
1 
 

 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
 Genesis 21:1–22:5 5: 22– 1 :21االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us022# 518م: 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
االرَّااعي "تشك سميیث".على َفِم  االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
 ااَهَذِمْن  االَحادديي وواالِعشريینااألْصحاحِح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

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

 
َمجيَء إإْسحاقَق َلْم يَیُكْن االُمْعِجِزيیَّة. وَوَسْوفَف َنرىى أأننَّ  َسْوفَف َنْقَرأأ االيَیْومَم َعْن وِوالدَدةِة إإْسحاقَق

. ِلماذذاا؟ َهذاا ُهَو َما َسَنْعِرُفُه في َحْلَقِة االيیومم. َخَبًراا َسارراا ِلهاَجر  
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 
-ااألووَّللوَواالَعَددِد  االَحادديي وواالِعشريینباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    

  



2 
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
:1: 21َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   

 
وَوااْفَتَقَد االرَّببُّ َسارَرةَة َكَما َقالَل، وَوَفَعَل االرَّببُّ ِلَسارَرةَة َكَما َتَكلََّم.  

 
وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ااَهللا وَويیا َلها ِمْن َكِلماتٍت رَرااِئَعٍة أأنْن َنْقَرأَأ أأننَّ االرَّببَّ "ااْفَتَقَد" َسارَرةَة َكما قالَل.  

في االَوْقِت االذيي ُنريیُدهُه َنْحُن، فإنَُّه أَأميیٌن وَوصادِدقٌق يُیَتمُِّم وُوعودَدهُه يَیِفي ِبُوعودِدهِه دَدااِئًما. وَوَمَع أأنَُّه َقْد ال 
َكما َتَكلََّم.  وَوَبْعَد ااْنِتظارٍر َطويیٍل، ااْفَتَقَد االرَّببُّ َسارَرةَة َكما قالَل، وَوَفَعَلفي ُكلِّ وَوْعٍد يَیْقَطُعُه َلنا.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االثَّاني وَواالثَّاِلِث:   

 
َفَحِبَلْت َسارَرةُة وَووَوَلَدتْت ِإلْبَرااِهيیَم ااْبًنا ِفي َشيْیُخوَخِتِه، ِفي ااْلَوْقِت االَِّذيي َتَكلََّم 

َلَدْتُه َلُه َسارَرةُة ااُهللا َعْنُه. وَودَدَعا إِإْبَرااِهيیُم ااْسَم ااْبِنِه ااْلَمْوُلودِد َلُه، االَِّذيي وَو
».إِإْسَحاقَق«  

 
وَوال َشكَّ، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ ااالْسَم "إإْسحاقق" َكانُن ُمالِئًما َتماًما. َفِعْنَدما قالَل ااُهللا  

إلبرااهيیَم إإننَّ َسارَرةة َسُتْنِجُب َلُه ااْبًنا، َضِحَك إإبرااهيیُم. وَوِعْنَدما قالَل َمالكُك االرَّببِّ إلبرااهيیَم إإننَّ َسارَرةة 
ِلَذِلَك َفَقْد َكانَن ااْسُم "إإْسحاقق" ُمناِسًبا َتماًما ألننَّ َمْعناهُه ُهَو: َضِحَكْت َسارَرةُة. َسَتِلُد َلُه ااْبًنا، 

"يَیْضَحك". وَوكانَن االرَّببُّ ُهَو االذيي ااْختارَر َهذاا ااالْسَم إلْسحاقق.   
 

-4ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   8:  
 

ا أَأَمَرهُه ااُهللا. وَوَكانَن وَوَخَتَن إِإْبَرااِهيیُم إِإْسَحاقَق ااْبَنُه وَوُهَو ااْبُن َثَماِنيَیِة أَأيیَّامٍم َكَم
َقْد َصَنَع «إِإْبَرااِهيیُم ااْبَن ِمَئِة َسَنٍة ِحيیَن وُوِلَد َلُه إِإْسَحاقُق ااْبُنُه. وَوَقاَلْت َسارَرةُة: 

َمْن َقالَل ِإلْبَرااِهيیَم: «وَوَقاَلْت: ». إِإَليَّ ااُهللا ِضْحًكا. ُكلُّ َمْن يَیْسَمُع يَیْضَحُك ِلي
َفَكِبَر ااْلَوَلُد وَوُفِطَم. ». ى وَوَلْدتُت ااْبًنا ِفي َشيْیُخوَخِتِه!َسارَرةُة ُتْرِضُع َبِنيیَن؟ َحتَّ

وَوَصَنَع إِإْبَرااِهيیُم وَوِليیَمًة َعِظيیَمًة يَیْومَم ِفَطامِم إِإْسَحاقَق.  
 

وَوال َشكَّ في أأننَّ وِوالدَدةَة َسارَرةة في َهِذهِه االسِّنِّ االُمَتَقدَِّمِة كانَن َشيیًئا َعجيیًبا َحتَّى في ذَذِلَك  
وَوفي يَیْومِم ِفطامِم . َخَتَن إِإْبَرااِهيیُم إِإْسَحاقَق ااْبَنُه وَوُهَو ااْبُن َثَماِنيَیِة أَأيیَّامٍم َكَما أَأَمَرهُه ااُهللا َقْداالزَّمانن. وَو

إإْسحاقَق، َصَنَع إإبرااهيیُم وَوليیَمًة َعظيیَمًة.   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االتَّاِسِع:    
 

وَورَرأَأتْت َسارَرةُة ااْبَن َهاَجَر ااْلِمْصِريیَِّة االَِّذيي وَوَلَدْتُه ِإلْبَرااِهيیَم يَیْمَزحُح،   
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أأوْو أأرْرَبَع َعْشَرةَة َسَنة. وَواالَمْقصودُد  وَوفي َهذاا االَوْقِت، َكانَن ُعْمُر إإْسماعيیل َثالثَث َعْشَرةَة َسَنة 

قَق أأوْو يُیضايِیُقُه. ُهنا ُهَو أأننَّ َسارَرةة رَرأأتْت إإْسماعيیَل يَیَتَهكَُّم على إإْسحا  
 

:11وو  10وَوَنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

ااْطُردْد هِذهِه ااْلَجارِريَیَة وَوااْبَنَها، َألننَّ ااْبَن هِذهِه ااْلَجارِريَیِة َال «َفَقاَلْت ِإلْبَرااِهيیَم: 
َفَقُبَح ااْلَكَالمُم ِجداا ِفي َعيْیَنْي إِإْبَرااِهيیَم ِلَسَبِب ااْبِنِه. ». يَیِرثُث َمَع ااْبِني إِإْسَحاقَق  

 
ِمْن وَوَقِد ااْسَتاَء إإبرااهيیُم ْطُردَد االَجارِريَیَة َهاَجَر وَوااْبَنها. إإبرااهيیَم أأنْن يَیِمْن َسارَرةُة َطَلَبْت إإذًذاا، َفَقْد  

:13وو  12وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في االَعَددَديْین َكانَن يُیِحبُّ إإْسماعيیَل.  ألنَُّه َسارَرةةَطَلِب   
 

َجارِريَیِتَك. َال يَیْقُبُح ِفي َعيْیَنيْیَك ِمْن أَأْجِل ااْلُغَالمِم وَوِمْن أَأْجِل «َفَقالَل ااُهللا ِإلْبَرااِهيیَم: 
ِفي ُكلِّ َما َتُقولُل َلَك َسارَرةُة ااْسَمْع ِلَقْوِلَها، َألنَُّه ِبِإْسَحاقَق يُیْدَعى َلَك َنْسٌل. 

».وَوااْبُن ااْلَجارِريَیِة أَأيْیًضا َسَأْجَعُلُه أُأمًَّة َألنَُّه َنْسُلَك  
 

. وَوَقْد أَأْخَبَرهُه ااُهللا أأننَّ االنَّْسَل االذيي َسارَرةةوَوَنرىى ُهنا أأننَّ ااَهللا قالَل إلبرااهيیَم أأنْن يَیْفَعَل َما َقاَلْتُه َلُه  
َكانَن َقْد وَوَعَدهُه ِبِه َسيَیأتي ِمْن ِخاللِل إإْسحاقق وَوَليْیَس ِمْن ِخاللِل إإْسماعيیل. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك َفَقْد 

َسيَیْجَعُل ااْبَن االَجارِريَیِة أأمًَّة أأيْیًضا.وَوَعَدهُه االرَّببُّ أأنَُّه   
 

: 14دد االَعَد ُثمَّ َنْقَرأُأ في   
 

َفَبكََّر إِإْبَرااِهيیُم َصَباًحا وَوأَأَخَذ ُخْبًزاا وَوِقْرَبَة َماٍء وَوأَأْعَطاُهَما ِلَهاَجَر، وَوااِضًعا 
إِإيیَّاُهَما َعَلى َكِتِفَها، وَوااْلَوَلَد، وَوَصَرَفَها. َفَمَضْت وَوَتاَهْت ِفي َبرِّيیَِّة ِبْئِر َسْبٍع.   

 
في إإبرااهيیُم َنَهَض ا أَأكََّدهُه َلُه االرَّببُّ. َفَقْد َما َقاَلْتُه َلُه َسارَرةة وَوَموَوَنرىى ُهنا أأننَّ إإبرااهيیَم َفَعَل  

 ها إإْسماعيیُلااْبُنوَووَوَقْد َهاَمْت َهاَجُر االصَّباحِح االَباِكِر وَوَصَرفَف َهاَجَر َبْعَد أأنْن زَزووَّدَدها بالَماِء وَواالُخْبِز. 
في َبرِّيیَِّة ِبْئِر َسْبٍع. على وَوْجَهيْیِهما  

 
:16وو  15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
وَوَلمَّا َفَرغَغ ااْلَماُء ِمَن ااْلِقْرَبِة َطَرَحِت ااْلَوَلَد َتْحَت إِإْحَدىى ااَألْشَجارِر، وَوَمَضْت 

َال أَأْنُظُر َمْوتَت «وَوَجَلَسْت ُمَقاِبَلُه َبِعيیًداا َنْحَو رَرْميَیِة َقْوسٍس، َألنََّها َقاَلْت: 
ُمَقاِبَلُه وَورَرَفَعْت َصْوَتَها وَوَبَكْت.  َفَجَلَسْت». ااْلَوَلِد  

 
َلْم يَیُكْن َكاِفيًیا. َفَقْد كاَنْت ُهناكَك آآبارُر َماٍء في ِتْلَك ، يیا َصديیقي، أأننَّ االَماَء االَوااِضِحوَوِمَن  

يیاها االِمْنَطَقِة، وَوَلِكنَّ َهاَجَر َضلَِّت االطَّريیَق وَوَلْم َتِجْد ِبْئًراا. ِلذلَك، ِعْنَدما َفَرغَغ االَماُء ِمَن االِقْرَبِة، أأْع
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َمقاِبَلُه َبعيیًداا (َعلى ُبْعِد إإْحدىى ااألْشجارِر وَوَجَلَسْت  االتََّعُب. َفما كانَن ِمْنها إإلَّا أأنْن وَوَضَعْت ااْبَنها َتْحَت
. وَوَقْد رَرَفَعْت َهاَجُر َصْوَتها وَوَبَكْت. َعيْیَنيْیها امَمَميَیموتُت أَأ ِلَكْي ال َترااهُهَنْحِو ِمَئِة ِمْتٍر)   

 
-17ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   21:  

 
ااِهللا َهاَجَر ِمَن االسََّماِء وَوَقالَل َلَها:  َفَسِمَع ااُهللا َصْوتَت ااْلُغَالمِم، وَوَنادَدىى َمَالكُك

َما َلِك يَیا َهاَجُر؟ َال َتَخاِفي، َألننَّ ااَهللا َقْد َسِمَع ِلَصْوتِت ااْلُغَالمِم َحيْیُث ُهَو. «
وَوَفَتَح ». ُقوِمي ااْحِمِلي ااْلُغَالمَم وَوُشدِّيي يَیَدكِك ِبِه، َألنِّي َسَأْجَعُلُه أُأمًَّة َعِظيیَمًة

ا َفَأْبَصَرتْت ِبْئَر َماٍء، َفَذَهَبْت وَوَمَألتِت ااْلِقْرَبَة َماًء وَوَسَقِت ااْلُغَالمَم. ااُهللا َعيْیَنيْیَه
وَوَكانَن ااُهللا َمَع ااْلُغَالمِم َفَكِبَر، وَوَسَكَن ِفي ااْلَبرِّيیَِّة، وَوَكانَن يَیْنُمو رَرااِمَي َقْوسٍس. 

ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر. وَوَسَكَن ِفي َبرِّيیَِّة َفارَراانَن، وَوأَأَخَذتْت َلُه أُأمُُّه زَزوْوَجًة  
 

ْسماعيیَل ِمْن َمْوتٍت َنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، رَرْحَمَة ااِهللا وَوَعْطَفُه. َفَقْد أَأْنَقَذ االرَّببُّ َهاَجَر وَوإإ 
ِبَسَبِب َمرااِحِم االرَّببِّ، َعاَشْت وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ ااَهللا َفَتَح َعيْیَنْي َهاَجَر َفأْبَصَرتْت ِبْئَر َماٍء. وَوُمَحقٍَّق. 

َهاَجُر وَوإإْسماعيیُل. وَوَقْد َتَزووَّجَج إإْسماعيیُل زَزوْوَجًة ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر.   
 

-22: 21ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   24:  
 

يیَم وَوِفيیُكولَل رَرِئيیَس َجيْیِشِه َكلََّما إِإْبَرااِه وَوَحَدثَث ِفي ذذِلَك االزََّمانِن أَأننَّ أَأِبيیَماِلَك
ااُهللا َمَعَك ِفي ُكلِّ َما أَأْنَت َصاِنٌع. َفاآلنَن ااْحِلْف ِلي ِباِهللا هُهَنا أَأنََّك َال «َقاِئَليْیِن: 

َتْغُدرُر ِبي وَوَال ِبَنْسِلي وَوذُذررِّيیَِّتي، َكاْلَمْعُرووفِف االَِّذيي َصَنْعُت إِإَليْیَك َتْصَنُع إِإَليَّ 
». أَأَنا أَأْحِلُف«َفَقالَل إِإْبَرااِهيیُم:  ».وَوإِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي َتَغرَّْبَت ِفيیَها  

 
وَوِعْنَدما رَرأأىى أأننَّ إإبرااهيیَم يَیَتعاَظُم في . إإْبرااهيیَم َقْد َبارَركَك فَقْد أَأدْدرَركَك أأبيیماِلُك أأننَّ االرَّببَّ

ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد َخافَف َعلى َنْفِسِه وَوأأوْوالدِدهِه ِممَّا َقْد يَیْحُدثُث في االُمْسَتْقَبل. االِغنى وَواالَمكاَنِة، َخافَف 
على يَیِد إإبرااهيیم. ِلذلَك، َفَقْد َجاَء إإلى إإبرااهيیَم وَوَطَلَب ِمْنُه أأنْن يُیعاِهَدهُه أأنَُّه َلْن وَوأأْحفادِدهِه ِمَن االَهالكِك 

َغَنًما ِة االسَّاِبَقِة أأننَّ أأبيیماِلَك أَأْعطى إإبرااهيیَم . وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في االَحْلَقيَیْغُدرَر ِبِه وَوال ِبَنْسِلِه وَوذُذررِّيیَِّتِه
وَوَبَقًراا وَوَعبيیًداا وَوِفضًَّة َبْعَد أأنْن أَأرْرَجَع إإليیِه َسارَرةة. وَوها ُهَو ااآلنن يُیحاوِولُل أأنْن يُیْبِرمَم َعْهًداا َمَع إإبرااهيیَم 

ُه َلْن يَیْغُدرَر ِبِه أأوْو ِبَنْسِلِه أأوْو ذُذررِّيیَِّتِه. وَوَقْد وَوااَفَق إإبرااهيیُم َعلى ذَذِلَك وَوَحَلَف ألبيیماِلك بأنَّ َخْوًفا ِمْنُه.   
 

-25ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   34:  
 

وَوَعاَتَب إِإْبَرااِهيیُم أَأِبيیَماِلَك ِلَسَبِب ِبْئِر ااْلَماِء االَِّتي ااْغَتَصَبَها َعِبيیُد أَأِبيیَماِلَك. 
ااَألْمَر. أَأْنَت َلْم ُتْخِبْرِني، وَوَال أَأَنا َلْم أَأْعَلْم َمْن َفَعَل هَذاا «َفَقالَل أَأِبيیَماِلُك: 
َفَأَخَذ إِإْبَرااِهيیُم َغَنًما وَوَبَقًراا وَوأَأْعَطى أَأِبيیَماِلَك، َفَقَطَعا ». َسِمْعُت ِسَوىى ااْليَیْومِم

ِكَالُهَما ِميیَثاًقا.وَوأَأَقامَم إِإْبَرااِهيیُم َسْبَع ِنَعاجٍج ِمَن ااْلَغَنِم وَوْحَدَها. َفَقالَل أَأِبيیَماِلُك 
إِإنََّك «َفَقالَل: » َما ِهَي هِذهِه االسَّْبُع االنَِّعاجِج االَِّتي أَأَقْمَتَها وَوْحَدَها؟«ْبَرااِهيیَم: ِإل
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». َسْبَع ِنَعاجٍج َتْأُخُذ ِمْن يَیِديي، ِلَكْي َتُكونَن ِلي َشَهادَدةًة ِبَأنِّي َحَفْرتُت هِذهِه ااْلِبْئَر
ُهَما ُهَناكَك َحَلَفا ِكَالُهَما.َفَقَطَعا ، َألنَّ»ِبْئَر َسْبٍع«ِلذِلَك دَدَعا ذذِلَك ااْلَمْوِضَع 

وَوِفيیُكولُل رَرِئيیُس َجيْیِشِه وَورَرَجَعا إِإَلى  ِميیَثاًقا ِفي ِبْئِر َسْبٍع، ُثمَّ َقامَم أَأِبيیَماِلُك
أَأرْرضِض ااْلِفِلْسِطيیِنيیِّيیَن. وَوَغَرسَس إِإْبَرااِهيیُم أَأْثًال ِفي ِبْئِر َسْبٍع، وَودَدَعا ُهَناكَك ِباْسِم 

لِه االسَّْرَمِدييِّ. وَوَتَغرَّبَب إِإْبَرااِهيیُم ِفي أَأرْرضِض ااْلِفِلْسِطيیِنيیِّيیَن أَأيیَّاًما االرَّببِّ ااِإل
َكِثيیَرةًة.  

 
أأنْن َتكونَن االِبْئُر االتي َحَفَرها إإبرااهيیُم في ِتْلَك على  إإبرااهيیُم وَوأأبيیماِلُكَتعاَهَد َفَقْد  إإذًذاا، 

–االِمْنَطَقِة َلُه  ِلَعبيیِد أأبيیماِلَك أأنْن يَیْعَتُدوواا عليیها. يُیْمِكُن أأيْي أأنَُّه ال    
 

وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني وَواالِعشريیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن  
َعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني: َفَنْقَرأُأ في اال  

 
». يَیا إِإْبَرااِهيیُم!«، َفَقالَل َلُه: وَوَحَدثَث َبْعَد هِذهِه ااُألُمورِر أَأننَّ ااَهللا ااْمَتَحَن إِإْبَرااِهيیَم

ُخِذ ااْبَنَك وَوِحيیَدكَك، االَِّذيي ُتِحبُُّه، إِإْسَحاقَق، وَوااذْذَهْب «َفَقالَل: ». هَأَنَذاا«َفَقالَل: 
إِإَلى أَأرْرضِض ااْلُمِريیَّا، وَوأَأْصِعْدهُه ُهَناكَك ُمْحَرَقًة َعَلى أَأَحِد ااْلِجَبالِل االَِّذيي أَأُقولُل 

». َلَك  
 

: 1رِرساَلِة يَیْعقوبب ا، يیا أأِحبَّائي، أأنْن ُنسيَء َفْهَم َهِذهِه االَكِلماتِت. َفَنْحُن َنقَرأأ في وَوال يَیجوزُز َلن 
12- االَِّذيي وَوَعَد » إِإْكِليیَل ااْلَحيَیاةِة«ُطوَبى ِللرَُّجِل االَِّذيي يَیْحَتِمُل االتَّْجِرَبَة، َألنَُّه إِإذَذاا َتَزكَّى يَیَنالُل : "14

، َألننَّ ااَهللا َغيْیُر ُمَجرَّبٍب »إِإنِّي أأَجرَّبُب ِمْن ِقَبِل ااِهللا«وَنُه.َال يَیُقْل أَأَحٌد إِإذَذاا ُجرِّبَب: ِبِه االرَّببُّ ِللَِّذيیَن يُیِحبُّ
".بَب وَوااْنَخَدعَع ِمْن َشْهَوِتِهِبالشُُّروورِر، وَوُهَو َال يُیَجرِّبُب أَأَحًداا. وَولِكنَّ ُكلَّ وَوااِحٍد يُیَجرَّبُب إِإذَذاا ااْنَجَذ  

 
إإيیماَنُه. وَوَقْد كانَن االَهَدفُف  يَیْمَتِحَنأأرراادَد أأنْن وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ااَهللا َلْم يَیُكْن يُیَجرِّبُب إإبرااهيیَم، َبْل  

االرِّساَلِة إإلى َطاَعِتِه للرَّببِّ. وَوَنْحُن َنْقَرأأ في ِمْن َهذاا ااالْمِتحانِن ُهَو َتْقِويَیُة إإيیمانِن إإبرااهيیَم وَوَتْعميیُق 
ِلذلَك، إإنْن َكانَن ااُهللا  ".َمَع َكْوِنِه ااْبًنا َتَعلََّم االطَّاَعَة ِممَّا َتَألََّم ِبِه:"يَیسوعَع َعْن 8: 5االِعبرااِنيیِّيین 

يَیْجَعَلَك َتْفَشْل، َبْل ِلَكْي يُیَقوِّيي إإيیماَنَك ِبِه وَوااتِّكاَلَك يَیْمَتِحُنَك، يیا َصديیقي، فإنَُّه ال يَیْفَعُل ذَذِلَك ِلَكْي 
ُخِذ ااْبَنَك وَوِحيیَدكَك، ِهَي أأننَّ ااْمِتحانَن ااِهللا إلبرااهيیَم َكانَن َصْعًبا ِجداا. َفَقْد قالَل َلُه: "وَواالَحقيیَقُة َعَليْیِه. 

ِذيي االَِّذيي ُتِحبُُّه، إِإْسَحاقَق، وَوااذْذَهْب إِإَلى أَأرْرضِض ااْلُمِريیَّا، وَوأَأْصِعْدهُه ُهَناكَك ُمْحَرَقًة َعَلى أَأَحِد ااْلِجَبالِل االَّ
. "أَأُقولُل َلَك  

 
وَواالَكِلَمُة ِهَي االَمرَّةُة ااألوولى االتي َتِردُد فيیها االَكِلَمة "َمَحبَّة" في االِكتابِب االُمَقدَّسِس.  وَوَهِذهِه 

ِتِه، َبْل االُمْسَتْخَدَمُة ُهنا في االلَُّغِة ااألْصِليیَِّة ال ُتشيیُر إإلى َمَحبَِّة ااُألممِّ الْبِنها، وَوال ِلَمَحبَِّة االزَّوْوجِج ِلَزوْوَج
ْبِنِه االَوحيیِد، وَوإإلى االَعالَقِة بَِّة ااآلبِب الْبِنِه. وَوِهَي ُتشيیُر ُهنا إإلى َمَحبَِّة ااِهللا ااآلبِب الِهَي ُتشيیُر إإلى َمَح

االتي كاَنْت َمْوجودَدةًة ُمْنُذ ااألزَزلِل بيیَن ااِهللا ااآلبِب وَوااِهللا ااالْبِن.   
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َلْم وَوَلِكْن أَأوَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ ااَهللا قالَل إلبرااهيیَم أأنْن يیأُخَذ ااْبَنُه وَوحيیَدهُه.  
ْن يَیْعَتِرفُف ِبِه ااْبًنا إلبرااهيیَم ؟ َبلى يیا َصديیقي. وَوَلِكنَّ ااَهللا َلْم يَیُكأأيْیًضاإلبرااهيیَم ااْبًنا  إإْسماعيیُليَیُكْن 

-21: 7َمشيیَئِة االَجَسد. وَوَقْد قالَل يَیسوعُع في إإْنجيیل َمتَّى ألنَُّه َلْم يُیْوَلْد َحَسَب َمشيیَئِة ااِهللا، َبْل َحَسَب 
يَیْفَعُل إِإرَراادَدةَة أَأِبي َليْیَس ُكلُّ َمْن يَیُقولُل ِلي: يَیارَرببُّ، يَیارَرببُّ! يَیْدُخُل َمَلُكوتَت االسََّماوَوااتِت. َبِل االَِّذيي : "23

َنا، االَِّذيي ِفي االسََّماوَوااتِت. َكِثيیُروونَن َسيَیُقوُلونَن ِلــي ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم: يَیارَرببُّ، يَیارَرببُّ! أَأَليْیَس ِباْسِمَك َتَنبَّْأ
َلُهْم: إِإنِّي َلْم أَأْعِرْفُكْم وَوِباْسِمَك أَأْخَرْجَنا َشيَیاِطيیَن، وَوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقوَّااتٍت َكِثيیَرةًة؟ َفِحيیَنِئٍذ أأَصرِّحُح 

"َقطُّ! ااذْذَهُبواا َعنِّي يَیا َفاِعِلــي ااِإلْثِم!  
 

َفَنْحُن َنقومُم بأمورٍر َكثيیَرةٍة ْعَتِرفُف االرَّببُّ ِبها! ااألْعمالَل االتي َنقومُم بها بالَجَسِد فال يَی وَوَما أأْكَثَر 
االَكثيیَر  وَوَهذاا يَیعني أأننَّ، أأوْو ِلَتْسليیِط ااألْضوااِء َعَليْینا. ٍة َشْخِصيیٍَّةَمْصَلَحِلَتْحقيیِق َلَتْمجيیِد أأْنُفِسنا، أأوْو 

َلْم يَیُكْن َنِقيیا وَوطاِهًراا.  وَوررااِئها َلْن َتنالَل االَمْدحَح أأوِو االُمكافأةَة ِمَن ااِهللا ألننَّ االدَّااِفَع ِمْنِمْن أأْعماِلنا   
 

ااِهللا، َبْل ِمْن زَزوْوَجِتِه َسارَرةة، فإننَّ ااَهللا َلْم  وَوألننَّ زَزووااجَج إإبرااهيیَم ِمْن َهاَجَر َلْم يَیُكْن ِبَتْرتيیٍب ِمَن 
لزَّووااجِج وَوال َعْن إإسماعيیَل. ِلماذذاا؟ ألننَّ إإْسماعيیَل وُوِلَد َحَسَب َمشيیَئِة االَجَسد. يَیْرضَض َعْن َهذاا اا

ِمْن ِخاللِل إإبرااهيیَم  ْت ُخطَُّة ااِهللا َسَتِتمَُّفِعْنَدما وَوَعَد ااُهللا إإبرااهيیَم أأنَُّه َسيَیْجَعُلُه أأمًَّة َعظيیَمًة، كاَن
وَوَسارَرةة، وَوَليْیَس ِمْن ِخاللِل إإبرااهيیَم وَوهاَجر. وَوكانَن ااْبُن االَمْوِعِد ُهَو إإْسحاقق وَوَليْیَس إإْسماعيیل.   

 
"، ال يَیَسُعنا إإلَّا أأنْن ُخِذ ااْبَنَك وَوِحيیَدكَك، االَِّذيي ُتِحبُُّهوَوِعْنَدما َنْقَرأُأ أأننَّ االرَّببَّ قالَل إلبرااهيیم: " 

َألنَُّه هَكَذاا أَأَحبَّ ااُهللا ااْلَعاَلَم َحتَّى َبَذلَل ااْبَنُه ااْلَوِحيیَد، ِلَكْي َال يَیْهِلَك ُكلُّ َمْن "َنَتَذكََّر ااآليَیَة االتي َتقولُل: 
برااهيیُم َمْدُعواا ُهنا إإلى االِقيیامِم َفَقْد َكانَن إإ". أأَجْل يیا َصديیقي! يُیْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكونُن َلُه ااْلَحيَیاةُة ااَألَبِديیَُّة

–ِبَشيٍء َكانَن ااُهللا ااآلبُب َسيَیْفَعُلُه َبْعَد وَوْقٍت َطويیٍل  ِعْنَدما َقدَّمَم ااْبَنُه االَوحيیَد َكفَّارَرةًة َعْن َخطايیانا.    
  
:3: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
َفَبكََّر إِإْبَرااِهيیُم َصَباًحا وَوَشدَّ َعَلى ِحَمارِرهِه، وَوأَأَخَذ ااْثَنيْیِن ِمْن ِغْلَماِنِه َمَعُه، 

وَوإِإْسَحاقَق ااْبَنُه، وَوَشقََّق َحَطًبا ِلُمْحَرَقٍة، وَوَقامَم وَوذَذَهَب إِإَلى ااْلَمْوِضِع االَِّذيي َقالَل 
َلُه ااُهللا.   

 
اا ااْسَتيْیَقَظ إِإْبَرااِهيیُم ُمَبكًِّرَقِد َفيَیَتواانى في َتْنفيیِذ َما أَأَمَرهُه االرَّببُّ ِبِه.َلْم  إإبرااهيیَمأأننَّ وَوُنالِحُظ ُهنا  

ا وَوَجهََّز َحَطًب ،ِفي االصََّباحِح االتَّاِلي، وَوأَأْسَرجَج ِحَمارَرهُه، وَوأَأَخَذ ااْثَنيْیِن ِمْن ِغْلَماِنِه، وَوااْبَنُه إِإْسحَق
.ْوِضِع االَِّذيي َقالَل َلُه ااُهللا َعْنُها إإلى االَمِلُمْحَرَقٍة، وَوااْنَطَلَق َماِضيًی  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّااِبِع:   

 
وَوِفي ااْليَیْومِم االثَّاِلِث رَرَفَع إِإْبَرااِهيیُم َعيْیَنيْیِه وَوأَأْبَصَر ااْلَمْوِضَع ِمْن َبِعيیٍد،   
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َطواالَل ِتْلَك ااأليیَّامِم االثَّالَثِة. في ُحْكِم االَميیِِّت في َنَظِر إإبرااهيیَم َكانَن إإْسحاقَق وَوال َشكَّ أأننَّ  
إإلى  يُیْمِكُننا أأنْن َنرىى ُهنا إإشارَرةًةوَووَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، َفَقْد كانَن إإبرااهيیُم يُیؤِمُن بالِقيیاَمِة ِمَن ااألموااتِت. 
ُم َثالَثَة أأيیَّامٍم. وَوَقْد َفَقْد َسارَر إإبرااهيیاالُمدَّةِة االتي َبِقَي فيیها يَیسوعُع في االَقْبِر َقْبَل ِقيیاَمِتِه ِمَن ااألموااتِت. 

َبِقَي يَیسوعُع في االَقْبِر َثالَثَة أأيیَّامٍم أأيْیًضا.  
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ إإبرااهيیَم َكانَن ُمْزِمًعا أأنْن يُیَقدِّمَم ااْبَنُه إإْسحاقَق ُمْحَرَقًة للرَّببِّ ِمْن ُمْنَطَلِق  
َفَنْحُن َنقرأأ إإيیماِنِه بأننَّ ااَهللا َسيُیقيیُم إإْسحاقَق ِمَن االَمْوتِت ِلَكْي يُیَتمَِّم وَوْعَدهُه بأنَُّه َسيَیْجَعُلُه أأمًَّة َعظيیَمًة. 

َبْل َسارَرةُة ااْمَرأَأُتَك َتِلُد َلَك ااْبًنا وَوَتْدُعو ااْسَمُه أأننَّ االرَّببَّ قالَل إلبرااهيیم: " 19: 17االتَّكويین  في ِسْفِر
وَوَقْد كانَن إإبرااهيیُم يُیَصدِّقُق وَوْعَد ااِهللا َلُه.  ".إِإْسَحاقَق. وَوأأِقيیُم َعْهِديي َمَعُه َعْهًداا أَأَبِديیا ِلَنْسِلِه ِمْن َبْعِدهِه

َكالمَم ااِهللا ال ُبدَّ أأنْن يَیَتَحقََّق ألننَّ ااَهللا َصادِدقٌق َلْم يَیُكْن َقْد َتَزووَّجَج َبْعد، َعِلَم إإبرااهيیُم أأننَّ  وَوألننَّ إإْسحاقَق
في وُوعودِدهِه.   

 
االتَّْفسيیُر االَوحيیُد َلَديْیِه ُهَو أأننَّ ااَهللا وَوَلمَّا كانَن ااُهللا ُهَو االذيي أَأَمَرهُه أأنْن يُیَقدِّمَم إإْسحاقَق ذَذبيیَحًة، كانَن 

قيیُم إإْسحاقَق ِمَن االَمْوتِت. وَوَقْد كانَن إإبرااهيیُم َعاِقَد االَعْزمِم على االِقيیامِم ِبُكلِّ َما أَأَمَرهُه االرَّببُّ ِبِه. ِلذلَك َسيُی
االَمكانَن ِمْن َبعيید. إإبرااهيیُم َشاَهَد يَیأُخُذ َحَطًبا للُمْحَرَقِة. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفَقْد فإنَّنا َنرااهُه   

 
:5: 22َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَوأأخيیًراا،   

 
ااْجِلَسا أَأْنُتَما هُهَنا َمَع ااْلِحَمارِر، وَوأَأمَّا أَأَنا وَوااْلُغَالمُم «َفَقالَل إِإْبَرااِهيیُم ِلُغَالَميْیِه: 

».َفَنْذَهُب إِإَلى ُهَناكَك وَوَنْسُجُد، ُثمَّ َنْرجُع إِإَليْیُكَما  
 

وَوأَأمَّا "االُمْفَردِد، َبْل ُهَو يَیقولُل:  ِصيیَغِةيَیْسَتْخِدمُم َضميیَر االُمَتَكلِِّم ِبال وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ إإبرااهيیَم  
". وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على أَأَنا وَوااْلُغَالمُم َفَنْذَهُب إِإَلى ُهَناكَك وَوَنْسُجُد، ُثمَّ َنْرجُع إِإَليْیُكَما

آآميین!ْعطيیِه َنْسًلا ِمْن إإْسحاقق. ِثَقِتِه ِبَوْعِد ااِهللا َلُه بأنَُّه َسيُی  
 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

وَوَكما َسِمْعنا في َحْلَقِة االيَیْومَم، فإننَّ ااَهللا َقْد يَیْمَتِحُننا ُهناكَك َفْرقٌق َبيْیَن ااالْمِتحانِن وَواالتَّْجِرَبة. 
أأْحيیاًنا ِلَكْي يُیَقوِّيي إإيیماَننا وَوااتِّكاَلنا َعَليْیِه.   

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

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي   

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
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(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
يَیْجُدرُر ِبَك أأنْن َتْعَلَم، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ ُعْمَر إإْسحاقَق آآَنذااكَك َكانَن يَیزيیُد َعِن االِعْشريیَن 
َسَنة. أأمَّا ُعْمُر إإبرااهيیَم َفكانَن َنْحَو ِمَئٍة وَوثالثيیَن َسَنة. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ إإْسحاقَق َكانَن َقادِدرًراا على 

االقادِدَمِة، فإننَّ إإْسحاقَق أَأْظَهَر َطاَعًة االَحْلَقِة َلكْن َكما َسَنرىى في وَواالَهَربِب أأوِو االدِّفاعع َعْن َنْفِسِه. 
َتعيیَش َحيیاَتَك في ِمْلِء ُمْدِهَشًة ألبيیِه إإبرااهيیم. وَوَصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َف. ِهللا ااآلبِباالطَّاَعِة   
 


