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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
28:24االتَّكويینِسْفر  – 25 :11 Genesis 24:28– 25:11 

 wt_c20_us025# 521م: 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  وواالِعشريین االرَّااِبِع ااألْصحاحِحَكانَن َ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  

 
ِعْنَدما ااْخَتْرنا أأنْن َنْقَبَل يَیسوعُع ُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتنا، ِصْرنا ُجْزًءاا ِمْن أَأْعَظِم ِقصَِّة ُحبٍّ في 

وَوَنِجُد ُصْورَرةًة ِلَهِذهِه االَمَحبَِّة ِمْن االُوجودِد. أَأَجْل يیا َصديیقي ... إإنَّها ِقصَُّة ُحبِّ االَمسيیِح ِلَكنيیَسِتِه. 
َقة. ِخاللِل ِقصَِّة إإْسحاقَق وَورِرْف  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

-االثَّاِمِن وَواالِعْشريینوَواالَعَددِد  وواالِعشريیَن االرَّااِبِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
ُكنَّا َقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ إإبرااهيیَم أَأرْرَسَل رَرئيیَس َخَدِمِه إإلى َعشيیَرِتِه للَبْحِث َعْن  

زَزوْوَجٍة الْبِنِه إإْسحاقق. وَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ رَرئيیَس االَخَدمِم َتَضرَّعَع إإلى االرَّببِّ أأنْن يُیْرِشَدهُه إإلى االَفتاةِة 
وَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ رَرئيیَس َخَدمِم بَب االرَّببُّ َصالَتُه َحاًلا َفأرْرَشَدهُه إإلى "رِرْفَقة". االُمناِسَبِة. وَوَقِد ااْسَتجا

ُمَبارَركٌك االرَّببُّ إِإلُه َسيیِِّديي إِإْبَرااِهيیَم االَِّذيي َلْم يَیْمَنْع ُلْطَفُه وَوَحقَُّه َعْن َسَجَد للرَّببِّ قاِئًلا: "إإبرااهيیَم 
".يیِق، َهَدااِني االرَّببُّ إِإَلى َبيْیِت إِإْخَوةِة َسيیِِّدييَسيیِِّديي. إِإذْذ ُكْنُت أَأَنا ِفي االطَِّر  

 
:28: 24َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین َحَدثَث َبْعَد ذَذِلَك َفوَوااآلنْن، ُنتاِبُع َما   

 
َفَرَكَضِت ااْلَفَتاةُة وَوأَأْخَبَرتْت َبيْیَت أُأمَِّها ِبَحَسِب هِذهِه ااُألُمورِر.  

 
ِعْنَد االِبْئِر َمْع ذَذِلَك االرَُّجِل، وَوَعِن َجرىى َماِبُكلِّ إإذًذاا، َفَقْد رَرَكَضْت رِرْفَقة وَوأأْخَبَرتْت أَأْهَلها  

االذََّهِب االذيي َقدََّمُه َلها.   
 

:30وو 29 يْینُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَد   
 

ُجِل َخارِرًجا إِإَلى ااْلَعيْیِن. وَوَكانَن ِلِرْفَقَة أَأخٌخ ااْسُمُه َالَبانُن، َفَرَكَض َالَبانُن إِإَلى االرَّ  
وَوَحَدثَث أَأنَُّه إِإذْذ رَرأَأىى ااْلِخَزااَمَة وَواالسَِّواارَريْیِن َعَلى يَیَديْي أُأْخِتِه، وَوإِإذْذ َسِمَع َكَالمَم 

، َجاَء إِإَلى االرَُّجِل، وَوإِإذَذاا ُهَو وَوااِقٌف »هَكَذاا َكلََّمِني االرَُّجُل«رِرْفَقَة أُأْخِتِه َقاِئَلًة: 
َعَلى ااْلَعيْیِن.  ِعْنَد ااْلِجَمالِل  

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ "البانَن" كانَن ُمِحبا للَمالِل. وَوَقْد كانَن االشَّيُء االَوحيیُد االذيي دَدَفَعُه إإلى  

ِلذلَك فإنَّنا َنرااهُه يَیْرُكُض إإلى َعيْیِن االَماِء ِلُمالقاةِة االرَُّجِل االُخرووجِج ِلُمالقاةِة ذَذِلَك االرَُّجِل ُهَو االذََّهب. 
االِجمالِل َعلى َعيْیِن االذيي أَأْعطى االذََّهَب ِلِرْفَقة. وَوكانَن رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم َما يَیزاالُل وَوااِقًفا ِعْنَد 

وَواالِجمالِل االتي َمَعُه ِعْنَدُهْم ِتْلَك  االُحصولِل على ُموااَفَقِة أأْهِل رِرْفَقة على أأنْن يَیبيیَت ُهَوباْنِتظارِر االَماِء
. االلَّيْیَلة  

 
-31ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  أأننَّ البانَن قالَل للرَُّجل: 33  

 
اادْدُخْل يَیا ُمَبارَركَك االرَّببِّ، ِلَماذَذاا َتِقُف َخارِرًجا وَوأَأَنا َقْد َهيیَّْأتُت ااْلَبيْیَت وَوَمَكاًنا «

إِإَلى ااْلَبيْیِت وَوَحلَّ َعِن ااْلِجَمالِل، َفَأْعَطى ِتْبًنا وَوَعَلًفا َفَدَخَل االرَُّجُل » ِلْلِجَمالِل؟
ِلْلِجَمالِل، وَوَماًء ِلَغْسِل رِرْجَليْیِه وَوأَأرْرُجِل االرَِّجالِل االَِّذيیَن َمَعُه. وَووُوِضَع ُقدَّااَمُه 

».َتَكلَّْم«َفَقالَل: ». َال آآُكُل َحتَّى أَأَتَكلََّم َكَالِمي«ِليَیْأُكَل. َفَقالَل:   
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وَوَنرىى ُهنا أأننَّ "البانَن" َقامَم ِبوااِجِب االضِّيیاَفِة ُتجاهَه رَرئيیِس َخَدمِم إإبرااهيیَم وَوَمْن َمَعُه ِمْن  
رِرجالٍل. وَوكاَنِت االَعادَدةُة آآَنذااكَك َتْقضي بأنْن يَیقومُم االُمضيیُف ِبَغْسِل أأرْرُجِل االضُّيیوفِف وَوَتْقديیِم االطَّعامِم 

وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َفَقْد رَرَفَض رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم أأنْن ًنا وَوَعَلًفا للِجمالِل. َلُهْم. َكَذِلَك، َفَقْد َقدَّمَم البانُن ِتْب
وَوَقْد أَأذِذنَن "البانُن" للرَُّجِل أأنْن يَیأُكَل َقْبَل أأنْن يَیَتَكلََّم وَويُیْفِصَح َعْن َسَبِب َمجيیِئِه إإلى ذَذِلَك االَمكانن. 

يَیَتَكلََّم.   
 

-34ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   : رَرئيیَس َخَدمِم إإبرااهيیَم َقالل أأننَّ 49  
 

أَأَنا َعْبُد إِإْبَرااِهيیَم، وَواالرَّببُّ َقْد َبارَركَك َمْوَاليَي ِجداا َفَصارَر َعِظيیًما، وَوأَأْعَطاهُه «
َغَنًما وَوَبَقًراا وَوِفضًَّة وَوذَذَهًبا وَوَعِبيیًداا وَوإِإَماًء وَوِجَماًال وَوَحِميیًراا. وَووَوَلَدتْت َسارَرةُة 

ا ِلَسيیِِّديي َبْعَد َما َشاَخْت، َفَقْد أَأْعَطاهُه ُكلَّ َما َلُه. وَوااْسَتْحَلَفِني ااْمَرأَأةُة َسيیِِّديي ااْبًن
َسيیِِّديي َقاِئًال: َال َتْأُخْذ زَزوْوَجًة الْبِني ِمْن َبَناتِت ااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن االَِّذيیَن أَأَنا َساِكٌن ِفي 

، وَوَتْأُخُذ زَزوْوَجًة الْبِني. أَأرْرِضِهْم، َبْل إِإَلى َبيْیِت أَأِبي َتْذَهُب وَوإِإَلى َعِشيیَرِتي
َفُقْلُت ِلَسيیِِّديي: رُربََّما َال َتْتَبُعِني ااْلَمْرأَأةُة. َفَقالَل ِلي: إِإننَّ االرَّببَّ االَِّذيي ِسْرتُت 

أَأَماَمُه يُیْرِسُل َمَالَكُه َمَعَك وَويُیْنِجُح َطِريیَقَك، َفَتْأُخُذ زَزوْوَجًة الْبِني ِمْن َعِشيیَرِتي 
ِحيیَنِئٍذ َتَتَبرَّأُأ ِمْن َحْلِفي ِحيیَنَما َتِجيُء إِإَلى َعِشيیَرِتي. وَوإِإنْن َلْم وَوِمْن َبيْیِت أَأِبي. 

يُیْعُطوكَك َفَتُكونُن َبِريیًئا ِمْن َحْلِفي. َفِجْئُت ااْليَیْومَم إِإَلى ااْلَعيْیِن، وَوُقْلُت: أَأيیَُّها االرَّببُّ 
أَأَنا َساِلٌك ِفيیِه، َفَها أَأَنا إِإلُه َسيیِِّديي إِإْبَرااِهيیَم، إِإنْن ُكْنَت ُتْنِجُح َطِريیِقي االَِّذيي 

وَوااِقٌف َعَلى َعيْیِن ااْلَماِء، وَوْليَیُكْن أَأننَّ ااْلَفَتاةَة االَِّتي َتْخُرجُج ِلَتْسَتِقَي وَوأَأُقولُل َلَها: 
ااْسِقيیِني َقِليیَل َماٍء ِمْن َجرَِّتِك، َفَتُقولَل ِلَي: ااْشَربْب أَأْنَت، وَوأَأَنا أَأْسَتِقي ِلِجَماِلَك 

ْلَمْرأَأةُة االَِّتي َعيیََّنَها االرَّببُّ الْبِن َسيیِِّديي. وَوإِإذْذ ُكْنُت أَأَنا َلْم أَأْفَرغْغ َبْعُد أَأيْیًضا، ِهَي اا
ِمَن ااْلَكَالمِم ِفي َقْلِبي، إِإذَذاا رِرْفَقُة َخارِرَجٌة وَوَجرَُّتَها َعَلى َكِتِفَها، َفَنَزَلْت إِإَلى 

َعْت وَوأَأْنَزَلْت َجرََّتَها َعْنَها ااْلَعيْیِن وَوااْسَتَقْت. َفُقْلُت َلَها: ااْسِقيیِني. َفَأْسَر
وَوَقاَلِت: ااْشَربْب وَوأَأَنا أَأْسِقي ِجَماَلَك أَأيْیًضا. َفَشِرْبُت، وَوَسَقِت ااْلِجَمالَل أَأيْیًضا. 
َفَسَأْلُتَها وَوُقلُت: ِبْنُت َمْن أَأْنِت؟ َفَقاَلْت: ِبْنُت َبُتوِئيیَل ْبِن َناُحورَر االَِّذيي وَوَلَدْتُه 

َضْعُت ااْلِخَزااَمَة ِفي أَأْنِفَها وَواالسَِّواارَريْیِن َعَلى يَیَديْیَها. وَوَخَررْرتُت َلُه ِمْلَكُة. َفَو
وَوَسَجْدتُت ِللرَّببِّ، وَوَبارَرْكُت االرَّببَّ إِإلَه َسيیِِّديي إِإْبَرااِهيیَم االَِّذيي َهَدااِني ِفي َطِريیق 

ونَن َمْعُرووًفا وَوأَأَماَنًة أَأِميیٍن آلُخَذ ااْبَنَة أَأِخي َسيیِِّديي الْبِنِه. وَوااآلنَن إِإنْن ُكْنُتْم َتْصَنُع
».إِإَلى َسيیِِّديي َفَأْخِبُرووِني، وَوإِإالَّ َفَأْخِبُرووِني َألْنَصِرفَف يَیِميیًنا أَأوْو ِشَماًال  

 
َعرووسِس في َحيیاةِة االرُّووحِح االُقُدسِس دَدوْورَر وَويُیْمِكُننا، يیا أأِحبَّائي، أأنْن َنرىى ِمْن ِخاللِل َهِذهِه االِقصَِّة  

فالرُّووحُح االُقُدسُس ُهَو االذيي َكَشَف َلنا َعْن أأْمجادِد َمَلكوتِت ااِهللا. َفَنْحُن َنْقَرأأ االَمسيیِح (أأيِي: االَكنيیَسة). 
اتُت ُسورِر اَسَسُسْورُرها ِمْن يَیْشٍب، وَوأَأاالتي ِهَي ذَذَهٌب َنِقيٌّ،وَو ليیَم االسَّماوويیَِّةأأوورُرَشَعْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا في 

َفِهَي أأْثَنتا َعَشَرةَة ُلؤُلَؤةٍة، وَوُسْوقُق االَمديیَنِة ذَذَهٌب  ا أأْبواابُب االَمديیَنِة. أأمَُّمَزيیََّنٌة ِبُكلِّ َحَجٍر َكريیٍماالَمديیَنِة 
صَّافي االذيي في وَوَسِط ُسْوقِق االَمديیَنِة وَوال يَیفوُتنا أأنْن َنْذُكَر أأيْیًضا االنَّْهَر االَنِقيٌّ َكُزَجاجٍج َشفَّافٍف. 

. ، وَوَشَجَرةَة االَحيیاةِةاالسَّماوِويیَِّة  
 



4 
 

َقْد دَدَفَع ُكلَّ  ، وَوأأنَُّهيُیِحبُّ ااالْبَناالُقُدسُس ُهَو االذيي َكَشَف َلنا أأننَّ ااَهللا ااآلبَب  االرُّووحَحَكَذِلَك، فإننَّ 
–َما يَیزاالُل يَیْنَتِظُر َعرووَسُه  ااالْبَن، وَوأأننَّ وَوأأننَّ يَیسوعَع ُهَو وَواارِرثُث ُكلِّ ااألشيیاِء ،َشْيٍء ِفي يَیِدهِه أأيِي  

َما يَیزاالُل يَیْشَهُد َلنا َعْن يَیسوعَع  ، وَوأأنَُّهَقْد َعِمَل َعَمًلا َعظيیًمااالَكنيیَسة. وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ االرُّووحَح االُقُدسَس 
 8: 1في رِرساَلِتِه ااألوولى ُبْطُرسُس االرَّسولُل  ُهاَلَقوَوَهذاا ُهَو َما . االذيي ُنِحبُُّه َمَع أأنَّنا ال َنرااهُه االَمسيیِح

االَِّذيي وَوإِإنْن َلْم َتَروْوهُه ُتِحبُّوَنُه. ذذِلَك وَوإِإنْن ُكْنُتْم َال َتَروْوَنُه ااآلنَن لِكْن وعَع االَمسيیِح إإذْذ َنْقَرأُأ: "َعْن يَیس 9وو 
أأَجْل يیا ". ُتْؤِمُنونَن ِبِه، َفَتْبَتِهُجونَن ِبَفَرحٍح َال يُیْنَطُق ِبِه وَوَمِجيیٍد، َناِئِليیَن َغايَیَة إِإيیَماِنُكْم َخَالصَص االنُُّفوسِس

باْنتظارِر ااْسِتعالنِن ذذِلَك االَمْجِد ديیقي! َفَمَع أأنَّنا َلْم َنَر يَیسوعُع ِبأْعيُیِننا، فإننَّ ُقلوَبنا َتْفَرحُح ِجداا َص
االَعظيیِم وَوذَذِلَك االَمَلكوتِت االذيي ِصْرنا ُشَركاَء فيیِه ِبِصَفِتنا َعرووسَس االَمسيیِح.   

 
َكما أأننَّ االرُّووحَح االُقُدسَس أَأْخَبَرنا ُكلَّ َهِذهِه ااألشيیاِء َعِن أأْمجادِد االرَّببِّ، َفإننَّ رَرئيیَس َخَدمِم وَو

أأْعطاها الْبِنِه االتي وَوَثْروَوِتِه "البانَن" ِبأْمجادِد َسيیِِّدهِه إإبرااهيیَم إإبرااهيیَم َعِمَل َشيْیًئا ُمشاِبًها ِحيْیَن أَأْخَبَر 
ًضا َعْن َسَبِب َمجيیِئِه إإلى دِديیارِرِهْم َبْحًثا َعْن زَزوْوَجٍة إلْسحاقَق، وَوَكيْیَف أأننَّ وَوَقْد أأْخَبَرهُه أأيْیإإْسحاقق. 

وَوَقْد َسألَل رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم أَأْهَل "رِرْفَقة" إإنْن كاُنواا يُیوااِفقونَن على  االرَّببَّ ُهَو االذيي أأرْرَشَدهُه إإليیها.
زَزووااِجها ِمْن إإْسحاقق.   

 
:51وو  50: 24كويین ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّ   

 
ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ َخَرجَج ااَألْمُر. َال َنْقِدرُر أَأنْن ُنَكلَِّمَك «َفَأَجابَب َالَباُنَوَبُتوِئيیُل وَوَقاَال: 

ِبَشّر أَأوْو َخيْیٍر. ُهَوذَذاا رِرْفَقُة ُقدَّااَمَك. ُخْذَها وَوااذْذَهْب. َفْلَتُكْن زَزوْوَجًة الْبِن َسيیِِّدكَك، 
». َكَما َتَكلََّم االرَّببُّ  

 
يینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االرَّببَّ االذيي دَدبََّر ُكلَّ َشْيٍء ُمْنُذ االِبداايَیِة ُهَو االذيي أَأْقَنَع "البانَن" وَوَهذاا يُیر 

وَو "َبتوئيیَل" وَورِرْفَقة بالُموااَفَقِة على َهذاا االزَّووااجِج. ِلذِلَك َفَقْد قالَل الباُنَوَبتوئيیُل ِلَرئيیِس َخَدمِم إإبرااهيیَم: 
َألْمُر. َال َنْقِدرُر أَأنْن ُنَكلَِّمَك ِبَشّر أَأوْو َخيْیٍر. ُهَوذَذاا رِرْفَقُة ُقدَّااَمَك. ُخْذَها وَوااذْذَهْب. ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ َخَرجَج اا"

".َفْلَتُكْن زَزوْوَجًة الْبِن َسيیِِّدكَك، َكَما َتَكلََّم االرَّببُّ  
 

-52ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في   56:  
 

وَوَكانَن ِعْنَدَما َسِمَع َعْبُد إِإْبَرااِهيیَم َكَالَمُهْم أَأنَُّه َسَجَد ِللرَّببِّ إِإَلى ااَألرْرضِض. 
وَوأَأْخَرجَج ااْلَعْبُد آآِنيَیَة ِفضٍَّة وَوآآِنيَیَة ذَذَهٍب وَوِثيَیاًبا وَوأَأْعَطاَها ِلِرْفَقَة، وَوأَأْعَطى ُتَحًفا 

رَِّجالُل االَِّذيیَن َمَعُه وَوَباُتواا. ُثمَّ َقاُمواا َألِخيیَها وَوُألمَِّها. َفَأَكَل وَوَشِربَب ُهَو وَواال
ِلَتْمُكِث «َفَقالَل أَأُخوَها وَوأُأمَُّها: ». ااْصِرُفوِني إِإَلى َسيیِِّديي«َصَباًحا َفَقالَل: 

َال ُتَعوُِّقوِني «َفَقالَل َلُهْم: ». ااْلَفَتاةُة ِعْنَدَنا أَأيیَّاًما أَأوْو َعَشَرةًة، َبْعَد ذذِلَك َتْمِضي
». ْد أَأْنَجَح َطِريیِقي. اِاْصِرُفوِني َألذْذَهَب إِإَلى َسيیِِّدييوَواالرَّببُّ َق  
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َلها إإذًذاا، ِعْنَدما َحَصَل ررئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم على االُموااَفَقِة االتي َكانَن يَیْرجوها، َقدَّمَم االَهداايیا  
ُنَكرِّسُس َحيیاَتنا للَمسيیِح.  وَوألِخيیها وَوألمِّها. وَوَهذاا ُهَو َما يَیقومُم ِبِه االرُّووحُح االُقُدسُس في َحيیاِتنا َحاَلما

َليْینا االِهباتِت االرُّووِحيیََّة وويَیْبَتِدئُئ في االَعَمِل فيینا ِبُقوَّةة. َفُهَو يُیْغِدقُق َع  
 

وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ أَأْهَل "رِرْفَقة" َطَلُبواا ِمْن رَرئيیِس َخَدمِم إإبرااهيیَم أأنْن يَیْسَمُحواا ِلِرْفَقة أأنْن َتْبقى  
َال ُتَعوُِّقوِني وَواالرَّببُّ َقْد أَأْنَجَح َطِريیِقي. اِاْصِرُفوِني َألذْذَهَب وَوَلِكنَُّه قالَل َلُهْم: " .ِبْضَعَة أأيیَّامٍم َمَعُهْم

". إِإَلى َسيیِِّديي  
 

: 58وو  57ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

َهْل «َفَدَعْواا رِرْفَقَة وَوَقاُلواا َلَها: ». َنْدُعو ااْلَفَتاةَة وَوَنْسَأُلَها ِشَفاًها«َفَقاُلواا: 
». أَأذْذَهُب«َفَقاَلْت: » َتْذَهِبيیَن َمَع هَذاا االرَُّجِل؟  

 
يَیْرَغُب في وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ااألْمَر ُكلَُّه َصارَر ِبيَیِد رِرْفَقة ااآلنن. َفَقْد كانَن رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم  

ِلَكْي يَیْحِمَل االُبْشرىى ِلَسيیِِّدهِه إإبرااهيیَم بأنَُّه َنَجَح في االَمَهمَِّة االتي أَأوْوَكَلها إإليیِه.  ااالْنِطالقِق ِبُسْرَعة
ننَّ رِرْفَقة وَوَلِكنَّ أُأممَّ رِرْفَقة وَوأأَخاها َكاَنا يَیْرَغبانِن في َبقاِئها وَوْقًتا أَأْطَولَل َمَعُهْم َقْبَل رَرحيیِلها. وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأ

.وَوااَفَقْت على االذَّهابِب  
 

-59ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   61 :  
 

َفَصَرُفواا رِرْفَقَة أُأْخَتُهْم وَوُمْرِضَعَتَها وَوَعْبَد إِإْبَرااِهيیَم وَورِرَجاَلُه. وَوَبارَرُكواا رِرْفَقَة 
ِك َبابَب أَأْنِت أُأْخُتَنا. ِصيیِريي أُأُلوفَف رِرْبَوااتٍت، وَوْليَیِرثْث َنْسُل«وَوَقاُلواا َلَها: 

َفَقاَمْت رِرْفَقُة وَوَفَتيَیاُتَها وَورَرِكْبَن َعَلى ااْلِجَمالِل وَوَتِبْعَن االرَُّجَل. َفَأَخَذ ».ُمْبِغِضيیِه
ااْلَعْبُد رِرْفَقَة وَوَمَضى.   

 
وَوِمَن االُمَرجَِّح، يیا َصديیقي، أأننَّ رَرئيیَس َخَدمِم إإبرااهيیَم َقْد َحدَّثَث "رِرْفَقة" َطواالَل االطَّريیِق َعْن  

قَق ِلَكْي يُیْلِهَب أأْشوااَقها إإليیِه. إإْسحا  
 

: 63وو  62ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

وَوَكانَن إِإْسَحاقُق َقْد أَأَتى ِمْن وُورُروودِد ِبْئِر َلَحْي رُرِئي، إِإذْذ َكانَن َساِكًنا ِفي أَأرْرضِض 
ااْلَجُنوبِب. وَوَخَرجَج إِإْسَحاقُق ِليَیَتَأمََّل ِفي ااْلَحْقِل ِعْنَد إِإْقَبالِل ااْلَمَساِء، َفَرَفَع َعيْیَنيْیِه 

وَوَنَظَر وَوإِإذَذاا ِجَمالٌل ُمْقِبَلٌة.   
 

أأنَّنا َقَرأأنا االَكثيیَر َحتَّى ااآلنن َعْن إإيیمانِن إإبرااهيیَم. َلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي االُمستِمع، وَو 
بالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك وَو. بالرَّببِّاالشَّْخِصيیَِّة أأوْو َعْن َعالَقِتِه  وَوَلِكنَّنا َلْم َنْقَرأأ االَكثيیَر َعْن إإيیمانِن إإْسحاقَق
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َخَرجَج ِعْنَد االَمساِء ِليَیَتأمََّل. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ ااإلشارَرةَة ُهنا ِهَي إإلى َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ إإْسحاقَق فإنَّنا 
-64اًلا ُمْقِبَلًة. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد وَوِعْنَدما رَرَفَع َعيْیَنيْیِه وَوَنَظَر، َشاَهَد ِجَماالتَّأمُِّل االرُّووِحيِّ.  67:  

 
َمْن «إِإْسَحاقَق َفَنَزَلْت َعِن ااْلَجَمِل. وَوَقاَلْت ِلْلَعْبِد: وَورَرَفَعْت رِرْفَقُة َعيْیَنيْیَها َفَرأَأتْت 

َفَأَخَذتِت ». ُهَو َسيیِِّديي«َفَقالَل ااْلَعْبُد: » هَذاا االرَُّجُل ااْلَماِشي ِفي ااْلَحْقِل ِلِلَقاِئَنا؟
، َفَأدْدَخَلَها ااْلُبْرُقَع وَوَتَغطَّْت. ُثمَّ َحدَّثَث ااْلَعْبُد إِإْسَحاقَق ِبُكلِّ ااُألُمورِر االَِّتي َصَنَع

إِإْسَحاقُق إِإَلى ِخَباِء َسارَرةَة أُأمِِّه، وَوأَأَخَذ رِرْفَقَة َفَصارَرتْت َلُه زَزوْوَجًة وَوأَأَحبََّها. 
َفَتَعزَّىى إِإْسَحاقُق َبْعَد َمْوتِت أُأمِِّه.  

 
َجميیَلًة أأيْیًضا ِلُكلٍّ ِمْن وَويیا َلها ِمْن ِنهايَیٍة َجميیَلٍة ِلِتْلَك االرِّْحَلِة االطَّويیَلِة! وَوَلِكنَّها َكاَنْت ِبداايَیًة  

زَزوْوًجا وَوزَزوْوَجًة. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ إإْسحاقَق أَأَحبَّ رِرْفَقة وَوَجَعَلُهما إإْسحاقَق وَورِرْفَقة. َفَقْد َجَمَعُهما ااُهللا 
–وَوَتَعزَّىى ِبُوجودِدها َمَعُه  وَوال ِسيیَّما َبْعَد َمْوتِت أأمِِّه "َسارَرةة".    

 
االُمْسَتِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَخاِمِس وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن  وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي 

-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  4:  
 

وَوَعادَد إِإْبَرااِهيیُم َفَأَخَذ زَزوْوَجًة ااْسُمَها َقُطورَرةُة، َفَوَلَدتْت َلُه: زِزْمَراانَن وَويَیْقَشانَن 
ْقَشانُن: َشَبا وَودَددَداانَن. وَوَكانَن َبُنو وَوَمَداانَن وَوِمْديَیانَن وَويِیْشَباقَق وَوُشوًحا. وَووَوَلَد يَی

دَددَداانَن: أَأشُّورِريیَمَوَلُطوِشيیَم وَوُألمِّيیَم. وَوَبُنو ِمْديَیانَن: َعيْیَفُة وَوِعْفُر وَوَحُنوكُك 
وَوأَأِبيیَدااُعَوأَأْلَدَعُة. َجِميیُع هُؤَالِء َبُنو َقُطورَرةَة.   

 
ألننَّ  ا َلْن َنْقَرأَأ االَمزيیَد َعْن أأْغَلِبيیَِّة َهِذهِه ااألْسماِءوَوَمَع أأنَّنا َنْقَرأأ ُهنا االَعديیَد ِمَن ااألْسماِء، َفإنَّن 

وَوَمَع أأنَّنا َقْد َنْقَرأأ أأْسماَء أأْشخاصٍص . االَوْحَي َسيُیَركُِّز على االنَّْسِل االذيي َسيَیأتي ِمْنُه يَیسوعُع االَمسيیُح
االشَّْخِصيیَِّة ااألْبَرزِز َكثيیريیَن ِخاللَل ِقرااَءِتنا للِكتابِب االُمَقدَّسِس، فإننَّ االتَّْركيیَز يَیْنَصبُّ دَدااِئًما على 

–وَوااألَهمِّ  أأيْي على َشْخِص االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیح.    
 

يیَم َتَزووَّجَج ااْمَرأأةًة أأخرىى َبْعَد َمْوتِت َسارَرةة. وَوَقْد أَأْنَجَب ِمْنها وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ إإبرااه 
أأبناًء َعديیديین.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَخاِمِس:    

 
وَوأَأْعَطى إِإْبَرااِهيیُم إِإْسَحاقَق ُكلَّ َما َكانَن َلُه.   

 
إإْسحاقَق ُهَو ااْبُن االَمْوِعِد. ِلذلَك َفَقْد أَأْعطى وَوَهِذهِه آآيَیٌة ُمِهمٌَّة ألنَّها ُتؤكُِّد َلنا ِمْن َجديید أأننَّ  

. ألنَُّه كانَن االَورريیَث االَوحيیَد َلُه إإبرااهيیُم إإْسحاقَق ُكلَّ َما َكانَن َلُه  
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّادِدسِس:   
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يیُم َعَطايَیا، وَوأَأمَّا َبُنو االسََّراارِرييِّ االلََّوااِتي َكاَنْت ِإلْبَرااِهيیَم َفَأْعَطاُهْم إِإْبَرااِه

وَوَصَرَفُهْم َعْن إِإْسَحاقَق ااْبِنِه َشْرًقا إِإَلى أَأرْرضِض ااْلَمْشِرقِق، وَوُهَو َبْعُد َحيٌّ.  
 

ااألبناَء ااآلَخريیَن َعطايیا وَوَصَرَفُهْم ِلَكْي وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ إإبرااهيیَم َلْم يَیُكْن َظاِلًما. َفَقْد أَأْعطى  
َن ااْبِنِه إإْسحاقق. يَیْمَنَع أأييَّ ِخالفاتٍت َبيْیَنُهْم وَوَبيْی  

 
-7: 25وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   11 :  

 
وَوهِذهِه أَأيیَّامُم ِسِني َحيَیاةِة إِإْبَرااِهيیَم االَِّتي َعاَشَها: ِمَئٌة وَوَخْمٌس وَوَسْبُعونَن َسَنًة. 

أَأيیَّاًما، وَوااْنَضمَّ وَوأَأْسَلَم إِإْبَرااِهيیُم رُرووَحُه وَوَماتَت ِبَشيْیَبٍة َصاِلَحٍة، َشيْیًخا وَوَشْبَعانَن 
إِإَلى َقْوِمِه. وَودَدَفَنُه إِإْسَحاقُق وَوإِإْسَماِعيیُل ااْبَناهُه ِفي َمَغارَرةِة ااْلَمْكِفيیَلِة ِفي َحْقِل 
ِعْفُروونَن ْبِن ُصوَحَر ااْلِحثِّيِّ االَِّذيي أَأَمامَم َمْمَراا، ااْلَحْقِل االَِّذيي ااْشَتَرااهُه إِإْبَرااِهيیُم 

إِإْبَرااِهيیُم وَوَسارَرةُة ااْمَرأَأُتُه. وَوَكانَن َبْعَد َمْوتِت إِإْبَرااِهيیَم  ِمْن َبِني ِحثٍّ. ُهَناكَك دُدِفَن
أَأننَّ ااَهللا َبارَركَك إِإْسَحاقَق ااْبَنُه. وَوَسَكَن إِإْسَحاقُق ِعْنَد ِبْئِر َلَحْي رُرِئي.  

 
، َشيْیًخا إإذًذاا، َفَقْد َعاشَش إإبرااهيیُم ِمَئًة وَوَخْمًسا وَوَسْبعيیَن َسَنًة. وَوَقْد َماتَت ِبشيیَبٍة َصاِلَحٍة 

ى وَوَشْبعانَن أأيیَّاًما. فبالرَّْغِم ِمْن ُغْرَبِتِه، َفَقْد َعاشَش َحيیاةًة رَرااِئَعًة َمَع ااِهللا االَحيِّ. وَوَقِد ااْنَضمَّ أأخيیًراا إإل
يیاةِة وَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا االَعِليَّ ألنَُّه أَأْعطانا رَرجاًء َحيیا في االَح(وَوُهَو َتْعبيیٌر َلطيیٌف َعِن االَمْوتِت).  َقْوِمِه

ِفي َبيْیِت أَأِبي َمَنازِزلُل َكِثيیَرةٌة، وَوإِإالَّ : "3وو  2: 14في إإْنجيیل يُیوَحنَّا  َفَقْد قالَل يَیسوعُعَبْعَد االَمْوتِت. 
أَأيْیًضا  َفِإنِّي ُكْنُت َقْد ُقْلُت َلُكْم. أَأَنا أَأْمِضي ُألِعدَّ َلُكْم َمَكاًنا، وَوإِإنْن َمَضيْیُت وَوأَأْعَددْدتُت َلُكْم َمَكاًنا آآِتي

".وَوآآُخُذُكْم إِإَليَّ، َحتَّى َحيْیُث أَأُكونُن أَأَنا َتُكوُنونَن أَأْنُتْم أَأيْیًضا  
 

َألنََّنا َنْعَلُم أَأنَُّه إِإنْن ُنِقَض َبيْیُت َخيْیَمِتَنا ااَألرْرِضيُّ، َفَلَنا ِفي وَوَقْد قالَل ُبوُلُس االرَّسولُل أأيْیًضا: "
وعٍع ِبيَیٍد، أَأَبِدييٌّ. َفِإنََّنا ِفي هِذهِه أَأيْیًضا َنِئنُّ ُمْشَتاِقيیَن إِإَلى أَأنْن االسََّماوَوااتِت ِبَناٌء ِمَن ااِهللا، َبيْیٌت َغيْیُر َمْصُن

يیَن ِفي َنْلَبَس َفْوَقَها َمْسَكَنَنا االَِّذيي ِمَن االسََّماِء. وَوإِإنْن ُكنَّا َالِبِسيیَن َال ُنوَجُد ُعَرااةًة. َفِإنََّنا َنْحُن االَِّذ
ااْلَماِئُت ِمَن ااْلَحيَیاةِة.  َلْسَنا ُنِريیُد أَأنْن َنْخَلَعَها َبْل أَأنْن َنْلَبَس َفْوَقَها، ِلَكْي يُیْبَتَلَعااْلَخيْیَمِة َنِئنُّ ُمْثَقِليیَن، إِإذْذ 

نَن ُكلَّ وَولِكنَّ االَِّذيي َصَنَعَنا ِلهَذاا َعيْیِنِه ُهَو ااُهللا، االَِّذيي أَأْعَطاَنا أَأيْیًضا َعْرُبونَن االرُّووحِح. َفِإذًذاا َنْحُن وَوااِثُقو
آآميین! ".ُمونَن أَأنََّنا وَوَنْحُن ُمْسَتْوِطُنونَن ِفي ااْلَجَسِد، َفَنْحُن ُمَتَغرُِّبونَن َعِن االرَّببِِّحيیٍن وَوَعاِل  

  
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
َبَرَكَة االرَّببِّ َقِد ااْنَتَهْت ِبَمْوتِت إإبرااهيیم. وَوَلِكنَّ ااآليیاتِت االتي َقَرأأناها َقْد يُیَخيیَُّل إإليینا أأننَّ 

وَوَكانَن َبْعَد َقْبَل َقليیٍل ُتؤكُِّد َلنا أأننَّ َبَرَكَة االرَّببِّ َلْم َتْنَقِطْع ِبُمْوتِت إإبرااهيیم. َفَنْحُن َنقَرأُأ: "وَوَسِمْعناها 
". َمْوتِت إِإْبَرااِهيیَم أَأننَّ ااَهللا َبارَركَك إِإْسَحاقَق ااْبَنُه  
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اِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا   
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

َتِجَد في َهِذهِه االِعظاتِت وَواالدُّررووسِس ُكلَّ َبَرَكٍة وَوَتْشجيیٍع. َصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن 
وَواالرَّجاِء ألنَّنا ال َنْعُبُد إإَلًها َميیًِّتا، َبْل  وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن َتعيیَش َحيیاةًة ُمْفَعَمًة باإليیمانِن

باْسِم يَیْسَمُع وَويَیْسَتجيیب. ألنَُّه َقْلَبَك بالصَّالةِة إإليیِه ااآلنَن  ْرَفَعأأنْن َتعلى َفإنَّنا ُنَشجُِّعَك ِلذلَك إإَلًها َحيیا. 
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َف  

 


