
  

  

  

  

  

  :تقديم

لتكوين، رأينا كيـف خلـق اهللا   بعد أن درسنا معاً في الجزء األول من سفر ا

له عن سائر المخلوقات كنى اإلنسان؛ الذي فضواألرض وأعدها وهيأها لس تواالسم

وأعطاه أن يتسلط عليها ويفي  -آدم  -عها، رأينا أيضاً كيف سقط اإلنسان األول خض

وأكل من شجرة معرفة الخير والشر؛ ولذا  ،مشيئته وخالفأبسط امتحان له من اهللا 

استحق أن يوعرفنا أيضاً كيف انتشر الجنس البشري على وجه . د من جنة عدنطر

هـذه  ، وكيف تشتتت له ذرية تحمل صفاته توأنجباألرض بعد أن عرف آدم حواء 

بعـد   كوكان ذل ألسنتهم؛وتهم بقاع مختلفة من العالم وتغيرت لغفي بعد ذلك  الذرية

وقد تعرضنا في دراستنا بالجزء األول لدراسة حياة بعض  .حادثة برج بابل الشهيرة

وتوقفنـا عنـد    ..مثل حادثة الطوفان وغيرها ،الشخصيات واألحداث الهامة بالسفر

ـ   ه ومـن  حياة إبراهيم بعد أن رأينا طاعته للرب إذ قَبَِل دعوة اهللا ليخرج مـن أرض

وها نحن . ذلك دون أن يعلم إلى أين هو ذاهبكان ، وعشيرته إلى حيث يقوده الرب

  .. هذا الرجل العظيمحياة عن  مرة أخرى نستكمل حديثنا

   !اهللا معرفةطريق  وإبراهيم 

بدون  إرضائهوقد يتساءل البعض، كيف عرف إبراهيم عن اهللا وعن كيفية 

 على دساع ليناألو اآلباء أعمار طولوالحقيقة أن !! كتاب مقدس أو وحي مكتوب

نرى ف ،يبالتسليم الشفاهبعده  التي األجيالاهللا إلى  من آدم تعلَّمه الذيانتقال الحق 

 فقط هما ناثنيعن طريق ) نوالعشر الجيل(انتقل من آدم إلى إبراهيم أن الحق 

مع جده آدم منها وقد عاش سنة،  969الذي امتدت حياته حتى عاش  }متوشالح{

مع  عاش –سام  –بدوره الذي  ،سنة 98} سام{ هوعاش مع حفيد ،سنة 243

، تك 5:5تك (رمدونة بالسفال، وهذا واضح من خالل أعمار اآلباء سنة 150إبراهيم 

  .)7: 25تك ، 11-10: 11، تك 25-26: 5

إلى  وانتقالهإبراهيم نرى و ،20لنصل إلى أصحاح  ،لسفرونتقدم في دراسة ا

  انوك ،هذه الخطوة في الرب له ادـإرشدون أن نرى  ..، ولكنوبـأرض الجن

ان، اإليمحياة ورغم أن أبينا إبراهيم من أروع األمثلة في  .عن خطة اهللا انحرافاًذلك 

منه  ألن تؤخذتعرض إبراهيم  فعندما أخطأ إال أنه كإنسان مثلنا له ضعفاته وأخطاؤه،

 ولكـن لهذا الخطأ الذي وقع فيه، طبيعية نتيجة كتصير لرجل آخر كادت أن وزوجته 

سمح له أن يجرب طريقه الخاص، فكانت النتيجـة أنـه    فقد ،ليدافع عنه أسرع اهللا

  .)12-2: 20تك (وتعلم الدرس  هحصد ما زرع
  

ًا  يوجد  الشخص المؤمن    أن ..آلمة اهللا مناعلُِّتهنا و  ة   في أحيان حال
ة البشرية  اهللا بسبب  رضاليس فيها  ذا    ،ضعف الطبيع ويسمح اهللا به

 عن خطته لسببين اإلنحراف الذي هو بعيد 
ن اهللا       - أ دا ع ا بعي ن أن يواجهه ي يمك ة الت ان النتيج رف االنس يع

 بالمقارنة بوجوده معه فيزداد تقربا منع وتعلقا به
دوث أي      ال - ب د ح ه عن رج ولكن ف المتف دا موق ف اهللا بعي  يق

ا        دائرة مشيئته مم ه ل ه اإلنسان وإعادت تجاوزات يسرع اهللا لنجدت
ار أعمق تج هيعطي للإلنسان اختب ي معرفت و ف ذا  .اه اهللا فينم وه

 نجده قد حدث مع ابراهيم 
 : قضية بئر سبع
 /31:21تـك  (؟ سحقإإبراهيم أم  االسم،دعاها بهذا  الذيمن  هو والسؤال

  ).33:26تك

ـ  ينجد إبراهيم يعط) 31-28:21تك ( في  هـو   هأبيمالك سبعة نعاج شهادة بأن

      فـي ولكننـا  " بئـر سـبع  "لبئر فيه ا الذيالموضع  يمسلذا  ،حفر البئر الذي

البئـر   عنسحق إوأخبروا  جاءواسحق عندما إنجد أن عبيد ) 32:26،33تك (

 .}اسم عبري معناه سبعة{ "شبعة"إسحق  وها، دعاهاحفر التي
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   هـا رإبـراهيم وقـد طم  ال شك أن هذه البئـر هـي نفسـها التـي حفرهـا      و  

سـحق  إفعـاد  ) "18:26تـك  ( فيويقول الكتاب  ،الفلسطينيون -أي ردمها  –

أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعـد   فيحفروها  التيونبش آبار المياه 

  .موت أبيه

سبع  الموضع بئر ادع فالذي إذاً ."أبوه دعاها بها التيها بأسماء كاألسماء ادعو

  . السابق االسمالمكان بنفس  اسم اسحق عاد ودعإولكن  ،إبراهيم هو

مـن  "من أرض كنعان لذلك نجد القول الشائع  الجنوبيحد وتقع بئر سبع عند ال 

 .عن حدود أرض الشعب األول اًتعبير) 1:20قض( "دان إلى بئر سبع

  :إبراهيم امتحان

هـم   والمدعون، نحن اآلن أمام قضية المتهم فيها هو إبراهيم أبو المؤمنين

لذلك أمـره   ،سحق أكثر من الربإن إبراهيم أحب إ ؛يقولونالذين  بعض المفسرين

 ئـة تبرهو الدفاع يحاول  وها ..محرقةسحق إيحبه  الذيبنه وحيده االرب أن يقدم 

  :قائالًإبراهيم من هذه التهمة 

 ،نفسـها  اهللامن كلمـة   نستقيها ،براءة إبراهيمنسوقها لنثبت بها  ةن أول حجإ .1

ـ  األمـر إال فلم يكن ) 1:22تك " (يمأن اهللا امتحن إبراه"تعلن التي  فهي  اًامتحان

   ؟يمكـن أن يكـون بلـوى محرقـة     ، وهل ننكر أن امتحـان اإليمـان  هإليمان

   ).16-12:4بط 1(

   )13:6مـت  (ال يدخلنا الـرب فيهـا   أنصلى  التي ،بعكس التجربة االمتحانن إ .2

أو  0)4:11لو  & 5:7كو1&  14،13: 1يع& 1:4مت( إبليسمن ألن التجربة 

مـز  (           هو من اهللا ف االمتحان وأما) 14:1يع ( الجسدية من الشهوات

23:139.( 
  

فكيف أطاع هـذه الطاعـة دون    ،سحق أكثر من الربإأحب قد ن كان إبراهيم إ .3

هل تغير حبه  !؟ذ أمر الربوكيف بكر صباحاً لينفِّ !؟صوت اهللا فيتردد أو تشكك 

 !؟ليلة فيبنه ال

ـ "أنـه قدمـه    ،سـحق محرقـة  إبنـه  قال الكتاب عن تقديم إبراهيم ال .4   " انباإليم

   قــادر علــى اإلقامــة مــن األمــوات ألنــه حســب أن اهللا). 17:11عــب (

 ).19:11عب (

  ! ؟تجه بعيداً عنـه أبـداً  يلم  أن قلبهإلبراهيم خير دليل على أليست شهادة الرب  .5

 ).12:22تك (

 علـى  استناداً ،إليه ةهالتهمة الموجهذه إبراهيم من  ةتبرئنرى  ،على ذلكبناء و 

كـان   يلهإلمنها نرى أن هذا األمر ا والتي ؛على كلمة اهللا يالمبنالسابق لدفاع ا

 .أحب ابنه أكثر من الربوليس ألن إبراهيم  ،إبراهيمامتحاناً إليمان 

  :اـريَُّمالل ـجب

ا بحسـب كـالم   ريمرض الأ فيحد الجبال أسحق ابنه على إم إبراهيم دلقد قَ

اب المقـدس  ـالكت فيا يرمال يشتهر جبلو ..اًسحق حيإومن هناك أيضاً عاد  ،الرب

  . هامةبثالثة مواقف 

1. ملم عن أهميـة الفـداء مـن حكـم     وهو هنا يتك .)2:22،9تك (سحق إعليه  قُد

ولكننا نجد أن الكـبش  ... ن اسحق عليه حكم الموت بأمر الهيفقد كا... الموت

لموت شخص عليه حكم ا... هنا نجد الكتاب يشرح لنا البدليةو... بالفداءقد قام 

وبالقياس مـع الفـارق مـات    ... يموت عوضاً عنه من ليس عليه حكم الموت

 0المسيح البار عوضا عن جنس البشر الذي حكم عليه بالموت كنتيجة للخطية
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ـ  أ بيدروكان ذلك عند  ،هالك الشعبإتوقف المالك المهلك عن  .2   يرنـان اليبوس

ــدر .)15:21أخ 1( ــان اليبوســ أروبي ــانن ــى ي ك ــل ال عل ــرمجب اي  

من جديد يعطينا مثل عن أجرة الخطية التي لو قـام اهللا  والجبل هنا  )1:3أخ 2(

 .ونة كاملة لكنا قد هلكنا جميعابدين

بناء هيكل الرب  فيشرع سليمان  ،ايرمجبل ال في ي الذيبيدر أرنان اليبوس في .3

بة فـي وجـود عالقـة    والرغ... الشركة مع اهللاإلى بذلك  ليؤهلنا ) 1:3أخ 2(

  0يقية مع اهللاحق

ويشرف علـى   ،من أورشليم الحاضرة الشرقيالقسم  فيا يقع يرموكان جبل ال  

ليلة القـبض   فيصلى فيه المسيح مع تالميذه  الذيحيث البستان  ؛قدرون وادي

 ).1:18يو ( عليه 

 فيويتبارك " وكان من نتيجة طاعة إبراهيم للرب أن الرب أعطاه الوعد المبارك 

 )18:22تك ( "األرض نسلك جميع أمم

  :المبارك نسل ال

بـل   ،سحق ثم من يعقوبإمن  ة إبراهيمهو ذريالمقصود لم يكن هذا النسل 

وهذا ) 16:3غل (وهذا ما أعلنه الرسول بولس  ،المسيح نفسههو كان المقصود به 

 .ليعقـوب مـن بعـده    أعلنه الرب ثم) 4:26تك(سحق إلتكرر  الذيالوعد عينه هو 

ا   !! . ترى معي هذا التشابه؟أال ) 14:28تك( دَّم فكم ده هللا     َق ه وحي راهيم ابن إب
ة ب   ذبيح ا والح ل الرض ماوي  بك ذا اآلب الس دَّم ، هك ي  َق ه األزل ابن

رية   ا البش امًال خطاي ى الصليب ح وت عل يح ليم وع المس د يس . الوحي
وآما حمل إسحق حطب المحرقة، هكذا حمل المسيح خشبة الصليب    

ة  ا ذهب   و. في طريقه إلى الجلجث ق  أآم ازر الدمش ار زوج   يليع  ةليخت
  .المسيـحعداد عروس إ في اآلنهكذا يعمل الروح القدس  ،سحقإل

  :عروس إسحق

ابـن عـم    ةفتكون رفقة ابن ،إبراهيم أخيإنها رفقة بنت بتوئيل ابن ناحور 

قبـل أن توافـق   ) 22:24تك (خزامة وسوارين " ةلرفق أليعازرأعطى  قدو. سحقإ

مهـا  ألأعطى ألخيها و وأيضاً ؛ذهب وآنية ةفض آنيةثم أعطاها  ،على الذهاب معه

في الواقع لقد اختـارت رفقـة النصـيب    قبل أن تسير معهوكان ذلك  ،وهداياتحفاً 

الصالح على الرغم من أنها لم ترى عريسها ولكنها وفقت على أن تتغـرب ألجلـه   

فـي اختياراتـك   هل تدقق عزيـزي  ... راضية به أكثر من أوالد الكنعانيين األشرار

  وتكون في محضر اهللا عندما تختار حتى تختار الصواب؟ 

 نفاجـأ ) 25(أصـحاح   افتتاحيـة  فيولكننا  ،إلى هنا واألمور تسير عادية

شك  وال .وقد أنجبت له ستة بنين "د إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورةوعا" :بالقول

ج رفقة وعمـره  سحق تزوإ ألن ،سنة 140سحق كان إأن عمر إبراهيم عند زواج 

 فكيف عـاد إبـراهيم   ،)5:21تك (سنة  100وقد أنجبه إبراهيم وعمره  ،سنة 40

 ؟سحق ؟ وكيف أنجبإبعد زواج  ليتزوج

 :אא 

א  كثير  يفف. ترتيباً زمنياً ةأحداث الكتاب المقدس ليست مرتبن إ يقول: א

إلى  يأتيحتى معينة سرد أحداث قصة  يفمن األحيان قد يستمر الكتاب كما رأينا 

 ،زمن سابق أو خالل القصـة السـالفة   فيحدثت  اًثم يعود ليذكر أحداث ،نهايتها

 :استناداً على األدلة التالية ..وهذا هو ما حدث هنا

البد أن إبراهيم تزوج قطورة هذه بعد كالم الرب معه وإعالن إبراهيم للرب أنه  .1

وربمـا   ً،وقبل ميالد إسـماعيل أيضـا   ،سحقإد وقبل ميال) 3:15تك (بال نسل 

 جـاريتي أدخل على "هذا ما دفع سارة أن تقول إلبراهيم  ؛عندما أنجبت قطورة

  ).2:16تك " (ق منها بنينرزُأ يلعل

أن  يمما يـوح  ،سحق كل ما كان لهإكتاب أن إبراهيم أعطى اليعلن ) 5:25تك( في .2
العبـارة   ولكن الحقيقة أن هذه .والدهذلك الوقت بين أ فيإبراهيم كان يقسم ثروته 
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مما يؤكد وجود أبناء قطورة قبل زواج ) 36:24تك ( فيليعازر أسبق أن قالها 
وأن كـل مـا    ،عطايا إعطائهموأن إبراهيم صرفهم عن ابن الموعد بعد  ،سحقإ

  .سحقإل أعطاهكان له 
والدة  تعلـن عنـد   التيالحاسم هو من كلمة اهللا  الرأيولكن  استنتاجاتكل هذه  .3

  آمـن علـى الرجـاء     )الطبيعـي   ( علـى خـالف الرجـاء    سحق أن إبراهيمإ
قد صار مماتاً هو ولم يعتبر جسده و.. يصير أباً ألمم كثيرة  لكي)  رجاء الوعد (

سـحق  إ ابــإنجوهكذا نرى أن ) 19، 18 :4رو(." .سنةبن نحو مئة اإذ كان 
هـذا   فـي راهيم أن ينجب رجى من إبفلم يكن ي الطبيعيكان على خالف الرجاء 

فهل ينجـب   ؛فإن كان ذلك بالنسبة له وهو ابن مئة سنة. إذ أصبح مماتاً ،السن
أليس األصـح أن زواج إبـراهيم مـن    !! سنة  140إبراهيم بدون وعد بعد سن 

 !؟سحقإقطورة كان قبل ميالد 
א  وزواج إسـحق،  سـارة   وفاةيرى أن إبراهيم تزوج قطورة بعد  :א

مسـألة   إلـى أن ويستند في ذلـك  بحسب ترتيب النص الوارد في السفر،  وذلك
ال تمثل مشكلة، إذ أن اهللا الذي أجرى معه في مثل هذا السن  لهاإلنجاب بالنسبة 

 .يستحيل عليه شيء واليتغير هذه المعجزة في والدة إسحق هو هو لم 
 :إسحق نسل

بعـد  أنجـب  لقـد   ،سنة 20 لمدة راًظلت عاق التي ،سحق من رفقةإ ينجبو
لقـد   0)5:16يع ( طلبة البار تقتدر كثيراً في فعلها"ألن وهذا  .استماع الرب لصالته

يعقب أو يمسك بالعقـب أو  "معناه  عبريوهو اسم " يعقوب" : ماًوأت أنجبت له رفقة
واآلخـر   .سم اشتق من حادثة ميالده قابضاً على عقـب أخيـه  اال وهذا ،"يحل محل

فلقـد   ؛قاتلتربوي أ ـوحدث خط. ألنه ولد كفروة شعر "شعر"والذي معناه " عيسو"
 الذيفأحبت يعقوب  رفقةوأما  ،يعرف الصيد اًبري اًإنسانسحق عيسو ألنه كان إأحب 

 ).28:25تك (معها  الخيمةكان يسكن 

 ،حياة كل من عيسو ويعقـوب  فيحادثة كان لها أثر كبير نتعرض ل وهنا

 يصفولهذا  ،بسبب شهوة جسدية لهاقاره لبكورية واحتل عيسو وهى حادثة بيع

  ).16:12عب " (كعيسو مستبيحاً وأزانياً " الشخص المستهتر بأنه الوحي

بـل   ،من الربله فلم ينتظر توجيهاً  ،خطوات إبراهيم أبيه فيسحق إويسير 

 النزول إلى مصر فيوفكر ) 1:26تك (بيمالك ملك جرار أإلى اندفع من ذاته وذهب 

 أبيمالـك ورغم أن تواجده عند . ولكن اهللا منعه من ذلك ،)2:26تك ( أيضاً مثل أبيه

 التـي هذه السنة  فيزرع  إال أن الرب أيده وباركه هناك، وقد ،ليس بحسب فكر اهللا

وهـذا يعلـن حقيقـة    ) 12:26تك (ضعف  مئةفأصاب في األرض حدث فيها جوع 

، سـمه ان أجل م اهللافقد يبارك . هفرق بين بركة الرب ورضا وهي وجود ؛واضحة

 .آخر يءشهو ولكن الرضا بغض النظر عن حالة الشخص، 

 :برآة إسحق

ـ سحق وكَإشاخ "عندما ف 27ونتقدم معاً لنصل إلى أصحاح  عـن   عينـاه  تْلَّ

 ،لم يعد يبصـر النـور   الذيل الجسد اعمل من أعم إظهارأراد ) 1:27تك ( "النظر

سو يالبركة لع يمنحلقد أراد أن  ،اهللا فكريعرف فقد الرؤية الروحية أيضاً ولم  حينئذ

يصيد لـه   أنمنه طلب ف ،)28:25تك (؟فمه صيد فيألم يكن  ؛كما تعود ةأكل مقابل

يسـرع   -بمشـورة أمـه    -ولكن  ،يباركه لكيصيداً ويصنع له أطعمة كما يحب 

 ،بلبس جلد معزى على يديـه وعنقـه   ملمسهر يغَوي ،لينتحل شخصية أخيه يعقوب

التـي   ؛الجسدية الطبيعة هيدائماً وهذه  .ل إلى أبيه لينال البركةويصنع أكالً ويدخ

والحقيقة أن اهللا كان سيبارك يعقوب ولـيس   ..البركة بطرقها الخاصة تسعى لنوال

وذلـك  ) 23:25تك (بطن أمهما  في منذ أن كاناوعد بذلك اهللا  والدليل أن.. عيسو

 هقصـد  بحسب هي ركةـأن الب اهللاليثبت  )11:9رو ( شراً أوراً ـخي يصنعا قبل أن

 .يعقوب من نصيبكانت 
  

؟ هل الذي يحدث يا يعقوب اما هذ .رد األحداث فنرى مأساة جديدةونتقدم في س

اسمه  يستخدمإلى هذا الحد يستطيع اإلنسان أن يتساهل في أمور اهللا للدرجة التي فيها 

مـن  "بيه فسأله أبوه فلقد دخل يعقوب بالطعام إلى أ!!  أخطائهالقدوس ليداري به على  7 
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" ابنـي لتجد يـا   أسرعت الذيما هذا "مستغرباً  أبوهفقال له  "أنا عيسو"فقال  "؟أنت

ـ يا عيسو بهذه السرعة أن تصطاد صيداً  استطعتوهو يقصد هل   !؟طعامـاً  ئوتهي

.. يخدع ويكـذب فمع أنه ) 20:27تك " (لير سقد ي إلهكن الرب إ"كر مفقال يعقوب ب

 !األمر في إال أنه أدخل اهللا

  :الخداع نتيجة 

ولقد جاهد ) أبيه وأخيه(فقد جاهد مع الناس  ،البركة فيلقد رأى اهللا أشواقه 

ذلـك  ال ننسـى أبـداً    ولكن ،لذلك أعطاه البركة) 28:32تك (مع اهللا بعد ذلك وقدر 

فإن هذا القانون واضـح وصـريح وال يقبـل     ،القانون اإللهي في الزرع والحصاد

طريقـة  فبـنفس  ) 7:6غـل  " (يحصد أيضاً إياهيزرعه اإلنسان  الذي" فإنالمغالطة 

حينما خلعـوا قمـيص يوسـف الملـون      ؛خدعه أوالده أباهخدع بها  التيع االخد

فلما تحققه مزق ثيابه وناح إلى  ،وأحضروه إلى أبيهم الماعزمن  سوغمسوه بدم تي

، فقدانـه للبصـر   ل على أبيه مستغالًلقد احتا) 35-31:37تك (أن فقد بصره أيضاً 

خدع لقد .. نعم  .لكي يسقيها له أوالده فيما بعدولم يعلم أنه يعد لنفسه ذات الكأس 

ـ ر بركة أبيه، ليطلببعد ذلك ولما جاء عيسو  ،سحق ونال البركةإ أباهيعقوب  فض 

 أبـاه  سـحق إوألن ) 17:12عـب  ( اًمكان للتوبةمع أنه طلبها بدموع ألنه لم يجد 

، لذلك لم يقدر عيسـو أن يحصـل علـى    فقط بركة واحدة سوىه لم يكن ل كإنسان

  .غيرها

أخيـه،  وصمم على قتل يعقوب  ،قلبه ترعرع في حيثعيسو الشر لقد دمر 

هرباً مـن وجـه    ؛وعلمت رفقة فأمرت يعقوب أن يذهب إلى حاران عند خاله البان

 ). 45:27تك " (يوم واحد فيلماذا أعدم اثنيكما " لتقاأخيه، و

  :فادحةخسارة 
 .واحد وقتفي  يعقوبابنها سحق وإ وجهاتخشى أن تخسر زرفقة كانت 

         " أخـي فأقتـل يعقـوب    ،ت أيام مناحـة أبـى  برقَ"فلقد سجل الكتاب قول عيسو 

واضطرت رفقة لكي تحافظ على حياة ابنها أن تحـرم نفسـها مـن     ،)41:27تك (

 فييظهر له الرب  هطريق يوف ،خاله البانرفقته وتقدم له النصيحة لكي يهرب إلى 
 وأردكحفظك حيثما تـذهب  ك وأها أنا مع" ووعده الرب قائالً ،المنصوب حلم السلم

ن إ"ذره على القول ـويحتوى ن؛ وينذر للربوب يعود ـولكن يعق ،"إلى هذه األرض

 فـي وهكذا كان اختبار يعقوب . )20:28تك " (لبسألكل وثياباً آلاهللا خبزاً  أعطاني
وكانت النتيجة أنه حصد  ،سدجبال اًاهتمام ،وتمثيالً اًكذب ،اًوخداع اًمكر.. حياته بداية

 !الخداع أيضاً ما زرعه من
  :خدعة  البان

 التـي أنه أعطـاه زوجـة غيـر     البان؛بها خاله  هعدخَ خدعة،لقد كانت أول 
وقـد   "شـاه "معناه  عبرياسم  ووه" راحيل"تار ابنة خاله الصغرى فلقد اخ ،اختارها

معنـاه   عبـري اسم  ووه" ليئة"خاله  أعطاهولكن عند زواجه  ،كانت حسنة الصورة

 .سـنين  كان قد خدم براحيل سبعرغم أنه  .. وكانت عيناها ضعيفتين" بقرة وحشية"
أكمل أسبوع هذه فنعطيـك  "قال له خاله  ،أمر زواجه فيعندما ناقش يعقوب خاله و

  .)27:29تك( "ربع سنين أخأيضاً س تخدمني التيتلك أيضاً بالخدمة 
بل بعد سبعة أيام فقط  ،لقد تزوج يعقوب براحيل ليس بعد سبع سنوات جديدة

الكتاب  يعلنه وهذا أيضاً ما ،وهذا ما تعنيه كلمة أكمل أسبوع هذه ،بليئة همن زواج

 ..ىأنه بعد أن دخل على راحيل عاد وخدم سـبع سـنوات أخـر   ) 30:29تك ( في
  .ؤخراً عقب زواجه بهافخدمته براحيل كانت م

 أن نـا يمكنو ،عشر سبطاً بعد ذلـك  اإلثناهم  ،ثنى عشر ابناًاوينجب يعقوب 

وهـو يمثـل    ؛مختصراً هم بحسب ترتيب ميالدهم تأمالً روحياًئأسما معاني فينرى 
  :إلى المجد وصولهحتى  الثانيالمؤمن منذ ميالده  رحلة حياة

  

  رأوبين -1
 معناه هوذا ابن عبريسم ا
 

ــ ــاةدأ تب ــال  الحي ــع اهللا ب وة بنم
  ).12:1يو (

وتستمر الحياة مـع اهللا باالسـتماع    معناه االستماع عبريسما شمعون-2
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  )27:10يو(لصوته وطاعته 

  يالو -3
 معناه االقتـران  عبريسم ا
 

وتصبح الحياة مقدسـة ومخصصـة   
 )17:6كو 1(باالقتران معهللرب

  يهوذا -4
 معنـاه الحمـد   عبريسم ا
 

الحمد  عن تقديم ال تكف النفس حينئذ
 ).20:5أف(للرب

  دان -5
 معناه القضـاء  عبريسم ا
 

الرب لشكواه  باستماعيتمتع المؤمن 
  ).5:18لو(نصافهإو

  ينفتال -6
 مصارعتيمعناه  عبريسم ا
 

دائمة مع  مصارعات فييعيش  ولكنه
  ).12:6أف(الشياطين

  جاد -7
معنــاه   عبــريســم ا

 حسنطالع
نحـو   يسير جيش ضمن نهأ كتشفيو

  )12:32،22عب(ماءالس

  شيرأ -8
 معنـاه سـعيد   عبريسم ا
 

من الرب ومن  اًمطوبويصبح المؤمن 
 ).6:20رؤ(الجميع

  يساكر  - 9
معنـاه يعمـل    عبـري سم ا

 باألجرة
 من األجرة انتظار فيالمؤمن ويكون 
  ).12:22رؤ(سريعاًاآلتي

  زبولون -10
معنـاه سـكن    عبريسم ا
 امةقإأو

السـكن مـع اهللا    هـي  ةوأعظم أجر
 )3:21رؤ(

  يوسف -11
 معنـاه يزيـد   عبـري سم 

 
عمـل   فيهذا ما يدفع المؤمن ليزيد 

  ).58:15كو1(الرب

  بنيامين -12
اليـد   ابنمعناه  عبريسم إ

 اليمين
األمجاد العتيـدة   فيهذا هو الموقف 

 ).3:14يو(

  

تـدل   أمورعدة ا يخطط لونراه هن رحلتنا مع حياة يعقوب، ننستكمل اآل

 الغـنم  هـي أن تكون أجرته على البان فعندما اتفق مع خاله  مكره الشديد،على 

وافق خاله وعزل كل الغـنم المخططـة والرقطـاء     ؛المخططة والرقطاء والبلقاء

يعقوب لوأعطى  ،أيام ثالثةوعزلهم عن يعقوب مسيرة  ألوالده،والبلقاء وأعطاها 

ن تكون أجرته مما تلده هذه األغنام من أغنـام مخططـة   على أ ،الغنم البيضاء فقط

كـان   ي؛فكان يعقوب حينما تأتى الغنم القوية لتشرب من المسـاق . ورقطاء وبلقاء

سـيقانها فتصـبح    فـي  الذيبعد أن يقشط عن البياض  ؛يضع أمامها قضبان اللوز

 وأمخططـة أو رقطـاء    الغنم وتلد غنماً تتوحمحتى  ، وذلكمخططة أخضر وأبيض

 -ورغم أن العلم الحديث اليوم يؤكد عدم صحة هذا الـزعم  .  فحدث ما أراد ،بلقاء

حيث يرجع األمر في النهاية إلى الجينات الوراثية التي يحملها الكائن الحي  -الوحم 

دة علـى  الصاع أن الفحول حلم فيأنه رأى نفسه لكن باعتراف يعقوب  ،من أسالفه

رةنالغنم مخططة ورقطاء وم12-10:31تـك  ( في مالك اهللا يعلن ذلك صوتو ،م (

طبيعـة   هيولكن هذه  .من اهللا هيبل  ،ليعلم يعقوب أن البركة لم تكن بسبب مكره

  .يعقوب حتى هذه اللحظة

وذلـك رغـم   -ضد يعقوب  اهى نرى اهللا عندما يرفع العدو دعوومرة أخر

يعقـوب  تكلم  ناحترز من أ"ويقول له  همواجهة خال فييقف اهللا ليدافع عنه  -شره

  ).24:31تك " (أو شرٍ بخيرٍ

 :اللقاء مع عيسو

 نجـده ال يعـرف الطريـق   و، المستمرضعفه وهروبه  فييعقوب نالحظ  هنا

وبالفعل تحدث المواجهة بينه وبـين  .. معركة اللقاء مع عيسو  لخالصه فيخشى من

 : سعى منذ سنوات لقتله، فنجد يعقوبأخيه الذي ي

 
 
 

 ).6- 3:32تك " (سيدي"يقول عن عيسو أخيه  .1

  . باعثها الخـوف كان ولكنها صالة  ،للرب طلباً للنجاة من يد عيسو ييعود يصل .2

 ).12-9:32تك (
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 ).17-13:32تك . (بها عيسو أخيه يهدية ليسترض دعقوب لييع عيرج .3

  ).18:32تك " (عيسو سيدي"يعود للتكلم بالقول  .4

  بـالكالم أو بالهديـة   استخدم فيهـا الحيلـة    ،كانت كل هذه محاوالت بشرية

 ركسليلموقف بظهوره ليعقوب وصراعه معه لكن اهللا يعالج او ،أو بالصالة الشكلية

وهنـا  . مـع عيسـو   لقائه فيكان يظن يعقوب أنه يتكل عليها  ؛فيه كل قوة جسدية

وكان فيها كل الكفاية لحل قضية يعقوب مع نفسـه   ...البركةبطالباً ميعقوب  خيصر

    "اهللا أمير" إسرائيلح ـليصب" المتعقب"وب ـويتغير اسم يعق .أيضاً رينـومع اآلخ

   ).28:32تك (

  يعقوب؟ مصارعة

  : وقـال يخبـره عـن اسـمه    رفض أن  والذيصارع يعقوب  الذيشك أن ال

  ظهـر   الـذي هـو نفسـه مـالك الـرب     ) 29:32تـك  ( "؟اسميلماذا تسأل عن "

ـ قه ـأله عن اسمـولما س وامرأته، -شمشونأبو  - نوحمل  :الك الـرب ـال له م

رآه  الـذي الرجـل   ذات وهو ،)18:13قض " (؟وهو عجيب اسميلماذا تسأل عن "

أجـاب  " ؟هل لنا أنت أم ألعـدائنا " ولما سأله يشوع ،سيفه الممسكأريحا  فييشوع 

  .)14 ،13: 5يش " (أنا رئيس جند الرب"بالقول 

ويرى .. نوح وظهر ليشوعمظهر ل الذينفسه  هو ؛صارع يعقوب فالذي نإذ

الغالبية العظمى من المفسرين لكلمة اهللا؛ أن هذا الشخص الذي ظهر؛ هو شـخص  

في  أن يتجسدالرب يسوع ابن اهللا األزلي، وما هذا الذي حدث إال أحد ظهوراته قبل 

 .ملء الزمان

كيف يكون مـالك  ف ؟الرب أليس هو مالك مرسل من ..ورب معترض يقول 

 ؟الرب هو الرب نفسه

يقول الكتاب عنـد خـروج   ) 21:13خر ( يفف ،كلمة اهللا تعلم ذلك أن والواقع

ولكن عندما اقترب فرعون وجيشه " … أمامهم وكان الرب يسير"الشعب من مصر 

 "هـم ءوسـار ورا  إسـرائيل نتقل مالك اهللا السائر أمام عسكر اف" إليهم يقول الكتاب

وعلـى  ..  فسهنرى أن مالك الرب هو الرب ن ينالشاهد ينفمن هذ) .. 19:14خر(

المسيح ابن اهللا األزلي، المولود مـن  ظهر ليعقوب هو الرب يسوع  الذييكون ذلك 

يقول عـن  المقدس والكتاب . أقانيم الذات اإللهية األزلية كأحد.. اهللا قبل كل الدهور 

وهو بهاء مجده ورسم جـوهره  ). 15:1كو " (صورة اهللا غير المنظور"المسيح أنه 

 ).3:1عب " (مة قدرتهوحامل كل األشياء بكل

 :البيت األول 

 فـي إذ بنـى يعقـوب بيتـاً     ،من قبل تَحدثسابقة خطيرة لم  تَحدثوهنا 

"أنه كـان   رغم ،ل حياتهابيتاً طو مع أن جده إبراهيم لم يبنِ ،)17:33تك ( "كوتس

فقـد عـاش    ،)25:26تـك  (سحق أيضاً إ وأبوه) 9:11عب  / 1:18تك (غنياً جداً 

  ).9:11عب (خيام  فيق ويعقوب الوارثين معه الموعد سحإإبراهيم مع 

أنـه إذا رجـع    ؛نذر للرب نذراً أبيه،ومع أن يعقوب عند هروبه من بيت 

 فيعهده وأقام  نسيإال أنه  ،)22، 21:28تك (يل هو بيت اهللا إ تسيكون بي بسالمٍ

ناك حدث ولكن ه .أقام مذبحاً للرب ؛يريح ضميره كما يحدث معنا كثيراً ولكي ،شكيم

جريمة قتل بشـعة  ) يشمعون والو(بناه ارتكب اوبسبب ذلك دينة، بنته اأن تدنست 

 ه،يعقوب حتى نهاية أيام عينَيلة أمام ثلرجال مدينة شكيم، وقد ظلت هذه الحادثة ما

أخـوان  شـمعون والوى  "قال  األيام،آخر  فيهم بما يحدث ئعندما جمع أوالده لينبف

 ). 5:49تك " (وفهمايآالت ظلم س
 

لقد حصد يعقوب نتيجة ما زرع، وبعد أن وصل إلى هذه النقطة من االرتحـال  

قـم  "ليعقوب  بقولهيتدخل الرب  والتحرك بحسب مخططاته البشرية التي أتعبته كثيراً،
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ـ آلحينئذ يأمر يعقوب بيته أن يعزلوا ا) 1:35تك " (يلإاصعد إلى بيت  الغريبـة   ةله

 Jبينهم التي
نا،      وما أحوجنا أيها ا  ام أن نراجع أنفس ذه األي لقارئ العزيز في ه

دون الرجوع إلرادة اهللا، هو      ا ب وندرك أن آل اختيار نختاره لحياتن
ذواتنا، وِحَرَش ا َبك ننصبه ل ال سوف نعطي للشيطان الفرصة فيم

ة التي    . بعد ليلفها حول أعناقنا ة الغريب ما أحوجنا أن ننزع آل اآلله
ة أصنام    تشارك اهللا في حياتنا، فليس  ذه اآلله بالضرورة أن تكون ه

ة   يعمل آل من "منحوتة، ولكن يعلمنا الرب يسوع ويقول أن  الخطي
ة د للخطي و " (هو عب ا يمكن أن  )34:8ي د من الخطاي اك العدي فهن

 .همـفي حيات ًاامـر أصنـد لها حتى المؤمنين وتصيـيستعب
 وتعلن ثورة على آل صنم في حياتك يبعدك     اآلن  فهل تتفق معي 

ل أن       ذا قب راءة   تنتهي من  عن الشرآة مع اهللا ؟؟ أصلي أن تفعل ه ق
 .هذه السطور
  :اآللهة الغريبة 
ـ راح هاسرقت الغريبة إلى بيت يعقوب عندما اآللهةهذه  لقد دخلت  وقـت ل ي

 ).34:31تك (البان أبيها بيت من مع زوجها  هروبها

   إسـرائيل إلى سمه ار غي ؛عندما صارع الرب يعقوبف ،ولكن هنا سؤال هام

  ) 10:35تك (سمه هناك ار غي ؛يلإوعندما صعد إلى بيت ) 28:32تك (

 هل في المرة األولى أم في الثانية؟.. الرب اسم يعقوب بالتحديدر غيفمتى  •

يعقـوب  ولكن لم يتمتـع   ،المرة األولى فياسمه ر غيالحقيقة أن الرب  في

 فيبنى بيتاً، سكن (لسلة من البعد عن اهللا س ذلك فلقد كانت حياته بعد ،بالتغيير فعالً

مـؤهالً للتمتـع    أصـبح يـل  إولكن عندما صعد إلى بيت ..) . شكيم فيكوت، ثم س

 .يلإبيت  فيوكرر له الوعد  ،ثانيةًفظهر له الرب  ،بالتغيير

 ةمع بلهابنه إذ يضطجع رأوبين  ،بيت يعقوب مؤلمة في ةث واقعحدوتَ

 ،من البكورية ضفر فبسببها. له مريرةنتائج  لواقعةاوقد كانت لهذه  ،سرية أبيه

بسبب مـا  أيضاً ا ضففقد ر ،بعده الذيالوى  وكذلك التالي االبنوهو  ؛أما شمعون

خوته ومنه إعتز على اهما فقد ل التاليأما يهوذا  ،ارتكباه من جريمة القتل السالفة

بين أور ةعلظلت أيضاً فوقد  ،ولذا أعطيت البكورية ليوسف) 2، 1:5أخ 1(الرئيس 

ألنـك صـعدت علـى    "له  حتى جمع أوالده أمامه فقال ،أبيه يعقوب عينيهذه أمام 

 ).4:49 تك( "..مضجع أبيك 

  :مر يوسف عند موت جده إسحق ُع

نحـن   فهـا  مرتباً لألحداث،وألن الكتاب لم يقصد أن يكون سجالً تاريخياً 

قبل أن يـذكر أن عمـر    ،سنة 180وعمره ) 28:35تك ( فيسحق إنقرأ عن موت 

 ).2:37تك (سنة  17يوسف كان 

سنة عندما مات  17أن عمر يوسف كان أصغر من  بالطبع وهذا ال يعني 

وكـان   ،في ذلـك الوقـت  سنة  30جاوز قد بل أن يوسف كان عمره  ،جده إسحق

ه فسجل موت ،سحقإالكتاب قصد أن يختم على حياة  ولكن. مصر يوسف وقتها في

 .قاطع قصة حياة يوسفي مسبقاً حتى ال

  ؟حسبنا عمر يوسف عند موت جده إسحقآيف 

بينما كان عمر ) 9:47تك (سنة  130عندما وقف يعقوب أمام فرعون كان عمره  - أ

تـك  ( "سنة عندما وقف أمـام فرعـون  30"، وهي مجموع سنة 40يوسف قرابة

ــبع  7" ) +46:41 ــنين شـ ــك ( "سـ ــنتان") + 53:41تـ ــوع سـ    "جـ

 ؛أنه نستنتجومنها . "رحلة يعقوب إلى مصر، ما يقرب من سنة") + 11:45تك (

   ..ســنة 120كــان عمــر يعقــوب  ،ســنة 30عنــدما كــان عمــر يوســف 

 .األولى النتيجة هيهذه أن جيداً تذكَّر 

إذن لمـا مـات   ) 26:25تـك  (سنة  60سحق ابنه يعقوب كان عمره إعندما أنجب  - ب

النتيجـة   هـي  وهـذه  ،سنة 120ه سنة كان عمر يعقوب ابن 180سحق وعمره إ

 .الثانية
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سنة كان  180سحق وعمره إعندما مات  ه،من النتيجتين األولى والثانية نجد أن 

 .مصر فيكان بل بيت أبيه  فيولم يكن  ،سنة 30عمر يوسف حينئذ 
  :أحالم يوسف

 يسـجدون عشر كوكباً  وأحدالقمر والشمس لقد رأى يوسف في أحالمه أن 

أنهـم   يعقوب لقد فهمم هو ما أثار سخط وغضب إخوته عليه، ووكان هذا الحل. له

فهل سـجد يعقـوب    ،)11-9: 37تك(يرمزون إليه هو وزوجته وأوالده األحد عشر

 ؟إخوته؟ هل سجد له بنه يوسف؟ هل سجدت راحيلال

بنهـا بنيـامين   االحقيقة أن الكتاب المقدس يسجل أن راحيل ماتت وهى تلد 

مصـر   إلـى وأن ليئة ماتت أيضاً قبل أن ينزلوا ) 18:35تك (شقيق يوسف األصغر 

أن "مصـر   فـي بنه يوسف الوأن الكتاب يقول أنه عندما ذهب يعقوب ) 31:49تك (

تك " (ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زماناً أبيه الستقباليوسف صعد 

حـد  األ(من قبـل   إخوتهلقد سجد له جميع .. نعم  ،فلم يسجد يعقوب أيضاً) 30:46

 :؛ ولكن )عشر كوكباً
 ؟  سجود الشمس والقمرأين 

ـ   ذلك تعبيراً حرفياً، وكاناقع أن الحلم كان رمزياً ال الو  ةعن عظمـة مكان

 .يوسف المنتظرة

  وزلفة ضمن الذين نزلـوا إلـى مصـر مـع أبيـه       ةألم تكن بله.. وأيضاً 

بشـكل   يسجدوا له ن لمإو ،بعد فرعون الثانييكن هو  ألم .. ؟ )مكانة األم فيوهم (

   أحــد يرفــع يــده وقــد أمــر فرعــون أنــه ال !أفلــم يخضــعوا لــه؛ حرفــي

  .) 44:41تك (؟ يوسف أو رجله بدون أمر

بينه وبـين   ةمقارن نتأمل فيأن ونحن نتكلم عن يوسف واآلن البد لنا 
  .قوياً له اًفلقد كان يوسف رمزله كل المجد، المسيح الرب يسوع 

  مقارنة بين يوسف والمسيح

א

المحبوب ألبيـه  االبنكان يوسف -1
  ).3:37تك(

ذهب يوسف ليسأل عـن سـالمة    -2
  )14:37تك (خوته إ

ــال  -3 ــه إق ــه  .. خوت ــم نقتل هل
  )20:37تك (

أشار يهوذا ببيع يوسـف أخيـه    -4
  ).27:37تك(

 الفضـة بيع يوسف بعشرين مـن   -5
  )28:37تك (

خوته عنه القميص الملـون  إنزع  -6
  )31:37تك(

ـ   -7 ى أناح يعقـوب وأب ى ن يتعـز
  ).35:37تك(

كل حياتـه  في كان يوسف ناجحاً  -8
  )2:39تك(

إلـى   نارتفع يوسف مـن السـج   -9
  )44:41تك(العرش 

يوســف ألخــيهم  ةخــوإســجد  -10
  )6:42تك(

الحبيـب   األزلـي  االبـن يسوع هـو  
  )17:3مت (

جـــاء المســـيح إلـــى خاصـــته 
  )11:1يو (

 هلمـوا ..قال الشـعب عـن المسـيح    
  )38:21مت (نقتله 

 ةوطلب أجـر  يوطيسخرالذا اذهب يهو
  )15، 14:26مت (ليسلمه 

بيع المسـيح بثالثـين مـن الفضـة     
  ).15:26مت(

أخذ العسكر ثياب المسيح واقتسـموها  
  )23:19يو (
ساآلب أن يسحق المسـيح بـالحزن    ر
  ).10:53أش (

ــنجح   ــده تـ ــرة الـــرب بيـ مسـ
  )10:53أش (

ارتفع يسـوع بعـد القيامـة للسـماء     
  )9:1أع (

م يسوع كل ركبة ممـن فـي   تجثو باس
ــى األرض  ــن علـ ــماء ومـ  السـ

  )10:2 في(
  
  

  :بيع يوسف

خـوة  إفيسـجل أن   ،قصة بيع يوسف) 28،36-25:37تك ( فيالكتاب  يروي

واجتـاز  " :، ثم يقـول لإلسماعيليينفقالوا تعالوا فنبيعه  إسماعيليين،يوسف رأوا قافلة 

 لإلسـماعيليين  ا يوسـف عووبـا وأصعدوه من البئر فسحبوا يوسف  ؛رجال مديانيون
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أن الذين باعوا يوسف هم المديانيين، ثـم يرجـع   ب يمما يوح "بعشرين من الفضة

سـحب يوسـف وباعـه     الـذي فمـن  . مصـر  فيالمديانيين فباعوه  وأماويقول 

ن كان المديانيون هم الذين إ؟ وكما هو معروف تهخوإ أم ونالمدياني ؟ ليينيسماعإلل

 فـي رجع الكتاب ويقول أن المديانيين هم الذين باعوه فكيف ي ؛نلإلسماعيلييباعوه 

  ؟مصر

 ،ناإلسـماعيليي خوة يوسف هم الذين اقترحوا بيعه للتجـار  إأن  في الحقيقة

خـوة يوسـف   إهذه القافلة تحقق  اقتربتولما  ،ديرأوها من بع التيالقافلة أصحاب 

نا عن شخص كقول ،نوإسماعيليوفى قوميتهم هم  ؛مديانيون فإذا هم ،من جنسيتهم

 والعربي ،القومية عربي فالمصري ،القومية وعربي الجنسية مصريأنه  ً،مثالواحد 

وعلى نفس القياس  ،ولكن ليس كل عربي مصري ،الجنسية مصرييمكن أن يكون 

هم القومية األقوى والتي كانت تنتسب إليها القبائل والعشائر التي  نفإن اإلسماعيليي

من هـاجر   إبراهيمبن اهم من نسل إسماعيل و نسب،ترتبط معها بصالت قرابة أو 

" ليت إسماعيل يعيش أمامـك وقال إبراهيم "المصرية، وقد طلب من أجله أمام الرب 

، هـا  أما إسماعيل فقد سمعت لك فيهو" وقد استجاب اهللا طلبة إبراهيم) 18:17تك (

   " مـة كبيـرة  أجعلـه  أو ،اثني عشر رئيسا يلد ،جداً كثره كثيراًأه وأثمرأنا أباركه و

وقد كان بالفعل حسب وعد الرب وأصبح نسل إسماعيل إثنـا عشـر   ) 20:17تك (

ن وهـو ابـن   يان فهم من أبناء مدا إسمها ومكانتها، وأما المديانيوقبيلة ضخمة له

إبراهيم من قطورة ومنهم جاء يثرون حمو موسى، فالقبيلتين مختلفتين ولكن حدث 

  دة مواضع مختلفة في الكتاب ولذلك نجد في ع واختالط ومصاهرة،زاج ـبينهم امت

ن، وذلك علـى اعتبـار   ين يشار إليهم على أنهم إسماعيليوأن المدياني المقدس

خوة يوسف هم إوعلى ذلك فإن  .نسبتهم إلى القومية األعظم ذات النفوذ والقوة

الذين هم أنفسهم المـديانيون الـذين    اإلسماعيليينالذين سحبوهوباعوه للتجار 

شترى اأن فوطيفار  لأخرى ليقو ةمر الكتابلذا عاد ) 38:37تك (مصر فيوه باع

  ).1:39تك ( اإلسماعيليينيوسف من يد 

 سماعيليينإ يشار إليهم بأنهمنرى أن المديانيين  6،7،8ومن سفر القضاة 

أن  إسـرائيل فلقد حارب جدعون المديانيين وانتصر عليهم ولما طلب منه رجـال  

ويسـجل   ،أخذوها من المـديانيين  التي الغنيمةراط أقمنهم يملك عليهم طلب هو 

  ).24:8قض " (إسماعيليونألنهم  ذهبكان لهم أقراط " الكتاب أنهم

يتضح للقارئ العزيز عدم وجود تناقض في هذا األمـر حيـث أن    وبذلك

وهـم مـن نسـل     ، نومديانيفي حقيقة األمر هم المشار إليهم هنا  ناإلسماعيليي

  .، ولكنهم بحسب القومية فهم إسماعيليونيمبن إبراه مديان

لقد رفأنزلوه إلى مصروباعوه إلى شعب أغلف ف ،من إخوتهيوسف  ض، 

وكان هذا صورة رمزية  ..عندما حدث جوع في األرض  إليها أيضاًالرب  أنزلهمف

 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلـه، فرفضـوه   الذي ،لسيد المسيحلما حدث مع ا

 70بعد خراب أورشليم سـنة   وسط هذه األمم فيفشتتهم اهللا  ،مموأسلموه إلى األ

 .ميالدية

  :عرضيأصحاح 

  وفيه نرى قضـية   ،من سفر التكوين 38 األصحاحيوسف  قصةويعترض 

 -زوجة ابنـه - وهى قضية زنا يهوذا مع ثامار كنته ،ال تمت بصلة لقصة يوسف

  ؟ لهذا األصحاح وهذه القصةأساساً  الداعيفما 

  

ـ  هذه الواقعـة، الكتاب  من أجله يسجلسبب عظيم هناك  عالقـة يهـوذا   ن فم

   :هما اًبثامار أنجب توأم ئةالخاط

  ).8:6صم 2(راجع ) معناه انكسار أو اقتحام عبرياسم : (فارص .1
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 .)معناه بزوغ النور عبرياسم : (زارح .2

 فـي وهذا ليس السـبب  ) 1:7يش ( يخان بن كرمومن هذا األخير جاء ع

  الـرب يسـوع  نسل فارص جاء من هو أنه  األساسيلكن السبب و. تسجيل القصة

 يتأت التي ،مجد نعمة اهللا إلعالن تسجيل هذه القصةمن إذن فكان البد .. )3:1مت (

  .المجدكل بالساقطين إلى سلسلة نسب المسيح له 

  :مفتاح النجاح

وكان الـرب مـع   "يوسف بقوله في حياة نجاح المفتاح عن ويكشف الرب 

ـ      واسـتمرت " رجالً ناجحـاً يوسف فكان    كـل   تهـذه المعيـة وهـذا النجـاح تح

   ...علـى العـرش   ،السـجن  فـي  ،أرض مصـر  فـي  ،بيـت أبيـه   في ،الظروف

  ).3،23-2:39تك (

فلقد تحركـت الخطيـة لتهـاجم     ،ضده الشيطان غيظأثار  الذيهذا النجاح 

فـي   ها هو يوسف وقد صار مثاالً لكل األجياللكن  ،وبإلحاح غريب بشراسةيوسف 

نجا مـن سـقطة    هذا هو يوسف الذي، العفة والطهارة واإلرادة الصلبة ضد الخطية

لم يتعرضوا إلغرائها مثلما تعرض رغم أنهم كثيرون  منها أشخاص لم ينج ؛شبابية

ألم يسقط  ..مثل سنه كشاب إنما كانوا شيوخا سناً وإيماناً فيولم يكونوا  ، بليوسف

   !فيها داود

ولكن معية  ،باب كثيرة تجعل يوسف له مبررات السقوطولقد كانت هناك أس

 .نجاته في السبب اكان ؛من ناحية أخرى بإلههالرب من ناحية وتمسك يوسف 
     

ن           ت م ل تعب اب ؟ ه زي الش ا عزي ة ي ك الخطي ل طاردت فه
ي نفسك   ت ف ا ؟ هل ظنن رفض له اوالت ال ًا مح د أن يوم ك الب أن

يس ؟ أ   ،تسقط رجوك وأناشدك في    ألنك أضعف من إغراءات إبل
دراتك  ارفع نظرك اآلن من على نفسك و.. اسم المسيح  من على ق

اك شخص    البشرية، ارفع عيني ه يفيض بالحب    ك إلى السماء فهن قلب
ك، ذي  ل ل الضعف ال م آ ررغ ك تعب ي حيات ه ف رب يسوع  ب ه ال إن

يح  ة   المس ان والرأف ين الحن ك بع اظر إلي ي    الن ك ويرث فع في ليش
فيه، فهو الوحيد  استترك الخطية فاهرب إليه، طاردت إن.. لضعفاتك 
م  .القوة للثبات في حياة القداسة   يعطيكالقادر أن  القداسة التي    .. نع

 ) .14:12عب (بدونها لن يرى أحد الرب 
تدفع يوسف للسقوط  كان من الممكن أن التياألسباب  وهناك العديد من •

  :نذكر منها.. في هذه الخطية

  ).46،1: 41تك &  10:37تك(سنة 28-17بين كان يوسف شاباً عمره  .1

  ).6:39تك (كان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر  .2

  ).1:39تك (كان يوسف عبداً مشترى وال يملك حرية نفسه  .3

4. لَكَّأن سيده ومعه يده ولم يكن يعرف شيئاً  فيعلى بيته وترك كل ما كان له  ه

  ).6، 5:39تك (يأكله  الذيإال الخبز 

  ).7:39تك (راودته عن نفسها  التي هيسيده  امرأةأن  .5

  ).10:39تك (ذلك مراراً  فيت عليه حسيده ألَ امرأةأن  .6

  ).11:39تك (البيت  فيذلك الوقت إنسان  فيلم يكن  .7

 ).12:39تك (أخيراً أمسكت امرأة فوطيفار بثوب يوسف  .8

 
 

  :امةه ةملحوظ
لمرات األولـى  ا فيكان عمالً صحيحاً تماماً، فلقد حاول هنا ن هروب يوسف إ

يستطيع أن يسـتمر   لنلكنه كان يعلم أنه . وأن يقول لها ال ،الخطية هوج فيأن يثبت 
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كثيرين جرحى وكل قتالها  طرحت"المكتوب عنها  هيألن هذه الخطية . القول ال في

الشهوات الشبابية فـاهرب   أما"للشباب  اإللهيةلذلك نجد الوصية ) 26:7أم " (أقوياء

  ).18:6كو 1" (اهربوا من الزنا"والوصية للجميع ). 22:2تيمو 2" (منها

  :مدرسة القدير
خالل هذا ومن  مع امرأة فوطيفار،رهيب المتحان هذا اال فيلقد نجح يوسف 

النجاح استمد قوة جديدة، وليس غريباً أن تكون تلك القوة هي التي أعطت يوسـف  

والقهـر داخـل    ظلـم لقد تحمل يوسف ال ؛نعم.. صالبة أكثر لمواجهة تحديات أكبر

لكنـه  و ه،ـوقب على خطية لم يقترفها، ُأدين على ذنبٍ لم يفعلـأسوار السجن، ع

وقف لينتظر خالص الرب، عاش بداخل السجن وكانت حياتـه فـي ذلـك المكـان     

  ..الذي يعبده يوسفش شهادة حية تعكس صورة اإلله الحي الموح

ن يخبـازين المسـجون  ر يوسف أحالم كل من رئيس السقاة ورئيس اللقد فس

أن فرعون سيرده إلى عمله مرة أخرى قـال   السقاةولكنه عندما أعلن لرئيس  ،معه

خرجني مـن هـذا   وت لفرعون وتذكرنيحساناً إ يحينما يصير لك خير تصنع إل" له

كـان   ،لم يكن هذا هو توقيت الرب المناسب لخـروج يوسـف  ) 14:40تك " (البيت

كان الرب وقتها  ألن، ن الخبرة في اإلدارة والتنظيمد ميوسف يحتاج وقتها إلى المزي

رئيس بيت السـجن   يْينَلقد أعطاه نعمة في ع.. مصر  ويدير كل مخازنيعده ليحكم 

وكـل  . فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع األسرى الذين في بيت السجن"

ـ    .) 22:  40تك " ( ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل  اهللاة هـذه هـي مدرس

في النهاية لكن ..  أهم الدروس في علم القيادة فيها عبده يوسف علم  حيث القدير،

  من اهللا المعين  الوقت فيحيث خرج من السجن  تهحيا فيحقق اهللا مشيئته وخطته 

            زمـن الجـوع   فيليعولهم  إخوتهالرب قدام  أرسلهفلقد  ..ليفسر أحالم فرعون

لكـن   ،السجن ليس بحسب تفكيـره هـو   خرج من ولكنه). 21-16:105مز (

فقـد كـان يـوم     ،ولم يذكره لفرعون السقاةبحسب تفكير اهللا، فلقد نسيه رئيس 

 .)20:40تك (بعيد ميالد فرعون  االحتفالخروجه يوماً مشهوداً إذ كان يوم 
  :اليوم المشهود 

أن يوسف أيضاً خرج في يوم آخر مشهود هو يـوم حلـم   يسجل الكتاب و

هـذه  نفـس  ولقد قيلت ) 7:41تك " (لمهو ح افرعون وإذ واستيقظ"يقول ف فرعون

فطلب من الرب قلبـاً   ؟حلم ماذا أعطيك فيعن سليمان حينما قال له الرب  العبارة

فأعطاه الرب ما طلـب وزاد عليـه،   ، فهيماً ليحكم الشعب ويميز بين الخير والشر

هـذه   تهطلبكانت لقد ف). 15:3ل م1" (لمهو ح افاستيقظ سليمان وإذ"ويقول الكتاب 

 .لالليحلم  فيصالة وإنما  فيليست 
  :الشهادة الحية

هل نجد "بالقول بعد تفسيره الصحيح لألحالم لقد شهد فرعون عن يوسف 

 ).38:41تك" (مثل هذا رجالً فيه روح اهللا

 اآللهـة أعلـم أن فيـك روح    ينإ"وشهد نبوخذ نصر عن دانيال بالقول 

 ).9:4دا " (القدوسين

دانيال      فإن آانت هذه هي شهادة فرعون ليوسف، ونبوخذ نصر ل
ارئ  .. ، ولكن ماذا عن شهادة اهللا عنك أنت شخصيًا يا عزيزي الق

؟ وماذا عن شهادة الناس الذين حولك أيضًا ؟ أصلي من آل قلبي   
) 13،14: 5مت .. (لألرض   ًاللعالم وملح  ًاأن تكون بالحقيقة نور

ن  ك الحس اس أعمال رى الن ماوات  في ي الس ذي ف اك ال دوا أب ة فيمج
ع  ) 16: 5مت( ن جمي روءة م يح المق الة المس لوآك رس ون س فيك

اس  و2(الن ر   ) 3:3آ ة لتعط يح الذآي ة المس ك رائح وتصير حيات
 ) 14،15: 2آو2(اهللا بالبشرى السارة لمعرفة طريق العالم 

  :تفسير األحالم

 تعقبها سبع سـنين سبع سنين شبع  ستأتييوسف أحالم فرعون بأنه  فسرلقد 

 .ولقد تم ما قاله يوسف تماماً. جوع
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الملـك أن هـذا   أدرك فيه يوسف حلم فرعون، ومنذ ذلك الوقت الذي فسر 

جعله الرجل الثاني بعده فـي  ف ر أمور البالد في هذه األزمة،بدمن يالشاب هو خير 

بـأن  وأمر فرعـون  . المملكة، وأصبح هو المتسلط والمتصرف في كل شئون البالد

ومن هذا الوقت صـار  " اركعوا"، وينادى قدامه للمـلكيركب يوسف المركبة الثانية 

 .)43:41تك. (يوسف سيداً على كل أرض مصر

كـاهن أون   "فـارع  يفـوط " ةبنا "أسنات"ويتزوج يوسف ن وتمضي السنو

 فـي ذلـك  كان و) مثمر(فرايم ومعناه أو) ينسى(ومعناه  ىوينجب منها منس األممية

 ففيه نرى رمزاً ،رائعة لهذا االقتران ةوهناك صورة رمزي) 50:41تك (بع زمن الش

 ،مجده، بعكس زواج موسى من صـفورة  فيالقتران المسيح بالكنيسة األممية وهو 

 ،ولكن ذلك أثناء وحشـة البريـة   ً؛أيضا ةمميألاالمسيح بالكنيسة فهو رمز القتران 

األهل والمقربين من  ضفرأن بعد  ميةبأمتزوج  كالهمان يتفقان معاً بأن يولكن االثن

 وعـدم قبـول   القتران المسيح بالكنيسة األممية بعد رفض شعبه لـه  زوهو رم له،

 ).8:1يو ( رسالته

  :الترجمان المصري 

خوة يوسف يتكلمون مع بعضهم عن إفقد أخذ ) 23-21:42تك (ونتقدم إلى 

 يعلمـون  الوهم "الكتاب  بيع يوسف وأنهم ينالون اآلن الجزاء ثم يقول فيخطيتهم 

  فما المقصود بهذا القول؟ "سف فاهم ألن الترجمان كان بينهمأن يو

إلـى  ولذا كـان يحتـاج    ،كان يتكلم اللغة المصرية آنذاكالواقع أن يوسف 

  انوا ـوهذا ما حدث عند تعامله مع أخوته الذين ك ،تعامله مع األجانب ترجمان في

خوة يوسف أن هذا السيد إلا الترجمان أوحى ووجود هذ. يتكلمون اللغة العبرية

بيـع   فـي ولذلك عندما أخذوا يذكرون خطيـتهم   ،أمامهم ال يعرف لغتهم الذي

ألن  أو ؛ربما ألن الترجمان كان غير موجـود  ،يوسف أخوهم تكلموا معاً بحرية

 ؛ما يقولون يفهمولكن يوسف كان . معاً الشخصيالترجمان كان ال يترجم حديثهم 

 .ل عنهم وبكىلذلك تحو

  :الحيلة الشيطانية

  " يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيـامين تأخذونـه   األوالد، يأعدمتمون"

وما هـذا إال   ،بها يعقوب متوهماً مصائب غير موجودة خصر اتكلم). 36:42تك (

  .المؤمن ينهار روحياً التي تجعلشيطانية ال للحيل مثال حي

هذا ما  أليس ،نول هم موجودب ؛فيوسف وشمعون وبنيامين غير مفقودين

وأيضاً داود عندما ) 7:7 يأ" (ال تعود ترى خيراً عيني" : سقط فيه أيوب عندما قال

لـم   اكوذ ،ولكن هذا عاد ورأى خيـراً ) 1:27صم 1" (سأهلك يوماً بيد شاول"قال 

أخـذوا   أنهـم إن لقد تصور يعقوب  .ر له الشيطانكما توهم وصو يهلك بيد شاول

" بحزن إلى الهاويـة  يشيبت تنزلون"حينئذ  لذلك يقول ن أن يصيبه أذىبنيامين يمك

  يعقوب بتلك الهاوية؟ولكن ماذا كان يقصد  ..)38:42تك (

  :ــــةالهاوي

  لـى أقسـام فهنـاك    أن الهاوية كانت تنقسـم إ  يرى البعض من المفسرين

وهـذا مـا   ، أيضاًهناك الهاوية العليا  وبالتالي يكون) 22:32تث ( "الهاوية السفلى"

أوالً إلـى أقسـام األرض   أيضـاً  نـزل  "أنه  يسجله الرسول بولس عن المسيح قائالً

 ؛إذن عبارة عن أقسام فالهاوية، تالسماواوذلك قبل صعوده إلى ) 9:4أف ( "السفلى

  :يعنينا منهم قسمان خاصان بالبشر
  

 فـي رار وهو مكان لنفوس األش" هادس"اللغة اليونانية  فييسمى و : אמא .1

 التـي وم حنا عن كفر) 23:11مت ( هذا القسم فيوقد ورد  األبديانتظار العذاب 

رفع عينيه "قيل  يعن الغنوكذلك " ستهبطين إلى الهاوية"المسيح السيد قال عنها 
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 إذ كان فـي ومن هناك رأى إبراهيم ) 23:16لو " (العذاب فيالهاوية وهو  في

  . من الهاوية القسم اآلخر 

تكلم عنه يعقوب  الذيوهو " شاؤول"سم اطلق عليه ُأهو الذي  : אמא .2

وهو القسـم  ) 23:14 يأ" (الهاوية في توارينيليتك "هنا أو أيوب عندما قال 

وأخذ معه نفوس األبـرار الـذين    ،المسيح أثناء ثالثة أيام القبر إليهنزل  الذي

 في نفسيك لن تترك ألن" : فقال عن ذلك بروح النبوة على فم داود. كانوا هناك

وبين هذا القسم وقسم األشرار السابق هوة عظيمة قـد  ). 10:16مز " (الهاوية

  .)26:16لو . (تتَثبُِأ

غير أن هناك مجموعة أخرى من المفسرين ترى أن هـادس وشـاؤول همـا     

تسميتان مختلفتان لمكان واحد ولكن االختالف هنا هو اختالف لغوي حيث أن 

كلمتان كرنا وأما شاؤول فهي كلمة عبرية، والذسبق وا هادس كلمة يونانية كم

 0"هاوية " إلى العربية  فيتترجمان 

فلقد قالت  ،فهناك قسم للشياطين  - وهى ال تخص البشر - أما األقسام األخرى 

ــة  الشــياطين  ــى الهاوي ــذهاب إل ــأمرهم بال ــرب يســوع أن ال ي ــه لل   عن

قسـم بـه   ال وهـذا ونانية الي ةاللغ في" بوسوسأ"وهو قسم يسمى ) 31:8لو (

 .تمام المعرفة الشياطين  تعرفهعذاب رهيب 

بـل   ،المالئكة الذين لم يحفظـوا رياسـتهم  "وقسم آخر قال عنه يهوذا الرسول  

  " اليوم العظيم بقيود أبديـة تحـت الظـالم    ةحفظهم إلى دينون ،تركوا مسكنهم

 ..)4:2بط 2( فيول أيضاً ـوهذا ما قاله عنهم بطرس الرس). 6يهوذا (

تركهم  سالسل الظالم فيبل  ،أخطأواقد اهللا لم يشفق على مالئكة ألنه إن كان "
األصـل   فـي هنـا   "جهـنم "وقد وردت  "وسلمهم محروسين للقضاء ،جهنم في

األشـرار مـن   وأما اآلن ف. إال ظالم وقيود وهو قسم ليس به "الهاوية"اليوناني 
هـم فـي    ،والقيود حت الظالمأو من األرواح الذين ت ،)هادس( فيالبشر الذين 

هـذا  "، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت فيينتظرون الطرح حالة االنتظار الرهيب، 
  .)8:21رؤ" (هو الموت الثاني

ذاب      دم والع هل تتصور معي يا عزيزي القارئ مقدار الشقاء والن
ومٍ يعيش فيه سكان الهاوية من البشر الذي يعيشون   ؟ لقد آانوا ذات ي

نهم  فيها مثلما نعيش تمامًا  ،األرض على هذه بكل أسف    -اآلن، ولك
اتهم     - الوا بحي م يب صرفوا أوقاتهم وحياتهم في اهتمامات أرضية، ول

ة اء  وأ ،األبدي تهم ببن رب،عالق ع ال ان   م ذي آ ت ال تغلوا الوق م يس ل
اتهم     رفوا حي ل ص يئة اهللا، ب نعوا مش امهم ليص ًا أم يمتاح ذات  ف الل

ا والشهوات، أو  ى اهللا جربم دوا بطريقتهم الشخصية للوصول إل اه
انوا     رضائهإلفي محاولة  الهم الصالحة التي آ ، وذلك من خالل أعم

ين  ين متخيل اء اهللاومقتنع ة إلرض ا الكفاي ر ؛أن فيه اهمين غي أن  ف
د       ه   ليصل  الرب يسوع المسيح هو الطريق الوحي اإلنسان  من خالل

ا صديقي أن   ت الصليبفمن خالل  ..اهللا القدوسإلى الخاطي  ستطيع ي
ة حقيقي   ـاوي   اآلبراك ــ ـه، إذ يــ ة مع الل ـتقيم عالق  من خالل  السم

 0ةــــــح آامًال بال خطيــذبيحة المسي
ك ألن دًالـالمسي وذل ات ب ع  ح م ك ودف ابعن ى  حس اك عل خطاي

دل  ل الع ادل آ ليب، وألن اهللا ع ن ،الص ت ل ه طيع أن يس اقض عدل ين
ك ى ويحاآم ي خطيتك عل ع ا الت ابها دف كلمسيح حس في  عوضًا عن
رة الصليب ة إال م رة الخطي ذ أج و ال يأخ دة  ، فه ) 12:10عب(واح

في جسده على الصليب دينونة العدالة اإللهية المسيح لقد حمل .. نعم 
ط،  ) 26:9عب( ليدفع بذلك ثمن آل خطايا البشرية، ليس في جيله فق

ى األر       د عل س تول ر نف ى آخ ن آدم إل ال م ائر األجي ي س ل ف ض، ب
ا  ذلك ليطلقن د أوالد اهللا ب ة مج ى حري رار إل ل ) 21:8رو(أح آ

ذا وتصدق   ؤمن به ك أن ت وب من ن  المطل ل ثم ع بالفع يح دف أن المس
  .. خطاياك
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د أن عرفت   ف .سؤال في حياتك   وأخطر اآلن أهم أمامكبقى وي  بع
ا صديقي   أين ستكون أنت  ،هذا آل ة  ي ة    ؟ في األبدي هل في الهاوي

دثنا ع بق وتح ي س اف  الت ائر مص ع س ردوس م ي الف ا؟ أم ف نه
ين؟  تطيع اآلن القديس رتس ت    تقري ا دم دي م يرك األب يش مص تع

ذٍ  يأتي وقت تنتهي فيه آل . على هذه األرض وتحيا  الفرص وحينئ
 .ال ينفع الندم

ذه اللحظة       ى ه لذلك أناشدك في اسم المسيح يا صديقي إن آنت إل
دي   ن مصيرك األب د م ر متأآ ت الفر.. غي ا زال ك فم .. صة أمام

ى حياتك        دخل إل ه أن ي ه   . تعال إلى الرب يسوع واطلب من ثق أن
تح أحضا     ة لك   ينتظرك بكل الحب ويف ول    . نه األبوي ذي يق فهو ال

  )37: 6يو" (من يقبل إليَّ ال أخرجه خارجًا"
 تحدثنا عنفي الجزء السابق من دراستنا ... عزيزي القارئ  

ألن  منها تعليمًا لحياتنا ستخلصنيجب أن التي العديد من المواقف 
  ..آل ما ُآتب في آلمة اهللا، إنما هو ألجل تعليمنا 

  ).10:12تك (انحدر إلى مصر قد ن كان إبراهيم إف   

  ).2:26تك (سحق من النزول إلى مصر إوحذر اهللا    

 ).3:46تك " (إلى مصر لالنزوال تخف من "ولكن اهللا يقول ليعقوب    

 :مما سبق نالحظ 

ولكنها خطة  ، مكان أي فيوقت  أيمؤمن أن يعيش  يألليس  أنه 
ؤمن  ل م اة آ ية  اهللا لحي دة وبصفة شخص ى ح تعلم   عل ا ن ن هن ، وم

ه     يعرفضرورة أن  أتي إال    آل مؤمن صوت اهللا لحيات ذا ال ي ، وه
زي   ..من خالل العالقة الشخصية والعشرة مع اهللا  فهل بدأت يا عزي
ه؟ وهل       ة في حياتك مع ذه العالق ى     القارئ ه ة عل ك اآلذان المدرب ل

  تميزع أن ـــ تستطيالاع صوته؟ إن آنت إلى هذه اللحظة ــــسم

ك  ي حيات وته ف ه  ص ى حظيرت دخول إل ك أوًال بال ع  ؛ فعلي ، والتمت
بالرعاية ضمن خرافه، حينئٍذ سوف تجد أن في محضره آل الشبع      

ع وبذلك  )11:16مز( والسرور بسماع صوت الراعي     تبدأ في التمت
 .)27:10يو( قودك إلى المراعي الخضراءحيث ي

وبعـدما نـزل يعقـوب    .فقد كان نزول يعقوب وبنيه إلى مصر بأمر الرب  نإذ 

 :لمصرية وهيأحسن األراضي ايوسف  همأسكن ،وبنيه إلى أرض مصر

  :انـــأرض جاس 
 وهى تقع شـرق ) حالياً محافظة الشرقية(بالشرقية  المعروفةنها األرض إ

 .رض خصبة وجيدة المراعىدلتا النيل وكانت أ

سؤال سأله فرعون فأجاب عليه يعقوب بعد أن صـحح  ونتوقف هنا أمام 

  لكنـه يكمـل   ) 9:47تـك  (" مئة وثالثـون سـنة   يغربت يأيام سن"السؤال بقوله 

 أيـام  فـي  يحياة آبائ يولم تبلغ إلى أيام سن ي،حيات ية أيام سنيدقليلة ور": قائالً 

ـ دورقليلـة   فهي "غربتهم سـنة 175إبـراهيم عـاش   (بالنسـبة للسـابقين   ة ي،   

ولكن بالنسـبة للعالقـة   " حياة يأيام سن"يقول فإنه بالنسبة للعمر ف، )180سحق إو

  ".غربة يسن أيام" فهيباألرض 

مـن ابنـه    يطلب فها هو يعقوب) 31-29: 47تك (ونتقدم معاً لنقرأ في 

 ما معنى هـذا ف ..مصر فيه ليحلف له بأن ال يدفن ،يوسف أن يضع يده تحت فخذه

  العمل؟

  كبيـر بيتـه    الدمشـقي ليعـازر  ألقد سبق أن طلب إبراهيم أيضـاً مـن   

بحسـب تقاليـد    عهد بين شخصينالهذا الطلب، فهذا العمل هو عالمة ) 9:24تك (

  0العصر الذي كانوا يعيشون فيه
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وها هو يقول قبل ) 3:37تك (قد أحب يعقوب يوسف أكثر من سائر بنيه و

ا أوالدك الذين تلد بعـدهما  أمو لي،فرايم ومنسى كرأوبين وشمعون يكونان أ"ه موت

وقد تـم ذلـك   )6، 5:48تك (هم بنصي فييسمون  أخويهمعلى اسم  ،ن لكوفيكون

فرايم كسبطين لهمـا  أر منسى وبِعندما صعد الشعب إلى أرض كنعان اعتُ .. بالفعل

  ).10-5:16يش(ن فعالً ابنصي

  :برآة يعقوب

  ؟אאא

فرايم أ األصغروابنه  ،اليمنى أبيهيد  أماملقد أوقف يوسف ابنه البكر منسى 

وضع يديـه  ) 10:48تك (ثقلتا وعيناه  قد كلتولكن يعقوب و ،سرىيال أبيهيد  أمام

أن  ؛وبذلك يعلن بروح النبـوة  ،اليمنى على األصغر واليسرى على األكبر ،بالخالف

 0كله إسرائيلعن  ممثالًنراه في سفر هوشع  الذيوهو  ،رايم هو المثمر بحقأف

سـبق  وقد  ،آخر األيام فيبما يصيبهم  لينبئهمجمع يعقوب أوالده ي وأخيراً

 أمـام لتـان  ثما ،وكذلك جريمة شـمعون والوى  ،رأوبين الشنعاء ةعلرأينا أن ف أن

 :ينهامت البد لنا من اإلشارة إلى نقطتينولكن  ،عينيه

 ،واألسد الخارج من سبط يهـوذا  ،يرى بروح النبوة المسيح القادم :א .1

   العتيـد  وعن ملكـه ) 9:49تك (" ابنيمن فريسة صعدت يا "ه ـقوتفيقول عن 

شيلون وله يكون  يأتيال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى "

 .)10:49تك ( "خضوع شعوب

 النبـي  عـن  بروح النبـوة  يتكلم هنايعقوب  أنيرى بعض المفسرين  : א .2

ـ  وهو أيضاً ،الكذاب الخارج من هذا السبط الطـالع مـن   "الوحش المعبر عنه ب

   يعمل بكل سـلطان الـوحش الطـالع مـن البحـر      الذي) 11:13رؤ " (األرض

 يعقوب صرخته الوحيدة  خصر عندئذ ،على األرض الساكنينليضل ) 1:13رؤ (

ولعلنا لهذا السبب ) 18:49تك " (رب يا لخالصك انتظرت: " خالل بركة أوالده وقال

ين مـن  مأسقط اسم دان عند ذكر أسماء المختو الوحيأن ) 8-4:7رؤ ( في نرى

 .الكذاب من هذا السبط النبيإلى ظهور ذلك  إشارة ،عشر ىثنالا األسباط

اد مع ويختم يعقوب حياته على األرض؛ تاركاً خلفه تاريخاً مليئاً بالصراع والجه 

وقد  ،وأمر يوسف عبيده األطباء بتحنيط جثمان أبيه. اهللا والناس، ومات يعقوب

استغرقت عملية التحنيط أربعون يوماً، وكانت هذه هـي مـدة التحنـيط عنـد     

 .، وبعدها يدفن الميت)3:50تك (القدماء  المصريين

اهللا " :خوتـه قـائالً  إلتكلم به يوسـف   الذيويختتم سفر التكوين بكالم اإليمان  

علـى   يوكان كالمه هذا مبن) 25:50تك " (من هنا عظاميسيفتقدكم فتصعدون 

بل كان ذلك لغة اإليمـان عينهـا   ) 14-13:15تك (اإليمان بوعد اهللا إلبراهيم 

 ).22:11عب (

ا  ى هن يوإل ارئ ننته زي الق ن  عزي م
ا أن   ،دراسة سفر التكوين نصلي من آل قلوبن

ة بها ليصل يستخدم اهللا هذه الدراسة وآل فكر
ك   ى  .. إليك من خاللها بنور جديد في حيات وإل

 .سفر الخروججديدة في مع دراسة  أن نلتقي
  

 

31 
32 


