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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
5: 9 االتَّكويینِسْفر  -27 Genesis 9:5–27 

 wt_c20_us013# 509م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

 
ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك

إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ااألووَّلِل ِمْن أأْسفارِر  ْفِرسِّْلدِدررااَسَتنا ِل ِبِنْعَمِة االرببَِّسُنتاِبُع  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی
االرَّااعي "تشك سميیث".على َفِم  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  

 
في االُمَتَزْعِزعيیَن إإننَّ أَأَحَد االَجوااِنِب ااألْكَثَر إإْحباًطا في االَحيیاةِة ُهَو أأْفعالُل ااألْشخاصِص 

بالظُّهورِر َبْعَد  َحيیاِتِهم. وَويَیْبدوو أأننَّ َعَدمَم َثباتِت ااإلْنسانِن على َحالٍل وَوااِحَدةٍة َقِد ااْبَتَدأَأَشْخِصيیَّاِتِهْم وَو
ُسقوطِط ااإلْنسانِن. وَوِعْنَدما َنرىى ُمحاوَوالتِت ااإلْنسانِن االَخاِطِئ للتَّصاُلِح َمَع ااِهللا االُقدُّووسِس، ِمَن االسَّْهِل 

ِتِه وَوألننَّ ااَهللا االَعِليَّ يَیْعَلُم َضْعَف ااإلْنسانِن وَوَعَدمَم ُقْدرَر. َبَشِريیا َعَليْینا أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ ااألْمَر ُمْسَتحيیٌل
. وَوَكما َسَنرىى في ِمْن ِخاللِل ااْبِنِه يَیسوعَع االَمسيیح على إإْنقاذِذ َنْفِسِه ِبَنْفِسِه، َفَقْد دَدبََّر َلنا ِفدااًء َثميیًنا

إننَّ َهذاا االِفدااَء َلْم يَیُكْن دُدوْونَن َثَمن. َهِذهِه االَحْلَقِة وَواالَحْلقاتِت االقادِدَمِة، َف  
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،ْسَتِمعيینأأِعزَّااَءنا االُم ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 
- االَخاِمِسوَواالَعَددِد  االتَّاِسِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-1: 9ُكنَّا َقْد َقَرأأنا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، في ِسْفِر االتَّكويین   4 :  

 
أَأْثِمُروواا وَوااْكُثُروواا وَوااْمُألوواا ااَألرْرضَض. «وَوَبارَركَك ااُهللا ُنوًحا وَوَبِنيیِه وَوَقالَل َلُهْم: 

االسََّماِء، وَوْلَتُكْن َخْشيَیُتُكْم وَورَرْهَبُتُكْم َعَلى ُكلِّ َحيَیَوااَناتِت ااَألرْرضِض وَوُكلِّ ُطيُیورِر 
َمَع ُكلِّ َما يَیِدببُّ َعَلى ااَألرْرضِض، وَوُكلِّ أَأْسَماكِك ااْلَبْحِر. َقْد دُدِفَعْت إِإَلى أَأيْیِديیُكْم. ُكلُّ 
دَداابٍَّة َحيیٍَّة َتُكونُن َلُكْم َطَعاًما. َكاْلُعْشِب ااَألْخَضِر دَدَفْعُت إِإَليْیُكُم ااْلَجِميیَع. َغيْیَر أَأننَّ 

.، َال َتْأُكُلوهُهَلْحًما ِبَحيَیاِتِه، دَدِمِه  
 

وَويُیتاِبُع االرَّببُّ ااإلَلُه َحديیَثُه َقاِئًلا في االَعَددَديْیِن االَخاِمِس وَواالسَّادِدسِس:   
 

وَوأَأْطُلُب أَأَنا دَدَمُكْم َألْنُفِسُكْم َفَقْط. ِمْن يَیِد ُكلِّ َحيَیَواانٍن أَأْطُلُبُه. وَوِمْن يَیِد ااِإلْنَسانِن 
أَأْطُلُب َنْفَس ااِإلْنَسانِن، ِمْن يَیِد ااِإلْنَسانِن أَأِخيیِه. َساِفُك دَدمِم ااِإلْنَسانِن ِباِإلْنَسانِن 

ِمَل ااِإلْنَسانَن. يُیْسَفُك دَدُمُه. َألننَّ ااَهللا َعَلى ُصورَرِتِه َع  
 

َساِفُك دَدمِم ااِإلْنَسانِن : "قاِئًلا إإذًذاا، في ِبداايَیِة ِتْلَك االَحضارَرةِة االَجديیَدةِة، َسنَّ ااُهللا ُعقوَبَة ااإلْعداامِم 
رِر ُحْكِم ااإلْنسانِن وَواالتَّشريیعاتِت ِلُظهويَیُة ِهَي ُنْقَطُة االِبداا". وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ِباِإلْنَسانِن يُیْسَفُك دَدُمُه

ننَّ ااإلْنسانَن َلْم يَیُكْن َعادِدًلا يَیْوًما في َتْطبيیِق االَقواانيین. وَوَلِكنَّ َهذاا ، َفإَجميیًعاَكما َنْعَلُم االَبَشِريیَِّة. وَوَلِكْن 
.ِتْلَك االلَّْحَظِةَقِد ااْبَتَدأَأ ِمْن ي َحقيیَقَة أأننَّ أَأَساسَس ُحْكِم ااإلْنسانِن على ااألرْرضِض ال يُیْلِغُكلَُّه   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّاِبِع (على َفِم االرَّببِّ):   

 
».َفَأْثِمُروواا أَأْنُتْم وَوااْكُثُروواا وَوَتَوااَلُدوواا ِفي ااَألرْرضِض وَوَتَكاَثُروواا ِفيیَها  

 
يَیْمَأل ااألرْرضَض. أنْن يُیْثِمَر، وَويَیَتكاَثَر، وَوي ااإلْنسانَن ِبَنِجُد ُهنا، َمرَّةًة أأخرىى، أأننَّ ااَهللا يُیْوِص 

وَوااألْمُر االُمَحيیُِّر َحقا في وَوْقِتنا االَحاِضِر ُهَو أأننَّ ااألشخاصَص االذيیَن يُیناددوونَن بإْلغاِء ُعقوَبِة ااإلْعداامِم 
أأقوااِلِهْم ُمتناِقضونَن في  يُیناددوونَن ِبُحرِّيیَِّة ُممارَرَسِة ااإلْجهاضَض. وَوال َشكَّ أأننَّ َهؤالِءُهْم أأْنُفُسُهْم االذيیَن 

وَوااْكُثُروواا ... أَأْثِمُروواا ! َكَذِلَك فإننَّ َما يَیقولوَنُه ُهَو َعْكُس َما َتقوُلُه َكِلَمُة ااِهللا. َفَقْد قالَل ااُهللا: "وَوأأْفعاِلِهْم
َساِفُك دَدمِم "". وَوَلِكنَّ َهؤالِء يُیطاِلبونَن بالسَّماحِح باإلْجهاضِض. وَوَقْد قالَل ااُهللا: وَوَتَوااَلُدوواا ِفي ااَألرْرضِض

وَوَلِكنَّ َهؤالِء يُیطاِلبونَن بإْلغاِء ُعقوَبِة ااإلْعداامِم! ِبِعبارَرةٍة أأخرىى،  ".نِن ِباِإلْنَسانِن يُیْسَفُك دَدُمُهااِإلْنَسا
فإنَُّهْم يُیناِقضونَن ُكلَّ َما يَیقوُلُه ااُهللا االَعِليُّ.   

 
-8: 9ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   10:  
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وَوَها أَأَنا ُمِقيیٌم ِميیَثاِقي َمَعُكْم وَوَمَع َنْسِلُكْم «اِئًال: وَوَكلََّم ااُهللا ُنوًحا وَوَبِنيیِه َمعُه َق
َمَع ُكلِّ ذَذوَوااتِت ااَألْنُفِس ااْلَحيیَِّة االَِّتي َمَعُكْم: االطُّيُیورِر وَوااْلَبَهاِئِم وَوِمْن َبْعِدُكْم، 

َحتَّى ُكلُّ وَوُكلِّ وُوُحوشِش ااَألرْرضِض االَِّتي َمَعُكْم، ِمْن َجِميیِع ااْلَخارِرِجيیَن ِمَن ااْلُفْلِك 
َحيَیَواانِن ااَألرْرضِض.   

 
ىى في اَمِة ِميیثاقٍق (أأيْي: َعْهٍد) َمَع ااإلْنسانِن. وَوَسْوفَف َنَرفي هذاا االَوْقِت، ااْبَتَدأَأ ااُهللا في إإَق 

–أأًبا ُألمٍَّة يَیأتي ِمْنها االَمِسيیَّا َسيَیْجَعلُه وَوْقٍت الِحٍق أأننَّ ااَهللا أَأَقامَم َعْهًداا َمَع إإبرااهيیم بأنَُّه  ُمَخلُِّص  
آآَنذااكَك االَعاَلِم. وَوفي وَوْقٍت الِحٍق، أَأَقامَم ااُهللا َعْهًداا َمَع َبني إإسراائيیَل ِبُمْقَتَضى االشَّريیَعِة االتي أأْعطاها 

ِلَعْبِدهِه ُمْوَسى.  
 

َقوااِعَد َعالَقِة ااإلْنسانِن باِهللا. َفاُهللا َباررٌّ وَوُقدُّووسٌس. أأمَّا ااإلْنسانُن يُیَوضُِّح االَعْهُد َقْد كانَن َهذاا وَو 
َفخاِطٌئ. َكَذِلَك، فإننَّ ااَهللا َغيْیُر َمْحدوودٍد. أأمَّا ااإلْنسانُن َفَمْحدوودٌد. ِلذلَك، َكيْیَف يُیْمِكُن االتَّوفيیُق بيیَن ااِهللا 

ِكُن لإلْنسانِن االَمْحدوودِد أأنْن يَیتالَمَس َمَع ااِهللا ااألزَزِليِّ االباررِّ االُقدُّووسِس وَوااإلْنسانِن االَخاِطِئ؟ وَوَكيْیَف يُیْم
ااألَبِدييِّ َغيْیِر االَمْحدوودد؟ ِلذلَك، ِمَن االَوااِضِح أأننَّ االَحاَجَة َتْدعو إإلى وُوجودِد َطريیَقٍة يُیْمِكُن ِمْن ِخالِلها 

ااِهللا االَحيِّ االُقدُّووسِس. إإلى ِتراابِب إإْبطالُل َتأثيیِر االَخِطيیَِّة ِلَكْي يَیَتَمكََّن ااإلْنسانُن االَخاِطُئ ِمَن ااالْق  
 

وَوعْنَدما أَأَقامَم ااُهللا َعْهَدهُه َمَع َبني إإسراائيیَل في االَعْهِد االَقديیِم، َكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يُیَقدُِّمواا  
اِنِهْم أأنْن يَیكوُنواا في للتَّْكفيیِر َعْن َخطايیاهم. َفِبدوونِن االتَّْكفيیِر َعِن االَخِطيیَِّة، َلْم يَیُكْن ِبإْمك ذَذباِئَح َخِطيیٍَّة

أَأَماَنِة َشِرَكٍة َمَع ااِهللا االَباررِّ. وَوَلِكنَّ ذَذِلَك االَعْهَد َلْم يَیْصُمد. وَوال َشكَّ أأننَّ االسََّبَب في ذَذِلَك َلْم يَیُكْن َعَدمَم 
ِبَسَبِب َعَدمِم أأَماَنِة ااإلْنسانِن.  ااِهللا. َفاُهللا أأميیٌن دَدااِئًما وَوال يُیْمِكُن أأنْن يَیْنُقَض َعْهًداا. وَوَلِكنَّ االَعْهَد َلْم يَیْصُمْد

َبْل هَذاا ُهَو ااْلَعْهُد االَِّذيي أَأْقَطُعُه َمَع َبيْیِت إِإْسَرااِئيیَل َبْعَد : "33: 31في ِسْفِر إإرْرميیا  ِلذلَك َفَقْد قالَل ااُهللا
ى ُقُلوِبِهْم، وَوأَأُكونُن َلُهْم إِإلًها وَوُهْم ِتْلَك ااَأليیَّامِم، يَیُقولُل االرَّببُّ: أَأْجَعُل َشِريیَعِتي ِفي دَدااِخِلِهْم وَوأَأْكُتُبَها َعَل

َال في أَأْلَوااحٍح َحَجِريیٍَّة َبْل ِفي أأَجْل يیا َصديیقي! فاُهللا ُمْهَتمٌّ ِبِكتاَبِة َشريیَعِتِه . "يَیُكوُنونَن ِلي َشْعًبا
.(أأيْي في ُقلوِبنا َنْحُن االَبَشر) أَأْلَوااحِح َقْلٍب َلْحِميیٍَّة  

 
ااألووَّلُل َقْد َثَبَت وَوَصَمَد وَوَنَجَح، َلما كاَنِت االَحاَجُة َتْدُعو إإلى وُوجودِد َعْهٍد وَوَلْو كانَن االَعْهُد  

َجديید. وَوبالرَّْغِم ِمْن أأننَّ االنَِّبيَّ إإرْرِميَیا َنْفَسُه َكانَن يَیعيیُش في االَعْهِد االَقديیِم، َفَقْد أأدْدرَركَك َعَدمَم َجْدووىى 
لُمْسَتِمرِّ وَوَعَدمِم أأماَنِتِه. ِلذلَك َفَقْد أَأَقامَم ااُهللا َعْهًداا َجديیًداا ليیَس َسَبِب ِعْصيیانِن ااإلْنسانِن ااذَذِلَك االَعْهِد ِب

َقاِئًما على أأماَنِة ااإلْنسانِن، َبْل على أأماَنِتِه ُهَو.   
 

ِلذلَك فإننَّ االُمؤِمن االَمسيیحيِّ يَیَتَمتَّع ِبَعالَقِة َعْهٍد َمَع ااِهللا ااآلبِب ِمْن ِخاللِل ااْبِنِه يَیسوعَع  
. وَوَهذاا االَعْهُد َقاِئٌم على أأماَنِة ااِهللا في إإْبطالِل َلْعَنِة االَخِطيیَِّة إإنْن آآَمنَّا باْبِنِه االَوحيید. وَوَكما االَمسيیِح

ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ االَعْهَد ااألووَّلَل االذيي يَیقومُم على َتْطبيیِق االشَّريیَعِة ِبَحذاافيیِرها َقْد ُنِقَض ِبَسَبِب 
في َتْطبيیِق ِتْلَك االشَّريیَعِة. وَوَلِكنَّ االَعْهَد االَجديیَد ال يُیْمِكُن أأنْن يَیْفَشَل أأوْو أأنْن يُیْنَقَض  َعَدمِم أأماَنِة ااإلْنسانِن
ا َلُه أأنْن يُیْنِكَر َنْفَسُه. َفُهَو أأميیٌن، وَويَیْحَفُظ ُعهودَدهُه وَووُوعودَدهُه إإلى اَنِة ااِهللا االذيي َحاَشألنَُّه قاِئٌم على أأَم

ااألَبد ِمْن ِخاللِل يَیسوعَع االَمسيیح.   
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وَوَقْد َقَرأأنا، َصديیقي االُمْسَتِمع، َقْبَل َقليیل، َعْن ِبداايَیِة َعْهِد ااِهللا َمَع ااإلْنسانِن. َفَقْد أَأقامَم ااُهللا  
ما َخَرجَج ِمَن االُفْلِك. وَويُیْمِكُننا أأنْن َنِجَد َتفاِصيیَل َهذاا االَعْهِد في ااألْعداادِد االقادِدَمِة إإذْذ َعْهًداا َمَع ُنْوحٍح َبْعَد

-11: 9َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  : أأننَّ االرَّببَّ قالَل 17  
 

 أُأِقيیُم ِميیَثاِقي َمَعُكْم َفَال يَیْنَقِرضُض ُكلُّ ذِذيي َجَسٍد أَأيْیًضا ِبِميَیاهِه االطُّوَفانِن. وَوَال
هِذهِه َعَالَمُة ااْلِميیَثاقِق «َقالَل ااُهللا: وَو». يَیُكونُن أَأيْیًضا ُطوَفانٌن ِليُیْخِربَب ااَألرْرضَض

االَِّذيي أَأَنا وَوااِضُعُه َبيْیِني وَوَبيْیَنُكْم، وَوَبيْیَن ُكلِّ ذَذوَوااتِت ااَألْنُفِس ااْلَحيیَِّة االَِّتي َمَعُكْم 
ابِب َفَتُكونُن َعَالَمَة ِميیَثاقق َبيْیِني إِإَلى أَأْجيَیالِل االدَّْهِر: وَوَضْعُت َقْوِسي ِفي االسََّح

وَوَبيْیَن ااَألرْرضِض. َفيَیُكونُن َمَتى أَأْنُشْر َسَحاًبا َعَلى ااَألرْرضِض، وَوَتْظَهِر ااْلَقْوسُس ِفي 
االسََّحابِب، أَأنِّي أَأذْذُكُر ِميیَثاِقي االَِّذيي َبيْیِني وَوَبيْیَنُكْم وَوَبيْیَن ُكلِّ َنْفٍس َحيیٍَّة ِفي ُكلِّ 

َتُكونُن أَأيْیًضا ااْلِميَیاهُه ُطوَفاًنا ِلُتْهِلَك ُكلَّ ذِذيي َجَسٍد. َفَمَتى َكاَنِت َجَسٍد. َفَال 
ااْلَقْوسُس ِفي االسََّحابِب، أُأْبِصُرَها َألذْذُكَر ِميیَثاًقا أَأَبِديیا َبيْیَن ااِهللا وَوَبيْیَن ُكلِّ َنْفٍس 

َعَالَمُة ااْلِميیَثاقِق  هِذهِه«وَوَقالَل ااُهللا ِلُنوحٍح: ». َحيیٍَّة ِفي ُكلِّ َجَسٍد َعَلى ااَألرْرضِض
».االَِّذيي أَأَنا أَأَقْمُتُه َبيْیِني وَوَبيْیَن ُكلِّ ذِذيي َجَسٍد َعَلى ااَألرْرضِض  

 
إإذًذاا، فإننَّ َعالَمَة االِميیثاقِق ِهَي َقْوسُس ُقَزحح! َفَقْبَل االطُّوفانِن، َلْم يَیُكْن َقْوسُس ُقَزحح َقْد َظَهَر في  

. أأمَّا ااآلنن، َفَقْد وَوَضَع ااُهللا َقْوسَس ُقَزحٍح في االسَّماِء. وَوَمَع أأننَّ َقْوسَس االسَّماِء ألنَُّه َلْم يَیُكْن ُهناكَك َمَطٌر
ُقَزحٍح يَیَتَشكَُّل ِبِفْعِل ااْنِعكاسِس أأِشعَِّة االشَّْمَس على َقَطرااتِت االَمَطِر، فإنَُّه يَیْرِمُز إإلى َعْهِد ااِهللا َمَع 

ًة. وَويَیِجُب عليینا أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ ااَهللا َلْم يَیِعْد ِبَعَدمِم ُحدووثِث ااإلْنسانِن بأنَُّه َلْن يُیْهِلَك ااألرْرضَض ِبُطوفانٍن َثاِنيَی
انٍن َكما َفَعَل في زَزَمِن ُنْوحح. وَوَسْوفَف َفْوَفيَیضاناتٍت َمَحلِّيیٍَّة. وَوَلِكنَُّه وَوَعَد بأنَُّه َلْن يُیْهِلَك ااألرْرضَض ِبُط

يَیكونُن َقْوسُس ُقَزحُح االَعالَمَة على َعْهِد ااِهللا َهذاا.   
 

وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااألرْرضَض َسَتْهِلُك يَیْوًما. وَوَلِكنَّها َلْن َتْهِلَك ِبُطوفانٍن، َبْل إإننَّ ُبْطُرسَس  
وَوَتْحَتِرقق. ووااألْمُر االُمْدِهُش ُهَو أأنَُّه ِعْنَدما رَرأأىى يُیوَحنَّا َعْرشَش ااِهللا، َسَتْنَحلُّ االرَّسولَل يَیقولُل إإنَّها 

َهذاا االَقْوسُس َسْوفَف يَیْبقى َعْرشِش. وَوكانَن َهذاا االَقْوسُس يُیْشِبُه االزُُّمرُّدد. وَواال َحْولَلكانَن ُهناكَك َقْوسُس ُقَزحٍح 
اَمُه َمَع ااإلْنسانِن. أأمَّا االَقْوسُس االذيي رَرآآهُه يُیوَحنَّا االرَّسولُل َحْولَل َقعلى َعْهِد ااِهللا االذيي أَأددااِئًما َشاِهًداا 

االذيي َلنا في االَمسيیِح يَیسوعَع. بالَعْهِد االَجديیِدَفإنَُّه يُیَذكُِّرنا َعْرشِش ااِهللا،   
 

: 19وو  18: 9ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

االَِّذيیَن َخَرُجواا ِمَن ااْلُفْلِك َساًما وَوَحاًما وَويَیاَفَث. وَوَحامٌم ُهَو أَأُبو  ُنوحٍحوَوَكانَن َبُنو 
َتَشعََّبْت ُكلُّ ااَألرْرضِض.هُؤَالِء االثََّالَثُة ُهْم َبُنو ُنوحٍح. وَوِمْن هُؤَالِء َكْنَعانَن.   

 
إإذًذاا، َهِذهِه ِهَي أأْسماُء َبني ُنْوحح االثَّالَثة االذيیَن َخَرجواا ِمَن االُفْلِك: "َسامم" وَو "َحامم" وو 
"يَیاَفث". وَويُیَقدِّمُم َلنا االَوْحُي َمْعلوَمًة إإَضاِفيیًَّة ُهنا َعْن "َحامم" قاِئًلا إإنَُّه أأبو َكْنعانن. وَوَمَع أأننَّ َكْنعانن 

ُكِن ااالْبَن االِبْكَر ِلَحامم (َبْل رُربَّما ااالْبَن االرَّااِبِع أأوِو االَخاِمَس)، فإنَُّه يُیْذَكُر ُهنا ِلَسَبٍب َما وَوُهَو أأننَّ َلْم يَی
–َلْعَنَة ُنْوحٍح َسَتِحلُّ َعَليْیِه  َكما َسَنرىى َبْعَد َقليیل.    
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:21وو  20االَعَددَديْین ُثمَّ َنْقَرأأ في    

 
َفالًَّحا وَوَغَرسَس َكْرًما. وَوَشِربَب ِمَن ااْلَخْمِر َفَسِكَر وَوَتَعرَّىى  وَوااْبَتَدأَأ ُنوحٌح يَیُكونُن

دَدااِخَل ِخَباِئِه.   
 

َلْم َتُكْن َتْحُدثُث َقْبَل َعصيیِر االِعَنِب وَوَغيْیِرهِه يَیقولُل َبْعُض االُمَفسِّريیَن إإننَّ َعَمِليیََّة َتَخمُِّر  
االتَّْفسيیَر يُیْعِوزُزهُه ااإلْثباتُت االِعْلِميُّ. ِبَمْعًنى أأنْن يَیْسَكَر. وَوَلِكنَّ َهذاا االطُّوفانِن. ِلذلَك فإننَّ ُنْوًحا َلْم يَیَتَوقَّْع 

وَوال َعَمِليیََّة االتََّخمُِّر َلْم َتُكْن َتْحُدثُث َقْبَل االطُّوفانِن. آآَخَر، ال يُیْوَجُد ُبْرهانٌن ِعْلِميٌّ َمْوثوقٌق على أأننَّ 
آآَنذااكك. أأوْو َغيْیَر َمْوجودَدةٍة أأننَّ االظُّرووفَف االُمناِسَبَة للتََّخمُِّر كاَنْت ُمْخَتِلَفًة يُیْوَجُد ُبْرهانٌن ِعْلِميٌّ على 

وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َفَقْد َشِربَب ُنْوحٌح َعصيیَر ِعَنٍب ُمْخَتِمٍر َفَسِكَر وَوَتَعرَّىى دَدااِخَل َخيْیَمِتِه. 
َجميیًعا (ِبَمْن فيیِهم ااألْتقيیاُء) ُمَعرَّضونَن للُوقوعِع في االَخِطيیَِّة على َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ االنَّاسَس 

إإنْن َلْم يَیْحَتِرُسواا.   
 

:22ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

َفَأْبَصَر َحامٌم أَأُبو َكْنَعانَن َعْورَرةَة أَأِبيیِه، وَوأَأْخَبَر أَأَخَويْیِه َخارِرًجا.   
 

يُیَصوِّرُر َبشاَعَة ااألْمِر أأْكَثر إإذْذ إإنَُّه يُیَبيیُِّن أأننَّ َحاًما َقْد رَرااحَح  وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االنَّصَّ االِعْبِرييَّ 
مَّا االَمْعنى االضِّْمِنيُّ ُهنا َفيُیشيیُر إإلى أأننَّ َحاًما َكانَن ااْبًنا يُیَحدِّقُق وَويُیطيیُل االنََّظَر إإلى َعْورَرةِة أأبيیِه. أَأ

ُمهاًنا. ِلذلَك َفَقْد َضعيیًفا وَواهُه َبىى أَأبأنْن يَیَر"َحامم"  ُمَتَمرِّدًداا على أأبيیه. وَوِلَسَبٍب أأوْو آلَخَر، َفَقْد ُسرَّ
َكْي يَیأِتيیا وَويَیْسَخراا ِمْن أأبيیِهما ُهما أأيْیًضا. ("َسامم" وَو "يیاَفث") َخَرجَج وَودَدعا أأَخَويْیِه   

 
:23: 9ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
أَأْكَتاِفِهَما وَوَمَشيَیا إِإَلى ااْلَورَرااِء، َفَأَخَذ َسامٌم وَويَیاَفُث االرِّدَدااَء وَووَوَضَعاهُه َعَلى 

وَوَسَتَراا َعْورَرةَة أَأِبيیِهَما وَووَوْجَهاُهَما إِإَلى ااْلَورَرااِء. َفَلْم يُیْبِصَراا َعْورَرةَة أَأِبيیِهَما.   
 

ِمْن َجَهة،  "يیاَفْث" وَو "َسامم"وَويُیْمِكُنَك، يیا َصديیقي أأنْن َترىى االَفْرقَق االشَّاِسَع َبيْیَن َتَصرُّفِف  
رَرااحَح يَیْنُظُر إإلى َعْورَرةِة أأبيیِه ِبُهْزٍء وَوُسْخِريَیٍة. ِمْن ِجَهٍة أأخرىى. َفَقْد رَرأأيْینا أأننَّ َحاًما  "َحامم"وَوَتَصرُّفِف 

دَدااِخِل االَخيْیَمِة، االَوررااِء إإلى إِإَلى أأمَّا َسامم وَويیاَفْث َفأَخذاا رِرددااًء وَووَوَضعاهُه على أأْكتاِفِهما، وَوَمَشيیا 
وَوال َشكَّ أأننَّ َهذاا َكانَن  ُعْريَي أَأِبيیِهَما ِمْن َغيْیِر أَأنْن يَیْسَتِديیَراا ِبَوْجَهيْیِهَما َنْحَوهُه َفيُیْبِصَراا ُعْريَیُه.وَوَسَتَراا 

دَدالَلًة َقِويیًَّة على ااْحِترااِمِهما َلُه.  
 

-24: 9وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  27:  
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َمْلُعونٌن «، َعِلَم َما َفَعَل ِبِه ااْبُنُه االصَِّغيیُر، َفَقالَل: َفَلمَّا ااْسَتيْیَقَظ ُنوحٌح ِمْن َخْمِرهِه
ُمَبارَركٌك االرَّببُّ إِإلُه َسامٍم. وَوْليَیُكْن «وَوَقالَل: ». َكْنَعانُن! َعْبَد ااْلَعِبيیِد يَیُكونُن ِإلْخَوِتِه

ْليَیُكْن َكْنَعانُن َكْنَعانُن َعْبًداا َلُهْم. ِليَیْفَتِح ااُهللا ِليَیاَفَث َفيَیْسُكَن ِفي َمَساِكِن َسامٍم، وَو
».َعْبًداا َلُهْم  

 
وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ ُنْوًحا َلْم يَیُقْل "َمْلعونٌن َحامُم"، َبْل قالَل: "َمْلعونٌن  

–َكْنعانن". ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، َفإننَّ ُنْوًحا يَیْلَعُن ُهنا ااالْبَن ااألْصَغَر ِلَحامم  أأيْي: َكْنعانن. وَواالسُّؤاالُل االذيي  
ِلماذذاا َلَعَن ُنْوحٌح َكْنعانَن ااْبَن َحامم َمَع أأننَّ االذيي َنَظَر إإلى َعْورَرِتِه ُهَو َحامم؟ يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو:   

 
االَحالَل  )ِبُروْوحِح االنُّبوَءةِة(لَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ِتْلَك َكاَنْت ُنبوَءةة. َفَقْد َنَظَر ُنْوحٌح إإلى َحامم َفَرأأىى اا

. َفِعْنَدما َنْنُظُر إإلى َنَمِط َحيیاةِة االنَّاسِس ِمْن َحْوِلنا، َتؤوولُل إإليیها َحيیاةُة ااْبِنِه َكْنعانناالُمَتَرددِّيَیَة االتي َس
يُیْمِكُننا أأنْن َنرىى َكيْیَف َسيَیكونُن ُمْسَتْقَبُلُهْم. ِفإذذاا َنَظْرتَت إإلى ِطْفٍل ُمَتَمرِّدٍد على أأبيیِه وَوأأمِِّه، وَوال 

مُم أأَحًداا، وَويَیَتَصرَّفُف ِبِقلَِّة َتْهذيیٍب، فإنََّك َتقولُل إإنَُّه َسيَیكونُن َشْخًصا رَردديیًئا إإنِن ااْسَتَمرَّ على ِتْلَك يَیْحَتِر
االَحالِل. َفأْفَعالُل االَمْرِء وَوَتَصرُّفاتِه ااآلنَن َتْعِكُس االَكثيیَر َعْن َما َسيَیكونُن َعَليْیِه ُمْسَتْقَبُلُه. في َضْوِء 

َظَر ُنْوحٌح إإلى َحفيیِدهِه َكْنعانن َفَرأأىى فيیِه ِصفاتٍت َعديیَدةًة َسيیَِّئًة ااْكَتَسَبها ِمْن أأبيیِه "َحامم". ذَذِلَك، َفَقْد َن
وَوَقْد َعِلَم ُنْوحٌح أأننَّ َكْنعانن َسيَیعيیُش َحيیاةًة ُمْنَغِمَسًة في االشَّرِّ وَواالَخِطيیَِّة.   

 
ْنعانَن أأْسَودَد االلَّْونِن. ِلذلَك فإننَّ أأْنصارَر َهذاا وَوُهناكَك َمْن يَیقولونَن إإننَّ َلْعَنَة ُنْوحٍح ِتْلَك َجَعَلْت َك

االرَّأأيِي يَیقولونَن إإننَّ االِجْنَس ااألْسَودَد ُهَو ِجْنٌس أَأدْدَنى َمكاَنًة ِمَن االِجْنِس ااألْبيَیِض. وَوَلِكنَّ َهذاا االتَّْفسيیَر 
ًعا ُمَتساوويین. ِلذلَك، ال َعالَقَة ِلَلْونِن َفاُهللا َخَلَقنا َجميیوِوييٌّ وَوال أأساسَس َلُه ِمَن االصِّحَِّة. َاُهَو َتْفسيیٌر َمأس

ُهْم، ُهْم االَبَشَرةِة ِبَحالِل ُقلوِبنا أأوْو ِبُقْرِبنا أأوْو ُبْعِدنا ِمَن ااِهللا االَحيِّ. َفالَبَشُر َجميیًعا، أأيیَّا كانَن َلْوُنُهْم وَوِجْنُس
أأْهِل َغالِطيیَّة اَلِتِه إإلى في رِرَسَس يَیقولُل وُلإإْخَوةٌة وَوأأَخوااتٌت في االَمسيیِح يَیسوعع. ِلذلَك فإننَّ االرَّسولَل ُب

َليْیَس يَیُهودِدييٌّ وَوَال يُیوَناِنيٌّ. َليْیَس َعْبٌد وَوَال ُحرٌّ. َليْیَس ذَذَكٌر وَوأأْنَثى، َألنَُّكْم َجِميیًعا وَوااِحٌد ِفي : "28: 3
".االَمِسيیِح يَیُسوعَع  

 
ِلذِلَك، ال يَیليیُق بأييِّ ُمؤِمٍن َمسيیحيٍّ أأنْن يَیْسَتْخِدمَم َهِذهِه ااآليیاتِت ِلَتْبريیِر االتَّميیيیِز االُعْنُصِرييِّ أأوِو  

. َفَلْعَنُة ُنْوحٍح َلْم َتُكْن ُمَوجََّهًة إإلى أأييِّ ِجْنٍس ُمَعيیٍَّن ِمَن االَبَشِر. َبْل إإنَُّه َمكانٍن أأوْو زَزمانٍناالرِّققِّ في أأييِّ 
 مََّة االَكْنعاِنيیََّة ِبرووحِح االنُّبوَءةِة ألننَّ ااَهللا َكانَن َقْد َكَشَف َلُه أأننَّ َهِذهِه ااُألمََّة َسَتصيیُر ِشرِّيیَرةًة ِجداا.َلَعَن ااُأل

ىى ِمْن ِخاللِل ِقرااَءِتنا ألْسفارِر االَعْهِد االَقديیِم أأننَّ ااَهللا َعاَقَب ااُألمََّة االَكْنعاِنيیََّة ِعقاًبا وَويُیْمِكُننا أأنْن َنَر
ًداا ِبَسَبِب ِعْصيیاِنها وَوَتَمرُّدِدها وَوُشروورِرها.َشديی  

 
وَوَليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا أأنْن َنكونَن أأووالدًداا ُمطيیعيیَن َلُه، وَوأأنْن َنْسُلَك في َمشيیَئِتِه، وَوأأنْن َتكونَن  

نَن َمْرِضيیِّيیَن أأمامَم ُهَو أأنْن َنكواالَحيیاةِة ِبأْسِرها َحيیاُتنا ُمْفَعَمًة ِبَبَركاِتِه وَوإإْحساناِتِه. َفأْجَمُل َشْيٍء في 
ااِهللا االَحيِّ. آآميین  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
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َكما رَرأأيْینا في َهِذهِه االَحْلَقِة، َفإننَّ ااَهللا االَحيَّ َليْیَس ُمْهَتما ِبُقُدررااِتنا ِبَقْدرِر ااْهِتماِمِه باْسِتْعداادِدنا 
". وَوَهذاا ُهَو َما يَیْطُلُبُه ااُهللا يَیا ااْبِني أَأْعِطِني َقْلَبَكَتقولُل: " ِلِعبادَدِتِه وَوِخْدَمِتِه. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِباآليَیِة االتي

االَحيُّ ِمنَّا َجميیًعا. َفُهَو ال يُیريیُد أأييَّ َشْيٍء ِمنَّا ِسوىى أأنْن ُنَكرِّسَس ُنفوَسنا وَوُقلوَبنا وَوَحيیاَتنا َلُه.   
 

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

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

ا أأْجَمَل أأنْن َنَرىى أأنَّنا َما أأْجَمَل أأنْن َنَرىى َكيْیَف يَیْعَمُل ااُهللا في َحيیاةِة ااألْفراادِد وَواالشُّعوبِب! وَوَم
 َنْسَتطيیُع أأنْن َنَتَعلََّم االَكثيیَر ِمَن االِكتابِب االُمَقدَّسِس َعْن َحيیاةِة االنَّاسِس االذيیَن َسَبقونا. َفُهناكَك دُدررووسٌس َقيیَِّمٌة

 االَعِليُّ ُعيیونَن يَیْفَتَح ااُهللا، أأنْن يیناالُمستِمعأأِحبَّاَءنا ، ْمألْجِلُكَلنا َجميیًعا في َكِلَمِة ااِهللا. وَوَنْحُن ُنَصلِّي 
ادديینا باْسِم َفأأذْذهاِنُكْم ِلَكْي ُتْدرِركواا أأْبعادَد َمَحبَِّة ااِهللا َلُكْم، وَوِلَكْي َتكوُنواا َمْرِضيیِّيیَن ُقدَّااَمُه دَدااِئًما. 

وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  
 


