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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 39:1 – 41:16 16: 41 – 1 :39 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us036# 532م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة ،َصديیقي االُمسَتِمع ،أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك
إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ااألووَّلِل ِمْن أأْسفارِر  ْفِرسِّْلدِدررااَسَتنا ِل ِبِنْعَمِة االرببَِّسُنتاِبُع  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". لتَّكويینااِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

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

 
. أأننَّ االَمكاَنَة االرَّفيیَعَة االتي وَوَصَل إإليیها يُیْوُسَف ااْبَتَدأأتْت بالُعبودِديیَِّة وَوااألَلمَسْوفَف َنرىى االيیومَم  

ِقَمَم االُمْرَتَفعاتِت؟ َنْبُلَغ أأنْن َقْبَل َسحيیَقًة  أَأوْودِديَیًةا أأنْن َنْجتازَز وَوَقْد َنَتساَءلُل أأْحيیاًنا: ِلماذذاا يَیْسَمُح ااُهللا َلن
وَوَصَل إإلى ِتْلَك االَمكاَنِة َمَع أأنَّنا ال َنْمِلُك إإجاَبًة وَوااِفيَیًة َعْن َهذاا االسُّؤاالِل، َفإنَّنا َنرىى أأننَّ يُیْوُسَف وَو

وَوال . في ِتْلَك ااألووقاتِت االَعصيیَبِةفي إإيیماِنِه وَوِبَفْضِل َثباِتِه  ،االرَّفيیَعِة ِبَفْضِل ِنْعَمِة االرَّببِّ َعلى َحيیاِتِه
َشكَّ أأنَّنا َنِجُد في ِقصَِّة يُیْوُسَف االَعديیَد ِمَن االدُّررووسِس االَقيیَِّمِة ِلَحيیاِتنا.  

 
ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 

- ااألووَّللوَواالَعَددِد  االثَّالثيینوَو االتَّاِسِع دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
:2وو  1: 39َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    

 
َخِصيُّ ِفْرَعْونَن رَرِئيیُس  وَوأَأمَّا يُیوُسُف َفُأْنِزلَل إِإَلى ِمْصَر، وَوااْشَتَرااهُه ُفوِطيیَفارُر

االشَُّرطِط، رَرُجٌل ِمْصِرييٌّ، ِمْن يَیِد ااِإلْسَماِعيیِليیِّيیَن االَِّذيیَن أَأْنَزُلوهُه إِإَلى ُهَناكَك. 
  وَوَكانَن االرَّببُّ َمَع يُیوُسَف َفَكانَن رَرُجًال َناِجًحا، وَوَكانَن ِفي َبيْیِت َسيیِِّدهِه ااْلِمْصِرييِّ.

 
َصديیقي أأننَّ وُوجودَد االرَّببِّ َمَع يُیْوُسَف َطواالَل االَوْقِت َلْم يُیَنجِِّه ِمْن وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا  

َعْبًداا، وَوال ِمَن أأنْن يُیباعَع يُیْنِقْذهُه ِمْن وَوَغيْیَرِتِهْم. َكَذِلَك، َفإننَّ وُوجودَد االرَّببِّ َمَعُه َلْم  َكرااِهيیَِّة إإْخَوِتِه
َعْنُه َبْعَد َقليیل، وَوال ِمَن االتََّعرُّضِض إإلى االتَّْجِرَبِة، وَوال ِمَن االسِّْجِن! يي َسَنْقَرأأ ذاالَّ ااالتِّهامِم االَكاذِذبِب  

 
وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ َكْوَننا ُمؤِمنيیَن َمسيیِحيیِّيیَن ال يَیْعني االَبتََّة أأنَّنا َنَتَمتَُّع ِبَحَصاَنٍة إإَلِهيیٍَّة ِمَن  

َال َتْسَتْغِرُبواا : "كونُن َلُكْم ِضيْیٌق". وَوَقْد َقالَل ُبْطُرسُس. َفَقْد َقالَل يَیُسوعُع: "في االَعاَلِم َسيَیاالَمشاِكِل
َفُكلُّ إإْنسانٍن  ".ااْلَبْلَوىى ااْلُمْحِرَقَة االَِّتي َبيْیَنُكْم َحادِدَثٌة، َألْجِل ااْمِتَحاِنُكْم، َكَأنَُّه أَأَصاَبُكْم أَأْمٌر َغِريیٌب

وَوَلِكنَّ وُوجودَد ؤِمٍن، يُیوااِجُه االِمَحَن وَواالتَّجارِربب. َعلى َهِذهِه ااألرْرضِض، َسوااٌء َكانَن ُمؤِمًنا أَأمْم َغيْیَر ُم
االرَّببِّ َمَعنا يُیَؤمُِّن َلنا َمْخَرًجا ِمَن االضِّيیقاتِت، وَويُیْعطيینا ُنْصَرةًة في وَوَسِط االتََّجارِربب.   

 
َكانَن  االرَّببَّنا أأننَّ . وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ ُهوَوَكما رَرأأيْینا، يَیا أَأِحبَّائي، َفإننَّ يُیْوُسَف ِبيْیَع َعْبًداا في ِمْصَر 

. َفبالرَّْغِم ِمْن ُكلِّ ااألَلِم وَواالضِّيیِق االذيي َفَكانَن رَرُجًال َناِجًحا، وَوَكانَن ِفي َبيْیِت َسيیِِّدهِه االِمْصِرييِّ ُهَمَع
-3ااْخَتَبَرهُه يُیْوُسُف، َفإننَّ ااَهللا َكانَن َمَعُه وَوَجَعَلُه رَرُجًلا َناِجًحا. ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  6:  

 
وَورَرأَأىى َسيیُِّدهُه أَأننَّ االرَّببَّ َمَعُه، وَوأَأننَّ ُكلَّ َما يَیْصَنُع َكانَن االرَّببُّ يُیْنِجُحُه ِبيَیِدهِه. 

َفَوَجَد يُیوُسُف ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیِه، وَوَخَدَمُه، َفَوكََّلُه َعَلى َبيْیِتِه وَودَدَفَع إِإَلى يَیِدهِه ُكلَّ 
ُه َعَلى َبيْیِتِه، وَوَعَلى ُكلِّ َما َكانَن َلُه، أَأننَّ االرَّببَّ َما َكانَن َلُه. وَوَكانَن ِمْن ِحيیِن وَوكََّل

َبارَركَك َبيْیَت ااْلِمْصِرييِّ ِبَسَبِب يُیوُسَف. وَوَكاَنْت َبَرَكُة االرَّببِّ َعَلى ُكلِّ َما َكانَن َلُه 
َمَعُه  ِفي ااْلَبيْیِت وَوِفي ااْلَحْقِل، َفَتَركَك ُكلَّ َما َكانَن َلُه ِفي يَیِد يُیوُسَف. وَوَلْم يَیُكْن

يَیْعِرفُف َشيْیًئا إِإالَّ ااْلُخْبَز االَِّذيي يَیْأُكُل. وَوَكانَن يُیوُسُف َحَسَن االصُّورَرةِة وَوَحَسَن 
ااْلَمْنَظِر.  

 
إإذًذاا، َفَقْد َبارَركَك االرَّببُّ َبيْیَت االسَّيیِِّد االِمْصِرييِّ ِبَسَبِب يُیْوُسَف. وَوَقْد أَأدْدرَركَك االسَّيیُِّد االِمْصِرييُّ  

إإلى َجاِنِب  َما َكانَن َلُه في يَیِد يُیْوُسف. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ يُیْوُسَف َكانَن َشابا وَوسيیًما َتَركَك ُكلَّذَذِلَك َف
. أأْخالِقِه االَعاِليَیِة  

 
-7ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   9:  
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وَوَقاَلِت: وَوَحَدثَث َبْعَد هِذهِه ااُألُمورِر أَأننَّ ااْمَرأَأةَة َسيیِِّدهِه رَرَفَعْت َعيْیَنيْیَها إِإَلى يُیوُسَف 
ُهَوذَذاا َسيیِِّديي َال يَیْعِرفُف َمِعي «َفَأَبى وَوَقالَل الْمَرأَأةِة َسيیِِّدهِه: ». ااْضَطجْع َمِعي«

َما ِفي ااْلَبيْیِت، وَوُكلُّ َما َلُه َقْد دَدَفَعُه إِإَلى يَیِديي. َليْیَس ُهَو ِفي هَذاا ااْلَبيْیِت أَأْعَظَم 
َألنَِّك ااْمَرأَأُتُه. َفَكيْیَف أَأْصَنُع هَذاا االشَّرَّ ِمنِّي. وَوَلْم يُیْمِسْك َعنِّي َشيْیًئا َغيْیَركِك، 

»ِظيیَم وَوأُأْخِطُئ إِإَلى ااِهللا؟ااْلَع  
 

رَريْیَعانِن في كانَن يُیوُسُف آآَنذااكَك في أأووااِئِل االَعْقِد االثَّاِلِث ِمْن ُعْمِرهِه. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َكانَن  
 ااأَأوْوِجها. وَوفي َهذاا االَوْقِت َتْحديیًداا، وَوااَجَه يُیْوُسُف َهذاالَغرااِئُز االِجْنِسيیَُّة في االشَّبابِب َحيْیُث َتكونُن 
يُیقاوِومَم َتْجِرَبًة َكَهِذهِه. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك وَوَلْم يَیُكْن ِمَن االسَّْهِل َعلى َشاببٍّ ِمْثلُه أأنْن . ااإلْغرااَء االصَّْعَب

. ِلذلَك فإنَُّه يَیقولُل الْمَرأأةِة اِتِه أَأمامَم ااِهللا االَحيَِّمْسؤوولٌل َعْن َتَصرُّف َلْم يَیْنَس َلْحَظًة أأنَُّه يُیوُسَفإننَّ َف
أأنْن َتقولَل َلُه إإننَّ َجميیَع االنَّاسِس ااْمَرأأةُة َسيیِِّدهِه !" وَورُربَّما َحاوَوَلْت َسيیِِّدهِه: َكيْیَف أَأْصَنُع َهذاا االشَّرَّ االَعظيیَم

: َليْیَس ِمَن االَعاَلِميَیعيیُش في االَعاَلِم، وَوَلِكنَُّه االَعاَلِم. وَوَلِكنَُّه قالَل َلها إإنَُّه ُكلِّ َمكانٍن في يَیْفَعلونَن ذَذِلَك في 
"َكيْیَف أَأْصَنُع هَذاا االشَّرَّ ااْلَعِظيیَم وَوأأْخِطُئ إِإَلى ااِهللا؟"  

 
االَعاَلُم ُكلُُّه يَیْفَعُل  وَوَحتَّى َلْو كانَنأأْشيیاٌء ال يَیليیُق بأوْوالدِد ااِهللا أأنْن يَیْفَعلوها.  ، يَیا أأِحبَّائي،َفُهناكَك 

إننَّ وَوَمَع أأننَّ االنَّاسَس َقْد ال يَیَروْوَننا، َفَهذاا االشَّيَء، فإنَُّه ال يَیليیُق ِبنا، ِبَوْصِفنا أأووالدًداا ِهللا، أأنْن َنْفَعَلها. 
َكيْیَف أَأْصَنُع ِدهِه: "وَويَیْعَلُم ُكلَّ َشْيٍء َعنَّا. ِلذلَك، قالَل يُیْوُسُف الْمَرأأةِة َسيیِّ ىى ُكلَّ َشْيٍءااَهللا االَحيَّ يَیر

"هَذاا االشَّرَّ ااْلَعِظيیَم وَوأأْخِطُئ إِإَلى ااِهللا؟  
 

-10ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  12:  
 

وَوَكانَن إِإذْذ َكلََّمْت يُیوُسَف يَیْوًما َفيَیْوًما أَأنَُّه َلْم يَیْسَمْع َلَها أَأنْن يَیْضَطجَع ِبَجاِنِبَها 
هَذاا ااْلَوْقِت أَأنَُّه دَدَخَل ااْلَبيْیَت ِليَیْعَمَل َعَمَلُه، وَوَلْم ُثمَّ َحَدثَث َنْحَو  ِليَیُكونَن َمَعَها.

َفَأْمَسَكْتُه ِبَثْوِبِه َقاِئَلًة:  يَیُكْن إِإْنَسانٌن ِمْن أَأْهِل ااْلَبيْیِت ُهَناكَك ِفي ااْلَبيْیِت.
َفَتَركَك َثْوَبُه ِفي يَیِدَها وَوَهَربَب وَوَخَرجَج إِإَلى َخارِرجٍج. » ااْضَطجْع َمِعي!«  

 
وَوأأنَّها َحاوَوَلْت أأنْن ُتْغِريیِه ِبَطرااِئَق  ،اا يَیْعني أأنَّها كاَنْت ُتِلحُّ على يُیْوُسَف أأيیَّاًما َطويیَلًةوَوَهذ 

وَوَنْحُن َنرااهُه ُهنا يَیْهُربُب وَويَیْخُرجُج إإلى َخارِرجج. . أأنْن يَیْسَتْسِلَم ِلَشْهَوةِة االَجَسِدَعديیَدةٍة، وَوَلِكنَُّه رَرَفَض 
. َفاإلْنسانُن االَّذيي يَیْهُربُب ِمْن َتْجِرَبٍة في َمْوِقٍف َكَهذاا ُهَو َشجاَعٌة َنادِدرَرةٌة االَهَربَباالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ وَو

. ِجْنِسيیٍَّة َكَهِذهِه ُهَو إإْنسانٌن َجرييٌء وَوُشجاعٌع  
 

َبَح َمَع يُیْمِكُن ألييِّ َسَمَكٍة (َحتَّى َلْو َكاَنْت َميیَِّتٍة) أأنْن َتْس يَیقولُل إإنَُّه وَوَهذاا يُیَذكُِّرني ِبَمَثٍل 
َتَتَطلَُّب َسَمَكًة َحيیًَّة وَوَقِويیًَّة. ووَعلى االصَّعيیِد االرُّووِحيِّ، ِمَن االتَّيیَّارِر. وَوَلِكنَّ االسِّباَحَة َعْكَس االتَّيیَّارِر 

االصَّْعِب أأنْن ُنقاوِوَمها.  االسَّْهِل أأنْن َنْنَجِرفَف َمَع َشَهوااتِت االَعاَلِم، وَوَلِكْن ِمَن  
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باِهللا َثباِتِه في ااإليیمانِن ْوُسَف ُبْرهاًنا َقِويیا على ِحْكَمِتِه وَوَشجاَعِتِه ووِلذلَك، كانَن َهَربُب يُی 
وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما قاَلُه ُبْوُلُس لِتلميیِذهِه تيیموثاوُوسس: "أأمَّا االشََّهوااتُت االشَّباِبيیَُّة َفاْهُربْب ِمْنها". االَحيِّ. 

. ا وَوَهَربَب وَوَخَرجَج إِإَلى َخارِرجٍجَثْوَبُه ِفي يَیِدَهيُیْوُسُف َتَركَك ِلذلَك َفَقْد   
 

-13ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  15:  
 

وَوَكانَن َلمَّا رَرأَأتْت أَأنَُّه َتَركَك َثْوَبُه ِفي يَیِدَها وَوَهَربَب إِإَلى َخارِرجٍج، أَأنََّها َنادَدتْت أَأْهَل 
ِعْبَرااِنيٍّ ِليُیَدااِعَبَنا! ااْنُظُروواا! َقْد َجاَء إِإَليْیَنا ِبَرُجل «َبيْیِتَها، وَوَكلََّمتُهْم َقاِئلًة: 

دَدَخَل إِإَليَّ ِليَیْضَطجَع َمِعي، َفَصَرْخُت ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم. وَوَكانَن َلمَّا َسِمَع أَأنِّي 
رَرَفْعُت َصْوِتي وَوَصَرْخُت، أَأنَُّه َتَركَك َثْوَبُه ِبَجاِنِبي وَوَهَربَب وَوَخَرجَج إِإَلى 

».َخارِرجٍج  
 

ننَّ َكِلَمَتها َسَتكونُن ِمْن ُمْنَطَلِق يَیقيیِنها بأ اَنَتهاِدهِه ااْسَتَغلَّْت َمَكَسيیِّزَزوْوَجَة وَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ  
. وَوَقِد ااددََّعْت أأننَّ يُیْوُسَف ُهَو االذيي َحاوَولَل أأنْن يَیْعَتديي َعَليْیها، االَعْبد أَأْكَثَر ِمْصدااِقيیٍَّة ِمْن َكِلَمِة يُیوُسَف
َهَربَب َخارِرًجا.  إإلى أأنْنوَوَلِكنَّها َقاوَوَمْتُه وَوررااَحْت َتْصُرخُخ   

 
-16ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  20:  

 
َفَوَضَعْت َثْوَبُه ِبَجاِنِبَها َحتَّى َجاَء َسيیُِّدهُه إِإَلى َبيْیِتِه. َفَكلََّمْتُه ِبِمْثِل هَذاا ااْلَكَالمِم 

ِليُیَدااِعَبِني. وَوَكانَن َلمَّا دَدَخَل إِإَليَّ ااْلَعْبُد ااْلِعْبَرااِنيُّ االَِّذيي ِجْئَت ِبِه إِإَليْیَنا «َقاِئَلًة: 
َفَكانَن  ».رَرَفْعُت َصْوِتي وَوَصَرْخُت، أَأنَُّه َتَركَك َثْوَبُه ِبَجاِنِبي وَوَهَربَب إِإَلى َخارِرجٍج

ِبَحَسِب هَذاا ااْلَكَالمِم «َلمَّا َسِمَع َسيیُِّدهُه َكَالمَم ااْمَرأَأِتِه االَِّذيي َكلََّمْتُه ِبِه َقاِئَلًة: 
أَأننَّ َغَضَبُه َحِمَي. َفَأَخَذ يُیوُسَف َسيیُِّدهُه وَووَوَضَعُه ِفي َبيْیِت ، »َصَنَع ِبي َعْبُدكَك

االسِّْجِن، ااْلَمَكانِن االَِّذيي َكانَن أَأْسَرىى ااْلَمِلِك َمْحُبوِسيیَن ِفيیِه. وَوَكانَن ُهَناكَك ِفي 
َبيْیِت االسِّْجِن.  

 
َسَبِب َكرااِهيیَِّة إإْخَوِتِه. وَوَها ُهَو ِبَكثيیًراا َفَقْد َعاَنى يُیْوُسُف يیا َلُه ِمْن َمْوِقٍف َصْعٍب َحقا!  

وَوَلِكْن َكما َسَنرىى َبْعَد يُیعاني َمرَّةًة أأخرىى وَويُیْلقى في االسِّْجِن ُظْلًما ِبَسَبِب َكِذبِب زَزوْوَجِة َسيیِِّدهِه! 
-21إننَّ ااَهللا َلْم يَیْتُركْك يُیوُسَف وَوَلْم يَیَتَخلَّ َعْنُه. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْعداادد َقليیٍل، َف 23:  

 
وَولِكنَّ االرَّببَّ َكانَن َمَع يُیوُسَف، وَوَبَسَط إِإَليْیِه ُلْطًفا، وَوَجَعَل ِنْعَمًة َلُه ِفي َعيْیَنْي 

رَرِئيیِس َبيْیِت االسِّْجِن. َفَدَفَع رَرِئيیُس َبيْیِت االسِّْجِن إِإَلى يَیِد يُیوُسَف َجِميیَع 
يَیْعَمُلونَن ُهَناكَك َكانَن ُهَو ااَألْسَرىى االَِّذيیَن ِفي َبيْیِت االسِّْجِن. وَوُكلُّ َما َكاُنواا 

وَوَلْم يَیُكْن رَرِئيیُس َبيْیِت االسِّْجِن يَیْنُظُر َشيْیًئا ااْلَبتََّة ِممَّا ِفي يَیِدهِه، َألننَّ  ااْلَعاِمَل.
االرَّببَّ َكانَن َمَعُه، وَوَمْهَما َصَنَع َكانَن االرَّببُّ يُیْنِجُحُه.  
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َمَع يُیوُسَف، َفَأْغَدقَق َعَليْیِه رَرْحَمَتُه، َفَنالَل رِرَضى رَرِئيیِس  االرَّببُّكانَن أأَجْل يیا َصديیقي! َفَقْد  
". َال أأْهِمُلَك وَوَال أَأْتُرُكَك: "إإذْذ يَیقولل . وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبَوْعِد ااِهللا ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِمْن أأووالدِدهِهاالسِّْجِن  

 
ااألرْرَبعيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن َفَنْقَرأأ في  احِحَحْصوَوااآلنْن َنأتي، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااأل

-1ااألْعداادد  4:  
 

وَوَحَدثَث َبْعَد هِذهِه ااُألُمورِر أَأننَّ َساِقَي َمِلِك ِمْصَر وَوااْلَخبَّازَز أَأذْذَنَبا إِإَلى َسيیِِّدِهَما 
َمِلِك ِمْصَر. َفَسَخَط ِفْرَعْونُن َعَلى َخِصيیَّيْیِه: رَرِئيیِس االسَُّقاةِة وَورَرِئيیِس 

بَّازِزيیَن، َفَوَضَعُهَما ِفي َحْبِس َبيْیِت رَرِئيیِس االشَُّرطِط، ِفي َبيْیِت االسِّْجِن، ااْلَخ
ااْلَمَكانِن االَِّذيي َكانَن يُیوُسُف َمْحُبوًسا ِفيیِه. َفَأَقامَم رَرِئيیُس االشَُّرطِط يُیوُسَف 

ِعْنَدُهَما َفَخَدَمُهَما. وَوَكاَنا أَأيیَّاًما ِفي ااْلَحْبِس.  
 

َشيْیًئا َجَلَب َسَخَط ِفْرَعْونَن وَورَرئيیُس االَخبَّاززيیَن َلَديْیِه َقْد َفَعال ْرَعْونَن ِفَكانَن رَرئيیُس ُسقاةِة  
ا َمْحبوَسيْیِن اَنَقْد َكوَو. إإلى أأنْن َتْكَتِمَل االتَّْحقيیقاتُت َعَليْیِهما. َفما كانَن ِمْنُه إإلَّا أأنْن وَوَضَعُهما في االسِّْجِن
في َنْفِس االسِّْجِن االذيي كانَن يُیْوُسُف َمْحبوًسا فيیِه.   

 
-5ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  15:  

 
وَوَحُلَما ِكَالُهَما ُحْلًما ِفي َليْیَلٍة وَوااِحَدةٍة، ُكلُّ وَوااِحٍد ُحْلَمُه، ُكلُّ وَوااِحٍد ِبَحَسِب 

هُه، ااْلَمْحُبوَسانِن ِفي َبيْیِت االسِّْجِن. َتْعِبيیِر ُحْلِمِه، َساِقي َمِلِك ِمْصَر وَوَخبَّازُز
َفَدَخَل يُیوُسُف إِإَليْیِهَما ِفي االصََّباحِح وَوَنَظَرُهَما، وَوإِإذَذاا ُهَما ُمْغَتمَّانِن. َفَسَألَل 

ِلَماذَذاا وَوْجَهاُكَما «َخِصيیَّْي ِفْرَعْونَن االلََّذيْیِن َمَعُه ِفي َحْبِس َبيْیِت َسيیِِّدهِه َقاِئًال: 
َفَقالَل َلُهَما ». َحُلْمَنا ُحْلًما وَوَليْیَس َمْن يُیَعبُِّرهُه«َفَقاَال َلُه: » يَیْومَم؟ُمْكَمدَّاانِن ااْل
َفَقصَّ رَرِئيیُس االسَُّقاةِة ُحْلَمُه  ».أَأَليْیَسْت ِهللا االتََّعاِبيیُر؟ ُقصَّا َعَليَّ«يُیوُسُف: 

وَوِفي ااْلَكْرَمِة ُكْنُت ِفي ُحْلِمي وَوإِإذَذاا َكْرَمٌة أَأَماِمي. «َعَلى يُیوُسَف وَوَقالَل َلُه: 
َثَالَثُة ُقْضَبانٍن، وَوِهَي إِإذْذ أَأْفَرَخْت َطَلَع زَزْهُرَها، وَوأَأْنَضَجْت َعَناِقيیُدَها ِعَنًبا. 

وَوَكاَنْت َكْأسُس ِفْرَعْونَن ِفي يَیِديي، َفَأَخْذتُت ااْلِعَنَب وَوَعَصْرُتُه ِفي َكْأسِس 
هَذاا «َفَقالَل َلُه يُیوُسُف:  ».ِفْرَعْونَن، وَوأَأْعَطيْیُت ااْلَكْأسَس ِفي يَیِد ِفْرَعْونَن

َتْعِبيیُرهُه: االثََّالَثُة ااْلُقْضَبانِن ِهَي َثَالَثُة أَأيیَّامٍم. ِفي َثَالَثِة أَأيیَّامٍم أَأيْیًضا يَیْرَفُع ِفْرَعْونُن 
رَرأْأَسَك وَويَیُرددُّكَك إِإَلى َمَقاِمَك، َفُتْعِطي َكْأسَس ِفْرَعْونَن ِفي يَیِدهِه َكاْلَعادَدةِة ااُألووَلى 

َساِقيَیُه. وَوإِإنََّما إِإذَذاا ذَذَكْرَتِني ِعْنَدكَك ِحيیَنَما يَیِصيیُر َلَك َخيْیٌر، َتْصَنُع ِحيیَن ُكْنَت 
إِإَليَّ إِإْحَساًنا وَوَتْذُكُرِني ِلِفْرَعْونَن، وَوُتْخِرُجِني ِمْن هَذاا ااْلَبيْیِت. َألنِّي َقْد ُسِرْقُت 

يْیًئا َحتَّى وَوَضُعوِني ِفي ِمْن أَأرْرضِض ااْلِعْبَرااِنيیِّيیَن، وَوُهَنا أَأيْیًضا َلْم أَأْفَعْل َش
».االسِّْجِن  

 
إإذًذاا، َفَقْد َفسََّر يُیْوُسُف ُحْلَم َساقي ِفْرَعْونَن وَوقالَل َلُه إإننَّ ِفْرَعْونَن َسيَیُرددُّهُه إإلى َمقاِمِه االسَّاِبِق.  

ألنَُّه ُسِجَن ُظْلًما.  ِعْنَد ِفْرَعْونَنيَیْذُكَرهُه أأنْن يُیْوُسُف ِمَن االسَّاقي وَوَقْد َطَلَب   
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-16ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  19:  

 
ُكْنُت أَأَنا أَأيْیًضا «َفَلمَّا رَرأَأىى رَرِئيیُس ااْلَخبَّازِزيیَن أَأنَُّه َعبََّر َجيیًِّداا، َقالَل ِليُیوُسَف: 

ِفي ُحْلِمي وَوإِإذَذاا َثَالَثُة ِسَاللِل ُحوَّاارَرىى َعَلى رَرأْأِسي. وَوِفي االسَّلِّ ااَألْعَلى ِمْن 
ِفْرَعْونَن ِمْن َصْنَعِة ااْلَخبَّازِز. وَواالطُّيُیورُر َتْأُكُلُه ِمَن االسَّلِّ َعْن َجِميیِع َطَعامِم 

هَذاا َتْعِبيیُرهُه: االثََّالَثُة االسَِّاللِل ِهَي َثَالَثُة «َفَأَجابَب يُیوُسُف وَوَقالَل: ». رَرأْأِسي
يُیَعلُِّقَك َعَلى َخَشَبٍة، أَأيیَّامٍم. ِفي َثَالَثِة أَأيیَّامٍم أَأيْیًضا يَیْرَفُع ِفْرَعْونُن رَرأْأَسَك َعْنَك، وَو

».وَوَتْأُكُل االطُّيُیورُر َلْحَمَك َعْنَك  
 

َفَقْد قالَل َلُه إإننَّ ِفْرَعْونَن َسيیأُمُر إإذًذاا، َفَقْد كانَن َهذاا ُهَو َتْفسيیُر يُیْوُسَف ِلُحْلِم َخبَّازِز ِفْرَعْونَن.  
بإْعدااِمِه َبْعَد َثالَثِة أأيیَّامٍم.   

 
-20ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  23:  

 
َفَحَدثَث ِفي ااْليَیْومِم االثَّاِلِث، يَیْومِم ِميیَالدِد ِفْرَعْونَن، أَأنَُّه َصَنَع وَوِليیَمًة ِلَجِميیِع 

َعِبيیِدهِه، وَورَرَفَع رَرأْأسَس رَرِئيیِس االسَُّقاةِة وَورَرأْأسَس رَرِئيیِس ااْلَخبَّازِزيیَن َبيْیَن َعِبيیِدهِه. 
ْأسَس ِفي يَیِد ِفْرَعْونَن. وَوأَأمَّا رَرِئيیُس وَورَرددَّ رَرِئيیَس االسَُّقاةِة إِإَلى َسْقيِیِه، َفَأْعَطى ااْلَك

ااْلَخبَّازِزيیَن َفَعلََّقُه، َكَما َعبََّر َلُهَما يُیوُسُف. وَولِكْن َلْم يَیْذُكْر رَرِئيیُس االسَُّقاةِة 
يُیوُسَف َبْل َنِسيَیُه.  

 
- َكما َفسََّرهُه يُیْوُسُفَقْد َتَحقََّق رَرئيیِس االسُّقاةِة  ُحْلَمَنرىى ُهنا أأننَّ   رَرئيیُس االسُّقاةِة ذَذااكَك َفَعادَد  

اةِة يَیْخِدمُم ِفْرَعْونَن. وَوَقْد َتَحقََّق ُحْلَم رَرئيیِس االَخبَّاززيیَن أأيْیًضا َفُحِكَم َعَليْیِه باإلْعداامِم. وَوَلِكنَّ رَرئيیَس االسُّق
َسَنَتيْیِن إإَضاِفيیََّتيْیِن.  وَوِبَسَبِب ذَذِلَك، َبِقَي يُیْوُسُف في االسِّْجِنَنِسَي أأنْن يَیْذُكَر يُیْوُسَف أَأَمامَم ِفْرَعْونَن. 

وَوَلِكنَّنا َسَنرىى َبْعَد َقليیٍل أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ االَحيَّ َلْم يَیْتُركْك يُیْوُسف.  
 

االَحادديي وَوااألرْرَبعيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن  احِحَحْصوَوااآلنْن َنأتي، َصديیقي االُمستِمع، إإلى ااأل
-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  7:  

 
ِد َسَنَتيْیِن ِمَن االزََّمانِن أَأننَّ ِفْرَعْونَن رَرأَأىى ُحْلًما: وَوإِإذَذاا ُهَو وَوااِقٌف وَوَحَدثَث ِمْن َبْع

ِعْنَد االنَّْهِر، وَوُهَوذَذاا َسْبُع َبَقَرااتٍت َطاِلَعٍة ِمَن االنَّْهِر َحَسَنِة ااْلَمْنَظِر وَوَسِميیَنِة 
ْخَرىى َطاِلَعٍة وَورَرااَءَها ِمَن االلَّْحِم، َفارْرَتَعْت ِفي رَروْوَضٍة. ُثمَّ ُهَوذَذاا َسْبُع َبَقَرااتٍت أُأ

االنَّْهِر َقِبيیَحِة ااْلَمْنَظِر وَورَرِقيیَقِة االلَّْحِم، َفَوَقَفْت ِبَجاِنِب ااْلَبَقَرااتِت ااُألووَلى َعَلى 
َفَأَكَلِت ااْلَبَقَرااتُت ااْلَقِبيیَحُة ااْلَمْنَظِر وَواالرَِّقيیَقُة االلَّْحِم ااْلَبَقَرااتِت  َشاِطِئ االنَّْهِر،

ُثمَّ َنامَم َفَحُلَم َثاِنيَیًة:  ااْلَحَسَنَة ااْلَمْنَظِر وَواالسَِّميیَنَة. وَوااْسَتيْیَقَظ ِفْرَعْونُن.االسَّْبَع 
وَوُهَوذَذاا َسْبُع َسَناِبَل َطاِلَعٍة ِفي َساقق وَوااِحٍد َسِميیَنٍة وَوَحَسَنٍة. ُثمَّ ُهَوذَذاا َسْبُع 

اِبَتٍة وَورَرااَءَها. َفاْبَتَلَعِت االسََّناِبُل َسَناِبَل رَرِقيیَقٍة وَوَمْلُفوَحٍة ِبالرِّيیِح االشَّْرِقيیَِّة َن
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االرَِّقيیَقُة االسََّناِبَل االسَّْبَع االسَِّميیَنَة ااْلُمْمَتِلَئَة. وَوااْسَتيْیَقَظ ِفْرَعْونُن، وَوإِإذَذاا ُهَو 
ُحْلٌم.   

 
-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد . يْیِن ُمْزِعَجيْیِنإإذًذاا َفَقْد َحُلَم ِفْرَعْونُن ُحْلَم  13:  

 
وَوَكانَن ِفي االصََّباحِح أَأننَّ َنْفَسُه ااْنَزَعَجْت، َفَأرْرَسَل وَودَدَعا َجِميیَع َسَحَرةِة ِمْصَر 

وَوَجِميیَع ُحَكَماِئَها. وَوَقصَّ َعَليْیِهْم ِفْرَعْونُن ُحْلَمُه، َفَلْم يَیُكْن َمْن يُیَعبُِّرهُه 
أَأَنا أَأَتَذكَُّر ااْليَیْومَم َخَطايَیايَي. « ُثمَّ َكلََّم رَرِئيیُس االسَُّقاةِة ِفْرَعْونَن َقاِئًال: ِلِفْرَعْونَن.

ِفْرَعْونُن َسَخَط َعَلى َعْبَديْیِه، َفَجَعَلِني ِفي َحْبِس َبيْیِت رَرِئيیِس االشَُّرطِط أَأَنا 
وَورَرِئيیَس ااْلَخبَّازِزيیَن. َفَحُلْمَنا ُحْلًما ِفي َليْیَلٍة وَوااِحَدةٍة أَأَنا وَوُهَو. َحُلْمَنا ُكلُّ وَوااِحٍد 

ُحْلِمِه. وَوَكانَن ُهَناكَك َمَعَنا ُغَالمٌم ِعْبَرااِنيٌّ َعْبٌد ِلَرِئيیِس االشَُّرطِط،  ِبَحَسِب َتْعِبيیِر
َفَقَصْصَنا َعَليْیِه، َفَعبََّر َلَنا ُحْلَميْیَنا. َعبََّر ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِبَحَسِب ُحْلِمِه. وَوَكَما َعبََّر 

  ».ُهَو َفَعلََّقُهَلَنا هَكَذاا َحَدثَث. رَرددَِّني أَأَنا إِإَلى َمَقاِمي، وَوأَأمَّا 
 

َجِميیَع َسَحَرةِة ِمْصَر وَوُكلَّ ُحَكَماِئَها، وَوَسَردَد ااْسَتْدعى  ِفْرَعْونَنَنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ 
وَوذَذَكَرهُه أأمامَم ِفْرَعْونَن قاِئًلا  يُیْوُسَفحيینئٍذ، َتَذكََّر رَرئيیُس االسُّقاةِة  .َعَليْیِهْم ُحْلَمُه، َفَلْم يَیِجْد َمْن يُیَفسُِّرهُه َلُه

  َلُه إإننَّ يُیْوُسَف االِعْبرااِنيَّ َماِهٌر في َتْفسيیِر ااألْحالمِم. 
 

-14وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  16:  
 

َفَأرْرَسَل ِفْرَعْونُن وَودَدَعا يُیوُسَف، َفَأْسَرُعواا ِبِه ِمَن االسِّْجِن. َفَحَلَق وَوأَأْبَدلَل 
َحُلْمُت ُحْلًما وَوَليْیَس «دَدَخَل َعَلى ِفْرَعْونَن. َفَقالَل ِفْرَعْونُن ِليُیوُسَف: ِثيَیاَبُه وَو

َفَأَجابَب ». َمْن يُیَعبُِّرهُه. وَوأَأَنا َسِمْعُت َعْنَك َقْوًال، إِإنََّك َتْسَمُع أَأْحَالًما ِلُتَعبَِّرَها
  ».نَنَليْیَس ِلي. اَاُهللا يُیِجيیُب ِبَسَالَمٍة ِفْرَعْو«يُیوُسُف ِفْرَعْونَن: 

 
َقْد َمَثَل يُیْوُسُف أَأماَمُه. وَوِلْلُمثولِل ِعْنَدما َسِمَع ِفْرَعْونُن َعْن يُیْوُسَف، أأرْرَسَل َمْن يَیْسَتْدعيیِه  

أأمامَم ِفْرَعْونَن أأنْن يَیكونَن يَیْمُثُل أأمامَم ِفْرَعْونَن َبْعَد أأنْن َحَلَق وَوأأْبَدلَل ِثيیاَبُه. َفَقْد َكانَن يَیْنَبغي ألييِّ َشْخٍص 
، ذَّْقِن، الِئَق االَمْظَهِر. وَوِعْنَدما وَوَقَف يُیْوُسُف أأمامَم ِفْرَعْونَن، َقالَل َلُه ِفْرَعْونُن إإنَُّه َحُلَم ُحْلًماَحليیَق اال

وَوأَأَنا َسِمْعُت َعْنَك َقْوًال، إِإنََّك َتْسَمُع : "أأيْیًضا . وَوَقْد قالَل َلُهَشْخًصا َقادِدرًراا على َتْفسيیِرهِهوَوَلِكنَُّه َلْم يَیِجْد 
–" أَأْحَالًما ِلُتَعبَِّرَها وَوَلِكنَّ يُیْوُسَف أَأجابَب أأيْي أأنَُّه َسِمَع َعْنُه أأنَُّه َقادِدرٌر على َتْفسيیِر ااألْحالمِم.  

َال َفْضَل ِلي ِفي ذَذِلَك، َبْل إِإننَّ ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى: "". َليْیَس ِلي. اَاُهللا يُیِجيیُب ِبَسَالَمٍة ِفْرَعْونَنِفْرَعْونَن: "
ُنْعطي االَفْضَل ". وَوما أَأْجَمَل أأنْن االصَّاِئَب(أأوِو االتَّْفسيیَر) ِذيي يُیْعِطي ِفْرَعْونَن االَجَواابَب ااَهللا ُهَو االَّ

آآميین!ِهللا االَحيِّ! دَدااِئًما وَواالَمْجَد   
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
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وَوَلِكنَّ يُیْوُسَف . ألْنُفِسِهْم َنْحُن َنعيیُش في َعاَلٍم يُیِحبُّ االنَّاسُس فيیِه أأنْن يَیناُلواا االَمْدحَح وَواالشُّْهَرةَة
َكانَن ُمْخَتِلًفا. َفَقْد َكانَن يَیْنِسُب االَفْضَل ِهللا وَويُیْعطي ُكلَّ االَمْجِد َلُه وَوْحَدهُه.   

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
ِختاميیَّة][َكِلَمة   

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
وَوَلِكْن َكما قالَل االرَّسولُل . أأْحيیاًناِلَكْي ُنَحقَِّق َمقاِصَد ااِهللا ااألزَزِليیََّة، َقْد َنْخَتِبُر االُحْزنَن وَوااألَلَم 

ادديینا باْسِم َف. ْعَلَن ِفيیَناأَأننَّ آآَالمَم االزََّمانِن االَحاِضِر َال ُتَقاسُس ِبالَمْجِد االَعِتيیِد أَأنْن يُیْسَتبولُس، َفإنَّنا َنْحِسُب 
وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  


