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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
1: 14 االتَّكويینِسْفر  –24 Genesis 14:1–24 

 wt_c20_us017# 513م: 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 االرَّااِبعااألْصحاحِح َ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  

 
. ِلذلَك، ِعْنَدما أأيْیًضا َنْحُن َنْعُبُد إإَلًها ُمِحبا. وَوَلِكنَّ َهذاا ااإلَلَه االُمِحبَّ ُهَو إإَلٌه َعادِدلٌل وَوباررٌّ

االَمْنَفَذ  َنْبَتِعُد َعْن َمشيیَئِتِه ِلَحيیاِتنا يَیِجُب أأنْن َنَتَوقََّع َبْعَض االَعوااِقِب. ووبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك فإننَّ ااَهللا يُیَدبُِّر
ا َقْبَل أأنْن يَیصيیَر ِللَّذيیَن يُیِحبُُّهْم. وَوَسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة َكيْیَف أأننَّ إإبرااهيیَم َقَطَع َشْوًطا َطويیًل

ُجْزًءاا ِمْن ُخطَِّة َتْخليیِص ااْبِن أأخيیِه ُلْوطط.   
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 
- ااألووَّلِلوَواالَعَددِد  َعَشر االرَّااِبعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-1: 14َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  4:  

 
وَوَحَدثَث ِفي أَأيیَّامِم أَأْمَرااَفَل َمِلِك ِشْنَعارَر، وَوأَأرْريُیوكَك َمِلِك أَأالََّسارَر، وَوَكَدرْرَلَعْوَمَر 

ِك ُجويِیيیَم، أَأننَّ هُؤَالِء َصَنُعواا َحْرًبا َمَع َبارَرعَع َمِلِك َمِلِك ِعيیَالمَم، وَوِتْدَعالَل َمِل
َسُدوومَم، وَوِبْرَشاعَع َمِلِك َعُمورَرةَة، وَوِشْنآبَب َمِلِك أَأدْدَمَة، وَوِشْمِئيیَبَر َمِلِك 

َجِميیُع هُؤَالِء ااْجَتَمُعواا ُمَتَعاِهِديیَن  َصُبويِیيیَم، وَوَمِلِك َباَلَع االَِّتي ِهَي ُصوَغُر.
اِاْثَنَتْي َعَشَرةَة َسَنًة ااْسُتْعِبُدوواا إِإَلى ُعْمِق االسِّدِّيیِم االَِّذيي ُهَو َبْحُر ااْلِمْلِح. 

ِلَكَدرْرَلَعْوَمَر، وَواالسََّنَة االثَّاِلَثَة َعَشَرةَة َعَصْواا َعَليْیِه.  
 

ننَّ َلْوًطا َسَكَن َمْنِطَقَة َسدوومم االتي كاَنْت َتْخَضُع وَوِلَتْبسيیِط ااألْمِر، َعزيیزيي االُمستِمع، فإ
" َمِلًكا على عيیالمم (أأيْي: َفارِرسس). ووكاَنْت َكَدرْرَلَعْوَمَر". ووكانَن "َكَدرْرَلَعْوَمَرآآَنذااكَك ِلَمِلٍك يُیْدعى "

وَوَقِد ِشِه وَوَجَبرووِتِه. ِبَبْطاالذيي كانن َمعرووًفا َتْدَفُع االِجْزيَیَة ِلَهذاا االَمِلِك وَوأأرْرَبُع ُمُدنٍن أأخرىى َسدوومُم 
 ااْسَتَمرَّتْت ِتْلَك االُمُدنُن االَخْمُس في دَدْفِع االِجْزيَیِة َلُه ااْثَنَتْي َعْشَرةَة َسَنة. وَوفي االسََّنِة االثَّاِلَثة َعْشَرةة،

اللِل ااالْمِتناعِع " ِمْن ِخَكَدرْرَلَعْوَمَر"َشكََّل ُملوكُك ِتْلَك االُمُدنِن االَخْمِس َتحاُلًفا وَوَتَمرَّدُدوواا على االَمِلِك 
َعْن دَدْفِع االِجْزيَیة.   

 
-5: 14ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  7:  

 
وَوِفي االسََّنِة االرَّااِبَعَة َعَشْرةَة أَأَتى َكَدرْرَلَعْوَمُر وَوااْلُمُلوكُك االَِّذيیَن َمَعُه وَوَضَرُبواا 

َهامَم، وَوااِإليیِميیِّيیَن ِفي  االرََّفاِئيیِّيیَن ِفي َعْشَتارُرووثَث َقْرَنايِیَم، وَواالزُّووزِزيیِّيیَن ِفي
َشَوىى َقْريَیَتايِیَم، وَوااْلُحورِريیِّيیَن ِفي َجَبِلِهْم َسِعيیَر إِإَلى ُبْطَمِة َفارَراانَن االَِّتي ِعْنَد 

ااْلَبرِّيیَِّة. ُثمَّ رَرَجُعواا وَوَجاُءوواا إِإَلى َعيْیِن ِمْشَفاطَط االَِّتي ِهَي َقادِدشُش. وَوَضَرُبواا ُكلَّ 
أَأيْیًضا ااَألُمورِريیِّيیَن االسَّاِكِنيیَن ِفي َحصُّونَن َتاَمارَر.ِبَالدِد ااْلَعَماِلَقِة، وَو  

إإذًذاا، في االسَّنة االرَّاابعة عشرةة (أأيْي َبْعَد ِعْصيیانِن َهؤالِء االُملوكِك االَخْمَسِة ِبَنْحِو َسَنة)، 
ْلَك االُمُدنن. " َمَع َثالَثِة ُملوكٍك آآَخريیَن وَوقاُمواا ِبُهجومٍم َكاِسٍح على ِتَكَدرْرَلَعْوَمُرَتحاَلَف االَمِلُك "  

 
: 9وو  8ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
َفَخَرجَج َمِلُك َسُدوومَم، وَوَمِلُك َعُمورَرةَة، وَوَمِلُك أَأدْدَمَة، وَوَمِلُك َصُبويِیيیَم، وَوَمِلُك 

َع َمَباَلَع، االَِّتي ِهَي ُصوَغُر، وَوَنَظُمواا َحْرًبا َمَعُهْم ِفي ُعْمِق االسِّدِّيیِم. 
ِلِك ِعيیَالمَم، وَوِتْدَعالَل َمِلِك ُجويِیيیَم، وَوأَأْمَرااَفَل َمِلِك ِشْنَعارَر، َكَدرْرَلَعْوَمَر َم

وَوأَأرْريُیوكَك َمِلِك أَأالََّسارَر. أَأرْرَبَعُة ُمُلوكٍك َمَع َخْمَسٍة.   
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وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ "ُعْمَق االسَّديیِم" ُهَو َسْهٌل ُمْنَخِفٌض بالُقْربِب ِمَن االَبْحِر االَميیِِّت. وَوُهناكَك  
دَداارَرتْت َحْربٌب َبيْیَن االُملوكِك االَخْمَسِة االُمتحاِلفيیَن وواالُملوكِك ااألرْرَبَعِة االُمَتحاِلفيیَن أأيْیًضا.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَعاِشِر:   

 
وَوُعْمُق االسِّدِّيیِم َكانَن ِفيیِه آآَبارُر ُحَمٍر َكِثيیَرةٌة. َفَهَربَب َمِلَكا َسُدوومَم وَوَعُمورَرةَة 

وَوَسَقَطا ُهَناكَك، وَوااْلَباُقونَن َهَرُبواا إِإَلى ااْلَجَبِل.   
 

مَِّرتْت آآَنذااكك. ُدًنا ِبأْسِرها َقْد دُدوَوُهناكَك آآثارٌر َتارريیخيیٌَّة باِقيَیٌة َحتَّى يَیْوِمنا َهذاا َتْشَهُد على أأننَّ ُم
وَوكانَن يُیْوَجُد في ذَذِلَك االسَّْهِل االُمْنَخِفْض آآبارُر ُحَمٍر َكثيیَرةة. وَواالُحَمُر ُهَو َما يُیَسمَّى بالَقارِر أأوِو 
االَقْطراانِن أأوِو االزِّْفِت. وَوَسْوفَف َنْقَرأأ في ُجْزٍء الِحٍق ِمْن دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االتَّكويیِن أأننَّ ااَهللا أَأْنَزلَل َنارًراا 

 ِتْلَك االَمْنِطَقِة وَوأَأْحَرَقها ِبَسَبِب َشرِّ ُسكَّاِنها. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ االنِّيیراانَن َبِقيَیْت ُمْشَتِعَلة في ِتْلَك على
. وَوفي ِتْلَك االَمْعَرَكِة، ُهِزمَم َمِلُك َسدوومم وَوَمِلُك ِبَسَبِب آآبارِر االَقارِر االتي فيیها االَمْنِطَقِة َفْتَرةًة َطويیَلًة ِجداا

ُمورَرةة َشرَّ َهزيیَمٍة. أأمَّا االَباقونَن َفَهَربواا إإلى االَجَبل. َع  
 

: 12وو  11ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

َفَأَخُذوواا َجِميیَع أَأْمَالكِك َسُدوومَم وَوَعُمورَرةَة وَوَجِميیَع أَأْطِعَمِتِهْم وَوَمَضْواا. وَوأَأَخُذوواا 
إِإذْذ َكانَن َساِكًنا ِفي َسُدوومَم.ُلوطًا ااْبَن أَأِخي أَأْبَراامَم وَوأَأْمَالَكُه وَوَمَضْواا،   

 
 ْوااعلى االُملوكِك االَخْمَسِة، وَوااْسَتْوَلاالثَّالَثُة " وَوُحَلفاؤُؤهُه َكَدرْرَلَعْوَمَراالَمِلُك "إإذًذاا، َفَقْد ااْنَتَصَر 

على أأْمالكِك َسدوومم وَوَعُمورَرةة. وَوَلمَّا َكانَن َلْوطٌط َساِكًنا في َسدوومم، َفَقْد وَوَقَع في ااألْسِر وَوَخِسَر ُكلَّ 
. ِهأأْمالِك  

 
:13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

 
 َفَأَتى َمْن َنَجا وَوأَأْخَبَر أَأْبَراامَم ااْلِعْبَرااِنيَّ. وَوَكانَن َساِكًنا ِعْنَد َبلُّوَطاتِت َمْمَراا

ااَألُمورِرييِّ، أَأِخي أَأْشُكولَل وَوأَأِخي َعاِنَر. وَوَكاُنواا أَأْصَحابَب َعْهٍد َمَع أَأْبَراامَم.   
 

وَوِمَن االَوااِضِح ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ َشْخًصا كانَن يَیْعِرفُف االَعالَقَة االَوطيیَدةَة االتي 
ْخُص االذيي َنجا ِمَن االَحْربِب وَوأأْخَبَر طط. ِلذلَك َفَقْد َجاَء َهذاا االشَّْوُلاْبِن أَأخيیِه َتْرِبُط إإبرااهيیَم ِب

"أَأْبراامَم". وَوُنالِحُظ أأننَّ أَأْبراامَم يُیَلقَُّب ُهنا بالِعْبرااِنيِّ. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو إإمَّا أأنَُّه كانَن ِمْن َنْسِل 
أَأْبراامَم َكانَن في َعْهٍد  "َعاِبر"، أأوْو ألنَُّه َعَبَر َنْهَر االُفرااتِت وَوجاَء إإلى أأرْرضِض َكْنعانن. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ

وَوَكما َسَنرىى الِحًقا، َفَقْد ِمَن ااَألمورِريیِّيیَن ُهْم "َمْمراا" وَو "أَأْشكولل" وَو "َعاِنر".  رِرجالٍل َمَع َثالَثِة
َكانَن َهؤالِء االرِّجالُل االثَّالَثُة َعْوًنا َألْبراامَم في َتْخليیِص َلْوطٍط ِمَن ااألْسِر.  

 
-14: 14االتَّكويین ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر  16:  
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َفَلمَّا َسِمَع أَأْبَراامُم، أَأننَّ أَأَخاهُه ُسِبَي َجرَّ ِغْلَماَنُه ااْلُمَتَمرِِّنيیَن، وِوْلَداانَن َبيْیِتِه، َثَالثَث 

وَوااْنَقَسَم َعَليْیِهْم َليْیًال ُهَو وَوَعِبيیُدهُه ِمَئٍة وَوَثَماِنيَیَة َعَشَر، وَوَتِبَعُهْم إِإَلى دَداانَن. 
وَوااْسَتْرَجَع ُكلَّ َفَكسََّرُهْم وَوَتِبَعُهْم إِإَلى ُحوَبَة االَِّتي َعْن َشَمالِل دِدَمْشَق. 

ااَألْمَالكِك، وَوااْسَتْرَجَع ُلوطًا أَأَخاهُه أَأيْیًضا وَوأَأْمَالَكُه، وَواالنَِّساَء أَأيْیًضا وَواالشَّْعَب.  
 

ِش أأنْن َنْعَلَم أأننَّ أَأْبراامَم َكانَن َلُه ُجْنٌد َخاصصٌّ َكثيیُر االَعَددِد ِلِحمايَیِة ُمْمَتَلكاِتِه. وَوَهذاا وَوِمَن االُمْدِه 
إإنْن دَدللَّ على َشيٍء فإنَُّه يَیُدللُّ على أأنَُّه َكانَن وَوااِسَع االثَّرااِء ِجداا. ِلذلَك، ِعْنَدما َسِمَع أَأْبراامُم أأننَّ ااْبَن 

الثَث ِمَئٍة وَوَثماِنيَیَة َعَشَر ِمْن ِغْلماِنِه االُمَدررَّبيیَن َجيیًِّداا وَوَتَعقََّب االَجيْیَش إإلى دَداانن. أأخيیِه َقْد ُسِبَي، أَأَخَذ َث
وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى ُهنا َشجاَعَة إإبرااهيیم. وَوال َشكَّ أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ ُهَو االذيي أَأْعطاهُه ِتْلَك االشَّجاَعَة 

إإبرااهيیُم وَوِغْلماُنُه إإلى دَداانن، ااْنَتَظروواا إإلى أأنْن َحلَّ االظَّالمم. وَوفي ِحيْیَن وَوَصَل ِلُموااَجَهِة ااألْعدااء. وَو
أأْثناِء االلَّيْیِل، َقسََّم إإبرااهيیُم رِرجاَلُه وَوَهاَجَم َجيْیَش ااألْعدااِء َفَهَزَمُهم.   

 
ألننَّ ذَذِلَك  وَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ أَأْبراامَم َباَغَت االُجنودَد وَوُهْم ِنيیامٌم. وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ِحْكَمة ِمْنُه

االَجيْیَش َكانَن يَیَترااوَوحُح َعَددُدهُه َبيْیَن َخْمسيیَن أأْلِف ُمقاِتٍل وَوِمَئِة أأْلِف ُمقاِتل. أأمَّا أَأْبراامُم َفكانَن َقْد َجاَء 
وَو ِبَثالثِث ِمَئٍة وَوَثماِنيَیَة َعَشَر ِمْن ِغْلماِنِه إإلى َجاِنِب ُمقاِتلي ااإلْخَوةِة ااألمورِريیِّيیَن االثَّالَثة ("َمْمراا" 

"أأْشكولل" وَو "عاِنر"). َفَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ أَأْبراامَم َكانَن يَیْسُكُن ِعْنَد َبلُّوطاتِت رَرُجٍل أَأُمورِرييٍّ 
أَأْصَحابَب َعْهٍد َمَع ") َعاِنَر" وَو "أَأْشُكوللوَوأأَخوااهُه (" ااَألُمورِرييُّيُیْدعى "َمْمراا". وَوكانَن "َمْمراا" 

أَأْبَراامَم.   
 

لِل أَأْبراامم ُمساَعَدةِة "َمْمراا" وَوأَأَخَويْیِه ألْبراامم في َهِذهِه االَمْعَرَكِة، َفإننَّ َعَددَد رِرجاوَوبالرَّْغِم ِمْن 
" وَواالُملوكَك االثَّالثَث االذيیَن َكَدرْرَلَعْوَمُرَكانَن َصغيیًراا ِجداا. َفَقْد رَرأأيْینا َقْبَل َقليیٍل أأيْیًضا أأننَّ االَمِلَك "

َفَقْد أَأْعطى ااُهللا َمَع ذَذِلَك، وَوا. دَدمَّروواا ُمُدًنا ِبأْسِرهوَوِة ُملوكٍك َتحاَلفواا َمَعُه َقْد َهَزُمواا ُجيیوشَش َخْمَس
 االَحيُّ أَأْبراامَم ُكلَّ َما يَیْلَزَمُه ِمْن َشجاَعٍة وَوذَذكاٍء ِلُمهاَجَمِة ذَذِلَك االَجيْیِش االَعظيیِم في أأثناِء االلَّيْیِل. وَوألننَّ

ننَّ َجيْیًشا يَیفوقُهْم َعَددًداا ِبَكثيیٍر َقْد َهاَجَمُهْم. وَوَقْد دَدَفَعُهْم ، َظنَّ االُمحارِربونَن أأكانَن ُمباِغًتاذَذِلَك االُهجومَم 
وَوااْسَتْرَجَع ُكلَّ ااَألْمَالكِك،  ،دِدَمْشَقَشماِليَّ َتِبَعُهْم إِإَلى ُحوَبَة َخْوُفُهْم إإلى االَهَربِب. وَوَلِكنَّ أَأْبراامَم 

َجميیَع ااألْسَرىى ااآلخريین. أَأيْیًضا وَو ُلوطًا وَوأَأْمَالَكُه، وَواالنَِّساَءااْبَن أأخيیِه وَوااْسَتْرَجَع   
 

-17: 14ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  20:  
 

َفَخَرجَج َمِلُك َسُدوومَم الْسِتْقَباِلِه، َبْعَد رُرُجوِعِه ِمْن َكْسَرةِة َكَدرْرَلَعْوَمَر وَوااْلُمُلوكِك 
االَِّذيیَن َمَعُه إِإَلى ُعْمِق َشَوىى، االَِّذيي ُهَو ُعْمُق ااْلَمِلِك. وَوَمْلِكي َصادِدقُق، َمِلُك 

ُمَبارَركٌك «ااْلَعِليِّ. وَوَبارَرَكُه وَوَقالَل:  َشاِليیَم، أَأْخَرجَج ُخْبًزاا وَوَخْمًراا. وَوَكانَن َكاِهًناِ ِهللا
وَوُمَبارَركٌك ااُهللا ااْلَعِليُّ االَِّذيي  أَأْبَراامُم ِمَن ااِهللا ااْلَعِليِّ َماِلِك االسََّماوَوااتِت وَوااَألرْرضِض،

َفَأْعَطاهُه ُعْشًراا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء. ». أَأْسَلَم أَأْعَدااَءكَك ِفي يَیِدكَك  
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وَواالُملوكُك االذيیَن َمَعُه ِلُمالقاةِة أَأْبراامَم في وَواادٍد يُیْعَرفُف ِبواادديي  إإذًذاا، َفَقْد َخَرجَج َمِلُك َسدوومم 
"َشَوىى". وَوَقْد كانَن االَهَدفُف ِمْن ُخرووِجِهْم ُهَو أأنْن يَیْشُكروواا أَأْبراامَم على ُبطوَلِتِه وَوإإْنقاذِذهِه َلُهْم.   

 
االُغموضَض يَیُلفُّ َشْخِصيیََّة  وَوَنْقَرأأ ُهنا َعْن َكاِهٍن يُیْدعى "َمْلكي َصادِدقق". وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ 

ْسُمُه َمْلكي َصادِدقق! َفَنْحُن ال َنْعِرفُف االَكثيیَر َعْنُه. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأُأ َعْنُه أأنَُّه كانَن َكاِهًنا ِهللا االَعِليِّ. أأمَّا اا
ْمًراا. وَوكانَن االُخْبُز ُخْبًزاا وَوَخَمْلكي َصادِدقق وَوَقْد أَأْخَرجَج " أأوْو "َمِلُك االسَّالمِم". االِبرَِّفيَیْعني "َمِلُك 

ُمَبارَركٌك وَواالَخْمُر في ذَذِلَك االزَّمانِن يَیْرِمزاانِن إإلى االشَِّرَكة. وَوَقْد َبارَركَك َمْلكي َصادِدقق أَأْبراامَم َقاِئًلا: "
أَأْعَدااَءكَك ِفي ْسَلَم وَوُمَبارَركٌك ااُهللا االَعِليُّ االَِّذيي أَأ أَأْبَراامُم ِمَن ااِهللا االَعِليِّ َماِلِك االسََّماوَوااتِت وَوااَألرْرضِض،

".يَیِدكَك  
 

. وَوَحيْیُث إإننَّ َعادَدةًةوَوَكما َنْعَلُم، َصديیقي االُمْسَتِمع، فإننَّ االَكبيیَر ُهَو االذيي يُیبارِركُك االصَّغيیَر  
َمْلكي َصادِدقق ُهَو االذيي َبارَركَك أَأْبراامَم، فإننَّ َهذاا يَیَضُعُه في َمقامٍم أأْعلى ِمْنُه. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ أَأْبراامَم 

ْلكي َصادِدقق ُعْشَر االَغناِئِم ُكلِّها. وَوَهذاا يَیُدللُّ، ِمْن َجديید، على أأننَّ َمْلكي َصادِدقق َكانَن أأرْرَفُع ى َمأَأْعَط
َمقاًما ِمْن أَأْبراامم. ِلذلَك، َفَقْد أَأَخَذ أَأْبراامُم االَبَرَكَة ِمْن َمْلكي َصادِدقق االذيي َكانَن َكاِهًنا ِهللا االَعِليِّ، 

وَوأأْعطاهُه ُعْشَر االَغناِئِم.   
 

: 110وَوال َنقَرأُأ االَمزيیَد َعْن َمْلكي َصادِدقق في االَعْهِد االَقديیِم إإلَّا ِعْنَد وُوصوِلنا إإلى االَمْزمورر  
وَوِلَكْي ". َعَلى رُرْتَبِة َمْلِكي َصادَدقَقأَأْقَسَم االرَّببُّ وَوَلْن يَیْنَدمَم: أَأْنَت َكاِهٌن إِإَلى ااَألَبِد : "االرَّببُّيَیقولُل إإذْذ  4

 نا، يَیِجُب عليینا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ إإبرااهيیَم أَأْنَجَب إإْسحاقق الِحًقا، وَوأأننَّ إإْسحاقَق أَأْنَجَبَنْفَهَم االَمْقصودَد ُه
يَیْعقوبب، وَوأأننَّ يَیْعقوبَب أأْنَجَب ااْثَنْي َعَشَر ااْبًنا. وَوكانَن أَأَحُد أأبناِء يَیْعقوبب يُیْدعى "الوويي". وَوِعْنَدما 

ى"، كانَن يَیْنَبغي ااْختيیارُر َجميیِع االَكَهَنِة ِمْن ِسْبِط الوويي. أأْعطى ااُهللا االشَّريیَعَة ِمْن ِخاللِل َعْبِدهِه "ُمْوَس
ِلذلَك، كانَن َهؤالِء االَكَهَنة يُیْدَعْونَن "َكَهَنة على رُرْتَبِة الوويي". وَوَلِكْن ِمَن االَوااِضِح ُهنا أأنَُّه كانَن 

ْعطى أَأْبراامُم ُعْشَر االَغناِئِم ِلَمْلِكي َعَليْیِه. َفَقْد أَأَتَفوَّقُق وَويَیاالَكَهنوتَت االلَّاوِوييَّ ُهناكَك َكَهنوتٌت يَیْسِبُق 
. وَوَهذاا يَیعني أأننَّ َكَهنوتَت َمْلكي َصادِدقق كانَن َقْبَل وَوْقٍت َطويیٍل ِمْن َمجيِء ُموسى وَوااللَّاوِويیِّيین َصادِدقق

ااَألَبِد َعَلى رُرْتَبِة أَأْنَت َكاِهٌن إِإَلى أأْسمى وَوأأْعلى ِمْن َكَهنوتِت الوويي. وَوَقْد أَأْقَسَم ااُهللا وَوَلْن يَیْنَدمَم قاِئًلا: "
". َمْلِكي َصادَدقَق  

 
وَويَیْبقى َهذاا االَكالمُم وَوَشْخِصيیَُّة َمْلكي َصادِدقْق ِسرَّيْیِن َغاِمَضيْیِن إإلى أأنْن َنِصَل إإلى ااألْصحاحِح 

رَّ َلنا إإذْذ ِمَن االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین. َفَقْد َكَشَف َكاِتُب االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيیَن َهذاا االسِّ االَخاِمِس
ِهللا، ِلَكْي يُیَقدِّمَم َقَرااِبيیَن  َألننَّ ُكلَّ رَرِئيیِس َكَهَنٍة َمأُخوذٍذ ِمَن االنَّاسِس يُیَقامُم َألْجِل االنَّاسِس ِفي َمايَیقولل: "

الضَّْعِف. وَوِلهَذاا وَوذَذَباِئَح َعِن ااْلَخَطايَیا، َقادِدرًراا أَأنْن يَیَتَرفََّق ِباْلُجهَّالِل وَواالضَّالِّيیَن، إِإذْذ ُهَو أَأيْیًضا ُمَحاطٌط ِب
 أَأَحٌد االضَّْعِف يَیْلَتِزمُم أَأنَُّه َكَما يُیَقدِّمُم َعِن ااْلَخَطايَیا َألْجِل االشَّْعِب هَكَذاا أَأيْیًضا َألْجِل َنْفِسِه. وَوَال يَیأُخُذ

ُح أَأيْیًضا َلْم يُیَمجِّْد َنْفَسُه هِذهِه ااْلَوِظيیَفَة ِبَنْفِسِه، َبِل ااْلَمْدُعوُّ ِمَن ااِهللا، َكَما َهارُروونُن أَأيْیًضا. َكذِلَك ااْلَمِسيی
َكَما يَیُقولُل أَأيْیًضا ِفي َمْوِضٍع ». أَأْنَت ااْبِني أَأَنا ااْليَیْومَم وَوَلْدُتَك« ِليَیِصيیَر رَرِئيیَس َكَهَنٍة، َبِل االَِّذيي َقالَل َلُه:

امِم َجَسِدهِه، إِإذْذ َقدَّمَم ِبُصَرااخٍخ االَِّذيي، ِفي أَأيیَّ». أَأْنَت َكاِهٌن إِإَلى ااَألَبِد َعَلى رُرْتَبِة َمْلِكي َصادَدقَق«آآَخَر: 
َمَع َشِديیٍد وَودُدُموعٍع َطِلَباتٍت وَوَتَضرَُّعاتٍت ِلْلَقادِدرِر أَأنْن يُیَخلَِّصُه ِمَن ااْلَمْوتِت، وَوُسِمَع َلُه ِمْن أَأْجِل َتْقَوااهُه، 



6 
 

االَِّذيیَن يُیِطيیُعوَنُه، َسَبَب َخَالصٍص أَأَبِدييٍّ،  َكْوِنِه ااْبًنا َتَعلََّم االطَّاَعَة ِممَّا َتَألََّم ِبِه. وَوإِإذْذ ُكمَِّل َصارَر ِلَجِميیِع
".َمْدُعواا ِمَن ااِهللا رَرِئيیَس َكَهَنٍة َعَلى رُرْتَبِة َمْلِكي َصادَدقَق  

 
إإذًذاا، َفَقْد كانَن يَیسوعُع ِمْن ِسْبِط يَیهوذذاا. وَوَلِكنَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس َلْم يَیُقْل َشيْیًئا َعْن وُوجودِد 

هوذذاا. وَوَلِكنَّ يَیسوعَع َكاِهٌن على رُرْتَبٍة أأْعلى إإذْذ ُهَو َكاِهٌن إإلى ااألَبِد َعلى رُرْتَبِة َكَهنوتٍت ِمْن ِسْبِط يَی
َمْلِكي َصادِدقق. ِلذلَك، فإنَُّه َقادِدرٌر أأنْن يَیكونَن َكاِهًنا ِلُكلِّ َمْن يَیأتي إإلى ااِهللا ااآلبِب ِمْن ِخالِلِه.   

 
وَو "َمِلك االسَّالمم". وَوَقْد كاَنْت أأوَوَكما رَرأأيینا، فإننَّ ااْسَم َمْلكي َصادِدقْق يَیْعني "َمِلك االِبّر"  

َمديیَنُة أأوورُرَشليیُم ُتَسمَّى َمديینة االسَّالمم. ِلذلَك، كانَن َمْلكي َصادِدقق ِمْن أأووااِئِل االُملوكِك على أأوورُرَشليیم. 
ُهَو رَرئيیُس االسَّالمِم ألنَُّه َصاَلَحنا َمَع ااِهللا ااآلبِب ِمْن ِخاللِل َما وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیْخِبُرنا أأننَّ يَیسوعَع 

َفَعَلُه ألْجِلنا على االصَّليیب.  
 

َكِلَمِة ااِهللا. َفِهَي ُكلٌّ َمَتكاِمٌل. َفَلْو أأنَّنا َقَرأأنا ِسْفَر االتَّكويیِن وَوْحَدهُه َلَما رَروْوَعُة ْكُمُن َتوَوُهنا  
يُیْلقي َمزيیًداا ِمَن االضَّْوِء َعَليْیِه، فإنَُّه  110ي َصادِدقق. وَوَمَع أأننَّ االَمْزمورر َفِهْمنا االَكثيیَر َعْن َمْلك

إإذْذ َنْقَرأأ  يَیْتُرُكنا في َحيْیَرةٍة إإلى أأنْن َنْقَرأَأ َما َجاَء في ااألْصحاحِح االَخاِمِس ِمَن االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین
أأنَُّه َليْیَس ِمْن ِسْبِط الوويي، فإنَُّه كانَن يَیْنَبغي أأنْن يَیكونَن  ا االَعظيیم. وَوَمَعنأأننَّ يَیسوعَع ُهَو رَرئيیُس َكَهَنِت

ااألَسَد االَخارِرجَج ِمْن ِسْبِط يَیهوذذاا ِلَكْي يُیَتمَِّم ُنبوَءةًة ِقيْیَلْت َعْنُه.   
 

وَوُهناكَك ُمَفسِّروونَن يَیَروْونَن أأننَّ َمْلكي َصادِدقق َكانَن ُهَو االرَّببُّ يَیسوعُع َنْفُسُه. وَوَهذاا َتْفسيیٌر  
في ااألْصحاحِح االثَّاِمِن ِمْن إإْنجيیِل يُیوَحنَّا إإذْذ َنْقَرأأ أأننَّ يَیسوعُع وَوَلَعلَّ َهذاا يُیَفسُِّر َما قاَلُه َمٌل ِجداا. ُمْحَت

 . َفَقالَل َلُه ااْليَیُهودُد:"أَأُبوُكْم إِإْبَرااِهيیُم َتَهلََّل ِبَأنْن يَیَرىى يَیْوِمي َفَرأَأىى وَوَفِرحَح: "يَیسوعَع قالَل للَفرِّيیسيیِّيین
ااْلَحقَّ ااْلَحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: َقْبَل أَأنْن " َقالَل َلُهْم يَیُسوعُع: "َلَك َخْمُسونَن َسَنًة َبْعُد، أَأَفَرأَأيْیَت إِإْبَرااِهيیَم؟ َليْیَس"

ِلَذِلَك، رُربَّما َكانَن يَیسوعُع يُیشيیُر ُهنا إإلى ِتْلَك االَحادِدَثِة االتي ااْلَتقى فيیها  ".يَیُكونَن إِإْبَرااِهيیُم أَأَنا َكاِئٌن
أَأْبراامُم ِبَمْلكي َصادِدقق.  

 
وَوااآلنْن ِلُنتاِبع، َصديیقي االُمْسَتِمع، َما َحَدثَث َبْعَد أأنْن أَأْنَقَذ أَأْبراامُم ااْبَن أأخيیِه ُلْوًطا وَوَنالَل َبَرَكًة  

-21: 14َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  ِمْن َمْلكي َصادِدقق. َفَنْحُن 24:  
 

». أَأْعِطِني االنُُّفوسَس، وَوأَأمَّا ااَألْمَالكَك َفُخْذَها ِلَنْفِسَك«وَوَقالَل َمِلُك َسُدوومَم َألْبَراامَم: 
رَرَفْعُت يَیِديي إِإَلى االرَّببِّ ااِإللِه ااْلَعِليِّ َماِلِك االسََّماِء «َفَقالَل أَأْبَراامُم ِلَمِلِك َسُدوومَم: 

رْرضِض، َال آآُخَذننَّ َال َخيْیًطا وَوَال ِشَرااكَك َنْعل وَوَال ِمْن ُكلِّ َما ُهَو َلَك، َفَال وَوااَأل
َليْیَس ِلي َغيْیُر االَِّذيي أَأَكَلُه ااْلِغْلَمانُن، وَوأَأمَّا َنِصيیُب َتُقولُل: أَأَنا أَأْغَنيْیُت أَأْبَراامَم. 

».اا، َفُهْم يَیْأُخُذوونَن َنِصيیَبُهْماالرَِّجالِل االَِّذيیَن ذَذَهُبواا َمِعي: َعاِنَر وَوأَأْشُكولَل وَوَمْمَر  
 

إإذًذاا، َفَقْد َطَلَب َمِلُك َسدوومم ِمْن أَأْبراامم أأنْن يُیْعطيیِه ااألْسرىى االذيیَن أَأْعَتَقُهْم، وَوأأنْن يَیْحَتِفَظ ُهَو 
رَرَفْعُت ِسِه قاِئًلا: "(أأيْي: أَأْبراامُم) بالَغناِئِم ِلَنْفِسِه. وَوَلِكنَّ أَأْبراامَم رَرَفَض أأنْن يَیأُخَذ َشيْیًئا ِمَن االَغناِئِم ِلَنْف

 يَیِديي إِإَلى االرَّببِّ ااِإللِه ااْلَعِليِّ َماِلِك االسََّماِء وَوااَألرْرضِض، َال آآُخَذننَّ َال َخيْیًطا وَوَال ِشَرااكَك َنْعل وَوَال ِمْن
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َصادِدقق ". وَوُنالِحُظ أأننَّ أَأْبراامَم ااْسَتْخَدمَم ُهنا َنْفَس ااالْسِم االذيي ااْسَتْخَدَمُه َمْلكي ُكلِّ َما ُهَو َلَك
وَوُنالِحُظ أأيْیًضا أأننَّ أَأْبراامَم َكانَن لإلشارَرةِة إإلى ااِهللا إإذْذ يَیقولُل "رَرَفْعُت يَیِديي إإلى االرَّببِّ ااإلَلِه االَعِليِّ". 

يُیْدرِركُك َتماًما أأننَّ االِغنى وَواالَبَرَكاتِت االتي َلَديْیِه ِهَي ِمْن يَیِد ااِهللا. ِلَذِلَك، َلْم يَیُكْن أَأْبراامُم يَیريیُد ألييِّ 
َعْرضض َمِلِك َسدوومم  ِضرَرْفوَوَهذاا ُهَو َما دَدَفَعُه إإلى في إإْغناِئِه.  نْن يَیْنِسَب إإلى َنْفِسِه االَفْضَلَشْخٍص أأ

". َفَال َتُقولُل: أَأَنا أَأْغَنيْیُت أَأْبَراامَمقاِئًلا: "  
 

ااِهللا يَیِد وَويیا َلُه ِمْن دَدرْرسٍس ُمِهمٍّ َلنا َجميیًعا! َفإنْن ُكنَّا َنريیُد االَبَرَكَة، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْطُلَبها ِمَن 
ألنَُّه يُیْعطي ِبَسخاٍء وَوال يُیَعيیِّر. آآميین!االَحيِّ االَعِليِّ   

 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

وَوَنْحُن َنْفَعُل َحَسًنا إإنْن  .عاِقَد االَعْزمِم على ِفْعِل َمشيیَئِة ااِهللا وَوكانَن. َلَقْد كانَن أَأْبراامُم رَرُجَل إإيیمانٍن
  َحَذوْونا َحْذوَوهُه وَوَتَعلَّْمنا ِمْنُه.

 
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 
ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن ُتْعطي االَمْجَد ِهللا في ُكلِّ َما َتقومُم ِبِه ِمْن 
أأْعمالٍل أأوْو إإْنجاززااتٍت أأوْو َتْضِحيیاتت. َفِبدووِنِه، ال يُیْمِكُن ألييٍّ ِمنَّا أأنْن يَیْفَعَل َشيیًئا. ِلذلَك، ِلُنْعِطِه ُكلَّ 

دديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!اباْسِم َفُشْكٍر وَوَحْمٍد وَوَتْسبيیح.   
 


