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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 37:29 – 38:30 30: 38 – 29 :37 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us035# 531م: 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  االثَّالثيینوَو االسَّاِبِعااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
االلَّْحَظِة، َفَما ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه ِسْفِر االتَّكويین (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  

 
وَوإإذذاا ُكْنَت ُتعاني َمشاِكَل َعاِئِليیًَّة، ااْنُظْر إإلى ُكلِّ َما َجَلَبُه أأوْوالدُد يَیْعقوبَب على أأْنُفِسِهْم ِبَسَبِب  

َنْنَسى أأنَّنا َنَتَحدَّثُث ُهنا َعْن رَرُجٍل ااْخَتارَرهُه ااُهللا وَوقالَل إإنَُّه  الَّأأَعَليْینا وَويَیِجُب َقرااررااِتِهِم االَخاِطَئِة. 
. وَويَیِجُب أألَّا َنْنسى أأيْیًضا أأننَّ االَمسيیَح َكانَن َسيُیْوَلُد ِمْن َنْسِل يَیهوذذاا ْبِن يَیْعقوبب. َسيَیْجَعُلُه أأمًَّة َعظيیَمًة

وَوفي ِخَضمِّ َهِذهِه االصِّرااعاتِت االَمريیَرةِة، َنَرىى أأننَّ أأْخطاَء االَبَشِر ال ُتَعطُِّل ُخطََّة ااِهللا أأوْو َمشيیَئَتُه.   
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن،  
- االتَّاِسِع وَواالِعْشريینوَواالَعَددِد  االثَّالثيینوَو االسَّاِبِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
إإْخَوةَة يُیْوُسَف َخطَُّطواا ِلَقْتِلِه ألنَُّهْم َكاُنواا ُكنَّا َقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة، يَیا أأِحبَّائي، أأننَّ  

 ِمْنُه وَوِمْن أأْحالِمِه. وَوَلِكنَّ رَرأأووبيیَن ااْقَتَرحَح َعَليْیِهْم أأنْن ال يُیَلوُِّثواا أأيْیِديَیُهْم ِبَدِمِه، َبْل أأنْن يَیْكَتُفوااُمْغتاظيیَن 
إإلى االِبْئِر وَوإإْنقاذِذ يُیْوُسف.االَعْودَدةِة . وَوكانَن رَرأأووبيیُن يُیَفكُِّر في ِبَطْرِحِه في ِبْئٍر ال َماَء فيیها  

 
 . وَوَبيْیَنما ُهْم يَیأُكلونَن، رَرأَأوْواا َقاِفَلَةإإْخَوةَة يُیْوُسَف َطَرُحوهُه في ِبْئٍر ال َماَء فيیهاوَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ  

َما ااْلَفاِئَدةُة أَأنْن َنْقُتَل إإْسماِعيیِليیِّيیَن ُمْقِبَلًة ِمْن ِجْلعادَد في َطريیِقها إإلى ِمْصَر. َفقالَل يَیُهوذذاا إلْخَوِتِه: "
وَوَقْد  ".ْواا َفَنِبيیَعُه ِلِإلْسَماِعيیِليیِّيیَن، وَوَال َتُكْن أَأيْیِديیَنا َعَليْیِه َألنَُّه أَأُخوَنا وَوَلْحُمَناأَأَخاَنا وَوُنْخِفَي دَدَمُه؟ َتَعاَل
.َفَأَتْواا ِبيُیوُسَف إِإَلى ِمْصَر، ِلِإلْسَماِعيیِليیِّيیَن ِبِعْشِريیَن ِمَن ااْلِفضَِّةِبيْیَع  َتمَّ ذَذِلَك َحقا إإذْذ إإننَّ يُیْوُسَف  

 
-29 :37َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَوااآلنْن   30:  

 
وَورَرَجَع رَرأُأووَبيْیُن إِإَلى ااْلِبْئِر، وَوإِإذَذاا يُیوُسُف َليْیَس ِفي ااْلِبْئِر، َفَمزَّقَق ِثيَیاَبُه. ُثمَّ 

»ااْلَوَلُد َليْیَس َمْوُجودًداا، وَوأَأَنا إِإَلى أَأيْیَن أَأذْذَهُب؟«رَرَجَع إِإَلى إِإْخَوِتِه وَوَقالَل:   
 

ةًة أأخرىى، أأننَّ رَرأأووبيیَن َكانَن ُمْزِمًعا َحقا أأنْن يُیْنِقَذ يُیْوُسَف ِمْن أأيْیديي إإْخَوِتِه. َنرىى ُهنا، َمرَّ 
إإلى ااإلْسماِعيیِليیِّيین. وَوِعْنَدما رَرأأىى أأننَّ يُیْوُسَف  يُیْوُسَفَتمَّ َبيْیُع ما وَوِمَن االَوااِضِح أأنَُّه َكانَن َغاِئًبا ِعْنَد

َليْیَس في االِبْئِر، َمزَّقَق ِثيیاَبُه دَدالَلًة على االُحْزنِن وَوَعذاابِب االضَّميیر. َفَقْد َكانَن يَیْشُعُر أأنَُّه َمْسؤوولٌل َعمَّا 
َحَدثَث َألِخيْیه.   

 
-31في ااألْعداادد  ُثمَّ َنْقَرأأ 35:  

 
وَوذَذَبُحواا َتيْیًسا ِمَن ااْلِمْعَزىى وَوَغَمُسواا ااْلَقِميیَص ِفي  َفَأَخُذوواا َقِميیَص يُیوُسَف

وَوَجْدَنا «االدَّمِم. وَوأَأرْرَسُلواا ااْلَقِميیَص ااْلُمَلوَّنَن وَوأَأْحَضُرووهُه إِإَلى أَأِبيیِهْم وَوَقاُلواا: 
َقِميیُص ااْبِني! وَوْحٌش «َفَتَحقََّقُه وَوَقالَل: » هَذاا. َحقِّْق أَأَقِميیُص ااْبِنَك ُهَو أَأمْم َال؟

َفَمزَّقَق يَیْعُقوبُب ِثيَیاَبُه، وَووَوَضَع ». رَردِدييٌء أَأَكَلُه، ااْفُتِرسَس يُیوُسُف ااْفِتَرااًسا
ِمْسًحا َعَلى َحَقَويْیِه، وَوَناحَح َعَلى ااْبِنِه أَأيیَّاًما َكِثيیَرةًة. َفَقامَم َجِميیُع َبِنيیِه وَوَجِميیُع 

ي أَأْنِزلُل إِإَلى ااْبِني َناِئًحا إِإَلى إِإنِّ«َبَناِتِه ِليُیَعزُّووهُه، َفَأَبى أَأنْن يَیَتَعزَّىى وَوَقالَل: 
وَوَبَكى َعَليْیِه أَأُبوهُه. ». ااْلَهاوِويَیِة  

 
وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ يَیْعقوبَب َكانَن َقْد َخَدعَع أَأباهُه ِحيْیَن َسَرقَق َبَرَكَة أأخيیِه  

َلَعلََّك نَن َقْد ُخِدعَع أأيْیًضا ِمْن َخاِلِه "الَبانن". وَو. وَوكاِمْن أأوْوالدِدهِه ُهنا يُیْخَدعُع ااهُهِعيْیسو. وَوَها َنْحُن َنَر
أأننَّ أأبناَء يَیْعقوبَب َلْم يَیقولواا َلُه َشيْیًئا. َفُكلُّ َما َفَعُلوهُه ُهَو أأنَُّهْم أأْحَضروواا َلُه الَحْظَت، يیا َصديیقي، 

يَیْعقوبَب يَیْسَتْنِتُج َما يَیشاء. وَوَقِد َتيْیٍس). وَوَقْد َتَرُكواا أأباُهْم َقميیَص يُیْوُسَف (َبْعَد أأنْن َلطَّخوهُه ِبَدمِم 
. ِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ يَیْعقوبَب َشَعَر ِبُحْزنٍن ااْسَتْنَتَج يَیْعقوبُب أأننَّ َحيَیوااًنا َضارِريًیا َقِد ااْفَتَرسَس ااْبَنُه يُیْوُسَف
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أأنَُّهْم َلْم يَیْخَدعوهه. َفَقْد َكانَن  َعميیٍق ِجداا آآَنذااكَك. وَوَمَع أأننَّ أأووالدَدهُه َلْم يَیقولواا َلُه َشيْیًئا، َفإننَّ َهذاا ال يَیْعني
. ِلذلَك، َفإننَّ يَیْعقوبَب االذيي َخَدعَع أأَباهُه إإْسحاقَق ُخِدعَع ِمْن أأووالدِدهِه!َما َفَعلوهُه ِبِه ِخدااًعا  

 
:36ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

 
رَرِئيیِس وَوأَأمَّا ااْلِمْديَیاِنيیُّونَن َفَباُعوهُه ِفي ِمْصَر ِلُفوِطيیَفارَر َخِصيِّ ِفْرَعْونَن، 

االشَُّرطِط.  
 

َعْبًداا. وَوَقْد ِبيْیَع َثاِنيَیًة في ِمْصَر ِلَشْخٍص يُیْدعى "ُفْوِطيْیفارر". وَوكانَن يُیْوُسُف إإذًذاا، َفَقْد ِبيْیَع  
ُفوطيیفارُر َمَوظًَّفا ُحكوِميیا َبارِرزًزاا وَوَضاِبًطا رَرفيیَع االرُّْتَبِة.   

 
االثَّاِمِن وَواالثَّالثيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین َفَنْقَرأأ  احِحَحْصوَوااآلنْن َنأتي، أأِحبَّائي االُمْسَتِمعيین، إإلى ااأل

-1في ااألْعداادد  5:  
 

وَوَحَدثَث ِفي ذذِلَك االزََّمانِن أَأننَّ يَیُهوذَذاا َنَزلَل ِمْن ِعْنِد إِإْخَوِتِه، وَوَمالَل إِإَلى رَرُجل 
يٍّ ااْسُمُه ُشوعٌع، َعُدالَِّميٍّ ااْسُمُه ِحيیَرةُة. وَوَنَظَر يَیُهوذَذاا ُهَناكَك ااْبَنَة رَرُجل َكْنَعاِن

ُثمَّ َحِبَلْت ». ِعيیًراا«َفَأَخَذَها وَودَدَخَل َعَليْیَها، َفَحِبَلْت وَووَوَلَدتِت ااْبًنا وَودَدَعا ااْسَمُه 
ُثمَّ َعادَدتْت َفَوَلَدتْت أَأيْیًضا ااْبًنا ». أُأووَنانَن«أَأيْیًضا وَووَوَلَدتِت ااْبًنا وَودَدَعِت ااْسَمُه 

َكِزيیَب ِحيیَن وَوَلَدْتُه.وَوَكانَن ِفي ». ِشيیَلَة«وَودَدَعِت ااْسَمُه   
 

وَوُنالِحُظ ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ ااألْصحاحَح االثَّاِمَن وَواالثَّالثيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین يَیأتي  
في ِخَضمِّ ااألْحدااثِث االتي َقَرأأناها وَوَسَنْقَرأأها َعْن يُیْوُسف. وَوَنِجُد في ااألْصحاحِح  َكِقصٍَّة ُمْعَتِرَضٍة

َفِبالرَّْغِم ِمْن ثَّالثيیَن َخْلِفيیًَّة َتارريیِخيیًَّة َعِن االنَّْسِل االذيي َجاَء ِمْنُه يَیسوعُع االَمسيیُح الِحًقا. االثَّاِمِن وَواال
االَمسيیَح َلْم يَیأتِت ِمْن َنْسِلِه، َبْل ِمْن َنْسِل يَیهوذذاا. َفإننَّ ، إإيیمانِن يُیْوُسَف وَوَشْخِصيیَِّتِه االَعظيیَمِة  

 
ااْفَتَرقَق َعْن إِإْخَوِتِه وَوأَأَقامَم ِعْنَد رَرُجٍل يُیْدَعى وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ يَیهوذذاا (ااْبَن يَیْعقوبَب)  
َفَحَمَلْت وَوأَأْنَجَبْت َلُه  .َكْنَعاِنيٍّ ااْسُمُه ُشوعٌع، َفَتَزووََّجَهارَرُجٍل ُهَناكَك ااْبَنَة يَیُهوذذاا َقْد رَرأأىى وو ."ِحيیَرةة"
ا دَدَعْتُه . ُثمَّ َعادَدتْت َفَأْنَجَبْت ااْبًن"أأووَنانَن". ُثمَّ َحَمَلْت أَأيْیضًا وَوأَأْنَجَبِت ااْبنًا َسمَّْتُه "ِعيیراا"هُه ا دَدَعاااْبًن
يَیْعني أأننَّ زَزوْوَجَة يَیُهوذذاا أأْنَجَبْت َلُه َثالَثَة أأْبناٍء: ِعيْیًراا، وَوأأوونانَن، وَوِشيْیَلة. وَوَهذاا  ."ِشيیَلة"  

 
ِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ زَزووااجَج يَیُهوذذاا ِمْن ِتْلَك االَفتاةِة االَكْنعاِنيیَِّة َلْم يَیُكْن أَأْمًراا َمْرِضيیا أأَمامَم ااِهللا ألننَّ وَو 

وَوَلِكنَّ يَیُهوذذاا َفَعَل َما َحُسَن في َعيْیَنيْیِه ُهَو دُدوْونَن أأنْن يَیْكَتِرثَث االَكْنعاِنيیِّيیَن َكاُنواا َمْعرووفيیَن ِبَوَثِنيیَِّتِهْم. 
ِمَن االَوااِضِح أأننَّ يَیُهوذذاا َلْم يَیَتَمكَّْن ِمَن أُأْعِجَب ِبها، َفَتَزووََّجها. وَوَمشيیَئِة االرَّببِّ. َفَقْد رَرأأىى االَفتاةَة ِب

ِن. اِنيیَّيْیاالتَّأثيیِر فيیها أأوْو ِمْن َتْغيیيیِر َقناعاِتها االَوَثِنيیَِّة ألننَّ ااالْبَنيْیِن االثَّاني وَواالثَّاِلِث يَیْحِمالنِن ااْسَميْیِن َكْنع
أأمَّا ااالْبُن االِبْكُر َفيَیْحِمُل ااْسًما يَیهودِديیا.   
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في يَیْومٍم َما. ِلذِلَك َفَقْد أَأَخَذ زَزوْوَجًة  ي ِمْن َنْسِلِهوَوكانَن يَیُهوذذاا يَیْعَلُم أأننَّ االَمِسيیَّا االَمْوُعودَد َسيَیأِت 
:وواالسابع َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّادِدسِس. وَوكانَن ااْسُم زَزوْوَجِة ِعيْیر "َثاَمارر". َفَنْحُن "ِعيْیر"االِبْكِر الْبِنِه   

 
وَوأَأَخَذ يَیُهوذَذاا زَزوْوَجًة ِلِعيیٍر ِبْكِرهِه ااْسُمَها َثاَمارُر. وَوَكانَن ِعيیٌر ِبْكُر يَیُهوذَذاا ِشرِّيیًراا 

ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ، َفَأَماَتُه االرَّببُّ.   
 

إننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیْخِبُرنا َتَرَفها ِعيْیر، َفاالَخِطيیََّة االتي ااْقُهنا َشيْیًئا َعِن وَوَمَع أأنَّنا ال َنْقَرأُأ  
ِعيْیر. أأنَُّه كانَن ِشرِّيیًراا في َعيْیَنِي االرَّببِّ. ِلَذِلَك َفَقْد أَأماَتُه االرَّببُّ. وَوَلِكنَّ االنَّصَّ ال يُیْخِبُرنا َكيْیَف َماتَت 

ِلِعيْیر أأييُّ َشأنٍن بالنَّْسِل االذيي َسيیأتي ِمْنُه وَوَلِكْن ِمَن االَوااِضِح أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه َلْم يَیَشأ أأنْن يَیكونَن 
االَمِسيیَّا. ِلَذِلَك، َفَقْد أَأماَتُه االرَّببُّ َقْبَل أأنْن يَیكونَن َلُه أأوْوالدٌد ِمْن َثاَمارر.   

 
ِمْن وَوااِجِب أَأِخِي االزَّوْوجِج  َكانَنفي َحالِل َمْوتِت االزَّوْوجِج َقْبَل أأنْن يُیْنِجَب ااْبًنا ِمْن زَزوْوَجِتِه، وَو 

زَزوْوَجَة أأخيیِه وَوأأنْن يُیْنِجَب ِمْنَها ااْبًنا يَیْحِمُل ااْسَم أأخيیِه االُمَتَوفَّى.  االُمَتَوفَّى (في ِتْلَك ااأليیَّامِم) أأنْن يَیَتَزووَّجَج
وَوكانَن ذَذِلَك َمْقبوًلا في ذَذِلَك االزَّمانن.   

 
-8: 38في َضْوِء ذَذِلَك، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  10:  

 
اادْدُخْل َعَلى ااْمَرأَأةِة أَأِخيیَك وَوَتَزووَّجْج ِبَها، وَوأَأِقْم َنْسًال «َفَقالَل يَیُهوذَذاا ُألووَنانَن: 

َفَعِلَم أُأووَنانُن أَأننَّ االنَّْسَل َال يَیُكونُن َلُه، َفَكانَن إِإذْذ دَدَخَل َعَلى ااْمَرأَأةِة أَأِخيیِه ». َألِخيیَك
َنْسًال َألِخيیِه. َفَقُبَح ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ  أَأنَُّه أَأْفَسَد َعَلى ااَألرْرضِض، ِلَكْي َال يُیْعِطَي

َما َفَعَلُه، َفَأَماَتُه أَأيْیًضا.   
 

وَوَقْد َعاَقَبُه االرَّببُّ َعلى ذَذِلَك ِه االُمَتَوفَّى. يْیِخأَأِمْن أأرْرَمَلِة إإذًذاا، َفَقْد رَرَفَض أأوْونانُن أأنْن يُیقيیَم َنْسًلا  
ِبأنْن أَأماَتُه أأيْیًضا. ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَحادديي َعَشر:   

 
ااْقُعِديي أَأرْرَمَلًة ِفي َبيْیِت أَأِبيیِك َحتَّى يَیْكُبَر ِشيیَلُة «َفَقالَل يَیُهوذَذاا ِلَثاَمارَر َكنَِّتِه: 

َفَمَضْت َثاَمارُر وَوَقَعَدتْت ». أَأيْیًضا َكَأَخَويْیِه َلَعلَُّه يَیُموتُت ُهَو«َألنَُّه َقالَل: ». ااْبِني
ِفي َبيْیِت أَأِبيیَها.  

 
َكانَن "ِشيْیَلة" (ااالْبُن االثَّاِلُث وَوااألخيیُر ِليَیُهوذذاا) َما يَیزاالُل َشابا َصغيیًراا على االزَّووااجِج. وَوَقْد  

 يَیموتَت "ِشيْیَلة" َكما َماتَت أأَخوااهُهَكانَن ااالْبَن ااألْصَغَر ِليَیُهوذذاا. وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ يَیهوذذاا َخِشَي أأنْن 
ااآلَخَراانن. وَوِبَسَبِب َخْوفِف يَیُهوذذاا ِمْن ُفْقداانِن ااْبِنِه االثَّاِلِث وَوااألخيیِر، َقالَل ِلثامارر أأنْن َتْمُكَث أأرْرَمَلًة في 

َمَضْت َثاَمارُر وذذاا، إإلى أأنْن يَیْبُلَغ "ِشيْیَلة" ِسنا ُمناِسَبًة للزَّووااجِج ِمْنها. وَوِبناًء على َطَلِب يَیه َبيْیِت أأبيیها
.وَوَقَعَدتْت ِفي َبيْیِت أَأِبيیَها  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاني َعَشر:    
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وَوَلمَّا َطالَل االزََّمانُن َماَتِت ااْبَنُة ُشوعٍع ااْمَرأَأةُة يَیُهوذَذاا. ُثمَّ َتَعزَّىى يَیُهوذَذاا َفَصِعَد 
إِإَلى ُجزَّاازِز َغَنِمِه إِإَلى ِتْمَنَة، ُهَو وَوِحيیَرةُة َصاِحُبُه ااْلَعُدالَِّميُّ.   

 
َعْنها َقْبَل َقليیل. وَوَقْد ذَذَكْرنا أأننَّ زَزووااَجُه إإذًذاا، َفَقْد َماَتْت زَزوْوَجُة يَیهوذذاا االَكْنعاِنيیَّة االتي َتَحدَّْثنا  

وَوِمَن االُمَرجَِّح أأنَّها َماَتْت وَوِهَي َما َتزاالُل ِمْن َهِذهِه االَمْرأأةِة َلْم يَیُكْن ِبَحَسِب َمشيیَئِة االرَّببِّ في ااألْصِل. 
ِبْرْفَقِة َتَعزَّىى، ااْنَطَلَق دَدَفَنها يَیُهوذذاا وو وَوَبْعَد أأنْن َشابًَّة ألننَّ يَیهوذذاا َكانَن آآَنذااكَك ااْبَن أأرْرَبعيیَن َسَنة َتْقريیًبا.

االَغَنِم آآَنذااكك.  َجزَّْت ُهناكَك ااْحِتفاالتت ُتوااِكُب َمكانٍن يُیْدَعى "ِتْمَنة" ِليَیُجزَّ َغَنَمُه. وَوكاَنإإلى َصديیٍق َلُه   
 

:14وو  13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

». ُهَوذَذاا َحُموكِك َصاِعٌد إِإَلى ِتْمَنَة ِليَیُجزَّ َغَنَمُه«َفُأْخِبَرتْت َثاَمارُر وَوِقيیَل َلَها: 
َفَخَلَعْت َعْنَها ِثيَیابَب َتَرمُِّلَها، وَوَتَغطَّْت ِبُبْرُقٍع وَوَتَلفََّفْت، وَوَجَلَسْت ِفي َمْدَخِل 

أَأتْت أَأننَّ ِشيیَلَة َقْد َكُبَر وَوِهَي َلْم ُتْعَط َلُه َعيْیَنايِیَم االَِّتي َعَلى َطِريیِق ِتْمَنَة، َألنََّها رَر
زَزوْوَجًة.   

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َعِلَمْت "َثامارُر" أأننَّ َحَماها "يَیُهوذذاا" َقْد َخَرجَج إإلى ِتْمَنة ِليَیُجزَّ َغَنَمُه.  

ِث (ِشيْیَلة) َكَما وَوَعَدها. َفَقْد َتَرَكها يَیُهوذذاا وَوَلْم يُیَزووِّْجها ِمِن ااْبِنِه االثَّاِليَیُهوذذاا َلْم يُیعاِمْلها َكَما يَیْنَبغي 
ِلَذِلَك، َعَقَدتْت َثامارُر االَعْزمَم على أَأْخِذ َحقِّها ِعْنَد َبيْیِت أَأبيیها وَوَلْم يَیُقْم ِبَوااِجِبِه االَكاِمِل ِمْن َنْحِوها. 

االَِّتي  وَوَجَلَسْت ِعْنَد َمْدَخِل َعيْیَنايِیَم ،ْتَفوَوَتَلفَّ ،وَوَتَبْرَقَعْتَنَزَعْت َعْنَها ِثيَیابَب َتَرمُِّلَها، ِلَذِلَك َفَقْد ِبيَیِدها. 
. وَوَكاَنْت ِتْلِك ِهَي ِثيیابُب االزَّااِنيیاتِت في ذَذِلَك االزَّمانن. َعَلى َطِريیِق ِتْمَنة  

 
يیَن في ذَذِلَك االزَّمانِن. وَوَكانَن االزِّنى في االَمعاِبِد االَوَثِنيیَِّة أأْمًراا َشاِئًعا وَوَمْشُهورًراا َلدىى االَكْنعاِنيیِّ 

َكرِّسَس ُجْزًءاا ِمْن وَوْقِتها ِلِعبادَدةِة إإَلِهها ِبِتْلَك االطَّريیَقِة في وَوكانَن يَیْنَبغي ِلُكلِّ ااْمَرأأةٍة ُمَتَزووَِّجٍة أأنْن ُت
ِجْنِسيیٍَّة َشاِئَنٍة ُتَقامُم في االَمعاِبِد االَوَثِنيیَِّة. ُطقوسٍس   

 
-15َنْقَرأأ في ااألْعداادد  . َفَنْحُنىى َبْعَد ذَذِلَكَما َجَرِلُنتاِبع، َصديیقي االُمْسَتِمع، وَوااآلنْن  19:  

 
َفَنَظَرَها يَیُهوذَذاا وَوَحِسَبَها زَزااِنيَیًة، َألنََّها َكاَنْت َقْد َغطَّْت وَوْجَهَها. َفَمالَل إِإَليْیَها 

ُه َلْم يَیْعَلْم أَأنََّها َكنَُّتُه. َفَقاَلْت: َألنَّ». َهاِتي أَأدْدُخْل َعَليْیِك«َعَلى االطَِّريیِق وَوَقالَل: 
إِإنِّي أُأرْرِسُل َجْديَي ِمْعَزىى ِمَن «َفَقالَل: » َماذَذاا ُتْعِطيیِني ِلَكْي َتْدُخَل َعَليَّ؟«

َما االرَّْهُن «َفَقالَل: ». َهْل ُتْعِطيیِني رَرْهًنا َحتَّى ُتْرِسَلُه؟«َفَقاَلْت: ». ااْلَغَنِم
». َخاِتُمَك وَوِعَصاَبُتَك وَوَعَصاكَك االَِّتي ِفي يَیِدكَك«َقاَلْت: َف» االَِّذيي أُأْعِطيیِك؟

َفَأْعَطاَها وَودَدَخَل َعَليْیَها، َفَحِبَلْت ِمْنُه. ُثمَّ َقاَمْت وَوَمَضْت وَوَخَلَعْت َعْنَها 
ُبْرُقَعَها وَوَلِبَسْت ِثيَیابَب َتَرمُِّلَها.  

 
في َشَرِكها وَوأأنْن ُتْرِغَمُه على االزَّووااجِج ِمْنها. يْیَلة" "ِشُتْوِقَع وَورُربَّما كاَنْت َثاَمارُر َتأَمُل أأنْن  

َحِسَبها زَزااِنيَیًة َفَطَلَب أأنْن يَیْدُخَل َعَليْیها. وَويَیْقَتضي االتَّنويیُه وَوَلِكنَّ َما َحَدثَث ُهَو أأننَّ َحماها "يَیُهوذذاا" 
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َطأتْت َثاَمارُر في أأنَّها َتَنكََّرتْت في ُهنا إإلى أأننَّ يَیُهوذذاا وَوثاَمارَر َكاَنا ُمْخِطَئيْیِن في َما َفَعال. َفَقْد أأْخ
ِلباسِس زَزااِنيَیٍة وَودَدبََّرتْت ِتْلَك االَمكيیَدةة. وَوَقْد أأْخَطَأ يَیُهوذذاا في ااْضِطجاِعِه َمَع ااْمَرأَأةٍة َظنَّ أأنَّها زَزااِنيَیة.   

 
ال ُبدَّ أأنْن يَیْدَفَع  . َفِلَكْي يَیْضَطِجَع َمَعها، َكانَنرَرْهًناوَوَنرىى ُهنا أأننَّ َثاَمارَر أَأَخَذتْت ِمْن يَیُهوذذاا  

. وَوِعْنَدما َسأَلْتُه َماذذاا َسيُیْعطيیها ِلَكْي يُیعاِشَرها، َقالَل َلها إإنَُّه َسيُیْرِسُل َلها َجْديَي ِمْعَزىى ِمَن َلها َثَمًنا
وذذاا االرَّْهَن َفأْعطاها َخاَتَمُه وَوِعَصاَبَتُه وَوَعصاهُه. وَوَقْد أأْعطاها يَیُه وَوَلِكنَّها َطَلَبْت ِمْنُه رَرْهًنا االَقطيیع.

  االذيي َطَلَبْتُه وَوَعاَشَرها َفَحَمَلْت ِمْنُه. ُثمَّ َقاَمْت وَوَمَضْت دُدوْونَن أأنْن يَیْعَلَم أأنَّها َثامارر.
 

-20ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   23:  
 

يَیِد َفَأرْرَسَل يَیُهوذَذاا َجْديَي ااْلِمْعَزىى ِبيَیِد َصاِحِبِه ااْلَعُدالَِّميِّ ِليَیْأُخَذ االرَّْهَن ِمْن 
أَأيْیَن االزَّااِنيَیُة االَِّتي َكاَنْت ِفي «ااْلَمْرأَأةِة، َفَلْم يَیِجْدَها. َفَسَألَل أَأْهَل َمَكاِنَها َقاِئًال: 

َفَرَجَع إِإَلى يَیُهوذَذاا ». َلْم َتُكْن هُهَنا زَزااِنيَیٌة«َفَقاُلواا: » َعيْیَنايِیَم َعَلى االطَِّريیِق؟
َفَقالَل ». أَأيْیًضا َقاُلواا: َلْم َتُكْن هُهَنا زَزااِنيَیٌة َلْم أَأِجْدَها. وَوأَأْهُل ااْلَمَكانِن«وَوَقالَل: 

ِلَتْأُخْذ ِلَنْفِسَها، ِلَئالَّ َنِصيیَر إِإَهاَنًة. إِإنِّي َقْد أَأرْرَسْلُت هَذاا ااْلَجْديَي «يَیُهوذَذاا: 
».وَوأَأْنَت َلْم َتِجْدَها  

 
َلْم يَیْعُثْر  ، وَوَلِكنَُّهزَزااِنيَیةأأنَّها  االَمْرأأةِة االتي َظنََّحاوَولَل يَیُهوذذاا أأنْن يُیْرِسَل االَجْديَي إإلى ِتْلَك  

َعَليْیها.   
 

-24ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  26:  
 

َقْد زَزَنْت َثاَمارُر َكنَُّتَك، «وَوَلمَّا َكانَن َنْحُو َثَالَثِة أَأْشُهٍر، أُأْخِبَر يَیُهوذَذاا وَوِقيیَل َلُه: 
أَأمَّا ». أَأْخِرُجوَها َفُتْحَرقَق«اا: َفَقالَل يَیُهوذَذ». وَوَها ِهَي ُحْبَلى أَأيْیًضا ِمَن االزَِّنا

ِمَن االرَُّجِل االَِّذيي هِذهِه َلُه أَأَنا «ِهَي َفَلمَّا أُأْخِرَجْت أَأرْرَسَلْت إِإَلى َحِميیَها َقاِئَلًة: 
َفَتَحقََّقَها ». َحقِّْق ِلَمِن ااْلَخاِتُم وَوااْلِعَصاَبُة وَوااْلَعَصا هِذهِه«وَوَقاَلْت: » ُحْبَلى!

َفَلْم يَیُعْد يَیْعِرُفَها ». ِهَي أَأَبرُّ ِمنِّي، َألنِّي َلْم أُأْعِطَها ِلِشيیَلَة ااْبِني«يَیُهوذَذاا وَوَقالَل: 
  أَأيْیًضا.

 
إإذًذاا َفَقْد َعِلَم يَیُهوذذاا أأننَّ َكنََّتُه َثامارَر ُحْبَلى. وَوإإذْذ كانَن يَیْعَلُم أأنَّها َلْم َتَتَزووَّجْج َبْعد، َطاَلَب  

َخارِرًجا أأرْرَسَلْت إإلى َحِميْیها يَیهوذذاا قاِئَلًة إإنَّها َحِبَلْت ِمَن االرَُّجِل  َثاَمارَرِبإْحرااِقها. وَوِعْنَدما أَأْخَرُجواا 
. وَوَقْد َعَرفَف يَیُهوذذاا َحاًلا أأننَّ االَخاِتَم وَواالِعصاَبَة وَواالَعصا وَواالَعَصا وَواالِعَصاَبَة االَخاِتَماالذيي أَأْعطاها 

وَوَقْد َعِلَم أأيْیًضا أأنَُّه أأْخَطَأ ِبَعَدمِم نَُّه َقْد زَزَنى ِبَزوْوَجِة ااْبِنِه. ِهَي َجميیَعها َلُه. وَوحيینئٍذ َفَقْط، َعِلَم يَیُهوذذاا أأ
وَوَقْد َتْزوويیِجها ِمِن ااْبِنِه االثَّاِلِث "ِشيْیَلة". وَوَلِكنَّ َما َجرىى َكانَن َقْد َجرىى، وَوَما َحَدثَث َكانَن َقْد َحَدثث. 

يَیْعني أأننَّ َما َفَعَلْتُه َثامارُر َكانَن أأْمًراا َصاِئًبا. َفَقْد كاَنْت ِهَي أأَقرَّ يَیُهوذذاا أأننَّ َثاَمارَر أأَبرُّ ِمْنُه. وَوَهذاا ال 
وَويَیُهوذذاا ُمْخِطَئيْیِن. وَويَیقولُل االِكتابُب االُمَقدَّسُس إإننَّ يَیُهوذذاا َلْم يُیعاِشْر َثامارَر ِفي َما َبْعد.   
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-27: 38وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  30:  
 

وِوَالدَدِتَها إِإذَذاا ِفي َبْطِنَها َتْوأَأَمانِن. وَوَكانَن ِفي وِوَالدَدِتَها أَأننَّ أَأَحَدُهَما وَوِفي وَوْقِت 
هَذاا َخَرجَج «أَأْخَرجَج يَیًداا َفَأَخَذتِت ااْلَقاِبَلُة وَورَرَبَطْت َعَلى يَیِدهِه ِقْرِمًزاا، َقاِئَلًة: 

ِلَماذَذاا ااْقَتَحْمَت؟ «اَلْت: وَولِكْن ِحيیَن رَرددَّ يَیَدهُه، إِإذَذاا أَأُخوهُه َقْد َخَرجَج. َفَق». أَأووًَّال
وَوَبْعَد ذذِلَك َخَرجَج أَأُخوهُه االَِّذيي َعَلى ». َفارِرصَص«َفُدِعَي ااْسُمُه » َعَليْیَك ااْقِتَحامٌم!

».زَزاارَرحَح«يَیِدهِه ااْلِقْرِمُز. َفُدِعَي ااْسُمُه   
 

إإذَذاا في أَأْحَشاِئَها َتْوأَأَمانن. وَوِفي أَأْثَناِء وِوَالدَدِتَها  ةِة َثاماررَما أَأزِزفَف َمْوِعُد وِوَالدَدِعْنَدَنْقَرأُأ ُهنا أأنَُّه 
. َغيْیَر أَأنَُّه "َهَذاا َخَرجَج أَأووًَّال"اا َفَرَبَطِت االَقاِبَلُة َحْوَلَها َخيْیطًا أَأْحَمَر، وَوَقاَلْت: أَأْخَرجَج أَأَحُدُهَما يَیًد

صَص ِلَذِلَك دُدِعَي ااْسُمُه َفارِر "َتَحْمَت ِلَنْفِسَك؟أَأييُّ ااْقِتَحامٍم ااْق"َسَحَب يَیَدهُه َفَخَرجَج أَأُخوهُه، َفَقاَلْت: 
 (وَوَمْعَناهُه: ااْقِتَحامٌم). وَوَبْعَد ذَذِلَك َخَرجَج أَأُخوهُه ذُذوو االِمْعَصِم االُمَطوَّقِق ِباْلَخيْیِط ااَألْحَمِر َفُسمَِّي زَزاارَرحَح

. ْبِن َثاَمارر ِل َفارِرصصوَوَكانَن االَمسيیَّا َسيَیأتي ِمْن َنْس (وَوَمْعَناهُه: أَأْحَمُر، أَأوْو إِإْشَرااقٌق).  
 

وَوُنالِحُظ في ِسْلِسَلِة َنَسِب يَیسوعَع االَمْذكورَرةة في وَوِبَذِلَك، َفَقْد َتمََّم ااُهللا َمشيیَئَتُه َكما أَأرراادَد ُهَو. 
وَوَكما رَرأأيْینا، َفَقْد َقاَمْت  كاَنْت َثامارُر إإْحدااُهنَّ.إإْنجيیِل َمتَّى أأننَّ االَبشيیَر َمتَّى يَیْذُكُر أأرْرَبَع ِنساٍء. وَوَقْد 

رَرااعوثث أأمَّا االنِّساُء االثَّالثُث ااُألْخَريیاتُت َفُهنَّ رَرااحابُب (وَوكاَنْت زَزااِنيَیة)، وَو َثامارُر ِبَدوْورِر االزَّااِنيَیِة.
ِتصارٍر باْخَغيْیِر َمْرِضيیٍَّة ِعْنَد االرَّببِّ. وَو االُموآآِبيیَّة، وَوَبْثَشَبع االتي َصارَرتْت زَزوْوَجًة ِلدااوُودد ِبَطريیَقٍة

ألنْن ُتْذَكَر َلْسَن ُمؤهَّالتٍت، ِمْن وُوْجَهِة االنََّظِر االَبَشِريیَِّة،  إننَّ َهؤالِء االنِّْسَوةة ااألرْرَبَعَةَشديیٍدـ َف
في ِسْلِسَلِة َنَسِب ُمَخلِِّص االَعاَلِم. وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ُعقوَلنا االَمحدوودَدةَة أأْعَجُز ِمْن أأنْن َتْفَهَم  أأْسماءُهنَّ
ِلَذِلَك، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْقَبَل أَأْشيیاًء َكثيیَرةًة باإليْیمانن. آآميین! االَعِليِّ وَوِحْكَمَتُه. ُطُرقَق ااِهللا  

 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

وَوَكما رَرأأيْینا في َحْلَقِة إإننَّ َمشيیَئَة ااِهللا وَوُطُرَقُه َكاِمَلٌة، َحتَّى وَوإإنْن ُكنَّا َنْحُن َغيْیَر َكاِمليین. 
َفإننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح َجاَء ِمْن َنْسٍل َعادِدييٍّ َبعيیٍد ُكلَّ االُبْعِد َعِن االَكمالِل. االيَیْومَم،   

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

َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن  . ِلَذاا، أأرْرجو،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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ِحيْیَن َنرىى ِمْن ِخاللِل دِدررااَسِتنا للِكتابِب االُمَقدَّسِس أأننَّ ااَهللا ااْسَتْخَدمَم أأْشخاًصا َعادِديیِّيیَن وَوَغيْیَر 
وَوَصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، َكاِمليیَن ِلَتْحقيیِق َمشيیَئِتِه، ُنْدرِركُك أأنَُّه َقْد يَیْسَتْخِدُمنا َنْحُن أأيْیًضا. 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع باْسِم َفَحيیًَّة في يَیِد ااِهللا االَحيِّ ِلَمْجِد ااْسِمِه االُقدُّووسس.  ِهَي أأنْن َتكونَن أَأددااةًة
االَمسيیح. آآميین!  

 


