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وكيفَ نَحرص عليها؟وكيفَ نَحرص عليها؟.. .. عالقة األخُوةعالقة األخُوة   
 

(Arabic - We are brothers!) 

 
  وكيفَ نَحرص عليها؟وكيفَ نَحرص عليها؟.. .. عالقة األخُوةعالقة األخُوة: ن عموا اليديثنَ حوعضو م..أحباِئى

 

 :ومن سفر التكوين األصحاح الثالث عشر نقرأ العدد الثامن
 

  ١."انانووخَخَأأ  ننححا نَا نَننّننّألأل..  اتكاتكععرر و وىىاِتاِتعع ر رننيي وب وبينكينك وب وبىىة بيِنة بيِنمماصاصخَخَ م م ال تكن ال تكن:: للوط للوطامامررببأأفقال فقال " 
 

 هى الحكمة التى تنبع من تجربة من التجارب التى عشناها أو الحكمة التى ..إن خير حكمٍة نتعلمها 
 وما سجله الوحىاإللهى براهيم خليل اهللاونحن جميعا نعرف إ. .نستخلصها من اختبار اختبره رجل حكيم يتقى اهللا

 .. ويطيب لى اليوم أن أكتب عن صفة رائعة نادرة تحلى بها أبونا إبراهيم..عن حياته المباركة وِصلته القوية باهللا
حتى لو كلفنا ذلك الثمن ..  أال وهى الحرص على عالقة األخوة..حبذا لو أصبحت هى الصفة البارزة فينا ويا

ين وخاصة بين من  عميقة متأصلة بين الشرقي.. وهى ظاهرة ترابط األسرة معا..رة وإننى أرى تلك الظاه..الباهظ
ك إذا وجدتها بين أخ لدرجة أن.. ةبيولكنها عملة صعبة بين من نشأوا نشأة غر.. نشأوا فى رحاب الشرق األوسط

 . ها أو بين البنت وأمأبيه واالبنفالمؤسف أنك قد ال تجدها بين .. وأخ أو بين أخ وأخت 
 

  وليس ..إبراهيم ورعاة لوط أن مشكلة حدثت بين رعاة ..األصحاح الثالث عشرب يسجل سفر التكوينإن 
وكان وكان ":  ولقد جاء عن إبراهيم ذلك القول.. من إبراهيم ولوط وأغدق عليهماذلك بمستغرب بعد أن بارك الرب كالً

 ومن هنا حدثت ..نان وزادت ثروتهما وكثرت مواشيهماثاغتنى اال. "أبرام غنياً جداً فى المواشى والفضة والذهبأبرام غنياً جداً فى المواشى والفضة والذهب
م بالنبل  وبأسلوب يتِس.. ولكن بحكمٍة فائقة استطاع إبراهيم تدعيم روابط األخوة وتثبيت دعائم المحبة..المشكلة

 ٢.نادقاِئا أو أصنَ إخوِتأو أسرنا  التى تحدث أحيانا بيننامشاكل  ليتنا نتعلمه ونستوعبه ونمارسه فى حلِّ..والتضحية
 

فبتلك القوانين يحصُل الفرد على .. ولقد اعتاد الناس السير على قوانين وقواعد إلعطاء كّل ذى حقّ حقه 
 ولكن ما أريد أن أتحدثَ عنه هو الحكمة التى تحلى بها ابراهيم الخليل وبها تفادى مخاصمة كانت على ..حقوقه

ين أوالد اهللا المؤمنين الذين يسكن فيهم روح اهللا ويرشدهم  ويدور حديثى حول قانون آخر يحكم ب..وشك الحدوث
 . ذلك القانون سار بموجبه إبراهيم الخليل فى حل مشكلته مع لوط ابن أخيه..إلى الطريق األفضل فى التعامل

 

اختبر الحياة الجديدة امتأل   وكل مؤمن..هذا القانون ليس من وضع بشر بل وضعه اهللا وهو قانون المحبة 
 الذين ز كّلزهم وتمي ولقد وضع الرب يسوع لتالميذه عالمة تمي..صبح تعامله ال يتجاوز قوانينهاوأ بالمحبة قلبه

أما نصوص . ." لبعض لبعض بعضاً بعضاً كان لكم حب كان لكم حبننإإ  ىىنكم تالميذنكم تالميذأأ   الجميع الجميعبهذا يعرفُبهذا يعرفُ":  لهمنالوا الحياة الجديدة إذ قاَل
بتفصيل   األصحاح الثالث عشرإلى مؤمنى كورنثوسألولى ه الها بولس الرسول فى رسالِتقانون المحبة فقد سج

  والوال  تنتفخُتنتفخُ   وال والة ال تتفاخرة ال تتفاخر المحب المحب..ددة ال تحِسة ال تحِسالمحبالمحب. . ة تتأنى وترفقُة تتأنى وترفقُالمحبالمحب":  نصوصه بعضهذه .. متناهيةبدقٍةوكامل 
تقبتقبححوال تطلب ما لنفِس ما لنفِس وال تطلب ها وال تحتدها وال تحتدوال تظن وال تظن السوء والوال  .... السوء  تفرتفرحثم بْلثم بْل باإل باإلحتفر تفر حءٍٍءىى ش شكّلكّل  وتحتمُلوتحتمُل   بالحقّ بالحقّحوتص دقُدقُ وتص  
  ٣"بدابداأأال تسقط ال تسقط   المحبةالمحبة"  تلك الآللئ بتلك اآلية الذهبيةتزدانو. "ءٍٍءىى ش ش على كّل على كّل وتصبر وتصبرءٍٍءىى ش ش وترجو كّل وترجو كّل..ءٍٍءىى ش شكّلكّل

 

وما الحل يا وما الحل يا . "ال تكن مخاصمةال تكن مخاصمة":  بكامل بهائه إذ يقولِةحب الم نوربراهيم البن أخيه يشعوفى كلمات إ 
  فلضيق المكان.... ما لنفسها ما لنفسهاال تطلبال تطلببقانون المحبة التى بقانون المحبة التى : :  وكأنّى به يجيبنا بقوله وكأنّى به يجيبنا بقوله..مخاصمة؟مخاصمة؟ابراهيم لكى ال تحدث الابراهيم لكى ال تحدث ال

وبمودٍة ..  وبكّل ارتياح.. حقّ االختيار)وهو األصغر( البن أخيه )وهو األكبر( براهيمواتساع الممتلكات يعطى إ
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http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

ثم ما يريحه يأتى .. ما يريح أخاه أوال. "ا شماالا شماالوإن يمينا فأنوإن يمينا فأن.. .. إن ذهبتَ شماال فأنا يميناإن ذهبتَ شماال فأنا يمينا": البن أخيهصادقة يقوُل 
ال تكن مخاصمة بينى ال تكن مخاصمة بينى ":  تفوه بها إبراهيملئ كان الهدفُ الذى يتطلع إليه إبراهيم يتلخص فى كلمات كالآل..ثانياً

"ة كلمة مقولة في محلهاة كلمة مقولة في محلهاضضصوغ من ِفصوغ من ِف في م في م من ذهٍب من ذهٍبتفاحتفاح""  .. " "!!وبينك وبين رعاتى ورعاتك ألننا نحن أخوانوبينك وبين رعاتى ورعاتك ألننا نحن أخوان
١. 

 

 وكيف ..ولكن محور حديثنا هو قانون المحبة.. لسنا بصدد ما اختاره لوط لنفسه وكيف أساء االختيار 
 .""نحن أخواننحن أخوان: : شعارناشعارنا. .  ثم ما يريحنى يأتى ثانياً ثم ما يريحنى يأتى ثانياً..ما يريح أخى أحرص عليه أوالًما يريح أخى أحرص عليه أوالً.. .. حرية االختيار ألخىحرية االختيار ألخى"" ..طبقُي

وتأييداً ورفعة ِمن اهللا عز ..  المحبِة تجد جزاء حسناًأن أعماَل.. وما أريد أن أؤكد عليه اآلن فى حديثى هذا
وها نحن نرى الرب .. ""ال ينتظر الرب كثيراً حتى يكافئ أوالده نظير ما يظهرونه ِمن أعمالٍٍ تمجد اسمهال ينتظر الرب كثيراً حتى يكافئ أوالده نظير ما يظهرونه ِمن أعمالٍٍ تمجد اسمه"".. وجّل

نت فيه نت فيه أأ  ىىالموضع الذالموضع الذ  نن ِم ِم وانظر وانظر عينيك عينيكارفعارفع"":  اعتزال لوط عنهبرام بعد ألقال الربإذ . يكافئ إبراهيم خليله
نسلك كتراب نسلك كتراب   جعُلجعُلأأوو  بدبدلى األلى األإإعطيها ولنسلك عطيها ولنسلك أأ   لك لكنت ترىنت ترىأأ  ىىرض الترض الت األ األجميعجميع  ننألأل  ....وغرباًوغرباً   وشرقاً وشرقاً وجنوباً وجنوباًشماالًشماالً

  ىىنّنّألأل..رض طولها وعرضهارض طولها وعرضها األ األىىامش ِفامش ِف  قمقم  ..ددععيضا ييضا يأأفنسلك فنسلك   رضرض األ األ تراب ترابددععن ين يأأحد حد أأذا استطاع ذا استطاع إإحتى حتى   ..رضرضاألاأل
لكبرامبرام أ أفنقلفنقل  ....عطيهاعطيهاأأ  لكخيام بنى هناك مذبحاًبنى هناك مذبحاًوو.. ..  حبرون حبرونىى ف فىىقام عند بلوطات ممرا التقام عند بلوطات ممرا التأأتى وتى وأأوو  هه خيامللر للر ب٢.""ب  

 

 حتذى رائعاّ كان إبراهيم الخليل مثالإنيق.. يقتدى به مثٌل فى تسامِحه مع إخوته فيوسف الصدآخر ي  .
  ىىنكم بعتموننكم بعتمونا وال تغتاظوا ألا وال تغتاظوا ألواآلن ال تتأسفوواآلن ال تتأسفو": فهم بنفسه فى مصر إلخوته حين عرهلو قهفبسفر التكوين جاء عن

 أن إن يوسف بحب أخوى نقى وبقلب غافر صفوح ال يقبل حتى.. " اهللا قدامكم اهللا قدامكمىىرسلنرسلن أ أالستبقاء حياةالستبقاء حياة  نهنهألأل  لى هنالى هناإإ
 ال يقبل أن الخطأ الذى ارتكبوه ..ال يقبل أن مشاعر الندم تعكر صفو أحلى لقاء.. !يتأسف له إخوته عما بدر منهم

 ٣."فما أحسن وما أجمَل أن يسكن اإلخوة معافما أحسن وما أجمَل أن يسكن اإلخوة معا".. ضى يشوه أجمَل صورة إلخوة اجتمعوا بعد فراق طويلفى الما
 

األصحاح السابع والثالثين قصة يوسف الصبى الصغير وقد أرسله أبوه يسجُل الوحى بسفر التكوين  
د ملك شيطان الحسد والكراهية لق.. فإذا بالصبى الصغير يرى الشر فى عيونهم. بطعام شهى إلخوته فى الحقل

صرخ كان فى نيتهم أن يقتلوه و.. لونفإذا بهم يجردونه من ثوبه الم.. والشر قلوب إخوته فجردهم إنسانيتهم
اطرحوه فى هذه البئر اطرحوه فى هذه البئر .. .. ال نقتله ال تسفكوا دماال نقتله ال تسفكوا دما": مستغيثا فما النت قلوبهم لوال أن أخاه رأوبين أبطل مكيدتهم وقال

 !  وفى غفلٍة ِمن أخيهم رأوبين باعوا يوسف أخاهم لتجار إسماعيليين وقبضوا ثمناً له عشرين من الفضة.."الفارغةالفارغة
 

 العرف السائد نرى أن قوانين وقواعدفبالرؤية العادية وباستخدام .. إن رجَل اهللا يرى األمور بعيٍن تختلف 
هم لينالوا جزاء عادالً نظير الشر الذى صنعوه فِمن حقّ يوسف أن يطالب بعقاب.. إخوة يوسف صنعوا به شراً

نتم نتم أأ  ....ال تتأسفواال تتأسفوا" :قال يوسف إلخوتهف.. ولكن باستخدام الحكمة اإللهية النازلة من فوق اختلفت الرؤية.. معه
قصأأ. .  شراً شراًىىدتم لدتم لقصما اهللاا اهللام  فقصفقصدعون عون لفرلفر  باباأأ  ىىوهو قد جعلنوهو قد جعلن. . لى هنا بل اهللالى هنا بل اهللاإإ  ىىرسلتمونرسلتمونأأنتم نتم أأفاآلن ليس فاآلن ليس . .  به خيراً به خيراًد

 ."خوته وبكى عليهمخوته وبكى عليهمإإ  وقبل جميعوقبل جميع": المؤثرة كلماتال  هذهثم نقرأ. "رض مصررض مصرأأ   على كّل على كّلبيته ومتسلطاًبيته ومتسلطاً   لكّل لكّلوسيداًوسيداً
 :أال وهو قانون.. أال ترى معى أن هناك قانوناً آخر يتسامى على القوانين التى وضعها البشر.. عزيزى القارئ

"المحبه كّل .. "ة التى ال تسقط أبداًة التى ال تسقط أبداًالمحبِماستخدميقوإبراهيم الخليل  نيوسف الصد .ولكن إنرائعاّمثال إبراهيم  كان  
  نا فضالً فقد أحب فيسوع المسيح هو المثُل األعظم.. آخر يقتدى به مثٌلفى تسامِحه مع إخوته يوسفو.. يحتذى

خطاةأحب أجلنانا ونحن بعد ليس الحٍدليس الحٍد ":  وماتَ ِمنحب أأ   حبعظمِم ِمعظم نأأ  .... هذا هذانننيضع أأ   يضعحدحدنفس أأجل جل ه أله أل نفسحب٤."ائهائهحب 
 

 . تتأنى وترفقُ التىةالمحب.. علمنى كيفَ أحب إخوتى.. أبانا السماوى: ليتك أخى ترفع قلبك مصلياً معى 
التىةالمحب ال تحسد . التىةالمحب وال تنتفخُ  وال ال تتفاخر تقبحما لنفِس وال تطلب ها وال تحتدوال تظن وال  السوء 

تفرإل باحثم بل تفرٍءى شكّل وتحتمُل  بالحقّحٍءى ش وترجو كّلٍءى ش كّلقُ وتصدٍءى ش على كّل وتصبر . أرفع
 . ارجاً خَهرجمن يقبل إلى ال أخْ: من قلتَ ياواثقاً أنك تستجيب ِطلبتى .. صالتى فى اسم يسوع الذى أحبنى فضال

 

 : رسالة أو غيرها ستجد ذلك فىإن أردتَ سماع تلك ال.. أخى القارئ العزيز
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