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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
 Genesis 19:23 –20:18 18: 20 – 23: 19االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us021# 517م: 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   

 
اااالسِّْفِر َهَذِمْن  َعَشر االتَّاِسعااألْصحاحِح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

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

 
 إإبرااهيیمُتْعطيینا ُصْورَرةًة وَوااِضَحًة َعْن رَرُجَليْیَن َباررَّيْیِن ُهما َسدوومم وَوَعُمورَرةة إإننَّ ِقصََّة 

ِكْلتا  َفإننَّ، َعْن رِرْحَلِة إإيیمانِن ُلْوططَتْخَتِلُف ااْخِتالًفا َشاِسًعا إإيیمانِن إإْبرااهيیَم  رِرْحَلَةأأننَّ وَوَمَع .وَوُلْوطط
َفَقْد َكانَن ُلْوطٌط َبارراا، وَوَلِكنَُّه َكانَن  ُتَسلِّطانِن االضَّْوَء على ُسلوِكنا َنْحُن َمَع االرَّببِّ.هاَتيْیِن االرِّْحَلَتيْیِن 
رَرَغباِتِه وَوُخطَِّتِه ُهَو ِلَحيیاِتِه. وَوَمَع أأننَّ َحيیاةَة إإْبرااهيیَم َلْم َتُكْن َكاِمَلًة أأيْیًضا، فإنَُّه  يَیْنساقُق َغاِلًبا وَوررااَء

َكانَن يُیطيیُع ااَهللا في أَأْغَلَب ااألووقاتِت وَويَیْفَعُل َمشيیَئَة االرَّببِّ. وَوَسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة َما َحَدثَث 
َد َخراابِب َسدوومم وَوَعُمورَرةة.في َحيیاةِة ُلْوطٍط وَوإإبرااهيیَم َبْع  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

-االثَّاِلِث وَواالِعْشريینوَواالَعَددِد  َعَشر االتَّاِسعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-23: 19َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  25:  

 
وَوإِإذْذ أَأْشَرَقِت االشَّْمُس َعَلى ااَألرْرضِض دَدَخَل ُلوطٌط إِإَلى ُصوَغَر، َفَأْمَطَر االرَّببُّ 
 َعَلى َسُدوومَم وَوَعُمورَرةَة ِكْبِريیًتا وَوَنارًراا ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ ِمَن االسََّماِء. وَوَقَلَب ِتْلَك

ااْلُمُدنَن، وَوُكلَّ االدَّااِئَرةِة، وَوَجِميیَع ُسكَّانِن ااْلُمُدنِن، وَوَنَباتِت ااَألرْرضِض.   
 

َفَقْد َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ َمالَكِي االرَّببِّ أَأْخَرجا ُلْوًطا وَوااْمرأأَتُه وَوااْبَنَتيْیِه ِمْن َسدوومم.  
َسُدوومَم ُه َقْد دَدَخُلواا ُصْوَغر. وَوحيینئٍذ، أَأْمَطَر االرَّببُّ على وَوَمَع ُشرووقِق االشَّْمِس، َكانَن ُلْوطٌط وَوعاِئَلُت

. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ ااْنِفجارًراا ُبْركاِنيیا َحَدثَث وَوَعُمورَرةَة ِكْبِريیًتا وَوَنارًراا ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ ِمَن االسََّماِء
َطبيیِعيیا ِلْلِمْلِح. وَوَقْد َقَرأأنا في وَوْقٍت َساِبٍق  آآَنذااكَك. وَوَقْد كاَنْت ِتْلَك ااألرْرضُض (وَوما َتزاالُل) ُمْسَتْودَدًعا

َقارٍر أأوْو َقْطراانٍن َكثيیَرةة. ِلذِلَك، كاَنْت َشراارَرةٌة وَوااِحَدةٌة َكاِفيَیة  أأننَّ ِتْلك ااألرْرضَض َكاَنْت َتْحويي آآبارَر
 إلْشعالِل االِمْنَطَقِة بأْسِرها. وَوَمَع أأنَّنا ال َنْعَلُم َتْحديیًداا َما َحَدثَث آآَنذااكَك، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیْخِبُرنا

ارًراا ِمَن االسَّماِء. وَوَقْد كاَنْت ِتْلَك ِهَي االدَّيْینوَنُة االتي أأننَّ االرَّببَّ أَأْمَطَر على َسدوومم وَوَعُمورَرةة ِكْبريیًتا وَون
َتَوعََّد االرَّببُّ ِبها َهاَتيْیِن االَمديیَنَتيْیِن ِبَسَبِب ُشروورِر االسَّاِكنيیَن فيیِهما.  

 
:26ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
وَوَنَظَرتِت ااْمَرأَأُتُه ِمْن وَورَرااِئِه َفَصارَرتْت َعُمودَد ِمْلٍح.  

 
أأنَّها يُیشيیُر إإلى وَوَنْفَهُم ِمْن َهذاا االَعَددِد أأننَّ ااْمَرأأةَة ُلْوطٍط َكاَنْت َتسيیُر وَوررااَءهُه. وَورُربَّما َكانَن َهذاا  

ِلذلَك، ِعْنَدما َنَظَرتت ُمَتَعلًِّقا بالَمديیَنِة االشِّرِّيیَرةِة.  ى في االسَّيْیِر. وَورُرَبما َكانَن َقْلُبها َما ززاالَلكاَنْت َتَتوااَن
َصارَرتْت َعمودَد ِمْلٍح.  إإلى االَوررااِء  

 
وَوُهناكَك االَعديیُد ِمْن أأْعِمَدةِة االِمْلِح في ِتْلَك االِمْنَطَقِة االَقريیَبِة ِمَن االَبْحِر االَميیِِّت َحتَّى يَیْوِمنا  

َمْن َهذاا. وَوَلِكنَّ أَأَحًداا ال يَیْعَلُم يَیقيیًنا إإنْن كانَن أَأَحُد ِتْلَك ااألْعِمَدةِة ُهَو االَعمودُد االَمْقصودد. وَوُهناكَك 
يَیْعَتِقدوونَن أأننَّ َمديیَنَتْي َسدوومم وَوَعُمورَرةة َمْدُفوَنتانِن في َمكانٍن َما في ِمْنَطِقِة االَبْحِر االَميیِّت. وَوَقْد َتمَّ 
ااْكِتشافُف َخْمَسِة ُمُدنٍن َمْطمورَرةٍة َتْحَت ااألرْرضِض في ِتْلَك االِمْنَطَقة. وَوُهناكَك أأدِدلٌَّة َعلى ُحدووثِث َنشاطٍط 

َك االِمْنَطَقِة أأيْیًضا. وَوَهذاا يُیؤكُِّد َما يَیقوُلُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس َعِن االدَّيْینوَنِة االتي أَأْنَزَلها ُبْركاِنيٍّ في ِتْل
االرَّببُّ على ِتْلَك االَمديیَنَتيْیِن.  

 
: 28وو  27: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
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وَوَقَف ِفيیِه أَأَمامَم االرَّببِّ، وَوَتَطلََّع َنْحَو  وَوَبكََّر إِإْبَرااِهيیُم ِفي ااْلَغِد إِإَلى ااْلَمَكانِن االَِّذيي
َسُدوومَم وَوَعُمورَرةَة، وَوَنْحَو ُكلِّ أَأرْرضِض االدَّااِئَرةِة، وَوَنَظَر وَوإِإذَذاا دُدَخانُن ااَألرْرضِض 

يَیْصَعُد َكُدَخانِن ااَألُتونِن.   
 

ما َتَطلََّع إإْبرااهيیُم ِعْنَدَكانَن إإْبرااهيیُم يَیعيیُش آآَنذااكَك في َحْبروونن (االتي ِهَي "االَخليیُل" االيیومَم). وَو 
ا. ميَیْصَعُد ِمْنُهَكثيیًفا َشْرًقا (َنْحَو َسدوومم وَوَعُمورَرةة)، رَرأأىى دُدَخاًنا   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االتَّاِسِع وَواالِعشريین:    

 
ِمْن وَوَحَدثَث َلمَّا أَأْخَربَب ااُهللا ُمُدنَن االدَّااِئَرةِة أَأننَّ ااَهللا ذَذَكَر إِإْبَرااِهيیَم، وَوأَأرْرَسَل ُلوًطا 

وَوَسِط ااالْنِقَالبِب. ِحيیَن َقَلَب ااْلُمُدنَن االَِّتي َسَكَن ِفيیَها ُلوطٌط.  
 

وَواالَمْقصودُد ُهنا، يیا َصديیقي، ُهَو أأننَّ ااِهللا ذَذَكَر َتَضرُّعاتِت إإْبرااهيیَم ألْجِل َسدوومم. َفُهَو َلْم  
َهِذهِه االَحادِدَثِة  إإْبرااهيیم. وَوَقْد أأَشارَر يَیسوعُع إإلىألْجِلِه في االَمقامِم ااألووَّلِل، َبْل ألْجِل َتَضرُّعِع يُیْنِقْذ ُلْوًطا 

-29: 17في ِسيیاقِق َحديیِثِه َعْن َمجيیِئِه االثَّاني إإذْذ َنْقَرأأ في إإْنجيیل ُلوقا  وَولِكنَّ ااْليَیْومَم االَِّذيي ِفيیِه : "33
َجِميیَع.هَكَذاا يَیُكونُن ِفي ااْليَیْومِم االَِّذيي َخَرجَج ُلوطٌط ِمْن َسُدوومَم، أَأْمَطَر َنارًراا وَوِكْبِريیًتا ِمَن االسََّماِء َفَأْهَلَك ااْل

ِفيیِه يُیْظَهُر ااْبُن ااِإلْنَسانِن. ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم َمْن َكانَن َعَلى االسَّْطِح وَوأَأْمِتَعُتُه ِفي ااْلَبيْیِت َفَال يَیْنِزلْل 
اا ااْمَرأَأةَة ُلوطٍط! َمْن َطَلَب أَأنْن يُیَخلَِّص ِليَیْأُخَذَها، وَواالَِّذيي ِفي ااْلَحْقِل َكذِلَك َال يَیْرجْع إِإَلى ااْلَورَرااِء. ااذْذُكُروو

".َنْفَسُه يُیْهِلُكَها، وَوَمْن أَأْهَلَكَها يُیْحيِیيیَها  
 

ُمَتَمسَِّكة ِبَحيیاِتها االَقديیَمِة وَوعاَلِمها  َتزاالُلا وَوَقْد رَرأأيْینا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ ااْمَرآآةَة ُلْوطٍط كاَنْت َم 
ِمَن االدَّمارِر وَواالَهالكِك. وَوَلِكنَّها ِعَوًضا َعْن  وومَمَتَتَمنَّى أأنْن ُتْنِقَذ َسُدوَوِمَن االَوااِضِح أأنَّها كاَنْت االَقديیم. 

ِلذلَك فإننَّ يَیسوعَع يُیَحذِّرُرنا َقاِئًلا إإننَّ َمْن يُیحاوِولُل أأنْن يُیَخلَِّص َنْفَسُه أأنْن ُتَخلَِّص َنْفَسها، أَأْهَلَكْتها. 
فإنَُّه يُیَخلُِّصها. وَوَقْد أَأشارَر ُكلٌّ ِمْن ُبْطُرسَس وَويَیهوذذاا إإلى َهالكِك ألْجِلِه  يُیْهِلُك َنْفَسُهيُیْهِلُكها، وَوإإننَّ َمْن 

َمديیَنَتْي َسدوومم وَوَعمورَرةة أأيْیًضا.   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّالثيین:   
 

وَوَصِعَد ُلوطٌط ِمْن ُصوَغَر وَوَسَكَن ِفي ااْلَجَبِل، وَوااْبَنَتاهُه َمَعُه، َألنَُّه َخافَف أَأنْن 
يَیْسُكَن ِفي ُصوَغَر. َفَسَكَن ِفي ااْلَمَغارَرةِة ُهَو وَوااْبَنَتاهُه.   

 
. ْهُربَب إإلى االَجَبلَمالكَك االرَّببِّ َكانن َقْد قالَل ِلُلْوطٍط أأنْن يَیوَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ  

وَوَلِكْن ِعْنَدما ُصْوَغر. إإلى َمديیَنِة  بالَهَربِبَتَضرَّعَع إإلى االرَّببِّ أأنْن يَیْسَمَح َلُه وَوِلعاِئَلِتِه ُلْوًطا وَوَلِكنَّ 
أأننَّ دَديْینوَنَة االرَّببِّ َقْد َحلَّْت على االُمُدنِن ااُألخرىى االُمجاوِورَرةِة، َخافَف أأنْن يَیْسُكَن في ُلْوطٌط رَرأأىى 
ِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ وَو. االَجَبلَمغارَرةٍة في في ُهَو ووااْبَنتاهُه ر! ِلذلَك َفَقْد َصِعَد ِمْن ُصْوَغر وَوَسَكَن ُصْوَغ

االرَّببَّ ال يُیريیُدنا أأنْن ُنطيیَعُه ِبدااِفِع االَخْوفِف، َبْل ِبدااِفِع االَمَحبَِّة وَوااإليیمانِن. وَوَلِكنَّ ُلْوًطا َصِعَد إإلى 
االدَّيْینوَنِة االتي َقْد َتِحلُّ على َمديیَنِة ُصْوَغر. للرَّببِّ، َبْل َخْوًفا ِمَناالَجَبِل ال َطاَعًة   
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-31ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   38:  

 
أَأُبوَنا َقْد َشاخَخ، وَوَليْیَس ِفي ااَألرْرضِض رَرُجٌل ِليَیْدُخَل «وَوَقاَلِت ااْلِبْكُر ِللصَِّغيیَرةِة: 
مَّ َنْسِقي أَأَباَنا َخْمًراا وَوَنْضَطجُع َمَعُه، َفُنْحيِیي ِمْن َعَليْیَنا َكَعادَدةِة ُكلِّ ااَألرْرضِض. َهُل

َفَسَقَتا أَأَباُهَما َخْمًراا ِفي ِتْلَك االلَّيْیَلِة، وَودَدَخَلِت ااْلِبْكُر وَوااْضَطَجَعْت ». أَأِبيیَنا َنْسًال
ِد أَأننَّ ااْلِبْكَر َمَع أَأِبيیَها، وَوَلْم يَیْعَلْم ِباْضِطَجاِعَها وَوَال ِبِقيَیاِمَها. وَوَحَدثَث ِفي ااْلَغ

إِإنِّي َقِد ااْضَطَجْعُت ااْلَبارِرَحَة َمَع أَأِبي. َنْسِقيیِه َخْمًراا االلَّيْیَلَة «َقاَلْت ِللصَِّغيیَرةِة: 
َفَسَقَتا أَأَباُهَما َخْمًراا ». أَأيْیًضا َفادْدُخِلي ااْضَطِجِعي َمَعُه، َفُنْحيِیَي ِمْن أَأِبيیَنا َنْسًال

وَوَقاَمِت االصَِّغيیَرةُة وَوااْضَطَجَعْت َمَعُه، وَوَلْم يَیْعَلْم ِفي ِتْلَك االلَّيْیَلِة أَأيْیًضا، 
ِباْضِطَجاِعَها وَوَال ِبِقيَیاِمَها، َفَحِبَلِت ااْبَنَتا ُلوطٍط ِمْن أَأِبيیِهَما. َفَوَلَدتِت ااْلِبْكُر ااْبًنا 

أَأيْیًضا ، وَوُهَو أَأُبو ااْلُموآآِبيیِّيیَن إِإَلى ااْليَیْومِم. وَواالصَِّغيیَرةُة »ُموآآبَب«وَودَدَعِت ااْسَمُه 
، وَوُهَو أَأُبو َبِني َعمُّونَن إِإَلى ااْليَیْومِم.»ِبْن َعمِّي«وَوَلَدتِت ااْبًنا وَودَدَعِت ااْسَمُه   

 
 . ِلَذِلَك، َفَقِدوَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ ااْبَنَتْي ُلْوطٍط َقْد َظنََّتا أأننَّ ُسكَّانَن ااألرْرضِض ُكلَُّهْم َقْد َهَلكواا 

أَأُبوَنا َقْد َشاخَخ، وَوَليْیَس ِفي قاِئَلًة َلها: " االشِّرِّيیَرةَة َهِذهِه االِفْكَرةَةااْقَتَرَحِت ااُألْخُت االِبْكُر على أأْخِتها 
 ااَألرْرضِض رَرُجٌل ِليَیْدُخَل َعَليْیَنا َكَعادَدةِة ُكلِّ ااَألرْرضِض. َهُلمَّ َنْسِقي أَأَباَنا َخْمًراا وَوَنْضَطجُع َمَعُه، َفُنْحيِیي

َفَحِبَلْت ِكْلتاُهما. وَوَقْد وَوَلَدتِت  ". وَوَقْد وَوااَفَقِت ااُألْخُت االصُّْغرىى على ااْقِترااحِح أأْخِتهاأَأِبيیَنا َنْسًالِمْن 
االِبْكُر ااْبًنا وَودَدَعِت ااْسَمُه "ُموآآبب"، وَوُهَو أأُبو االُموآآِبيیِّيیَن. وَوَقْد وَوَلَدتِت ااُألْخُت االصُّغرىى ااْبًنا أأيْیًضا 

وَويُیْخِبُرنا ِسْفُر االتَّكويیِن أأننَّ ُلْوًطا َلْم يَیْعَلْم بالشَّرِّ َعمِّي"، وَوُهَو أأُبو َبني َعمُّونن.  َفَدَعْت ااْسَمُه "ِبْن
وَوِمَن االَجِليِّ أأيْیًضا أأننَّ َمديیَنَة َسدوومم َكاَنْت َقْد َتَرَكْت َتأثيیًراا َسْلِبيیا ِجداا على االذيي ااْقَتَرَفْتُه ااْبَنتاهُه. 

كاَنِت االنَّتيیَجُة ِهَي ُظهورر َنْسَليْیِن ِشرِّيیَريْیِن. ! وَوَقْد ااْبَنَتْي ُلْوطط  
 

َفَعَلْتُه ااْبَنتاهُه، َصارَر أأًبا للُموآآِبيیِّيیَن ِلَما  َنِصُل إإلى ِنهايَیِة ِقصَِّة ُلْوطط. وَوَنتيیَجةوَوِبهِذهِه ااألْعداادِد،  
وَوَقِد ااْسَتْوَطَن االُموآآِبيیُّونَن َنْفَس االِمْنَطَقِة االتي َسَكَن فيیها ُلْوطٌط (أأيِي االِمْنَطَقَة االَوااِقَعَة وَوَبني َعمُّونن. 

ووَسَكُنواا في االِمْنَطَقِة إإلى االشَّْرقِق ِمَن االَبْحِر االَميیِِّت). أأمَّا َبُنو َعمُّونن َفَقِد اارْرَتَحُلواا إإلى االشَّمالِل 
ُموآآبب.  االَوااِقَعِة إإلى االشَّمالِل ِمْن  

 
وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى ااألْصحاحِح االِعْشريین ِمْن ِسْفِر االتَّكويین َفَنْقَرأأ في  

االَعَددِد ااألووَّلِل:   
 
 

وَوااْنَتَقَل إِإْبَرااِهيیُم ِمْن ُهَناكَك إِإَلى أَأرْرضِض ااْلَجُنوبِب، وَوَسَكَن َبيْیَن َقادِدشَش وَوُشورَر، 
وَوَتَغرَّبَب ِفي َجَراارَر.   

 
وَواالَمقصودُد ُهَو أأننَّ إإْبرااهيیَم ااْنَتَقَل ِمْن َحْبروونن إإلى أأرْرضِض االَجنوبب. َفَقْد كانَن إإْبرااهيیُم  

َحيیاةَة االَبْدوِو االرُّحَِّل االذيیَن يَیعيیشونَن في ِخيیامم. وَوَكما َنْعَلُم، فإننَّ ُهناكَك أأناًسا يَیعيیشونَن َهَكذاا يَیعيیُش 
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َفَقْد . يَیُكْن إإْبرااهيیُم يَیْسُكُن في َمْنِزلٍل دَدااِئٍم، َبْل في َخيْیَمٍة ُمَتَنقَِّلٍة ِبَمْعًنى آآَخَر، َلْمَحتَّى يَیْوِمنا َهذاا. 
-8: 11َفَنْحُن َنقرأُأ في االرِّسالِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین كانَن يَیْحِسُب َنْفَسُه َغريیًبا وَوَنزيیًلا في ااألرْرضِض. 

ُرجَج إِإَلى ااْلَمَكانِن االَِّذيي َكانَن َعِتيیًداا أَأنْن يَیْأُخَذهُه ِميیَرااًثا، ِباِإليیَمانِن إِإْبَرااِهيیُم َلمَّا دُدِعَي أَأَطاعَع أَأنْن يَیْخ: "10
ا ِفي َفَخَرجَج وَوُهَو َال يَیْعَلُم إِإَلى أَأيْیَن يَیْأِتي. ِباِإليیَمانِن َتَغرَّبَب ِفي أَأرْرضِض ااْلَمْوِعِد َكَأنََّها َغِريیَبٌة، َساِكًن

َعُه ِلهَذاا ااْلَمْوِعِد َعيْیِنِه. َألنَُّه َكانَن يَیْنَتِظُر ااْلَمِديیَنَة االَِّتي َلَها ِخيَیامٍم َمَع إِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَب ااْلَواارِرَثيْیِن َم
، وَوَتَغرَّبَب في وَوَقْد َسَكَن إإْبرااهيیُم َبيْیَن َقادِدشَش وَوُشْورر".ااَألَساَساتُت، االَِّتي َصاِنُعَها وَوَبارِرُئَها ااُهللا

َجراارر.   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاني:    
 

َفَأرْرَسَل أَأِبيیَماِلُك َمِلُك َجَراارَر ». ِهَي أُأْخِتي«وَوَقالَل إِإْبَرااِهيیُم َعْن َسارَرةَة ااْمَرأَأِتِه: 
وَوأَأَخَذ َسارَرةَة.   

 
ووَلَعلََّك الَحْظَت، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ َهِذهِه ِهَي االَمرَّةة االثَّاِنيَیة االتي يَیْفَعُل فيیها إإْبرااهيیُم  

ةُة ااألوولى في ِمْصَر. وَوَقْد َعاَتَبُه ِفْرَعْونُن ِمْصَر على ِقيیاِمِه ِبذلك. وَوَلِكنَُّه َفَقْد كاَنِت االَمرَّذَذِلك! 
في َجراارر. وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ َمِلَك َجراارر أأرْرَسَل وَوأَأَخَذ َسارَرةة االتي كانَن  يَیْفَعُل ااألْمَر ذَذااَتُه ثاِنيَیًة

كاَنْت ما زَزااَلْت َتْحَتِفُظ ِبَجماِلها في ِتْلَك االسِّنِّ  ُعْمُرها آآَنذااكَك َنْحَو ِتْسعيیَن َسَنة. وَويَیْبدوو أأنَّها
االُمَتَقدَِّمة!  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِلِث:    

 
َها أَأْنَت َميیٌِّت ِمْن أَأْجِل «َفَجاَء ااُهللا إِإَلى أَأِبيیَماِلَك ِفي ُحْلِم االلَّيْیِل وَوَقالَل َلُه: 

». ااْلَمْرأَأةِة االَِّتي أَأَخْذَتَها، َفِإنََّها ُمَتَزووَِّجٌة ِبَبْعل  
 

َسيُیْهِلُكُه ألنَُّه أَأَخَذ اامَرأَأةَة إإذًذاا، َفَقْد َجاَء ااُهللا إإلى أأبيیماِلِك (َمِلِك َجراارر) في ُحْلٍم وَوقالَل َلُه إإنَُّه  
رَرُجٍل آآَخَر. ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االرَّااِبِع وَواالَخاِمِس:  

 
يَیا َسيیُِّد، أَأأُأمًَّة َباررَّةًة َتْقُتُل؟ أَأَلْم «وَولِكْن َلْم يَیُكْن أَأِبيیَماِلُك َقِد ااْقَتَربَب إِإَليْیَها، َفَقالَل: 

ي، وَوِهَي أَأيْیًضا َنْفُسَها َقاَلْت: ُهَو أَأِخي؟ ِبَسَالَمِة َقْلِبي يَیُقْل ُهَو ِلي: إِإنََّها أُأْخِت
». وَوَنَقاوَوةِة يَیَدييَّ َفَعْلُت هَذاا  

 
وَوال َشكَّ أأننَّ أأبيیماِلَك اارْرَتَعَب ِمْن ذَذِلَك االُحْلِم. وَوَقْد رَرااحَح أأبيیماِلُك يَیَتَضرَّعُع إإلى ااِهللا بأنَُّه َلْم  

ُه، وَوإإننَّ َسارَرةة قاَلْت أأيْیًضا إإننَّ إإبرااهيیَم ْبرااهيیَم قالَل إإننَّ َسارَرةة أأْختٍة، َبْل إإننَّ إإيَیْفَعْل ذَذِلَك َعْن ُسْوِء ِنيیَّ
".ِبَسَالَمِة َقْلِبي وَوَنَقاوَوةِة يَیَدييَّ َفَعْلُت هَذااأَأُخوها. وَوَقْد قالَل أأبيیماِلك للرَّببِّ: "  

 
:7وو 6: 20ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
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أَأَنا أَأيْیًضا َعِلْمُت أَأنََّك ِبَسَالَمِة َقْلِبَك َفَعْلَت هَذاا. وَوأَأَنا «ااُهللا ِفي ااْلُحْلِم: َفَقالَل َلُه 
أَأيْیًضا أَأْمَسْكُتَك َعْن أَأنْن ُتْخِطَئ إِإَليَّ، ِلذِلَك َلْم أَأدَدْعَك َتَمسَُّها. َفاآلنَن رُرددَّ ااْمَرأَأةَة 

َفَتْحيَیا. وَوإِإنْن ُكْنَت َلْسَت َتُرددَُّها، َفاْعَلْم أَأنََّك االرَُّجِل، َفِإنَُّه َنِبيٌّ، َفيُیَصلَِّي َألْجِلَك 
».َمْوًتا َتُموتُت، أَأْنَت وَوُكلُّ َمْن َلَك  

 
وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ااَهللا االذيي يَیرىى ُكلَّ َشيٍء وَويَیْعَلُم ُكلَّ َشيٍء ُهَو االذيي أَأْمَسَك أأبيیماِلَك َعْن أأنْن  

َو َلْم يَیَدْعُه يَیَمسُّ َسارَرةة. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، َفَقْد كانَن ااُهللا َقْد َضَربَب يَیْقَتِرفَف ِتْلَك االَخطيیَئَة. ِلذِلَك َفُه
أأبيیماِلَك وَوَعاِئَلَتُه ِبدااٍء ُمميیٍت. ِلذلَك َفَقْد قالَل ااُهللا ألبيیماِلِك أأنْن يَیُرددَّ َسارَرةة إإلى إإبرااهيیَم ألننَّ إإبرااهيیَم 

ِتِه َفيَیْحيَیْواا.َقادِدرٌر أأنْن يُیَصلِّي ألْجِلِه وَوألْجِل َعاِئَل  
 

-8َنْقَرأأ في ااألْعداادد ُثمَّ   10:  
 

َفَبكََّر أَأِبيیَماِلُك ِفي ااْلَغِد وَودَدَعا َجِميیَع َعِبيیِدهِه، وَوَتَكلََّم ِبُكلِّ هَذاا ااْلَكَالمِم ِفي 
َماذَذاا «َمَساِمِعِهْم، َفَخافَف االرَِّجالُل ِجداا. ُثمَّ دَدَعا أَأِبيیَماِلُك إِإْبَرااِهيیَم وَوَقالَل َلُه: 

ى َجَلْبَت َعَليَّ وَوَعَلى َمْمَلَكِتي َخِطيیًَّة َفَعْلَت ِبَنا؟ وَوِبَماذَذاا أَأْخَطْأتُت إِإَليْیَك َحتَّ
َماذَذاا رَرأَأيْیَت «وَوَقالَل أَأِبيیَماِلُك ِإلْبَرااِهيیَم: ». َعِظيیَمًة؟ أَأْعَماًال َال ُتْعَمُل َعِمْلَت ِبي

» َحتَّى َعِمْلَت هَذاا االشَّْيَء؟  
 

ا َجميیَع َعبيیِدهِه وَوأأْخَبَرُهْم ُه دَدَعأأبيیماِلُك في االصَّباحِح ُهَو أأنََّفَعَلُه كانَن االشَّيُء ااألووَّلُل االذيي  
. َفخافَف االرِّجالُل ِجداا. ُثمَّ دَدعا أأبيیماِلُك إإبرااهيیَم وَوَعاَتَبُه ألنَُّه َلْم يَیُقْل َلُه االَحقيیَقَة في ما َعِن االُحْلِم

أأخرىى، ما االذيي دَدَفَعَك  يَیْخَتصُّ ِبَسارَرةة. وَوَقْد َسأَلُه: "َماذذاا رَرأأيْیَت َحتَّى َعِمْلَت َهذاا االشَّيَء؟" ِبِعبارَرةٍة
إإلى االِقيیامِم ِبَهذاا ااألْمِر؟  

 
وَوَكما َتْعَلُم، َصديیقي االُمستِمع، فإننَّ إإْبرااهيیَم ُهَو أأُبو االُمؤِمنيین. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب  

ذَذِلَك، َفإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس االُمَقدَّسَس يَیْذُكُرهُه ِبَوْصِفِه إإْنساًنا ذَذاا إإيیمانٍن َعظيیٍم باِهللا االَحيِّ. ووبالرَّْغِم ِمْن 
ال يَیْخَدُعنا. َفُهَو يُیْخِبُرنا أأننَّ إإيیمانَن إإبرااهيیَم َلْم يَیُكْن َكاِمًلا، َبْل يُیْخِبُرنا أأننَّ إإبرااهيیَم كانَن رَرُجًلا 

ا َنْحُن االَبَشُر ُمَعرًَّضا للضُّْعِف وَواالَخَطِأ أأيْیًضا. وَوَهِذهِه ِهَي َحاُلنا َجميیًعا، يیا أأْصِدقائي! َفال أأَحَد ِمنَّ
نَن (أأيیا كانَن َمقاُمنا وَوإإيیماُننا) َكاِمٌل في إإيیماِنِه وَوَشْخِصيیَِّتِه. وَوَمَع ذَذِلَك، فإننَّ ااَهللا يُیْكِرمُم إإيیماَننا َمْهما َكا

ِمًلا ِلَكْي َصغيیًراا. وَوُهَو يُیبارِرُكنا بالرَّْغِم ِمْن َضْعِفنا وَوإإْخفاِقنا. َفُهَو ال يُیطاِلُبنا بأنْن يَیكونَن إإيیماُننا َكا
 وَوال يُیبارِرَكنا وَويُیْسِبَغ ِنْعَمَتُه َعَليْینا. َبْل ُهَو يُیبارِرُكنا ألنَُّه إإَلٌه يُیِحبُّ االَخيْیَر َلنا، وَوألنَُّه يُیْعطي ِبَسخاٍء

يُیَعيیِّر.   
 

ِلَذِلَك، َفَقْد َكانَن َما َفَعَلُه إإبرااهيیُم َخَطًأ. وَوَقْد َعاَتَبُه أأبيیماِلُك على ذَذِلَك وَوَسأَلُه ِلماذذاا َفَعْلَت  
َهذاا بي؟   

 
-11ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   13:  
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إِإنِّي ُقْلُت: َليْیَس ِفي هَذاا ااْلَمْوِضِع َخْوفُف ااِهللا ااْلَبتََّة، «َفَقالَل إِإْبَرااِهيیُم: 
َفيَیْقُتُلوَنِني َألْجِل ااْمَرأَأِتي. وَوِباْلَحِقيیَقِة أَأيْیًضا ِهَي أُأْخِتي ااْبَنُة أَأِبي، َغيْیَر أَأنََّها 
َليْیَسِت ااْبَنَة أُأمِّي، َفَصارَرتْت ِلي زَزوْوَجًة. وَوَحَدثَث َلمَّا أَأَتاَهِني ااُهللا ِمْن َبيْیِت أَأِبي 

َنِعيیَن إِإَليَّ: ِفي ُكلِّ َمَكانٍن َنْأِتي إِإَليْیِه أَأنِّي ُقْلُت َلَها: هَذاا َمْعُرووُفِك االَِّذيي َتْص
».ُقوِلي َعنِّي: ُهَو أَأِخي  

 
في ِتْلَك االَمديیَنِة  ااإإذًذاا، كانَن َهذاا ُهَو َتْبريیُر إإبرااهيیم. َفَقْد رَرأأىى أأننَّ َخْوفَف ااِهللا َليْیَس َمْوجودًد 

َفخافَف أأنْن يَیْقُتلوهُه ألْجِل َسارَرةة.   
 

-14: 20االتَّكويین  وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر  18 :  
 

َفَأَخَذ أَأِبيیَماِلُك َغَنًما وَوَبَقًراا وَوَعِبيیًداا وَوإِإَماًء وَوأَأْعَطاَها ِإلْبَرااِهيیَم، وَورَرددَّ إِإَليْیِه 
ُهَوذَذاا أَأرْرِضي ُقدَّااَمَك. ااْسُكْن ِفي َما َحُسَن «َسارَرةَة ااْمَرأَأَتُه. وَوَقالَل أَأِبيیَماِلُك: 

إِإنِّي َقْد أَأْعَطيْیُت أَأَخاكِك أَأْلًفا ِمَن ااْلِفضَِّة. َها ُهَو «رَرةَة: وَوَقالَل ِلَسا». ِفي َعيْیَنيْیَك
َفَصلَّى ». َلِك ِغَطاُء َعيْیٍن ِمْن ِجَهِة ُكلِّ َما ِعْنَدكِك وَوِعْنَد ُكلِّ وَوااِحٍد، َفُأْنِصْفِت

َلْدنَن. َألننَّ االرَّببَّ إِإْبَرااِهيیُم إِإَلى ااِهللا، َفَشَفى ااُهللا أَأِبيیَماِلَك وَوااْمَرأَأَتُه وَوَجَواارِريَیُه َفَو
َكانَن َقْد أَأْغَلَق ُكلَّ رَرِحٍم ِلَبيْیِت أَأِبيیَماِلَك ِبَسَبِب َسارَرةَة ااْمَرأَأةِة إِإْبَرااِهيیَم.  

 
إإذًذاا، َفَقْد َقامَم أأبيیماِلُك ِبَتْكريیِم إإبرااهيیَم َبْعَد أأنْن رَرددَّ َلُه َسارَرةة. وَوَقْد َصلَّى إإبرااهيیُم إإلى ااِهللا  

وَوااْمرأأَتُه وَوَجواارِريَیُه ِمَن االُعْقِم. وَوَهذاا ال يَیْعني أأننَّ ااَهللا َلْم يَیُكْن َقادِدرًراا على ِشفاِء  َفَشفى ااُهللا أأبيیماِلَك
ِبدوونِن َصالةِة إإبرااهيیم. وَوَلِكنَّ ااَهللا أَأرراادَد أأنْن يَیْسَتْخِدمَم إإبرااهيیَم ِلُمبارَرَكِة أأبيیماِلك. أأبيیماِلِك وَوأأْهِل َبيْیِتِه   

 
آآميین!  

 
 
 

[االخاتمة]  
االبرنامج)(ُمَقدِّمم   

إإذذاا ُكنَت، َصديیقي االُمستِمع، َتْشُعُر بالُحْزنِن ألننَّ إإيیماَنَك َليْیَس َكاِمًلا، ااْعَلْم أأنََّك َلْسَت 
االَوحيیَد في ذَذِلك. َفَمَع أأننَّ إإبرااهيیَم ُهَو أأُبو االُمؤِمنيیَن َجميیًعا، فإننَّ إإيیماَنُه َلْم يَیُكْن َكاِمًلا ُهَو أأيْیًضا. 

َنْعُه ِمَن ااالْسِتمراارِر في ااالتِّكالِل على ااِهللا االَحيِّ.وَوَلِكنَّ َهذاا َلْم يَیْم  
 

ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ِف
ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن االتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
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[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

َمَع أأننَّ إإبرااهيیَم َلْم يَیُكْن َكاِمًلا في إإيیماِنِه، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْشَهُد أأنَُّه آآَمَن باِهللا َفُحِسَب 
وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ َفْضَل االنِّْعَمِة ُهَو ِمَن ااِهللا وَوَليْیَس ِمنَّا َنْحُن. فاُهللا َصبورٌر ِبراا. إإيیماُنُه َلُه 

وَوُمْنِعٌم. وَوَصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن يُیَقوِّيي االرَّببُّ إإيیماَنَك وَويَیْجَعَلَك َشاِهًداا أأميیًنا وَورَرحومٌم 
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفَلُه يَیْوًما َفيَیْوًما.   

 


