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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 30:16 – 31:55 55: 31 – 16: 30 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us030# 526م: 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   

 
االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  االثَّالثيینااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

 ،َنْرجوهُه ِمْنَك ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَماِسْفِر االتَّكويین (أأيْي االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن،  

- االسَّادِدسس َعَشروَواالَعَددِد  االثَّالثيینباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-16: 30َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  21:  

 
َفَلمَّا أَأَتى يَیْعُقوبُب ِمَن ااْلَحْقِل ِفي ااْلَمَساِء، َخَرَجْت َليْیَئُة ِلُمَالَقاِتِه وَوَقاَلْت: 

َفاْضَطَجَع َمَعَها ِتْلَك االلَّيْیَلَة. ». إِإَليَّ َتِجيُء َألنِّي َقِد ااْسَتْأَجْرُتَك ِبُلفَّاحِح ااْبِني«
َقْد «يَیْعُقوبَب ااْبًنا َخاِمًسا. َفَقاَلْت َليْیَئُة: وَوَسِمَع ااُهللا ِلَليْیَئَة َفَحِبَلْت وَووَوَلَدتْت ِل

َفَدَعِت ااْسَمُه ». أَأْعَطاِني ااُهللا أُأْجَرِتي، َألنِّي أَأْعَطيْیُت َجارِريَیِتي ِلَرُجِلي
وَوَحِبَلْت أَأيْیًضا َليْیَئُة وَووَوَلَدتِت ااْبًنا َسادِدًسا ِليَیْعُقوبَب، َفَقاَلْت َليْیَئُة: ». يَیسَّاَكَر«
ي ااُهللا ِهَبًة َحَسَنًة. ااآلنَن يُیَساِكُنِني رَرُجِلي، َألنِّي وَوَلْدتُت َلُه ِستََّة َقْد وَوَهَبِن«
  ».دِديیَنَة«ُثمَّ وَوَلَدتِت ااْبَنًة وَودَدَعِت ااْسَمَها ». زَزُبوُلونَن«َفَدَعِت ااْسَمُه ». َبِنيیَن

 
سْفَر االتَّكويیِن ال يَیْذُكُر أأْسماَءُهنَّ. َفإننَّ ، "دِديْیَنة"أأننَّ يَیْعقوبَب أَأْنَجَب َبناتٍت َغيْیَر نا َنْعَلُم وَوَمَع أأنَّ 

وَواالسََّبُب في ذِذْكِر ااْسِم "دِديْیَنة" ُهَو أأنَُّه َسيَیكونُن َلها دَدوْورٌر في االِقصَِّة ِالِحًقا.   
 

-22ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  24:  
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َفَحِبَلْت وَووَوَلَدتِت ااْبًنا ذَذَكَر ااُهللا رَرااِحيیَل، وَوَسِمَع َلَها ااُهللا وَوَفَتَح رَرِحَمَها، وَو

يَیِزيیُدِني «َقاِئَلًة: » يُیوُسَف«وَودَدَعِت ااْسَمُه ». َقْد َنَزعَع ااُهللا َعارِريي«َفَقاَلْت: 
».االرَّببُّ ااْبًنا آآَخَر  

 
رَرزَزقَق االرَّببُّ رَرااحيیَل ااْبًنا َفَدَعِت ااْسَمُه "يُیْوُسف" (وَوَمْعناهه: َبْعَد َنْحِو َسْبِع ِسنيیَن، إإذًذاا،  

آآَخريین.  ْعطيیها ااْبًنا آآَخَر أأوْو أأْبناًءَفَقْد كانَن َلَديْیها رَرجاٌء بأننَّ ااَهللا َسيُی .)يَیزيید  
 

-25 ااألْعدااددُثمَّ َنْقَرأأ في  28 :  
 

ااْصِرْفِني َألذْذَهَب «وَوَحَدثَث َلمَّا وَوَلَدتْت رَرااِحيیُل يُیوُسَف أَأننَّ يَیْعُقوبَب َقالَل ِلَالَبانَن: 
أَأْعِطِني ِنَساِئي وَوأَأوْوَالدِديي االَِّذيیَن َخَدْمُتَك ِبِهْم  إِإَلى َمَكاِني وَوإِإَلى أَأرْرِضي.

َليْیَتِني أَأِجُد «َفَقالَل َلُه َالَبانُن: ». َفَأذْذَهَب، َألنََّك أَأْنَت َتْعَلُم ِخْدَمِتي االَِّتي َخَدْمُتَك
َعيیِّْن ِلي «وَوَقالَل: ». ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك. َقْد َتَفاَءْلُت َفَبارَرَكِني االرَّببُّ ِبَسَبِبَك

». أُأْجَرَتَك َفُأْعِطيَیَك  
 

في االَعْودَدةِة إإلى االدِّيیارِر. ِلذِلَك فإنَُّه يَیْطُلُب ِمْن البانَن أأنْن يَیْسَمَح َلُه رَرااِغًبا  يَیْعقوبُبكانَن  
. وَوُهَو يَیْعقوبَببالَعْودَدةِة إإلى دِديیارِرهِه َمَع ِنساِئِه وَوأأووالدِدهِه. وَوَلِكنَّ البانَن َلْم يَیُكْن يَیْرَغُب في ُمغادَدرَرةِة 

أأْسلوًبا وَوَقْد كانَن االتَّفاؤُؤلُل بالَغيْیِب . ُهنا إإنَُّه َتفاَءلَل بالَغيْیِب َفَعِلَم أأننَّ االرَّببَّ َقْد َبارَرَكُه ِبَسَبِبِهَلُه يَیقولُل 
ْغِم ِمْن أأننَّ "البانَن" َكانَن ). وَوبالرَّيُیْشِبُه ِقرااَءةَة االِفْنجانِنِمَن االُمَرجَِّح أأنَُّه َتْخَدًما ِعْنَد االَوَثِنيیِّيیَن (وَوُمْس

َعلى َبني إإسراائيیَل في زَزَمِن ُموسى، َفإنَُّه (أأيْي: الِحًقا يَیْلَتِجُئ إإلى أأساليیٍب وَوَثِنيیٍَّة َحرََّمها ااُهللا 
ْسَتِعدٌّ أأنْن إإنَُّه ُمِليَیْعقوبَب يَیقولُل وَوُهَو يُیِقرُّ ِبَذِلَك ُهنا وَوالبانن) َعِلَم أأننَّ ااَهللا َقْد َبارَرَكُه ِبَسَبِب يَیْعقوبب. 

:30وو  29إإنْن وَوااَفَق َعلى االَبقاء. ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین يَیْطُلُبُه يُیْعِطيَیُه ااألْجَر االذيي   
 

أَأْنَت َتْعَلُم َماذَذاا َخَدْمُتَك، : «]أأننَّ يَیْعقوبَب َقالَل ِلخاِلِه "البانن" [أأيْي َفَقالَل َلُه
وَوَماذَذاا َصارَرتْت َمَوااِشيیَك َمِعي، َألننَّ َما َكانَن َلَك َقْبِلي َقِليیٌل َفَقِد ااتََّسَع إِإَلى 
» َكِثيیٍر، وَوَبارَرَكَك االرَّببُّ ِفي أَأَثِريي. وَوااآلنَن َمَتى أَأْعَمُل أَأَنا أَأيْیًضا ِلَبيْیِتي؟  

 
ى َخاِلِه "البانَن"، َلْم يَیُكْن البانُن يَیْمِلُك االَكثيیَر ِمَن االَغَنِم. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ َفِعْنَدما َجاَء يَیْعقوبُب إإل 

-31ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد يَیْعقوبَب ِلُمبارَرَكِتِه ِجداا. ااْسَتْخَدمَم  36:  
 

ِلي  َال ُتْعِطيیِني َشيْیًئا. إِإنْن َصَنْعَت«َفَقالَل يَیْعُقوبُب: » َماذَذاا أُأْعِطيیَك؟«َفَقالَل: 
هَذاا ااَألْمَر أَأُعودُد أَأرْرَعى َغَنَمَك وَوأَأْحَفُظَها: أَأْجَتازُز َبيْیَن َغَنِمَك ُكلَِّها ااْليَیْومَم، 

وَوااْعِزلْل أَأْنَت ِمْنَها ُكلَّ َشاةٍة رَرْقَطاَء وَوَبْلَقاَء، وَوُكلَّ َشاةٍة َسْودَدااَء َبيْیَن ااْلِخْرَفانِن، 
يَیُكونَن ِمْثُل ذذِلَك أُأْجَرِتي. وَويَیْشَهُد ِفيَّ ِبرِّيي وَوَبْلَقاَء وَورَرْقَطاَء َبيْیَن ااْلِمْعَزىى. َف

يَیْومَم َغٍد إِإذَذاا ِجْئَت ِمْن أَأْجِل أُأْجَرِتي ُقدَّااَمَك. ُكلُّ َما َليْیَس أَأرْرَقَط أَأوْو أَأْبَلَق َبيْیَن 
اا ُهَوذَذ«َفَقالَل َالَبانُن: ». ااْلِمْعَزىى وَوأَأْسَودَد َبيْیَن ااْلِخْرَفانِن َفُهَو َمْسُرووقٌق ِعْنِديي
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َفَعَزلَل ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم االتُّيُیوسَس ااْلُمَخطََّطَة وَوااْلَبْلَقاَء، ». ِليَیُكْن ِبَحَسِب َكَالِمَك
وَوُكلَّ ااْلِعَنازِز االرَّْقَطاِء وَوااْلَبْلَقاِء، ُكلَّ َما ِفيیِه َبيَیاضٌض وَوُكلَّ أَأْسَودَد َبيْیَن ااْلِخْرَفانِن، 

َمِسيیَرةَة َثَالَثِة أَأيیَّامٍم َبيْیَنُه وَوَبيْیَن يَیْعُقوبَب، وَوَكانَن  وَودَدَفَعَها إِإَلى أَأيْیِديي َبِنيیِه. وَوَجَعَل
يَیْعُقوبُب يَیْرَعى َغَنَم َالَبانَن ااْلَباِقيَیَة.  

 
سََّم االَقطيیُع إإلى ِقْسَميْین: ااألووَّلُل، َما ُهَو على أأنْن يُیَقااالتِّفاقُق َبيْیَن يَیْعقوبَب وَوالبانن َتمَّ  َفَقْدإإذًذاا،  

). وَواالثَّاني، وَويَیْبَتِعُد ِبِه َمسيیَرةَة َثالَثِة أأيیَّامٍم َعْن يَیْعقوبَب ُمدَّةًة ُمَعيیََّنًة يَیأُخُذهُه البانُن أأْبيَیُض وَوأأْسَودد (وَوَهذاا
وَوكانَن َهذاا يَیْعني أأنْن يَیأُخَذ البانُن االَقطيیَع ااألْكَبَر، . )يَیْعقوبُبُمَنقٌَّط أأوْو ُمَرقٌَّط (وَوَهذاا يَیأُخُذهُه َما ُهَو 

طيیَع االصَّغيیَر. وَوال َشكَّ أأننَّ َهذاا االَعْرضَض الَقى ااْسِتحْسانَن البانَن ألنَُّه َظنَّ أأنَُّه وَوأأنْن يَیأُخَذ يَیْعقوبُب االَق
ِمْن  ُمَنقََّطٍةُمَخطََّطٍة أأوْو ُمَرقََّطٍة أأوْو ُتْوَلُد ُمْسَتْقَبًلا بأْلواانٍن َسَسيَیْزدداادُد ِغنى. َفَقْد كاَنِت االَماِشيَیُة االتي 

َثاِبَتٍة (ِمْثَل ااألْبيَیِض وَوااألْسَودِد) َفِهَي ِمْن َنصيیِب ُتْوَلُد بأْلواانٍن َسُة االتي يیِب يَیْعقوبب. أأمَّا االَماِشيَیَنِص
-37ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في وَوكانَن يَیْعقوبُب وَوااِثًقا أأننَّ االرَّببَّ َسيُیبارِركَك االَقليیَل االذيي ِعْنَدهُه. البانن.  43 :  

 
ِمْن ُلْبَنى وَوَلْوزٍز وَودُدْلٍب، وَوَقشََّر ِفيیَها َفَأَخَذ يَیْعُقوبُب ِلَنْفِسِه ُقْضَباًنا ُخْضًراا 

ُخُطوًطا ِبيیًضا، َكاِشًطا َعِن ااْلَبيَیاضِض االَِّذيي َعَلى ااْلُقْضَبانِن. وَوأَأوْوَقَف ااْلُقْضَبانَن 
االَِّتي َقشََّرَها ِفي ااَألْجَراانِن ِفي َمَساِقي ااْلَماِء َحيْیُث َكاَنِت ااْلَغَنُم َتِجيُء 

َغَنِم، ِلَتَتَوحََّم ِعْنَد َمِجيیِئَها ِلَتْشَربَب. َفَتَوحََّمِت ااْلَغَنُم ِعْنَد ِلَتْشَربَب، ُتَجاهَه ااْل
ااْلُقْضَبانِن، وَووَوَلَدتِت ااْلَغَنُم ُمَخطََّطاتٍت وَورُرْقًطا وَوُبْلًقا. وَوأَأْفَرزَز يَیْعُقوبُب ااْلِخْرَفانَن 

َغَنِم َالَبانَن. وَوَجَعَل َلُه وَوَجَعَل وُوُجوهَه ااْلَغَنِم إِإَلى ااْلُمَخطَِّط وَوُكلِّ أَأْسَودَد َبيْیَن 
ُقْطَعاًنا وَوْحَدهُه وَوَلْم يَیْجَعْلَها َمَع َغَنِم َالَبانَن. وَوَحَدثَث ُكلََّما َتَوحََّمِت ااْلَغَنُم ااْلَقِويیَُّة 

أَأننَّ يَیْعُقوبَب وَوَضَع ااْلُقْضَبانَن أَأَمامَم ُعيُیونِن ااْلَغَنِم ِفي ااَألْجَراانِن ِلَتَتَوحََّم َبيْیَن 
. وَوِحيیَن ااْسَتْضَعَفِت ااْلَغَنُم َلْم يَیَضْعَها، َفَصارَرتِت االضَِّعيیَفُة ِلَالَبانَن ااْلُقْضَبانِن

وَوااْلَقِويیَُّة ِليَیْعُقوبَب. َفاتََّسَع االرَُّجُل َكِثيیًراا ِجداا، وَوَكانَن َلُه َغَنٌم َكِثيیٌر وَوَجَواارٍر 
وَوَعِبيیٌد وَوِجَمالٌل وَوَحِميیٌر.  

 
وَوكاَنِت َطريیَقًة َتْقليیِديیًَّة ُتْعَرفُف بالتََّوحُِّم. يَیْعقوبَب ااْسَتْخَدمَم ُنالِحُظ، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ  

االضَّعيیَفُة َفصارَرتْت ِلَخاِلِه البانن. وَوَكما أأننَّ ُقْطعانَن يَیْعقوبَب اازْزدداادَدتْت ُقوَّةًة وَوَعَددًداا. أأمَّا االنَّتيیَجُة ِهَي 
َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ يَیْعقوبَب ااْغَتنى ِجداا وَوكُثَرتْت ُموااشيیِه وَوَجواارريیِه وَوَعبيیُدهُه وَوِجماُلُه وَوَحميیُرهُه.   

 
ويیِن وَوااآلنن، َنْنَتِقُل، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االحادديي وَواالثَّالثيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّك 

َفَنْقَرأأ في االَعَددِد ااألووَّلِل:  
 

أَأَخَذ يَیْعُقوبُب ُكلَّ َما َكانَن َألِبيیَنا، وَوِممَّا َألِبيیَنا «َفَسِمَع َكَالمَم َبِني َالَبانَن َقاِئِليیَن: 
». َصَنَع ُكلَّ هَذاا ااْلَمْجِد  
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بيیِهم. وَوَلِكنَّ َهذاا َلْم يَیُكْن يَیْعقوبَب ِبَسِرَقِة َموااشي أأبِعبارَرةٍة أُأخرىى، َفَقِد ااتََّهَم أأْبناُء البانَن  
وَوَلِكنَّ أأْبناَء البانَن َشَعُروواا بالَغيْیَرةِة ِمْن َصحيیًحا. َفَقْد َكانَن َهذاا ُهَو ااالتِّفاقُق َبيْیَن يَیْعقوبَب وَوالبانن. 

يَیْعقوبب. وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا في االَعَددِد االثَّاني:   
 

وَوَنَظَر يَیْعُقوبُب وَوْجَه َالَبانَن وَوإِإذَذاا ُهَو َليْیَس َمَعُه َكَأْمِس وَوأَأووَّلَل ِمْن أَأْمِس.   
 

ااألْعداادد ِبَمْعًنى آآَخَر، الَحَظ يَیْعقوبُب أأننَّ ُمعاَمَلَة "البانن" َلُه َلْم َتُعْد َكالسَّاِبِق. ُثمَّ َنْقَرأأ في  
3- 13 :  

 
إِإَلى أَأرْرضِض آآَباِئَك وَوإِإَلى َعِشيیَرِتَك، َفَأُكونَن  اارْرجْع«وَوَقالَل االرَّببُّ ِليَیْعُقوبَب: 

َقالَل وَوَفَأرْرَسَل يَیْعُقوبُب وَودَدَعا رَرااِحيیَل وَوَليْیَئَة إِإَلى ااْلَحْقِل إِإَلى َغَنِمِه،  ».َمَعَك
أَأَنا أَأرَرىى وَوْجَه أَأِبيیُكَما أَأنَُّه َليْیَس َنْحِويي َكَأْمِس وَوأَأووَّلَل ِمْن أَأْمِس. «َلُهَما: 

إِإلُه أَأِبي َكانَن َمِعي. وَوأَأْنُتَما َتْعَلَمانِن أَأنِّي ِبُكلِّ ُقوَِّتي َخَدْمُت أَأَباُكَما، وَوأَأمَّا وَولِكْن 
أَأُبوُكَما َفَغَدرَر ِبي وَوَغيیََّر أُأْجَرِتي َعَشَر َمرَّااتٍت. لِكنَّ ااَهللا َلْم يَیْسَمْح َلُه أَأنْن 

نُن أُأْجَرَتَك، وَوَلَدتْت ُكلُّ ااْلَغَنِم رُرْقًطا. يَیْصَنَع ِبي َشراا. إِإنْن َقالَل هَكَذاا: االرُّْقُط َتُكو
وَوإِإنْن َقالَل هَكَذاا: ااْلُمَخطََّطُة َتُكونُن أُأْجَرَتَك، وَوَلَدتْت ُكلُّ ااْلَغَنِم ُمَخطََّطًة. َفَقْد 
َسَلَب ااُهللا َمَوااِشَي أَأِبيیُكَما وَوأَأْعَطاِني. وَوَحَدثَث ِفي وَوْقِت َتَوحُِّم ااْلَغَنِم أَأنِّي 

يْیَنيَّ وَوَنَظْرتُت ِفي ُحْلٍم، وَوإِإذَذاا ااْلُفُحولُل االصَّاِعَدةُة َعَلى ااْلَغَنِم ُمَخطََّطٌة رَرَفْعُت َع
وَورَرْقَطاُء وَوُمَنمََّرةٌة. وَوَقالَل ِلي َمَالكُك ااِهللا ِفي ااْلُحْلِم: يَیا يَیْعُقوبُب. َفُقْلُت: هَأَنَذاا. 

اِعَدةِة َعَلى ااْلَغَنِم ُمَخطََّطٌة َفَقالَل: اارْرَفْع َعيْیَنيْیَك وَوااْنُظْر. َجِميیُع ااْلُفُحولِل االصَّ
وَورَرْقَطاُء وَوُمَنمََّرةٌة، َألنِّي َقْد رَرأَأيْیُت ُكلَّ َما يَیْصَنُع ِبَك َالَبانُن. أَأَنا إِإلُه َبيْیِت إِإيیَل 

َحيْیُث َمَسْحَت َعُمودًداا، َحيْیُث َنَذرْرتَت ِلي َنْذرًراا. ااآلنَن ُقِم ااْخُرجْج ِمْن هِذهِه 
».رْرضِض ِميیَالدِدكَكااَألرْرضِض وَواارْرجْع إِإَلى أَأ  

 
أأرْرضِض آآباِئِه وَوإإلى َعشيیَرِتِه. وَوَقْد بالَعْودَدةِة إإلى يَیْعقوبَب أَأَمَر َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االرَّببَّ ُهَو االذيي  

أأنَُّه َخَدمَم أَأْخَبَر يَیْعقوبُب زَزوْوَجَتيْیِه ("َليْیَئة" وَو "رَرااحيیل") وَوَعَدهُه االرَّببُّ أأنَُّه َسيَیكونُن َمَعُه. وَوِعْنَدِئٍذ، 
ووبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك  .وَوَظَلَمُه ِمراارًراا َغيیََّر أأْجَرَتُه َمرَّااتٍت َعديیَدةٍةاُهما َبأأَباُهما باْجِتهادٍد وَوأأماَنٍة، وَوَلِكنَّ أَأ

ُهللا ِبِه وَوَقْد أَأْخَبَرُهما أأيْیًضا ِبما أَأَمَرهُه ااإننَّ ُكلَّ َما َفَعَلُه البانُن َلْم يَیْمَنِع االرَّببَّ ِمْن ُمبارَرَكِة يَیْعقوبَب. َف
-14ِمْن ِجَهِة االَعْودَدةِة إإلى االدِّيیارِر. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  16:  

 
أَأَلَنا أَأيْیًضا َنِصيیٌب وَوِميیَرااثٌث ِفي َبيْیِت أَأِبيیَنا؟ «َفَأَجاَبْت رَرااِحيیُل وَوَليْیَئُة وَوَقَالَتا َلُه: 

أَأَكَل أَأيْیًضا َثَمَنَنا؟ إِإننَّ ُكلَّ ااْلِغَنى أَأَلْم ُنْحَسْب ِمْنُه أَأْجَنِبيیََّتيْیِن، َألنَُّه َباَعَنا وَوَقْد 
».االَِّذيي َسَلَبُه ااُهللا ِمْن أَأِبيیَنا ُهَو َلَنا وَوَألوْوَالدِدَنا، َفاآلنَن ُكلَّ َما َقالَل َلَك ااُهللا ااْفَعْل  

 
–َقبوًلا َسريیًعا َلدىى ُكلٍّ ِمْن َليْیَئة وَوررااحيیل الَقى يَیْعقوبَب  َكالمَمَنِجُد ُهنا أأننَّ وَو  ووال ِسيیَّما أأننَّ  

َبْل إإنَُّه َكانَن يُیعاِمُلُهما َكَغريیَبَتيْیِن. أأباُهما (البانَن) َكانَن َقْد أَأَخَذ َمْهَرُهما ِلَنْفِسِه وَوَلْم يُیْعِطِهما َشيْیًئا.   
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-17ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   21:  
 

وَوَساقَق ُكلَّ َمَوااِشيیِه َفَقامَم يَیْعُقوبُب وَوَحَمَل أَأوْوَالدَدهُه وَوِنَساَءهُه َعَلى ااْلِجَمالِل، 
وَوَجِميیَع ُمْقَتَناهُه االَِّذيي َكانَن َقِد ااْقَتَنى: َمَوااِشَي ااْقِتَناِئِه االَِّتي ااْقَتَنى ِفي َفدَّاانِن 
أَأرَراامَم، ِليَیِجيَء إِإَلى إِإْسَحاقَق أَأِبيیِه إِإَلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن. وَوأَأمَّا َالَبانُن َفَكانَن َقْد 

َرَقْت رَرااِحيیُل أَأْصَنامَم أَأِبيیَها. وَوَخَدعَع يَیْعُقوبُب َقْلَب َالَبانَن َمَضى ِليَیُجزَّ َغَنَمُه، َفَس
ااَألرَرااِميِّ إِإذْذ َلْم يُیْخِبْرهُه ِبَأنَُّه َهارِربٌب. َفَهَربَب ُهَو وَوُكلُّ َما َكانَن َلُه، وَوَقامَم وَوَعَبَر 

االنَّْهَر وَوَجَعَل وَوْجَهُه َنْحَو َجَبِل ِجْلَعادَد.  
 

وَوَغادَدرَر ِسراا ُهَو وَوُكلُّ َما َكانَن َلُه، ُمتَِّجًها َنْحَو إإذًذاا َفَقِد ااْنَتَهَز يَیْعقوبُب ُفْرَصَة ِغيیابِب البانَن  
َفَعَلْت ذَذِلَك ألنَّها وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ رَرااحيیَل َسَرَقْت أَأْصنامَم أأبيیها. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأنَّها َجَبِل ِجْلعادد. 
َمكاِنِهْم وَوااللِّحاقِق ِبِهْم، أأوْو رُربَّما ألننَّ ِحيیازَزةَة ِتْلَك ْخِدمَم أَأُبوها َهِذهِه ااألْصنامَم ِلَمْعِرَفِة َخِشيَیْت أأنْن يَیْسَت

ااألْصنامِم كاَنْت َتْضَمُن َحقَّها في االِميیرااثِث.   
 

-22ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  30 :  
 

يَیْعُقوبَب َقْد َهَربَب. َفَأَخَذ إِإْخَوَتُه َمَعُه َفُأْخِبَر َالَبانُن ِفي ااْليَیْومِم االثَّاِلِث ِبَأننَّ 
وَوَسَعى وَورَرااَءهُه َمِسيیَرةَة َسْبَعِة أَأيیَّامٍم، َفَأدْدرَرَكُه ِفي َجَبِل ِجْلَعادَد. وَوأَأَتى ااُهللا إِإَلى 

ٍر ااْحَتِرزْز ِمْن أَأنْن ُتَكلَِّم يَیْعُقوبَب ِبَخيْی«َالَبانَن ااَألرَرااِميِّ ِفي ُحْلِم االلَّيْیِل وَوَقالَل َلُه: 
َفَلِحَق َالَبانُن يَیْعُقوبَب، وَويَیْعُقوبُب َقْد َضَربَب َخيْیَمَتُه ِفي ااْلَجَبِل. ». أَأوْو َشّر

َماذَذاا «وَوَقالَل َالَبانُن ِليَیْعُقوبَب:  َفَضَربَب َالَبانُن َمَع إِإْخَوِتِه ِفي َجَبِل ِجْلَعادَد.
يْیِف؟ ِلَماذَذاا َهَرْبَت ُخْفيَیًة َفَعْلَت، وَوَقْد َخَدْعَت َقْلِبي، وَوُسْقَت َبَناِتي َكَسَبايَیا االسَّ

وَوَخَدْعَتِني وَوَلْم ُتْخِبْرِني َحتَّى أُأَشيیَِّعَك ِباْلَفَرحِح وَوااَألَغاِنيِّ، ِبالدُّففِّ وَوااْلُعودِد، 
وَوَلْم َتَدْعِني أُأَقبُِّل َبِنيَّ وَوَبَناِتي؟ ااآلنَن ِبَغَباوَوةٍة َفَعْلَت! ِفي ُقْدرَرةِة يَیِديي أَأنْن أَأْصَنَع 

اا، وَولِكْن إِإلُه أَأِبيیُكْم َكلََّمِنَي ااْلَبارِرَحَة َقاِئًال: ااْحَتِرزْز ِمْن أَأنْن ُتَكلَِّم يَیْعُقوبَب ِبُكْم َشر
ِبَخيْیٍر أَأوْو َشّر. وَوااآلنَن أَأْنَت ذَذَهْبَت َألنََّك َقِد ااْشَتْقَت إِإَلى َبيْیِت أَأِبيیَك، وَولِكْن ِلَماذَذاا 

»َسَرْقَت آآِلَهِتي؟  
 

َعازِزًما َعلى إإْلحاقِق ااألذذىى ِبيَیْعقوبب. وَوَلِكنَّ ااَهللا االَعِليَّ ُهَو االذيي َنرىى ُهنا أأننَّ البانَن كانَن  
ليیِه ألنَُّه َساَفَر دُدوْونَن أأنْن يَیْمَنَحُه ُفْرَصَة َتْودديیِعِه وَوَتْودديیِع . ِلذلَك فإنَُّه يَیقولُل ِليَیْعقوبَب إإنَُّه َعاِتٌب َعَمَنَعُه
: "وَوَلِكْن ِلماذذاا َسَرْقَت آآِلَهتي (أأيْي: أأْصنامي؟)"؟ ُمعاِتًبا . وَوُهَو يَیْسأُلُهوَوأأْحفادِدهِه َبناِتِه  

 
:32وو  31ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
إِإنِّي ِخْفُت َألنِّي ُقْلُت َلَعلََّك َتْغَتِصُب ااْبَنَتيْیَك «َفَأَجابَب يَیْعُقوبُب وَوَقالَل ِلَالَبانَن: 

َتَك َمَعُه َال يَیِعيیُش. ُقدَّاامَم إِإْخَوِتَنا ااْنُظْر َماذَذاا َمِعي وَوُخْذهُه ِمنِّي. اَالَِّذيي َتِجُد آآِلَه
وَوَلْم يَیُكْن يَیْعُقوبُب يَیْعَلُم أَأننَّ رَرااِحيیَل َسَرَقْتَها.». ِلَنْفِسَك  
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رَرااحيیَل ِهَي االتي َسَرَقْت ِتْلَك ااألْصنامَم وَوَهذاا يُیريینا بوضوحٍح أأننَّ يَیْعقوبَب َلْم يَیُكْن يَیْعَلُم أأننَّ  

-33ِمْن أأبيیها. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  35 :  
 

َفَدَخَل َالَبانُن ِخَباَء يَیْعُقوبَب وَوِخَباَء َليْیَئَة وَوِخَباَء ااْلَجارِريَیَتيْیِن وَوَلْم يَیِجْد. وَوَخَرجَج 
رَرااِحيیُل َقْد أَأَخَذتِت ااَألْصَنامَم  ِمْن ِخَباِء َليْیَئَة وَودَدَخَل ِخَباَء رَرااِحيیَل. وَوَكاَنْت

وَووَوَضَعْتَها ِفي ِحَدااَجِة ااْلَجَمِل وَوَجَلَسْت َعَليْیَها. َفَجسَّ َالَبانُن ُكلَّ ااْلِخَباِء وَوَلْم 
َال يَیْغَتْظ َسيیِِّديي أَأنِّي َال أَأْسَتِطيیُع أَأنْن أَأُقومَم أَأَماَمَك َألننَّ «يَیِجْد. وَوَقاَلْت َألِبيیَها: 

َفَفتََّش وَوَلْم يَیِجِد ااَألْصَنامَم.». االنَِّساِء َعَليَّ َعادَدةَة  
 

-36االَمكانَن ُكلَُّه، وَوَلِكنَُّه َلْم يَیِجِد ااألْصنامَم. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  البانُنَفتََّش إإذًذاا، َفَقْد   42:  
 

ُجْرِمي؟ َما «َفاْغَتاظَظ يَیْعُقوبُب وَوَخاَصَم َالَبانَن. وَوأأَجابَب يَیْعُقوبُب وَوَقالَل ِلَالَبانَن: 
َما َخِطيیَِّتي َحتَّى َحِميیَت وَورَرااِئي؟ إِإنََّك َجَسْسَت َجِميیَع أَأَثاِثي. َماذَذاا وَوَجْدتَت ِمْن 

َجِميیِع أَأَثاثِث َبيْیِتَك؟ َضْعُه هُهَنا ُقدَّاامَم إِإْخَوِتي وَوإِإْخَوِتَك، َفْليُیْنِصُفواا َبيْیَنَنا 
َعاُجَك وَوِعَنازُزكَك َلْم ُتْسِقْط، وَوِكَباشَش ااالْثَنيْیِن. اَاآلنَن ِعْشِريیَن َسَنًة أَأَنا َمَعَك. ِن

َغَنِمَك َلْم آآُكْل. َفِريیَسًة َلْم أُأْحِضْر إِإَليْیَك. أَأَنا ُكْنُت أَأْخَسُرَها. ِمْن يَیِديي ُكْنَت 
َتْطُلُبَها. َمْسُرووَقَة االنََّهارِر أَأوْو َمْسُرووَقَة االلَّيْیِل. ُكْنُت ِفي االنََّهارِر يَیْأُكُلِني ااْلَحرُّ 

االلَّيْیِل ااْلَجِليیُد، وَوَطارَر َنْوِمي ِمْن َعيْیَنيَّ. اَاآلنَن ِلي ِعْشُروونَن َسَنًة ِفي  وَوِفي
َبيْیِتَك. َخَدْمُتَك أَأرْرَبَع َعَشَرةَة َسَنًة َباْبَنَتيْیَك، وَوِستَّ ِسِنيیٍن ِبَغَنِمَك. وَوَقْد َغيیَّْرتَت 

َرااِهيیَم وَوَهيْیَبَة إِإْسَحاقَق َكانَن أُأْجَرِتي َعَشَر َمرَّااتٍت. َلْوَال أَأننَّ إِإلَه أَأِبي إِإلَه إِإْب
َمِعي، َلُكْنَت ااآلنَن َقْد َصَرْفَتِني َفارِرًغا. َمَشقَِّتي وَوَتَعَب يَیَدييَّ َقْد َنَظَر ااُهللا، 

».َفَوبََّخَك ااْلَبارِرَحَة  
 

ِبِه. وَوُهَو يَیقولُل َلُه وَوَقَع َعَليْیِه ِبَسَبوَوَنرىى ُهنا أأننَّ يَیْعقوبَب يُیوااِجُه َخاَلُه البانَن ِبُكلِّ االظُّْلِم االذيي  
-43َنْقَرأأ في ااألْعداادد َفَقْط ِبَفْضِل ِنْعَمِة االرَّببِّ وَوِعنايَیِتِه. ُثمَّ إإنَُّه َنجا  55:  

 
ااْلَبَناتُت َبَناِتي، وَوااْلَبُنونَن َبِنيَّ، وَوااْلَغَنُم َغَنِمي، «َفَأَجابَب َالَبانُن وَوَقالَل ِليَیعُقوبَب: 

ِلي. َفَبَناِتي َماذَذاا أَأْصَنُع ِبِهنَّ ااْليَیْومَم أَأوْو ِبَأوْوَالدِدِهنَّ وَوُكلُّ َما أَأْنَت َتَرىى َفُهَو 
االَِّذيیَن وَوَلْدنَن؟ َفاآلنَن َهُلمَّ َنْقَطْع َعْهًداا أَأَنا وَوأَأْنَت، َفيَیُكونُن َشاِهًداا َبيْیِني 

ِتِه: َفَأَخَذ يَیْعُقوبُب َحَجًراا وَوأَأوْوَقَفُه َعُمودًداا، وَوَقالَل يَیْعُقوبُب ِإلْخَو ».وَوَبيْیَنَك
َفَأَخُذوواا ِحَجارَرةًة وَوَعِمُلواا رُرْجَمًة وَوأَأَكُلواا ُهَناكَك َعَلى ». ااْلَتِقُطواا ِحَجارَرةًة«

». َجْلِعيیَد«وَوأَأمَّا يَیْعُقوبُب َفَدَعاَها » يَیَجْر َسْهُدووَثا«دَدَعاَها َالَبانُن . وَواالرُّْجَمِة
ِلذِلَك دُدِعَي ». يْیَنَك ااْليَیْومَمهِذهِه االرُّْجَمُة ِهَي َشاِهَدةٌة َبيْیِني وَوَب«وَوَقالَل َالَبانُن: 

ِليُیَرااِقِب االرَّببُّ َبيْیِني وَوَبيْیَنَك «، َألنَُّه َقالَل: »ااْلِمْصَفاةَة«وَو ». َجْلِعيیَد«ااْسُمَها 
ِحيیَنَما َنَتَواارَرىى َبْعُضَنا َعْن َبْعٍض. إِإنََّك َال ُتِذللُّ َبَناِتي، وَوَال َتْأُخُذ ِنَساًء َعَلى 

وَوَقالَل َالَبانُن ». َسانٌن َمَعَنا. اُاْنُظْر، اَاُهللا َشاِهٌد َبيْیِني وَوَبيْیَنَكَبَناِتي. َليْیَس إِإْن
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ُهَوذَذاا هِذهِه االرُّْجَمُة، وَوُهَوذَذاا ااْلَعُمودُد االَِّذيي وَوَضْعُت َبيْیِني وَوَبيْیَنَك. «ِليَیْعُقوبَب: 
لرُّْجَمَة إِإَليْیَك، َشاِهَدةٌة هِذهِه االرُّْجَمُة وَوَشاِهٌد ااْلَعُمودُد أَأنِّي َال أَأَتَجاوَوزُز هِذهِه اا

وَوأَأنََّك َال َتَتَجاوَوزُز هِذهِه االرُّْجَمَة وَوهَذاا ااْلَعُمودَد إِإَليَّ ِللشَّرِّ. إِإلُه إِإْبَرااِهيیَم وَوآآِلَهُة 
وَوَحَلَف يَیْعُقوبُب ِبَهيْیَبِة أَأِبيیِه إِإْسَحاقَق. ». َناُحورَر، آآِلَهُة أَأِبيیِهَما، يَیْقُضونَن َبيْیَنَنا

َحًة ِفي ااْلَجَبِل وَودَدَعا إِإْخَوَتُه ِليَیْأُكُلواا َطَعاًما، َفَأَكُلواا َطَعاًما وَوذَذَبَح يَیْعُقوبُب ذَذِبيی
ُثمَّ َبكََّر َالَبانُن َصَباًحا وَوَقبََّل َبِنيیِه وَوَبَناِتِه وَوَبارَرَكُهْم  وَوَباُتواا ِفي ااْلَجَبِل.

وَوَمَضى. وَورَرَجَع َالَبانُن إِإَلى َمَكاِنِه.  
 

البانَن إإذْذ إإنَُّه يَیدَّعي أأننَّ االُكلَّ َلُه. وَوَلِكنَّ البانَن وَويَیْعقوبَب ااتََّفقا ُنالِحُظ ُهنا، يیا َصديیقي، َجَشَع  
، وَوأأنْن ال يُیؤذذيي أأَحُدُهما ااآلَخَر. في َطريیِقِه اأأخيیًراا على أأنْن يَیْمضي ُكلٌّ ِمْنُهَم  

 
حاحِح االحادديي وواالثَّالثيیَن ِمْن ِسْفِر وَوِبَهذاا نأتي، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى ِنهايَیِة ااألْص 

وَوفي االَحْلَقِة االقادِدَمِة َسَنْقَرأُأ، ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ، َعْن َمْرَحَلٍة َجديیَدةٍة في َحيیاةِة يَیْعقوبب. آآميین!االتَّكويین.   
 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

االِعْشروونَن االتي َعاَشها يَیْعقوبُب ِعْنَد َخاِلِه "البانَن" َشاقًَّة وَوُمْتِعَبًة. وَوبالرَّْغِم كاَنِت االسََّنوااتُت 
وَوَلِكنَّنا َسَنرىى الِحًقا أأننَّ االتََّحدِّيیاتِت في َحيیاةِة يَیْعقوبَب َلْم َتْنَتِه. َفَقْد ِمْن ذَذِلَك َفَقْد َبارَرَكُه االرَّببُّ ِجداا. 

يَیْبَدأَأ َفْصٌل َجديید!ى َفْصٌل ِمْن َحيیاِتِه ِلَمَض  
 

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 

في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا   
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

يُیبارِرَكَك، وَوأأنْن  نْنيَیكونَن االرَّببُّ َمَعَك، وَوأأَصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن 
يَیْحَفَظَك. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يُیْشِرقَق االرَّببُّ ِبَوْجِهِه َعَليْیَك، وَوأأنْن يُیْعطيیَك َسالًما، وَوأأنْن 

ِلَحيیاِتَك.  وَوَمشيیَئِتِه يَیْمَأل َقْلَبَك ِبَمَحبَِّتِه. وَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن يُیْعطيیَك االرَّببُّ َفْهًما ِلَكِلَمِتِه
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َف  

 


