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 الدرس الرابع

  إسحاقوبركات إسماعيل 
 

 4؛ رومية 11-8: 11؛ عبرانيين 7-1: 21؛ 16: 18-17تكوين : النص الكتابي للدراسة

 

في هذه المرة  في هذه المرةمعها بإيمان مخلّص.  بشارة اإلنجيل ويتجابوا يسمعواأن : الغير ُمخلّصين لألوالدهدف الدرس 

الخطية، والموت، والقيامة، كل من تعلّقة ب، إذ تم ذكر الحقائق الم  شرح مفّصل لحقائق رسالة االنجيل،  الدرس لن نجد ضمن

الجزء  رسالة اإلنجيل فيقد تحتاج إلى التوسع في شرح نهاية الدرس.  الجزء الم خّصص للدعوة في والحاجة لإليمان في

فّصلتعليم ال المزيد من أو قد تحتاج إلى تقديم المخّصص للدعوة بّكرلهذه الحقائق في وقت  الم  في  ،حصتك الّصفيّة من م 

ترد الرموز التّالية في الدعوة من أجل . رسالة االنجيلالمعرفة الكافية عن  ممن ال يمتلكونفي صفك  أوالد تواجد حال

 تذكيرك بالحقائق التي يجب أن تشرحها.

 

 تناعلى خطي أنت وأنا أخطأنا ونستحق العقاب-الخطية 

 شخص وعمل يسوع المسيح؛ مات من أجل خطاياك 

 دعوة لألوالد حتى يؤمنوا بالرب يسوع 

 

على هذا  للتشديد. النمو في إيمانهم هلل للمحافظة علىحاجتهم  يأخذوا بعين االعتبارأن : هدف الدرس لألوالد الُمخلّصين

في  تطبيقها كيف يمكن للولدالحق لقد تم إدراج عبارة الحق الرئيسي في النص حتى تقوم بتكرارها، وشرحها، وتوضيح 

بتكرار تلك العبارة حيثما كان ذلك  ".ايمانكفي نمو الحافظ على تُ أن  كهللا يُريد". هذه العبارة هي كتالي: هذه الحياة

    ربط ما تعلّموه في الدرس بحياتهم اليوميّة.ساعد طالبك على مناسباً، سوف ت  

 

يتم فيه مناقشة المعمودية وربطها بالختان رمز العهد في العهد القديم. من  جزءالدرس على  يتضّمن: سوف ةمالحظة خاصّ 

هم  وعة المناسبة طوة الطاعة هذه. عليك كمعلّم أن ت قّرر إن كان هذا المكان المناسب أو المجمخ المؤمن أن يفهم للولدالم 

كنيستك  موقفو أوضعك، أو . قد تحتاج إلى  تعديل ما هو مكتوب ليتالءم مع مجموعتك، هذا لمناقشة موضوع المعمودية

سهولة بما يتم تعليمه في كل يرتبط ب كونهيذكر هذا الموضوع،  يتم أن األقل علىبشأن هذا الموضوع. قد يكون من الجيّد 

 بذلك.  للراغبين إلى مناقشة منفصلة أو درس منفصل الشرح المفّصل لهذا الموضوع حتاج، لكن قد يدرسهذا ال

 

   6: 11عبرانيين : آية الحفظ

 

 : أسئلة لعبة المراجعة

 

 الواقف على الجبل( الجبّارما معنى اسم هللا "إيل شاداي" ) .1

 (الخالدبذاته أو  الموجود؟ )معنى اسم هللا "يهوه"ما  .2

ئي ما معنى اسم هللا " .3  (هللا الذي يرى؟ )"إيل ر 

الذي هو معنى  "ألب الرفيعا "وليس ألمم"جمهور من األنه سيصبح "أباً ل) ؟غيّر هللا اسم أبرام إلى إبراهيملماذا  .4

 (اسم أبرام

كان ة لإليمان الداخلي الذي أمر به هللا. كان عالمة خارجيّ ؟ )ماذا كان الختان أمراً مهماً بالنسبة ألبرام وأهل بيتهل .5

 (نواتيخت وإن لم يؤمنوا يجب أن يتم طردهم 

 (ةالمعموديّ ؟ )ة لإليمان المؤمنين اليومما هي العالمة الخارجيّ  .6

 ي نجبسوف ؟ )إسماعيل تعلّقة ببركةالم  برهن ألبرام بأنه قد سمع صالته لي   إسماعيلما العهد الذي قطعه هللا بشأن  .7

ة عظيمة رئيساً  اثني عشر  (وسيجعله أم 

تن والختان هو ما  .8 األمر الذي حدث في درس اليوم والذي ي ظهر بأّن إسماعيل كان مؤمناً وتابعاً هلل الحي؟ )قد خ 

 عالمة خارجيّة لإليمان الداخلي(

 (ماذا فعل كل من إبراهيم وسارة عندما سمعا ألول مّرة بأنّهما سيرزقان بمولود ذكر؟ )ضحكا .9

 (6: 11ة؟ )عبرانيين من يستطيع أن ي ردد آية الحفظ من الذاكر .11

قّدس؛ التعلّم عن هللا ووعوده؛ اذكر ثالثة طرق ي مكن من خاللها أن ن   .11 حافظ على النمو في إيماننا. )قراءة الكتاب الم 

 الصالة من أجل اإليمان؛ طاعة هللا(

بخطيتك؛  االعتراف؟ )من خالل للخطيةالذي يقّدم غفران  لعهد هللا الجديدكيف ي مكنك أن تصبح ابن أو ابنه  .12

 (والطلب منه بأن يغفر لك ويخلصك طيتك؛خأجل يسوع من بموت  اإليمان
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الرابعمخطط الدرس   

 بركات إسماعيل وإسحاق
 

سماء مختلفة. ي خبرنا كل اسم أمر ما عنه ، بابا، الخ(، كذلك هللا لديه أيدڨدي)داود؛  بعدة بأسماء مختلفةيعرفني الناس  مقدمة:

  شخصه وعالقتنا معه.

 

 (16-1: 17)تكوين  إيل شاداي يظهر ألبرامالمشهد األّول: 

 عيد التأكيد على عهده مع ابرام إيل شاداي ي   .أ 

 غيّر اسم أبرام إلى إبراهيم هللا ي   .ب 

 قدم الختان كعالمة لعهده هللا ي   .ج 

 غيّر اسم ساراي إلى سارةهللا ي   .د 

 

 (22-17: 17تكوين ) يسأل هللا إبراهيمالمشهد الثاني: 

 ك بأّن سارة ستلد ابناً يش   إبراهيم .أ 

 وّسل هللا لكي يبارك إسماعيلتي إبراهيم .ب 

 )اثني عشر رئيساً( إسماعيل بأن ي باركهللا يعد  .ج 

 إسحاق )وعود العهد( يعد بأن ي باركهللا  .د 

 

 (27-23: 17تكوين ) يختن جميع الذكور من أهل بيته إبراهيمالمشهد الثالث: 

 يختن إسماعيل كابن للعهد )مؤمن(  إبراهيم .أ 

 هل بيتهأوجميع الذكور من  إبراهيمختان  .ب 

 

 

 (9-1: 18)تكوين يرّحب بثالثة زائرين سماويين  إبراهيمالمشهد الرابع: 

 ترحيب بثالثة زائرين قادمينلل كضير إبراهيم .أ 

 يطلب من سارة أن تقوم بتحضير وجبة طعام إبراهيم .ب 

 سارة سوف تلد ابناً  بأنّ  خبرواي  الزائرين  .ج 

 

 (16-10: 18المشهد الخامس: سارة تضحك على األخبار بأنها ستصبح أّماً )تكوين 

 سارة تسمع ما تحدثوا به وتضحك  .أ 

 نكر ذلكلكن سارة ت  عن سبب ضحك سارة  يسألوا الزائرين .ب 

 آمن كل من إبراهيم وسارة بما قاله هللا لهما .ج 

 

 

 (7-1: 21سارة تلد إسحاق )تكوين  المشهد الّسادس: 

 سارة تحمل بطفل  .أ 

 في الوقت الذي قال عنه هللاسارة تلد طفالً  .ب 

 

 سارة تلد طفالً ذكراً، تماماً كما قال هللا : الذروة

 

ة فمن الناحية البشريّ  ،حك"(. لقد ولد هذا الولد باإليمانبإسحاق، كما قال هللا )معنى "الضإبراهيم يدعو اسم الولد  : الخاتمة

 كان من المستحيل أن يولد إسحاق.

 

 43: 11أعمال  : الدعوة

 

  6: 11عبرانيين  : التحدي
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 بركات إسماعيل وإسحاق

7-1: 21؛ 16: 18-17تكوين    
 

قّدمة لتتالءم معق م [ :مقدمة لقد الحظت عندما دخلت اليوم بأن العديد منكم قد دعاني بـ  ]"اسماءك" وعالقاتك بتكييف الم 

"السيد مارتن" لماذا دعوتموني بهذا االسم؟ هذا هو اسمي، أليس كذلك؟ البعض منكم دعاني "معلم" ألن هذا ما أقوم به. 

يد." إن ق مت ڨ"دي يدعوني بـ "بابا" وعندما أتكلم مع أصدقائي يدعوني بـ في البيت شخاصألكن عندما ارجع للبيت هناك 

هّمة بتوقيع اسمي على الشيك أو أي أوراق أخرى  البعض، قد تسمع ساسإلى مدينة كنمعي كتب  "آرلي." إن جئت فأني ا م 

 به.ن يدعوني "الجنرال" ألن هذا االسم هو االسم المستعار الذي إعتاد اصدقائي في الجامعة أ بـ يدعوني

 

االسم الذي ي خبركم األسماء المختلفة إال أني ال أزال نفس الشخص.  احمل أني فرغمأسماء،  عدةامتلك بأن يعرف الناس 

 وعن عالقتنا. يعنشيء ما استخدمه مع شخص ما 

 

أنه أمر رائع بأن نتعلّم عن أسماء هللا المختلفة  خبرنا أمر ما خاص عنه. ي   من اسمائه أسماء. كل اسم عدة لدى إلهناأيضاً، 

سمائه التي بدأ هللا من خالل أادرين على معرفة المزيد عنه. لقد بدأ أبرام أيضاً بتعلّم المزيد عن هللا ألننا عندها سنكون ق

 بإعالنها له.

 

 (16-1: 17إيل شاداي يظهر ألبرام )تكوين : المشهد األّول

 

  إيل شاداي ي عيد التأكيد على عهده مع ابرام .أ 

 

مرة  وتكلم معه يهوه وعشرين سنة. في يوم من األيام ظهر لهرض كنعان حوالي خمسة أفي برام قد عاش كان أ

أعلن هللا ألبرام اسماً آخر من أسمائه الرائعة. كل اسم يهوه اإلله الذي كان يتبعه أبرام طوال تلك السنين.  أخرى،

 تعلّمه أبرام عن هللا تعلّم منه أمر خاص عنه. 

 

 الذي(. مجد هللا هو جمال أو بهاء هللا 2: 7)أعمال  إله المجدهو  هللا األولى ألبرام عند دعوةكان  هللذكر  أول اسم 

ل من كل صفاته )سماته(.تشكّ 
 1

عظيم.  هيب،م   ،عجيباء تجعله إله هللا، حكمة هللا، كلها أجز محبة هللا، حق هللا، قوة

قّدس مرئياً هذا حيان كان مجد هللا بعض األفي  كثيفة. سميكة غيمةأو  أو النار،اطع، كالنور الس  في الكتاب الم 
 2
  

 

  هذا يحمل .]اجعل الطلبة ي رّددون هذا االسم[ يهوههو مع إبراهيم هللا أكثر من أي اسم آخر  استخدمهاالسم الذي

.هللا موجود بذاته بأن االسم فكرة
 3 

. لم يخلقه أحد. هو اإلله اً كان موجودلطالما بداية.  هلليوّضح هذا االسم بان ليس 

 الخالد. 

 

  ُرئيإيل (. في لغة أبرام كان 13: 16)تكوين  باإلله الذي يرىاستخدمت هاجر لت قّدم لنا اسم أخر هلل.  لقد دعت هللا  

شائع جداً هلل ويحمل فكرة  هذا االسم اسم م رّكب من كلمتين. "إيل" وهو اسم   .]اجعل الطلبة ي رّددون هذا االسم[

.قديرو قوي إله بأن  هللا
 4 

 

إيل  لهذا االسم هي في لغة إبراهيم المستخدمة الكلماتكانت . (1: 17)تكوين  كاإلله القديراآلن يعلن هللا عن نفسه 

على جبل كبير وقوي.ر هذا االسم هللا القوي الذي يقف يصوّ .]اجعل الطلبة ي رّددون هذا االسم[شاداي
 5

ال يستحيل 

  طه. وال يستطيع أحد أن يوقفه عن تتميم خطعليه شيء 

 

 وعد به.  قد يؤّكد ألبرام بأنه سيفعل كل ماهللا ، بدأ هذا اسمه الجديد والقوي أبرام بعد أن أعطى هللا

 

   ي غيّر اسم أبرام إلى إبراهيمهللا .ب 

 

َك  عطى هللا أبرام اسماً جديداً له معنى خاص. قال هللا "، أبعد ذلك َك بَْعد  أَْبَراَم بَْل يَك ون  اْسم  فاَلَ ي ْدَعى اْسم 

. معنى اسم أبرام هو "األب الرفيع."(5: 17)تكوين  ."إِْبَراِهيمَ 
 6
أما اسمه الجديد فمعناه "أب لجمهور من األمم."  

بأنه سيخرج عدة شادي  إيلحفاده. في الحقيقة، لقد وعد وأمعنى ذلك بأّن العديد من األمم ستأتي من أبناء إبراهيم 

سوف تكون لنسله لألبد. قال هللا  إلبراهيم(. لقد قال أيضاً بأن الوعود التي أعطاها 6: 17ملوك من نسله )تكوين 

 إلههم أيضاً.  لألبد يكونسبأن 
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  هللا ي قدم الختان كعالمة لعهده .ج 

 

جميع الرجال من أهل بيته  عندلهذا العهد، ويجب أن تكون هذه العالمة  ةلقد أعطى هللا أيضاً عالمة خاصّ 

عندما يتم قطع بعض من الجلد الزائد عند  و هذه العالمة بالختان. الختان هو)باإلضافة إلى كل نسله(. هللا يدع

 ليحفظ العهد ويتبعبه  تعهدالذي  وااللتزامويتذّكر اإليمان يرى هذا الرجل طوال حياته الندبة بعد ذلك، الرجل. 

تبقى عالمة الختان هذه مدى حياته وكان يجب أن يختن الطفل في اليوم الثامن من والدة الطفل.. هللا
 7
  

ي ربيان الطفل حتى يؤمن بإله إبراهيم،  تذكير لوالديه بأنهما سوفبالنسبة لختان الطفل كان ذلك بمثابة رسالة 

 ويحافظان علىإيمانهما  هظهران بلطرق التي كان الوالدان ي  ا من أحد لقد كان الختان ويعبده، ويطيعه.

 في طاعة العهد الذي قطعه هللا إلبراهيم. ا ممسؤوليته

 

طرد من هذه قطع. معنى ذلك بأن ي  لم ي ختتن يجب أن ي   من أهل بيت إبراهيم أو نسله رجل أو ولدأي  قال هللا بأن  

ة بسبب كسر عهد هللا )تكوين   ماذا أخذ هللا هذا األمر على محمل الجد؟(. ل14: 17األم 

 

  ًكان هذا األمر يتعلّق بطاعة العهد. لقد أمر هللا بذلك. عدم الطاعة هي خطية جديّة. أوال ، 

 

  ًقطع الجلد الزائد صورة لقطع األفكار كان ة لما يجب أن يحدث في الداخل. كان الختان صورة خارجيّ ، ثانيا

لها مكان في حياة المؤمن باإلله الحق. بكلمات أخرى، ختان الجلد هذا كان ليصّور ما ة التي لم يعد واألفعال الخاطئ

ص من أي خطية. ال يمكن للختان رسالة تذكيريّة دائمة للتخلّ  الختان (. كان16: 11يدعوه هللا "بختان القلب" )تثنية 

كانت خطوة لمن وضعوا إيمانهم باهلل.  خطوة إيمان من اآلن فصاعداً كان يجب أن يكون  لكنه ،أبداً  زيل الخطيةأن ي  

ريدك أن تحافظ على النمو في إيمانك إن كنت مؤمن اليوم، هللا يُ  .باهللأحد الطرق لينمو في إيمانهم هذه هي الطاعة 

  كما كان إبراهيم وأهل بيته.أيضاً 

 

العالمة الخارجيّة التي هو في أنحاء عديدة من العالم، إال أنه لم يعد واليوم  في عصرنا الحاليالختان  ممارسة رغم

بعد سنوات عديدة من حياة إبراهيم، وخالل أمر بها هللا الذين وضعوا إيمانهم فيه وفي طريقه الوحيد للخالص. 

لداخلي هي المعموديّة. فترة كتابة العهد الجديد، أعطى هللا عالمة جديدة. هذه العالمة أو اإلعالن الخارجي لإليمان ا

قّدمل الخالص من الخطية ب  كل شخص قَ  على يجب من الرب يسوع أن يتعّمد. الم 
 8
 

 

وا ة هي أيضاً خطوة طاعة للذين آمنخلص بأي شكل من األشكال. المعموديّ ة كالختان ال ي مكنها أن ت  المعموديّ 

 إيمانك بأنّ  يصّورفي الماء  النزولة لما حدث داخل الشخص المؤمن.  وهي أيضاً صورة خارجيّ وخلصوا، 

قام من الموت إلى نوع جديد من يسوع  . الخروج من الماء يصّور إيمانك بأنّ خطاياكالمسيح مات ودفن من أجل 

تصّور المعمودية بأنك غسلت من خطاياك وقد أعطيت أنت أيضاً حياة من نوع جديد، حياة أبديّة تمنحك  الحياة. 

تكّرس نفسك لكي  وأنت األخرين فيها ي شاهدكعلنيّة هلل اة نقية. هذه المعموديّة هي شهادة قوة جديدة لكي لتحيا حي

س هللا هذه يجب عليك أن ال تنسى أبداً هذا الحدث وما قلته من خالله لآلخرين. لقد أسّ تعيش هلل الذي خلّصك. 

العالمة الخارجيّة لإليمان الداخلي في وقت الحق في العهد الجديد، لكن في العهد القديم كان الختان هو العالمة 

 الخارجيّة. 

 

 هللا ي غيّر اسم ساراي إلى سارة .د 

 

"األميرة." سوف األمر اآلخر الذي قاله هللا إلبراهيم كان صدمة كبيرة. لقد غيّر اسم ساراي إلى سارة، ومعناه 

 (.16: 17نجب سارة أبناً وتكون "ا ّما  لجمهور من األمم" )ت  

 
 (22-17: 17إبراهيم يسأل هللا )تكوين المشهد الثاني:  

 

 إبراهيم يش ك بأّن سارة ستلد ابناً  .أ 

 

فكر مكن أن يكون ذلك صحيحاً، نجب ابناً، انطرح على وجهه وضحك. ال ي  عندما سمع إبراهيم بأن سارة سوف ت  

عاماً ال  89عاماً. جسد المرأة بعمر  89عاماً، وكانت سارة في ذلك الوقت  99كان يبلغ من العمر  إذ أنهفي قلبه، 

عادل ي  نجاب األطفال في عمر إ عنيتوقفوا  النساء. لذلك معظم حتى ينموفي الداخل  إليه الطفل ما يحتاجيمتلك 

أنه أمر مستحيل. ال يوجد أي  أبداً. لم يحدث من قبلمر األمثل ذلك  نصف عمر سارة. لقد عرف إبراهيم أنّ 

 مكنه أن يجعل سارة تلد طفالً في ذلك العمر. طبيب أو دواء ي  
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 إبراهيم يتوّسل هللا لكي يبارك إسماعيل .ب 

 

يش  أََماَمكَ لذلك قال إبراهيم: " يَل يَع  حبه  مدى لنا ظهر(. توسل إبراهيم هذا ي  18: 17" )تكوين لَْيَت إ ْسَماع 

إسماعيل حتى  من أجلصلي إلسماعيل وكيف أنه يتوقع من إسماعيل بأن يكون وريثه.  معنى ذلك بأنه كان ي  

 يعيش دائماً تحت بركات عهد هللا. 

 

نًا ْل َساَرة  اْمَرأَت َك تَل د  لََك ابْ هللا: "بَ  له لقد عرف هللا شكوك وأسئلة إبراهيم حول سارة، حتى وأن لم يقلهم علناً.  قال

و اْسَمه  إ ْسَحاقَ  ، ومعناه "الضحك".(19: 17)تكوين  "َوتَْدع 
10 
استمر هللا في قوله بأّن إسحاق هو االبن الذي  

 سيرث جميع الوعود المتعلّقة بالعهد الذي قطعه مع إبراهيم. 

 

  هللا يعد بأن ي بارك إسماعيل  .ج 

 

إسحاق أكثر من إسماعيل؟ أو أنه كان يكره إسماعيل وكان ينوي أن يلعنه أو ال  حبهل يعني ذلك بأن هللا كان ي  

قّدس. قال هللا:   يعطيه شيء؟ ولكن بكل تأكيد لم يكن هذا ما يقوله الكتاب الم 

 

ه  َكث يًرا" ه  َوأ َكثِّر  ر  ه  َوأ ْثم  بَار ك 
ْعت  لََك ف يه . هَا أَنَا أ  يل  فَقَْد َسم  ا إ ْسَماع  ، َوأَْجَعل ه   َوأَم  ا. ا ْثنَْي َعَشَر َرئ يًسا يَل د  ّدً ج 

ةً َكب يَرةً  م 
 (. 21: 17" )تكوين أ 

 

على إسماعيل؟ بالطبع كال. لقد أحب هللا إسماعيل أكثر مما أحبه إبراهيم. لقد كان لدى هللا  هل يبدو ذلك بأنه لعنة

سوف ي كثّر هللا نسل إسماعيل كثيراً جداً بقاً لهاجر. بركات خاصة إلسماعيل أيضاً.  تماماً كما قال مالك الرب م س

َن اْلَكْثَرة  " (. قال هللا أيضاً بأن إسماعيل سوف يلد اثني عشر أبناً سوف يصبحون اثني 11: 16)تكوين  " فاَلَ ي َعدُّ م 

ة كبيرة. كانت تلك الوعود الرائعة إلبراهيم و إسماعيل من إيل عشر رئيساً. إسماعيل أيضاً سوف يكون أباً ألمُّ

 شاداي. 

 

 يعد بأن ي بارك إسحاق هللا  .د 

 

ليس ألّن إسحاق الوريث الرئيسي لعهده مع إبراهيم. لماذا؟ يقوم بتحضير إسماعيل ليكون  في نفس الوقت كان هللا

يء وهو مكن ألحد أن يقول هلل ما الذي يفعله. هللا يعرف كل ش. ال ي  يادةذو السّ ألن هللا  بل كان أفضل من إسماعيل،

بارك األثنين، لكنه قّرر بأّن بعض البركات ستكون لقد اختار هللا أن ي  حكيمة. الخاّصة ال همن يقوم بصنع قرارات

عطي ة عظيمة. سوف ي  ة بإسماعيل. سوف يجعل هللا من كالهما أم  ة بإسحاق والبعض اآلخر ستكون خاصّ خاصّ 

 كالهما نسل ال ي عّد من الكثرة، وسوف ي باركهم بعدة طرق أ خرى. 

 

مع ذلك سوف ي عطي هللا إسحاق وإسماعيل أراضي مختلفة للعيش فيها، وسوف يستخدم نسل إسحاق ليمنح بقية 

العهد  (.  سوف يأتي من نسل إسحاق معظم األبناء والملوك من كتبوا6: 49العالم نورا  وحقاً روحياً )إشعياء 

القديم، ومعظم العهد الجديد.
11

 مكننا أنّ ي  وبهذا  سيأتي أيضاً من نسل إسحاق,  ص العالمخلّ م  حتى يسوع المسيح 

 تلكماء بعد أن أخبر إبراهيم بكل لقد رجع هللا للسّ ة لكل من إسحاق وإسماعيل. خطة خاصّ هللا نرى بأن كانت لديه 

  األمور. 

 

 (27-23: 17ميع الذكور من أهل بيته )تكوين إبراهيم يختن ج المشهد الثالث:

 

 عهد هللا بموجبيم يختن إسماعيل كابن إبراه  . أ

 

كل ما قاله هللا.  اظهر إبراهيم إيمانه من خالل ختان إسماعيل الذي كان في سن تصديق وقبول اختار إبراهيم 

حقيقة  قد ت شيرمكن إلسماعيل الذي كان يبلغ من العمر ثالثة عشر سنة أن يرفض ذلك. المراهقة. كان من الم  

ة على إيمانه الداخلي باهلل اسم إسماعيل أوالً، بأنه ربما كان الشخص األول الذي قبل الختان كعالمة خارجيّ  ورود

 قد اآلن، ولكنه عهد القديمؤمن القديس أو مبضع سنوات على كون إسماعيل  قد مضىربما وبالحق الذي أعلنه. 

 ماء. في السّ  قد نراهنا يدل ختان إسماعيل على أنّ لهذا. التي طلبها هللا ة خارجيّ العالمة ال لقب  
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 ختان إبراهيم وجميع الذكور من أهل بيته . ب

 

 تأثير إلىالذكور  جميعحقيقة ختان  ت شيرالخدم.   بما فيهمفي الحقيقة قام إبراهيم بختان جميع الرجال من أهل بيته 

 بفرحبالختان عّرفوا ولقد أصبح الجميع مؤمنين إبراهيم الديني على عائلته الخاّصة واآلخرين ممن أقاموا معه. 

تن وهو يبلغ من العمر  كمؤمنين. حتى إبراهيمأنفسهم عن  قبل هللا(  مع)صحيح  اً بار رجالً د عي لقد . عاماً  99خ 

ة جرد عالمة خارجيّ كان م   وقد، اً خلص أحدي   البذلك نعرف بأن الختان (. 6: 15خمسة وعشرين سنة ) حوالي

ة لإليمان الداخلي، وهي أيضاً ال ة اليوم هي عالمة خارجيّ عموديّ م(، كذلك ال12-9: 4لإليمان الداخلي )رومية 

  ت خلص أحداً اليوم.

 

  (9-1: 18)تكوين  بالزائرينرّحب إبراهيم يُ المشهد الرابع: 

 

 يركض للترحيب بثالثة زائرين قادمينإبراهيم  .أ 

 

غرباء قادمين. بسرعة رجال ورأى ثالثة  رفع عينيهفي يوم حار بينما كان إبراهيم يجلس عند باب خيمته، 

عرض عليهم أن سجد لهم وطلب منهم أن يرتاحوا عنده قليالً. حترمة جداً. م   بهم بطريقةب رحّ ركض نحوهم لي  

تحت ظل شجرة قريبة  اعرض عليهم أن يجلسوقدم لهم خبزاً و م لهم الماء ليغسلوا التراب مع على أرجلهم. قدّ ي  

  عرض إبراهيم هذا.الزائرين مكنهم أن يرتاحوا من الحر. قبل حيث ي  

 

 إبراهيم يطلب من سارة أن تقوم بتحضير وجبة طعام .ب 

 

 جيداً  عجالً حتى يأكلوا معاً. واختار  الخبز بعضاً من لهمر حضّ أسرع إبراهيم إلى الداخل وطلب من سارة أن ت  

وجبة طعام كبيرة. أيضاً تمت إضافة البعض من اللبنة )لبن( والحليب إلى قائمة الطعام. بعد ذلك  لطبخة وعمل

 مكنة.هم ليتأّكد من حصولهم على أفضل رعاية م  ووقف بجانبطعام ووضعه أمام الزائرين. أخذ إبراهيم كل ال

 

ماء تى الرب من السَ ، سوف تعرف بسرعة من كانوا. لقد أي خبر الرجال عن أسمائهم. لكن عندما تسمع لحديثهملم 

 على هيئة رجل  مع مالكين )أيضاً على هيئة رجال(. 

 

 الزائرين ي خبروا بأّن سارة سوف تلد ابناً  .ج 

 

ر سارة في السنة القادمة في مثل وفجاءة سألوا أين سارة زوجته. كيف عرفوا سارة؟ قال أحدهم بأنه سوف يزو

 . يا للروعة!لسارة ابنهذا الوقت وسيكون 

 

 (16-10: 18سارة تضحك على األخبار بأنها ستصبح أّماً )تكوين  المشهد الخامس:

 

 تضحك على ما سمعت من حديثهم عنهاسارة  .أ 

 

رباء لزوجها.  وبالقرب من باب الخيمة، بعيدة عن األنظار كانت سارة تقف   لقد سمعتهم تسمع ما يقوله الرجال الغ 

تعرف  ألن سارة كانتمراً غريباً أدمة. لقد بدا هذا األمر نة القالزوجها بأنها سوف تلد طفالً في الس   وهم يقولون

سبقاً  هذا بأنها كبيرة جداً على إنجاب األطفال. ضحكت سارة في داخلها تماماً كما فعل إبراهيم عندما سمع م 

 الخبر. 

 

 يسألوا عن سبب ضحك سارة لكن سارة تنكر ذلك الرجال  .ب 

 

؟»": قال أحد الرجال ْخت  َكْت َساَرة  قَائ لَةً: أَفَب اْلَحق يقَة  أَل د  َوأَنَا قَْد ش  بِّ َشْيٌء؟ ف ي  ل َماَذا َضح  يل  َعلَى الر  هَْل يَْستَح 

يَعاد  أَْرجع  إ لَْيَك نَْحَو َزَمان   يا للروعة!. لقد قرأ هذا الرجل  (.14-13: 18تكوين ) "«.اْلَحيَاة  َويَك ون  ل َساَرةَ اْبنٌ اْلم 

قّدس بأنّ  يقولمكنه أن يقرأ فكر اإلنسان، أفكار سارة. لقد عرف تماماً ما كانت تفّكر به. فقط هللا ي  ذات   الكتاب الم 

 هناك.  م معهمايتكلّ  هو الذي كانيهوه 
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الشخص  هذا بأنها لم تضحك. لقد خافت عندما عرفت بأنسارة قالت  .نكر بأنها قد ضحكتت   لكن سارة حاولت أن

الرجال  غادررها بأنها ضحكت. بعد ذلك مباشرة . لكن يهوه قد عرف الحقيقة، وذكّ فكر بهعرف ما كانت ت   قد

 المكان. 

 

 آمن كل من إبراهيم وسارة بما قاله هللا لهما .ج 

 

غير  كان منة رغم أنه من الناحية البشريّ هللا تلك.  بأقوالأن يؤمن  قد اختارإبراهيم  بأن   العهد الجديدي خبرنا 

بطريقة ما.حقق هذا األمر سوف ي  إيل شاداي  بأن  إبراهيم آمن  مكن لسارة أن تلد طفالً، إال أن  الم  
12

ي خبرنا العهد    

 يهوه تلك.  الجديد بأن سارة أيضاً اختارت أن تضع إيمانها بأقوال هللا 

 

بَ " نِّ َولََدْت، إ ْذ َحس  يَمان  َساَرة  نَْفس هَا أَْيًضا أََخَذْت ق ْدَرةً َعلَى إ ْنَشاء  نَْسل، َوبَْعَد َوْقت  السِّ ت  ال ذ ي َوَعَد ب اإل 

قًا.  (.  11: 11)عبرانيين "َصاد 

 

قد أصبحت ابن هللا من خالل اإليمان بيسوع،  ي ذكرنا هذا بنوع التجاوب الذي ي ريده هللا من أوالده اليوم. إن كنت

أن تزيد  كلما وجب عليك ناً له،ما طالت مدة كونك ابكلّ . هللا يُريدك أن تحافظ على النمو في إيمانك عند ذلك

دها معا؟ ردّ هل تتذّكر آيتنا اليوم؟ هل ي مكننا أن ن   وعدك بها.وعوده التي كل حافظ على باهلل والثقة بأنه ي   إيمانك

 ستحيل أن ن رضي هللا بدون إيمان والسبب في ذلك يعود لما يلي: من الم   ]معاً  6: 11رّدد عبرانيين [

 

  (12: 1تحتاج إلى اإليمان حتى تصبح جزءاً من عائلته )يوحنا 

 (2: 11)عبرانيين  لآلخرين جيّدة)مثال(  تحتاج إلى اإليمان حتى تكون شهادة 

  (4: 5ولى نواجها في هذا العالم )يوحنا األالتجارب التي  لتغلُّب على كافةتحتاج إلى اإليمان 

  (16: 6تحتاج إلى اإليمان لمقاومة هجوم إبليس )أفسس 

  (22: 21تحتاج إلى اإليمان لرؤية إجابة هللا على صلواتنا )متى 

 

قّدس عن الكيفيّة التي  لهذا السبب كمؤمنين يجب أن نستمر بالمحافظة على النمو في إيماننا. ي خبرنا الكتاب الم 

 مكن من خاللها أن ينموا إيمانك: ي  

 

 (17: 11)رومية  من خالل قراءة كلمة هللا وطاعتها .1

كلما قرأت أكثر في كلمة هللا، كلما عرفت أكثر عن حكمة هللا وقوته. كلما رأيت ذلك، كلما كان بإمكانك الثقة 

 ساعدتك وتحقيق وعوده لك. به لم  

 

 (5: 17)لوقا  يزيد إيمانكالة هلل حتى من خالل الصّ  .2

 رضيه.في كل يوم ي مكنك أن تطلب من هللا أن يقوي إيمانك فيه.  ي ريد هللا أن يكون إيمانك قوي حتى ت  

 

يقول يعقوب أّن اإليمان بدون طاعة بما يقوله هللا.  أثبت بأنك تؤمنما كلّ ما أطعت هللا، . كلّ من خالل الطاعة .3

سوف ي شجعك على أن  مما(. سوف ي كافاك هللا عندما تطيعه 21-17: 2)يعقوب  وبدون جدوى)أعمال( ميت 

 تؤمن أكثر.  

 

 إيمانهما.  النمو في، تماماً كما حافظ إبراهيم وسارة على هللا يُريدك أن تُحافظ على النمو في إيمانك

 

 (7-1: 21سارة تلد إسحاق )تكوين  المشهد السادس:

 

  سارة تحمل بطفل .أ 

 

نجب طفالً. إيمانها حملت سارة بابن إلبراهيم، رغم أنها كانت كبيرة جداً على أن ت  هللا لسارة تماماً كما وعد.  فعل

 باهلل حقق لها هذه المعجزة. لقد فعل هللا أمر يستحيل على االنسان فعله. بدأ الطفل بالنمو في داخل رحم سارة. 
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 سارة تلد طفالً في الوقت الذي قال عنه هللا .ب 

 

حّدد تماماً  عن جنس  الرب؟ ما الذي قاله ولداً أم بنتاً ، أنجبت سارة طفالً. هل تعتقد بأن المولود كان في الوقت الم 

 المولود؟ 

 

تماماً كما قال هللا. كان هذا الطفل حقاً ابن اإليمان بقوة هللا لعمل  ة جيّدة،ذكراً بصحّ لقد أنجبت سارة طفالً  الذروة: 

 المستحيل.

 

سبقاً الطفل إسحاق، كما قال له هللا ذلك دعا إبراهيم  الخاتمة:  ناسباً كان ". الذي "يضحك. معنى إسحاق م   هذا االسم اسماً م 

أيضاً بأن اآلخرين سوف يفرحوا لقد عرفوا ألن إبراهيم وسارة ضحكا عندما سمعا ألول مرة بأنهما سيرزقان طفالً. 

نجب طفالً سارة أن ت  ة على من الناحية البشريّ ذا الطفل باإليمان ألنه كان يستحيل ويضحكوا معهم على هذه األخبار. ولد ه

 في عمر التسعين.

 

ي إسحاق على اإليمان باهلل م الثامن من والدته، تماماً كما أمره هللا. لقد كّرس نفسه ليربّ ختن إبراهيم ابنه إسحاق في اليو

  (. سوف يكون إسحاق ابن العهد. 19: 18وطاعته )تكوين 

 

ماذا عنك؟ هل أنت ابن أو ابنه للعهد الجديد الذي قطعه هللا، والمبني على موت يسوع المسيح؟ العهد الجديد هو : الدعوة

قّدس )أقرأ أعمال   (. 43: 11وعد هللا بأن يغفر لك خطاياك عندما تضع إيمانك بيسوع المسيح كمخلّصك. يقول الكتاب الم 

 

ختار" حتى يكون م  أ أنبياء هللا بأن هللا سوف ي رسل تنبّ لقد  العالم. كان يسوع هو الشخص  لكل الناس فيص خلّ مسيّا أو "الم 

الذي تكلم عنه الكل. يعد هللا اليوم بأن ي طهرك ويغفر لك جميع خطاياك إن آمنت بيسوع وقبلت موته على الصليب كثمن 

هذا العقاب هو  .عقاب هللا على خطيتكتستحق بأنّك أخطأت و بأنّكلخطاياك التي ارتكبتها. أوالً، يجب عليك أن تعترف 

أن تؤمن بأن يسوع مات من أجلك، وقام ثانية،  عليك الموت أي أن تكون بعيدا  عن هللا لألبد في مكان العقاب. ثانياً، يجب

النوع أن يغفر لك. هل تمتلك هذا  مكنهوي   ، لكن يجب عليك أن تؤمن بأنه مات من أجلكريد أن يغفر لكوهو حي اليوم. هللا ي  

 غفر لك اليوم!. ي   أنمكن ي   اإليمانمن اإليمان بيسوع؟ إن كنت تمتلك هذا 

 

صلي في مكنك اآلن أن ت  غمض أعيننا. إن كنت تمتلك هذا النوع من اإليمان بيسوع، عندها ي  ون   احني رؤوسنن   دعونا جميعاً 

بأنك تعترف بأنك شخص خاطئ. اخبره بأنك تؤمن أنه حينما مات على الصليب، مات  هقلبك وت خبر هللا بما تؤمن به.  اخبر

خطيتك. ثم ق ل آمين لت نهي صالتك. سوف انتظر دقيقة حتى يتمّكن البعض  وي زيلمن أجل خطيتك. اطلب منه أن يغفر لك 

ف لبضعة دقائق بعد انتهاء الصّ الة أن يبقى رجو من كل من صلى هذه الصّ . ا]توقف قليالً [منكم من قول هذه الصالة 

 صلي معك أيضاً وأشجعك على البدء بالنمو باإليمان كما فعل إبراهيم. حتى أمعي  ليتحدث

 

مكنه أن ي رّددها من رون آيتنا؟ من ي  . هل تتذكّ ريدكم أن تحافظوا على النمو في إيمانكمهللا يُ لكل من آمنوا، : التحدي

الثقة واإليمان باهلل وبوعوده أمر  .]جعل الجميع يرّددوها معاً اع أن يقوم بترديدها أو الذي تطوّ  اطلب من الشخص[الذاكرة؟ 

إلهنا.  وهيبةكما قلت سابقاً أحد األمور التي ت ساعد في تقوية إيمانك هي قراءة كلمة هللا ومعرفة مدى عظمة يرضي هللا. 

من األسبوع القادم. كل يوم ي ركز على صفة مختلفة من  لدي قائمة باآليات التي أود بأن أقّدمها لك حتى تقرأها كل يوم

تحت كل آية تقرأها واحضر هذه القائمة معك في األسبوع  اً . ضع خطللبحث عنهالكل صفة آيات وضعت  لقدصفات هللا، 

بذلك  تقوم بأن تعدني. هل حافظ على النمو في إيمانكهللا يُريدك أن تُ القادم حتى أراها وحتى تشرح لي ما تعلّمته عن هللا. 

 في األسبوع القادم؟
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1
، عندما توّسل هللا بقوله: "أرني مجدك."  أجاب هللا هذه 18: 33نرى هذه الحقيقة على أفضل وجه من ردة فعل هللا على صالة موسى في خروج   

 (. ثم أضاف هللا المزيد عندما أجاز بالفعل العديد من صفاته19: 33الصالة من خالل قوله بأنه سوف يري موسى جوده. . . رأفته. . . ورحمته )

)الذي يشير إلى القائم بذاته واألبدي( . . . يهوه إلوهيم )القوي إلى األبد(. . االسم يهوه أعلن أمام موسى في محاولة يقّدم فيها لموسى لمحة من مجده. 

 . )7-6: 34. الرحيم . . . الرؤوف . . . بطيء الغضب. . . كثير االحسان والوفاء. . . الغفور والعادل )انظر خروج 

 
2
 . 11-11: 8؛ ملوك األول 38-34: 41؛ 9: 33؛ 24، 21-19: 14؛ 6-3:2ي مكنك أن ترى دليل لهذه الحقيقية في اآليات التالية: خروج   

 
3
يشرح رايري في نفس الصفحة كيف .  .Charles C. Ryrie, Basic Theology (Chicago:  Moody Press, 1986), p. 47  :انظر  

ألن  "YHWH" من األحرف العبرية المعطاة في نص العهد القديم. الحروف الساكنة لهذا االسم هي   ”Jehovah“زيةحصلنا على الكلمة االنجلي

ق.م امتنع  511عبرانيين، وبحلول عام عند الأصبح هذا االسم اسماً مقّدساً  هذا االسم هو االسم الذي استخدمه هللا بشكل خاص مع شعبه الم ختار،

قّدس لقراءته في  نسخوام بدأ الكتبة الذين 511آخر هلل وهو "أدوناي." بحلول سم، وبدالً من ذلك استبدلوه باسمالعبرانيين عن لفظ اال أسفار الكتاب الم 

  ومن هنا جاءت الكلمة التي تكتب وتلفظ كـ"YHWH"  حرف الساكنة لالسمبين األ "Adonai" المجمع بكتابة حروف العلة في االسم

"Jehovah"   يةباإلنجليز. 

 

 معنى ذلك بأّن هللا دائماً يسعى لما هو األفضل بالنسبة لك-هللا محبة: 1اليوم 

 39-35: 8؛ رومية 16، 8: 4؛ يوحنا األولى 16: 3يوحنا            

 

 نفصل تماماً عن الخطيةمعنى ذلك بأّن هللا م  -هللا قدوس: 2اليوم 

 8: 4؛ رؤيا 16، 15: 1؛ بطرس األولى 2: 2صموئيل األول            

 

 معنى ذلك بأّن هللا ليس له بداية ولن يكون له نهاية-هللا أبدي: 3اليوم 

 2: 90مزمور            

 

 . دائماً يمكن الوثوق بكلمتههللا لن يكذب أبداً معنى ذلك بأّن -حقهللا : 4اليوم 

 2: 1تيطس  ؛ 3 :17؛ يوحنا 16: 4يوحنا            

 

 معنى ذلك بأّن هللا يعرف كل األمور الماضية، والحاضرة، والمستقبليّة-هللا كلي المعرفة: 5اليوم 

 16: 139؛ 4: 147؛ مزمور 30-29: 10متى            

 

 معنى ذلك بأّن هللا قادر على عمل أي شيء -هللا كلي القدرة: 6اليوم 

 6: 19؛ رؤيا 1: 17تكوين            

 

 معنى ذلك بأّن هللا دائماً قريب وعلى علم بما يحدث-هللا موجود في كل مكان: 7اليوم 

 9: 16؛ أخبار األيام الثانية 5: 13عبرانيين            
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4
جالل هللا  استخدمت صيغة الجمع إلظهارمرة في العهد القديم لإلله الحقيقي الحي.  2,311 " حوالي"ايل" وجمعها "إيلوهيم كلمةاستخدمت  

بكّ  تقدم لنا هذه الصيغة تلميحمكن أن ، وي  وعظمته علّن بشكل أكثر وضوحاً في العهد الجديد ر حول الثالوثم   Ryrie, pp. 45-46انظر:  الم 

 
5
م إلبراهيم في ة األ  حتمل بأن اللغة األكادية هي لغأكادية تعني "الجبل". من الم   كلمة" ب"شاداي األصليّة لكلمةفكرة للاألكثر قبوالً  االستنتاج يرتبط  

 Ryrie, p. 46جل تعزيته أو التأكيد على عهده الذي قطعه معه. انظر: من أأرض أور. استخدم هللا هذا االسم عندما ظهر إلبراهيم 

 

 
6
 ,NASB (Chicago:  Moody Press,  The Ryrie Study Biblein Charles C. Ryrieفي:  27: 11انظر التعليقات على تكوين  

1978), p. 23 

 
7
الحظ ويري. ل أو تصمفصّ  تقديم شرح إلىال تحتاج  كة شرح الختان. قد يسألك األطفال الصغار عنه، لكنحول كيفيّ  اً حساس رجو منك أن تكونأ 

الخطر يحدث ماكملن. بأن اليوم الثامن هو اليوم المثالي إلجراء الختان. بحسب الدكتور س، أي، تبرهن أيضاً بأن األبحاث الطبية الم عاصرة 

( البروثرومبين) ةالرئيسيّ أحد البروتينات يصل مستوى من حياته. في اليوم الثامن  الرضيع بين اليوم الثاني والسابع عندن النزيف الم فرط م األعظم

% من مستوى البالغ(. لذلك فإن اليوم الثامن هو اليوم اآلمن إلجراء الختان كما 111)ياته مستو إلى أعلى النزيفوتوقّف   على التجلّط الذي يساعد

 .See S.I. McMillen, None of These Diseases (U.K.:  Marshall Morgan and Scott, 1984), pp. 92-93 انظر:أوصى هللا. 

 
8
(. رغم أّن عدم 39-34: 8؛ أعمال 21-19: 28يعلّم العهد الجديد بكل وضوح بأّن كل من يؤمن بالرب يسوع للخالص يجب عليه أن يتعّمد )متى   

قّدس لم يضع أي عمر م حّدد او شروط مسبقة سوى وجوب  اإليمان. يجب أن يتم تعليم قيام بعض الكنائس بتعميد األوالد المؤمنين، إال أن الكتاب الم 

ه، عندها األوالد المؤمنين حول معنى المعمودية. يجب أن يرغبوا بطاعة وصيّة المسيح هذه ويقوموا بها. إن لم ي سمح بتعميد األوالد حتى سن معين

لوقت. يجب أن يتعّمد الولد حينما يكون يجب تشجيعه بأن هللا يرى رغبته في الطاعة، ويعرف بأنّه يطيع الس لطات التي وضعها هللا عليه في هذا ا

 (. 17: 13ذلك م مكناً. حتى ذلك الحين، يبدو أن هللا ي حّمل الس لطات التي فوقه المسؤولية  بسبب عدم سماحها له بطاعة وصيته )انظر عبرانيين 

 

 
10
 p. 32.  Ryrie Study Bible ,(NASB)في:   19: 17انظر المالحظات على تكوين  

 
11

هناك دليل جيّد على أن سفر أيوب الذي د عي "أعظم كل بني المشرق،" بأنه كان من نسل إسماعيل )و/أو عيسو الذي تزّوج بابنه إسماعيل(.  

أنه . رغم العبارة "بني المشرق" لم تستخدم في الكتاب المقدس كإشارة لشخص من نسل إسحاق، مما يقّدم دليالً واضحاً على أن أيوب لم يكن عبرانياً 

ال يزال هناك بعض الغموض الذي يحيط بالموقع الم حّدد ألرض عوص أرض أيوب ، إال أّن جميع المواقع الم حتملة تقع ضمن "أراضي إسماعيل 

. انظر أيضاً أدلة معلوف بأن 141-119الصفحات  "Ishmael in Biblical History“ في شمال العربيّة." انظر الدارسة كاملة حول أيوب في

ور ولم وئيل ابن "مّسا" من سبط إسماعيل)صفحات  31، 31ل أمثا  .(155 -141هي أمثلة ألدب حكمة اإلسماعيليين، حيث أنها كتبت من أج 

 
12

حيث يتحدث عن  21-16: 4لنوع اإليمان الذي ي ريده هللا من كل أوالده حتى في يومنا هذا. اقرأ رومية  هذه أحد عالمات إيمانه التي جعلته مثاالً  

ئَة  َسنٍَة - دى إيمان إبراهيم بقدرة هللا على إعطائهما ولداً إذ "لَْم يَْعتَب ْر َجَسَده  م َماتًا، إ ْذ َكاَن اْبَن نَْحو  م  ْستَْوَدع  َساَرةَ - َوه َو قَْد َصاَر م  َمات ي ةَ م  . َوالَ َوالَ م 

ى ب اإل  ف ي َوْعد  هللا ، بَْل  ب َعَدم  إ يَماٍن اْرتَابَ  يًا َمْجًدا هلل . يَمان  تَقَو  ْعط  ٌر أَْن يَْفَعلَه   تَيَق نَ وَ م  (. لقد اجتاز 21-19: 4 أَْيًضا" )روميةأَن  َما َوَعَد ب ه  ه َو قَاد 

 .إبراهيم امتحان اإليمان العظيم هذا

 

 


