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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
 Genesis 15:1 – 16:16 16: 16 – 1: 15 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us018# 514م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

 
ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة ،َصديیقي االُمسَتِمع ،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  َعَشر االخاِمسااألْصحاحِح َ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  

 
ًطا َلَقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َكيْیَف أأننَّ أَأْبراامَم َحقََّق ااْنِتصارًراا َعظيیًما وَوأأْنَقَذ ااْبَن أأخيیِه ُلْو

ِمَن ااألْعدااء. وَوفي َحْلَقِة االيیومِم، َسَنرىى َما َحَدثَث َبْعَد ذَذِلَك في َحيیاةِة أَأْبراامم.  
 

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

 
:1: 15َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   

 
َال َتَخْف يَیا «َبْعَد هِذهِه ااُألُمورِر َصارَر َكَالمُم االرَّببِّ إِإَلى أَأْبَراامَم ِفي االرُّؤْؤيَیا َقاِئًال: 

». أَأْبَراامُم. أَأَنا ُتْرسٌس َلَك. أَأْجُركَك َكِثيیٌر ِجداا  
 

-َبْعَد َهِذهِه ااُألمورِر   أأيْي َبْعَد ااْنِتصارِر أَأْبراامَم على أأوولئَك االُملوكِك، وَوِلقاِئِه ِبَمْلكي َصادِدقق،  
 ؤؤيیارُّاالأَأْبراامَم في إإلى  االرَّببَِّصارَر َكالمُم وَورَرْفِضِه َقبولل َعطايیا َمِلِك َسدوومم. َفَبْعَد ِتْلَك ااألْحدااثِث، 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة  !"ُتْرسٌس َلَك. أَأْجُركَك َكِثيیٌر ِجداايَیا أَأْبَراامُم. أَأَنا : "ال َتَخف قاِئًلا
ِمَن ااآلنن َلِكْن ااألوولى االتي َنْقَرأأ فيیها االِعبارَرةَة "َصارَر َكالمُم االرَّببِّ" في االِكتابِب االُمَقدَّسِس. وَو

ْهِد االَجديیِد فإنَّنا َنْقَرأأ أأننَّ يَیسوعَع ُهَو َكِلَمُة ااِهللا. َفصاِعًداا، َسَتَتَرددَّدُد َهِذهِه االِعبارَرةُة َكثيیًراا. وَوأأمَّا في االَع
ِفي ااْلَبْدِء َكانَن ااْلَكِلَمُة، َفَنْحُن َنْقَرأُأ في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن إإْنجيیل يُیوَحنَّا (َعْن يَیسوعَع االَمسيیح): "

ي ااْلَبْدِء ِعْنَد ااِهللا. ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكانَن، وَوِبَغيْیِرهِه وَوااْلَكِلَمُة َكانَن ِعْنَد ااِهللا، وَوَكانَن ااْلَكِلَمُة ااَهللا. هَذاا َكانَن ِف
َمِة، َلْم يَیُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَن. ِفيیِه َكاَنِت ااْلَحيَیاةُة، وَوااْلَحيَیاةُة َكاَنْت ُنورَر االنَّاسِس، وَواالنُّورُر يُیِضيُء ِفي االظُّْل

".ًداا وَوَحلَّ َبيْیَنَناوَوااْلَكِلَمُة َصارَر َجَس...  وَواالظُّْلَمُة َلْم ُتْدرِرْكُه.  
 

َال َتَخْف يَیا أَأْبَراامُم. أَأَنا ُتْرسٌس َلَك. "َصارَر َكَالمُم االرَّببِّ إِإَلى أَأْبَراامَم ِفي االرُّؤْؤيَیا َقاِئًال: إإذًذاا،  
أَأُبوُكْم وَورُربَّما كانَن يَیسوعُع يُیشيیُر إإلى َهِذهِه االرُّؤؤيیا ِعْنَدما قالَل للَفرِّيیِسيیِّيیَن: " ."أَأْجُركَك َكِثيیٌر ِجداا

". وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َفَقْد قالَل االرَّببُّ َألْبراامَم في َهِذهِه إِإْبَرااِهيیُم َتَهلََّل ِبَأنْن يَیَرىى يَیْوِمي َفَرأَأىى وَوَفِرحَح
َهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة ااألوولى أأيْیًضا االتي َنْقَرأأ فيیها االَكِلَمة "ُتْرسٌس" أأوْو "أَأْجٌر" االرُّؤؤيیا: "أأنا ُتْرسٌس َلَك". وَو

تابِب االُمَقدَّسِس. وَوِهَي االَمرَّةُة ااألوولى االتي يُیشيیُر االرَّببُّ فيیها إإلى َنْفِسِه قاِئًلا: "أأنا". وَوَقِد في االِك
َنْفَسُه ِحيْیَن قالَل: "أأنا ُهَو ُنْورُر االَعاَلِم"، وَو "أأنا ُهَو ُخْبُز االَحيیاةِة االنَّازِزلل ِمَن  االلََّقَبااْسَتْخَدمَم يَیسوعُع 

رَّااعي االصَّاِلح". االسَّماِء"، وَو "أأنا ُهَو اال  
 

آآَنذااكَك في أأننَّ االُملوكَك االذيیَن ُهِزُمواا وَوِمَن االُمَرجَِّح، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ أَأْبراامَم َكانَن يُیَفكُِّر 
 في ِتْلَك االَمْعَرَكِة َقْد يَیأتونَن لالْنِتقامِم ِمْنُه. وَوَكما َنْعَلُم، َفَقْد كانَن أَأْبراامُم يَیْسُكُن وَوْسَط أأناسٍس ُغَرباَء

َن االَوااِضِح أأننَّ االَخْوفَف وَوَليْیَس َلُه أأْهٌل أأوْو أأْبناٌء يَیِقفونَن إإلى َجاِنِبِه في ااألووقاتِت االَعصيیَبِة. ِلذلَك، ِم
َال َتَخْف يَیا أَأْبَراامُم. أَأَنا ُتْرسٌس َلَك. أَأْجُركَك . ِلذلَك، َقالَل االرَّببُّ َلُه ُمَطْمِئًنا: "ِهَكانَن َقْد َتَسرَّبَب إإلى َنْفِس

. "دااَكِثيیٌر ِج  
 

َكانَن َما َفَعَلُه أَأْبراامُم َمَع َمِلِك َسدوومم َحكيیًما. َفَقْد رَرَفَض أأنْن يَیأُخَذ َشيْیًئا ِمَن َغناِئِم وَوَقْد 
َال آآُخَذننَّ َال َخيْیًطا وَوَال ِشَرااكَك َنْعل وَوَال ِمْن ُكلِّ َما ُهَو َلَك، َفَال االَمْعَرَكِة ِلَنْفِسِه قاِئًلا ِلَمِلِك َسدوومم: "

االرَّببَّ ااإلَلَه َسيُیبارِرُكُه أأْضعاًفا  ْدرِركُك أأننَّذَذِلَك ألنَُّه كانَن يُیأَأْبراامُم وَوَقْد َفَعَل ". َتُقولُل: أَأَنا أَأْغَنيْیُت أَأْبَراامَم
ُمضاَعَفًة. وَويیا َليْیَتنا َجميیًعا، يیا أأْصِدقائي، َنتَِّكُل على االرَّببِّ ااإلَلِه َعاِلميیَن أأنَُّه َقادِدرٌر دَدااِئًما أأنْن 

رِرَكنا، وَوأأنْن يَیْحميینا، وَوأأنْن يَیُسدَّ ُكلَّ َحاَجٍة رُروْوِحيیٍَّة وَوزَزَمِنيیٍَّة َلَديْینا. يُیبا  
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:3وو  2: 15ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین     

 
أَأيیَُّها االسَّيیُِّد االرَّببُّ، َماذَذاا ُتْعِطيیِني وَوأَأَنا َماضٍض َعِقيیًما، وَوَماِلُك «َفَقالَل أَأْبَراامُم: 

إِإنََّك َلْم ُتْعِطِني َنْسًال، «وَوَقالَل أَأْبَراامُم أَأيْیًضا: » َبيْیِتي ُهَو أَأِليیَعازَزرُر االدَِّمْشِقيُّ؟
».وَوُهَوذَذاا ااْبُن َبيْیِتي وَواارِرثٌث ِلي  

 
َي االَمرَّةُة ااألوولى االتي َنْقَرأأ فيیها االِعبارَرةَة: "أأيیُّها االسَّيیُِّد االرَّببُّ" في االِكتابِب االُمَقدَّسِس. وَوَهِذهِه ِه 

وَوَقْد كانَن االيَیهودُد يَیْسَتْخِدمونَن ِهَي َتْرَجَمة للِعبارَرةة "يَیْهَوهه أأدُدوونايي".  وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهِذهِه االِعبارَرةَة
ااالْسِم "يَیْهَوهه" االذيي رَرأَأوْواا أأنَُّه أَأْقَدسس ِمْن أأنْن يَیْنِطَقُه االَبَشُر االُخطاةُة.  االلََّقب "أأدُدوونايي" َبديیًلا َعِن

االرَّببُّ وَوَلِكنَّ أَأْبراامَم يَیْسَتْخِدمُم ُهنا َهذاا االُمْصَطَلَح ِلُمخاَطَبِة االرَّببِّ ألنَُّه كانَن يَیْعَلُم أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ ُهَو 
وَواالسَّيیُِّد على َحيیاِتِه.   

 
أَأيیَُّها االسَّيیُِّد االرَّببُّ، َماذَذاا ُتْعِطيیِني وَوأَأَنا َماضٍض َعِقيیًما، وَوَماِلُك َبيْیِتي وَوَقْد قالَل أَأْبراامُم للرَّببِّ: " 

وَوِعْنَدما َقالَل َلُه االرَّببُّ إإننَّ أَأْجَرهُه َسيَیكونُن " َفَقْد كانَن ُهناكَك أأْمٌر يُیْقِلُق أَأْبراامَم. »ُهَو أَأِليیَعازَزرُر االدَِّمْشِقيُّ؟
ااذْذَهْب ِمْن أَأرْرِضَك وَوِمْن َعِشيیَرِتَك "َكثيیًراا ِجداا، َكَشَف أَأْبراامُم َعمَّا يُیْقِلُقُه. َفَقْد كانَن االرَّببُّ َقْد قالَل َلُه: 
لَل ". ووَبْعَد أأنْن ااْفَتَرقَق ُلْوطٌط َعْنُه، قاوَوِمْن َبيْیِت أَأِبيیَك إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي أأرِريیَك. َفَأْجَعَلَك أأمًَّة َعِظيیَمًة

اارْرَفْع َعيْیَنيْیَك وَوااْنُظْر ِمَن ااْلَمْوِضِع االَِّذيي أَأْنَت ِفيیِه ِشَماًال وَوَجُنوًبا وَوَشْرًقا وَوَغْرًبا، االرَّببُّ ألْبراامم: "
َألننَّ َجِميیَع ااَألرْرضِض االَِّتي أَأْنَت َتَرىى َلَك أأْعِطيیَها وَوِلَنْسِلَك إِإَلى ااَألَبِد. وَوأَأْجَعُل َنْسَلَك َكُتَراابِب 

". وَوَلِكنَّ أَأْبراامَم َنَظَر إإلى ضِض، َحتَّى إِإذَذاا ااْسَتَطاعَع أَأَحٌد أَأنْن يَیُعدَّ ُتَراابَب ااَألرْرضِض َفَنْسُلَك أَأيْیًضا يُیَعدُّااَألرْر
أَأِليیَعازَزرر "أَأْبراامُم َقْد َتَبنَّى وَوااِحًداا ِمْن ِغْلماِنِه ُهَو َنْفِسِه َفَوَجَد أأنَُّه َلْم يُیْنِجْب أأبناًء َبْعد. وَوكانَن 

–ِليَیكونَن االَواارِرثَث االشَّْرِعيَّ َلُه َبْعَد َمْوِتِه  "ْشِقّياالدَِّم ال ِسيیَّما أأنَُّه َلْم يَیُكْن َقْد أَأْنَجَب أأْبناًء َحتَّى ذَذِلَك  
ِلُك أَأيیَُّها االسَّيیُِّد االرَّببُّ، َماذَذاا ُتْعِطيیِني وَوأَأَنا َماضٍض َعِقيیًما، وَوَمااالِحيْین. ِلذلَك، َفَقْد قالَل أَأْبراامُم للرَّببِّ: "

"َبيْیِتي ُهَو أَأِليیَعازَزرُر االدَِّمْشِقيُّ؟  
 

:5وو  4: 15ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

َال يَیِرُثَك هَذاا، َبِل االَِّذيي يَیْخُرجُج ِمْن أَأْحَشاِئَك ُهَو «َفِإذَذاا َكَالمُم االرَّببِّ إِإَليْیِه َقاِئًال: 
ااْنُظْر إِإَلى االسََّماِء وَوُعدَّ االنُُّجومَم إِإنِن «ُثمَّ أَأْخَرَجُه إِإَلى َخارِرجٍج وَوَقالَل: ». يَیِرُثَك

». َذاا يَیُكونُن َنْسُلَكهَك«وَوَقالَل َلُه: ». ااْسَتَطْعَت أَأنْن َتُعدََّها  
 

". وَوَها ُهَو وَوأَأْجَعُل َنْسَلَك َكُتَراابِب ااَألرْرضِضُكنَّا َقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ االرَّببَّ َقالَل ألْبراامم: " 
". َنْسُلَك هَكَذاا يَیُكونُن...  ااْنُظْر إِإَلى االسََّماِء وَوُعدَّ االنُُّجومَم إِإنِن ااْسَتَطْعَت أَأنْن َتُعدََّهايَیقولُل َلُه ُهنا: "

أأكََّد ااُهللا االَعِليُّ وَوْعَدهُه ألْبراامَم بأنَُّه َسيُیْعطيیِه َنْسًلا. وَوكانَن أَأْبراامُم آآَنذااكَك ااْبَن َخمَسٍة وَوِبَهِذهِه االَكِلماتِت، 
وَوَثمانيیَن َسَنة. وَوَنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّادِدسِس:   

 
َفآَمَن ِبالرَّببِّ َفَحِسَبُه َلُه ِبراا.   
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أأَجْل يیا َصديیقي! َفَقْد آآَمَن أَأْبراامُم بالرَّببِّ وَوِبَوْعِدهِه َلُه، َفَحِسَبُه َلُه ااُهللا ِبراا. ِلذلَك فإننَّ أَأْبراامَم  

وَوِعْنَدما ُنؤِمُن َنْحُن أأيْیًضا ِبَوْعِد ااِهللا ِمْن ِخاللِل يَیسوعَع االَمسيیِح، فإننَّ ااَهللا يُیْدعى أأًبا للُمؤِمنيین. 
اا. َفإنْن ُكْنَت ُتؤِمُن بأننَّ يَیْحِسُب إإيیماَننا ِبراا، َبْل يَیْحِسُب إإيیماَننا ِبراا. َفاُهللا ال يَیْحِسُب أأْعماَلنا ِبر

يَیسوعَع َتألََّم ألْجِلَك، وَوَماتَت َعْن َخطايیاكَك، وَودُدِفَن، وَوقامَم في االيَیْومِم االثَّاِلِث، فإننَّ ااَهللا يَیْحِسُب إإيیماَنَك 
ذاا ُمَطْمِئٌن ِجداا َلنا. َفَلْو كانَن َتْبريیُرنا َقاِئًما على أأْعماِلنا، َلما َتَبرَّرَر َهذاا ِبراا. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َه

أأَحٌد ِمنَّا أأمامَم ااِهللا. َفما أأْكَثَر َما َنْضُعُف! وَوما أأْكَثَر َما ُنْخِفُق! وَوما أأْكَثَر َما َنْعَجُز َعْن َتْحقيیِق 
إنَّنا َنْشُكُر ااَهللا االَعِليَّ ألنَُّه يُیَبرِّرُرنا ال على أَأَساسِس أأْعماِلنا، َمعايیيیِر ااِهللا في َحيیاِتنا! في َضْوِء ذَذِلَك ف

َبْل على أأساسِس إإيیماِننا ِبِه.   
 

وَوَقْد َتَحدَّثَث االرَّسولُل بولُس َعْن َهذاا االَمْوضوعَع َفَبيیََّن أأنَُّه َلْم يَیَتَبرَّرْر على أَأَساسِس االنَّاُموسِس،  
رِرَساَلِتِه إإلى أأْهِل ااألْصحاحِح االثَّاِلِث ِمْن االَمسيیح. ِلذاا فإنَُّه يَیقولُل في  َبْل على أَأَساسِس ااإليیمانِن بيیسوعَع

إِإنْن َظنَّ وَوااِحٌد آآَخُر أَأنْن يَیتَِّكَل َعَلى ااْلَجَسِد َفَأَنا ِباَألوْوَلى. ِمْن ِجَهِة ااْلِخَتانِن َمْخُتونٌن ِفي ااْليَیْومِم فيیلبِّي: "
ِسْبِط ِبْنيَیاِميیَن، ِعْبَرااِنيٌّ ِمَن ااْلِعْبَرااِنيیِّيیَن. ِمْن ِجَهِة االنَّاُموسِس  االثَّاِمِن، ِمْن ِجْنِس إِإْسَرااِئيیَل، ِمْن

لِكْن َما  َفرِّيیِسيٌّ. ِمْن ِجَهِة ااْلَغيْیَرةِة ُمْضَطِهُد ااْلَكِنيیَسِة. ِمْن ِجَهِة ااْلِبرِّ االَِّذيي ِفي االنَّاُموسِس ِبَال َلْومٍم.
ِمْن أَأْجِل ااْلَمِسيیِح َخَسارَرةًة. َبْل إِإنِّي أَأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَأيْیًضا َخَسارَرةًة  َكانَن ِلي رِرْبًحا، َفهَذاا َقْد َحِسْبُتُه

ا ِمْن أَأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع رَربِّي، االَِّذيي ِمْن أَأْجِلِه َخِسْرتُت ُكلَّ ااَألْشيَیاِء، وَوأَأَنا أَأْحِسُبَه
ووَجَد ِفيیِه، وَوَليْیَس ِلي ِبرِّيي االَِّذيي ِمَن االنَّاُموسِس، َبِل االَِّذيي ِبِإيیَمانِن ُنَفايَیًة ِلَكْي أَأرْرَبَح ااْلَمِسيیَح، وَوأأ

".ااْلَمِسيیِح، ااْلِبرُّ االَِّذيي ِمَن ااِهللا ِباِإليیَمانِن  
 

-7: 15ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   11 :  
 

ااْلَكْلَدااِنيیِّيیَن ِليُیْعِطيَیَك هِذهِه ااَألرْرضَض أَأَنا االرَّببُّ االَِّذيي أَأْخَرَجَك ِمْن أُأوورِر «وَوَقالَل َلُه: 
ُخْذ «َفَقالَل َلُه: » أَأيیَُّها االسَّيیُِّد االرَّببُّ، ِبَماذَذاا أَأْعَلُم أَأنِّي أَأرِرُثَها؟«َفَقالَل: ». ِلَتِرَثَها

َفَأَخَذ ». ِلي ِعْجَلًة ُثَالِثيیًَّة، وَوَعْنَزةًة ُثَالِثيیًَّة، وَوَكْبًشا ُثَالِثيیا، وَويَیَماَمًة وَوَحَماَمًة
هِذهِه ُكلََّها وَوَشقََّها ِمَن ااْلَوَسِط، وَوَجَعَل ِشقَّ ُكلِّ وَوااِحٍد ُمَقاِبَل َصاِحِبِه. وَوأَأمَّا 

االطَّيْیُر َفَلْم يَیُشقَُّه. َفَنَزَلِت ااْلَجَواارِرحُح َعَلى ااْلُجَثِث، وَوَكانَن أَأْبَراامُم يَیْزُجُرَها.  
 

َك االَوْعد. وَوَقْد كاَنْت َعالَمُة االَعْهِد أأوِو االِميیثاقِق بيیَن االنَّاسِس ُهنا، يَیْطُلُب أَأْبراامُم َعالَمًة على ذَذِل 
ِن يْیلَفريیَقيَیْنَبغي لفي االَعْهِد االَقديیِم َتِتمُّ ِمْن ِخاللِل َشقِّ َعَددٍد ِمَن االَبهاِئِم إإلى َشْطَريْیِن. وَوكانَن 

ى َشْطَريْیِن ُمَؤكَِّديْیِن أأنَُّهما َسيُیوااِجهانِن َهذاا َهِذهِه االَبهاِئِم االَمْشقوقِة إإليَیْمِشيیا َبيْیَن أأنْن ِن يْیاالُمَتعاِهَد
االَمصيیَر (أأيِي االَمْوتِت) في َحالِل َنْقِض أأييٍّ ِمْنُهما ِلَذِلَك االَعْهد.   

 
:13وو  12ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد    
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ٌة وَوَلمَّا َصارَرتِت االشَّْمُس إِإَلى ااْلَمِغيیِب، وَوَقَع َعَلى أَأْبَراامَم ُسَباتٌت، وَوإِإذَذاا رُرْعَب
ااْعَلْم يَیِقيیًنا أَأننَّ َنْسَلَك َسيَیُكونُن «ُمْظِلَمٌة َعِظيیَمٌة وَوااِقَعٌة َعَليْیِه. َفَقالَل َألْبَراامَم: 

َغِريیًبا ِفي أَأرْرضٍض َليْیَسْت َلُهْم، وَويُیْسَتْعَبُدوونَن َلُهْم. َفيُیِذلُّوَنُهْم أَأرْرَبَع ِمَئِة َسَنٍة.   
 

وَوأَأمَّا إِإَقاَمُة َبِني إِإْسَرااِئيیَل االَِّتي أَأَقاُموَها ِفي " :40: 12َنْحُن َنقرأأ في ِسْفِر االُخرووجج وَو 
". وَوِمَن االُمَرجَِّح ُهنا أأننَّ االَكِلَمة "ِمْصر" ُتشيیُر إإلى االُغْرَبِة ِمْصَر َفَكاَنْت أَأرْرَبَع ِمَئٍة وَوَثَالِثيیَن َسَنًة

ْبَتِدئُئ ِبَدْعَوةِة ااِهللا َألْبراامَم للُخرووجِج ِمْن أأوْورر، وَواالُعبودِديیَِّة. وَوبالَمْعنى االرَّْمِزييِّ، َفإننَّ َهِذهِه االُمدَّةَة َت
وَوَتْنَتهي ِبُخرووجِج َبني إإسراائيیَل ِمْن أأرْرضِض ِمْصر.   

 
: 14: 15ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
ُثمَّ ااُألمَُّة االَِّتي يُیْسَتْعَبُدوونَن َلَها أَأَنا أَأدِديیُنَها، وَوَبْعَد ذذِلَك يَیْخُرُجونَن ِبَأْمَالكٍك 

َجِزيیَلٍة.   
 

 وَوَهِذهِه ُنبوَءةٌة ُمْدِهَشٌة َحقا. َفَنْحُن َنقرأأ في ِسْفِر االُخرووجِج أأننَّ دَديْینوَنَة ااِهللا َنَزَلْت على ِمْصَر 
. وَوَنْقَرأأ في لَعْشِر وَوِمْن ِخاللِل َغَرقِق َجيْیِش ِفْرَعْونَن في االَبْحِر ااألْحَمرِمْن ِخاللِل االضََّرباتِت اا

َطَلُبواا ِمَن االِمْصِريیِّيیَن آآِنيَیَة ِفضٍَّة أأننَّ َبني إإسراائيیَل  ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشَر ِمْن ِسْفِر االُخرووجِج
ِبِرَضى االِمْصِريیِّيیَن، َفَأْعَطْوُهْم ُكلَّ َما َطَلُبوهُه،  َجَعَل االرَّببُّ االشَّْعَب يَیْحَظى . وَوَقْداا وَوِثيَیاًبوَوذَذَهًب

اارْرَتَحَل َبُنو إِإْسَرااِئيیَل ااْنَضمَّ إِإَليْیِهْم َحْشٌد َكِبيیٌر ِمَن االنَّاسِس، َمَع َغَنٍم ِعْنَدما وَو .َفَغِنُمواا ِمَن االِمْصِريیِّيیَن
َتْعويیٍض َلُهْم َعْن َفْتَرةِة االُعبودديیَِّة االتي َعاُشوها في وَوَقْد كانَن ذَذِلَك أأْشَبُه ِب وَوَمَوااشٍش وَوُقْطَعانٍن َكِثيیَرةٍة.

ِمْصر.  
 

-15: 15ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   أأننَّ االرَّببَّ قالَل ألْبراامم: 21  
 

وَوأَأمَّا أَأْنَت َفَتْمِضي إِإَلى آآَباِئَك ِبَسَالمٍم وَوُتْدَفُن ِبَشيْیَبٍة َصاِلَحٍة. وَوِفي ااْلِجيیِل 
ُثمَّ ». يَیْرِجُعونَن إِإَلى هُهَنا، َألننَّ ذَذْنَب ااَألُمورِريیِّيیَن َليْیَس إِإَلى ااآلنَن َكاِمًالاالرَّاابِع 

َغاَبِت االشَّْمُس َفَصارَرتِت ااْلَعَتَمُة، وَوإِإذَذاا َتنُّورُر دُدَخانٍن وَوِمْصَباحُح َنارٍر يَیُجوزُز َبيْیَن 
ِلَنْسِلَك «اامَم ِميیَثاًقا َقاِئًال: ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم َقَطَع االرَّببُّ َمَع أَأْبَر ِتْلَك ااْلِقَطِع.

أُأْعِطي هِذهِه ااَألرْرضَض، ِمْن َنْهِر ِمْصَر إِإَلى االنَّْهِر ااْلَكِبيیِر، َنْهِر ااْلُفَرااتِت. 
ااْلِقيیِنيیِّيیَن وَوااْلَقِنزِّيیِّيیَن وَوااْلَقْدُموِنيیِّيیَن وَوااْلِحثِّيیِّيیَن وَوااْلَفِرززِّيیِّيیَن وَواالرََّفاِئيیِّيیَن 

».ااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن وَوااْلِجْرَجاِشيیِّيیَن وَوااْليَیُبوِسيیِّيیَنوَوااَألُمورِريیِّيیَن وَو  
 

وَويیا َلَها ِمْن رُرؤؤيیا! وَويیا َلُه ِمْن وَوْعٍد ِمَن االرَّببِّ َألْبراامم! وَوَقْد كانَن ااَألمورِريیُّونَن ِمْن أأْشَهِر  
يیَنُهْم في االَوْقِت االذيي يَیْختارُرهُه ُهَو. . وَوَقْد كانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يَیدَشراااالشُّعوبِب االَكْنعاِنيیَِّة وَوأَأْكَثِرِهْم   

 
االسَّادِدسس َعَشر ِمْن ِسْفِر االتَّكويین َفَنْقَرأأ  احِحَحْصوَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى ااأل

في االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:  
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وَوأَأمَّا َسارَراايُي ااْمَرأَأةُة أَأْبَراامَم َفَلْم َتِلْد َلُه. وَوَكاَنْت َلَها َجارِريَیٌة ِمْصِريیٌَّة ااْسُمَها 

ُهَوذَذاا االرَّببُّ َقْد أَأْمَسَكِني َعِن ااْلِوَالدَدةِة. اادْدُخْل «َهاَجُر، َفَقاَلْت َسارَراايُي َألْبَراامَم: 
َفَسِمَع أَأْبَراامُم ِلَقْولِل َسارَراايَي. ». َعَلى َجارِريَیِتي َلَعلِّي أُأرْرزَزقُق ِمْنَها َبِنيیَن  

  
َلَقْد رَرأأيْینا في ااألْصحاحِح االَخاِمس َعَشر أأننَّ أَأْبراامَم آآَمَن بالرَّببِّ َفَحِسَبُه َلُه ِبراا. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ  

انَن االسََّبُب في َما َفَعَلْتُه ُهنا أأننَّ أَأْبراامَم َتَسرَّعَع وَوااْلَتَجَأ (في َضْعٍف) إإلى االُحلولِل االَبَشِريیَِّة. وَورُربَّما َك
َسارراايُي (زَزوْوَجُة أَأْبراامَم) ُهَو أأنَّها َكاَنْت َتُظنُّ أأننَّ زَزوْوَجها أَأْبراامَم ُهَو االسََّبُب في َعَدمِم إإْنجاِبِهما. 

ِلذلَك، َفَقْد كاَنْت َعلى ِثَقٍة َكبيیَرةٍة بأنَُّه َلْن يُیْنِجَب ِمْن َجارِريَیِتها أأيْیًضا.  
 

:4وو  3في االَعَددَديْین  ُثمَّ َنْقَرأأ   
 

َفَأَخَذتْت َسارَراايُي ااْمَرأَأةُة أَأْبَراامَم َهاَجَر ااْلِمْصِريیََّة َجارِريَیَتَها، ِمْن َبْعِد َعَشِر ِسِنيیَن 
ِإلَقاَمِة أَأْبَراامَم ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن، وَوأَأْعَطْتَها َألْبَراامَم رَرُجِلَها زَزوْوَجًة َلُه. َفَدَخَل 

وَوَلمَّا رَرأَأتْت أَأنََّها َحِبَلْت َصُغَرتْت َمْوَالُتَها ِفي َعيْیَنيْیَها. َعَلى َهاَجَر َفَحِبَلْت.   
 

َكانَن َحَبُل االَجارِريَیِة َهاَجَر ُبْرهاًنا َقاِطًعا على أأننَّ َسَبَب االُعْقِم يَیْرِجُع ِلَسارراايي وَوَليْیَس  
  .الُتها "َسارراايي" في َعيْیَنيْیهاَألْبراامم. وَوِحيْیَن رَرأَأتِت االَجارِريَیُة َهاَجَر أأنَّها َحِبَلْت، َصُغَرتْت َمْو

 
-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   9:  

 
ُظْلِمي َعَليْیَك! أَأَنا دَدَفْعُت َجارِريَیِتي إِإَلى ِحْضِنَك، َفَلمَّا «َفَقاَلْت َسارَراايُي َألْبَراامَم: 

َفَقالَل  ».رَرأَأتْت أَأنََّها َحِبَلْت َصُغْرتُت ِفي َعيْیَنيْیَها. يَیْقِضي االرَّببُّ َبيْیِني وَوَبيْیَنَك
». ُهَوذَذاا َجارِريَیُتِك ِفي يَیِدكِك. ااْفَعِلي ِبَها َما يَیْحُسُن ِفي َعيْیَنيْیِك«أَأْبَراامُم ِلَسارَراايَي: 

َفَوَجَدَها َمَالكُك االرَّببِّ َعَلى َعيْیِن ااْلَماِء  َفَأذَذلَّْتَها َسارَراايُي، َفَهَرَبْت ِمْن وَوْجِهَها.
يَیا َهاَجُر َجارِريَیَة «وَوَقالَل: ي َطِريیِق ُشورَر. ِفي ااْلَبرِّيیَِّة، َعَلى ااْلَعيْیِن االَِّتي ِف

أَأَنا َهارِرَبٌة ِمْن وَوْجِه «َفَقاَلْت: ». َسارَراايَي، ِمْن أَأيْیَن أَأَتيْیِت؟ وَوإِإَلى أَأيْیَن َتْذَهِبيیَن؟
اارْرِجِعي إِإَلى َمْوَالِتِك وَوااْخَضِعي «َفَقالَل َلَها َمَالكُك االرَّببِّ: ». َمْوَالِتي َسارَراايَي

». يْیَهاَتْحَت يَیَد  
 

كاَنْت ُمعاَمَلُة َسارراايَي االَقاِسيَیة ِلَجارِريَیِتها "َهاَجر" َسَبًبا في ُهرووِبها ِمْن وَوْجِهها. وَوكانَن  
يَیْنَبغي ِلهاَجَر أأنْن َتْعُبَر االصَّْحرااَء َقْبَل وُوُصوِلها إإلى أأرْرضِض ِمْصر. وَوكانَن َهالُكها أأْمًراا ُمؤكًَّداا. 

قالَل َلها أأنْن َتْرِجَع إإلى َمْوالِتها وَوأأنْن َتْخَضَع َلها. وَوَلِكنَّ َمالًكا َظَهَر َلها وَو  
 

-10ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   14:  
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وَوَقالَل َلَها ». َتْكِثيیًراا أُأَكثُِّر َنْسَلِك َفَال يُیَعدُّ ِمَن ااْلَكْثَرةِة«وَوَقالَل َلَها َمَالكُك االرَّببِّ: 
َفَتِلِديیَن ااْبًنا وَوَتْدِعيیَن ااْسَمُه إِإْسَماِعيیَل، َألننَّ َها أَأْنِت ُحْبَلى، «َمَالكُك االرَّببِّ: 

االرَّببَّ َقْد َسِمَع ِلَمَذلَِّتِك. وَوإِإنَُّه يَیُكونُن إِإْنَساًنا وَوْحِشيیا، يَیُدهُه َعَلى ُكلِّ وَوااِحٍد، وَويَیُد 
ببِّ االَِّذيي َتَكلََّم َفَدَعِت ااْسَم االرَّ». ُكلِّ وَوااِحٍد َعَليْیِه، وَوأَأَمامَم َجِميیِع إِإْخَوِتِه يَیْسُكُن

» أَأهُهَنا أَأيْیًضا رَرأَأيْیُت َبْعَد رُرؤْؤيَیٍة؟«َألنََّها َقاَلْت: ». أَأْنَت إِإيیُل رُرِئي«َمَعَها: 
َها ِهَي َبيْیَن َقادِدشَش وَوَبارَردَد.». ِبْئَر َلَحْي رُرِئي«ِلذِلَك دُدِعيَیِت ااْلِبْئُر   

 
َنْسَلها َكثيیًراا ِجداا. وَوَقْد أأوْوصاها أأنْن َتْدعو ااْبَنها  إإذًذاا، َفَقْد وَوَعَد االرَّببُّ َهاَجر أأنَُّه َسيَیْجَعُل 

إإْسماعيیل ألنَُّه َسِمَع ِلَمَذلَِّتها.   
 

:16وو  15: 16وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

َفَوَلَدتْت َهاَجُر َألْبَراامَم ااْبًنا. وَودَدَعا أَأْبَراامُم ااْسَم ااْبِنِه االَِّذيي وَوَلَدْتُه َهاَجُر 
َكانَن أَأْبَراامُم ااْبَن ِستٍّ وَوَثَماِنيیَن َسَنًة َلمَّا وَوَلَدتْت َهاَجُر إِإْسَماِعيیَل  ».ْسَماِعيیَلإِإ«

َألْبَراامَم.  
 

وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ َهاَجَر أأْخَبَرتْت أَأْبراامَم ِبما قاَلُه َلها َمالكُك االرَّببِّ. ِلَذِلَك، َفَقْد دَدعا ااْسَم ااْبِنِه  
"إإْسماعيیل". وَوِعْنَدما وَوَلَدتْت َهاَجُر إإْسماعيیَل، كانَن أَأْبراامَم ااْبَن ِستٍّ وَوَثمانيیَن  االذيي وَوَلَدْتُه َهاَجَر

َسَنة. آآميین!  
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[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

وَوَلِكْن َكما رَرأأيْینا في ااألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر ِمْن . رَرُجَل إإيیمانٍنَكانَن أَأْبراامُم ال َشكَّ في أأننَّ 
ُطْولَل ِسْفِر االتَّكويین، فإننَّ أَأْبراامَم أأْخَطَأ في أأنَُّه َلْم يَیْنَتِظْر وَوْعَد ااِهللا. َفَمَع أأننَّ ااَهللا وَوَعَدهُه ِبَنْسٍل، َفإننَّ 

لولِل االَبَشِريیَِّة. ااالْنِتظارِر َجَعَلُه ُهَو وَوزَزوْوَجُتُه "َسارراايي" يَیْلَتِجئانِن إإلى االُح  
 

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.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

يُیبارِرَكَك وَويَیْحَفَظَك. يَیكونَن االرَّببُّ َمَعَك، وَوأأنْن َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن 
وَوصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن َتْزدداادَد في َفْهِم َكِلَمِتِه وَوَمشيیَئِتِه ِلَحيیاِتَك. وَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك 

لَمسيیح. ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع ااباْسِم َفتِّكاِلَك عليیِه يَیْوًما َبْعَد يَیْومم. ااِهَي أأنْن َتْزدداادَد في إإيیماِنَك ِبِه وَو
آآميین!  


