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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 27:39 – 28:22 22: 28 – 39: 27 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us028# 524م: 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 االرببَِّسُنتاِبُع  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی
على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
 ااَهَذِمْن  وواالِعشريین االسَّاِبِع 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 
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو، يیا َصديیقي ،هُه ِمْنَكَنْرجو  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن،  

- االتَّاِسِع وَواالثَّالثيینوَواالَعَددِد  وواالِعشريیَن االسَّاِبِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-39: 27َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   40:  

 
َمْسَكُنَك، وَوِبَال َنَدىى ُهَوذَذاا ِبَال دَدَسِم ااَألرْرضِض يَیُكونُن «َفَأَجابَب إِإْسَحاقُق أَأُبوهُه: 

االسََّماِء ِمْن َفْوقُق. وَوِبَسيْیِفَك َتِعيیُش، وَوَألِخيیَك ُتْسَتْعَبُد، وَولِكْن يَیُكونُن ِحيیَنَما 
».َتْجَمُح أَأنََّك ُتَكسُِّر ِنيیَرهُه َعْن ُعُنِقَك  

 
كانَن َهذاا ُهَو َجواابُب إإْسحاقَق على ااْبِنِه ِعيْیُسو َبْعَد أأنْن وَوَجَد أأننَّ أأَخاهُه يَیْعقوبَب َقْد أَأَخَذ َبَرَكَتُه  

كانَن ااْسِتْردداادُد االَبَرَكِة ِمْن يَیْعقوبَب أَأْمًراا ُمْسَتحيیًلا. ِلذلَك فإننَّ إإْسحاقَق يَیَتَنبَُّأ َعْن َحيیاةِة ااْبِنِه أأيْیًضا. َفَقْد 
نَُّه َسيَیكونُن ُمْسَتْعَبًداا ألخيیِه. إإا إإنَُّه َسيَیْسُكُن أأرْرًضا َجْدباَء ال يَیْهُطُل َعليیها َندىى االسَّماِء، وَوِعيْیُسو قاِئًل

إإذْذ إإننَّ َبني أَأددوومَم (أأيْي َنْسَل وَوَلِكنَُّه قالَل َلُه إإنَُّه َسيَیْكِسُر ِنيْیَر أأخيیِه َعْن ُعُنِقِه يَیْوًما َما. وَوَقْد َحَدثَث ذَذِلَك 
َضُعواا ِلَبني إإسراائيیَل وَوْقًتا َطويیًلا إإلى أأنْن َكَسروواا االنِّيْیَر َعْن أأْعناِقِهْم أأخيیًراا.ِعيْیُسو) َخ  

 
:41ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
َفَحَقَد ِعيیُسو َعَلى يَیْعُقوبَب ِمْن أَأْجِل ااْلَبَرَكِة االَِّتي َبارَرَكُه ِبَها أَأُبوهُه. وَوَقالَل 

». َقُرَبْت أَأيیَّامُم َمَناَحِة أَأِبي، َفَأْقُتُل يَیْعُقوبَب أَأِخي«ِعيیُسو ِفي َقْلِبِه:   
 

ذِلَك، َفَقْد َقرَّرَر أأنْن يُیؤجَِّل ذَذِلَك إإلى ما َبْعِد َلْم يَیَشأ ِعيْیُسو أأنْن يَیْقُتَل يَیْعقوبَب ِلَئلَّا يَیْلَعنُه أَأبوهُه. ِل 
ِعيْیُسو. وَوَهِذهِه االَمراارَرةُة ِهَي االتي  لُمْسَتِمع، َمراارَرةةَمْوتِت أأبيیِه إإْسحاقق. وَوُنالِحُظ ُهنا، َصديیقي اا

-14ووااألْعداادد  12يُیَحذِّرُرنا ِمْنها كاِتُب االرِّسالِة إإلى االِعبرااِنيیِّيیَن إإذْذ َنْقَرأُأ في ااألْصحاحح  16 :
ِخيیَب اِاْتَبُعواا االسََّالمَم َمَع ااْلَجِميیِع، وَوااْلَقَدااَسَة االَِّتي ِبُدووِنَها َلْن يَیَرىى أَأَحٌد االرَّببَّ، ُمَالِحِظيیَن ِلَئالَّ يَی"

ِلَئالَّ يَیُكونَن  أَأَحٌد ِمْن ِنْعَمِة ااِهللا. ِلَئالَّ يَیْطُلَع أَأْصُل َمَراارَرةٍة وَويَیْصَنَع ااْنِزَعاًجا، َفيَیَتَنجََّس ِبِه َكِثيیُروونَن.
". أَأَحٌد زَزااِنيًیا أَأوْو ُمْسَتِبيیًحا َكِعيیُسو، االَِّذيي َألْجِل أَأْكَلٍة وَوااِحَدةٍة َباعَع َبُكورِريیََّتُه  

 
أَأَجْل يیا َصديیقي! فقد َظَهَر أَأْصُل َمراارَرةٍة ِعْنَد ِعيْیُسو ُتجاهَه أَأخيیِه يَیْعقوبب. وَوَقِد ااْسَتَمرَّتْت  

. َفَقْد َصارَر ِعيْیُسو أأًبا ِلَبني أَأددوومم. أأمَّا يَیْعقوبُب َفصارَر أأًبا ِلَبني إإسراائيیل. يیَلًةَطوأأْجيیاًلا َهِذهِه االُبْغَضُة 
وَوَنْقَرأأ في أأْسفارِر االَعْهِد االَقديیِم أأننَّ َبني أَأددوومَم كاُنواا يُیْضِمروونَن َكرااِهيَیًة َشديیَدةًة ِلَبني إإسراائيیل. وَوَقْد 

ِمْن أأرْرضِض َبني إإسراائيیَل. وَوِعْنَدما َخَرجج َبنو إإسراائيیَل َحاوَولَل َبُنو أَأددوومَم ِمراارًراا أأنْن يَیْغُزوواا أأرْرضَض 
ِمْصَر وَوحاوَولواا أأنْن يَیْعُبروواا أأرْرضَض َبني أَأددوومم، َخَرجَج َمِلُك أَأددوومم ِبَجيْیِشِه وَوَمَنَعُهْم ِمَن االدُّخولل. وَوكانَن 

يْیُروودُدسس.آآِخُر َشْخٍص َنْقَرأأ َعْنُه في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ِمْن َبني أَأددوومم ُهَو االَمِلُك ِه  
 

-42: 27ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  46:  
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َفُأْخِبَرتْت رِرْفَقُة ِبَكَالمِم ِعيیُسَو ااْبِنَها ااَألْكَبِر، َفَأرْرَسَلْت وَودَدَعْت يَیْعُقوبَب ااْبَنَها 
 ُهَوذَذاا ِعيیُسو أَأُخوكَك ُمَتَسّل ِمْن ِجَهِتَك ِبَأنَُّه يَیْقُتُلَك.«ااَألْصَغَر وَوَقاَلْت َلُه: 

َفاآلنَن يَیا ااْبِني ااْسَمْع ِلَقْوِلي، وَوُقِم ااْهُربْب إِإَلى أَأِخي َالَبانَن إِإَلى َحارَراانَن، وَوأَأِقْم 
ِعْنَدهُه أَأيیَّاًما َقِليیَلًة َحتَّى يَیْرَتدَّ ُسْخَط أَأِخيیَك. َحتَّى يَیْرَتدَّ َغَضُب أَأِخيیَك َعْنَك، 

ِمْن ُهَناكَك. ِلَماذَذاا أُأْعَدمُم ااْثَنيْیُكَما ِفي وَويَیْنَسى َما َصَنْعَت ِبِه. ُثمَّ أُأرْرِسُل َفآُخُذكَك 
َمِلْلُت َحيَیاِتي ِمْن أَأْجِل َبَناتِت ِحثَّ. إِإنْن «وَوَقاَلْت رِرْفَقُة ِإلْسَحاقَق:  »يَیْومٍم وَوااِحٍد؟

رْرضِض، َكانَن يَیْعُقوبُب يَیْأُخُذ زَزوْوَجًة ِمْن َبَناتِت ِحثَّ ِمْثَل هُؤَالِء ِمْن َبَناتِت ااَأل
»يَیاةٌة؟َفِلَماذَذاا ِلي َح  

 
أَأْخَبَرتِت ااْبَنها يَیْعقوبَب إإذًذاا، َفَقْد َعِلَمْت رِرْفَقة أأننَّ ِعيْیُسو يَیَتَوعَُّد يَیْعقوبَب بالَقْتِل. ِلذلَك َفَقْد  

ِبَذِلَك وَوأَأوْوَصْتُه بأنْن يَیْهُربَب إإلى َحارراانَن إإلى أأنْن يَیْنسى ِعيْیُسو َما َحَدثَث وَويَیزوولَل َغَضُبُه. وَوُكنَّا َقْد 
َفِعْنَدما ذَذَهَب رَرئيیُس َخَدمِم إإبرااهيیَم إإلى  حاحٍح َساِبٍق أأنَُّه كانَن ِلِرْفَقة أَأخٌخ ااْسُمُه "البانن".َقَرأأنا في أأْص

أأننَّ إإلى َحارراانن للَبْحِث َعْن َعرووسٍس إلْسحاقق، ااْلَتقى ِعْنَد االِبْئِر َفتاةًة ِهَي رِرْفَقة. وَوَقْد أأرْرَشَدهُه االرَّببُّ 
رِرْفَقة ِهَي االَفتاةُة االتي َسَتكونُن زَزوْوَجًة إلْسحاقق. وَوَقْد وَوااَفَق أَأُخو رِرْفَقة (أأيْي: "البانن") على االزَّووااجِج 

ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ َخَرجَج ااَألْمُر. َال َنْقِدرُر أَأنْن ُنَكلَِّمَك ِبَشّر أَأوْو َخيْیٍر. ُهَوذَذاا "وَوقالَل ِلَرئيیِس َخَدمِم إإبرااهيیم: 
". ِلذلَك، َقاَلْت رِرْفَقة دَّااَمَك. ُخْذَها وَوااذْذَهْب. َفْلَتُكْن زَزوْوَجًة الْبِن َسيیِِّدكَك، َكَما َتَكلََّم االرَّببُّرِرْفَقُة ُق

ننَّ رُرُجوَعُه َخَبًراا ِبأُتْرِسَل إإليیِه البانن، وَوأأنْن يَیْمُكَث ِعْنَدهُه إإلى أأنْن َخاِلِه ِليَیْعقوبَب أأنْن يَیْهُربَب إإلى 
َصارَر آآِمًنا.   

 
ِجَهٍة أأخرىى، كانَن يَیْنَبغي ِلِرْفَقة أأنْن ُتْقِنَع إإْسحاقَق بالِفْكَرةِة ِلَكْي يَیْسَمَح ِليَیْعقوبَب بالذَّهابِب ِمْن  

. وَوكاَنْت رِرْفَقة إإلى َحارراانن. ِلذلَك َفَقْد قاَلْت َلُه إإنَّها َكِرَهْت َحيیاَتها ِمْن َجرَّااِء االَبناتِت االِحثِّيیَّاتِت
َرأأ في ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَواالِعْشريیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن أأننَّ ِعيْیسو َصادِدَقًة في َكالِمها إإذْذ َنْق

َتَزووَّجَج َفتاَتيْیِن ِمْن َبني ِحثٍّ َفأْتَعَستا َحيیاةَة إإْسحاقَق وَورِرْفَقة. وَوَلِكنَّ َقْصَد رِرْفَقة ِمْن َحديیِثها َمَع 
بِب إإلى َحارراانن. وَوَقْد كاَنْت َتْعَتِقُد أأننَّ يَیْعَقوبَب َلْن يُیطيیَل إإْسحاقَق ُهنا ُهَو أأنْن يَیْسَمَح ِليَیْعقوبَب بالذَّها

االِغيیابَب. وَوَلِكنَّها كاَنْت ُمْخِطَئًة في ِحَساباِتها. َفَقْد كاَنْت َتُظنُّ أأننَّ َغَضَب ِعيْیُسو َسيَیْهَدأأ َسريیًعا، 
ْهَدأأ. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ رِرْفَقة َلْم َتَر وَوأأننَّ يَیْعقوبَب َسيَیعودُد إإليیها َقريیًبا. وَوَلِكنَّ َغَضَب ِعيْیُسو َلْم يَی

يَیْعقوبَب ثاِنيَیًة. َفَقْد َماَتْت دُدوْونَن أأنْن َترااهه. وَوَقْد كانَن ذَذِلَك ِبَسَبِب االِخْدَعِة االتي َقاَمْت ِبها (أأيْي ِعْنَدما 
ذَذِلَك  ُسو). وَوَقْد كاَنْت َعاِقَبةيْیأَأْقَنَعْت يَیْعقوبَب ِبِخدااعِع أأبيیِه وَواالُحصولِل على االَبَرَكِة ِمْنُه َبَدًلا ِمْن ِع

ِهَي أأنَّها ُحِرَمْت ِمْن يَیْعقوبَب وَوَماَتْت دُدوْونَن أأنْن َترااهه.   
 

وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِمن وَواالِعشريین ِمْن ِسْفِر االتَّكويین  
-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  5:  

 
َال َتْأُخْذ زَزوْوَجًة ِمْن «َفَدَعا إِإْسَحاقُق يَیْعُقوبَب وَوَبارَرَكُه، وَوأَأوْوَصاهُه وَوَقالَل َلُه: 

، إِإَلى َبيْیِت َبُتوِئيیَل اامم][أأيْي: َسْهِل أَأرَر ِم ااذْذَهْب إِإَلى َفدَّاانِن أَأرَراامَمُقَبَناتِت َكْنَعانَن. 
َبَناتِت َالَبانَن أَأِخي أُأمَِّك. وَوااُهللا  أَأِبي أُأمَِّك، وَوُخْذ ِلَنْفِسَك زَزوْوَجًة ِمْن ُهَناكَك، ِمْن

ااْلَقِديیُر يُیَبارِرُكَك، وَويَیْجَعُلَك ُمْثِمًراا، وَويُیَكثُِّركَك َفَتُكونُن ُجْمُهورًراا ِمَن االشُُّعوبِب. 
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وَويُیْعِطيیَك َبَرَكَة إِإْبَرااِهيیَم َلَك وَوِلَنْسِلَك َمَعَك، ِلَتِرثَث أَأرْرضَض ُغْرَبِتَك االَِّتي أَأْعَطاَها 
َفَصَرفَف إِإْسَحاقُق يَیْعُقوبَب َفَذَهَب إِإَلى َفدَّاانِن أَأرَراامَم، إِإَلى َالَبانَن ». ْبَرااِهيیَمااُهللا ِإل

ْبِن َبُتوِئيیَل ااَألرَرااِميِّ، أَأِخي رِرْفَقَة أُأممِّ يَیْعُقوبَب وَوِعيیُسَو.  
 

ْنعانَن، َبْل أأنْن َنرىى ُهنا أأننَّ إإْسحاقَق َبارَركَك ااْبَنُه يَیْعقوبَب وَوأأوْوصاهُه بأنْن ال يَیَتَزووَّجَج ِمْن َبناتِت َك 
يَیَتَزووَّجَج إإْحدىى َبناتِت َخاِلِه "البانن". وَوِمَن االَوااِضِح أأنَُّه كانَن ُهناكَك َتوااُصٌل ِمْن َنْوعٍع َما َبيْیَن رِرْفَقة 

ْجَعُلَك وَوااُهللا ااْلَقِديیُر يُیَبارِرُكَك، وَويَیوَوأأْهِلها. وَوَقْد َبارَركَك إإْسحاقُق ااْبَنُه يَیْعقوبَب أأْكَثَر َفأْكَثَر َقاِئًلا َلُه: "
َتِرثَث ُمْثِمًراا، وَويُیَكثُِّركَك َفَتُكونُن ُجْمُهورًراا ِمَن االشُُّعوبِب. وَويُیْعِطيیَك َبَرَكَة إِإْبَرااِهيیَم َلَك وَوِلَنْسِلَك َمَعَك، ِل

أَأَما اهُه: "وَوَقْد يَیْبدوو َهذاا َغريیًبا. َفِعْنَدما َسألَل ِعيْیسو أَأَب ".أَأرْرضَض ُغْرَبِتَك االَِّتي أَأْعَطاَها ااُهللا ِإلْبَرااِهيیَم
 اتِتيُیْسِبُغ االَبَرَكُهنا . وَوَلِكنَّنا َنرااهُه يُیبارِرَكُه ِبَبَرَكٍة وَوااِحَدةٍة" َلْم يَیْسَتِطْع إإْسحاقُق أأنْن أَأْبَقيْیَت ِلي َبَرَكًة؟

على ااْبِنِه يَیْعقوبَب وَويُیبارِركُك َنْسَلُه أأيْیًضا. ِحيینئٍذ، َفرَّ يَیْعقوبُب َهارِرًبا ِمْن وَوْجِه أأخيیِه ِعيْیُسو.   
 

-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   9:  
 

َفَلمَّا رَرأَأىى ِعيیُسو أَأننَّ إِإْسَحاقَق َبارَركَك يَیْعُقوبَب وَوأَأرْرَسَلُه إِإَلى َفدَّاانَن أَأرَراامَم ِليَیْأُخَذ 
َال َتْأُخْذ زَزوْوَجًة ِمْن «ِلَنْفِسِه ِمْن ُهَناكَك زَزوْوَجًة، إِإذْذ َبارَرَكُه وَوأَأوْوَصاهُه َقاِئًال: 

أَأننَّ يَیْعُقوبَب َسِمَع َألِبيیِه وَوأُأمِِّه وَوذَذَهَب إِإَلى َفدَّاانَن أَأرَراامَم، رَرأَأىى وَو». َبَناتِت َكْنَعانَن
ِعيیُسو أَأننَّ َبَناتِت َكْنَعانَن ِشرِّيیَرااتٌت ِفي َعيْیَنْي إِإْسَحاقَق أَأِبيیِه، َفَذَهَب ِعيیُسو إِإَلى 

َنَبايُیوتَت، زَزوْوَجًة َلُه إِإْسَماِعيیَل وَوأَأَخَذ َمْحَلَة ِبْنَت إِإْسَماِعيیَل ْبِن إِإْبَرااِهيیَم، أُأْخَت 
َعَلى ِنَساِئِه.  

 
الَل االَبَرَكَة، وَوأأننَّ أأَباهُه إإْسحاقَق َقْد أَأرْرَسَلُه إإلى إإذًذاا، َفَقْد َعِلَم ِعيْیُسو أأننَّ أَأخاهُه يَیْعقوبَب َقْد َن 

للزَّووااجِج ِمْن إإْحدىى َبناتِت َخاِلِه. وَوَقْد أَأدْدرَركَك ِعيْیسو آآَنذااكَك أأننَّ زَزووااَجُه ِمْن َبناتِت َبني ِحثٍّ َقْد َحارراانن 
–َبناتِت إإْسماعيیل َحَرَمُه َبَركاتٍت َكثيیَرةة. ِلذلَك، َفَقْد َتَزووَّجَج إإْحدىى  على أَأَمِل االُحصولِل على َبَرِكِة  

أأبيیِه إإْسحاقق.   
 

ا أأْصِدقائي، َما َحَدثَث َمَع يَیْعقوبَب َبْعَد َهَرِبِه إإلى َخاِلِه "البانن" َفَنْقَرأأ في وَوااآلنْن، ُنتاِبُع، يی 
-10ااألْعداادد  15:  

 
َفَخَرجَج يَیْعُقوبُب ِمْن ِبْئِر َسْبٍع وَوذَذَهَب َنْحَو َحارَراانَن. وَوَصادَدفَف َمَكاًنا وَوَباتَت 

ِحَجارَرةِة ااْلَمَكانِن وَووَوَضَعُه َتْحَت  ُهَناكَك َألننَّ االشَّْمَس َكاَنْت َقْد َغاَبْت، وَوأَأَخَذ ِمْن
رَرأْأِسِه، َفاْضَطَجَع ِفي ذذِلَك ااْلَمَكانِن. وَورَرأَأىى ُحْلًما، وَوإِإذَذاا ُسلٌَّم َمْنُصوَبٌة َعَلى 

ااَألرْرضِض وَورَرأْأُسَها يَیَمسُّ االسََّماَء، وَوُهَوذَذاا َمَالِئَكُة ااِهللا َصاِعَدةٌة وَوَنازِزَلٌة َعَليْیَها. 
أَأَنا االرَّببُّ إِإلُه إِإْبَرااِهيیَم أَأِبيیَك وَوإِإلُه «وَوااِقٌف َعَليْیَها، َفَقالَل: وَوُهَوذَذاا االرَّببُّ 

إِإْسَحاقَق. ااَألرْرضُض االَِّتي أَأْنَت ُمْضَطِجٌع َعَليْیَها أُأْعِطيیَها َلَك وَوِلَنْسِلَك. وَويَیُكونُن 
وَويَیَتَبارَركُك ِفيیَك  َنْسُلَك َكُتَراابِب ااَألرْرضِض، وَوَتْمَتدُّ َغْرًبا وَوَشْرًقا وَوَشَماًال وَوَجُنوًبا،
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وَوِفي َنْسِلَك َجِميیُع َقَباِئِل ااَألرْرضِض. وَوَها أَأَنا َمَعَك، وَوأَأْحَفُظَك َحيْیُثَما َتْذَهُب، 
».وَوأَأرُرددُّكَك إِإَلى هِذهِه ااَألرْرضِض، َألنِّي َال أَأْتُرُكَك َحتَّى أَأْفَعَل َما َكلَّْمُتَك ِبِه  

 
إإذْذ كانَن َقْد َتِعَب، أَأَخَذ َبْعَض ِحجارَرةٍة االَمْوِضِع، َسارَر يَیْعقوبُب َحتَّى َمغيیِب االشَّْمِس. وَو 

ا َقاِئَمًة َعَلى ُسلًَّموَوَصَنَع ِمْنها وِوسادَدةًة، وَونامَم َعَليْیها. وَوَقْد رَرأأىى يَیْعقوبُب ُحْلًما ُمْدِهًشا إإذْذ شاَهَد 
َعَليْیَها، وَواالرَّببُّ َنْفُسُه وَوااِقٌف َفْوَقَها ااَألرْرضِض وَورَرأأُسَها يَیَمسُّ االسََّماَء، وَوَمَالِئَكُة ااِهللا َتْصَعُد وَوَتْنِزلُل 

أَأَنا االرَّببُّ إِإلُه إِإْبَرااِهيیَم أَأِبيیَك وَوإِإلُه إِإْسَحاقَق. ااَألرْرضُض االَِّتي أَأْنَت ُمْضَطِجٌع َعَليْیَها أأْعِطيیَها َلَك : "يَیُقولُل
َشْرًقا وَوَشَماًال وَوَجُنوًبا، وَويَیَتَبارَركُك ِفيیَك وَوِلَنْسِلَك. وَويَیُكونُن َنْسُلَك َكُتَراابِب ااَألرْرضِض، وَوَتْمَتدُّ َغْرًبا وَو

". وَوال َشكَّ أأننَّ َهذاا االَكالمَم يُیَذكُِّرنا ِبالَوْعِد االذيي َقَطَعُه ااُهللا وَوِفي َنْسِلَك َجِميیُع َقَباِئِل ااَألرْرضِض
َما َتْذَهُب، وَوأَأرُرددُّكَك إِإَلى وَوَها أَأَنا َمَعَك، وَوأَأْحَفُظَك َحيْیُثإلبرااهيیم. وَوَقْد قالَل االرَّببُّ أأيْیًضا ِليَیْعقوبب: "

  ".هِذهِه ااَألرْرضِض، َألنِّي َال أَأْتُرُكَك َحتَّى أَأْفَعَل َما َكلَّْمُتَك ِبِه
 

وَويُیْمِكُننا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأنْن َنَتَخيیََّل يَیْعقوبَب َناِئًما في ِتْلَك االصَّْحرااِء، وَويَیَتأمَُّل في 
ِق االذيي يَیْسُكُن االسَّماَء. وَوال َشكَّ أأنَُّه أَأدْدرَركَك َعَظَمَة ااِهللا وَوُقْدرَرَتُه االسَّماِء، وَويُیَفكُِّر في ااِهللا االَخاِل

وَوَجالَلُه. أأمَّا ُهَو َفَقْد كانَن إإْنساًنا َضعيیًفا وَوَعاِجًزاا َعِن االُوصولِل إإلى ااِهللا. وَورُربَّما كانَن يَیَتَمنَّى وُوجودَد 
وَوال يَیْسَتطيیُع أأنْن يَیْعُبَرها دُدوْونَن وُوجودِد  َبيْیَنُه وَوَبيْیَن ااِهللا َسحيیَقٌةَشْخٍص وَوسيیٍط َبيْیَنُه وَوَبيْیَن ااِهللا. َفالُهوَّةُة 

 ِجْسٍر أأوْو ُسلٍَّم. وَويَیْبدوو أأننَّ يَیْعقوبَب َنامَم وَوُهَو يَیَتَمنَّى ِمْن أأْعماقِق َقْلِبِه أأنْن يَیَتَمكََّن ِمَن االُوصولِل إإلى ااِهللا
االَعِليِّ.   

 
لَخاِطِئ أأنْن يَیِصَل إإلى ااِهللا االَعِليِّ االُقدُّووسِس؟ َفُهناكَك َمساَفٌة وَوَلِكْن َكيْیَف يُیْمِكُن لإلْنسانِن اا

ا َقاِئَمًة َعَلى ُسلًَّمَشاِسَعٌة َتْفِصُلنا َعِن ااِهللا االَحيِّ. وَوفي ِتْلَك االلَّيْیَلِة، رَرأأىى يَیْعقوبُب ُحْلًما َشاَهَد فيیِه 
. َتْصَعُد وَوَتْنِزلُل َعَليْیَها، وَواالرَّببُّ َنْفُسُه وَوااِقٌف َفْوَقَهاااَألرْرضِض وَورَرأأُسَها يَیَمسُّ االسََّماَء، وَوَمَالِئَكُة ااِهللا 

ِفي ااْلَغِد أَأرَراادَد  يُیوَحنَّا إإذْذ َنْقَرأُأ: "إإْنجيیِل في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن َهذاا يُیَذكُِّرنا ِبحادِدَثٍة وَورَردَدتْت وَو
وَوَكانَن ِفيیُلبُُّس ِمْن َبيْیِت َصيْیَداا، ». ااْتَبْعِني« َفَقالَل َلُه:يَیُسوعُع أَأنْن يَیْخُرجَج إِإَلى ااْلَجِليیِل، َفَوَجَد ِفيیُلبَُّس 

وَوَجْدَنا االَِّذيي َكَتَب َعْنُه ُموَسى ِفي « ِمْن َمِديیَنِة أَأْنَدرَرااوُوسَس وَوُبْطُرسَس. ِفيیُلبُُّس وَوَجَد َنَثَناِئيیَل وَوَقالَل َلُه:
أَأِمَن االنَّاِصَرةِة « َفَقالَل َلُه َنَثَناِئيیُل:». ِمَن االنَّاِصَرةِةاالنَّاُموسِس وَوااَألْنِبيَیاُء يَیُسوعَع ااْبَن يُیوُسَف االَِّذيي 

وَورَرأَأىى يَیُسوعُع َنَثَناِئيیَل ُمْقِبًال إِإَليْیِه،  ».َتَعالَل وَوااْنُظْر« َقالَل َلُه ِفيیُلبُُّس:» يُیْمِكُن أَأنْن يَیُكونَن َشْيٌء َصاِلٌح؟
أَأَجابَب » ِمْن أَأيْیَن َتْعِرُفِني؟« َقالَل َلُه َنَثَناِئيیُل:». ِفيیِه ُهَوذَذاا إِإْسَرااِئيیِليٌّ َحقا َال ِغشَّ« َفَقالَل َعْنُه:

يَیا « أَأَجابَب  َنَثَناِئيیُل وَوَقالَل َلُه:». َقْبَل أَأنْن دَدَعاكَك ِفيیُلبُُّس وَوأَأْنَت َتْحَت االتِّيیَنِة، رَرأَأيْیُتَك« يَیُسوعُع وَوَقالَل َلُه:
َهْل آآَمْنَت َألنِّي ُقْلُت َلَك إِإنِّي « أَأَجابَب يَیُسوعُع وَوَقالَل َلُه:» ااِئيیَل!ُمَعلُِّم، أَأْنَت ااْبُن ااِهللا! أَأْنَت َمِلُك إِإْسَر

ااْلَحقَّ ااْلَحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: ِمَن ااآلنَن « وَوَقالَل َلُه:» رَرأَأيْیُتَك َتْحَت االتِّيیَنِة؟ َسْوفَف َتَرىى أَأْعَظَم ِمْن هَذاا!
وَواالَمْعنى االذيي  ".»ُلونَن َعَلى ااْبِن ااِإلْنَسانِنيَیْصَعُدوونَن وَويَیْنِز َتَروْونَن االسََّماَء َمْفُتوَحًة، وَوَمَالِئَكَة ااِهللا

َقَصَدهُه يَیسوعُع ُهنا ُهَو أأنَُّه َسيَیكونُن االَوسيیَط َبيْیَن ااِهللا ااآلبِب وَوااإلْنسانِن. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االسُّلََّم االتي 
َوسيیُط االَوحيیُد َبيْیَن ااِهللا ااآلبِب رَرآآها يَیْعقوبُب في االُحْلِم كاَنْت رَرْمًزاا ليیسوعَع االَمسيیح. َفُهَو اال

وَوااإلْنسانِن.  
 

-16: 28ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  22:  
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َحقا إِإننَّ االرَّببَّ ِفي هَذاا ااْلَمَكانِن وَوأَأَنا َلْم «َفاْسَتيْیَقَظ يَیْعُقوبُب ِمْن َنْوِمِه وَوَقالَل: 

َما أَأرْرَهَب هَذاا ااْلَمَكانَن! َما هَذاا إِإالَّ َبيْیُت ااِهللا، وَوهَذاا «َخافَف وَوَقالَل: وَو» أَأْعَلْم!
وَوَبكََّر يَیْعُقوبُب ِفي االصََّباحِح وَوأَأَخَذ ااْلَحَجَر االَِّذيي وَوَضَعُه َتْحَت ». َبابُب االسََّماِء

ذذِلَك ااْلَمَكانِن  رَرأْأِسِه وَوأَأَقاَمُه َعُمودًداا، وَوَصبَّ زَزيْیًتا َعَلى رَرأْأِسِه. وَودَدَعا ااْسَم
، وَولِكِن ااْسُم ااْلَمِديیَنِة أَأووًَّال َكانَن ُلوزَز. وَوَنَذرَر يَیْعُقوبُب َنْذرًراا َقاِئًال: »َبيْیَت إِإيیَل«

إِإنْن َكانَن ااُهللا َمِعي، وَوَحِفَظِني ِفي هَذاا االطَِّريیِق االَِّذيي أَأَنا َساِئٌر ِفيیِه، «
وَورَرَجْعُت ِبَسَالمٍم إِإَلى َبيْیِت أَأِبي، يَیُكونُن  وَوأَأْعَطاِني ُخْبًزاا آلُكَل وَوِثيَیاًبا َألْلَبَس،

االرَّببُّ ِلي إِإلًها، وَوهَذاا ااْلَحَجُر االَِّذيي أَأَقْمُتُه َعُمودًداا يَیُكونُن َبيْیَت ااِهللا، وَوُكلُّ َما 
».ُتْعِطيیِني َفِإنِّي أُأَعشُِّرهُه َلَك  

 
ِعْنَدما َنامَم في ذَذِلَك االَمكانِن في االلَّيْیَلِة َتأثيیًراا ُمَقدًَّسا على يَیْعقوبب. َف َتَركَك االُحْلَمَنرىى ُهنا أأننَّ  

ُه. وَوَقْد االسَّاِبَقِة، كانَن يَیْشُعُر أأننَّ ااَهللا َبعيیٌد في االسَّماِء. وَوَلِكنَّ ااَهللا االَعِليَّ َبيیََّن َلُه أأنَُّه َليْیَس َبعيیًداا َعْن
َحقا إِإننَّ االرَّببَّ ِفي هَذاا ااْلَمَكانِن وَوأَأَنا َلْم ًلا: "َعبََّر يَیْعقوبُب َعْن ُشعورِرهِه َعْنَدما ااْسَتيْیَقَظ ِمْن َنْوِمِه قاِئ

" وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأنَُّه َلْم يَیُقْل: "َحقا إإننَّ االرَّببَّ [َكانَن] في َهذاا االَمكانِن". َبْل قالَل: أَأْعَلْم!
ُر ِبُكلِّ ِكيیاِنِه أأننَّ ااَهللا َحاِضٌر ُهناكَك. ". َفَقْد كانَن َما يَیزاالُل يَیْشُعَحقا إِإننَّ االرَّببَّ ِفي هَذاا ااْلَمَكانِن"

 َصحيیٌح أأنَُّه َلْم يَیُعْد يَیرىى ِبَعيْیَنيْیِه االسُّلََّم أأوْو َحتَّى االرَّببَّ، وَوَلِكنَُّه َكانَن يَیْلَمُس ُحضورَر االرَّببِّ ِبُكلِّ
االَمكانِن. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه أأْصَبَح يَیْعَلُم ِكيیاِنِه. وَوُهَو يَیقولُل أأيْیًضا إإنَُّه َلْم يَیُكْن يَیْعَلُم أأننَّ االرَّببَّ في َهذاا 

ذَذِلَك ااآلنن.   
 

َبكََّر ِفي االصََّباحِح وَوأَأَخَذ االَحَجَر االَِّذيي وَوفي َضْوِء ااْخِتبارِر يَیْعقوبَب االشَّْخِصيِّ َمَع ااِهللا،  
" َبيْیَت إِإيیَل"وَوَضَعُه َتْحَت رَرأأِسِه وَوأَأَقاَمُه َعُمودًداا، وَوَصبَّ زَزيْیًتا َعَلى رَرأأِسِه. وَودَدَعا ااْسَم ذذِلَك االَمَكانِن 

ًطا وَويیاِئًسا ِعْنَدما َنامَم في (وَوَمْعناهُه: َبيْیُت ااِهللا). وَوال َشكَّ أأننَّ يَیْعقوبَب االَهارِربَب ِمْن أأخيیِه كانَن ُمْحَب
االلَّيْیَلِة االسَّاِبَقِة في ذَذِلَك االَمكانِن. وَوَلِكنَّ ذَذِلَك االَمكانَن َنْفَسُه َصارَر في َصباحِح االيیومِم االتَّالي َعُمودًداا 

يُیَذكُِّرهُه ِبُحضورِر االرَّببِّ االُمَعزِّيي وَواالُمَشجِّع.   
 

َكانَن ااُهللا َمِعي، وَوَحِفَظِني ِفي هَذاا االطَِّريیِق االَِّذيي أَأَنا  إِإنْن"وَوَتْعبيیًراا َعْن ِثَقِتِه باِهللا، َقالَل: 
ي َساِئٌر ِفيیِه، وَوأَأْعَطاِني ُخْبًزاا آلُكَل وَوِثيَیاًبا َألْلَبَس، وَورَرَجْعُت ِبَسَالمٍم إِإَلى َبيْیِت أَأِبي، يَیُكونُن االرَّببُّ ِل

ِمَن وَو". يیِني َفِإنِّي أأَعشُِّرهُه َلَكيْیَت ااِهللا، وَوُكلُّ َما ُتْعِطإِإلًها، وَوهَذاا ااْلَحَجُر االَِّذيي أَأَقْمُتُه َعُمودًداا يَیُكونُن َب
أأنَُّه َكرَّسَس َنْفَسُه وَوَحيیاَتُه للرَّببِّ، وَووَوَعَد أأنْن يُیَقدِّمَم َبْل  ،أأننَّ يَیْعقوبَب َلْم يَیُكْن يُیساوِومُم ااَهللا ُهنااالُمَرجَِّح 

للرَّببِّ ُعْشَر ُكلِّ َما يُیبارِرُكُه ِبِه. آآميین!  
 
 
 

لخاتمة][اا  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
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ألنَُّه ُكلِّيُّ االُقْدرَرةِة وَوال َكما ُهَو َمْعلومٌم َلَديْینا َجميیًعا، َفإنَّنا ال َنْسَتطيیُع أأنْن ُنْعطي ااَهللا أأييَّ َشْيٍء 
. وَوَلِكنَّ َمَحبََّة ااِهللا َلنا َتْدَفُعنا دَدااِئًما إإلى َتْقديیِم االَحْمِد وَواالتَّْسبيیِح وَواالشُّْكِر َلُه. يَیْحتاجُج إإلى أأييِّ َشْيٍء ِمنَّا  

 
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   
ِعْنَدما يَیْبدوو االُمْسَتْقَبُل ُمْظِلًما أأوْو َقاِتًما وَوال َتْعَلُم االطَّريیَق االذيي يَیْنَبغي َلَك أأنْن َتْسُلَكُه، َتَذكَّْر، 

َحقا إِإننَّ االرَّببَّ ِفي هَذاا يیا َصديیقي، أأننَّ ااَهللا َقريیٌب ِمْنَك. وَوَتَذكَِّر االَكِلماتِت االتي قاَلها يَیْعقوبُب: "
". َفِمَن االُمِهمِّ ِجداا أأنْن ُنْدرِركَك ُحضورَر االرَّببِّ في َحيیاِتنا. ِلماذذاا؟ ألننَّ ُحضورَرهُه يَیْكفي ِلَتْحويیِل انِنااْلَمَك

أأييِّ َمكانٍن َقاِحٍل إإلى وَوااَحٍة، وَوإإلى َمْذَبٍح، وَوإإلى َمكانٍن للِعبادَدةِة. وَوصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي 
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع باْسِم َفببِّ في َحيیاِتَك االيیومَم وَوُكلَّ يَیْومٍم. االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن َتْلَمَس ُحضورَر االرَّ

االَمسيیح. آآميین!  
 


