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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
6:22االتَّكويینِسْفر  –23 :20 Genesis 22:6–23:20 

 wt_c20_us023# 519م: 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
ااعي "تشك سميیث".على َفِم االرَّ االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
 ااَهَذِمْن  وواالِعشريین االثَّاني ااألْصحاحِحَكانَن َ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  

 
". وَواالَحقيیَقُة ِهَي ااُهللا يَیَرىى َلُه ااْلَخُرووفَف ِلْلُمْحَرَقِة يَیا ااْبِني:"َلَقْد قالَل إإبرااهيیُم الْبِنِه إإْسحاقَق
ااَهللا َكانَن ِفي االَمِسيیِح ُمَصاِلًحا االَعاَلَم أأننَّ " االَعْهِد االَجديیِدفي  أأننَّ ااَهللا َقدَّمَم َنْفَسُه ذَذبيیَحًة ألْجِلنا إإذْذ َنْقَرأأ

". وَوَقْد كانَن َما قاَلُه إإبرااهيیُم الْبِنِه إإْسحاقَق ُنبوَءةًة َعِن االَمسيیِح االذيي َسيَیموتُت ألْجِلنا على ِلَنْفِسِه
االصَّليیب.   

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

-االسَّادِدسِسوَواالَعَددِد  وواالِعشريین االثَّانيباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-1: 22ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االتَّكويین   ااْمَتَحَن  وَوَحَدثَث َبْعَد هِذهِه ااُألُمورِر أَأننَّ ااَهللا: "5

ُخِذ ااْبَنَك وَوِحيیَدكَك، االَِّذيي ُتِحبُُّه، «َفَقالَل: ». هَأَنَذاا«َفَقالَل: » يَیا إِإْبَرااِهيیُم!«إِإْبَرااِهيیَم، َفَقالَل َلُه: 
». إِإْسَحاقَق، وَوااذْذَهْب إِإَلى أَأرْرضِض ااْلُمِريیَّا، وَوأَأْصِعْدهُه ُهَناكَك ُمْحَرَقًة َعَلى أَأَحِد ااْلِجَبالِل االَِّذيي أَأُقولُل َلَك
قََّق َفَبكََّر إِإْبَرااِهيیُم َصَباًحا وَوَشدَّ َعَلى ِحَمارِرهِه، وَوأَأَخَذ ااْثَنيْیِن ِمْن ِغْلَماِنِه َمَعُه، وَوإِإْسَحاقَق ااْبَنُه، وَوَش
َرااِهيیُم َحَطًبا ِلُمْحَرَقٍة، وَوَقامَم وَوذَذَهَب إِإَلى ااْلَمْوِضِع االَِّذيي َقالَل َلُه ااُهللا. وَوِفي ااْليَیْومِم االثَّاِلِث رَرَفَع إِإْب

ااْجِلَسا أَأْنُتَما هُهَنا َمَع ااْلِحَمارِر، وَوأَأمَّا «َعيْیَنيْیِه وَوأَأْبَصَر ااْلَمْوِضَع ِمْن َبِعيیٍد، َفَقالَل إِإْبَرااِهيیُم ِلُغَالَميْیِه: 
". »ُد، ُثمَّ َنْرجُع إِإَليْیُكَماأَأَنا وَوااْلُغَالمُم َفَنْذَهُب إِإَلى ُهَناكَك وَوَنْسُج  

 
-6: 22َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَوااآلنْن،  8:  

 
َفَأَخَذ إِإْبَرااِهيیُم َحَطَب ااْلُمْحَرَقِة وَووَوَضَعُه َعَلى إِإْسَحاقَق ااْبِنِه، وَوأَأَخَذ ِبيَیِدهِه االنَّارَر 

». يَیا أَأِبي!«وَواالسِّكِّيیَن. َفَذَهَبا ِكَالُهَما َمًعا. وَوَكلََّم إِإْسَحاقُق إِإْبَرااِهيیَم أَأِباهُه وَوَقالَل: 
ُهَوذَذاا االنَّارُر وَوااْلَحَطُب، وَولِكْن أَأيْیَن ااْلَخُرووفُف «َفَقالَل: ». هَأَنَذاا يَیا ااْبِني«َفَقالَل: 

». ااُهللا يَیَرىى َلُه ااْلَخُرووفَف ِلْلُمْحَرَقِة يَیا ااْبِني«َفَقالَل إِإْبَرااِهيیُم: » ِلْلُمْحَرَقِة؟
َفَذَهَبا ِكَالُهَما َمًعا.  

 
، وَوَهِذهِه، يیا أأِحبَّائي.َذ َحَطَب االُمْحَرَقِة وَووَوَضَعُه َعَلى إِإْسَحاقَق ااْبِنِهأَأَخَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ إإبرااهيیَم  

َفَخَرجَج : "18وو  17: 19َفَنْحُن َنقرأأ في إإْنجيیل يُیوَحنَّا . ُصْورَرةٌة َعِن االَمسيیِح االذيي َحَمَل َصليیَبُه
وَويُیَقالُل َلُه » َمْوِضُع االُجْمُجَمِة«يُیَقالُل َلُه وَوُهَو َحاِمٌل َصِليیَبُه إِإَلى االَمْوِضِع االَِّذيي [أأيْي: يَیُسوعُع] 

". ، َحيْیُث َصَلُبوهُه»ُجْلُجَثُة«ِبالِعْبَرااِنيیَِّة   
 

ُهَوذَذاا االنَّارُر وَواالَحَطُب، وَولِكْن ": اِئًلاَق إِإْبَرااِهيیَمَسألَل أأباهُه  إِإْسَحاقَقوَوَنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین أأننَّ  
وَويیا َلها ِمْن ."ااُهللا يَیَرىى َلُه االَخُرووفَف ِلْلُمْحَرَقِة يَیا ااْبِني"َفَقالَل إِإْبَرااِهيیُم:  "؟أَأيْیَن االَخُرووفُف ِلْلُمْحَرَقِة

 ُهَسْفَن َسيُیَقدِّمُم ااُهللاوَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َكِلماتِت إإبرااهيیَم يُیْمِكُن أأنْن ُتَتْرَجَم َكالتَّالي: "ُنبوَءةٍة ُمْدِهَشٍة! 
 الصِصَخْلِل ااِهللا إإذْذ رَرأأىى ُخطََّة ةِةَءبواالنُّ حِحوْوُرِب َهِذهِه االَكِلماتِت رااهيیُمإإْب الَلَقوَوَقْد . "ِةَقَرْحُمْلِل اووًفُرَخ

َس االرَّسولِل وُلفي رِرسالِة ُب. وَوَنْحُن َنقرأأ يٍِّهإإَل بيیٍرْدَتِب ، َبْل ِهَيسانٍنإإْن ِعْنُص ْنِم ْتَسيْیَلوَوأَأدْدرَركَك أأنَّها 
وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا ".ااَهللا َكانَن ِفي االَمِسيیِح ُمَصاِلًحا االَعاَلَم ِلَنْفِسِهأأننَّ " 19: 5االثَّانيیِة إإلى أأْهِل ُكورِرنثوسس 

".وَوااْلَكِلَمُة َصارَر َجَسًداا وَوَحلَّ َبيْیَنَنا: "14: 1إإْنجيیِل يُیوَحنَّا في   
 

االِعْشريیَن َسَنة. ننَّ ُعْمَر إإْسحاقَق آآَنذااكَك َكانَن يَیزيیُد َعِن وَوَكما ذَذَكْرنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة، َفإ 
أأمَّا ُعْمُر إإبرااهيیَم َفكانَن َنْحَو ِمَئٍة وَوثالثيیَن َسَنة. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ إإْسحاقَق َكانَن َقادِدرًراا على االَهَربِب أأوِو 

ُرنا وَوَهذاا يُیَذكِّ .وَوَلْم يُیقاوِوْمُه إإْسحاقَق أَأْظَهَر َطاَعًة ُمْدِهَشًة ألبيیِه إإبرااهيیَم نَّاالدِّفاعَع َعْن َنْفِسِه. وَوَلِك
وَوإِإذْذ وُوِجَد ِفي ااْلَهيْیَئِة : "8: 2َنْقَرأُأ َعْنُه في رِرساَلِة ُبوُلَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل فيیلبِّي ِبيیسوعَع االذيي 

".َكِإْنَسانٍن، وَوَضَع َنْفَسُه وَوأَأَطاعَع َحتَّى ااْلَمْوتَت َمْوتَت االصَِّليیِب  
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ِعْنَدما َحاوَولَل ُبْطُرسُس أأنْن يُیدااِفَع َعْن يَیسوعَع وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َصديیقي االُمستِمع، َما َحَدثَث  

-51: 26َمتَّى ِعْنَدما َجاُءوواا للَقْبِض َعَليْیِه. َفَنْحُن َنقرأأ في إإْنجيیل وَوإِإذَذاا وَوااِحٌد ِمَن االَِّذيیَن َمَع : "54
رُرددَّ َسيْیَفَك «ذْذَنُه. َفَقالَل َلُه يَیُسوعُع: يَیُسوعَع َمدَّ يَیَدهُه وَوااْسَتلَّ َسيْیَفُه وَوَضَربَب َعْبَد رَرِئيیِس ااْلَكَهَنِة، َفَقَطَع أأ

أَأنْن  إِإَلى َمَكاِنِه. َألننَّ ُكلَّ االَِّذيیَن يَیْأُخُذوونَن االسَّيْیَف ِبالسَّيْیِف يَیْهِلُكونَن! أَأَتُظنُّ أَأنِّي َال أَأْسَتِطيیُع ااآلنَن
ااْلَمَالِئَكِة؟ َفَكيْیَف ُتَكمَُّل ااْلُكُتُب: أَأنَُّه  أَأْطُلَب إِإَلى أَأِبي َفيُیَقدِّمَم ِلــي أَأْكَثَر ِمِن ااْثَنْي َعَشَر َجيْیًشا ِمَن

لَمَهمَِّة االتي َجاَء االِقيیامِم بافي  ااآلبِب" وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ يَیسوعَع َكانَن ُمطيیًعا ِهللا »هَكَذاا يَیْنَبِغي أَأنْن يَیُكونَن؟
". وَوَنرىى ُهنا أأيْیًضا أأننَّ َكألْجِلها إإلى ااألرْرضِض. وَوَقْد َكاَنْت َصالُتُه ِهللا ااآلبِب ِهَي: "ِلَتُكْن َمشيیَئُت

.إإْسحاقَق َخَضَع ِلَمشيیَئِة أأبيیِه إإبرااهيیَم  
 

-9: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   14:  
  

َفَلمَّا أَأَتيَیا إِإَلى ااْلَمْوِضِع االَِّذيي َقالَل َلُه ااُهللا، َبَنى ُهَناكَك إِإْبَرااِهيیُم ااْلَمْذَبَح وَورَرتََّب 
ااْلَحَطَب وَورَرَبَط إِإْسَحاقَق ااْبَنُه وَووَوَضَعُه َعَلى ااْلَمْذَبِح َفْوقَق ااْلَحَطِب. ُثمَّ َمدَّ 

ااْبَنُه. َفَنادَدااهُه َمَالكُك االرَّببِّ ِمَن االسََّماِء  إِإْبَرااِهيیُم يَیَدهُه وَوأَأَخَذ االسِّكِّيیَن ِليَیْذَبَح
َال َتُمدَّ يَیَدكَك إِإَلى «َفَقالَل: » هَأَنَذاا«َفَقالَل: ». إِإْبَرااِهيیُم! إِإْبَرااِهيیُم!«وَوَقالَل: 

َك ااْلُغَالمِم وَوَال َتْفَعْل ِبِه َشيْیًئا، َألنِّي ااآلنَن َعِلْمُت أَأنََّك َخاِئٌف ااَهللا، َفَلْم ُتْمِسِك ااْبَن
َفَرَفَع إِإْبَرااِهيیُم َعيْیَنيْیِه وَوَنَظَر وَوإِإذَذاا َكْبٌش وَورَرااَءهُه ُمْمَسًكا ِفي ». وَوِحيیَدكَك َعنِّي

ااْلَغاَبِة ِبَقْرَنيْیِه، َفَذَهَب إِإْبَرااِهيیُم وَوأَأَخَذ ااْلَكْبَش وَوأَأْصَعَدهُه ُمْحَرَقًة ِعَوًضا َعِن 
َحتَّى إِإنَُّه يُیَقالُل ااْليَیْومَم: ». يَیْهَوهْه يِیْرأَأهْه«ِضِع ااْبِنِه. َفَدَعا إِإْبَرااِهيیُم ااْسَم ذذِلَك ااْلَمْو

».ِفي َجَبِل االرَّببِّ يُیَرىى«  
 

أَأْعطاهُه َكْبًشا ِليَیْذَبَحُه ِعَوًضا َعِن ااْبِنِه إإْسحاقق. َفَدعا إإذًذاا، َفَقْد دَدبََّر ااُهللا االَحلَّ إلبرااهيیَم بأنْن  
أأَجْل يیا َصديیقي! فاُهللا االَحيُّ يَیرىى (وَوَمْعناهُه: االرَّببُّ يُیَدبِّر). "هْهيَیْهَوهْه يِیْرأَأ"ااْسَم ذذِلَك ااْلَمْوِضِع إإبرااهيیُم 

ُكلَّ َشيٍء وَويَیْعَلُم ُكلَّ َشيٍء َعْنَك. وَوُهَو يَیْعَلُم َحاَجاِتَك وَويُیَدبُِّرها ِبَفْضِل ِنْعَمِتِه االَغِنيیَِّة.   
 

. وَوكانَن َهذاا في أُأوورُرَشليیم َجَبِل االُمَريیَّاَقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ ِتْلَك االَحادِدَثَة َجَرتْت في وَوُكنَّا َقْد  
: 3 . فنحُن َنقرأُأ في ِسْفِر أأْخبارِر ااأليیَّامِم االثَّانيالِحًقا ُهَو االَمكانُن االذيي َبنى فيیِه ُسَليْیمانُن َهيیَكَل االرَّببِّ

كانَن في االَعْهِد االَقديیِم، وَو". َبيْیِت االرَّببِّ ِفي أأوورُرَشِليیَم، ِفي َجَبِل ااْلُمِريیَّا وَوَشَرعَع ُسَليْیَمانُن ِفي ِبَناِء: "1
اقَق َشْعُب ااِهللا يُیَقدِّمُم االذَّباِئَح للرَّببِّ في َهذاا االَمكانِن َعيْیِنِه االذيي أَأوْوَشَك إإبرااهيیُم أأنْن يُیَقدِّمَم فيیِه ااْبَنُه إإْسَح

ُمْحَرَقًة للرَّببِّ.   
 

  أأننَّ االرَّببَّ َكانَن يَیْمَتِحُن إإبرااهيیَم َفَقْط، وَوأأنَُّه دَدبََّر َلُه َكْبًشا ِعَوًضا َعِن ااْبِنِه وَوَقْد رَرأأيْینا 
عى االُجْمُجَمة . وَوِعْنَدما أأرراادُدوواا أأنْن يَیْصِلُبواا يَیسوعَع، أَأْخَرجوهُه َخارِرجَج االَمديیَنِة إإلى َمكانٍن يُیْدإإْسحاقق

–أأوِو االُجْلُجَثة  ِليُیَقدِّمَم ااْبَنُه ُمْحَرَقًة وَوَبنى عليیِه َمْذَبًحا وَوُهَو َنْفُس االَمكانِن االذيي َصِعَد إإليیِه إإْبرااهيیُم  
"في َجَبِل  ذَذِلَك االَمكانِنيُیقالُل َعْن وَوُهناكَك َتَنبََّأ إإبرااهيیُم أأننَّ ااَهللا َسيُیَقدِّمُم َنْفَسُه ذَذبيیَحًة. وَوَقْد َصارَر ِه. َعَليْی

ِفي االَمِسيیِح ُمَصاِلًحا االَعاَلَم "َكانَن َقدَّمَم ااُهللا َنْفَسُه ذَذبيیَحًة ألنَُّه َبْعَد َنْحِو أأْلَفْي َسَنٍة، ىى". وَواالرَّببِّ يُیَر
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اقَق ذَذبيیَحًة أأنْن يُیَقدِّمَم ااْبَنُه إإْسَح َكوْوَش(ِعْنَدما أَأ إإبرااهيیُمَما قامَم ِبِه ". ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، َفَقْد َكانَن ِلَنْفِسِه
َحقا في االَمكانِن َنْفِسِه ِمْن ِخاللِل َمْوتِت يَیسوعَع  يَیْرِمُز إإلى َما كانَن ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يَیقومَم ِبِه )للرَّببِّ

َعلى االصَّليیِب ألْجِلنا.  
 

-15: 22َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ُثمَّ   18 :  
 

ِبَذااِتي أَأْقَسْمُت يَیُقولُل «وَوَنادَدىى َمَالكُك االرَّببِّ إِإْبَرااِهيیَم َثاِنيَیًة ِمَن االسََّماِء وَوَقالَل: 
االرَّببُّ، أَأنِّي ِمْن أَأْجِل أَأنََّك َفَعْلَت هَذاا ااَألْمَر، وَوَلْم ُتْمِسِك ااْبَنَك وَوِحيیَدكَك، أُأَبارِرُكَك 

َكُنُجومِم االسََّماِء وَوَكالرَّْمِل االَِّذيي َعَلى َشاِطِئ ُمَبارَرَكًة، وَوأُأَكثُِّر َنْسَلَك َتْكِثيیًراا 
ااْلَبْحِر، وَويَیِرثُث َنْسُلَك َبابَب أَأْعَدااِئِه، وَويَیَتَبارَركُك ِفي َنْسِلَك َجِميیُع أُأَمِم ااَألرْرضِض، 

». ِمْن أَأْجِل أَأنََّك َسِمْعَت ِلَقْوِلي  
 

 ٍمَسَقِب ُهالَمَك ُه يُیَثبُِّتُنالِحُظ أأنََّكلََّم إإبرااهيیَم ُهنا. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ االرَّببَّ يَیسوعَع ُهَو االذيي وَو 
وَوُهَو يُیعيیُد َتأكيیَد االَوْعِد ِلَتأكيیِد َما يَیقولل. وَوألننَّ االرَّببَّ ُهَو ااألْعَظُم في االُوجودِد، فإنَُّه يُیْقِسُم ِبَذااِتِه. 

ْعطيیِه َنْسًلا َكثيیًراا ِجداا. وَوُهَو يُیَشبُِّه َنْسَلُه ِبُنجومِم االسَّماِء وَورَرْمِل إلبرااهيیَم بأنَُّه َسيُیبارِرُكُه، وَوبأنَُّه َسيُی
وَوَقْد َكانَن ذَذِلَك َتْشبيیًها َغريیًبا في ِتْلَك ااأليیَّامِم. َفَقْد َكانَن ااالْعِتقادُد االسَّاِئُد آآَنذااكَك ُهَو أأننَّ َعَددَد االَبْحِر. 

ٍم َفَقْط. وَوَلِكْن كانَن ِمَن االَوااِضِح ِلَهؤالِء أأننَّ رَرْمَل االَبْحِر ال يُیَعدُّ. ِلذِلَك، ِة آآالفِف َنْجاالنُّجومِم يُیَقدَّرُر ِبِستَّ
رَرْمِل االَبْحِر في آآنٍن َكانَن ُنقَّادٌد َكثيیروونَن يَیقولونَن: َكيْیَف يُیَشبُِّه ااُهللا َنْسَل إإبرااهيیِم ِبُنجومِم االسَّماِء وَو

وَوااِحٍد؟   
 

أأننَّ ُهناكَك َماليیيیَن االنُّجومِم في االسَّماِء. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ أَأَحًداا ال  االِعْلَم االَحديیَث أَأْثَبَتوَوَلِكنَّ  
. ِلذِلَك، َكانَن َتْشبيیُه ااِهللا في َمَحلِِّه ِعْنَدما قالَل إلبرااهيیَم إإنَُّه َسيَیْجَعُل َنْسَلُه َكُنجومِم يَیُعدَّهايَیْسَتطيیُع أأنْن 
وَواالَمْقصودُد ُهنا ُهَو أأنَُّه َسيُیْعطيیِه َنْسًلا َكثيیًراا ِجداا.  االَبْحِر.االذيي َعلى َشاِطِئ ْمِل رَّالاالسَّماِء وَوَك  

 
: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
ُثمَّ رَرَجَع إِإْبَرااِهيیُم إِإَلى ُغَالَميْیِه، َفَقاُمواا وَوذَذَهُبواا َمًعا إِإَلى ِبْئِر َسْبٍع. وَوَسَكَن 

إِإْبَرااِهيیُم ِفي ِبْئِر َسْبٍع.  
 

ُهنا يیا أأْصِدقائي، أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس ال يَیْذُكُر إإْسحاقَق في َهذاا االَعَددِد. َفَنْحُن َنقرأأ  وَوُنالِحُظ 
ُمَجدَّدًداا إإلَّا َعْنُه َنْقَرأَأ ال َنْحُن َفأأننَّ إإبرااهيیَم رَرَجَع إإلى ُغالَميْیِه. وَوَلِكْن َماذذاا َعْن إإْسحاقَق؟ أأيْیَن ُهَو؟ 

رَرَجَع ! ِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ إإْسحاقَق زَزوْوَجة إلْسحاقق الْختيیارِرإإلى َعشيیَرِتِه  َعْبَدهُهِعْنَدما يُیْرِسُل إإبرااهيیُم 
–في َخْلَوةٍة َمَع االرَّببِّ ُمَتأمًِّلا في ااألْحدااثِث االتي َجَرتْت ُمؤخًَّراا َمَع إإبرااهيیَم. وَوَلِكنَُّه َكانَن  وَوال ِسيیَّما  

وو أأننَّ إإْسحاقَق َبِقَي في َحاَلِة َتأمٍُّل إإلى أأنْن رَرَجَع َعْبُد إإبرااهيیَم وَويَیْبدفي إإيیمانِن أأبيیِه وَوفي َتْدبيیِر االرَّببِّ. 
.َلُهوَوَمَعُه االزَّوْوَجة االتي ااْختارَرها االرَّببُّ   
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وَوِقيیاَمِتِه، َنْقَرأأ أأنَُّه َصِعَد إإلى  . َفَبْعَد َمْوتِت االَمسيیِحوَواالَكنيیَسة للَمسيیِح وَوَنرىى ُهنا ُصْورَرةًة
 .َعرووِسِه (أأيِي االَكنيیَسة)االسَّماِء وَوَجَلَس َعْن يَیميیِن ااِهللا ااآلبِب باْنِتظارِر االَوْقِت االُمناِسِب الْخِتطافِف 

اَءتْت َعرووُسُه. َفَقْد كانَن في َحاَلِة ااْنِتظارٍر إإلى أأنْن َجوَوَهذاا ُهَو َما َفَعَلُه إإْسحاقُق َبْعَد ِتْلَك االَحادِدَثِة.   
 

-20ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   24:  
 

ُهَوذَذاا ِمْلَكُة َقْد وَوَلَدتْت «وَوَحَدثَث َبْعَد هِذهِه ااُألُمورِر أَأننَّ إِإْبَرااِهيیَم أُأْخِبَر وَوِقيیَل َلُه: 
ِهَي أَأيْیًضا َبِنيیَن ِلَناُحورَر أَأِخيیَك: ُعوًصا ِبْكَرهُه، وَوُبوزًزاا أَأَخاهُه، وَوَقُموِئيیَل أَأَبا 

وَووَوَلَد َبُتوِئيیُل رِرْفَقَة. ». أَأرَراامَم، وَوَكاَسَد وَوَحْزوًواا وَوِفْلَدااشَش وَويِیْدَالفَف وَوَبُتوِئيیَل
هُؤَالِء االثََّماِنيَیُة وَوَلَدْتُهْم ِمْلَكُة ِلَناُحورَر أَأِخي إِإْبَرااِهيیَم. وَوأَأمَّا ُسرِّيیَُّتُه، وَوااْسُمَها 

اَحَم وَوَتاَحَش وَوَمْعَكَة.رَرؤُؤووَمُة، َفَوَلَدتْت ِهَي أَأيْیًضا: َطاَبَح وَوَج  
 

االَعشيیَرةِة َكاَنْت َتَتناَقُل بالرَّْغِم ِمَن االُحدوودِد االُجْغرااِفيیَِّة االَفاِصَلِة َبيْیَن وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ أأْخبارَر  
ْدعى: أأخيیِه(وَويُیأَأخاهُه "َناُحورر" َما زَزاالَل على َقيْیِد االَحيیاةِة، وَوأأننَّ ااْبَن االنَّاسِس. وَوَقْد َعِلَم إإبرااهيیُم أأننَّ 

َقْد رُرزِزقَق ااْبَنًة أَأْسَماها "رِرْفَقة".  )"َبتوئيیل"  
 

االثَّاِلِث وَواالِعشريیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین  احِحَحْصوَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى ااأل
َفَنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:  

ْشِريیَن َسَنًة، ِسِني َحيَیاةِة َسارَرةَة. وَوَماَتْت وَوَكاَنْت َحيَیاةُة َسارَرةَة ِمَئًة وَوَسْبًعا وَوِع
َسارَرةُة ِفي َقْريَیِة أَأرْرَبَع، االَِّتي ِهَي َحْبُروونُن، ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن. َفَأَتى إِإْبَرااِهيیُم 

ِليَیْنُدبَب َسارَرةَة وَويَیْبِكَي َعَليْیَها.   
 

كاَنْت َلُه أأْمالكٌك وَوفيیَرةٌة في االِمْنَطَقِة َقْد . َفآآَنذااكَك يَیْبدوو أأننَّ إإبرااهيیَم َكانَن في رِرْحَلِة َعَمٍل 
ى ِليَیْنُدَبها وَويَیْبكي َعَليْیها. االَوااِقَعِة َبيْیَن َحْبروونن وَوِبْئِر َسْبٍع. وَوِعْنَدما َعِلَم إإبرااهيیُم أأننَّ َسارَرةة َماَتْت، أَأَت  

 
:4وو  3ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
أَأَنا َغِريیٌب وَوَنِزيیٌل «ِه وَوَكلََّم َبِني ِحثَّ َقاِئًال: وَوَقامَم إِإْبَرااِهيیُم ِمْن أَأَمامِم َميیِِّت

». ِعْنَدُكْم. أَأْعُطوِني ُمْلَك َقْبٍر َمَعُكْم َألدْدِفَن َميْیِتي ِمْن أَأَماِمي  
 

َفَقْد َكانَن َغريیًبا وَوَنزيیًلا . االتي يَیْسُكُن فيیها وَوَنرىى ُهنا أأننَّ إإبرااهيیَم َلْم يَیُكْن يَیْمِلُك ُكلَّ ااألرْرضِض 
ْعطوهُه أأرْرًضا ِليَیْدِفَن فيیها زَزوْوَجَتُه َسارَرةة. في ااألرْرضِض. ِلذلَك َفَقْد َطَلَب ِمْن َبني ِحثٍّ أأنْن يُی  

 
:6وو  5ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
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اِاْسَمْعَنا يَیا َسيیِِّديي. أَأْنَت رَرِئيیٌس ِمَن «َفَأَجابَب َبُنو ِحثَّ إِإْبَرااِهيیَم َقاِئِليیَن َلُه: 
ااِهللا َبيْیَنَنا. ِفي أَأْفَضِل ُقُبورِرَنا اادْدِفْن َميْیَتَك، َال يَیْمَنُع أَأَحٌد ِمنَّا َقْبَرهُه َعْنَك َحتَّى َال 

». َتْدِفَن َميْیَتَك  
 

ْد َطَلُبواا ِمْنُه أأنْن يَیْختارَر ااألرْرضَض االتي يُیريید. وَوَقْد أَأْخَبرووهُه أأنَُّهْم َلْن يَیْمَنعواا ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَق 
َعْنُه أأييَّ أأرْرضٍض يَیْختاررها ِلَدْفِن زَزوْوَجِتِه.   

 
-7ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  9 :  

 
إِإنْن َكانَن «َفَقامَم إِإْبَرااِهيیُم وَوَسَجَد ِلَشْعِب ااَألرْرضِض، ِلَبِني ِحثَّ، وَوَكلََّمُهْم َقاِئًال: 

ِفي ُنُفوِسُكْم أَأنْن أَأدْدِفَن َميْیِتي ِمْن أَأَماِمي، َفاْسَمُعوِني وَوااْلَتِمُسواا ِلي ِمْن 
لَِّتي َلُه، االَِّتي ِفي َطَرفِف ِعْفُروونَن ْبِن ُصوَحَر أَأنْن يُیْعِطيَیِني َمَغارَرةَة ااْلَمْكِفيیَلِة اا

». َحْقِلِه. ِبَثَمٍن َكاِمل يُیْعِطيیِني إِإيیَّاَها ِفي وَوَسِطُكْم ُمْلَك َقْبٍر  
 

َطَلَب ِمْنُهْم أأيْیًضا أأنْن يُیْخِبروواا . وَوَقْد أأرْرًضا ُمَحدَّدَدةًةأأنْن يَیبيیعوهُه ِمْنُهْم إإذًذاا، َفَقْد َطَلَب إإبرااهيیُم  
ِبِه َهذاا. َصاِحَب ِتْلَك ااألرْرضِض ِبَطَل  

 
:11وو  10ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
وَوَكانَن ِعْفُروونُن َجاِلًسا َبيْیَن َبِني ِحثَّ، َفَأَجابَب ِعْفُروونُن ااْلِحثِّيُّ إِإْبَرااِهيیَم ِفي 

َال يَیا َسيیِِّديي، «َمَساِمِع َبِني ِحثَّ، َلَدىى َجِميیِع االدَّااِخِليیَن َبابَب َمِديیَنِتِه َقاِئًال: 
ِتي ِفيیِه َلَك وَوَهْبُتَها. َلَدىى ُعيُیونِن ااْسَمْعِني. اَاْلَحْقُل وَوَهْبُتَك إِإيیَّاهُه، وَوااْلَمَغارَرةُة االَّ

». َبِني َشْعِبي وَوَهْبُتَك إِإيیَّاَها. اادْدِفْن َميْیَتَك  
 

بأنْن يَیقولَل َلُه إإنَُّه  َكَرَمُه وَوَسخاَءهُه للُمْشَتريي االَباِئُعوَوَقْد كاَنِت االَعادَدةُة آآَنذااكَك ِهَي أأنْن يُیْظِهَر  
َسيُیْعطيیِه َما يُیريید دُدوْونَن ُمقاِبل. وَوما يَیزاالُل االتُّجَّارُر في َبْعِض االُبْلداانِن (وَوال ِسيیَّما في االِبالدِد االَعَرِبيیَِّة) 

ُع أأنْن يَیأُخَذ . وَوَلِكْن ِمَن االَمْعلومِم َلَديْینا أأننَّ االُمْشَتريي ال يَیْسَتطيیفي االَبيْیِع يَیْسَتْخِدمونَن َهِذهِه االطَّريیَقَة
االشَّيَء دُدوْونَن ُمقاِبل. وَوَلِكنَّها االَعاددااتُت وَواالتَّقاليیُد! ِلذلَك، َفَقْد َعَرضَض ِعْفُروونن على إإبرااهيیَم أأنْن 

:13وو  12يُیْعِطيَیُه االَحْقَل دُدوْونَن ُمقاِبٍل. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

َكَلَم ِعْفُروونَن ِفي َمَساِمِع َشْعِب َفَسَجَد إِإْبَرااِهيیُم أَأَمامَم َشْعِب ااَألرْرضِض، وَو
َبْل إِإنْن ُكْنَت أَأْنَت إِإيیَّاهُه َفَليْیَتَك َتْسَمُعِني. أُأْعِطيیَك َثَمَن ااْلَحْقِل. «ااَألرْرضِض َقاِئًال: 

». ُخْذ ِمنِّي َفَأدْدِفَن َميْیِتي ُهَناكَك  
 

، َقامَم إلبرااهيیَم َمجَّاًنا االَحْقَلأأنْن يُیْعِطي إإذًذاا، َبْعَد أأنْن َقامَم ِعْفروونن ِبَدوْورِرهِه بأنْن َعَرضَض  
. االَحْقِلأَأَصرَّ على دَدْفِع َثَمِن أيْیًضا إإذْذ إإنَُّه إإبرااهيیُم ِبَدوْورِرِه  
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-14: 23ِسْفِر االتَّكويین َنْقَرأأ في وَوأأخيیًراا،   20:  
 

ِمَئِة يَیا َسيیِِّديي، ااْسَمْعِني. أَأرْرضٌض ِبَأرْرَبِع «َفَأَجابَب ِعْفُروونُن إِإْبَرااِهيیَم َقاِئًال َلُه: 
َفَسِمَع إِإْبَرااِهيیُم ِلِعْفُروونَن، ». َشاِقِل ِفضٍَّة، َما ِهَي َبيْیِني وَوَبيْیَنَك؟ َفادْدِفْن َميْیَتَك

وَووَوزَزنَن إِإْبَرااِهيیُم ِلِعْفُروونَن ااْلِفضََّة االَِّتي ذَذَكَرَها ِفي َمَساِمِع َبِني ِحثَّ. أَأرْرَبَع 
ارِر.َفَوَجَب َحْقُل ِعْفُروونَن االَِّذيي ِفي ااْلَمْكِفيیَلِة ِمَئِة َشاِقِل ِفضٍَّة َجاِئَزةٍة ِعْنَد االتُّجَّ

االَِّتي أَأَمامَم َمْمَراا، ااْلَحْقُل وَوااْلَمَغارَرةُة االَِّتي ِفيیِه، وَوَجِميیُع االشََّجِر االَِّذيي ِفي 
ااْلَحْقِل االَِّذيي ِفي َجِميیِع ُحُدوودِدهِه َحَوااَليْیِه، ِإلْبَرااِهيیَم ُمْلًكا َلَدىى ُعيُیونِن َبِني 

َبيْیَن َجِميیِع االدَّااِخِليیَن َبابَب َمِديیَنِتِه. وَوَبْعَد ذذِلَك دَدَفَن إِإْبَرااِهيیُم َسارَرةَة ِحثَّ، 
ااْمَرأَأَتُه ِفي َمَغارَرةِة َحْقِل ااْلَمْكِفيیَلِة أَأَمامَم َمْمَراا، االَِّتي ِهَي َحْبُروونُن، ِفي أَأرْرضِض 

ااِهيیَم ُمْلَك َقْبٍر ِمْن ِعْنِد َبِني َكْنَعانَن، َفَوَجَب ااْلَحْقُل وَوااْلَمَغارَرةُة االَِّتي ِفيیِه ِإلْبَر
ِحثَّ.  

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االسِّْعَر االذيي َعَرَضُه ِعْفروونن َكانَن َباِهًظا وَوُمباَلًغا فيیِه. وَوَلِكنَّ ُمفاوَوضاتِت  

انَن يَیْعَلُم أأننَّ لألرْرضِض ألنَُّه ك االَبيْیِع كاَنْت َتْجريي َهَكذاا. َفَقْد كانَن االباِئُع يَیْعِرضُض َثَمًنا ُمْرَتِفًعا
يَیِصالنِن إإلى االُمْشَتريي َسيُیفاوِوُضُه على َثَمِنها. وَوَبْعَد ُمفاوَوضاتٍت َعديیَدةٍة، كانَن االباِئُع وَواالُمْشَتريي 

ي االطََّرَفيْین. وَوَقْد َكانَن ذَذِلَك أَأْشَبُه ِبُلْعَبٍة ُمْمِتَعٍة يَیْلَعُبها االتُّجَّارُر وَواالُمْشَتروونَن َمًعا ااتِّفاقٍق يُیْرِض
 االُمساوَوماتِتَهذاا االنَّْوعُع ِمَن زاالُل يَی. وَوما وواالُمَتَفرِّجونَن أأيْیًضاْسَتْمِتُع ِبها االتُّجَّارُر وَواالُمْشَتروونَن وَويَی

وَوَلِكنَّنا َنرىى ُهنا أأننَّ قاتِت االَبيْیِع وَواالشِّرااِء في االَعديیِد ِمْن ُبْلداانِن االَعاَلِم. ُجْزًءاا ال يَیَتَجزَّأأ ِمْن َصَف
وَورُربَّما َكانَن ِعْفروونَن على َثَمِن ااألرْرضِض، َبْل دَدَفَع االثََّمَن االَباِهَظ االذيي َطَلَبُه ِمْنُه.  يُیساوِومْمإإبرااهيیَم َلْم 

ذَذِلَك يَیْرِجُع إإلى أأنَُّه كانَن في َحاَلِة ُحْزنٍن على َسارَرةة وَوَلْم يَیَشأ أأنْن يُیساوِومَم على ااألرْرضِض االتي َسَبُب 
وَوَقْد دَدَفَن إإبرااهيیُم زَزوْوَجَتُه َسارَرةة في َمغارَرةٍة في ذَذِلَك االَحْقِل االذيي ااْشَترااهه. وَوِبَهذاا، َسيَیْدِفُنها فيیها. 

َنكونُن َقْد وَوَصْلنا، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االثَّاِلِث وَواالِعشريیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین.   
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
 

.االيیومَم إإلى دَدرْرسٍس ُمِهمٍّ َعْن إإيیمانِن إإبرااهيیَم وَوطاَعِتِه للرَّببِّ َلَقِد ااْسَتَمْعنا  
 

ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ِفوَو
االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي 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)  
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يَیكونَن َلَديْیَك إإيیمانٌن رَرااِسٌخ َكإيیمانِن إإبرااهيیَم، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن َصالُتنا ألْجِلَك، 
باْسِم وَوطاَعٌة َعظيیَمٌة َكطاَعِتِه للرَّببِّ. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك االرَّببُّ ِبُكلِّ َبَرَكة. 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َف  
 


