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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 34:18 – 36:33 33: 36 – 18 :34 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us033# 529م: 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   

 
 ااَهَذِمْن  االثَّالثيینوَو االرَّااِبِعااألْصحاحح َ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،  

- االثَّاِمن َعَشروَواالَعَددِد  االثَّالثيینوَو االرَّااِبِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
وَوَلوَّثَث "دِديْیَنة" (ااْبَنَة يَیْعقوبب) " ااْغَتَصَب "َشكيیَمرَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ ُكنَّا َقْد  

ِلذلَك َفَقْد  وَوَعشيیَرِتِه ِبأْسِرها. ذَذِلَك االشَّاببِّأأبناُء يَیْعقوبَب االَعْزمَم على ااالْنِتقامِم ِمْن َقْد َعَقَد َشَرَفها. وَو
َطَلُبواا ِمَن االشَّاببِّ وَوَعشيیَرِتِه أأنْن يَیْخَتِتنواا ِلَكْي يُیوااِفُقواا على زَزووااجِج َهذاا االشَّاببِّ ِمْن "دِديْیَنة".  

 
-18: 34وَوااآلنْن، ِلُنتاِبْع َمًعا َما َحَدثَث َبْعَد ذَذِلَك إإذْذ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   24 :  

 
َفَحُسَن َكَالُمُهْم ِفي َعيْیَنْي َحُمورَر وَوِفي َعيْیَنْي َشِكيیَم ْبِن َحُمورَر. وَوَلْم يَیَتَأخَِّر 

ِباْبَنِة يَیْعُقوبَب. وَوَكانَن أَأْكَرمَم َجِميیِع ااْلُغَالمُم أَأنْن يَیْفَعَل ااَألْمَر، َألنَُّه َكانَن َمْسُروورًراا 
َبيْیِت أَأِبيیِه. َفَأَتى َحُمورُر وَوَشِكيیُم ااْبُنُه إِإَلى َبابِب َمِديیَنِتِهَما، وَوَكلََّما أَأْهَل 

هُؤَالِء ااْلَقْومُم ُمَساِلُمونَن َلَنا. َفْليَیْسُكُنواا ِفي ااَألرْرضِض «َمِديیَنِتِهَما َقاِئِليیَن: 
ا. وَوُهَوذَذاا ااَألرْرضُض وَوااِسَعُة االطََّرَفيْیِن أَأَماَمُهْم. َنْأُخُذ َلَنا َبَناِتِهْم وَويَیتَِّجُروواا ِفيیَه

زَزوْوَجاتٍت وَوُنْعِطيیِهْم َبَناِتَنا. َغيْیَر أَأنَُّه ِبهَذاا َفَقْط يُیوااِتيیَنا ااْلَقْومُم َعَلى االسََّكِن َمَعَنا 
ْم َمْخُتوُنونَن. أَأَال َتُكونُن َمَوااِشيیِهْم ِلَنِصيیَر َشْعًبا وَوااِحًداا: ِبَخْتِنَنا ُكلَّ ذَذَكٍر َكَما ُه

َفَسِمَع ِلَحُمورَر ». وَوُمْقَتَناُهْم وَوُكلُّ َبَهاِئِمِهْم َلَنا؟ ُنوااِتيیِهْم َفَقْط َفيَیْسُكُنونَن َمَعَنا
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وَوَشِكيیَم ااْبِنِه َجِميیُع ااْلَخارِرِجيیَن ِمْن َبابِب ااْلَمِديیَنِة، وَوااْخَتَتَن ُكلُّ ذَذَكٍر. ُكلُّ 
ِجيیَن ِمْن َبابِب ااْلَمِديیَنِة.ااْلَخارِر  

 
ِلَكْي  أأنْن يُیْخَتنواا ُهْم وَوجميیُع أأْهِل االَمديیَنِة"َحُمورر" وَوااْبُنُه "َشكيیم" على إإذًذاا، َفَقْد وَوااَفَق  

 َنْقَرأأ ُثمَّ وَوَقْد َفَعلواا ذَذِلَك َفاْخَتَتنواا َجميیًعا.يَیَتَمكََّن "َشكيیُم" ِمَن االزَّووااجِج ِمِن "دِديْیَنة" (ااْبَنِة يَیْعقوبب). 
-25في ااألْعداادد  31:  

 
َفَحَدثَث ِفي ااْليَیْومِم االثَّاِلِث إِإذْذ َكاُنواا ُمَتَوجِِّعيیَن أَأننَّ ااْبَنْي يَیْعُقوبَب، ِشْمُعونَن 

وَوَالوِويَي أَأَخَويْي دِديیَنَة، أَأَخَذاا ُكلُّ وَوااِحٍد َسيْیَفُه وَوأَأَتيَیا َعَلى ااْلَمِديیَنِة ِبَأْمٍن وَوَقَتَال 
َقَتَال َحُمورَر وَوَشِكيیَم ااْبَنُه ِبَحدِّ االسَّيْیِف، وَوأَأَخَذاا دِديیَنَة ِمْن َبيْیِت َشِكيیَم وَوُكلَّ ذَذَكٍر. 

وَوَخَرَجا. ُثمَّ أَأَتى َبُنو يَیْعُقوبَب َعَلى ااْلَقْتَلى وَوَنَهُبواا ااْلَمِديیَنَة، َألنَُّهْم َنجَُّسواا 
ِفي ااْلَمِديیَنِة وَوَما ِفي ااْلَحْقِل أُأْخَتُهْم. َغَنَمُهْم وَوَبَقَرُهْم وَوَحِميیَرُهْم وَوُكلَّ َما 

أَأَخُذووهُه. وَوَسَبْواا وَوَنَهُبواا ُكلَّ َثْروَوِتِهْم وَوُكلَّ أَأْطَفاِلِهْم، وَوِنَساَءُهْم وَوُكلَّ َما ِفي 
َكدَّرْرُتَماِني ِبَتْكِريیِهُكَما إِإيیَّايَي ِعْنَد «َفَقالَل يَیْعُقوبُب ِلَشْمُعونَن وَوَالوِويي:  ااْلُبيُیوتِت.

رْرضِض ااْلَكْنَعاِنيیِّيیَن وَوااْلِفِرزِزيیِّيیَن، وَوأَأَنا َنَفٌر َقِليیٌل. َفيَیْجَتِمُعونَن َعَليَّ ُسكَّانِن ااَأل
»أَأَنِظيیَر زَزااِنيَیٍة يَیْفَعُل ِبُأْخِتَنا؟«َقاَال: َف». وَويَیْضِرُبوَنِني، َفَأِبيیُد أَأَنا وَوَبيْیِتي  

 
ًضا. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا باآليَیِة االتي َتقولُل االِخدااعَع أأيْیَقْد َمارَرُسواا أأننَّ أأبناَء يَیْعقوبَب  ُهنا وَوُنالِحُظ 

َفَقْد أأْخَطَأ يَیْعقوبُب في ِخدااعِع أأبيیِه ِعْنَدما َسَرقَق َبَرَكَة . االَِّذيي يَیْزرَرُعُه ااِإلْنَسانُن إِإيیَّاهُه يَیْحُصُد أَأيْیًضاإإننَّ 
ارِرسونَن االِخدااعَع في يُیَمُهنا  أأووالدَدهُهيَیَرىى َو ُهوَوأأخيیِه ِعيْیسو. وَوَقْد رَرأأيْیناهُه يُیْخَدعُع ِمْن َخاِلِه "البانن". 

ِتِهْم ِبأنْن َحيیاِتِهْم. وَوَنْحُن َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ شْمُعونَن وَوالوِويي ااْنَتَقُمواا ِمَن االشَّابِب االذيي َلوَّثَث َشَرفَف أأْخ
يَیْعقوبَب وَوبََّخُهما َتْوبيیًخا َشديیًداا على ذَذِلَك. وَوَلِكنَّ َقَتلوهُه، وَوَقتلواا أَأباهُه وَوُكلَّ رِرجالِل االَمديیَنِة.   

 
أأننَّ االَبَشَر َجميیًعا يُیْخِطئونَن. وَوَهذاا يُیريینا ِبُوُضوحٍح َتاممٍّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  

شْمُعونَن ااَهللا َعاَقَب ِكنَّ َحتَّى على ااألشخاصِص االذيیَن يَیْختارُرُهُم ااُهللا للِقيیامِم ِبَمهاممٍّ ُمَعيیََّنٍة. وَوَليَیْنَطِبُق 
رْرَبعيیَن ِمْن في ااألْصحاحِح االتَّاِسِع وَوااألَعْن ذَذِلَك َسْوفَف َنْقَرأُأ وَو. ِبَسَبِب َهِذهِه االَخطيیَئِة الِحًقا وَوالوويي

ِسْفِر االتَّكويین.   
 

َجميیَع االَبَشِر  . َبْل إإنَُّه يُیريینا أأننَّإإْنسانٍن أأييِّ ابَب االُمَقدَّسَس ال يُیْخفي َخِطيیََّةِلذلَك فإننَّ االِكت
وَوَلِكنَّ ااَهللا يَیْسَتْخِدُمنا بالرَّْغِم ِمْن َضْعِفنا وَوَميْیِلنا للَخِطيیَِّة. وَوُهَو يَیَتَوقَُّع ِمنَّا أأنْن ُمَعرَّضونَن للَخَطِأ. 

وَواالسُّلوكِك في َنتَجاوَوبَب َمْع دَدْعَوِتِه وَوِنْعَمِتِه ِمْن ِخاللِل االتَّْوَبِة َعِن االَخِطيیَِّة، وَواالُخضوعِع ِلَمشيیَئِتِه، 
. ِتِهَطاَع  

 
وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَخاِمِس وَواالثَّالثيین ِمْن ِسْفِر االتَّكويین  

-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  3:  
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ُقِم ااْصَعْد إِإَلى َبيْیِت إِإيیَل وَوأَأِقْم ُهَناكَك، وَوااْصَنْع ُهَناكَك «ُثمَّ َقالَل ااُهللا ِليَیْعُقوبَب: 
َفَقالَل يَیْعُقوبُب ». ِهللا االَِّذيي َظَهَر َلَك ِحيیَن َهَرْبَت ِمْن وَوْجِه ِعيیُسو أَأِخيیَك َمْذَبًحا

ااْعِزُلواا ااآلِلَهَة ااْلَغِريیَبَة االَِّتي َبيْیَنُكْم وَوَتَطهَُّروواا «ِلَبيْیِتِه وَوِلُكلِّ َمْن َكانَن َمَعُه: 
ى َبيْیِت إِإيیَل، َفَأْصَنَع ُهَناكَك َمْذَبًحاِ ِهللا االَِّذيي وَوأَأْبِدُلواا ِثيَیاَبُكْم. وَوْلَنُقْم وَوَنْصَعْد إِإَل

». ااْسَتَجابَب ِلي ِفي يَیْومِم ِضيیَقِتي، وَوَكانَن َمِعي ِفي االطَِّريیِق االَِّذيي ذَذَهْبُت ِفيیِه  
 

شْمعونن  ِمْنُه ِبَسَبِب َما َفَعَلُه ااْبناهُه االُمُدنِن االُمجاوِورَرةِةَكانَن يَیْعقوبُب َخاِئًفا ِمَن ااْنِتقامِم ُملوكِك  
وَوأأوْوصاهُه أأنْن يَیْصَعَد إإلى َبيْیِت إإيْیل، وَوأأنْن يُیقيیَم وَوالوويي بأْهِل ِتْلَك االَمديیَنِة. وَوَلِكنَّ ااَهللا َشجََّع يَیْعقوبَب 

ُهناكَك، وَوأأنْن يَیْصَنَع ُهناكَك َمْذَبًحا ِهللا. وَوَقْد َصَنَع يَیْعقوبُب ُكلَّ َما أأوْوصاهُه ااُهللا ِبِه. وَوكانَن َما َفَعَلُه 
االتي ِلعاِئَلِتِه وَوِلُكلِّ َمْن َكانَن َمَعُه. َفَقْد َطَلَب ِمْنُهْم أأنْن يَیْعِزُلواا ااآلِلَهَة االَغريیَبَة وْوِحيیا إإْصالًحا رُر

َبيْیَنُهْم، وَوأأنْن يُیَقدُِّسواا أأْنُفَسُهْم وَويُیَكرِّسوها لَلِه االَحيِّ.   
 

َكنيیَسِة أأَفُسس في ِسْفِر االرُّؤؤيیا إإذْذ َنْقَرأأ: وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما قاَلُه يَیسوعُع ِلرااعي 
لِكْن ِعْنِديي َعَليْیَك: أَأنََّك َتَرْكَت َمَحبََّتَك ااُألووَلى. َفاذْذُكْر ِمْن أَأيْیَن َسَقْطَت وَوُتْب، وَوااْعَمِل ااَألْعَمالَل "

االذيي أَأدْدرَركَك فيیِه  وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ااَهللا دَدعا يَیْعقوبَب إإلى االرُّجوعِع إإلى االَمكانِن ااألووَّلِل". ااُألووَلى
ُحضورَرهُه في َحيیاِتِه َشْخِصيیا.   

 
-4: 35ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   7:  

 
َفَأْعَطْواا يَیْعُقوبَب ُكلَّ ااآلِلَهِة ااْلَغِريیَبِة االَِّتي ِفي أَأيْیِديیِهْم وَوااَألْقَرااطَط االَِّتي ِفي 

ُثمَّ رَرَحُلواا، وَوَكانَن  االَِّتي ِعْنَد َشِكيیَم.آآذَذااِنِهْم، َفَطَمَرَها يَیْعُقوبُب َتْحَت ااْلُبْطَمِة 
َخْوفُف ااِهللا َعَلى ااْلُمُدنِن االَِّتي َحْوَلُهْم، َفَلْم يَیْسَعْواا وَورَرااَء َبِني يَیْعُقوبَب. َفَأَتى 
يَیْعُقوبُب إِإَلى ُلوزَز االَِّتي ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن، وَوِهَي َبيْیُت إِإيیَل. ُهَو وَوَجِميیُع ااْلَقْومِم 

َألنَُّه ُهَناكَك » إِإيیَل َبيْیِت إِإيیَل«ْذَبًحا، وَودَدَعا ااْلَمَكانَن االَِّذيیَن َمَعُه. وَوَبَنى ُهَناكَك َم
َظَهَر َلُه ااُهللا ِحيیَن َهَربَب ِمْن وَوْجِه أَأِخيیِه.   

 
َنِجُد ُهنا أأننَّ أأووالدَد يَیْعقوبَب وَوَجميیَع َمْن َكاُنواا َمَعُه َتجاوَوُبواا َمَع دَدْعَوةِة ااِهللا. وَوَقْد َنجَّا ااُهللا  

االُمَدنِن االتي َحْوَلُهْم. ُثمَّ َجاَء يَیْعقوبُب وَوَمْن َمَعُه إإلى ُملوكِك  ااْنِتقامِم ِمَن ْموَوَمْن َمَعُهيَیْعقوبَب وَوأأووالدَدهُه 
ألننَّ ") ااهللا (أأيْي: "َبيْیُت ، وَوَبنى ُهناكَك َمْذَبًحا، وَودَدعا االَمكانَن "َبيْیت إإيْیل"االَمكانِن االذيي يُیْدَعى "ُلْوزز"

ِمْن وَوْجِه أأخيیِه ِعيْیسو.  ااَهللا َتَجلَّى َلُه ُهناكَك ِعْنَدما َهَربَب  
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِمِن:   
 

وَوَماَتْت دَدُبورَرةُة ُمْرِضَعُة رِرْفَقَة وَودُدِفَنْت َتْحَت َبيْیَت إِإيیَل َتْحَت ااْلَبلُّوَطِة، َفَدَعا 
».أَألُّونَن َباُكوتَت«ااْسَمَها   
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"دَدُبورَرةة" وَوَكما َنْعَلُم، يیا أأِحبَّائي، َفَقْد كاَنْت رِرْفَقة (أأممُّ يَیْعقوبَب) َقْد َماَتْت. وَوَلِكنَّ ُمْرِضَعَتها  
َكاَنْت َما َتزاالُل على َقيْیِد االَحيیاةِة َحتَّى ذَذِلَك االَوْقِت. وَوَكانَن يَیْعقوبُب َقْد أَأْحَضَرها ِمْن َبيْیِت أأبيیِه 

. مِِّه. وَوَلِكنَّ دَدُبورَرةة َماَتْت ِهَي ااُألخرىى َفَدَفنها يَیْعقوبُبَبْعَد َمْوتِت أأ اقَقإإْسَح  
 

-9ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في   13:  
 

وَوَظَهَر ااُهللا ِليَیْعُقوبَب أَأيْیًضا ِحيیَن َجاَء ِمْن َفدَّاانِن أَأرَراامَم وَوَبارَرَكُه. وَوَقالَل َلُه ااُهللا: 
ْعُد يَیْعُقوبَب، َبْل يَیُكونُن ااْسُمَك ااْسُمَك يَیْعُقوبُب. َال يُیْدَعى ااْسُمَك ِفيیَما َب«

أَأَنا ااُهللا ااْلَقِديیُر. أَأْثِمْر «وَوَقالَل َلُه ااُهللا: ». إِإْسَرااِئيیَل«َفَدَعا ااْسَمُه ». إِإْسَرااِئيیَل
وَوااْكُثْر. أُأمٌَّة وَوَجَماَعُة أُأَمٍم َتُكونُن ِمْنَك، وَوُمُلوكٌك َسيَیْخُرُجونَن ِمْن ُصْلِبَك. 

يْیُت إِإْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق، َلَك أُأْعِطيیَها، وَوِلَنْسِلَك ِمْن َبْعِدكَك وَوااَألرْرضُض االَِّتي أَأْعَط
ُثمَّ َصِعَد ااُهللا َعْنُه ِفي ااْلَمَكانِن االَِّذيي ِفيیِه َتَكلََّم َمَعُه.». أُأْعِطي ااَألرْرضَض  

 
َقْد َصارَر َف. بأنْن ذَذكََّرهُه باْسِمِه االَجديید ِليَیْعقوبَب االَوْعَد بالَبَرَكِة وَوِبَذِلَك َفَقْد أَأكََّد ااُهللا االَعِليُّ 

"يُیجاِهُد َمَع ااِهللا". َمْعناهُه: ى "إإْسراائيیل"، وَويَیْعقوبُب يُیْدَع  
 

: 15وو  14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

َفَنَصَب يَیْعُقوبُب َعُمودًداا ِفي ااْلَمَكانِن االَِّذيي ِفيیِه َتَكلََّم َمَعُه، َعُمودًداا ِمْن َحَجٍر، 
َكَب َعَليْیِه َسِكيیًبا، وَوَصبَّ َعَليْیِه زَزيْیًتا. وَودَدَعا يَیْعُقوبُب ااْسَم ااْلَمَكانِن االَِّذيي وَوَس

».َبيْیَت إِإيیَل«ِفيیِه َتَكلََّم ااُهللا َمَعُه   
 

َعبََّر يَیْعقوبُب َعْن َتْقديیِرهِه ِلَذِلَك االَوْعِد ِمَن ااِهللا بأنْن َنَصَب َعمودًداا ِمْن َحَجٍر في وَوِبَذِلَك،  
ِه زَزيْیًتا. االَمكانِن، وَوَسَكَب َعَليْیذَذِلَك   

 
-16: 35ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   20:  

 
ُثمَّ رَرَحُلواا ِمْن َبيْیِت إِإيیَل. وَوَلمَّا َكانَن َمَساَفٌة ِمَن ااَألرْرضِض َبْعُد َحتَّى يَیْأُتواا إِإَلى 

َحَدثَث ِحيیَن وَوَالدَدُتَها. ، وَوَلَدتْت رَرااِحيیُل وَوَتَعسََّرتْت وِو(أأيْي: َبيْیَت َلْحم) أَأْفَرااَتَة
». َال َتَخاِفي، َألننَّ هَذاا أَأيْیًضا ااْبٌن َلِك«َتعسََّرتْت وِوَالدَدُتِها أَأننَّ ااْلَقاِبَلَة َقاَلِت َلَها: 

وَوأَأمَّا ». َبْن أُأووِني«وَوَكانَن ِعْنَد ُخُرووجِج َنْفِسَها، َألنََّها َماَتْت، أَأنََّها دَدَعِت ااْسَمُه 
َفَماَتْت رَرااِحيیُل وَودُدِفَنْت ِفي َطِريیِق أَأْفَرااَتَة، االَِّتي ِهَي ». يَیاِميیَنَبْن«أَأُبوهُه َفَدَعاهُه 

» َعُمودُد َقْبِر رَرااِحيیَل«َبيْیُت َلْحٍم. َفَنَصَب يَیْعُقوبُب َعُمودًداا َعَلى َقْبِرَها، وَوُهَو 
إِإَلى ااْليَیْومِم.  

 
وَوَبيْیَنما ِهَي َتْلِفُظ أأْنفاَسها ااألخيیَرةَة، دَدَعْتُه  .الْبِنها االثَّانيإإذًذاا َفَقْد َماَتْت رَرااحيیُل أأثناَء وِوالدَدِتها  

وَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب َلْم يَیَشأ أأنْن يَیْحِمَل  .ألنَّها َتألََّمْت َكثيیًراا أأثناَء وِوالدَدِتِه "َبْن أُأوْوِني" وَوَمْعناهُه (ااْبُن ُحْزِني)
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وَوُهَو ااْسٌم . " وَوَمْعناهُه (ااْبُن يَیِميْیني)َبْنيَیاميینُه َهذاا ااالْسَم االَحزيیَن َطواالَل َحيیاِتِه. ِلذلَك َفَقْد دَدعاهُه "ااْبُن
ُمْفَعٌم بالرَّجاِء باِهللا االَحيِّ بالرَّْغِم ِمْن ُكلِّ ااآلالمِم وَواالصُّعوباتِت وَواالتََّحدِّيیاتت.   

 
-21ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  26:  

 
. وَوَحَدثَث إِإذْذ َكانَن إِإْسَرااِئيیُل ُثمَّ رَرَحَل إِإْسَرااِئيیُل وَوَنَصَب َخيْیَمَتُه وَورَرااَء َمْجَدلَل ِعْدرٍر

َساِكًنا ِفي ِتْلَك ااَألرْرضِض، أَأننَّ رَرأُأووَبيْیَن ذَذَهَب وَوااْضَطَجَع َمَع ِبْلَهَة ُسرِّيیَِّة أَأِبيیِه، 
َبُنو َليْیَئَة: رَرأُأووَبيْیُن ِبْكُر وَوَكانَن َبُنو يَیْعُقوبَب ااْثَنْي َعَشَر:  وَوَسِمَع إِإْسَرااِئيیُل.

وَوَالوِويي وَويَیُهوذَذاا وَويَیسَّاَكُر وَوزَزُبوُلونُن. وَوااْبَنا رَرااِحيیَل:  يَیْعُقوبَب، وَوِشْمُعونُن
يُیوُسُف وَوَبْنيَیاِميیُن. وَوااْبَنا ِبْلَهَة َجارِريَیِة رَرااِحيیَل: دَداانُن وَوَنْفَتاِلي. وَوااْبَنا زِزْلَفَة 

َفدَّاانِن  َجارِريَیِة َليْیَئَة: َجادُد وَوأَأِشيیُر. هُؤَالِء َبُنو يَیْعُقوبَب االَِّذيیَن وُوِلُدوواا َلُه ِفي
أَأرَراامَم.  

 
" وَوَقِد ااْقَتَرفَف رَرأأووبيیُن َخطيیَئًة َشنيیَعًة إإذْذ إإنَُّه ااْضَطَجَع َمَع "ِبْلَهَة َكانَن رَرأأووبيیُن ِبْكَر يَیْعقوبب. 

ُسرِّيیَّة أأبيیِه. وَوَمَع أأنَّنا ال َنْقَرأأ ُهنا َعْن ُمعاَقَبِة رَرأأووبيین، َفإنَّنا َسَنْقَرأأ َعْنُه الِحًقا.   
 

-27ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  29:  
 

وَوَجاَء يَیْعُقوبُب إِإَلى إِإْسَحاقَق أَأِبيیِه إِإَلى َمْمَراا، ِقْريَیِة أَأرْرَبَع، االَِّتي ِهَي َحْبُروونُن، 
َحيْیُث َتَغرَّبَب إِإْبَرااِهيیُم وَوإِإْسَحاقُق. وَوَكاَنْت أَأيیَّامُم إِإْسَحاقَق ِمَئًة وَوَثَماِنيیَن َسَنًة. 

رُرووَحُه وَوَماتَت وَوااْنَضمَّ إِإَلى َقْوِمِه، َشيْیًخا وَوَشْبَعانَن أَأيیَّاًما. َفَأْسَلَم إِإْسَحاقُق 
وَودَدَفَنُه ِعيیُسو وَويَیْعُقوبُب ااْبَناهُه.  

 
لى َقيْیِد االَحيیاةِة َحتَّى ذَذِلَك االِحيْین. ووَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ إإْسحاقَق َماتَت َكانَن إإْسحاقُق (أأبو يَیْعقوبَب) َع 

وَوَقِد ااْشَتَركَك ِعيْیُسو وَويَیْعقوبُب في دَدْفِنِه.َنة. وَوُهَو ااْبُن ِمَئٍة وَوَثمانيیَن َس  
 

 وَوااآلنْن َنْنَتِقُل َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَواالثَّالثيین ِمْن ِسْفِر االتَّكويین 
-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  5:  

 
ِنَساَءهُه ِمْن َبَناتِت َكْنَعانَن: وَوهِذهِه َمَوااِليیُد ِعيیُسَو، االَِّذيي ُهَو أَأدُدوومُم. أَأَخَذ ِعيیُسو 

َعَداا ِبْنَت إِإيیُلونَن ااْلِحثِّيِّ، وَوأُأُهوِليیَباَمَة ِبْنَت َعَنى ِبْنِت ِصْبُعونَن ااْلِحوِّييِّ، 
وَوَبْسَمَة ِبْنَت إِإْسَماِعيیَل أُأْخَت َنَبايُیوتَت. َفَوَلَدتْت َعَداا ِلِعيیُسو أَأِليیَفازَز، وَووَوَلَدتْت 

َدتْت أُأُهوِليیَباَمُة: يَیُعوشَش وَويَیْعَالمَم وَوُقورَرحَح. هُؤَالِء َبُنو َبْسَمُة رَرُعوِئيیَل، وَووَوَل
ِعيیُسو االَِّذيیَن وُوِلُدوواا َلُه ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن.  
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َعْن َنْسِل ِعيْیسو. وَوَمَع أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس ال يُیْهِمُل االَحديیَث في َهذاا ااألْصحاحِح إإذًذاا، َنْقَرأأ  
وَوَنْسِلِه في  ُكُرهُه وَويَیْذُكُر َنْسَلُه باْخِتصارٍر ُهنا ِلَكْي يَیَتَفرَّغَغ للَحديیِث َعْن يَیْعقوبَبَعْن ِعيْیسو، َفإنَُّه يَیْذ

. ااألْجزااِء االُمَتَبقِّيَیِة ِمْن ِسْفِر االتَّكويین  
 

-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  8:  
 

ِتِه وَوَمَوااِشيَیُه وَوُكلَّ ُثمَّ أَأَخَذ ِعيیُسو ِنَساَءهُه وَوَبِنيیِه وَوَبَناِتِه وَوَجِميیَع ُنُفوسِس َبيْی
َبَهاِئِمِه وَوُكلَّ ُمْقَتَناهُه االَِّذيي ااْقَتَنى ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن، وَوَمَضى إِإَلى أَأرْرضٍض 

أُأْخَرىى ِمْن وَوْجِه يَیْعُقوبَب أَأِخيیِه، َألننَّ أَأْمَالَكُهَما َكاَنْت َكِثيیَرةًة َعَلى االسُّْكَنى 
ِهَما أَأنْن َتْحِمَلُهَما ِمْن أَأْجِل َمَوااِشيیِهَما. َفَسَكَن َمًعا، وَوَلْم َتْسَتِطْع أَأرْرضُض ُغْرَبِت

ِعيیُسو ِفي َجَبِل َسِعيیَر. وَوِعيیُسو ُهَو أَأدُدوومُم.  
 

وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ااَهللا َبارَركَك ِعيْیُسو أأيْیًضا.   
 

-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  14:  
 

هِذهِه أَأْسَماُء َبِني ِعيیُسو:  وَوهِذهِه َمَوااِليیُد ِعيیُسو أَأِبي أَأدُدوومَم ِفي َجَبِل َسِعيیَر.
أَأِليیَفازُز ااْبُن َعَداا ااْمَرأَأةِة ِعيیُسو، وَورَرُعوِئيیُل ااْبُن َبْسَمَة ااْمَرأَأةِة ِعيیُسو. وَوَكانَن 
َبُنو أَأِليیَفازَز: َتيْیَمانَن وَوأَأوْوَمارَر وَوَصْفًواا وَوَجْعَثامَم وَوَقَنازَز. وَوَكاَنْت ِتْمَناعُع ُسرِّيیًَّة 

َوَلَدتْت َألِليیَفازَز َعَماِليیَق. هُؤَالِء َبُنو َعَداا ااْمَرأَأةِة ِعيیُسو. َألِليیَفازَز ْبِن ِعيیُسو، َف
وَوهُؤَالِء َبُنو رَرُعوِئيیَل: َنَحُث وَوزَزاارَرحُح وَوَشمَُّة وَوِمزَّةُة. هُؤَالِء َكاُنواا َبِني َبْسَمَة 

ونَن ااْمَرأَأةِة ااْمَرأَأةِة ِعيیُسو. وَوهُؤَالِء َكاُنواا َبِني أُأُهوِليیَباَمَة ِبْنِت َعَنى ِبْنِت ِصْبُع
ِعيیُسو، وَوَلَدتْت ِلِعيیُسو: يَیُعوشَش وَويَیْعَالمَم وَوُقورَرحَح.  

 
يي َنْقَرأأ َعْنها في ِسْفِر ذاالَّاالشَّْخُص ُنْفُسُه وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن إإننَّ "أأليیفازَز" االَمْذكورَر ُهنا ُهَو  

–". وَورُربَّما َكانَن ذَذِلَك َصحيیًحا االتَّيْیَماِنّيى "أأليیفازز يُیْدَع َووَوُهأأيیُّوبب.  وَوال ِسيیَّما أأننَّ أأليیفازَز أأْنَجَب ااْبًنا  
  وَودَدَعاهُه "َتيْیَمانن".

 
-15ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  19:  

 
هُؤَالِء أُأَمَرااُء َبِني ِعيیُسو: َبُنو أَأِليیَفازَز ِبْكِر ِعيیُسو: أَأِميیُر َتيْیَمانَن وَوأَأِميیُر أُأووَمارَر 

أَأِميیُر َقَنازَز وَوأَأِميیُر ُقورَرحَح وَوأَأِميیُر َجْعَثامَم وَوأَأِميیُر َعَماِليیَق. هُؤَالِء وَوأَأِميیُر َصْفٍو وَو
أُأَمَرااُء أَأِليیَفازَز ِفي أَأرْرضِض أَأدُدوومَم. هُؤَالِء َبُنو َعَداا. وَوهُؤَالِء َبُنو رَرُعوِئيیَل ْبِن 

ةَة. هُؤَالِء أُأَمَرااُء ِعيیُسو: أَأِميیُر َنَحَث وَوأَأِميیُر زَزاارَرحَح وَوأَأِميیُر َشمََّة وَوأَأِميیُر ِمزَّ
رَرُعوِئيیَل ِفي أَأرْرضِض أَأدُدوومَم. هُؤَالِء َبُنو َبْسَمَة ااْمَرأَأةِة ِعيیُسو. وَوهُؤَالِء َبُنو 

أُأُهوِليیَباَمَة ااْمَرأَأةِة ِعيیُسو: أَأِميیُر يَیُعوشَش وَوأَأِميیُر يَیْعَالمَم وَوأَأِميیُر ُقورَرحَح. هُؤَالِء 
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ةِة ِعيیُسو. هُؤَالِء َبُنو ِعيیُسو االَِّذيي ُهَو أُأَمَرااُء أُأُهوِليیَباَمَة ِبْنِت َعَنى ااْمَرأَأ
أَأدُدوومُم، وَوهُؤَالِء أُأَمَرااؤُؤُهْم.  

 
ُملوًكا وَوأأمرااَء َكثيیريیَن َجاُءوواا ِمْن َنْسِل ِعيْیسو. وَوَهذاا يُیريینا أأيْیًضا أأننَّ    

 
-20ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  30:  

 
هُؤَالِء َبُنو َسِعيیَر ااْلُحورِرييِّ ُسكَّانُن ااَألرْرضِض: ُلوَطانُن وَوُشوَبالُل وَوِصْبُعونُن 

وَوَعَنى وَودِديیُشونُن وَوإِإيیَصُر وَودِديیَشانُن. هُؤَالِء أُأَمَرااُء ااْلُحورِريیِّيیَن َبُنو َسِعيیَر ِفي 
اعُع أُأْخَت أَأرْرضِض أَأدُدوومَم. وَوَكانَن ااْبَنا ُلوَطانَن: ُحورِريَي وَوَهيْیَمامَم. وَوَكاَنْت ِتْمَن

ُلوَطانَن. وَوهُؤَالِء َبُنو ُشوَبالَل: َعْلَواانُن وَوَمَناَحُة وَوَعيْیَبالُل وَوَشْفٌو وَوأُأووَنامُم. 
وَوهَذاانِن ااْبَنا ِصْبُعونَن: أَأيیَُّة وَوَعَنى. هَذاا ُهَو َعَنى االَِّذيي وَوَجَد ااْلَحَماِئَم ِفي 

وَوهَذاا ااْبُن َعَنى: دِديیُشونُن. ااْلَبرِّيیَِّة إِإذْذ َكانَن يَیْرَعى َحِميیَر ِصْبُعونَن أَأِبيیِه. 
وَوأُأُهوِليیَباَمُة ِهَي ِبْنُت َعَنى. وَوهُؤَالِء َبُنو دِديیَشانَن: َحْمَداانُن وَوأَأْشَبانُن وَويِیْثَراانُن 
وَوَكَراانُن. هُؤَالِء َبُنو إِإيیَصَر: ِبْلَهانُن وَوزَزْعَواانُن وَوَعَقانُن. هَذاانِن ااْبَنا دِديیَشانَن: 

ااْلُحورِريیِّيیَن: أَأِميیُر ُلوَطانَن وَوأَأِميیُر ُشوَبالَل وَوأَأِميیُر ُعوصٌص وَوأَأرَراانُن. هُؤَالِء أُأَمَرااُء 
ِصْبُعونَن وَوأَأِميیُر َعَنى وَوأَأِميیُر دِديیُشونَن وَوأَأِميیُر إِإيیَصَر وَوأَأِميیُر دِديیَشانَن. هُؤَالِء 

أُأَمَرااُء ااْلُحورِريیِّيیَن ِبُأَمَرااِئِهْم ِفي أَأرْرضِض َسِعيیَر.  
 

-31َبْعَد ذَذِلَك َنْقَرأأ في ااألعداادد  39:  
 

وَوهُؤَالِء ُهُم ااْلُمُلوكُك االَِّذيیَن َمَلُكواا ِفي أَأرْرضِض أَأدُدوومَم، َقْبَلَما َمَلَك َمِلٌك ِلَبِني 
إِإْسَرااِئيیَل. َمَلَك ِفي أَأدُدوومَم َباَلُع ْبُن َبُعورَر، وَوَكانَن ااْسُم َمِديیَنِتِه دِدْنَهاَبَة. وَوَماتَت 

ُبْصَرةَة. وَوَماتَت يُیوَبابُب، َفَمَلَك َمَكاَنُه  َباَلُع، َفَمَلَك َمَكاَنُه يُیوَبابُب ْبُن زَزاارَرحَح ِمْن
ُحوَشامُم ِمْن أَأرْرضِض االتَّيْیَماِنيِّ. وَوَماتَت ُحوَشامُم، َفَمَلَك َمَكاَنُه َهَداادُد ْبُن َبَداادَد 

االَِّذيي َكسََّر ِمْديَیانَن ِفي ِبَالدِد ُموآآبَب، وَوَكانَن ااْسُم َمِديیَنِتِه َعِويیَت. وَوَماتَت َهَداادُد، 
َنُه َسْمَلُة ِمْن َمْسِريیَقَة. وَوَماتَت َسْمَلُة، َفَمَلَك َمَكاَنُه َشُأوولُل ِمْن َفَمَلَك َمَكا

رَرُحوُبوتِت االنَّْهِر. وَوَماتَت َشُأوولُل، َفَمَلَك َمَكاَنُه َبْعُل َحاَنانَن ْبُن َعْكُبورَر. وَوَماتَت 
يیَنِتِه َفاُعَو، وَوااْسُم َبْعُل َحاَنانَن ْبُن َعْكُبورَر، َفَمَلَك َمَكاَنُه َهَداارُر وَوَكانَن ااْسُم َمِد

ااْمَرأَأِتِه َمِهيیَطْبِئيیُل ِبْنُت َمْطِردَد ِبْنِت َماِء ذَذَهٍب.  
 

وَوإإنْن َكانَن َهذاا َصحيیًحا، يَیكونُن أأيیُّوبُب َقْد وَويُیقالُل أأننَّ "يُیوبابَب" االَمْذكورَر ُهنا ُهَو "أأيیُّوبب".  
َعاشَش في زَزَمِن ِعيْیسو وَويَیْعقوبب.   

 
-40: 36االتَّكويین  وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر 43:  
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وَوهِذهِه أَأْسَماُء أُأَمَرااِء ِعيیُسو، َحَسَب َقَباِئِلِهْم وَوأَأَماِكِنِهْم ِبَأْسَماِئِهْم: أَأِميیُر 
ِتْمَناعَع وَوأَأِميیُر َعْلَوةَة وَوأَأِميیُر يَیِتيیَت وَوأَأِميیُر أُأُهوِليیَباَمَة وَوأَأِميیُر إِإيیَلَة وَوأَأِميیُر ِفيیُنونَن 

يیُر َتيْیَمانَن وَوأَأِميیُر ِمْبَصارَر وَوأَأِميیُر َمْجِديیِئيیَل وَوأَأِميیُر ِعيیَراامَم. وَوأَأِميیُر َقَنازَز وَوأَأِم
هُؤَالِء أُأَمَرااُء أَأدُدوومَم َحَسَب َمَساِكِنِهْم ِفي أَأرْرضِض ُمْلِكِهْم. هَذاا ُهَو ِعيیُسو أَأُبو 

أَأدُدوومَم.  
 

ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس وَواالثَّالثيیَن ِمْن ، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى ِنهايَیِة َنكونُن َقْد وَوَصْلناوَوِبَذِلَك  
ِسْفِر االتَّكويین. آآميین!  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
 إإننَّ رَروْوَعَة َتْسليیِم َحيیاِتنا ِهللا االَحيِّ َتْكُمُن في أأنَُّه يَیْعَلُم ُكلَّ َشيٍء َعنَّا ألنَُّه ُهَو االذيي َخَلَقنا

يَیْعقوبَب َنموذَذًجا َحيیا للشَّْخِص االذيي يَیتَِّكُل على ااِهللا في ِمْن ِخاللِل وَوَقْد رَرأأيْینا . إإلى االُمْنَتهى وَوأأَحبَّنا
َحيیاِتِه.   

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

َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلَذاا، أأرْرجو، 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)  
وَوأأنْن يَیْحميیَك. يُیبارِرَكَك االرَّببُّ، وَوأأنْن يَیْحَفَظَك، أأنْن ا َصديیقي، ِهَي ألْجِلَك، يَینا ُتَصال

ادديینا باْسِم َفورَرهُه في َحيیاِتَك وَوُقْرَبُه ِمْنَك ُكلَّ يَیْومٍم. وَوصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن ُتْدرِركَك ُحُض
وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


