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 الثالثالدرس 

 والدة إسماعيل
 

 16-15تكوين : النص الكتابي للدراسة

 

لقد تم إدراج حقائق بشارة اإلنجيل . خلّصأن يفهموا بشارة اإلنجيل ويتجابوا بإيمان م  : الغير ُمخلّصين لألوالدهدف الدرس 

خلّصين قترحة لتعليم الحقائق والم   في هذا الدرس، إذ تم وضع رموز في النص لألوالد غير الم  خّطط لمعرفة األماكن الم 

 التّالية:

 

 

 على خطيتنا أنت وأنا أخطأنا ونستحق العقاب-الخطية 

 شخص وعمل يسوع المسيح؛ مات من أجل خطاياك 

 دعوة لألوالد حتى يؤمنوا بالرب يسوع 

 

التعامل معهم تم ، التي وضعها هللا فوقهم، حتى وإن لطاتللس  ة الخضوع أهمي   دركواي  : أن هدف الدرس لألوالد الُمخلّصين

بفهم  ويبدؤوائي(، يل ر   الذي ير)  إهللا أوسع عنسوف يتشّجع األوالد من خالل حصولهم على منظور  .عادل بشكل غير

 وحي.لصالحنا ونمّونا الرّ تلك الس لطات وحتى اآلالم  الطريقة التي يستخدم بها هللا

 

ص حتى تقوم بتكرارها، وشرحها، للتشديد على هذا الحق لقد تم إدراج عبارة الحق الرئيسي في أماكن مناسبة في الن  

   ".رك بأن تخضع للُسلطات التي وضعها فوقكيأمُ هللا "وتوضيح كيفيّة تطبيقها. هذه العبارة هي كتالي: 

 

قترحة ضمن الفقرات وبمحاذاتها سهم. درجة في ق دمت التطب سوف تجد هذه العبارة مع التفسيرات والتطبيقات الم  يقات الم 

تطبيقات بسيطة ومحدّدة لألوالد في صفّك. قد تحتاج هذه التطبيقات إلى تعديل أو  الدرس، لتقدم لك توجيهات حول تقديم

درج في نهاية الدرس  التحديفي  جدتسوف ة لهم. لفية طالبك واألوضاع المعيشيّ تغيير بناء على عمر وخ فرصتك الم 

الحق الرئيسي هذا قيد التنفيذ. احرص على تقديم تطبيقات مقترحة كافية لحقك وتحفزيهم حتى يضعوا  لتشجيعهمالنهائيّة 

حدّدة لعيش هذا الحق. تقديم التطبيقات أمر  لكيالرئيسي  يحصل كل طالب في نهاية درسك على األقل على طريقة واحدة م 

 تغيير في حياة هؤالء الصغار ألجل مجد هللا. إلحداث هام 

 

   17: 13عبرانيين : آية الحفظ

 

 : أسئلة لعبة المراجعة

 

 أين كان يعيش أبرام وعائلته في درسنا اليوم؟  حبرون(  .1

 كأبن له( الخادممكنه أن يتبنّى قد يكون وريثه؟  تقول الشريعة في ذلك الوقت بأنه ي   أليعازرلماذا فّكر أبرام بأن   .2

 على أن تنجبلماذا قدمت ساراي هاجر حتى تكون الزوجة الثانية  األقل شأناً( ألبرام؟  كانت ساراي كبيرة جداً   .3

ً قانونياً ابأي ولد تنجبه هاجر يعتبر  ولداً.  لساراي( نا

كونها  ]تستهين بها[ صبحت تحتقر سارايأ ألن هاجر  لماذا بدأت ساراي بالتعامل بقسوة شديدة مع هاجر؟ .4

 (. وألنها توقفت عن عملها كخادمة تنجب ابناً ألبرامس

طيع بسلوك جيّد، كيف كان على هاجر أن تتجاوب مع تعامل ساراي القاسي؟  كان يجب عليها أن تخضع وت   .5

 ساعدها(.ي   لكيبعدها ي مكنها أن تسأل أبرام و/أو هللا 

 من الذاكرة؟ 17: 13عبرانيين  يقولمن ي مكنه أن  .6

 عبة(. األمور الصّ  لخيرنا حتىاألمور  ؟   ألن هللا أمر بذلك، ألنه سيعمل كلاس لطاتن لماذا يجب علينا إطاعة .7

تحت باإلضافة إلى هذه األسباب، لماذا أراد هللا من هاجر أن ترجع لساراي وأبرام؟  لقد أراد أن يتربى اسماعيل  .8

  على يد عابدي الوثن في مصر(.  التعليم وإيمان أبرام،  ظل

   ما معنى اسم اسماعيل؟  هللا يسمع(.  .9

حيوان   الحمار الوحشي في الصحراء؟ وحشي كحماريكون بأن أبنها ستسمع  أنهاجر ل طمئنمن الم  لماذا كان  .10

  اً(.وقوي اً حر كفحل الصحراء ابنها سوف يكون .كانتمكن ألحد بأن يجعله عبداً له، كما ومستقل. ال ي  وقوي  حر

ئي" أي "هللا ي .11  ر)"(.ما االسم الذي أطلقته هاجر على هللا؟  دعته "إيل ر 
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الثالثمخطط الدرس   

والدة إسماعيل   
 

 أو تعمل على إيجاد يدڨديدائمة الشكو) من  قاسية جداً معه. كانت مس تومسونبدت وكأنها مة علّ م   يدڨديلد)  كانمقدمة: 

سوف مر؟ ذا األ؟ ما الذي يجب عليك القيام به عندما يحدث همةعلّ هذه الم  كيبدو ما  فوقك شخص . هل سبق وأن كانعيوبه

 درسنا اليوم على معرفة ذلك. ي ساعدنا 

 

 (1: 16؛ 7-2: 15ينتظر وعد الرب في إنجاب ابن )تكوين  األّول: أبرامالمشهد 

   منذ سنين عديدةأبرام كان يتبع هللا باإليمان  .أ

تبنى( .ب   أبرام يسأل هللا إن كان إليعازر هو وريثه  االبن الم 

 

 

 (4-1: 16ن هاجر ألبرام زوجة )تكوي تعطيساراي  المشهد الثاني: 

 بعد اً م ت نجب أوالدلساراي  .أ

 ي هاجر  خادمة مصريّة( كزوجة ثانويّةطساراي تع .ب

 

 

 أ(6-4: 16ي تضطهد هاجر )تكوين الثالث: ساراالمشهد 

  هاجر اآلن تحتقر ساراي .أ

   ساراي تشكو ألبرام .ب

 ساراي تعامل هاجر بقسوة شديدة .ج

 

 

 (9-ب6: 16تهرب )تكوين  الرابع: هاجرالمشهد 

  هاجر تهرب نحو بيتها في مصر  .أ

    مالك الرب يظهر لهاجر .ب

ر هاجر بالرجوع إلى ساراي .ج  مالك الرب يأم 

 

 

 (12-10: 16)تكوين مالك الرب يطمئن هاجر  المشهد الخامس:

 سوف يكون لهاجر عدة أنسال من إسماعيل   .أ

 نبوات هللا حول ما سيكون عليه إسماعيل  .ب

 

 

 (16-15: 16االبن البكر ألبرام )تكوين هاجر تحمل  المشهد الّسادس: 

  هاجر تعبد هللا وت طيعه .أ

  هاجر تلد االبن البكر ألبرام .ب

 

 

 86في عمر  ابنه البكر نجبي  أخيراً  : أبرامالذروة

 

 الولد إسماعيل كما قال مالك الرب، هاجر تتعلّم طاعة الس لطات : دعاالخاتمة

 

 (17: 13لطة عليك  عبرانيين س   لهملمن  : اخضعالتحدي

 

    30: 17:  أعمال الدعوة
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 والدة إسماعيل

 16، 15تكوين  
 

ً  مس سميث تكان .أحب معلمته مس سميث قد إذ، في الصف الخامس مدرسته عندما كان  يدڨدي حب  لقد أ :مقدمة  تمدح دائما

عكس  كانت مس تومسونمعلمة الصف الّسادس لكن اآلن وتطلب منه أن يقوم باألمور التي يحب القيام بها.  يدڨديعمل 

رتّبة،  أوراقه له بأن تقول ظلّت مس تومسون على أمر ما. لقد يدڨديدائماً تنتقد   ذلك. كانت مس تومسون أنه لم  وأغير م 

ه مس تقول وعندما ال يقوم بما، يرغب في طاعة مس تومسون يدڨدياآلن لم يعد تكلم كثيراً في الّصف.  ينهي واجبه، أو أنه 

 . جاههاسلوكه الرديء ات الجميع يرونتومسون، كان يجعل 

 

مكن أن يكون أحد والديك أو معلميك. م  بك، أو كان قاسياً عليك؟ من الحبانه ال ي اعتقدت فوقك شخص ماهل سبق وإن كان 

تلك مثل مكنك القيام به في ح لنا درسنا اليوم ما الذي ي  يحدث هذا؟ سوف يوضّ من ما الذي يجب عليك القيام به عندما كمؤ

 الظروف. 

   

 (1: 16؛ 7-2: 15أبرام ينتظر وعد الرب في إنجاب ابن )تكوين : األّولالمشهد 

 

  منذ سنين عديدةبع هللا باإليمان أبرام كان يتّ  .أ

 

يته في أور باإليمان ترك أبرام بأنّه وثق باهلل وكل الوعود الرائعة التي وعده بها.  إذكان أبرام رجل إيمان عظيم، 

وانتقل إلى حاران. بعد عشرة سنوات أمره هللا بأن ينتقل غلى أرض كنعان. مرة أخر) أبرام يثق باهلل وينتقل إلى 

المجاعة، إال أنّه رجع للس كنى في أرض كنعان بعد خروجه من  إثناء التحلي باإليمان فشل فيأبرام  هناك. رغم أن  

كانت األرض التي وعد هللا بإعطائها له  إذهللا من أبرام أن يكون فيه مصر. كانت أرض كنعان المكان الذي أراد 

  ولنسله. 

 

تبنى( .ب  أبرام يسأل هللا إن كان إليعازر هو وريثه  االبن الم 

 

 أحد الطلبةاطلب من [مدينة حبرون  بمحاذاة بستان من أشجار فيأبرام و ساراي وخدامهم  سكنفي ذلك الوقت 

. كان يعبده باهلل الذيبنى أبرام هناك مذبحاً ليهوه، وكان بأمانه يعّرف اآلخرين  1.]الخريطةأن يحدّد موقعها على ب

كان أبرام وساراي يتقدّمان في  . إلى منطقة أخر) وقطيعه إذ قد انتقل مع عائلته ،لم يعد لوط ابن أخيه يسكن معه

أحد العادات التي كانت من . بعد موتهمامتلكاتهم نجبا ابناً من صلبهم ليعتني بهم، أو ليرث كل مالعمر وما زاال لم ي  

في العديد من المرات كان يتم تبني الخادم  2في ذلك الوقت هي اختيار  تبني( ولد أو شاب ليكون ابنهم الشرعي.

وجب عليه أن يثق بخادمه  إنكل ما يتعلّق بالممتلكات. سأل ابرام هللا باألشخاص وب سبقةعلى معرفة م  األمين كونه 

األب لألبن هو أبرام سيكون بوضوح. ذلك عازر ليكون وريثاً لكل الوعود التي وعدها هللا له.  لكن هللا رفض إلي

 ه كصعوبة عد النجوم في السماء.الذي يرث كل وعود هللا. في الحقيقة لقد وعد هللا بأن نسل أبرام سيصعب عد  

 

   (4-1 :16ساراي تعطي هاجر ألبرام زوجة )تكوين المشهد الثاني:  

 

 بعد اً م ت نجب أوالدساراي ل .أ

 

قدّس بأنّ  ن هذا بأ د  ال ب  (. 1: 16؛ 30: 11ساراي لم تكن قادرة على إنجاب ولد لزوجها  تكوين  يقول لنا الكتاب الم 

يتبعانه منذ ما ال يقل عن عشرين سنة، هو الذي  الرب هللا الذي كانا بأن   ساراي ت درك لممر قد جعلها حزينة.  األ

، لكن رغب في ذلكها األوالد إن لقد عرفت بأن هللا قوي بما يكفي ليعطي(. 2: 16إنجاب األوالد  تكوين  منعها من

 والداً. ألسبب ما لم يعطها هللا

 

بأن هللا  ساراي عرفتلقد  بعد أوالداً.  لديهمايكن أن عاشا عشرة سنوات في األرض التي وعدها هللا، لم  حتى بعد

ذلك حتى  ب عدهم، إال أنهيصع الذينمن العديد من الناس  أ ّمة ستتكّون هذا االبن سي نشأ نّ وا ،قد وعد أبرام بابن

، إذ نجب ولداً زاد الطين بلة، عرفت ساراي بأنها كبيرة جداً على أن ت  مما وحتى ابن واحد.  لديهمالم يكن  الوقت

ً  75 بلغت ً بعمر يقل عن الخمسين  األطفال إنجاب عن يتوقفوامعظم النساء ف  .عاما ب دًّ بأن أمر اإلنجاب . ال عاما

حيّر  . لقد عرفت بأن هللا ال يكذب، لكنها لم تعرف ما الذي يجب عليها القيام به. لساراي بعض الشيء اً أصبح أمراً م 
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 اراي تعطي هاجر  خادمة مصريّة( كزوجة ثانويّةس .ب

 

فيها. بطريقة ما عرفت ساراي  اللقد تعلّم كل من أبرام وساراي الكثير عن تقاليد وشرائع األماكن المختلفة التي رح

نص هذه الشريعة بأن ساراي كزوجة بدون أوالد تحد الشرائع المكتوبة والمتعلّقة بالزوجات في مثل وضعها. أعن 

تلك الخادمة أي من األوالد بحسب  تمكنها أن تعطي لزوجها فتاة من الخدم كزوجة ثانية أقل شأناً. وفي حال أنجبي  

بينما كانت تفّكر بهذا التقليد، قّررت بأنه ال ب د  أن يكون هذا التقليد هو  3لساراي.  ارهم كأوالداعتبتلك الشريعة سيتم 

. اآلن أصبحت أبرام بأن ينجب أبناً هللا  نهاية المطاف قد وعدالطريقة التي رسمها هللا ألبرام حتى يكون له ابن. ففي 

تطاعتها إنجاب األوالد.  لم يقل هللا بعد بأّن ساراي هي من من العمر، إذ أصبحت كبيرة جدا ، ولم يكن باس 75تبلغ 

 جب الولد بنفسها.(ستن

 

 صلنح اللواتي الخادماتأتت ساراي إلى أبرام وألحت عليه أن يأخذ هاجر كزوجة أقل شأناً. كانت هاجر من أحد 

ساراي ستبقى هي الزوجة الرئيسيّة، وأي أبن يولد لهاجر يصبح بالشريعة ابناً  كانت  4وهم في مصر. معليه

: 16لساراي. من أجل ذلك توسلت ساراي إلى أبرام حتى يقوم بهذا األمر وذلك بقولها: "لعلي أرزق منها بنين"  

ً بعد زمن قصير جاءت األخبار بأن  5سمع أبرام القتراح ساراي واخذ هاجر زوجة له.(. لقد 2  هاجر سوف تلد ابنا

بهجةألبرام. كانت هذه األخبار أخبار  للجميع! إذ قريبا سيأتي األبن المنتظر. كل من كان مع أبرام كان سعيداً  م 

 . طويالً عادة وذلك الحماس لم يدوما تلك السّ  تحمساً، لكنوم  

  

 أ(6-4: 16تضطهد هاجر )تكوين  ساراي الثالث:المشهد 

 

  هاجر اآلن تحتقر ساراي .أ

 

قدّس بأن هاجر عندما علمت وأمر ما قلب الفرح إلى مرارة،  بعدها حدث غضب، ونزاع.  يقول لنا الكتاب الم 

، معنى ذلك بأنها لم تحسب نفسها بعد على أنها خادمة. ت باحتقار ساراي أو االستهانة بهابأنها ستلد ابن ابرام بدأ

مكن أنها توقفت عن أعمال الخدمة لساراي وأرادت  من اآلخرين أن يهتموا بها كونها ستلد طفالً. ربما من الم 

ل من ساراي هاجر بأنها أفضّ  لقد اعتقدتفّكرت بأنها يجب أن تكون الزوجة الرئيسيّة كونها ستنجب ابن أبرام. 

 كنها القيام بذلك.منجب ابن ألبرام بينما ساراي ال ي  ألن تستطيع أن ت  

 

   ساراي تشكو ألبرام .ب

 

درك ساراي بأن هاجر غيّرت من سلوكها اتجاهها. لم تحب ساراي هذا التغيير على طويالً حتى ت  لم يستغرق وقتاً 

مكن بأنها شعرت بأن هاجر كانت تحاول أن تأخذ مكانها تتكلم في الحال مع  أنلذلك قّررت  ،اإلطالق. من الم 

 أبرام بشأن هذا الموضوع. 

 

نذ أن عرفت د قالت شيئا يشبه هذا: "انظر اآلن ماذا حدث. م  لقد ألقت ساراي اللوم على أبرام ألجل ما حدث. لق

أحد جواريها وهي السيدة. ما الذي ستفعله حيال هذا األمر؟ تفتكر بي ك -بدأت تستهين بيهاجر بأنها ستلد ابنك، 

سلوكها الذي لم يوقفها عن  الزوجعلى أي منا كانت خطيته األعظم. انا التي قدمتها لك كزوجة أم أنت  ليحكم هللا

 (. 5: 16 إعادة صياغة لتكوين  ."الخاطئ

 

، كون ساراي هي الزوجة أن تفعل بهاجر ما تشاءمن حقوقها بحسب شريعة ذلك العصر  ذّكر أبرام ساراي بأن  

  6الرئيسيّة.

 

 اراي تعامل هاجر بقسوة شديدةس .ج

 

الحقيقة يقول لنا الكتاب .  في الحياة ارجعت ساراي هاجر بسرعة إلى موقعها كجارية وبدأت تصعّب عليها

قدّس بأن ساراي "اذلّ  ساراي كانت قاسية جداً جداً مع هاجر.  من  ن  أمعنى ذلك ب  7هاجر. تت" أو اضطهدالم 

الممكن بأنها كانت تتلي عليها األوامر: "نظفي هذا"، "انتقلي هذا إلى هناك"، "أريدك أن تطبخي الوجبة 

المزيد من العمل الذي يجب عليك القيام به"، "عندما تنتهي من هذا  الكبيرة". "ال ترتاحي اآلن، ال يزال هناك

 السيدة األولى هنا" هيمن فك رّ ع  أمزيد من العمل لتقومي به"، "سوف العمل، سوف اعطيك ال
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. هل تعلّم بأن الغيرة خطية؟ الغيرة هي عندما تريد الحصول على ما يمتلكه نر) بأن ساراي كانت تغار من هاجر

شخص آخر. تريد الحصول على ذلك األمر بشدة بحيث تفكر بأفكار شريرة عن الشخص الذي يمتلك الشيء الذي 

ت تخطأ تريد الحصول عليه، أو تبدأ بمعاملته/معاملتها بشكل سيء. أنت تخطأ عندما تقوم بمثل هذا العمل. أن

قدّس بأن الجميع قد أخطأ كهذا  اقرأ  عندما تحاول االنتقام من اآلخرين كما فعلت ساراي. يقول لنا الكتاب الم 

(. سوف يعاقبك هللا على خطاياك، كما سيعاقب ساراي في يوم من األيام على خطية الغيرة من 20: 7جامعة 

 هاجر والتعامل معها بقسوة. 

 

.  تو) من الخدمأدنى مس هاجر بالرجوع إلى جبرت  كانت ساراي  حينماتألت صراخاً خيام أبرام ام د بأن  ال ب  

هناك الكثير من وأن كان  دّ ة التي عاملت بها ساراي هاجر، بأنه الب  ستخدمة لوصف الكيفيّ من الكلمات الم  نعرف 

  شعرت هاجر بالعجز وسوء المعاملة.لقد البكاء أيضاً. 

 

  (9-ب6: 16)تكوين هاجر تهرب  المشهد الرابع:

 

 هاجر تهرب نحو بيتها في مصر   .أ

 

على يقين بأّن كل من عاش مع أبراهم عرف هللا الحي الحقيقي الذي تبعه أبرام.  كان أبرام أميناً  مكننا أن نكوني  

في اخبار اآلخرين عن يهوه إله المجد. لهذا السبب كان قادراً على أن يأتي بالمؤمنين معه من حاران.  لهذا بنى 

ا أن نكون على يقين أيضاً بأنه ال بد لهاجر بأن الذين كانوا يعيشون معه وحوله.  يمكننيعظ لآلخرين  مذبحاً وكان

كان على هاجر كمؤمنة   8أخذها زوجة لهأن يبرام مكن أل، فبخالف ذلك لم يكن من الم  تكون قد آمنت باإلله يهوه

 .  تعيسة جداً ن ساراي كانت تجعل حياتها أ رغم، الموضوعة فوقها لطاتباهلل الحي أن تخضع للس  

 

ً  لمن آمن هو تخضع  معنى أن . رك بأن تخضع للُسلطات في حياتكبأن هللا يأمُ في إله أبرام يلزمك أن تعرف  أيضا

تعمل بما يقولونه، باإلضافة إلى إظهار وأي أن تسمع لهم  ،لهم سلطة عليك منأن تضع نفسك تحت األشخاص 

بلدك. كمؤمن عليك أن تخضع لحكومة في مدينتك ووا معلميكومن لهم سلطة عليك؟ هللا، والديك، االحترام لهم. 

فترض لهاجر أن تخضع لساراي.   لقوانينهم وتطيعهم تماماً كما كان من الم 

 

لقد قّررت بهذه القسوة.   عاملهالم يسبق ألحد وأن  ة تعيسة، إذمكن أن تكون الحيالقد عرفت هاجر للتو كيف ي  

ك أحد يراقب، تسلّلت من الخيمة وبدأت بالركض حينما لم يكن هناومكنها أن تتحمل أكثر من ذلك. أخيراً بأنه ال ي  

كانت توشك  امرأةطويلة وشاقة، وباألخص على  ةمن حبرون إلى مصر رحلرحلة ال تنحو بلدها مصر. كان

 نجاب طفل. إعلى 

 

    مالك الرب يظهر لهاجر .ب

 

مر حدث معها أ ]اجعل الطلبة يشيرون إلى شور على الخريطة[هاجر إلى ينبوع مياه في بريّة ش ور تعندما وصل

وعجيب جدا ، فعندما كانت تجلس بجانب الينوع وتشرب مياهه المنعشة، سمعت شخص ما ينادي على غريب 

 عجباً!  . أ(8: 16"  تكوين يَا َهاَجر  َجاِريَةَ َساَراَي، ِمْن أَْيَن أَتَْيِت؟ َوإِلَى أَْيَن تَذَْهبِيَن؟الصوت: " هذا قال لها اسمها.

حيراً،  لقد كانميالً عن حبرون.  60تبعد  ت هاجرفي البريّة؟ كان بعيداً هنامكنه أن يعرف اسمها من ي   هذا أمراً م 

 ساراي.  موالتهامن  قالت بأنها هاربةجابت وألكن هاجر 

 

قدّس بأنه "مالك الرب"  تكوين مع هاجر من الذي كان يتحدث مالك (.  لم يكن 8، 7: 16؟ يقول لنا الكتاب الم 

من الرب. كانت هذه المرة االولى التي يظهر   9الرب كأي مالك عادي من السماء.  كان هذا المالك رسوالً خاصاً 

سّجلةفيها مالك الرب من بين ثمانية مرات  قدّس.  م  ، وفي بعض اهللأيضاً بهذا المالك الخاص د عي في الكتاب الم 

وألن مالك الرب لم يظهر مطلقاً بعد مكن إال هلل أن يقوم بها. ال ي   م عن القيام ببعض األمور التيكان يتكلّ  األحيان

قدّس بان "مالك الرب" الخاص هذا كان يسوع المسيح قبل أن  والدة المسيح، آمن العديد من دارسي الكتاب الم 

ل ة من هللا اآلب. لقد أتى على شكيأتي إلى األرض كطفل. في ذلك الزمان أتى لألرض حتى يوصل رسائل خاصّ 

 ك بعد جسداً حقيقاً كما كان له عندما أتى كطفل. لرجل، رغم أنه لم يكن يمت

 

قدّس بأن يسوع هو هللا االبن. يسوع هو هللا األبدي لم يكن له بداية ولم يكن له نهاية، مساوي  نعرف من الكتاب الم 

حب. لهذا السبب بعد سنوات عديدة ترك الس   ماء وجاء إلى األرض هلل إله المجد، وهو أيضاً قدوس  كامل( وم 

يقول لنا الكتاب كن ألحد آخر أن يعمله لك. ممراً ما ال ي  خذ جسداً بشرياً مثلي ومثلك حتى يعمل لك أأكطفل. وقد 

 

 

 20: 7جا 

8: 2فل   
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قدّس: " ِليبِ الم  ِجدَ فِي اْلَهْيئَِة َكإِْنَساٍن، َوَضَع نَْفَسه  َوأََطاَع َحت ى اْلَمْوَت َمْوَت الص  (. لقد أخذ 8: 2" فيلبي  َوإِذْ و 

لموت هو العقاب الذي نستحقه أنا وأنت مكانك ومكاني. ا-مكنه أن يموت مكان الجنس البشريجسداً بشرياً حتى ي  

اآلن أن  خطاياك وي مكنهعلى خطايانا، لكن يسوع أطاع خطة هللا اآلب ومات بدالً عنك وعني. لقد دفع ثمن 

 خلصك من العقاب إن آمنت به. ي  

 

حيان أتى يسوع إلى األرض ليوصل في بعض األماء كروح. كطفل كان في الس  قبل أن يأتي يسوع إلى األرض 

كان  إلى االرض . عندما جاءة على االرضالخاصّ هللا  خططفي  دورة إلى األشخاص ممن كان لهم رسائل خاصّ 

مكن إال هلل وحده أن يقوم بها. لذلك د عي في العديد من المرات على يبدو كرجل، لكنه قال أموراً وقام بأشياء ال ي  

.  ءالسماجرد مالك من األشخاص الذين تكلم معهم أنه أكثر من م   لكن سرعان ما أدركيهوه."  أنه "مالك  رسول(

 درك بأنه كان هللا.كان هللا. حتى هاجر بدأت ت   هلقد رأوا بأن

 

ر هاجر بالرجوع إلى ساراي .ج  مالك الرب يأم 

 

، إذ رسالة صعبة جدا   المالك قدمهاالجزء األول من الرسالة التي  أرب أن ي خبر هاجر به؟ بدمالك ال ما الذي أراد

اْرِجِعي إِلَى َمْوالَِتِك َواْخَضِعي تَْحَت بالرسالة التي رغبت هاجر بسماعها. قال لها مالك الرب: " لكتتكن لم 

 .(9: 16." تكوين يَدَْيَها

 

قدّسيستمتع المتعلّمين النشطين بان ي   سوف[    ]طلب منهم قراءة هذه اآلية من كتابهم أو كتابك الم 

 

لكن رغم ذلك قال لها أن ترجع إلى ، سبقاً مالك الرب هذا بأن ساراي لم تكن تعامل هاجر بشكل جيّدكإله عرف م  

هذا األمر ينطبق علينا اليوم. وضعها فوقهم. لطات التي ع من أتباعه أن يخضعوا للس  موالتها. لماذا؟ ألن هللا يتوقّ 

مكنه أن . ما الذي تقوله آية الحفظ اليوم؟ من ي  بأن تخضع للُسلطات في حياتكرك يأمُ هللا إن كنت ابناً حقيقياً هلل، 

ما هي . نعم، علينا أن نطيع كل من وضعهم هللا فوقنا. ]17: 13اقرأ أو اقتبس عبرانيين [دها من الذاكرة؟ ي ردّ 

 ؟ لطات الموضوعة فوقكالس  

 

 )الشيوخ والمعلّمين في كنيستك  كما تقول آية اليوم 

  1: 6والديك  أفسس) 

  1: 13قادة الحكومة  رومية) 

  عل ميك في المدرسة  لوقا  أ(40: 6م 

 

س لطاتك  عدم طاعةلماذا يجب عليك أن تخضع لس لطتهم؟ ألن هللا أمر بذلك، وعدم طاعة هذه الوصية هي خطية.  

 خطيرد أمر هللا هو من وضعهم فوقك. التمر   بانّ  1: 13ضد من سمح هللا بوضعهم فوقك. تقول رومية  تمّرد هي

سيطرتها عليك  صموئيل وبادتها، عو، إبليسرواح الشرير من اً كالعرافة وهي االستماع إلى األبالنسبة هلل تمام

غير  أو عندما يكونون ،ادتنا على القيام بأمور صعبةمينا، أو قحتى عندما ي جبرنا والدينا، أو معلّ  (.23: 15األول 

بعدم طاعتهم هو  يسمح لنا هللا فيهيجب علينا أن نخضع لهم ونطيع اوامرهم. األمر الوحيد الذي  لطفاء معنا،

 . ]29-27: 5انظر أعمال [عندما يطلبوا منا القيام بالخطية  عكس ما تقوله لنا كلمة هللا(. 

 

أحد الطرق التي يستخدم فيها (. 28: 8ل كل هذه الصعوبات واآلالم من أجل خيرنا  رومية لقد وعد هللا بأن تعم

مثل تلك الصعوبات هي حتى يبني فينا نوعيّة الشخصيّة الصحيحة.  يستخدم هللا التجارب حتى يجعل منا أكثر  هللا

على هللا حتى ي ساعدنا في صعوباتنا.  أقو). . . وأكثر اعتماداً  ..  يعانون.ممن صبراً. . . أكثر مراعاة لألخرين 

يأمرك هللا بأن تخضع لس لطاتك. لهذا السبب قال لهاجر أن ترجع وتخضع لساراي.  لقد كان لد) هللا دروس 

مكنه أن نجبه تحت تعليم وقيادة أبرام حيث ي  أيضاً أن ينشأ الطفل الذي ست   هللا ريد منها أن تتعلّمها. لقد أرادة ي  خاصّ 

   وثان.أ في مصر حيث كان الجميع يعبد األه، وأن ال ينشابرام ويؤمن بيتعلّم عن إله 

 

 (12-10: 16مالك الرب يطمئن هاجر )تكوين  الخامس:المشهد 

 

 ابنهاسوف يكون لهاجر عدة أنسال من  .أ

 

هذه األمور طمئن هاجر بأن ي خبرها عن بعض البركات الخاّصة التي ستنالها هي وابنها. هنا أرد مالك الرب أن ي  

لها بأن هللا سوف  نينةالطمأكانت أول كلمات حينما ال تعاملها ساراي بشكل عادل.  تكون مصدر تشجيع لهاسوف 
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قدّس ي عطيها عدة  أنسال. كان هذا الوعد مشابه للوعد الذي أعطاه هللا ألبرام  كانت المرأة الوحيدة في الكتاب الم 

 العديد من األوالد واألحفاد.  التي تلقت وعد كهذا(.  سوف يكون البنها

 

في ذلك الجزء عاشوا نجب ولداً. كانت هذه أخبار سارة جداً لألشخاص الذين بأنها ست  اً أيضً ب مالك الرها براخ

إسماعيل. معنى يجب أن يكون اسمه بر االبن البكر ألي عائلة بأنه مميز جداً. لقد أخبرها أيضاً بأن من العالم. اعت  

في كل مرة كانت تنادي هاجر على ، فالة أراد هللا من هاجر أن ال تنساها ابدا  اسمه "هللا يسمع". كانت هذه رس

 ساعد كلمستعد دائما لكي يسمع وي   هللا كان.  لقد اضطهادهاهللا قد سمع صراخ  نّ بأ ، كانت ستتذكرابنها باسمه

 اراي. لهاجر في األيام القادمة عند عودتها كجارية لس ةأنها ألمور مطمئنؤمن به ويتبعه. من ي  

 

 

 نبوات هللا حول ما سيكون عليه إسماعيل .ب

 

ابنها سوف يكبر ويصبح  بانّ األمر اآلخر الذي قاله المالك لهاجر والذي يبدو غريباً علينا اليوم. قال لها المالك 

نر) هذا النوع من الحمير في الصحراء. بالنسبة لنا نحن الذين نعيش في المدينة مثل "الحمار البري" يتواجد 

.  الوصفالجيّد أن ندعو شخص بهذا يبدو باألمر غير  لذلك ال الثقيلة،الذي يحمل األحم على أنه الحيوانحمار ال

بالرغم من أن  هنمعنى هذا أ  10له قيمة عالية. البري كان الحمارلكن بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في البرية 

مكننا أن قادراً على الذهاب أينما يشاء عندما يكبر. ي  وقوياً، وابنها سوف يكون حراً،  هاجر كانت جارية إال أنّ 

 مكن لآلخرين اصطياده أو ترويضه(.بري  حصان قوي وسريع ال ي  الفحل كالأنه بنقول عنه 

 

بدو التي حياة ال بنمطأيضاً  يرتبط هذا. يه، ويد كل واحد علعلى كل واحدعن إسماعيل بأنه ستكون يده أيضاً تنبأ 

بأنه سوف يحارب اآلخرين باستمرار، بل أن حياته سوف تتسم  لم يكن القصد من ذلكسيعيشها هو ونسله. 

والمياه الالزمة إلطعام  والصراعات على األرضبالتحديات. كبدو سوف تختبر عشائره الخوف، التهديدات، 

ينقلون من عبيداً لهم  كما كانت هاجر(. سوف ، لكن لن يجعل أحد ما منه أو من نسله عائالتهم وقطعان الحيوانات

ر عراءأرض  من قوتة العيش يتعلّمون كيفيّ و ،مكان آلخر كان عليهم  األحيانبعض في  . والتنقل فيها ح 

 .الهاجر بأنهم سوف يحافظوا عليههللا أّكد حافظوا على حريتهم، لكن المحاربة لي  

 

معنى ذلك بأن هللا سوف يعطي   11."أََماَم َجِميعِ إِْخَوِتِه يَْسك ن  بأنه "األمر األخير الذي قاله المالك عن إسماعيل 

ق م [ة أو في شرق كنعان في منطقة معروفة اليوم باسم الصحراء العربيّ  كنى بجانبللس  إسماعيل ونسله مكان 

 . ]باإلشارة إلى هذه المنطقة على الخريطة

 

 (16-15: 16)تكوين هاجر تحمل االبن البكر ألبرام  السادس:المشهد 

 

  هاجر تعبد هللا وت طيعه .أ

 

كامرأة  ة فعل هاجر على كل هذه األخبار الّسارة؟ أوالً، دعت هللا باسم ليذّكرها باهتمامه الخاص بهاما هي ردّ 

ئي" إوضيعة. لقد دعت يهوه باسم "ارية ج بزيارة هللا  سعيدة جداً ر)". لقد كانت ه الذي ينت اإللومعناه "أيل ر 

ئي" ومعناه "بئر اإلله الحي الذي ر   لحير "بئالذي يراها دائماً لذلك دعت ينبوع المياه الذي كانت بالقرب منه 

اآلن من حقيقة اطمأنت كانت هذه طريقتها في تسبيح وعبادة إله إبرام الذي آمنت به من كل قلبها. لقد  12 .ير)"

  ابنها. ب المتعلّقةالرسالة  بتلكطمئنها  لقد .ضيق هللا قد رآها وسمعها عندما كانت في أن

 

 رامهاجر تلد االبن البكر ألب  .ب

 

بعد . محنتهاالمشاكل. لقد تعلّمت درس ثمين من سببان ي  موقفها وسلوكها لم يعد ضعت لساراي. خرجعت هاجر و

  هاجر ولداً.  تانجب فترة

 

 . جيّدةبصحة عاماً أصبح أبرام أبا لولد  86في عمر   الذروة: 

 

لقد دعا اسم الولد إسماعيل، تماماً كما قال مالك الرب لهاجر. انتهت قصة هاجر لليوم نهاية سعيدة، ألن هاجر   الخاتمة: 

 تعلّمت الخضوع هلل ومن وضعهم فوقها. يبدو بأنها لن تتسبب أبداً في خلق المشاكل لساراي وأبرام. 
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هللا هل أنتم مستعدون لتعلّم نفس الدرس؟ ال تنس،  يا من تؤمنون بإله أبرام؟وم أنتم الموجودين هنا اليعنكم ماذا : التحدي

معنى  ]معاً. 17: 13كّرروا عبرانيين [. هل ي مكننا ترديد آية اليوم معاً؟ رك بأن تخضع لمن وضعهم في سلطة عليكيأمُ 

ما تأمرك به س لطاتك بموقف قلبي كك، والخضوع يعني أيضاً أن تقوم بوسلو القلبيّة الخضوع هو أن تخضع في مواقفك

 سليم. 

 

  لتقوم به، يجب عليك أن تقوم به بأقصى جهدك وبدون تذمر.  ما يعطيك المعلّم واجبعندما 

  عندما يطلب منك والديك أن تساعد اخوك أو أختك في واجباتهم أو أعمالهم المنزليّة، يجب أن تقوم بذلك بدون

 .تأفّف

  عندما تطلب منك معلمة مدرسة األحد بأن تجلس بهدوء وتصغي جيداً للدرس، يجب عليك أن تطيع  دون أن

 . (على عدم الرضا وجهكب تعبر

 أثناء مكانها وتستعد للنوم، يجب عليك أن تطيعها ألنك تحت س لطتها في قالت لك الجليسة أن تضع ألعابك  إن

 غياب والديك.

 

تخضع  ، فإنك. عندما تخضع لهمالقيام بأمر خاطئ إذا طلبوا منك لكل من هم في سلطة عليك، إال يتوقّع منك هللا أن تخضع

لرؤسائك في ألنه هو من وضع هذا الشخص فوقك. عندما ال تخضع لهم، فأنت ال تخضع هلل. هل ستبدأ بالخضوع هلل اً فعليّ 

 عند كل وردّدتهاآية اليوم هال حفظت يام بذلك، في الكنيسة، أو في مدينتك؟ إن كنت ترغب في القأو المدرسة،  أوالمنزل، 

أيضاً صلي عند كل وجبة على األقل من أجل سلطة واحدة حتى يساعدهم هللا حتى  طعام في كل يوم من هذا األسبوع؟وجبة 

 وكيف خضعتم لس لطته/س لطتها.يجعلوك تقوم باألمور الصحيحة. في األسبوع القادم سوف تخبروني لمن صليتهم 

 

 

فَاهلل  ريدك أن تخضع لخطة خالصه. "إن كنت هنا اليوم ولم تؤمن بعد بإله أبرام ولم تقبل ابنه يسوع المسيح، هللا ي    : عوةالد

ر  َجِميَع الن اِس فِي ك ّلِ َمَكاٍن أَْن يَت وب وا درك بأنك أخطأت (. معنى ذلك بأن هللا يريدك بأن ت  30: 17 أعمال  ."اآلَن يَأْم 

بدل أن ف هو معنى التوبة.يسوع هو ابن هللا الذي مات من أجل خطاياك. هذا  نّ أريدك أن تدرك أيضاً بوتستحق العقاب، وي  

ّبِ يَْخل ص  "تثق بنفسك وبجهودك، يجب عليك أن تثق بيسوع وتطلب منه الخالص.  إن كنت ترغب ." ك ل  َمْن يَدْع و بِاْسِم الر 

 .  األمرهذا  بشأن معيالّصف وتحدث  هنا بعد نهاية ابقىص اليوم. بأن تتوب وتخل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  Merrill Unger, “Hebron” in The   انظر:قدم.  3,000ميل بين بئر سبع وأورشليم. وارتفاعها  يزيد عن  20كانت حبرون حوالي  1 

New Unger’s Bible Dictionary, R.K. Harrison, editor (Chicago:  Moody Press, 1988), p. 549. 

 
كتشييصف هور 2 تبنى بخدمه والديه طالما هما على قيد الحياة، ث أحد العديد من ألواح نوزي الم  فة في بالد ما بين النهرين بالقول "يلتزم األبن الم 

 .Hoerth, p. 103 ظر: يه أن يدفنهما وينوح عليهما." انعل وعندما يموتان

 

قدّس بأنها مصريّة، لكن االسم "هاجر" هو اسم عبري وليس مصري. معنى اسم هاج4  حتمل أنيقول لنا الكتاب الم  س ميت  هار هو "رحلة" من الم 

ين بهذا االسم لكونها جزء من قبيلة إبراهيم في "رحلتهم" من مصر. في كل األحوال كانت هاجر أحد الخدم الذين أعطاهم فرعون إلبراهيم  تكو

12 :16). 

 

بحسب عمر وفضول صفك، قد تحتاج إلى شرح عن زواج إبراهيم بامرأة ثانية. نعلم من كلمات هللا الخاصة في جنة عدن بأن خطته للرجل كانت  5 

(. مع ذلك ينبغي أن ندرك بأن سفر التكوين لم يكن بعد مكتوبا  في زمن 5-4: 19؛ قارن متى24: 2بأن يتزوج امرأة واحدة فقط  انظر تكوين 

في زمن العهد القديم.  يجب أن نعرف أيضاً بأن  واحدة، إال انه سمح بهم. فبالرغم من أنه ليس من األفضل أن يكون للرجل أكثر من امرأة إبراهي

 .(3-2: 7؛ رومية 2: 3؛ تيموثاوس األولى 6-4: 19العهد الجديد ي حّرم بوضوح تام الزواج بأكثر من زوجة واحدة  متى
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شريعة أخر) انتشرت واشتهرت في العصر المتأخر لآلباء كانت "شريعة حمورابي" كان حمورابي ملك عظيم لمنطقة ما بين النهرين. تنص أحد  6

والداً. إن طالبت أروس جارية لزوجها فولدت الجارية  العروس( وأعطت الع بزانية مكّرسة لمعبدشرائعه على أنه إذا تزوج ّسيّد  العريس( 

وتضعها ضمن  يجوز لسيدتها أن تبيعها؛ لكنها قد تضع عليها عالمة الجواري ، الأوالداً فيما بعد بالمساواة مع سيدتها ألنها أنجبت  الجارية

 Theophile J. Meek, “The Code of Hammurabi,” in Ancient Near Eastern Texts. edited by James :الجواري". انظر

Pritchard (Princeton, NJ:  Princeton University Press, 1992), p. 172 

 
ستخدمة هنا لوصف إساءة معاملة سارة لهاجر، هي نفس الكلمة التي استخدمها هللا لوصف المحن الفظيعة التي عاناها  7 الحقاً الكلمة العبريّة الم 

ستخدم (. ي ظهر هذا بأن سارة جع11: 1العبرانيين عندما كانوا عبيداً تحت حكم فرعون  خروج  لت من حياة هاجر حياة تعيسة للغاية. شكل الفعل الم 

على من خالل وسائل قاسية قد تشمل على اإلساءة الجسديّة والنفسيّة. انظر لدراسة هذه الكلمة  والهيمنةهنا يحمل فكرة وضع شخص تحت السيطرة 

 ,Tony Malouf, “Ishmael in Biblical History,” unpublished dissertation  :الدكتورة للدكتور طوني معلوف اطروحةفي 

1998), p. 48 

 

جديد. الدليل هناك العديد من األدلة على أن جميع أهل بيت إبراهيم أصبحوا مؤمنين، رغم أّن هذه األدلة تأتي الحقاً في الرواية أو حتى في العهد ال8 

ا َوَعْدالً" تكوين  األول هي عبارة هللا حول معرفته بأن إبراهيم سوف "ي وِصَي بَنِيهِ  ّبِ، ِليَْعَمل وا بِرًّ  (.19: 18َوبَْيتَه  ِمْن بَْعِدِه أَْن يَْحفَظ وا َطِريَق الر 

كورثين محتملين لعهده من هللا ما لم يكونا مؤمنين.  نعرف  (19=17:18 ( أو الحقاً إسماعيل 2: 15نعرف بأن إبراهيم ال ي مكن أن يفكر بأِليعازر 

(.  9-1: 24ه فيما يتعلّق بالزواج فقط من اشخاص بنفس إيمانه من خالل تعليماته لخادمه الذي أرسله ليجد زوجة إلسحاق  تكوين أيضاً من مواصفات

 .بقوة بأن هاجر أيضاً كانت امرأة إيمان يدعمكل هذا 

 
( تمثيل الشخص 3ق مهّمة خاصة محدّدة. و/أو ( تحقي2( حمل رسالة 1كالمة "مالك" فعلياً تعني "رسول." يذكر ريتشارد بأن مهّمة المالك هي  9

سل البشريين والفوق طبيعيين." فيما يتعلّق بهوية مالك الرب،" يكتب ريتشارد: "يقترح العدي د بأنه الذي أرسله. أيضاً استخدمت كلمة مالك للر 

مالك الرب لم يخدم فقط كوسيط إلعالن . . . لكنه كان يتكلم األقنوم الثاني من الثالوث، ظهر قبل التجسد  في بيت لحم(. يدعم هذا التفسير بحقيقة أن 

 :(." انظر22-20: 13؛ قضاة 2،6: 3؛ خروج 13-9: 16(. غالباً ما اعتبره األشخاص الذين ظهر لهم كاهلل.  تكوين 4-1: 2كإله العهد  قضاة 

Larry Richards, New International Encyclopedia of Bible Words (Grand Rapids:  Zondervan, 1991), pp. 43-44. 

 
تألمة جداً على ظروفها. لق10 عتد) عليها وم  د ق صد بهذه يلزمنا أن نتذّكر بأن جميع العبارات التي قد ق دمت عن إسماعيل كانت من أجل تعزية امرأة م 

معنى الكلمات والعبارات العبريّة األصليّة غامضة نوعاً العبارات تشجيع هاجر للرجوع تحت نير ساراي التي أساءت معاملتها ولخدمتها بأمانة. إن 

تعددة التي ترجمت إليها تلك العبارات(.  لكن موضوع "التعزية" هذا الذي حاول  ما وليس من السهل دائماً فهمها  كما ي ر) من خالل الطرق الم 

تحفّظ على رؤية العنمالك الرب يهوه أن ي   عطاة إلسماعيل. اعتبرت قدمه لهاجر سوف ي ساعد الطالب الم  اصر اإليجابيّة في التنبؤات الثالثة الم 

برهن على أن الحمار الوحشي  العبارة األولى "إنساناً وحشياً" للشعب في ذلك الجزء من العالم على أنها إطراء. يقتبس طوني معلوف عدة مصادر ت  

بّجل في الشرق األدنى القديم." حتى أنه استخدم  لرؤساء القبائل في الشعر البدوي. انظر أ طروحة الدكتوراه  اسم مستعارك الحمار"حيوان م 

 .62-61لمعلوف، الصفحات 

 
عادياً اتجاه جميع اخوته 11 تعلّق بأنه يمكن ترجمتها "يعيش إلى    "NIV"، لكن حتى ترجمةNIV  ،(NRSV( "ترجم البعض هذه العبارة "يعيش م 

على  لـ "أمام وجه " أو "أمام"يجب أن ت فهم الترجمة الحرفّية  KJV":  ،NKJV ،"NASBجماتالشرق من، أو في محضر" كما تترجمها التر

لإلشارة  18: 25أنها إشارة جغرافيّة لألراضي التي سيعيش فيها نسل إسماعيل، كون هذه العبارة قد استخدمت الحقاً كإشارة جغرافية في تكوين 

المعاصرة بين العرب  النص من منظور العدواتوته ال يرد من النص أو السياق، لكنها ت قرأ إلى ضد" أخ“إلى نسل إسماعيل. معنى "معادياً" أو 

 .واليهود. هذا التفسير  أو الترجمة( تفسير كتابي غير مناسب

 
12 Ross, p. 323. 


