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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ �ا��َ 
 Genesis 4:1 – 5:32 32: 5 – 1: 4 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us009# 505م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]�����ا�ُ��َ [  
�م �ا�������)( ��َ��ُ  

 
-أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك  -َصديیقي االُمسَتِمع ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة 

-َسُنتاِبُع  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی - ِبِنْعَمِة االرببِّ  إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ااألووَّلِل ِمْن أأْسفارِر  ْفِرسِّْلدِدررااَسَتنا ِل 
على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  االرَّااِبِعااألْصحاحِح َ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  

 
َو َما َلَقْد َخَلَق ااُهللا االَعِليُّ ُكلَّ وَوااِحٍد ِمنَّا ِلَكْي ُنَمجَِّدهُه ِمْن ِخاللِل االِعبادَدةِة وَواالتَّْسبيیح. وَوَهذاا ُه

االَعاَلِم إإذْذ إإنَُّهْم يُیَقدِّمونَن ذَذباِئَح االتَّْسبيیِح أَأَمامَم َعْرشِش  أأْنحاِءيَیْفَعُلُه االُمؤِمنونَن االَمسيیحيیُّونَن في َجميیِع 
وَوَهذاا  االنِّْعَمِة. وَوَلِكْن يَیِجُب عليینا أأنْن َنْعَلَم أأننَّ ُهناكَك ذَذباِئَح َمْقبوَلًة وَوذَذباِئَح َليْیَسْت َمْقبوَلًة َلدىى ااِهللا.

ُهَو َما َسَنْقَرأأ َعْنُه َبْعَد َقليیل في ااألْصحاحِح االرَّااِبِع ِمْن ِسْفِر االتَّكويین ِمْن ِخاللِل ِقصَِّة َقايیيین 
وَوهابيیل.   

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

- ااألووَّلِلوَواالَعَددِد  االرَّااِبِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االسَّاِبِق َعْن َطْردِد آآدَدمَم وَوَحوَّااَء ِمْن َجنَِّة َعْدنٍن ِبَسَبِب ِعْصيیاِنِهما  

:1: 4في ِسْفِر االتَّكويین وَوااآلنْن، َنْقَرأأ ِهللا.   
 

�اَء �اْ�َ��أَ��َ�ُ �ََ��ِ�َْ� �َو�َو�ََ��ْت �َ����ِ�َ�. �َو�َ��َِ�:  �اْ��َ��َْ�ُ� �َرُ��ً «�َوَ�َ��َف �آ�َد�ُم َ���
�ب�  ». ِ�ْ� ِ�ْ�ِ� �ا���  

 
رَرأأسَس االَحيیَِّة. رُربَّما َتْذُكُر، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ ااَهللا َكانَن َقْد وَوَعَد أأننَّ َنْسَل االَمْرأأةِة َسيَیْسَحُق  

ااْقَتَنيْیُت رَرُجًال ِمْن وَوِعْنَدما وُوِلَد َقايیيین، َظنَّْت َحوَّااُء أأننَّ َقايیيیَن ُهَو َتْحقيیُق االَوْعِد. ِلذلَك َفَقْد قاَلْت: "
رَرأأسَس االَحيیَِّة. ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، َفَقْد قاَلْت إإننَّ َهذاا ُهَو االنَّْسُل االذيي وَوَعَد ااُهللا أأنَُّه َسيَیْسَحُق  ".ِعْنِد االرَّببِّ

–وَوَلِكنَّ َحوَّااَء كاَنْت ُمْخِطَئًة دُدوْونَن أأدْدنى َشكٍّ. َفَقْد كانَن َقايیيیُن َخيْیَبَة أَأَمٍل َكبيیَرةة  َبْعَد َكما َسَنرىى  
!َقليیل  

 
-2: 4ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   5:  

 
�ُ�� َ���َد�ْت �ََ��ََ��ْت �أََ���هُ ���َھ���ِ�َ�. �َوَ���َن ���َھ���ِ�ُ� �َر�اِ���ً� �٬�َِ��َ�ِْ، �َوَ���َن �َ����ِ�ُ� َ��ِ��ً 
�َم ِ�ْ� �أَْ�َ���ِر �ا��َْر�ِض �ُْ��َ��ً�  �ِ� �ا��َْر�ِض. �َوَ�َ��َث ِ�ْ� �َْ�ِ� �أ�َ����ٍم �أ�َن� �َ����ِ�َ� �َ��

�َم ���َھ���ِ�ُ� �أ�َْ�ً�� ِ�ْ� �أَ�ْ  ٬، �َو�َ�� �ب� �ب� �إِ�َ� �ِ��� َ���ِر َ��َِ��ِ� �َوِ�ْ� ِ�َ����َِ��. �َ�َ�ََ� �ا���
�ا  ���َھ���ِ�َ� �َو�٬�ِِ���َ��ُْ، �َو�ِ�ْ� �إِ�َ� �َ����ِ�َ� �َو�ُْ��َ���ِِ� �َْ� ��َْ��ُْ�. �َ�ْ��َ��ظَ �َ����ِ�ُ� ِ�ّ�ً

�َوَ��َ�َ �َوْ��ُ���ُ.   
 

بانَن َهابيیل وَوَلِكنَُّه َلْم يَیْقَبْل ُقْربانَن وَواالسُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: ِلماذذاا َقِبَل االرَّببُّ ُقْر 
إإننَّ االسََّبَب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ َهابيیَل َقدَّمَم ذَذبيیَحًة َحيَیوااِنيیًَّة وَوأأننَّ َقايیيیَن  يَیقولُل َبْعُض االُمَفسِّريیَنَقايیيین؟ 

ِد االَقديیِم َعْن وُوجودِد ذَذباِئَح َحيَیوااِنيیٍَّة َقدَّمَم ِمْن َثَمِر ااألرْرضِض. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في ِسْفِر االلَّاوِويیِّيیَن في االَعْه
، وَوَعْن وُوجودِد َتْقِدماتِت دَدقيیٍق. وَوَقْد كانَن ااُهللا يَیْقَبُل ِكال َهَذيْیِن االنَّْوَعيْیِن ِمَن االَقراابيیِن ِمَن االنَّاسِس. ِلذلَك

، َبْل ِبَطريیَقِة َتْقديیِم ذَذِلَك االُقْربانن. ْخَتصُّ ِبَنْوعِع االُقْربانِنيیِمَن االَوااِضِح أأننَّ االسََّبَب االرَّئيیسيَّ َلْم يَیُكْن 
االسََّبَب االرَّئيیسيَّ ِلَقبولِل ُقْربانِن َهابيیل  4: 11وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َنِجُد في االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيیَن 

وَوَهذاا يُیريینا، يیا  ".َل ِمْن َقايِیيیَنِباِإليیَمانِن َقدَّمَم َهاِبيیُلِ ِهللا ذَذِبيیَحًة أَأْفَضوَورَرْفِض ُقْربانِن َقايیيین إإذْذ َنْقَرأُأ: "
أأِحبَّائي، أأننَّ االِعلََّة في ُقْربانِن َقايیيین ِهَي َعَدمُم ااإليیمانن.   

 
. وواالَمْقصودُد ُهنا ُهَو أأنَُّه َعَبَس وَوَتَجهََّم. ُثمَّ ِجداا وَوَسَقَط وَوْجُهُه ااْغتاظَظ َقايِیيیَنوَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ  

:6: 4َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   
 

�ب� �ِ�َ����ِ�َ�: �وَ  �َِ���َذ�ا �اْ��َْ�َ�؟ �َو�َِ���َذ�ا َ��َ�َ �َوْ��ُ�َ�؟ «�َ��َل �ا���  
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َهللا َقِبَل ُقْربانَن وَوِمَن االَوااِضِح ُهنا، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ َقايیيیَن كانَن َغاِضًبا ِجداا ألننَّ اا 
 أأخيیِه َهابيیل وَوَلْم يَیْقَبْل ُقْرباَنُه ُهَو. وَوِعْنَدما َظَهَر االتََّجهُُّم وَواالُعبوسُس على وَوْجِه َقايیيین، وَوااَجَهُه االرَّببُّ

َقايیيین، فإنَُّه  " وَوبالرَّْغِم ِمْن َعَدمِم َقبولِل ااِهللا ُقْربانَنِلَماذَذاا ااْغَتْظَت؟ وَوِلَماذَذاا َسَقَط وَوْجُهَك؟قاِئًلا َلُه: "
االَعَددِد االسَّاِبِع:يَیْمَنُحُه ُفْرَصًة َثاِنيَیًة إإذْذ يَیقولُل َلُه في يُیْظِهُر َمَحبََّتُه َلُه وَو  

 
�إ�ِْن �أَْ�َ�ْ�َ� �أَ�َ�َ �َرْ�ٌ�؟ �َو�إ�ِْن �َْ� �ُْ�ِ�ْ� �َِ�ْ�َ� �اْ��َ��ِب َ�ِ�����ٌ �َر�ا�٬��ٌَِ، �َو�إِ��َْ�َ� 

».�َ���اْ���ِ�َ���َُ�� �َو�أَْ�َ� �َُ���ُد َ���َ�ْ   
 

ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد قالَل االرَّببُّ ِلقايیيین: "إإنْن ُكْنَت َتْفَعُل االصَّواابَب، أَأال أأْقَبُلَك؟" وَوِبذلَك فإنَُّه  
يُیَشجُِّعُه على ِفْعِل االصَّواابِب ألنَُّه َسيَیِجُد ُكلَّ َقبولٍل آآَنذااكك. وَوَلِكنَُّه يُیَحذِّرُرهُه في االَوْقِت َنْفِسِه ِمْن 

وَوإِإنْن َلْم ُتْحِسْن َفِعْنَد ااْلَبابِب َخِطيیٌَّة ااالْسِتمراارِر في االسُّلوكِك االَخاِطِئ َنْفِسِه قاِئًلا َلُه: "َعوااِقِب 
وَوَكأننَّ ِلسانَن َحالِل االرَّببِّ ُهَو: "إإنْن َلْم َتْرِجْع، يیا َقايیيین، َعِن االَحَسِد ". رَرااِبَضٌة، وَوإِإَليْیَك ااْشِتيَیاُقَها

َفإننَّ َخِطيیًَّة أأْعَظَم (وَوِهَي االَقْتُل) َتْرُبُض ِعْنَد االَبابِب. وَوَكما َنْعَلُم، يیا أأِحبَّائي، وَواالَغَضِب وَواالَغيْیِظ، 
فإننَّ االَكِلَمة "َتْرُبض" ُتْسَتْخَدمُم ِلَوْصِف االُوحوشِش االَكاِسَرةِة االتي َتْرُبُض ِلَفريیَسِتها باْنِتظارِر 

وَوأَأْنَت لرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك فإننَّ االرَّببَّ يُیَشجُِّعُه َثاِنيَیًة قاِئًلا َلُه: "االُفْرَصِة االُمناِسَبِة لالْنِقضاضِض َعَليْیها. وَوبا
االرَّببَّ يَیقولُل ِلقايیيیَن إإنَُّه قادِدرٌر على االتََّغلُِّب على ". فبالرَّْغِم ِمْن ُسْلطانِن االَخِطيیَِّة، فإننَّ َتُسودُد َعَليْیَها

ِتْلَك االَخِطيیَِّة إإنْن َلْم يَیْسَتْسِلْم َلها.   
 

-8: 4ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   12:  
 

�َوَ���َ� �َ����ِ�ُ� ���َھ���ِ�َ� �أََ���هُ. �َوَ�َ��َث �إ�ِْذ َ���َ� �ِ� �اْ�َ�ْ�ِ� �أ�َن� �َ����ِ�َ� �َ��َم َ��َ� ���َھ���ِ�َ� 
�ب� �ِ�َ����ِ�َ�:  �َ �أَْ��َُ�! «�َ�َ��َل: » �أ�َْ�َ� ���َھ���ِ�ُ� �أَُ���َك؟«�أَِ����ِ� �َو�َ�َ��َ�ُ. �َ�َ��َل �ا���

َ���َذ�ا �ََ�ْ�َ�؟ َ�ْ��ُت �َد�ِم �أَِ���َ� َ���ِر�ٌخ �إِ�َ�� ِ�َ� «�َ�َ��َل: » َ���ِر�ٌس �أَ�َ� �َِ��؟�أَ 
�ا��َْر�ِض. �َ���َن َ�ْ�ُ���ٌن �أَْ�َ� ِ�َ� �ا��َْر�ِض �ا���ِ� �َ�ََ�ْ� �َ����َھ� �ِ�َْ��ََ� �َد�َم �أَِ���َ� 

��َ�َ ِ�ْ� ��َِ��َك.  �. �َ���ًِ�� �َو���َھ��ِر�ً� �َُ���ُن َ��َ� َ�ِ�ْ�َ� �ا��َْر�َض �َ �َُ���ُد �ُْ�ِ���َ� �ُ��
».�ِ� �ا��َْر�ضِ   

 
َلْم يَیُكْن يَیْعَلُم َما َحَدثث. َفاُهللا االَعِليُّ ال يَیجوزُز َلنا أأنْن َنْفَهَم ِمْن ِخاللِل َهِذهِه االَكِلماتِت أأننَّ ااَهللا  

الْعِتراافِف ِبَخطايیانا. ُفْرَصًة ليُیْعطيینا ِلَكْي َعادَدةًة يَیْعَلُم ُكلَّ َشْيٍء. وَوَلِكنَُّه يَیْطَرحُح ااألْسِئَلَة َعَليْینا 
وَوِعْنَدما َحاوَولَل َقايیيیُن أأنْن يُیَغطِّي َجريیَمَتُه بالَكِذبب، كانَن ااُهللا يَیْعَلُم َتماًما َما يَیْجريي. ِلذِلَك َفإنَُّه يَیقولُل 

ْعِتراافَف بالَخطيیَئِة َلُه: "أأيْیَن َهابيیُل أأخوكَك؟" وَوَقْد أأرراادَد ااُهللا ِمْن َقايیيیَن أأنْن يَیْعَتِرفَف ِبَخطيیَئِتِه ألننَّ ااال
َمْن يَیْكُتُم َخَطايَیاهُه َال ُهَو االُخْطَوةُة ااألوولى في االُحصولِل على االُغْفراانِن. فالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل: "

 إِإنِن ااْعَتَرْفَنا ِبَخَطايَیاَنا َفُهَو أَأِميیٌن". وَوُهَو يَیقولُل أأيْیًضا: "يَیْنَجُح، وَوَمْن يُیِقرُّ ِبَها وَويَیْتُرُكَها يُیْرَحُم
".وَوَعادِدلٌل، َحتَّى يَیْغِفَر َلَنا َخَطايَیاَنا وَويُیَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ إِإْثٍم  

 
وَوَلِكْن ِمَن االَوااِضِح ِجداا أأننَّ ااإلْنسانَن يَیِجُد ُصعوَبًة َباِلَغًة في ااالْعِتراافِف ِبَخطايیاهه. َفَنْحُن  

- َنميیُل إإلى االَبْحِث َعْن ُمَبرِّررااتٍت ِلُكلِّ َخَطٍأ َنْقَتِرُفُه . وَوَقْد رَرأأيْینا ذَذِلَك ايیاناِعَوًضا َعِن ااإلْقراارِر ِبَخط 
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ِلذلَك، يَیِجُب عليینا أأنْن َنَتَذكََّر أأننَّ ااَهللا ال . مااالرَّببُّ ِبَخطيیَئِتِه ماِحيْیَن وَوااَجَهُهوَوَحوَّااَء يَیْحُدثُث َمَع آآدَدمَم 
ُه يُیريیُد أأنْن يُیساِعَدنا على ااالْعِتراافِف، وَواالتَّْوَبِة، ألنَُّه ال يَیْعَلُم ااإلجاَبَة، َبْل ألنََّعَليْینا يَیْطَرحُح ااألْسِئَلَة 

وَواالُحصولِل على االُغفراانن.   
 

َفَقالَل:  "َال أَأْعَلُم! أَأَحارِرسٌس أَأَنا َألِخي؟"َفَقالَل:  "أَأيْیَن َهاِبيیُل أَأُخوكَك؟"االرَّببُّ َقايِیيیَن: ُثمَّ َسألَل  
وَوِحواارٍر يَیْرمي في ااألَساسِس إإلى دَدْفِع َقايیيیَن إإلى ُسؤاالٍل امَم َموَوَمرَّةًة أأخرىى، فإنَّنا ُهنا أَأ "َماذَذاا َفَعْلَت؟"

كانَن َهذاا ُهَو االِعقابُب وَوَقْد  ااالْعِتراافِف بالَخطيیَئِة االتي ااْقَتَرَفها. وَوَلِكنَُّه رَرَفَض ااالْعِتراافَف ِبَخطيیَئِتِه!
َقْد ُلِعَن ِمَن َنْحُن َنرىى ُهنا أأنَُّه . وَواالذيي ااْختارُرهُه االرَّببُّ ِلَقايیيین. َفَقْد كانَن َقايیيیُن يَیْعَمُل في االزِّررااَعِة

ااألرْرضِض ِبَسَبِب َقْتِلِه ألخيیِه وَوَعَدمِم َتْوَبِتِه. وَوَقْد َحَكَم االرَّببُّ َعَليْیِه بأنْن يَیعيیَش َتاِئًها وَوَهارِرًبا في 
ااألرْرضِض.   

 
: 14وو  13لُل في االَعَددَديْین وَوَقْد أأدْدرَركَك َقايیيیُن أأننَّ ِعقابَب االرَّببِّ َكانَن َشديیًداا. ِلذلَك فإنَُّه يَیقو  

 
�َذْ��ِ� �أَْ��َُ� ِ�ْ� �أ�َْن ��ُْ��ََ�َ�. �إِ��َ� �َْ� �طََ��ْد�َ�ِ� �اْ���َْ��َم َ�ْ� �َوْ��ِ� �ا��َْر�ِض٬، «

�َوِ�ْ� �َوْ��ِ�َ� �أَْ��َ�ِ� �َو�أَُ���ُن �َ���ًِ�� �َو���َھ��ِر�ً� �ِ� �ا��َْر�ِض٬، ��َ�َُ���ُن ُ��� َ�ْ� 
». �َوَ�َ��ِ� ��َْ��ُ�ُ�ِ�  

 
َفَنْحُن َنرااهُه ُهنا يَیْفِقُد وَويُیْمِكُنَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتْلَحَظ ُهنا أأننَّ َقايیيیَن َكانَن َخاِئًفا.  

َسالَمُه وَوُشعورَرهُه بالطُّمأنيیَنِة.   
 

أأننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه قالَل َلُه:  15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

�ب� �ِ�َ����ِ�َ� ». �َ �أَْ�َ���ٍف ��ُْ��َ�َُ� ِ�ْ���ُ �ِ��َِ� ُ��� َ�ْ� �َ�ََ� �َ����ِ�َ� �ََ�ْ��َ « �َوَ�َ�َ� �ا���
َ��ََ��ً �َِ�ْ� �َ ��َْ��ُ��َ�ُ ُ��� َ�ْ� �َوَ�َ��هُ.   

 
وَوَمَع أأنَّنا ال َنْعَلُم االسََّبَب االَحقيیقيَّ االذيي َجَعَل االرَّببَّ يَیْفَعُل ذَذِلَك، فإننَّ ااَهللا َسنَّ َتْشريیًعا يَیْمَنُع  

ايیيین َسيَیْنَتِقُم االرَّببُّ ِمْنُه َسْبَعَة أأْضعافٍف (أأيِي ااْنِتقاًما َكاِمًلا). وَوَقْد َجَعَل ااُهللا ِلقايیيیَن يَیْقُتْل َق االَقْتَل. َفَمْن
ُه ُكلُّ َمْن وَوَجَدهُه. لَعالَمًة ِلَكْي ال يَیْقُت  

 
:17وو  16: 4ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
٬، �َوَ�َ�َ� �ِ� �أ�َْر�ِض �ُ��ٍد َ�ْ��ِ�� َ�ْ��ٍن.�ََ�َ��َج �َ����ِ�ُ� ِ�ْ� �َُ��ِن  �ب� �َوَ�َ��َف  �ا���

�َ����ِ�ُ� �اْ�َ��أَ��َ�ُ �ََ��ِ�َْ� �َو�َو�ََ��ْت َ��ُ��َك. �َوَ���َن ��َْ��ِ� ٬�َ����ِ�ًَ، �ََ�َ�� �اْ�َ� �اْ�َ�ِ����َِ� 
َ��ْ�ِ� �اْ���ِِ� َ��ُ��َك.   

 
َصَل َقايیيیٌن على زَزوْوَجٍة َلُه؟ ِبِعبارَرةٍة وَوُهناكَك ُسؤاالٌل يُیْطَرحُح َعادَدةًة ُهنا وَوُهَو: ِمْن أأيْیَن َح 

وَواالَجواابُب االَمْنِطِقيُّ االَوحيیُد ُهَو: أأَجل! َفِمَن االَوااِضِح أأننَّ آآدَدمَم كانَن أأخرىى، َهْل َتَزووَّجَج َقايیيیُن أأْخَتُه؟ 
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مٌّ ِبَنْسٍل وَوااِحٍد َفَقط وَوُهَو َقْد أَأْنَجَب َبنيیَن آآَخريیَن وَوَبناتٍت أأْخَريیاتٍت َلْم يَیِردْد ذِذْكُرُهْم ُهنا. َفالرَّببُّ ُمْهَت
االنَّْسُل االُمْمَتدُّ ِمْن إإبرااهيیَم إإلى دَدااوُودَد إإلى االَمسيیح. أأمَّا َبِقيیَُّة ااألْنسابِب َفَليْیَسْت ُمِهمَّة. َفالِكتابُب 

ِمْن دَدااوُودد إإلى االُمَقدَّسُس يُیَركُِّز على االنَّْسِل االُمْمَتدِّ ِمْن آآدَدمَم إإلى إإبرااهيیم، وَوِمْن إإبرااهيیَم إإلى دَدااوُودد، وَو
ى ِبَوْعِدهِه يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَقْد كاَنِت االَغايَیُة ِمْن ذَذِلَك ِهَي َتْقديیُم االُبْرهانِن على أأننَّ ااَهللا االَحيَّ َقْد وَوَف

. َسَتَتبارَركُك ِبَنْسِلِه (أأيْي بالَمسيیح) إلبرااهيیَم بأننَّ َجميیع َقباِئِل ااألرْرضِض  
 

-18: 4ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   22:  
 

�َو�ُو�َِ� �َِ��ُ��َك ِ���َ��ا�ُد. �َوِ���َ��ا�ُد �َو�ََ� َ�ُ����َ���ِ�َ�. �َوَ�ُ����َ���ِ�ُ� �َو�ََ� َ��ُ�َ����ِ�َ�. 
�َوَ��ُ�َ����ِ�ُ� �َو�ََ� �ََ�َ�. �َو�ا��َ�َ� �ََ�ُ� �ِ�َْ�ِ��ِ� �اْ�َ��أَ��َْ�ِ�: �اْ�ُ� �اْ�َ��اِ�َ��ِة َ���َد�ة٬ُ، 

��َل �ا��ِ��ي َ���َن �أَ�ً� �َِ��ِ��ِ� �اْ�ِ���َ��ِم �َو�اْ�ُ� �ا�ُْ�َ��ى ِ����ُ. �ََ��ََ��ْت َ���َد�ةُ ��َ��َ 
�َو�ُرَ���ِة �اْ�َ�َ��اِ��. �َو�اْ�ُ� �أَِ����ِ� ��ُ��َ��ُل �ا��ِ��ي َ���َن �أَ�ً� �ُِ��� َ���ِر�ٍب �ِ�ْ�ُ���ِد 

��ِر�َب ُ��� �آ�ٍَ� ِ�ْ� �َُ���ٍس  �َو�اْ�ِ�ْ�َ���ِر. �َوِ����ُ �أ�َْ�ً�� �َو�ََ��ْت �ُ��َ��َل �َ����ِ�َ� �ا���
�ُ��َ��َل �َ����ِ�َ� �َْ�َ��ُ.  �َوَ�ِ���ٍ�. �َو�أُْ��ُ   

 
وَوَنِجُد ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأووَّلَل ذِذْكٍر ِلآلالتِت االُموسيیقيیَِّة وَواالصِّناعاتِت االنُّحاِسيیَِّة وَواالَحديیديیَِّة.    

 
:24وو  23ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
� �اْ�َ��أَ�َْ� �٬�َ�ََ، �َو�أَْ�ِ���َ� �اْ�َ�َ�� �َْ��ِ� ��َ «�َو�َ��َل �ََ�ُ� �ْ�َ��أَ��َْ��ِ� َ���َد�ةَ �َوِ����َ: 

�َِ��َِ��. �َ�ِ��� �َ�َْ�ُ� �َرُ��ً �٬��ِ�ْ�ُِ، �َو�َ�ً� �َِ�ْ�ِ��. �إِ����ُ ��ُْ��َ�َُ� �ِ�َ����ِ�َ� َ�ْ�َ��َ 
� �ِ�ََ�َ� �ََ�ْ�َ��ً �َوَ�ْ�ِ����َ  ».�أَْ�َ���ٍف٬، �َو�أَ��  

 
ِس. وَوَقْد أأْخَبَر زَزوْوَجَتيْیِه ِبَذِلَك ِلَكْي ال َتخافا ِمَن إإذًذاا، َفَقْد َقَتَل "الَمُك" رَرُجًلا دِدفاًعا َعِن االنَّْف 

الَل إإنَُّه َسيَیْنَتِقُم ِمْن َمْن إإنَُّه إإنْن كانَن ااُهللا َقْد َق(ُمَطْمِئًنا) ااْنِتقامِم أأييِّ َشْخٍص ِمْنُه. وَوُهَو يَیقولُل َلُهما ُهنا 
ْن يَیْقُتُلُه ُهَو (أأيْي: "الَمك") َسْبَعًة وَوَسْبعيیَن ِضْعًفا. يَیْقُتُل قايیيیَن َسْبَعَة أأْضعافٍف، فإنَُّه َسيَیْنَتِقُم ِلَم

وَوِكْبريیاِئِه.  "الَمَك"وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على ُغروورِر   
 

: 26وو  25ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

��َن� �َ «�َوَ�َ��َف �آ�َد�ُم �اْ�َ��أَ��َ�ُ �أ�٬��ً�َْ، �ََ��ََ��ِت �اْ��ً� �َو�َدَ�ِ� �اْ�َ���ُ ٬�ً����ِ، �َ��ِ�َ�ً: 
��َن� �َ����ِ�َ� َ���َن �َْ� �َ�َ��َ�ُ. ». �َْ� �َوَ�َ� �ِ� �َْ��ً �آَ�َ� ِ�َ�ً�� َ�ْ� ���َھ���ِ��َ   

�ٍِ� �اْ��ُِ��َئ �أ�َْن ��ُْ�َ�� �ِ�ْ�ِ� �َو�ِِ���َ� �أ�َْ�ً�� �ُو�َِ� �اْ�ٌ� �ََ�َ�� �اْ�َ���ُ �أَ�ُ��َش. ِ����َ 
. �ب� �ا���  

 
أْعطاُهما ااْبًنا َتِقيیا.َبْعَد َمْوتِت َهابيیل وَوَتَشرُّدِد قايیيین، ااْفَتَقَد االرَّببُّ آآدَدمَم وَوَحوَّااَء ِبَرْحَمِتِه َفإإذًذاا،    

 



6 
 

. وَوألننَّ االتَّكويینوَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَخاِمِس ِمْن ِسْفِر  
االُجْزَء ااألْكَبَر ِمْن َهذاا االسِّْفِر يَیْحويي أأْسماًء وَوأأْنَساًبا، َسَنْكَتفي ِبِقرااَءِتِه وَوذِذْكِر َبْعِض االُمالَحظاتِت 

  َعَليْیِه في االنِّهايَیة: 
 

. �َذَ�ً��ا ���ھَ��ا ِ��َ��ُب َ�َ��ا��ِ�ِ� �آ�َد�َم٬، ��َْ��َم َ��ََ� �ُ �اِ�ْ�َ���َن. َ��َ� َ���َِ� �ِ َ�ِ���َ�ُ 
�َو�أُْ��َ� ٬�َ��َ��َُ، �َو�َ��َرَ���ُ �َو�َدَ�� �اْ�َ���ُ �آ�َد�َم ��َْ��َم ُ��َِ�. �َوَ���َش �آ�َد�ُم ِ��َ�ً �َو�َ�َ��ِ�َ� 
٬�َ��ًَ، �َو�َو�ََ� �َو�ًَ��ا َ��َ� َ���َِ��ِ� َ�ُ���َر��ِِ� �َو�َدَ�� �اْ�َ���ُ ِ����ً�. �َوَ���َْ� �أ�َ����ُم �آ�َد�َم 

٬�ٍَ��َ، �َو�َو�ََ� �َ��ِ�َ� �َو�َ�َ��ٍت. �ََ���َْ� ُ��� �أ�َ����ِم �آ�َد�َم  �َْ�َ� َ�� �َو�ََ� ِ����ً� �ََ���َِ� ِ��َ�ِ 
�َوَ���َش ِ���ُ� ِ��َ�ً �َوَ�ْ�َ�  �ا���ِ� َ��َ��َ�� �ِْ�َ� ِ��ٍَ� �َو�َ�َ��ِ�َ� ٬�َ��ًَ، �َوَ���َت.

٬�َ�ِ���ِ، �َو�َو�ََ� �أَ�ُ��َش. �َوَ���َش ِ���ُ� �َْ�َ� َ�� �َو�ََ� �أَ�ُ��َش �ََ���َِ� ِ��ٍَ� �َوَ�ْ�َ� 
٬�َ�ِ���ِ، �َو�َو�ََ� �َ��ِ�َ� �َو�َ�َ��ٍت. �ََ���َْ� ُ��� �أ�َ����ِم ِ���َ� �ِْ�َ� ِ��ٍَ� �َو�اْ��َ�َْ� َ�َ�َ��ةَ 

�َوَ���َش �أَ�ُ��ُش �ِْ�ِ���َ� ٬�َ��ًَ، �َو�َو�ََ� ��ِ��َ��َن. �َوَ���َش �أَ�ُ��ُش �َْ�َ�  ٬�َ��ًَ، �َوَ���َت.
٬، �َو�َو�ََ� �َ��ِ�َ� �َو�َ�َ��ٍت. �ََ���َْ� َ�� �َو�ََ� ��ِ��َ��َن �ََ���َِ� ِ��ٍَ� �َوَ�ْ�َ� َ�َ�َ��ةَ َ��َ�ً 

�َوَ���َش ��ِ��َ��ُن َ�ْ�ِ���َ�  ُ��� �أ�َ����ِم �أَ�ُ��َش �ِْ�َ� ِ��ٍَ� �َوَ�ْ�َ� ٬�َ�ِ���ِ، �َوَ���َت.
٬�َ��ًَ، �َو�َو�ََ� َ��ْ��َْ���ِ�َ�. �َوَ���َش ��ِ��َ��ُن �َْ�َ� َ�� �َو�ََ� َ��ْ��َْ���ِ�َ� �ََ���َِ� ِ��ٍَ� 

�ََ� �َ��ِ�َ� �َو�َ�َ��ٍت. �ََ���َْ� ُ��� �أ�َ����ِم ��ِ��َ��َن �ِْ�َ� ِ��ٍَ� �َوَ�َ�َ� �َو�أ�َْر�َِ���َ� ٬�َ��ًَ، �َو�وَ 
�َوَ���َش َ��ْ��َْ���ِ�ُ� َ�ْ�ً�� �َوِ�����َ� ٬�َ��ًَ، �َو�َو�ََ� ��َ��َر�َد. �َوَ���َش  ٬�َ�ِ���ِ، �َوَ���َت.

�ََ� �َ��ِ�َ� �َو�َ�َ��ٍت. َ��ْ��َْ���ِ�ُ� �َْ�َ� َ�� �َو�ََ� ��َ��َر�َد �ََ���َِ� ِ��ٍَ� �َو�َ�َ��ِ�َ� ٬�َ��ًَ، �َو�وَ 
�َوَ���َش  �ََ���َْ� ُ��� �أ�َ����ِم َ��ْ��َْ���ِ�َ� �ََ���َِ� ِ��ٍَ� �َوَ�ْ�ً�� �َو�ِْ�ِ���َ� ٬�َ��ًَ، �َوَ���َت.

��َ��َر�ُد ِ��َ�ً �َو�اْ��َ��َْ�ِ� �َوِ�����َ� ٬�َ��ًَ، �َو�َو�ََ� �أَْ��ُ��َخ. �َوَ���َش ��َ��َر�ُد �َْ�َ� َ�� �َو�ََ� 
٬�ٍَ��َ، �َو�َو�ََ� �َ��ِ�َ� �َو�َ�َ��ٍت. �ََ���َْ� ُ��� �أ�َ����ِم ��َ��َر�َد �ِْ�َ� ِ��ٍَ� �أَْ��ُ��َخ �ََ���َِ� ِ��َِ� 

�َوَ���َش �أَْ��ُ��ُخ َ�ْ�ً�� �َوِ�����َ� ٬�َ��ًَ، �َو�َو�ََ�  �َو�اْ��َ��َْ�ِ� �َوِ�����َ� ٬�َ��ًَ، �َوَ���َت.
�َث ِ��َِ� ٬�ٍَ��َ، َ��ُ�َ���ََ�. �َوَ���َر �أَْ��ُ��ُخ َ�َ� �ِ �َْ�َ� َ�� �َو�ََ� َ��ُ�َ���ََ� �َ�َ 

�َو�َو�ََ� �َ��ِ�َ� �َو�َ�َ��ٍت. �ََ���َْ� ُ��� �أ�َ����ِم �أَْ��ُ��َخ �َ��ََث ِ��ٍَ� �َوَ�ْ�ً�� �َوِ�����َ� َ��َ�ً. 
�َوَ���َر �أَْ��ُ��ُخ َ�َ� �٬ِ، �َو�َْ� ��ُ�َ�ْ� ��َن� �َ �أََ�َ��هُ.  

�َو�ََ� �ََ�َ�. �َوَ���َش �َوَ���َش َ��ُ�َ���َُ� ِ��َ�ً �َوَ�ْ�ً�� �َو�ََ����ِ�َ� ٬�َ��ًَ، �وَ 
َ��ُ�َ���َُ� �َْ�َ� َ�� �َو�ََ� �ََ�َ� َ�ْ�َ� ِ��ٍَ� �َو�اْ��َ��َْ�ِ� �َو�ََ����ِ�َ� ٬�َ��ًَ، �َو�َو�ََ� �َ��ِ�َ� 
�َو�َ�َ��ٍت. �ََ���َْ� ُ��� �أ�َ����ِم َ��ُ�َ���ََ� �ِْ�َ� ِ��ٍَ� �َو�ِْ�ً�� �َوِ�����َ� ٬�َ��ًَ، �َوَ���َت.  

ْ��َ��َْ�ِ� �َو�ََ����ِ�َ� ٬�َ��ًَ، �َو�َو�ََ� �اْ��ً�. �َو�َدَ�� �اْ�َ���ُ �٬��ً�ُ، �َوَ���َش �ََ�ُ� ِ��َ�ً �َو�ا
���َ� َ�ْ� َ�َ��ِ�َ� �َو�ََ�ِ� �أ�َْ�ِ����َ� ِ�ْ� �ِ�َِ� �ا��َْر�ِض �ا���ِ� �ََ���ََ�� «�َ��ِ�ً:  ���ھَ��ا ��َُ���

�ب�  ِ���َ� ٬�َ��ًَ، �َوَ���َش �ََ�ُ� �َْ�َ� َ�� �َو�ََ� �ُ�ً�� َ�ْ�َ� ِ��ٍَ� �َوَ�ْ�ً�� �َو�ِ�ْ ». �ا���
�ََ���َْ� ُ��� �أ�َ����ِم �ََ�َ� َ�ْ�َ� ِ��ٍَ� �َوَ�ْ�ً�� �َوَ�ْ�ِ���َ� ٬�َ��ًَ،  �َو�َو�ََ� �َ��ِ�َ� �َو�َ�َ��ٍت.

�َوَ���َن �ُ��ٌح �اْ�َ� َ�ْ�ِ� ِ��َِ� َ��ٍَ�. �َو�َو�ََ� �ُ��ٌح: ٬��ً��َ، �َو٬��ً��َ،  �َوَ���َت.
�َو��َ��ََ�.  

 
االنََّسِب َهِذهِه َليْیَسْت  وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ ِسْلِسَلة آآدَدمم.َنَسِب ِسْلِسَلَة في َهذاا ااألْصحاحِح، َنْقَرأأ 

في َهِذهِه ااألْنسابِب. َفَمَثًلا، االتي َتْجُدرُر ُمالَحَظُتها ُهناكَك َبْعُض االنِّقاطِط على أأييِّ َحالٍل، وَوَكاِمَلًة. 
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َما يَیزاالُل َحيیا. َكَذِلَك، َفَقْد َماتَت  وَوااِلَد ُنْوحح كانَن َحيیا في االَوْقِت االذيي كانَن فيیِه آآدَدمُمُنالِحُظ أأننَّ 
- َمُتوَشاَلُح في َسَنِة االطُّوفانن. وَوأأخيیًراا، ُنالِحُظ أأننَّ َجميیَع ااألْشخاصِص االَمْذكورريیَن ُهنا َقْد َماُتواا  

َفَقْد أَأَخَذهُه ااُهللا إإليیِه َقْبَل أأنْن يَیموتت!  !أأْخنوخخ باْسِتْثناِء  
 

وَوما أأْجَمَل أأنْن َنْقَرأَأ ُهنا أأننَّ أأْخنوخَخ "َسارَر َمَع ااِهللا". ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد كانَن أأْخنوخُخ 
ا َمْرِضيیا ُقدَّاامَم ااِهللا. وَويیا َلها ِمْن َشهادَدةٍة َحَسَنٍة! وَوَليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا ِنْعَمًة ِلَكْي َنسيیَر َمَعُه دَدااِئًم

َصْوتٌت ُسِمَع ُه. َفِعْنَدما ااْعَتَمَد يَیسوعُع في االَماِء على يَیِد يُیوَحنَّا االَمْعَمداانن، وَوَنكونَن َمْرِضيیِّيیَن أأماَم
". وَوَقْد قالَل يَیسوعُع في إإْنجيیِل هَذاا ُهَو ااْبنـِــي ااْلَحِبيیُب االَِّذيي ِبِه ُسِررْرتُت" ِمَن االسََّماوَوااتِت َقاِئًال:

". وَوَنْقَرأأ في رِرساَلِة بولَس لَِّذيي أَأرْرَسَلِني وَوأأَتمَِّم َعَمَلُهَطَعاِمي أَأنْن أَأْعَمَل َمِشيیَئَة اا: "34: 4يُیوَحنَّا 
". وَوَهذاا يَیْعني أأنََّك وَوَلُه َقْد ُخِلَق[أأيْي: بالَمسيیِح يَیسوعَع] ِبِه  االُكلَّاالرَّسولِل إإلى أأْهِل ُكولوسي أأننَّ "

 6: 11أأ في االرِّسالِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین أأْنَت أأيْیًضا، يیا َصديیقي، َمْخلوقٌق ِلَتْمجيیِد االرَّببِّ. وَوَلِكنَّنا َنْقَر
ُء ااِهللا. ِلذلَك، َليْیَتَك ُتْدرِركُك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأنََّك ُتْرضي ااَهللا ِمْن يیَمانٍن َال يُیْمِكُن إِإرْرَضاِبُدوونِن إِإإإنَُّه 

وَوَتْكريیِس َنْفِسَك َلُه. آآميین! ،َعَليْیِهاالكاِمِل ااتِّكاِلَك إإيیماِنَك ِبِه، ووِخاللِل   
 

�ا������][  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

إإننَّ أأْعَظَم َشْيٍء في َهِذهِه االَحيیاةِة ُهَو أأنْن َتكونَن َحيیاُتنا على ااألرْرضِض َمْرِضيیًَّة ُقدَّاامَم ااِهللا 
ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ِفوَواالَحيِّ. 

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
ْن رُربَّما َتَتساَءلُل، َصديیقي االُمْسَتِمع، قاِئًلا: "ِمْن أأيْیَن َجاَء ُمْوَسى ِبَجميیِع َهِذهِه االَمْعلوماتِت َع

، وَوأأبناِء وَوأأْحفادِدهِه ،آآدَدمَم وَوااألْنسابِب؟" وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ آآدَدمَم َقْد َسَردَد ُكلَّ َهِذهِه االِقَصِص على أأبناِئِه
لِّ َما أأْحفادِدهِه، وَوأأْحفادِد أأْحفادِدهِه. وَوَلِكنَّ ااألَهمَّ ِمْن ذَذِلَك ُكلِِّه ُهَو أأننَّ رُروْوحَح ااِهللا ُهَو االذيي أَأوْوَحى ِبِكتاَبِة ُك

ِذهِه يَیْلَزُمنا أأنْن َنْعِرَفُه. وَوَصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، ِهَي أأنْن َتِجَد ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةٍة في َه
باْسِم فادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!االدُّررووسِس وَواالِعظاتِت وَواالتَّأمُّالتت.   

 


