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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ �ا��َ 
 Genesis 1:24 – 2:3 3: 2 – 24: 1 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us004# 500م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]�����ا�ُ��َ [  
�م �ا�������)( ��َ��ُ  

 
-أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك  -َصديیقي االُمسَتِمع ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة 

". وممااليَی  
 

-َسُنتاِبُع  في َحْلَقِة االيیومم، - ِبِنْعَمِة االرببِّ  إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ااألووَّلِل ِمْن أأْسفارِر  ْفِرسِّْلدِدررااَسَتنا ِل 
على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
االسِّْفِر  ااَهَذااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

 ،هُه ِمْنَكَنْرجوَما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)االتَّكويینِسْفِر  (أأيْي االَعظيیِم
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو، يیا َصديیقي  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

- االرَّااِبِع وَواالِعْشريینباألْصحاحِح ااألووَّلِل وَواالَعَددِد  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
:25وو  24: 1َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
�ِ�ُْ�ِ��ِج �ا��َْر�ُض �َذ�َو�ا�ِت �أَْ��ٍُ� َ����ٍ� َ�ِ�ْ�ِ��َ��: ��٬�َِ���ََ، �َو�َد����َ��ٍت٬، «�َو�َ��َل �ُ: 

�َوَ���َن َ���َِ�. �ََ�ِ�َ� �ُ �ُوُ���َش �ا��َْر�ِض ». �َو�ُوُ���َش �أ�َْر�ٍض َ��َْ��َ�ِ��َ��
�ْر�ِض َ��َْ��َ�ِ��َ��. �َو�َر�أ�َى ٬��َ��ِ�َ��َْ��َ، �َو�اْ���ََ���َِ� ٬��َ��ِ�َ��َْ��َ، �َوَ�ِ���َ� �َد����َ��ِت �ا�َ 

�ُ �ذ�َِ� �أَ����ُ َ�َ�ٌ�.   
 

َفَبْعَد أأنْن َخَلَق ااُهللا االَعديیَد ِمْن أأْشكالِل االَحيیاةِة (َكالَحيیاةِة االنَّباِتيیَِّة، وَواالكاِئناتِت االَبْحِريیَِّة،  
، ، وَواالُوحوشَشاالَبهاِئَمَفَقْد َخَلَق وَواالطُّيیورِر)، َخَلَق االَحيَیوااناتِت ِبَجميیِع أأْشكاِلها وَوُصَورِرها وَوأأْنوااِعها. 

.وَواالزَّووااِحَف  
 

:27وو  26: 1َرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ُثمَّ َنْق   
 

�َْ�َ�ُ� �اِ�ْ�َ���َن َ��َ� ُ���َر�ِ�َ� ٬�َ��َِ���َ�َ، ��َ�َ�ََ����ُ��َن َ��َ� َ�َ�ِ� «�َو�َ��َل �ُ: 
َ��ِء �َوَ��َ� �اْ���ََ���ِ�ِ  ٬، �َوَ��َ� ُ��� �ا��َْر�ِض٬، �َوَ��َ� َ�ِ���ِ� �اْ��َْ�ِ� �َوَ��َ� �طَ�ْ�ِ� �ا���

����َ��ِت �ا���ِ� �َِ��ب� َ��َ� �ا��َْر�ضِ  �ََ��ََ� �ُ �اِ�ْ�َ���َن َ��َ� ُ���َر��ِِ�. َ��َ� ». �ا���
.ُ���َر�ِة �ِ َ��َ��َ�ُ. �َذَ�ً��ا �َو�أُْ��َ� َ��َ��َُ��ْ   

 
االَعاَلَم ِبَجميیِع أأْشكالِل االَحيیاةِة االتي فيیِه، ااُهللا َخَلَق  ُه َبْعَدماوَوُنالِحُظ ُهنا، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنَّ 

َنْعَمُل ااِإلْنَسانَن َعَلى ُصورَرِتَنا َكَشَبِهَنا، . ِلذلَك َفَقْد قالَل ااُهللا: "كاِئًنا َما َجميیَعهاَشاَء أأنْن يُیَسلَِّط َعَليْیها 
ااْلَبَهاِئِم، وَوَعَلى ُكلِّ ااَألرْرضِض، وَوَعَلى َفيَیَتَسلَُّطونَن َعَلى َسَمِك ااْلَبْحِر وَوَعَلى َطيْیِر االسََّماِء وَوَعَلى 

".َجِميیِع االدَّبَّاَباتِت االَِّتي َتِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض  
 

وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ ااَهللا يَیَتَكلَُّم ِبصيیَغِة االَجْمِع! وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َنِجُد في َهِذهِه ااآليَیِة ُبْرهاًنا  
ِفي ااْلَبْدِء َخَلَق ااُهللا فقد َقَرأأنا في االَعَددِد ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االتَّكويین: " وَودَدليیًلا َقِويیا على االثَّالوثِث.

–". وَواالَكِلَمة "ااَهللا" ِهَي في االلَُّغِة االِعْبِريیَِّة "إإيیلوهيیم" االسََّماوَوااتِت وَوااَألرْرضَض وَوِهَي َكِلَمُة ِبِصيْیَغِة  
االَجْمِع.   

 
". وواالسُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْعَمُل ااِإلْنَسانَن َعَلى ُصورَرِتَنا َكَشَبِهَناوَوَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ ااَهللا قالَل: " 

َنْفَسُه، يیا َصديیقي، ُهَو: َمْن كانَن ااُهللا يُیخاِطُب ُهنا؟ وَوااإلجاَبُة ِهَي أأنَُّه كانَن يُیخاِطُب ااُألْقنوَميْیِن 
َم ِهَي ااُهللا ااآلبُب، وَوااُهللا ااالْبُن، وَوااُهللا االرُّووحُح ااآلَخَريْیِن. َفاُهللا وَوااِحٌد. وَوَلِكنَُّه َمْوجودٌد في َثالَثِة أأقانيی

االُقُدسُس.   
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َتماًما. َمْوضوعَع االثَّالوثِث وَواالشَّيُء االُمؤكَُّد ُهَو أأننَّ ُعقوَلنا االَمْحدوودَدةَة ال َتْسَتطيیُع أأنْن َتْفَهَم 
ْوجودٌد في َثالَثِة أأقانيیم. وَوَقْد َعِمَل ااُهللا وَوَلِكنَّ َهذاا ُهَو َما يُیْعِلُنُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس: أأننَّ ااَهللا االوااِحَد َم
َفكما ، َبْل ُهَو على ُصورَرةِة ااِهللا. َتماًما ااإلْنسانَن َعلى ُصْورَرِتِه. وَوَهذاا ال يَیْعني أأننَّ ااإلْنسانَن ِمْثَل ااِهللا

-رَرأأيْینا َقْبَل َقليیٍل فإننَّ ااَهللا ووااِحٌد في َثالَثِة أأقانيیم. وَوااإلْنسانُن أأيْیًضا وَوااِحٌد  ًداا، وَوَنْفًسا، وَورُروْوًحا. َجَس   
 

". فاإلْنسانُن يُیْشِبُه َنْعَمُل ااِإلْنَسانَن َعَلى ُصورَرِتَنا َكَشَبِهَناِمْن ِجَهٍة أُأخرىى، فإننَّ ااَهللا قالَل: " 
–ااَهللا في ِصفاِتِه  أأنَّنا َمَع االفارِرقِق االشَّاِسِع بيیَننا وَوَبيْیَنُه. َفَعلى َسبيیِل االِمثالِل، فإنَّنا ُنْشِبُه ااَهللا في  

إإرراادَدةًة ُحرَّةًة. وَوال َشكَّ أأننَّ ُحرِّيیََّة ااِهللا ُمْطَلَقٌة. أأمَّا ُحرِّيیَُّة ااإلْنسانُن َفَمْحدوودَدةة. َفَقْد َشاَء ااُهللا أأنْن َنْمَتِلُك 
أأْعطانا  يُیْعطيینا إإرراادَدةًة َحرَّةًة ِلَكْي َنْختارَر بأْنُفِسنا أأمورًراا َكثيیَرةًة ِجداا. وَوما أأْجَمَل أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ ااَهللا

إإرراادَدةًة ُحرَّةًة. وَوُهَو يَیْحَتِرمُم ُحرِّيیََّتنا وَوال يَیَتَدخَُّل فيیها في أأْغَلِب ااألْحيیانن.   
 

ِلذلَك، فإننَّ ااَهللا ال يُیْرِغُمنا على ِعبادَدِتِه، َبْل ُهَو يُیْعطيینا االُحرِّيیََّة في أأنْن َنْقَبَلُه أأوْو أأنْن  
َنْرُفَضُه. وَوُهَو يُیْعطيینا االُحرِّيیََّة في أأنْن ُنِحبَُّه أأوْو أأنْن ال ُنِحبَُّه. وَوُهَو، في االوقِت َنْفِسِه، ال يُیْرِغُمنا 

َمَعُه ُكلَّ ِحيْین. ِلَنكونَن َبْعَد َمْوِتنا  على االذَّهابِب إإلى االسَّماِء  
 

وَوأأنَُّه ال يُیريیُد االذَّهابَب إإلى االسَّماِء.  ،في َضْوِء ذَذِلَك، َقْد يُیَقرِّرُر ااإلْنسانُن أأنَُّه ال يُیريیُد ااَهللا
لى َقبوِلِه وَوِعبادَدِتِه وَوَمَع أأننَّ ااَهللا ال يُیْرِغُمنا على َقبوِلِه أأوْو على االذَّهابِب إإلى االسَّماِء، فإنَُّه يَیْدعونا إإ

ِه. ألنَُّه يُیِحبُّنا وَويَیْعِرفُف َما ُهَو ِلَمْصَلَحِتنا. َفُهَو يَیْعَلُم أأننَّ االَبديیَل َعِن االَعيْیِش َمَعُه ُهَو االَعيْیُش ِبدووِن
بُّنا وَوال يُیريیُدنا أأنْن وَوُهَو يَیْعَلُم أأننَّ االَبديیَل َعِن االذَّهابِب إإلى االسَّماِء ُهَو االذَّهابُب إإلى االَجحيیِم. ووألنَّهُّ يُیِح

، فإنَُّه يَیْدعونا إإلى االتَّْوَبِة َعْن َخطايیانا وَوَطَلِب االُغْفراانِن ِمْنُه. في َخطايیانا َنْهِلَك  
 

–َكَذِلَك، فإنَّنا ُنْشِبُه ااَهللا في االَمَحبَِّة   َمَع االَفْرقِق االشَّاِسِع أأيْیًضا َبيْیَننا وَوَبيْیَنُه. َفَمَحبَُّة ااِهللا َليْیَسْت  
ُنْشِبُه ااَهللا في َهِذهِه االصَِّفِة االرَّااِئَعِة، فإنَّنا قادِدرروونَن على  ناْحدوودَدةًة. أأمَّا َمَحبَُّتنا َنْحُن َفَمْحدوودَدةة. وَوألنََّم

فاُهللا، يیا َصديیقي، َمَحبَّة. وَوَنْحُن َمْخلوقونَن على ُصورَرِتِه َكَشَبِهِه. ِلَذِلَك فإنَّنا أأنْن ُنِحبَّ وَوأأنْن ُنَحبَّ. 
على أأنْن ُنِحبَّ ااآلَخريیَن. وَوِحيْین َنْفَعُل ذَذِلَك فإنَّنا ُنَمجُِّد ااَهللا. وَوَمَع ذَذِلَك، فإننَّ ااَهللا ال يُیْرِغُمنا  َقادِدرروونَن

–على أأنْن ُنِحبَّ ااآلَخريیَن، َبْل ُهَو يُیوصيینا ِبذِلَك ألنَُّه  –َكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل   أأْعطانا ُحرِّيیََّة  
 ااالْختيیارِر. وَوَهذاا يَیْعني أأنَّنا َنْسَتطيیُع أأنْن َنْختارَر أأنْن ُنِحبَّ ااآلَخريیَن أأوْو أأنْن ال ُنِحبَُّهْم. وَوَلِكْن يَیْنَبغي َلنا

أأَحبَّنا. أأنْن َنْعَلَم أأننَّ ااَهللا أأْعطانا االُقْدرَرةَة على أأنْن ُنِحبَّ، وَوأأنَُّه يُیريیُدنا أأنْن ُنِحبَّ ااآلَخريیَن َكما ُهَو   
 

وَوألننَّ ااَهللا رُروْوحٌح، فإنَّنا ال َنْعِرفُف َشْكَلُه. وَوُنالِحُظ أأْثناَء ِقرااَءِتنا للَعْهِد االَقديیِم أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه  
-5: 46في ِسْفِر إإَشْعيیاء . ِلذلَك فإنَُّه يَیقولُل أأوْو إإَلٍه آآَخر ُه االَبَشُر بأييِّ َكاِئٍنرَرَفَض دَدااِئًما أأنْن يُیَشبَِّه 9 :

اَالَِّذيیَن يُیْفِرُغونَن االذََّهَب ِمَن ااْلِكيیِس، وَوااْلِفضََّة  ِبَمْن ُتَشبُِّهوَنِني وَوُتَسوُّووَنِني وَوُتَمثُِّلوَنِني ِلَنَتَشاَبَه؟"
ِتِف. ِباْلِميیَزاانِن يَیِزُنونَن. يَیْسَتأِجُروونَن َصاِئًغا ِليَیْصَنَعَها إِإلًها، يَیُخرُّوونَن وَويَیْسُجُدوونَن! يَیْرَفُعوَنُه َعَلى ااْلَك

 يَیْحِمُلوَنُه وَويَیَضُعوَنُه ِفي َمَكاِنِه ِليَیِقَف. ِمْن َمْوِضِعِه َال يَیْبَرحُح. يَیْزَعُق أَأَحٌد إِإَليْیِه َفَال يُیِجيیُب. ِمْن
َألووَِّليیَّاتِت ذْذُكُروواا هَذاا وَوُكوُنواا رِرَجاًال. رَرددِّدُدووهُه ِفي ُقُلوِبُكْم أَأيیَُّها ااْلُعَصاةُة. اُاذْذُكُروواا اااا ِشدَِّتِه َال يُیَخلُِّصُه.

".ُمْنُذ ااْلَقِديیِم، َألنِّي أَأَنا ااُهللا وَوَليْیَس آآَخُر. ااِإللُه وَوَليْیَس ِمْثِلي  
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وَوَلِكْن ِلماذذاا َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويیِن أأننَّ ااَهللا َخَلَق ااإلْنسانَن "َكَشَبِهِه" وَوَليْیَس "ِمْثَلُه"؟ ألنَّنا  
َبيْیَننا وَوَبيْیَنُه. َفَمَثًلا، َنْقَرأأ في االِكتابِب االُمَقدَّسِس  ةَهاِئَلاالُفرووقِق  ، فإننَِّهُنْشِبُه ااَهللا في ِصفاِتَحتَّى إإنْن ُكنَّا 

 أأننَّ ااَهللا يَیْسَمُع االصَّالةَة. وَوَقْد َشاَء ااُهللا االَعِليُّ أأنْن يُیْعطي ااإلْنسانَن أأذُذَنيْیِن يَیْسَمُع ِبِهما. وَوبالرَّْغِم ِمْن
االَبتََّة أأننَّ ااَهللا َلُه أأذُذنانِن ِمْثَل ااإلْنسانِن. َكَذِلَك، فإنَّنا َنْقَرأأ في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ذَذِلَك، فإننَّ َهذاا ال يَیْعني 

ِهللا  َنَتَكلَُّم ِبها. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك َفإننَّ َهذاا ال يَیْعني أأننَّ اأأننَّ ااَهللا يَیَتَكلَُّم. وَوُهَو َقْد أأْعطانا أأيْیًضا أأْفوااًه
ىى. وَوُهَو َقْد أأْعطانا ُعيیوًنا َنرىى ِبها. وَوَلِكنَّ َهذاا ال يَیعني سانِن. وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا أأننَّ ااَهللا يَیَرَفًما ِمْثَل ااإلْن

االَبتََّة أأننَّ ِهللا َعيْیَنيْیِن يَیرىى ِبِهما.   
 

: 4ل يُیوَحنَّا ِلَذِلَك، فإنَّنا ال َنْعَلُم َشْكَل ااِهللا ألنَُّه َلْم يُیْخِبْرنا ِبَذِلَك. َفَقْد قالَل يَیسوعُع في إإْنجيی
". ااُهللا رُرووحٌح. وَواالَِّذيیَن يَیْسُجُدوونَن َلُه َفِبالرُّووحِح وَوااْلَحقِّ يَیْنَبِغي أَأنْن يَیْسُجُدوواا: "24  

 
ِمَن  في االَوِصيیََّتيْیِن ااألوولى وَواالثَّاِنيَیِةفإنَُّه يَیقولُل وَوألننَّ ااَهللا ُهَو االَخاِلُق االذيي ال َمثيیَل َلُه،  

ْن َلَك آآِلَهٌة أأْخَرىى أَأَماِمي. َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا، وَوَال ُصورَرةًة َما َال يَیُك: "االَوَصايیا االَعْشِر
ِممَّا ِفي االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَما ِفي ااَألرْرضِض ِمْن َتْحُت، وَوَما ِفي ااْلَماِء ِمْن َتْحِت ااَألرْرضِض. َال َتْسُجْد 

ااُهللا أأنْن َنْعِرَفُه ِبُصورَرةٍة ُمَعيیََّنٍة ألْخَبَرنا ِبَذِلَك. ِلَذِلَك، َفإننَّ َجميیَع  ". َفَلْو أأرراادَدَلُهنَّ وَوَال َتْعُبْدُهنَّ
التٌت ال أأساسَس َلها ِمَن االصِّحَِّة. فاُهللا رُروْوحٌح. اوَواالُمحاوَوالتِت ِلَرْسِم ُصْورَرةِة يَیسوعَع االَمسيیِح ِهَي ُمَح

وَوُهَو يُیريیُدنا أأنْن َنْسُجَد َلُه بالرُّووحِح وَواالَحقِّ.   
 

28: 1ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
  

�أَْ�ِ�ُ��و�ا �َو�اْ��ُُ��و�ا �َو�اْ���ُو�ا �ا��َْر�َض٬، �َو�أَْ�ِ�ُ�����َھ�٬، «�َو�َ��َرَ��ُ�ُ� �ُ �َو�َ��َل ��َُ�ْ�: 
َ��ِء �َوَ��َ� ُ��� َ���ََ��ا�ٍن ��َِ��ب�  �َو�ََ����ُ��ا َ��َ� َ�َ�ِ� �اْ��َْ�ِ� �َوَ��َ� �طَ�ْ�ِ� �ا���

». َ��َ� �ا��َْر�ضِ   
 

وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ااَهللا وَوَضَع ااألرْرضَض َتْحَت َسيْیَطَرةِة ااإلْنسانِن. َفَقْد كاَنْت ُخطَُّة  
ااألرْرضِض. وَوقْد كاَنْت ُخطَُّتُه َتْقضي  االُمَتَسلُِّط علىااِهللا ااألْصِليیَُّة َتْقضي بأنْن يَیكونَن ااإلْنسانُن ُهَو 

، وَوأأنْن يَیَتكاَثَر وَويَیْمَأل ااألرْرضَض، وَوأأنْن يُیْخِضَعها، وَوأأنْن يَیَتَسلََّط على أأيْیًضا ِبأنْن يَیكونَن ااإلْنسانُن ُمْثِمًراا
وَوُطيیورٍر وَوَحيَیوااناتٍت).  ُكلِّ َمْخلوقاتِت ااألرْرضِض (ِمْن أأْسماكٍك  

 
:30وو  29ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
َ��َ� �َوْ��ِ� ُ��� �ا��َْر�ِض٬، �إِ��� �َْ� �أَْ��َ�ْ��ُُ�ْ� ُ��� �َْ�� ��ُْ�ِ��ُر �ِْ��ًر�ا «�َو�َ��َل �ُ: 

�َوُ��� َ�َ�ٍ� ��ِ��ِ� �ََ�ُ� َ�َ�ٍ� ��ُْ�ِ��ُر �ِْ��ًر�ا �َُ�ْ� ��َُ���ُن �طََ��ً��. �َو�ُِ��� َ���ََ��ا�ِن 
َ��ِء �َوُ��� �َد����ٍَ� َ��َ� �ا��َْر�ِض ��ِ��َ�� �َْ�ٌ� ٬�����ٌَ،  �ا��َْر�ِض �َوُ��� �طَ�ْ�ِ� �ا���

�َوَ���َن َ���َِ�.». ً���أَْ��َ�ْ�ُ� ُ��� ُ�ْ�ٍ� �أَْ�َ�َ� �طََ��  
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وَوَهذاا يَیْعني، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ َجميیَع االَحيَیوااناتِت َكاَنْت َتأُكُل االُعْشَب في وَوْقٍت ِمَن  
–ااألووقاتِت  ومِم في لُُّحوَوَتْحديیًداا َقْبَل ُسقوطِط آآدَدمَم وَوَحوَّااَء في االَخِطيیَّة. َفَلْم َتُكْن ُهناكَك َحيَیوااناتٌت آآِكَلٌة ِل 

 ِبداايَیِة االَخليیَقِة. َفَقْد كانَن االَعاَلُم ُكلُُّه يَیعيیُش في وِوفاقٍق وَوااْنِسجامٍم َتاممٍّ َمَع ااِهللا. ووكاَنْت َجميیُع االَكاِئناتٍت
َتعيیُش في وِوفاقٍق وَوااْنِسجامٍم َبْعُضها َمَع َبْعٍض.   

 
:31ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
�ا. �َوَ���َن َ�َ��ٌء �َوَ���َن َ��َ��ٌح ��َْ�ً�� �َو�َر�أ�َى �ُ ُ��� َ�� َ�ِ���َ�ُ �َ��ِذَ  �ا ���ُھَ� َ�َ�ٌ� ِ�ّ�ً

َ���ِدً��.  
 

وَوِبَهذاا االَعَددد، يَیْنَتهي ااألْصحاحُح ااألووَّلُل ِمْن ِسْفِر االتَّكويین. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااألْعداادَد االثَّالَثَة  
لألْصحاحِح ااألووَّلِل. ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في  ااألوولى ِمَن ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن ِسْفِر االتَّكويین ِهَي َتِتمٌَّة

-1ااألْصحاحِح االثَّاني وَوااألْعداادد  3:  
 

 �ْ�ِ �ِ�� َ���َو�ا�ُت �َو�ا��َْر�ُض �َوُ��� ُ�ْ�ِ����َھ�. �َو�ََ��َغ �ُ �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا��� �َ�ُْ�ِ��َِ� �ا���
 �ْ�ِ �ِ�� َ�ِ���ِ� َ�َ���ِِ� �ا��ِ��ي َ�ِ�َ�. َ�َ���ِِ� �ا��ِ��ي َ�ِ�َ�. �َ�ْ��ََ��ا�َح �ِ� �اْ���َْ��ِم �ا���

��َ� �َو�٬���َ��َُ، �َ����ُ ��ِ��ِ� �اْ��ََ��ا�َح ِ�ْ� َ�ِ���ِ� َ�َ���ِِ� �ا��ِ��ي  �َو�َ��َر�َك �ُ �اْ���َْ��َم �ا���
.�ً�ِ���َ ُ� �َ�ِ�َ  

 
لَخليیَقِة. أأمَّا إإذًذاا، في االيَیْومِم االسَّادِدسِس، كانَن ااُهللا َقْد أَأْكَمَل َخْلَق االسَّماووااتِت وَوااألرْرضِض وَوُكلَّ اا 

االَكِلَمُة "ُجْند" َفُتشيیُر إإلى االَمالِئَكِة. َفالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیْدعوُهْم "ُجْنُد االسَّماِء". وَوِعْنَدما يَیقولُل 
االِكتابُب االُمَقدَّسُس إإننَّ ااَهللا "ااْسَترااحَح في االيَیْومِم االسَّاِبِع ِمْن َجميیِع َعَمِلِه االذيي َعِمَل"، فإنَُّه ال يَیْعني 

َهذاا االتَّْعبيیَر يُیشيیُر إإلى أأننَّ َعَمِليیََّة االَخْلِق َبْل إإننَّ َكانَن َقْد أَأْعيیاهُه االتََّعُب َبْعَد أأنْن َخَلَق االَكْونَن.  ُهَذِلَك أأنَِّب
َقِد ااْكَتَمَلت. َفَقْد َخَلَق ااُهللا ُكلَّ َما َشاَء أأنْن يَیْخِلَقُه. وَوَقْد َتَوقََّف َعِن االَخْلِق في االيَیْومِم االسَّاِبِع.   

 
سَّاِبَع للرَّااَحِة؟ االَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ وواالسُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: ِلماذذاا َعيیََّن ااُهللا االيیومَم اال 

. َففي َهذاا االيیومِم فيیِه ااَهللا االَخاِلَق َقْد َعيیََّن َهذاا االيیومَم لإلْنسانِن ِلَكْي يَیْسَتريیَح فيیِه ِمْن َعَمِلِه وَويَیْذُكَرهُه
. وَوأأنْن يَیْذُكَر ااَهللا االَخاِلَقيَیْومِم االرَّااَحِة ااألْسبوِعيِّ)، يَیْنَبغي لإلْنسانِن أأنْن يَیَتَوقََّف َعْن َعَمِلِه في (أأيْي   

 
وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ااَهللا َلْم يَیْسَتِرحْح ِبَسَبِب االتََّعِب، َبْل إإنَُّه ااْسَترااحَح ِلَكْي يَیْتُركَك َلنا ِمثاًلا فيیما 

. ِلذلَك، اَقِتنا وَوُقوَِّتناوَوَتْجديیِد َط يَیْخَتصُّ ِبَدوْورَرةِة االَعَمِل. َفِبَوْصِفِه االَخاِلَق، فإنَُّه يَیْعَلُم َحاَجَتنا للرَّااَحِة
بأنْن يَیْحَفُظواا يَیْومَم االرَّااَحِة َفَقْد أأوْوصاُهْم ِعْنَدما أَأْفَرزَز ااُهللا َبني إإسراائيیَل ِليَیكونواا َشْعًبا َلُه في االَقديیِم، 

ُموسى: َعْبِدهِه ا االرَّببُّ ِلاَهْعَطَهذاا. َفَنْحُن َنْقَرأأ في االَوِصيیَِّة االرَّااِبَعِة ِمَن االَوصايیا االَعْشِر االتي أَأ
َفِفيیِه َسْبٌت اُاذْذُكْر يَیْومَم االسَّْبِت ِلُتَقدَِّسُه. ِستََّة أَأيیَّامٍم َتْعَمُل وَوَتْصَنُع َجِميیَع َعَمِلَك، وَوأَأمَّا ااْليَیْومُم االسَّابُع "

ِهيیَمُتَك وَوَنِزيیُلَك االَِّذيي دَدااِخَل ِللرَّببِّ إِإلِهَك. َال َتْصَنْع َعَمًال َما أَأْنَت وَوااْبُنَك وَوااْبَنُتَك وَوَعْبُدكَك وَوأَأَمُتَك وَوَب
ي أَأْبَوااِبَك. َألنْن ِفي ِستَِّة أَأيیَّامٍم َصَنَع االرَّببُّ االسََّماَء وَوااَألرْرضَض وَوااْلَبْحَر وَوُكلَّ َما ِفيیَها، وَوااْسَتَرااحَح ِف

".ااْليَیْومِم االسَّابِع. ِلذِلَك َبارَركَك االرَّببُّ يَیْومَم االسَّْبِت وَوَقدََّسُه  
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َبيْیَنُهْم وَوَبيْیَن ااِهللا االَعِليِّ. َفَقْد كانَن يَیْنَبغي  أَأَبِدييٌّ ٌدَبنو إإسراائيیَل يَیْعَلمونَن أأننَّ َهذاا َعْه وَوَقْد كانَن 

َلُهْم أأنْن يَیْعَملواا ِستََّة أأيیَّامٍم في ااألْسبوعِع وَوأأنْن يَیْسَتريیحواا في االيیومِم االسَّاِبِع. وَوكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأيْیًضا أأنْن 
  يَیْزرَرعواا ااألرْرضَض ِستَّ َسَنوااتٍت وَوأأنْن يُیريیحوها في االسََّنِة االسَّاِبَعِة.

 
َتَكرَّرَرتْت ِمراارًراا في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن  وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ ُهناكَك ِعبارَرةًة 

ِسْفِر االتَّكويین، وَوِهَي: "وَورَرأأىى ااُهللا ذَذِلَك أأنَُّه َحَسٌن". وَوَحتَّى إإنَّنا َنْقَرأأ في االَعَددِد ااألخيیِر ِمَن 
". أأَجْل! َفَقْد كانَن ُكلُّ َشيٍء َحَسًنا َما َعِمَلُه َفِإذَذاا ُهَو َحَسٌن ِجداا وَورَرأَأىى ااُهللا ُكلَّااألْصحاحِح ااألووَّلِل: "

ِمْن ُنْورٍر، وَوِميیاهٍه، وَويیاِبَسٍة، يَیْحويیِه ِجداا في َبْدِء االَخليیَقة. َفَقِد ااْنَتهى ااُهللا ِمْن َخْلِق االَعاَلِم ِبُكلِّ َما 
وَوَكاِئناتٍت َبْحِريیٍَّة، وَوُطيیورٍر، وَوَحيَیوااناتٍت، وَوإإْنسانٍن. وَوَقْد َجَعَل ااُهللا وَوَحيیاةٍة َنباِتيیٍَّة، وَوأأْجراامٍم َسماوِويیٍَّة، 

ااإلْنسانَن ُمَهيْیِمًنا وَوُمَسيْیِطًراا على ااألرْرضِض ُكلِّها. وَوَقِد ااْسَترااحَح ااُهللا في االيَیْومِم االسَّاِبِع ِمْن َجميیِع َعَمِلِه 
َقدََّسُه ألنَُّه فيیِه ااْسَترااحَح ِمْن َجميیِع َعَمِلِه.االذيي َعِمَل. وَوَقْد بارَركَك ااُهللا االيیومَم االسَّاِبَع وَو  

 
وَوَنْكَتفي االيیومَم ِبَهذاا االَقْدرِر، يیا أأِحبَّائي، َعلى أأنْن ُنوااِصَل دِدررااَسَتنا ِلَهذاا االسِّْفِر االرَّاائِع (أأيْي:  

ِسْفِر االتَّكويین) في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ.   
 

[�ا������]  
�م  �ا�������)(ُ��َ��  

، يَیِجُب عليینا أأنْن َنَتَذكََّر دَدااِئًما أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس َكِلَمِة ااِهللا ِعْنَدما َنْقَرأأ َمْقَطًعا َكَهذاا ِمْن
رِرَساَلِة بولَس االرَّسولِل االثَّانيیة إإلى تيیموثاوُوسس َقْد ُكِتَب ِبَوْحٍي ِمْن رُروْوحِح ااِهللا. َفَنْحُن َنْقَرأُأ في بأْسِرهِه 
 ُكلُّ ااْلِكَتابِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن ااِهللا، وَوَناِفٌع ِللتَّْعِليیِم وَواالتَّْوِبيیِخ، ِللتَّْقِويیِم وَواالتَّأدِديیِب االَِّذيي ِفي" :16: 3
ِبَهَدفِف ااألْشخاصِص االذيیَن َكَتبوهُه، وَوال  َتْمجيیِد َلْم يُیْكَتْب ِبَهَدفِف االُمَقدَّسَس ". ِلذلَك، فإننَّ االِكتابَبااْلِبرِّ
َحقَّ االَحيَّ ااألشخاصِص االذيیَن يَیِعظونَن ِبِه. َبْل إإننَّ االَغايَیَة ااألساِسيیََّة ِمْنُه ِهَي أأنْن َنْعِرفَف ااَهللا  َتْمجيیِد

اِلُق االَمْعِرَفِة. وَوَهذاا ُهَو َما رَرأأيْیناهُه وَوَتَعلَّْمناهُه في االَحْلقاتِت االسَّاِبَقِة إإذْذ َتَعلَّْمنا أأننَّ ااَهللا االَحيَّ ُهَو َخ
سانِن وَوُكلِّ َشيٍء. االَكْونِن وَوااإلْن  

 
ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ِفوَو

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في   

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
 

[��������ِ ��َِ��َ]  
�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
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َكاِتِب ااألْصحاحاتِت ااألوولى ِمْن ِسْفِر ُهِويیَِّة ُهناكَك َنَظِريیَّاتٌت َكثيیَرةٌة َحْولَل رُربَّما َتكونُن  
االتَّكويین. وَوُهناكَك َمْن يَیْصِرفونَن َساعاتٍت َطويیَلًة وَويَیْكُتبونَن َصَفحاتٍت َكثيیَرةًة ِجداا في ُمحاوَوَلٍة إلقناعِع 

االنَّاسِس بأننَّ ُهناكَك أأْكَثُر ِمْن َكاِتٍب وَوااِحٍد ِلَهذاا االسِّْفِر.   
 

في ُبْنيیانِن إإيیماِننا. َفالِكتابُب االَبتََّة وَوَلِكنَّ َهِذهِه االُمجادَدالتِت ِهَي ُمجادَدالتٌت َعقيیَمٌة وَوال ُتْسِهُم  
ُهِويیََّة االكاِتِب االَبَشِرييِّ االُمَقدَّسُس ُكلُُّه َقْد ُكِتَب ِبَوْحٍي ِمْن رُروْوحِح ااِهللا. ِلذلَك، ال يَیُهمُّنا َكثيیًراا أأنْن َنْعِرفَف 

االِكتابِب االُمَقدَّسِس. وَواالِكتابُب  ْفَر أأوْو ذَذااكَك. َفُروْوحُح ااِهللا ُهَو االكاِتُب االَحقيیقيُّ ِلَجميیِع أأْسفارِرَهذاا االسِِّل
االُمَقدَّسُس يَیْحويي ُكلَّ َما أأرراادَد ااُهللا أأنْن يَیقوَلُه َلنا وَوأأنْن َنْعِرَفُه.   

 
َرأأها ِبُعْمٍق وَوَتْركيیٍز ألنَّها َكِلَمُة ِلذِلَك، َتعالَل، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى َكِلَمِة ااِهللا بَشْوقٍق. ووااْق 

أأنْن ااِهللا َلَك أأْنَت. َفاُهللا يُیخاِطُبَك ِمْن ِخاللِل االِكتابِب االُمَقدَّسِس ألنَُّه َكِلَمُتُه االَحيیَُّة. وَوَصالُتنا ألْجِلَك ِهَي 
لِل َهِذهِه االدِّررااساتِت وَواالتَّأمُّالتِت في َكِلَمِة يیْفَتُح ااُهللا ذِذْهَنَك ِلَفْهِم َما َتْقَرأأ، وَوأأنْن َتْسَتفيیَد وَوَتَتبارَركَك ِمْن ِخال

ااِهللا. وَوصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يَیكونَن االرَّببُّ َمَعَك في َهذاا االيیومِم، وَوأأنْن يَیْسَتْخِدَمَك ِلَتْمجيیِد 
ااْسِمِه االُقدُّووسس. باْسِم َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


