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  7الدرس 
  

  سدوم وعمورة
  

  مراجعة
  

  )6. 15(تك  "آمن أبرام بالرب فحسبه له برا"
  

تذكر الوعد الذي قطعه اهللا يف جنة عدن. قال أن أحدا من ذرية املرأة سيأيت ويسحق رأس احلية. يعين أن شخصا سيحطم 
سلطة الشيطان على البشرية. رزق اهللا املرأة بولد امسه شيث، لتمتد الذرية بعد مقتل هابيل. شيث هو الذي  سلطة اخلطيئة، أي

سيمد الذرية ونوح أحد أفراد السبط ينجو من الطوفان بفضل إميانه باهللا فقط. بعد ذلك يأيت إبراهيم، رجل ولد يف عائلة ال 
لنسل، إذ كانت هللا خطة للبشرية واهللا هو الذي خيتار طريقة حتقيقها. اهللا يظهر تعرف حقا الرب اإلله. لكن اهللا اختاره ليمد ا

ساراي مسنني وليس لديهما أطفال. آمن أبرام باهللا فحسب له ذلك  مرة أخرى ألبرام ويعده بأن يكثر ذريته رغم أن أبرام وزوجته
ائح احليوانية وطبعا ليس من أجل نواياه احلسنة ولكن برا. أصبح أبرام بذلك حقا رجل اهللا، ليس بسبب تدينه أو لتقدمات الذب

كيف سيظهر إبراهيم إميانه   8فقط بفضل إميانه، يعين ثقته باهللا. إبراهيم كان رجال خاطىء مثل كل البشر. سنرى يف الدرس 
ر ولكن وعد اهللا يتأخر عن بالعمل. اإلميان هو الشيء الوحيد املهم بالنسبة هللا. ثقة إبراهيم تظهر يف طاعة كالم اهللا. الوقت مي

أن يتحقق. أبرام وساراي يقرران إذن "مساعدة" اهللا. هذا االختيار السيئ سيسبب نزاع بني أهل البيت مع طرد اجلارية هاجر 
وهي حامل مبن ليس هو ابن املوعد. عندما بلغ أبرام التاسع والتسعني من العمر، ظهر له اهللا جمددا بفضل نعمته وأقام معه 

  . سيكون له ولد يف السنة التالية ويعده اهللا بإقامة عهده مع هذا الولد الذي سيدعى إسحاقا.         عهدا
  

  إبراهيم يتلقى زيارة
  

"مث ظهر الرب إلبراهيم وهو جالس عند بلوطات ممرا وقت اشتداد حر النهار، فرفع عينيه وإذا به يرى ثالثة رجال ماثلني لديه. 
(تك  ب اخليمة وسجد إىل األرض. وقال: يا سيدي، إن كنت قد حظيت برضاك فال تعرب عن عبدك"فأسرع الستقباهلم من با

) يستقبل إبراهيم الرجال الثالثة بكل الكرم الذي تتميز به الضيافة الشرقية. يغسلون أرجلهم، يرتاحون، مث يأكلون 3- 1. 18
ال: إين أرجع إليك يف مثل هذا الوقت من السنة القادمة "فقويشربون جيدا. زيادة على هذا يأتون برسالة مهمة إلبراهيم. 

فتكون سارة آنئذ قد ولدت لك ابنا. وكانت سارة وراءه، عند باب اخليمة، فسمعت حديثه. وكان إبراهيم وسارة عجوزين 
ي شيخا طاعنني جدا يف السن وقد جتاوزت سارة سن اليأس. فضحكت سارة يف نفسها قائلة: أبعد أن فين عمري وأصبح زوج

يكون يل هذا التنعم؟ فقال الرب إلبراهيم: ملاذا ضحكت سارة قائلة: أحقا ألد ابنا وقد بلغت سن الشيخوخة؟ أيتعذر على 
الرب شيء؟ سأرجع إليك يف مثل هذا الوقت من السنة القادمة فتكون سارة قد أجنبت ابنا. فخافت سارة وأنكرت قائلة: مل 

شيء عنا، حىت ما نفعله سرا. ال شيء خيفى عليه. لكن اهللا يعلم كل ) 15-10. 18(تك  أضحك. فقال: ال، بل ضحكت"
أيضا، نالت سارة زوجة إبراهيم قدرة على اإلجناب، فولدت ابنا مع أا كانت قد جاوزت سن  ن"وباإلمياالكتاب املقدس يقول: 

      ) 11. 11عب ( احلمل. وذلك ألا آمنت بأن اهللا، الذي وعدها بذلك، البد أن حيقق وعده"
  

لدى اهللا رسالة ثانية إلبراهيم. حيدثه عن قراره بتدمري سدوم وعمورة ألن أهلها من كبار اخلاطئني وأشد األشرار. تبدأ اآلن لعبة 
"وانطلق مساومة بني إبراهيم واهللا تظهر صرب ونعمة اهللا جتاه إبراهيم ولكن أيضا جتاه هؤالء األشرار سكان تلك البلدتني. 



الن من هناك حنو سدوم، وبقي إبراهيم ماثال أمام الرب. فاقرتب إبراهيم وقال: ألك البار مع األثيم؟ لو وجد يف املدينة الرج
، 24، 23، 22. 18(تك  مخسون بارا،...فقال الرب: إن وجدت يف سدوم مخسني بارا فإنين أصفح عن املكان كله من أجلهم"

ه فيطلب من اهللا أن يصفح عن املدينة ألجل مخس وأربعني بارا يوجدون فيها مث ألجل ). يتشجع إبراهيم إذن وجيدد التماس26
أربعني وهكذا حىت نال إبراهيم من اهللا أال يدمر املدينة إذا وجد فيها فقط عشرة أبرار. يا للحديث العجيب بني هذا 

  .لكن اهللا مل جيد ولو عشرة أبرار بني سكان تلك املدينتني !والرب اإلله  الرجل
   

  دمار سدوم وعمورة
  

كان على سدوم عند املساء. لمال"وأقبل اتذكر أن لوط ابن أخ إبراهيم اختار أن يسكن يف السهل واستقر يف مدينة سدوم. 
وكان لوط جالسا عند باب سدوم، فما إن رآمها حىت ض الستقباهلما، وسجد بوجهه إىل األرض، وقال: يا سيدي، انزال يف 

). يف البداية مل يقبل 2-1. 19(تك  ا ليلتكما، واغسال أرجلكما، ويف الصباح الباكر متضيان يف طريقكما"بيت عبدكما لتقضي
املكوث يف بيت لوط ألما جاءا لتدمري املدينة. لكنه ملا أحل عليهما، دخال عنده وأكال. بعدها حدث شيء سيئ  *الرجالن

...حاصر رجال مدينة سدوم من أحداث وشيوخ، البيت، ونادوا لوطا: "جدا، شيء أثبت أن سكان تلك البلدة كانوا أشرارا. 
). رفض لوط أن حيدث هذا الشيء املشني 5-4. 19(تك  أين الرجالن اللذان استضفتهما الليلة؟ أخرجهما إلينا لنضاجعهما"

وبعد عذارى. البد أن هذا القرار  لضيفيه وتوسل الرجال أن يغريوا رأيهم ويأخذوا بدال عن الضيفني بنتيه اللتني كانتا خمطوبتني
يبدو بشعا وصادما، لكن لوطا مل يستوعب أن يعامل ضيفاه ومها حتت محايته ذا الشكل. حاول هؤالء األشرار الدخول إىل 

هم "غري أن الرجلني مدا أيديهما واجتذبا لوطا إىل داخل البيت، وأغلقا الباب. مث ضربا الرجال، صغري بيت لوط على الرغم منه. 
وكبريهم، الواقفني أمام باب البيت بالعمى، فعجزوا عن العثور على الباب. وقال الرجالن للوط: ألك أقرباء يف هذه املدينة؟ 
أصهار وأبناء وبنات أو أي شخص آخر ميت إليك بصلة؟ أحرجهم من هنا، ألننا عازمان على تدمري هذا املكان، إذ أن صراخ 

). كما ترى، مل يوجد حىت عشر أبرار يف هذه 13-10. 19(تك  لرب، فأرسلنا الرب لندمره"الشكوى من شره قد تعاظم أمام ا
"فمضى لوط وخاطب أصهاره أزواج بناته، قائال: هيا. قوموا واخرجوا من هذا املكان، ألن الرب سيدمر هذه املدينة. املدينة. 

حان على لوط قائلني: هيا اض وخذ زوجتك وابنتيك فبدا كمازح يف أعني أصهاره. وما إن أطل الفجر حىت طفق امللكان يل
اللتني هنا، لئال لك بإمث املدينة. وإذ تواىن لوط، أمسك الرجالن بيده وأيدي زوجته وابنتيه وقاداهم إىل خارج املدينة، ألن الرب 

تتوقف يف كل منطقة السهل. كني: انج حبياتك. ال تلتفت وراءك وال لم�أشفق عليهم. وما إن أخرجاهم بعيدا حىت قال أحد ا
). يطلب لوط معروفا آخر ألنه خيشى أال يصل إىل اجلبل قبل وقوع الكارثة. 17-14. 19(تك  اهرب إىل اجلبل لئال لك"

ما إن أشرقت الشمس على يقبل الرجالن أن يدخل لوط إىل مدينة صغرية تدعى صوغر ويعدان بعدم تدمري هذه املدينة. "و
قد دخل إىل صوغر، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كربيتا ونارا، من عنده من السماء. وقلب تلك  األرض حىت كان لوط

املدن والساكنني فيها، والسهل احمليط ا وكل مزروعات األرض. وتلفتت زوجة لوط السائرة خلفه وراءها، فتحولت إىل عمود 
                 على ترك املدينة الشريرة كان قضائيا هلم.  ). عدم إميان أصهار لوط وندم زوجته 26-23. 19(تك  من امللح"

 

  غالبا ما يستعمل الكتاب املقدس كلمة "رجل" للتعبري عن مالك، إذ يتمثل هذا األخري يف هيئة رجل ليحقق مشيئة اهللا. *
  

  خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس
 

  8الدرس 
  



  إبراهيم يضحي بإسحاق
  

  موعدميالد ابن ال
  

هلذا نستطيع الوثوق به ألننا نعلم أنه ال يكذب وحيقق دائما ما يقول. هو  يفي بوعوده.نعلم أن إحدى خصائص اهللا هي أنه 
يريد أن يفي البشر أيضا بوعودهم لكي يكونوا مثله جديرين بالثقة. لكننا نعلم أن اإلنسان خاطىء وال يلتزم دائما بقوله. أما 

سنة منذ أن ظهر هلما اهللا  25وإن وجب االنتظار طويال قبل رؤية وعوده تتحقق. إبراهيم وسارة انتظرا  اهللا فيلتزم بقوله حىت
"وافتقد )، إىل اليوم الذي حتقق فيه الوعد: 3-2. 12(تك  "فأجعل منك أمة كبرية...وتتبارك فيك مجيع أمم األرض"قائال: 

وولدت إلبراهيم يف شيخوخته ابنا، يف الوقت الذي عينه اهللا له. فدعا  الرب سارة كما قال، وأجنز هلا ما وعد به. فحبلت سارة
إبراهيم ابنه الذي أجنبته له سارة "إسحاق". وختنه يف اليوم الثامن مبوجب أمر اهللا. وكان إبراهيم قد بلغ املئة من عمره عندما ولد 

     )5-1. 21(تك  له إسحاق"
  

    طرد هاجر وإسماعيل
  

 جيدا فالنسل املوعود سيستمر لكن الكتاب املقدس يروي لنا مرة أخرى حادثة خبصوص العالقات املتوترة يبدو أن األمور تسري
"وكرب إسحاق وفطم. فأقام إبراهيم يف يوم فطامه مأدبة عظيمة. ورأت سارة أن ابن هاجر بني سارة وهاجر وإمساعيل ابن هاجر. 

ق، فقالت إلبراهيم: اطرد هذه اجلارية وابنها، فإن ابن اجلارية لن يرث مع املصرية الذي أجنبته إلبراهيم يسخر من ابنها إسحا
ابين إسحاق. فقبح هذا القول يف نفس إبراهيم من أجل ابنه. فقال اهللا له: ال يسوء يف نفسك أمر الصيب أو أمر جاريتك، 

 ن اجلارية أمة أيضا ألنه من ذريتك"وامسع لكالم سارة يف كل ما تشري به عليك ألنه بإسحاق يدعى لك نسل. وسأقيم من اب
) بعدما أدرك إبراهيم أن الوارث هو إسحاق وليس إمساعيل، وليتجنب املزيد من اخلصام بني أهل بيته، طرد 13-8. 21(تك 

هاجر وابنها ومعهما قربة ماء وخبز. ولكن حدث يف الصحراء  أن ضاعت هاجر ونفذ املاء. فصارت هي وابنها يف خطر 
"ما الذي يزعجك يا هاجر؟ ال ختايف، ألن اهللا قد مسع بكاء الصيب من بكت هاجر أمام اهللا، قال هلا مالك اهللا:  املوت. ملا

حيث هو ملقى. قومي وامحلي الصيب، وتشبثي به ألنين سأجعله أمة عظيمة. مث فتح عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت ومألت 
 وسكن يف صحراء فاران، وبرع يف رمي القوس. واختذت له أمه زوجة من مصر"القربة وسقت الصيب. وكان اهللا مع الصيب فكرب، 

    )21-17. 21(تك 

 

  امتحان إبراهيم 
  

نعلم أن اهللا يفي بوعوده. أمل يعد بأن أحدا من الذرية سيأيت ويسحق رأس احلية؟ أمل يعد إبراهيم بذرية أكثر عددا من جنوم 
ملوك أمم سيتحدرون منها؟ أمل يكن مولد إسحاق معجزة نظرا لسن سارة وكوا عاقرا؟ السماء؟ أمل يعد سارة بولد وأخربها بأن 

"وبعد هذا امتحن اهللا إبراهيم، فناداه: يا إبراهيم، فأجابه: لبيك. فقال له: مع هذا فاهللا سيطلب اآلن شيئا غريبا من إبراهيم: 
-1. 22(تك  حمرقة على أحد اجلبال الذي أهديك إليه" خذ ابنك وحيدك، إسحاق الذي حتبه، وانطلق إىل أرض املريا وقدمه

). لكن هذه التضحية مل تكن بشرية. يقول 20. 8) حيث قدم نوح تضحية هللا (تك 4). تذكر قصة الطوفان (الدرس 2
  الكتاب املقدس بوضوح أن التضحية البشرية تعترب رجسا. لنذكر أن إبراهيم كان أبا لولدين: إمساعيل وإسحاق. كان حيب

كليهما. لكن إسحاق كان فريدا لكونه ابن املوعد، إذن ابن خاص. وهاهو اهللا يطلب من إبراهيم أن يقتل الولد الذي انتظر 



"امتحن اهللا مولده مدة مخس وعشرين سنة. فما أمر الذرية املوعودة إذن؟ الكلمات األوىل للنص الكتايب تساعدنا على الفهم: 
  إبراهيم"

  

"فاستيقظ إبراهيم مبكرا يف الصباح التايل، وأسرج قدس عن إحساس إبراهيم إزاء أمر اهللا هذا، لكنه يقول: ال خيربنا الكتاب امل
محاره، وأخذ اثنني من غلمانه، وابنه إسحاق. وجهز حطبا حملرقة، وانطلق ماضيا إىل املوضع الذي قال له اهللا عنه. ويف اليوم 

فقال إبراهيم لغالميه: امكثا هنا مع احلمار، ريثما أصعد أنا والصيب إىل هناك الثالث تطلع إبراهيم فشاهد املكان من بعيد، 
). ال ننس أن إبراهيم كان رجال مؤمنا. كانت لديه ثقة مطلقة باهللا وهلذا أطاعه دون 5-3. 22(تك  لنتعبد هللا مث نعود إليكما"

هيم أيضا، ملا امتحنه اهللا، قدم إسحاق ابنه. فإنه، إذ قبل "وباإلميان، إبراتردد. خيربنا نص يف العهد اجلديد عن موقف إبراهيم: 
فقد آمن إبراهيم بأن اهللا  ! وعود اهللا، قدم ابنه الوحيد ذبيحة، مع أن اهللا قال له: بإسحاق سوف يكون لك نسل حيمل امسك

). 19-17. 11(عب  أو الرمز" من املوت. والواقع أن إبراهيم استعاد ابنه من املوت، على سبيل املثال إسحاققادر على إقامة 
"فحمل إبراهيم إسحاق حطب احملرقة، وأخذ هو بيده النار والسكني أمل يقل لغلمانه: "نعود إليكما"؟ لكن القصة تستمر: 

كالمها معا. وقال إسحاق إلبراهيم أبيه: يا أيب. فأجابه: نعم يا بين. فسأله: هاهي النار واحلطب، ولكن أين خروف   هباوذ
). مهم أن نذكر أن إسحاق حيمل 8- 6. 22(تك  فرد عليه إبراهيم: إن اهللا يدبر لنفسه اخلروف للمحرقة يا ابين" احملرقة؟

احلطب الذي سيضحى به عليه. يبدو أيضا أنه يف البداية مل يشك أنه هو الضحية. هل نستطيع أن نستخلص إذن أن إبراهيم 
     ن أن اهللا على الرغم من كل شيء سيدبر بديال عن ابنه؟ مع أنه مستعد للتضحية بولده وفقا ملشيئة اهللا يظ

  

"وملا بلغا املوضع الذي أشار إليه اهللا شيد إبراهيم مذحبا هناك، ونضد احلطب، مث أوثق إسحاق ابنه ووضعه على املذبح فوق 
اهيم، إبراهيم. فأجاب: نعم. احلطب. ومد إبراهيم يده وتناول السكني ليذبح ابنه. فناداه مالك الرب من السماء قائال: إبر 

فقال: ال متد يدك إىل الصيب وال توقع به ضرا ألين علمت أنك ختاف اهللا ومل متنع ابنك وحيدك عين. وإذ تطلع إبراهيم حوله 
  ).13- 9. 22(تك  رأى خلفه كبشا قد علق بفروع أشجار الغابة، فذهب وأحضره وأصعده حمرقة عوضا عن ابنه"

د ما هو أساسي يف هذا النص. لكن هل كنت تعرف التفاصيل؟ لنلخص: إبراهيم مل يشك ولو للحظة لقد كنت تعلم بالتأكي
باهللا (أعلنه اهللا بارا بسبب إميانه). يعتقد أن اهللا سيدبر بديال البنه وإن مات هذا األخري فاهللا سيقيمه. األمر خيص إسحاق، ابن 

حى به عليه. هو شاب يبلغ حوايل العشرين من العمر؛ يستطيع املقاومة املوعد بالذرية، إسحاق حيمل بنفسه احلطب الذي سُيض
والتغلب على الشيخ والده. لكنه ال يقاوم. إنه راض. يضحي حبياته إن كانت تلك مشيئة اهللا. مفهوم البديل جلي يف هذه 

 (تك  يوم: "يف جبل الرب اإلله يرى""ودعا إبراهيم اسم ذلك املكان "يهوه يرأه" ومعناه الرب يدبر. ولذلك يقال حىت الالقصة. 

22 .14(  
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  العهد مع إسحاق
  شباب يعقوب

  

  مراجعة
  

يف بداية اخللق كان كل شيء كامال. كان الوئام يسود العالقة بني اهللا واإلنسان. لكن ما إن أخطأ آدم وحواء ضد اهللا، حىت 
رت وحدة الروح بينهم. أصبح آدم وحواء خطأة طبيعتهما فسدت كليا. انتقل هذا الفساد إىل ذريتهما. جند الدليل على انكس

ذلك يف قصص عديدة من بينها قصة قايني وهابيل، الطوفان، برج بابل.لكن اهللا، بفضل نعمته وحبه، مل يتخل عن اإلنسان. 
عاقبة املوت اليت تعترب أشد العواقب. لكن اهللا وعد بأحد من ذرية املرأة سينتصر هذا األخري سيتحمل عواقب اخلطيئة مبا فيها 

على الشر. لن يستعيد اإلنسان وحدة الروح مع اهللا باألعمال مهما كانت صاحلة. يقول الكتاب املقدس أن إبراهيم آمن باهللا 
ربر اإلنسان ويستعيد وحدة الروح مع خالقه. عقد اهللا فقط يت بكلمة اهللاوهلذا السبب حسبه اهللا بارا. هذا يعين أنه باإلميان 

عهدا مع إبراهيم: سيكون إهله وإله ذريته ويكون إبراهيم أبا جلمهور كبري ويكون هذا األخري شعب اهللا. من خالل هذه الذرية 
  ستتبارك مجيع أمم األرض ألن الشخص املوعود الذي سينتصر على الشيطان يتحدر منها.

  

  زواج إسحاق
  

"وشاخ ) 2-1. 23(تك  وعاشت سارة مئة وسبعا وعشرين سنة. مث ماتت سارة يف قرية أربع، أي حربون، يف أرض كنعان""
إبراهيم وتقدم به العمر. وبارك الرب إبراهيم يف كل شيء. وقال إبراهيم لرئيس عبيده: ...أستحلفك بالرب إله السماء واألرض 

ني الذين أنا مقيم يف وسطهم. بل متضي إىل بلدي وإىل عشرييت، وتأخذ زوجة البين أن ال تأخذ البين زوجة من بنات الكنعاني
) مل يرد إبراهيم زوجة وثنية البنه (وثين يعين ال يؤمن بالرب اإلله) الكنعانيون كانوا من نسل حام االبن 4-1. 24(تك  إسحاق"

  )29-20. 9وين الثاين لنوح، شعب لعنه اهللا بسبب خطيئة خاصة حبام ترد قصتها يف تك
  

"وقام وانطلق إىل آرام النهرين إىل أخذ خادم إبراهيم عشرة مجال وذهب ومعه التفويض الكامل للتصرف بكل أمالك سيده. 
مدينة ناحور. وهناك أناخ اجلمال خارج املدينة عند بئر املاء وقت املساء، يف موعد خروج املستقيات من النساء، وقال: أيها 

اهيم، أتوسل إليك أن تيسر أمري اليوم وتسدي معروفا لسيدي إبراهيم. ها أنا واقف عند بئر املاء حيث الرب إله سيدي إبر 
كن أن الفتاة اليت أقول هلا: ضعي جرتك ألشرب منها، فتجيب: اشرب وأنا أسقي مجالك أيضا، فليتقبل بنات أهل املدينة. 

) هذه الصالة املوجهة هللا 14-10. 24(تك  ت معروفا لسيدي"تكون هي اليت اخرتا لعبدك إسحاق. وبذلك أدرك أنك أسدي
ُتظهر تواضع اخلادم، حبه لسيده إبراهيم ورغبته يف أخذ أحسن زوجة إلسحاق ولكنها ُتظهر أيضا أن أحسن طريقة ملباشرة زواج 

  هي الوثوق باهللا.
  

وئيل، ابن ناحور، شقيق إبراهيم، أتت تستقي املاء يف استجاب اهللا هلذه الصالة. امرأة شابة تدعى رفقة، ابنة ابن أخ إبراهيم، بت
تلك اللحظة. تصرفت متاما حسب صالة اخلادم فعلم أا هي من اختارها اهللا. أخذته إىل شقيقها البان الذي استضافه لقضاء 

ك رفقة تذهب مع هذا الليلة. عرض اخلادم طلب إبراهيم وسرد كيف أن اهللا استجاب لصالته أمام البئر. وافقت العائلة على تر 
) عندما 59، 58. 24(تك  "فدعيا رفقة وسأالها: أتذهبني مع هذا الرجل؟ فأجابت: أذهب. فصرفوا رفقة أختهم..."الرجل. 

"مث حدث العبد إسحاق بكل األمور اليت قام ا. فأدخل إسحاق عاد اخلادم مع رفقة إىل كنعان، كان إسحاق جبانب البئر. 
  )67، 66. 24(تك  ارة، وتزوجها وأحبها وتعزى ا عن موت أمه"رفقة إىل خيمة أمه س



  

  ميالد يعقوب
  

"وصلى إسحاق إىل الرب من أجل امرأته ألا كانت عاقرا، فاستجاب له كان إسحاق يف األربعني من عمره عندما تزوج رفقة. 
بالشعر وكأنه يرتدي فروة محراء، فدعوه عيسو. الرب...وعندما اكتملت أيامها لتلد إذا يف أحشائها توأمان. فخرج األول مكسوا 

(تك  مث خرج أخوه ويده قابضة على عقب عيسو فدعوه يعقوب. وكان إسحاق يف الستني من عمره عندما أجنبتهما له رفقة"
قدرته. ). مهم أن نذكر أن إسحاق مثل إبراهيم تزوج امرأة عاقرا. مرة أخرى أثبت اهللا إحسانه، أمانته وكامل 24-26، 21. 25

سنة لرؤية صالته ُتستجاب. أخريا أجنبت له رفقة ولدين. اسم  20جعل من رفقة امرأة قادرة على اإلجناب. انتظر إسحاق 
             عيسو يعين "وبر" واسم يعقوب يعين "عقب" أو "غشاش"، "مزيح" 

  

  تجديد اهللا لوعده
  

ول الذي كان يف أيام إبراهيم، فارحتل إسحاق إىل مدينة جرار "وحدث يف األرض جوع غري اجلوع األظهر اهللا إلسحاق مرتني: 
حيث أبيمالك ملك الفلسطينيني. فظهر له الرب قائال: ال متض إىل مصر، بل امكث يف األرض اليت أعينها لك. أقم يف هذه 

هيم أبيك. وأكثر األرض فأكون معك وأباركك، ألنين أعطي لك ولذريتك مجيع هذه األرض وفاء بقسمي الذي أقسمت إلبرا
"فتجلى له الرب يف تلك ) 4-1. 26(تك  ذريتك كنجوم السماء وأهبها مجيع هذه البالد. وتتبارك يف نسلك مجيع أمم األرض"

اهللا ) 24. 26(تك  الليلة وقال: أنا هو إله إبراهيم أبيك. ال ختف ألين معك وأباركك وأكثر ذريتك من أجل عبدي إبراهيم"
  ذا الشكل قد تأكد. كل الشعوب وكل األمم ستتبارك بفضل نسل إسحاق.العهد  يفي بوعده.

  

  حيلة يعقوب
  

"وكرب الولدان، فأصبح عيسو صيادا ماهرا ورجل برية، بينما كان يعقوب رجال هادئا يقيم يف اخليام. وأحب إسحاق عيسو ألنه  
ذا التحيز آثار جسيمة على مستقبل ). ستكون هل28، 27. 25(تك  كان يأكل من صيده، اما رفقة فقد أحبت يعقوب"

"وذات مرة عاد عيسو من احلقل مرهقا فوجد يعقوب قد طبخ طعاما، فقال غيسو ليعقوب: أطعمين من هذا الطبيخ العائلة. 
األمحر ألنين جائع جدا. هلذا دعي عيسو بأدوم (األشقر). فقال يعقوب: بعين أوال امتيازات بكوريتك. فقال عيسو: أنا البد 

ت، فأي نفع يل من بكورييت؟ فأجابه يعقوب: احلف يل أوال. فحلف له، وباع امتيازات بكوريته ليعقوب. عندئذ أعطى مائ
. 25(تك  يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب مث قام ومضى يف سبيله. وهكذا احتقر عيسو امتيازات البكورية"

      بعكس عيسو، أدرك أمهية امتيازات البكورية. لكنه،  !) حقا، كان يعقوب جديرا باسم "املزيح"29-34
  

فقد إسحاق البصر يف شيخوخته. وإذ رغب يف أكل صيد طيب، طلب من عيسو أن يذهب للصيد وحيّضر له وجبة. كان 
إسحاق قد اختار هذه اللحظة ليبارك ابنه البكر قبل وفاته. لكن رفقة مسعت طلب إسحاق وبينما كان عيسو يف الربية، طلبت 
من يعقوب أن حيضر جديني جيدين من القطيع لتحّضرمها فيأخذمها يعقوب لوالده حىت حيصل، هو، على الربكة عوضا عن 
عيسو. ألبست رفقة يعقوب ثياب عيسو وغطت يديه وعنقه جبلد اجلديني. عندما جسه إسحاق، ظن أنه عيسو مع أن الصوت  

ه الشيخ. كانت تلك الربكة خمصصة عادة للبكر. أزيح عيسو. كان صوت يعقوب. هكذا حصل يعقوب على الربكة من والد
عندما عاد من الربية وذهب إىل والده ومعه الطعام ليتلقى الربكة، كان الوقت قد تأخر. أحس عيسو باخليبة واملرارة وكره أخاه 

رية والربكة. خسر عيسو ).كان يعقوب مدركا ألمهية امتيازات البكو 27يعقوب وقرر أن يقتله. (ملخص من التكوين إصحاح 
  امتيازات البكورية والربكة الصادرة منها. زيادة على ذلك، عزل عن الذرية املوعودة.   



  

. لكنه خيتار يعقوب لتحقيق خطته رغم خطيئته. اهللا يبغض الخطيئةصحيح أن اهللا يبغض التحايل ألنه خطيئة وحنن نعرف أن 

كفيل بتغيري قلب اإلنسان   فاهللا القديركان اإلنسان عاجزا عن تغيري نفسه إضافة إىل هذا فاهللا سيغري قلب يعقوب. فإن  
  اخلاطىء.
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  اهللا يغير يعقوب
  أحالم يوسف

  

  يعقوب يصبح حامل الوعد
  

منه والده إسحاق أن يذهب ويتخذ طلبت رفقة من إبنها يعقوب أن يهرب من غضب أخيه عيسو. يف نفس الوقت، طلب 
"الشمس كانت قد غابت، فأخذ بعض حجارة املوضع زوجة من عائلة البان شقيق رفقة. كان يعقوب يف طريقه إىل حاران. 

وتوسدها وبات هناك. ورأى حلما شاهد فيه سلما قائمة على األرض ورأسها ميس السماء، ومالئكة اهللا تصعد وتنزل عليها، 
قف فوقها يقول: أنا هو الرب إله أبيك إبراهيم وإله إسحاق. إن األرض اليت ترقد عليها اآلن أعطيها لك والرب نفسه وا

ولذريتك، اليت ستكون كرتاب األرض... .وتتبارك بك وبذريتك مجيع شعوب األرض. ها أنا معك وأرعاك حيثما تذهب، 
). التزم اهللا بالوعد الذي قطعه يف جنة 15-11. 28(تك  وأردك إىل هذه األرض. ولن أتركك إىل أن أيف بكل ما وعدتك به"

). األبناء يف الساللة كانوا شيثا، نوحا، إبراهيم وإسحاق. اآلن، اهللا جيدد 2(أنظر الدرس  15، 14. 3عدن حسب التكوين 
  وعده وينقله ليعقوب. هلذا يدعو الكتاب املقدس اهللا ب"رب إبراهيم، إسحاق ويعقوب"

  

تابع إسحاق سريه ووصل إىل حاران حيث التقى براحيل ابنة خاله البان. وإذ كانت راعية، أتت إىل البئر بعد هذا احللم، 
لتسقي غنم والدها. اسُتقبل يعقوب يف بيت خاله وعمل عنده ملدة سبع سنوات. مقابل هذه السنوات السبع من العمل كان 

بان بنتني وكانت البكر تدعى ليئة. بعد مرور السنوات السبع يعقوب قد اتفق مع البان أن يعطيه راحيل زوجة. لكن كان لال
أعطى البان ليعقوب زوجة. كم كان اندهاش يعقوب شديدا عندما اكتشف أن خاله خدعه ووجد نفسه متزوجا بليئة عوضا 

من الزواج من راحيل ليتمكن  !عن راحيل اليت كان حيبها. أكيد أن التحايل واخلداع مل يكونا من املزايا اخلاصة بيعقوب وحده
ولدا: ستة من ليئة، اثنان من راحيل  رسيكون ليعقوب اثنا عش !أيضا، توجب على يعقوب أن يعمل مدة سبع سنوات أخرى

وأربعة من خادمتيهما. يف الواقع كانت راحيل يف بادئ األمر عاقرا فأعطت خادمتها ليعقوب لينجب منها. لكن بعد ذلك 
              الولد األول: يوسف          استجاب اهللا لراحيل وأجنبت

  

بعد عشرين سنة مضت عند البان اغتىن يعقوب وصار صاحب الكثري من املواشي. ترك البان وأخذ معه زوجتيه، جاريتيهما، 
مطلع "صارعه إنسان حىت أبناءه اإلحدى عشر وكل أمالكه ليعود إىل والده الشيخ. ذات ليلة خالل سفره جتلى له اهللا جمددا: 



الفجر. وعندما رأى أنه مل يتغلب على يعقوب، ضربه على حق فخذه، فاخنلع مفصل فخذ يعقوب يف مصارعته معه. وقال له: 
أطلقين، فقد طلع الفجر. فأجابه يعقوب: ال أطلقك حىت تباركين. فسأله: ما امسك؟ فأجاب: يعقوب. فقال: ال يدعى امسك 

). باملصارعة مع اهللا انتصر يعقوب 28- 24. 32(تك  دت مع اهللا والناس وقدرت"فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل، ألنك جاه
على نفسه، على طبعه؛ وانتصر اهللا على يعقوب الذي خضع له. أصبح ذا الشكل مستعدا لتلقي الربكة اليت أراد اهللا أن 

قوب مل يعد نفس الشخص منذ هذه يعطيه. غري اهللا أيضا اسم يعقوب، عالمة على التغيري الروحي الذي مت فيه، ألن يع
"وسجد إىل األرض سبع مرات حىت احلادثة. كربياؤه استبدل بالتواضع. زال خوفه من عيسو وخالل سفره استطاع التصاحل معه. 

). يا للمثل اجلميل لعمل اهللا يف قلب هذين 4، 3. 33(تك  اقرتب من أخيه. فأسرع عيسو ملالقاته وعانقه وقبله، وبكيا"
جتلى اهللا ليعقوب جمددا وكرر وعده له بأن يكون أبا ألمة كبرية. تكرار وعد اهللا هلؤالء اآلباء يف الكتاب املقدس يدل  !الرجلني

على أمهية حمتوى هذا الوعد. لكن حادثا أليما آخر وقع. ماتت راحيل حبيبة يعقوب عند والدا لبنيامني ولده الثاين عشر. 
 تويف والده إسحاق وهو يف املئة والتسعني من عمره. دفنه عيسو ويعقوب. بعدها عاد يعقوب إىل كنعان حيث 

  

  يوسف يُباع عبدا
  

"وكان إسرائيل حيب يوسف أكثر من بقية إخوته، ألنه كان ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. وملا رأى إخوته أن أباهم حيبه 
ف أن يكرر يعقوب نفس خطأ والديه بالتحيز هكذا ألحد ). مؤس4، 3. 37(تك  أكثر منهم كرهوه وأساءوا إليه بكالمهم"

الكراهية الصادرة من الغرية كانت عاقبة تعيسة هلذا التحيز. هذه اخلطايا أدت سابقا بقايني لقتل  !أوالده أكثر من اآلخرين
  شقيقه هابيل وبعيسو للعزم على قتل يعقوب.

  

ل هلم: امسعوا هذا احللم الذي حلمته. رأيت وكأننا حنزم حزما يف "وحلم يوسف حلما قصه على إخوته، فازدادوا له بغضا. قا
احلقل، فإذا حبزميت وقفت مث انتصبت، فأحاطت ا حزمكم واحننت هلا. فقال له إخوته: ألعلك متلك علينا أو حتكمنا؟ وزاد 

ذا الشمس والقمر وأحد بغضهم له بسبب أحالمه وكالمه. مث حلم حلما آخر سرده على إخوته، قال: حلمت حلما آخر، وإ
عشر كوكبا ساجدة يل. وقصه على أبيه وإخوته، فأنبه أبوه وقال: أي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن حقا أنين وأمك وإخوتك 

  )10-5. 37(تك  سنأيت وننحين لك إىل األرض؟"
  

بعيد، وقبل أن يقرتب منهم "وما إن رأوه من ذات يوم ذهب يوسف إىل احلقل يبحث عن إخوته الذين كانوا يرعون املواشي. 
حىت تآمروا عليه ليقتلوه. وقال بعضهم لبعض: ها هو صاحب األحالم مقبل. هيا نقتله ونلق به يف إحدى اآلبار، وندع أن 

). أحد إخوته، رأوبني أقنعهم بعدم قتله واالكتفاء برميه حيا يف 20-18. 37(تك  وحشا ضاريا افرتسه، لنرى ماذا جتديه أحالم"
"وعندما قدم على إخوته، نزعوا عنه قميصه امللون الذي كان يرتديه، وأخذوه وألقوا به يف البئر. وكانت كان ينوي ختليصه.   البئر.

البئر فارغة من املاء... . شاهدوا عن بعد قافلة من اإلمساعليني قادمني من جلعاد يف طريقهم إىل مصر، ومجاهلم مثقلة بالتوابل 
يهوذا إلخوته: ما جدوى قتل أخينا وإخفاء دمه؟ تعالوا نبيعه إىل اإلمساعليني ونربئ أيدينا من دمه ألنه والبلسان والالذن. فقال 

أخونا...سحبوا يوسف من البئر وباعوه هلم بعشرين قطعة من الفضة، فحملوه إىل مصر...فأخذوا قميص يوسف امللون، وذحبوا 
) ظن املسكني يعقوب أن وحشا ضاريا افرتس ابنه املفضل. 31,28-23. 37(تك  تيسا من املعزى وغمسوا القميص يف الدم"

          ال أحد من أبنائه أو بناته متكن من تعزيته. بيع يوسف إىل فوطيفار رئيس حرس فرعون.
  

  النسل يستمر
  



يل هؤالء الثالثة من ضاجع رأوبني االبن البكر ليعقوب سرية أبيه وارتكب مشعون والوي ولداه الثاين والثالث اغتياال. هلذا أز 
ساللة الذرية املوعودة. يهوذا، االبن الرابع ليعقوب ارتكب هو اآلخر رجسا إذ ضاجع كنته األرملة وحيث كانت متنكرة يف زي 
زانية مل يعلم أا ثامار كنته. نتيجة هذا االرتباط ولد توأمان مسي أحدمها فارص واآلخر زارح. مل تكن خطيئة يهوذا يف نظر اهللا 

قل خطورة من خطايا إخوته الكبار. لكن عندما نطق يعقوب بالربكة ألبناءه االثىن عشر، تنبأ بأن الرفعة ستنتقل بواسطة يهوذا. أ
أظهر اهللا نعمته مرة أخرى مبد الذرية بواسطة فارص الذي ولد إثر خطيئة يهوذا اجلسيمة. كان اهللا ذا الشكل يواصل حتقيق 

  خطته.     
  

  األسئلة وأجب على أسئلة الدرس خذ اآلن الئحة
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  يوسف في مصر
  

  مراجعة
  

اهللا. بدأت يف التعرف على شخصه وطبعه،  مناهللا وعلى تعلم أشياء عن الدروس العشرة األوىل ساعدتك على معرفة أشياء 
  رة.متاما كما تتعرف على شخص تعاشره. لنلخص اخلصائص الستة اليت سجلناها خالل هذه الدروس العش

  

ال توجد فيه خطيئة، هو قدوس يعين معزول عن اخلطيئة. ال يتقبل أية خطيئة يف حضوره. كل ما يعمله كامل. اهللا مستقيم: 
  حكمه عادل. ال يتحيز لشخص.

يستطيع كل شيء. ال شيء مستحيل بالنسبة له. يستطيع أن يتدخل يف حياة خملوقاته ويستعملهم إلمتام خطته  اهللا قدير:
  لكنه مستقيم ،ال يستغل أي إنسان. للبشرية.

كان يعلم أين اختفى آدم وحواء، وكان يعرف قلب قايني وأفكار الناس املتكربة عند بناء برج بابل وخطايا أبناء   اهللا عليم:
  يعقوب.      

شر يف رضى حبه، إحسانه، رغم الطرق امللتوية اليت يتبعها اإلنسان، يبقى اهللا حيبه وال يتخلى عنه. ويظل الب اهللا مصدر النعمة:
  حنانه، رأفته ورمحته.

حيب اخلاطئ ولكنه ال يتحمل خطيئته. حيكم وينفذ حكمه على كل خطيئة، حىت تلك اليت يظن اإلنسان اهللا يبغض الخطيئة: 
  أنه أخفاها جيدا داخل قلبه. مبا أن اهللا يعلم كل شيء فال أفكار خبيثة وال نوايا سيئة ختفى عليه.

اهللا أمني لنفسه، يعين أنه ال يعمل أبدا ما يتناقض معه. هو أمني جتاه اإلنسان؛ ما يعد به يتحقق حتما. مولد  اهللا أمين:
  إسحاق مثال على ذلك وهو جزء من خطته الكبرية اليت ستتحقق مبجيء االبن املوعود به يف جنة عدن.

  

بشرة جعلتهم ينوون قتله. لكنهم باعوه المساعيليني  رأينا أن غرية إخوة يوسف منه وغضبهم بسبب أحالمه امل 10يف الدرس 
يعقوب يظن أن ابنه املفضل قد مات. لكن اهللا له خطة لشعبه ويوسف سيلعب  كانوا يف طريقهم إىل مصر، وجعلوا والدهم

  فيها دورا أساسيا.       
  

  يوسف عند فوطيفار



  

ورئيس حرس فرعون (ملك مصر). كان اهللا مع يوسف  عند وصوهلم إىل مصر، باع االمساعيليون يوسف إىل فوطيفار ضابط
وجعله ناجحا. حظي برضى سيده. وثق به فوطيفار فرتك له إدارة بيته وكل ما ميلك. بارك اهللا فوطيفار وبيته. كانت األمور تسري 

طأ ضد سيده جيدا بالنسبة ليوسف إىل اليوم الذي طلبت منه زوجة فوطيفار أن يضاجعها. يوسف، الرجل البار رفض أن خي
"وحدث يوما أنه دخل البيت ليقوم بعمله، ومل يكن يف املنزل أحد، وضد اهللا. مل تربح أن تسعى وراءه لكنه كان يصدها. مث: 

). هذا األمر 12، 11. 39(تك فأمسكته من ردائه وقالت: اضطجع معي. فرتك رداءه بيدها وهرب خارجا تاركا رداءه بيدها"
أهل البيت. كذبت عليهم مدعية أن يوسف حاول اغتصاا. كررت كذا على زوجها  انتباهتجلب أغاظ املرأة جدا فصرخت ل

وضعه فوطيفار يف السجن وختلى عنه  !عند رجوعه ولسوء احلظ صدقها. مؤسف أن تكون ثقته بيوسف ضعيفة إىل هذا احلد
رئيس السجن، حىت عهد إىل يوسف بكل  "ولكن الرب كان مع يوسف، فأغدق عليه رمحته، فنال رضىلكن اهللا مل ينسه. 

(تك املساجني املعتقلني، وجعله مسئوال عن كل ما جيري هناك... .ألن الرب كان معه. ومهما فعل كان الرب يكلله بالنجاح"
39 .21 -23(      

  

  أحالم الساقي، الخباز وفرعون
  

خبزه) يف السجن بسبب غضب سيدمها منهما. يف ذات يوم، ُوضع الساقي (الذي يسقي اخلمر لفرعون) واخلباز (املسئول عن 
ليلة واحدة، رأى كالمها، كل واحد حلما خاصا به. يف الصباح وجدمها يوسف مكتئبني فأخربمها أن اهللا يستطيع أن يفسر له 

منه  حلم كل واحد منهما. بالنسبة للساقي كان األمر يتعلق خبالص سعيد إذ كان فرعون سريضى عنه ويرده إىل عمله. فطلب
يوسف أن يذكره عند خروجه من السجن ويتحدث من أجله إىل فرعون حىت يطلق سراحه. أما اخلباز فتفسري حلمه كان خمّيبا 

  ألن فرعون كان سيقطع رأسه. صّح هذا التفسري وجرت األمور كما تنبأ يوسف. لكن الساقي نسي يوسف.
  

سحرة مصر وحكمائها ليفسروها له. لكن ال أحد منهم استطاع وبعد انقضاء سنتني من ذلك، رأى فرعون حلمني فدعا مجيع 
ذلك. يف تلك اللحظة، تذكر الساقي يوسف، فقص على فرعون ما جرى يف السجن وكيف فسر يوسف حلمي السجينني 

"فبعث فرعون واستدعى يوسف، فأسرعوا وأتوا به من السجن... .فقال فرعون ليوسف: لقد رأيت فجرت األمور كما قال. 
ما وليس هناك من يفسره، وقد مسعت عنك حديثا أنك إن مسعت حلما تقدر أن تفسره. فأجاب يوسف: ال فضل يل يف حل

) بفضل اهللا، فسر يوسف احللمني، فقال: ستأيت 16- 14. 41(تك  ذلك، بل إن اهللا هو الذي يعطي فرعون اجلواب الصائب"
على فرعون خطة: ينبغي ختزين ذخائر القمح خالل سنوات سبع سنوات رخاء عظيم تعقبها سبع سنوات جوع وعرض يوسف 

الرخاء لتموين الشعب خالل سنوات اجلوع. استحسن فرعون تلك اخلطة فوضع يوسف على رأس احلكومة ليضمن تنفيذها، ومل 
عشر يصبح يعلو على يوسف سوى عرش فرعون. كان يوسف آنذاك يف الثالثني من عمره وأدى خدمته بأمانة خالل األربعة 

فدعا يوسف اسم البكر منسى وقال: ألن اهللا أنساين كل مشقيت وكل بيت أيب. أما عاما التالية. تزوج مصرية وأجنب ولدين. "
        )52، 51. 41(تك  الثاين فدعا امسه أفرامي وقال: ألن اهللا جعلين مثمرا يف أرض مذليت"

  

  يعقوب ينزل إلى مصر
  

ب يعقوب من أبناءه أن ينزلوا إىل مصر لشراء القمح. ذهب عشرة منهم لكن بنيامني بقي امتد اجلوع من مصر حىت كنعان، فطل
"فأقبل إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إىل األرض. فلما رآهم عرفهم، ولكنه تنكر هلم وخاطبهم جبفاء وسأهلم: مع والده. 

إال أم مل يعرفوه. مث تذكر يوسف أحالمه اليت من أين جئتم؟ فأجابوه: من أرض كنعان لنشرتي طعاما. ومع أن يوسف عرفهم 
). يف فزعهم أخربوه بأم 9-6. 42(تك  حلمها بشأم، فقال هلم: أنتم جواسيس، وقد جئتم الكتشاف ثغورنا غري احملمية"



ى هلم قمحا أبناء لرجل واحد وأن أخاهم األصغر بقي يف البيت مع والده. فعلم يوسف أن والده ما زال على قيد احلياة. أعط
وأرسلهم إىل كنعان لكنه احتفظ بشمعون رهينة حىت حيضر بنيامني معهم إىل مصر. يف البداية مل يستطع والدهم أن يتقبل 
احلرمان جمددا من ابنه ولكن الوقت كان مير واجلوع يطغو. أخريا توجب على يعقوب أن يرسل أوالده مبا فيهم بنيامني إىل مصر 

       لشراء القمح مرة أخرى.
  

هذه املرة عّرف يوسف بنفسه إلخوته فشعروا خبوف شديد إذ ظنوا أنه سيعاقبهم على بيعهم إياه منذ سنوات. لكن يوسف، 
مدركا بأن اهللا مسح بكل ما حدث لتخليص عائلته، عفى عن إخوته وأرسلهم إىل كنعان ليحضروا والدهم. أخذ يعقوب وعائلته 

"فقال فرعون ليوسف: لقد جاء إليك أبوك وإخوتك، وأرض مصر م مخسة وسبعني. أمتعتهم ومضوا إىل مصر. وكان عدده
). نظرا ملكانته يف احلكومة، 6، 5. 47(تك  أمامك، فأنزل أباك وإخوتك يف أفضل األرض. دعهم يقيمون يف أرض جاسان"

"وأقام يوسف ان لدفنه هناك. ساد يوسف على والده وإخوته كما تنبأ حلمه. مات يعقوب يف أرض مصر وصعد أبناؤه إىل كنع
يف مصر هو وأهل بيت أبيه... .مث قال يوسف إلخوته: أنا موشك على املوت، ولكن اهللا سيفتقدكم وخيرجكم من هذه األرض 
 ويردكم إىل األرض اليت وعد ا بقسم إلبراهيم وإسحاق ويعقوب... .مث مات يوسف وقد بلغ من العمر مئة وعشر سنني"

  ). لو مل يكن هذا اجلوع، ملا نزلت عائلة يوسف إىل مصر.26 ،24، 22. 50(تك 
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  اهللا يختار موسى
  

  في مصر *العبرانيون
  

سنة يف  400نبأه أيضا بأن ذريته ستستعبد خالل  بكل شيء اهللا العليموعد اهللا إبراهيم بذرية أكثر عددا من جنوم السماء. 
). 14، 13. 15تك  6أرض غريبة، ولكن اهللا سيدين األمة اليت تستعبدهم وخيرجون من تلك األرض بثراء كبري (أنظر الدرس 

سنة بعد إبراهيم، كانت ذريته الساكنة يف مصر فعال كثرية العدد. بعد عهد يوسف، نسي الفراعنة الذين تتابعوا كل فضله  600
فيه أحد الفراعنة أن العربانيني كثرا جدا فخشي أن يثوروا عليه. فقرر أن يستعبدهم وعاملهم بقسوة على مصر. وأتى زمن رأى 

حىت أن فرعون أمر قابليت  !شديدة ليموت أكثرهم. لكن اهللا مل يتخّل عن شعبه، وكلما كان فرعون يرهقهم كلما تضاعفوا
نتا ختافان اهللا فلم تنفذا أمر امللك فاستحيتا األطفال الذكور... غري أن القابلتني كاالعربانيني بقتل كل مولود جديد ذكر. " 

.وتكاثر الشعب وعظم جدا. وإذ خافت القابلتان اهللا أثاما بنسل. مث أصدر فرعون أمره جلميع شعبه قائال: اطرحوا كل ابن 
  )22-20، 17. 1(خر  عرباين يولد يف النهر، أما البنات فاستحيوهن"

  



سم "عابر" وهو من ذرية سام ويعين "الذي يأيت من الضفة األخرى، الذي يعرب". إبراهيم أتى من الضفة عربي: مأخوذ من ا*
  األخرى من النهر والعربانيون هم ذريته.

  

  ميالد موسى
  

ع أن فتاة ابنة الوي. فحملت املرأة وأجنبت ابنا، وإذ راقها مجاله خبأته ثالثة أشهر. وملا مل تستط *"وتزوج رجل من بيت الوي
ختفيه بعد، أتت بسفط من الربدي وطلته باحلمر والزفت وأضجعت الطفل ووضعته بني احللفاء على ضفة النهر. ووقفت أخته 
من بعيد لرتى ما حيدث له. وأقبلت ابنة فرعون لتستحم يف النهر، بينما راحت وصيفاا تتمشني على ضفة النهر. فرأت السفط 

يت به. ففتحته ورأت الطفل وإذا هو يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أوالد العربانيني. فقالت بني احللفاء فأرسلت وصيفتها لتأ
أخته البنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك مرضعة من العربانيات لرتضع لك الولد؟ فأجابتها ابنة فرعون: اذهيب؛ فمضت الفتاة 

، وأنا أعطيك أجرتك. فأخذت املرأة الصيب وأرضعته. وملا  ودعت أم الصيب. فقالت هلا ابنة فرعون: خذي هذا الصيب وأرضعيه يل
مل يكتف اهللا بتخليص موسى . )10-1. 2(خر  كرب الولد، ردته إىل ابنة فرعون فتبنته ودعته موسى قائلة: إين انتشلته من املاء"

  !من موت حتمي لكنه جعل والدته نفسها ترضعه، الشيء الذي كانت جتهله ابنة فرعون
   

  أحد أبناء يعقوب االثىن عشر. كان موسى من نسل هذا السبط.الوي: *
  

  موسى ينشأ في قصر الملك
  

تذكر أن الشيطان عدو اهللا؛ يعمل كل ما بوسعه ليعارض خطته. بتوافق الظروف حاول القضاء على شعب اهللا لكن كل عزائمه 
يعد إبراهيم بذلك؟ وكان موسى جزء من هذه  كانت هللا خطة لتخليص شعبه. أمل  إنه قدير.خابت. اهللا أقوى من الشيطان. 

اخلطة. تلقى كل تعليمه يف قصر فرعون واستفاد من مكتباته الكبرية ونشأ كأمري، لكنه ملا بلغ األربعني من العمر أدرك عناء 
جالن عربانيان "مث خرج يف اليوم الثاين وإذا ر شعبه؛ حىت أنه قتل رجال مصريا كان يضرب رجال عربانيا وطمر جسمه يف الرمل. 

يتضاربان، فقال للمسيء: ملاذا تضرب صاحبك؟ فأجابه: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أ عازم أنت على قتلي كما قتلت 
املصري؟ فخاف موسى وقال: حقا إن اخلرب قد ذاع. وبلغ اخلرب مسمع فرعون، فسعى إىل قتل موسى، إال أن موسى هرب من 

). مكث موسى يف مديان أربعني سنة 15-13. 2(خر  مديان، فبلغها وجلس عند البئر"وجه فرعون، ومضى ليقيم يف أرض 
"وبعد مرور حقبة طويلة مات ملك مصر. وارتفع أنني بين إسرائيل وصراخهم من حيث تزوج صفورة ابنة كاهن تلك البالد. 

م، إسحاق ويعقوب. ونظر اهللا إىل بين إسرائيل وطأة العبودية، وصعد إىل اهللا. فأصغى اهللا إىل أنينهم، وتذكر ميثاقه مع إبراهي
). لنوضح هنا بأن النص عندما يقول أن اهللا "تذكر" فهذا ال يعين أنه كان قد نسي. لكن اهللا 25-23. 2(خر  ورق حلاهلم"

وءة يعلو على كل شيء. يعرف الوقت األنسب للعمل يف سبيل حتقيق خططه. وقد جاء الوقت لتحقيق الوعد احملتوى يف النب
  املقدمة إلبراهيم واملبشرة بأن الشعب العرباين سيخرج من أرض غربته.

  

  العليقة الملتهبة
  

"وهناك جتلى له مالك الرب بلهيب نار وسط جاء موسى إىل جبل اهللا يف حوريب.  ذات يوم، بينما كان يرعى غنم محيه،
): ال تقرتب إىل هنا: اخلع حذاءك من رجليك، ألن املكان عليقة. فنظر موسى وإذا بالعليقة تتقد دون أن حترتق... .فقال (اهللا

الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. مث قال: أنا هو إله أبيك، إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب. عندئذ غطى موسى 
أن جيد موسى نفسه ). عبارة "مالك الرب" تشري هنا إىل اهللا نفسه. أليس رائعا 6، 5، 2. 3(خر  وجهه خوفا من أن يرى اهللا"



يف حضرة اهللا ذاا؟ مبا أن اهللا قدوس، فهو ال يستطيع حتمل وجود اخلطيئة أو اخلاطئ أمامه. هلذا قال ملوسى أن ال يقرتب وأن 
"فقال الرب: قد شهدت مذلة شعيب الذي يف مصر ومسعت خيلع نعليه. وجود اهللا يف هذا املكان جعل حىت األرض مقدسة. 

تو مسخريهم وأدركت معانام، فنزلت ألنقذهم من يد املصريني وأخرجهم من تلك األرض إىل أرض طيبة صراخهم من جراء ع
). عند 10، 8، 7. 3(تك  رحيبة تفيض لبنا وعسال... .فهلم اآلن ألرسلك إىل فرعون، فتخرج شعيب بين إسرائيل من مصر"

قضى أربعني سنة يف مصر وظن نفسه رجال قويا قادرا. لكن اهللا مساع هذا األمر، مل يشعر موسى مطلقا بأنه جدير بتنفيذه. لقد 
جعله ميضي أربعني سنة يف مديان ليدرك أنه ال يستطيع شيئا بقدرته الشخصية. كان البد أن يصبح متواضعا. يف الثمانني من 

لن يصدقوه ما مل خيربهم باسم اهللا عمره، اعتربه اهللا أخريا مستعدا للمهمة اليت أراد أن يسندها إليه. وظن موسى أن العربانيني 
"فأجابه اهللا: أهيه الذي أهيه (ومعناه أنا الذي هو أنا، أو الكائن الدائم). وأضاف: هكذا تقول دليال على أنه هو من أرسله. 

ده القديرة ). وعد اهللا موسى مبساعدته، مؤكدا له أنه بي14. 3(خر  لبين إسرائيل: أهيه (أنا الكائن)، هو الذي أرسلين إليكم"
سيخلص شعبه. اختار اهللا موسى ليكون أداة إلمتام خطته. استمر موسى يف عرض كل أنواع األعذار أمام اهللا ليتخلص من هذه 
املهمة، وبالغ يف ذلك حىت اشتد غضب اهللا. أخريا وعده اهللا بأن يكون هارون شقيقه ناطقا عن لسانه. أخذ موسى زوجته 

  ه عصا اهللا.   وولديه ورجع إىل مصر ويف يد
  

"فأجابه اهللا: أهيه الذي أهيه (ومعناه أنا الذي هو أنا، أو الكائن الدائم). وأضاف: هكذا تقول : 14. 3اآلية للحفظ: خروج 
  لبين إسرائيل: أهيه (أنا الكائن)، هو الذي أرسلين إليكم"

  

 خذ اآلن الئحة األسئلة وأجب على أسئلة الدرس

                                                لنا بل احتفظ به جيدا ألنك ستحتاج إليه لباقي دراستكال تعاود إرسال هذا الكتيب 
                       

 


