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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
1: 27االتَّكويینِسْفر  –38 Genesis 27:1–38 

 wt_c20_us027# 523م: 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   

 
 ااَهَذِمْن  وواالِعشريین االسَّاِبِع ااألْصحاحِحَكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

هُه َنْرجوَما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)االتَّكويینِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِساالسِّْفِر 
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو، يیا َصديیقي ،ِمْنَك  

 
ُثمَّ َحاوَوْلَت أأنْن ُتساِعَدهُه َتَدخََّل في َمْوِقٍف َما، ِمْنُه أأنْن يَی َتْبَليَیْوًما إإلى ااِهللا وَوَطَصلَّيْیَت َهْل 

ُهَو َصاِحُب ُكلِّ  ااَهللاَنْعَلَم أأننَّ االَحقيیَقُة ِهَي أأنَُّه يَیِجُب عليینا أأنْن  ِبَنْفِسَك على َتْحقيیِق ِتْلَك االطِّْلَبة؟
َعوااِقَب ، َقْد يَیؤوولُل ذَذِلَك إإلى ِعْنَدما َنَتَدخَُّل في َعَمِلِه في َحيیاِتناِسيیادَدةٍة وَوُسْلطانٍن في االَكْونِن ُكلِِّه. وَو

.وَوِخيْیَمة  
 

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

 
-1: 27َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   4:  

 
وَوَحَدثَث َلمَّا َشاخَخ إِإْسَحاقُق وَوَكلَّْت َعيْیَناهُه َعِن االنََّظِر، أَأنَُّه دَدَعا ِعيیُسَو ااْبَنُه 

إِإنَِّني َقْد ِشْخُت «َفَقالَل: ». هَأَنَذاا«َفَقالَل َلُه: ». يَیا ااْبِني«ااَألْكَبَر وَوَقالَل َلُه: 
َبَتَك وَوَقْوَسَك، وَوااْخُرجْج إِإَلى وَوَلْسُت أَأْعِرفُف يَیْومَم وَوَفاِتي. َفاآلنَن ُخْذ ُعدََّتَك: ُجْع

ااْلَبرِّيیَِّة وَوَتَصيیَّْد ِلي َصيْیًداا، وَوااْصَنْع ِلي أَأْطِعَمًة َكَما أُأِحبُّ، وَوأْأِتِني ِبَها آلُكَل 
».َحتَّى ُتَبارِرَكَك َنْفِسي َقْبَل أَأنْن أَأُموتَت  

 
. وَوكانَن َنتيیَجَة االشَّيْیخوَخِةفي َهذاا االَوْقِت، كانَن إإْسحاقُق َعجوزًزاا. وَوكانَن َقْد أأصيیَب بالَعمى  

َهذاا االَوْقِت. َفَبْعَد َهِذهِه االَحادِدَثِة، . وَوَلِكنَّنا َسَنْقَرأأ الِحًقا أأنَُّه َعاشَش َطويیًلا َبْعَد ُه َسيَیموتُت يَیْوًماأأنَّيَیْشُعُر 
. وَوَبْعَد َعْودَدِتِه، َسَنِجُد أأننَّ إإْسحاقَق كانَن َما َسيَیْهُربُب يَیْعقوبُب إإلى َحارراانن، وَويَیْبقى ُهناكَك ِعْشريیَن َسَنًة

يَیزاالُل على َقيْیِد االَحيیاةِة.   
 

َفَجَسُدهُه َضعيیٌف. وَوُهَو َلْم يَیُعْد يَیرىى . وَوْضٍع ال يُیْحَسُد َعَليْیِهوَوَنرىى ُهنا أأننَّ إإْسحاقَق َكانَن في  
ُهْم َحْوَلُه ِبَسَبِب َمَرِضِه وَوَضْعِفِه وَوُفْقداانِن َبَصِرهِه. يَیْعَتِمُد َكثيیًراا على َمْن َشكَّ أأنَُّه كانَن ِبَعيْیَنيْیِه. وَوال 

ااْسِتْمراارِر َحيیاِتِه في وَوْضٍع َكَهذاا. وَوَلِكنَّ االَحيیاةَة وَواالَمْوتَت ُهَما ِبيَیِد وَوَقْد يَیَتساَءلُل ااإلْنسانُن َعْن َسَبِب 
. االَعِليِّ ااِهللا  

 
أأنْن يَیْذَهَب للصَّيْیِد، وَوأأنْن يُیْحِضَر َلُه وَوقالَل َلُه  وَوذذااتَت يَیْومٍم، ااْسَتْدعى إإْسحاقُق ااْبَنُه ِعيْیُسو 

وَوأأنْن يُیْطِعَمُه ِمْن ذَذِلَك االصَّيْیِد ِلَكْي يُیبارِرَكُه َقْبَل َمْوِتِه. َصيْیًداا، وَوأأنْن يَیْصَنَع َلُه أأْطِعَمًة َكما يُیِحبَّ،   
 

 االُمرااِفَقَة االرُّووِحيیََّةلَبَركاتِت ااوَو ورِريیَّةُكَبلاا ااْحَتَقَر وَوُكنَّا َقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ ِعيْیُسو
ورِريیَِّة ألخيیِه يَیْعقوبَب ُمقاِبَل ِعْنَدما َجاعَع، َباعَع َحقَّ االَبُكَف. َفَقط بالَبَركاتِت االَماددِّيیَِّةيَیْهَتمُّ كانَن  ألنَُّه َلها

رَرااِغًبا في االُحصولِل على االَبَرَكِة ِمْن أأبيیِه أأْكَلِة َعْدسٍس. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، َفَقْد كانَن َما يَیزاالُل 
إإْسحاقق.  

 
ورِريیَِّة ِليَیْعقوبَب وَوَقْد رَرأأيْینا ُمْنُذ ِبداايَیِة االِقصَِّة أأننَّ َمشيیَئَة ااِهللا كاَنْت ِهَي أأنْن يَیكونَن َحقُّ االَبُك

َفِعْنَدما َحِبَلْت رِرْفَقة َبْعَد ُعْقٍم دَداامَم وَوكانَن َهذاا يَیْعني أأيْیًضا أأنْن َتكونَن االَبَرَكُة ِليَیْعقوبَب. وَوَليْیَس ِلعيیسو. 
ِعْشريیَن َسَنًة، َصلَّْت إإلى ااِهللا ألنَّها كاَنْت َتْشُعُر ِبَحَرَكٍة َغريیَبٍة في َبْطِنها. وَوَقْد قالَل َلها االرَّببُّ: 

َشْعٍب، وَوَكِبيیٌر يُیْسَتْعَبُد ِفي َبْطِنِك أأمََّتانِن، وَوِمْن أَأْحَشاِئِك يَیْفَتِرقُق َشْعَبانِن: َشْعٌب يَیْقَوىى َعَلى "
".ِلَصِغيیٍر  

 
. َفَقْد كانَن ااُهللا يَیْعَلُم ُكلَّ ِعيْیُسو وَويَیْعقوببَتِلَد أأنْن َقْبَل َحتَّى ِلِرْفَقة ذَذِلَك إإذًذاا، َفَقْد أَأْعَلَن ااُهللا 

ديیَم ااالْهِتمامِم باألمورِر أأننَّ ِعيْیسو َسيَیكونُن َع َشْيٍء َعْن ِعيْیسو وَويَیْعقوبَب َقْبِل وِوالدَدِتِهما. وَوكانَن يَیْعَلُم
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وَوِمْن ِجَهٍة أأخرىى، كانَن ااُهللا يَیْعَلُم االرُّووِحيیَِّة، وَوأأنَُّه َسيَیكونُن ُمْهَتما باألمورِر االَماددِّيیَِّة وَواالدُّْنيَیِويیَِّة َفَقط. 
َع أأنَّنا ال َنْفَهُم َمْوضوعَع وَوَمأأننَّ يَیْعقوبَب َسيَیكونُن ُمْخَتِلًفا َعْن ِعيْیسو، وَوأأنَُّه َسيَیْهَتمُّ باألمورِر االرُّووِحيیَِّة. 

ُنْدرِركُك أأننَّ ااَهللا ُهَو َصاِحُب االسِّيیادَدةِة وَواالسُّْلطانِن. وَوَقْد َشاَء ااُهللا،  ااالْختيیارِر ااإللِهيِّ َفْهًما َكاِمًلا، فإنَّنا
، أأنْن يَیْختارَر يَیْعقوبَب للَبَرَكة. االسَّاِبِقِبِحْكَمِتِه وَوِعْلِمِه   

 
وَوِلَكي ُنَوضَِّح َمْوضوعَع ااالْختيیارِر، ِلَنَتَخيیَّْل َمًعا، َصديیقي االُمستِمع، أأنََّك َمْسؤوولٌل َعِن 

وَوَقَع ااْختيیارُركَك على َشْخٍص يَیْمَتِلُك َجميیَع ااْختيیارٍر َشْخٍص ِلَوظيیَفٍة ُمَعيیََّنة. وَوَبْعَد ُمقابالتٍت َكثيیَرةٍة، 
وَوَهذاا َتْعيیيیِنِه وَوَتْقيیيیِم َعَمِلِه، َقْد َتِجُد أأنَُّه ال يَیْصُلُح ِلِهِذهِه االَوظيیَفِة. االمؤهِّالتِت االَمْطلوَبِة. وَوَلِكْن َبْعَد 

يَیْعني أأنََّك أأْخَطأتَت ااالْختيیارَر. وَوَهذاا ااألْمُر َقْد يَیْحُدثُث َمَع أأييِّ َشْخٍص ِمنَّا ألننَّ َمْعِرَفَتنا َمْحدوودَدةٌة 
َتْعِرفُف ُكلَّ َشيٍء وَوَترىى االُمْسَتْقَبَل، ِمَن االُمؤكَِّد أأنََّك َلْن َتْختارَر  َفَلْو ُكْنَتوَوألنَّنا ال َنْعَلُم ُكلَّ َشيٍء. 

وَوإإنْن ُكْنَت َسَتْختارُر َشْخًصا َتْعَلُم أأنَُّه َسيَیْفَشُل في َشْخًصا َتْعَلُم أأنَُّه َلْن يَیْنَجَح في ِتْلَك االُمِهمَِّة. 
َحكيیٍم.  االُمِهمَِّة، فإننَّ ااْختيیارَركَك َهذاا َسيَیكونُن َغيْیَر  

 
ِلذلَك، َلْو ُكْنَت َتْمِلُك ُقُدررااتٍت َخارِرَقٍة وَوَتْسَتطيیُع أأنْن َترىى االُمْسَتْقَبَل، ِمَن االَغباوَوةِة أأنْن َتْختارَر 

في َضْوِء ذَذِلَك، ال يُیْمِكُننا أأنْن َنلومَم ااَهللا َشْخًصا َتْعَلُم أأنَُّه َسيَیْفَشُل في االَعَمِل االذيي َسُتْوِكُلُه إإليیِه. 
فاُهللا ُكلِّيُّ االِعْلَم، وَوُكلِّيُّ االَمْعِرَفِة، وَوُكلِّيُّ االُحضورِر، وَوُكلِّيُّ ارِر يَیْعقوبَب َبَدًلا ِمْن ِعيْیسو. على ااْختيی

ُكلَّ َشْيٍء َعْن ِعيْیسو االِحْكَمِة. وَوُهَو يَیْعِرفُف االَماضي وَواالَحاِضَر وَواالُمْسَتْقَبَل. َفَقْد َكانَن ااُهللا يَیْعَلُم 
يُیْوَلداا.  وَويَیْعقوبَب َقْبَل أأنْن  

 
َحتَّى ِمَن ااِهللا َنْفِسِه . َكَذِلَك، فإننَّ أأمَُّه رِرْفَقة َعِلَمْت ذَذِلَك ُخطََّة ااِهللا ِلَحيیاِتِهوَوَقْد أَأدْدرَركَك يَیْعقوبُب 

وَويَیْعقوبب. ِلذلَك، كاَنْت رِرْفَقة ُتِحبُّ يَیْعقوبَب. وَوكاَنْت َتْعَلُم أأننَّ ااَهللا ااْختارَرهُه  َقْبَل أأنْن َتِلَد عيیسو
وَوال َشكَّ أأنَّها كاَنْت َترىى ِبُأممِّ َعيْیَنيْیها َقْبَل َحتَّى أأنْن يُیْوَلَد. وَواالَبَرَكِة  ورِريیَِّةللُحصولِل على َحقِّ االَبُك

لرُّووِحيیَِّة وَوِبَحقِّ االَبكورِريیَِّة. ِلذلَك ِعْنَدما َسِمَعْت إإْسحاقَق يَیقولُل أأننَّ ِعيْیسو كانَن ُمْسَتِخفا باألمورِر اا
َعِلَمْت أأننَّ إإْسحاقَق يُیْوِشُك أأنْن يَیْقَتِرفَف َخَطًأ َكبيیًراا ِبُمبارَرَكِة أتيیِه ِبَصيْیٍد وَوَطعامٍم ِليُیبارِرَكُه، ِلعيیسو أأنْن يَی

ااْلَتَجأتْت إإلى االِحيَیِل االَبَشِريیَِّة. وَوَهذاا ُهَو  ، َبِلاالَمْوِقِفلتََّصرُّفَف في َهذاا عيیسو. وَوَلِكنَّها َلْم ُتْحِسِن اا
-5: 27َما َسنرااهُه ااآلنَن إإذْذ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  17:  

 
وَوَكاَنْت رِرْفَقُة َساِمَعًة إِإذْذ َتَكلََّم إِإْسَحاقُق َمَع ِعيیُسو ااْبِنِه. َفَذَهَب ِعيیُسو إِإَلى 

َصيْیًداا ِليَیْأِتَي ِبِه. وَوأَأمَّا رِرْفَقُة َفَكلمْت يَیْعُقوبَب ااْبِنَها َقاِئلًة: ااْلَبرِّيیَِّة َكْي يَیْصَطادَد 
إِإنِّي َقْد َسِمْعُت أَأَباكَك يُیَكلُِّم ِعيیُسَو أَأَخاكَك َقاِئًال: ااْئِتِني ِبَصيْیٍد وَوااْصَنْع ِلي «

ااْبِني ااْسَمْع ِلَقْوِلي  أَأْطِعَمًة آلُكَل وَوأُأَبارِرَكَك أَأَمامَم االرَّببِّ َقْبَل وَوَفاِتي. َفاآلنَن يَیا
ِفي َما أَأَنا آآُمُركَك ِبِه: اِاذْذَهْب إِإَلى ااْلَغَنِم وَوُخْذ ِلي ِمْن ُهَناكَك َجْديَیيْیِن َجيیَِّديْیِن ِمَن 
ااْلِمْعَزىى، َفَأْصَنَعُهَما أَأْطِعَمًة َألِبيیَك َكَما يُیِحبُّ، َفُتْحِضَرَها إِإَلى أَأِبيیَك ِليَیْأُكَل 

ِعيیُسو أَأِخي  ُهَوذَذاا«َفَقالَل يَیْعُقوبُب ِلِرْفَقَة أُأمِِّه: ». َل وَوَفاِتِهَحتَّى يُیَبارِرَكَك َقْب
رَرُجٌل أَأْشَعُر وَوأَأَنا رَرُجٌل أَأْمَلُس. رُربََّما يَیُجسُِّني أَأِبي َفَأُكونُن ِفي َعيْیَنيْیِه 

َلْعَنُتَك َعَليَّ «َفَقاَلْت َلُه أُأمُُّه: ». َكُمَتَهاوِونٍن، وَوأَأْجِلُب َعَلى َنْفِسي َلْعَنًة َال َبَرَكًة
َفَذَهَب وَوأَأَخَذ وَوأَأْحَضَر ُألمِِّه، ». يَیا ااْبِني. اِاْسَمْع ِلَقْوِلي َفَقْط وَوااذْذَهْب ُخْذ ِلي



4 
 

َفَصَنَعْت أُأمُُّه أَأْطِعَمًة َكَما َكانَن أَأُبوهُه يُیِحبُّ. وَوأَأَخَذتْت رِرْفَقُة ِثيَیابَب ِعيیُسو ااْبِنَها 
ْت ِعْنَدَها ِفي ااْلَبيْیِت وَوأَأْلَبَسْت يَیْعُقوبَب ااْبَنَها ااَألْصَغَر، ااَألْكَبِر ااْلَفاِخَرةَة االَِّتي َكاَن

وَوأَأْلَبَسْت يَیَديْیِه وَوَمَالَسَة ُعُنِقِه ُجُلودَد َجْديَیِي ااْلِمْعَزىى. وَوأَأْعَطِت ااَألْطِعَمَة 
وَوااْلُخْبَز االَِّتي َصَنَعْت ِفي يَیِد يَیْعُقوبَب ااْبِنَها.  

  
ااألْمِر. َفَقْد أَأْقَنَعْت ااْبَنها طَّريیَقُة االتي ااْسَتْخَدَمْتها رِرْفَقة ِلُمعاَلَجِة إإذًذاا، كاَنْت َهِذهِه ِهَي اال 

يَیْعقوبَب باللُّجوِء إإلى االَمْكِر وَواالِحيْیَلِة ِمْن أأْجِل االُحصولِل على االَبَرَكِة ِمْن أأبيیِه إإْسحاقق. وَوَمَع أأننَّ 
إإلى أأمِِّه وَويُیَنفُِّذ االُخطََّة االتي رَرَسَمْتها َلُه. يُیْصغي  يَیْعقوبَب َخافَف ِمْن َعوااِقِب ذَذِلَك، َفإنَّنا َنرااهُه ُهنا

-18َفَنْحُن َنقرأأ في ااألْعداادد  29:  
 

َفَقالَل » هَأَنَذاا. َمْن أَأْنَت يَیا ااْبِني؟«َفَقالَل: ». يَیا أَأِبي«َفَدَخَل إِإَلى أَأِبيیِه وَوَقالَل: 
َكَما َكلَّْمَتِني. ُقِم ااْجِلْس وَوُكْل ِمْن أَأَنا ِعيیُسو ِبْكُركَك. َقْد َفَعْلُت «يَیْعُقوبُب َألِبيیِه: 

َما هَذاا االَِّذيي أَأْسَرْعَت «َفَقالَل إِإْسَحاقُق الْبِنِه: ». َصيْیِديي ِلَكْي ُتَبارِرَكِني َنْفُسَك
َفَقالَل إِإْسَحاقُق ». إِإننَّ االرَّببَّ إِإلَهَك َقْد يَیسََّر ِلي«َفَقالَل: » ِلَتِجَد يَیا ااْبِني؟

َفَتَقدَّمَم ». َألُجسََّك يَیا ااْبِني. أَأأَأْنَت ُهَو ااْبِني ِعيیُسو أَأمْم َال؟ َتَقدَّمْم«ِليَیْعُقوبَب: 
االصَّْوتُت َصْوتُت يَیْعُقوبَب، وَولِكنَّ «يَیْعُقوبُب إِإَلى إِإْسَحاقَق أَأِبيیِه، َفَجسَُّه وَوَقالَل: 

َديْي ِعيیُسو وَوَلْم يَیْعِرْفُه َألننَّ يَیَديْیِه َكاَنَتا ُمْشِعَرَتيْیِن َكيَی». ااْليَیَديْیِن يَیَداا ِعيیُسو
َفَقالَل: ». أَأَنا ُهَو«َفَقالَل: » َهْل أَأْنَت ُهَو ااْبِني ِعيیُسو؟«أَأِخيیِه، َفَبارَرَكُه. وَوَقالَل: 

َفَقدَّمَم َلُه َفَأَكَل، ». َقدِّمْم ِلي آلُكَل ِمْن َصيْیِد ااْبِني َحتَّى ُتَبارِرَكَك َنْفِسي«
». َتَقدَّمْم وَوَقبِّْلِني يَیا ااْبِني«اقُق أَأُبوهُه: وَوأَأْحَضَر َلُه َخْمًراا َفَشِربَب. َفَقالَل َلُه إِإْسَح

ااْنُظْر! رَرااِئَحُة ااْبِني «َفَتَقدَّمَم وَوَقبََّلُه، َفَشمَّ رَرااِئَحَة ِثيَیاِبِه وَوَبارَرَكُه، وَوَقالَل: 
َكَرااِئَحِة َحْقل َقْد َبارَرَكُه االرَّببُّ. َفْليُیْعِطَك ااُهللا ِمْن َنَدىى االسََّماِء وَوِمْن دَدَسِم 

ضِض. وَوَكْثَرةَة ِحْنَطٍة وَوَخْمٍر. ِليُیْسَتْعَبْد َلَك ُشُعوبٌب، وَوَتْسُجْد َلَك َقَباِئُل. ُكْن ااَألرْر
َسيیًِّداا ِإلْخَوِتَك، وَوْليَیْسُجْد َلَك َبُنو أُأمَِّك. ِليَیُكْن َالِعُنوكَك َمْلُعوِنيیَن، وَوُمَبارِرُكوكَك 

».ُمَبارَرِكيیَن  
 

وَوااآلنْن، َنُعودُد، َصديیقي االُمستِمع، إإلى االسُّؤاالِل االُمِهمِّ ُهنا وَوُهَو: َهْل كاَنْت َمشيیَئُة ااِهللا ِهَي  
أأنْن يَینالَل يَیْعقوبُب االَبَرَكة؟ أأَجل. وَوَهْل كانَن يَیْعقوبُب وَورِرْفَقُة يُیْدرِركانِن َمشيیَئَة ااِهللا بأنْن يَیْحُصَل يَیْعقوبُب 

َخَطَأ االذيي ااْقَتَرفاهُه ِكالُهما ُهَو أأنَُّهما أَأرراادداا أأنْن يُیساِعداا ااَهللا في َتْحقيیِق وَوَلِكنَّ االعلى االَبَرَكة؟ أأَجل. 
–أأْسلوبِب االِخدااعِع . وَوَقِد ااْلَتَجَأ ُكلٌّ ِمْنُهما إإلى َقْصِدهِه وَوِمَن . ااِهللاَغيْیُر َمْرِضيٍّ أَأَمامَم وَوُهَو أأْسلوبٌب  

  في َحاَجٍة إإلى ُمساَعَدِتنا وَوإإلى أأساليیِبنا االَبَشِريیَِّة! وَوَلِكنَّاالُمؤِسِف أأننَّ َكثيیريیَن ِمنَّا يَیُظنُّونَن أأننَّ ااَهللا
َتَدخٍُّل ِمنَّا.َهذاا االتَّْفكيیَر َخاِطٌئ َتماًما. َفاُهللا َقادِدرٌر على َتْتميیِم َمشيیَئِتِه وَوَمقاِصِدهِه دُدوْونَن   

 
 ا. َفَنْحُن َقْد َنكونُن أأدَدووااتٍت َناِفَعًةوَوَهذاا ال يَیْعني أأننَّ ااَهللا ال يَیْسَتْخِدُمنا. َبْل على االَعْكِس َتماًم 

ريیُدنا ِبيَیِد االرَّببِّ. وَوَلِكنَّ ااَهللا ال يُیريیُدنا أأنْن َنْعَمَل باْسِتقاللٍل َعْنُه، أأوْو أأنْن ُنَنفَِّذ ُخَطَطنا َنْحُن. َبْل ُهَو يُی
وَوَهذاا يَیَتَطلَُّب ِمنَّا إإيیماًنا، وَوَطاَعًة، وَوُخضوًعا. أأنْن َنْفَعَل َمشيیَئَتُه وَوأأنْن ُنَتمَِّم َمقاِصَدهُه ُهَو.   
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. ال يیا َصديیقي! َفَقْد ِلَذِلَك، َلْم َتُكْن َخطيیَئُة رِرْفَقة وَويَیْعقوبب ِهَي أأنَُّهما َلْم يُیَصدِّقا وَوْعَد ااِهللا 
وَوال أأنْن يُیساِعداا ااَهللا ِبَطريیَقِتِهما وَوَقَعا في االَخَطِأ ِعْنَدما َحاَصدَّقَق ُكلٌّ ِمْنُهما وَوْعَد ااِهللا. وَوَلِكنَُّهما 

االَخاصَِّة. َفِمَن االَوااِضِح أأننَّ رِرْفَقة أأصيیَبْت بالذُّْعِر ِعْنَدما َسِمَعْت إإْسحاقَق يُیْخِبُر ِعيْیسو أأنَُّه َسيَیْمَنُحُه 
حاقَق، ااْلَتَجأتْت إإلى ُمناَقَشِة ااألْمِر َمَع إإْسوَوْضِع ااألْمِر أَأمامَم ااِهللا، أأوْو َحتَّى وَوِعَوًضا َعْن االَبَرَكَة. 

االِحيْیَلِة وَوَقرَّرَرتْت أأنْن ُتَنفَِّذ َمشيیَئَة ااِهللا ِبَنْفِسها.   
 

َقلََّد يَیْعقوبُب َمْظَهَر أأخيیِه ِعيْیسو (ووال ِسيیَّما وَوَقْد رَرأأيْینا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ ُخطََّة رِرْفَقة َنَجَحْت. َفَقْد  
االِحيْیَلَة كادَدتْت أأنْن َتْنَكِشَف، فإنَّها ااْنَطَلْت على إإْسحاقَق االذيي ِمْن ِجَهِة االشَّْعِر وَواالصَّْوتِت). وَوَمَع أأننَّ 

وَوأَأْعمى آآَنذااكك. وَوَقْد َحَصَل يَیْعقوبُب على االَبَرَكِة االتي َكانَن ااُهللا َقْد وَوَعَد ِبها  كانَن َشيْیًخا ُمِسنا
َفْليُیْعِطَك ااُهللا ِمْن َنَدىى االسََّماِء وَوِمْن دَدَسِم قاِئًلا َلُه: "يَیْعقوبَب ارَركَك إإْسحاقُق . َفَقْد َبإإْسحاقَق وَوَنْسَلُه

ااَألرْرضِض. وَوَكْثَرةَة ِحْنَطٍة وَوَخْمٍر. ِليُیْسَتْعَبْد َلَك ُشُعوبٌب، وَوَتْسُجْد َلَك َقَباِئُل. ُكْن َسيیًِّداا ِإلْخَوِتَك، 
".وكَك ُمَبارَرِكيیَنوَوْليَیْسُجْد َلَك َبُنو أأمَِّك. ِليَیُكْن َالِعُنوكَك َمْلُعوِنيیَن، وَوُمَبارِرُك  

 
-30: 27ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   38 :  

 
وَوَحَدثَث ِعْنَدَما َفَرغَغ إِإْسَحاقُق ِمْن َبَرَكِة يَیْعُقوبَب، وَويَیْعُقوبُب َقْد َخَرجَج ِمْن َلُدنْن 

َمًة إِإْسَحاقَق أَأِبيیِه، أَأننَّ ِعيیُسَو أَأَخاهُه أَأَتى ِمْن َصيْیِدهِه، َفَصَنَع ُهَو أَأيْیًضا أَأْطِع
ِليَیُقْم أَأِبي وَويَیْأُكْل ِمْن َصيْیِد ااْبِنِه َحتَّى «وَودَدَخَل ِبَها إِإَلى أَأِبيیِه وَوَقالَل َألِبيیِه: 

أَأَنا ااْبُنَك «َفَقالَل: » َمْن أَأْنَت؟«َفَقالَل َلُه إِإْسَحاقُق أَأُبوهُه: ». ُتَبارِرَكِني َنْفُسَك
َفَمْن ُهَو االَِّذيي «يیًما ِجداا وَوَقالَل: َفارْرَتَعَد إِإْسَحاقُق اارْرِتَعادًداا َعِظ». ِبْكُركَك ِعيیُسو

ااْصَطادَد َصيْیًداا وَوأَأَتى ِبِه إِإَليَّ َفَأَكْلُت ِمَن ااْلُكلِّ َقْبَل أَأنْن َتِجيَء، وَوَبارَرْكُتُه؟ َنَعْم، 
َفِعْنَدَما َسِمَع ِعيیُسو َكَالمَم أَأِبيیِه َصَرخَخ َصْرَخًة َعِظيیَمًة ». وَويَیُكونُن ُمَبارَرًكا

َقْد َجاَء أَأُخوكَك «َفَقالَل: ». َبارِرْكِني أَأَنا أَأيْیًضا يَیا أَأِبي«اا، وَوَقالَل َألِبيیِه: وَوُمرَّةًة ِجد
أَأَال إِإننَّ ااْسَمُه دُدِعَي يَیْعُقوبَب، َفَقْد َتَعقََّبِني ااآلنَن «َفَقالَل: ». ِبَمْكٍر وَوأَأَخَذ َبَرَكَتَك

أَأَما أَأْبَقيْیَت «ُثمَّ َقالَل: ». َبَرَكِتيَمرََّتيْیِن! أَأَخَذ َبُكورِريیَِّتي، وَوُهَوذَذاا ااآلنَن َقْد أَأَخَذ 
إِإنِّي َقْد َجَعْلُتُه َسيیًِّداا َلَك، «َفَأَجابَب إِإْسَحاقُق وَوَقالَل ِلِعيیُسو: » ِلي َبَرَكًة؟

وَودَدَفْعُت إِإَليْیِه َجِميیَع إِإْخَوِتِه َعِبيیًداا، وَوَعَضْدُتُه ِبِحْنَطٍة وَوَخْمٍر. َفَماذَذاا أَأْصَنُع 
أَأَلَك َبَرَكٌة وَوااِحَدةٌة َفَقْط يَیا أَأِبي؟ َبارِرْكِني «َفَقالَل ِعيیُسو َألِبيیِه: » إِإَليْیَك يَیا ااْبِني؟

وَورَرَفَع ِعيیُسو َصْوَتُه وَوَبَكى. ». أَأَنا أَأيْیًضا يَیا أَأِبي  
 

أأنَُّه وَوَمَع َقْد أَأَخَذ َبَرَكَتُه. وَوَقِد ااْكتَشَف ِعيْیسو أأننَّ أأَخاهُه يَیْعقوبَب  َلْحَظُة االَحقيیَقة!إإنَّها إإذًذاا،  
االرُّجوعُع وَوال يُیْمِكُن ِمْن َفِمِه َقْد َخَرَجْت كاَنْت إننَّ االَبَرَكَة َحاوَولَل أأنْن يُیْقِنَع أأباهُه ِبإْصالحِح ااألْمِر، َف

حيینئٍذ، رَرَفَع ِعيْیُسو َصْوَتُه وَوَبكى. وَو. َعْنها  
 

فإنَّنا َنْقَرأأ في ، ِمْن أأمِِّه وَوأأخيیِه َنْحَزنُن للُمؤااَمَرةِة االتي َتَعرَّضَض إإليیها ِعيْیسوَقْد َمَع أأنَّنا وَو 
-14: 12االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيیَن  اِاْتَبُعواا االسََّالمَم َمَع ااْلَجِميیِع، وَوااْلَقَدااَسَة االَِّتي ِبُدووِنَها َلْن : "17

ْطُلَع أَأْصُل َمَراارَرةٍة وَويَیْصَنَع يَیَرىى أَأَحٌد االرَّببَّ، ُمَالِحِظيیَن ِلَئالَّ يَیِخيیَب أَأَحٌد ِمْن ِنْعَمِة ااِهللا. ِلَئالَّ يَی
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َلٍة ااْنِزَعاًجا، َفيَیَتَنجََّس ِبِه َكِثيیُروونَن. ِلَئالَّ يَیُكونَن أَأَحٌد زَزااِنيًیا أَأوْو ُمْسَتِبيیًحا َكِعيیُسو، االَِّذيي َألْجِل أَأْك
ا أَأرَراادَد أَأنْن يَیِرثَث ااْلَبَرَكَة رُرِفَض، إِإذْذ َلْم وَوااِحَدةٍة َباعَع َبُكورِريیََّتُه. َفِإنَُّكْم َتْعَلُمونَن أَأنَُّه أَأيْیًضا َبْعَد ذذِلَك، َلمَّ

".يَیِجْد ِللتَّْوَبِة َمَكاًنا، َمَع أَأنَُّه َطَلَبَها ِبُدُموعٍع  
 

وَويَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنْفَهَم ُهنا أأننَّ ِعيْیسو َلْم يَیْطُلِب االتَّْوَبَة ِبُدموعٍع، َبْل َطَلَب االَبَرَكَة ِبُدموعٍع.  
إنَُّه َلْم يَیُكْن يَیْبكي ألنَُّه َباعَع َحقَّ االَبُكورِريیَِّة أأوْو ألنَُّه ااْحَتَقَر َحقَّ االَبُكورِريیَِّة، َبْل كانَن ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، ف

وَوَلِكنَُّه ال وَوَلْو أأنَُّه َتابَب َحقا َلَنالَل االُغْفراانَن ِمَن ااِهللا ألننَّ ااَهللا َغفورٌر رَرحيیٌم. يَیْبكي ألنَُّه َخِسَر االَبَرَكة. 
نا َطَلًبا للُغْفراانِن أأوْو َتْعبيیًراا َعِن االنََّدمِم. وَوإإنَّما ُهَو يَیْبكي ألنَُّه َلْم يَیْحُصْل على االَبَرَكِة االتي يَیْبكي ُه

. وَوَقْد كاَنْت ِتْلَك االدُّموعُع ِهَي دُدموعُع َغَضٍب وَوَمَراارَرةٍة وَوِحْقٍد على أأخيیِه يَیْعقوبَب.وَوَعَدهُه أَأبوهُه ِبها  
 

ا إإْسحاقُق؟ ال يیا َصديیقي! ؟ وَوَهْل َنَجْت رِرْفَقة؟ وَوَهْل َنَجِبِفْعَلِتِهوَوَلِكْن َهْل َنجا يَیْعقوبُب  
يُیَقرِّرُر فيیِه ُكلُّ َفْردٍد في َفَسْوفَف َنرىى أأننَّ االَجميیَع َتأثَُّروواا َسْلِبيیا ِبَما َحَدثَث. وَوَهِذهِه ِهَي َحالُل ُكلِّ َبيْیٍت 

ا يَیْحُسُن في َعيْیَنيْیِه ُهَو. َفَقْصُد ااِهللا ِلَحيیاِتنا ُهَو أأنْن َنْخَضَع ِلَمشيیَئِتِه ُهَو، وَوأأنْن االَعاِئَلِة أأنْن يَیْفَعَل َم
َعَلى االرَّببِّ، فإننَّ االنَّتيیَجَة َسَتكونُن ُمؤِلَمًة ال . وَوَلِكْن ِعْنَدما َنتَِّكُل على أَأْنُفِسنا َنْفَعَل ااُألمورَر ِبَطريیَقِتِه
. وَوُمْحِزَنًة دُدوْونَن َشكٍّ  

 
أأْفراادِد  وَوَسْوفَف ُنتاِبُع َما َجرىى في االَحْلَقِة االقادِدَمِة وَوَنرىى َعوااِقَب َما َحَدثَث َعلى َجميیِع 

. وَوَصالُتنا ِهَي أأنْن َنَتَعلََّم َجميیًعا دُدرُرووًسا ُمفيیَدةًة ِلَحيیاِتنا ِمْن ِخاللِل َهِذهِه االِقَصِص إإْسحاقق َعاِئَلِة
وَوااألْحدااثِث. آآميین!  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
َقْد َتْخَدُعنا َعوااِطُفنا أأْحيیاًنا. وَوَقْد َنْشُعُر بالُحْزنِن وَوَنْبكي. وَوَلِكنَّ االسُّؤاالَل االُمِهمَّ ُهنا ُهَو: َهْل 

ِبِهما؟ َعْنها، أَأمْم أأنَّنا َنْبكي ِبَسَبِب االَغَضِب وَواالَمراارَرةِة االتي َنْشُعُر وَوُتْبنا َخطيیَئَتنا َنْبكي ألنَّنا أأدْدرَرْكنا 
َفَبْعُض ِصفاتِت ِعيْیسو َمْوجودَدةة في ُكلِّ وَوااِحٍد ِمنَّا. وَوَقْد َتْخَدُعنا َمشاِعُرنا أأْحيیاًنا َفُنَضحِّي ِبَشيٍء 

َقليیِل االِقيْیَمِة. وَوِعْنَدما َنْختارُر أأنْن َنْفَعَل ذَذِلَك، يَیِجُب عليینا أأنْن َنَتَوقََّع َمشاِعَر َثميیٍن ُمقاِبَل َشيٍء 
االَغَضِب وَواالَكرااِهيیَِّة. االَمراارَرةِة وَو  

 
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 
إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي   

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
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َنْعَتِقُد أأننَّ دُدوْونَن ُمساَعَدِتنا؟ وَوِلماذذاا  ِلماذذاا َنُظنُّ أأْحيیاًنا أأننَّ ااَهللا ال يَیْسَتطيیُع أأنْن يَیقومَم ِبَعَمِلِه
َمقاِصَد ااِهللا َتَتَوقَُّف عليینا وَوعلى َمعوَنِتنا؟ إإننَّ االسََّبَب في ذَذِلَك يَیْرِجُع إإلى َعَدمِم ُنْضِجنا أأوْو َعَدمِم 

ِبَعَمِلِه دُدوْونَن ُمساَعَدةٍة ِمنَّا.  ِلَطُرِقِه. وَوَلِكْن يَیِجُب عليینا أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ ااَهللا َقادِدرٌر أأنْن يَیقومَمأأوْو  َفْهِمنا ِهللا
َلنا! وَوَصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي فإننَّ َهذاا سيیكونُن ااْمتيیازًز َعظيیًما ، يَیْوًما وَوإإنْن َشاَء ااُهللا أأنْن يَیْسَتْخِدَمنا

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِم َف. ِلَتْمجيیِد ااْسِمِه االُقدُّووسِس االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن َتكونَن أأددااةًة َناِفَعًة ِبيَیِد ااِهللا االَحيِّ
يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


