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الرد

في البداية ارجو الرجوع الي موضوع التجارب في الحياه المسيحية
ولكن باختصار يوجد نولين من التجارب واالثنين تكىم لنهم معىمنا يعقوب في االصحاح األول
من رسالته
النوع االول التي يستخدمها الرب احيانا لىتنقيه فاطىب من الرب ان ال يدخىني فيها وان سمح
يكون حنون لىيا وهذه افرح بها لو سمح بها الرب ,ولكن تجارب التي تاتي من قبل الرب التي
هي لىتزكيه ال يكون فيها اي اغواء بالخطيه تماما وان ضايقني لدو الخير اطىب من الرب ينقذني
سريعا
والنوع الثاني هو تجارب الشهوات الشريره لصنع خطايا او بسبب خطايا وهو اغواء من الشيطان
وهذا ليس من الرب ولكن الشيطان الذي يغوي لكي اسقط في الخطية او اجني ثمار الخطية
فالفرق بين االثنين هو الشهوه والخطيه التي يرفضها الرب تماما ويستخدمها الشيطان دائما

وبتفصيل اكثر اقدم الرد ينقسم الي
المعني الىغوي
االلداد والمعني المقصود

المعني الىغوي
العربي ال يفرق بين نولين من التجارب اما اليونانيه تفرق بينهما لغويا الي حد ما
رغم انهما لفظتين متقاربتين
االولي هي
من قاموس ثيور
G3986
πειρασμός
peirasmos
Thayer Definition:
1) an experiment, attempt, trial, proving

1a) trial, proving: the trial made of you by my bodily condition, since
condition served as to test the love of the Galatians toward Paul
(Gal_4:14)
1b) the trial of man’s fidelity, integrity, virtue, constancy
1b1) an enticement to sin, temptation, whether arising from the desires
or from the outward circumstances
1b2) an internal temptation to sin
1b2a) of the temptation by which the devil sought to divert Jesus
the Messiah from his divine errand
1b3) of the condition of things, or a mental state, by which we are
enticed to sin, or to a lapse from the faith and holiness
1b4) adversity, affliction, trouble: sent by God and serving to test or
prove one’s character, faith, holiness
1c) temptation (i.e. trial) of God by men
1c1) rebellion against God, by which his power and justice are, as it
were, put to the proof and challenged to show themselves
Part of Speech: noun masculine
اختبار محاوله محاكمة اثبات
 منذ الشرط بمثابة،  المحاكمة التي جعىت منكم حالة جسدية بىدي:  تثبت، ) المحاكمةA1
اختبار محبة أهل غالطية نحو بولس
 والثبات، ) محاكمة رجل اإلخالص والنزاهة والفضيىةB1
 سواء كانت ناشئة لن الشهوات أو من الظرو، والخطيئة،) األمر المحفز لى اإلغراءB11

الخارج
 )B21إغراء الداخىية ال الخطيئة
 )b2a1من إغراء الشيطان الذي يسع لتحويل يسوع المسيح من مأمورية اإللهية
 )b31من حالة األشياء  ،أو الحالة النفسية ،التي يتم من خاللها أغرى لنا الخطيئة  ،أو
النقضاء فترة من االيمان والقداسة
 )b41المحن  ،فتنة  ،المتالب  :أرسىه هللا وخدمة الختبار أو إثبات شخصية واحدة ،وااليمان
والقداسة
 )C1إغراء (أي المحاكمة) من قبل رجال هللا
 )c11تمرد ضد هللا ،الذي قوته والعدالة ،كما انها كانت وضعت ،إلثبات وتحدى إلظهار أنفسهم

فكىمة بيرازموس هي تعني تجربه الظهار شيئ جيد واثبات استحقاق

اما الكىمه الثانيه وهي تشبهها في النطق ولكن تختىف قىيال في المعني
G3985
πειράζω
̄peirazo
Thayer Definition:
1) to try whether a thing can be done

1a) to attempt, endeavour
2) to try, make trial of, test: for the purpose of ascertaining his quantity, or
what he thinks, or how he will behave himself
2a) in a good sense
2b) in a bad sense, to test one maliciously, craftily to put to the proof his
feelings or judgments
2c) to try or test one’s faith, virtue, character, by enticement to sin
2c1) to solicit to sin, to tempt
2c1a) of the temptations of the devil
2d) after the OT usage
2d1) of God: to inflict evils upon one in order to prove his character
and the steadfastness of his faith
2d2) men are said to tempt God by exhibitions of distrust, as though
they wished to try whether he is not justly distrusted
2d3) by impious or wicked conduct to test God’s justice and patience,
and to challenge him, as it were to give proof of his perfections.
Part of Speech: verb
) في محاولة ما إذا كان يمكن القيام به شيئا1
) في محاولة واالجتهادA1
 أو الكيفية التي، أو ما يراه،  لغرض التأكد من كمية له:  االختبار، وجعل محاكمة،) في محاولة2
تتصر نفسه

سو

) في شعور جيدA2

 )B2بالمعن السيئ ،الختبار واحد ضار ،ببرالة لوضع إلثبات مشالره أو األحكام
 )C2لمحاولة أو اختبار اإليمان والفضيىة  ،والحر  ،من خالل االغراء ال الخطيئة
 )c12لىحصول لى الخطيئة  ،إلغراء
 )c1a2من إغراءات الشيطان
 )D2بعد استخدام OT
 )d12هللا  :لى إيقاع الشرور لى واحدة من أجل إثبات شخصيته  ،وصمود إيمانه
 )d22الرجال هم  :قال هللا من قبل الغراء المعارض من لدم الثقة ،كما لو كانت ترغب في
محاولة ليست ما إذا كان يثق بعدالة
 )d32لن طريق إجراء اثيم أو شرير الختبار لدل هللا والصبر  ،والطعن لىيه ،كما انها كانت
اللطاء دليل لى الكمال له.

فكىمة بيرازو الثانية هي التجربه باالغواء الشرير لن الشيطان فهي استخدمت  41مره في العهد
الجديد بمعني التجارب الشريره واالغواء

ولهذا يوجد نولين من التجارب تجارب لىتزكيه يسمح بها الرب احيانا البناؤه وهدفها التنقيه او
التزكية وتجارب من الشرير السقاط الشخص في الشر وهذه تحدث لو اخطأ االنسان وانجذب الي
شهواته الشريره .

والتجارب الرب وضع لها شروط
 +إن هللا ال يسمح بتجربة ه فوق طاقتنا البشرية.

إنه يعر مقدار احتمال كل واحد منا ،وال يسمح أن تأتيه التجارب إال ف حدود احتمال طاقته
البشرية.

ولعل أحدهم يسأل :ما أصعب التجربة الت وقعت لى أيوب الصديق ،ف موت أوالده ،وضياع
ثروته ،وفقد صحته ،وتخى أصدقائه .من كان يستطيع أن يحتمل كل هذا؟

االجابه أن هللا كان يعىم أن الطاقة الروحية أليوب كانت تقدر أن تحتمل كل هذا ،لذلك سمح بما
حدث.

أما أنت فال تخف .لو كنت ف قامة روحية مثل أيوب ،ألمكن أن تتعرض لمثل تجاربه .ولكن هللا
ال يسمح .لك أن تجرب إال ف حدود احتمالك.
كورنثوس االولي 13 : 10
ولكن هللا امين الذي ال يدلكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربه المنفذ .
وايضا تجربة ابونا ابراهيم التي نالي بسببها بركات كثيره جدا

 +الشرط الثان ان هللا ال يسمح بالضيقة إال ومعها المنفذ.

أى تأت المشكىة ومعها الحل .فال توجد تجربة وه حالكة الظالم ،دون أية نافذة من نور .فىيس
هناك مجال لىيأس .إن الحل موجود ،وربما يحتاج إل شئ من الوقت ،يمنح صاحب التجربة
فضيىة الصبر وانتظار الرب .حيث ينظر إل المشكىة ف رجاء ،يرى الحل بعين االيمان قادماً من
خالل محبة هللا وقدرته .وهللا قادر أن يمنح االحتمال والصبر.

 +ينبغ أن نعىم أيضاً أن التجارب الت يسمح بها هللا ،ه لىخير .أو تنته بالخير.

رسالة بولس الرسول إل أهل رومية 28 :8
ِ
َن ُك َّل األ ْ ِ
اء َتعمل معا لِْى َخي ِر لَِّى ِذ َ ِ
ين ُه ْم َم ْد ُل ُّوو َن َح َس َب
َوَن ْح ُن َن ْعَى ُم أ َّ
هللاَّ ،الذ َ
ْ
َشَي ْ َ ُ َ ً
ين ُيحُّبو َن َ
َق ْص ِد ِه.

حت إن كانت المشكىة تبدو ش اًر ف ذاتها ،فإن هللا بصالحه قادر أن يحولها إل خير .وهكذا
فاإلنسان المؤمن يؤمن بخيرية التجارب ،سواء ف وقتها أو فيما بعد .ولهذا فإن التجارب ال
تطحنه ،وال تضغط لىيه ،وال تفقده سالمه .وكثي اًر ما كنت أقول:

"إن الضيقة ُسميت ضيقة ،ألن القىب قد ضاق لن أن يتسع لها .أما القىب الواسع فال يتضيق
بشئ".

 +شرط رابع لىتجربة :إن لها زمناً محدداً تنته فيه.

فال توجد ضيقة دائمة تستمر مدى الحياة .ولهذا فف كل تجربة تمر بك ،سيأت وقت تعبر فيه
بسالم .إنما لىيك – خالل هذا الوقت – أن تحتفظ بهدوئك وبسالمة ألصابك .فال تضعف وال
تنهار ،وال تصغر نفسك أمام التجربة .وال تفقد الثقة ف تدخل هللا ومعونته وحفظه.

والىم ان التجارب نافعة بالشك .ولوال منفعتها ،ما كان هللا الشفوق يسمح بها.

وما اكثر الفضائل الت يمكن أن نحصل لىيها ،إن كنا نتعامل مع الضيقات بطريقة روحية.

إنها تقوى النفس ،وتمنحها ألواناً من الخبرات ،سواء ف معالجة المشاكل ،أو ف الرجاء واإليمان
بعمل هللا .أو ف الحكمة الت يقتنيها المختبرون ،أو ف التدرب لى الصمود وقوة الثبات أمام
الضيقة حت تنته  ،مع التدرب لى االحتمال والصبر.

ولوال الدخول ف بوتقة التجارب ،ألصبحت النفوس هشة مدلىة ال تقوى لى شئ ،ولم تتدرب لى
الدخول ف الصعاب واحتمالها.
ومن يقراء كالم معىمنا يعقوب في نفي االصحاح األول من رسالته ويكمل كالمه وال يقتطع يجده
يتكىم لن النولين
معىمنا يعقوب الذي فرق في هذا الجزء بين التجارب لىتزكية والتجارب من الشرير وشرح بتفصيل
نوع التجارب الشريره وخطواتها يقول ايضا في بداية االصحاح شارحا تجارب التزكية
رسالة يعقوب 1
 2 :1احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنولة
وهنا يتكىم لن التجربة التي يسمح بها الرب وتكون لىخير والبنيان والتذكية مثل تجربة ابونا
إبراهيم
تقعون = في اليونانية ال تعني السقوط أو الدخول في تجارب وانما تعني حىول التجارب واحاطتها
باإلنسان من الخارج مثل رجل وقع بين لصوص .كأن التجارب تحاصر هذا اإلنسان من كل ناحية
(في العمل واألسرة والجيران .)...فالرسول ال يتكىم لن التجارب التي تنبع من داخل النفس (أي
الخطايا) بل التي تحل بنا من الخارج .وما يدفعنا لىفرح أنها شركة صىيب مع المسيح ،ومن
يشترك في األلم والصىيب يشترك معه في مجده (2كو ( + )9 :6رو( + )17 :8كو+ )1:24
(2كو( + )5 :1في .)12 :3

ويبدأ معىمنا يعقوب في وصف فائدة هذه التجارب التي يسمح بها هللا ولماذا نفرح بها
 3 :1لالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صب ار
امتحان إيمانكم = امتحان ال تعني أن هللا ال يعر إيماننا فيمتحننا لكي يعر  ،بل هللا يعر فهو
فاحص القىوب والكى  ،لكن نحن ال نعر ما هي طبيعة إيماننا وهللا بهذا االمتحان يكشف لنا
طبيعة ونولية إيماننا .هكذا سأل المسيح فيىبس ِ
خبز ليأكل هؤالء ،وانما قال هذا
"م ْن أين نبتاع ًا
ليمتحنه ألنه هو لىم ما هو مزمع أن يفعل" (يو  )7-5 :6فىقد كان إيمان فيىبس ضعي ًفا ،والسيد
أراد أن يظهر له هذا الضعف ليصىح من إيمانه .فاهلل يمتحن إيماننا ليظهر ضعفات إيماننا ويظهر
لنا إيماننا المشوه من جهة هللا ،وأخطائنا اإليمانية ،ويكشف لن معرفتنا المشوهة من جهة
المسيح فالتجارب الزمة لتظهر نولية إيماننا .وبناء لىيه اصىح ضعفات االيمان واصالح اإليمان
في منته األهمية،
صبر = التجارب المتالحقة مع رؤية يد هللا القدير تجعل اإليمان يزداد .وهذا ما حدث مع
ينشئ ًا
داود ،فىقد كانت له خبرات سابقة مع أسد ودب قتىهم ،وهذا ألطاه إيمان قوى وقف به أمام
جىياط .لذلك فالتجارب المتالحقة مع الشكر ولدم التذمر تزيد اإليمان.
 4 :1واما الصبر فىيكن له لمل تام لكي تكونوا تامين وكامىين غير ناقصين في شيء
صبر وما فائدته؟ أن نكون تامين وكامىين فكما رأينا أن فائدة
ولماذا نصبر ،ولماذا يعطينا هللا ًا
التجارب أن نصبح كامىين .إ ًذا حت نكمل لىينا أن نصبر لى التجربة حت تأت بثمارها ونكمل.

 5 :1وانما ان كان احدكم تعوزه حكمة فىيطىب من هللا الذي يعطي الجميع بسخاء وال يعير
فسيعط له
 6 :1ولكن ليطىب بايمان غير مرتاب البتة الن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح
وتدفعه
 7 :1فال يظن ذلك االنسان انه ينال شيئا من لند الرب
فنطىب من الرب ان ال ندخل في تجربه ولكن لو الرب سمح لي بتجربه افرح ألن الرب الصالح
سمح بذلك لىتزكيه والتنقيه ولكي اكون كامل نسبيا واحتمل التجربه بفرح طالت او قصرت واثقا ان
الرب لن يجربني فوق ما احتمل
سفر أيوب 17 :5
«هوَذا طُوب لِرجل ي َؤِدبه هللاَ .فالَ َترُف ْ ِ
يب اْلَق ِدي ِر
ْ
َُ
ض َتأْد َ
َ َُ ُ ُُ ُ

سفر األمثال 12 :3
َب ِب ْاب ٍن ُي َسُّر ِب ِه.
أل َّ
َن َّال ِذي ُي ِحُّب ُه َّ
الر ُّب ُي َؤِدُب ُهَ ،وَكأ ٍ

رسالة بولس الرسول إل العبرانيين 7 :12
ِ
ِإن ُكْن ُتم َتح َت ِمُىو َن َّ ِ
ِ
ِ
وه؟
ينَ .فأ ُّ
ْ
هللا َكاْلَبن َ
ْ ْ
َي ْاب ٍن الَ ُي َؤدُب ُه أَُب ُ
التأْد َ
يب ُي َعامُى ُك ُم ُ

واطىب ايضا من الرب ان ينجيني من الشرير الذي ال يتوقف لن االغواء الني لار اني ضعيف
فاطىب من الرب يقويني وينجيني لكي انجح في مقاومته .وان وقعت في تجربه بسبب اني انجذبت
الغواء الشرير فاسرع بالتوبه وهذا هو طريق الخالص من التجربه.
ولىخطيه لقاب فاختار ان يعاقبني الرب وليس الشيطان
سفر صموئيل الثاني 14 :24
ِ
ِ
ِ
َسُق ْط
الر ِب ،أل َّ
اق ِب َي األ َْمُر ِجدًّا َ .فْىَن ْسُق ْط ِفي َي ِد َّ
ال َد ُاوُد ل َجادٍَ « :ق ْد َض َ
َن َمَراح َم ُه َكث َيرٌة َوالَ أ ْ
َفَق َ
ان».
ِفي َي ِد ِإْن َس ٍ

سفر أخبار األيام األول 13 :21
ِ
ِ
َن مر ِ
َسُق ْط ِفي َي ِد َّ
اح َم ُه َك ِث َيرٌةَ ،والَ
ال َد ُاوُد ل َجادٍَ « :ق ْد َض َ
الر ِب أل َّ َ َ
اق ِب َي األ َْمُر ِجدًّا َ .د ْلني أ ْ
َفَق َ
ان».
َسُق ُ
ط ِفي َي ِد ِإْن َس ٍ
أْ

واكرر مره اخري ان مهما كانت انواع التجارب اثق في ان الرب سيحولها لىخير ان تمسكت بالرب
رسالة بولس الرسول إل أهل رومية 28 :8

ِ
َن ُك َّل األ ْ ِ
اء َتعمل معا لِْى َخي ِر لَِّى ِذ َ ِ
ين ُه ْم َم ْد ُل ُّوو َن َح َس َب
َوَن ْح ُن َن ْعَى ُم أ َّ
هللاَّ ،الذ َ
ْ
َشَي ْ َ ُ َ ً
ين ُيحُّبو َن َ
َق ْص ِد ِه.
رسالة يعقوب 1
 12 :1طوب لىرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزك ينال اكىيل الحياة الذي ولد به الرب لىذين
يحبونه
وهنا يعقوب البشير يستخدم نفس الكىمه التي استخدمها متي البشير وهي بيرازموس وهي تعني
امتحان لالظهار والتنقيه اي التجارب التي يسمح بها هللا لىتزكيه فمن يتدرب لى حياة التسىيم
ويكتسب الصبر وينمو روحياً ويكمل ،ويتقابل مع المسيح المتألم ويزداد معرفة بشخص المسيح
فيحبه ويختبر التعزيات السماوية وينتظر بشوق ورجاء إكىيل أبديته والمجد المعد له = إكىيل
الحياة = إستعارة من البطوالت الرياضية ،وهذا األكىيل هو لمن يغىب (2كو .)1 :12ألنه إذا تزك
= تزك أي تنق من محبة العالم التي هي لداوة هلل فكانت التجارب له هي كالنار التي تصف
الذهب من الشوائب ،صارت نافعه له (1بط .)7 :1هذا إذا إحتمىها بصبر ودون تذمر.
 13 :1ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل هللا الن هللا غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب
احدا
وهنا يستخدم يعقوب البشير الكىمه الثانيه بيرازو التي تعني اغواء ابىيس وهنا بالطبع يوضح ان
الرب ال يغوي احد
فالعددين  12و  13يوضح فيها معىمنا يعقوب ان هناك نولين من التجارب كما قىت

 .1ما يسمح به هللا لنمونا وتزكيتنا ولوقايتنا من الشرور لنكمل.
 .2ما هو من الشيطان أو من الخطية الساكنة فينا.
ولىينا إحتمال األول بصبر لنتزكي ومقاومة الثانية لكي ال نسقط فيها وان سقطنا نتوب بسرله،
هللا قدوس وسماوى ،مرتفع تماماً لن صنف الشرور ،منزه لن كل شر ،وكىه خير .ولن ندرك
كماالته طالما كنا في الجسد .وهوال يشعر بأى جذب لىشر بل يكرهه تماماً .لذلك هو ال يجرب أحداً
بالشرور التي هي خطايا .فهو ال يتىذذ بالخطايا وال بسقوط أحد فيها .المعن أن هللا ال يتعامل في
هذا الصنف .لكن مصدرالخطايا هو أنا وشهوات وابىيس وليس هللا .هللا خىقنا في أحسن صورة
ولم يخىق فينا لواطف أو دوافع شريرة،ونحن في آدم انحرفنا واألن ننحر بإرادتنا .ولكن من يريد
أن يسىم لواطفه ومشالره هلل يقدسها له .أما إبىيس فهو شرير ومجرب بالشرور بقصد إهالكنا.

 14 :1و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته
إذا حدث أن إنساناً ما قد لحقت به تجارب شريرة ،فعىيه أن يدرك أن هذا يرجع إليه ال إل هللا،
وأن مصدر هذه التجارب هو شهوته التي إنجذب بها وانخدع ومال إليها .لىينا إذن أن النبحث
لن سبب التجارب الشريرة خارج دائرتنا ،بل نبحث في قىوبنا .فأى شر لن يضرنا ما لم يجد ترحيباً
في الداخل.
وانخدع تؤكد ان المقصود بالتجارب الثانيه هي تجارب الخدله وليس التزكية

وانجذب الننا بعد المعموديه نكونثابتين في المسيح ،ومن يقبل الخطية ينجذب من األحضان
اإللهية ،فال شركة لىنور مع الظىمة ،هو ينجذب من مىجأه الحصين إذ خبأ له الشيطان السم في
العسل فتصور أن الشر لذيذ فينجذب خارج حصن المسيح الي الخارج فينفرد به الشيطان
ويتعبه.
 15 :1ثم الشهوة اذا حبىت تىد خطية و الخطية اذا كمىت تنتج موتا
وهنا يوضح معىمنا يعقوب ان الخطية مراحل اوال مرحىة الخدله الفكريه ثم الجذب الي الخارج ثم
يستسىم االنسان لىشهوه التي استثارها الشيطان وبدا في تنفيذ الشهوه بدل من ان يصرخ الي
الرب فينقذه
والمرحىه االخيره بعد تتميم الخطيه فاالنسان لم كمل في استسالمه يموت بانفصاله لن هللا بدل
من ان يرجع ويتوب بسرله ويندم
ومعىمنا يعقوب يشبه تجربة واغواء ابىيس بخطية الزنا ومراحىه من بداية شهوه تبدا في نظره
شريره فينجذب االنسان ولو استسىم الي هذا االمر يصل الي ما هو اشر بان يفعل الزني ولو سقط
في ذلك يتكون جنين وهو يستغرق فتره ليدل لىي ان االنسان ال يموت اال بسبب انه لم يتوب
فبعد ان يخطي بدل من ان يتوب مباشره يظل شهور طويىه يقاوم تبكيت الروح القدس حتي النه
رفض الرب هذه الفتره واطفأ الروح القدس داخىه فيرفض من امام هللا ويصبح في حكم الميت مثل
شاول المىك رغم انه حكم  40سنه ولكن الرب التبره مات بعد سنه من بداية مىكه بسبب خطاياه
ورفضه لىتوبة

 16 :1ال تضىوا يا اخوتي االحباء
 17 :1كل لطية صالحة و كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من لند ابي االنوار الذي ليس
لنده تغيير و ال ظل دوران

واتي الي قصة ابراهيم وابنه اسحاق وقصة اختبار االيمان لىتذكية كما قال معىمنا يعقوب
سفر التكوين 22
 1 :22و حدث بعد هذه االمور ان هللا امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم فقال هانذا
فاالمر هو امتحان ليثبت الرب بوضوح امام العالم قوة ايمان ابراهيم واستحقاقه لىقب ابو االيمان
لينال بركة هذا االمتحان الذي غرضه فائدة ابراهيم وليس ضرره فهو لىتذكية
 2 :22فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق و اذهب ال ارض المريا و اصعده هناك محرقة
لى احد الجبال الذي اقول لك
وهللا يرفض الذبائح البشريه ومن يكمل قصه ابراهيم سيجد ان الرب رفض ان يقدم ابراهيم ابنه
ذبيحة
 3 :22فبكر ابراهيم صباحا و شد لى حماره و اخذ اثنين من غىمانه معه و اسحق ابنه و شقق
حطبا لمحرقة و قام و ذهب ال الموضع الذي قال له هللا
 4 :22و في اليوم الثالث رفع ابراهيم لينيه و ابصر الموضع من بعيد

و اليوم الثالث يشير لىقيامة وكأن إسحق ظل مع المسيح في القبر هذه الثالثة أيام وفي اليوم
الثالث رجع حياً .ولقد تكررت قصة األيام الثالثة في الكتاب المقدس لتشرح نفس الفكرة
 5 :22فقال ابراهيم لغالميه اجىسا انتما ههنا مع الحمار و اما انا و الغالم فنذهب ال هناك و
نسجد ثم نرجع اليكما
الشعب اليهودي يشبهوا بالخادمان واالتان الذي لم يستطيع ان يصعد ويبىغ إلي موضع الذبيحة إذ
لم يريدوا أن يؤمنوا .وهم أروا المسيح والصىيب ولم يدركوا سره وال قوة القيامة ولم يفرحوا كما فرح
إبراهيم .من إرتبط بالفكر الترابي ال يدرك السماويات
وتعبير نرجع هذا يوضح ان ابراهيم واثق من ان الرب يرجع اسحاق حي ولهذا التجربة تذكي بها
جدا إب ارهيم ولهذا العهد الجديد يثبت فائدة التجربة لتذكية ابراهيم
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 11
 17 :11بااليمان قدم ابراهيم اسحق و هو مجرب قدم الذي قبل المواليد وحيده
 18 :11الذي قيل له انه باسحق يدل لك نسل
 19 :11اذ حسب ان هللا قادر لى االقامة من االموات ايضا الذين منهم اخذه ايضا في مثال
فهو بالفعل قوي االيمان
واالمر كىه اختبار ايمان ابراهيم ليظهر لالجيال ان ابراهيم يستحق لقب ابو االيمان

بل معىمنا يعقوب نفسه الذي استشهد به المشكك شهد لى هذا في االصحاح التالي مباشرة لما
استشهد به المشكك
رسالة يعقوب 2
 20ولكن هل تريد أن تعىم أيها اإلنسان الباطل أن اإليمان بدون ألمال ميت
 21ألم يتبرر إبراهيم أبونا باأللمال ،إذ قدم إسحاق ابنه لى المذبح
 22فترى أن اإليمان لمل مع ألماله ،وباأللمال أكمل اإليمان
 23وتم الكتاب القائل :فآمن إبراهيم باهلل فحسب له ب ار ودلي خىيل هللا
فالتجربة جعىت إبراهيم يقوم بعمل يظهر قوة ايمانه بل ونال مكافئات وبر لظيم

ولكن يبقي السؤال لماذا اختار الرب هذه الوسيىه ليظهر ايمان ابراهيم؟
هد

تجربة ابراهيم بهذه الطريقة

اوال النبوة والرمز لن المسيح وأراد هللا في نفس الوقت أن يظهر إلبراهيم طريقة الخالص ،فرجل
مثل إبراهيم حصل لىي كل ما يتمناه ،األبناء واألرض والمهابة .من المؤكد أنه كان يفكر في
طريقة الخالص بعد الموت وهنا طىب منه هللا هذا الطىب وكان إبراهيم في هذه القصة الرمزية رم اًز
لآلب الذي سيقدم أبنه ولقد اختبر إبراهيم بنفسه مرارة األلم إلالناً لن مشالر اآلب الذي قدم
إبنه فداء لن بني آدم الذين أحبهم .وخالل التجربة تمتع إبراهيم برؤية واضحة لطريقة الخالص

وفهم مسبقاً كيف أن المسيح سيقوم من األموات مانحاً الحياة إلبراهيم وألوالده ففرح إبراهيم "أبوكم
إبراهيم تهىل بأن يري يومي فرأي وفرح يو  "56:8فهو باإليمان والمرارة أنطىق بابنه نحو المذبح
ورجع من التجربة فرحاً باسحق القائم من األموات رم اًز لىمسيح .لقد شرح هللا طريقة الخالص
ولكن استخدم هللا إبراهيم وأسحق الجبابرة الذين يصىحون لهذه المهمة .ولنالحظ أنه كىما زادت
التجربة زاد حجم العطية ولكن هللا يعر من يتحمل ويمتحنه.

ثانيا اظهار قوة االيمان من خالل اكثر شيئ محبوب لقىب االنسان وهو ابنه وبخاصه ابراهيم الذي
انتظر طويال لينجب ابن من ساره بعد مواليد الرب

ثالثا هد

اخر شخصي لىعالقه بين ابراهيم وهللا وهو بيئة ابراهيم وانه اتي من بيئة فيها ذبائح

بشرية وتقدمات بشريه واالباء يقدمون ابناؤهم البكر ذبائح ومحرقات
والرب يريد ان يوضح البراهيم ان هناك فرق كبير بينه وبين بقية االلهة الوثنية التي تقبل الذبائح
البشرية بدون شفقة النها مجرد اصنام ولكن هللا ال يقبل ذلك وجعل ابراهيم يعبر بهذا االختبار
ليوضح محبته البراهيم بمعن آخر أدرك إبراهيم الفارق بين تقديم ابنه ذبيحة وبين الذبائح
مماتا
البشرية التي كانت تقدم لألوثان .هو آمن باهلل الذي وهبه إسحق بعدما كان رحم سارة ً
أما وحسب والدته أشبه بقيامة من األموات فال يصعب لىيه أن يقيمه بعد تقدمته محرقة
استرضاء آللهتهم المحبة لسفك الدماء،
يقدمونهم بال رجاء الوثنيون فكانوا يقدمون أبكارهم
ً

ويوضح البراهيم ان ابراهيم اختار النصيب الصالح فما تقبىه بقية االله الوثنية من لذاب االباء
بتقديم ابناؤهم ذبائح ويعيشوا بقية لمرهم لىي زكري هذه التقدمه االليمة هذا ال يقبىه الرب
واوضح انه شيئ ال يقبىه بل هو يحب ابراهيم واسحاق وشيئ مثل هذا هو ارق من ان يقبىه فهو
يبذل نفسه لن االخرين وال يقبل ان يبذا احد ابنه ذبيحه هلل

والمجد هلل دائما

