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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 46:1 – 47:31 31: 47 – 1 :46 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us041# 537م: 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". االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   
 

ِمْن  وَوااألرْرَبعيیَن االسَّادِدسِسااألْصحاحح َ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 ااَهَذ

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

. وَوَلِكنَُّه َليْیَس ِكتاًبا َفَقط أأْحيیاًنا، َقْد يَیْبدوو االِكتابُب االُمَقدَّسُس ِكتاًبا يَیْسُردُد أأْحدااًثا َتارريیِخيیًَّة 
. وَوفي ِسْفِر االتَّكويین، االَحيِّ إإليینا َة َطريیٍق َلنا ألنَُّه َكِلَمُة ااِهللاَتارريیِخيیا َفَحْسب، َبْل إإنَُّه يَیْحويي َخارِرَط

ِبُطنا ِبالُمؤِمنيیَن االُعَظماِء االَّذيیَن يَیْرِجداا . َفَنْحُن َنِجُد فيیِه َخيْیًطا رُروْوِحيیا َمتيیًنا آآَخَرُمِهما َنِجُد َجاِنًبا 
بب). َسَبُقونا (ِمْثَل إإْبرااهيیَم، وَوإإْسحاقَق، وَويَیْعقو  

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

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

 
اَعَة َسَتْسَتِمرُّ َخْمَس أأننَّ االَمَجيَیقيیًنا يَیْعَلُم َكانَن  يُیْوُسَفُكنَّا َقْد رَرأأيْینا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ  

إإْخَوَتُه يُیْوُسُف َفَقْد َحثَّ ِلذِلَك َفاُهللا َنْفُسُه ُهَو االذيي أَأْعَطاهُه َتْفسيیَر ُحْلِم ِفْرَعْونن. َسَنوااتٍت أأخرىى. 
وَوَقْد رَرأأيْینا أأيْیًضا االَعْودَدةِة إإلى االدِّيیارِر ِلَجْلِب أأبيیِه وَوَبِقيیَِّة أأْفراادِد االَعاِئَلِة إإلى ِمْصَر. لى ااإلْسرااعِع في َع

ِمْن أأرْرضِض  )َمْن َلُه وَوَجميیِع(يَیْعقوبَب إلْحضارِر ُمْمِكَنٍة اَعَدةٍة ِبَتْقديیِم ُكلِّ ُمَسأَأَمَر ُه َنْفَس ِفْرَعْونَنأأننَّ 
ِمْصر.  إإلى َكْنعانَن  

 
َلْم يُیَصدِّقْق أأذُذَنيْیِه. َفَقْد َكانَن ِعْنَدما َسِمَع يَیْعقوبُب أأننَّ ااْبَنُه يُیْوُسَف َما يَیزاالُل على َقيْیِد االَحيیاةِة، وَو 

وَوما أأْكَثَر ااألووقاتَت االتي َنْعَجُز فيیها َعْن َطويیل. وَوْقٍت رْروَوعَع َخَبٍر َسِمَعُه ُمْنُذ أأْجَمَل وَوأَأذَذِلَك االَخَبُر 
تي االَمْرَكباتِت االَِّعْنَدما رَرأأىى ِبُأممِّ َعيْیَنيْیِه أأخيیًراا َلِكنَُّه َصدَّقَق ذَذِلَك وَوَتْصديیِق ااألْخبارِر ِلَروْوَعِتها! 

ىى ااْبَنُه لَحيیاةِة ُهَو أأنْن يَیَرفي اايَیْعقوبُب وَوَكانَن ُكلُّ َما يُیريیُدهُه . إإلى ِمْصررْرَسَلها يُیْوُسُف إإليیِه ِلَتْحِمَلُه أَأ
وتت. يُیْوُسَف َقْبَل أأنْن يَیُم  

 
وَوااألرْرَبعيیَن ِمْن ِسْفِر االتَّكويین  إإلى ااألْصحاحِح االسَّادِدسِسوَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمْسَتِمع،  

-1َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  7:  
 

ِبْئِر َسْبٍع، وَوذَذَبَح ذَذَباِئَح ِإللِه َفارْرَتَحَل إِإْسَرااِئيیُل وَوُكلُّ َما َكانَن َلُه وَوأَأَتى إِإَلى 
» يَیْعُقوبُب، يَیْعُقوبُب!«أَأِبيیِه إِإْسَحاقَق. َفَكلََّم ااُهللا إِإْسَرااِئيیَل ِفي رُرؤَؤىى االلَّيْیِل وَوَقالَل: 

أَأَنا ااُهللا، إِإلُه أَأِبيیَك. َال َتَخْف ِمَن االنُُّزوولِل إِإَلى ِمْصَر، «َفَقالَل: » هَأَنَذاا«َفَقالَل: 
َك أُأمًَّة َعِظيیَمًة ُهَناكَك. أَأَنا أَأْنِزلُل َمَعَك إِإَلى ِمْصَر، وَوأَأَنا أُأْصِعُدكَك َألنِّي أَأْجَعُل

َفَقامَم يَیْعُقوبُب ِمْن ِبْئِر َسْبٍع، وَوَحَمَل  ».أَأيْیًضا. وَويَیَضُع يُیوُسُف يَیَدهُه َعَلى َعيْیَنيْیَك
ي ااْلَعَجَالتِت االَِّتي أَأرْرَسَل َبُنو إِإْسَرااِئيیَل يَیْعُقوبَب أَأَباُهْم وَوأَأوْوَالدَدُهْم وَوِنَساَءُهْم ِف

وَوأَأَخُذوواا َمَوااِشيَیُهْم وَوُمْقَتَناُهُم االَِّذيي ااْقَتَنْواا ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن،  ِفْرَعْونُن ِلَحْمِلِه.
وَوَجاُءوواا إِإَلى ِمْصَر. يَیْعُقوبُب وَوُكلُّ َنْسِلِه َمَعُه. َبُنوهُه وَوَبُنو َبِنيیِه َمَعُه، وَوَبَناُتُه 

وَوُكلُّ َنْسِلِه، َجاَء ِبِهْم َمَعُه إِإَلى ِمْصَر. وَوَبَناتُت َبِنيیِه  
 

: َقاِئًلا َلُه إإلى ِمْصَر ِهووِلُطَمأنيیَنًة ِمْن ِجَهِة ُنُزأأْعَطاهُه ِليَیْعقوبَب في رُرؤؤيیا وَوإإذًذاا، َفَقْد َظَهَر ااُهللا  
أَأْجَعُلَك أأمًَّة َعِظيیَمًة ُهَناكَك. أَأَنا أَأْنِزلُل أَأَنا ااُهللا، إِإلُه أَأِبيیَك. َال َتَخْف ِمَن االنُُّزوولِل إِإَلى ِمْصَر، َألنِّي "

". َمَعَك إِإَلى ِمْصَر، وَوأَأَنا أأْصِعُدكَك أَأيْیًضا. وَويَیَضُع يُیوُسُف يَیَدهُه َعَلى َعيْیَنيْیَك  
 

وَويَیَضُع : "ِليَیْعقوبَب َلَعلََّك َتْسألُل، يیا َصديیقي، َعْن االَمْعنى االذيي َقَصَدهُه االرَّببُّ ِبَقْوِلِهوَو
 أأبيیِه أَأْجَفانَن ذيي َسيُیْغِمُضُهَو االَّ يُیوُسَفأأننَّ ُهَو ُهنا  االَمْقصودَد!" إإننَّ يَیَدهُه َعَلى َعيْیَنيْیَك يُیوُسُف

ِه. ِبيَیَديْیِه ِعْنَد َمْوِتيَیْعقوبَب   
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ااألْعداادِد ِمَن االثَّاِمِن إإلى االسَّاِبِع وَواالِعْشريیَن أَأْسماَء ااألْشخاصص االَّذيیَن اارْرَتَحلواا ُثمَّ َنْقَرأُأ في  
ِستًَّة  وَوَكانَن َعَددُد ااألْشخاصِص االَّذيیَن َجاُءوواا َمَع يَیْعقوبَب إإلى ِمْصَرِمْن أأرْرضِض َكْنعانَن إإلى ِمْصر. 

ِستَّة  إإلى االَعَددِد )َمَنسَّى وَوأأْفراايِیَمأأيْي: ْبنا يُیْوُسَف (. وَوإإذذاا زِزدْدنا يَیْعقوبَب، وَويُیْوُسَف، وَوااوَوِستِّيیَن َشْخًصا
َسْبعيیَن َشْخًصا.  االَمْجموعُع، يَیصيیُر وَوِستِّيین  

 
-28ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  34:  

 
يَیُهوذَذاا أَأَماَمُه إِإَلى يُیوُسَف ِليُیِريَي االطَِّريیَق أَأَماَمُه إِإَلى  (أأيْي: يَیْعقوبُب)َفَأرْرَسَل 

ُثمَّ َجاُءوواا إِإَلى أَأرْرضِض َجاَسانَن. َفَشدَّ يُیوُسُف َمْرَكَبَتُه وَوَصِعَد َجاَسانَن، 
الْسِتْقَبالِل إِإْسَرااِئيیَل أَأِبيیِه إِإَلى َجاَسانَن. وَوَلمَّا َظَهَر َلُه وَوَقَع َعَلى ُعُنِقِه وَوَبَكى 

َما رَرأَأيْیُت أَأُموتُت ااآلنَن َبْعَد «َعَلى ُعُنِقِه زَزَماًنا. َفَقالَل إِإْسَرااِئيیُل ِليُیوُسَف: 
أَأْصَعُد وَوأُأْخِبُر «ُثمَّ َقالَل يُیوُسُف ِإلْخَوِتِه وَوِلَبيْیِت أَأِبيیِه:  ».وَوْجَهَك أَأنََّك َحيٌّ َبْعُد

ِفْرَعْونَن وَوأَأُقولُل َلُه: إِإْخَوِتي وَوَبيْیُت أَأِبي االَِّذيیَن ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن َجاُءوواا إِإَليَّ. 
ْم َكاُنواا أَأْهَل َمَوااشٍش، وَوَقْد َجاُءوواا ِبَغَنِمِهْم وَوَبَقِرِهْم وَواالرَِّجالُل رُرَعاةُة َغَنٍم، َفِإنَُّه

وَوُكلِّ َما َلُهْم. َفيَیُكونُن إِإذَذاا دَدَعاُكْم ِفْرَعْونُن وَوَقالَل: َما ِصَناَعُتُكْم؟ أَأنْن َتُقوُلواا: 
ْي َتْسُكُنواا َعِبيیُدكَك أَأْهُل َمَوااشٍش ُمْنُذ ِصَباَنا إِإَلى ااآلنَن، َنْحُن وَوآآَباؤُؤَنا َجِميیًعا. ِلَك
».ِفي أَأرْرضِض َجاَسانَن. َألننَّ ُكلَّ رَرااِعي َغَنٍم رِرْجٌس ِلْلِمْصِريیِّيیَن  

 
وَوال َشكَّ أأننَّ االَكِلماتِت َتْعَجُز َعْن وَوْصِف َهذاا االلِّقاِء َبيْیَن يَیْعقوبَب وَويُیْوُسف َبْعَد َهِذهِه  

 ".أَأُموتُت ااآلنَن َبْعَد َما رَرأَأيْیُت وَوْجَهَك أَأنََّك َحيٌّ َبْعُدوَوَقْد َقالَل يَیْعقوبُب ِليُیوُسف: " االسَّنوااتِت االطَّويیَلِة!
َعيْیَنيْیِه ِبُرؤؤيَیِة ااْبِنِه أَأْكَرَمُه االرَّببُّ ِبأنْن َجَعَلُه يُیَكحُِّل . وَوَقْد يَیْعقوبب َقْلِبُمْشَتهى َفَقْد َكانَن َهذاا ُهَو 
انن. ىى َبْعَد َقليیٍل َسَبَب ااْختيیارِر أأرْرضِض َجاَسَنَر َسْوفَفوَو ْنُه َسَنوااتٍت َطويیَلًة ِجداا.االَحبيیِب االذيي ُحِرمَم ِم  

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

َفَنْقَرأأ في االَعَددِد ااألووَّلِل:  
 

أَأِبي وَوإِإْخَوِتي وَوَغَنُمُهْم وَوَبَقُرُهْم وَوُكلُّ «َفَأَتى يُیوُسُف وَوأَأخَبَر ِفْرَعْونَن وَوَقالَل: 
». َما َلُهْم َجاُءوواا ِمْن أَأرْرضِض َكْنَعانَن، وَوُهَوذَذاا ُهْم ِفي أَأرْرضِض َجاَسانَن  

 
ِمْن ِمْصر. وَوكانَن  في االُجْزِء االشَّماِليِّ انَن َقريیَبًة ِمْن دِدْلتا االنِّيیلكاَنْت أأرْرضُض َجاَس 

أأمَّا في االشَّمالِل، ِعْنَد دِدْلتا االِمْصِريیُّونَن يَیْسُكنونَن في االُجْزَء االَجنوِبيَّ وَواالَغْرِبيَّ ِمْن أأرْرضِض ِمْصر. 
ونَن االنِّيیل، َفإننَّ ااألرْرضَض َكاَنْت ِخْصَبًة وَوُمالِئَمًة ِلَرْعِي االَموااِشي. وَوَلِكنَّ االِمْصِريیِّيیَن َلْم يَیكوُنواا يَیْهَتمُّ

ااْخَتارَر يُیْوُسُف ألبيیِه وَوإإْخَوِتِه وَوعاِئالِتِهْم أأنْن يَیْسُكنواا في ، ِمْن ِجَهٍة أأخرىى. ِبَرْعِي االَموااشيَكثيیًراا 
االُقَدماِء ِريیِّيیَن ُمضايَیقاتِت االِمْصَقْد َجنََّبُهْم ِبَذِلَك وَو .انَن ِلَكْي يَیكوُنواا َقريیبيیَن ِمْن أأرْرضِض َكْنعاننَجاَس

.وَوَمَنَحُهْم ُحرِّيیًَّة أأْكَبَر ِلِعبادَدةِة ااِهللا االَحيِّ االَوَثِنيیِّيیَن  
 

-2 ااألْعدااددُثمَّ َنْقَرأأ في  4:  
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ِمْن ُجْمَلِة إِإْخَوِتِه َخْمَسَة رِرَجالل وَوأَأوْوَقَفُهْم أَأَمامَم ِفْرَعْونَن.  (أأيْي: يُیْوُسُف)وَوأَأَخَذ 

َعِبيیُدكَك رُرَعاةُة «َفَقاُلواا ِلِفْرَعْونَن: » َما ِصَناَعُتُكْم؟«َفَقالَل ِفْرَعْونُن ِإلْخَوِتِه: 
ِفي ااَألرْرضِض، ِجْئَنا ِلَنَتَغرَّبَب «وَوَقاُلواا ِلِفْرَعْونَن: ». َغَنٍم َنْحُن وَوآآَباؤُؤَنا َجِميیًعا

إِإذْذ َليْیَس ِلَغَنِم َعِبيیِدكَك َمْرًعى، َألننَّ ااْلُجوعَع َشِديیٌد ِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن. َفاآلنَن 
».ِليَیْسُكْن َعِبيیُدكَك ِفي أَأرْرضِض َجاَسانَن  

 
قالُل إإننَّ االرُّعاةَة ِلُمثولِل إإْخَوِتِه أَأمامَم ِفْرَعْونن. وَويُیإإذًذاا، َفَقْد َقامَم يُیْوُسُف ِبُكلِّ االتَّرتيیباتِت االلَّازِزَمِة  

ُهناكَك  . وَوَلِكْن في وَوْقٍت ِمَن ااألووقاتِت ِمْن َتارريیِخ ِمْصر، َكانَنَكاُنواا رِرْجًسا ِعْنَد االِمْصِريیِّيیَن االُقَدماء
َفإنْن َكانَن ذَذِلَك وسس" َتْعني "رُرعاةة". االَكِلَمة "ِهْكُسيُیقالُل إإننَّ ِمْن َجماَعِة االِهْكُسوسس. وَوَفرااِعَنٌة 

َلْم ِفْرَعْونَن  يَیْعقوبُب وَوأأبناؤُؤهُه َقْد َجاُءوواا إإلى ِمْصَر في االَوْقِت االُمناِسِب َتماًما ألننَّ َصحيیًحا، يَیكونُن
، َبْل إإننَّ االَعْكَس ُهَو االَصحيیح. اةِةَعرُّللأأييَّ َعدااوَوةٍة في َقْلِبِه يُیْضِمُر يَیُكْن   

 
للَبقاِء في ااألرْرضِض، َبْل إإنَُّهْم َجاُءوواا للَبقاِء وَوَقْد أَأكََّد إإْخَوةُة يُیْوُسَف ِلِفْرَعْونَن أأنَُّهْم َلْم يَیأُتواا  

. وَوَقْد أَأْخَبرووهُه أأنَُّهْم رُرعاةٌة وَوأأنَُّهْم َقْد أَأْحَضروواا "ِجْئَنا ِلَنَتَغرَّبَب ِفي ااَألرْرضِض: "فيیها ُمؤقًَّتا َفَقْط
في أأرْرضِض ِمْصَر. َسيُیطيیلونَن االَبقاَء  يُیْدرِركونَن أأنَُّهْمونواا أأنَُّهْم َلْم يَیُك االُمَرجَِّحَموااِشيَیُهْم َمَعُهْم. وَوِمَن 

ااألْصحاحِح االَخاِمس َعَشر ِمْن في َفَنْحُن َنْقَرأُأ  !ُمَسبًَّقا ًةَمْعلوَم َنْتَكاْم في ِمْصَر ِهِئَبقاَفْتَرةَة  وَوَلِكنَّ
َغِريیًبا ِفي أَأرْرضٍض َليْیَسْت َلُهْم، ااْعَلْم يَیِقيیًنا أَأننَّ َنْسَلَك َسيَیُكونُن : "أأننَّ االرَّببَّ َقالَل إلبرااهيیمِسْفِر االتَّكويین 

َها، وَوَبْعَد ذذِلَك وَويُیْسَتْعَبُدوونَن َلُهْم. َفيُیِذلُّوَنُهْم أَأرْرَبَع ِمَئِة َسَنٍة. ُثمَّ ااُألمَُّة االَِّتي يُیْسَتْعَبُدوونَن َلَها أَأَنا أَأدِديیُن
َك ِبَسَالمٍم وَوُتْدَفُن ِبَشيْیَبٍة َصاِلَحٍة. وَوِفي االِجيیِل يَیْخُرُجونَن ِبَأْمَالكٍك َجِزيیَلٍة. وَوأَأمَّا أَأْنَت َفَتْمِضي إِإَلى آآَباِئ

".االرَّاابِع يَیْرِجُعونَن إِإَلى هُهَنا  
 

يَیْسَمَح وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َكاَنْت َهِذهِه ِهَي ِطْلَبُة إإْخَوةة يُیْوُسَف االَّتي َطَلبوها ِمْن ِفْرَعْونَن: أأنْن  
لَقْحِط وَواالَمجاَعِة، َلْم يَیُعْد َلَديْیِهْم َمرااعٍع ِلَموااِشيَیُهم. َفِبَسَبِب ااانن. في أأرْرضِض َجاَسَلُهْم بالسََّكِن   

 
: 6وو  5ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
أَأُبوكَك وَوإِإْخَوُتَك َجاُءوواا إِإَليْیَك. أَأرْرضُض ِمْصَر «َفَكلََّم ِفْرَعْونُن يُیوُسَف َقاِئًال: 

ُقدَّااَمَك. ِفي أَأْفَضِل ااَألرْرضِض أَأْسِكْن أَأَباكَك وَوإِإْخَوَتَك، ِليَیْسُكُنواا ِفي أَأرْرضِض 
َعْلُهْم رُرؤَؤَساَء َمَوااشٍش َجاَسانَن. وَوإِإنْن َعِلْمَت أَأنَُّه يُیوَجُد َبيْیَنُهْم ذَذوُووو ُقْدرَرةٍة، َفاْج

»َعَلى االَِّتي ِلي  
 

انن. َسَمَح َلُهْم أأنْن يَیْسُكنواا في أأرْرضِض َجاَسعلى ِطْلَبِتِهْم وَو وَوااَفَق ِفْرَعْونَنَنَرىى ُهنا أأننَّ    
 

-7ااألْعداادد ُثمَّ َنْقَرأأ في  12:  
 



5 
 

. وَوَبارَركَك يَیْعُقوبُب ِفْرَعْونَن. ُثمَّ أَأدْدَخَل يُیوُسُف يَیْعُقوبَب أَأَباهُه وَوأَأوْوَقَفُه أَأَمامَم ِفْرَعْونَن
َفَقالَل يَیْعُقوبُب » َكْم ِهَي أَأيیَّامُم ِسِني َحيَیاِتَك؟«َفَقالَل ِفْرَعْونُن ِليَیْعُقوبَب: 

أَأيیَّامُم ِسِني ُغْرَبِتي ِمَئٌة وَوَثَالُثونَن َسَنًة. َقِليیَلًة وَورَردِديیًَّة َكاَنْت أَأيیَّامُم «ِلِفْرَعْونَن: 
». ُلْغ إِإَلى أَأيیَّامِم ِسِني َحيَیاةِة آآَباِئي ِفي أَأيیَّامِم ُغْرَبِتِهْمِسِني َحيَیاِتي، وَوَلْم َتْب  

َفَأْسَكَن يُیوُسُف أَأَباهُه  وَوَبارَركَك يَیْعُقوبُب ِفْرَعْونَن وَوَخَرجَج ِمْن َلُدنْن ِفْرَعْونَن.
وَوإِإْخَوَتُه وَوأَأْعَطاُهْم ُمْلًكا ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر، ِفي أَأْفَضِل ااَألرْرضِض، ِفي أَأرْرضِض 
رَرَعْمِسيیَس َكَما أَأَمَر ِفْرَعْونُن. وَوَعالَل يُیوُسُف أَأَباهُه وَوإِإْخَوَتُه وَوُكلَّ َبيْیِت أَأِبيیِه 

ِبَطَعامٍم َعَلى َحَسِب ااَألوْوَالدِد.  
 

َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ يُیْوُسَف أَأدْدَخَل أأباهُه يَیْعقوبَب أأيْیًضا وَوأأوْوَقَفُه أَأمامَم ِفْرَعْونن. وَوَقْد َبارَركَك يَیْعقوبُب  
ألْجِل َكَرِمِه وَوَسخاِئِه َمَعُهْم. وَوَقِد ااْعَتنى يُیْوُسُف ِبأبيیِه وَوإإْخَوِتِه أأْحَسَن ِعنايَیٍة ُمْمِكَنٍة. ِفْرَعْونَن 

ُهَو ااْسٌم آآَخُر ألرْرضِض "َجاَسانن".  ووااالْسُم "رَرَعْمِسيیُس"  
 

:14وو  13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

وَوَلْم يَیُكْن ُخْبٌز ِفي ُكلِّ ااَألرْرضِض، َألننَّ ااْلُجوعَع َكانَن َشِديیًداا ِجداا. َفَخوَّرَرتْت أَأرْرضُض 
ِة ااْلَمْوُجودَدةِة ِمْصَر وَوأَأرْرضُض َكْنَعانَن ِمْن أَأْجِل ااْلُجوعِع. َفَجَمَع يُیوُسُف ُكلَّ ااْلِفضَّ

ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر وَوِفي أَأرْرضِض َكْنَعانَن ِباْلَقْمِح االَِّذيي ااْشَتُروواا، وَوَجاَء يُیوُسُف 
ِباْلِفضَِّة إِإَلى َبيْیِت ِفْرَعْونَن.   

 
وَوَكانَن االنَّاسُس َقْد دَدَفُعواا َنرىى ُهنا أأننَّ االَمجاَعَة ااْشَتدَّتْت في أأرْرضِض ِمْصَر وَوأأرْرضِض َكْنعانن.  

َبيْیِت  ُكلَّ َما َلَديْیِهْم ِمْن ِفضٍَّة ِلِشرااِء االَقْمِح َفَلْم يَیُعْد َلَديْیِهْم أأييُّ َمالٍل. وَوَقْد َجاَء يُیْوُسُف بالِفضَِّة إإلى
ِفْرَعْونن.   

 
:16وو  15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   

 
ضِض ِمْصَر وَوِمْن أَأرْرضِض َكْنَعانَن أَأَتى َجِميیُع َفَلمَّا َفَرَغِت ااْلِفضَُّة ِمْن أَأرْر 

أَأْعِطَنا ُخْبًزاا، َفِلَماذَذاا َنُموتُت ُقدَّااَمَك؟ َألنْن «ااْلِمْصِريیِّيیَن إِإَلى يُیوُسَف َقاِئِليیَن: 
َهاُتواا َمَوااِشيَیُكْم َفُأْعِطيَیُكْم ِبَمَوااِشيیُكْم، «َفَقالَل يُیوُسُف: ». َليْیَس ِفضٌَّة أَأيْیًضا

». ْن ِفضٌَّة أَأيْیًضاإِإنْن َلْم يَیُك  
 

ُمقاِبَل َموااِشيیُهْم. َلُهْم  االَقْمِحِبَبيْیِع يُیْوُسُف ااْبَتَدأَأ إإذًذاا، َبْعَد َنفادِد االِفضَِّة ِمْن ُبيیوتِت االنَّاسِس،    
 

-17ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  26:  
 

ِباْلَخيْیِل وَوِبَمَوااِشي َفَجاُءوواا ِبَمَوااِشيیِهْم إِإَلى يُیوُسَف، َفَأْعَطاُهْم يُیوُسُف ُخْبًزاا 
 ااْلَغَنِم وَوااْلَبَقِر وَوِباْلَحِميیِر. َفَقاَتُهْم ِباْلُخْبِز ِتْلَك االسََّنَة َبَدلَل َجِميیِع َمَوااِشيیِهْم.
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َال ُنْخِفي َعْن «وَوَلمَّا َتمَّْت ِتْلَك االسََّنُة أَأَتْواا إِإَليْیِه ِفي االسََّنِة ااْلثَّاِنيَیِة وَوَقاُلواا َلُه: 
نَُّه إِإذْذ َقْد َفَرَغِت ااْلِفضَُّة، وَوَمَوااِشي ااْلَبَهاِئِم ِعْنَد َسيیِِّديي، َلْم يَیْبَق ُقدَّاامَم َسيیِِّديي أَأ

َسيیِِّديي إِإالَّ أَأْجَسادُدَنا وَوأَأرْرُضَنا. ِلَماذَذاا َنُموتُت أَأَمامَم َعيْیَنيْیَك َنْحُن وَوأَأرْرُضَنا 
ْحُن وَوأَأرْرُضَنا َعِبيیًداا ِلِفْرَعْونَن، َجِميیًعا؟ اِاْشَتِرَنا وَوأَأرْرَضَنا ِباْلُخْبِز، َفَنِصيیَر َن

َفاْشَتَرىى يُیوُسُف ُكلَّ  ».وَوأَأْعِط ِبَذاارًراا ِلَنْحيَیا وَوَال َنُموتَت وَوَال َتِصيیَر أَأرْرُضَنا َقْفًراا
أَأرْرضِض ِمْصَر ِلِفْرَعْونَن، إِإذْذ َباعَع ااْلِمْصِريیُّونَن ُكلُّ وَوااِحٍد َحْقَلُه، َألننَّ ااْلُجوعَع 

َفَصارَرتِت ااَألرْرضُض ِلِفْرَعْونَن. وَوأَأمَّا االشَّْعُب َفَنَقَلُهْم إِإَلى ااْلُمُدنِن  ااْشَتدَّ َعَليْیِهْم.
ِمْن أَأْقَصى َحدِّ ِمْصَر إِإَلى أَأْقَصاهُه. إِإالَّ إِإننَّ أَأرْرضَض ااْلَكَهَنِة َلْم يَیْشَتِرَها، إِإذْذ َكاَنْت 

ُم االَِّتي أَأْعَطاُهْم ِفْرَعْونُن، ِلْلَكَهَنِة َفِريیَضٌة ِمْن ِقَبِل ِفْرَعْونَن، َفَأَكُلواا َفِريیَضَتُه
إِإنِّي َقِد ااْشَتَريْیُتُكُم ااْليَیْومَم «َفَقالَل يُیوُسُف ِللشَّْعِب:  ِلذِلَك َلْم يَیِبيیُعواا أَأرْرَضُهْم.

وَوأَأرْرَضُكْم ِلِفْرَعْونَن. ُهَوذَذاا َلُكْم ِبَذاارٌر َفَتْزرَرُعونَن ااَألرْرضَض. وَويَیُكونُن ِعْنَد ااْلَغلَِّة 
ونَن ُخْمًسا ِلِفْرَعْونَن، وَوااَألرْرَبَعُة ااَألْجَزااُء َتُكونُن َلُكْم ِبَذاارًراا ِلْلَحْقِل، أَأنَُّكْم ُتْعُط

أَأْحيَیيْیَتَنا. َليْیَتَنا «َفَقاُلواا: ». وَوَطَعاًما َلُكْم وَوِلَمْن ِفي ُبيُیوِتُكْم، وَوَطَعاًما َألوْوَالدِدُكْم
َفَجَعَلَها يُیوُسُف َفْرًضا ». ِفْرَعْونَنَنِجُد ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنْي َسيیِِّديي َفَنُكونَن َعِبيیًداا ِل

َعَلى أَأرْرضِض ِمْصَر إِإَلى هَذاا ااْليَیْومِم: ِلِفْرَعْونَن ااْلُخْمُس. إِإالَّ إِإننَّ أَأرْرضَض ااْلَكَهَنِة 
وَوْحَدُهْم َلْم َتِصْر ِلِفْرَعْونَن.  

 
االُحصولِل على االَقْمِح.  وَوَموااشِش ُمقاِبَل َنرىى ُهنا أأننَّ االشَّْعَب دَدَفَع ُكلَّ َما َلَديْیِه ِمْن َمالٍل

وَوَقْد أأْخَبَرُهْم وَوِعْنَدما َلْم يَیُعْد َلَديْیِهْم َمالٌل أأوْو َموااشي، ااْضُطرُّوواا إإلى َبيْیِع أَأررااِضيیِهْم ِلِفْرَعْونن. 
 االَمْحصولِل ِلِفْرَعْونن. أأمَّا َبِقيیَُّة االَمْحصولِل َفُهَوَسيَیْزرَرعونَن ااألرْرضَض وَويُیْعطونَن ُخْمَس يُیْوُسُف أأنَُّهْم 

ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َكانَن يَیْنَبغي َلُهْم أأنْن يَیْدَفُعواا َضريیَبًة ِلِفْرَعْونَن ِبِنْسَبِة ِعْشريیَن بالِمَئة. َلُهْم.   
 

:27ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

وَوَسَكَن إِإْسَرااِئيیُل ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر، ِفي أَأرْرضِض َجاَسانَن،   
اا ِجداا. وَوَتَملَُّكواا ِفيیَها وَوأَأْثَمُروواا وَوَكُثُروو  

 
وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ َبَرَكَة االرَّببِّ على يَیْعقوبَب وَوأأووالدِدهِه ااْسَتَمرَّتت َحتَّى في أأرْرضِض  

وَوَقْد رَرأأيْینا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ َعَددَدُهْم َكانَن َسْبعيیَن َشْخًصا ِمْصَر. َفَقْد َتَملَُّكواا فيیها وَوأَأْثَمروواا وَوَكُثُروواا ِجداا. 
 َمْليیوَنْييَیزيیُد َعْن . وَوَلِكنَّنا َسَنرىى في َحْلَقاتٍت الِحَقٍة أأننَّ َعَددَدُهْم َكانَن ِعْنَدما َجاُءوواا إإلى ِمْصر َفَقْط

رْرَبِعِمَئِة َسَنة. أَأَنْحِو ى َبْعَد َشْخٍص ِعْنَدَما َغادَدرُروواا أأرْرضَض ِمْصَر ِبِقيیادَدةِة ُموَس  
 

:28ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

وَوَعاشَش يَیْعُقوبُب ِفي أَأرْرضِض ِمْصَر َسْبَع َعَشَرةَة َسَنًة. َفَكاَنْت أَأيیَّامُم يَیْعُقوبَب، 
ِسُنو َحيَیاِتِه ِمَئًة وَوَسْبًعا وَوأَأرْرَبِعيیَن َسَنًة.   
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ِمَئٌة أَأيیَّامُم ِسِني ُغْرَبِتي "َفِعْنَدما َسألَل ِفْرَعْونُن يَیْعقوبَب َعْن ُعْمِرهِه، أَأجابَب يَیْعقوبُب قاِئًلا:  
. وَوِبَذِلَك، َكاَنْت أأيیَّامُم يَیْعقوبَب ". وَوَقْد َعاشَش يَیْعقوبُب في أأرْرضِض ِمْصَر َسْبَع َعَشَرةَة َسَنًةوَوَثَالُثونَن َسَنًة

ِمَئًة وَوَسْبًعا وَوأأرْرَبعيیَن َسَنًة.   
 

-29َنْقَرأأ في ااألْعداادد وَوأأخيیًراا،   31:  
 

إِإنْن ُكْنُت «وتَت دَدَعا ااْبَنُه يُیوُسَف وَوَقالَل َلُه: وَوَلمَّا َقُرَبْت أَأيیَّامُم إِإْسَرااِئيیَل أَأنْن يَیُم
َقْد وَوَجْدتُت ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك َفَضْع يَیَدكَك َتْحَت َفْخِذيي وَوااْصَنْع َمِعي َمْعُرووًفا 
وَوأَأَماَنًة: َال َتْدِفنِّي ِفي ِمْصَر، َبْل أَأْضَطجُع َمَع آآَباِئي، َفَتْحِمُلِني ِمْن ِمْصَر 

ااْحِلْف «َفَقالَل: ». أَأَنا أَأْفَعُل ِبَحَسِب َقْوِلَك«َفَقالَل: ». ِفي َمْقَبَرِتِهْموَوَتْدِفُنِني 
َفَحَلَف َلُه. َفَسَجَد إِإْسَرااِئيیُل َعَلى رَرأأسِس االسَِّريیِر.». ِلي  

 
في  أأَجْل، َلَقْد َعاشَش يَیْعقوبُب في أأرْرضِض ِمْصَر َسْبَع َعَشَرةَة َسَنًة. وَوَلِكنَّ َقْلَبَه َكانَن َما يَیزاالُل

َجَعَلُه يَیَتَعهَُّد أَأماَمُه بأنْن يَیْدِفَنُه ا ااْبَنُه يُیْوُسَف وَوأأرْرضِض َكْنعانن. ِلذِلَك، ِعْنَدما َشَعَر أأنَُّه َسيَیموتُت، دَدَع
إِإنْن ُكْنُت َقْد وَوَجْدتُت ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنيْیَك َفَضْع يَیَدكَك َتْحَت َفْخِذيي في أأرْرضِض َكْنعانن. َفُهَو يَیقولُل َلُه: "

ْع َمِعي َمْعُرووًفا وَوأَأَماَنًة: َال َتْدِفنِّي ِفي ِمْصَر، َبْل أَأْضَطجُع َمَع آآَباِئي، َفَتْحِمُلِني ِمْن ِمْصَر وَوااْصَن
ِبَمْعًنى آآَخر، َلْم يَیَشأ يَیْعقوبُب أأنْن يُیْدَفَن في أأرْرضِض ِمْصَر. َبْل أأرراادَد أأنْن يُیْدَفَن ". وَوَتْدِفُنِني ِفي َمْقَبَرِتِهْم

– نَنفي أأرْرضِض َكْنعا أأبيیِه يَیعقوبَب أَأمامَم يُیْوُسُف َتَعهََّد وَوَقْد  .اققوَوأأبوهُه إإْسَح إإبرااهيیُمَجدُّهُه َحيْیُث دُدِفَن  
وَوَقْد َعبََّر يَیْعقوبُب َعْن ُشْكِرهِه وَوااْمِتناِنِه للرَّببِّ وَوِليیوُسَف بأنْن َسَجَد على بأنْن يَیْفَعَل َكما أَأوْوَصاهه. 

رَرأأسِس االسَّريیر.   
 

ِمْن  ووااألرربعيینوَوِبَهذاا َنكونَن َقْد وَوَصْلنا، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، إإلى ِنهايَیِة ااألْصحاحِح االسَّاِبِع  
ِسْفِر االتَّكويین. وَوَسُنتاِبُع دِدررااَسَتنا في االَحْلَقِة االَقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!  

  
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
، ُثمَّ يَیْعقوببإإْسحاقُق إإلى ااْبِنِه  ، ُثمَّإإْسحاققإإلى ااْبِنِه إإبرااهيیُم َنَقَلُه إإننَّ ِميْیرااثَث ااإليیمانِن االَّذيي 

َلنا أأنْن وَوُهَو َنْفُس االِميیرااثِث االَّذيي يَیْنَبغي  ُهَو ِميْیرااثٌث َغِنيٌّ دُدوْونَن َشكٍّ. ،يَیْعقوبُب إإلى ااْبِنِه يُیْوُسف
إإلى أأبناِئنا ِهَي  االثَّميیِناِئنا. وَوأأْفَضُل َطريیَقٍة ِلَنْقِل َهذاا االِميیرااثِث االرُّووِحيِّ َنْنِقَلُه َنْحُن أأيْیًضا إإلى أأبن

  َنكونَن ُقْدوَوةًة َلُهْم في َحيیاةِة ااإليیمانِن وَواالَقدااَسة يَیْوِميیا.أأنْن 
 

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]  
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(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
َتكونَن يَیُدهُه َعَليْیَك أأنْن يَیكونَن االرَّببُّ َمَعَك، وَوأأنْن َصالُتنا ألْجِلَك، َصديیقي االُمستِمع، ِهَي 

ِلَتصيیَر ُمشاِبًها ِبالَبَرَكِة ُكلَّ يَیْومٍم. وَوَليْیَت االرَّببَّ يَیْعَمُل في َحيیاِتَك ِبُقوَّةٍة في َهذاا االيیومِم وَوااأليیَّامِم االَقادِدَمِة 
ما أأْنَت الْبِنِه يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَليْیَتَك، َعزيیزيي االُمستِمع، َترىى َمْجَد االرَّببِّ ِبَوْجٍه َمْكشوفٍف. وَوفيی

ُمشاِبًها َلُه ِلَتصيیَر  ُمَتأمٌِّل في َمْجِدهِه، َليْیَت رُروْوَحُه االُقدُّووسَس يَیْعَمُل فيیَك وَويُیَغيیَِّركَك ِمْن َمْجٍد إإلى َمْجٍد
ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َففي االَقدااَسِة وَواالَمَحبَِّة. ُنَصلِّي َهذاا   

 


