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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
1: 32 االتَّكويینِسْفر  –24 Genesis 32:1–24 

 wt_c20_us031# 527م: 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  االثَّالثيیناالثَّاني وَوااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما ِسْفِر االتَّكويین (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن،  

- ااألووَّلِلوَواالَعَددِد  االثَّالثيیناالثَّاني وَوباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
ااألْصحاحِح االحادديي وواالثَّالثيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن َعِن ااْفِترااقِق البانَن ِنهايَیِة ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في  

 ِهَبناِتوَويَیْعقوبُب َعْهَد َسالمٍم َبيْیَنُهما. وَوفي االصَّباحِح االَباِكِر، وَوددَّعَع البانُن البانُن َقَطَع وَويَیْعقوبَب. َفَقْد 
. إإلى َمكاِنِهوَورَرَجَع وَوأأْحفادَدهُه   

 
:2وو  1: 32َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ُنتاِبُع، يیا أأِحبَّائي، َما َحَدثَث ِليَیْعقوبَب إإذْذ  وَوااآلنْن  

 
َطِريیِقِه وَوَالَقاهُه َمَالِئَكُة ااِهللا. وَوَقالَل يَیْعُقوبُب إِإذْذ رَرآآُهْم: وَوأَأمَّا يَیْعُقوبُب َفَمَضى ِفي 

».َمَحَنايِیَم«َفَدَعا ااْسَم ذذِلَك ااْلَمَكانِن » هَذاا َجيْیُش ااِهللا!«  
 

يَیْمضي باتِّجاهِه أأرْرضِض َكْنعانن. . وَوَلِكنَُّه َكانَن ا ِمْن َغَضِب َخاِلِه البانَنَكانَن يَیْعقوبُب َقْد َنَج 
في . وَوَبَرَكَتُهَسَلَبُه االذيي كانَن َغاِضًبا ِمْنُه ُهَو أأيْیًضا ألنَُّه  َسيَیْلَتقي بأخيیِه ِعيْیُسووَوكانَن َهذاا يَیْعني أأنَُّه 

كانَن أأْمًراا يَیْعقوبَب ِل. وَوال َشكَّ أأننَّ ُظهورَرُهْم القاهُه َمالِئَكُة ااِهللاَغْمَرةِة َمشاِعِر االَخْوفِف وَواالرُّْعِب ِتْلَك، 
َكاُنواا ُمَشجًِّعا. وَوَلِكنَّنا ال َنْقَرأُأ ُهنا َعِن االَهيْیَئِة االتي َظَهروواا فيیها. َفَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ مالِئَكَة ااِهللا 

ِليَیْعقوبَب ُهنا. وَوَلِكنَّنا ال َنْعَلُم بأييِّ َهيْیَئٍة َظَهُروواا أأْحيیاًنا َهيْیَئًة َبَشِريیًَّة في االَعْهِد االَقديیِم.  نَنُذووُخيَیأ  
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َال َتْنَسْواا إِإَضاَفَة ااْلُغَرَباِء، َألنْن ِبَها : "2: 13االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيیَن َنْحُن َنْقَرأأ في وَو 

ْسَتضيیُف االَمْرُء َمالِئَكًة في َمْنِزِلِه دُدوْونَن أأنْن ". ِلَذِلَك، َقْد يَیأَأَضافَف أأَناسٌس َمَالِئَكًة وَوُهْم َال يَیْدرُروونَن
–يَیْدرريي  وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك، ال يَیُجوزُز َلنا أأنْن ُنَصدِّقَق ُكلَّ َبَشِريیَّة.  َهيْیَئٍةإإنْن كاُنواا َقْد َجاُءوواا في أأيْي  

ُرنا أأننَّ االشَّيْیطانَن َنْفَسُه َقادِدرٌر على َما يَیقوُلُه ااآلَخروونَن َعْن رُرؤؤيَیِة االَمالِئَكِة. َفالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیْخِب
أأْهِل في رِرساَلِتِه إإلى  ُبوُلَس يَیقولُل االرَّسولَلَكَذِلَك فإننَّ ِلَكْي يَیْخَدَعنا.  االظُّهورِر ِبَمْظَهِر َمالكِك ُنْورٍر

َبشَّْرَناُكْم، َفْليَیُكْن  وَولِكْن إِإنْن َبشَّْرَناُكْم َنْحُن أَأوْو َمَالكٌك ِمَن االسََّماِء ِبَغيْیِر َما: "8: 1َغالِطيیَّة 
ِلما َتقوُلُه  اُمناِقًضَلُه االَمالكُك كانَن ما قاَلُه أَأَحٌد أأننَّ َمالًكا َقْد َكلََّمُه، وَو ااددََّعى ِلذِلَك، إإنِن "»!أَأَناِثيیَما«

َنْرُفَض َهذاا االَكالمَم ألننَّ االرَّببَّ ااإلَلُه ال يُیْمِكُن أأنْن يُیناِقَض َنْفَسُه.  يَیِجُب َعَليْینا أأنْنَكِلَمُة ااِهللا،   
 

: 34االَمْزمورر  ِلِحمايَیِتنا إإذْذ َنْقَرأُأ فيوَويُیْخِبُرنا االِكتابُب االُمَقدَّسُس أأننَّ ااَهللا االَحيَّ وَوَضَع َمالِئَكًة  
وَوِمَن االُمؤكَِّد، يیا َصديیقي، أأنََّك َشَعْرتَت ِبِحمايَیِة  ".ِهْمَمَالكُك االرَّببِّ َحاللٌّ َحْولَل َخاِئِفيیِه، وَويُیَنجِّيی" :7

. ، َبْل رُربَّما في ُكلِّ يَیْومٍماالرَّببِّ َلَك في َموااِقَف َعديیَدةة  
 

 "َمَحَنايِیَم"َفَدَعا ااْسَم ذذِلَك االَمَكانِن  "ااِهللا! ووإإذْذ رَرأأىى يَیْعقوبُب االَمالِئَكَة قالَل: "َهذاا َجيْیُش 
وَورُربَّما كاَنِت ااإلشارَرةُة ُهنا ِهَي إإلى َجيْیِش البانن، وَوَجيْیِش ااِهللا.  .ُمَعْسَكراانن")اال(وَوَمْعناهُه: "  

 
-3ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   6:  

 
وَوأَأرْرَسَل يَیْعُقوبُب رُرُسًال ُقدَّااَمُه إِإَلى ِعيیُسَو أَأِخيیِه إِإَلى أَأرْرضِض َسِعيیَر ِبَالدِد أَأدُدوومَم، 

وُلونَن ِلَسيیِِّديي ِعيیُسَو: هَكَذاا َقالَل َعْبُدكَك يَیْعُقوبُب: هَكَذاا َتُق«وَوأَأَمَرُهْم َقاِئًال: 
َتَغرَّْبُت ِعْنَد َالَبانَن وَوَلِبْثُت إِإَلى ااآلنَن. وَوَقْد َصارَر ِلي َبَقٌر وَوَحِميیٌر وَوَغَنٌم وَوَعِبيیٌد 

االرُُّسُل  َفَرَجَع ».وَوإِإَماٌء. وَوأَأرْرَسْلُت ُألْخِبَر َسيیِِّديي ِلَكْي أَأِجَد ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك
أَأَتيْیَنا إِإَلى أَأِخيیَك، إِإَلى ِعيیُسو، وَوُهَو أَأيْیًضا َقادِدمٌم ِلِلَقاِئَك، «إِإَلى يَیْعُقوبَب َقاِئِليیَن: 

». وَوأَأرْرَبُع ِمَئِة رَرُجل َمَعُه  
 

َظِر يَیْعقوبَب، َنوَوفي إإذًذاا، َفَقْد َعِلَم يَیْعقوبُب أأننَّ أَأخاهُه ِعيْیسو َقادِدمٌم ِلِلقاِئِه وَوَمَعُه أأرْرَبُع ِمَئِة رَرُجٍل.  
َجيْیَش البانَن (وَوُهَو أَأْمٌر كانَن ُمخيیًفا). وَوَلِكنَُّه . َفَقْد كانَن ُمْنُذ وَوْقٍت َقصيیٍر يُیوااِجُه كانَن َهذاا َجيْیًشا َثاِلًثا

رَرأأىى َبْعَد ذَذِلَك َجيْیَش مالِئَكِة ااِهللا َفَتَشجَّع. وَوها ُهَو ااآلنن يُیوااِجُه َجيْیًشا ُمْرِعًبا آآَخَر ُهَو َجيْیُش أأخيیِه 
َقْتِل يَیْعقوبَب ألنَُّه َسَرقَق َبَرَكَتُه َففي االَمرَّةِة ااألخيیَرةِة االتي َقَرأأنا فيیها َعْن ِعيْیسو، كانَن يُیَهدِّدُد ِبِعيْیسو. 

وَوكانَن َهذاا ِمْن أأبيیِه إإْسحاقق. وَوها ُهَو يَیْسَمُع ااآلنَن ِمْن رِرجاِلِه أأننَّ ِعيْیسو َقادِدمٌم وَوَمَعُه أأرْرَبُع ِمَئِة رَرُجٍل. 
ِلَبثِّ االرُّْعِب في َنْفِسِه. االَخَبُر أَأْكَثَر ِمْن َكافٍف   

 
أَأرْرَسَل رُرُسًال ُقدَّااَمُه إِإَلى ِعيیُسَو أَأِخيیِه االُمْسَتِمع، أأننَّ يَیْعقوبَب  وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي 

هَكَذاا َتُقوُلونَن ِلَسيیِِّديي ِعيیُسَو: هَكَذاا َقالَل َعْبُدكَك يَیْعُقوبُب: َتَغرَّْبُت ِعْنَد َالَبانَن وَوَلِبْثُت "وَوأَأَمَرُهْم َقاِئًال: 
ٌر وَوَغَنٌم وَوَعِبيیٌد وَوإِإَماٌء. وَوأَأرْرَسْلُت ُألْخِبَر َسيیِِّديي ِلَكْي أَأِجَد ِنْعَمًة إِإَلى ااآلنَن. وَوَقْد َصارَر ِلي َبَقٌر وَوَحِميی

وَوكانَن َقْصُدهُه ُهَو أأنْن يَیقولَل ألخيیِه ِعيْیسو إإنَُّه َصارَر َغِنيیا، وَوإإنَُّه َلْم يَیْرِجْع َطَمًعا في  ."ِفي َعيْیَنيْیَك
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ا أأنَُّه أَأوْوَصى االرِّجالَل االذيیَن أأرْرَسَلُهْم بأنْن يَیقولواا ِلعيیسو وَوُنالِحُظ أأيْیًضاالِميیرااثِث أأوْو أأييِّ َشيٍء آآَخَر. 
–قالَل َعْبُدكَك يَیْعقوبُب"  "َهَكذاا َمَع أأنَّنا رَرأأيْینا في أأْصحاحٍح َساِبٍق أأننَّ إإْسحاقَق قالَل ِليَیْعقوبَب إإننَّ أَأخاهُه  
وَوَلِكنَُّه يُیحاوِولُل ااْسِتْرضاَء ِعيْیسو ُهنا بالَكالمِم االرَّقيیِق االطَّيیِّب.  .َسيَیكونُن أأَقلَّ ِمْنُه َشأًنا ِعيْیسو  

 
: 8وو  7ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
َفَخافَف يَیْعُقوبُب ِجداا وَوَضاقَق ِبِه ااَألْمُر، َفَقَسَم ااْلَقْومَم االَِّذيیَن َمَعُه وَوااْلَغَنَم وَوااْلَبَقَر 

إِإنْن َجاَء ِعيیُسو إِإَلى ااْلَجيْیِش ااْلَوااِحِد «. وَوَقالَل: وَوااْلِجَمالَل إِإَلى َجيْیَشيْیِن
».وَوَضَرَبُه، يَیُكونُن ااْلَجيْیُش ااْلَباِقي َناِجيًیا  

 
ذيیَن ِعْنَدما َسِمَع يَیْعقوبُب أأننَّ ِعيْیسو آآتٍت وَوَمَعُه أأرْرَبُع ِمَئِة رَرُجٍل، َخافَف ِجداا وَوَقسََّم االَقْومَم االَّ 

(على أأَقلِّ  وَوااِحَدةٍة َجماَعٍةفي َنجاةِة وَوكانَن يَیأَمُل لِجَمالَل إإلى َجَماَعَتيْیِن. وَواالَبَقَر وَوااَمَعُه وَواالَغَنَم 
َعَليْیِهم. ِمْن هاَتيْیِن االَجماَعَتيْیِن في َحالِل ُهجومِم ِعيْیسو َتْقديیٍر)   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االتَّاِسِع:    

 
يَیا إِإلَه أَأِبي إِإْبَرااِهيیَم وَوإِإلَه أَأِبي إِإْسَحاقَق، االرَّببَّ االَِّذيي َقالَل ِلَي: «وَوَقالَل يَیْعُقوبُب: 

اارْرجْع إِإَلى أَأرْرِضَك وَوإِإَلى َعِشيیَرِتَك َفُأْحِسَن إِإَليْیَك.   
 

يَیْلَتِجُئ إإلى ااِهللا  وَوُنالِحُظ ُهنا، أأِحبَّاَءنا االُمستِمعيیَن، أأننَّ يَیْعقوبَب ال يُیَضيیُِّع أأييَّ وَوْقٍت، َبْل 
يَیا إِإلَه أَأِبي إِإْبَرااِهيیَم وَوإِإلَه أَأِبي إِإْسَحاقَق، االرَّببَّ االَِّذيي : "َفيَیقولُل بالصَّالةِة. وَوُهَو يُیَذكُِّر االرَّببَّ ِبَوْعِدهِه َلُه

َة أأننَّ ااَهللا َكانَن َقْد وَوَهذاا ال يَیْعني االَبتَّ". َقالَل ِلَي: اارْرجْع إِإَلى أَأرْرِضَك وَوإِإَلى َعِشيیَرِتَك َفُأْحِسَن إِإَليْیَك
وَوَلِكنَُّه يُیِقرُّ يُیَصلِّي ُهنا ُمْعَتِرًفا ِبَخْوِفِه وَوِبحاَجِتِه إإلى االِحمايَیة. َنِسَي وَوْعَدهُه ِليَیْعقوبَب. وَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب 

: في االَعَددِد االَعاِشِر أأيْیًضا َبَعَدمِم ااْسِتْحقاِقِه َفيَیقولُل  
 

َصِغيیٌر أَأَنا َعْن َجِميیِع أَأْلَطاِفَك وَوَجِميیِع ااَألَماَنِة االَِّتي َصَنْعَت إِإَلى َعْبِدكَك. َفِإنِّي 
ِبَعَصايَي َعَبْرتُت هَذاا ااُألرْردُدننَّ، وَوااآلنَن َقْد ِصْرتُت َجيْیَشيْیِن.   

 
َر َعْبَر االَواادديي وَورَرأأىى َنْهَر . وَوِعْنَدما َنَظَنْهِر ااُألرْردُدننِّبالُقْربِب ِمْن َكانَن يَیْعقوبُب وَوااِقًفا آآَنذااكَك  

. َعَبَر َهذاا االَمكانَن ِعْنَدما َهَربَب ِمْن وَوْجِه أَأخيیِه ِعيْیسو َقْبَل ِعْشريیَن َسَنًةااُألرْردُدننَّ أأماَمُه، َتَذكََّر أأنَُّه 
لَمْوِضِع َنْفِسِه َبْعَد وَوَلِكنَُّه يَیعودُد إإلى ااوَوُهَو ال يَیْحِمُل َمَعُه َشيیًئا ِسَوىى َعَصاهه.  وَوكانَن آآَنذااكَك َقْد َهَربَب

َحميیِر، وَواالَغَنِم، وَواالَبَقِر، وَواالِجمالِل، وَواالَعبيیِد وَوااإلماِء. وَوَكما َقَرأأنا ِعْشريیَن َسَنًة ِبَعَددٍد َهاِئٍل ِمَن اال
َجماَعَتيْیِن ِعْنَدما َعِلَم أأننَّ ِعيْیسو َخارِرجٌج ِلِلقاِئِه وَوَمَعُه َقْبَل َقليیٍل، َفإننَّ يَیْعقوبَب َقسََّم َهؤالِء َجميیًعا إإلى 

أأرْرَبُع ِمَئِة رَرُجٍل. ِلذلَك فإنَُّه يُیِقرُّ بأنَُّه ال يَیْسَتِحقُّ ُكلَّ َهِذهِه االَبَركاتِت وَوااإلْحساناتِت ِمَن االرَّببِّ.   
 

:12وو  11ُثمَّ يَیقولُل يَیْعقوبُب في االَعَددَديْین   
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ِد أَأِخي، ِمْن يَیِد ِعيیُسَو، َألنِّي َخاِئٌف ِمْنُه أَأنْن يَیْأِتَي وَويَیْضِرَبِني َنجِِّني ِمْن يَی
ااُألممَّ َمَع ااْلَبِنيیَن. وَوأَأْنَت َقْد ُقْلَت: إِإنِّي أُأْحِسُن إِإَليْیَك وَوأَأْجَعُل َنْسَلَك َكَرْمِل ااْلَبْحِر 

».االَِّذيي َال يُیَعدُّ ِلْلَكْثَرةِة  
 

–ْن َخْوِفِه ِمَن ااْنِتقامِم أَأخيیِه ِعيْیسو وَوُهنا، يُیَعبُِّر يَیْعقوبُب َع  ال ِمْنُه َفَحْسب، َبْل ِمْن َجميیِع َمْن  
وَوأَأْنَت َقْد ُقْلَت: إِإنِّي أأْحِسُن إِإَليْیَك وَوأَأْجَعُل َنْسَلَك َكَرْمِل أأيْیًضا. وَوُهَو يُیَذكُِّر االرَّببَّ ِبَوْعِدهِه قاِئًلا: "َمَعُه 

". َكْثَرةِةااْلَبْحِر االَِّذيي َال يُیَعدُّ ِلْل  
 

ِمْن ِجَهٍة أأخرىى، فإننَّ وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا في َحاَجٍة دَدااِئَمٍة إإلى َتْذكيیِر أأْنُفِسنا ِبُوعودِد ااِهللا َلنا.  
عليینا . ِلذلَك، يَیِجُب إإلى االتَّْشجيیعَحاَجَتنا َضْعَفنا وَوااَهللا االَعِليَّ أَأْعطانا َهِذهِه االُوعودَد ألنَُّه يُیِحبُّنا وَويَیْعَلُم 
– أأنْن َنَتَمسََّك ِبُوعودِد ااِهللا دَدااِئًما، وَوأأنْن ُنَذكَِّر أأْنُفَسنا ِبها َكما َفَعَل يَیْعقوبُب ُهنا. َفُهَو َقْد َصلَّى إإلى ااِهللا  

وَوال يُیحاوِولُل أأنْن يُیْخفي ذَذِلَك َعِن ااِهللا االذيي أأنْن يُیَخلَِّصُه ِمْن يَیِد أأخيیِه ِعيْیُسو. وَوُهَو يَیْعَتِرفُف ِبَخْوِفِه 
ْعَلُم ُكلَّ َشيٍء. يَی  

 
وَوَهذاا ُهَو َما يَیِجُب َعَليْینا َجميیًعا أأنْن َنْفَعَلُه ِعْنَدما َنأتي إإلى ااِهللا بالصَّالةِة. َفَنْحُن في َحاَجٍة 

َلُم وَوَطْرحِح ُكلِّ ُهموِمنا ِعْنَد َقَدَمِي االرَّببِّ. َفاُهللا يَیْعَماسٍَّة إإلى ااإلْقراارِر ِبَضْعِفنا، ووااْالِعتراافِف ِبَخْوِفنا، 
َقْلَبَك، يیا َصديیقي. وَوُهَو يَیْعَلُم َحاَجاِتَك وَوُكلَّ َشْيٍء َعْنَك. ِلذلَك َفإننَّ أأْفَضَل َشيٍء يُیْمِكُنَك أأنْن َتقومَم 

َفال فاِئَدةَة ُتْرَجى ِمْن إإْخفاِء َمشاِعِرنا ِبِه ُهَو أأنْن َتكونَن َصادِدًقا وَوَصريیًحا َمَع ااِهللا في ُكلِّ َشيٍء. 
َفالذيي يَیْفَعُل ذَذِلَك يَیْخَدعُع َنْفَسُه وَويَیْحِرمُم َنْفَسُه ِمْن َبَرَكٍة َعظيیَمٍة. وِمنا َعِن ااِهللا االَحيِّ. وَوأأْحزااِننا وَوُهم  

 
. وَوَلِكنَُّه وَوَكما رَرأأيْینا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ يَیْعقوبَب يُیصارِرحُح ااَهللا ِبُكلِّ َشيٍء ُمْعَتِرًفا ِبَضْعِفِه وَوَخْوِفِه
وَوال َشكَّ في االَوْقِت َنْفِسِه يَیَتَمسَُّك ِبُوعودِد ااِهللا وَويُیَذكُِّر َنْفَسُه ِبها ِلَكْي يَیْسَتِمدَّ ِمْنها االشَّجاَعَة وَواالُقوَّةَة. 

، االَِّذيي َال يُیَعدُّ ِلْلَكْثَرةِةَكَرْمِل ااْلَبْحِر أأنَُّه كانَن يَیَتساَءلُل َقاِئًلا: َما دَداامَم ااُهللا َقْد وَوَعَدني أأنْن يَیْجَعَل َنْسلي 
إإلى ااِهللا االَحيِّ ألنَُّه االَوحيیُد االذيي يَیْقِدرُر أأنْن ِلماذذاا أأنا َخاِئٌف َهَكذاا؟ ِلذِلَك َفإنَُّه يَیأتي ِبَمخاوِوِفِه ِتْلَك 

يُیساِعَدهُه في ِمْحَنِتِه ِتْلَك.   
 

-13: 32ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  20 :  
 

ِتْلَك االلَّيْیَلَة وَوأَأَخَذ ِممَّا أَأَتى ِبيَیِدهِه َهِديیًَّة ِلِعيیُسو أَأِخيیِه: ِمَئَتْي َعْنٍز وَوَباتَت ُهَناكَك 
وَوِعْشِريیَن َتيْیًسا، ِمَئَتْي َنْعَجٍة وَوِعْشِريیَن َكْبًشا، َثَالِثيیَن َناَقًة ُمْرِضَعًة 

اًنا وَوَعَشَرةَة َحِميیٍر، وَوأَأوْوَالدَدَها، أَأرْرَبِعيیَن َبَقَرةًة وَوَعَشَرةَة ِثيیَراانٍن، ِعْشِريیَن أَأَت
ااْجَتازُزوواا «وَودَدَفَعَها إِإَلى يَیِد َعِبيیِدهِه َقِطيیًعا َقِطيیًعا َعَلى ِحَدةٍة. وَوَقالَل ِلَعِبيیِدهِه: 

إِإذَذاا «وَوأَأَمَر ااَألووَّلَل َقاِئًال: ». ُقدَّااِمي وَوااْجَعُلواا ُفْسَحًة َبيْیَن َقِطيیٍع وَوَقِطيیٍع
: ِلَمْن أَأْنَت؟ وَوإِإَلى أَأيْیَن َتْذَهُب؟ وَوِلَمْن هَذاا َصادَدَفَك ِعيیُسو أَأِخي وَوَسَأَلك َقاِئًال

االَِّذيي ُقدَّااَمَك؟ َتُقولُل: ِلَعْبِدكَك يَیْعُقوبَب. ُهَو َهِديیٌَّة ُمْرَسَلٌة ِلَسيیِِّديي ِعيیُسَو، وَوَها 
َء وَوأَأَمَر أَأيْیًضا ااْلَثاِنى وَواالثَّاِلَث وَوَجِميیَع االسَّاِئِريیَن وَورَراا». ُهَو أَأيْیًضا وَورَرااَءَنا

ِبِمْثِل هَذاا ااْلَكَالمِم ُتَكلُِّمونَن ِعيیُسَو ِحيیَنَما َتِجُدووَنُه، وَوَتُقوُلونَن: «ااْلُقْطَعانِن: 
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أَأْسَتْعِطُف وَوْجَهُه ِباْلَهِديیَِّة «َألنَُّه َقالَل: ». ُهَوذَذاا َعْبُدكَك يَیْعُقوبُب أَأيْیًضا وَورَرااَءَنا
». ، َعَسى أَأنْن يَیْرَفَع وَوْجِهياالسَّاِئَرةِة أَأَماِمي، وَوَبْعَد ذذِلَك أَأْنُظُر وَوْجَهُه  

 
. ِلَذِلَك فإنَُّه يَیْنَتقي ِهإإلى االرَّببِّ وَوَلِكنَُّه َلْم يَیْنَتِظْر َسماعَع َصْوِتَصلَّى  يَیْعقوبَب أأننَّوَويَیْبدوو ُهنا  

 ،وَوِمَئَتْي َنْعَجٍة ،اوَوِعْشِريیَن َتيْیًس ،َكاَنْت ِمَئَتْي َعْنٍز. أَأمَّا االَهِديیَُّة َفَهِديیًَّة َألِخيیِه ِعيیُسوِمْن َموااشيیِه 
وَوِعْشِريیَن  ،وَوَعَشَرةَة ِثيیَراانٍن ،ا، وَوَثَالِثيیَن َناَقًة ُمْرِضَعًة َمَع أَأوْوَالدِدَها، وَوأَأرْرَبِعيیَن َبَقَرةًةوَوِعْشِريیَن َكْبًش

َة يَیْعقوبَب َكاَنْت َكبيیَرةًة ِجداا إإذْذ وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ َهِديیَّ .وَوَعَشَرةَة َحِميیٍر ،اأَأَتاًن
. وَوَقْد كاَنْت ُنْقَطُة االضَّْعِف رَرأأًسا ِمَن االَماِشيَیِة) 550(ِمَئٍة وَوَخْمسيیَن  أأنَّها كاَنْت ال َتِقلُّ َعْن َخْمِس

ِلَذِلَك ِلِه دُدوْونَن ُمساَعَدِتِه. يَیُظنُّ أأننَّ ااَهللا ال يَیْسَتطيیُع أأنْن يَیقومَم ِبَعَمَكانَن االرَّئيیسيیَِّة ِعْنَد يَیْعقوبَب ِهَي أأنَُّه 
ِمْن  َفإنَّنا َنرااهُه دَدااِئًما يُیحاوِولُل أأنْن يُیساِعَد ااَهللا على االِقيیامِم ِبَعَمِلِه. ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، كانَن يَیْعقوبُب يُیَصلِّي

االتَّحايُیِل على طيیِط وَوِجَهة، ُثمَّ يَیْسَتْخِدمُم ذَذكاَءهُه وَودَدهاَءهُه ِمْن ِجَهٍة أأخرىى. َفَقْد كانَن َبارِرًعا في االتَّْخ
ااآلَخريین.   

 
وَوَنْحُن َنرااهُه ُهنا يَیْسَتْخِدمُم االِحيْیَلَة الْمِتصاصِص َغَضِب أأخيیِه ِعيْیسو ِمْن ِخاللِل إإْغدااقِق االَهداايیا  

أأنْن يَیَتَقدَّموهُه  إإلى أَأيْیِديي َعِبيیِدهِه، ُكلِّ َقِطيیٍع َعَلى ِحَدةٍة. وَوَقالَل ِلَعِبيیِدهِهبالَهداايیا يَیْعقوبُب َعِهَد َعَليْیِه. َفَقْد 
إِإذَذاا َلِقيیَت أَأِخي "َطِليیَعَتُهْم َقاِئًال: يَیُعقوبُب َبيْیَن ُكلِّ َقِطيیٍع وَوَقِطيیٍع َمَساَفًة. وَوأَأوْوَصى  وَوأأنْن يَیْجَعُلواا

ُتِجيیُب:  ِعيیُسو وَوَسَأَلَك: ِلَمْن أَأْنَت؟ وَوإِإَلى أَأيْیَن َتْذَهُب؟ وَوَمْن ُهَو َصاِحُب االَقِطيیِع االَِّذيي أَأَماَمَك؟ أَأنََّك
أَأيْیضًا يَیْعقوبُب . وَوأَأوْوَصى "ِهَي ِلَعْبِدكَك يَیْعُقوبَب، َهِديیٌَّة َبَعَث ِبَها ِلَسيیِِّديي ِعيیُسو. وَوَها ُهَو َقادِدمٌم َخْلَفَنا"

يَیْعُقوبُب  ا: ُهَوذَذاا َعْبُدكَكَتُقوُلونَن أَأيْیًض"َبِقيیََّة االسَّاِئِريیَن وَورَرااَء االُقْطَعانِن ِبِمْثِل َهَذاا االَكَالمِم وَوأَأَضافَف: 
َغَضِبِه َقْبَل أأنْن وَوَتْسكيیِن ِباْلَهَداايَیا َتقومُم على ااْسِتْعطافِف ِعيْیُسو  يَیْعُقوبَبْت ُخطَُّة . وَوَكاَن"َقادِدمٌم وَورَرااَءَنا

يَیرااهه.   
 

وَوِحْكَمَتنا ال يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنْسَتْخِدمَم ُعقوَلنا وَوذَذكاَءنا وَوَقْد َتقولُل، َعزيیزيي االُمستِمع: "أَأ 
َبلى يیا َصديیقي. َفاُهللا االَخاِلُق وَوَهَبنا َعْقًلا وَوَمهاررااتٍت َكْي َنْسَتْخِدَمها. في أأوْوقاتٍت َكَهِذهِه؟" االَبَشِريیََّة 

أأننَّ  وَوَلِكنَّ االُمْشِكَلَة َتْكُمُن في أأنَّنا َقْد َنْفَعُل ذَذِلَك ِبَسَبِب َضْعِف إإيیماِننا، أأوْو رُربَّما ألنَّنا َلْسنا وَوااِثقيیَن
َفإنْن ُكنَّا َنقومُم ِبَدوْورِرنا ألنَّنا ال ُنريیُد أأنْن َنكونَن َسْلِبيیِّيیَن أأوْو ُمَتوااِكليیَن، َفَهذاا ااَهللا َسيَیْفَعُل َما َنْرجوهه. 

ُكنَّا  َليْیَس َصحيیًحا. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، إإنْنأَأْمٌر َحَسٌن. أأمَّا إإذذاا ُكنَّا َنْفَعُل ذَذِلَك ِلُمساَعَدةِة ااِهللا َفإننَّ دَدااِفَعنا 
َنْشُعُر في ُقلوِبنا ِبَعَدمِم ُقْدرَرةِة ااِهللا على َحلِّ االُمْشِكَلِة، فإنَّنا ُمْخِطئونَن وَوفي َحاَجٍة إإلى االتَّْوَبِة وَوإإلى 

ُل َما أأمَّا إإنْن ُكنَّا َنْتَبُع إإرْرشاددااتِت االرَّببِّ، وَوَنتَِّكُل َعَليْیِه َتماًما، وَوَنْفَعَتْصحيیِح َمْفهوِمنا َعِن ااِهللا االَقديیِر. 
ُتْخِبُرنا ِبِه َكِلَمُتُه االَحيیَُّة، فإنَّنا َنسيیُر في ااالتِّجاهِه االصَّحيیِح.   

 
-21: 32أأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَو  24:  

 
ُثمَّ َقامَم ِفي  َفاْجَتازَزتِت ااْلَهِديیَُّة ُقدَّااَمُه، وَوأَأمَّا ُهَو َفَباتَت ِتْلَك االلَّيْیَلَة ِفي ااْلَمَحلَِّة.

ِتْلَك االلَّيْیَلِة وَوأَأَخَذ ااْمَرأَأَتيْیِه وَوَجارِريَیَتيْیِه وَوأَأوْوَالدَدهُه ااَألَحَد َعَشَر وَوَعَبَر َمَخاَضَة 
يَیبُّوقَق. أَأَخَذُهْم وَوأَأَجازَزُهُم ااْلَواادِديَي، وَوأَأَجازَز َما َكانَن َلُه. َفَبِقَي يَیْعُقوبُب وَوْحَدهُه، 

وَوَصارَرَعُه إِإْنَسانٌن َحتَّى ُطُلوعِع ااْلَفْجِر.  



6 
 

 
وَوفي ِتْلَك  .. أَأمَّا ُهَو َفَقَضى َليْیَلَتُه في االُمَخيیَِّمَمَضى َعبيیُد يَیْعقوبَب بالَهداايیا ، َفَقْدوَوَهَكَذاا 

وَوَصِحَب َمَعُه زَزوْوَجَتيْیِه وَوَجارِريَیَتيْیِه وَوأَأوْوَالدَدهُه ااَألَحَد َعَشَر، وَوَعَبَر ِبِهْم َمَخاَضَة يَیْعقوبُب َقامَم االلَّيْیَلِة، 
وَوَلمَّا أَأَجازَزُهْم وَوُكلَّ َما َلُه َعْبَر االَواادِديي، وَوَبِقَي وَوْحَدهُه، َصارَرَعُه إِإْنَسانٌن َحتَّى َمْطَلِع االَفْجِر.. يَیبُّوقَق  

 
وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى ُهنا أأيْیًضا أأننَّ يَیْعقوبَب يُیِحبُّ أأنْن يَیْفَعَل ُكلَّ َشيٍء ِبَنْفِسِه َحَسَب ااْسِتحساِنِه  

إإلى َمكانٍن آآِمٍن. َفَقْد كاَنِت  زَزوْوَجَتيْیِه وَوَجارِريَیَتيْیِه وَوأأووالدَدهُه ااألَحَد َعَشَر وَويَیْعُبُر ِبِهْم َفها ُهَو يیأُخُذُهَو. 
ُمْرِهَقًة وَوُمْتِعَبًة وَوَشاقًَّة. َفَقْد َهَربَب ِمْن وَوْجِه َخاِلِه "البانن"، ووااْضُطرَّ إإلى ُموااَجَهِتِه ااأليیَّامُم ااألخيیَرةُة 

َخَطًراا أأْكَبَر إإذْذ إإننَّ أأَخاهُه ااآلنَن َبْعَد ِبْضَعِة أأيیَّامٍم. وَوَبْعَد أأنْن ااْنَتهى ِمْن ُمْشِكَلِة "البانن" َفإنَُّه يُیوااِجُه 
آآتٍت إليیذااِئِه ووااالْنِتقامِم ُهَو َعلى يَیقيیٍن أأننَّ أأَخاهُه ِعيْیسو ِه وَوَمَعُه أأرْرَبُع ِمَئِة رَرُجٍل. وَوِعيْیُسو َقادِدمٌم ِلِلقاِئ

. ِمْنُه  
 

وَوإإذْذ يُیحاوِولُل يَیْعقوبُب أأنْن يَینامَم ِمْن أَأْجِل َتْجديیِد َطاَقِتِه لليَیْومِم االتَّالي االذيي يَیْعَلُم َسَلًفا أأنَُّه َسيَیكونُن  
َصارَرَعُه َحتَّى  فإنَُّه يَیْعَجُز َعِن االنَّْومِم. وَواالسََّبُب االرَّئيیسيُّ في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ إإْنساًناَحاِسًما وَوَمصيیِريیا، 

َمْطَلِع االَفْجِر. وَواالَمْقصودُد باإلْنسانِن ُهنا ُهَو أأننَّ َمالًكا َظَهَر َلُه في َهيْیَئِة إإْنسانٍن وَوصارَرَعُه َساعاتٍت 
َطويیَلة.   

 
َع يَیْعقوبَب في االَحْلَقِة االُمْقِبَلِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. َسُنتاِبُع َما َحَدثَث َم   

 
 
 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
. َفِعْنَدما َنتَِّكُل على ُقوَِّتنا، أأوْو ذَذكاِئنا، أأوْو في أأوْوقاتٍت َكثيیَرةٍة، َتْظَهُر ُقوَّةُة ااِهللا في َضْعِفنا

ُقُدررااِتنا، أأوْو ِحْكَمِتنا االَبَشِريیَِّة َسَنْكَتِشُف، َعاِجًلا أَأمْم آآِجًلا، أأنَّنا في َحاَجٍة َماسٍَّة إإلى ُقوَّةِة ااِهللا، 
ُه يَیْعقوبُب، وَواالذيي يَیْنَبغي ِلُكلٍّ ِمنَّا أأنْن وَوَهذاا ُهَو االدَّرْرسُس االذيي َتَعلََّموَوِحْكَمِتِه، وَوإإرْرشادِدهِه، وَوَمعوَنِتِه. 

يَیَتَعلََّمُه أأيْیًضا.   
 

ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ِفوَو
ع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِماالتَّكويینِلِسْفِر (ِ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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يُیْعطيیَك االرَّببُّ االُقوَّةَة ِلُموااَجَهِة ُكلِّ ِمْحَنٍة َصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن 
. وَوصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتَعَتِرفَف ِبَضْعِفَك، وَوأأنْن َتتَِّكَل على ااِهللا االَحيِّ، وَوأأنْن وَوَتْجِرَبٍة في َحيیاِتَك

َفِعْنَدما َنْعَتِرفُف ِبَضْعِفنا فإنَّنا ُنْفِسُح االَمجالَل ِهللا للَعَمِل في ُقلوِبنا بالَكاِمِل.  ُتَسلَِّم َنْفَسَك وَوَحيیاَتَك َلُه
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفوَوَحيیاِتنا وَوأأْحوااِلنا.   

 


