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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 32:25 – 34:17 17: 34 – 25 :32 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us032# 528م: 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  االثَّالثيیناالثَّاني وَوااألْصحاحح َ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  

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن،  

- وَواالِعْشريیناالَخاِمِس وَواالَعَددِد  االثَّالثيیناالثَّاني وَوباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك  
سميیث":   

 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

ِلذلَك رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ يَیْعقوبَب كانَن َخاِئًفا ِجداا ِمْن ُمالقاةِة أأخيیِه ِعيْیسو. ُكنَّا َقْد  
إإلى ِعيْیُسو َقْبَل أأنْن يَیحيیَن َمْوِعُد االلِّقاِء.  وَوأَأرْرَسَل َعبيیَدهُه ِبَهداايیا َكثيیَرةٍةَفَقْد َتَضرَّعَع إإلى ااِهللا أأنْن يُیَنجِّيیِه، 

َصارَرَعُه َقْد َقَرأأنا أأننَّ إإْنساًنا وَو في االُمَخيیَِّم. َبِقَي يَیْعُقوبُب وَوْحَدهُهِه ِبِعيْیسو، االتي َسَبَقْت ِلقاَئ وَوفي االلَّيْیَلِة
ااِضِح أأننَّ ذَذااكَك َكانَن َمالًكا في َهيْیَئِة إإْنسانٍن. وَوِمَن االَو َحتَّى ُطُلوعِع ااْلَفْجِر.  

 
:25: 32َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین إإذْذ َبْعَد ذَذِلَك ُنتاِبُع، يیا أأِحبَّائي، َما َحَدثَث ِليَیْعقوبَب  وَوااآلنْن  

 
وَوَلمَّا رَرأَأىى أَأنَُّه َال يَیْقِدرُر َعَليْیِه، َضَربَب ُحقَّ َفْخِذهِه، َفاْنَخَلَع ُحقُّ َفْخِذ يَیْعُقوبَب 

ِفي ُمَصارَرَعِتِه َمَعُه.   
 

وَوَعنيیًداا. وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ِهَي ُنْقَطُة َضْعِفِه االرَّئيیسيیَّة. َفألنَُّه َكانَن  كانَن يَیْعقوبُب رَرُجًلا َقِويیا 
في يَیْعَلُم أأنَُّه َقِوييُّ االَعزيیَمِة، كانَن يَیميیُل دَدااِئًما إإلى ااالتِّكالِل على َنْفِسِه ِعَوًضا َعِن ااالتِّكالِل على ااِهللا 

في َحاَجٍة َماسٍَّة إإلى االرَّااَحِة وَواالنَّْومِم في ِتْلَك االلَّيْیَلِة ِلَكْي  ُكلِّ َشيٍء. وَوَقْد كانَن يَیْعقوبُب يَیْشُعُر أأنَُّه
َحاَجَة يَیْعقوبَب ااألساسيیََّة. يَیَتَمكََّن ِمْن ُموااَجَهِة أأخيیِه ِعيْیسو في االيَیْومِم االتَّالي. وَوَلِكنَّ ااَهللا َكانَن يَیْعَلُم 
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وَوحيینئٍذ، وَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب رَرَفَض أأنْن يَیْسَتْسِلَم.  ،للَّيْیِلِلذلَك َفَقْد أأرْرَسَل إإليیِه َمالًكا َصارَرَعُه َطواالَل اا
َضْربِب يَیْعقوبَب على ُحقِّ َفْخِذهِه، َفاْنَخَلَع ِمْفَصُل َفْخِذ يَیْعقوبَب في ااْضُطرَّ َمالكُك االرَّببِّ إإلى 

َفَقْد كانَن يَیْعقوبُب يَیُظنُّ أأنَُّه َقادِدرٌر على االَهَربِب ِمْن وَوْجِه أأخيیِه ِعيْیسو في  ُمصارَرَعِتِه َمَع االَمالكِك.
االَبديیَلُة. ُتُه َحالِل َعَدمِم َقبوِلِه االَهداايیا االتي أَأرْرَسَلها إإليیِه َمَع َعبيیِدهِه. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، كاَنْت َهِذهِه ِهَي ُخطَّ

وُوصولِل ِتْلَك االَهداايیا إإليیِه، َفإنَُّه َعازِزمٌم على االَهَربِب َغاِضًبا ِمْنُه َبْعَد  أأننَّ ِعيْیُسو َما زَزاالَلَتَبيیََّن َلُه َفإنْن 
– َكما َفَعَل ِمْن َقْبل.   

 
. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َصارَر وَوَلِكنَّ االرَّببَّ أَأْغَلَق َبابَب االَهَربِب في وَوْجِهِه بأنْن َخَلَع ِمْفَصَل َفْخِذهِه 

ااالْسِتْسالمِم بَب بالسُّْرَعِة االَمْطلوَبِة. وَوِبَسَبِب ذَذِلَك، َكانَن ُمْضَطراا إإلى يَیْعُرجُج وَوال يَیْسَتطيیُع االَهَر
. َبَدًلا ِمَن االَهَربِب ِمْنُه َثاِنيَیًة ُموااَجَهِة أأخيیِهِلَمشيیَئِة ااِهللا وَو  

 
االرَّئيیسيُّ في االُقوَّةِة َلَديْینا َقْد َتكونُن ِهَي االسََّبُب  وَوَهذاا يُیريینا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ ُنْقَطَة 

وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبَشْخِصيیَِّة االرَّسولِل ُبوُلس. َفَقْد كانَن بوُلُس َقِوييَّ َعَدمِم ااتِّكاِلنا االَكاِمِل على ااِهللا. 
االَعزيیَمِة أأيْیًضا. وَوِعْنَدما َكانَن االرَّببُّ يُیْرِسُلُه في ُمِهمٍَّة َما، َلْم يَیُكْن يُیْمِكُن ألييِّ َشْخٍص أأوْو َشْيٍء أأنْن 

أأننَّ ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسِل ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر ِمْن َفَنْحُن َنْقَرأُأ في ْثِنيیِه َعِن االِقيیامِم ِبَذِلَك ااألْمر. يُی
وَوَلِكنَُّه َلْم يَیُمْت، َبْل . وَوَجرُّووهُه َخارِرجَج االَمِديیَنِة، َظانِّيیَن أَأنَُّه َقْد َماتَتأأْهَل َمديیَنِة ِلْسترةة رَرَجُمواا ُبوُلَس 

َمديیَنٍة أأخرىى وَوررااحَح يُیَبشُِّر فيیها. وَوَهذاا  وَوِفي االَغِد َخَرجَج َمَع َبْرَناَبا إإلىَثاِنيَیًة.  َقامَم وَودَدَخَل االَمِديیَنَة
. َفَقْد َكانَن يَیَتَمتَُّع ِبإرراادَدةٍة ُفوالذِذيیٍَّة. يُیريینا َصالَبَة االرَّسولِل ُبوُلُس  

 
االسَّادِدسس َعَشر َعاِئًقا أأْحيیاًنا. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح  وَوَلِكنَّ َهِذهِه ااإلرراادَدةَة االَقِويیََّة َكاَنْت 

االِكراازَزةِة باإلْنجيیِل في ُمقاَطَعِة أَأِسيیَّا، وَوَلِكنَّ ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسِل أأننَّ ُبوُلَس َكانَن يَیْرَغُب في 
ى االتَّْبشيیِر ُهناكَك، َسَمَح ااُهللا َلُه أأنْن وَوِبَسَبِب إإْصراارِر ُبوُلَس علاالرُّووحَح َمَنَعُه ِمَن االتَّْبشيیِر ُهناكَك. 

وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ إإرراادَدةَة ُبوُلَس االصَّْلَبَة َكاَنْت َشيْیًئا َعظيیًما ِلَكْي ال يَیْذَهَب إإلى ُمقاَطَعِة أَأِسيیَّا.  يَیْمَرضَض
وَوررااِئًعا، وَوَلِكنَّها كاَنْت ُتعيیُقُه أأْحيیاًنا َعْن ِخْدَمِة ااِهللا االَحيِّ.   

 
يَیْعقوبَب، َفَقِد ااْضُطرَّ َمالكُك االرَّببِّ إإلى َخْلِع ِمْفَصِل َفْخِذهِه ِلَكْي يَیْدَفَعُه إإلى ِمْن ِجَهِة وَوأأمَّا  

وَويُیْمِكُننا أأنْن َنَتَعلََّم ُهنا دَدرْرًسا ِممَّا َحَدثَث ، وَوِلَكْي يَیَتَمكََّن ِمْن َتْتميیِم َمشيیَئِتِه في َحيیاِتِه. ااالْسِتْسالمِم
 ِم ِمْن ذَذكاِء يَیْعقوبَب وَودَدهاِئِه وَوِحيْیَلِتِه االَوااِسَعِة، َفإننَّ ااَهللا ال يُیْشَمُخ َعَليْیِه. وَوُهَوِليَیْعقوبَب. َفبالرَّْغ

ُمْسَتِعدٌّ أأنْن يَیْكِسَرنا إإنْن كانَن ذَذِلَك في َمْصَلَحِتنا.   
 

:26االَعَددد ُثمَّ َنْقَرأأ في    
 

 َفَقالَل». َألنَُّه َقْد َطَلَع ااْلَفْجُرأَأْطِلْقِني، : «[أأيي أأننَّ االَمالكَك قالَل ِليَیْعقوبب] وَوَقالَل
». َال أُأْطِلُقَك إِإنْن َلْم ُتَبارِرْكِني: «[أأيْي: يَیْعقوبُب]  

 
َفَنْحُن َنْقَرأأ وَوَقْد يُیَخيیَُّل إإليینا أأننَّ يَیْعقوبَب كانَن ُهنا في َمْوِقِع االُقوَّةِة. وَوَلِكنَّ َهذاا ليیَس َصحيیًحا.  

ِمْن أأْجِل االُحصولِل على  َبَكى، ووأأنَُّه رَرااحَح يَیْسَتْرِحُم االَمالكَك أأننَّ يَیْعقوبَب 4: 12في ِسْفِر ُهْوَشع 
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 االَبَرَكِة. َفَقْد أَأدْدرَركَك في ِتْلَك االلَّْحَظِة َضْعَفُه، وَوأأنَُّه َلْم يَیُعْد قادِدرًراا على ااالْسِتْمراارِر في االَهَربِب. ِلذلَك
:27َددد يُیبارِرَكُه. ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعأأنْن  االَمالكَكيَیْرجو فإنَُّه   

 
». يَیْعُقوبُب«َفَقالَل: » َما ااْسُمَك؟: «[أأيِي: االَمالكُك] َفَقالَل َلُه  

 
َفِعْنَدما وَوَلَدْتُه أأمُُّه كاَنْت يَیُدهُه َقاِبَضًة ِبَعِقِب وَوَقْد كانَن َهذاا ااالْسُم يَیْعِكُس َشْخِصيیََّة يَیْعقوبَب.  

وَوكانَن ُمتَِّكًلا على . ِلِخدااعِع ااآلَخريین وَويَیْسَتْخِدمُم ذَذكاَءهُه بإْفرااطٍطأَأخيیِه ِعيْیُسو. وَوَقْد كانَن يَیَتَعقَُّب االَجميیَع 
. وَوباْخِتصارٍر، كانَن يَیْعقوبُب يَیُظنُّ أأنَُّه َسيیُِّد َمصيیِرهِه وَوأأنَُّه َقادِدرٌر على ِفْعِل َما َقِوييَّ االَعزيیَمِةَنْفِسِه وَو
يَیشاء.   

 
: 28ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
َال يُیْدَعى ااْسُمَك ِفي َما َبْعُد يَیْعُقوبَب َبْل إِإْسَرااِئيیَل، َألنََّك : «الكُك][أأيِي: االَم َفَقالَل

». َجاَهْدتَت َمَع ااِهللا وَواالنَّاسِس وَوَقَدرْرتَت  
 

كانَن َتْغيیيیُر ااالْسِم ِخاللِل َتْغيیيیِر ااالْسِم. وَوَقْد ِمْن  االَبَرَكِةإإْسباغَغ  ، يیا أأِحبَّائي،وَوَنرىى ُهنا 
يُیشيیُر إإلى َتْغيیيیِر االشَّْخِصيیَِّة. وَوَكأننَّ ااَهللا يَیقولُل ِليَیْعقوبَب ُهنا: "أأْنَت َلْم َتُعْد َسيیَِّد َنْفِسَك، وَوال َشْخًصا 

 يُیْدعى َسيَیكونُن َعَليَّ أأنا. ِلذِلَك، الِمَن ااآلنن َفصاِعًداا إإننَّ ااتِّكاَلَك يَیْعَتِمُد على ذَذكاِئِه وَودَدهاِئِه، َبْل 
وَوِبَمْعنى آآَخر، َفَقِد ااْخَتَبَر يَیْعقوبُب في َهِذهِه االَحادِدَثَة ااْسُمَك في َما َبْعُد يَیْعقوبَب، َبْل إإْسراائيیل". 

ِئِه االِوالدَدةَة االَجديیَدةَة. َفُهَو َلْم يَیُعْد يَیْسُلُك َحَسَب االَجَسِد، َبْل َحَسَب االرُّووحِح. وَوَلْم يَیُعْد يَیعيیُش وَوْفًقا ألْهواا
. وَوَقْد كاَنْت ِتْلَك االَبَرَكُة َسُترااِفُق يَیْعقوبَب إإلى ِنهايَیِة َحيیاِتِه. أأمَّا َغباِتِه، َبْل وَوْفًقا ِلَمشيیَئِة االرَّببِّوَورَر

ارِرعُع َمَع ااِهللا"."يُیَصااالْسُم "إإْسراائيیل" االذيي أَأْطَلَقُه االرَّببُّ على يَیْعقوبَب َفيَیْعني   
 

-29: 32ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   32 :  
 

ِلَماذَذاا َتْسَألُل َعِن «َفَقالَل: ». أَأْخِبْرِني ِباْسِمَك«وَوَسَألَل يَیْعُقوبُب وَوَقالَل: 
َألنِّي «َقاِئًال: » َفِنيیِئيیَل«َفَدَعا يَیْعُقوبُب ااْسَم ااْلَمَكانِن  وَوَبارَرَكُه ُهَناكَك.» ااْسِمي؟

وَوأَأْشَرَقْت َلُه االشَّْمُس إِإذْذ َعَبَر ». ِلَوْجٍه، وَوُنجِّيَیْت َنْفِسيَنَظْرتُت ااَهللا وَوْجًها 
َفُنوِئيیَل وَوُهَو يَیْخَمُع َعَلى َفْخِذهِه. ِلذِلَك َال يَیْأُكُل َبُنو إِإْسَرااِئيیَل ِعْرقَق االنََّسا 

ُقوبَب َعَلى االَِّذيي َعَلى ُحقِّ ااْلَفْخِذ إِإَلى هَذاا ااْليَیْومِم، َألنَُّه َضَربَب ُحقَّ َفْخِذ يَیْع
ِعْرقِق االنََّسا.  

 
) االذيي أأْعطاهُه ااْسًما االَمالكِكاالرَُّجِل (أأوْو بالَحِرييِّ: ااْسَم يَیْعقوبُب أأنْن يَیْعَلَم ااْسَم إإذًذاا، َفَقْد َحاوَولَل  

يَیْعُقوبُب ااْسَم  دَدَعايُیْخِبْرهُه باْسِمِه، َبْل َبارَرَكُه في ذَذِلَك االَمكانِن َعيْیِنِه. ِحيْینئٍذ، َجديیًداا. وَوَلِكنَّ االَمالكَك َلْم 
ُه ". َفَقْد أَأدْدرَركَك يَیْعقوبُب أأنََّألنِّي َنَظْرتُت ااَهللا وَوْجًها ِلَوْجٍه، وَوُنجِّيَیْت َنْفِسي"َقاِئًال:  "َفِنيیِئيیَل"االَمَكانِن 

ُشرووقِق االشَّْمِس، ! وَوال َشكَّ أأننَّ ِتْلَك االَحادِدَثَة َغيیََّرتْت يَیْعقوبَب َجْذرِريیا. وَوَمَع َشاَهَد ااَهللا وَوْجًها ِلَوْجٍه
.َكانَن يَیْعقوبُب يَیْعُرجُج على َساِقِه االَمْخلوَعِة  
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-1ااألْعداادد في  َنْقَرأأوَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِلِث وَواالثَّالثيیَن َف  3 :  

 
ُع ِمَئِة رَرُجل، َفَقَسَم وَورَرَفَع يَیْعُقوبُب َعيْیَنيْیِه وَوَنَظَر وَوإِإذَذاا ِعيیُسو ُمْقِبٌل وَوَمَعُه أَأرْرَب

ااَألوْوَالدَد َعَلى َليْیَئَة وَوَعَلى رَرااِحيیَل وَوَعَلى ااْلَجارِريَیَتيْیِن. وَووَوَضَع ااْلَجارِريَیَتيْیِن 
وَوأَأوْوَالدَدُهَما أَأووًَّال، وَوَليْیَئَة وَوأَأوْوَالدَدَها وَورَرااَءُهْم، وَورَرااِحيیَل وَويُیوُسَف أَأِخيیًراا. وَوأَأمَّا 

وَوَسَجَد إِإَلى ااَألرْرضِض َسْبَع َمرَّااتٍت َحتَّى ااْقَتَربَب إِإَلى أَأِخيیِه.  ُهَو َفاْجَتازَز ُقدَّااَمُهْم  
 

رَرااحيیَل  َضَعوَو. وَوَلِكنَُّه َقسََّم َعاِئَلَتُه إإلى َثالثِث ِفَرقٍقُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ يَیْعقوبَب  
وَوأأمَّا ُهَو َفَسارَر أأَماَمُهْم َجميیًعا ِلُمالقاةِة أأخيیِه أَأخيیًراا ألنَُّه َكانَن يُیِحبُُّهما أأْكَثَر ِمَن االَبِقيیَِّة. وَويُیوُسَف 
وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ يَیْعقوبَب َكانَن يَیسيیُر ِبْضَع ُخُطوااتٍت ُثمَّ يَیْسُجُد إإلى ااألرْرضِض. وَوَقْد َكرَّرَر ذَذِلَك ِعيْیُسو. 

َدَمًة آآَنذااكَك في َتْقديیِم االتَِّحيیَِّة وَوكاَنْت َهِذهِه االطَّريیَقُة ُمْسَتْخيیه. ِخَسْبَع َمرَّااتٍت َحتَّى ااْقَتَربَب ِمْن أَأ
ااتِّضاعِع يَیْعقوبَب أَأَمامَم أأخيیِه وَوَتْقديیِم االتَِّحيیَِّة َلُه َكما َلْو َكانَن َمِلًكا أأوْو َسيیًِّداا للُملوكِك. وَوَقْد دَدللَّ ذَذِلَك على 

ُمَبجًَّلا.   
 

وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّااِبِع:    
 

ِلِلَقاِئِه وَوَعاَنَقُه وَووَوَقَع َعَلى ُعُنِقِه وَوَقبََّلُه، وَوَبَكيَیا.َفَرَكَض ِعيیُسو   
 

وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ِعيْیُسو َلْم يُیبالي ِبُكلِّ ِتْلَك االشَّْكِليیَّاتِت، َبل إإنَُّه رَرَكَض ِلِلقاِء يَیْعقوبَب، وَوعاَنَقُه،  
ِلذلَك، َلْم ببُّ َصَلوااتِت يَیْعقوبَب وَورَرقََّق َقْلَب ِعيْیُسو. وَويیا َلُه ِمْن ِلقاٍء رَرااِئٍع! َفَقِد ااْسَتجابَب االرَّوَوَقبََّلُه. 

يَیُكِن االلِّقاُء َبيْیَن ااألَخَويْیِن َمْشحوًنا بالتََّوتُِّر، وَواالَغَضِب، وَواالَمراارَرةِة، وَواالذِّْكريیاتِت االُمؤِلَمِة. َبْل كانَن 
َكانَن ُمَتَشوًِّقا ِلِلقاِئِه. ُدللُّ على أأنَُّه َساَمَحُه، وَوأأنَُّه ِلقاًء وُوددِّيیا وَوَحميیًما. وَوكاَنْت ُمعاَنَقُة ِعيْیسو ِليَیْعقوبَب َت

وَوَقْد َبكى ُكلٌّ ِمْن ِعيْیسو وَويَیْعقوبَب ااْبِتهاًجا.  
 

. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ ِعيْیُسو َكانَن َقادِدًما ِلِلقاِء يَیْعقوبَب ِبَهَدفِف ااالْنِتقامِم ِمْنُه 
َقالَل ُكلَّ َما يَیْمُلك. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ  ِهَساِبٍق أأننَّ "البانَن" (َخالَل يَیْعقوبَب) َلِحَق ِبِه ِبَهَدفِف َسْلِبْصحاحٍح أَأ

ِلذلَك، َفَقْد َكانَن ااُهللا االَعِليُّ ُهَو االذيي ". ااْحَتِرزْز ِمْن أَأنْن ُتَكلَِّم يَیْعُقوبَب ِبَخيْیٍر أَأوْو َشّرِلالبانَن في ُحْلٍم: "
َخاِلِه البانن. َكَذِلَك، فإننَّ ااَهللا ُهَو االذيي رَرقََّق َقْلَب ِعيْیسو ِمْن َنْحِو أَأخيیِه َشرِّ ى يَیْعقوبَب ِمْن َحَم

. ِلذلَك فإنَّنا َنرااهُه يَیْرُكُض ِلُمالقاِتِه، وَويُیعاِنُقُه، وَويُیَقبُِّلُه، وَويَیْبكي َفَرًحا. َفَقْد زَزاالَل َغَضُبُه، يَیْعقوبَب
ااْلَتقى ِعيْیُسو وَويَیْعقوبُب َثاِنيَیًة َبْعَد ُفرااقٍق دَداامَم إإْحدىى وَوعْشريیَن ِمْن َقْلِبِه. وَوأأخيیًراا،  ووااْخَتَفِت االَمراارَرةُة

-5ااألْعداادد مَّ َنْقَرأأ في ُثَسَنة.  7:  
 

َما هُؤَالِء «َعيْیَنيْیِه وَوأَأْبَصَر االنَِّساَء وَوااَألوْوَالدَد وَوَقالَل:  [أأيْي: ِعيْیُسو]ُثمَّ رَرَفَع 
». ااَألوْوَالدُد االَِّذيیَن أَأْنَعَم ااُهللا ِبِهْم َعَلى َعْبِدكَك: «[أأيْي: يَیْعقوبُب] َفَقالَل» ِمْنَك؟

َفاْقَتَرَبِت ااْلَجارِريَیَتانِن ُهَما وَوأَأوْوَالدُدُهَما وَوَسَجَدَتا. ُثمَّ ااْقَتَرَبْت َليْیَئُة أَأيْیًضا 
َداا. وَوأَأوْوَالدُدَها وَوَسَجُدوواا. وَوَبْعَد ذذِلَك ااْقَتَربَب يُیوُسُف وَورَرااِحيیُل وَوَسَج  
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-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد َنرىى ُهنا أأننَّ ِعيْیُسو َتَعرَّفَف إإلى َجميیِع أأْفراادِد َعاِئَلِة يَیْعقوبَب أأخيیِه. وَو 

11:  
 

أأيْي: [ َفَقالَل» َماذَذاا ِمْنَك ُكلُّ هَذاا ااْلَجيْیِش االَِّذيي َصادَدْفُتُه؟: «[أأيْي: ِعيْیُسو] َفَقالَل
ِلي َكِثيیٌر، يَیا «َفَقالَل ِعيیُسو: ». َنْي َسيیِِّدييَألِجَد ِنْعَمًة ِفي َعيْی: «يَیْعقوبُب]

َال. إِإنْن وَوَجْدتُت ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك «َفَقالَل يَیْعُقوبُب: ». أَأِخي. ِليَیُكْن َلَك االَِّذيي َلَك
َتْأُخْذ َهِديیَِّتي ِمْن يَیِديي، َألنِّي رَرأَأيْیُت وَوْجَهَك َكَما يُیَرىى وَوْجُه ااِهللا، َفَرِضيیَت 

َبَرَكِتي االَِّتي أُأِتَي ِبَها إِإَليْیَك، َألننَّ ااَهللا َقْد أَأْنَعَم َعَليَّ وَوِلي ُكلُّ  َعَليَّ. ُخْذ
  وَوأَأَلحَّ َعَليْیِه َفَأَخَذ.». َشْيٍء

 
القاهُه في َطريیِقِه. وَوَقْد َكانَن يُیشيیُر االذيي  "االَجيْیش"إإذًذاا، َفَقْد َسألَل ِعيْیسو أأَخاهُه يَیْعقوبَب َعِن  

ٌة. وَوَمَع وَوَقْد أَأْخَبَرهُه يَیْعقوبُب إإننَّ ِتْلَك االَماِشيَیَة ِهَي َهِديیَّاالَكثيیَرةِة االتي أَأرْرَسَلها إإليیِه.  االَماِشيَیِةِبَذِلَك إإلى 
أأننَّ ِعيْیُسو رَرَفَض أأنْن يَیأُخَذ االَهِديیََّة َبادِدئَئ ااألْمِر، َفإنَّنا َنرااهُه يَیْقَبُلها أأخيیًراا َتْحَت إإْلحاحِح يَیْعقوبب.   

 
-12دد ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْعداا  17 :  

 
 َقالَل َلُهَف». ِلَنْرَحْل وَوَنْذَهْب، وَوأَأذْذَهُب أَأَنا ُقدَّااَمَك: «[أأيي: ِعيْیُسو] ُثمَّ َقالَل
َسيیِِّديي َعاِلٌم أَأننَّ ااَألوْوَالدَد رَرْخَصٌة، وَوااْلَغَنَم وَوااْلَبَقَر االَِّتي ِعْنِديي : «[يَیْعقوبُب]

اَتْت ُكلُّ ااْلَغَنِم. ِليَیْجَتْز َسيیِِّديي ُقدَّاامَم ُمْرِضَعٌة، َفِإنِن ااْسَتَكدُّووَها يَیْوًما وَوااِحًداا َم
َعْبِدهِه، وَوأَأَنا أَأْسَتاقُق َعَلى َمَهِلي ِفي إِإْثِر ااَألْمَالكِك االَِّتي ُقدَّااِمي، وَوِفي إِإْثِر 

أَأْتُركُك ِعْنَدكَك «َفَقالَل ِعيیُسو: ». ااَألوْوَالدِد، َحتَّى أَأِجيَء إِإَلى َسيیِِّديي إِإَلى َسِعيیَر
ِلَماذَذاا؟ دَدْعِني أَأِجْد ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنْي «َفَقالَل: ». االَِّذيیَن َمِعي ِمَن ااْلَقْومِم
وَوأَأمَّا يَیْعُقوبُب  َفَرَجَع ِعيیُسو ذذِلَك ااْليَیْومَم ِفي َطِريیِقِه إِإَلى َسِعيیَر.». َسيیِِّديي

. ِلذِلَك َفارْرَتَحَل إِإَلى ُسكُّوتَت، وَوَبَنى ِلَنْفِسِه َبيْیًتا، وَوَصَنَع ِلَمَوااِشيیِه ِمَظالَّتٍت
». ُسكُّوتَت«دَدَعا ااْسَم ااْلَمَكانِن   

 
َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ ِعيْیسو ااْقَتَرحَح على يَیْعقوبَب أأنْن يُیغادِدرراا االَمكانَن َمًعا. وَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب رَرَفَض ذَذِلَك  

–َمَعُه ِبِليیاَقٍة وَوَتهْذيیٍب ُمَبرِّرًراا ذَذِلَك ِبُوجودِد أأْطفالٍل ِصغارٍر  ِلذلَك، . ُمْرِضَعِةاال َحيیوااناتِتَعداا َعِن اال 
-18ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد َتمَّ ااالتِّفاقُق َبيْیَنُهما على االلِّقاِء الِحًقا.  20:  

 
ُثمَّ أَأَتى يَیْعُقوبُب َساِلًما إِإَلى َمِديیَنِة َشِكيیَم االَِّتي ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن، ِحيیَن َجاَء 

وَوااْبَتاعَع ِقْطَعَة ااْلَحْقِل االَِّتي َنَصَب ِفيیَها  ِمْن َفدَّاانِن أَأرَراامَم. وَوَنَزلَل أَأَمامَم ااْلَمِديیَنِة.
َخيْیَمَتُه ِمْن يَیِد َبِني َحُمورَر أَأِبي َشِكيیَم ِبِمَئِة َقِسيیَطٍة. وَوأَأَقامَم ُهَناكَك َمْذَبًحا 

».إِإيیَل إِإلَه إِإْسَرااِئيیَل«وَودَدَعاهُه   
 



6 
 

ننَّ ااَهللا َصارَر يُیْعَرفُف ُهنا "إإَلَه وَوألننَّ ااَهللا َقْد َغيیََّر ااْسَم يَیْعقوبَب إإلى إإْسراائيیل، ُنالِحُظ أأ 
وَوِبَهذاا َنكونُن َقْد وَوَصْلنا، َعزيیزيي االُمْسَتمع، إإلى ِنهايَیِة . "يَیْعقوبب إإَلِهَبَدًلا ِمْن "إإْسراائيیل" 

ااألْصحاحِح االثَّاِلث وَواالثَّالثيین ِمْن ِسْفِر االتَّكويین.   
 

-1: 34ِسْفِر االتَّكويین وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في  4:  
 

وَوَخَرَجْت دِديیَنُة ااْبَنُة َليْیَئَة االَِّتي وَوَلَدْتَها ِليَیْعُقوبَب ِلَتْنُظَر َبَناتِت ااَألرْرضِض، َفَرآآَها 
َشِكيیُم ااْبُن َحُمورَر ااْلِحوِّييِّ رَرِئيیِس ااَألرْرضِض، وَوأَأَخَذَها وَوااْضَطَجَع َمَعَها وَوأَأذَذلََّها. 

وَوأَأَحبَّ ااْلَفَتاةَة وَوَالَطَف ااْلَفتاةَة. َفَكلََّم َشِكيیُم وَوَتَعلََّقْت َنْفُسُه ِبِديیَنَة ااْبَنِة يَیْعُقوبَب، 
». ُخْذ ِلي هِذهِه االصَِّبيیََّة زَزوْوَجًة«َحُمورَر أَأِباهُه َقاِئًال:   

 
ال َتِقلُّ َعِن َثماني رُربَّما وَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ يَیْعقوبَب َقْد أَأقامَم في ِتْلَك ااألرْرضِض َفْتَرةًة َطويیَلًة ( 

ْصحاحٍح َساِبٍق َعْن وِوالدَدةِة "دِديْیَنة". وَوَقْد ذَذَكْرنا أأنَّها ااالْبَنُة االَوحيیَدةُة َقْد َقَرأأنا في أَأ وَوُكنَّاِسنيین). 
وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ يَیْعقوبَب أَأْنَجَب َمزيیًداا ِمَن االَبناتِت، ااْسُمها في ِسْفِر االتَّكويین. ذُذِكَر ِليَیْعقوبَب االتي 

ُر أَأْسماَءُهنَّ. وَوَلِكنَّ ِسْفَر االتَّكويیِن ال يَیْذُك  
 

وَوفي ذَذِلَك االَوْقِت، كاَنْت "دِديْیَنة" َقْد َصارَرتْت َصِبيیًَّة في ِسنِّ االُمرااَهَقِة. وَوَقْد َخَرَجْت ذَذااتَت  
ذَذِلَك ااْغَتَصَبها وَوَلوَّثَث َشَرَفها. وَوبالرَّْغِم ِمْن وَوَلِكنَّ ااْبَن رَرئيیِس االِمْنَطَقِة يَیْومٍم ِلِلقاِء َصديیقاتٍت َلها. 

-5أأرراَادَد أأنْن يَیَتَزووََّجها. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد َفَقْد أَأَحبَّها وَواالشَّرِّ االذيي َعِمَلُه  12:  
 

َسِمَع يَیْعُقوبُب أَأنَُّه َنجََّس دِديیَنَة ااْبَنَتُه. وَوأَأمَّا َبُنوهُه َفَكاُنواا َمَع َمَوااِشيیِه ِفي وَو
َفَخَرجَج َحُمورُر أَأُبو َشِكيیَم إِإَلى يَیْعُقوبَب  ااْلَحْقِل، َفَسَكَت يَیْعُقوبُب َحتَّى َجاُءوواا.

ِليَیَتَكلََّم َمَعُه. وَوأَأَتى َبُنو يَیْعُقوبَب ِمَن ااْلَحْقِل ِحيیَن َسِمُعواا. وَوَغِضَب االرَِّجالُل 
وَوااْغَتاُظواا ِجداا َألنَُّه َصَنَع َقَباَحًة ِفي إِإْسَرااِئيیَل ِبُمَضاَجَعِة ااْبَنِة يَیْعُقوبَب، 

َشِكيیُم ااْبِني َقْد َتَعلََّقْت َنْفُسُه «َنُع. وَوَتَكلََّم َحُمورُر َمَعُهَم َقاِئًال: وَوهَكَذاا َال يُیْص
ِباْبَنِتُكْم. أَأْعُطوهُه إِإيیَّاَها زَزوْوَجًة وَوَصاِهُرووَنا. ُتْعُطوَنَنا َبَناِتُكْم، وَوَتْأُخُذوونَن َلُكْم 

ُكُم. ااْسُكُنواا وَوااتَِّجُروواا ِفيیَها َبَناِتَنا. وَوَتْسُكُنونَن َمَعَنا، وَوَتُكونُن ااَألرْرضُض ُقدَّااَم
دَدُعوِني أَأِجْد ِنْعَمًة ِفي «ُثمَّ َقالَل َشِكيیُم َألِبيیَها وَوِإلْخَوِتَها: ». وَوَتَملَُّكواا ِبَها

أَأْعيُیِنُكْم. َفالَِّذيي َتُقوُلونَن ِلي أُأْعِطي. َكثُِّروواا َعَليَّ ِجداا َمْهًراا وَوَعِطيیًَّة، َفُأْعِطَي 
».ِلي. وَوأَأْعُطوِني ااْلَفَتاةَة زَزوْوَجًةَكَما َتُقوُلونَن   

 
َكانَن يَیْعقوبُب إإذًذاا، َفَقْد َجاَء رَرئيیُس االِمْنَطَقِة ووااْبُنُه إإلى يَیْعقوبَب وَوأأووالدِدهِه وَوَطَلُبواا يَیَد "دِديْیَنة". وَو 

-13دد وَوأأووالدُدهُه َقْد َعِلُمواا أأننَّ ذَذِلَك االشَّاببَّ َقِد ااْغَتَصَب "دِديْیَنة". ُثمَّ َنْقَرأُأ في ااألْعداا 17:  
 

َفَأَجابَب َبُنو يَیْعُقوبَب َشِكيیَم وَوَحُمورَر أَأَباهُه ِبَمْكٍر وَوَتَكلَُّمواا. َألنَُّه َكانَن َقْد َنجََّس 
َال َنْسَتِطيیُع أَأنْن َنْفَعَل هَذاا ااَألْمَر أَأنْن ُنْعِطَي أُأْخَتَنا «دِديیَنَة أُأْخَتُهْم، َفَقاُلُواا َلُهَما: 
[أأيْي: ُنوااِفُق على  َلَنا. َغيْیَر أَأنََّنا ِبهَذاا ُنوااِتيیُكْمِلَرُجل أَأْغَلَف، َألنَُّه َعارٌر 
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: إِإنْن ِصْرُتْم ِمْثَلَنا ِبَخْتِنُكْم ُكلَّ ذَذَكٍر. ُنْعِطيیُكْم َبَناِتَنا وَوَنْأُخُذ َلَنا َبَناِتُكْم، َطَلِبُكْم]
أَأنْن َتْخَتِتُنواا، َنْأُخُذ وَوَنْسُكُن َمَعُكْم وَوَنِصيیُر َشْعًبا وَوااِحًداا. وَوإِإنْن َلْم َتْسَمُعواا َلَنا، 

».ااْبَنَتَنا وَوَنْمِضي  
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ أأووالدَد يَیْعقوبَب َكاُنواا يُیَدبِّروونَن َمكيیَدةًة لالْنِتقامِم ِلَشَرفِف أأْخِتِهْم "دِديْیَنة".  
. بمشيیئة ااهللا في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ووسنتابع ما جرىى بعد ذذلك  

 
[االخاتمة]  

االبرنامج)(ُمَقدِّمم   
وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ . َنرىى ُهنا أأننَّ أأووالدَد يَیْعقوبَب َسارُروواا على ُخَطى أأبيیِهْم يَیْعقوبَب في االِخدااعِع

َخطايیا ااآلباِء َقْد َتْتُركُك َتأثيیًراا َسْلِبيیا على ااألْبناِء.   
 

لرَّااعي "ْتَشك سميیث" ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع ااِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا   
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

يیُد أأنْن يُیر ااَهللاَكَذِلَك، فإننَّ ااَهللا َغيیََّر ااْسَم يَیْعقوبَب وَوبارَرَكُه.  َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننََّلَقْد رَرأأيینا، 
أأنْن ُتْدرِركَك ُعْمَق َمَحبَِّة ااِهللا َلَك، وَوأأنْن َتْعِقَد يُیبارِرَكَك أأْنَت أأيْیًضا. وَوَصُالنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفُمْنُذ َهِذهِه االلَّْحَظِة َفصاِعًداا.  االَعْزمَم على ااالتِّكالِل َعَليْیِه  
 


