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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
 Genesis 9:24 – 11:9 9: 11 – 24: 9 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us014# 510م: 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
".وممااليَی  

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

 
االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  االتَّاِسِعااألْصحاحِح َ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  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

- االرَّااِبِع وَواالِعْشريینوَواالَعَددِد  االتَّاِسِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
 
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

ااْبَتَدأَأ يَیُكونُن أأننَّ ُنْوًحا  21وو  20: 9ُكنَّا َقْد َقَرأأنا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، في ِسْفِر االتَّكويین  
وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء . َخيْیَمِتِهَفالًَّحا وَوَغَرسَس َكْرًما. وَوَشِربَب ِمَن ااْلَخْمِر َفَسِكَر وَوَتَعرَّىى دَدااِخَل 

فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ االنَّاسَس َجميیًعا (ِبَمْن فيیِهم ااألْتقيیاُء) ُمَعرَّضونَن للُوقوعِع في االَخِطيیَِّة إإنْن َلْم 
ِرُسواا. يَیْحَت  

 
وَوَهذاا أَأْبَصَر َعْورَرةَة أَأِبيیِه، وَوأَأْخَبَر أَأَخَويْیِه َخارِرًجا. أأننَّ َحاًما  22وَوَقْد َقَرأأنا أأيْیًضا في االَعَددد 

. َبْل إإنْن دَدللَّ على َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ َحاًما كانَن َشْخًصا ُمْسَتْهِتًراا، وَووَوِقًحا، وَوال يَیْحَتِرمُم أأباهُه
في َما َحَدثَث ُفْرَصًة َساِنَحًة ِلَكْي يَیْسَخَر ِمْن أأبيیِه وَويَیْهَزأَأ ِبِه. وَوُهَو َلْم يَیْكَتِف ِبَذِلَك، َبْل  إإنَُّه وَوَجَد

َكْي يَیأِتيیا وَويَیْسَخراا ِمْن أأبيیِهما ُهما أأيْیًضا. ("َسامم" وَو "يیاَفث") َخَرجَج وَودَدعا أأَخَويْیِه   
 

وَووَوَضَعاهُه َعَلى أَأْكَتاِفِهَما أأَخذاا رِردَدااًء  وَويَیاَفَث اَساًمأأننَّ  23: 9َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَوَلِكنَّنا  
وَوَهذاا ا. وَوَمَشيَیا إِإَلى ااْلَورَرااِء، وَوَسَتَراا َعْورَرةَة أَأِبيیِهَما وَووَوْجَهاُهَما إِإَلى ااْلَورَرااِء. َفَلْم يُیْبِصَراا َعْورَرةَة أَأِبيیِهَم

ِمْن ِجَهٍة  "َحامم"ِمْن َجَهة، وَوَتَصرُّفِف  "يیاَفْث" وَو "ممَسا"االشَّاِسَع َبيْیَن َتَصرُّفِف يُیريینا االَفْرقَق 
أأخرىى.   
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-24: 9َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ُثمَّ  27:  

 
َمْلُعونٌن «َفَلمَّا ااْسَتيْیَقَظ ُنوحٌح ِمْن َخْمِرهِه، َعِلَم َما َفَعَل ِبِه ااْبُنُه االصَِّغيیُر، َفَقالَل: 

ُمَبارَركٌك االرَّببُّ إِإلُه َسامٍم. وَوْليَیُكْن «وَوَقالَل: ». ِإلْخَوِتِهَكْنَعانُن! َعْبَد ااْلَعِبيیِد يَیُكونُن 
َكْنَعانُن َعْبًداا َلُهْم. ِليَیْفَتِح ااُهللا ِليَیاَفَث َفيَیْسُكَن ِفي َمَساِكِن َسامٍم، وَوْليَیُكْن َكْنَعانُن 

».َعْبًداا َلُهْم  
 

"َمْلعونٌن َحامُم"، َبْل قالَل: "َمْلعونٌن  وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ ُنْوًحا َلْم يَیُقْل 
. وَواالسُّؤاالُل االذيي )أأيْي: َكْنعانن( ااألْصَغَرَحامم َكْنعانن". ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، َفإننَّ ُنْوًحا يَیْلَعُن ُهنا ااْبَن 

ُهَو َحامم؟  ِلماذذاا َلَعَن ُنْوحٌح َكْنعانَن ااْبَن َحامم َمَع أأننَّ االذيي َنَظَر إإلى َعْورَرِتِهيَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: 
االَحالَل  )ِبُروْوحِح االنُّبوَءةِة(لَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ِتْلَك َكاَنْت ُنبوَءةة. َفَقْد َنَظَر ُنْوحٌح إإلى َحامم َفَرأأىى ااوَو

َسيَیعيیُش َحيیاةًة ُمْنَغِمَسًة في االشَّرِّ وَواالَخِطيیَِّة. إإذْذ إإنَُّه  َتؤوولُل إإليیها َحيیاةُة ااْبِنِه َكْنعانناالُمَتَرددِّيَیَة االتي َس  
 

–أأرْرضَض َكْنعانن  وااااْسَتْوَطناالذيیَن وَوَقْد كانَن َكْنعانُن أأًبا لُألَمِم   ووال ِسيیَّما ااألُمورِريیِّيیَن،  
وَوااليَیبوِسيیِّيیَن، وَوَغيْیَرُهْم ِمَن االَقباِئِل االتي َسَكَنِت ااألرْرضَض االتي َصارَرتْت ُتْعَرفُف باْسِم أأرْرضِض َكْنعانن 

– اهُه إإليیها، وَووَوَعَدهُه أأنْن يُیْعطيیها َلُه ألننَّ ااَهللا دَدَع إإبرااهيیُم الِحًقاوَوِهَي ذذااتُت ااألرْرضِض االتي َجاَء إإليیها  
وَوِلَنْسِلِه.   

 
: 29وو  28: 9ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
وَوَعاشَش ُنوحٌح َبْعَد االطُّوَفانِن َثَالثَث ِمَئٍة وَوَخْمِسيیَن َسَنًة. َفَكاَنْت ُكلُّ أَأيیَّامِم ُنوحٍح 

ْمِسيیَن َسَنًة، وَوَماتَت.ِتْسَع ِمَئٍة وَوَخ  
 

وَوَهذاا يَیْعني، يیا َصديیقي، أأننَّ ُنْوًحا َعاشَش َحتَّى زَزَمِن إإبرااهيیم َتْقريیًبا. وَوَقْد َعاشَش ااْبُنُه ِشيْیث  
وَوَهذاا يُیريینا أأنَُّه َكانَن ُمعاِصًراا إلبرااهيیم. َنْحَو َخْمَسٍة وَوَسْبعيیَن َسَنًة َبْعَد أأنْن َتَركَك إإبرااهيیُم َحارراانن. 

نَّنا َلْم َنْبَتِعْد في االِقصَِّة َكثيیًراا َعْن آآدَدمم. َفَقْد َعاشَش آآدَدمُم إإلى زَزَمِن وَوااِلِد ُنْوحح. وَوِمَن ى آآَخَر، فإِبَمْعًن
ِقصََّة االَخْلِق، وَوِقصََّة َجنَِّة َعْدنٍن، وَوِقصََّة االسُّقوطِط، وَوُكلَّ َما َحَدثث. وَوِمَن َقصَّ َعَليْیِه االُمؤكَِّد أأنَُّه 
َهِذهِه االِقَصَص ا أأننَّ وَوااِلَد ُنْوحح َقصَّ َهِذهِه االِقَصَص على ااْبِنِه ُنْوحح، وَوأأننَّ ُنْوًحا َقصَّ االُمؤكَِّد أأيْیًض

أأيْیًضا. على إإبرااهيیَم َقصَّ َهِذهِه االِقَصَص أأننَّ ِشيْیًثا وَو ،على ااْبِنِه ِشيْیث االذيي َعاشَش في زَزَمِن إإبرااهيیم
وَواالطُّوفانِن َلْم َتَكْن َبعيیَدةًة َعْن إإبرااهيیم.ِلذلَك، فإننَّ ِقصََّة االَخْلِق وَواالسُّقوطِط   

 
َعاشَش ُنوحٌح َبْعَد االطُّوَفانِن َثَالثَث ِمَئٍة وَوَخْمِسيیَن َسَنًة. َفَكاَنْت ُكلُّ َفَقْد وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل،  

.أَأيیَّامِم ُنوحٍح ِتْسَع ِمَئٍة وَوَخْمِسيیَن َسَنًة، وَوَماتت  
 

:1: 10َفَنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ستِمع، ااألْحدااثَث َعزيیزيي االُم ،وَوااآلنْن ُنتاِبُع   
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وَوهِذهِه َمَوااِليیُد َبِني ُنوحٍح: َسامٌم وَوَحامٌم وَويَیاَفُث. وَووُوِلَد َلُهْم َبُنونَن َبْعَد االطُّوَفانِن.   
 

َنْقَرأأ َعْن إإذًذاا، َنِجُد في ااألْصحاحِح االَعاِشِر ِمْن ِسْفِر االتَّكويین الِئَحًة بأْسماِء ااُألَمم. َفَنْحُن  
ُظهورِر َجميیِع ااُألَمِم االُمختلفِة في االَعاَلِم ِمْن ِخاللِل أأبناِء ُنْوحح.  

 
َسَنْقَرأأ في ااألْعداادِد االقادِدَمِة االَقليیَل وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ ِشيْیًثا ُهَو االذيي َكَتَب َهِذهِه االلَّاِئَحَة. وَو 

مَّ َسَنِصُل إإلى َنْسِل َسامم االذيي َسيَیأتي ِمْنُه إإبرااهيیم. َعْن َنْسِل َحامم. ُث َقليیَلاال، وَويیاَفْثَنْسَل َعْن 
أأننَّ االَمِسيیَّا كانَن َسيَیأتي ِمْن َنْسِل إإبرااهيیم. ِلذلَك، فإنَّنا ال َنْقرأأ االَكثيیَر َعْن في وَوَتْكُمُن أأَهِميیَُّة ذَذِلَك 

ْركيیِز على االنَّْسِل االذيي َسيَیأتي ِمْنُه َنْسِل يیاَفْث أأوْو َنْسِل َحامم. ِلماذذاا؟ ألننَّ االَوْحَي ُمْهَتمٌّ ُهنا ِبالتَّ
االَمِسيیَّا. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ الِئَحَة ااألْسماِء في َهذاا ااألْصحاحِح َليْیَسْت َكاِمَلًة. َفُهناكَك أأْسماٌء َكثيیَرةٌة َلْم 

ااوُودد، ُثمَّ إإلى يَیسوعَع ُتْذَكْر ُهنا. َفالَغايَیُة ِمْن َهِذهِه االلَّاِئَحِة ِهَي أأنْن َتقودَدنا إإلى إإبرااهيیم، ُثمَّ إإلى دَد
االَمسيیح. وَوِحيْیَن َنِصُل إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح في االَعْهِد االَجديیِد، ال َتعودُد ُهناكَك َحاَجٌة ِلِحْفِظ الِئَحِة 

اانا أأننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح ُهَو االَمِسيیَّا االَمْوعودُد االذيي َجاَء ِمْن َنْسِل دَدااوُودَد ااْبِن رَرااألْنسابِب ألننَّ ااَهللا َقْد أَأ
ااهيیَم ااْبِن آآدَدمم. إإبر  

 
:2: 10ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
َبُنو يَیاَفَث: ُجوَمُر وَوَماُجوجُج وَوَمادَداايي وَويَیاوَواانُن وَوُتوَبالُل وَوَماِشُك وَوِتيیَرااسُس.   

 
وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ "ُجْوَمَر" َكانَن أأًبا للسُّوَمِريیِّيیَن االُقَدماء. أأمَّا "َماُجوجُج" َفكانَن أأًبا  

وَوكانَن "َمادداايي" أأًبا للمادِديیِّيین، وو "يیاوَواانن" رُروْوسيیا االيیومم. ُجْزًءاا ِمْن ِلْلِسكِّيیِثيیِّيیَن االذيیَن يَیْسَتْوِطنونَن 
وِفيیِّيیَن االذيیَن يَیعيیشونَن في ُموسكو ُكْسوباِليیِّيین، وَوماَشك أأًبا للَمأأًبا لليیوناِنيیِّيین، وو "ُتوبالل" أأًبا للتُّ

أأننَّ ااُألَمم ااألووررووبيیَّة ااآلسيیويیَّة ااْنَحَدرَرتْت ِمْن  يااليیومم. ووكانَن "تيیرااسس" أأًبا ِلْلترااِقيیِّيین. وَوَهذاا يَیعن
يَیاَفث.  

 
:4وو  3ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
وَورِريیَفاثُث وَوُتوَجْرَمُة. وَوَبُنو يَیاوَواانَن: أَأِليیَشُة وَوَتْرِشيیُش وَوَبُنو ُجوَمَر: أَأْشَكَنازُز 

وَوِكتِّيیُم وَودُدوودَدااِنيیُم.   
 

وَوعلى َما يُیّظنُّ فإننَّ "أأْشَكَنازَز" ُهَو أأبو االشُّعوبِب االِجْرماِنيیَّة. أأمَّا "ُتْوَجْرَمة" َفُهَو أأبو  
ااألررميیِنيیِّيین.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَخاِمِس:   

 
ِمْن هُؤَالِء َتَفرََّقْت َجَزااِئُر ااُألَمِم ِبَأرَرااِضيیِهْم، ُكلُّ إِإْنَسانٍن َكِلَساِنِه َحَسَب 

َقَباِئِلِهْم ِبُأَمِمِهْم.  
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ا يُیْعَرفُف في وَوْقِتنا االَحاِضِر بأووررووبَّا، وواالدُّوولل ااإلْسَكْنِدناِفيیَّة، وَوما يُیْعَرفُف وَوِمْن ُهنا َظَهَر َم 

. َفَهؤالِء َجميیًعا َجاُءوواا ِمْن يَیاَفث. بالِعْرقِق االَقْوقازِزييِّ  
 

:7وو  6: 10ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

وَوَبُنو َحامٍم: ُكوشُش وَوِمْصَراايِیُم وَوُفوطُط وَوَكْنَعانُن. وَوَبُنو ُكوشَش: َسَبا وَوَحِويیَلُة 
وَوَسْبَتُة وَورَرْعَمُة وَوَسْبَتَكا. وَوَبُنو رَرْعَمَة: َشَبا وَودَددَداانُن.   

 
ِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ َهؤالِء ذَذَهبواا َجنوًبا وَوَسُكنواا في االَقاررَّةِة ااإلفريیقيیَّة. وَوكانَن االِفيینيیقيیُّونَن ِمْن وَو 

االَبْحِر ااألبيیِض االُمَتَوسِّط. وَوِعْنَدما  َشمالِلفي  وَوَصيْیدااَء . وَوَقْد ااْسَتْوَطَن َهؤالِء ُصْورَرأأيیًضا َهؤالِء
:9وو  8َتَوقَُّف َسْردُد ااألْسماِء ِلَنْقَرأَأ في االَعَددَديْین َنِصُل إإلى االَعَددِد االثَّاِمِن، يَی  

 
وَوُكوشُش وَوَلَد ِنْمُروودَد االَِّذيي ااْبَتَدأَأ يَیُكونُن َجبَّارًراا ِفي ااَألرْرضِض، االَِّذيي َكانَن َجبَّارَر 

». َكِنْمُروودَد َجبَّارُر َصيْیٍد أَأَمامَم االرَّببِّ«َصيْیٍد أَأَمامَم االرَّببِّ. ِلذِلَك يُیَقالُل:   
 

َنْمروودُد َصيیَّادًداا وَواالَمقصودُد ُهنا ُهَو أأننَّ "ِنْمروودد" كانَن َطاِغيَیًة في ااألرْرضِض. َفَقْد َكانَن  
يَیْصطادُد ُنفوسَس االَبَشِر ألنَُّه َقادَد َكثيیريیَن إإلى للَحيَیوااناتِت. وَوَلِكنَّ ااألْخَطَر ِمْن َهذاا ُهَو أأنَُّه َكانَن 

ي وَوْقٍت الِحٍق، َظَهَرتِت االَوَثِنيیَُّة في باِبل َنتيیَجَة َضاللِل َهذاا ااالرْرِتداادِد َعِن ااِهللا االَحيِّ االَحقيیقيِّ. وَوف
َعالٍل وَوِمَن االَمَرجَِّح أأننَّ نْمروودد ُهَو االذيي َشجََّع االنَّاسَس على ِبناِء ُبْرجٍج االطَّاِغيَیِة (أأيْي: "ِنْمروودد"). 

االُبْرجِج ِهَي ِعبادَدةُة االنُّجومِم. وَوَسْوفَف َنْقَرأأ  للُوصولِل إإلى االسَّماِء. وَوَقْد َكاَنِت االَغايَیُة االَحقيیقيیَُّة ِمْن ِبناِء
َعْن َهذاا االُبْرجِج َبْعَد َقليیل.  

 
-10: 10ِقرااَءةَة َما َجاَء في ِسْفِر االتَّكويین  ، يیا َصديیقي،وَوااآلنْن، ُنتاِبع  20 :  

 
ِشْنَعارَر. ِمْن ِتْلَك وَوَكانَن ااْبِتَدااُء َمْمَلَكِتِه َباِبَل وَوأَأرَركَك وَوأَأكََّد وَوَكْلَنَة، ِفي أَأرْرضِض 

ااَألرْرضِض َخَرجَج أَأشُّورُر وَوَبَنى ِنيیَنَوىى وَورَرُحوُبوتَت َعيْیَر وَوَكاَلَح وَورَرَسَن، َبيْیَن 
ِنيیَنَوىى وَوَكاَلَح، ِهَي ااْلَمِديیَنُة ااْلَكِبيیَرةُة. وَوِمْصَراايِیُم وَوَلَد: ُلودِديیَم وَوَعَناِميیَم 

ُلوِحيیَم. االَِّذيیَن َخَرجَج ِمْنُهْم ِفِلْشِتيیُم وَوَلَهاِبيیَم وَوَنْفُتوِحيیَم وَوَفْتُرووِسيیَم وَوَكْس
وَوَكْفُتورِريیُم. وَوَكْنَعانُن وَوَلَد: ِصيْیُدوونَن ِبْكَرهُه، وَوِحثا وَوااْليَیُبوِسيَّ وَوااَألُمورِرييَّ 
وَوااْلِجْرَجاِشيَّ وَوااْلِحوِّييَّ وَوااْلَعْرِقيَّ وَواالسِّيیِنيَّ وَوااَألرْروَواادِدييَّ وَواالصََّمارِرييَّ 

وَوَبْعَد ذذِلَك َتَفرََّقْت َقَباِئُل ااْلَكْنَعاِنيِّ. وَوَكاَنْت ُتُخومُم ااْلَكْنَعاِنيِّ ِمْن وَوااْلَحَماِتيَّ. 
َصيْیُدوونَن، ِحيیَنَما َتِجيُء َنْحَو َجَراارَر إِإَلى َغزَّةَة، وَوِحيیَنَما َتِجيُء َنْحَو َسُدوومَم 

َحَسَب َقَباِئِلِهْم  وَوَعُمورَرةَة وَوأَأدْدَمَة وَوَصُبويِیيیَم إِإَلى َالَشَع. هُؤَالِء َبُنو َحامٍم
َكَأْلِسَنِتِهْم ِبَأرَرااِضيیِهْم وَوأُأَمِمِهْم.  

 
إإذًذاا، َهؤالِء ُهْم َبنو َحامم.    
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:21وَوااآلنْن، َنْقَرأأ َعْن َسامم في االَعَددد   

 
وَوَسامٌم أَأُبو ُكلِّ َبِني َعاِبَر، أَأُخو يَیاَفَث ااْلَكِبيیُر، وُوِلَد َلُه أَأيْیًضا َبُنونَن.   

 
أأننَّ ااالْسَم "ِعْبرااِنيیِّيین" ُمْشَتقٌّ ِمَن ااالْسِم "َعاِبر". َفَقْد كانَن َسامم أأبو ُكلِّ َبني  وَواالَحقيیَقُة ِهَي 

َعاِبر.   
 

-22: 10ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  32 :  
 

َبُنو َسامٍم: ِعيیَالمُم وَوأَأشُّورُر وَوأَأرْرَفْكَشادُد وَوُلودُد وَوأَأرَراامُم. وَوَبُنو أَأرَراامَم: ُعوصُص وَوُحولُل 
اَثُر وَوَماشُش. وَوأَأرْرَفْكَشادُد وَوَلَد َشاَلَح، وَوَشاَلُح وَوَلَد َعاِبَر. وَوِلَعاِبَر وُوِلَد وَوَج

ااْبَنانِن: ااْسُم ااْلَوااِحِد َفاَلُج َألننَّ ِفي أَأيیَّاِمِه ُقِسَمِت ااَألرْرضُض. وَوااْسُم أَأِخيیِه يَیْقَطانُن. 
ارَرحَح وَوَهُدوورَراامَم وَوأُأووزَزاالَل وَويَیْقَطانُن وَوَلَد: أَأْلُمودَداادَد وَوَشاَلَف وَوَحَضْرَمْوتَت وَويَی

وَودِدْقَلَة وَوُعوَبالَل وَوأَأِبيیَمايِیَل وَوَشَبا وَوأُأووِفيیَر وَوَحِويیَلَة وَويُیوَبابَب. َجِميیُع هُؤَالِء َبُنو 
يَیْقَطانَن. وَوَكانَن َمْسَكُنُهْم ِمْن ِميیَشا ِحيیَنَما َتِجيُء َنْحَو َسَفارَر َجَبِل ااْلَمْشِرقِق. 

هُؤَالِء  َقَباِئِلِهْم َكَأْلِسَنِتِهْم ِبَأرَرااِضيیِهْم َحَسَب أُأَمِمِهْم. هُؤَالِء َبُنو َسامٍم َحَسَب
َقَباِئُل َبِني ُنوحٍح َحَسَب َمَوااِليیِدِهْم ِبُأَمِمِهْم. وَوِمْن هُؤَالِء َتَفرََّقِت ااُألَمُم ِفي 

ااَألرْرضِض َبْعَد االطُّوَفانِن.  
 

إإذًذاا، َنْقَرأأ ُهنا َعْن َنْسِل َسامم. وَوَقْد َتَفرَّقَق َهؤالِء أأيْیًضا في ااألرْرضِض َبْعَد االطُّوفانن.    
 

وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَحادديي َعَشَر ِمْن ِسْفِر االتَّكويین َفَنْقَرأأ  
-1في ااألْعداادد  3:  

 
َحَدثَث ِفي اارْرِتَحاِلِهْم َشْرًقا وَوا وَوااِحًداا وَوُلَغًة وَوااِحَدةًة. وَوَكاَنِت ااَألرْرضُض ُكلَُّها ِلَساًن

َقالَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: وَوأَأنَُّهْم وَوَجُدوواا ُبْقَعًة ِفي أَأرْرضِض ِشْنَعارَر وَوَسَكُنواا ُهَناكَك. 
وَوَكانَن َلُهُم َفَكانَن َلُهُم االلِّْبُن َمَكانَن ااْلَحَجِر، ». َهُلمَّ َنْصَنُع ِلْبًنا وَوَنْشِويیِه َشيیا«

ااْلُحَمُر َمَكانَن االطِّيیِن.   
 

 على يُیَدلِّلونَن . وَوُهْم وَويَیقولُل َفريیٌق ِمَن االُمَفسِّريیَن إإننَّ ِتْلَك االلَُّغَة االوااِحَدةَة ِهَي االلَُّغُة االِعْبِريیَُّة 
ِهَي أأْسماٌء ِعْبِريیٌَّة (ِمْثَل آآدَدمَم، وَوَحوَّااَء، وَوَعْدنن) في ِسْفِر االتَّكويیِن ااألوولى سماَء ااأل ذَذِلَك قاِئليیَن إإننَّ

وَويَیرىى ُمَفسِّروونَن آآَخروونَن أأننَّ ِتْلَك االلَُّغَة ِهَي االلَُّغُة االسِّريیاِنيیَُّة ِبَدعوىى أأننَّ َتْحِمُل َمعانٍن ِعْبِريیَّة. وَو
وَوأأيیا كاَنْت ِتْلَك االلَُّغُة، فإنَّها ْن أأْصٍل وَوااِحًد. االلُّغاتِت االشَّْرِقيیََّة (ِبما فيیها االِعْبِريیَّة) ُمْشَتقٌَّة َجميیُعها ِم

كاَنْت ُلَغًة وَوااِحَدةًة يَیَتَكلَُّمها َجميیُع االنَّاسِس َحتَّى ذَذِلَك االِحيْین.  
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وَوَنْقَرأأ ُهنا إإننَّ ِصناَعَة االلِّْبِن (أأوِو االطُّوبِب) ااْبَتَدأأتْت َبْعَد وَوْقٍت َقصيیٍر ِنْسِبيیا ِمَن االطُّوفانن.  
لَك، ِعَوًضا َعْن أأنْن يَیْبنواا ُبيیتوَتُهْم ِمَن االِحجارَرةِة، رَرااُحواا يَیْبنوَنها ِمَن االلِّْبِن االَمْشِوييِّ. وَوكانَن ِلذ

ُهَو االذيي َبنى َمديیَنَة ِنيیَنوىى االباِبِليیَّة.  )االذيي َقَرأأنا َعْنُه َقْبَل َقليیٍل(ِنْمروودُد   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّااِبِع:     
 

َهُلمَّ َنْبِن َألْنُفِسَنا َمِديیَنًة وَوُبْرًجا رَرأْأُسُه ِبالسََّماِء. وَوَنْصَنُع َألْنُفِسَنا «واا: وَوَقاُل
». ااْسًما ِلَئالَّ َنَتَبدَّدَد َعَلى وَوْجِه ُكلِّ ااَألرْرضِض  

 
ألووها. وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، يیا َصديیقي، أأننَّ ااَهللا أأوْوصى االَبَشَر أأنْن يَیْنَتِشروواا في ااألرْرضِض وَوأأنْن يَیْم 

رراادُدوواا وَوَلِكنَُّهْم أأرراادُدوواا أأنْن يَیْصَنُعواا ألْنُفَسُهْم ااْسًما ِلَئلَّا يَیَتَبدَّددوواا على وَوْجِه ُكلِّ ااألرْرضِض. وَوِبَذِلَك، َفَقْد أأ
أأنْن يَیْبقواا في َمكانٍن وَوااِحٍد ُهَو باِبل االتي أَأسَّسوها على ااألرْرَجِح ِبِقيیادَدةِة "ِنْمروودد". وَوَقْد أأرراادُدوواا أأيْیًضا 

يَیْبنواا ألْنُفِسِهْم َمديیَنًة وَوُبْرًجا رَرأأُسُه بالسَّماِء.  أأنْن  
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ِبناَء االَمديیَنِة وَواالُبْرجِج َلْم يَیُكْن َشراا في ذَذااِتِه. وَوَلِكنَّ االشَّرَّ َكانَن َكاِمًنا في 
. ِلذلَك َفَقْد أأرراادُدوواا أأنْن يَیْحُمواا أأْنُفَسُهْم وَووَوْعِدهِهُقلوِبِهِم ألنَُّهْم رَرَفُضواا َمشورَرةَة ااِهللا وَوَلْم يَیِثقواا في َكالِمِه 

ِهللا االَعِليِّ. وَوَقْد َكاُنواا ُمْخِطئيیَن َناِبًعا ِمْن َتَحدِّيي َهؤالِء ِبناَء االُبْرجِج َكانَن وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ بأْنُفِسِهْم. 
َعاِليَیِة، َبْل ِمْن ِخاللِل َحيیاةِة ااإليیمانِن في ذَذِلَك ألننَّ االُوصولَل إإلى ااِهللا ال يَیكونَن ِمْن ِخاللِل ااألْبرااجِج اال

وَواالَقدااَسِة.   
 

وَوِبَسَبِب َشرِّ ُقلوِبِهْم، َنْقرأأ في االَعَددِد االَخاِمِس:  
 

َفَنَزلَل االرَّببُّ ِليَیْنُظَر ااْلَمِديیَنَة وَوااْلُبْرجَج االلََّذيْیِن َكانَن َبُنو آآدَدمَم يَیْبُنوَنُهَما.   
 

 َساِبَقٍة، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْسَتْخِدمُم ُهنا ُلَغًة َمْفهوَمًة َلديینا.في َحْلَقٍة وَوَكما ذَذَكْرنا  
َمْوجودٌد في أأنَُّه ُهللا رُروْوحٌح. وَوُهَو ُكلِّيُّ االُحضورِر ِبَمْعنى َفاَحْرِفيیا. َلْم يَیْنِزلْل االرَّببَّ َفالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ 

–ُكلِّ َمكانٍن. وَوُهَو َنَزلَل ِليَیْنُظَر  ْعنى أأنَُّه َنَزلَل ِليَیْعَلَم َشيْیًئا َجديیًداا. ال يیا َصديیقي! فاُهللا يَیْعَلُم ُكلَّ ال ِبَم 
ِحُظ َشيٍء. وَوَلِكنَُّه َنَزلَل ِليَیْنُظَر ِبَمْعنى أأنَُّه أأرراادَد ِلهؤالِء أأنْن يَیْنُظُروواا وَويَیْعِرفواا أأننَّ َما َفَعلوهُه َشرٌّ. وَوُنال

آآدَدمَم في ِعْصيیاِنِه. َكاُنواا يُیشاِبهونَن ألنَُّهْم  "َبني آآدَدمَم"ُهنا أأننَّ َهؤالِء يُیدَعْونَن   
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّادِدسِس:   
 

ُهَوذَذاا َشْعٌب وَوااِحٌد وَوِلَسانٌن وَوااِحٌد ِلَجِميیِعِهْم، وَوهَذاا ااْبِتَدااؤُؤُهْم «وَوَقالَل االرَّببُّ: 
أَأنْن يَیْعَمُلوهُه.  ِباْلَعَمِل. وَوااآلنَن َال يَیْمَتِنُع َعَليْیِهْم ُكلُّ َما يَیْنُووونَن  

 
ىى ُهنا ِبداايَیَة ُنشوِء االنِّظامِم االدِّيیِنيِّ في االَعاَلِم. َفَقِد ااْبَتَدأَأ االنَّاسُس ُمْنُذ زَزَمِن َباِبل بِدررااَسِة وَوَنَر 

نا أأنْن االنُّجومِم. وَوَمَع أأننَّ ااَهللا وَوَضَع َبْصَمَتُه في االَكْونِن ُكلِِّه (ِبما في ذَذِلَك االنُّجومم)، فإنَُّه ال يُیريیُد
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َنْعُبَدها، َبْل أأنْن َنْعُبَدهُه ُهَو. وَوَهذاا ال يَیْعني أأننَّ َجميیَع َمْن دَدرَرُسواا االنُّجومَم في االَقديیِم َقْد َعَبُدووها. 
ِمَن االَمْشِرقِق وًسا َجاُءوواا َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن إإْنجيیِل َمتَّى أأننَّ َمُج

أَأيْیَن ُهَو االَمْوُلودُد َمِلُك االيَیُهودِد؟ َفِإنَّــَنا رَرأَأيْیَنا َنْجَمُه ِفي االَمْشِرقِق وَوأَأَتيْیَنا ِلَنْسُجَد " َقاِئِليیَن: إِإَلى أأوورُرَشِليیَم
وَوَقْد َحَدثَث ذَذِلَك، يیا َصديیقي، ِعْنَدما وُوِلَد يَیسوعَع في َبيْیِت َلْحٍم. وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ َبْعًضا ِمَن  ."َلُه

ي ِعْلِم االَفَلِك آآَنذااكَك َلْم يَیكونواا يَیْعُبدوونَن االنُّجومَم، َبْل َكاُنواا يَیِجُدوونَن فيیها دَدليیًلا آآَخَر َعلى االُمَتَبحِّريیَن ف
َعَظَمِة ااِهللا االَخاِلِق.   

 
-7: 11وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ َقالَل: 9  

 
». ِلَساَنُهْم َحتَّى َال يَیْسَمَع َبْعُضُهْم ِلَسانَن َبْعٍضُلمَّ َنْنِزلْل وَوُنَبْلِبْل ُهَناكَك َه

َفَبدَّدَدُهُم االرَّببُّ ِمْن ُهَناكَك َعَلى وَوْجِه ُكلِّ ااَألرْرضِض، َفَكفُّواا َعْن ُبْنيَیانِن ااْلَمِديیَنِة، 
ِمْن َألننَّ االرَّببَّ ُهَناكَك َبْلَبَل ِلَسانَن ُكلِّ ااَألرْرضِض. وَو» َباِبَل«ِلذِلَك دُدِعَي ااْسُمَها 

ُهَناكَك َبدَّدَدُهُم االرَّببُّ َعَلى وَوْجِه ُكلِّ ااَألرْرضِض.  
 

إإذًذاا، َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ ااَهللا َبْلَبَل أأْلِسَنَة َهؤالِء ِلَكْي ال يَیتَِّفُقواا على ُصْنِع االشَّرِّ. وَوِبَسَبِب َبْلَبَلِة  
َفَقْد كاَنْت َهِذهِه ِهَي َمشيیَئُتُه:  وَوَتْعميیِرها.أأْلِسَنِتِهْم، ااْضُطرَّ َهؤالِء إإلى ااالْنِتشارِر في ااألرْرضِض ُكلِّها 

أأيْي أأنْن يَیْنَتِشَر االَبَشُر في َجميیِع أأرْرجاِء ااألرْرضِض وَوأأنْن يَیْمألووها. وَوَلِكنَّ االَبَشَر أأرراادُدوواا أأنْن يَیَتَمرَّدُدوواا 
واا َعْن ِبناِء االَمديیَنِة وَوَتَبدَّدُدوواا على على ااِهللا وَوأأنْن يَیْلَزُمواا َمكاًنا وَوااِحًداا. ِلذلَك، َبْلَبَل ااُهللا أأْلِسَنَتُهْم َفَكفُّ

وَوْجِه ُكلِّ ااألرْرضِض.   
 

ااألْصحاحِح االحادديي االُجْزِء االُمَتَبقِّي ِمَن وَوِبِنْعَمِة االرَّببِّ، َسُنتاِبُع في االَحْلَقِة االقادِدَمِة َتْفسيیَر  
ثَّاني َعَشر. آآميین!َعَشَر ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن وُوصوًلا إإلى ِقصَِّة إإبرااهيیَم في ااألْصحاحِح اال  

 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

في َحيیاةِة َهؤالِء االنَّاسِس َفَتَوقَُّفواا َعْن  َفَقْد َتَدخََّل ااُهللا ِبُقوَّةٍةأأْصِدقاَءنا االُمْسَتِمعيین، َكَما رَرأأيْینا، 
ما َبيْیَنُهم.  فيأأوِو االتَّوااُصِل ألننَّ ااَهللا َبْلَبَل أأْلِسَنَتُهْم َفَلْم َتُعْد ُهناكَك ُلَغٌة للتَّخاُطِب  ِبناِء االَمديیَنِة وَواالُبْرجِج  

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

ْتَشك سميیث)(االرَّااعي   
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ال َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن يَیزيیَد االرَّببُّ إإيیماَنَك، وَوأأنْن يَیزيیَد َمْعِرَفَتَك 
الُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يَیكونَن . وَوَصُهَو َشْخِصيیا َفْهَمَك َلُهَفَحْسب، َبْل أأيْیًضا ِبَكِلَمِتِه االُمَقدََّسِة 
باْسِم يُیبارِرَكَك، وَوأأنْن يَیْحَفَظَك في َجميیِع ُطُرِقَك، وَوأأنْن يُیَقوِّيیَك وَويَیْمألكَك ِبَمَحبَِّتِه.  ااُهللا َمَعَك، وَوأأنْن

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!َف  
 


