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 الثانيالدرس 

 إلى مصر رحيل أبرام
 

  6-1: 15؛ 4: 13-6: 12تكوين : النص الكتابي للدراسة

 

 أن يفهموا بشارة اإلنجيل ويتجابوا بإيمان مخلّص )كما فعل إبراهيم(.: الغير ُمخلّصين لألوالدهدف الدرس 

 

إذ تم وضع رموز في النص والمخّطط لمعرفة في هذا الدرس،  لقد تم إدراج حقائق بشارة اإلنجيل لألوالد غير الُمخلّصين

 األماكن الُمقترحة لتعليم الحقائق التّالية:

 

 على خطيتنا أنت وأنا أخطأنا ونستحق العقاب-الخطية 

 شخص وعمل يسوع المسيح؛ مات من أجل خطاياك 

 دعوة لألوالد حتى يؤمنوا بالرب يسوع 

 

للتشديد على هذا الحق لقد تم إدراج عبارة باستمرار.  قالّصد: أن يقدّروا ضرورة تكلم هدف الدرس لألوالد الُمخلّصين

الحق الرئيسي في أماكن مناسبة في النص حتى تقوم بتكرارها، وشرحها، وتوضيح كيفيّة تطبيقها. هذه العبارة هي كتالي: 

بينما تشرح  لحفظدون آية ادّ ري الطلبةعل جت أن علىان في بعض األحينشجعك  ".دائما   الّصدقع منك أن تقول هللا يتوقّ "

   على حياتهم.لرئيسي الحق اتطبق و

 

  25: 4: أفسس آية الحفظ

 

 : أسئلة لعبة المراجعة

 

 اذكر ثالثة وعود رئيسيّة وعدها هللا ألبرام في ميثاقه الذي قطعه معه. )أرض، نسل، بركة( .1

عبدوا العديد من ؛ )شرير جدا  كيف كان الكنعانيون )الشعب الذي عاش في أرض كنعان عندما وصل أبرام(؟   .2

 اآللهة(

 يل، نقب(. )شكيم، بيت إهللارض التي وعدها اذكر أثنين من ثالثة مدن أو مناطق رحل إليها أبرام في األ .3

مجاعة في أرض كنعان؟ )نهر النيل في مصر دائم العطاء للكثير من عندما حدثت  لماذا ذهب أبرام إلى مصر .4

  الماء والمحاصيل(

 الّصدقع هللا من المؤمنين أن يقولوا من الخطأ على أبرام أن يكذب بشأن ساراي حتى ينقذ حياته؟ )يتوقّ لماذا كان   .5

 دائما . كان يجب عليه أن يثق باهلل بأن يحميه كما وعد(

 (. 25: 4مكنه أن يذكر آية الحفظ اليوم؟ )أفسس من يُ   .6

كان بإمكانه أن يعطي أي شيء لم يحتاج فرعون للمساومة، )ما الخطأ الذي حدث بخطة أبرام إلنقاذ حياته؟   .7

 (ن إلبراهيم أن يرفضه يُمكوالساراي، من أجل ألبرام 

 كيف تم إنقاذ ساراي من أن تصبح زوجة فرعون؟ )ضرب هللا بيت فرعون بمرض خطير إلى أن ترك ساراي(  .8

 اطرح سؤال من أحد الترانيم التي رنّمتها اليوم.   .9

ع أبرام أن يشهد لفرعون عن إلهه؟ )ألنه كذب عليه، سيكون من الصعب على فرعون أن يؤمن لماذا لم يستط  .10

 إلهه كونه كان أكثر صدقا  من أبرام(بان إله ابرام أفضل من 

 الرجالمن ُخدّام ، غنم)ذهب، فضة، ثيران، اذكر خمسة أشياء أعطاها فرعون ألبرام ليأخذها إلى كنعان.   .11

 حمير، ِجَمال( نساء،الو

 ]دمبوع القادرس األسء في الخدام من النسا كئأول أحد عن كيف سنعرفشرح ا[

كيف تعرف بأن هللا لم يُنهي ميثاقه مع أبرام ألنه فشل في القيام بمسؤوليته المتعلّقة بإخبار فرعون عنه؟ )ألنه   .12

 إيمانه( بسببأعاد تأكيد الميثاق معه ودعاه بالبار 
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الثانيمخطط الدرس   

إلى مصررحيل أبرام    
 

)احضار  ديدةجات سؤوليم تتأدية ذه الههمع أنه ب ما اكتشفسرعان وهي ببغاء جميلة. لكنه بجائزة  يدڨديلقد فاز  مقدمة:

التي تأتي مع العطايا مسؤولياته  نعبتعلّم المزيد أبرام أيضا  بدأ في درسنا اليوم   ، تنظيف القفص، الخ(.قفص، شراء طعام

 والبركات التي أعطاها هللا له. 

 

 ( 8-6: 12يترّحل عبر أرض الموعد )تكوين المشهد األّول: أبرام 

 اتسمت حياة أبرام بالخيمة والمذبح .أ

  ما زال الكنعانيون يسكنون في هذه األرض .ب

 بنى أبرام مذبحا  حيثما ذهب .ج

 

 

 ( 9-8: 12رحل أبرام إلى الجنوب )تكوين المشهد الثاني: 

  بالرحيل جنوبا  أبرام  اراستمر .أ

 ل ابرام إلى النقب يرح .ب

 أبرام إلى مصر بسبب المجاعةل يرح .ج

 

 

 (13-11: 12مخططات أبرام إلنقاذ حياته )تكوين المشهد الثالث: 

 كلما اقترب أبرام من مصر، كلما زاد خوفه على حياته .أ

   خطط أبرام للكذب إلنقاذ حياته .ب

 أبرام يقنع ساراي لكي تكذب من أجله .ج

 

 

 ( 16-14: 12ن فرعون يأخذ ساراي لتكون زوجة له )تكويالمشهد الرابع: 

 المصريين عن جمال ساراي وتكلموا عنه )لفرعون( عرف .أ

 فرعون يأخذ ساراي لتكون زوجة له  .ب

 

 

 (19-17: 12)تكوين يتدّخل وينقذ ساراي  المشهد الخامس: هللا

 هللا يضرب بيت فرعون بمرض خطير .أ

 فرعون يعرف بأن سبب هذه الضربة هو أخذ ساراي لتكون زوجة له .ب

 

 

 (4: 13-20: 12رسل أبرام إلى خارج مصر )تكوين فرعون يُ  الّسادس: المشهد 

 غضب فرعون على ابرام بسبب كذبه .أ

 فرعون يُخرج أبرام من مصر مع كل ممتلكاته .ب

 

  إله المجد. عن حقيقة للعابرين ومن جديد يُعلنبرام يرجع إلى مذبحه بين بيت إيل وعاي، أ : الذروة

 

هللا يُعيد التأكيد على ميثاقه مع أبرام مرة أخرى. أبرام يؤمن ويُدعى  .احتياجاتههللا في حماية أبرام وتسديد  استمر : الخاتمة

 بارا . 

 

  22: 3رومية   : الدعوة

 

 دائما "  بالّصدق"هللا يتوقع منك أن تتكلم  25: 4أفسس  : التحدي
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 رحيل أبرام إلى مصر

  
 

كان   .خاّصةربح هدية قد بأنه  يُخبره فيهامجاور  متجرة من إذ للتو تلقى مكالمة هاتفيّ  ،جدا   متحمسا   يدڨديكان  لقد :مقدمة

سحب لقد الهدايا لكل من زارهم في ذلك اليوم بالتحديد.  ذلك المتجر الجديد كان يقدم لذلك، ذلك اليوم هو يوم افتتاح المتجر

لكنه عندما ذهب إلى المتجر الهدية وهي ببغاء جميلة.  أن يستلم يدڨدي على، لذا كان داخل الصندوقمن  يدڨدياسم المدير 

أن يحتاج إلى شراء بأكثر مما توقع. في بداية األمر عرف  كثيرةالستالم الهدية بدأ يتعلّم أن مع هذه الهدية هناك مسؤوليات 

طعم الببغاء في كل يوم. بعد عدة أيام ليُ  ا  من الحبوبخاصّ  . بعد ذلك أدرك بأن عليه أن يشترى نوعا  لتعيش فيه الببغاءقفص 

تعلّم أيضا  بأن عليه أن ينظف القفص بانتظام. كان هدية رائعة وقد استمتع بها، لكن مع هذه الهدية أتت المسؤوليات التي 

 الهدية. تلك يجب عليه القيام به إن أراد أن يواصل االستمتاع ب

 

ّ إّن هذا يُذكرني بقصة أبرام التي درسناها في  بق. لقد تلقى أبرام بعض الوعود الرائعة كهدية من هللا. من المؤكد صفّنا السا

أنه كان سيستمتع بهم ويقدّرهم لبقية حياته.  لكن في درسنا اليوم سوف نتعلّم المزيد عن بعض المسؤوليات التي تأتي مع 

 تلك الوعود.  

 

 (8-6: 12أبرام يترّحل عبر أرض الموعد )تكوين : المشهد األّول

 

 اتسمت حياة أبرام بالخيمة والمذبح .أ

 

لقد تخلى عن لقد تغيرت حياة أبرام كثيرا  منذ أن ظهر له إله المجد في مدينة أور قبل عشر سنوات على األقل. 

الحياة في المدينة الكبيرة وتعلّم كيفيّة العيش كبدوي. اآلن أصبح ينتقل من مكان آلخر ساكنا  في خيمة بدال  من 

ويقدّم  بدال  من عبادة نانار إله القمر واآللهة األخرى، أصبح يعبد إله الكتاب الُمقدّسيضا  أكبير ذو الطابقين. البيت ال

.  إثارةأكثر  أصبحتحياته  أقل راحة، لكنه من الصحيح أيضا  بأنّ  أصبحتحياته قد  الذبائح. أنه أمر صحيح بأنّ له 

تلك الوعود بغض ب يفيبما يكفي حتى  كان قويا   جدا ، وهللاة ألن هللا قطع مع أبرام بعض الوعود الخاصّ  لماذا؟

 : بما يلييحدث. هل تتذكر ما هي الوعود؟ لقد وعده هللا س كان عماالنظر 

 

لدى أبرام . لقد تخلى أبرام وأبوه عن كل األرض التي امتلكاها عندما تركا أور. واآلن ليس أرضا  عطيه أن يُ  .1

أرض يمتلكها ليعيش فيها.  كان على أبرام أن يعيش كرّحالة )بدوي(، ينصب خيامه ويدع غنمه والحيوانات 

 األخرى ترعى العشب حيثما وجدوه. 

 

ةأن يجعله  .2 ة. سوف يكون  له العديد سيعطيكان هللا . نعم، أُمَّ اآلالف من األوالد واألحفاد حتى يصبح أُمَّ

  ، حتى وإن بلغالمولودين لعائله أبرام. كان هذا األمر ُمشجعا  لرجل ليس لديه أوالد بعد شخاصمن األواآلالف 

 . عاما   75من العمر

 

البركات بأنه سيجعل اسم أبرام هذه . أحد عض األمور الرائعةبب يقوم له وعد أبرام بأن . أي أن هللايباركهأن  .3

وتعني أيضا  بأن هللا سوف يُسدد كل احتياجاته   .هذه أيامنافي  وحتىحياته  في الكثير هيعرفسوف  . عظيما  

وقطعانه، سوف يرعى هللا أبرام وعائلته وسيهتم  لخرافه رعيالحماية، وأماكن والماء، والمعيشيّة مثل األكل، 

 بهم.

 

 لقدلقد بدأ أبرام اآلن برؤية مدى عظمة هذه الوعود حينما بدأ في الترحال في األرض التي سيعطيها له هللا. 

ميل من حاران قبل أن يدخل األرض. ثم ارتحل أيضا  المزيد من األميال قبل أن ينصب  300رحل حوالي 

التي مالحظة الكانت   1(.الُمعاصرةنابلس مدينة مدينة شكيم.)بالقرب من  بجانبخيمه بالقرب من بلّوطة ُمورة 

 .(6: 12")فِي األَْرِض.يُّوَن ِحينَئٍِذ اْلَكْنعَانِ كان “بأنه   أبرام من رحالتهأبداها 
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 ما زال الكنعانيون يسكنون في األرض .ب

 

أدرك الشعب الذي سكن هذه األرض عندما ُكتبت هذه العبارة مدى أهميّتها، ألنهم عرفوا من هم الكنعانيون في 

من بدأ أُمتهم. رغم أن نوح وأبناءه آمنوا  -حفيد نوح-ذلك الزمان.  ُسمي هذا الشعب بالكنعانيين على اسم كنعان 

ق الوقت الطويل حتى بدأت بعض الشعوب باالبتعاد عن بإله المجد الذي ظهر ألبرام وتبعوه، إال أنه لم يستغر

في الوقت الذي دخل فيه أبرام أرض كنعان كانوا من أحد أشر عبادة هللا، وبدال  من عبادة هللا عبدوا األوثان. 

ل هو لقد اعتقدوا بأّن اإلله بع  2الشعوب في العالم. من أكثر األوثان التي عبدوها كان اإلله بعل إله الرعد والمطر.

لقد اقترفوا العديد من الخطايا بينما . الغذائيّة المطر الذي يُساعد على نمو العشب والمحاصيل يعطياإلله الذي 

رأى وسمح هذه االمور الفظيعة. لقد عرف بأن هللا دعا هذا كانوا يعبدون هذا اإلله. ألبد بأن أبرام كان حزينا  عندما 

 قدّس واضح جدا  بشان عقوبة هذه الخطية: لكتاب المُ األمر بالخطية، وسوف يعاقبهم عليها. ا

 

 ."اَلنَّْفُس الَّتِي تُْخِطُئ ِهَي تَُموتُ  " 4: 18حزقيال 

 

خبرنا الكتاب الُمقدّس بأن جميع .  لألسف يُ في أيامنا هذهكانت هذه العقوبة في أيام ابرام، والزالت عقوبة الخطية 

بغض النظر عن  ةالبد أن يعاقبوا على خطيتهم بالموت في يوم ما. حتى خطية واحدوالناس في العالم قد أخطأوا، 

في األشخاص على أحد  ءسيمدى ِصغرها، إال أنها تستحق تلك العقوبة أيضا . ربما قد تفوهت بكالم ل اعتقادك

كما طلبت منك أمك، أو قد غضبت على صديقك أو أخوك عندما فاز عليك في اللعبة  ف غرفتكنظّ ، أو لم تُ المدرسة

رغم أنه هذه األمور لم تكن بالسوء . رديئا  كرهتم أو تمنيت أن يحصل لهم شيئا  وقد عنهما، وفكرت بأمور سيئة 

. غفران هللاول على ة الحصمعرفة كيفيّ بهي والعقوبة هذه ب وحيدة لتجنّ طريقة  أن هناك إال ،نالكنعانييالذي قام به 

  

 

 نى أبرام مذبحا  حيثما ذهبب .ج

 

بدأ أبرام يفهم بشكل أفضل مسؤولياته التي جاءت مع وعود هللا تلك. لقد أمر هللا أبرام بأن "يكون بركة" لألخرين. 

لقد قام بذلك في كنعان، ألنه الحقيقي.  الواحد حتى يقوم بهذا األمر، كان عليه أن يُخبر الكنعانيين الحق حول اإلله

بناءه المذبح  وراء أحد أسبابمن  هذابأّن  أنني على يقين  3 عندما ترك هناك أخذ آخرين معه ممن آمنوا أيضا .

. تم جمع العصي ووضعها حجرضعت حجر على وتم بناء هذا المذبح من حجارة كبيرة عندما وصل إلى شكيم. 

ألنه لماذا كان يتم ذبح الحيوان ووضعه فوق المذبح؟   4الذي تم ذبحه ووضعه فوقها. الحجارة لحرق الحيوانفوق 

مكان الحيوانيّة الذبيحة  لّتح. عقاب الخطية هو موت. (22: 9)عبرانيين  "بِدُوِن َسْفِك دٍَم الَ تَْحُصُل َمْغِفَرةٌ!"

خبر العابرين بالقرب منه عن طريق هللا الوحيد لغفران يُ كان سحيثما بنى أبرام مذبحا ، الشخص الذي أخطأ.  

عندما نخطأ، ألن يسوع  الذباح الحيواني ة مذابح وال نُقدم ال نبني اليوم بكل تأكيد، نحنالخطايا من خالل دم الذبيحة. 

ن في (. لك12: 10الحقا  أتى إلى األرض وقدّم نفسه على الصليب كذبيحة مرة واحدة عن خطايانا )عبرانيين 

  عصر أبرام، وألن يسوع لم يكن قد أتى بعد، كان على أبرام وكل من حوله أن يقدّموا ذبيحة. 

 

 (9-8: 12رحل أبرام إلى الجنوب )تكوين  المشهد الثاني:  

 

 ُمخبرا  الناس عن هللا بالرحيل جنوبا  أبرام  ارستمرا .أ

 

مسؤوال  على أن يُخبر الناس عن اإلله الواحد  عرف أبرام بأنه كانبينما كان أبرام يرحل جنوبا  في األرض، 

ويبدأ ة عبادته. بعدها خيّم أبرام بين مدينتي بيت إيل وعاي. وهناك نراه مرة أخرى يبني هيكال  وكيفيّ  الحقيقي

هذا العمل، لكن كغريب في األرض لم يكن من السهل القيام بمثل  5بالوعظ عن يهوه، يهوه إله المجد األزلي.

 الّصدقبأن تتكلم  يجب عليك أبرام بإخبار عابدي الوثن عن هللا. إن أصبحت تابعا  إلله أبرام.لك بدأ بالرغم من ذ

عن ما قمت به أو ما لم تقم  الّصدقب التكلّم أو ،إلهناعن  الحق قد يكونإن لم يُحب اآلخرين ما تقوله. ، حتى ودائما  

يجب عليك أن تتكلم  ،كمؤمن . أو يجب عليه القيام به ،قام به شخص ما عن الّصدقالتكلّم ببه. أو ربما أيضا  

 كما فعل أبرام هنا.  تماما  دائما   الّصدقب

 

 

 

 

 

22: 9عب   

 

 

4: 18حز   
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 ختبرا  المجاعة هناك.)صحراء( مُ  ل ابرام إلى النقبيرح .ب

 

نحن ال نعرف السبب وراء ذلك، لكن أبرام استمر في الرحيل جنوبا  في األرض التي وعده هللا بأن يعطيها له. 

ربما كان يحاول البحث عن  يختار منطقة ليستقر فيها.ومن ثم ربما أراد أن يرى أكبر قدر ممكن من األرض، 

بعض الحروب في األرض خالل هذه الفترة التي  أو ربما حاول أن يتجنبالمزيد من الماء أو المراعي لحيواناته. 

بغض النظر عن السبب، ذهب أبرام إلى معظم الجزء الجنوبي من كعنان. حافظ على السالم. لم يكن فيها حاكم ليُ 

 .] اجعل الطلبة يجدونها على الخريطة[ميل مربع(.  3,000يدعى هذا الجزء بمنطقة النقب، وهي منطقة واسعة )

 كانت أرضا  أكثر جفافا  واشبه بالصحراء، إال أّن هذا المكان استخدم كثيرا  لرعي األغنام.  رغم أن هذه األرض

 

 ل أبرام إلى مصر بسبب المجاعةيرح .ج

 

حتى تأكل.  للناس طعام عدم وجود مجاعة قادمة. المجاعة هي  هناك بانَّ بينما كان أبرام يسكن هذه المنطقة، َعِلَم 

عدة إنشات في فقط  -كمية قليلةأرض كنعان  في مطار السنويّةاألهطول كمية اعة هو قله المطر. سبب المج

، من الغريب اّن هللا سمح بحدوث مجاعة في االرض التي دعا أي هطول للمطر في هذه السنة لم يكن السنة. لكن

  المجاعة.   تلك خالل أبرام إليها. اآلن على أبرام أن يقّرر بشان ما سيقوم به للبقاء حيا  

 

إذ . ]اشر إليه في الخريطة[ميل(. 1,800كال المنطقتين أور وحاران كانتا قريبتين من نهر الفرات العظيم )طوله 

كان في تلك المناطق ماء كافيا  للرعي واالراضي الزراعيّة.  لكن في أرض كنعان لم يكن هناك نهرا  عظيما  كنهر 

يتدفق ويفيض بالماء [ ميل 4,000 ان نهر النيل )طولهكفي كل سنة . سمع عن بالد مصرلكن أبرام قد الفرات. 

دع أحد الطلبة يقوم بإيجاد نهر النيل على [المجاعة في أرض كنعان.  حدثت حينحتى  ل لتنمو،على المحاصي

حزم أبرام امتعته وتوجه إلى فضل مكان للعيش أثناء تلك المجاعة، لذا مصر هي أ يبدو بأنَّ  كان] الخريطة.

في فترة فقط  كان ينوي الذهابلكنه مصر. يُخبرنا الكتاب الُمقدّس بانه لم يكن ينوي المكوث هناك بشكل دائم، 

 "اإلقامة المؤقتة"(.  هو معنى)هذا  هذه األزمة

 

  

 (13-11: 12مخططات أبرام إلنقاذ حياته )تكوين  المشهد الثالث:

 

 مصر، كلما زاد خوفه على حياته كلما اقترب أبرام من .أ

 

والضيافة  بالكرمرفوا عُ لقد خالل تلك القترة كانت هناك العديد من القرى والمستوطنات في الطريق إلى مصر. 

ما كان قادرا  على معرفة ما اقترب أبرام من مصر، كلّ كلّ   6كانوا يعانون من المجاعة في كنعان. ممنللمسافرين 

 في ذلك الحينهرامات عمر األفمن المؤّكد بأنّه سمع ورأى األهرامات الضخمة، المزيد عن أرضهم وعاداتهم. 

ري إذا لقد سمع بأن الرجل المصّ ، زعجهبدأ يُ أبرام سمع في مصر عن أمر ما لكن   7.سنة 400على األقل  كان

مكنه أن يتأخذ في حال موت الزوج فقط يُ مكنه أن يقتل زوجها. العيش أو الزواج بامرأة أي من الزائرين، يُ  أراد

من العمر، إال أّن الكتاب الُمقدّس يُخبرنا  65المرأة زوجة له. بالرغم من أن ساراي )معناه "األميرة"( قد بلغت 

 برام خائفا  على حياته. أجل هذا األمر كان أ من  8بأنها ال تزال جميلة جدا .

 

   طط أبرام للكذب إلنقاذ حياتهخ .ب

 

ما. لقد قّرر أبرام   وصل أبرام إلى خطةن يقتله شخص ما لكي يتزّوج بساراي. ة أباحتماليّ  أبرام فكربينما كان يُ 

لكل من  .  يُخبرنا الكتاب الُمقدّس بأن هذا األمر صحيح جزئيا ، لقد كان تارح أبا  خبرهم بأنه أخو سارايبأن يُ 

(. كانت ساراي أخت غير شقيقة ألبرام. لذلك كانت "نصف 12: 20ساراي وابرام، لكن من أم مختلفة )تكوين 

 الحقيقة هذه" بالحقيقة كذبة كذبها أبرام حتى يخدع بها اآلخرين وينقذ نفسه. 

 

 هي تحقيق كانت نتيجة األمورإن  ،لقد كان أبرام يفّكر كما يُفّكر الكثير اليوم بأنه ال بأس أن تقوم بأمر خاطئ

المتعلّقة بإنجاب األوالد إن كان بالوعود التي وعدها ألبرام وهلل أن يوفي  كان من الُممكنفي النهاية كيف   الخير.

. هل تتذكر آية الحفظ؟ الّصدقلكن طريقة أبرام في التفكير لم تكن صحيحة. يتوقّع منك هللا أن تقول أبرام ميتا . 

 : 25: 4تقول أفسس 

دْقِ "  ِلذِلَك اْطَرُحوا َعْنُكُم اْلَكِذَب، َوتََكلَُّموا بِالّصِ

 "ُكلُّ َواِحٍد َمَع قَِريبِهِ  
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قدوس، وأنه يُريد أن والّصدق عن إلهنا بأنه إله محب، بالّصدق دائما . يجب أن تتكلم عليك أن تقول  معنى ذلك بأن

في  قوعلوا مرلو تطلّب األأن تقول الّصدق لوالديك ومعلميك حتى  أيضا   من خطاياهم. يجب عليكص الناس خلّ يُ 

زيارة صديق، أو أو نك سوف تعمل بما قلت. إن وعدت بالقيام بمهّمة ما، يعني أيضا  بأالّصدق التكلم ب. مشكلة

عه من ، تماما  كما كان يتوقّ الّصدق دائما  ب تتكلمهللا أن  كيتوقّع منالة من أجل شخص ما، عليك أن تقوم بذلك. الصّ 

ريد أن يجعل ساراي أبرام أن يكذب، واألن يُ قّرر  بدال  من ذلك أبرام. لقد كان هللا قويا  بما يكفي لحماية أبرام، لكن

 تكذب أيضا . 

  

 أبرام يقنع ساراي لكي تكذب من أجله .ج

 

يكون له خير."  في أيام أبرام كانت الزيجات "بأنها أخته سوف  ادعتشرح أبرام خطته لساراي. قال لها إن 

بعد يجد فرد ما شخصا  يرغب الزواج به. يقومون بإجراء نوع ما من االتفاقيات. تُرتّب بين العائالت. عندما 

إن لم تستطع الُمساومة تتخذ العائالت قرارا  بشأن مقدار ما ستدفعه عائلة العريس إلى عائلة العروس مقابل ابنتهم. 

ربما فّكر أبرام في كونه األخ األكبر لساراي، العريس بأن تقدم ما طلبته العائلة األخرى لن يتم ذلك الزواج. عائلة 

مكنه أن بهذه الطريقة يُ . لطالب الزواج دفعهمكن مما يُ  بمال أو حيوانات أكثر على أي األحوال أن يُطالبمكنه يُ 

 اى كنعان بعد انتهاء المجاعة. هذه هي القصة التي بدأن من الرجوع إليحتفظ بساراي ويبقى حيا  إلى أن يتمكّ 

 بإخبارها للجميع في مصر. 

 

 

  (16-14: 12فرعون يأخذ ساراي لتكون زوجة له )تكوين المشهد الرابع: 

 

 )حتى لفرعون(عرف المصريين عن جمال ساراي وتكلموا عنه  .أ

 

بأن ساراي عرف المصريين عن جمال ساراي وعلّقوا عليه تماما  كما توقّع أبرام، رغم أّن الكتاب الُمقدّس يُخبرنا 

نحن أبرام قد حصل على العديد من عروض الزواج لساراي.  مكن بأنّ من المُ . من العمر 65بلغت  في ذلك الوقت

. ل أمر ما لم يتوقّعه على اإلطالقحصقد ، لكن نوهم يترّحلوال نعرف عن عدد تلك العروض التي حصل عليها 

 ساراي، أخبروا فرعون )ملك مصر( عن جمالها. رؤساء فرعونبعض  رأىعندما 

 

  رعون يأخذ ساراي لتكون زوجة لهف .ب

 

أمام فرعون شخصيا . قّرر فرعون أن يأخذ هذه المرأة الجميلة لتكون  تم إحضارهمقبل أن يُدرك أبرام ما حدث، 

 من يمكن لفرعون أن يعطي أي أمر يطلبه أبرام كونهاي، إذ ألخذ سار لى فرعون المساومةزوجة له. لم يكن ع

بإعطائه وذلك ، في ذلك المكان الحقيقة أن فرعون جعل أبرام من أحد األغنياء في 9العالم.أحد أغنى الحكام في 

(. كحاكم لمصر لم 16: 12ام من الرجال والنساء )تكوين دّ ، الحمير، الجمال، وخُ الثيران )ماشية(من الغنم، قطيعاَ 

 مكن ألبرام أن يرفض طلبه بأن يأخذ ساراي "اخته". يكن من المُ 

 

هذا  .منها الخروج كيفية يعرف لم ةإضافيّ مشاكل يفعل، لقد أوقعه خداعه )كذبه( في اآلن ال يعرف أبرام ماذا 

إن كنت مسيحيا  حقيقيا . دائما هناك عواقب سلبيّة عندما  دائما  ع منك هللا أن تقول الّصدق يتوقّ سبب آخر ألجله 

قد يبدو بأن أبرام قد عمل األفضل (. 23: 32)عدد " يَّتَُكُم الَّتِي تُِصيبُُكمْ َوتَْعلَُموَن َخطِ "س: تكذب. يقول الكتاب الُمقدّ 

البركات الخاّصة التي وعدها هللا له في ميثاقه  مكن أن يفقدهيُ ألنه كذب. لكنه وضع نفسه وساراي في موقف خطر 

كان من الُممكن أيضا  أن ال  .زوجته لفرعونإن خسر  أبرام أوالدا  نجب مكن أن ال يُ كان من المُ . ه معهالذي قطع

الم. يبدو عائالت العالتي صّمم هللا أن يعطيها من خالله لال له هللا عنها. عندها لن يكون البركة يصبح األُّمة التي ق

كل هذه األمور ألنه أبرام حاول االعتماد على خطة الكذب بدال  من االتكال على هللا. من الممكن أن ال تحدث  هأنّ ب

 خذل هللا ونفسه وزوجته أيضا .  يهذا العمل الذي قام به

 

ال بد عدة أشهر.  التجهيزن أُخذت ساراي لقصر فرعون ليتم تجهيزها لتصبح زوجة لفرعون. قد يستغرق هذا اآل

حياة األشد ظلمة وخوفا  في الوقت . من المؤّكد بأن هذا الوقت كان ثانيةأن ساراي تساءلت إن كانت سترى أبرام 

 . كالهما
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 (19-17: 12هللا يتدّخل وينقذ ساراي )تكوين  المشهد الخامس:
 

 هللا يضرب بيت فرعون بمرض خطير .أ

 

في اللحظة التي ف . عظمة إلهناحقيقة بدأوا بالحصول على فهم أفضل ل كل أمل،اع يض فيهافي اللحظة  التي يبدو 

حدوث أمر سيء من كافة أرجاء القصر عن أخبار  تلقىفّكر فرعون بأنه قد حصل على أجمل امرأة ليتزوج بها، 

نعلّم على  نحن الجدا  لم يستطع األطباء الملكيين بأن يجدوا له عالجا .  شديدأهل القصر بمريض  إذ أُصيبجدا . 

أن بأو اطلب من أحد الطلبة  17: 12اقرأ تكوين [نوع الضربة، لكننا نعرف عنها ثالثة أموروجه اليقين عن 

 . ]يقرأها، سوف يستمتع المتعلّم النشط بهذه المشاركة

 

 بيته بهذه الضربةأهل الرب ضرب فرعون و .1

 نعرف بأنها ضربة عظيمة )خطرة( .2

 أصابت كل بيت فرعون )ما عدا ساراي؟( .3

 

 فرعون يعرف بأن سبب هذه الضربة هو أخذ ساراي لتكون زوجة له  .ب

 

ألن المرض جاء مباشرة ربما ساراي زوجة له.  ألخذعن محاولته  تجنهذا المرض  بطريقة ما أدرك فرعون بأنّ 

ساراي كانت الوحيدة التي لم تُصب بهذا المرض، أو ربما  ربما ألنّ و أساراي لتكون ملكة.  ردأ بتحضيببعد أن 

دعا  إذ، عريس إجراء اتخذسبب هذا المرض، فرعون ر فرعون. في اللحظة التي أدرك فيها هللا بنفسه قد حذّ  ألن

 . في الحالأبرام 

 

 (4: 13-20: 12وين فرعون يُرسل أبرام إلى خارج مصر )تك المشهد السادس:

 

 بسبب كذبه برامأغضب فرعون على  .أ

 

فرعون كان غاضبا  جدا  ونظر إلى أبرام وسأله "لماذا كذبت علّي؟" لقد وجه اللوم ألبرام على  أنا على يقين بأنّ 

 الزواجيحاول ل في قصره. لم يكن فرعون الذين شخاصالم الحاليّة التي يعاني منها األواآلأنه السبب في ألمه 

عابد  الملكهذا حقا  رؤية ساراي إن عرف بأنها كانت متزوجة، إذ حتى شرائعهم ترفض القيام بذلك. من الُمحزن ب

 العظيمةالزنى  خطيةلقد أدرك بأن كذبة أبرام كادت أن تجعله يقترف . أبرام من أكثر الحقيقةقول هو يقدّر  الوثن

 )العيش مع امرأة متزوجة بشخص آخر(. 

 

 رام من مصر مع كل ممتلكاتهفرعون يُخرج أب .ب

 

 الحقيقي المؤمنبرام الذي قد يكون أهنا نرى أمر فرعون أبرام بأن يأخذ زوجته في الحال ويرحل من مصر. 

لقد أرسل فرعون البعض من رجاله لمرافقتهم إلى أن بسبب كذبه.  دطرَ يُ  وهو الوحيد باهلل في كل بالد مصر،

جدا ، إذ أخذ  غني وهود بأنهم قد تركوا مصر.  لقد ترك أبرام مصر يتأكّ يخرجوا تماما  من بالده، لقد أراد بأن 

 االهداي كانتام من الرجال والنساء، باإلضافة إلى الذهب والفضة. هذه دّ معه الثيران، الحمير، الغنم، الجمال، الخُ 

خبر إذ لم يستطع أن يُ  حزينا ، كَ رَ لكن أبرام تَ باالحتفاظ بها جميعا .  وقد سمح لهالتي قدّمها فرعون ألجل ساراي 

فرعون عن إله المجد الحقيقي بسبب مثاله السيء. من المؤسف أن يخسر فرصة عظيمة في الشهادة ألحد أعظم 

   10.بماهية هللاق الحق المتعلّ  في أن يوّجهه نحوفشل  ، إذالملوك في عصره. لقد خذل أبرام فرعون

 

)فرعون عنه في القيام بمسؤوليته ببناء مذبح وإخبار اآلخرين  أبرام فشل إذ قدهللا من سلوك أبرام،  خاب أمللقد 

حيثما بعد أن ترك أبرام مصر نجد أبرام ف؟ هل سينهى عهده مع أبرام؟ ال، انهى هللا عالقته معهوالمصريين(. هل 

 كان بالقرب من بداية درسنا.
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  إله المجد. عن حقيقةللعابرين  يُعلن أبرامخرى أومرة رجع أبرام إلى مذبحه بين عاي وبيت إيل،   الذروة: 

 

(. مرة 14: 14-1: 13الحروب، والصعوبات األخرى )تكوين واستمر هللا في العناية بأبرام أثناء المجاعة،   الخاتمة: 

يؤمن ب. مرة أخرى د الرَّ معه السيّ  عهده بأبن يكون وريثا  للوعد التي قطعِ عيد هللا التأكيد على ميثاقه مع أبرام, ويَ أخرى يُ 

 أبرام بكل ما قال له هللا. 

 

 

ا.فَآَمَن بِايقول الكتاب الُمقدّس: " : الدعوة ّبِ فََحِسبَهُ لَهُ بِرًّ بأن العالقة بين أبرام وهللا  توضح هذه اآلية(. 6: 15" )تكوين لرَّ

 دق، ألن أبرام له تماما  وصحيح أمام هللا ُغفرأو  ،على إيمانه باهلل، وليس على أعماله.  لقد أعلن هللا أبرام على أنه بارا   نيتبُ 

 ال يزال يعمل بنفس الطريقة.  يقول: فاهلل . ما قام به أبرامأن يؤمن باهلل.  يلزم البعض منكم هنا أن يقوم بنفس  اختار

 

 هللاِ بِاإِليَماِن بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ، )طهارة، غفران( بِرُّ "

 (22: 3)رومية  "يَن يُْؤِمنُوَن. ألَنَّهُ الَ فَْرَق.إِلَى ُكّلِ َوَعلَى ُكّلِ الَّذِ 

 

سوف يعطيك حياة جديدة، أو القدرة على ستعد أن يغفر خطاياك ويضع مكانهم بره )طهارته(. مُ معنى هذه اآلية بأن هللا 

طاياك. هل أنت القيام باألمور الصحيحة.  متى يقوم هللا بذلك؟ عندما تؤمن/تثق بيسوع المسيح وقيامته وموته من أجل خ

 ستعد للقيام بذلك؟مُ 

 

ر أن تفتح عينيك وتنظ كواغمضوا أعينكم. إن لم تقم بذلك من قبل وتود القيام بذلك اآلن، أريد ممن فضلكم احنوا رؤوسك

 يمنحكبر هللا باإليمان بيسوع. لن الحصول على إال من يرغب في  ،ال يجب أن يفتح أي شخص آخر عينيهمباشرة. إلي 

من  هناك بأنك تريد أن تتكلم أو تصلي معي بشان هذا األمر. هل سوف أعرف هذا البر، لكن بفتحك لعينيك النظر إلي

 ؟ )توقف قليال ( دعونا نصلّي. في ذلكيرغب  شخص

 

 الحصول على بر هللا اليوم.  همكنكيف يُ  ليعرفبعد انتهاء الّصف، يقابلني  أرجو من كل من نظر إلي أن

  

. معنى هذا أن تقول الحق لآلخرين فيما ع منك أن تتكلم بالّصدق دائما  بأن هللا يتوقّ لمن قام بهذا األمر ُمسبقا ، تذّكر : التحدي

عندما تقول لشخص ما تحافظ على وعدك، فيعني ذلك أيضا  أن مكن هلل أن يخلّصهم منها. وكيف يُ  ،يتعلّق بطبيعتهم الخاطئة

ن تقوم به )زيارة اآلخرين، االتصال بهم، مساعدتهم بمهّمة ما، الصالة من أجلهم، الخ(. أنك تريد القيام بأمر ما، عليك أ

مؤمن  ك شخصأن تعترف عندما تخطأ، أو تعترف بأنأو ، للخروج من مشكلة ما أن ال تكذب يعني أيضا  دق التكلّم بالصّ 

مكننا أن هل تتذّكر اآلية؟ هل يُ  خر أنت لست عليه.تكون شخص آال تتظاهر بأن وأن )حتى وإن ضحك عليك اآلخرين(، 

 . هل ستفعل ذلك؟ كمؤمن، ال تفشل بالقيام بهذه المسؤولية. دائما   أن تقول الّصدقهللا يتوقّع منك . نُردّدها معا ؟ )ردّدها(
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   ,The Ryrie Study BibleCharles C. Ryrie  (NASB)   .6: 12تكوين  حول لرايري راسيلداس قدّ تاب المُ حظة الكمالنظر ا 1

(Chicago: Moody Press, 1978), p. 24. 

 
قتل ابنه ولقد قيل بأن بعل كان ابن "إيل"، رئيس كل اآللهة التي عبدوها. وِصف بعل على أنه إله غير أخالقي، اإلله الذي قام بتنحية أبوه،  2

هة لِ الُمفّضل، وقطع رأس ابنته. اآللهة األخرى كانت اإلله ُمت )الموت(؛ رشب )إله األوبئة(؛ شولمان )إله الصحة(؛ عناة، عشتروت، عشيره، آ

 See :اء انظرالجنس والحرب. كانت العبادة الكنعانيّة "غير أخالقية، ُمنحلّة، وفاسدة جدا "، إذ تواجد في الهيكل للعبادة الزواني من الرجال والنس

Merrill Unger, “Canaan, Canaanites,” in The New Unger’s Bible Dictionary, edited by R.K. Harrison (Chicago: 

 Moody Press, 1988), pp. 202-203 

 
ة كلمة "نفوس" هي الترجمة األكثر حرفيّ   .”nepes“هي 5: 12ة الُمترجمة إلى "نفوس" في تكوين . الكلمة العبريّ 5: 12نعرف هذا من تكوين  3

 ”nepes“الُمقتنيين، ألن الكلمة العبرية للكلمة العبرية. أنني أوافق روس الرأي الذي يُشير غلى أن هذه الكلمة "من المحتمل بأنها ال تشير إلى العبيد

أن  يزعم باحتماليّة(. كاُستو 7-1: 21من المستبعد ان تستخدم لهذا. وبالتأكيد فهي ال تُشير إلى أوالدهم ألن سارة كانت عاقرا  حتى والدة إسحاق ) 

 ,See Allen P. Ross :ره بالرب حينما كان في حاران. انظيُشير هذا التعبير إلى الدُخالء... تلّمح الرواية على أن إبراهيم كان يُشارك إيمان

Creation and Blessing (Grand Rapids:  Baker Book House, 1996), p. 265. 

 
مذبح تعني لل رغم أّن الكتاب الُمقدّس لم يذكر بالتحديد بأن إبراهيم قدّم ذبيحة على هذا المذبح، إال أن هذا األمر أمر متضمن ألن الكلمة العبرية 4

 See F. Brown, S. Driver, and C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English :انظر ".بحللذحرفيا  "مكان 

Lexicon (Peabody, MA:  Hendrickson Publishers, 2000), p. 258. 

 
: 4"وعظ" كما يورد روس: "أول استخدام لهذا التعبير في تكوين  أيضا  "أعلن" أو 8: 12ة لكلمة "دعا" في تكوين يمكن أن تترجم الكلمة العبريّ  5

 ,Ross ر:ى "وعظ" ، وهي "ترجمة جيّدة" انظ، يشير إلى اإلعالن العلني لإليمان بالرب )يهوه(." يترجم  مارتن لوثر هذه الكلمة في ترجمته إل26

  p. 267. 

 
      ,p. 35. Kingdom of PriestsEugene Merrill ,(Grand Rapids:  Baker Book House, 1996):انظر 7

 
من الُمثير مالحظة أن الفرعون أعاله كتب بعض النصائح البنه وخليفته الملك مري كارع. في هذه الرسالة يحذر ابنه من خيانة "الخسيس"  10

حول تأثير شهادتنا على اآلخرين؛ سواء كان ذلك  جديةفي ذهنه عندما كتب ذلك؟ هذه فكره  كان إبراهيماالسيوي )ما قد عرف إبراهيم به(. هل 

 .The Instruction for King Meri-Ka-Re,” in James Pritchard, ANET, pp. 414-418“  :بشكل جيّد أو رديء. انظر


