
  درس بيستم
  ابراهيم و اسماعيل

  17، 16پيدايش 
  

خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
گذاري كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشيد برنامه خـود                      كه او خود پايه   

  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتسيار خوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه ب. كنيم را آغاز مي
امـا  . در ابتدا نام ابراهيم، ابرهيم نبود، بلكه ابرام       . را آغاز كرديم  دو جلسه قبل، بررسي زندگي ابرهيم نبي        

  . دادخواهيم ببينيم كه چرا خدا نام ابرام را به ابراهيم تغيير امروز در برنامه خود مي
دهد انچه ابراهيم انجام داد براي خـدا         قسمت اول درس امروز ما داستان ناخوشايندي است كه نشان مي          

زيرا كه هيچ   «: كند اما كالم خدا اعالم مي    . اند كنند انبياي خدا هيچگاه گناه نكرده      برخي گمان مي  . رضايتبخش نبود 
اگر گوييم كه گنـاه     «و  ) 23،  22:3روميان  (» .باشند صر مي اند و از جالل خدا قا      تفاوتي نيست، زيرا همه گناه كرده     

ديديم كه چگونه گنـاه آدم در تمـام    ) 10:1 يوحنا   1(» .شماريم و كالم او در ما نيست       ايم، او را دروغگو مي     نكرده
و .  نشد تنها يك نفر به گناه آدم الوده      . دين و حتي پيامبران رخنه كرد      مردم دنيا چه پير و چه جوان، مرد و زن، بي          

او به گنـاه آلـوده نـشد، زيـرا او از     . دهنده قدوسي است كه خدا براي نجات گناهكاران به زمين فرستاد          آن نجات 
  .آسمان و از حضور خداي قدوس آمد

دهنده  در دو درس گذشته ديديم كه خدا وعده داد ابراهيم را پدر امتهاي بسيار كند، كه از آن امت نجات                   
 هم همسرش پير بودند و فرزندي نداشتند، بااينحال اين موضوع باعث نشد كـه ابـراهيم          هم ابراهيم و  . ظهور كند 

دهد، ابـرام    اما امروز خواهيم ديد كه ده سال پس از اينكه خدا وعده داد به ابرام اوالد مي                . به وعده خدا شك كند    
ي عجلـه انجـام داد مـشكالت    كاري كه ابـرام از رو اما . اش به انجام برسد    تا وعده » كمك كند «سعي كرد به خدا     
  .بسياري خلق كرد

پس بياييد به مطالعه تورات ادامه دهيم و ببينيم كه چگونه ابرام و ساراي ترتيبي دادند تا پسري كه خـدا                     
  :فرمايد خوانيم، كالم خدا مي و باب شانزده كتاب پيدايش چنين مي. وعده داده بود به دنيا آورند

و سـاراي بـه ابـرام    . و او را كنيز مصري، هاجر نـام بـود  . رزندي نياوردو ساراي زوجه ابرام، براي وي ف 
و ابرام سخن ساراي را     » .پس به كنيز من درآي شايد از او بنا شوم         . اينك خداوند مرا از زاييدن باز داشت      « گفت

هاجر مـصري  كنيز خود و چون ده سال از اقامت ابرام در زمين كنعان سپري شد، ساراي زوجه ابرام،           . قبول نمود 
و چون ديـد كـه حاملـه اسـت،          . پس هاجر درآمد و او حامله شد      . را برداشته او به شوهر خود، ابرام، به زني داد         

من كنيز خود را به آغـوش تـو دادم و           ! ظلم من بر تو باد    «: و ساراي به ابرام گفت    . خاتونش به نظر وي حقير شد     
: ابرام بـه سـاراي گفـت      » .اوند در ميان من تو داوري كند      خد. چون آثار حمل در خود ديد، در نظر او حقير شدم          

:



و ساراي با وي بناي سختي نهاد، او از نظر          » .اينك كنيز تو به دست توست، آنچه پسند نظر تو باشد، با وي بكن             «
  . وي بگريخت

كـرد   ساراي حسادت مـي   . بينيم كه چگونه گناه ابرام موجب تلخي و نزاع در ميان خاندان او شد              پس مي 
پـس هـاجر از نـزد       . كرد به ستوه آمـده بـود       يرا هاجر حامله بود؛ و هاجر نيز از اينكه ساراي با او بدرفتاري مي             ز

  .ساراي گريخت
  
  

  : گويد مقدس مي  در ادامه كتاب
اي «: و گفت . اي كه بر راه شور است، يافت       و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بيابان، يعني چشمه           

فرشته » .من از حضور خاتون خود ساراي گريختم      « گفت» روي؟ اي و به كجا مي     از كجا آمده  هاجر، كنيز ساراي    
ذريـت  «: و فرشته خداوند به وي گفـت      » .نزد خاتون خود برگرد و زير دست او مطيع شو         «: خداوند به وي گفت   

اينـك حاملـه    «: ا گفـت  و فرشته خداوند وي ر    » .تو را بسيار افزون گردانم، به حدي كه از كثرت به شماره نيايند            
و او مردي   . زيرا خداوند تظلم تو را شنيده است      هستي و پسري خواهي زاييد، و او را اسماعيل نام خواهي نهاد،             

وحشي خواهد بود، دست وي به ضد هر كس و دست هر كس به ضد اوست، و پيش روي همـه بـرادران خـود     
  ».ساكن خواهد بود

:

و هاجر از ابرام پسري     «. ت، همانگونه كه فرشته خدا گفته بود      پس هاجر نزد ساراي، خاتون خود بازگش      
 هشتاد و شـش سـاله بـود چـون هـاجر             مو ابرا . زاييد، و ابرام پسر خود را كه هاجر زاييده بود اسماعيل نام نهاد            

ا پدر  بدينسان، اسماعيل متولد شد، همانكه اكنون اعراب آن ر        ) 16،  15:16پيدايش  (» .اسماعيل را براي ابرام زاييد    
اي براي او داشت، اما اسـماعيل پـسري          بينيم خدا از اسماعيل مراقبت كرد و نقشه        همانگونه كه مي  . دانند خود مي 

بوجود آوردن امتي جديد از نسل ابرام تغييـر نكـرده           نقشه عجيب خدا براي     . نبود كه خدا به ابرام وعده داده بود       
او آرام كار   كند، اگرچه به نظر ما       هاي خود عمل مي    به وعده خدا هميشه   . اي نداشت  خدا همچون ابرام عجله   . بود
گويد كه سيزده سال از تولد اسماعيل گذشته بود اما خدا هنوز ساكت بود، و بـه ابـرام                    مقدس به ما مي    كتاب. كند

   .  اما روزي خدا دوباره با ابرام حرف زد. چيزي نگفت
خـوانيم   آنچه مـي  . يزده سال سكوت به ابرام چه گفت       هفده را بخوانيم و ببينيم خدا پس از س         ببياييد با 

   :فرمايد مقدس مي كتاب. بسيار عجيب است
پـيش  . من هستم خداي قـادر مطلـق      «: و چون ابرام نود و نه ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت             

يار كثيـر خـواهم     روي من بخرام و كامل شو و عهد خويش را در ميان خود و تو خواهم بست، و تو را بسيار بس                     
اما من اينك عهد من با توست و تو پدر          «: آنگاه ابرام به روي در افتاد و خدا به وي خطاب كرده، گفت            » .گردانيد

زيـرا كـه تـو را       و نام تو بعد از اين ابرام خوانده نشود بلكه نام تو ابراهيم خواهد بود،                . امتهاي بسيار خواهي بود   
و .  را بسيار بارور نمايم و امتها از تو پديد آورم و پادشاهان از تـو بوجـود آينـد                   و تو . پدر امتهاي بسيار گردانيدم   



عهد خويش را در ميان خود و تو، و ذريتت بعد از تو، استوار گردانم كه نسالً بعد نسل عهد جاوداني باشـد، تـا                         
، به تو و بعد از تو به ذريت         و زمين غربت تو، يعني تمام زمين كنعان را        . تو را و بعد از تو ذريت تو را خدا باشد          

و اما تو عهد مرا نگاه دار، تـو و  «: پس خدا به ابراهيم گفت » .تو به ملكيت ابدي دهم، و خداي ايشان خواهم بود         
اينست عهد من كه نگاه خواهد داشت، در ميان من و شما و ذريت تو بعـد                 . بعد از تو ذريت تو تا نسلهاي ايشان       

ن شود، و گوشت غلفه خود مختون سازيد، تا نشان آن عهدي باشد كه در ميان من                 از تو هر ذكوري از شما مختو      
  .............هر ذكوري در نسلهاي شما. هر پسر هشت روزه از شما مختون شود. و شماست

و او را   . اما زوجه تو ساراي، نام او را ساراي مخوان، بلكـه نـام او سـاره باشـد                 «: و خدا به ابراهيم گفت    
او را بركت خواهم داد و امتها از وي بوجود خواهنـد  .  داد و پسري نيز او وي به تو خواهم بخشيد     بركت خواهم 

آيـا  «: بخنديد و در دل خود گفـت      آنگاه ابراهيم به روي در افتاده،       » .و مولوك امتها از وي پديد خواهند شد       آمد،  
كاشكه اسماعيل در   «: راهيم به خدا گفت   و اب » براي مرد صد ساله پسري متولد شود و ساره در نود سالگي بزايد؟            

ات ساره براي تو پسري خواهد زاييد، او را اسحاق نام بنـه،              به تحقيق زوجه  «: خدا گفت » .حضور تو زيست كند   
و عهد خود را با وي استوار خواهد داشت، تا با ذريت او بعد از او عهد ابدي باشد و اما در خصوص اسـماعيل،                    

دوازده رئيس از وي پديـد      . ك او را بركت داده، بارور گردانم، و او را بسيار كثير گردانم            اين. تو را اجابت فرمودم   
الكن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت، كـه سـاره او را بـدين                 . آيند و امتي عظيم از وي بوجود آورم       

  » .وقت در سال آينده براي تو خواهد زاييد
ديديم كه ابرام به مشورتهاي همسر خود گـوش داد و بـا        . رسد  مي مقدس به پايان   مطالعه كتاب در اينجا    

 پسري كه از ابرام و هاجر به دنيـا آمـد،         اسماعيل،. م انجام داد اشتباه بود    برااآنچه  . هاجر، كنيز ساراي همبستر شد    
. آورد ان مـي ايجاد امتي جديد نبود، امتي كه بايد براي تمام امتهاي زمين بركت بـه ارمغـ  ئي از نقشه خدا براي  زج

پس همانگونه كه خوانديم، هنگامي كه ابـرام نـود          . تواند مانع از وفاداري خدا شود      وفايي انسانها نمي   بااينحال، بي 
مـن  « : او گفـت  . اي را سالها پيش به او داده بود، تأييـد كنـد            و نه ساله بود، خدا دوباره بر وي ظاهر شد تا وعده           

و نام تو بعد از اين ابرام خوانده نشود بلكه نـام تـو              . هاي بسيار خواهي بود   تو پدر امت  .... هستم خداي قادر مطلق   
خدا، در رستاي نقشه كامل خـود نـام ابـرام را بـه              » .ابراهيم خواهد بود، زيرا كه تو را پدر امتهاي بسيار گردانيدم          

يير داد كه به معناي شاهزاده      همچنين نام ساراي را به ساره تغ      . استپدر امتهاي بسيار    ابراهيم تغيير داد، كه بعناي      
  . است

كنيم كه هيچگاه فرزندي نداشتند؛      به زندگي زوجي نگاه مي    ما  . اي بسيار عجيب نهفته است     در اينجا نكته  
. دهد تا اعالني باشد بر آنچـه كـه در آينـده رخ خواهـد داد                حال، خدا به آنها نامهاي جديدي مي      . ابرام و ساراي  

. ه ابراهيم، پدر امتهاي بسيار، و ساراي ديگر ساراي نيست، بلكه ساره، يعني شـاهزاده              ابرام ديگر ابرام نيست، بلك    
از آن امت پادشاهان و انبياي بسياري ظهـور         . خدا ميدخواست به ابراهيم و ساره پسري ببخشد و از آن پسر امتي            

او آنچه را كـه     ! ش تا به ابد   حقيقتاً خداوند عظيم است و شايسته پرست      ! دهنده دنيا  خواهند كرد، و سرانجام، نجات    
  .سالها قبل به ابرهيم وعده داده بود فراموش نكرده بود



پس از اينكه خدا عهد خود را با ابراهيم مبني بر اينكه در ايام كهنسالي به او فرزنـدي خواهـد بخـشيد،                       
، بخنديد و در دل خـود       آنگاه ابراهيم به روي در افتاده     «: گويد مقدس مي  تأييد كرد، واكنش ابراهيم چه بود؟ كتاب      

 امـا خنـده او از   !ابـراهيم خنديـد  » !آيا براي مرد صد ساله پسري متولد شود و ساره در نود سالگي بزايد؟          « گفت
  . ايماني نبود بلكه از روي شادي روي بي

:

  : گويد مقدس مي از اين رو كتاب
ذريـت  «برحسب آنچه كه گفته شـد       او كه در ميان نااميدي به اميد ايمان آورد تا پدر امتهاي بسيار شود،               

و در ايمان كم قوت شده، نظر كرد به بدن خود كه در آن وقت مرده بود، چونكه قريب به                    . تو چنين خواهند بود   
االيمـان گـشته، خـدا را        بلكـه قـوي   شك ننمـوده،    ايماني   در وعده خدا از بي    . صد ساله بود و به رحم مرده ساره       

  ) 21-18:4روميان (» . وعده خود نيز قادر استتمجيد نمود و يقين دانست به وفاي
  خدا پاسخ داد، . خواست بداند فرزند كنيز خود هاجر چه سرنوشتي دارد بااينحال ابراهيم مي

امتي عظيم از وي بوجـود      ......  اينك او را بركت داده    . و اما در خصوص اسماعيل، تو را اجابت فرمودم        «
ار خواهم ساخت، كه سـاره او را بـدين وقـت در سـال آينـده بـراي تـو                     الكن عهد خود را با اسحاق استو      . آورم

پيـدايش  (» .و عهد خود را با وي استوار خواهد داشت، تا با ذريت او بعد از او عهد ابـدي باشـد       .... خواهد زاييد 
20:17 ،21 ،16(  

از نـسل اسـحاق     دهنـده     انبيا و سرانجام نجـات     ،  تا توسط اين عهد   براين خدا عهد خود را تأييد نمود        بنا
در درس بعدي به ياري خدا، خواهيم ديد كه چگونه خداوند به ابراهيم و سـاره پـسر وعـده، يعنـي                      . ظهور كنند 

  . اسحاق را خواهد بخشيد
به آيـات   ! چيز براي او مشكل نيست     هيچ. كند هاي خود عمل مي    خدا به وعده  . حقيقتاً كه خدا امين است    

  : زيبا از انجيل گوش دهيد
چقدر بعيد از غوررسي است احكـام او و فـوق از كـاوش            ! ق دولتمندي و حكمت و علم خدا      زهي عم «

زيرا كيست كه رأي خداوند را دانسته باشد؟ يا كه مشير او شده؟ يا كه سبقت جسته چيزي                  ! هاي وي  است طريق 
» .تا ابداالباد جالل بـاد، آمـين  و به او و تا او همه چيز است؛ و او را بدو داده تا به او باز داده شود؟ زيرا كه از او            

  ) 36-33:11روميان (
  :مقدس توجه كنيد به مفهوم اين آيه از كتاب..... از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم 

   
  )13:2تيمو 2(» .تواند نمود ماند زيرا كه خود را انكار نمي ايمان شويم، او امين مي اگر بي«
  . خدا به شما بركت دهد 


