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 الدرس السادس

 العهد مع إبراهيم
 11: 72-72: 11تكوين 

 
 مقدمة  .1

وسفر التكوين يف واقع األمر أساس أمة إسرائيل الثيوقراطية، ويرتكز هذا .  هذا هو قلب سفر التكوين (tol+dot) التوليدوتقسم 

.  25قطة إعداداً إلعالن الربنامج اإلهلي يف تكوين لقد كان كل شيء حتى هذه الن.  األساس على العهد والوعود اليت قطعها اهلل إلبراهيم

ن فأي أمل هناك لألمم املتفرقة بال رجاء واليت فاتتها بركات اهلل؟ من هذه اخللفية الكئيبة يبدأ اهلل برناجماً جديداً مع رجل سينشئ م

الذي سيتحقق من خالله ملء بركة اهلل ( هيمالذي هو من نسل إبرا)وسيؤدي هذا يف هناية األمر إىل جميء املسيح .  خالله أمّة خاصة

سنجري مسحاً خمتصراً ألهم النقاط يف كل وحدة من هذا .  وستتضمن خطة اهلل الفداء كوسيلة للوصول إىل هذه الغاية.  لكل الشعوب

 .إميان إبراهيمتطوّر ( 5)العهد مع إبراهيم و ( 2: )(tol+dot)التوليدوت القسم، وبعد ذلك سنناقش البندين الرئيسيني من 

 

 11: 72-72: 11أهم األحداث يف تكوين  .7

 (9: 17-72: 11)اختيار أبرام للربنامج اإلهلي  .أ

 (35-52: 22)سجل مواليد تارح  .2

ما الذي حدث لتارح، أو ما الذي آل إليه : والسؤال هو.  واسم تارح 52: 22اجلديد باآلية  (tol+dot)التوليدوت يبدأ 

وهذا القسم مقدمة تعطينا خلفية العائلة وأصلها .  ل إبراهيم من تارح ونتج أيضاً برنامج إهلي من خالل العهدأمره؟ لقد جاء نس

 (.8-5: 2؛ أعمال 3، 5: 52انظر يشوع )

 

 (9-2: 25)دعوة أبرام  .5

ان أبرام وثنياً يف أور ك!(.  والعهد القديم كلّه أيضاً)مفتاحاً لفهم السفر كله  22يشكل هذا القسم باإلضافة إىل األصحاح 

وال ختربنا هذه الفقرة عن الربنامج اإلهلي فحسب، لكنها .  الكلدانيني، فواجه فجأة جمد اهلل خبطة إهلية جللب الربكة إىل العامل

 !تعلّمنا أيضاً أن اإلميان يطيع كلمة الرب
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 (71: 12-11: 17)اجلهاد لإلميان باهلل يف ما يتعلق باألرض  .ب

 (50-20: 25)ب يف مصر التغرّ .2

.  ليس إبراهيم عند هذه النقطة الرجل الناضج الذي يسلك باإلميان، فهو يغادر أرض املوعد ليتغرّب يف مصر بسبب جماعة

غري .  فنحن نراه يتعثر مستخدماً األساليب البشرية معرضاً الوعود للخطر.  وفضالً عن ذلك، فإنه يلجأ إىل خطط تتسم باخلداع

لنالحظ أيضاً التوازي املتعمّد بني هذا احلدث وبني عبودية األمّة يف مصر، .  نعمته حيمي خطته اإلهلية فيتدخل وينقذ أن اهلل يف

 .كما لو أن األحداث يف حياة إبراهيم تتوقع ما سيحدث إلسرائيل يف مصر

 (28-22: 23)اخلصام مع لوط  .5

: والفكرة هنا هي توضيح كيف أن اإلميان حيل اخلصام.  رض اليت يريدهاترك أبرام لوطاً، بعد اخلصام بينهما، خيتار أوالً األ

 .فليست هنالك حاجة إىل أن يتصرّف بأنانية، بل ميكنه أن يكون كرمياً، ألن لديه الوعد األكيد باألرض من يهوه.  بالكرم

 (26-2: 22)إنقاذ لوط من الغزاة  .3

وليس الرتكيز هنا على اإلميان بقدر ما هو .  ألعداء الذين ينهبون أرض املوعديف منازعات دولية، ينصر اهلل أبرام على جيوش ا

 .على تطوّر الوعد لكي جيعل اهلل أبرام عظيماً ويبارك من يباركونه ويلعن من يلعنونه

 (6: 22-22: 22)ملكي صادق وملك سدوم يقابالن أبرام  .2

فقة دنيوية يعرضها ملك سدوم، أم أنه سيثمن بركة اهلل العلي من خالل فهل يثمّن ص.  بعد انتصارٍ عظيم يُمتحن إميان إبراهيم

؟  من الواضح أن أبرام يرغب يف شيء أكثر دميومة من الكنوز الدنيوية؛ ولن (الذي يوحي امسه حبُكم بارٍّ كممثل هلل)ملكي صادق 

على قراره احلكيم، ويؤكد له أن واحداً من ( 6-2 :22)ويُثين اهلل يف .  الوعد اإلعجازي والدائم... يقنع إالّ بتحقيق وعد اهلل

 . صلبه سريثه ويبدأ النسل الذي ال يُحصى
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غري أن (.  2انظر رومية )أساسية جداً ألهنا تبني منذ بداية برنامج عهد اهلل أن البِر يُحسب على أساس اإلميان  6: 22اآلية 

لكنها موضوعة هنا كتلخيص ملا سبق   2.نتيجة للدرس الذي أُعطي للتوأبرام جاء ( جتديد" )اهتداء"هذه اآلية ال هتدف إىل أن 

  5."وكان أبرام قد آمن بالرب، فحُسب له براً: "ويقرتح روس هذه الرتمجة.  أن حدث، مهيئاً إيانا لقطع العهد الذي سيلي ذلك

 

 (52-2: 22)عهد يهوه املضمون  .2

ويشمل حديث اهلل .  دي مع أبرام، مؤكداً له أن الوعود ستتحقق يف هناية املطافيصوّر هذا احلدث اجلليل يهوه داخالً يف عهد أحا

ويُزاح أبرام من الصورة يف ما يتعلق  3.يف انتظار األمة الناشئة( سنة 200)معلومات جديدة عن فرتة طويلة من االستعباد 

وهكذا، رغم وجود احتماالت ! ملعنى غري مشروطوالعهد، هبذا ا.  باملصادقة على العهد، لكي تعطى ليهوه كل مسؤولية حتقيقه

 .املوت واملعاناة، فإنه ميكن لشعب اهلل أن يطمئن إىل أن وعود عهد اهلل ستتحقق يف هناية املطاف

 

 (12: 11-1: 11)اجلهاد لإلميان باهلل بشأنِ النسل  .جـ

األصحاح )فمع زواجه من هاجر "  .النسل"و يهتم أكثر مبسألة أمّا هذا القسم فه.  املوعد" بأرض"تناول القسم السابق عالقة إميان أبرام 

تكون قد مرّت أربع وعشرون سنة على  2: 22وحني نصل إىل تكوين .  كانت قد مرّت إحدى عشرة سنة على مغادرته حاران( 26

 .مغادرته حاران

 (26-2: 26)هاجر وإمساعيل  .2

وهكذا يُرتك .  أن ساراي عجوز ال تستطيع أن حتمل النسل املوعودتنتج عن تأخر حتقيق الوعد حسابات بشرية ختلُص إىل 

والدرس   2.ووالدة إمساعيل من هاجر هي طريقة الزوجني، ال طريقة اهلل، لضمان النسل.  طريق اإلميان، أي االنتظار الصبور

                                                 
 .اآلية السادسة ليست فكرة تدل على التعاقب بعد اآلية السابقة أن هنا إىل( وآمن)يف اللغة العربية  الواو االستدراكيةمع " لتاما"يشري استخدام الفعل  2

5 ِ Allen Ross, “The Exegetical Exposition of the Pentateuch: Genesis,” (unpublished class notes in 222 Exegesis of the 

Pentateuch, Dallas Seminary, 1979),45.  
 .من خطط موسى" خطة متعجلة"أن فكرة مغادرة مصر مل تكن  ةسيفهم جيل اخلروج من اإلشارة إىل السنوات األربع مائ 3
 :يقول مرييل.  العصر، كما أظهرت املكتشفات األثريةعلى الرغم من أن اقرتاح ساراي أن ينجب أبرام طفالً من هاجر قد يبدو مشيناً اليوم، إالّ أن تلك العادة كانت مقبولة متاماً يف ذلك  2

مسمارية قدمية تتناول عادات تلك الفرتة وشريعتها، أن ما عمله أبرام وزوجته يف هذا اخلصوص كان أمراً مشروعاً ( Hurrian)تفيد ألواح نوزي، وهي وثائق حورية "

يُعتربون ورثة شرعيني للزوج إالَّ إذا وُلِد أوالدٌ للزوجة األصلية، (  بناءً على مبادرة الزوجة األصليةالذي مت)فكان أي أوالد يولدون من هذا الرتتيب للزواج .  متاماً

 ,Eugene H. Merril, An Historical Survey of the Old Testament [Grand Rapids: Baker Book House) .وحتى يؤكدون هلا

1980], 76; quoted in Paul Benware, Survey of the Old Testament, 43). 
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وهي نفس احلقيقة .  الزوجني وهو الدرس الذي تعود هاجر لتوصله إىل" الرب يسمع صراخ املذلة،"الذي تتعلمه هاجر هو أن 

 !اهلل يسمع، فاصرخ إليه يف ضيقك وانتظر واصرب، واثقاً بكلمةِ اهلل ومتكالً عليها.  اليت كان عليهما أن يسعيا وراءها ليطبّقاها

 (22-2: 22)عالمة الوعد  .5

، ويقوم (إسحاق)سها ستحمل النسل بعد أربعة عشر عاماً من الصمت، يؤكد اهلل وعوده ألبرام مرة أخرى، حمدداً أن ساراي نف

وذلك بقبول االمسني اجلديدين  باإلميانإبراهيم  ويستجيب.  اهلل بإعادة تسمية الزوجني لكي يعكس امسامها اجلديدان وعوده

وقد قُصد أن يكون هذا (.  مذكِّراً بالعهد بطريقة محيمة جداً)وإجراء عملية االختتان، حيث صار االختتان عالمة العهد 

 .لطقس عمل إميان يربط فيه األب نفسه وابنه الرضيع بوعود إبراهيم األكيدةا

ومن ناحية أخرى، مبا أن العالمة هلا عالقة بالعضو اجلنسي، فقد كانت مذكرة هلم بأن الطبيعة البشرية عاجزة عن توليد النسل 

وكان رمزاً يتطلع إىل حاجة اإلنسان خلتّان القلب .  لعهدغري أن قطع اللحم كان أيضاً رمزاً لالنفصال والطهارة والوالء ل.  املوعود

 (.59، 58: 5؛ رومية 6: 30انظر تثنية )الذي ال يستطيع أن حيققه إالّ الروح القدس، ممكِّناً قلب اإلنسان من طاعة اهلل 

 (22-2: 28)الزوّار الثالثة  .3

ومن هنا .  سخيفاً أن يؤمن املرء بأن اهلل قادر على إعطائه اقرتب وقت وصول النسل املوعود، الذي يبدو عند هذه النقطة أمراً

وليؤكد مولد ( تشري إليها الوجبة اليت أعدها إبراهيم)لكي يشرتك يف شركة عميقة مع إبراهيم ( 23: 28)ينزل الرب شخصياً 

 (.22: 28)وهذه الزيارة الشخصية دعوة لإلميان بأن اهلل قادر على فعل املستحيل .  االبن القادم

 

 (11: 71-11: 11)اجلهاد يف التشفع والتوسط للربكة  .د

: 25لنتذكر )الفكرة الرئيسية يف هذا القسم هي قصد يهوه يف أن يضع إبراهيم يف مركز فريد بالنسبة للشعوب األخرى بصفته وسيط الربكة 

وجيب أن يدرك حتى أبيمالك أن الربكة تأتي   (.59: 29انظر )وهكذا يتشفع للوط يف سدوم، ويرتبط إنقاذ لوط بتشفع إبراهيم (.  3

 ( 22: 50)من خالل إبراهيم، وسيط الربكة يف تلك املرحلة 

 (33-26: 28)تشفُّع إبراهيم  .2

فهو الذي تأتي الربكة من خالله، وهلذا .  29-22: 28ليست هذه رواية منعزلة، لكنها ترتبط بالعهد اإلبراهيمي كما تبيّن 

ال يشكك إبراهيم أبداً يف .  إنه الشخص الذي يتوجب عليه أن حيفظ طريق الرب بعملِ البِر والعدل.  املسألةيشركه اهلل يف هذه 

.  أن جمتمع سدوم شرير ومستحق للدينونة، غري أنه يتعلم أنه رغم اإلثم الغامر، ال بد أن يتصرف اهلل بعدل ورمحة جتاه القلّة البارّة

 (.59: 29)لو مل يتشفع فيه إبراهيم، وسيط الربكة ورمبا هلك لوط البار مع األشرار 
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 (38-2: 29)دينونة سدوم  .5

يرتدَّد لوط يف املغادرة، وحني يغادر .  هذا حتذير قاس للناس من أن يصبحوا مفلسني أخالقياً كما كان احلال يف احلضارة الكنعانية

هلذا جيب على عائلة إبراهيم، وكذلك أمّة ! نحل على األبرارفيا للتأثري العظيم الذي يرتكه اجملتمع امل.  فإنه يغادر على مضض

 .إسرائيل، أن حيرتسوا لئال يتأثروا كثرياً باإلثم املوجود يف وسطهم

 (28-2: 50)إبراهيم وأبيمالك  .3

ديداً للربكة ويتضمن السياق عمالً أمحق ال يتسم باإلميان من إبراهيم، مما خيلق هت.  يرتكز هذا املشهد على حفظ نقاوة سارة

وقد تدخل اهلل حلسن احلظ، يف ! واإلميان والطاعة شرطان للربكات املوعودة.  املوعودة، فتحقيق الوعد معتمد على زواجه

 (.22-50)لبيت أبيمالك ( 3: 25تكوين )وختتتم القصة بإبراهيم وسيطاً للربكة .  نعمته

 (19: 77-1: 71)نضج إميان إبراهيم  .هـ

لكن هل .  وأثناء ذلك ينضج إميانه أيضاً، فهو يف األرض يبارَك، ولديه النسل.  رياً باختبار املزيد من بركات يهوه املوعودةويبدأ إبراهيم أخ

 .سيواصل طاعته للرب؟ سيقوم اهلل بامتحانه ملعرفة ذلك

 (52-2: 52)مولد إسحاق وطرد إمساعيل  .2

.  وحيتفالن بتحقيق الوعد بتسمية ابنهما إسحاق، ويتثبت الوعد خبتنه.  ارةيتحقق أخرياً الوعد بالنسل، فيتعزز إميان إبراهيم وس

الذي يهزأ بوعد اهلل معترباً إياه محقاً، مهدداً بذلك عمل اهلل  عدم اإلميانغري أن احلادثة اليت تذكر استهزاء إمساعيل تصوّر 

 .هلذا جيب إزالة التهديد للنسل املوعود.  ومستخفاً به

 (32-55: 52)ر السبع العهد يف بئ .5

وإنه ألمر ذو داللة أهنم يعرتفون به كمتلقٍ لربكات .  يصنع إبراهيم عهداً مع القاطنني يف األرض ميكّنه من السكنى هنالك يف سالم

 . هاهو إبراهيم أخرياً يف األرض يتلقى بركة اهلل فيها و.  اهلل ويسعون إىل سالم معه

 (29-2: 55)ذبيحة إسحاق  .3

هل سيضع الطاعة فوق احملبة؟ اآلن وقد صار له نسل وازدهر يف األرض، هل سيبقى : االمتحان الكبري إلميان إبراهيمهذا هو 

ويكتشف .  وجد الكنعانيون أن من الضروري هلم اسرتضاء آهلتهم، حتى من خالل الذبائح البشرية: مالحظة ]وفياً ليهوه؟ 

ذا كان ال بد من ذبيحة بشرية، فال بد أن تكون على حساب اهلل عندما يقدم ابنه وإ.  إبراهيم أن يهوه ال يطالب بأضاحٍ بشرية

... لنالحظ أن مكان الذبيحة هو جبل املريّا الذي كان واقعاً يف مكان سيصبح فيما بعد أورشليم.[  الوحيد طوعاً ليصلب

 (.2: 3أخبار  5؛ 5: 55تكوين )حيث سيبنى اهليكل للذبائح وحيث سيموت املسيح يف هناية األمر 
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 (11: 72-1: 72)انتقال برنامج العهد إىل إسحاق  .و

قد رتّب اهلل .  وتنتهي اآلن مرحلة إبراهيم، لكن الربنامج اإلهلي يستمر.  تتبّع األقسام الثالثة النهائية انتقال برنامج العهد إىل إسحاق

الربكة مل يتحقق مع إبراهيم، فهو موجود يف األرض فحسب، لكن دون غري أن ملء .  الستمرار الربنامج مبولد النسل املوعود، أي إسحاق

وال بد .  بأنَّ إبراهيم مات دون أن ينال الوعود 23: 22وكما تبيّن عربانيني .  وعند موته ال ميتلك إالّ مكاناً للدفن.  أن ميتلكها حقاً

 (.3غالطية )يف يسوع الناصري " النسل"وسنجد هذا .  هلألمة أن تتطلع إىل شخص آخر من نسل إبراهيم يأتي ملء الربكة من خالل

 (50-2: 53)شراء مغارة املكفيلة  .2

فبدالً من العودة إىل فدّان أرام للدفن، يشهد أن .  األمر اهلام هنا هو أن إبراهيم يتجاهل أرض آبائه عندما جاء وقت دفن سارة

 .امج العهد الذي ال بد أن يتضمن األرضوهو يسعى بأمانة إىل حتقيق برن.  رجاءه هو يف هذه األرض

 (62-2: 52)اختيار العروس إلسحاق  .5

(.  لن تصلح كنعانية وثنية زوجة إلسحاق)ومن منظور اإلنسان ( تدبريه وعنايته)ينظر هذا اجلزء إىل الوفاء للعهد من منظور اهلل 

 .ميارسون إمياهنمهاهي حمبة اهلل الوفية تعمل بطريقةٍ سياديّةٍ من خالل ظروف الذين  و

 (22-2: 52)موت إبراهيم ومرياث إسحاق  .3

ومع انتقال الربكة إىل ابن الوعد، فإن الربنامج .  مع اقرتاب غروب مشس حياة إبراهيم، رتّب النتقال مرياث الربكة إىل إسحاق

 .اإلهلي سيواصل تقدّمه

 

 العهد مع إبراهيم  .2

حتى إنه ميكننا القول أيضاً إنه مفتاح الكتاب )ه مفتاح هذا السفر وحتى العهد القديم كلّه تشكل الوعود املقطوعة إلبراهيم والعهد مع

ومبعنى ما، فإن بقية الكتاب املقدس تشكل (.  املقدس كلّه، ألن الوعود تتحقق يف هناية األمر من خالل يسوع الذي هو نسل إبراهيم

وفضالً عن ذلك، فإنه (.  بإعطاء الشريعة 29ي تدبرياً إهلياً مؤقتاً ينتهي يف خروج ليس العهد اإلبراهيم)تطبيق وحتقيق العهد اإلبراهيمي 

 .يشكل أساس برنامج اهلل إلسرائيل

 

فلم يكن خلق أمّة إسرائيل يهدف إىل حصر بركة اهلل وعالقته يف أمّة )يشكل العهد مع إبراهيم بداية برنامج إهلي جللب الربكة للعامل كلّه 

يبدأ العهد اإلهلي مع إبراهيم .  هو أن إظهار احلاجة املاسة إىل هذه الربكة 22-2بق أن ذكرنا، فإن القصد من تكوين وكما س(.  واحدة
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... هذا هو إذاً أساس أمة إسرائيل وقصد برنامج اهلل هلا(.  كان إبراهيم قد دُعي من حضارة وثنية) جديدةمرسّخاً األمّة العربية كأمة 

 .كل قبائل األرضأن تكون وسيط الربكة ل

 

 2-1: 17بنية تكوين  .أ

 :يوجد يف هذه اآليات أمران متبوعان بثالثة وعود

 !اذهب: األمر األول .2

 سأجعلك أمة عظيمة  .أ

 سأباركك .ب

 سأعظّم امسك .جـ

 

 

 !كن بركة: األمر الثاني .5

 سأبارك مباركيك  .أ

 (llq)العنيك ( rra)سألعن  .ب

 األرض ستتبارك فيك مجيع قبائل .جـ

 

أما اجلزء الثاني فريكز على كل من إبراهيم ونسله وما سيفعله .  يركز اجلزء األول على إبراهيم وعلى ما سيصبح إذا أطاع األمر باملغادرة

ن اهلل وخالصة هذا املبدأ هو أ.  ويف املرحلة األخرية ستتمتع األمة برضى اهلل ومحايته.  اهلل معهم إذا أطاعوا األمر بأن يكونوا بركة

، (llq)بال مباالة ( وإسرائيل)سيظهر نعمته ورضاه على الذين يعاملون األمة املختارة معاملة حسنة، وأما الذين يعاملون إبراهيم 

لكن جيب عدم أخذ هذا املبدأ يف معزلٍ عن غريه من املبادئ، إذ هناك مبادئ كتابية أُخرى (.  rra)فسيجلب اهلل الدينونة عليهم 

مسؤوليات أخالقية، وسلوكها غري األمني حنو اهلل وتصرُّفها غري األخالقي حنو اآلخرين ( كأمة)لدى إسرائيل .  ا املبدأ بالضبطتُطبَّق كهذ

سيحاسب اهلل األمة يف هذه األمور، (.  29: 20تث  -مثل مسؤوليتها بأن حتب الغريب الساكن يف األرض)جيب أال يُغض النظر عنهما 

نتيجة هلذا، ال يُتوقع من أمم العامل أن تصادق على إسرائيل أو تدعمها يف مثل هذه (.  59-58تث )غري أمينة وسيؤدِّهبا حني تكون 
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فعلى املرء أال مير عن يسوع بال مباالةٍ؛  ألن من يعمل : يف هناية املطاف، سيتحقق مبدأ الربكة بنسل إبراهيم من خالل املسيح.  األحوال

 . ونة أبدية فقطذلك لن يكون له خالص لكن دين

  

 استجابة إبراهيم  .ب

إذ خيرج .  ويستجيب أبرام باإلميان ويطيع بالفعل.  على استجابة أبرام بالطاعة، وهذا يتطلب إمياناً 3-2: 25تعتمد الوعود يف تكوين 

 :من األرض ويبدأ مشوار صريورته بركة

 ..."فذهب أبرام"  2: 25  !اذهب

 "اً للرب ودعا باسم الربفبنى هناك مذحب"  8: 5  كن بركة

 

على الرغم من أن ذلك )فهو يف هذه املرحلة يطيع الرب .  يعمل إبراهيم هلذا، فهو يشهد ليهوه يف وسط الكنعانيني، وهو يف هذه بركة هلم

.  ها الدعوة بإميانإىل هذه النقطة اليت يطيع في 6: 22يف تكوين " فآمن بالرب"ورمبا تشري عبارة (.  جزئي، إذ يسمح للوط باللحاق به

وحني يصل أبرام إىل األرض، يعد يهوه .  فهو يأخذ كالم اهلل على حممل اجلد ويعتمد عليه، وهذا هو جوهر اإلميان؛  االتكال على كالم اهلل

 .إذ عليهم أن يغادروا باإلميان مصر إىل أرض املوعد: يوجد هنا درس جليل اخلروج.  بأن يعطي األرض لنسله

 

 الربنامج اإلهلي مراحل  .جـ

 إبراهيم  –يفرز اهلل شخصاً واحداً  .2

كانت أور يف ذلك الوقت مدينة متطورة غنية   2.ق م ليدخل كنعان5029يغادر حاران يف سن اخلامسة والسبعني يف حوايل عام 

غري أن هذا هو املكان   .، أما حضارة الكنعانيني فكانت غري أخالقية(رمبا كانت تضمّ أكثر احلضارات تقدماً يف ذلك العصر)

 .الذي قرر اهلل أن يبدأ برناجمه فيه

 يصنع اهلل أمّة واحدة من نسل إبراهيم  .5

إذاً .  29لينضموا إىل عالقة العهد مع يهوه يف خروج ( ق م2226)ال يصبح نسل إبراهيم أمّة إىل أن يقودهم موسى خارج مصر 

 :الثة عوامل لتشكيل األمةتوجد ث.  سنة بني الوعد والتحقيق 600توجد فرتة 

                                                 
لنقاش حول الرتتيب الزمين .  ق م966بُين هيكل سليمان يف حوايل عام .  2: 6ملوك 2؛ 20: 25؛ خروج 9: 22؛ 56: 52؛ 2: 52؛ 22: 25تكوين : الحظ اآليات التالية 2

 (.59ص )سنة من مغادرته أور  52خالل يقول مرييل إن أبرام غادر حاران  . Merril, Kingdom of Priests (75-79)لآلباء، انظر  



 العهد مع إبراهيم   : الدرس السادس 1العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 9، 6             5002، 3كانون ثاني 

 شعب  .أ

 (28: 22وهي حتدد بشكل عام يف تكوين )أرض  .ب

 دستور يربطهم معاً .جـ

 (29؛ وبشكل رمسي يف خروج 22شكل بدائي يف تكوين )

 مأمورية اهلل إلبراهيم بأن يكون بركة .3

وما جيب أن نالحظه هنا هو أن هذه املأمورية جيب .  شخصاً يعين أن تُثريه، ويتضمن هذا اجلانبني املادي والروحي" تبارِك"أن  

وسيتحقق هذا يف هناية املطاف من خالل يسوع املسيح، ويفسّر هذا .  ، أي إىل األمم أيضاً"كل قبائل األرض"أن تصل إىل 

ليهود العامل بإعطاء وتشمل هذه الربكة اإلعالن اإلهلي أيضاً، حيث بارك ا(.  5أفسس )إدخال األمميني ليكونوا شركاء يف الكنيسة 

 (.5-2: 3رومية )الكتاب املقدس للجميع 

 

 املصادقة على الوعود  .د

.  25وهنا يصادق العهد على الوعد املعطى ألبرام يف األصحاح .  أكثر أجزاء العهد القديم أمهية 52-2: 22على األرجح أن تكوين 

، وهو يتحدد اآلن (22: 23)بعد انفصال لوط " إىل األبد"عزز بوعد ، وهو يت(2: 25)لقد أُعطي وعد األرض عند الدخول إىل األرض 

 .وهذا العهد هام، ألنه يقرر برنامج اهلل األخروي كله ألمة إسرائيل.  يف املصادقة على العهد 22يف تكوين 

 أنواع من العهود  .2

 :وافقني عليهشاعت يف العادات الشرقية القدمية طرق للمصادقة على عقد شرعي بني طريف العقد امل

 (8: 2انظر روث )عهد احلذاء  .أ

 (29: 28انظر عدد )عهد امللح  .ب

 عهد الدم  .جـ

: محل هذا داللة مزدوجة.  إذا أراد شخصان أن يربطا نفسيهما بعهد غري قابل للنقض، كانا يعمدان إىل قتل حيوان حي

شخص امليت ال يستطيع أن يرتاجع عن وعده؛ و ميثّل احليوان الشخص الذي يقطع العهد، والفكرة هنا هي أن ال( 2)

 .إذا مل يفِ أحد الطرفني بدوره يف العهد، فإنه كان يشرتط موته وسفك دمه( 5)

مراسم عهد الدم كانت تتم بأن يقوم الطرفان بشق احليوان امليت واملشي بني نصفي اجلثة داللة على املصادقة على 

بني األجزاء ( املرموز له بتنور الدخان واملصباح)نوم عميق، بينما مير يهوه  جند أبرام يف 22ويف مشهد تكوين .  العهد
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وهلذا فإنه .  إن حتقيق العهد أمر معتمد على يهوه وحده، ال على إبراهيم: والنقطة هنا واضحة(.  22: 22)وحده 

غري أن .  على إبراهيم لقد ألزم اهلل نفسه بتحقيق الوعود، وتعتمد الشروط على اهلل وحده، ال! عهد غري مشروط

أمّا يف ما يتعلق جبيل .  ولن حيقق أي جيل الوعود بعيداً عن اإلميان والطاعة6.للعهد غري املشروط بركات مشروطة

وسيكون العهد مع إبراهيم على .  اخلروج، فقد كان هذا العهد أساس مغادرهتم مصر واحلصول على أرض املوعد

وعندما يدعوهم اهلل إىل اخلروج من مصر، تكون هذه الدعوة .  الكتاب املقدس أساس معامالت اهلل مع إسرائيل عرب

وعندما يقطع عهداً جديداً يف سفر التثنية، (.  26: 3؛ 52، 52: 5؛ خروج 52: 20تكوين )على أساس العهد 

-55: 23وك مل5)وعندما تعصيه األمّة، ال يقوم مبحوها (.  22-8: 2تثنية )يكون ذلك بسبب العهد اإلبراهيمي 

ويأتي ميالد يسوع (.  22-8: 202مزمور )ويقوم صاحب املزامري بتسبيح اهلل ومحده يف ضوء هذا العهد (.  53

وأخرياً فإن هذا هو .  مبنية على العهد 3ورسالة بطرس إىل اليهود يف أعمال الرسل (.  22: 2لوقا )متوافقاً مع العهد 

 (.  22-9رومية )أساس الرجاء املستقبلي إلسرائيل كأمةٍ 

 جوانب الوعد ألبرام ونسله  .5

 بركة .جـ نسل .ب  أرض .أ

، (30-58تثنية )املبادئ اإلهلية المتالك األرض :  سيتم تناول هذه الوجوه الثالث من الوعد وتطويرها يف إعالنات الحقة خاصة بالعهود

من أن هذه العهود ستتحقق يف ملكوت املسيح األلفي يف هناية  وعلى الرغم(.  32إرميا )والعهد اجلديد ( 2صموئيل 5)والعهد الداودي 

 (.سنتوسع يف نقاش هذا األمر عندما نتناول األنبياء)األمر، إالّ أنه سيكون هنالك حتقيق جزئي يف الفرتة املتوسطة 

 
 

                                                 
 : يقول بنوير 6

لكن خطايا هؤالء الرجال وعدم إميان إسرائيل .  اعتمد التحقيق الكامل النهائي للعهد اإلبراهيمي على اهلل، ال على إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب أو أمة إسرائيل"

إذاً على الرغم من أنه مل تكن ... إالّ أنه سيؤثر على بركتهم الشخصية وميكن أن يعوق برنامج اهلل مؤقتاًفعلى الرغم من أن فشلهم مل يلغي الوعود قط، .  كانت هلا أثر

 ,Paul Benware)." للعهد اإلبراهيمي شروط ملحقة به، إالّ أن عدم إميان املتلقي ميكن، كما حدث مرات كثرية، أن ينأى هبم عن مكان الرضا والربكة من اهلل

Survey of the Old Testament, 39)  
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تحقيق وعود هللا إلبراهيم

يحققها 

المسيح 

في 

نهاية 

األمر 

في 

ملكوته

العهد

اإلبراهيمي

األرض

النسل

البركة

المُجدَّدالسينائي العهد 

(30-28تثنية )

الداوديالعهد 

صموئيل )

(7الثاني 

العهد الجديد

(31إرميا )

 

 

 تطور إميان إبراهيم .4

للسري يف إميان وعندما يأتي إىل كنعان جيلب ... للطاعة... دائم لدى أبرام للثقة بوعود اهلل دجها tol+dot يوجد عربَ هذا التوليدوت

ويغامر باخلروج من األرض دون أي إرشاد من .  معه لوطاً، على الرغم من أن دعوة اهلل له اشتملت على انفصاله الكامل عن كل أقربائه

ومن ناحية أخرى يظهر أبرام .  إنّهُ يتعثر من نواحٍ كثرية.  ى النسل من خالل هاجروهو حياول احلصول عل.  اهلل عندما جاءت اجملاعة

 (.مثالً، عند لقائه مبلك سدوم)إمياناً يف مناسبات كثرية 

  

قى لكن هل سيب.  وأخرياً ينال النسل املوعود ويبارَك يف األرض.  اهلل الوعود لكي يسمح بأن ينضج إبراهيم يف اإلميان والطاعة يؤخّر

.  وينجح إبراهيم يف امتحان الطاعة فيعيد اهلل توكيد الوعود له.  بذبيحة إسحاق 55مطيعاً؟ هذا هو السؤال الذي جييب عنه تكوين 

 !على الرغم من توكيد اهلل لوعود العهد، إال أن اإلميان والطاعة شرطان مسبقان لتحقيقها:  والدرس هنا هام

 
         


