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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 44:1 – 45:28 28: 45 – 1 :44 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us040# 536م: 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  وَوااألرْرَبعيیَن االرَّااِبِعااألْصحاحح َ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  

 
االُمؤِمُن َفِلماذذاا ال يَیْسَتطيیُع ُهناكَك ُسؤاالٌل ُمِهمٌّ يَیْطَرحُح َنْفَسُه فيیَما يَیْخَتصُّ ِبَمشاِعِر االُمؤِمن.  

االِحْقِد أأوِو االضَّغيیَنِة َطويیًلا في َقْلِبِه؟ إإننَّ االَجواابَب َبسيیٌط! َفالرُّووحُح َمشاِعِر أأنْن يَیْحَتِفَظ ِباالَحقيیقيُّ 
ُهَو االذيي يُیساِعُدنا على االتََّحرُّرِر ِمْن َهِذهِه االَمشاِعِر االسَّْلِبيیَِّة. وَوَلِكْن َماذذاا االُقُدسُس االذيي يَیْسُكُن ُقلوَبنا 
َنْكُبَتها في ُقلوِبنا َنْسَتطيیُع أأنْن َهْل َعاِئَلِتنا؟  أأْفراادِدا ُتجاهَه االَّتي َنْشُعُر ِبه َعِن َمشاِعِر االُحبِّ وَواالدِّفْفِء

َهذاا ُهَو َما َسَنْعِرُفُه في َحْلَقِة االيیومم. َطويیًلا؟   
 

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

 
وَواَاَفَق أأخيیًراا على إإرْرسالِل ااْبِنِه َبْنيیاميیَن َمَع أأننَّ يَیْعقوبَب رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة ُكنَّا َقْد  

أنْن يَیأُخُذوواا َمَعُهْم َهداايیا ِلْلَمسؤوولِل االُحكوِميِّ. أأووالدَدهُه ِبيَیْعقوبُب أَأوْوَصى إإْخَوِتِه إإلى ِمْصَر. وَوَقْد 
وَوِعْنَدما َسأَلُهْم َعْن إإليیِه وَوَسَجُدوواا َلُه إإلى ااألرْرضض.  ايَیاا، َقدَُّمواا االَهدَفيُیْوُس َمَثُلواا أَأَمامَموَوِعْنَدما 

َسالَمِة أَأبيیِهْم أأَجابوهُه َقاِئليیَن إإنَُّه َحيٌّ وَوَساِلٌم.   
 

. ِلذِلَك، َفَقْد دَدَخَل إإلى ُغْرَفِتِه وَوَبَكى إإليیِهَحنَّْت أَأْحشاؤُؤهُه أأَخاهُه َبْنيیاميین، يُیْوُسُف وَوِعْنَدما رَرأأىى  
َفَقْد َكانَن يَیْرَغُب في ااْحِتضانِن َبْنيیاميیَن وَوإإْخَوِتِه ااآلَخريین. وَوَلِكنَُّه َكانَن َعاِقَد االَعْزمِم على ُهناكَك. 

ِلذلَك َفَقْد َغَسَل وَوْجَهُه وَوَخَرجَج إإلى إإْخَوِتِه االَّذيیَن َلْم يَیْعِرفوهُه ااالْسِتْمراارِر في ُخطَِّتِه إإلى االنِّهايَیة. 
أَأَمَر ِبَتْقديیِم االطَّعامِم َلُهْم.  َحتَّى ذَذِلَك االَوْقت. وَوَقْد  

 
-1: 44وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   5:  

 
ااْمْأل ِعَداالَل االرَِّجالِل َطَعاًما «االَِّذيي َعَلى َبيْیِتِه َقاِئًال:  (أأيْي: يُیْوُسُف)ُثمَّ أَأَمَر 

ِعْدِلِه. وَوَطاِسي،  َحَسَب َما يُیِطيیُقونَن ِحْمَلُه، وَوَضْع ِفضََّة ُكلِّ وَوااِحٍد ِفي َفِم
َفَفَعَل ِبَحَسِب ». َطاسَس ااْلِفضَِّة، َتَضُع ِفي َفِم ِعْدلِل االصَِّغيیِر، وَوَثَمَن َقْمِحِه

َكَالمِم يُیوُسَف االَِّذيي َتَكلََّم ِبِه. َفَلمَّا أَأَضاَء االصُّْبُح ااْنَصَرفَف االرَِّجالُل ُهْم 
ااْلَمِديیَنِة وَوَلْم يَیْبَتِعُدوواا، َقالَل يُیوُسُف وَوَحِميیُرُهْم. وَوَلمَّا َكاُنواا َقْد َخَرُجواا ِمَن 

ُقِم ااْسَع وَورَرااَء االرَِّجالِل، وَوَمَتى أَأدْدرَرْكَتُهْم َفُقْل َلُهْم: ِلَماذَذاا «ِللَِّذيي َعَلى َبيْیِتِه: 
َجازَزيْیُتْم َشراا ِعَوًضا َعْن َخيْیٍر؟ أَأَليْیَس هَذاا ُهَو االَِّذيي يَیْشَربُب َسيیِِّديي ِفيیِه؟ 

».اَءلُل ِبِه. أَأَسْأُتْم ِفي َما َصَنْعُتْموَوُهَو يَیَتَف  
 

الْخِتبارِر إإْخَوِتِه وَوَمْعِرَفِة إإنْن َكاُنواا َقْد َتاُبواا َكانَن َما َفَعَلُه يُیْوُسُف ُهنا ُجْزًءاا ِمْن ُخطَِّتِه  
ْسَتْخَدمُم للشُّْربِب َعادَدةًة. وَوكانَن َبْعُض ااُألَمِم ُت"َطاسُس االِفضَِّة" َكأًسا وَوكاَنْت وَوَتَغيیَُّروواا أَأمْم ال. 

ونن). وَوِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ يُیْوُسَف االصِّدِّيیَق (االذيي َكما يَیدَُّعيَیْسَتْخِدمونَن َهِذهِه االَكأسَس ِللتََّنبُِّؤ بالُمْسَتْقَبِل (
ُخطَِّتِه َفَقط. َتْنفيیِذ نَُّه َقالَل ذَذِلَك ِمْن أأْجِل وَوَلِكيَیخافُف ااَهللا وَويَیتَّقيیه) َلْم يَیُكْن يَیَتفاَءلُل بالَكأسِس َكما َقالل.   

 
-6ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  9:  

 
ِلَماذَذاا يَیَتَكلَُّم َسيیِِّديي ِمْثَل هَذاا «َفَأدْدرَرَكُهْم وَوَقالَل َلُهْم هَذاا ااْلَكَالمَم. َفَقاُلواا َلُه: 

ااْلَكَالمِم؟ َحاَشا ِلَعِبيیِدكَك أَأنْن يَیْفَعُلواا ِمْثَل هَذاا ااَألْمِر! ُهَوذَذاا ااْلِفضَُّة االَِّتي وَوَجْدَنا 
َك ِمْن أَأرْرضِض َكْنَعانَن. َفَكيْیَف َنْسِرقُق ِمْن َبيْیِت ِفي أَأْفَوااهِه ِعَدااِلَنا رَردَددْدَناَها إِإَليْی

َسيیِِّدكَك ِفضًَّة أَأوْو ذَذَهًبا؟ االَِّذيي يُیوَجُد َمَعُه ِمْن َعِبيیِدكَك يَیُموتُت، وَوَنْحُن أَأيْیًضا 
». َنُكونُن َعِبيیًداا ِلَسيیِِّديي  
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أأدْدرَركَك إإْخَوةَة يُیْوُسَف وَوأأْخَبَرُهْم ُسف. َفَقْد إإذًذاا، َفَقْد َفَعَل ُمَدبُِّر االَبيْیِت َما أَأَمَرهُه ِبِه َسيیُِّدهُه يُیْو 
ووألنَُّهْم َكاُنواا  .بالَكالمِم االذيي َقاَلُه َلُه َسيیُِّدهه. وَوَلِكنَّ إإْخَوةَة يُیْوُسَف أَأْنَكُروواا أأنَُّهْم َسَرُقواا ِتْلَك االَكأسَس

َمْن َتِجْد َمَعُه االَكأسَس ِمْن َعِبيیِدكَك يُیْوُسف: " وَوااِثقيیَن أأنَُّهْم َلْم يَیْسِرُقواا ِتْلَك االَكأسَس، َقاُلواا ِلُمَدبِِّر َبيْیِت
". اا ِلَسيیِِّدييا َعِبيیًديَیُمْت، وَوَنُكْن َنْحُن أَأيْیًض  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االَعاِشِر:   

 
َنَعِم، ااآلنَن ِبَحَسِب َكَالِمُكْم هَكَذاا يَیُكونُن. االَِّذيي يُیوَجُد َمَعُه يَیُكونُن ِلي «َفَقالَل: 

». َعْبًداا، وَوأَأمَّا أَأْنُتْم َفَتُكوُنونَن أَأْبِريَیاَء  
 

َسيُیْطِلُق َسرااحَح االَبِقيیَِّة  َسيَیْجَعُل االسَّارِرقَق َعْبًداا َلَديْیِه، وَوَلِكنَُّهَقالَل َلُهْم ُمَدبُِّر االَبيْیِت إإنَُّه إإذًذاا، َفَقْد  
ذيیَن ال ذَذْنَب َلُهْم. االَّ  

 
-11ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  15:  

 
َفاْسَتْعَجُلواا وَوأَأْنَزُلواا ُكلُّ وَوااِحٍد ِعْدَلُه إِإَلى ااَألرْرضِض، وَوَفَتُحواا ُكلُّ وَوااِحٍد ِعْدَلُه. 

ى االصَِّغيیِر، َفُوِجَد االطَّاسُس ِفي ِعْدلِل َفَفتََّش ُمْبَتِدًئا ِمَن ااْلَكِبيیِر َحتَّى ااْنَتَهى إِإَل
َبْنيَیاِميیَن. َفَمزَُّقواا ِثيَیاَبُهْم وَوَحمََّل ُكلُّ وَوااِحٍد َعَلى ِحَمارِرهِه وَورَرَجُعواا إِإَلى 

َفَدَخَل يَیُهوذَذاا وَوإِإْخَوُتُه إِإَلى َبيْیِت يُیوُسَف وَوُهَو َبْعُد ُهَناكَك، وَووَوَقُعواا  ااْلَمِديیَنِة.
َما هَذاا ااْلِفْعُل االَِّذيي َفَعْلُتْم؟ أَأَلْم «رْرضِض. َفَقالَل َلُهْم يُیوُسُف: أَأَماَمُه َعَلى ااَأل

» َتْعَلُمواا أَأننَّ رَرُجًال ِمْثِلي يَیَتَفاَءلُل؟  
 

. َفَهْل َما زَزااُلواا يُیْضِمروونَن االشَّرَّ في ُقلوِبِهْم؟ أَأمْم َما َحَدثُث ُجْزًءاا ِمْن ُخطَِّة يُیْوُسَفُكلُّ َكانَن  
وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ إإْخَوةَة  َنِدُمواا على َما َفَعلوهُه ِبأخيیِهْم يُیْوُسَف وَوَتاُبواا َعْن أأْفعاِلِهِم االشَّرِّيیَرةة؟أأنَُّهْم 

يُیوُسَف َمزَُّقواا ِثيیاَبُهْم ِعْنَدما َعِلُمواا أأننَّ االَكأسَس وُوِجَدتْت في أأْمِتَعِة أأخيیِهْم َبْنيیاميین! وَوكانَن َتْمزيیُق 
ى االَعميیق. وَوِهَي َعادَدةٌة َما َتزاالُل ُمتََّبَعًة َعًة آآَنذااكَك للتَّعبيیِر َعِن االُحْزنِن االشَّديید وَوااألَسَعادَدةًة ُمتََّباالثِّيیابِب 

َثقافاتٍت َعديیَدةة. ِبالدٍد وَوَحتَّى وَوْقِتنا االَحاِضِر في   
 

:16ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

؟ وَوِبَماذَذاا َنَتَبرَّرُر؟ ااُهللا َقْد وَوَجَد َماذَذاا َنُقولُل ِلَسيیِِّديي؟ َماذَذاا َنَتَكلَُّم«َفَقالَل يَیُهوذَذاا: 
إِإْثَم َعِبيیِدكَك. َها َنْحُن َعِبيیٌد ِلَسيیِِّديي، َنْحُن وَواالَِّذيي وُوِجَد االطَّاسُس ِفي يَیِدهِه 

». َجِميیًعا  
 

َشَعَر يَیُهوذذاا أأننَّ ااَهللا يُیعاِقُبُهْم َعلى االشَّرِّ االذيي َصَنُعوهُه ِبأخيیِهْم يُیْوُسف ُمْنُذ زَزَمٍن َطويیل.  
َجميیًعا أأنْن يَیِصيیُروواا َعبيیًداا  وَوُهَو يَیْعَتِرفُف ِبَذِلَك ااآلنن وَويَیقولُل ِللَمْسؤوولِل االِمْصِرييِّ إإنَُّهْم ُمْسَتِعدُّوونَن

. ألنَُّهْم يَیْسَتِحقُّونَن ذَذِلك  
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:17ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   

َحاَشا ِلي أَأنْن أَأْفَعَل هَذاا! االرَُّجُل االَِّذيي وُوِجَد االطَّاسُس : «(أأيْي: يُیْوُسُف) َفَقالَل
».ِفي يَیِدهِه ُهَو يَیُكونُن ِلي َعْبًداا، وَوأَأمَّا أَأْنُتْم َفاْصَعُدوواا ِبَسَالمٍم إِإَلى أَأِبيیُكْم  

 
كانَن يُیْوُسُف ُهنا يَیْخَتِبُر َمْوِقَف إإْخَوتُه ِليَیرىى َماذذاا َسيَیْصَنعونَن ِبَبْنيیاميین. َفَهْل َسيَیَتَخلُّونَن  

َفَما دَدااَمِت َكأسُس االِفضَِّة َقْد إإنَُّه َليْیَس ِبَظاِلٍم َحتَّى يَیْسَتْعِبَدُهْم َجميیًعا. َلُهْم َعْنُه؟ ِلَذِلَك، َقالَل يُیْوُسُف 
ِتَعِة َبْنيیاميیُن، َفإننَّ َبْنيیاميیَن وَوْحَدهُه َسيَیكونُن َعْبًداا. أأمَّا ُهْم َفيُیْمِكُنُهُم االَعْودَدةُة إإلى دِديیارِرِهْم وُوِجِدتْت في أَأْم

وَوَقْد َكانَن ذَذِلَك ااْخِتبارًراا َصْعًبا إلْخَوةِة يُیْوُسَف. َفَقْد َكاَنِت َنَجاُتُهْم وَوشيیَكًة ِجداا إإنْن َتَخلُّواا َعْن ِبَسالمم. 
-18وَوَلِكنَّ إإْخَوةَة يُیْوُسَف َكاُنواا َقْد َتَغيیَُّروواا َحقا. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ااألْعداادد وَوَتَركوهُه ُهناكك.  َبْنيیاميیَن
34:  

 
ااْسَتِمْع يَیا َسيیِِّديي. ِليَیَتَكلَّْم َعْبُدكَك َكِلَمًة ِفي أُأذُذَنْي «ُثمَّ َتَقدَّمَم إِإَليْیِه يَیُهوذَذاا وَوَقالَل: 

َسيیِِّديي وَوَال يَیْحَم َغَضُبَك َعَلى َعْبِدكَك، َألنََّك ِمْثُل ِفْرَعْونَن. َسيیِِّديي َسَألَل َعِبيیَدهُه 
ْلَنا ِلَسيیِِّديي: َلَنا أَأبٌب َشيْیٌخ، وَوااْبُن َشيْیُخوَخٍة َقاِئًال: َهْل َلُكْم أَأبٌب أَأوْو أَأخٌخ؟ َفُق

َصِغيیٌر، َماتَت أَأُخوهُه وَوَبِقَي ُهَو وَوْحَدهُه ُألمِِّه، وَوأَأُبوهُه يُیِحبُُّه. َفُقْلَت ِلَعِبيیِدكَك: 
نْن يَیْتُركَك ااْنِزُلواا ِبِه إِإَليَّ َفَأْجَعَل َنَظِريي َعَليْیِه. َفُقْلَنا ِلَسيیِِّديي: َال يَیْقِدرُر ااْلُغَالمُم أَأ

أَأَباهُه، وَوإِإنْن َتَركَك أَأَباهُه يَیُموتُت. َفُقْلَت ِلَعِبيیِدكَك: إِإنْن َلْم يَیْنِزلْل أَأُخوُكُم االصَِّغيیُر َمَعُكْم 
َال َتُعودُدوواا َتْنُظُروونَن وَوْجِهي. َفَكانَن َلمَّا َصِعْدَنا إِإَلى َعْبِدكَك أَأِبي أَأنََّنا أَأْخَبْرَناهُه 

لَل أَأُبوَنا: اارْرِجُعواا ااْشَتُروواا َلَنا َقِليیًال ِمَن االطََّعامِم. َفُقْلَنا: َال ِبَكَالمِم َسيیِِّديي. ُثمَّ َقا
َنْقِدرُر أَأنْن َنْنِزلَل، وَوإِإنََّما إِإذَذاا َكانَن أَأُخوَنا االصَِّغيیُر َمَعَنا َنْنِزلُل، َألنََّنا َال َنْقِدرُر أَأنْن 

َفَقالَل َلَنا َعْبُدكَك أَأِبي: أَأْنُتْم  َنْنُظَر وَوْجَه االرَُّجِل وَوأَأُخوَنا االصَِّغيیُر َليْیَس َمَعَنا.
َتْعَلُمونَن أَأننَّ ااْمَرأَأِتي وَوَلَدتْت ِلي ااْثَنيْیِن، َفَخَرجَج ااْلَوااِحُد ِمْن ِعْنِديي، وَوُقْلُت: إِإنََّما 

ُهَو َقِد ااْفُتِرسَس ااْفِتَرااًسا، وَوَلْم أَأْنُظْرهُه إِإَلى ااآلنَن. َفِإذَذاا أَأَخْذُتْم هَذاا أَأيْیًضا ِمْن 
ْجِهي وَوأَأَصاَبْتُه أَأذِذيیٌَّة، ُتْنِزُلونَن َشيْیَبِتي ِبَشّر إِإَلى ااْلَهاوِويَیِة. َفاآلنَن َمَتى أَأَمامِم وَو

ِجْئُت إِإَلى َعْبِدكَك أَأِبي، وَوااْلُغَالمُم َليْیَس َمَعَنا، وَوَنْفُسُه ُمْرَتِبَطٌة ِبَنْفِسِه، يَیُكونُن 
يُیْنِزلُل َعِبيیُدكَك َشيْیَبَة َعْبِدكَك أَأِبيیَنا َمَتى رَرأَأىى أَأننَّ ااْلُغَالمَم َمْفُقودٌد، أَأنَُّه يَیُموتُت، َف

ِبُحْزنٍن إِإَلى ااْلَهاوِويَیِة، َألننَّ َعْبَدكَك َضِمَن ااْلُغَالمَم َألِبي َقاِئًال: إِإنْن َلْم أَأِجْئ ِبِه 
إِإَليْیَك أَأِصْر ُمْذِنًبا إِإَلى أَأِبي ُكلَّ ااَأليیَّامِم. َفاآلنَن ِليَیْمُكْث َعْبُدكَك ِعَوًضا َعِن االُغَالمِم، 
َعْبًداا ِلَسيیِِّديي، وَويَیْصَعِد ااْلُغَالمُم َمَع إِإْخَوِتِه. َألنِّي َكيْیَف أَأْصَعُد إِإَلى أَأِبي وَوااْلُغَالمُم 

».َليْیَس َمِعي؟ ِلَئالَّ أَأْنُظَر االشَّرَّ االَِّذيي يُیِصيیُب أَأِبي  
 

ِلَكْي ال  َبْنيیاميیَن ِبَنْفِسِه يَیا َلُه ِمْن َمْوِقٍف ُشجاعٍع وَوَعظيیٍم ِليَیُهوذذاا! َفَقْد أَأرراادَد أأنْن يَیْفَتديي أأخاهُه 
ذَذِلَك وَوِبَذِلَك، َنَجَح ااإلْخَوةُة في . يَیكونَن ُفْقداانُن َبْنيیاميیَن َسَبًبا في َمْوتِت أأبيیِه يَیْعقوبَب ُحْزًنا َعَليْیِه

نا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة وَوَقْد ذَذَكْرااالْمِتحانِن االصَّْعب. وَوَقْد َتيَیقََّن يُیْوُسُف أأننَّ إإْخَوَتُه َتاُبواا وَوَتَغيیَُّروواا َحقا. 
أأننَّ االَمسيیَح َكانَن َسيَیأتي ِمْن َنْسِل يَیُهوذذاا. َفَقْد أأرراادَد يَیُهوذذاا أأنْن يَیْفَتديي أَأخاهُه َبْنيیاميین. وَوَقْد َجاَء يَیسوعُع 

إإلى ااألرْرضِض وَوااْفَتداانا َجميیًعا ِمْن َلْعَنِة االَخِطيیَّة.   



5 
 

 
وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَخاِمِس وَوااألرْرَبعيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین 

-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  3:  
 

َفَلْم يَیْسَتِطْع يُیوُسُف أَأنْن يَیْضِبَط َنْفَسُه َلَدىى َجِميیِع ااْلَوااِقِفيیَن ِعْنَدهُه َفَصَرخَخ: 
َفَلْم يَیِقْف أَأَحٌد ِعْنَدهُه ِحيیَن َعرَّفَف يُیوُسُف ». يأَأْخِرُجواا ُكلَّ إِإْنَسانٍن َعنِّ«

إِإْخَوَتُه ِبَنْفِسِه. َفَأْطَلَق َصْوَتُه ِباْلُبَكاِء، َفَسِمَع ااْلِمْصِريیُّونَن وَوَسِمَع َبيْیُت 
َفَلْم يَیْسَتِطْع » أَأَنا يُیوُسُف. أَأَحيٌّ أَأِبي َبْعُد؟«ِفْرَعْونَن. وَوَقالَل يُیوُسُف ِإلْخَوِتِه: 

َوُتُه أَأنْن يُیِجيیُبوهُه، َألنَُّهُم اارْرَتاُعواا ِمْنُه.إِإْخ  
 

َخافَف إإْخَوةُة يُیْوُسَف ِجداا ِحيْیَن َكَشَف َلُهْم َعْن ُهِويیَِّتِه! وَوَكيْیَف ال يَیْرَتِعبونَن َبْعَد ُكلِّ َما  
–وَوِمَن االَبديیِهيِّ أأنْن يَیَتَوقَُّعواا ِمْنُه ااْنِتقاًما ُمراا َفَعُلوهُه ِبِه!  ما أأنَُّه يَیَتَبوَّأأ َمْنِصًبا ُحكوِميیا رَرفيیًعا. وَوال ِسيیَّ 

-4وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في ااألْعداادد  13:  
 

أَأَنا يُیوُسُف أَأُخوُكُم «َفَتَقدَُّمواا. َفَقالَل: ». َتَقدَُّمواا إِإَليَّ«َفَقالَل يُیوُسُف ِإلْخَوِتِه: 
االَِّذيي ِبْعُتُموهُه إِإَلى ِمْصَر. وَوااآلنَن َال َتَتَأسَُّفواا وَوَال َتْغَتاُظواا َألنَُّكْم ِبْعُتُموِني إِإَلى 

َي ااُهللا ُقدَّااَمُكْم. َألننَّ ِلْلُجوعِع ِفي ااَألرْرضِض ااآلنَن ُهَنا، َألنَُّه الْسِتْبَقاِء َحيَیاةٍة أَأرْرَسَلِن
َسَنَتيْیِن. وَوَخْمُس ِسِنيیَن أَأيْیًضا َال َتُكونُن ِفيیَها َفَالَحٌة وَوَال َحَصادٌد. َفَقْد أَأرْرَسَلِني 

يیَمًة. َفاآلنَن ااُهللا ُقدَّااَمُكْم ِليَیْجَعَل َلُكْم َبِقيیًَّة ِفي ااَألرْرضِض وَوِليَیْسَتْبِقَي َلُكْم َنَجاةًة َعِظ
َليْیَس أَأْنُتْم أَأرْرَسْلُتُموِني إِإَلى ُهَنا َبِل ااُهللا. وَوُهَو َقْد َجَعَلِني أَأًبا ِلِفْرَعْونَن وَوَسيیًِّداا 

ِلُكلِّ َبيْیِتِه وَوُمَتَسلًِّطا َعَلى ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر. أَأْسِرُعواا وَوااْصَعُدوواا إِإَلى أَأِبي 
يُیوُسُف: َقْد َجَعَلِنَي ااُهللا َسيیًِّداا ِلُكلِّ ِمْصَر. اِاْنِزلْل  وَوُقوُلواا َلُه: هَكَذاا يَیُقولُل ااْبُنَك

إِإَليَّ. َال َتِقْف. َفَتْسُكَن ِفي أَأرْرضِض َجاَسانَن وَوَتُكونَن َقِريیًبا ِمنِّي، أَأْنَت وَوَبُنوكَك 
أَأيْیًضا وَوَبُنو َبِنيیَك وَوَغَنُمَك وَوَبَقُركَك وَوُكلُّ َما َلَك. وَوأَأُعوُلَك ُهَناكَك، َألنَُّه يَیُكونُن 

َخْمُس ِسِنيیَن ُجوًعا. ِلَئالَّ َتْفَتِقَر أَأْنَت وَوَبيْیُتَك وَوُكلُّ َما َلَك. وَوُهَوذَذاا ُعيُیوُنُكْم 
َتَرىى، وَوَعيْیَنا أَأِخي َبْنيَیاِميیَن، أَأننَّ َفِمي ُهَو االَِّذيي يُیَكلُِّمُكْم. وَوُتْخِبُروونَن أَأِبي ِبُكلِّ 

».، وَوَتْسَتْعِجُلونَن وَوَتْنِزُلونَن ِبَأِبي إِإَلى ُهَناَمْجِديي ِفي ِمْصَر وَوِبُكلِّ َما رَرأَأيْیُتْم  
 

وَوَنرىى ِمْن ِخاللِل َما َقاَلُه يُیْوُسُف ُهنا أأننَّ ااَهللا َقْد يَیْسَمُح باألَلِم في  وَويیا َلَها ِمْن ُمفاَجأةة! 
أَأرَراادَد أأنْن . وَوَقْد أَأدْدرَركَك يُیْوُسُف أأننَّ ااَهللا َسَمَح إلْخَوِتِه أأنْن يَیبيیُعوهُه َعْبًداا ألنَُّه ىَحيیاِتنا ِلَقْصٍد أَأْسَم

وَوَليْیَت ااَهللا يُیْعطيینا ِنْعَمًة، يیا أأِحبَّائي، ِلَكْي اَعِة االرَّهيیَبة. ُه إلْنقاذِذ ااألرْرضِض ِمْن ِتْلَك االَمَجيَیْسَتْخِدَم
َحيیاِتنا ِمْن أأْحدااثٍث!ْجريي في َنرىى يَیَدهُه في ُكلِّ َما يَی  

 
اَعَة َسَتْسَتِمرُّ َخْمَس َسَنوااتٍت أأخرىى. ِلذِلَك فإنَُّه يَیُحثُّ وَوَقْد َكانَن يُیْوُسُف يَیْعَلُم أأننَّ االَمَج 

االَعْودَدةِة إإلى االدِّيیارِر ِلَجْلِب أأبيیِه وَوَبِقيیَِّة أأْفراادِد االَعاِئَلِة إإلى ِمْصَر. إإْخَوَتُه على ااإلْسرااعِع في   
 

:15وو  14ْقَرأأ في االَعَددَديْین ُثمَّ َن   
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ُثمَّ وَوَقَع َعَلى ُعُنِق َبْنيَیاِميیَن أَأِخيیِه وَوَبَكى، وَوَبَكى َبْنيَیاِميیُن َعَلى ُعُنِقِه. وَوَقبََّل 

َجِميیَع إِإْخَوِتِه وَوَبَكى َعَليْیِهْم. وَوَبْعَد ذذِلَك َتَكلََّم إِإْخَوُتُه َمَعُه.  
 

َقبََّل يُیوُسُف َباِقي إِإْخَوِتِه . ُثمَّ َتَعاَنَق يُیوُسُف وَوِبْنيَیاِميیُن وَوَبَكيَیاَحانَن وَوْقُت االِعناقِق ااآلنن! َفَقْد  
ال يَیْعَتِزمُم . َفَقْد َتَحقََّق إإْخَوةُة يُیْوُسَف ااآلنَن أأنَُّه وَوَبَكى َمَعُهْم. وَوِعْنَدِئٍذ َفَقْط َتَجرَّأَأ إِإْخَوُتُه َعَلى ُمَخاَطَبِتِه

ىى ِمْنُهْم َحتَّى إإنَُّهْم َعِجُزوواا َعِن االَكالمِم ِعْنَدما َكَشَف َلُهْم َوَكاَنِت االصَّْدَمُة أَأْق. َفَقْد ِبِهم ىىذَذااَألإإْلَحاقَق 
َعْن ُهِويیَِّتِه االَحقيیقيیَّة!  

 
وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يَیا َصديیقي، ِبما َصَنَعُه يَیسوعُع َبْعَد أأنْن َقامَم ِمَن االَمْوتِت. َفَقْد َظَهَر ِلِتْلميیَذيْیِن  

وَوَمَع أأنَُّه َتَحدَّثَث إإَليْیِهما َطواالَل ِعْموااسس).  َتالميیِذهِه َكاَنا َعاِئَديْیِن إإلى َقْريَیِتِهما (وَوُتْدعى:ِمْن 
وَوَقْد َقالَل يَیسوعُع االطَّريیِق، َفإنَُّهما َلْم يَیْعِرفاهه إإلَّا ِعْنَدما وَوَصُلواا إإلى االَقْريَیِة وَوَهمُّواا ِبَتناوُولِل االطَّعامِم. 

". َفتُِّشواا ااْلُكُتَب َألنَُّكْم َتُظنُّونَن أَأننَّ َلُكْم ِفيیَها َحيَیاةًة أَأَبِديیًَّة. وَوِهَي االَِّتي َتْشَهُد ِلي: "ِلْلَفرِّيیسيِیيیِّيیَن
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْحويي رُرموزًزاا َكثيیَرةًة ِجداا ُتشيیُر إإلى يَیسوعَع االَمسيیح.   

 
–إإلى يَیسوعَع االَمسيیح ِبُصْورَرةٍة َجميیَلٍة وَوال َشكَّ أأننَّ يُیْوُسَف يَیْرِمُز   وَوال ِسيیَّما ِمْن ِجَهِة ِخيیاَنِة  

وَوَكما أأننَّ يُیْوُسَف أَأْعَلَن َعْن ُهِويیَِّتِه االَحقيیقيیَِّة ِبَوْصِفِه َمْسؤووًلا ُحكوِميیا إإْخَوِتِه َلُه وَورَرْفِضِهْم َلُه. 
ِبَوْصِفِه َمِلَك االُملوكِك وَورَرببَّ ِعْنَد َمجيیِئِه االثَّاني رَرفيیَع االشَّأنِن، َفإننَّ يَیسوعَع َسيُیْعِلُن َعْن َنفِسِه 

َكَذِلَك، َفإننَّ يُیْوُسَف يَیْرِمُز إإلى االَمسيیِح في ُغْفرااِنِه. َفَكما أأنَُّه َغَفَر إلْخَوِتِه، َفإننَّ يَیسوعَع ااألرْربابب. 
االَمسيیَح يَیْغِفُر َلنا َخطايیانا.   

 
-16: 45ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  20:  

 
َفَحُسَن ِفي ». َجاَء إِإْخَوةُة يُیوُسَف«وَوُسِمَع ااْلَخَبُر ِفي َبيْیِت ِفْرَعْونَن، وَوِقيیَل: 

ُقْل ِإلْخَوِتَك: «َعيْیَنْي ِفْرَعْونَن وَوِفي ُعيُیونِن َعِبيیِدهِه. َفَقالَل ِفْرَعْونُن ِليُیوُسَف: 
َلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن. وَوُخُذوواا ااْفَعُلواا هَذاا: َحمُِّلواا دَدوَواابَُّكْم وَوااْنَطِلُقواا، ااذْذَهُبواا إِإ

أَأَباُكْم وَوُبيُیوَتُكْم وَوَتَعاَلْواا إِإَليَّ، َفُأْعِطيَیُكْم َخيْیَرااتِت أَأرْرضِض ِمْصَر وَوَتْأُكُلواا دَدَسَم 
ااَألرْرضِض. َفَأْنَت َقْد أُأِمْرتَت، ااْفَعُلواا هَذاا: ُخُذوواا َلُكْم ِمْن أَأرْرضِض ِمْصَر َعَجَالتٍت 

، وَوااْحِمُلواا أَأَباُكْم وَوَتَعاَلْواا. وَوَال َتْحَزنْن ُعيُیوُنُكْم َعَلى َألوْوَالدِدُكْم وَوِنَساِئُكْم
».أَأَثاِثُكْم، َألننَّ َخيْیَرااتِت َجِميیِع أَأرْرضِض ِمْصَر َلُكْم  

 
يَیْعقوبَب وَوَجميیَع َمْن َلُه أَأَمَر ِفْرَعْونُن َنْفُسُه ِبَتْقديیِم ُكلِّ ُمساَعَدةٍة الزِزَمٍة إلْحضارِر إإذًذاا، َفَقْد  

ضِض َكْنعانِن إإلى ِمْصر. ِمْن أأرْر  
 

-21ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد   24:  
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َفَفَعَل َبُنو إِإْسَرااِئيیَل هَكَذاا. وَوأَأْعَطاُهْم يُیوُسُف َعَجَالتٍت ِبَحَسِب أَأْمِر ِفْرَعْونَن، 
َبْنيَیاِميیُن وَوأَأْعَطاُهْم زَزاادًداا ِللطَِّريیِق. وَوأَأْعَطى ُكلَّ وَوااِحٍد ِمْنُهْم ُحَلَل ِثيَیابٍب، وَوأَأمَّا 

َفَأْعَطاهُه َثَالثَث ِمَئٍة ِمَن ااْلِفضَِّة وَوَخْمَس ُحَلِل ِثيَیابٍب. وَوأَأرْرَسَل َألِبيیِه هَكَذاا: 
َعَشَرةَة َحِميیٍر َحاِمَلًة ِمْن َخيْیَرااتِت ِمْصَر، وَوَعَشَر أُأُتٍن َحاِمَلًة ِحْنَطًة، وَوُخْبًزاا 

َال «إِإْخَوَتُه َفاْنَطَلُقواا، وَوَقالَل َلُهْم:  وَوَطَعاًما َألِبيیِه َألْجِل االطَِّريیِق. ُثمَّ َصَرفَف
».َتَتَغاَضُبواا ِفي االطَِّريیِق  

 
يُیْوِصي يُیْوُسُف إإْخَوَتُه ُهنا بأنْن ال يَیْخَتِصُمواا في االطَّريیق. َفَقْد َخِشَي أأنْن يُیْلُقواا االلَّْومَم  

ُكْن َتَلْم االظُّرووفَف آآَنذااكَك وَوَلِكنَّ ويیَلة. ِمْن ِجَهِة َما َفَعُلوهُه ِبِه ُمْنُذ َسَنوااتٍت َطَبْعُضُهْم على َبْعٍض 
في أأْسَرعِع وَوْقٍت ُمْمِكٍن ائالِتِهْم إإلى ِمْصَر ِعتابٍب. َفيَیِجُب َعَليْیِهْم أأنْن يُیْحِضُروواا أَأباُهْم وَوَعْسَمُح بأييِّ َت

َقْبَل أأنْن ُتْدرِرَكُهُم االَمجاَعة.   
 

-25وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ااألْعداادد  28:  
 

ِمْن ِمْصَر وَوَجاُءوواا إِإَلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن، إِإَلى يَیْعُقوبَب أَأِبيیِهْم. وَوأَأْخَبُرووهُه َفَصِعُدوواا 
َفَجَمَد ». يُیوُسُف َحيٌّ َبْعُد، وَوُهَو ُمَتَسلٌِّط َعَلى ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر«َقاِئِليیَن: 

االَِّذيي َكلََّمُهْم ِبِه، وَوأَأْبَصَر  َقْلُبُه َألنَُّه َلْم يُیَصدِّْقُهْم. ُثمَّ َكلَُّموهُه ِبُكلِّ َكَالمِم يُیوُسَف
ااْلَعَجَالتِت االَِّتي أَأرْرَسَلَها يُیوُسُف ِلَتْحِمَلُه. َفَعاَشْت رُرووحُح يَیْعُقوبَب أَأِبيیِهْم. َفَقالَل 

».َكَفى! يُیوُسُف ااْبِني َحيٌّ َبْعُد. أَأذْذَهُب وَوأَأرَرااهُه َقْبَل أَأنْن أَأُموتَت«إِإْسَرااِئيیُل:   
 

وَوَمَع أأنَُّه َلْم يُیَصدِّقْق ل وَوأأرْروَوعع َخَبٍر َسِمَعُه يَیْعُقوبُب ُمْنُذ زَزَمٍن َطويیل. ال َشكَّ أأننَّ َهذاا أأْجَم 
َما أَأْخَبرووهُه ِبِه.  رْرَسَلها يُیْوُسُف إإليیِه ِلَتْحِمَلُه َجَعَلْتُه يُیَصدِّقُقتي أَأأَأْبناَءهُه َبادِدئَئ ااألْمِر، َفإننَّ االَمْرَكباتِت االَّ

وتت. آآميین!ىى ااْبَنُه يُیْوُسَف َقْبَل أأنْن يَیُمي االَحيیاةِة ُهَو أأنْن يَیَروَوَقْد َكانَن ُكلُّ َما يُیريیُدهُه ف  
 
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

ِفِبدوونِن ِنْعَمِة ااِهللا، َلْم تي َجَرتْت َبيْیَن يُیْوُسَف وَوإإْخَوَتُه َتْمُأل ُقلوَبنا رَرجاًء. اَلَحَة االَّإإننَّ االُمَص
وَوَمَع أأنَّنا َقْد ُنْخِطُئ إإلى ااِهللا أأْحيیاًنا، َفإنَُّه يَیْغِفُر يَیُكْن ِبَمْقدوورِر يُیْوُسَف أأنْن يَیْغِفَر إلْخَوِتِه َما َفَعلوهُه ِبِه. 
َلنا َخطايیانا وَويَیُرددُّنا إإليیِه إإنِن ااْعَتَرْفنا ِبَها وَوُتْبنا َعْنها.   

 
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 
َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي   

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
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[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

يْیِر في َحيیاةِة َقادِدرٌر أأنْن يَیْجَعُل ُكلَّ ااألْشيیاِء َتْعَمُل َمًعا للَخا أأِحبَّائي، َكيْیَف أأننَّ ااَهللا َلَقْد رَرأأيْینا، يَی
أأوْوالدِدهِه. ِلَذِلَك، إإذذاا ُكْنَت، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، َتُمرُّ ِبَوْقٍت َعصيیٍب في َحيیاِتَك، َتَذكَّْر أأننَّ ااَهللا ُهَو 

على ُكلِّ َشْيٍء، وَوأأنَُّه َقادِدرٌر أأنْن يُیَنجِّيیَك وَوأأنْن يَیْسَتْخِدمَم ُكلَّ َشْيٍء ِلَخيْیِركَك  االُمَهيْیِمُن وَواالُمَسيْیِطُر
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفْصَلَحِتَك في ِنهايَیِة االَمطافف. وَوَم  

 


