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ﺗﻮﻟّﺪ اﺳﺤﺎق
۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ،ﺳﺎرا را ﺑﺮﮐﺖ داد ۲و در وﻗﺘ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺳﺎرا ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ
و ﭘﺴﺮی ﺑﺮای او زاﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺴﺮ در ﻫﻤﺎن وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ۳ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﻢ او را اﺳﺤﺎق
ﮔﺬاﺷﺖ۴ .وﻗﺘ اﺳﺤﺎق ﻫﺸﺖ روزه ﺷﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ،او را ﺧﺘﻨﻪ
ﮐﺮد۵ .وﻗﺘ اﺳﺤﺎق ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد۶ .ﺳﺎرا ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺎدی و ﺧﻨﺪه آورده
اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ۷ «.ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎرا ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ ﭼﻮن ﻣﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﺮی او ﭘﺴﺮی ﺑﺮاﯾﺶ زاﯾﯿﺪهام«.
۸ﺑﭽﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و در روزی ﮐﻪ او را از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑﺰرﮔ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد.
ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
۹ﯾ روز اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‐ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺼﺮی ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد‐ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﭘﺴﺮ ﺳﺎرای
ﻣﺧﻨﺪﯾﺪ۱۰ .ﺳﺎرا آﻧﻬﺎ را دﯾﺪ و ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ و ﭘﺴﺮش را ﺑﯿﺮون ﮐﻦ .ﭘﺴﺮ اﯾﻦ زن ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ارث ﺗﻮ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﺮﺳﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤ ﺑﺒﺮد۱۱ «.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد
ﭼﻮن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﻢ ﭘﺴﺮ او ﺑﻮد۱۲ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :درﺑﺎرۀ ﭘﺴﺮ و ﮐﻨﯿﺰت ﻫﺎﺟﺮ ﻧﺮان ﻧﺒﺎش.
ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎرا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .زﯾﺮا ﻧﺴﻠ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه دادهام از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺤﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۳ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﻫﺎﺟﺮ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﻢ داد .از او ﻫﻢ ﻣﻠّﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﭼﻮن
او ﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ«.
۱۴روز ﺑﻌﺪ ،ﺻﺒﺢ زود اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا و ﯾ ﻣﺸ آب ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﺎﺟﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و او را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺮون
ﮐﺮد و ﻫﺎﺟﺮ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و رﻓﺖ .او در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻣﮔﺸﺖ۱۵ .وﻗﺘ آب ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮ را
زﯾﺮ ﯾ ﺑﻮﺗﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ۱۶و ﺧﻮدش ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ از آﻧﺠﺎ دور ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﮔﻔﺖ» ،ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ
ﻧﺪارم ﻣﺮدن ﭘﺴﺮم را ﺑﺒﯿﻨﻢ« و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪﮐﺮدن.
۱۷ﺧﺪا ،ﺻﺪای ﮔﺮﯾﮥ ﭘﺴﺮ را ﺷﻨﯿﺪ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻫﺎﺟﺮ ،ﭼﺮا
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ؟ ﻧﺘﺮس .ﺧﺪا ﮔﺮﯾﮥ ﭘﺴﺮ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ۱۸ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ،ﺑﺮو ﭘﺴﺮ را ﺑﺮدار و آرام ﮐﻦ .ﻣﻦ از ﻧﺴﻞ او
ﻣﻠّﺘ ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآورم۱۹ «.ﺧﺪا ﭼﺸﻤﻬﺎی او را ﺑﺎز ﮐﺮد و او در آﻧﺠﺎ ﭼﺎﻫ دﯾﺪ .رﻓﺖ و ﻣﺸ را
ﭘــﺮ از آب ﮐــﺮد و ﻣﻘــﺪاری آب ﺑــﻪ ﭘﺴــﺮ داد۲۰ .ﺧــﺪا ﺑــﺎ آن ﭘﺴــﺮ ﺑــﻮد و او ﺑــﺰرگ ﻣﺷــﺪ .او در ﺻــﺤﺮای
»ﻓﺎران« زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد و ﺷﺎرﭼ ﻣﺎﻫﺮی ﺷﺪ۲۱ .ﻣﺎدرش ﯾ زن ﻣﺼﺮی ﺑﺮای او ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﯿﻤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺑﻣﻠ
۲۲در آن زﻣﺎن اﺑﻣﻠ ،ﺑﺎ »ﻓﯿﻮل« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ،ﻧﺰد اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :در ﻫﺮ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣﮐﻨ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ۲۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻗﻮل ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ و ﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﻣﺮا

ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫ .ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدار ﺑﻮدهام ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ در آن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨ وﻓﺎدار ﺑﺎش«.
۲۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣدﻫﻢ«.
۲۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﭼﺎﻫ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎن اﺑﻣﻠ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از او ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد۲۶ .اﺑﻣﻠ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻧﻤداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺘ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻣﺷﻨﻮم۲۷ «.ﭘﺲ از آن ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻌﺪادی ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﻣﻠ داد و ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ۲۸ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻔﺖ ﺑﺮۀ ﻣﺎده از ﮔﻠّﻪ ﺟﺪا ﮐﺮد۲۹ .اﺑﻣﻠ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻦﮐﺎر را ﮐﺮدی؟«
۳۰اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺑﺮه را از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎه را ﮐﻨﺪهام۳۱ «.ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ آﻧﺠﺎ »ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن دو ﺑﺎ
ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ.
۳۲ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ ،اﺑﻣﻠ و ﻓﯿﻮل ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۳۳.اﺑﺮاﻫﯿﻢ در
ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ درﺧﺖ ﮔﺰی ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺟﺎوداﻧ دﻋﺎ ﮐﺮد۳۴ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﺪّت زﯾﺎدی
زﻧﺪﮔ ﮐﺮد.

