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اِريِّ يَ اأَْن أَْصنََع بُِكْم َكَهَذا  أََما أَْستَِطيعُ  ؟ لرَّ اا بَْيَت إِْسَرائِيَل يَقُوُل ْلفَخَّ بُّ

اِريِّ أَْنتُْم َهكَ اهَُوَذا َكالطِّيِن بِيَِد   )٦: ۱۸إر( .َذا بِيَِدي يَا بَْيَت إِْسَرائِيلَ ْلفَخَّ

 

حياة بعض أبطال بنعمة الرب وإرشاده نواصل تقديم هذه السلسلة التي تشمل     

اإليمان الذين ال نمل من تأمل سيرتهم واالستفادة من ال�دروس الت�ي نتعلمه�ا م�ن 

  .فضائلهم بل ومن سقطاتهم أيضاً 

 ع��ن شخص��ية يعق��وب الت��ي  قص�ة تاريخي��ة وه�ذا الكت��اب ال يه��دف إل��ى س��رد     

يهدف إلى إلقاء الضوء على يد الفخاري األعظ�م الق�ادرة  قدر ما نعرفها جيداً ، ب

أن تعمل في كل شخص يت�رك نفس�ه لعم�ل النعم�ة ويس�لم حيات�ه لي�د الق�دير لتعي�د 

 . تشكيله من جديد فتجعل منه إنساناً آخر 

مهما كلفك  –متاع بعمل هللا فيك فإذا كنت يا عزيزي القارئ تتوق إلى االست      

فستجد في ه�ذا الكت�اب ض�وءاً يرش�دك إل�ى طري�ق التغيي�ر والتوب�ة الت�ي  – ذلك 

 .تقودك في النهاية إلى ملكوت السموات 

نرجو لكم أن   ،بصلوات قداسة البطريرك المحبوب األنبا شنودة الثالث       

وإللهنا القدوس اآلب واالبن والروح القدس .  فعالةعوا من كلمة هللا  الحية التشب

 . كل تسبيح وإكرام من اآلن وإلى األبد

 داود لمعي  القس                                                      
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والبرك�ات العدي�دة للكت�اب المق�دس أن�ه يعطين�ا ص�وراً  واحدة من ضمن الدروس

 اً البس�تان  الرح�ب، ال�ذي تج�د في�ه ص�نوفمتباينة ألنماط متعددة من الن�اس فه�و ك

تنتق�ل فيه�ا،  الت�يمختلفة من األزهار واألشجار واألثمار، وه�و الس�احة الكب�رى 

، والص�حاري والودي�ان، وأنت تعرض لقصص الناس، ب�ين والس�هول والم�روج

أن تق��ع عل��ى العم��الق والق��زم، الجمي��ل للع��ين  والج��داول واألنه��ار، حت��ى يمك��ن

 .. .رير، األبيض واألسود على حد سواءوالقبيح، الخير والش

ص��فحاته نج��د  فب��ين ،أن ن��دعوه كت��اب األجي��الإن الكت��اب المق��دس يس��تحق بح��ق 

م�نهم  ،لالجاه�م الحك�يم وم�نه ،الش�ريروم�نهم الص�الح  ،نماذج فري�دة م�ن البش�ر

لكن�ه ض�ل  ب�دأ ب�الروحم�نهم م�ن رجع عن طري�ق ض�الله وتاب والعاصي الذي 

نلم��س خ��الل ه��ذه النم��اذج المتع��ددة ن��رى وم��ن و... للنهاي��ةل��م يكم��ل المس��يرة و

طريق�ة خاص�ة يتعام�ل  فك�ل واح�د ل�ه ،تعامالت هللا العجيبة مع كل هؤالء البشر

ح�اٍن يحم�ل أوالده عل�ى ركبتي�ه وي�دللهم وت�ارة  بفت�ارة نج�د هللا ك�أ هللا بها معه،

 .البعيديناة وــنراه يستعمل التأديب والشدة ليرد الخط

  .أعظم الدروس نتعلمالشخصيات سطريق هذه التعامالت و عنو

ال تقل إن هؤالء قديسون  احذر من تسرب اليأس إلى نفسك،ال تفقد الرجاء أبداً و

ن�اك أش�رار هاء ب�ل ج�اء ي�داوي المرض�ى ولألص�ح تِ لم يأ فهو! أما أنا فخاطئ 

 .تماماً  واتغيرطريق الشر و واترك كثيرون أثمر فيهم عمل النعمة حتى

مهم�ا كان�ت حالت�ك الروحي�ة وأن�ه  ،إل�ى األب�دالي�وم وو اً ثق أن إلهنا ه�و ه�و أمس�

فإن له تأكد أن هللا لن يرفضك أبداً وسوف تجد لك صدى في إحدى الشخصيات ف

أص�ابتك ليجع�ل من�ك  تشكيلك مهما كان حج�م التش�وهات الت�ي القدرة على إعادة

 ةـدمـقـم
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كما فعل مع شاول الطرسوسي الذي كان يضطهد الكنيس�ة ب�افتراء  ،إناًء للكرامة

لق�د . فأعاد تشكيله ليصبح بولس الرسول العظيم الذي ك�رز ف�ي أغل�ب المس�كونة

وك�ذاباً  مخادع�اً  ،راً فعل كذلك م�ع يعق�وب ال�ذي ك�ان ف�ي بداي�ة حيات�ه إنس�اناً م�اك

الفخاري لم تره في هذه الص�ورة المخزي�ة ب�ل رأت في�ه إن�اًء للكرام�ة  لكن عينو

ضغطته معيدة تش�كيله ليتح�ول م�ن يعق�وب فتناولته أيدي الفخاري و للسيد، نافعاً 

ص��ار حت��ى أن هللا   إل��ى إس��رائيل ال��ذي ص��ارع م��ع هللا وغل��بالم��اكر المخ��ادع 

نقت�رب  هي�ا".... يعق�وبإبراهيم وإسحق وإله " به إسرائيل باسم معروفاً عند شع

ستش�ف منه�ا ق�درة نغ�وص ف�ي أعم�اق شخص�يته لنقص�ته  و مع من يعق�وب لنس�

 .البشرية حكمته في التعامل مع اآلنيةالفخاري األعظم و

ال تنف�ع ف�ي ش�يء فتع�ال معن�ا ف�ي ه�ذه ترى في نفسك أنك إناًء للهوان و إن كنت

ننته�ي و -للهوان هو إناءو -بدأ مع يعقوبغيير فسنالرحلة لترى قدرة هللا على الت

هكذا تستطيع أنت أيضاً أن تطل�ب م�ن و -إناًء للكرامة وقد أصبح - مع إسرائيل 

م�ا زال يفع�ل م�ع ناًء للكرامة كما فعل مع يعق�وب والفخاري األعظم أن يشكلك إ

فق��ط ك��ن طين��ة لين��ة وطيع��ة ب��ين يدي��ه وال تق��اوم ض��غطاته فه��ي الت��ي  الكثي��رين

  . ك إناًء للكرامةستجعل من

 

 الفخاري األعظم 
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Pأخرج��ه م��ن أرض��ه ح��ارانر هللا إب��راهيم ليق��يم مع��ه عه��ده ولق��د اخت��ا

۱
P ت��رك و

Pق��اده هللا إل��ى أرض كنع��انو! ى أي��ن ي��ذهب عش��يرته وه��و ال يعل��م إل��

۲
P  وبارك��ه

لك�ن نج�وم الس�ماء ورم�ل البح�ر ف�ي الكث�رة ووعداً أن يك�ون نس�له مث�ل وأعطاه 

تعجل�ت تنفي�ذ وع�د هللا فاقترح�ت علي�ه أن له ولد وشاخت س�ارة و إبراهيم لم يكن

 لك�ن وع�ود هللاو... لمص�رية فأنج�ب منه�ا إس�ماعيل يتزوج من ه�اجر جاريته�ا ا

ال نه��ا س��تأتي إتيان��ا وإن توان��ت فانتظره��ا ألو" الب��د أن تتحق��ق ف��ي مواعي��دها

                أنجب��ت س��ارة إس��حق م��ن قب��ل هللا ف��ي الوق��ت المح��ددو ) ۳: ۲ح��ب ("تت��أخر

وه أن يزوج�ه م�ن فت�اة تع�رف ماتت سارة فأراد أبوكبر إسحق و" ابن الموعد " 

ه�ل ته�تم أن يك�ون ( . ليست م�ن بن�ات الكنع�انيين ال�ذي يس�كن ف�ي وس�طهمهللا و

 ! )هذا ال يمثل فرقاً جوهرياً لك ؟أن شريك حياتك له عالقة حية مع هللا ؟ أم 

طلب منه أن يرجع إلى ح�اران ليبح�ث ع�ن قي وإبراهيم عبده أليعازر الدمش دعا

لم�ا وص�ل فأطاع العبد س�يده وذه�ب و. بنه تكون من أهله ومن عشيرتهزوجة ال

هن�اك تقاب�ل م�ع ام مهمته وسمع هللا لدعائ�ه وتضرع إلى إله سيده ليعينه على إتم

فهي إذاً قريب�ة لس�يده إب�راهيم ) إبراهيم  وأخبن ناحور  بتوئيل(رفقة بنت بتوئيل 

ه��ا اأخب��ر أهله��ا بالقص��ة كامل��ة فأج��اب الب��ان أخذه��ب العب��د معه��ا إل��ى بيته��ا وو

بِّ َخ�َرجَ اِم�ْن ِعْن�ِد «: ق�االوبتوئيل و .  الَ نَْق�ِدُر أَْن نَُكلَِّم�َك بَِش�رٍّ أَْو َخْي�رٍ . ألَْم�رُ ا ل�رَّ

َك                                          ْب������ِن َس������يِّدِ الفَْل������تَُكْن َزْوَج������ةً . ْذَه������بْ اُخ������ْذَها وَ . ِرْفقَ������ةُ قُ������دَّاَمكَ ُه������َوَذا 

بُّ اَكَم���ا تََكلَّ���َم  لدمش���قي و ذهب���ت رفق���ة م���ع أليع���ازر ا ) ٥۱-٥۰: ۲٤ت���ك" (ل���رَّ

 .تعزى بها بعد موت سارة أمهوصارت زوجة إلسحق الذي أحبها و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لمعرفة المزيد عن المكان أو الشخص) ۱٦۹صفحة (هرس األماكن والشخصيات رجاء مراجعة ف

من هو يعقوب 
 

 من هو يعقوب؟
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 "قديساً  بحمن يعاشر القديسين يص: " تأمل روحي * 

ل��م ربم��ا إل��ه س��يده إب��راهيم و فه��و ل��م ي��رَ إن��ي أتعج��ب لموق��ف أليع��ازر الدمش��قي 

لم�س هذا اإلله مطبوعة ف�ي حي�اة س�يده ولكنه رأى صورة يتعامل معه من قبل و

ع إب�راهيم عل�ى عاتق�ه مهم�ة ص�عبة لم�ا وض�ه القدرة الفائقة لهذا اإلله ومن خالل

 ماذا يفعل ؟ لم يعرف بنه إسحق احتار العبد المسكين وهي اختيار زوجة الو

لك�ن المهم�ة حق�اً عس�يرة فه�و ال و فهو يحب سيده جداً وال يقدر أن يعص�ى أم�ره

ربما ال تشاء و ال يعرف إن كانت الفتاة صالحة أم ال؟و؟  يعرف أحداً في حاران

  .ال تعرف عنه شيئاً خص لم تره وتتبعه لتتزوج من شأهلها والفتاة أن تترك 

الملقاة على عاتقه لم يج�د ح�الً س�وى  ةلما ضاقت نفس العبد من عظم المسؤوليو

اإلل�ه ال�ذي ل�م يخ�ذل س�يده هذا  في صالة سهمية إلله سيده إبراهيم،أن يرفع قلبه 

بُّ إِلَهَ َسيِّ اأَيَُّها «قال أبداً و ْر لِي لرَّ اً إِلَ�ى َس�يِِّدي ْصنَْع لُْطف�اْليَْوَم وَ اِدي إِْبَراِهيَم يَسِّ

قِيَن ْلَمِدينَ�ِة َخاِرَج�اٌت لِيَْس�تَ اْلَم�اِء َوبَنَ�اُت أَْه�ِل الَ�ى َع�ْيِن قِ�ٌف عَ اَها أَنَ�ا وَ  .إِْبَراِهيمَ 

تَ�ِك ألَْش�َرَب فَتَقُ�ولَ أَِميلِ�ي : لَّتِي أَقُوُل لََه�ااْلفَتَاةَ افَْليَُكْن أَنَّ . َماءً  ْش�َرْب َوأَنَ�ا ا: َجرَّ

َوبَِها أَْعلَُم أَنَّ�َك َص�نَْعَت لُْطف�اً . َحاقَ لَّتِي َعيَّْنتََها لَِعْبِدَك إِسْ اأَْسقِي ِجَمالََك أَْيضاً ِهَي 

 ) ۱٤-۱۲: ۲٤تك ( »إِلَى َسيِِّدي

رغم أنك ال تعرف�ه لكن�ك تنادي�ه تدعو إله سيدك  فأنتيا أليعازر  ما أعظم إيمانك

م��ا و!! عالم��ة عل��ى اس��تجابته لطلبت��ك  ب��ل و تتج��رأ طالب��اً من��ه "أيه��ا ال��رب " 

 ،لع�رش هللا  السهمية التي اخترقتها ووصلت صالةأسرع استجابة السماء لهذه ال

م��ة الت��ي طلبه��ا فل��م يك��د يف��رغ م��ن كالم��ه حت��ى أت��ت رفق��ة تس��تقي ونف��ذت العال

العبد من س�رعة االس�تجابة وس�ألها ابن�ة م�ن تك�ون؟  هنا تعجبأليعازر من هللا و

                               ل�����م يتمال�����ك نفس�����ه ) إب�����راهيمخ أاب�����ن ( لم�����ا ع�����رف أنه�����ا بن�����ت بتوئي�����ل و

 .ذا اإلله العجيبً◌له داــــــــفخر ساج
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بُّ اُمبَاَرٌك «بارك هللا قائالً و  لَِّذي لَْم يَْمنَْع لُْطفَهُ َوَحقَّهُ َعْن اإِلَهُ َسيِِّدي إِْبَراِهيَم  لرَّ

بُّ إِلَى بَْي�ِت إِْخ�َوِة َس�يِِّديالطَِّريِق َهَدانِي اإِْذ ُكْنُت أَنَا فِي . يِِّديسَ  :  ۲٤ت�ك ( .»لرَّ

۲۷ ( 

عق�ل أليع�ازر م�ن الن�ور تم نور العالم فلقد اس�تنار قل�ب وحقاً قال السيد المسيح أن

دالة م�ع إل�ه س�يده الذي يشع من خالل سيده إبراهيم وصار هو اآلخر له عالقة و

أن  يش�تهونهللا م�ن خاللن�ا و حولنا؟ هل يرونهل ننير الطريق لمن ( .إبراهيم 

 )!عه؟ة مقييقتكون لهم عالقة ح

 انتظ�ر أن يرزق�ه هللا منه�ا أوالداً س�نة و ٤۰سحق رفقة كان عم�ره عندما تزوج إ

ن عاماً فصلى إسحق إلى هللا ألجل امرأته ألنها كانت يطال االنتظار لمدة عشرو

 .يعقوبن عيسو ويفاستجاب له الرب فحبلت وولدت توأم عاقراً◌ً 

 

هارانناحور سارة إبراهيم

تارح
من نسل سام

تزوج

إسحق

لوطملكةبتوئيل تزوج

البانرفقة تزوج

راحيليعقوبعيسو  ليئة
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ن هلم ن�درس حيات�ه م�ن هكذا كانت والدة يعقوب بن إسحق بن إبراهيم و اآل* 

 :بدايتها خالل عدة محطات 

 .في بيت أبيه في كنعان :المحطة األولى -۱

 .)حاران (الهروب إلى فدان أرام  :المحطة الثانية  -۲

 .)سنة  ۲۰( عند خاله البان في فدان أرام  :المحطة الثالثة -۳

 .هروبه من البان و صراعه مع هللا في الطريق :المحطة الرابعة  -٤

 .عودته إلى بيت إيل :امسةالمحطة الخ -٥

 .نزوله إلى أرض مصر :المحطة السادسة -٦

 .بركة األسباط و موت يعقوب :المحطة السابعة -۷

 

 :أهمية دراسة حياة يعقوب* 

على دراسة حياة يعقوب بحجة أنها حكاية معروفة حفظن�ا  قد يعترض البعض

 :ية خاصةلقصة أهمعدة تعطي لهذه ا اً ولكن هناك أسباب الطفولة منذتفاصيلها 

) ئيلاإس��ر(حت��ى أن اس��مه الجدي��د     :الش��عب اليه��ودي وأب��ه��و يعق��وب   -۱

أي مفكر أن يتجاهل هذا  صار يطلق على اليهود بصفة عامة وال يستطيع

ة يالسياس��� يكش���ف لن���ا الكثي���ر م���ن المش���اكلفتاريخ���ه  ،الش���عب العجي���ب

 .بهيعقوب أتيح لنا إدراك تاريخ شعفإذا استطعنا أن نتفهم حياة . الحاضرة

ك�ان إب�راهيم بط�الً ويعق�وب  :كان في يعقوب ما يشبهنا ف�ي ن�واح كثي�رة -۲

                   ك����ان إب����راهيم أرف����ع م����ن مس����توانا ،إنس����اناً بس����يطاً س����اكناً ف����ي خي����ام

بيع��ة يعق��وب أق��رب إل��ى طبيعتن��ا كان��ت ط. ويعق��وب ف��ي نف��س مس��توانا

ج�وع  لق�د ع�رف كي�ف ينته�ز فرص�ة ،فإن س�قطاته تتح�دث إلين�ا. لوثةالم
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وأق�ل م�ا نس�تطيع . بالمكرخدع أباه وقابل مكر البان  كما أنه. أخيه الشديد

ف�نحن  ،وطموح�ه يتح�دث إلين�ا. أن نصفه به أنه كان كاذباً مخادع�اً مك�اراً 

لن���ا أحالمن���ا الت���ي فيه���ا ن���رى المالئك���ة بجوارن���ا ونقط���ع العه���ود أيض���اً 

من�ا يواجه�ون  فكثي�ر ،وأحزانه تتح�دث إلين�ا. عند ترك أوطاننا والمواثيق

م��ا واجه��ه يعق��وب م��ن هج��ر لل��وطن وص��راع م��ن أج��ل ال��رزق وخ��داع 

عن�دما ن�درك  عظيم�ة  ويا لها من تعزية  .لألحباء متبادل ومرض وفقدان

ل ك��فل��م يعيش��وا .أن قديس�ي الكت��اب المق��دس ك��انوا بش��راً تح�ت اآلالم مثلن��ا

نتش�جع  وعندئذ .ولكنهم أخطأوا وتذمروا وتمردوا مثلنا بال خطية حياتهم 

الطرسوس��ي  م��ن يعق��وب وش��اول ن��ه إن ك��ان هللا ق��د اس��تطاع أن يجع��لأل

أن�ه يس�تطيع أن ي�تمم نف�س  ف�ال ش�ك،  قديس�ينوسمعان ب�ن يون�ا وغي�رهم 

 .األمر معنا

كثي�راً م�ا ننظ�ر  :في حياة يعقوب تتجل�ى محب�ة هللا وقدرت�ه عل�ى التغيي�ر -۳

دلل وتالط�ف فإنن�ا نظ�ن أن المحب�ة ه�ي الت�ي ت� ،إلى المحبة نظرة خاطئ�ة

وليست لدينا فك�رة ع�ن . وتجعل من نفسها درعاً فال تهب علينا العواصف

ب�ة ل�تخلص ال�نفس فه�ي محب�ة مؤدِ  ة هللا التي تختل�ف كثي�راً ع�ن ذل�ك،محب

المحبوب��ة م��ن ك��ل الش��وائب العالق��ة به��ا كم��ا ح��دث م��ع يعق��وب م��ن خ��الل 

ص�ير األح�زان حت�ى يس�تطيع أن ياألل�م و دروس طويلة تلقاها في مدرسة

 . إسرائيل

ك��ل أفكارن��ا ع��ن  لنض��ع جانب��اً و ، لن��دخل كتالمي��ذ ف��ي مدرس��ة محب��ة هللاواآلن ف

ن لتلق��ي أي برن��امج الدراس��ة ولنخض��ع تمام��اً إلرش��اده وتعليم��ه ول��نكن مس��تعدي

كل الثقة في محب�ة هللا الت�ي ال ح�د له�ا ولنس�لم ولنثق  درس من مدرسة األحزان،

 .عقوبيكما صنع مع  أنفسنا له ليصنع معنا
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ي وه�و ال�ذي ُدع�  ق ب�ن إب�راهيماس�حإب�ن اه�و و .هو أح�د اآلب�اء األوائ�ليعقوب 

إس�رائيل  قص�ة من هنا تكمن أهميته ألن العه�د الق�ديم كل�ه ي�دور ح�ولإسرائيل و

 ،خص��ية يعق��وب غني��ة ج��داً باألح��داث والمواق��فإن ش .أوالد يعق��وبش��عب هللا و

والصفات المرذولة  من العيوبإنها بحق شخصية تثير التأمل فقد تجد بها الكثير 

كثيرة مثل إدراكه لقيمة وفي الوقت نفسه تجد فضائل والخداع   األنانيةكالكذب و

 .طلبها بكل جهده ليحصل عليهاالبركة و

ل�يس و) يعق�وب  –ق اإس�ح –إب�راهيم ( يعقوب ه�و أح�د اآلب�اء البطارك�ة الكب�ار 

لك�ن يقص�د به�ا و) هن�ة رئ�يس ك (المقصود بكلمة بطاركة المعنى الحالي للكلم�ة 

 له��م مكان��ة روحي��ة أفض��ل م��ن آدم أب��ي ق��د ص��ارتو .ئهاش��فعا أوالبش��رية آب��اء 

هؤالء هم الذين سلموا اإليم�ان لك�ل األجي�ال م�ن إيمانهم والبشرية بالجسد بسبب 

 .۲٥ إصحاح هيا معاً نبدأ القصة من سفر التكوين .بعدهم

 :ي لي ہ ل من أجل النسل اإسح* 

َوَك�اَن إِْس�َحاُي اْب�َن ۲۰. َولََد إِْب�َراِهيُم إِْس�َحايَ : الِيُد إِْسَحاَي ْبِن إِْبَراِهيمَ َوهِذِه َموَ ۱۹

، أُْخ��َت الَبَ��اَن  ��ا اتََّخ��َذ لِنَْفِس�ِه َزْوَج��ةً، ِرْفقَ��ةَ بِْن��َت بَتُوئِي�َل األََراِم��ہِّ أَْربَِع�يَن َس��نَةً لَمَّ

بِّ ألَْج�ِل اْمَرأَتِ�ِه ألَنََّه�ا َكانَ�ْت َوَص َّى إِ ۲۱. األََراِمہِّ ِمْن فَدَّاَنِ◌ أََرامَ  ْسَحاُي إِلَ�ى ال�رَّ

، فََحبِ َْت ِرْفقَةُ اْمَرأَتُهُ  بُّ  ) ۲۱ -۱۹:  ۲٥تك( .َعاقًِرا، فَاْستََجاَب لَهُ الرَّ

 لم�ا ط�ال االنتظ�ارنا من المقدمة وكما عرف ٤من رفقة ۳قاتبدأ القصة بزواج إسح

 .استجاب له الرب فحبلت زوجتها وق من أجلهاصلى إسحلم يكن لهما ولد و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لمعرفة المزيد عن المكان أو الشخص) ۱٦۹صفحة (ماكن والشخصيات هرس األرجاء مراجعة ف

 المحطة األولى
 فہ بيت أبيه فہ كنعان
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ق لم يفكر أن يتزوج مرة أخرى طلب�اً للنس�ل كم�ا فع�ل أب�وه امن العجيب أن إسح

ال�ذي ) يعق�وب  –ق اإس�ح –إب�راهيم ( فهو الوحيد من اآلب�اء البطارك�ة . إبراهيم

فق��ة ترم��ز ق يرم��ز للس��يد المس��يح ورات��زوج م��رة واح��دة فق��ط وذل��ك ألن إس��ح

للكنيسة وهي كنيسة واحدة جامعة رسولية والكنيسة ال تستطيع أن تنجب إال م�ن 

 .خالل الصالة وشفاعة السيد المسيح

ه�ي ص�ورة ال�زوج ص�ورة قلم�ا نراه�ا ف�ي ه�ذه األي�ام وإننا نقف في انبهار أمام 

هل هناك من لي� ہ م�ن ( !! الذي يشعر بألم زوجته و ضيقها فيصلي من أجلها

تش�اركه هل تشعر بما لضالق الطرف اآلخر وك حياته فہ لومنا هذا؟ أجل شرل

 تي ہ ألج ه ؟ لا ليتنا نفعل ألن ذل�ك س�يكون ل�ه برك�ة عظيم�ة تع�ودعره ومشا

 .)ع ى الطرفين السعادةبالخير و

  ) ۱٦:  ٥لع (" .ْلبَارِّ تَْقتَِدُر َكثِيراً فِہ فِْع َِهااِطْ بَةُ "  :تأمل روحہ * 

ق الرقيق�ة الت�ي ل�م تحتم�ل أن ت�رى رفق�ة انحن نرى نفس إس�حح وقد نشعر بالفر

دد التأم�ل ف�ي ق�وة الص�الة نفس�ها اآلن بص�نن�ا لكفوقف يصلي من أجله�ا و متألمة

 .قوة إيمان القلب الذي رفعهاو

ر من سقف نشعر أن صالتنا لم ترتفع أكثكثيراً ما نصلي ونطلب من هللا و

  ؟ لماذا ال يستجيب هللال في عجب تساءنالحجرة التي نقف فيها و

هنا يكمن السر الخطير هل نحن حقاً أوالده كما كان أوالده ؟  نحنأال يسمعنا و

 . ؟ق ابناً إلبراهيماإسح

حاول الهرب أو ي مفلم يتكلم ولحتى إلى الموت ق اهل نطيعه كما أطاع إسح

 ،ةه شيخاً فكان يستطيع أن يهرب بسهولأبومع كونه شاباً صغيراً و(المقاومة 

 ) ! أباه محرقة ربما لو حدث مثل هذا الموقف في هذه األيام ألصعد االبن
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ليه بالتالي أن يخضع ألبيه ولما رأى هللا عرأى أن أباه يطيع هللا وق اإن إسحبل  

الحال مانعاً إبراهيم من ابنه لم يستطع السكوت بل تكلم في عظم إيمان األب و

كانت بركة أبيه سارية في جداً عند هللا و اً ق غالياهكذا كان إسح. أن يمس الغالم

 .طلبته مجابةفكانت كلمته مسموعة من السماء و حياته

ألنه أيضاً كان من  كما استطاع إيليا أن يغلق السماء بكلمة بعد ذلك بعدة قرونو

 لكنت اآلن أن العيب ليس فہ اليالة وال فہ هللا وهل أدرك .أوالد إبراهيم

حاول أن تكون ابنا حقيقياً تنس ك حقا كأوالد ل ؟ هل  ألننا ال نحن فينا العيب

 ترى مدى تأثير صالتك؟ ل و

 :لعطہ بسخاء الرب لستجيب و* 

فََمَضْت لِتَْس�أََل » إِْن َكاَن هَكَذا فَ َِماَذا أَنَا؟«: َوتََزاَحَم اْلَولََداِن فِہ بَْطنَِها، فَقَالَتْ ۲۲

بَّ  بُّ ۲۳. الرَّ تَاِن، َوِمْن أَْحَشائِِك لَْفتَِرُي َشْعبَانِ «: فَقَاَل لََها الرَّ َش�ْعٌب : فِہ بَْطنِِك أُمَّ

 ) ۲۳ -۲۲:  ۲٥تك . ( »لَْقَوى َع َى َشْعٍب، َوَكبِيٌر لُْستَْعبَُد لَِيِغيرٍ 

ع�د عش�رين س�نة أب. فتعجب�ت ج�داً  ،نرفقة أنها تحمل ف�ي أحش�ائها ت�وأمي اكتشفت

اآلن يت��زاحم ف��ي  ق��ط دون ج��دوى،كان��ت تحل��م فيه��ا بطف��ل واح��د ف االنتظ��ارم��ن 

 فه��و ق�د يجعلن��ا ننتظ�ر ط��ويالً إن ه��ذا يكش�ف لن��ا ع�ن س�خاء هللا ؟ بطنه�ا طف�الن

ب����ل                    ) ٥: ۱ل����ع (  "لُْعِط����ہ بَِس����َخاٍء َوالَ لَُعيِّ����رُ "  لك����ن عن����دما يعط����ي فه����وو

 ) ۳۸:  ٦لو (  "َكْيالً َجيِّداً ُم َبَّداً َمْهُزوزاً فَائِضاً "  يعطيو

لكننا نراها قد تفرح رفقة جداً بعطية هللا لها وتشكره عليها وكان من الطبيعي أن 

م�ن  !!إنها عجيبة حق�اً  فلين ؟ذهبت لتسأل هللا لماذا أنا ؟ لماذا تريد أن تعطيني ط

لك�ن رفق�ة كان�ت يذهب ويقول له لماذا؟ و ،ا أراد هللا أن يعطيه خيراً بفيضمنا إذ

تصرف فهي تؤمن أن هللا ال ي إيمانها بسيطو مدربة شخصية روحية لها الحواس

فمضت لتسأله ما ه�و قص�دك . مرسوم بكل دقةبعشوائية بل كل شيء مدروس و
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ا ليس�ا فرد هللا عليها موضحاً بأنهم يا رب من إعطائي طفلين ؟ ما هي مشيئتك ؟

 .الكبير يصير عبداً للصغيرن وأمتيمجرد طفلين بل يصيران شعبين و

 ) ۲:  ۱۱لو " ( لتكن مشيئتك : " تأمل روحہ* 

الش��ك أن معظمن��ا يبح��ث ع��ن معرف��ة إرادة هللا ف��ي حيات��ه و يص��رخ م��ع ب��ولس 

 ) ٦: ۹أع (  »لَا َربُّ َماَذا تُِرلُد أَْن أَْفَعَل؟«الرسول قائالً 

 هل تهتم بمعرفة مشيئة هللا فہ حياتك ؟وأنت لا أخہ الحبيب 

ت أذني��ك ع��ن س��ماع ص��وت هللا د ص��ممق��ف��ہ الحي��اة و ق��دماً  أم أن��ك تمض��ہ 

 أغمضت عينيك عن رؤلة مشيئته ؟و

يرد علي�ك ب�ألف طريق�ة           س� هتع�رف مش�يئته فتأك�د أن�إذا أردت أن تسمع ص�وته و

لك�ن المه�م  . الناس عظة على لسان أحدأو  ،من خالل الكتاب المقدس  ،طريقةو

 .أن تكون لك األذن الروحية المدربة لتستطيع أن تميز صوته

 :لعقوبوالدة عيسو و* 

��ا َكُم َ��ْت أَلَّاُمَه��ا لِتَ ِ��َد إَِذا فِ��ہ بَْطنَِه��ا تَْوأََم��انِ ۲٤  ُل أَْحَم��َر، ُك ُّ��هُ ۲٥. فَ َمَّ فََخ��َرَج أألَوَّ

َوبَْع��َد ذلِ��َك َخ��َرَج أَُخ��وهُ َولَ��ُدهُ قَابَِض��ةٌ ۲٦. »ِعيُس��وَ «َكفَ��ْرَوِة َش��ْعٍر، فَ��َدَعْوا اْس��َمهُ 

                                َوَك���اَن إِْس���َحاُي اْب���َن ِس���تِّيَن َس���نَةً . »لَْعقُ���وبَ «َہ اْس���ُمهُ بَِعقِ���ِب ِعيُس���و، فَ���ُدعِ 

ا َولََدْتُهَما  ) ۲٦ -۲٤:  ۲٥تك (  .لَمَّ

فن�زل الطف�ل األول لون�ه أحم�ر  . رفقة لتل�دمرت شهور الحمل بسالم و تمت أيام 

بع�د ذل�ك و ٥ه عيس�وف�دعوا اس�م) كأن جسمه مغط�ى بف�روة ش�عر ( مشعر جداً و

.    ٦يده ممس�كة بكع�ب أخي�ه ل�ذلك دع�وه يعق�وبقت قليل جداً ولد الطفل الثاني وبو

الوق�ت  يعق�وب ه�و الث�اني رغ�م أنو) المول�ود أوالً ( ر عيس�و البك�رو هكذا ص�ا

 .سنة ٦۰ق وقتها قد بلغ من العمر اكان إسحو. بينهما ال يتعدى دقائق
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 :رفقة ي واالغ طة الكبرى إلسح* 

لَّ�ِة، َولَْعقُ�وُب ۲۷ �ْيَد، إِْنَس�اَن اْلبَرِّ فََكبَِر اْلُغالََم�اِن، َوَك�اَن ِعيُس�و إِْنَس�انًا لَْع�ِرُف اليَّ

��ا ۲۸. إِْنَس�انًا َك��اِمالً لَْس��ُكُن اْلِخيَ��امَ  فَأََح��بَّ إِْس��َحاُي ِعيُس��َو ألَنَّ فِ��ہ فَِم��ِه َص��ْيًدا، َوأَمَّ

 ) ۲۸ -۲۷:  ۲٥ تك.( ِرْفقَةُ فََكانَْت تُِحبُّ لَْعقُوبَ 

خمس�ة عش�ر عام�اً   وتمتع�ا بعش�رة ج�دهما  إب�راهيمكبر الول�دان مرت السنون و

وكيف كان هللا يظهر  قصة اإليمان الجبار... قبل نياحته وسمعا منه وعنه الكثير 

له ويكلمه ويصارحه بما ينوي أن يفعله، والعشرة الطويلة بينهما والطاع�ة الت�ي 

 .لذة كبده على المذبحوضع ف بلغت أوج عظمتها يوم

؟ ه�ذا م�ا س�تجيب  قاإس�حب�راهيم وهل كان لعيسو ويعقوب نف�س إيم�ان إلكن و  

 . عنه األحداث الالحقة 

كان�ت و .الرع�ي والزراع�ةو المه�ن تتع�دى الص�يد ك�نوفي ذلك العالم القديم ل�م ت

اردة مط��مهن��ة الص��يد أكث��رهم تعب��اً ومش��قة إذ تتطل��ب ق��وة عض��لية م��ن الص��ياد ل

وك��ان الص��ياد يقض��ي  ،لنص��ب الفخ��اخ ده��اءً و ت وتتطل��ب أيض��اً مك��راً الحيوان��ا

أغل��ب يوم��ه ف��ي البري��ة تح��ت الش��مس الحارق��ة يط��ارد الحيوان��ات ليع��ود منه��ك 

وق��د . الق�وى ف�ي نهاي�ة النه�ار ح�امالً مع�ه م�ا وفق�ه هللا ف�ي ص�يده م�ن الحيوان�ات

 . وجدها تتناسب مع طبيعته العنيفة اختار عيسو هذه المهنة التي

أنه  الكمال هنايقصد ب الان إنساناً كامالً يسكن الخيام وما يعقوب فقيل عنه أنه كأ

لك��ن الكلم��ة تعن��ي أن��ه إنس��ان متحض��ر ألن��ه غالب��اً ك��ان ك��ان هك��ذا ف��ي نظ��ر هللا و

ري غي��ر الن��اس ينظ��رون للص��ياد كأن��ه إنس��ان برب��ك��ان . يش��تغل برع��ي األغن��ام

          .ي ذل���ك الوق���تالزراع���ة فكان���ت مه���ن متحض���رة ف���متحض���ر أم���ا الرع���ي و

عيسو ألنه كل ي�وم يرج�ع م�ن الص�يد ح�امالً ل�ه م�ا ل�ذ و ط�اب م�ن  إسحاقأحب 

ل�يس عنيف�اً ن�ت تح�ب يعق�وب ألن طبيعت�ه هادئ�ة واألطعمة الش�هية أم�ا رفق�ة فكا
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كأخيه وربما كان يقضي معها بعض الوقت في البيت يتجاذبان أط�راف الح�ديث 

هكذا لم تكن ل�ه  ينامد ويعود منهكاً ليأكل وعيسو فكان يقضي نهاره في الصيأما 

 .ليس لديه وقت للحديث معهاأي عالقة بأمه و

األم له��ا اب��ن و) عيس��ووه��و (األب ل��ه ول��د مفض��ل  ،كل كان��ت ه��ذه بداي��ة المش��او

فرق�ة م�ن هن�ا ب�دأت الكان�ت رفق�ة ت�دلل يعق�وب كثي�راً وو) يعقوبوهو (محبوب 

 غاب�ت فقد .ة الفظيعة في تاريخ أمتينكانت هذه هي الغلطالنفسية بين األخوين و

وف�ي  صار كل واح�د يفك�ر ف�ي ذات�هن األخوين وحلت محلها األنانية والمحبة  بي

 . مصلحته دون االهتمام بأخيه

 :تحذلر هام موجه لآلباء واألمهات* 

هم ب�بعض ل�ئال وال تق�ارن أخيه ،ا بين أخ ووال تميز .احذروا التفرقة بين أوالدكم

نفس�يات ويكب�رون ب في قل�وب األش�قاء  البغضة  دون وعي اوتزرعو وهمتخسر

رفق�ة كم�ا س�نرى فيم�ا و إسحاقمرة كالعلقم مثلما حدث مع ثماراً  واتجنف مشوهة

 .بعد من خالل األحداث

   :عيسو لحتقر البكورلة * 

َل ِعيُسو فَقَا۳۰. َوطَبََخ لَْعقُوُب طَبِيًخا، فَأَتَى ِعيُسو ِمَن اْلَحْقِل َوهَُو قَْد أَْعيَا

. »أَُدومَ «لِذلَِك ُدِعَہ اْسُمهُ . »أَْطِعْمنِہ ِمْن هَذا األَْحَمِر ألَنِّہ قَْد أَْعيَْيتُ «: لِيَْعقُوبَ 
َها أَنَا َماٍض إِلَى «: فَقَاَل ِعيُسو۳۲. »بِْعنِہ اْليَْوَم بَُكوِرلَّتَكَ «: فَقَاَل لَْعقُوبُ ۳۱

فََح ََف لَهُ، . »اْح ِْف لَِہ اْليَْومَ «: فَقَاَل لَْعقُوبُ ۳۳» اْلَمْوِت، فَ َِماَذا لِہ بَُكوِرلَّةٌ؟

فَأَْعطَى لَْعقُوُب ِعيُسَو ُخْبًزا َوطَبِيَخ َعَدٍس، فَأََكَل ۳٤. فَبَاَع بَُكوِرلَّتَهُ لِيَْعقُوبَ 

 ) ۳٤-۲۹:  ۲٥تك (  .فَاْحتَقََر ِعيُسو اْلبَُكوِرلَّةَ  .َوَشِرَب َوقَاَم َوَمَضى
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هى اليوم مبكراً فربما انت ،أخيه عيسوأكثر من ه متسع من الوقت كان يعقوب لدي

بينما هو منهمك في إعداد من رعي أغنامه وعاد إلى البيت وكان يطبخ عدساً و

. الطعام أقبل عيسو راجعاً من البرية بعد يوم شاق لم يذق فيه شيئاً من الطعام

أسرع حواسه و الجائع المتعب فتنبهت كلاخترقت رائحة الطعام أنف عيسو 

فقال له بلهفة أطعمني  ،في إعداد الطعام اً الخطى ناحية البيت ليجد أخاه منهمك

 ).من التعب و طول فترة الجوع ( ألني قد أعييت ) العدس ( من هذا األحمر 

بأخيه المتعب العائد من الصيد ويقول له بمحبة  يرحب يعقوب أنتوقع ن اكنو

هو أن ولكننا نفاجأ بأمر غريب . روربكل سيعطيه ما طلب تفضل يا أخي و

يريد أن يأخذ من عيسو البكورية مقابل  ال يعطي شيئاً دون مقابل بل يعقوب

حاجته للطعام ن ماكر لقد استغل تعب أخيه  ويا له م ،طبق العدس الذي سيأكله

أما عيسو فلم يكترث كثيراً بكالم أخيه ألنه في نظره مجرد  فمضى يساومه،

بكورية خذها ولكن أعطني بال ا أنا سوف أموت فماذا أفعلكالم فقال له ه

 سهولة  وافق عيسو  على  إعطائهأهكذا بكل  ،هلم يصدق يعقوب أذنيو.  العدس

البكورية فطلب منه  

أن يحلف له ليتأكد 

من صدق نيته فحلف 

عيسو وباع بكوريته 

وب فأعطاه ـــــليعق

يعقوب الطعام فأكل  

 .واحتقر البكورية

 

 



 في بيت أبيه في كنعان :المحطة األولى *

 21 

 .فكرة مبسطة عن أهمية البكوريةنفهم خطورة ذلك دعونا نأخذ و ل

االمتيازات التي يتمتع بها االبن البكر أكثر من  هيالبكورية   ما هہ البكورلة ؟

 :عدة أوجه تشمل المركز والقيادة والميراث  أخوته ، وتشمل

  ك��اهن  ال��ذي يق��دم ذب��ائح ع��نال، وه��و  كبي��ر العائل��ة ف��ي غي��اب أبي��ه ه��و ف��البكر 

 .إخوته لذلك له مكانة أعظم منهم  

 . فالبكر يرث  نصيب اثنين لميراث وبالنسبة ل

، كة إلهية مباشرة من خالل األب الذي يباركبر واألهم من هذا وذاك أنها تعني

أبينا  خاصة عندما يكون هذا األب هو إسحاق ابن الموعد الذي ورث بركة

كان ميراث لذا فقد   .البشرلة السيد المسيح مخ صومن نس ه سيأتہ  .إبراهيم

العبيد أو المواشي  بعضالبكورية بالنسبة إلسحاق أكثر أهمية من مجرد وراثة 

        .أو اآلبار من مقتنيات أبيه

 هللا بكر مرفوض من وكان هناك دائماً بكر مقبول و

فقايين كان بك�راً ولكن�ه ب�اع بكوريت�ه بالخطي�ة ي�وم قت�ل هابي�ل فص�ار ش�يث ه�و 

 .الذي يأتي من نسله السيد المسيح البكر 

هك�ذا ص�ارت البرك�ة ولكن�ه ل�م ي�أت حس�ب الوع�د إسماعيل كان بكر إبراهيم وو

 .إسحاقنصيب  من

فل�م تك�ن  لكن�ه إنس�ان جس�داني ال يفه�م قيم�ة الروحي�اتكان عيسو ه�و البك�ر و و

طبق عدس فحلف ألخيه أن يأخذها ويعطي�ه  أكثر منتساوي ي نظره البكورية ف

ل�م باعه�ا بش�عار إلح�ادي في�ه رف�ض ل وو هكذا احتق�ر عيس�و البكوري�ةوالعدس 

ل�ذلك ق�ال  .فرفضه هللا ،وكانت هذه هي الخطية التي فصلته عن هللا يدرك قيمتها

ْلَمْوِع����ِد ا بَ����ْل أَْوالَُد هللاِ ْلَجَس����ِد ُه����ْم أَْوالََد اأَْي لَ����ْيَس أَْوالَُد  " : ب����ولس الرس����ول
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َولَْيَس  "قال أيضاً عن نعمة هللا في االختيار و  ) ۸:  ۹و ر( " .لُْحَسبُوَن نَْسالً 

ألَنَّ�هُ َوُهَم�ا لَ�ْم ٍد َوُه�َو إِْس�َحاُي أَبُونَ�ا َذلَِك فَقَْط بَْل ِرْفقَةُ أَْلضاً َوِهَہ ُحْب َى ِمْن َواحِ 

ْختِيَ�اِر لَ�ْيَس ِم�َن الا َحَس�َب هللاِ َش�ّراً لَِك�ْہ لَْثبُ�َت قَْي�ُد  لُولََدا بَْعُد َوالَ فََعالَ َخْي�راً أَوْ 

��ِغيرِ اإِنَّ «: لَ��ْدُعو قِي��َل لََه��ا لَّ��ِذياألَْعَم��اِل بَ��ْل ِم��َن ا َكَم��ا ُه��َو . »ْلَكبِي��َر لُْس��تَْعبَُد لِ يَّ

                                                           )۱۳-۱۰:  ۹رو ( ".»َوأَْبَغْضُت ِعيُسوَ  أَْحبَْبُت لَْعقُوبَ «: َمْكتُوبٌ 

آخ�ر يقولون أن هللا يميز بين إنس�ان وقد تسبب هذه اآليات عثرة لبعض الناس فو

ن أخي�ه أن هللا يكره عيسو الذي ال ذنب له س�وى أن�ه ُخ�دع م�أن يولدا وحتى قبل 

 .تعبه ليأخذ منه البكورية بطبق عدسالماكر الذي استغل جوعه و

ه أن يبغض إنس�اناً ألن�ه لم�ا نظلم هللا الذي حاشالكن دعونا ال نتسرع في الحكم و

البغض��ة ليس��ت م��ن فه��و كل��ي المحب��ة و "هللا محب��ة " أراد أن يعرفن��ا ذات��ه ق��ال 

أي أبغضت طريقة تفكير عيسو " أبغضت عيسو " المقصود هنا بكلمة . طبيعته

الجس��دية فه��و ال يه��تم بالبكوري��ة كبرك��ة روحي��ة ب��ل ك��ان ك��ل اهتمام��ه بش��هوة 

الش�خص ال�ذي لبي�ع الروحي�ات (عيس�و ف�ي الحي�اة هللا هنا أبغض م�نهج . الطعام

ف��ال بس��ابق علم��ه رأى وعل��م أن  )أو م��ن أج��ل ل��ذة وقتي��ة بالش��هوات الجس��دلة

عيسو سيحتقر البركة لذلك استاء هللا من تفكيره به�ذه الطريق�ة الجس�دية ألن ه�ذا 

باع  ،باع الخالص، باع الوعد ،باع المكانة الروحيةو ،يعني أن عيسو رفض هللا

. ةبحجة أنه ماض إلى الموت فما قيم�ة البرك� إسحاقو  نتساب إليمان إبراهيماال

أن االب�ن البك�ر س�يأتي م�ن نس�له الس�يد  اً ض من هللا ألنه كان معروفـِ بالتالي ُرفو

المسيح فلم يهتم عيسو بذلك عكس يعقوب ال�ذي ك�ان يتح�ين أي فرص�ة يس�تطيع 

ل�يالً ألخ�ذها م�ن هللا ب�دون ص�بر ق ق�د ل�و ك�انوأن يحصل منها على هذه البرك�ة 

 .ألن هللا قد أعلن من البداية لرفقة أن كبيراً يستعبد لصغير خداع
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 ،ج�دهكير كانت مختلفة اختالفا جذرياً عن طريق�ة أبي�ه وإن طريقة عيسو في التف

و ل�م  هما مع كونهما أغنياء جداً كانا يعيشان كغرباء على األرض ف�ي خي�امفكال

             ا ف��ي وط��ن أفض��ل أي س��ماويا رجاءهم��ا وض��عألنهم�� ه��ايبني��ا بيوت��اً ليس��تقرا في

وا بِ��أَنَُّهْم ُغَربَ��اُء َونُ��َزالَ  " آلَن لَْبتَُغ��وَن َوطَن��اً اَولَِك��ِن ۱٦. ألَْرضِ اُء َع َ��ى َوأَقَ��رُّ

 ً َع��دَّ لَُه��ْم  أَْن لُ��ْدَعى إِلََهُه��ْم، ألَنَّ��هُ أَ هللاُ لِ��َذلَِك الَ لَْس��تَِحہ بِِه��ِم  .أَْفَض��َل، أَْي َس��َماِولّا

 ) ۱٦ ، ۱۳: ۱۱عب "( . َمِدلنَةً 

 ) ۳۲:  ۱٥ك�و ۱"( !فَْ نَأُْكْل َونَْشَرْب ألَنَّنَا َغداً نَُموتُ  "لكن عيسو كان يقول و

صارت هذه الفكرة أساس الفلسفة الرواقية فيما بعد وهي أن نتمتع بكل الملذات و

ا أش�قى جمي�ع الن�اس كم�ا لو فكرنا بهذه الطريقة لص�رن. ألننا لنا حياة واحدة فقط

ْلَمِس�يِح فَإِنَّنَ�ا اْلَحيَ�اِة فَقَ�ْط َرَج�اٌء فِ�ہ اْن َك�اَن لَنَ�ا فِ�ہ َه�ِذِه إِ  " قال بولس الرسول

 )۱۹:   ۱٥كو  ۱" (. لنَّاسِ ايِع َجمِ  أَْشقَى

 ال تبع الروحيات بالشهوات :تحذلر* 

) يس��ومث��ل ع( روحي��ات بالجس��دياتنص��ف يبي��ع ال ،ينقس��م البش��ر إل��ى نص��فين 

ولألس�ف ).مثل يعقوب( يبيع الجسديات ليحصل على الروحياتالنصف اآلخر و

 .مجرد طبق عدس ......جداً قد باع عيسو بركته بثمن بخس ف

ال تب�ع مس�يحك ر ب�األمور الروحي�ة وتال تس�تهويا صديقي خ�ذ عب�رة م�ن عيس�و 

بع��د ذل��ك  ةك��رس��و طل��ب البألن عي) عاطف��ة –مرك��ز  –م��ال (مقاب��ل أي ش��هوة 

ك�ذا عرفن�ا أن هللا يك�ره ه .لم يحصل عليها ألنه طلبها بع�د ف�وات األوانوع وبدم

      )كوري��ةللب احتق��اره(لكن��ه ال يك��ره الخ��اطف ف��ال أبغ��ض خطي��ة عيس��و الخطي��ة و

ول�م ) إلدراكه القيم�ة الروحي�ة للبكوري�ة(وأحب يعقوب  ،لم يبغض عيسو نفسهو

ة التش�كيل عل�ى ي�دي هللا يحب صفات يعقوب بدليل أن�ه تع�رض للكثي�ر م�ن إع�اد

 .األسباط ى يصبح في صورة تليق بإسرائيل أبيحت
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 كنيسة األبكار :تأمل روحہ * 

تدعى كنيستنا كنيسة األبكار ف�نحن مث�ل يعق�وب ل�م نك�ن البك�ر الحقيق�ي ب�ل ك�ان 

ْبنِ�ہ اإِْس�َرائِيُل  أَْط ِ�قِ  "البكر الحقيقي هو شعب إس�رائيل ل�ذلك ق�ال هللا لفرع�ون 

بكوريته لما رفض السيد  لكن إسرائيل االبن البكر باعو) ۲۲: ٤خر" (   .ْلبِْكرُ ا

 .اشتريناها نحن األمم لما قبلناه لذلك دعينا كنيسة أبكارالمسيح و

 : ي لتغرب فہ جراراإسح* 

ِل الَِّذي َكاَن فِہ أَلَّاِم إِْبَراِهيَم، فََذَهَب  َوَكاَن فِہ األَْرِض ُجوٌع َغْيُر اْلُجوِع األَوَّ

بُّ َوقَالَ ۲. إِْسَحاُي إِلَى أَبِيَمالَِك َم ِِك اْلفِ ِْسِطينِيِّيَن، إِلَى َجَرارَ  الَ «: َوظََهَر لَهُ الرَّ

ْب فِہ هِذِه األَْرضِ ۳. اْسُكْن فِہ األَْرِض الَّتِہ أَقُوُل لَكَ . تَْنِزْل إِلَى ِمْيرَ  تََغرَّ

نَْس َِك أُْعِطہ َجِميَع هِذِه اْلبِالَِد، َوأَفِہ بِاْلقََسِم فَأَُكوَن َمَعَك َوأُبَاِرَكَك، ألَنِّہ لََك َولِ 

َماِء، َوأُْعِطہ نَْس ََك َجِميَع ٤. الَِّذي أَْقَسْمُت ِإلْبَراِهيَم أَبِيكَ  َوأَُكثُِّر نَْس ََك َكنُُجوِم السَّ

ِل أَنَّ إِْبَراِهيَم َسِمَع ِمْن أَجْ ٥هِذِه اْلبِالَِد، َوتَتَبَاَرُك فِہ نَْس َِك َجِميُع أَُمِم األَْرِض، 

فَأَقَاَم إِْسَحاُي فِہ ٦. »أََواِمِري َوفََرائِِضہ َوَشَرائِِعہ: لِقَْولِہ َوَحفِظَ َما لُْحفَظُ لِہ

 ) ٦-۱: ۲٦تك .( َجَرارَ 

ق مكانه احدثت مجاعة أخرى غير التي كانت في أيام إبراهيم وترك إسح

مثل  جرارلقب لكل ملوك  وهو ومعناه أبي ملك (وذهب ليتغرب عند أبيمالك 

 ملك الفلسطينيين في جرار التي تقع جنوب شرق) فرعون لملوك مصرلقب 

وظهر له الرب ومنعه من النزول إلى مصر لئال يتعرض لمتاعب كما . غزة

 تعرض أبوه إبراهيم وجدد له الرب العهد بالبركة والنسل الكثير من أجل طاعة

 .رفي جرا إسحاقفسكن . إبراهيم أبيه
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 : ي لكرر غ طة إبراهيماإسح* 
: ألَنَّ��هُ َخ��اَف أَْن لَقُ��ولَ . »ِه��َہ أُْختِ��ہ«: َوَس��أَلَهُ أَْه��ُل اْلَمَك��اِن َع��ِن اْمَرأَتِ��ِه، فَقَ��الَ ۷

ألَنََّه��ا َكانَ��ْت َحَس��نَةَ » لَْقتُ ُ��ونَنِہ ِم��ْن أَْج��ِل ِرْفقَ��ةَ «: لََع��لَّ أَْه��َل اْلَمَك��انِ » اْمَرأَتِ��ہ«

َحَدَث إِْذ طَالَْت لَ�هُ األَلَّ�اُم ُهنَ�اَك أَنَّ أَبِيَمالِ�َك َم ِ�َك اْلفِ ِْس�ِطينِيِّيَن أَْش�َرَف وَ ۸. اْلَمْنظَرِ 

ِة َونَظَ��َر، َوإَِذا إِْس��َحاُي لُالَِع��ُب ِرْفقَ��ةَ اْمَرأَتَ��هُ  فَ��َدَعا أَبِيَمالِ��ُك إِْس��َحاَي ۹. ِم��َن اْلُك��وَّ

ألَنِّ��ہ «: فَقَ�اَل لَ�هُ إِْس�َحايُ » ِه�َہ أُْختِ�ہ؟: ْ �تَ فََكْي�َف قُ ! إِنََّم�ا ِه�َہ اْمَرأَتُ�كَ «: َوقَ�الَ 

َم�ا ه�َذا الَّ�ِذي َص�نَْعَت بِنَ�ا؟ لَ�ْوالَ «: فَقَ�اَل أَبِيَمالِ�كُ ۱۰. »لََع ِّ�ہ أَُم�وُت بَِس�بَبَِها: قُْ تُ 

بِيَمالِ�ُك فَأَْوَص�ى أَ ۱۱. »قَ ِيٌل الْضطََجَع أََحُد الشَّْعِب َم�َع اْمَرأَتِ�َك فََج َْب�َت َع َْينَ�ا َذْنبً�ا

���ْعِب قَ���ائِالً  ُج���َل أَِو اْمَرأَتَ���هُ َمْوتً���ا لَُم���وتُ «: َجِمي���َع الشَّ               .»الَّ���ِذي لََم���سُّ ه���َذا الرَّ

  )۱۱-۷: ۲٦تك(

أن يقول أنها زوجت�ه ق في جرار وسأله أهل المكان عن رفقة فخاف اسكن إسح 

اهيم يقع في هذه الغلطة فدعاها أخته وكأنما التاريخ يعيد نفسه ونحن قد رأينا إبر

مرة في مصر وكادت سارة تضيع منه لوال تدخل عناية هللا إلنقاذها م�ن  ،مرتين

ب�ل ك�رر  م�ن غلطت�ه األول�ى ول�م ي�تعلم إب�راهيم) ۲۰-۱۰: ۱۲ت�ك( بيت فرعون

نفس الكذبة مرة أخرى عندما أتت مجاعة أخرى وذهب ه�ذه الم�رة إل�ى أبيمال�ك 

 . رب مرة أخرى إلنقاذ سارةوتدخل ال )۷-۱: ۲۰تك (ملك جرار

قد نعتبر كذبة إبراهيم نصف كذبة ألن سارة هي حقاً أخته بن�ت أبي�ه ولك�ن م�ن و

ق قد كذب بالتأكيد عندما قال عن رفق�ة اولكن إسح ،أم مختلفة فصارت له زوجة

إن كل أب يمثل القدوة الحية التي يراها االب�ن فيتش�به ب�ه ف�ي محاس�نه . أنها أخته

ق كذب��ة إب��راهيم وربم��ا يك��ون يعق��وب ق��د س��مع ع��ن اأع��اد إس��حومس�اوئه وهك��ذا 

ولكن هللا ال يتركن�ا . د الكذبعتااراهيم في جرار وعايش كذبة أبيه فقصة جده إب

 . فهو العالم بضعف طبيعتنا البشريةرغم ضعفاتنا المتكررة 
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ق ي�داعب رفق�ة ك�زوج اوفي أحد األيام تطلع أبيمالك من نافذة قصره فرأى إس�ح

 .ه ففهم أنها زوجته وليست أختهمع زوجت

اس�تدعاه المل�ك وعاتب��ه عل�ى كذب��ه ألن�ه به�ذا ك��ان يع�رض زوجت��ه للخط�ر فق��د ف 

ق وح�اول تبري�ر كذبت�ه بس�بب ااعتذر إسح. مدينة ويتزوجهايأخذها أحد رجال ال

 .خوفه من أهل المكان لئال يقتلوه ويأخذوا زوجته

ق وم�ن يح�اول اقة هي زوجة إسحأصدر أبيمالك أوامره لكل المدينة معلناً أن رف

 .أن يقترب منها يقتل قتالً 

 : عن جراري اإسح رحيل *

نَِة ِمئَةَ ِضْعٍف، َوبَاَرَكهُ  َوَزَرَع إِْسَحاُي فِہ تِْ َك األَْرِض فَأََصاَب فِہ تِْ َك السَّ

بُّ  ُجُل َوَكاَن لَتََزالَُد فِہ التََّعاظُِم َحتَّى َصارَ ۱۳. الرَّ فََكاَن ۱٤. َعِظيًما ِجّدًا فَتََعاظََم الرَّ

. فََحَسَدهُ اْلفِ ِْسِطينِيُّونَ . لَهُ َمَواٍش ِمَن اْلَغنَِم َوَمَواٍش ِمَن اْلبَقَِر َوَعبِيٌد َكثِيُرونَ 
َها ۱٥ َوَجِميُع اآلبَاِر، الَّتِہ َحفََرَها َعبِيُد أَبِيِه فِہ أَلَّاِم إِْبَراِهيَم أَبِيِه، طَمَّ

اْذَهْب ِمْن ِعْنِدنَا ألَنََّك «: َوقَاَل أَبِيَمالُِك ِإلْسَحايَ ۱٦. َوَمألُوَها تَُرابًا اْلفِ ِْسِطينِيُّونَ 

فََمَضى إِْسَحاُي ِمْن ُهنَاَك، َونََزَل فِہ َواِدي َجَراَر َوأَقَاَم ۱۷. »ِصْرَت أَْقَوى ِمنَّا ِجّدًا

فَُروَها فِہ أَلَّاِم إِْبَراِهيَم أَبِيِه، فََعاَد إِْسَحاُي َونَبََش آبَاَر اْلَماِء الَّتِہ حَ  .ُهنَاكَ 

َها اْلفِ ِْسِطينِيُّوَن بَْعَد َمْوِت أَبِيِه، َوَدَعاَها بِأَْسَماٍء َكاألَْسَماِء الَّتِہ  )ردمها (  َوطَمَّ

. َوَحفََر َعبِيُد إِْسَحاَي فِہ اْلَواِدي فََوَجُدوا ُهنَاَك بِْئَر َماٍء َحہٍّ ۱۹. َدَعاَها بَِها أَبُوهُ 
فََدَعا اْسَم اْلبِْئِر . »لَنَا اْلَماءُ «: فََخاَصَم ُرَعاةُ َجَراَر ُرَعاةَ إِْسَحاَي قَائِ ِينَ ۲۰

ثُمَّ َحفَُروا بِْئًرا أُْخَرى َوتََخاَصُموا َع َْيَها أَْلًضا، فََدَعا ۲۱. ألَنَُّهْم نَاَزُعوهُ » ِعِسقَ «

َك َوَحفََر بِْئًرا أُْخَرى َولَْم لَتََخاَصُموا َع َْيَها، ثُمَّ نَقََل ِمْن ُهنَا۲۲. »ِسْطنَةَ «اْسَمَها 

بُّ َوأَْثَمْرنَا فِہ «: ، َوقَالَ »َرُحوبُوتَ «فََدَعا اْسَمَها  إِنَّهُ اآلَن قَْد أَْرَحَب لَنَا الرَّ

 .ثُمَّ َصِعَد ِمْن ُهنَاَك إِلَى بِْئِر َسْبعٍ ۲۳. »األَْرضِ 
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الَ تََخْف ألَنِّہ . أَنَا إِلهُ إِْبَراِهيَم أَبِيكَ «: ال َّْي َِة َوقَالَ  فِہ تِْ كَ  بُّ فَظََهَر لَهُ الرّ ۲٤ 

 .»َمَعَك، َوأُبَاِرُكَك َوأَُكثُِّر نَْس ََك ِمْن أَْجِل إِْبَراِهيَم َعْبِدي

بِّ ۲٥  َعبِيُد َونََيَب ُهنَاَك َخْيَمتَهُ، َوَحفََر ُهنَاَك . فَبَنَى ُهنَاَك َمْذبًَحا َوَدَعا بِاْسِم الرَّ

 )۲٥-۱۲:  ۲٦تك.(إِْسَحاَي بِْئًرا

 ،مازال يتميز عن أهل المكان بإيمانه بالإال أنه ق قد أخطأ بكذبه اكان إسح ذاإ

قطعة أرض في جرار  ولما زرع. فسامحه هللا بعد توبته وقبوله توبيخ أبيمالك له

 ! أعطاه هللا بركة عظيمة وهي مائة ضعف المحصول المعتاد في ذلك الوقت

ق أغنى إنسان في جرار اوبارك هللا في غنمه فتكاثرت جداً وبهذا صار إسح 

فحسده أهل المكان وعبروا عن غيظهم منه بأن ردموا اآلبار التي حفرها 

فحتى ال  ،ق اإبراهيم عندما كان ساكناً بينهم وهي تعتبر ملكاً البنه إسح

 .لعله يرحل عنهميستخدمها ويزداد غناه ردموها له ومنعوا بذلك عنه الماء 

فاضطر أبيمالك أن يطلب منه ذلك ألنه  ،لكنه احتمل سوء تصرفهم ولم يرحل

ق من جرار إلى منطقة قريبة اسحارتحل إ. صار أقوى منهم وقد يتحكم فيهم

                        منها تدعى وادي جرار ولم ينزعج من حسد الفلسطينيين وردمهم لآلبار

                                       رها من جديد مزيالً عنها التراب والحجارة بل عاد في إيجابية يحف

 . التي ألقاها فيها أهل جرار

فعادت إليها المياه  ،ق في نبش بئراً من اآلبار التي حفرها إبراهيماإسحوفعالً بدأ 

ق اسحأما إ. وعندما رأى الفلسطينيون ذلك ثاروا عليه وادعوا ملكيتهم لهذه البئر

 .مفضالً السالم  فتركها لهم ومضى ودعاها عسق أي خصام فلم يتشاجر معهم

ق من مضايقاتهم له ولم يرد على ذلك بشجار بل ترك لهم ما اييأس إسحلم 

يريدونه وذهب يحفر بئراً أخرى وتكرر الموقف السابق فتركها لهم أيضاً 

 .ودعاها سطنة أي نزاع
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توقف بسبب مضايقات جيرانه ووجد بئراً ق يبحث عن الماء ولم يااستمر إسح

جعل الفلسطينيين يتركونه  ،وإذ رأى هللا صبره ومثابرته واحتماله ومحبته. ثالثة

ق وشكر هللا ودعا هذه البئر رحوبوت أي هللا اففرح إسح. وال يأخذون هذه البئر

 .أرحب لنا وأعطانا أن نستقر ونثمر في هذه األرض

فظهر له هللا وجدد له عهد البركة حتى ال ر سبع ق إلى بئابعد هذا انتقل إسح

فبنى  ،ينزعج من مضايقات الفلسطينيين ويثق أن هللا مازال معه ولم يتركه

 .مذبحاً للرب وشكره وحفر بئراً أخرى هناك واستقر هناك مدة يرعى غنمه

 ؟إلى أصدقاءأعظم انتيار هو أن تحول األعداء : تأمل روحى* 

اإلنسان الطبيعي قد يرد اإلس�اءة بمثله�ا  ،بأشر منها ساءةاإلنسان الشرير يرد اإل

لك�ن أوالد هللا يختلف�ون ع�ن البش�ر الطبيعي�ين فه�م ال . أخالق�هوقد ال ي�رد لحس�ن 

يكتف��ون بع��دم رد اإلس��اءة ب��ل يردونه��ا بإحس��ان كم��ا رأين��ا م��ن خ��الل تص��رفات 

 .ق في موضوع اآلباراإسح

فهم عند حدودهم وقيالفلسطينيين و يتشاجر معالسهل عليه أن الطبيعي وكان من 

بل تن�ازل ع�ن حق�ه ف�ي البئ�ر م�رتين مفض�الً الس�الم وف�ي الم�رة  ولكنه لم يفعل،

 .الثالثة لم يضايقوه بل تركوا له البئر بسبب صبره ومثابرته

الع��داء وم��ا أص��عب كس��ب األص��دقاء ولك��ن األم��ر األكث��ر  الت��ورط ف��ي م��ا أس��هل

جع�ل  إنس�انال�رب ط�ري  أرض�ت إذا" ء صعوبة هو تحويل األعداء إلى أص�دقا

  )۷:   ۱٦م  أ( " لسالمونه ألضا أعداءه

ق اإذا ضايقك الناس وأرادوا أخذ ممتلكاتك فاترك لهم ما يريدونه وقل مث�ل إس�ح

خ�ذه مب�دأ ف�ي حيات�ك وال تتش�اجر م�ع أح�د عل�ى  "لنذهب ونحفر بئراً أخرى " 

الق�وة وث�ق أن هللا ي�رى  ن�ه منته�ىإشيء وال تعتبر ه�ذا ض�عفاً من�ك ب�ل ب�العكس 

 .صبرك واحتمالك وسوف يكافئك خيراً 
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 :عيسو لتزمج من بنات الحثيين *

ا َكاَن ِعيُسو اْبَن أَْربَِعيَن َسنَةً اتََّخَذ َزْوَجةً  لَُهوِدلَت اْبنَةَ بِيِري اْلِحثِّہِّ َوبَْسَمةَ  َولَمَّ

 )۳٥-۳٤: ۲٦تك ( .ِإلْسَحاَي َوِرْفقَةَ  َكانَتَا َمَراَرةَ نَْفسٍ فَ . اْبنَةَ إِل ُوَن اْلِحثِّہِّ 

تمادى عيسو في استهتاره ولم يستشر والديه في أمر زواجه بل مضى وتزوج 

و حث هو ثاني أبناء كنعان بن حام بن نوح وكان نوح  . من بنات حث الوثنيات

 .)۲٦-۲٤: ۹تك(ألنه لم يستر عليه يوم سكر وتعرى  نسلهقد لعن حام و

ضرب عرض ف مور لم تكن تعني الكثير لشخص مثل عيسو ولكن مثل هذه األ 

صارت فالحثيات نسل كنعان الحائط بهذا الكالم ومضى وتزوج من األمميات 

هاتان الزوجتان مرارة نفس لرفقة ، ويا لها من كلمة قصيرة معبرة عن كم األلم 

 . رفقة بسبب سوء اختيار ابنها  منه الذي عانتاليومي 

لم ليؤكد على احتقاره للبكورية فمحبة العالم واالرتباط به اتحد عيسو بأهل العا

لذلك يحذرنا بولس  )الخ طة مع أهل العالم قد تفقدنا الم كوت ( عداوة ل 

ُمْؤِمنِيَن، ألَنَّهُ أَلَّةُ ِخْ طٍَة لِْ بِرِّ الْ الَ تَُكونُوا تَْحَت نِيٍر َمَع َغْيِر ۱٤": الرسول قائال

فَاٍي لِْ َمِسيِح َمَع بَ ِيَعاَل؟ َوأَيُّ اتِّ َوأَيُّ ۱٥لظُّْ َمِة؟ اَشِرَكٍة لِ نُّوِر َمَع ِإلْثِم؟ َوأَلَّةُ اوَ 

  ) ۱٥-۱٤:  ٦كو۲(  "ْلُمْؤِمِن؟انَِييٍب لِْ ُمْؤِمِن َمَع َغْيِر 

 .من نسله رب المجدأن يأتي استحق الحرمان من فوهكذا باع عيسو كل شيء 

هناك من يفعل مثل عيسو في هذه األيام، فقد تحب الفتى أو الفتاة شخصاً من و

فاحذروا  وال تنساقوا وراء عواطفكم . دين آخر  وقد يبيع كل شيء لالرتباط به 

    !! وال يتبقى سوى المر الذي تجرعونه  سريعاً تنطفف العاطفة الملتهبة  ألن

 .صديقي لئال تفقد كل شيء يااحترس  ! هل تبيع أبديتك بأبخس األثمان؟
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 :ي لرلد أن لبارك بكره اإسح*  

ا َشاَخ إِْسَحاُي َوَك َّْت َعْينَاهُ َعِن النَّظَِر، أَنَّهُ َدَعا ِعيُسَو اْبنَهُ األَْكبََر  َوَحَدَث لَمَّ

ُت أَْعِرُف إِنَّنِہ قَْد ِشْخُت َولَسْ «: فَقَالَ ۲. »هأَنََذا«: فَقَاَل لَهُ . »لَا اْبنِہ«: َوقَاَل لَهُ 

لَِّة َوتََييَّْد لِہ : فَاآلَن ُخْذ ُعدَّتَكَ ۳. لَْوَم َوفَاتِہ ُجْعبَتََك َوقَْوَسَك، َواْخُرْج إِلَى اْلبَرِّ

، َوْأتِنِہ بَِها آلُكَل َحتَّى تُبَاِرَكَك نَْفِسہ قَْبَل ٤َصْيًدا،  َواْصنَْع لِہ أَْطِعَمةً َكَما أُِحبُّ

 ) ٤ -۱:  ۲۷تك .( »أَْن أَُموتَ 

شاخ ت على بيع عيسو بكوريته ليعقوب وأكد له كالمه بحلف ومرت عدة سنوا

عن موضوع بيع  لم يكن يعلم شيئاً وضعف نظره وأحس بقرب النهاية و إسحاق

طلب منه أن و –كما كان يظن  –عيسو بكره  إسحاقفدعا . البكورية ليعقوب

تي يحبها حتى يأكل طعمة اليصنع له األلى البرية حامالً عدة الصيد ويخرج إ

 .يباركه قبل أن يموتمنها و

ة أن يعترف ألبيه بأنه قد أخطأ وباع بكوريته كان جديراً بعيسو في تلك اللحظو

اعتبره يسو نسى أو تناسى ذلك ولكن عو. ألخيه يعقوب وحلف له على ذلك

ما الذي لكن اإلنسان الجسداني غم أنه حلف فكان يجب أن يوفي ومجرد كالم ر

ألنك  ،كذبواللح ف احذر لا صدلقہ من ا( !يحنث؟من أن يحلف ويمنعه 

ألن هللا قد بارك ه له بركة كان عيسو مؤمناً بأن أبا )بكالمك تدانبكالمك تتبرر و

ةً َعِظيَمةً َوأُبَاِرَكَك َوأَُعظَِّم اْسَمَك، َوتَُكوَن بََرَكةً  " :إبراهيم جده قائالً  . فَأَْجَع ََك أُمَّ
 ۱۲تك .( "يَك َجِميُع قَبَائِِل األَْرضِ َوتَتَبَاَرُك فِ . بَاِرِكيَك، َوالَِعنََك أَْلَعنُهُ َوأُبَاِرُك مُ ۳

واآلن حان دوره  إسحاققد انتقلت هذه البركة من جده إبراهيم ألبيه و ) ۲-۳: 

 . ليحصل عليها

ده السلطان أن يمنحوا كانت هذه صورة مصغرة من محبة هللا إذ أعطى ألوالو

 والديهم الرتباط ذلك ببركة بركةعلى نوال  يحرص األبناء لذلك كانالبركة  و
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ُكلُّ  :اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ : الكهنوت  أبوة الربط فيومن هنا أتى سلطان الحل و .هللا 

َماِء األَْرِض لَُكوُن َمْربُوطاً فِہ اَما تَْربِطُونَهُ َع َى  َوُكلُّ َما تَُح ُّونَهُ َع َى لسَّ

َماءِ الَُكوُن َمْح ُوالً فِہ ْرِض ألَ ا البركة تسري  فكما كانت ) ۱۸:  ۱۸مت . ( لسَّ

ا كلمة الكاهن مسموعة يبارك هكذق وكان هللا يسمع وامن إبراهيم إلسح

 .مستجابة من هللا الذي أعطاه هذا السلطانو

 :رفقة تدبر مؤامرة * 
لَّةِ . ِعيُسو اْبنِهِ  َوَكانَْت ِرْفقَةُ َساِمَعةً إِْذ تََك ََّم إِْسَحاُي َمعَ ٥ فََذَهَب ِعيُسو إِلَى اْلبَرِّ

ا ِرْفقَةُ فََك مْت لَْعقُوَب اْبنَِها قَائِ ةً ٦. َكْہ لَْيطَاَد َصْيًدا لِيَأْتَِہ بِهِ  إِنِّہ قَْد «: َوأَمَّ

َمةً آلُكَل اْئتِنِہ بَِيْيٍد َواْصنَْع لِہ أَْطعِ ۷: َسِمْعُت أَبَاَك لَُك ُِّم ِعيُسَو أََخاَك قَائِالً 

بِّ قَْبَل َوفَاتِہ : فَاآلَن لَا اْبنِہ اْسَمْع لِقَْولِہ فِہ َما أَنَا آُمُرَك بِهِ ۸. َوأُبَاِرَكَك أََماَم الرَّ
اِْذَهْب إِلَى اْلَغنَِم َوُخْذ لِہ ِمْن ُهنَاَك َجْدلَْيِن َجيَِّدْلِن ِمَن اْلِمْعَزى، فَأَْصنََعهَُما ۹

، أَْطِعَمةً ألَبِيَك َكمَ  .  »فَتُْحِضَرَها إِلَى أَبِيَك لِيَأُْكَل َحتَّى لُبَاِرَكَك قَْبَل َوفَاتِهِ ۱۰ا لُِحبُّ

 ) ۱۰ -٥:  ۲۷تك ( 

يحصل هب عيسو فعالً لينفذ رغبة أبيه وذرفقة كالم زوجها لعيسو وسمعت 

هو إنسان و البركة كيف يأخذ عيسو! فلم تتمالك رفقة نفسها ؟ ،على البركة

ابنها الهادئ المحبوب سيُحرم يعقوب و عن معنى البركة يئاً همجي ال يدري ش

 .ةد قبله بدقائق معدودـِ لمن بركة أبيه لمجرد أن عيسو وُ 

هكذا  ،البد أن أفعل شيئاً لمساعدة يعقوب المسكين ،ال لن أقف مكتوفة األيدي

ربما كانت رفقة معذورة في تصرفها هذا ألنها قد  .انت رفقة تحدث نفسهاك

ولكنها  للصغير، ستعبد لصغير فأدركت أن البركةـُ الرب أن كبير ي سمعت وعد

لعيسو ارتبكت وأرادت تحقيق الوعد ق مزمعاً أن يعطي البركة الما رأت إسح

بطريقتها البشرية ولكن التدخل البشري كثيراً ما يفسد خطط هللا مثلما فعلت 
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 وال. ج هاجرسارة عندما تعجلت تنفيذ وعد هللا وطلبت من إبراهيم أن يتزو

المبررات  نشرح ناق ولكنالتمس لرفقة األعذار في خداعها إلسحنقصد بهذا أن ن

 .التي قد تكون دفعتها إلى ذلك

استدعت يعقوب وقصت عليه ما سمعت وطلبت منه أن يحضر ثم أسرعت و 

كان و. كما يحب سحاقلها جديين جيدين من المعزى لتصنعهما أطعمة شهية إل

هكذا وي حمل األطعمة ألبيه والحصول على البركة دور يعقوب يتلخص ف

  .تكون المؤامرة قد نجحت

فرفقة ال تهتم  ،تمتلف السطور السابقة بالكثير من المعاني السلبية والقيم المتدنية

نها ابعلى البركة حتى لو خدعت زوجها و بأي شيء سوى حصول يعقوب

كورية ألنه يعرف حجتها أن يعقوب أحق بالبو ،في سبيل ذلك) عيسو(اآلخر

يعقوب ه القصة المخزية هي إيمان رفقة وفالفضيلة الوحيدة في هذ قيمتها

 !ولكن من قال أن الغاية تبرر الوسيلة؟ بالبركة وحرصهم على الحصول عليها

 تبرر الوسي ة ال الغالة :تأمل روحہ* 

ب كن حذراً فقد تنخدع من الشيطان بأن هدفك نبيل وال مانع من استخدام أسالي

 يبدأ الشيطان في تسمية األشياء بألفاظ راقيةو. لتوية لبلوغ هذا الهدف النبيلم

            والخداع يصبح ذكاء ،عربون صداقةفالرشوة مثال تصبح إكرامية و ،براقة

ينخدع اإلنسان المسكين مصدقاً إبليس اللعين و... وهكذا  اً المكر يصبح حذرو

يس من لإنه مبدأ شيطاني و كحذرفخذ  ،ةالذي أقنعه أن الغاية تبرر الوسيل

 .أيضاً  أن تكون الوسيلة كذلك البدف فإن كان الهدف نبيالً . المسيح السيد مبادئ
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 :ك المؤامرة ـْ بـَ ح* 

هِ  . ُهَوَذا ِعيُسو أَِخہ َرُجٌل أَْشَعُر َوأَنَا َرُجٌل أَْم َسُ «: فَقَاَل لَْعقُوُب لِِرْفقَةَ أُمِّ
نِہ۱۲ أَبِہ فَأَُكوُن فِہ َعْينَْيِه َكُمتََهاِوٍن، َوأَْج ُِب َع َى نَْفِسہ لَْعنَةً الَ  ُربََّما لَُجسُّ

هُ ۱۳. »بََرَكةً  اِْسَمْع لِقَْولِہ فَقَْط َواْذَهْب ُخْذ . لَْعنَتَُك َع َہَّ لَا اْبنِہ«: فَقَالَْت لَهُ أُمُّ

ِه، فََينََعْت أُمُّ ۱٤. »لِہ . هُ أَْطِعَمةً َكَما َكاَن أَبُوهُ لُِحبُّ فََذَهَب َوأََخَذ َوأَْحَضَر ألُمِّ
                           َوأََخَذْت ِرْفقَةُ ثِيَاَب ِعيُسو اْبنَِها األَْكبَِر اْلفَاِخَرةَ الَّتِہ َكانَْت ِعْنَدَها ۱٥

                    َسةَ َوأَْلبََسْت لََدْلِه َوَمالَ ۱٦فِہ اْلبَْيِت َوأَْلبََسْت لَْعقُوَب اْبنََها األَْصَغَر، 

                              َوأَْعطَِت األَْطِعَمةَ َواْلُخْبَز الَّتِہ َصنََعْت فِہ لَدِ ۱۷. َجْدلَِہ اْلِمْعَزى ُعنُقِِه ُج ُودَ 

 ) ۱۷ -۱۱:  ۲۷تك .( لَْعقُوَب اْبنَِها

ها ق ولم يعارضاخداع إسحفي أمه  لرغبةأن يعقوب لم يندهش  غريبمن ال

الخداع  كأنه ورث الكذب والعكس لقد وافق بمنتهى السهولة وبل ب مستنكراً رأيها

فهو أملس  ،تنكشف اللعبة إذا تحسسه أبوه فاحتاط لئالبل لقد بدا أكثر منها دهاًء 

 .بدالً من أن يباركه والده  هالخدعة فقد يلعن نكشفتا إذاو ،وعيسو مشعر

ولم لهتم أال لنفضح أمام هللا وكل  إسحاياهتم لعقوب أال لنفضح أمام * 

الخطية الخفية أسهل من الظاهرة ألننا نهتم برأي ...  البشرلة فى اليوم األخير 

كان كل اهتمام يعقوب متمركزاً في كيفية حبك الخدعة حتى ال ينفضح  .الناس

ق الذي كلت عيناه ولكنه لم يفكر في وجود هللا الذي عيناه كلهيب النار اأمام إسح

نحن أيضاً نقع كثيراً في هذا الخطأ فنهتم بصورتنا أمام . رقان أستار الظالمتخت

الناس وال يعنينا رأي هللا فنكون كالقبور المبيضة من الخارج تبدو ظواهرنا 

 . لنحرص على رضا هللا ال الناس. جميلة للناس ولكن بواطننا ال يعلمها إال هللا

سنتدبر هذا لكن نفذ ما أقوله لك و  ،يـَّ عنتك علقالت له رفقة ال تخف ل عندئذ

وهنا يبرز دور األم الخطير  .المؤامرة أمام أبيك األمر األخير حتى ال تنكشف
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فلو كانت األم معتادة الكذب سيصبح  ،في التربية ومدى تأثيرها على أوالدها

وهنا نرى رفقة تدفع يعقوب . لتي يتعلمون منهااألوالد مثلها فهي القدوة الحية ا

لكنها أول من أضير بسبب ذلك فسوف تُحرم من ولديها كما والخداع و للغش

 . سنرى بعد ذلك من خالل األحداث

 .... خدعة ال تيدقها وال ترددها :خطيتك ع ىَّ * 

فلوال هذه الكلمة . تلك الكلمة هي أكبر خدعة ممكن أن يخدعنا بها الشيطانإن 

تت هذه الكلمة كدفعة قوية ما كان يعقوب قد تشجع على الكذب والخداع ولكن أ

كل  ،احذر من هذه الكلمة ال يوجد من يتحمل خطية اآلخر. من أمه لينفذ خطتها

لذلك  ،واحد مسئول عن تصرفاته أمام هللا و سيحاسب عليها خيراً كانت أم شراً 

إن قيلت لك و ال تصدقها  لمة لتشجع بها إنساناً على الخطأ،ال تقل هذه الك

 .  فهي خدعة شيطانية ال تصدقها وال تقلها ية،لتجعلك تقع في الخط

  :م الخطير في تربية أوالدها فقالكان أمير الشعراء أحمد شوقي مؤمناً بدور األ

اً طيب األعراي     ـــــأعددت شعب          ا     ــهـة إذا أعددتـــــاألم مدرس

ق احبها إسحرفقة األطعمة التي ي فصنعت. نفذ ما طلبته منه أمهفسمع يعقوب و

                  ألبست يعقوب من ثياب عيسو الموجودة عندها في البيت وغطت يديهو

أعطته ق ال يشك في كونه عيسو وارقبته بجلد المعزي حتى إذا تحسسه إسحو

 .حامالً البركة التي تريدها له األطعمة ليذهب بها ألبيه ويعود إليها

حواء بورق طأ آدم وتعرى تغطى هو وعندما أخ :التغطية بج ود الحيوانات * 

قدم ذبيحة يطردهما من الجنة  لكن هللا من حنانه قبل أن. التين الذي لم يسترهما

الخاطف يحتمي في  فاإلنسان .وألبسهماأقمصة  اع لهمحيوانية ومن جلدها صن

إلى أن أتى الحمل الحقيقي الذي بدمه  اً مؤقت لكن ظل هذا حالً و ، دم حيوان برئ

لكنها وب أن يحتمي في جلود الحيوانات وهكذا حاول يعق. يا العالم كلهغفر خطا
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كشف نيأن البد و يفضح عمله ألن المبني على الخداعلألسف لن تستره بل س

 .عنه القناع

 ي منذ زمن ومع ذلك خدعته وكذبت ع يه ؟؟ااختار هللا رفقة إلسح *

وهذا صحيح فما  يئاً س نحن نؤمن أن هللا ال يمكن أن يختار ألوالده اختياراً 

ولكن نتساءل لماذا كذبت . األنسب لنالنا هللا هو في الواقع األصلح و يختاره

 له من قبل هللا؟  ةق وهي المختارارفقة على إسح

ولكن هذا ال يعني أن  ،شريك حياتك أخي الحبيب قد يرشدك هللا الختيار

فكون هللا  .نفسها وأن األمور ستسير على ما يرام من تلقاءمسئوليتك قد انتهت 

ولية فالزوج هو كاهن األسرة الذي ئال يعفيه من المسفهذا  قد اختار له رفقة 

فحتى لو كان  ،يجب أن يهتم بروحيات زوجته وأوالده ليقودهم للملكوت

صيانته حتى ال تتعرض و  عليه ولية الحفاظئعليك مسإال أن االختيار من هللا 

  . االهتمام بروحيات زوجته وأوالده ق بسبب تقصيره فيالما تعرض له إسح

 :ه لعقوب لخدع أبا* 
فَقَاَل ۱۹» َمْن أَْنَت لَا اْبنِہ؟. هأَنََذا«: فَقَالَ . »لَا أَبِہ«: فََدَخَل إِلَى أَبِيِه َوقَالَ ۱۸

ْن قُِم اْج ِْس َوُكْل مِ . قَْد فََعْ ُت َكَما َك َّْمتَنِہ. أَنَا ِعيُسو بِْكُركَ «: لَْعقُوُب ألَبِيهِ 

َما هَذا الَِّذي أَْسَرْعَت «: فَقَاَل إِْسَحاُي الْبنِهِ ۲۰. »َصْيِدي لَِكْہ تُبَاِرَكنِہ نَْفُسكَ 

َر لِہ«: فَقَالَ » لِتَِجَد لَا اْبنِہ؟ بَّ إِلَهَك قَْد لَسَّ  ) ۲۰ – ۱۸:  ۲۷تك . ( »إِنَّ الرَّ

هو مستغرق بينما منتظراً عودة عيسو من الصيد وق جالساً في خيمته اكان إسح

يعقوب  ودخل .في أفكاره إذ به يسمع صوت أقدام تقترب في حذر من خيمته

حامالً في ذهنه تفاصيل المؤامرة التي طعمة ولى أبيه حامالً في يديه األع

 . أن تسير األمور كما خططا لها وهو يدعو في سره حبكتها له أمه
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ق ألنه اتعجب إسحو. كون؟ فأجاب بأنه عيسو بكرهتن سأله مفه وأب شك فيه و

فتساءل في دهشة كيف  ،الصيد تستغرق وقتاً أطول من ذلك يعرف أن عملية

بهذه السرعة يا ابني؟ فأجاب يعقوب بمكر إن الرب إلهك قد سهل لي أتيت 

قد فكذاب لكن ألنه يخاطب أباه باللغة التي يفهمها وفهو يعرف كيف . األمور

الرب إلهي بل قال الرب إلهك وكأن ول أدخل اسم هللا في كذبته لم يجرؤ أن يق

  .له إلهاً حتى اآلن يكن لمهللا هو إله أبيه فقط و

ال تستخدم اسم هللا فہ أكاذلبك ألن كل ك مة بطالة سنقدم عنها حساباً لوم (

لتجد نفسك مسيحياً رغماً  هل الرب هو إله أبيك فقط أي أنك ولدت .الدلنونة

م ال تجرب أن لكون الرب هو إلهك من أبولن مسيحيين ؟ ل تألنك ولدعنك 

 ).سوف تربح الكثير إذا اتخذته لك إلهاً كما فعل لعقوب فيما بعد ،أنت ألضاً 

 :ي لتحقق من شخيية ابنه اإسح* 
. »أَأَْنَت ُهَو اْبنِہ ِعيُسو أَْم الَ؟. تَقَدَّْم ألَُجسََّك لَا اْبنِہ«: فَقَاَل إِْسَحاُي لِيَْعقُوبَ ۲۱
َم لَ ۲۲ ْوُت َصْوُت لَْعقُوَب، َولِكنَّ «: ْعقُوُب إِلَى إِْسَحاَي أَبِيِه، فََجسَّهُ َوقَالَ فَتَقَدَّ اليَّ

َولَْم لَْعِرْفهُ ألَنَّ لََدْلِه َكانَتَا ُمْشِعَرتَْيِن َكيََدْي ِعيُسو أَِخيِه، ۲۳. »اْليََدْلِن لََدا ِعيُسو

ْم «: فَقَالَ ۲٥. »أَنَا ُهوَ «: فَقَالَ » و؟َهْل أَْنَت ُهَو اْبنِہ ِعيسُ «: َوقَالَ ۲٤. فَبَاَرَكهُ  قَدِّ

َم لَهُ فَأََكَل، َوأَْحَضَر لَهُ َخْمًرا . »لِہ آلُكَل ِمْن َصْيِد اْبنِہ َحتَّى تُبَاِرَكَك نَْفِسہ فَقَدَّ

 )۲٥-۲۱:  ۲۷تك .( فََشِربَ 

صدق بسهولة أنه عيسو ألن يعقوب لم يفزائره  شخصية ق متشككاً مناكان إسح

يستطيع أن يميز و اً يدمازال يسمع جعيناه  الذي كلتق اأن إسحد فاتهما رفقة قو

فال توجد مؤامرة كاملة كما يقول  ،كانت هذه هي الثغرة الوحيدةو. األصوات

 عوهذا ما حدث م. رجال القانون فالبد وأن يترك الجاني دليالً يقودهم إليه

أن يغيره  طعلم يستوفضحه صوته لكن يعقوب الذي أخذ كل االحتياطات و
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فطلب منه أبوه أن يقترب منه ليتحسسه هل هو  ،ليشابه صوت أخيه عيسو

ق حريصاً جداً في التحقق من شخصية ابنه الذي اعيسو أم ال ؟ وهنا يبدو إسح

أن الكالم الذي سيتفوه به للبركة مسموع أخذ البركة لعلمه بخطورة األمر وسي

يه الذي وضع يديه على الفروة التي فتقدم يعقوب إلى أب. من هللا وال رجعة فيه

لم يخطر بباله أنه يتحسس جلود مشعراً وتغطي يعقوب فلم يعرفه ألنه وجده 

 .الحيوانات التي تغطي جسم ابنه

مرة ضميره لل  حاول إيقاظكأنه يله آلخر مرة هل أنت ابني عيسو؟ ولكنه سأو 

ق أن استطاعة إسحلم يكن في او. فأكد يعقوب الكذبة وقال أنا هو... األخيرة 

حتى تباركك نفسي فقدم  قدم إلى آلكل من صيد ابني يفعل أكثر من ذلك فقال له

الكذب من الخطالا التہ تجر وراءها الكثير ( . أحضر له خمراً فشربله فأكل و

لكہ تغطہ الكذبة سوف و ، ن تستطيع التراجعفمن األخطاء فإذا كذبت مرة 

 ! )فاحذر من أول كذبة. دت الكذبهكذا تجد نفسك اعتو تكذب مرة أخرى

 :لبارك لعقوب  إسحاي* 

َم َوقَبَّ َهُ، فََشمَّ َرائَِحةَ ثِيَابِهِ ۲۷. »تَقَدَّْم َوقَبِّْ نِہ لَا اْبنِہ«: فَقَاَل لَهُ إِْسَحاُي أَبُوهُ  فَتَقَدَّ

بُّ َرائَِحةُ اْبنِہ َكَرائَِحِة َحْقل قَْد بَاَركَ ! اْنظُرْ «: َوبَاَرَكهُ، َوقَالَ  فَْ يُْعِطَك هللاُ ۲۸. هُ الرَّ

َماِء َوِمْن َدَسِم األَْرضِ  لِيُْستَْعبَْد لََك ُشُعوٌب، ۲۹. َوَكْثَرةَ ِحْنطٍَة َوَخْمرٍ . ِمْن نََدى السَّ

كَ . َوتَْسُجْد لََك قَبَائِلُ  لِيَُكْن الَِعنُوَك . ُكْن َسيًِّدا ِإلْخَوتَِك، َوْليَْسُجْد لََك بَنُو أُمِّ

 ) ۲۹-۲٦: ۲۷تك . ( »يَن، َوُمبَاِرُكوَك ُمبَاَرِكينَ َمْ ُعونِ 

ق االشرب لم ينطق إسحفبعد األكل و ،بركة مرتبطة بالحبنرى هنا أن ال

ق هنا يمثل شخص اإسحلبركة بل طلب من ابنه أن يتقدم ويقبله حتى يباركه وبا

ه رتمي في حضنالسيد المسيح الذي يقف فاتحاً أحضانه لكل أوالده فمن يأتي لي
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تمنح عن  لكنه لن يعطيك إياها إذا كنت بعيداً فالبركة السيحصل على البركة و

 .ق ابنه قبل أن يباركهاحتضن إسحابعد ألنها دليل على المحبة لذلك 

 

 إسحاي لبارك لعقوب

 :الفري بين مفهوم البركة فہ العهد القدلم و العهد الجدلد* 

 ،بركة األرض والزرع : ة أموركانت البركة في العهد القديم تتلخص في ثالث 

 .بركة طول العمر ،بركة النسل

منحصرة في لم تعد نظرتنا  أما في العهد الجديد فالموضوع قد اختلف تماماً إذ 

صارت البركة ف األرضيات بل اتسعت رؤيتنا لتشمل السماوياتالماديات و

ْط ُبُوا اِكِن لَ  :القائ عدنا السيد المسيحنرجوها هي الحياة األبدية فقد و التي ولىاأل

الً َم َُكوَت  ِ أَوَّ هُ َوَهِذِه ُك َُّهاهللاَّ  ) ۳۳:  ٦مت ( .تَُزاُد لَُكمْ   َوبِرَّ

باركه و) ثياب عيسو التي هي(ق رائحة ثيابه اه فشم إسحاقبل أبتقدم يعقوب و

كة األرض  قائال إن رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب وبذلك أعطاه بر
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رمز ( وخمر) جسد السيد المسيح= ح رمز الشبع قم(ه بحنطة والزرع  وعضد

يكن سيداً إلخوته ويسجد لفلتخضع له كل الشعوب و) . دم السيد المسيح= الفرح 

ين وهكذا حصل يعقوب على مباركوه مباركله بنو أمه وليكن العنوه ملعونين و

 .لكنه سيجني فيما بعد ثمن خداعهالبركة و

 :لكتشف الخدعة إسحاي* 

َحَدَث ِعْنَدَما فََرَغ إِْسَحاُي ِمْن بََرَكِة لَْعقُوَب، َولَْعقُوُب قَْد َخَرَج ِمْن لَُدْن إِْسَحاَي وَ 

فََينََع ُهَو أَْلًضا أَْطِعَمةً َوَدَخَل بَِها إِلَى ۳۱أَبِيِه، أَنَّ ِعيُسَو أََخاهُ أَتَى ِمْن َصْيِدِه، 

فَقَاَل ۳۲. »َولَأُْكْل ِمْن َصْيِد اْبنِِه َحتَّى تُبَاِرَكنِہ نَْفُسكَ لِيَقُْم أَبِہ «: أَبِيِه َوقَاَل ألَبِيهِ 

فَاْرتََعَد إِْسَحاُي ۳۳. »أَنَا اْبنَُك بِْكُرَك ِعيُسو«: فَقَالَ » َمْن أَْنَت؟«: لَهُ إِْسَحاُي أَبُوهُ 

ا َوقَالَ  تَى بِِه إِلَہَّ فَأََكْ ُت ِمَن فََمْن ُهَو الَِّذي اْصطَاَد َصْيًدا َوأَ «: اْرتَِعاًدا َعِظيًما ِجّدً

 )۳٤-۳۰:  ۲۷تك . ( »اْلُكلِّ قَْبَل أَْن تَِجہَء، َوبَاَرْكتُهُ؟ نََعْم، َولَُكوُن ُمبَاَرًكا

الحسبان فقد رجع حدث ما لم يكن في غادره يعقوب و ،بركته إسحاقا أتم عندم

ل شيء ذهب مسرعاً ليصنع أطعمة ألبيه حتى يباركه وأعد كعيسو من الصيد و

وحمل الطعام ذاهباً ألبيه ممنياً نفسه بالبركة ولكن كانت في انتظاره صدمة من 

 .أقسى الصدمات التي واجهها في حياته

أعده له حتى  يأكل من الطعام الذيم ووهو يدعوه ليقدخل عيسو على أبيه و

هنا فوجف عيسو بأبيه يسأله سؤاالُ بدا في نظره غريباً و. يحصل على البركة

فسه هل بهذه السرعة تساءل في ن؟ فتعجب عيسو جداً ويقول له من أنت فهو 

وهنا لم . لكن رغم دهشته الشديدة أجاب أنا ابنك بكرك عيسونسيه أبوه؟ و

عندما ) اهتز جسده بشدة ( ارتعادا عظيماً هول المفاجأة فارتعد  إسحاقيحتمل 

                أكلت منها والذي أتى إلي بأطعمة قبل مجيئك اكتشف الخدعة فقال من هو 



 في بيت أبيه في كنعان :المحطة األولى *

 40 

يكون مباركاً ألنه كان يعلم أن بركته ستسري وال سبيل وباركته ؟ نعم و

 .للرجوع في كالمه

 :عيسو لبكہ بمرارة طالباً البركة * 

ةً ِجّدًا، َوقَاَل ألَبِيهِ   : فَِعْنَدَما َسِمَع ِعيُسو َكالََم أَبِيِه َصَرَخ َصْرَخةً َعِظيَمةً َوُمرَّ

. »قَْد َجاَء أَُخوَك بَِمْكٍر َوأََخَذ بََرَكتَكَ «: فَقَالَ ۳٥. »ْكنِہ أَنَا أَْلًضا لَا أَبِہبَارِ «
تَْينِ «: فَقَالَ ۳٦ أََخَذ بَُكوِرلَّتِہ، ! أَالَ إِنَّ اْسَمهُ ُدِعَہ لَْعقُوَب، فَقَْد تََعقَّبَنِہ اآلَن َمرَّ

فَأََجاَب إِْسَحاُي ۳۷» أََما أَْبقَْيَت لِہ بََرَكةً؟«: ثُمَّ قَالَ . »َوُهَوَذا اآلَن قَْد أََخَذ بََرَكتِہ

إِنِّہ قَْد َجَعْ تُهُ َسيًِّدا لََك، َوَدفَْعُت إِلَْيِه َجِميَع إِْخَوتِِه َعبِيًدا، «: َوقَاَل لِِعيُسو

            : بِيهِ فَقَاَل ِعيُسو ألَ ۳۸» فََماَذا أَْصنَُع إِلَْيَك لَا اْبنِہ؟. َوَعَضْدتُهُ بِِحْنطٍَة َوَخْمرٍ 

َوَرفََع ِعيُسو َصْوتَهُ . »أَلََك بََرَكةٌ َواِحَدةٌ فَقَْط لَا أَبِہ؟ بَاِرْكنِہ أَنَا أَْلًضا لَا أَبِہ«

 ) ۳۸-۳٤:  ۲۷تك .  ( َوبََكى

م عيسو صدمة عمره عندما سمع كالم أبيه ولم يتمالك نفسه فصرخ صرخة دِ صُ 

 اً فقال له أبوه أن أخاك قد جاء بمكرعظيمة وتضرع ألبيه أن يباركه هو أيض

قال إن يعقوب اسم على مسمى فهو مصر أن فاغتاظ عيسو جداً و. وأخذ بركتك

 لي أي بركة وتساءل عيسو بمذلة ألم يتبقَ . يتعقبني فأخذ بكوريتي وبركتي

ليه ماذا يقول لعيسو فقد كان بحق في موقف ال يحسد ع إسحاقوهنا احتار  

 .أن يمنحه أي بركة يستعطفهالذي يبكي و

. وعضدته بحنطة وخمرمشفقاً ماذا أعطيك؟ فقد جعلته سيداً لك  إسحاقأجاب  

  .هنا أدرك عيسو أنها بركة واحدة فقط فرفع صوته وبكى بكاًء مراً و
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 احترس و تب قبل فوات األوان  :تأمل روحہ* 

فأمام�ك  ص�رخة الن�دم حي�ث ال ينف�ع الن�دم ،يرحمنا هللا من تل�ك الص�رخة الم�رة 

لفرص����ة األخي����رة                الي����وم الكثي����ر م����ن الف����رص فاغتنمه����ا ألنه����ا ربم����ا تك����ون ا

ل�بن ال�دخول بع�د أن أُغل�ق لنأخذ عبرة من موقف الع�ذارى الج�اهالت الالت�ي طو

ل�ذلك يح�ذرنا ب�ولس الرس�ول م�ن صراخه المر الباب ولنتعظ من موقف عيسو و

لَّ�ِذي ألَْج�ِل ااً أَْو ُمْس�تَبِيحاً َكِعيُس�و، َن أََح�ٌد َزانِي�لِ�ئَالَّ لَُك�و" :الندم المتأخر فيق�ول 

���ا أََراد َك،فَ���إِنَُّكْم تَْع َُم���وَن أَنَّ���هُ أَْلض���اً بَْع���َد َذلِ���. اِح���َدٍة بَ���اَع بَُكوِرلَّتَ���هُ أَْك َ���ٍة وَ                     لَمَّ

                                      ان�������اً، َم�������َع أَنَّ�������هُ ْلبََرَك�������ةَ ُرفِ�������َض، إِْذ لَ�������ْم لَِج�������ْد لِ تَّْوبَ�������ِة َمكَ اأَْن لَ�������ِرَث 

 ) ۱۷ -۱٦:  ۱۲عب (  ".طَ َبََها بُِدُموعٍ 

 :عيسو لفقد كل شہء* 
ُهَوَذا بِالَ َدَسِم األَْرِض لَُكوُن َمْسَكنَُك، َوبِالَ نََدى «: فَأََجاَب إِْسَحاُي أَبُوهُ ۳۹ 

َماِء ِمْن فَْويُ  ِعيُش، َوألَِخيَك تُْستَْعبَُد، َولِكْن لَُكوُن ِحينََما تَْجَمُح َوبَِسْيفَِك تَ ٤۰. السَّ

ُر نِيَرهُ َعْن ُعنُقِكَ  فََحقََد ِعيُسو َع َى لَْعقُوَب ِمْن أَْجِل اْلبََرَكِة الَّتِہ  .»أَنََّك تَُكسِّ

بِہ، فَأَْقتُُل لَْعقُوَب قَُربَْت أَلَّاُم َمنَاَحِة أَ «: َوقَاَل ِعيُسو فِہ قَْ بِهِ . بَاَرَكهُ بَِها أَبُوهُ 

 ) ٤۱ – ۳۹:  ۲۷تك . ( »أَِخہ

ما أراه الرب أن يقول عن مستقبل نطق بق أن ياأمام دموع عيسو اضطر إسح

)  أي تكون أرض جدباء ( قال له هوذا تكون أرضك بال دسم وال ندى ف.  عيسو

 على نن يسودووالروحي. تكون عبداً ألخيكو )أي تعيش بقوتك( بسيفك تعيشو

ديين ولكن ليس في هذا العالم بل في السماء ألن هذا عالمهم ولهم سلطان الجس

وكانت هذه الكلمات أشبه باللعنة التي نزلت على رأس عيسو ولكن أباه  .الظلمة

سيكسر نير يعقوب عن ) يجاهد ضد الخطية=  يتمرد( وعده أنه عندما يجمح 

غليظة النير هو عصا ( نيروضع هذا الفي لقد تسبب عيسو ما معنى هذا؟ . هعنق
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على عنقه ) أفقية توضع على رقبة الحيوان ليعمل في الحقل أو يدير الساقية

  .اليوم يبكي عليهاعدس ووعدم اكتراثه بالبركة التي باعها بأكلة  باستهتاره

يستطيع أن يتخلص فعن استهتاره بالروحيات  تابولكن أباه يعده أنه إذا جاهد و

الشر الذي لضعه  ستتخ ص من نيرفتبت عن خطالاك إذا ( من نير يعقوب 

ال يفهم الروحيات فهو انياً جسد لكن ألن عيسو ما زالً و ) .الشيطان ع ى عنقك

أبيه و صمم أن يتصرف بطريقته الهمجية فحقد على أخيه فبالتالي لم يفهم كالم 

 )احتراماً لمهابة أبيه( .و لكن ليس اآلن بل بعد موت أبيه و عزم على قتله

          :رفقة تحذر لعقوب * 

                 فَأُْخبَِرْت ِرْفقَةُ بَِكالَِم ِعيُسَو اْبنَِها األَْكبَِر، فَأَْرَس َْت َوَدَعْت لَْعقُوَب اْبنََها 

لَا فَاآلَن ٤۳. ُهَوَذا ِعيُسو أَُخوَك ُمتََسّل ِمْن ِجَهتَِك بِأَنَّهُ لَْقتُ ُكَ «: األَْصَغَر َوقَالَْت لَهُ 

َوأَقِْم ِعْنَدهُ أَلَّاًما ٤٤اْبنِہ اْسَمْع لِقَْولِہ، َوقُِم اْهُرْب إِلَى أَِخہ الَبَاَن إِلَى َحاَراَن، 

                       َحتَّى لَْرتَدَّ َغَضُب أَِخيَك َعْنَك، َولَْنَسى٤٥. قَ ِي َةً َحتَّى لَْرتَدَّ ُسْخطَ أَِخيكَ 

» لَِماَذا أُْعَدُم اْثنَْيُكَما فِہ لَْوٍم َواِحٍد؟. ْرِسُل فَآُخُذَك ِمْن ُهنَاكَ ثُمَّ أُ . َما َصنَْعَت بِهِ 

               إِْن َكاَن لَْعقُوبُ . َم ِْ ُت َحيَاتِہ ِمْن أَْجِل بَنَاِت ِحثَّ «: َوقَالَْت ِرْفقَةُ ِإلْسَحايَ 

                .»اِت األَْرِض، فَ َِماَذا لِہ َحيَاةٌ؟َزْوَجةً ِمْن بَنَاِت ِحثَّ ِمْثَل هُؤالَِء ِمْن بَنَ  لَأُْخذُ 

 ) ٤٦ -٤۲:  ۲۷تك ( 

استدعته أنه ينوي الشر فخافت على يعقوب وتأكدت علمت رفقة بكالم عيسو و

وعرفته أن أخاه ينوي قتله ثم طلبت منه أن يهرب إلى حاران ويذهب إلى خاله 

عيه متى تأكدت من أن البان حتى يهدأ عيسو مع مرور األيام وسوف تستد

رفقة  تيونس. مل أن تخسر ابنيها في يوم واحدتعيسو قد نسي األمر فهي ال تح

 .بالفعل ستخسر االثنين كما سنرى بعد ذلكأنها تجني ثمار ما زرعته و
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 :ي لبارك لعقوب ثانية و ليرفه بسالماإسح* 
الَ تَأُْخْذ َزْوَجةً ِمْن بَنَاِت «: لَهُ  فََدَعا إِْسَحاُي لَْعقُوَب َوبَاَرَكهُ، َوأَْوَصاهُ َوقَالَ 

َك، َوُخْذ لِنَْفِسَك ۲. َكْنَعانَ  اَنِ◌ أََراَم، إِلَى بَْيِت بَتُوئِيَل أَبِہ أُمِّ قُِم اْذَهْب إِلَى فَدَّ

كَ  َوهللاُ اْلقَِدلُر لُبَاِرُكَك، َولَْجَع َُك ۳. َزْوَجةً ِمْن ُهنَاَك، ِمْن بَنَاِت الَبَاَن أَِخہ أُمِّ

ُعوبِ  َولُْعِطيَك بََرَكةَ إِْبَراِهيَم لََك ٤. ُمْثِمًرا، َولَُكثُِّرَك فَتَُكوُن ُجْمُهوًرا ِمَن الشُّ

فََيَرَف إِْسَحاُي ٥. »َولِنَْس َِك َمَعَك، لِتَِرَث أَْرَض ُغْربَتَِك الَّتِہ أَْعطَاَها هللاُ ِإلْبَراِهيمَ 

، أَِخہ ِرْفقَةَ أُمِّ فََذَهَب إِلَى فَدَّاَنِ◌ أََرامَ    لَْعقُوبَ  ، إِلَى الَبَاَن ْبِن بَتُوئِيَل األََراِمہِّ

 ) ٥ -۱: ۲۸تك .( َوِعيُسوَ                    لَْعقُوَب 

أوص�اه أال ثم دعاه وباركه مرة ثاني�ة و ما حدث منه غفر لهق ابنه واسامح إسح 

             ج��دهيتخ��ذ زوج��ة م��ن بن��ات كنع��ان ب��ل ي��ذهب إل��ى ف��دان أرام إل��ى بي��ت بتوئي��ل 

ث��م أعط��اه برك��ة هللا الق��دير مع��ه ليك��ون . يتخ��ذ ل��ه زوج��ة م��ن بن��ات الب��ان خال��هو

برك�ة منحه و) وهم شعب إسرائيل  اً سبط ۱۲صار فعالً ( جمهوراً من الشعوب 

 .له ليرث أرض غربتهولنس له ) أصل البركة( إبراهيم 

ن يس��لم ه��ذه ح��اول أإب��راهيم ك��أنهم ف��ي أرض غرب��ة وه ي��يع��يش مث��ل أب إس��حاق

يش غريب�اً ف�ي ه�ذه األرض كم�ا ع�اش الفكرة البنه يعقوب ليعرف أنه س�وف يع�

وا بِ��أَنَّهُ  هؤب��اآ ث��م ص��رفه  ) ۱۳:  ۱۱ع��ب.( ألَْرضِ اْم ُغَربَ��اُء َونُ��َزالَُء َع َ��ى َوأَقَ��رُّ

 .ليبدأ رحلته إلى فدان أرام إسحاق

 :ليعقوب إسحايوبركة  سحايالفري بين بركة إبراهيم إل* 

ليعقوب  إسحاقأعطاه كل ما كان له ولكن في بركة  إسحاقبارك إبراهيم  عندما

: ق�ال ل�ه ،لم يعطه أي عطايا مادية ولكنه قال له كلمة واحدة فيها الكفاية والعناي�ة

ه�ذا اللف�ظ اس�تعمل أول م�رة  "هللا الق�دلر. " هللاُ اْلقَِدلُر لُبَاِرُكَك، َولَْجَع ُ�َك ُمْثِم�ًرا

�ا َك�اَن أَْب�َراُم اْب�َن تِْس�ٍع َوتِْس�ِعيَن : اهيم واعداً إياه بالنس�لعندما ظهر هللا إلبر َولَمَّ
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بُّ ألَْبَراَم َوقَاَل لَهُ  ت�ك ( .»ِس�ْر أََم�اِمہ َوُك�ْن َك�اِمالً  .أَنَا هللاُ اْلقَِدلرُ «: َسنَةً ظََهَر الرَّ

نف�س اللف��ظ عن��دما ب�ارك ابن��ه وكأنم��ا أح�س بق��وة اللف��ظ  إس��حاقو أخ�ذ  ) ۱: ۱۷

س�نة عن�د خال�ه الب�ان ول�م يك�ن يمل�ك ش�يئاً  ۲۰ سار يعق�وب وتغ�رب لم�دة وفعالً 

ه�ل تتك�ل ع �ى هللا الق�دلر تارك�اً ل�ه  . (سوى قوة هللا القدير وبه�ا مل�ك ك�ل ش�يء

 ) !مهمة قيادة حياتك وتدبير احتياجاتك؟

  :عيسو لتزوج من بنات إسماعيل * 
ا َرأَى ِعيُسو أَنَّ إِْسَحاَي بَاَرَك لَ  ْعقُوَب َوأَْرَس َهُ إِلَى فَدَّاَنِ◌ أََراَم لِيَأُْخَذ لِنَْفِسِه فَ َمَّ

. »الَ تَأُْخْذ َزْوَجةً ِمْن بَنَاِت َكْنَعانَ «: ِمْن ُهنَاَك َزْوَجةً، إِْذ بَاَرَكهُ َوأَْوَصاهُ قَائِالً 
ِه َوَذَهَب إِلَى فَدَّاَنِ◌ أََراَم،۷                         َرأَى ِعيُسو۸. َوأَنَّ لَْعقُوَب َسِمَع ألَبِيِه َوأُمِّ

لَراٌت فِہ َعْينَْہ إِْسَحاَي أَبِيِه،                              فََذَهَب ِعيُسو۹أَنَّ بَنَاِت َكْنَعاَن ِشرِّ

 إِلَى إِْسَماِعيَل َوأََخَذ َمْح َةَ بِْنَت إِْسَماِعيَل ْبِن إِْبَراِهيَم، أُْخَت نَبَالُوَت، َزْوَجةً لَهُ 

 ) ۹-٦:  ۲۸تك (  .َع َى نَِسائِهِ 

كم�ا  بن�ات كنع�ان وأوص�اه أال يت�زوج م�نق قد بارك يعقوب اعلم عيسو أن إسح

. عمهمن بنات إسماعيل  واحدة  ليتزوج فذهب .فعل هو يوم تزوج من الحثيات 

ابن�ة إس�ماعيل أممي�ة وليس�ت ، فوالعجيب أن عيسو لم ي�تعظ م�ن غلطت�ه الس�ابقة 

ل��م  عيس��وإال أن . نه��ا ابن��ة عم��ه ال يغي��ر م��ن ه��ذه الحقيق��ة م��ن ش��عب هللا ، وكو

  .يتصرف من وحي أفكاره الخاصة فهوأباه  تشيرأن يس يحاول 

مش��ورة م��ن ه��م أكب��ر س��ناً وأكث��ر حكم��ة  ونهم��ل أط��خال اكثي��راً م��ا نق��ع ف��ي ه��ذو 

ن س��ليمان الحك��يم ح��ين ت��رك مش��ورة ب��كم��ا فع��ل رحبع��ام  نتص��رف م��ن ذواتن��او

 .ق�اءولألسف نف�ذ مش�ورتهم الحم ،األحداث الذين في سنه الشيوخ وطلب مشورة

ال�ذين ب�ال " أن ت�ذكرواف  .مملك�ةالت س�مقنا رعونت�ه  وبسبب )۱٤:   ۱۲مل  ۱(

 كما يعلمنا  القديس بالديوس ".مرشد يسقطون سريعاً كأوراق الشجر
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               انته��ت المرحل��ة األول��ى م��ن حي��اة يعق��وب والت��ي تعتب��ر أكث��ر المراح��ل راح��ةً 

يتمتع بمحبة أمه وت�دليلها وك�ان ك�ل ش في كنف أبويه وواستقراراً حيث كان يعي

اته بعد أن أخذ بركة أخيه بمكر شيء يبدو على ما يرام إلى أن تزلزلت سفينة حي

 .أراد قتلهليه وع م عيسو فحقدـَ لـوخداع وعَ 

أل�م   ولك�ن م�اذا نق�ول له�ا؟ ،سمعت رفقة أن عيسو ينوي قتل يعقوب فخافت جداً 

عمله����ا يرت����د عل����ى                        ت����دبيرها وه����ا ه����و يك����ن ه����ذا م����ن نت����ائج تخطيطه����ا و

طلبت منه أن يهرب سريعاً م�ن فأسرعت واستدعت يعقوب و ) ۱٥عو (رأسها 

عيس��و مت��ى ه��دأ ال��ه الب��ان ف��ي ف��دان أرام وإل��ى خوج��ه أخي��ه الغاض��ب وي��ذهب 

ه��ذه الم��رة وه��و يع��رف أن��ه  –بارك��ه م��رة ثاني��ة أب��اه و إس��حاقودع��اه . تس��تدعيه

خ�ذ ل�ه زوج�ة م�ن بن�ات طلب من�ه أال يت�زوج م�ن بن�ات كنع�ان ب�ل يتو –يعقوب 

أرض م��يالده  ذاهب��اً إل��ى فق��ام يعق��وب تارك��اً بيت��ه و .ص��رفه بس��المخال��ه الب��ان و

 ...نعرف ما صادفههلم بنا نتبعه في رحلته لنرى و. ن أرامالمجهول إلى فدا

 :هروب يعقوب * 

َوَص�اَدَف َمَكانً�ا َوبَ�اَت ُهنَ�اَك ۱۱. فََخَرَج يَْعقُوُب ِمْن بِْئِر َس�ْبٍع َوَذَه�َب نَْح�َو َح�اَرانَ 

��ْمَس َكانَ��ْت قَ��ْد َغابَ��ْت، َوأََخ��َذ ِم��ْن ِحَج��اَرِة اْلَمَك��اِن َوَوَض��َعهُ تَ  ْح��َت َرْأِس��ِه، ألَنَّ الشَّ

 ) ۱۱ – ۱۰:  ۲۸تك . ( فَاْضطََجَع فِي ذلَِك اْلَمَكانِ 

ت�رى  ...ذاه�ب نح�و ح�اران لنتخيل مشاعر يعقوب وه�و خ�ارج م�ن بي�ت أبي�ه و

ا ب�ين خوف�ه م�ن أخي��ه ال ش�ك أنه�ا مش�اعر مختلط��ة متض�اربة م� بم�اذا أح�س ؟؟

وإحساس�ه   ظ�رهوقلقه من المس�تقبل المجه�ول ال�ذي ينت ،ينوي قتلهالذي يكرهه و

معت�اداً يعق�وب ل�م يك�ن ف –القاتل بالوحدة والخوف من البرية التي هو سائر فيه�ا 
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لكنه كان معززاً مكرماً في بيت أبيه يسكن ف�ي على الخروج للبرية مثل عيسو و

 خشي انتقام هللا منه بسبب كذب�هر بالذنب من فعلته وربما اعتراه الشعو –خيمته 

وق���ع فريس���ة للظن���ون م���ن الممك���ن أن يك���ون ق���د و. ألخي���ه خداع���هو عل���ى أبي���ه

مط�روداً؟ ه�ل س�يعفو عيس�و عن�ي أم ترى إلى مت�ى س�أظل هارب�اً و ،الهواجسو

 ترى ه�ل سأص�ل بس�الم أمي ثانية؟على االنتقام مني؟ هل سأرى أبي و سيصمم

؟ ت�رى ه�ل س�أجد  ولم أسافر وح�دي م�ن قب�ل أنا ال أعرف الطريقو إلى حاران

الفت�اة  لدي�ه ؟ ه�ل أج�دأنا لم أره من قبل ،ييرحب بلني وي البان ؟ وهل سيقبخال

ترضى أن تتزوجني؟ ه�ل ترج�ع مع�ي أم ت�رفض؟ ال ش�ك  أنه�ا كان�ت ليل�ة  التي

لما أعياه التفكير قرر أن يوقف عقل�ه وك�ل الء تلك التي قضاها يعقوب وحده ولي

ى الش��مس ق��د قارب��ت عل��الس��يما أن النه��ار ق��د ب��دأ يمي��ل و حواس��ه ويرت��اح قل��يالً 

أخ�ذ حج�راً ووض�عه تح�ت ق�رر أن يمض�ي ليلت�ه في�ه وفصادف مكان�اً و .المغيب

أب�وه ك�ان  –ابن الع�ز  وهو انظروا المذلة التي أصابته. رأسه كوسادة ونام هناك

. ينام على األرض ف�ي الع�راء متوس�داً حج�راً وملتحف�اً بالس�ماء –أغنى األغنياء 

 .ع�انى المذل�ة ف�ي بع�دهيت أبيه واالبن الضال الذي ترك بأال يذكرنا هذا بموقف 

 .تقلب حياته رأساً على عقبأقسى الخطية إنها تمرر اإلنسان وما 

  :حلم يعقوب * 
�َماَء، َوُه�َوَذا ۱۲ َوَرأَى ُحْلًما، َوإَِذا ُسلٌَّم َمْنُصوبَةٌ َعلَى األَْرِض َوَرْأُس�َها يََم�سُّ السَّ

بُّ َواقٌِف َعلَْيَها، فَقَالَ ۱۳. اَمالَئَِكةُ هللاِ َصاِعَدةٌ َونَاِزلَةٌ َعلَْيهَ  بُّ «: َوُهَوَذا الرَّ أَنَا الرَّ

األَْرُض الَّتِ�ي أَْن�َت ُمْض�طَِجٌع َعلَْيَه�ا أُْعِطيَه�ا لَ�َك . إِلهُ إِْب�َراِهيَم أَبِي�َك َوإِل�هُ إِْس�َحاقَ 

قًا َوَش�َماالً َوَجنُوبً�ا، َويَُكوُن نَْسلَُك َكتَُراِب األَْرِض، َوتَْمتَدُّ َغْربً�ا َوَش�رْ ۱٤. َولِنَْسلِكَ 

َوَه�ا أَنَ�ا َمَع�َك، َوأَْحفَظُ�َك َحْيثَُم�ا ۱٥. َويَتَبَاَرُك فِيَك َوفِي نَْسلَِك َجِميُع قَبَائِِل األَْرضِ 

َك إِلَى هِذِه األَْرِض، ألَنِّي الَ أَْتُرُك�َك َحتَّ�ى أَْفَع�َل َم�ا َكلَّْمتُ�َك بِ�هِ  ت�ك .( »تَْذَهُب، َوأَُردُّ

۲۸  :۱۲-۱٦ ( 
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وض����ع يعق����وب رأس����ه عل����ى 

الحج���ر وم���ن ش���دة تعب���ه ن���ام 

ال ش����ك أن أي .  ورأى حلم����اً 

ش����خص ف����ي تل����ك الظ����روف 

القاس��ية س��يعاني م��ن ك��ابوس 

مريع يخ�رج في�ه ك�ل مخ�اوف 

ولك��ن ش��يئاً م��ن . عقل��ه الب��اطن

هذا لم يحدث ب�ل رأى يعق�وب 

. حلم���اً جم���يالً بمثاب���ة الرؤي���ا

رأى س�����لماً منص�����وبة عل�����ى 

 ماءاألرض وآخرها يمس الس

 

نازل��ة ص��اعدة بطلب��ات وتض��رعات البش��ر و( ص��اعدة ونازل��ة عليه��ا المالئك��ة و

رأى يعق�وب الس�يد  هن�ا. هوذا الرب واقف عليه�او  )باستجابة الرب من السماء

لقديم كما ظه�ر م�ن قب�ل كانت هذه إحدى ظهورات هللا في العهد االمسيح بنفسه و

تع�رف فيه�ا يعق�وب عل�ى ت�ي يكانت هذه هي المرة األول�ى الو إسحاقإلبراهيم و

 . يلتقي معه وجهاً لوجهإله آبائه و

صة لنسمعه قصيدة أننا سننتهز الفرهللا ماذا سنقول ليعقوب؟ ال شك لو كنا مكان 

التعني�ف وربم�ا نش�مت في�ه ونق�ول ل�ه لتحص�د نتيج�ة طويلة من اللوم والتأني�ب و

. مث�ل ه�ذه المواق�فالكالم القاسي الذي نجيده في  ذلك إلخ من... خداعك كذبك و

 !!!ما أرق قلب هللا ولكن ما أقسى قلوبنا نحن البشر و

ويعاق�ب إنه لم يفتح فم�ه بكلم�ة عت�اب واح�دة م�ع أن ل�ه ك�ل الح�ق أن يعات�ب ب�ل 

                 ل���م يق���ل ل���ه لم���اذا تس���رعت أل���م أع���د أم���ك أن كبي���راً يس���تعبد لص���غير؟ أيض���اً و

 سلــم يعقـــوب 
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بُّ إِل�هُ إِْب�َراهِ  "ق�ائالً رفه بنفس�ه لم يقل شيئاً من ذلك بل بكل رقة بدأ يع يَم أَنَ�ا ال�رَّ

 .ألن هذه هي المرة األولى التي يرى فيها يعقوب الرب ".أَبِيَك َوإِلهُ إِْسَحاقَ 

ث�م بك�ل محب�ة . لكنه لم يره م�ن قب�لن قد سمع عنه كثيراً من أبيه وجده واك ربما

ظ��ن يعق��وب أن هللا  ربم��ا ،إس��حاق نف��س الوع��د ال��ذي أخ��ذه إب��راهيم  وأعط��اه هللا

يحص�ل عل�ى الوع�د ربم�ا ظ�ن أيض�اً أن�ه ل�ن ى فعلته المش�ينة وسيعطيه عقاباً عل

 .جدهالذي كان ألبيه و

اليوم العصيب الذي قضاه سائراً في البري�ة ذلك لكن ها هي المفاجأة تحدث فبعد 

ال�رب ف�ي ه�دوء اللي�ل ويعطي�ه نف�س الوع�د  هيأتي� ،فك�ره تنهش األفك�ار الس�وداء

ك�ان يس�تحق  ال�ذي كما قي�ل إلب�راهيم(أن نسله سيكون كتراب األرض ة وبالبرك

 .يه وفي نسله كل األرضيتبارك فويمتد نسله في كل الجهات و )حقاً  الوعد

كأن�ه  ب�داال�ذي ك�ان واقف�اً عل�ى رأس الس�لم والمقصود بنسله هنا الس�يد المس�يح و

ولكن يعقوب ق�د  تقريباً عام  يفألهذا ما حدث فعالً بعد و) التجسد ( يتهيأ للنزول 

 رموز العذراء مريم أجمل وأوضح يعتبر من سلم يعقوبو. رآه في حلمهسبق و

ت��م الص��لح ب��ين ه��ا ن��زل الس��يد المس��يح إل��ى األرض وفع��ن طريق ف�ي العه��د الق��ديم

 .من خالل تجسد السيد المسيح وفدائه للبشرية السمائيين واألرضيين

قوب بل أكد وعده بأنه س�يكون مع�ه ف�ي أي هللا بالبركة التي أعطاها ليع لم يكتفِ 

وحيداً أبداً وسوف يحفظه ويرده مرة أخرى إلى هذه  تركهلن ي ،مكان يذهب إليه

 .األرض ليرثها مع نسله ولن يتركه حتى يتمم كل ما تكلم به

 عدم أمانتنا ال يبطل أمانة هللا :تأمل روحي * 

ن ف�ي بع�ض األحي�اة وينسلك بطرق ملتويراً ما نسيء التصرف مثل يعقوب وكث

 . ونظن أنه سيلقي بنا إلى أعماق الجحيم ننتظر عقاباً صارماً من هللا 

  .حتى في أشد لحظات يأسنا وضعفنايحنو علينا ويعدنا بالملكوت  فإذا به
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�ِغيُر ألَنَّ أَبَ�اُكمْ اْلقَِطي�ُع االَ تََخ�ْف أَيَُّه�ا " لكننا نجده يقول بكل رقة و حنو و قَ�ْد  لصَّ

وحين يجدنا مض�طربين وخ�ائفين   ) ۳۲:  ۱۲لو ." ( ْلَملَُكوتَ اأَْن يُْعِطيَُكُم ُسرَّ 

قَ��ْد أَيَّ��ْدتَُك َوأََعْنتُ��َك . الَ تَتَلَفَّ��ْت ألَنِّ��ي إِلَُه��كَ . الَ تََخ��ْف ألَنِّ��ي َمَع��كَ  "يطمئنن��ا ق��ائالً 

ي ي أوق�ات لكنه يفعل هذا ليشجعنا فو  ) ۱۰:  ٤۱إش ." ( َوَعَضْدتَُك بِيَِميِن بِرِّ

الض��عف حت��ى ن��نهض ونكم��ل المس��يرة ال لنت��وانى ف��إن كن��ا نتك��ل عل��ى رحمت��ه                

 .ونتوانى يضطر هو للتأديب

حقاً ي�ا رب م�ا أعظم�ك وم�ا أح�ن قلب�ك فإن�ك ح�ين ت�رى ابن�ك مكس�وراً وم�ذلوالً               

 تض��مدتجب�ر كس��ره و قس��و علي�ه ب��ل بك�ل ح��ب تأخ��ذه ف�ي حض��نكال تعاتب�ه وال ت

لكن�ك ع يعق�وب رغ�م كون�ه يس�تحق العت�اب وكم�ا فعل�ت م� جرحه وتعده بالبرك�ة

ي�ا إله�ي ف�نحن نخون��ك  كم�ا أعظم�. أش�فقت علي�ه ورثي�ت لحال�ه وأخ�ذت تواس��يه

ر يَْبقَ�ى أَِمين�اً، لَ�ْن يَْق�دِ  إِْن ُكنَّا َغْيَر أَُمنَاَء فَُه�وَ  " .نقضاءإلى اإل ولكنك تظل أميناً 

 ) ۱۳:  ۲تي۲( ." أَْن يُْنِكَر نَْفَسهُ 

لقد حصل يعقوب على أجمل وع�د يمك�ن إلنس�ان الحص�ول علي�ه فم�ن من�ا يري�د 

 ) ۳۱:  ۸رو(" ! َمَعنَا فََمْن َعلَْينَاهللاُ إِْن َكاَن  " هأكثر من أن يكون هللا مع

أَْه��ُرُب؟ إِْن ْي��َن أَْذَه��ُب ِم��ْن ُروِح��َك َوِم��ْن َوْجِه��َك أَْي��َن أَ "  حيثم��ا ن��ذهب يحفظ��هو

َماَواِت فَأَْنَت ُهنَ�اإِلَى  َصِعْدتُ  إِْن أََخ�ْذُت . ْن�تَ ْلَهاِويَ�ِة فََه�ا أَ ااَك َوإِْن فََرْش�ُت فِ�ي لسَّ

فَُهنَ�اَك أَْيض�اً تَْه�ِدينِي يَ�ُدَك َوتُْمِس�ُكنِي ْلبَْح�ِر اْبِح َوَسَكْنُت فِي أَقَاِص�ي لصُّ اَجنَاَحِي 

و م�ن هللا فه�و حاض�ر ف�ي ك�ل يخل ال يوجد مكان ) ۹- ۷:  ۱۳۹مز (  ".يَِمينُكَ 

ن ه��ذا الوع��د ال تعادل��ه ك��ل كن��وز ال ش��ك أ يحف��ظ أوالده حيثم��ا ذهب��وا،مك��ان و

هللا بنفس�ه ه�و المكل�ف ب�ل  اً ال رئيس�و اً ثروات العالم فمن سيعتني ب�ك ل�يس ملك�و

 !الحفاظ عليك فماذا تريد أكثر من هذا؟برعايتك و
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 :يعقوب يقيم مذبحاً و ينذر نذراً * 

بَّ فِ��ي ه��َذا اْلَمَك��اِن َوأَنَ��ا لَ��ْم «: قَظَ يَْعقُ��وُب ِم��ْن نَْوِم��ِه َوقَ��الَ فَاْس��تَيْ   َحقًّ��ا إِنَّ ال��رَّ

َما هَذا إِالَّ بَْي�ُت هللاِ، َوه�َذا بَ�اُب ! َما أَْرَهَب هَذا اْلَمَكانَ «: َوَخاَف َوقَالَ ۱۷. »!أَْعلَمْ 

َماءِ  �بَاِح َوأََخ�۱۸. »السَّ �َر يَْعقُ�وُب فِ�ي الصَّ َذ اْلَحَج�َر الَّ�ِذي َوَض�َعهُ تَْح�َت َرْأِس�ِه َوبَكَّ

، »بَْي�َت إِي�لَ «َوَدَع�ا اْس�َم ذلِ�َك اْلَمَك�اِن ۱۹. َوأَقَاَمهُ َعُموًدا، َوَصبَّ َزْيتًا َعلَى َرْأِسهِ 

الً َكاَن لُوزَ  ِع�ي، إِْن َك�اَن هللاُ مَ «: َونََذَر يَْعقُوُب نَْذًرا قَائِالً ۲۰. َولِكِن اْسُم اْلَمِدينَِة أَوَّ

َوَحفِظَنِ��ي فِ��ي ه��َذا الطَِّري��ِق الَّ��ِذي أَنَ��ا َس��ائٌِر فِي��ِه، َوأَْعطَ��انِي ُخْب��ًزا آلُك��َل َوثِيَابً��ا 

بُّ لِ�ي إِلًه�ا، ۲۱ألَْلبََس،  َوه�َذا اْلَحَج�ُر ۲۲َوَرَجْعُت بَِسالٍَم إِلَ�ى بَْي�ِت أَبِ�ي، يَُك�وُن ال�رَّ

                                 ، َوُك�������لُّ َم�������ا تُْعِطينِ�������ي فَ�������إِنِّي الَّ�������ِذي أَقَْمتُ�������هُ َعُم�������وًدا يَُك�������وُن بَْي�������َت هللاِ 

ُرهُ لَكَ   ) ۲۲ – ۱٦:  ۲۸تك .( »أَُعشِّ

استيقظ يعقوب من النوم وأدرك أن�ه ق�د رأى هللا فق�ال حق�اً إن ال�رب موج�ود هن�ا  

قد ن�ذهب إل�ى أم�اكن كثي�رة ونش�عر فيه�ا بوج�ود هللا ونح�ن ل�م نك�ن . وأنا لم أعلم

ن نظرنا ضعيف ال نستطيع أن نبصر سوى الماديات أما األمور الروحية نعلم أل

  .حتى نراكأعطنا يا رب عيوناً ترى ما ال يُرى . فال نراها

الخ��وف  رغ��م أن اإلنس��ان الك��ذاب م��ن الص��عب أن يخ��اف –وهن��ا خ��اف يعق��وب 

الَّ بَْيُت هللاِ، َما هَذا إِ ! َما أَْرَهَب هَذا اْلَمَكانَ «قال وشعر برهبة المكان و – المقدس

َماءِ   مكان إنه كما هو أك�وام م�ن الرم�لعجباً ما الذي تغير في ال. »َوهَذا بَاُب السَّ

 .لكن نظرة يعقوب هي التي تغيرتوالحجارة لم يتغير فيه أي شيء و

  ال يخاف؟يرى هللا و  ذا الذي منوعيناه فرأى هللا في هذا المكان قد انفتحت ف

إِنِّي ! َوْيٌل لِي«: قالوجالسا في الهيكل بين المالئكة  ه آلقد خاف إشعياء عندما ر

��فَتَْيِن َوأَنَ��اْك��ُت ألَنِّ��ي إِْنَس��اٌن نَِج��ُس َهلَ  ��فَتَْيِن ألَنَّ اا َس��اِكٌن بَ��ْيَن َش��ْعٍب نَِج��ِس لشَّ لشَّ

خاف موس�ى عن�دما ظه�ر ل�ه و  ) ٥:  ٦إش ( »ُجنُودِ الْ ْلَملَِك َربَّ اقَْد َرأَتَا  َعْينَيَّ 
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هُ فََغطَّى ُموَس�ى َوْجَه�هُ ألَنَّ� ،لم تكن تحترقمنظر العليقة المشتعلة بالنار و في هللا

 )  ٦:  ۳خر . ( هللاِ َخاَف أَْن يَْنظَُر إِلَى 

ذا المك�ان م�ا ه�ذا إال بي�ت ما أرهب ه�" أصبحت هذه العبارة في غاية الشهرة و

 .الهيكل باب فوقفنجدها مكتوبة في كل الكنائس  "هذا باب السماءهللا و

 و للهيك�ل هللاو لكن هل نملك الح�س الروح�ي فننظ�ر للكنيس�ة عل�ى أنه�ا بي�ت   

   !؟.لس��ماء؟ ه��ل نعط��ي للمك��ان القدس��ية واالحت��رام ال��واجبيناعل��ى أن��ه ب��اب 

الهيك�ل وتقبي�ل  الس�جود أم�امب حقاً يب�ادرون هللابيت يقدسون  أن الذينلذلك نجد و

ه�ل نفع�ل ف. م�ة الالئق�ة بص�احب البي�تالكرا قدمينم ستره بمجرد دخول الكنيسة

 !أم ننشغل باألحاديث مع بعضنا البعض ؟ هذا 

 ووضعه رأسياً  في الصباح الباكر قام يعقوب وأخذ الحجر الذي كان نائماً عليهو

 .للرب مذبحاً  ليصبحصب عليه زيتاً و) عدل وضع الحجر( عمود  كأنه

ن هن�ا ج�اء م�وإب�راهيم ده وج�إلس�حاق ه ي�أبقد تعلم هذا الطقس م�ن كان يعقوب  

ل�م و. دس كم�ا نفع�ل الي�وم ف�ي كنائس�ناطقس تدشين الم�ذابح بزي�ت المي�رون المق�

لِتَْس�تَقِْم " ليق�دمها ولك�ن هللا قب�ل ص�الته كذبيح�ة حيوانية ذبيحة  يكن مع يعقوب

 ) ۲:  ۱٤۱م�ز ." ( لِ�يَُكْن َرْف�ُع يَ�َديَّ َكَذبِيَح�ٍة َمَس�ائِيَّةٍ . َصالَتِي َك�اْلبَُخوِر قُ�دَّاَمكَ 

 .للبركةمن إسحاق أبيه أخذه  زيتاً وربما كان معه 

              أي بي��ت هللا ون��ذر ل  ۸يعق��وب  بي��ت إي��ل هعاف��د  ۷ك��ان اس��م ذل��ك المك��ان  ل��وزو 

 ؟إلهاً  يلك تخذأسفسالماً   تعيدنيو سترافقني في غربتي تكنإن :  نذراً 

بل فقط سمع عنه من أبي�ه عرفه ه وال له قبل اآلن ألنه لم يكن رآاً فهو لم يكن إله

ُذِن قَ��ْد َس��ِمْعُت َعْن��َك األُ َس��ْمِع بِ "  ولس��ان حال��ه يق��ول كم��ا ق��ال أي��وب ق��ديماً  وج��ده

ويع�ده أن  هنا يكرس يعقوب حياته للربو ) ٥:  ٤۲أي ." ( آلَن َرأَْتَك َعْينِياوَ 

كان يعرف العشور  دلق ،ر له كل ما يعطيهـِّ شـَـعـُ المكان وأن ي يقيم له بيتاً في هذا
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ي العشور لملكي هو يعطا سمع  قصة إبراهيم جده ولكنه لم يدفعها من قبل ربمو

 .عطيه العشورسيالرب إلهاً له وٍ  صادق ملك ساليم لكن من اآلن سيكون

ما هذا التغيير الذي حل بيعقوب؟ إنه نتيجة مباشرة لعطف هللا عليه فك�ان ينتظ�ر 

أح�س بخطئ�ه وأراد ال يحمل عتاباً فخجل م�ن نفس�ه و من هللا تأنيباً فوجد تشجيعاً 

 .أن يغير طريقته في الحياة

ولكنن�ا نتق�اعس ع�ن نا هللا فنن�ذر ل�ه ن�ذوراً كثي�رة ينق�ذوقد نمر بأزم�ة ف�ي حياتن�ا 

إي�اه  اً ع�دوامثل الطالب الذي يطلب مس�اعدة هللا ف�ي االمتح�ان  . امعظمهب الوفاء 

آخر تماماً في حياته الروحية والدراس�ية أنه إذا نجح هذه المرة فسيصبح شخصاً 

 !!لبة بحذافيرها ـِ أيضاً فإذا ما مرت األزمة بسالم يمر عام وتتكرر الط

وم�ع ذل�ك يس�اعدنا أو كل أزمة  سماع هذه الصالة قبل كل امتحان هللا اعتاد قدو 

 .أمام هللا ةوليئالمسنكون على مستوى ليتنا نلتزم بنذورنا و علينا، ترويس

 :النذور روحي عن تأمل  *

كثيراً ما يكون رد الفعل التلقائي لإلنسان عندما يقع في ضيقة ما أن يتضرع إلى 

 .هللا ويستدر مراحمه بوعود أنه سيقدم كذا أو كذا إذا خلصه من هذه الضيقة

ه األخطاء خاصة إذا ش�عر الش�خص أن�من  والنذر بهذا المفهوم قد يخالطه الكثير

   ).حاشا ل(للرب يغريه بها كي ينفذ له رغبته بهذه الطريقة يقدم رشوة 

ومعظم الن�ذور الت�ي ذكره�ا الكت�اب المق�دس أو نعاص�رها ف�ى حياتن�ا الشخص�ية 

نذر يعقوب  هن�ا ك�ان س�اذجاً إذ وع�د ال�رب  :نجدها مشوبة بأخطاء متعددة فمثال

 !أنه إن رافقه وحافظ عليه  وأعاده سالماً فإن الرب سيكون إلهه؟

مح�الً للمس�اومة  ل�يسو اً ن�ذر أم�راً ه�و ف�ي حقيقت�ه ب�ديهينأال  يعلمنا  بالطبعوهذا 

 .إلخ ... سواء كان عشوراً أو صالة أو مواظبة على قداس أو خدمة 
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وق�د ن�ذر أن�ه  )۱۱ق�ض ( نرى فى أمثلة أخرى يفتاح الجلعادي قاضي إسرائيلو

يقابل�ه ف�ى  ش�خصسيصعد محرقة بش�رية تك�ون ه�ي أول ر فى الحرب إن انتص

 .نذره الذي ال يتفق مع مشيئة هللاوكانت ابنته ضحية ! ريق عودته ط

أن  وق�د ن�ذر أثن�اء الح�رب ن�رى ش�اول المل�ك للنذور الخاطئ�ة  وفى نموذج ثالث

وأك�ل يوناث�ان ابن�ه دون أن !  يقتل أي شخص من جيش�ه يأك�ل ش�يئاً قب�ل المس�اء

ت�دخل أف�راد و! ال�ذي فرض�ه عل�ى غي�ره ال عل�ى نفس�ه  يدري بنذر أبيه العجي�ب

 )٤٦ -۲٤:  ۱٤صم ۱( .ئطالشعب لكسر هذا النذر الخا

وك��م م��ن أم��ور أخ��رى نتض��رع ونن��ذر له��ا ف��ال تتحق��ق طلبتن��ا ونح��بط ط��ويالً ث��م 

  .حين أن رفض هللا كان في مصلحتنا نكتشف بعد

 :والخالصة أننا يجب أن نتحفظ كثيراً قبل أن ننذر متذكرين قول الكتاب أنه* 

 ) ۲۲:  ۲۳تث ( "نذر ال تكون عليك خطيةن تأامتنعت  ذاإ" 

"ن تنذر وال تفيأمن  ن ال تنذر خيرأ"1T أيضاً و  1T ) ٥:  ٥جا(  

 الرهبانن���ذورمث���ل  ،نش���ترط في���ه ش���يئاً  ال حق���اً فه���و ال���ذي جمي���ل الالن���ذر أم���ا  

أو أن ين��ذر شخص��اً أن ي��دفع ض��عف أو  )الفق��ر االختي��اري –الطاع��ة  -البتولي��ة(

  . حبهيأضعاف العشور للرب الذي 

بِّ نَِع�يُش "م�ثالً فه�و يق�ول  ج�ل ش�فاء م�ريضألأما عندما يص�لي  إِْن ِعْش�نَا فَلِل�رَّ

بِّ نَُموتُ  بِّ نَْحنُ . َوإِْن ُمْتنَا فَلِلرَّ  )۸:۱٤رو (" .فَإِْن ِعْشنَا َوإِْن ُمْتنَا فَلِلرَّ
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 رحلة يعقوب إلى حاران

قاطعاً أكثر من , هرب خوفاً على حياتـه ،بعد أن خدع يعقوب عيسو
وفي حاران . ستمائة كيلومتر إلى حـــــاران حيث كان يقيم خاله البان

وهذه الخريطة تمثل رسماً . ـوب وبدأ في تكوين أسرةتزوج يعقــــــ
 .توضيحياً لخط سيره من بئر سبع إلى حاران
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مضت رحلة البرية بسالم ورأى يعقوب ال�رب إل�ه آبائ�ه ألول م�رة فتب�دل حال�ه  

وش�عر برهب�ة المك�ان   -أول خ�وف روح�ي ي�دخل حيات�ه  -ودخله خوف مق�دس 

ورأى فيه بيتاً ل وباباً للسماء فأقام مذبحاً ونذر نذراً إن كان هللا مع�ه ف�ي رحلت�ه 

لهاً وسيعش�ر ل�ه ك�ل م�ا يمل�ك ودع�ا اس�م وأرجعه سالماً إلى بيت أبيه سيكون له إ

وقام مكمالً مسيرته حتى وصل إل�ى ف�دان أرام . ذلك المكان بيت إيل أي بيت هللا

Pأرض خال��ه الب��ان) ح��اران ( 

۹
P .ح��دث ف��ي ه��ذه الغرب��ة الت��ي  هي��ا بن��ا ن��رى م��اذا

 .عاماً  عشريناستمرت 

 :يعقوب يصل إلى حاران * 

َونَظَ�َر َوإَِذا فِ�ي اْلَحْق�ِل ۲. َذَه�َب إِلَ�ى أَْرِض بَنِ�ي اْلَمْش�ِرقِ ثُمَّ َرفََع يَْعقُوُب ِرْجلَْي�ِه وَ 

بِْئٌر َوُهنَاَك ثَالَثَةُ قُْطَعاِن َغنٍَم َرابَِضةٌ ِعْنَدَها، ألَنَُّهْم َك�انُوا ِم�ْن تِْل�َك اْلبِْئ�ِر يَْس�قُوَن 

َن يَْجتَِم��ُع إِلَ��ى ُهنَ��اَك َجِمي��ُع فََك��ا۳. اْلقُْطَع��اَن، َواْلَحَج��ُر َعلَ��ى فَ��ِم اْلبِْئ��ِر َك��اَن َكبِي��ًرا

وَن اْلَحَج�َر َعلَ�ى  اْلقُْطَعاِن فَيَُدْحِرُجوَن اْلَحَجَر َعْن فَِم اْلبِْئِر َويَْسقُوَن اْلَغنََم، ثُمَّ يَُردُّ

: وافَقَ��الُ » يَ�ا إِْخ�َوتِي، ِم�ْن أَْي�َن أَْن�تُْم؟«: فَقَ�اَل لَُه�ْم يَْعقُ�وبُ ٤. فَ�ِم اْلبِْئ�ِر إِلَ�ى َمَكانِ�هِ 

: فَقَ��الُوا» َه��ْل تَْعِرفُ��وَن الَبَ��اَن اْب��َن نَ��اُحوَر؟«: فَقَ��اَل لَُه��مْ ٥. »نَْح��ُن ِم��ْن َح��اَرانَ «

َوُه�َوَذا َراِحي��ُل . لَ�هُ َس�الََمةٌ «: فَقَ�الُوا» َه�ْل لَ�هُ َس�الََمةٌ؟«: فَقَ�اَل لَُه�مْ ٦. »نَْعِرفُ�هُ «

لَ��ْيَس َوْق��َت اْجتَِم��اِع . لنََّه��اُر بَْع��ُد طَِوي��لٌ ُه��َوَذا ا«: فَقَ��الَ ۷. »اْبنَتُ��هُ آتِيَ��ةٌ َم��َع اْلَغ��نَمِ 

الَ نَْق�ِدُر َحتَّ�ى تَْجتَِم�َع َجِمي�ُع «: فَقَ�الُوا۸. »اِْسقُوا اْلَغنََم َواْذَهبُوا اْرَعْوا. اْلَمَواِشي

   ) ۸ -۱:  ۲۹تك . ( »اْلقُْطَعاِن َويَُدْحِرُجوا اْلَحَجَر َعْن فَِم اْلبِْئِر، ثُمَّ نَْسقِي اْلَغنَمَ 

تش��جع بس��بب الرؤي��ا وأكم��ل مس��يرته بس��الم حت��ى وص��ل إل��ى تحم��س يعق��وب و

ثالثة قطعان غنم جالسة عند البئر به بئر و وهناك رأى حقالً أرض بني المشرق 

 المحطة الثالثة
في فدان أرام عند خاله 
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البئ�ر ليس�قوا الغ�نم ث�م يرجع�ون الحج�ر في انتظار دحرجة الحجر الكبير عن فم 

؟ فأج��ابوه أنه��م م��ن ولم��ا رآه��م يعق��وب س��ألهم م��ن أن��تم .إل��ى مكان��ه م��رة أخ��رى

ترى بماذا شعر يعقوب عندما قالوا له نحن من حاران؟ الب�د أن قلب�ه ق�د . حاران

وهن�ا ل�م يتمال�ك . اهتز طرباً بين ضلوعه ها هو أخيراً يصل إلى المكان المنشود

فتش�جع أكث�ر  ،نفسه فسألهم بلهفة هل تعرفون الب�ان ب�ن ن�احور؟ فأج�ابوه نعرف�ه

ابنت�ه آتي�ة لتس�قي  ۱۰م أن ل�ه س�المة وه�وذا  راحي�لوعل� ،وسأل عن سالمة خال�ه

اس�تغرب يعق�وب م�ن اجتم�اعهم وانتظ�ارهم فتس�اءل ف�ي دهش�ة لم�اذا . غنم أبيه�ا

تضيعون النهار اس�قوا الغ�نم وامض�وا به�م ليرع�وا فق�الوا ل�ه أنه�م ال يس�تطيعون 

 .الحجر ليسقوا الغنم عان ثم يدحرجونذلك إلى أن تجتمع كل القط

 الوحدانية والشبع :تأمل روحي* 

لبعض���هم ال���بعض إش���ارات جميل���ة ع���ن  ن���رى ف���ي اجتم���اع الرع���اة وانتظ���ارهم

 الرعاة هم رمز للخدام والمكرسين). القلب الواحد والروح الواحدة ( الوحدانية 

الذين لهم اجتماعاتهم الروحية 

وفيه���ا يش���بعون بكلم���ة هللا ث���م 

بع�����د ذل�����ك يس�����قون غ�����نمهم 

ل�ن تس��تطيع أن ). المخ�دومين(

بع مخ��دومك إذا كن��ت أن��ت تش��

نفس��ك جائع��اً ألن فاق��د الش��يء 

اش��بع أن��ت أوالً ث��م . ال يعطي��ه

بع��د ذل��ك س��تجد نفس��ك تف��يض 

تلقائي������اً عل������ى م������ن حول������ك 

 .فيشبعون هم أيضاً 

 

 يعقوب عند البئر
 ولقاؤه براحيل
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  :لقاء يعقوب براحيل* 
فََك�اَن ۱۰. ْت تَْرَع�ىَوإِْذ ُهَو بَْعُد يَتََكلَُّم َمَعُهْم أَتَْت َراِحيُل َمَع َغنَِم أَبِيَها، ألَنََّه�ا َكانَ�۹

َم  ا أَْبَصَر يَْعقُ�وُب َراِحي�َل بِْن�َت الَبَ�اَن َخالِ�ِه، َوَغ�نََم الَبَ�اَن َخالِ�ِه، أَنَّ يَْعقُ�وَب تَقَ�دَّ لَمَّ

  ) ۱۰-۹:  ۲۹تك . ( َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعْن فَِم اْلبِْئِر َوَسقَى َغنََم الَبَاَن َخالِهِ 

ع الرعاة عندما أتت راحيل ابنة خاله مع قطعان كان يعقوب مستمراً في كالمه م

أبيه��ا ألنه��ا كان��ت ترع��ى ولم��ا رآه��ا يعق��وب انتابت��ه موج��ة م��ن الش��هامة ف��نهض 

ش�ك أن يعق�وب  ال. مسرعاً ليدحرج الحجر عن فم البئر ويسقي غ�نم خال�ه الب�ان

وألول مرة م�ع ابن�ة  ها هو وجهاً لوجه ان متضارب المشاعر في تلك اللحظة،ك

فه��ي ال تعرف��ه  رى ه��ل تك��ون ه��ي ع�روس المس��تقبل؟ ربم��ا ال يعجبه��اـُ ت�� . خال�ه

رض أنها وافقت عليه؟ فهو ال يملك ش�يئاً ماذا سيقدم لها إذا ما فـُ . ة تراهوأول مر

ك�ل ه�ذه . لقد خرج من بيت أبيه بعصاه سائراً وحده في البرية حتى وص�ل إليه�ا

 .لالمشاعر كانت تتصارع في نفس يعقوب عند رؤيته لراحي

 :يعقوب يبكي* 

َوأَْخبََر يَْعقُوُب َراِحيَل أَنَّهُ أَُخو أَبِيَه�ا، ۱۲. َوقَبََّل يَْعقُوُب َراِحيَل َوَرفََع َصْوتَهُ َوبََكى

فََك�اَن ِح�يَن َس�ِمَع الَبَ�اُن َخبَ�َر يَْعقُ�وَب ۱۳. َوأَنَّهُ اْبُن ِرْفقَةَ، فََرَكَضْت َوأَْخبََرْت أَبَاَها

فََحدََّث الَبَاَن بَِجِمي�ِع . هُ َرَكَض لِلِقَائِِه َوَعانَقَهُ َوقَبَّلَهُ َوأَتَى بِِه إِلَى بَْيتِهِ اْبِن أُْختِِه أَنَّ 

فَأَقَ�اَم ِعْن�َدهُ َش�ْهًرا . »إِنََّم�ا أَْن�َت َعْظِم�ي َولَْحِم�ي«: فَقَاَل لَهُ الَبَ�انُ ۱٤. هِذِه األُُمورِ 

َمانِ   ) ۱٤ -۱۱:  ۲۹تك .( ِمَن الزَّ

َّ بـَ يعقوب أن يتحكم في مشاعره فقلم يستطع  ل راحيل ثم أفرغ كل م�ا ف�ي داخل�ه ـ

الشك أنه قد هي أول مرة نرى فيها دموع يعقوب، و وهذه. وأخذ يبكي كاألطفال

عانى الكثير م�ن القل�ق واالض�طراب خ�الل رحلت�ه وعن�دما وص�ل بس�الم ورأى 

ي�ل أن�ه أخ�و وأخب�ر راح. ابنة خاله لم يمسك دموعه بل تركها تنساب عل�ى خدي�ه
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                                       ).عم��������ة راحي��������ل ( وأن��������ه اب��������ن رفق��������ة ) ذو قراب��������ة ألبيه��������ا( أبيه��������ا 

ربما تكون راحيل قد سمعت من أبيها أن لها عم�ة تع�يش ف�ي أرض كنع�ان وله�ا 

فلم�ا عرف�ت أن ال�ذي يكلمه�ا ه�و . اولدان عيسو ويعقوب ولكنه�ا ل�م ت�ر أي�اً منهم�

وعن��دما س��مع الب��ان  ،ركض��ت مس��رعة لتخب��ر أباه��ا بمجيئ��ه يعق��وب اب��ن عمته��ا

. واحتضنه وقبله ورجع به إل�ى بيت�ه الخبر ركض هو أيضاً مسرعاً للقاء يعقوب

لقاء بارداً رغم فلم يكن ال، وهنا نرى حرارة مشاعر الشرقيين عندما يلتقون بأحد

  .بل بالعكس قابله بشوق ومحبة ،من قبليعقوب  ن البان لم يرَ أ

يعقوب على خاله األحداث التي دفعت�ه للمج�يء إلي�ه وتفه�م الب�ان الوض�ع  قصو

ف�ي رع�ي الغ�نم فه�و  هوغالباً ما كان يس�اعد. وأقام يعقوب شهراً في ضيافة خاله

 .يطيق أن يجلس شهراً بال عمل ال

  :يعقوب يحدد أجرته* 
انًا؟ أَْخبِْرنِي َما أُْجَرتُكَ أَألَنََّك أَِخي تَْخِدُمنِي مَ «: ثُمَّ قَاَل الَبَاُن لِيَْعقُوبَ ۱٥ . »جَّ
ْغَرى َراِحيلُ ۱٦ َوَكانَْت َعْينَا ۱۷. َوَكاَن لِالَبَاَن اْبنَتَاِن، اْسُم اْلُكْبَرى لَْيئَةُ َواْسُم الصُّ

وَرِة َوَحَسنَةَ اْلَمْنظَرِ  ا َراِحيُل فََكانَْت َحَسنَةَ الصُّ َوأََحبَّ ۱۸. لَْيئَةَ َضِعيفَتَْيِن، َوأَمَّ

ْغَرى«: ْعقُوُب َراِحيَل، فَقَالَ يَ  فَقَاَل ۱۹. »أَْخِدُمَك َسْبَع ِسنِيٍن بَِراِحيَل اْبنَتَِك الصُّ

  .»أَقِْم ِعْنِدي. أَْن أُْعِطيََك إِيَّاَها أَْحَسُن ِمْن أَْن أُْعِطيََها لَِرُجل آَخرَ «: الَبَانُ 
                      فِي َعْينَْيِه َكأَيَّاٍم قَلِيلٍَة  فََخَدَم يَْعقُوُب بَِراِحيَل َسْبَع ِسنِيٍن، َوَكانَتْ ۲۰

 ) ۲۰-۱٥:  ۲۹تك .(بَِسبَِب َمَحبَّتِِه لََها

لما رأى البان أن يعقوب يعمل ويساعد في رعي الغنم والحظ إخالصه 

استدعاه وقال له هل ألنك قريبي تخدمني مجاناً؟ وأصر  ،واجتهاده في العمل

هنا البان يدعي الشهامة ولكنه في الواقع أكثر مكراً ( .البان على معرفة أجرته

 .)في هذه العائلة ن يعقوب ويبدو أن المكر منتشرودهاًء م
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نظرها (وكانت ضعيفة العينين  ۱۱اسم الكبرى ليئة ،كان عند البان ابنتان

والصغرى راحيل وكانت جميلة وأحبها يعقوب فطلب من خاله أن ) ضعيف

ليقدمه مهراً  ءكان يعقوب ال يملك أي شي ،راحيليخدمه سبع سنين ليزوجه 

للعروس وال يقدر أن يرجع إلى بيت أبيه ليجلب نقوداً للمهر ألن عودته تعني 

سوى أن يخدم خاله سبع فلم يكن أمامه حل  الفرصة ليقتله،هالكه فعيسو منتظر 

 .سنين وفي المقابل يتزوج راحيل التي أحبها

سيجد من يخدمه مجاناً سبع سنين وفي  ،فيداستحسن البان األمر فهو المست

عطيها لك أحسن من أن يأخذها فقال ليعقوب أن أ. بنتهالنهاية ضمن عريساً ال

 .غريب ووافق على طلب يعقوب وتم االتفاق بينهما رجل

وكانت كأيام قليلة في عينيه بسبب محبته ) سنوات  ۷( وأتم يعقوب مدة خدمته 

 .الوقت لراحيل فلم يشعر بالتعب و ال

   !!من يحب ال يتعب :تأمل روحي* 

انظروا يعقوب أمضى سبع . حقاً المحبة تحتمل كل شيء فهي ال تسقط أبداً 

سنوات في تعب ومشقة ولكنه كان في منتهى السعادة وال يشعر بأي تذمر بسبب 

ج اتلك المحبة التي جعلت كل التعب يهون في سبيل الزو ،محبته القوية لراحيل

األيام تمضي سريعاً في وجود المحبة وتكون بطيئة مملة . الغالية من محبوبته

هل نخدم هللا بمثل هذه المحبة؟ هل نشعر أن الخدمة ثقيلة . إذا غاب الحب

 .راجع نفسك لتكتشم مدى محبتك ل ومتعبة؟ 
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 :الخدعة الكبرى * 
. »أَيَّاِمي قَْد َكُملَْت، فَأَْدُخَل َعلَْيَهاأَْعِطنِي اْمَرأَتِي ألَنَّ «: ثُمَّ قَاَل يَْعقُوُب لِالَبَانَ ۲۱
َوَكاَن فِي اْلَمَساِء أَنَّهُ أََخَذ ۲۳. فََجَمَع الَبَاُن َجِميَع أَْهِل اْلَمَكاِن َوَصنََع َولِيَمةً ۲۲

هُ لِلَْيئَةَ اْبنَتِهِ َوأَْعطَى الَبَاُن ِزْلفَةَ َجاِريَتَ ۲٤. لَْيئَةَ اْبنَتَهُ َوأَتَى بَِها إِلَْيِه، فََدَخَل َعلَْيَها

بَاِح إَِذا ِهَي لَْيئَةُ، فَقَاَل لِالَبَانَ ۲٥. َجاِريَةً  َما هَذا الَِّذي َصنَْعَت بِي؟ «: َوفِي الصَّ

 )۲٥-۲۱: ۲۹تك.(»أَلَْيَس بَِراِحيَل َخَدْمُت ِعْنَدَك؟ فَلَِماَذا َخَدْعتَنِي؟

ليطلب أجرته وأراد  لهإلى خا عندما أنهى يعقوب أيام خدمته المتفق عليها ذهب

فدعا البان أهل  .أن يتزوج راحيل ألنه أنهى الجزء الخاص به في االتفاق

وفى المساء أخذ ابنته الكبرى ليئة وأعطاها ليعقوب . المكان للعرس وأقام وليمة

) كانت العروس في ذلك الوقت تغطي وجهها ببرقع فال يستطيع أحد أن يراها( 

راحيل ولم يكن يخطر بباله المفاجأة التي في  فدخل عليها يعقوب على أنها

م وفي الصباح ُصدِ  .جاريته لتكون جارية لليئة ۱۲وأعطى البان زلفة. انتظاره

عندما وجد أن التي بجواره هي ليئة وليست راحيل التي  يعقوب صدمة كبيرة

فذهب إلى خاله غاضباً ومستنكراً ما حدث وقال له  ،تعب من اجلها سبع سنين

 !!راحيل خدمتك سبع سنين فلماذا خدعتني؟أليس ب

مسكينة ليئة في هذا الموضوع فمن الواضح أن أباها لم يأخذ رأيها في شيء بل 

وهي تعلم  االعتراضكانت كالدمية التي يحركها فوافقت مرغمة إذ ال تملك حق 

أن يعقوب يحب أختها ولكن أباها لم يهتم بكل ذلك بل كان كل هدفه أن يزوجها 

كرهها يعقوب بعد ذلك وهذا ما حدث إذ كرهها يعقوب فعالً ألنه أحس  حتى لو

بالخديعة وكرهتها راحيل ألنها أحست أنها سرقت زوجها وهكذا صارت 

 .مكروهة من الجميع
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 )۱٥عو(كما فعلت يُفعل بك عملك يرتد على رأسك : تأمل روحي * 

 حق�اً  .بي�ه وأخي�ههذا الذي يحدث أيشرب يعقوب من نفس الكأس التي سقاها أل ما

يزرع�ه اإلنس�ان  ال�ذي "  أن كل قاعدة لها استثناء ماعدا قاعدة واح�دة وه�ي أن

 ة أم��ور تخي��ب أب��داً وهن��اك أربع��ال قاع��دةفه��ي ) ۷:٦غ��ل(  "إي��اه يحص��د أيض��اً 

 .الحصاد من نفس نوع البذار -۱   :تحكم هذا الموضوع وهيقد هامة 

 .البذار قليلة والحصاد كثير -۲                                            

 .العلن يالزرع فى الخفاء والحصاد ف -۳                                            

 . زمان طويل بين الزرع والحصاد -٤                                            

ِذي الَّ�� فَ��إِنَّ . ُخ َعلَْي��هِ  الَ يُْش��مَ َهللاُ ! تَِض��لُّواالَ ": ح��ذرنا ب��ولس الرس��ول ق��ائالً  له��ذا

ْلَجَس�ِد يَْحُص�ُد افَِم�َن ألَنَّ َم�ْن يَ�ْزَرُع لَِجَس�ِدِه ۸. ْنَساُن إِيَّاهُ يَْحُصُد أَْيض�اً اإلِ يَْزَرُعهُ 

وِح فَِمَن فََساداً، وَ  وِح يَْحُصُد َحيَاةً أَبَِديَّةً اَمْن يَْزَرُع لِلرُّ نَْفَش�ْل فِ�ي َعَم�ِل  فَ�الَ ۹. لرُّ

 ) ۹-۷: ٦غل(" .ألَنَّنَا َسنَْحُصُد فِي َوْقتِِه إِْن ُكنَّا الَ نَِكلُّ  َخْيرِ الْ 

زرع م��رة واح��دة ولكن��ه  لق��د زرع يعق��وب خ��داعاً وحص��د م��ن نف��س الن��وع ولق��د

ه ف�ي الخف�اء دون عل�م أح�د ولكن�ه ُخ�دع م�ن اه وأخ�لقد خ�دع أب�ا ،سيحصد مرات

ل��م يحص��د . راحي��لخال��ه عل��ى الم��أل وع��رف الجمي��ع بزواج��ه م��ن ليئ��ة ب��دالً م��ن 

يعقوب نتيجة ما زرع في نفس الوقت ولكن بع�د س�بع س�نوات ربم�ا ظ�ن خالله�ا 

أن هللا ق��د نس��ي فعلت��ه ولك��ن هللا ال ينس��ى و س��يأتي الحص��اد حت��ى ل��و بع��د زم��ان 

 .طويل

 وقد نتساءل لماذا سمح هللا بذلك رغم أنه وعده بـأنه سيكون معه ويحفظه؟ 

ه فذلك دليل على الحب وليس انتقاماً منهم ءب أبناهللا عندما يؤد واإلجابة هي أن 

تأدي�ب يعق�وب إلع�ادة تش�كيله حب�اً ل�ه الفخ�اري ق�د ب�دأت ف�ي  كان�ت أي�دي وهكذا

 .وليس انتقاماً منه
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 :البكر أوالً * 
ِغيَرةُ قَْبَل اْلبِْكرِ «: فَقَاَل الَبَانُ                       .الَ يُْفَعُل هَكَذا فِي َمَكانِنَا أَْن تُْعَطى الصَّ

أَْكِمْل أُْسبُوَع هِذِه، فَنُْعِطيََك تِْلَك أَْيًضا، بِاْلِخْدَمِة الَّتِي تَْخِدُمنِي أَْيًضا َسْبَع ِسنِيٍن ۲۷

. فَأَْكَمَل أُْسبُوَع هِذِه، فَأَْعطَاهُ َراِحيَل اْبنَتَهُ َزْوَجةً لَهُ . فَفََعَل يَْعقُوُب هَكَذا۲۸. »أَُخرَ 
                     فََدَخَل َعلَى ۳۰. ُن َراِحيَل اْبنَتَهُ بِْلَهةَ َجاِريَتَهُ َجاِريَةً لََهاَوأَْعطَى الَبَا۲۹

                 َوَعاَد فََخَدَم ِعْنَدهُ َسْبعَ . َراِحيَل أَْيًضا، َوأََحبَّ أَْيًضا َراِحيَل أَْكثََر ِمْن لَْيئَةَ 

 ) ۳۰-۲٦:  ۲۹تك .(ِسنِيٍن أَُخرَ 

بان بطريقة سببت صدمة أخرى ليعقوب فلم يكن من الالئق عندهم أن اب الأج 

يعقوب البكورية وحارب  ولكن ألم يشتهِ . لصغيرة قبل البكرتتزوج البنت ا

أخذها فما باله يرفض البكر؟ وطلب منه خاله أن يتزوج ليئة ويكمل أسبوعها لي

وتزوج  .ثم بعد ذلك يعطيه راحيل زوجةً له على أن يخدمه سبع سنين أخر

وكان . جارية أبيها لتكون جارية لها ۱۳ يعقوب من راحيل التي أخذت بلهة

يعقوب يحب راحيل أكثر من ليئة ربما ألنه ُخدع في ليئة وتزوجها مرغماً 

المهم أنه عاد يعمل  ،وربما ألنها لم تكن جميلة كراحيل بل كانت ضعيفة العينين

سنة من عمره يعمل كالعبيد  ۱٤كأجير مرة أخرى لمدة سبع سنين وكأنه قضى 

 !!! حقاً ما أعجب المحبة فهي تصنع المعجزات . من أجل راحيل

 اقبل ضعم اآلخرين :تأمل روحي* 

ل كل على استعداد أن يقب لقد قبل هللا يعقوب بكل ضعفه وكذبه وخداعه وهو

ولكن المشكلة أن اإلنسان ال يقبل ضعف أخيه  خاطئ منا يطلب لنفسه الخالص،

ن بل يرفضه كما فعل يعقوب مع ليئة فهو لم يحبها ألنها ليست جميلة بل اإلنسا

إن كنا ال نقبل . وضعيفة العينين أيضاً ونسى أن هللا أحبه رغم كل ما فعل

 .الضعيف فال سيعاملنا بالمثل
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آالف بعشرة كان هناك عبد مديون لسيده : في مثله كما شرح السيد المسيح  

ولكن . ما عليه بكى واسترحمه فرق له سيده وترك الدينوزنة ولما طالبه السيد ب

ئة دينار اذلك العبد الشرير لم يكن رحيماً كسيده فوجد عبداً رفيقه مديون له بم

ولكنه لم يرحمه كما فعل سيده بل  ا عليه ولم يكن معه ما يوفي دينه،فطالبه بم

روا غضب العبيد رفقاؤه من قسوته ومضوا وأخب. أخذه ووضعه في السجن

يُر اْلَعْبُد اأَيَُّها : فََدَعاهُ ِحينَئٍِذ َسيُِّدهُ َوقَاَل لَهُ  "سيدهم الذي استدعاه وعاقبه  رِّ لشِّ

ْيِن تََرْكتُهُ لََك ألَنََّك طَلَْبَت إِلَيَّ اُكلُّ َذلَِك  نََّك أَْنَت أَْيضاً تَْرَحُم أَفََما َكاَن يَْنبَِغي أَ ۳۳. لدَّ

 )۳۳ -۳۲:  ۱۸مت ( .َرِحْمتَُك أَنَا؟ ْلَعْبَد َرفِيقََك َكَماا

ْلَعالَِم ا ُجهَّاَل هللاُ  ْختَارَ اِل بَ "  ءال تحتقر الضعيم ألن مسرة هللا بمثل هؤال+ 

 أَْدنِيَاَء هللاُ اْختَاَر وَ   .ألَْقِويَاءَ اْلَعالَِم لِيُْخِزَي اَعفَاَء  ضُ هللاُ ْختَاَر اُحَكَماَء وَ لْ الِيُْخِزَي 

لَِكْي الَ يَْفتَِخَر ُكلُّ ِذي َجَسٍد ْلَمْوُجوَد اْلَمْوُجوِد لِيُْبِطَل اُمْزَدَرى َوَغْيَر لْ اَعالَِم وَ الْ 

    ) ۲۹- ۲۷:  ۱كو۱(  ".أََماَمهُ 

إن إلهن��ا ه��و إل��ه الض��عفاء يعم��ل ف��يهم وم��ن خالله��م أل��م يخت��ر داود وه��و أص��غر 

أل�م . وجدعون الذي كان أصغر بيت أبي�ه وعش�يرته م�ن أص�غر العش�ائر ،إخوته

حتى أنه عندما أراد أن يخت�ار ل�ه تالمي�ذ  سى وهو ثقيل الفم واللسان،يكن مع مو

لم يختارهم م�ن المتعلم�ين ذوي المراك�ز ب�ل انتق�اهم م�ن عام�ة الش�عب البس�طاء 

 .  منهم من كان صياداً أو عشاراً وهؤالء هم الذين فتنوا المسكونة

 :تعويضات هللا* 
بُّ أَنَّ لَْيئَ  ا َراِحيُل فََكانَْت َعاقًِراَوَرأَى الرَّ فََحبِلَْت ۳۲. ةَ َمْكُروَهةٌ فَفَتََح َرِحَمَها، َوأَمَّ

بَّ قَْد نَظََر إِلَى «: ، ألَنََّها قَالَتْ »َرأُوبَْينَ «لَْيئَةُ َوَولََدِت اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ  إِنَّ الرَّ

بَّ «: أَْيًضا َوَولََدِت اْبنًا، َوقَالَتْ  َوَحبِلَتْ ۳۳. »إِنَّهُ اآلَن يُِحبُّنِي َرُجلِي. َمَذلَّتِي إِنَّ الرَّ

َوَحبِلَْت ۳٤. »ِشْمُعونَ «فََدَعِت اْسَمهُ . »قَْد َسِمَع أَنِّي َمْكُروَهةٌ فَأَْعطَانِي هَذا أَْيًضا
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ةَ يَْقتَِرُن بِي َرُجلِي، ألَنِّي َولَ «: أَْيًضا َوَولََدِت اْبنًا، َوقَالَتِ  ْدُت لَهُ اآلَن هِذِه اْلَمرَّ

: َوَحبِلَْت أَْيًضا َوَولََدِت اْبنًا َوقَالَتْ ۳٥. »الَِويَ «لِذلَِك ُدِعَي اْسُمهُ . »ثَالَثَةَ بَنِينَ 

بَّ « ةَ أَْحَمُد الرَّ ثُمَّ تََوقَّفَْت َعِن . »يَهُوَذا«لِذلَِك َدَعِت اْسَمهُ . »هِذِه اْلَمرَّ

 ) ۳٥ -۳۱:  ۲۹تك .(اْلِوالََدةِ 

لقد أشفقت على ليئة المكسورة  ،ا رب فإنك حقاً إله التعويضاتيا لعظم رحمتك ي

وما أقسى أن تشعر الزوجة أنها مكروهة من أقرب  ،النفس بسبب كره زوجها

لم هي و الناس إليها ألن كل إنسان له احتياج فطري أن يحب و أن يكون محبوباً 

 ،لكلإذ أجبرت على هذه الزيجة فصارت مكروهة من ا يكن لها ذنب في ذلك

فحبلت ليئة . فأعطيتها أوالداً ولم تعط راحيل الجميلة المتمتعة بمحبة زوجها

ألنها قالت أن الرب قد ترأف عليها ونظر لمذلتها واعتقدت  ۱٤وأنجبت رأوبين

ثم . ن شيئاً من هذا لم يحدثالمسكينة أن زوجها سيحبها ألنها أنجبت له ابناً ولك

وقالت أن الرب سمع أني ) هللا يسمع( ۱٥ونأعطاها هللا ابناً ثانياً دعته شمع

 . مكروهة فأعطاني هذا أيضاً 

) ومنه جاء سبط الكهنة و خدام هللا ،معناه االقتران( ۱٦ثم أنجبت الثالث الوي

الوي هو الثالث . وظنت أن زوجها سيقترن بها ألنها أنجبت له ثالثة بنين

سر باإلنسان من خالل ومعناه االقتران فكأن الكهنوت مسئول عن اقتران هللا 

) فخارستياإ ،بشكر ،بحمد(  ۱۷ثم أنجبت رابع ابن ودعته يهوذا. الثالوث القدوس

وسيأخذ يهوذا البكورية الروحية إذ  البد أن يأتي الشكر وكأن بعد االقتران بال

 . منه سيأتي السيد المسيح

ر لإلنسان في ومن خالل هؤالء األبناء األربعة ومعنى األسماء نتعلم أن هللا ينظ

    .مذلته ويسمع أنينه ويقترن به فيعيش اإلنسان بعد ذلك حياة الحمد والشكر ل
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من نسلها جاء األسد الخارج من ولكن كان يعقوب يرى ليئة أنها ضعيفة العينين 

ن�وراً للع�الم  أص�بح سبط يهوذا الذي عيناه كلهي�ب ن�ار تخترق�ان أس�تار الظ�الم و

َم�ْن يَْتبَْعنِ�ي ف�الَ يَْمِش�ي فِ�ي . أَنَ�ا ُه�َو نُ�وُر اْلَع�الَمِ « ع�ن نفس�ه كله فه�و الوحي�د ال�ذي ق�ال

 )۱۲: ۸يو(. »الظُّْلَمِة بَْل يَُكوُن لَهُ نُوُر اْلَحيَاةِ 

  ليئة وراحيل وكنيسة العهدين :تأمل روحي* 

كنيس��ة (ليئ��ة ه��ي البك��ر والزوج��ة األول��ى وه��ي ترم��ز إل��ى كنيس��ة العه��د الق��ديم 

وه ول�م ـــــ�ـليف�ديهم ولك�نهم رفض اليه�ود  م�ن نس�لرب المج�د ء د ج�افق  )يهودال

حتى أن هللا ق�ال ع�نهم عل�ى  ليئةمثل عيون هم كانت ضعيفة ـوه ألن عيونـــيعرف

�ْعُب ااِْس�َمْع َه��َذا أَيَُّه��ا  "لس�ان إرمي��ا النب��ي  لَّ��ِذيَن لَُه��ْم اْلفَْه�ِم اِديُم ْلَع��اْلَجاِه��ُل وَ الشَّ

 ) ۲۱:  ٥إر ." ( الَ يَْسَمُعونَ وَ  لَُهْم آَذانٌ . ونَ أَْعيٌُن َوالَ يُْبِصرُ 

ه��ي الزوج��ة الثاني��ة والمحبوب��ة الت��ي تع��ب يعق��وب م��ن أجله��ا كثي��راً                   فراحي��ل أم��ا 

الت�ي قبل�ت المس�يح  )كنيس�ة األم�م ( وهي ترمز لكنيسة العهد الجدي�د ) سنة ۱٤(

 .لما رفضه اليهود

 :الغيرة المرة * 
ا ۱ : َرأَْت َراِحيُل أَنََّها لَْم تَلِْد لِيَْعقُوَب، َغاَرْت َراِحيُل ِمْن أُْختَِها، َوقَالَْت لِيَْعقُوبَ فَلَمَّ

: فََحِمَي َغَضُب يَْعقُوَب َعلَى َراِحيَل َوقَالَ ۲. »!َهْب لِي بَنِيَن، َوإِالَّ فَأَنَا أَُموتُ «

ُهَوَذا َجاِريَتِي بِْلَهةُ، «: فَقَالَتْ ۳. »َرةَ اْلبَْطِن؟أَلََعلِّي َمَكاَن هللاِ الَِّذي َمنََع َعْنِك ثَمْ «

، َوأُْرَزُق أَنَا أَْيًضا ِمْنَها بَنِينَ  فَأَْعطَْتهُ بِْلَهةَ ٤. »اْدُخْل َعلَْيَها فَتَلَِد َعلَى ُرْكبَتَيَّ

لِيَْعقُوَب اْبنًا،  فََحبِلَْت بِْلَهةُ َوَولََدتْ ٥َجاِريَتََها َزْوَجةً، فََدَخَل َعلَْيَها يَْعقُوُب، 
لِذلَِك . »قَْد قََضى لَِي هللاُ َوَسِمَع أَْيًضا لَِصْوتِي َوأَْعطَانَِي اْبنًا«: فَقَالَْت َراِحيلُ ٦

 )٦-۱:  ۳۰تك ( .»َدانًا«َدَعِت اْسَمهُ 
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دون أن ترزق وأختها قد أنجبت أربعة أوالد سريعاً، وجدت راحيل السنين تمر 

أختها وذهبت إلى يعقوب تشكوه همها وتطلب منه فغارت من  ،واحد  ولدهي ب

  !أن يهبها بنين وإال فهي تطلب الموت لنفسها

عليها ويثور قائالً وبدالً من أن يواسيها أو يشاركها همها نجد يعقوب يغضب 

هل أنا مكان هللا الذي منع عنك البنين؟ وكانت هذه هي أول مرة يذكر فيها اسم 

خسارة أن . انشغل بالزواج واألوالدنسى عهده ونذره وهللا منذ زمن طويل لقد 

ه الذي أحس بمرارة نفس رفقة زوجته عندما يأب إسحاقيعقوب لم يكن مثل 

ولكن لألسف لم  تأخرت في اإلنجاب ووقف يصلي من أجلها فاستجاب له الرب

وعندما لم تجد راحيل تعاطفاً من . يفعل يعقوب مثله بل انتهر زوجته وزجرها

وقعت في غلطة كبيرة تذكرنا بما فعلته سارة قديماً عندما استعجلت زوجها 

إسماعيل إتمام وعد هللا وطلبت من إبراهيم أن يتزوج من هاجر التي أنجبت 

يتزوجها لولألسف أعادت راحيل نفس القصة فأعطت بلهة جاريتها ليعقوب 

بلهة ولداً  ولدتفوأطاعها يعقوب . ها هللاييعطحتى  ولم تصبر وترزق منها نسالً 

  ۱۸.اً فرحت به راحيل وقالت أن هللا قضى لها وسمع صوتها ودعته دان

                  ألن ،يعتقد بعض المفسرين أن سبط دان سيأتي منه المسيح الدجال(

يَُكوُن َداُن َحيَّةً َعلَى الطَِّريِق، أُْفُعوانًا ل موته قال يعقوب في بركته ألوالده قب

لَِخالَِصَك اْنتَظَْرُت  .طُ َراِكبُهُ إِلَى اْلَوَراءِ يَْلَسُع َعقِبَِي اْلفََرِس فَيَْسقُ  ،َعلَى السَّبِيلِ 

ذكر في سفر الرؤيا يي لم ذالالوحيد  سبط هو الدان  ) ۱۸-۱۷: ٤۹تك .(يَا َربُّ 

.) دان ألف مختوم من كل سبط ما عدا سبط ۱۲كان يذكر  إذ) ۸-٤:  ۷رؤ(

     .ي تفكيره الخاص دون أخذ مشورة هللاة من يتصرف من وحعاقبوهذه 

: فَقَالَ�ْت َراِحي�لُ ۸َوَحبِلَْت أَْيًضا بِْلَه�ةُ َجاِريَ�ةُ َراِحي�َل َوَولَ�َدِت اْبنً�ا ثَانِيً�ا لِيَْعقُ�وَب، ۷

 )۸-۷: ۳۰تك(نَْفتَالِي«فََدَعِت اْسَمهُ .ْد َصاَرْعُت أُْختِي َوَغلَْبتُ ُمَصاَرَعاِت هللاِ قَ 
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 وما هذه اللهجة التي تتحدث بها راحيل؟ ما هذا الكالم؟ 

 فيه�ا عل��ى  ان نافس�تتحلب�ة للمص�ارعة بينه�ا وب��ين أختها، تحول�ت الحي�اة إل��ىفق�د 

والعجي�ب أن  . ف�ي ج�و ل�يس ل في�ه وج�ود ۱۹نفت�اليوهك�ذا ُولِ�د  ة اإلنجاب ،رثك

يعقوب لم يتفوه بأي كلم�ة ع�ن إله�ه ول�م يح�اول أن يتح�دث عن�ه م�ع زوجات�ه أو 

  .وكأنما قد نسى هو أيضاً اإلله الذي وعده بالبركة والحماية أوالده

 :ليئة تقلد أختها* 
ا َرأَْت لَْيئَةُ أَنََّها تََوقَّفَْت َعِن اْلِوالََدِة، أََخَذْت ِزْلفَةَ َجاِريَتََها َوأَْعطَْتَها لِيَْعقُوَب ۹ َولَمَّ

فََدَعتِ . »بَِسْعدٍ «: فَقَالَْت لَْيئَةُ ۱۱. ْعقُوَب اْبنًافََولََدْت ِزْلفَةُ َجاِريَةُ لَْيئَةَ لِيَ ۱۰َزْوَجةً، 

: فَقَالَْت لَْيئَةُ ۱۳َوَولََدْت ِزْلفَةُ َجاِريَةُ لَْيئَةَ اْبنًا ثَانِيًا لِيَْعقُوَب، ۱۲. »َجاًدا«اْسَمهُ 

 ) ۱۳-۹:  ۳۰تك .( »أَِشيرَ «فََدَعِت اْسَمهُ . »بِِغْبطَتِي، ألَنَّهُ تَُغبِّطُنِي بَنَاتٌ «

. لم تنجب بعد يهوذا ورأت أن أختها قد أنجبت اثنين من الجارية هاوجدت ليئة أن

 .وكأنهما تتسابقان من سيكون لها أكبر عدد من األطفال ففعلت هي أيضاً بالمثل

ودفعت يعقوب ليتزوج من زلفة جاريتها التي ولدت ولداً سعدت به ليئة ودعته 

وهكذا صار  )غبطة( ۲۱ر دعي أشيرآخثم ولدت زلفة ابناً ) بسعد( ۲۰جاداً 

من زلفة جارية  ۲من بلهة جارية راحيل و ۲من ليئة  و ٤ ،أوالد ۸ليعقوب 

وال يذكر لنا الكتاب شيئاً عن موقف يعقوب من هذا فلم يعترض على أي . ليئة

شيء بل كان يريد أن يشتري راحة باله ويبعد عن الخالفات فكان يطيع زوجتيه 

اف وبدالً من أن تكون له زوجة واحدة صارت له حتى يرضي جميع األطر

لذلك منع هللا بعد ذلك في  )اهماأختان تتصارعان عليه و جاريت( .أربع زوجات

ْمَرأَةً َعلَى اَوالَ تَأُْخِذ " .ن في نفس الوقتيرجل من أخت الشريعة أن يتزوج

رِّ لِتَْكِشَم َعْوَرتََها َمَعَها فِي َحيَاتَِها  )۱۸: ۱۸ال ( ".أُْختَِها لِلضِّ
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 انتظر الرب :تأمل روحي* 

كثيراً ما يفقد اإلنسان صبره وثقته في مواعيد هللا وذلك غالباً ما يكون بسبب 

فيلجأ اإلنسان إلى تفكيره البشري القاصر والمحدود  ،استعجالنا وطول أناته

قد ينتج عنه عواقب وخيمة كما حدث  وذلك لألسف. ليحاول به تحقيق ما يريد

في حياة يعقوب عندما ذاتها  الغلطة  تكررتراهيم حين أنجب إسماعيل ومع إب

 . أطاع زوجتيه وتزوج من الجاريتين

طال وبدأت تفقد الرجاء تذكر وعود قد إذا أحسست أن انتظارك : أخي الحبيب

بَّ ااْنتَِظِر " .يتمم كل شيء في وقته ههللا المشجعة والمفرحة وثق أن ْد لِيَتََشدَّ . لرَّ

ْع قَْلبَُك وَ َوْليَ  بَّ اْنتَِظِر اتََشجَّ  )۱٤: ۲۷مز(" .لرَّ

   شائع أم طبيعي أم صحيح؟  :تأمل روحي * 

جلب إبراهيم ثم يعقوب على نفسيهما الكثير من المشاكل بسبب الزواج من 

وهذا كان أمراً شائعاً ومقبوالً في ذلك العصر، ولكن هذا بالطبع لم . الجواري 

والحقيقة أن اإلنسان كثيراً ما يعتبر أن التصرف الشائع . يكن رأي هللا أو خطته

أما الضمير المسيحي الذي تغذى بكلمة هللا . هو التصرف الطبيعي الصحيح

فمقاييسه في تقييم الصواب والخطأ مختلفة تماماً فهو ال يطمئن لصحة تصرف 

. بل يكاد يكون العكس هو الصحيح. كل الناس يفعلونه أو ما لكون معظم 

طبيعي أن أغلب الناس يغشون ويسبون ويغضبون باطالُ، يدخنون ويسكرون فال

الَ  لطَّبِيِعيَّ اِإلْنَساَن اَولَِكنَّ "بل ويزنون وفي هذا يصف بولس اإلنسان الطبيعي 

َكُم فِيهِ  ألَنَّهُ ِعْنَدهُ َجهَالَةٌ َوالَ يَْقِدُر أَْن يَْعِرفَهُ ألَنَّهُ إِنََّما يُحْ هللاِ يَْقبَُل َما لُِروِح 

 ً لذا يا أخي ال تأمن لكونك إنساناً طبيعياً أو تنتمي ) ۱٤:  ۲كو ۱" .ُروِحيّا

لألغلبية  ألن األغلبية تمشي في الطريق الواسع المؤدي إلى الهالك أما الذين 

تماماً ، قد يصفهم اآلخرون أنهم غير  ةهم مختلفنهايتاختاروا الطريق الضيق ف

 .ملون هذا التعيير من أجل الملكوت طبيعيين ولكن طوباهم من يتح
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  :قصة اللفاح* 

َوَمَضى َرأُوبَْيُن فِي أَيَّاِم َحَصاِد اْلِحْنطَِة فََوَجَد لُفَّاًحا فِي اْلَحْقِل َوَجاَء بِِه إِلَى لَْيئَةَ 

هِ  أَقَلِيٌل أَنَِّك «: فَقَالَْت لََها۱٥. »أَْعِطينِي ِمْن لُفَّاِح اْبنِكِ «: فَقَالَْت َراِحيُل لِلَْيئَةَ . أُمِّ

إًِذا يَْضطَجُع َمَعِك «: فَقَالَْت َراِحيلُ » أََخْذِت َرُجلِي فَتَأُْخِذيَن لُفَّاَح اْبنِي أَْيًضا؟

ا أَتَى يَْعقُوُب ِمَن اْلَحْقِل فِي اْلَمَساِء، ۱٦. »اللَّْيلَةَ ِعَوًضا َعْن لُفَّاِح اْبنِكِ  فَلَمَّ

. »إِلَيَّ تَِجيُء ألَنِّي قَِد اْستَأَْجْرتَُك بِلُفَّاحِ اْبنِي«: َوقَالَتْ  َخَرَجْت لَْيئَةُ لُِمالَقَاتِهِ 

َوَسِمَع هللاُ لِلَْيئَةَ فََحبِلَْت َوَولََدْت لِيَْعقُوَب اْبنًا ۱۷. فَاْضطََجَع َمَعَها تِْلَك اللَّْيلَةَ 

. »نِّي أَْعطَْيُت َجاِريَتِي لَِرُجلِيقَْد أَْعطَانِي هللاُ أُْجَرتِي، ألَ «: فَقَالَْت لَْيئَةُ ۱۸. َخاِمًسا

َوَحبِلَْت أَْيًضا لَْيئَةُ َوَولََدِت اْبنًا َساِدًسا لِيَْعقُوَب، ۱۹. »يَسَّاَكرَ «فََدَعِت اْسَمهُ 
اآلَن يَُساِكنُنِي َرُجلِي، ألَنِّي َولَْدُت لَهُ . قَْد َوَهبَنِي هللاُ ِهبَةً َحَسنَةً «: فَقَالَْت لَْيئَةُ ۲۰

ثُمَّ َولََدِت اْبنَةً َوَدَعِت اْسَمَها ۲۱. »َزبُولُونَ «فََدَعِت اْسَمهُ . »ةَ بَنِينَ ِستَّ 

 ) ۲۱-۱٤:  ۳۰تك .(»ِدينَةَ «

وهو  (ذهب إلى الحقل في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحاً رأوبين ابن ليئة وكبر 

ج يجذب ال�زوو جلب الحظ السعيدوا يعتقدون أنه يله رائحة طيبة، كان بري نبات

 )عتقاد ال أساس له من الصحةاوهذا طبعاً  ،لمحبة زوجته ويساعد على اإلنجاب

ورأته راحيل ومن الواضح أنه�ا كان�ت تعتق�د ف�ي  ،إلى أمهفأخذ اللفاح وأحضره 

من�ه ولك�ن  اً م�ن ليئ�ة أن تعطيه�ا ج�زءفطلب�ت . موضوع الحظ الذي يجلبه اللف�اح

 .               رجلي واآلن تريدين لفاح ابنيبأن تأخذي  ليئة رفضت وأجابتها بغيظ ألم تكتفِ 

لم تيأس راحيل من رد أختها القاسي بل كانت مصرة أن تحصل عل�ى ج�زء م�ن 

وهنا وافق�ت . اللفاح فقالت لها إذاً ليضطجع معك تلك الليلة عوضاً عن لفاح ابنك

 . ليئة على هذا العرض
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،  فيعق�وب أص�بح س�توى التعام�ل ال�ذي نح�ن بص�دده اآلنلألسف الش�ديد ت�دنى م

أدري م��دى المهان��ة الت��ي أحس��ها عن��دما خرج��ت ليئ��ة  وال  !س�لعة تس��تأجر بلف��اح

 "استأجرتك بلفاح ابنيإلي هذه الليلة ألني  لتأتِ " بلهجة آمرة الستقباله وقالت له

ال أتخي��ل إن هن��اك زوج��اً يقب��ل أن تخاطب��ه زوجت��ه بمث��ل تل��ك الطريق��ة ولك��ن  

 .صاغراً  يعلق بشيء بل ذهب معها مالذي لسلبية يعقوب  هو األعجب

كلم�ة عبري��ة تعن��ي (۲۲وس�مع هللا له��ا وأعطاه�ا ابن��اً خامس��اً ف�دعت اس��مه يس��اكر 

وقال�ت اآلن يس�اكنني رجل�ي ألن�ي  ثم عادت وولدت له ابن�اً سادس�اً  )يعمل بأجرة

كلمة عبرية تعني رهبة أو س�كن أو ( ۲۳ولدت له ستة بنين ودعت اسمه زبولون

كلم��ة عبري��ة تعن��ي دينون��ة أو ( ۲٤اي��ة ول��دت ابن��ة ودعته��ا دين��ةوف��ي النه )إقام��ة

وأص�بح اآلن ع�دد  اً وهكذا تكون ليئ�ة ق�د أنجب�ت ليعق�وب س�تة أوالد وبنت� )مدينة

 .أوالد وبنت واحدة ۱۰أوالده 

      :هللا يعطي راحيل نسالً * 
: بِلَْت َوَولََدِت اْبنًا فَقَالَتْ فَحَ ۲۳َوَذَكَر هللاُ َراِحيَل، َوَسِمَع لََها هللاُ َوفَتََح َرِحَمَها، 

بُّ اْبنًا «: قَائِلَةً » يُوُسمَ «َوَدَعِت اْسَمهُ ۲٤. »قَْد نََزَع هللاُ َعاِري« يَِزيُدنِي الرَّ

 ) ۲٤-۲۲: ۳۰تك.(»آَخرَ 

أخيراً ذكر هللا راحيل واستجاب لطلبتها في الوقت الذي رآه هو مناسباً وفتح 

 واكان(رحت به جداً ألن هللا قد نزع عارها فف) يزيد( ۲٥رحمها وأعطاها يوسف

من  للمرأة العاقر نظرة سيئة ألنها لن يكون لها فرصة أن يأتي المسيح ونينظر

 .ن يهبها ابناً آخرأوطلبت من هللا ) نسلها وكان ذلك يعد عاراً عليها

 :يعقوب يطلب الرحيل* 

ا َولََدْت َراِحيُل يُوُسَم أَنَّ يَْعقُوبَ  اْصِرْفنِي ألَْذَهَب إِلَى «: قَاَل لِالَبَانَ  َوَحَدَث لَمَّ

أَْعِطنِي نَِسائِي َوأَْوالَِدي الَِّذيَن َخَدْمتَُك بِِهْم فَأَْذَهَب، ألَنََّك ۲٦. َمَكانِي َوإِلَى أَْرِضي
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. فِي َعْينَْيكَ لَْيتَنِي أَِجُد نِْعَمةً «: فَقَاَل لَهُ الَبَانُ ۲۷. »أَْنَت تَْعلَُم ِخْدَمتِي الَّتِي َخَدْمتُكَ 

بُّ بَِسبَبِكَ  . »َعيِّْن لِي أُْجَرتََك فَأُْعِطيَكَ «: َوقَالَ ۲۸. »قَْد تَفَاَءْلُت فَبَاَرَكنِي الرَّ
ألَنَّ َما َكاَن ۳۰أَْنَت تَْعلَُم َماَذا َخَدْمتَُك، َوَماَذا َصاَرْت َمَواِشيَك َمِعي، «: فَقَاَل لَهُ ۲۹

بُّ فِي أَثَِريلََك قَْبلِي قَلِيٌل فَقَِد اتَّ  َواآلَن َمتَى أَْعَمُل أَنَا . َسَع إِلَى َكثِيٍر، َوبَاَرَكَك الرَّ

إِْن . الَ تُْعِطينِي َشْيئًا«: فَقَاَل يَْعقُوبُ » َماَذا أُْعِطيَك؟«: فَقَالَ ۳۱» أَْيًضا لِبَْيتِي؟

تَاُز بَْيَن َغنَِمَك ُكلَِّها أَجْ ۳۲: َصنَْعَت لِي هَذا األَْمَر أَُعوُد أَْرَعى َغنََمَك َوأَْحفَظَُها

اْليَْوَم، َواْعِزْل أَْنَت ِمْنَها ُكلَّ َشاٍة َرْقطَاَء َوبَْلقَاَء، َوُكلَّ َشاٍة َسْوَداَء بَْيَن اْلِخْرفَاِن، 

ي يَْومَ ۳۳. فَيَُكوَن ِمْثُل ذلَِك أُْجَرتِي. َوبَْلقَاَء َوَرْقطَاَء بَْيَن اْلِمْعَزى  َويَْشَهُد فِيَّ بِرِّ

ُكلُّ َما لَْيَس أَْرقَطَ أَْو أَْبلََق بَْيَن اْلِمْعَزى . َغٍد إَِذا ِجْئَت ِمْن أَْجِل أُْجَرتِي قُدَّاَمكَ 

ُهَوَذا لِيَُكْن بَِحَسِب «: فَقَاَل الَبَانُ ۳٤. »َوأَْسَوَد بَْيَن اْلِخْرفَاِن فَُهَو َمْسُروٌق ِعْنِدي

ْقطَاِء فََعَزَل فِي ذلَِك اْليَوْ ۳٥. »َكالَِمكَ  ِم التُّيُوَس اْلُمَخطَّطَةَ َواْلبَْلقَاَء، َوُكلَّ اْلِعنَاِز الرَّ

. َواْلبَْلقَاِء، ُكلَّ َما فِيِه بَيَاٌض َوُكلَّ أَْسَوَد بَْيَن اْلِخْرفَاِن، َوَدفََعَها إِلَى أَْيِدي بَنِيهِ 
، َوَكاَن يَْعقُوُب يَْرَعى َغنََم الَبَاَن َوَجَعَل َمِسيَرةَ ثَالَثَِة أَيَّاٍم بَْينَهُ َوبَْيَن يَْعقُوبَ ۳٦

  ) ۳٦ -۲٥:  ۳۰تك .(اْلبَاقِيَةَ 

إل��ى  ه وأوالده ويرح��لحي��ل يوس��ف أراد يعق��وب أن يأخ��ذ نس��اءبع��دما ول��دت را

أحس ببركة ال�رب الت�ي م�ع يعق�وب  خاله البان الذيوطلب ذلك من  أرض آبائه

ترك��ه فمعن��ى ذل��ك زوال أن يرح��ل يعق��وب وي ل��م يواف��ق فتف��اءل بس��ببه وبالت��الي

وه�ذا ه�و م�ا عن�اه " قد باركني الرب بس�ببك " البركة ألنه قال ليعقوب صراحة 

أن  وهنا ترجاه البان . "يتبارك فيك جميع قبائل األرض" الرب بكلمته ليعقوب 

ولكن يعقوب ق�ال ل�ه إل�ى مت�ى س�أظل أجي�راً؟ مت�ى أعم�ل أن�ا أيض�اً . يستمر معه

فتظ�اهر يعق�وب بالتواض�ع وأن�ه ال  ،يح�دد أجرت�ه فطلب من�ه الب�ان أن ،ألسرتي

لونه�ا (رقط�اء ةم�ن قطعان�ه ك�ل ش�ايطلب الكثير بل كان كل طلبه أن يعزل خاله 

 )لونه�ا أب�يض وفيه�ا نق�ط س�وداء كثي�رة(  بلق�اءو .)أسود وفيها نقط بيضاء قليلة
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 وفع�الً نف�ذ. أجرت�ههذه ه�ي تكون ف نادرة بين األغنام  وكانت هذه الخراف تعتبر

ألن�ه رأى أنه�ا أج�رة ص�غيرة إذ أن األغن�ام المختلف�ة الل�ون  يعق�وبالب�ان رغب�ة 

طط��ة م��ن ب��ين التي��وس المخوع��زل ك��ل الخرف��ان و ،ع��ددها قلي��ل ب��ين القطع��ان

 قطع�انالوجع�ل مس�يرة ثالث�ة أي�ام ب�ين قطعان�ه و بن�ي يعق�وبقطعانه وأعطاه�ا ل

يرع�ى غ�نم خال�ه ب واس�تمر يعق�و .يعقوب وذلك لكثرة عدد األغنامل التي عزلها

 .البان الباقية

 :ذكاء يعقوب* 
نبات ( ُخْضًرا ِمْن لُْبنَى )أعواد النباتات الخضراء (فَأََخَذ يَْعقُوُب لِنَْفِسِه قُْضبَانًا

نُزعت قشرته الخارجية يسيل منه سائل أبيض اللون مثل اللبن يسمى الميعة  إذا

                  )ذي يعطي ثمر اللوزالنبات المعروف ال( َولَْوزٍ  )ويستخدم في البخور

َر فِيَها ُخطُوطًا )نبات يوجد في السهول وعلى شواطئ األنهار(  َوُدْلبٍ  ، َوقَشَّ

َوأَْوقََم اْلقُْضبَاَن الَّتِي قَشََّرَها ۳۸. بِيًضا، َكاِشطًا َعِن اْلبَيَاِض الَِّذي َعلَى اْلقُْضبَانِ 

فِي َمَساقِي اْلَماِء َحْيُث  )رب منها الغنمأحواض الماء التي تش( فِي األَْجَرانِ 

َم ِعْنَد َمِجيئَِها لِتَْشَربَ  َمتِ ۳۹. َكانَِت اْلَغنَُم تَِجيُء لِتَْشَرَب، تَُجاهَ اْلَغنَِم، لِتَتََوحَّ فَتََوحَّ

َز يَْعقُوُب َوأَْفرَ ٤۰. اْلَغنَُم ِعْنَد اْلقُْضبَاِن، َوَولََدِت اْلَغنَُم ُمَخطَّطَاٍت َوُرْقطًا َوبُْلقًا

َوَجَعَل لَهُ . اْلِخْرفَاَن َوَجَعَل ُوُجوهَ اْلَغنَِم إِلَى اْلُمَخطَِّط َوُكلِّ أَْسَوَد بَْيَن َغنَِم الَبَانَ 

َمِت اْلَغنَُم اْلقَِويَّةُ أَنَّ ٤۱. قُْطَعانًا َوْحَدهُ َولَْم يَْجَعْلَها َمَع َغنَِم الَبَانَ  َوَحَدَث ُكلََّما تََوحَّ

َم بَْيَن اْلقُْضبَانِ يَْعقُ  . وَب َوَضَع اْلقُْضبَاَن أََماَم ُعيُوِن اْلَغنَِم فِي األَْجَراِن لِتَتََوحَّ
ِعيفَةُ لِالَبَاَن َواْلقَِويَّةُ لِيَْعقُوبَ ٤۲ . َوِحيَن اْستَْضَعفَِت اْلَغنَُم لَْم يََضْعَها، فََصاَرِت الضَّ
ُجُل َكثِيًرا ِجّدًا، َوكَ ٤۳ . اَن لَهُ َغنٌَم َكثِيٌر َوَجَواٍر َوَعبِيٌد َوِجَماٌل َوَحِميرٌ فَاتََّسَع الرَّ

 )٤۳-۳۷:  ۳۰تك (

لجأ يعقوب إلى حيلة في منتهى الدهاء فقد تم عزل الغنم األرقط من بين قطعان 

البان وفصلوا بين القطعان بمسافة مسيرة ثالثة أيام وهو يريد أن الغنم تلد غنماً 
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ان لوز وقشرها كاشفاً عن بفجاء بقض ،رتهأرقط ألن مثل هذه ستكون أج

بنياً داكناً فإذا تم إزالة جزء من نحن نعلم أن لون فروع األشجار يكون  ،البياض

لون بني داكن ولون  ،عندنا لونانفيصبح  صفراألقلب اليظهر القشرة الخارجية 

في أجران الماء  ووضعها وأخذ يعقوب تلك القضبان التي قشرها. أصفر فاتح

تتوحم وتلد انت الغنم تنظر القضبان الملونة عندما ك. تذهب الغنم لتشربحيث 

وكان يعقوب يفرز كل الغنم األرقط ويجعل له  .كلها غنماً مخططة ورقطاً وبلقاً 

 .قطعاناً وحده ولم يجعلها مع قطعان خاله البان

ومن شدة دهاء يعقوب أنه لم يترك القضبان الملونة موضوعة طوال الوقت بل 

الغنم ضعيفاً  ينزع القضبان وبالتالي  ا فقط أمام الغنم القوية فإذا كانيضعه كان

 .لالبان ةليعقوب والضعيف ةم القوياغناألأصبحت كل 

وعبيد وجمال وحمير وكل ذلك  غنم كثير وجوارٍ فاغتنى يعقوب جداً وصار له  

  .معه والتي كانت تنجح كل ما يعملهكانت سببه بركة هللا التي 

جداً أن تفشل حيلة القضبان ولكن هللا أنجحها ألنه كان يريد له  حتملن المفكان م

السر هنا في البركة وليس في دهاء يعقوب وإن كان هذا ال يمنع أنه . (البركة

 .)كان على قدر كبير من الدهاء

 :حان وقت الرحيل* 

�ا ألَبِينَ�ا َص�نََع أََخَذ يَْعقُوُب ُكلَّ «: فََسِمَع َكالََم بَنِي الَبَاَن قَائِلِينَ  َما َكاَن ألَبِينَا، َوِممَّ

َل ِم�ْن ۲. »ُكلَّ هَذا اْلَمْجدِ  َونَظََر يَْعقُوُب َوْجهَ الَبَاَن َوإَِذا ُهَو لَْيَس َمَع�هُ َك�أَْمِس َوأَوَّ

بُّ لِيَْعقُ�وبَ ۳. أَْم�سِ   اْرج�ْع إِلَ�ى أَْرِض آبَائِ�َك َوإِلَ�ى َعِش�يَرتَِك، فَ�أَُكونَ «: َوقَ�اَل ال�رَّ

 ) ۳-۱:  ۳۱تك .(»َمَعكَ 

غنياً جداً وربما أغنى من أبيهم فأكلت الغيرة  قد أصبحرأى بنو البان أن يعقوب 

قل�وبهم وتكلم�وا ف�ي آذان أب�يهم ق�ائلين أن يعق�وب أخ�ذ ك�ل م�ا ك�ان ل�ك ومم�ا ل��ك 
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وابت�دأ  وص�دقهم س�مع الب�ان لص�وت بني�هلألس�ف و. صنع كل هذا الغنى والمجد

عق�وب ول�م يع�د يحب�ه ويتف�اءل بوج�وده كم�ا ك�ان ق�ديماً ب�ل قلبه يتغير من ناحية ي

 .سلبه ممتلكاته يعقوب قد أنشعر صار حاقداً عليه ألنه 

وغالب�اً ك�ان  ،م�ع يعق�وبال�رب لم ي�تكلم ) سنة  ۲۰أكثر من (طوال تلك الفترة و

ولك�ن هللا ظ�ل أمين�اً م�ع . يعقوب قد نسى تل�ك الليل�ة الت�ي رأى فيه�ا هللا ومالئكت�ه

ش��ر الالب��ان  ولك��ن عن��دما أض��مر  ،ع��دم اس��تحقاقهم ع��دم أمانت��ه ورغ��يعق��وب 

إل��ى أرض��ه  ودهن��ا فق��ط تكل��م ال��رب مح��ذراً يعق��وب وطالب��اً من��ه أن يع�� ،ليعق��وب

 .وعشيرته حتى يتمم له وعده ويكون معه

  :يعقوب يتشاور مع زوجتيه * 

أَنَ�ا أََرى «: َوقَاَل لَُهَم�ا٥لَى َغنَِمِه، فَأَْرَسَل يَْعقُوُب َوَدَعا َراِحيَل َولَْيئَةَ إِلَى اْلَحْقِل إِ 

َل ِم�ْن أَْم�سِ  . َولِك�ْن إِل�هُ أَبِ�ي َك�اَن َمِع�ي. َوْجهَ أَبِيُكَما أَنَّهُ لَْيَس نَْح�ِوي َك�أَْمِس َوأَوَّ
تِي َخ��َدْمُت أَبَاُكَم��ا، ٦ ��ا أَبُوُكَم��ا فََغ��َدَر بِ��ي ۷َوأَْنتَُم��ا تَْعلََم��اِن أَنِّ��ي بُِك��لِّ قُ��وَّ َوَغيَّ��َر َوأَمَّ

اتٍ  ا. أُْجَرتِي َعَشَر َم�رَّ : إِْن قَ�اَل هَك�َذا۸. لِك�نَّ هللاَ لَ�ْم يَْس�َمْح لَ�هُ أَْن يَْص�نََع بِ�ي َش�ّرً

ْقطُ تَُك��وُن أُْجَرتَ��َك، َولَ��َدْت ُك��لُّ اْلَغ��نَِم ُرْقطً��ا اْلُمَخطَّطَ��ةُ تَُك��وُن : َوإِْن قَ��اَل هَك��َذا. ال��رُّ

. فَقَ��ْد َس��لََب هللاُ َمَواِش��َي أَبِيُكَم��ا َوأَْعطَ��انِي۹. ِم ُمَخطَّطَ��ةً أُْجَرتَ��َك، َولَ��َدْت ُك��لُّ اْلَغ��نَ 
ِم اْلَغنَِم أَنِّي َرفَْعُت َعْينَ�يَّ َونَظَ�ْرُت فِ�ي ُحْل�ٍم، َوإَِذا اْلفُُح�وُل ۱۰ َوَحَدَث فِي َوْقِت تََوحُّ

�َرةٌ  اِعَدةُ َعلَى اْلَغ�نَِم ُمَخطَّطَ�ةٌ َوَرْقطَ�اُء َوُمنَمَّ ا مبق�ع كجل�د النم�ر ببق�ع جل�ده(  الصَّ

. هأَنَ��َذا: فَقُْل��تُ . يَ��ا يَْعقُ��وبُ : َوقَ��اَل لِ��ي َم��الَُك هللاِ فِ��ي اْلُحْل��مِ ۱۱. )بيض��اء وس��وداء
��اِعَدِة َعلَ��ى اْلَغ��نَِم ُمَخطَّطَ��ةٌ . اْرفَ��ْع َعْينَْي��َك َواْنظُ��رْ : فَقَ��الَ ۱۲ َجِمي��ُع اْلفُُح��وِل الصَّ

َرةٌ، ألَنِّي قَدْ  أَنَا إِلهُ بَْي�ِت إِي�َل َحْي�ُث ۱۳. َرأَْيُت ُكلَّ َما يَْصنَُع بَِك الَبَانُ  َوَرْقطَاُء َوُمنَمَّ

اآلَن قُ�ِم اْخ�ُرْج ِم�ْن ه�ِذِه األَْرِض َواْرج�ْع . َمَسْحَت َعُموًدا، َحْي�ُث نَ�َذْرَت لِ�ي نَ�ْذًرا

 ) ۱۳-٤:  ۳۱تك .( »إِلَى أَْرِض ِميالَِدكَ 
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م��ه هللا مح��ذراً إي��اه وطالب��اً من��ه يعق��وب ني��ة الغ��در م��ن خال��ه وكل استش��عرعن��دما 

كل ما حدث أرسل واستدعى ليئة وراحيل وقص عليهما  ،العودة إلى أرض آبائه

وأخبرهما أن البان قد تغير من ناحيته رغم أنه خدمه بكل قوته أما هو فق�د غي�ر 

أجرته كثيراً وإذا اتفقا أن تكون الغنم المخططة أجرت�ه ول�دت ك�ل الغ�نم مخطط�اً 

 .هو ذنبه في ذلك؟ فقد سلب هللا غنم البان وأعطاها ليعقوبما  وتساءل

وحدثهما يعقوب عن حلم رأى فيه مالك وأخب�ره أن ك�ل الفح�ول الص�اعدة عل�ى 

ربم�ا  .يريد تعويضه البان وهو ة ومخططة ألن هللا رأى ما صنعه بهالغنم منمر

 .ا ونجحتيكون هذا الحلم هو الذي أوحى إليه بفكرة القضبان المقشرة التي نفذه

حي�ث مس�حت  -!أتذكر تلك الليل�ة؟ -وهنا ذكره هللا بنفسه قائالً له أنا إله بيت إيل 

  .عموداً هناك ونذرت نذراً واآلن قم اذهب راجعاً إلى أرض ميالدك

قص يعقوب كل ذلك على زوجتيه منتظراً ردهما وكانت هذه هي المرة األولى و

 .التي يحدثهما فيها عن إلهه وقصة بيت إيل

 :موافقة باالجماع* 

أَلَنَ�ا أَْيًض�ا نَِص�يٌب َوِمي�َراٌث فِ�ي بَْي�ِت أَبِينَ�ا؟ «: فَأََجابَْت َراِحيُل َولَْيئَةُ َوقَاَلتَا لَ�هُ ۱٤
إِنَّ ُك�لَّ اْلِغنَ�ى ۱٦أَلَْم نُْحَس�ْب ِمْن�هُ أَْجنَبِيَّتَ�ْيِن، ألَنَّ�هُ بَاَعنَ�ا َوقَ�ْد أََك�َل أَْيًض�ا ثََمنَنَ�ا؟ ۱٥

لَبَهُ هللاُ ِم���ْن أَبِينَ���ا ُه���َو لَنَ���ا َوألَْوالَِدنَ���ا، فَ���اآلَن ُك���لَّ َم���ا قَ���اَل لَ���َك هللاُ الَّ���ِذي َس���

هذه هي الم�رة األول�ى الت�ي تتف�ق فيه�ا ليئ�ة وراحي�ل  ) ۱٦-۱٤: ۳۱تك.(»اْفَعلْ 

فالفترة السابقة من حياتهما كانت مليئة بالصراعات والغيرة ولكنهما  ،على شيء

عل�ى رأي�ه واس�تنكرتا أن أباهم�ا ق�د حس�بهما ك�أجنبيتين  هذه المرة وافقتا يعق�وب

واتفقت�ا أن ك�ل الغن�ى ال�ذي . س�نة خدم�ة م�ن يعق�وب ۱٤فباعهما وق�بض ثمنهم�ا 

وطلبتا منه تنفيذ كل م�ا  أعطاه ليعقوب هو لهما وألوالدهما،سلبه هللا من البان و

   .حياته احلمر ليبدأ يعقوب مرحلة جديدة من. قاله له هللا ووافقتاه على الرحيل
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يتب�ع النس��ر طريق�ة ق��د تب�دو قاس��ية ف�ي تعل��يم فراخ�ه الطي��ران، فعن�دما يج��دها ق��د 

يبدأ النسر في وضع ترفض مغادرة العش وتخاف من الطيران  كبرت ومازالت 

بعض الحجارة في الع�ش ب�دالً م�ن الق�ش ث�م يض�ع بع�ض األش�واك ولك�ن الف�رخ 

يجربه قط فيضطر النس�ر الصغير عادة ما يظل على خوفه من الطيران الذي لم 

أن يحرك العش المبني فوق جبل شاهق حتى يسقط الفرخ من�ه فيب�دأ ف�ي تحري�ك 

جناحيه محاوالً الطي�ران وب�الطبع ال يترك�ه األب ب�ل يطي�ر قريب�اً من�ه ، ربم�ا ال 

حت�ي إذا م�ا خ�ارت  يراه الفرخ الصغير ولكن�ه ال يغي�ب لحظ�ة ع�ن عين�ي األب 

لس�قوط يج�د جن�اح األب الق�وي مف�رودا ب�الريش ى النس�ر الص�غير ويب�دأ ف�ي اقو

إل�ى أن  وقد تتكرر القصة مرة ومرات. سبة اللين الناعم يستقبله في اللحظة المنا

ُك  .الطي��ران ي��تعلم ��هُ َوَعل��ى فَِراِخ��ِه يَ��ِرفُّ َويَْبُس��طُ َجنَاَحْي��ِه اَكَم��ا يَُح��رِّ لنَّْس��ُر ُعشَّ

بُّ َوْحَدهُ اَهَكَذا  َها َعلى َمنَاِكبِهِ َويَأُْخُذَها َويَْحِملُ   )۱۲-۱۱:  ۳۲تث . (ْقتَاَدهُ ا لرَّ

طبع��اً يمك��ن للق��ارئ أن  يتص��ور مش��اعر الت��ذمر والغض��ب الت��ي تجت��اح الف��رخ 

الصغير من قسوة األب الغير مبررة ، أما بالنس�بة لم�ن يراق�ب الموق�ف م�ن بع�د 

 يه�تم ب�ه فهو يتعجب من حكمة النسر ويغ�بط ه�ذا الف�رخ الص�غير ال�ذي يج�د م�ن

ت��ه وتحنن��ه م��ع بن��ي إس��رائيل ف��ي م، حت��ى أن هللا عن��دما أراد أن يش��رح حكهك��ذا

أَْن�تُْم َرأَْي�تُْم َم�ا َص�نَْعُت "اختار هذا التشبيه بال�ذات فق�ال  رحلة الخروج من مصر

 )٤:  ۱۹خ�ر " (.لنُُّسوِر َوِجْئُت بُِكْم إِلَ�يَّ اَحَمْلتُُكْم َعلَى أَْجنَِحِة  َوأَنَا. بِاْلِمْصِريِّينَ 

 يمثل الطبيعة البشرية التي تميل إلى مالزمة العش القديم وترفض النموذج هذاو

 الطيران فيلجأ هللا إلى خطة تحريك العش ويدفعنا دفعاً في اتجاه معين كما صنع

 المحطة الرابعة
 .هللا  هروبه من البان وصراعه مع
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 .مع يعقوب حين هدم له عشه في حاران دافعاً إياه إلى الرجوع إلى بيت إيل 

ال يملك  قد ذهب إليهو ،في فدان أرامالبان  قضى يعقوب عشرين عاماً عند خاله

ل عن�د خال�ه وت�زوج واس�تقر وهن�اك عم�. شيئاً سوى عصاه التي عبر بها البري�ة

                  وج���اريتين) ليئ���ة وراحي���ل(س���رة كبي���رة تتك���ون م���ن زوجت���ين أل وأص���بح رب���اً 

 .وأحد عشر ولداً وبنتاً واحدة) زلفة وبلهة(

عبي�د من قطعان  الغنم والجمال والحمي�ر وال الكثيراغتنى يعقوب جداً وأصبح له 

الذين أحسوا أن  ، أثار غيرة أوالد البان خاله حتىواتسعت ممتلكاته جواري الو

ناحي�ة يعق�وب وص�دق الب�ان كالمه�م فتغي�ر قلب�ه م�ن . يعقوب أخذ كل ما ألبيهم 

 .له شراً  وحقد عليه وأضمر

ليعقوب قم ارجع إل�ى  اءه فقالحمي أبنييتدخل في الوقت المناسب ل دائماً لكن هللا 

هما بم�ا ح�دث فوافقت�اه وأخبروجمع يعقوب زوجتيه . أرض ميالدك فأكون معك

ال��رب فجم��ع ك��ل م��ا ل��ه واس��تعد لله��روب ليب��دأ مرحل��ة جدي��دة م��ن  عل��ى طاع��ة

  .عدم االستقراراالرتحال و

فإنه يضم إليه كنيسة العهد الجديد  ،كان يعقوب يشير إلى السيد المسيح وإذا

بأبنائها ليحمل الكل مًعا إلى كنعان ) ليئة(بنها وكنيسة العهد القديم اب) احيلر(

لكن البان الوثني الذي يمثل إبليس ال يستطيع أن يقبل هذا الموكب ... السماوية

 .هل ينجح في ذلك ؟ هذا ما سنراه اآلنالسماوي فينطلق بجنوده ليعوقه ف

 :هروب يعقوب * 

َوَس�اَق ُك�لَّ َمَواِش�يِه َوَجِمي�َع ۱۸أَْوالََدهُ َونَِساَءهُ َعلَى اْلِجَم�اِل،  فَقَاَم يَْعقُوُب َوَحَملَ 

َمَواِشَي اْقتِنَائِِه الَّتِي اْقتَنَ�ى فِ�ي فَ�دَّاَنِ◌ أََراَم، لِيَِج�يَء : ُمْقتَنَاهُ الَِّذي َكاَن قَِد اْقتَنَى

�ا الَ ۱۹. إِلَى إِْسَحاَق أَبِي�ِه إِلَ�ى أَْرِض َكْنَع�انَ  بَ�اُن فََك�اَن قَ�ْد َمَض�ى لِيَُج�زَّ َغنََم�هُ، َوأَمَّ

َوَخ�َدَع يَْعقُ�وُب قَْل�َب الَبَ�اَن األََراِم�يِّ إِْذ لَ�ْم يُْخبِ�ْرهُ ۲۰. فََسَرقَْت َراِحيُل أَْصنَاَم أَبِيَه�ا
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هُ نَْح�َو فََهَرَب ُهَو َوُكلُّ َما َكاَن لَهُ، َوقَاَم َوَعبَ�َر النَّْه�َر َوَجَع�َل َوْجَه�۲۱. بِأَنَّهُ َهاِربٌ 

 ) ۲۱-۱۷:  ۳۱تك .( َجبَِل ِجْلَعادَ 

استغل يعقوب فرصة انشغال خاله بجز الغنم ولم يخبره بما عزم عليه ثم مض�ى 

وجمع كل ممتلكاته وأخذ زوجاته وأوالده على الجم�ال وس�اق ك�ل مواش�يه وق�ام 

 .أبيه في أرض كنعان إسحاقإلى  ذهبوعبر النهر متجهاً نحو جبل جلعاد لي

راحي�ل ل�م تك�ن  وواض�ح أن . حيل س�رقت أص�نام أبيه�ا دون عل�م يعق�وبلكن را

ل�م يتح�دث ع�ن إله�ه  وذلك نتيجة تقص�يره ألن�ه معرفة حقيقية  تعرف إله يعقوب

فل�م تج��د راحي�ل م��ن يخبره�ا ع��ن اإلل�ه الحقيق��ي ول�م تك��ن تع��رف . أم�ام زوجتي��ه

ق�دمون وه�م مسوى آلهة أبيه�ا فس�رقتها لتأخ�ذها معه�ا كن�وع م�ن البرك�ة خاص�ة 

  .يصادفهم في الطريقسعلى هروب وال يعلمون ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عودة يعقوب إلى كنعان
 ،فأخذ يعقوب أسرته ،أمر الرب يعقوب أن يترك حاران وأن يعود إلى موطنه

 .وهناك لحق به البان ،واتجه أوالً إلى أرض جلعاد ،وعبر نهر الفرات
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     أنتم نور العالم :تأمل روحي* 

كيف ل�م تع�رف اإلل�ه ف  .سرقة راحيل ألصنام أبيها قد أحزنت قلب هللاال شك أن 

سئولية يعق�وب باعتب�اره ك�اهن األس�رة ولكن�ه وكانت هذه م !الحقيقي حتى اآلن؟

نش�غل ب�أمور أخ�رى ونس�ى دوره األساس�ي وه�و أن يع�رف من الواضح أنه قد ا

                وه��ذه رس��الة لك��ل زوج أو أب ينش��غل بالعم��ل .زوجات��ه وأوالده اإلل��ه الحقيق��ي

  .أو الرزق عن مهمته األولى ككاهن لألسرة يؤتمن على خالص كل فرد فيها

الت�ائهين إل�ى ن�وراً للع�الم يرش�د  أع�ده هللا ليك�ونكل مس�يحي  بل إن هذا هو دور

، كم��ا ق��ال الس��يد  ن الفس��ادالطري��ق الص��حيح وملح��اً ل��ألرض ل��يحفظ  الع��الم م��

�ُدوا \لنَّاِس لَِكْي يَ�َرْوا أَْعَم�الَُكُم \فَْليُِضْئ نُوُرُكْم َهَكَذا قُدَّاَم "المسيح  ْلَحَس�نَةَ َويَُمجِّ

َماَواتِ \لَِّذي فِي \أَبَاُكُم    )۱٦: ٥مت ("  لسَّ

 !تعثرهم؟ ....... هل تنير لآلخرين أموورك كمسيحي؟ ل تدرك خطورة دفه

 من حاران إلى كنعان يعقوب وأسرته لرحلة  الرموز الروحية*

حاران جاء يعقوب إلى يعقوب السيد المسيح الذي جاء إلى أرضنا كما يمثل 

وأخذنا من  اقتنانا كعروس له، سواء كنا من األمم كراحيل أو من اليهود كليئة،و

أي  -ليحملنا بأوالدنا  ،البان عابد األوثان خذ يعقوب أسرته من كما أإبليس 

  .ثمار الروح

ليصل إلى أسحاق أبيه في كنعان، الفرات  اً براعحاران من اسحق نطلق وكما ا

نهر المعمودية هكذا انطلق بما السيد المسيح من هذا العالم عابراً بنا من خالل 

 .بدإلى األ تسموملكوت اله في حضن اآلب لنوجد معليصل بنا إلى المقدسة 

 ،إرادتنابل بكامل   -ليس قسًرا -يحملنا لالذي جاء إلينا  حقيقيهذا هو يعقوبنا ال 

  .يعقوب مع زوجتيه  كما فعل مجاد السماوية،األلينطلق بنا إلى 
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الذي  ل معهما أن عدو الخير ونقو، شعورهما هاتين الزوجتينلذا فنحن نشارك 

 من سلطان الحقيقي نهرب مع يعقوبهذا لوقد عاملنا كغرباء، كنا نظنه أباً لنا 

، وننطلق بالروح القدس عابرين مياه المعمودية لندخل إلى أبينا الجديد إبليس

 !اآلب السماوي القدوس فننعم بميراثه عوض ميراث أبينا القديم المهلك

 :البان يلحق بالموكب* 

فَأََخَذ إِْخَوتَهُ َمَعهُ َوَسَعى ۲۳. ِث بِأَنَّ يَْعقُوَب قَْد َهَربَ فَأُْخبَِر الَبَاُن فِي اْليَْوِم الثَّالِ 

َوأَتَى هللاُ إِلَى الَبَاَن األََراِميِّ ۲٤. َوَراَءهُ َمِسيَرةَ َسْبَعِة أَيَّاٍم، فَأَْدَرَكهُ فِي َجبَِل ِجْلَعادَ 

فَلَِحَق ۲٥. »ْعقُوَب بَِخْيٍر أَْو َشرّ اْحتَِرْز ِمْن أَْن تَُكلَِّم يَ «: فِي ُحْلِم اللَّْيِل َوقَاَل لَهُ 

فََضَرَب الَبَاُن َمَع إِْخَوتِِه فِي . الَبَاُن يَْعقُوَب، َويَْعقُوُب قَْد َضَرَب َخْيَمتَهُ فِي اْلَجبَلِ 

ي َماَذا فََعْلَت، َوقَْد َخَدْعَت قَْلبِي، َوُسْقَت بَنَاتِ «: َوقَاَل الَبَاُن لِيَْعقُوبَ ۲٦.َجبَِل ِجْلَعادَ 

لَِماَذا َهَرْبَت ُخْفيَةً َوَخَدْعتَنِي َولَْم تُْخبِْرنِي َحتَّى أَُشيَِّعَك بِاْلفََرحِ ۲۷َكَسبَايَا السَّْيِف؟ 

، بِالدُّفِّ َواْلُعوِد،  ! َولَْم تََدْعنِي أُقَبُِّل بَنِيَّ َوبَنَاتِي؟ اآلَن بَِغبَاَوٍة فََعْلتَ ۲۸َواألََغانِيِّ
ا، َولِكْن إِلهُ أَبِيُكْم َكلََّمنَِي اْلبَاِرَحةَ قَائِالً فِي قُْدَرِة يَِدي أَ ۲۹ اْحتَِرْز : ْن أَْصنََع بُِكْم َشّرً

َواآلَن أَْنَت َذَهْبَت ألَنََّك قَِد اْشتَْقَت إِلَى بَْيِت ۳۰. ِمْن أَْن تَُكلَِّم يَْعقُوَب بَِخْيٍر أَْو َشرّ 

 )۳۰-۲۲: ۳۱تك ( .»أَبِيَك، َولِكْن لَِماَذا َسَرْقَت آلَِهتِي؟

فجمع إخوته . هربله و كل ماأدرك البان في اليوم الثالث أن يعقوب أخذ 

كان هللا عالماً بشر . ۲٦وخرج يطارده وبعد سبعة أيام وصل إليه في جبل جلعاد

 دائماً يتدخل في التوقيت المناسب،فهو ، البان ولكنه لم يكن ليتركه يؤذي يعقوب

اية من مطاردة يعقوب ولكنه تركه حتى أدركه ولما فال لم يمنع البان من البد

ظهر هللا له في حلم  يقوم في الصباح لينتقم من يعقوب، بات البان ليلته وقبل أن

  .شرمن أن يكلم يعقوب بخير أو  وحذره
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رغم أن يعقوب كان  ،سوءب ونباهللا يتحرك في كل أزمة وال يدع أوالده يص

 .نا مكان هللا لتركه يجني نتيجة أفعالهولو كان أي أحد م ،لعقابل اً ستحقم

لم يُذكر عنه أنه صلى ثانية طوال  عاماً ونذر نذراً ولكنه ۲۰فقد صلى مرة منذ  

ث زوجتيه عن إلهه وال التزم بالعشور كما وعد هللا وال حتى حدَّ  هذه الحقبة

تقصيرات يعقوب تدخل هللا لكي ورغم كل ت آلهة أبيها سرقبدليل أن راحيل 

 . ما أعظم أبوتك يا رب  !!.من يد البان ينقذه

 لحق البان بيعقوب في جبل جلعاد وعاتبه على هروبه بهذه الطريقة دون علمه

ه أنه قادر ة وأخبروأحفاده ووصف تصرف يعقوب بالحماق ولم يدعه يودع بناته

 .إله أبيه محذراً إياه من أن يمسه بسوء على إيذائه لوال تدخل

 أنت تريد رؤية أبيك فاذهب ولكن لماذا سرقت آلهتي؟ وتساءل البان في دهشة

ألنه " إلهك " ولم يقل " إله أبيك " نالحظ أن البان وهو يخاطب يعقوب قال له 

يسمع يعقوب  سنة لم ۲۰لهم إله ولكنه خالل  إسحاقو كان يعرف أن إبراهيم

  .لم يكن إلهه الشخصي يتحدث عن إله آبائه وكأن الرب

. ثم تعجب البان من سرقة آلهته. وليس ليعقوب سحاقإلله إلالبان اولذلك نسب 

            .هكذا خاطبه خاله "فإن كان لك إله يا يعقوب لماذا تسرق آلهتي؟ "

.                                     العرج بين الفرقتين :تأمل روحي* 

 ،ئيل فيما بعدألقاه إيليا النبي على شعب إسرا ابهيذكرنا سؤال البان بسؤال مش

بُّ ُهَو اْلفِْرقَتَْيِن؟ إِْن َكاَن اَحتَّى َمتَى تَْعُرُجوَن بَْيَن " َ لرَّ  فَاتَّبِعُوهُ، َوإِْن َكاَن هللاَّ

ما هو موقفنا من هللا؟ هل هو اإلله الوحيد ف ). ۲۱: ۱۸مل ۱( ."ْلبَْعُل فَاتَّبُِعوهُ ا

     .     ؟بين الفرقتينونعرج  في حياتنا أم نضع بجواره بعض اآللهة األخرى

يقبل وجود آلهة أخرى معه لذلك كانت أول وصية  إن الرب إلهنا إله غيور ال

 )۳:۲۰خر( ".الَ يَُكْن لََك آلَِهةٌ أُْخَرى أََماِمي"  يعطيها لموسى على الجبل
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 :يعقوب يشرح موقفه* 

. ْلُت لََعلََّك تَْغتَِصُب اْبنَتَْيَك ِمنِّيإِنِّي ِخْفُت ألَنِّي قُ «: فَأََجاَب يَْعقُوُب َوقَاَل لِالَبَانَ  
. »قُدَّاَم إِْخَوتِنَا اْنظُْر َماَذا َمِعي َوُخْذهُ لِنَْفِسكَ . اَلَِّذي تَِجُد آلَِهتََك َمَعهُ الَ يَِعيشُ ۳۲

َوِخبَاَء لَْيئَةَ فََدَخَل الَبَاُن ِخبَاَء يَْعقُوَب   .َولَْم يَُكْن يَْعقُوُب يَْعلَُم أَنَّ َراِحيَل َسَرقَْتَها

َوَكانَْت ۳٤. َوَخَرَج ِمْن ِخبَاِء لَْيئَةَ َوَدَخَل ِخبَاَء َراِحيلَ . َوِخبَاَء اْلَجاِريَتَْيِن َولَْم يَِجدْ 

ما تجلس فيه النساء على ( َراِحيُل قَْد أََخَذِت األَْصنَاَم َوَوَضَعْتَها فِي ِحَداَجةِ 

َوقَالَْت ۳٥. فََجسَّ الَبَاُن ُكلَّ اْلِخبَاِء َولَْم يَِجدْ . اْلَجَمِل َوَجلََسْت َعلَْيَها )الجمال

. »َعاَدةَ النَِّساءِ  الَ يَْغتَْظ َسيِِّدي أَنِّي الَ أَْستَِطيُع أَْن أَقُوَم أََماَمَك ألَنَّ َعلَيَّ «: ألَبِيَها

 )۳٥-۳۱: ۳۱تك .(َولَْم يَِجِد األَْصنَامَ  فَفَتَّشَ 

ه خوفاً من أن يأخذ منه نسائه خبروكيف أنه لم ي يشرح موقفه لخاله أخذ يعقوب

ولكنه أنكر سرقة آلهته وطلب منه أن يفتش ما عنده والذي يجد معه  ،وبنيه

 .ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيل هي التي سرقتها. آلهته ال يعيش

فقام البان وأخذ يفتش في كل خيمة  مبتدئاً بيعقوب وليئة والجاريتين فلم يجد 

واعتذرت ألبيها  ،و األصنام تحتها هياً بخيمة راحيل التي كانت جالسةشيئاً ومنت

ففتش البان ولم يجد شيئاً ألن  .أنها ال تستطيع القيام أمامه ألن عليها عادة النساء

الموت كما حكم  تستوجبهللا قد ستر الموضوع إذ لو كان وجدها مع راحيل ال

ام ليبكت يعقوب على صنقد أراد هللا أن يكشف موضوع سرقة األو .يعقوب

 ). كإلهه وإله آبائه(إخبار زوجتيه عنه  تقصيره في 

 :يعقوب يغضب من تصرف خاله* 
َما ُجْرِمي؟ َما «: َوأَجاَب يَْعقُوُب َوقَاَل لِالَبَانَ . فَاْغتَاظَ يَْعقُوُب َوَخاَصَم الَبَانَ 

َماَذا َوَجْدَت ِمْن َجِميعِ . أَثَاثِي إِنََّك َجَسْسَت َجِميعَ ۳۷َخِطيَّتِي َحتَّى َحِميَت َوَرائِي؟ 

اَآلَن ۳۸. أَثَاِث بَْيتَِك؟ َضْعهُ هُهنَا قُدَّاَم إِْخَوتِي َوإِْخَوتَِك، فَْليُْنِصفُوا بَْينَنَا االْثنَْينِ 
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. نَِعاُجَك َوِعنَاُزَك لَْم تُْسقِْط، َوِكبَاَش َغنَِمَك لَْم آُكلْ . ِعْشِريَن َسنَةً أَنَا َمَعكَ 
َمْسُروقَةَ . ِمْن يَِدي ُكْنَت تَْطلُبَُها. أَنَا ُكْنُت أَْخَسُرَها. ِريَسةً لَْم أُْحِضْر إِلَْيكَ فَ ۳۹

ُكْنُت فِي النََّهاِر يَأُْكلُنِي اْلَحرُّ َوفِي اللَّْيِل اْلَجلِيُد، ٤۰. النََّهاِر أَْو َمْسُروقَةَ اللَّْيلِ 

َخَدْمتَُك أَْربََع َعَشَرةَ . ي ِعْشُروَن َسنَةً فِي بَْيتِكَ اَآلَن لِ ٤۱. َوطَاَر نَْوِمي ِمْن َعْينَيَّ 

اتٍ . َسنَةً بَاْبنَتَْيَك، َوِستَّ ِسنِيٍن بَِغنَِمكَ  لَْوالَ أَنَّ ٤۲. َوقَْد َغيَّْرَت أُْجَرتِي َعَشَر َمرَّ

. َصَرْفتَنِي فَاِرًغا إِلهَ أَبِي إِلهَ إِْبَراِهيَم َوَهْيبَةَ إِْسَحاَق َكاَن َمِعي، لَُكْنَت اآلَن قَدْ 

 )٤۲ -۳٦: ۳۱تك .( »َمَشقَّتِي َوتََعَب يََديَّ قَْد نَظََر هللاُ، فََوبََّخَك اْلبَاِرَحةَ 

يعقوب جداً من تصرف خاله عندما فتش كل ما معه ولم يجد شيئاً فقال له  استاء

ما هو جرمي وما هي خطيتي حتى هجت ورائي وخرجت تطاردني واآلن ماذا 

 .رج الذي سرقته وضعه هنا أمام الرجال حتى يحكموا بينناوجدت؟ أخ

سنة  ۲۰ثم أخذ يعقوب يذكر مقدار التعب الذي عاناه في خدمة خاله خالل 

                 سرق ـُ◌ُ التي ت الغنموكيف كانت معاملة البان قاسية معه فكان يعقوب يتحمل 

قيظ الصيف محتمالً  لرعاية القطعان ساهر وهونوم من عينيه الأو تموت وطار 

كمثال للراعي الصالح الذي قال عن نفسه أنا أرعى  ،القارصة الشتاء برودة و

بالغنم وقد تالعب  سنوات ٦ سنة بابنتيه و ۱٤لقد خدمه واآلن . غنمي وأربضها

ولوال أن إله  )يشير للكثرة  ۱۰رقم ( مرات  ۱۰به البان كثيراً مغيراً أجرته 

كان البان قد صرفه فارغاً ولهذا قد نظر هللا لت معه ق كاناإبراهيم وهيبة إسح

ال من أجل تعب يعقوب بل من أجل الوعد الذي أعطاه  .إلى تعبه ووبخ البان 

 .ليعقوب بأن يكون معه ويحفظه عندما يذهب

ق بعين االعتبار افال كان ينظر لهيبة إسح" ق اهيبة إسح" كم هي معبرة كلمة  

 .ق حبيبهاجل خاطر إسحألألذى رك يعقوب يتعرض ألنه يحبه وال يقدر أن يت
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 :يعقوب رمز للراعي الصالح*

يرسم صورة باهتة لراعي  هكان يعقوب يهتم جداً برعاية الغنم ولم يكن يدري أن

 .هر مالمحه واضحة في حياة السيد المسيحتظالراعي الصالح الذي س الرعاة،

برقة ال تكل  ،الرخاءأيها الراعي الصالح الذي ترعى قطيعك في الشدة و 

الضال حتى تجده وتعيده حامالً إياه الخروف الذي تسعى وراء  ،ومحبة ال تمل

نجنا  ،فتش عن عبيدك مهما كانت التضحية ،ضاً قد ضللنانحن أي. على منكبيك

 .تعيدنا على حضن اآلبمن شراك العالم وارعنا بعنايتك حتى 

 :معاهدة صلح* 

، َواْلَغنَُم َغنَِمي، َوُكلُّ «: يَعقُوبَ أََجاَب الَبَاُن َوقَاَل لِ فَ  اْلبَنَاُت بَنَاتِي، َواْلبَنُوَن بَنِيَّ

فَبَنَاتِي َماَذا أَْصنَُع بِِهنَّ اْليَْوَم أَْو بِأَْوالَِدِهنَّ الَِّذيَن َولَْدَن؟ . َما أَْنَت تََرى فَُهَو لِي
فَأََخَذ يَْعقُوُب ٤٥.»وُن َشاِهًدا بَْينِي َوبَْينَكَ فَاآلَن َهلُمَّ نَْقطَْع َعْهًدا أَنَا َوأَْنَت، فَيَكُ ٤٤

فَأََخُذوا . »اْلتَقِطُوا ِحَجاَرةً «: َوقَاَل يَْعقُوُب ِإلْخَوتِهِ ٤٦َحَجًرا َوأَْوقَفَهُ َعُموًدا، 

ْجَمةِ  يََجْر «َوَدَعاَها الَبَاُن ٤۷. ِحَجاَرةً َوَعِملُوا ُرْجَمةً َوأََكلُوا ُهنَاَك َعلَى الرُّ

ا يَْعقُوُب فََدَعاَها » ُدوثَاَسهْ  ْجَمةُ ِهَي «: َوقَاَل الَبَانُ ٤۸. »َجْلِعيدَ «َوأَمَّ هِذِه الرُّ

، ألَنَّهُ »اْلِمْصفَاةَ «َو ٤۹. »َجْلِعيدَ «لِذلَِك ُدِعَي اْسُمَها . »َشاِهَدةٌ بَْينِي َوبَْينََك اْليَْومَ 

بُّ بَْينِي َوبَْينََك ِحينَ «: قَالَ  إِنََّك الَ تُِذلُّ ٥۰. َما نَتََواَرى بَْعُضنَا َعْن بَْعضٍ لِيَُراقِِب الرَّ

اُْنظُْر، َهللاُ َشاِهٌد بَْينِي . لَْيَس إِْنَساٌن َمَعنَا. بَنَاتِي، َوالَ تَأُْخُذ نَِساًء َعلَى بَنَاتِي

ْجَمةُ، َوُهَوَذا اْلَعمُ «: َوقَاَل الَبَاُن لِيَْعقُوبَ . »َوبَْينَكَ  وُد الَِّذي َوَضْعُت ُهَوَذا هِذِه الرُّ

ْجَمةَ ٥۲. بَْينِي َوبَْينَكَ  ْجَمةُ َوَشاِهٌد اْلَعُموُد أَنِّي الَ أَتََجاَوُز هِذِه الرُّ َشاِهَدةٌ هِذِه الرُّ

ْجَمةَ َوهَذا اْلَعُموَد إِلَيَّ لِلشَّرِّ  إِلهُ إِْبَراِهيَم َوآلَِهةُ ٥۳. إِلَْيَك، َوأَنََّك الَ تَتََجاَوُز هِذِه الرُّ

. َوَحلََف يَْعقُوُب بَِهْيبَِة أَبِيِه إِْسَحاقَ . »نَاُحوَر، آلَِهةُ أَبِيِهَما، يَْقُضوَن بَْينَنَا
َوَذبََح يَْعقُوُب َذبِيَحةً فِي اْلَجبَِل َوَدَعا إِْخَوتَهُ لِيَأُْكلُوا طََعاًما، فَأََكلُوا َطَعاًما ٥٤
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. َصبَاًحا َوقَبََّل بَنِيِه َوبَنَاتِِه َوبَاَرَكُهْم َوَمَضىثُمَّ بَكََّر الَبَاُن  .َوبَاتُوا فِي اْلَجبَلِ 

 ) ٥٥ -٤۳:  ۳۱تك ( .َوَرَجَع الَبَاُن إِلَى َمَكانِهِ 

ث�م . أجاب البان يعقوب قائالً أن البنات بناته واألوالد أحفاده وكل ما معه فهو له

للم�ذبح  رم�زاً (قررا أن يقطع�ا عه�داً للص�لح فأخ�ذ يعق�وب حج�راً وأقام�ه عم�وداً 

وطلب من أوالد خاله أن يلتقط�وا حج�ارة وعملوه�ا ) كعالمة عهد بيننا وبين هللا 

وق�ال .  )األك�ل عالم�ة عه�د ومحب�ة( وأكل�وا هن�اك ) كومة من الحجارة (رجمة 

عب�ارة آرامي�ة ( يجرس�هدوثا بين�ي وبين�ك ودعاه�ا البان لتكن هذه الرجمة شاهدة

كلم�ة عبري�ة ( جلعي�د ا يعق�وب ف�دعاهاأم�) تعنى كومة الشهادة أو رجم�ة الش�هادة

المص�فاة لذلك ُدع�ي اس�مها جلعي�د أو  )تعني رجمة الشهادة أو كومة من الحجارة

حينما ي�ذهب ك�ل من�ا ف�ي ليراقب الرب بيني وبينك  وقال البان .)برج المراقبة (

ليس معن�ا إنس�ان فيك�ون هللا  ،طريقه إنك ال تسئ معاملة بناتي وال تتزوج عليهن

 .بيني وبينكشاهداً 

هم�ا بمثاب�ة الح�دود مود الذي أقمته أيضاً هوذا هذه الرجمة وهذا الع ثم قال البان

 . الفاصلة بيننا ، ومن يتخطى هذه الح�دود يعتب�ر كأن�ه يعل�ن الح�رب عل�ى اآلخ�ر

 !!  يقضيان بيننا) األوثان(وقال أن إله إبراهيم وآلهة ناحور

نقع في نفس الخطأ ونضع آلهة غريب�ة كثيراً ما  كيف يجتمع هللا مع األوثان ؟ 

 ،مقتنيات أو شهوات خاطئة قد تتمثل هذه اآللهة في ، بجوار هللا اإلله الحقيقي

حتل مك�ان الص�دارة ف�ي حياتن�ا ب�دالً م�ن ي ماإلى غير ذلك م صداقات معثرة، أو

 .اإلله الحقيقي 

  . ولكن في النهاية يجب أن نختار

  ! م األوثان؟هللا أ لذي نريده إلهاً لنامن ا 

 ألننا ال نقدر أن نعبد سيدين فإما هللا أو الشيطان فماذا نختار؟  
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فأك�ل الجمي�ع ) أوالد خال�ه ( ذبح يعق�وب ذبيح�ة ف�ي الجب�ل ودع�ا إخوت�ه لي�أكلوا 

َّ ثم بكر البان صباحاً وقب. وباتوا في الجبل ل بناته وأحفاده وباركهم مودعاً إياهم ـ

 .إلى أرضه عادو

حل يعقوب خيامه وارتحل نحو الجنوب غير عالم أن ذلك تالي وفي اليوم ال

ويكون هذا هو اليوم المعين منذ األزل  ،تهالمعركة الفاصلة في حيا اليوم سيكون

 .فيه من شر وخداع العمر الطويل إلى حياة الخضوع التام إلرادة هللاليتحول 

اليوم في هذا اإلصحاح ثالث حوادث رئيسية تمثل صباح وعصر وليل ذلك 

وإذ بدأ النهار يميل  ،في الصباح يخبرنا أن مالئكة هللا القته. التاريخي العظيم

خروج  وحل العصر ذاب قلب يعقوب بسبب األخبار المروعة التي وصلته عن

وفي منتصف الليل كان صراعه مع هللا وغلبته  رجل، ٤۰۰عيسو للقائه و معه 

  .صارع مع هللا وغلبوأخذه للبركة وتحول من يعقوب إلسرائيل الذي 

 :هللا مالئكة يقابل  يعقوب*
ا يَْعقُوُب فََمَضى فِي طَِريقِِه َوالَقَاهُ َمالَئَِكةُ هللاِ ۱ : َوقَاَل يَْعقُوُب إِْذ َرآُهمْ ۲. َوأَمَّ

 )۲-۱: ۳۲تك( .»َمَحنَايِمَ «فََدَعا اْسَم ذلَِك اْلَمَكاِن . »!هَذا َجْيُش هللاِ «

 لمرة الثاني�ة لمالئكة هللا  رأىى في طريقه وهناك غادر يعقوب جبل جلعاد ومض

 أم�ا الفت�رة الت�ي قض�اها عن�دن عام�اً يعشر منذ وكانت المرة األولى في بيت إيل

 .لم يَر أي مالكف خاله  البان

رؤية المالئك�ة ومت�ى من  حرموننامعينة أو أشخاص معينين يوكأن هناك أماكن 

وه�ذا ه�و م�ا ح�دث . ك�ة م�رة أخ�رىغادرنا أماكن الش�ر نس�تطيع أن ن�رى المالئ

ص��يرته أس��وأ مم��ا ك��ان وبالت��الي ل��م يس��تطع رؤي��ة ليعق��وب فص��حبته لالب��ان ق��د 

الج�و ( واتج�ه للص�حراء ) الص�حبة الش�ريرة ( مالئكة ولكنه عندما غادر الب�ان 

من المالئكة في استقباله وقال هذا جيش هللا ودعا ذلك ضخماً رأى جيشاً ) النقي 
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إذ ك�ان يعق�وب بقوم�ه يمث�ل   .)نيكلم�ة عبري�ة تعن�ي  معس�كر( ۲۷المكان محن�ايم

  ف�ي ص�التنا ل�ذلك ن�ردد.والمالئكة  تمثل جيًشا إلهيًا غي�ر منظ�ور جيًشا منظوًرا،

 ."أحطنا بمالئكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين" 

ف�ي  ن هللا سمح ليعقوب برؤية المالئكة ألنه يعلم أنه مقدم عل�ى أص�عب موق�فإ 

فأرس�ل هللا ل�ه المالئك�ة ليش�جعه عل�ى اجتي�از تل�ك  ،حياته وهو لقاؤه بعيسو أخيه

لقد كانت المالئكة معه طول الوق�ت ولكن�ه ل�م يك�ن ي�راهم عن�د  .المرحلة الصعبة

لقد  . عيناه لرؤيتهم عندما غادر المكان الشرير وخرج للصحراءالبان وانفتحت 

عير معناه��ا مش��عر وأرض س��( س��عير ع��رف يعق��وب أن��ه س��وف يم��ر ف��ي أرض

                    )س���عير ه���ي سلس���لة م���ن الجب���ال تمت���د م���ن خل���يج العقب���ة إل���ى البح���ر المي���ت

 ) معناه أحمر والمقصود به نسل عيس�و ال�ذي يس�كن أرض س�عير(  في بالد أدوم

 .يمتلكها عيسو التي

   :اللقاء المرتقب بين يعقوب وعيسو

اَمهُ إِلَى ِعيُسَو أَِخيِه إِلَى أَْرِض َسِعيَر بِالَِد أَُدوَم، َوأَْرَسَل يَْعقُوُب ُرُسالً قُدَّ 
ْبُت : هَكَذا قَاَل َعْبُدَك يَْعقُوبُ : هَكَذا تَقُولُوَن لَِسيِِّدي ِعيُسوَ «: َوأََمَرُهْم قَائِالً ٤ تََغرَّ

. َوَعبِيٌد َوإَِماءٌ  َوقَْد َصاَر لِي بَقٌَر َوَحِميٌر َوَغنَمٌ ٥. ِعْنَد الَبَاَن َولَبِْثُت إِلَى اآلنَ 

ُسُل إِلَى يَْعقُوَب  .»َوأَْرَسْلُت ألُْخبَِر َسيِِّدي لَِكْي أَِجَد نِْعَمةً فِي َعْينَْيكَ  فََرَجَع الرُّ

أَتَْينَا إِلَى أَِخيَك، إِلَى ِعيُسو، َوُهَو أَْيًضا قَاِدٌم لِلِقَائَِك، َوأَْربَُع ِمئَِة َرُجل «: قَائِلِينَ 

اَف يَْعقُوُب ِجّدًا َوَضاَق بِِه األَْمُر، فَقََسَم اْلقَْوَم الَِّذيَن َمَعهُ َواْلَغنََم فَخَ ۷. »َمَعهُ 

إِْن َجاَء ِعيُسو إِلَى اْلَجْيِش اْلَواِحِد «: َوقَالَ ۸. َواْلبَقََر َواْلِجَماَل إِلَى َجْيَشْينِ 

 ) ۸-۳: ۳۲تك( .»َوَضَربَهُ، يَُكوُن اْلَجْيُش اْلبَاقِي نَاِجيًا
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إن عب��دك يعق��وب يه��دي إل��ى س��يدي " ق��ائلين  عيس��و رس��الً إل��ييعق��وب  رس��ل أ 

عيسو السالم ويخبرك أنه قد تغرب إلى اآلن عند البان وص�ار ل�ه عبي�د وج�وار 

  ." وهو قد أرسل إليك ليخبرك حتى يجد نعمة في عينيك. ومواش وحمير

 ةربعمائ�ورجع الرسل من عند عيسو ليخبروا يعق�وب أن�ه خ�ارج للقائ�ه و مع�ه أ

س�تطيع الرج�وع عن�د الب�ان م�رة أن�ه ال ي ج�داً ألن�ه أدرك فارتعب يعق�وب ،رجل

س�نة  ۲۰م�ا ص�نعه ب�ه ول�م يص�فح عن�ه رغ�م م�رور  أن عيسو لم ي�نسَ و أخرى،

ف��ال يوج�د م��ا يمن��ع ) ورفق�ة إس��حاقع�ن ( وهم�ا اآلن ف��ي مك�ان بعي��د ع�ن كنع��ان

يعق�وب  احت�ارو .ين�وي قتل يعقوب كما ك�انشفاء غليله بلعيسو من األخذ بالثأر 

فه��و ق��د ظ��ن أن ط��ول الم��دة الت��ي قض��اها ف��ي  ف��ي ه��ذا الم��أزق، كي��ف يتص��رف

الواضح أن شيئاً من هذا  حاران سوف تجعل عيسو ينسى ويصفح عنه ولكن من

فه��و ال يق��در ب��أي ح��ال م��ن  وه��ا ه��و اآلن ف��ي موق��ف ال يُحس��د علي��ه ل��م يح��دث،

نس�ائه  ألن ل�يس مع�ه س�وىاألحوال على مواجهة عيس�و والج�يش الخ�ارج مع�ه 

وال  بعض الخدم ورعاة األغنام ال�ذين ليس�ت له�م أي�ة دراي�ة ب�الحروبوأطفاله و

 .بعض العصي التي يستعملونها في رعاية الغنمبإال يتسلحون 

الغنم قسم القوم الذين معه و به األمر وعرف أنه هالك ال محالة،ولما ضاق  

به ينجو الجيش حد الجيشين وضرإلى جيشين حتى إذا جاء عيسو إلى أوالبقر 

 .الثاني بحياته

   :صالة يعقوب* 
بَّ الَِّذي قَاَل لِيَ «: َوقَاَل يَْعقُوبُ  اْرجْع : يَا إِلهَ أَبِي إِْبَراِهيَم َوإِلهَ أَبِي إِْسَحاَق، الرَّ

ْلطَافَِك َوَجِميِع َصِغيٌر أَنَا َعْن َجِميِع أَ ۱۰. إِلَى أَْرِضَك َوإِلَى َعِشيَرتَِك فَأُْحِسَن إِلَْيكَ 

، َواآلَن قَْد . األََمانَِة الَّتِي َصنَْعَت إِلَى َعْبِدكَ  فَإِنِّي بَِعَصاَي َعبَْرُت هَذا األُْرُدنَّ

نِي ِمْن يَِد أَِخي، ِمْن يَِد ِعيُسَو، ألَنِّي َخائٌِف ِمْنهُ أَْن يَأْتَِي ۱۱. ِصْرُت َجْيَشْينِ  نَجِّ
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إِنِّي أُْحِسُن إِلَْيَك َوأَْجَعُل نَْسلََك َكَرْمِل : َوأَْنَت قَْد قُْلتَ ۱۲. بَنِينَ َويَْضِربَنِي األُمَّ َمَع الْ 

 ) ۱۲-۹:  ۳۲تك .( »اْلبَْحِر الَِّذي الَ يَُعدُّ لِْلَكْثَرةِ 

ما أروع الصالة التي تُرفع من وسط الضيقة وتصدر من نفس متعبة وقلب  

هناك سوى منفذ واحد في سدت أمامه كل المنافذ ولم يعد نضاق بحمله وا

وهذا ما فعله يعقوب لما أدرك أنه ال سبيل لنجاته بكل الوسائل والطرق . السماء

فأحس أن هذا هو األمل  . أن له إلهاً قد وعده بالحمايةأخيراً تذكر ف البشرية

يخاطب إله  عقدين من الزمانفع قلبه ألول مرة بعد مرور الوحيد الباقي له فر

 . إذا رجع إلى أرضه وعشيرته القديمةده وه بوعآبائه مذكراً إيا

ر وال يستحق لطف وأمانة هللا وألول مرة أيضاً نرى يعقوب يعترف بأنه صغي

 من متاع الدنيا األردن بعصاه وهو هارب من وجه عيسو ال يملك فقد عبر معه،

صارت له أسرة كبيرة ( إلى أرضه وقد صار جيشين واآلن ها هو راجع  ، شيئاً 

 .ال لحكمته ودهائه بل لنعمة هللا الغنية  ).وفيروغنى 

ن إفال ال ينتظر منا الكالم المنمق الفصيح بل  ،ما أجمل الصدق في الصالة

الكالم البسيط يكون في أذنيه أكثر طرباً من تسبيح المالئكة فهو يسكتهم ليسمع 

لشجاعة ا مخاوفك كما فعل يعقوب فهو لم يتصنعليتك تحدث هللا ب. صالة أوالده

أنا خائف جداً من أخي " : بل بكل تواضع اعترف أمام هللا بضعفه وقال له

عيسو أن يأتي ويقتلني أنا ونسائي وأوالدي وأنت قلت لي إني أحسن إليك 

 . "وأجعل نسلك كرمل البحر الذي ال يعد من الكثرة

رأينا كما  هدووعهللا بتنفيذ  طالبأن نبل يمكننا  ،ما أروع الثقة في وعود هللا

 .يعقوب يذكر هللا بوعده ويطالبه بتحقيقه
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عندما تضيق عليك الدنيا وتظلم من حولك تذكر أن يعقوب غلب من خالل ثالث 

 . ال أستحق إحساناتك صغير أنا يا رب -۱: جرب أن تستعملهم كلمات، 

 .طلب للرحمة والنجاة ،نجني يا رب -۲                                     

 .تمسك بوعد هللا وطالبه بتحقيقه أنت قلت، -۳                                     

بالرغم من شدة الضيقة وكثرة الخطية إال إن يعقوب تذلل أمام هللا معترفاً بعدم 

 !فهل تفعل مثله؟ .استحقاقه وأمانة هللا ومتمسكاً بوعوده

  فاعلية الصالة :تأمل روحي* 

الذي يفتح خزائن هللا وبها تستطيع أن تأخذ ما  قالوا أن الصالة هي المفتاح

إذ ضاق األمر بيعقوب وخشى أخاه عيسو التجأ إلى هللا و .تريد من غناه

 :بالصالة وجاءت صالته قوية وفعالة، إذ اتسمت باآلتي

يا إله أبي إبراهيم " :يتحدث مع هللا خالل العالقة الشخصية فيدعوه: أوالً * 

ث مع هللا بكونه إلهًا معتزالً البشرية، وال كمحب ال يتحد". إسحاقوإله أبي 

 .ب له ولعائلتهأللبشر بوجه عام، بل ك

ما أجمل أن يشعر اإلنسان أنه على مستوى العالقة الشخصية مع هللا، األمر  

أنه يتخيل ل حتى قال في مناجاته  القديس أغسطينوسالذي وضح في حياة 

 ليستمتع بالحب الذي يفيض من قلب  ،ما أن هذا الكون ال يوجد فيه سواه كما لو

 .كل قلبه ل كريسهذا الحب بت تفاعل معوي ،هللا 

رجع إلى أرضك وإلى االرب الذي قال لي " :يُذكر هللا بمواعيده: ثانيًا* 

يصرون على تحقيق المواعيد  نيفرح هللا بأوالده الذي". عشيرتك فأحسن إليك

 .اإللهية ويتمسكون بها في دالة البنوة
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وكأنه يخجل  يشعر في صلواته بالضعف أمام غنى محبة هللا الفائقة،: ثالثًا* 

صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع األمانة : "، إذ يقولذلك بعد شيئًا أن يطلب

فما يطلبه اآلن إنما هو امتداد للتمتع بغنى محبة هللا ". التي صنعت إلى عبدك

من له حق أو كمن يسأل هللا أن يرد له ال يطلب ك! العملية التي ذاقها وذاب فيها

شيئًا عن عمل صالح فعله، إنما يسأله أن يعطيه كما قد عوده كل أيامه السابقة، 

 .إذ كان وال يزال غنيًا وسخيًا في عطائه له

فإني بعصاي عبرت هذا األردن واآلن قد صرت ": يقول يعقوب: رابًعا* 

ليدين ال يملك سوى عصا في حين ترك يعقوب بيت أبيه خرج فارغ ا". جيشين

نطلق من العالم يحمل في قلبه اكمؤمن . بجيشين عظيمين   يرجع واآلن يده،

خالل هذه العصا اإللهية  يصير في ومن سر قوته، الذي هو عصاه أي صليبه 

عيني هللا كجيشين عظيمين، إذ يتقدس بروحه كما بجسده، وتقدم الروح كل 

 .                                                                                                 ه مقدسة في الربطاقاتها كما يقدم الجسد كل حواس

بعد أن نسب هللا لنفسه وعائلته، وبعد أن ذكره بمواعيده اإللهية، : أخيًرا

وأعلن حقه في المواعيد ال عن بر صنعه إنما عن غنى محبة هللا المتزايدة، 

                 )عصاه(د أن تحدث عن الجانب اإليماني الخاص بفاعلية الصليب وبع

ليتنا ال نعرض مشاكلنا ومتاعبنا إالَّ بعد تقديم ذبيحة !  أخيًرا سأله أن ينجيه

 .شكر ل والتمتع بحديث ودّي معه واستعراض أعماله العجيبة معنا
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 :وهدية لعيس *

ا أَتَى بِيَِدِه َهِديَّةً لِِعيُسو أَِخيهِ َوبَاَت ُهنَا ِمئَتَْي َعْنٍز ۱٤: َك تِْلَك اللَّْيلَةَ َوأََخَذ ِممَّ

ثَالَثِيَن نَاقَةً ُمْرِضَعةً َوأَْوالََدَها، ۱٥َوِعْشِريَن تَْيًسا، ِمئَتَْي نَْعَجٍة َوِعْشِريَن َكْبًشا، 

َوَدفََعَها إِلَى يَِد ۱٦َن أَتَانًا َوَعَشَرةَ َحِميٍر، أَْربَِعيَن بَقََرةً َوَعَشَرةَ ثِيَراٍن، ِعْشِري

اْجتَاُزوا قُدَّاِمي َواْجَعلُوا فُْسَحةً «: َوقَاَل لَِعبِيِدهِ . َعبِيِدِه قَِطيًعا قَِطيًعا َعلَى ِحَدةٍ 

َل قَائِالً ۱۷. »بَْيَن قَِطيٍع َوقَِطيعٍ  : لَك قَائِالً إَِذا َصاَدفََك ِعيُسو أَِخي َوَسأَ «: َوأََمَر األَوَّ

ُهَو . لَِعْبِدَك يَْعقُوبَ : تَقُولُ ۱۸لَِمْن أَْنَت؟ َوإِلَى أَْيَن تَْذَهُب؟ َولَِمْن هَذا الَِّذي قُدَّاَمَك؟ 

َوأََمَر أَْيًضا اْلثَانِى ۱۹. »َهِديَّةٌ ُمْرَسلَةٌ لَِسيِِّدي ِعيُسَو، َوَها ُهَو أَْيًضا َوَراَءنَا

بِِمْثِل هَذا اْلَكالَِم تَُكلُِّموَن ِعيُسَو «: َوالثَّالَِث َوَجِميَع السَّائِِريَن َوَراَء اْلقُْطَعانِ 

: ألَنَّهُ قَالَ . »ُهَوَذا َعْبُدَك يَْعقُوُب أَْيًضا َوَراَءنَا: َوتَقُولُونَ ۲۰ِحينََما تَِجُدونَهُ، 

بِاْلَهِديَِّة السَّائَِرِة أََماِمي، َوبَْعَد ذلَِك أَْنظُُر َوْجَههُ، َعَسى أَْن  أَْستَْعِطُف َوْجَههُ «

 
 من أقوال اآلباء عن الصالة

 
 .ال تهمل صلواتك لئال تقع في يد أعدائك* 

 )لقديس إشعياء األسقيطيا( 
                      سعيد هو من يصلي بحرارة ،يا لعظمة وسمو الصالة* 

 )مار أفرام السرياني . ( فالشيطان ال يقربه قط
                               ،غنى ال يسقط أبداً  ،كنز ال يفرغ ،الصالة سالح عظيم* 

 .ميناء هادئ وسكون ليس فيه اضطراب
 )ديس يوحنا فم الذهب الق( 

                الصالة تحول القلوب اللحمية إلى قلوب روحانية والقلوب الفاترة* 
 .ويةاإلى قلوب غيورة والقلوب البشرية إلى قلوب سم

 )القديس يوحنا فم الذهب ( 
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ا ُهَو فَبَاَت تِْلَك اللَّْيلَةَ فِي ۲۱. »يَْرفََع َوْجِهي فَاْجتَاَزِت اْلَهِديَّةُ قُدَّاَمهُ، َوأَمَّ

 ) ۲۱-۱۳: ۳۲تك.(اْلَمَحلَّةِ 

لقد ،ها تطفئ نيران غضبهـَّ و عليسجهز يعقوب هدية ضخمة يستعد بها لمالقاة ع

على شخص  اُ قوي اُ تصرف يعقوب بحكمته البشرية ألنه يعلم أن للهدية تأثير

                      اْلَهِديَّةُ َحَجٌر َكِريٌم فِي َعْينَْي قَابِلَِها .محب للمال والغنى مثل عيسو

هُ تُْفلِحُ  ُب ا َهِديَّةُ  ، ) ۸:  ۱۷أم .( َحْيثَُما تَتََوجَّ لَهُ َوتَْهِديِه إِلَى أََماِم ِإلْنَساِن تَُرحِّ

   نلكن الحل البشري والحكمة البشرية ال يضمنا .) ۱٦:  ۱۸أم .( ْلُعظََماءِ ا

حل المشكلة لوال تدخل الحكمة اإللهية في الوقت المناسب فقد كان من الممكن 

ال رحمة هللا جداً أن يأخذ عيسو الهدية وفي النهاية يغدر بيعقوب ويقتله لو

 .وحمايته ليعقوب من كل شر كما وعده

وكانت الهدية  ،يرسل الهدية مرة واحدة أالأيضاً  الحكمة منرأى يعقوب أنه  

بل أرسلها مجزأة على خمسة قطعان وجعل  من المواشي، اً رأس ٥۸۰تتمثل في 

فرغ عيسو من معاينة قطيع يجد ن كل قطيع والذي يليه حتى فإذا ما مسافة بي

لتظهر بوضوح أنها خمسة هدايا فتؤثر تدريجياً على قلب عيسو  ذي بعدهال

ه قد امتألت ومشاعره قد هدأت قبل تكون عيناوهكذا  .وتمتص كل غضب داخله

  .أن يصل ليعقوب

عبيده الذين يقودون القطعان أنه عندما يلتقي كل منهم بعيسو ويسأله وأوصى 

ل له هو هدية من عبدك يعقوب من هو؟ وإلى أين يذهب؟ وما الذي معه؟ يقو

سترضيه أوقال يعقوب في نفسه بهذا . مرسلة لسيدي عيسو وهو قادم وراءنا

أرسل يعقوب هديته أمامه أما هو فبات  .وأنال عطفه قبل مقابلته وجهاً لوجه

 ).المكان الذي نصب فيه خيمته ( ليلته في المحلة 
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 :الصراع مع هللا* 

ْيلَِة َوأََخَذ اْمَرأَتَْيِه َوَجاِريَتَْيِه َوأَْوالََدهُ األََحَد َعَشَر َوَعبََر َمَخاَضةَ ثُمَّ قَاَم فِي تِْلَك اللَّ 

فَبَقَِي يَْعقُوُب َوْحَدهُ، ۲٤. أََخَذُهْم َوأََجاَزُهُم اْلَواِدَي، َوأََجاَز َما َكاَن لَهُ ۲۳. يَبُّوقَ 

ا َرأَى أَنَّهُ الَ يَْقِدُر َعلَْيِه، َضَرَب ُحقَّ َولَ ۲٥. َوَصاَرَعهُ إِْنَساٌن َحتَّى طُلُوِع اْلفَْجرِ  مَّ

أَْطلِْقنِي، ألَنَّهُ قَْد «: َوقَالَ ۲٦. فَْخِذِه، فَاْنَخلََع ُحقُّ فَْخِذ يَْعقُوَب فِي ُمَصاَرَعتِِه َمَعهُ 

: فَقَالَ » ْسُمَك؟َما ا«: فَقَاَل لَهُ ۲۷. »الَ أُْطلِقَُك إِْن لَْم تُبَاِرْكنِي«: فَقَالَ . »طَلََع اْلفَْجرُ 

الَ يُْدَعى اْسُمَك فِي َما بَْعُد يَْعقُوَب بَْل إِْسَرائِيَل، ألَنََّك «: فَقَالَ ۲۸. »يَْعقُوبُ «

. »أَْخبِْرنِي بِاْسِمكَ «: َوَسأََل يَْعقُوُب َوقَالَ ۲۹. »َجاَهْدَت َمَع هللاِ َوالنَّاِس َوقََدْرتَ 

 ) ۲۹-۲۲:  ۳۲تك .( َوبَاَرَكهُ ُهنَاكَ » لَِماَذا تَْسأَُل َعِن اْسِمي؟«: فَقَالَ 

فيبدو أنه تحت ضغط تلك األزمة  ،صرف يعقوب كل من معه في تلك الليلة

 الشديدة لم يعد يحتمل ضوضاء األطفال وثرثرة النساء وال أي نوع من أنواع 

فأخذ نساءه وأوالده . الضجيج

 ۲۸وعبرهم مخاضة يبوق

المخاضة هي جزء من النهر (

يمكن عبوره سيراً  قليل العمق

على األقدام ويبوق هو أحد 

روافد نهر األردن يتفرع من 

منتصفه تقريباً ومعنى اسمه 

وبقى يعقوب وحيداً ) المتدفق

في هذه الليلة التي كانت 

 .بالنسبة له ليلة حياة أو موت

 

 

 يعقوب يصارع هللا
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وإذ جلس وحيداً في ذلك المكان تظلله زرقة السماء المرصعة بالنجوم ويصل 

تعرض حياته أمام أخذ يس ،ير مياه النهر المنحدرة فوق الصخورألذانه خر

ماضيه الممتلئ بالغش والكذب والخداع ومتطلعاً إلى مستقبله الذي  عينيه متأمالً 

 .يبدو مظلماً 

ول مرة نرى يعقوب يترك كل ما له وكل من معه ويختلي مع نفسه ألوهنا  

وفجأة وبينما يعقوب  ،لومع هللا في صالة حارة وتضرعات وانسحاق نفس وتذل

الحظ أن الصراع لم يبدأ ون  ! غارق في تأمالته وجد إنساناً بجواره يصارعه

وكأن هللا هو الذي يبدأ الصراع معنا حتى ) هللا(من ناحية يعقوب بل من المالك 

نزع روح ي لكيوذلك  . يخلينا من كل ما يعطل الحياة الصادقة معهينقينا و

وأدرك . وروح القوة الجسدية واالعتداد بالذات المكر والخداع من يعقوب

السيد المسيح في  وه. كائناً سماوياً  ذي أمامه ليس كائناً بشرياً بليعقوب أن ال

، جاءه الرب )في العهد القديم إحدى ظهورات هللاوهذه ( أو إنسان  هيئة مالك

ذي عاماً وهو أيضاً ال ۲۰يسوع الذي سبق ورآه على السلم في بيت إيل منذ 

  .ظهر لخاله البان ليحذره من أذية يعقوب وها هو اآلن أمامه ثانيةً 

فأمسك به يعقوب بكل قوته وغالباً ما طلب منه أن يبقى معه حتى يقابل عيسو 

وال ينبغي ألحد قد اقترب  الفجر ولكنه رفض وطلب من يعقوب أن يطلقه ألن

 ۱۸۰۰متجسداً بعد  سوف يراه الجميع(لذلك جاء ليعقوب وحده ليالً  .أن يراه

كانت القوة التي دحرجت  ،ولكن يعقوب ظل متمسكاً به في قوة ) سنة تقريباً 

الحجر عن فم البئر منذ سنوات طويلة لتسقي غنم راحيل الزالت في عنفوانها، 

ولما رأى المالك أنه ال يقدر عليه ضربه أي لمسه على حق فخذه فانخلع الفخذ 

                 ماً شديداً ورغم ذلك ظل متمسكاً به قائالً لهجزئياً من الجسم مسبباُ له أل

وهنا يظهر يعقوب كأنه الغالب وهللا هو  ،"ال أطلقك إن لم تباركني " 

 .لكن العجيب أن الغالب يترجى المغلوب أن يعطيه بركة ،المغلوب
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ب من تحننه وانهزم من محبته فهو يقول لكل نفس تتمسك به لِـ ُ هللا هنا غ 

م من زِ ـُ عندما ه لذلك )٥: ٦نش(" .لِي َعنِّي َعْينَْيِك فَإِنَّهَُما قَْد َغلَبَتَانِيَحوِّ "

ه عن اسمه ألنالرب سأله  ،الذي ظل متمسكاً به رغم ألمه محبته أمام يعقوب

 من يعقوب أي كان  القديم كلها فاسمه تهحيافي  يعده للتغيير المزمع أن يحدث

 . الحيلة والمكريتعقب اآلخرين ويأخذ ما لهم ب

األمير المجاهد (دعى اسمك إسرائيل ـُ من يعقوب من اآلن ي كفاناهللا ك قال له لذل

 . ألنك جاهدت مع هللا والناس وقدرت )مع هللا 

مثل البركة قديماً كان يعقوب يجاهد مع الناس ويتعقبهم ليأخذ ما بأيديهم 

                   ي الناس ما في أيدأن الحقيقة  ولكن. والبكورية من عيسو واألغنام من البان 

ترك قد ولكن ما في يد هللا هو البركة نفسها لذلك نراه ال يقدر أن يعطيه البركة، 

 .كل الناس وتصارع مع هللا حتى ينال من يده البركة

 هل رأيت هللا أو هل ظهر في حياتك؟ :تأمل روحي* 

ذراء القديسة مريم ولكن هذا كلنا نعرف أن هللا ظهر بالجسد عند والدته من الع

ال يمنع من أن كانت له ظهورات في العهد القديم فقد ظهر للعديد من شخصيات 

اآلباء القديسين وكان يظهر غالباً في شكل مالك أو إنسان ونذكر من هذه 

ظهوره إلبراهيم ومعه اثنين من : الظهورات على سبيل المثال ال الحصر

ظهوره  ،)٤-۲: ۲٦تك(ق ومباركته اإلسحظهوره  ،)۲-۱: ۱۸تك(المالئكة 

) ٦-۲: ۳خر(ظهوره لموسى في العليقة   ،ليعقوب كما رأينا من خالل األحداث

ما يكلم الرجل حتى أنه قيل عن موسى لم يكن مثله يكلم هللا وجهاً لوجه ك

ظهوره لجدعون ودعوته إلى تخليص شعبه من  ،)۱۰:  ۳٤تث(صاحبه 

هوره لمنوح وزوجته مبشراً بميالد شمشون ظ ،)۱٤-۱۱: ٦قض (المديانيين 

ظهوره إلشعياء وحزقيال فقد رآه كل منهما في مجده  ،)٥ -۳: ۱۳قض (
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              ظهوره مع الفتية في األتون  ،)۲۸-۲٦: ۱حز) ( ٤-۱: ٦إش (السمائي 

وأنت هل تمتعت برؤية هللا ؟ وليس المقصود بالسؤال . )۲٥-۲٤:  ۳دا(

كن هل أحسست بوجوده معك؟ هل شعرت بيده تسندك؟ الرؤية الملموسة ول

كل خليقته؟ هذا هو المقصود  ه فيتراهتراه يريح قلبك ويحمل همك؟ هل هل 

 .برؤيته

 "ال أطلقك إن لم تباركني " :روحي تأمل*

ك ـَّ سمَ ـَ فليس أعظم من بركة هللا فت ،ح كمنهج للحياة الروحيةشعار يصليا له من  

حصل عليها ففيها الكفاية ومنها الحماية ومعها لن تحتاج به  وال تطلقه إلى أن ت

فمن  يبدو الشعار ألول وهلة وكأن به الكثير من العجرفة التي ال تليق .إلى شيء

إن الرب هو الوحيد الذي ال  هو اإلنسان حتى يهدد القدير بأنه لن يطلقه؟ 

امل معهم معظم من نتع. يستطيع أن ينهي اللقاء معك ما لم ترغب أنت في ذلك

قليالً يضطرون هم إلى إنهائه بصورة  معهم وإذا أطلنا الحوار ،وقتهم محسوب

أو بأخرى أما إلهنا فهو الوحيد الذي يدعونا أن نتحاجج ونطيل الحوار معه بل 

  ) ۳۱:۸أم ( ."لَذَّاتِي َمَع بَنِي آَدَم◌ٍ "يؤكد لنا أنه يجد لذة في ذلك أكثر من ذلك 

اة واطلب بركة الرب في كل ما تعمل وكل ما تمتد اجعل هذا شعارك في الحي

ُع  ،لَْيتََك تُبَاِرُكنِي« :إليه يدك كما تضرع يعبيص في صالته الجميلة قائالً  َوتَُوسِّ

ُ فَآتَاهُ . »ى الَ يُْتِعبُنِيلشَّرِّ َحتَّ اْحفَظُنِي ِمَن َوتَ  ،َوتَُكوُن يَُدَك َمِعي ،تُُخوِمي  بَِما هللاَّ

ليتك تفعل مثله وتطلب من هللا أن يباركك ويكون معك  ) ۱۰ : ٤أخ  ۱.(َسأَلَ 

 .ويحفظك من كل الشرور
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الفريد فى تاريخ البشرية هذا الصراع  حتى اآلن قد يصعب علينا تخيل كيفيةو 

قداسة البابا شنودة الذي يحتاج إلى جهاد روحي عميق حتى نستطيع أن نردد مع 

 : هلوالثالث  ق

 قد عرفت اآلن كيف صارعك   ه                       ي يعقوب أدري سرــــوأب
 كـــــأنت عال مرهب ما أروع     يا أليف القلب ما أحالك بل                    

         كــــب يدمي مدمعــــكفه والح        ي                 ـف وطيا قوياً ممسكاً بالس
كان ذلك يعني حياة جديدة  )يلإسرائ( االسم الجديدولما أعطى الرب ليعقوب 

ولذلك يُعطى للطفل المعمد اسم جديد وعند رسامة كاهن أو راهب يعطونه اسماً 

وأراد يعقوب أن يعرف اسم الشخص الذي صارعه . جديداً رمزاً لحياة جديدة

ولكنه لم يجبه بل قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ وكأن هللا أراد أن يظل االسم 

لَْيَس بِأََحٍد َغْيِرِه ◌َ ظهور السيد المسيح فيعرف الجميع أنه سراً مختوماً لحين 

َماِء قَْد أُْعِطَي بَْيَن اْسٌم آَخُر تَْحَت اَس ألَْن لَيْ . ْلَخالَصُ ا لنَّاِس بِِه يَْنبَِغي أَْن السَّ

وفي النهاية باركه هناك وحصل يعقوب على البركة  ) ۱۲:  ٤أع ( .»نَْخلُصَ 

ولكن هذه المرة أخذها من يد هللا  كله ع من أجلها عمرهالتي يتمناها وظل يصار

 .مباشرة

تأكد أنه كلما ضاقت بك الدنيا كلما اقترب منك السيد المسيح إلى أن تراه وتلمس 

اصرخ وقل له ف ،تعزياته وتأخذ بركته فسكة البركة تتلخص في السهر والصالة

قل له ) يع ألطافكصغير أنا عن جم(يا رب نجني، قل له أنا ال أستحق رحمتك 

وتأكد أنه لن يصرفك فارغاً بل ستمضي مصحوباً  أتركك إن لم تباركني ال

 .ببركته التي ال تقدر بكل كنوز العالم
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 اسم هللا عبر العصور :تأمل روحي* 

 بل قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ لم يُرد هللا أن يعلن اسمه ليعقوب :يعقوب -۱

ثم قال له بعد  ،إسحاقإبراهيم وأبيك  أنا إله: وظل طوال تلك الفترة يقول له 

ويعقوب  إسحاقهكذا كان هللا ينسب نفسه إلبراهيم و. أنا إله بيت إيلرؤية السلم 

 ...ويعقوب حتى جاء موسى فتغير االسم إسحاقوُدعي إله إبراهيم و

لما رأى موسى منظر العليقة المشتعلة وهي ال تحترق مال لينظر  :موسي -۲

ر العجيب فكلمه هللا من هناك مريداً إرساله ليخلص بني إسرائيل من هذا المنظ

 .العبودية المرة

أَنَا إِلَهُ أَبِيَك إِلَهُ إِْبَراِهيَم َوإِلَهُ إِْسَحاَق «: في بداية الحديث عرفه هللا بنفسه قائالً  

        ) ٦: ۳خر .(هللاِ إِلَى هُ َخاَف أَْن يَْنظَُر فََغطَّى ُموَسى َوْجَههُ ألَنَّ . »َوإِلَهُ يَْعقُوبَ 

ثم رفض موسى الذهاب متعلالً بأنه ثقيل الفم واللسان وفي النهاية أقنعه هللا بأن 

ر الشعب هارون سيذهب معه ويتكلم عنه وهنا سأله موسى ما اسمك حتى أخب

ِ بماذا أجيبهم؟  إذا سألوني من الذي كلمك، بَنِي  َها أَنَا آتِي إِلَى«: فَقَاَل ُموَسى ِلَّ

َذا ْسُمهُ؟ فََمااَما : وا لِيفَإَِذا قَالُ . إِلَهُ آبَائُِكْم أَْرَسلَنِي إِلَْيُكمْ : إِْسَرائِيَل َوأَقُوُل لَُهمْ 

َهَكَذا تَقُوُل لِبَنِي «: َوقَالَ . »لَِّذي أَْهيَهْ اأَْهيَِه «:  لُِموَسىهللاُ فَقَاَل » أَقُوُل لَُهْم؟

َهَكَذا تَقُوُل لِبَنِي «:  أَْيضاً لُِموَسىهللاُ َوقَاَل . »لَنِي إِلَْيُكمْ يَْه أَْرسَ أَهْ : إِْسَرائِيلَ 

. أَْرَسلَنِي إِلَْيُكمْ  إِلَهُ آبَائُِكْم إِلَهُ إِْبَراِهيَم َوإِلَهُ إِْسَحاَق َوإِلَهُ يَْعقُوبَ  يَْهَوهْ : إِْسَرائِيلَ 

 ) ۱٥-۱۳: ۳خر.( فََدْورٍ ألَبَِد َوَهَذا ِذْكِري إِلَى َدْوٍر اْسِمي إِلَى اَهَذا 

  .)معناها الكائن إلى األبد(أو يهوه وفي هذه الفترة ُعرف هللا باسم أهيه  

هو أبو شمشون وكان هو وامرأته بارين أمام هللا ولم يكن لهما ولد  :منوح -۳

وذات مرة ظهر مالك لزوجته يخبرها أنها ستلد ابناً ويكون نذيراً للرب ففرحت 

الذي صلى طالباً من هللا أن يرسل لهما المالك مرة ها المرأة وأخبرت زوج
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أخرى حتى يعرفان ماذا يفعالن للصبي الذي يولد؟ فظهر لهما المالك ثانية 

بِّ افَقَاَل َمنُوُح لَِمالَِك فسأله  فَقَاَل » ُمَك؟ْسُمَك َحتَّى إَِذا َجاَء َكالَُمَك نُْكرِ اَما «: لرَّ

 ) ۱۸ -۱۷:  ۱۳ قض( »ْسِمي َوُهَو َعِجيٌب؟اتَْسأَُل َعِن  لَِماَذا«: بِّ لرَّ الَهُ َمالَُك 

 .وهنا عرف منوح أن هللا اسمه عجيبٌ 

 :تنبأ إشعياء عن ميالد المخلص قائالً  :إشعياء النبي  -٤

يُِّد نَْفُسهُ آيَةً اَولَِكْن يُْعِطيُكُم  ْسَمهُ اَوتَْدُعو ْبناً اْلَعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد اَها : لسَّ

انُوئِيلَ عِ «  .اسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا)  ۱٤:  ۷إش ( .»مَّ

يَ اْبناً َوتَُكوُن ايُولَُد لَنَا َولٌَد َونُْعطَى ألَنَّهُ  ْسُمهُ َعِجيباً اَويُْدَعى اَسةُ َعلَى َكتِفِِه لرِّ

 ) ٦:  ۹إش (  .لسَّالَمِ ايراً أَباً أَبَِديّاً َرئِيَس ُمِشيراً إِلَهاً قَدِ 

، اب�ن اب�ن داود ألن�ه م�ن نس�ل داود ُدعي يسوع أي مخل�ص، : العهد الجديد  -٥

س�م ان يحل�و ل�ه أن ي�دعو نفس�ه به�ذا االابن اإلنس�ان كم�ا ك� هللا كما دعاه بطرس،

َوتَْدُعو اْسَمهُ يَُس�وَع ألَنَّ�هُ يَُخلِّ�ُص فََستَلُِد اْبناً  .الذي يذكره بتجسده ومحبته للبشر

بِّ بِ�النَّبِيِّ اَوَهَذا ُكلُّهُ َكاَن لَِكْي يَ�تِمَّ َم�ا قِي�َل ِم�َن . »مْ َشْعبَهُ ِمْن َخطَايَاهُ  ُه�َوَذا «: ل�رَّ

انُوئِيلَ ا  ).  ۲۳-۲۱:  ۱مت(»  ْلَعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد اْبناً َويَْدُعوَن اْسَمهُ ِعمَّ

َوَه�ا أَْن�ِت . هللاِ نِْعَم�ةً ِعْن�َد  الَ تََخ�افِي يَ�ا َم�ْريَُم ألَنَّ�ِك قَ�ْد َوَج�ْدتِ «: ْلَم�الَكُ افَقَاَل لََها 

ينَهُ يَُس��وعَ  ْبن��اً اَس��تَْحبَلِيَن َوتَلِ��ِديَن   َعلِ��يِّ يُ��ْدَعىالْ ْب��َن اَه��َذا يَُك��وُن َعِظيم��اً وَ . َوتَُس��مِّ

بُّ اَويُْعِطي��ِه  ألَبَ��ِد َوالَ اَويَْملِ��ُك َعلَ��ى بَْي��ِت يَْعقُ��وَب إِلَ��ى لَ��هُ ُكْرِس��يَّ َداُوَد أَبِي��ِه إلِ ال��رَّ

   )۳۳-۳۰: ۱لو.(»يَُكوُن لُِمْلِكِه نَِهايَةٌ 

 القريب إلى قلبك ودائماً ما تناديه به؟ ما هو االسم المحبب إليك،+ 
 

 
بِّ بُْرٌج َحِصينٌ ااِْسُم    لرَّ

يُق َويَتََمنَّعُ ايَْرُكُض إِلَْيِه  دِّ  .لصِّ
 ) ۱۰:  ۱۸أم (
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  :حياة جديدة* 

يَْت «: قَائِالً » فَنِيئِيلَ «فََدَعا يَْعقُوُب اْسَم اْلَمَكاِن  ألَنِّي نَظَْرُت هللاَ َوْجًها لَِوْجٍه، َونُجِّ

لِذلَِك ۳۲. ْشَرقَْت لَهُ الشَّْمُس إِْذ َعبََر فَنُوئِيَل َوهَُو يَْخَمُع َعلَى فَْخِذهِ َوأَ ۳۱. »نَْفِسي

ْسَرائِيَل ِعْرَق النََّسا الَِّذي َعلَى ُحقِّ اْلفَْخِ◌ِذ إِلَى هَذا اْليَْوِم، ألَنَّهُ  ِالَ يَأُْكُل بَنُو

  ) ۳۲ – ۳۰:  ۳۲تك .(َضَرَب ُحقَّ فَْخِذ يَْعقُوَب َعلَى ِعْرِق النََّسا

خرج يعقوب من ذلك الصراع وقد أضاء وجهه وفرح قلبه ألنه رأى هللا وشعر 

ألنه ) معناها وجه هللا (أو فنوئيل  ۲۹بحضوره معه فدعا اسم ذلك المكان فنيئيل

 ،قال قد نظرت هللا وجهاً لوجه ونجيت نفسي مع أنه لم يكن قد قابل عيسو بعد

فهو قد بدأ صالته قائالً يا رب نجني  ،هللاولكنه ضمن خالص نفسه بسبب رؤية 

 .وانتهى منها ضامناً النجاة وقائالً نجيت نفسي

حياة تختلف   جديداً وحياة جديدة باسم جديد،وأشرقت له الشمس حاملة معها أمالً 

ربما يكون بها ضعف جسدي إذ كان يعقوب  ،في كل شيء عن الحياة السابقة

ولم يهتم يعقوب بهذا  صراعه مع هللاخلع فخذه عند  بسبب في مشيه يعرج

لَِكْن َما َكاَن لِي ِرْبحاً ": كما قال بولس الرسول الضعف بل حسبه أقل خسارة

بَْل إِنِّي أَْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَْيضاً َخَساَرةً . ْلَمِسيِح َخَساَرةً اأَْجِل  فََهَذا قَْد َحِسْبتُهُ ِمنْ 

ألَْشيَاِء، اي ِمْن أَْجلِِه َخِسْرُت ُكلَّ لَّذِ ايِح يَُسوَع َربِّي، َمسِ الْ ِة ِمْن أَْجِل فَْضِل َمْعِرفَ 

هكذا حصل يعقوب و )۸-۷:  ۳في ( " ْلَمِسيحَ اْربََح َوأَنَا أَْحِسبَُها نُفَايَةً لَِكْي أَ 

لكن بها قوة روحية غير محدودة بسبب جسيم ، وعلى حياة بها ضعف جسدي 

األلم الجسدي طوال حياته حتى ال يتكبر  بهذاوقد سمح هللا له  .بركة هللا له

بسبب رؤيته وصراعه مع هللا بل يشعر دائماً بضعفه واحتياجه فيظل يتمتع 

نَاِت، أُْعِطيُت ِإلْعالَ ا َولِئَالَّ أَْرتَفَِع بِفَْرطِ  كما قال بولس الرسول .بعمل هللا معه

ْيطَاِن، لِيَْلِطَمنِياْلَجَسِد، َمالََك اَشْوَكةً فِي   ) ۷:  ۱۲كو ۲.(لِئَالَّ أَْرتَفِعَ  لشَّ
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َّ وعظ عرق  امتنعوا عن أكلم نسل يعقوب هذا الحدث العظيم في حياة أبيهم فـ

 .تقديراً وإجالالً لهذا الحدث العظيم ،وهو العصب الممتد بالرجل ،ساـَ الن

صراع طويل ضد محبة هللا التي تشتاق بأن تجعلنا أمراء  -هي الحياة وهذه  

 ء وعندما يبزغ نور فجر جديد نرى بصيصاً من نور المحبةوملوكاً وسفرا

اإللهية ونسمعه يهمس في آذاننا باالسم الجديد وعندما يباركنا نستيقظ فنجد 

 .                               وهذه هي السماء بعينها –أنفسنا أحياء نري هللا وجهاً لوجه 

بدء عصر جديد  –ل السابق الذي تأملنا فيه في الفص –كان صراع نصف الليل 

ولكن لنذكر أن  .خطا فيه إلى مستوى جديد في اختباراته  في حياة يعقوب،

 . وصولنا إلى مثل هذا المستوى شيء واحتفاظنا به شيء آخر

يظل الوحي ومن الواضح أن يعقوب لم يكن قد تخلى بعد عن طبيعته القديمة ف

كما استبدل " إسرائيل"الجديد باالسم  هيستبدل ولم" يعقوب"يذكر اسم  المقدس

وذلك ألنه ظل لفترة طويلة يحاول أن يمسك العصا من  ."بإبراهيم"" أبرام"

إلى أن استقر أخيراً على اختيار  المنتصف ويحاول أن يخلط النور بالظلمة

 . لقبه المألوف" إسرائيل"صبح النور وأ

قدمها إلينا فإنه ييعاً ن أبانا السماوي يترفق بنا جداً وإذا لم نحفظ تعاليمه سرإ

إلى أن تتم أخيراً مقاصده في أخالقنا وحياتنا  ،مراراً وتكراراً بصور مختلفة

   .ونتشكل على صورته البهية فيبصر الجميع هللا الذي فينا

 :بعد عشرين عاماً  لقاء عيسو بيعقوب* 

هُ أَْربَُع ِمئَِة َرُجل، فَقََسَم األَْوالََد َوَرفََع يَْعقُوُب َعْينَْيِه َونَظََر َوإَِذا ِعيُسو ُمْقبٌِل َوَمعَ 

الً، ۲. َعلَى لَْيئَةَ َوَعلَى َراِحيَل َوَعلَى اْلَجاِريَتَْينِ  َوَوَضَع اْلَجاِريَتَْيِن َوأَْوالََدهَُما أَوَّ

ا ُهَو فَاْجتَاَز قُ ۳. َولَْيئَةَ َوأَْوالََدَها َوَراَءُهْم، َوَراِحيَل َويُوُسَف أَِخيًرا دَّاَمُهْم َوأَمَّ
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اٍت َحتَّى اْقتََرَب إِلَى أَِخيهِ  فََرَكَض ِعيُسو لِلِقَائِِه ٤. َوَسَجَد إِلَى األَْرِض َسْبَع َمرَّ

  )٤-۱: ۳۳تك ( .َوَعانَقَهُ َوَوقََع َعلَى ُعنُقِِه َوقَبَّلَهُ، َوبََكيَا

نحوه رفع عينيه ورأى عيسو قادماً يعقوب سائراً مع زوجاته وأوالده،  بينما كان

فدخله الخوف مرة أخرى ولعب الشك بأفكاره من  ،ومعه رجاله األربعمائة 

ولكن ماذا نقول عن الضعف البشري . كثرة عددهم رغم ظهور هللا له ومباركته

وهذا ما حدث مع يعقوب  ا ونسلم أفكارنا إلبليس ،فسريعاً ما ننسى بركات هللا لن

فقسم من معه إلى ثالثة  ،دةافخاف وشك ولجأ إلى تدبير خطة من خططه المعت

الجاريتان بلهة وزلفة وأوالدهما في المقدمة ويليهم ليئة وأوالدها ثم  أقسام،

أما هو فتقدم أمام الكل ،  ة الثالثة وهي راحيل وابنها يوسف،بعدهم المجموع

  .وسجد على األرض سبع مرات وهو يقترب من عيسو

 :ويظهر من هذا الموقف مشاعر يعقوب وهي

لراحيل فوضعها في نهاية الموكب حتى إذا هجم عيسو عليهم حبه  -۱

وليئة أمامها لتكون لها فرصة متوسطة  ،يكون لها فرصة للهرب

 .للهرب أما الجاريتان ففي المقدمة

تقدم هو أمام الكل مضحياً بنفسه حتى إذا هجم عيسو يكون أول من  -۲

يتقدم  فهو كأب ال يحتمل رؤية هالك أي أحد من أبنائه بل .  يموت

 .وهو بهذا يرمز للمسيح الفادي الذي يموت عن كنيسته ،ليفديهم بذاته

وهو عدد كامل يرمز لعمل الروح القدس في اإلنسان  سجد سبع مرات، -۳

 .ويظهر هذا مدى اتضاع يعقوب أمام عيسو وإكرامه ،المؤمن 

ويرى بعض المفسرين أن هذا االتضاع قد يؤخذ على يعقوب ألن فيه الكثير من 

 . مبالغة ويشوبه الكثير من النفاق والخوف والتذللال
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 لقاء األخوين 

 :هناك طريقان لمقابلة الضيقات والمتاعب: تأمل روحي* 

فالجسد يتطلع إليها بفزع ورعب، . حوالثاني طريق الرو ،طريق الجسدأولهما 

ثم يتذلل أمامها كما فعل يعقوب  ويستعد لها بيدين مرتعشتين، ويصلي بخوف،

 .قد سجد إلى األرض سبع مرات قبل أن يلتقي بأخيهإذ 

فهو على النقيض تماماً إذ يمتاز باإليمان والثقة في وعود هللا  طريق الروحأما 

  "ها أنا معك وأحفظك"فقد وعده  ،فهو ال يملك غيرها ليتعلق بها ويصدقها

وبالفعل حفظه حتى وصل سالماً إلى حاران وحفظه من البان  )۱٥: ۲۸تك (

دما أراد أذيته وتدخل هللا بنفسه وظهر لالبان في حلم محذراً إياه من أن يمس عن

إذا تأمل يعقوب فيما سبق من حياته كان عليه الثقة بأن هللا . يعقوب بخير أو شر

فيتقدم لمواجهة المتاعب ال بتذلل  تعداً أن يفعل كما فعل في القديم،ال يزال مس

 . واثقاً أن يد هللا تعمل وسط الضيقات وتملق ومداهنة بل باستقامة وانتصاب
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وتقسيم  كان يعقوب قد دبر األمر لمالقاة أخيه عيسو بالصالة وتقديم هدايا إذا

فإن هللا من جانبه هيأ قلب عيسو فأشعل فيه مشاعر  أسرته إلى ثالثة مجموعات،

 . عاماً  ۲۰األخوة وألهب فيه الحنين للقاء أخيه الذي لم يره منذ 

فمن كان يظن أن عيسو الجبار القاسي  ،وة وفاعلية الصالةوهنا ظهرت ق

يركض للقاء أخيه مظهراً شوقاً ومحبة غير متوقعة ولكنها الصالة هي التي 

حولت القلب الحجري إلى قلب لحمي رقيق يذوب شوقاً ألخيه ويعانقه وبكى 

وما أقوى تأثيرك على  ما أعجبك أيتها الصالة .االثنان من حرارة الموقف

  !!لك قدرة فائقة على إذابة قلوب العتاةحقاً   ،وب البشرقل

 عيسو يقبل هدية يعقوب * 

األَْوالَُد «: فَقَالَ » َما هُؤالَِء ِمْنَك؟«: ثُمَّ َرفََع َعْينَْيِه َوأَْبَصَر النَِّساَء َواألَْوالََد َوقَالَ 

. اْلَجاِريَتَاِن ُهَما َوأَْوالَُدهَُما َوَسَجَدتَا فَاْقتََربَتِ ٦. »الَِّذيَن أَْنَعَم هللاُ بِِهْم َعلَى َعْبِدكَ 
َوبَْعَد ذلَِك اْقتََرَب يُوُسُف َوَراِحيُل . ثُمَّ اْقتََربَْت لَْيئَةُ أَْيًضا َوأَْوالَُدَها َوَسَجُدوا۷

نِْعَمةً  ألَِجدَ «: فَقَالَ » َماَذا ِمْنَك ُكلُّ هَذا اْلَجْيِش الَِّذي َصاَدْفتُهُ؟«: فَقَالَ ۸. َوَسَجَدا

. »لِيَُكْن لََك الَِّذي لَكَ . لِي َكثِيٌر، يَا أَِخي«: فَقَاَل ِعيُسو۹. »فِي َعْينَْي َسيِِّدي
إِْن َوَجْدُت نِْعَمةً فِي َعْينَْيَك تَأُْخْذ َهِديَّتِي ِمْن يَِدي، ألَنِّي . الَ «: فَقَاَل يَْعقُوبُ ۱۰

ُخْذ بََرَكتِي الَّتِي أُتَِي بَِها إِلَْيَك، ۱۱. َرِضيَت َعلَيَّ َرأَْيُت َوْجَهَك َكَما يَُرى َوْجهُ هللاِ، فَ 

 )۱۱ – ٥: ۳۳تك ( .َوأَلَحَّ َعلَْيِه فَأََخذَ . »ألَنَّ هللاَ قَْد أَْنَعَم َعلَيَّ َولِي ُكلُّ َشْيءٍ 

مع يعقوب سأله عنهم فقال له إنهم زوجاتي وأوالدي  أسرةعندما رأى عيسو  

 . ثم قدم كل زوجة وأوالدها فسجدوا أمام عيسو ،مالذين أنعم علي هللا به
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 وتشكره عليها؟ ،م هللا عليكـَ عـِـهل تشعر بن :تأمل روحي* 

فقد نظر يعقوب إلى  سان بنعم هللا عليه ويشكره عليها،ما أحلى أن يشعر اإلن

حينما تتضايق من ظروف الحياة وال . زوجاته وأوالده ورأى أنهم نعمة هللا عليه

شكر هللا عليه وقبل أن تبدأ في التذمر تأمل فيما حولك ستجد أن لديك تجد ما ت

فنعم هللا ال تـُعد وال تحصى، نعمة . ليهاالكثير من النعم التي تستحق الشكر ع

إذا . إلخ....الزوجة واألوالد  ،الطعام والشراب ،المسكن والملبس الصحة،

   . نظرت حولك ستجد حتماً ما يستحق أن تشكر هللا عليه

لغنم التي وصلت إليه قبل أن سأل عيسو أخاه عن الجيش المكون من قطعان ا

فحاول عيسو . فأجابه يعقوب إنها هدية صغيرة يقدمها إليه لينال رضاه يراه،

االعتذار بأن له أمالكاً كثيرة وحاول إرجاع الهدية ليعقوب الذي ألح عليه 

 .ليأخذها فقبل في النهاية

ان هما يعقوب وعيسو اللذان يتحدثان اآلن؟  فقد تركناهما ما هذا الذي نراه؟ أهذ

منذ بضعة إصحاحات وكان يعقوب يرفض أن يقدم ألخيه طبق عدس دون 

مقابل وفعالً اشترى منه البكورية قبل أن يطعمه وها هو اآلن يلح عليه أن يقبل 

وعيسو الذي كان قلبه . منه هدية ضخمة مدعياً أنها هدية صغيرة ليرضى عنه

نراه اآلن يركض للقاء أخيه  الحقد والغضب وكان ينوي قتل أخيه،متلئاً من م

تحت  ها أخيراً ويعانقه ويبكي على عنقه بل ويرفض أن يقبل الهدية  ولكنه قبل

 .!!    ال تتعجبوا فهذا هو عمل نعمة هللا وتأثيره في قلوب البشر. إلحاح أخيه

له بعد ذلك في كل شخص يقابله سوف يتمثفإنه إن اإلنسان الذي يرى هللا مرة 

فعندما رأى عيسو بعدها أحس أنه  ما حدث مع يعقوب بعدما رأى هللا، وهذا

يرى هللا فيه ألن صورة هللا أصبحت ملتصقة بذهنه فصار يراها في كل 

 .شخص
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من حول�ك؟ فت�رى الص�فات الحل�وة الت�ي ف�يهم  هل ترى صورة السيد المسيح في

تعاملهم كما ل�و كن�ت تتعام�ل م�ع هللا نفس�ه؟  وهل. وتغمض عينيك عن ضعفاتهم

ا يَا تََعالَوْ  ":لو فعلت هذا فطوباك ألنك في النهاية ستسمع صوته الحاني قائالً لك

ألَنِّ���ي ُجْع���ُت . ْلَع���الَمِ اَع���دَّ لَُك���ْم ُمْن���ُذ تَأِْس���يِس ْلمُ اْلَملَُك���وَت اُمبَ���اَرِكي أَبِ���ي ِرثُ���وا 

ُعْريَان�����اً . ْن�����ُت َغِريب�����اً فَ�����آَوْيتُُمونِيكُ . تُُمونِيَعِطْش�����ُت فََس�����قَيْ . فَ�����أَْطَعْمتُُمونِي

: ألَْب�َراُر ِحينَئِ�ذٍ افَيُِجيبُ�هُ . ْيتُْم إِلَ�يَّ َمْحبُوس�اً فَ�أَتَ . َمِريض�اً فَُزْرتُُم�ونِي. فََكَسْوتُُمونِي

َرأَْينَ�اَك َغِريب�اً  َوَمتَ�ىأَْو َعْطَش�اناً فََس�قَْينَاَك؟ يَاَربُّ َمتَى َرأَْينَ�اَك َجائِع�اً فَأَْطَعْمنَ�اَك 

لَْي��َك؟ َوَمتَ��ى َرأَْينَ��اَك َمِريض��اً أَْو َمْحبُوس��اً فَأَتَْينَ��ا إِ أَْو ُعْريَان��اً فََكَس��ْونَاَك؟ فَآَوْينَ��اَك 

ألََص�اِغِر ابِأََح�ِد إِْخ�َوتِي َه�ُؤالَِء  بَِما أَنَُّكْم فََعْلتُُم�وهُ : ْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ ا: ْلَملِكُ افَيُِجيُب 

  )٤۰-۳٤: ۲٥مت(.فََعْلتُمْ فَبِي 
 ب يفارق عيسو على وعد بلقاء قريب يعقو* 

َسيِِّدي َعالٌِم أَنَّ «: فَقَاَل لَهُ ۱۳. »لِنَْرَحْل َونَْذَهْب، َوأَْذَهُب أَنَا قُدَّاَمكَ «: ثُمَّ قَالَ 

وَها يَْوًما َواِحًدا األَْوالََد َرْخَصةٌ، َواْلَغنََم َواْلبَقََر الَّتِي ِعْنِدي ُمْرِضَعةٌ، فَإِِن اسْ  تََكدُّ

لِيَْجتَْز َسيِِّدي قُدَّاَم َعْبِدِه، َوأَنَا أَْستَاُق َعلَى َمَهلِي فِي إِْثِر ۱٤. َماتَْت ُكلُّ اْلَغنَمِ 

. »األَْمالَِك الَّتِي قُدَّاِمي، َوفِي إِْثِر األَْوالَِد، َحتَّى أَِجيَء إِلَى َسيِِّدي إِلَى َسِعيرَ 
لَِماَذا؟ َدْعنِي أَِجْد «: فَقَالَ . »أَْتُرُك ِعْنَدَك ِمَن اْلقَْوِم الَِّذيَن َمِعي«: وفَقَاَل ِعيسُ ۱٥

                            ِريقِهِ فََرَجَع ِعيُسو ذلَِك اْليَْوَم فِي طَ ۱٦. »نِْعَمةً فِي َعْينَْي َسيِِّدي

  ) ۱٦-۱۲: ۳۳تك (  .إِلَى َسِعيرَ 

وب وأصر على مرافقته حت�ى يص�ل ب�ه إل�ى كنع�ان أظهر عيسو محبة فائقة ليعق

 اً مرضعة وحيوانات ص�غيرة،وغنم اً صغار ولكن يعقوب اعتذر ألن معه أطفاالً 

قد تموت الغنم لذلك طلب منه أن يسبقه ثم يأتي هو وم�ن مع�ه فسار بسرعة  ذاإو

وهنا عرض عليه عيسو أن يترك معه مجموعة م�ن رجال�ه ليرش�دوه . على مهل
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ولك�ن م�ن المعتق�د أن قل�ب يعق�وب ام�تأل فزع�اً م�ن ه�ذا  ه،حرس�ويفي الطري�ق و

فح��اول ال��تخلص م��نهم واع��داً  االقت��راح ألن��ه خ��اف م��ن رج��ال عيس��و المس��لحين

 .وفعالً تركه عيسو ورجاله ورجعوا إلى سعير. عيسو أن يلحقه في سعير

فبعد هذا اللقاء الحار مع  ف البشري يظهر مرة أخرى في يعقوب،وها هو الضع

م�ن سو لم يطمئن له بعد ومازال خائفاً حتى أن�ه اض�طر إل�ى الك�ذب لي�تخلص عي

ه أي نية للذهاب إلى ديعيسو ورجاله فوعده أن يلحق به في سعير بينما لم يكن ل

ذه�ب ه�و وم�ن مع�ه  ،ألنه بعدما تأكد من رحيل عيسو ورجاله إل�ى س�عيرسعير 

 . في اتجاه مختلف تماماً ناحية سكوت

الئق��اً ب��أي ح��ال م��ن األح��وال بم��ن رأى هللا ومالئكت��ه وجه��اً  ل��م يك��ن ه��ذا الك��ذب

ولك��ن عجي�ب ه��و ه�ذا الض��عف البش�ري؟ واألعج��ب من�ه ط��ول أن��اة هللا !! لوج�ه

 .وصبره على اإلناء البشري الضعيف

عجيب أنني أحياناً أنسى ذلك الدرس الذي تلقنته من قبل وارتكب نفس الغلط�ة 

 ، وإذا رآن��ي أبك��ي غب��اوتي،أنى عل��يولك��ن هللا ال يرفض��ني ب��ل يت��. م��رة أخ��رى

 .يا لغنى لطفه وإمهاله وحكمته وطول أناته ،يمسح برفق كل دمعة من عيني

              

 

 رحلة يعقوب إلى شكيم 
بعد االلتقاء السعيد بين يعقوب وأخيه 

أقام يعقوب  ،عيسو ﴿الذي جاء من أدوم﴾
وبعد ذلك انتقل إلى  ،خيامه في سكوت

فانتقم  ،شكيم حيث اغتصبت ابنته دينة
 .اثنان من أبنائه من أهل المدينة
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فت��نفس . ورج��ع ه�و ورجال��ه إل�ى أرض��هم س�عير ،انته�ى اللق��اء م�ع عيس��و بس�الم

يعقوب الصعداء إذ كان هذا الموقف م�ن أش�د المواق�ف خط�ورة ألن حيات�ه كله�ا 

ولك��ن هللا ال��ذي رافق��ه م��ن البداي��ة ووع��ده . كان��ت متوقف��ة عل��ى نتيج��ة ه��ذا اللق��اء

قل�ب عيس�و حت�ى م�ر ك�ل ش�يء بل تدخل وتمم وعده مغي�راً  ، بالحماية لم يتركه

 . ما يرام على

ض أن يذهب إلى بي�ت إي�ل لي�تمم ترووصل يعقوب إلى كنعان بسالم وكان المف  

ولكنه لألسف لم يذهب مباش�رة إل�ى بي�ت إي�ل ب�ل توق�ف ف�ي  ،نذره  كما وعد هللا

  .جلبت عليه الكثير من المتاعب التي شكيم

  :يعقوب يستقر في شكيم* 
ا يَْعقُوبُ  وَت، َوبَنَى لِنَْفِسِه بَْيتًا، َوَصنََع لَِمَواِشيِه ِمظَالَّتٍ  َوأَمَّ . فَاْرتََحَل إِلَى ُسكُّ

ثُمَّ أَتَى يَْعقُوُب َسالًِما إِلَى َمِدينَِة َشِكيَم الَّتِي ۱۸. »ُسكُّوتَ «لِذلَِك َدَعا اْسَم اْلَمَكاِن 

َواْبتَاَع قِْطَعةَ ۱۹. َونََزَل أََماَم اْلَمِدينَةِ  .فِي أَْرِض َكْنَعاَن، ِحيَن َجاَء ِمْن فَدَّاِن أََرامَ 

. اْلَحْقِل الَّتِي نََصَب فِيَها َخْيَمتَهُ ِمْن يَِد بَنِي َحُموَر أَبِي َشِكيَم بِِمئَِة قَِسيطَةٍ 
 ) ۲۰ -۱۷:  ۳۳تك.(»إِيَل إِلهَ إِْسَرائِيلَ «َوأَقَاَم ُهنَاَك َمْذبًَحا َوَدَعاهُ ۲۰

حتى وصل إلى مكان أقام فيه مظالت لماشيته فدعا اسم ذلك سار يعقوب جنوباً 

ارتحل يعقوب . )سكوت تعني مظالت ( ألنه أقام به مظالت  ۳۰المكان سكوت

وبدالً من أن يستكمل  .في أرض كنعان۳۱حتى وصل بجوار مدينة تسمى شكيم

فاشترى قطعة  رحلته إلى بيت إيل  نجده يتقاعس ويستقر في شكيم بال مبرر ،

 .من حمور أقام فيها خيامه  حقل

 المحطة الخامسة
 إلى بيت إيل يعقوب يعود
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سارة قطعة الحقل التي دفن فيها  جد يعقوب قد سبق واشترى إبراهيموكان 

ولم يكن في تصرفه خروج على روح الغربة بل ۳۲"مغارة المكفيلة "  زوجته 

األرض بدا وكأنه تخلى عن  ولكن يعقوب عندما اشترى. بالعكس توطيد لها

 . رض التي وعد هللا أن يعطيها له ولنسلهإذ كان يشتري تلك األ ةغربروح ال

 . ولو كان له اإليمان النتظر بهدوء وثبات حتى يتمم الرب وعده

  هل لك اإليمان الذي ينتظر الرب أم ال تطيق االنتظار وتفعل مثل يعقوب؟

وهذا يرينا أن يعقوب الذي بدأ رحلة التوبة ليلة الصراع مع هللا لم يصل لقمتها 

ط عندما يجد نفسه ـَ ، وهذا درس لكل من يـُحبيعرج بين الفرقتينفهو ما زال  بعد

 .فيعطل إبليس نموه الروحييقع فى الخطأ مرات ومرات فيظن أن توبته زائفة 

الطريق الروحي المستقيم قام بعمل عظيم  ولكن يعقوب المتردد في السلوك في

دم ذبائہ ل وسط وق ودعاه إيل إله إسرائيل أي هللا إله إسرائيل أقام مذبحاً  إذ

  .الوثنيين المنتشرين حوله

أم أنك تصلي بحرارة وسط  تشكر هللا بعدما ينقذك من الضيقة؟هل تهتم أن 

َّ تُح عندماالمشكلة و صلى   رعاالش قولفينطبق عليك  ه ،ل تنسى أن تشكرـ

ال صلى وال صام  ليتك تهتم بالشكر فلما انقضى أمره   كان يطلبهام ألمر ـــوص

 في قلبك للرب، ليكن لك مذبح ،يست عطية بال زيادة إال التي بال شكرألنه ل

 . فتقدم عليه ذبائح شكرك له

هناك عبارة مشهورة منقوشة على جدران إحدى الكنائس في أوروبا تقول 

أي فكر وتأمل في نعم هللا عليك وإذا  (Think &Thank)" فكر واشكر"

 .رأيت كم النعم المحيطة بك فالبد وأن تشكر
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 :ثمن الخلطة مع األشرار* 

فََرآَه�ا َش�ِكيُم ۲َوَخَرَجْت ِدينَةُ اْبنَةُ لَْيئَةَ الَّتِي َولََدْتَها لِيَْعقُوَب لِتَْنظَُر بَنَاِت األَْرِض، 

يِّ َرئِ��يِس األَْرِض، َوأََخ��َذَها َواْض��طََجَع َمَعَه��ا َوأََذلََّه��ا َوتََعلَّقَ��ْت ۳. اْب��ُن َحُم��وَر اْلِح��وِّ

فََكلَّ�َم َش�ِكيُم َحُم�وَر أَبِ�اهُ ٤. بِِدينَةَ اْبنَِة يَْعقُوَب، َوأََح�بَّ اْلفَتَ�اةَ َوالَطَ�َف اْلفَت�اةَ  نَْفُسهُ 

��بِيَّةَ َزْوَج��ةً «: قَ��ائِالً  ��َس ِدينَ��ةَ اْبنَتَ��هُ ٥. »ُخ��ْذ لِ��ي ه��ِذِه الصَّ             .َوَس��ِمَع يَْعقُ��وُب أَنَّ��هُ نَجَّ

�������ا بَنُ�������وهُ فََك�������انُوا َم�������َع مَ                                      َواِش�������يِه فِ�������ي اْلَحْق�������ِل، فََس�������َكَت يَْعقُ�������وبُ َوأَمَّ

 ) ٥ -۱:  ۳٤تك .( َحتَّى َجاُءوا

يذكرنا هذا الموق�ف بمأس�اة ل�وط وبنات�ه بس�بب معيش�تهم ف�ي وس�ط األش�رار م�ن 

ربما سمع يعقوب بهذه المأساة لكنه وق�ع ف�ي نف�س الغلط�ة و. أهل سدوم وعمورة

 .دفع الثمن غالياً اإلقامة أمام مدينة شكيم وابتدأ يجاور األشرار ف عندما قرر

وربما ألنه�ا  ربما من باب حب االستطالع خرجت دينة ابنته لتنظر بنات شكيم،

البن��ت الوحي��دة ف��ي البي��ت وك��ل إخوته��ا يعمل��ون ف��ي الحق��ل ويتركونه��ا وحي��دة 

 .ا في وحدتهاها تتعرف على بنات مثلها يسلونهـَّ عللفأحست بالملل وخرجت 

نص�ت ل�ه ومض�ت ف�ي ربما حذرها أبوها من االختالط بأهل شكيم ولكنها ل�م تو 

   ينتظرها؟أي مصير  دريال ت طريقها

رآه�ا ش�كيم ب�ن حم�ور رئ�يس  فق�دولم تكن نهاية ذلك الطري�ق إال الش�قاء والع�ار 

 ).وقعا في خطية الزنى( القبيلة فأعجب بها ثم الطفها وأخيراً أذلها 

  .دينة وتعلقت نفسه بها وطلب من أبيه أن يزوجها له  يموأحب شك

واغ�تم ج�داً ول�م ي�تكلم  مولما سمع يعقوب أن شكيم أخط�أ م�ع ابنت�ه ونجس�ها ُص�دِ 

 .ألن أوالده لم يكونوا قد رجعوا بعد من الحقل
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   احذر حب االستطالع :تأمل روحي* 

عم ـُ وهي الط طالع،دار غالباً ما تكون حب االستالخطوة األولى في طريق االنح

ت��ـظل ج�اهالً بم��ا يح��دث إل�ى مت��ى س" : ال�ذي يج��ذب ب��ه الش�يطان فرائس��ه بحج��ة

 " جرب مثل باقي الناس؟ت؟ لماذا ال حولك

. وأحداث العالم التي يمكن أن تعث�رك الشر نواعاضبط حب استطالعك لمعرفة أ

 تع��رض نفس�ك للس��قوط ف�ي الخطي��ة ب�دون ض��ابط حت�ى ال لع��المال تت�رك نفس�ك ل

 .ذلك الشيطان ويفقدك طهارتك محاوالً إبعادك عن هللايف

   :الخطة الشريرة* 
َوأَتَى بَنُو يَْعقُوَب ِمَن اْلَحْقِل ۷. فََخَرَج َحُموُر أَبُو َشِكيَم إِلَى يَْعقُوَب لِيَتََكلََّم َمَعهُ 

َجاُل َواْغتَاظُوا ِجّدًا ألَنَّهُ َصنََع قَبَا. ِحيَن َسِمُعوا َحةً فِي إِْسَرائِيَل َوَغِضَب الرِّ

َشِكيُم اْبنِي «: َوتََكلََّم َحُموُر َمَعُهَم قَائِالً ۸. بُِمَضاَجَعِة اْبنَِة يَْعقُوَب، َوهَكَذا الَ يُْصنَعُ 

تُْعطُونَنَا بَنَاتُِكْم، . َوَصاِهُرونَا۹أَْعطُوهُ إِيَّاَها َزْوَجةً . قَْد تََعلَّقَْت نَْفُسهُ بِاْبنَتُِكمْ 

اْسُكنُوا . َوتَْسُكنُوَن َمَعنَا، َوتَُكوُن األَْرُض قُدَّاَمُكمُ ۱۰. وَن لَُكْم بَنَاتِنَاَوتَأُْخذُ 

َدُعونِي أَِجْد «: ثُمَّ قَاَل َشِكيُم ألَبِيَها َوِإلْخَوتَِها۱۱. »َواتَِّجُروا فِيَها َوتََملَُّكوا بَِها

َكثُِّروا َعلَيَّ ِجّدًا َمْهًرا َوَعِطيَّةً، ۱۲. يفَالَِّذي تَقُولُوَن لِي أُْعطِ . نِْعَمةً فِي أَْعيُنُِكمْ 

فَأََجاَب بَنُو يَْعقُوَب َشِكيَم  .»َوأَْعطُونِي اْلفَتَاةَ َزْوَجةً . فَأُْعِطَي َكَما تَقُولُوَن لِي

َس ِدينَةَ أُْختَُهْم، . َوَحُموَر أَبَاهُ بَِمْكٍر َوتََكلَُّموا الَ «: لَُهَمافَقَالُُوا ۱٤ألَنَّهُ َكاَن قَْد نَجَّ

              . نَْستَِطيُع أَْن نَْفَعَل هَذا األَْمَر أَْن نُْعِطَي أُْختَنَا لَِرُجل أَْغلََف، ألَنَّهُ َعاٌر لَنَا
نُْعِطيُكْم بَنَاتِنَا ۱٦. إِْن ِصْرتُْم ِمْثلَنَا بَِخْتنُِكْم ُكلَّ َذَكرٍ : َغْيَر أَنَّنَا بِهَذا نُواتِيُكمْ ۱٥

َوإِْن لَْم تَْسَمُعوا لَنَا، أَْن ۱۷. لَنَا بَنَاتُِكْم، َونَْسُكُن َمَعُكْم َونَِصيُر َشْعبًا َواِحًدا َونَأُْخذُ 

 ) ۱۷ -٦:  ۳٤تك .( »تَْختَتِنُوا، نَأُْخُذ اْبنَتَنَا َونَْمِضي
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زيارة يعقوب ليطلبا ل ه معه وذهباوأخذ بنهعلى أن يزوج دينة ال وافق حمور

وأثناء وجودهما عند يعقوب رجع أوالده . اً تركا دينة عندهماوغالب ،منه يد ابنته

واغتاظوا جداً . من الحقل بعدما انتهوا  من أعمالهم وسمعوا وعرفوا القصة كلها

  .دوث هذا األمر المشين في عائلتهملح

حاول حمور أن يهدئ الموقف ويخفف من غضب إخوتها فعرض عليهم أن 

طيد العالقات والمصاهرة بين عائلة يعقوب يكون هذا الزواج بداية طيبة لتو

فيعيشان معاً ويتاجران معاً وتكون أرضهما واحدة ألن يعقوب كان  ،وأهل شكيم

وحاول أيضاً شكيم بن حمور أن يسترضيهم أكثر ليظهر  .غريباً في األرض

محبته وتمسكه بدينة فطلب منهم أن يحددوا المهر الذي يريدونه بل ويطلبون 

 . وهو مستعد أن يدفعه في سبيل أن يعطوه دينة ليتزوجها أكبر مهر لها

من الظاهر أن المكر والخداع قد انتقال بالوراثة من يعقوب إلى أوالده الذين 

فتظاهروا . نتقام من القبيلة كلها وليس من شكيم وحدهفكروا في خدعة لال

عادات ال ا شكيم وأباه أن لهم خبروبالموافقة على زواج دينة من شكيم ولكنهم أ

 ماوج من قبيلة غريبة اال يمكنهم التزو .يختتن كل ذكرهي أن يمكن تجاهلها و

فإن أرادوا زواج دينة من شكيم فالبد أن يختتن . جميع ذكورها مختتنينلم يكن 

وهذا  .نأخذ دينة ونمضي رفضتمن إثم قالوا لحمور وابنه . كل ذكور قبيلتهم

  .أثناء زيارته ألهلهايظهر أن دينة كانت قد بقيت عند شكيم 

 . كخدعة للوصول إلى أغراضهم الشريرة الديناستخدام أوالد يعقوب  أساء هنا

  )كان عهداً بين هللا وشعبه الختانألن ( 

  .حدهم فاحذر أن تكون أ! الدين كستار إلتمام الشر وكم من أناس يستخدمون
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 :حمور و شكيم يحمسان أهل مدينتهم للموافقة* 
ِر اْلُغالَُم ۱۹. الَُمُهْم فِي َعْينَْي َحُموَر َوفِي َعْينَْي َشِكيَم ْبِن َحُمورَ فََحُسَن كَ  َولَْم يَتَأَخَّ

. َوَكاَن أَْكَرَم َجِميِع بَْيِت أَبِيهِ . أَْن يَْفَعَل األَْمَر، ألَنَّهُ َكاَن َمْسُروًرا بِاْبنَِة يَْعقُوبَ 
: اِب َمِدينَتِهُِ◌َما، َوَكلََّما أَْهَل َمِدينَتِهُِ◌َما قَائِلِينَ فَأَتَى َحُموُر َوَشِكيُم اْبنُهُ إِلَى بَ ۲۰
                  .فَْليَْسُكنُوا فِي األَْرِض َويَتَِّجُروا فِيَها. هُؤالَِء اْلقَْوُم ُمَسالُِموَن لَنَا«۲۱

ْم َزْوَجاٍت َونُْعِطيِهْم نَأُْخُذ لَنَا بَنَاتِهِ . َوُهَوَذا األَْرُض َواِسَعةُ الطََّرفَْيِن أََماَمُهمْ 

َكِن َمَعنَا لِنَِصيَر َشْعبًا َواِحًدا۲۲. بَنَاتِنَا : َغْيَر أَنَّهُ بِهَذا فَقَْط يُواتِينَا اْلقَْوُم َعلَى السَّ

                        أَالَ تَُكوُن َمَواِشيِهْم َوُمْقتَنَاُهْم ۲۳. بَِخْتنِنَا ُكلَّ َذَكٍر َكَما هُْم َمْختُونُونَ 

فََسِمَع لَِحُموَر َوَشِكيَم اْبنِهِ ۲٤. »َوُكلُّ بََهائِِمِهْم لَنَا؟ نُواتِيِهْم فَقَْط فَيَْسُكنُوَن َمَعنَا

ُكلُّ اْلَخاِرِجيَن ِمْن بَاِب . َجِميُع اْلَخاِرِجيَن ِمْن بَاِب اْلَمِدينَِة، َواْختَتََن ُكلُّ َذَكرٍ 

 ) ۲٤- ۱۸:  ۳٤تك .( اْلَمِدينَةِ 

. ق ش��كيم وأب��وه عل��ى تنفي��ذ ش��رط الخت��ان وانص��رفا إل��ى أهله��م إلتم��ام األم��رواف��

وكان حم�ور رئيس�اً للقبيل�ة وش�كيم بمثاب�ة أمي�ر ف�ي قبيلت�ه وبالت�الي فكالمهم�ا ل�ه 

ة المدين�ة حي�ث يجتم�ع فج�اء حم�ور وابن�ه ووقف�ا ف�ي س�اح .تأثير على كل القبيلة

يمك��نهم الت��زاوج م��نهم هم أن يعق��وب وعائلت��ه أن��اس مس��المون واالن��اس وأخب��ر

وهو أن يختتن ك�ل ذك�ور قبيل�تهم  اً واحد اً ويشاركونهم األرض ولكن هناك شرط

وأخذا يحمسونهم بأن ممتلكاتهم ستصير له�م . حتى يصيروا مثل يعقوب وأسرته

 .كل هذا ليشجعوهم على إتمام األمر. شعباً واحداً كبيراً  نألنهم سيصبحو

أجل مكان�ة حم�ور وش�كيم وألن الع�رض ك�ان وافق أهل المدينة على الختان من 

 .وكانوا ال يعلمون العواقب الوخيمة التي تنتظرهم. مقنعاً ومغرياً 
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 :إبادة رجال شكيم* 
ِعيَن أَنَّ اْبنَْي يَْعقُوَب، ِشْمُعوَن َوالَِوَي ۲٥ فََحَدَث فِي اْليَْوِم الثَّالِِث إِْذ َكانُوا ُمتََوجِّ

. لُّ َواِحٍد َسْيفَهُ َوأَتَيَا َعلَى اْلَمِدينَِة بِأَْمٍن َوقَتَالَ ُكلَّ َذَكرٍ أََخَوْي ِدينَةَ، أََخَذا كُ 
ْيِف، َوأََخَذا ِدينَةَ ِمْن بَْيِت َشِكيَم َوَخَرَجا۲٦ . َوقَتَالَ َحُموَر َوَشِكيَم اْبنَهُ بَِحدِّ السَّ
ُسوا أُْختَُهمْ ثُمَّ أَتَى بَنُو يَْعقُوَب َعلَى اْلقَْتلَى َونََهبُوا اْلَمِدي۲۷ . نَةَ، ألَنَّهُْم نَجَّ
َ◌ َما فِي اْلَمِدينَِة َوَما فِي اْلَحْقِل أََخُذوهُ ۲۸ . َغنََمُهْم َوبَقََرُهْم َوَحِميَرهُْم َوُكلُّ
 .َوَسبَْوا َونََهبُوا ُكلَّ ثَْرَوتِِهْم َوُكلَّ أَْطفَالِِهْم، َونَِساَءُهْم َوُكلَّ َما فِي اْلبُيُوتِ ۲۹

ْرتَُمانِي بِتَْكِريِهُكَما إِيَّاَي ِعْنَد ُسكَّاِن األَْرِض «: يَْعقُوُب لَِشْمُعوَن َوالَِوي فَقَالَ ۳۰ َكدَّ

فَيَْجتَِمُعوَن َعلَيَّ َويَْضِربُونَنِي، فَأَبِيُد أَنَا . اْلَكْنَعانِيِّيَن َواْلفِِرِزيِّيَن، َوأَنَا نَفٌَر قَلِيلٌ 

 ) ۳۱ -۲٥: ۳٤تك .(»َزانِيٍَة يَْفَعُل بِأُْختِنَا؟أَنَِظيَر «: فَقَاالَ ۳۱. »َوبَْيتِي

ذهب شمعون  ،نوتمم أهل المدينة الختان وفي اليوم الثالث بينما هم متوجع

يم وقتال كل رجال المدينة بحد السيف وأخذا دينة من بيت شكوالوي بسيوفهما 

 .ن ونهبوا المدينة وسبوا النساء و األطفالووخرجا ثم أتى بنو يعقوب الباق

 هاباارتكتم خاصة وقد  شعة بكل ما تحمله الكلمة من معاٍن،إنها بال شك جريمة ب

 .غير إنسانيةوحشية  فاستغلوا الدين لالنتقام بطريقة. تحت ستار الدين

المجاورة معاً  تجتمع األمم أنانزعج يعقوب جداً لما عرف األمر إذ خاف  

 .يالً خاصة أنه غريب ويمثل نفراً قل ،وتنتقم ألهل شكيم

يشرب  كانالواقع إال أنه فى  ،كان يعقوب قد ألقى باللوم على ابنيه لمكرهما وإذا

مكره في استخدم أن  له قد سبقف يوماً بنفسه ، من ذات الكأس التي مزجها

بسبب فصارت حياته سلسلة ال تنقطع من المرارة  اغتصاب البركة من أبيه،

واآلن . اؤهاآلخرون هم أبنحتى وإن كان هؤالء  ،خرين وغدرهم بهمكر اآل

 .يعقوب حتى الشيخوخة يحصد مما زرعه يظلو يتكدر بسبب مكر ابنيه،
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 :الصعود إلى بيت إيل* 
قُ��ِم اْص��َعْد إِلَ��ى بَْي��َتِ◌ إِي��َل َوأَقِ��ْم ُهنَ��اَك، َواْص��نَْع ُهنَ��اَك «: ثُ��مَّ قَ��اَل هللاُ لِيَْعقُ��وبَ ۱

فَقَاَل يَْعقُوُب لِبَْيتِِه ۲. »ْبَت ِمْن َوْجِه ِعيُسو أَِخيكَ َمْذبًَحاِ لِ الَِّذي ظََهَر لََك ِحيَن َهرَ 

اْعِزلُ��وا اآللَِه��ةَ اْلَغِريبَ��ةَ الَّتِ��ي بَْي��نَُكْم َوتَطَهَّ��ُروا َوأَْب��ِدلُوا «: َولُِك��لِّ َم��ْن َك��اَن َمَع��هُ 

ا ِلِ الَّ�ِذي اْس�تََجاَب لِ�ي َوْلنَقُْم َونَْصَعْد إِلَى بَْيِت إِيَل، فَأَْص�نََع ُهنَ�اَك َم�ْذبَحً ۳. ثِيَابَُكمْ 

فَأَْعطَْوا يَْعقُوَب ُك�لَّ ٤. »فِي يَْوِم ِضيقَتِي، َوَكاَن َمِعي فِي الطَِّريِق الَِّذي َذَهْبُت فِيهِ 

اآللَِه��ِة اْلَغِريبَ��ِة الَّتِ��ي فِ��ي أَْي��ِديِهْم َواألَْق��َراطَِ◌ الَّتِ��ي فِ��ي آَذانِِه��ْم، فَطََمَرَه��ا يَْعقُ��وُب 

ثُ��مَّ َرَحلُ��وا، َوَك��اَن َخ��ْوُف هللاِ َعلَ��ى اْلُم��ُدِن الَّتِ��ي  .َم��ِة الَّتِ��ي ِعْن��َد َش��ِكيمَ تَْح��َت اْلبُطْ 

فَ�أَتَى يَْعقُ�وُب إِلَ�ى لُ�وَز الَّتِ�ي فِ�ي أَْرِض ٦. َحْولَُهْم، فَلَ�ْم يَْس�َعْوا َوَراَء بَنِ�ي يَْعقُ�وبَ 

َوبَنَى ُهنَ�اَك َم�ْذبًَحا، َوَدَع�ا ۷. ِذيَن َمَعهُ ُهَو َوَجِميُع اْلقَْوِم الَّ . َكْنَعاَن، َوِهَي بَْيُت إِيلَ 

. ألَنَّ��هُ ُهنَ��اَك ظََه��َر لَ��هُ هللاُ ِح��يَن َه��َرَب ِم��ْن َوْج��ِه أَِخي��هِ » إِي��َل بَْي��ِت إِي��لَ «اْلَمَك��اَن 
                      َمَها ُمْرِضَعةُ ِرْفقَةَ َوُدفِنَْت تَْحَت بَْيَت إِيَل تَْحَت اْلبَلُّوطَِة، فََدَعا اسْ   َوَماتَْت َدبُوَرةُ ۸

 ) ۸-۱:  ۳٥تك (  .»أَلُّوَن بَاُكوتَ «

طويالً لم يتركه في حيرته ولكن هللا  بسبب ما فعله أوالده، خائفاً كان يعقوب 

هناك  ميققائالً كفاك ما حدث في شكيم، قم اآلن واصعد إلى بيت إيل لت كلمهف

 .من عيسو كهرب أثناءلك  تسنة حينما ظهر ۲۰منذ واصنع المذبہ الذي نذرته 

بل كانت منطقة صخرية ال زرع  منطقة جميلة لم تكن بيت إيل في حد ذاتها  

أما يعقوب فقد كان يرى فيها أقدس بقعة على وجه األرض حيث  ،فيها وال نبات

 . هللا وجهاً لوجه في أول اختباراته الروحية فيها القى

وبعد صلبه  ميذه ألول مرة،حيث قابل يسوع تال إن بيت إيل تذكرنا بالجليل

وقيامته ظهر لمريم المجدلية قائالً لها قولي لتالميذي أن يذهبوا إلى الجليل 

فحين  ،فبيت إيل مثل الجليل هي مكان أول لقاء لك مع هللا. وهناك يرونني
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تضيق بك األمور اصعد إلى بيت إيل أو ارجع إلى الجليل حيث تلتقي بإلهك 

بعض ب ستعدتقبل أن تصعد إلى بيت إيل عليك أن  ولكن .فينزع عنك أحمالك

استعد يعقوب للرحيل إلى بيت إيل طاعة ألوامر  ...مثلما فعل يعقوب األمور

 :  أمرينمن خالل وأمر من معه باالستعداد وذلك  ،هللا

وهي التماثيل الصغيرة لآللهة  عزل اآللهة الغريبة والتخلص منها -۱

ها ولم تتخلص منها حتى اآلن أو الوثنية التي أخذتها راحيل من أبي

تقديس وذلك لبعض التماثيل التي ربما احتفظ بها عبيده من فدان أرام 

 .القلب والحياة لعبادة هللا

 .تبديل ثيابهم ولبس مالبس جديدة ونظيفة رمزاً للطهارة ونقاوة القلب -۲

 ،رنتقال إلى مكان آخاال لمجردليس  يعقوب من معه أن هذا االستعداد  خبرأوقد 

ويشكر هللا الذي حفظه نهم ذاهبون لمكان مقدس لعبادة هللا حيث يقيم مذبحاً ألبل 

  .وأعاده إلى بيت إيل ليتمم نذره الذي وعد به هللا

وأطاع  الجميع كالم يعقوب ، فأعطوه ليس فقط تماثيل اآللهة الوثنية بل أيضاً 

الذي يستخدم في  أقراط الذهب التي يلبسونها في آذانهم ألنها كانت من النوع

عبادة األوثان إذ عليها نقش لآللهة فأخذها كلها ودفنها تحت إحدى أشجار البطم 

 .في شكيم حيث كانوا يقيمون

    

 

 

 

 

 إلى بيت إيلرحلة يعقوب 
بعد أن قتل ابنا يعقوب شمعون والوي 

أمر هللا يعقوب أن ينتقل إلى  ،أهل شكيم
بيت إيل التي فيها تغيَّر اسمه إلى 

ولكن في  ،فارتحل إلى حبرون. إسرائيل
الطريق ماتت زوجته المحبوبة راحيل 

 .في أفراته ﴿بيت لحم﴾
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 ادفن أصنامك واصعد إلى بيت إيل :تأمل روحي* 

بالتوبة ومن كل كنت تريد أن تعبد هللا فالبد أن تتخلص من خطاياك القديمة  إذا

تب واعمل  ،أصنامك وعد إلى بيت إيلفتخلص اآلن من  ة،تعلقاتك المادي

ادرس الكتاب واظب على الصالِة كما كنت تفعل قديماً،  ،األعمال األولى

اآلن مذبحاً في نفس المكان الذي بنيته  ابنِ  ه ،المقدس كما كنت معتاداً أن تدرس

ة وتركت قد أضعت فرصاً كثير ربما تكون. سلم نفسك ل ثانيةً  ، ينفيه منذ سن

 . وقتاً أطول في التأسف غير المثمرمحزناً ولكن ال تضيع ك تاريخاً ءورا

فيظهر لك الرب ثانية ويجدد لك االسم  ،ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام انسَ 

الملكي والبركة المجيدة التي ظننت أنك قد خسرتها إلى األبد وفوق ذلك يعطيك 

 .متلكات واسعة النطاق في أرض الموعدوعداً بحياة الخدمة المثمرة جداً وبم

كل هذه األمور مذخرة لك لو أنك طمرت أصنامك وصعدت إلى بيت إيل 

 )٦: ۲۳مز(َخْيٌر َوَرْحَمةٌ يَْتبََعانِك ُكلَّ أَيَّاِم َحيَاتِك . وأقمت فيها

بُّ اْينَا إِلَْيَك ألَنََّك أَْنَت َها قَْد أَتَ  .َصاةُ فَأَْشفَِي ِعْصيَانَُكمْ عُ الْ وَن ْلبَنُ ااِْرِجُعوا أَيَُّها  لرَّ

 ) ۲۲:  ۳إر .(إِلَُهنَا

من شكيم متجهين إلى بيت إيل وأعطاهم هللا  تحرك موكب يعقوب وعائلته

                   مهابة في أعين كل جيرانهم من القبائل فلم يقم أحدهم باإلساءة إليهم

بكل قلبك وتركت خطاياك إن رجعت إلى الرب . فعلوه مع قبيلة شكيم بسبب ما

 .الماضية يعطيك نعمة في أعين من حولك فال يسيئون إليك

وصل يعقوب أخيراً إلى لوز التي كان قد دعاها بيت إيل وبنى هناك المذبہ 

عاماً وقدم ذبائہ شكر ل الذي رافقه في رحلته  ۲۰الذي وعد به الرب منذ 
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وهناك ماتت دبورة . دسالمقطوال هذه السنين وأعاده سالماً إلى هذا المكان 

 .مرضعة رفقة

وقت عودة يعقوب وهكذا حـُرمت من قد ماتت كانت رفقة ونفهم ضمناً أن 

 .إسحاق أبيهعلى خداع  ا لهرؤيته جزاًء لتشجيعه

أخذ يعقوب دبورة مرضعة أمه لترافقه ويتعزى بها عن أمه التي لم يرها و

ة في بيت إيل وبكاها الجميع تحت البلوطواآلن قد ماتت دبورة أيضاً ودفنوها 

وهنا يظهر مدى . ومعناها بلوطة البكاء" ألون باكوت" حتى دعوا ذلك المكان 

ْنظُُروا ا. هللاِ ِذيَن َكلَُّموُكْم بَِكلَِمِة لَّ ااُْذُكُروا ُمْرِشِديُكُم " محبتهم واهتمامهم بالمربين

 ) ۷:  ۱۳عب ( ".إِلَى نَِهايَِة ِسيَرتِِهْم فَتََمثَّلُوا بِإِيَمانِِهمْ 

 :هللا يبارك يعقوب ثانيةً * 

: َوقَاَل لَهُ هللاُ ۱۰. َوظََهَر هللاُ لِيَْعقُوَب أَْيًضا ِحيَن َجاَء ِمْن فَدَّاَنِ◌ أََراَم َوبَاَرَكهُ 

. »الَ يُْدَعى اْسُمَك فِيَما بَْعُد يَْعقُوَب، بَْل يَُكوُن اْسُمَك إِْسَرائِيلَ . اْسُمَك يَْعقُوبُ «

ةٌ . أَْثِمْر َواْكثُرْ . أَنَا هللاُ اْلقَِديرُ «: َوقَاَل لَهُ هللاُ ۱۱. »إِْسَرائِيلَ «اْسَمهُ  فََدَعا أُمَّ

َواألَْرُض الَّتِي ۱۲. َوَجَماَعةُ أَُمٍم تَُكوُن ِمْنَك، َوُملُوٌك َسيَْخُرُجوَن ِمْن ُصْلبِكَ 

ثُمَّ ۱۳. »لَِك ِمْن بَْعِدَك أُْعِطي األَْرضَ أَْعطَْيُت إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق، لََك أُْعِطيَها، َولِنَسْ 

فَنََصَب يَْعقُوُب َعُموًدا فِي اْلَمَكاِن . َصِعَد هللاُ َعْنهُ فِي اْلَمَكاِن الَِّذي فِيِه تََكلََّم َمَعهُ 

. ْيتًاَوَصبَّ َعلَْيِه زَ  ٍر، َوَسَكَب َعلَْيِه َسِكيبًاالَِّذي فِيِه تََكلََّم َمَعهُ، َعُموًدا ِمْن َحجَ 

 )۱٥-۹: ۳٥كت.(»بَْيَت إِيلَ «َوَدَعا يَْعقُوُب اْسَم اْلَمَكاِن الَِّذي فِيِه تََكلََّم هللاُ َمَعهُ 

المرة األولى  ي ليعقوب بعد عودته من فدان أرام،كان هذا هو ظهور هللا الثان 

وكانت هذه . حين صارعه إنسان وباركه في فينيئل مغيراً اسمه إلى إسرائيل

دعى يعقوب فيما ة الثانية في بيت إيل حين أكد هللا تغيير االسم وأنه لن يُ هي المر

وباركه  .بعد بل من اآلن فصاعداً سيصير إسرائيل الذي صارع مع هللا وغلب
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وملوكاً منه سيخرجون ) سبطاً  ۱۲(أيضاً وأخبره أنه سيصير أمماً كثيرة 

ده أن األرض التي ووع )الملوكمنه  سيكون سبط يهوذا هو السبط الذي يخرج(

ثم صعد . ستصير ملكاً له وسيرثها هو ونسله من بعده إسحاقأعطاها إلبراهيم و

 .عنه هللا وفارقه بعدما أتم له البركة

يغير رأيه بعد أحداث شكيم قد أن هللا  توقعألنه ربما فرح يعقوب بهذا اللقاء 

 )۸: ۱۳ب ع( "واليوم وإلى األبد اً هو أمس هو يسوع المسيح"المخزية ولكن

صب عليه زيتاً وهو يرمز فنصب يعقوب عموداً من حجر في ذلك المكان و

الذي يرمز للفرح بعبادة ) خمراً (لتدشين المكان لعبادة هللا ثم سكب عليه سكيباً 

ألن هللا قد ظهر له فيه ) بيت هللا(ودعا اسم المكان بيت إيل . هللا وعشرته

والثانية ) ۱۲: ۲۸تك(رباً من عيسو األولى في حلم السلم حين كان ها مرتين،

 .اآلن حين أكد له البركة

     :موت راحيل ووالدة بنيامين* 

ا َكاَن َمَسافَةٌ ِمَن األَْرِض بَْعُد َحتَّى يَأْتُوا إِلَى أَْفَراتَةَ، . ثُمَّ َرَحلُوا ِمْن بَْيِت إِيلَ  َولَمَّ

َدَث ِحيَن تَعسََّرْت ِوالََدتُِها أَنَّ اْلقَابِلَةَ قَالَِت َوحَ ۱۷. َولََدْت َراِحيُل َوتََعسََّرْت ِوالََدتَُها

َوَكاَن ِعْنَد ُخُروِج نَْفِسَها، ألَنََّها ۱۸. »الَ تََخافِي، ألَنَّ هَذا أَْيًضا اْبٌن لَكِ «: لََها

ا أَبُوهُ فََدَعاهُ . »بَْن أُونِي«َماتَْت، أَنََّها َدَعِت اْسَمهُ  فََماتَْت ۱۹. »بَْنْ◌يَاِمينَ «َوأَمَّ

فَنََصَب يَْعقُوُب َعُموًدا ۲۰. َراِحيُل َوُدفِنَْت فِي طَِريِق أَْفَراتَةَ، الَّتِي ِهَي بَْيُت لَْحمٍ 

 ) ۲۰-۱٦:  ۳٥تك .(إِلَى اْليَْومِ » َعُموُد قَْبِر َراِحيلَ «َعلَى قَْبِرَها، َوهَُو 

 )رض مثمرةمعناها أ(۳۳رحلوا من بيت إيل وكانوا في طريقهم إلى أفراتةحين 

وكانت والدتها متعسرة  -وكان هللا قد أنعم عليها بطفل آخر –ولدت راحيل 

فحاولت القابلة التي تساعدها على الوالدة أن تشجعها بقولها ال تخافي ألنك 

الريہ ألن راحيل كانت تسلم روحها  ولكن كلماتها ذهبت مع آخر، ستلدين ولداً 
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 أما أبوه فدعاه  "واأللم حزنابن ال أيبن أوني "وقبل أن تموت دعته 

 .وما أبعد الفرق بين االسمين ومعناهما" ابن اليمين والقوة  أي ۳٤بنيامين"

وتم دفن راحيل في طريق بيت لحم ووضع يعقوب عاموداً على قبرها تذكاراً  

 .لها ويدعى عامود قبر راحيل إلى هذا اليوم

عاماً من ربيع حياته  ۱٤يعقوبشريكة العمر التي أنفق ماتت راحيل المحبوبة 

مكان عن عيسو لئال  ماتت راحيل التي وضعها في أبعد. ليقدمها مهراً لها 

، فما أقسى فراق وال شك أن ذلك سبب مرارة نفس ليعقوب .يصيبها األذى

قد  راحيل ولعل أجمل تعزية كانت أن ،ولكن هللا عزاه بطريقته  .األحباء

ذا لم يذكر لوكرست قلبها للرب القدير، وتخلصت تماماً من أصنامها قبل وفاتها 

ه بعد هذا بل األكثر من ذلك أن  ،بكى أو انتحب الوحي المقدس أن يعقوب قد

يعقوب ألنه في العدد التالي مباشرة سيصبہ إسرائيل وكأن   سيقل استعمال اسم

سيبدأ راحيل هو المحطة األخيرة في حياة يعقوب القديم ومن بعدها موت 

إسرائيل الجديد الذي سيصير شفيعاً لألجيال ألنه  شي وسيتجلىيعقوب في التال

صالة الساعة التاسعة سنجد أن الكنيسة تتضرع إلى هللا قائلة  إذا تأملتم في قطع

وال تنزع  ،وال تنقض عهدك ،وال تسلمنا إلى الدهر ،ال تتركنا إلى االنقضاء[  :

 .]رائيل قديسكوإس ،عبدك إسحاقو ،من أجل إبراهيم حبيبك ،عنا رحمتك

 :راحيل وبيت لحم* 

ه��ذه أول م��رة يُ��ذكر فيه��ا اس��م بي��ت لح��م ف��ي الكت��اب المق��دس وق��د ورد عنه��ا ف��ي 

�ا أَْن�ِت يَ�ا بَْي�َت لَْح�ِمَ◌ أَْفَراتَ�ةَ «النبوات أنها ستكون مكان ميالد المسيا المنتظ�ر أَمَّ

يَْخ�ُرُج لِ�ي الَّ�ِذي يَُك�وُن ُمتََس�لِّطاً َوأَْنِت َصِغيَرةٌ أَْن تَُكونِي بَْيَن أُلُوِف يَُهوَذا فَِمْن�ِك 

 ) ۲: ٥ خامي. (»َعلَى إِْسَرائِيَل َوَمَخاِرُجهُ ُمْنُذ اْلقَِديِم ُمْنُذ أَيَّاِم األََزلِ 

 الملك عن هيرودس  عندما سأل   في بشارته  النبوة  هذه وقد ذكر القديس متى 
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��ا َس��ِمَع ِهي��ُروُدُس الْ  «مك��ان والدة المس��يہ   َملِ��ُك اْض��طََرَب َوَجِمي��ُع أُوُرَش��لِيَم فَلَمَّ

�ْعِب َوَس�أَلَُهمْ ٤.َمَعهُ  » أَْي�َن يُولَ�ُد اْلَمِس�يُح؟«: فََجَمَع ُكلَّ ُرَؤَساِء اْلَكَهنَِة َوَكتَبَ�ِة الشَّ

ْي�َت لَْح�ٍم َوأَْن�ِت يَ�ا بَ : فِي بَْيِت لَْحِم اْليَُهوِديَِّة ألَنَّهُ َهَكَذا َمْكتُوٌب بِالنَّبِيِّ «: فَقَالُوا لَهُ 

��ْغَرى بَ��ْيَن ُرَؤَس��اِء يَُه��وَذا ألَْن ِمْن��ِك يَْخ��ُرُج ُم��َدبٌِّر يَْرَع��ى  أَْرَض يَُه��وَذا لَْس��ِت الصُّ

 )٦-۳: ۲مت (. »َشْعبِي إِْسَرائِيلَ 

ويأتي أول ذكر لراحي�ل ف�ي العه�د الجدي�د أيض�اً ف�ي إنجي�ل مت�ى ف�ي حادث�ة قت�ل 

اَم�ِة نَ�ْوٌح «: َل بِإِْرِميَا النَّبِيِّ ِحينَئٍِذ تَمَّ َما قِي:  ،أطفال بيت لحم َصْوٌت ُسِمَع فِي الرَّ

ى ألَنَُّه�ْم لَْيُس�وا . َوبَُكاٌء َوَعِويٌل َكثِيرٌ  َراِحيُل تَْبِكي َعلَى أَْوالَِدَها َوالَ تُِريُد أَْن تَتََع�زَّ

في زمن  األولى وقد تحققت هذه النبوة مرتين،) ۱۸-۱۷: ۲مت . (»بَِمْوُجوِدينَ 

ا النبي عندما جاء األشوريون وسبوا مملكة إسرائيل، وكان�ت راحي�ل تعتب�ر إرمي

األم الروحية للمسبيين الذين عبروا بالرامة أثناء رحيلهم كعبيد وقت الس�بي وق�د 

وثاني مرة تحققت النبوة بع�د م�يالد . صورها أرميا النبي تبكي أوالدها المسبيين

 .ودس الملك المسيہ في مذبحة أطفال بيت لحم على يد هير

وبي�ت لح�م . وهكذا ارتبطت هذه المدينة أكثر من مرة ب�النوح والبك�اء والعوي�ل  

 م�ا أعظ�م رحم�ة هللا وتحنن�ه ال�ذي يح�ول ال�دموع ض�حكاً و "بيت الخب�ز"معناها 

 . والشقاء فرحاً 

ال�ذي  -الخب�ز الح�ي الن�ازل م�ن الس�ماء  -ففي هذه المدينة الحزينة ُولِ�د المس�يہ  

 .  ا ليكفكف كل دمعة من عيوننا ويفرح قلوبنانزل إلى أرضن

    : خطية رأوبين بكر يعقوب* 

َوَحَدَث إِْذ َكاَن إِْسَرائِيُل ۲۲. ثُمَّ َرَحَل إِْسَرائِيُل َونََصَب َخْيَمتَهُ َوَراَء َمْجَدَل ِعْدرٍ 

يَِّة أَبِيِه، َوَسِمَع َساِكنًا فِي تِْلَك األَْرِض، أَنَّ َرأُوبَْيَن َذَهَب َواْضطََجَع َمَع بِْلهَ  ةَ ُسرِّ

َرأُوبَْيُن بِْكُر يَْعقُوَب، : بَنُو لَْيئَةَ ۲۳: َوَكاَن بَنُو يَْعقُوَب اْثنَْي َعَشرَ  .إِْسَرائِيلُ 
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. يُوُسُف َوبَْنيَاِمينُ : َواْبنَا َراِحيلَ ۲٤. َوِشْمُعوُن َوالَِوي َويَهُوَذا َويَسَّاَكُر َوَزبُولُونُ 
َجاُد : َواْبنَا ِزْلفَةَ َجاِريَِة لَْيئَةَ ۲٦. َداُن َونَْفتَالِي: َجاِريَِة َراِحيلَ  َواْبنَا بِْلَهةَ ۲٥

 ) ۲٦-۲۱: ۳٥تك .( هُؤالَِء بَنُو يَْعقُوَب الَِّذيَن ُولُِدوا لَهُ فِي فَدَّاَنِ◌ أََرامَ . َوأَِشيرُ 

وسكن وراء ) يعقوب  الذي أصبحت طبيعته تتغلب على طبيعة( ذهب إسرائيل 

 .وتعني برج القطيع وتقع شرق بيت لحم ۳٥ل عدرمجد

بكر (ن تجاسر رأوبي بينما إسرائيل ساكن في تلك األرض،و وبعد موت راحيل،

فقد دنس فراش  ،خطية بشعة أفقدته البركة والبكورية وارتكب) يعقوب من ليئة

جداً  وسمع إسرائيل بما حدث وتألم .أبيه وزنى مع بلهة سرية أبيه جارية راحيل

فهو لم  قصيراته الكثيرة في تربية أبنائه،عتقد أنه اكتشف تأو خذ يراجع نفسهوأ

يحدثهم عن هللا منذ صباهم بل كان مشغوالً برعي األغنام وحل االشتباكات بين 

فشمعون والوي قد خدعاه وقتال قبيلة  ،وها هو يجني الثمر المر. ليئة وراحيل

 . ى مع بلهة سريته بأكملها ورأوبين قد زن

 الولد في طريقه ربِّ  :تأمل روحي *

الكنيسة التي سوف تغرس فيهم اهتم بتربية أوالدك منذ الصغر في أحضان 

أبناًء مباركين يقدسون هللا في  امخافة هللا والسلوك الحسن فمتى كبروا يصيرو

أنت أيضاً قدوة حسنة أمام أوالدك، ال تعطهم مبادئ جميلة وأنت ال كن  .حياتهم

مون الصالة دون أن تطلب بصالتك فعندما يرونك تصلي سيتعلاهتم  تنفذها،

  .يرونك وأنت تقرأ كتابك المقدس فينشأون على حب كلمة هللا دعهم منهم ذلك،

ْلَولََد فِي طَِريقِِه فََمتَى َشاَخ أَْيضاً الَ يَِحيُد اَربِّ "  وما أصدق قول سليمان الحكيم

 ) ٦:  ۲۲أم ." ( َعْنهُ 
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سماء أوالد يعقوب االثنى عشر الذين ولدوا له ألمقدس قائمة بثم يذكر الكتاب ا

ن وراحيل يفليئة ولدت له ستة بنين وكل جارية ولدت ابن ،من زوجتيه وسريتيه

كلهم قد ُولدوا في فدان أرام عند البان ما عدا بنيامين هو الوحيد  ن،يولدت ابن

يعقوب ألنهما عند لذلك كان ليوسف وبنيامين مكانة خاصة . الذي ولد في كنعان

 . راحيل المحبوبة ابنا

 :ق اموت إسح* 

َوَجاَء يَْعقُوُب إِلَى إِْسَحاَق أَبِيِه إِلَى َمْمَرا، َقِ◌ْريَِة أَْربََع، الَّتِي ِهَي َحْبُروُن، َحْيُث 

َب إِْبَراِهيُم َوإِْسَحاقُ  فَأَْسلََم ۲۹. َوَكانَْت أَيَّاُم إِْسَحاَق ِمئَةً َوثََمانِيَن َسنَةً ۲۸. تََغرَّ

َوَدفَنَهُ ِعيُسو . إِْسَحاُق ُروَحهُ َوَماَت َواْنَضمَّ إِلَى قَْوِمِه، َشْيًخا َوَشْبَعاَن أَيَّاًما

 ) ۲۹-۲۷:  ۳٥تك .(َويَْعقُوُب اْبنَاهُ 

حيث تغرب  ۳٦قوب قد سمع بتدهور صحة أبيه فذهب لزيارته في حبرونلعل يع

الحة شيخاً وشبعان أياماً وكان عمره ق بشيبة صاومات إسح. أبوه وجده إبراهيم

حينئذ مئة وثمانين سنة ويعتبر من أطول أعمار اآلباء البطاركة ألن إبراهيم 

ودفنه عيسو ويعقوب ابناه في . سنة ۱٤۷سنة وإسرائيل عاش  ۱۷٥عاش 

مغارة المكفيلة أمام حبرون والتي اشتراها إبراهيم من بني حث وقد تم دفن 

     .إبراهيم وسارة فيها
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 :األسباط األثنى عشر* 

َرأُوبَ��ْيُن بِْك��ُر يَْعقُ��وَب، : بَنُ��و لَْيئَ��ةَ ۲۳: َوَك��اَن بَنُ��و يَْعقُ��وَب اْثنَ��ْي َعَش��رَ 

اَكُر َوَزبُولُ�ونُ  يُوُس�ُف : َواْبنَ�ا َراِحي�لَ ۲٤. َوِشْمعُوُن َوالَِوي َويَهُوَذا َويَسَّ

َواْبنَ��ا ِزْلفَ��ةَ ۲٦. َداُن َونَْفتَ��الِي: ي��لَ َواْبنَ��ا بِْلَه��ةَ َجاِريَ��ِة َراحِ ۲٥. َوبَْنيَ��اِمينُ 

 ) ۲٦ – ۲۲:  ۳٥تك ( .َجاُد َوأَِشيرُ : َجاِريَِة لَْيئَةَ 

 شجرة عائلة يعقوب
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 :يوسف االبن المحبوب* 
: ه�ِذِه َمَوالِي�ُد يَْعقُ�وبَ ۲. َوَسَكَن يَْعقُوُب فِي أَْرِض ُغْربَ�ِة أَبِي�ِه، فِ�ي أَْرِض َكْنَع�انَ ۱

وُسُف إِْذ َكاَن اْبَن َس�ْبَع َعَش�َرةَ َس�نَةً، َك�اَن يَْرَع�ى َم�َع إِْخَوتِ�ِه اْلَغ�نََم َوُه�َو ُغ�الٌَم يُ 

ِديئَ��ِة إِلَ��ى  ِعْن��َد بَنِ��ي بِْلَه��ةَ َوبَنِ��ي ِزْلفَ��ةَ اْمَرأَتَ��ْي أَبِي��ِه، َوأَتَ��ى يُوُس��ُف بِنَِميَم��تِِهِم الرَّ

ا إِْسَرائِيُل فَأََحبَّ ۳. أَبِيِهمْ  يُوُس�َف أَْكثَ�َر ِم�ْن َس�ائِِر بَنِي�ِه ألَنَّ�هُ اْب�ُن َش�ْيُخوَختِِه،  َوأَمَّ

نًا ا َرأَى إِْخَوتُهُ أَنَّ أَبَاُهْم أََحبَّهُ أَْكثََر ِم�ْن َجِمي�ِع إِْخَوتِ�ِه ٤. فََصنََع لَهُ قَِميًصا ُملَوَّ فَلَمَّ

 ) ٤-۱:  ۳۷ تك.( أَْبَغُضوهُ، َولَْم يَْستَِطيُعوا أَْن يَُكلُِّموهُ بَِسالَمٍ 

من سفر التكوين وسنكتفي بالتعليق على   ۳۷تبدأ قصة يوسف من اإلصحاح 

 .األجزاء المتعلقة بحياة إسرائيل ونعطي ملخصاً سريعاً لباقي التفاصيل

مع إخوته وهو غالم  وكان يوسف يرعى الغنم استقر يعقوب في أرض كنعان،

خوته فهو قد ولد في وكان فارق العمر كبيراً بين يوسف وإ سنة، ۱۷عمره 

 .نهاية غربة يعقوب في فدان أرام أي بينه وبينهم على األقل خمسة عشر عاماً 

ن فكانوا أشراراً ووكان يوسف أفضل إخوته في سلوكه وطاعته ألبيه أما الباق

كالماً ردياً على أبيهم فنقل يوسف هذا الكالم ألبيه ليس  ايتكلموتعودوا أن و

عض ولكن بقصد أن يؤدبهم أبوهم ويردعهم عن بقصد الفتنة كما يظن الب

 .شرورهم

وكان يوسف هو ابن راحيل المحبوبة التي أنجبته بعد مدة طويلة لذلك صارت  

 ۲۰نفس الغلطة الذي ذاق مرارتها لكن يعقوب كرر له مكانة خاصة عند أبيه و

في  فلم يتعظ بما حدث له نتيجة تفرقة أبويه سنة غربة وكأن التاريخ يعيد نفسه،

ميز يوسف عن باقي عندما المعاملة بينه وبين عيسو فأعاد القصة مرة أخرى 

يلبسه  و رداء يلبس فوق الثياب كالعباءة،وه( إخوته وصنع له قميصاً ملوناً 

 .نتيجة ذلكوذاق المر  )الوجهاء ويعطي مظاهر العظمة
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 أما يص للكنيسة التي يلبسها على جسده،ويرمز يوسف للسيد المسيہ والقم

 .األلوان فترمز لتنوع مواهب أعضاء الكنيسة

وقد كان القميص تعبيراً عن محبة أبيه ولكنه في نفس الوقت أثار غيرة إخوته 

مروا عليه لكي وتآ. هم منه أبغضوه وعاملوه بقسوةوحسدهم له ومن شدة ضيق

يقتلوه فنزعوا عنه قميصه الملون وألقوه في بئر فارغة ولكن يهوذا أنقذه من 

م بأن اقترح بيعه لقافلة من اإلسماعيليين بعشرين من الفضة فأخذوا يوسف أيديه

 . وأتوا به إلى مصر

 :خدعة قاسية كسرت قلب يعقوب * 

. فَأََخُذوا قَِميَص يُوُسَف َوَذبَُحوا تَْيًسا ِمَن اْلِمْعَزى َوَغَمُسوا اْلقَِميَص فِي الدَّمِ 
َن َوأَ ۳۲ َحقِّْق . َوَجْدنَا هَذا«: ْحَضُروهُ إِلَى أَبِيِهْم َوقَالُواَوأَْرَسلُوا اْلقَِميَص اْلُملَوَّ

َوْحٌش َرِديٌء أََكلَهُ، ! قَِميُص اْبنِي«: فَتََحقَّقَهُ َوقَالَ ۳۳» أَقَِميُص اْبنَِك هَُو أَْم الَ؟

َق يَْعقُوُب ثِيَابَهُ، َوَوَضَع ِمْسًحا َعلَى َحقَ ۳٤. »اْفتُِرَس يُوُسُف اْفتَِراًسا َوْيِه، فََمزَّ

وهُ،۳٥ .َونَاَح َعلَى اْبنِِه أَيَّاًما َكثِيَرةً                        فَقَاَم َجِميُع بَنِيِه َوَجِميُع بَنَاتِِه لِيَُعزُّ

ى َوقَالَ                                            .»إِنِّي أَْنِزُل إِلَى اْبنِي نَائًِحا إِلَى اْلَهاِويَةِ «: فَأَبَى أَْن يَتََعزَّ

 ) ۳٥-۳۱:  ۳۷تك .( َوبََكى َعلَْيِه أَبُوهُ 

أما هم فأخذوا القميص وذبحوا تيساً وغمسوا القميص في الدم وأرسلوه إلى 

 .أبوه أياماً كثيرةوناح عليه  ابنه المحبوب افترسقد  اً رديئاً وحشفتوقع أن أبيهم 

دع ـُ خ بعد أن  ده،التي يُخدع فيها يعقوب من أوالوكانت هذه هي المرة الثانية 

 .من شمعون والوي في قصة شكيم قبالً 

ولكن هذه المرة كانت قاسية فقد جعلوه يبكي ابنه وهو مازال حياً حتى كلت  

 .عيناه عن النظر ولم يرحموا شيخوخته ولم يشفقوا على شيبته
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أن الجزاء من نفس جنس العمل  وقد ذكرنا سابقاً في قاعدة الزرع والحصاد

ها هو  ، ين البذار والثمار والبذرة واحدة ولكن ثمارها كثيرةوزمن طويل ب

فُخدع من  جني الخداع بقية أيام حياته،يعقوب قد خدع أباه مرة واحدة وصار ي

البان خاله وخدع من أوالده مرات وهكذا بذرة واحدة من الشر صارت لها 

 .ثمار كثيرة حتى ولو طال الزمن

ى طريق التوبة إال أننا نالحظ أن كل ومع أن يعقوب كان يسلك بكل جدية ف

موت راحيل وإسحاق ومأساة !  تأديبات الرب قد وقعت عليه خالل هذه الفترة 

ولعل هللا كان يدرك أنه قبل هذه الفترة ما كان يعقوب  سيتقبل دينة ويوسف 

 .التأديب أو يفهمه ويستفيد منه 

رط وكان أميناً حتى في بيت فوطيفار رئيس الش أما يوسف فبيع عبداً في مصر،

مع�ه فف�ر هارب�اً فوطيف�ار أن تخط�ئ  يده ترك له كل شيء ثم أرادت زوجة أن س

تاركاً لها ثوبه فكانت س�بباً ف�ي س�جنه وظ�ل ف�ي الس�جن م�دة طويل�ة إل�ى أن حل�م 

فرعون حلماً وفسره له يوس�ف وخ�رج م�ن الس�جن ليك�ون وزي�راً عظيم�اً وك�ان 

ن ك��ان يوس��ف ق��د ت��زوج وأنج��ب ابن��ي ذل��ك وأثن��اء. الرج��ل الث��اني بع��د فرع��ون

وكان قد جمع الكثير من القمہ وخزنه في مخ�ازن اس�تعداداً  ۳۸و إفرايم  ۳۷منسى

 . للمجاعة القادمة
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نه المحبوب يوسف وظل حزيناً إسرائيل بفقده ابحياة  انتهت المرحلة السابقة من

الثاني بعد فرعون في ذلك الوقت كان يوسف بمثابة الرجل أعواماً طوال ،  عليه

 وفعالً بدأت سبع سني. للمجاعة القادمة وقد خزن الكثير من القمح استعداداً 

لم يكن هناك قمح إال في  ليشتروا منه قمحاً ألنه جاء الجميع ليوسفو ،الجوع

َوَجاَءْت ُكلُّ األَْرِض إِلَى ِمْصَر إِلَى يُوُسَف لِتَْشتَِرَي قَْمًحا، ألَنَّ " .أرض مصر

 ) ٥۷: ٤۱تك(" .اْلُجوَع َكاَن َشِديًدا فِي ُكلِّ األَْرضِ 

 :يعقوب يحث أوالده على شراء قمح من مصر* 

لَِماَذا تَْنظُُروَن «: ا َرأَى يَْعقُوُب أَنَّهُ يُوَجُد قَْمٌح فِي ِمْصَر، قَاَل يَْعقُوُب لِبَنِيهِ فَلَمَّ 

اْنِزلُوا . إِنِّي قَْد َسِمْعُت أَنَّهُ يُوَجُد قَْمٌح فِي ِمْصرَ «َوقَاَل ۲» بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض؟

فَنََزَل َعَشَرةٌ ِمْن إِْخَوِة ۳. »يَا َوالَ نَُموتَ إِلَى ُهنَاَك َواْشتَُروا لَنَا ِمْن ُهنَاَك لِنَحْ 

ا بَْنيَاِميُن أَُخو يُوُسَف فَلَْم يُْرِسْلهُ يَْعقُوُب ٤. يُوُسَف لِيَْشتَُروا قَْمًحا ِمْن ِمْصرَ  َوأَمَّ

 )٤-۱: ٤۲تك( .»لََعلَّهُ تُِصيبُهُ أَِذيَّةٌ «: َمَع إِْخَوتِِه، ألَنَّهُ قَالَ 

فجم�ع بني�ه  مص�ر، األرض وسمع يعقوب أنه يوجد قمح فياشتدت المجاعة في 

مص�ر فق�د س�معت أن�ه يوج�د هن�اك  ؟ سافروا إل�ىن يائروقال لهم لماذا تقفون  ح

وأرس�ل بني�ه العش�رة . فاذهبوا واشتروا لنا لنقدر على مقاومة تلك المجاعة قمح،

ول��م يرس��ل معه��م بني��امين ألن��ه ك��ان ص��غيراً وخ��اف علي��ه أن تص��يبه أذي��ة مث��ل 

  .المحبوبة  قد كان بنيامين هو كل ما تبقي له من راحيليوسف ف

وع��رفهم يوس��ف ف��ور رؤي��تهم ولك��نهم ل��م وذه��ب الرج��ال العش��رة ف��ي مهم��تهم 

خوت��ه م إزَ هم لتتحق��ق أحالم��ه عن��دما رأى ِح��ولعل��ه ك��ان يتوق��ع حض��وريعرف��وه 

 المحطة السادسة
 نزوله إلى مصر
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تسجد لحزمته والشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له  وفى الحال وض�ع 

حت�ى يتأك�د  إخوت�هف بذكاء شديد خطة محكم�ة يؤج�ل بمقتض�اها عف�وه ع�ن يوس

تكلم معهم بجفاء متهماً إياهم بأنهم جواسيس ف ،أنهم يحسنون معاملة بنيامين أخيه

واح�د مفق�ود  ،اً عش�ر أخ�أنهم ليسوا بجواسيس إنما هم اثن�ا  فخافوا جداً وأكدوا له

ز ش�معون عن�ده حت�ى يثبت�وا ل�ه فأعطاهم قمحاً لبيوتهم واحتج. والصغير مع أبيه

وبينما ه�م ف�ي الطري�ق وج�دوا أن . صدقهم ويحضروا له أخاهم الصغير بنيامين

حت��ى  له��ذا التص��رف الغري��ب دت له��م م��رة أخ��رى ف��ازداد خ��وفهمفض��تهم ق��د رُ 

 .كنعان وأخبروا أباهم بكل ما حدث وصلوا

   :العودة إلى كنعان *
: لَى أَْرِض َكْنَعاَن، َوأَْخبَُروهُ بُِكلِّ َما أََصابَُهْم قَائِلِينَ فََجاُءوا إِلَى يَْعقُوَب أَبِيِهْم إِ 

ُجُل َسيُِّد األَْرِض بَِجفَاٍء، َوَحِسبَنَا َجَواِسيَس األَْرضِ « : فَقُْلنَا لَهُ ۳۱. تََكلََّم َمَعنَا الرَّ

اْلَواِحُد َمْفقُوٌد . ينَانَْحُن اْثنَا َعَشَر أًَخا بَنُو أَبِ ۳۲. نَْحُن أَُمنَاُء، لَْسنَا َجَواِسيسَ 

ِغيُر اْليَْوَم ِعْنَد أَبِينَا فِي أَْرِض َكْنَعانَ  ُجُل َسيُِّد األَْرضِ ۳۳. َوالصَّ بِهَذا : فَقَاَل لَنَا الرَّ

َدُعوا أًَخا َواِحًدا ِمْنُكْم ِعْنِدي، َوُخُذوا لَِمَجاَعِة بُيُوتُِكْم . أَْعِرُف أَنَُّكْم أَُمنَاءُ 

ِغيَر إِلَيَّ فَأَْعِرَف أَنَُّكْم لَْستُْم َجَواِسيَس، بَْل ۳٤. َواْنطَلِقُوا َوأَْحِضُروا أََخاُكُم الصَّ

ُغوَن ۳٥. »أَنَُّكْم أَُمنَاُء، فَأُْعِطيَُكْم أََخاُكْم َوتَتَِّجُروَن فِي األَْرضِ  َوإِْذ َكانُوا يُفَرِّ

ِة ُكلِّ َواِحٍد فِي ِعْدلِ  ةُ فِضَّ . )جواله أي شواله المملوء قمحاً (هِ ِعَدالَُهْم إَِذا ُصرَّ

تِِهْم هُْم َوأَبُوُهْم َخافُوا ا َرأَْوا ُصَرَر فِضَّ أَْعَدْمتُُمونِي «: فَقَاَل لَُهْم يَْعقُوبُ .فَلَمَّ

َصاَر ُكلُّ هَذا . يُوُسُف َمْفقُوٌد، َوِشْمُعوُن َمْفقُوٌد، َوبَْنيَاِميُن تَأُْخُذونَهُ . األَْوالَدَ 

َسلِّْمهُ بِيَِدي . اْقتُِل اْبنَيَّ إِْن لَْم أَِجْئ بِِه إِلَْيكَ «: َكلََّم َرأُوبَْيُن أَبَاهُ قَائِالً وَ ۳۷. »َعلَيَّ 

هُ إِلَْيكَ  الَ يَْنِزُل اْبنِي َمَعُكْم، ألَنَّ أََخاهُ قَْد َماَت، َوهَُو َوْحَدهُ «: فَقَالَ ۳۸. »َوأَنَا أَُردُّ

ي الطَِّريِق الَّتِي تَْذَهبُوَن فِيَها تُْنِزلُوَن َشْيبَتِي بُِحْزٍن إِلَى فَإِْن أََصابَْتهُ أَِذيَّةٌ فِ . بَاق

 ) ۳۸ -۲۹:  ٤۲تك .( »اْلَهاِويَةِ 
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عندما علم يعقوب بما حدث حزن جداً وتضايق ألن يوسف مفقود وشمعون 

حاول رأوبين  .محجوز في أرض مصر وهم يريدون أن يأخذوا بنيامين أيضاً 

خوفاً على فقدان  رفض يعقوبف مين سالماً ن له عودة بنياأن يطمئن أباه ويضم

بنيامين فيزيدون حزنه حزناً ويموت ويذهب للهاوية التي يذهب إليها الجميع 

 .شرار ألن الفداء لم يكن قد تم بعداأل وأبرار سواء األ

 مدرسة األحزان :تأمل روحي* 

حزان التي الغامضة المحيطة باأل واألسرار كل المساوئ التي نشاهدها،

ما هي إال مدرسة لها مفتاح واحد هو أن هذه الحياة الغريبة المتعبة  ،نكابدها

ها واألحداث فيزتاوهو بمحبته يتحكم في كل الظروف التي نج. قد أعدها هللا لنا

فقد رأيناه في مقدمة الكتاب كالفخاري الذي يحاول تشكيل يعقوب  .التي تنتابنا

 ندما يتشكل اإلناء يتم وضعه في فرن متوسطوع ،ليحوله إلى إناء للكرامة

                ).لون الطين ( وغير جميل اً الحرارة حتى يجف ولكن يبقى لونه باهت

وهي مرحلة التلوين فمن غير  فتأتي المرحلة الثانية من صنع األواني الخزفية

ين لمراحل فبعد تلوولكن هذه من أصعب ا الطين، الالئق أن يبقى اإلناء بلون

الحرارة حتى  وضعه في فرن شديدب وذلك اإلناء يجب تثبيت األلوان لئال تفسد ،

 .تحترق األلوان عليه ويأخذ شكله النهائي الجميل

التي نحن األواني البشرية ، وما يحدث مع األواني الفخارية يحدث معنا أيضاً 

التي  مر بمرحلة التشكيل ثم التلوين ويتم هذا من خالل التجارب واألحزانت

  .نجتازها في مدرسة األحزان إلى أن نعبرها بسالم ويتصور السيد المسيح فينا

في شكله الجميل أو ألوانه الرائعة  خزفياللقيمة الحقيقية لهذا الوعاء ال تكمن او

ْلَكْنُز فِي أََواٍن َخَزفِيٍَّة، لِيَُكوَن اَولَِكْن لَنَا َهَذا "ز الموجود بداخله الكن إنما هي في

ِ الَ ِمنَّااْضُل فَ  ِة ِلَّ ُمتََحيِِّريَن، . ُمْكتَئِبِيَن فِي ُكلِّ َشْيٍء، لَِكْن َغْيَر ُمتََضايِقِينَ  .ْلقُوَّ
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َمْطُروِحيَن، لَِكْن َغْيَر . ُمْضطََهِديَن، لَِكْن َغْيَر َمْتُروِكينَ . لَِكْن َغْيَر يَائِِسينَ 

التلوين والتزيين واألكاليل   وأنه أيا كانت مراحل )۹-۷:  ٤كو ۲( "َهالِِكينَ 

 يختارها لنا القدير فإن القيمة الحقيقية هي لما بالداخل    قد التي

وهذا ما نراه في حياة يعقوب فتمت مرحلة التشكيل في صراعه مع هللا واآلن 

وكان ذلك من خالل سلسلة من  حرارةال ن الشديدتتم مرحلة التلوين حيث الفر

تها ورتاحيل دبورة مرضع و رفقة أمه  ففقد رت بحياته،حزان المتتالية التي ماأل

 .الذي ظن أنه لن يراه ثانيةيوسف وأخيراً ق أباه اإسح المحبوبة ثم

مصر لشراء قمح فتكلم معهم سيد إلى يعقوب أوالده ثم أتت المجاعة وأرسل 

األرض بجفاء واحتجز شمعون أخاهم وطلب إحضار بنيامين ولما علم يعقوب 

  .                                  مل إذا كانت حرارة الفرن قد وصلت أقصاهابذلك لم يحت

يُوُسُف َمْفقُوٌد، َوِشْمعُوُن . أَْعَدْمتُُمونِي األَْوالَدَ «: في أوالده قائالً  يعقوب فصرخ

هذا لم يعد يعقوب يحتمل كل  .»َصاَر ُكلُّ هَذا َعلَيَّ  .َمْفقُوٌد، َوبَْنيَاِميُن تَأُْخُذونَهُ 

 . ولكن هللا ال يفعل شيئاً بدون هدف ،الذي صار عليه 

فهناك طريقة فعالة "  صار كل هذا عليَّ " إذا كنت مثل يعقوب تريد أن تصرخ 

تتعامل بها مع أحزانك حتى تتمكن من احتمال نيران الفرن الشديدة الحرارة 

 :ي كالتاليتتكون هذه الطريقة من أربعة نقاط وه. وتجتاز مرحلة التلوين بنجاح

 :ال تحكم حسب الظاهر -۱

ظن يعقوب  ) ۲٤: ۷يو (  الَ تَْحُكُموا َحَسَب الظَّاِهِر بَِل اْحُكُموا ُحْكماً َعاِدالً  

ولكنه  )الظاهر( ما يبدوأن يوسف قد مات وشمعون مفقود وكان هذا هو 

خطأ فقد كان يوسف حياً وكان متسلطاً على كل أرض مصر وقد أرسله هللا 

وكان شمعون هو أيضاً حياً إذ هو حلقة الوصل التي . تبقاء حياتهمإليها الس

وبنيامين كان البد أن يعود بسالم فقد . تلزمهم بالعودة مرة أخرى لمصر
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كانت كل األشياء تعمل معاً لخير يعقوب ولم يكن فيها شيء واحد يعمل 

 وإن كانتفلندرب أنفسنا على أن ننظر للناحية المضيئة من كل شيء . ضده

هناك بعض السحب قد انتشرت في الجو فثق أن الشمس خلف الغيمة وال 

 .تبالغ في تقدير الظالم

 :قصد في كل أحزانك له هللاثق أن  -۲

يجعلها شديدة الوطأة جداً على  ، مما بال غاية أنهاو بعض أحزاننا بدت

فنحن نستطيع أن نتحملها بالصبر والسرور حينما نرى الغاية . نفوسنا

ولكن عندما ال نتمكن من ذلك فال يكون من السهل . إليهاالتي سنصل 

 .أن نصبر وال أن نجد راحة

 وعند  ،لن يصيبه شيء إال بسماح من محبة هللا بأنهأما المؤمن فإنه يثق 

وال تأتيه إال إن  ت حوله،ـَ جتجربة يجد أن تلك المحبة قد سيَّ مواجهة ال

فال شيء متروك  .كانت حاملة ترخيصاً موسوماً بخاتم هللا نفسه

 .يسير وفق إرادة هللا ولكل محنة غايتها الخاصة للصدف بل كل شيء

إنني أنصح جميع من يظنون أن تجربتهم أعظم من أن تُحتمل بالتعلق 

تناسب حاجتنا الخاصة  وهي ،إنها لن تدوم إلى األبد. بهذا الوعد

 .نها ال بد أن تتمم مقاصد الفخاري األعظمأل. وطاقتنا الخاصة

ْلفَْحِص َوطُُرقَهُ اَما أَْبَعَد أَْحَكاَمهُ َعِن !  َوِحْكَمتِِه َوِعْلِمهِ هللاِ ا لَُعْمِق ِغنَى يَ 

بِّ أَْو َمْن َصاَر لَهُ ُمِشيراً؟األَْن َمْن َعَرَف فِْكَر  ! ْستِْقَصاءِ االَعِن    لرَّ

 )۳٤ – ۳۳:  ۱۱رو (

                              :تذكر أنه ال شيء يقدر أن يفصلك عن محبة هللا -۳
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حياته وهو يمر عندما كان يعقوب على فراش الموت وتطلع إلى شريط 

رأى في تلك الكوارث التي مرت عليه ما لم يره  سريعاً أمام عينيه،

رأى أن هللا رعاه كل أيام حياته وأن مالكه خلصه من  من قبل، مطلقاً 

بة ولكن لنعلم قد ال نرى ذلك في وقت التجر). ۱٦-۱٥: ٤۸تك(كل شر 

 .ما لم يلحظنا هللا بعين عنايته بأنه لن تحصل لنا تجربة

 ،نراه إن كنا الحتى بجوارنا و يسيرفلنشجع أنفسنا بأن الراعي الصالح 

حتى لو كنا نجتاز في وادي  نخافال ا ذل ، يعزينا بعصاه وعكازهفهو 

  .ظالل الموت فهو يرافقنا وأبداً لن يتركنا

ْضِطَهاٌد أَْم ُجوٌع اْلَمِسيِح؟ أَِشدَّةٌ أَْم َضِ◌ْيٌق أَِم اا َعْن َمَحبَِّة َمْن َسيَْفِصلُنَ 

إِنَّنَا ِمْن أَْجلَِك نَُماُت ُكلَّ «أَْم ُعْرٌي أَْم َخطٌَر أَْم َسْيٌف؟ َكَما ُهَو َمْكتُوٌب 

ْبحِ . لنََّهارِ ا  )۳٦ – ۳٥:  ۸رو ( .»قَْد ُحِسْبنَا ِمْثَل َغنٍَم لِلذَّ

  :ير المنظورتطلع إلى غ -٤

ُد يَْوماً ابَْل َوإِْن َكاَن إِْنَسانُنَا . لَِذلَِك الَ نَْفَشلُ    ْلَخاِرُج يَْفنَى، فَالدَّاِخُل يَتََجدَّ

ً األَنَّ ِخفَّةَ ِضيقَتِنَا . فَيَْوماً  . ْلَوْقتِيَّةَ تُْنِشُئ لَنَا أَْكثََر فَأَْكثََر ثِقََل َمْجٍد أَبَِديّا

ألَنَّ . لَّتِي الَ تَُرىالَّتِي تَُرى، بَْل إِلَى األَْشيَاِء اِريَن إِلَى َونَْحُن َغْيُر نَاظِ 

ا ا  )۱۸ – ۱٦:  ٤كو ۲( .لَّتِي الَ تَُرى فَأَبَِديَّةٌ الَّتِي تَُرى َوْقتِيَّةٌ، َوأَمَّ

ضع في . ال تنظر إلى األمور التي تُرى بل انظر إلى التي ال تُرى     

ع في الكفة األخرى وأحزانك ولكن ضكفتي الميزان كل آالمك  حدىإ

اذكر كم يكون جميالً عندما تجتاز مرحلة . تنشئه اآلالمالمجد الذي 

ارقب الوقت الذي . تثبيت األلوان وتثبت فيك صورة المسيح إلى األبد

أال . فيه يتالشى كل أثر لطبيعة يعقوب وتكتسي روحك بطبيعة إسرائيل

 !سيح فتصير سماًء مصغرة؟ألنك سوف تتحد بالميكفيك هذا الجزاء 
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تشجع فإنك قطعة من خزف السماء، 

التي البد أن تصقل على عجلة 

سريعة، وألوانك الجميلة البد أن 

تـُحَرق في بوتقة التجارب المـُحِرقة، 

ألنك ستزين مائدة ملك الملوك، 

وسوف يستخدمك هو في أسمى 

...... مقاصده بل سيصنع بك عجائب 

 . قةفقط إن سلمت نفسك له بث

 

 :الحاجة إلى الطعام مرة أخرى

ا فََرُغوا ِمْن أَْكِل اْلقَْمِح الَِّذي َجاُءوا ۲. َوَكاَن اْلُجوُع َشِديًدا فِي األَْرضِ  َوَحَدَث لَمَّ

فََكلََّمهُ ۳. »اْرِجُعوا اْشتَُروا لَنَا قَلِيالً ِمَن الطََّعامِ «: بِِه ِمْن ِمْصَر، أَنَّ أَبَاُهْم قَاَل لَُهمُ 

ُجَل قَْد أَْشَهَد َعلَْينَا قَائِالً «: ُهوَذا قَائِالً يَ  الَ تََرْوَن َوْجِهي بُِدوِن أَْن يَُكوَن : إِنَّ الرَّ

َولِكْن إِْن ٥إِْن ُكْنَت تُْرِسُل أََخانَا َمَعنَا، نَْنِزُل َونَْشتَِري لََك طََعاًما، ٤. أَُخوُكْم َمَعُكمْ 

ُجَل قَاَل لَنَا .ُكْنَت الَ تُْرِسلُهُ الَ نَْنِزلُ  الَ تََرْوَن َوْجِهي بُِدوِن أَْن يَُكوَن : ألَنَّ الرَّ

ُجَل أَنَّ لَُكْم أًَخا «: فَقَاَل إِْسَرائِيلُ  .»أَُخوُكْم َمَعُكمْ  لَِماَذا أََسأْتُْم إِلَيَّ َحتَّى أَْخبَْرتُُم الرَّ

ُجَل قَْد َسأََل َعنَّا َوعَ «: فَقَالُوا۷» أَْيًضا؟ َهْل أَبُوُكْم َحيٌّ : ْن َعِشيَرتِنَا، قَائِالً إِنَّ الرَّ

اْنِزلُوا : َهْل ُكنَّا نَْعلَُم أَنَّهُ يَقُولُ . بَْعُد؟ َهْل لَُكْم أٌَخ؟ فَأَْخبَْرنَاهُ بَِحَسِب هَذا اْلَكالَمِ 

َونَْذَهَب َونَْحيَا أَْرِسِل اْلُغالََم َمِعي لِنَقُوَم «: َوقَاَل يَُهوَذا ِإلْسَرائِيَل أَبِيهِ  .»بِأَِخيُكْم؟

إِْن لَْم أَِجْئ . ِمْن يَِدي تَْطلُبُهُ . أَنَا أَْضَمنُهُ ۹. َوالَ نَُموَت، نَْحُن َوأَْنَت َوأَْوالَُدنَا َجِميًعا

ا قَْد ألَنَّنَا لَْو لَْم نَتََواَن لَُكنَّ ۱۰. بِِه إِلَْيَك َوأُوقِْفهُ قُدَّاَمَك، أَِصْر ُمْذنِبًا إِلَْيَك ُكلَّ األَيَّامِ 

تَْينِ  : إِْن َكاَن هَكَذا فَاْفَعلُوا هَذا«: فَقَاَل لَُهْم إِْسَرائِيُل أَبُوُهمْ  .»َرَجْعنَا اآلَن َمرَّ

ُجِل َهِديَّةً  قَلِيالً ِمَن . ُخُذوا ِمْن أَْفَخِر َجنَى األَْرِض فِي أَْوِعيَتُِكْم، َوأَْنِزلُوا لِلرَّ

 تشكيل اإلناء
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صمغ يستخدم في (يالً ِمَن اْلَعَسِل، َوَكثِيَراءَ ، َوقَلِ )دهن طيب الرائحة(اْلبَلََسانِ 

ةً أُْخَرى فِي ۱۲. َوفُْستُقًا َولَْوًزا )نوع من أنواع الصمغ(َوالََذنًا )الطب َوُخُذوا فِضَّ

ةَ اْلَمْرُدوَدةَ . أَيَاِديُكمْ  وَها فِي أَيَاِديُكْم، لََعلَّهُ َكاَن َسْهًوا َواْلفِضَّ . فِي أَْفَواِه ِعَدالُِكْم ُردُّ
ُجلِ ۱۳  . َوُخُذوا أََخاُكْم َوقُوُموا اْرِجُعوا إِلَى الرَّ

ُجِل َحتَّى يُْطلَِق لَُكْم أََخاُكُم اآلَخَر َوبَْنيَاِمينَ ۱٤  .َوهللاُ اْلقَِديُر يُْعِطيُكْم َرْحَمةً أََماَم الرَّ

 )۱٤-۱:  ٤۳تك .(»َوأَنَا إَِذا َعِدْمُت األَْوالََد َعِدْمتُُهمْ 

ازدادت المجاعة وفرغ القمح الذي اشتروه من مصر فطلب منهم يعقوب أن 

 حتى يذهبيذهبوا لمصر ثانية ليشتروا قمحا فأخبروه أنهم لن يستطيعوا الذهاب 

م الرجل أن لكم فحزن يعقوب وقال لماذا أسأتم إلي حتى أخبرت. بنيامين معهم

فحاول يهوذا أن يهدئ من روع أباه قائالً له أعطني الغالم وأنا . أخاً صغيراً؟

 .مسئول عنه حتى أرجعه إليك سالماً 

أرسل  ،ولما وجد يعقوب أنه ال مفر من إرسال بنيامين حتى يحصلوا على القمح

اهم معهم الفضة المردودة من المرة السابقة وفضة جديدة لشراء القمح وأعط

وطلب من هللا القدير أن يعطيهم نعمة ) يوسف(هدية للرجل المسئول عن مصر

ويرجعوا ببنيامين وإال فلتكن إرادة هللا  في عيني الرجل حتى يطلق لهم شمعون

 .شاء أن أفقد أوالدي نإ

جاء يوسف وسأل عن سالمتهم  وعندما وصلوا ،وذهب الرجال في مهمتهم

بنيامين فلم يحتمل فأسرع إلى مخدعه ليبكي  وسالمة أبيهم الشيخ ثم نظر إلى

بوضع  بدأ يوسف ينفذ الجزء الثاني من خطتهوهناك ثم أخرج لهم شمعون 

وضع أمام بنيامين ف بنيامين في موقف أفضل من إخوته ليراقب رد فعلهم 

التي وضعها أمام كل منهم ليرى هل يغيرون منه أضعاف كمية الطعام  خمسة

وجلس ينصت إلى أحاديثهم بسبب القميص الملون أم ال كما فعلوا معه قديما 
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 كثيراً أعطاهم قمحاً فلما اطمأن أنهم ال يحسدونه  ، وهم يظنون أنه ال يفهم لغتهم

وضع بنيامين في ورطة ببدأ تنفيذ الجزء الثالث من الخطة و . ثم صرفهم

 .رجاله أن يضعوا كأسه الفضي في شوال بنيامينفأمر   ويرى رد فعلهم

يتبعونهم متهمين إياهم بسرقة  جنوداً وجدوا  نيعائدبعدما انصرف اإلخوة و 

وفتشوا شوال كل واحد فوجدوا . سه الفضي ومستنكرين رد اإلحسان باإلساءةكأ

أما إخوته فمزقوا   .عبداً   هالكأس المسروقة في شوال بنيامين وأصروا على أخذ

وهكذا وضع بنيامين فى  .ثيابهم من هول المفاجأة وعادوا مرة أخرى إلى مصر

موقف المتهم المذنب ليرى هل يدافع عنه أخوته أم يفرحون بالتخلص منه كما 

فلما وجد أنهم  ،ق قلوبهم لتوسالتهرِّ ـَ ى البئر ولم تفعلوا معه يوم ألقوه ف

ألن ذلك سيكون سبباً  .أن يفعل أي شيء بهم إال أن يأخذ بنيامين يهإل نتضرعوي

حينئذ . و أسيراً لديه عوضاً عن بنيامينيهوذا أن يبقى هوعرض  .في وفاة أبيهم

مزيداً من التمثيل لم يتحمل وستحقون العفو عن اإلساءة القديمة،أنهم يأدرك  فقط

أحي  ...أنا يوسف أخوكم ": أمر بإخراج كل الناس من حوله ثم قال إلخوتهف

بب قام منهم بسأما هم فلم ينطقوا من شدة المفاجأة وظنوه ينوي االنت "أبي بعد؟

  . خيرهمكل هذا لرتب الرب  لهم كيفوشرح طمأنهم  وقسوتهم لكنهظلمهم 

  .قصداً في كل أحزانه ويثق بأن ل يوسف يعي تماماً محبة هللا كانوهكذا 

حي وهو المتسلط على كل  همنهم أن يرجعوا ويخبروا أباهم أنيوسف ثم طلب 

ت جميعاً حتى يعولهم في وقأرض مصر وطلب منهم أن يحضروه ويأتوا إليه 

 .قلهم إلى مصرـنـلت )مركبات(المجاعة وأرسل معهم عجالت 

  :يعقوب وقد انتعشت روحه* 
َوأَْخبَُروهُ ۲٦. فََصِعُدوا ِمْن ِمْصَر َوَجاُءوا إِلَى أَْرِض َكْنَعاَن، إِلَى يَْعقُوَب أَبِيِهمْ ۲٥

فََجَمَد قَْلبُهُ ألَنَّهُ . »طٌ َعلَى ُكلِّ أَْرِض ِمْصرَ يُوُسُف َحيٌّ بَْعُد، َوُهَو ُمتََسلِّ «: قَائِلِينَ 
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ْقُهمْ  ثُمَّ َكلَُّموهُ بُِكلِّ َكالَِم يُوُسَف الَِّذي َكلََّمُهْم بِِه، َوأَْبَصَر اْلَعَجالَِت الَّتِي ۲۷. لَْم يَُصدِّ

! َكفَى«: اَل إِْسَرائِيلُ فَقَ ۲۸. فََعاَشْت ُروُح يَْعقُوَب أَبِيِهمْ . أَْرَسلََها يُوُسُف لِتَْحِملَهُ 

 )۲۸-۲٥:  ٤٥تك .(»أَْذَهُب َوأََراهُ قَْبَل أَْن أَُموتَ . يُوُسُف اْبنِي َحيٌّ بَْعدُ 

سنة  ۲۰بعد  ألبيهم مفاجأة العمر أن يوسف حي، عادوا من مصر وهم يحملون

فقد فيها يعقوب األمل في أن يكون يوسف مازال حياً فقد رأى بنفسه قميصه 

واآلن  –ولم يكن طبعاً يدري أي شيء عن تلك الخدعة  -لدماء الملوث با

يخبرونه أنه حي فلم يصدقهم في البداية ولكنه اضطر إلى ذلك لما كلموه بكل 

فقال إسرائيل كفى  كالم يوسف ورأى معهم العجالت التي أرسلها يوسف لتحمله

اذهب وأراه . يكفيني أن يوسف حي إلى اآلن ،إني ال أريد شيئاً آخر من الدنيا

ويستخدم الوحي المقدس تعبيراً عجيباً ليصف فرحته إذ يقول  .قبل أن أموت

وكأنها كانت ميتة طوال الفترة التي ظن فيها أن يوسف قد  فعاشت روح يعقوب

 .افترسه الوحش

وتأخر هللا في االستجابة لصلواتك  ال تيأس من كثرة الضيقات:  أخي الحبيب

أن يغير كل األحوال فيسمعك أخباراً ال تتوقعها  فهو قادر على كل شيء ويمكن

   .ويمأل قلبك فرحاً 

 :يعقوب ينزل إلى مصر* 

فَاْرتََحَل إِْسَرائِيُل َوُكلُّ َما َكاَن لَهُ َوأَتَى إِلَى بِْئِر َسْبٍع، َوَذبََح َذبَائَِح ِإللِه أَبِيهِ 

: فَقَالَ . »!يَْعقُوُب، يَْعقُوبُ «: ِل َوقَالَ فََكلََّم هللاُ إِْسَرائِيَل فِي ُرَؤى اللَّيْ ۲. إِْسَحاقَ 

الَ تََخْف ِمَن النُُّزوِل إِلَى ِمْصَر، ألَنِّي أَْجَعلَُك . أَنَا هللاُ، إِلهُ أَبِيكَ «: فَقَالَ ۳. »هأَنََذا«

ةً َعِظيَمةً هُنَاكَ  ُع يُوُسُف َويَضَ . أَنَا أَْنِزُل َمَعَك إِلَى ِمْصَر، َوأَنَا أُْصِعُدَك أَْيًضا٤. أُمَّ

فَقَاَم يَْعقُوُب ِمْن بِْئِر َسْبٍع، َوَحَمَل بَنُو إِْسَرائِيَل يَْعقُوَب أَبَاُهْم  .»يََدهُ َعلَى َعْينَْيكَ 

َوأََخُذوا َمَواِشيَُهْم ٦. َوأَْوالََدُهْم َونَِساَءُهْم فِي اْلَعَجالَِت الَّتِي أَْرَسَل فِْرَعْوُن لَِحْملِهِ 



 نزوله إلى مصر :المحطة السادسة *
 

 139 

يَْعقُوُب َوُكلُّ نَْسلِِه . ِذي اْقتَنَْوا فِي أَْرِض َكْنَعاَن، َوَجاُءوا إِلَى ِمْصرَ َوُمْقتَنَاُهُم الَّ 

بَنُوهُ َوبَنُو بَنِيِه َمَعهُ، َوبَنَاتُهُ َوبَنَاُت بَنِيِه َوُكلُّ نَْسلِِه، َجاَء بِِهْم َمَعهُ إِلَى ۷. َمَعهُ 

 ) ۷-۱:  ٤٦تك ( .ِمْصرَ 

اماً وتالشت منه طبيعته القديمة وسادت عليه هذه المرة كان يعقوب قد تغير تم

فرغم شوقه الشديد إلى رؤية يوسف لم يستطع التحرك دون  ،طبيعة إسرائيل

ولو كان يعقوب القديم هنا لنزل مسرعاً إلى مصر دون . سؤال هللا وأخذ إذنه

استشارة أحد ولكن إسرائيل لم يفعل هذا بل ذهب أخذ كل ما له ورحل إلى بئر 

فكلمه . مكان العهد بينه وبين إله آبائه وهناك بنى مذبحاً وأصعد ذبائحسبع حيث 

ألن مصر بلد (هللا وأعطاه الموافقة وقال له ال تخف من أن تنزل إلى مصر 

وثنية وكان هللا قد غضب من نزول إبراهيم إلى مصر وكاد يفقد سارة لوال 

ن وعد هللا مرتبط ق بعدم النزول إلى مصر ألاتدخل عناية هللا وأمر هللا إسح

لذلك كان يعقوب خائفاً من أن يرفض هللا طلبه وبذلك يحرم  ).بوجوده في كنعان

ولكن هللا في حنانه طمأنه بأن ينزل ليرى  .من رؤية ابنه بعدما تأكد أنه حي

  .ظيمة هناكع ةطويلة وأنه سيكون أم أعواماً حبيبه الذي حرم منه 

ارة الرب يوم اغتصب البكورية يعقوب الذي لم يفكر في استش من يصدق؟

وسرق البركة وعاش بعدها عشرين عاماً يستعمل كل ما لديه من مكر وخداع 

مع خاله البان ، اليوم يجثو على ركبتيه أمام الذبيحة منتظراً إذن الرب قبل أن 

  ! كم أنت عظيمة أيتها التوبة ..... !ينزل إلى مصر ليرى ابنه المحبوب

ده مرة أخرى إلى أرض ـِ صعـُ سينزل معه وي قه وهو بنفسه أنه سيراف هللا ووعده

يعقوب إلى موافقة هللا ومباركته على  بعدما اطمأنو. )سنة  ٤۳۰بعد (كنعان 

نزوله مصر قام هو وبنوه وحملوا كل ما لهم وأخذوا مواشيهم وجميع مقتنياتهم 

 .وأتوا إلى أرض مصر
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تحديد توقيت  خون فيربما يختلف المفسرون والمؤر :تاريخية ظةوحمل* 

الت لم تدخل دخول يعقوب وسائر اليهود إلى مصر ولكن من المعروف أن العج

عصر  كسوس ، وهكذا تكون هذه األحداث فيعصر اله مصر الفرعونية إال في

 .الهكسوس أو ما بعدهم 

ويذكر هنا عددهم حتى  ،جاء يعقوب هو وأوالده وأحفاده وكانوا سبعين نفساً  

 ۷۰التي ستكون معهم خالل غربتهم في أرض مصر فقد دخلوا  نرى بركة هللا

. من الرجال و النساء مليون نفس۲صر وعددهم تقريباً نفساً وسيخرجون من م

 ) ۲۷:  ٤٦تك . (َجِميُع نُفُوِس بَْيِت يَْعقُوَب الَّتِي َجاَءْت إِلَى ِمْصَر َسْبعُونَ 

 عمل أم أن رأيك مستمدهل تهتم برأي هللا وموافقته على ما ت: أخي الحبيب 

كن حريصاً على . احذر فقد يقودك رأيك الخاص إلى التهلكة! من ذاتك؟

الحصول على مشورة هللا في كل ما تعمل سواء من خالل أب اعترافك أو 

مرشدك الروحي لتضمن أن تنجي نفسك من المخاطر التي قد يقودك إليها 

 .رأيك الخاص

 :يوسف يستقبل أباه * 

ا ظََهَر لَهُ . ُف َمْرَكبَتَهُ َوَصِعَد الْستِْقبَاِل إِْسَرائِيَل أَبِيِه إِلَى َجاَسانَ فََشدَّ يُوسُ  َولَمَّ

أَُموُت اآلَن «: فَقَاَل إِْسَرائِيُل لِيُوُسفَ ۳۰. َوقََع َعلَى ُعنُقِِه َوبََكى َعلَى ُعنُقِِه َزَمانًا

 ) ۳۰- ۲۹:  ٤٦ تك( .»بَْعَد َما َرأَْيُت َوْجَهَك أَنََّك َحيٌّ بَْعدُ 

مواقف يعجز قلم أعظم كاتب أن يصف تفاصيلها ، وال شك أن هذا هناك 

الموقف هو أحدها إن لم يكن أعظمها ، فمن يستطيع أن يصف بدقة فرحة 

ابني هذا كان "يعقوب التي تذكرنا بفرحة األب في مثل االبن الضال وهو يردد 

المخلص على يديه  أو فرحة سمعان الشيخ وهو يحمل يسوع" ميتاً فعاش
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    وهي تقريباً نفس كلمات يعقوب" اآلن يا سيدي تطلق عبدك بسالم"ويقول 

  "أموت اآلن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد" 

بكى "ويصف لنا الوحي المقدس حرارة هذا اللقاء في كلمات مقتضبة بليغة 

عناق أم ائق من الوال ندري كم طال هذا الزمان أهي دق....  "على عنقه زماناً 

ساعات أم أيام ؟  عناق حار حميم ال يقطعه إال شوق كل منهما أن يشبع عينيه 

قبل أن يضمه إلى صدره ثانية وتختلط دموع كل منهما  حبيبهبرؤية وجه 

طوال  هذرفتها عيناالتي دموع  باآلخر في فرحة طاغية أنست يعقوب مرارة ال

وتعترف  ه دمع ففجلتعشرة أحد من أبنائه ال يد دون أن تمتد عشرين عاماً 

 .عقدين كاملين من الزمان  بالحقيقة التي أخفوها عنه

     هل عرف يعقوب حقيقة ما حدث ليوسف؟   :سؤال ال نعرف إجابته 

، وبالتالي ال نستطيع أن نجزم بها الكتاب المقدس باإلجابة في لم يخبرنا الوحي

قد   -ة بعد هذا الموقف سن ۱۷الذي عاش  -ولكن من الطبيعي جداً أن يعقوب 

  كيف وصل يوسف إلى هذا المنصب العظيم في مصر ؟:  من حوله سأل 

 :واالحتماالت هي  كيف نجا من الوحش الذي لوث قميصه الملون بالدماء؟  

فشعر  ،قبل نزولهم إلى مصربالحقيقة  ربما يكون إخوة يوسف قد اعترفوا له* 

ألنه يدرك أن أبناءه أو يعاتبهم ح فاه لم يستطع أن يفت هبمرارة الخيانة ولكن

  .المكر والخديعة  ورثوا عنه 

فانتظر حتى يسأل يوسف عندما يراه  .قد أنكروا األخوة العشرة  وربما يكون* 

ويطيب خاطره ويشرح  ،إلحاحه أن يحكي له الحقيقة كاملة مفيضطر يوسف أما

 .له كيف رتب الرب كل هذا للخير
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أن يكون األخوة قد اتفقوا مع يوسف أن يكتم : هاآخر االحتماالت وأضعف* 

الحقيقة عن أبيهم بتلفيق قصة محبوكة حتى ال تتشوه صورتهم أمامه، وإن كنا 

  .    وافق على مثل هذا االتفاق الخبيثال نعتقد أن يوسف ي

 يوسف يعد أسرته لمقابلة فرعون * 

إِْخَوتِي : أَْصَعُد َوأُْخبُِر فِْرَعْوَن َوأَقُوُل لَهُ «: ثُمَّ قَاَل يُوُسُف ِإلْخَوتِِه َولِبَْيِت أَبِيهِ 

َجاُل ُرَعاةُ َغنٍَم، فَإِنَّهُْم ۳۲. َوبَْيُت أَبِي الَِّذيَن فِي أَْرِض َكْنَعاَن َجاُءوا إِلَيَّ  َوالرِّ

وُن إَِذا َدَعاُكْم فَيَكُ ۳۳. َكانُوا أَْهَل َمَواٍش، َوقَْد َجاُءوا بَِغنَِمِهْم َوبَقَِرِهْم َوُكلِّ َما لَُهمْ 

َعبِيُدَك أَْهُل َمَواٍش ُمْنُذ ِصبَانَا إِلَى : أَْن تَقُولُوا۳٤َما ِصنَاَعتُُكْم؟ : فِْرَعْوُن َوقَالَ 

ألَنَّ ُكلَّ َراِعي َغنٍَم . لَِكْي تَْسُكنُوا فِي أَْرِض َجاَسانَ . اآلَن، نَْحُن َوآبَاُؤنَا َجِميًعا

 ) ۳٤- ۳۱:  ٤٦تك .( »ِرْجٌس لِْلِمْصِريِّينَ 

وأخبره إلى فرعون  ذهب اآلنأبعدما رحب يوسف بأبيه وإخوته قال لهم و

 .بوصولكم وأعرفه أن صناعتكم هي رعي الغنم

لكي  ،وأوصى إخوته أن يقولوا كذلك إذا دعاهم فرعون وسألهم عن صناعتهم

نجسين حسب عادات ض جاسان ألن رعاة األغنام يعتبرون يسكنوا في أر

مصريين كان يعبد الماشية وكان الكهنة يحرمون ألن بعض ال .صريةالديانة الم

أكل الضأن لذلك أوصاهم يوسف أن يعلنوا أنهم رعاة أغنام ليسكنوا في أرض 

 :تتحقق لهم عدة مميزات منها وبذلك ،جاسان

. على الحدود الشرقية لمصر فتسهل عودتهم إلى كنعان كما أمر هللا ايكونول -۱

بأوثان مصر وعباداتهم الغريبة عن  بعيدين عن االختالط ليكونواوأيضاً  -۲

 .حتى ال يتأثروا بالعبادات الوثنية وينسوا إلههم الحقيقي .هللا
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معاملتهم السيئة إذا اختلطوا بهم حتى ال يتعرضوا الحتقار المصريين و -۳

 .وعلموا أنهم رعاة أغنام ألنهم يحتقرون الرعاة

  اعتزل عن الشر :تأمل روحي* 

كنيستك (قد تجبرك ظروف العمل أو ظروف الحياة أن تذهب بعيداً عن كنعان   

االعتزال عن الشر ألجل هدفك الوحيد وهو على حرص فا) التي نشأت بها 

ال فكنت تعيش في العالم فإن ). العودة إلى كنعان السماوية ( ملكوت السموات 

البحر ولكن ال تختلط به تجعل العالم يعيش فيك فإننا نشبه السفينة التي تسير في 

   .فمتى دخلتها المياه غرقت هكذا نحن متى اختلطنا مع الشر فقدنا أبديتنا وهلكنا

وهكذا انتهت هذه المرحلة من حياة يعقوب نهاية سعيدة فقد رأى ابنه الحبيب 

عاماً وأتى واستقر بجواره يوسف الذي حرم من رؤيته ما يقرب من العشرين 

إعالتهم طوال سني المجاعة وانتهت مرحلة كبيرة ب يوسف تكفلو ، مصرفي 

  .من أحزان يعقوب وبدأ يعيش آخر جزء من حياته في أرض مصر
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 إلى مصر يعقوب ينتقل 
 ،جمع عائلته ومتاعه ،بعد أن سمع يعقوب األخبار المفرحة بأن يوسف حي

فتوقف أوالً في بئر سبع حيث قدم ذبائح وأكد له الرب  ،وارتحل إلى مصر
واستقر يعقوب وعائلته في أرض . مرة أخرى بأنه يجب أن يذهب إلى مصر

 .جاسان في الجزء الشمالي الشرقي من مصر
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ف��المحن الت��ي  هك��ذا كان��ت حي��اة يعق��وب،. فس��ه بنفس��هكلم��ا ج��رى النه��ر نظ��ف ن

بل كانت كالنار المصفية التي أزال�ت  في مدرسة األحزان لم تذهب عبثاً، جازها

 .منه شوائب طبيعته القديمة وصارت طبيعة إسرائيل تزداد وضوحاً 

وأص�بح االس�م . دساقت�رن ه�ذا بتغيي�ر اس�مه ال�ذي طالم�ا أش�ار إلي�ه الكت�اب المق�

هو الغالب " إسرائيل"ال يستعمل إال نادراً وأصبح االسم الجديد " يعقوب"القديم 

                .عليه كلقب النبل والعظمة

يعق�وب اجتم�ع ش�مل أس�رة و.لقد مضى ليل البكاء وأعقب�ه نه�ار الف�رح والس�رور

ده االثن�ى في مص�ر بع�د فرق�ة دام�ت ط�ويالً واس�تمتع يعق�وب بوج�ود أوال أخيراً 

 .عشر كلهم حوله وقد استقبلهم يوسف بمنتهى الترحاب وغفر لهم ما صنعوه به

أخب��ر يوس��ف فرع��ون بوص��ول أبي��ه وإخوت��ه وماش��يتهم إل��ى أرض جاس��ان ث��م و

من�دوبين ع�ن الب�اقين ليق�ابلوا فرع�ون ال�ذي رح�ب به�م خمس�ة م�ن إخوت�ه اختار 

 .أخذ يوسف أباه وأدخله إلى فرعونو. إكراماً ليوسف

 :يعقوب يلتقي بفرعون * 
فَقَاَل ۸. َوبَاَرَك يَْعقُوُب فِْرَعْونَ . ثُمَّ أَْدَخَل يُوُسُف يَْعقُوَب أَبَاهُ َوأَْوقَفَهُ أََماَم فِْرَعْونَ 

أَيَّاُم «: فَقَاَل يَْعقُوُب لِفِْرَعْونَ ۹» َكْم ِهَي أَيَّاُم ِسنِي َحيَاتَِك؟«: فِْرَعْوُن لِيَْعقُوبَ 

قَلِيلَةً َو َرِديَّةً َكانَْت أَيَّاُم ِسنِي َحيَاتِي، َولَْم تَْبلُْغ . ي ِمئَةٌ َوثَالَثُوَن َسنَةً ِسنِي ُغْربَتِ 

َوبَاَرَك يَْعقُوُب فِْرَعْوَن َوَخَرَج ۱۰. »إِلَى أَيَّاِم ِسنِي َحيَاِة آبَائِي فِي أَيَّاِم ُغْربَتِِهمْ 

 )۱۰-۷:  ٤۷تك .(ِمْن لَُدْن فِْرَعْونَ 

 طة السابعةالمح
 بركة األسباط وموت يعقوب
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يوسف من أبيه راعي األغنام العجوز رغم علمه أن المصريين لم يخجل 

عندما يحتقرون رعاة الغنم ولكنه أدخله بكل اعتزاز وافتخار ليقابل فرعون و

شعر فرعون بمهابة هذا الشيخ العجوز الواقف أمامه  ،دخل يعقوب على فرعون

أفخم بس ذي يلويا للعجب نجد الملك العظيم فرعون ال. بمالبس بسيطة للغاية

يطلب بركة هذا الشيخ الواقف أمامه بل ويحني  سكن أفخر القصوريالثياب و

 .رأسه ليضعها تحت يدي يعقوب حتى يباركه

حتى أعظم  ،نعمة ومهابة في أعين الكليهبك  إن سرت مع هللا وأرضيته

هم استعداد أن يسمعوا صوته على ديالناس يلتمسون بركة هللا فيك ويكون ل

 وردد المزامير قبل مقابلتك ألي شخص عظيم فيعطيك مهابة فاطلب هللا. لسانك

 .في عينيه وتؤثر فيه

سنة وعل�ق  ۱۳۰ولما رأى فرعون شيخوخة يعقوب سأله عن عمره فأجابه أنه  

 :على عمره بما يلي

أيام�ه عل�ى األرض عاش�ها كغري�ب ع�ن الع�الم ألن�ه  :أيام سني غربت�ي -۱

 .متعلق بالسماء

بالض�يقات مث�ل هروب�ه م�ن عيس�و واس�تغالل امتأل عم�ره  :أيامه ردية  -۲

الب��ان ل��ه وعن��ف ابني��ه ش��معون والوي ف��ي قت��ل قبيل��ة ش��كيم ومض��اجعة 

 .رأوبين لسريته وخداع أوالده له في بيعهم ليوسف

 ۱۷٥إذ ع�اش ج�ده إب�راهيم  أن عمره قليل بالقي�اس بآبائ�ه،: أيامه قليلة -۳

 . اً عام ۱۸۰ق فعاش اأما أبوه إسح اً عام

  .قاء بارك يعقوب فرعون مرة ثانيةوفي نهاية الل
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محافظة (  أباه وإخوته في منطقة رعمسيس داخل أرض جاسان أسكن يوسف و

  ف�رادأ تم باحتياجاتهم حس�ب ع�ددوهي من أخصب األراضي واه) الشرقية حالياً 

 . واستقروا في أرض جاسان وبنوا بيوتاً وكثروا فزاد عددهم  .كل أسرة

لم��ا أح��س بق��رب رحيل��ه اس��تدعى فض جاس��ان عام��اً ف��ي أر ۱۷ع��اش يعق��وب و

 .يوسف ليعطيه وصيته األخيرة

 :وصية يعقوب ليوسف* 
ا قَُربَْت أَيَّاُم إِْس�َرائِيَل أَْن يَُم�وَت َدَع�ا اْبنَ�هُ يُوُس�َف َوقَ�اَل لَ�هُ ۲۹ إِْن ُكْن�ُت قَ�ْد «: َولَمَّ

الَ : ْصنَْع َمِع�ي َمْعُروفً�ا َوأََمانَ�ةً َوَجْدُت نِْعَمةً فِي َعْينَْيَك فََضْع يََدَك تَْحَت فَْخِذي َوا

بَ�ْل أَْض�طَجُع َم��َع آبَ�ائِي، فَتَْحِملُنِ�ي ِم��ْن ِمْص�َر َوتَ�ْدفِنُنِي فِ��ي ۳۰تَ�ْدفِنِّي فِ�ي ِمْص��َر، 

. فََحلَ�َف لَ�هُ . »اْحلِ�ْف لِ�ي«: فَقَ�الَ ۳۱. »أَنَا أَْفَع�ُل بَِحَس�ِب قَْولِ�كَ «: فَقَالَ . »َمْقبََرتِِهمْ 

 ) ۳۱-۲۹:  ٤۷تك .( ائِيُل َعلَى َرْأِس السَِّريرِ فََسَجَد إِْسرَ 

فاس�تدعى يوس�ف ابن�ه  ،شعر يعقوب بقرب انتقاله م�ن ه�ذا الع�الم الممل�وء أتعاب�اً 

الحبيب ألن سلطته ونفوذه في مصر أكثر من باقي إخوته ثم طلب منه أن يض�ع 

 يدفنه وأوصاه أال -وهي طريقة القسم وتشير إلى الوفاء بالوعد  -يده تحت فخذه 

وهذا يظهر تمسك يعق�وب بوع�د . بل يدفنه في مغارة المكفيلة مع آبائه في مصر

فقد عاش غريب�اً ع�ن  ،هللا بميراث أرض كنعان التي ترمز إلى ملكوت السموات

األرض ولكن قلبه متعل�ق بالس�ماء وهن�ا تتجل�ى ص�ورة إس�رائيل الجدي�د وتبه�ت 

 .صورة يعقوب لدرجة التالشي

فاطمأن قلب يعقوب وس�جد عل�ى رأس  ن يفعل له كما طلب،ف يوسف ألبيه أحل

 .سريره وقد انحنى شاكراً هللا وشاكراً يوسف على وعده بتحقيق رغبته
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 حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً  :تأمل روحي* 

ي ص��ورة نق��ود  أم ه��و ف��ي ص��ورة ذه��ب ف��؟ ه��ل ه��و أي��ن تض��عهكن��زك وم��اهو 

 .أياً كانت ص�ورته فمص�يره لل�زوال جوهرات أم يتمثل في أراض وعقارات،وم

وهذا ما اس�توعبه إس�رائيل جي�داً فل�م يع�د ينظ�ر  . وستمضي من هذا العالم بدونه

ن هن�اك م�ع ـَ دف�بل ثبت نظره على كنعان واش�تهى أن يُ  ،ألي أمور أرضية زائلة

وأنت إلى أين تنظر؟ هل مازال نظرك متعلقاً باألرض�يات أم ب�دأت ترفع�ه . آبائه

أم تش�تهي ) رم�ز للع�الم(لسماويات؟ هل تريد البق�اء ف�ي مص�رى جمال التر قليالً 

 .؟ )أورشليم السمائية(الذهاب إلى كنعان 

 :مرض يعقوب األخير* 

فَأََخَذ َمَعهُ اْبنَْيِه . »ُهَوَذا أَبُوَك َمِريضٌ «: َوَحَدَث بَْعَد هِذِه األُُموِر أَنَّهُ قِيَل لِيُوُسفَ 

فَتََشدََّد . »ُهَوَذا اْبنَُك يُوُسُف قَاِدٌم إِلَْيكَ «: أُْخبَِر يَْعقُوُب َوقِيَل لَهُ فَ ۲. َمنَسَّى َوأَْفَرايِمَ 

ِريرِ  هللاُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكلِّ «: َوقَاَل يَْعقُوُب لِيُوُسفَ ۳ .إِْسَرائِيُل َوَجلََس َعلَى السَّ

َها أَنَا أَْجَعلَُك : َوقَاَل لِي٤. َشْيٍء ظََهَر لِي فِي لُوَز، فِي أَْرِض َكْنَعاَن، َوبَاَرَكنِي

ُمْثِمًرا َوأَُكثُِّرَك، َوأَْجَعلَُك ُجْمُهوًرا ِمَن األَُمِم، َوأُْعِطي نَْسلََك هِذِه األَْرَض ِمْن 

َواآلَن اْبنَاَك اْلَمْولُوَداِن لََك فِي أَْرِض ِمْصَر، قَْبلََما أَتَْيُت إِلَْيَك ٥. بَْعِدَك ُمْلًكا أَبَِديًّا

ا أَْوالَُدَك ٦. أَْفَرايُِم َوَمنَسَّى َكَرأُوبَْيَن َوِشْمعُوَن يَُكونَاِن لِي. ى ِمْصَر هَُما لِيإِلَ  َوأَمَّ

ْوَن فِي نَِصيبِِهمْ . الَِّذيَن تَلُِد بَْعَدُهَما فَيَُكونُوَن لَكَ  َوأَنَا ۷. َعلَى اْسِم أََخَوْيِهْم يَُسمَّ

ِدي َراِحيُل فِي أَْرِض َكْنَعاَن فِي الطَِّريِق، إِْذ بَقِيَْت ِحيَن ِجْئُت ِمْن فَدَّاَن َماتَْت ِعنْ 

َمَسافَةٌ ِمَن األَْرِض َحتَّى آتَِي إِلَى أَْفَراتَةَ، فََدفَْنتَُها ُهنَاَك فِي طَِريِق أَْفَراتَةَ، الَّتِي 

 ) ۷-۱:  ٤۸تك .(»ِهَي بَْيُت لَْحمٍ 
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ه ف�رايم ليب�اركهم أب�وأومنس�ى  ابنيه فاصطحب معه مريض، سمع يوسف أن أباه

ق�ام وتش�دد رغ�م تعب�ه  ،ولما قيل ليعق�وب أن يوس�ف ق�د ج�اء لزيارت�ه. قبل وفاته

 .ووهن صحته وجلس على سريره استعداداً لمقابلة يوسف

وعده بنسل قد  -وباركه هناك  بيت إيلفي ظهر له  الذي - أعلن يعقوب أن هللا و

ألن كنعان ترمز إل�ى ملك�وت و   .كثير يرث أرض كنعان وتصير لهم ملكاً أبدياً 

ي��أتي بالس��يد المس��يح ال��ذي فالوع��د يس��ري أيض��ا عل��ى ك��ل الم��ؤمنين الس��موات 

  . بالجسد من نسل يعقوب

 رض�ي ال�ذي ت�م ف�ي العه�د الق�ديم ولكن�ه يرم�زلك األـُ لك ال يقتص�ر عل�ى الم�ـُ فالم

 .إلى الملك السماوي الذي يتم في العهد الجديد باألحرى 

ول�ذلك ال ،  وسف برك�ة اثن�ين واعتب�ر منس�ى وأف�رايم ك�أوالدهأعطى يعقوب ليو

وبه��ذا ص��ار نج��د س��بط يوس��ف ض��من األس��باط ب��ل نج��د س��بطي منس��ى وأف��رايم 

 . يوسف هو البكر بدالً من رأوبين الذي فقد بكوريته بسبب تدنيسه فراش أبيه

يعقوب يب�ارك يوس�ف ت�ذكر زوجت�ه المحبوب�ة راحي�ل وال�دة يوس�ف كان بينما و 

ر يوس�ف بأن�ه غري�ب ع�ن ـِّ ذك�دفنها في طريق بيت لحم وقص�د ب�ذلك أن يُ  والتي

 .ن كل أهلهـِ فأرض مصر رغم تسلطه عليها ومكانه سيكون في كنعان حيث دُ 

 :بركة يعقوب ألفرايم ومنسى* 
ُهَما «: فَقَاَل يُوُسُف ألَبِيهِ ۹. »َمْن هَذاِن؟«: َوَرأَى إِْسَرائِيُل اْبنَْي يُوُسَف فَقَالَ ۸

ْمهَُما إِلَيَّ ألُبَاِرَكهَُما«: فَقَالَ . »نَاَي اللََّذاِن أَْعطَانَِي هللاُ هُهنَاابْ  ا َعْينَا ۱۰. »قَدِّ َوأَمَّ

بَُهَما إِلَْيهِ  ْيُخوَخِة، الَ يَْقُدِ◌ُر أَْن يُْبِصَر، فَقَرَّ إِْسَرائِيَل فََكانَتَا قَْد ثَقُلَتَا ِمَن الشَّ

لَْم أَُكْن أَظُنُّ أَنِّي أََرى َوْجَهَك، «: َوقَاَل إِْسَرائِيُل لِيُوُسفَ ۱۱. افَقَبَّلَهَُما َواْحتََضنَُهمَ 

ثُمَّ أَْخَرَجُهَما يُوُسُف ِمْن بَْيَن ُرْكبَتَْيِه َوَسَجَد ۱۲. »َوُهَوَذا هللاُ قَْد أََرانِي نَْسلََك أَْيًضا

أَْفَرايَِم بِيَِمينِِه َعْن يََساِر إِْسَرائِيَل، َوأََخَذ يُوُسُف االْثنَْيِن  .أََماَم َوْجِهِه إِلَى األَْرضِ 



 موت يعقوببركة األسباط و :المحطة السابعة *
 

 150 

بَُهَما إِلَْيهِ  فََمدَّ إِْسَرائِيُل يَِمينَهُ ۱٤. َوَمنَسَّى بِيََساِرِه َعْن يَِميِن إِْسَرائِيَل َوقَرَّ

ِغيُر، َويََساَرهُ َعلَى َرْأِس َمنَسَّى َوَضَع . َوَوَضَعَها َعلَى َرْأِس أَْفَرايَِم َوُهَو الصَّ

هللاُ الَِّذي َساَر أََماَمهُ «: َوبَاَرَك يُوُسَف َوقَالَ ۱٥. يََدْيِه بِفِْطنٍَة فَإِنَّ َمنَسَّى َكاَن اْلبِْكرَ 

اْلَمالَُك ۱٦أَبََواَي إِْبَراِهيُم َوإِْسَحاُق، هللاُ الَِّذي َرَعانِي ُمْنُذ ُوُجوِدي إِلَى هَذا اْليَْوِم، 

َوْليُْدَع َعلَْيِهَما اْسِمي َواْسُم أَبََويَّ . ّر، يُبَاِرُك اْلُغالََمْينِ الَِّذي َخلََّصنِي ِمْن ُكلِّ شَ 

 .»إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق، َوْليَْكثَُرا َكثِيًرا فِي األَْرضِ 

ا َرأَى يُوُسُف أَنَّ أَبَاهُ َوَضَع يَ�َدهُ اْليُْمنَ�ى َعلَ�ى َرْأِس أَْف�َرايَِم، َس�اَء ذلِ�َك فِ�ي ۱۷ فَلَمَّ

��ىَعْينَْي�� َوقَ��اَل ۱۸. ِه، فَأَْمَس��َك بِيَ��ِد أَبِي��ِه لِيَْنقُلََه��ا َع��ْن َرْأِس أَْف��َرايَِم إِلَ��ى َرْأِس َمنَسَّ

. »َضْع يَِمينَ�َك َعلَ�ى َرْأِس�هِ . لَْيَس هَكَذا يَا أَبِي، ألَنَّ هَذا ُهَو اْلبِْكرُ «: يُوُسُف ألَبِيهِ 
ُه�َو أَْيًض�ا يَُك�وُن َش�ْعبًا، َوُه�َو أَْيًض�ا . لِْمتُ َعلِْمُت يَا اْبنِي، عَ «: فَأَبَى أَبُوهُ َوقَالَ ۱۹

ِغيرَ . يَِصيُر َكبِيًرا  ُجْمُهوًرا ِمَن   َونَْسلُهُ يَُكونُ  يَُكوُن أَْكبََر ِمْنهُ،   َولِكنَّ أََخاهُ الصَّ
َوبَاَرَكُهَم��ا فِ��ي ذلِ��َك ۰. »األَُم��مِ  ۲

بَِك يُبَاِرُك إِْسَرائِيُل «: اْليَْوِم قَائِالً 

يَْجَعلُ�������َك هللاُ َك�������أَْفَرايَِم : الً قَ�������ائِ 

���ى َم أَْف���َرايَِم َعلَ���ى . »َوَكَمنَسَّ فَقَ���دَّ

: َوقَاَل إِْس�َرائِيُل لِيُوُس�فَ  .َمنَسَّى

َه�����ا أَنَ�����ا أَُم�����وُت، َولِك�����نَّ هللاَ «

ُكْم إِلَى أَْرِض  َسيَُكوُن َمَعُكْم َويَُردُّ

َوأَنَ���ا قَ���ْد َوَهْب���ُت لَ���َك ۲۲. آبَ���ائُِكمْ 

ًدا فَ����ْوَق إِْخَوتِ����َك، َس����ْهًما َواِح����

أََخْذتُهُ ِمْن يَِد األَُموِريِّيَن بَِس�ْيفِي 

 ) ۲۲ -۸:  ٤۸تك .( »َوقَْوِسي

 

 

 
 



 موت يعقوببركة األسباط و :المحطة السابعة *
 

 151 

ضعفت عينا يعقوب من الشيخوخة فسأل يوسف عن الشابين اللذين مع�ه ف�أخبره 

يعق�وب أن طلب من�ه يوسف أنهما ابناه اللذان وهبهما هللا له في أرض  مصر ثم 

فقدمهما يوسف إلى أبيه الذي احتض�نهما وقبلهم�ا وأعل�ن  باركهما،يقربهما إليه لي

 هللا وه��وذا .أن ي��رى يوس��فت أقص��ى أماني��ه فق��د كان�� ،برؤيتهم��ا ةه الش��ديدت��فرح

 .قد أراه يوسف وأوالده أيضاً  اآلن

يوس�ف ابن�ه البك�ر منس�ى ع�ن يم�ين يعق�وب والص�غير أف�رايم ع�ن يس�اره قرب  

يعقوب ف�أراه هللا بع�ين النب�وة أن الص�غير يك�ون أما . ليعطي البركة األكبر للبكر

فوض��ع ي��ده اليمن��ى عل��ى رأس أف��رايم واليس��رى عل��ى  ،ل��ه برك��ة أكب��ر م��ن البك��ر

مث��ال الص��ليب ال��ذي م��ن خالل��ه حص��لنا عل��ى ك��ل منس��ى وبه��ذا تك��ون ي��داه عل��ى 

 :وباركهما بالبركات التالية. بركات العهد الجديد

 .ما بعنايتهبركة هللا الذي رعاه هو وآباؤه يرعاه -۱

 الكثي�رة الت�ي أص�ابته خ�الل حيات�ه، من الض�يقات هللا الذي خلصه بركة -۲

 .يبارك الولدين ويخلصهما من كل ضيقة

ق عن��دما يرث��ا ابرك��ة اس��م ج��دهما يعق��وب وآبائ��ه إب��راهيم وإس��ح ن ين��اال -۳

 .أرض الموعد كوعد هللا وليكثرا جداً في نسلهما

 الثالث�ة الس�اعة لبص�خة المقدس�ة ف�ىوهذا الجزء من سفر التكوين يُ�ـقرأ ف�ى ا+ 

                    نب����وة م���ع نب����وات أخ���رى تش���ير للص����ليب مث���ل الجمع����ة العظيم���ةم���ن ي���وم 

   .)۱۲-۷: ٥۳( إشعياء النبي

وظ�ن أن ذل�ك بس�بب ض�عف نظ�ر  .أن يأخذ أفرايم البركة األكب�راستاء يوسف و

عل�ى رأس منس�ى أبيه فحاول أن يرفع يده اليمنى من على رأس أفرايم ويضعها 

أن للص�غير برك�ة  خب�رهفأجاب�ه يعق�وب أن هللا ق�د أ. قائالً ألبيه أن ه�ذا ه�و البك�ر

 ،من خالل تاريخ شعب إسرائيل فيما بعد وقد تأكدت نبوة يعقوبأكبر من البكر 
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ك�ان و. س�بط أف�رايم عظم�اء مث�ل يش�وع ب�ن ن�ون وص�موئيل النب�يفقد خرج من 

كان�ت ش�يلوه الت�ي وض�عت و). ۳٥-۳۲ :۱ع�د(عدد سبط أفرايم أكبر من منس�ى 

عند تقسيم و) ۳: ۱صم۱. (فيها خيمة االجتماع فترة من الزمن إحدى مدن أفرايم

أرض الموع�د انقس�م س��بط منس�ى فس��كن نص�فه ش��رق األردن ف�اختلط بالش��عوب 

الوثني��ة وس��كن النص��ف اآلخ��ر غ��رب األردن أم��ا س��بط أف��رايم فك��ان كل��ه غ��رب 

  .األردن ولم يختلط بالوثنيين

حتى صارا مثاال للبركة فكانوا يقولون يباركك هللا ك�أفرايم  بارك يعقوب الولدين

يم�وت  أن قبل أكد يعقوب ليوسفو. ومنسى وقدم أفرايم ألنه سيصير بركة أكبر

 .أن يعطيهم أرض كنعان ويردهم من مصر ليرثوها هللا بوعد

أخ��ذ بع��ض  أن��ه خب��رهأكث��ر م��ن إخوت��ه وأ) نص��يباً (ق��ال ليوس��ف أن��ه وهب��ه س��هماً 

وه�ي  .وقد وه�ب األرض والبئ�ر الت�ي فيه�ا ليوس�ف ٤۰األراضي من األموريين 

 )٦-٥: ٤يو. (نفس البئر التي جلس عليها السيد المسيح في لقائه بالسامرية

 بركة يعقوب ألوالده* 

يجمع كل أب أوالده حوله في لحظاته األخيرة ليعطيهم وصيته ولك�ن هن�ا األم�ر 

معهم يعقوب ليعلمهم بمستقبلهم في نهاية األيام وقد انفتح�ت قد اختلف قليالً فقد ج

  .بنائهيه هللا ما سوف يكون لكل ابن من أعيناه بالنبوة لير

 :فلنسمع ما يقوله يعقوب عن كل ابن من أبنائه 

ِر اْجتَِمُعوا ألُْنبِئَُكْم بَِما يُِصيبُُكْم فِي آِخ�«: َوَدَعا يَْعقُوُب بَنِيِه َوقَالَ ۱ :رأوبين -۱

: اْجتَِمُع���وا َواْس���َمُعوا يَ���ا بَنِ���ي يَْعقُ���وَب، َواْص���َغْوا إِلَ���ى إِْس���َرائِيَل أَبِ���يُكمْ ۲. األَيَّ���امِ 
ْفَع��ِة َوفَْض��ُل اْلِع��زِّ ۳ ُل قُ��ْدَرتِي، فَْض��ُل الرِّ تِي َوأَوَّ فَ��ائًِرا ٤. َرأُوبَ��ْيُن، أَْن��َت بِْك��ِري، قُ��وَّ

ُل، ألَنََّك َصِعْدَت  َعلَ�ى فَِراِش�ي . ِحينَئِ�ٍذ َدنَّْس�تَهُ . َعلَى َمْض�َجِع أَبِي�كَ َكاْلَماِء الَ تَتَفَضَّ

 ) ٤-۱: ٤۹تك ( .َصِعدَ 
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م�ن ليئ�ة وال�ذي يمث�ل ق�وة  ه�و أول أبن�اء يعق�وب )معن�اه اب�ن الرؤي�ا( إن رأوبين

أي أنه كان م�ن المتوق�ع من�ه  يمتدحه يعقوب بقوله فضل الرفعة والعزالطبيعة ، 

كأي اب�ن بك�ر يفتخ�ر ه وفيه كمال القوة والبركة أن يكون ممثالً لعظمة وسمو أبي

م�ن يعق�وب ل�رأوبين ق�ائالً ل�ه كن�ت أظن�ك س�ترفع  اً ولك�ن ه�ذا ك�ان عتاب�. به أبوه

رأسي عالياً وتجعلني أفتخر بك ولكنك فعلت العكس تماماً إذ وضعت رأسي ف�ي 

ظ�ن رأوب�ين أن ال�زمن وق�د ). زن�ى م�ع بله�ة س�رية أبي�ه(التراب بفعلتك الش�نعاء

ب��ل ذك��ره به��ا  تل��ك الحادث��ة المخزي��ة ولك��ن يعق��وب ل��م ي��نسَ ينس��ى   أب��اهعل جس��ي

 ).أنه ال يستطيع أن يضبط نفسه أي(. غليمال كالماء ووصفه أنه فائر

منس�ى (فص�ارت ليوس�ف ال�ذي أخ�ذ نص�يب اثن�ين  ،وبذلك فقد رأوبين بكوريت�ه 

 .لمسيحأما البكورية الروحية فأخذها يهوذا الذي منه جاء السيد ا )وأفرايم

 :شمعون والوي - ۳و  ۲
. فِ�ي َمْجلِِس�ِهَما الَ تَ�ْدُخُل نَْفِس�ي٦. ِشْمُعوُن َوالَِوي أََخ�َواِن، آالَُت ظُْل�ٍم ُس�يُوفُُهَما٥

ألَنَُّهَم��ا فِ��ي َغَض��بِِهَما قَ��تَالَ إِْنَس��انًا، َوفِ��ي ِرَض��اُهَما . بَِمْجَمِعِهَم��ا الَ تَتَِّح��ُد َكَراَمتِ��ي

�ُمُهَما فِ�ي . ْلُعوٌن َغَضبُُهَما فَإِنَّهُ َشِديٌد، َوَسَخطُُهَما فَإِنَّ�هُ قَ�اسٍ مَ ۷. َعْرقَبَا ثَْوًرا أُقَسِّ

قُُهَما فِي إِْسَرائِيلَ   )۷-٥: ٤۹تك .( يَْعقُوَب، َوأُفَرِّ

رادتهم تم�م الكتب�ة إوب� وجاء الكهنة من س�بط الوي ،جاء الكتبة من سبط شمعون

لك�ن ف�ي اتحادهم�ا ل�م  حقاً إنهما أخ�وان، .هنة الشر بقتلهم المسيح بفكر واحدكوال

ض��رباه أس��فل الق��دم (يكرم��ا هللا ب��ل ق��تال المخل��ص ال��ذي ج��اء كإنس��ان وعرقب��اه 

وص��فهما يعق��وب ب��أن  .ليف��ديهما) كث��ور( وه��و المتق��دم كذبيح��ة) ليس��قط أرض��اً 

ل��وه بأه��ل ش��كيم فق��تال ال��ذي فعالبش��ع  االنتق��ام الظ��المس��يوفهما آالت ظل��م بس��بب 

بمجلسهما ال ت�دخل نفس�ي أي أن يعق�وب ال . االقبيلة بأكملها انتقاماً لشرف أختهم

بمجمعهم�ا ال تتح�د كرامت�ي . يستطيع الجلوس معهما لغضبهما الشديد وغ�درهما
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فتظ��اهرا باله��دوء  أي أن�ه يص��ير ب��ال كرام�ة إن اجتم��ع معهم��ا فق��د س�بقا وخ��دعاه

االض�طراب والخ�وف  ال قبيل�ة بأكمله�ا مس�ببين ألبيهم�اواتفقا معاً على الشر وق�ت

ولم يك�ن لهم�ا نص�يب مع�ين ف�ي أرض الموع�د ب�ل تفرق�ا  .من الشعوب المحيطة

 .بين األسباط وكانت هذه عقوبة هللا لهما حتى ال يتحدا مرة أخرى في الشر

  :يهوذا  -٤

يَُه�وَذا ۹. َدائَِك، يَْس�ُجُد لَ�َك بَنُ�و أَبِي�كَ يَُهوَذا، إِيَّاَك يَْحَمُد إِْخَوتَُك، يَُدَك َعلَ�ى قَفَ�ا أَْع�

َم�ْن يُْنِهُض�هُ؟ . َجْرُو أََسٍد، ِمْن فَِريَسٍة َصِعْدَت يَا اْبنِي، َجثَا َوَربََض َكأََسٍد َوَكلَْب�َوةٍ 
ال��ذي (ِم��ْن يَُه��وَذا َوُمْش��تَِرعٌ  )عص��ا ذهبي��ة يمس��كها المل��وك( الَ يَ��ُزوُل قَِض��يبٌ ۱۰

ص�انع (َحتَّ�ى يَ�أْتَِي ِش�يلُونُ  )م�ن نس�له(ِمْن بَْيِن ِرْجلَْي�هِ  )يقرر الشرائع والوصايا

َرابِطً��ا بِاْلَكْرَم��ِة َجْحَش��هُ، ۱۱. َولَ��هُ يَُك��وُن ُخُض��وُع ُش��ُعوبٍ  )الس��الم أو المخل��ص

دُّ ُمْس�وَ ۱۲. اْبَن أَتَانِِه، َغَسَل بِاْلَخْمِر لِبَاَسهُ، َوبِ�َدِم اْلِعنَ�ِب ثَْوبَ�هُ  )الكرمة(َوبِاْلَجْفنَةِ 

 )۱۲-۸:  ٤۹تك .( اْلَعْينَْيِن ِمَن اْلَخْمِر، َوُمْبيَضُّ األَْسنَاِن ِمَن اللَّبَنِ 

يهاب��ك  أب��وه إي��اك يحم��د إخوت��ك أي يش��كرونك،يه��وذا معن��اه حم��د فل��ذلك ق��ال ل��ه 

رأي يعق��وب أن ك��ل مل��وك  ،)ي��دك عل��ى قف��ا أع��دائك(نتص��ر عل��يهم األع��داء وت

. خوت�هلس�بط المل�وكي ول�ه سيس�جد ك�ل إرائيل سيكونون من سبط يهوذا فه�و اإس

 اله افتراس��اً ويجل��س مس��تقراً بع��د انتص��اره ويه��وذا أس��د ص��غير يفت��رس أع��داء

ومن نسل يهوذا يخرج السيد المسيح الذي ينتص�ر عل�ى . أن ينهضه أحد يستطيع

الشيطان ويقيده عندما يجثو ويربض على الصليب وال يس�تطيع أح�د أن ينهض�ه 

 .راً على الموت في اليوم الثالثهو بذاته منتصبل يقوم 

يعلن يعقوب أن المل�وك س�يتوالون م�ن س�بط يه�وذا بداي�ة م�ن داود المل�ك وحت�ى 

ال��ذي ه��و ش��يلون ال��ذي يمل��ك عل��ى ك��ل ) الس��يد المس��يح(مج��يء ص��انع الس��الم 

يتنبأ له بالخيرات العديدة المشار إليها بالكروم وعصير العنب الخ�ارج  .الشعوب
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والمواش�ي الكثي�رة  .م المسيح الذي نناله ف�ي س�ر التن�اولوهذا يرمز إلى دمنها 

   .وهذا يرمز إلى كالم المسيح المغذي والمشبع كاللبن التي تأتي باللبن

 :ولونبز  -٥
��فُِن، َوَجانِبُ��هُ ِعْن��َد ۱۳ َزبُولُ��وُن، ِعْن��َد َس��اِحِل اْلبَْح��ِر يَْس��ُكُن، َوُه��َو ِعْن��َد َس��اِحِل السُّ

  ) ۱۳:  ٤۹تك (  .َصْيُدونَ 

عن�د  ر األب�يض المتوس�ط غ�رب نه�ر األردن،سيسكن زبول�ون عن�د س�احل البح�

وسيعمل بالتج�ارة  صيدا الواقعة على البحر المتوسط، نئ ويصل إلى مدينةالموا

ولك��ن س��يكون له��م فرص��ة للتوب��ة . ويخ�تلط ب��األمم وه��ذا يعرض��ه لعب��ادة األوث��ان

ى فََس���َكَن فِ���ي اِص���َرةَ َوأَتَ���لنَّ اَوتَ���َرَك  .عن��دما ي���أتي الس���يد المس���يح ويك���رز بي��نهم

تِمَّ َم�ا قِي�َل بِإَِش�ْعيَاَء ْلبَْحِر فِي تُُخوِم َزبُولُوَن َونَْفتَالِيَم لَِك�ْي يَ�الَّتِي ِعْنَد اَكْفِرنَاُحوَم 

 -َم��مِ ألُ اْرُدنِّ َجلِي�ُل ألُ اْلبَْح�ِر َعْب�ُر اَوأَْرُض نَْفتَ�الِيَم طَِري��ُق  أَْرُض َزبُولُ�ونَ « :لنَّبِ�يِّ ا

��ْعُب ٱ ْلَم��ْوِت اْلَجالُِس��وَن فِ��ي ُك��وَرِة اٍة أَْبَص��َر نُ��وراً َعِظيم��اً وَ ْلَج��الُِس فِ��ي ظُْلَم��الشَّ

 )۱٦-۱۳: ٤مت(.»َوِظالَلِِه أَْشَرَق َعلَْيِهْم نُورٌ 

 :يساكر  -٦

ألَْرَض فَ�َرأَى اْلَمَح�لَّ أَنَّ�هُ َحَس�ٌن، َوا۱٥. يَسَّاَكُر، ِحَماٌر َجِسيٌم َرابٌِض بَْيَن اْلَحظَ�ائِرِ 

  )۱٥-۱٤:  ٤۹تك (  .أَنََّها نَِزَهةٌ، فَأَْحنَى َكتِفَهُ لِْلِحْمِل َوَصاَر لِْلِجْزيَِة َعْبًدا

ك��ان يس��اكر مس��تقراً ب��ين حظ��ائر الماش��ية وانش��غل بالزراع��ة ألن أرض��ه كان��ت 

  فش��بهه يعق��وب بالحم��ار الق��وي الض��خم الحتمال��ه التع��ب والعم��ل الكثي��ر . خص��بة

 . بالفالحة وكان يدفع كل الضرائب المطلوبة منهاكتفى هذا السبط 

يَُك��وُن َداُن َحيَّ��ةً َعلَ��ى ۱۷. َداُن، يَ��ِديُن َش��ْعبَهُ َكأََح��ِد أَْس��بَاِط إِْس��َرائِيلَ ۱٦ :دان  -۷

بِيِل، يَْلَس�ُع َعقِبَ�ِي اْلفَ�َرِس فَيَْس�قُطُ َراِكبُ�هُ إِلَ�ى اْل�َوَراءِ  . الطَِّريِق، أُْفُعوانًا َعلَى السَّ
 ) ۱۸-۱٦:  ٤۹تك .(َخالَِصَك اْنتَظَْرُت يَا َربُّ لِ ۱۸
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دان هو أول أوالد الجواري فهو ابن بلهة جاري�ة راحي�ل لكن�ه حس�ب كس�بط م�ن 

فكان يتابع أع�داءه بمك�ر وينتص�ر  ،شبهه يعقوب بالحية لمكره ودهائه.  األسباط

 .ناالحية األولى التي أسقطت اإلنس ،إبليسب ناذكريه بالحية يشبالتو. عليهم

أجمع كثي�ر م�ن المفس�رين عل�ى أن س�بط دان ه�و الس�بط ال�ذي من�ه س�يخرج  وقد

المس��يح ال��دجال ول��ذلك ال نج��ده م��ذكوراً ض��من أس��باط الغ��البين ف��ي س��فر الرؤي��ا 

 ).ألف مختوم ۱٤٤(

  :جاد  -۸
َرهُ ۱۹  )۱۹: ٤۹تك (  .َجاُد، يَْزَحُمهُ َجْيٌش، َولِكنَّهُ يَْزَحُم ُمَؤخَّ

ه بع�د انص�رافهم عن�ه م عليه األعداء ولكنه يتتبع أعداءهججاد يزحمه جيش أي ي

سبط جاد شرق األردن  لقد سكن). لكنه يزحم مؤخره(وينتصر عليهم في النهاية 

ولم ينتظروا ليتملكوا نص�يباً م�ع إخ�وتهم بع�د عب�ور األردن ول�ذلك تع�رض ه�ذا 

ين الس��بط لهجم��ات كثي��رة م��ن الش��عوب الوثني��ة المحيط��ة ك��العمونيين واألم��وري

 . وكانوا ينتصرون عليه ولكنه كان يعود فيتتبعهم وينتصر عليهم

 :أشير -۹
 )۲۰: ٤۹تك (  .أَِشيُر، ُخْبُزهُ َسِميٌن َوُهَو يُْعِطي لَذَّاِت ُملُوكٍ ۲۰

وهو يعطي ل�ذات المل�وك أي اله�دايا النفيس�ة  أشير خبزه سمين أي خيراته كثيرة

البح�ر المتوس�ط عل�ى س�احل س�كن أش�ير ف�ي أرض خص�بة .التي يطلبه�ا المل�وك

واشتهر بزراعة أشجار الزيتون وقد تنبأ عنه موسى أنه يغمس في الزيت رجل�ه 

والت��ي ك��ان يص��در منه��ا لب��اقي األس��باط ) ۲٤: ۳۳ت��ث(لكث��رة أش��جار الزيت��ون 

وبحك��م موقع��ه عل��ى س��احل البح��ر ك��ان يش��تغل بالتج��ارة وك��ان يص��در البض��ائع 

 . هالنفيسة التي يطلبها عظماء العالم كل
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 :نفتالي - ۱۰
 )۲۱: ٤۹تك .(نَْفتَالِي، أَيِّلَةٌ ُمَسيَّبَةٌ يُْعِطي أَْقَواالً َحَسنَةً ۲۱

مس�يبة أي ح�رة  ،يشبهه باأليلة وهي أنثى األيل أي أنثى الغزال السريعة الحركة

كانت أرض نفتالي خصبة لذا انطلق فيها يعم�ل بحري�ة واش�تهر بأقوال�ه  ،وطليقة

 .طيبة مع باقي األسباطالحسنة ومعامالته ال

 :يوسف  -۱۱
 )عين ماء( .يُوُسُف، ُغْصُن َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة، ُغْصُن َشَجَرٍة ُمْثِمَرٍة َعلَى َعْينٍ 

َهامِ ۲۳. أَْغَصاٌن قَِد اْرتَفََعْت فَْوَق َحائِطٍ  َرْتهُ َوَرَمْتهُ َواْضطََهَدْتهُ أَْربَاُب السِّ . فََمرَّ
 )هللا( ِمْن يََدْي َعِزيِز يَْعقُوبَ . ٍة قَْوُسهُ، َوتََشدََّدْت َسَواِعُد يََدْيهِ َولِكْن ثَبَتَْت بَِمتَانَ ۲٤

اِعي َصْخِر إِْسَرائِيَل،  ِمْن إِلِه أَبِيَك الَِّذي يُِعينَُك، َوِمَن ۲٥، ِمْن ُهنَاَك، ِمَن الرَّ

َماِء ِمْن فَْوُق، َوبََرَكاُت اْلقَاِدِر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء الَِّذي يُبَاِرُكَك، تَأْتِي بََرَكاُت السَّ 

ابِِض تَْحتُ  ِحمِ . اْلَغْمِر الرَّ بََرَكاُت أَبِيَك فَاقَْت َعلَى بََرَكاِت ۲٦. بََرَكاُت الثَّْديَْيِن َوالرَّ

ْهِريَِّة تَُكوُن َعلَى َرْأِس يُوُسَف، َوعَ . أَبََويَّ  ِة نَِذيِر إِلَى ُمْنيَِة اآلَكاِم الدَّ لَى قِمَّ

  )۲٦-۲۲: ٤۹تك ( .إِْخَوتِهِ 

 يكون غصناً مثمراً على عين أيسيصف يعقوب ابنه المحبوب يوسف بأنه 

قريب من الماء فيكون دائم اإلثمار واالخضرار أي تستمر له ال كالنبات 

إشارة إلى مكانة يوسف الرفيعة  ،قال له قد ارتفعت.  البركات الروحية والمادية

ير من المر واالضطهاد سواء من عاني يوسف الكث. وتسلطه على أرض مصر

إخوته الذين باعوه أو من زوجة فوطيفار التي تسببت في سجنه ولكنه رغم كل 

الذي ) عزيز يعقوب(بمعونة هللا القديرهذه الضيقات لم يفقد رجاءه بل تشدد 

في كل سنده وعضده من السماء ورعاه وباركه في كل ما يعمل فاجتاز بنجاح 

 . بعد فرعون مصر الثاني في  الرجلالضيقات حتى صار 
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بركات (تنبأ له يعقوب ببركات هللا من السماء باألمطار ومن األرض باألنهار

ه وجده يمن بركات أببركات أكثر  سينال قال له أن. وبكثرة النسل وقوته) الغمر

ألجل تميزه وبره لذلك دعاه ) منية اآلكام الدهرية(وأنها ستكون أقصى ما يتمناه 

 ).المفرز والمتميز عن إخوته ببره وصالحه(  نذير إخوته

تمسك بمبادئك وإيمانك حتى لو ظلمك اآلخرون وأساء إليك البعض وتحملت 

ضيقات دون ذنب منك وثق أنك في النهاية ستنال بركات ال يُعبر عنها تغنيك 

 . على األرض ثم تتمتع بها إلى األبد

  :بنيامين  -۱۲

ُم .ِذْئٌب يَْفتَِرسُ  بَْنيَاِمينُ  بَاِح يَأُْكُل َغنِيَمةً، َوِعْنَد اْلَمَساِء يُقَسِّ فِي الصَّ

 )۲۷:  ٤۹تك.(»نَْهبًا

يصفه بالشجاعة مثل الذئب الذي يصطاد الفرائس في الصباح ثم يجتمع ويقسم 

واشتهر رجال بنيامين . لهم من الفرائس على أوالده في المساء ما اصطاده

يرمون الحجر بالمقالع على الشعرة وال  بإجادتهم التصويب حتى قيل عنهم أنهم

 )۱٦: ۲۰قض. (يخطئون

 :الوصية األخيرة * 

. َوهَذا َما َكلََّمُهْم بِِه أَبُوهُْم َوبَاَرَكُهمْ . َجِميُع هُؤالَِء ُهْم أَْسبَاطُ إِْسَرائِيَل االْثنَا َعَشرَ 

. أَنَا أَْنَضمُّ إِلَى قَْوِمي«: اَل لَُهمْ َوأَْوَصاُهْم َوقَ ۲۹. ُكلُّ َواِحٍد بَِحَسِب بََرَكتِِه بَاَرَكُهمْ 

فِي اْلَمَغاَرِة الَّتِي ۳۰. اِْدفِنُونِي ِعْنَد آبَائِي فِي اْلَمَغاَرِة الَّتِي فِي َحْقِل ِعْفُروَن اْلِحثِّيِّ 

َراِهيُم َمَع فِي َحْقِل اْلَمْكفِيلَِة، الَّتِي أََماَم َمْمَرا فِي أَْرِض َكْنَعاَن، الَّتِي اْشتََراَها إِبْ 

ُهنَاَك . ُهنَاَك َدفَنُوا إِْبَراِهيَم َوَساَرةَ اْمَرأَتَهُ ۳۱. اْلَحْقِل ِمْن ِعْفُروَن اْلِحثِّيِّ ُمْلَك قَْبرٍ 

ِشَراُء اْلَحْقِل َواْلَمَغاَرِة الَّتِي ۳۲. َدفَنُوا إِْسَحاَق َوِرْفقَةَ اْمَرأَتَهُ، َوُهنَاَك َدفَْنُت لَْيئَةَ 
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ا فََرَغ يَْعقُوُب ِمْن تَْوِصيَِة بَنِيِه َضمَّ ِرْجلَْيِه إِلَى ۳۳. »ِمْن بَنِي ِحثَّ فِيِه َكاَن  َولَمَّ

وَح َواْنَضمَّ إِلَى قَْوِمهِ  ِريِر، َوأَْسلََم الرُّ  )۳۳ -۲۸:  ٤۹تك .(السَّ

في نهاية الحديث طلب يعقوب من أوالده نفس الطلبة التي سبق وطلبها من 

أبائه في كنعان في مغارة المكفيلة التي توجد بحقل  أن يدفنوه معيوسف وهي 

وعندما أتم حديثه . عفرون الحثي حيث دفن إبراهيم وسارة وإسحق ورفقة وليئة

ضم رجليه وكأنه كان يمشي برجل على األرض واألخرى يعرج بها نحو 

فضم التي على األرض لتلك التي ) حيث ضربه المالك على حق فخذه(السماء

 .عاماً  ۱٤۷سلم روحه بسالم وانضم إلى قومه وكان عمره وأ في السماء
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 .هو الممر ل الذي يأمر كل من اتقاه أن يدخلوا راحته المبتغاة . ما الموت؟ 

مظهراً صفاتهم المتنوعة ومنبهاً لهم حتى  قبل موته ألوالدهوهكذا تنبأ يعقوب 

يم لكل المؤمنين حتى وهي نبوات وتعال يتوبوا عن خطاياهم ويسلكوا حسناً،

ويمكن تلخيص تعاليمه وإرشاداته . يحترسوا من حيل إبليس ويتمسكوا بالفضائل

 :بما يلي

 التعليـــــــم أو اإلرشـــــــــاد السبــــــط

 .والبر الذاتي االحتراس من الكبرياء والشهوة رأوبين -۱

     شمعون  - ۳و ۲
 الويو                                                                   .                                    

 . االحتراس من المؤامرات والغضب واالنتقام

 .في ملء الزمان يأتي ملك الملوكمنه يأتي الملوك و يهوذا -٤

 . االحتراس من االختالط باألشرار والتحول للكرازة لهم زبولون -٥

 )احتمال متاعب اآلخرين(.مال والمثابرةيدعوه لالحت يساكر -٦

 )مقاومة إبليس. (يحذره من المكر والدهاء دان -۷

 )الجهاد الروحي. (يدعوه للرجاء في الجهاد وعدم اليأس جاد -۸

 )ثمار الجهاد . (يتمنى له البركات الكثيرة أشير -۹

 .يمتدحه بعالقته الطيبة وتفاهمه مع اآلخرين نفتالي -۱۰

 .يتمنى له البركة والنمو المستمر  يوسف -۱۱

 )التمتع بيمين الرب. (يمتدح شجاعته بنيامين -۱۲
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وعمل�وا ل�ه حزن يوسف ج�داً وبك�ى عل�ى أبي�ه وأم�ر عبي�ده األطب�اء أن يحنط�وه 

يوماً كعظماء المصريين ث�م اس�تأذن يوس�ف فرع�ون أن ي�ذهب لي�دفن  ۷۰مناحة 

 .لكفأذن له فرعون بذ ،أباه في كنعان حسب وصيته

 :يوسف يدفن أباه* 
فََصِعَد يُوُسُف لِيَْدفَِن أَبَاهُ، َوَصِعَد َمَعهُ َجِميُع َعبِيِد فِْرَعْوَن، ُشيُوُخ بَْيتِِه َوَجِميُع 

َوُكلُّ بَْيِت يُوُسَف َوإِْخَوتُهُ َوبَْيُت أَبِيِه، َغْيَر أَنَُّهْم تََرُكوا ۸ُشيُوِخ أَْرِض ِمْصَر، 

َوَصِعَد َمَعهُ َمْرَكبَاٌت َوفُْرَساٌن، ۹. ُهْم َوبَقََرُهْم فِي أَْرِض َجاَسانَ أَْوالََدُهْم َوَغنَمَ 

فَأَتَْوا إِلَى بَْيَدِر أَطَاَد الَِّذي فِي َعْبِر األُْرُدنِّ َونَاُحوا ۱۰. فََكاَن اْلَجْيُش َكثِيًرا ِجّدًا

ا َرأَى أَْهُل ۱۱. نَاَحةً َسْبَعةَ أَيَّامٍ ُهنَاَك نَْوًحا َعِظيًما َوَشِديًدا ِجّدًا، َوَصنََع ألَبِيِه مَ  فَلَمَّ

. »هِذِه َمنَاَحةٌ ثَقِيلَةٌ لِْلِمْصِريِّينَ «: اْلبِالَِد اْلَكْنَعانِيُّوَن اْلَمنَاَحةَ فِي بَْيَدِر أَطَاَد قَالُوا

لَهُ بَنُوهُ هَكَذا  َوفََعلَ ۱۲. الَِّذي فِي َعْبِر األُْرُدنِّ . »آبََل ِمْصَرايِمَ «لِذلَِك ُدِعَي اْسُمهُ 

                           َحَملَهُ بَنُوهُ إِلَى أَْرِض َكْنَعاَن َوَدفَنُوهُ فِي َمَغاَرةِ ۱۳: َكَما أَْوَصاُهمْ 

  َحْقِل اْلَمْكفِيلَِة، الَّتِي اْشتََراَها إِْبَراِهيُم َمَع اْلَحْقِل ُمْلَك قَْبٍر ِمْن ِعْفُروَن اْلِحثِِّي 

 )۱۳-۷:  ٥۰تك .(ْمَراأََماَم مَ 

أخذ يوسف جسد أبيه المحنط وصعد ب�ه ه�و وإخوت�ه ورج�ال ال�بالط الملك�ي ف�ي 

موكب عظ�يم ومهي�ب بمركب�ات وفرس�ان وج�يش كثي�ر ج�داً ف�أتوا إل�ى بقع�ة ف�ي 

بج�وار ) الج�رن = البيدر يتم في�ه درس الحب�وب (أرض كنعان تدعى بيدر أطاد 

أيام حتى أن أهل البل�د دع�وا ه�ذا  سبعةنهر األردن ثم صنعوا مناحة أخرى لمدة 

ث�م حمل�ه بن�وه ودفن�وه ف�ي مغ�ارة . أي مناح�ة المص�ريين" آبل مص�رايم"المكان 

 وهكذا انتهت حياة يعقوب ولكن يبق�ى لن�ا إل�ه يعق�وب ذل�ك. المكفيلة كما أوصاهم

 له حسب قصده وصنع منه إسرائيل أب�االفخاري األعظم الذي استلم يعقوب وشك

م�رة باس�م إل�ه يعق�وب ونج�د ه�ذا  ۲۳ُدع�ي هللا ف�ي الكت�اب المق�دس األسباط وقد 

 :وإليكم بعض األمثلة  ،قد تكرر كثيراً في سفر المزامير اللفظ
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 )۱:   ۲۰مز  (له يعقوب إفي يوم الضيق ليرفعك اسم  ليستجب لك الرب 

 الساعة الثالثة صالة وهو أول مزمور في 

  )۷:   ٤٦مز  (له يعقوب ساله إ ملجأنارب الجنود معنا 

 )۹:   ۷٥مز  (يعقوب  إلله أرنمالدهر  إلىفاخبر  أنا أما

 )۸:   ۸٤مز  (له يعقوب ساله إيا  أصغله الجنود اسمع صالتي و إيا رب 

 من مزامير صالة الساعة السادسة

                          على الرب إلهه له يعقوب معينه و رجاؤهإطوبى لمن  :تأمل روحي 

  )٥:   ۱٤٦مز  (

ليتك تسمح  أن يعمل معك نفس ما عمله بيعقوب، إن إله يعقوب مستعد بل ويريد

حتم��ل عجل��ة الفخ��اري او ،س��لم ل��ه ذات��ك بالتم��ام أن ي��تمم عمل��ه المب��ارك في��ك،ل�ه 

مدرسة أحزانك بنجاح وف�ي النهاي�ة س�تجد النتيج�ة  اعبر. الحرارة والفرن الشديد

 .صورة المسيح بوضوح لن تصدق نفسك وقد انطبعت فيك ، باهرة

إن كنت تظن أن طبيعتك فاسدة جداً وال تصلح لحياة القداسة فث�ق أن إل�ه يعق�وب 

والي�وم  اً هوه�و أمس�يس�وع المس�يح مازال موج�وداً وم�ازال يعم�ل ب�نفس قدرت�ه ف

 ق�ادرفإنه  عقوب أميراً يصارع مع هللا ويغلبجعل من ي قدكان  وإذا . األبدوإلى 

وب ف�ي يعقمن  ومهما وصلت بك الحالة فلعلك أفضل. أن يفعل ذلك بأي شخص

  .مستعد أن يعاملك بالمثل وهو ،في الرحمة  دوماً غنيً فال . بدء حياته

فقط ثق فيه وسلم نفسك له وال تقاوم عمل روحه القدوس فيك فيحولك أنت أيضاً 

 .من صورتك القديمة إلى صورة المسيح وشبهه

أن كل وعد ه�و ل�ك وانق�ش ه�ذا عل�ى قلب�ك كتابك المقدس ثق  فتحوفي كل مرة ت

ث�م تطل�ع . وتأكد أن هللا قادر أن يفعل أكث�ر ج�داً مم�ا تطل�ب أو تفتك�ر. نقشاً عميقا

  .ده معك كما سبق وتممه ليعقوبوتمم وعيإليه واطلب منه أن 
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أن نتغي�ر ع�ن ص�ورتنا  ،ملك�وت الس�موات ه�و التغيي�ر إن أهم ما يلزمنا ل�دخول

 ،القديمة أو إنساننا العتيق ونصبح على الصورة الجديدة الت�ي عل�ى ش�به المس�يح

وه�ذا ه�و ه�دف تجس�د الس�يد . اإلنسان الجديد الذي يصير مستعداً لدخول السماء

أت�ى ليك�ون لن�ا حي�اة وليك�ون لن�ا  ،المسيح ومجيئه على األرض فق�د أت�ى ليغيرن�ا

ولك�ن قب�ل أن نتح�دث ع��ن التغيي�ر الب�د أن ن�درك أن�ه م��ن ). ۱۰: ۱۰ي�و(أفض�ل 

ألن اإلنسان يحب كل ما اعتاده من األشياء و ينف�ر م�ن األش�ياء  .أصعب األمور

 .صبح التغيير أمراً صعباً ولكنه ليس مستحيالً يالغريبة عنه لذلك 

U *هناك نوعان من التغيير: 

U+ خارجي(ظاهري التغيير ال:(U  ًمث�ل تغيي�ر  ،وهو النوع األسهل و األكثر شيوعا

إل��خ م��ن المظ��اهر ... تس��ريحة الش��عر ،ديك��ور الش��قة ،ن��وع الس��يارة ،المالب��س

هذا التغيير قد يسبب لنا الفرح ولكن إل�ى ح�ين وينته�ي ت�أثيره س�ريعاً  ،الخارجية

تجاهل اإلنس�ان ه�ذه الرغب�ة ولكنه قد ينم عن رغبة أعمق في تغيير داخلي وقد ي

ويلج��أ لتغيي��ر الظ��اهر كن��وع م��ن الخ��داع لل��نفس والتخ��دير للض��مير ليك��ف ع��ن 

 .المطالبة بالتغيير الداخلي

س�وية ألن علم�اء ال�نفس عموماً الرغبة في التغيير في حد ذاتها تدل عل�ى نفس�ية 

ري الظ�اه غالب�اً م�ا ين�تج التغيي�ر. يعتبرون رفض التغيي�ر م�ن مظ�اهر االكتئ�اب

 هافيح�اول اإلنس�ان أن ينف�ذ ،دمت إلي اإلنسان من شخص محبوبـُ ق عن مشورة

 .ولكنه عادة ال يلتزم بذلك طويالً  لمدة معينة حة

 

 ملخص حياة يعقوب
 الطريق إلى التغيير
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U +التغيير الداخلي:U هللا  اإلنس�ان وح�ده والعلي�ه  وه�و الن�وع األص�عب وال يق�در

الق����ديس ( يغي����رك ب����دونك ال يس����تطيع أن ف����ال ال����ذي خلق����ك ب����دونك ،وح����ده 

  .إيجابي إذاً يجب أن يكون لك دور ،)ينوسأغسط

وق��د لمس��نا ه��ذا التغيي��ر بوض��وح ف��ي حي��اة يعق��وب ال��ذي ك��ان اس��مه ي��دل عل��ى 

تحركه مص�لحته الشخص�ية دون أي�ة اعتب�ارات  ،شخصيته فهو شخص انتهازي

إل��خ م��ن الص��فات الرديئ��ة الت��ي تجعلن��ا ننف��ر م��ن ه��ذه ... ك��ذاب  ،غش��اش ،للغي��ر

أن هللا العادل قد وقع اختياره على شخص بمثل هذه الشخصية بل ونتعجب كيف 

ون ل�ه ألن�ه ُخ�دع م�ن ـُ ث�الصفات؟ بل كثيرون يشعرون بالعطف على عيس�و ويرْ 

ولكن ال يجب أن ننظر إلى يعقوب وحده ونغف�ل التغيي�ر الش�امل ال�ذي ... يعقوب

 .وقوة احتمال من يعقوب عظيم إيمانوطويل  زمنحدث له واحتاج ل

توجه إلى أرض خاله البان في ح�اران وف�ي ومن وجه عيسو  فقد هرب يعقوب 

ووعد الرب أن يصير له إلهاً ويبني  ،طريق  رأى السلم المالئكي  في بيت إيلال

 إل�ى خال�ه الب�انعن�دما وص�ل و. في هذا المكان ويعش�ر ل�ه ك�ل ممتلكات�ه له بيتاً 

محتفظ�اً  لظ�وإلى اآلن لم يكن ق�د تغي�ر بع�د ب�ل   ،واستقر هناك نسى كل عهوده

المتبادل بينه وبين والمكر بطبيعته القديمة مما أدى إلى حلقات كثيرة من الخداع 

وأغنامه  وقرر الرجوع إل�ى  أسرتهعاماً من الغربة أخذ يعقوب  ۲۰، وبعدخاله 

وخالل هذه المدة لم يذكر لنا الكتاب أن يعقوب قد صلى أو تح�دث إل�ى . بيت إيل

 .سنة ۲۰ظهر له في بيت إيل منذ  زوجاته وأوالده عن إلهه الذي

ش�كلة ح�دوث أي م دعن�و ،وطوال هذه المدة ك�ان هللا يراق�ب الموق�ف ف�ي ص�مت

لت قائمة وهي أن يعق�وب ال يري�د ولكن المشكلة الكبرى ظ .كان  يتدخل ليحلها 

 .القديمة المخزية وال يزال محتفظاً بطباعه،   هللا له أن يتغير رغم ظهور
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ه��ي الت��ي يتبعه��ا هللا م��ع ك��ل ع��د خط��ة لتغيي��ره وه��ذه الخط��ة أن ي وك��ان الب��د ل 

شخص فينا ينوي أن يتغير عن ماضيه المشين ويحيا حي�اة جدي�دة للس�يد المس�يح  

 ) U4 CU  (:وتتلخص خطة التغيير أو طريق التغيير في أربع مراحل كالتالي

 ) s irisC –ات ــــــــاألزم: ( المرحلة األولى -۱

 ) ommitmentC –لتزام اال: ( المرحلة الثانية -۲

 ) onfessionC –االعتراف : ( المرحلة الثالثة -۳

 ) ooperationC –التعاون : ( المرحلة الرابعة -٤

واآلن سنأخذ كل مرحلة على حدة ونراها في حياة يعقوب ونرى كيف حقق ه�ذا 

 .يعقوب إلى إسرائيل تحويلالطريق الغرض المنشود منه وهو 

U *األزمات : ( المرحلة األولى–s Crisi ( 

فالب��د وأن  ،إذا أص��ر اإلنس��ان عل��ى طباع��ه الخاطئ��ة ول��م يط��اوع هللا من��ذ البداي��ة

تري�ه حاجت�ه الش�ديدة إل�ى هللا بع�د فش�ل ك�ل يجعله هللا يمر بأزمة تزل�زل حيات�ه و

 . الوسائل البشرية

 إل�ى كنع�ان  وقد حدثت هذه األزمة في حي�اة يعق�وب عن�دما رح�ل م�ن عن�د الب�ان

بأرض سعير وهي األرض التي يسكنها عيسو أخوه ولما يمر  اً أنرضطوكان م

رج��الً وخ��اف يعق��وب ج��داً  ٤۰۰بع��ث إلي��ه برس��ل عل��م أن��ه خ��ارج للقائ��ه ومع��ه 

وض��اقت نفس��ه ول��م يك��ن يحتم��ل أن يفك��ر ف��ي رؤي��ة أوالده يموت��ون أم��ام عيني��ه 

 . بسبب غلطة ارتكبها هو من عشرين سنة

والخ�وف وص�رف عن�ه الجمي�ع وبق�ى وفي هذه الليلة ط�ار نوم�ه م�ن ش�دة القل�ق 

يستطيع أن ينجيه فظ�ل ي�دعوه أن يخلص�ه  اً أخيراً تذكر أنه له إله ،وحيداً ليصلي

من عيسو ألنه خائف منه ويخاف عل�ى أوالده وزوجات�ه ألن ل�يس له�م ذن�ب ف�ي 
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وه��ذا م��ا ض��اعف إحساس��ه بال��ذنب ألن��ه ك��ان يع��رف أن ك��ل ه��ذه الورط��ة  ش��يء

 .داً أن يفعل أي شيء لينقذ أوالدهمستعكان يعقوب لذلك وبسببه 

تتملك اإلنس�ان مخ�اوف عدي�دة م�ن التغيي�ر وق�د يظ�ن أن�ه س�وف يفق�د ك�ل متع�ة  

هناك مخاوف يتركك هللا إل�ى كانت وطالما  ، للحياة إذا اتبع طريق السيد المسيح

أن تصل للدرجة التي تكون مستعداً فيه�ا أن تفع�ل أي ش�يء لينق�ذك  م�ن األزم�ة 

) خوف��ك م��ن التغيي��ر(أي خ��وف آخ��ر وف��ك م��ن األزم��ة أكب��ر م��نأي أن يك��ون خ

 .وبالتالي يكون هذا هو الوقت المناسب لبدء طريق التغيير

ه الليلة المرعبة التي قضاها يعقوب وحيداً ه�ي الوق�ت المناس�ب لب�دء وكانت هذ 

 :وإذا تأملنا في األزمات التي تمر بنا سنجد لها فوائد عدة منها. طريق التغيير

U۱- تنبيه ال :To Alarm us  

عندما نمر بأزمة نتوقف غالباً لنراج�ع طريقن�ا ولنحاس�ب أنفس�نا وق�د أطل�ق أح�د 

المتأملين اسماً جميالً على األزمات فقد دعاها مكبرات الص�وت الت�ي يس�تخدمها 

فق�د ي�تكلم  Us are the Mega Phones of God"i"CrisUهللا للفت انتباهن�ا 

ال نلتف��ت إلي��ه بس��بب الضوض��اء الت��ي نحي��ا فيه��ا  هللا م��رات عدي��دة ولكنن��ا ع��ادة

حتى نسمع ) مكبر الصوت(بصورة مستمرة فيضطر هللا أن يستعمل الميكرفون 

 .حتى ننتبه إلى ما يريده منا صوته وغالباً يكون هذا في صورة أزمة نمر بها

U۲-  التوجيه :To Direct us  

ترف��ع أعينن��ا نح��و الس��ماء األزم��ات تجعلن��ا نغي��ر اتجاهن��ا ف��ي المس��ير وغالب��اً م��ا 

 فندرك أن األرضيات ال قيمة لها وتتغير أولوياتنا في الحياة ونرى وندرك أشياءً 

 .لم نكن نراها أو ندركها لوال األزمة
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U۳- التشكيل :To Shape us   

إنه يري�د أن  ،لقد عرفنا أن الفخاري األعظم يريد أن يشكلنا على أجمل صورة◌ٍ 

في يديه ليست لينة بل تحتاج إلى د يجد أن الطينة التي يطبع فينا صورته ولكنه ق

ضغطة قوية حتى يستطيع تشكيلها وهن�ا ي�أتي دور األزم�ة فه�ي تمث�ل الض�غطة 

 .القوية التي تساعد الفخاري على تشكيل إنائه

Uاإلتحاد بالناس -٤:To Unite us with Others  

ال يشعر بغي�ره وال يهم�ه  اً الحياة السهلة الخالية من الضيقات تجعل اإلنسان أناني

مرهف الحس تجاه  يصبحفأما إذا اجتاز بنفسه ضيقةً أو مرضاً . من أمرهم شيئاً 

وهك��ذا ت��أتي الض��يقات . المتعب��ين والمت��ألمين ألن��ه ق��د ج��رب األل��م وع��رف معن��اه

 .لتخلصنا من ذواتنا المتضخمة وتجعلنا نشعر باآلخرين ونشاركهم آالمهم

) الحل�ول البش�رية(ض�ية ك�ل األب�واب األر  ن�اق أمامـَ ل�غـُ ت�أتي األزم�ة وت عندماو

 .ون هو المنفذ والمنقذ الوحيد لنايكف) هللا ( مفتوحاً في السماءيبقى باب واحد 

 ،س�نة ۲۰لم�دة  انظ�روا إلي�ه ه�ذا ال�ذي ل�م يص�لِّ  ،ليهكذا وجد يعقوب نفسه يص�

م�ر عن�د ه�ذا وال يتوق�ف األ. ط�وال حيات�ه ه يصلي في هذه الليلة كما لم يصلِّ نرا

 .الحد بل هذه هي بداية الطريق إلى التغيير ونأتي اآلن إلى المرحلة الثانية منه

U *االلتزام : ( المرحلة الثانية– Commitment ( 

ع�ارف وك�ل الس�بل المعروف�ة في كل أزم�ة نب�دأ ع�ادة بالبح�ث ع�ن الوس�ائط والم

 . ذ كل الحيل نلجأ أخيراً إلى هللا بالصالةما نستنفلدينا وعند

األزمة متى فرغنا من صالتنا ولك�ن ه�ذا هللا أن يحل  متوقعين  نبدأ في الصالةو

وال يستجيب في الحال كما نتوقع منه وقد ما يتأنى   ةألن هللا عاد ،ال يحدث عادة

 . يصيبنا هذا باليأس واإلحباط وقد نفقد ثقتنا فيه ونكف عن الصالة
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عل�م أن ه�ذه ه�ي طريق�ة اإياك أن تنس�حب بس�رعة و ،ذر من هذا إياك واليأساح

فه��و ل�م يظه�ر ليعق��وب  ث�ابرته�د واجتأن ك إن��ه يري�د ،هللا ف�ي التعام�ل م�ع أوالده

عندما بدأ في الصالة بل جاءه قرب الفجر وترك�ه ط�ول اللي�ل يص�لي دون أدن�ى 

 .استجابة ولما ظهر له لم يقل له شيئاً يطمئنه به

ما حدث أيضاً مع التالميذ حين كانوا معذبين وس�ط الري�اح وك�ادوا يغرق�ون هذا 

ساعات وأكثر وفي الهزي�ع الراب�ع أت�اهم ماش�ياً عل�ى الم�اء  ٦وتركهم هكذا لمدة 

فإذا حدث هذا معك وشعرت بأن الضيقة قد . وأراد أن يتجاوزهم وكأنه ال يراهم

 .قبلك في هذا الموقفوالتالميذ قد اجتازوا من ال تقلق فيعقوب  ،عصرتك

بل وتصارع إذا لزم األمر ألنك لن تتغير بدون ذل�ك هللا يريدك أن تثابر وتجاهد 

وهللا أدرى منك بالوقت المناسب لحل المشكلة فربما لو انقض�ت المش�كلة س�ريعاً 

في الف�رن ويت�أنى  الفخاري يترك إناءه. لوبة للتغييرال تكون قد أتت بالثمار المط

 . اسب حتى يجف ويصبح صالحاً لالستعمالإلى الوقت المن

ل�ه اً ك�ل ه�ذا الجه�اد والتع�ب ك�ان مفي�د ،إن هذه الليلة لن تنس�ى م�ن حي�اة يعق�وب

 أن وأض�اعت أولويات�ه فك�ان الب�د ل أفس�دته ألن ال�دنيا ق�د ،له عن�د هللااً ومحسوب

 .ترتيب األولوياتيتدخل إلعادة 

 تنه�ار وال تفق�د األم�ل ولكن�ه ال هللا يظهر في الوقت المناسب ليشجعك حت�ى الو 

وهن��ا ينتق��ل بن��ا إل��ى . يح��ل المش��كلة ألن الوق��ت المناس��ب ف��ي نظ��ره ل��م ي��أت بع��د

 .المرحلة الثالثة من طريق التغيير
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U *االعتراف : ( المرحلة الثالثة– Confession ( 

يض��ع هللا اإلنس��ان ف��ي مواجه��ة ص��ادقة م��ع نفس��ه إن اله��دف م��ن األزم��ة ه��و أن 

وأجابه ب�أن  ،بالطبع كان يعرف!! أله هللا ما اسمك؟ ألم يكن يعرف اسمهولهذا س

ألن االس��م يعب��ر ع��ن شخص��ية  ،اس��مه يعق��وب واعتق��د أن��ه فه��م مغ��زى الس��ؤال

اإلنس��ان وخص��اله ف��أدرك أن��ه ظ��ل ط��ول عم��ره يتعق��ب الن��اس ليحص��ل عل��ى م��ا 

 .ئهاخطألديهم وهنا رأى نفسه على حقيقتها واعترف ب

األغلبي�ة العظم�ى  ،عت�رف به�اتأخطاءك و فسك هو أن ترىالهدف من مواجهة ن

 .من الناس تهرب من مواجهة النفس ألنها ال تريد أن ترى أخطاءها

االعتراف يعن�ي أن يص�ارح ك�ل من�ا نفس�ه باألش�ياء الت�ي تحت�اج إل�ى تغيي�ر ف�ي 

الع�دو ف .وم�ن المه�م أن تك�ون ص�ادقاً م�ع نفس�ك ،إل�خ.. أفك�ار أو ع�ادات  ،حياته

 .وتعليق اللوم على شماعة اآلخريناألعذار هو اختالق العتراف األكبر ل

ل�و م�ات األوالد  ،لقد كان يعقوب صادقاً مع نفسه وعرف أنه السبب في المشكلة

ل�ذلك اعت�رف بض�عفه  . س�يكون ه�و أيض�اً الس�ببفلو خ�رب البي�ت  ،فهو السبب

ول�م يتهمهم�ا دي�ه ب�اللوم عل�ى وال ول�م يل�قِ  .بكل تواضع أمام هللا طالباً منه النج�اة

 في تهدئة عيسو طوال هذه السنين؟ أنهما فشال 

 .لن تتغيرفإذا لم تعترف بأساس المشكلة  

U * مراحل ۳االعتراف يكون على: 

 .اعتراف أمام نفسي -۱

 .اعتراف أمام هللا -۲

 )أب االعتراف ووكيل سرائر هللا ( اعتراف أمام الكاهن  -۳

 العمل معنا من خالل المرحلة وبعد أن نعترف بضعفنا وفشلنا يبدأ هللا في 

 .التغييرالرابعة واألخيرة من طريق 
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U *التعاون : ( المرحلة الرابعة– Cooperation ( 

ق فخ�ذه ـُ لقد ضربه على ح ،ولكن لنتأمل  فيما عمله هللا ،هنا يأتي دور هللا ليعمل

لقد وضع هللا يده على الداء وعالج�ه بالطريق�ة . وصار أعرج طول حياته نخلعفا

لقد كان يعقوب يتعقب الناس ليغشهم ويأخ�ذ م�ا بأي�ديهم وينطل�ق هارب�اً  ،لمناسبةا

وتعتب�ر  ،ف�رأس مال�ه ه�و ف�ي رجلي�ه الت�ي يس�تعملها لله�رب. كما فعل مع عيس�و

فك��أن هللا يري�د أن يق��ول ل�ه ل��ن  ،عض�لة الفخ��ذ م�ن أق��وى العض�الت ف��ي اإلنس�ان

 .لن تسرق وتجري فيما بعد ،تكون غشاشاً فيما بعد

حين كنت تسرق وتج�ري ل�م تك�ن  ،ت اآلن أعرج ولكنك ستراني بجانبك دائماً أن

وبارك��ه هللا وظ��ن يعق��وب أن المش��كلة س��تحل بع��دم مج��يء عيس��و وك��ان . تران��ي

 .واثقاً من النجاة ألنه في الصباح قال نظرت هللا ونجيت نفسي

 ؟ لة أل�م يح�ل هللا المش�ك  ،للقائ�ه ي�اً سار يعقوب يعرج ف�ي طريق�ه ووج�د عيس�و آت

إنه لم يجنبه لقاء عيسو بل  ،ليس بالطريقة التي توقعها يعقوب نعم لقد حلها ولكن

ذل�ك القل�ب الص�خري لم�ا رأى يعق�وب  . لقد فعل معجزة أعظم فغير قلب عيس�و

ل�ه وج�رى ووق�ع عل�ى عنق�ه وقبل�ه ونس�ى ك�ل ش�يء  رقَّ  ،من بعي�د يع�رج مقبالً 

لقتل�ه ه�ا ه�و يبك�ي عل�ى رجل  ٤۰۰عيسو الذي كان خارجاً بسيفه ومعه . وبكى

 !أتوجد معجزة أعظم من هذه؟ ،عنقه

          . الحقيق��يتغيي��ر الوم��ن هن��ا ب��دأ . إن م��ا ح��دث ك��ان يف��وق توقع��ات يعق��وب 

طول حيات�ه ولك�ن م�ن ال�داخل تح�ول إل�ى  ن الظاهر تغير لألسوأ فصار أعرجم

 .إسرائيل الذي صارع مع هللا وغلب

                          الخ�����ارج يفن�����ى فال�����داخل يتج�����دد نناإنس�����اك�����ان  إنل�����ذلك ال نفش�����ل ب�����ل و

 )۱٦:   ٤كو  ۲(ا فيوميوما 
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نتيج�ة وقف�ة طويل�ة م�ع هللا اس�تمرت ليل�ة بطوله�ا جاء التغيي�ر ف�ي حي�اة يعق�وب  

 ٤۰كل إنسان حسب حاجته فهذه الوقفة لم تكن ليلة عن�د موس�ى ب�ل دام�ت ولكن 

لك��الم وهن��ا رأى هللا أن��ه الوق��ت س��نة ف��ي أرض م��ديان حت��ى ص��ار يتلع��ثم ف��ي ا

 .فهذا الذي كان يتلعثم صار كليم هللا ،المناسب ليبدأ فيه العمل مع موسى

فيكس�ر قوت�ك الجس�دية لتك�ون  ،كأن هللا يري�د أن يع�الج فين�ا الثق�ة الزائ�دة ب�النفس

ه�ذا  ،كما فعل مع بولس الرسول ال�ذي ك�ان عن�ده ش�وكة ف�ي الجس�د ،متكالً عليه

نفس�ه رغ�م أن�ه تض�رع ل م�ن أج�ل ي اآلخرين ل�م يق�در أن يش�ف الذي كان يشفي

تِي فِي «: فَقَاَل لِي"ذلك ولكن هللا قال له  ْعِف تُْكَم�لُ \تَْكفِيَك نِْعَمتِي، ألَنَّ قُوَّ . »لضُّ

ةُ  ك�و  ۲( " .ْلَمِس�يحِ \فَبُِكلِّ ُسُروٍر أَْفتَِخُر بِاْلَحِريِّ فِي َضَعفَاتِي، لَِكْي تَِحلَّ َعلَيَّ قُوَّ

ففهم بولس الدرس وعرف أن ضعفه هذا موجود لتظه�ر ق�وة المس�يح  )۹:   ۱۲

أري�دك أع�رج مث�ل ج�دك  ،فك�أن هللا يق�ول ل�ه أن�ا أري�دك هك�ذا. من خ�الل ض�عفه

وفعالً تجلت قوة هللا في ضعف بولس فكت�ب أغل�ب رس�ائله بع�د إص�ابته . يعقوب

 .بتلك الشوكة بل وتضاعفت إنجازاته بقوة إلهه

حدث مع يعقوب فق�د أص�بح إس�رائيل، وأخ�ذ ك�ل اآلله�ة الغريب�ة ودفنه�ا وهذا ما 

سمع أن يوسف حي  احتى أنه لم ،وأصبح يصنع مذبحاً ل في كل مكان يحل فيه

ون�زل يعق�وب إل�ى أرض مص�ر ورأى . لم يتحرك من مكانه إال بعد اس�تئذان هللا

 . فيه فرعون مهابة إسرائيل فخضع برأسه تحت يده ليتبارك منه

ه ف�ي مغ�ارة المكفيل�ة م�ع قوم�ه وم�ات بش�يبة وأتم أيامه بسالم وأوصى أن ي�دفنو

 .عاماً وكان هذا هو طريق التغيير في حياة يعقوب ۱٤۷صالحة وعمره 

 ... واآلن يأتي دور كل واحد منا

 هل تعرف ما الذي يجب أن يتغير في حياتك؟ 

 اها؟هل تستفيد من األزمات التي تحدث لك أم الزلت ال تفهم مغز



 الطريق إلى التغيير :ملخص حياة يعقوب *
 

 172 

 ب؟ أم تص�لي م�رة واح�دة ف�إن ل�م يس�تجهل تجاهد وتصارع مع هللا في ص�التك

 .هللا تملكك اليأس وتركت الصالة

ه��ل أن��ت مس��تعد أن يأخ��ذ هللا من��ك رأس مال��ك أو أغل��ى م��ا عن��دك؟  أمس��تعد أن 

خت�ار أن أعتق�د أن هللا ل�و خي�ر يعق�وب وقته�ا ال. تعرج مثل يعقوب بقية عم�رك

 ك هذا االستعداد؟  هل لدي. عبور هذه األزمة في سبيل يفقد أي شيء

 

 

Uصالة 

 يا سيدي ها ثقتي في أنك ستعمل

 كما بدأت داخلي بقوة ستكمل

 فكم في قلبك المزيد من جودك ينتظر

 وكم في قلبي اشتياق لنعمة تنهمر

 ال أكتفي بكل ما أعطيتنيفدعني 

 نييبل طالباً من يدك ألنك ستعط

 حبك من ثمارفكل ما أعطيتني  هو 

 فقدسني سيدي ليصبح الكل لك

 ،مثمراً في عبدك ،فاعملن لمجدك

 ذا ألنك األمين ،ربي حسب وعدك 

 .آمين. يا حبيب
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U۱- حاران :U   الكل�دانيين ألور مغادرتهم�ا بع�د وإب�راهيم ت�ارح به�ا استقر وقد. طريق معناها 

. عيس�و  من هروبه عند يعقوب جاء أيضاً  وإليها  كنعان إلى رحلته في إبراهيم انطلق ومنها

U۲- كنعان: U  الواقع�ة غرب�ـي نه�ر األردن، ) أرض الموع�د(يطل�ق اس�م كنع�ان عل�ي فلس�طين

.                        .        طنها بن�و إس�رائيل بع�د عب�ورهم نه�ر األردن بقي�ادة يش�وع والتي استو

U   ۳- إسحق: U  سنة  ۱۰۰وهو ابن الموعد ولد إلبراهيم وعمره يضحك   معناه. 

Uرفقة -٤:U  أخي إبراهيم وزوجة إسحاق بنت بتوئيل بن ناحوروهي . سم  معناه  رباط  اال .  
Uعيسو -٥:U  بن�ت " ، وه�و أكب�ر الت�وأمين الل�ذين ول�دتهما رفق�ة "مش�عر " معن�اه اس�م عب�ري

  " ن إبراهيم بتوئيل إلسحق ب

Uيعقوب -٦:U أب�و األس�باط   ه�و  يعق�وب و ،" أو يخ�تلس " يمس�ك بالعق�ب " سم عبري معن�اه ا

 .وهو أصغر التوأمين اللذين ولدتهما رفقة إلسحق 

U۷- لوز: U بيت إيل"، وهو االسم الكنعاني لمدينة ) ة كما في اللغة العربي" ( لوز"ومعناها". 

م���ر به���ا يعق���وب أثن���اء هروب���ه إل���ى  يالت���المدين���ة  :وه���ي ) بي���ت هللا ( أي  :بي���ت إي���ل -۸

ثاني��ة عن��د يعق��وب به��ا م��ر ح��اران حي��ث رأى ف��ي الحل��م س��لماً يص��ل م��ن األرض إل��ى و 

 . عاماً  ۲۰عودته بعد أكثر من 

 . يعقوب الذي لجأ إليه عندما هرب من عيسو هو خالو" األبيض"معناه  اسم  :البان -۹

الت�ي  وهى زوجة يعقوب األثيرة عن�ده" : نعجة"أو " شاة "اسم عبرى معناه    :راحيل -۱۰

 . وأم ولديه يوسف وبنيامين عاماً  ۱٤عمل من أجلها 

  ج�ة األول�ىوزلوا .لالب�ان ى، وه�ي االبن�ة الكب�ر" بق�رة وحش�ية "معني االس�م  : ليئة -١١

   . التي أنجبت له ثمانية بنين يعقوبل

 .زوجة فولدت له جاداً وأشير أخذها يعقوب التي ليئة جارية   :زلفة -۱۲

 ونفتالي  اً دان فولدت لهيعقوب  تزوجها التيجارية راحيل   :بلهة -۱۳

فقد مكانته لوقوعه في  ".رأى مذلتى" ومعنى اسمه  ابن ليئة  بكر يعقوب    :رأوبين -۱٤

 . ة  سرية أبيه يعقوب الزنا مع بله

 الشخصياتفهرس األماكن و
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 وهو ثاني أبناء يعقوب من  وقد اشترك أخيه" سمع"اسم عبري معناه   :شمعون -۱٥

وقد أخذه يوسف رهينة لحين  ب أختهما دينةااغتص عدالوي في قتل كل رجال شكيم ب

 . إحضار بنيامين 

 " اقتران"الوي االبن الثالث ليعقوب من زوجته ليئة ، ومعناه   :الوي -۱٦

 . ومن نسله جاء السيد المسيحوهو االبن الرابع ليعقوب من زوجته ليئة  :يهوذا  -۱۷

 . "ديَّان"سم  معناه ، واالواألول من بلهة جارية راحيل  يعقوبلاالبن الخامس   :دان -۱۸

  ."يصارع"واالسم معناه من بلهة  ثانيالويعقوب ل ادسالس بناال :نفتالي -۱۹

  ."سعد"معناه االسم ويعقوب من جاريته زلفة االبن السابع ل   :جاد -۲۰

 " سعيد"سم واالاالبن الثامن ليعقوب ، والثاني لزلفة  :أشير -۲۱

 ". بأجرة  ييأت" سم  معناه واالاالبن التاسع ليعقوب ، والخامس من أبناء ليئة  :يساكر -۲۲

فق�د قال�ت ليئ�ة  ."س�كن"واالس�م معن�اه . االبن العاشر ليعقوب، والسادس لليئة :زبولون -۲۳

 .رجلي ألني ولدت له ستة بنين) أي يكرمني(اآلن يساكنني : عند والدته

ف�انتقم له�ا ش�كيم  التي اغتص�بها " دينونة"سم معناه واال ابنة يعقوب من  ليئة ،   :دينة -۲٤ 

  .شمعون والوي 

  ."الرب يزيد"واالسم معناه  االبن الحادي عشر ليعقوب واألول لراحيل :يوسف -۲٥

ل جلع��اد -۲٦ ن " كلم��ة  معناه��ا   :جب�� رض جلع��اد ه��رب إلي��ه يعق��وب أوه��و جب��ل ف��ي "خش��

 .هناك  خاله البان أدركهأسرته ولكن و

، وهو المكان الذي القت في�ه يعق�وب مالئك�ة "معسكران" اكلمة عبرية معناه  :محنايم -۲۷

  .المالئكة لحراسته شيشه وجيهللا، فاجتمع ج

معناه�ا  يب�وق و زء قلي�ل العم�ق م�ن النه�ر يعب�ر باألرج�لج�: مخاض�ة  :مخاضة يبوق -۲۸

  .أحد روافد نهر األردن  هوو" متدفق "

فيه  المكان الذي صارع" لفنوئيل"، وهو اسم آخر "وجه هللا"اسم عبري معناه  :فنيئيل -۲۹

 . المالك يعقوب 

   .نصيب سبط جاد فيأرض كنعان وقعت  فيمدينة  ."مظالت"معناه  اسم : سكوت -۳۰



 فهرس األماكن والشخصيات *
 

 175 

 : ، وهو"كتف"اسم عبري معناه  :شكيم -۳۱

ولك�ن  ي نص�ب في�ه خيمت�هذيعق�وب الحق�ل ال� اش�ترى من�ه شكيم بن حمور الح�وي -) أ( 

  .شكيم اغتصب دينة فقتله شمعون والوي مع كل أهل مدينته 

ج�اء  تق�ع ف�ي وس�ط أرض فلس�طين ف�ي نص�يب س�بط أف�رايم الت�ي    ش�كيممدينة  -) ب( 

 .هر له الرب هناكحيث ظ حلته من حاران إلي كنعانرأثناء أبرآم إليها 

للداللة على أن المغ�ارة تتك�ون م�ن كهف�ين، " مزدوجة" اهاعنمكلمة    :مغارة المكفيلة -۳۲

 .كون قبراً له وألسرته تإبراهيم من عفرون الحثي ل اوقد اشتراه

 . اليهودية ترتبط ببيت لحم  حيث  دفنت راحيل   فيمدينة   :أفراتة -۳۳

االب������ن الث������اني عش������ر ليعق������وب والث������اني لراحي������ل الت������ي مات������ت  :بني������امين -٤۳

 ".ابن يدي اليمين" ى االسم ومعن عقب والدته

نص�ب عن�ده يعق�وب خيمت�ه بع�د م�وت مك�ان وه�و اس�م " قطيع"اسم معناه  :مجدل عدر -۳٥

 . وحبرون زوجته المحبوبة راحيل، وكان يقع بين بيت لحم

م�دن ف�ي جن�وب فلس�طين ويطل�ق الوه�و اس�م مدين�ة  م�ن أه�م " ةشرك"اسم  معناه   :حبرون -٦۳ 

    ." ابراهيم"وهو اللقب الذي أطلق على " الخليل"عليها اآلن اسم 

 ."أسنات"بكر يوسف من زوجته المصرية  ، وهو " ينسي"اسم عبري معناه  :منسى -۳۷

مص�ر ،  ييوسف وأسنات ، ولد ف يأصغر ابن وهو  ."ثمر مضاعف"ومعناها  :إفرايم -۳۸

مرتب�ة أوالده ، وأص��بح ك��ل منهم��ا أب��ا  يعتبرهم��ا ف��اق��وب ه��و وأخ�اه منس��ى ، ووق�د تبن��اه يع

وعند بركة يعقوب ألحفاده ورغ�م إحتج�اج يوس�ف فض�ل يعق�وب . لسبط من أسباط إسرائيل 

  . االبن األصغر ، متنبئا بمستقبل رفيع لنسله 

محافظ��ة  – ائيل ف��ي مص��روه��ي المنطق��ة الت��ي س��كن فيه��ا بن��و إس��ر  :أرض جاس��ان -۳۹

  . الشرقية حالياً 

 :األموريين -٤۰

 : العهد القديم للداللة على  يف يتستخدم كلمة أمور

وذك�ر اس�مهم ب�دال م�ن اس�م الكنع�انيين باعتب�ارهم س�كان . سكان فلسطين بصفة عام�ة) أ(

كما يطلق على سكان أرض يهوذا القدامى . فلسطين المطلوب من إسرائيل القضاء عليهم

 ).٦و ٥: ۱۰يش (سم األموريين ا
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