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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 42:36 – 43:34 34: 43 – 36 :42 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us039# 535م: 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  وَوااألرْرَبعيیَناالثَّاني ااألْصحاحح َ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  

 
. وَوَقْد َكانَن َهذاا ُكلَّ َشْيٍء َقْد َخَرجَج َعِن االسَّيْیَطرةِة في َحيیاِتناُهناكَك أأوْوقاتٌت َنْشُعُر فيیها أأننَّ 

 دِدَثَة ُفْقداانِن يُیْوُسف. وَوااآلنْن، ُهناكَك َخَطٌر وَوشيیٌكِعْنَدما َتَذكَُّروواا َحا ُهَو ُشعورُر يَیْعقوبَب وَوأأووالدِدهِه
. َفِمْن ِجَهة، ُهناكَك َمجاَعٌة ال َتْرَحُم. وَوِمْن ِجَهٍة أأخرىى، ُهناكَك َمْسؤوولٌل ُحكوِميٌّ رَرفيیُع يُیْحِدقُق ِبِهْم

ْم ِمْن ُتْهَمِة االتََّجسُِّس. االشَّأنِن في ِمْصَر يَیْحَتِجُز ِشْمُعونَن وَويَیْنَتِظُر ِمْنُهْم أأنْن يُیْثِبُتواا َبرااَءَتُه  
 

ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنااآلنْن وَو 
- االسَّادِدسِس وَواالثَّالثيینوَواالَعَددِد  وَوااألرْرَبعيیَن االثَّاني دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

أَأرْرَسَل أأوْوالدَدهُه االَعَشَرةَة إإلى ِمْصَر ِلِشرااِء االَقْمِح ُكنَّا َقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ يَیْعقوبَب  
في َهذاا وَو .يُیْوُسفَفَقَد ا َكَمَخْشيَیَة أأنْن يَیْفِقَدهُه َمَعُهْم  َبْنيیاميیَن يُیْرِسَلأأنْن رَرَفَض ِبَسَبِب االَمجاَعة. وَوَلِكنَُّه 

االُغَرباِء ِلَجميیِع وَوكانَن يَیْنَبغي االثَّاني في ِمْصَر (َبْعَد ِفْرَعْونن).  االرَُّجُلُهَو  يُیْوُسُفاالَوْقِت، َكانَن 
وَوِعْنَدما رَرأأىى يُیْوُسُف إإْخَوَتُه ذيیَن يَیأتونَن ِلِشرااِء االَقْمِح ِمْن ِمْصَر أأنْن يُیقاِبُلواا يُیْوُسَف أأووًَّلا. االَّ

ِلَكْي يَیرىى إإنْن َكاُنواا َقْد َتَغيیَُّروواا  أأرَراادَد يُیْوُسُف أأنْن يَیْخَتِبَر إإْخَوَتُهوَوَقْد َعَرَفُهْم. أأمَّا ُهْم َفَلْم يَیْعِرُفوهه. 
أأكَُّدوواا َلُه إإنَُّهْم إإنَّما َجاُءوواا وَوَمَع أأنَُّهْم . بأنَُّهْم َجوااِسيیس. ِلذلَك َفَقِد ااتََّهَمُهْم وَوَتاُبواا َعْن ُشروورِرِهْم

 َمِلِشرااِء االَقْمِح َفَحْسب، َفإنَُّه َتَظاَهَر ِبَعَدمِم َتْصديیِقِهْم. وَوِعْنَدما أَأْخَبرووهُه أأنَُّهْم َتَرُكواا أَأباُهْم وَوأأخاُه
َتَحقََّق ِمْن ِصْدقِق ااألْصَغَر في االدِّيیارِر، َطَلَب ِمْنُهْم أأنْن يُیْحِضُروواا أَأَخاُهُم ااألْصَغَر إإليیِه ِلَكْي يَی

إإلى ِحيْیِن َمجيِء  ِلِتْسَعٍة ِمْنُهْم بالُمغادَدرَرةِة َشريیَطَة َبقاِء وَوااِحٍد ِمْنُهْم في ِمْصَرأأْقوااِلِهم. وَوَقْد َسَمَح 
:36: 42َفَنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَوَلِكنَّ يَیْعقوبَب َلْم يُیوااِفق َعلى ذَذهابِب َبْنيیاميین. َفَنْحُن . َبْنيیاميین  

 
أَأْعَدْمُتُموِني ااَألوْوَالدَد. يُیوُسُف َمْفُقودٌد، وَوِشْمُعونُن َمْفُقودٌد، «َفَقالَل َلُهْم يَیْعُقوبُب: 

». وَوَبْنيَیاِميیُن َتْأُخُذووَنُه. َصارَر ُكلُّ هَذاا َعَليَّ  
 

وُسف. وَوَلِكنَُّه يُیفي ِحْرَماِنِه ِمِن ااْبِنِه  هِهأَأوْوالدِدَتَوررُّطِط إإنْن َكانَن يَیْعقوبُب يَیُشكُّ في َنْعَلُم وَوال  
 يَیقولُل َلُهْم إإنَُّهْم أَأْعَدموهُه ااألووالدَد. َفيُیْوُسُف َمْفقودٌد (إإذْذ َكانَن يَیُظنُّ أأنَُّه َماتَت)، وَوِشْمُعونُن َمْفقودٌد (ألننَّ

أأيْیًضا! . وَوَها ُهْم يَیْعَتِزمونَن أأنْن يَیأُخذوواا َبْنيیاميیَن )في االسِّْجنذَذِلَك االَمْسؤوولَل االِمْصِرييَّ َقِد ااْحَتَفَظ ِبِه 
وَوال َشكَّ أأننَّ ذَذِلَك َكانَن َشيْیًئا يَیْصُعُب على يَیْعقوبَب أأنْن يَیَتَحمََّلُه. وَوُنالِحُظ ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ 

االظُّرووفِف االَخارِرِجيیَِّة. َفَقْد رَرأَأىى يَیْعقوبَب َسَمَح للَخْوفِف أأنْن يَیَتَسلََّل إإلى َقْلِبِه ألنَُّه َكانَن يُیَركُِّز على 
وَوااألدْدَهى في أَأْمِتَعِة أأوْوالدِدهِه، وَوَسِمَع َما أَأْخَبرووهُه ِبِه َعْن ذَذِلَك االَمْسؤوولِل االِمْصِرييِّ االصَّارِرمم.  االِفضََّة

ِمْن ذَذِلَك ُهَو أأننَّ ذَذِلَك االَمْسؤوولَل االِمْصِرييَّ َقْد َطَلَب أأنْن يَیَرىى َبْنيیاميیَن َشْخِصيیا.   
 

. باإلْنسانِن وَوَهذاا ُهَو َما يَیْفَعُلُه االَخْوفُف َغاِلًباوَوِبَسَبِب االَخْوفِف، دَدببَّ االيَیأسُس في َقْلِب يَیْعقوبب. 
. وَوَنرىى ُهنا أأننَّ وَوَنميیُل إإلى َتْضخيیِم ااُألمورر َهْوجاَءِعْنَدما يَیَتَملَُّكنا االَخْوفُف، َقْد َتصيیُر َقرااررااُتنا وَو

ِلَذِلَك َفإنَُّه يَیقولُل َلُهْم:  اَمَلِة أأووالدِدهِه ااآلَخريیَن ِبَعَصِبيیٍَّة زَزااِئَدةٍة ِلَفْرطِط َتَوتُِّرهِه!يَیْعقوبَب َقِد ااْبَتَدأَأ في ُمع
". َصارَر ُكلُّ هَذاا َعَليَّ"  

 
طيیُع وَويَیا َليْیَتَنا َنْسَتوَوَلِكنَّنا َنْعَلُم أأننَّ ُكلَّ َشْيٍء َكانَن يَیسيیُر َحَسَب ُخطَِّة ااِهللا االُمْحَكَمِة االرَّااِئَعة. 

ا َليْیَتنا َنْسَتطيیُع أأنْن َنقولَل َلُه أأنْن يَیْفَرحَح وَويَیْبَتِهَج أأنْن َنقولَل ِليَیْعقوبَب إإننَّ ُكلَّ َشْيٍء يَیسيیُر َحَسًنا! وَويَی
. َفَقط أَأْنَصافِف االَحقاِئِقُحُصوِلنا على َفاليَیأسُس يَیَتَملَُّكنا َعادَدةًة ِبَسَبِب ِعَوًضا َعِن االَخْوفِف وَواالَقَلق! 

َعاِلميیَن أأننَّ ُكلَّ ااألْشيیاِء َتْعَمُل َمًعا للَخيْیِر للَّذيیَن يُیِحبُّونَن ااَهللا، َفإننَّ  ،ِعْنَدما ُنَسلُِّم َحيیاَتنا ِهللاوَوَلِكْن 
يیُر َفَرًحا. الَشى، وَوُحْزَننا يَیِصاوِوَفنا َتَتَمَخ  

 
ااألْصحاحِح ُبوُلُس االرَّسولُل في  وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يَیا أأِحبَّائي، ِبِتْلَك االَكِلماتِت االرَّااِئَعِة االتي َقاَلها

َمْن َسيَیْفِصُلَنا َعْن َمَحبَِّة االَمِسيیِح؟ أَأِشدَّةٌة أَأمْم ِضيْیٌق أَأمِم أأْهِل رُرووميیة إإذْذ َنْقَرأُأ: "رِرَساَلِتِه إإلى االثَّاِمِن ِمْن 
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َال َمْوتَت وَوَال َحيَیاةَة، وَوَال َمَالِئَكَة َفِإنِّي ُمَتيَیقٌِّن أَأنَُّه ... ااْضِطَهادٌد أَأمْم ُجوعٌع أَأمْم ُعْريٌي أَأمْم َخَطٌر أَأمْم َسيْیٌف؟ 
َرىى، وَوَال رُرؤَؤَساَء وَوَال ُقوَّااتِت، وَوَال أأُمورَر َحاِضَرةًة وَوَال ُمْسَتْقَبَلًة، وَوَال ُعْلَو وَوَال ُعْمَق، وَوَال َخِليیَقَة أأْخ

".َناَتْقِدرُر أَأنْن َتْفِصَلَنا َعْن َمَحبَِّة ااِهللا االَِّتي ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع رَربِّ  
 

في َضْوِء ذَذِلَك، رُربَّما يَیكونُن ُحْزُنَك، يَیا َصديیقي، ال ُمَبرِّرَر َلُه. وَورُربَّما يَیكونُن يَیأُسَك في  
يَیْعَلُم َما ُهَو ِلَخيْیِركَك وَوَمْصَلَحِتَك. وَوُهَو يُیريیُد أأنْن يُیْعطيیَك َسالًما وَوَفَرًحا.  َغيْیِر َمَحلِِّه. َفاُهللا االُمِحبُّ

. َفالرَّببُّ ِمَلةاالَكاىى االصُّورَرةَة ْم َعلى االَموااِقِف َقْبَل ااَألوواانِن، َبِل ااْنَتِظْر إإلى أأنْن َتَرِلَذِلَك، ال َتْحُك
ااألميیُن َلَديْیِه ُخطٌَّة رَرااِئَعٌة ِلَحيیاِتَك.   

 
:37: 42ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   

 
ااْقُتِل ااْبَنيَّ إِإنْن َلْم أَأِجْئ ِبِه إِإَليْیَك. «وَوَكلََّم رَرأُأووَبيْیُن أَأَباهُه َقاِئًال:   

». َسلِّْمُه ِبيَیِديي وَوأَأَنا أَأرُرددُّهُه إِإَليْیَك  
 

ة. َناِبًعا ِمَن ااْنِفعاِلِه َفَقط. َفُهَو َلْم يَیُكن يَیْعني ذَذِلَك االَبتَّوَوال َشكَّ أأننَّ َكالمَم رَرأأووبيیَن َهذاا َكانَن  
. وَوَلِكنَّ َما َقاَلُه رَرأأووبيیُن َكانَن َخَطًأ ِبُكلِّ وَوِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ يَیْعقوبَب َلْم يَیْفَهْم َكالمَم ااْبِنِه رَرأأووبيیَن َحْرِفيیا
اِئِه. َنْباالَمقايیيیس. َفال يَیُجوزُز ألييِّ إإْنسانٍن أأنْن يَیَتَفوَّهَه ِبَكالمٍم َكَهذاا َعْن أَأ  

 
: 38ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

  
َال يَیْنِزلُل ااْبِني َمَعُكْم، َألننَّ أَأَخاهُه َقْد َماتَت، وَوُهَو وَوْحَدهُه : «(أأيْي: يَیْعقوبُب) َفَقالَل
. َفِإنْن أَأَصاَبْتُه أَأذِذيیٌَّة ِفي االطَِّريیِق االَِّتي َتْذَهُبونَن ِفيیَها ُتْنِزُلونَن َشيْیَبِتي َباقٍق

».ِبُحْزنٍن إِإَلى ااْلَهاوِويَیِة  
 

َفَقْد َكانَن ُفْقداانُن يُیْوُسَف َقاِسيًیا ِقُف يَیْعقوبَب ِمْن ذَذهابِب َبْنيیاميیَن إإلى ِمْصر. َكانَن َهذاا ُهَو َمْو 
ِبَوْصِفِه أَأًبا. وَوَلِكْن في ذَذِلَك وَوُهَو َلْم يَیَشأ أأنْن يَیْفِقَد َبْنيیاميیَن أأيْیًضا. وَوال َشكَّ أأنَُّه َكانَن ُمِحقا ِجداا َعَليْیِه. 

َلْن يَیْسَمَح للُحْزنِن أأنْن يَیْسَتْولي َعَليْیه. نَُّه َكانَن يَیْجَهُل أأننَّ ااَهللا ااألميیَن َكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیل، َفإ  
 

وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاِلِث وَوااألرْرَبعيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین  
-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  5:  

 
وَوَكانَن ااْلُجوعُع َشِديیًداا ِفي ااَألرْرضِض. وَوَحَدثَث َلمَّا َفَرُغواا ِمْن أَأْكِل ااْلَقْمِح االَِّذيي 

اارْرِجُعواا ااْشَتُروواا َلَنا َقِليیًال ِمَن «َجاُءوواا ِبِه ِمْن ِمْصَر، أَأننَّ أَأَباُهْم َقالَل َلُهُم: 
أَأْشَهَد َعَليْیَنا َقاِئًال: َال َتَروْونَن  إِإننَّ االرَُّجَل َقْد«َفَكلََّمُه يَیُهوذَذاا َقاِئًال: ». االطََّعامِم

وَوْجِهي ِبُدوونِن أَأنْن يَیُكونَن أَأُخوُكْم َمَعُكْم. إِإنْن ُكْنَت ُتْرِسُل أَأَخاَنا َمَعَنا، َنْنِزلُل 
لِكْن إِإنْن ُكْنَت َال ُتْرِسُلُه َال َنْنِزلُل. َألننَّ االرَُّجَل َقالَل َلَنا: وَووَوَنْشَتِريي َلَك َطَعاًما، 
».نَن وَوْجِهي ِبُدوونِن أَأنْن يَیُكونَن أَأُخوُكْم َمَعُكْمَال َتَروْو  
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أأنِن ااْشَتدَّ االُجْوعُع في ااألرْرضِض، َلْم يَیُعْد ُهناكَك َقْمٌح َلدىى يَیْعقوبَب وَوأأوْوالددهُه ألنَُّهُم إإذًذاا، َبْعَد  

ااْسَتْهَلكواا ُكلَّ َما أأْحَضرووهُه ِمْن ِمْصَر. حيینئٍذ، َقالَل يَیْعقوبُب ألووالدِدهِه أأنْن يَیْرِجُعواا ِلِشرااِء االَقْمِح ِمْن 
وَوَقْد االَمسؤوولِل االُحكوِميِّ االِمْصِرييِّ بإْحضارِر َبْنيیاميیَن َمَعُهم.  وَوَلِكنَّ يَیُهوذذاا ذَذكََّرهُه ِبَشْرطِطِمْصَر. 

لِكْن إِإنْن ُكْنَت وَوإِإنْن ُكْنَت ُتْرِسُل أَأَخاَنا َمَعَنا، َنْنِزلُل وَوَنْشَتِريي َلَك َطَعاًما، َقالَل َلُه يَیُهوذذاا َصرااَحًة: "
".َال ُتْرِسُلُه َال َنْنِزلُل  

 
:7وو  6ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
» ِلَماذَذاا أَأَسْأُتْم إِإَليَّ َحتَّى أَأْخَبْرُتُم االرَُّجَل أَأننَّ َلُكْم أَأًخا أَأيْیًضا؟«َفَقالَل إِإْسَرااِئيیُل: 

إِإننَّ االرَُّجَل َقْد َسَألَل َعنَّا وَوَعْن َعِشيیَرِتَنا، َقاِئًال: َهْل أَأُبوُكْم َحيٌّ «َفَقاُلواا: 
ْل َلُكْم أَأخٌخ؟ َفَأْخَبْرَناهُه ِبَحَسِب هَذاا ااْلَكَالمِم. َهْل ُكنَّا َنْعَلُم أَأنَُّه يَیُقولُل: َبْعُد؟ َه

»ااْنِزُلواا ِبَأِخيیُكْم؟  
 

َبيْیَن يَیْعقوبَب وَوأأبناِئِه ِبَسَبِب َهذاا ااألْمِر. وَوها ُهَو َخيیََّم على ااألْجوااِء وَوال َشكَّ أأننَّ االتََّوتَُّر  
. ْممَم على أأوْوالدِدهِه ألنَُّهْم أَأْخَبُروواا االَمسؤوولَل االُحكوِميَّ االِمْصِرييَّ َعْن وُوجودِد أَأخٍخ َلُهيَیْعقوبُب يُیْلقي االلَّْو

َلْم يَیَتَوقَُّعواا االَبتََّة ُحدووثَث أأييِّ ُمْشِكَلٍة ِبَسَبِب َهذاا َفَعُلواا ذَذِلَك ِبِنيیٍَّة َحَسَنٍة وَووَوَلِكنَُّهْم َقاُلواا ألبيیِهْم إإنَُّهُم 
-8ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  ااألْمر. 10:  

 
أَأرْرِسِل ااْلُغَالمَم َمِعي ِلَنُقومَم وَوَنْذَهَب وَوَنْحيَیا وَوَال «وَوَقالَل يَیُهوذَذاا ِإلْسَرااِئيیَل أَأِبيیِه: 

َنُموتَت، َنْحُن وَوأَأْنَت وَوأَأوْوَالدُدَنا َجِميیًعا. أَأَنا أَأْضَمُنُه. ِمْن يَیِديي َتْطُلُبُه. إِإنْن َلْم 
َك وَوأُأووِقْفُه ُقدَّااَمَك، أَأِصْر ُمْذِنًبا إِإَليْیَك ُكلَّ ااَأليیَّامِم. َألنََّنا َلْو َلْم َنَتَواانَن أَأِجْئ ِبِه إِإَليْی

».َلُكنَّا َقْد رَرَجْعَنا ااآلنَن َمرََّتيْیِن  
 

َحاوَولَل يَیُهوذذاا أأنْن يُیْقِنَع أأباهُه يَیْعقوبَب بأنْن يَیْسَمَح َلُهْم بالذَّهابِب إإلى ِمْصَر َثاِنيَیًة، َعلى أأنْن  
وَوُهَو يَیقولُل ألبيیِه إإنَُّه َسيَیْفَعُل االُمْسَتحيیَل ِلَضمانِن َسالَمِة َبْنيیاميین. أُخذوواا أأَخاُهْم َبْنيیاميیَن َمَعُهْم. يَی  

 
-11ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  14:  

 
إِإنْن َكانَن هَكَذاا َفاْفَعُلواا هَذاا: ُخُذوواا ِمْن أَأْفَخِر «َفَقالَل َلُهْم إِإْسَرااِئيیُل أَأُبوُهْم: 

َجَنى ااَألرْرضِض ِفي أَأوْوِعيَیِتُكْم، وَوأَأْنِزُلواا ِللرَُّجِل َهِديیًَّة. َقِليیًال ِمَن ااْلَبَلَسانِن، 
وَوَقِليیًال ِمَن ااْلَعَسِل، وَوَكِثيیَرااَء وَوَالذَذًنا وَوُفْسُتًقا وَوَلْوزًزاا. وَوُخُذوواا ِفضًَّة أُأْخَرىى ِفي 

ِعَدااِلُكْم رُرددُّووَها ِفي أَأيَیادِديیُكْم، َلَعلَُّه َكانَن  أَأيَیادِديیُكْم. وَوااْلِفضََّة ااْلَمْردُدوودَدةَة ِفي أَأْفَوااهِه
َسْهًواا. وَوُخُذوواا أَأَخاُكْم وَوُقوُمواا اارْرِجُعواا إِإَلى االرَُّجِل. وَوااُهللا ااْلَقِديیُر يُیْعِطيیُكْم 
ُت رَرْحَمًة أَأَمامَم االرَُّجِل َحتَّى يُیْطِلَق َلُكْم أَأَخاُكُم ااآلَخَر وَوَبْنيَیاِميیَن. وَوأَأَنا إِإذَذاا َعِدْم

».ااَألوْوَالدَد َعِدْمُتُهْم  
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أَأوْوَصاُهْم ِبأنْن  َقدوَووَوااَفَق يَیْعقوبُب أأخيیًراا على َطَلِب أأوْوالدِدهِه َفَسَمَح ِلَبْنيیاميیَن أأنْن يَیْذَهَب َمَعُهم.  
 يَیأُخذوواا َمَعُهْم َهداايیا ِلَذِلَك االَمسؤوولِل االِمْصِرييِّ. وَوُهَو يُیْوصيیِهْم أأيْیًضا بأنْن يُیعيیُدوواا االِفضََّة االتي

وَوااُهللا ااْلَقِديیُر يُیْعِطيیُكْم رَرْحَمًة أَأَمامَم االرَُّجِل ألْجِلِهْم َقاِئًلا: " ىَصلََّقْد َعَثروواا َعَليْیها في أأْمِتَعِتِهْم. وَو
"ااُهللا االَقديیُر" ِهَي َتْرَجَمٌة ِللِعبارَرةِة "إإيْیل ". وَواالِعبارَرةُة َحتَّى يُیْطِلَق َلُكْم أَأَخاُكُم ااآلَخَر وَوَبْنيَیاِميیَن

اايي". َشدَّ  
 

". وَوأَأَنا إِإذَذاا َعِدْمُت ااَألوْوَالدَد َعِدْمُتُهْم: "َفقاللأَأْمَرهُه ِهللا االَعِليِّ َقْد َسلََّم يَیْعُقوبَب ُهنا، أأننَّ وَوَنرىى 
 إلْنقاذِذ َشْعِبها.ِعْنَدما ُطِلَب ِمْنها أأنْن َتْدُخَل إإلى االَمِلِك  وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما َقاَلْتُه "أأْستيیر"

". وَوما أَأْحَوَجنا َجميیًعا، يیا أَأدْدُخُل إِإَلى ااْلَمِلِك ِخَالفَف االسُّنَِّة. َفِإذَذاا َهَلْكُت، َهَلْكُتَفَقْد قاَلْت: "
  !ي، إإلى َتْسليیِم أأمورِرنا وَوَحيیاِتنا ِهللا االَحيِّ االذيي ِبيَیِدهِه ُكلُّ َشْيٍءئأأْصِدقا

 
-15ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  18:  

 
الُل هِذهِه ااْلَهِديیََّة، وَوأَأَخُذوواا ِضْعَف ااْلِفضَِّة ِفي أَأيَیادِديیِهْم، وَوَبْنيَیاِميیَن، َفَأَخَذ االرَِّج

وَوَقاُمواا وَوَنَزُلواا إِإَلى ِمْصَر وَووَوَقُفواا أَأَمامَم يُیوُسَف. َفَلمَّا رَرأَأىى يُیوُسُف َبْنيَیاِميیَن 
َبيْیِت وَوااذْذَبْح ذَذِبيیَحًة أَأدْدِخِل االرَِّجالَل إِإَلى ااْل«َمَعُهْم، َقالَل ِللَِّذيي َعَلى َبيْیِتِه: 

َفَفَعَل االرَُّجُل َكَما َقالَل ». وَوَهيیِّْئ، َألننَّ االرَِّجالَل يَیْأُكُلونَن َمِعي ِعْنَد االظُّْهِر
َفَخافَف االرَِّجالُل إِإذْذ أُأدْدِخُلواا  يُیوُسُف. وَوأَأدْدَخَل االرَُّجُل االرَِّجالَل إِإَلى َبيْیِت يُیوُسَف.

ِلَسَبِب ااْلِفضَِّة االَِّتي رَرَجَعْت أَأووًَّال ِفي ِعَدااِلَنا َنْحُن «إِإَلى َبيْیِت يُیوُسَف، وَوَقاُلواا: 
». َقْد أُأدْدِخْلَنا ِليَیْهِجَم َعَليْیَنا وَويَیَقَع ِبَنا وَويَیْأُخَذَنا َعِبيیًداا وَوَحِميیَرَنا  

 
االَقاِئَم على َبيْیِتِه َبْعَد أأنْن وَوَصَل إإْخَوةُة يُیوُسَف إإلى ِمْصَر، وَوَقفواا أَأماَمُه. وَوَقْد أَأَمَر يُیْوُسُف  
يُیْدِخَل االرِّجالَل (أأيْي إإْخَوَتُه) إإلى االَبيْیِت وَوأأنْن يُیِعدَّ َلُهْم َطعاًما. ِحيینئٍذ، َخافَف إإْخَوةُة يُیْوُسَف أأنْن  أأنْن

َتكونَن َهِذهِه َمكيیَدةة لإليیقاعِع ِبِهْم وَوَتْسخيیِرِهْم َعبيیًداا.   
 

-19ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   24:  
 

إِإَلى االرَُّجِل االَِّذيي َعَلى َبيْیِت يُیوُسَف، وَوَكلَُّموهُه ِفي َبابِب ااْلَبيْیِت َفَتَقدَُّمواا 
ااْسَتِمْع يَیا َسيیِِّديي، إِإنََّنا َقْد َنَزْلَنا أَأووًَّال ِلَنْشَتِريَي َطَعاًما. وَوَكانَن َلمَّا «وَوَقاُلواا: 

ُة ُكلِّ وَوااِحٍد ِفي َفِم ِعْدِلِه. أَأَتيْیَنا إِإَلى ااْلَمْنِزلِل أَأنََّنا َفَتْحَنا ِعَدااَلَنا، وَوإِإذَذاا ِفضَّ
ِفضَُّتَنا ِبَوزْزِنَها. َفَقْد رَردَددْدَناَها ِفي أَأيَیادِديیَنا. وَوأَأْنَزْلَنا ِفضًَّة أُأْخَرىى ِفي أَأيَیادِديیَنا 

َسَالمٌم َلُكْم، «َفَقالَل:  ».ِلَنْشَتِريَي َطَعاًما. َال َنْعَلُم َمْن وَوَضَع ِفضََّتَنا ِفي ِعَدااِلَنا
ُفواا. إِإلُهُكْم وَوإِإلُه أَأِبيیُكْم أَأْعَطاُكْم َكْنًزاا ِفي ِعَدااِلُكْم. ِفضَُّتُكْم وَوَصَلْت َال َتَخا
ُثمَّ أَأْخَرجَج إِإَليْیِهْم ِشْمُعونَن. وَوأَأدْدَخَل االرَُّجُل االرَِّجالَل إِإَلى َبيْیِت يُیوُسَف ». إِإَليَّ

ا ِلَحِميیِرِهْم. وَوأَأْعَطاُهْم َماًء ِليَیْغِسُلواا أَأرْرُجَلُهْم، وَوأَأْعَطى َعِليیًق  
 



6 
 

إإذًذاا، َفَقْد َحاوَولَل إإْخَوةُة يُیْوُسَف أأنْن يَیْفَهُمواا َما يَیْجريي. ِلذلَك َفَقْد رَرااُحواا يُیَكلِّمونَن االَقاِئَم على  
 وَوَقْد أَأْخَبرووهُه أأنَُّهْم وَوَجُدوواا االِفضََّة في أأْمِتَعِتِهْم دُدوْونَن أأنْن يَیْجريي.ِبما َبيْیِت يُیوُسَف َلَعلَُّه يُیْخِبُرُهْم 

ال َتخاُفواا!" يَیْدرُروواا َكيْیَف وَوَصَلْت إإلى ُهناكك! وَوَلِكنَُّه َطْمأَنُهْم قاِئًلا: "َسالمٌم َلُكْم،   
 

-25َبْعَد ذَذِلَك، َنْقَرأأ في ااألْعداادد  28:  
 

وَوَهيیَُّأوواا ااْلَهِديیََّة إِإَلى أَأنْن يَیِجيَء يُیوُسُف َعْنَد االظُّْهِر، َألنَُّهْم َسِمُعواا أَأنَُّهْم ُهَناكَك 
َفَلمَّا َجاَء يُیوُسُف إِإَلى ااْلَبيْیِت أَأْحَضُروواا إِإَليْیِه ااْلَهِديیََّة االَِّتي ِفي  يَیْأُكُلونَن َطَعاًما.

أَأيَیادِديیِهْم إِإَلى ااْلَبيْیِت، وَوَسَجُدوواا َلُه إِإَلى ااَألرْرضِض. َفَسَألَل َعْن َسَالَمِتِهْم، وَوَقالَل: 
َعْبُدكَك «َفَقاُلواا: » ْنُه؟ أَأَحيٌّ ُهَو َبْعُد؟أَأَساِلٌم أَأُبوُكُم االشَّيْیُخ االَِّذيي ُقْلُتْم َع«

وَوَخرُّوواا وَوَسَجُدوواا.». أَأُبوَنا َساِلٌم. ُهَو َحيٌّ َبْعُد  
 

وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ يَیْعقوبَب أَأوْوَصى أأووالدَدهُه بأنْن يَیأُخُذوواا َمَعُهْم َهداايیا ِلْلَمسؤوولِل  
يیَّأوواا االَهِديیََّة. وَوِعْنَدما َجاَء يُیْوُسُف، َقدَُّمواا االَهِديیََّة إإليیِه وَوَسَجُدوواا َلُه إإلى ُهنا أأنَُّهْم َهاالُحكوِميِّ. وَوَنرىى 

وَوِعْنَدما َسأَلُهْم َعْن َسالَمِة أَأبيیِهْم أأَجابوهُه َقاِئليیَن إإنَُّه َحيٌّ وَوَساِلٌم. ااألرْرضض.   
 

:29ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

أَأهَذاا أَأُخوُكُم االصَِّغيیُر «َفَرَفَع َعيْیَنيْیِه وَوَنَظَر َبْنيَیاِميیَن أَأَخاهُه ااْبَن أُأمِِّه، وَوَقالَل: 
». ااُهللا يُیْنِعُم َعَليْیَك يَیا ااْبِني«ُثمَّ َقالَل: » االَِّذيي ُقْلُتْم ِلي َعْنُه؟  

 
َو َلْم يَیْنُظْر إإليیِه ِبَوْصِفِه أَأًخا َكانَن َهذاا ُهَو ُشعورُر يُیْوُسَف ُتجاهَه أأخيیِه االصَّغيیِر َبْنيیاميین. َفُه 

َلُه، َبْل َكما َلْو َكانَن أأًبا َلُه.   
 

:30ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

وَوااْسَتْعَجَل يُیوُسُف َألننَّ أَأْحَشاَءهُه َحنَّْت إِإَلى أَأِخيیِه وَوَطَلَب َمَكاًنا ِليَیْبِكَي، َفَدَخَل 
  ااْلَمْخَدعَع وَوَبَكى ُهَناكَك.

 
َلْم يَیَتَمكَّْن يُیْوُسُف ِمَن ااْحِتمالِل االَمْوِقِف. َفَقْد َحنَّْت أَأْحشاؤُؤهُه إإلى أَأخيیِه. ِلذِلَك، َفَقْد دَدَخَل إإلى  

َفَقْد َكانَن يَیْرَغُب في ااْحِتضانِن َبْنيیاميیَن وَوإإْخَوِتِه ااآلَخريین. وَوَلِكنَُّه َكانَن َعاِقَد ُغْرَفِتِه وَوَبَكى ُهناكَك. 
ِتْمراارِر في ُخطَِّتِه إإلى االنِّهايَیة. االَعْزمِم على ااالْس  

 
: 32وو  31َددَديْین َنْقَرأأ في االَعوَو  
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َفَقدَُّمواا َلُه وَوْحَدهُه، ». َقدُِّمواا َطَعاًما«ُثمَّ َغَسَل وَوْجَهُه وَوَخَرجَج وَوَتَجلََّد، وَوَقالَل: 
ااْلِمْصِريیِّيیَن َال  وَوَلُهْم وَوْحَدُهْم، وَوِلْلِمْصِريیِّيیَن ااآلِكِليیَن ِعْنَدهُه وَوْحَدُهْم، َألننَّ

يَیْقِدرُروونَن أَأنْن يَیْأُكُلواا َطَعاًما َمَع ااْلِعْبَرااِنيیِّيیَن، َألنَُّه رِرْجٌس ِعْنَد ااْلِمْصِريیِّيیَن.   
 

وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َكاَنْت ُهناكَك َثالثُث َموااِئد. َفَقْد َكاَنْت ُهناكَك َماِئَدةٌة ِليُیوُسَف وَوْحَدهُه ِبَسَبِب  
للِمْصِريیِّيیَن االَعاِمليیَن في َبيْیِت يُیْوُسف. وَوكاَنْت ُهناكَك فيیِع. وَوَكاَنْت ُهناكَك َماِئَدةٌة ُمْسَتِقلٌَّة َمْنِصِبِه االرَّ

َال يَیْقِدرُروونَن أَأنْن يَیأُكُلواا َطَعاًما َمَع االِعْبَرااِنيیِّيیَن، َماِئَدةٌة َثاِلَثٌة إلْخَوِتِه االِعْبرااِنيیِّيیَن ألننَّ االِمْصِريیِّيیَن َكاُنواا 
ُهم. ُه رِرْجٌس ِعْنَدَألنَّ  

 
:34وو  33وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ااألْعداادد    

 
َفَجَلُسواا ُقدَّااَمُه: ااْلِبْكُر ِبَحَسِب َبُكورِريیَِّتِه، وَواالصَِّغيیُر ِبَحَسِب ِصَغِرهِه، َفُبِهَت 

ِحصَُّة االرَِّجالُل َبْعُضُهْم إِإَلى َبْعٍض. وَورَرَفَع ِحَصًصا ِمْن ُقدَّااِمِه إِإَليْیِهْم، َفَكاَنْت 
َبْنيَیاِميیَن أَأْكَثَر ِمْن ِحَصِص َجِميیِعِهْم َخْمَسَة أَأْضَعافٍف. وَوَشِرُبواا وَورَروُووواا َمَعُه.  

 
 ِبَتْرتيیٍب ُمَعيیٍَّن ِبَحَسِبيُیْوُسُف َكانَن َما َحَدثَث ُمْدِهًشا إلْخَوةِة يُیْوُسف. َفَقْد أَأْجَلَسُهْم  

ْد َتَحيیَّروواا ِبَسَبِب ذَذِلَك ألنَُّهْم َلْم يَیْفَهُمواا َكيْیَف َعِلَم وَوَقِمَن االَكبيیِر إإلى االصَّغيیر. ، أأيْي أأْعمارِرِهْم
ِمْن َماِئَدِتِه. وَوَلِكنَّ ِمَن االطَّعامِم ًصا ِحَصإإليیِهْم يُیْوُسُف َقدَّمَم أأْعمارَرُهْم وَوَتْرتيیَبُهْم. ِمْن ِجَهٍة أُأخرىى، 

ِحصََّة َبْنيیاميیَن كاَنْت َخْمَسَة أأْضعافِف ِحَصِص إإْخَوِتِه. وَورُربَّما أَأرراادَد يُیْوُسُف ِبَذِلَك أأنْن يَیْخَتِبَر إإنْن 
دَدالَلة  يُیْضِمروونَن أأييَّ َحَسٍد ِلَبْنيیاميین. وَويَیْبدوو أأنَُّهْم َلْم يُیْظِهُروواا أأييَّ َحَسٍد! وَوكاَنْت َهِذهِهَكانَن إإْخَوُتُه 

 َجيیَِّدةة ألنَّها َكاَنْت ُتشيیُر إإلى أأنَُّهْم َقْد َتَغيیَُّروواا َعْبَر االسِّنيین. وَوَلِكنَّ االِقصََّة ال َتْنَتهي ُهنا. َفُهناكَك
االَمزيیُد ِمَن ااألْحدااثِث االُمَشوَِّقِة االتي َسَنَتناوَوُلها في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ.   

 
[االخاتمة]  

َقدِّمم االبرنامج)(ُم  
وَوُهنا يَیأتي دَدوْورُر ، َقْد ال َتَتَمكََّن ِمْن رُرؤؤيَیِة َبابِب االنَّجاةة! االَخَطُر ُمْحِدًقا ِبَككونُن يَیِعْنَدما 

َتْلَزُمنا. ِلَذِلَك، إإيیماِننا بيیسوعَع االَمسيیِح إإذْذ إإنَُّه يُیْعطيینا االشَّجاَعَة االتي َنْحتاجُج إإليیها وَواالطُّمأنيیَنَة االتي 
يین!ِمإإَلِهنا االَحيِّ ااَأل َعلىِميیَِّة ِبَمكانن أأنْن َنتَِّكَل ِمَن ااألَه  

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
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أأنْن يُیْعطيیَك االرَّببُّ َتْسليیًما ِلَمشيیَئِتِه وَوُخطَِّتِه، وَوأأنْن يَیزيیَل َصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي 
ذَذِلَك  ُكلَّ َخْوفٍف ِمْن َقْلِبَك. وَوَصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتْعَلَم يَیقيیًنا أأننَّ َمْكرووًها َلْن يُیِصيیَبَك إإلَّا إإنْن َكانَن

ُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتَتَمكََّن ِمَن االَقْولِل َمَع االرَّسولِل ِبَسماحٍح ِمَن االرَّببِّ ِلِحْكَمٍة ِعْنَدهُه. وَوأأخيیًراا، َصال
َفِإنِّي ُمَتيَیقٌِّن أَأنَُّه َال َمْوتَت وَوَال َحيَیاةَة، وَوَال َمَالِئَكَة وَوَال رُرؤَؤَساَء وَوَال ُقوَّااتِت، وَوَال أأُمورَر ُبوُلس: "

َخِليیَقَة أأْخَرىى، َتْقِدرُر أَأنْن َتْفِصَلَنا َعْن َمَحبَِّة ااِهللا  َحاِضَرةًة وَوَال ُمْسَتْقَبَلًة، وَوَال ُعْلَو وَوَال ُعْمَق، وَوَال
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َف". االَِّتي ِفي ااْلَمِسيیِح يَیُسوعَع رَربَِّنا  

 


