
1 
 

 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 48:1 – 49:21 21: 49 – 1 :48 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us042# 538م: 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  وَوااألرْرَبعيیَن االثَّاِمِنااألْصحاحح َ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  

 
َفَقْد َكانَن َقْد َبَلَغ ِنهايَیَة َحيیاِتِه على . َسْوفَف َنْقَرأأ االيَیْومَم َعِن ااأليیَّامِم ااألخيیَرةِة في َحيیاةِة يَیْعقوبَب 

 ُمَجرَّدَدإإنَُّه َلْم يَیُكْن . َبْل اكَك دَدرْرسٌس يَیْنَبغي أأنْن يُیَعلَِّمُه ألووالدِدهِهااألرْرضِض. وَوَلِكْن َقْبَل أأنْن يَیموتَت، َكانَن ُهن
. َفَقْد َكانَن ِميْیرااًثا رُروْوِحيیا يُیريیُد أأنْن يَیْتُرَكُه ألوْوالدِدهِه ِمْن َبْعِدهِه. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا االِميیرااثَث دَدرْرسٍس

أأنْن َنْتُرَكُه ألبناِئنا.  أأَهمُّ ِمْن ُكلِّ ِميْیرااثٍث َماددِّييٍّ يُیْمِكُننا  
 

ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- ااألووَّللوَواالَعَددِد  وَوااألرْرَبعيیَن االثَّاِمِن دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
"ْتَشْك سميیث")(االرَّااعي   

 
-1: 48َنْقَرأأ، َعزيیزيي االُمستِمع، في ِسْفِر االتَّكويین   7:  

 
َفَأَخَذ ». ُهَوذَذاا أَأُبوكَك َمِريیٌض«وَوَحَدثَث َبْعَد هِذهِه ااُألُمورِر أَأنَُّه ِقيیَل ِليُیوُسَف: 

ااْبُنَك يُیوُسُف ُهَوذَذاا «َمَعُه ااْبَنيْیِه َمَنسَّى وَوأَأْفَراايِیَم. َفُأْخِبَر يَیْعُقوبُب وَوِقيیَل َلُه: 
وَوَقالَل يَیْعُقوبُب ِليُیوُسَف:  َفَتَشدَّدَد إِإْسَرااِئيیُل وَوَجَلَس َعَلى االسَِّريیِر.». َقادِدمٌم إِإَليْیَك

ااُهللا ااْلَقادِدرُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َظَهَر ِلي ِفي ُلوزَز، ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن، وَوَبارَرَكِني. «
أُأَكثُِّركَك، وَوأَأْجَعُلَك ُجْمُهورًراا ِمَن ااُألَمِم، وَوَقالَل ِلي: َها أَأَنا أَأْجَعُلَك ُمْثِمًراا وَو

وَوأُأْعِطي َنْسَلَك هِذهِه ااَألرْرضَض ِمْن َبْعِدكَك ُمْلًكا أَأَبِديیا. وَوااآلنَن ااْبَناكَك ااْلَمْوُلودَداانِن 
َلَك ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر، َقْبَلَما أَأَتيْیُت إِإَليْیَك إِإَلى ِمْصَر ُهَما ِلي. أَأْفَراايِیُم وَوَمَنسَّى 

أَأمَّا أَأوْوَالدُدكَك االَِّذيیَن َتِلُد َبْعَدُهَما َفيَیُكوُنونَن وَوأُأووَبيْیَن وَوِشْمُعونَن يَیُكوَنانِن ِلي. َكَر
َلَك. َعَلى ااْسِم أَأَخَويْیِهْم يُیَسمَّْونَن ِفي َنِصيیِبِهْم. وَوأَأَنا ِحيیَن ِجْئُت ِمْن َفدَّاانَن 

، إِإذْذ َبِقيَیْت َمَساَفٌة ِمَن َماَتْت ِعْنِديي رَرااِحيیُل ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن ِفي االطَِّريیِق
ااَألرْرضِض َحتَّى آآِتَي إِإَلى أَأْفَرااَتَة، َفَدَفْنُتَها ُهَناكَك ِفي َطِريیِق أَأْفَرااَتَة، االَِّتي ِهَي 

  ».َبيْیُت َلْحٍم
 

َذَهَب ِلِزيیارَرِتِه. وَوَقْد أَأَخَذ يُیْوُسُف َمَعُه َمريیٌض َف )يَیْعقوبَب(إإذًذاا، َفَقْد َسِمَع يُیْوُسُف أأننَّ أَأباهُه  
َتَشدَّدَد وَوَجَلَس َعلى . وَوِعْنَدما َعِلَم يَیْعقوبُب أأننَّ ااْبَنُه يُیْوُسَف َقادِدمٌم ِلِزيیارَرِتِه، ااْبَنيْیِه َمَنسَّى وَوأَأْفَراايِیَم

َبيْیِت إإيْیل (االتي َكاَنْت لَل َمرَّةٍة في االسَّريیر. وَورَرااحَح يَیْعقوبُب يَیْحكي ِليُیوُسَف َكيْیَف أأننَّ ااَهللا َظَهَر َلُه أأووَّ
" أأوْو "َبيْیُت ااهللا"). ُلْوززُتْدَعى آآَنذااكَك : "  

 
َها أَأَنا أَأْجَعُلَك ُمْثِمًراا وَوأأَكثُِّركَك، وَوأَأْجَعُلَك ُجْمُهورًراا : "آآَنذااكك وَوَكانَن االرَّببُّ َقْد َقالَل ِليَیْعقوبَب
  ".ِمْن َبْعِدكَك ُمْلًكا أَأَبِديیا ِمَن ااُألَمِم، وَوأأْعِطي َنْسَلَك هِذهِه ااَألرْرضَض

 
وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ ااَهللا أَأْعطى َهذاا االَوْعَد باألرْرضِض إلْبرااهيیَم، ُثمَّ 

ْعِد ِمْن أأْبناِء يَیْعقوبَب ِلتأكيیِد االَوااْبٍن . وَوال َنْقَرأأ َبْعَد ذَذِلَك أأننَّ ااَهللا َظَهَر ألييِّ إلْسحاقَق، ُثمَّ ِليَیْعقوبب
، وَوَليْیَس ِمَن ااِهللا ُمباَشَرةًة. بيیِهَعْن ذَذِلَك االَوْعِد ِمْن أَأااآلنَن يَیْسَمُع  يُیْوُسُف َها ُهَو باألرْرضض. وَوَلِكْن  

 
وَوااآلنَن ااْبَناكَك ااْلَمْوُلودَداانِن َلَك ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر، َقْبَلَما أَأَتيْیُت ُثمَّ يَیقولُل يَیْعقوبُب الْبِنِه يُیْوُسف: " 

أَأمَّا أَأوْوَالدُدكَك االَِّذيیَن َتِلُد وَوى ِمْصَر ُهَما ِلي. أَأْفَراايِیُم وَوَمَنسَّى َكَرأأووَبيْیَن وَوِشْمُعونَن يَیُكوَنانِن ِلي. إِإَليْیَك إِإَل
ساوِويَیيْیِن َمَع إإْخَوةِة َتِبَمْعًنى آآَخَر، َلَقْد َتَبنَّى يَیْعقوبُب ااْبَنْي يُیْوُسَف َفَجَعَلُهما ُم ".َبْعَدُهَما َفيَیُكوُنونَن َلَك
. يُیْوُسَف في االِميیرااثِث  

 
وَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب يَیِعُد وَوفي ِتْلَك ااأليیَّامِم، َكانَن ااالْبُن االِبْكُر يَیأُخُذ َنصيیًبا ُمضاَعًفا ِمَن االِميیرااثِث.  

يُیْوُسَف ِبَهذاا االنَّصيیِب االُمضاَعِف ِمْن ِخاللِل ُحصَِّة أَأْفراايِیم وَوَمَنسَّى. َفَسْوفَف يَیصيیُر َمَنسَّى وَوأأْفراايِیُم 
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يَیِرثانِن ُجْزًءاا ِمْن أأرْرضِض االَمْوِعد.  . وَوَسْوفَفِمْن أأْسباطِط َبني إإْسراائيیَل ااالْثَنْي َعَشَرفيیما َبْعُد ِسْبَطيْیِن 
ْعَد وَوَمَع أأنَُّه َكانَن ُهناكَك أأْكَثُر ِمَن ااْثَنْي َعَشَر ِسْبًطا، َفإننَّ ااْثَنْي َعَشَر ِسْبًطا َفَقْط ُهُم االَّذيیَن ُعِرُفواا َب

ذَذِلك.   
 

: 9وو  8ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

َفَقالَل يُیوُسُف َألِبيیِه: » َمْن هَذاانِن؟«وَورَرأَأىى إِإْسَرااِئيیُل ااْبَنْي يُیوُسَف َفَقالَل: 
». َقدِّْمُهَما إِإَليَّ ُألَبارِرَكُهَما«َفَقالَل: ». ُهَما ااْبَنايَي االلََّذاانِن أَأْعَطاِنَي ااُهللا هُهَنا«  

 
. وَوِعْنَدما َعِلَم يَیْعقوبُب أأنَُّهما ااْبنا يُیْوُسَف، َقالَل َلُه: ُهِويیَِّة ااْبَنْي يُیْوُسفَسألَل يَیْعقوبُب َعْن  
-10ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  ".َقدِّْمُهَما إِإَليَّ ُألَبارِرَكُهَما" 14:  

 
أَأنْن يُیْبِصَر، وَوأَأمَّا َعيْیَنا إِإْسَرااِئيیَل َفَكاَنَتا َقْد َثُقَلَتا ِمَن االشَّيْیُخوَخِة، َال يَیْقِدرُر 
َلْم أَأُكْن أَأُظنُّ «َفَقرََّبُهَما إِإَليْیِه َفَقبََّلُهَما وَوااْحَتَضَنُهَما. وَوَقالَل إِإْسَرااِئيیُل ِليُیوُسَف: 

ُثمَّ أَأْخَرَجُهَما يُیوُسُف ». أَأنِّي أَأرَرىى وَوْجَهَك، وَوُهَوذَذاا ااُهللا َقْد أَأرَرااِني َنْسَلَك أَأيْیًضا
وَوأَأَخَذ يُیوُسُف ااالْثَنيْیِن  َد أَأَمامَم وَوْجِهِه إِإَلى ااَألرْرضِض.ِمْن َبيْیَن رُرْكَبَتيْیِه وَوَسَج

أَأْفَراايِیَم ِبيَیِميیِنِه َعْن يَیَسارِر إِإْسَرااِئيیَل، وَوَمَنسَّى ِبيَیَسارِرهِه َعْن يَیِميیِن إِإْسَرااِئيیَل 
وَوُهَو  وَوَقرََّبُهَما إِإَليْیِه. َفَمدَّ إِإْسَرااِئيیُل يَیِميیَنُه وَووَوَضَعَها َعَلى رَرأْأسِس أَأْفَراايِیَم

االصَِّغيیُر، وَويَیَسارَرهُه َعَلى رَرأْأسِس َمَنسَّى. وَوَضَع يَیَديْیِه ِبِفْطَنٍة َفِإننَّ َمَنسَّى َكانَن 
ااْلِبْكَر.   

 
هُه َضعيیًفا َبَصُرإإذًذاا، َكانَن َهذاا ُهَو االسََّبُب االذيي َجَعَل يَیْعقوبَب ال يَیْعَلُم ُهِويیََّة َحفيیَديْیِه. َفَقْد َكانَن  

وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ ااْبَنْي يُیْوُسَف (َمَنسَّى وَوأأْفراايِیم) َكاَنا وَورُربَّما َكانَن ال يَیَرىى ِسَوىى ِظالًلا َفَقط.  ِجداا.
وَوَقْد َقالَل يَیْعقوبُب ِليُیْوُسَف في االَعْقِد االثَّاني ِمْن ُعْمِرِهما. َفُهما َلْم يَیكونا ُمَجرَّدَد َصِبيیَّيْیِن َصغيیَريْین. 

. رِرَكُهَماإإليیِه ِليُیبا أأنْن يُیَقدَِّمُهما  
 

وَوكانَن يُیْوُسُف يُیريیُد ِمْن أأبيیِه أأنْن وَوِعْنَدما َقرََّبُهما إإليیِه يُیْوُسُف، ااْحَتَضَنُهما يَیْعقوبُب وَوَقبََّلُهما.  
يیِر ، وَوأأنْن يَیَضَع يَیَدهُه االيُیْسرىى على رَرأأسِس ااْبِنِه االصَّغَمَنسَّى االِبْكِر ِهااْبِنيَیَضَع يَیَدهُه االيُیْمنى َعلى رَرأأسِس 

وَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب َصاَلَب يَیَديْیِه وَوااِضًعا يَیَدهُه االيُیْمَنى َعلى رَرأأسِس أَأْفراايِیم، وَويَیَدهُه االيُیْسَرىى َعلى يَیِد أأْفراايِیم. 
. َمَنسَّىرَرأأسِس   

 
َفَقْد َبارَركَك وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه االَحادِدَثَة ُتَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبحادِدَثٍة في َحيیاةِة يَیْعقوبَب َنْفِسِه.  

وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ إإْسحاقُق يَیْعقوبَب االصَّغيیَر َمَع أأننَّ االَبَرَكَة َكاَنْت رَرْسِميیا ِمْن َنصيیِب أأخيیِه االِبْكِر ِعيْیُسو. 
ُهنا أأننَّ يَیْعقوبَب َصاَلَب يَیَديْیِه ِبِفْطَنة وَوااِضًعا يَیَدهُه االيُیْمنى على االصَّغيیِر، وَويَیَدهُه االيُیْسرىى على االِبْكر. 

ِبَمْعًنى آآَخَر، َفَقْد َكانَن يَیْعقوبُب يُیْدرِركُك َما يَیْفَعل.   
 

: 16وو  15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
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ااُهللا االَِّذيي َسارَر أَأَماَمُه أَأَبَواايَي إِإْبَرااِهيیُم وَوإِإْسَحاقُق، ااُهللا «وَوَبارَركَك يُیوُسَف وَوَقالَل: 

االَِّذيي رَرَعاِني ُمْنُذ وُوُجودِديي إِإَلى هَذاا ااْليَیْومِم، ااْلَمَالكُك االَِّذيي َخلََّصِني ِمْن ُكلِّ 
ي وَوااْسُم أَأَبَوييَّ إِإْبَرااِهيیَم َشّر، يُیَبارِركُك ااْلُغَالَميْیِن. وَوْليُیْدعَع َعَليْیِهَما ااْسِم

».وَوإِإْسَحاقَق، وَوْليَیْكُثَراا َكِثيیًراا ِفي ااَألرْرضِض  
 

وَويَیْشَهُد في أأْثناِء ُمبارَرَكِتِه ِلَمَنسَّى وَوأأْفراايِیم.  إإذًذاا، َفَقْد َبارَركَك يَیْعقوبُب ااْبَنُه يُیْوُسَف أأيْیًضا 
وَويُیْمِكُننا أأنْن َنِجَد ُهنا إإشارَرةًة ُمْنُذ وِوالدَدِتِه إإلى ذَذِلَك االيَیْومم. اهُه يَیْعقوبُب ُهنا أأننَّ ااَهللا االَحيَّ ُهَو االذيي رَرَع

، َكانَن يُیشيیُر "ااُهللا االَِّذيي َسارَر أَأَماَمُه أَأَبَواايَي إِإْبَرااِهيیُم وَوإِإْسَحاقُق" :الَلا َقإإلى االثَّالوثِث ااألْقَدسِس. َفِعْنَدَم
"، َكانَن ااْلَمَالكُك االَِّذيي َخلََّصِني ِمْن ُكلِّ َشّر"وَوِعْنَدما َقالَل: . )ااِهللا ااآلبِبإإلى ااُألْقنومِم ااألووَّلِل (أأيِي إإلى 

ااُهللا االَِّذيي رَرَعاِني ُمْنُذ وَوِعْنَدما َقالَل: " (أأيي إإلى ااالْبِن يَیسوعَع االَمسيیح). ْقنومِم االثَّانييُیشيیُر إإلى ااُأل
. )االرُّووحِح االُقُدسسإإلى (أأيِي  ِلِثااُألْقنومِم االثَّا، َكانَن يُیشيیُر إإلى وُوُجودِديي إِإَلى هَذاا ااْليَیْومِم  

 
-17ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  22:  

 
َفَلمَّا رَرأَأىى يُیوُسُف أَأننَّ أَأَباهُه وَوَضَع يَیَدهُه ااْليُیْمَنى َعَلى رَرأْأسِس أَأْفَراايِیَم، َساَء ذذِلَك 
ِفي َعيْیَنيْیِه، َفَأْمَسَك ِبيَیِد أَأِبيیِه ِليَیْنُقَلَها َعْن رَرأْأسِس أَأْفَراايِیَم إِإَلى رَرأْأسِس َمَنسَّى. 

ننَّ هَذاا ُهَو ااْلِبْكُر. َضْع يَیِميیَنَك َليْیَس هَكَذاا يَیا أَأِبي، َأل«وَوَقالَل يُیوُسُف َألِبيیِه: 
َعِلْمُت يَیا ااْبِني، َعِلْمُت. ُهَو أَأيْیًضا يَیُكونُن «َفَأَبى أَأُبوهُه وَوَقالَل: ». َعَلى رَرأْأِسِه

َشْعًبا، وَوُهَو أَأيْیًضا يَیِصيیُر َكِبيیًراا. وَولِكنَّ أَأَخاهُه االصَِّغيیَر يَیُكونُن أَأْكَبَر ِمْنُه، 
ِبَك «َبارَرَكُهَما ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم َقاِئًال: وَو». ورًراا ِمَن ااُألَمِموَوَنْسُلُه يَیُكونُن ُجْمُه

َفَقدَّمَم أَأْفَراايِیَم َعَلى ». يُیَبارِركُك إِإْسَرااِئيیُل َقاِئًال: يَیْجَعُلَك ااُهللا َكَأْفَراايِیَم وَوَكَمَنسَّى
َسيَیُكونُن َمَعُكْم  َها أَأَنا أَأُموتُت، وَولِكنَّ ااَهللا«وَوَقالَل إِإْسَرااِئيیُل ِليُیوُسَف:  َمَنسَّى.

وَويَیُرددُُّكْم إِإَلى أَأرْرضِض آآَباِئُكْم. وَوأَأَنا َقْد وَوَهْبُت َلَك َسْهًما وَوااِحًداا َفْوقَق إِإْخَوِتَك، 
».أَأَخْذُتُه ِمْن يَیِد ااَألُمورِريیِّيیَن ِبَسيْیِفي وَوَقْوِسي  

 
. وَوَقْد َحاوَولَل لُضْعِف َبَصِرهِه ى وَوأأْفراايِیمأَأْخَطَأ في ُمبارَرَكِة ااْبَنيْیِه َمَنسََّقْد  هُهاَبَظنَّ يُیْوُسُف أأننَّ أَأ 

َليْیَس ": َقاِئًلا َلُه سِس َمَنسَّىأأسِس أَأْفَراايِیَم إِإَلى رَرأأأَأْمَسَك ِبيَیِد أَأِبيیِه ِليَیْنُقَلَها َعْن رَرِبأنْن أأنْن يُیَصحَِّح ااألْمَر 
َقاِئًلا ِليُیْوُسف:  ىوَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب أَأَب". هَكَذاا يَیا أَأِبي، َألننَّ هَذاا ُهَو ااْلِبْكُر. َضْع يَیِميیَنَك َعَلى رَرأأِسِه

يَیُكونُن َشْعًبا، وَوُهَو أَأيْیًضا يَیِصيیُر َكِبيیًراا. وَولِكنَّ [أأيْي: َمَنسَّى] َعِلْمُت يَیا ااْبِني، َعِلْمُت. ُهَو أَأيْیًضا "
". ِمَن ااُألَمِميَیُكونُن أَأْكَبَر ِمْنُه، وَوَنْسُلُه يَیُكونُن ُجْمُهورًراا [أأيْي: أأْفراايِیم] أَأَخاهُه االصَِّغيیَر   

 
وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االتَّاِسِع وَوااألرْرَبعيین ِمْن ِسْفِر االتَّكويین  

َفَنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:   
 

ااَأليیَّامِم.  ااْجَتِمُعواا ُألْنِبَئُكْم ِبَما يُیِصيیُبُكْم ِفي آآِخِر«وَودَدَعا يَیْعُقوبُب َبِنيیِه وَوَقالَل: 
ااْجَتِمُعواا وَوااْسَمُعواا يَیا َبِني يَیْعُقوبَب، وَوااْصَغْواا إِإَلى إِإْسَرااِئيیَل أَأِبيیُكْم:   
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ا يُیصيیُبُهْم في آآِخِر َقْبَل وَوفاةِة يَیْعقوبب، َجَمَع َبنيیِه َحْوَلُه وَوقالَل َلُهْم إإنَُّه يُیريیُد أأنْن يُیْنِبَئُهْم ِبَم 

–ااأليیَّامِم  . االُمْسَتْقَبلأأيْي في    
 

:4وو  3ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

رَرأُأووَبيْیُن، أَأْنَت ِبْكِريي، ُقوَِّتي وَوأَأووَّلُل ُقْدرَرِتي، َفْضُل االرِّْفَعِة وَوَفْضُل ااْلِعزِّ. َفاِئًراا 
َكاْلَماِء َال َتَتَفضَُّل، َألنََّك َصِعْدتَت َعَلى َمْضَجِع أَأِبيیَك. ِحيیَنِئٍذ دَدنَّْسَتُه. َعَلى 

َد. ِفَرااِشي َصِع  
 

ااْضِطجاِعِه َمَع االَبكورِريیَِّة ِبَسَبِب  تِتوَوَلِكنَُّه َفَقَد ُكلَّ ااْمتيیاززااَكانَن رَرأأووبيیُن ُهَو ِبْكُر يَیْعقوبب.  
ذَذَهَب وَوااْضَطَجَع َمَع ِبْلَهَة أأننَّ رَرأأووبيیَن " 22: 35إإْحدىى ِنساِء أأبيیه. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین 

َهذاا االشَّرِّ آآَنذااكَك، َفإنَُّه يُیَبيیُِّن َلُه ااآلنَن أأننَّ َخطيیَئَتُه ". وَوَمَع أأننَّ أَأَباهُه يَیْعقوبَب َلْم يُیعاِقْبُه َعلى ُسرِّيیَِّة أَأِبيیِه
-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد ِتْلَك َلْن َتُمرَّ دُدوْونَن ِعقابٍب إإَلِهيٍّ.  7:  

 
ِفي َمْجِلِسِهَما َال َتْدُخُل  ِشْمُعونُن وَوَالوِويي أَأَخَواانِن، آآَالتُت ُظْلٍم ُسيُیوُفُهَما.

َنْفِسي. ِبَمْجَمِعِهَما َال َتتَِّحُد َكَرااَمِتي. َألنَُّهَما ِفي َغَضِبِهَما َقَتَال إِإْنَساًنا، وَوِفي 
رِرَضاُهَما َعْرَقَبا َثْورًراا. َمْلُعونٌن َغَضُبُهَما َفِإنَُّه َشِديیٌد، وَوَسَخُطُهَما َفِإنَُّه َقاسٍس. 

ي يَیْعُقوبَب، وَوأُأَفرُِّقُهَما ِفي إِإْسَرااِئيیَل. أُأَقسُِّمُهَما ِف  
 

َفَمَع ِشْمعونَن وَوالوِويي َلْن يَیْسُكنا َمًعا في أأرْرضِض َكْنعانن.  ْيإإذًذاا، َفَقْد َتَنبََّأ يَیْعقوبُب أأننَّ ِسْبَط 
َعنيیَفيْیِن . َفَقْد َكاَنا االَجيیِّدِمَن االنَّْوعِع ُكْن َتَبيْیَنُهما َلْم االصَِّلَة أأنَُّهما َكاَنا ُمَتشاِبَهيْیِن ِجًداا، َفإننَّ 

ِعْنَدما وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َصديیقي االُمْسَتِمع، َما َفَعَلُه ِشْمُعونُن وَوالوويي في َشكيیم وَوَغُضوَبيْیِن وَوَعنيیَديْین. 
َذِلَك، َفَقْد َتَنبََّأ ذيي ااْغَتَصَب أأْخَتُهما. َبْل إإنَُّهما َقَتال أأَباهُه وَوُكلَّ ذَذَكٍر في االَمديیَنة. ِلَقَتال االشَّاببَّ االَّ

يَیَتَفرَّقانِن في أأرْرضِض َكْنعانن.يَیْعقوبُب أأننَّ ِشْمعونَن وَوالوِويي َس  
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِمِن:   
 

يَیُهوذَذاا، إِإيیَّاكَك يَیْحَمُد إِإْخَوُتَك، يَیُدكَك َعَلى َقَفا أَأْعَدااِئَك، يَیْسُجُد َلَك َبُنو أَأِبيیَك.   
 

وَوَقْد َتَنبََّأ يَیْعقوبُب أأننَّ يَیهوذذاا َسيَیْنَتِصُر على أأْعدااِئِه. وَوَقْد َفاالْسُم "يَیُهوذذاا" يَیْعني: "يَیْحَمد".  
َتَحقََّق ذَذِلَك ِمْن ِخاللِل ااْنِتصارِر دَدااوُودَد في االُحرووبِب، وَوِمْن ِخاللِل ااْنِتصارِر يَیسوعَع َعلى االشَّيْیطانن. 

َمسيیِح االذيي َتْجثو َلُه ُكلُّ رُرْكَبة. إإلى االيَیْرِمُز ِبَذِلَك َك َبنو أَأبيیَك" َفإنَُّه وَوِعْنَدما يَیقولُل َلُه: "يَیْسُجُد َل  
 

وَوما زِزْلنا، أأِحبَّائي االُمْسَتِمعيیَن، َنْذُكُر يَیُهوذذاا وَوما َفَعَلُه. َفِعْنَدما أأرراادَد إإْخَوُتُه أأنْن يَیْقُتلواا  
ااْقَتَرحَح َعَليْیِهْم يَیُهوذذاا أأنْن يَیْطَرحواا يُیْوُسَف في ِبْئٍر َجافٍَّة. وَوكانَن يَیْعَتِزمُم إإْنقاذَذ يُیْوُسَف َبْعَد يُیْوُسَف، 

وَوِعْنَدما َجاَء ااإلْخَوةُة إإلى ِمْصَر ِليَیْشَتُروواا َقْمًحا، دَدبََّر يُیْوُسُف ُخطًَّة يَیْكَتِشُف ِمْن ُمغادَدرَرةِة إإْخَوِتِه. 
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لتَّْغيیيیِر االذيي َحَدثَث في ُقلوبِب إإْخَوِتِه. وَوِعْنَدما َتظاَهَر يُیْوُسُف بأنَُّه َسيَیْجَعُل َبْنيیاميیَن ِمْقداارَر ااِخالِلها 
ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد َفدىى يیًلا َعْن َبْنيیاميین. َبِدعلى يُیْوُسَف أأنْن يَیأُخَذهُه ُهَو يَیُهوذذاا َعَرضَض َعْبًداا َلَديْیِه، 

وَوَنرىى ُهنا ذيي َجاَء ِليَیْفديي االَعاَلَم ُكلَُّه. ِه. ِلَذِلَك َفإنَُّه يَیْرِمُز إإلى االَمسيیِح االَّيَیُهوذذاا أَأخاهُه َبْنيیاميیَن ِبَنْفِس
ِسْبًطا َقِويیا َلُه ُنفوذُذهُه. أأننَّ يَیْعقوبَب يَیَتَنبَُّأ َعْن يَیهوذذاا قاِئًلا إإنَُّه َسيَیصيیُر   

 
-9ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في  12:  

 
يَیُهوذَذاا َجْروُو أَأَسٍد، ِمْن َفِريیَسٍة َصِعْدتَت يَیا ااْبِني، َجَثا وَورَرَبَض َكَأَسٍد وَوَكَلْبَوةٍة. 

َال يَیُزوولُل َقِضيیٌب ِمْن يَیُهوذَذاا وَوُمْشَتِرعٌع ِمْن َبيْیِن رِرْجَليْیِه َحتَّى َمْن يُیْنِهُضُه؟ 
َكْرَمِة َجْحَشُه، وَوِباْلَجْفَنِة يَیْأِتَي ِشيیُلونُن وَوَلُه يَیُكونُن ُخُضوعُع ُشُعوبٍب. رَرااِبًطا ِباْل

ااْبَن أَأَتاِنِه، َغَسَل ِباْلَخْمِر ِلَباَسُه، وَوِبَدمِم ااْلِعَنِب َثْوَبُه. ُمْسَوددُّ ااْلَعيْیَنيْیِن ِمَن 
ااْلَخْمِر، وَوُمْبيَیضُّ ااَألْسَنانِن ِمَن االلََّبِن.   

 
َفُهَو ااألَسُد االَخارِرجُج ِمْن ِسْبِط وعَع االَمسيیح. ُسوَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ َهِذهِه االنُّبوَءةَة َقْد َتَحقََّقْت في يَی 

" وَوَمْعناها: وممَشُلاالَكِلَمة "َنْفِس َمْصَدرِر  (أأوْو ِشيیلوهه) ُمْشَتقٌَّة ِمْنوَواالَكِلَمة "ِشيیلونن" يَیُهوذذاا. 
يَیُزوولُل َقِضيیٌب ِمْن َال "وَوَكما َنْعَلُم، َفإننَّ يَیسوعَع ُهَو رَرئيیُس االسَّالمم. وَوِعْنَدما َقالَل يَیْعقوبُب: . "َسالمم"

 أأنْن َدْعيیأتي َبَس سيیَحاالَم أأننَّ" َفَقْد َقَصَد ِبَذِلَك يَیُهوذَذاا وَوُمْشَتِرعٌع ِمْن َبيْیِن رِرْجَليْیِه َحتَّى يَیأِتَي ِشيیُلونُن
ي. ِضْقيَیوَو َمُكْحيَیوَو عَعرَِّشيُی في أأنْن قَّوذذاا االَحُهيَیِل ودُدُعال يَیوذذاا وَوُهيَی ْنَع ُكْلاالُم زوولَليَی  

 
َلْن يَیكونَن وَوكانَن َهذاا يَیْقتضي أأنْن يَیأتي االَمسيیُح َقْبَل َسَنِة َسْبعيین ِميیالدِديیَّة. َفِخالًفا ِلَذِلَك،  

ى ِحيْیَن َبَك. ِلَذِلَك َقالَل يَیسوعُع َقْبَل ذَذِلَك االتَّارريیخ ِلَهِذهِه االنُّبوَءةِة أأييُّ ِقيْیَمة ُتْذَكر. وَوَقْد َجاَء االَمسيیُح َحقا
ْو َعِلْمِت أَأْنِت أَأيْیًضا، َحتَّى ِفي يَیْوِمِك هَذاا، َما ُهَو ِلَسَالِمِك! وَولِكِن ااآلنَن َقْد َلعلى أأوورُرَشليیم: "
االذيي َعِجُز َكثيیروونَن َعْن َمْعِرَفِتِه.  ". َفَقْد َكانَن ُهَو رَرئيیُس االسَّالمِمأأْخِفَي َعْن َعيْیَنيْیِك  

 
:13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

 
زَزُبوُلونُن، ِعْنَد َساِحِل ااْلَبْحِر يَیْسُكُن، وَوُهَو ِعْنَد َساِحِل االسُُّفِن،   

وَوَجاِنُبُه ِعْنَد َصيْیُدوونَن.   
 

–جاِنِب االَبْحِر ِبِسْبُط زَزُبولونن َسَكَن وَوَقْد   ِعْنَد َصيْیُدوونن.    
 

:15وو  14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
يَیسَّاَكُر، ِحَمارٌر َجِسيیٌم رَرااِبٌض َبيْیَن ااْلَحَظاِئِر. َفَرأَأىى ااْلَمَحلَّ أَأنَُّه َحَسٌن، 

وَوااَألرْرضَض أَأنََّها َنِزَهٌة، َفَأْحَنى َكِتَفُه ِلْلِحْمِل وَوَصارَر ِلْلِجْزيَیِة َعْبًداا.   
 

َذِلَك َفَقْد َعِمَل َهؤالِء بالزِّررااَعِة وَوَكاُنواا . ِلَفَمَع أأننَّ ِسْبَط يَیسَّاكَر َكانَن َقِويیا، َفإنَُّه َكانَن َكُسوًلا 
يَیْدَفعونَن االضَّرااِئَب دُدوْونَن َتَذمٍُّر.   
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:17وو  16ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
دَداانُن، يَیِديیُن َشْعَبُه َكَأَحِد أَأْسَباطِط إِإْسَرااِئيیَل. يَیُكونُن دَداانُن َحيیًَّة َعَلى االطَِّريیِق، 

ِبيیِل، يَیْلَسُع َعِقَبِي ااْلَفَرسِس َفيَیْسُقُط رَرااِكُبُه إِإَلى ااْلَورَرااِء. أُأْفُعوااًنا َعَلى االسَّ  
 

بالَمْكِر وَواالدَّهاء. وَوَقْد َجاَء َشْمُشونُن االَجبَّارُر ِمْن َهذاا  وااُمقاِتًلا. وَوَقْد ُعِرُفاانن دَدَكانَن ِسْبٌط  
االنَّْسل.   

 
يَیْعقوبُب: َعلى َفِم االَكِلماتِت االتَّاِليَیَة االثَّاِمن َعَشر  االَعَددِدَنْقَرأأ في ُثمَّ   

 
ِلَخَالِصَك ااْنَتَظْرتُت يَیا رَرببُّ.  

 
ِهَي ُتشيیُر وَووَوَهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة ااألوولى االتي َتِردُد فيیها االَكِلَمُة "َخالصص" في االِكتابِب االُمَقدَّسِس.  

إإلى االَخالصِص االذيي بيیسوعَع االَمسيیح.   
 

:19ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

َجادُد، يَیْزَحُمُه َجيْیٌش، وَولِكنَُّه يَیْزَحُم ُمَؤخََّرهُه.   
 

إإذًذاا، َمَع أأننَّ ِسْبَط َجادد َسيُیْهَزمُم َبادِدئَئ ااألْمِر، َفإنَُّه َسيَیْنَتِصُر َبْعَد ذَذِلك.    
 

:20ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

أَأِشيیُر، ُخْبُزهُه َسِميیٌن وَوُهَو يُیْعِطي َلذَّااتِت ُمُلوكٍك.   
 

وَوَهذاا ُهَو َما َحَدثَث َبْعَد ذَذِلك. وَوفي َهذاا إإشارَرةٌة إإلى أأننَّ أَأشيیر َسيَیَتَمتَُّع ِبَكْثَرةِة االَخيْیرااتِت.    
 

:21ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد   
 

َنْفَتاِلي، أَأيیَِّلٌة ُمَسيیََّبٌة يُیْعِطي أَأْقَوااًال َحَسَنًة.   
 

أليیَِّل (أأيِي: االَوْعِل). وَوِهَي "ُمَسيیََّبٌة " يُیْشِبُه أُأْنثى ااوَواالَمْعنى االَمْقصودُد ُهنا ُهَو أأننَّ َنْفتالي  
وَوَلِكنَّ َهذاا االسِّْبَط َلْم يُیِسِئ ااْسِتْخداامَم االُحرِّيیَِّة (أأيْي أأنَّها َكاَنْت َمْمسوَكة َقْبَل أأنْن يَیجيَء َمْن َحرَّرَرها). 

ااألْسباطِط ااُألخرىى َفكاَنْت أأْقوااُلُه َحَسَنًة. االُمْعطاةَة َلُه. َبْل إإنَُّه ااْلَتَزمَم ِبَعالَقٍة َطيیَِّبٍة َمَع   
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–وَوَنْكَتفي، َصديیقي االُمْسَتِمع، ِبَهذاا االَقْدرِر  َعلى أأنْن ُنتاِبَع دِدررااَسَتنا ِلِسْفِر االتَّكويین في  
االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!  

  
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
َكما رَرأأيْینا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، َفإننَّ االِميیرااثَث االرُّووِحيَّ ُمِهمٌّ ِجداا. َبْل إإنَُّه أأَهمُّ ِمْن أأييِّ 

ِميْیرااثٍث َماددِّييٍّ َقْد َنْتُرُكُه ألْبناِئنا ِمْن َبْعِدنا.   
 

ااعي "ْتَشك سميیث" ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَِّفوَو
. ِ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)  
. ِلَذِلَك، ال َتْسَتْسِلْم ِلَطبيیَعِتَك االَقديیَمِة، إإننَّ ااَهللا يُیريیُد أأنْن يُیساِعَدكَك، يَیا َصديیقي، وَوأأنْن يُیَقوِّيیَك

ُلَك بالرُّووحِح. َفيَیِجُب على ُكلِّ ُمْؤِمٍن َمسيیِحيٍّ أأنْن َبْل يَیْنَبغي َلَك أأنْن ُتميیَت أأْعمالَل االَجَسِد، وَوأأنْن َتْس
االَكاِمَلُة وَويَیِجُب َعَليْینا َجميیًعا أأنْن َنَتَشبََّه بيیسوعَع االَمسيیِح ألنَُّه ُقْدوَوُتنا يَیْنُضَج في َشْخِصيیَِّتِه وَوإإيیماِنِه. 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفوَوِمثاُلنا االَكاِمل.   
 


