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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
1 :42 االتَّكويینِسْفر  –35 Genesis 42:1–35 

 wt_c20_us038# 534م: 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

ااعي "تشك سميیث".على َفِم االرَّ االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

 ااَهَذِمْن  وَوااألرْرَبعيیَناالثَّاني ااألْصحاحح َ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 ،ِمْنَكَنْرجوهُه   
 

ِمْن ِجَهٍة أأخرىى، بالذَّْنِب؟  َهْل َتديیُن باالْعِتذاارِر ألييِّ َشْخٍص؟ وَوَهِل ااْخَتَبْرتَت يَیْوًما االشُّعورَر
ُسَف َمديینيیَن َلُه باالْعِتذاارِر َفَقْد كانَن إإْخَوةُة يُیْوَهْل ُهناكَك َشْخٌص يَیْنَبغي َلَك أأنْن َتْغِفَر َلُه إإساَءَتُه؟ 

وَوَكما َسَنرىى االيَیْومَم، َفإننَّ  ألنَُّهْم أَأَساءوواا إإليیِه َكثيیًراا ِحيْیَن َفكَُّروواا في َقْتِلِه، وَوِحيْیَن َباُعوهَه َعْبًداا.
. َثةَحتَّى َبْعَد ُمروورِر إإْحدىى وَوِعْشريیَن َسَنًة على ِتْلَك االَحادِد ُتؤررُِّقُهْمَمشاِعَر االذَّْنِب َكاَنْت   

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

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

 
َقْبَل أأنْن َنْبَتِدئَئ ِبِدررااَسِة ااألْصحاحِح االثَّاني وَوااألرْرَبعيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین، ِلَنْرِجْع َقليیًلا إإلى  

اِبَهيْیِن ِجداا يْیِن ُمْزِعَجيْین ُمَتشُحْلَم ِفْرَعْونُنَما َحَدثَث في ااألْصحاحِح االَحادديي وَوااألرْرَبعيین. َفَقْد َحُلَم 
َهاِئَلًة َكانَن ُحْلُم ِفْرَعْونَن يَیْعني أأننَّ َمجاَعًة وَو. إإنَُّهما ُحْلٌم وَوااِحٌد َعْنُهما الِحًقاَحتَّى إإننَّ يُیْوُسَف َقالَل 

وَوَلِكنَّ ااَهللا االرَّحيیَم َشاَء أأنْن َتكونَن االسِّنيیُن االسَّْبُع االتي َتْسبُق االَمجاَعَة َسَتْحُدثُث َبْعَد َسْبِع ِسنيین. 
ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َسَتأتي َفْتَرةُة َخيْیٍر َعميیٍم ُمدَُّتها َسْبُع ِمْصَر. َسَنوااتِت َخيْیٍر َعظيیٍم في ُكلِّ أأرْرضِض 

ِسنيیَن أأيْیًضا.  َسْبَعيَیدوومُم ِسنيیَن، يَیْعُقُبها ُجْوعٌع   
 

أأنْن يُیَعيیَِّن رَرُجًلا َبصيیًراا وَوَحكيیًما على أأرْرضِض ِمْصَر، وَوأأنْن ِفْرَعْونَن َعلى يُیْوُسُف أَأشارَر  وَوَقْد
االسَّْبِع ِلَكْي يَیْسَتْخِدَمها  في َسنوااتِت االَخيْیِر ُمضاَعَفًة ِمَن االشَّْعِب َضرااِئَبيُیَخزِّنَن االطَّعامَم وَويَیْجِبي 

في َسنوااتِت االُجْوعِع االسَّْبع.   
 

في ُكلِّ ِمْصَر َشْخًصا يَیفوَقُه ِحْكَمًة وَوَبصيیَرةًة. الَل ِفْرَعْونُن ِليُیْوُسَف إإنَُّه َلْن يَیِجَد َقِحيْیَنئٍذ، 
َشْخًصا فيیِه وَوَمَع أأننَّ يُیْوُسَف َلْم يَیُكْن يَیْسعى آآَنذااكَك إإلى وُوظيیَفٍة ُحكوِميیٍَّة، َفإننَّ ِفْرَعْونَن رَرأأىى فيیِه 

اني في ُكلِّ أأرْرضِض ِمْصَر َبْعَد ليَیكونَن االرَُّجَل االثَّ هرُروْوحُح ااِهللا. وَوَقْد رَرأأىى فيیِه ِحْكَمًة دَدَفَعْتُه إإلى َتْعيیيیِن
َنَزعَع ِفْرَعْونُن َخاَتَمُه ِمْن يَیِدهِه وَووَوَضَعُه ِفي يَیِد يُیوُسَف، وَوأَأْلَبَسُه ِثيَیابَب َكتَّانٍن َفاِخَرةًة وَوَقْد ِفْرَعْونن. 

. وَوأَأَقاَمُه "اارْرَكُعواا أَأَماَمُه" وَوَطوَّقَق ُعْنَقُه ِبَطْوقٍق ِمْن ذَذَهٍب، وَوأَأرْرَكَبُه ِفي َمْرَكَبِتِه االثَّاِنيَیِة، وَوَنادُدوواا:
أَأَنا ِفْرَعْونُن، وَوَال أَأَحَد يُیْمِكُن أَأنْن "ا َعَلى ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر. وَوَقالَل ِفْرَعْونُن ِليُیوُسَف: وَوااِليًیِفْرَعْونُن 

". يُیَحرِّكَك َساِكنًا ِفي ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر ِمْن َغيْیِر إِإذْذِنَك  
 

ااْبَتَدأَأ في َتْنفيیِذ ُخطَِّتِه إلْنقاذِذ أأرْرضِض ِمْصَر وَوَما إإنْن َخَرجَج يُیْوُسُف ِمْن َحْضَرةِة ِفْرَعْونَن َحتَّى 
وَووَوْفًقا للُخطَِّة، َفَقْد َجَمَع َطعاًما وَوَقْمًحا يَیْكفي ِلَسَنوااتِت االُجْوعِع االَقادِدَمِة. . االَوشيیَكة ِمَن االَمجاَعِة

َحلَّْت َسْبُع َسَنَوااتِت االَمَجاَعِة َكَما أَأْنَبَأ يُیوُسُف. َفَحَدَثْت َمَجاَعٌة االسَّْبِع، االرَّخاِء ااتِت وَوَبْعَد ااْنِتهاِء َسَنو
في َجِميیِع االُبْلَداانن. أَأمَّا أَأرْرضُض ِمْصَر َفَقْد َتَوااَفَر ِفيیَها االُخْبُز. وَوِعْنَدَما َعمَِّت االَمَجاَعُة َجِميیَع أَأرْرضِض 

ااذْذَهُبواا إِإَلى "إِإَلى ِفْرَعْونَن َطاِلِبيیَن االُخْبَز، َفَقالَل ِفْرَعْونُن ِلُكلِّ االِمْصِريیِّيیَن: ِمْصَر َصَرخَخ االشَّْعُب 
. وَوَطَغِت االَمَجاَعُة َعَلى ُكلِّ أَأرْرَجاِء االِبَالدِد َفَفَتَح يُیوُسُف االَمَخازِزنَن "يُیوُسَف وَوااْفَعُلواا َكَما يَیُقولُل َلُكْم

َن. وَوَلِكنَّ وَوْطَأةَة االُجوعِع ااْشَتدَّتْت ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر. وَوأَأْقَبَل أَأْهُل االُبْلَداانِن وَوَباعَع االطََّعامَم ِلْلِمْصِريیِّيی
.ا َألننَّ االَمَجاَعَة َكاَنْت َشِديیَدةًة في ُكلِّ ااَألرْرضِضااُألْخَرىى إِإَلى ِمْصَر، إِإَلى يُیوُسَف، ِليَیْبَتاُعواا َقْمًح  

 
إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني وَوااألرْرَبعيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین َفَنْقَرأأ وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َصديیقي االُمسَتِمع،  

في االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني:   
 

ِلَماذَذاا «َفَلمَّا رَرأَأىى يَیْعُقوبُب أَأنَُّه يُیوَجُد َقْمٌح ِفي ِمْصَر، َقالَل يَیْعُقوبُب ِلَبِنيیِه: 
ي َقْد َسِمْعُت أَأنَُّه يُیوَجُد َقْمٌح ِفي إِإنِّ«وَوَقالَل » َتْنُظُروونَن َبْعُضُكْم إِإَلى َبْعٍض؟

». ِمْصَر. ااْنِزُلواا إِإَلى ُهَناكَك وَوااْشَتُروواا َلَنا ِمْن ُهَناكَك ِلَنْحيَیا وَوَال َنُموتَت  
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إإذًذاا َفَقْد َسِمَع يَیْعقوبُب وَوَبُنوهُه أأننَّ االَقْمَح ُمَتوااِفٌر في أأرْرضِض ِمْصَر. وَورُربَّما َكانَن ااالْسُم 

َفَقْد َباُعواا أَأخاُهْم ِبَشْيٍء ُمريیٍع َفَعلوهُه َقْبَل َسَنوااتٍت َطويیَلٍة ِجداا.  إإْخَوةَة يُیْوُسَف كََّر"ِمْصَر" َقْد ذَذ
يُیْوُسَف إإلى َقاِفَلٍة ُمتَِّجَهٍة إإلى ِمْصَر. وَورُربَّما َفكَُّروواا َقاِئليین: "َماذذاا َلْو ذَذَهْبنا إإلى ِمْصَر وَورَرأأيْینا 

وَوَبيْیَنما ُهْم يَیْنُظروونَن َبْعُضُهْم إإلى َبْعٍض، َقالَل َلُهْم أأبوُهْم يَیْعقوبُب:  أَأخانا يُیْوُسَف َعْبًداا ُهناكَك؟"
إِإنِّي َقْد َسِمْعُت أَأنَُّه يُیوَجُد َقْمٌح ِفي ِمْصَر. ااْنِزُلواا إِإَلى  ... ِلَماذَذاا َتْنُظُروونَن َبْعُضُكْم إِإَلى َبْعٍض؟"

  ."َال َنُموتَتُهَناكَك وَوااْشَتُروواا َلَنا ِمْن ُهَناكَك ِلَنْحيَیا وَو
 

ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االثَّاِلِث وَواالرَّااِبِع:   
 

َفَنَزلَل َعَشَرةٌة ِمْن إِإْخَوةِة يُیوُسَف ِليَیْشَتُروواا َقْمًحا ِمْن ِمْصَر. وَوأَأمَّا َبْنيَیاِميیُن أَأُخو 
».ُتِصيیُبُه أَأذِذيیٌَّةَلَعلَُّه «يُیوُسَف َفَلْم يُیْرِسْلُه يَیْعُقوبُب َمَع إِإْخَوِتِه، َألنَُّه َقالَل:   

 
ي ِتاالَّاالَفتاةُة وَورَرااحيیُل ِهَي َقْد أَأْنَجَبْت ِليَیْعقوبَب وَوَلَديْیِن: يُیْوُسَف وَوَبْنيیاميین.  "رَرااحيیُل"َكاَنْت  
. وَوَلِكنَّ َخاَلُه "البانَن" ىى َخاِلِه "البانَن" َسْبَع َسَنوااتٍت َكْي يُیَزووَِّجُه إإيیَّاهاَعَمِل َلَدَحبَّها يَیْعقوبُب وَوأَأ

. ِلَذِلَك، ااْضُطرَّ يَیْعقوبُب أأنْن يَیْعَمَل َسْبَع ِسنيیَن أأخرىى َلدىى َخاِلِه ِلَكْي َخَدَعُه وَوزَزووََّجُه أُأْخَتها "َليْیَئة"
وَوكاَنْت َليْیَئُة َقْد أَأْنَجَبْت ِليَیْعقوبَب أأْبناًء َقْبَل رَرااحيیل. وَوَلِكْن ِعْنَدما أَأْنَجَبْت يَیَتَزووَّجَج ِمْن رَرااحيیل. 

ِعْنَد يَیْعقوبب. ُثمَّ أأْنَجَبْت رَرااحيیُل ااْبًنا َثاِنيًیا ُهَو َبْنيیاميین.  ًباَصارَر َهذاا ااالْبن َمْحبوُسَف، رَرااحيیُل يُیْو
 "َبْن أُأوْوِني"دَدَعْتُه  ااألخيیَرةَةَتْلِفُظ أَأْنَفاَسَها رَرااحيیُل َبيْیَنَما َكاَنْت وَوَلِكنَّها َماَتْت أأثناَء وِوالدَدِتِه. وَو

وَوألننَّ َبْنيیاميیَن َكانَن ااْبَن  (وَوَمْعَناهُه: ااْبُن يَیِميیِني). "َبْنيَیاِميیَن"أَأَباهُه دَدَعاهُه وَوَلِكنَّ  .(وَوَمْعَناهُه: ااْبُن ُحْزِني)
االَمْحبوَبة، َفَقْد أَأَحبَُّه يَیْعقوبُب أأيْیًضا.  رَرااحيیَل  

 
ْخَوُتُه َعْبًداا، َظنَّ يَیْعقوبُب أأننَّ يُیْوُسَف َقْد َبْعَد أأنْن َباَعُه إإ االسَّاَحِةوَوِعْنَدما ااْخَتفى يُیْوُسُف َعِن  

ُهَو ااالْبُن االُمَفضَُّل ِعْنَد يَیْعقوبب. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد ااْحَتلَّ َبْنيیاميیُن َماتت. ِلذلَك، َصارَر َبْنيیاميیُن 
َما في وُوْسِعِه َكْي ال يَیْفِقَد  وَوِمَن االَوااِضِح أأننَّ يَیْعقوبَب َكانَن يَیْفَعُل ُكلََّمكانَن يُیْوُسَف ِعْنَد أأبيیِه يَیْعقوبب. 

ِلذلَك، ِعْنَدما أَأرْرَسَل يَیْعقوبُب أأبناَءهُه إإلى ِمْصَر ِلِشرااِء االَقْمِح، َلْم يُیْرِسْل َبْنيیاميیَن َكما َفَقَد يُیْوُسَف. 
َفَقْد َكاَنِت االرِّْحَلُة إإلى  ".أَأذِذيیٌَّةَلَعلَُّه ُتِصيیُبُه َمَعُهْم َبْنيیاميین. َبْل إإنَُّه أَأْبقاهُه َمَعُه في االَبيْیِت َقاِئًلا: "

أأرْرَبِعِمَئِة كيیلوِمْتر. ِلَذِلَك،  ِمْصَر َشاقًَّة ألنَُّه يَیَتَعيیَُّن َعَليْیِهْم أأنْن يَیْعُبروواا االصَّْحرااَء َمساَفًة ال َتِقلُّ َعْن
  ًضا. آآَثَر يَیْعقوبُب أأنْن يَیَظلَّ َبْنيیاميیَن َمَعُه َخْوًفا ِمْن أأنْن يَیْخَسَرهُه ُهَو أأيْی

 
:5: 42ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   

 
َفَأَتى َبُنو إِإْسَرااِئيیَل ِليَیْشَتُروواا َبيْیَن االَِّذيیَن أَأَتْواا، َألننَّ ااْلُجوعَع   

َكانَن ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن.   
 

َفَقْد َكانَن . َكانَن ُهناكَك أأناسٌس َكثيیروونَن َقْد َجاُءوواا ِمْن أأرْرضِض َكْنعانَن ِلِشرااِء االَقْمِح ِمْن ِمْصَر 
االُجْوعُع َشديیًداا في ُكلِّ ااألرْرضِض آآَنذااكك.   
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ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّادِدسِس:  

 
وَوَكانَن يُیوُسُف ُهَو ااْلُمَسلََّط َعَلى ااَألرْرضِض، وَوُهَو ااْلَباِئَع ِلُكلِّ َشْعِب ااَألرْرضِض. 

رْرضِض. َفَأَتى إِإْخَوةُة يُیوُسَف وَوَسَجُدوواا َلُه ِبُوُجوِهِهْم إِإَلى ااَأل  
 

وَوكانَن يَیْنَبغي وَوَقْد رَرأأيْینا َكيْیَف أأننَّ يُیْوُسَف َصارَر االرَُّجَل االثَّاني في ِمْصَر (َبْعَد ِفْرَعْونن).  
االُغَرباِء االذيیَن يَیأتونَن ِلِشرااِء االَقْمِح ِمْن ِمْصَر أأنْن يُیقاِبُلواا يُیْوُسَف أأووًَّلا. ِلَجميیِع   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْیِن االسَّاِبِع وَواالثَّاِمِن:    

 
وَوَلمَّا َنَظَر يُیوُسُف إِإْخَوَتُه َعَرَفُهْم، َفَتَنكََّر َلُهْم وَوَتَكلََّم َمَعُهْم ِبَجَفاٍء، وَوَقالَل 

». ِمْن أَأرْرضِض َكْنَعانَن ِلَنْشَتِريَي َطَعاًما«َفَقاُلواا: » ِمْن أَأيْیَن ِجْئُتْم؟«َلُهْم: 
َعَرفَف يُیوُسُف إِإْخَوَتُه، وَوأَأمَّا ُهْم َفَلْم يَیْعِرُفوهُه.وَو  

 
ِعْنَدما َسَجَد إإْخَوةُة يُیْوُسَف َلُه، ِمَن االُمؤكَِّد أأنَُّه َتَذكََّر االُحْلَم االذيي َقصَُّه َعَليْیِهْم َقْبَل َسَنوااتٍت  

أأننَّ يُیْوُسَف َقالَل إلْخَوِتِه: ْن ِسْفِر االتَّكويیِن ااألْصحاحِح االسَّاِبِع وَواالثَّالثيیَن ِم. َفَقْد َقَرأأنا في َطويیَلٍة ِجداا
ااْسَمُعواا هَذاا ااْلُحْلَم االَِّذيي َحُلْمُت: َفَها َنْحُن َحازِزُمونَن ُحَزًما ِفي ااْلَحْقِل، وَوإِإذَذاا ُحْزَمِتي َقاَمْت "

أَأَلَعلََّك َتْمِلُك َعَليْیَنا ُمْلًكا أَأمْم ". َفَقالَل َلُه إِإْخَوُتُه: "وَوااْنَتَصَبْت، َفاْحَتاَطْت ُحَزُمُكْم وَوَسَجَدتْت ِلُحْزَمِتي
". وَواازْزدَداادُدوواا أَأيْیًضا ُبْغًضا َلُه ِمْن أَأْجِل أَأْحَالِمِه وَوِمْن أَأْجِل َكَالِمِه "َتَتَسلَُّط َعَليْیَنا َتَسلًُّطا؟  

 
ِهَي َقْبَل َنْحِو إإْحدىى وَوِعْشريیَن َسَنة. وَوكاَنِت االَمرَّةُة ااألخيیَرةُة االتي رَرأأىى فيیها يُیْوُسف إإْخَوَتُه  

ِلَك، َفَقْد َكانَن ُعْمُرهُه ِعْنَدما َباُعوهُه َعْبًداا َسْبَع َعْشَرةَة َسَنة. أأمَّا ااآلنَن َفُهَو ااْبُن َثماني وَوثالثيیَن َسَنًة. ِلَذ
–َكانَن ِمَن االصَّْعِب َعَليْیِهْم أأنْن يَیْعِرفوهُه  زِزيیا ِمْصِريیا. وَوِمَن االُمؤكَِّد أأنَُّهْم يي وَوال ِسيیَّما أأنَُّه َكانَن يَیْرَتد 

وَوَمَع أأننَّ يُیْوُسَف َلْم يَیَتَوقَُّعواا االَبتََّة أأنْن يَیكونَن يُیْوُسُف َمْسؤووًلا ُحكوِميیا رَرفيیَع االشَّأنِن في ِمْصَر. 
َعْن َسَبِب ااْبَتَدأَأ يَیْسأُلُهْم وَو فاٍءَعَرفَف إإْخَوَتُه، َفإنَُّه َتظاَهَر ِبأنَُّه ال يَیْعِرُفُهْم. َبْل إإنَُّه َعاَمَلُهْم ِبَج

َمجيیِئِهْم إإلى ِمْصَر. َفقالواا َلُه إإنَُّهْم َجاُءوواا ِلِشرااِء االَقْمِح.   
 

-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   14:  
 

َجَوااِسيیُس أَأْنُتْم! ِلَتَروْواا «َفَتَذكََّر يُیوُسُف ااَألْحَالمَم االَِّتي َحُلَم َعْنُهْم، وَوَقالَل َلُهْم: 
َال يَیا َسيیِِّديي، َبْل َعِبيیُدكَك َجاُءوواا ِليَیْشَتُروواا «َفَقاُلواا َلُه: » َعْورَرةَة ااَألرْرضِض ِجْئُتْم

ُن أُأَمَناُء، َليْیَس َعِبيیُدكَك َطَعاًما. َنْحُن َجِميیُعَنا َبُنو رَرُجل وَوااِحٍد. َنْح
َفَقاُلواا: ». َكالَّ! َبْل ِلَتَروْواا َعْورَرةَة ااَألرْرضِض ِجْئُتْم«َفَقالَل َلُهْم: ». َجَوااِسيیَس

َعِبيیُدكَك ااْثَنا َعَشَر أَأًخا. َنْحُن َبُنو رَرُجل وَوااِحٍد ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن. وَوُهَوذَذاا «
ذذِلَك َما «َفَقالَل َلُهْم يُیوُسُف: ». ااْلَوااِحُد َمْفُقودٌداالصَِّغيیُر ِعْنَد أَأِبيیَنا ااْليَیْومَم، وَو

َكلَّْمُتُكْم ِبِه َقاِئًال: َجَوااِسيیُس أَأْنُتْم!   
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أأرَراادَد يُیْوُسُف أأنْن يَیْخَتِبَر إإْخَوَتُه. ِلذلَك َفَقِد ااتََّهَمُهْم ِبُمحاوَوَلِة االتََّجسُِّس على أأرْرضِض ِمْصَر.  

نَُّهْم َليْیُسواا َكَذِلَك، َفإنَُّه َلْم يَیَتَرااَجْع َعْن َقْوِلِه ِبأنَُّهْم َجوااسيیس.وَوَمَع أأنَُّهْم أَأكَُّدوواا َلُه أأ  
 

:15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

ِبهَذاا ُتْمَتَحُنونَن. وَوَحيَیاةِة ِفْرَعْونَن َال َتْخُرُجونَن ِمْن ُهَنا إِإالَّ    
ِبَمِجيِء أَأِخيیُكُم االصَِّغيیِر إِإَلى ُهَنا.   

 
إإذًذاا، َكانَن يَیْنَبغي ِلوااِحٍد ِمْنُهْم أأنْن يَیْرِجَع إإلى االدِّيیارِر ِلَجْلِب َبْنيیاميین. وَوَقْد َكانَن َهذاا ُهَو َشْرطُط  

يُیْوُسَف إلْطالقِق َسرااِحِهْم.   
 

:17وو  16ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    
 

َبُسونَن، َفيُیْمَتَحَن َكَالُمُكْم َهْل أَأرْرِسُلواا ِمْنُكْم وَوااِحًداا ِليَیِجيَء ِبَأِخيیُكْم، وَوأَأْنُتْم ُتْح
َفَجَمَعُهْم إِإَلى َحْبٍس » ِعْنَدُكْم ِصْدقٌق. وَوإِإالَّ َفَوَحيَیاةِة ِفْرَعْونَن إِإنَُّكْم َلَجَوااِسيیُس!

َثَالَثَة أَأيیَّامٍم.  
 

َعُهْم في االسِّْجِن . وَوَقْد وَوَضَكانَن يُیْوُسُف يَیَتظاَهُر بالَقْسَوةِة َمَع إإْخَوِتِه ِلَكْي يَیْمَتِحَن ُقلوَبُهْم 
َثالَثَة أأيیَّامٍم.  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِمن َعَشر:   

 
ااْفَعُلواا هَذاا وَوااْحيَیْواا. أَأَنا َخاِئُف ااِهللا. «ُثمَّ َقالَل َلُهْم يُیوُسُف ِفي ااْليَیْومِم االثَّاِلِث:   

 
(لَكْي  َكانَن يَیْحِلُف ِبَحيیاةِة ِفْرَعْونَن َبادِدئَئ ااألْمِر الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ يُیْوُسَفوَوَلَعلََّك  

مَّا ااآلنَن، َفإنَُّه يَیقولُل َلُهْم: "أأنا َخاِئُف ااِهللا!" وَوُهَو يُیتاِبُع َحديیَثُه َمَعُهْم َقاِئًلا . أَأيُیْخفي ُهِويیََّتُه االَحقيیقيیََّة)
-19في ااألْعداادد  22:  

 
وَوااِحٌد ِمْنُكْم ِفي َبيْیِت َحْبِسُكْم، وَوااْنَطِلُقواا أَأْنُتْم  إِإنْن ُكْنُتْم أُأَمَناَء َفْليُیْحَبْس أَأخٌخ

وَوُخُذوواا َقْمًحا ِلَمَجاَعِة ُبيُیوِتُكْم. وَوأَأْحِضُروواا أَأَخاُكُم االصَِّغيیَر إِإَليَّ، َفيَیَتَحقََّق 
َنا َحقا إِإنَّ«َفَفَعُلواا هَكَذاا. وَوَقاُلواا َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: ». َكَالُمُكْم وَوَال َتُموُتواا

ُمْذِنُبونَن إِإَلى أَأِخيیَنا االَِّذيي رَرأَأيْیَنا ِضيیَقَة َنْفِسِه َلمَّا ااْسَتْرَحَمَنا وَوَلْم َنْسَمْع. ِلذِلَك 
أَأَلْم أُأَكلِّْمُكْم َقاِئًال: َال «َفَأَجاَبُهْم رَرأُأووَبيْیُن َقاِئًال: ». َجاَءتْت َعَليْیَنا هِذهِه االضِّيیَقُة

». َلْم َتْسَمُعواا؟ َفُهَوذَذاا دَدُمُه يُیْطَلُب َتْأَثُمواا ِباْلَوَلِد، وَوأَأْنُتْم  
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وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ يُیْوُسَف َقْد َغيیََّر ُخطََّتُه َقليیًلا. َفَقْد َقالَل َلُهْم َبادِدئَئ ااألْمِر أأنْن يُیْرِسُلواا وَوااِحًداا  
–ِمْنُهْم إلْحضارِر َبْنيیاميیَن  يَیعودَد ااألخُخ ااآلَخُر  على أأنْن يَیْبقى االتِّْسَعُة ااآلَخروونَن في ِمْصَر إإلى أأنْن 

إإلى  َمَع َبْنيیاميین. وَوَلِكنَُّه يَیْسَمُح ااآلنَن ِلِتْسَعٍة ِمْنُهْم بالُمغادَدرَرةِة َشريیَطَة َبقاِء وَوااِحٍد ِمْنُهْم في ِمْصَر
. ِحيْیِن َمجيِء َبْنيیاميین  

 
وَوَنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ إإْخَوةَة يُیْوُسَف َكاُنواا َما يَیزاالونَن يَیْشُعروونَن ِبالذَّْنِب َبْعَد ِتْلَك  

االسَّنوااتِت االطَّويیَلة. َفَقْد َكاُنواا يَیْعَلمونَن في ُقلوِبِهْم أأننَّ َما َفَعلوهُه ِبأخيیِهْم يُیْوُسَف َكانَن َجريیَمًة َشنيیَعًة. 
ِلَذِلَك َفَقْد يیِق، أَأنََّبْتُهْم َضماِئُرُهْم أأْكَثَر َفأْكَثر َعلى َما َفَعلوهُه بأخيیِهْم يُیْوُسَف. وَوِعْنَدما َشَعروواا بالضِّ

َجاَءتْت َحقا إِإنََّنا ُمْذِنُبونَن إِإَلى أَأِخيیَنا االَِّذيي رَرأَأيْیَنا ِضيیَقَة َنْفِسِه َلمَّا ااْسَتْرَحَمَنا وَوَلْم َنْسَمْع. ِلذِلَك َقالواا: "
أَأَلْم أأَكلِّْمُكْم َقاِئًال: َال َتأَثُمواا ِباْلَوَلِد، وَوأَأْنُتْم َلْم "أَأَجاَبُهْم رَرأأووَبيْیُن َقاِئًال: وَوَقْد . "ِذهِه االضِّيیَقُةَعَليْیَنا ه

."َتْسَمُعواا؟ َفُهَوذَذاا دَدُمُه يُیْطَلُب  
 

. وَوَلِكنَُّه ِبَعَدمِم َفْهِم أأييِّ َشيٍء َتظاَهَرَفإنَُّه ، ُكلَّ َكِلَمٍة يَیقولوَنهاوَوَمَع أأننَّ يُیْوُسَف َكانَن يَیْفَهُم  
ِلَذِلَك َفَقْد َسَمَح ِلِتْسَعٍة ِمْن في َخَطر.  كانَن يَیْعَلُم أأننَّ ُهناكَك َمجاَعًة، وَوأأننَّ َحيیاةَة أأبيیِه وَوأأخيیِه َبْنيیاميیَن

–إإْخَوِتِه بالُمغادَدرَرةِة  إإلى أأنْن يَیأتي َبْنيیاميین. في ِمْصَر ِمْنُهْم  على أأنْن يَیْبقى وَوااِحٌد   
 

:24وو  23ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

وَوُهْم َلْم يَیْعَلُمواا أَأننَّ يُیوُسَف َفاِهٌم؛ َألننَّ االتُّْرُجَمانَن َكانَن َبيْیَنُهْم. َفَتَحوَّلَل َعْنُهْم 
َدهُه أَأَمامَم ُعيُیوِنِهْم.وَوَبَكى، ُثمَّ رَرَجَع إِإَليْیِهْم وَوَكلََّمُهْم، وَوأَأَخَذ ِمْنُهْم ِشْمُعونَن وَوَقيیَّ  

 
ى. َفَقْد رَرأأىى أأنَُّهْم ذَذَهَب إإلى َمكانٍن ُمْنَعِزلٍل وَوَبَكَكانَن االَمْوِقُف َصْعًبا على يُیْوُسَف. ِلَذِلَك َفقْد  

وَوَلِكنَُّه َكانَن ُمَصمًِّما على ااْخِتبارِرِهْم إإلى االنِّهايَیة. ِلذلَك، َفَقْد َنِدُمواا َعِن االشَّرِّ االذيي َصَنعوهُه ِبِه. 
رَرَجَع إإليیِهْم وَوأأَخَذ ِشْمعونَن وَوَقيیََّدهُه أأمامَم ُعيیوِنِهْم.   

 
َفَقْد َكاَنْت ُخطَُّة ااِهللا َكانَن يُیْوُسُف يُیْدرِركُك أأننَّ َمقاِصَد ااِهللا ال ُبدَّ أأنْن َتِتمَّ ِمْن ِخاللِل إإْخَوِتِه. وَو 

ِبأْسِرها َتدوورُر َحْولَل َعاِئَلِتِه. وَوَلَعلَُّه َكانَن يَیْسألُل َنْفَسُه: "َهْل َصارَر إإْخَوتي ُمْسَتِعدِّيیَن ألنْن يَیكونواا 
َسَنوااتٍت  َفَقْد رَرأأىى أأنَُّهْم َنادِدمونَن على االشَّرِّ االذيي َفَعلوهُه َقْبَلأأدَدووااتٍت َناِفَعًة في يَیِد ااِهللا االَحيِّ؟" 

َطويیَلة. َفَقِد ااْعَتَرُفواا َبْعُضُهْم ِلَبْعِض ِبَذْنِبِهْم وَوَلْم يُیحاوِولواا أأنْن يَیِجُدوواا ُمَبرِّرًراا للشَّرِّ االذيي َصَنعوهه. 
". َحُمَمْن يَیْكُتُم َخَطايَیاهُه َال يَیْنَجُح، وَوَمْن يُیِقرُّ ِبَها وَويَیْتُرُكَها يُیْروَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل، يیا َصديیقي: "  

 
أخيیِه ااألْصَغِر لَكْي يَیرىى إإنْن َكاُنواا َقْد َفَعُلواا ِب ، ااْسَتَمرَّ يُیْوُسُف في ُخطَِّتِهذَذِلَكووبالرَّْغِم ِمْن  
-25َنْقَرأأ في ااألْعداادد ِلَك، ذَما َفَعلوهُه ِبِه. ِل "َبْنيیاميیَن" 28 :  

 
وَوُتَرددَّ ِفضَُّة ُكلِّ وَوااِحٍد إِإَلى ِعْدِلِه، ُثمَّ أَأَمَر يُیوُسُف أَأنْن ُتْمَأل أَأوْوِعيَیُتُهْم َقْمًحا، 

وَوأَأنْن يُیْعَطْواا زَزاادًداا ِللطَِّريیِق. َفُفِعَل َلُهْم هَكَذاا. َفَحَمُلواا َقْمَحُهْم َعَلى َحِميیِرِهْم 
وَوَمَضْواا ِمْن ُهَناكَك. َفَلمَّا َفَتَح أَأَحُدُهْم ِعْدَلُه ِليُیْعِطَي َعِليیًقا ِلِحَمارِرهِه ِفي 

رُرددَّتْت ِفضَِّتي «، رَرأَأىى ِفضََّتُه وَوإِإذَذاا ِهَي ِفي َفِم ِعْدِلِه. َفَقالَل ِإلْخَوِتِه: ااْلَمْنِزلِل
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َفَطارَرتْت ُقُلوُبُهْم وَواارْرَتَعُدوواا َبْعُضُهْم ِفي َبْعٍض َقاِئِليیَن: ». وَوَها ِهَي ِفي ِعْدِلي
»َما هَذاا االَِّذيي َصَنَعُه ااُهللا ِبَنا؟«  

 
ِعْنَدما َعادُدوواا إإلى  َثَمَن االَقْمِح االذيي ااْشَترووهُه ِمْن أأرْرضِض ِمْصَر. وَوَلِكْن يُیْوُسَفَفَقْد دَدَفَع إإْخَوةُة  

اابَِّة ِر االدَّْهلى َظُع َعَضْويُیَشْيٌء في ِعْدِلِه (وَواالِعْدلُل ُهَو "ُخْرجٌج" أأوْو  االِفضََّة َد أأَحُدُهْموَوَجاالدِّيیارِر، 
َفَكيْیَف وَوَصَلِت االِفضَُّة إإليیِهْم َبْعَد أأنْن وَوِعْنَدما رَرأَأوْواا ذَذِلَك اارْرَتَعبواا َجميیًعا! . )يیهة ِفِتَعااَألْم ِعْضَوِل

 نَّنا َنْعَلُم َشيْیًئا َلْم يَیكوُنواا يَیْعَلموَنُه آآَنذااكك. َفَنْحُن َنْعَلُم أأننَّوَوَلِكدَدَفعوها َثَمًنا للَقْمِح في أأرْرضِض ِمْصَر؟ 
َل ذَذِلَك ِبِهْم. اُهْم يُیْوُسَف ُهَو االذيي َفَعأَأَخ  

 
-29: 42وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  35:  

 
َفَجاُءوواا إِإَلى يَیْعُقوبَب أَأِبيیِهْم إِإَلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن، وَوأَأْخَبُرووهُه ِبُكلِّ َما أَأَصاَبُهْم 

َجَوااِسيیَس َتَكلََّم َمَعَنا االرَُّجُل َسيیُِّد ااَألرْرضِض ِبَجَفاٍء، وَوَحِسَبَنا «َقاِئِليیَن: 
ااَألرْرضِض. َفُقْلَنا َلُه: َنْحُن أُأَمَناُء، َلْسَنا َجَوااِسيیَس. َنْحُن ااْثَنا َعَشَر أَأًخا َبُنو 
أَأِبيیَنا. ااْلَوااِحُد َمْفُقودٌد وَواالصَِّغيیُر ااْليَیْومَم ِعْنَد أَأِبيیَنا ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن. َفَقالَل َلَنا 

أَأنَُّكْم أُأَمَناُء. دَدُعواا أَأًخا وَوااِحًداا ِمْنُكْم  االرَُّجُل َسيیُِّد ااَألرْرضِض: ِبهَذاا أَأْعِرفُف
ِعْنِديي، وَوُخُذوواا ِلَمَجاَعِة ُبيُیوِتُكْم وَوااْنَطِلُقواا. وَوأَأْحِضُروواا أَأَخاُكُم االصَِّغيیَر إِإَليَّ 
وونَن َفَأْعِرفَف أَأنَُّكْم َلْسُتْم َجَوااِسيیَس، َبْل أَأنَُّكْم أُأَمَناُء، َفُأْعِطيَیُكْم أَأَخاُكْم وَوَتتَِّجُر

وَوإِإذْذ َكاُنواا يُیَفرُِّغونَن ِعَدااَلُهْم إِإذَذاا ُصرَّةُة ِفضَِّة ُكلِّ وَوااِحٍد ِفي ». ِفي ااَألرْرضِض
ِعْدِلِه. َفَلمَّا رَرأَأوْواا ُصَررَر ِفضَِّتِهْم ُهْم وَوأَأُبوُهْم َخاُفواا.  

 
  !اأأيْیًضِبِه ُهَو دَدببَّ االرُّْعُب في َقْلِعْنَدما َعِلَم يَیْعقوبُب ِبما َحَدثَث، إإذًذاا،  

 
َما َحَدثَث َبْعَد ذَذِلَك في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة ااِهللا. ُنتاِبُع َس  

 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

و َعلى إإْخَوِتِه ُهنا، ىى يُیْوُسَف يَیْقُسَعجيیًبا ِجداا. وَوَمَع أأنَّنا َنَرَكانَن ِلقاُء يُیْوُسَف ِبإْخَوِتِه َحَدًثا 
يَیْمَتِحُنُهْم َفَقْط ِليَیرىى إإنْن َكاُنواا َقْد َتَغيیَُّروواا أَأمْم ال. وَوفي االَوْقِت َكانَن َفَقْد  َقْسَوةًة ُمْفَتَعَلًة.ا َكاَنْت َفإنَّه

َنْفِسِه، أَأرراادَد يُیْوُسُف أأنْن يَیَتأكََّد أأنَُّهْم َلْم يَیْفَعُلواا َشراا ِبأخيیِه ااألْصَغِر َبْنيیاميین.   
 

ْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
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[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َفال يُیْمِكُننا أأنْن  !ِعْنَدما ُنحاوِولُل أأنْن َنِجَد ااألْعذاارَر ألْخطاِئنا وَوَخطايیاناَكْم ُنْخِطُئ، يیا أأِحبَّائي، 

َفَنْحُن َنْقَرأأ في رِرساَلِة يُیوَحنَّا َنْخَتِبَر االسَّالمَم في ُقلوِبنا إإلَّا إإنِن ااْعَتَرْفنا ِبَخطايیانا وَوُتْبنا َعْنها. 
". إِإْثٍم َنا ِمْن ُكلِّإِإنِن ااْعَتَرْفَنا ِبَخَطايَیاَنا َفُهَو أَأِميیٌن وَوَعادِدلٌل، َحتَّى يَیْغِفَر َلَنا َخَطايَیاَنا وَويُیَطهَِّرااألوولى: "
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َف  

 


