـا إبـرام، أنـا تـرس لـك، اجـرك        " قال اهللا فى رؤيا الى ابـراهيم  

أيهـا السـيد الـرب مـاذا تعطينـى      :"راهيم ، فقال اب 1: 15تك   "كثير جدا 

إنـك لـم تعطنـى    ..... وأنا ماض عقيما، ومالك بيتى هو اليعـازر الدمشـقى   

كـان كـالم ابـراهيم هـذا هللا،     " ..... نسال وهـوذا ابـن بيتـى وارث لـى     

وربما كان تعبيرا عن قلـق أو ضـعف إيمـان، واهللا يصـنع أمـوره بطـول أنـاة        

نتيجـة   –، فنـرى سـارة   ) 16ص (  وحكمة، وهنـاك مثـل آخـر نجـده فـى     

تدفع ابـراهيم ألن يتـزوج هـاجر الجاريـة لينجـب منهـا نسـال،         –عدم صبرها 

لكن اهللا يؤكد وعده ألبراهيم بأن الذى يخرج مـن أحشـائه هـو الـذى يرثـه      

.  

   

   

  : اهللا يدخل فى عهد مع إبراهيم 

لـذى  أنـا الـرب ا  " نـرى اهللا يؤكـد وعـده ألبـراهيم     )  8، 7:  15تك ( فى 

فكــان تعليــق " أخرجــك مــن أور االكلــدانيين ليعطيــك هــذه األرض لترثهــا 

لـيس هـذا   " أيها السيد الرب بمـاذا أعلـم أنـى أرثهـا     " إبراهيم على ذلك 

شكا بل هو طلـب إيضـاح مـن اهللا علـى نحـو مـا فعلـت العـذراء مـريم          

  ...... " . كيف يكون لى هذا " وسألت المالك 

قطعـوا عهـودهم علـى ذبيحـة يشـقونها نصـفين،       اعتاد القدماء احيانا ان ي

ويجوز كل طرف بين الشـقين، وكأنـه يقبـل أن يشـقه اهللا مثـل الذبيحـة إذا       

ــراهيم بهــذه الصــورة  .... خــان العهــد  وهكــذا قطــع اهللا عهــده مــع اب



) واليمـام والحمـام    –العجلـة والعنـزة والكـبش    ( المألوفة، ونالحـظ هنـا أن   

  انت تقدم ذبائح فى العهد القديم، من الحيوانات والطيور التى ك

وتلــك الحيوانــات مــن الحيوانــات الطــاهره التــى كــان مســموحا لالنســان 

بأكلها، واختيار تلك الفصائل المعينة مـن الحيوانـات الطـاهرة كـذبائح ألنهـا      

من الحيوانات التى تخدم األنسان، إشارة للسـيد المسـيح الـذى جـاء ليِخـدم      

 –كـذبائح   –صـائل مـن الطيـور كاليمـام والحمـام      ال ُلُيخدم كما أن اختيار ف

وليس كل الطيـور الطـاهرة كـالبط واألوز والرومـى مـثال، ألن االولـى لهـا        

فـى حيـاة   ) وهـى ترمـز إلـى السـمو الروحـى      ( ، ...القدرة على الطيران

  . الخادم 

مــن ســياق الكــالم نــرى أن أمــر الــذبائح الدمويــة كــان أمــرا معروفــا   +

كــان أمــرا ...بحاجــة إلــى أن يعرفــه اهللا بتفاصــيله  إلبــراهيم، ولــم يكــن

  . معروفا بالتقليد مثل موضوع العشور 

حتـى مـا   ) سـنوات   3عمرهـا  ( اختيار ثالثة حيوانـات وتكـون ثالثيـة      +

تكون كاملة النمو، الن هذا أمر يليق بـاهللا الكامـل، كمـا يشـير إلـى كمـال       

  . لقدوس وهو يشير أيضا إلى الثالوث ا... العهد وأهميته 

.... نالحــظ أهميــة الــدم فــى العهــد الــذى قطعــه اهللا مــع إبــراهيم   +

كـان أمـر   " بمـاذا أعلـم أنـى أرثهـا     " فحينما سأل إبراهيم اهللا عـن األرض  

اهللا له بهذه الذبائح، وهكذا نفهم أننـا نـرث األرض الجديـدة التـى يسـكن      

أخـرى بـين   وفـى عهـود     -) المسـيح  ( فيها البر عن طريق الدم والذبيحـة  

  . فيها إسالة للدم ) عملية الختان ( اهللا واألنسان مثل 



كانت الطيور الجارحة تنـزل علـى جثـث الـذبائح، لكـن ابـراهيم كـان          +

يزجرها، وهذه الجوارح ترمـز للشـياطين، وهكـذا ينبغـى أن نحفـظ الـذبائح       

الروحيــة التــى نقــدمها هللا مــن اقتــراب الشــياطين منهــا، ومــن األفكــار  

  .  الشريرة

   

  : نسل إبراهيم 

ــراهيم    ــل إب ــبيهين لنس ــرب تش ــى : أورد ال ــك ( األول ف ) "  16:  13ت

  ) "... 5:  15تــك ( والثــانى فــى ...... " واجعــل نســلك كتــراب األرض 

وقـال لـه   . وقال أنظر الـى السـماء وعـد النجـوم إن اسـتطعت أن تعـدها       

  " هكذا يكون نسلك 

أبنــاء إبــراهيم حســب ... ســماء التشــبيهان همــا تــراب األرض، ونجــوم ال

ليسـوا فقـط   . الجسد كتراب األرض، لكن نسـله الروحـى كنجـوم السـماء     

لهـم التبنـى   " -عديدين بل ممجدين ومضـيئين ومـرتفعين كنجـوم السـماء ،    

والمجد والعهود واالشتراع والعبادة والمواعيـد، ولهـم اآلبـاء ومـنهم المسـيح      

ـ   :  9رو " ( ا، الـى األبـد آمـين    حسب الجسد، الكائن على الكل إلهـا مبارك

4 ،5  . (  

  : اهللا ينبىء إبراهيم بما سيحل بنسله 

اعلم يقينـا أن نسـلك سـيكون غريبـا فـى أرض ليسـت       " وقال اهللا ألبراهيم 

(  "وبعـد ذلـك يخرجـون بـأمالك جزيلـة      .... لهم، فيذلونهم أربعمائـة سـنة   

  .  ) 14، 13:  15تك 



 -التعــب ثــم الراحــة  –بعــدها الفــرج اهللا تحــدث اوال عــن الضــيقة ثــم   +

نتألم ثـم نملـك، العبوديـة ثـم الحريـة، أى عبوديـة       : هذا هو طريق اهللا ....

  ....الخطية ثم حرية مجد أوالد اهللا 

وبعد أن تحدث الـرب عـن غربـة نسـل إبـراهيم واسـتعبادهم واذاللهـم          +

)  14:  15تــك " ( ثــم االمــة التــى يســتعبدون لهــا أنــا أدينهــا " يقــول 

  : وهنا نرى نعمة اهللا ألوالده ...

:  12رو " ( لى النقمـة أنـا أجـازى يقـول الـرب      ...."  كأفراد        ·

  ) .  30:  10؛ عب  19

   

فـى الماضـى   .... واألمثلـة علـى ذلـك ال تحصـى     ..... ككنيسة   ·

أن اهللا يكفكف دمـوع المـؤمنين النـائحين، أمـا الـذين      ....والحاضر 

فقـد طـرحهم السـفل، قـد يتـأنى اهللا فـى        جدفوا على الالهوت،

  . العقاب ولكنه يختار الوقت المناسب 

هـو عصـر    الجيـل األول : سنة تمثـل أربعـة أجيـال     400يرى اآلباء أن ال   +

والجيـل  ، )الشـريعة  ( هـو عصـر النـاموس     والجيـل الثـانى  ماقبل النـاموس،  

ـ     الرابـع  والجيـل هو عصر األنبيـاء،   الثالث يح، وحينمـا  هـو عصـر السـيد المس

يعنـى أن الجـنس البشـرى    " وفى الجيل الرابع يرجعون إلـى ههنـا   : "يقول

يرجع إلـى السـماء بالمسـيح وفـى عصـره       –الذى يرمز إليه نسل إبراهيم  –

 .  

  : الرؤيا التى رآها إبراهيم 



) متقـد  ( ثم غابت الشمس فصارت العتمـة، وإذ تنـور دخـان، ومصـباح نـار      " 

  ) .  17:  15تك (" القطع   يجوز بين تلك

ــدخان         · ــراهيم مــن  ...تنــور ال يشــير إلــى مــا ســيحل بنســل إب

  .اضطهادات فى مصر 

يشير إلـى وجـود اهللا الـدائم وسـط شـعبه      ...مصباح النار المتقد         ·

  .؛ فى الضيقات واآلالم 

يجـوز بـين القطـع ؛ اشـارة إلـى       –) بمفـرده  ( مصباح النـار المتقـد      ·

سئولية تنفبذ الميثاق مـع البشـر لوحـده، وهكـذا كانـت      تحمل اهللا لم

مصالحتنا مع اهللا بمـوت المسـيح، كـان إنعامـا مـن جانـب اهللا نحـو        

" األنســان الضــعيف، الــذى قابــل العمــل الفــدائى العظــيم بالعــداوة 

  " . أصلبه .. أصلبه 

   

  : هاجر الجارية والزوجة 

إلبراهيم بعض العذر النه قبل الزواج بهـاجر، لكنـه بـال أدنـى شـك كـان         +

إن اهللا يعطى الوعـد، واإليمـان يقبلـه، والرجـاء يتوقعـه، والصـبر       .... مخطئا 

  !!ينتظره بسكوت 

  : ونالحظ ... سبب زواج إبراهيم بهاجر كانت سارة   +

مـن بـالرب   آ"ان سارة هى التى اضعفت ايمـان ابـراهيم بعـد أن            ·

  ". فحسبه له بًرا 

ــا           · ــى تجربتن ــا ف ــاس لن ــرب الن ــتخدام اق ــيطان اس ــة الش خط

  .واضعافنا



  . خطورة األستماع بدون تعقل –" سمع إبراهيم لقول ساراى "         ·

هـوذا الـرب قـد    " خطة سارة هى إقناع ابراهيم بـأن األمـر مـن اهللا       ·

يسـت نسـبة بعـض األمـور     ،أل)  2: 16تـك  " ( أمسكنى عن الـوالدة  

  . هللا هى خطة ابليس فى بعض األحيان

   

  : سارة والشيخوخة 

كالشـيخوخة  ..العيـان هـو المقيـاس المـادى     ... هناك األيمان والعيـان    +

أبعـد فنـائى   " مثال فى حالة األنجاب، هكذا نظرت سـارة ؛ وقالـت للـرب    

سـتطيع، بـل   األمر لـيس هـل يسـتطيع األنسـان أم ال ي    " ... يكون لى تنعم 

إن التـأخير عنــدما يربـده اهللا هــو   " !! يسـتطيع اهللا أم ال يســتطيع  " هـل  

فى صالح األنسان من وجـوه كثيـرة ومنهـا التـدرب علـى الفضـيلة، ولـذا        

" ( متمثلـين بالـذين باإليمـان واألنـاة يرثـون المواعيـد       " يقول فى العبرانيين 

أخـذ، فلسـت   إذا أنـت طلبـت ولـم ت   ( يقـول مارإسـحق   ) .. 12:  6عـب  

  ) . أحكم من اهللا 

   

  : إبراهبم وهاجر وسارة 

كانت زيجة إبراهيم بهاجر زيجـة غيـر متكافئـة، فـابراهيم كـان غنيـا         +

  جدا وهاجر كانت جارية 

  نسـيت نفسـها ووضـعها كجاريـة    .. أظهرت هـاجر الجاريـة كبريـاء     +

اهللا عجيـب أمراألنسـان الـذى يرفعـه     !! وصغرت موالتها سارة أمام عينيهـا  



من المذلة، وبعد ذلـك يتنكـر لماضـيه ويسـتعلى علـى مـن كـانوا سـبب         

  .نعمته 

" أذلتهـا سـاراى فهربـت مـن وجههـا      " كانت نتيجة تعالى هاجر أن   +

ــا، كــان ينبغــى عليهــا تقــويم ســلوكها أمــام   – وكــان هروبهــا خطئ

سيدتها سارة، وحين أمرها المالك أن ترجع، لـم يأمرهـا بـالرجوع إلـى بيـت      

  " . إرجعى إلى موالتك واخضعى تحت يديها : "بل قال لها سارة،

عهــد النــاموس وعهــد : هــاجر وســارة يمــثالن العهــدين القــديم والجديــد 

النعمة، على نحو ما خلـق اهللا االنسـان مـن عنصـرين جسـدانى وروحـانى،       

وعلـى نحـو مـادبر الحيـاة الــدنيا والحيـاة األبديـة، كـذلك يوجـد عهــدان         

  :وشريعتان 

تأمر بـأوامر جسـدانية وتعـد بمواعيـد جسـدانية      :  ة العهد القديمشريع   ·

انهـا تغفـر الخطايـا    ..،وهذا يشـابه المـيالد الجسـدانى مـن هـاجر      

بــذبائح دمويــة، وعالمــة العهــد هــى الختــان الجســدى، ومواعيــدها 

  " .أرض تفيض لبنا وعسال " جسدية 

ة التـى لـم   كلها روحانية على مثـال سـار  :  أما شريعة العهد الجديد   ·

تلد أسحق كالوالدة الجسدية المعروفـة، فقـد انقطـع أن يكـون لسـارة      

  ) . 11:  18تك ( عادة كالنساء 

   

  :عهد اهللا مع إبراهيم

أى بعـد   –ظهر الرب إلبـراهيم وهـو فـى التاسـعة والتسـعين مـن العمـر        

سـر أمـامى   .. أنـا اهللا القـدير   " وقـال لـه    –والدة اسماعيل بثالثة عشر عاما 



" ( أكثـرك كثيـرا جـدا    .. ، فأجعل عهـدى بينـى وبينـك    ..وكن كامال .. 

  ). 2:  17تك 

تعنى ضمنيا أن اهللا يسـمح بالضـيقة مـن أجـل تكميـل      " كن كامال " عبارة 

:  2عـب   –) يكمـل رئـيس خالصـهم بـاآلالم     ( األنسان، قال بولس الرسـول  

10  .  

كـل أرض   واعطى لـك ولنسـلك مـن بعـدك أرض غربتـك،     " أما الوعد فكان 

  " . كنعان ملكا أبديا 

والموعد بتمليك األرض إنما يشـير روحيـا إلـى الميـراث السـماوى للمـؤمنين       

فليس شئ أبـدى إال مـا هـو روحـى ،،،هنـا نـرى أن        –من جميع الشعوب 

) أب لجمهـور كبيـر   ( إلـى إبـراهيم     )أب عظـيم  ( اهللا يغير أسم آبرام 

، حيــث سينتســب )أميــرة  (إلــى ســارة   )أميرتــى ( ،،، وأســم ســاراى 

  . إليها جميع الذين يرثون إيمان إبراهيم 

بقطـع جـزء مـن    ( وكان العهد هو الختان للذكور، والختـان كـان عهـد دم    

، الختـان يرمـز إلـى مـوت الجسـد، وإلـى المعموديـة، وكالهمـا         )الجسم 

... " مـدفونين معـه فـى المعموديـة     " ....إشارة إلى الموت مـع المسـيح،   

  ) . 12– 8:  2كو ( 

   

  : ظهور اهللا إلبراهيم، والوعد بوالدة أسحق 

ليتـرجم إلبـراهيم الوعـد الـوارد     ... ظهر الرب إلبراهيم بشكل ثالثـة رجـال   

  ) : 17ص (   فى



هنــا هــو األقنــوم الثــانى فــى الثــالوث ) الــرب ( الــرأى األرجــح أن   +

القــدوس، ظهــر بصــورة إنســان تــدبيريا لكــى يهــئ عقــول البشــر لســر 

سد، أما األثنان اللذان معه فكانـا مالكـين ظهـرا معـه لتنفيـذ مقاصـده       التج

  فى سدوم وعمورة 

من األمور التـى نالحظهـا فـى هـذه الزيـارة كـرم أبـراهيم وحسـن           +

عجـل رخـص، وثالثـة    ( ضيافته للرجال الثالثـة، كانـت الضـيافة عبـارة عـن      

، ... "كسـرة خبـز   " كـل هـذا يسـميه إبـراهيم     ) أكيال دقيق، وزبد ولبن 

ال تنسـوا إضـافة الغربـاء ألن بهـا     " وقد أشار بـولس إلـى هـذه الضـيافة     

  ) 1:  13عب " ( أضاف أناس مالئكة وهم اليدرون 

أعطى اهللا وعدا نهائيا لسارة بـأن تنجـب أبنـا، فضـحكت سـارة فـى         +

  :لقد أخطأت سارة عدة أخطاء منها  -قلبها، 

وعـدم إيمانهـا أن يكـون لهـا     طردها لهاجر، ولومها البراهيم بـدون مبـرر،   

وال   ومع هذا لم يمنع اهللا عنها النسل، فـاهللا فـى عطايـاه بـال ندامـة     . إبن ،

يعطى بناء على استحقاق األنسـان، وإنمـا يعطـى بنـاء عـن غنـاه فـى        

باأليمـان سـارة نفسـها أيضـا     " العطاء والمجد، وقد عـادت سـارة وآمنـت    

ـ     دت، إذ حسـبت الـذى   أخذت قدرة على إنشاء نسل وبعـد وقـت السـن ول

  ) . 11:  11عب " (وعد صادقا 

بعد إنتهاء الزيارة بدأ اهللا يتحدث مع إبـراهيم عمـا هـو عتيـد أن يفعلـه        +

هـل  " ونتعجب عن الطريقة التى تكلـم بهـا اهللا مـع إبـراهيم     ... بسدوم 

وهنـا تبـدأ شـفاعة    )  17:  18تـك  " ( أخفى عن إبراهيم مـا أنـا فاعلـه    

إن هـذا يظهـر مكانـة    " ... أفتهلك البار مـع األثـيم    "إبراهيم فى سدوم 



ــول داود  ــه " أوالد اهللا فــى نظــره، يق ــز " ( ســر اهللا لخائفي )  14:  25م

ولدينا فى الكتـاب المقـدس قصـة إيليـا النبـى الـذى بصـالته أغلـق         ... 

  )  18، 17مل  1( السماء ثالث سنوات ونصف وبصالته فتحها 

   

  : إبراهيم وابيمالك ملك جرار 

مـرة  ...بعد ذلك تغرب إبـراهيم فـى جـرار، وقـال عـن سـارة إنهـا أختـه         

أخرى يكذب إبراهيم كما فعل فـى مصـر، وفـى دفاعـه عـن نفسـه قـال        

لــيس فــى هــذا الموضــع خــوف اهللا البتــه فيقتلــونى ألجــل " إبــراهيم 

والسـؤال إذا كـان إبـراهيم يعلـم أن هـذا المكـان لـيس فيـه          –" إمرأتى 

هب إليـه ؟ وعلـى الـرغم مـن أن أبيمالـك أخـذ سـارة        خوف اهللا، فلماذا ذ

وهكـذا  .. على أنها أخت إبـراهيم، ومـع ذلـك فقـد أعتبـره اهللا مخطئـا       

التـى صـنعناها بمعرفـة    " تعلمنا الكنيسـة أن نصـلى مـن أجـل الخطايـا      

  " . والتى صنعناها بغير معرفة 

إلـى  وعلى الرغم من خطأ إبراهيم فـإن اهللا لـم يوبخـه، اهللا الحنـون نظـر      

قلب إبراهيم، على نحو ما نظر إلى قلـب شـاول الطرسوسـى رغـم كـل      

  !!!ما كان يفعله 

  ) : 21تك ( والدة إسحق 

فحبلـت  . وفعـل الـرب لسـارة كمـا تكلـم      : وافتقد الرب سارة كما قال "   ·

سارة وولدت إلبراهيم إبنا فى شـيخوخته فـى الوقـت الـذى تكلـم اهللا      

حينمـا قـال اهللا فـى شـخص     )  10:  18تـك  ( هذا يعود بنا إلى   "عنه 



إنى أرجع إليـك نحـو زمـان الحيـاة ويكـون لسـارة إمراتـك        : "الثالثة رجال

  .هنا نجد ثمر األنتظار والصبر " ...إبن 

)  8:  21تـك  (   "وصنع إبراهيم وليمـة عظيمـة يـوم فطـام إسـحق      "    ·

ن هـذا  إ.. الفطـام    الـوالدة بـل يـوم     ونالحظ أن الوليمة لم تصنع يـوم ..

بالمفهوم الروحى يعنـى أن الفـرح الحقيقـى يكـون يـوم الفطـام عـن        

  . العالم وشهواته، والخطية وتوابعها 

   

  : طرد هاجر وإبنها 

ــاه   + ــحق معن ــحك ( اس ــاه )الض ــماعيل معن ــمع ( ، واس رأت ) ..." اهللا يس

سارة أبن هاجر المصرية الذى ولدته ألبـراهيم يمـزح، فقالـت إلبـراهيم أطـرد      

فقـبح  . الجاريـة ال يـرث مـع ابنـى أسـحق        لجارية وأبنها ألن أبن هذههذه ا

الكالم فى عينى إبـراهيم لسـبب إبنـه، فقـال اهللا إلبـراهيم ال يقـبح فـى        

عينيك من أجل الغالم ومن أجل جاريتك، فى كـل مـا تقـول لـك سـارة اسـمع       

  ) .  12 – 9:  21تك " ( لقولها، ألنه بإسحق يدعى لك نسل 

حمـى األسـراع   : الغلطـة االولـى   ... ر مـن البدايـة خطـأ    موضوع هـاج   +

وسـبق الوقــت، إبــراهيم لــم يســتطع حتـى ينفــذ اهللا وعــده فــى الــزمن   

اللجـوء إلـى الطـرق البشـرية فـى عـالج       : الغلطـة الثانيـة   . ... المناسـب  

اإلبـن  ..... الموضوع بأن أتخـذ هـاجر زوجـة، ولكـن اهللا ظـل علـى موقفـه        

  !!! يكون من سارة 

وعنـدما تاهـت   ... إلـى بريـة بئـر سـبع     ... دت هـاجر مـن البيـت    طر  +

أفتقدها اهللا إله المساكين والضعفاء والمعـوزين، وكبـر إسـحق وزوجتـه أمـه      



ولـدا، صـاروا    12من مصرية وسكن فى برية فـاران بسـيناء، وصـار إلسـماعيل     

  )  17:  25تك ( سنة  137رؤساء قبائل، وعاش إسماعيل 

  ) :  22( ذبح إسحق 

فقـال لـه يـا إبـراهيم،     . وحدث بعد هـذه األمـور أن اهللا امـتحن إبـراهيم      "

فقال هأنذا، فقال خذ إبنك وحيـدك الـذى تحبـه إسـحق، واذهـب إلـى أرض       

وفـى  " ... "المريا وأصعده لى محرقة على أحـد الجبـال الـذى أقـول لـك      

)  4:  22تـك  " ( اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيـه وأبصـر الموضـع مـن بعيـد      

.  

   

  : سر الثالثة أيام 

الــرب إلــه " أمــر اهللا موســى أن يطلــب مــع الشــيوخ مــن فرعــون قــائلين 

العبرانيين إلتقانا، فاآلن نمضـى سـفر ثالثـة أيـام فـى البريـة ونـذبح للـرب         

مـاهو هـذا الطريـق الـذى يقطعـه موسـى فـى        ) .  18:  3خر " ( إلهنا 

ى ينبغـى أن يـذبح   ثالثة أيام للخروج من مصر، والـذهاب إلـى الموضـع الـذ    

يـو  " أنـا هـو الطريـق والحـق والحيـاة      " فيه للرب ؟ إنه الرب نفسه القائـل  

إن اعترفـت  " ينبغى أن نسير فى هـذا الطريـق ثالثـة أيـام، ألنـك      .  6:  14

رو " بفمك للرب يسـوع وآمنـت بقلبـك أن اهللا أقامـه مـن األمـوات خلصـت        

الطريـق لنصـل إلـى     هذه هى األيام الثالثة التـى نقطعهـا فـى   .  9:  10

  .  14:  49مز " ذبيحة التسبيح " الموضع الذى يذبح فيه للرب وتقدم 

ــدخل إلــى معرفــة   ــام ن ــا ثالثــة أي فتســتنير بصــيرتنا " القيامــة " بخروجن

  . الداخلية، بنور المعرفة الحقيقية 



مـع المسـيح، اختبرهـا إبـراهيم، هـذا       –أى القيامة  –خبرة الثالثة أيام    ·

من بيته ثالثة أيـام وعندئـذ رأى العالمـة فقـدم إبنـه ذبيحـة       الذى خرج 

حب هللا، وما هى هذه العالمـة إال عالمـة قيامـة المصـلوب ،لـذا يقـول       

" إذ حسـب أن اهللا قـادر علـى اإلقامـة مـن األمـوات       : "معلمنا بولس 

أبــوكم إبــراهيم تهلــل بــأن ( قــال الســيد المســيح " .19ٌ:  11عــب 

  ) . يرى يومى فرأى وفرح 

إن تصرف إبراهيم فـى هـذه الحادثـة يعطينـا فهمـا للذبيحـة التـى           ·

قدمها اهللا لخالصنا، فـإن خضـوع إسـحق وهـو موضـوع علـى المـذبح        

ورقبته معرضة للسكين، يعطينا فكرة أعمـق عـن طاعـة المسـيح حتـى      

الموت، وإعادة اسحق حيا كمـن قـام مـن األمـوات بعـد أن صـار فـى        

أيـام، يعطينـا فكـرة عـن قيـام       حكم المائت فى نظـر والـده ثالثـة   

لكـن الحقيقـة تفـوق الرمـز،     . المسيح من األموات فـى اليـوم الثالـث    

فإن أسحق تألم وهو شاعر تماما بوجـود أبيـه معـه، أمـا المسـيح فقـد       

... إلهـى  ... إلهـى : " تصاعدت مـن جنبـه تلـك الصـرخات المدويـة     

  " .لماذا تركتنى

ـ     · د ولكـن اآلن فإنـه ألول مـرة    سبق أن أعطى الرب إبراهيم عـدة مواعي

بذاتى أقسمت يقول الرب أنـى مـن أجـل أنـك فعلـت هـذا       " يقسم 

األمر ولم تمسك أبنك وحيـدك أباركـك مباركـة، وأكثـر نسـلك تكثيـرا       

كنجوم السماء وكالرمـل الـذى علـى شـاطئ البحـر، ويـرث نسـلك        

باب أعدائه، ويتبـارك فـى نسـلك جميـع أمـم األرض، مـن أجـل أنـك         

  " . سمعت لقولى 



   

  : تأمالت فى تجربة ذبح إسحق 

اهللا يريد أن نكون له، ويريد أن يكون هو كل شـئ فـى حياتنـا، ومـن أجـل      

جـرد إبـراهيم أوال مـن أهلـه ووطنـه، ثـم       : ذلك يتبع معنا سياسـة التجريـد   

جرده من ابيه تارح ، ثم جرده مـن لـوط ومـن سـكناه معـه، ثـم جـرده مـن         

حسـب الجسـد، وبقـى مـع زوجتـه      هاجر وإبنها حتى التكـون لـه محبـة    

العجوز سارة وابنه وفلذة كبده اسحق الـذى كـان كـل شـهوة قلبـه، وهنـا       

ــه   ــراهيم مــن محبت ــد اهللا أن يجــرد إب ــة يري ) وتعلقــه ( فــى هــذه التجرب

من هذه المحبة تبقـى محبتـه هللا وحـده، وهـذا يـذكرنا        بأسحق، وإذا جرده

ـ     " بقول السيد المسيح  ر منـى فـال يسـتحقنى    مـن أحـب ابنـا أو أبنـة أكث

  .   37:  10مت "

اهللا حينما يريد أن يمتحنا يضـع يـده علـى أعـز شـئ لقلوبنـا، لـذا قـال            ·

كـان االمتحـان   ...." . خذ إبنك وحيـدك الـذى تحبـه أسـحق     " إلبراهيم 

شديدا البـراهيم، لكـن لكـى تكـون تزكيـة إيمانـه، وهـى أثمـن مـن          

 1( مـدح والكرامـة والمجـد    الذهب الفانى مع أنه يمـتحن بالنـار توجـد لل   

  ) .  7:  1بط 

كانت التجربة إمتحانا مثلثـا إلبـراهيم، كانـت إمتحانـا لمحبتـه، وامتحانـا          ·

وفـى ذلـك يقـول    ...إليمانه، وإمتحانا لطاعته هللا، وقد نجـح فيهـا جميعـا    

بإأليمان قدم إبـراهيم أسـحق وهـو مجـرب، قـدم الـذى       : "بولس الرسول

إذ حسـب  . ى قيل لـه بأسـحق يـدعى لـك نسـل      قبل المواعيد وحيده، الذ

  ) . 19 – 17:  11عب ( أن اهللا قادر على اإلقامة من األموات 



بقدر ما كانـت التجربـة شـديدة وصـعبة، فـإن اهللا لكـى يبـرهن علـى            ·

فضيلة ابـراهيم زادهـا صـعوبة، إذ لـم يعلـن عـن مكـان تقـديم الذبيحـة          

  بـل أن المكـان كـان علـى    ، .... .." أرض المريـا  " ولكن أكتفى بقولـه  

  " . بكر إبراهيم صباحا " مسيرة ثالثة أيام ومع هذا 

احتفظ إبراهيم باألمر سـرا أمـام أهـل بيتـه، حتـى ال يحـدث شـيئا                ·

  . يعطل جديته فى طاعة اهللا 

فـى ذلـك كـان    .... العجيب فى األمر هو طاعة أسـحق الكاملـة ألبيـه       ·

كشاة تساق إلـى الـذبح لـم يفـتح فـاه       كان. إسحق رمزا للسيد المسيح 

 .  

فرفــع إبــراهيم عينيــه ونظــر وإذا كــبش وراءه ممســكا فــى الغابــة  "    ·

كان كبشا قويا نطاحـا، ومربوطـا بقرنيـه، إشـارة إلـى قـوة       " ... بقرنيه 

المسيح على الصليب الذى ربط الهوتـه، ولـم ينـتقم مـن صـالبيه حتـى       

  . يتمم عملية الفداء للبشرية 

   

  ) :  23تك ( ارة موت س

سنة، وهى المرأة الوحيـدة فـى الكتـاب المقـدس التـى       127عاشت سارة 

ماتت سارة فـى قريـة أربـع وهـى حبـرون، وتـدعى أيضـا        ... ذكر عمرها 

وهـو نفـس   ... وحاليا مدينة الخليـل، ودفنـت فـى حقـل المكفيلـة       –ممرا 

ويقـال   دفن فيـه إبـراهيم وأسـحق ويعقـوب، ورفقـة وليئـة،           المكان الذى

  . أن رفات يوسف نقلت إليها 



( ومدينة الخليل علـى بعـد عشـرين مـيال جنـوبى أورشـليم، وفيهـا الحـرم         

الذى يقال أنـه قـائم علـى مغـارة المكفيلـة، وكانـت قـبال        ) مسجد الخليل 

كنيسة مسيحية، وإلى الشمال منها علـى بعـد ميلـين موقـع بلوطـات ممـرا       

 .  

ـ  األمـة التـى جـاء منهـا      –ارة، إسـرائيل  من الناحية الرمزية نرى فى موت س

  .تختفى لتفتح المجال للعروس، التى هى الكنيسة المسيحية  –المسيح 

ربمـا فـى بئـر سـبع      -يظهر أن ابراهيم كان متغيبا عن بيته عند وفـاة سـارة   

وهـذه أول  "   أتـى لينـدب سـارة ويبكـى عليهـا       "ولكنه فى الحـال   –

إننـا ال نقـرأ عنـه أنـه بكـى عنـدما عبـر        مرة نسمع فيها عن بكاء إبراهيم، ف

نهر الفرات، وطلق األهل واألصحاب، أو عند أسـر لوطـا أبـن أخيـه، أو حتـى      

  !!! . عندما رأى أبنه أسحق سائرا معه للذبح 

كانـت هـى   . كانت سارة شريكته فى الحياة، نحو سـبعين أو ثمـانين عامـا   

ذكـر حـاران وأور    التى تستطيع أن تواسيه إن تكلـم عـن تـارح أو نـاحور، أو    

الكلدانيين، كانت هـى الباقيـة الوحيـدة ممـن تحملـوا معـه مشـاق رحلتـه         

الخطيرة منذ ثالثين عاما، وإذ ركع بجوارهـا انهالـت عليـه ذكريـات الماضـى      

بما فيه من تدابير وآمـال، ومخـاوف وأفـراح، تـذكرها كعـروس هيفـاء فـى        

رأة عـاقر  بدء حيـاتهم الزوجيـة، وكشـريكة لـه فـى كـل رحالتـه، وكـأم        

تضطهد هاجر، تذكرها وقـد سـباها كـل مـن فرعـون وأبيمالـك، وتـذكرها        

كــأم حنــون ألســحق، وكــان كلمــا خطــرت فــى مخيلتــه إحــدى هــذه 

  . الذكريات انسابت الدموع من عينيه من جديد 



يظن البعض أن الدموع ال تتفق مع المسـيحية، هـذه التعـاليم ال تتفـق مـع روح      

، وقــد بكــى يســوع، وبطــرس بكــى، وأهــل ألن الحــزن محبــة... األنجيــل 

أفسس بكوا لمجرد سماعهم بأنهم لـن يـروا وجـه بـولس ثانيـة، إن المسـيح       

  . يقف بجانب كل حزين ليكفكف دموعه 

انـا غريـب ونزيـل    " وقام ابراهيم من أمـام ميتـه وكلـم بنـى حـث قـائال       

هذه كلمـات خالـدة، لـم ينسـها علـى اإلطـالق نسـله مـن         " ..... عندكم 

فعندما تكلم اهللا لشـعبه عـن أرض الموعـد، علـى لسـان موسـى، قـال        بعده، 

 23:  25ال " ( أنـتم غربـاء ونـزالء عنـدى     ........ األرض ال تبـاع بتـة   " لهم 

اســتمع صــالتى يــارب ال تســكت عــن دمــوعى " وداود النبــى يقــول ) . 

وهكـذا  ) .  12:  39مـز  " ( ألنى أنا غريب عندك نزيـل مثـل جميـع آبـائى     

مـات ابـراهيم هـذه فـى أعمـاق جميـع شـعب اهللا فـى كـل          رسخت كل

  . األجيال المتتابعة 

  ) : 24تك (   زواج إسحق

أن يـذهب إلـى أرام النهـرين إلـى     ) كبيـر بيتـه   ( طلب إبراهيم من عبده 

مدينة ناحور، موطنه األصلى، ليخطـب ألبنـه أسـحق، وأسـتحلفه بـالرب إلـه       

  :إسحق من بنات الكنعانيين السماء وإله األرض أن ال يأخذ زوجة ألبنه 

يبدو أن المتبع فـى تلـك األيـام أن يتـولى شخصـا كبيـرا فـى األسـرة         + 

أجراءات الخطبة للعريس، وهـو أمـر مـازال قائمـا فـى بعـض األسـر الريفيـة         

) علـى مـا يبـدو    ( وكان الشخص المرشح هو اليعـازر الدمشـقى   .حتى اآلن 

  .ألمانته، ولثقة إبراهيم فيه 



أن يختار ألبنـه مـن بنـات الكنعـانيين حتـى ال يميـل قلـب         رفض إبراهيم+ 

  . إسحق لعباداتهم الوثنية، ويبتعد عن عبادة اهللا إله إبراهيم 

لم يشأ إبراهيم أن يذهب أسحق إلـى مدينـة نـاحور حتـى ال تسـتهويه      + 

ــاك وال يرجــع إلــى األرض التــى وعــد اهللا أن يعطيهــا   ــاة الناعمــة هن الحي

  . ه ألبراهيم ونسله من بعد

أما رفقة فهى بطلة الرواية فى هذا الفصل، مـع إنهـا كانـت إبنـة رجـل      + 

عظيم إال أنها لم تعرف معنـى الـبالدة فـى حياتهـا، كانـت رفقـة تعـرف        

  كيف تطهى طعاما شهيا، كما تعرف أن ترعى الغنم 

وقـت خـروج   " وإذ وصل ذلك الرسول التقى إلى بئـر المدينـة نحـو المسـاء     

الـرب القـدير إلـه إبـراهيم سـيده أن يهبـه تيسـيرا         سـأل مـن  " المستقيات 

لمهمته ألنه بذلك يصنع لطفا إلـى سـيده ، ومـا أجمـل أن نالحـظ البسـاطة       

التامة والثقة الكاملـة اللتـين تظهـران فـى صـالته، واللتـين تؤكـدان كيـف         

انعكست أشعة التقوى والقداسة على حيـاة كـل فـرد فـى بيـت إبـراهيم       

  .نتيجة التصاقه بالرب 

قد استجاب اهللا لطلـب ذلـك العبـد األمـين حتـى أتـم إجـراءات الخطبـة         و

  . بنجاح وعاد ومعه رفقه الى بيت سيده ابراهيم 

   

  ) :  25تك ( سنى إبراهيم األخيرة 

، وكـان  "عـاد إبـراهيم فأخـذ زوجـة أسـمها قطـورة       " بعد موت سـارة     ·

صـبح  سنة، ولعله فعل ذلك ألنه وصـل إلـى هـذه السـن، ولـم ي      140سنه 

وولـدت لـه قطـورة سـتة بنـين      ... نسله كنجوم السماء كمـا وعـده اهللا   



لـم  .... وعلى نحو ما كان الحال مع هاجر، كـذلك كـان مـع قطـورة     ... 

  . يكن بنوها الستة من اهللا، ألن األمر لم يكن من اهللا 

وأمـا بنـو   . أعطى إبـراهيم إسـحق كـل مـا كـان لـه       " من أجل ذلك    ·

إلبراهيم فأعطـاهم إبـراهيم عطايـا وصـرفهم عـن      السرارى اللواتى كن 

كـان اسـحق        ،"إسحق إبنه شرقا إلى أرض المشـرق وهـو بعـد حـى     

  !!!! إبن الموعد، لذا أعطاه إبراهيم كل أمواله ليكون وارثه الوحيد 

أسـلم إبـراهيم روحـه ومـات بشـيبة      " وفى سن المائة خمسة وسـبعين     ·

  ) .  8، 7:  25تك " ( ى قومه صالحة شيخا وشبعان أياما وأنضم إل

·           

  ......هناك بعض التأمالت         ·

قطورة الزوجة الثالثـة واألخيـرة إلبـراهيم، إنمـا تشـير إلـى األمـة التـى            ·

وكمـا لـم   .. تتسلط على الناس فى آخر الزمان من نسـل إبـراهيم أيضـا    

عنايــة مثــل  يظهــر لهــذه المــراة مــال ك مــن اهللا وال رســالة وال ذكــر وال

ــين ــراهيم األ ولت ــى إب ــارة ( امرأت ــاجر وس بالشــريعتين   المشــبهتين) ه

فكذلك هذه األمـة األخيـرة لـيس لهـا شـريعة مـن اهللا       . القديمة والجديدة 

  . وال ناموس وال ذكر، بل ملك دنيوى وتسلط أرضى 

حينما أعطى إبـراهيم إلسـحق كـل مـا كـان لـه، إنمـا تصـرف بعـدل،             ·

وقطورة، ودعـا األثنتـين جـاريتين، فطـرد أبنائهمـا عـن        وساوى بين هاجر

لماذا ؟ هذه األمة األخيرة التـى تشـبه قطـورة تصـبح نظيـر      ...... إسحق 

، وتكـون االثنتـان متسـاويتين فـى البعـد والتنحـى       )هاجر ( أمة اليهود 



الـوارث    عن الميراث الحقيقـى الـذى للمسـيح بـن إسـحق بـن إبـراهيم       

  ....كوعد اهللا 

راهيم يعطى إسحق كل ما كان له، لـه معنـى بعيـد وعميـق، فهـو      وكون إب

أمـا اآلخـرون فصـرفهم    ... يشمل كل شئ، وال يقتصر علـى األمـور الماديـة    

بعطايا مادية، هذا هو عين مايفعلـه اهللا مـع أهـل العـالم، أمـا أوالده فيتعامـل       

  .معهم على أساس آخر

+  +   +  

   

 


