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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
 Genesis 11:5 – 12:20 20: 12 – 5: 11 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us015# 511م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

 
ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة ،االُمسَتِمعَصديیقي  ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك

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

 
 ااَهَذِمْن  االحادديي َعَشرااألْصحاحِح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

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

 
ِلَكْي يَیْدَفَعُهْم إإلى َلَقْد رَرأأيْینا ِخاللَل دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االتَّكويیِن أأننَّ ااَهللا َبْلَبَل أأْلِسَنَة االنَّاسِس 

ِلَكْي يَیْمَنَعُهْم ِمْن َتْدميیِر أأْنُفِسِهْم بأْنُفِسِهم. وَوِحيْیَن َنِصُل إإلى وَوااالْنِتشارِر في َجميیِع أأرْرجاِء ااألرْرضِض 
ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشر، َسَنرىى َكيْیَف أأننَّ ااَهللا االُمِحبَّ َقْد أَأسََّس أأمََّتُه ِمْن ِخاللِل َنْسِل رَرُجٍل يُیْدعى 

"."أأْبراامَم"، وواالذيي َصارَر يُیْعَرفُف في َما َبْعد باْسِم "إإبرااهيیم  
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 
- االَخاِمِسوَواالَعَددِد  ادديي َعَشراالَحباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    

  



2 
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

-1: 11َعزيیزيي االُمْسَتِمع، في ِسْفِر االتَّكويین  ُكنَّا َقْد َقَرأأنا، كاُنواا ااَألرْرضِض  أَأْهَلأأننَّ  4
ا وَوَجُدوواا َسْهًال في أَأرْرضِض ِشْنَعارَر يَیَتَكلَُّمونَن أَأووًَّال ِبِلَسانٍن وَوااِحٍد وَوُلَغٍة وَوااِحَدةٍة. وَوإِإذِذ اارْرَتَحُلواا َشْرًق

. َفاْسَتْبَدُلواا "ا أَأْحَسَن َشيٍّا َمْشِويیَهيیَّا َنْصَنُع ُطوًب" َفاْسَتْوَطُنواا ُهَناكَك. َفَقالَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض:
ا يَیْبُلُغ رَرأأُسُه َهيیَّا ُنَشيیِّْد َألْنُفِسَنا َمِديیَنًة وَوُبْرًج"االِحَجارَرةَة ِبالطُّوبِب، وَواالطِّيیَن ِبالزِّْفِت. ُثمَّ َقاُلواا: 

  ."َعَلى وَوْجِه ااَألرْرضِض ُكلَِّها ا ِلَئالَّ َنَتَشتََّتاالسََّماَء، َفُنَخلَِّد َلَنا ااْسًم
 

يَیْكُمُن في ُقلوبِب االشَّرَّ َكانَن  ، فإننَّأأننَّ ِبناَء االَمديیَنِة وَواالُبْرجِج َلْم يَیُكْن َشراا في ذَذااِتِهَمَع وَو
يَیْحُمواا أأْنُفَسُهْم . ِلذلَك َفَقْد أأرراادُدوواا أأنْن ألنَُّهْم رَرَفُضواا َمشورَرةَة ااِهللا وَوَلْم يَیِثقواا في َكالِمِه وَووَوْعِدهِه َهؤالِء

ِهللا االَعِليِّ. وَوَقْد َكاُنواا ُمْخِطئيیَن َناِبًعا ِمْن َتَحدِّيي َهؤالِء ِبناَء االُبْرجِج َكانَن وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ بأْنُفِسِهْم. 
يیمانِن في ذَذِلَك ألننَّ االُوصولَل إإلى ااِهللا ال يَیكونَن ِمْن ِخاللِل ااألْبرااجِج االَعاِليَیِة، َبْل ِمْن ِخاللِل َحيیاةِة ااإل

وَواالَقدااَسِة.   
 

-5ااألْعداادد ِبَسَبِب َشرِّ ُقلوِبِهْم، َنْقرأأ في وَو 9:  
 

وَوَقالَل َفَنَزلَل االرَّببُّ ِليَیْنُظَر ااْلَمِديیَنَة وَوااْلُبْرجَج االلََّذيْیِن َكانَن َبُنو آآدَدمَم يَیْبُنوَنُهَما. 
وَوهَذاا ااْبِتَدااؤُؤُهْم ِباْلَعَمِل.  ُهَوذَذاا َشْعٌب وَوااِحٌد وَوِلَسانٌن وَوااِحٌد ِلَجِميیِعِهْم،«االرَّببُّ: 

ُلمَّ َنْنِزلْل وَوُنَبْلِبْل ُهَناكَك َه وَوااآلنَن َال يَیْمَتِنُع َعَليْیِهْم ُكلُّ َما يَیْنُووونَن أَأنْن يَیْعَمُلوهُه.
َفَبدَّدَدُهُم االرَّببُّ ِمْن ُهَناكَك َعَلى ». ِلَساَنُهْم َحتَّى َال يَیْسَمَع َبْعُضُهْم ِلَسانَن َبْعٍض

َألننَّ » َباِبَل«لِّ ااَألرْرضِض، َفَكفُّواا َعْن ُبْنيَیانِن ااْلَمِديیَنِة، ِلذِلَك دُدِعَي ااْسُمَها وَوْجِه ُك
االرَّببَّ ُهَناكَك َبْلَبَل ِلَسانَن ُكلِّ ااَألرْرضِض. وَوِمْن ُهَناكَك َبدَّدَدُهُم االرَّببُّ َعَلى وَوْجِه ُكلِّ 

ااَألرْرضِض.  
 

َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ ااَهللا َبْلَبَل أأْلِسَنَة َهؤالِء ِلَكْي ال يَیتَِّفُقواا على ُصْنِع االشَّرِّ. وَوِبَسَبِب َبْلَبَلِة  إإذًذاا، 
  أأْلِسَنِتِهْم، ااْضُطرَّ َهؤالِء إإلى ااالْنِتشارِر في ااألرْرضِض ُكلِّها وَوَتْعميیِرها.

 
:11وو  10ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
هِذهِه َمَوااِليیُد َسامٍم: َلمَّا َكانَن َسامٌم ااْبَن ِمَئِة َسَنٍة وَوَلَد أَأرْرَفْكَشادَد، َبْعَد االطُّوَفانِن 
ِبَسَنَتيْیِن. وَوَعاشَش َسامٌم َبْعَد َما وَوَلَد أَأرْرَفْكَشادَد َخْمَس ِمَئِة َسَنٍة، وَووَوَلَد َبِنيیَن 

وَوَبَناتٍت.   
 

َئِة َسَنٍة َبْعَد ما وَوَلَد أَأرْرَفْكَشادد. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ َساًما َعاشَش ِستَِّم   
 

-12ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  25:  
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وَوَعاشَش أَأرْرَفْكَشادُد َخْمًسا وَوَثَالِثيیَن َسَنًة وَووَوَلَد َشاَلَح. وَوَعاشَش أَأرْرَفْكَشادُد َبْعَد َما 
. وَوَعاشَش َشاَلُح وَوَلَد َشاَلَح أَأرْرَبَع ِمَئٍة وَوَثَالثَث ِسِنيیَن، وَووَوَلَد َبِنيیَن وَوَبَناتٍت

َثَالِثيیَن َسَنًة وَووَوَلَد َعاِبَر. وَوَعاشَش َشاَلُح َبْعَد َما وَوَلَد َعاِبَر أَأرْرَبَع ِمَئٍة وَوَثَالثَث 
ِسِنيیَن، وَووَوَلَد َبِنيیَن وَوَبَناتٍت. وَوَعاشَش َعاِبُر أَأرْرَبًعا وَوَثَالِثيیَن َسَنًة وَووَوَلَد َفاَلَج. 

َفاَلَج أَأرْرَبَع ِمَئٍة وَوَثَالِثيیَن َسَنًة، وَووَوَلَد َبِنيیَن وَوَبَناتٍت.  وَوَعاشَش َعاِبُر َبْعَد َما وَوَلَد
وَوَعاشَش َفاَلُج َثَالِثيیَن َسَنًة وَووَوَلَد رَرُعَو. وَوَعاشَش َفاَلُج َبْعَد َما وَوَلَد رَرُعَو ِمَئَتيْیِن 

ِثيیَن َسَنًة وَووَوَلَد وَوِتْسَع ِسِنيیَن، وَووَوَلَد َبِنيیَن وَوَبَناتٍت. وَوَعاشَش رَرُعو ااْثَنَتيْیِن وَوَثَال
َسُرووجَج. وَوَعاشَش رَرُعو َبْعَد َما وَوَلَد َسُرووجَج ِمَئَتيْیِن وَوَسْبَع ِسِنيیَن، وَووَوَلَد َبِنيیَن 
وَوَبَناتٍت. وَوَعاشَش َسُرووجُج َثَالِثيیَن َسَنًة وَووَوَلَد َناُحورَر. وَوَعاشَش َسُرووجُج َبْعَد َما 

َن وَوَبَناتٍت. وَوَعاشَش َناُحورُر ِتْسًعا وَوِعْشِريیَن وَوَلَد َناُحورَر ِمَئَتْي َسَنٍة، وَووَوَلَد َبِنيی
َسَنًة وَووَوَلَد َتارَرحَح. وَوَعاشَش َناُحورُر َبْعَد َما وَوَلَد َتارَرحَح ِمَئًة وَوِتْسَع َعَشَرةَة َسَنًة، 

وَووَوَلَد َبِنيیَن وَوَبَناتٍت.   
 

 َتارَرحُحْوِصُلنا إإلى إإبرااهيیم. َفاالتي َسُت ، َنأتي، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى االنُّْقَطِة االُمِهمَِّةِبَهذااوَو 
:26َنْقَرأأ في االَعَددد ُهَو وَوااِلُد أَأْبراامم (االذيي َصارَر يُیْعَرفُف الِحًقا باْسِم إإبرااهيیم). ِلذاا فإنَّنا َهذاا   

 
وَوَعاشَش َتارَرحُح َسْبِعيیَن َسَنًة، وَووَوَلَد أَأْبَراامَم وَوَناُحورَر وَوَهارَراانَن.  

 
-27: 11َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ُثمَّ  31:  

 
وَوهِذهِه َمَوااِليیُد َتارَرحَح: وَوَلَد َتارَرحُح أَأْبَراامَم وَوَناُحورَر وَوَهارَراانَن. وَووَوَلَد َهارَراانُن ُلوًطا. 
وَوَماتَت َهارَراانُن َقْبَل َتارَرحَح أَأِبيیِه ِفي أَأرْرضِض ِميیَالدِدهِه ِفي أُأوورِر ااْلَكْلَدااِنيیِّيیَن. وَوااتََّخَذ 

َرأَأَتيْیِن: ااْسُم ااْمَرأَأةِة أَأْبَراامَم َسارَراايُي، وَوااْسُم ااْمَرأَأةِة أَأْبَراامُم وَوَناُحورُر َألْنُفِسِهَما ااْم
َناُحورَر ِمْلَكُة ِبْنُت َهارَراانَن، أَأِبي ِمْلَكَة وَوأَأِبي يِیْسَكَة. وَوَكاَنْت َسارَراايُي َعاِقًراا 
، َليْیَس َلَها وَوَلٌد. وَوأَأَخَذ َتارَرحُح أَأْبَراامَم ااْبَنُه، وَوُلوًطا ْبَن َهارَراانَن، ااْبَن ااْبِنِه

وَوَسارَراايَي َكنََّتُه ااْمَرأَأةَة أَأْبَراامَم ااْبِنِه، َفَخَرُجواا َمًعا ِمْن أُأوورِر ااْلَكْلَدااِنيیِّيیَن ِليَیْذَهُبواا 
إِإَلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن. َفَأَتْواا إِإَلى َحارَراانَن وَوأَأَقاُمواا ُهَناكَك.   

 
َخَذ َتارَرحُح ااْبَنُه أَأْبَراامَم أَأذَذِلَك االَوْقِت،  َسَبِب َمْوتِت وَوااِلِد ُلْوطط، َتَبنَّاهُه َجدُّهُه "َتارَرحُح". وَوفيِبإإذًذاا،  

ا ْبَن َهارَراانَن، وَوَسارَراايَي َكنََّتُه زَزوْوَجَة ااْبِنِه أَأْبَراامَم، وَواارْرَتَحَل ِبِهْم ِمْن أأوورِر االَكْلَدااِنيیِّيیَن وَوَحِفيیَدهُه ُلوًط
ْسَتَقرُّوواا ِفيیَها. ِليَیْذَهُبواا إإلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن. َلِكنَُّهْم وَوَصُلواا إِإَلى َحارَراانَن وَواا  

 
وَوَتْجُدرُر ااإلشارَرةُة، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى أأننَّ االدِّيیاناتِت االَوَثِنيیََّة َظَهَرتْت َبادِدئَئ ااألْمِر في  

أأوْو رُربَّما أأوْورر االَكْلدااِنيیِّيین. وَورُربَّما َكانَن اارْرِتحاُلُهْم ِمْن أأوْورر االَكْلدااِنيیِّيیَن يَیْعني أأننَّ َتارَرحَح (وَوااِلَد أَأْبراامم) 
َكانَن َقْد َتَلقَّى دَدْعَوةًة ِمَن ااِهللا بالُخرووجِج ِمْن ذَذِلَك االَمكانِن االَفاِسِد رُروْوِحيیا وَوأأْخالِقيیا. وَوَقْد أأْبراامَم َنْفَسُه 

َحارراانَن ااْسَتَقرُّوواا فيیها.َكاَنْت وُوْجَهُتُهْم ِهَي أأرْرضُض َكْنعانن. وَوَلِكْن ِلَسَبٍب َما، ِعْنَدما وَوَصُلواا   
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:32ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

وَوَكاَنْت أَأيیَّامُم َتارَرحَح ِمَئَتيْیِن وَوَخْمَس ِسِنيیَن. وَوَماتَت َتارَرحُح ِفي َحارَراانَن.  
 

وَوَما ااألْصحاحِح ِمْن ِسْفِر االتَّكويین وَوُهناكَك َمْن يَیقولُل إإننَّ ُهناكَك َتناُقًضا َبيْیَن َما َجاَء في َهذاا  
َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر ألْصحاحِح االسَّاِبِع ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسل. َجاَء في َحديیِث ااْسِتفانوسس في اا

. وَوَنْقَرأأ في االَعَددد َسْبِعيیَن َسَنًة، وَووَوَلَد أَأْبَراامَم وَوَناُحورَر وَوَهارَراانَن َعاشَش َتارَرحَحأأننَّ  26: 11االتَّكويین 
". ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر وَوَماتَت َتارَرحُح ِفي َحارَراانَن وَوَكاَنْت أَأيیَّامُم َتارَرحَح ِمَئَتيْیِن وَوَخْمَس ِسِنيیَن.: "32

َفَذَهَب أَأْبَراامُم َكَما َقالَل َلُه االرَّببُّ وَوذَذَهَب َمَعُه ُلوطٌط. وَوَكانَن أَأْبَراامُم ااْبَن َخْمٍس : "4: 12االتَّكويین 
االسَّاِبِع ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسِل  ". وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في ااألْصحاحِحوَوَسْبِعيیَن َسَنًة َلمَّا َخَرجَج ِمْن َحارَراانَن

ِحيیَنِئٍذ ِمْن أَأرْرضِض [أأيْي: إإبرااهيیُم] َفَخَرجَج على ِلسانِن ااْسِتفانوسس (َقْبَل ااْسِتْشهادِدهِه): " 4: 7
، إِإَلى حُح][أأيْي: َتارَر ، َبْعَد َما َماتَت أَأُبوهُه[أأيِي: ااُهللا] ااْلَكْلَدااِنيیِّيیَن وَوَسَكَن ِفي َحارَراانَن. وَوِمْن ُهَناكَك َنَقَلُه

[أأيْي: أأرْرضِض َكْنعانن]".  هِذهِه ااَألرْرضِض  
 

وَويَیقولُل االُمْعَتِرضونَن: إإنْن كانَن َتارَرحُح ااْبَن َسْبعيیَن َسَنًة َلمَّا وَوَلَد إإبرااهيیم، وَوماتَت وَوُعْمُرهُه  
ة. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ ِمَئًة وَوَخْمَسًة وَوثالثيیَن َسَنِمَئتانِن وَوَخْمَس ِسنيین، يَیكونُن ُعْمُر أَأْبراامم ِعْنَد َمْوتِت أأبيیه 

أأننَّ أأْبراامَم كانَن ااْبَن َخْمٍس وَوَسْبعيیَن َسَنًة َلمَّا َخَرجَج ِمْن َحارراانن. َفَكيْیَف ُنَفسُِّر َهذاا  4: 12في َتكويین 
االتَّناُقَض االظَّاِهِرييَّ؟  

 
االسَّْبعيین، وَوَلَد َتارَرحُح أأووًَّلا، ِمَن االُمْحَتَمِل أأنْن ال يَیكونَن أأْبراامُم ااالْبَن االِبْكَر ِلَتارَرحح. َففي ِسنِّ  

أأبراامَم وَوناحورَر وَوَهارراانن. وَوَلِكْن رُربَّما َجاَء ذِذْكُر أأْبراامم أأووًَّلا ال ألنَُّه االَوَلُد االِبْكُر، َبْل ألهميیَِّتِه. َفإذذاا 
ثالثيیَن َسَنًة، ااْفَتَرْضنا أأننَّ أأبراامَم كانَن ااالْبَن ااألْصَغَر ألبيیِه، وَوأأنَُّه وُوِلَد َلمَّا كانَن ُعْمُر أأبيیِه ِمَئًة وَو

يَیكونُن ُعْمُرهُه ِعْنَد َمْوتِت أأبيیِه َخْمًسا وَوَسْبعيیَن َسَنًة.   
 

أأوِو  االَمجازِزييِّبالَمْعنى َعْن َمْوتِت َتارَرحح، رُربَّما َتَحدَّثَث ااْسِتفانوسس ِعْنَدما َتَحدَّثَث ثاِنيًیا،  
االُمْسَتِمع، ذَذِلَك االشَّاببَّ االذيي أأرراادَد أأنْن يَیْتَبَع يَیسوعَع. وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َصديیقي (ال االَحْرِفيِّ). االرُّووِحيِّ 

دَدعِع ااْلَمْوَتى " . َفَقالَل َلُه يَیُسوعُع:"يَیا َسيیُِّد، ااْئَذنْن ِلي أَأنْن أَأْمِضَي أَأووًَّال وَوأَأدْدِفَن أَأِبيقالَل ليیسوعَع: "َفَقْد 
وَوِمَن االَوااِضِح ُهنا أأننَّ َكالمَم االشَّاببِّ ال  ."وتِت ااِهللايَیْدِفُنونَن َمْوَتاُهْم، وَوأَأمَّا أَأْنَت َفاذْذَهْب وَوَنادِد ِبَمَلُك

 يَیْعني أأننَّ وَوااِلَدهُه َقْد َماتَت، َبْل إإنَُّه أأرراادَد أأنْن يَیقولَل إإنَُّه ال يَیْسَتطيیُع أأنْن يَیْتَبَع يَیسوعَع ااآلنَن، َبْل َبْعَد أأنْن
الَمْعنى َنْفِسِه. وَوإإنْن كانَن َهذاا َصحيیًحا، يَیموتَت أأبوهُه. ِلذلَك، رُربَّما ااْسَتْخَدمَم ااْسِتفانوسس َهذاا االتَّعبيیَر ب

رُربَّما َكانَن َتارَرحُح َقْد َماتَت رُروْوِحيیا َبْعَد َمجيیِئِه إإلى َحارراانن. وَوَقِد ااْضُطرَّ إإبرااهيیُم إإلى َتْركِك أأبيیِه ُهناكَك 
وَواالذَّهابِب إإلى أأرْرضِض َكْنعانَن ِبدووِنِه.   

 
َتْسِعِمَئِة َنْحَو إإلى َحارراانن في االشَّمالِل االَغْرِبيِّ  االَمساَفُة ِمْن أأوْورر االَكْلدااِنيیِّيیَنوَوكاَنِت  

ِستِِّمَئِة كيیلومتر. ووبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، َنْحَو كيیلوِمتر. وَوكاَنِت االَمساَفُة ِمْن َحارراانن إإلى أأرْرضِض َكْنعانن 
َوقََّف َمَع أأبيیِه في َحارراانن. ِمْن أأوورِر االَكْلدااِنيیِّيیَن. وَوَقْد َتاارْرَتَحَل َفَقْد أَأطاعَع إإبرااهيیُم َصْوتَت ااِهللا وَو

ُهَو االذيي َتَسبََّب في َمْوِتِه وَورُربَّما أأْعِجَب أأبوهُه ِبحارراانَن وَوَقرَّرَر االَبقاَء فيیها. وَورُربَّما َكانَن َبقاُءهُه فيیها 
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في  رُروْوِحيیا. وَورُربَّما كانَن َهذاا ُهَو االَمْوتُت االذيي أَأشارَر إإليیِه ااْسِتفانوسس. وَوَلِكنَّ إإبرااهيیَم َلْم يَیْبَق
َحارراانن، َبْل ذَذَهَب إإلى االَمكانِن االذيي دَدعاهُه االرَّببُّ إإليیِه. وَوَهذاا ُهَو َما َسَنْقَرأأ َعْنُه َبْعَد َقليیل.  

 
، َصديیقي االُمسَتِمع، إإلى ااألصحاحِح االثَّاني َعَشر ِمْن ِسْفِر االتَّكويین َفَنْقَرأأ في َنِصُل ااآلنَن

االَعَددِد ااألووَّلل:  
 

ااذْذَهْب ِمْن أَأرْرِضَك وَوِمْن َعِشيیَرِتَك وَوِمْن َبيْیِت أَأِبيیَك إِإَلى «َألْبَراامَم: وَوَقالَل االرَّببُّ 
ااَألرْرضِض االَِّتي أُأرِريیَك.   

 
وَوال َشكَّ أأننَّ إإبرااهيیَم َكانَن ُمطيیًعا للرَّببِّ. وَوَلِكنَّ َهذاا ال يَیْعني أأننَّ َطاَعَتُه َكاَنْت َكاِمَلًة في  

ْخِطئ في َحيیاِتِه. َفَمَع أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْشَهُد إليیمانِن إإبرااهيیَم، فإنَُّه ُكلِّ ااألوْوقاتِت، أأوْو أأنَُّه َلْم يُی
يُیْخِبُرنا أأيْیًضا َعْن َضْعِفِه في َموااِقَف َعديیَدةة. وَوَهذاا ُهَو َما َسَنرااهُه الِحًقا أأْثناَء دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر 

َلنا َجميیًعا. َفِمَن االُمِهمِّ أأنْن َنْعَلَم أأننَّ ااَهللا ال يَیَتَوقَُّع ِمنَّا  االتَّكويین. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا أأْمٌر ُمَطْمِئٌن
االرَّببُّ أأنْن َنكونَن َكاِمليیَن. َفُهَو يَیْعَلُم أأنَّنا َبَشٌر، وَوأأنَّنا َقد َنْضُعُف أأْحيیاًنا. وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َفَقْد قالَل 

َنْقَرأأ في وَو ."وَوِمْن َبيْیِت أَأِبيیَك إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أأرِريیَكااذْذَهْب ِمْن أَأرْرِضَك وَوِمْن َعِشيیَرِتَك "َألْبَراامَم: 
: أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ألبراامم أأيْیًضا االَعَددَديْیِن االثَّاني وَواالثَّاِلِث  

 
َفَأْجَعَلَك أُأمًَّة َعِظيیَمًة وَوأُأَبارِرَكَك وَوأُأَعظَِّم ااْسَمَك، وَوَتُكونَن َبَرَكًة. وَوأُأَبارِركُك 

». ِعَنَك أَأْلَعُنُه. وَوَتَتَبارَركُك ِفيیَك َجِميیُع َقَباِئِل ااَألرْرضِضُمَبارِرِكيیَك، وَوَال  
 

وَوِبَهذاا، َفَقْد أَأْبَرمَم االرَّببُّ َعْهًداا َمَع أأْبراامم. وَوَسْوفَف َنرىى الِحًقا أأننَّ االرَّببَّ كانَن َصادِدًقا في  
وَوأأنَُّه َسيُیَعظُِّم  ،أأنْن يُیبارِرَكُهوَو ،. َفَقْد وَوَعَدهُه أأنْن يَیْجَعَلُه أأمًَّة َعظيیَمًةَجميیِع االُوعودِد االتي َقَطَعها ألبراامم

وَوِحيْیَن َقالَل َلُه إإنَُّه فيیِه َسَتَتبارَركُك َجميیُع َقباِئِل  ُه َبَرَكًة. وَويیا َلها ِمْن وُوعودٍد َعظيیَمٍة َحقا!يَیْجَعُلااْسَمُه وَو
االَمِسيیَّا االذيي َسيَیأتي ِمْن َنْسِل إإبرااهيیم. وَوَنرىى ُهنا أأننَّ االَوْعَد ااألرْرضِض، َكانَن االرَّببُّ يُیشيیُر إإلى 

بالَبَرَكِة َلْم يَیُكْن لليَیهودِد َفَقط، َبْل ِلَجميیِع َقباِئِل ااألرْرضِض.   
 

وَوَنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االرَّااِبِع وَواالَخاِمِس:   
 

ُه ُلوطٌط. وَوَكانَن أَأْبَراامُم ااْبَن َخْمٍس َفَذَهَب أَأْبَراامُم َكَما َقالَل َلُه االرَّببُّ وَوذَذَهَب َمَع
وَوَسْبِعيیَن َسَنًة َلمَّا َخَرجَج ِمْن َحارَراانَن. َفَأَخَذ أَأْبَراامُم َسارَراايَي ااْمَرأَأَتُه، وَوُلوًطا 
ااْبَن أَأِخيیِه، وَوُكلَّ ُمْقَتَنيَیاِتِهَما االَِّتي ااْقَتَنيَیا وَواالنُُّفوسَس االَِّتي ااْمَتَلَكا ِفي َحارَراانَن. 

ِليَیْذَهُبواا إِإَلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن. َفَأَتْواا إِإَلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن. وَوَخَرُجواا  
 

وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ االرِّْحَلَة ِمْن َحارراانن إإلى َكْنعانن َكاَنْت ال َتِقلُّ َعْن ِستِِّمَئة  
- وَوِهَي َمساَفٌة َطويیَلٌة ،كيیلوِمْتٍر في ِغيیابِب وَوساِئِل االنَّْقِل االسَّريیَعِة آآَنذااكك.  وَوال ِسيیَّما   

 
-6: 12ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  10:  
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وَوااْجَتازَز أَأْبَراامُم ِفي ااَألرْرضِض إِإَلى َمَكانِن َشِكيیَم إِإَلى َبلُّوَطِة ُمورَرةَة. وَوَكانَن 

ِلَنْسِلَك أُأْعِطي «َألْبَراامَم وَوَقالَل: ااْلَكْنَعاِنيیُّونَن ِحيیَنِئٍذ ِفي ااَألرْرضِض. وَوَظَهَر االرَّببُّ 
َفَبَنى ُهَناكَك َمْذَبًحا ِللرَّببِّ االَِّذيي َظَهَر َلُه. ُثمَّ َنَقَل ِمْن ُهَناكَك ». هِذهِه ااَألرْرضَض

إِإَلى ااْلَجَبِل َشْرِقيَّ َبيْیِت إِإيیل وَوَنَصَب َخيْیَمَتُه. وَوَلُه َبيْیُت إِإيیَل ِمَن ااْلَمْغِربِب 
ِرقِق. َفَبَنى ُهَناكَك َمْذَبًحا ِللرَّببِّ وَودَدَعا ِباْسِم االرَّببِّ. ُثمَّ اارْرَتَحَل وَوَعايُي ِمَن ااْلَمْش

وَوَحَدثَث ُجوعٌع ِفي ااَألرْرضِض، َفاْنَحَدرَر  أَأْبَراامُم اارْرِتَحاًال ُمَتَوااِليًیا َنْحَو ااْلَجُنوبِب.
انَن َشِديیًداا.أَأْبَراامُم إِإَلى ِمْصَر ِليَیَتَغرَّبَب ُهَناكَك، َألننَّ ااْلُجوعَع ِفي ااَألرْرضِض َك  

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُحدووثَث االَمجاعاتِت في ذَذِلَك االزَّمانِن َكانَن أأْمًراا َشاِئًعا. وَوبالرَّْغِم ِمْن  

ُحدووثِث ُجْوعٍع في ااألرْرضِض، فإننَّ إإبرااهيیَم َلْم يَیْرِجْع إإلى أأوْورر، َبْل ذَذَهَب إإلى َمكانٍن َقريیٍب ِنْسِبيیا ألنَُّه 
سًِّكا ِبَوْعٍد االرَّببِّ. َكانَن َما يَیزاالُل ُمَتَم  

 
:12وو  11َنْقَرأأ في االَعَددَديْین ُثمَّ   

 
إِإنِّي َقْد َعِلْمُت «وَوَحَدثَث َلمَّا َقُربَب أَأنْن يَیْدُخَل ِمْصَر أَأنَُّه َقالَل ِلَسارَراايَي ااْمَرأَأِتِه: 
ْم يَیُقوُلونَن: هِذهِه أَأنَِّك ااْمَرأَأةٌة َحَسَنُة ااْلَمْنَظِر. َفيَیُكونُن إِإذَذاا رَرآآكِك ااْلِمْصِريیُّونَن أَأنَُّه

ااْمَرأَأُتُه. َفيَیْقُتُلوَنِني وَويَیْسَتْبُقوَنِك.   
 

َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ َسارراايَي َكاَنِت ااْمَرأأةًة َحَسَنَة االَمْنَظِر وَوِهَي في ِسنِّ االَخاِمَسِة وَواالسِّتِّيین. وَويَیْجُدرُر  
ِرها إإذْذ إإنَّها َماَتْت ااْبَنَة ِمَئٍة وَوَسْبٍع وَوِعْشريیَن ِبنا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ َسارراايَي َكاَنْت آآَنذااكَك في ُمْنَتَصِف ُعْم

االَفرااِعَنِة  َعادَدةِةَفَقْد كانَن ِمْن أأنْن يَیرااها االِمْصِريیُّونَن َفيَیْقُتلوَنُه وَويَیأُخذووَنها. َقْد َخِشَي أأْبراامُم وَوَسَنة. 
. ُقصورِرِهْماالنِّساَء االَجميیالتِت إإلى َحريیِم  اايَیُضمُّوأأنْن االِمْصِريیِّيیَن آآَنذااكك   

 
:أأننَّ أأْبراامَم قالَل ِلَزوْوَجِتِه َسارراايي 13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

 
».ُقوِلي إِإنَِّك أُأْخِتي، ِليَیُكونَن ِلي َخيْیٌر ِبَسَبِبِك وَوَتْحيَیا َنْفِسي ِمْن أَأْجِلِك  

 
ااَهللا إإننَّ ِمْن َقْبل وَوَقْد ُقْلنا  وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى ُهنا أأننَّ َخْوفَف أأْبراامَم َعلى َنْفِسِه َقادَدهُه إإلى االَكِذبب. 

–نا َهِذهِه االَحقيیَقَة ُتَعزِّيي ُقلوَبيَیْعَلُم َضْعَفنا. وَوال َشكَّ أأننَّ  وَوال ِسيیَّما في ااألووقاتِت االتي َنْضُعُف فيیها.  
وَوَضْعَفنا. وَوَقْد َكانَن وَوَكما َسَنرىى الِحًقا، فإننَّ ااَهللا َلْم يَیَتَوقَّْف َعْن ُمبارَرَكِة أأْبراامم. َفُهَو يَیْعَلُم َضْعَفُه 

ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يُیبارِركَك أأْبراامَم بالرَّْغِم ِمْن َضْعِفِه َهذاا. وَوُهَو يَیْفَعُل االشَّيَء َنْفَسُه َمَعَنا أأيْیًضا.   
 

-14: 12وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  20:  
 

َفَحَدثَث َلمَّا دَدَخَل أَأْبَراامُم إِإَلى ِمْصَر أَأننَّ ااْلِمْصِريیِّيیَن رَرأَأوْواا ااْلَمْرأَأةَة أَأنََّها َحَسَنٌة 
ِجداا. وَورَرآآَها رُرؤَؤَساُء ِفْرَعْونَن وَوَمَدُحوَها َلَدىى ِفْرَعْونَن، َفُأِخَذتِت ااْلَمْرأَأةُة إِإَلى 
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ِبَسَبِبَها، وَوَصارَر َلُه َغَنٌم وَوَبَقٌر وَوَحِميیٌر َبيْیِت ِفْرَعْونَن، َفَصَنَع إِإَلى أَأْبَراامَم َخيْیًراا 
وَوَعِبيیٌد وَوإِإَماٌء وَوأُأُتٌن وَوِجَمالٌل. َفَضَربَب االرَّببُّ ِفْرَعْونَن وَوَبيْیَتُه َضَرَباتٍت َعِظيیَمًة 

َما هَذاا االَِّذيي «ِبَسَبِب َسارَراايَي ااْمَرأَأةِة أَأْبَراامَم. َفَدَعا ِفْرَعْونُن أَأْبَراامَم وَوَقالَل: 
ِبي؟ ِلَماذَذاا َلْم ُتْخِبْرِني أَأنََّها ااْمَرأَأُتَك؟ ِلَماذَذاا ُقْلَت: ِهَي أُأْخِتي، َحتَّى َصَنْعَت 

َفَأوْوَصى » أَأَخْذُتَها ِلي ِلَتُكونَن زَزوْوَجِتي؟ وَوااآلنَن ُهَوذَذاا ااْمَرأَأُتَك! ُخْذَها وَوااذْذَهْب!
انَن َلُه.َعَليْیِه ِفْرَعْونُن رِرَجاًال َفَشيیَُّعوهُه وَوااْمَرأَأَتُه وَوُكلَّ َما َك  

 
إإذًذاا، َفَقْد َحَدثَث َما َخِشيَیُه أأْبراامُم إإذْذ إإننَّ ِفْرَعْونَن َضمَّ َسارراايَي إإلى َحريیِم َقْصِرهِه. وَوَلِكنَّ ااَهللا  

 ِفْرَعْونَن وَوأَأْهَلُه االرَّببُُّهَو االذيي َتَدخََّل وَوأأْنَقَذ أَأْبراامَم وَوَسارراايَي ِمْن ِتْلَك االَورْرَطِة االَحقيیقيیَِّة. َفَقِد ااْبَتَلى 
َماذَذاا َفَعْلَت ِبي؟ "ِبَبَاليَیا َعِظيیَمٍة ِبَسَبِب َسارَراايَي زَزوْوَجِة أَأْبَراامَم. َفاْسَتْدَعى ِفْرَعْونُن أَأْبَراامَم وَوَسَأَلُه: 

ي؟ وَوااآلنَن ِلِلَماذَذاا َلْم ُتْخِبْرِني أَأنََّها زَزوْوَجُتَك؟ وَوِلَماذَذاا ااددََّعيْیَت أَأنََّها أُأْخُتَك َحتَّى أَأَخْذُتَها ِلَتُكونَن زَزوْوَجًة 
وَوأَأوْوَصى ِفْرَعْونُن رِرَجاَلُه ِبَأْبَراامَم، َفَشيیَُّعوهُه وَوااْمَرأَأَتُه ". َها ِهَي زَزوْوَجُتَك، ُخْذَها وَوااْمِض ِفي َطِريیِقَك

.وَوُكلَّ َما َكانَن يَیْمِلُك  
 

أأنَّنا َقْد َنكونُن َعاِجزيیَن في أأْغَلِب ااألوْوقاتِت َعْن ِحمايَیِة أأْنُفِسنا  وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، 
وَوَعاِئالِتنا. وَوَلِكنَّ ااَهللا االَحيَّ َقادِدرٌر أأنْن يَیْحميینا وَوأأنْن يیْفَعَل أأْكَثَر ِجداا ِممَّا َنْطُلُب أأوْو َنْفَتِكر. آآميین!  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
نا االُمستِمعيیَن، ِهَي ِبداايَیُة َعْهِد ااِهللا َمَع أأْبراامَم االذيي َصارَر يُیْدعى في َكاَنْت َهِذهِه، أأْصِدقاَء

وَوْقٍت الِحٍق "إإبرااهيیم". وَوما زَزاالَل ُهناكَك االَكثيیُر ِلَنْعِرَفُه َعْن َهذاا االَعْهِد وَوَعْن َحيیاةِة رَرُجِل ااِهللا 
االَعظيیِم "إإبرااهيیم".  

 
لَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "ااِفوَو

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

 
َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة. وَوااآلنْن،  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، ِهَي أأنْن َتَتَشجََّع ِمْن ِخاللِل آآيیاتِت االِكتابِب االُمَقدَّسِس، وَوأأنْن 

يَیْسَتْخِدَمَك ِلَمْجِد ااْسِمِه االُقدُّووسس. وَوُكلُّ َما يَیْنَبغي َلَك أأنْن َتْفَعَلُه ُهَو أأنْن  َتْعَلَم أأننَّ ااَهللا يُیِحبَُّك وَويُیريیُد أأنْن
ُتطيیَعُه وَوأأنْن َتْفَعَل َمشيیَئَتُه. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ وَوأأنْن يَیْسَتْخِدَمَك ِبُقوَّةٍة 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفيَیْومٍم ِمْن أأيیَّامِم َحيیاِتَك. ِلَتْمجيیِد ااْسِمِه االُقدُّووسِس في ُكلِّ   
 


