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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
1: 13 االتَّكويینِسْفر  –18 Genesis 13:1–18 

 wt_c20_us016# 512م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

 
ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك

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

 
 ااَهَذِمْن  َعَشر االثَّاِلثااألْصحاحِح َ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 ،ِمْنَكهُه َنْرجو  

 
إإلى أأرْرضِض (أأيْي: إإبرااهيیم) َلَقْد وَوَصْلنا في دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االتَّكويیِن إإلى اارْرِتحالِل أَأْبراامِم 

ِمْصَر. وَوفي َحْلَقِة االيیومِم، َكْنعانن. وَوَقْد رَرأأيْینا َكيْیَف أأننَّ َمجاَعًة َحَدَثْت آآَنذااكَك أَأْلَزَمْتُه أأنْن يَیْذَهَب إإلى 
َسُنتاِبُع ما َسيَیْحُدثُث َبْعَد ذَذِلَك.  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

- ااألووَّلِلوَواالَعَددِد  َعَشر االثَّاِلثباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
ااذْذَهْب "َألْبَراامم: قالَل  االرَّببَُّكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشَر ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن أأننَّ  

َألرْرضِض االَِّتي أأرِريیَك. َفَأْجَعَلَك أأمًَّة َعِظيیَمًة ِمْن أَأرْرِضَك وَوِمْن َعِشيیَرِتَك وَوِمْن َبيْیِت أَأِبيیَك إِإَلى اا
َجِميیُع وَوأأَبارِرَكَك وَوأأَعظَِّم ااْسَمَك، وَوَتُكونَن َبَرَكًة. وَوأأَبارِركُك ُمَبارِرِكيیَك، وَوَالِعَنَك أَأْلَعُنُه. وَوَتَتَبارَركُك ِفيیَك 

وَورَرااَفَقُه ُلوطٌط. وَوَكانَن أَأْبَراامُم ِفي االَخاِمَسِة  َفارْرَتَحَل أَأْبَراامُم َكَما أَأَمَرهُه االرَّببُّ،". َقَباِئِل ااَألرْرضِض
ا ااْبَن أَأِخيیِه وَوُكلَّ َما وَواالسَّْبِعيیَن ِمْن ُعْمِرهِه ِعْنَدَما َغادَدرَر َحارَراانَن. وَوأَأَخَذ أَأْبَراامُم َسارَراايَي زَزوْوَجَتُه وَوُلوًط

ا إِإَلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن َحارَراانَن، وَوااْنَطَلُقواا َجِميیًعَجَمَعاهُه ِمْن ُمْقَتَنيَیاتٍت وَوُكلَّ َما ااْمَتَلَكاهُه ِمْن ُنُفوسٍس ِفي 
َفَشَرعَع أَأْبَراامُم يَیَتَنقَُّل ِفي ااَألرْرضِض إِإَلى أَأنْن َبَلَغ َمْوِضَع َشِكيیَم إِإَلى َسْهِل ُمورَرةَة.  .إِإَلى أَأنْن وَوَصُلوَها

ِلَنْسِلَك أأْعِطي هِذهِه "ببُّ َألْبَراامَم وَوَقالَل َلُه: وَوَكانَن ااْلَكْنَعاِنيیُّونَن آآَنِئٍذ يَیْقُطُنونَن ِتْلَك ااَألرْرضَض. وَوَظَهَر االرَّ
. َفَبَنى أَأْبَراامُم ُهَناكَك َمْذَبحًا ِللرَّببِّ االَِّذيي َظَهَر َلُه. وَوااْنَتَقَل ِمْن ُهَناكَك إِإَلى االَجَبِل َشْرِقيَّ "ااَألرْرضَض

ا ِللرَّببِّ وَودَدَعا ا وَوَشيیََّد ُهَناكَك َمْذَبًحَعايَي َشْرًقا وَوَبيْیِت إِإيیٍل َحيْیُث َنَصَب ِخيَیاَمُه َما َبيْیَن َبيْیِت إِإيیٍل َغْرًب
.ِباْسِمِه. ُثمَّ َتاَبَع أَأْبَراامُم اارْرِتَحاَلُه َنْحَو االَجُنوبِب  

 
َفاْنَحَدرَر أَأْبَراامُم إِإَلى ِمْصَر ِليَیَتَغرَّبَب ِفيیَها َألننَّ االَمَجاَعَة  .ِتْلَك االِبَالدِد َعمَّْتَلِكنَّ َمَجاَعًة وَو

أَأَنا "َشِديیَدةًة ِفي ااَألرْرضِض. وَوَما إِإنِن ااْقَتَربَب ِمْن ُتُخومِم ِمْصَر َحتَّى َقالَل ِلَزوْوَجِتِه َسارَراايَي: َكاَنْت 
َنِني أَأْعِرفُف أَأنَِّك ااْمَرأَأةٌة َجِميیَلٌة، َفَما إِإنْن يَیَرااكِك ااْلِمْصِريیُّونَن َحتَّى يَیُقوُلواا: َهِذهِه ِهَي زَزوْوَجُتُه َفيَیْقُتُلو

وَوَلمَّا  .". ِلَذِلَك ُقوِلي إِإنَِّك أأْخِتي، َفيُیْحِسُنواا ُمَعاَمَلِتي ِمْن أَأْجِلِك وَوَتْنُجَو َحيَیاِتي ِبَفْضِلِكوَويَیْسَتْحيُیوَنِك
ا رُرؤَؤَساُء ااْقَتَربَب أَأْبَراامُم ِمْن ِمْصَر ااْسَتْرَعى َجَمالُل َسارَراايَي أَأْنَظارَر االِمْصِريیِّيیَن، وَوَشاَهَدَها أَأيْیًض

ِبَها أَأَماَمُه. َفُأِخَذتِت االَمْرأَأةُة إِإَلى َبيْیِت ِفْرَعْونَن. َفَأْحَسَن إِإَلى أَأْبَراامَم ِبَسَبِبَها وَوأَأْجَزلَل  ِفْرَعْونَن َفَأَشادُدوواا
ى َلُه االَعَطاَء ِمَن االَغَنِم وَواالَبَقِر وَواالَحِميیِر وَواالَعِبيیِد وَوااِإلَماِء وَوااُألُتِن وَواالِجَمالِل. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ ااْبَتَل

َماذَذاا "أَأْهَلُه ِبَبَاليَیا َعِظيیَمٍة ِبَسَبِب َسارَراايَي زَزوْوَجِة أَأْبَراامَم. َفاْسَتْدَعى ِفْرَعْونُن أَأْبَراامَم وَوَسَأَلُه: ِفْرَعْونَن وَو
َجًة ونَن زَزوْوَفَعْلَت ِبي؟ ِلَماذَذاا َلْم ُتْخِبْرِني أَأنََّها زَزوْوَجُتَك؟ وَوِلَماذَذاا ااددََّعيْیَت أَأنََّها أأْخُتَك َحتَّى أَأَخْذُتَها ِلَتُك

. وَوأَأوْوَصى ِفْرَعْونُن رِرَجاَلُه ِبَأْبَراامَم، "ِلي؟ وَوااآلنَن َها ِهَي زَزوْوَجُتَك، ُخْذَها وَوااْمِض ِفي َطِريیِقَك
.َفَشيیَُّعوهُه وَوااْمَرأَأَتُه وَوُكلَّ َما َكانَن يَیْمِلُك  

 
:1: 13وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
َفَصِعَد أَأْبَراامُم ِمْن ِمْصَر ُهَو وَوااْمَرأَأُتُه وَوُكلُّ َما َكانَن َلُه،   

وَوُلوطٌط َمَعُه إِإَلى ااْلَجُنوبِب.   
 

–وَواالَمْقصودُد بالَجنوبِب ُهنا ُهَو َجنوبب أأرْرضِض َكْنعانن   ، وَوَتْحديیًداا إإلى ِبْئِر َسْبع، وَوقادِدشش 
.وَوَحْبروونن  

 
-2ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   4:  
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وَوَكانَن أَأْبَراامُم َغِنيیا ِجداا ِفي ااْلَمَوااِشي وَوااْلِفضَِّة وَواالذََّهِب. وَوَسارَر ِفي رِرْحَالِتِه 
ِمَن ااْلَجُنوبِب إِإَلى َبيْیِت إِإيیَل، إِإَلى ااْلَمَكانِن االَِّذيي َكاَنْت َخيْیَمُتُه ِفيیِه ِفي ااْلَبَدااَءةِة، 

ِح االَِّذيي َعِمَلُه ُهَناكَك أَأووًَّال. وَودَدَعا ُهَناكَك َبيْیَن َبيْیِت إِإيیَل وَوَعايَي، إِإَلى َمَكانِن ااْلَمْذَب
أَأْبَراامُم ِباْسِم االرَّببِّ.  

 
ِعْنَدما اارْرَتَحَل أأْبراامُم إإلى أأرْرضِض َكْنعانن، َجاَء إإلى َشكيیم. ُثمَّ َسارَر باتِّجاهِه َنْهِر ااُألرْردُدننِّ ِمْن 

–َمْنِطَقٍة ُمْرَتِفَعٍة  ِجبالِل أأوورُرَشليیم االتي َتْبَتِدئُئ ِمَن االسَّاِمَرةِة وَوَتْمَتدُّ وَوِهَي أأْعلى َمْنِطَقٍة في ِسْلِسَلِة  
إإلى ِبْئِر َسْبٍع َتْقريیًبا. وَوألننَّ ِتْلَك كاَنْت أأْعلى ُنْقَطٍة َبيْیَن َبيْیِت إإيیل وَوَعايي، كانَن ِبَمْقدوورِر االَمْرِء أأنْن 

لَل َمرَّةة، رَرأأىى ُكلَّ أأرْرضِض َكْنعانن. يَیرىى ِمْنها ُكلَّ أأرْرضِض َكْنعانن. وَوِحيْیَن َجاَء أَأْبراامُم إإلى ااألرْرضِض أأووَّ
وَوُهناكَك، َبنى أَأْبراامُم َمْذَبًحا للرَّببِّ. وَوها ُهَو ااآلنَن (أأيْي َبْعَد رُرجوِعِه ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر) يَیأتي إإلى 

-االَمكانِن َنْفِسِه  .إِإَلى َمَكانِن االَمْذَبِح االَِّذيي َعِمَلُه ُهَناكَك أَأووًَّال   
 

وَوَسْوفَف َنرىى في وَوْقٍت وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا االَمكانَن ااْكَتَسَب أأَهِميیًَّة ُمْنُذ ذَذِلَك االِحيْین. 
الِحٍق ِمْن دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االتَّكويین أأننَّ يَیْعقوبَب َهَربَب ِمْن وَوْجِه أأخيیِه ِعيْیسو وَوجاَء إإلى َهذاا االَمكانِن 

-10: 28تَّكويین َفَنْحُن َنقرأُأ في ِسْفِر االَنْفِسِه.  َفَخَرجَج يَیْعُقوبُب ِمْن ِبْئِر َسْبٍع وَوذَذَهَب َنْحَو : "22
َحارَراانَن. وَوَصادَدفَف َمَكاًنا وَوَباتَت ُهَناكَك َألننَّ االشَّْمَس َكاَنْت َقْد َغاَبْت، وَوأَأَخَذ ِمْن ِحَجارَرةِة ااْلَمَكانِن 

رَرأَأىى ُحْلًما، وَوإِإذَذاا ُسلٌَّم َمْنُصوَبٌة َعَلى ااَألرْرضِض وَووَوَضَعُه َتْحَت رَرأْأِسِه، َفاْضَطَجَع ِفي ذذِلَك ااْلَمَكانِن. وَو
َها، وَورَرأْأُسَها يَیَمسُّ االسََّماَء، وَوُهَوذَذاا َمَالِئَكُة ااِهللا َصاِعَدةٌة وَوَنازِزَلٌة َعَليْیَها. وَوُهَوذَذاا االرَّببُّ وَوااِقٌف َعَليْی

اقَق. ااَألرْرضُض االَِّتي أَأْنَت ُمْضَطِجٌع َعَليْیَها أأْعِطيیَها َلَك أَأَنا االرَّببُّ إِإلُه إِإْبَرااِهيیَم أَأِبيیَك وَوإِإلُه إِإْسَح«َفَقالَل: 
 وَوِلَنْسِلَك. وَويَیُكونُن َنْسُلَك َكُتَراابِب ااَألرْرضِض، وَوَتْمَتدُّ َغْرًبا وَوَشْرًقا وَوَشَماًال وَوَجُنوًبا، وَويَیَتَبارَركُك ِفيیَك

أَأْحَفُظَك َحيْیُثَما َتْذَهُب، وَوأَأرُرددُّكَك إِإَلى هِذهِه وَوِفي َنْسِلَك َجِميیُع َقَباِئِل ااَألرْرضِض. وَوَها أَأَنا َمَعَك، وَو
َحقا إِإننَّ «َفاْسَتيْیَقَظ يَیْعُقوبُب ِمْن َنْوِمِه وَوَقالَل:  ».ااَألرْرضِض، َألنِّي َال أَأْتُرُكَك َحتَّى أَأْفَعَل َما َكلَّْمُتَك ِبِه

َما أَأرْرَهَب هَذاا ااْلَمَكانَن! َما هَذاا إِإالَّ َبيْیُت ااِهللا، : «وَوَخافَف وَوَقالَل» االرَّببَّ ِفي هَذاا ااْلَمَكانِن وَوأَأَنا َلْم أَأْعَلْم!
َبكََّر يَیْعُقوبُب ِفي االصََّباحِح وَوأَأَخَذ ااْلَحَجَر االَِّذيي وَوَضَعُه َتْحَت رَرأأِسِه وَوأَأَقاَمُه وَو». وَوهَذاا َبابُب االسََّماِء

، وَولِكِن ااْسُم ااْلَمِديیَنِة أَأووًَّال »َبيْیَت إِإيیَل«انِن َعُمودًداا، وَوَصبَّ زَزيْیًتا َعَلى رَرأْأِسِه. وَودَدَعا ااْسَم ذذِلَك ااْلَمَك
إِإنْن َكانَن ااُهللا َمِعي، وَوَحِفَظِني ِفي هَذاا االطَِّريیِق االَِّذيي أَأَنا «َكانَن ُلوزَز. وَوَنَذرَر يَیْعُقوبُب َنْذرًراا َقاِئًال: 

َسَالمٍم إِإَلى َبيْیِت أَأِبي، يَیُكونُن االرَّببُّ ِلي َساِئٌر ِفيیِه، وَوأَأْعَطاِني ُخْبًزاا آلُكَل وَوِثيَیاًبا َألْلَبَس، وَورَرَجْعُت ِب
".»إِإلًها، وَوهَذاا ااْلَحَجُر االَِّذيي أَأَقْمُتُه َعُمودًداا يَیُكونُن َبيْیَت ااِهللا، وَوُكلُّ َما ُتْعِطيیِني َفِإنِّي أأَعشُِّرهُه َلَك  

 
يیَل وَوأَأِقْم ُهَناكَك، وَوااْصَنْع ُقِم ااْصَعْد إِإَلى َبيْیِت إِإوَوَبْعَد َسَنوااتٍت َطويیَلٍة، قالَل ااُهللا ِليَیْعقوبب: "

". َفَقْد أَأدْدرَركَك يَیْعقوبُب ُحضورَر ُهَناكَك َمْذَبًحاِ ِهللا االَِّذيي َظَهَر َلَك ِحيیَن َهَرْبَت ِمْن وَوْجِه ِعيیُسو أَأِخيیَك
َثاِنيَیًة. وَوَهذاا  االرَّببِّ في ذَذِلَك االَمكانِن أأووَّلَل َمرَّةة. ِلذلَك فإننَّ االرَّببَّ دَدعاهُه إإلى االذَّهابِب إإلى ذَذِلَك االَمكانِن

لِكْن ِعْنِديي َعَليْیَك: أَأنََّك َتَرْكَت َمَحبََّتَك يُیَذكُِّرنا ِبما قاَلُه يَیسوعُع ِلرااعي االَكنيیَسِة في أأَفُسس: "
ااُألووَلى. َفاذْذُكْر ِمْن أَأيْیَن َسَقْطَت وَوُتْب، وَوااْعَمِل ااَألْعَمالَل ااُألووَلى، وَوإإِّالَّ َفِإنِّي آآِتيیَك َعْن َقِريیٍب 

". وَوأأزَزْحِزحُح َمَنارَرَتَك ِمْن َمَكاِنَها، إِإنْن َلْم َتُتْب  
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وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ااَهللا يَیْدعونا أأْحيیاًنا إإلى االَعْودَدةِة إإلى االَمكانِن االذيي ااْبَتَدأأنا فيیِه 
إإيیماَنَنا وَوِثَقَتنا ِبِه. َفَنْحُن َنميیُل أأْحيیاًنا إإلى أأْخِذ ااُألمورِر باْسِتْخفافٍف. وَوَبْعَد َسَنوااتٍت ِمَن ااإليیمانِن، َقْد 

وَوِعْنَدما َنْقَرأأ االَعْهَد االَقديیَم َنرىى أأننَّ اِتَرةًة أأوْو رُروْوِتيینيیًَّة أأوْو َخاِليَیًة ِمَن االَحماَسِة. َتصيیُر َعالَقُتنا باِهللا َف
َهذاا ُهَو َما َحَدثَث َمَع َبني إإسراائيیَل أأيْیًضا. َفِعْنَدما َخلََّصُهُم االرَّببُّ ِمَن االُعبودديیَِّة في ِمْصَر َكانَن 

لَبْحَر ااألْحَمَر وَوَنجَّاُهْم ِمْن يَیِد ِفْرَعْونَن وَوَجيْیِشِه، كانَن ااألْمُر ُمْعِجَزةًة ااألْمُر رَرااِئًعا. وَوِعْنَدما َشقَّ اا
دَدةَة إإلى َحقيیقيیًَّة. وَوَلِكْن َما أأنِن ااْبَتَدأأتِت االتََّحدِّيیاتُت في االَبرِّيیَِّة َحتَّى ااْبَتَدأأوواا يَیَتَذمَّروونَن وَويَیَتَمنُّونَن االَعْو

ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِلَكْي يُیْلِهَب َحماَسَتَك َنَتَضرَّعُع إإلى ااِهللا ا أأرْرضِض االُعبودِديیَّة! ِلذلَك، فإنَّن
ا االرُّووِحيیََّة يَیْوًما َبْعَد يَیْومٍم. وَوَنْحُن َنَتَضرَّعُع ألْجِلَك َكْي َتْخَتِبَر يَیْوِميیا ُحضورَر ااِهللا في َحيیاِتَك. وَوَكم

–َبيْیِت إإيیل َعادَد إإلى أَأْبراامَم َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ  أأيْي إإلى االَمكانَن االذيي َعِمَل فيیِه َمْذَبًحا ِهللا َقْبَل  
اارْرِتحاِلِه َجنوًبا.  
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وَوُلوطٌط االسَّاِئُر َمَع أَأْبَراامَم، َكانَن َلُه أَأيْیًضا َغَنٌم وَوَبَقٌر وَوِخيَیامٌم. وَوَلْم َتْحَتِمْلُهَما 

ااَألرْرضُض أَأنْن يَیْسُكَنا َمًعا، إِإذْذ َكاَنْت أَأْمَالُكُهَما َكِثيیَرةًة، َفَلْم يَیْقِدرَراا أَأنْن يَیْسُكَنا َمًعا. 
ِشي أَأْبَراامَم وَورُرَعاةِة َمَوااِشي ُلوطٍط. وَوَكانَن َفَحَدَثْت ُمَخاَصَمٌة َبيْیَن رُرَعاةِة َمَواا

ااْلَكْنَعاِنيیُّونَن وَوااْلَفِرززِّيیُّونَن ِحيیَنِئٍذ َساِكِنيیَن ِفي ااَألرْرضِض.   
 

إإذًذاا، َفَقْد َحَدَثْت ُمخاَصَمٌة بيیَن رُرعاةِة َموااشي أَأْبراامم وَورُرعاةِة َموااشي ُلْوطط. وَوَقْد رَرأأيْینا في  
ُهَو ااْبُن أأخِخ أَأْبراامم. َفَقْد كانَن ألْبراامُم أأًخا ااْسَمُه "َهارراانن". وَوِعْنَدما َماتَت  َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ ُلْوًطا

. وَوُمْنُذ ذَذِلَك االِحيْین، َعاشَش ُلْوطٌط َمَع أَأْبراامِم وَواارْرَتَحَل يَیتيیًما َهارراانن، كانَن َقْد َتَركَك وَوررااَءهُه ااْبَنُه ُلْوًطا
ْو َكانَن ااْبًنا َلُه. وَوَنرىى في َهذاا االَوْقِت أأننَّ ُلْوًطا أأيْیًضا كانَن َلُه َمَعُه. وَوَقِد ااْعَتنى أأْبراامُم ِبُلْوطٍط َكما َل

َغَنٌم وَوَبَقٌر وَوِخيیامٌم. َفَقْد بارَرَكُه االرَّببُّ َكما َبارَركَك أَأْبراامم. وويَیْبدوو أأننَّ رُرعاةَة َموااشي أَأْبراامم وَورُرعاةَة 
. ُهْميَیوااِشَموااشي ُلْوطط ااْخَتَصمواا ِبَسَبِب االَمرااعي االتي يَیْرُعونَن فيیها َم  
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َال َتُكْن ُمَخاَصَمٌة َبيْیِني وَوَبيْیَنَك، وَوَبيْیَن رُرَعاِتي وَورُرَعاِتَك، «َفَقالَل أَأْبَراامُم ِلُلوطٍط: 

َت َليْیَسْت ُكلُّ ااَألرْرضِض أَأَماَمَك؟ ااْعَتِزلْل َعنِّي. إِإنْن ذَذَهْبأَأَألنََّنا َنْحُن أَأَخَواانِن. 
َفَرَفَع ُلوطٌط َعيْیَنيْیِه وَورَرأَأىى ُكلَّ  ».ِشَماًال َفَأَنا يَیِميیًنا، وَوإِإنْن يَیِميیًنا َفَأَنا ِشَماًال

دَدااِئَرةِة ااُألرْردُدننِّ أَأننَّ َجِميیَعَها َسْقٌي، َقْبَلَما أَأْخَربَب االرَّببُّ َسُدوومَم وَوَعُمورَرةَة، َكَجنَِّة 
إِإَلى ُصوَغَر. االرَّببِّ، َكَأرْرضِض ِمْصَر. ِحيیَنَما َتِجيُء   

 
في ذَذِلَك االَوْقِت، كاَنْت ِتْلَك ااألررااضي ِخْصَبًة. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ االَبْحَر االَميیَِّت َلْم يَیُكْن  

َماِلًحا آآَنذااكَك. َفَقْد َصارَر االَبْحُر االَميیُِّت َماِلًحا َعْبَر االسِّنيیَن ألنَُّه ال يَیُصبُّ في أأييِّ َمكانٍن آآَخَر. ِلذلَك 
إإلى أأنْن َصارَر َماِلًحا وَوَغيْیَر َصاِلٍح للرَّييِّ  ااْبَتَدأأتِت االرَّووااِسُب االِمْلِحيیَُّة بالتََّجمُِّع فيیِه َبْعَد االطُّوفانِنَفَقْد 

. أأوِو االَحيیاةِة  
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وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ أَأْبراامَم َلْم يَیْرَغْب في ُحدووثِث أأييِّ ِخصامٍم َبيْیَنُه وَوَبيْیَن ااْبِن أأخيیِه 

ى أَأْبراامُم ُلْوًطا َحقَّ ااْختيیارِر االَمكانِن االذيي يُیريیُدهُه ْعَطُلْوطط. ِلذلَك َفَقِد ااْقَتَرحَح َعَليْیِه أأنْن يَیْفَتِرقا. وَوَقْد أَأ
. وَوَقْد َهاَتَلفََّت ُلوطٌط َحْوَلُه َشاَهَد االسُُّهولَل االُمِحيیَطَة ِبَنْهِر ااُألرْردُدننِّ وَوإِإذَذاا ِبَها رَريیَّاَنٌة ُكلُِّعْنَدما وَوِلَنْفِسِه. 
  .َقْبَلَما دَدمََّر االرَّببُّ َسُدوومَم وَوَعُمورَرةَة كانَن ذَذِلَك

 
: 12وو  11وَوَنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
َفاْخَتارَر ُلوطٌط ِلَنْفِسِه ُكلَّ دَدااِئَرةِة ااُألرْردُدننِّ، وَواارْرَتَحَل ُلوطٌط َشْرًقا. َفاْعَتَزلَل ااْلَوااِحُد 

رْرضِض َكْنَعانَن، وَوُلوطٌط َسَكَن ِفي ُمُدنِن االدَّااِئَرةِة، َعِن ااآلَخِر. أَأْبَراامُم َسَكَن ِفي أَأ
وَوَنَقَل ِخيَیاَمُه إِإَلى َسُدوومَم.   

 
وَوال ُنجاِنُب االصَّواابَب إإنْن ُقْلنا، يیا أأِحبَّائي، إإننَّ َهِذهِه َكاَنْت ِبداايَیة َترااُجِع َحيیاةِة ُلْوطط على  

 االصَّعيیِد االرُّووِحيِّ. َفَقْد َكانَن ااْختيیارُرهُه في ااألْصِل َقاِئًما على َمطاِمَع َجَسِديیَّة أأوْو َماددِّيیَّة َبْحَتة. َفُهَو َلْم
 في َحاَجِتِه، َبْل إإننَّ َتْفكيیَرهُه َكانَن ُمْنَحِصًراا في َنْفِسِه َفَقط. ِلذلَك، َفَقِد ااْختارَر يُیَفكِّْر في أَأْبراامَم وَوال

: 13: 13َسدوومم وَوَنَقَل ِخيیاَمُه إإليیها. وَوَلِكنَّ ِخيیارَر ُلْوطٍط َلْم يَیُكْن ُمَوفًَّقا. َفَنْحُن َنقرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   
ُخَطاةًة َلَدىى االرَّببِّ ِجداا.وَوَكانَن أَأْهُل َسُدوومَم أَأْشَراارًراا وَو  

 
إإذًذاا، َفَقْد كاَنْت َسدوومُم َمْشهورَرةًة ِبَشرِّها وَوَخطايیاها وَوُبْعِدها َعِن ااِهللا االَحيِّ االَحقيیقيِّ.  

ا، ي االِخْصَبِة ُهناكَك فاْخَتارَرها َمكاًنا ِلُسْكناهه. وَوهذاا يُیريینوَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، َفَقِد ااْهَتمَّ ُلْوطٌط ِبالَمرااِع
َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ االشَّيْیطانَن َماِكٌر وَوَخبيیٌث ِجداا. َفُهَو َماِهٌر في َجْعِل االَخِطيیَِّة ُمْسَتساَغٌة 
وَوَجذَّااَبة. ِلذلَك فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَحذِّرُرنا ِمَن ااألشيیاِء االَبرَّااَقِة االتي ُتْخفي وَوررااَءها َخَطًراا َكبيیًراا. 

ُتوَجُد َطِريیٌق َتْظَهُر ِلِإلْنَسانِن ُمْسَتِقيیَمًة، وَوَعاِقَبُتَها ُطُرقُق : "12: 14ِسْفِر ااألْمثالل ي َفَنْحُن َنقرأُأ ف
". َفالَخِطيیَُّة َقْد َتْبدوو َجذَّااَبًة ِجداا، وَوَلِكنَّها َتقودُد ااإلْنسانَن إإلى االَهالكِك وَواالدَّمارر. ِلذلَك، فإننَّ االَمْوتِت

يَیْهَتُم ِبَجْوَهِر ااألشيیاِء وَوَحقيیَقِتها. وَوَليْیَت االرَّببَّ  يَیْنَخِدعُع بالَمظاِهِر، َبْل ااإلْنسانَن االَحكيیَم ُهَو االذيي ال
يَیْحَفُظَك، يیا َصديیقي، ِمْن ُكلِّ َطريیٍق َعاِقَبُتها االَمْوتُت وَواالَهالكك.   

 
أَأْشَراارًراا وَوُخَطاةًة َلَدىى َكاُنواا َسُدوومَم  أَأْهَلوَوَكما َنرىى ُهنا، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیْخِبُرنا أأننَّ 

. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّهْم َكاُنواا َكَذِلَك َحتَّى َقْبَل أأنْن يَیْذَهَب ُلْوطٌط إإلى ُهناكك. وَوَقْد الَحْظنا أأننَّ االرَّببِّ ِجداا
أأننَّ ااْنِفصاَلُهما  أَأْبراامَم َكانَن يُیِحبُّ َلْوًطا وَويَیْهَتمُّ ِبِه ااْهِتمامَم ااألبِب االَحنونِن باْبِنِه. ِلذلَك، ِمَن االُمؤكَِّد
أأَحُدُهما َعِن ااآلَخِر َلْم يَیُكْن َسْهًلا. وَوِمَن االُمؤكَِّد أأيْیًضا أأننَّ أَأْبراامَم َكانَن َحزيیًنا آآَنذااكك.   

 
-14: 13ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   17:  

 
وَوااْنُظْر ِمَن اارْرَفْع َعيْیَنيْیَك «وَوَقالَل االرَّببُّ َألْبَراامَم، َبْعَد ااْعِتَزاالِل ُلوطٍط َعْنُه: 

ااْلَمْوِضِع االَِّذيي أَأْنَت ِفيیِه ِشَماًال وَوَجُنوًبا وَوَشْرًقا وَوَغْرًبا، َألننَّ َجِميیَع ااَألرْرضِض 
االَِّتي أَأْنَت َتَرىى َلَك أُأْعِطيیَها وَوِلَنْسِلَك إِإَلى ااَألَبِد. وَوأَأْجَعُل َنْسَلَك َكُتَراابِب 
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ُعدَّ ُتَراابَب ااَألرْرضِض َفَنْسُلَك أَأيْیًضا يُیَعدُّ. ُقِم ااَألرْرضِض، َحتَّى إِإذَذاا ااْسَتَطاعَع أَأَحٌد أَأنْن يَی
». ااْمِش ِفي ااَألرْرضِض ُطوَلَها وَوَعْرَضَها، َألنِّي َلَك أُأْعِطيیَها  

 
َبْعَد ااْعِتزاالِل ُلْوطٍط َعْن أَأْبراامم، َقالَل االرَّببُّ َألْبراامم أأنْن يَیْرَفَع َعيْیَنيْیِه وَويَیْنُظَر ِمَن االَمْوِضِع االذيي  

. وَوَقْد ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ أَأْبراامَم َعادَد ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر إإلى ِشَماًال وَوَجُنوًبا وَوَشْرًقا وَوَغْرًباُهَو فيیِه 
إِإَلى َمَكانِن االَمْذَبِح االَِّذيي (أأيْي  إِإَلى ااْلَمَكانِن االَِّذيي َكاَنْت َخيْیَمُتُه ِفيیِه ِفي االَبَدااَءةِة، َبيْیَن َبيْیِت إِإيیَل وَوَعايَي

). وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه رَرأأىى ِجبالَل ُموآآبب ِعْنَدما َنَظَر َشْرًقا، وَوأأنَُّه رَرأأىى ِجبالَل ُهَناكَك أَأووًَّالَعِمَلُه 
أأوورُرَشليیم ِعْنَدما َنَظَر َجنوًبا، وَوأأنَُّه َنَظَر َسْهَل َشارروونن وَواالَبْحَر االُمَتَوسَِّط ِعْنَدما َنَظَر َغْرًبا، وَوَقْد 

أأنَُّه َسيُیْعطيیِه وَوَنْسَلُه ُكلَّ ااألرْرضِض االتي رَرآآها.  َكانَن وَوْعُد ااِهللا ألْبراامم ُهَو  
 

وَوأَأْجَعُل َنْسَلَك َكُتَراابِب ااَألرْرضِض، َحتَّى إِإذَذاا ااْسَتَطاعَع أَأَحٌد أَأنْن وَوَقْد وَوَعَدهُه ااُهللا أأيْیًضا قاِئًلا َلُه: " 
االخاِمس َعَشر ِمْن ِسْفِر االتَّكويین أأننَّ  وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحِح". يَیُعدَّ ُتَراابَب ااَألرْرضِض َفَنْسُلَك أَأيْیًضا يُیَعدُّ

هَكَذاا يَیُكونُن ... ااْنُظْر إِإَلى االسََّماِء وَوُعدَّ االنُُّجومَم إِإنِن ااْسَتَطْعَت أَأنْن َتُعدََّها. االرَّببَّ َقالَل ألْبراامَم أأيْیًضا: "
ولونَن إإننَّ ُهناكَك َنْحَو ِستَِّة آآالفِف وَوَهذاا أأْمٌر ُمْدِهٌش َحقا. َففي االَقديیِم، َكانَن ُعَلماُء االَفِلِك يَیق ".َنْسُلَك

َنْجٍم في االسَّماِء. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َلْم يَیُكْن ُعَلماُء االَفَلِك في االَقديیِم يَیْعَتِقدوونَن أأننَّ االنُّجومَم ال ُتَعدُّ وَوال 
االنُّجومِم َهاِئٌل ِجداا َحتَّى  َبْل كاُنواا يَیُظنُّونَن أأننَّ َعَددَدها َمْحدوودٌد. وَوَلِكنَّنا َنْعَلُم ااآلنَن أأننَّ َعَددَد ،ُتْحصى

إإنَُّه ال يُیْمِكُن َعدُّها.   
 

ااْنُظْر إِإَلى االسََّماِء وَوُعدَّ االنُُّجومَم إِإنِن ااْسَتَطْعَت أَأنْن "وَوَقْد كانَن َهذاا ُهَو وَوْعُد االرَّببِّ َألْبراامم:  
. وَويیا َلُه ِمْن وَوْعٍد َعظيیٍم َحقا! "هَكَذاا يَیُكونُن َنْسُلَك... َتُعدََّها.   

 
:18: 13وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
َفَنَقَل أَأْبَراامُم ِخيَیاَمُه وَوأَأَتى وَوأَأَقامَم ِعْنَد َبلُّوَطاتِت َمْمَراا االَِّتي ِفي َحْبُروونَن، وَوَبَنى 

ُهَناكَك َمْذَبًحا ِللرَّببِّ.  
 

إإذًذاا، َفَقِد اارْرَتَحَل أَأْبراامُم َجنوًبا وَوأأقامَم ِعْنَد َبلُّوطاتِت رَرُجٍل يُیْدَعى "َمْمراا" في َحْبروونن (االتي  
في وَوْقٍت ِمَن ًفا يْیَض راامُمْبَنَزلَل ِعْنَدهُه أَأا يیرِرْوُما أَأًلُجرَرُتْعَرفُف االيیومَم بالَخليیل). وَوكانَن "َمْمراا" 

َبًحا للرَّببِّ. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ أَأْبراامَم َكانَن يَیْرَغُب في أأنْن يَیكونَن في وَوُهناكَك َبنى أَأْبراامُم َمْذااألووقاتِت. 
َشِرَكٍة َعميیَقٍة وَوددااِئَمٍة ِمَع االرَّببِّ. وَوَليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا َجميیًعا َقْلًبا رَرااِغًبا ِبِشدَّةة في أأنْن يَیكونَن في 

َشِرَكٍة َعميیَقٍة وَوددااِئَمٍة َمَعُه. آآميین!  
 
 

[االخاتمة]  
َقدِّمم االبرنامج)(ُم  
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وَوَقِد َكانَن ِخيیارُر  .َلَقْد رَرأأيْینا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ أَأْبراامَم وَوُلوًطا َقْد َحِظيیا ِبُفْرَصِة ااالْختيیارِر
 أَأْبراامَم َمْرِضيیا أأَمامَم االرَّببِّ. أأمَّا ِخيیارُر ُلْوطٍط َفَلْم يَیُكْن َكَذِلَك ألنَُّه ااْختارَر أأنْن يَیْسُكَن في وَوْسِط َشْعٍب

ِشرِّيیٍر وَوفاِسٍد.   
 

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 

نالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َت  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

ال َتكونَن ِمَن ااألْشخاصِص االذيیَن يَیْسَتِخفُّونَن  َصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، ِهَي أأنْن
َتُه ِبِنْعَمِة االرَّببِّ أأوْو َصالِحِه أأوْو َبَرَكِتِه. فاُهللا االُمِحبُّ يَیْعَمُل في َحيیاِتنا دَدااِئًما. وَوُهَو يُیْظِهُر َلنا َمَحبَّ

َك. وَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن وَوُقْدرَرَتُه وَوِنْعَمَتُه َحتَّى في ااألووقاتِت االتي َقْد ال َتْشُعُر فيیها ِبَذِل
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. باْسِم َفَجديیَدةٌة في ُكلِّ َصباحٍح. ُتْدرِركَك في ُكلِّ يَیْومٍم أأننَّ َمرااِحَم االرَّببِّ 

آآميین!  
 


