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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
 Genesis 17:1 – 18:33 33: 18 – 1: 17 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us019# 515م: 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". لتَّكويینااِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
 ااَهَذِمْن  َعَشر االسَّاِبعااألْصحاحِح َ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  

 
َكما َنْعَلُم َجميیًعا، فإننَّ ااَهللا يَیفي ِبُوعودِدهِه. وَوَسْوفَف َنرىى االيَیْومَم أأننَّ ااَهللا َقْد َقَطَع َعْهًداا َمَع 

أَأْبراامَم بأنْن يَیْجَعَلُه أَأًبا ُألَمٍم َكثيیَرةٍة. وَوُهَو يُیْوصيیِه بأنْن يَیسيیَر أأماَمُه وَوبأنْن يَیكونَن َكاِمًلا.   
 

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

 
:1 :17َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   

 
أَأَنا «وَوَلمَّا َكانَن أَأْبَراامُم ااْبَن ِتْسٍع وَوِتْسِعيیَن َسَنًة َظَهَر االرَّببُّ َألْبَراامَم وَوَقالَل َلُه: 

ااُهللا ااْلَقِديیُر. ِسْر أَأَماِمي وَوُكْن َكاِمًال، َفَأْجَعَل َعْهِديي َبيْیِني وَوَبيْیَنَك، وَوأُأَكثَِّركَك 
». َكِثيیًراا ِجداا  

 
ُكنَّا َقْد َقَرأأنا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، في ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن أأننَّ  

"إإْسماعيیل". وَوكانَن أَأْبراامُم في االسَّادِدَسِة وَواالثَّمانيیَن ِعْنَدما وَوَلَدتْت َهاَجُر  ُهَوَهاَجَر وَوَلَدتْت ألْبراامَم ااْبًنا 
أَأَنا ااُهللا ااْلَقِديیُر. ِسْر أَأَماِمي وَوُكْن ْشَرةَة َسَنٍة، َظَهَر االرَّببُّ ألْبراامَم وَوقالَل َلُه: "إإْسماعيیل. وَوَبْعَد َثالثَث َع

". وَوَهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة ااألوولى االتي يَیِردُد فيیها َكاِمًال، َفَأْجَعَل َعْهِديي َبيْیِني وَوَبيْیَنَك، وَوأُأَكثَِّركَك َكِثيیًراا ِجداا
َقديیُر) في االِكتابِب االُمَقدَّسِس. وَوُهَو في االِعْبِريیَِّة "إإيْیل َشدَّاايي". َهذاا ااالْسُم (أأيِي: ااُهللا اال  

 
َحاوَوال أأنْن يُیساِعداا ااَهللا في ُه "َسارراايي" وَوزَزوْوَجَت أَأْبراامَمَقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ وَو 

ما يَیِئسا َتْحقيیِق وَوْعِدهِه. َفَقْد وَوَعَد ااُهللا أَأْبراامَم بأنَُّه َسيُیْعطيیِه َنْسًلا، وَوأأننَّ َنْسَلُه َسيَیكونُن َكثيیًراا ِجداا. وَوِعْنَد
َعلَّها ُتْرزَزقُق ِمْنها ِمَن ااالْنِتظارِر، ااْقَتَرَحْت َسارراايُي على أَأْبراامَم أأنْن يَیْدُخَل على َجارِريَیِتها "َهاَجَر" َل

أْنَجَب ِمْنها إإْسماعيیل. وَوَكانَن َما َفوْوَجِتِه وَودَدَخَل على َجارِريَیِتها ِلَزَبنيین. وَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ أَأْبراامَم َسِمَع 
 يَیُدللُّ على َضْعِف إإيیماِنِهما آآَنذااكك. وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ أأْبطالَل ااإليیمانِن االُعَظماَء وَوسارراايُي َفَعَلُه أَأْبراامُم

أَأَنا َليْیُسواا َكاِمليین. وَوَبْعَد َثالثَث َعْشَرةِة َسَنٍة ِمْن وِوالدَدةِة إإْسماعيیل، َظَهَر االرَّببُّ َألْبراامَم وَوقالَل َلُه: "
 ". ُثمَّ َنْقَرأأااُهللا ااْلَقِديیُر. ِسْر أَأَماِمي وَوُكْن َكاِمًال، َفَأْجَعَل َعْهِديي َبيْیِني وَوَبيْیَنَك، وَوأُأَكثَِّركَك َكِثيیًراا ِجداا

-3في ااألْعداادد  8:  
 

أَأمَّا أَأَنا َفُهَوذَذاا َعْهِديي «َفَسَقَط أَأْبَراامُم َعَلى وَوْجِهِه. وَوَتَكلََّم ااُهللا َمَعُه َقاِئًال: 
َمَعَك، وَوَتُكونُن أَأًبا ِلُجْمُهورٍر ِمَن ااُألَمِم، َفَال يُیْدَعى ااْسُمَك َبْعُد أَأْبَراامَم َبْل يَیُكونُن 

ْجَعُلَك أَأًبا ِلُجْمُهورٍر ِمَن ااُألَمِم. وَوأُأْثِمُركَك َكِثيیًراا ِجداا، ااْسُمَك إِإْبَرااِهيیَم، َألنِّي أَأ
وَوأَأْجَعُلَك أُأَمًما، وَوُمُلوكٌك ِمْنَك يَیْخُرُجونَن. وَوأُأِقيیُم َعْهِديي َبيْیِني وَوَبيْیَنَك، وَوَبيْیَن 

ِلَنْسِلَك ِمْن َنْسِلَك ِمْن َبْعِدكَك ِفي أَأْجيَیاِلِهْم، َعْهًداا أَأَبِديیا، َألُكونَن إِإلًها َلَك وَو
َبْعِدكَك. وَوأُأْعِطي َلَك وَوِلَنْسِلَك ِمْن َبْعِدكَك أَأرْرضَض ُغْرَبِتَك، ُكلَّ أَأرْرضِض َكْنَعانَن ُمْلًكا 

».أَأَبِديیا. وَوأَأُكونُن إِإلَهُهْم  
 

وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ ااَهللا يُیِعيْیُد ُهنا َما َكانَن َقْد َقاَلُه َألْبراامَم َقْبَل َسَنوااتت. َفُهَو  
–يُیؤكُِّد َلُه أأننَّ َعْهَدهُه َمَعُه َما يَیزاالُل َقاِئًما  وَوَلِكْن في َهِذهِه االَمرَّةِة، يُیَغيیُِّر أأيْي أأنَُّه َسيُیْعطيیِه َنْسًلا َكثيیًراا.  

".أَأًبا ِلُجْمُهورٍر ِمَن ااُألَمِمااْسَم "أَأْبراامَم" إإلى "إإْبرااهيیم". وَوااالْسُم "إإْبرااهيیم" يَیْعني " االرَّببُّ  
 

-9: 17ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   14:  
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وَوأَأمَّا أَأْنَت َفَتْحَفُظ َعْهِديي، أَأْنَت وَوَنْسُلَك ِمْن َبْعِدكَك ِفي «وَوَقالَل ااُهللا ِإلْبَرااِهيیم: 

َذاا ُهَو َعْهِديي االَِّذيي َتْحَفُظوَنُه َبيْیِني وَوَبيْیَنُكْم، وَوَبيْیَن َنْسِلَك ِمْن هِهْم. أَأْجيَیاِل
َبْعِدكَك: يُیْخَتُن ِمْنُكْم ُكلُّ ذَذَكٍر، َفُتْخَتُنونَن ِفي َلْحِم ُغْرَلِتُكْم، َفيَیُكونُن َعَالَمَة َعْهٍد 

ُن ِمْنُكْم ُكلُّ ذَذَكٍر ِفي أَأْجيَیاِلُكْم: وَوِليیُد ااْلَبيْیِت، َبيْیِني وَوَبيْیَنُكْم. اِاْبَن َثَماِنيَیِة أَأيیَّامٍم يُیْخَت
وَوااْلُمْبَتاعُع ِبِفضٍَّة ِمْن ُكلِّ ااْبِن َغِريیٍب َليْیَس ِمْن َنْسِلَك. يُیْخَتُن ِخَتاًنا وَوِليیُد َبيْیِتَك 

ا االذََّكُر وَوااْلُمْبَتاعُع ِبِفضَِّتَك، َفيَیُكونُن َعْهِديي ِفي َلْحِمُكْم َعْهًداا أَأَبِديیا. وَوأَأمَّ
ااَألْغَلُف االَِّذيي َال يُیْخَتُن ِفي َلْحِم ُغْرَلِتِه َفُتْقَطُع ِتْلَك االنَّْفُس ِمْن َشْعِبَها. إِإنَُّه 

».َقْد َنَكَث َعْهِديي  
 

 وَوُهنا، َنْقَرأأ َعْن َعالَمِة االَعْهِد وَوِهَي االِختانن. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِختانَن ُهَو أأَهمُّ َطْقٍس ِعْنَد 
َطاَعٍة ِهللا في ُكلِّ َشيٍء. وَوُهَو رَرْمٌز لالْنِقطاعِع َعِن االَحيیاةِة االَقديیَمِة (أأيْي َحيیاةِة  االيَیهودِد. َفُهَو َعالَمُة

االَخِطيیَِّة) وَوَتْكريیِس االنَّْفِس للرَّببِّ ااإلَله. ِلذلَك فإننَّ االِختانَن ُهَو ُمَجرَّدُد رَرْمٍز. فاُهللا يَیْهَتمُّ بالَحِرييِّ 
ُهَو إلْنسانُن َقْلَبُه ِهللا وَويَیْعُبَدهُه بالرُّووحِح وَواالَحقِّ). ِلذلَك، َمَع أأننَّ االِختانَن ِبِختانِن االَقْلِب (أأيْي بأنْن يُیَطهَِّر اا

َمَع أأننَّ ، فإنَُّه يَیْرِمُز إإلى َشيٍء رُروْوِحيٍّ َعميیٍق يُیريیُدهُه ااُهللا ِمْن َشْعِبِه. وَوااألْصِلفي  ِجرااِحيیٌَّة َعَمِليیٌَّة
االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَبيیُِّن  ، فإننَّيیا وَوَنَسْواا االَمْغزىى االرُّووِحيَّ ِمْنُهااليَیهودَد َتَمسَُّكواا ِبَهذاا االطَّْقِس َحْرِف

ِبُوُضوحٍح أأننَّ االِختانَن (في ذَذااِتِه) ال يَیْنَفُع َشيْیًئا ألننَّ ااَهللا يَیْهَتمُّ ِبُقلوِبنا وَوَتْكريیِسنا َلُه.   
 

دوونَن في معتي االَعْهِد االَجديیِد. َفُهناكَك َمْن يَیوَويُیْمكُننا أأنْن َنقولَل االشَّيَء َنْفَسُه َعِن االَمْعمودِديیَِّة ف 
االَماِء دُدوْونَن أأنْن يَیْحُدثَث أأييُّ َتْغيیيیٍر َحقيیقيٍّ في ُقلوِبِهْم. وَوَلِكنَّ االَمْعمودِديیََّة ال ُتَخلُِّص ااإلْنسانَن. َفَقْد 

سوعَع االَمسيیح. وَوِعْنَدما ُد االَمْرُء َعْشَر َمرَّااتٍت دُدوْونَن أأنْن يَیْخُلص. فاإلْنسانُن يَیْخُلُص باإليیمانِن بيیعتميَی
ُد في االَماِء َشهادَدةًة أأمامَم االَجميیِع بأنَُّه َماتَت َمَع االَمسيیِح وَوقامَم َمَعُه إإلى ِجدَّةِة االَحيیاةِة. عتميُیؤِمُن َفإنَُّه يَی

:16وو  15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

َسارَراايُي ااْمَرأَأُتَك َال َتْدُعو ااْسَمَها َسارَراايَي، َبِل ااْسُمَها «وَوَقالَل ااُهللا ِإلْبَرااِهيیَم: 
َسارَرةُة. وَوأُأَبارِرُكَها وَوأُأْعِطيیَك أَأيْیًضا ِمْنَها ااْبًنا. أُأَبارِرُكَها َفَتُكونُن أُأَمًما، وَوُمُلوكُك 

». ُشُعوبٍب ِمْنَها يَیُكوُنونَن  
 

إإذًذاا، َكما َغيیََّر االرَّببُّ ااإلَلُه ااْسَم "أَأْبراامَم" إإلى "إإْبرااهيیم"، َفَقْد َغيیََّر أأيْیًضا ااْسَم "َسارراايي"  
:17َنْقَرأأ في االَعَددد ُثمَّ  ِمْنها ااْبًنا.إإلى "َسارَرةة". وَوَقْد وَوَعَد ااُهللا إإْبرااهيیَم بأنَُّه َسيُیبارِركُك َسارَرةة وَويُیْعطيیِه   

 
َهْل يُیوَلُد الْبِن ِمَئِة «َلى وَوْجِهِه وَوَضِحَك، وَوَقالَل ِفي َقْلِبِه: َفَسَقَط إِإْبَرااِهيیُم َع

»ِهَي ِبْنُت ِتْسِعيیَن َسَنًة؟َسَنٍة؟ وَوَهْل َتِلُد َسارَرةُة وَو  
 

ِلِشدَّةِة دَدْهَشِتِه ِمْن أأنْن يَیكونَن أأننَّ إإْبرااهيیَم َلْم يَیْضَحْك ُهنا ااْسِتْهزااًء، َبْل َضِحَك االَحقيیَقُة ِهَي وَو 
في ِسنِّ االتِّْسعيین!آآنذااكك وَوكاَنْت َسارَرةة  !االتَّاِسَعِة وَواالتِّْسعيینااْبٌن في ِسنِّ  َلُه  
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:18ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

»ْسَماِعيیَل يَیِعيیُش أَأَماَمَك!َليْیَت إِإ«ِهللا:  وَوَقالَل إِإْبَرااِهيیُم  
 

إإْبرااهيیَم َكانَن يَیقولُل للرَّببِّ: وَوُهناكَك َتْفسيیراانِن ُمْحَتَمالنِن ِلَقْولِل إإْبرااهيیم َهذاا: ااألووَّلُل ُهَو أأننَّ  
. وَوأأمَّا االتَّْفسيیُر االثَّاني "إإنْن ُكْنَت َسَتْرزُزقني ااْبًنا آآَخَر، أأرْرجو أأنْن ال َتْحِرمْم إإْسماعيیَل ِمْن َبَرَكاِتَك"

ْد َملَّ ااالْنِتظارَر وَوااْكَتفى بإْسماعيیل. ِلذلَك فإنَُّه ال يَیْطُلب ااْبًنا آآَخَر في ِتْلَك َفُهَو أأننَّ إإْبرااهيیَم َكانَن َق
وَوكانَن ُعْمُر إإْسماعيیَل االسِّنِّ االُمَتَقدَِّمِة، وَوأأنَّما يَیْطُلُب ِمَن ااِهللا أأنْن يَیْحَفَظ إإْسماعيیَل وَوأأنْن يُیبارِرَكُه. 

، ِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ االتَّْفسيیَر واابِب ااِهللا على ِطْلَبِة إإبرااهيیمَجوَوفي َضْوِء آآَنذااكك َثالثَث َعْشَرةَة َسَنة. 
-19االثَّاني ُهَو االصَّحيیح. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْعداادد  22:  

  
َبْل َسارَرةُة ااْمَرأَأُتَك َتِلُد َلَك ااْبًنا وَوَتْدُعو ااْسَمُه إِإْسَحاقَق. وَوأُأِقيیُم «َفَقالَل ااُهللا: 

أَأَبِديیا ِلَنْسِلِه ِمْن َبْعِدهِه. وَوأَأمَّا إِإْسَماِعيیُل َفَقْد َسِمْعُت َلَك َعْهِديي َمَعُه َعْهًداا 
ِفيیِه. َها أَأَنا أُأَبارِرُكُه وَوأُأْثِمُرهُه وَوأُأَكثُِّرهُه َكِثيیًراا ِجداا. اِاْثَنْي َعَشَر رَرِئيیًسا يَیِلُد، 

قَق االَِّذيي َتِلُدهُه َلَك َسارَرةُة وَوأَأْجَعُلُه أُأمًَّة َكِبيیَرةًة. وَولِكْن َعْهِديي أُأِقيیُمُه َمَع إِإْسَحا
َفَلمَّا َفَرغَغ ِمَن ااْلَكَالمِم َمَعُه َصِعَد ااُهللا َعْن ». ِفي هَذاا ااْلَوْقِت ِفي االسََّنِة ااآلِتيَیِة

إِإْبَرااِهيیَم.  
 

ِلِه إإذًذاا، َفَقْد أَأكََّد االرَّببُّ إلبرااهيیَم أأننَّ إإْسماعيیَل َليْیَس ُهَو ااالْبُن االذيي َسيُیقيیُم مَعُه وَوَمَع َنْس 
ِطْلَبَة َعْهًداا أأَبِديیا. فاْبُن االَمْوِعِد ُهَو إإْسحاقَق االذيي َسَتِلُدهُه َسارَرةة َبْعَد َسَنة َتْقريیًبا. وَوَلِكنَّ ااَهللا َلْم يَیْنَس 

َها أَأَنا وَوأَأمَّا إِإْسَماِعيیُل َفَقْد َسِمْعُت َلَك ِفيیِه. إإْبرااهيیَم االُمْخَتصََّة ِبإْسماعيیل. ِلذلَك َفإنَُّه يَیقولُل َلُه: "
". أأَبارِرُكُه وَوأأْثِمُرهُه وَوأأَكثُِّرهُه َكِثيیًراا ِجداا. ااْثَنْي َعَشَر رَرِئيیًسا يَیِلُد، وَوأَأْجَعُلُه أأمًَّة َكِبيیَرةًة  

 
-23: 17ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   27:  

 
َفَأَخَذ إِإْبَرااِهيیُم إِإْسَماِعيیَل ااْبَنُه، وَوَجِميیَع وِوْلَداانِن َبيْیِتِه، وَوَجِميیَع ااْلُمْبَتاِعيیَن 

ِبِفضَِّتِه، ُكلَّ ذَذَكٍر ِمْن أَأْهِل َبيْیِت إِإْبَرااِهيیَم، وَوَخَتَن َلْحَم ُغْرَلِتِهْم ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم 
يیُم ااْبَن ِتْسٍع وَوِتْسِعيیَن َسَنًة ِحيیَن ُخِتَن ِفي َعيْیِنِه َكَما َكلََّمُه ااُهللا. وَوَكانَن إِإْبَرااِه

َلْحِم ُغْرَلِتِه، وَوَكانَن إِإْسَماِعيیُل ااْبُنُه ااْبَن َثَالثَث َعَشَرةَة َسَنًة ِحيیَن ُخِتَن ِفي َلْحِم 
َبيْیِتِه  ُغْرَلِتِه. ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم َعيْیِنِه ُخِتَن إِإْبَرااِهيیُم وَوإِإْسَماِعيیُل ااْبُنُه. وَوُكلُّ رِرَجالِل
وِوْلَداانِن ااْلَبيْیِت وَوااْلُمْبَتاِعيیَن ِباْلِفضَِّة ِمِن ااْبِن ااْلَغِريیِب ُخِتُنواا َمَعُه.  

 
وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ إإْبرااهيیَم َفَعَل َكما أَأَمَرهُه االرَّببُّ إإذْذ ُخِتَن ُهَو وَوإإْسماعيیُل وَوُكلُّ ذَذَكٍر ِمْن أأْهِل  

  َبيْیِتِه.
 

-1: 18لتَّكويین وَوااآلنْن، َنْقَرأُأ في ِسْفِر اا 5:  
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وَوَظَهَر َلُه االرَّببُّ ِعْنَد َبلُّوَطاتِت َمْمَراا وَوُهَو َجاِلٌس ِفي َبابِب ااْلَخيْیَمِة وَوْقَت َحرِّ 
االنََّهارِر، َفَرَفَع َعيْیَنيْیِه وَوَنَظَر وَوإِإذَذاا َثَالَثُة رِرَجالل وَوااِقُفونَن َلَديْیِه. َفَلمَّا َنَظَر 

يَیا َسيیُِّد، «ااْلَخيْیَمِة وَوَسَجَد إِإَلى ااَألرْرضِض، وَوَقالَل:  رَرَكَض الْسِتْقَباِلِهْم ِمْن َبابِب
إِإنْن ُكْنُت َقْد وَوَجْدتُت ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك َفَال َتَتَجاوَوزْز َعْبَدكَك. ِليُیْؤَخْذ َقِليیُل َماٍء 

ُدوونَن وَوااْغِسُلواا أَأرْرُجَلُكْم وَوااتَِّكُئواا َتْحَت االشََّجَرةِة، َفآُخَذ ِكْسَرةَة ُخْبٍز، َفُتْسِن
هَكَذاا َتْفَعُل «َفَقاُلواا: ». ُقُلوَبُكْم ُثمَّ َتْجَتازُزوونَن، َألنَُّكْم َقْد َمَررْرُتْم َعَلى َعْبِدُكْم

». َكَما َتَكلَّْمَت  
 

َخيْیَمِتِه.  وَوُهَو َجاِلٌس ِفي َبابِبوَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ االرَّببَّ َنْفَسُه ُهَو االذيي َظَهَر إلبرااهيیَم  
ُهناكَك َمالكانن ِبِرْفَقِة االرَّببِّ. وَوَقْد َظَهُروواا َثالَثُتُهْم في َهيْیَئِة رِرجالٍل. وَوِعْنَدما رَرآآُهْم إإْبرااهيیُم، وَوكانَن 

أَأْحَسَن ااْسِتْقبالٍل. وَوَقْد وَوفََّر َلُهْم َماًء ِلَغْسِل أأرْرُجِلِهْم، وَوَمكاًنا يَیْرَتاُحونَن فيیِه،  رَرَكَض الْسِتْقَباِلِهْم
ا.وَوَطعاًما أأيْیًض  

 
-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   8:  

 
أَأْسِرِعي ِبَثَالثِث َكيْیَالتٍت «َفَأْسَرعَع إِإْبَرااِهيیُم إِإَلى ااْلَخيْیَمِة إِإَلى َسارَرةَة، وَوَقالَل: 

ُثمَّ رَرَكَض إِإْبَرااِهيیُم إِإَلى ااْلَبَقِر ». دَدِقيیًقا َسِميیًذاا. ااْعِجِني وَوااْصَنِعي ُخْبَز َملٍَّة
ا وَوَجيیًِّداا وَوأَأْعَطاهُه ِلْلُغَالمِم َفَأْسَرعَع ِليَیْعَمَلُه. ُثمَّ أَأَخَذ زُزْبًداا وَوأَأَخَذ ِعْجًال رَرْخًص

وَوَلَبًنا، وَوااْلِعْجَل االَِّذيي َعِمَلُه، وَووَوَضَعَها ُقدَّااَمُهْم. وَوإِإذْذ َكانَن ُهَو وَوااِقًفا َلَديْیِهْم 
َتْحَت االشََّجَرةِة أَأَكُلواا.  

 
إإذًذاا، َفَقْد َسارَرعَع إإْبرااهيیُم إإلى إإْعداادِد َطعامٍم ُمالِئٍم ِلُضيیوِفِه االثَّالَثِة. وَوُنالِحُظ ُهنا أأنَُّه وَوَقَف  

–َلَدىى االضُّيیوفِف وَوااْهَتمَّ ِبِهْم وَوُهْم يَیأُكلونَن  دَدالَلًة على ُحْسِن االضِّيیاَفِة.    
 

-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   15:  
 

َفَقالَل: ». َها ِهَي ِفي ااْلَخيْیَمِة«َفَقالَل: » أَأيْیَن َسارَرةُة ااْمَرأَأُتَك؟«وَوَقاُلواا َلُه: 
وَوَكاَنْت ». إِإنِّي أَأرْرجُع إِإَليْیَك َنْحَو زَزَمانِن ااْلَحيَیاةِة وَويَیُكونُن ِلَسارَرةَة ااْمَرأَأِتَك ااْبٌن«

وَوَسارَرةُة َشيْیَخيْیِن َسارَرةُة َساِمَعًة ِفي َبابِب ااْلَخيْیَمِة وَوُهَو وَورَرااَءهُه. وَوَكانَن إِإْبَرااِهيیُم 
ُمَتَقدَِّميْیِن ِفي ااَأليیَّامِم، وَوَقِد ااْنَقَطَع أَأنْن يَیُكونَن ِلَسارَرةَة َعادَدةٌة َكالنَِّساِء. َفَضِحَكْت 

» أَأَبْعَد َفَناِئي يَیُكونُن ِلي َتَنعٌُّم، وَوَسيیِِّديي َقْد َشاخَخ؟«َسارَرةُة ِفي َباِطِنَها َقاِئَلًة: 
ِلَماذَذاا َضِحَكْت َسارَرةُة َقاِئَلًة: أَأَفِباْلَحِقيیَقِة أَأِلُد وَوأَأَنا َقْد : «َفَقالَل االرَّببُّ ِإلْبَرااِهيیَم

ِشْخُت؟ َهْل يَیْسَتِحيیُل َعَلى االرَّببِّ َشْيٌء؟ ِفي ااْلِميیَعادِد أَأرْرجُع إِإَليْیَك َنْحَو زَزَمانِن 
َألنََّها ». َحْكَلْم أَأْض«َفَأْنَكَرتْت َسارَرةُة َقاِئَلًة: ». ااْلَحيَیاةِة وَويَیُكونُن ِلَسارَرةَة ااْبٌن

».َال! َبْل َضِحْكِت«َخاَفْت. َفَقالَل:   
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َهْل وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُسؤاالَل االرَّببِّ يَیْكِشُف االَكثيیَر َعْنُه وَوَعْن َطبيیَعِتِه. َفَقْد قالَل إلْبرااهيیَم: " 
َعْنُه. َفَقْد َضِحَكْت َسارَرةة  " وَوَهذاا ُسؤاالٌل يَیْنَبغي ِلُكلٍّ ِمنَّا أأنْن يُیجيیَب؟ْسَتِحيیُل َعَلى االرَّببِّ َشْيٌءيَی

ألنَّها َنَظَرتْت إإلى االَمْوضوعِع ِمَن االَجاِنِب االَبَشِرييِّ َفَقط. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ أَأكََّد إلبرااهيیَم أأننَّ َسارَرةة 
-16َسُتْنِجُب ااْبًنا َبْعَد َنْحِو َسَنة. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  19:  

 
وَوَتَطلَُّعواا َنْحَو َسُدوومَم. وَوَكانَن إِإْبَرااِهيیُم َماِشيًیا َمَعُهْم  ُثمَّ َقامَم االرَِّجالُل ِمْن ُهَناكَك
َهْل أُأْخِفي َعْن إِإْبَرااِهيیَم َما أَأَنا َفاِعُلُه، وَوإِإْبَرااِهيیُم «ِليُیَشيیَِّعُهْم. َفَقالَل االرَّببُّ: 

َألنِّي َعَرْفُتُه ِلَكْي يَیُكونُن أُأمًَّة َكِبيیَرةًة وَوَقِويیًَّة، وَويَیَتَبارَركُك ِبِه َجِميیُع أُأَمِم ااَألرْرضِض؟ 
يُیوِصَي َبِنيیِه وَوَبيْیَتُه ِمْن َبْعِدهِه أَأنْن يَیْحَفُظواا َطِريیَق االرَّببِّ، ِليَیْعَمُلواا ِبراا وَوَعْدًال، 

». ِلَكْي يَیْأِتَي االرَّببُّ ِإلْبَرااِهيیَم ِبَما َتَكلََّم ِبِه  
 

ُظهوررااتِت االرَّببَّ يَیسوعَع االَمسيیِح في االَعْهِد  وَوِمَن االُمْحَتَمِل ِجداا أأنَّنا َنْقَرأأ ُهنا َعْن أَأَحِد 
وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ إإْبرااهيیَم َكانَن يَیَتَكلَُّم إإلى االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیح ُمباَشَرةًة. وَوكانَن االرَّببُّ ُمْزِمًعا االَقديیِم. 

َلْم يَیَشأ أأنْن يُیْخفي على آآَنذااكَك أأنْن يَیديیَن َسدوومم وَوَعُمورَرةة على َشرِّ االسَّاِكنيیَن فيیِهما. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ 
ْد إإْبرااهيیَم َما َسيَیْصَنع ِبِتْلَك االَمديیَنَتيْیِن. ِلماذذاا؟ ألنَُّه كانَن يَیْعَلُم أأننَّ إإْبرااهيیَم َسيَیصيیُر أأمًَّة َعظيیَمًة. وَوَق

. ُثمَّ ِليَیْعَمُلواا ِبراا وَوَعْدًاليُیوِصَي َبِنيیِه وَوَبيْیَتُه ِمْن َبْعِدهِه أَأنْن يَیْحَفُظواا َطِريیَق االرَّببِّ، َكانَن يُیريیُد ِمْنُه أأنْن 
-20: 18َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  22:  

 
إِإننَّ ُصَرااخَخ َسُدوومَم وَوَعُمورَرةَة َقْد َكُثَر، وَوَخِطيیَُّتُهْم َقْد َعُظَمْت «وَوَقالَل االرَّببُّ: 

، وَوإِإالَّ ِجداا. أَأْنِزلُل وَوأَأرَرىى َهْل َفَعُلواا ِبالتََّمامِم َحَسَب ُصَرااِخَها ااآلِتي إِإَليَّ
وَوااْنَصَرفَف االرَِّجالُل ِمْن ُهَناكَك وَوذَذَهُبواا َنْحَو َسُدوومَم، وَوأَأمَّا إِإْبَرااِهيیُم ». َفَأْعَلُم

َفَكانَن َلْم يَیَزلْل َقاِئًما أَأَمامَم االرَّببِّ.  
 

وَوَعُمورَرةة. إإذًذاا َفَقْد أَأْخَبَر االرَّببُّ إإْبرااهيیَم أأنَُّه ُمْزِمٌع أأنْن يَیْنِزلَل وَويَیرىى َما يَیْجريي في َسدوومم  
االَكاِمِل. َفاُهللا االَعِليُّ ال يُیعاِقُب أأَحًداا إإلى َعْدلِل ااِهللا وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِعبارَرةَة "أَأْنِزلُل وَوأأرَرىى" ُتشيیُر 

-23ِبَعْدلٍل َتاممٍّ. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد إإلَّا  25:  
 

أَأَفُتْهِلُك ااْلَباررَّ َمَع ااَألِثيیِم؟ َعَسى أَأنْن يَیُكونَن َخْمُسونَن «َفَتَقدَّمَم إِإْبَرااِهيیُم وَوَقالَل: 
َبارراا ِفي ااْلَمِديیَنِة. أَأَفُتْهِلُك ااْلَمَكانَن وَوَال َتْصَفُح َعْنُه ِمْن أَأْجِل ااْلَخْمِسيیَن َبارراا 

هَذاا ااَألْمِر، أَأنْن ُتِميیَت ااْلَباررَّ َمَع ااَألِثيیِم،  االَِّذيیَن ِفيیِه؟ َحاَشا َلَك أَأنْن َتْفَعَل ِمْثَل
» َفيَیُكونُن ااْلَباررُّ َكاَألِثيیِم. َحاَشا َلَك! أَأدَديیَّانُن ُكلِّ ااَألرْرضِض َال يَیْصَنُع َعْدًال؟  

 
يُیْهِلَك االبَّاررَّ وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ أَأَساسَس ِحواارِر إإبرااهيیَم َمَع االرَّببِّ ُهَو أأنَُّه َليْیَس ِمَن االَعْدلِل أأنْن  

َحاَشا َلَك أَأنْن َتْفَعَل ِمْثَل هَذاا ااَألْمِر، أَأنْن ُتِميیَت ااْلَباررَّ َمَع ااَألِثيیِم، َمَع ااألثيیِم. ِلذاا فإنَُّه يَیقولُل َلُه: "
َجميیًعا، َفإننَّ ااَهللا  " وَوَكما َنْعَلُمَفيَیُكونُن ااْلَباررُّ َكاَألِثيیِم. َحاَشا َلَك! أَأدَديیَّانُن ُكلِّ ااَألرْرضِض َال يَیْصَنُع َعْدًال؟

:26ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد  َباررٌّ وَوَعادِدلٌل في ُكلِّ ُطُرِقِه، وَوَحاَشا َلُه أأنْن يَیْظِلَم أَأَحًداا.  
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إِإنْن وَوَجْدتُت ِفي َسُدوومَم َخْمِسيیَن َبارراا ِفي ااْلَمِديیَنِة، َفِإنِّي أَأْصَفُح «َفَقالَل االرَّببُّ: 
». ْجِلِهْمَعِن ااْلَمَكانِن ُكلِِّه ِمْن أَأ  

 
وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ َعَددًداا َقليیًلا ِمَن ااألْبراارِر في َمديیَنٍة َما يَیْكفي ِلَمْنِع َغَضِب ااِهللا َعَليْیها. َفها 
. ُهَو ااُهللا يُیْعِلُن ُهنا إإنَُّه إإنْن وَوَجَد في َسدوومَم َخْمسيیَن َبارراا فإنَُّه َسيَیْصَفُح َعِن االَمكانِن ُكلِِّه ِمْن أأْجِلِهْم

-27ِكنَّ إإْبرااهيیَم َكانَن يَیْرجو رَرْحَمَة ااِهللا. ِلذاا فإنَّنا َنْقَرأأ في ااألْعداادد وَوَل 32:  
 

إِإنِّي َقْد َشَرْعُت أُأَكلُِّم ااْلَمْوَلى وَوأَأَنا ُتَراابٌب وَورَرَمادٌد. «َفَأَجابَب إِإْبَرااِهيیُم وَوَقالَل: 
َفَقالَل: » رُربََّما َنَقَص ااْلَخْمُسونَن َبارراا َخْمَسًة. أَأُتْهِلُك ُكلَّ ااْلَمِديیَنِة ِباْلَخْمَسِة؟

َفَعادَد يُیَكلُِّمُه أَأيْیًضا وَوَقالَل: ». ِعيیَنَال أُأْهِلُك إِإنْن وَوَجْدتُت ُهَناكَك َخْمَسًة وَوأَأرْرَب«
». َال أَأْفَعُل ِمْن أَأْجِل ااَألرْرَبِعيیَن«َفَقالَل: ». َعَسى أَأنْن يُیوَجَد ُهَناكَك أَأرْرَبُعونَن«

َفَقالَل: ». َال يَیْسَخِط ااْلَمْوَلى َفَأَتَكلََّم. َعَسى أَأنْن يُیوَجَد ُهَناكَك َثَالُثونَن«َفَقالَل: 
إِإنِّي َقْد َشَرْعُت أُأَكلُِّم ااْلَمْوَلى. «َفَقالَل: ». وَوَجْدتُت ُهَناكَك َثَالِثيیَنَال أَأْفَعُل إِإنْن «

». َال أُأْهِلُك ِمْن أَأْجِل ااْلِعْشِريیَن«َفَقالَل: ». َعَسى أَأنْن يُیوَجَد ُهَناكَك ِعْشُروونَن
يُیوَجَد ُهَناكَك َال يَیْسَخِط ااْلَمْوَلى َفَأَتَكلََّم هِذهِه ااْلَمرَّةَة َفَقْط. َعَسى أَأنْن «َفَقالَل: 

». َال أُأْهِلُك ِمْن أَأْجِل ااْلَعَشَرةِة«َفَقالَل: ». َعَشَرةٌة  
 

ِلَتَضرُّعاتِت إإْبرااهيیَم َفَقِد ااْسَتجابَب وَوِمَن االَوااِضِح ُهنا أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه يُیَسرُّ بالرَّْحَمِة. ِلذلَك  
، فإنَُّه َلْن يُیْهِلَك االَمكانَن ألْجِلِهْم. وَوَقْد كانَن َلُه إإنَُّه َحتَّى إإنْن وَوَجَد َعَشَرةَة أأْبراارٍر في َسدوومَم لَلاوَوَق

إإْبرااهيیُم وَوااِثًقا أأننَّ االرَّببَّ َسيَیِجُد في َسدوومم َعَشَرةَة أأْبراارٍر ألننَّ ااْبَن أَأخيیِه ُلْوًطا وَوعاِئَلَتُه َكاُنواا ُمقيیميیَن 
. هافيی  

 
:33: 18وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
ِعْنَدَما َفَرغَغ ِمَن ااْلَكَالمِم َمَع إِإْبَرااِهيیَم، وَورَرَجَع إِإْبَرااِهيیُم إِإَلى  وَوذَذَهَب االرَّببُّ

َمَكاِنِه.  
 

آآميین!   
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

وَوَلِكْن َهْل وَوَجَد االرَّببُّ  .َلَقْد رَرأأيْینا، َصديیقي االُمْسَتِمع، َتَضرُّعاتِت إإْبرااهيیَم ِمْن أأْجِل َسدوومم
في َسدوومم َعَشَرةَة أأْبراارٍر؟   

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

ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن  . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَناالتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
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وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

: 2ال يیا َصديیقي! َفَنْحُن َنقرأأ في رِرساَلِة ُبْطُرسَس االثَّاِنيَیة  ااَألِثيیِم؟االَباررَّ َمَع االرَّببُّ ْهِلُك َهْل يُی
". وَوَصالُتنا يَیْعَلُم االرَّببُّ أَأنْن يُیْنِقَذ ااَألْتِقيَیاَء ِمَن االتَّْجِرَبِة، وَويَیْحَفَظ ااَألَثَمَة إِإَلى يَیْومِم االدِّيیِن ُمَعاَقِبيیَن: "9

َتكونَن َبارراا ُقدَّاامَم االرَّببِّ ااإلَلِه ألنَُّه يُیريیُد أأننَّ االَجميیَع يَیْخُلصونن ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن 
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفوَوإإلى َمْعِرَفِة االَحقِّ يُیْقِبلونن.   

 


