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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 25:12 – 26:35 35: 26 – 12: 25االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us026# 522م: 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 االربّبَسُنتاِبُع في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی
على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
ِمْن  وواالِعشريین االخاِمس 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  ااَهَذ
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو، يیا َصديیقي ،هُه ِمْنَكَنْرجو  

 
ِقرَّةٍة إإننَّ َقْصَد ااِهللا ِلَحيیاِتنا ِمْن ِجَهِة َعالقاِتنا االَعاِئِليیَِّة ُهَو أأنْن َنَتَمتََّع ِبعالقاتٍت َسليیَمٍة وَوُمْسَت

وَوَلِكنَّ أأناًسا َكثيیريیَن يَیعيیشونَن ِصرااعاتٍت َمريیَرةًة َمَع أأْفراادِد َعاِئَلِتِهْم ِلَسَبٍب َمَع َجميیِع أأْفراادِد َعاِئَلِتنا. 
أأوْو آلَخر. وَوِمَن ااألْمِثَلِة على ذَذِلَك في االَعْهِد االَقديیِم ُهَو َما َحَدثَث َبيْیَن ااألَخَويْیِن يَیْعقوبب وَوِعيیسو.  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 

-االثَّاني َعَشروَواالَعَددِد  وواالِعشريیَن االَخاِمِسباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-12: 25َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   18:  

 
وَوهِذهِه َمَوااِليیُد إِإْسَماِعيیَل ْبِن إِإْبَرااِهيیَم، االَِّذيي وَوَلَدْتُه َهاَجُر ااْلِمْصِريیَُّة َجارِريَیُة 

هِذهِه أَأْسَماُء َبِني إِإْسَماِعيیَل ِبَأْسَماِئِهْم َحَسَب َمَوااِليیِدِهْم: وَوَسارَرةَة ِإلْبَرااِهيیَم. 
ِبْكُر إِإْسَماِعيیَل، وَوِقيیَداارُر، وَوأَأدَدْبِئيیُل وَوِمْبَسامُم وَوِمْشَماعُع وَودُدووَمُة وَوَمسَّا َنَبايُیوتُت 

وَوَحَداارُر وَوَتيْیَما وَويَیُطورُر وَوَناِفيیُش وَوِقْدَمُة. هُؤَالِء ُهْم َبُنو إِإْسَماِعيیَل، وَوهِذهِه 
َقَباِئِلِهْم. وَوهِذهِه  أَأْسَماؤُؤُهْم ِبِديَیارِرِهْم وَوُحُصوِنِهْم. ااْثَنا َعَشَر رَرِئيیًسا َحَسَب

ِسُنو َحيَیاةِة إِإْسَماِعيیَل: ِمَئٌة وَوَسْبٌع وَوَثَالُثونَن َسَنًة، وَوأَأْسَلَم رُرووَحُه وَوَماتَت 
وَوااْنَضمَّ إِإَلى َقْوِمِه. وَوَسَكُنواا ِمْن َحِويیَلَة إِإَلى ُشورَر االَِّتي أَأَمامَم ِمْصَر ِحيیَنَما 

ْخَوِتِه َنَزلَل.َتِجيُء َنْحَو أَأشُّورَر. أَأَمامَم َجِميیِع إِإ  
 

إإْسماعيیَل َسيَیْجَعُل وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبَوْعِد ااِهللا إلبرااهيیَم بأنَُّه إإذًذاا، َنْقَرأُأ ُهنا َعْن َنْسِل إإْسماعيیل.  
َسْوفَف ُنالِحُظ أأننَّ االتَّْركيیَز ِمَن ااآلنن َفصاِعًداا على إإْسحاقَق وَوَنْسِلِه ألننَّ االَمسيیَح َجاَء ِمْن وَوأأمًَّة. 
ْسحاقق.َنْسِل إإ  

 
-19وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى َنْسِل إإْسحاقَق َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  21:  

 
وَوهِذهِه َمَوااِليیُد إِإْسَحاقَق ْبِن إِإْبَرااِهيیَم: وَوَلَد إِإْبَرااِهيیُم إِإْسَحاقَق. وَوَكانَن إِإْسَحاقُق ااْبَن 

أَأرْرَبِعيیَن َسَنًة َلمَّا ااتََّخَذ ِلَنْفِسِه زَزوْوَجًة، رِرْفَقَة ِبْنَت َبُتوِئيیَل ااَألرَرااِميِّ، أُأْخَت 
لَّى إِإْسَحاقُق إِإَلى االرَّببِّ َألْجِل ااْمَرأَأِتِه َألنََّها َالَبانَن ااَألرَرااِميِّ ِمْن َفدَّاانَن أَأرَراامَم. وَوَص

َكاَنْت َعاِقًراا، َفاْسَتَجابَب َلُه االرَّببُّ، َفَحِبَلْت رِرْفَقُة ااْمَرأَأُتُه.   
 

 ِعْنَدما َتَزووَّجَج إإْسحاقُق ِمْن رِرْفَقة، كانَن ُعْمُرهُه أأرْرَبعيیَن َسَنًة. وَوَلِكنَّوَوَنرىى ُهنا ُقوَّةَة االصَّالةِة. َف 
وَوَقْد َصلَّى إإْسحاقُق إإلى االرَّببِّ ألْجِلها َفاْسَتجابَب َلُه االرَّببُّ. رِرْفَقة كاَنْت َعاِقًراا.   

 
:23وو 22ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
َفَمَضْت » إِإنْن َكانَن هَكَذاا َفِلَماذَذاا أَأَنا؟«وَوَتَزااَحَم ااْلَوَلَداانِن ِفي َبْطِنَها، َفَقاَلْت: 

ِفي َبْطِنِك أُأمََّتانِن، وَوِمْن أَأْحَشاِئِك يَیْفَتِرقُق «االرَّببَّ. َفَقالَل َلَها االرَّببُّ: ِلَتْسَألَل 
».َشْعَبانِن: َشْعٌب يَیْقَوىى َعَلى َشْعٍب، وَوَكِبيیٌر يُیْسَتْعَبُد ِلَصِغيیٍر  

 
َفَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ االَمْرأأةَة َتْشُعُر ِبَحَرَكِة االَجنيیِن في َبْطِنها. وَوَلِكنَّ رِرْفَقة كاَنْت َتْشُعُر بأننَّ ُهناكَك  

َحَرَكًة َعنيیَفًة ُتْشِبُه االصِّرااعَع في َبْطِنها. وَوَقْد َتَعجََّبْت ِلَذِلَك َفَمَضْت ِلَتْسألِل االرَّببَّ. وَواالَمْقصودُد ُهنا 
االَحَركاتِت االَعنيیَفِة االتي َتْشُعُر ها َصلَّْت إإلى االرَّببِّ وَوَطَلَبْت ِمْنُه أأنْن يَیْكِشَف َلها َسَبَب ِتْلَك ُهَو أأنَّ
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ُكلَّ ِطْفٍل ِمْن ِبها. وَوَقْد أَأْخَبَرها االرَّببُّ َعْن وُوجودِد ِطْفَليْیِن في أأْحشاِئها. وَوَقْد أأْخَبَرها أأيْیًضا أأننَّ 
َشْعًبا. وَوَلِكنَُّه قالَل َلها إإننَّ إإْحدىى َهَذيْیِن االشَّْعَبيْیِن َسيَیْقوىى على ااآلَخِر، وَوإإننَّ ِطْفَليْیها َسيَیصيیُر أأمًَّة وَو

االصَّغيیَر َسيَیسودُد َعلى االَكبيیر.   
 

ااِهللا َقْبَل َحتَّى أأنْن يُیْوَلَد َهذاانِن االصَِّبيیَّانِن وَوَقْبَل  يیقي، أأننَّ َهِذهِه كاَنْت َمشيیَئةوَوَهذاا يُیريینا، يیا َصد 
 وَوَقْد َنَتساَءلُل أأْحيیاًنا َعْن َعدااَلِة ااِهللا. َفَهْل كانَن ااُهللا َعادِدًلا في ذَذِلَك؟. في َحيیاِتِهما أأنْن يَیْفَعال أأييَّ َشيٍء

. وَويَیِجُب َعليینا أأنْن َنَتَذكََّر دَدااِئًما أأننَّ ااَهللا ًداايُیَحاِبي أَأَحوَواالَجواابُب االُمؤكَُّد ُهَو: أَأَجل. فاُهللا َعادِدلٌل وَوال 
وَوَقْد كانَن ااُهللا يَیْعَلُم أأننَّ أأمََّتيْیِن َسَتْخُرجانِن ِمْن َهَذيْیِن االطِّْفَليْیِن. وَوَسْوفَف َنرىى في وَواالِحْكَمِة.  ُكلِّيُّ االِعْلِم

ْبِن ااألْصَغِر (وَوُهَو يَیْعقوبب)، وَوأأننَّ ااألددووِميیِّيیَن َحْلقاتٍت الِحَقٍة أأننَّ االِعْبرااِنيیِّيیَن َجاُءوواا ِمْن َنْسِل ااال
(وَوُهَو ِعيْیسو).  االِبْكِرَجاُءوواا ِمْن َنْسِل ااالْبِن   

 
أأنَُّهْم وَوَسْوفَف َنرىى في ِسْفِر االُخرووجِج  .وَوَقْد كانَن ااألددووِميیُّونُن دَدااِئًما ُمقاوِوميیَن ِلَمقاِصِد ااِهللا

ِعْنَدما َخَرجَج َبُنو إإسراائيیَل ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر وَوأأرراادُدوواا أأنْن يَیْدُخلواا أأيْیًضا. َفَكاُنواا ُمقاوِوميیَن ِلَشْعِب ااِهللا 
، َخَرجَج ااألددووِميیُّونَن ِلُمحارَرَبِتِهْم وَوَمْنِعِهْم ِمْن دُدخولِل ااألرْرضِض. أأرْرضَض َكْنعانَن  

 
ِبَقْصِد ااِهللا ما االَبتََّة ُمْهَتوَوَسْوفَف َنرىى َبْعَد َقليیٍل أأننَّ ااالْبَن االِبْكَر (أأيْي: ِعيْیُسو) َلْم يَیُكْن 

َسيَیكونُن  ِلَحيیاِتِه، َبْل َكانَن يَیْفَعُل َما ُتْمليیِه َعَليْیِه إإرراادَدُتُه االَبَشِريیَُّة َفَقْط. وَوَقْد كانَن ااُهللا يَیْعَلُم أأننَّ ِعيْیُسو
قوبَب في ِنهايَیِة االَمطافِف. يَیأتي االَمسيیُح ِمْن َنْسِل يَیْعُمْخَتِلًفا َعْن يَیْعقوبَب. وَوَقْد َشاَء ااُهللا االَعِليُّ أأنْن   

 
-24: 25وَوااآلنْن، ُنتاِبُع االِقرااَءةَة في ِسْفِر االتَّكويین  26 :  

 
َفَلمَّا َكُمَلْت أَأيیَّاُمَها ِلَتِلَد إِإذَذاا ِفي َبْطِنَها َتْوأَأَمانِن. َفَخَرجَج أأَألووَّلُل أَأْحَمَر، ُكلُُّه 

ذذِلَك َخَرجَج أَأُخوهُه وَويَیُدهُه َقاِبَضٌة  وَوَبْعَد». ِعيیُسَو«َكَفْروَوةِة َشْعٍر، َفَدَعْواا ااْسَمُه 
وَوَكانَن إِإْسَحاقُق ااْبَن ِستِّيیَن َسَنًة َلمَّا ». يَیْعُقوبَب«ِبَعِقِب ِعيیُسو، َفُدِعَي ااْسُمُه 

وَوَلَدْتُهَما.  
 

ُهَو ِعيْیسو. ووااالْسُم "ِعيْیسو" يَیْعني: "َكثيیَر االشَّْعِر".  ِن: ااألووَّلُليْیإإذًذاا، َفَقْد وَوَلَدتْت رِرْفَقُة َتْوأأَم 
وُوِلَد وَوُهَو يُیْمِسُك ِبَعِقِب أأخيیِه ِعيْیُسو). وَوَنرىى ُهنا أأننَّ أأمَّا ااالْسُم "يَیْعقوبُب" َفيَیْعني "يَیَتَعقَّب" (ألنَُّه 

رِرْفَقة كانَن ُعْمُرهُه أأرْرَبعيیَن َسَنة. َكاَنْت َعاِقًراا ِعْشريیَن َسَنة. َفِعْنَدما َتَزووَّجَج إإْسحاقُق ِمْن رِرْفَقة 
وَوِعْنَدما وَوَلَدتْت رِرْفَقة ِعيْیسو وَويَیْعقوبَب، كانَن ُعْمُر إإْسحاقق ِستِّيیَن َسَنة.   

 
:28وو 27يْینُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَد   

 
َفَكِبَر ااْلُغَالَمانِن، وَوَكانَن ِعيیُسو إِإْنَساًنا يَیْعِرفُف االصَّيْیَد، إِإْنَسانَن ااْلَبرِّيیَِّة، وَويَیْعُقوبُب 
إِإْنَساًنا َكاِمًال يَیْسُكُن ااْلِخيَیامَم. َفَأَحبَّ إِإْسَحاقُق ِعيیُسَو َألننَّ ِفي َفِمِه َصيْیًداا، وَوأَأمَّا 

رِرْفَقُة َفَكاَنْت ُتِحبُّ يَیْعُقوبَب.   
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يَیميیُل إإلى االَحيیاةِة االَقاِسيَیِة في االَبرِّيیَِّة. َصيیَّادًداا  أأننَّ ِعيْیُسو َكانَنُهنا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، َنِجُد  
ِبَسَبِب َما َكانَن  االَحيیاةَة االسَّاِكَنَة. ِلذلَك َفَقْد أأَحبَّ إإْسحاقُق ِعيْیُسووَودديیًعا يُیِحبُّ أأمَّا يَیْعقوبُب َفكانَن رَرُجًلا 

(رُربَّما ِلَوددااَعِتِه). وَوَمَع أأننَّ َهذاا االتَّْميیيیَز َبيْیَن ااألبناِء  َصيْیٍد. أأمَّا رِرْفَقة َفَقْد أأَحبَّْت يَیْعقوبَب يُیَقدُِّمُه َلُه ِمْن
ُمْحِزنٌن، فإنَُّه َحقيیَقٌة ال يُیْمِكُننا أأنْن ُنْنِكَرها.   

 
-29ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  :ِعيْیُسو وَويَیْعقوببَعْن َحادِدَثٍة ُمِهمٍَّة في َحيیاةِة ُكلٍّ ِمْن  34  

 
وَوَطَبَخ يَیْعُقوبُب َطِبيیًخا، َفَأَتى ِعيیُسو ِمَن ااْلَحْقِل وَوُهَو َقْد أَأْعيَیا. َفَقالَل ِعيیُسو 

ِلذِلَك دُدِعَي ااْسُمُه ». أَأْطِعْمِني ِمْن هَذاا ااَألْحَمِر َألنِّي َقْد أَأْعيَیيْیُت«ِليَیْعُقوبَب: 
َها أَأَنا «َفَقالَل ِعيیُسو: ». مَم َبُكورِريیََّتَكِبْعِني ااْليَیْو«َفَقالَل يَیْعُقوبُب: ». أَأدُدوومَم«

». ااْحِلْف ِلَي ااْليَیْومَم«َفَقالَل يَیْعُقوبُب: » َماضٍض إِإَلى ااْلَمْوتِت، َفِلَماذَذاا ِلي َبُكورِريیٌَّة؟
َفَأْعَطى يَیْعُقوبُب ِعيیُسَو ُخْبًزاا وَوَطِبيیَخ . َفَحَلَف َلُه، َفَباعَع َبُكورِريیََّتُه ِليَیْعُقوبَب

ااْلَبُكورِريیََّة. َل وَوَشِربَب وَوَقامَم وَوَمَضى. َفاْحَتَقَر ِعيیُسوَعَدسٍس، َفَأَك  
 

إإذًذاا، في االَوْقِت االذيي َكانَن فيیِه ِعيْیسو يَیْصطادُد في االَبرِّيیَِّة، َكانَن يَیْعقوبُب يَیقومُم باألْعمالِل  
َقْد َطَبَخ َطعاًما. وَوإإذْذ كانَن َجاِئًعا اهُه يَیْعقوبَب َخِمَن االصَّيْیِد َفَوَجَد أَأِعيْیسو ذذااتَت يَیْومٍم، َعادَد االَمْنِزِليیَِّة. وَو

ااألْحَمِر (االذيي يُیشيیُر على ااألرْرَجِح إإلى  ِجداا، َطَلَب ِمْنُه أأنْن يُیْطِعَمُه ِمْن ذَذِلَك االطَّعامِم
". ِبْعِني ااْليَیْومَم َبُكورِريیََّتَكَلُه: "االَعْدسِس).وَوحيینئٍذ، ااْسَتَغلَّ يَیْعقوبُب ُجْوعَع أَأخيیِه َفقالَل   

 
َففي ذَذِلَك االزَّمانِن، كانَن وَوِلَكْي َنْفَهَم َما َجرىى ُهنا، يَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْفَهَم َمْعنى االَبُكورِريیَّة.  

بالَعديیِد ِمَن ااالْمتيیاززااتِت االتي ُتْعَرفُف ِبَحقِّ االَبكورِريیَِّة. وَوكانَن َحقُّ االَبكورِريیَِّة يَیْعني ااالْبُن االِبْكُر يَیَتَمتَُّع 
ُذ ، وَوأأنَُّه يَیصيیُر رَرئيیًسا للَعاِئَلِة َبْعَد َمْوتِت أأبيیِه، وَوأأنَُّه يَیأُخهبُب َعْن أأبيیِه في ِغيیاَبيَینوْكَر ااالْبَن االِبأأننَّ 

وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ِعيْیسو َباعَع َبكورِريیََّتُه ُمقاِبَل أَأْكَلِة َعْدسٍس. وَواالَحقيیَقُة َنصيیًبا ُمضاَعًفا ِمَن االِميیرااثِث. 
ااْسَتهانَن بالَبَركاتِت االرُّووِحيیَِّة االُمرااِفَقِة ِلَحقِّ االَبكورِريیَِّة. ِلذِلَك فإننَّ االَوْحَي يَیقولُل ُهنا  ِهَي أأننَّ ِعيْیُسو

ى إإلى االُحصولِل َعَليْیها. َبَركاتِت االَبُكورِريیَِّة وَوَسَعَفَقْد َفِهَم ْعقوبُب أأمَّا يَیإإننَّ ِعيْیسو "ااْحَتَقَر" االَبكورِريیََّة.   
 

وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن 
َفَنْقَرأأ في االَعَددِد ااألووَّلِل:   

 
وَوَكانَن ِفي ااَألرْرضِض ُجوعٌع َغيْیُر ااْلُجوعِع ااَألووَّلِل االَِّذيي َكانَن ِفي أَأيیَّامِم إِإْبَرااِهيیَم، 

ِبيیَماِلَك َمِلِك ااْلِفِلْسِطيیِنيیِّيیَن، إِإَلى َجَراارَر. َفَذَهَب إِإْسَحاقُق إِإَلى أَأ  
 

وَوِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ أأبيیماِلَك االذيي َنْقَرأأ َعْنُه ُهنا ُهَو َليْیَس أأبيیماِلَك االذيي َقَرأأنا َعْنُه في ِقصَِّة  
ِت االَكِلَمُة "أأبيیماِلك" َلَقًبا رُربَّما كاَنِمَئِة َسَنة. ِلَذِلَك، َنْحَو ى على ِتْلَك االِقصَِّة إإبرااهيیَم. َفَقْد َمَض

يُیْطَلُق على َمِلِك االِفِلْسطيیِنيیِّيیَن آآَنذااكك. وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ إإْسَحاقَق ذَذَهَب إإلى أأبيیماِلَك َمِلِك االِفْلسطيیِنيیِّيیَن 
ِعْنَدما َصارَر ُجْوعٌع في ااألرْرضِض.   
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َال َتْنِزلْل إِإَلى ِمْصَر. ااْسُكْن ِفي ااَألرْرضِض االَِّتي أَأُقولُل «وَوَظَهَر َلُه االرَّببُّ وَوَقالَل: 
َلَك. َتَغرَّبْب ِفي هِذهِه ااَألرْرضِض َفَأُكونَن َمَعَك وَوأُأَبارِرَكَك، َألنِّي َلَك وَوِلَنْسِلَك أُأْعِطي 

َسْمُت ِإلْبَرااِهيیَم أَأِبيیَك. وَوأُأَكثُِّر َنْسَلَك َجِميیَع هِذهِه ااْلِبَالدِد، وَوأَأِفي ِباْلَقَسِم االَِّذيي أَأْق
َكُنُجومِم االسََّماِء، وَوأُأْعِطي َنْسَلَك َجِميیَع هِذهِه ااْلِبَالدِد، وَوَتَتَبارَركُك ِفي َنْسِلَك 

َجِميیُع أُأَمِم ااَألرْرضِض، ِمْن أَأْجِل أَأننَّ إِإْبَرااِهيیَم َسِمَع ِلَقْوِلي وَوَحِفَظ َما يُیْحَفُظ ِلي: 
». وَوَفَرااِئِضي وَوَشَرااِئِعيأَأوَوااِمِريي   

 
وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأْصِدقائي، أأننَّ َعَدمَم ُنزوولِل إإْسحاقَق إإلى أأرْرضِض ِمْصَر َكانَن بأْمٍر ُمباِشٍر  

ُه ، وَوأَأكََّد َلُه أأنَّ. وَوَقْد وَوَعَدهُه بالَبَرَكِة َلُه وَوِلَنْسِلِهِمَن االرَّببِّ. َفَقْد أَأَمَرهُه االرَّببُّ بالَبقاِء في ااألرْرضِض
. ماِءَسيُیْوفي بالَقَسِم االذيي أَأْقَسَم إلبرااهيیَم أأبيیِه. َكَذِلَك، َفَقْد وَوَعَدهُه االرَّببُّ أأنَُّه َسيُیَكثُِّر َنْسَلُه َكُنجومِم االسَّ

وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ  ".وَوَتَتَبارَركُك ِفي َنْسِلَك َجِميیُع أأَمِم ااَألرْرضِضِمْن َهذاا ُكلِِّه ُهَو أأنَُّه قالَل َلُه: " وَوااَألَهمُّ
وَوَهذاا يُیريینا االَوْعَد ِبَمجيِء االَكِلَمَة "َنْسل" َجاَءتْت ِبصيیَغِة االُمْفَردِد ألنَّها ُتشيیُر إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح. 

ذَذااَتُه االَمِسيیَّا ِمْن ِخاللِل إإْسحاقق. وَوكانَن َهذاا َتأكيید ِلَوْعِد ااِهللا إلبرااهيیم. وَوَها ُهَو ااُهللا يُیؤكُِّد االَوْعَد 
ووااِمِرهِه وَوَفرااِئِضِه وَوَشرااِئِعِه.ذَذكََّر االرَّببُّ إإْسحاقَق ِبطاَعِة أأبيیِه إإبرااهيیَم ألْسحاقَق أأيْیًضا. وَوَقْد إل  
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ِهَي «َسَأَلُه أَأْهُل ااْلَمَكانِن َعِن ااْمَرأَأِتِه، َفَقالَل: وَو َفَأَقامَم إِإْسَحاقُق ِفي َجَراارَر.

يَیْقُتُلوَنِني ِمْن «َلَعلَّ أَأْهَل ااْلَمَكانِن: » ااْمَرأَأِتي«َألنَُّه َخافَف أَأنْن يَیُقولَل: ». أُأْخِتي
َألنََّها َكاَنْت َحَسَنَة ااْلَمْنَظِر. وَوَحَدثَث إِإذْذ َطاَلْت َلُه ااَأليیَّامُم ُهَناكَك أَأننَّ » أَأْجِل رِرْفَقَة

ُكوَّةِة وَوَنَظَر، وَوإِإذَذاا إِإْسَحاقُق يُیَالِعُب أَأِبيیَماِلَك َمِلَك ااْلِفِلْسِطيیِنيیِّيیَن أَأْشَرفَف ِمَن ااْل
إِإنََّما ِهَي ااْمَرأَأُتَك! َفَكيْیَف ُقْلَت: «رِرْفَقَة ااْمَرأَأَتُه. َفَدَعا أَأِبيیَماِلُك إِإْسَحاقَق وَوَقالَل: 

َفَقالَل ». َألنِّي ُقْلُت: َلَعلِّي أَأُموتُت ِبَسَبِبَها«َفَقالَل َلُه إِإْسَحاقُق: » ِهَي أُأْخِتي؟
َما هَذاا االَِّذيي َصَنْعَت ِبَنا؟ َلْوَال َقِليیٌل الْضَطَجَع أَأَحُد االشَّْعِب َمَع «اِلُك: أَأِبيیَم

االَِّذيي «َفَأوْوَصى أَأِبيیَماِلُك َجِميیَع االشَّْعِب َقاِئًال: ». ااْمَرأَأِتَك َفَجَلْبَت َعَليْیَنا ذَذْنًبا
».يَیَمسُّ هَذاا االرَُّجَل أَأوِو ااْمَرأَأَتُه َمْوًتا يَیُموتُت  

 
ادِدَثٍة ُمشاِبَهٍة َحَدَثْت في َحيیاةِة  َشكَّ، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ َهِذهِه االَحادِدَثَة ُتَذكُِّرنا ِبَحوَوال 

ُه. ِلَذِلَك زَزوْوَجُت هانَّيَیْقُتَلُه رِرجالُل َجراارر إإنْن َعِلُمواا أأَخافَف إإْسحاقُق أأنْن ِبَسَبِب َجمالِل رِرْفَقة، َفإإبرااهيیَم. 
 َعاَتَب يُیعاِنُق رِرْفَقة َفَعِلَم أأنَّها زَزوْوَجُتُه. وَوَبْعَد أأنْنَفَقْد أأْخَبَرُهْم أأنَّها أُأْخُتُه. وَوَلِكنَّ أأبيیماِلَك رَرأأىى إإْسحاقَق 

أأبيیماِلُك إإْسحاقَق، أَأوْوصى َجميیَع االشَّْعِب أأنْن ال يَیَمسَّ أأَحٌد ِمْنُهْم إإْسحاقَق أأوِو ااْمَرأأَتُه.   
 

-12ْقَرأأ في ااألْعداادد ُثمَّ َن 16:  
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وَوزَزرَرعَع إِإْسَحاقُق ِفي ِتْلَك ااَألرْرضِض َفَأَصابَب ِفي ِتْلَك االسََّنِة ِمَئَة ِضْعٍف، وَوَبارَرَكُه 
االرَّببُّ. َفَتَعاَظَم االرَُّجُل وَوَكانَن يَیَتَزاايَیُد ِفي االتََّعاُظِم َحتَّى َصارَر َعِظيیًما ِجداا. 

ِم وَوَمَوااشٍش ِمَن ااْلَبَقِر وَوَعِبيیٌد َكِثيیُروونَن. َفَحَسَدهُه َفَكانَن َلُه َمَوااشٍش ِمَن ااْلَغَن
ااْلِفِلْسِطيیِنيیُّونَن. وَوَجِميیُع ااآلَبارِر، االَِّتي َحَفَرَها َعِبيیُد أَأِبيیِه ِفي أَأيیَّامِم إِإْبَرااِهيیَم 

ااذْذَهْب « أَأِبيیِه، َطمََّها ااْلِفِلْسِطيیِنيیُّونَن وَوَمُألووَها ُتَرااًبا. وَوَقالَل أَأِبيیَماِلُك ِإلْسَحاقَق:
». ِمْن ِعْنِدَنا َألنََّك ِصْرتَت أَأْقَوىى ِمنَّا ِجداا  

 
َحتَّى َصارَر َعظيیًما ِجداا. لَذِلَك َفَقْد َحَسَدهُه  َنرىى ُهنا أأننَّ َبَرَكَة االرَّببِّ كاَنْت َعلى إإْسحاقَق 

وَوفي ِنهايَیِة االَمطافِف، َطَلَب أأبيیماِلُك ِمْن إإْسحاقَق أأنْن يَیْرَحَل َعْنُهْم ألنَُّه َصارَر أأْقوىى االِفِلْسطيینيیُّونَن. 
ِمْنُهْم ِجداا.   

 
-17ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في   25:  

 
َفَمَضى إِإْسَحاقُق ِمْن ُهَناكَك، وَوَنَزلَل ِفي وَواادِديي َجَراارَر وَوأَأَقامَم ُهَناكَك.َفَعادَد إِإْسَحاقُق 

وَوَنَبَش آآَبارَر ااْلَماِء االَِّتي َحَفُرووَها ِفي أَأيیَّامِم إِإْبَرااِهيیَم أَأِبيیِه، وَوَطمََّها 
َألْسَماِء االَِّتي دَدَعاَها ِبَها ااْلِفِلْسِطيیِنيیُّونَن َبْعَد َمْوتِت أَأِبيیِه، وَودَدَعاَها ِبَأْسَماٍء َكا

َخاَصَم َفأَأُبوهُه. وَوَحَفَر َعِبيیُد إِإْسَحاقَق ِفي ااْلَواادِديي َفَوَجُدوواا ُهَناكَك ِبْئَر َماٍء َحيٍّ. 
» ِعِسَق«َفَدَعا ااْسَم ااْلِبْئِر ». َلَنا ااْلَماُء«رُرَعاةُة َجَراارَر رُرَعاةَة إِإْسَحاقَق َقاِئِليیَن: 

َحَفُروواا ِبْئًراا أُأْخَرىى وَوَتَخاَصُمواا َعَليْیَها أَأيْیًضا، َفَدَعا  َألنَُّهْم َنازَزُعوهُه. ُثمَّ
ُثمَّ َنَقَل ِمْن ُهَناكَك وَوَحَفَر ِبْئًراا أُأْخَرىى وَوَلْم يَیَتَخاَصُمواا ». ِسْطَنَة«ااْسَمَها 

 إِإنَُّه ااآلنَن َقْد أَأرْرَحَب َلَنا االرَّببُّ«، وَوَقالَل: »رَرُحوُبوتَت«َعَليْیَها، َفَدَعا ااْسَمَها 
ُثمَّ َصِعَد ِمْن ُهَناكَك إِإَلى ِبْئِر َسْبٍع. َفَظَهَر َلُه االرَّببُّ ». وَوأَأْثَمْرَنا ِفي ااَألرْرضِض
أَأَنا إِإلُه إِإْبَرااِهيیَم أَأِبيیَك. َال َتَخْف َألنِّي َمَعَك، وَوأُأَبارِرُكَك «ِفي ِتْلَك االلَّيْیَلِة وَوَقالَل: 

َفَبَنى ُهَناكَك َمْذَبًحا وَودَدَعا ِباْسِم ». ْبِدييوَوأُأَكثُِّر َنْسَلَك ِمْن أَأْجِل إِإْبَرااِهيیَم َع
االرَّببِّ. وَوَنَصَب ُهَناكَك َخيْیَمَتُه، وَوَحَفَر ُهَناكَك َعِبيیُد إِإْسَحاقَق ِبْئًراا.  

 
االِفِلْسطيیِنيیِّيیَن ااْسَتَمرُّوواا في ُمضايَیَقِة إإْسحاقَق َحتَّى َبْعَد رَرحيیِلِه َعْنُهْم. َفَقْد وَوَنرىى ُهنا أأننَّ  

ونَن يیُّْسطيینآآبارُر االماِء ُمِهمًَّة ِجداا. وَوِعْنَدما كانَن َعبيیُد إإْسحاقَق يَیْحُفروونَن ِبْئًراا، كانَن االِفِلكاَنْت 
وَوَلِكنَّ إإْسحاقَق َلْم يَیُكْن يَیُرددُّ َعَليْیِهْم بالِمْثِل، َبْل كانَن يَیْنَتِقُل إإلى يَیْطُمرووَنها أأوْو يُیخاِصُموُهْم َعَليْیها. 

َحَفر ِبْئًراا أأخرىى َلْم يُیخاِصُموهُه  ْئًراا أأخرىى. وَوَقِد ااْسَتَمرَّتِت االَحالُل َكَذِلَك إإلى أأنْنَمكانٍن آآَخَر وَويَیْحِفُر ِب
وَوَقْد َعبََّر وَوَشجََّعُه، وَووَوَعَدهُه بالَبَرَكِة.  ،وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ َظَهَر إلْسحاقَق في ِبْئِر َسْبٍعَعَليْیها. 

ى ُهناكَك َمْذَبًحا وَودَدعا باْسِم االرَّببِّ. َبَن إإْسحاقُق َعْن ُشْكِرهِه للرَّببِّ بأنْن  
 

-26: 26وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  35:  
 

وَوأَأُحزَّااتُت ِمْن أَأْصَحاِبِه وَوِفيیُكولُل رَرِئيیُس  وَوذَذَهَب إِإَليْیِه ِمْن َجَراارَر أَأِبيیَماِلُك
َما َباُلُكْم أَأَتيْیُتْم إِإَليَّ وَوأَأْنُتْم َقْد أَأْبَغْضُتُموِني «َجيْیِشِه. َفَقالَل َلُهْم إِإْسَحاقُق: 
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إِإنََّنا َقْد رَرأَأيْیَنا أَأننَّ االرَّببَّ َكانَن َمَعَك، «َفَقاُلواا: » وَوَصَرْفُتُموِني ِمْن ِعْنِدُكْم؟
ْلَنا: ِليَیُكْن َبيْیَنَنا َحْلٌف، َبيْیَنَنا وَوَبيْیَنَك، وَوَنْقَطُع َمَعَك َعْهًداا: أَأنْن َال َتْصَنَع ِبَنا َفُق

َشراا، َكَما َلْم َنَمسََّك وَوَكَما َلْم َنْصَنْع ِبَك إِإالَّ َخيْیًراا وَوَصَرْفَناكَك ِبَسَالمٍم. أَأْنَت 
اَفًة، َفَأَكُلواا وَوَشِرُبواا. ُثمَّ َبكَُّروواا ِفي ااْلَغِد َفَصَنَع َلُهْم ِضيَی». ااآلنَن ُمَبارَركُك االرَّببِّ

وَوَحَلُفواا َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض، وَوَصَرَفُهْم إِإْسَحاقُق. َفَمَضْواا ِمْن ِعْنِدهِه ِبَسَالمٍم. 
َحَدثَث ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم أَأننَّ َعِبيیَد إِإْسَحاقَق َجاُءوواا وَوأَأْخَبُرووهُه َعِن ااْلِبْئِر االَِّتي وَو

، ِلذِلَك ااْسُم ااْلَمِديیَنِة »ِشْبَعَة«َفَدَعاَها ». َقْد وَوَجْدَنا َماًء«، وَوَقاُلواا َلُه: َحَفُروواا
ِبْئُر َسْبٍع إِإَلى هَذاا ااْليَیْومِم.وَوَلمَّا َكانَن ِعيیُسو ااْبَن أَأرْرَبِعيیَن َسَنًة ااتََّخَذ زَزوْوَجًة: 

ونَن ااْلِحثِّيِّ. َفَكاَنَتا َمَراارَرةَة َنْفٍس يَیُهودِديیَت ااْبَنَة ِبيیِريي ااْلِحثِّيِّ، وَوَبْسَمَة ااْبَنَة إِإيیُل
ِإلْسَحاقَق وَورِرْفَقَة.  

 
َجاُءوواا إإليیِه وَوَقَطُعواا أأننَّ االرَّببَّ َبارَركَك إإْسحاقَق ِجداا، وَوآآَخروونَن  إإذًذاا، ِعْنَدما ررأأىى أأبيیماِلُك 

. على أأنْن يَیكونَن ُهناكَك َسالمٌم َبيْیَنُهْم اا َمَعُهَعْهًد  
 

َجَتيْیِن وَوَثِنيیََّتيْیِن ِمَن االَكْنعاِنيیَّاتِت (وَوَتْحديیًداا ااْبَن أَأرْرَبعيیَن َسَنًة ااتََّخَذ زَزوْووَوِعْنَدما َصارَر ِعيْیُسو  
َسَبَب َتعاَسٍة إلْسحاقَق وَورِرْفَقة. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ  ِمْن َبني ِحثٍّ). وَوَقْد كاَنْت َهاتانِن االزَّوْوَجتانِن

َثِنيیَِّتِهما. االسََّبَب االرَّئيیسيَّ في ذَذِلَك يَیعودُد إإلى وَو  
 

، إإلى ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَواالِعْشريیَن ِمْن ، َعزيیزيي االُمْسَتِمعوَوِبَهذاا َنكونُن َقْد وَوَصْلنا
ِسْفِر االتَّكويین. آآميین!  

 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

َنِجُد في ِعيْیُسو وَويَیْعقوبب َمَثًلا ُمْحِزًنا على االَعالَقِة َبيْیَن ااإلْخَوةة. وَوال َشكَّ أأننَّ ُكلَّ َشْخٍص 
وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، َفإننَّ ااَهللا َلْم يَیَتَوقَّْف يَیْوًما  ِصرااًعا َكَهذاا َبيْیَن ااإلْخَوةِة.ىى يَیَرِعْنَدما ِمنَّا يَیْحَزنُن 

–ِه َعْن إإْظهارِر َمَحبَِّت . ، وَوال ألييِّ وَوااِحٍد ِمنَّاِرْفَقةال ِلوَو، ْسحاقَقال إلوَو ،ِعيْیُسوال ِلوَو ،ِليَیْعقوبَبال    
 

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 

ُ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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َفَنْحُن َنْشُعُر بالَخْوفِف ُكلَّ َخْوفٍف َلَديْینا.  إإننَّ وُوجودَد ااِهللا في َحيیاِتنا يُیْعطيینا َسالًما وَويُیَبدِّدُد
 ِعْنَدما َنْنسى أأننَّ ااَهللا َمَعنا. ِلذِلَك، إإذذاا ُكْنَت َتْشُعُر بالَخْوفِف، ااْعَلْم أأننَّ االسََّبَب االرَّئيیسيَّ ِلَهذاا االَخْوفِف

َتِجَد في َهذاا االيَیْومِم َصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن أأننَّ ااَهللا َمَعَك. وَوَلْم َتُعْد َتْذُكُر ُهَو أأنََّك 
 َمَعَك دَدااِئًما ُكلَّ ِتْعِزيَیٍة وَوَتْشجيیٍع. ِلَذِلَك، ال َتَخْف! َبْل َتَذكَّْر أأننَّ ااَهللا(وَوفي ااأليیَّامِم االقادِدَمِة أأيْیًضا) 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َف. ِبَذِلَك وَوَعَدكَكألنَُّه   
 


