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 الخامسالدرس 

 إسماعيل رحيل
 

 18-12؛ 10-5: 25؛ 21-8: 21تكوين : النص الكتابي للدراسة

 

 لن نجد ضمنأن يسمعوا بشارة اإلنجيل ويتجابوا معها بإيمان مخلّص. في هذه المرة : الغير ُمخلّصين لألوالدهدف الدرس 

من الخطية، والموت، والقيامة، والحاجة  رسالة االنجيل، إذ تم ذكر الحقائق المتعلّقة بكلحقائق مفّصل لشرح درس لا

خّصص لإليمان في الجزء الُمخّصص للدعوة في نهاية الدرس. قد تحتاج إلى التوسع في شرح رسالة اإلنجيل في الجزء المُ 

اجد للدعوة أو قد تحتاج إلى تقديم المزيد من التعليم الُمفّصل لهذه الحقائق في وقت ُمبّكر من حصتك الّصفيّة، في حال تو

المعرفة الكافية عن رسالة االنجيل. ترد الرموز التّالية في الدعوة من أجل تذكيرك  ممن ال يمتلكونأوالد في صفك 

 بالحقائق التي يجب أن تشرحها.

 

 على خطيتنا أنت وأنا أخطأنا ونستحق العقاب-الخطية 

 شخص وعمل يسوع المسيح؛ مات من أجل خطاياك 

 نوا بالرب يسوعدعوة لألوالد حتى يؤم 

 

على هذا الحق لقد تم  للتشديدتأثير جيّد على اآلخرين.  يكونوا ذوية أن يفهموا أهميّ  : سوفالُمخلّصينهدف الدرس لألوالد 

ص حتى تقوم بتكرارها، وشرحها، وتوضيح كيفيّة تطبيقها. هذه العبارة إدراج عبارة الحق الرئيسي في أماكن مناسبة في النّ 

 لكي تُساعد العبارة في كل مرة تعلّمها ذات قولنشجعك على  ".بشكل جيّد على اآلخرين تؤثر أن يُريدكهللا "هي كتالي: 

 . على حفظها األوالد

 

   24: 10عبرانيين : آية الحفظ

 

 : أسئلة لعبة المراجعة

 

  مكنه األكل مع اآلخرين(يُ  ماحين -يحتفل بفطامهل؟ )وليمة خاصة إلسحاقإبراهيم  صنعلماذا  .1

لماذا غضبت سارة عندما كان إسماعيل يضحك مع إسحاق على الوليمة؟ )لقد خافت من أن يأخذ إسماعيل يوم ما  .2

   اإلرث بدالً من إسحاق(

؟ )كان حزيناً/غاضباً ألنه هذا األمر كان بأن يطرد إسماعيل وهاجر سارة منه كيف شعر إبراهيم عندما طلبت .3

     جداً( اً قاسي

؟ )ألن إسماعيل لن يختبر كل شيئاً خاطئاً سارة رغم أن إسماعيل لم يفعل  سمع لطلبي بأنراهيم لماذا قال هللا إلب .4

  من مشاكل مستقبليّة( نجييُ سوف  أيضاً بركاته وهو يعيش مع إبراهيم وإسحاق. 

 اوأرسلهم ماء ومؤونة، اأعطاهمو؟ )نهض باكراً، اكيف أظهر إبراهيم محبته إلسماعيل وهاجر عندما أرسلهم .5

 النهار( في برودةبنفسه 

 برية بئر سبع(في أين ترّحل هاجر وإسماعيل؟ ) .6

  ترغب برؤيتهرة ليموت، لم يجهاجر إسماعيل تحث شُ وضعت ) ؟اومؤنتهم امما الذي حدث بعدما نفذت مياهه .7

 وهو يموت(

    ى؟ )قال هللا بأنه قد سمع صوت الغالم حيث كان مستلقياً(صلّ قد إسماعيل  كيف نعرف بأنّ  .8

 إسماعيل كان يمتلك اإليمان بإله إبراهيم؟)كان هللا معه( كيف نعرف بأنّ  .9

ا َوَحَداُر َوتَْيَما َويَطُوُر َونَافِيُش َوقِْدَمةُ ، َوُدوَمةُ ، ِمْشَماعُ ؟ )إسماعيلأبناء سماء من أهل يُمكنك أن تذكر ثالثة   .10  َوَمسَّ

 (َوأََدْبئِيُل َوِمْبَسامُ  َوقِيَدارُ  نَبَايُوتُ و

 (24: 10مكنه قول آية الحفظ من الذاكرة؟ )عبرانيين من يُ   .11

 ن تكون مثال جيّد لآلخرين في هذا األسبوع.من خاللهما أيُمكنك اذكر طريقتين  .12
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 الخامسمخطط الدرس 

 إسماعيل رحيل 
 

 .    يصبح كبيراً جون متشوقاً جداً لكي كان   مقدمة:

 

 (9-8: 21)تكوين إبراهيم يحتفل بفطام إسحاق  األّول: المشهد 

 تحت تأثير إبراهيم نينشآ إسماعيل وإسحاق .أ 

 إبراهيم يحتفل بفطام إسحاق .ب 

 سارة ترى إسماعيل يضحك ويلعب مع إسحاق .ج 

 

 (11-10: 21سارة تُطالب بطرد هاجر وإسماعيل )تكوين  المشهد الثاني: 

 سارة تطلب من إبراهيم أن يطرد هاجر وإسماعيل .أ 

 طلب سارةإبراهيم كان حزيناً جداً من  .ب 

 

 براهيمإل يُقّدم النصحهللا  الثالث: المشهد 

 كان على إبراهيم أن يسمع لما طلبته سارة .أ 

  هللا مرة ثانية يعد بأن يُبارك إسماعيل .ب 

 

 (14-13: 21هاجر وإسماعيل )تكوين  يطردإبراهيم  الرابع: المشهد 

 طرد هاجر وإسماعيلإبراهيم ينهض باكراً ل .أ 

 في برية بئر سبع  يتيهان هاجر وإسماعيل .ب 

 

 (19-15: 21هاجر وإسماعيل يسمعان من هللا في البرية )تكوين   المشهد الخامس:

 هاجر تضع إسماعيل تحت ُشجيرة ليموت .أ 

 هاجر وإسماعيل يبكيان ويُصليان .ب 

  نقذ هاجر وإسماعيلهللا يسمع ويُ  .ج 

 

 (21-20: 21كان هللا مع إسماعيل )تكوين  المشهد الّسادس:

 سماعيلكان هللا مع إ .أ 

 في الصحراء وأصبح رامي قوس إسماعيل عاش .ب 

  إسماعيل يتزوج .ج 

 

 عشر ولداً كما قال هللا ينجب اثنإسماعيل يُ  : الذروة

 

َوأََدْبئِيُل  ،َوقِيَدارُ  ،نَبَايُوتُ : كانت هذه األسباطة من مصر وحتى أشور. الصحراء العربيّ  عبرملك أبناء إسماعيل  : الخاتمة

ا َوَحَداُر َوتَْيَما َويَطُوُر َونَافِيُش َوقِْدَمةُ  َوُدوَمةُ  ِمْشَماعُ وَوِمْبَساُم  ى إسماعيل لقد ربّ الخريطة(.  فيالمناطق إلى )اشر  َوَمسَّ

 هؤالء الرؤساء على عبادة إله إبراهيم أبيه، لكن كان على كل جيل جديد أن يختار بنفسه.

 

 ب(6: 53و إشعياء  2 :59)انظر أيضاً إشعياء  12: 1يوحنا   :الدعوة

 

      24: 10عبرانيين : التحدي
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 إسماعيل رحيل
 

 عن نفسه، المسؤولبسرعة. كان ينتظر ذلك اليوم عندما يكون هو  يصبح شاباً كان جون كبقية األوالد. كان يريد أن  :مقدمة

جون عندما ل بدىمن سيكون صديقاً له . . . ماذا سيلعب. قد ين سيذهب . . . أن يُقّرر ماذا سيرتدي. . . إلي أمكنه يُ  حينها

 استغرق وقتاً طويالً.قد  بأّن هذا األمر أصبح شاباً 

 

ر جون الذي خرج فيه جون من بيت والديه وذهب إلى الجامعة. عندما جاء يوم رحيله شعَ  الفعلي وأخيراً جاء الوقت

التأثير عليه وتحضيره لليوم الذي يُمكنه الرحيل من  من أجلالكثير لديه فعل والقد بالحزن ال الفرح. لقد أحب جون والديه. 

خطط لمستقبله. . . ويقّرر قرارات ة. لقد ساعداه لكي يعرف عن هللا. . . ويعتني بنفسه. . . ويُ بيتهم ويبدأ عائلته الخاصّ 

وقاما بها بشكل  لمرحلة من حياتهتحضير جون لهذه افي  عرف والدي جون وظيفتهايت. لقد يكون خارج الب حينماصحيحة 

 . جيّد

 

رحيلهم من البيت، سوف وهي التأثير على أوالدهم بطريقة جيّدة، حتى عندما يحين وقت  األهاليهذه هي وظيفة جميع 

 يعرفوا، ويعبدوا، ويثقوا باهلل ليرعاهم ويرشدهم. لقد قام إبراهيم بذلك. 

   

 (9-8: 21إسحاق )تكوين إبراهيم يحتفل بفطام  : األّولالمشهد 

 

 ن تحت تأثير إبراهيمآعيل وإسحاق ينشإسما .أ 

 

ألَنِّي أّن أحد أسباب اختيار ودعوة إبراهيم حتى يكون أباً لجمهور من األمم هو "بفي الحقيقة يُخبرنا الكتاب الُمقّدس 

بُّ إِلْبَراِهيَم بَِما َعَرْفتُهُ لَِكْي يُوِصَي بَنِيِه َوبَْيتَهُ ِمْن بَْعِدِه أَْن يَْحفَظُوا طَِري ا َوَعْدالً، لَِكْي يَأْتَِي الرَّ ، لِيَْعَملُوا بِّرً بِّ َق الرَّ

 .(19: 18)تكوين "«.تََكلََّم بِهِ 

 

 ة.أن نعرف بأن إبراهيم جعل من أولوياته أن يحرص على التأثير على أوالده بطريقة تقيّ  علىتُساعدنا هذه اآلية 

وهو يصلي هلل. . . يُسبح هللا. . . يُقدم الذبائح هلل. . . ويُخبر  والديهماقد شاهدا إسماعيل وإسحاق  معنى ذلك بأنّ 

بعض أسماء هللا ، وعن ما قاله هللا له عبر السنينباآلخرين من حوله عن اإلله الواحد الحقيقي. ال بد أنه أخبرهما 

ة ة اإليمان باهلل وأهميّ يضاً عن أهميّ أح شخصه )يهوه. . . إيل شاداي. . . الخ(. ال بد بأنهما تعلّما المختلفة التي توضّ 

 الختان. 

 

بأنه سنوات، إال أنه من الُمحتمل ةمن إبراهيم. رغم إن إسحاق كان يبلغ بضعتعلّم إسماعيل الكثير  سبق وأن لقد

براهيم. لقد تم تجهيز كالهما لعيش الحياة التقية عندما يصبح لديهما قد رأى أيضاً مدى أهميّة هللا بالنسبة ألبوه إ  

 مع هللا.  إلى السماء ليكونعائلتهما الخاصة، أو عندما يذهب إبراهيم 

 

معنى ذلك بأنه يجب أن يتأثر تفكير . بشكل جيّد فاهلل يُريدك أن تؤثر على اآلخرينإن كنت قد آمنت بإله إبراهيم، 

بطريقة كالمك وأفعالك. يجب أن يتعلّم اآلخرين من خالل مثالك مدى أهميّة اإليمان باهلل وطاعته. وأعمال اآلخرين 

ة الكنيسة أهميّ يحتاج اآلخرين أن يرى الة من خالل رؤيتك وأنت تصلي. يحتاج اآلخرين أن يرى مدى فائدة الصّ 

، كما آثر إبراهيم  دجيّ  بشكلعلى اآلخرين نتظم. هللا يُريدك أن تؤثر حضورك المُ الصالة من خالل  ومدرسة األحد

 على أوالده. 

 

 إبراهيم يحتفل بفطام إسحاق .ب 

 

إسحاق عندما بلغ حوالي سنتين أو ثالثة سنوات. تم فطاملقد 
1  

 ليبدأإسحاق أصبح كبيراً بما يكفي  معنى ذلك بأنّ 

رة. في ذلك الوقت لم يكن العديد من يصنع وليمة كبي بأنباألكل مع إبراهيم والكبار اآلخرين. لقد قّرر إبراهيم 

لوا إلى العمر الذي وصل إليه الدواء، لذلك كان العديد من األوالد الصغار يموتون قبل أن يصِ األطباء أو الكثير من 

أصبح كبيراً وقوياً بما قد لذلك كان الطفل عندما يصل عمر الفطام يفرح الكل ألجله ويشعر بأن الطفل إسحاق. 

ة هذه المناسبة الخاصّ  وينضموا إليه فيإبراهيم قد دعا اآلخرين لكي يأتوا  اة طويلة. من المؤكد بأنّ يكفي ليعيش حي

 للولد الذي سيكون وريثه. 

 

لقد عرف إبراهيم بأن هللا هو من اعتنى فيه إبراهيم شكره هلل.  قد قّدمكان هذا الوقت أيضاً الوقت الذي ربما 

إبراهيم قد قّدم ذبيحة هلل،  بأنّ  ربمافي مثل هذه المناسبة  القليلة األولى من حياته.بإسحاق وحماه خالل هذه السنوات 
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بأنه كان ُممتناً هلل لوقت البركة هذا. أمام العاّمةعلن ليُ 
 2 

على أبنائه، وخدامه،  داً تأثيراً جيّ براهيم إر أثّ بهذه الطريقة  

 م وأن رأوا إيمانه بيهوه اإلله الخلد وامتنانه له.وجميع الضيوف ممن حضروا هذه الوليمة الكبيرة. ال بد له

 

 

 سارة ترى إسماعيل يضحك مع إسحاق .ج 

 

لجميع هناك الكثير من الطعام لألكل، وا ربما كانغنياً جداً.  رجالً  كان الجميع يستمتعون بالوليمة. كان إبراهيم

يضاً يلعبون ويضحكون.  لقد بدى بأن الكل كان فرحاً في هذا االحتفال العظيم. . . يتحدثون ويضحكون. األطفال أ

يضحك ويلعب مع إسحاق.وهو إلى أن رأت سارة إسماعيل 
 3

فجأة  أصبحت سارة غاضبة وخائفة. ذهبت للحديث   

 مع إبراهيم عن ما رأته وكيف شعرت حياله. 

 

 (11-10: 21وإسماعيل )تكوين سارة تُطالب بطرد هاجر المشهد الثاني:  

 

 سارة تطلب من إبراهيم أن يطرد هاجر وإسماعيل .أ 

 

كانت هذه الكلمات كلمات قاسية. كانت سارة . (10: 21)تكوين  "اْطُرْد هِذِه اْلَجاِريَةَ َواْبنَهَابراهيم "قالت سارة إل

العبارة  ات مع هاجر وإسماعيل. لماذا؟ريدهم أن يغادروا في تلك اللحظة.  لقد أرادت سارة أن تكسر كافة العالقتُ 

ب(. 10: 21" )انظر اْبَن هِذِه اْلَجاِريَِة الَ يَِرُث َمَع اْبنِي إِْسَحاقَ التي تليها تشرح سبب شعورها هذا.  قالت سارة: "

ة حصول من احتماليّ لقد كانت سارة تُفكر بمستقبل إسحاق. فعند رؤية إسماعيل وإسحاق يلعبان معاً، جعلها تقلق 

لم ترد سارة مع إبراهيم.  في العيش استمر إذاإسماعيل على جزء من الميراث الذي يُفترض بأن يكون إلسحاق، 

 فكر بهم كمصدر تهديد إلسحاق. بدأت تُ  لقد في الحال.ر، لذلك أرادت بأن تطردهما بأن يحدث هذا األم

 

 إبراهيم كان حزيناً جداً من طلب سارة .ب 

  

ذلك االحتفال أيضاً، وقد رأى إسماعيل وإسحاق يلعبان ويضحكان معاً. لقد عرف بكل تأكيد  لقد كان إبراهيم في

حزنتضايق وعندما طلبت سارة هذه الطلبة لذلك من بيته.  الطرديستحق عليه  شيئاً  يفعلإسماعيل لم  بأنّ 
4
إبراهيم  

. لقد في ردود فعلها اتجاهه بالغسماعيل وتُ تغار من ابنه إجداً. لقد كانت سارة تُبالغ جداً بهذا األمر. كانت سارة 

حاول لقد رغب إبراهيم دائماً بأن يسمع لطلبات سارة وأن يُ خلق هذا األمر الكثير من المشاعر السيئة في عائلته. 

صلي حيال هذا األمر قبل أن يتخذ فكر أو يُ إرضاءها. لكن هذه الطلبة بدت بأنها طلبة غير منطقيّة. لم يكن عليه أن يُ 

 ي إجراء.  لقد كان هذا القرار قراراً صعباً على إبراهيم. ما الذي سيحصل لهاجر وإسماعيل إذا قام بطردهما؟.أ

 

 يُقّدم النصح إلبراهيم هللا الثالث:المشهد 

 

 كان على إبراهيم أن يسمع لما طلبته سارة  .أ 

 

الَ يَْقبُُح فِي َعْينَْيَك ِمْن أَْجِل اْلُغالَِم إلبراهيم: "قال هللا بعد انتهاء االحتفال، تكلم هللا مع إبراهيم حيال هذا الوضع. 

أ(. بكلمات أخرى لقد رأى هللا مقدار قلق إبراهيم على إسماعيل وهاجر وما 12: 21)تكوين  "َوِمْن أَْجِل َجاِريَتَِك.

لكن هللا أمره بان  ،دبشكل جيّ بالتأثير عليهما لقد عرف هللا بأن إبراهيم ال يزال يرغب  مكن أن يحدث لهما.يُ 

 ه له سارة. تا ويفعل ما قالميتوقف عن القلق عليه

 

. لقد وافق هللا فقط على أنه الم يقل هللا بأن غيرة سارة كانت صحيحة، ولم يوافق على القسوة وعدم اللطف نحوهم

ر ما قاله ق. هل تتذكّ قد حان الوقت إلسماعيل بأن يُحقق الخطة التي وضعها هللا لحياته، بعيداً عن إبراهيم وإسحا

: 16نبوات مالك الرب في تكوين  يتذّكردعونا نرى إن كان بإمكان شخص ما أن [هللا عن إسماعيل قبل أن يولد؟ 

 ]20: 17؛ 11-12

 

 الفحل( -كالحمار الوحشيلآلخرين أن يرّوضوه ) سوف يكون حراً، ومستقالً، وقوياً. ال يُمكن 

  إال أنهم لن يتمّكنوا من ذلك. يُخضعهسوف يعيش حياة تتسم بالتحديات. رغم أن البعض سيحاول أن    

  يسكن أمام )بالقرب من( أخوتهسوف      

  عشر ولداً )رئيساً( وسوف يصبح أُّمة عظيمة ياثنسوف يلد    
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عطيه إياها هللا ويبدأ ي سوف يُ يترك إبراهيم ويذهب للعيش في األرض الت حتىلقد حان الوقت اآلن إلسماعيل 

 مكن أن يعيشاها في نفس المنطقة. أُمته. لقد أعطى هللا كل من إسماعيل وإسحاق خطة لحياتهم ال يُ 

 

   هللا مرة ثانية يعد بأن يُبارك إسماعيل .ب 

 

مكن هلل أن يقوم يُ  سوف يعتني بهما.هو نه سماعيل ألأن يتوقف عن قلقه على هاجر وإ من إبراهيمهللا  طلب لقد

ألنه هو أيضاً ابن  سيصنع أّمة من إسماعيل همكن إلبراهيم القيام به. لقد ذّكر هللا إبراهيم بأنيُ  ممابعمل أفضل 

 سيتأكد من حصول هنوأهللا سوف يعتني بهما عندما يتركا مخيم إبراهيم،  بأنّ (. معنى ذلك 13: 21إلبراهيم )

ف عن كلمة هللا هذه إبراهيم وجعلته يتوقَّ أراحت لقد ولداً كما وعد.  عشر ثنيال ووالدتهإسماعيل على زوجة 

  في الوقت الذي ال يستطيع هو القيام بذلك. بإخالص يرعاهماالقلق. لقد عرف بأن هللا سوف 

 

 (14-13: 21إبراهيم يطرد هاجر وإسماعيل )تكوين  : المشهد الرابع

 

 طرد هاجر وإسماعيلإبراهيم ينهض باكراً ل .أ 

  

هيم أن بإمكان إبراكان  .بشكل جيّدعلى هاجر وإسماعيل  ليؤثر ةفرصته األخيرهي هذه  بانّ لقد عرف إبراهيم 

، لكن إبراهيم أراد أن يقوم بذلك بنفسه. لقد (14: 14بهذا العمل )انظر تكوين  ليقوم أحد من خدامه المئات كليو

لقد أراد أن يؤثر عليهما بالسالم الذي يمتلكه . اه بهمة واهتماممحبته الشخصيّ  يريهماحتى  اأراد أن يؤثر عليهم

طلبة رحيلها ال يتعلّق ب في قلبه حيال سالمتهما وبركاتهما المستقبليّة من هللا. لقد أراد منهما أن يعرفا بأن سبب

ته لهما في د لهما على حضور هللا ومساعدلقد أراد إبراهيم بأن يؤكّ  اآلن.  اخطة هللا وإرادته لهمل ، بل يعودسارة

 ق ألنهما يفعالن مشيئته لحياتهما. يالطر

 

وضع لهما قربة كبيرة مصنوعة من جلد الحيوان ومملؤة إذ  .بعض المؤونة لرحلة هاجر وإسماعيلإبراهيم  زجهّ 

من المال حتى حتمل بأنه قد أعطاهما نوعاً عطاهما خبزاً ليأكال. من المُ أو، ماءاً لكي يشربا )كالمطرة الضخمة(

يشتريا به المزيد من المؤونة عبر الطريق، أو حتى يشتريا خيمة أو قطيع من أجل المؤونة المستقبلية.
 5

من 

خيرة لهما لكي يعرف إسماعيل كيف يقوم بذلك اآلن وفي المستقبل أذبيحة  حتمل أيضاً بأن إبراهيم قد قّدمالمُ 

 ذكرى خاصة لهاكون سي سيقضيها معهماة األخيرة التي المر . لقد عرف إبراهيم بأنّ لعائلته التي سيعطيه إياها هللا

 بشكل جيّدمكنه فعله حتى يؤثر على عائلته ولن ينسياها مطلقاً. لذلك ال بد بأّن إبراهيم قد فعل كل ما يُ  ،في ذهنيهما

 . للمرة األخيرةو

 

. تُخبرنا آية اليوم بشكل جيّديُريدك أن تؤثر على اآلخرين  هللا من هو في عائلة هللا اليوم. رائعة لكلقدوة  هذه

تفعله سوف يؤثر في  . ما تقوله أو ما]كّرروا معاً [. 24: 10كيف نقوم بذلك األمر. دعونا نُرّدد معاً عبرانيين 

فعالنا على أمكن أن تُحفّز فيها كلماتنا أو بالتفكير بطرق يُ تُخبرنا اآلية لكي نستمر . سيءأو د األخرين بشكل جيّ 

عندما تقوم بعمل أمور لآلخرين، هذا يشجعهم حتى يقوموا بعمل نفس الشيء. اآلخرين لعمل ما هو صحيح. 

حب ما يرتدونه، أو تحب طريقة ترنيمهم أو لعبهم لكرة نك تُ ات حسنة لآلخرين )كأن تقول لهم بأعندما تتفوه بكلم

ئة، األغاني السي طفأتُ تُشجعهم على عمل ما هو صحيح. عندما واجباتهم( فإنك طريقة إنجازهم الدائم لالّسلة، أو 

مكنك أن ، يُ تعاملوا معك بلئمعندما تُظهر محبتك لمن  أنت تشجع اآلخرين بأن يكونوا حذرين بشأن ما يسمعون.

كيف فكر في كل يوم هللا يُريدك أن تُ  .اآلخرين بشكل جيّد بالتعامل مع اويبدؤو ليطلبوا الغفران وجدانهمحرك تُ 

للمرة ، كما كان إبراهيم يُفكر بطرق يؤثر فيها على هاجر وإسماعيل بشكل جيّد يُمكنك ان تؤثر على اآلخرين

 .األخيرة تلك

 

  هاجر وإسماعيل يتيهان في برية بئر سبع .ب 

 

لى أين حتمل أنهما لم يعرفا بالتحديد إإياها. من المُ  هامؤونة التي أعطاهمالخيمة إبراهيم مع  وإسماعيلهاجر  ترك

حوالي ثالثين ميالً هذه الرحلة بالرحيل من حبرون إلى برية بئر سبع. كانت  بدألكنهما ، سينتهي بهما المطاف

 باتجاه الجنوب )باتجاه مصر(.

 .]هذه المناطق على الخريطة أن يجدولد أكبر سناً  اطلب من[  
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 (19-15: 21)تكوين هاجر وإسماعيل يسمعان من هللا في البرية  الخامس:المشهد 

 

 هاجر تضع إسماعيل تحت ُشجيرة ليموت .أ 

 

يشعران  اهمتحرارة الشمس جعل في البرية. ضاعا لسبب ماة بئر سبع. تاهت هاجر وابنها إسماعيل في منطقة بريّ 

أين هما. بعد عدة أيام  يعلمانصبحا ال يمتلكان ماء وال أالماء في القربة. اآلن نفذ . بسرعة الشديد والعطش بالحر

 . وضعت هاجر إسماعيل تحت ُشجيرة حتى يموت. الموت مصيرهمابدى 

 

 هاجر وإسماعيل يبكيان ويُصليان .ب 

 

درك بأنه يقترب من الموت. بدأ إسماعيل بالصراخ هلل. يُخبرنا معرفة كافية ليُ على ال بد بأن إسماعيل قد حصل 

 ة؟ح والبكاء. لكن من سيسمعهما في البريّ الكتاب الُمقدس بأن هاجر بدأت أيضاً بالنو

 

  نقذ هاجر وإسماعيلهللا يسمع ويُ  .ج 

 

يا لها هاجر من السماء. يا للروعة!.  مالك هللانادى نعم، هللا قد سمعهما،  ]توقف قليالً [هل تعرف من سمعهما؟ 

عن سبب  هللاسألها مالك . هللام معها مالك كانت هذه المرة الثانية التي تكلّ لقد . من شخص مميز بالنسبة هلل

رها بأنه سيصنع من كان ُمستلقياً. ثم ذكّ بي حيث ألن هللا قد سمع صوت الصّ  صراخها. ثم قال لها بأن ال تخاف

يصرخا أرد منهما أن لقد مستعداً للمساعدة.  هللا كانلقد لن يسمح بموتهما.  بأنهإسماعيل أّمة عظيمة. معنى ذلك 

 صليا حيثما كانا ومهما كان وضعهما.  كان اسم إسماعيل رسالة تذكيريّة بأن "هللا يسمع" عندما يُ  في أي وقت.إليه 

 

كنا من رؤية لم يتمّ  ،اهتعبها وصراخبسبب كل مكنهما أن يستقيا. لقد أراها المالك بئر ماء قريب منهما حيث يُ 

 وسقت القربة ماءمن رؤيته. مألت هاجر نوا لقد كان ذلك البئر هناك كل الوقت، لكن فقط اآلن تمكّ البئر. 

 . كل ما كان باستطاعته أن يشربإسماعيل 

 

 (21-20: 21كان هللا مع إسماعيل )تكوين  السادس:المشهد 

 

 كان هللا مع إسماعيل .أ 

 

حول عالقة هللا  خاصاً  أمراً س ش فيه. لقد قال الكتاب الُمقدّ يقاد هللا هاجر وإسماعيل إلى مكان حيث يُمكنهما الع

إسماعيل كان  أنّ  ،كل شيء قبلوأ(. معنى ذلك 20: 21")هللاُ َمَع اْلُغالَمِ  َكانَ ويقول الكتاب الُمقّدس: "بإسماعيل. 

قدوس. معنى  إله قريبة مع غير المؤمن ألنه متواصلةمؤمناً وتابعاً هلل الحقيقي. ال يُمكن هلل أن يكون في عالقة 

 حقق خطة هللا في حياته. سوف يحميه ويسّدد له كل احتياجاته حتى يُ  هبنفسذلك أيضاً بأن هللا 

 

 وأصبح رامي قوس بريّة فارانفي إسماعيل عاش  .ب 

 

ة فاران. الجزء الشمالي كبر. لقد أصبح إسماعيل رجالً وعاش في بريّ قد تقول لنا اآلية أيضاً بأن إسماعيل 

بية.إلى الجزء الغربي من العر لشبه جزيرة سيناء الشرقي
 7

 

 ]اشر إلى هذه المنطقة على الخريطة[    

 

لقد أصبح إسماعيل رامي قوس، أي قادر على اصطياد طعامه بالرمح والسهم. وكان قادراً على حماية نفسه أيضاً 

 بتلك الطريقة. 

 

 ويُنجب اثني عشر ابناً  إسماعيل يتزوج .ج 

 

عدد األوالد الذين عائلته الخاصة. احزر كم إسماعيل . بدا مصر المجاورةوجدت هاجر زوجة إلسماعيل من 

  ؟انجبهم

 

 إسماعيل اثني عشر ولداً، تماماً كما قال هللا.  أنجب لقد الذروة:

 



7 

 

©Dr. David Martin for iTeach Institute and www.teaching2changelives.com 

 

ة رؤساء للقبائل العربيّ  صبح أبناء إسماعيلإسماعيل االثني عشر. أ أبناءسماء ذكر أس يقدّ اب المُ حتى أن الكت  الخاتمة: 

الكبيرة.
 8
كنى إسحاق. بينما أقوم بقراءة أسمائهم، اكتشف كم ة إلى الشرق من مكان سُ مختلفة من البريّ وعاشوا في مناطق  

 . ] استخدم خريطة تحتوي على مواقع األسباط[ة على الخريطعندي مكنك إيجادها عدد األسباط التي يُ 

 

  ُنَبَايُوت 

 قِيَدار 

  ُأََدْبئِيل 

  ُِمْبَسام 

  ُِمْشَماع 

  ُُدوَمة 

 ا  َمسَّ

  َُحَدار 

  َتيماء( اتَْيم( 

  ُيَطُور 

  ُنَافِيش 

  ُقِْدَمة 

 

أنساله كانوا العرب الُرحل   ساله عبر التاريخ، سوف تكتشف بأنة عظيمة.  بينما تتبع أنألمُّ  بالفعل جعل هللا من إسماعيل أباً 

 ة التي تعلوها )بالقرب من مصر إلى سوريا(. ة والمناطق الصحراويّ الذين سكنوا عبر الجزء الشمالي من العربيّ 

 

ميراثه الروحي أيضاً.  نقلعيش نمط حياة الرحل/البدو في الصحراء، لكنه لقوته وقدراته  توريثقم إسماعيل فقط في لم يُ 

عرفة اإلله م-(. كان اإليمان 19: 18لقد نقل إسماعيل إيمانه. كان هذا نفس اإليمان الذي علّمه إياه أبوه إبراهيم )تكوين 

االثني عشر الذي أصبحوا  ألبنائه ههذا هو اإليمان الذي علّمه ونقل عتقد بأنّ أحصل عليه من أبوه.  ماهو أفضل الحقيقي 

لكل العرب هو إيمانه وطاعته هلل. هذه هي الطريقة التي بارك  إبراهيمالميراث الذي ورثّه فيما بعد رؤساء عظماء للعرب. 

 يل وإسحاق. فيها إبراهيم نسل إسماع

 

جيل ال وجوب اختيار ذلكمن العرب، أو المسيحيين، أو اليهود هو  جديد مع ذلك فاألمر الُمهم الذي يجب أن يتذّكره كل جيل

 من نسل إسحاق.  الُمقّدمالمثال من نسل إسماعيل غالباً ما تأثر  هبأنيُظهر لنا التاريخ . سيضع ثقته وإيمانه بهللشخص الذي 

نسل اشع عندما (.  6: 49)إشعياء  ة منهاحتى العربيّ  لشعوبكافة لنسل إسحاق أن يكون النور الروحي على  ينبغيكان 

وعبدوا األوثان، قام عن الرب  بعدواأقربائهم العرب، ولكن عندما و جيرانهم ذلك علىر بر مثالهم، أثّ ع بالنورإسحاق 

عن الرب، بعيدين إسماعيل وإسحاق العديد من أحفاد األمر.  في عصرنا الحالي هناك  ذلك الكثير من العرب أيضاً بنفس

 يا له من أمر محزن.  . إيمان إبراهيم يمتلكونوال 

 

تمنى بأن تختار اإليمان ا سمعنا هذه الدروس عن إسماعيل، أبعدمعن هللا.  اً الوضع بعيد ذلك قد تكون أنت في نفس : الدعوة

اقرأ [لكي  تؤمن به يجب عليك أن تُدرك بأنك اخطأت وأن خطيتك تفصلك عن هللا  ريد أن يباركك. العظيم الذي يُ بهذا اإلله 

الذي أن تؤمن بأن يسوع المسيح أيضاً جب أن يعاقب عليها. يجب عليك حبك ولكنه يكره خطيتك ويُ .  هللا يُ ]2: 59إشعياء 

مكن ليسوع أن يخلصك ألنه أخذ يُمكنه أن يخلصك من خطيتك. يُ  نسل إسحاق ابن إبراهيم هو الشخص الوحيد جاء من

. هل تؤمن بذلك؟ يقول لنا ب(6: 53)إشعياء  "إِْثَم َجِميِعنَا )يسوع( َضَع َعلَْيهِ وَ "عقاب خطاياك.  يقول لنا الكتاب الُمقّدس 

. هل ترغب بأن تكون ابنه ]12: 1يوحنا  اقرأ[الكتاب الُمقدس أيضاً بأنه إن أمنت بذلك، فأنت تمتلك الحق لتصبح ابناً هلل 

 اليوم؟

 

يدك؟ رفع يديك  ارفع من فضلكدعونا جميعاً نغلق أعيننا ونحني رؤوسنا. إن كنت ترغب بأن تصبح في عائلة هللا اليوم، 

انتظر ليرفع [أحد يود القيام بذلك؟ من ريد أن تقوم بذلك. هل هناك بأنك تُ  ح ليسيوضّ في عائلة هللا، ولكن هذا  يجعلكلن 

 ]يصلّ [ف. رفعوا أيديهم، أود الحديث معكم مباشرة بعد الصّ من . ل]أحدهم يده

 

د على أبناء وكل . كان إلبراهيم تأثير جيّ بشكل جيّد على اآلخرين ريدك أن تؤثرفاهلل يُ ابناً هلل،  وأصبحتإن سبق : التحدي

لقد  . ويؤمنوا به يعرفوا عن يهوه. . . إيل شاداي . . . إيل رئياألشخاص من حوله حتى يوم وفاته. لقد ساعد اآلخرين حتى 

(. ما الذي يُمكنك 24: 10. دعونا نرّدد اآلية معاً )عبرانيين منا آية الحفظ القيام به هتطلبكانت حياة إبراهيم مثال جيّد لما 

 الحة؟ز على المحبة واألعمال الصَّ حفّ القيام به في هذا األسبوع حتى تُ 

 

 عائلة هللا. صلي أن يسمع ويؤمن.  ليس منالعائلة  منلصديق أو فرد  تبدأ بالصالة أن يُمكنك 

 يُمكنك أن تصبح أميناً في ذهابك للكنيسة ومدرسة األحد 

  الصالة . وتصلي من أجلهم من يمرون في وقت صعب يقدمون امتحانات، أو من، أو المرضىيُمكنك أن تشجع

  تأثير جيّد.

  ُد.الشكر تأثير جيّ ا به من أجلك. ا على كل ما يقوماك وأمك مع خالل شكرهمع أبشجّ يُمكنك أن ت 

  هللا يهتم بما نستمع  لآلخرين بأنظهر تُ بهذا . عندما تأتي برنامج تلفزيوني رديء أو موسيقى رديئةإيقاف يُمكنك

 له.
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مكنك بها تحفيز اآلخرين يّ  فكر في كل يوم بطرقفي هذا األسبوع؟  هل سوف تُ  بشكل جيّدهل سوف تؤثر على اآلخرين 

 على المحبة واألعمال الصالحة؟ أرجو ذلك. 

 

 

 

 

                                                 
1

 Unger, “Child, Children,” in The New ر: ورد أنجير بأن " فطام الطفل ال يحدث . . .  حتى عمر سنتين او ثالثة سنوات." انظي 

Unger’s Bible Dictionary,” edited by R.K. Harrison (Chicago:  Moody Press, 1988), p. 222.   يدون معلوف بأّن "معدل

من البقاء ألي طفل يدعو للقلق الشديد. . . عندما يصل الطفل إلى فترة الفطام  تفي السنوات الُمبّكرة من حياتهم جعل رتفع بين األطفالالموت المُ 

  . 89يعتبر بأنه قد تغلب على عقبة هاّمة، وأصبح المستقبل لديه أكثر يقيناً، صفحة 

 
2

 " )تم إضافة التشديد(. انظر: ديم الذبيحةوتق"كان فطام الطفل عند بلوغه السنتين أو الثالثة مناسبة لالحتفال  

Vernon Grounds, “Children,” in Wycliffe Bible Encyclopedia, edited by Charles Pfeiffer, Howard Vos and John 

Rea (Chicago:  Moody Press, 1975), p. 329. 

 
3
 :"االحتفال، تُرى هذه االختالفات من خالل الترجمات المختلفة لكلمة "يضحكختلفة حول ما قام به إسماعيل اتجاه إسحاق خالل هذا راء مُ آهناك   

 

 ترجمة "NKJV"  ُإسماعيل كان "يستهزأ" بإسحاق أنّ ترجم الكلمة على ت 

 ترجمة "NASB"  ُأيضاً يسخر" من إسحاق “إسماعيل كان  ترجم الكلمة على أنّ ت(NIV؛KJV) 

 ترجمة "RSV"  ُمع إسحاق" يلعبإسماعيل كان " نّ أترجم الكلمة على ت 

 

من قبل زوجة فوطيفار عندما  ختلفة التي استخدمت فيها. لقد استخدمتفسرين حول معنى هذه الكلمة بسبب السياقات المُ تصارع العديد من المُ 

قاموا  ي أنهمالذي صنعه هارون فاستخدمت لمن عبدوا العجل الذهبي  (؛17: 39) في تكوين داعبها"ريد أن "يُ يُ  كان بأنه زوراً اتهمت يوسف 

(؛ 25: 16حتفلين في غزة )قضاة المُ  نتسلية" الفلسطينيي" لب منهعندما طُ  استخدمت لشمشون األعمى؛ (6: 35شهواني؛ خروج عب" )"للَّ 

إسماعيل لقد اتسم . (14: 2ي " )صموئيل الثانمباراة" جراءإل( أو 5: 6" أمام الرب )صموئيل الثاني احتفالهم"في استخدمت لداود وجميع إسرائيل 

استخدام هذه الكلمة هناك. أحدهما هي الكلمة ذاتها. هي  نقوم بتحديدعندما  ينبغي تذكرهماين همّ هذه األفعال عبر السنين. لكن هناك أمرين مُ  بجميع

يضحك ويلعب مع إسحاق. على ما يبدو شكل آخر لنفس كلمة "إسحاق" )الضحك(. لذلك، ال يلزم أن يكون معناها شيء آخر غير أّن إسماعيل كان 

لبية من ، أو أنهم قد تأثّروا من المفاهيم السَّ الُسخرية وهي ةأكثر سلبيّ  فكرة واة لما رأته هو ما أثّر في البعض حتى يستخرجبأن ردة فعل سارة القويّ 

قارنة هذا مع استياء (. لكن يجب مُ 11الثالث التعليق رقم  للدرسفي التعليقات الختاميّة  تمت مناقشتهابق المكتوب عن شخصية إسماعيل )التنبؤ السّ 

قام به إسماعيل هو أمر شرير على اإلطالق. صورة الطفلين  ما: "ال يلزم بأن ذلك بشدة بقول فونرادلمح إلى إبراهيم الشديد على وجهة نظر سارة. يُ 

 Gerhard  انظر: إسماعيل."  بضرورة رحيلستنتاج الراسخ الذي يقضي تأتي االم الغيورة باال كافية حتىة اوهما يلعبان معاً على قدم المساو

VonRad, Genesis:  A Commentary, revised edition, translated by John Marks (Philadelphia:  The Westminster 

Press, 1972), p. 232.    ًلفكرة ضحك ولعب إسماعيل المحض  إلى أطروحة الدكتوراه لمعلوف للحصول على ُحجج قواعديّة وانظر أيضا

 (. 90-82)الصفحات 

 

ؤمن معلوف "كان إسماعيل أكبر مر الذي دفع سارة إلى الغضب والطلب القاسي هو الغيرة والخوف من االحتماالت الُمستقبليّة. كما يُ يبدو بأن األ

ة لمدة أربعة عشرة سنة وبدون منافس، المحبة والمودة األبويّ حتمل بأنها قد فكرت . . . ألن إسماعيل كان موضوع بكثير من إسحاق ولذلك من المُ 

(.  األمر الذي لن تسمح بحدوثه، لذلك أرادت 88-87حتماً سوف يصبح األقوى والحقاً سوف يقتسم الميراث مع ابنها إسحاق" )معلوف، الصفحات 

مالحظة بأن تعليمات هللا إلبراهيم "بالسمع" لما قالته سارة ال  أن تطرد إسماعيل فوراً، لكي تحمي الميراث المستقبلي البنها إسحاق. يجب أيضاً 

رسوم يعني مصادقته على موقفها القاسي والغيور. وإنما "عنى" بذلك بأنه سمح بالفصل الذي ال بد أن يحدث حتى يُحقق كال االبنين مصيرهما الم

 .من هللا

 
4
 Driver, and Briggs, Hebrew  ر:ومعناها "ثقيل، وجسيم، ومضني"  انظ" ،kabed"التي استخدمت لوصف مشاعر إبراهيم هي الكلمة  

and English Lexicon, p. 457.  خدمت لوصف مجاعة شديدة رى وطأة مشاعر التأثر التي دلّت عليها هذه الكلمة عندما نرى بأنها قد استُ ن

 (. 14: 10؛ 24، 18، 3: 9؛24: 8ن في وقت الخروج )خروج (، وأحد الضربات التي عاني منها المصريي10: 12اخبرها إبراهيم ُمسبقاً )

 
5

َراِريِّ اللََّواتِي َكانَْت إِلْبَراِهيَم فَأَْعَطاهُْم إِْبَراِهيُم َعَطايَا." ألنه ال يوجد هناك 6: 25يقول تكوين   تلميح آخر بأّن إبراهيم قد  قبل وفاته بأّن "بَنُو السَّ

ة. الحقاً اشترى هذا حينما أعطى إسماعيل عطيته. قد تكون تلك العطية على شكل ذهب أو فضّ ن حدوث زمرأى إسماعيل قبل موته، قد يكون 

 .عملة نقدية ولم تكنة وزن معيّن من الفضّ  وهذه الفّضة كانتة إبراهيم مكان لدفن سارة بشواقل فضّ 

 
7
( 3: 13منها أُرسل االثني عشر جاسوساً خالل الخروج )عدد في منطقة شمال غرب سيناء. كانت هذه هي المنطقة التي  فاران تقعيبدو بأّن   

يقول  4: 5ضاة (. في قُ 3: 3وحبقوق  2: 33(. قال هللا أنه جاء من فاران لمساعدة شعبه )تثنية 26: 13ورجعوا إلى "برية فاران إلى قادش" )عدد 

 Dewey Beegle, “Paran,” in ر: لمنطقة المحيطة." انظهللا بأنه سيأتي من أدوم وسعير"، لذلك ال بد وأن تكون تلك االسماء لنفس ا

Wycliffe Bible Encyclopedia, vol. I, edited by Charles Pfeiffer, Howard Vos, and John Rea (Chicago:  Moody 

Press, 1975), p. 213 

 
8
ال أنه هناك صلة أكيدة بين اإلسماعيليين )نسل إسماعيل( رغم أنه ال تزال هناك بعض األسئلة الغير ُمجابة حول األصول العرقيّة للعرب، إ  

انيبال والعرب اليوم. يُخّصص د. معلوف نقاش ُمفّصل حول هذه المسألة. تذكر السِّجالت التاريخيّة األشورية من تغلث فالسر الثالث وحتى آشورب
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لقد الحظ أيضاً  ". كان اإلسماعيليين قسم بارز من أولئك البدو الُرّحل.العرب بالصلة إلى  "قبائل البدو الُرحل الذين سكنوا في شمال ووسط العربيّة

-( للداللة على أفراد البدو الُرحل في الصحراء العربية24: 25؛ إرمياء 13: 21؛ 20: 13بأن الكتاب الُمقّدس استخدم كلمة "عرب" )إشعياء 

   .19-11السوريّة. من الُمحتمل بأنهم قادة القبائل لشمال العربيّة )شيوخ(. انظر معلوف صفحة 

 

  :والوعود من هللاالمباشرة  المظاهركان إلسماعيل إرث روحي رائع من  لقد

 

 (لقد تكلم هللا شخصياً مع أمه مرتين )اختبار نادر 

  اسمه هو من اعطاههللا  

  ّى تحت تأثير إبراهيمهللا أمر أمه بان يترب 

 (من الُمحتمل بأنه كان أول من قبل عالمة عهد هللا مع إبراهيم )ختان 

 سيصبحوا رؤساء فيما بعد عطائه اثني عشر ابناً وعد هللا بإ.  

 وعد هللا رغم أنه سيالقي مصاعب في العيش في الصحراء، إال أنه لن يقدر أحد على استبعاده هو أو شعبه  

 وعده هللا بأرض للعيش إلى الشرق من مكان سكنى إسحاق أخوه  

 أنقذ هللا حياته في برية بئر سبع 

  الً بعيداً عن أبوه إبراهيم التقيرجُ  ليصبحكان يكبر كان هللا شخصياً معه بينما 

  تلك الوعد له جميعحقق هللا 

 

ذا لقد حصل القليل جداً من الشعوب في الكتاب الُمقّدس على هذا النوع من اإلرث الروحي العظيم الذي حصل عليه العرب. اتمنى أن يُساعدك ه

عظيماً للرب. لقد ترك إسماعيل إرث روحي عظيم لنسله اإلسماعيليين الذين نعرفهم  ى على أن يكون رجالً على أن ترى بأن إسماعيل قد تربّ 

ينبغي عليهم أيضاً بأن يؤمنوا كما هذا النوع من اإلرث الروحي من إسماعيل أبو أمتهم.  يدركوا ويعتنقوا بفرحبالعرب اليوم. ينبغي على العرب أن 

م وإسحاق.  لقد كانت رغبة إسماعيل بأن يقبل كل نسله هذا اإلرث الروحي ويقوموا بنقله ألبنائهم بإله إسماعيل ويطيعوه ألنه هو أيضاً إله إبراهي

 .وأحفادهم


