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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
1 :37 االتَّكويینِسْفر  –28 Genesis 37:1–28 

 wt_c20_us034# 530م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

 
ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك

إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ااألووَّلِل ِمْن أأْسفارِر  ْفِرسِّْلدِدررااَسَتنا ِل ِبِنْعَمِة االرببَِّسُنتاِبُع  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی
االرَّااعي "تشك سميیث".على َفِم دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة ِلِسْفِر االتَّكويین َسُنْصغي إإلى   

 

 
 ااَهَذِمْن  االثَّالثيینوَو االسَّاِبِعااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما ِسْفِر االتَّكويین (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  

 
االَكثيیَر ِمَن ااألمورِر االَمذْكورَرةِة في ِسْفِر االتَّكويیِن ُتَفسََّر ال ُنجاِنُب االصَّواابَب إإنْن ُقْلنا إإننَّ  

وَوُتَوضَُّح في أأماِكن أأخرىى ِمَن االِكتابِب االُمَقدَّسِس. ِلذلَك فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَفسُِّر َنْفَسُه ِبَنْفِسِه. 
–في َهِذهِه االَحْلَقِة ِقصََّة يُیْوُسف َسْوفف َنْقَرأُأ وَو يَیْعِرُفها َكثيیروونَن ِمنَّا. وَوَسَنرىى َكيْیَف أأننَّ  وَوِهَي ِقصٌَّة 

َصاِحَب رِرْفَعٍة وَوَشأنٍن َعظيیم. وَوَلِكنَّ االطَّريیَق االذيي َمشيیَئَة ااِهللا ِليُیوُسَف كاَنْت َتْقضي بأنْن يَیصيیَر 
وَوُسِجَن ُظْلًما َقْبَل أأنْن ْسُلَكُه َكانَن َصْعًبا وَوَشاقا. َفَقْد َعاشَش يُیوُسُف َحيیاةَة االُعبودِديیَِّة َكانَن يَیْنَبغي أأنْن يَی

ِلَدْعَوِتِه بالرَّْغِم ِمْن إنَُّه َظلَّ أَأِميْیًنا يَیصيیَر رَرفيیَع االشَّأنِن. وَوَكما َسَنرىى أأْثناَء دِدررااَسِتنا ِلَحيیاةِة يُیوُسَف، َف
ُكلِّ االَعَقباتِت وَواالضِّيیقاتِت االتي ااْخَتَبَرها في َحيیاِتِه.   

 
ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،ُمْسَتِمعيینأأِعزَّااَءنا اال ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن،  

- ااألووَّلِلوَواالَعَددِد  االثَّالثيینوَو االسَّاِبِعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
 

[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
:2وو  1: 37َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
وَوَسَكَن يَیْعُقوبُب ِفي أَأرْرضِض ُغْرَبِة أَأِبيیِه، ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن. هِذهِه َمَوااِليیُد 

يَیْعُقوبَب: يُیوُسُف إِإذْذ َكانَن ااْبَن َسْبَع َعَشَرةَة َسَنًة، َكانَن يَیْرَعى َمَع إِإْخَوِتِه ااْلَغَنَم 
يیِه، وَوأَأَتى يُیوُسُف ِبَنِميیَمِتِهِم وَوُهَو ُغَالمٌم ِعْنَد َبِني ِبْلَهَة وَوَبِني زِزْلَفَة ااْمَرأَأَتْي أَأِب
االرَّدِديیَئِة إِإَلى أَأِبيیِهْم.   
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َكما َسَنرىى َبْعَد َقليیٍل، َفإننَّ يُیوُسَف َكانَن َمْحبوًبا وَوُمَفضًَّلا ِعْنَد أأبيیِه يَیْعقوبب. وَوَكيْیَف ال وَو

َزووَِّجُه ِمْنها. َفَقْد َسَنٍة ِلَكْي يُی َخْمَس َعْشَرةَة قراابة وَوُهَو ااْبُن االَمْرأأةِة االتي أأَحبَّها وَوَعِمَل ِعْنَد أأبيیها
وَوَما إإنْن وُوِلَد يُیوُسُف َحتَّى َصارَر ااالْبَن االُمَفضََّل تْت يُیوُسَف ِليَیْعقوبب. َدِهَي االتي وَوَل "رَرااحيیُل"كاَنْت 

ْنُذ االِبداايَیة. ُمى ِليُیوُسَف وَواالَمْحبوبَب ِعْنَد يَیْعقوبب. وَوال َشكَّ أأننَّ يَیْعقوبَب َكانَن يُیْظِهُر ُمعاَمَلًة ُفْضَل  
 

. وَوَكانَن ى االَغَنَم َمَع إإْخَوِتِه، وَوأأنَُّه َكانَن يَیْرَعااْبَن َسْبَع َعَشَرةَة َسَنًةَكانَن يُیْوُسَف وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ  
–يَیْعقوبُب يَیْطُلُب ِمْن يُیوُسَف أأنْن يَیأتيیِه بأْخبارِر إإْخَوِتِه  أأيْي أأنْن يَیَتَجسََّس َعَليْیِهْم. ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأأ ُهنا  

ِبَنميیَمِتِهِم االرَّدديیَئِة إإلى أأبيیِهم. وَوِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ َهذاا َكانَن َسَبًبا رَرئيیسيیا في ااْسِتيیاِئِهْم أأننَّ يُیوُسَف أَأَتى 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِلِث:وَوااْمِتعاِضِهْم ِمْن يُیوُسف.   

 
وَوأَأمَّا إِإْسَرااِئيیُل َفَأَحبَّ يُیوُسَف أَأْكَثَر ِمْن َساِئِر َبِنيیِه َألنَُّه ااْبُن َشيْیُخوَخِتِه، 

َفَصَنَع َلُه َقِميیًصا ُمَلوًَّنا.   
 

َحبَّ يُیْوُسَف أأْكَثَر ِمْن َساِئِر َبِنيیه. وَوِبدااِفِع أَأيَیْعقوبَب  َنِجُد ُهنا آآيَیًة وَوااِضَحًة ُتَبيیُِّن َلنا أأننَّوَو 
 َمَحبَِّتِه االشَّديیَدةِة َلُه، َصَنَع َلُه َقميیًصا ُمَلوًَّنا. وَويَیُقولُل ُعَلماُء االِكتابِب االُمَقدَّسِس إإننَّ َهذاا االَقميیَص َكانَن

 مامَم االطَّويیَلَة َقْد ُتِعيْیُقِبال ُكمَّيْیِن ألننَّ ااألْك ِبُكمَّيْیِن َطويیَليْیِن. َفَقْد كانَن االُعمَّالُل يَیْرَتدوونَن أأْقِمَصًةرِرددااًء 
وَوأأْصحابُب االشَّأنِن.  َفكانَن يَیْرَتديیِه أأْفراادُد االطََّبقاتِت االَغِنيیَِّةاالُمَزووَّدُد ِبُكمَّيْیِن َطويیَليْیِن َمَلُهْم. أأمَّا االرِّددااُء َع

ويیَليْیِن، َكانَن ذَذِلَك يَیُدللُّ ِبُوضوحٍح على أأننَّ ِبُكمَّيْیِن َطِلذلَك، ِعْنَدما َصَنَع يَیْعقوبُب ِليُیوُسَف َقميیًصا 
وَوَقْد كانَن َهذاا االشََّرفُف يُیْمَنُح َعادَدةًة ِلالْبِن يَیْعقوبَب يَیْعَتِزمُم أأنْن يَیْجَعَل يُیْوُسَف رَرئيیًسا للَعاِئَلٍة ِمْن َبْعِدهِه. 

االِبْكِر.   
 

الْبِنِه يُیوُسَف ِبَنْفِسِه، َفإننَّ ااَهللا َحقََّق ذَذِلَك  ههوَوَمَع أأننَّ يَیْعقوبَب َلْم يَیَتَمكَّْن ِمْن َتْحقيیِق َما أَأرراادَد 
، َسَنرىى ااألْصحاحِح االتَّاِسِع وَوااألرْرَبعيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِنِعْنَدما َنِصُل إإلى ِبَمشيیَئِتِه وَوَتْدبيیِرهِه ُهَو. وَو

ُسف. أأْسبابَب َعَدمَم ُحصولِل إإْخَوةِة يُیوُسَف على االَبَركاتِت االتي َحَصَل َعَليْیها يُیْو  
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّااِبِع:    
 

َفَلمَّا رَرأَأىى إِإْخَوُتُه أَأننَّ أَأَباُهْم أَأَحبَُّه أَأْكَثَر ِمْن َجِميیِع إِإْخَوِتِه أَأْبَغُضوهُه، وَوَلْم 
يَیْسَتِطيیُعواا أَأنْن يُیَكلُِّموهُه ِبَسَالمٍم.  

 
أأننَّ إإْخَوةَة يُیوُسَف أأْبَغضوهُه. َبْل إإنَّنا َنْقَرأأ ُهنا ي َكاَنْت َمَحبَُّة يَیْعقوبَب االشَّديیَدةة ِليُیوُسَف َسَبًبا ف 

َعدااوَوةِة إإْخَوِتِه َلُه. َفَقْد ِبَسَبِب  َكثيیًرااَتألََّم أأنَُّهْم َلْم يَیْسَتطيیُعواا أأنْن يُیَكلِّموهُه ِبَسالمٍم. وَوال َشكَّ أأننَّ يُیوُسَف 
وَوَكاُنواا يُیَعبِّروونَن َعْن َمشاِعِر االُبْغِض وَواالَحَسِد ِتْلَك وونَن ِمْنُه ِبَسَبِب َمَحبَِّة أأبيیِهْم َلُه. ارُرَكاُنواا يَیَغ

وَوِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ َحيیاةَة يُیوُسَف َمَع إإْخَوِتِه َلْم َتُكْن َسْهَلًة االَبتَّة. بالَقْولِل وَواالِفْعِل.   
 

-5 وَوَلِكنَّ ااُألمورَر َلْم َتِقْف ِعْنَد َهذاا االَحدِّ. َبْل إإنَّنا َنْقَرأأ في ااألْعداادد  8:  
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وَوَحُلَم يُیوُسُف ُحْلًما وَوأَأْخَبَر إِإْخَوَتُه، َفازْزدَداادُدوواا أَأيْیًضا ُبْغًضا َلُه. َفَقالَل َلُهُم: 

ااْسَمُعواا هَذاا ااْلُحْلَم االَِّذيي َحُلْمُت: َفَها َنْحُن َحازِزُمونَن ُحَزًما ِفي ااْلَحْقِل، «
َفَقالَل ». َسَجَدتْت ِلُحْزَمِتيوَوإِإذَذاا ُحْزَمِتي َقاَمْت وَوااْنَتَصَبْت، َفاْحَتاَطْت ُحَزُمُكْم وَو

وَواازْزدَداادُدوواا » أَأَلَعلََّك َتْمِلُك َعَليْیَنا ُمْلًكا أَأمْم َتَتَسلَُّط َعَليْیَنا َتَسلًُّطا؟«َلُه إِإْخَوُتُه: 
أَأيْیًضا ُبْغًضا َلُه ِمْن أَأْجِل أَأْحَالِمِه وَوِمْن أَأْجِل َكَالِمِه.   

 
ِقُف وَوَتْنَتِصُب. واا يَیْحِزمونَن ُحَزًما في االَحْقِل، َفإذذاا ِبُحْزَمِتِه َتأأنَُّهْم َكاُنإإذًذاا َفَقْد َحُلَم يُیْوُسُف  
اَطْت ُحَزُمُهْم ِبُحْزَمِتِه وَوَسَجَدتْت َلها! وَوِعْنَدما َسِمَع إإْخَوةُة يُیوُسَف َهذاا االُحْلَم اازْزدداادُدوواا ٍذ، أَأَحِئَنيْیِح

" ُمْلًكا أَأمْم َتَتَسلَُّط َعَليْیَنا َتَسلًُّطا؟أَأَلَعلََّك َتْمِلُك َعَليْیَنا َلُه: "ُبْغًضا َلُه وَوقالواا   
 

-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   11:  
 

إِإنِّي َقْد َحُلْمُت ُحْلًما «ُثمَّ َحُلَم أَأيْیًضا ُحْلًما آآَخَر وَوَقصَُّه َعَلى إِإْخَوِتِه، َفَقالَل: 
وَوَقصَُّه َعَلى ». َدةٌة ِليأَأيْیًضا، وَوإِإذَذاا االشَّْمُس وَوااْلَقَمُر وَوأَأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َساِج

َما هَذاا ااْلُحْلُم االَِّذيي َحُلْمَت؟ «أَأِبيیِه وَوَعَلى إِإْخَوِتِه، َفاْنَتَهَرهُه أَأُبوهُه وَوَقالَل َلُه: 
َفَحَسَدهُه إِإْخَوُتُه، وَوأَأمَّا » َهْل َنأِتي أَأَنا وَوأُأمَُّك وَوإِإْخَوُتَك ِلَنْسُجَد َلَك إِإَلى ااَألرْرضِض؟

ْمَر.أَأُبوهُه َفَحِفَظ ااَأل  
 

َفَقْد َحُلَم يُیوُسُف َفإذذاا أأَشدَّ ِمْن وَوْقِع االُحْلِم ااألووَّلِل على إإْخَوةِة يُیوُسَف.  االثَّاني االُحْلِموَوْقُع َكانَن  
َلُه! وَوِعْنَدما َقصَّ يُیوُسُف االُحْلَم على أأبيیِه وَوإإْخَوِتِه،  أأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا َساِجَدةٌةاالشَّْمُس وَواالَقَمُر وَو

َما َمْعناهه: أأييُّ ُحْلٍم َهذاا االذيي َحُلْمَتُه؟ أأَتُظنُّ َحقا أأنَِّني وَوأأمَُّك وَوإإْخَوُتَك  ااْنَتَهَرهُه أأبوهُه يَیْعقوبُب وَوقالَل َلُه
  َلَك إإلى ااألرْرضِض؟ يَسَنأتي وَوَنْنَحن

 
وَورُربَّما َكانَن وُسَف َحَسدووهُه، َفإنَّنا َنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ يَیْعقوبَب َحِفَظ ااألْمَر في َقْلِبِه. َمَع أأننَّ إإْخَوةَة يُی 

َتَحفََّظ على . وَوَلِكنَُّه وَوْفًقا ِلَهِذهِه ااألْحالمِم ذَذِلَك يَیْعني أأننَّ يَیْعقوبَب َلْم يَیْفَهْم َتماًما َما َسيَیْحُدثُث ُمْسَتْقَبًلا
ِبِه باْنِتظارِر أأنْن َتْكِشَف َلُه االسُّنونُن االَقادِدَمُة َعْن َمْعنى ِتْلَك ااألْحالمِم. ااألْمِر وَوَحِفَظُه في َقْل  

 
:12ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

 
وَوَمَضى إِإْخَوُتُه ِليَیْرَعْواا َغَنَم أَأِبيیِهْم ِعْنَد َشِكيیَم.   

 
َمُه. يُیوُسَف وَوُهَو يَیُقصُّ َعَليْیِهْم أأْحالوَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ إإْخَوةَة يُیْوُسَف َكاُنواا َقْد َملُّواا َسماعَع  

االتي َتْبُعُد َعْن  َشكيیَمَقْد وَوَصُلواا إإلى وَوِلَذِلَك َفَقِد ااْختارُروواا أأنْن يَیأُخذوواا االَغَنَم وَويَیْبَتِعُدوواا ِبها َكثيیًراا. 
ر. ْتلوِميْیأأْكَثَر ِمْن ِمَئِة ِكفي َحْبروونن  َمكانِن َسَكِنِهْم  

 
-13وَوَلِكنَّ ُمحاوَوَلَتُهْم في ااالْبِتعادِد َعْن يُیوُسَف َلْم َتْنَجح. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْعداادد   17:  
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أَأَليْیَس إِإْخَوُتَك يَیْرَعْونَن ِعْنَد َشِكيیَم؟ «ِليُیوُسَف:  (أأيْي: يَیْعقوبُب)َفَقالَل إِإْسَرااِئيیُل 

ااذْذَهِب ااْنُظْر َسَالَمَة «َفَقالَل َلُه: ». ااهَأَنَذ«َفَقالَل َلُه: ». َتَعالَل َفُأرْرِسَلَك إِإَليْیِهْم
َفَأرْرَسَلُه ِمْن وَوَطاِء َحْبُروونَن َفَأَتى ». إِإْخَوِتَك وَوَسَالَمَة ااْلَغَنِم وَورُرددَّ ِلي َخَبًراا

إِإَلى َشِكيیَم. َفَوَجَدهُه رَرُجٌل وَوإِإذَذاا ُهَو َضاللٌّ ِفي ااْلَحْقِل. َفَسَأَلُه االرَُّجُل َقاِئًال: 
َفَقالَل ». أَأيْیَن يَیْرَعْونَن؟«أَأَنا َطاِلٌب إِإْخَوِتي. أَأْخِبْرِني «َفَقالَل: » ُلُب؟َماذَذاا َتْط«

َقِد اارْرَتَحُلواا ِمْن ُهَنا، َألنِّي َسِمْعُتُهْم يَیُقوُلونَن: ِلَنْذَهْب إِإَلى «االرَُّجُل: 
  َفَذَهَب يُیوُسُف وَورَرااَء إِإْخَوِتِه َفَوَجَدُهْم ِفي دُدووَثانَن.». دُدووَثانَن

 
إإْخَوةِة يُیوُسَف َلُه شَّيُء االُمؤكَُّد ُهنا ُهَو أأننَّ يَیْعقوبَب وَويُیوُسَف َلْم يَیكونا يَیْعَلمانِن أأننَّ َكرااِهيیََّة وَواال 

َتْفَحَلْت في ُقلوِبِهْم. َفَلْو َعِلَم يَیْعقوبُب أأنَُّهْم يُیْبِغضونَن يُیوُسَف ِبَهذاا االَقْدرِر َلَما أَأرْرَسَلُه إإليیِهْم َقِد ااْس
 وَوَلْو َعِلَم يُیوُسُف ذَذِلَك أأيْیًضا َلما ذَذَهَب. وَوَلِكنَّ يُیْوُسَف ذَذَهَب وَوررااَء إإْخَوِتِهى أأْحوااِلِهْم. لالْطِمئْنانِن َعل

إإلى أأنْن وَوَصَل إإلى َشكيیم. وَوُهناكَك، َعِلَم يُیْوُسُف أأننَّ إإْخَوَتُه اارْرَتَحلواا إإلى َمكانٍن آآَخَر يُیْدعى 
"دُدوْوثانن".   

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي وَوفي ِنهايَیِة االَمطافِف، َتَمكََّن يُیْوُسُف ِمَن االُعثورِر على إإْخَوِتِه في "دُدوْوثانن".  

. أأوْو رُربَّما رَرااحَح يَیْبَحُث َعْن أأنَّنا ال َنْعَلُم َكيْیَف َعَثَر َعَليْیِهْم. َفُربَّما َنَجَح في َتَتبُِّع أَأَثِرِهْم وَوأأَثِر االَغَنِم
َسألَل أأْكَثَر ِمْن َشْخٍص إإلى أأنْن َعَثَر َعَليْیِهْم. أأوْو َلَعلَُّه إإلى االطَّريیِق االتي َسَلكوها.  آآثارٍر أأخرىى ُتشيیُر

وَوأأيیا َكاَنِت االَوسيیَلُة االتي ااْسَتْخَدَمها يُیوُسُف، َفإنَُّه َعَثَر َعَليْیِهْم أأخيیًراا.   
 

-18ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  20:  
 

ٍد، َقْبَلَما ااْقَتَربَب إِإَليْیِهِم، ااْحَتاُلواا َلُه ِليُیِميیُتوهُه. َفَقالَل َفَلمَّا أَأْبَصُرووهُه ِمْن َبِعيی
َفاآلنَن َهُلمَّ َنْقُتْلُه ُهَوذَذاا هَذاا َصاِحُب ااَألْحَالمِم َقادِدمٌم. «َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: 

وَوَنْطَرْحُه ِفي إِإْحَدىى ااآلَبارِر وَوَنُقولُل: وَوْحٌش رَردِدييٌء أَأَكَلُه. َفَنَرىى َماذَذاا َتُكونُن 
». أَأْحَالُمُه  

 
ااُحواا يَیتآَمروونَن َعَليْیِه ِلَقْتِلِه. وَوَقْد َكاَنِت ُخطَُّتُهْم َتْقضي َفَرإإذًذاا َفَقْد رَرآآهُه إإْخَوُتُه َقادِدًما ِمْن َبعيیٍد  

وَوكاَنْت ُخطَُّتُهْم َتْقضي أأيْیًضا بأنْن يَیقولواا ألبيیِهْم إإننَّ وَوْحًشا ِبَقْتِلِه وَوَطْرِحِه في إإْحدىى ااآلبارِر. 
االتي َكانَن يُیُقصُّها يُیْوُسُف َعَليْیِهْم  َضارِريًیا ااْفَتَرسَس يُیْوُسَف في االَبراارريي. وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ِتْلَك ااألْحالمَم

َكاَنْت َسَبًبا في َتْعكيیِر َصْفِو َحيیاِتِهْم وَوُبْغِضِهْم َلُه. َفُهْم يَیقولونَن ُهنا: "َفَنرىى َماذذاا َتكونُن أَأْحالُمُه". 
ِلَنرىى َماذذاا ُتْجديیِه أأْحالُمُه. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى،   

 
ُهْم ِتْلَك على يُیوُسَف كاَنْت ُمؤااَمَرةًة على ااِهللا أأيْیًضا. َفاُهللا وَوال ُنْخِطُئ إإنْن ُقْلنا إإننَّ ُمؤااَمَرَت

ُهَو االذيي أَأْعطى ِتْلَك ااألْحالمَم ليیوُسَف. وَوُهَو االذيي َكانَن ُمْزِمًعا أأنْن يُیْجريیها في َحيیاِتِه. وَوَلِكنَّ إإْخَوةَة 
َعُه. يُیْوُسَف أأْبَغضوهُه وَوأأرراادُدوواا أأنْن يَیْقُتلوهُه وَوأأنْن يَیْقُتلواا أأْحالَمُه َم  
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ُمؤااَمَرةِة وَوُهناكَك ُمَفسِّروونَن يَیَروْونَن في يُیْوُسَف رَرْمًزاا َجميیًلا ِليَیسوعَع االَمسيیح. وَوُهْم يَیَروْونَن في  
رَرْمًزاا ِلُمؤااَمَرةِة االشَّيْیطانِن للَقضاِء ال َعلى يَیسوعَع وَوَحْسب، َبْل َعلى ُخطَِّة ااِهللا أأيْیًضا.  إإْخَوةِة يُیْوُسَف

اَنْت َتْقضي ِبَمْوتِت يَیسوعَع على االصَّليیب. وَوَلِكنَّ ُخطََّة ااِهللا َك  
 

:22وو  21: 37ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

وَوَقالَل َلُهْم رَرأُأووَبيْیُن: ». َال َنْقُتُلُه«َفَسِمَع رَرأُأووَبيْیُن وَوأَأْنَقَذهُه ِمْن أَأيْیِديیِهْم، وَوَقالَل: 
َال َتْسِفُكواا دَدًما. اِاْطَرُحوهُه ِفي هِذهِه ااْلِبْئِر االَِّتي ِفي ااْلَبرِّيیَِّة وَوَال َتُمدُّوواا إِإَليْیِه «

ِليَیُرددَّهُه إِإَلى أَأِبيیِه. ِلَكْي يُیْنِقَذهُه ِمْن أَأيْیِديیِهْم ». يَیًداا  
 

أَأَمامَم أأبيیِه َكانَن رَرأأووبيیُن ُهَو ااألخُخ ااألْكَبر ِليُیوُسف. وَوَهذاا يَیْجَعُلُه يَیَتَحمَُّل االَمسؤووليیََّة االُكْبرىى  
–أأييِّ َشْيٍء يَیْحُدثُث ألييٍّ ِمْنُهم  َعْن يیَن وَوال ِسيیَّما ِليُیوُسف. ِلذلَك َعْنَدما رَرأأىى رَرأأووبيیُن أأننَّ إإْخَوَتُه َجاددِّ 
، َشَعَر بالَمسؤووِليیَِّة وَوَقرَّرَر أأنْن يُیْنِقَذ يُیْوُسَف يُیْوُسَفاالَعْزمَم َعلى َقْتِل َقْد َعَقُدوواا ُمؤااَمَرِتِهْم، وَوأأنَُّهْم في 

دُدوْونَن االَجافَِّة االِبْئِر ِتْلَك َقالَل َلُهْم أأنْن يَیْكَتفواا ِبَطْرحِح يُیْوُسَف في ِلَذاا َفَقْد . ِمْن أأيْیديي إإْخَوِتِه االَحاِقديین
وَوكانَن ُهَو (أأيْي: . دُدوْونَن أأنْن يُیَلوُِّثواا أأيْیِديَیُهْم ِبَدِمِه وهُه ُهناكَك َسيَیموتُت ُجْوًعاَفإنْن َتَرُكأأنْن يَیْقُتلوهه. 

للَعْودَدةِة إإلى يُیْوُسَف وَوإإْنقاذِذهِه ِمَن االِبْئِر، وَورَرددِّهِه إإلى أأبيیه. رَرأأووبيین) يُیَخطُِّط   
 

:23ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

َفَكانَن َلمَّا َجاَء يُیوُسُف إِإَلى إِإْخَوِتِه أَأنَُّهْم َخَلُعواا َعْن يُیوُسَف َقِميیَصُه، 
ااْلَقِميیَص ااْلُمَلوَّنَن االَِّذيي َعَليْیِه،   

 
وهُه َعْنُه ووااْقَتَرُعواا َعَليْیِه. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َفَعَلُه االُجنودُد ِبَثْوبِب يَیسوعَع إإذْذ إإنَُّهْم َخَلُع   

 
:24ُثمَّ َنْقَراا في االَعَددد   

 
وَوأَأَخُذووهُه وَوَطَرُحوهُه ِفي ااْلِبْئِر. وَوأَأمَّا ااْلِبْئُر َفَكاَنْت َفارِرَغًة َليْیَس ِفيیَها َماٌء.  

 
َففي ذَذِلَك االَوْقِت، َكاُنواا يَیْحُفروونَن ااآلبارَر في ااألررااضي االصَّْخِريیَِّة ِلَكْي َتْحَتِفَظ بالَماِء فيیها.  

َتْحويي ُشقوًقا، َلْم َتُكِن ااآلبارُر َتْحَتِفُظ بالَماِء، َبْل ُتَسرُِّبها إإلى االطََّبقاتِت ِت االصُّخورُر إإنْن كاَن وَوَلِكْن
وَوَقْد َقامَم إإْخَوةُة يُیوُسَف ِبَطْرِحِه في َهِذهِه االِبْئِر االسُّفلى. وَوكاَنْت َهِذهِه االِبْئُر َفارِرَغًة َليْیَس فيیها َماٌء. 

-25ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد ِص ِمْنُه إإلى ااألَبد. االَفارِرَغِة ِبَهَدفِف االتََّخلُّ 27:  
 

ُثمَّ َجَلُسواا ِليَیْأُكُلواا َطَعاًما. َفَرَفُعواا ُعيُیوَنُهْم وَوَنَظُروواا وَوإِإذَذاا َقاِفَلُة إِإْسَماِعيیِليیِّيیَن 
ُمْقِبَلٌة ِمْن ِجْلَعادَد، وَوِجَماُلُهْم َحاِمَلٌة َكِثيیَرااَء وَوَبَلَساًنا وَوَالذَذًنا، ذَذااِهِبيیَن ِليَیْنِزُلواا 

َما ااْلَفاِئَدةُة أَأنْن َنْقُتَل أَأَخاَنا وَوُنْخِفَي «ِإلْخَوِتِه:  ِبَها إِإَلى ِمْصَر. َفَقالَل يَیُهوذَذاا
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دَدَمُه؟ َتَعاَلْواا َفَنِبيیَعُه ِلِإلْسَماِعيیِليیِّيیَن، وَوَال َتُكْن أَأيْیِديیَنا َعَليْیِه َألنَُّه أَأُخوَنا 
َفَسِمَع َلُه إِإْخَوُتُه. ». وَوَلْحُمَنا  

 
 أَأمْم ُمحاوَوَلٌة انَن َما َفَعَلُه يَیهوذذاا ُهنا ُهَو ُمحاوَوَلٌة إلْنقاذِذ يُیْوُسَفوَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا ال َنْعَلُم إإنْن َك 

. وَوَلِكنَّ ااألْمَر االُمؤكََّد أأنَُّه أَأْقَنَع إإْخَوَتُه ِبَعَدمِم َقْتِل ِمْن ِخاللِل َبيْیِعِه َعْبًداا ِللُحصولِل َعلى االَمالِل
َما َفَعَلُه يَیهوذذاا، َفَقْد َكانَن ذَذِلَك َعاِمًلا ُمِهما في َبقاِء يُیْوُسَف وَوأأيیا َكانَن االدَّااِفُع االَحقيیقيُّ وَوررااَء يُیْوُسف. 

على َقيْیِد االَحيیاةِة.   
 

:28: 37 االتكويینوَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر    
 

وَوااْجَتازَز رِرَجالٌل ِمْديَیاِنيیُّونَن ُتجَّارٌر، َفَسَحُبواا يُیوُسَف وَوأَأْصَعُدووهُه ِمَن ااْلِبْئِر، 
يُیوُسَف ِلِإلْسَماِعيیِليیِّيیَن ِبِعْشِريیَن ِمَن ااْلِفضَِّة. َفَأَتْواا ِبيُیوُسَف إِإَلى وَوَباُعواا 

ِمْصَر.  
 

ا ُهْم يَیبيیعوَنُه ِلقاِفَلٍة ِمَن وَوَنرىى ُهنا أأننَّ يُیْوُسَف الَقى االرَّْفَض ِمْن إإْخَوِتِه. وَوَه 
. وَوُهَو يُیَذكُِّرنا ِبِخيیاَنِة اهُه يَیسوعُع ِمْن َقْوِمِهااإلْسماِعيیِليیِّيین. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا أأيْیًضا ِبالرَّْفِض االذيي الق

يَیهوذذاا ااإلْسَخْريیوِطيِّ َلُه ِحيْیَن ااتََّفَق َمَع رُرؤَؤساِء االيَیهودِد على أأنْن يُیَسلَِّمُهْم يَیسوعَع ُمقاِبَل َثالثيیَن ِمَن 
االِفضَِّة.   

 
إإْخَوِتِه ِلَكْي يَیْرَحموهُه. وَوَلِكنَُّهْم َلْم وَوال َشكَّ أأننَّ يُیْوُسَف َبَكى في ذَذِلَك االَوْقِت وَوَتَوسََّل إإلى  

وَوَسْوفَف َنْقَرأأ في َحْلَقٍة َقادِدَمٍة أأننَّ إإْخَوةَة يُیْوُسَف أأدْدرَرُكواا َخَطَأُهْم َهذاا َبْعَد يَیْرَحموهُه، َبْل َباُعوهَه َعْبًداا. 
وَوَقاُلواا َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: َحقا إِإنََّنا " :22وو  21: 42 َسَنوااتٍت َطويیَلة. َفَنْحُن َنْقَرأُأ في ِسْفِر االتَّكويین

ا هِذهِه ُمْذِنُبونَن إِإَلى أَأِخيیَنا االَِّذيي رَرأَأيْیَنا ِضيیَقَة َنْفِسِه َلمَّا ااْسَتْرَحَمَنا وَوَلْم َنْسَمْع. ِلذِلَك َجاَءتْت َعَليْیَن
: َال َتْأَثُمواا ِباْلَوَلِد، وَوأَأْنُتْم َلْم َتْسَمُعواا؟ َفُهَوذَذاا دَدُمُه االضِّيیَقُة. َفَأَجاَبُهْم رَرأأووَبيْیُن َقاِئًال: أَأَلْم أأَكلِّْمُكْم َقاِئًال

."يُیْطَلُب  
 

وَوَقْد َحَدثَث ذَذِلَك ِعْنَدما َصارَر يُیْوُسُف رَرُجًلا ُمْقَتِدرًراا وَوَصاِحَب ُسْلطانٍن َعظيیٍم في أأرْرضِض  
ُهَو َفَعَرَفُهْم. وَوَلِكنَُّه َلْم يُیْخِبْرُهْم ِبَذِلَك َحاًلا، ا وَوَقْد وَوَقَف إإْخَوُتُه أَأماَمُه دُدوْونَن أأنْن يَیْعِرفوهه. أأمَِّمْصَر. 
وَوكانَن يَیَتَحدَّثُث إإلى إإْخَوِتِه ِمْن ِخاللِل ُمَتْرِجٍم. وَوكانَن إإْخَوُتُه َقْد َجاُءوواا إإلى ذَذِلَك إإلى ِحيْین. رْرَجـَأ َبْل أَأ

ًة كاَنْت َقْد أَأَصاَبِت ااألرْرضَض. وَوَلِكنَّ ِمْصَر ِلِشرااِء االَقْمِح وَواالطَّعامِم ألننَّ َمجاَعًة َعظيیَمأأرْرضِض 
بالتََّجسُِّس على ااتََّهَم إإْخَوَتُه يُیْوُسَف َكانَن ُمْشَتاًقا أأنْن يَیرىى أأخيیِه ااألْصَغَر "َبْنيیاميین". ِلَذِلَك َفَقْد 

باللَُّغِة َبْعًضا  َشَعَر إإْخَوُتُه أأننَّ َحيیاَتُهْم في َخَطر، رَرااُحواا يُیَحدِّثونَن َبْعُضُهْم. وَوِعنَدما أأرْرضِض ِمْصر
ألنَُّه ِمْصِرييٌّ. َكالَمُهْم  يَیْفَهُم الَظنا ِمْنُهْم أأننَّ َهذاا االَمْسؤوولَل االُحكوِميَّ االذيي يَیِقفونَن أأَماَمُه االِعْبِريیَِّة 

وَوَلِكنَُّه  . وَوكانَن يُیْوُسُف يَیْفَهُم ُكلَّ َما يَیقولونن،وَوَلِكنَّ َهذاا االَمْسؤوولَل االُحكوِميَّ َلْم يَیُكْن ِسوىى يُیْوُسف
َتظاَهُر ِبَعَدمِم َفْهِم أأييِّ َشْيٍء.   
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َحقا إِإنََّنا ُمْذِنُبونَن إِإَلى أَأِخيیَنا االَِّذيي ِلذلَك، رَرااحَح إإْخَوةُة يُیوُسَف يَیقولونَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: " 
. َفَأَجاَبُهْم رَرأأووَبيْیُن "َعَليْیَنا هِذهِه االضِّيیَقُةرَرأَأيْیَنا ِضيیَقَة َنْفِسِه َلمَّا ااْسَتْرَحَمَنا وَوَلْم َنْسَمْع. ِلذِلَك َجاَءتْت 

وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ  ."أَأَلْم أأَكلِّْمُكْم َقاِئًال: َال َتْأَثُمواا ِباْلَوَلِد، وَوأَأْنُتْم َلْم َتْسَمُعواا؟ َفُهَوذَذاا دَدُمُه يُیْطَلُب"َقاِئًال: 
ِدُمواا على االشَّرِّ االذيي َفَعلوهُه ِبأخيیِهْم يُیْوُسف ِعْنَدما على َشْيٍء، يیا أأِحبَّائي، َفإنَّما يَیُدللُّ على أأنَُّهْم َن

َباُعْوهُه َعْبًداا.   
 

وَوفي ذَذِلَك االَوْقِت، رَرااحَح يُیْوُسُف وَوكاَنْت ِتْلَك االَحادِدَثُة َقْد وَوَقَعْت ُمْنُذ َنْحِو ِعْشريیَن َسَنة. 
ْسَتجيیبواا ِلَتَضرُّعاِتِه َعْبًداا. وَوَلِكنَُّهْم َلْم يَیْرَحموهُه وَوَلْم يَیال يَیبيیُعوهُه يُیؤذذووهُه وَوال ِلَكْي يَیَتَوَسُل إإلى إإْخَوِتِه 

وَوَتَوسُّالِتِه.   
 

–وَوَنْكَتفي، أأِحبَّائي االُمْسَتِمعيیَن، ِبَهذاا االَقْدرِر  على أأنْن ُنتاِبَع أأْحدااثَث االِقصَِّة في االَحْلَقِة  
االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!  
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 [االخاتمة]

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
 

ُهناكَك دَدرْرسٌس ُمِهمٌّ ِلُكلِّ َمْن يَیْسَمُع ِقصََّة يُیْوُسَف وَوإإْخَوِتِه. َفُهناكَك َقاُنونٌن في االَحيیاةِة يُیَسمَّى 
ىى في نَن يَیْحُصُد َما زَزرَرَعُه. وَوَسْوفَف َنَرادد. وَويَیقولُل َهذاا االقانونُن إإننَّ ااإلْنساَقانونُن االزَّرْرعِع وَواالَحَص

َظَهَر ِبُوضوحٍح في َحيیاةِة إإْخَوةِة يُیْوُسَف َبْعَد َسَنوااتٍت َطويیَلٍة َقادِدَمِة َكيْیَف أأننَّ َهذاا االَقانونَن االَمرَّااتِت اال
ِجداا ِمْن ِتْلَك االَحادِدَثِة االُمؤِلَمِة.   

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

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّكويینِلِسْفِر َمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه (ِب
ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  

 
ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة   

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
 ، أأوْوِبِنْعَمِتِه، أأوْو ِهَليْیَت االرَّببَّ يُیساِعُدنا َجميیًعا، يیا أأِحبَّائي، على أأنْن ال َنْسَتهيیَن ِبَصالِح

ِلَكْي ُنِحبَّ ااآلَخريیَن َكما  . َبْل أأنْن َتكونَن َمَحبَُّتُه َلنا َسَبًبا في َتْغيیيیِر ُقلوِبناِمْن َنْحِونا ْحَساَناِتِهبإ
ادديینا باْسِم َفَمَعنا، وَوَنْرَحَمُهْم َكما يَیْرَحُمنا ُهَو أأيْیًضا. ُهَو أأَحبَّنا ُهَو، وَوَنَتعاَطَف َمَعُهْم َكما يَیَتعاَطُف 

وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  
 


