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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِللَكاا
 Genesis 49:22 – 50:26 26: 50 – 22 :49 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us043# 539م: 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
ااألووَّلِل ِمْن أأْسفارِر  ْفِرسِّْلللُجْزِء ااألخيیِر ِمَن اادِدررااَسَتنا  ِبِنْعَمِة االرببَِّسُنتاِبُع  في َحْلَقِة االيیومم،". وممااليَی

على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة إإذْذ َسُنْصغي إإلى  االَقديیِم االَعْهِد  
 

 ااَهَذِمْن  وَوااألرْرَبعيیَن االتَّاِسِعااألْصحاحح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َفَما  ). أأمَّا إإنْن َلْم يَیُكْن َلَديْیَكِسْفِر االتَّكويین (أأيْي االسِّْفِر االنَّفيیِس
ُهَو أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.، يیا َصديیقي ،َنْرجوهُه ِمْنَك  

 
االتَّارريیخ. وَوَلِكنَّها ُتَذكُِّرنا أأيْیًضا ِبميیرااِثنا االرُّووِحّي. ِلُمِحبِّي  ُمْمِتَعًة االدَّررااَسُة َهِذهُهَقْد َتكونُن  

خولِل االَخِطيیَِّة إإلى االَعاَلِم ِمْن ِخاللِل آآدَدمَم، َفإننَّ بالرَّْغِم ِمْن دُدإإنَُّه . َبْل ُصْدَفًةيَیأتِت َفَنْسُل االَمسيیِح َلْم 
ُخطََّة ااِهللا للَخالصِص َقْد أأْنِبَأ َعْنها َحْرِفيیا في ااألْصحاحاتِت ااألوولى ِمَن االِكتابِب االُمَقدَّسس.  

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

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

 
، وَوُهَو َعلى ِفرااشِش االَمْوتِت ،االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ يَیْعقوبَب َجَمَع َبِنيْیِه َحْوَلُهُكنَّا َقْد رَرأأيْینا في  
-22: 49في ِسْفِر االتَّكويین  َنْقَرأأ ،وَوااآلنْنَتَنبََّأ َعْن ُكلِّ وَوااِحٍد ِمْنُهْم. وَو َما َقاَلُه يَیْعقوبُب َعْن  26

:يُیْوُسف  
 

يُیوُسُف، ُغْصُن َشَجَرةٍة ُمْثِمَرةٍة، ُغْصُن َشَجَرةٍة ُمْثِمَرةٍة َعَلى َعيْیٍن. أَأْغَصانٌن 
َقِد اارْرَتَفَعْت َفْوقَق َحاِئٍط. َفَمرَّرَرْتُه وَورَرَمْتُه وَوااْضَطَهَدْتُه أَأرْرَبابُب االسَِّهامِم. وَولِكْن 

ِمْن يَیَديْي َعِزيیِز يَیْعُقوبَب، ِمْن  َثَبَتْت ِبَمَتاَنٍة َقْوُسُه، وَوَتَشدَّدَدتْت َسَوااِعُد يَیَديْیِه.
ُهَناكَك، ِمَن االرَّااِعي َصْخِر إِإْسَرااِئيیَل، ِمْن إِإلِه أَأِبيیَك االَِّذيي يُیِعيیُنَك، وَوِمَن ااْلَقادِدرِر 

َعَلى ُكلِّ َشْيٍء االَِّذيي يُیَبارِرُكَك، َتْأِتي َبَرَكاتُت االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَبَرَكاتُت 
ُت. َبَرَكاتُت االثَّْديَیيْیِن وَواالرَِّحِم. َبَرَكاتُت أَأِبيیَك َفاَقْت َعَلى ااْلَغْمِر االرَّااِبِض َتْح

َبَرَكاتِت أَأَبَوييَّ. إِإَلى ُمْنيَیِة ااآلَكامِم االدَّْهِريیَِّة َتُكونُن َعَلى رَرأْأسِس يُیوُسَف، وَوَعَلى 
ِقمَِّة َنِذيیِر إِإْخَوِتِه.   

 
االَكِلماتِت االتي َقاَلها أَأُبوهُه يَیْعقوبُب َعْنُه: َل َكانَن يُیْوُسُف ُمْخَتِلًفا َعْن إإْخَوِتِه. وَوَما أأْجَم 
وَوَقْد َصارَر ِسْبُط أأْفراايِیْم وَوِسْبُط . "يُیوُسُف، ُغْصُن َشَجَرةٍة ُمْثِمَرةٍة، ُغْصُن َشَجَرةٍة ُمْثِمَرةٍة َعَلى َعيْیٍن"

، "أَأْغَصانٌن َقِد اارْرَتَفَعْت َفْوقَق َحاِئٍطوَوِعْنَدما َقالَل يَیْعقوبُب إإننَّ يُیْوُسَف "َمَنسَّى َعظيیَميْیِن وَوُمْثِمَريْین. 
االَكثيیَر وَوَمَع أأنَُّه ااْخَتَبَر َكانَن يَیْعني ِبَذِلَك أأنَُّه َلْم يَیَنِل االَبَرَكَة َفَحْسب، َبْل َكانَن َبَرَكًة لآلَخريیَن أأيْیًضا. 

ا َقَصَدهُه يَیْعقوبُب ِبَقْوِلِه َعْن ااْحَتَمَلها ِبَصْبٍر وَوإإيیمانن. وَوَهذاا ُهَو َم ِمَن االِمَحِن وَواالضِّيیقاتِت، َفإنَُّه
َفَمرَّرَرْتُه وَورَرَمْتُه وَوااْضَطَهَدْتُه أَأرْرَبابُب االسَِّهامِم. وَولِكْن َثَبَتْت ِبَمَتاَنٍة َقْوُسُه، وَوَتَشدَّدَدتْت يُیْوُسف: "
نْن يَیْقُتلوهُه، وَوباُعوهُه َعْبًداا. ، وَوأَأْبَغُضوهُه، وَوَغارُروواا ِمْنه، وَوَحاوَوُلواا أأ". َفَقْد َحَسَدهُه إإْخَوُتُهَسَوااِعُد يَیَديْیِه

. وَوَلِكنَُّه َلْم يَیْنَتِقْم ِلَنْفِسِه، َبْل َسلََّم أَأْمَرهُه وَوَحيیاَتُه ِهللا االذيي في أأرْرضِض ِمْصَر ُظْلًماوَوُسِجَن وَوَقْد ااتُِّهَم 
َي ُقْدرَرةٌة َليْیَسْت ِمْن ِعْنِدهِه ُهَو، ِهعلى ااالْحِتمالِل، وَوَفاِئَقًة يَیْقضي ِبَعْدلل. ِلَذِلَك َفَقْد أأْعطاهُه االرَّببُّ ُقْدرَرةًة 

َبْل َكاَنْت ِمْن َفْوقق ... ِمْن ِعْنِد االرَّببِّ!  
 

:27ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

َبْنيَیاِميیُن ذِذْئٌب يَیْفَتِرسُس. ِفي االصََّباحِح يَیْأُكُل َغِنيیَمًة،   
».وَوِعْنَد ااْلَمَساِء يُیَقسُِّم َنْهًبا  

 
وَوذذااتَت َمرَّةٍة، أأِشدَّااء.  هُهااألْسباطط. وَوكانَن ُمقاِتُلوَبيْیَن كانَن ِسْبُط َبْنيیاميین َمْعرووًفا ِبَشرااَسِتِه  

َضَل ااتََّحَد َجميیُع ااألْسباطِط ِضدَّ ِسْبِط َبْنيیاميین َفَلْم يَیَتَمكَُّنواا ِمْن إإْلحاقِق االَهزيیَمِة ِبِه. َفَقْد َكانَن يَیْمِلُك أَأْف
راائيیل (وَوُهَو: َشاوُولل) ِمْن ِسْبَط َبْنيیاميین. وَوَقْد َجاَء االرَّسولُل االَمِلُك ااألووَّلُل إلْس وَوكانَناالُمقاِتليین. 

ُبْوُلُس أأيْیًضا ِمْن ِسْبَط َبْنيیاميین.   
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-28ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  33:  
 

ِبِه أَأُبوُهْم َجِميیُع هُؤَالِء ُهْم أَأْسَباطُط إِإْسَرااِئيیَل ااالْثَنا َعَشَر. وَوهَذاا َما َكلََّمُهْم 
أَأَنا «وَوَبارَرَكُهْم. ُكلُّ وَوااِحٍد ِبَحَسِب َبَرَكِتِه َبارَرَكُهْم. وَوأَأوْوَصاُهْم وَوَقالَل َلُهْم: 

أَأْنَضمُّ إِإَلى َقْوِمي. اِادْدِفُنوِني ِعْنَد آآَباِئي ِفي ااْلَمَغارَرةِة االَِّتي ِفي َحْقِل ِعْفُروونَن 
ْقِل ااْلَمْكِفيیَلِة، االَِّتي أَأَمامَم َمْمَراا ِفي أَأرْرضِض ااْلِحثِّيِّ. ِفي ااْلَمَغارَرةِة االَِّتي ِفي َح

َكْنَعانَن، االَِّتي ااْشَتَرااَها إِإْبَرااِهيیُم َمَع ااْلَحْقِل ِمْن ِعْفُروونَن ااْلِحثِّيِّ ُمْلَك َقْبٍر. 
َتُه، ُهَناكَك دَدَفُنواا إِإْبَرااِهيیَم وَوَسارَرةَة ااْمَرأَأَتُه. ُهَناكَك دَدَفُنواا إِإْسَحاقَق وَورِرْفَقَة ااْمَرأَأ
». وَوُهَناكَك دَدَفْنُت َليْیَئَة. ِشَرااُء ااْلَحْقِل وَوااْلَمَغارَرةِة االَِّتي ِفيیِه َكانَن ِمْن َبِني ِحثَّ

وَوَلمَّا َفَرغَغ يَیْعُقوبُب ِمْن َتْوِصيَیِة َبِنيیِه َضمَّ رِرْجَليْیِه إِإَلى االسَِّريیِر، وَوأَأْسَلَم االرُّووحَح 
وَوااْنَضمَّ إِإَلى َقْوِمِه.  

 
في االُمْسَتْقَبل. وَوَكانَن يَیْعقوبُب َقْد َلُهْم وَوألْسباِطِهْم َسيَیْحُدثُث ِبما  هُهوْوالدَديَیْعقوبُب أَأْنَبَأ أَأإإذًذاا، َفَقْد  

َطَلَب ِمِن ااْبِنِه يُیْوُسَف أأنْن يَیَتَعهََّد َلُه ِبأنْن يَیْدِفَنُه ال في ِمْصَر، َبْل في أأرْرضِض َكْنعانن. وَوَها ُهَو 
ِمْن َجميیِع أأوْوالدِدهِه.َنْفَسُه  يَیْعقوبُب يَیْطُلُب االشَّيَء  

 
َفُهَو َلْم  !ِجدااأأْمٌر َعجيیٌب وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ يَیْعقوبَب َطَلَب أأنْن يُیْدَفَن َحيْیُث دُدِفَنْت َليْیَئة. وَوَهذاا  

"رَرااحيیل" بالُقْربِب ِمْن َبيْیِت َلْحم.  يَیْطُلْب أأنْن يُیْدَفَن في االَمْوِضِع االذيي دَدَفَن فيیِه زَزوْوَجَتُه االَمْحبوَبَة
وَوَلمَّا َفَرغَغ يَیْعُقوبُب ِمْن َتْوِصيَیِة َبِنيیِه َضمَّ َطَلَب أأنْن يُیْدَفَن في االَمْوِضِع االذيي دُدِفِنْت فيیِه َليْیَئة.  ْلَب

.رِرْجَليْیِه إِإَلى االسَِّريیِر، وَوأَأْسَلَم االرُّووحَح وَوااْنَضمَّ إِإَلى َقْوِمِه  
 

وَوااآلنْن َنْنَتِقُل، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى ااألْصحاحِح االَخْمسيین ِمْن ِسْفِر االتَّكويین (وَوُهَو  
-1ااألْصحاحُح ااألخيیر) َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  3:  

 
َفَوَقَع يُیوُسُف َعَلى وَوْجِه أَأِبيیِه وَوَبَكى َعَليْیِه وَوَقبََّلُه. وَوأَأَمَر يُیوُسُف َعِبيیَدهُه 

َحنُِّطواا أَأَباهُه. َفَحنََّط ااَألِطبَّاُء إِإْسَرااِئيیَل. وَوَكُمَل َلُه أَأرْرَبُعونَن يَیْوًما، ااَألِطبَّاَء أَأنْن يُی
َألنَُّه هَكَذاا َتْكُمُل أَأيیَّامُم ااْلُمَحنَِّطيیَن. وَوَبَكى َعَليْیِه ااْلِمْصِريیُّونَن َسْبِعيیَن يَیْوًما.   

 
ْوًما. وَوكاَنِت االَمناَحُة في ِمْصَر على َكانَن َتْحنيیُط االُجثَِّة في ِمْصَر يَیْسَتْغِرقُق أأرْرَبعيیَن يَی 

ااألْشخاصِص االُعَظماِء َتدوومُم َسْبعيیَن يَیْوًما. ِلَذِلَك، َفَقْد َتمَّ َتْحنيیُط يَیْعقوبَب َكما ِهَي االَعاددااتُت وَواالتَّقاليیُد 
في ِمْصر.   

 
-4ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  6:  

 
إِإنْن ُكْنُت َقْد «يُیوُسُف َبيْیَت ِفْرَعْونَن َقاِئًال: وَوَبْعَد َما َمَضْت أَأيیَّامُم ُبَكاِئِه َكلََّم 

وَوَجْدتُت ِنْعَمًة ِفي ُعيُیوِنُكْم، َفَتَكلَُّمواا ِفي َمَساِمِع ِفْرَعْونَن َقاِئِليیَن: أَأِبي 
ااْسَتْحَلَفِني َقاِئًال: َها أَأَنا أَأُموتُت. ِفي َقْبِريَي االَِّذيي َحَفْرتُت ِلَنْفِسي ِفي أَأرْرضِض 
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َفَقالَل ِفْرَعْونُن: ». كَك َتْدِفُنِني، َفاآلنَن أَأْصَعُد َألدْدِفَن أَأِبي وَوأَأرْرِجُعَكْنَعانَن ُهَنا
».ااْصَعْد وَواادْدِفْن أَأَباكَك َكَما ااْسَتْحَلَفَك«  

 
وَوَمَع أأننَّ يَیْعقوبَب دُدِفَن في َقْبٍر، َفإنَُّه َلْم يَیُكْن َقْبًراا َعادِديیا َتْحَت ااألرْرضِض، َبْل َكانَن َقْبًراا في  

. َفَقْد َكاُنواا يَیْحفروونَن َتجاوويیَف في ُجْدرراانِن االَكْهِف أأوِو االَمغارَرةِة وَويَیَضعونَن ُجَثَث ااألْموااتِت َمغارَرةٍة
َتْجويیًفا في ِتْلَك االَمغارَرةِة ِليَیكونَن َهذاا االتَّجويیُف َقْبًراا َلُه ِعْنَدما يَیموتت. وَوكانَن يَیْعقوبُب َقْد َحَفَر فيیها.   

 
وَوكانَن َبنو وَوَقْد َطَلَب يُیْوُسُف ِمْن ِفْرَعْونَن أأنْن يَیْسَمَح َلُه أأنْن يَیْذَهَب ِلَدْفِن أأبيیِه َكما ااْسَتْحَلَفُه. 

 ِتِهْموَوَماِشيَی ِلِهْمَكُهْم في َنْسِكيیانٍن في ِمْصَر ألننَّ االرَّببَّ َبارَرَشأنٍن وَوْصحابَب يَیْعقوبَب َقْد َصارُروواا أَأ
وَوَقْد َسَمَح َلُه . ِلذلَك َفإننَّ يُیْوُسَف يُیؤكُِّد ِلِفْرَعْونَن أأنَُّه َسيَیُعودُد إإلى ِمْصَر َبْعَد أأنْن يَیْدِفَن أَأباهُه. أأْموااِلِهْموو

".ااْصَعْد وَواادْدِفْن أَأَباكَك َكَما ااْسَتْحَلَفَكِفْرَعْونُن بالذَّهابِب َقاِئًلا: "  
 

: 8وو  7ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین   
 

ُف ِليَیْدِفَن أَأَباهُه، وَوَصِعَد َمَعُه َجِميیُع َعِبيیِد ِفْرَعْونَن، ُشيُیوخُخ َبيْیِتِه َفَصِعَد يُیوُس
وَوَجِميیُع ُشيُیوخِخ أَأرْرضِض ِمْصَر، وَوُكلُّ َبيْیِت يُیوُسَف وَوإِإْخَوُتُه وَوَبيْیُت أَأِبيیِه، َغيْیَر 

. أَأنَُّهْم َتَرُكواا أَأوْوَالدَدُهْم وَوَغَنَمُهْم وَوَبَقَرُهْم ِفي أَأرْرضِض َجاَسانَن  
 

َنرىى ُهنا أأننَّ يُیْوُسَف َصِعَد ِليَیْدِفَن أَأباهُه. وَوَقْد َصِعَد َمَعُه َجميیُع االَمْعِنيیِّيیَن باألْمِر. وَوَلِكنَُّهْم  
َتَرُكواا أَأوْوالدَدُهْم وَوَغَنَمُهْم وَوَبَقَرُهْم في أأرْرضِض َجاسانَن في ِمْصَر. وَوكاَنْت ِتْلَك َضماَنة َكاِفيَیة بأنَُّهْم 

لى أأرْرضِض ِمْصر.َسيَیْرِجعونَن إإ  
 

-9ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  11:  
 

وَوَصِعَد َمَعُه َمْرَكَباتٌت وَوُفْرَسانٌن، َفَكانَن ااْلَجيْیُش َكِثيیًراا ِجداا. َفَأَتْواا إِإَلى َبيْیَدرِر 
أَأَطادَد االَِّذيي ِفي َعْبِر ااُألرْردُدننِّ وَوَناُحواا ُهَناكَك َنْوًحا َعِظيیًما وَوَشِديیًداا ِجداا، 

أَأْهُل ااْلِبَالدِد ااْلَكْنَعاِنيیُّونَن ااْلَمَناَحَة وَوَصَنَع َألِبيیِه َمَناَحًة َسْبَعَة أَأيیَّامٍم. َفَلمَّا رَرأَأىى 
ِلذِلَك دُدِعَي ااْسُمُه ». هِذهِه َمَناَحٌة َثِقيیَلٌة ِلْلِمْصِريیِّيیَن«ِفي َبيْیَدرِر أَأَطادَد َقاُلواا: 
االَِّذيي ِفي َعْبِر ااُألرْردُدننِّ. ». آآَبَل ِمْصَراايِیَم«  

 
وَوَلمَّا وَوَصُلواا إِإَلى َبيْیَدرِر أَأَطادَد ِفي َعْبِر  ثيیًراا ِجداا.َكانَن َعَددُد االَّذيَیَن َصِعُدوواا ِلَدْفِن يَیْعقوبَب َك 

. وَوَهِذهِه ِهَي َنْفُس َناُحواا َعَليْیِه َطَواالَل َسْبَعِة أَأيیَّامٍم . َفَقْدااُألرْردُدننِّ أَأَقامَم يُیوُسُف َألِبيیِه َمَناَحًة َعِظيیَمًة
أأنْن يُیْوُسُف وَوَمْن َمَعُه  ااْختارَر وَوَقِدتَِّجًها إإلى أأرريیحا. يَیشوعُع الِحًقا ِعْنَدما َكانَن ُماالتي َعَبَرها االَمْنِطَقِة 
وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفَقْد َتَوقَُّفواا في ِبَسَبِب َتوااُفِر يَینابيیِع االِميیاهِه فيیها.  ٍةَعْبَر َطريیٍق َطويیَليَیْرَتِحُلواا 

أَأْهُل االِبَالدِد وَوَقْد َتَعجََّب  .ُهَناكَك َنْوًحا َعِظيیًما وَوَشِديیًداا ِجدااَبيْیَدرِر أَأَطادَد االَِّذيي ِفي َعْبِر ااُألرْردُدننِّ وَوَناُحواا 
ِمْصِريیِّيین. للَفَظنُّواا أأنَّها  َمَناَحَةلااَلمَّا رَرأَأوْواا ِتْلَك االَكْنَعاِنيیُّونَن   
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-12ُثمَّ َنْقَرأأ في ااألْعداادد  14:  
 

َبُنوهُه إِإَلى أَأرْرضِض َكْنَعانَن وَودَدَفُنوهُه ِفي وَوَفَعَل َلُه َبُنوهُه هَكَذاا َكَما أَأوْوَصاُهْم: َحَمَلُه 
َمَغارَرةِة َحْقِل ااْلَمْكِفيیَلِة، االَِّتي ااْشَتَرااَها إِإْبَرااِهيیُم َمَع ااْلَحْقِل ُمْلَك َقْبٍر ِمْن 

ُثمَّ رَرَجَع يُیوُسُف إِإَلى ِمْصَر ُهَو وَوإِإْخَوُتُه وَوَجِميیُع  ِعْفُروونَن ااْلِحثِِّي أَأَمامَم َمْمَراا.
َصِعُدوواا َمَعُه ِلَدْفِن أَأِبيیِه َبْعَد َما دَدَفَن أَأَباهُه.  االَِّذيیَن  

 
وَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ َهِذهِه َكاَنْت رَرْغَبة يَیْعقوبب. وَوَلِكنَّها َلْم َتُكْن ُمَجرَّدد رَرْغَبة، َبْل كاَنْت ُتَعبُِّر َعْن  

أأوْوالدَدهُه َقْبَل َمْوِتِه أأنْن ِلَذِلَك َفَقْد أَأوْوَصى ُهَو االذيي أأْعطاهُه َهِذهِه ااألرْرضض. ننَّ ااَهللا االَعِليَّ بأإإيیمانِن يَیْعقوبَب 
وَوَقْد يَیقولُل َقاِئٌل إإننَّ يَیْعقوبَب وَوَضَع َعلى أأوْوالدِدهِه ِعْبًئا َثقيیًلا ِحيْیَن أَأوْوَصاُهْم َقْبَل وَوفاِتِه يَیْدِفنوهُه ُهناكك. 
َلِكنَّ َما َفَعَلُه يَیْعقوبُب َكانَن يُیَعبُِّر َعْن ِلَكْي يَیْدِفنوهَه في ِتْلَك ااألرْرضِض. وَو َطويیَلًة اَفًةِبأنْن يَیْحِملوهُه َمَس

إإيیماِنِه ِبَوْعِد االرَّببِّ َلُه.   
 

وَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا ألنَّنا، ِبَوْصِفنا ُمؤِمنيیَن َمسيیِحيیِّيیَن، ال ُنبالي باألرْرضِض االتي َسُنْدَفُن فيیها  
َفِعْنَدما وَوبالَمكانِن االذيي َسُنْدَفُن فيیه. َفَنْحُن َنْنَتِظُر َبيْیًتا َسماوِويیا وَووَوَطًنا َسماوِويیا أأْفَضُل ِبما ال يُیقاسس. 

َجَسَدهُه يُیْوَضُع في االتُّراابِب. وَوأأمَّا رُروْوُحُه َفَتْذَهُب في االَحالِل ِلَتكونَن َمَع االرَّببِّ  يَیموتُت االُمؤِمُن َفإننَّ
ااإلَلِه إإلى أأَبِد ااآلِبديین.   

 
-15: 50وَوااآلنْن َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  17:  

 
َف يَیْضَطِهُدَنا َلَعلَّ يُیوُس«وَوَلمَّا رَرأَأىى إِإْخَوةُة يُیوُسَف أَأننَّ أَأَباُهْم َقْد َماتَت، َقاُلواا: 

َفَأوَوَصْواا إِإَلى يُیوُسَف َقاِئِليیَن: ». وَويَیُرددُّ َعَليْیَنا َجِميیَع االشَّرِّ االَِّذيي َصَنْعَنا ِبِه
أَأُبوكَك أَأوْوَصى َقْبَل َمْوِتِه َقاِئًال: هَكَذاا َتُقوُلونَن ِليُیوُسَف: آآهِه! ااْصَفْح َعْن «

َنُعواا ِبَك َشراا. َفاآلنَن ااْصَفْح َعْن ذَذْنِب ذَذْنِب إِإْخَوِتَك وَوَخِطيیَِّتِهْم، َفِإنَُّهْم َص
َفَبَكى يُیوُسُف ِحيیَن َكلَُّموهُه. ». َعِبيیِد إِإلِه أَأِبيیَك  

 
َبْعَد َمْوتِت يَیْعقوبَب، َخافَف أأوْوالدُدهُه أأنْن يَیْنَتِقَم يُیْوُسُف ِمْنُهْم ِبَسَبِب َما َفَعُلوهُه ِبِه ُمْنُذ َسَنوااتٍت  

أَأُبوكَك أَأوْوَصى َقْبَل َمْوِتِه َقاِئًال: َسُلواا أأْشخاًصا يَیقولونَن ِليُیوُسَف َعلى ِلساِنِهْم: "ِلَذِلَك َفَقْد أَأرْرَطويیَلٍة. 
ااْصَفْح َعْن ذَذْنِب إِإْخَوِتَك وَوَخِطيیَِّتِهْم، َفِإنَُّهْم َصَنُعواا ِبَك َشراا. َفاآلنَن ... هَكَذاا َتُقوُلونَن ِليُیوُسَف: 

يَیُكْن يَیْعَتِزمُم االَبتََّة وَوِحيْیَن َسِمَع يُیْوُسُف َهذاا االَكالمَم َبكى. َفُهَو َلْم ". أَأِبيیَكااْصَفْح َعْن ذَذْنِب َعِبيیِد إِإلِه 
أأنْن يُیْلِحَق ااألذَذىى بإْخَوِتِه. ِلَذِلَك، َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِمن َعَشر:  

 
َفَقالَل َلُهْم ». َها َنْحُن َعِبيیُدكَك«وَوأَأَتى إِإْخَوُتُه أَأيْیًضا وَووَوَقُعواا أَأَماَمُه وَوَقاُلواا: 

َال َتَخاُفواا. َألنَُّه َهْل أَأَنا َمَكانَن ااِهللا؟ «يُیوُسُف:   
 

إإذًذاا، َفَقْد َجاَء يُیْوُسُف ِلِلقاِء إإْخَوِتِه. وَوِحيْیَن رَرأأووهُه وَوَقُعواا أَأماَمُه وَوقاُلواا َلُه: "َها َنْحُن  
" وَوَهذاا َال َتَخاُفواا. َألنَُّه َهْل أَأَنا َمَكانَن ااِهللا؟َلُهْم: "َعبيیُدكَك!" وَوَلِكنَّ يُیْوُسَف َبدَّدَد َمخاوِوَفُهْم إإذْذ َقالَل 
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. َفاُهللا ُهَو االدَّيیَّانُن االَوِحيید. يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ يُیْوُسَف َكانَن يَیْنُظُر إإلى ااُألمورِر َنْظَرةًة َصحيیَحًة
–في َهذاا ااألْمر  أأنَُّه ال يَیُجوزُز َلُه أأنْن يَیأُخَذ َمكانَن ااِهللاَقْد أَأدْدرَركَك يُیْوُسُف وَو أأيْي في ااالْنِتقامِم ِمْن  

في ااألْصحاحِح االثَّاني َعَشَر ِمَن االرِّساَلِة  إإْخَوِتِه. وَوَهذاا ُهَو َما يُیَعلُِّمُه االَعْهُد االَجديیُد أأيْیًضا إإذْذ َنْقَرأأ
 َمَكاًنا ِلْلَغَضِب، َألنَُّه َمْكُتوبٌب:َال َتْنَتِقُمواا َألْنُفِسُكْم أَأيیَُّها ااَألِحبَّاُء، َبْل أَأْعُطواا : "إإلى أأْهِل رُرووميیة

 ِلَي االنَّْقَمُة أَأَنا أأَجازِزيي يَیُقولُل االرَّببُّ. َفِإنْن َجاعَع َعُدووُّكَك َفَأْطِعْمُه. وَوإِإنْن َعِطَش َفاْسِقِه. َألنََّك إِإنْن«
وَوَقْد َكانَن ". ِب االشَّرَّ ِباْلَخيْیِرَال يَیْغِلَبنََّك االشَّرُّ َبِل ااْغِل». ِسِهأأَفَعْلَت هَذاا َتْجَمْع َجْمَر َنارٍر َعَلى رَر

َق ااَألذَذىى يُیْوُسُف يُیْدرِركُك َهذاا االَمْبَدأَأ َجيیًِّداا. ِلَذِلَك َفَقْد َطْمأنَن إإْخَوَتُه وَوأأكََّد َلُهْم أأنَُّه ال يَیْعَتِزمُم أأنْن يُیْلَح
ِبِهم.   

 
َتْنَتِقَم ِمْنُهْم. َبْل َتَذكَّْر َما َتقوُلُه  ال ُتحاوِولْل أأنْنلَذِلَك، إإنْن َكانَن ُهناكَك أأناسٌس َقْد أَأَساؤُؤوواا إإليیَك،  

أأوْو َكِلَمُة ااِهللا َلَك. َفُهناكَك دَديیَّانٌن وَوااِحٌد َعادِدلٌل ُهَو ااهللا. َفالشَّيْیطانُن َقْد يُیَحرُِّضَك َعلى ااالْنِتقامِم ِلَنْفِسَك 
؟ِهللاا َصْوتِتَسُتْصغي إإلى َصْوتَت االشَّيْیطانِن أَأمْم إإلى َهْل  ِلَكرااَمِتَك. وَوَلِكْن  

 
:20وَويُیتاِبُع يُیْوُسُف َحديیَثُه َمَع إإْخَوِتِه َفيَیقولُل َلُهْم في االَعَددد   

 
أَأْنُتْم َقَصْدُتْم ِلي َشراا، أَأمَّا ااُهللا َفَقَصَد ِبِه َخيْیًراا، ِلَكْي يَیْفَعَل َكَما ااْليَیْومَم، ِليُیْحيِیَي 

َشْعًبا َكِثيیًراا.   
 

َصحيیٌح أأننَّ َنواايیاُكْم َكاَنْت ِشرِّيیَرةًة. وَوَصحيیٌح أأننَّ َما َفَعْلُتموهُه َكانَن َخاِطًئا َتماًما. وَوَلِكنَّ ااَهللا  
َفالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل إإننَّ االَحيَّ َكانَن يَیْعَمُل َحتَّى في وَوَسِط االنَّواايیا االشِّرِّيیَرةِة وَوااألْعمالِل االَخاِطَئِة. 

َقادِدرٌر أأنْن يَیْجَعَل ااألْشراارَر يَیْجَعَل ُكلَّ ااألْشيیاِء َتْعَمُل للَخيْیِر للَّذيیَن يُیِحبُّوَنُه. وَوُهَو ااَهللا َقادِدرٌر أأنْن 
ِلَذِلَك، َمَع أأننَّ َنواايیا إإخَوةِة يُیْوُسَف َكاَنْت ووها لآلَخريین. يَیْسُقطونَن في َنْفِس االُحْفَرةِة االتي َحَفُر
–للَخيْیِر يَیْعَمُل  ِشرِّيیَرةًة، َفإننَّ ااَهللا َجَعَل ُكلَّ َشْيٍء وَوال ِسيیَّما أأنَُّه ااْسَتْخَدمَم يُیْوُسَف إلْنقاذِذ أأناسٍس  

ِتْلَك االَمجاَعِة االتي َكانَن يُیْمِكُن أأنْن ُتْهِلَك ااآلالفَف، َبِل االَماليیيین. َكثيیريیَن ِجداا ِمْن   
 

َفَمَع أأننَّ االنَّاسَس َقْد يَیَتآَمروونَن وَويَیِجُب أأنْن َتكونَن َهِذهِه ِهَي ِثَقُتنا في إإَلِهنا االَحيِّ، يیا َصديیقي!  
َعَليْیَك وَويُیَخطِّطونَن إليیذااِئَك، َفإننَّ ااَهللا االَحيَّ َقادِدرٌر أأنْن يُیَنجِّيیَك إإنْن َكاَنْت َهِذهِه ِهَي َمشيیَئُته.   

 
:22وو  21ُثمَّ َقالَل يُیْوُسُف إلْخَوِتِه في االَعَددَديْین   

 
وَوَسَكَن  َفَعزَّااُهْم وَوَطيیََّب ُقُلوَبُهْم.». وَوأَأوْوَالدَدُكْمَفاآلنَن َال َتَخاُفواا. أَأَنا أَأُعوُلُكْم 

يُیوُسُف ِفي ِمْصَر ُهَو وَوَبيْیُت أَأِبيیِه، وَوَعاشَش يُیوُسُف ِمَئًة وَوَعَشَر ِسِنيیَن.   
 

االرَّببُّ ِليُیْوُسَف في َهذاا االَمْوِقِف! َفَقْد َطْمأنَن إإْخَوَتُه، ِلْلِحْكَمِة وَواالنِّْعَمِة االلََّتيْیِن أَأْعطاُهما ا وَويَی 
وَوَنرىى ُهنا أأننَّ يُیْوُسَف َعاشَش أأرْرَبَعًة وَوَخْمسيیَن َسَنًة َبْعَد َمْوتِت أأبيیِه وَوَعزَّااُهْم، وَوَطيیََّب ُقلوَبُهْم. 

يَیْعقوبب. وَوكاَنْت ُكلُّ أأيیَّامِم يُیْوُسَف ِمَئًة وَوَعَشَر ِسنيین.   
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:23ْقَرأأ في االَعَددد ُثمَّ َن  
 

وَورَرأَأىى يُیوُسُف َألْفَراايِیَم أَأوْوَالدَد ااْلِجيیِل االثَّاِلِث. وَوأَأوْوَالدُد َماِكيیَر ْبِن َمَنسَّى أَأيْیًضا 
وُوِلُدوواا َعَلى رُرْكَبَتْي يُیوُسَف.   

 
يِیَم، وَوَكَذِلَك أَأوْوَالدَد َماِكيیَر أَأْفَرااااْبِنِه َحتَّى َشِهَد االِجيیَل االثَّاِلَث ِمْن ذُذررِّيیَِّة يُیْوُسُف َعاشَش إإذًذاا، َفَقْد  

. ْبِن َمَنسَّى االَِّذيیَن ااْحَتَضَنُهْم ِعْنَد وِوَالدَدِتِهْم  
 

-24: 50وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  26:  
 

أَأَنا أَأُموتُت، وَولِكنَّ ااَهللا َسيَیْفَتِقُدُكْم وَويُیْصِعُدُكْم ِمْن هِذهِه «وَوَقالَل يُیوُسُف ِإلْخَوِتِه: 
وَوااْسَتْحَلَف ». ااَألرْرضِض إِإَلى ااَألرْرضِض االَِّتي َحَلَف ِإلْبَرااِهيیَم وَوإِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَب

». ااُهللا َسيَیْفَتِقُدُكْم َفُتْصِعُدوونَن ِعَظاِمي ِمْن ُهَنا«يُیوُسُف َبِني إِإْسَرااِئيیَل َقاِئًال: 
وهُه وَووُوِضَع ِفي َتاُبوتٍت ُثمَّ َماتَت يُیوُسُف وَوُهَو ااْبُن ِمَئٍة وَوَعَشِر ِسِنيیَن، َفَحنَُّط

ِفي ِمْصَر.  
 

وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ َبْعًضا ِمْن إإْخَوةِة يُیْوُسَف َكاُنواا َعلى َقيْیِد االَحيیاةِة ِحيْیَن أأوْوَشَك أأنْن يَیموتت.  
وَوَنرىى ُهنا أأننَّ يُیْوُسَف َلْم يُیْوصِص إإْخَوَتُه أأنْن  يُیْصِعُدوواا ُجثََّتُه إإلى أأرْرضِض َكْنعانَن ِلَدْفِنها ُهناكَك َحاًلا. 

ُدوواا ِعظاَمُه ِعْنَد َعْودَدِتِهْم إإلى ااألرْرضِض االتي وَوَعَد ااُهللا ِبها إإبرااهيیَم يُیْصِعَبْل إإنَُّه أَأوْوَصاُهْم أأنْن 
َخَرجَج َبنو إإسراائيیَل ِمْن وَوإإْسحاقَق وَويَیْعقوبب. وَوَهذاا ُهَو َما َحَدثَث َبْعَد َنْحِو َثالِثِمَئِة َسَنة. َفِعْنَدما 

َعبََّر  َهَكَذاا َفَقْدرْرضِض َكْنعانن. وَوَها في أَأوَودَدَفَنِعظامَم يُیْوُسَف  ُموَسى أأرْرضِض ِمْصَر ِبِقيیادَدةِة ُمْوسى، أَأَخَذ
، وَوبأنَُّه يَیْرَغُب في أأنْن يُیْدَفَن في يُیْوُسُف أأيْیًضا َعْن إإيیماِنِه ِبأنَُّه َغريیٌب وَوَنزيیٌل في أأرْرضِض ِمْصَر

ااألرْرضِض االتي وَوَعَد ااُهللا ِبها آآباَءهُه.  
 

ِسْفِر االتَّكويین. آآميین!وَوَصْلنا ِبِنْعَمِة ااِهللا إإلى ِنهايَیِة وَوِبَهذاا َنكونُن، َصديیقي االُمْسَتِمع، َقْد    
 
  

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

وَوَما َنْرُجوهُه ِمْن أأْعماقِق ُقلوِبنا ُهَو أأنْن إإننَّ ِسْفَر االتَّكويیِن ُمِهمٌّ ِجداا وَوأَأَساِسيٌّ ِجداا إليیماِننا. 
االسِّْفِر االَعظيیم. ِلَهذاا ْسَتْمَتْعُتْم وَوااْسَتَفْدُتْم ِمْن َهِذهِه االدِّررااَسِة َتكُونواا، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َقِد اا  

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

–للسِّْفِر االثَّاني ِمْن أأْسفارِر االَعْهِد االَقديیِم (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه  . ِلَذاا، أأرْرجو، أأيْي ِسْفِر االُخرووجج 
َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة 

وَوفاِئَدةة.  
 

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

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
. وَويَیْحَفَظَك يَیكونَن االرَّببُّ َمَعَك، وَوأأنْن يُیبارِرَكَكَصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ِهَي أأنْن 

َشْخًصا َحَسَب َقْلِب  ِلَتصيیَرسوعَع االَمسيیِح، وَويَیأأْكَثَر َشَبًها ِبوَوصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتَتَغيیََّر ِلَتصيیَر 
وَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن َتكونَن َشاِهًداا أَأِميیًنا للرَّببِّ في َبيْیِتَك، وَوَمكانِن َعَمِلَك، وَوُكلِّ ااهللا. 

ادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!باْسِم َفَمكانٍن ُتْوَجُد فيیه.   
 


