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الشبهة

األمر المحزن أن ابن الجارية ُيمنع من ميراث والده !!!
(ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته البراهيم يمزح 10 .فقالت البراهيم اطرد هذه الجارية
وابنها .الن ابن هذه الجارية ال يرث مع ابني اسحق ).تكوين21:
بل أنه يتم تكريس هذا المبدأ في العهد الجديد عهد النعمة فيقول بولس :غل 30 :4لكن ماذا
يقول الكتاب .اطرد الجارية وابنها ألنه ال يرث ابن الجارية مع ابن الحرة.
إذن فالكتاب المقدس يعتبر أبناء السراري مثل أبناء الزنا ال يرثون

الرد

حزين على االخوة المسلمين الذي رسولهم والههم حرمهم من فهم األمور الروحية
فالرد باختصار أن تعبير ال يرث ابن الجارية مع ابن الحرة هذا عن البركة التي وعد بها الرب
إلبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب وليس عن األموال والميراث المادي الذي يوزع بعدل
هذه البركة التي يتكلم عنها الكتاب المقدس هو عن النسل الذي يأتي منه المخلص
سفر التكوين 4 :26
ِّ ِّ
ِّ
اء ،وأ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُممِّ
ُك ِّثُر َن ْسَل َك َكُن ُج ِّ
َوأ َ
وم ال َّس َم َ ْ
يع هذه اْل ِّبالَدَ ،وَت َتَب َار ُك في َن ْسل َك َجم ُ
ُعطي َن ْسَل َك َجم َ
يع أ َ
األَْر ِّ
ض،
ولهذا قال
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السَن ِّة ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اآلتَي ِّة».
اق َّال ِّذي َتلُِّد ُه َل َك َس َارُة ِّفي ه َذا اْل َوْق ِّت ِّفي َّ
يم ُه َم َع ِّإ ْس َح َ
َولك ْن َع ْهدي أُق ُ

ولهذا العدد الذي استشهد به المشكك الذي يقول

سفر التكوين 10 :21
ِّ
ِّ ِّ
اهيم« :ا ْطرْد ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اق».
هذ ِّه اْل َج ِّارَي َة َو ْابَن َها ،أل َّ
َن ْاب َن هذه اْل َج ِّارَية الَ َي ِّر ُث َم َع ْابني ِّإ ْس َح َ
ُ
َفَقاَل ْت إلْبَر َ
هذا ليس تشريع بعدم اخذ ابن الجارية ميراث بل هاجر رغم انها كانت جارية اال انها أصبحت
زوجة البراهيم
سفر التكوين 3 :16
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين ِّإل َقام ِّة أَْبَرام ِّفي أَْر ِّ
ض
َفأ َ
اجَر اْلم ْص ِّرَّي َة َج ِّارَي َت َها ،م ْن َب ْعد َع َش ِّر ِّسن َ
ام َه َ
اي ْ
َ
امَأَر ُة أَْبَر َ
َ
َخ َذ ْت َس َار ُ
ام َر ُجلِّ َها َز ْو َجة َل ُه.
َع َ
انَ ،وأ ْ
َكْن َع َ
ط ْت َها ألَْبَر َ
وابنها له ميراث
وليس ميراث فقط بل الرب وعد إبراهيم ان إسماعيل أيضا سيكون له بركة أرضية
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ِّ
ِّ
يم َع ْه ِّدي َم َع ُه َع ْهدا أََب ِّدايا
اس َم ُه ِّإ ْس َح َ
امَأرَُت َك َتلُد َل َك ْابنا َوَت ْد ُعو ْ
هللاَ« :ب ْل َس َارُة ْ
ال ُ
َ 19فَق َ
اقَ .وأُق ُ
لَِّن ْسلِّ ِّه ِّم ْن َب ْع ِّد ِّه.
اعيل َفَقد س ِّمعت َلك ِّف ِّ
ِّ
ير ِّجدااِّ .ا ْثَني َع َشَر َرِِّيسا َيلُِّد،
ُك ِّثُرُه َك ِّث ا
َ 20وأ َّ
يهَ .ها أََنا أَُب ِّارُك ُه َوأُ ْث ِّمُرُه َوأ َ
َما ِّإ ْس َم ُ ْ َ ْ ُ َ
ْ
ُمة َك ِّب َيرة.
َج َعُل ُه أ َّ
َوأ ْ
السَن ِّة ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اآلتَي ِّة».
اق َّال ِّذي َتلُِّد ُه َل َك َس َارُة ِّفي ه َذا اْل َوْق ِّت ِّفي َّ
يم ُه َم َع ِّإ ْس َح َ
َ 21ولك ْن َع ْهدي أُق ُ

ولكن الموعد والعهد بمجيء المخلص الذي تتبارك في جميع قباِل األرض هو باسحاق كما
وضحت
مع مالحظة ان إبراهيم لم يكن له ارض في وقته
سفر أعمال الرسل 5 :7
وَلم يع ِّط ِّه ِّفيها ِّميراثا والَ و ْطأَ َة َق َدمٍ ،و ِّ
َن ُي ْع ِّطَي َها ُمْلكا َل ُه َولَِّن ْسلِّ ِّه ِّم ْن َب ْع ِّد ِّهَ ،وَل ْم َي ُك ْن
لك ْن َو َع َد أ ْ
َ ْ ُْ
َ
َ َ َ َ
َل ُه َب ْعُد َوَلد.
فهو كان له خيمة يتنقل بها ولكن امالكه كانت كثيرة من مواشي وغيره
وهو قسم األمالك على أوالده في شكل عطايا
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ط ِّ ِّ
ِّ ِّ
َما بُنو َّ ِّي َّ ِّ
ق ْابِّن ِّه َشْرقا
يم َع َ
َع َ ُ
يم َفأ ْ
ط َاياَ ،و َصَرَف ُه ْم َع ْن ِّإ ْس َحا َ
َ 6وأ َّ َ
اه ْم إْبَراه ُ
السَرارِّ الل َواتي َكاَن ْت إلْبَراه َ
ِّإَلى أَْر ِّ
ض اْل َم ْش ِّر ِّقَ ،و ُه َو َب ْعُد َح ٌّي.
اما اهم ما يملك وهو الوعد فهو السحاق
وهذا الذي يشرحه أيضا معلمنا بولس الرسول الذي اقتطع المشكك كالمه وقدم عدد  30رغم
العددين السابقين يشرحان
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية :4

ِّ
َما َن ْح ُن أَُّي َها ِّ
اق ،أ َْوالَُد اْل َم ْو ِّع ِّد.
َ 28وأ َّ
اإل ْخ َوُة َفَنظ ُير ِّإ ْس َح َ
ِّ
اآلن أَْيضا.
الر ِّ
ط ِّهُد َّال ِّذي َح َس َب ُّ
ان ِّحيَن ِِّ ٍذ َّال ِّذي ُولِّ َد َح َس َب اْل َج َس ِّد َي ْض َ
وحَ ،
هك َذا َ
َ 29ولك ْن َك َما َك َ
ِّ
ِّ
اب؟ «ا ْطُرِّد اْل َج ِّارَي َة َو ْابَن َها ،أل ََّن ُه الَ َي ِّر ُث ْاب ُن اْل َج ِّارَي ِّة َم َع ْاب ِّن اْل ُحَّرِّة».
ول اْلك َت ُ
 30لك ْن َما َذا َيُق ُ
فكالم معلمنا بولس الرسول عن الموعد وهو الوعد بالخالص وهذا الذي شرحه أيضا في االصحاح
السابق
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية :3
ِّ ِّ
ِّ
اهيم أ ْ ِّ
ِّ
َن َ ِّ ِّ
اإل ِّ
يع
ق َفَأرَى أ َّ
َن «ف َ
يك َت َتَب َار ُك َجم ُ
ُم َمَ ،سَب َ
اب ِّإ ْذ َسَب َ
َ 8واْلك َت ُ
ق َفَب َّشَر إْبَر َ
يمان ُيَب ِّرُر األ َ
هللا ب َ
ُممِّ».
األ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اإليم ِّ
يم اْل ُم ْؤ ِّم ِّن.
ِّ 9إذا َّالذ َ
ان َي َتَب َارُكو َن َم َع إْبَراه َ
ين ُه ْم م َن َ

ِّ ِّ ِّ
َما اْلمو ِّ
اع ُ ِّ
اهيم َوِّفي َنسلِّ ِّه .الَ َيُقولَ « :وِّفي األَ ْنس ِّ
ال» َكأََّن ُه َع ْن َك ِّث ِّ
ينَ ،ب ْل
ير َ
َ 16وأ َّ َ َ
ْ
َ
ُ
يد َفقيَل ْت في إْبَر َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يح.
َكأََّن ُه َع ْن َواحدٍَ « :وِّفي َن ْسل َك» َّالذي ُه َو اْل َمس ُ
ففهمنا جيدا ان العددين الذين استشهد بهما المشكك ال يتكلمون عن تشريع عدم ميراث ابن ولد
من زوجة أصلها جارية هذا غير صحيح بالمرة ولكن الموقف خاص جدا بالوعد بالبركة بمجيء
المسيح هذه اخذها إسحاق ابن الموعد

ونفس االمر تكرر في أبناء إسحاق فهو له ابنين من زوجته الوحيدة رفقة وهما توامان عيسو
ويعقوب ورغم ان عيسو البكر وهو وأخيه ورثوا كثي ار ولكن البركة اخذها يعقوب كما نعرف جيدا
من الكتاب المقدس
سفر التكوين 4 :28
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يم».
َع َ
يم َل َك َولَِّن ْسلِّ َك َم َع َك ،لِّ َت ِّر َث أَْر َ
ط َ
َوُي ْعط َ
ض ُغْرَبت َك َّالتي أ ْ
اها ُ
هللا إلْبَراه َ
يك َبَرَك َة إْبَراه َ

اما الرد على ميراث األبناء سواء من زوجات اصلهن جواري او غير جواري فهم متساويين فقط
البكر يأخذ نصيب البكر ولكن الباقي بالتساوي
سفر التثنية 21
ِّ
ِّ« 15إ َذا َك ِّ
امَأر ََت ِّ
وب ُة
وبة َواأل ْ
ُخَرى َم ْكُر َ
انِّ ،إ ْح َد ُ
وهةَ ،ف َوَل َد َتا َل ُه َبن َ
َ
ين ،اْل َم ْحُب َ
اه َما َم ْحُب َ
ان لَر ُجل ْ
وه ِّة،
االب ُن اْل ِّب ْكُر لِّْل َم ْكُر َ
َواْل َم ْكُر َ
وهةَُ .فِّإ ْن َك َ
ان ْ
يه ما كان َله ،الَ ي ِّح ُّل َله أَن يَق ِّدم ابن اْلمحب ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
وه ِّة اْل ِّب ْك ِّر،
وبة ِّب ْك ار َعَلى ْاب ِّن اْل َم ْكُر َ
ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُْ َ
َ 16فَي ْوَم َي ْقس ُم لَبن َ َ َ ُ َ
 17بل يع ِّرف ابن اْلم ْكر ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وجُد ِّعْن َد ُه ،أل ََّن ُه ُه َو أ ََّو ُل ُق ْدَرِّت ِّه.
َْ َْ ُ َْ َ ُ َ
يب ا ْثَنْي ِّن م ْن ُك ِّل َما ُي َ
وهة ِّب ْك ار لُي ْعطَي ُه َنص َ
ق اْلَب ُك ِّ
ورَّي ِّة.
َل ُه َح ُّ

وأوضح مثال هو االثني عشر ابن ليعقوب منهم  6أبناء ليِة و 4أبناء جواري بلهة وزلفة تزوجهم
يعقوب و 2أبناء راحيل
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ِّ
ِّ
ظَر ِّإَلى َم َذَّل ِّتي.
ُوبْي َن» ،أل ََّن َها َقاَل ْتِّ« :إ َّن َّ
الر َّب َق ْد َن َ
اس َم ُه «َأر َ
َ 32ف َح ِّبَل ْت َلْيَِ ُة َو َوَل َدت ْابنا َوَد َعت ْ
اآلن ُي ِّحُّبِّني َر ُجلِّي».
ِّإَّن ُه َ
ِّ ِّ
ط ِّاني ه َذا أَْيضا».
َ 33و َح ِّبَل ْت أَْيضا َو َوَل َد ِّت ْابناَ ،وَقاَل ْتِّ« :إ َّن َّ
َع َ
الر َّب َق ْد َسم َع أَني َم ْكُر َ
وهة َفأ ْ
ِّ
اس َم ُه « ِّش ْم ُعو َن».
َف َد َعت ْ
 34وح ِّبَل ْت أَيضا ووَلد ِّت ابنا ،وَقاَل ِّت« :اآلن ِّ
هذ ِّه اْل َمَّرَة َي ْق َت ِّر ُن ِّبي َر ُجلِّي ،أل َِّني َوَل ْد ُت َل ُه َثالَ َث َة
َ
ََ
ْ ََ َ ْ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّي».
َبن َ
اس ُم ُه «الَو َ
ين» .لذل َك ُدع َي ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اس َم ُه «َي ُهوَذا»ُ .ث َّم
َح َمُد َّ
َ 35و َح ِّبَل ْت أَْيضا َو َوَل َدت ْابنا َوَقاَل ْت« :هذه اْل َمَّرَة أ ْ
الر َّب» .لذل َك َد َعت ْ
َت َوَّق َف ْت َع ِّن اْل ِّوالََد ِّة.
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وب،
َع َ
َ 4فأ ْ
ط ْت ُه ِّبْل َه َة َج ِّارَي َت َها َز ْو َجةَ ،ف َد َخ َل َعَلْي َها َي ْعُق ُ
ِّ
وب ْابنا،
َ 5ف َح ِّبَل ْت ِّبْل َه ُة َو َوَل َد ْت لَي ْعُق َ
ِّ
احيلَ « :ق ْد َق َضى لِّي هللا وس ِّمع أَيضا لِّصوِّتي وأَع َ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اس َم ُه « َدانا».
َْ َ ْ
َ ََُ َ ْ
طان َي ْابنا» .لذل َك َد َعت ْ
َ 6فَقاَل ْت َر ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وب،
يل َو َوَل َدت ْابنا َثانيا لَي ْعُق َ
َ 7و َحبَل ْت أَْيضا بْل َه ُة َج ِّارَي ُة َراح َ
ات ِّ
ِّ
هللا َق ْد صارعت أ ْ ِّ
احيل« :مصارع ِّ
ِّ
اس َم ُه «َن ْف َتالِّي».
َ َُْ
َ 8فَقاَل ْت َر ُ ُ َ َ َ
ُختي َو َغَلْب ُت»َ .ف َد َعت ْ
َخ َذ ْت ِّزْل َف َة ج ِّاري َتها وأَع َ ِّ
وب َز ْو َجة،
َت َلْيَِ ُة أََّن َها َت َوَّق َف ْت َع ِّن اْل ِّوالََد ِّة ،أ َ
َ 9وَل َّما َأر ْ
َ َ َ َ ْ
ط ْت َها لَي ْعُق َ

ِّ
وب ْابنا.
َ 10ف َوَل َد ْت ِّزْل َف ُة َج ِّارَي ُة َلْيَِ َة لَي ْعُق َ
ِّ
اس َم ُه « َجادا».
َ 11فَقاَل ْت َلْيَِةُِّ « :ب َس ْع ٍد»َ .ف َد َعت ْ
ِّ ِّ
وب،
َ 12و َوَل َد ْت ِّزْل َف ُة َج ِّارَي ُة َلْيَِ َة ْابنا َثانيا لَي ْعُق َ
ِّ
ط ِّتي ،أل ََّنه ُت َغ ِّب ُِّ
اس َم ُه «أ َِّش َير».
َ 13فَقاَل ْت َلْيَِةُِّ « :ب ِّغْب َ
ُ
طني َبَنات»َ .ف َد َعت ْ

 17وس ِّمع هللا لَِّليَِ َة َفح ِّبَل ْت ووَل َد ْت لِّيعُقوب ابنا َخ ِّ
امسا.
َ
َْ َ ْ
ََ َ ُ ْ
ََ
ِّ
ِّ
َ 18فَقاَل ْت َليَِةَُ « :ق ْد أَع َ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اكَر».
َع َ
اس َم ُه «َي َّس َ
ُجَرِّتي ،ألَني أ ْ
هللا أ ْ
ْ
ْ
طْي ُت َج ِّارَيتي لَر ُجلي»َ .ف َد َعت ْ
طاني ُ
ِّ
ِّ ِّ
وب،
َ 19و َح ِّبَل ْت أَْيضا َلْيَِ ُة َو َوَل َدت ْابنا َسادسا لَي ْعُق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين».
اآلن ُي َساكُنني َر ُجلي ،ألَني َوَل ْد ُت َل ُه ِّس َّت َة َبن َ
هللا هَبة َح َسَنةَ .
َ 20فَقاَل ْت َلْيَِةَُ « :ق ْد َو َهَبني ُ
ِّ
اس َم ُه « َزُبوُلو َن».
َف َد َعت ْ
ِّ
ِّ
اس َم َها « ِّديَن َة».
ُ 21ث َّم َوَل َدت ْابَنة َوَد َعت ْ
ِّ
ِّ
هللا َوَف َت َح َر ِّح َم َها،
يلَ ،و َسم َع َل َها ُ
هللا َراح َ
َ 22وَذ َكَر ُ
ِّ
ِّ
هللا َعارِّي».
َ 23ف َحبَل ْت َو َوَل َدت ْابنا َفَقاَل ْتَ « :ق ْد َن َز َع ُ
ِّ
آخَر».
ف» َق ِّاَِلةَ« :ي ِّز ُيدِّني َّ
الر ُّب ْابنا َ
وس َ
َ 24وَد َعت ْ
اس َم ُه «ُي ُ
ونالحظ الترتيب غالبا يأتي أبناء بلهة وزلفة قبل أبناء راحيل
مثل النسل في تكوين  46والبركة في تكوين  49وغيره الكثير
بل ورثوا ارض الموعد قبلهم في سفر يشوع 19

ويتوزع الميراث بالتساوي
بل أيضا منسي ابنه ماكير أبا جلعاد الذي ورث مدن كثيرة هو أصال ابن سرية آرامية تزوجها
منسي
سفر أخبار األيام األول 14 :7
امَّيةُ .وَل َد ْت م ِّ
بُنو مَن َّسىِّ :إ ْش ِّر ِّيِيلَّ ،ال ِّذي وَل َد ْته س ِّرَّي ُته األَر ِّ
اك َير أََبا ِّجْل َع َاد.
َ
َ ُ ُ ُ َ
ُ
َ
َ َ

وكان هناك قادة وملوك أبناء زوجات اصلهن جواري مثل ابيمالك ابن جدعون
سفر القضاة 31 :8
َوس ِّرَّي ُت ُه َّال ِّتي ِّفي َش ِّكيم َوَل َد ْت َل ُه ِّهي أَْيضا ْابنا َفس َّم ُ ِّ
يمالِّ َك.
َ
ُ
َ
اه أَب َ
َ

سفر القضاة 6 :9
ِّ
َفاج َتمع ج ِّميع أ ْ ِّ ِّ
ِّ
ط ِّة َّ
ِّ
الن َص ِّب
يمالِّ َك َملِّكا ِّعْن َد َبُّلو َ
ْ ََ َ ُ
َهل َشك َ
يم َوُك ُّل ُس َّكان اْلَقْل َعة َوَذ َهُبوا َو َج َعُلوا أَب َ
ِّ
َّ ِّ ِّ
يم.
الذي في َشك َ
وغيره الكثير
بل بعد اثبات كل هذا أطالب المشككين بعدد واحد يقول ان لو جارية تزوجت رجل له أبناء ال يرث
أبناؤها او حتى يقول يرثوا اقل

لن يجدوا شيء كهذا في الكتاب المقدس والسبب ان الجارية متى أصبحت لرجل يتزوجها هي
زوجة لها وألبناِها كامل الحقوق
وارجوا الرجوع الى ملف
العبوديه في اليهودية
وأيضا ملف
الرد على السبي وملكات اليمين في اليهودية سفر التثنية 21

والمجد هلل داِما

