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 حول خدمات األلفّية الثالثة 

خد سنة  ماتأسست  الثالثة  األلفّية  ومكّرسة  1997ت  للربح  تهدف  ال  مسيحّية  مؤسسة  وهي   ا  تعليم  لتقديم ، 
مجانا  ا  كتابيّ  للعالم.  المقّدس،  تلبية    ..  الكتاب  إلى  يستند  للقادة  مسيحّي  لتدريٍب  المتزايدة  العالم    ننتج   لحاجة 

رئيسّية وهي  ة متعددة في خمس لغات الهوتّيا  سهل االستخدام، مدعوما  بالتبرعات، وذو وسائط إعالميّ  ا  منهاج
الماندرين الصينّية، والعربّية(. ونوزَّع هذا المنهاج مجانا  لمن هم في أشد  و الروسّية،  و اإلسبانّية،  و )اإلنجليزّية،  

الحاجة إليه، في المقام األول على القادة المسيحيين الذين ال يستطيعون الحصول على الدراسة التقليدّية، أو  
كَتب كل الدروس وُتصمَّم وُتنتج في مؤسستنا، وتتشابه في األسلوب والنوعّية  ل نفقاتها. تُ ليس بمقدورهم تحمّ 

لقد برهنت هذه الطريقة الفريدة، والفّعالة من حيث تكلفتها،    .(History Channel)   لما تجده على قناة التاريخ
متميز للفيديو في مجال  فاعليتها في كل العالم. وقد ربحنا جائزة تيلي لإلنتاج ال  علىلتدريب القادة المسيحيين  

دولة. وُتنَتج مواد األلفّية الثالثة في شكل    ١٥٠التعليم واستخدام الرسوم المتحركة. ُيستخَدم منهاجنا اليوم في  
( ومطبوعات، وبث على اإلنترنت، وعن طريق محطات التلفزيون الفضائّية وكذلك  DVD)  مدمجة  سطوانات ا

 البث اإلذاعي )الراديو( والتلفزيونّي. 

 للمزيد من المعلومات عن خدمتنا وكيف يمكنك المشاركة نرجو زيارة موقعنا على اإلنترنت 
http://arabic.thirdmill.org   
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 المقدمة 
 

أُناسا    عرفَت  أن  حدَث  ُيفيُدهم  هل  قد  معدوم؟  شبه  تغييرِهم  في  األمَل  أن  يبدو  ُمخادعين، 
ِخداُعهم وعدُم أمانِتهم، على األقل على المدى القصير، لكن في كثيٍر من األحيان سيجعُلهم الخداع 
بطرٍق   الناس  مثل هؤالء  يستخدَم  أن  هللا  يريد  أنه عندما  السرور،  دواعي  لكن من  كانوا.  مما  أسوأ 

وا بعيدين عن متناوِل يِده. فسيجلُب هللا المصاعَب في حياِتِهم ليجعلهم متواضعين،  خاصة، لن يكون
ويشّكُل منهم أشخاصا  على استعداٍد لخدمته. وفي أغلِب األحيان، هؤالء الذيَن يتعامُل معهم هللا بهذه  

 الطرق، ينتهي بِهم األمر بأن يصبحوا قدوة  في التواضِع واإليمان لآلخرين.
داعا   خِ   الناسِ  أكثرِ   على أحدِ   رّكزُ ويُ   موسى الخمسة   أسفارِ من   لجزءٍ   مخّصص    درَس هذا الإن  

: 37-19: 25هذا الجزء من التكوين إن ". لكن كما سنرى الحقا ،  يعقوب المقدس، "األبُ  في الكتابِ 
يكشفُ 1 ال  يعقوبُ   ،  كان  كيفَ   فقط كيف  أيضا   لكن  هللاُ جعلَ   مخادعا ،    ليصبحَ   وشّكلهُ عا   متواِض   ه 

 إسرائيل.        آباءِ  واحدا  من أعظِم
  القسمُ   . يتناولُ رئيسيةٍ   أقسامٍ   التكوين إلى ثالثةِ   سفرِ   تقسيمُ   مكنُ أنه يُ   سابقةٍ   رأينا في دروسٍ 

إلى   إسرائيلُ  أن دعوةَ   كيفَ   هنا   موسى  . يشرحُ 9:  11-1:  1التكوين  من    البدائي وذلكَ   التاريخَ   األولُ 
ي  غطّ فيُ   ،الثاني  العالم. أما القسمُ   من تاريخِ  بّكرةِ المُ   في المراحلِ   فيما حدثَ   رة  تجذّ نت مُ كا  الموعدِ   أرضِ 
  نظرُ نبغي الي   في هذا القسم، كيفَ   ،موسى  . أوضحَ 1:  37-10:  11التكوين  في    األقدمُ  اآلباءِ   تاريخُ 

من إبراهيم وإسحاق ويعقوب. القسم الثالث هو   كلٍ  حياةِ  خلفيةِ  ضوءِ  في وعدِ المُ  إلى أرضِ  إلى الرحلةِ 
األعداد،  .26:  50-2:  37التكوين  في    المتأخرُ   اآلباءِ   تاريخُ    يوسفَ   ُيروي موسى قصةَ   في هذه 
 الموعد.      أرضِ  هم نحوَ كِ تحر    إسرائيل أثناءَ   قضايا نشأت بين أسباطِ  لمعالجةِ  هُ وإخوتُ 

من   ثالثة   ، الذي يتناولُ األقدمُ  اآلباءِ  الثاني، تاريخُ  من القسمِ  يعقوب هو جزء   األبِ  ِسجلَّ إن  
إبراهيم،    إسرائيلَ   آباءِ  صياغةُ يعقوب.  و   إسحاقو البارزين:  سجلِّ   حياةِ   أحداثِ   وتمت  في    إسحاق 

في   وأيضا  18:  25-10:  11التكوين  إبراهيم  ِسجلِّ   ،  في    في  . 1:  37-19:  25التكوين  يعقوب 
 يعقوب.   الثاني من هذا القسم: حياةُ  على النصفِ  في هذا الدرسِ  سنرّكزُ لذلك  

ُبنية ومحتوى هذا الجزء    إلى قسَمين رئيسيَين. أوال ، سنفحُص   ب يعقو   األبِ   نا حولَ درسُ   مُ ينقسِ 
سننظرُ  ثم  التكوين.  المواضيعِ   من  رّكزَ   ةِ الرئيسيّ   في  لقّرائهِ   التي  عليها  وكيفيّ األصليّ   موسى    ةِ ين، 
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 يعقوب.   لسيرةِ  والمحتوى  في الُبنيةِ  ين في عصرنا. لنبدأ بالنظرِ على المسيحيّ  هذه الموضوعاتِ  تطبيقِ 
 

 الُبنية والمحتوى 
 

المقدس    معظمَ إن   الكتاب  ب دارسي  درايٍة  في هذه    حياةِ   سيرةِ   أحداثِ هم على  لكن  يعقوب. 
التكوين. تذّكر أنه   هذه األحداث في سفرِ  موسى سجلَ  رّتبَ  كيفَ  في رؤيةِ  نرغبُ  ،ناالمرحلة من درسِ 

أخرى،    بعبارةٍ و .  ، على حٍد سواءيقوله  كيفو يقول    ماذا  أن نسألَ   يجبُ   ،المقدس  عندما نقرأ الكتابَ 
  األسفارِ   ُكّتابِ   مقاصدِ   إدراكِ   فينا  ؟ ففهم هذه العالقة يساعدُ معا    محتوى وبنية كل نصٍ   كيف يعملُ 

و قّرائِ ل   بالنسبةِ   ،المقدسة  األصليين.  تطبيقُ كيف    معرفةِ   في نا  يساعدُ ذلَك  هم  في    نصوِصِهم  ينبغي 
 ر.     نا المعاِص عالمِ 

التكوين    مثلَ   ومعقد    المقدس حتى لو كان طويل    من الكتابِ   جزءٍ   لتقسيمِ   عديدة    هناك طرق  
 يعقوب.   حياةِ  لسجلِ   ةٍ رئيسيّ  أقسامٍ  سبعةَ   حّددُ نا، سنُ أغراِض  . لكن من أجلِ 1: 19-37: 25

 
يُ   األولُ   القسمُ  • ما  نُ   مكنُ هو  التكوين    الصراعِ   بدايةَ   سّميهِ أن  وهو 34-19:  25في   .

يعقوبُ   للصراعِ   المثيرةَ   المشكلةَ   يناقُش  الشعوبِ   بين  بين  التي انحدرت    وعيسو، والحقا  
هذا    يعقوب. وفي نهايةِ   حياةِ   لِّ جِ سِ   طوالَ   ف  خِ وتَ   تشتد    هذا الصراعِ   ما. وكانت حّدةُ منهُ 

 ما إسحاق. من يعقوب وعيسو إلى أبيهِ  وايةِ الرِ  بطولةِ  انتقالَ   نجدُ  ،القسم األول

: 26التكوين  ين، في  بين إسحاق والفلسطينيّ   السلميةِ   الثاني إلى اللقاءاتِ   القسمُ   وينتقلُ  •
 . ةٍ رئيسيّ  إلى عيسو ويعقوب كشخصياتٍ  بالعودةِ  . وينتهي هذا القسمُ 1-33

:  28-34:  26التكوين  بين يعقوب وعيسو في    دائيالعِ   االنفصالَ   الثالثُ   القسمُ   يتناولُ  •
 الموعد.  أرضِ  خارجَ  يعقوب إلى البان وأقربائهِ  بانتقالِ  . وينتهي هذا القسمُ 22

أمضاهُ   الوقتَ   الرابعُ   القسمُ   يصفُ  • في    يعقوبُ   الذي  البان  :  31-1:  29ن  التكويمع 
 الموعد.  إلى أرضِ  يعقوبَ   بعودةِ  . وينتهي هذا القسمُ 55

إلى أرضِ   عودةِ   بعدَ   لميالسِ   االنفصالِ   أحداثَ   الخامُس   القسمُ   رويِ ويَ  • الموعد،    يعقوب 
يعقوب مع    من عيسو إلى عالقاتِ   هذا القسمُ   . ثم ينتقلُ 17:  33-1:  32التكوين  في  

 ين. الكنعانيّ  خصومهِ 

القسمُ  • المواجهاتِ   فيرّكزُ   ، السادس  أما  والكنعانيّ بين    على  في  يعقوب  :  33التكوين  ين 
 يعقوب.  على ذرّيةِ  الضوءِ   طُ يسل تُم ت هذا القسم، ي . في نهايةِ 15: 18-35
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التكوين  ين في  بين األخوَ   الصراعِ   نهايةِ يعقوب عن   من سيرةِ   السابعُ  ا القسمُ نَ أخيرا ، يخبرُ  •
35 :16-37 :1 . 

 
  واسعٍ   على نطاقٍ   شّكلُ يعقوب يُ   حياةِ   لسيرةِ   األساسيَ  فّسرين أن هذا التقسيمَ من المُ   د  دَ عَ   أشارَ 
 :  ، وهوتوازنا  متقابال  

 
ة، فيما المركزيّ   النقطةُ   وبعد    قبل    ، الواردةُ األقسامُ   أو تتوازنُ   فيها تتقابلُ   ة  أدبيّ   ُبنية   

 بينها. 
 

القديم، يجب أن ُنبقي في ذهننا   من العهد    لجزء    في تقسيم     فيهاننظرُ   مرة    في كل   
ُكّتاب   باستثناءات    األسفار    أن  ق  نادرة    المقدسة،  يكتبوا  لم  أشعارهم، ،  أو  صصهم، 

، أنا اآلن  األول    اآلن القسم    هم: "أنا أكتبُ أحدُ   . كأن يقول  معّين    وفي ذهنهم تقسيم  
أنا اآلن في القسم   في القسم    المفّسرون    عن ذلك، ينظرُ   ". عوضا  الثالث    الثاني، 

  إليها. وهذا يعني أن كل    التعّرفُ   يمكنُ   أنماطا  أدبية    ويجدون    إلى نصوص  مكتوبة  
لتحليل    يستخدمُ   تقسيم  محّددا   وبحسب    والروابط    األدبية    الُبنية    معيارا     المنطقية. 

التي يمكن    المعايير    أحد  إن  مختلفة.    إلى تقسيمات    لُ التوصّ   يتمُ   م المستخد    المعيار  
  السابقة    ، أو التوازي بين األجزاء  ، أو التعاكُس ، أو اإلصداءُ ها هو التوازنُ استخدامُ 
يوجدُ   واألجزاء   عندما  لكن  بين    أكثرُ   متوازية    أجزاء    الالحقة.   الجزء    تفصيال ، مثال  

الحالُ   األخير    والجزء    األول   هو  قصة    كما  تصلُ   في  عندها  م  يعقوب،  ، رحلة  إلى 
فيها األجزاء    كم    يكون  هذه  من  تسميتُ   كاف   فيمكنك  متقابال   المتوازية،  توازيا   ها 

ونتصّورُ  نفس    مقصودا .  في  يقول  ر  الكاتب  "لقد  ور  ه:  الجزء.  هذا  هذا  ويت  ويت 
  شديدة    لها روابط    سرد أجزاء  سأاألول، اآلن    ويت هذا الجزء في القسم الجزء. ور  

وبسب  بالقسم  الُبنية    ب  األول".  هذه  عن  نتجت  التي  الروابط  لدينا    ،األدبية    هذه 
عندما   ذو قيمة    مر  األهذا  إن  المترابطة.    بين األجزاء    ونباين    لكي نقارن    الفرصةُ 

فاألجزاءُ   سيرة    نقرأُ  حياة    يعقوب.  في  ترتبطُ   األولى  في    المتأخرة    باألجزاء    يعقوب 
هذه  حياته   نرى  وعندما  تباينات    االرتباطات  .  على  تنطوي    برزُ ت    وتشابهات    التي 
تلك    فجأة   تسنحُ   األجزاء    بين  الفرصة    المتنوعة،  م  ،عندئذ    لنا  يشّددا  لنرى   عليه   

مغزى   لفهم   التشابهات والتباينات هي المفتاحُ إن  ين.  زأ  ال الجُ في ك    موسى ككاتب  
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          التوازي المتقابل.
 اإلبن د. ريتشارد برات، —

 
أشرنَ  • منذُ كما  يَ   ا  سيرةِ   األولُ   القسمُ   سردُ قليل،  بدايةَ   في  األخوين    بينَ   الصراعِ   يعقوب 

وعيسو.   الجزءُ   يتوازنُ و يعقوب  القسمِ   هذا  نقرأُ   ،واألخيرِ   السابعِ   مع  نهايةِ   حيث    عن 
الصراعَ القِ   يتناولُ ال  بينهما. و   الصراعِ  الشعبَ   ،بين األخَوين فقط  سمان  بين  أيضا   ين  بل 

 رين منهما. دِ المنحَ 

القسمُ  • وتعامالتهِ   يرّكز  إسحاق  على  الفلسطينيّ   الثاني  تتقابلُ ينمع  وهي  القسِم  .    مع 
ما  هُ هذان القسمان فيما بينَ   يتوازنُ و .  ينمع الكنعانيّ   وتعامالتهِ   حيث نرى يعقوبَ   السادسِ 

يصفُ ألن كالهُ  اآلباء وجماعاتٍ   حَدَثت   مواجهاتٍ   ما  اثنين من  أرضِ   بين  في    أخرى 
 الموعد.  

القسمُ   يسّجلُ  • يتوازنُ   العدائيَ   االنفصالَ   الثالثُ   لنا  يعقوب وعيسو. وهو  القسِم  بين    مع 
وعيسو.    السلمي  االنفصالِ   حولَ   الخامسِ  يعقوب  الواضحِ و بين  القسمَ   من  كال  ين  أن 

 فيها األخوين.  التي افترقَ  بالفترةِ   حيطةِ المُ   العالقاتِ  على تطوراتِ  يرّكزانِ 

يتناولُ  • أمضاهُ   الوقتَ   الرابعُ   القسمُ   وأخيرا ،  ويقفُ   يعقوبُ   الذي  البان.  القسمُ   مع    هذا 
  لِ التحوّ  نقطةَ  هذا القسمُ   ل. وهكذا يشّكلُ التوازي المتقابِ   لُبنيةِ   فصلِ أو المِ   كالمركزِ   نفردا  مُ 

 يعقوب.  سيرةِ   أحداثِ  في سلسلةِ 

 
التصميمَ نُ ما  نيبو  هذا  أذهانِ   الشاملَ   رَ تناظِ المُ   بقي  نقومُ نَ في  الرِ   بفحصِ   ا،  التي  محتوى  واية 

عن  بالقسَمين األبعدِ  سنبدأُ  زوجين من األقسام. ولإلفادةِ  كلِّ  ومقابلةِ  مقارنةِ  وضعها موسى عن طريقِ 
القسِمنَ طريقَ   ما ونشق  هِ بعِض  بدايةِ   ط. لننظرَ توسّ المُ   ا نحو  تكوين ال بين األخَوين في    راعِ الص  أوال  في 
25 :19-34 . 

 
 ( 34-19: 25)تكوين  بداية الصراع 

   
  بين األخَوين. جرت الحادثةُ  كيف بدأ الصراعُ  نُ بيِّ تُ  بسيطةٍ   أحداثٍ   من ثالثةِ  هذا الجزءُ  نُ يتكوّ 

التوأمَ   ا هذا القسمُ نَ . ويخبرُ 23-19:  25التكوين  التوأمين، في    والدةِ   األولى قبلَ  عا في  ين تصارَ أن 
 م أمهما. حِ رَ 
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 لرفقة هكذا:  الوالدةِ  قبلَ  الصراعَ  هللاُ  حيث شرحَ  23: 25ع إلى التكوين مِ استَ 
 

ي فْ  ائ ك   أ ْحش  م ْن  و   ، ُأم ت ان  ب ْطن ك   ب ير   ف ي  ك  و   ، ْعب  ش  ل ى  ع  ي ْقو ى  ْعب   ش   : ْعب ان  ش  ُق  ت ر 
. ير  غ   ( 23 :25التكوين ) ُيْست ْعب ُد ل ص 

 
 شخصيٍ   صراعٍ   دِ من مجرّ   بكثيرٍ   يعقوب وعيسو هو أبعدُ   بينَ   إن الصراعَ   هللاُ   كما نرى، قالَ و 

  اإلجابةَ  هللا؟ نجدُ  َتين يتحّدثُ عن أّي أمّ ولكن، َتين" أو "شعَبين". بين "أمّ  صراعٍ ب  ُينذرُ بين أخَوين. فهو 
 عن هذا السؤال في الحادثَتين الثانية والثالثة في هذا الجزء.  

 . 26-24: 25التكوين في   الوالدةِ  ين عندَ األَخوَ  الثانية عن صراعِ  ا الحادثةُ نَ تخبرُ 
النُص   قّدمُ يُ  هذا  المُ تَ األمّ   ةِ ويّ لهُ   تحديدٍ   أولَ   القصيرُ   لنا  سابقا .  إليهِ   شارِ ين    صفُ يَ حيث  ما 
"أحمر"   مةُ ترجَ المُ  ةُ العبريّ  ه. والكلمةُ تَ والدَ   أحمر" عندَ بالبكر، عيسو، "   المولودَ  الطفلَ   25:  25التكوين  

المُ   لُ مثّ ويُ .  ַאְדמֹוִני  وني" "َأْدمُ   هي األلفاظ  َلعبا    صطلحُ هذا  مُ   ،على  نفسِ   شتق  ألنه    عائلةِ   من 
لكلمِة   العبريِة  العبرّية  ِإُدوم() الُمصطلحاِت  العربّية  دومأَ أو    ֱאדֹום  باللغِة  أن    دل  . ويَ باللغِة  هذا على 

جَ  كان  لشعبِ عيسو  ونعرفُ   دا   األمّ   أدوم.  التكوين    ةِ عن  في  االبنُ 26:  25الثانية  ُيدعى  حيث   ،  
 إسرائيل.  لشعبِ  الشهيرُ  يعقوب بالطبع هو األبُ و الثاني يعقوب. 

الحادثةُ خبرُ تُ  المنافسةِ   الثالثةُ   نا  وعيسو    عن  يعقوب  بالَغينكشابَ بين  : 25التكوين  في    ين 
27-34 . 

 ָאֹדם "، أو )أدوم(  أحمر  "طبيخٍ   ه مقابلَ تَ كوريَّ بَ ه  في هذه األعداد، ليبيعَ   ،أغرى يعقوب عيسو
  30:  25التكوين    شيرُ ه. ويُ والدتِ   " لعيسو عندَ "األحمرَ   اللونَ   ةُ العبريّ   هذه الكلمةُ   ة. وتعكُس في العبريّ 

 ُدعي عيسو أيضا  "أدوم". أنه لهذا السببِ  بوضوحٍ 
كما رأينا، قّدَم موسى من البداية توجها  هاما  لقّراِئه بشأِن ما دّونه. فكاَن قّراُؤه على وشِك أن 
بيَن   بكثيٍر من مجرِد صراٍع  أكثَر  كاَن  الصراع  لكن هذا  وأخيه عيسو.  يعقوب  بين  حدَث  ما  يعرفوا 

األخوين هذين  كان  فقد  الشخصي    أخَوين.  صراُعُهما  كان  وبالتالي  وأدوم،  إسرائيل  لشعبين،  رأساِن 
 ُينبُئ بالصراِع بين نسَليِهما في هاذين الشعبين.

 
نُ  وت  الدبلوماسية    بالعالقات    رُ فكّ  عندما  والتواصل  السياسية    المصالح    ع  قاطُ ،  بين   ، 

ان يعقوب  األخو  بينهما كانت سيئة. حتى لما كان    أن العالقة    إسرائيل وأدوم، نجدُ 
قد  اآلخر. ف  يريد أن يحّل مكان    هما حدأ فقة، نراهما يتصارعان، فحم ر  وعيسو في ر  
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د أن يحّل مكانه.  أرايعقوب خلفه تماما  و كان أوال ، لذلك هو البكر. لكن  عيسو خرج
" مكان اآلخر. ثم نجد  ل  ح  ب" أو "ي  عق  ه "يعقوب"، أي الذي "ي  لهذا السبب ُدعي اسمُ 

ين. فعد يافع ين كانا يمتلكان   أنهما وهما ب   ين مختلف  في   االستقرار    يعقوبُ يحب  مزاج 
ما  يد. كان يعقوب يريدُ الصّ  ، أما عيسو فكان يحب  ويبقى في المنزل   الخيمة، يأكلُ 

ميراثُ يمل   أي  عيسو،  يعقوبُ الب    كه  فطهى  من    كورية.  عيسو  رجع  ولما  طعاما ، 
البيت   إلى  عرض  جائعا     الصيد  يعقوبُ   جدا ،   حقّ    مقابل    الشهي    الطعام    عليه 

ووافق  الب   العرض    كورية.  على  أراد    م المقد    عيسو  ثم  جرى  ما  يعقوب  وأدرك    له. 
أنه    واالّدعاء    مع أمه    بالتحالف    الب كوري ة من أبيه. فقام يعقوبُ   لحقّ    التابعة    البركة  

كثيف  حيث  عيسو.   يع  كان عيسو  فغّطى  مد  الم    بشعر    يديه    قوبُ الشعر.  عيا  عزى 
وطلب   عيسو  أب    البركة    أنه  وبار    من  الطريقةالعائلة.  وبهذه  إسحاق.   سلب    ،كه 

بينهما. فكان على يعقوب  عداوة    عيسو في الميراث. وهذا بالطبع خلق   حق    يعقوبُ 
يهرُ  أخاهُ   ب  أن  قتل    ألن  ينوي  ويُ كان  العالقة  بيّ ه.  أن  هذا  جّيدة    ن  تكن  على    لم 

األخو   بين  وتعاظم  اإلطالق  قومي    األمرُ   ين.  أمت ين  أصبحا  عندما  يكرهُ أكثر    تين؛ 
 . أحدهما اآلخر. والتاريخ يبرهن ذلك

 د. توم بيتر —
 

  السابعَ   القسمَ   األول لكي نفهمَ   ما في القسمِ على يعقوب وعيسو ونسَليهِ   يساعدنا هذا التركيزُ 
 . 1: 37-16: 35التكوين لألخَوين، في   بالنسبةِ  الصراعِ  نهايةُ  أو األخير، حيثُ 

 
 ( 1: 37-16: 35نهاية الصراع )التكوين 

  
الشعبَ   مرة    موسى في هذا القسمِ   رّكزُ يُ  يعقوب وعيسو وعلى  اللذين يُ أخرى على   كل    لهُ مثّ ين 

 . 26-16: 35يعقوب في التكوين  اللةَ سُ  ّونَ أقسام. أوال ، دَ  ذلك في ثالثةِ  منهما. وهو يفعلُ 
الجزءُ   يتناولُ  شَ   هذا  شعبَ   نسلُ   ّكلَ كيف    حولَ   مالحظاتٍ   نُ يتضمّ كما  إسرائيل.    يعقوب 
 إسرائيل االثني عشر.  أسباطِ   آباءِ  وينتهي بالئحةِ  ،بنيامين ورأوبين
 . 29-27: 35في التكوين  إسحاق  موتِ  يعقوب وعيسو عندَ  موسى سلوكَ  صفُ ثانيا ، يَ 

هذا التقرير عندما    حّدةُ   تّضحُ ا إسحاق. وتَ وعيسو دفنَ   أن يعقوبَ   القصيرُ   نا هذا المقطعُ رُ خبِ يُ 
  شيرُ ذلك، يُ   أبوه. في ضوءِ   ن يموتَ أيعقوب ما    عيسو بقتلِ   هّددَ   ،41:  27في التكوين    ،أنه  نتذّكرُ 
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 بين األخَوين قد انتهى.  الصراعَ  إسحاق إلى أنّ  موتِ  وصفُ 
 .43-1: 36عيسو في التكوين  اللةِ فّصال  عن سُ ّجال  مُ موسى سِ  ثالثا ، قّدمَ 

السجلُ   دمجُ يَ  نسبٍ   هذا  قطاعات  فيهُ   ظهرُ يَ   ساللَتي  هذا    لنسبِ   مختلفة    ما  وينتهي  عيسو. 
شارحا     1:  37التكوين  في    موسى خاتمة    عير. ثم أضافَ سَ  الذين حكموا في منطقةِ   مع الملوكِ   الجزءُ 

موسى   عيسو بهذه الطريقة، أوضحَ   اللةِ سُ   نعان. ومع نهايةِ كَ   في أرضِ   في العيشِ   استمرَّ   أن يعقوبَ 
الرُ  الصراعَ   غمِ أنه على  أن  انتهى،    من  . فعاشت عن بعضٍ   انُ األخوَ انفصَل  بين يعقوب وعيسو قد 

 يسو في أدوم. ع نعان، وعاشت ذرّيةُ يعقوب في كَ  ذرّيةُ 
  إلى مركزِ   أقربَ   خطوة    يعقوب، لنتقّدمَ   من حياةِ   واألخيرِ   سَمين األولِ محتوى القِ   تذّكرُ بينما نَ 

 الموعد.  في أرضِ  اآلباءِ  ين يتناوالن مواجهاتِ سَمين الثاني والسادس اللذَ موسى، إلى القِ  جلِّ سِ 
في   ينت بين إسحاق والفلسطينيّ التي تمّ   ةِ السلميّ   بين اللقاءاتِ   ين مقابلة  في هذين القسمَ   ترد

. 15:  35-18:  33في التكوين    ينبين يعقوب والكنعانيّ   دائّيةِ العِ   ، والمواجهاتِ 33-1:  26التكوين  
 . ينالفلسطينيّ ه مع ومواجهاتَ  إسحاق  صفُ الثاني الذي يَ   بالقسمِ   وسنبدأُ 

 
 (33-1: 26)التكوين  إسحاق والفلسطينيين 

 
المفّسرين النقديين أن هذا اإلصحاح من سفِر التكوين هو في غيِر مكاِنه. زعم الكثيُر من  

فهم يؤّكدوَن أنه يرّكُز على إسحاق بدَل يعقوب. ومن المرّجِح جدا  أن تكوَن هذه األحداث قد تمت  
ِة  قبَل والدِة يعقوب وعيسو. ولكن كما سنرى، ُيَعد  هذا القسُم أساسي  بالنسبِة لتركيِز موسى على حيا

 يعقوب. 
حادثتَ   ينقسمُ  إلى  المحتوى  مترابطتَ هذا  بقوةٍ ين  تصفُ ين  مُ   الحادثةُ   .  إسحاق    صالحةَ األولى 

 . 11-1: 26التكوين ين في األولى مع الفلسطينيّ 
َأبيَماِلك، ُموهِ   إسحاق الملكَ   في هذه األعداد، خدعَ  إيّ الفلسطيني،  بأنّ ما   أُ   اه  ه.  ختُ ِرْفَقة هي 

في    بالبقاءِ   اإلذنَ   ِرْفَقة إليه. ثم أعطى أبيمالُك إسحاقَ   بإعادةِ   دعة إسحاق، قامَ ك خِ الِ أبيمَ   اكتشافِ   بعدَ 
 ما. تهُ أذيَّ  بعدِم هُ شعبَ  وأمرَ  المنطقةِ 

مُ   الحادثةِ في  أما   فنرى  الدائمةَ   صالحةَ الثانية،  الفلسطينيّ   إسحاق  في  مع  : 26التكوين  ين 
12-33 . 

الجزءِ   إسحاقَ   هللاُ   باركَ  هذا  لكنّ في  الفلسطينيّ   ومواشيهِ   طعانهِ قِ   فرةَ وَ   ،  يحسِ جعلت  .  هُ دونَ ين 
للعنفِ فتجن   بئرٍ   ابتعدَ   ،با   الحادثةُ أخرى إلى    إسحاق متنقال  من  ببركةِ   باعترافِ   . وتنتهي   هللاِ   أبيمالك 
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 ع.  بْ سَ  ما في بئرِ بينهُ   سالمٍ   اتفاقيةَ  االثنينِ  إسحاق، وبإبرامِ   على حياةِ 
يعقوب   هُ ، ثم ابنَ أن إسحاقَ   على حقيقةِ   ين الضوءَ والفلسطينيّ   بين إسحاقِ   لحِ الُص   روايةُ   طُ سلِّ وتُ 

ها  مع فيه تشابُ   إبراهيم، نجدُ   مع حياةِ   محتوى هذا القسمِ   قارنُ عندما نُ و براهيم.  إل   ُخلفاء  ، كانا  من بعدهِ 
.  18-1:  20أبيمالك أيضا  في التكوين    فلسطيني اسمهُ   مع ملكٍ   إبراهيمُ   تعاملَ حيث  إبراهيم.    حياةِ 
ميثاقا  مع    إبراهيمُ   . كذلك قطعَ 34و  30:  21ين في التكوين  بين الفلسطينيّ   وعاَش   آبار    إبراهيمُ   حفرَ 

المقارنات مع إبراهيم  . وقد صّممَ 34-22:  21ع في التكوين  بْ سَ   ين في بئرِ الفلسطينيّ    ، موسى هذه 
 ين. بين إسحاق والفلسطينيّ  السلميةِ  على هذه العالقةِ  وافقَ  هللاَ  بأنّ  شكٍ  كلَّ  زيلَ ليُ 

يعقوب التي    من حياةِ   السادسِ   ين إلى القسمِ إسحاق مع الفلسطينيّ   اآلن من تعامالتِ   لننتقلَ 
 . 15: 35-18: 33التكوين في  ينوالكنعانيّ  بين يعقوبَ   على المواجهاتِ  ترّكزُ 

 
 ( 15:  35-18: 33يعقوب والكنعانيين )التكوين 

  
األولى    الحادثةُ   تعلقُ ين من حادثَتين مرتبطَتين ارتباطا  وثيقا . تَ مع الكنعانيّ   يعقوبَ   نزاعُ   فُ يتألّ 

 . 31: 34-18: 33التكوين مع يعقوب في  حَدثَ في شكيم الذي  النزاعِ ب
الوقتِ  الكنعانيّ   فيه يعقوبُ   الذي كانَ   في    دينة، ابنةِ مور مع  ابن حَ   كيمُ شَ   ين، اضطجعَ بين 

قامَ هِ على هذا االعتداء على أختِ   يعقوب. وكردٍّ  يعتقدونَ بني شكيم وجعلوهُ   بخداعِ   يعقوبَ   أوالدُ   م،   م 
سيُ  حالِ حونَ سامِ أنهم  في  ما  تَ اختَ   هم  لكن  باتَ أنوا.  عاجزينَ   ن  شكيم  القتالِ   بنو    أوجاعِ   بسببِ   عن 

من    هِ تِ شيَ الحقا  عن خِ   يعقوبُ   ّبرَ م جميعا . عَ م وقتلوهُ ابنا يعقوب شمعون والوي عليهِ   ، انقضَّ الختانِ 
لالنتقاِمو الكنعانيّ يسعى  أن   الرُ هُ عائلتَ   وُيهلكوا  ن  يعقوب على أنهُ   من إصرارِ   غمِ . وعلى  ا فعال  مَ ابَني 
فإنّ الّص  التكوين    األخيرةِ   يعقوبُ   كلماتِ   واب،  في  والوي،  شمعون  غيرِ تُ   7-5:  49عن  إلى    شير 
 ذلك. 

 . 15-1: 35إيل ضمانا  من هللا، في التكوين  الثانية، في بيتِ   في الحادثةِ  ،لّقى يعقوبُ تَ 
كّرَس 4-2:  35التكوين  في   لبناءِ   للِ   عائلتهِ   ه وكلَّ فسَ نَ   يعقوبُ   ،  بيتِ   مذبحٍ   استعدادا     في 
ونتيجة   نزَ   إيل.  الكنعانيّ   هللاِ   خوفُ   لَ لذلك،  يَ على  ولم  وراءَ ين  وبعدَ   سعوا  يعقوبُ   يعقوب.  بنى    أن 

:  35التكوين في  خاصةٍ  . ونرى ذلك بصورةٍ هِ أبيِ   وريثُ  له أنهُ  دَ ه وأكَّ معَ  هللاُ  مَ إيل، تكلَّ  في بيتِ  المذبحَ 
السابق مع إسحاق في  هنا كالمَ   هللاِ   كالمُ   هُ يشبِ   حيثُ   10-12 وتنتهي هذه .  4-3:  26التكوين  ه 

 على هذه البركة.  للِ  الشكرَ  يقّدمُ  وهو بيعقوب الحادثةُ 
القسمِ   الحالُ   هووكما   الكثيرَ   في  نرى  التشابهِ   الثاني،  إبراهيمَ   من  هذه    ويعقوبَ   بين  في 
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ما  كبير    إلى حدٍ  هُ شبِ وهذا يُ كيم،  في شَ   مذبحا  للربَّ   ، بنى يعقوبُ 20:  33اإلصحاحات. في التكوين  
من    يعقوبُ   ، انتقلَ 7-6:  35التكوين  على ذلك، في    . عالوة  7:  12في التكوين    هُ بلَ راهيم قَ إب  هُ لَ عَ فَ 

  الحالُ   و. وكما ه8:  12إبراهيم في التكوين    مذبحا  للرب، كما فعلَ   إيل وبنى هناكَ   شكيم إلى بيتِ 
يعقوب    كان موافقا  على نزاعِ   إبراهيم أن هللاَ   مع حياةِ   ةُ اإليجابيّ   هذه المقابالتُ   نُ بيِّ الثاني، تُ   في القسمِ 

 ين.  مع الكنعانيّ 
إلى القسَمين الثالثِ   لننتقلَ  بين يعقوب    االنفصالِ   اللَذين يتحدثان عن فتراتِ   والخامسِ   اآلن 

 صفُ يَ حيث . في طريقهِ   ان كل  األخوَ   َزين عندما افترقَ على زمَنين مَتميِّ   هذه القصُص   ترّكزُ و   وعيسو.
 االنفصالَ   الخامُس   القسمُ   . ويصفُ 22:  28-34:  26التكوين  في    العدائيَّ   االنفصالَ   الثالثُ   القسمُ 

 بين يعقوب وعيسو.  العدائيِّ  إلى االنفصالِ  . لننظرَ 17: 33-1: 32في التكوين  السلميَّ 
 

 ( 22: 28-34: 26نفصال العدائي )التكوين اال 
 

  ةِ األخالقيّ   التعقيداتِ   َض ستعرِ عيسو ويعقوب لتَ   بينَ   تتنقلُ   رواياتٍ   على أربعِ   هذا الجزءُ   رّكزُ يُ 
من    بزواجهِ   لنفسهِ   العارَ   لبَ أن عيسو جَ ب  ا  جز تقريرا  مو   34:  26التكوين    عطيلهذه األحداث. أوال ، يُ 

 . والَديهِ  خالفا  إرادةَ مُ  ِحثِّّياتٍ  نساءٍ 
 له بركةَ   نَ يعقوب َضمِ   خداعَ   سردا  طويال  كيف أن  ، نقرأُ 5:  28-1:  27التكوين  ثانيا ، في  

 إسحاق. 
القصةِ  المفترضِ   ،البركةَ   يعقوبُ   نَ مِ ، َض المشهورةِ   في هذه  لعيسوو كتأن    التي من  عن    ،ن 

ِرفقة تخشى على    جدا  مما جعلَ   بَ ِض ، غَ بما حصلَ عيسو    ةمعرف  عندَ و إسحاق.    أبيهِ   خداعِ   طريقِ 
اِن َأَراَم حيث ُيمكنُ  يعقوب. فأقنعت إسحاق بإرسالِ   حياةِ    من بينِ  زوجة   ليعقوب أن يجدَ  يعقوب إلى َفدَّ
 م. هِ أقاربِ 

،  9-6: 28التكوين نا موسى في كثيرا  مع عيسو، ُيخبرُ  من التعاطفِ  القّراءَ  منعَ وحتى يثالثا ، 
 . لوالَديهِ   ات في تحدٍّ إسماعيليّ   نساء    أن عيسو أخذَ 

اختيارِ   واألخيرُ   الرابعُ   الجزءُ   يؤّكدُ و  بركةِ إخبارنِ ب  ،إلسحاق   كوريثٍ   ليعقوبَ   هللاِ   على  عن    ا 
 . 22-10: 28التكوين إيل في   في بيتِ  لمٍ حُ  يعقوب من خاللِ 
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 ( 17: 33-1: 32نفصال السلمي )التكوين اال 
 

يُ   العدائيِّ   االنفصالِ   حولَ   الثالثِ   القسمِ   مع قصةِ   بالتباينِ و  يعقوب وعيسو،    نا القسمُ خبرِ بين 
 . 17: 33-1: 32التكوين ين في  لألخوَ  السلميّ  عن االنفصالِ  يعقوبٍ  لحياةِ   الخامُس 

القسمُ   نُ ويتضمَّ  أوال    هذا  استعدادُ حادثَتين مرتبطَتين ارتباطا  وثيقا .  للقاءِ   ،  عيسو في    يعقوب 
 . 32-1: 32التكوين 

االنفصالِ   سنينٍ   بعدَ  بإرسالهِ   للقاءِ   يعقوبُ   استعدَّ   ، العدائيّ   من  أمامَ سُ رُ   عيسو  وهدايا  .  هُ ال  
الليلةِ   ،4:  12هوشع    وبحسبِ  لقاءهُ   في  سبقت  تذّللَ   التي  مالكٍ   صراعهِ   بعدِ   يعقوبُ   بعيسو،    مع 

 هللا.   على بركةِ  وحصولهِ 
 

 ، لكن نال  نال البركة  يعقوب هو من سيّ   فقة بأنّ وُأعطي لر    بق  قد س    نرى أن الوعد  
وقوله  ألبيه    بخداعه    البركة    يعقوبُ  ُسئ    ،  اسمه    ل  عندما  ".  عن  ب ْكُرك  يُسو  ع  "أ ن ا   ،

 للا    وعدُ   ، وهكذا بدأ  من األوالد    الكثير    ، وأعطاهُ رُ ثم  يُ   ، وجعله  باركهُ   للا    . لكنّ ب  ذ  فك  
"  "و ُأك ثّ ُر ن ْسل ك  ت كْ   –إلبراهيم يتحقق   م اء  ُنُجوم  الس    رجوعه    في طريق    ومع ذلك  -ث يرا  ك 

أرض   يواجه    عليه    كان    ،الموعد    إلى  الليلة  ماضيه    أن  ففي  لقاء    .  سبقت   هُ التي 
مالك    تصارع    ،بعيسو وسألهُ مع  اسمكْ   المالكُ   ،  فقال  "ما  المرة    الحقيقة    ؟"  هذه 

 ي اسما  جديدا ، "إسرائيل". ي يعقوب". وُأعط  "اسم
 كريج كينر   د.—

 
 .يعقوب مع عيسو مصالحةَ  17-1: 33التكوين في  الثانيةُ   الحادثةُ  ذكرُ تَ 

الموازي   والقسمِ   بين هذا القسمِ   التباينِ   . وأوجهُ ان ثم يفترقان بسالٍملتقي األخوَ ، يَ في هذا الجزءِ 
االنتقام    د عيسو يسعى وراءَ عُ مخادعا ، بل صادقا  ومتواضعا . ولم يَ   يعقوبُ د  عُ لم يَ حيث  .  له واضحة  

  واحدٍ   كل    ، وذهبَ ين نحو التسويةِ التوأمَ   بينَ   السابقةُ   . في النهاية، اتجهت العداوةُ هِ عن أخيِ   حَ فَ بل َص 
ون الكنعانيّ  ظهرُ ، يَ 34التكوين عيسو من القصة. ثم في  باختفاءِ   بسالم. وينتهي هذا القسمُ   في طريقهِ 

 . جديد   جغرافي   وموقع  
القسمِ   كل   إلى  بنا  يأتي  قسم    الرابعِ   هذا  يعقوب مع    الذي أمضاهُ   الوقتِ   حولَ   محوري    وهو 

 . 55: 31-1: 29البان في التكوين 
 



 األب يعقوب : تاسعالدرس ال                سفار موسى الخمسة أ

11 
 http://arabic.thirdmill.org للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات األلفّية الثالثة

 ( 55: 31-1: 29)التكوين  الوقت مع البان 
 

في    هذه األجزاءُ   . وتبدأُ رئيسيةٍ   أجزاءٍ   مع البان إلى خمسةِ   التي عاشها يعقوبُ   الفترةُ   نقسمُ تَ 
اِن َأَراَم.  مع وصولِ  14-1: 29التكوين   يعقوب إلى َفدَّ

تزويج ابنَتيه    البان ليعقوب في مسألةِ   على خداعِ   30-14:  29  التكوينفي    ذلكَ   بعدَ   نّطلعُ 
 ليعقوب. 

آباءُ   أوالدِ   عن والدةِ   نقرأُ   ،24:  30-31:  29التكوين  يعقوب في    زيجاتِ   بعدَ    يعقوب وهم 
 إسرائيل.  أسباطِ 

يعقوب    نا موسى عن خداعِ خبرُ ، يُ 43-25:  30التكوين  البان في    على خداعِ   ، كردٍّ ذلكَ   بعدَ 
 . عملهِ  واتِ عن سن أجرهِ  وراءَ  لالبان في سعيهِ 

في   نقرأُ 55-1:  31  التكوينأخيرا ،  ذلك عهُ م  يعقوب  عن رحيلِ   ،  في  بما  أرام،  فّدان  د  ن 
 مع البان.  الذي قطعهُ  السالمِ 

،  . لكن كما سنرى بعد قليلٍ والنزاعاتِ   من الخدعِ   مجموعة    ةُ المحوريّ   هذه اإلصحاحاتُ   تتناولُ 
 يعقوب. في حياةِ  جذريٍ  إلى تغييرٍ  والنزاعاتُ  عُ دَ ت هذه الخِ أدّ 
 

في    من التحوالت    ، نرى سلسلة  37-25يعقوب في التكوين    في سيرة    عندما ننظرُ 
من للا، الذي ال    المذهل    ذلك اإلعالن    أن ينال    ، ال يلبثُ كمخادع    حياته. فهو يبدأُ 

خداع    للاُ   فيه    يشيرُ  بدل    إلى  لكن  يجّددُ   يعقوب،  ثم    وعود    كل    ذلك  له.  إبراهيم 
يعقدُ   التاجر    يعقوبُ   يصبحُ  للا    صفقة    الذي  ح  مع  لو  أنه  الوعود    للاُ   ظ  ف  ،   هذه 
عندما   بوعوده    تمّسك    ، فاللُ قسما  صغيرا . لكن يا لها من صفقة    يعطي للا    فسوف  

في    للا    يعقوب بركة    منه، وهو البان. ومع اختبار    بشخص  ملتو  أكثر    التقى يعقوبُ 
يظهرُ  صار    بوضوح    حياته،  ليثق    أكثر    أنه  الحد   استعدادا   في  األقل  على  بالل، 

أن يفعل.    ، كان على استعداد  إلى بلده    العودة  للا ُ   منهُ   األدنى، بحيث عندما طلب  
ُهز   المخادعُ وأخيرا ،  سمع  والتاجرُ   م  عندما  أخاهُ   ،  العديد    مقبل    أن  رجاله    مع    من 

لل:    يعقوبُ   للا. قال    مالكُ   يعقوب عندما صارعهُ   المهزوم   إنقاذُ   المسلحين. ثم تم  
!" وهكذا في  أنت    ك  عيسو، بل بركتُ   أبي، أو بركةُ   بركةُ   ، ليس  أنت    ك  بركتُ   "أنا أحتاجُ 

أوصلهُ   النهاية   الطريقة  يثق    صار    إلى حيثُ   للاُ   وبهذه  أن  يعد    بالل    مستعدا   ولم 
 مصلحته.  من أجل    شيء يعملُ  كل   الذي يجعلُ  رُ ناو  المُ  ذلك   أن يكون   بحاجة  
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 جون أوزوالت   د.—
 

درسِ ثَ حَ بَ  في  هنا  إلى  حولَ نا  الُبنيةِ   األبِ   نا  في  لحياةِ   يعقوب  سِ   والمحتوى  في   فرِ يعقوب 
لننتقلَ  موضوعِ   التكوين.  إلى  الرئيسيّ اآلن  المواضيعُ   نا  تَ   ةُ الرئيسيّ   الثاني:  هذه    ظهرُ التي  في 

 اإلصحاحات. 
 

 الرئيسيةالمواضيع 
 

من المؤسِف، أن أتباَع المسيح يتصّرفوَن غالبا  كما لو أن سيرَة يعقوب قد ُكتبت في األصِل 
من أجل المؤمنين األفراد ليطّبقوها مباشرة  على حياِتِهم الشخصية. وبطبيعة الحال، ُيعّلُمنا هذا الجزء  

بها األفراد. لكن يجُب أن نتذّكَر باستمراٍر  من سفِر التكوين الكثيَر عن الكيفيِة التي يجب أن يعيُش  
أن سفَر التكوين لم ُيكتب بهدِف أن يتمّكَن المؤمُن العادي من قراِءِته. فاألسفاِر المقدسة كانت فقط  
لتتناوَل قضايا   األول  المقاِم  في  ُكتبت  يعقوب  حياَة  فإن  لذلك،  القديم.  في  إسرائيل  قادِة  متناوِل  في 

ككل. فقد أوكَل هللُا إلى إسرائيل إرساليَة بناِء ملكوِته في أرِض الموعد. ومن   تتعلُق بشعِب إسرائيل
هناك، كان عليهم أن ينشروا ملكوَته إلى أقاصي األرض. وتساعُدنا إرساليُة بناِء الملكوِت هذه على  

وبال القديم،  في  إسرائيل  لشعِب  بالنسبِة  يعقوب،  حياِة  في  الرئيسية  المواضيِع  لي  التعّرِف على  نسبة 
 . ولك، نحُن الذين نعيُش اليوَم في ملكوِت المسيح

  هللاِ   : نعمةُ ةٍ رئيسيّ   موضوعاتٍ   على أربعِ   إبراهيم، أن موسى شّددَ   حياةِ   نا حولَ رأينا في دروسِ 
بركاتُ   إلبراهيم، والءُ  لآلخرين. وتظهرُ   من خاللِ   هللاِ   إلبراهيم، وبركاتُ   هللاِ   إبراهيم لل،  هذه    إبراهيم 

 يعقوب.  أخرى في حياةِ  ها مرة  ذاتَ  يعُ المواض
السببِ  سننظرُ لهذا  تشّددُ   ،  أربع  حياةِ   قصةُ   كيف  على  أوال ،  رئيسيةٍ   مواضيعٍ   ةِ يعقوب   .

إلسرائيل؛ ورابعا ، وهي    هللاِ   لل؛ ثالثا ، بركاتُ   إسرائيلَ   والءِ   هللا إلسرائيل؛ ثانيا ، مطلبُ   نعمةُ   سنناقُش 
التي    الطرقِ   لآلخرين. لنبدأ ببعضِ   إسرائيلَ   من خاللِ   هللاِ   في هذه اإلصحاحات، بركاتُ   األبرزُ   الميزةُ 

 هللا إلسرائيل.   يعقوب على نعمةِ  قصةُ  رّكزُ ها تُ من خاللِ 
 

 نعمة للا إلسرائيل 
 

  محورَ   ، سنرى كيف كان هذا الموضوعُ إلسرائيل بطريقتين. فمن جهةٍ   هللاِ   في نعمةِ   سنبحثُ 
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  في القديم. ومن جهةٍ   من بني إسرائيلَ   في قّرائهِ   رَ أن يؤثّ   لموسى، وكيف أرادَ   المعنى األصليّ   تركيزِ 
  ةِ اإللهيّ   النعمةِ   ها موضوعُ من خاللِ   رَ أن يؤثِّ   النواحي التي يجبُ   بعَض   االعتبارِ   بعينِ   أخرى، سنأخذُ 

 . لموسى أوال  إلى المعنى األصليّ  من التكوين. لننظرَ  ر لهذا الجزءِ نا المعاِص في تطبيقِ 
 

 المعنى األصلي 
 

  موسى على النعمةِ   م، شّددَ هِ في حياتِ   هللاِ   إسرائيل عن نعمةِ   شعبِ   تعليمِ   بغيةَ و ،  عامةٍ   بصورةٍ 
 .  طرقٍ   يعقوب بثالثِ   في حياةِ  ةِ اإللهيّ 
 
  تلفتُ  د. ولَ أن يُ   ليعقوب حتى قبلَ   سابقة    نعمة    هللاُ   أظهرَ   موسى كيفَ   أوال ، أشارَ   سابقة:النعمة  ال

انتباهَ   لسيرةِ   االفتتاحيةُ   الحادثةُ  استَ يعقوب  المسألة.  إلى هذه  التكوين    ع من جديدٍ مِ نا    23:  25إلى 
 لرفقة:  حيث قال هللاُ 

 
ش   ُق  ي ْفت ر  ائ ك   أ ْحش  م ْن  و   ، ُأم ت ان  ب ْطن ك   و  ف ي   ، ْعب  ش  ل ى  ع  ي ْقو ى  ْعب   ش   : ب ير   ْعب ان  ك 

ير   غ   ( 23: 25)التكوين  .ُيْست ْعب ُد ل ص 
 

بقولهِ   الرسولُ   ، عّلقَ 12-11:  9في رومية   يعقوبَ   بولس  أن   حتى قبلَ   هللاِ   رحمةَ   نالَ   إن 
 خيرا  أو شرا .  يفعلَ 

  ، الموعدِ   موسى إلى أرضِ   التي كانت تتبعُ   إسرائيلَ   ألسباطِ   ،هللاِ   وبالطريقة عينها، فإن نعمةَ 
 موسى إلى هذا األمر قائال :  ، أشارَ 8-7: 7في التثنية  في الماضي. هللاِ  تأسست على مراحمِ 

 
ُعوب   الش  ائ ر   م ْن س  أ ْكث ر   ُكْم  ْون  ك  م ْن  ُكمْ   ،لْيس   و اْخت ار  ب ُكْم  الر ب   ق   م ْن ،الت ص  ب ل   ...

إ ي اُكمْ  الر بّ   ب ة   ب ائ ُكمْ   ،م ح  آل  م   أ ْقس  ي  الذ  م   س  الق  ه   ْفظ  ة    ،و ح  يد  د  ش  ب ي د   الر ب   ُكُم  أ ْخر ج 
. ي ة  اُكْم م ْن ب ْيت  الُعُبود  ف د   ( 8-7: 7)التثنية  و 

 
في    للِ   المستمرةِ   إلى النعمةِ   على الحاجةِ   موسى الضوءَ   الثاني، سّلطَ   المقامِ في    مستمرة:ال نعمة  ال
  رُ ظهَ ويَ   م. هِ في حياتِ   المستمرةِ   هللاِ   إلى نعمةِ   م الماسةِ هِ هذا بني إسرائيل عن حاجتِ   يعقوب. وعّلمَ   حياةِ 

 : 26: 25ع إلى التكوين مِ . استَ 26-24: 25ن يعقوب في التكوي والدةِ  وايةِ أوال  في رِ  هذا التركيزُ 
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. "ي ْعُقوب  اْسُمُه  ي   ف ُدع  يُسو،  ع  ب ع ق ب   ة   ق اب ض  ي ُدُه  و  أ ُخوُه  خ ر ج   ذل ك   ب ْعد   )التكوين    و 
25 :26 ) 

 
االسمِ   يعقوبُ   ُدعيَ  خرجَ   بهذا  واسمُ   الوالدةِ   عندَ   ألنه  ِعيُسو".  ِبَعِقِب  َقاِبَضة   يعقوب    "َوَيُدُه 

العبرية،  ،ַיֲעֹקב  نفسِ   في  من  المُ   الجذرِ   هو  )عبَ قَ "عَ   ترجمةِ للكلمة  أو  العبرّية  ָעֵקב قيڤ(  ا"  .  في 
  التخريبِ   في هذه الحالة، دالالتُ   ،السمهِ   ب". لكن كانَ قِ على العَ   ، "يقبُض ا  فعليّ   ،يعقوبَ   يعني اسمُ و 

يعقوبَ   ،داعِ والخِ  كَ   ألن  إلى  حتى  والدتهِ   يومِ   منذُ   ةِ كوريّ البَ   زِ مركَ   بِ سْ سعى  القولُ .  اسمَ إ  يمكننا    ن 
 خادع"."المُ  يعني شيئا  مثلُ  يعقوبُ 

  منه بركةَ  إسحاق لينالَ  يعقوبُ  بعد أن خدعَ  36: 27عيسو في التكوين  فعلِ  هذا ردةَ  فّسرُ ويُ 
 عيسو:

 
ذ    أ خ   ! ت ْين  ب ن ي اآلن  م ر  ْد ت ع ق  ، ف ق  ْعُقوب  ي  ي   إ ن  اْسم ُه ُدع  "أ ال   ال :  ذ ا  ف ق  ب ُكور ي ت ي، و ُهو 

ك ت ي". ذ  ب ر   (36: 27)التكوين   اآلن  ق ْد أ خ 
 

  يوٍم  في كلِّ   المستمرةِ   هللاِ   إلى نعمةِ   هُ حاجتَ   بوضوحٍ   رُ وُيظهِ   هِ مع تصرفاتِ   يعقوب يتالءمُ   فاسمُ 
 . هِ من حياتِ 

لفتَ  ما  االنتباهَ   غالبا   إظهاراتٍ   موسى  وثيقةُ   المستمرةِ   هللاِ   لنعمةِ   إلى  كانت    الصلةِ   والتي 
ه  رحمتَ   هللاُ   ، أظهرَ 33-26:  26ضح، في التكوين  تو ال  سبيلِ   لى األصليين. وع  بقّرائهِ   خاصةٍ   بصورةٍ 

موسى هذه اإلصحاحات،    عندما كتبَ و ين.  بين الفلسطينيّ   سالمتهِ   ضمانِ بإلى إسحاق، أبي يعقوب،  
من   هم الشخصيةَ تَ نوا حمايَ ضمَ ليَ  هللاِ  يضا  إلى نعمةِ أ بحاجةٍ  ه من بني إسرائيلَ استلموا كالمَ  الذينَ  كانَ 

على    وأعطى يعقوب االنتصارَ   هللاُ   مَ كرَّ ، تَ 31-1:  34التكوين  إلى ذلك، في    ين. باإلضافةِ الفلسطينيّ 
خاللِ الكنعانييّ  من  تعّلمَ   ن.  المثال،  األصليّ   قّراءُ   هذا  بحاجةٍ يموسى  أنهم  نعمةِ   ن    المستمرةِ   هللاِ   إلى 
 م. هِ ين في زمنِ على الكنعانيّ  صرةَ النُ  لتعطيهمُ 

 
أخرى،   مرة    لل.   المستقبلّيةِ  على النعمةِ  يعقوبَ   الثالث، رّكزت قصةُ  في المقامِ   مستقبلية:النعمة  ال

، 23: 25موسى. وكما تذكرون في التكوين  وايةِ في رِ  ةِ االفتتاحيّ   أوال  في األحداثِ  نرى هذا الموضوعَ 
 يعقوب:  والدةِ  قبلَ  هللاُ  دَ عَ وَ 
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. غ ير  ب ير  ُيْست ْعب ُد ل ص  ك  ، و  ْعب  ل ى ش  ْعب  ي ْقو ى ع   ( 23: 25)التكوين   ش 
 

هم  حكمُ   بحيث يمتدُ   ،دالموعِ   جيدا  في أرضِ   تونَ بّ ثَ تَ يَ سَ  بني إسرائيل  إلى أنّ   هذا الوعدُ   ويشيرُ 
الوعدُ   ذرّيةِ   أرضِ   إلى  - هللا   حكمُ   –وبالتالي    – هذا  أيضا . وكان    بشكلٍ   ةِ المستقبليّ   بالبركةِ   عيسو 

 م.هِ ين في عصرِ م مع األدوميّ هِ ين في تعاملِ موسى األصليَ  لقّراءِ   بالنسبةِ   الصلةِ   وثيقَ  خاصٍ 
  يعقوب. على سبيلِ   ياةِ ح  في سيرةِ  ةِ المستقبليّ   النعمةِ   األخرى حولَ   عددا  من الوعودِ   هللاُ   وقطعَ 
  ِممن المراحِ   ليعقوب الكثيرَ   هللاُ   دَ ، أكّ 22-10:  28إيل، في التكوين   م يعقوب في بيتِ لُ المثال، في حُ 

التكوين  إيل في    يعقوب في بيتِ   عبادةِ   أثناءَ   بالنعمةِ   وعودا  مماثلة    لهُ   دَ وأكَّ   هللاُ   . والحقا ، عادَ ةِ المستقبليّ 
وهذه  11-12:  35 لقّراءِ شَ كَ   ، ليعقوب  ةِ المستقبليّ   بالنعمةِ   الوعودُ .  األصليّ   فت  المستقبلَ موسى    ين 

 ها. نعان واستيطانِ كَ  أرضِ   على الستيالءِ ل مونَ وهم يتقدّ  ، لهم هللاُ  هُ الذي أعدَّ  المشرقَ 
 

الموعد، يجب أن    بأرض    إسرائيل    على حق    يعقوب    كيف رّكزت قصُص   لكي نفهم  
األقلّ  على  مختلفين  ين  أمر  تتناولُ نتذّكر  أوال ،  القصُص   .  األولى   بالدرجة    هذه 

وعيسو    بين    التباين   جماعتان    –يعقوب  كون    وهما  على  منهما    كلّ    تتنافسان 
و   لوعود    الشرعي    الوريثُ  بينهما، ظه  تُ إبراهيم.  والتباين  وعيسو  يعقوب  قصص  ر 

عيسو  وضوح    بكلّ   الجنوب    ذهب    أن  للا    ،يناألدوميّ   نحو    إلى    تلك    أعطاهُ   وأن 
الذي    للوعد    الشرعي    هو باألحرى الوريثُ   ، وأن يعقوب  يستقر    حيث جعلهُ   األرض  
حول    ُأعطي   قصة    أرض    إلبراهيم  في  تجدها  أن  أيضا   يمكنك  لكن  البان   الموعد. 

  ، لكن ال يبقى يعقوبُ لهُ  في الشمال، وأقارب    هُ جيران هؤالءُ إن يعقوب.   عندما غادرهُ 
لفترة    هناك   أهم    زمنية    سوى  هو  وما  المقارنات    محّددة.  هذه  يعقوب   من  بين 

يرحلُ  بينما  أنه  هو  والبان،  ويعقوب  بعد    وعيسو،  خدع    يعقوب،  وخدع  أباهُ   أن   ،  
يغادرُ أخاهُ  هو  ي    الموعد    أرض    ،  والعشرين،  الثامن  اإلصحاح    مُ لُ الحُ   ذلك    مُ حلُ في 

يقولُ   له للاُ   رُ ظه  ي    إيل حيثُ   في بيت    الشهيرُ  "أرجوك    والمالئكة، ثم  أن    يعقوب، 
سيفعل ذلك. ثم في اإلصحاح   بأنهُ  ه للاُ دُ ع  األرض؟" في   إلى هذه   ي سأعودُ ني بأنّ د  ع  ت  

نجدُ  والثالثين،  بهذه    الخامس  قال  الحادثة    تذكيرا   "ُقم   للاُ   ، حيث  ب ْيت  :  إ ل ى  اْصع ْد 
اصن عْ  ْذب حا .  م  ُهن اك   و اْصن ْع  المكان    إ يل   في  قلتُ   مذبحا   سأعيدك  أ  لك    الذي   نني 

  هذان المقطعان في حياة    الموعد. ويشّددُ   هي في أرض    إيل كما نعلمُ   إليه". وبيتُ 
  عقوب  لي  التي قد أعطاها للاُ   أن هذه هي األرُض   على فكرة    إيجابيّ    يعقوب بشكل  



 األب يعقوب : تاسعالدرس ال                سفار موسى الخمسة أ

16 
 http://arabic.thirdmill.org للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات األلفّية الثالثة

داعه    غم  الرُ وب ه،  عيوب    كلّ    غم  ر   األعمال  أخيه وأبيه، ورُ   من خ    التي قام    المريبة    غم 
 كالشخص    يعقوب    للاُ   من كل هذه األمور، اختار    غم على الرُ و البان.    بها في أرض  

 إبراهيم.  ّدهُ بها ج   التي وعد   األرض   ثُ الذي سير  
 برات، اإلبن ريتشارد   د.—
 

نا، لنتطّرق  بقين المعنى األصلي في أذهانِ مُ ونحن    ،إلسرائيل  هللاِ   أن نظرنا إلى نعمةِ   اآلن بعدَ 
 يعقوب.  لقصةِ  المعاصرِ   في التطبيقِ  هللاِ  نعمةُ   بها التي يجب أن تؤثرَ  رقِ الطُ  إلى بعضِ 
 

 التطبيق المعاصر 
 

للمسيح. لكن   نا كأتباعٍ على حياتِ   هللاِ   نعمةِ   موضوعِ   ال ُتحصى في تطبيقِ   طبعا ، هناك طرق  
أجلِ  ناحيةِ   سنفكرُ   تنا، فائد   من  استمراريّ   ملكوتِ   تأسيسِ   من  الكنيسة،    تاريخِ   عبرَ   ملكوتهِ   ةِ المسيح، 
وتمثِّ بمجدٍ   عودتهِ   عندَ   الملكوتِ   واكتمالِ  المراحلُ .  هذه    الطرقِ   بعَض   المسيحِ   لملكوتِ   الثالثُ   ل 
يُ   ةِ الرئيسيّ  الجديدُ العهُ ها  عّلمُ التي  نعمةَ   ،المسيح  ألتباعِ   د  النعمةَ   هللاِ   ليجدوا  الماضي،  ،  المستمرةَ   في 
 م. هِ في حياتِ  ةَ المستقبليّ   والنعمةَ 

  ، يعقوب  في حياةِ   الماضيةِ   هللاِ   لنعمةِ   للمسيح، عندما نرى إظهاراتٍ   ، كأتباعٍ األولِ   في المقامِ 
في المسيح.    ملكوتهِ   تأسيسِ   سيما من خاللِ   لنا، ال   الماضيةَ   هُ نعمتَ   هللاُ   أعلنَ   كيفَ   يجب أن نتذّكرَ 

 القديم.  العهدِ  كلِّ  عبرَ  الممتدِ  النعمةِ  من تاريخِ  طويلٍ   طريقٍ  في آخرِ  يقفُ  للمسيحِ  األولُ  فالمجيءُ 
تُ  أظهرَ 20:  5رومية    مثلُ   نصوص    شيرُ وكما   األولِ   المجيءِ   عندَ   هُ ورحمتَ   هَ نعمتَ   هللاُ   ، 

 بولس:  . كما قالَ سابقٍ  وقتٍ  من أيِّ  أكثرَ   للمسيحِ 
 

ّدا   ت  النّ ْعم ُة ج  اد  ي ُة اْزد  ط  ت  اْلخ  ُثر  ْيُث ك   ( 20: 5)رومية   .ح 
 

المقامِ  تُ   في  نعمةُ رُ ذكِّ الثاني،  حياةِ   المستمرةُ   هللاِ   نا  وراءَ   في  نسعى  بأن    مراحمهِ   يعقوب 
استمراريةِ ونتّ   ،المستمرةِ  يَ   ملكوتِ   كل عليها خالل  العبرانيين    في نصوصٍ   ردُ المسيح. وكما  :  4مثل 

يُ 16 ألتباعِ ، حيث  يَ   المسيحِ   مكن  ِلَكْي  ]هللا[  ْعَمِة  نِّ َعْرِش  ِإَلى  ِبِثَقٍة  "يتقدموا  ِنْعَمة   أن    [ مستمرة  ]جدوا 
 وَعْونا  ِفي ِحيِنِه." 

تأكيداتِ  نرى  نتذّكرَ ةِ المستقبليّ   النعمةِ   ليعقوب بشأنِ   هللاِ   وثالثا ، عندما  أن  يجب   هللاِ   نعمةَ   ، 
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  ن عن نعمةِ يموسى األصليّ   قّراءُ   عّلمَ المسيح. وكما تَ   ملكوتِ   اكتمالِ   عندَ   ظهرُ لنا التي ستَ   ةِ المستقبليّ 
أرضِ   ةِ المستقبليّ   هللاِ  يتوقُ   في  هكذا  الخليقةِ   هللاِ   وعودِ   لتحقيقِ   المسيحِ   أتباعُ   الموعد،  الجديدة.    في 
 "ِغَنى ]ِنْعَمة هللا[ اْلَفاِئَق". المسيح، سنختبرُ  رجوعِ  بأنه عندَ  7: 2مثل أفسس  ا نصوص  نرُ ذكِّ وتُ 
 

 والء اسرائيل لل 
 

بعدَ  إلى  واالن  تطّرقنا  لننتقلَ إلسرائيل  هللاِ   نعمةِ ل   الرئيسيّ   الموضوعِ   أن  موضوعِ   ،  نا  إلى 
 لل.  إسرائيلَ  والءِ   طلبُ الثاني: مَ  الرئيسيّ 

نعمِة هللا.  يوّضُح كال   بالكامِل من خالِل  األبدي ُيمَنُح  أن الخالَص  القديم والجديد  العهَدين 
يناُل   عندما  أنه  أيضا   المقدِس  الكتاُب  يوّضُح  ولكن  باألعمال.  الخالَص  يربَح  أن  أحد   يستطْع  فلم 

بامتناٍن من القلِب  البشر نعمَة هللا الُمخّلصة، يبدُأ روُح هللا بتغييِرهم، فيسعون إلى طاعِة وصايا هللا  
على مراحِمِه العديدة. وهذا هو ثمُر روِح هللا في داخِلنا. ونحن إذ ننظُر إلى موضوِع الوالِء لل في  

 حياة يعقوب، يجُب أن ُنبقي دائما  هذه األبعاُد الالهوتّية األساسّية في ذهِننا. 
أوجهِ   كوجهٍ   للِ   إسرائيلَ   في والءِ   ، سننظرُ ما نعنيهِ   لنشرحْ  قَ   المعنى األصليّ   من    هُ دَ َص الذي 

ننتقلُ  ثم  التطبيقِ   موسى،  األصليّ   المعاصرِ   نحو  بالمعنى  أوال   لنبدأ  الموضوع.  قَ   لهذا    هُ دَ َص الذي 
 موسى.

 
 المعنى األصلي 

 
 صينَ خلِ يكونوا مُ   حتىاألصليين    هُ قّراءَ   ثَّ حُ ليَ   يعقوب للِ   موسى على والءِ   عامة، شّددَ   بصورةٍ 

  ّيرَ غَ   إلى أن هللاَ   فيها موسى ذلك، في إشارتهِ   التي فعلَ   الطرقِ   إحدى أوضحُ كانت  م. و هِ في يومِ   للِ 
رَ   ،يعقوب  األولى لقصةِ   خلص. في األقسامِ المُ   خادمهُ   يعقوب وجعلهُ    سلبيةٍ   يعقوب بطريقةٍ   األبُ   ُصوِّ

  التالي محاوال  أن يستولي على مركزِ أخيه، وب  بِ قِ ضا  بعَ اه قابِ يعقوب إيّ   والدةَ   بعيد. وُتصوِّرُ   إلى حدٍ 
. كما نعلم  هِ ة عيسو لنفسِ كوريّ بَ   أخيه عيسو ليضمنَ   جوعَ   أن يعقوب استغلَّ   نعرفُ   ،كر. وفي صباهالبِ 

السلبي   لهذا الوصفِ  الوحيدُ  لعيسو. واالستثناءُ  التي كانت محفوظة   البركةَ  العجوز لينالَ  أباهُ  أنه خدعَ 
 إلها  له.  من الربِ  هللا فسيجعلَ  هُ إن حفظَ   نهأ  إيل حيث أقسمَ  يعقوب في بيتِ  هو نذرُ 

  عت في قلبِ التي ُزرِ   للِ   الوالءِ   مع البان. ويبدو أن بذرةَ   ليعيَش   يعقوبُ   مه، ذهبَ سَ ثم بعد قَ 
  ه، بعدَ من حميِ  التي تّلقاها يعقوبُ  المعاملةِ  غم من سوءِ إيل استمرت بالنمو. وعلى الرَ  يعقوب في بيتِ 
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 إنسانا  جديدا .  ، أصبحَ له وعودتهِ   خدمتهِ   انتهاءِ 
نا موسى أن يعقوب  رُ على األقل. أوال ، يخبِ   طرقٍ   واضحا  في أربعِ   جعل موسى هذا التحّولَ 

عن   بوا عيسو نيابة  أن يخاطِ   هُ خّدامَ   ، أوصى يعقوبُ 5-4:  32التكوين  في    عيسو.  ما  نحوَ دَ نَ   أظهرَ 
  مباشرة    هُ ، خاطبَ 8:  33أخيرا  بعيسو في التكوين    هُ نفسَ   دي". وعندما التقى يعقوبُ "سيّ   يعقوب بعبارةِ 

   دي"."سيّ  اهُ داعيا  إيّ 
 يعقوبُ   اعترفَ   10:  32المثال، في التكوين    على سبيلِ   .هللا   ما  نحوَ دَ نَ   يعقوبُ   ظهرَ ثانيا ، أَ 

 إلى هللا: 
 

غ ير  أ ن ا ع ْن   ك .ص  ْبد  ن ْعت  إ ل ى ع  ان ة  ال ت ي ص  م يع  األ م  م يع  أ ْلط اف ك  و ج  :  32)التكوين   ج 
10 ) 

 
  مالكا  عندَ   يعقوبُ   ، صارعَ 32-22:  32في التكوين    اسما  جديدا  من هللا.  يعقوبُ   ثالثا ، نالَ 

العدد    نهرِ   خاضةِ مَ  وفي  اعترفَ 27اليّبوق.  كانَ   للمالكِ   يعقوبُ   ،  أقرَّ خا"مُ   بأّنه  عندما  له    دعا " 
 قائال :  28: 32يعقوب في التكوين   على اعترافِ  ردَّ  إاّل أّن المالكَ  يعقوب. اسمهُ بأّن َ 

 
و الن اس   للا   م ع   اه ْدت   ج  أل ن ك   إ ْسر ائ يل ،  ب ْل  ي ْعُقوب   ب ْعُد  ا  م  ف ي  اْسُمك   ُيْدع ى  ال  

. ْرت  ق د   ( 28: 32)التكوين  و 
 

ما    في مرحلةٍ  ִיְשָרֵאל"إسرائيل"    اسمُ   األخرى في الكتاب المقّدس، كانَ   د من األسماءِ وكالعديِ 
)ساَر(   العبريِّ  من الفعلِ  مشتّقة   ". والكلمةُ " أو "يصارعُ يجاهدُ  تمجيدا  لل، ويعني "هللاُ  الشعبِ  من تاريخِ 

العدد    مُ ترجَ والمُ   ָשָרה لقد شرحَ   28في  "جاَهدت".  االسمَ   المالكُ   إلى  أن هذا    عليهِ   ينطبقُ   ليعقوب 
  ، بالذات  إلى هذا المشهدِ  شيرُ يُ   يعقوب مع هللاِ  هادُ . فجِ وَقَدرَ   والناسِ   مع هللاِ   ألّنه جاهدَ   ،خاّصةٍ   بصورةٍ 

مصارعتهُ  أجلِ   أي  األرجحِ   نوالِ   من  وعلى  مصارعةَ أ،  البركة.  الناسِ   ّن  مع    إلى ُتشيُر    يعقوب 
إنسانا     بحصأه الجديد على أّنه  اسمَ   ، َيدل  مع عيسو والبان. أّما على المستوى الشخصي  مصارعتهِ 
 ر.وَقدَ  يعقوب "إسرائيل" الذي جاهدَ  بحَ صأعا ، مخادِ  البقاءِ وضا  عن جديدا . فعِ 
 

إلى    هُ اسم    الذي غّير للاُ   ،عن يعقوب  لالهتمام   مثيرة    التكوين قّصة    في سفر    نقرأُ 
لقد   فهو    دركوأ  مع مالك    يعقوبُ   صارع  تإسرائيل.  المالك هو ممّثل لل؛  ذلك  أّن 
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أّن لدى للا   التفتُ   ممّيزةُ   خّطةُ   مالك للا، وأدرك  ، وكان إليه، وتفّقدهُ   للا    له. فقد 
أعطاهُ لحياته    األهمية    بالغُ   هدف    عندهُ  ولذلك  جديدا .  .  العادةُ وكان  اسما     عند    ت 
 إلى حين والدتهم. لم يكن أحد    وا أوالدهم بأسماء  مّ س  أاّل يُ   ،في القديم  إسرائيل    شعب  
ُيول    قبل    اسما  لطفله    يختارُ  ذكرا  سُنعطيه    المولودُ   لو كان    يقولُ   د. لم يكن أحد  أن 

ت لنا ابنة  فسنسّميها كذا. لكن بدال  من ذلك،  هذا االسم، ولو ُول   كانوا ينتظرون  د 
والدته،   ما، دليال  ما لالسم. وبالفعل هذا ما حدث مع يعقوب عند    ما، عالمة    إشارة  

، وهو يعقوبعيسو أخيه. فُدعي اسمه    ب  ق  ضة  بع  قاب    ويدهُ   م أّمه  ح  من ر    إذ خرج  
"المُ تعقّ  "المُ   معناهُ   عبري    اسم   "الشخُص ق  ك بالع  مس  ب" أو    ، " بق  بالع    المرتبطُ   ب"، أو 

االسم    يعقوبُ   وقد حمل   كان    طوال    هذا  لكّنه   من حياته    جديدة    مرحلة    فيحياته. 
الحقيقي، أي أنه    حياته    إدراكا  لهدف    للاُ   هُ . حين وهب  وجها  لوجه    التقى للاُ   عندما

إبراهيم. ّده  إسحاق أو ج    اهُ بّ إعليه    مما كان    أكثرُ   مباشرة    بطريقة    أبا  لشعب    سيكونُ 
 من يعقوب إلى إسرائيل أمرا  جميال  بالفعل، ونحن ُنقّدر دور    وهكذا كان هذا التغييرُ 

األبُ   للا   دعوته  في  التغيير،  هذا  ليخدُ   لشعب    المباشرُ   في    ب  نج  ويُ   ،هُ م  إسرائيل 
 على األرض.  األولُ  لون شعبهُ شكّ  الذين سيُ  األوالد  

 دوجالس ستوارت   د.—
 

من   للقّراِء  سيكون  بالنسبِة  الجديد  يعقوب  اسُم  عناهُ  ما  أهمية  تقديِر  في  نبالَغ  أن  الصعِب 
من  موسى  قادها  التي  عشر،  االثنْي  لألسباِط  القومي  االسَم  "إسرائيل"  كان  فقد  لموسى.  األصليين 

روا أّنه،  ِمصر إلى أرِض الموعد. وحيَن سمعوا باالسِم الجديد ألبِيِهم يعقوب كخادِم هللا الُمخلص، َتذكّ 
 لكوِنِهم إسرائيل، هم َمدعّووَن للصراِع والغلبة، تماما  كما فعل يعقوب.

إلى   عَ جِ حين رَ  الصادقةِ  عبادتهِ  في كان ،البان ليعقوب بعد تركهِ  يجابيَّ اإل  رابعَ ال تصويرَ إن ال
 إيل. بيتِ 

يبقى مُ   في بيتِ   هللاَ   يعقوبُ   تماما  كما وعدَ  التكويإيل بأن  له، في  ، 21-20:  28ن  خلصا  
 صدٍق.  بكلَّ   الربَّ  دَ بَ إيل وعَ  في بيتِ  بنى مذبحا  للربِ  أنه 3: 35في التكوين  ى نر 

لرِ  تحّولِ   وايةِ وكانت  قّرائهِ   موسى عن  نتيجتان رئيسّيتان على  تناولَ األصليّ   يعقوب  فقد    ين. 
خلصين التي لم يكونوا فيها مُ   العديدةِ   الطرقِ   ةِ واجهلمين احتاجوا  األصليّ   هُ ألّن قّراءَ   ،يعقوب  والءِ   عدمُ 

م.  هِ يعقوب في يومِ   بوالءِ  ه لالقتداءِ قّراءَ   ثَّ حُ لل ليَ   مخلصٍ   يعقوب إلى خادمٍ   حّولَ أيضا  تَ   لل. لكّنه قّدمَ 
قّراءُ   درِ وبقَ  كان  األصليّ   ما  بحاجةٍ يموسى  نعمةِ   لالعتمادِ   ن  كذلكَ   على  كانوا    لاللتزاِم  بحاجةٍ   هللا، 
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 الموعد.  في أرضِ  الحياةِ   بينما يواجهون تحّدّياتِ  ،للِ  خلصةٍ مُ  بخدمةٍ 
لموسى. البّد    بالمعنى األصليّ   فيما يتعّلقُ   للِ   إسرائيلَ   والءِ   نا في موضوعِ أن نظرَ   واآلن بعدَ 

   يعقوب.  ر لحياةِ نا المعاِص تطبيقِ  من أوجهِ  كوجهٍ  في هذا الموضوعِ  أن ننظرَ 
  من حياةِ   هذه الناحيةُ   قُ بِ نطَ أخرى لنرى كيف تَ   مّرة    هذا الدرس، سنعودُ نا في  أغراِض   من أجلِ 

 . واكتمالهِ  هِ واستمراريتِ  المسيحِ   ملكوتِ  تأسيسِ  يعقوب علينا من جهةِ 
 

 التطبيق المعاصر 
 

المقامِ  كلِّ   في  في  تقودُ   األول،  سيرةُ مّرة  الشعورِ   حياةِ   نا  إلى  لنكونَ بمسؤوليتِ   يعقوب   نا 
نا  رُ . ُتخبِ لملكوتهِ  تأسيِسهِ في    برٍّ   كلَّ   هُ نفسَ   المسيحُ   نا كيف أكملَ لل، يجب أن ُنبقي في أذهانِ   مخلصينَ 

نا تماما ، لكّنه لم ُيخطئ أبدا .  ثلَ ، مِ شيءٍ  في كلِّ  جّرب  كان مُ  أّن المسيحَ  15: 4إلى العبرانيين  الرسالةُ 
 هللاِ   قصاَص   واحتملَ   ،طوعا  على الصليب ّنه ماتَ أحّتى    لوصايا هللاِ   خلصا  مُ   ، كان المسيحُ في الواقعِ 

كلِّ عِ  عن  يُ   وضا   ُيحسَ   نُ ؤمِ من  وهكذا  فوالءُ   الكاملُ   هُ ر  بِ   بُ به.  باإليمان.  في    للِ   هُ نفسُ   المسيحُ   لنا 
"افعل هذا. ال تفعل    -  األخالقيّ   لى الجانبِ عيعقوب    حياةِ   تطبيقِ   صرِ نا من حَ منعُ يَ   هِ لملكوتِ   تأسيسهِ 
ننُظَر،ذاك".   أن  إلى  األولى  بالدرجةِ   فينبغي  منطلقِ   لحياةِ   أخالقيٍّ   تضمينٍ   كلِّ ،    إتماِم  يعقوب من 
 نا. برٍّ من أجلِ  لكلِّ   المسيحِ 

ننظرُ  عندما  موضوعِ   ثانيا ،  قّصةِ   الوالءِ   إلى  نجدُ   في  يُ   يعقوب،  لنخدمَ وّجهُ أّنه    المسيحَ   نا 
  يعقوب تدعونا إلى التفكيرِ   المسيح، ما زالت حياةُ   ملكوتِ   ةِ استمراريّ   . فأثناءَ نا هذافي يومِ   بإخالصٍ 

  بأمانةِ  تمّثلَ على أن نَ  ُتحث ناالتي  2-1: 12العبرانيين  نا بنصوٍص مثلِ رُ ذكِّ لل. وتُ  نا الشخصيِّ في والئِ 
 م يعقوب. الذين سبقونا، بمن فيهِ   أولئكَ 

كلَّ  إّن  سيرةِ   جانبٍ   وثالثا ،  يتعلقُ   من  الذي  يُ   ،البشريّ   الوالءِ   بمطلبِ   يعقوب  أن   لَ حوِّ يجب 
اكتمالِ قلوبَ  عند  للمسيح  الوالء  نحو  يُ   ملكوتِ   نا  الوالء  فموضوع  الذينَ ذّكرُ هللا.  نحن  بأّننا    نتبعُ   نا 

:  3يوحنا    1مثل    رد في نصوصٍ والكاملين. وكما يَ   األمناءِ   هللاِ   يوما  ما إلى خّدامِ   سنتحّولُ   ،المسيحَ 
 ". هُ ثلَ مِ  المسيح "سنكونُ  يعودُ  عندما، 2

 
اليوم  قّصة    أحداث    قُ ي طبتمكننا  ي يعقوب    ،يعقوب على حياتنا  أّن  نرى  هو عندما 

ذلك،    للا    تعّهد  بحبّ    للا    بالبركة. ففي كلمة    وعدا  من للا    نال    من ليعقوب، ومع 
 ق  ب  على ما س    بأّي وسيلة    ل  حصُ أن ي    وهو يحاولُ   حياته    أّيام   معظم    قضى يعقوبُ 
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،  ممكنة   وسيلة   في الحياة بكلّ   كافحُ يعقوب. فنُ  شبهُ به. ونحن غالبا  ما نُ  للاُ  ووعدهُ 
في    بالفعل    قد وهبنا إياهُ ل به، وفي الواقع،    ووعدنا للاُ   ل على ما سبق  حصُ لكي ن  

من العدد الثاني    أفضل    هذا األمر    تشرحُ   ،الجديد    في العهد    آية    المسيح. وال يوجدُ 
ل ى اْبن ه  ب ْل ب ذ ل ُه أل ْجل ن ا أ ْجم ع ين   8رومية    والثالثين من رسالة   ي ل ْم ُيْشف ْق ع  : "ا ل ذ 

؟" ومن خالل المسيح   ْيء  أ ْيضا  م ع ُه ُكل  ش  ا  ُبن  آذان    يترّددُ   ،ك ْيف  ال  ي ه  نا صدى في 
ي أ ن ا للُا". وإن جاز لي أن أُ 46  مور  المز   كلمات   علموا  ضيف، ا  : "ُكف وا و اْعل ُموا أ نّ 
 عهده.  بعطف  إلى أبناء   ، يلتفتُ صالح   أنه إله  

 ق. مايكل جلودو —
 
  دعونا ننتقلُ  ،إسرائيل لل إلسرائيل ووالءِ  هللاِ  نعمةِ  حولَ  الرئيسيةِ  بعد أن نظرنا إلى المواضيعِ  

 .إلسرائيل هللاِ  : بركاتُ وهو التكوين من سفرِ  في هذا الجزءِ  ثالثٍ   رئيسيٍّ  إلى موضوعٍ 
 

 بركات للا إلسرائيل 
 

التي    المواضيعِ   ه الذي استعرضنا فيه سائرَ نفسِ   إلسرائيل على النحوِ   هللاِ   في بركاتِ   سنبحثُ 
أوال  سنتناولُ  المعنى األصلّي لموسى  األمرَ   لموسى.  المعاِص في تطبيقِ   ننظرُ سثّم    ؛انطالقا  من   رِ نا 

 لموسى.  لهذا الموضوع. لنبدأ بالمعنى األصليّ 
 

 المعنى األصلي 
 

  ولعنات    الطاعةِ   نتيجةُ   بركات    مع شعبهِ   في عهدهِ   هللاِ   ، لطالما تضّمنت عالقةُ عاّمةٍ   بصورةٍ 
المثال،   . على سبيلِ عصيانهِ  نتيجةَ  مؤلمة    عواقبَ  العصيان. ومّما ال شّك فيه أّن يعقوب اختبرَ   نتيجةُ 

مع    هِ . وقد مّر أيضا  في عالقتِ هِ كي ينجو بحياتِ   بَ هرُ ، كان على يعقوب أن يَ هِ وأبيِ   هِ ألخيِ   خداعهِ   بعدَ 
 . البان بأوقاٍت عصيبةٍ  هِ ميِ حَ 

  ليذّكرَ   ،ليعقوب  ها هللاُ التي منحَ   البركاتِ أكبر على    بشكلٍ   أن موسى رّكزَ   لكن من الواضحِ 
هللاَ األصليّ   هُ قّراءَ  بأّن  العديدَ منحَ   ين  أيضا   وتندرجُ   هم  البركات.  ِض   هللاِ   بركاتُ   من   نَ مْ ليعقوب 

 يعقوب. لطاعةِ   نتيجة   يعقوب وبركات   عصيانِ  غمَ رَ  ين: بركات  مجموعتَ 
: 27المثال، في التكوين   . على سبيلِ والئهِ  غم عدمِ رَ   على البركاتِ   يعقوبُ   ، حصلَ فمن جهةٍ 
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نالَ 27-29 أّنه حصلَ إسحاق، رَ   من خاللِ   هللاِ   بركةَ   يعقوبُ   ،  بخِ   غم  كذلك    هِ داعِ عليها  إلسحاق. 
بيتِ   هللاِ   على بركاتِ   يعقوبُ   حصلَ  أّنه كان هاربا     حقيقةِ   غمَ ، رَ 15-13:  28التكوين  إيل في    في 

 من عيسو.  هِ لينجو بحياتِ 
جهةٍ  األقساِم  ومن  في  قّصةِ   األخيرةِ   أخرى،  بركاتُ   من  تأتي  نتيجة    هللاِ   يعقوب،    ليعقوب 

من   وثروةٍ   ةٍ عائليّ   بركاتٍ   يعقوبَ   هللاُ   بَ هَ ، وَ 55:  31-1:  29المثال، في التكوين    على سبيلِ و .  لوالئهِ 
.  17:  33-1:  32عيسو في التكوين    من خاللِ   بركاتٍ   هللاُ   بهُ هَ يعقوب وَ   البان. وبعد أن تذّللَ   خاللِ 

التكوين  وعلى نحٍو مماثلٍ  نالَ 31:  34-18:  33، في  بعدَ في شَ   من هللاِ   بركاتٍ   يعقوبُ   ،  أن   كيم 
: 35التكوين  إيل في   أيضا  بركاٍت في بيتِ   يعقوبَ   هللاُ   بَ هَ ن. كما وَ مع الكنعانييّ   في قتالٍ   أبناؤهُ  توّرطَ 

 هللا. لعبادةِ   هُ يعقوب نفسَ  األبُ  رَ ذَ ، حين نَ 9-13
أدرَك موسى أّن بني إسرائيل الذين تبعوُه إلى أرِض الموعد سيواجهوَن العديَد من التحدّياِت  

ى كثيرة،  خالَل خروِجهم وامتالِكهم لألرض. لذا نرى تركيَز موسى في هذه النصوص، ونصوٍص أخر 
لبركاٍت   السعي  إلى  باالمتناِن، وليدفَعهم  قّرائِه األصليين الشعوَر  ليعقوب، ليثيَر في  على بركاِت هللا 

 إضافية من هللا.
  كَ درِ أن نُ   علينا حينئذٍ   لُ سهُ يَ   ،إلسرائيل  هللاِ   بركاتِ   موضوعِ   وراءَ   المعنى األصليّ   ن نفهمَ أما  
 المعاصر.  في التطبيقِ  هذه األمورِ  مدى أهمّيةِ 

 
 التطبيق المعاصر 

 
غِ  السابقةِ مناقشاتِ   رارِ على  سنتناولُ نا  الموضوعَ   ،  جهةِ   هذا   واكتمالِ   ةِ واستمراريّ   تأسيسِ   من 

 المسيح. ملكوتِ 
  ما حدثَ   للملكوت. وعلى عكسِ   تأسيسهِ   ه خاللَ نفسِ   نا إلى المسيحِ أفكارَ   وّجهَ علينا أن نُ   ،أّوال  

  عظيمةٍ   بركاتٍ   ال خطّية كان بِ   نال المسيح الذي  ؛ فقد والءهِ   عدمِ   غمَ رَ   بركاتٍ ال  الذي نالمع يعقوب،  
األرضِ   حياتهِ   خاللَ  أعظمَ   بركاتٍ   ونالَ   .لآلب  أمانتهِ   بسببِ   على  بعدَ   أخرى  إلى    صعودهِ   منها 

،  3:  1أفسس    مثلُ   صوصٍ من ن  ، كما نتعّلمُ الخاّصةِ   المسيحِ   بركاتِ   من جهةِ   رائع  ما هو  السماء. و 
 التي نالها.  معه في البركاتِ   نحننشتركُ نا بالمسيح، اتحادِ  من خاللِ  هنهو أ

يُ   باإلضافةِ  ذلك،  المسيحَ   الجديدُ   العهدُ   مُ علِّ إلى  شعبهِ   بركاتهِ   أغدقَ   أّن    مرحلةِ   خاللَ   على 
كما صنعَ ملكوتهِ   ةِ استمراريّ  وتماما   يباركُ   .  قد  يعقوب،  هللاُ مع  أحياٍن  والئِ   عدمِ   غمَ أحيانا  رَ   نا  نا، وفي 

إّن حياةَ نا. في الحقيقةِ لوالئِ   نتيجة    هُ أخرى تأتي بركاتُ  .  واأللمِ   الذاتِ   إنكارِ   هي حياةُ   المسيحِ   أتباعِ   ، 
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 مَ ختَ بأن يُ   أّن هللا وعدَ   14-13:  1وأفسس    22-21:  1كورنثوس    2  مثلُ   لنا نصوص    لكن توّضحُ 
مِ   كل   ببركتهِ واحٍد  الروحُ العجيبةِ   ّنا  أي  يَ   ،  القدس  فالروح  كضمانٍ   سكنُ القدس.  ومعنا  نا  لميراثِ   فينا 

 اآلتي.   األعظم في العالمِ 
التي    الالمحدودةِ   البركاتِ   التكوين، نتذّكرُ   ليعقوب في سفرِ   هللاِ   نرى بركاتِ   مّرةٍ   إذا ، في كلِّ 

، وضوحٍ  بكلِ  34:  25متى   مثلُ  نصوص   عّلمُ المسيح. وكما تُ  ملكوتِ  اكتمالِ  نا عندَ نصيبِ  من ستكونُ 
 العالم".  تأسيسِ   ]لنا[ منذُ دِّ عَ المُ  بنا في "الملكوتِ  هللاُ  رّحبُ المسيح، سيُ  أّنه حين يعودُ 

  هللاِ   إسرائيل لل وبركاتِ   إلسرائيل، ووالءِ   هللاِ   نعمةِ   حولَ   الرئيسّيةِ   أن نظرنا إلى المواضيعِ   بعدَ 
بدونِ  إلى موضوٍع رابٍع، وهو  لننتقل  دوَّ   األبرزُ   شكٍ   إلسرائيل،  ما  حياةِ   نهُ بين    يعقوب:   موسى عن 

 إسرائيل. خاللِ من  الشعوبِ   إلى سائرِ  هللاِ  بركاتُ 
 

 بركات للا من خالل إسرائيل 
 

سنستكشفُ  سابقا ،  فعلنا  خاللِ   هللاِ   بركاتِ   موضوعَ   كما  المعنى    من  من  انطالقا   إسرائيل 
ننتقلُ   األصليّ  ثّم  التطبيقِ   لموسى  األصليّ   المعاصرِ   إلى  المعنى  إلى  أّوال   لننظر  الموضوع.   لهذا 
 لموسى. 

 
 المعنى األصلي 

 
 هللاِ   تكليفَ   البّد أن نسترجعَ   ،ينموسى األصليّ   لقّراءِ   بالنسبةِ   هذا الموضوعَ   أهمّيةَ   نفهمَ   حتى

ليكونَ   الخاّصِ  لشعبِ   إلبراهيم  الواردةُ   قّصةُ   إسرائيل. وتشرحُ   أبا   التكوين  إبراهيم  هللاَ   ،في   فّوَض   أّن 
 األصلّية. وهي أن يتكاثروا ويمألوا األرَض   البشرِ   ةِ إرساليّ   م تحقيقَ هِ قِ إسرائيل ليأخذوا على عاتِ   شعبَ 

وإحدى  أمينةٍ   بصورٍ  بنَ   لتحقيقِ   الطرقِ   لل.  كانت  شعوبٍ   هللاِ   بركاتِ   رِ شْ ذلك  كلِّ   إلى  في    أخرى 
 األرض.

 إلبراهيم:  هللاُ  ، قالَ 3-2: 12في التكوين  وكما نقرأُ 
 

  ، ك ة . و ُأب ار ُك ُمب ار ك يك  ت ُكون  ب ر  ، و  م  اْسم ك  يم ة  و ُأب ار ك ك  و ُأع ظّ  ن ك  ف أ ْجع ل ك  ُأم ة  ع ظ  و ال ع 
. م يُع ق ب ائ ل  األ ْرض  ُك ف يك  ج  ت ت ب ار   ( 3-2: 12)التكوين  أ ْلع ُنُه. و 
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ظ  األرض". لكن الحِ   شعوبِ   إلى "كلِّ   ملكوتهِ   بركاتِ   رِ شْ ظ هنا أّن هللا دعا إبراهيم إلى نَ الحِ 
 على البركة. فقد قالَ   شخصٍ   كل    لَ األرض، لن يحُص   إلى كلِّ   ستمتد    هللاِ   بركاتِ   كونِ   غمَ أيضا  أّنه رَ 

بعبارةٍ  َأْلَعُنُه".  َواَلِعَنَك  ُمَباِرِكيَك،  "ُأَباِرُك  سيرفُض   هناكَ أخرى،    هللا:  من    إسرائيلَ   جهودَ   من  ومنهم 
 وفقا لذلك.  الشعوبِ   سائرَ  ويلعنَ  بأن يباركَ  هللاُ  ها. وقد وعدَ سيقبلُ 

إّن هذه المباركةِ ذاتَ   المزدوجةِ   العملّيةِ   وبشكٍل مثير لالهتمام،  أعلنها هللاُ   واللعنِ   ها من    التي 
 يعقوب قائال :   إسحاق بمباركةِ  حين قامَ  29: 27مع يعقوب في التكوين  نراها تتكّررُ  ،إلبراهيم

 

. ك ين  ُمب ار ُكوك  ُمب ار  ْلُعون ين  و  ُنوك  م   ( 29:  27)التكوين  ل ي ُكْن الع 
 

دّونهُ   موسى معظمَ   خّصَص  ليُ   عن حياةِ   ما  الطريقةِ   شيرَ يعقوب  تعاملَ   إلى    بها األبُ   التي 
معها    التي تعاملَ   الجماعاتِ   ما هي إاّل أسالفُ   . وهذه الشعوبُ في زمنهِ مختلفٍة    يعقوب مع شعوبٍ 

أو    ه الجماعةِ كيف يتعاملون مع هذ  موسى إسرائيلَ   مُ لِ عَ موسى. وبهذه الطريقة، ي    بنو إسرائيل في أّياِم
 قيموا معها سالما ؟ تلك. هل ينبغي أن يدخلوا في حرٍب معها؟ أم أن يُ 

  أرضِ  كانتا تقيمان على حدودِ  يعقوب جماعتين من الناسِ  قصُص  المثال، تتناولُ  على سبيلِ 
 الموعد. 

يعقوب    بينَ   المواجهاتِ   15:  35-18:  33التكوين  في    السادُس   لنا القسمُ   ، يصفُ من جهةٍ 
التكوين   يخِرجَ   ،واضحا    هللاِ   كان كالمُ   16:  15والكنعانّيين. وفي  لن  حّتى   إسرائيلُ   أّنه  من مصر 

و   بحيص كامال "  األّمورّيين  باستثناءِ   تسمية  هي    األمورّيين"ذنب  للكنعانّيين.  مثلُ   أخرى  منهم،    قّلة 
دَ  قد  الكنعانّيون  كان  أرَض راحاب،  موسى  الموعدِ   ّنسوا  أّيام  هللاَ لدرجةِ   في  أن  إسرائيلَ     بني    أمر 

ليَس هِ بإبادتِ  المفاجئِ   م.  يَ   من  أن  يدِ شَ   أهلِ   موسى عن هزيمةِ   كتبَ إذا     هللاِ   يعقوب وحمايةِ   كيم على 
 الكنعانّية األخرى.  ليعقوب من الشعوبِ 

بين إسحاق والفلسطينّين    يعقوب عن مواجهاتٍ  الثاني من حياةِ   نا القسمُ أخرى، يخبرُ   من جهةٍ 
  السالِمعلى    هذا القسمُ   زُ ركِّ يعقوب مع الكنعانّيين، يُ   صراعِ   . وعلى خالفِ 33-1:  26التكوين  في  

التي    قيمون في األرضِ ين كانوا يُ أّن الفلسطينيّ   5-1:  13من يشوع    علمُ ين. ونَ بين إسحاق والفلسطينيّ 
يَ   بها هللاُ   وعدَ  لكّن  السبب لم    هم على أّنهم شعوب  اسمُ   دل  إسرائيل.  لهذا  َكفتور.  أتوا من  بّحارة وقد 

إبراهيم    من حياةِ   أمثلة    هذه السياسةُ   ين. وتدعمُ مع الكنعانيّ   مثلما حصلَ   هللاِ   دينونةِ   يقعوا مباشرة  تحتَ 
 ين معاهداتِ ن األبوَ م  كل    . فقد أقامَ 33-26:  26التكوين  وإسحاق في    34-22:  21في التكوين  
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ذو إبراهيم  ا حَ حذوْ إسرائيل في أّيام موسى أن يَ   لذلك، كان على شعبِ  ين. وكنتيجةٍ مع الفلسطينيّ   سالمٍ 
للعيشِ وإسحاق ويَ  الفلسطينيّ   بسالمٍ   سعوا  م إال عليهِ   الحربَ   إسرائيلُ   نَّ شُ ين. ولم تَ جنبا  إلى جنب مع 

 الالحقة.  في األجيالِ  السالمُ ون هذا  الفلسطينيّ  رقَ بعد أن خَ 
األمثلةِ   ِخالفُ  الشعوبَ   سيرةُ   تتناولُ   ،هذه  أيضا   تعيُش   يعقوب  كانت    أرضِ   خارجَ   التي 

 شملُ والذي يَ   55-31-1:  29التكوين  من    الممتد    األوسطُ   القسمُ   رّكزُ المثال، يُ   الموعد. على سبيلِ 
 أرضِ   آرام، شمالِ   عيدين الذين عاشوا في سهلِ بني إسرائيل الب  باءِ يعقوب مع البان، على أنسِ   أّيامَ 

به البان وعائلته. إاّل أّن    الذي اتصفَ   بالخداعِ   رُ نذِ يعقوب هناك كان يُ   أّيامِ   الموعد. وما ُدّون حولَ 
الَقَسمِ   شيرُ يُ   55-51:  31التكوين   الحدودَ في  عّهدَ الذي تَ   إلى  بأن يحترما  يعقوب والبان    الجغرافّيةَ   ه 

عوا موسى أن  بِ هنا أنه على بني إسرائيل الذين تَ   م البعض. ويتضحُ هِ مع بعِض   بينهما ويعيشا بسالمٍ 
 رَ نشُ على إسرائيل أن تَ   الحقٍ   . وكان فقط في وقتٍ الشمالّيةِ   م على الحدودِ هِ بائِ مع أنسِ   يعيشوا بسالٍم

 . أيضا   في هذه المنطقةِ  هللاِ  ملكوتَ 
 الموعدِ   في أرضِ   قيمُ التي كانت تُ   يعقوب بالشعوبِ   عالقةِ   حولَ   األحداثِ   ردِ إلى سَ   باإلضافةِ 

عيسو. وكما   مع أخيهِ  هِ تعامالتِ  يعقوب حولَ  حياةِ  من سيرةِ  األكبرُ  الجزءُ  زُ ركِّ مالّية، يُ الشَ  الحدودِ  وعندَ 
تُ  التكوين  األَخوَ   بينَ   الصراعِ   بدايةُ   رّكزُ ذكرنا،  في  واألمَتين  حقيقةِ   34-19:  25ين    كونِ   على 
تُ   تعامالتِ  عيسو  مع  األدوميّ   لتعامالتِ   دُ مهِّ يعقوب  مع  سَ   ،ينإسرائيل  في  أقاموا  عندَ الذين   عير، 

 الموعد.  ألرضِ  الجنوبّيةِ  أقصى الحدودِ 
أهمّية   ألدوم  لسِ األصليّ   للقّراءِ   بالنسبةِ   خاّصة    وكان  التكوينين  عِ   ،فر  واجهوا    داءَ ألنهم 

يَ  كانوا  بينما  وّجهَ   ألرضِ   الجنوبّيةِ   الحدودِ   بمحاذاةِ   تقّدمونَ األدومّيين  فقد    قيمَ تُ ل إسرائيل    هللاُ   الموعد. 
-14:  20العدد  سفِر  و   6-4:  2التثنية  سفِر  األخرى في هذه المنطقة، لكن في    مع الشعوبِ   حروبا  

 م، األدومّيين. هِ بائِ مع أنسِ  وتواضعٍ  بسالمٍ  للعيشِ  ا  تحديد  إسرائيلَ  أّن موسى وّجهَ  كُ درِ نُ  21
قّصةُ ذَ  يعقوبَ   يعقوبَ   ّكرت  بأّن  إسرائيل  أّن    هللاِ   بركةَ   نالَ   بني  إلى  أشارت  كما  بالخداع. 

لمي  الجغرافي السِ   يعقوب على االنفصالِ   قصُص   رّكزُ عيسو. وأكثر من ذلك، تُ   أمامَ   يعقوب تواضعَ 
إلى    موسى مباشرة    من تقريرِ   هذه األبعادُ   شيرُ منهما. تُ   من كلٍّ   رةُ نحدِ المُ   ةُ ريّ والذُ   ،بين يعقوب وعيسو

أن   َيحُدثم مع اأَلُدوِميِّين. ولم  هِ لِ في تعامُ  وهاعُ بَ تْ موسى من بني إسرائيل أن يَ   التي على أتباعِ   رقِ الطُ 
عندما قام األدوِمّيون    الزمنِ   وقٍت من  مع اأَلُدوِميِّيَن إاّل بعدَ   الحربِ   ها في موقعِ نفسَ   وجدت إسرائيلُ 

 إسرائيل.  بمضايقةِ 
األخرى، البّد    إسرائيل للشعوبِ   من خاللِ   هللاِ   بركاتِ ل  واآلن بعد أن تناولنا المعنى األصليّ 
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 .لهذا الموضوع  المعاصرِ   التطبيقِ إلى    أن ننتقلَ 
 

 التطبيق المعاصر 
 

الموضوعِ إن   لكن بغرضِ   نتائجٍ   عّدةُ   لهذا    جديدة    مّرة    رّكزُ سنُ   الموضوعِ   تبسيطِ   على حياتنا، 
 المسيح.  لملكوتِ  الثالثِ  على المراحلِ 
جاءَ لملكوتهِ   تأسيسهِ في    ،أّوال   ملكُ المسيحُ   ،  مُ   ،  لجميعِ قدِّ إسرائيل،  األرضِ   الناسِ   ما    على 

وتُ   بركاتِ  يوحنا    نصوص    علنُ هللا.  مجيئهِ 48-47:  12مثل  في  أّنه  المسيحُ   ،  أتى    بَ غلِ ليَ   األّول، 
  ورسلهُ   يسوعُ  األرض. وقد واجهَ   أممِ   لكلِّ   السالمِ  شارةَ الشيطانّية. لكّنه أتى أيضا  حامال  بِ  وقّواتهِ   إبليَس 

لكّنهم بصبرٍ المقاومةَ   وأنبياؤهُ  المُ   ،  هللاِ   صالحةَ قّدموا  أّنهم    بشارةِ   إعالنِ   من خاللِ   مع  كما  اإلنجيل. 
 على الذين رفضوا اإلنجيل.  عُ قَ التي ستَ  هللاِ  من دينونةِ  ،األخير في اليوِم ،ّذرواحَ 

  من خاللِ   إلى األممِ   في االنتشارِ   هللاِ   المسيح، استمّرت بركاتُ   ملكوتِ   استمراريةِ   ثانيا ، خاللَ 
التي    الشّريرةِ   ضّد األرواحِ   تحّركُ ، نَ ئهِ وأنبيا  ورسلهِ   طى المسيحِ على خُ   إذ نسيرُ   الكنيسة. ونحنُ   خدمةِ 

تضليلِ  في  تصفُ   تستمّر  نحنُ 20:  5كورنثوس    2مثل    نصوص    األمم. وكما  المسيح".   فراءَ "سُ   ، 
هللاِ   والمصالحةِ   السالمِ   شارةَ بِ   نحملُ  العالمِ   مع  مُ   إلى  دينونةِ إيَّ   رينَ حذِّ أجمع،  من  اليوِم  هللاِ   اهم    في 

 األخير.
المسيح. في    ملكوتِ   اكتمالِ   يعقوب مع اآلخرين انطالقا  من  تعامالتِ   قَ طبِّ ينبغي أن نُ ثالثا ،  

  عندما   عُ األخرى ُتمنَ  إلى الشعوبِ  التي حملتها إسرائيلُ  السالمِ  القديم، غالبا  ما كانت بشارةَ   العهدِ   زمنِ 
  رضِ عَ   حبُ سَ   ، سيتم  في مجدهِ   حُ المسي  ، عندما سيعودُ مشابهةٍ   للدينونة. وبطريقةٍ   أّنه وقت    هللاُ   نُ علِ يُ 

، في 10-9:  5الرؤيا    سفرِ   مثل  نا نصوص  رُ خبِ . وكما تُ هُ وملكوتَ   موا المسيحَ كّلّيا  من الذين قاوَ   السالمِ 
 زوايا األرضِ   من كلِّ   حصى من البشرِ هللا، لكن عددا  ال يَ   دينونةِ   تحتَ   األشرارُ   سيقعُ   ،الوقتِ   ذلكَ 

 الرحب.  دخلون ملكوتهُ سيَ  المسيحِ م في هُ قتَ مّمن وضعوا ثِ 
 

 خاتمة ال
 

التكوين. ورأينا كيف    فرِ يعقوب في سِ   األبِ   حياةِ موسى لسيرة ِ   تناولنا في هذا الدرس، عرَض 
بني إسرائيل    ها في حياةِ يعقوب أثرَ   سيرةُ   تتركُ   بحيثُ   ،لتقريرهِ   الُبنية والمحتوى   موسى في دمجِ   أبدعَ 

  ضها موسى حولَ رَ التي عَ   الرئيسّيةَ   المواضيعَ ذكرنا كيف أّن    الموعد. كما أّننا   إلى أرضِ   وهُ عُ بِ الذين تَ 



 األب يعقوب : تاسعالدرس ال                سفار موسى الخمسة أ

27 
 http://arabic.thirdmill.org للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات األلفّية الثالثة

إسرائيل، لم تكن    هللا من خاللِ   هللا إلسرائيل، وبركاتِ   إسرائيل لل، وبركاتِ   إلسرائيل، ووالءِ   هللاِ   نعمةِ 
تُ سْ موسى فحَ   إسرائيل في زمنِ   ا  لشعبِ إرشادا  عمليّ  ونحن نسعى    المسيحِ   أتباعَ   دُ رشِ ب، بل ال زالت 

 نا. في زمنِ  هللاِ  إلى خدمةِ 
إن سيرَة حياِة يعقوب هي سيرة  رائعة تبعُث األمَل في كلِّ َمن وضعوا ثقَتهم في المسيح. فقد  
مع  لتعامِلِهم  دليال   وكانت  ونجاحاِتهم.  اخفاقاِتهم  يواجهوَن  وهم  األصليين  موسى  قّراَء  أوال   ساعدت 

بينما يرتحلون نحَو أرِض الموعد. وكذلك هي تقوُم بشيٍء من هذا القبيل لي ولك  الشعوِب األخرى،  
اليوم. ففي سيرِة حياِة يعقوب، نتيّقُن أّنه ال أحَد بعيد  عن ُمتناوِل رحمِة هللا. وألننا مّتحديَن بالمسيح،  

كوِت هللا تمتد  إلى العالِم  بإمكاِننا، رغَم اخفاقاِتنا العديدة، أن نتعّلَم من يعقوب كيَف نجعُل بركاِت مل
 حتى مجيء المسيِح في المجد. 
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 _____________________________________________________ 

ريد   سكوت  بواشنطن  د.  الُمصلَحة  الالهوت  كلية  في  القديم  للعهد  المساعد  والمدرس  الرئيس  هو 
ريد   د.  حصل  كما  العاصمة.  الُمصلحة،  الالهوت  كلية  من  والرعاية  الالهوت  في  ماچستيره  على 

حصل على كل من ماچستير األدب ودرجة الدكتوراه من الجامعة الكاثوليكية بأمريكا. قام بالتدريس  
في الجامعة الكاثوليكية بأمريكا، ومعهد أغسطينوس الالهوتّي في مالطا، ومعهد التدريب الدولي في  

)خدمات ليجونيير(،    توسط. ساهم د. ريد في منشورات متنوعة مثل حديث المنضدةحوض البحر الم 
العبرية   في  التأسيسّي  "التأجيل  كتاب  أّلف  ذلك،  على  زيادة  األولى".  و"األشياء  بوست"  و"واشنطن 

الكتابي،   األدب  )معهد  وثروة  2014التوراتية"  وصية  أعظم  على  كتابية  نظرة  القلب:  "بكل  و   )
 (. 2016اإليمان، والعمل واإلقتصاد،  شخصية" )معهد

 

 

 هو أستاذ شريك للدراسات الكتابّية بكلّية الالهوت الُمصلح، أورالندو، فلوريدا.  ق. مايكل جلودو
 أستاذ دراسات العهد القديم في كلية دااّلس لالهوت.  د. جوردن هـ جونستون 

 . آزبوري لالهوتهو رئيس قسم الدراسات الكتابّية بكلية كريج كينر . د
 . هو أستاذ متمّيز زائر للعهد القديم في كلّية أزبوري لالهوتد. جون أوزوالت 
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 هو أستاذ شريك للعهد القديم بكلّية جوردون كونويل لالهوت. د. توم بتر
االبن   برات،  ريتشارد  بد.  القديم  للعهد  وأستاذ زائر  الثالثة  األلفّية  خدمات  رئيس  الالهوت  هو  كلّية 

 بأورالندو.  الُمصلح
هو أستاذ الدراسات الكتابّية وعميد كلّية الخدمة المدنّية في كلّية آزبوري لالهوت    د. بريان د. راسيل

 في أورالندو، فلوريدا. 
 هو أستاذ العهد الجديد بكلّية جوردون كونويل لالهوت.  د. دوجالس ستوارت

هو أستاذ الدراسات الالهوتية والكتابية في كلية تالبوت لالهوت بجامعة بيوال، وأستاذ    ديفيد تالي .  د
 . الدراسات الكتابية والالهوتية في قسم العهد القديم

 أستاذ ورئيس قسم تفسير الكتاب المقدس في كلية دااّلس لالهوت. د. ستيڨن چ. برامر 
 م في كلّية داالس لالهوت. هو رئيس قسم وأستاذ العهد القدي د. روبرت تشيشولم

 راعي كنيسة كل األمم المشيخية في هايالند بارك بدااّلس، تكساس. ق. د. كبريان گ. جوشييندا 
 هو أستاذ الالهوت المقيم بكنيسة هايالند بارك المشيخية بداالس، تكساس. د. مايكل واكر 
 هو أستاذ التفسير الكتابي في كلّية داالس لالهوت. د. الري واترز

 هو األستاذ الشريك للعهد القديم في كلية الالهوت الكتابّية.  . ديڨيد ت. المد
 هو أستاذ مساعد للعهد القديم بكلّية ترينتي للخدمة.  د. دون كولت

 هو أستاذ مساعد للعهد الجديد بكلية وستمنستر لالهوت.  د. براندون كرو
 ورديا لالهوت.مساعد لالهوت التفسيرّي في كلية كونكأ. توماس إيجر أستاذ 
 ستاذ سابق للعهد القديم والعميد األكاديمي الشريك في كلية ريديمر لالهوت. د. دوجالس جراب هو أ

 .د. ستيف بليكمور هو أستاذ مساعد للفلسفة في كلّية ويسلي الكتابّية لالهوت
 هو أستاذ شريك لدراسات العهد القديم بكلّية داالس لالهوت.  كوكس-د. دوريان كوفر 

هو أستاذ شريك لالهوت الكتابّي بالكلّية المعمدانّية الجنوبّية لالهوت، وراعي  د. جيمس هاميلتون 
 كنيسة كينوود المعمدانّية. 

 .هو المدير الدولي للمجلس الدولي للتعليم الالهوتي اإلنجيلي د. رياض قسيس
 هو أستاذ الالهوت التفسيري بكلية كونكورديا لالهوت.ر. رابي ق. د. پول 
 ن، وأستاذ مساعد للعهد القديم. الالهوت المصلحة بالعاصمة واشنط  هو مدير كلّية د. سكت ر د

هو عميد التشكيل الروحي وأستاذ شريك لالهوت التفسيري في كلّية كونكورديا   د. تيموثي ساليسكا
 لالهوت. 
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 هو أستاذ الالهوت النظامي بكلّية كوفننت لالهوت. د. مايكل د. ويليامز
 أستاذ العهد القديم في كلّية جوردون كونويل لالهوت.  د. كارول كامينسكي

 ري بكلّية ترينتي للخدمة. هي أستاذ العهد القديم والعب د. إيريكا موور
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