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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
17 :41 االتَّكويینِسْفر  –57 Genesis 41:17–57 

 wt_c20_us037# 533م: 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  االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

ِمْن  االَحادديي وَوااألرْرَبعيیَنااألْصحاحح َ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 ااَهَذ

ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  
 

ال َنَتَبوَّأأ َمناِصَب َقْد نا إإننَّ ِقصََّة يُیْوُسَف ُتْشِبُه إإلى َحدٍّ َكبيیٍر ِقصََّة َكثيیريیَن ِمنَّا. وَوَمَع أأنَّ 
َفإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیْخِبُرنا أأنَّنا َسَنْمِلُك َمَع ، ٍة َكما َحَدثَث َمَع يُیْوُسَفأأْجَنِبيیَِّبالدٍد في رَرفيیَعًة 

ِلذلَك، َقْد َتكونُن آآالمُم االزَّمانِن االَحاِضِر ُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتنا. رَربا وَواالَمسيیِح إإنْن ُكنَّا َقْد آآَمنَّا ِبِه وَوَقِبْلناهُه 
االَمْجد.  االتي ُنقاسيیها ُجْزًءاا ِمْن رِرْحَلِتنا َنْحَو  

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

- االسَّاِبع َعَشروَواالَعَددِد  االَحادديي وَوااألرْرَبعيیَن دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
ِفْرَعْونُن ااْسَتْدعى . وَوَقِد َحُلَم ُحْلًما ُمْزِعًجاُكنَّا َقْد َقَرأأنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ ِفْرَعْونَن  

حيینئٍذ، َتَذكََّر  .َجِميیَع َسَحَرةِة ِمْصَر وَوُكلَّ ُحَكَماِئَها، وَوَسَردَد َعَليْیِهْم ُحْلَمُه، َفَلْم يَیِجْد َمْن يُیَفسُِّرهُه َلُه
  رَرئيیُس االسُّقاةِة يُیْوُسَف وَوذَذَكَرهُه أأمامَم ِفْرَعْونَن قاِئًلا َلُه إإننَّ يُیْوُسَف االِعْبرااِنيَّ َماِهٌر في َتْفسيیِر ااألْحالمِم.

 
ُسُف ِعْنَدما َسِمَع ِفْرَعْونُن َعْن يُیْوُسَف، أأرْرَسَل َمْن يَیْسَتْدعيیِه ِلْلُمثولِل أَأماَمُه. وَوَقْد َمَثَل يُیْووَو 

 أأمامَم ِفْرَعْونَن َبْعَد أأنْن َحَلَق وَوأأْبَدلَل ِثيیاَبُه. َفَقْد َكانَن يَیْنَبغي ألييِّ َشْخٍص يَیْمُثُل أأمامَم ِفْرَعْونَن أأنْن يَیكونَن
ا، َحليیَق االذَّْقِن، الِئَق االَمْظَهِر. وَوِعْنَدما وَوَقَف يُیْوُسُف أأمامَم ِفْرَعْونَن، َقالَل َلُه ِفْرَعْونُن إإنَُّه َحُلَم ُحْلًم

وَوأَأَنا َسِمْعُت َعْنَك َقْوًال، إِإنََّك َتْسَمُع وَوَلِكنَُّه َلْم يَیِجْد َشْخًصا َقادِدرًراا على َتْفسيیِرهِه. وَوَقْد قالَل َلُه أأيْیًضا: "
–" أَأْحَالًما ِلُتَعبَِّرَها نَن: َتْفسيیِر ااألْحالمم. وَوَلِكنَّ يُیْوُسَف أَأجابَب ِفْرَعْوَعْن َمهارَرِتِه في أأيْي أأنَُّه َسِمَع  

َال َفْضَل ِلي ِفي ذَذِلَك، َبْل إِإننَّ ااَهللا ُهَو ". ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى: "َليْیَس ِلي. اَاُهللا يُیِجيیُب ِبَسَالَمٍة ِفْرَعْونَن"
". االصَّاِئَب(أأوِو االتَّْفسيیَر) االَِّذيي يُیْعِطي ِفْرَعْونَن االَجَواابَب   

 
َفِمَن االُمؤِسِف أأنْن َنرىى أأناًسا َحيِّ! وَوما أَأْجَمَل أأنْن ُنْعطي االَفْضَل وَواالَمْجَد دَدااِئًما ِهللا اال

َكثيیريیَن يَیْنِسبونَن االَفْضَل إإلى أأْنُفِسِهْم أأوْو يُیَمجِّدوونَن أأْنُفَسُهْم. ِلَذِلَك، إإنْن َكانَن ااُهللا َقِد ااْسَتْخَدَمَك 
رااَمِة ِلَصاَحِب ِبَطريیَقٍة أأوْو ِبُأخرىى، ال ُتحاوِولْل أأنْن َتأُخَذ االَفْضَل َلَك، َبْل أَأْعِط ُكلَّ االَمْجِد وَواالَك

االَمْجِد. َفاُهللا وَوْحُدهُه يَیْسَتِحقُّ أأنْن يَیأُخَذ االَمْجَد وَواالَكرااَمة.   
 

-17: 41َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَوااآلنْن،   24:  
 

إِإنِّي ُكْنُت ِفي ُحْلِمي وَوااِقًفا َعَلى َشاِطِئ االنَّْهِر، «َفَقالَل ِفْرَعْونُن ِليُیوُسَف: 
وَوُهَوذَذاا َسْبُع َبَقَرااتٍت َطاِلَعٍة ِمَن االنَّْهِر َسِميیَنِة االلَّْحِم وَوَحَسَنَة االصُّورَرةِة، 

َعٍة وَورَرااَءَها َمْهُزووَلًة َفارْرَتَعْت ِفي رَروْوَضٍة. ُثمَّ ُهَوذَذاا َسْبُع َبَقَرااتٍت أُأْخَرىى َطاِل
وَوَقِبيیَحَة االصُّورَرةِة ِجداا وَورَرِقيیَقَة االلَّْحِم. َلْم أَأْنُظْر ِفي ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر ِمْثَلَها 
ِفي ااْلَقَباَحِة. َفَأَكَلِت ااْلَبَقَرااتُت االرَِّقيیَقُة وَوااْلَقِبيیَحُة ااْلَبَقَرااتِت االسَّْبَع ااُألووَلى 

أَأْجَوااَفَها، وَوَلْم يُیْعَلْم أَأنََّها دَدَخَلْت ِفي أَأْجَوااِفَها، َفَكانَن االسَِّميیَنَة. َفَدَخَلْت 
َمْنَظُرَها َقِبيیًحا َكَما ِفي ااَألووَّلِل. وَوااْسَتيْیَقْظُت. ُثمَّ رَرأَأيْیُت ِفي ُحْلِمي وَوُهَوذَذاا َسْبُع 

ُع َسَناِبَل يَیاِبَسًة َسَناِبَل َطاِلَعٌة ِفي َساقق وَوااِحٍد ُمْمَتِلَئًة وَوَحَسَنًة. ُثمَّ ُهَوذَذاا َسْب
رَرِقيیَقًة َمْلُفوَحًة ِبالرِّيیِح االشَّْرِقيیَِّة َناِبَتٌة وَورَرااَءَها. َفاْبَتَلَعِت االسََّناِبُل االرَِّقيیَقُة 

».االسََّناِبَل االسَّْبَع ااْلَحَسَنَة. َفُقْلُت ِللسََّحَرةِة، وَوَلْم يَیُكْن َمْن يُیْخِبُرِني  
 

. وَوِحيْیَنئٍذ َقالَل َلُه يُیْوُسُف (في االَعَددِد على يُیْوُسَف يْیِنصُّ االُحْلَمَنرىى ُهنا أأننَّ ِفْرَعْونَن يَیُق
االَخاِمِس وَواالِعشريین):  

 
ُحْلُم ِفْرَعْونَن وَوااِحٌد. َقْد أَأْخَبَر ااُهللا ِفْرَعْونَن ِبَما ُهَو َصاِنٌع. «  
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َجاَءتْت ُثناِئيیًَّة. َفَقْد َحُلَم  وَوِمَن االُمْدِهِش أأنْن َنرىى أأننَّ ااألْحالمَم االتي َقَرأأنا َعْنها َحتَّى ااآلنَن

َقاَمْت  ُهَن ُحَزًما ِفي ااْلَحْقِل، وَوإِإذَذاا ُحْزَمُتيیَحازِزم ُه وَوإإْخَوُتُه َكاُنواا: ااألووَّلُل ُهَو أأنَّيُیْوُسُف ُحْلَميْیِن
وَوإِإذَذاا االشَّْمُس َحُلَم  ،االثَّاني االُحْلِمفي وَوِه. وَوَسَجَدتْت ِلُحْزَمِت إإْخَوِتِه َصَبْت، َفاْحَتاَطْت ُحَزمُموَوااْنَت

َلُه. وَوِعْنَدما كانَن في االسِّْجِن، َحُلَم رَرئيیُس ُسقاةِة ِفْرَعْونَن ُحْلًما، َعَشَر َكْوَكًبا َساِجَدةٌة  وَوااْلَقَمُر وَوأَأَحَد
أأيْیًضا. وَوَلِكنَّ  وَوَنْحُن َنرىى ُهنا أأننَّ ِفْرَعْونَن َحُلَم ُحْلَميْیِنوَوَحُلَم رَرئيیُس َخبَّاززيیَن ِفْرَعْونَن ُحْلًما أأيْیًضا. 

يُیْوُسَف َقالَل ِلِفْرَعْونَن إإننَّ َتْفسيیَر االُحْلَميْیِن وَوااِحد.   
 

-26ُثمَّ ااْبَتَدأَأ يُیْوُسُف يُیَفسُِّر ِلِفْرَعْونَن االُحْلَم َفقالَل في ااألْعداادد  28:  
 

اَاْلَبَقَرااتُت االسَّْبُع ااْلَحَسَنُة ِهَي َسْبُع ِسِنيیَن، وَواالسََّناِبُل االسَّْبُع ااْلَحَسَنُة ِهَي 
َسْبُع ِسِنيیَن. ُهَو ُحْلٌم وَوااِحٌد. وَوااْلَبَقَرااتُت االسَّْبُع االرَِّقيیَقُة ااْلَقِبيیَحُة االَِّتي َطَلَعْت 

ْبُع ااْلَفارِرَغُة ااْلَمْلُفوَحُة ِبالرِّيیِح وَورَرااَءَها ِهَي َسْبُع ِسِنيیَن، وَواالسََّناِبُل االسَّ
االشَّْرِقيیَِّة َتُكونُن َسْبَع ِسِنيیَن ُجوًعا. ُهَو ااَألْمُر االَِّذيي َكلَّْمُت ِبِه ِفْرَعْونَن. َقْد 

أَأْظَهَر ااُهللا ِلِفْرَعْونَن َما ُهَو َصاِنٌع.   
 

وَوِمَن االُمْدِهِش أأنْن َنْعَلَم أأننَّ لِل َهذاا االُحْلِم. إإذًذاا، َكانَن ااُهللا يُیْخِبُر ِفْرَعْونَن َما ُهَو َصاِنٌع ِمْن ِخال 
ااَهللا َكانَن يُیْعطي َهؤالِء االُحكَّامِم وَواالُملوكِك االَوَثِنيیِّيیَن أأْحالًما َعمَّا َسيَیْحُدثُث في االُمْسَتْقَبل. َفَقْد أَأْعَطى 

–ااُهللا أأيْیًضا أأْحالًما للَمِلِك َنبوَخْذَنصَّر  ؤكَِّد ها َلُه االنَِّبيُّ دَداانيیالل. وَوِمَن االُموَوِهَي ااألْحالمُم االتي َفسََّر 
ِلِحْكَمٍة َلَديْیِه. أأننَّ ااَهللا َكانَن يَیْفَعُل ذَذِلَك   

 
-29ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  َعلى َفِم يُیوُسف: 32  

 
ُهَوذَذاا َسْبُع ِسِنيیَن َقادِدَمٌة ِشَبًعا َعِظيیًما ِفي ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر. ُثمَّ َتُقومُم َبْعَدَها 

ُع ِسِنيیَن ُجوًعا، َفيُیْنَسى ُكلُّ االشَِّبْع ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر وَويُیْتِلُف ااْلُجوعُع َسْب
ااَألرْرضَض. وَوَال يُیْعَرفُف االشَِّبُع ِفي ااَألرْرضِض ِمْن أَأْجِل ذذِلَك ااْلُجوعِع َبْعَدهُه، َألنَُّه 

رََّتيْیِن، َفَألننَّ ااَألْمَر يَیُكونُن َشِديیًداا ِجداا. وَوأَأمَّا َعْن َتْكَراارِر ااْلُحْلِم َعَلى ِفْرَعْونَن َم
ُمَقرَّرٌر ِمْن ِقَبِل ااِهللا، وَوااُهللا ُمْسِرعٌع ِليَیْصَنَعُه.  

 
وَوَلِكنَّ ااَهللا االرَّحيیَم َشاَء أأنْن َكانَن ُحْلُم ِفْرَعْونَن يَیْعني أأننَّ َمجاَعًة َسَتْحُدثُث َبْعَد َسْبِع ِسنيین. 

ِبِعبارَرةٍة َتكونَن االسِّنيیُن االسَّْبُع االتي َتْسبُق االَمجاَعَة َسَنوااتِت َخيْیٍر َعظيیٍم في ُكلِّ أأرْرضِض ِمْصَر. 
كانَن ِسنيیَن أأيْیًضا. وَو َسْبَعيَیدوومُم أُأخرىى، َسَتأتي َفْتَرةُة َخيْیٍر َعميیٍم ُمدَُّتها َسْبُع ِسنيیَن، يَیْعُقُبها ُجْوعٌع 

.  في االَقريیِب االَعاِجلَتْكراارُر االُحْلِم َمرََّتيْیِن يَیْعني أأننَّ ااألْمَر ُمَقرَّرٌر ِمْن ِقَبِل ااِهللا، وَوأأننَّ ااَهللا َسيَیْفَعُل ذَذِلَك   
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ْجَعْلُه َعَلى أَأرْرضِض ِمْصَر. َفاآلنَن ِليَیْنُظْر ِفْرَعْونُن رَرُجًال َبِصيیًراا وَوَحِكيیًما وَويَی«
يَیْفَعْل ِفْرَعْونُن َفيُیَوكِّْل ُنظَّارًراا َعَلى ااَألرْرضِض، وَويَیْأُخْذ ُخْمَس َغلَِّة أَأرْرضِض ِمْصَر 
ِفي َسْبِع ِسِني االشَِّبِع، َفيَیْجَمُعونَن َجِميیَع َطَعامِم هِذهِه االسِِّنيیَن ااْلَجيیَِّدةِة ااْلَقادِدَمِة، 

َت يَیِد ِفْرَعْونَن َطَعاًما ِفي ااْلُمُدنِن وَويَیْحَفُظوَنُه. َفيَیُكونُن وَويَیْخِزُنونَن َقْمًحا َتْح
االطََّعامُم ذَذِخيیَرةًة ِلَألرْرضِض ِلَسْبِع ِسِني ااْلُجوعِع االَِّتي َتُكونُن ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر، َفَال 

».َتْنَقِرضُض ااَألرْرضُض ِباْلُجوعِع  
 

وَوَلِكنَُّه ْوُسَف َكانَن َحتَّى َهذاا االَوْقِت َعْبًداا َسجيیًنا. وَويَیِجُب َعَليْینا أأنْن َنَتَذكََّر، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ يُی 
ُخطًَّة َحكيیَمًة إلْنقاذِذ أأرْرضِض ِمْصَر . وَوَقْد َقدَّمَم ِلِفْرَعْونَن َكانَن في َهِذهِه االلََّحظاتِت َماِثًلا أأمامَم ِفْرَعْونَن

وَوَكانَن ُعْمُر يُیْوُسَف آآَنذااكَك َثالثيیَن َسَنة. ِمْن َكارِرَثٍة ُمَحقََّقٍة.   
 

يُیَولِّيیِه َعلى االِبالدِد. وَوَكاَنِت  وَوَقْد َقالَل يُیْوُسُف ِلِفْرَعْونَن إإنَُّه يَیْنَبغي َلُه أأنْن يَیْختارَر رَرُجًلا َحكيیًما 
ااْسِتْخدااِمها في َسَنوااتِت  ِمْن أأْجِل االُخطَُّة َتْقضي ِبُمضاَعَفِة االضَّرااِئِب في َسَنوااتِت االرَّخاِء االسَّْبِع

. االُجْوعِع االسَّْبِع االتي َسَتْعُقُبها  
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َفَحُسَن ااْلَكَالمُم ِفي َعيْیَنْي ِفْرَعْونَن وَوِفي ُعيُیونِن َجِميیِع َعِبيیِدهِه. َفَقالَل ِفْرَعْونُن 
ُثمَّ َقالَل ِفْرَعْونُن ِليُیوُسَف: » ااِهللا؟َهْل َنِجُد ِمْثَل هَذاا رَرُجًال ِفيیِه رُرووحُح «ِلَعِبيیِدهِه: 
َبْعَد َما أَأْعَلَمَك ااُهللا ُكلَّ هَذاا، َليْیَس َبِصيیٌر وَوَحِكيیٌم ِمْثَلَك. أَأْنَت َتُكونُن َعَلى «

َبيْیِتي، وَوَعَلى َفِمَك يُیَقبُِّل َجِميیُع َشْعِبي إِإالَّ إِإننَّ ااْلُكْرِسيَّ أَأُكونُن ِفيیِه أَأْعَظَم 
ااْنُظْر، َقْد َجَعْلُتَك َعَلى ُكلِّ أَأرْرضِض «ُثمَّ َقالَل ِفْرَعْونُن ِليُیوُسَف:   ».ِمْنَك
وَوَخَلَع ِفْرَعْونُن َخاِتَمُه ِمْن يَیِدهِه وَوَجَعَلُه ِفي يَیِد يُیوُسَف، وَوأَأْلَبَسُه ». ِمْصَر

ْلثَّاِنيَیِة، ِثيَیابَب ُبوصٍص، وَووَوَضَع َطْوقَق ذَذَهٍب ِفي ُعُنِقِه، وَوأَأرْرَكَبُه ِفي َمْرَكَبِتِه اا
وَوَجَعَلُه َعَلى ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر. وَوَقالَل ِفْرَعْونُن ». اارْرَكُعواا«وَوَنادَدوْواا أَأَماَمُه 

أَأَنا ِفْرَعْونُن. َفِبُدووِنَك َال يَیْرَفُع إِإْنَسانٌن يَیَدهُه وَوَال رِرْجَلُه ِفي ُكلِّ «ِليُیوُسَف: 
».أَأرْرضِض ِمْصَر  

 
في ُكلِّ ِمْصَر وَويیا َلُه ِمْن َتَغيیٍُّر ُمْذِهٍل في ااألْحدااثث! َفَقْد قالَل ِفْرَعْونُن ِليُیْوُسَف إإنَُّه َلْن يَیِجَد  

َشْخًصا يَیفوقُه ِحْكَمًة وَوَبصيیَرةًة. وَوَمَع أأننَّ يُیْوُسَف َلْم يَیُكْن يَیْسعى آآَنذااكَك إإلى وُوظيیَفٍة ُحكوِميیٍَّة، َفإننَّ 
ليَیكونَن االرَُّجَل  هْخًصا فيیِه رُروْوحُح ااِهللا. وَوَقْد رَرأأىى فيیِه ِحْكَمًة دَدَفَعْتُه إإلى َتْعيیيیِنَشِفْرَعْونَن رَرأأىى فيیِه 

َنَزعَع ِفْرَعْونُن َخاَتَمُه ِمْن يَیِدهِه وَووَوَضَعُه ِفي يَیِد وَوَقْد االثَّاني في ُكلِّ أأرْرضِض ِمْصَر َبْعَد ِفْرَعْونن. 
ةًة وَوَطوَّقَق ُعْنَقُه ِبَطْوقٍق ِمْن ذَذَهٍب، وَوأَأرْرَكَبُه ِفي َمْرَكَبِتِه االثَّاِنيَیِة، يُیوُسَف، وَوأَأْلَبَسُه ِثيَیابَب َكتَّانٍن َفاِخَر

ا َعَلى ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر. وَوَقالَل ِفْرَعْونُن ِليُیوُسَف: وَوااِليًیِفْرَعْونُن . وَوأَأَقاَمُه "اارْرَكُعواا أَأَماَمُه"وَوَنادُدوواا: 
". يُیَحرِّكَك َساِكنًا ِفي ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر ِمْن َغيْیِر إِإذْذِنَك أَأَنا ِفْرَعْونُن، وَوَال أَأَحَد يُیْمِكُن أَأنْن"  
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، وَوأَأْعَطاهُه أَأْسَناتَت ِبْنَت ُفوِطي »َصْفَناتَت َفْعِنيیَح«وَودَدَعا ِفْرَعْونُن ااْسَم يُیوُسَف 

َعَلى أَأرْرضِض ِمْصَر. وَوَكانَن يُیوُسُف َفارَرعَع َكاِهِن أُأوونَن زَزوْوَجًة. َفَخَرجَج يُیوُسُف 
ااْبَن َثَالِثيیَن َسَنًة َلمَّا وَوَقَف ُقدَّاامَم ِفْرَعْونَن َمِلِك ِمْصَر. َفَخَرجَج يُیوُسُف ِمْن َلُدنْن 

ِفْرَعْونَن وَوااْجَتازَز ِفي ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر.  
 

) َصْفَناتَت َفْعِنيیحُسَف (وَوُهَو: االذيي أَأْطَلَقُه ِفْرَعْونُن على يُیْو ااالْسَمُهناكَك َمْن يَیقولُل إإننَّ وَو
وَوَقْد أَأْعطاهُه ِفْرَعْونُن زَزوْوَجًة  أأوْو "َحاِفُظ االَحيیاةِة" أأوْو "َكاِشُف ااألْسراارِر". "ُمَخلُِّص االَعاَلِم" يَیْعني:

ْصر. وَوُكنَّا َقْد أأيْیًضا. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ يُیْوُسَف َكانَن ااْبَن َثالثيیَن َسَنًة َلمَّا وَوَقَف ُقدَّاامَم ِفْرَعْونَن َمْلِك ِم
َسْبَع َعْشَرةَة َسَنًة ِعْنَدما َباَعُه إإْخَوُتُه َعْبًداا. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ  أأنَُّه َكانَن ااْبَنفي َحْلَقٍة َساِبَقٍة رَرأأيْینا 

. وَوَلِكنَّ االَحالَل َتَبدََّلِت ِمْصَراالُعبودِديیَِّة وَواالسِّْجِن في أأرْرضِض في  َعْشَرةَة َسَنًةَثالثَث يُیْوُسَف َقَضى 
ااآلنَن إإذْذ إإننَّ ِفْرَعْونَن أأْعطاهُه َمكاَنًة رَرفيیَعًة ِجداا بأنْن َجَعَلُه االرَُّجَل االثَّاني َبْعَدهُه في ُكلِّ أأرْرضِض ِمْصَر.   

 
 ِمْصَر إإذْذوَوَبْعَد أأنْن َخَرجَج يُیْوُسُف ِمْن َحْضَرةِة ِفْرَعْونَن، َشَرعَع يَیُجْولُل في َجميیِع أأرْرجاِء 

وَوما أأْكَثَر َما أأْخَطأنا في أَأرراادَد أأنْن يَیرىى ااُألمورَر ِبَعيْیَنيْیِه االُمَجرَّدَدَتيْیِن وَوأأنْن يَیْفَحَص ُكلَّ َشْيٍء ِبَنْفِسِه. 
وَوَلْم ا أأْكَثَر َما ااتََّهْمناهُه بأنَُّه َقْد َنِسيَیَنا وَوأَأْهَمَلنا وَوَمَفْهِم ااِهللا االَحيِّ ِبَسَبِب ُظرووفٍف َقاِسيَیٍة َمَررْرنا ِبها! 

إإلى ااآلنَن ا أأْكَثَر َما َتَخيیَّْلنا أأنَّنا َسَنْهِلُك ألنَّنا ُنحارِربُب ِبُمْفَردِدنا. وَوَلِكْن ِعْنَدما َنْنُظُر يَیُعْد يَیْذُكُرنا. وَوَم
َفَقْد كاَنْت َلَديْیِه ُخطٌَّة ُمْحَكَمٌة. وَوَقْد َكانَن يَیرىى وَويَیْعَلُم َلْم يُیْهِمْلنا يَیْوًما.  االرَّببَّ ىى أأننَّاالَوررااِء فإنَّنا َنَر

ُكلَّ َشْيٍء. وَوَقْد َكانَن يَیْعَمُل في َحيیاِتنا دُدوْونَن َحتَّى أأنْن َنْدرريي. وَوَقْد َكانَن يَیْفَعُل ُكلَّ َما ُهَو ِلَخيْیِرنا 
وَوَسِط ااآلالمِم وَواالتَّجارِربِب االَقاِسيَیِة االتي ُكنَّا َنْخَتِبُرها.  وَوَمْصَلَحِتنا. وَوَلِكنَّنا َلْم َنُكْن َنرىى ذَذِلَك ُكلَُّه في  

 
وَوَقْد َكانَن ِبَمْقدوورِر يُیْوُسَف ااآلنَن أأنْن يَیرىى أأننَّ يَیَد ااِهللا االَحيِّ َكاَنْت َمَعُه في ُكلِّ ُخْطَوةٍة، 

ِجداا في ِمْصَر. وَوِعْنَدما َنَظَر إإلى  َفها ُهَو يَیَتَبوَّأأ ااآلنَن َمْنِصًبا ُحكوِميیا رَرفيیًعاوَوَحَدثٍث، وَوَمْرَحَلٍة. 
َسَمَح ِبُحدووثِث ُكلِّ َهِذهِه ااألشيیاِء ِلَكْي االَوررااِء، رَرأأىى االصُّورَرةَة االَكبيیَرةَة ِبُمْجَمِلها وَوأأدْدرَركَك أأننَّ ااَهللا 

يَیْجَعَلُه يَیْمُثُل أَأمامَم ِفْرَعْونَن.   
 

وَوإإذذاا َنَظْرتَت، يیا َصديیقي، إإلى االَوررااِء، ِمَن االُمؤكَِّد أأنََّك َسَتْفَهُم االَكثيیَر ِمَن ااُألمورِر االتي 
 َحَدَثْت في َحيیاِتَك في االسَّنوااتِت االسَّاِبَقِة. وَوإإنْن ُكْنَت َتُظنُّ أأننَّ ااَهللا َقْد َنِسيَیَك، ِمَن االُمؤكَِّد أأنََّك َسَترىى

َبْل إإنََّك َسَترىى أأنَُّه َكانَن يَیْعَمُل َطواالَل االَوْقِت في َحيیاِتَك ْم يَیْغَفْل َعْنَك َلْحَظًة. ِبُأممِّ َعيْیَنيْیِك أأنَُّه َل
ُهَو االَحيَّ ااَهللا  ااْعَلْم أأننَّ، ُمْظِلَمٍة وَوُكهوفٍفَسحيیَقٍة  أأوْودِديَیٍةفي ااآلنَن َتْمشي إإنْن ُكْنَت وَووَوُظرووِفَك. 

َصاِحُب ُكلِّ ُسْلطانٍن في َهذاا االَكْونِن. ِلذلَك فإنَُّه َقادِدرٌر أأنْن يَیْجَعَلَك َتْصَعد إإلى االُمْرَتَفعاتِت َقريیًبا.    
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 وَوأَأْثَمَرتِت ااَألرْرضُض ِفي َسْبِع ِسِني االشَِّبِع ِبُحَزمٍم. َفَجَمَع ُكلَّ َطَعامِم االسَّْبِع ِسِنيیَن
االَِّتي َكاَنْت ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر، وَوَجَعَل َطَعاًما ِفي ااْلُمُدنِن. َطَعامَم َحْقِل ااْلَمِديیَنِة 
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االَِّذيي َحَوااَليْیَها َجَعَلُه ِفيیَها. وَوَخَزنَن يُیوُسُف َقْمًحا َكَرْمِل ااْلَبْحِر، َكِثيیًراا ِجداا 
َحتَّى َتَركَك ااْلَعَددَد، إِإذْذ َلْم يَیُكْن َلُه َعَددٌد.  

 
إإذًذاا، َفَقِد ااْبَتَدأَأ يُیْوُسُف في َتْنفيیِذ ُخطَِّتِه إلْنقاذِذ أأرْرضِض ِمْصَر ِمَن االَمجاَعِة االقادِدَمِة َعَليْیها. 

وَووَوْفًقا للُخطَِّة، َفَقْد َجَمَع َطعاًما وَوَقْمًحا يَیْكفي ِلَسَنوااتِت االُجْوعِع االَقادِدَمِة.   
 

:51وو  50ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

ِليُیوُسَف ااْبَنانِن َقْبَل أَأنْن َتْأِتَي َسَنُة ااْلُجوعِع، وَوَلَدْتُهَما َلُه أَأْسَناتُت ِبْنُت  وَووُوِلَد
َألننَّ «َقاِئًال: » َمَنسَّى«ُفوِطي َفارَرعَع َكاِهِن أُأوونَن. وَودَدَعا يُیوُسُف ااْسَم ااْلِبْكِر 
». ااَهللا أَأْنَساِني ُكلَّ َتَعِبي وَوُكلَّ َبيْیِت أَأِبي  

 
َبيْیت أأبيیِه َفَحْسب، َبْل إإنَُّه َبارَرَكُه َبَرَكًة وَوَمَشقَِّتِه ي يُیْوُسَف ُكلَّ ِهَي أأننَّ ااَهللا َلْم يُیْنِسوَواالَحقيیَقُة 

في االشَّدااِئِد، وَوَلِكنَُّهْم يَیْنُسوَنُه في االرَّخاِء. َفُهْم َعظيیَمًة ِجداا. وَوُهناكَك أأْشخاصٌص يَیَتَذكَّروونَن ااَهللا 
ِعْنَدما َتأتي أأووقاتُت  وونَن َعِن االصُّمودِد ِبُمْفَردِدِهْم في ااألووقاتِت االَعصيیَبِة. وَوَلِكْنيَیْعَلمونَن أأنَُّهْم َسيَیْعَجز

ااَهللا َقْد االَخيْیِر َفإنَُّهْم ال يَیُعوددوونَن يَیْذُكرووَنُه. وَوَلِكنَّ يُیْوُسَف َلْم يَیُكْن ِمْن َهذاا االنَّْوعِع ِمَن االنَّاسِس. َفَمَع أأننَّ 
يَیْوًما َبَرَكاتِت االرَّببِّ َعلى َحيیاِتِه. وَوَنْحُن َنرااهُه ُهنا يَیْدُعو ااْبَنُه االِبْكَر "َمَنسَّى" َلْم يَیْنَس َبارَرَكُه، فإنَُّه 

". َألننَّ ااَهللا أَأْنَساِني ُكلَّ َتَعِبي وَوُكلَّ َبيْیِت أَأِبيَقاِئًلا: "  
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاني وَواالَخْمسيین:  
 

َألننَّ ااَهللا َجَعَلِني ُمْثِمًراا «َقاِئًال: » أَأْفَراايِیَم«وَودَدَعا ااْسَم االثَّاِنى   
».ِفي أَأرْرضِض َمَذلَِّتي  

 
أأخرىى، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ يُیْوُسَف يَیْذُكُر َفْضَل ااِهللا َعَليْیِه. َفِعْنَدما أأْنَجَبْت َلُه َمرَّةًة ُنالِحُظ ُهنا وَو

َفَمَع أأنَُّه َكانَن  ".َألننَّ ااَهللا َجَعَلِني ُمْثِمًراا ِفي أَأرْرضِض َمَذلَِّتياهُه "أَأْفراايِیم" قاِئًلا: "زَزوْوَجُتُه وُوَلًداا َثاِنيًیا دَدع
.أأيْیًضا َعْبًداا في أأرْرضِض ِمْصَر، وَوُسِجَن فيیها، َفإننَّ ااَهللا َبارَرَكُه وَوَجَعَلُه ُمْثِمًراا فيیها  

 
-53: 41وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  57 :  

 
ُثمَّ َكِمَلْت َسْبُع ِسِني االشَِّبِع االَِّذيي َكانَن ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر. وَوااْبَتَدأَأتْت َسْبُع ِسِني 
ااْلُجوعِع َتْأِتي َكَما َقالَل يُیوُسُف، َفَكانَن ُجوعٌع ِفي َجِميیِع ااْلُبْلَداانِن. وَوأَأمَّا َجِميیُع 

رْرضِض ِمْصَر وَوَصَرخَخ أَأرْرضِض ِمْصَر َفَكانَن ِفيیَها ُخْبٌز. وَوَلمَّا َجاَعْت َجِميیُع أَأ
ااذْذَهُبواا «االشَّْعُب إِإَلى ِفْرَعْونَن َألْجِل ااْلُخْبِز، َقالَل ِفْرَعْونُن ِلُكلِّ ااْلِمْصِريیِّيیَن: 

وَوَكانَن ااْلُجوعُع َعَلى ُكلِّ وَوْجِه ». إِإَلى يُیوُسَف، وَواالَِّذيي يَیُقولُل َلُكُم ااْفَعُلواا
َعامٌم وَوَباعَع ِلْلِمْصِريیِّيیَن. وَوااْشَتدَّ ااْلُجوعُع ااَألرْرضِض، وَوَفَتَح يُیوُسُف َجِميیَع َما ِفيیِه َط
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ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر. وَوَجاَءتْت ُكلُّ ااَألرْرضِض إِإَلى ِمْصَر إِإَلى يُیوُسَف ِلَتْشَتِريَي 
َقْمًحا، َألننَّ ااْلُجوعَع َكانَن َشِديیًداا ِفي ُكلِّ ااَألرْرضِض.  

 
وَوَهذاا يُیريینا، يیا َصديیقي، أأننَّ ااَهللا أأرْرَسَل يُیْوُسَف إإلى أأرْرضِض ِمْصَر (في ااألْصِل) ِلَكْي 

َفاُهللا االَحيُّ يَیْعَلُم االَماضي وَواالَحاِضَر وَواالُمْسَتْقَبل. يَیْحَفَظ َحيیاةَة االنَّاسِس ِخاللَل َسَنوااتِت االجُّوعِع االسَّْبِع. 
–أأْحيیاًنا في َفْهِم ُطُرقِق االرَّببِّ ِلذلَك فإنَّنا ُنوااِجُه ُصعوَبًة َكبيیَرةًة  ألنَّنا ال َنْسَتطيیُع أأنْن َنرىى  

َنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االرَّااِبِع ِمْن رِرساَلِة ُبْوُلَس االرَّسولِل االثَّاِنيَیِة إإلى أأْهِل وَوَلِكنَّنا االُمْسَتْقَبل. 
َبْل إِإَلى االَِّتي َال ُتَرىى. َألننَّ االَِّتي ُتَرىى وَوَنْحُن َغيْیُر َناِظِريیَن إِإَلى ااَألْشيَیاِء االَِّتي ُتَرىى، "ُكورِرنثوسس: 

". وَوْقِتيیٌَّة، وَوأَأمَّا االَِّتي َال ُتَرىى َفَأَبِديیٌَّة  
 

َعلى االَهَدفَف ااألَبِدييِّ، وَوعلى  أأنظاررنافي َضْوِء ذَذِلَك، َليْیَت االرَّببَّ يُیْعطيینا ِنْعَمًة ِلَكْي ُنَثبَِّت 
. َفحيینئٍذ َفَقْط يُیْمِكُننا أأنْن َنْحَتِمَل ااآلالمَم وَواالضِّيیقاتِت ِة ااِهللا ِلَحيیاِتنااالُمكاَفأةِة ااألَبِديیَِّة، وَوعلى َمشيیَئ

َعاِلميیَن أأننَّ ااَهللا االَعِليَّ َمَعنا، وَوأأنَُّه َما يَیزاالُل يَیْعَمُل في االِمَحِن وَواالضِّيیقاتِت ِبَهَدفِف َجْلِبنا إإلى َمْجِد 
َمَلكوِتِه. آآميین!  

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
يُیِحبُّنا وَويُیريیُد  َعاِلميیَن أأنَُّه ْنَدما َنْعَجُز َعْن رُرؤؤيَیِة يَیِد ااِهللا، يَیِجُب عليینا أأنْن َنتَِّكَل َعَليْیِهِع
– َمْصَلَحَتنا وَوَكما رَرأأيْینا، يیا َصديیقي، َفإننَّ إإيیمانَن َحتَّى َلْو َكاَنِت االظُّرووفُف َتقولُل َعْكَس ذَذِلَك.  

َليْیِن ُمِهمَّيْیِن في إإْنقاذِذ أأناسٍس َكثيیريیَن ِجداا ِمَن االَمْوتِت ُجْوًعا. وَوفي ِخَضمِّ يُیْوُسَف وَوِحْكَمَتُه َكاَنا َعاِم
االذيي َسيَیأتي ِمْنُه االَمِسيیَّا.  االنَّْسِلَتَمكََّن يُیْوُسُف أأيْیًضا ِمْن إإْنقاذِذ ذَذِلَك،   

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َفاُهللا يَیرىى ااْفَرحْح وَوَتَهلَّْل، يیا َصديیقي! وَوال يَیْخُطَرننَّ في َباِلَك أأننَّ ااَهللا َقْد َنِسيَیَك أأوْو أَأْهَمَلَك. 

رِربب أأْعماقَق َقْلِبَك وَوَنْفِسَك. وَوُهَو يَیْعَلُم ُكلَّ َما َتُمرُّ ِبِه ِمْن آآالمٍم وَوضيیقاتٍت. وَوَلِكنَّ َهِذهِه االِمَحَن وَواالتََّجا
َمَحبََّتُه، أأنََّك َسَتْخَتِبُر ااْعَلْم في إإيیماِنَك، ُكْنَت َثاِبًتا ُجْزٌء ال يَیَتَجزَّأأ ِمْن رِرْحَلِة إإيیماِنَك. َفإنْن ِهَي 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفوَوِنْعَمَتُه، وَوُقْدرَرَتُه في َحيیاِتَك.   


