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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 29:1 – 30:15 15: 30 – 1: 29 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us029# 525م: 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". لتَّكويینااِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
 ااَهَذااألْصحاحِح االتَّاِسِع وواالِعشريین ِمْن َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
االلَّْحَظِة، َفَما ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه ِسْفِر االتَّكويین (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  

 
َسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَقِة َكيْیَف أأننَّ يَیْعُقوبَب َحَصَد َثَمَر االِخدااعِع االذيي َمارَرَسُه على أَأخيیِه 

ُقلوبٍب َغيْیِر َطاِهَرةٍة. وَوِعْنَدما ُنحاوِولُل أأنْن َنْفَعَل ذَذِلَك َفال يُیْمِكُننا أأنْن َنْعُبَد ااَهللا ِبِعيْیُسو وَوأأبيیِه إإْسحاقق. 
يَیْعني أأننَّ ااَهللا يَیْسَمُح َلنا أأنْن َنْخَتِبَر يُیؤددُِّبنا َكما يُیؤددِّبُب ااألبُب االُمِحبُّ أأووالدَدهُه. وَوَهذاا فإننَّ ااَهللا االُمِحبَّ 

ِة َكيْیَف َحَدثَث ذَذِلَك في َحيیاةِة يَیْعقوبب. َعوااِقَب أأْخطاِئنا وَوأأْفعاِلنا. وَوَسْوفَف َنرىى في َهِذهِه االَحْلَق  
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن،  
- ااألووَّللوَواالَعَددِد  وواالِعشريیَن االتَّاِسِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    

 
  



2 
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
ُكنَّا َقْد َقَرأأْنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َعِن االُحْلِم االذيي رَرآآهُه يَیْعقوبُب، وَوَكيْیَف أأنَُّه َلَمَس ُحضورَر ااِهللا  

َنْقَرأأ في ىى َبْعَد ذَذِلَك َف. وَوااآلنْن، ُنتاِبُع َما َجَرفي ذَذِلَك االَمكانِن، وَوأأنَُّه َكرَّسَس َنْفَسُه وَوَحيیاَتُه للرَّببِّ ااإلَلِه
-1: 29ِسْفِر االتَّكويین  6:  

 
ُثمَّ رَرَفَع يَیْعُقوبُب رِرْجَليْیِه وَوذَذَهَب إِإَلى أَأرْرضِض َبِني ااْلَمْشِرقِق. وَوَنَظَر وَوإِإذَذاا ِفي 

ااْلَحْقِل ِبْئٌر وَوُهَناكَك َثَالَثُة ُقْطَعانِن َغَنٍم رَرااِبَضٌة ِعْنَدَها، َألنَُّهْم َكاُنواا ِمْن ِتْلَك 
ِم ااْلِبْئِر َكانَن َكِبيیًراا. َفَكانَن يَیْجَتِمُع إِإَلى ااْلِبْئِر يَیْسُقونَن ااْلُقْطَعانَن، وَوااْلَحَجُر َعَلى َف

ُهَناكَك َجِميیُع ااْلُقْطَعانِن َفيُیَدْحِرُجونَن ااْلَحَجَر َعْن َفِم ااْلِبْئِر وَويَیْسُقونَن ااْلَغَنَم، ُثمَّ 
ي، يَیا إِإْخَوِت«يَیُرددُّوونَن ااْلَحَجَر َعَلى َفِم ااْلِبْئِر إِإَلى َمَكاِنِه. َفَقالَل َلُهْم يَیْعُقوبُب: 

َهْل َتْعِرُفونَن «َفَقالَل َلُهْم: ». َنْحُن ِمْن َحارَراانَن«َفَقاُلواا: » ِمْن أَأيْیَن أَأْنُتْم؟
[أأيْي: » َهْل َلُه َسَالَمٌة؟«َفَقالَل َلُهْم: ». َنْعِرُفُه«َفَقاُلواا: » َالَبانَن ااْبَن َناُحورَر؟
». ُل ااْبَنُتُه آآِتيَیٌة َمَع ااْلَغَنِمَلُه َسَالَمٌة. وَوُهَوذَذاا رَرااِحيی«َفَقاُلواا:  ]؟َهْل ُهَو ِبَخيْیٍر  

 
ِبْئًراا يَیْعقوبَب إإلى َحارراانن. وَوِعْنَدما وَوَصَل إإلى ذَذِلَك االَمكانِن، وَوَجَد َنرىى ُهنا أأننَّ االرَّببَّ أَأرْرَشَد  

وَورُربَّما َكانَن َسَبُب وَوْضِع َحَجٌر َكبيیٌر ِعلى َفِم االِبْئِر. َتْرُبُض ِعْنَدها َثالَثُة ُقْطعانِن َغَنٍم. وَوكانَن ُهناكَك 
وَوِمَن االوااِضِح . االِحفاظِظ على َنظاَفِتهاذَذِلَك االَحَجِر االَكبيیِر على َفِم االِبْئِر يَیْرِجُع إإلى ُنْدررةِة االِميیاهِه أأوْو 

ِلَم يَیْعقوبُب أأننَّ االَحَجَر كانَن َكبيیًراا وَوَثقيیًلا َحتَّى إإنَُّه يَیْحتاجُج إإلى ِبْضَعِة رِرجالٍل ِلَدحَرَجِتِه. وَوِعْنَدما َع
إإنْن َكاُنواا يَیْعِرفونَن "البانَن". وَوَلمَّا َعِلَم أأنَُّهْم يَیْعِرفوَنُه َسأَلُهْم َعْن أأننَّ االرُّعاةَة ِمْن َحارراانن، َسأَلُهْم 

ْسُمها (وواا ْخَبرووهُه أأننَّ ااْبَنَة الباننِصحَِّتِه وَوأأْحوااِلِه َفقالواا َلُه إإنَُّه ِبَخيْیر. وَوفي ِتْلَك االلَّْحَظِة َعيْیِنها، أَأ
"رَرااحيیل") آآِتيَیٌة َمَع االَغَنِم.   

 
-7ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في   10:  

 
ُهَوذَذاا االنََّهارُر َبْعُد َطِويیٌل. َليْیَس وَوْقَت ااْجِتَماعِع ااْلَمَوااِشي. اِاْسُقواا ااْلَغَنَم «َفَقالَل: 

ااْلُقْطَعانِن َال َنْقِدرُر َحتَّى َتْجَتِمَع َجِميیُع «َفَقاُلواا: ». وَوااذْذَهُبواا اارْرَعْواا
وَوإِإذْذ ُهَو َبْعُد يَیَتَكلَُّم َمَعُهْم  ».وَويُیَدْحِرُجواا ااْلَحَجَر َعْن َفِم ااْلِبْئِر، ُثمَّ َنْسِقي ااْلَغَنَم

أَأَتْت رَرااِحيیُل َمَع َغَنِم أَأِبيیَها، َألنََّها َكاَنْت َتْرَعى. َفَكانَن َلمَّا أَأْبَصَر يَیْعُقوبُب 
، وَوَغَنَم َالَبانَن َخاِلِه، أَأننَّ يَیْعُقوبَب َتَقدَّمَم وَودَدْحَرجَج رَرااِحيیَل ِبْنَت َالَبانَن َخاِلِه

ااْلَحَجَر َعْن َفِم ااْلِبْئِر وَوَسَقى َغَنَم َالَبانَن َخاِلِه.   
 

يَیْرَغُب في ِلقاِء رَرااحيیل على ااْنِفراادٍد. ِلذِلَك َفَقْد َهبَّ ِلُمساَعَدةِة وَويَیْبدوو ُهنا أأننَّ يَیْعقوبَب َكانَن  
َفَقْد دَدْحَرجَج االَحَجَر َعْن ةِة ألنَُّهْم كاُنواا َعاِجزيیَن َعْن دَدْحَرَجِة االَحَجِر االَكبيیِر بأْنُفِسِهْم. َهؤالِء االرُّعا

َفِم االِبْئِر وَوَسقى َغَنَم البانَن َخاِلِه. وَورُربَّما َفَعَل يَیْعقوبُب ذَذِلَك الْسِتْعرااضِض ُقوَِّتِه أأمامَم رَرااحيیل أأوْو 
وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في االَعَددِد االحادديي َعَشر: أَأَماَمها.  إلْظهارِر َشهاَمِتِه  
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وَوَقبََّل يَیْعُقوبُب رَرااِحيیَل وَورَرَفَع َصْوَتُه وَوَبَكى.   

 
وَوِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ رَرااحيیَل َتَعجََّبْت ِلما َحَدثَث. َفَقْد رَرأأتْت َهذاا االرَُّجَل يُیَدْحِرجُج االَحَجَر االَكبيیَر  

وَوَلِكنَّ َحيْیَرَتها زَزااَلْت ِعْنَدما  يَیْبكي!يُیَقبُِّلها وَوَعْن َفِم االِبْئِر ُمْظِهًراا ُقوَّةًة َهاِئَلًة. وَوَلِكنَّها َترااهُه ااآلنَن 
-11ْن يَیكونن. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْعداادد َعِلَمْت َم 14:  

 
وَوأَأْخَبَر يَیْعُقوبُب رَرااِحيیَل أَأنَُّه أَأُخو أَأِبيیَها، وَوأَأنَُّه ااْبُن رِرْفَقَة، َفَرَكَضْت وَوأَأْخَبَرتْت 

أَأَباَها. َفَكانَن ِحيیَن َسِمَع َالَبانُن َخَبَر يَیْعُقوبَب ااْبِن أُأْخِتِه أَأنَُّه رَرَكَض ِلِلَقاِئِه 
اَنَقُه وَوَقبََّلُه وَوأَأَتى ِبِه إِإَلى َبيْیِتِه. َفَحدَّثَث َالَبانَن ِبَجِميیِع هِذهِه ااُألُمورِر. َفَقالَل َلُه وَوَع

َفَأَقامَم ِعْنَدهُه َشْهًراا ِمَن االزََّمانِن.». إِإنََّما أَأْنَت َعْظِمي وَوَلْحِمي«َالَبانُن:   
 

وَوَما كانَن ِمْنها إإلَّا أأنْن  .ُهِويیََّة يَیْعقوببْت وَوَهَكذاا َفَقْد زَزااَلْت َحيْیَرةُة رَرااحيیَل ِعْنَدما َعِلَم 
أأْحَضَرهُه إإلى رَرَكَضْت وَوأَأْخَبَرتْت أَأباها ِبَذِلَك. َفَرَكَض "البانُن" ِلِلقاِء يَیْعقوبَب، وَوعاَنَقُه، وَوَقبََّلُه، وَو

كانَن يُیْمِكُن للضَّيْیِف أأنْن يَیْبقى ِعْنَد االُمضيیِف َشْهًراا َكاِمًلا َكَحدٍّ ذَذِلَك االزَّمانِن،  ِلَتقاليیِدَمْنِزِلِه. وَووَوْفًقا 
. ِلَذِلَك َنْقَرأأ في ااألْعداادد أَأْجٍرُمطاَلٌب بالَعَمِل ُمقاِبَل فإنَُّه أأنْن أَأرراادَد االَبقاَء َفْتَرةًة أأْطَولَل، أَأْقصى. أأمَّا 

15- 18:  
 

». أَأِخي َتْخِدُمِني َمجَّاًنا؟ أَأْخِبْرِني َما أُأْجَرُتَكأَأَألنََّك «ُثمَّ َقالَل َالَبانُن ِليَیْعُقوبَب: 
وَوَكانَن ِلَالَبانَن ااْبَنَتانِن، ااْسُم ااْلُكْبَرىى َليْیَئُة وَوااْسُم االصُّْغَرىى رَرااِحيیُل. وَوَكاَنْت 
. َعيْیَنا َليْیَئَة َضِعيیَفَتيْیِن، وَوأَأمَّا رَرااِحيیُل َفَكاَنْت َحَسَنَة االصُّورَرةِة وَوَحَسَنَة ااْلَمْنَظِر

أَأْخِدُمَك َسْبَع ِسِنيیٍن ِبَرااِحيیَل ااْبَنِتَك «وَوأَأَحبَّ يَیْعُقوبُب رَرااِحيیَل، َفَقالَل: 
». االصُّْغَرىى  

 
ألننَّ وَوَنرىى ُهنا أأننَّ "البانَن" َسَمَح ِليَیْعقوبَب أأنْن يُیَحدِّدَد أأْجَرَتُه َعِن االَعَمِل االذيي َسيَیقومُم ِبِه. وَو 

َخاِلِه االصُّْغَرىى َفَقْد قالَل ِلَخاِلِه إإنَُّه ُمْسَتِعدٌّ أأنْن يَیْخِدَمُه َسْبَع ِسنيین ُمقاِبَل يَیْعقوبَب كانَن َقْد أَأَحبَّ ااْبَنَة 
وَوكانَن ذَذِلَك يُیَعدُّ َمْهًراا للَعرووسِس. وَوَكما َنْعَلُم، فإننَّ يَیْعُقوبَب َجاَء إإلى َخاِلِه رَرااحيیل.  ُهأأنْن يُیَزووَِّجُه ااْبَنَت

رَرااحيیل. وَوَلِكْن ِبَسَبِب َمَحبَِّتِه َلها،  ِلَذِلَك، َلْم يَیُكْن يَیْمِلُك َمْهَردُدوْونَن أأنْن يَیكونَن َمَعُه َمالٌل أأوْو ُمْمَتَلكاتٌت. 
ِلخاِلِه  ُه كانَنوَوَنْقَرأأ ُهنا أأنَّ. هاأأنْن يَیْعَمَل َلَديْیِه َسْبَع ِسنيیٍن ُمقاِبَل أأنْن يُیَزووَِّجُه ِمْنَقالَل ِلخاِلِه إإنَُّه ُمْسَتِعدٌّ 

. وَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب أَأَحبَّ رَرااحيیل. أأمَّا َليْیَئة ااْسُم ااْلُكْبَرىى َليْیَئُة وَوااْسُم االصُّْغَرىى رَرااِحيیُلااْبَنتانن:  "البانَن"
َضعيیَفَة االَبَصِر.َفكاَنْت   

 
-19: 29ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   21:  

 
أَأنْن أُأْعِطيَیَك إِإيیَّاَها أَأْحَسُن ِمْن أَأنْن أُأْعِطيَیَها ِلَرُجل آآَخَر. أَأِقْم «َفَقالَل َالَبانُن: 

َفَخَدمَم يَیْعُقوبُب ِبَرااِحيیَل َسْبَع ِسِنيیٍن، وَوَكاَنْت ِفي َعيْیَنيْیِه َكَأيیَّامٍم َقِليیَلٍة ». ِعْنِديي
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أَأْعِطِني ااْمَرأَأِتي َألننَّ أَأيیَّاِمي َقْد «ُثمَّ َقالَل يَیْعُقوبُب ِلَالَبانَن:  ِبَسَبِب َمَحبَِّتِه َلَها.
». َكُمَلْت، َفَأدْدُخَل َعَليْیَها  

 
يُیَزووِّجَج ااْبَنَتُه االصُّغرىى (رَرااحيیل) ِليَیْعقوبَب ُمقاِبَل أأنْن يَیْعَمَل َلَديْیِه إإذًذاا، َفَقْد وَوااَفَق البانُن أأنْن  
ِليَیَتَزووَّجَج ِمْن رَرااحيیل. وَوَقْد َبَدتْت ِتْلَك  ْبَع ِسنيین. وَوَقْد َعِمَل يَیْعقوبُب َلدىى َخاِلِه َسْبَع ِسنيین َكاِمَلًةَس

ا، َطَلَب االسِّنيیُن االسَّْبُع في َنَظِرهِه َكأيیَّامٍم َقليیَلٍة ِلَفْرطِط َمَحبَِّتِه َلها. وَوفي ِنهايَیِة ِتْلَك االُمدَّةِة االُمتََّفِق عليیه
ْعقوبُب ِمْن َخاِلِه أَأنْن يَیفي ِبَوْعِدهِه َلُه ِبأنْن يُیَزووَِّجُه ااْبَنَتُه رَرااحيیل. يَی  

 
: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
َفَجَمَع َالَبانُن َجِميیَع أَأْهِل ااْلَمَكانِن وَوَصَنَع وَوِليیَمًة.   

 
، وَوأأنْن يَیْحَتِفَل االَعريیُس ووااالْحتفاالتُتُتقامَم االَوالِئُم ِهَي أأنْن ِعْنَد االزَّووااجِج كاَنِت االَعادَدةُة آآَنذااكَك  

وَوكانَن ذَذِلَك يُیْشِبُه َما يُیْعَرفُف بأيیَّاِمنا َهِذهِه ِبَشْهِر االَعَسل. وَوَلِكنَّ ُمفاَجأةًة َغيْیَر أأيیَّامٍم.  َسْبَعَة ِبَعرووِسِه
-23َساررَّةٍة َكاَنْت باْنِتظارِر يَیْعقوبب. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْعداادد  27 :  

 
أَأَخَذ َليْیَئَة ااْبَنَتُه وَوأَأَتى ِبَها إِإَليْیِه، َفَدَخَل  [أأيْي: يَیْعقوبَب]ااْلَمَساِء أَأنَُّه  وَوَكانَن ِفي

َعَليْیَها. وَوأَأْعَطى َالَبانُن زِزْلَفَة َجارِريَیَتُه ِلَليْیَئَة ااْبَنِتِه َجارِريَیًة. وَوِفي االصََّباحِح إِإذَذاا 
ْمُت َما هَذاا االَِّذيي َصَنْعَت ِبي؟ أَأَليْیَس ِبَرااِحيیَل َخَد«ِهَي َليْیَئُة، َفَقالَل ِلَالَبانَن: 
َال يُیْفَعُل هَكَذاا ِفي َمَكاِنَنا أَأنْن ُتْعَطى «َفَقالَل َالَبانُن: » ِعْنَدكَك؟ َفِلَماذَذاا َخَدْعَتِني؟

االصَِّغيیَرةُة َقْبَل ااْلِبْكِر. أَأْكِمْل أُأْسُبوعَع هِذهِه، َفُنْعِطيَیَك ِتْلَك أَأيْیًضا، ِباْلِخْدَمِة االَِّتي 
». َتْخِدُمِني أَأيْیًضا َسْبَع ِسِنيیٍن أُأَخَر  

 
َتْقضي بَتْزوويیِج ااالْبَنِة َفَقْد كاَنِت االَعادَدةُة في ِتْلَك االِبالدِد  !ا َلها ِمْن َصْدَمٍة َحقيیقيیٍَّة ِليَیْعقوبَبوَويَی 

االُكْبرىى َقْبَل االصُّْغرىى. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ "البانَن" َنَجَح في ِخدااعِع يَیْعقوبَب َفَزووََّجُه ااْبَنَتُه االُكْبرىى 
، وَواالثَّاني االظَّالمُم: ااألووَّلُل ُهَو رَرئيیِسيیَّيْیِن ِلَسَبَبيْیِنرُربَّما ُخِدعَع يَیْعقوبُب َبَدًلا ِمْن رَرااحيیل. وَو(أأيْي: َليْیَئة) 

وَوْضِع االُبْرُقِع على وَوْجِه االَعرووسِس.  َعادَدةُة ُهَو  
 

وَوِعْنَدما وَوااَجَه يَیْعقوبُب َخاَلُه وَوِعْنَدما َعِلَم يَیْعقوبُب أأننَّ َخاَلُه َقْد َخَدَعُه، ااْسَتشاطَط َغَضًبا.  
. وَوَلِكنَُّه ِبَتْزوويیِج ااالْبَنِة االُكْبرىى َقْبَل االصُّْغرىىالبانَن باألْمِر، َبيیََّن َلُه َخاُلُه أأننَّ االَعاددااتِت َتْقضي 

هُه أأننَّ ذَذِلَك َلْن يَیكونَن أَأْخَبَرَقْد وَور. وَوَعَدهُه أأنْن يُیَزووَِّجُه ِمْن رَرااحيیَل إإنْن وَوااَفَق أأنْن يَیْخِدَمُه َسْبَع ِسنيیَن أأَخ
ُمْمِكًنا إإلَّا َبْعَد ُمروورِر أأْسبوعٍع َكاِمٍل على زَزووااِجِه ِمْن َليْیَئة. وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ ذَذِلَك 

ااُألْسبوعَع َكانَن يُیْشِبُه َشْهَر االَعَسِل في وَوْقِتنا االَحاِضِر.   
 

ألنَُّه َكانَن يُیِحبُّ رَرااحيیَل. وَوَلِكْن ِمَن على ذَذِلَك  ااَفَقوَو يَیْعقوبَبَسْوفَف َنرىى َبْعَد َقليیٍل أأننَّ وَو
اهُه إإْسحاقَق ِعْنَدما َتَنكََّر في َهيْیَئِة ِعيْیُسو. َبَتَذكََّر في َهذاا االَمْوِقِف أأنَُّه َخَدعَع أَأاالُمؤكَِّد أأننَّ يَیْعقوبَب 

َال َتِضلُّواا! إإذْذ َنْقَرأُأ: " 7: 6ِل َغالِطيیَّة ِبما قاَلُه االرَّسولُل بولُس في رِرَساَلِتِه إإلى أأْهوَوَهذاا يُیَذكُِّرنا 
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وَوَكما أأننَّ يَیْعقوبَب َخَدعَع أَأباهُه ". اَاُهللا َال يُیْشَمُخ َعَليْیِه. َفِإننَّ االَِّذيي يَیْزرَرُعُه ااِإلْنَسانُن إِإيیَّاهُه يَیْحُصُد أَأيْیًضا
إإْسحاقَق ِمْن أأْجِل االُحصولِل على َبَرَكِة أأخيیِه ِعيْیسو، فإننَّ َخاَلُه (البانَن) َقْد َخَدَعُه أأيْیًضا بأنْن 

زَزووََّجُه ااْبَنَتُه االُكْبرىى َبَدًلا ِمَن االصُّْغرىى.   
 

َفَنْحُن ال َنْعَلُم أأيْیَن َكاَنْت رَرااحيیُل آآَنذااكَك.  وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا ال َنْعَلُم ُكلَّ َتفاصيیِل االِقصَِّة.
َلِكنَّ ااألْمَر االُمؤكََّد ُهَو أأننَّ َليْیَئة كاَنْت ُمْستاَءةَة ألننَّ يَیْعقوبَب َفَهْل َتمَّ إإْبعادُدها رُرْغًما َعْنها إإلى ِحيْین؟ وَو

الٍل، فإننَّ َهذاا ُهَو َما يُیْخِبُرنا ِبِه ِسْفُر ال ألنَُّه يُیِحبُّها، َبْل ِبَسَبِب ِخدااعِع أأبيیها. وَوعلى أأييِّ َحَتَزووََّجها 
-28االتَّكويیِن َعْن زَزووااجِج يَیْعقوبَب ِمْن َليْیَئة. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  30 :  

 
َفَفَعَل يَیْعُقوبُب هَكَذاا. َفَأْكَمَل أُأْسُبوعَع هِذهِه، َفَأْعَطاهُه رَرااِحيیَل ااْبَنَتُه زَزوْوَجًة َلُه. 

يیَل ااْبَنَتُه ِبْلَهَة َجارِريَیَتُه َجارِريَیًة َلَها. َفَدَخَل َعَلى رَرااِحيیَل وَوأَأْعَطى َالَبانُن رَرااِح
أَأيْیًضا، وَوأَأَحبَّ أَأيْیًضا رَرااِحيیَل أَأْكَثَر ِمْن َليْیَئَة. وَوَعادَد َفَخَدمَم ِعْنَدهُه َسْبَع ِسِنيیٍن 

أُأَخَر.  
 

رَرااحيیل، َبْل إإنَُّه زَزووااِجِه ِمْن وَوَهذاا ال يَیْعني أأننَّ يَیْعقوبَب َخَدمَم َخاَلُه َسْبَع ِسنيیَن أأَخَر َقْبَل  
  ِمْنها. أَأْكَمَل أأْسبوعَع َليْیَئة َفَقْط ُثمَّ َتَزووَّجَج ِمْن رَرااحيیل. وَوَلِكنَُّه َخَدمَم َخاَلُه َسْبَع ِسنيیَن أأَخَر َبْعَد زَزوَوااِجِه

 
َتَعدُّدِد االزَّوْوجاتِت. وَوَمَع أأننَّ َهذاا وَوْصًفا ُمْحِزًنا ِلما يَیْحُدثُث ِعْنَد وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َنِجُد ُهنا  

َتَعدُّدَد االزَّوْوجاتِت  ااألْمَر َكانَن َشاِئًعا ِجداا في أأزْزِمَنِة االَعْهِد االَقديیِم، فإننَّ وَوااِقَع االَحالِل يُیَبْرِهُن على أأننَّ
:32وو  31َفَنْحُن َنْقَرأأ في االَعَددَديْین ةًة وَوُخصوَمًة َبيْیَن االزَّوْوجاتِت. يَیْخِلُق َغيْیَر  

 
وَورَرأَأىى االرَّببُّ أَأننَّ َليْیَئَة َمْكُرووَهٌة َفَفَتَح رَرِحَمَها، وَوأَأمَّا رَرااِحيیُل َفَكاَنْت َعاِقًراا. 

إِإننَّ االرَّببَّ «، َألنََّها َقاَلْت: »رَرأُأووَبيْیَن«َفَحِبَلْت َليْیَئُة وَووَوَلَدتِت ااْبًنا وَودَدَعِت ااْسَمُه 
». ِني رَرُجِليَقْد َنَظَر إِإَلى َمَذلَِّتي. إِإنَُّه ااآلنَن يُیِحبُّ  

 
وَويُیْمِكُننا، َصديیقي االُمستِمع، أأنْن َنرىى ُهنا رَرْحَمَة ااِهللا االَوااِسَعة. َفَقْد رَرأأىى االرَّببُّ أأننَّ َمَحبََّة  

وَوِعْنَدما يَیْعقوبَب ِلرااحيیل َتفوقُق َمَحبََّتُه ِلَليْیَئة. ِلذلَك َفَقْد َفَتَح رَرِحَم َليْیَئة. أأمَّا رَرااحيیُل َفكاَنْت َعاِقًراا. 
. وَوكاَنْت َتأَمُل أأننَّ إإْنجاَبها َسيَیْجَعُلها َمْحبوَبًة ِعْنَد يَیْعقوبب. أأْنَجَبْت َليْیَئة ااْبًنا، دَدَعِت ااْسَمُه "رَرأأووبيین"  

 
:33ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
إِإننَّ االرَّببَّ َقْد َسِمَع أَأنِّي َمْكُرووَهٌة «وَوَحِبَلْت أَأيْیًضا وَووَوَلَدتِت ااْبًنا، وَوَقاَلْت: 

». ِشْمُعونَن«َفَدَعِت ااْسَمُه ». َأْعَطاِني هَذاا أَأيْیًضاَف  
 

َلْم َتُكْن َمْحبوَبًة ِعْنَد يَیْعقوبَب َكُأْخِتها رَرااحيیل. وَواالَكِلَمُة "َمْكرووَهة" َتْعني في ااألْصِل أأنَّها  
وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ َليْیَئة أأْنَجَبْت ااْبًنا آآَخَر َفَدَعِت ااْسَمُه "ِشْمُعونن" (وَوَمْعناهُه: َسميیع).   
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: 35وو  34ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

ااآلنَن هِذهِه ااْلَمرَّةَة يَیْقَتِرنُن ِبي رَرُجِلي، «وَوَحِبَلْت أَأيْیًضا وَووَوَلَدتِت ااْبًنا، وَوَقاَلِت: 
وَوَحِبَلْت أَأيْیًضا ». َالوِويَي«ِلذِلَك دُدِعَي ااْسُمُه ». تُت َلُه َثَالَثَة َبِنيیَنَألنِّي وَوَلْد

ِلذِلَك دَدَعِت ااْسَمُه ». هِذهِه ااْلَمرَّةَة أَأْحَمُد االرَّببَّ«وَووَوَلَدتِت ااْبًنا وَوَقاَلْت: 
ُثمَّ َتَوقََّفْت َعِن ااْلِوَالدَدةِة.». يَیُهوذَذاا«  

 
 يَیْعقوبَباالشُّعورِر ِبَمَحبَِّة َكاَنْت َتتوقُق إإلى  ليیئةااألْبناِء أأننَّ  وَوَنرىى ِمْن ِخاللِل أأْسماِء َهؤالِء 

. ذَذِلَك. وَوَقْد كاَنْت َتْرجو أأنْن يُیْسِهَم إإْنجاُبها في َلها  
 

:2وو  1: 30وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

َفَلمَّا رَرأَأتْت رَرااِحيیُل أَأنََّها َلْم َتِلْد ِليَیْعُقوبَب، َغارَرتْت رَرااِحيیُل ِمْن أُأْخِتَها، وَوَقاَلْت 
َفَحِمَي َغَضُب يَیْعُقوبَب َعَلى » َهْب ِلي َبِنيیَن، وَوإِإالَّ َفَأَنا أَأُموتُت!«ِليَیْعُقوبَب: 

» ِك َثْمَرةَة ااْلَبْطِن؟أَأَلَعلِّي َمَكانَن ااِهللا االَِّذيي َمَنَع َعْن«رَرااِحيیَل وَوَقالَل:   
 

وَوَنرىى ُهنا أأننَّ رَرااحيیَل كاَنْت ُمْستاَءةًة ِجداا ِبَسَبِب َعَدمِم إإْنجاِبها. وَوَقْد رَرااَحْت َتْضَغُط على  
االَوحيیُد االقادِدرُر أأنْن يَیْفَتَح رَرِحَمها. يَیْعقوبَب َكْي يَیَهَبها َبنيین. وَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب كانَن يَیْعَلُم أأننَّ ااَهللا ُهَو   

 
-3ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   8:  

 
ُهَوذَذاا َجارِريَیِتي ِبْلَهُة، اادْدُخْل َعَليْیَها َفَتِلَد َعَلى رُرْكَبَتيَّ، وَوأُأرْرزَزقُق أَأَنا «َفَقاَلْت: 

َفَأْعَطْتُه ِبْلَهَة َجارِريَیَتَها زَزوْوَجًة، َفَدَخَل َعَليْیَها يَیْعُقوبُب، ». أَأيْیًضا ِمْنَها َبِنيیَن
َقْد َقَضى ِلَي ااُهللا وَوَسِمَع «وَووَوَلَدتْت ِليَیْعُقوبَب ااْبًنا، َفَقاَلْت رَرااِحيیُل:  َفَحِبَلْت ِبْلَهُة

وَوَحِبَلْت أَأيْیًضا ». دَدااًنا«ِلذِلَك دَدَعِت ااْسَمُه ». أَأيْیًضا ِلَصْوِتي وَوأَأْعَطاِنَي ااْبًنا
ُمَصارَرَعاتِت «رَرااِحيیُل: ِبْلَهُة َجارِريَیُة رَرااِحيیَل وَووَوَلَدتِت ااْبًنا َثاِنيًیا ِليَیْعُقوبَب، َفَقاَلْت 

».َنْفَتاِلي«َفَدَعِت ااْسَمُه ». ااِهللا َقْد َصارَرْعُت أُأْخِتي وَوَغَلْبُت  
 

َبيْیَن يَیْعقوبَب وَورَرااحيیل! َفَقْد يَیِئَسْت االُحبِّ االطَّويیَلِة ِتْلَك وَويیا َلها ِمْن َنتيیَجٍة ُمؤِسَفٍة ِلَعالَقِة  
. َبنيینْعقوبَب أأنْن يَیْدُخَل على َجارِريَیِتها ِلَكْي ُتْرزَزقَق ِمْنها رَرااحيیُل ِمَن ااإلْنجابِب َفاْقَتَرَحْت على يَی

وَوَنرىى ُهنا أأننَّ يَیْعقوبَب َلْم يَیْرُفْض ذَذِلَك. وَوَقْد أأْنَجَبْت االَجارِريَیُة ااْبَنيْیِن ِمْن يَیْعقوبب.  
 

-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   13:  
 

ااْلِوَالدَدةِة، أَأَخَذتْت زِزْلَفَة َجارِريَیَتَها وَوأَأْعَطْتَها وَوَلمَّا رَرأَأتْت َليْیَئُة أَأنََّها َتَوقََّفْت َعِن 
ِليَیْعُقوبَب زَزوْوَجًة، َفَوَلَدتْت زِزْلَفُة َجارِريَیُة َليْیَئَة ِليَیْعُقوبَب ااْبًنا. َفَقاَلْت َليْیَئُة: 

وَووَوَلَدتْت زِزْلَفُة َجارِريَیُة َليْیَئَة ااْبًنا َثاِنيًیا ». َجادًداا«َفَدَعِت ااْسَمُه ». ِبَسْعٍد«
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َفَدَعِت ااْسَمُه ». ِبِغْبَطِتي، َألنَُّه ُتَغبُِّطِني َبَناتٌت«يَیْعُقوبَب، َفَقاَلْت َليْیَئُة: ِل
».أَأِشيیَر«  

 
وَوَنرىى ُهنا أأننَّ االُمناَفَسَة ااْحَتَدَمْت َبيْیَن ااُألْخَتيْین. َفَقْد أَأْعَطْت َليْیَئة أأيْیًضا َجارِريَیَتها ِليَیْعقوبَب  

َفَوَلَدتْت َلُه ااْبَنيْیِن.   
 

: 15وو  14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

وَوَمَضى رَرأُأووَبيْیُن ِفي أَأيیَّامِم َحَصادِد ااْلِحْنَطِة َفَوَجَد ُلفَّاًحا ِفي ااْلَحْقِل وَوَجاَء ِبِه 
َفَقاَلْت َلَها: ». أَأْعِطيیِني ِمْن ُلفَّاحِح ااْبِنِك«إِإَلى َليْیَئَة أُأمِِّه. َفَقاَلْت رَرااِحيیُل ِلَليْیَئَة: 

إِإذًذاا «َفَقاَلْت رَرااِحيیُل: » ٌل أَأنَِّك أَأَخْذتِت رَرُجِلي َفَتْأُخِذيیَن ُلفَّاحَح ااْبِني أَأيْیًضا؟أَأَقِليی«
». يَیْضَطجُع َمَعِك االلَّيْیَلَة ِعَوًضا َعْن ُلفَّاحِح ااْبِنِك  

 
ُهناكَك ُخرااَفٌة ْت . وَوكاَنيُیَسمَّى "ُتفَّاحُح االُحبِّ" وَوكانَن االلُّفَّاحُح َثَمًراا َصغيیًراا ُبْرُتقاِليَّ االلَّْونِن 

 . وَوِعْنَدما َكانَن رَرأأووبيیُنوَويُیَعزِّزُز ُحبَّ االزَّوْوجِج ِلَزوْوَجِتِه ننَّ َهذاا االثََّمَر يُیساِعُد على ااإلْخصابِبإإ َتقولُل
َقْد َساوَوَمْت وَواالِبْكر ِليَیْعقوبَب) يَیْلَعُب في االَحْقِل، وَوَجَد َهذاا االثََّمَر َفأْحَضَرهُه إإلى َليْیَئة أأمِِّه.  (ااالْبن

رَرااحيیُل أأْخَتها َليْیَئة على ذَذِلَك االثََّمِر ُمقاِبَل أأنْن يَینامَم يَیْعقوبُب َلدىى َليیَئة ِتْلَك االلَّيْیَلة. وَوَنرىى ُهنا َخَطًأ 
ااْختارَرتْت أأنْن ُتَصدِّقَق ِمْن ِخاللِل االصَّالةِة وَواالتََّضرُّعِع،  آآَخَر ِلرااحيیل. َفِعَوًضا َعْن أأنْن َتْلَتِجَئ إإلى ااِهللا

إإلى ااألساليیِب االَبَشِريیَِّة.  َتْلَجَأنْن أأاالَخراافاتِت وَو  
 

-وَوَنْكَتفي، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ِبَهذاا االَقْدرِر   على أأنْن ُنتاِبَع دِدررااَسَتنا ِلِسْفِر االتَّكويیِن في  
االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ.   

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
بالرَّْغِم ِمْن َجميیِع َهِذهِه ااألْخطاِء وَواالضََّعفاتِت االتي َنرااها في يَیْعقوبَب وَوَليْیَئة وَوررااحيیل، 

َشاَء أأنْن يَیْسَتْخِدمَم أأناًسا ُضَعفاَء ِمْثَل َهؤالِء ِلَتْحقيیِق االَعِليَّ َسْوفَف َنرىى في االَحْلَقاتِت االَقادِدَمِة أأننَّ ااَهللا 
لُل االرَّببُّ ااإلَلُه يَیْفَعُل ذَذِلَك َحتَّى ااآلنَن ِمْن ِخالِلنا. وَوما يَیزااَمقاِصِدهِه على ااألرْرضِض.   

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

أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، 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 ُهناكَك َعاِمٌل ُمْشَتَركٌك َبيْیَن االَبَشِر َجميیًعا وَوُهَو أأنَّنا َجميیَعنا أأْخطأنا وَوأأْعَوزَزنا َمْجُد ااِهللا. 
َجميیًعا في َحاَجٍة َماسٍَّة إإلى االُمَخلِِّص االَوحيیِد يَیسوعَع االَمسيیح. ِلذلَك فإننَّ االرَّسولَل ُبوُلَس يَیقولُل: 

وَوااِحٌد ِفي االَمِسيیِح  يٌّ. َليْیَس َعْبٌد وَوَال ُحرٌّ. َليْیَس ذَذَكٌر وَوأأْنَثى، َألنَُّكْم َجِميیًعاَليْیَس يَیُهودِدييٌّ وَوَال يُیوَناِن"
َماذَذاا يَیْنَتِفُع ااِإلْنَسانُن َلْو ": يَیْطَرحُح َهذاا االسُّؤاالَل َعَليْیَكوَوألننَّ يَیسوعَع يُیِحبَُّك، يیا َصديیقي، فإنَُّه  ".يَیُسوعَع

َتْقَبَل يَیسوعَع ِلَذِلَك َصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن " َر َنْفَسُه؟َلَم ُكلَُّه وَوَخِسرَربَح ااْلَعا
، وَوأأنْن َتتَِّكَل َعَليْیِه في ُكلِّ في َجميیِع ااألوْوقاتِت َتْلَتِجَئ إإلى ااِهللا االَحيُِّمَخلًِّصا َشْخِصيیا ِلَحيیاِتَك، وَوأأنْن 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفنَُّه يُیِحبَُّك وَويُیريیُد َلَك ااألْفَضَل. أل َشيٍء  
 


